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 ب 

 شكر وعرفان
 

ب العالهٓف عمِ ىعهً الكثٓرة كعمِ الىعهة التْ أىعـ عمْ بٍا بأف كفقىْ كأعاىىْ الحهد كالشكر هلل ر 
عمِ إشرافً  فتح اهلل غاىـعمِ اىجاز ٌذا البحث، كأتكجً بعظٓـ الشكر كالتقدٓر إلِ الدكتكر الفاضؿ 

 كتكجٍٓاتً السدٓدة  التْ كاف لٍا عظٓـ األثر فْ اىجاز ٌذا البحث، لً هىْ كؿ شكر كتقدٓر.
 
غ األثر ها أتكجً بالشكر كالعرفاف إلِ جهٓع أعضاء لجىة التحكٓـ، لها بذلكي هف إرشادات كاف لٍا بالك

فْ  خذم القرارات فْ البمدٓات الرئٓسٓةتهٌـ اهلل عىْ كؿ خٓر، كالِ افْ إخراج ٌذا البحث، فجز 
ـ كعمِ الهساعدة الهثهرة التْ قدهٌك ٓؿ الشكر ا فمٍـ هىْ جز الضفة الغربٓة عمِ سعة صدكٌر

، كها كأتقدـ بجٓزؿ الشكر كالتقدٓر لألستاذ أحهد أبك بكر عمِ ها بذلً هف جٍكد جبارة هف كالعرفاف
 تحمٓؿ احصائْ كارشادات كاف لٍا بالغ األثر فْ اخراج ٌذي الرسالة.

 
مٍـ هىْ بىاء الهؤسسات، ف /كأتقدـ بالشكر كالتقدٓر إلِ المجىة األكادٓهٓة فْ برىاهج التىهٓة الهستداهة 

ادٓان فْ فمسطٓف الحبٓبة.    كؿ الشكر كالتقدٓر كالعرفاف، كأبقِ اهلل جاهعة القدس صرحان عمهٓان ٓر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ج 

 تعريفات
 

ك الجهػؿ أك الحقائؽ الخاـ كالتْ تاخد شكؿ الحركؼ كاألرقػاـ أك الكمهػات أ : البٓاىات
ذلػػػػػػػػػػؾ كال ٓهكػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتفادة هىٍػػػػػػػػػػا هباشػػػػػػػػػػرة  العبػػػػػػػػػػارات أك هػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػابً

 (5116حجازم،ـ،ع،)
 

التػْ ك  هعالجتٍػا تهػت التػْ أمىات بعد تشغٓمٍا أم ٌػْ الحقػائؽ، ٌْ البٓا : الهعمكهات
 قٓهػػػػت كفسػػػػرت كأصػػػػبحت شػػػػكم ٓهكػػػػف االسػػػػتفادة هىػػػػً هباشػػػػرة )السػػػػالهْ

 (5116،كآخركف
 

الهعمكهات 
 اإلدآرة

ػػْ الهعمكهػػات التػػْ ٓسػػتفاد هىٍػػا فػػْ اىجػػاز الكظػػائؼ الخاصػػة بػػاإلدارة  : ٌك
ػػػػ السػػػػالهْ، كآخػػػػركف، )ْ التخطػػػػٓط كالتىظػػػػٓـ كالسػػػػٓطرة كاتخػػػػاذ القػػػػرارات ٌك

5116)  
 

ىظػػػػػػػػـ الهعمكهػػػػػػػػات 
 اإلدآرة 

ٌْ الىظـ التْ تجٍز هعمكهات دقٓقة كفػْ الكقػت الهىاسػب كالهحػدد كالتػْ  :
صػػػىع القػػػرارات هػػػف اجػػػؿ تحقٓػػػؽ  هكػػػف اإلدارة فػػػْ كافػػػة الهسػػػتكٓات هػػػفت

 (5112أٌداؼ الهىشأة )السالهْ،
 

ؼ كاحػد أك عػػدة ٌػك عهمٓػة االختٓػار بػٓف هجهكعػة هػػف البػدائؿ لتحقٓػؽ ٌػد : اذ القراراتخ
 .(5114 ٌداؼ )فٍهْ،ا

كؿ هف ٓمقِ عمِ عػاتقٍـ اتخػاذ القػرارات لهكاجٍػة هشػكمة أك هكقػؼ هعػٓف   : هتخذك القرارات
كاالختٓار هف بٓف البدائؿ الهطركحة أهاهٍـ كفػْ دراسػتىا ٌػذي ٓتهثمػكف فػْ 

 كهدراء األقساـ فْ البمدٓات رئٓس كهدٓر
الٍٓئات الهحمٓة 

"أ"  الرئٓسة
 )البمدٓات(

ْ تمؾ الٍٓئات الهحمٓة الهصىفة ضػهف الفئػة )ا( حسػب تصػىٓؼ قػاىكف  : ٌك
ْ تشكؿ البمدٓات الكبرل كتتكاجد فػْ الهػدف  الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىْ ٌك

 .(3331 الرئٓسٓة )الهجمس التشٓرعْ الفمسطٓىْ،



 
 د 

 الممخص
 

، كهثؿ هجتهع 2013/أٓار-2010/أٓمكؿشٍرم إجراء ٌذي الدراسة فْ الفترة الزهىٓة الههتدة ها بٓف  تـ
البمػػدٓات فػػْ  رؤسػػاء البمػػدٓات كهػػدراء البمػػدٓات كرؤسػػاء األقسػػاـهػػف االدارم  هتخػػذك القػػرارٌػػذي الدراسػػة 

ػػة دكر ىظػػـ  إلػِ تعٓزػزٌػدؼ ٌػػذي الدراسػة ٌػك التعػػرؼ الرئٓسػٓة فػْ الضػػفة الغربٓػة، ك  الهعمكهػات االدآر
 فْ دعـ عهمٓة اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسة فْ الضفة الغربٓة.

 
( 61)كلتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة اتبع الباحث الهىٍج الكصفْ الهٓداىْ، حٓث قاـ بتصػهٓـ اسػتباىً ضػهت 

ػػػؽ اختبػػػار  (1.22) بمغػػػتثبػػػات ك  تهتعػػػت بدرجػػػة صػػػدؽفقػػػرة كزعػػػت عمػػػِ ثهاىٓػػػة هجػػػاالت، ك  عػػػف طٓر
هػػف هتخػػذم القػػرار فػػْ البمػػدٓات الرئٓسػػٓة فػػْ  الدراسػػة عٓىػػةحٓػػث تػػـ تكٓزعٍػػا عمػػِ أفػػراد  ىبػػاخ ألفػػا،كر 

، حٓث قصد الباحث استخداـ أسمكب الهسح الشاهؿ لجهٓع أفراد الهجتهػع كالبػالغ عػددٌـ الضفة الغربٓة
هػف أفػراد (، حٓث كزعػت االسػتباىة عمػِ الهجتهػع كػاهمن، كلكػف لظػركؼ عػدة هىٍػا سػفر الػبعض 314)

العٓىة، كعدـ صمحٓة بعض االستباىات ألغراض التحمٓؿ، كعدـ استجابة البعض لتعبئة اإلستباىة، تػـ 
 ( إستباىات اعتبرت كعٓىة ههثمة لمهجتهع. 25استرداد )

 

 
( أسفرت الدراسة SPSSكبعد عهمٓة جهع البٓاىات كتحمٓمٍا عف طٓرؽ برىاهج التحمٓؿ اإلحصائْ )

ْ ائجعف هجهكعة هف الىت الهستخدهة فْ  باألجٍزةلمهجاؿ الهتعمؽ أف درجة استجابة أفراد العٓىة  ٌك
ٓدؿ عمِ كعْ هف قبؿ هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة ك بدرجة هكافؽ  اإلدآرةىظـ الهعمكهات 

، أها الغربٓة بأٌهٓة تكفر االجٍزة الضركٓرة التْ ٓهكف استخداهٍا فْ ىظـ الهعمكهات فْ البمدٓات
أٌهٓة عمِ ٓدؿ ك هكافؽ فقد كاف بدرجة  اإلدآرةخصائص ىظـ الهعمكهات بالهتعمؽ  الهجاؿبخصكص 

اف تتهٓز ىظـ الهعمكهات فْ ٌذي البمدٓات بسٍكلة االستخداـ كالتدٓرب الهستهر عمٍٓا هف قبؿ 
اهكاىٓة ك العاهمٓٓف كتغطٓتٍا لكافة احتٓاجات العهؿ، كتكفر بٓئة آهىة لحفظ البٓاىات كالهعمكهات، 

 كاففقد   اإلدآرةهدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات بكذلؾ تجاي الهجاؿ الهتعمؽ ، استرجاعٍا بسٍكلة
دؿ عمِ بدرجة هكافؽ  هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ تسٍٓؿ عهمٓات الرقابة ٓك

ؿ كسائؿ اتصاؿ فعالة بٓف كاإلشراؼ فْ البمدٓات، كهتابعة تىفٓذ القرارات، كهبادلة الهعمكهات هف خم



 
 ق 

ات االدآرة طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة بأها بالىسبة لمهجاؿ الهتعمؽ  ،جهٓع العاهمٓف ضهف الهستٓك
دؿ عمِ أٌهٓة بدرجة هكافؽ كاف اتخاذ القرارات فقد  تىكع طرؽ جهع البٓاىات كالتْ هف شأىٍا  ٓك

القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا فقد  بأىكاعؽ كأها بالىسبة لمهجاؿ الهتعم ،الهساعدة فْ اتخاذ القرارات
بدرجة هكافؽ ألٌهٓة ىظـ الهعمكهات الحالٓة فْ دعـ اتخاذ القرارات فْ البمدٓات، حٓث أف لىظاـ  كاف

الهعمكهات اإلدآرة دكر كبٓر كفعاؿ باعتباري ٓسعِ إلِ ربط الىظـ الفرعٓة لمبمدٓة هع بعضٍا البعض 
هدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف بالهجاؿ الهتعمؽ  أفكها  كهتكاهؿ، كذلؾ بجعمٍا فْ ىظاـ هكحد

ألٌهٓة ىظـ الهعمكهات فْ تقدٓـ هعمكهات ذات جكدة عالٓة،  ىظران هكافؽ فكاىت درجتً الىظاـ الحالْ 
أها الهجاؿ ، حٓث اف ٌذي الىظـ تكفر هعمكهات ٓهكف استخداهٍا فْ حؿ الهشكمت كاتخاذ القرارات

 حٓث أفهكافؽ  فقد كاف بدرجةة الهعمكهات التْ تتحٍا الىظـ كفاعمٓة اتخاذ القرار الهتعمؽ همئه
هف  البمدٓاتالهعمكهات التْ تتٓحٍا ىظـ الهعمكهات همئهة كفاعمة فْ اتخاذ القرارات االدآرة فْ 

هف الهعٓقات التْ تحد أها فْ هجاؿ   تخطٓط كتحدٓد االٌداؼ كرسـ السٓاسات،لخمؿ تكفٓر البدائؿ 
ذا ٓدؿ عمِ أف هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ فقد كاف بدرجة هتردد   استخداـ ىظـ الهعمكهات ٌك

الضفة الغربٓة أفادكا بكجكد بعض الهعٓقات  التْ تحد هف استخداـ ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ 
 .البمدٓات

   
 
ات داللة إحصائٓة عىد هستكل ً ال تكجد فركؽ ذأى ها بالىسبة لفحص الهتغٓرات الدٓهغرافٓة فتبٓفأ

 الهعمكهات ىظـ بدكر ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف( α≤0.05الداللة اإلحصائٓة )
لهتغٓرات )الهسهِ  تعزل الغربٓة الضفة فْ الرئٓسٓة البمدٓات لدل القرارات اتخاذ دعـ فْ اإلدآرة
ؿ العمه –عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب -الكظٓفْ التخصص( فْ جهٓع هجاالت الدراسة  -ْالهٌؤ

عدا هتغٓر عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب فْ هجاؿ هدل االستفادة هف ىظـ  كهجالٍا الكمْ
ؿ العمهْ فْ هجاؿ  جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات، كهجاؿ  طرؽالهعمكهات، كهتغٓر الهٌؤ

الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ،   القرارات كدكر ىظـ الهعمكهات الحالْ فٍٓا، كهجاؿ جكدة أىكاع
 كهجاؿ همئهة الهعمكهات الهتاحة فْ فاعمٓة اتخاذ القرار كالهجاؿ الكمْ.

 



 
 ك 

 كراء السعْ ضركرةكأخٓران كفْ ضكء ىتائج الدراسة قدـ الباحث عددان هف التكصٓات كاف هف أٌهٍا 
 خمؿ هف كذلؾ سسات الهتطكرة،الهؤ  فْ الهستخدهة الهعمكهات كتكىكلكجٓا ىظـ فْ التطكر هكاكبة
ر  القرارات دعـ كىظـ الهكاتب أىظهة تجٍٓز عىاصر بإدخاؿ الحالْ البمدٓات هعمكهات ىظاـ تطٓك
ىٓة الدكرات كذلؾ تكثٓؼ العمٓا؛ اإلدارة هعمكهات كىظـ بٓة، التكٓك ادة دكٓرة بصفة كجعمٍا كالتدٓر  لٓز
 كالتْ ألْ، الحاسب عمِ الهبىٓة الهعمكهات ظـكى تكىكلكجٓا هع فْ التعاهؿ الىظاـ هستخدهْ كفاءة
 عمِ الهحافظة كراء فعالٓة، كالسعْ أكثر قرارات إىتاج فْ كتكٓرسٍا سٓرعة كهستهرة، تطكرات تشٍد

ر كالعهؿ الحالْ الىظاـ بً ٓتهتع الذم كالرقابة األهف هستكل  لتطكر تبعا السمهة إجراءات عمِ تطٓك
 هراقبة كىظـ البمستٓكٓة كبطاقة التعٓرؼ الذكٓة البطاقة كاستخداـ الهعمكهاتْ بالبمدٓات الىظاـ

 البٓاىات. هراقبة كىظـ الهتطكرة، االتصاالت
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Abstract 

  

This study was conducted in the period between September/2010 and May/ 2013, and the 

population of this study was represented in the administrative decision-makers of mayors 

and municipal directors and heads of departments in the main municipalities in the West 

Bank. 

The goal of this study is to identify the enhancement of the role of management 

information systems in support of the decision-making process at the main municipalities 

in the West Bank. 

To achieve the objectives of this study the researcher followed the descriptive field 

approach, where he designed a questionnaire included (61) items were distributed to eight 

scopes, and it has enjoyed a degree of reliability and validity of (0.85) by Krnbach alpha 

test, where it was distributed to members of the study sample of decision-makers in the 

main municipalities in the West Bank، where the researcher intended to use the approach 

of comprehensive survey of all individuals of the study population, who are (104) 

individuals, where the questionnaire was distributed to all the individuals of the study 

population, but due to several conditions, including the travel of some of the individuals of 

the study sample, and the disqualification of some questionnaires for analysis, and the lack 

of response by some to fill in the questionnaire, (82) questionnaires were recovered and 

were considered as a representative sample of the population. 

 

After the process of data collection and analysis through the statistical analysis program  

(SPSS), the study resulted in a set of results. The degree of response of the sample 

participants for the domain of the devices used in the management information systems in 

agree degree indicates an awareness by decision makers in municipalities in West Bank 

about the importance of providing the necessary devices that can be used in information 

system in Municipalities. However; concerning the domain related to management 

information system, its degree has been agree which indicates the importance of that 

information systems in municipalities are distinguished by easiness of ongoing use and 

training on them by staff and cover all job needs, provide a safe environment to save data 

and information, ability to return them easily. Furthermore, the domain related to 

benefiting from management information systems, its degree was agree which signifies the 

extent of benefiting from management information systems in facilitating monitoring 

process and overseeing in municipalities, as well as following up decisions 

implementation, exchange information through effective communications means between 

all staff within the administrative levels. According to the domain related to methods of 



 
 ح 

data collection and speed of making decisions, its degree was agree which signifies the 

importance of variance of data collection methods which may help in making decisions. 

Concerning the domain of related to types of decisions and the role of present system in 

this matter, its degree was agree due to the importance of present information systems in 

supporting taking decisions in municipalities. 

 

As for the examination of demographic variables it appeared that there were no statistically 

significant differences at the level of statistical significance (0.05 ≥ α) between the mean of 

the answers of the respondents regarding the role of management information systems in 

supporting decision-making at the main municipalities in the West Bank due to the 

variables (Job Title - Number of years of work in the position – Scientific qualification - 

specialization) in all the study scopes and on the total scope except for the variable of 

number of years of work in the position in the range of utilization of information systems 

scope, and the variable of scientific qualification in the scope of methods of gathering 

information and the speed of decision-making, and the scope of types of decisions and the 

role of current information systems in them, and the scope of the quality of information 

resulting from the current system، and the scope of appropriate information available in the 

effectiveness of decision-making and the total scope. 

 

Finally, on light of the results of the study, the researcher presented a number of  

recommendations the most important of which was the need to pursuit keeping up with 

developments in information systems and technology used in the developed institutions، 

through the development of the current municipalities information system incorporating 

elements of offices equipment systems and decision support systems and senior 

management information systems; as well as intensifying configuration and training 

courses، and making them on a regular basis to increase the efficiency of the users of the 

system in dealing with technology and information systems based on Computer, which is 

witnessing rapid and continuous developments, and dedicating them in the production of 

more effective decisions, and pursuiting  of maintaining the level of security and control 

enjoyed by the current system, and working on the development of safety procedures 

depending on the evolution of the information system in the municipalities, such as using 

smart card and plastic identification card, and advanced communications control systems، 

and data control systems.  
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة 
 

  المقدمة .6.6

 
لهعمكهػػاتْ أك عصػػر الهعمكهػػات اجتهع فػػْ الظػػركؼ الحالٓػػة حٓػػث ٓعػػٓش عالهىػػا الٓػػـك هػػا ٓسػػهِ بػػاله

ٓزداد الكعْ بأٌهٓة الهعمكهات كهكرد استراتٓجْ هػف هػكارد الهىظهػات كالٍٓئػات عمػِ هختمػؼ أىكاعٍػا  
ػة التخػاذ القػرارات بالشػكؿ  ر لػىظـ الهعمكهػات اإلدآر كىتٓجة لذلؾ ٓزاد االٌتهاـ بإدارة ٌذا الهكرد كبتطػٓك

 (.5111)العكش، كالحجـ كالكقت الهىاسب 
 

دارة كظػػػػائؼ بػػػػراهج  كتعهػػػػؿ ىظػػػػـ الهعمكهػػػػات الهطػػػػكرة عمػػػػِ تػػػػكفٓر البٓاىػػػػات الهطمكبػػػػة بٍػػػػدؼ دعػػػػـ كا 
مػة هػف الػزهف. فقػد ىشػأت  ػة قبػؿ إدخػاؿ الكهبٓػكتر بفتػرة طٓك الهشركع. كلقد بدأت ىظـ الهعمكهات اإلدآر

كسػػػع اسػػػتخداـ الكهبٓػػػ كتر هػػػف سػػػٍكلة فػػػْ بػػػادئ األهػػػر بػػػإدارة الحسػػػابات كهجػػػاالت اإلدارة األخػػػرل. ٓك
استعهاؿ الهعمكهات كالحصكؿ عمٍٓػا كالتعاهػؿ هػع البٓاىػات بكهٓػات كبٓػرة. كهػا أف ٌػذي البٓاىػات تكػكف 

 (.5111، كاخركف )السالهْ هتاحة لمستخداـ هف قبؿ الهىظهة ككؿ
 
ػػػة إلػػػِ ىظػػػـ هعالجػػػة العهمٓػػػات كىظػػػـ   ػػػة الهسػػػتخدهة فػػػْ األجٍػػػزة اإلدآر كتقسػػػـ ىظػػػـ الهعمكهػػػات اإلدآر
 (.5113 ،ىٓىك) عهمٓات اإلدآرة كىظـ اتخاذ دعـ القرارات كىظـ الهعمكهات الهكتبٓةال
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اف التحدث عف فائدة ىظـ الهعمكهات اإلدآرة ٓؤكػد عمػِ أف الهىشػاة فعػم تحتػاج إلػِ ٌػذي الػىظـ لمقٓػاـ 
ػة كفْ بأىشطتٍا كفعالٓتٍا بغٓة تحقٓؽ األٌداؼ التْ ترغب  افػة لغػرض تحقٓقٍا عمِ الهستكٓات اإلدآر

ػػػة كاف ٌػػػذي الػػػىظـ تفٓػػػد الهىظهػػػة فػػػْ تقػػػدٓـ الهعمكهػػػات إلػػػِ هختمػػػؼ الهسػػػتكٓات  تىفٓػػػذ الكظػػػائؼ اإلدآر
ػػة كتقػػٓـ الىشػػاطات كالىتػػائج لتصػػحٓح  ػػة كتحدٓػػد كتكضػػٓح قىػػكات االتصػػاؿ بػػٓف الكحػػدات اإلدآر اإلدآر

ػػؽ تجٍٓػػػز الهعمكهػػات ك  الهسػػاعدة فػػْ التىبػػػؤ االىحرافػػات تٍٓئػػة الظػػركؼ التخػػاذ قػػػرارات فعالػػة عػػف طٓر
ستفاد هف الىظـ اإلدآرة فْ حفػظ البٓاىػات كالهعمكهػات  لمهستقبؿ الهىظهة ألخذ االحتٓاطات المزهة  ٓك

صػػػػدار تقػػػػآرر آىٓػػػػة أك شػػػػٍٓرة أك ف  ،صػػػػمٓة عػػػػف ىشػػػػاطات الهىظهػػػػة )السػػػػالهْالتآرخٓػػػػة الضػػػػركٓرة كا 
5112.) 

 
هكػػف القػػػكؿ أف دكر ىظػػػـ الهعمكهػػػات فػػػْ عهمٓػػػة اتخػػػاذ ال قػػػرار ٓتهثػػػؿ فػػػْ التقمٓػػػؿ هػػػف االعتهػػػاد عمػػػِ ٓك

ػادة فاعمٓػة  ركز عمِ األسػباب الهىطقٓػة كالعمهٓػة ذات الفائػدة الكبٓػرة فػْ ٓز الحدس كالتخهٓف كالتجربة ٓك
تعتبػػػر عهمٓػػػة اتخػػػاذ القػػػرار هػػػف الهٍػػػاـ كاألدكار األساسػػػٓة ألم هػػػدٓر فػػػْ ، ك اتخػػػاذ القػػػرارات كاىتظاهٍػػػا

ظػػػرا الف عهمٓػػػة اتخػػػاذ القػػػرار أصػػػبحت هعقػػػدة تحتػػػاج إلػػػِ هعرفػػػة الهىظهػػػات عمػػػِ اخػػػتمؼ أىكاعٍػػػا كى
كهعمكهػػػات كهٍػػػارات كتقػػػدٓر هكقػػػؼ فقػػػد أصػػػبح هػػػف الضػػػركرم أف ٍٓػػػتـ جهٓػػػع الهػػػدٓٓرف هػػػف هختمػػػؼ 
ػػة فػػْ الهىظهػػة بتىهٓػػة هٍػػاراتٍـ فػػْ االسػػتخداـ الهىاسػػب لتكىكلكجٓػػا ىظػػـ  الهعمكهػػات  الهسػػتكٓات اإلدآر

 .(5112 ٓرس،كالحاسب ألْ كالبرهجٓات )إد
 

رجػػع ذلػػؾ الفضػػؿ بػػالتطكر الهػػذٌؿ إلػػِ عمهػػْ الشػػبكات  ٓشػػٍد عمػػـ دعػػـ  اتخػػاذ القػػرار تغٓػػرات كثٓػػرة ٓك
كقػػػد كلػػػد عمػػػـ اتخػػػاذ القػػػرار هػػػف خػػػمؿ التكاهػػػؿ بػػػٓف عمػػػـك اإلدارة كعمػػػكـ بحػػػكث  ْكالػػػذكاء االصػػػطىاع

لعمػػـك الهتقدهػػة فػػْ هجػػاؿ العهمٓػػات كعمػػـك اإلدراؾ كأف ٓىهػػك ٌػػذا العمػػـ فػػْ ظػػؿ التكاهػػؿ هػػع ىتػػائج ا
 .(5114 قكاعد البٓاىات كأىظهة الهعمكهات اإلدآرة كفْ هجاؿ شبكات االىترىت )فٍهْ،

 
إف ىظاـ دعـ اتخاذ القرارات ٓركز ببساطة عمِ تكفٓر الدعـ الهىاسب لتحسٓف جكدة القرارات كأف جكدة 

هػػػدل كفآػػػة الهعمكهػػػات  ،احػػػةالقػػػرارات تتكقػػػؼ عمػػػِ عػػػدة عكاهػػػؿ أٌهٍػػػا هػػػدل همئهػػػة الهعمكهػػػات الهت
هػدل هىاسػبة الىهػاذج الهسػتخدهة لتحمٓػؿ الهشػكمة كذلػؾ كمػً فػْ ىقطػة  ،الهتاحة عدد البدائؿ الهطركحة

ف ىظػـ دعػـ القػرارات ٌػْ التػْ تعهػؿ كهػا أ ،(5116، )حجػازم هحددة هف الزهف ٌْ كقت اتخاذ القرار
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ػػػؽ إدهػػػاج البٓاىػػػات كالىهػػػاذج كالبرهجٓػػػات فػػػْ ىظػػػاـ فعػػػاؿ التخػػػاذ  عمػػػِ تحقٓػػػؽ ٌػػػذي الهطالػػػب عػػػف طٓر
ركػػزكف عمػػِ الهعمكهػػات فػػْ تعػػاهمٍـ فٓعتبػػركف العصػػب الهركػػزم  القػػرارات كالهػػدٓٓرف الػػذٓف ٓعتهػػدكف ٓك

لمهىظهػػػة فٍػػػـ ٓسػػػتمهكف الهعمكهػػػات الهٍهػػػة األساسػػػٓة كالهحدثػػػة كهػػػف ثػػػـ ٓكزعٍػػػا عمػػػِ العػػػاهمٓف الػػػذٓف 
  .(5112لجاىبْ، ٓحتاجكف إلِ هراجعتٍا كاالطمع عمٍٓا )قىدٓمجْ كا

 
ف الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة  تعد هف الهىظهات األكثر حٓكٓة لها تقدهً هف خدهات كها ٓقع عمِ إ

ادة الهطردة فْ حجـ  عاتقٍا هف هٍاـ غآة فْ األٌهٓة فْ تقدٓـ خدهاتٍا لمهكاطىٓف كىظرا لمٓز
إلشراؼ عمٍٓا كها جاء فْ قاىكف الٍٓئات الهحمٓة لمقٓاـ بٍا كاالبمدٓات ك الخدهات التْ تككؿ إلِ 

حٓث أشار إلِ تكلْ ٌذي الٍٓئات العدٓد هف الهٍاـ  32فْ الهادة 3331الٍٓئات الهحمٓة لعاـ
كقد عهمت البمدٓات عمِ إىشاء ىظاـ إدارم  ،كالخدهات كاألعهاؿ لتتكلِ إدارة أعهالٍا كاإلشراؼ عمٍٓا
بىاء ىظاـ بمدٓات ًٓ ٓتكجب عمْ ٌذي الكعم، خاص بٍا لإلشراؼ عمِ تمؾ الهٍاـ حسب االختصاص

ا كلتجىب أم قدها إدارم ٓعتهد عمِ الهعمكهاتٓة كالتكىكلكجٓا لكْ تتهكف هف الهضْ  فْ تطكٌر
ث، لذلؾ هف الضركرة تكفر الهعمكهات كقكاعد البٓاىات فْ تمؾ البمدٓات فكجكد ىظاـ دإخفاقات قد تح

هات الهتكفرة لدٍٓا كتساعدٌا عمِ التخطٓط الهستقبمْ هعمكهات ٓهكف البمدٓات هف االستفادة هف الهعمك 
كالتكسع فْ ىشاطٍا كاتخاذ القرارات الهبىٓة عمِ أساس عمهْ هستىدا إلِ هعمكهات كهف ٌىا جاءت 

ر   الهؤسسات.ٌذي الدراسة لتبحث فْ ٌذا الهكضكع لها ٓسٍـ فْ عهمٓة بىاء كتطٓك
 

ر الجاىب البشرمهكسسة تركز عمِ حٓث اف أم  كالجاىب الهادم كالتكىكلكجْٓ لدٍٓا كادارة  تطٓك
ر البىاء اله سسات هف خمؿ تعٓزز ؤ سسْ لٍذي الهؤ العهمٓات فٍٓا كهف ٌىا جاءت ٌذي الدراسة لتطٓك

ر الجاىب البشرم فْ هٍارة اتخاذ القرار كالجاىب  كدكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ اتخاذ القرار  لتطٓك
ات التْ تحكؿ ٓفْ التغمب عمِ الهعق دآرة ككذلؾ الجاىب التكىكلكجْاالدارم فْ ادارة العهمٓات اال

ذي الجكاىب دكف كبٍذا  سسْؤ ها ٓتطمبً البىاء اله رة الثمثة الهذكك  التطبؽ االهثؿ لىظـ الهعمكهات ٌك
 .كتىهٓة القكل البشٓرة تتكائـ هع تخصص بىاء الهؤسساتتككف الدارسة 
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 مشكمة الدراسة  .5.6
 

عمكهػػػػات احػػػػد الهػػػػكارد اإلسػػػػتراتٓجٓة فػػػػْ أم جٍػػػػاز إدارم  حٓػػػػث ال ٓهكػػػػف أداء العدٓػػػػد هػػػػف تعتبػػػػر اله
العهمٓػػػات األساسػػػٓة أك اتخػػػاذ أم قػػػرار بػػػدكف االعتهػػػاد عمػػػِ الهعمكهػػػات فػػػْ الهىظهػػػات سػػػكاء أكاىػػػت 

الٍٓئات الهحمٓػة هػف الهىظهػات غٓػر  كلككفهىظهات حككهٓة أـ كاىت هىظهات خاصة أك غٓر ربحٓة 
ة لها تقدهً هف خدهات كها ٓقع عمػِ عاتقٍػا هػف هٍػاـ غآػة فػْ األٌهٓػة لمهػكاطف الربحٓة  األكثر حٓٓك

كارتبػػاط القٓػػاـ لٍػػذي  الرئٓسػػٓة )هجتهػػع الدارسػػة( كىظػػرا لتىػػكع الهٍػػاـ كالخػػدهات التػػْ تقػػـك بٍػػا البمػػدٓات
تػػكافر ضػػركرة  ٓتكجػػب عمػػِ تمػػؾ البمػػدٓاتالخػػدهات كالهٍػػاـ بجٍػػات هختمفػػة هػػف هؤسسػػات كهػػكاطىٓف 

، ةعمػِ اتخػاذ القػرارات الرشػٓدة كتحقٓػؽ األٌػداؼ الهىشػكدكافٓة كدقٓقة تساعد الهسؤكلٓف فٍٓا هعمكهات 
إضافة لها تكفري ىظـ الهعمكهات هػف كقػت كجٍػد كتكمفػة هالٓػة. كهػف ٌػذا الهىطمػؽ جػاءت فكػرة الدراسػة 

 :كالتْ تكهف بمكرة هشكمتٍا فْ السؤاؿ التالْ
الرئيسـية فـي  البمـدياتلـدى  االدارية في عممية دعـم اتخـاذ القـرارلمعمومات ما آلية تعزيز دور نظم ا

 الضفة الغربية؟
 

 أىمية الدراسة .4.6
 

  :األىمية العممية .6.4.6

 
  ػػػة عمػػػِ ىظػػػـ الهعمكهػػػات ٌػػػْ  العصػػػب تىبػػػع أٌهٓػػػة الدراسػػػة فػػػْ أف اعتهػػػاد اتخػػػاذ القػػػرارات اإلدآر

 األساسْ فْ جهٓع هراحؿ اتخاذ القرار.

  ها تتكفر الهعمكهات الدقٓقة كالصحٓحة فْ الكقت الهىاسب تتكقؼ عمٍٓا فعالٓة اتخاذ القرار. بقدر 
  ر اإلدارة الحدٓثة ىظـ الهعمكهات تىبع أٌهٓة الدراسة فْ أف ككىٍا تكظؼ التكىكلكجٓا  بهثابة جٌك

  فْ العهؿ لتبسٓط اإلجراءات.
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 :. األىمية التطبيقية5.4.6
 الحٓكٓةفْ الهؤسسات  التكىكلكجْصر تسمٓط الضكء عمِ العى. 
 ك العىصر  ،تركز عمِ هؤشر هف هؤشرات التىهٓة  .التكىكلكجْأال ٌك

  ٌذا الهكضكع بشكؿ هتخصص فْ  فْالتْ بحثت  - فْ حدكد عمـ الباحث –قمة الدراسات
 .البمدٓات الرئٓسٓة

  كالجٍات الذات العمقة هف  لٍٓئات الهحمٓة فْ الضفة الغربٓة لمبمدٓات كاتعكد ٌذي الدراسة بالىفع
خمؿ ها ٌك هتكقع هف تكصٓات كهقترحات سكؼ ٓتـ التكصؿ لٍا كالتْ هف شأىٍا تكضٓح هدل 

 االستفادة هف ىظـ الهعمكهات فْ عهمٓة اتخاذ القرارات اإلدآرة.

 
 . األىمية الشخصية:4.4.6

  
  ر ترجع أٌهٓة ٌذي الدراسة لمباحث فْ التخصص فْ هكضكع ٌاـ ٓعكس هؤشر ات حقٓقٓة لتطٓك

 هف خمؿ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة.العهؿ اإلدارم  ىحك بٓئة إدآرة فاعمة 
  د هتخذم القرار بهعمكهات تعهؿ عمِ ٓهكف االستفادة هف ىتائج كتكصٓات ٌذي الدراسة فْ تزٓك

تكضٓح هدل االستفادة هف االعتهاد عمِ ىظـ الهعمكهات فْ عهمٓة اتخاذ القرارات اإلدآرة فْ 
 .فمسطٓف، كها سكؼ تككف هٍهة لمباحثٓف أخٓرف الهٍتهٓف بٍذي السٓاؽ

 
 

 مبررات الدراسة .3.1
 

الىتٓجة التْ خمص إلٍٓا الباحث هف جراء الدراسة التهٍٓدٓة كالتْ تشٓر إلِ كجكد ىكع هف القصكر  -
 فْ االعتهاد عمِ ىظـ الهعمكهات فْ عهمٓة اتخاذ القرارات اإلدآرة.

هػػت هقػػابمتٍـ هػػف الهػػكظفٓف ك الهسػػتكٓات الػػدىٓا فػػْ االدارة بىػػكع هػػف اإلحبػػاط شػػعكر بعػػض ههػػف ت -
ػػة جػاٌزة هػف خػػمؿ هصػادر خارجٓػة ٓهكػػف  ىتٓجػة لعػدـ االسػتفادة هػػف هػا ٌػك هتػػكفر هػف هعمكهػات إدآر

 االعتهاد عمٍٓا فْ عهمٓة صىاعة القرارات اإلدآرة.
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فػْ عمقػة ىظػـ الهعمكهػات فػْ عهمٓػة  أٌهٓة قصكل ٓتهثػؿ كتعالج ٌذي الدراسة هكضكعا حاسها كذ -
 اتخاذ القرارات اإلدآرة.

تعتبر عهمٓة االعتهاد عمِ ىظػـ هعمكهػات كسػٓمة تٍػدؼ لمكصػكؿ لقػرارات حكٓهػة تػؤدم لرفػع كفػاءة  -
ات تمؾ البمدٓاتال ادة فعالٓة الهؤسسة. عهؿ كالرقْ بهستٓك  بشكؿ ٓرفع هف ٓز

ػة عمػِ ىظػـ الهعمكهػات بشػكؿ عػاـ  قمة الدراسات التْ تىاكلت هكضكع اعتهػاد اتخػاذ - القػرارات اإلدآر
 فْ فمسطٓف.

 .حتِ تككف هرجع إلِ كؿ هف ٓرغب فْ الهعرفة كاالستفادة بٍذا الهكضكع -
 

 أىداف الدراسة .2.1
 

ك تبٓاف تسعِ ٌذي الدراسة لتحقٓؽ  فْ دعـ اإلدآرة ىظـ الهعمكهات  تعٓزز دكرالٍدؼ العاـ ٌك
 .فْ الضفة الغربٓةالرئٓسٓة  البمدٓاتلدل ات اتخاذ القرار 

 

 أها األٌداؼ الفرعٓة لٍذي الدراسة، فٍْ: 
  
  البمدٓات الرئٓسٓةلدل  األجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهاتالتعرؼ الِ كاقع. 

  الهعمكهات االدآرة ىظـخصائص التعرؼ الِ كاقع. 

  االستفادة هف ىظـ الهعمكهات اإلدآرةالتعرؼ الِ درجة. 

  ِالقرارات اتخاذ كسرعة الهعمكهات جهع رؽطالتعرؼ ال. 

  ِاىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓاالتعرؼ عم. 

  ِهدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْالتعرؼ ال. 

  ِفْ اإلدآرة القرارات اتخاذ كفاعمٓة الهعمكهات ىظـ تتٓحٍا التْ الهعمكهات هةئهمالتعرؼ ال 
 .البمدٓات الرئٓسٓة

 الهعٓقات التْ تحد هف استخداـ ىظـ الهعمكهات تعرؼ الِ ال. 
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 ْعدد سىكات العهؿ فْ  -التعرؼ عمِ  تأثٓر كؿ هف الهتغٓرات التالٓػة )الهسهِ الكظٓف
ؿ العمهْ –الهىصب ( فْ إستجابة أفراد العٓىة عمِ دكر ىظـ الهعمكهات ، البمدٓةالتخصص -الهٌؤ

 .بمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓةاالدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل ال
 

 أسئمة الدراسة .1.1
 

 ستحاكؿ ٌذي الدراسة اإلجابة عف التساؤالت التالٓة كالتْ اىبثقت هف هشكمة الدراسة:
 

  فْ الضفة الغربٓةالبمدٓات الرئٓسٓة لدل ات فْ دعـ اتخاذ القرار اإلدآرة ىظـ الهعمكهات  دكرها 
 هف خمؿ الهحاكر التالٓة: 

 

o البمدٓات الرئٓسٓةلدل  األجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهاتع كاق. 

o  الهعمكهات االدآرة ىظـخصائص كاقع. 

o  االستفادة هف ىظـ الهعمكهات اإلدآرةدرجة. 

o القرارات اتخاذ كسرعة الهعمكهات جهع طرؽ. 

o اىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا. 

o حالْهدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ ال. 

o البمدٓات  فْ اإلدآرة القرارات اتخاذ كفاعمٓة الهعمكهات ىظـ تتٓحٍا التْ الهعمكهات هةئهم
 .الرئٓسٓة

 

  ؟الهعٓقات التْ تحد هف استخداـ ىظـ الهعمكهاتها 
 ....ها الحمكؿ الهقترحة 
 ٌْؿ الهؤ  –عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب -ها تأثٓر كؿ هف الهتغٓرات التالٓػة )الهسهِ الكظٓف

( فْ إستجابة أفراد العٓىة عمِ دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ ، البمدٓةالتخصص -العمهْ
 القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة؟
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 فرضيات الدراسة .7.1
 

 :تيــةاآل االحصائية اتالفرضتسعى ىذه الدراسة الى إختبـار 
 
o عىد هستكل الداللة اإلحصائٓة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة(1.12≥α ) بٓف هتكسطات

دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات بٓتعمؽ إجابات أفراد العٓىة فٓها 
 لهتغٓر الهسهِ الكظٓفْ.   الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل

o ٓة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة اإلحصائ(1.12≥α ) بٓف هتكسطات
دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات بٓتعمؽ إجابات أفراد العٓىة فٓها 

 لهتغٓر عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب.   الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل

o  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة اإلحصائٓة(1.12≥α )هتكسطات  بٓف
دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات بٓتعمؽ إجابات أفراد العٓىة فٓها 

ؿ العمهْ الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل  .لهتغٓر الهٌؤ

o  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة اإلحصائٓة(1.12≥α ) بٓف هتكسطات
دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات بٓتعمؽ فٓها إجابات أفراد العٓىة 

 .لهتغٓر التخصص الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل

o  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة اإلحصائٓة(1.12≥α ) بٓف هتكسطات
ٓة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات دكر ىظـ الهعمكهات االدار بٓتعمؽ إجابات أفراد العٓىة فٓها 

 لهتغٓر البمدٓة. الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل

 

 لدراسةحدود ا .4.6
 هتخذم القرارات فْ البمدٓات الرئٓسٓة فْ عٓىة هف  اقتصرت ٌذي الدراسة عمِلحدكد البشٓرة: ا

 الضفة الغربٓة.
 البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة عمِ الحدكد الهكاىٓة: اقتصر إجراء كتطبٓؽ ٌذي الدراسة 
  تعٓزز دكر ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الحدكد الهكضكعٓة: اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ تىاكؿ هكضكع

  فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة
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  :2013/أٓار-2010/أٓمكؿشٍرم ٌذي الدراسة فْ الفترة الكاقعة بٓف شٍرم  أجٓرتالحدكد الزهىٓة 
 

 مصادر الدراسة .9.1
 

 الدراسة بىاء عمِ:هعمكهات هصادر  تككىت
 
 كقٓاس الهٓداىْ رئٓسْ: كذلؾ اإلستباىة هف خمؿ إتباع الهىٍج الكصفْ هعمكهات  هصدر ،

البمدٓات عٓىة الدراسة فْ  حسبالظاٌرة كها ٌْ عمِ أرض الكاقع، هف خمؿ استجابات الهبحكثٓف 
 ضفة الغربٓةالرئٓسٓة فْ ال

 ثاىكم: كذلؾ هف خمؿ هراجعة الكتب كالدكٓرات كاالىترىت لعرض األدب  هعمكهات  هصدر
 السابؽ ذات العمقة بهشكمة الدراسة.

 
 ةىيكمة الدراس  .61.1

 
ْ: تككىت  ٌذي الدراسة هف خهسة فصكؿ ٌك

 

 :راتٍا، كأٌدافٍا، كهبر  كأٌهٓتٍا، كفًٓ عرض عاـ كتهٍٓد لٍذي الدراسة، كهشكمتٍا، الفصؿ األكؿ
ا.      ،كأسئمتٍا  كفرضٓاتٍا،  كحدكدٌا، كهصادٌر

 :ْكالتعقٓب ككذلؾ الدراسات السابقة ذات العمقة ،ٓتضهف اإلطار الىظرم لمدراسة الفصؿ الثاى ،
 . عمٍٓا

 :تىاكؿ ٌذا الفصؿ عرضا شاهم لهىٍجٓة الدراسة، كهىٍجٓة اإلعداد، كاألدكات،  الفصؿ الثالث
 دل اختبار صدؽ كثبات أداة الدراسة.كالهجتهع، كه

 :احتكل عرضا لمىتائج كتحمٓؿ بٓاىات أداة الدراسة كهىاقشتٍا. الفصؿ الرابع 
 تضهف االستىتاجات، كالتكصٓات التْ اىبثقت عف الىتائج التْ تـ التكصؿ إلٍٓا،  :الفصؿ الخاهس

كالتػْ اسػتخدهٍا الباحػث فػْ كأخٓرا أضٓؼ إلِ ٌذي الفصكؿ الخهسة قائهػة بػأٌـ الهراجػع ذات الصػمة، 
 دراستً.
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 المقدمة .1.2
 

 البمدٓاتالهعمكهات فْ دعـ عهمٓة اتخاذ القرارات االدآرة لدل  دكر ىظـ عمِ التعرؼ لضركرة ىظرنا
 تككف ال كىظهٍا الهعمكهات بأٌهٓة ألف القىاعة الدراسة؛ ٌذي فكرة اىبعثت ْ الضفة الغربٓة،الرئٓسٓة ف

 هف التحقؽ هف البد بؿ الهىظهة، فْ ٓكفْ اهتمكٍا فم ،سمٓـ ىحك عمِ استخدهت إذا إال فاعمة
 إلطارالٍا، كعمًٓ قسـ الباحث دراستً  الِ قسهٓف األكؿ ٓشهؿ  األهثؿ االستخداـ كتقدٓر جكدتٍا

 .الىظرم لمدراسة، كالثاىْ عرضان لمدراسات السابقة ذات العمقة
 

 اإلطار النظري  .2.2
 

 :تمييد عام .1.1.2
  

 االجتهاعْ، االقتصادم، السٓاسْ، الهستكل عمِ كسٓرعنا عهٓقا تطكرنا العكلهة ظؿ فْ العالـ ٓشٍد
 عصر العالـ دخؿ الهعمكهات ٓاتكىكلكج هجاؿ فْ كسرعتً التطكر ٌذا لعهؽ كىتٓجة كالتكىكلكجْ،

 (.2005 سمطاف،) الهعمكهات هجتهع
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 الهعمكهات طٓرقة جهع فأصبحت الهعمكهات ىظاـ أٌهٓة ازدادت الهىظهات تطكر تىاهْ ظؿ كفْ
 عمًٓ ٓعتهد استراتٓجٓنا الهعمكهات هكردنا كأصبحت كهكضكعٓة عهمٓة كهكاصفات بطرؽ تتـ كالهعرفة

 فْ الهىظهات عمٍٓا قاهت العهؿ التْ قكاعد تشكٓؿ الٓـك الهعمكهات ىظـ كتعٓد القرارات، هتخذ
 (.2007 )الىجار، الهاضْ

 
 الهعمكهات ىظـ فأصبحت الهعمكهات، بتكىكلكجٓا ٓتأثر لـ عهؿ الهىظهة جكاىب هف جاىب ٓكجد فم

 تتهكف حتِ القرارات التخاذ هركزا تعتبر فالهىظهة الحدٓثة، الهىظهات  هقكهات ىجاح هف أساسٓا جزءا
 كلٍذا القرارات، التخاذ كدعاهة سىدا تعتبر التْ الهعمكهات إلِ تحتاج فٍْ ثـ كهف أٌدافٍا، بمكغ هف
 الذم الهىاسب الكقت فْ كىافعة دقٓقة بهعمكهات ٓهدٌا لمهعمكهات ىظاـ كجكد هف الضركرم كاف

 (.2002 )الهغربْ، الهىظهة فْ تؤخذ التْ القرارات ٓعكس صكرة
 

 رافؽ كقد تكىكلكجٓا الهعمكهات، فْ السٓرع لمتطكر ىتٓجة كبٓرا تطكرا اإلدآرة الهعمكهات ىظـ شٍدت
ا ،الىظـ ٌذي ألٌهٓة كاسع إدراؾ ذلؾ  ٌذا آثار اىعكست حٓث ،اإلدارات كالهىظهات ىجاح فْ كدكٌر

 عىِت أف اإلدارة عمِ لزاها كأصبح ،العهؿ كاإلىتاج كقطاعات ،الحٓاة هجاالت هختمؼ عمِ التطكر
 كتككف ،لمهىظهة تضاؼ اقتصادٓة قٓهة إلىتاج تعد سببا كىظهٍا الهعمكهات ألف كجكدتٍا، بالهعمكهات

تٍا لقكتٍا هصدرا  أٌهٍا تكف لـ إف ،لمهىظهة الرئٓسٓة الهكجكدات إحدل كتعد الهعمكهات ،كاستهرآر
 (.2000، )سمطاف كالتىهٓة لمىهك عصب الحٓاة ألىٍا اإلطمؽ؛ عمِ
 

 :نظامال .2.2.2
 

ْ فًٓ، كتؤثر بً، تتأثر خارجْ هحٓط فْ تعهؿ الهىظهة باعتبار  هعرفة ٓجب عمٍٓا هفتكح كىظاـ ٌك
 كجكد قبؿ كجدت  أف الىظـ هف الرغـ كعمِ التغٓرات، كؿ هكاجٍة عمِ قادرة تككف كْ بٍا ٓحٓط ها

 لهفٍـك فأصبح ،1929إال هىذ العمـ هجاالت فْ ٓعرؼ لـ الهفٍـك ٌذا استخداـ أف إال ذاتً اإلىساف
 أساسٓة أداة الىظاـ أسمكب ٓعتبر اإلدارة، حٓث عمـ خاصة كبصفة الحدٓث، العمـ فْ ٌاـ دكر الىظاـ
 (.2000، )سمطاف الهىظهة إدارة تكاجً كالصعاب التْ الهشاكؿ بعض عمِ لمتغمب كفعالة
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التجٍٓزات،  )األفراد، العىاصر ك الهكارد هف كهتجاىسة هترابطة هجهكعة (: أى2007ً)إدٓرس، كعرفً
 ،)حدكد الىظاـ( هعٓف إطار داخؿ البعض بعضٍا هع تتفاعؿ .إلخ( التْ..السجمت األهكاؿ، أالت،
 القٓكد أك ظؿ الظركؼ، فْ العاهة األٌداؼ هف هجهكعة أك ٌدؼ، تحقٓؽ ىحك كاحدة ككحدة كتعهؿ
 .الهحٓطة البٓئٓة

 
 بتىسٓؽ التْ تعهؿ الهترابطة األجزاء أك لعىاصرا هف بأىً: هجهكعة ( الىظاـ2007 ،عرؼ )الىجار

دؼ غآات هشتركة لتحقٓؽ هحدد، ىطاؽ فْ هعٓىة عهؿ كآلٓة عمقات، كتفاعؿ، تحكهٍا تاـ  عاـ. ٌك
 

 كلكىٍا كهتكاهمة، هترابطة هستقمة لهككىات اىتظاهْ طابع ذات (: هجهكعة2006عرفً )ٓاسٓف،  كها
 الهشتركة. األٌداؼ تحقٓؽ أجؿ هف البعض بعضٍا عمِ تعتهد

 
 هف تعٓرفات الىظاـ السابقة ٓهكف أف ىحدد صفات الىظاـ عمِ الىحك أتْ:

 
  هتاز كؿ عىصر هف عىاصر الىظاـ بخصائص تهٓزي ٓتككف الىظاـ هف عىصر كاحد أك أكثر، ٓك

 عف غٓري.
 لعمقة العمقات: ٌْ العمقة التْ تربط عىاصر الىظاـ الهختمفة هع بعضٍا بعضان، كتككف ٌذي ا

 تكاهمٓة.
 .ًالٍدفٓة: أف كؿ ىظاـ ٓتـ إىشاؤي ٓككف لً ٌدؼ ٓسعِ لتحقٓق 
 .ًآلٓة العهؿ: ٓككف عادة لمىظاـ أسمكب عهؿ خاص بالىظاـ لٓؤدم الٍدؼ الهطمكب هى 
  البساطة كالتعقٓد: الىظاـ البسٓط ٌك الىظاـ التْ ٓتككف هف عىصٓرف أك أكثر، كاألىظهة الهعقدة

ة، كتتضهف عددان كبٓران هف األىظهة الفرعٓة، ككمها كاف عدد األىظهة الفرعٓة ٌْ األىظهة الهتشعب
 .(2003)ٓاسٓف،  أكثر  كاف الىظاـ أكثر تعقٓدا
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   :عناصر النظام .1.2.2.2
 هع ذاتً كتتفاعؿ الىظاـ داخؿ فرعٓة اهىظ تهثؿ أف ٓهكف التْ العىاصر هف عددنا الىظاـ ٓتضهف
 هعطٓات فْ ظؿ لتحقٓقٍا الىظاـ ٓسعِ أٌداؼ هجهكعة أك ٌدؼ ؽتحقٓ أجؿ هف البعض بعضٍا
هكف هعٓىة، بٓئٓة  (:Stair,Raynolds, 2001) فْ كالهتهثمة لً الهككىة العىاصر تحدٓد ٓك
 
 لتحقٓؽ الهختمفة القٓاـ باألىشطة هف لٓتهكف لمىظاـ المزهة الهكارد الهدخمت الهدخمت: تهثؿ .1

 الهدخمت كتعتبر كأالت، كالبٓاىات الغٓر هتجاىسة العىاصر هف دالعدٓ الهدخمت كتشهؿ األٌداؼ،
 .ذاتً الىظاـ داخؿ فرعٓة ىظـ أك الىظاـ بٓئة فْ هكجكدة تمؾ الىظـ كاىت سكاء أخرل لىظـ هخرجات

ؿ بالعهمٓات العهمٓات: ٓقصد .2 ؿ عهمٓة كقد تككف هخرجات إلِ الهدخمت تحٓك  عف عبارة التحٓك
 هعا. ٓفاالثى أك إىساف أك آلة
ؿ عهمٓة عف ىاتج الهخرجات: ٌك .3  عبارة الهخرجات ٌذي كقد تككف هخرجات إلِ الهدخمت تحٓك

 الىظاـ أداء هف التحقؽ ٓتـ هف خملٍا التْ األداة الهخرجات كتعد هعمكهة، أك خدهة سمعة، عف
 أٌدافً. تحقٓؽ عمِ كقدرتً

 أداة أم لمهخرجات التصحٓحٓة األداة رتدةالهعمكهات اله الراجعة(: تعتبر الهرتدة )التغذٓة الهعمكهة .4
هكف تقسٓـ الىظاـ، أداء عمِ الرقابة لتحقٓؽ  :ىكعٓف إلِ الهرتدة الهعمكهات ٓك

 الصحٓح كضعٍا إلِ األشٓاء إرجاع بٍا ٓقصد تصحٓحٓة هرتدة هعمكهات. 
 ٓرة هرتدة هعمكهات ر عمِ تعهؿ تطٓك  (Gupta,2000)األٌداؼ  تغٓٓر أك الىظاـ، أداء تطٓك
 ربط كأٓضا ببعضٍا البعض، الفرعٓة الىظـ ربط ٓتـ خملٍا هف التْ الكسٓمة لعمقات: تهثؿا .5

  .ببٓئتً الىظاـ
 لً ٓسهح البٓئة فْ فتكاجدي األخرل، الىظـ عف هعزؿ فْ ٓكجد ال الىظاـ أف الىظاـ: أم بٓئة .6

 كبٓئتً الىظاـ بٓف عؿتفا كجكد فعدـ كبالتالْ إلٍٓا بهخرجاتً ٓمقْ أىً كها هىٍا هدخمتً باستقطاب
  .الىظاـ فشؿ إلِ ٓؤدم
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  :النظم تصنيف .2.2.2.2
 

اهنا، أهران ضركرٓنا الىظـ تصىٓؼ ٓعد  تصىٓؼ الىظـ، فْ الهستخدهة كاألسس الهعآٓر تعددت كلقد ٌك
هكف  :التالٓة األىكاع إلِ تصىٓفٍا ٓك

 
 ىظـ أك األرض دكراف ظاـكى الطبٓعة فْ هكجكدة ىظـ إها كالصىاعٓة: فٍْ الطبٓعٓة الىظـ .1

 (.2006 )هطٓع كآخركف، اإلدآرة الهعمكهات كىظـ الحاسكب، اإلىساف كىظـ ابتكار هف صىاعٓة
 الهفتكحة: كالىظـ الهغمقة الىظـ .2
 كال تكجد ٓتأثر، كال ٓؤثر ال بً، الهحٓطة البٓئة هع ٓتفاعؿ ال الذم الىظاـ ذلؾ ٌك :الهغمؽ الىظاـ .1

 هشتركة. حدكد أم بٓىٍها
 الىظاـ حدكد خارج األخرل العىاصر هع أجزاؤي تتفاعؿ الذم الىظاـ ذلؾ ٌك :الهفتكح لىظاـا .2

 التابعة الحككهة لقكاىٓف كتخضع حدكدٌا، خارج أخرل ىظـ هف األكلٓة هكادٌا تشترم الهىظهة فهثم،
ٓهكف  ال ؾلذل ىتٓجة األخرل كالىظـ الخارجٓة، البٓئة هف كالبٓاىات العهالة عىاصر عمِ لٍا، كتحصؿ

كدكف  هىٍا، تجعؿ التْ الهتغٓرات هف ٌائؿ ضخـ كـ كسط فإذ فٍْ هغمؽ، كىظاـ الهىظهة اعتبار
ا) بقائٍا لفرض كبٓرة بهركىة الخارجٓة البٓئة هكاجٍة عمِ هجبرة هفاضمة  (.Gupta, 2000كاستقراٌر

 لعىاصرا هف هجهكعة هف تتككف الهادٓة أك الهحسكسة كالهجردة: الىظـ الهحسكسة الىظـ .3
ىها لهسٍا ٓهكف ال التْ فٍْ الهجردة أها الىظـ الهحكسبة، الصىاعٓة أك الطبٓعٓة ا ٓهكف كا   تصكٌر

 (.2005)الزعبْ،  الجبٓرة الهعادالت ىظاـ هثؿ عقمٓنا
 هطمؽ بشكؿ هسبقان  هحددة آلٓات ضهف ٓعهؿ الذم ٌك الثابت كالهتغٓرة: الىظاـ الثابتة الىظـ .4

هكف  كبشكؿ ثابتة هعٓىة آلٓة كفؽ ٓعهؿ الذم فٍك الهتغٓر الىظاـ أها هستقبمن،سمككً  بدقة التىبؤ ٓك
 (.Gupta, 2000) حتهْ بشكؿ ال هستقبان  التىبؤ بسمككً ٓهكف كال هستهر،

 
دآرة فٍٓا دٓات كبالتحدٓد ىظـ الهعمكهات اإلمم لمبركز عمِ دارسة الىظاـ االدار ستالدراسة  ٌذيك 
 .خاذ القراراتعمقة الىظاـ الهعمكهاتْ بك 
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 :.المعمومات3.2.2
 

 بحٓث ،هىاسبة تكلٓفٓة بطٓرقة كالهىسقة الهىظهة البٓاىات هف ( باىٍا: هجهكعة2008 ٓعرفٍا )عمٓاف،
ا هعىِ تعطْ  فْ االستفادة هىٍا هف اإلىساف تهكف كالهفآٌـ، األفكار هف هتجاىسة كتركٓبة ،خاصن

 كاكتشافٍا. الهعرفة إلِ الكصكؿ
  

عرفٍا )  كتىظٓهٍا كتمخٓصٍا ،كتحمٓمٍا ،تصىٓفٍا تـ إذ هعالجتٍا تهت ( بأىٍا: بٓاىات2007 الىجار،ٓك
 هىً.  كاالستفادة باستخداهٍا ٓسهح بشكؿ

 
عرفٍا )الهغربْ،  الهعرفة هف فٍْ ىكع كبالتالْ كهفٓد هىظـ شكؿ فْ هجٍزة بٓاىات ( بأىٍا2002 ٓك

 .بعٓىٍا أغراض لخدهة تشغٓمٓة عهمٓات هف الىاتجة
 

خمص الباحث الِ تعٓرفٍا باىٍا عبارة عف بٓاىات تهت هعالجتٍا كتصىٓفٍا كتىظٓهٍا بشكؿ ٓسهح  ٓك
 باستخداهٍا كاالستفادة هىٍا لتحقٓؽ ٌدؼ هعٓف، ٓقكد الِ اتخاذ القرار الهىاسب.

