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  الالمركزیةنظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها على  
  دراسة تطبیقیة على وزارة المالیة في قطاع غزة

  ملخص البحث
نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها على الالمركزیة  هذه الدراسة إلى قیاس مدى مالءمة هدفت

ولتحقیق أهداف الدراسة تم تصمیم وتطویر استبانه تتكون من  .  في وزارة المالیة في قطاع غزة
  .رض جمع البیانات وقیاس متغیرات الدراسةفقرة لغ) 62(

،  استرجع منها ) 104(ستبانة على أفراد العینة البالغ عددهم یع االولقد تم توز  استبانة، ) 79(موظفًا
للقیام بالتحلیل اإلحصائي لهذه الدراسة، وذلك ) SPSS(وتم االعتماد على الحزمة اإلحصائیة 

مقاییس اإلحصاء الوصفي، معامل ارتباط سیبرمان وتحلیل  :باستخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة 
  .التباین

المادیة، (توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن متطلبات نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة 
عالیة من وجهة نظر المبحوثین، ووجود عالقة ذات  تتمتع بكفاءة) یة، البشریة، التنظیمیةالبرمج

. م المعلومات اإلداریة المحوسبة والالمركزیة في وزارة المالیة في قطاع غزةة بین نظیداللة إحصائ
أثر نظم المعلومات اإلداریة " كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة حول 

الجنس، (تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة " المحوسبة على الالمركزیة في وزارة المالیة في قطاع غزة
  ).الخبرة، المؤهل الوظیفي، المستوى العلمي العمر،

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أهمها
العمل على تحدیث البرمجیات بما یتناسب مع حاجات العمل بالدائرة وبحیث تغطي  .1

 .البرمجیات كافة النشاطات التي تقوم بها الدائرة
 .مالئمة لمستلزمات العمل واحتیاجاتهضرورة تحسین الشبكة بالدائرة بحیث تصبح سرعتها  .2
ضرورة تطویر نظام المعلومات اإلداري المحوسب بحیث یعطي الفرصة للمرؤوسین للتعبیر  .3

تاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات ٕ  .عن رأیهم وا
  
  
  



 د 
 

The  Computer Based Management  Information systems and Its 
impact on Decentralization. 

Empirical study in the Ministry of Finance in Gaza Strip  
 

Abstract  
 

This study aimed to measure the computer based management 
information systems and its impact in decentralization in the ministry of 
finance in Gaza strip. To achieve the objectives of the study, a questionnaire 
of (62) paragraph, for the purpose of data collection and measurement of 
study variables, was designed and developed. 
The questionnaires were distributed to all staff (104) who plays an important 
roles in management field, recalled out of them (79) questionnaires, and rely 
of the Statistical Package of Social science (SPSS) for statistical analysis of 
this study, using the following statistical methods: descriptive statistical 
measures, Spearman correlation factor, and variance analysis. 
The study has achieved several and important results, That the requirements 
of computerized management information systems (hardware, software, 
human, organizational) has a high effectiveness from the viewpoint of the 
respondents, and there is  a statistically significant relationship between the 
computerized management information systems and decentralization in the 
Ministry of Finance in the Gaza Strip. The study also found that there was 
no statistically significant relationship on "The impact of computerized 
information systems in decentralization"  in the Ministry of Finance in the 
Gaza Strip, due to the demographic variables (gender, age, experience, 
experience, functional level). 
The study has concluded a series of recommendations including the 
following : 

1- Work to update all the software in order to match all department need, 
to cover all activities undertaken by the ministry  . 

2- It is important to improve the network of the ministry  so that the data 
rate appropriate to the requirements of work and needs. 

3- The need to develop computerized management information system 
so as to give subordinates the opportunity to express their views and 
give them the opportunity to participate in decision-making. 
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إن المؤسسات التقلیدیة الكبیرة التي أنشئت قبل االنتشار الواسع لتطبیقات تكنولوجیا 

بطء وعدم دقة انتقال المعلومات من اإلدارة العلیا إلى المعلومات في المجاالت اإلداریة تعاني من 
اإلدارة التشغیلیة عبر اإلدارة الوسطى داخل المؤسسة، وذلك بسبب إتباعها السیاسات التقلیدیة في 
اإلدارة، التي لم تعد قادرة على منح المؤسسة میزة تنافسیة تساعدها على المنافسة وتحقیق األهداف، 

  .اإلدارة في تحقیق األهدافمما انعكس على كفاءة 
من ولكن في اآلونة األخیرة وبعد التوجه الواضح في انتشار نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة، فإنه 

بشكل نظري توجه المؤسسات إلى التقلیل من المستویات اإلداریة وذلك لما توفره نظم  المتوقع
دارة التشغیلیة، بل تجاوزت توقعاتهم إلى المعلومات اإلداریة المحوسبة من التواصل مباشرة مع اإل