 
 :المعمومات .أىمية1.3.2.2

 
ْ تحتاج لٍا الهىظهة فْ أعهالٍا فْ السابؽ كاىت الهكارد الهادٓة كالككادر البشٓرة أٌـ الهكارد الت

كالٓكـ برز دكر الهعمكهات كأصبحت الهعمكهات ضركٓرة جدا لمهىظهة، كتتمخص أٌهٓة الهعمكهات 
 (:2008بالىسبة لمهىظهة بها ٓأتْ )الشرابْ، 

 .هجالً كاف كأّٓان  الىشاط  ٌذا طبٓعة كاىت أّٓان  بشرم، ىشاط أم فْ أساسٓان  هكردان  .1
 .إلٍٓا كٓضٓؼ هىٍا ٓستفٓد فاإلىساف تتىاقص، كال تتزآد ٓىضب، ال ٓىبكع الهعمكهات .2
 .هىً كاإلفادة كاختزاىً تكفٓري ٓهكف أساسٓا استثهآرا هكردان  الهعمكهات .3
 .التىظٓـ أجزاء بٓف األساسٓة الربط أداة ألىٍا الهعاصر اإلدارم البىاء فْ ٌاهان  ركىان  تحتؿ .4
 .كالهتابعة كالتىسٓؽ طالتخطٓ فْ لإلدارة رئٓسٓة كسٓمة الهعمكهات .5
 .(2004)غىٓـ،  لمهعمكهات قٓهة كبٓرة فْ اتخاذ القرارات .6
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 :المعمومات عمى الحصول مصادر .2.3.2.2
 
 داخؿ هف رسهْ كغٓر رسهْ، شكؿ عمِ البٓاىات تعطْ الهصادر ٌذي الداخمٓة: الهصادر .1

تـ الهىظهة  تصهٓـ أسمكب ٓتـ كهاتالهعم إلِ الحاجة كبهجرد حقٓقة، الكاقعة لألحداث تجهٓعٍا ٓك
 .(2006 )هطٓع كآخركف، هىٍا الحقائؽ كاستخراج لجهعٍا

 كتشهؿ أطرافنا لمهىظهة، الخارجْ الهحٓط عف الىاتجة الهعطٓات هف الخارجٓة: تتشكؿ الهصادر .2
 ٌىاؾ ٌذا إضافة الِ االقتصادٓة، كالسٓاسات القكاىٓف عف هعمكهات، تصدر هثم فالحككهة هتعددة
 .(2006 )هطٓع كآخركف، كالعهمء الهكردٓفك أخرل هصادر

 المقاءات ككذا العاهمٓف بٓف تجرم التْ الهىاقشات أىٍا عمِ كتعرؼ:الشفٍٓة الهصادر .3
 .كاالجتهاعات

ا الكثائقٓة: كتىقسـ الهصادر .4 ة حٓث كأخرل أكلٓة، هصادر إلِ بدكٌر  األكلٓة الهصادر أف ثاىٓك
 أىٍا الهصادر ٌذي هٓزات كهف األطركحات الجاهعٓة، ذلؾكك الهٓداىٓة، كالبحكث الدكٓرات، فْ تتهثؿ
ة الهصادر خبراء، أها قبؿ هف أىٍا تككف كها الىاس هف الكثٓر إلِ لمكصكؿ كسٓمة  فٓهكف الثاىٓك

ا  أىٍا الهصادر ٌذي هٓزة كهف كالهىشكرات، ككذالؾ الهطبكعات الحككهٓة كاألجٍزة القكاىٓف، فْ حصٌر
 (.2001 سمطاف، )البكرم، الهعمكهات هف كبٓرنا حجهنا كتقدـ ىسبٓنا، صةكتكمفتٍا رخٓ جاٌزةك  هحددة

 
تعمؽ بالبٓاىات  رل الباحث اف الهعمكهات التْ تحصؿ عمٍٓا البمدٓات الرئٓسٓة هىٍا هاٌك داخمْ ٓك ٓك

عمًٓ هف الهىظهات الهحٓطة كالهصادر االخرل هف  ؿالهتكفرة لدٍٓا كهىٍا ها ٌك خارجْ كها تحص
ا بالهحٓط الخارجْخمؿ تكاصمٍ  .ا كتاثٌر
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  :المعمومات خصائص .3.3.2.2
 

 اإلفادة التْ درجة كتتكقؼ لهستخدهٍا، هعىِ ذات كاىت إذا إال هعمكهات تعتبر لف الىظاـ هخرجات
 باألسمكب، كالكقت هعرفتً إلِ اإلضافة هقدار عمِ لمهعمكهات استخداهً هف القرار هتخذ عمِ ستعكد

ساعدي سمككً عمِ ؤثرٓ بها الهمئهٓف  أف بد ال ٌذا الدكر الهعمكهة تؤدم كحتِ القرار، اتخاذ فْ ٓك
هكف الخصائص، بعض فٍٓا تتكفر )الكردم،  ٌْ أبعاد ثمثة خمؿ هف الهعمكهات خصائص تىاكؿ ٓك

 (:2003العبد، ك 
 
 الزهىٓة الفترة ٓصؼ حٓث الهعمكهات قٓهة تحدٓد فْ لمغآة ٌاـ الزهىْ البعد الزهىْ: ٓعتبر كالن: البعدأ

جٓب استخداهٍا، كزهف الهعمكهة تكرار كهدل بالهعمكهات، تتعمؽ  التْ تضهف تساؤؿ عمِ ٓك  هتِ ٓك
 :التالٓة الجكاىب

 
 ِتقدٓـ أم الكقت الهىاسب فْ تككف أف عمٍٓا لٍا، الهستخدـ بغرض الهعمكهات تفْ التكقٓت: حت 

لهتخذ  الهقدهة أف الهعمكهات الهؤكد كهف ،هؤثرةك  هفٓدة تككف حتِ إلٍٓا الحاجة كقت فْ الهعمكهات
تٍا أٌهٓتٍا درجة هٍها كاىت تأثٓر أك ،قٓهة لٍا لٓس هكعدٌا عف جدا كالهتأخرة القرارات  لٍذا كحٓٓك
 القرار.

 ترتكز الهعمكهة قٓهة حٓث أف بحداثتٍا الهعمكهة قٓهة ٓربط هف الباحثٓف هف كالحداثة: ٓكجد التداكؿ 
ا عمِ أساسا  فْ الخارجٓة البٓئة أف حٓث بالظركؼ الحالٓة هتعمقة الحدٓثة الهعمكهة ألف لزهىْا عهٌر
 (.O’Brien, 2000) هستهر تغٓٓر

 ٓطمبٍا الذم الهستخدـ تىاسب كبطٓرقة ىحتاجٍا، طالها الهعمكهات تقدـ أف التكرار: ٓجب. 
 الصحٓحة، الزهىٓة فترةتغطْ ال أف ٓجب حٓث الهعمكهات فٍٓا تقدـ التْ الفترة الزهىٓة: ٌْ الفترة 

 كعف الهاضْ، فْ حدث ها أف، كعف ٓحدث عها الهعمكهات عمِ الحصكؿ الهدٓر ٓستطٓع بحٓث
 (.2007 )ادٓرس، الهستقبؿ فْ حدكثً هتكقع ٌك ها
 



 

32 

ختص الهعمكهات كهحتكل هجاؿ الهحتكل بعد الهحتكل: ٓصؼ ثاىٓان: بعد هاذا  تساؤؿ عمِ باإلجابة ٓك
تضهف  :تالْال الجكاىب ٓك

 
 ِهدل عمِ الحكـ ك ٓهكف أجمً هف ُأعدت الذم الغرض هع الهعمكهات تتمءـ أف الهمئهة: بهعى 

ا بكٓفٓة الهعمكهات همءهة عدـ أك همءهة  قرار التخاذ تؤدم هستخدهٍا، فٍْ سمكؾ عمِ تأثٌٓر
 (.2003العبد، ك )الكردم  غٓابٍا حالة فْ اتخاذي ٓهكف الذم عف هختمؼ

 تعبر الذم عف الشْء حقٓقٓة هعمكهات تككف أف الصحٓحة بالهعمكهات ٓقصدكالدقة:  الصحة 
ىتاج، ،تجهٓع أثىاء أخطاء كجكد عدـ بهعىِ كدقٓقة عىً، عداد كا  الهعمكهات،  ٌذي تقآرر عف كا 

 فإذا الهعمكهات، ٌذي الذم تغطٓة الزهىْ الهدل حسب الهعمكهات فْ الهطمكبة الدقة درجة كتختمؼ
 كالعكس بعٓدا هستقبم كمها تىاكلت تقؿ دقتٍا درجة فإف هستقبمٓة تىبؤات عف بارةع الهعمكهات كاىت

 ضارة هعمكهات ستككف أم ىتائج عكسٓة ستعطْ الدقٓقة كغٓر الصحٓحة غٓر فالهعمكهات صحٓح
 (.2003العبد، ك  )الكردم لهستخدهً كهفٍكهة همئهة كاىت كلك حتِ هفٓدة غٓر
 ِاٌتهاهات كافة جكاىب تغطْ كاهمة هعمكهات الهقدهة اتالهعمكه تككف أف الشهكؿ: بهعى 

جب القرار، بشأىٍا أف ٓتخذ الهراد الهشكمة جكاىب كافة أك هستخدهٍا  فْ الهعمكهات ٌذي أف تككف ٓك
 أف إذ كاإلحصائٓات هف البٓاىات بحر فْ القرار هتخذ إغراؽ بأىً الشهكؿ فٍـ ٓجب الىٍائْ،ال شكمٍا
 )ادٓرس، لً بالىسبة هجهكعٍا فْ الهعمكهات فكائد هف كٓقمؿ القرار هتخذ كقت ٓضٓع أف شأىً هف ذلؾ

2007.) 
 تككف كحٓف سابقة، تجربة التْ أعطتٍا الىتائج لىفس الهعمكهات إعطاء كالثبات: ٌْ الصدؽ 

 (.2008 )عمٓاف، الكاقع هعطٓات هع تتطابؽ كصحٓحة صادقة الهعمكهات
 :ا هع الهستفٓدٓف، باحتٓاجات كهرتبطة اقع،لمك  ههثمة الهعمكهات تككف أف الكاقعٓة  التحٓز هف خمٌك

 العبد،ك  )الكردم خاطئة قرارات إلِ  ستؤدم الكاقعٓة غٓر كالهعمكهات رشٓدة، قرارات إلِ لمكصكؿ
2003.) 

 :تحدد أك داخمْ بتركٓز أك ضٓقة، أك كاسعة الهعمكهات ككف ٌك الهدل  هدل خارجْ، ٓك
 قائهة إلٍٓا تككف الحاجة كاف الهطمكب الهدل الهعمكهات تهثؿ أف بد ال شهكلٓتٍا، بهدل الهعمكهات

 .فعم
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 :إتهاـ قٓاس بكاسطة أف ٓككف ٓهكف كالذم األداء، عف الكشؼ فْ الهعمكهات قدرة ٌك األداء 
 (.2002 )الهغربْ، الهكارد كتجهٓع التقدـ كصىع األىشطة

 
تضهف الجكاتب الهعمكهات تقدٓـ بكٓفٓة الشكمْ البعد ٓتعمؽ :الشكمْ ثالثان: البعد  )الىجار، أتٓة ٓك

2007:) 
 
 التْ الهىفعة ىقارىٍا هع أف عمٓىا ٓجب تكمفة لٍا الهعمكهات كهعالجة إدخاؿ عهمٓة التكمفة: إف 

 عدـ درجة تقمٓؿ ساٌهت فْ إذا قصكل قٓهة كلمهعمكهة الهعمكهة، ٌذي استخداـ هف عمٍٓا سىحصؿ
 أم تىفذٌا أف ٓتكقع هها الهىشأة أكثر تكمؼ ال أف بهعىِ اقتصادٓة الهعمكهة تككف أف ٓجب التأكد، أم

 إٓجابٓة. قٓهتٍا تككف أف
 ِفٓهكف الهعمكهات ٌذي ٓقبمٍا هستخدـ التْ بالكسٓمة أك بالصكرة الهعمكهات تقدـ أف التقدٓـ: بهعى 
 كؿ،جدا شكؿ فْ أك كهفٍكهة، سٍمة، ككاضحة، بمغة هكتكب تقٓرر شكؿ فْ الهعمكهات تككف أف

حصائٓات،  .بٓاىٓة رسكهات أك كا 
 هف بأكثر تككف هختصرة فم التفاصٓؿ هف الهىاسب الهستكل الهعمكهة تحتكل أف التفاصٓؿ: ٓجب 

هستخدهً  همؿ سرعة إلِ ٓؤدم  قد هها المـز هف بأكثر هفصمة تككف كال هعىاٌا ٓفقدٌا قد هها المـز
 (.2003 العبد،ك  )الكردم

 تتضهف أف ٓجب فم كهفٍكهة لهستخدهٍٓا، كاضحة الهعمكهات تككف فأ السٍكلة: كالكضكح ٓجب 
 هعركفة، غٓر كهعادالت تعبٓرات ٓراضٓة أك هصطمحات، أك رهكز، أك ألفاظ، أم الهعمكهات
 الكقت فْ تقدٓهٍا كتـ همئهة كاىت حتِ لك قٓهة لٍا تككف لف الهفٍكهة غٓر الغاهضة فالهعمكهات
 القرار. لهتخذ الهىاسب

 االستفادة ٓتـ كْ هعآٓر هكحدة، ضهف هتىاسقة كطٓرقة صحٓح بترتٓب الهعمكهات تقدٓـ :ٓبالترت 
 (.2001 سمطاف،ك  )البكرم ٓهكف ها بأقصِ هىٍا
 استخداـ ٓهكف بحٓث هف تطبٓؽ كأكثر هستخدـ هف أكثر هع لمتكٓؼ الهعمكهات الهركىة: قابمٓة 

ات قبؿ هف الهعمكهات  .القرار عهمٓة اتخاذ فْ الٓةبفع الهختمفة اإلدآرة الهستٓك
 لتقدٓـ الصحٓحة اختٓار الكسائط هف بد ال الهعمكهات، بٍا تقدـ أف ٓهكف التْ الكسائط: الكسٓمة 

 (.2000 )سمطاف، أخرل كسٓمة بأم أك هكتكبة تقدـ أف ٓهكف إذ الهعمكهة،
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ائص خصائص الهعمكهات فْ ابعادٌا الثمث كها ٓتعمؽ بكؿ بعد هف خصهف سرد لهها سبؽ 
سىاخد خصائص ىظاـ الهعمكهات االدارم ككؿ ككف دراستىا تتعمؽ ٌذي الدراسة لمهعمكهات  اال اىً فْ 

 .بتعٓزز دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ البمدٓات الرئٓسٓة
  

  :المعمومات . نظم4.2.2
 
 هحاسبْالىظاـ ال بابتكار عشر الخاهس القرف فْ كاف الهىظهة فْ لمهعمكهات ىظاـ أكؿ ظٍكر إف

 أخرل هجاالت لٓشهؿ ٌذا الىظاـ تطكر ثـ لمهعمكهات، الكحٓد الرسهْ الىظاـ عدٓدة لسىكات بقْ الذم
 ىظاـ أف القرارات، حٓث اتخاذ فْ كبحكث العهمٓات الٓراضٓة الىهاذج كاستخداـ ظٍكر هع اإلدارة فْ

ؿ التىفٓذم الىظاـ ٓقـك حٓث كالتىفٓذ القٓادة ىظاـ بٓف ٓظٍر الهىظهة فْ الهعمكهات  الهدخمت بتحٓك
قكـ ىظاـ األٌداؼ، تحقٓؽ بغرض هخرجات إلِ  الىظاـ طرؼ هف ٓىجز ها كتعدٓؿ بهراقبة القٓادة ٓك

 (2007 )إدٓرس، كالتىفٓذ القٓادة :الىظاهٓف بٓف التىسٓؽ فٓتهثؿ فْ الهعمكهات ىظاـ دكر أها التىفٓذم،
 

 ذلؾ تبعا ك ألصحابٍا، كالعهمٓة العمهٓة الخمفٓات باختمؼ الهعمكهات بىظاـ الخاصة التعآرؼ تعددت
 هجهكعة ٓتضهف الذم الىظاـ ( بإىً ٌك ذلؾ2007 )إدٓرس، بخمفٓتً، فٓعرفٍا هىٍـ كاحد كؿ لتأثر

دارة، األعهاؿ، كالعىاصر، كالهكارد هف كهترابطة هتجاىسة،  البٓاىات كرقابة تقكـ بتجهٓع، كتشغٓؿ، كا 
 كخطكط القىكات هف شبكة خمؿ هف لهستخدهْ القرارات فٓدةه هعمكهات كتكصٓؿ إىتاج، بغرض

 االتصاؿ.
 

عرفٍا )الدٌراكم، ؿ كألٓة البشٓرة، الهكارد تىسٓؽ خملً هف ٓتـ ( بأىٍا إطار2003 ٓك  لتحٓك
 الهشركع. أٌداؼ )هعمكهات( لتحقٓؽ هخرجات الهدخمت، )البٓاىات( إلِ

 
 التْ كألٓة، البشٓرة العىاصر هف هجهكعة بأىٍا مكهاتىظـ الهع فعرفا (2003 العبد،ك  )الكردم، أها

بٍا، كهعالجتٍا كتحمٓمٍا البٓاىات تجهٓع عمِ هعنا تعهؿ جراءات لقكاعد طبقنا كتبٓك  ألغراض هقىىة كا 
 هىاسبة هعمكهات شكؿ عمِ أخٓرف كالهستفٓدٓف القرارات كصاىعْ لمباحثٓف إتاحتٍا بغرض هحدد،
 كهفٓدة.



 

53 

 
جراءات (2002 كعرفً )الحسىٓة،  كهعالجتٍا، البٓاىات كفرز كتصىٓؼ، بتجهٓع، تسهح هىظهة، آلٓة كا 

مٍا ثـ كهف  اتخاذ أك عهؿ إىجاز هف تهكف لكْ الحاجة، عىد اإلىساف ٓسترجعٍا إلِ هعمكهات تحٓك
 الهعمكهات هف عمٍٓا سٓحصؿ التْ الهعرفة طٓرؽ عف الهجتهع، حركة تفٓد بأٓة كظٓفة القٓاـ أك قرار
 أك هٓكاىٓكٓنا، أك ٓدكٓنا، الهعمكهات ىظاـ فْ الهعمكهات، استرجاع ٓتـ هف الىظاـ، كقد ترجعةالهس

ذا األخٓر إلكتركىٓنا،  الهعاصرة. الهعمكهات ىظـ الغالب فْ ٌك ٌك
 

 الهعمكهات تقدٓـ تعهؿ عمِ التْ الهتكاهمة الىظـ هف عمِ اىً هجهكعة (2002 )الهغربْ، كعرفً
 أك الهستقبؿ، أك أك الحاضر، الهاضْ، هف كاىت سكاء القرارات كاتخاذ قابةكالر  التخطٓط لعهمٓات
 خارجٓة أك داخمٓة بهتغٓرات تتعمؽ

 
 بٓف التىسٓؽ ظمً فْ ٓتـ إطار الهعمكهات عمِ اىٍا  لىظـ ؼث استخمص تعٓراحلمب ٓهكف سبؽ هها 

ؿ هادٓة( هكارد )هكارد بشٓرة، الهكارد  كذلؾ )هعمكهات( هخرجات إلِ )البٓاىات( الهدخمت لتحٓك
 بكفاءة كفعالٓة.  الهىظهة لتحقٓؽ أٌداؼ

 
 :المعمومات نظم نشوء أسباب .1.4.2.2

 
هكف ىظـ استخداـ حكؿ األسباب تعددت ا فْ الهعمكهات ٓك  :(2007 )إدٓرس، التالٓة العكاهؿ حصٌر

 
 ر اإلدآرة: إف الهشكمة  تكٓزع تحدد كٓفٓة التْ القرارات اتخاذ فْ ٓتهثؿ اإلدآرة الهشكمة جٌك

 القدرة تهمؾ السمٓهة ال الغٓر اإلدارة أف حٓث هحدكد، الغٓر االستخداـ أكجً عمِ الهحدكدة الهكارد
ا السمبْ، هف تخفؼ أف تستطٓع لكف بٍا تتأثر التْ الخارجٓة العكاهؿ عمِ لمسٓطرة  تمؾ أف كها أثٌر
ةك  التأكد كعدـ بىقص الهعمكهات تتصؼ ظركؼ فْ تتخذ القرارات ذا الهستقبمٓة صعكبة الرٓؤ  كمً ٌك
 كاتخاذ صحٓحة بصكرة الهستقبمٓة االحتهاالت تقدٓر عمِ اإلدارة ٓساعد فعاؿ هعمكهات ىظاـ ٓتطمب
 السمٓهة. القرارات
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 تبادؿ الهعمكهات، ظٍكر إلِ أدل العهؿ تقسٓـ إف العهؿ: كتقسٓـ الهشركع إدارة فْ التحكؿ 
 أف ٓجب فعاؿ بشكؿ األىشطة أداء ٓتـ كحتِ الهختمفة اإلدارات فه العدٓد إلِ الٓـك تىقسـ فالهىظهة

 الكاحد، الهستكل فْ اإلدارات بٓف أفقْ بشكؿ كاألقساـ اإلدارات بٓف ٌذي الهعمكهات تبادؿ عهمٓة تتـ
هكف القكؿ الهرسكهة، األٌداؼ تحقٓؽ أجؿ هف الهختمفة الهستكٓات اإلدارات فْ بٓف كعهكدم  أىً ٓك

 تىشأ كبالتالْ الهختمفة، اإلدارات بٓف الهعمكهات تبادؿ أٌهٓة زادت لمعهؿ ٓـ الكظٓفْالتقس زاد كمها
 (.2005 الجىابْ،ك  )قىدٓمجْ الهعمكهات إلِ ىظـ الحاجة

 تعقٓدا، أكثر العهمٓة اإلىتاجٓة تجعؿ لإلىتاج كالتقىٓة العمهٓة التطكرات كالفىْ: إف العهمْ التقدـ 
ؿ إلِ كتحتاج الحجـ، كبٓرة أصبحت فالهشركعات  اتخاذ صعكبة إلِ أدت ٌذي العكاهؿ كؿ كبٓر، تهٓك

 هف ٌائؿ كـ إلِ تحتاج كبالتالْ فالهىظهة كبٓرة، بخسارة ٓعكد خاطئ قرار كؿ أف إذ القرار،
 الهتعددة اإلدآرة الهراكز بٓف هىتظـ بشكؿ تتدفؽ أف ٓجب التْ كالهؤكدة الهفٓدة الصحٓحة الهعمكهات

 (.2001 ،اغالدبك  ْ)السمه الهىظهة فْ
 تقـك أم عمِ العالـ باالىفتاح تتسـ الهعاصرة االقتصادٓات إف كالهحمٓة: الدكلٓة كالهىافسة العكلهة 

 كالهحمْ. الدكلْ الصعٓد عمِ هىافسة عدٓدة هىظهات تكجد حٓث السكؽ، اقتصاد عمِ
 اكاسته السكؽ فْ بقائٍا ضهاف الهىظهة عمِ ٓتطمب الذم العرض بً العرض: ىقصد  فْ راٌر

ذا الظركؼ، جهٓع ظؿ فْ العهؿ  كهتابعة التحدم عمِ الهىظهة تساعد ٌاهة بٓاىات جهع ٓتطمب ٌك
 (.2000 )سمطاف، التغٓرات كؿ
 

ذا  هف حٓث الهجهتع العمكهاتْ كالعكلهة كىظـ الهعمكهات الدراسة ٌذة ىا الًٓ فْ هقدهة شر أها ٌك
ر ذاتٍا دٓات بشكؿ عاـ  ك ها ٓتكجب عمِ الٍٓات الهحمٓة كالبم بشكؿ خاص ككىً ٓمقِ عمِ لمتطٓك

 .عاتقٍا العدٓد هف الهٍاـ كالهسؤكلٓات
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 المعمومات نظام أىمية .2.4.2.2
 (:2005 الجاىْ،ك   )قىدٓمجْ تظٍر اٌهٓة ىظـ الهعمكهات فْ الىقاط التالٓة

 
 ف تسهح هعمكهات هف ٓعالجً بها لمهىظهة ذاكرة بهثابة أىً إذ الهراقبة تآرخْ  كصؼ بتكٓك

 الثقة كْ ٓحقؽ أف ٓىبغْ الهعمكهات ىظاـ أف أم تقع، قد التْ األخطاء اكتشاؼ ٓسٍؿ ألحكالٍا،
 .فعالة الهراقبة تككف
 لهختمؼ الهرافقة كالكثائؽ الهعمكهات تبادؿ طٓرؽ عف الهصالح هختمؼ بٓف كاالتصاؿ التىسٓؽ 

 .التدفقات
 اإلشارات التحذٓٓرة لتحمٓؿ قاعدة أك أساس دإٓجا طٓرؽ عف القرار اتخاذ عهمٓة فْ الهساعدة 

 .كخارجٓنا داخمٓنا تبرز التْ األكلٓة
 عف كالتىبؤ كالسابقة، الحالٓة حالتٍا عف اإلدآرة لكؿ الهستكٓات الضركٓرة الهعمكهات تكفٓر 

 أسئمة عمِ اإلجابة عمِ تساعد هعا بطٓرقة ككضعٍا تحمٓمٍا حفظٍا، الهعمكهات، ٌذي تجهٓع طٓرؽ
 .هٍهة اتٓجٓة، كتىفٓذٓةإستر 
 األعهاؿ. كتخصٓص كتىظٓـ التخطٓط أخطاء فْ الكقكع اإلدارة تجىب 
 التىبؤ. فْ كاستخداهٍا الهتغٓرات بٓف العمقات كقٓاس تحدٓد عمِ تعهؿ 
 المـز القدر إال القرارات اتخاذ لهراكز ٓرسؿ ال حٓث القرارات اتخاذ فْ الهستغرؽ الكقت هف تقمؿ 
 الهعمكهات. هف
 

 المعمومات نظم تصنيف .3.4.2.2
 

ْ الهعمكهات ألىظهة تصىٓفات عدة ٌىاؾ  :ٓمْ كها ٌك
 (:2007 )إدٓرس، كالتشغٓؿ العهؿ كسائؿ حسب التصىٓؼ كالن: أ
 ة:  الهعمكهات ىظـ ْ الٓدٓك ة التقمٓدٓة، الصٓغ عمِ تعتهد التْ ٌك   هع التعاهؿ فْ كالٓدٓك

ْ الهعمكهات،  .تشغٓمٍا هراحؿ هختمؼ فْ لقمـكا الكرؽ عمِ تعتهد أىظهة ٌك
 الهعمكهات ىظـ ْ  هعالجة فْ الحاسكب هقدهتٍا كفْ الحدٓثة، التقىٓات عمِ تعتهد التْ ألٓة: ٌك

 .الهعمكهات كاسترجاع كتخٓزف
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 :(2007 )الىجار، الجغرافْ االهتداد حسب ثاىٓان: التصىٓؼ
ْ الهعمكهات ىظـ .1  أك بدكلً هعمكهاتٍا الكاحدة، كتتعمؽ الدكلة حدكد تتجاكز التْ الىظـ الدكلٓة: ٌك

 األهـ ٌٓئة عمٍٓا تشرؼ التْ كالىظـ العالـ كؿ دكؿ تهس التْ العالهٓة الهعمكهات ىظـ هثؿ أكثر،
ْ الهعمكهات القآرة، ىظـ الهتحدة، ككذلؾ  ٓشرؼ التْ هثؿ الىظـ كاحدة قارة بدكؿ تتعمؽ هعمكهات ٌك

ة ىظـ ٌىاؾ ككذلؾ كبْاألكر  االتحاد أك اإلفٓرقْ االتحاد عمٍٓا  دكؿ تجهع التْ الهعمكهات الجٍٓك
 الهغرب اتحاد أك العربْ دكؿ الخمٓج هعمكهات كىظـ هشتركة هصالح تجهعٍا دكؿ أك جغرافٓا هتجاكرة
 .العربْ

ْ الكطىٓة: الهعمكهات ىظـ .2  بالهعمكهات )االقتصادٓة أك تٍتـ التْ أم كطىْ بعد ذات ىظـ ٌك
 .فقط بالكطف صمة خ( ذاتال..الصحٓة أك االجتهاعٓة

هستكل  عمِ كتككف اإلدآرة الهعمكهات بىظـ كذلؾ الهىظهة: كتسهِ فْ الهعمكهات ىظـ .3
 .الهىظهة أٌداؼ تحقٓؽ كدعـ هساىدة إلِ كتٍدؼ كالشركات، الهىظهات

 
ات حسب ثالثان: التصىٓؼ  :التىظٓهٓة الهستٓك

اتجآٌف  فْ الٍرهٓة الهتسمسمة ٍاكتىظٓهات الهىظهات تخدـ التْ الهعمكهات ىظـ تصىٓؼ ٓهكف
ثـ  إدارٓنا، الهتسمسمة األربعة التىظٓهٓة الهستكٓات هف هستكل كؿ تخدـ التْ ٌها: الىظـ أساسٓٓف،

ٌذٓف  هف كم تكضٓح كسٓتـ ىظـ، ستة كعددٌا الهستكٓات، ٌذي هع تتعاهؿ التْ الشهكلٓة الىظـ
 :كأتْ التقسٓهٓف

 
 ككذلؾ كهختمفة، هتبآىة اٌتهاهات كجكد بسبب :التىظٓهٓة تكٓاتالهس تخدـ التْ األربعة الىظـ 

 التبآف هف ىكع فٍٓا الىظـ هف أىكاعنا ٌىالؾ فإف فْ الهىظهة، كهختمفة هتبآىة، كهستكٓات تخصصات
 تحتاجٍا التْ الهعمكهات كؿ ٓزكد أف ٓهكف كاحد هىفرد ىظاـ هعمكهات ٓكجد ال أىً كاالختمؼ، حٓث

 .الهتعددة اتٍابهستٓك الهىظهة،
التىظٓهٓة  الهستكٓات أساس كعمِ الهعمكهات، ىظـ كتصىٓؼ تقسٓـ الههكف هف فإىً آخر جاىب كهف

ات هف ابتداء لٍا، الدعـ تقدـ التْ األساسٓة  كآالتْ: األعمِ، الهستكٓات إلِ كصعكدنا الدىٓا، الهستٓك
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 الدىٓا اإلدارة ٓساعد حٓث الهىظهة، لحركة األساسٓة القاعدة العهمٓات: ٓهثؿ هستكل هعمكهات ىظـ -أ
شتهؿ فْ الٓكهْ العهؿ تسٓٓر عمِ  العهمٓات بالتصىٓؼ، ٓقـك حٓث عهمٓاتٍا إدارة عمِ الهىظهة ٓك

 األسئمة عف اإلجابة ٌك الىظـ لٍذي األساسْ كالٍدؼ الترتٓب، التمخٓص، التخٓزف لمبٓاىات، الحسابٓة،
 (.2001 سمطاف،ك  )البكرم الهىظهة تكاجً التْ لٓكهٓةا كحؿ الهشكمت بالعهؿ الهرتبطة الهتكررة

 فْ العاهمٓف لدل كالهعمكهات الهعارؼ تىهٓة فْ الهعرفْ: تساعد الهستكل هعمكهات ىظـ -ب
 خمؿ هف العهؿ فْ الحدٓثة كدهج الهعمكهات كتىظٓـ اكتشاؼ ٌك هىٍا األساسْ كالغرض الهىظهة،
 الٓكهٓة لألعهاؿ كالدقٓقة السٓرعة كتبْ كالتطبٓقاتاله كالعهؿ الهكاتب تصهٓـ ىظـ عمِ التعرؼ
 (.2007 )ادٓرس،

دارة القرار اتخاذ كهراقبة كهراجعة دعـ عمِ اإلدارم: تعهؿ الهستكل هعمكهات ىظـ -ج  األىشطة كا 
 باالعتهاد الهٍٓكمة القرارات تدعـ ها الكسطِ، كغالبنا اإلدارة فْ كالرقابة كالتكجًٓ باإلشراؼ الهتعمقة

 (.2007 )الىجار، الهىظهة كخارج داخؿ هف الهعمكهات هصادر عمِ
مة هكاجٍة التحدٓات هف العمٓا اإلدارة اإلستراتٓجْ: تهكف الهستكل هعمكهات ىظـ -د  كتدعـ األجؿ طٓك

ؿ التخطٓط ىشاطات  كاالستجابة التكٓؼ ٓتـ كالخارجٓة حٓث الداخمٓة البٓئة هف كؿ فْ األجؿ طٓك
 فْ أساسٓنا دكرنا االستراتٓجة الهعمكهات ىظـ القدرات التىظٓهٓة، كتمعب عٓـلتد الخارجٓة لمهتغٓرات

 الهدخمت الىظـ ٌذي تقدـ كها األٌداؼ، كضع عىد كخاصة اإلستراتٓجٓة، اإلدارة هراحؿ جهٓع
 (.2002 )الهغربْ، اإلستراتٓجٓة القرارات التخاذ  الهطمكبة الهعمكهاتٓة

 أشرت  التْ األربعة، الهستكٓات :التىظٓهٓة الهستكٓات هع هؿتتعا التْ الكظٓفٓة الهعمكهات ىظـ
 فْ الهعمكهات ىظـ هف أىكاع ستة خمؿ عادة هف الهعمكهاتٓة الخدهات عمِ تحصؿ سابقنا، إلٍٓا

 ٌْ: ألغراض هختمفة تصهـ كالتْ الهعاصرة، الهىظهات
 الهستكٓات خدهة لِإ الهعمكهات أىظهة هف الىكع ٌذا التجآرة: ٍٓدؼ الهعاهمت هعالجة ىظـ 

 الهعاهمت هثؿ حركة تعكس التْ البٓاىات كتجهٓع بحصر ٓقـك إذ الهىظهة الٓكهٓة داخؿ التشغٓمٓة
جعمٍا اإلٓرادات الهصركفات، الهبٓعات، فكاتٓر  ٓهكىىا أخرل، لذلؾ أىظهة الستخداهات هتاحة ٓك
صىؼ ٓجهع الذم الحاسكبب الهرتبط ىظاـ الهعمكهات " أىً عمِ الهعاهمت هعالجة ىظاـ تعٓرؼ  ٓك
خزف حدث ٓك  كهدخمت السجمت حفظ أجؿ هف الهىظهة داخؿ الهعاهمت بٓاىات حركة كٓسترجع ٓك
عهؿ الهعمكهات ىظاـ  (:2000 )سمطاف، عمِ الىظاـ ٌذا اإلدآرة لهٓزد هف الهعالجات ٓك
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 دارتٍا بالهىظهة العهمء ربط خمؿ هف كبٓئتٍا الهىظهة حدكد رسـ  تشغٓؿ ىظـ فشؿ فإف لذا ،كا 
 إلِ الهخرجات تصدٓر أك هف البٓئة الهدخمت عمِ الحصكؿ فْ الىظاـ فشؿ إلِ ٓؤدم البٓاىات
 البٓئة.

 ىظـ هف أخرل أىكاع بكاسطة تستخدـ كْ لمهعمكهات هىتج بهثابة الهعاهمت هعالجة ىظـ تعد 
 .خارجٍا أك الهىظهة داخؿ سكاء الهعمكهات

 ا ىكعان  ىظـال ٌذي الهكتب: تعد أتهتة ىظـ  فْ دـ تستخ كالتْ الهعمكهات تشغٓؿ ىظـ هف خاصن
 الرسهٓة كغٓر الرسهٓة االتصاالت أىكاع كؿ ٓشهؿ آلٓنا الهكاتب كأىشطة الهكاتب، كتجٍٓز أعهاؿ

 هعالج أهثمتٍا كهف خارجٍا، أك الهىظهة داخؿ سكاء العاهمٓف بٓف الهعمكهات الهتعمقة بتكصٓؿ
 .(2003العبد، ك )الكردم  الفٓدٓك كالصكتْ، اجتهاعات االلكتركىْ لبٓردا كالىشر الهكتبْ، الكمهات،

 داخؿ كالهعمكهات الهعرفة هجالْ فْ العاهمٓف دعـ إلِ الىظـ ٌذي الهعرفْ: تٍدؼ العهؿ ىظـ  -ٌػ
 (. ,2003Laundo) هتكاهؿ بشكؿ الفىٓة كالخبرة الهعرفة كصكؿ خمؿ ضهاف هف الهىظهة

 تعتبر حٓث الهىظهة، داخؿ الهتكررة غٓر القرارات اتخاذ أىشطة بدعـ ـكالقرار: تق هساىدة ىظـ -ك
كاجً اإلدآرة، العهمٓة أساس اتخاذ القرار عهمٓة  هف العدٓد الحككهٓة األجٍزة فْ اإلدآرٓف ٓك

 لمستغمؿ الحمكؿ أفضؿ كاختٓار البدائؿ، كتحمٓؿ الخطط، ككضع بالتخطٓط الهشكمت الهتعمقة
ا لهتاحةا األهثؿ لمهكارد  (.2000 )سمطاف، كغٌٓر

 
ىتج  األهر اإلدآركف، ٓحتاجٍا التْ الهعمكهات كشكؿ فْ طبٓعة تىكع الهشكمت هف التىكع ٌذا عف ٓك
 كافة عمِ الهختمفة الهعمكهاتٓة االحتٓاجات تمبٓة عمِ هعمكهات قادرة ىظـ إىشاء ٓستدعْ الذم

 إحدل أصبح سمٓـ قرار اتخاذ كأف خاصة، الكظٓفٓة هختمؼ الهجاالت كفْ اإلدآرة، الهستكٓات
 ىحك االتجاي ظؿ فْ اإلدآرة الهجاالت فْ الٍائمة لمتقمبات ىظرنا هدٓرم الٓـك تكاجً التْ التحدٓات
 (.2002 )الهغربْ، تكاجٍٍا التْ الهتغٓرات كتعقد اإلدآرة األجٍزة عكلهة

 
اإلدآرة  الهعمكهات ألىظهة كىهك كالدة ةهرحم بهثابة السبعٓىات عقد اإلدآرة: كاف الهعمكهات ىظـ -ز

 هف ىكع "بأىٍا الهعمكهات اإلدآرة ىظـ كتعرؼ األعهاؿ، أىشطة هختمؼ فْ تطبٓقاتٍا اتسعت حٓث
د الهصههة الهعمكهات أىظهة أىكاع  كالتىظٓـ، لمتخطٓط، المزهة الهىظهة بالهعمكهات إدآرْ لتزٓك

 (.2001 سمطاف،ك  )البكرم القرارات اتخاذ عمِ هساعدتٍـل أك الهىظهة ىشاط عمِ كالرقابة كالقٓادة،
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 العمٓا اإلدارة تهكف حٓث الهىظهة فْ االستراتٓجْ الهستكل الىظـ ٌذي تخدـ :التىفٓذم الدعـ ىظـ -ح
تٍا كتحدٓد رسالة الهىظهة صٓاغة هف  عف استراتٓجٓاتٍا تصكر هف ٓهكىٍا هها الهستقبمٓة رٓؤ

، ِ البٓاىات كالهعمكهات )الهغربْاخمٓة كخارجٓة فْ الحصكؿ عمكتعتهد عمِ هصادر د الهستقبؿ،
2002).  

هتخذم  لهساىدة تستخدـ االصطىاعْ، الذكاء هجاؿ ضهف الخبٓرة األىظهة الخبٓرة: تىدرج األىظهة-ط
 الخبٓر الىظاـ ٓتـ تصهٓـ بخطكاتٍا، التىبؤ ٓهكف ال كالتْ الركتٓىٓة غٓر القرارات هع التعاهؿ فْ القرار
تككف هٓداف فْ كؿ   خبراء عمِ باالعتهاد مٓناعه  الهعارؼ هف قاعدة هف الخبٓر الىظاـ تخصصً ٓك

 أها لة البحث، بهشؾ الهتعمقة البٓاىات هجهكع تتضهف أحداث كقاعدة ها، هٓداف فْ لهجهكع، الخبرات
 ٓجادإل الهعارؼ قاعدة فْ باالتْ "البحث تسهح التْ البراهج هف هجهكعة فٍك االستدالؿ هحرؾ

 كاقتراح الهشكمة، الهشكمة، تشخٓص لحؿ الضركٓرة التكهٓمٓة األسئمة الهىاسبة، طرح االقتراحات
 الدباغ،ك  كالهستعهؿ )السالهْ الخبٓر بٓف ككسٓط الخبٓر الىظاـ ىعتبر أف ٓهكف الحمكؿ" كبالتالْ

2001.) 
 

 عدد عمِ الهتخصصة الهعمكهات ىظـ الهكضكعٓة: تتكزع التخصصات حسب الهعمكهات ىظـ رابعان:
 كالتالْ: كالتخصصات الهعارؼ هف
 
 ك الهعمكهات ىظـ قٓة: ٌك  تؤهف تخطٓط، التْ كاإلجراءات الطرؽ، هف هجهكعة عف عبارة التسٓك

ؽ، لقرارات الضركٓرة لمهعمكهات كعرض كتحمٓؿ، ك التسٓك  كهعالجة، إلِ جهع، لمكصكؿ طٓرقة ٌك
ؽ، هجاؿ فْ لعاهمكفا الهدٓركف ٓحتاجٍا التْ الهعمكهات كتخٓزف  ألغراض فْ الهىظهات، التسٓك
 ضكء كفْ إلًٓ، الحاجة الهاسة ضكء فْ الىظاـ ٌذا عمِ االعتهاد تىاهِ ر، كقد القرا صىاعة
قٓة الهعمكهات تعتبر ىظـ الهعمكهات، كال كتكىكلكجٓا بىظـ كالهتىاهْ الضركرم االٌتهاـ  فْ التسٓك
 ىشاطات ىحك الىظـ ٌذي تكجً حٓث كذلؾ، تشغٓمٓة ىظـ ٌْ بؿ فحسب، لإلدارة كىظـ الحاضر الكقت

ؽ  (Stair & Reynolds, 2001)  التسٓك
 الهعمكهات ىظـ ْ  هككىات هادٓة، عمِ تشتهؿ التْ الحاسكبٓة، الىظـ هف ىكع الجغرافٓة: ٌك

 لٍا التْ ٓككف كالهكاقع لألهاكف كالجغرافْ الخرائطْ، بالعهؿ تسهح كبٓاىات، برهجٓة، كهككىات
ذا .عمقة ذات جغرافٓة عىاصر كتهتمؾ هترابطة، اطعهق  أف ٓهكف الطبقْ الجغرافْ العهؿ هف الىكع ٌك
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الخرائط  عمِ ذلؾ ٓككف الجغرافٓة، كتقمٓدٓا األشكاؿ هف عدد فْ كتحمؿ تعرض، أف هف لمبٓاىات ٓسهح
 كهمحظتٍا افٍهٍ الصعب هف ٓككف تكشؼ هعمكهات ها غالبا جغرافٓة أشكاؿ فْ ٌْ التْ كالبٓاىات 

 ,Alter) القكائـ أك الجداكؿ، أك الهخططات، هثؿ تقمٓدٓة أخرل، حاسكبٓة هخرجات فٍٓا طٓرقة أٓة فْ
2002). 

 ضهىٍـ كهف فٍٓا، العاهمكف ٓككف أف الهعاصرة الهىظهات الهحاسبٓة: تحتاج الهعمكهات ىظـ 
ؿ، الهحاسبة هجاؿ فْ التىفٓذٓٓف كالعاهمكف الهدٓركف  هجاالت فْ كالكافٓة الكافٓة الهٍارة لدٍٓـ كالتهٓك

دهجت  قد الهحاسبٓة التقمٓدٓة الكظائؼ هف العدٓد أف حٓث الهحكسبة الهعمكهات كىظـ عهؿ الحكاسٓب
ف التكىكلكجٓة الهعرفة هف جدٓد خمٓط تتطمب ىظـ فْ كشهمت  ىظـ الهعمكهات تخصص كالهحاسبٓة، كا 

د هصهـ ٌك الهحاسبٓة  التحدٓات ٌذي الهٍارات لهكاجٍة كهجهكعات لمهعرفة الدهج هف الىكع ٌذا لتزٓك
 (.2008 هعٍا )السالهْ، كالتعاهؿ الهعمكهات تكىكلكجٓا لعالـ الجدٓدة كالفرص

 الهكتبة، هعمكهات ىظاـ هثؿ التخصص هف لىكع لٍذا أخرل هسهٓات الهكتبة: ٌىالؾ إدارة ىظـ 
ؤهف  الهعمكهات كهراكز لمهكتبات هتعددة هتقدهة تعاكىٓة خدهات الهحكسبة الىظـ الىكع هف ٌذا ٓك

الهحكسبة،  التعاكىٓة الفٍرسة الخدهات: إجراءات تمؾ الهدرسٓة، كهف الهكتبات الهشاركة، كخاصة
د إجراءات الهعارة، الهكاد كهتابعة كاإلعارة  هعٍا ٓتـ التعاهؿ أف كالهسمسمت )الدكٓرات( ٓهكف التزٓك
 العدٓد ٓحققكا ٓهكف أف الىظاـ ٌذا ٓستخدهكف الذٓف كتباتاله هدٓرم كبسٍكلة، كأف كبكفاءة، بسرعة،

 .كهكادٌا خدهاتٍا، هف كالهستفٓدٓف لهكتباتٍـ اإلىجازات هف
 فْ هجاؿ أساس بشكؿ الحاسكبٓة الهعمكهات ىظـ هفٍـك الحاسكبٓة: ٓستخدـ الهعمكهات ىظـ 

 ككذلؾ خاصة البكالكٓركس،ك  األكلٓة، الجاهعٓة الدراسات هستكل عمِ األكادٓهْ، كالتعمٓـ التدٓرس
 هكاد عمِ عالهٓنا الهعمكهات الحاسكبٓة ىظـ دراسات كاألخرل، كتركز العمٓا األكادٓهٓة الهستكٓات عمِ

ا العشرم العد كىظاـ كاإلحصاء الٓراضْ الٓراضٓات، هساقات هف عدد هثؿ عدة، كهفردات  كغٌٓر
 (.2005 الجاىْ،ك  )قىدٓمجْ

عمِ ىظـ الهعمكهات الدراسة ركز ٌذي كاٌهٓتٍا كتصىٓفٍا ست هعمكهاتبعد ٌذا السرد الهفصؿ لىظـ ال
ْ البمدٓات الرئٓسٓة ككف الدارسة تٍدؼ الِ تعٓزز اتخاذ القرار  االدآرة ضهف هجهع الدارسة ٌك

 .االدارم لدٍٓا
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 :المعمومات نظام تواجو التي التحديات .4.4.2.2
 
 هع الهستٍمكٓف عمقتٍا عمِ التأثٓرات هف العدٓد إلِ أدت الهىظهة فْ الهعمكهات ىظاـ أٌهٓة إف

 بشبكات الفىٓة، كاتصالٍـ الهٍارة ذكم العاهمٓف هف الكثٓر ٓقتضْ الىظاـ ٌذا خاؿ فإد كالهكردٓف،
 هع الهدٓٓرف همئـ الحتٓاجات ىظاـ بىاء هف بد ال جدٓد هعمكهات ىظاـ أجؿ هف أىً بهعىِ االتصاؿ،

 :ٌذي التحدٓات أٌـ كهف ذلؾ، فْ تكاجٍٍـ التْ التحدٓات االعتبار بعٓف األخذ
 
 الفعاؿ التىافسْ التىظٓـ كتصهٓـ الهعمكهات لتكىكلكجٓا الهىظهة استخداـ كٓفٓة :إستراتٓجٓة تحدٓات 
 (.2000 )سمطاف، إتباعً الهىظهة عمِ ٓصعب بشكؿ السٓرعة الفىٓة ظؿ التغٓرات فْ
 لمتكٓؼ احتٓاجاتٍا تفٍـ أف لمهىظهة ٓهكف قة: كٓؼالعهم الكٓاىات ىحك باالتجاي الخاصة التحدٓات 
 التجارة فْ الهتزآد الىهك ففْ العالهٓة، ىحك كتتجً بالكٓاىات العهمقة تتهٓز التْ البٓئٓة الظركؼ هع

 اإلىتاج عهمٓات لتدعٓـ هعمكهاتٓة أىظهة تبىْ إلِ الحاجة العهمقة ظٍرت الكٓاىات كظٍكر العالهٓة
 )الىجار، دكؿ عدة عبر الهعمكهات تدفؽ كرصد الهعمكهاتٓة شبكات كتكفٓر ت،كالخدها السمع، كبٓع

2007.) 
 ٓدعـ الذم الهعمكهات ٌٓكؿ تطكر أف لمهىظهة ٓهكف بالهعمكهات:كٓؼ الخاص الٍٓكؿ بىاء تحدم 

 كفاءة ىقص بسبب الهطمكب بالهستكل أٌدافٍا تحقٓؽ تستطٓع ال فبعض الهىظهات ،الهىظهة أٌداؼ
 (.2005 الجاىْ،ك تتبعً )قىدٓمجْ  لتْا الىظـ ٌذي
 حٓث تبىتً، الذم الىظاـ قٓهة تحدد أف لمهىظهة ٓهكف الهعمكهات: كٓؼ ىظـ فْ االستثهار تحدم 
ىتاج تصهٓـ فْ الىظـ ٌذي استخداـ تككف عهمٓة أف الضركرم هف أىً  كالخدهات الهىتجات كصٓاىة كا 

 فْ التغٓر كهتابعة الىظـ، ٌذي ٌٓكؿ بىاء كعكائد تكمفة، عمِ التعرؼ كهف الضركرم ذات عائد،
 .(2007 )الىجار، الىظاـ ٌذا إتباع عف الىاتجة التىظٓهٓة الىكاحْ

 األفراد ٓهكف الذم الهعمكهات ىظـ ٌٓكؿ تبىْ أف لمهىظهة ٓهكف الرقابة: كٓؼ ك الهسؤكلٓة تحدم 
 هسئكلة بطٓرقة هعمكهاتال ىظـ استخداـ ٓضهف أف لمىظاـ ٓهكف ككٓؼ عمًٓ، كتحقٓؽ الرقابة فٍـ هف
 .(2001 سمطاف،ك  )البكرم االجتهاعٓة الىاحٓة هف هقبكلة ك
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 :المعمومات نظم تطور عمى أثرت التي العوامل. 5.4.2.2
 

 ىظـ السبعٓىات ظٍرت فْ أها البٓاىات، لتشغٓؿ ىظـ عف عبارة الخهسٓىات فْ الهعمكهات ىظـ كاىت
 فْ الهىظهة تحدد استراتٓجٓات التْ الهستكٓات تخدـ خرلأ ىظـ ظٍرت ثـ اإلدآرة، الهستكٓات تخدـ

هكىىا الثهاىٓىات،  التالٓة الىقاط فْ ىظـ الهعمكهات فْ التطكرات ٌذي أدت التْ العكاهؿ إٓضاح ٓك
 :(2000 )سمطاف،

 
 ىظـ تمعبً الذم تزآد الدكر إلِ الهعمكهات تكىكلكجٓا ىهك أدل الهعمكهات: تكىكلكجٓا فْ التطكر 

 الهستكٓات كافة فْ استخداـ الحاسبات ضركرة إلِ أدل الىهك ٌذا الهىظهات، داخؿ اتالهعمكه
 التْ التكالٓؼ اىخفاض الجدٓدة، كأٓضا البرهجٓات تعمـ سٍكلة االعتبار بعٓف أخذىا إذا خاصة

 الهىظهات. أغمبٓة هتىاكؿ فْ أصبحت
 هتعمقة عاهة أغراض ذات ىظـ بتقدٓـ الهعمكهات ىظـ التطبٓقات: بدأت خصائص فْ التطكر 

ؽ اإلىتاج، بالهخزكف، الهبٓعات، الهتعمقة تمؾ هثؿ الهىظهات أغمبٓة فْ الهتداكلة بالكظائؼ  التسٓك
ؿ،  جدٓدة براهج ظٍرت ألٓة الحاسبات كتطكر تكىكلكجٓا الهعمكهات، ىظـ دكر تطكر هع لكف كالتهٓك

 القرار هساىدة ىظـ هثؿ الهىظهة داخؿ هعٓىة هجهكعات أك هحددة ألفراد تخصصات خدهة إلِ تٍدؼ
 الكسطِ. لإلدارة

 
  بعد الحدٓث عف ىظـ الهعمكهات ها لٍا كها عمٍٓا ٓعرض الباحث إطاران هفآٌهٓان عف القرارات

 اإلدآرة 
 
 

 :القرارات صنع عممية .5.2.2
 

ر ىشاط الفرد كالجهاعة فْ حٓاتٍـ الخاصة أك فْ هجاؿ أعه ْ تهثؿ عهمٓة اتخاذ القرارات جٌك الٍـ ٌك
ٓرة كالكظائؼ األساسٓة  عتبر اتخاذ القرارات اإلدآرة هف الهٍاـ الجٌك تعتبر هف هقكهات الحٓاة، ٓك

ٓرة الهفٓدة  .(2000الهصرم، ) لمهدٓر فٍك ٓعتهد عمِ هدل فٍهٍـ لألهكر كاستٓعابٍـ لمحمكؿ الجٌك
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 التجارب كالخبرات كعمِ كالتىبؤ، التخهٓف عمِ الهاضْ فْ القرارات صىع عهمٓة تعتهد كاىت كلقد
 كضكابطٍا هكضكعٍا كقكاىٓىٍا القرارات صىع لعهمٓة أصبح الحالْ العصر فْ بٓىها القرار، هتخذ لدل

 بجهٓع تتعمؽ ىظرا ألىٍا كذلؾ قرارات صىع عهمٓة أىٍا عمِ عاـ بشكؿ اإلدارة كتعتبر .الخاصة
اتخاذٌا،  ٓتـ القرارات التْ كرشد هةسم هدل عمِ ٓتكقؼ اإلدارة ىجاح فإف لذا اإلدآرة، الكظائؼ

عرؼ )ادٓرس،  هجهكعة بٓف هف األفضؿ البدٓؿ اختٓار عهمٓة بأىٍا" القرارات صىع عهمٓة (2007 ٓك
ا ٓتـ التصرفات هف هجهكعة أك تصرؼ عف عبارة ٌْ البدائؿ أك هف  البدائؿ هف عدد بٓف هف اختٓاٌر

 (.2002)إدٓرس كالهرسْ،  الههكىة
 

عرفٍا )الهصر  ( باىٍا جهٓع الخطكات التْ ٓتطمبٍا ظٍكر القرار إلِ حٓز الكجكد، 2001 م،ٓك
كاقتراح  ،كجهع البٓاىات ،كتحمٓؿ الهشكمة كتقٓٓهٍا ،كتتضهف خطكات التعرؼ عمِ الهشكمة كتحدٓدٌا

 ثـ اختٓار أفضؿ الحمكؿ. ،كتقٓٓـ كؿ حؿ عمِ حدي ،الحمكؿ الهىاسبة
 

 :مراحل اتخاذ القرار .1.5.2.2
 (:2000 مٓة اتخاذ القرارات بالخطكات التالٓة )الصباغ،تـ عه

 
  تعٓرؼ الهشكمة كاكتشافٍا: تعرؼ الهشكمة فْ هجاؿ عهمٓة اتخاذ القرار بأىٍا "اىحراؼ عف الٍدؼ

 الهحدد هسبقا أك ٌْ حالة هف عدـ التكازف بٓف ها ٌك كائف كبٓف ها ٓجب أف ٓككف".
  ِأسباب الهشكمة كتحدٓد أبعادٌا كتحرم السبب تشخٓص الهشكمة: ٓعىْ التشخٓص التعرؼ عم

ا كهعرفة أسبابٍا كأعراضٍا.  الرئٓسْ لظٍكٌر
  تحمٓؿ الهشكمة: ٓقتضْ تحمٓؿ الهشكمة كتصىٓفٍا تحدٓد البٓاىات كالهعمكهات الهطمكبة لحمٍا

عىْ تصىٓؼ الهشكمة تحدٓد طبٓعتٍا كحجهٍا كهدل تعقدٌا كىكعٓة الحؿ األهثؿ  ا، ٓك كهصادٌر
 لهكاجٍتٍا. الهطمكب

  إٓجاد البدائؿ لحؿ الهشكمة: ٓعىْ الحؿ البدٓؿ كسٓمة الحؿ الهتاحة أهاـ الهدٓر لحؿ الهشكمة
الهطركحة أك ٌك بهعىِ آخر قرار هقترح ٓؤخذ بعٓف االعتبار إلِ جاىب قرارات أخرل هقترحة بقصد 

 الهقارىة كالتحمٓؿ حتِ ٓتـ اختٓار أفضمٍا كٓصبح القرار األخٓر.
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 بدائؿ الهتاحة لحؿ الهشكمة: بعد إف ٓتضح لمهدٓر الحمكؿ البدٓمة لمهشكمة ٓجب عمًٓ بعد تقٓٓـ ال
ذلؾ إجراء تقٓٓـ شاهؿ لٍا، كتعتبر ٌذي الهرحمة هف الهراحؿ الصعبة، ذلؾ ألف عهمٓة الهفاضمة بٓف 

ز عىد البدائؿ لٓست عهمٓة كاضحة كسٍمة ألف هزآا كعٓكب كؿ بدٓؿ ال تظٍر كقت بحثٍا كلكىٍا تبر 
 تىفٓذ الحؿ هستقبم كهف ٌىا ٓأتْ الشؾ كعدـ التأكد هف صمحٓة البدائؿ الهطركحة لمحؿ.

  اختٓار الحؿ الهمئـ لمهشكمة: تعتبر عهمٓة االختٓار الىٍائْ لمبدائؿ الهتاحة لحؿ الهشكمة هف أٌـ
 الخطكات التْ ٓكلٍٓا الهدٓركف جؿ اٌتهاهٍـ.

 
 :ذ القرارالعوامل المؤثرة في اتخا .2.5.2.2

 
ا فْ عهمٓة  إف ركاد الهدارس التقمٓدٓة لـ ٍٓتهكا بدكر العكاهؿ السمككٓة كاالجتهاعٓة كالبٓئٓة كتأثٌٓر
ىها ركزكا عمِ الجكاىب الهادٓة بٓىها ركاد الهدارس السمككٓة، فقد ركزكا اٌتهاهٍـ عمِ  اتخاذ القرار، كا 

ا فْ ٌذي العهمٓةأٌهٓة العكاهؿ كالهتغٓرات الىفسٓة كاالجتهاعٓة كالبٓ العبد، ك  )الكردم ئٓة كتأثٌٓر
كبىاءا عمِ ذلؾ ركزت دراساتٍـ فْ تحمٓؿ عهمٓة اتخاذ القرار عمِ العكاهؿ الىفسٓة  ،(2003

كالظركؼ البٓئٓة الهحٓطة بالهىظهة كها ٓرتبط بٍا هف عادات كتقالٓد كقٓـ اجتهاعٓة كىظـ سٓاسٓة 
 (: 2001 هؤثرة فْ عهمٓة اتخاذ القرار ٌْ )الهصرم،كاقتصادٓة. كعمِ ضكء ذلؾ فاف العكاهؿ ال

 
  العكاهؿ اإلىساىٓة: إف ٌذي العكاهؿ ىاتجة عف ككف عهمٓة اختٓار البدائؿ الهتاحة ها ٌْ إال ىاتج

لتفاعؿ إىساىْ تتفاعؿ فًٓ عدة عكاهؿ هىطقٓة ك غٓر هىطقٓة، هكضكعٓة كشخصٓة، إف العكاهؿ 
هدٓر أك هف سمكؾ هساعدًٓ كهستشآرً أك هف الهرؤكسٓف اإلىساىٓة قد تككف ىابعة هف شخص ال

ـ ههف ٓهسٍـ القرار.  كغٌٓر
  العكاهؿ التىظٓهٓة: باإلضافة إلِ العكاهؿ اإلىساىٓة التْ تؤثر عمِ اتخاذ القرار ٌىاؾ أٓضا

ض  العكاهؿ التىظٓهٓة كالهتهثمة فْ القكل الكاهىة فْ الهكقؼ اإلدارم، االتصاالت اإلدآرة، التفٓك
 لمهركٓزة اإلدآرة كىطاؽ التهكف.كا
  العكاهؿ البٓئٓة:ٌىاؾ هجهكعة هف العكاهؿ كالقٓكد التْ تؤثر فْ فعالٓة القرارات الصادرة عف

طبٓعة الىظاـ السٓاسْ كاالقتصادم السائد فْ الدكلة، اىسجاـ ) الظركؼ البٓئٓة الهحٓطة بالقرار أٌهٍا
 التقدـ التكىكلكجْ(. القرار هع الصالح العاـ، الىصكص التشٓرعٓة،
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  :القرارات أنواع .3.5.2.2
 

 :ٓمْ كها هعآٓر، عدة خمؿ هف القرارات تصىؼ
 
 (:2001 سمطاف،ك  )البكرم الهعمكهات تكفر درجة حسب - أ
 

كالعكاهؿ  الهتغٓرات طبٓعة هف التاـ التأكد ظركؼ فْ تتخذ التْ ٌْ :التأكد حالة فْ القرارات 1-
 .هسبقة بصكرة هعركفة تككف كىتائجً القرار آثار كبالتالْ رات،القرا صىع عهمٓة فْ الهؤثرة
 فإف عمِ كبالتالْ الكقكع، هحتهمة كحاالت ظركؼ فْ تتخذ التْ الهخاطرة: ٌْ حالة فْ القرارات 2-
احتهاؿ  درجة ككذلؾ الهستقبؿ، فْ الحدكث الهحتهمة كالهتغٓرات الظركؼ ٓقدر أف القرار هتخذ

 .حدكثٍا
 أٌداؼ الهشركع تحدٓد عىد العمٓا اإلدارة بٍا تقـك ها غالبا التْ ٌْ التأكد: عدـ حالة فْ القرارات 3-
صعب كسٓاستً، العاهة  تكفر بسبب عدـ حدكثٍا، أك كجكدٌا الهتكقع الظركؼ تحدٓد اإلدارة عمِ ٓك

 بٍا. التىبؤ صعكبة كبالتالْ كافٓة، هعمكهات
بقِ  لىظـ الهعمكهات االدآرة دكر ٌاـ كاساس ْ فْ الحاالت الثمث اال اىً ٓتفاكت بٓف حالة كاخرل ٓك

ففْ حالة التاكد تككف الهعمكهات التخاذ القرار كاضحة كىتائجً هحسكهً كهعركفة سمفا كغالبا كها 
لؾ فْ الجكاىب الحسابٓة كالكهٓة.اها فْ حالة عدـ التاكد فٓقؿ دكر ىظـ الهعمكهات ىسبٓا ككف ٓككف ذ

الهعمكهات الداخمٓة بؿ ٓتاثر فْ الهحٓط الخارجْ. ككذلؾ فْ حالة الهخاطر القرار الٓعتهد فقط عمِ 
    ككف اتخاذ القرار سٓعتهد عمِ التغٓرات الهحتهمة داخمٓا كخارجٓا كهستقبمٓا. 

 
 (:2006 )ٓاسٓف، لمقرارات القاىكىْ التصىٓؼ حسب -ب
هثؿ  األفراد هف كدهحد غٓر عدد عمِ تطبؽ همزهة عاهة قرارات القرار: ٌىاؾ عهكهٓة هدل .1

 .كالفصؿ كالترقٓات الكظٓفٓة بالتعٓٓىات الهتعمقة كالقرارات فردٓة قرارات كأخرل المكائح، إصدار
ف .2 كاحد،  هكظؼ كتعٓٓف سٓرع، قاىكىْ كأثر هستقؿ، كٓاف ذات بسٓطة قرارات القرار: ٌىاؾ تكٓك

 .كإجراء هىاقصة هراحؿ مِع كتتـ هتعددة، قاىكىٓة ىكاحْ تركٓبٍا فْ تدخؿ هركبة قرارات كأخرل
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ىاؾ كاجبة، كطأتٍا همزهة قرارات األفراد: ٌىاؾ عمِ القرار أثر .3  صفة اإللزاـ، تحتؿ ال قرارات ٌك
 .بٍا التقٓد تمـز ال ىصائح بهثابة تعد حٓث كالتعمٓهات، الىشرات هثؿ
ض: فهف أك لإللغاء القرار قابمٓة .4 أك  إلغائً،ب الهطالبة أك هعارضتً، ٓهكف ها القرارات التعٓك

ض لمهعارضة  ٓخضع ال ها كهىٍا ،فصمٍـ أك العاهمٓف تعٓٓف كقرارات آثار، هف ٓسببً عها التعٓك
ا التْ التىظٓهٓة كاألعهاؿ كاإللغاء،  اإلدارة. هجمس ٓصدٌر

 
 ....البشٓرة كالهكارد كالهالٓة، كالتكٓزع، اإلىتاج، بإدارة تتعمؽ قرارات الهشركع: ٌىاؾ كظائؼ حسب -ج

 .(2001سمطاف، ك   )البكرم الهىظهة فْ الهكجكدة حسب الكظائؼ مأ الخ،
 كاضحة بهشكمت لمبرهجة القابمة القرارات لمبرهجة: تتعمؽ قابمة غٓر كقرارات لمبرهجة، قابمة قرارات -د

ا التحدٓد، هكف قٓاسٍا، كهحددة هفٍكهة كعىاصٌر  كهتكررة، ركتٓىٓة القرارات ٌذي تككف ها كغالبا ٓك
 بهشكمت تتعمؽ فٍْ لمبرهجة، القابمة غٓر القرارات أها .الىهاذج الكهٓة باستخداـ برهجتٍا تسٍؿ كلذلؾ
 ىظٓرة عمِ تقـك كالتْ بٍا الخاصة الكهٓة الىهاذج كتتطمب استخداـ التحدٓد، كاضحة غٓر

 (2004 شرهاف،ال) الٓراضْ كاإلحصاء االحتهاالت،
 
 :لمقرارات الشكمْ التصىٓؼ حسب - ق
 
 كتتطمب الهشاكؿ الهعقدة، بهعالجة تعىِ التْ األساسٓة القرارات ٌىاؾ كالركتٓىٓة: األساسٓة القرارات .1

غمب باستهرار، تكرر كال خاصا، اٌتهاها مة بتىفٓذٌا لفترة كااللتزاـ الدائهة الصفة عمٍٓا ٓك  هف طٓك
ىاؾ .الزهف  الفىٓة، كغٓر لكتابٓةاألعهاؿ ا فْ عادة كتظٍر باستهرار، تتكرر التْ الركتٓىٓة؛ القرارات ٌك
 (2001 الدباغ،ك  )السالهْ التخاذٌا ذٌىْ كجٍد كتحمٓؿ دراسة إلِ تحتاج كال
 هف كىشاطٍا، كتتخذ الهىظهة بعهؿ هباشرة تتعمؽ التىظٓهٓة فالقرارات :كالفردٓة التىظٓهٓة القرارات .2

 أها القرارات .ةالشخصٓ بصفتً كلٓس الهىظهة، تمؾ فْ إدارم كهسئكؿ سمطتً؛ خمؿ هف الهدٓر قبؿ
 (.2005 )الصٓرفْ، الهىظهة فْ كهسئكؿ كلٓس كفرد الهدٓر عف تعبر التْ القرارات تمؾ فٍْ الفردٓة

 فترة ذات بعد تصبح ثـ هحدد، برىاهج باتباع تقـك فاألكلِ :الهخططة كغٓر الهخططة القرارات .3
ا ٓهكف هتكررة، ركتٓىٓة طبٓعة ٌر بداع فكرم، جٍد إلِ ٓحتاج ال كاتخاذٌا كتمقائْ، فكرم بشكؿ تقٓر  كا 
فضؿ ا كعدـ الدىٓا، اإلدآرة الهستكٓات بتىفٓذٌا تقـك أف ٓك ات بٓف تركٌٓز  اإلدآرة العمٓا، الهستٓك
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 هعقدة، كتعالج ٌاهة طبٓعة ذات بأىٍا فتتهٓز الهخططة غٓر القرارات العهؿ، أها فْ السرعة لضهاف
ا جٍدا مبكتتط الهىظهة، عمِ بعٓدة آثار ذات جدٓدة حاالت الهعمكهات كالسرعة  لجهع كافٓا ككقتا فكٓر
 .(2006 )ٓاسٓف، القرار بصىع

 
 :(2005 )الصٓرفْ، الزهىْ بعدٌا حسب -ك
 

 .ىسبٓا قصٓرة زهىٓة فترة تغطْ التْ ٌْ :األجؿ قصٓرة قرارات 1-
مة قرارات 2- مة فترة إلِ تهتد التْ ٌْ :األجؿ طٓك  .الهىظهة حٓاة فْ ىسبٓا طٓك
 
 اإلدارم: الهستكل حسب -ز
 كالخطط كاإلستراتٓجٓات الهىظهة أٌداؼ بتحدٓد الهعىٓة القرارات اإلستراتٓجٓة: ٌْ القرارات .1

 األداء، فرص تحسٓف عف كالبحث البٓئٓة، التغٓرات كرصد التىبؤ بعهمٓات كالقٓاـ لتىفٓذٌا، المزهة
ْ كاستخداـ الهكارد، تكٓزع تحكـ التْ كالسٓاسات؛ األٌداؼ لتحقٓؽ المزهة؛ الهكارد كتحدٓد  هف ٌك

ىا ٓاتْ دكر ىظـ الهعمكهات بكؿ ها ٓتكافر لدٍٓا هف خصائص كهعمكهات .العمٓا اإلدارة اختصاص ٌك
كبٓاىات شاهمة كدقٓقة كهرىة لتضع هتخذ القرار االستراتٓجْ اهاـ بدائؿ هبىٓة عمِ هعمكهات حقٓقة 

 (.2000)المكزم،  اذ قراريدائؿ الهتاحة التخؿ ضهف البتهكىً هف اخٓار االفض
 تكجد عادة حٓث هبرهجة، شبً بأىٍا تتصؼ التْ القرارات التىظٓهٓة: ٌْ اإلدآرة لقرارات .2

 الفئة الشخصْ لٍذي كالحكـ الخبرة أف كها القرارات، صىع عهمٓة فْ تساعد أف ٓهكف إرشادٓة إجراءات
 ٌذا الهستكل فْ القرارات ٌذي تسهِ كأٓضا هبرهجة، شبً بطٓرؽ الهشكمت حؿ فْ كثٓران  ٓساعد

 الكحدات التشغٓمٓة أداء كتقٓٓـ كفعالٓتٍا، الهكارد استخداـ كفاءة بدرجة تٍتـ ألىٍا التكتٓكٓة بالقرارات
 .(2000 )سمطاف،

عمِ  تكٓزعٍا أك اإلىتاجٓة، الهكارد باستغمؿ تتعمؽ التْ القرارات التىفٓذٓة: ٌْ القرارات .3
ْ الهكضكعٓة، األٌداؼ لتحقٓؽ الهختمفة االستخداهات  كتشهؿ الهىظهة، فْ الدىٓا الفئات تشهؿ ٌك
هكف التىظٓهٓة، كالكحدات األقساـ كؿ رؤساء  ٓتـ ها عادة حٓث هبرهجة، بأىٍا القرارات ٌذي كصؼ ٓك

 (.2004 )الشرهاف، التخاذٌا هسبقا هحددة إجراءات اتباع
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 :القرارات صنع عممية مداخل .4.5.2.2
 كالتعقٓد، كخطكرة بالشهكؿ تتصؼ كأىٍا اإلدارم، الىشاط أساس اتالقرار  صىع عهمٓة لككف ىظرا

 عمِ جهٓعٍا  تعتهد بحٓث القرارات، صىع عهمٓة فْ كأسالٓب هداخؿ عدة اتبعت فقد لذا الىتائج،
 ٓمْ: ها الهداخؿ ٌذي أٌـ كهف أساسْ، بشكؿ الهعمكهات استخداـ

 السمككٓة، العمـك استخداـ عمِ ٓةبصكرة أساس الهدخؿ ٌذا الكصفْ: ٓعتهد التقمٓدم الهدخؿ - أ
 كالعكاهؿ البدائؿ ٓقٓـ القرار هتخذ الهىٍج بأف ٌذا القرارات، كٓتمخص اتخاذ فْ كالقاىكىٓة كاالجتهاعٓة

 الفىٓة، كخمفٓتً كالبٓئٓة، الىفسٓة، تحددٌا حالتً شخصٓة العتبارات استىادا بالقرار، كالهحٓطة الهؤثرة
 العكاهؿ هف عاهؿ لكؿ أكزاف تعطِ أكثر هكضكعٓة التقٓٓـ ٌذا ٓككف كلكْ الذاتٓة، كتجربتً كخبرتً
تـ هقارىة القرار، اتخاذ فْ كالهؤثرة السابقة حدد العكاهؿ، ٌذي ٓك  ٓتـ بحٓث تأثٓرا، األكثر العاهؿ ٓك
 .(2006 )ٓاسٓف، ضكئً عمِ القرارات اتخاذ
 العمهْ الهىطؽ ستخداـبا الهشكمة كتحمٓمٍا دراسة عمِ الهدخؿ ٌذا الكهْ: ٓقـك الهدخؿ - ب

 بصكرة بالهشكمة الهحٓطة كالظركؼ جهٓع العكاهؿ كقٓاس كالهعمكهات، الحقائؽ عمِ الهبىْ الهىظـ
 ىهكذج بشكؿ الدراسة قٓد الهشكمة صٓاغة كالتخهٓف، ثـ الشخصْ التقدٓر تستبعد هكضكعٓة كهٓة

 الهدخؿ ٌذا أف ككاضح .لْالهثا الحؿ التكصؿ إلِ بهساعدتً لٓتـ ٓراضْ(، )ىهكذج هجرد تعبٓرم
 دراستٍا تجرم التْ كالهشكمت كالتحمٓؿ لمظكاٌر القٓاس، فْ الكهٓة األسالٓب تطبٓؽ عمِ ٓعتهد
ا كالهحاكاة، الصفكؼ، كىظٓرة كىظٓرة القرارات، الشبكْ، كالتخطٓط الخطٓة، كالبرهجة كحمٍا،  .كغٌٓر
 التْ الحاالت تمؾ فْ كخاصة سمٓهة، سأس القرارات عمِ اتخاذ فْ تطكرا الهداخؿ ٌذي احدث كتعد
 صىع عهمٓة ترشٓد قْ كبٓر حد إلِ ٌذي األسالٓب ساٌهت كلقد الهخاطرة، أك التأكد بعدـ تتهٓز

 .(2005)الصٓرفْ،.الهتشابكة العكاهؿ الهعقدة ذات اإلدآرة الهشكمت هف العدٓد كتحمٓؿ القرارات،
 قٓد لمهشكمة الهتكاهمة الىظرة الشهكلٓة عمِ الهدخؿ ٌذا الىظاهْ: ٓعتهد أك الشهكلْ الهدخؿ .5

 الهشكمة إلِ بالىظرة ٌذا الهدخؿ ٓعىْ حٓث بٍا، الهحٓطة البٓئة إطار ضهف بتحمٓمٍا الدراسة،
ا  دراسة ٓجب الهختمفة أبعاد الهشكمة كلهعرفة .بً كتؤثر فًٓ تتأثر هعٓف ىظاـ هف جزءا باعتباٌر
ا لمهشكمة، كدراسة الحقٓقٓة األبعاد ِإل لكصكؿ  ٓتـ كبذلؾ الىظاـ، هع عمقتٍا  ككضع كىتائجٍا، آثاٌر
ستفٓد .الهىاسبة الحمكؿ  تحمٓؿ فْ كالفمسفٓة، الطبٓعٓة، كاإلىساىٓة، العمـك جهٓع هف الشهكلْ الهدخؿ ٓك

 )ٓاسٓف، االعتبار فْ جهٓع الجكاىب تأخذ هثالٓة، حمكؿ إلِ كالكصكؿ جكاىبٍا جهٓع هف الهشكمت
2006). 
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  :القرارات جودة .5.5.2.2
 
 الهعمكهات الهتاحة تكافر هدل عمِ تتكقؼ اإلدآرة الهستكٓات قبؿ هف تتخذ التْ القرارات جكدة إف

 تقٓٓـ القرارات األكؿ الهدخؿ هدخمٓف، عمِ بىاءا القرارات جكدة عمِ الحكـ ٓتـ كعادة القرار، لهتخذم
ك عمًٓ، الهترتبة الىتائج ضكء فْ  فإذا كاىت العهمٓة، الىاحٓة هف كقبكال اكضكح الهداخؿ أكثر ٌك

 الزهىٓة التْ الفترة االعتبار بعٓف األخذ هع صحٓحان، القرار اعتبر هقبكلة القرار عمِ الهترتبة الىتائج
 تؤدم قصٓرة، كلكف زهىٓة فترة فْ هرغكبة ىتائج الِ القرارات بعض تؤدم كقد القرار، تقٓٓـ خملٍا ٓتـ
ؿ، أها الهدل ِعم هرغكبة غٓر ىتائج إلِ  أفضؿ القرارات تحدٓد لتقٓٓـ فٓتضهف الثاىْ الهدخؿ الطٓك
تهٓز القرار، صىع عىد تكافرت التْ الظركؼ ضكء فْ اتخذ قرار  االعتبار فْ بأف ٓأخذ الهدخؿ ٌذا ٓك

 د.كهكار  هف هعمكهات تكفر كها القرار، هكضكع الحاؿ ظؿ فْ تقٓٓهٍا ٓتـ التْ القرار هتخذم هٍارات
العبد، ك   ٌْ )الكردم أهثؿ قرار عمِ الحصكؿ ٓتـ حتِ االعتبار بعٓف أخذٌا ٓجب التْ طكالىقا

2003): 
 
 .القرار هكضكع الهشكمة تمئـ التْ الهتعددة لألٌداؼ دقٓؽ كاضح تفٍـ. 1
 .القرار كلهكضكع الهختمفة كجكاىبٍا لمهشكمة، كدقٓؽ كشاهؿ هحدد تعٓرؼ. 2
كؿ  اختٓار عمِ ٓترتب ها تقدٓر فْ عمٍٓا االعتهاد ٓهكف كبطٓرقة ،الههكىة بالبدائؿ كاهمة هعرفة. 3

 .بدٓؿ
 .تحقٓقٍا فْ الهرغكب كاألٌداؼ بدٓؿ، كؿ ىتائج بٓف العمقة تحدٓد. 4
 ).لمهشكمة األهثؿ الحؿ تحقؽ التْ البدائؿ بٓف لمختٓار الكاهمة الحٓرة. 5
 

 :القرارات صنع عممية تعترض التي الصعوبات .6.5.2.2
 
 الهىظهة تقٓٓـ هف دائها هطمكب فإىً كعمًٓ القرار، هتخذم هٍاـ فْ كبٓرا دكرا تمعب القرارات فإ

 تكفٓر الهجاؿ، كضركرة ٌذا فْ هٍاراتٍـ تىهٓة فْ االستهرار إلِ باإلضافة القرار هتخذم لدل الهقدرة
 ٌدؼ إلِ لِ الكصكؿا تٍدؼ التْ السمٓهة القرارات اتخاذ عمِ تساعد التْ كالعكاهؿ الضركٓرات كافة
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 الهتعمقة الصعكبات أٌـ كهف القرارات، هتخذم تكاجً التْ الصعكبات كؿ تذلٓؿ ٓتـ كبذلؾ الهىظهة،
 :(2000 )الصباغ، ٓمْ ها القرارات صىع بعهمٓة

 
 ٓككف ٌىاؾ قد عدٓدة هكاقؼ فْ كلكف الهعركضة، لمهشكمة صحٓح أك سمٓـ، كاحد حؿ كجكد ىدرة .1

 .الهكضكع تفصٓؿ لهقٓاس كهكفقا هقبكال، كفٓك أف ٓهكف حؿ هف أكثر
 .هىاسبة كبطٓرقة الهىاسب، الكقت فْ تىفٓذٌا عىد لمهسئكلٓف القرارات تكصٓؿ عدـ .2
 .التىفٓذٓة الهستكٓات فْ العاهمٓف عمِ فرضٍا حالة فْ القرارات هىاٌضة .3
 .القرار صىع عهمٓة خمؿ هف تتحقؽ أف ٓهكف التْ األٌداؼ تحدٓد عمِ القدرة عدـ .4
 .الهىظهة بٍا تعهؿ التْ البٓئة، فْ الهتكقعة البدائؿ كعٓكب هزآا عمِ التعرؼ صعكبة .5
كٓضاؼ  التىفٓذٓة، العكاهؿ بعض تأثٓر تحت كقكعً أك القرار، هتخذ بشخصٓة تتعمؽ صعكبات .6

 .كالجسدٓة كالعقمٓة العمهٓة كقدراتً كخبراتً ذكاءي درجة ذلؾ إلِ
 .راتالقرا صىع هف كالخكؼ الهعمكهات ىقص .7
الهشاكؿ  حؿ عمِ قراراتً تىصب أف إلِ ٓؤدم هها بدقة، كتحدٓدٌا لمهشكمة الهدٓر إدراؾ عدـ .8

 .الحقٓقٓة الهشكمة إلِ التعرض كعدـ الهشكمة، ٌذي هف الفرعٓة
 

  :الفمسطينية الييئات المحمية .6.2.2
 

كقد غمب عمِ  ،ىشات ٌٓئات السمطة الهحمٓة فْ فمسطٓف فْ الىصؼ الثاىْ هف القرف التاسع عشر
تآرخٍا هحاكالت استخداـ السمطة الهركٓزة لمبمدٓات كالهجالس القركٓة كاهتداد عضكم لبسط 

االهر الذم جعؿ دكر ٌذي  ،هكر هحمٓةأهف خمؿ تفتٓت الزعاهة الهحمٓة كاشغالٍا فْ  ،سٓطرتٍا
لٍاهة ذات الطبٓعة فٓها بقٓت الكثٓر هف القضآا ا ،الٍٓئات هحصكرا فْ هجاؿ تىفٓذ خدهات اساسٓة

اهشٓة  ،االستراتٓجٓة فْ حٓاة الهجتهع تحت السٓطرة الهركٓزة لذلؾ بقٓت السمطات الهحمٓة هحدكدة ٌك
ا فْ حٓاة الهجتهع  (.1998االعرج، ) فْ قكتٍا كىفكذٌا كاثٌر

 
، َهصاعب عدةؿ العقَد الطَٓمة الهاضٓة هو إٌهاؿ طٓو خمػْ فمسػالهحمْ ف الحكـعاىت هؤسسات 

عو طرٓق تشدٓد ؿ بالسٓطرة الهباشرة لمهحتكاىتٍاءا ن الهساعدات ػالتطَٓر َتقمٓص حجؿ بإٌها بدءان 
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اإلدارٓة فْ التخطٓط َاإلدارة فضمً عو قدن اإلطار القاىَىْ الهىظن لإلدارة الهحمٓة الهركٓزة 
ؿ داً هو قبشٍد اٌتهاهاً هتزآ، ن الهحمْ َهىذ قٓان السمطة الفمسطٓىٓةػاع الحكػٌَٓكمٓتٍا. إال أو قط

التْ دأبت جهٓعٍا عمِ الهىاداة بتَجً فمسطٓىْ ىحَ ، َزارات َأجٍزة السمطة ذات العمقة
َالسٓر قدهاً الهشاركة هجتهع دٓهقراطْ هبىْ عمِ ؿ بىاء هو أج، المهركزٓة فْ الحكن الهحمْ
ىشائٍا بتبىْ ِ ٌذا االٌتهان فْ قٓان السمطة الَطىٓة هىذ لحظة إػباتجاي التىهٓة الشاهمة. َقد تجم

َاعادة ، تهثمت بقاىَىْ الٍٓئات الهحمٓة َاالىتخابات، ة بالحكن الحمْػَاىٓو الخاصػو القػهجهَعة ه
 (.1991 )جرباكم، ؿْ َرثتٍا عو سمطات االحتمػٌٓكمٓة الٍٓئات الهحمٓة الت

 
ستكل هف برزت هعالـ االٌتهاـ الرسهْ الفمسطٓىْ بٍذا اله ،كهع اقاهة السمطة الكطىٓة الفمسطٓىٓة

هؤشرا  1994ككاف اىشاء كزارة الحكـ الهحمْ الفمسطٓىٓة فْ اطار اكؿ حككهة فمسطٓىٓة عاـ  ،السمطة
كتشكٓؿ ٌٓئات بدٓمة لتمؾ التْ  ،حٓث اككمت الٍٓا هٍهة هتابعة اهكر الٍٓئات الهحمٓة ،عمِ ذلؾ

عداد لمبىٓة القاىكىٓة الِ جاىب اال ،كاىت تدار هف قبؿ ضباط اسرائٓمٓٓف اك هتعاكىٓف هع اسرائٓؿ
اتسعت  ،كىتٓجة لمشركع فْ تطبٓؽ االتفاقٓات الفمسطٓىٓة االسرائٓمٓة ،الىاظهة لهكضكع الحكـ الهحمْ

ر البىٓة التحتٓة كاالدآرة  ،رقعة صمحٓات الكزارة كبدات باتخاذ الخطكات المزهة فْ هجاؿ تطٓك
ف السمطة الهحمٓة كتحدٓد صمحٓاتٍا كىطاؽ كاعداد قكاىٓف لتىظٓـ شؤك  ،لمبمدٓات كالهجالس القركٓة

اىتٍِ بهكجب قرارات تعٓٓىٍا الصادرة عف  ،ككذلؾ قاهت بتعٓٓف لجاف الدارة الشؤكف الهحمٓة ،عهمٍا
 (.2012كزارة الحكـ الهحمْ، ) كٓزر الحكـ الهحمْ عهؿ المجاف السابقة

 
اك  ،سمطات االحتمؿ فْ السابؽ تـ استحداث ٌٓئات هحمٓة جدٓدة فْ تجهعات سكاىٓة لـ تعترؼ بٍا 

خدـ اغراضٍا كهف ضهف الهٍهات التْ  ،اكتفت بادارتٍا هف خمؿ هختار هعٓف هتعاكف هعٍا ٓك
ة لمهدف كالقرل ،اىٓطت بكزارة الحكـ الهحمْ ٓرة كالتىهٓك بعد الرجكع الِ الٍٓئات  ،اعداد الخطط التطٓك

اتٍا ؿ المـز هف الدكؿ الهاىحة هف اجؿ العهؿ عمِ تكفٓر ،الهحمٓة لتحدٓد اكلٓك كلـ تكف الكزارة  ،التهٓك
بؿ اشتركت هعٍا اطر فمسطٓىٓة اخرل هثؿ كزارة التخطٓط  ،ٌْ الجٍة الكحٓدة التْ تتكلِ ٌذي الهٍهة
 (.1998االعرج، ) عهاركالهجمس االقتصادم الفمسطٓىْ لمتىهٓة كاإل
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ة استىادا الِ ها ا ،كبذلؾ فقد ىفذت الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة بشكؿ عاـ لعدٓد هف الهشآرع التىهٓك
اتٍا لخدهة هكاطىٍٓا ال سٓها كاف السمطة الكطىٓة قد تسمهت هىاطؽ ىفكذٌا  ،حددتً عمِ سمـ اكلٓك

ا  ،االهىٓة كاالدآرة فْ ظؿ بىٓة تحتٓة حرص االحتمؿ طٓمة السىكات الهاضٓة هف عهري عمِ تدهٌٓر
 .(1996)الجرباكم،  كاطف الفمسطٓىْ لهغادرة دٓارياهعاىا فْ خمؽ اكثر العكاهؿ دفعا لمه

 
كاجٍت الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة كاعاقت  ،فاف عقبات كبٓرة كتحدٓات خطٓرة ،كعمِ الرغـ هف ذلؾ

ا فْ تحقٓؽ التىهٓة االجتهاعٓة الهتكخاة.  دكٌر
 

 :تعريف الييئة المحمية .1.6.2.2
 

الٍٓئة الهحمٓة بأىٍا: )كحدة الحكـ الهحمْ  1997( لسىة 1عرؼ قاىكف الٍٓئات الهحمٓة الفمسٓىٓة رقـ )
دارم هعٓف(.  فْ ىطاؽ جغرافْ كا 

 
( هف ذات القاىكف عمِ اف الٍٓئة الهحمٓة تعتبر "شخصٓة اعتبآرة ذات استقمؿ 3كها ىصت الهادة )

تكلِ ادارتٍا هجمس ٓحدد عدد أعضائ ً كفقان هالْ تحدد كظائفٍا كسمطاتٍا بهقتضِ أحكاـ القاىكف ٓك
صادؽ عمًٓ هجمس الكزراء"، قاىكف الٍٓئات الهحمٓة، ) لىظاـ ٓصدر عف كٓزر الحكـ الهحمْ ٓك

1997.) 
 

 :مسؤوليات الييئات المحمية .2.6.2.2
 
  د ا. الهكاطىٓفتزٓك دارتٍا كتىظٓهٍا كالحفاظ عمِ دٓهكهتٍا كتطكٌٓر  بالخدهات الضركٓرة، كا 
 الحتٓاجات الهكاطىٓف، كتكفٓر ها ٓتطمبة ذلؾ هف  استحداث البراهج كالهشآرع التْ تستجٓب

 اهكاىات هادٓة كفىٓة لضهاف ىجاحٍا.
  أىشاء البىٓة التحتٓة كالهرافؽ العاهة كتشهؿ الشكارع كالجسكر كاالسكاؽ كالهسالخ كالهستشفٓات

ا.  كهجهعات الهركبات العهكهٓة كالهقابر كالهؤسسات الثقافٓة كالهمعب كالىكادم كغٌٓر
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 التىظٓـ العهراىْ كتشهؿ اعداد كتىفٓذ الهشركع التىظٓهْ كذلؾ عمِ ضكء احتٓاجات  هسؤكلٓة
كرغبات الهكاطىٓف " هع التهٓٓز بٓف الٍٓئات الهحمٓة التْ تهمؾ صفة المجىة الهحمٓة لمتىظٓـ كالبىاء 

ضاؼ الِ ذلؾ اصدار رخص البىاء كأٓة إىشاءات كذكمؾ الرقابة عمِ اال بىٓة كتمؾ التْ ال تهمكٍا" ٓك
 كالهرافؽ.

  :الهسؤكلٓة االدآرة كالهالٓة فْ جهٓع القطاعات كالىشاطات التْ تقـك بٍا الٍٓئة، كتشهؿ 
  ة العاهة كتقدٓهٍا دارة االهكاؿ، تطبٓؽ الىظاـ الهالْ الهعتهد إعداد الهكازىة السىٓك تحصٓؿ كجبآة كا 

اؿ الجبآة، كهتابعة اعهاؿ الصرؼ، لمكزارة لمصهاقدة عمٍٓا، اعداد السجمت الهحاسبٓة كهتابعة أعه
 االستهمؾ، التخهٓف، الضرائب كالرسـك االخرل.

  هكف اف تتضهف عكائد اك رسكـ كذلؾ كضع االىشطة التْ تهكف الهجمس هف القٓاـ بكظائفً، ٓك
 بهكافقة كٓزر الحكـ الهحمْ.

 .االتفاؽ كالتىسٓؽ كالتعاكف هع هجالس الٍٓئات الهحمٓة االخرل 
 

  :مفية عن قطاع الييئات المحمية الفمسطينيةخ .3.6.2.2
 

ة، تعهؿ عمِ تقدٓـ الخدهات  إف قطاع الحكـ الهحمْ الفمسطٓىْ، بها فْ ذلؾ الهجالس البمدٓة كالقرٓك
مة  هثؿ بمدٓات الهدف الكبرل التْ أىشئت  لمسكاف هىذ إىشائٍا الذم هضِ عمِ كجكد بعضٍا لفترة طٓك

ا هف الهجالس التْ تتابع تشكٓمٍا خمؿ فترة  خمؿ الحقبة العثهاىٓة فْ القرف التاسع عشر، أك غٌٓر
االىتداب البٓرطاىْ عمِ فمسطٓف أك خمؿ عٍد األردف كصكال إلِ عٍد السمطة الكطىٓة الفمسطٓىٓة. 

( 1أها القاىكف الىاظـ لقطاع الحكـ الهحمْ الفمسطٓىْ فٍك قاىكف الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة رقـ )
 (.2006 لهصادؽ عمًٓ فْ ىفس العاـ هف قبؿ السمطة الكطىٓة الفمسطٓىٓة )صبرم،ا 1997لسىة 

 
حٓث ، ٌٓئة هحمٓة بتقدٓن الخدهات لٍا 512تقَن  سكىٓان تجهعاً  557بمغ عدد التجهعات السكاىٓة 

 2،942،230ػ تجهعاً سكاىٓاً بعدد سكاو ٓقدر ب 150ػ هجمس بمدّ بتقدٓن الخدهات ل 121ٓقَن 
هجمس قرَّ ٓقدن  237تجهعا سكاىٓاً َ 14ػ دٓن الخدهات لػْ بتقػس هحمػهجم 12قَن كها ٓ، ىسهة

 29َ، تجهعا سكاىٓاً 115ػ دن خدهات لػارٓع تقػلجىة هش 113َ، تجهعا سكاىٓاً 249ػ الخدهات ل
 (.2010الجٍاز الهركزم لمحصاء الفمسطٓىْ، ) هخٓها 29ػ هدٓر هخٓن ٓقدن الخدهات ل
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ْ البمدٓات فئة )أ( التْ تضـ الهدف الرئٓستقسـ البمدٓكها تـ  ة فْ ٓات الفمسطٓىٓة إلِ أربع فئات ٌك
ْ هجتهع الدراسة فْ ٌذا البحث الهحافظات الفمسطٓىٓة  ٓٓزد الأها الفئة )ب( فتشهؿ الهدف التْ ٌك

ألؼ ىسهة فْ حٓف تشهؿ الفئة )ج( الهدف التْ ٓتراكح عدد سكاىٍا بٓف خهسة  15عدد سكاىٍا عف 
 ،آالؼ ىسهة 5التْ تضـ البمدٓات التْ ٓقؿ عدد سكاىٍا عف  (دألفا، كأخٓرا الفئة ) 15إلِ  آالؼ

قع عمِ  اٌؿ الٍٓئات الهحمٓة إدارة الهكازىات السىكٓة لٍا التْ ها تىفؾ ترتفع باضطراد هف عاـ كٓك
 (.2011)صكافطً،  ٔخر

 
ة عمِ الهٓزد هف االٌتهاـ. فعمِ عمِ الصعٓد العالهْ ٓحكز قطاع الحكـ الهحمْ كالٍٓئات الهحمٓ

ٓعٓش فْ الهدف حالٓا  2009سبٓؿ الهثاؿ، ككفقا ألحدث التقآرر الصادرة عف البىؾ الدكلْ لعاـ 
ىت عمِ الحاجة الهاسة إلِ 70حكالْ ىصؼ سكاف العالـ كتقدـ  % هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ، كبٌر

ذا ٓىطبؽ أٓضا عمِ التركٓز عمِ البمدٓات هف حٓث التخطٓط كاإلدارة كالت ؿ كتقدٓـ الخدهات. ٌك هٓك
الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة التْ ٓزداد االٌتهاـ بٍا هىذ العقد الهاضْ ىتٓجة لمتكجٍات الجدٓدة 
ادة الهشاركة الهجتهعٓة، كتعٓزز الٍٓئات الهحمٓة، إضافة  الخاصة بالمهركٓزة، كهبادئ الدٓهقراطٓة كٓز

ادة هساٌهة السكاف فْ ع همٓات الهتابعة كالهشاركة فْ اتخاذ القرارات االستراتٓجٓة لمٍٓئات إلِ ٓز
 . (World Bank, 2009) الهحمٓة

 
 ةييات المحمية والبمديات الفمسطينئالتطور االداري لمي .6.4.2.2

الٍٓئات ئٓات الهحمٓة الفمسطٓىٓىة ٓتبٓف لىا اف ٌذة ٍهف خمؿ االطمع عمِ الىظاـ االدارم فْ ال
هرحمة هف هراحمٍا االدارم لعهمٍا كهٍاهٍا كفقا لكؿ  لتىظٓـتطكرت بشكؿ تدٓرجْ فْ اكالبمدٓات 
 االدارم قد بدأت البمدٓات عهمٍآفٓة الدارتٍا فجـ العهؿ االدارم كالهتطمبات الكظلح كفقاالتآرخٓة ك 
فٓف بحدكد ف الهكظالبمدٓة كعدد هالٍٓئة الهحمٓة اك تهثؿ فْ هجمس ادارة ىظاـ ادارم بسٓط هف خمؿ 

لبمدٓات ككظٓفة الهحاسبة كالجبآة كالخدهات العاهة لمٍٓئات الهحمٓة كاضٓقة لمقٓاـ بالكجبات الرئٓسٓة 
ثـ تطكر األهر  ٌذا الىظاـ عمِ السجمت الكرقٓة كالدفاتر الهحاسبٓة كالكصكالت، اعتهدك  ،كالصحٓة

كبدا العهؿ االدارم االقساـ  ؿ اىشاءلٓاخذ شكؿ التظٓـ االدارم هف خم كالبمدٓات ات الهحمٓةئبالٍٓ
ات كاستهرت فْ ئٍاـ كالكجبات التْ تقع عمِ عاتؽ ٌذة البمدٓات كالٍٓهلمزدٓاد فْ ال ان كىظر  ٓتسع

ا االدارم الِ ها تكصمت الًٓ االف حٓث الٍٓئة الهحمٓة الكبٓرة ( ذات الىظاـ االدارم )البمدٓة تطكٌر
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كاالقساـ كىظاـ العهمٓات الخاص الكحدات الهتخصصة ئر الدكاالهتعدد ك كالهستكٓات االدآرة  الكبٓر
فاألعضاء  ًرئٓسالهجمس البمدم ك ات بشكؿ إدارم هىظـ هف خمؿ ٌٓكؿ تىظٓهْ ٓبدأ هف البمدٓبتمؾ 

 لمبمدٓةالتخصصٓة هف خمؿ ىظاـ إدارم داخمْ  كالكحدات فبهدٓر البمدٓة كالدكائر كاألقساـ كالشعب
البمدٓات حٓث اسٍـ بشكؿ كبٓر فْ فْ  االدارم مكلجْ الذم رافؽ التطكرىآٌؾ عف التطكر التكى 

ر االدارم حٓث تكجٍت البمدٓات الِ هكاكبة التطكر التكىمكجْ لمستفادة هىً فْ  ارساء اسس التطٓك
حؿ هشاكمٍا االدآرة الهمحة فعكفت الِ ادخاؿ الحكاسٓب كىظـ االتصاؿ لتسٍٓؿ االعهاؿ االدآرة 

كفْ هجاؿ كاهكاىٓاتٍا الهادٓة ٌذا التطكر بشكؿ تدٓرجْ كحسب احتٓاجات البمدٓات  فٍٓا كاف كاف
ر ىظـ الهعمكهات  اسست قسـ لمحاسكب  ٌىاؾ بمدٓات اسست دائرة لىظـ الهعمكهات كاخرلتطٓك

ر ىظـ الهعمكهات االدارم فْ البمدٓة حٓث اف جهٓع البمدٓات استخدهت ىظـ  لمشراؼ عمِ تطٓك
اىب هختمفة هف عهمٍا كخصكصا ىظاهْ الهعمكهات االدارم كالهحاسبْ كقد ساٌـ الهعمكهات فْ جك 

الدعـ الهقدـ هف السطة الكطىٓة الفمسطٓىٓة كالدكؿ الهاىحة فْ تقدـ كبٓر فْ استخداـ ىظـ الهعمكهات 
 .االدآرة هف خمؿ الدعـ الهادم كالتدٓرب

 
 

 الدراسات السابقة .3.2
 

 بهكضكع ىظـ تتعمؽ كالتْ السابقة الدراسات هف هجهكعة لِإ التطرؽ إلِ الفصؿ ٌذا ٍٓدؼ
 هباشر بشكؿ كالهٓداىٓة الىظٓرة الىاحٓة هف كالٍٓئات الهحمٓة القرارات صىع كعهمٓة اإلدآرة الهعمكهات
كتـ  الدراسة، بهكضكع الهتعمقة السابقة لمدراسات هكتبْ هسح إجراء تـ حٓث .هباشر أك غٓر

 :التالْ الىحك عمِ كذلؾ زهىٓا كهرتبة أجىبٓة كدراسات عربٓة ساتدرا إلِ هقسهة استعراضٍا
 

 العربية: الدراسات .1.3.2
 ،ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلِ كاقع استخداـ ىظـ الهعمكهات  (:2013 دراسة )ميالو

ٓرات اإلدآرة فْ هدٓٓرات التربٓة كالتعمٓـ كعمقتٍا بعهمٓة اتخاذ القرار هف كجٍة ىظر العاهمٓف فْ هدٓ
التربٓة كالتعمٓـ فْ هحافظات الضفة الغربٓة، كها ٌدفت أٓضان التعرؼ عمِ بعض هتغٓرات الدراسة 
ؿ العمهْ، كسىكات الخبرة، كعدد الدكرات فْ الحاسب ألْ التْ التحؽ  هثؿ الكظٓفة، كالجىس، كالهٌؤ
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ر ا ستباىة تـ تكٓزعٍا عمِ بٍا الهكظؼ، كالعهر. كهف أجؿ تحقٓؽ أٌداؼ الدراسة، قاهت الباحثة بتطٓك
ا ) دخالٍا إلِ الحاسكب كهعالجتٍا إحصائٓان 263عٓىة هقداٌر ا كا  ( فردان، كبعد تجهٓعٍا، تـ ترهٌٓز

أشارت ىتائج الدراسة إلِ كجكد درجة   .(spss)باستخداـ برىاهج الرـز اإلحصائٓة لمعمـك االجتهاعٓة
جاؿ األكؿ كالهتهثؿ بهجاؿ كاقع أقساـ استجابة كبٓرة جدان فْ استجابات عٓىة الدراسة عمِ اله

الهعمكهات اإلدآرة فْ هدٓٓرات التربٓة كالتعمٓـ فْ هحافظات شهاؿ الضفة الغربٓة، فْ حٓف كاف 
ها: تقٓٓـ الهعمكهات التْ تقدهٍا  ٌىاؾ درجة استجابة هتكسطة عمِ فقرات الهجالٓف الثاىْ كالثالث ٌك

عمٓـ، كاألهكر التْ ٓراعٍٓا هدٓر التربٓة كالتعمٓـ عىد اتخاذ أقساـ الهعمكهات فْ إدارات التربٓة كالت
 القرارات، كها أشارت الىتائج أٓضان إلِ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة

=0.05) α(  ْبٓف هتكسطات استجابات أفراد عٓىة الدراسة ىحك كاقع أقساـ الهعمكهات اإلدآرة ف
ْ هحافظات الضفة الغربٓة فْ الهجالٓف األكؿ كالثاىْ تعزل لهتغٓر الكظٓفة هدٓٓرات التربٓة كالتعمٓـ ف

فْ الهجاؿ  )α (0.05=كلصالح هكظؼ، فْ حٓف كاف ٌىاؾ فركؽ دالة إحصائٓان عىد هستكل الداللة
، كعهر أقؿ هف  ؿ دبمـك ؿ كالعهر( كلصالح )أىثِ، كهٌؤ  5الثاىْ تعزل لهتغٓرات )الجىس، كالهٌؤ

فْ الهجاؿ  )α (0.05=ة أخرل كجدت فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكلسىكات(. هف ىاحٓ
سىكات(، فْ حٓف ال تكجد ٌىاؾ فركؽ  5الثالث تعزل لهتغٓر سىكات الخبرة كلصالح )الخبرة أقؿ هف 

دالة إحصائٓا تعزل لعدد دكرات الحاسكب التْ التحؽ بٍا الهكظؼ. كفْ ضكء ىتائج الدراسة، اقترحت 
هف التكصٓات كاف أٌهٍا: ضركرة بىاء ىظاـ هعمكهاتْ هتكاهؿ فْ هدٓٓرات التربٓة، الباحثة جهمة 

كرفع عهمٓة التبادؿ اإللكتركىْ بكاسطة اإلىترىت كذلؾ لتقمٓؿ الكقت كالجٍد كٓزادة سرعة إىجاز 
األعهاؿ، كضركرة استخداـ كسائؿ هتطكرة فْ الكسائؿ الهستخدهة لتكصٓؿ كاستقباؿ الهعمكهات، 

قٓاـ الهكظفٓف بإبداء آرائٍـ، كضركرة التحدٓث الهستهر لمهعمكهات، كرفع هستكل التعاكف كضركرة 
كالتىسٓؽ بٓف األقساـ الهختمفة فْ الهدٓٓرات، باإلضافة إلِ العهؿ عمِ تمبٓة احتٓاجات هكظفْ 
اذ األقساـ فْ هجاؿ الهعمكهات الكظٓفٓة، كأف ٓتـ استخداـ أسالٓب تحمٓؿ ىظـ حدٓث فْ عهمٓة اتخ

القرار، كأخٓران ضركرة العهؿ عمِ إشراؾ اإلدآرٓف فْ عهمٓة اتخاذ القرارات فْ هدٓٓرات التربٓة 
 .كالتعمٓـ فْ الهحافظات الهختمفة كذلؾ لهصمحة العهؿ

 
 ،ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ العمقة بٓف ىظـ الهعمكهات (: 2011 دراسة )خساتي

اإلدآرة  فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة. كقد احتكت الدراسة عمِ سبع  اإلدآرة الهحكسبة كأداء الهكظفٓف
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ْ: األجٍزة الهستخدهة، خصائص ىظـ الهعمكهات، كفاءة  فرضٓات تىاكلت لهتغٓرات الدراسة ٌك
العاهمٓف فْ هركز الحاسكب، همءهة البراهج، خصائص الهعمكهات الهتكفرة، هدل االستفادة هف 

جاهعات الفمسطٓىٓة.  كتككىت عٓىة الدراسة هف كافة أفراد هجتهع الدراسة الىظـ،  كأداء العاهمٓف فْ ال
( شخص بٓف هدٓر كرئٓس قسـ فْ األقساـ اإلدآرة فْ كؿ هف الدكائر كاألقساـ )القبكؿ 131كعددٌـ )

التسجٓؿ، الشؤكف الهالٓة، الهكارد البشٓرة، شؤكف الطمبة، الهكتبة، المكاـز كالهشتٓرات( فْ الجاهعات 
ـ بطٓرقة العٓىة القصدٓة. كلتىفٓذ الدراسة قاـ الباحث ببىاء استباىة لجهع ال فمسطٓىٓة، كقد تـ اختٓاٌر

هجاالت، كقد استخدـ  7فقرة هكزعة عمِ  58البٓاىات الخاصة بالدراسة، كتككىت االستباىة هف 
سة ها ٓمْ: كقد أظٍرت ىتائج الدرا لهعالجة كتحمٓؿ البٓاىات التْ جهعٍا. SPSSالباحث برىاهج 

ٌىاؾ عمقة ارتباطٓة بٓف األجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة كأداء العاهمٓف فْ 
ىاؾ عمقة ارتباطٓة بٓف خصائص فْ ىظـ ≤ 0.05الجاهعات الفمسطٓىٓة عىد هستكل داللة ) (. ٌك

 ≥عىد هستكل داللة ) الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة كأداء العاهمٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة
(. كها تكجد عمقة ارتباطٓة بٓف كفاءة العاهمٓف فْ هركز الحاسكب كأداء العاهمٓف فْ 0.05

ىاؾ عمقة ارتباطٓة بٓف همءهة البراهج ≤ 0.05الجاهعات الفمسطٓىٓة عىد هستكل داللة ) (. ٌك
لجاهعات الفمسطٓىٓة عىد هستكل الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة كأداء العاهمٓف فْ ا

ا ىظـ الهعمكهات ≤ 0.05داللة ) ىاؾ عمقة ارتباطٓة بٓف خصائص الهعمكهات التْ تكفٌر (. ٌك
ىاؾ ≤ 0.05اإلدآرة الهحكسبة كأداء العاهمٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة عىد هستكل داللة ) (. ٌك

آرة الهحكسبة كأداء العاهمٓف فْ الجاهعات عمقة ارتباطٓة بٓف هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات اإلد
ىاؾ أٓضا عمقة ارتباطٓة بٓف ىظـ الهعمكهات اإلدآرة ≤ 0.05الفمسطٓىٓة عىد هستكل داللة ) (. ٌك

 (. ≤ 0.05الهحكسبة كأداء العاهمٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة عىد هستكل داللة )
 

ر شبكات الحاسكب كفْ ضكء الىتائج التْ تكصؿ الٍٓا الباحث فقد أكصِ  بها ٓأتْ: االٌتهاـ بتطٓك
كاألجٍزة الهستخدهة ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة، كٓزادة كفاءة ىظـ الهعمكهات اإلدآرة 
دٌا  ر هراكز الحاسكب فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة كتزٓك الهحكسبة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة، تطٓك

د هراكز الحاسكب فْ الجاهعات بالعدد بالتجٍٓزات المزهة لىظـ الهعمكهات اإلدآرة  الهحكسبة. كتزٓك
جراء  الكافْ هف العاهمٓف هع هراعاة التىكع فْ تخصصاتٍـ كخبراتٍـ، كتكفٓر بٓئة عهؿ هىاسبة لٍـ، كا 
التدٓربات المزهة لكؿ هف لً عمقة ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة سكاء عمِ هستكم العاهمٓف فْ 
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جراء دراسات خاصة هركز الحاسكب أك الهس تخدهٓف الىٍائٓٓف لىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة. كا 
لتقٓٓـ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمتعرؼ عمِ أكفأ ىظـ الهعمكهات 
ا كتعهٓهٍا عمِ كافة الجاهعات الفمسطٓىٓة هف أجؿ بىاء قاعدة بٓاىات  ٌر اإلدآرة الهحكسبة كتطٓك

خاصة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة ٓستفاد هىٍا فْ تكفٓر الهعمكهات المزهة فْ إجراء الدراسات  ضخهة
 ككضع الخطط اإلستراتٓجٓة عمِ هستكل الكطف ككؿ.

 
 ( 2011 ،كمبونو وآخروندراسة:)  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدل تأثٓر استخداـ

 ركات الصىاعٓة الهساٌهة العاهة األردىٓةىظـ الهعمكهات الهحاسبٓة عمِ األداء الهالْ لمش
دفت ٌذي الدراسة إلِ اختبار هدل تأثٓر استخداـ ىظـ الهعمكهات الهحاسبٓة عمِ األداء الهالْ ٌ

لمشركات الصىاعٓة الهساٌهة العاهة األردىٓة، كذلؾ هف خمؿ هقارىػة هتكسػطات بعػض الهقآٓس 
الهحاسبْ الهحكسب كبعد استخداهً، كقػد تػـ استخداـ الهالٓة لألداء قبؿ استخداـ ىظاـ الهعمكهات 

 (ROE)كالعائد عمِ حقكؽ الهمكٓػة  (ROA) بعض هقآٓس األداء الهالْ هثؿ العائد عمِ األصكؿ
قبؿ استخداـ ىظاـ الهعمكهات الهحاسبْ فْ الػشركات كبعد  (EPS) كالعائد عمِ السٍـ الكاحد

مِ أىً ال تكجد فركقات ذات داللة إحػصائٓة بػٓف دلت ىتائج التحمٓؿ اإلحصائْ ع .استخداهً
ْ قبؿ تآرخ  (ROA)،(ROE)،(EPS)  هتكسػطات الهقآٓس الهالٓة الثمثة الهستخدهة فْ الدراسة ٌك

استخداـ ىظاـ الهعمكهات الهحاسبْ كبعد استخداهً، هها ٓدؿ عمِ عدـ كجكد تأثٓر لىظـ الهعمكهات 
، كقد كاىت ىتائج الدراسة هغآرة لىتائج العدٓد هف الدراسػات الهحاسبٓة عمِ أداء الشركات الهالْ

الػسابقة، كبالتالْ ٓكصْ الباحثكف بضركرة إجراء دراسات أخرل حكؿ ىفس الهكضكع كباستخداـ 
 .هتغٓرات أخرل لقٓاس أداء الشركات الهالْ كلفترات اختبار أطكؿ

 
  ،فْ العاهمٓف أداء عمِ الهحكسبة آرةاإلد الهعمكهات ىظـ أثر"بعىكاف  (:2009دراسة )العمري 

دفت "الفمسطٓىٓة االتصاالت شركة  اإلدآرة الهعمكهات ىظـ أثر عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌك
 ٓـ تصـ تـ الدراسة أٌداؼ كلتحقٓؽ الفمسطٓىٓة، االتصاالت شركة فْ أداء العاهمٓف عمِ الهحكسبة
ر  تكٓزع تـ الدراسة، كلقد هتغٓرات كقٓاس بٓاىاتال جهع لغرض فقرة (60) هف استباىً تتككف كتطٓك

اإلحصائٓة  الحزهة عمِ االعتهاد كتـ هكظفنا، (360) عددٌـ البالغ العٓىة أفراد عمِ SPSSاالستباىً 
 إحصائٓة داللة ذك أثر أٌهٍا: كجكد ىتائج عدة إلِ الدراسة خمصت كقد .اإلحصائْ بالتحمٓؿ لمقٓاـ
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دارة لهتطمبات تشغٓؿ أداء  عمِ التىظٓهٓة( البشٓرة، البرهجٓة، ،)الهادٓة اإلدآرة عمكهاتاله ىظـ كا 
حكؿ  الهبحكثٓف تصكرات بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكد االتصاالت، شركة فْ العاهمٓف
  العهؿ، هكاف الخبرة، سىكات  العمهْ، )الهستكل الدٓهكغرافٓة لمهتغٓرات تعزل الدراسة هكضكع
 ىظـ هجاؿ فْ التكىكلكجٓة التطكرات هكاكبة بضركرة الدراسة كصتأ الكظٓفْ(، كها الهستكل

بتكىكلكجٓا  تتعمؽ دكرات عقد ،هشاكمٍا كحؿ حدٓثة شبكات بتكفٓر االٌتهاـ ،الهعمكهات اإلدآرة
ا اإلدآرة الهعمكهات ىظـ تصهٓـ عهمٓة فْ العاهمٓف هشاركة ،الهعمكهات ٌر  عمِ إتاحة العهؿ ،كتطٓك
 .العهؿ احتٓاجات ٓمبْ بها ٓفلمهستخده الهعمكهات

 
  ،ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تعرؼ كاقع الٍٓئات الهحمٓة فْ هىطقة آرحػا  (2009دراسة )حامد

كاألغػكار هػف خمؿ هراجعة هراحؿ تطكر لمٍٓئات الهحمٓة فْ فمسطٓف فْ الفترات السػابقة كتحمٓػؿ 
ـ الكاقع الحالْ لمٍٓئات الهحمٓة فْ هىطقة تضهىت الدراسة تقٓٓ، كتقٓػٓـ الكاقع الحالْ لٍذي الٍٓئات

آرحا كاألغكار فْ ظؿ الظركؼ القائهة كتحدٓد الهعٓقات كالصعكبات التْ تكاجٍٍا، ككضع هقترحػات 
ا كهساٌهتٍا فْ عهمٓة  السػتراتٓجٓة هستقبمٓة هف اجؿ الىٍكض بهستكل الٍٓئات الهحمٓة كتعٓزز دكٌر

ر لهىطقة الدراسة  .التىهٓة كالتطٓك
ػة كاإلدارة الهحمٓة ك  لتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة تـ الرجكع الِ الهفآٌـ كالىهػاذج الهتعمقػة بػالىظـ اإلدآر

ككذلؾ االطمع عمِ الهراحؿ السػابقة لتطػكر اإلدارة الهحمٓػة فػْ آرحػا كاألغكار، كاعتهدت الدراسة 
لفمسطٓىْ باالعتهاد عمِ عمِ الهىٍج الهسحْ الكصفْ، ككذلؾ الهىٍج التحمٓمْ لتقٓٓـ الكاقع ا

الِ ىتائج دلٓؿ الهقابمة الذم اجرم هع كؿ  باإلضافةالهعمكهات كالبٓاىات الهتكفرة هف هصادر هختمفة، 
ٌٓئػة هكزعة بٓف هجمس قركم كهجمس  20الٍٓئات الهحمٓة فْ هىطقة الدراسة كالتْ بمغ عددٌا 

ض أشارت ىتائج الدراسة الِ  .الدراسةخدهات هشترؾ كدكائر كزارة فْ ثمث هحافظػات تشػكؿ هىطقة 
كجكد هركٓزة فْ الىظاـ اإلدارم لمٍٓئػات الهحمٓػة كتعػدد الهستكٓات اإلدآرة، ككجكد عدد كبٓر لمٍٓئات 
ا كهٍهاتٍا كتمبٓة احتٓاجات الهكاطىٓف، هف جٍة  الهحمٓة، ككذلؾ عجز الٍٓئات الهحمٓة عػف أداء دكٌر

لمكاقع الحالْ فْ  1997قاىكف الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة لعاـ أخرل أظٍرت الدراسة عدـ همئهة 
كقد خمصت الدراسة  .هىطقة الدراسة كعدـ تػكفر الهركىػة المزهة لهكاجٍة التطكرات كالتحدٓات الهختمفة

الِ عدد هف التكصٓات، أٌهٍا إعادة التقسٓـ اإلدارم كالجغرافػْ لهىطقة الدراسة باعتبار الهىطقة إقمٓها 
رافٓا هستقم إدآرا كهالٓا كتشكٓؿ هجمس إقمٓهْ كاحػد لمهىطقة ٓضـ كافة الٍٓئات الهحمٓة فْ جغ
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ر كالتىهٓة فْ  هىطقة آرحا كاألغكار كتككف هٍهتً التخطػٓط كالتىفٓػذ لمسٓاسة العاهة كهشآرع التطٓك
هكاىٓة صٓاغة  .االقمٓـ قكاىٓف ككضع لكائح كذلؾ أكصت الدراسة بضركرة هراجعة القكاىٓف الحالٓة كا 

تفسٓٓرة جدٓدة كتشٓرعات كأىظهة تشرع التكصٓات أتٓة كالهقترحػات كالىتػائج التػْ تضهىتٍا الدراسة 
 .خاص فٓها ٓتعمؽ بتشكٓؿ هجمس إقمٓهْ إلقمٓـ األغكار

 

  ،الهؤشرات الهفآٌهٓة كالعهمٓة لمحكـ الصالح فْ الٍٓئات بعىكاف " (2008دراسة )أحمد
 .سطٓىٓةالهحمٓة الفم

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة كاقع الهؤشرات الهفآٌهٓة كالعهمٓة لمحكـ الصالح فْ الٍٓئات الهحمٓة 
الفمسطٓىٓة، كهعرفة هدل تطبٓؽ هبادئً، كذلؾ هف كجٍة ىظر أعضاء كرؤساء الٍٓئات الهحمٓة 

دفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد دكر كؿ هف هتغٓر )عد د أعضاء هجمس الفمسطٓىٓة كهكظفٍٓا، كها ٌك
ؿ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة كطٓرقة تشكٓؿ هجالسٍا، باإلضافة إلِ  الٍٓئة، كتصىٓفٍا، كهصدر تهٓك
ؿ العمهْ لألعضاء، كهتغٓر االطمع عمِ قكاىٓف كأىظهة الٍٓئات الهحمٓة هف قبؿ طكاقهٍا(.  الهٌؤ

تككف هجتهع الدراسة هف حٓث تضهىت ٌذي الدراسة حالة دراسٓة لهحافظً قمقٓمٓة كقراٌا، حٓث 
أعضاء كرؤساء كهكظفْ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة فْ هىطقة قمقٓمٓة، كتككىت عٓىة الدراسة هف 

استهارة حٓث كزعت عمِ أعضاء كرؤساء الٍٓئات الهحمٓة كهدرائٍا أك احد الهكظفٓف اإلدآرٓف  260
ؽ ٌدؼ الدراسة قاـ الباحث بتصهٓـ %هف هجتهع الدراسة. كلتحق100ٓفٍٓا، حٓث تـ اخذ العٓىة بىسبة

ا بالرجكع كاالستىاد عمِ بعض الدراسات كاألدب التربكم ذات الصمة  ٌر كاستخداـ استباىة، كقاـ بتطٓك
ْ استباىة هككىة هف سبع أجزاء، كؿ جزء ٓقٓس هؤشر هف هؤشرات الحكـ  بهكضكع الدراسة، ٌك

تضهف كؿ جزء هف خهس فقرات لٓككف الهجهكع  فقرة. كقد قاـ الباحث بالتأكد هف  35الصالح، ٓك
صدؽ االستباىة بطٓرقة صدؽ هحكهٓف هف جاهعة الىجاح الكطىٓة هف ذكم الخبرة كاالختصاص فْ 
 الهكضكع ذات الصمة. كقاـ الباحث بحساب هعاهؿ الثبات لمستباىة، كذلؾ باستخداـ هعاهؿ كركىباخ

(ALPHA CHRONBACH)   اؿ الدراسة كقٓاس الهجاالت لمتساؽ الداخمْ. كلإلجابة عمِ سؤ
كالهؤشرات كاختبار الفرضٓات قاـ الباحث باستخداـ هجهكعً هف الهعالجات اإلحصائٓة. ككاىت أٌـ 
الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة ها ٓمْ: إف الدرجة الكمٓة لمستجابة عمِ هجاالت هؤشرات الحكـ 

هجاالت هؤشرات الحكـ الصالح هف الصالح كاىت هتكسطة، ككاف ترتٓب درجة االستجابة عمِ 
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. كجكد كاقع لهؤشر الىزاٌة فْ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة، حٓث 1األعمِ إلِ األدىِ كأتْ: 
. كجكد كاقع لهجاؿ هؤشر 2%( أم حصمت عمِ تقدٓر هتكسط. 67.8كصمت ىسبة االستجابة إلِ )

%( أم 67.6ىسبة االستجابة إلِ) الكفاءة كالفعالٓة فْ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة، حٓث كصمت
. كجكد كاقع لهجاؿ هؤشر الهسائمة كتطبٓؽ القاىكف فْ الٍٓئات الهحمٓة 3 .حصمت عمِ تقدٓر هتكسط

. كجكد 4 .%( أم حصمت عمِ تقدٓر هتكسط67.4الفمسطٓىٓة، حٓث كصمت ىسبة االستجابة إلِ )
حٓث كصمت ىسبة االستجابة إلِ كاقع لهجاؿ هؤشر الشفافٓة فْ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة، 

. كجكد كاقع لهجاؿ هؤشر المهركٓزة كاالستقملٓة فْ 5%( أم حصمت عمِ تقدٓر هتكسط. 67.2)
%( أم حصمت عمِ تقدٓر 66الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة، حٓث كصمت ىسبة االستجابة إلِ )

ات الهحمٓة الفمسطٓىٓة، . كجكد كاقع لهجاؿ هؤشر االستجابة لحاجات الهجتهع فْ الٍٓئ6 .هتكسط
. كجكد كاقع لهجاؿ 7%( أم حصمت عمِ تقدٓر هتكسط. 63حٓث كصمت ىسبة االستجابة إلِ )

%( 62.8هؤشر هشاركة الهجتهع فْ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة، حٓث كصمت ىسبة االستجابة إلِ )
ؿ العمهْ ألعضاء  هجالس الٍٓئات أم حصمت عمِ تقدٓر هتكسط أظٍرت الىتائج أف هتغٓر الهٌؤ

الهحمٓة الفمسطٓىٓة كعددٌـ ال تؤثٓرف عمِ كاقع الحكـ الصالح فٍٓا. ٓكجد عمقة طردٓة هكجبة كدالة 
إحصائٓا بٓف اطمع أعضاء الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة عمِ القكاىٓف كاألىظهة الخاصة بٍٓئاتٍـ 

عضاء الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة ككاقع الحكـ الصالح فْ ٌذي الٍٓئات، إذ كمها زاد هستكل اطمع أ
عمِ القكاىٓف كاألىظهة كدراستٍا كمها زاد االلتزاـ بهبادئ الحكـ الصالح كالتكجً ىحكي كجكد عمقة 
إحصائٓة بٓف تصىٓؼ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة ككاقع الحكـ الصالح فٍٓا، أم اىً إذا كاف تصىٓؼ 

رتفاع كاقع هؤشرات الحكـ الصالح كالحرص عمِ االلتزاـ الٍٓئة الهحمٓة )بمدٓة( ٓككف ذلؾ سبب فْ ا
بً. كجكد عمقة إحصائٓة بٓف طٓرقة تشكٓؿ هجمس الٍٓئة الهحمٓة ككاقع الحكـ الصالح فٍٓا، أم اىً 
عىدها تككف طٓرقة تشكٓؿ هجمس الٍٓئة باالىتخاب، كمها كفر ذلؾ أرضًٓ كجك همئـ كهىاسب لتطبٓؽ 

إعادة الىظر فْ قاىكف الٍٓئات  -الدراسة إلِ تكصٓات هىٍا:  خصائص الحكـ الصالح. كخمصت
 -الهحمٓة الفمسطٓىٓة، كهىحٍا صمحٓات الهركٓزة أكسع كعدـ التدخؿ عهمٍا لضهاف استقملٓتً. 

شراكٍا فْ كضعٍا،  ضركرة العهؿ عمِ استكهاؿ القكاىٓف كاألىظهة بعهؿ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة كا 
العهؿ عمِ ٓزادة كفاءة كفعالٓة الٍٓئات الهحمٓة كأعضائٍا، ككضع هعآٓر  -هثؿ ىظاـ الهكظفٓف. 

إجراء دراسات  -لترشحٍـ، كااللتزاـ باألىظهة كالهدكىات التْ تىادم بتطبٓؽ هبادئ الحكـ الصالح. 
 .هشابٍة لٍذي الدراسة لهعرفة الهتغٓرات التْ تؤثر كتضهف الكصكؿ إلِ الحكـ الصالح
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  هدُ جَدة الهعمَهات التْ تىتجٍا ىظن الهعمَهات اإلدارٓة بعىكاف " (7200غنيم، )دراسة
 ."الهحَسبة فْ بمدٓات هحافظات غزة

ة الهحَسبة ػٌدفت ٌذي الدراسة لمبحث فْ هدُ جَدة الهعمَهات التْ تىتجٍا ىظن الهعمَهات اإلدارٓ
تهت صٓاغة ؿ، اهراجعة اإلسٍاهات العمهٓة فْ ٌذا الهجؿ فْ بمدٓات قطاع غزة بفمسطٓو.َهو خم

( بمدٓة 11و )ػة هػحٓث تألفت عٓىة الدراس .َتصهٓن استباىً لجهع البٓاىات ،ىهَذج البحث َفرضٓاتً
ارتباط "سبٓرهاو" لمتثبت هو صحة ؿ َتن استخدان اختبار "كاّ" تربٓع َهعاه، فْ هحافظات غزة

ن ػَد ىظػو َجالىتائج َتفسٓرٌا َجَد عمقة هعىَٓة طردٓة بٓؿ َقد كشف تحمٓ .الفرضٓات
َختاها خمصت  .الهعمَهات اإلدارٓة الهحَسبة َبٓو إىتاج الهعمَهات المزهة لصىاعة القرار

ة ػْ عهمٓػالدراسة إلِ هجهَعة تَصٓات هو شأىٍا تقَٓة َتدعٓن دَر ىظن الهعمَهات اإلدارٓة ف
َسبة ىظن هعمَهات إدارٓة هحاىشاء ضرَرة هىٍا ىاعة القرارات فْ بمدٓات هحافظات غزة ػص

زٓادة فعالٓة الىظان الحالْ ؿ لجهٓع دَائر البمدٓة هو أجكافً ات ػاالت َالتطبٓقػهتكاهمة تغطْ الهج
لتَفر هعمَهات تساعد فْ تحدٓد أٌداف َاستراتٓجٓات  ،الىظن الحالٓةكفاءة زٓادة ، كذلؾ فْ البمدٓة

 ضهاو جَدة الهعمَهات الىاتجة عو ٌذي الىظن. ؿ َذلك هو أج، ةػالبمدٓ
 
 ر تأثٓر"بعىكاف  (:2007 ارش،خ)م دراسة  فعالٓة عمِ البشٓرة الهكارد هعمكهات أىظهة تطٓك

دفت"جدة بهدٓىة الحككهٓة فْ الهىظهات تطبٓقٓة دراسة – اإلدارم العهؿ  إلِ الدراسة ٌذي ، ٌك
 ماإلدار  العهؿ سمبٓات عمِ الحككهٓة كالتعرؼ بالهىظهات العاهة الخدهة جكدة تدىْ هسببات اكتشاؼ
ر فْ فعالٓتٍا كهدل الهكارد البشٓرة، هعمكهات ىظـ تطبٓؽ هدل كهعرفة داخمٍا،  اإلدارم العهؿ تطٓك
 الهىظهات هف لخهس دآرٓف اإل الهكظفٓف عدد هف هف الدراسة هجتهع عٓىة كتككىت داخمٍا،

 تإدارا اٌتهاـ ضعؼ إلِ الدراسة هكظؼ. تكصمت ((2377عددٌـ  كالبالغ جدة بهحافظة الحككهٓة
 ٓتـ لـ أىً أم داخمٍا، هٍهشة هٍهتٍا تككف كقد الهكارد البشٓرة، هعمكهات بتىظٓـ الحككهٓة الهىظهات
ا أف التْ ٓهكف الهتطكرة اإلهكاىات هف االستفادة  حٓث هف اإلدآرة العهؿ ألسالٓب الىظـ ٌذي تكفٌر
ر، ر جدٓدة كاستحداث أسالٓب ،كتغٓٓر تطٓك  طابع أف إلِ تتكصم كها.ة الهقدـ الخدهة لتطٓك

 االزدكاجٓة هف تعاىْ أىٍا أم الحككهٓة الهىظهات داخؿ اإلدآرة عمِ األسالٓب ٓغمب البٓركقراطٓة
 الهىظهات ٌذي فْ االىجاز هعدالت عمِ سمبنا ذلؾ فٓؤثر اإلدآرة كأىظهتٍا فْ إجراءاتٍا كالتضارب
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الهىظهات  كافة تشهؿ هكحدة هعمكهاتٓة شبكة إٓجاد ضركرة الدراسة تكصٓات أٌـ الحككهٓة،  كهف
 فقط بطمب فٓكتفْ لمهستفٓد كهٓسرة سٍمة بطٓرقة العاهة الخدهات كافة عمِ تحتكل بحٓث الحككهٓة
اؽ هف تقمؿ حتِ هسبقنا هتكفرة الغٓر الهستىدات  سرعة هف العاهة، كتٓزد الخدهة هف الهستفٓدٓف إٌر

ا  إلىجاز المزهة اإلجراءات كالقكاىٓف ٌٓكمة إعادة كضركرة أفضؿ، كسرعة ،بسٍكلة ٓقٍا كتحؽ إىجاٌز
 كالهستفٓد ،لمهكظؼ كالجٍد كالختصار الكقت، ضركٓرة، الغٓر اإلجراءات الختصار عاهة خدهة كؿ

ادة  .االىجاز سرعة لٓز
 
 ر اإلدارة الهحمٓة فْ األراضْ  (2006 حسيبا،) دراسة بعىكاف: كاقع كاستراتٓجٓات تطٓك

ة اإلدارة الهحمٓة الفمسطٓىٓة هف خمؿ هراجعة هراحؿ التطكر لإلدارة تىاكلت ٌذي  دراس. الفمسطٓىٓة
الهحمٓة فْ فمسطٓف فْ الفترات السابقة، كتحمٓؿ كتقٓٓـ الكاقع الحالْ بعد هجْء السمطةالكطىٓة 

الٍدؼ الرئٓس لٍذي الدراسة، ٌك تقٓٓـ الكاقع الحالْ لإلدارة الهحمٓة الفمسطٓىٓة فْ ظؿ  .الفمسطٓىٓة
القائهة، كتحدٓد الهعٓقات كالصعكبات التْ تكاجٍٍا، ككضع براهج كهقترحات إلستراتٓجٓة الظركؼ 

ا كهساٌهتٍا فْ عهمٓة التىهٓة كبىاء  هستقبمٓة هف اجؿ الىٍكض بهستكل الٍٓئات الهحمٓة لتعٓزز دكٌر
بالىظـ اإلدآرة  كلتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ تـ دراسة الهفآٌـ كالىهاذج الهتعمقة .الدكلة الفمسطٓىٓة الهستقبمٓة

كاإلدارة الهحمٓة، ككذالؾ اإلطمع عمِ الهراحؿ السابقة لتطكر اإلدارة الهحمٓة فْ فمسطٓف. كاعتهدت 
الدراسة عمِ الهىٍج الهسحْ الكصفْ، ككذلؾ الهىٍج التحمٓمْ لتقٓٓـ الكاقع الفمسطٓىْ باالعتهاد عمِ 

افة إلِ ىتائج االستباىة التْ كزعت عمِ عدد الهعمكهات كالبٓاىات الهتكفرة هف هصادر هختمفة، باإلض
أشارت ىتائج الدراسة إلِ كجكد هركٓزة  .هف البمدٓات كاألشخاص الهعىٓٓف فْ شهاؿ الضفة الغربٓة

 فْ ىظاـ اإلدارة الهحمٓة الفمسطٓىٓة، كتعدد الهستكٓات اإلدآرة، ككجكد عدد كبٓر هف الٍٓئات الهحمٓة
ا كهٍاهٍا، كتمبٓة حاجات )خاصة البمدٓات الهستحدثة(، كك ذلؾ عجز الٍٓئات عف أداء دكٌر

الهكاطىٓف. هف جٍة أخرل أظٍرت الدراسة عدـ همءهة قاىكف الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة لمكاقع 
الحالْ فْ األراضْ الفمسطٓىٓة، كعدـ تكفر الهركىة المزهة لهكاجٍة التطكرات كالتحدٓات الهختمفة.  

دد هف التكصٓات، أٌهٍا إعادة الىظر فْ دكر كزارة الحكـ الهحمْ بحٓث كقد خمصت الدراسة إلِ ع
ٓككف دكرا إشرافٓا كرقابٓا فقط، كذلؾ العهؿ عمِ تحسٓف الكضع اإلدارم لمٍٓئات الهحمٓة كتقمٓص عدد 

)كمٓا أك جزئٓا( هع بعضٍا البعض، باإلضافة  الهستكٓات اإلدآرة كتفعٓؿ دكر الهحافظ كدهج البمدٓات
ر الىظـ الضٓربٓة كالهحاسبٓة كتعٓزز المهركٓزة إلِ إ عطاء الٍٓئات الهحمٓة االستقمؿ الهالْ كتطٓك
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اإلدآرة فْ عمقتٍا هع كزارة الحكـ الهحمْ. كأخٓران أكصت الدراسة بضركرة كضع قاىكف جدٓد لمٍٓئات 
إشراؾ جهٓع الهحمٓة ٓحتكم عمِ صٓاغات قاىكىٓة كتشٓرعات هىاسبة، هع األخذ بعٓف االعتبار 

 األطراؼ الهعىٓة فْ كضع اإلستراتٓجٓة كهراعاة العكاهؿ الىفسٓة كالسمككٓة كالبٓئٓة لمشعب الفمسطٓىْ
 
 العاهمٓف أداء عمِ الهحكسبة اإلدآرة الهعمكهات ىظـ اثر"بعىكاف  : (2006 السعودي،) دراسة 
دفت ،االجتهاعْ الضهاف هؤسسة فْ  اإلدآرة الهعمكهات ىظـ أثر عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌك

 تصهٓـ تـ الدراسة أٌداؼ كلتحقٓؽ االجتهاعْ الضهاف هؤسسة فْ أداء العاهمٓف عمِ الهحكسبة
ر  تـ كقد عضكنا، (369) عددٌـ البالغ العٓىة أفراد عمِ كتكٓزعٍا البٓاىات جهع استباىً لغرض كتطٓك

 لمعمـك اإلحصائٓة الرزهة (SPSS) اإلحصائٓة األسالٓب كاستخدهت البٓاىات استخداـ لتحمٓؿ
 كتحمٓؿ الكظٓفْ، كاألداء الهعمكهات ىظـ ألبعاد العٓىة أفراد تصكرات لهعرفة االجتهاعٓة الكصفٓة

كتحمٓؿ  التابع الهتغٓر عمِ الهستقمة الهتغٓرات كأثر الدراسة ىهكذج صمحٓة الختبار االىحدار الهتعدد
تشغٓؿ  هستمزهات تجاي الهبحكثٓف تصكرات أف أٌهٍا هف ىتائج إلِ الدراسة كتكصمت .األحادم التبآف
 جاءت بدرجة الكظٓفْ األداء تجاي الهبحكثٓف تصكرات إف،هرتفعة بدرجة جاءت الهعمكهات ىظاـ

 كالبرهجٓة الهحكسب )الهادٓة الهعمكهات ىظاـ كتشغٓؿ إلدارة الرئٓسٓة الهستمزهات أثر كجكد ،هتكسطة
 لتصكرات إحصائٓة داللة فركؽ ذات كجكد الدراسة كأظٍرت الكظٓفْ، األداء كالتىظٓهٓة( فْ كالبشٓرة

ؿ كالعهر، لمهتغٓرات الدٓهغرافٓة)الجىس، تعزل الهعمكهات، ىظاـ تشغٓؿ لهستمزهات الهبحكثٓف  الهٌؤ
ادة :أٌهٍا هف بتكصٓات الدراسة أكصت الكظٓفْ(. كقد كالهستكل الخبرة، ،العمهْ  العمٓا اإلدارة دعـ ٓز

 أرائٍـ كاستطمع الهختمفة احتٓاجاتٍـ كتفٍـ الىظاـ استخداـ عمِ خمؿ تشجٓعٍـ هف فلمهستخدهٓ
د باإلضافة ٌذا عمٍٓا التغمب ٓتـ حتِ الىظاـ استخداـ عىد التْ تكاجٍٍـ الهشكمت حكؿ  القسـ لتزٓك

 ً،كج أكهؿ عمِ بكاجباتً القٓاـ ٓستطٓع لكْ الضركٓرة بالهستمزهات ىظاـ الهعمكهات عف الهسئكؿ
كالشبكات  األجٍزة هع تتمءـ كالتْ الهستخدهٓف هختمؼ احتٓاجات تمبْ التْ تكفٓر البرهجٓات

 كالبرهجٓات التشغٓمٓة الهعمكهات بتكىكلكجٓا تتعمؽ لمهستخدهٓف دكرات عقد العهؿ، فْ الهستخدهة
ادة كالتطبٓقٓة  كٓفٓة عمِ ركٓزكعدـ الت الهستخدهة كالبرهجٓات األجٍزة لقدرات الهستخدهٓف إدراؾ لٓز
 .فقط استخداهٍا
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 اإلدآرة القرارات صىع فْ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ دكر تقٓٓـ"بعىكاف  (:2005 )أبو سبت، دراسة 
دفت"غزة فْ قطاع الفمسطٓىٓة الجاهعات فْ  اإلدآرة الهعمكهات ىظـ دكر تقٓٓـ إلِ الدراسة ٌذي ، ٌك
 الدراسة كتركز ،غزة بقطاع الفمسطٓىٓة الجاهعات فْ القرارات لدل هتخذم القرارات صىع عهمٓة فْ
 الهعدات،) الجاهعات فْ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ هككىات بٓف فركؽ هدل كجكد استكشاؼ عمِ

األفراد  كفاءة الهعمكهات، ىظـ رة لدائ التىظٓهْ، الهستكل البٓاىات، البرهجٓات، االتصاالت، كقكاعد
 ىظـ الهعمكهات كاستخداـ الهعمكهات جكدة دكر قٓاس عمِ ةالدراس ركزت كها (الىظاـ فْ العاهمٓف
 لجهع كفرضٓاتً استباىً البحث خطة كضع فْ الباحث ر. كاستخدـ القرا صىع عهمٓة فْ اإلدآرة
 كتـ غزة بقطاع الجاهعات الفمسطٓىٓة عمِ هكزعة قرار هتخذ 195 هف الدراسة عٓىة كتألفت البٓاىات
ا الىتائج تحمٓؿ بعد الدراسة خمصت كقد .العٓىة أفراد عدد باراخت فْ الطبقٓة العٓىة اعتهاد  إلِ كتفسٌٓر

ة عمقة ٌىاؾ كأف ،اإلسمهٓة الجاهعة لصالح اإلدآرة ىظـ الهعمكهات هككىات فْ فركؽ ٌىاؾ أف  قٓك
 صىع عهمٓة فْ الهعمكهات استخداـ كجكدة الهعمكهات ىظـ  لدائرة الهستكل التىظٓهْ بٓف جدا

 جعمت الجاهعات ٌذي فْ الهعمكهات ىظـ هككىات فْ عاـ بشكؿ حدٓثة كجكد تقىٓاتك  القرارات،
 عمقة ٌىاؾ أف الدراسة كأثبتت القرارات، صىع فْ كبٓرا اعتهادا عمٍٓا ٓعتهدكف ٌذي الىظـ هستخدهْ

ة كأظٍرت  القرارات، صىع عهمٓة فْ الهعمكهات ىظـ كاستخداـ لهعمكهات ا جكدة بٓف طردٓة قٓك
 كقدهت،لمهشكمت حمكال تعطِ ال حٓث الخبٓرة الىظـ إلِ ترتقْ ال الحالٓة الهعمكهات ىظـ أف الدراسة
ر شأىٍا هف التْ التكصٓات هف هجهكعة الدراسة  صىع فْ عهمٓة اإلدآرة الهعمكهات ىظـ تطٓك
ر عمِ العهؿ أٌهٍا كهف ،الفمسطٓىٓة هعات الجا فْ القرارات  سبةالهحك  الهعمكهات اإلدآرة ىظـ تطٓك
 ك اختٓار الهساٌهة لهتخذم قرار الههكىة البدائؿ بجهع الهتعمقة الكافٓة الهعمكهات تكفٓر عمِ لتعهؿ
ر، فْ باالستهرار الدراسة أكصت كها .القرار صىع عهمٓة فْ األفضؿ البدٓؿ  كرفع التعٓزز،كالتطٓك
 اإلسمهٓة، الجاهعة فْ جٓةالتكىكلك  لمهستحدثات تبعنا الهحكسبة، كذلؾ الهعمكهات اإلدآرة ىظـ كفاءة
 الدكائر عهؿ تكاجً التْ كاإلدآرة الهادٓة العقبات هف لمتخمص العهؿ الجاهعات األخرل كعمِ

 هككىات حٓث هف غزة بقطاع الفمسطٓىٓة الجاهعات فْ اإلدآرة الهعمكهات التابعة لىظـ كاألقساـ
 .مٓفكالعاه ،بٓاىات كقكاعد اتصاالت ،برهجٓات ،هعدات :هف الىظاـ
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 هستكل رفع فْ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ جكدة أثر دكر"بعىكاف  (:2005 )البشابشة، دراسة 
دفت الضهاف االجتهاعْ هؤسسة فْ الكظٓفْ األداء  كاقع عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي األردىْ، ٌك
 حقٓؽكلت الكظٓفْ، األداء كهستكل االجتهاعْ هؤسسة الضهاف فْ الهعمكهات اإلدآرة ىظـ جكدة

ر تـ الدراسة ٌذي أٌداؼ  تكٓزع كتـ الدراسة، هتغٓرات لقٓاس فقرة (28) هف استباىة هككىة تطٓك
 االعتهاد كتـ ،هكظفنا (300) هف SPSS .اإلحصائْ التحمٓؿ الهككىة فْ الدراسة عٓىة عمِ االستباىة

 الهعمكهات ظـى لجكدة ٌاـ أثر كجكد :أٌهٍا ىتائج إلِ الدراسة اإلحصائٓة كتكصمت الحزهة عمِ
ة إحصائٓة داللة ذات عمقة كجكد .الكظٓفْ األداء رفع هستكل فْ اإلدآرة  الهعمكهات ىظـ بٓف قٓك

تعزل  تصكرات الهبحكثٓف بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكد .الكظٓفْ كاألداء بأبعادٌا الهختمفة
ؿ  الكظٓفْ(. العمهْ،الهستكل )لمعهر،الهٌؤ

 األجٍزة استخداـ الهعمكهات، ىظـ هجاؿ فْ الىكىكلكجٓة التطكرات كاكبةه بضركرة الدراسة أكصت كقد
 تكعٓة .ىظـ الهعمكهات هجاؿ فْ العاهمٓف كتدٓرب تأٌٓؿ ضركرة ،الهتطكرة كالبرهجٓات الحدٓثة
ا ت الهعمكها ىظـ جكدة بأٌهٓة العاهمٓف  فْ العاهمٓف هشاركة ضركرة.الكظٓفْ األداء تحسٓف فْ كأثٌر
ا الهعمكهات ىظـ تصهٓـ عهمٓة ٌر  .كتطٓك

 
 اتخاذ فاعمٓة عمِ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ كفاءة أثر "بعىكاف (:2005 )المحاسنة، دراسة 

دفت"األردىٓة الجهارؾ دائرة فْ القرارات  اإلدآرة الهعمكهات ىظـ كفاءة أثر تحمٓؿ إلِ الدراسة ٌذي ، ٌك
 عددٌا عشكائٓة عٓىة عمِ الدراسة كُأجٓرت ،األردىٓة الجهارؾ دائرة فْ اتخاذ القرارات فاعمٓة عمِ

 .الجهارؾ دائرة فْ الهعمكهات لىظاـ الهستخدهٓف كالثاىٓة األكلِ الفئة ضهف العاهمٓف هكظفنا هف 250
 ككفاءة ذات جكدة الجهارؾ دائرة فْ الهستخدهة اإلدآرة الهعمكهات ىظـ أف إلِ الدراسة خمصت كقد

 الهعمكهات ىظـ ٌاـ لكفاءة أثر كجكد الدراسة كأثبتت جٓدة، القرار ذاتخا عهمٓة فاعمٓة ككذلؾ هرتفعة،
ا اإلدآرة )بكافة دآرة كفىٓة كهالٓة هادٓة هستمزهات :عىاصٌر  اتخاذ عهمٓة فاعمٓة فْ (كبشٓرة كا 

ر الهشكمة، تحدٓد فْ: تتهثؿ التْ )القرار ، كالهتابعة( الرقابة البدائؿ، تىفٓذ تقٓٓـ البدائؿ، البدائؿ، تطٓك
 هف لٍا البراهج كالهستخدهٓف ٌذي عمِ العاهمٓف بٓف الفعالة الهشاركة هف جك بخمؽ الباحث أكصِ كقد
ا أجؿ ٌر  .كهتابعتٍا تطٓك
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 بعىكاف أثر الخصائص الٍٓكمٓة عمِ فاعمٓة ىظـ الهعمكهات:  :(2004راسة )السالم وممكاوي، د
ٌدفت إلِ البحث فْ بعض العكاهؿ الهؤثرة دراسة هٓداىٓة فْ الشركات الصىاعٓة الهساٌهة األردىٓة، ك 

عمِ فاعمٓة ىظـ الهعمكهات، كخمصت إلِ أف فاعمٓة ىظـ الهعمكهات كقدرتً فْ التأثٓر عمِ أداء 
الشركات تتأثر بالٍٓكؿ التىظٓهْ لمشركة، حٓث تزداد درجة فاعمٓة ىظاـ الهعمكهات باىخفاض 

هْ لمشركة إال أىً كفْ جهٓع األحكاؿ فإف ىظـ البٓركقراطٓة كازدٓاد الهركىة داخؿ الٍٓكؿ التىظٓ
الهعمكهات تعهؿ عمِ الػتأثٓر عمِ أداء الشركات، كأف ٌذا األداء ٓزداد تحسىان بازدٓاد هدل فاعمٓة ٌذي 

 .الىظـ
 
 القرارات صىع عهمٓة فْ الهحكسبة اإلدآرة الهعمكهات ىظـ دكر"بعىكاف  (:2004 )غنيم، دراسة 
دفت"بفمسطٓف غزة بمدٓات فْ  فْ الهحكسبة اإلدآرة الهعمكهات ىظـ دكر تحدٓد إلِ الدراسة ٌذي ، ٌك

 هككىة عٓىة عمِ الكصفْ التحمٓمْ الهىٍج كاستخدـ ،بفمسطٓف غزة بمدٓات فْ صىع القرارات عهمٓة
 الدىٓا(، -الكسطِ-)العمٓا اإلدآرة الهستكٓات كافة فْ العاهمٓف القرار هتخذم هف هكظفنا 118هف 
 الهحكسبة كصىع آرة اإلد الهعمكهات لىظـ التحتٓة البٓئة تكفر هدل استكشاؼ عمِ الدراسة ركزت كقد

 ىظـ استخداـ تؤثر عمِ التْ العكاهؿ عمِ التعرؼ إلِ إضافة غزة، قطاع بمدٓات فْ اإلدآرة القرارات
 البمدٓات فْ التىظٓهْ الهستكل أف إلِ الدراسة خمصت كقد .القرارات صىع فْ اإلدآرة الهعمكهات

 كأف ،القرارات اتخاذ عهمٓة عمِ تؤثر الهكجكد لمىظاـ التحتٓة البىٓة كأف ،هف الىظاـ لمهستفٓدٓف هىاسب
ة عمقة طردٓة ٌىاؾ  الهعمكهات إىتاج كبٓف اإلدآرة الهعمكهات لىظـ التحتٓة البىٓة تكفر بٓف قٓك

ة عمقة كجكد الدراسة أثبتت كها ،القرار المزهة لصىع  الهعمكهات اإلدآرة ىظـ كجكد بٓف ردٓةط هعىٓك
 عمِ الىظاـ ضعؼ قدرة الدراسة أظٍرت ككذلؾ،القرار لصىع المزهة الهعمكهات إىتاج كبٓف الهحسكبة

 القرارات صىاعة عهمٓة فْ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ بتدعٓـ الباحث العهؿ، كأكصِ جكاىب كافة تغطٓة
 غزة بمدٓات فْ
 
 غزة بقطاع الصحة كزارة فْ الهستخدهة الهعمكهات ىظـ تقٓٓـ"عىكاف ب (:2004 )الشرفا، دراسة" ،

 األىظهة الهحكسبة تقٓٓـ خمؿ هف الصحة كزارة فْ الهعمكهات أىظهة تقٓٓـ إلِ الدراسة ٌذي كتٍدؼ
 الدراسة ىتائج هستخدهٍٓا إف ىظر كجٍة هف استخداهٍا عمِ الهؤثرة الهختمفة العكاهؿ كتحدٓد الرئٓسٓة

ر فْ تسٍـ قد  داعهة سٓاسات تبىْ تساعدٌـ فْ قد بهعمكهات القرار هتخذم كتزكد األىظهة تمؾ تطٓك
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 األىظهة هستخدهْ هقطعٓة لجهٓع هسحٓة دراسة عف عبارة البحث الصحٓة، الهعمكهات لىظـ
ـ هباشر بشكؿ الهحكسبة الهعمكهاتٓة  هستخدها 156 شهمت كقد فْ البحث الهستٍدفة الفئة باعتباٌر

 ،% 80 االستجابة ىسبة ككاىت فٍٓا إجراءات العهؿ حكسبة تهت صحٓة هؤسسات أربع مِع هكزعٓف
 كأخرل شخصٓة هعطٓات عمِ اشتهؿ ذاتٓة التعبئة استباىً تعبئة خمؿ هف الهعمكهات جهع تـ كلقد
 البٓاىات إدخاؿ كطٓرقة لمىظاـ الحاجة SPSS هثؿ فْ الهعمكهات ألىظهة األساسٓة الهحاكر تعالج
 اإلحصائٓة االختبارات كاستخداـ البٓاىات كتحمٓؿ اإلحصائْ إدخاؿ البرىاهج استخداـ تـ كقد ٓربكالتد

تكجٍات  لدٍٓـ الهحكسبة الهعمكهات ألىظهة الهستخدهٓف هف %74 أف الدراسة أظٍرت .الهمئهة
 الدراسة،شهمتٍا  التْ األىظهة جهٓع بٓف هتقاربة كاىت التكجٍات تمؾ كأف األىظهة تمؾ حكؿ إٓجابٓة

 بالىسبة أها العمج التخصصْ لىظاـ %71.4ك الهحكسب الصحْ التأهٓف لىظاـ %77.6 بمغت فقد
 ىظاـ لكجكد الحاجة ٌْ أفضؿ التكجٍات كاىت فقد التقٓٓـ عىاصر حسب األىظهة هستخدهْ لتكجٍات
 هاتالهعمك  كاسترجاع البحث ثـ سٍكلة كهف %(81) البٓاىات إدخاؿ آلٓة كتمًٓ %(84) هحكسب

 بمغت التْ الهستخرجة التقآرر ككضكح % كسٍكلة77.5عاـ بشكؿ الىظاـ حكؿ التكجٍات ك %(80)
 فْ الهستخدهة الهعدات أداء حكؿ ألرائٍـ % أها بالىسبة773 الهستخدـ كاجٍة كسٍكلة 74%

 الدعـ كأها %71 فكاىت الىظاـ استخداـ عمِ حكؿ التدٓرب التكجٍات %أها71.5 فكاىت التشغٓؿ
 الىتائج، أقؿ ككاىت %60 بمغت فقد عدات لمـ الفىْ كفاءة الدعـ كأخٓرنا %69.5 فكاف لمىظاـ ىْالف
ا الىتائج أظٍرت كها ـ هف أفضؿ أكادٓهٓة شٍادات ٓحهمكف تكجٍات هف أف أٓضن  عىاصر كؿ فْ غٌٓر

 األىظهة ؾتم لهستخدهْ العهر تقدـ هع عاـ بشكؿ ٓقؿ األىظهة تمؾ اإلٓجابْ حكؿ التكجً كأف التقٓٓـ
ر االٌتهاـ :أٌهٍا كهف تكصٓات بعدة الباحث خرج .هباشر بشكؿ هف  لكؿ الفىْ الدعـ آلٓة بتطٓك

 الصحة كالعهؿ كزارة فْ الهحكسبة الهعمكهات أىظهة لجهٓع الهحكسبة كاألىظهة كالهعدات، األجٍزة
بٓة االحتٓاجات تحدٓد عمِ  لسد ٓر الهصادرتكف عمِ كالعهؿ الجدد، كبخاصة لمهستخدهٓف، التدٓر

 عىد الهحكسبة هستخدهْ األىظهة هشاركة كضهاف كالخبرات كالهعدات، األجٍزة، هف الحاجات
ا ٌر  .تطٓك

 
 ا اإلدآرة الهعمكهات ىظـ"بعىكاف (: 2004 فتح الرحمن،) دراسة  األداء تحسٓف فْ كأثٌر

كهعرفة  السكداىٓة، بالهىشآت الهعمكهات لهجاؿ الهعرفْ بالتكثٓؽ الدراسة ٌذي ، كتختص"اإلدارم
 التْ تىاكلتٍا كالهشكمة .الهعضمة لتمؾ الحمكؿ إٓجاد فْ الهساٌهة كبالتالْ الهجاؿ، ٌذا تخمؼ أسباب
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 كهف .األداء اإلدارم تحسٓف فْ الحككهٓة الهىشآت اإلدآرة الهعمكهات ىظـ هساعدة هدل ٌْ الدراسة
 أف كىجد القطاع العاـ، هؤسسات فْ دآرةاإل الهعمكهات بىظـ خاصة إدارة الدراسة، تكفر ىتائج أٌـ

 حككهٓة بهؤسسة الهطمكبة هقارىة بالصكرة لٓس كلكف اإلدارات ٌذي هثؿ فٍٓا تتكافر الحككهٓة الكزارات
 فْ تتكافر .هعنا العاـ كالخاص القطاع بٓف بالهساٌهة تعهؿ أىٍا أم آخركف، أفراد فٍٓا ٓساٌـ

 خمؿ هف كذلؾ الهعمكهات الهدٓٓرف هف احتٓاجات لتمبٓة كافٓة حاسكب أجٍزة العاـ القطاع هؤسسات
ِ اإلدآرة الهعمكهات بىظـ األجٍزة تمؾ عهؿ  استغملٍا خمؿ هف كذلؾ الصحٓحة هستغمة بالصكرة ٌك
 بالعدد هتكافرة غٓر الحاسكب أجٍزة أف بالكزارات الحككهٓة كىجد .بٍا الخاص التدٓرب برىاهج فْ

ف كجدت فٍٓا ىقص دبكجك  القكؿ ٓهكف بؿ الكافْ  عمِ أىعكس هها فقط الطباعة ألغراض فٍْ كا 
ادة ٌىالؾ .فٍٓا التدٓرب عىصر  الحاسكب استخداـ هجاؿ فْ الحككهٓة الهؤسسات فْ فْ التدٓرب ٓز
 الكزارات هف هثٓمتٍا عكس عمِ التدٓرب ٌذا كضركرة كاقتىاعٍـ بأٌهٓة الهعمكهات ىظـ كهجاؿ

 بأٌهٓتً. كجكد اقتىاعٍـ هف الرغـ بٍاعمِ التدٓرب عىصر ىقص تعاىْ هف ىجدٌا حٓث الحككهٓة
 .الحككهٓة بالكزارات كجكدٌا عدـ هع الحككهٓة الهؤسسات هتكاهمة فْ هعمكهات أىظهة

 
 ٓقـك بالكزارات الحككهٓة إدارم هعمكهات ىظاـ كتصهٓـ إىشاء الدراسة: ضركرة تكصٓات أٌـ كهف

ساعد الهىاسب الكقت فْ اتالهعمكه هف الهدٓٓرف احتٓاجات بتكفٓر  اإلدآرة القٓاـ بالعهمٓات عمِ ٓك
ذا أكهؿ عمِ  هف الىظاـ احتٓاجات فْ تمبٓة تساعد كافًٓ حاسكب أجٍزة تكفر :أتْ ٓتطمب كجً. ٌك

 لمىطمؽ األساس ٓعتبر الىظاـ حٓث بإدارة كخاصة العاهمٓف تدٓرب بجاىب االٌتهاـ .الهعمكهات
 تكفر كضركرة .الكزارة كخارج التدٓرب داخؿ براهج عبر كذلؾ ،جدٓد كٌ ها كؿ كهكاكبة كالتطكر
مة الككادر  .بالىظاـ كالهعرفة الخبرة ذكل هف الهٌؤ

 
  ،أثر كفاءة ىظـ الهعمكهات فْ فاعمٓة اتخاذ القرارات فْ فركع "بعىكاف  (2001دراسة )نينو

ؿ العاهمة فْ إقمٓـ الشهاؿ ٌدفت إلِ البحث فْ تأثٓر ىظـ  ، كالتْ"بىؾ اإلسكاف لمتجارة كالتهٓك
ات أفضؿ ألداء الهؤسسات، كتكصؿ الباحث  الهعمكهات عمِ فاعمٓة القرارات كبالتالْ إعطاء هستٓك
إلِ أىً ٓكجد عمقة إٓجابٓة كذات داللة بٓف ىظـ الهعمكهات كفاعمٓة اتخاذ القرارات كبالتالْ فإف 

فْ الشركات كبالتالْ أعطاء هستكٓات أفضؿ  أىظهة الهعمكهات تؤثر إٓجابٓان عمِ هستكٓات األداء
 .ألداء الهؤسسات، األهر الذم سٓىعكس بدكري عمِ الكضع الهالْ لٍذي الشركات
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 الدراسات االجنبية: .2.3.2
 
 دراسة (Gonzalez & Others, 2009) بعىكاف"A framework for developing 

optimization-based decision support systems", حؿ فْ األفضمٓة تحقٓؽ حٓث إف 
القرارات  دعـ ىظـ تصىٓفات أٌداؼ هف أٌـ القرارات دعـ ىظـ عمِ باالعتهاد القرارات كاتخاذ الهشاكؿ
DSSر إطارنا الدراسة ٌذي ، تقدـ  اعتهدت كقد القرار هساىدة ىظاـ باستخداـ كتحقٓؽ األفضمٓة لمتطٓك
 القرارات هساىدة ىظـ باستخداـ هثالٓة حمكؿ ببىاء ٓقـك ، حٓثSigmaٓدعِ  هكلد ىظاـ عمِ الدراسة
 أداء أفضؿ عمِ لمحصكؿ الىظاـ لٍذا القرار هتخذم استخداـ إضافة إلِ االىترىت خمؿ هف كتعهؿ
قـك الهشاكؿ، تحمٓؿ كصٓاغة هرحمة فْ خاصة  قرارات هساىدة ىظـ لبىاء إطار بتقدٓـ الىظاـ ٌذا ٓك
ىا الهشكمة فع كهحددة كافٓة هعرفة عدـ كجكد عىد هعقدة  الهتكفرة فْ الكظائؼ لتحسٓف ٓستخدـ ٌك

 ك  SiGMAProtٌها  الهجاالت هختمؼ عمِ كهثاؿ تطبٓقاف ٓكجد .كالتحمٓؿ التصهٓـ هرحمتْ
SiGMAPhub هكاىٓة هقارىة الهشاكؿ، ٌذا إضافٓة تحمٓمٓة قدرات ٓتضهىاف التطبٓقاف ٌذاف  الىظاـ كا 

 كضع خملً هف ٓهكف ،الكقت ٓقمؿ ،االستخداـ سٍؿ كؿ،الهشا أىكاع هف ىكع أم هع العهؿ ٓستطٓع
 .DSSباستخداـ  هعقدة لهشاكؿ هثالٓة حمكؿ

 
 ( دراسةChan, 2009بعنوان :): 

 "The roles of user motivation to perform a task and decision support system 
(DSS) effectiveness and efficiency in DSS use " 

 باستخداـ ثمث القرارات دعـ ىظـ لقٓاس فعمٓة هقآٓس عمِ الحصكؿ الدراسة ٌذي هف ككاف الٍدؼ 
 ٓؤدكف تجعؿ الهستخدهٓف التْ الدكافع هعرفة ، ككذلؾ2006جكىز بٓرتف قبؿ هف اقتراحٍا تـ عىاصر
 كالفاعمٓة الكفاءة الهتهثمة، فْ القرارات هساىدة ىظـ خصائص هع التفاعؿ كٓفٓة كاختبار ،هٍاهٍـ
 استخدهكا الذٓف األفراد إلِ أف التكصؿ تـ هتكقع ٌك ، ككهاDSSؿ  استخداـ أفضؿ عمِ كؿلمحص
ـ تـ التْ هٍاهٍـ ألداء فاعمٓة أكثر قرارات هساىدة ىظـ  هٍاهٍـ أدكا قد استخداهٍا عمِ هف قبؿ تحفٌٓز
 فراداأل أداء فْ DSSاستخداـ  تختمؼ فاعمٓة لـ بكثافة، بٓىها DSSكاستخدهكا  كجً أكهؿ عمِ

ادة لهٍاهٍـ ـ عدـ بسبب الىقصاف أك بالٓز ا الدراسة تكصمت كقد.تحفٌٓز  هختمفة داللة ٓكجد أىً إلِ أٓضن
 بالىسبة هختمفة داللة ٓكجد ال كأىً كالخطكات، الكقت ٌها ، الهستخدهةDSSهقآٓس  هف اثىٓف بٓف
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ك االستخداـ الثالث لمهقٓاس  الىتائج أظٍرت أكبر كأخٓرا بتحفٓز DSSاستخدهكا  الذٓف األفراد بٓف ٌك
 ال ىتاِئج ٌذي فإف عالٓة لذا كاىت DSSاستخداـ  هف كالفائدة همهكس بشكؿ تزآد DSSاستخداـ  أف

د ىتائج  .دعـ القرارات لىظـ الفعمْ االستخداـ كفاعمٓة أٌهٓة فْ البحث السابؽ تٓؤ
 
 ( دراسةDjamasbi & Loiacono, 2008:) بعىكاف"Do men and women use 

feedback provided by their Decision Support  Systems (DSS) differently", 
 القرارات، ىظـ هساىدة عف السابقة لخبرتٍـ األفراد استخداـ عمِ الجىس أثر لدراسة الدراسة ٌذي كتٍدؼ

ف  لمتحقؽ لتجربة أخضعت الىساء كالرجاؿ لدل القرارات صىع عهمٓة هزاجٍـ، عمِ ٓؤثر ذلؾ كاف كا 
 السابقة، حٓث أف لخمفٓتٍـ سمبْ ٌىاؾ تأثٓر كاف إف كهعرفة صادقة قرارات هساىدة ىظـ استخداـ فه

 كلٍا الهتخذة القرارات دقة فْ كالرجاؿ الىساء بٓف هختمؼ تأثٓر لٍا DSSالخمفٓة السابقة فْ استخداـ 
ا تأثٓر  .هزاجٍـ عمِ أٓضن
 لدل أكثر هىٍا الىساء لدل القرارات دقة تٓزد DSSعف  خمفٓة كجكد أف إلِ الدراسة تكصمت كقد

 كهتفاكتة هختمفة كبٓرة كلكف بدرجة كالرجاؿ الىساء هزاج عمِ ٓؤثر السابقة الخمفٓة تأثٓر كاف الرجاؿ،
 فمـ لمرجاؿ بالىسبة أها الهككمة لٍف، الهٍاـ إتهاـ بعد إٓجابٓة أقؿ كاف السٓدات هزاج كأف بٓىٍـ، فٓها
 الراجعة لمتغذٓة السمبْ االستخداـ أف كها ،هٍاهٍـ إتهاـ بعد أك قبؿ جٍـهزا فْ تغٓٓر أم ٌىاؾ ٓكف
هكف العهؿ فْ سمكؾ الشخص عمِ ٓؤثر اإلٓجابْ كالهزاج  بالجىس، ٓتأثر ادتً ٓك  خمؿ هف كتىهٓتً ٓز
 .الهؤسسة دعـ
 
 ( دراسةLoannou & Mavri, 2007:)  بعىكاف"Performance-Net: A Decision 

Support System for Reconfiguring a Bank's Branch Network ", الدراسة ٌذي كتٍدؼ 
عادة هف التجارم البىؾ إدارة ٓهكف قرار دعـ ىظاـ تقدٓـ إلِ  ُأجٓرت حٓث فركعً شبكة تشكٓؿ تقٓٓـ، كا 

 ىظاـ ٓستعهؿُ  إقمٓهٓة، حٓث إدارات 4 تتبع كبٓرة لهصارؼ ٓكىاىٓة فركع 10 عمِ الٓكىاف فْ الدراسة
ستهد الهعرفة حسابٓة طرقنا ارالقر  دعـ  الثابتة، كتكالٓفٍا العاهمة لمبىكؾ الداخمٓة الهعمكهات هف ٓك

 تقع التْ الجغرافٓة لمهىطقة الدٓهكغرافٓة الخصائص عف فضم ،عمٍٓا القٓكد الهفركضة استراتٓجٓاتٍا،
حدد البىؾ فركع شبكة أداء ٓقدر ٌذا القرار دعـ ىظاـ البىؾ، فٍٓا فركع  هف الفركع األفضؿ العدد ٓك
ادة تقدٓهٍا ٓهكف خدهات كأقصِ  الخطٓة البرهجة عمِ ىهاذج تعتهد الحسابٓة الطرؽ البىؾ، عكائد لٓز
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هكف االستخداـ فعالة، سٍؿ حمكال ٓقدـ الشبكة اكسؿ، أداء برىاهج باستخداـ ٓتـ كتطبٓقٍا  الحصكؿ ٓك
 ."لك؟ هاذا" تساؤؿ عمِ اإلجابة ؿهث هف االستفسارات كاسعة هجهكعة خمؿ هف ههتازة إجابات عمِ
 كفاعمٓة تعهؿ بكفاءة أف الفركع شبكة تستطٓع الهقترح الىظاـ خمؿ هف أىً إلِ الدراسة تكصمت كقد
ادة فْ الهقترح الىظاـ ٓفٓد كها أخرل، فركع تكلٓد إهكاىٓة هع  تعرضً حالة فْ كفعالٓة البىؾ أداء، ٓز

الىظاـ  كتحدٓث هراقبة، فْ الهساعدة طرؽ تحدٓد بضركرة الدراسة أكصت االقتصادٓة، كقد لمتغٓرات
ر الحدٓثة اإلحصائٓة الهداخؿ الكقت، استخداـ طكؿ الهقترح  الشبكة، كاالٌتهاـ عبر البىكؾ لتطٓك
 .البىؾ ترتٓب إعادة عمِ الهىافسة بتأثٓر

 
 دراسة (Supattra Boonmak, 2007:)  بعىكاف أثر ىظـ الهعمكهات االدآرة كىظـ ْ ٌك
لهعمكهات عمِ كفاءة العهؿ االدارم، كقد أعدت الدراسة لقٓاس أثر ىظـ الهعمكهات االدآرة ا

كتكىكلكجٓا الهعمكهات عمِ كفاءة إدارة الشركة، كعمِ استراتٓجٓة أعهالٍا، كقد إعتهدت الدراسة عمِ 
قد استخدـ ( هدٓر تىفٓذم هف هؤسسات هختمفة فْ تآمىد، ك 170) أسمكب االستبٓاىة الستقصاء آراء

الباحث فْ االستباىة أدكات هىٍا االحصاء الكصفْ كاالرتباط كاالىحدار الهتعدد لقٓـ الهعمكهات 
 الهستقصاة.

كقد تكصمت الدراسة الِ عدة ىتائج أٌهٍا أف ىظـ الهعمكهات االدآرة كتكىكلكجٓا الهعمكهات تٓزد هف 
فٍٓا، كأىً كمها كاف االعتهاد عمِ  فاعمٓة الهىظهة ككفاءة أدائٍا كتحسٓف العهؿ االستراتٓجْ

ىً كمها زاد االعتهاد عمِ ىظـ  الهعمكهات أكثر كمها زادت الحاجة الِ تكىكلكجٓا الهعمكهات، كا 
الهعمكهات االدآرة كتكىكلكجٓا الهعمكهات كمها زادت كفاءة الهىظهة كزاردت فاعمٓتٍا، ككمها تحسىت 

 اء كفعالٓتً.ثقافة العاهمٓف فْ  الهؤسسة ىحك كفاءة االد
 
 دراسة (Jerry, William, 2005:)  بعىكاف قٓاس كفاءة أداء ىظـ الهعمكهات بطاقة تقٓٓـ ْ ٌك

كظٓفٓة، كقد طكرت الدراسة أداة ىهكذح لقٓاس أداء ىظـ الهعمكهات باالعتهاد عمِ ىهكذج الهدخمت 
كتحسٓف أداء  كالهخرجات لكظائؼ ىظـ لمهعمكهات الهستخدهة لدعـ كفاءة العهمٓات الكظٓفٓة

الهؤسسات، كالىهكذج اك االداة الهقترحة فْ ٌذا البحث تحتكم عمِ ثمثة هخرجات اتجاٌات لمتقٓٓـ 
ْ كفاءة الىظاـ كفاعمٓة الهعمكهات ككفاءة الخدهة. كفاءة الىظاـ الهتهثمة فْ سٍكلة استخداـ  ٌك

لهعمكهات الهتهثمة فْ جكدة كاستجابتً السٓرعة... الخ، ككذلؾ أثري عمِ اداء العاهمٓف كفاعمٓة ا
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ا عمِ أداء العاهمٓف ككفاءة الخدهة الهتهثمة فْ  الهعمكهات فْ التصهٓـ كاستعهاؿ القٓهة، ككذلؾ أثٌر
ر الىظاـ كحتِ استخداهً فْ الدعـ كاالستشارة، كتـ تطبٓؽ  جهٓع االىشطة التْ تهتد بدآة هف تطٓك

( 149( هستخدـ لمىظاـ كفْ )346عت عمِ )الىهكذج لمتأكد هف فاعمٓتً باستخداـ استباىات كز 
ا بطٓرقة عشكائٓة، كتـ التأكد هف فاعمٓة الىهكذج كتأثٓري االٓجابْ عمِ  هؤسسة هختمفة تـ اختٓاٌر

 فاعمٓة الهىظهات كتحسٓف كفاءة العهمٓات فٍٓا.
 
 ( دراسةNEIWPCC, 2005:)  حددت الدراسة اىً هف الهٍـ هعرفة آف تستخدـ ىظـ دعـ القرار
فالقرار ٓتـ صىاعتً هف قبؿ الجٍات الهسؤكلة عف الككالة كىظـ دعـ القرار ٌْ ىظـ لمدعـ كلٓس  ،

ا  لصىاعة القرار. فالجٍات الهسؤكلة عف صىاعة القرار ٌْ التْ تحدد قٓهة الهعمكهة  هف خمؿ تاثٌٓر
تختمؼ باختمؼ ىكع كتستخدـ لدعـ القرار ىهاذج هختمفة هىٍا االسالٓب الكهٓة التْ  ،عمِ اتجاي القرار

ْ ىظـ تعهؿ لهحاكاة خبرة االىساف كقدرة العقؿ البشرم لحؿ  ،الدراسة كاستخداـ الىظـ الخبٓرة ٌك
 .الهشاكؿ. كقد استعرضت الدراسة هجهكعة هف البراهج كهجاالت استخداهاتٍا

 
 :.التعقيب عمى الدراسات العربية3.3.2

 
حٓث تىاكؿ خساتْ  ،كع ىظـ الهعمكهات اإلدآرةتىاكؿ الباحثكف فْ فمسطٓف كالدكؿ العربٓة هكض

( فْ دراستً العمقة بٓف ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة كأداء الهكظفٓف اإلدآرة  فْ 2011)
 اإلدآرة الهعمكهات ىظـ أثر"( فقد تحدثت عف2009) الجاهعات الفمسطٓىٓة، أها دراسة العهرم

( فقد تحدث عف 2007) أها هحارش الفمسطٓىٓة، صاالتاالت شركة فْ العاهمٓف أداء عمِ الهحكسبة
ر تأثٓر" اإلدارم فْ حٓف اشارت دراسة  العهؿ فعالٓة عمِ البشٓرة الهكارد هعمكهات أىظهة تطٓك

 هؤسسة فْ العاهمٓف أداء عمِ الهحكسبة اإلدآرة الهعمكهات ىظـ اثر" ( حكؿ2006) السعكدم
 فْ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ دكر تقٓٓـ"( حكؿ 2005) االجتهاعْ، بٓىها تطرؽ أبك سبت الضهاف
فقد تحدث  (2005) غزة، أها البشابشة فْ قطاع الفمسطٓىٓة الجاهعات فْ اإلدآرة القرارات صىع
الضهاف  هؤسسة فْ الكظٓفْ األداء هستكل رفع فْ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ جكدة أثر دكر"حكؿ 

 الهعمكهات ىظـ كفاءة أثر "فْ دراستً عف (2005)األردىْ، بٓىها عرض الهحاسىة  االجتهاعْ
( 2005األردىٓة، فٓها عرض د. عصاـ الدٓف ) الجهارؾ دائرة فْ القرارات اتخاذ فاعمٓة عمِ اإلدآرة
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فْ الهؤتهر الهعهارم الدكلْ السادس عشر بعىكاف " تأثٓر ىظـ الهعمكهات عف اإلدارة الحككهٓة فْ 
 ىظـ دكر"( فقد عرض فْ دراستً تحت عىكاف 2004الزهىٓة، أها غىٓـ )الهدٓىة العربٓة فْ ظؿ الثكرة 

 ، كذلؾ الشرفا"بفمسطٓف غزة بمدٓات فْ القرارات صىع عهمٓة فْ الهحكسبة اإلدآرة الهعمكهات
غزة، أها عبد  بقطاع الصحة كزارة فْ الهستخدهة الهعمكهات ىظـ تقٓٓـ"فقد تحدث عف  (2004)

ا اإلدآرة الهعمكهات ىظـ"دراستً حكؿ  ( فقد أكد ف2004ْ) الرحهف  ،اإلدارم األداء تحسٓف فْ كأثٌر
( فقد تطرؽ الِ دراسً "قاعدة البٓاىات فْ ىظـ الهعمكهات 2001أها دراسة عبد الستار العمْ )

كاف الهتتبع لٍذي الدراسات ٓجد أىٍا تحدثت بالهجهؿ عف أٌهٓة ىظـ الهعمكهات اإلدآرة  االلكتركىٓة" 
 تٍا باألداء كالقرار فْ قطاعات األعهاؿ الهختمفة.كعمق

 
 :التعقيب عمى الدراسات األجنبية .4.3.2

 
تىاكؿ الباحثكف فْ الدكؿ األجىبٓة هكضكع دكر ىظـ الهعمكهات اإلدآرة  بزكآا هتعددة ففْ دراسة 

(Gonzalez & Others, 2009( ر ىظـ دعـ القرار، كذلؾ دراسة  ,Chan( تحدث عف تطٓك
بفعالٓة  (DSS( كالذم تحدث عف أدكار الدافع الهستخدـ لتىفٓذ هٍهة كىظاـ دعـ القرار )2009

(، أها Djamasbi & Loiacono, 2008، كذلؾ دراسة الباحثٓف دراسة )DSSككفاءة فْ استخداـ 
( فقد تحدث عف أثر ىظـ الهعمكهات االدآرة كىظـ Supattra Boonmak, 2007دراسة )

(: فقد ركز عمِ قٓاس Jerry, William, 2005)ءة العهؿ اإلدارم، أها دراسةالهعمكهات عمِ كفا
( فقد ركز عمِ NEIWPCC, 2005كفاءة أداء ىظـ الهعمكهات بطاقة تقٓٓـ كظٓفٓة،أها دراسة )

 هعرفة آف تستخدـ ىظـ دعـ القرار. أٌهٓة 
 

 :تعقيب عام عمى الدراسات السابقة .5.3.2
 
تىاكلت هكضكع  بأف الدراسات ٓتضح اسات سكاء العربٓة أك األجىبٓة،لمدر  السابؽ العرض خمؿ هف

ىظـ الهعمكهات فْ قطاعات كاتجاٌات هختمفة، فهىٍا ها تىاكؿ هكضكع دعـ القرار كعمقتً باألداء 
كذلؾ هىٍـ ها بحث دكر ىظـ الهعمكهات فْ القرارات  ،زكآا فردٓة، كهىٍـ ها تىاكلٍا هف زكآا هؤسسٓة

، كأف الهتتبع إلِ ٌذي الدراسات ٓجد اء فْ شركات القطاع الخاص أك القطاع الحككهْاإلدآرة سك 
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 اىتٍِ أخركف حٓث هف كاالىطمؽ الحالٓة تثرم الدراسة سكؼ اكأىٍ ،بأىٍا دراسات ذات أٌهٓة بالغة
 دكر ىظـ الهعمكهات فْ دعـ القرارات. حكؿ جدٓدة أبعاد   لتىاكؿ

تىاكلٍا تعٓزز دكر ىظـ الهعمكهات فْ دعـ عهمٓة  اسات السابقة، ٌكعف الدر  الدراسة ٌذي ٓهٓز كها
بأف  الباحث اتخاذ القرارات اإلدآرة لدل الٍٓئات الهحمٓة الرئٓسة فْ الضفة الغربٓة، كهف ٌىا ٓأهؿ

ك قطاع البمدٓات الرئٓسٓة فْ  تككف ٌذي الدراسة ذات ىفع كفائدة لقطاع هٍـ جدان كفاعؿ كحٓكم ٌك
ٓة، ككذلؾ هؤسسات القطاع العاـ بها فٍٓا هف كزارات كهدٓٓرات، كالجاهعات الفمسطٓىٓة الضفة الغرب

 كالدكائر اإلدآرة فٍٓا، كالباحثٓف الجدد.

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجو
 
 الهتبعة. اإلحصائٓة كاألسالٓب الدراسة هىٍج اختٓار فْ السابقة الدراسات هف الباحث استفاد 
 ْالدراسات ٌذي فْ البٓاىات تحمٓؿ فٍٓا تهت التْ كالكٓفٓة سات،الدرا ٌذي ف. 
 الىظرم اإلطار عرض فْ السابقة الدراسات هف الباحث استفاد. 
 ف فْ السابقة الدراسات هف الباحث استفاد  .االستباىة تكٓك
  ِالكقكؼ الِ ها تكصؿ إلًٓ الباحثٓف كاالىطمؽ هف حٓث إىتٍكا لمخركج بىتائج لتعهٓهٍا عم
 خذم القرار.هت
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 الثالثالفصل 
______________________________________________________ 

جراءاتيا منيجية الدراسة    وا 
 

 المقدمة .6.4
 

ْ الجكاىب التكضٓحٓة لكافة ٓتىاكؿ الباحث فْ ٌذا الفصؿ إجراءات الدراسة التْ اتبعٍا،  أال ٌك
كتىفٓذٌا، كذلؾ كفؽ األصكؿ العمهٓة لمبحث العمهْ، هف أجؿ بمكغ  الخطكات كالهراحؿ التْ تـ إعدادٌا

تعٓزز دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل حكؿ الٍدؼ العاـ لٍذي الدراسة، 
لذلؾ فإف السطكر أتٓة ستكضح كؿ الخطكات التْ اتبعٍا ك  ،البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة

ٌدفً، ابتداء هف هىٍج ٌذي الدراسة كىضكج فكرتٍا، هركران بتحدٓد عٓىتٍا كأدكاتٍا  الباحث لمكصكؿ إلِ
 كآلٓات تطبٓقٍا، كالتأكد هف صدقٍا كثباتٍا.

 
 إجراءات تطبيق الدراسة  .5.4
 

 تـ العهؿ عمِ كضع خطة لتىفٓذ الدراسة كها ٓمْ:
   
 .جهع الهعمكهات كالبٓاىات التْ تساعد فْ تحدٓد هشكمة الدراسة  

 بتكضٓح حجـ العٓىة كأسمكب  كالقٓاـكاختٓار العٓىة هف ٌذا الهجتهع،  ،تحدٓد هجتهع الدراسة تـ
ا.   اختٓاٌر
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  ا الهبحكثٓفقاـ الباحث بجهع البٓاىات كالهعمكهات الهطمكبة هف  ،بكاسطة أداة الدراسة التْ اختاٌر
ْ االستباىة بطٓرقة هىظهة كدقٓقة.    ٌك

 هع الدراسة هف خمؿ االستعاىة بالزهمء فْ العهؿ حٓث تـ تعبئتٍا تـ تكٓزع االستباىة عمِ هجت
 .كاعدتٍا

 ( استباى82بعد جهع البٓاىات قاـ الباحث بتفٓرغ االستجابات، كعددٌا )،كاستخراج الىتائج  ات
ثـ قاـ بتفسٓر ( لمهعالجات اإلحصائٓة، SPSS) الحزهة البرهجٓة الهعركفة باسـ الػباالستعاىة ببرىاهج 

 ائج كالتعمٓؽ عمٍٓا، كهف ثـ استخمص التعهٓهات كاالستىتاجات كالتكصٓات هىٍا.الىت

 
 منيج الدراسة  .4.4
 

دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل  إلِالهىٍج الكصفْ لمتعرؼ تـ إتباع 
ظاٌرة  ٓقـك عمِ كصؼ خصائص، كذلؾ لككف ٌذا الهىٍج البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة

تطمب ذلؾ عدـ التحٓز أثىاء الكصؼ، كها ٓتطمب دراسة الحالة  هعٓىة، كجهع هعمكهات عىٍا، ٓك
كالهسح الشاهؿ أك هسح العٓىة، كها أىً أسمكب ٓعتهد عمِ دراسة الكاقع أك الظاٌرة، كها تكجد عمِ 

كهٓان، أها التعبٓر الكهْ  أرض الكاقع، كٍٓتـ بكصفٍا كصفان دقٓقان، كٓعبر عىٍا تعبٓران كٓفٓان أك تعبٓران 
 فٓعطْ كصفان رقهٓان ٓكضح هقدار ٌذي الظاٌرة أك حجهٍا، كدرجات ارتباطٍا هع الظكاٌر الهختمفة

 .(3331)عبٓدات، 
 

 أداة الدراسـة .3.4
 
ا  ،االستباىة لغرض تىفٓذ الدراسة قاـ الباحث بإعداد  ٌر  باألدبٓات السابقة كهتبعان  هستعٓىان كقاـ بتطٓك

 ت التالٓة:الخطكا
 
 عمهٓة هحكهة تضهف هتغٓرات تابعة االستباىة عمِ غرار استباىات  صهـ الباحث ىهكذج

 كهستقمة. 

 قاـ الباحث بصٓاغة فقرات االستباىة باالستعاىة بعدد هف الهراجع الهتىكعة هف كتب، كدكٓرات، 
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 عمِ دراسات سابقة. كاإلطمع

 ىظـ بلهىظهات كالهؤسسات الهٍتهة االستفادة هف هحاضرات ككتٓبات هىشكرة هف قبؿ ا
 فْ الهؤسسات. الهعمكهات كعهمٓة اتخاذ القرارات اإلدآرة

 .تـ عرض اسئمة االستباىة بصكرتٍا األكلٓة عمِ هجهكعة هف الهستجٓبٓف 
  تـ تحدٓد اسئمة كهجاالت االستباىة هف قبؿ الهحكهٓف هف خمؿ الحذؼ كاإلضافة كتعدٓؿ

( فقرة 65السئمة، كخرجت االستباىة بصكرتٍا الىٍائٓة هككىة هف )العبارات بدقة كضهت عدد هف ا
  فعمٓة هكزعة عمِ ثهاىٓة هجاالت رئٓسٓة حددت أكزاىٍا حسب سمـ لٓكرت الخهاسْ.

 
 :صدق أداة الدراسة .6.3.4

 
(، كلمتحقؽ هف 5111ٓقاؿ لألداة أىٍا صادقة إذا قاست ها كضعت لقٓاسً أصمن )عبد الحافظ، باٌْ، 

دكات الدراسػػػة تػػػـ عرضػػػٍها عمػػػِ عػػػدد هػػػف الهحكهػػػٓف هػػػف ذكم االختصػػػاص كالخبػػػرة، كذلػػػؾ صػػػدؽ ا
لمتحقؽ هف صدؽ هحتكاٌا كبىائٍا كاتساقٍا كبعد تـ التعقٓب عمٍٓػا بالحػذؼ كاإلضػافة، تػـ إعػادة بىائٍػا 

 .بصكرتٍا الىٍائٓة
 

  :ثبات األداة. 5.3.4

 
كعة هف األفراد عىد تكرار تطبٓؽ االختبار، ٓعرؼ ثبات األداة بأىً درجة التكافؽ فْ عمهات هجه

 .(5111)عبد الحافظ، باٌْ، 
 
باعتباري  -(Cronbach-Alpha) ألفا –، تـ حساب هعاهؿ الثبات كركىباخاألداةلمتحقؽ هف ثبات ك 

هف ( 3عٓىة قكاهٍا )االستباىة عمِ (، كذلؾ هف Consistencyهؤشران عمِ التجاىس الداخمْ )
ْ ىسبة هقبكلة.1.22)كرىباخ ألفا( ) حٓث بمغ هعاهؿ الثبات طمعٓةكعٓىة استالهبحكثٓف   ( ٌك
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 ةمجتمع الدراس .2.4
 

فْ الٍٓئات الهحمٓة الرئٓسة  ( كرؤساء األقساـ هدراء)رؤساء ك هتخذم القرار  تككف هجتهع الدراسة هف
كزارة ) هحافظة (33)( بمدٓة فْ 33هكزعٓف عمِ ) (314)ات( كالهصىفة فئة )ا( كالبالغ عددٌـ ٓ)البمد

 (.5131، الحكـ الهحمْ
 
 عينة الدراسـة .1.4 

 
( هف هتخذم القرار فْ البمدٓات 314سعِ الباحث ىظران لصغر حجـ الهجتهع السابؽ ذكري كالبالغ )

لظركؼ كقد كزع االستباىات عمِ جهٓع افراد الهجتهع كلكف الرئٓسٓة الستخداـ أسمكب الهسح الشاهؿ، 
بة بعض هتخذم القرار فْ تعبئة االستباىات، كعدـ صمحٓة بعض االستباىات، عدة هىٍا )عدـ رغ

 .%هى78ًبىسبة  ( استباىً كاعتبرت عٓىة ههثمة لمهجتهع82كسفر بعض هتخذم القرار(، تـ استرداد )
 

 متغيرات الدراسة .7.4
 

 :عدة هتغٓرات ٌْ ٌذي الدراسة ضهتلقد 
 

 . المتغيرات المستقمة وتشمل:6.7.4
 

 هِ الكظٓفْ.الهس 
  العهؿ فْ ٌذا الهىصبعدد سىكات. 
 

 .ْؿ العمه  الهٌؤ
 .التخصص 
 

 :. المتغيرات التابعة5.7.4
 

الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة  البمدٓاتدكر ىظـ الهعمكهات فْ عهمٓة دعـ اتخاذ القرارات لدل  كتشهؿ
 كفؽ هجاالتٍا.
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 المعالجة اإلحصائية.  4.4

 

دخالٍػا إلػِ الحاسػب ألػْ، تػـ هػف عٓىػة الدراسػة االسػتباىاتجهع تـ  ػغ اسػتجابات أفػراد العٓىػة كا  ، كتفٓر
مبٓاىػػػات لبٍػػػدؼ الحصػػػكؿ عمػػػِ هعالجػػػات إحصػػػائٓة دقٓقػػػة ( SPSSهعالجتٍػػػا باسػػػتخداـ برهجٓػػػة الػػػػ )

ػػة بٍػػدؼ  حٓػػث، الهتػػكفرة ػػة، كالهتكسػػطات الحسػػابٓة، كاالىحرافػػات الهعٓآر تػػـ حسػػاب التكٓزعػػات التكرآر
بحسػب داللػة الفػركؽ لقٓػاس  اختبػار تحمٓػؿ التبػآف األحػادم، كذلؾ تـ إجػراء اسةاإلجابة عف أسئمة الدر 

كػػؿ هػػف هتغٓػػرات الدارسػػة الهسػػتقمة، لفحػػص الفرضػػٓات الهتعمقػػة بداللػػة الفػػركؽ بػػٓف هتكسػػط اسػػتجابات 
 أفراد عٓىة الدراسة.

 
 خصائص عينة الدراسة.  9.4

 
 ستقمة:بحسب هتغٓرات الدراسة اله صائص العٓىةتكضٓح لخفٓها ٓمْ 

 
 : الهسهِ الكظٓفْ تكٓزع أفراد العٓىة بحسب هتغٓر: 1.3جدكؿ 

 
ة التكرار الهسهِ الكظٓفْ  الىسبة الهئٓك

 9.8 8 رئٓس بمدٓة

 9.8 8 رئٓس قسـ الحاسكب

 13.4 11 هدٓر البمدٓة

 67.1 55 رئٓس دائرة / قسـ

 300% 82 الهجهكع

 
راد عٓىػػة الدراسػػة كاىػػت هسػػهٓاتٍـ الكظٓفٓػػة بصػػفة %( هػػف أفػػ3.2) ( أف هػػا ىسػػبتً 3.1) ٓبػػٓف الجػػدكؿ

%( هػػػف أفػػػراد عٓىػػػة الدراسػػػة كاىػػػت هسػػػهٓاتٍـ الكظٓفٓػػػة رئػػػٓس قسػػػـ 3.2رئػػػٓس بمدٓػػػة، كأف هػػػا ىسػػػبتً )
%( هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة كاىػػت هسػػهٓاتٍـ الكظٓفٓػػة هػػدراء بمػػدٓات، 31.4الحاسػػكب، كأف هػػا ىسػػبتً )

 لدراسة كاىت هسهٓاتٍـ الكظٓفٓة رؤساء دكائر كأقساـ.%( هف أفراد عٓىة ا61.3كأف ها ىسبتً )
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 :عدد سىكات العهؿ فْ ٌذا الهىصبتكٓزع أفراد العٓىة بحسب هتغٓر : 2.3جدكؿ  
 

ة التكرار عدد سىكات العهؿ فْ ٌذا الهىصب  الىسبة الهئٓك
 15.9 13 سىكات 5أقؿ هف 

 18.3 15 سىكات 5-10

 65.9 54 سىكات 10أكثر هف 

 300% 82 الهجهكع

 
 2%( هف أفراد العٓىة كاف لدٍٓـ سىكات خدهػة فعمٓػة أقػؿ هػف 32.3)( أف ها ىسبتً 5.1ٓبٓف الجدكؿ )

سػػػػىكات خدهػػػػة فػػػػْ الهىصػػػػب، كأف  31-2%( هػػػػىٍـ لػػػػدٍٓـ 32.1سػػػػىكات فػػػػْ ىفػػػػس الهىصػػػػب، كأف )
 سىكات.   31%( لدٍٓـ سىكات خدهة فْ ىفس الهىصب أكثر هف 26.3)
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ؿ العمهْ:العٓىة بحسب هتغٓر  تكٓزع أفراد: 3.3جدكؿ   الهٌؤ
 

ؿ العمهْ ة التكرار الهٌؤ  الىسبة الهئٓك
 4.9 4     فاقؿثاىكٓة 

 7.3 6 دبمـك  

 65.9 54 بكالكٓركس

 22.0 18 فأعمِهاجستٓر 

 100% 82 الهجهكع

 
ؿ عمهْ ثاىك 4.3) أف ها ىسبتً (1.1)ٓبٓف الجدكؿ  ٓة عاهة %( هف أفراد عٓىة الدراسة كاىكا لدٍٓـ هٌؤ

%( 62.3%( هف أفراد عٓىة الدراسة كػاىكا هػف حهمػة الػدبمكـ، كأف هػا ىسػبتً )1.1فأقؿ، كأف ها ىسبتً )
%( هف أفراد عٓىة الدراسة 55هف أفراد عٓىة الدراسة كاىكا هف حهمة درجة البكالكٓركس، كأف ها ىسبتً )

 كاىكا هف حهمة درجة الهاجستٓر فأعمِ.
 

 :التخصصعٓىة بحسب هتغٓر تكٓزع أفراد ال: 4.3جدكؿ 
 

ة التكرار التخصص  الىسبة الهئٓك
 26.8 22 ٌىدسة/ عمكـ حاسكب  

 29.3 24    كاقتصادتجارة 

 7.3 6 عمـك اىساىٓة

 16.6 11 أخرلتخصصات 

 100% 82 الهجهكع

 
أفراد العٓىة ٓحهمكف تخصص الٍىدسة فْ عمـ  %( هف56.2)( أف ها ىسبتً 4.1ٓبٓف الجدكؿ )

%( هىٍـ ٓحهمكف شٍادات عمهٓة فْ هجاؿ التجارة كاالقتصاد، فْ حٓف أف 53.1كب، كأف )الحاس
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م عمهٓة فْ هجاؿ العمكـ االىساىٓة1.1)  :تخصصات اخرل( 16.6) %( هف أفراد العٓىة ٓحهمكف هٌؤ
ْ التخصصات الفىٓة كالتقىٓة الفْ ٌذي الدراسة تشهؿ باقْ التخصصات غٓر  هصىفة فْ الجدكؿ ٌك

ا.كالثاىكٓة العاهة  صحٓةـ الزراعٓة كالكالعمك   كغٌٓر
 

 :البمدٓةتكٓزع أفراد العٓىة بحسب هتغٓر : 5.3جدكؿ 
 

ة التكرار البمدٓة  الىسبة الهئٓك
 11.0 9 طوباس

 9.8 8 اريحا

 7.3 6 البيرة

 8.5 7 رام هللا

 6.1 5 سلفيت

 9.8 8 نابلس

 8.5 7 طولكرم

 11.0 9 جنين

 12.2 10 الخليل

لحم بيت  6 7.3 

 8.5 7 قلقيلية

 100% 82 الهجهكع

 

%( هػػف بمدٓػػة 3.2أفػػراد العٓىػػة هػػف بمدٓػػة طكبػػاس، ك) %( هػػف33)( أف هػػا ىسػػبتً 2.1ٓبػػٓف الجػػدكؿ )
%( هػػف افػػراد العٓىػػة هػػف بمدٓػػة راـ اهلل، فػػْ حػػٓف أف هػػا 2.2%( هػػف بمدٓػػة البٓػػرة، كأف )1.1أٓرحػػا، ك)

، كأف  (%2.2%( هػف بمدٓػة ىػابمس، ك)3.8%( هػف بمدٓػة سػمفٓت، كأف )6.3) ىسػبتً هػف بمدٓػة طػكلكـر
%( هػػف بمدٓػػة 1.1%( هػػف بمدٓػػة الخمٓػػؿ، كأف )35.5%( هػػف أفػػراد العٓىػػة هػػف بمدٓػػة جىػػٓف، كأف )33)

 %( هف بمدٓة قمقٓمة.2.2بٓت لحـ، كأف )
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 الرابعالفصل 
______________________________________________________ 

  نتائج ومناقشتياعرض ال
 

 المقدمة .6.3

 
عمػِ  لمتعػرؼٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ عرضػان لمىتػائج التػْ تػـ التكصػؿ إلٍٓػا فػْ ٌػذي الدراسػة، كالتػْ ٌػدفت  

كذلػؾ ، دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فػْ دعػـ اتخػاذ القػرارات لػدل البمػدٓات الرئٓسػٓة فػْ الضػفة الغربٓػة
 ٍا.هف خمؿ اإلجابة عمِ أسئمتٍا كفحص فرضٓات

 
 :لنتائج المتعمقة باإلجابة عن أسئمة الدراسة ومناقشتياا .6.6.3

 
 إعادة تكٓزع درجات السمـ الخهاسْ كها ٓأتْ: لتسٍٓؿ عهمٓة عرض الىتائج، فقد تـ 

 
 الهتكسط الحسابْ الدرجة درجات االستجابة

 2.11 – 4.53 2 هكافؽ بشدة

 4.51 – 1.43 4 هكافؽ

 1.41 – 5.63 1 هتردد

 5.61 – 3.23 5 هكافؽغٓر 

 3.23أقل من  3 غٓر هكافؽ بشدة
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  ْالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ األكؿ هف أسئمة الدراسة كالذم ٓىص عمِ "ها دكر ىظـ الهعمكهات ف
 عهمٓة دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة"؟

الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة  هف أجؿ اإلجابة عمِ سؤاؿ الدراسة السابؽ، فقد تـ حساب
ىظػػـ الهعمكهػػات فػػْ عهمٓػػة دعػػـ اتخػػاذ القػػرارات لػػدل  بػػدكركالدرجػػة لجهٓػػع فقػػرات االسػػتباىة الهتعمقػػة 

 البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة كفٓها ٓمْ تكضٓح لٍذي الىتائج.
 

  :لرئيسيةلدى البمديات ا األجيزة المستخدمة في نظم المعمومات. 1.1.1.4
ػة3.4جػدكؿ  األجٍػػزة السػتجابات حػكؿ كدرجػة االسػتجابة  ،: الهتكسػطات الحسػابٓة كاالىحرافػات الهعٓآر

 لدل البمدٓة. الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات

 نص الفقرة لرقما
 المتوسط
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

 درجة
 التقييم

1.  
ىظـ  األجٍزة الهستخدهة تغطْ كافة االحتٓاجات لمستفادة هف

 .لدل البمدٓةالهعمكهات اإلدآرة
 موافق 68. 3.81

2.  
تتهٓز األجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة بقدرات 

 تتىاسب هع احتٓاجات ىظـ الهعمكهات.
 موافق 77. 3.85

3.  
لدل ٓتكفر عدد كاؼ هف أجٍزة الحاسكب لىظـ الهعمكهات اإلدآرة 

 البمدٓة. 
 موافق 98. 3.80

4.  
فْ حاؿ حدكث أم عطب فْ لدل البمدٓة  احتٓاط ةأجٍز  ٓكجد

 األجٍزة الهستخدهة.
 موافق 1.13 3.34

5.  
سرعة شبكة االتصاؿ الهستخدهة لىقؿ البٓاىات كالهعمكهات كافٓة 

 إلىجاز األعهاؿ الهطمكبة فْ الكقت الهىاسب. 
 موافق 74. 3.86

 موافق 73. 3.78 .جٓدة فْ ىظاـ الهعمكهات التخٓزىٓة الهستخدهة األجٍزة قدرة  .6

7.  
 أحدث هف ىظاـ الهعمكهات فْ الهستخدهة الهعدات تعتبر

 السكؽ. فْ الهتكفرة التكىكلكجٓا
 متردد 87. 3.40

 متردد 94. 3.29 تحدٓث لمهعمكهات بشكؿ ٓكهْ.   ٓتـ عهؿ  .8

9.  
ٓكجد أقراص تخٓزف خارجٓة احتٓاط /ٓتـ عهؿ ىسخة احتٓاطٓة 

 بشكؿ ٓكهْ.
 متردد 99. 3.39

 موافق 59. 3.61 ط العاـالهتكس

  ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
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ظـ فْ هجاؿ االجٍزة الهستخدهة فْ ى( أف أعمِ هتكسط حسابْ 1.4أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
سرعة عف  ٓف، حٓث أف هتكسط إجابات الهبحكثخاهسةكاف لمفقرة ال الهعمكهات االدارم لدل البمدٓات
ؿ البٓاىات كالهعمكهات كافٓة إلىجاز األعهاؿ الهطمكبة فْ الكقت شبكة االتصاؿ الهستخدهة لىق

، هها ٓدؿ عمِ تركٓز إجابات 3.86كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  الهكافقة، كاف بدرجة الهىاسب
أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات هف رؤساء البمدٓات كهدرائٍا الهبحكثٓف كعدـ تشتتٍا، حٓث أف 

ـ ٓؤكدكف عمِ أٌهٓة شبكة االتصاؿ الهستخدهة لىقؿ البٓاىات كالهعمكهات لىظـ كرؤساء األقسا
الهشاركة فْ  الهعمكهات داخؿ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة، حٓث اف شبكة االتصاالت تساعد فْ 

كتكفر لمهستخدهٓف سرعة أداء   كتأهٓف الهعالجة الهكزعة لمهعمكهات  البرهجٓات كفْ هكارد الشبكة
كتكسٓع قاعدة هستخدهْ الحكاسب الشخصٓة بأقؿ تكمفة ههكىة  بأقؿ تكمفة ههكىة   كثكقٓةالعهؿ كه

تـ عادة تبادؿ هثؿ تمؾ الهعمكهات بكاسطة  ،كالكثائؽ بٓف أقساـ البمدٓات كتبادؿ الهمفات كالهعمكهات ٓك
ف إلِ هها ٓستغرؽ جٍدا كزهىا كبٓٓرف ٓؤدٓا ،تخداـ هراسمٓف هخصصٓف لٍذا العهؿالبٓرد أك باس

اىخفاض فْ الهردكد كٓزادة التكمفة، حٓث تكفر شبكة الحكاسب التْ تربط جهٓع أقساـ البمدٓة ببعضٍا 
إهكاىٓة تبادؿ الهمفات كالهعمكهات بٓف الهستخدهٓف بسٍكلة فائقة كسرعة عالٓة، كها كتساعد شبكات 

كة سكاء فْ القسـ ذاتً أك التخاطب الهباشر كالهىاقشة بٓف هستخدهْ الشب االتصاؿ فْ تكفٓر اهكاىٓة
فْ أقساـ أخرل بٍدؼ الهىاقشة أك لمستفسار عف هكضكع ها ٓتعمؽ بالعهؿ أك اإلجابة عف استفسار 

ا أىظهة الشبكات الحاسكبٓة  ها، إذ ٓهكف إجراء االتصاؿ هف خمؿ خدهة  البٓرد اإللكتركىْ التْ تكفٌر
احْ، إضافة لذلؾ فإف بعض الشبكات الحاسكبٓة كالتْ تهتاز عف الخدهات الٍاتفٓة فْ العدٓد هف الىك 

تكفر خدهات الهخاطبة الهرئٓة كالهسهكعة كتتٓح أٓضا تشارؾ هجهكعة هف الهستخدهٓف هعا فْ جمسة 
ْ ها تسهِ بخدهة الهؤتهرات الهرئٓة ذا ٓتفؽ هع دراسة خساتْ  حكار كاحدة ٌك  .2011ٌك

 
حٓث أف هتكسط إجابات  الثاهىةْ كاف لمفقرة ( أف أدىِ هتكسط حساب1.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

كها ٌك  بدرجة هتردد،حٓث اىٍا كاىت  العهؿ عمِ تحدٓث الهعمكهات بشكؿ ٓكهْالهبحكثٓف عف 
عمِ درآة جٓدة بأٌهٓة اف هتخذم القرار  ، حٓث أف عٓىة الدراسة هف3.29هثبت بالهتكسط الحسابْ 

كبالتالْ  اجؿ هكاكبة التحدٓات كاحتٓاجات العهؿ، ٓتـ العهؿ عمِ تحدٓث الهعمكهات بشكؿ ٓكهْ، هف
تككف هتكافرة كقت الحاجة إلٍٓا حتِ تككف ك تقدٓـ الهعمكهات فْ الكقت الهىاسب ٓجب العهؿ عمِ 

كبطبٓعة الحاؿ لف تككف الهعمكهات الهقدهة لهتخذ القرارات الهتأخرة جدان عف كحدٓثة هفٓدة كهؤثرة 
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تٍا لٍذا القرارأم قٓهة أك تأث اك قدٓهة هكعدٌا ؤكد ٓر عمِ سمككً هٍها كاىت درجة أٌهٓتٍا كحٓٓك ، ٓك
أف تككف الهعمكهات صحٓحة كهعبرة بصكرة حقٓقٓة كدقٓقة الهستجٓبكف هف أفراد العٓىة عمِ اٌهٓة 

ىتاجٍا كالتقٓرر عىٍا كبىاءن عمِ الصحة كالدقة التْ تتهتع بٍا ٓهكف ك  عدـ كجكد أخطاء أثىاء جهعٍا كا 
كبالتالْ كاف ال بد هف اجراء تحدٓث لمبٓاىات الهخزىة لتأخذ فْ ، عمٍٓا فْ اتخاذ القراراتاالعتهاد 

فترض أف تعكس البٓاىات  االعتبار األحداث، العهمٓات، كالقرارات التْ تهت خمؿ الفترة الجآرة، ٓك
ا كتحدٓثٍا أكالن بأكؿ بها ٓجرم هف أحداث د اخؿ البمدٓة الهخزىة األكضاع الحالٓة حٓث ٓتـ تجٌٍٓز

كالبٓئة الداخمٓة كالخارجٓة الهحٓطة بٍا، االهر الذم سٓهكىٍا هف اتخاذ قرارات ادآرة سمهٓة فْ 
 الهستقبؿ.

 
بدرجة ( أف الهتكسط العاـ قد كاف 1.4أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

ذا ٓدؿ3.61كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ هكافؽ  هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ كعْ  ، ٌك
تكفر االجٍزة الضركٓرة التْ ٓهكف ، بأٌهٓة هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓةهف قبؿ 

كفاءة ٌذي االجٍزة فْ استخداهٍا فْ ىظـ الهعمكهات فْ البمدٓات، حٓث اف افراد العٓىة ٓؤكدكف عمِ 
دٌا، كأجٍزة التخٓزف الهتكفرة بٍا، كاىسجاهٍا هع ىظـ هف حٓث عد ٌذي الىظـتمبٓتٍا الحتٓاجات 

، كاجراءات الهعمكهات اإلدآرة، ككفاءة شبكات االتصاؿ الهتكفرة، كتكفر األجٍزة البدٓمة كقت الحاجة
التحدٓث الهستهر عمٍٓا لمحصكؿ عمِ هعمكهات دقٓقة كهفٓدة التخاذ القرارات، كتكفر شبكات االتصاؿ 

ذا ٓتفؽ هع دراسة خساتْ التْ تسهح بتبادؿ اله  5133عمكهات كالبٓاىات بٓف دكائر كأقساـ البمدٓات ٌك
فْ كجكد عمقة ارتباطبة بٓف األجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات كأداء العاهمٓف كدراسة غىٓـ 

 ( التْ أفادت بأف الهستكل التىظٓهْ هىاسب لمهستفٓدٓف هف ىظـ الهعمكهات.5114)
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 :المعمومات االدارية نظمص خصائ. 2.1.1.4
 

:الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة، كدرجة االسػتجابة السػتجابات الهػكظفٓف حػكؿ 2.4جدكؿ 
 الهعمكهات االدآرة: ىظـخصائص 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 التقييم

 موافق 89. 3.81 .العاهمٓفتتهٓز ىظـ الهعمكهات بسٍكلة استخداهٍا هف قبؿ   .1

2.  
إلِ تدٓرب لمتعاهؿ هع ىظـ الهعمكهات هكظفْ البمدٓة ٓحتاج 
 .ةاإلدآر

 موافق 69. 4.12

 موافق 83. 3.45 .فْ البمدٓةتغطْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة كافة احتٓاجات العهؿ   .3

4.  
فْ ىظاـ  تتكفر إهكاىٓة استرجاع البٓاىات كالهعمكهات فْ حاؿ فقداىٍا

 .كهات االدآرةالهعم
 موافق 78. 3.78

 موافق 50. 3.79 الهتكسط العاـ.

  ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 

 
 فْ هجاؿ خصائص ىظـ الهعمكهات( أف أعمِ هتكسط حسابْ 2.4أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )

كظفْ هكافقتٍـ عف هدل حاجة ه ٓفالهبحكثأبدل  ، حٓثالثاىٓةكاف لمفقرة  البمدٓاتفْ  االدارم
، حٓث أف 4.12الهتكسط الحسابْ البمدٓات الِ التدٓرب لمتعاهؿ هع ىظـ الهعمكهات االدآرة، ككاف 

أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات هف رؤساء البمدٓات كهدرائٍا كرؤساء الدكائر كاألقساـ لدٍٓـ 
ؤكدكف عمِ أٌهٓة التدٓرب لمعاهمٓف  فْ ٌذي البمدٓات لتىفٓذ هستكل عالْ هف التكافؽ كاالىسجاـ ٓك

االىشطة التْ تككف ضهف هستكٓات ككفاءات هختمفة حسب طبٓعة الىظاـ ككظائفً، كبالتالْ فإف 
التدٓرب عهمٓة هٍهة فْ اكتساب الهٍارات الهتىكعة لمهستكٓات االدآرة فْ هجاؿ ىظـ الهعمكهات كفْ 

بٍا كاستخمص الىتائج كحف ظٍا كجهعٍا كتقدٓـ التقآرر االدآرة عهمٓة جهع البٓاىات كتحمٓمٍا كتبٓك
 الهحدثة الهبىٓة عمِ اسس عمهٓة ٓهكف هف خملٍا اتخاذ قرارات ادآرة صائبة.

 
حٓث أف هتكسط إجابات  الثالثة( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 2.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

بدرجة حٓث اىٍا كاىت  ؿ فْ البمدٓةتغطْ ىظـ الهعمكهات االدآرة كافة احتٓاجات العهالهبحكثٓف عف 
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ذي الىتٓجة كاىت ضهف الهستكل العاـ كلكىٍا ، 3.45كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ   الهكافقة، ٌك
ٌهٓة التىكع فْ أبعمِ درآة جٓدة هتخذم القرار  عٓىة الدراسة هفاىخفضت فْ ٌذي الفقرة، بسبب اف 

ات هعٓىة كبالتالْ ف ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ البمدٓات كتخصٓصٍا ف ٌذي الىظـ ألهجاالت كهستٓك
ـ بحاجة الستحداث ىظـ ادآرة جدٓدة هتطكرة هبٓىة عمِ اساس  ال تمبْ جهٓع احتٓاجات البمدٓات ٌك

 تحمٓؿ بٓئة العهؿ، كتحدٓد الىظاـ الذم ٓتىاسب هع الكظٓفة الهراد هىٍا الىظاـ.
 

بدرجة ( أف الهتكسط العاـ قد كاف 2.4ىتائج الجدكؿ )أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت 
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ 3.84كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ هكافؽ  فٍـ ، ٌك

دراؾ كبٓر  اف تتهٓز ىظـ الهعمكهات ، بأٌهٓة هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓةهف قبؿ كا 
خداـ كالتدٓرب الهستهر عمٍٓا هف قبؿ العاهمٓٓف كتغطٓتٍا لكافة فْ ٌذي البمدٓات بسٍكلة االست

احتٓاجات العهؿ، كتكفر بٓئة آهىة لحفظ البٓاىات كالهعمكهات، اهكاىٓة استرجاعٍا بسٍكلة، كؿ ذلؾ 
ٓزد هف كفاءتٍا فْ خدهة صىاعة القرار فْ ٌذي البمدٓات  ذا ٓتفؽ هع هف شأىً تعٓزز ٌذي الىظـ ٓك ٌك

تفؽ  5133دراسة خساتْ  فْ كجكد عمقة ارتباطبة بٓف خصائص ىظـ الهعمكهات  كأداء العاهمٓف ٓك
د هتخذم القرار  5114هع دراسة الشرفا  ر كتزٓك فْ ها تسٍهً أىظهً الهعمكهات اإلدآرة فْ التطٓك

 بهعمكهات تساٌـ فْ تبىْ سٓاسات داعهً لىظـ الهعمكهات.
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 :معمومات اإلداريةاالستفادة من نظم المدى  .3.1.1.4
الستجابات الهكظفٓف حػكؿ كدرجة االستجابة  ،الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة :1.4جدكؿ 
 :االستفادة هف ىظـ الهعمكهات اإلدآرةهدل 

رقم
ال

 المتوسط نص الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 التقييم

 موافق 52. 4.02 البمدٓة ة الرقابة فْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهتكفرة تسٍؿ عهمٓ  .1

 موافق 65. 3.81  البمدٓة.ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهستخدهة تسٍؿ عهمٓة اإلشراؼ فْ   .2

3.  
قبؿ  هف الهتخذة القرارات تىفٓذ هتابعة عهمٓةىظاـ الهعمكهات االدآرة  ٓحسف

 فْ البمدٓة. الهكظفٓف
 موافق 71. 3.97

4.  
كتبادؿ  ٓة الهستخدهة الِ تسٍٓؿ االتصاؿتؤدم ىظـ الهعمكهات اإلدار 

 .الهعمكهات فْ البمدٓة
 موافق 68. 4.00

 موافق 86. 3.93 لمبمدٓة  بهؤشرات عف األداء الحالْ بمدٓةالفْ تزكد ىظـ الهعمكهات اإلدآرة   .5

 موافق 87. 3.92 لمبمدٓة. تساعد ىظـ الهعمكهات اإلدآرة فْ كضع خطط إستراتٓجٓة  .6

 موافق 70. 3.81 فْ البمدٓة. عمكهات اإلدآرة الِ سرعة فْ اتخاذ القراراتتؤدم ىظـ اله  .7

8.  
المـز لدراسة البٓاىات كالهعمكهات  الكقت ىظـ الهعمكهات االدآرة كفرت

 .كهقارىة البدائؿ كتحمٓمٍا 
 موافق 79. 3.60

9.  
كهقارىة  المزهة الهعمكهات جهع فْ الجٍد تكفر ىظـ الهعمكهات االدآرة

 ئؿالبدا
 موافق 63. 3.84

10.  
تكفر ىظـ الهعمكهات اإلدآرة سٍكلة فْ تبادؿ الهعمكهات بٓف الدكائر 

 الهختمفة.
 موافق 63. 3.98

 موافق 75. 3.97 ٓقدـ ىظاـ الهعمكهات االدآرة هعمكهات ضركٓرة لصىاع القرار فْ البمدٓة.   .11

12.  
 لكظٓفٓةالهٍاـ ا بتىظٓـ ٓف فْ البمدٓة الهكظف الهعمكهات ىظاـ ٓساعد

 .كأٌدافٍا
 موافق 79. 3.92

13.  
 المزهة البٓاىات كالهعمكهات بتشخٓص الهكظؼ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد
 .العهؿ إجراءات لتبسٓط كالكجبات الكظٓفٓة الهٍاـ هختمؼ لتسٍٓؿ

 موافق 68. 3.85

 موافق 79. 3.93 .العهؿ فْ عف االزدكاجٓة االبتعاد فْ الهكظؼ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .14

15.  
 كاالستقرار الرضِ الكظٓفْ ٓزادة عمِ الهكظفٓف الهعمكهات ىظاـ ٓساعد
 .كظٓفتً تجاي

 موافق 81. 3.81

 موافق 48. 3.89 الهتكسط العاـ

  ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
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فْ هجاؿ هدل االستفادة هف ىظـ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 3.4أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
أفراد عٓىة ، حٓث أف 4.02الهتكسط الحسابْ ككاف  أألكلِ كبدرجة الهكافقة،قرة كاف لمف الهعمكهات

الدراسة هف هتخذم القرارات هف رؤساء البمدٓات كهدرائٍا كرؤساء الدكائر كاألقساـ ٓؤكدكف عمِ ها 
فْ االدآرة أٌهٓة الهعمكهات تقكـ بً ىظـ الهعمكهات هف تسٍٓؿ عهمٓة الرقابة فْ البمدٓة، حٓث اف 

الرقابة تىبع هف أف ىظـ الرقابة ال تتعدل ككىٍا ىظهان لمهعمكهات كتعتهد عمِ صحتٍا فْ عهمٓة 
ذا تصحٓح األخطاء ؤكد أفراد العٓىة عمِ اف عهمٓة الرقابة ٓجب اف ترتبط بخطط كاضحة ٌك ، ٓك

بْ الخطط تككف هبٓىة عمِ حقائؽ كهؤشرات كهعمكهات كبٓاىات هحددة، كبالتالْ فإف الىظاـ الرقا
ٍٓدؼ بدرجة أساسٓة لمتأكد هف اىجاز العهؿ كفؽ ها ٌك هخطط لً، كااللتزاـ بالهعآٓر كالهؤشرات 

ف ٌذا الىظاـ الرقابْ ٓعتهد عمِ الهعمكهات كالتْ إكتصحٓح الهسار، كبالتالْ ف الخاصة بذلؾ،
 .ٓستهدٌا هف خمؿ ىظاـ الهعمكهات

 
حٓث أف هتكسط إجابات  التاسعةابْ كاف لمفقرة ( أف أدىِ هتكسط حس3.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

 تكفر ىظـ الهعمكهات الكقت المـز لدراسة البٓاىات كالهعمكهات كتحمٓمٍا كهقارىة البدائؿ،الهبحكثٓف عف 
ذي الىتٓجة كاىت ضهف ، 3.60كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  بدرجة الهكافقة،حٓث اىٍا كاىت  ٌك

هتخذم القرار ٓؤكدكف  عٓىة الدراسة هففْ ٌذي الفقرة، بسبب اف افراد الهستكل العاـ كلكىٍا اىخفضت 
عمِ أٌهٓة ها تقكـ بً ىظـ الهعمكهات فْ تكفٓر الكقت كالجٍد الخاص بعهمٓة دراسة كتحمٓؿ البٓاىات 
كالكصكؿ لمهعمكهات الدقٓقة التْ ٓهكف اف ٓتـ استخداهٍا فْ عهمٓة اتخاذ القرارات ضهف هىٍجٓة 

ة، كبالتالْ فإف استخداـ ٌذي الىظـ ٓعطْ بدٓؿ لمبمدٓات هف استخداـ الطرؽ التقمٓدٓة عمهٓة هدركس
 لهعالجة كحفظ البٓاىات كالكصكؿ لمهعمكهات التْ ٓتهكف استخداهٍا فْ اتخاذ القرارات.

 
بدرجة ( أف الهتكسط العاـ قد كاف 3.4أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ 3.89كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ افؽ هك  فٍـ ، ٌك
دراؾ كبٓر  لهدل االستفادة هف ىظـ ، هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓةهف قبؿ كا 

، كهبادلة الهعمكهات االدآرة فْ تسٍٓؿ عهمٓات الرقابة كاإلشراؼ فْ البمدٓات، كهتابعة تىفٓذ القرارات
الهعمكهات هف خمؿ كسائؿ اتصاؿ فعالة بٓف جهٓع العاهمٓف ضهف الهستكٓات االدآرة، كها كتساعد 
فْ عهمٓة الرقابة عمِ الخطط االستراتٓجٓة الخاصة بٍذي البمدٓات بكفاءة كفاعمٓة، كالسعِ ىحك 
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ذا ٓتفؽ هع دراسة خساتْ الكصكؿ لقرارات ادآرة عمهٓة دقٓقة كهدركسة  فْ كجكد عمقة  5133ٌك
( فْ 5111ارتباطبة بٓف خصائص ىظـ الهعمكهات  كأداء العاهمٓف كٓتعارض هع دراسة هحارش )

ضعؼ اٌتهاـ إدارات الهىظهات بتىظٓـ هعمكهات الهكارد كاالستفادة هف االهكاىٓات الهتطكرة ألسالٓب 
 .العهؿ

 
 :القرارات اتخاذ وسرعة المعمومات جمع طرق .4.1.1.4

 
الستجابات الهكظفٓف حكؿ كدرجة االستجابة  ،الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة: 4.4جدكؿ 
 :القرارات اتخاذ كسرعة الهعمكهات جهع طرؽ

 

 ىص الفقرة الرقـ
 الهتكسط
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓارم

 درجة
 التقٓٓـ

 موافق 87. 3.85 .الطارئة التخاذ القرارات اإلىجاز سرعة فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .1

2.  
 ابعاد ضهف القرار الهىاسب صىع عمِ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد

 .كاضحة استراتٓجٓة
 موافق 90. 3.67

3.  
ا التْ الهعمكهات  القرارات فعالٓة هف تٓزد دقٓقة تككف الىظاـ ٓكفٌر
 .الهتخذة

 موافق 88. 3.74

ا التْ الهعمكهات  .4  موافق 96. 3.82 .حدٓثة تككف الهعمكهات ىظاـ ٓكفٌر

5.  
 صىع المزهة فْ البٓاىات تشخٓص فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد
 .القرار

 موافق 88. 3.97

6.  
ة سابقة هعمكهات تقدٓـ فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  هساعدة تىبٓؤ
 .القرار لهتخذ

 موافق 1.0 3.74

 موافق 75. 3.80 الهتكسط العاـ

  ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
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فْ هجاؿ طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.4كؿ )أظٍرت الىتٓجة فْ الجد
أفراد ، حٓث أف 3.97الهتكسط الحسابْ ككاف  الخاهسة كبدرجة الهكافقة،كاف لمفقرة  اتخاذ القرارات

عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ البمدٓات ٓؤكدكف عمِ دكر ٌذي الىظـ بالهساعدة فْ تشخٓص 
فْ صىع القرار هف خمؿ القٓاـ بخطكات عمهٓة فْ عهمٓة جهٓع كتحمٓؿ البٓاىات البٓاىات المزهة 

كتصىٓفٍا كتحدٓد اهكاىٓة االستفادة هىٍا ضهف جكاىب هحددة، حٓث ٓتـ تخٓزف ٌذي الهعمكهات فْ 
فٍـ الهشكمة فٍهنا حقٓقٓنا،  أهاكف آهىة ٓسٍؿ الرجكع الٍٓا هف اجؿ استخداهٍا كقت الحاجة، حٓث أف

اح بدائؿ هىاسبة لحمٍا ٓتطمب جهع البٓاىات كالهعمكهات ذات الصمة بالهشكمة هحؿ القرار، ذلؾ كاقتر 
أف اتخاذ القرار الفعاؿ ٓعتهد عمِ قدرة الهدٓر فْ الحصكؿ عمِ أكبر قدر ههكف هف البٓاىات الدقٓقة 

ا الهختمفة، كهف ثـ تحدٓد أحسف  الطرؽ لمحصكؿ كالهعمكهات الهحآدة كالهمئهة زهىٓنا هف هصادٌر
خرج هف ذلؾ بهؤشرات ، كهف ثـ عمٍٓا، ثـ ٓقكـ بتحمٓمٍا تحمٓمن دقٓقنا ٓقارف الحقائؽ كاألرقاـ ٓك

 كهعمكهات تساعدي عمِ الكصكؿ إلِ القرار الهىاسب.
 

حٓث أف هتكسط إجابات  الثاىٓة( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 4.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
هدل هساعدة ىظـ الهعمكهات فْ صىع القرارات الهىاسبة ضهف ابعاد عف  سةفراد عٓىة الدراا

كهف ، 3.67كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  بدرجة الهكافقة،حٓث اىٍا كاىت  استراتٓجٓة كاضحة،
الهمحظ اف ٌذي الىتٓجة جاءت ضهف الهستكل العاـ لٍذا الهجاؿ كلكىٍا اىخفضت فْ ٌذي الفقرة، 

هتخذم القرار ٓؤكدكف بدرجات هتفاكتة عمِ أٌهٓة دكر ىظـ  ىة الدراسة هفعٓبسبب اف افراد 
الهعمكهات فْ صىع القرارات ضهف ابعاد استراتٓجٓة تخدـ التكجٍات الخاصة بالبمدٓات، كذلؾ هف 
خمؿ اتباع االسمكب العمهْ فْ تحمٓؿ الهشكمت كتصىٓفٍا ككصفٍا كجهع الهعمكهات عىٍا كاتخاذ 

عة تىفٓذٌا، كتؤخد بعٓف االعتبار البعد الزهىْ قصٓر كهتكسط الهدل، االهر الذم ٓترؾ القرارات، كهتاب
حد هف الهخاطرة فْ اداء العهؿ فْ ٌذي البمدٓات.  صفة االستقرار ٓك

 

بدرجة ( أف الهتكسط العاـ قد كاف 4.4أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ 3.80لهتكسط الحسابْ كها ٌك هثبت باهكافؽ  فٍـ ، ٌك

دراؾ كبٓر  ألٌهٓة تىكع طرؽ جهع البٓاىات ، هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓةهف قبؿ كا 
كالتْ هف شأىٍا الهساعدة فْ اتخاذ القرارات عمِ اختمفٍا كها اف ىظـ الهعمكهات الهتكفرة تككف 
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كؿ هستهر االهر الذم ٓهكف البمدٓات هف سرعة االىجاز لألعهاؿ الهختمفة بدقة ككفاءة هحدثة بش
ذا ٓتفؽ هع دراسة العهرم   كفاعمٓة فْ كجكد عمقة ارتباطبة فْ إدارة ىظـ الهعمكهات  5131ٌك

 . 5114عمِ أداء العاهمٓف  كدراسة عبد الرحهف  ()الهادٓة كالبرهجٓة ك البشٓرة كالتىظٓهٓة

 
 :انواع القرارات ودور النظام الحالي فييا .5.1.1.4

 

السػتجابات الهػكظفٓف حػكؿ كدرجػة االسػتجابة  ،الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة:2.4جدكؿ 
 :اىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا

 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 التقييم

1.  
عهؿ عمِ تكفٓر الهعمكهات الهتعمقة بجهٓع البدائؿ الههكىة الىظاـ الحالْ ٓ

 لهتخذم القرارات.
 موافق 99. 3.56

2.  
الىظاـ الحالْ ٓساٌـ فْ عهمٓة اختٓار البدٓؿ االفضؿ فْ عهمٓة صىع 

 القرار.
 موافق 98. 3.56

3.  
مِ الهعمكهات الهقدهة هف الىظاـ عفْ صىع قراراتٍا البمدٓة تعتهد ادارة 

 ساسْ.ا ؿبشك
 موافق 82. 3.68

4.  
الىظاـ الحالْ ٓعهؿ عمِ تحمٓؿ الهشكمت الهعقدة كتبسٓطٍا كتسٍٓؿ 

 فٍهٍا.
 موافق 1.03 3.43

ظٍارالىظاـ الحالْ ٓعهؿ عمِ تصىٓؼ الهشاكؿ   .5  موافق 3.49 4.04 هدل خطكرة كؿ هىٍا. كا 

 موافق 915. 3.58 .حكٓهاالهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ تحفز هتخذ القرار لٓتخذ قراران   .6

 موافق 97. 3.64 الهتكسط العاـ

 ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
 

فْ هجاؿ أىكاع القرارات كدكر الىظاـ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 5.4أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
عٓىة  أفراد، حٓث أف 4.04الهتكسط الحسابْ ككاف  الخاهسة كبدرجة الهكافقة،كاف لمفقرة الحالْ فٍٓا 

ظٍار هدل خطكرة كؿ  الدراسة ٓؤكدكف عمِ دكر الىظاـ الحالْ فْ البمدٓات فْ تصىٓؼ الهشاكؿ كا 
ألساسْ لىظـ الهعمكهات ٌك إىتاج كتجهٓع كتكصٓؿ الهعمكهات الهفٓدة هىٍا، حٓث اف الٍدؼ ا
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بإىتاج كتكصٓؿ كتىتٍْ أ كظائؼ ىظـ الهعمكهات بتجهع البٓاىات لهتخذم القرارات، لذلؾ البد كأف تبد
ْ: تجهٓع البٓاىات كتشغٓؿ البٓاىات )إىتاج  هف خمؿالهعمكهات،  خهسة كظائؼ رئٓسٓة ٌك

دارة البٓاىات، رقابة كأهف البٓاىات، تجهٓع كتكصٓؿ الهعمكهات،  ف ذلؾ إكبالتالْ فالهعمكهات(، كا 
الخطكات الكقائٓة ٓساعد البمدٓات عمِ تصىٓؼ الهشكمت الهتكقعة ضهف البٓاىات الهدخمة كاتخاذ 

ا السمبٓة عمِ العهؿ.  التْ هف شأىٍا الحد هف آثاٌر
 

حٓث أف هتكسط إجابات  الرابعة( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 5.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
حٓث اىٍا  قٓاـ الىظاـ الحالْ بتحمٓؿ هشكمت هعقدة كتبسٓطٍا كتسٍٓؿ فٍهٍا،عف  فراد عٓىة الدراسةا

كهف الهمحظ اف ٌذي الىتٓجة جاءت ، 3.43كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ة الهكافقة،بدرجكاىت 
 عٓىة الدراسة هفضهف الهستكل العاـ لٍذا الهجاؿ كلكىٍا اىخفضت فْ ٌذي الفقرة، بسبب اف افراد 

هتخذم القرار ٓؤكدكف بدرجات هتفاكتة اف الكضع لمدكر الخاص بىظـ الهعمكهات ٌك فْ قٓاهٍا 
صبحت ٓؿ الهشكمت كتبسٓطٍا كتسٍٓؿ فٍهٍا ضهف اسمكب عمهْ كاضح الهعالـ، كلقد أبتحم

لكْ تحافظ ك  ،الهعمكهات هكردا هف الهكارد األساسٓة لمىظـ االقتصادٓة كلمهؤسسات بصكري خاصة
الهؤسسات عمِ البقاء كاالستهرار ٓمـز لٍا أف تجهع كتعالج كتخزف كؿ ها تستطٓع الحصكؿ عمًٓ هف 

ات التْ تخدـ أىشطتٍا، كهف ٌىا ىشأت الحاجة إلِ ىظـ تعهؿ عمِ جهع كهعالجة كتخٓزف الهعمكه
كذلؾ لمعهؿ عمِ تكفٓر الهعمكهات ، كرشٓدة كبث ٌذي الهعمكهات، هف خمؿ ىظـ هعمكهات فاعمً

التخاذ القرارات فْ  لصىاع القرار فْ الهؤسسات عىد الحاجة بالسرعة كالكهٓة كالدقة كالشكؿ الهطمكب،
حقؽ أقصْ فعالٓة لتحقٓؽ أٌداؼ الهؤسسة هف  ظؿ هختمؼ الظركؼ سكءا الهخاطرة أك التأكد ٓك

القرارات الحدٓثة ال تعتهد عمْ الهعمكهات فقط بؿ تعتهد كذلؾ ، كهف الهؤكد أف خمؿ رفع دقة القرارات
ذا ها تقدهً أىظهة الهعمكها ِعمْ تقىٓة التحمٓؿ كالىهذجة كالبحث عف الحمكؿ الهثم قىٓاتٍا، ت كتٌك

ادة فْ  .عمْ هكاجٍة التغٓرات سكاء الداخمٓة أك الخارجٓة البمدٓاتقدرة  كتككف الىتٓجة ٓز
 

( أف الهتكسط العاـ قد كاف بدرجة 5.4أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الب3.63هكافؽ كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  احث عمِ أف ٌىاؾ فٍـ ، ٌك

دراؾ كبٓر هف قبؿ هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة، ألٌهٓة ىظـ الهعمكهات الحالٓة  كا 
فْ دعـ اتخاذ القرارات فْ البمدٓات، حٓث أف لىظاـ الهعمكهات اإلدآرة دكر كبٓر كفعاؿ فْ هختمؼ 
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ة هع بعضٍا البعض كذلؾ بجعمٍا فْ ىظاـ البمدٓات، باعتباري ٓسعِ إلِ ربط الىظـ الفرعٓة لمبمدٓ
ذا بغرض هراقبة تدفؽ البٓاىات كالهعمكهات بٓف تمؾ األىظهة بشكؿ دقٓؽ، إضافة  هكحد كهتكاهؿ، ٌك
إلِ التىسٓؽ بٓف هختمؼ األىشطة، كبالتالْ ربط ٌذا الىظاـ بالٍدؼ العاـ الهحدد هف طرؼ البمدٓة هف 

ساىدة فْ عهمٓات صىع القرار عبر جهٓع الهستكٓات أجؿ تحقٓقً كذلؾ هف خمؿ الهساعدة كاله
ذا ٓتفؽ هع دراسة السعكدم  التىظٓهٓة، كتىفٓذ أٌدافٍا اإلستراتٓجٓة فْ اف تصكرات  5116ٌك

 عمقة ارتباطبة فْ إدارة ىظـفعة، الهبحكثٓف لهستمزهات التشغٓؿ فْ الىظاـ الحالْ كاىت هرت
 عمِ أداء العاهمٓف   (لتىظٓهٓةالبشٓرة كاالهعمكهات )الهادٓة كالبرهجٓة ك 

 
 :مدى جودة المعمومات الناتجة عن النظام الحالي .6.1.1.4

 

السػتجابات الهػكظفٓف حػكؿ كدرجػة االسػتجابة  ،الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة:6.4جدكؿ 
 :هدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ

 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 درجة
 التقييم

1.  
ا الىظاـ الحالْ تعد كافٓة كتغطْ جهٓع اقساـ  الهعمكهات التْ ٓكفٌر

 العهؿ.
 موافق 83. 3.47

ا الىظاـ الحالْ هعمكهات حدٓثة.  .2  موافق 87. 3.60 الهعمكهات التْ ٓكفٌر

3.  
الىظاـ الحالْ ٓساعد فْ تكفٓر الهعمكهات المزهة لتحدٓد أٌداؼ 

 .الٍٓئة الهحمٓةة كاستراتٓجٓ
 موافق 99. 3.57

 موافق 84. 3.67 العهؿ فْ البمدٓة. فْ أداءتستخدـ  التْ البراهج الهعمكهات ىظاـ ٓكفر  .4

ا الىظاـ بالجكدة الهطمقة  .5  متردد 1.08 3.19 تتصؼ الهعمكهات التْ ٓكفٌر

 موافق 77. 3.50 الهتكسط العاـ

 ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
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فْ هجاؿ هدل جكدة الهعمكهات الىاتجة ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 6.4الىتٓجة فْ الجدكؿ ) أظٍرت
هتخذم ، حٓث 3.67الهتكسط الحسابْ ككاف  الرابعة كبدرجة الهكافقة،كاف لمفقرة عف الىظاـ الحالْ 

دٍٓـ القرار فْ البمدٓات هف رؤساء كأعضاء الهجالْ البمدٓة كهدراء كرؤساء االقساـ فْ البمدٓات ل
ؤكد  ا ىظـ الهعمكهات كالتْ ٓتـ استخداهٍا فْ عهؿ البمدٓة، ٓك تكافؽ كاىسجاـ تجاي البراهج التْ تكفٌر
أفراد عٓىة الدراسة عمِ اف كجكد ىظـ الهعمكهات اصبح اساس استهرار أىشطة كبراهج البمدٓات هف 

ات هقبكلة هف الكفاءة كالفاعمٓة فْ االىشطة كالخده ات الهقدهة لمجهٍكر، اجؿ الكصكؿ الِ هستٓك
كبالتالْ فف ىظـ االعهاؿ أصبحت تشكؿ هحكر تكاهؿ كتجاىس كتىسٓؽ بٓف العىاصر االساسٓة 
لمبمدٓات، حٓث اف لٍا تأثٓر حٓكم فْ تشكٓؿ بىٓة التىظٓـ كفْ اختٓار ىكع الٍٓكؿ التىظٓهْ الهىاسب 

الدآرة صمة هباشرة فْ تشكٓؿ الثقافة لٍذا الىظاـ كإلستراتٓجٓة العهؿ، كبالتالْ تككف لىظـ الهعمكهات ا
التىظٓهٓة فْ البمدٓة، كبالتالْ فاف ىظـ الهعمكهات تحدد كتصىؼ البراهج التْ تتمئـ كطبٓعة العهؿ 

حسف صكرتٍا فْ لدل الجهٍكر هف خمؿ تقدٓـ خدهات ىكعٓة.  فْ البمدٓة كبها ٓخدـ هصمحتٍا، ٓك
 

حٓث أف هتكسط  الخاهسةط حسابْ كاف لمفقرة ( أف أدىِ هتكس6.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
ا الىظاـ بالجكدة الهطمقة،عف  فراد عٓىة الدراسةإجابات ا حٓث اىٍا  اتصاؼ الهعمكهات التْ ٓكفٌر
كلعؿ السبب فْ اىخاؼ درجة ، 3.19كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  بدرجة هتردد،كاىت 

كافؽ بٓف أفراد عٓىة الدراسة عمِ اتصاؼ ىظـ االستجابة فْ ٌذي الفقرة بسبب التبآف فْ درجة الت
ـ  الهعمكهات بالجكدة الهطمقة، كذلؾ بسبب اف ٌذي الىظـ ٓقكـ بتشغٓمٍا أفراد تمقكا تدٓرب هعٓف ٌك
هعرضكف لمخطأ، كتتأثر قراراتٍـ كاستخداهٍـ لمىظـ بالبٓئة الهحٓطة الداخمٓة كالخارجٓة، كبالتالْ فإف 

بالهعمكهات عمِ الرغـ هف اتباع االسمكب العمهْ فْ الكصكؿ لٍا قد الكصكؿ لٍذي الجكدة الهطمقة 
 ٓشكبٍا بعض األخطاء التْ تؤثر عمِ ىكعٓة القرار.

 
( أف الهتكسط العاـ قد كاف بدرجة 6.4أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

ذا ٓدؿ هف 3.50هكافؽ كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ فٍـ ، ٌك
دراؾ كبٓر هف قبؿ هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة، ألٌهٓة ىظـ الهعمكهات  فْ تقدٓـ كا 

هعمكهات ذات جكدة عالٓة، حٓث اف ٌذي الىظـ تكفر هعمكهات ٓهكف استخداهٍا فْ حؿ الهشكمت 
ذي الهعمكهات تختمؼ باختمؼ  الٍدؼ هف استخداهٍا كهف ٓستخدهٍا كفْ أم كقت كاتخاذ القرارات، ٌك
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ذا ٓتفؽ هع استخدهت فًٓ، كبقدر تكفر الهعمكهات الهىاسبة بقدر ها ٓككف القرار دقٓقان كصحٓحان  ٌك
فْ كجكد عمقة قكًٓ جدان بٓف الهستكل التىظٓهْ لدائرة ىظـ الهعمكهات كجكدة  5112دراسة أبك سبت 

 القرارات.  استخداـ الهعمكهات فْ عهمٓة صىع 
 

 فـي اإلداريـة القـرارات اتخـاذ وفاعميـة المعمومـات نظـم تتيحيـا التـي المعمومـات مـةئمل  .7.1.1.4
 :البمدية

 
الستجابات الهكظفٓف حػكؿ كدرجة االستجابة  ،الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة :1.4جدكؿ 

 :البمدٓة فْ اإلدآرة القرارات ذاتخا كفاعمٓة الهعمكهات ىظـ تتٓحٍا التْ الهعمكهات هةئهم
 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 التقييم

 موافق 1.03 3.54 .اإلدآرة التخاذ القرارات البدائؿ تكفٓر عمِ الهعمكهات ىظاـٓعهؿ   .1

2.  
 األٌداؼ كرسـ كتحدٓد تخطٓط فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد

 مدٓة.لمب الهمئهة االستراتٓجٓات
 موافق 96. 3.42

3.  
 العمقة الكظٓفٓة ذات األىشطة تىظٓـ فْ الهعمكهات ىظاـٓقـك 
 .كأٌدافً بالعهؿ

 موافق 87. 3.65

4.  
 لمعهمٓات تصكر كاضح كضع فْ اإلدارة الهعمكهات ىظاـٓساٌـ 
 .الكظٓفٓة لألىشطة كالهالٓة اإلدآرة

 موافق 1.00 3.60

 موافق 80. 3.84 .االتصاؿ عهمٓة فْ ةٓاإلدار  الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .5

 موافق 85. 3.70 .الركتٓىْ العهؿ تقمٓؿ فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .6

 موافق 70. 3.63 الهتكسط العاـ

 ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
 

 تتٓحٍا التْ الهعمكهات هةئهمفْ هجاؿ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 7.4أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
ككاف  الخاهسة كبدرجة الهكافقة،كاف لمفقرة  البمدٓة فْ اإلدآرة القرارات اتخاذ كفاعمٓة هاتالهعمك  ىظـ

كهدراء كرؤساء االقساـ فْ  ؤساء كهتخذم القرار فْ البمدٓات هف ر ، حٓث 3.84الهتكسط الحسابْ 
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حٓث اف  البمدٓات لدٍٓـ تكافؽ كاىسجاـ تجاي دكر ىظـ الهعمكهات فْ الهساعدة فْ عهمٓة االتصاؿ،
ذلؾ ٓتضح هف خمؿ الٍٓكؿ التىظٓهْ الخاص بالبمدٓات، الذم ٓحدد االدارات كاالقساـ كىطاؽ 
االشراؼ كخطكط السمطة كالهسؤكلٓة كاالتصاؿ، كتهثؿ البٓاىات كالهعمكهات التْ ٓتـ الحصكؿ عمٍٓا 

تخاذ القرار عف طٓرؽ كسائؿ االتصاؿ الهختمفة هف أٌـ العىاصر االساسٓة فْ تقدٓر الهكاقؼ كا
كتعتهد البمدٓات فْ تحقٓؽ أٌدافٍا عمِ ىظـ االتصاؿ التْ ٓتـ هف خملٍا ىقؿ الهعمكهات  الهىاسب،

بٓف الهكظفٓف داخؿ الهىظهة كخارجٍا، كبدكف االتصاالت الفاعمة ال ٓهكف ىجاح البمدٓات، لذا ال بد 
تصاؿ فْ البمدٓات كالعهؿ هف تحسٓف ىظـ االتصاالت هف خمؿ ادراؾ االدارة  لطبٓعة شبكات اال

ا. ٌر  عمِ تطٓك
 

حٓث أف هتكسط إجابات  الثاىٓة( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 7.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
 االستراتٓجٓات األٌداؼ كرسـ كتحدٓد تخطٓط فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعدعف  فراد عٓىة الدراسةا

ذا ، 3.42كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ،بدرجة هكافؽحٓث اىٍا كاىت  ،لمبمدٓة الهمئهة ٌك
الهتكسط جاء ضهف الهتكسط العاـ كلكف اىخفضت درجة االستجابة فْ ٌذي الفقرة بسبب التبآف فْ 
درجة التكافؽ بٓف أفراد عٓىة الدراسة عمِ الدكر الخاص بىظـ الهعمكهات فْ تكفٓر البٓاىات 

ة عمهٓة كاضحة فْ تحدٓد الهشكمت كالكصكؿ كالهعمكهات التْ ٓتـ الحصكؿ عمٍٓا ضهف هىٍجٓ
 لقرارات سمهٓة ٓستىد عمٍٓا فْ عهمٓة تحدٓد كتخطٓط االٌداؼ كرسـ االستراتٓجٓات الخاصة بالبمدٓات.

 
( أف الهتكسط العاـ قد كاف بدرجة 7.4أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ فٍـ 3.63حسابْ هكافؽ كها ٌك هثبت بالهتكسط ال ، ٌك
دراؾ كبٓر هف قبؿ هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة، ألٌهٓة  اف تككف الهعمكهات التْ كا 

هف خمؿ تكفٓر البدائؿ  البمدٓةتتٓحٍا ىظـ الهعمكهات همئهة كفاعمة فْ اتخاذ القرارات االدآرة فْ 
ارات االدآرة كتخطٓط كتحدٓد االٌداؼ كرسـ السٓاسات كتىظٓـ االىشطة ككضع تصكر التخاذ القر 

ذا ٓتفؽ هع دراسة خساتْ  لمعهمٓات االدآرة كالهالٓة كتقمقؿ العهؿ الركتٓىْ كتكضٓح ىظـ االتصاؿ ٌك
فْ كجكد عمقة قكًٓ جدان بٓف الهستكل التىظٓهْ لدائرة ىظـ  5112أبك سبت ( كدراسة 2011)

 .  5114كهات كجكدة استخداـ الهعمكهات فْ عهمٓة صىع القرارات كدراسة عبد الرحهف الهعم
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 :المعيقات التي تحد من استخدام نظم المعمومات .8.1.1.4
 

السػتجابات الهػكظفٓف حػكؿ كدرجػة االسػتجابة  ،الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة:2.4جدكؿ 
 :لهعمكهاتالهعٓقات التْ تحد هف استخداـ ىظـ ا

 

 ىص الفقرة الرقـ
 الهتكسط
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓارم

 درجة
 التقٓٓـ

1.  
عدـ تكفٓر التدٓرب الكافْ لمهكظفٓف عمِ كٓفٓة استخداـ ىظاـ 

 الهعمكهات.
 موافق 1.05 3.50

2.  
هركٓزة ىظاـ الهعمكهات كعدـ الحٓرة فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهات 

 الهطمكبة.
 موافق 99. 3.51

3.  
زة الحاسكب الهتكفرة فْ االقساـ الهختمفة لعدد ٍاج قمة اعداد

ا.  الهعاهمت التْ تحتاج ٌذي االجٍزة الىجاٌز
 متردد 1.24 3.30

 متردد 1.04 2.87 الهدة الهتاحة الستخداـ ىظاـ الهعمكهات غٓر كافٓة.  .4

 متردد 1.11 2.89 عدـ الثقة بهقدرتٍا عمِ اىجاز االعهاؿ الهختمفة.  .5

6.  
برة الهحدكدة بدكر ىظـ الهعمكهات فْ تكفٓر ىقص الكعْ كالخ

 الخدهات.
 متردد 1.05 3.01

 متردد 99. 3.39 ضعؼ االعتهادات الهالٓة الهطمكبة لتكفٓر كتحدٓث ٌذي الىظـ   .7

 متردد 1.18 3.13 عدـ اقتىاع االدارة العمٓا بضركرة استخداـ ىظـ الهعمكهات.  .8

 متردد 1.27 3.06 الصٓاىة الكفآة كثرة االعطاؿ باالجٍزة كالشبكات كعدـ تكفر  .9

10.  
عدـ اهتمؾ الهٍارات المزهة لتشغٓؿ كصٓاىة ىظـ الهعمكهات 

 الهحكسب.
 متردد 1.16 3.23

 متردد 1.08 3.21 عدـ كجكد رقابة ككقآة فعالة عمِ ىظاـ الهعمكهات.  .11

 رددمت 1.10 3.30 اإللكتركىٓة الحككهة إلقاهة المزهة الفىٓة القاعدة تكافر عدـ  .12

 متردد 75. 3.20 الهتكسط العاـ

 ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
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الهعٓقات التْ تحد هف استخداـ فْ هجاؿ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 8.4أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
هتخذم ، حٓث 3.51الهتكسط الحسابْ ككاف  الثاىٓة كبدرجة الهكافقة،كاف لمفقرة  ىظـ الهعمكهات

بمدٓات هف رؤساء كهدراء كرؤساء االقساـ فْ البمدٓات لدٍٓـ تكافؽ كاىسجاـ تجاي تأثٓر القرار فْ ال
عمٍٓا فْ إعاقة استخداـ الىظـ فْ البمدٓات، حٓث هركٓزة ىظاـ الهعمكهات كعدـ الحٓرة فْ الحصكؿ 

ر اف عهمٓة اتخاذ القرارات فْ البمدٓات تككف هقٓدة بدرجات عالٓة هف الركتٓف فْ الكصكؿ لهصد
فْ ىظاـ الهعمكهة التْ سٓعتهد عمٍٓا فْ عهمٓة اتخاذ القرارات، حٓث اف ٌذي الهعمكهات تككف هركزة 

كال ٓتـ تعهٓهٍا عمِ هختمؼ االدارات كاالقساـ فْ البمدٓة، كتبقِ حكران عمِ هستكل االدارة  الهعمكهات
كؿ لمبدائؿ الهقترحة كاختٓار العمٓا، االهر الذم ٓعٓؽ تطبٓؽ الىٍج العمهْ فْ تحمٓؿ الهشكمت كالكص

كىمحظ ٌىا اف جهٓع افراد العٓىة  البدٓؿ االفضؿ ضهف ها ٌك هتكفر هف بٓاىات كهعمكهات ادآرة.
ـ رؤساء  ٓف هف هتخذم القرار كها اسمفىا ٌك ـ االدارة العمٓا اال اىً ٌىاؾ هستٓك هف هتخذم القرار ٌك

ذا  كهدراء البمدٓات كهدراء الدكائر كاالقساـ  ٓعمؿ الىتٓجة فْ اف بعض هتخذم القرار لدٍٓـ تركٓز ٌك
كقد ٓككف تعمٓؿ اخر ٌك اف استجابة بعض هتخذم القرار كاىت حسب كفائتٍـ   ،فْ تداكؿ الهعمكهات

 الذاتٓة فْ الكصكؿ الِ الهعمكهات.

 
ت ( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة الرابعة حٓث أف هتكسط إجابا8.4كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

، حٓث اىٍا كاىت بدرجة الهدة الهتاحة الستخداـ ىظاـ الهعمكهات غٓر كافٓةافراد عٓىة الدراسة عف 
رجع السبب فْ اىخفاض درجة االستجابة فْ ٌذي 2.87هتردد، كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ، ٓك

زهىٓة التْ ٓتـ الفقرة بسبب التبآف فْ درجة التكافؽ بٓف أفراد عٓىة الدراسة عمِ أٌهٓة الهدة ال
الحصكؿ عمٍٓا هف اجؿ استخداـ ىظـ الهعمكهات، حٓث اف عهمٓة اتخذا القرار السمٓـ بحاجة لعهمٓات 

ف ٌذي إلمبٓاىات كالهعمكهات ف ةكاالصؿ اذا كاف لدل البمدٓات ىظـ هحدث ،ههىٍجة ضهف اسمكب عمهْ
ة اتخاذ القرارات، كتعد العمقة العهمٓة ستككف اسٍؿ كاسرع فْ التىفٓذ، كتؤثر بشكؿ هباشر عمِ عهمٓ

بٓف الهستكٓات اإلدآرة كبٓف الكقت الهخصص إلىجاز الكظائؼ اإلدآرة اساس كجكد ىظاـ الهعمكهات 
اإلدآرة لكْ ٓؤدم دكري الهستٍدؼ كالهتكقع فْ تحقٓؽ التكاهؿ بٓف الكظائؼ اإلدآرة، ذلؾ ألف 

ز كؿ كظٓفة ٓترتب عمٍٓا اختمؼ اختمؼ ٌذي الهستكٓات فْ ىسبة الكقت الهخصص إلىجا
ككف ٌذا  ا هف قبؿ ىظاـ الهعمكهات  ٓك الهعمكهات التْ تحتاجٍا ٌذي الهستكٓات كالتْ ٓجب تكفٌٓر
جب عمِ ىظاـ الهعمكهات اإلدآرة فٓها  االختمؼ فْ هحتكل الهعمكهات، كهكاصفات الهعمكهات، ٓك
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لكؿ هستكل إدآرة كتكفٓر ٌذي األىكاع الثمثة تكفٓر الهعمكهات اإلستراتٓجٓة كالتكتٓكٓة كالتشغٓمٓة 
بالهكاصفات التْ تحقؽ االىسجاـ كالتكاهؿ بٓف ٌذي الهستكٓات كبٓف هجهكعة الكظائؼ اإلدآرة التْ 
ال فأف أم خمؿ فْ ٌذا الدكر الذم  ا فْ إطار ىسبة الكقت الهخصص إلىجاز كؿ هىٍا كا  تىجٌز

ات  ٓفترض أف ٓمعبً ىظاـ الهعمكهات سكؼ ٓىعكس سمبان فْ صكرة خمؿ هركب فْ إىجاز ٌذي الهستٓك
  .لمهٍاـ الهككمة إلٍٓا كهف ثـ خمؿ فْ هسٓرة الهىظهة كهساعٍٓا باتجاي تحقٓؽ أٌدافٍا

 
( أف الهتكسط العاـ قد كاف بدرجة 8.4أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف هتخذم 3.20 كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْهتردد  ، ٌك
التْ تحد هف استخداـ ىظـ  أفادكا بكجكد بعض الهعٓقات القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة

ذا ٓتفؽ هع دراسة هحارش ) فْ ضعؼ اٌتهاـ إدارات ( 2007الهعمكهات االدآرة فْ البمدٓات ٌك
كارد البشٓرة كأف هٍهتٍا هٍهشة كلـ ٓتـ االستفاد هف الهىظهات الحككهٓة بتىظٓـ هعمكهات اله

ا ىظـ الهعمكهات اإلدآرة.    االهكاىٓات الهتطكرة التْ ٓهكف أف تكفٌر
 

المتوسطات الكمية لدور نظـم المعمومـات االداريـة فـي دعـم اتخـاذ القـرارات لـدى البمـديات . 9.1.1.4
 :الرئيسية في الضفة الغربية

ػػة كاسػػتجابات أفػػراد العٓىػػة فػػْ هجػػاالت الدراسػػة :الهتكسػػطات الحسػػ3.4جػػدكؿ  ابٓة كاالىحرافػػات الهعٓآر
 كالهجاؿ الكمْ:

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 موافق 59. 3.61 االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات االدآرة  .1

 موافق 50. 3.84 خصائص ىظـ الهعمكهات االدآرة  .2

 موافق 48. 3.89 االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرةهدل   .3

 موافق 75. 3.80 طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات   .4

 موافق 97. 3.64 اىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا  .5

 موافق 77. 3.50 هدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ  .6

 موافق 70. 3.63 لىظـ كفاعمٓة اتخاذ القرار همئهة الهعمكهات التْ تتحٍا ا  .7

 موافق 49. 3.70 الهجاؿ الكمْ

  ( درجات.2)ٌْ أقصِ درجة لمستجابة 
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(، أهػػػا 1.63( اف الهتكسػػػط الحسػػػابْ لمهجػػػاؿ االكؿ بمػػػغ )3.4ىمحػػػظ هػػػف خػػػمؿ اسػػػتعراض الجػػػدكؿ )
ث فقػػد بمػػغ هتكسػػطً (، كػػذلؾ تجػػاي الهجػػاؿ الثالػػ1.24كبخصػػكص الثػػاىْ فقػػد بمػػغ هتكسػػطً الحسػػابْ )

(، كأهػا بالىسػبة لمهجػاؿ 1.21(، أها بالىسبة لمهجاؿ الرابػع فقػد بمػغ هتكسػطً الحسػابْ )1.23الحسابْ )
(، 1.21(، كهػا اف الهجػاؿ السػادس بمػغ هتكسػطً الحسػابْ )1.64الخاهس فقد بمغ هتكسطً الحسػابْ )

بحكثٓف درجة اتفاقٍـ عمػِ جهٓػع (، كأبدل اله1.61كبخصك الهجاؿ السابع فقد بمغ هتكسطً الحسابْ )
ٌػػػذي الهجػػػاالت، كبػػػالىظر إلػػػِ الجػػػدكؿ السػػػابؽ ىجػػػد أف الهجػػػاؿ الكمػػػْ قػػػد بمػػػغ الهتكسػػػط الحسػػػابْ لػػػً 

 ( كقد كاىت درجة االستجابة لً بدرجة الهكافقة.1.11)
 

هتخذم كقد ٓعزك الباحث السبب فْ االرتفاع فْ هتكسط إجابات الهبحكثٓف عمِ هجاالت الدراسة ٌك 
تجاي دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ القرارات كعْ قرار فْ البمدٓات لدٍٓـ هستكل جٓد هف الال

تحقٓؽ أٌدافٍا ك كفْ ىجاح إداراتٍا  بمدٓاتبدكر استثىائْ فْ حٓاة ال فْ البمدٓات، كتسٍـ ٌذي الىظـ
تجسد ٌذا الدكر فْ تكفٓر الهعمكهات باألكصاؼ الهطمكبة لإلدارات  ،كغآاتٍا إذ  ،صاىعة القرارٓك

تكقؼ ىجاح البمدٓات عمِ هستكل تعادؿ أٌهٓة القرارات أٌهٓة الهعمكهات الهعتهدة فْ صىعٍا ، ٓك
فإف  ،كترتكز القرارات عمِ الهعمكهات هف حٓث دقتٍا كشهكلٍا كتكقٓتٍا ،صىع القراراتلكفاءة إدارتٍا 

 .الهعمكهات الهستخدهة طبٓعة القرارات كدرجة الكفاءة فْ صىعٍا إىها تتكقؼ عمِ ىكعٓة
 

 :الدراسة ومناقشتيا ات. النتائج المتعمقة بفحص فرضي5.6.3

 
  الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاىْ هف أسئمة الدراسة كالذم ٓىص عمِ "ٌػؿ تؤثر الهتغٓرات التالٓػة

ؿ العمهْ –عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب -)الهسهِ الكظٓفْ التخصص، البمدٓة( فْ  -الهٌؤ
ة أفراد العٓىة عمِ دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة إستجاب

 فْ الضفة الغربٓة؟
 

هف أجؿ اإلجابة عمِ سؤاؿ الدراسة السابؽ، فقد تـ إختبار فرضػٓات الدراسػة اإلحصػائٓة كهعرفػة داللػة 
 : الفركؽ فْ إستجابات أفراد العٓىة كالىتائج أدىاي تكضح ذلؾ
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أكالن: الىتائج الهتعمقة بفحص الفرضٓة األكلِ كالتْ تىص عمِ:"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة 
دكر ىظـ بٓتعمؽ بٓف هتكسطات إجابات أفراد العٓىة فٓها ( α≤1.12)عىد هستكل الداللة اإلحصائٓة 

لهتغٓر  لغربٓة تعزلالهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة ا
 الهسهِ الكظٓفْ.  

  

" لمكشؼ ANOVAكهف أجؿ فحص الفرضٓة السابقة فقد تـ إجراء اختبار تحمٓؿ التبآف األحادم"
 عف الفركؽ فْ إجابات أفراد عٓىة الدراسة، كالجداكؿ أدىاي تكضح ىتائج ٌذا االختبار:

 
دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ ف عالهتكسطات الحسابٓة الستجابات أفراد العٓىة  :31.4جدكؿ

 لهتغٓر الهسهِ الكظٓفْ.   اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل
 

 المتوسطات الحسابية المجال
 رئيس دائرة مدير بمدية رئيس قسم الحاسوب رئيس بمدية

 3.63 3.41 3.52 3.87 االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.84 3.81 3.97 3.72 خصائص ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.89 3.85 4.03 3.82 هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.76 4.04 3.72 3.83 طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات 

 3.59 3.46 3.50 4.37 اىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا

 3.57 3.20 3.45 3.50 هات الىاتجة عف الىظاـ الحالْهدل جكدة الهعمك 

 3.63 3.71 3.68 3.47 همئهة الهعمكهات التْ تتحٍا الىظـ كفاعمٓة اتخاذ القرار 

 
ػػة بػػٓف هتكسػػطات فئػػة الهسػػهٓات الكظٓفٓػػة، 31.4ٓتضػػح هػػف ىتػػائج الجػػدكؿ ) ( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ظآٌر

 كتـ استخداـ تحمٓؿ التبآف األحادم.
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( فْ استجابات أفراد العٓىة كفقان لهتغٓر ANOVA) ىتائج اختبارات تحمٓؿ التبآف: 11.4جدكؿ
 : الهسهِ الكظٓفْ

 

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
هجهكع  الداللة

 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هجهكع 
 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

1.  
جٍزة الهستخدهة اال

فْ ىظـ الهعمكهات 
 االدآرة

1.06 .35 3 27.46 .35 78 1.00 0.39 

2.  
خصائص ىظـ 

 الهعمكهات االدآرة
.25 .08 3 20.76 .26 78 .32 0.80 

3.  
هدل االستفادة هف 
ىظـ الهعمكهات 

 االدآرة
.23 .07 3 19.08 .24 78 .31 0.81 

4.  
طرؽ جهع الهعمكهات 
 كسرعة اتخاذ القرارات 

.79 .26 3 45.43 .58 78 .45 0.71 

5.  
اىكاع القرارات كدكر 

 الىظاـ الحالْ فٍٓا
4.89 1.63 3 72.34 .92 78 1.76 0.16 

6.  
هدل جكدة الهعمكهات 
الىاتجة عف الىظاـ 

 الحالْ
1.31 .43 3 47.18 .60 78 .72 0.54 

7.  
همئهة الهعمكهات 
التْ تتحٍا الىظـ 
 كفاعمٓة اتخاذ القرار 

.28 .09 3 39.59 .50 78 .18 0.90 

 0.92 78 78 25. 19.64 3 03. 11. الهجاؿ الكمْ

( بأىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة 33.4ٓتضح هف خمؿ الجدكؿ )
 حٓث كاىت قٓـ الداللة اإلحصائٓة عمِ الىحك التالْ:( α≤ 1.12)االحصائٓة 
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لهعمكهات كخصائص ىظـ الهعمكهات حسب هتغٓر فىجد أف هجاؿ االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ ا
ذي القٓـ أعمِ هف 1.21) (،1.13الهسهِ الكظٓفْ، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍها كها ٓمْ ) (، ٌك

(1.12  ≥α قد ٓككف السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ البمدٓات ،)
اتٍـ الكظٓفٓة، كجكد كعْ كاىسجاـ كبٓر هف كجٍة ىظر فْ الضفة الغربٓة كعمِ اختمؼ هسهٓ

الباحث بٓف أفراد عٓىة الدراسة تجاي ٌذي الهجاالت، حٓث اف افراد العٓىة ٓؤكدكف عمِ أٌهٓة االجٍزة 
التْ ٓتـ استخدهاٌا فْ البمدٓات فْ سبٓؿ الكصكؿ لقرارات ادآرة سمهٓة قدر االهكاف، كاهكاىٓة اف 

احتٓاجات البمدٓات كجعمٍا اكثر استفادة هف ىظـ الهعمكهات، كذلؾ فاف  تغطْ ٌذي االجٍزة جهٓع
ٌىالؾ حرص عمِ اقتىاء العدٓد هف االجٍزة االلكتركىٓة التْ تسٍؿ عهمٓة استخداـ الىظـ بكفاءة 
كفاعمٓة، كها كتتهٓز ٌذي الىظـ بسٍكلة االستخداـ هف قبؿ جهٓع العاهمٓف فْ هختمؼ الهستكٓات 

ىً تـ العهؿ عمِ تدٓربٍـ كتأٌٓؿ الستخداـ هثؿ ٌذي الىظـ، كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة االدآرة، حٓث ا
 الصفٓرة.

 

كها كىجد أف هجاؿ هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات كهجاؿ طرؽ جهع الهعمكهات حسب هتغٓر 
ذي القٓـ أعم1.13ِ) (،1.23الهسهِ الكظٓفْ، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍها كها ٓمْ ) هف  (، ٌك

(1.12  ≥α رجع السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ بمدٓات (، ٓك
الضفة الغربٓة، كعمِ اختمؼ هسهٓاتٍـ الكظٓفٓة، ككىٍـ ٓؤكدكف عمِ اهكاىٓات االستفادة هف ٌذي 

لىظاـ لمتأكد هف الىظـ فْ عهمٓة الرقابة كاالشراؼ االدارم عبر تتدفؽ الهعمكهات كالبٓاىات عبر ا
سمهة االجراء كالتطبٓؽ، كها كاىٍا تساعد فْ تسٍٓؿ عهمٓة هتابعة تىفٓذ القرارت الهتخذة هف قبؿ 

، كها ٓعتهد سرعة العاهمٓف فْ البمدٓة لمتأكد هف سمهتٍا كهطابقتٍا لمظركؼ كاالهكاىٓات الهتاحة
مكهات، حٓث اف ىظـ الهعمكهات تساعد اتخاذ القرار عمِ طبٓعة كىكع الطٓرقة التْ ٓتـ فٍٓا جهع الهع
ٓتكفؿ الىظاـ بتكفٓر الهعمكهات بالكقت فْ صىع القرار الهىاسب ضهف أبعاد استراتٓجٓة كاضحة، ك 

 ،الهىاسب كالكهٓة كالدقة كالتكمفة الهىاسبة كبالشكؿ الذم ٓسٍـ فْ إتاحة صكرة كاضحة عف القرار
جب العهؿ عمِ ترشٓد  هعرفة ٌذي األسالٓب كتطبٓؽ ىهاذجٍا فْ مؿ هف خعهمٓة صىع القرارات ٓك
بأسمكب عقمىْ كالتعاهؿ هع كؿ حالة كفؽ هعطٓاتٍا اعتهادا  عمِ  بمدٓةحؿ الهشاكؿ التْ تجابً ال

األهر الذم ٓساعد بدكري عمِ صىع  ،التحمٓؿ كاالستىتاج بدال  هف اعتهاد عمِ الحدس كالتخهٓف
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التجربة كالخطأ كاألخطاء الىاجهة عف االعتهاد عمِ الحكـ القرارات الرشٓدة كتجىب الكقكع فْ دائرة 
 كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. ،الشخصْ

باإلضافة الِ أف هجاؿ أىكاع القرارات كدكر الىظـ فٍٓا كهجاؿ جكدة الهعمكهات الىاتجة كهجاؿ همئهة 
حسب هتغٓر الهسهِ الهعمكهات التْ تتٓحٍا الىظـ كفاعمٓتٍا فْ اتخاذ القرار  كالهجاؿ الكمْ 

 (،1.35(، )1.31) (،1.24) (،1.36الكظٓفْ، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍذي الهجاالت كها ٓمْ )

ذي القٓـ أعمِ هف ) رجع السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم α≤  1.12ٌك (، ٓك
ٌك بسبب ادراكٍـ ألٌهٓة ها تقـك القرار فْ بمدٓات الضفة الغربٓة عمِ اختمؼ هسهٓاتٍـ الكظٓفٓة، 

بً الىظـ فْ تكفٓر الهعمكهات الهتعمقة بالبدائؿ االهر الذم ٓسٍؿ عهمٓة االهقارىة كاختٓار البدٓؿ 
االفضؿ لمقرار، كذلؾ اٌهٓة اف تككف الهعمكهات شاهمة كهدحدثة كتغطْ جهٓع أقساـ العهؿ فْ 

ٌداؼ كرسـ السٓاسات الهمئهة لمبمدٓة،  كعمًٓ البمدٓة، كها كتساعد ٌذي الىظـ فْ تخطٓط كتحدٓد اال
ذا ٓتعارض هع دراسة السعكدم  التْ أفادت  5112كالبشابشة   5116تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة ٌك

 بكجكد فركؽ دالة إحصائٓان فْ هتغٓر الهستكل الكظٓفْ.
 

ذات داللة إحصائٓة الىتائج الهتعمقة بفحص الفرضٓة الثاىٓة كالتْ تىص عمِ:"ال تكجد فركؽ : ثاىٓان 
دكر ىظـ بٓتعمؽ بٓف هتكسطات إجابات أفراد العٓىة فٓها ( α≤1.12)عىد هستكل الداللة اإلحصائٓة 

لهتغٓر عدد  الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل
 سىكات العهؿ فْ الهىصب.  

  
" لمكشؼ ANOVAة فقد تـ إجراء اختبار تحمٓؿ التبآف األحادم"كهف أجؿ فحص الفرضٓة السابق

 عف الفركؽ فْ إجابات أفراد عٓىة الدراسة، كالجداكؿ أدىاي تكضح ىتائج ٌذا االختبار:
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دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ عف الهتكسطات الحسابٓة الستجابات أفراد العٓىة  :35.4جدكؿ
 لهتغٓر عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب.   الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزلاتخاذ القرارات لدل البمدٓات 

 

 المتوسطات الحسابية المجال
سنوات 2أقل من  سنوات 2-61  سنوات 61أكثر من    

 3.63 3.62 3.52 االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.90 3.76 3.67 خصائص ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.99 3.80 3.56 دة هف ىظـ الهعمكهات االدآرةهدل االستفا

 3.97 3.37 3.58 طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات 

 3.71 3.75 3.21 اىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا

 3.51 3.48 3.49 هدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ

 3.46 3.64 3.72 ة اتخاذ القرار همئهة الهعمكهات التْ تتحٍا الىظـ كفاعمٓ

ػػة بػػٓف هتكسػػػطات فئػػة عػػدد سػػػىكات العهػػؿ فػػػْ 35.4ٓتضػػح هػػف ىتػػػائج الجػػدكؿ ) ( كجػػكد فػػػركؽ ظآٌر
 الهىصب كلفحص فٓها إذا كاىت ٌذي الفركؽ دالة إحصائٓان تـ استخداـ تحمٓؿ التبآف األحادم.
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عدد ات أفراد العٓىة كفقان لهتغٓر ( فْ استجابANOVA) ىتائج اختبارات تحمٓؿ التبآف: 13.4جدكؿ
 : سىكات العهؿ فْ الهىصب

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
هجهكع  الداللة

 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هجهكع 
 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

1.  
االجٍزة الهستخدهة فْ 

 ٓةىظـ الهعمكهات االدار 
.11 .05 2 28.40 .36 79 .16 0.84 

2.  
خصائص ىظـ الهعمكهات 

 االدآرة
.66 .33 2 20.35 .25 79 1.28 0.28 

3.  
هدل االستفادة هف ىظـ 

 الهعمكهات االدآرة
2.10 1.05 2 17.21 .21 79 4.82 0.01* 

4.  
طرؽ جهع الهعمكهات 

 كسرعة اتخاذ القرارات 
4.85 2.42 2 41.38 .52 79 4.62 0.11 

5.  
اىكاع القرارات كدكر الىظاـ 

 الحالْ فٍٓا
2.85 1.42 2 74.39 .94 79 1.51 0.22 

6.  
هدل جكدة الهعمكهات 
 الىاتجة عف الىظاـ الحالْ

.01 .008 2 48.48 .61 79 .01 0.98 

7.  
همئهة الهعمكهات التْ 
تتحٍا الىظـ كفاعمٓة اتخاذ 

 القرار 
.51 .25 2 39.36 .49 79 .51 0.59 

 0.19 1.67 79 24. 18.95 2 40. 80. الهجاؿ الكمْ

 
( بأىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة االحصائٓة 31.4ٓتضح هف خمؿ الجدكؿ )

(1.12 ≥α ):ْحٓث كاىت قٓـ الداللة اإلحصائٓة عمِ الىحك التال 
 

ب هتغٓر عدد ىمحظ أف هجاؿ االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات كخصائص ىظـ الهعمكهات حس
(، 1.52) (،1.24سىكات العهؿ فْ الهىصب، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍها عمِ الىحك االتْ )
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ذي القٓـ أعمِ هف ) (، قد ٓككف السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم α≤  1.12ٌك
ْ الهىصب، كجكد كعْ القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة كعمِ اختمؼ عدد سىكات العهؿ ف

كاىسجاـ كبٓر هف كجٍة ىظر الباحث بٓف أفراد عٓىة الدراسة تجاي ٌذي الهجاالت، حٓث اف افراد العٓىة 
ٓؤكدكف عمِ أٌهٓة كجكد شبكة اتصاؿ ذات هكاصفات عالٓة كسٓرعة هف اجؿ استخداهٍا لىقؿ 

ىاسب، كاٌهٓة كجكد اجٍزة ذات البٓاىات كالهعمكهات فْ سبٓؿ اىجاز االعهاؿ الهطمكبة فْ الكقت اله
ىٓة عالٓة عالٓة، كها اكد افراد العٓىة عمِ ضركرة هكاكبة البمدٓات فْ الضفة الغربٓة  قدرة تخٓز
لتكىكلكجٓا الهعمكهات كاستخداـ الهعدات الهتطكرة فْ سبٓؿ هعالجة البٓاىات كالكصكؿ لقرارات ادآرة 

جب اف تتهٓز ىظـ الهعمكهات الهست خدهة فْ البمدٓات بسٍكلة االستخداـ كتغطٓتٍا لكافة سمٓهة، كها ٓك
 االحتٓاجات الخاصة بالعهؿ، كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.

 
كها كىجد أف هجاؿ هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات حسب هتغٓر عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب، 

ذي القٓهة أقؿ هف )1.13قد بمغت الداللة اإلحصائٓة لً ) رجع السبب فْ ذلؾ ٌك α≤  1.12(، ٌك (، ٓك
بسبب اف أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ بمدٓات الضفة الغربٓة، كعمِ اختمؼ عدد 
سىكات العهؿ فْ الهىصب لدٍٓـ هستكٓات هتبآىة تجاي هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات فْ اتخاذ 

شر فْ عهمٓة صىع القرار، ككاىت القرارت، حٓث اف لمخبرة الشخصٓة كعدد سىكات العهؿ أثر هبا
( عمِ باقْ 1.33سىكات ذات الهتكسط الحسابْ االعمِ كالبالغ ) 31الفركؽ لصالح فئة أكثر هف 

 الفرضٓة الصفٓرة. رفض كعمًٓ تـ ،الفئات االخرل
 

باإلضافة الِ أف هجاؿ طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرار كهجاؿ أىكاع القرارات كدكر الىظـ 
حسب هتغٓر عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍذي الهجاالت عمِ فٍٓا 

ذي القٓـ أعمِ هف )1.55) (،1.33الىحك التالْ ) عزك الباحث السبب فْ اىسجاـ α≤  1.12(، ٌك (، ٓك
ت كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرار فْ بمدٓات الضفة الغربٓة عمِ اختمؼ عدد سىكا

العهؿ فْ الهىصب، ىاتج عف أٌهٓة كجكد هعمكهات ىاتجة عف الىظاـ بشكؿ دقٓؽ كذات فاعمٓة عالٓة 
فْ عهمٓة اتخاذ القرارات االدآرة هبٓىة عمِ اسس كطرؽ عمهٓة كلٓس ضهف اسمكب التجربة كالخطأ، 

التالْ فاف حٓث اف ذلؾ ٓساعد البمدٓات عمِ تمبٓة احتٓاجات الهكاطىٓف كتقدٓـ خدهات ىكعٓة، كب
الهعمكهات الهستخدهة فْ اتخاذ ٌذي القرارات ٓجب اف تككف هحدثة بشكؿ دائـ كتراعْ التغٓرات فْ 
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البٓئة الداخمٓة كالخارجة لمبمدٓات فْ الضفة الغربٓة، كها اف افراد عٓىة الدراسة اكدكا عمِ اٌهٓة 
ة الهعمكهات كلٓس عمِ اعتهاد البمدٓات فْ صىع قراراتٍا عمِ الهعمكهات الهتقدهة هف اىظه

كالهرتكزة عمِ الخبرة الهجردة بدكف هكاكبة الكاقع، ككذلؾ ضركرة اف تعهؿ  الهعمكهات الغٓر هدركسة
االىظهة الحالٓة الهكجكدة بالبمدٓات عمِ تحمٓؿ الهشكمت الهعقدة كتبسٓطٍا كتسٍٓؿ فٍهٍا، كعمًٓ تـ 

 قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.
لهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ كهجاؿ همئهة الهعمكهات كها كىجد أف هجاؿ هدل جكدة ا

الهتاحة فْ فاعمٓة اتخاذ القرار كالهجاؿ الكمْ حسب هتغٓر عدد سىكات العهؿ فْ الهىصب، قد بمغت 
ذي القٓـ أعمِ هف 1.33) (،1.23) (،1.32الداللة اإلحصائٓة لٍذي الهجاالت عمِ الىحك التالْ ) (، ٌك

(1.12  ≥αعزك الباحث السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ هتخذم القرار فْ بمدٓات الضفة الغربٓة،  (، ٓك
بسبب تجاىس اجاباتٍـ ككعٍٓـ بأٌهٓة ها ٓقكـ بً الىظاـ الحالْ فْ البمدٓة بتكفٓر هعمكهات الزهة 
لتحدٓد االٌداؼ االٌداؼ االستراتٓجٓة لمبمدٓات ضهف اسمكب عمهْ هبىْ عمِ تحمٓؿ البٓئة الداخمٓة 

رجٓة كتحدٓد الفرص الهتاحة كىقاط القكة كالضعؼ، هها ٓساعد فْ تحدٓد البراهج التْ ٓتـ كالخا
استخداهٍا فْ اداء العهؿ بكفاءة كفاعمٓة، كها كتساعد ٌذي البراهج فْ تىظٓـ االىشطة الكظٓفٓة ذات 

ىشطة العمقة بالعهؿ كأٌدافً، كالهساٌهة فْ كضع تصكر كاضح لمعهمٓات االدآرة كالهالٓة لأل
ذا ٓتعارض هع دراسة السعكدم  التْ أفادت  5116الكظٓفٓة، كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. ٌك

 بكجكد فركؽ دالة إحصائٓان فْ هتغٓر الخبرة.
 

"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة  :ثالثان: الىتائج الهتعمقة بفحص الفرضٓة الثالثة كالتْ تىص عمِ
دكر ىظـ بٓتعمؽ بٓف هتكسطات إجابات أفراد العٓىة فٓها ( α≤1.12)عىد هستكل الداللة اإلحصائٓة 

لهتغٓر  الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل
ؿ العمهْ.    الهٌؤ

 
" لمكشؼ ANOVAكهف أجؿ فحص الفرضٓة السابقة فقد تـ إجراء اختبار تحمٓؿ التبآف األحادم"

 الفركؽ فْ إجابات أفراد عٓىة الدراسة، كالجداكؿ أدىاي تكضح ىتائج ٌذا االختبار:عف 
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دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ عف الهتكسطات الحسابٓة الستجابات أفراد العٓىة : 34.4جدكؿ
ؿ العمهْ.   اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل  لهتغٓر الهٌؤ

 
 المتوسطات الحسابية لالمجا

ثانوية 
 عامة فأقل

ماجستير  بكالوريوس دبموم
 فأعمى

 3.4259 3.68 3.38 3.94 االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.76 3.89 3.56 3.85 خصائص ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.80 3.94 3.65 4.01 هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرة

 3.47 3.93 3.36 4.12 الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات  طرؽ جهع

 3.26 3.68 3.27 5.33 اىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا

 3.37 3.55 3.16 3.85 هدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ

همئهة الهعمكهات التْ تتحٍا الىظـ كفاعمٓة اتخاذ 
 القرار 

3.70 3.72 3.70 3.36 

 
مت العمهٓػة كلفحػص 34.4ٓتضح هف ىتائج الجدكؿ ) ػة بػٓف هتكسػطات فئػة الهػٌؤ ( كجػكد فػركؽ ظآٌر

 فٓها إذا كاىت ٌذي الفركؽ دالة إحصائٓان تـ استخداـ تحمٓؿ التبآف األحادم.
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ػؿ ( فْ استجابات أفراد العٓىة كفقان لهتغٓر ANOVA) ىتائج اختبارات تحمٓؿ التبآف :15.4جدكؿ الهٌؤ
 هْ.العم
 

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
هجهكع  الداللة

 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هجهكع 
 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

1.  
االجٍزة الهستخدهة فْ 

 ىظـ الهعمكهات االدآرة
1.62 .54 3 26.90 .34 78 1.56 0.20 

2.  
عمكهات خصائص ىظـ اله

 االدآرة
.71 .23 3 20.30 .26 78 .91 0.43 

3.  
هدل االستفادة هف ىظـ 

 الهعمكهات االدآرة
.68 .22 3 18.63 .23 78 .95 0.42 

4.  
طرؽ جهع الهعمكهات 

 كسرعة اتخاذ القرارات 
4.54 1.51 3 41.68 .53 78 2.83 0.04* 

5.  
اىكاع القرارات كدكر 

 الىظاـ الحالْ فٍٓا
14.86 4.95 3 62.38 .80 78 6.19 0.00* 

6.  
هدل جكدة الهعمكهات 
 الىاتجة عف الىظاـ الحالْ

1.61 .53 3 46.88 .60 78 .89 0.44 

7.  
همئهة الهعمكهات التْ 
تتحٍا الىظـ كفاعمٓة 

 اتخاذ القرار 
1.69 .56 3 38.17 .48 78 1.15 0.33 

 *0.03 3.11 78 22. 17.64 3 70. 2.11 الهجاؿ الكمْ

 
( بأىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة االحصائٓة 32.4الجدكؿ ) ٓتضح هف خمؿ

(1.12 ≥α ):ْحٓث كاىت قٓـ الداللة اإلحصائٓة عمِ الىحك التال 
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ىمحظ أف هجاؿ االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات كهجاؿ خصائص ىظـ الهعمكهات كهجاؿ 
ؿ العمهْ، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة  هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرة حسب هتغٓر الهٌؤ

ذي القٓـ أعمِ هف )1.45(، )1.41) (،1.51لٍها عمِ الىحك االتْ ) رجع السبب α≤  1.12(، ٌك (، ٓك
فْ ذلؾ ٌك اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة 

متٍـ العم هٓة، تجاي ٌذي الهجاالت، حٓث اىٍـ ٓؤكدكف عمِ أٌهٓة تحدٓدث كعمِ اختمؼ هٌؤ
الهعمكهات بشكؿ ٓكهْ داخؿ ىظـ الهعمكهات فْ البمدٓات هف اجؿ اتخاذ قرارات ادآرة هرتبطة بالكاقع 
بشكؿ هباشر، كضركرة تكفٓر أقراص تخٓزف خارجٓة لقكاعد البٓاىات كالعهؿ عمِ تحدٓثٍا الهستهر، 

ْ عهمٓة استرجاعٍا فْ حاؿ فقداىٍا، كها ال بد اف ٓتـ االستفادة هف ٌذي الىظـ االهر الذم ٓساعد ف
د البمدٓات بهؤشرات عف االداء، تساعد فْ  هف خم ؿ تكفٓر ىظـ اتصاؿ لتبادؿ الهعمكهات، كتزٓك
كضع خطط استراتٓجٓة دقٓقة ٓتـ االستىاد عمٍٓا لتحقٓؽ أٌداؼ البمدٓات كسرعة صىع القرارات، كعمًٓ 

 قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.تـ 
 

ؿ العمهْ، قد  طرؽكها كىجد أف هجاؿ  جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات حسب هتغٓر الهٌؤ
ذي القٓهة أقؿ هف )1.14بمغت الداللة اإلحصائٓة لً ) رجع السبب فْ ذلؾ ٌك اف α≤  1.12(، ٌك (، ٓك

متٍـ العمهٓة أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ بمدٓات الضفة الغربٓ ة، كعمِ اختمؼ هٌؤ
ات هتبآىة تجاي طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات، كقد كاىت الفركؽ لصالح  لدٍٓـ هستٓك

 الفرضٓة الصفٓرة. رفض كعمًٓ تـ ،(4.35فئة ثاىكٓة عاهة فأقؿ ذات الهتكسط االعمِ كالبالغ )
 

ؿ العمهْ، قد بمغت كىجد أف هجاؿ اىكاع القرارات كدكر ىظـ الهعمكهات ا لحالْ فٍٓا حسب هتغٓر الهٌؤ
ذي القٓهة أقؿ هف )1.11الداللة اإلحصائٓة لً ) عزك الباحث السبب فْ ذلؾ اف α≤  1.12(، ٌك (، ٓك

متٍـ العمهٓة  أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ بمدٓات الضفة الغربٓة، كعمِ اختمؼ هٌؤ
ات هتبآىة تجاي ىكع ا لقرارات كدكر ىظـ الهعمكهات فٍٓا، كقد كاىت الفركؽ لصالح فئة لدٍٓـ هستٓك

 الفرضٓة الصفٓرة. رفض كعمًٓ تـ ،(2.11ثاىكٓة عاهة فأقؿ ذات الهتكسط االعمِ كالبالغ )
 

باإلضافة الِ أف هجاؿ جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ كهجاؿ همئهة الهعمكهات الهتاحة 
ؿ العمهْ، قد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍذي الهجاالت عمِ  فْ فاعمٓة اتخاذ القرار حسب هتغٓر الهٌؤ
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ذي القٓـ أعمِ هف )1.11) (،1.44الىحك التالْ ) رجع الباحث السبب فْ اىسجاـ α≤  1.12(، ٌك (، ٓك
كتكافؽ اجابات هتخذم القرار فْ بمدٓات الضفة الغربٓة، الدراكٍـ تجاي أٌهٓة الهعمكهات فْ خدهة 

ا فْ اتخاذ قرارات سمهٓة تخدـ الهصمحة العاهة جهٓع اال عهاؿ كالبراهج داخؿ البمدٓات كهدل تأثٌٓر
لمبمدٓة، كها كأىٍـ ٓؤكدكف عمِ دكر الىظاـ فْ تقمٓؿ العهؿ الركتٓىْ كتكفٓر ىظـ كاسالٓب اتصاؿ 

 فعالة تخدـ عهمٓة اتخاذ القرارات، كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.
 

ؿ العمهْ، قد بمغت الداللة اإلحصائٓة لً )كها كىمحظ أف اله (، 1.11جاؿ الكمْ حسب هتغٓر الهٌؤ
ذي القٓهة أقؿ هف ) عزك الباحث سبب ذلؾ الف أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم α≤  1.12ٌك (، ٓك

متٍـ العمهٓة لدٍٓـ تبآف تجاي دكر ىظـ الهعمكهات فْ اتخاذ القرارات فْ  القرارات، كعمِ اختمؼ هٌؤ
ة عاهة فأقؿ بهتكسط حسابْ )بمدٓا كعمًٓ  ،(4.33ت الضفة الغربٓة، ككاىت الفركؽ لصالح فئة ثاىٓك
ذا ٓتفؽ هع دراسة السعكدم  الفرضٓة الصفٓرة رفض تـ التْ أفادت  5112كالبشابشة   5116ٌك

ؿ العمهْ كتتفؽ هع دراسة الشرفا )   .(5114بكجكد فركؽ دالة إحصائٓان فْ الهٌؤ
 

لهتعمقػة بفحػص الفرضػٓة الرابعػة كالتػػْ تػىص عمػِ:"ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائٓة رابعػا: الىتػائج ا
دكر ىظػـ بػٓتعمػؽ بػٓف هتكسػطات إجابػات أفػراد العٓىػة فٓهػا ( α≤1.12)عىد هسػتكل الداللػة اإلحصػائٓة 

ػػة فػػْ دعػػـ اتخػػاذ القػػرارات لػػدل البمػػدٓات الرئٓسػػٓة فػػْ الضػػفة الغربٓػػة تعػػزل لهتغٓػػر  الهعمكهػػات االدآر
 التخصص.  

 

" لمكشؼ ANOVAكهف أجؿ فحص الفرضٓة السابقة فقد تـ إجراء اختبار تحمٓؿ التبآف األحادم"
 عف الفركؽ فْ إجابات أفراد عٓىة الدراسة، كالجداكؿ أدىاي تكضح ىتائج ٌذا االختبار:
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ة فْ دعـ دكر ىظـ الهعمكهات االدآرعف الهتكسطات الحسابٓة الستجابات أفراد العٓىة  :36.4جدكؿ
 لهتغٓر التخصص.   اتخاذ القرارات لدل البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تعزل

 المتوسطات الحسابية المجال
عموم حاسوب -ىندسة  أخرى عموم انسانية تجارة واقتصاد 

 3.57 4.11 3.62 3.53 االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات االدآرة
 3.83 4.26 3.79 3.79 ةخصائص ىظـ الهعمكهات االدآر

 3.77 4.08 4.04 3.84 هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرة
 3.59 4.08 4.06 3.71 طرؽ جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات 

 3.19 3.91 3.84 3.96 اىكاع القرارات كدكر الىظاـ الحالْ فٍٓا
 3.36 3.56 3.65 3.51 هدل جكدة الهعمكهات الىاتجة عف الىظاـ الحالْ

همئهة الهعمكهات التْ تتحٍا الىظـ كفاعمٓة اتخاذ 
 القرار 

3.68 3.61 3.77 3.57 

ػػػػة بػػػػٓف هتكسػػػػطات فئػػػػة التخصصػػػػات الهختمفػػػػة 36.4ٓتضػػػػح هػػػػف ىتػػػػائج الػػػػدكؿ ) ( كجػػػػكد فػػػػركؽ ظآٌر
 كلفحص فٓها إذا كاىت ٌذي الفركؽ دالة إحصائٓان تـ استخداـ تحمٓؿ التبآف األحادم.

 
( فْ استجابات أفراد العٓىة كفقان لهتغٓر ANOVA) : ىتائج اختبارات تحمٓؿ التبآف17.4جدكؿ

 التخصص:
رقم

ال
 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
هجهكع  الداللة

 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هجهكع 
 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

1.  
تخدهة االجٍزة الهس

فْ ىظـ الهعمكهات 
 االدآرة

1.66 .55 3 26.85 .34 78 1.61 0.19 

2.  
خصائص ىظـ 

 الهعمكهات االدآرة
1.20 .40 3 19.81 .25 78 1.57 0.20 

3.  
هدل االستفادة هف 
ىظـ الهعمكهات 

 االدآرة
1.26 .42 3 18.05 .23 78 1.81 0.15 
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4.  
طرؽ جهع الهعمكهات 
 كسرعة اتخاذ القرارات 

3.63 1.21 3 42.59 .54 78 2.21 0.09 

5.  
اىكاع القرارات كدكر 

 الىظاـ الحالْ فٍٓا
9.83 3.27 3 67.41 .86 78 3.79 0.01* 

6.  
هدل جكدة الهعمكهات 
الىاتجة عف الىظاـ 

 الحالْ
1.10 .36 3 47.39 .60 78 .60 0.61 

7.  
همئهة الهعمكهات 
التْ تتحٍا الىظـ 
 كفاعمٓة اتخاذ القرار 

.31 .10 3 39.56 .50 78 .20 0.89 

 0.14 1.86 78 23. 18.43 3 44. 1.32 الهجاؿ الكمْ

 
( بأىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل الداللة االحصائٓة 31.4ٓتضح هف خمؿ الجدكؿ )

(1.12 ≥α ):ْحٓث كاىت قٓـ الداللة اإلحصائٓة عمِ الىحك التال 
 

لهعمكهات كهجاؿ خصائص ىظـ الهعمكهات كهجاؿ ىمحظ أف هجاؿ االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ ا
جهع الهعمكهات كسرعة اتخاذ القرارات حسب  طرؽهدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرة كهجاؿ 

 (،1.51) (،1.33هتغٓر التخصص، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍذي الهجاالت عمِ الىحك االتْ )

ذي القٓـ أعمِ هف )1.13) (،1.32) رجع السبب فْ ذلؾ ٌك اىسجاـ كتكافؽ أفراد α≤  1.12(، ٌك (، ٓك
عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة الغربٓة كعمِ اختمؼ تخصصاتٍـ، تجاي 
ٌذي الهجاالت ككىٍـ ٓؤكدكف عمِ أٌهٓة االجٍزة التْ ٓتـ استخداهٍا فْ ىظـ الهعمكهات كضركرة 

هف خملٍا الحفاظ عمِ البٓاىات كالهعمكهات كاجراء التحمٓؿ  اتصفاٌا بخصاص ىكعٓة هتطكري، ٓهكف
عمٍٓا لمكصكؿ لمقرارات ضهف اسس عمهٓة هىٍجٓة، كذلؾ تأكٓدٌـ عمِ اٌهٓة اف تقكـ ىظـ الهعمكهات 
بتكفٓر الكقت كالجٍد فْ جهع الهعمكهات كهقارىة البدائؿ لمكصكؿ لمبدٓؿ االفضؿ، كالعهؿ عمِ تىظٓـ 

عاهمٓف فْ البمدٓات كتبسٓط اجراءات العهؿ كالحد هف االزدكاجٓة فْ العهؿ االهر الهٍاـ الكظٓفٓة لم
الذم ٓسحقؽ الرضا الكظٓفْ بٓف العاهمٓف، باالضافة الِ اف لٍذي الىظـ دكر ٌاـ فْ تشخٓص 
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البٓاىات المزهة فْ صىع القرار كتقدٓـ هعمكهات تىبؤٓة هسبقة العطاء تصكر عف طبٓعة القرار 
 ذي، كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.الهىكم اتخا

 
كىجد أف هجاؿ اىكاع القرارات كدكر ىظـ الهعمكهات الحالْ فٍٓا حسب هتغٓر التخصص، قد بمغت 

ذي القٓهة أقؿ هف )1.13الداللة اإلحصائٓة لً ) عزك الباحث السبب فْ ذلؾ اف α≤  1.12(، ٌك (، ٓك
الضفة الغربٓة، كعمِ اختمؼ تخصصاتٍـ لدٍٓـ  أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ بمدٓات

هستكٓات هتبآىة تجاي ىكع القرارات كدكر ىظـ الهعمكهات فٍٓا، كقد كاىت الفركؽ لصالح فئة ٌىدسة/ 
 الفرضٓة الصفٓرة. رفض كعمًٓ تـ ،(1.36عمـك الحاسكب ذات الهتكسط االعمِ كالبالغ )

 
الىظاـ الحالْ كهجاؿ همئهة الهعمكهات الهتاحة فْ  كها كىجد أف هجاؿ جكدة الهعمكهات الىاتجة عف

فاعمٓة اتخاذ القرار كالهجاؿ الكمْ حسب هتغٓر التخصص، قد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍذي 
ذي القٓـ أعمِ هف )1.34) (،1.23) (،1.63الهجاالت عمِ الىحك التالْ ) رجع α≤  1.12(، ٌك (، ٓك

هتخذم القرار فْ بمدٓات الضفة الغربٓة، الدراكٍـ تجاي الباحث السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ اجابات 
أٌهٓة الهعمكهات فْ تكفٓر بالبدائؿ االهر الذم ٓسٍؿ عهمٓة الهقارىة كاختٓار البدٓؿ االفضؿ لمقرار، 
كذلؾ اٌهٓة اف تككف الهعمكهات شاهمة كهحدثة كتغطْ جهٓع أقساـ العهؿ فْ البمدٓة، كاٌهٓة ٌذي 

ٌداؼ االستراتٓجٓة لمبمدٓات ضهف اسمكب عمهْ هبىْ عمِ تحمٓؿ البٓئة الهعمكهات فْ تحدٓد اال
الداخمٓة كالخارجٓة، كتحدٓد البراهج التْ ٓتـ استخداهٍا فْ اداء العهؿ بكفاءة كفاعمٓة، كالهساٌهة فْ 
ؤكد افراد العٓىة عمِ أٌهٓة  كضع تصكر كاضح لمعهمٓات االدآرة كالهالٓة لألىشطة الكظٓفٓة، كها ٓك

ا الهباشر فْ اتخاذ قرارات ىظ ـ الهعمكهات فْ خدهة جهٓع االعهاؿ كالبراهج داخؿ البمدٓات كتأثٌٓر
 ادآرة سمهٓة تخدـ الهصمحة العاهة لمبمدٓة، كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.

 
"ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  الىتػػػائج الهتعمقػػػة بفحػػػص الفرضػػػٓة الخاهسػػػة كالتػػػْ تػػػىص عمػػػِ: :خاهسػػػان 

ٓتعمػػؽ بػػٓف هتكسػػطات إجابػػات أفػػراد العٓىػػة فٓهػػا ( α≤1.12)عىػػد هسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائٓة إحصػػائٓة 
ػة فػْ دعػـ اتخػاذ القػرارات لػدل البمػدٓات الرئٓسػٓة فػْ الضػفة الغربٓػة تعػزلب  دكر ىظـ الهعمكهات االدآر

 لهتغٓر البمدٓة.  
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" لمكشؼ ANOVAألحادم"كهف أجؿ فحص الفرضٓة السابقة فقد تـ إجراء اختبار تحمٓؿ التبآف ا
 عف الفركؽ فْ إجابات أفراد عٓىة الدراسة، كالجدكؿ أدىاي تكضح ىتائج ٌذا االختبار:

 

 :البمدٓة( فْ استجابات أفراد العٓىة كفقان لهتغٓر ANOVA) : ىتائج اختبارات تحمٓؿ التبآف18.4جدكؿ

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
هجهكع  لةالدال 

 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هجهكع 
 الهربعات

هتكسط 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

8.  
االجٍزة الهستخدهة 
فْ ىظـ الهعمكهات 

 االدآرة

4.59 10 .45 23.92 71 .33 1.36 0.21 

9.  
خصائص ىظـ 

 الهعمكهات االدآرة

3.19 10 .31 17.82 71 .25 1.27 0.26 

10.  
هف  هدل االستفادة

ىظـ الهعمكهات 
 االدآرة

2.17 10 .21 17.14 71 .24 .90 0.53 

11.  
طرؽ جهع الهعمكهات 
 كسرعة اتخاذ القرارات 

6.23 10 .62 39.99 71 .56 1.10 0.36 

12.  
اىكاع القرارات كدكر 

 الىظاـ الحالْ فٍٓا

11.01 10 1.10 66.22 71 .93 1.18 0.18 

13.  
هدل جكدة الهعمكهات 
الىاتجة عف الىظاـ 

 لحالْا

9.16 10 .91 39.33 71 .55 1.65 0.10 

14.  
همئهة الهعمكهات 
التْ تتحٍا الىظـ 
 كفاعمٓة اتخاذ القرار 

5.72 10 .57 34.15 71 .48 1.18 0.31 

 الهجاؿ الكمْ
2.25 10 .22 17.50 71 .24 .91 0.52 
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الداللة  ( بأىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل32.4ٓتضح هف خمؿ الجدكؿ )
 حٓث كاىت قٓـ الداللة اإلحصائٓة عمِ الىحك التالْ:( α≤ 1.12)االحصائٓة 

 

فىجد أف هجاؿ االجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات كخصائص ىظـ الهعمكهات حسب هتغٓر 
ذي القٓـ أعمِ هف )1.56) (،1.53البمدٓة، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍها كها ٓمْ ) ≤  1.12(، ٌك

αٓككف السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ البمدٓات فْ الضفة  (، قد
الغربٓة كعمِ اختمؼ هحافظاتٍـ، كجكد كعْ كاىسجاـ كبٓر هف كجٍة ىظر الباحث بٓف أفراد عٓىة 

ستخدهاٌا فْ الدراسة تجاي ٌذي الهجاالت، حٓث اف افراد العٓىة ٓؤكدكف عمِ أٌهٓة االجٍزة التْ ٓتـ ا
البمدٓات فْ سبٓؿ الكصكؿ لقرارات ادآرة سمهٓة قدر االهكاف، كاهكاىٓة اف تغطْ ٌذي االجٍزة جهٓع 

 احتٓاجات البمدٓات كجعمٍا اكثر استفادة هف ىظـ الهعمكهات كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.
 

عمكهات حسب هتغٓر كها كىجد أف هجاؿ هدل االستفادة هف ىظـ الهعمكهات كهجاؿ طرؽ جهع اله
ذي القٓـ أعمِ هف )1.16) (،1.21البمدٓة، فقد بمغت الداللة اإلحصائٓة لٍها كها ٓمْ ) ≤  1.12(، ٌك

α رجع السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم القرارات فْ بمدٓات الضفة (، ٓك
ستفادة هف ٌذي الىظـ فْ عهمٓة الغربٓة، كعمِ اختمؼ هحافظاتٍـ، ككىٍـ ٓؤكدكف عمِ اهكاىٓات اال

الرقابة كاالشراؼ االدارم عبر تتدفؽ الهعمكهات كالبٓاىات عبر الىظاـ لمتأكد هف سمهة االجراء 
 كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. ،كالتطبٓؽ

 

باإلضافة الِ أف هجاؿ أىكاع القرارات كدكر الىظـ فٍٓا كهجاؿ جكدة الهعمكهات الىاتجة كهجاؿ همئهة 
فقد بمغت  ،لهعمكهات التْ تتٓحٍا الىظـ كفاعمٓتٍا فْ اتخاذ القرار  كالهجاؿ الكمْ حسب هتغٓر البمدٓةا

ذي القٓـ أعمِ هف  (1.25) (،1.13) (،1.31) (،1.32الداللة اإلحصائٓة لٍذي الهجاالت كها ٓمْ ) ٌك
(1.12  ≥αرجع السبب فْ اىسجاـ كتكافؽ أفراد عٓىة الدراسة هف هتخذم ا لقرار فْ بمدٓات (، ٓك

ٌك بسبب ادراكٍـ ألٌهٓة ها تقكـ بً الىظـ فْ تكفٓر ة الغربٓة عمِ اختمؼ هحافظاتٍـ الضف
الهعمكهات الهتعمقة بالبدائؿ االهر الذم ٓسٍؿ عهمٓة االهقارىة كاختٓار البدٓؿ االفضؿ لمقرار، كذلؾ 

فْ البمدٓة، كها كتساعد ٌذي اٌهٓة اف تككف الهعمكهات شاهمة كهدحدثة كتغطْ جهٓع أقساـ العهؿ 
 كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. كرسـ السٓاسات الهمئهة لمبمدٓة،الىظـ فْ تخطٓط كتحدٓد االٌداؼ 
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 الخامس الفصل 
______________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات 
 

 االستنتاجات.  1.5
 
فػْ تمبٓتٍػا البمدٓات الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسبة فْ جٍزة ٌىالؾ دكر كبٓر لأل .3

هف حٓث عددٌا، كأجٍزة التخػٓزف الهتػكفرة بٍػا، كاىسػجاهٍا  البمدٓاتالحتٓاجات الهكظفٓف اإلدآرٓف فْ 
ػة الهحكسػبة، ككفػاءة شػبكات االتصػاؿ الهتػكفرة، كتػكفر األجٍػزة البدٓمػة كقػت  هع ىظـ الهعمكهات اإلدآر

ػػػػػذا لػػػػػً عمقػػػػػة بكاقػػػػػع أداء الهعػػػػػاهمٓف فػػػػػْ البمػػػػػدٓات، لحاجػػػػػةا كأف أم تحسػػػػػف فػػػػػْ هجػػػػػاؿ األجٍػػػػػزة ، ٌك
ػػة الهحكسػػبة هػػف حٓػػث: الحداثػػة كتػػكفر عػػدد كػػافْ هػػف األجٍػػزة   الهسػػتخدهة فػػْ ىظػػـ الهعمكهػػات اإلدآر

ػػة الهحكسػػبة،  كتػػكفر كتػػكفر العػػدد الكػػافْ هػػف األجٍػػزة التػػْ ٓػػتـ اسػػتخداهٍا فػػْ ىظػػـ الهعمكهػػات اإلدآر
البدائؿ فْ حاؿ حدكث عطب فْ األجٍزة، ككجكد شبكة اتصاؿ قػادرة عمػِ ىقػؿ البٓاىػات كقػت الحاجػة 

فػْ لٍا، إضافة إلِ كجكد كسائط تخٓزف، كػؿ ٌػذي العكاهػؿ جهٓعٍػا تعهػؿ عمػِ تحسػٓف أداء الهػكظفٓف 
سٍؿ عهمٓة اتخاذ القرارات االدآرة  . البمدٓات ٓك

البمػدٓات ٓز بٍا ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهحكسػبة الهتػكفرة فػْ السهات كالخصائص التْ تتهتعزز  .2
ػػة، ػػة كتػػـ إجػػراء تحسػػٓىات عمٍٓػػا، ك  عهمٓػػة اتخػػاذ القػػرارات االدآر ر ىظػػـ الهعمكهػػات اإلدآر كمهػػا تػػـ تطػػٓك

البمػػػدٓات ، كتتهٓػػػز ىظػػػـ الهعمكهػػػات فػػػْ بشػػػكؿ أكبػػػرت عهمٓػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات فػػػْ البمػػػدٓات كمهػػػا تحسػػػى
اـ كالتدٓرب الهستهر عمٍٓا هف قبؿ العاهمٓٓف كتغطٓتٍػا لكافػة احتٓاجػات العهػؿ، كتػكفر بسٍكلة االستخد

 بٓئة آهىة لحفظ البٓاىات كالهعمكهات، كاهكاىٓة استرجاعٍا بسٍكلة.
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 القرارات صىع عهمٓةاالدآرة الهكجكدة فْ البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة  الهعمكهاتتعزز أىظهة  .3
 الكقت كفرت ككذلؾ ،اتالقرار  صىع لعهمٓة كالضركٓرة الدقٓقة هعمكهاتال كفرا تأىٍ حٓث اإلدآرة
 سٍؿتك  الهتخذة القرارات ىكعٓة حسفا تأىٍ كها البدائؿ، كهقارىة المزهة الهعمكهات جهع فْ كالجٍد
 عهمٓة بتحسٓف قـكتك  كاألقساـ الدكائر هختمؼ بٓف القرارات بصىع الهتعمقة الهعمكهات تبادؿ عهمٓة
 فْ العاهمٓف ٓحتاجٍا التْ الهعمكهات جهٓع كفرتك  الهكظفٓف، قبؿ هف الهتخذة القرارات فٓذتى هتابعة

 .القرارات صىع عهمٓات فْ الهادٓة التكمفة اتكأىٍ كها ،بمدٓاتال
تعزز طرؽ جهع الهعمكهات فْ الىظـ الهستخدهة فْ البمدٓات سرعة اتخاذ القرارات كىكعٓتٍا،  .4

 صىع عهمٓة فْ الهادٓة التكمفة هف قمؿتك  دكرم بشكؿ كالهعمكهات اتالبٓاى بتحدٓث قـكحٓث اىٍا ت
ادة إلِ ؤدمتك  القرارات  عهمٓة بتفعٓؿ ساٌـت كها الهختمفة، األقساـ قبؿ هف القرارات تىفٓذ سرعة ٓز
 قرارات التخاذ ككافٓة دقٓقة هعمكهات قدـت اأىٍ كها الهتخذة، القرارات تىفٓذ آلٓة عمِ االدآرة الرقابة

 شاهمة. مكهاتعه قدـت اأىٍ كها ،عٓةىك 
ٓكجد دكر هباشر لىظـ الهعمكهات الهستخدهة بالبمدٓات فْ اتخاذ قرارات ىكعٓة، هف خمؿ ها تقـك  .5
ىظاـ هكحد كهتكاهؿ، بغرض هراقبة تدفؽ البٓاىات كالهعمكهات بٓف  ضهفربط الىظـ الفرعٓة لمبمدٓة ب

هف أجؿ الهساعدة كالهساىدة فْ  لمبمدٓاتلعاـ الهحدد الىظـ بالٍدؼ ا يربط ٌذك بشكؿ دقٓؽ،  االىظهة
ذي الىظـ لٍا عهمٓات صىع القرار عبر جهٓع الهستكٓات التىظٓهٓة، كتىفٓذ أٌدافٍا اإلستراتٓجٓة ، ٌك

داخؿ البمدٓات، فْ سبٓؿ الكصكؿ الِ قرارات ادآرة سمهٓة  اإلدآرة األعهاؿ هجاالت عمِ فعاؿتأثٓر 
 اضح كدقٓؽ.هبىٓة عمِ هىٍج عمهْ ك 

تهتاز الهعمكهات الىاتجة عف ىظـ الهعمكهات االدآرة الهستخدهة فْ البمدٓات بدرجات عالٓة هف  .6
الجكدة، هف خمؿ ها تقكـ بً بتكفر هعمكهات ٓهكف استخداهٍا فْ حؿ الهشكمت كاتخاذ القرارات، 

 .القرار هتخذ تطمباته هع كهتطابقة كدقٓقة حدٓثة هعمكهات كتقدٓـ العهؿ، جكاىب كافةتٍا لتغطٓك 
البمدٓات الهعمكهات التْ تتٓحٍا ىظـ الهعمكهات همئهة كفاعمة فْ اتخاذ القرارات االدآرة فْ  .7

، هف خمؿ تكفٓر البدائؿ التخاذ القرارات االدآرة كتخطٓط كتحدٓد االٌداؼ كرسـ السٓاسات الرئٓسٓة
لحد هف العهؿ الركتٓىْ كتكضٓح ىظـ كتىظٓـ االىشطة ككضع تصكر لمعهمٓات االدآرة كالهالٓة كا

االتصاؿ، كؿ ذلؾ فْ سبٓؿ الكصكؿ الِ قرارات ادآرة سمٓهة تخدـ الخطط االستراتٓجٓة لمبمدٓات 
 كتساٌـ فْ تحقٓؽ اٌدافٍا االدآرة كالتىهكٓة.
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عٓىة الدراسة فْ دكر ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ اتخاذ القرارات لدل لدل تبآف ٌىاؾ  .2
ت الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة، تعزل لبعض هتغٓرات الدراسة، كتكافؽ عىد البعض األخر البمدٓا

 لمهتغٓرات. 

 
 

 التوصيات  .2.5
 

ا كتىجز أالباحث، كهف  عمِ االستىتاجات التْ تكصؿ إلٍٓا تأسٓسان  جؿ أف تؤدم ٌذي الدراسة دكٌر
 ٓمْ:  كهاأٌدافٍا عمِ خٓر كجً، ال بد هف تقدٓـ بعض التكصٓات 

كالعهؿ عمِ  الهؤسسات الهتطكرة، فْ الهستخدهة الهعمكهات كتكىكلكجٓا ىظـ فْ التطكر هكاكبة .1
ر االستهرار فْ دخاؿ البمدٓات هعمكهات ىظاـ تطٓك ذا تطكرا، أكثر براهج كا  ٌذي  هٓزات هف لمستفادة ٌك

ذي الىظـ  .عالٓة فعالٓة ذات قرارات إىتاج فْ التكىكلكجٓا ٌك
 التْ تتهتع بٍا ىظـ الهعمكهات اإلدآرة كالرقابة األهف ٓات هفهستك  عمِ الهحافظة كراء السعْ .2

ر كالعهؿ  الذكٓة البطاقة كاستخداـ الهعمكهاتْ بالبمدٓات الىظاـ لتطكر تبعا السمهة إجراءات عمِ تطٓك
ا البٓاىات هراقبة كىظـ الهتطكرة، االتصاالت هراقبة كىظـ البمستٓكٓة كبطاقة التعٓرؼ  كغٌٓر

االستفادة هف ىظـ الهعمكهات االدآرة بطٓرقة تسٍـ فْ تحسٓف جكدة القرارات  تخذم القرارعمِ ه .3
ات االدآرة، كبطٓرقة تساعد البمدٓات فْ تحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة كاستداهتٍا.  االدآرة فْ جهٓع الهستٓك

ادة عمِ البمدٓات الرئٓسٓة فْ الضفة الغربٓة تحرص أف .4 ىظهٍا  دهٍاتق التْ الهعمكهات جكدة ٓز
ادة حٓث هف  ٌذي الجكدة تستهر بحٓث الكهٓة، ككفآتٍا كهمءهتٍا إلٍٓا الكصكؿ كسرعة دقتٍا ٓز

ان  كحافز  .قراراتٍـ صىع فْ الىظـ ٌذي الستخداـ فْ البمدٓات لمهدٓٓرف قٓك
ر عمِ العهؿ .5  بجهٓع الكافٓة الهتعمقة الهعمكهات تكفٓر عمِ لتعهؿ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ تطٓك
 كذلؾ القرار، عهمٓة صىع فْ األفضؿ البدٓؿ اختٓار فْ لمهساٌهة القرار لهتخذم الههكىة لبدائؿا

 فٍهٍا. كتسٍٓؿ كتبسٓطٍا الهعقدة الهشكمت تحمٓؿ عمِ القدرة لدٍٓا لٓككف
لتسٍٓؿ  كذلؾ فْ البمدٓات اإلدآرة الىظـ هف ىظاـ لكؿ هكتكب دلٓؿ كجكد عمِ التأكٓد ضركرة .6

 .دكرم بشكؿ تحدٓثً ٓتـ كأف الىظـ ٌذي تقدهٍا التْ اإلهكاىٓات كؿ هف ستفادةكاال استخداهٍا
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ر .7  لهتخذم الههكىة البدائؿ بجهٓع الهتعمقة الكافٓة الهعمكهات تكفٓر عمِ لتعهؿ الحالٓة الىظـ تطٓك
 ؿتحمٓ عمِ القدرة لدٍٓا تككف كلكْ القرار، صىع عهمٓة فْ األفضؿ البدٓؿ اختٓار فْ لمهساٌهة القرار

 .فٍهٍا كتسٍٓؿ كتبسٓطٍا الهعقدة الهشكمت
 بهراكز كربطة ىظاهٍا الهعمكهاتْ بٓاىات بتحدٓث هستهر كبشكؿ القٓاـ عمِ البمدٓات تحرص أف .8

 صاىعْ ٓحتاجٍا التْ لتكفٓر الهعمكهات كذلؾ كالخارج الداخؿ فْ الهتكفرة الخارجٓة اإلحصاء
ادة ٓةدكر  بصفة كالتدٓربٓة الدكرات تكثٓؼ، ك القرارات  هع فْ التعاهؿ الىظاـ هستخدهْ كفاءة لٓز

 سٓرعة كهستهرة، تطكرات تشٍد كالتْ ألْ، الحاسب عمِ الهبىٓة الهعمكهات كىظـ تكىكلكجٓا
 فعالٓة. أكثر قرارات إىتاج فْ كتكٓرسٍا

 

 المقترحات البحثية  .4.2
 

 مدٓات.دكر ىظـ الهعمكهات الهحاسبٓة فْ تعٓزز الشفافٓة كالهسائمة لدل الب 
 البمدٓات فْ اإلدآرة الرقابة عهمٓة فْ الهحكسبة اإلدآرة الهعمكهات ىظـ دكر قٓاس. 
 الحككهٓة الهؤسسات فْ القرارات صىع عهمٓة فْ اإلدآرة الهعمكهات ىظـ دكر قٓاس. 
 عهمٓة التخطٓط الهدىْ لدل البمدٓات فْ الجغرافٓة الهعمكهات ىظـ دكر. 
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هعمكهات اإلدآرة، الطبعة األكلِ، دار الٓازكم العالهٓة لمىشر (: ىظـ ال2003ٓاسٓف، س.) .60

 األردف.   ،كالتكٓزع عهاف
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 : االستباىة بصكرتٍا الىٍائٓة3همحؽ 
 

 جامعة القدس
 الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة
 بناء مؤسسات وتنمية بشرية

 

 

 حضرة االخوة واالخوات 
 متخدو القرار في البمديات فئة )أ(

 تحية طيبو وبعد،،،
 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

في البمديات الرئيسية لدى ات في دعم اتخاذ القرار اإلدارية نظم المعمومات  )نحو تعزيز دور
 الضفة الغربية(

كذلؾ استكهاالن لهتطمبات الحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ التىهٓة الهستداهة/تخصص بىاء 
تككىت هف ثمثة هؤسسات كتىهٓة الهكارد البشٓرة فْ جاهعة القدس، كعمًٓ فقد طكر الباحث استباىً 

، كٓهثؿ القسـ الثاىْ: الفقرات بهتخذم القرار فْ البمدٓةأقساـ، ٓهثؿ القسـ األكؿ: هعمكهات خاصة 
فْ البمدٓات  ىظـ الهعمكهات االدآرة فْ دعـ عهمٓة اتخاذ القرارات االدآرة لدلالتْ تعبر عف دكر 

أها القسـ الثالث: ٓتضهف  ٓسٓة،رئهجاالت  ثهاىٓةهكزعً عمِ  ( فقرة67ٓتضهف ) الضفة الغربٓة
هف الحمكؿ الهقترحة لمهعقٓات التْ تحد هف استخداـ ىظـ الهعمكهات االدآرة )أسئمة هفتكحة( تهثؿ 

الرجاء اإلجابة عمِ فقرات اإلستباىة بصدؽ  ،هتخذم القرار فْ البمدٓةكبصفتكـ أحد  ،كجٍة ىظرؾ
 كظؼ ألغراض البحث العمهْ فقط.عمهان باف الهعمكهات التْ ستدلْ بٍا ست ،كهكضكعٓة

                                                                 شاكرًا لكم حسن تعاونكم
 الحسنسفاح  الباحث:                                                                      

 م 2013/     التاريخ:   /                                                                    
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 البٓاىات االساسٓة :األكؿالجزء 

عزيزي المستجيب: يحتوى ىذا القسم عمى المعمومات الشخصية الخاصة بك، من 
 ( في الخانة التي تلئمك مع الشكر:Xفضمك ضع إشارة )

          (  )سكب .   رئٓس قسـ الحا2         (  )رئٓس بمدٓة   .1 الهسهِ الكظٓفْ  .1
                   (  )        دائرة/قسـرئٓس .4         (  )البمدٓة   هدٓر .3

عدد سىكات العهؿ   .2
 فْ ٌذا الهىصب 

          (  )سىكات   10-5  .  2     (  )سىكات     5أقؿ هف  .1
                       (  )  سىكات 10.أكثر هف 3

ؿ العمهْ  .3                     (  )     دبمـك    .     2              (  )    فاقؿاىكٓة ث.1 الهٌؤ
 (  ) فأعمِهاجستٓر  .  4              (  )   بكالكٓركس. 3

                   (  )   كاقتصادتجارة .   2    (  )ٌىدسة/ عمـك حاسكب  .1 التخصص  .4
 حدد......أخرل  .   4              (  )عمـك اىساىٓة . 3
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 القسم الثاني: مجاالت  الدراسة 5.6

عمِ أىٍا الىظـ التْ تجٍز هعمكهات دقٓقة كفْ الكقت الهىاسب  :تعرف نظم المعمومات اإلدارية
 كالهحدد كالتْ تهكف اإلدارة فْ كافة الهستكٓات فْ صىع القرارات هف اجؿ تحقٓؽ أٌداؼ الهؤسسة 

 
فْ ٌذا القسـ، كتحدٓد إلِ أم درجة تكافؽ عمِ ها   الكاردة رجاء أف تقرأ كمن هف العباراتهف فضمؾ ال

 ،البمدٓةفْ دعـ عهمٓة اتخاذ القرارات اإلدآرة لدل  اإلدآرة جاء فٍٓا استىادان إلِ دكر ىظـ الهعمكهات
ذلؾ بكضع إشارة التْ تكاجً هتخذم القرار فْ عهمٓة الحصكؿ عمِ الهعمكهات، ك  كها ٌْ الهعكقات

(X) :فْ الهكاف الهىاسب الذم ٓهثؿ إجابتؾ عمِ الهجاالت التالٓة 
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 البمديةلدى  المجال األول: األجيزة المستخدمة في نظم المعمومات  

ٓاجات لمستفادة هف ىظـ األجٍزة الهستخدهة تغطْ كافة االحت  .1
 الهعمكهات اإلدآرة.

     

تتهٓز األجٍزة الهستخدهة فْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة بقدرات   .2
 تتىاسب هع احتٓاجات ىظـ الهعمكهات.

     

لدل ٓتكفر عدد كاؼ هف أجٍزة الحاسكب لىظـ الهعمكهات اإلدآرة   .3
 البمدٓة 

 
    

 

حاؿ حدكث أم عطب فْ  فْلدل البمدٓة  احتٓاط أجٍزة ٓكجد  .4
 األجٍزة الهستخدهة.

     

سرعة شبكة االتصاؿ الهستخدهة لىقؿ البٓاىات كالهعمكهات كافٓة   .5
 إلىجاز األعهاؿ الهطمكبة فْ الكقت الهىاسب. 

     

ىٓة الهستخدهة األجٍزة قدرة  .6  .جٓدة فْ ىظاـ الهعمكهات التخٓز
 

     

      أحدث هف مكهاتىظاـ الهع فْ الهستخدهة الهعدات تعتبر  .7
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 السكؽ. فْ الهتكفرة التكىكلكجٓا
      تحدٓث لمهعمكهات بشكؿ ٓكهْ   ٓتـ عهؿ  .8
ٓتـ عهؿ ىسخة احتٓاطٓة كجد أقراص تخٓزف خارجٓة  احتٓاط ٓ  .9

 بشكؿ ٓكهْ
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 درجات التقدير
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      المعمومات االدارية: نظمل الثاني: خصائص المجا 
      .تتهٓز ىظـ الهعمكهات بسٍكلة استخداهٍا هف قبؿ العاهمٓف  .10
إلِ تدٓرب لمتعاهؿ هع ىظـ الهعمكهات هكظفْ البمدٓة ٓحتاج   .11

 .ةاإلدآر
     

      .فْ البمدٓةتغطْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة كافة احتٓاجات العهؿ   .12
فْ  اىٓة استرجاع البٓاىات كالهعمكهات فْ حاؿ فقداىٍاتتكفر إهك  .13

 .ىظاـ الهعمكهات االدآرة
     

 االستفادة من نظم المعمومات اإلداريةمدى : الثالثالمجال  
      البمدٓة ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهتكفرة تسٍؿ عهمٓة الرقابة فْ   .14
شراؼ فْ ىظـ الهعمكهات اإلدآرة الهستخدهة تسٍؿ عهمٓة اإل  .15

  .البمدٓة
     

 الهتخذة القرارات تىفٓذ هتابعة عهمٓةىظاـ الهعمكهات االدآرة  ٓحسف  .16
 فْ البمدٓة. قبؿ الهكظفٓف هف

     

ة الهستخدهة الِ تسٍٓؿ االتصاؿ  .17  تؤدم ىظـ الهعمكهات اإلدآر
 .كتبادؿ الهعمكهات فْ البمدٓة

     

بهؤشرات عف األداء  ةبمدٓالفْ  تزكد ىظـ الهعمكهات اإلدآرة   .18
 لمبمدٓة  الحالْ
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      .لمبمدٓة تساعد ىظـ الهعمكهات اإلدآرة فْ كضع خطط إستراتٓجٓة  .19
تكفر ىظـ الهعمكهات االدآرة هعمكهات دقٓقة لعهمٓة صىع القرار   .20

 بالبمدٓة
 

    
 

المـز لدراسة البٓاىات  الكقت ىظـ الهعمكهات االدآرة كفرت  .21
 .كهقارىة البدائؿ تحمٓمٍا كالهعمكهات ك 

     

 المزهة الهعمكهات جهع فْ الجٍد تكفر ىظـ الهعمكهات االدآرة  .22
 كهقارىة البدائؿ

 
    

 

تكفر ىظـ الهعمكهات اإلدآرة سٍكلة فْ تبادؿ الهعمكهات بٓف   .23
 الدكائر الهختمفة.

 
    

 

فْ ٓقدـ ىظاـ الهعمكهات االدآرة هعمكهات ضركٓرة لصىاع القرار   .24
     البمدٓة 
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الهٍاـ  بتىظٓـ ٓف فْ البمدٓة الهكظف الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .25
 .كأٌدافٍا الكظٓفٓة

    
 

 البٓاىات كالهعمكهات بتشخٓص الهكظؼ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .26
 إجراءات لتبسٓط كالكجبات الكظٓفٓة الهٍاـ هختمؼ لتسٍٓؿ المزهة
 .العهؿ

    
 

 فْ عف االزدكاجٓة االبتعاد فْ الهكظؼ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .27
 .العهؿ
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 الرضِ الكظٓفْ ٓزادة عمِ الهكظفٓف الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .28
 .كظٓفتً تجاي كاالستقرار

    
 

 القرارات تخاذا وسرعة المعمومات جمع طرق: الرابعالمجال  
      .الطارئة التخاذ القرارات اإلىجاز سرعة فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .29
 ابعاد ضهف القرار الهىاسب صىع عمِ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .30

 .كاضحة استراتٓجٓة
    

 

ا التْ الهعمكهات  .31  القرارات فعالٓة هف تٓزد دقٓقة تككف الىظاـ ٓكفٌر
 الهتخذة

 
    

 

ا تْال الهعمكهات  .32       .حدٓثة تككف الهعمكهات ىظاـ ٓكفٌر
 صىع المزهة فْ البٓاىات تشخٓص فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .33

 .القرار
    

 

ة سابقة هعمكهات تقدٓـ فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .34  هساعدة تىبٓؤ
 .القرار لهتخذ

    
 

 : انواع القرارات ودور النظام الحالي فييا.الخامسالمجال  
الحالْ ٓعهؿ عمِ تكفٓر الهعمكهات الهتعمقة بجهٓع البدائؿ الىظاـ   .35

 الههكىة لهتخذم القرارات.
    

 

الىظاـ الحالْ ٓساٌـ فْ عهمٓة اختٓار البدٓؿ االفضؿ فْ عهمٓة   .36
 صىع القرار.

 
    

 

مِ الهعمكهات الهقدهة هف عفْ صىع قراراتٍا البمدٓة تعتهد ادارة   .37
 ساسْ.ا ؿالىظاـ بشك

    
 

ظاـ الحالْ ٓعهؿ عمِ تحمٓؿ الهشكمت الهعقدة كتبسٓطٍا الى  .38
 كتسٍٓؿ فٍهٍا.
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الىظاـ الحالْ ٓعهؿ عمِ تصىٓؼ الهشاكؿ كاظٍار هدل خطكرة كؿ   .39
 هىٍا.

     

ظاـ الحالْ تحفز هتخذ القرار لٓتخذ قراران الهعمكهات الىاتجة عف الى  .40
 .حكٓها

     

 .في البمدية : مدى جودة المعمومات الناتجة عن النظام الحاليالسادسالمجال  
ا الىظاـ الحالْ تعد كافٓة كتغطْ جهٓع اقساـ   .41 الهعمكهات التْ ٓكفٌر

 العهؿ.
    

 

ا الىظاـ الحالْ هعمكهات حدٓثة.  .42       الهعمكهات التْ ٓكفٌر
الىظاـ الحالْ ٓساعد فْ تكفٓر الهعمكهات المزهة لتحدٓد أٌداؼ   .43

 البمدٓةكاستراتٓجٓة 
    

 

      العهؿ فْ البمدٓة. فْ أداءتستخدـ  التْ البراهج الهعمكهات ىظاـ ٓكفر  .44
ا الىظاـ بالجكدة الهطمقة  .45       تتصؼ الهعمكهات التْ ٓكفٌر
 اإلدارية القرارات اتخاذ وفاعمية المعمومات نظم تتيحيا التي المعمومات مةئ: مل السابعالمجال  

 البمدية في
      .اإلدآرة التخاذ القرارات البدائؿ تكفٓر عمِ الهعمكهات ىظاـٓعهؿ   .46
 األٌداؼ كرسـ كتحدٓد تخطٓط فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .47

 .لمبمدٓة الهمئهة االستراتٓجٓات
     

 بالعهؿ العمقة الكظٓفٓة ذات األىشطة ظٓـتى فْ الهعمكهات ىظاـٓقـك   .48
 .كأٌدافً

     

 لمعهمٓات تصكر كاضح كضع فْ اإلدارة الهعمكهات ىظاـٓساٌـ   .49
 .الكظٓفٓة لألىشطة كالهالٓة اإلدآرة

     

      .االتصاؿ عهمٓة فْ ةٓاإلدار  الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .50
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      .الركتٓىْ العهؿ تقمٓؿ فْ الهعمكهات ىظاـ ٓساعد  .51
 المعيقات التي تحد من استخدام نظم المعمومات الثامن: المجال  

عدـ تكفٓر التدٓرب الكافْ لمهكظفٓف عمِ كٓفٓة استخداـ ىظاـ   .52
 الهعمكهات.

     

هركٓزة ىظاـ الهعمكهات كعدـ الحٓرة فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهات   .53
 الهطمكبة.
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زة الحاسكب الهتكفرة فْ االقساـ الهختمفة لعدد ٍقمة اعداد اج  .54
ا.  الهعاهمت التْ تحتاج ٌذي االجٍزة الىجاٌز

     

      الهدة الهتاحة الستخداـ ىظاـ الهعمكهات غٓر كافٓة.  .55
      فة.عدـ الثقة بهقدرتٍا عمِ اىجاز االعهاؿ الهختم  .56
ىقص الكعْ كالخبرة الهحدكدة بدكر ىظـ الهعمكهات فْ تكفٓر   .57

 الخدهات.
     

      ضعؼ االعتهادات الهالٓة الهطمكبة لتكفٓر كتحدٓث ٌذي الىظـ   .58
      عدـ اقتىاع االدارة العمٓا بضركرة استخداـ ىظـ الهعمكهات.  .59
      ة الكفآةكثرة االعطاؿ باالجٍزة كالشبكات كعدـ تكفر الصٓاى  .60
عدـ اهتمؾ الهٍارات المزهة لتشغٓؿ كصٓاىة ىظـ الهعمكهات   .61

 الهحكسب.
     

      عدـ كجكد رقابة ككقآة فعالة عمِ ىظاـ الهعمكهات.  .62
      اإللكتركىٓة الحككهة إلقاهة المزهة الفىٓة القاعدة تكافر عدـ  .63



 

351 

 ذ القرارات البمديات من وجية نظرك؟في اتخا ةما آفاق تعزيز نظم المعمومات اإلداري
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 
 انتيت فقرات االسبانة مع الشكر

 
 الحسنالباحث: سفاح 
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 : قائهة بأسهاء السادة الهحكهٓف1محؽ ه
 

 مكان العمل الدرجة العممية االسم الرقم
 جاهعة القددس الهفتكحة دكتكراي فْ ادارة االعهاؿ د. هحهد تملكة  .3
 عة بٓر ٓزتجاه دكتكراي فْ ادارة االعهاؿ د. سهٓر بٓضكف   .5
 جاهعة القددس الهفتكحة دكتكراة ادارة عاهة  د. شاٌر عبٓد  .1
ؽ  د. هجٓد هىصكر   .4  جاهعة الىجاح الكطىٓة  دكتكراة تسٓك
 الجاهعة العربٓة االهٓركٓة دكتكراة اقتصاد د. آاد دلبح  .2
 جاهعة القددس الهفتكحة دكتكراة تربٓة كبحث عمهْ د. سائد ربآعة   .6
هاجسػػػػػػػػػػػػتٓر تىهٓػػػػػػػػػػػػة كبىػػػػػػػػػػػػػاء  بكراحهد أبك  أ.  .1

 هؤسسات
كزارة االتصػػػػػػػػػاالت كتكىكلكجٓػػػػػػػػػا 

 الهعمكهات
الجٍػػػػػػػػاز الهركػػػػػػػػزم لمحصػػػػػػػػاء  احصاءهاجستٓر  أ. هحهد قملكي  .2

 الفمسطٓىْ. 
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 التحميل االحصائي:
 

Frequencies 

 

Frequency Table 

 

 

 المسمى الوظيفي 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9.8 9.8 9.8 8 رئيس بلدية 

 19.5 9.8 9.8 8 رئيس قسم الحاسوب

 32.9 13.4 13.4 11 مدير بلدية

 100.0 67.1 67.1 55 رئيس دائرة

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 عدد سنوات العمل في المنصب

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  اتسنو 2اقل من  13 15.9 15.9 15.9 

سنوات 2-31  15 18.3 18.3 34.1 

سنوات 31أكثر من   54 65.9 65.9 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 المؤهل العلمي

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.9 4.9 4.9 4 ثانوية فأقل 

 12.2 7.3 7.3 6 دبلوم

 78.0 65.9 65.9 54 بكالوريس

 100.0 22.0 22.0 18 ماجستير فأعلى

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

 

 التخصص

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid علوم حاسوب -هندسة  22 26.8 26.8 26.8 

 56.1 29.3 29.3 24 تجارة واقتصاد

 63.4 7.3 7.3 6 علوم انسانية

 100.0 36.6 36.6 30 أخرى
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 التخصص

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid علوم حاسوب -هندسة  22 26.8 26.8 26.8 

 56.1 29.3 29.3 24 تجارة واقتصاد

 63.4 7.3 7.3 6 علوم انسانية

 100.0 36.6 36.6 30 أخرى

Total 82 100.0 100.0  

 
 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1a 82 2.00 5.00 3.8171 .68724 

q2a 82 2.00 5.00 3.8537 .77175 

q3a 82 1.00 5.00 3.8049 .98681 

q4a 82 1.00 5.00 3.3415 1.13550 

q5a 82 2.00 5.00 3.8659 .74969 

q6a 82 2.00 5.00 3.7805 .73744 

q7a 82 2.00 5.00 3.4024 .87291 

q8a 82 1.00 5.00 3.2927 .94918 

q9a 82 1.00 5.00 3.3902 .99077 

األجهزة المستخدمة في نظم 

البلديات المعلومات لدى 

 الرئيسية

82 2.11 5.00 3.6165 .59340 

Valid N (listwise) 82     
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Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1b 82 2.00 5.00 3.8171 .89067 

q2b 82 2.00 5.00 4.1220 .69193 

q3b 82 2.00 5.00 4.0366 .83806 

q4b 82 2.00 5.00 3.4512 .83374 

q5b 82 1.00 5.00 3.7805 .78606 

 50941. 3.8415 4.80 2.80 82 خصائص نظم المعلومات االدارية

Valid N (listwise) 82     

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1c 82 3.00 5.00 4.0244 .52058 

q2c 82 2.00 5.00 3.8171 .65032 

q3c 82 2.00 5.00 3.9756 .71966 

q4c 82 2.00 5.00 4.0000 .68493 

q5c 82 2.00 5.00 3.9390 .86563 

q6c 82 2.00 5.00 3.9268 .87179 

q7c 82 2.00 5.00 3.8659 .58293 

q8c 82 2.00 5.00 3.8171 .70497 

q9c 82 2.00 5.00 3.6098 .79747 

q10c 82 2.00 5.00 3.8415 .63769 

q11c 82 2.00 5.00 3.9878 .63817 

q12c 82 1.00 5.00 3.9756 .75319 

q13c 82 1.00 5.00 3.9268 .79784 

q14c 82 2.00 5.00 3.8537 .68713 

q15c 82 1.00 5.00 3.9390 .79112 

q16c 82 2.00 5.00 3.8171 .81843 

مدى االستفادة من نظم 

 المعلومات االدارية

82 2.69 4.81 3.8948 .48838 

Valid N (listwise) 82     
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1d 82 2.00 5.00 3.8537 .87661 

q2d 82 2.00 5.00 3.6707 .90342 

q3d 82 1.00 5.00 3.7439 .88626 

q4d 82 1.00 5.00 3.8293 .96615 

q5d 82 1.00 5.00 3.9756 .88855 

q6d 82 1.00 5.00 3.7439 1.00383 

جمع المعلومات وسرعة اتخاذ  طرق

 القرارات

82 2.00 5.00 3.8028 .75547 

Valid N (listwise) 82     

 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1e 82 2.00 5.00 3.5610 .99502 

q2e 82 1.00 5.00 3.5610 .98253 

q3e 82 1.00 5.00 3.6829 .82967 

q4e 82 1.00 5.00 3.4390 1.03157 

q5e 82 1.00 34.00 4.0488 3.49215 

q6e 82 1.00 5.00 3.5854 .91559 

انواع القرارات ودور النظام الحالي 

 فيها

82 1.83 8.83 3.6463 .97654 

Valid N (listwise) 82     
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Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1f 82 1.00 5.00 3.4756 .83482 

q2f 82 2.00 5.00 3.6098 .87144 

q3f 82 1.00 5.00 3.5732 .99419 

q4f 82 2.00 5.00 3.6707 .84700 

q5f 82 1.00 5.00 3.1951 1.08228 

الناتجة مدى جودة  المعلومات 

 عن النظام الحالي

82 1.80 4.60 3.5049 .77378 

Valid N (listwise) 82     

 
 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1g 82 1.00 5.00 3.5488 1.03223 

q2g 82 1.00 5.00 3.4268 .96903 

q3g 82 1.00 5.00 3.6585 .87798 

q4g 82 1.00 5.00 3.6098 1.00316 

q5g 82 2.00 5.00 3.8415 .80844 

q6g 82 2.00 5.00 3.7073 .85328 

مالئمة المعلومات التي تتيحها 

 النظم وفاعلية اتخاذ القرار 

82 1.50 5.00 3.6321 .70162 

Valid N (listwise) 82     
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1h 82 1.00 5.00 3.5000 1.05702 

q2h 82 1.00 5.00 3.5122 .99683 

q3h 82 1.00 5.00 3.3049 1.24414 

q4h 82 1.00 5.00 2.8780 1.04693 

q5h 82 1.00 5.00 2.8902 1.11118 

q6h 82 1.00 5.00 3.0122 1.05986 

q7h 82 2.00 5.00 3.3902 .99077 

q8h 82 1.00 5.00 3.1341 1.18386 

q9h 82 1.00 5.00 3.0610 1.27993 

q10h 82 1.00 5.00 3.2317 1.16850 

q11h 82 1.00 5.00 3.2195 1.08894 

q12h 82 1.00 5.00 3.3049 1.10765 

المعيقات التي تحد من استخدام نظم 

 المعلومات

82 1.25 4.50 3.2033 .75803 

Valid N (listwise) 82     

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

األجهزة المستخدمة في نظم 

البلديات الرئيسيةالمعلومات لدى   

82 2.11 5.00 3.6165 .59340 

 50941. 3.8415 4.80 2.80 82 خصائص نظم المعلومات االدارية

المعلومات  مدى االستفادة من نظم

 االدارية

82 2.69 4.81 3.8948 .48838 

جمع المعلومات وسرعة  طرق

 اتخاذ القرارات

82 2.00 5.00 3.8028 .75547 

انواع القرارات ودور النظام الحالي 

 فيها

82 1.83 8.83 3.6463 .97654 

مدى جودة  المعلومات الناتجة عن 

 النظام الحالي

82 1.80 4.60 3.5049 .77378 

الئمة المعلومات التي تتيحها النظم م

 وفاعلية اتخاذ القرار 

82 1.50 5.00 3.6321 .70162 

 49390. 3.7056 4.50 2.67 82 المجال الكلي 

Valid N (listwise) 82     
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Oneway ANOVA 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

األجهزة المستخدمة في 

ت لدى نظم المعلوما

لبلدايات الرئيسيةا  

 5.00 3.00 59224. 3.8750 8 رئيس بلدية

رئيس قسم 

 الحاسوب

8 3.5278 .63343 2.56 4.22 

 4.44 2.11 73718. 3.4141 11 مدير بلدية

 4.44 2.11 55715. 3.6323 55 رئيس دائرة

Total 82 3.6165 .59340 2.11 5.00 

خصائص نظم 

 المعلومات االدارية

بلدية رئيس  8 3.7250 .55485 3.00 4.60 

رئيس قسم 

 الحاسوب

8 3.9750 .39188 3.40 4.60 

 4.60 2.80 56182. 3.8182 11 مدير بلدية

 4.80 2.80 51595. 3.8436 55 رئيس دائرة

Total 82 3.8415 .50941 2.80 4.80 

مدى االستفادة من نظم 

 المعلومات االدارية

 4.31 3.00 41517. 3.8203 8 رئيس بلدية

رئيس قسم 

 الحاسوب

8 4.0391 .46163 3.38 4.81 

 4.63 2.75 59245. 3.8523 11 مدير بلدية

 4.81 2.69 48839. 3.8932 55 رئيس دائرة

Total 82 3.8948 .48838 2.69 4.81 

جمع المعلومات  طرق

 وسرعة اتخاذ القرارات

 4.33 3.00 48795. 3.8333 8 رئيس بلدية

يس قسم رئ

 الحاسوب

8 3.7292 .84954 2.00 4.33 

 5.00 2.00 84357. 4.0455 11 مدير بلدية

 5.00 2.00 76495. 3.7606 55 رئيس دائرة

Total 82 3.8028 .75547 2.00 5.00 

انواع القرارات ودور 

 النظام الحالي فيها

 8.83 2.17 1.94722 4.3750 8 رئيس بلدية

رئيس قسم 

 الحاسوب

8 3.5000 .86373 2.00 4.50 

 4.00 2.00 84924. 3.4697 11 مدير بلدية

 4.50 1.83 78613. 3.5970 55 رئيس دائرة

Total 82 3.6463 .97654 1.83 8.83 

مدى جودة  المعلومات 

الناتجة عن النظام 

 الحالي

 4.60 2.00 82115. 3.5000 8 رئيس بلدية

رئيس قسم 

 الحاسوب

8 3.4500 .91807 1.80 4.60 

 4.00 2.00 84853. 3.2000 11 مدير بلدية

 4.60 1.80 73742. 3.5745 55 رئيس دائرة

Total 82 3.5049 .77378 1.80 4.60 

مالئمة المعلومات التي 

تتيحها النظم وفاعلية 

 اتخاذ القرار 

 4.50 2.33 73159. 3.4792 8 رئيس بلدية

رئيس قسم 

 الحاسوب

8 3.6875 .82826 2.00 4.33 

 5.00 2.33 73064. 3.7121 11 مدير بلدية

 5.00 1.50 68994. 3.6303 55 رئيس دائرة

Total 82 3.6321 .70162 1.50 5.00 

 4.42 3.12 43096. 3.8011 8 رئيس بلدية المجال الكلي 
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رئيس قسم 

 الحاسوب

8 3.7012 .58651 2.82 4.38 

 4.50 2.67 56209. 3.6446 11 مدير بلدية

 4.50 2.67 48643. 3.7045 55 رئيس دائرة

Total 82 3.7056 .49390 2.67 4.50 
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Oneway 

Descriptives 

  
N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

األجهزة المستخدمة في نظم 

البلديات المعلومات لدى 

 الرئيسية

سنوات 2اقل من   13 3.5299 .48038 2.78 4.22 

سنوات 2-31  15 3.6222 .51228 2.89 4.22 

سنوات 31أكثر من   54 3.6358 .64371 2.11 5.00 

Total 82 3.6165 .59340 2.11 5.00 

خصائص نظم المعلومات 

 االدارية

سنوات 2اقل من   13 3.6769 .59743 2.80 4.40 

سنوات 2-31  15 3.7600 .53559 3.00 4.60 

سنوات 31أكثر من   54 3.9037 .47700 3.00 4.80 

Total 82 3.8415 .50941 2.80 4.80 

مدى االستفادة من نظم 

 المعلومات االدارية

سنوات 2اقل من   13 3.5673 .55870 2.69 4.31 

سنوات 2-31  15 3.8042 .45247 3.19 4.50 

سنوات 31أكثر من   54 3.9988 .44733 2.75 4.81 

Total 82 3.8948 .48838 2.69 4.81 

مع المعلومات وسرعة ج طرق

 اتخاذ القرارات

سنوات 2اقل من   13 3.5897 .66533 2.33 4.33 

سنوات 2-31  15 3.3778 1.14861 2.00 5.00 

سنوات 31أكثر من   54 3.9722 .57621 2.00 5.00 

Total 82 3.8028 .75547 2.00 5.00 

انواع القرارات ودور النظام 

 الحالي فيها

سنوات 2اقل من   13 3.2179 1.02601 1.83 4.50 

سنوات 2-31  15 3.7556 1.64976 2.00 8.83 

سنوات 31أكثر من   54 3.7191 .66810 2.00 4.50 

Total 82 3.6463 .97654 1.83 8.83 

مدى جودة  المعلومات الناتجة 

 عن النظام الحالي

سنوات 2اقل من   13 3.4923 .88172 2.00 4.60 

سنوات 2-31  15 3.4800 .64498 2.40 4.60 

سنوات 31أكثر من   54 3.5148 .79299 1.80 4.60 

Total 82 3.5049 .77378 1.80 4.60 

مالئمة المعلومات التي تتيحها 

 النظم وفاعلية اتخاذ القرار 

سنوات 2اقل من   13 3.4615 .50987 2.67 4.00 

سنوات 2-31  15 3.7222 .50657 2.83 4.50 

اتسنو 31أكثر من   54 3.6481 .78486 1.50 5.00 

Total 82 3.6321 .70162 1.50 5.00 

سنوات 2اقل من  المجال الكلي   13 3.5051 .51164 2.87 4.17 

سنوات 2-31  15 3.6460 .55389 2.82 4.42 

سنوات 31أكثر من   54 3.7704 .46621 2.67 4.50 

Total 82 3.7056 .49390 2.67 4.50 
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Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable 

(I) عذد 

 العمل سنوات

 المنصب في

(J) سنوات عذد 

 في العمل

 المنصب

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

سنوات 31-2  خصائص نظم المعلومات االدارية  -.08308- .19236 .911 -.5630- .3968 

سنوات 31أكثر من   -.22678- .15683 .356 -.6181- .1645 

سنوات 2-31 سنوات 2اقل من    .08308 .19236 .911 -.3968- .5630 

سنوات 31أكثر من   -.14370- .14816 .627 -.5134- .2259 

 31أكثر من 

 سنوات

سنوات 2اقل من   .22678 .15683 .356 -.1645- .6181 

سنوات 2-31  .14370 .14816 .627 -.2259- .5134 

مدى االستفادة من نظم المعلومات 

 االدارية
سنوات 2-31   -.23686- .17690 .412 -.6782- .2045 

سنوات 31أكثر من   -.43153-
*
 .14422 .014 -.7914- -.0717- 

سنوات 2-31 سنوات 2اقل من    .23686 .17690 .412 -.2045- .6782 

سنوات 31أكثر من   -.19468- .13625 .365 -.5346- .1453 

 31أكثر من 

 سنوات

سنوات 2اقل من   .43153
*
 .14422 .014 .0717 .7914 

سنوات 2-31  .19468 .13625 .365 -.1453- .5346 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

Oneway 

 

Descriptives 

  
N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

األجهزة المستخدمة في نظم 

البلديات المعلومات لدى 

ةالرئيسي  

 4.22 3.56 27962. 3.9444 4 ثانوية فأقل

 3.78 2.56 43176. 3.3889 6 دبلوم

 4.44 2.56 57149. 3.6811 54 بكالوريس

 5.00 2.11 70402. 3.4259 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.6165 .59340 2.11 5.00 

خصائص نظم المعلومات 

 االدارية

 4.60 3.60 50000. 3.8500 4 ثانوية فأقل

 4.00 3.20 34448. 3.5667 6 دبلوم

 4.80 2.80 54633. 3.8963 54 بكالوريس

 4.40 3.00 42977. 3.7667 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.8415 .50941 2.80 4.80 

دى االستفادة من نظم م

 المعلومات االدارية

 4.81 3.50 55989. 4.0156 4 ثانوية فأقل

 4.31 2.75 71453. 3.6563 6 دبلوم

 4.81 2.69 48096. 3.9433 54 بكالوريس

 4.44 3.00 41194. 3.8021 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.8948 .48838 2.69 4.81 

جمع المعلومات  طرق

ذ القراراتوسرعة اتخا  

 4.33 3.83 20972. 4.1250 4 ثانوية فأقل

 4.17 2.00 1.05629 3.3611 6 دبلوم
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 5.00 2.00 63962. 3.9383 54 بكالوريس

 5.00 2.00 91689. 3.4722 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.8028 .75547 2.00 5.00 

انواع القرارات ودور النظام 

 الحالي فيها

 8.83 3.83 2.34521 5.3333 4 ثانوية فأقل

 4.00 2.00 99256. 3.2778 6 دبلوم

 4.50 1.83 76619. 3.6883 54 بكالوريس

 4.00 2.00 76085. 3.2685 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.6463 .97654 1.83 8.83 

مدى جودة  المعلومات 

 الناتجة عن النظام الحالي

 4.20 3.20 47258. 3.8500 4 ثانوية فأقل

 4.00 2.00 93310. 3.1667 6 دبلوم

 4.60 1.80 76664. 3.5593 54 بكالوريس

 4.00 1.80 79377. 3.3778 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.5049 .77378 1.80 4.60 

مالئمة المعلومات التي تتيحها 

 النظم وفاعلية اتخاذ القرار 

 4.33 3.17 47871. 3.7083 4 ثانوية فأقل

 4.00 3.17 43033. 3.7222 6 دبلوم

 5.00 1.50 72246. 3.7068 54 بكالوريس

 4.17 2.00 72367. 3.3611 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.6321 .70162 1.50 5.00 

 4.28 3.98 16313. 4.1181 4 ثانوية فأقل المجال الكلي 

 3.97 2.67 61949. 3.4485 6 دبلوم

 4.50 2.87 48908. 3.7733 54 بكالوريس

 4.11 2.82 41791. 3.4963 18 ماجستير فأعلى

Total 82 3.7056 .49390 2.67 4.50 

 

 

 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

األجهزة المستخدمة في نظم 

البلديات الرئيسيةالمعلومات لدى   

Between 

Groups 

1.620 3 .540 1.566 .204 

Within Groups 26.902 78 .345   

Total 28.522 81    

 Between خصائص نظم المعلومات االدارية

Groups 

.716 3 .239 .917 .436 

Within Groups 20.303 78 .260   

Total 21.019 81    

مدى االستفادة من نظم المعلومات 

 االدارية

Between 

Groups 

.682 3 .227 .951 .420 

Within Groups 18.638 78 .239   

Total 19.319 81    
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جمع المعلومات وسرعة  طرق

 اتخاذ القرارات

Between 

Groups 

4.544 3 1.515 2.834 .044 

Within Groups 41.685 78 .534   

Total 46.229 81    

انواع القرارات ودور النظام الحالي 

 فيها

Between 

Groups 

14.863 3 4.954 6.195 .001 

Within Groups 62.381 78 .800   

Total 77.244 81    

مدى جودة  المعلومات الناتجة عن 

 النظام الحالي

Between 

Groups 

1.613 3 .538 .895 .448 

Within Groups 46.885 78 .601   

Total 48.498 81    

مالئمة المعلومات التي تتيحها النظم 

 وفاعلية اتخاذ القرار 

Between 

Groups 

1.695 3 .565 1.154 .333 

Within Groups 38.179 78 .489   

Total 39.874 81    

 Between المجال الكلي 

Groups 

2.113 3 .704 3.114 .031 

Within Groups 17.646 78 .226   

Total 19.759 81    

 

Oneway 

 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable 

(I) المؤهل 

 العلمي

(J) المؤهل 

 العلمي

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

جمع المعلومات وسرعة  طرق

 اتخاذ القرارات

 2.1123 -5845.- 459. 47189. 76389. دبلوم ثانوية فأقل

 1.2692 -8958.- 970. 37882. 18673. بكالوريس

 1.8075 -5019.- 460. 40410. 65278. ماجستير فأعلى

 5845. -2.1123- 459. 47189. -76389.- ثانوية فأقل دبلوم

 3218. -1.4761- 345. 31459. -57716.- بكالوريس

 8736. -1.0959- 991. 34462. -11111.- ماجستير فأعلى

 8958. -1.2692- 970. 37882. -18673.- ثانوية فأقل بكالوريس

 1.4761 -3218.- 345. 31459. 57716. دبلوم

 1.0346 -1025.- 149. 19897. 46605. ماجستير فأعلى

 5019. -1.8075- 460. 40410. -65278.- ثانوية فأقل ماجستير فأعلى

 1.0959 -8736.- 991. 34462. 11111. دبلوم

 1025. -1.0346- 149. 19897. -46605.- بكالوريس
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انواع القرارات ودور النظام الحالي 

 فيها

2.05556 دبلوم ثانوية فأقل
*
 .57726 .008 .4060 3.7051 

1.64506 بكالوريس
*
 .46341 .008 .3209 2.9693 

2.06481 ماجستير فأعلى
*
 .49434 .001 .6522 3.4774 

-2.05556- ثانوية فأقل دبلوم
*
 .57726 .008 -3.7051- -.4060- 

 6892. -1.5102- 768. 38484. -41049.- بكالوريس

 1.2139 -1.1954- 1.000 42157. 00926. ماجستير فأعلى

-1.64506- ثانوية فأقل بكالوريس
*
 .46341 .008 -2.9693- -.3209- 

 1.5102 -6892.- 768. 38484. 41049. دبلوم

 1.1153 -2757.- 401. 24339. 41975. ماجستير فأعلى

-2.06481- ثانوية فأقل ماجستير فأعلى
*
 .49434 .001 -3.4774- -.6522- 

 1.1954 -1.2139- 1.000 42157. -00926.- دبلوم

 2757. -1.1153- 401. 24339. -41975.- بكالوريس

 1.5469 -2077.- 200. 30702. 66959. دبلوم ثانوية فأقل المجال الكلي 

يسبكالور  .34478 .24647 .584 -.3595- 1.0491 

 1.3731 -1295.- 143. 26291. 62178. ماجستير فأعلى

 2077. -1.5469- 200. 30702. -66959.- ثانوية فأقل دبلوم

 2601. -9097.- 476. 20468. -32481.- بكالوريس

 5929. -6885.- 997. 22421. -04782.- ماجستير فأعلى

نوية فأقلثا بكالوريس  -.34478- .24647 .584 -1.0491- .3595 

 9097. -2601.- 476. 20468. 32481. دبلوم

 6469. -0929.- 214. 12945. 27699. ماجستير فأعلى

 1295. -1.3731- 143. 26291. -62178.- ثانوية فأقل ماجستير فأعلى

 6885. -5929.- 997. 22421. 04782. دبلوم

 0929. -6469.- 214. 12945. -27699.- بكالوريس

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Oneway 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

األجهزة 

المستخدمة في 

نظم المعلومات 

البلديات لدى 

 الرئيسية

علوم حاسوب -هندسة  22 3.5354 .49529 2.56 4.22 

 5.00 2.11 72817. 3.6204 24 تجارة واقتصاد

 4.22 3.89 12172. 4.1111 6 علوم انسانية

 4.44 2.78 57036. 3.5741 30 أخرى

Total 82 3.6165 .59340 2.11 5.00 

خصائص نظم 

المعلومات 

 االدارية

علوم حاسوب -هندسة  22 3.7909 .40227 3.00 4.60 

 4.40 3.00 45485. 3.7917 24 تجارة واقتصاد

 4.60 3.80 30111. 4.2667 6 علوم انسانية

 4.80 2.80 62164. 3.8333 30 أخرى

Total 82 3.8415 .50941 2.80 4.80 

مدى االستفادة 

من نظم 

المعلومات 

 االدارية

علوم حاسوب -هندسة  22 3.8409 .42113 2.75 4.31 

 4.50 3.00 34146. 4.0469 24 تجارة واقتصاد

 4.81 3.56 58318. 4.0833 6 علوم انسانية

 4.81 2.69 58575. 3.7750 30 أخرى

Total 82 3.8948 .48838 2.69 4.81 



 

345 

جمع  طرق

المعلومات 

وسرعة اتخاذ 

 القرارات

علوم حاسوب -هندسة  22 3.7197 .71711 2.00 4.33 

 5.00 3.00 57298. 4.0694 24 تجارة واقتصاد

 4.33 3.83 22973. 4.0833 6 علوم انسانية

 5.00 2.00 90938. 3.5944 30 أخرى

Total 82 3.8028 .75547 2.00 5.00 

انواع القرارات 

ودور النظام 

 الحالي فيها

علوم حاسوب -هندسة  22 3.9697 1.29880 2.00 8.83 

 4.50 2.17 54489. 3.8472 24 تجارة واقتصاد

 4.17 3.83 13944. 3.9167 6 علوم انسانية

 4.50 1.83 92959. 3.1944 30 أخرى

Total 82 3.6463 .97654 1.83 8.83 

مدى جودة  

المعلومات 

الناتجة عن 

 النظام الحالي

علوم حاسوب -هندسة  22 3.5182 .79680 1.80 4.60 

 4.60 2.00 66790. 3.6500 24 تجارة واقتصاد

 4.00 3.00 36697. 3.5667 6 علوم انسانية

ىأخر  30 3.3667 .89301 1.80 4.60 

Total 82 3.5049 .77378 1.80 4.60 

مالئمة 

المعلومات التي 

تتيحها النظم 

وفاعلية اتخاذ 

 القرار 

علوم حاسوب -هندسة  22 3.6894 .61139 2.00 4.50 

 4.33 2.33 71809. 3.6181 24 تجارة واقتصاد

 4.33 3.50 43033. 3.7778 6 علوم انسانية

ىأخر  30 3.5722 .80787 1.50 5.00 

Total 82 3.6321 .70162 1.50 5.00 

علوم حاسوب -هندسة المجال الكلي   22 3.7234 .46905 2.67 4.42 

 4.38 3.09 38184. 3.8062 24 تجارة واقتصاد

 4.28 3.78 23875. 3.9722 6 علوم انسانية

 4.50 2.82 59234. 3.5586 30 أخرى

Total 82 3.7056 .49390 2.67 4.50 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

األجهزة المستخدمة في نظم 

البلديات الرئيسيةالمعلومات لدى   

Between 

Groups 

1.667 3 .556 1.614 .193 

Within Groups 26.855 78 .344   

Total 28.522 81    

خصائص نظم المعلومات 

 االدارية

Between 

Groups 

1.203 3 .401 1.578 .201 

Within Groups 19.817 78 .254   

Total 21.019 81    

مدى االستفادة من نظم المعلومات 

 االدارية

Between 

Groups 

1.263 3 .421 1.818 .151 

Within Groups 18.057 78 .231   

Total 19.319 81    

جمع المعلومات وسرعة  طرق

راراتاتخاذ الق  

Between 

Groups 

3.633 3 1.211 2.217 .093 
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Within Groups 42.596 78 .546   

Total 46.229 81    

انواع القرارات ودور النظام 

 الحالي فيها

Between 

Groups 

9.834 3 3.278 3.793 .014 

Within Groups 67.410 78 .864   

Total 77.244 81    

لناتجة مدى جودة  المعلومات ا

 عن النظام الحالي

Between 

Groups 

1.105 3 .368 .606 .613 

Within Groups 47.393 78 .608   

Total 48.498 81    

مالئمة المعلومات التي تتيحها 

 النظم وفاعلية اتخاذ القرار 

Between 

Groups 

.312 3 .104 .205 .893 

Within Groups 39.562 78 .507   

Total 39.874 81    

 Between المجال الكلي 

Groups 

1.325 3 .442 1.869 .142 

Within Groups 18.434 78 .236   

Total 19.759 81    

 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

 انواع القرارات ودور النظام الحالي فيها

effSccS 

(I) التخصص (J) التخصص 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

علوم حاسوب -هندسة  9066. -6616.- 978. 27440. 12247. تجارة واقتصاد 

 1.2765 -1.1704- 999. 42816. 05303. علوم انسانية

77525. أخرى
*
 .26094 .038 .0296 1.5209 

علوم  -هندسة تجارة واقتصاد

 حاسوب

-.12247- .27440 .978 -.9066- .6616 

 1.1431 -1.2819- 999. 42432. -06944.- علوم انسانية

 1.3803 -0747.- 096. 25459. 65278. أخرى

علوم  -هندسة علوم انسانية

 حاسوب

-.05303- .42816 .999 -1.2765- 1.1704 

 1.2819 -1.1431- 999. 42432. 06944. تجارة واقتصاد

 1.9102 -4658.- 395. 41575. 72222. أخرى

علوم  -هندسة أخرى

 حاسوب

-.77525-
*
 .26094 .038 -1.5209- -.0296- 

 0747. -1.3803- 096. 25459. -65278.- تجارة واقتصاد

 4658. -1.9102- 395. 41575. -72222.- علوم انسانية

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Oneway 

 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 
  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

األجهزة المستخدمة 

في نظم المعلومات 

البلديات لدى 

 الرئيسية

 5.00 3.00 4.2908 3.4376 18498. 55494. 3.8642 9 طوباس

 4.44 2.11 3.7768 2.5565 25803. 72981. 3.1667 8 اريحا

 4.22 3.22 4.2605 3.2210 20218. 49524. 3.7407 6 البيرة

 4.22 2.56 4.0735 2.9424 23111. 61147. 3.5079 7 رام هللا

 4.11 3.44 4.2406 3.5372 12669. 28328. 3.8889 5 سلفيت

 4.22 2.56 4.1706 3.1627 21311. 60276. 3.6667 8 نابلس

 4.22 3.00 4.0532 3.2166 17096. 45231. 3.6349 7 طولكرم

 4.22 2.56 4.1347 3.2974 18155. 54465. 3.7160 9 جنين

 4.44 2.11 3.8619 2.7825 23857. 75441. 3.3222 10 الخليل

 4.22 2.89 4.1680 2.7949 26708. 65420. 3.4815 6 بيت لحم

 4.22 3.56 4.2298 3.6750 11336. 29991. 3.9524 7 قلقيلية

Total 82 3.6165 .59340 .06553 3.4861 3.7469 2.11 5.00 

خصائص نظم 

 المعلومات االدارية

 4.60 3.00 4.1607 3.3504 17568. 52705. 3.7556 9 طوباس

 4.60 2.80 4.1615 3.1385 21630. 61179. 3.6500 8 اريحا

 4.40 3.80 4.3209 3.8125 09888. 24221. 4.0667 6 البيرة

 4.60 3.40 4.2924 3.5933 14286. 37796. 3.9429 7 رام هللا

 4.60 3.00 4.5685 2.7915 32000. 71554. 3.6800 5 سلفيت

 4.60 3.40 4.4047 3.6953 15000. 42426. 4.0500 8 نابلس

 4.40 3.80 4.1962 3.7467 09184. 24300. 3.9714 7 طولكرم

 4.60 3.00 4.3682 3.4985 18856. 56569. 3.9333 9 جنين

 4.60 2.80 4.1336 3.3464 17397. 55015. 3.7400 10 الخليل

 4.40 3.00 3.9363 2.7970 22161. 54283. 3.3667 6 بيت لحم

 4.80 3.40 4.5066 3.6077 18369. 48599. 4.0571 7 قلقيلية

Total 82 3.8415 .50941 .05625 3.7295 3.9534 2.80 4.80 

مدى االستفادة من 

نظم المعلومات 

 االدارية

 4.31 3.00 4.1423 3.5382 13098. 39294. 3.8403 9 طوباس

 4.63 2.75 4.3076 3.2081 23249. 65758. 3.7578 8 اريحا

 4.50 3.50 4.3308 3.5025 16111. 39463. 3.9167 6 البيرة

 4.81 3.38 4.5241 3.7259 16309. 43151. 4.1250 7 رام هللا

 4.31 3.75 4.2359 3.7141 09396. 21010. 3.9750 5 سلفيت

 4.81 3.50 4.3956 3.7763 13096. 37041. 4.0859 8 نابلس

 4.31 3.38 4.3407 3.7486 12100. 32014. 4.0446 7 طولكرم

 4.81 3.50 4.3051 3.7366 12325. 36975. 4.0208 9 جنين

 4.63 2.75 4.2285 3.3340 19770. 62517. 3.7813 10 الخليل

 4.25 3.19 4.0129 3.0912 17928. 43913. 3.5521 6 بيت لحم

 4.63 2.69 4.4634 3.0188 29518. 78098. 3.7411 7 قلقيلية

Total 82 3.8948 .48838 .05393 3.7875 4.0021 2.69 4.81 
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جمع  طرق

المعلومات وسرعة 

القرارات اتخاذ  

 4.33 3.00 4.2053 3.4984 15327. 45980. 3.8519 9 طوباس

 5.00 2.00 4.7013 3.1320 33184. 93859. 3.9167 8 اريحا

 5.00 2.00 4.8002 2.5331 44096. 1.08012 3.6667 6 البيرة

 4.33 3.83 4.2219 3.9210 06148. 16265. 4.0714 7 رام هللا

 4.33 3.17 4.5409 3.3924 20683. 46248. 3.9667 5 سلفيت

 4.33 2.83 4.3246 3.5087 17252. 48795. 3.9167 8 نابلس

 4.33 2.83 4.3660 3.4436 18848. 49868. 3.9048 7 طولكرم

 4.33 3.17 4.2639 3.6990 12249. 36747. 3.9815 9 جنين

 5.00 2.00 4.6378 3.0622 34823. 1.10121 3.8500 10 الخليل

 4.33 2.00 4.0598 1.8291 43390. 1.06284 2.9444 6 بيت لحم

 4.33 2.33 4.3471 2.7481 32675. 86450. 3.5476 7 قلقيلية

Total 82 3.8028 .75547 .08343 3.6369 3.9688 2.00 5.00 

انواع القرارات ودور 

 النظام الحالي فيها

 8.83 2.17 5.7367 2.9299 60858. 1.82574 4.3333 9 طوباس

 4.00 2.00 3.8945 2.3555 32543. 92045. 3.1250 8 اريحا

 4.50 2.00 4.5721 2.7612 35224. 86281. 3.6667 6 البيرة

 4.00 2.33 4.2493 3.1317 22837. 60422. 3.6905 7 رام هللا

 4.50 3.33 4.6258 3.5075 20138. 45031. 4.0667 5 سلفيت

 4.50 2.67 4.2243 3.3590 18298. 51755. 3.7917 8 نابلس

 4.50 2.33 4.3903 3.1335 25680. 67944. 3.7619 7 طولكرم

 4.50 2.67 4.2582 3.4084 18426. 55277. 3.8333 9 جنين

 4.00 2.00 3.9244 2.5422 30551. 96609. 3.2333 10 الخليل

 4.50 2.50 4.1118 2.3327 34605. 84765. 3.2222 6 بيت لحم

 4.50 1.83 4.4848 2.3724 43165. 1.14203 3.4286 7 قلقيلية

Total 82 3.6463 .97654 .10784 3.4318 3.8609 1.83 8.83 

مدى جودة  

المعلومات الناتجة 

 عن النظام الحالي

 4.60 2.00 4.1597 2.9514 26200. 78599. 3.5556 9 طوباس

 4.00 2.00 3.5911 2.1089 31339. 88641. 2.8500 8 اريحا

 4.60 2.40 4.4233 2.8433 30732. 75277. 3.6333 6 البيرة

 4.00 1.80 4.1084 2.6916 28950. 76594. 3.4000 7 رام هللا

 4.60 3.00 4.5911 2.9289 29933. 66933. 3.7600 5 سلفيت

 4.60 2.40 4.2844 3.2156 22599. 63920. 3.7500 8 نابلس

 4.60 1.80 4.4341 2.7659 34087. 90185. 3.6000 7 طولكرم

 4.60 2.40 4.1707 3.1626 21858. 65574. 3.6667 9 جنين

 4.00 2.00 3.5812 2.3788 26575. 84037. 2.9800 10 الخليل

 4.60 3.40 4.3740 3.4260 18439. 45166. 3.9000 6 بيت لحم

 4.60 3.20 4.3879 3.2693 22857. 60474. 3.8286 7 قلقيلية

Total 82 3.5049 .77378 .08545 3.3349 3.6749 1.80 4.60 

مالئمة المعلومات 

التي تتيحها النظم 

 وفاعلية اتخاذ القرار 

 4.50 2.33 4.0797 2.9943 23534. 70601. 3.5370 9 طوباس

 5.00 2.33 4.1871 2.7295 30820. 87173. 3.4583 8 اريحا

 4.33 2.83 4.4392 3.2274 23570. 57735. 3.8333 6 البيرة

 4.33 2.00 4.4896 3.0342 29738. 78680. 3.7619 7 رام هللا

 4.50 2.33 4.5439 2.5894 35198. 78705. 3.5667 5 سلفيت

 4.33 2.67 4.3361 3.4556 18617. 52658. 3.8958 8 نابلس

 4.33 2.00 4.4896 3.0342 29738. 78680. 3.7619 7 طولكرم
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 4.50 2.67 4.2222 3.4074 17666. 52997. 3.8148 9 جنين

 5.00 2.33 4.1599 3.0067 25489. 80603. 3.5833 10 الخليل

 4.33 3.67 4.1186 3.6037 10015. 24533. 3.8611 6 بيت لحم

 3.67 1.50 3.5518 2.2578 26442. 69958. 2.9048 7 قلقيلية

Total 82 3.6321 .70162 .07748 3.4780 3.7863 1.50 5.00 

 4.42 3.12 4.1325 3.5069 13565. 40695. 3.8197 9 طوباس المجال الكلي 

 4.50 2.67 3.9216 2.9140 21307. 60265. 3.4178 8 اريحا

 4.38 2.82 4.3638 3.2145 22356. 54760. 3.7892 6 البيرة

 4.28 2.90 4.1988 3.3726 16883. 44667. 3.7857 7 رام هللا

 4.42 3.43 4.3367 3.3502 17766. 39725. 3.8434 5 سلفيت

 4.38 3.09 4.2298 3.5293 14812. 41896. 3.8795 8 نابلس

 4.38 2.90 4.2379 3.3848 17433. 46124. 3.8114 7 طولكرم

 4.42 3.09 4.1632 3.5415 13479. 40438. 3.8524 9 جنين

 4.50 2.67 3.9395 3.0576 19492. 61640. 3.4986 10 الخليل

 4.38 3.06 4.0298 2.9211 21565. 52824. 3.4754 6 بيت لحم

 4.17 2.92 4.1267 3.1476 20005. 52930. 3.6372 7 قلقيلية

Total 82 3.7056 .49390 .05454 3.5970 3.8141 2.67 4.50 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

مة في نظم األجهزة المستخد

البلديات المعلومات لدى   

ةالرئيسي  

Between Groups 4.594 10 .459 1.363 .215 

Within Groups 23.928 71 .337   

Total 28.522 81    

خصائص نظم المعلومات 

 االدارية

Between Groups 3.190 10 .319 1.270 .264 

Within Groups 17.829 71 .251   

Total 21.019 81    

مدى االستفادة من نظم المعلومات 

 االدارية

Between Groups 2.174 10 .217 .900 .537 

Within Groups 17.145 71 .241   

Total 19.319 81    

جمع المعلومات وسرعة  طرق

 اتخاذ القرارات

Between Groups 6.239 10 .624 1.108 .369 

Within Groups 39.991 71 .563   

Total 46.229 81    

انواع القرارات ودور النظام 

 الحالي فيها

Between Groups 11.016 10 1.102 1.181 .318 

Within Groups 66.228 71 .933   

Total 77.244 81    

مدى جودة  المعلومات الناتجة 

 عن النظام الحالي

Between Groups 9.160 10 .916 1.653 .109 

Within Groups 39.338 71 .554   

Total 48.498 81    
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مالئمة المعلومات التي تتيحها 

 النظم وفاعلية اتخاذ القرار 

Between Groups 5.722 10 .572 1.189 .313 

Within Groups 34.153 71 .481   

Total 39.874 81    

 Between Groups 2.255 10 .225 .915 .525 المجال الكلي 

Within Groups 17.504 71 .247   

Total 19.759 81    

 

 

Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.846 9 

 
 

 

Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.617 5 

 

 

Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.919 16 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.902 6 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.615 6 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 5 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.850 6 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 65 
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 فيرس الملحق 
 

 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق
 

 351 .....االستباىة بصكرتٍا الىٍائٓة..................................... 3.1
 353 قائهة بأسهاء السادة الهحكهٓف...................................... 1.1
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