أبعد من ذلك من حیث التوجه إلى الالمركزیة والتوسع في منح صالحیات اتخاذ القرارات إلى اإلدارة 
في المستویات الدنیا وذلك لما توفره التكنولوجیا المتقدمة لإلدارة العلیا من أسالیب الرقابة التي 

جهة، وكذلك سرعة ودقة وسهولة الحصول على المعلومات  تمنحهم الثقة في منح الصالحیات من
لإلدارة الدنیا من جهة أخرى، كل ذلك یساهم ویشجع في توجه اإلدارة العلیا إلى أسلوب الالمركزیة 
في اتخاذ القرارات وتفویض الصالحیات والتفرغ للتفكیر في اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة الهامة التي 

  ). (Louden,P83,2004 تواجه المؤسسة
  

لقد فرض هذا التطور على الدول والمؤسسات تطویر سیاستها العامة بما یتوافق ومتطلبات 
العصر الحدیث، وكذلك تطویر اآللیات والوسائل التقنیة المستخدمة لمتابعة تنفیذ تلك السیاسات 

قیق أعلى كفاءة ولإلشراف على سیر العمل في الدوائر الحكومیة، بما یكفل القیام بمسؤولیتها وتح
  .ممكنة ألداء العمل الحكومي لدیها

فهناك من یرى أن حكومة القرن الحادي والعشرین تختلف اختالفًا جوهریًا عن حكومات  القرن  
تفویض "بأنها ) 126،ص2003الفرا وآخرون،( العشرین وذلك بالتوجه إلى الالمركزیة، حیث عرفها

التحول من المركزیة إلى الالمركزیة من خالل تبنى مفهوم ، ویتم "السلطة إلى مستویات إداریة أدنى
المشاركة وتفویض الصالحیات، وذلك بافتراض أن الالمركزیة أكثر فاعلیة على مستوى المنظمة 
وعلى مستوى الدول، فهناك نماذج من الدول المتقدمة والممتدة على مساحة جغرافیة شاسعة یتمتع 

  .یحة نتیجة إلتباعها أسلوب الالمركزیة في العملیات اإلداریةمواطنوها بخدمات إداریة ممیزة ومر 
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بأن تطبیق مبدأ الالمركزیة یؤدي إلى فتح آفاق جدیدة وفاعلة لتقدیم  Krishna(2010)فقد رأى 
حیث أظهرت دراسته أن الالمركزیة  Wilmar(2009)الخدمات الصحیة في نیبال، وقد اتفق معه 

وأوجدت نوع من تفویض السلطات إلى حكام  األقالیم والمدراء قد خففت من الفقر في أندونیسیا 
التي أجریت في الوالیات المتحدة بأن الالمركزیة   Stinnette(1993)العمومیین، وقد أظهرت دراسة 

ستساهم في تحسین الیات اتخاذ القرارات، وستزید من الترزام الهیئات، وتضاعف من الشعور 
  .بالمسئولیة

  
جمیع الحاالت الن بعض المؤسسات تعتمد  ة ال تعتبر  األسلوب األمثل فيولكن الالمركزی 

على اتخاذ المدراء لقرارات حساسة ومهمة مع عدم توفر اآللیة المناسبة للرقابة مما یدفع المدراء في 
المستویات اإلداریة  العلیا إلى عدم تفویض تلك الصالحیات في اتخاذ القرارات إلى المدراء في 

في الدراسة التي أجرتها حول  McGriff(1993)فقد أظهرت دراسة . ت اإلداریة الدنیاالمستویا
النظام التعلیمي المتبع في دیترویت في الوالیات المتحدة، بأنه أهلي دیترویت قد اتبعوا مبدأ 
الالمركزیة في البدایة، ولكن الالمركزیة لم تقم باخراج النتائج المرجوة، ومن ثم فقد اتجهوا إلى 

  .المركزیة مرة أخرى
ویرى البعض  بأن المركزیة تكون مناسبة في طور اإلنشاء، ومن ثم اإلنتقال التدریجي إلى  

بأن الیابان قد اتبعت النظام المركزي في البدایة ومن  Muta(2000)الالمركزیة، فقد أظهرت دراسة 
ومن هنا تجد اإلشارة إلى أن . ثم اتجهت إلى الالمركزیة، من أجل اإلرتقاء في العملیات التعلیمیة

تطبیق المركزیة ال یعتبر مؤشر سيء في ذاته، كما أن الالمركزیة ال تكون ناجعة في جمیع 
في دراسته التي أجراها في أوغندا، بأن الالمركزیة ال  Godwin(2001)الظروف، فقد أوضح  

في القطاع العام، ولكنها قادرة تعتبر عالجًا سحریًا لحل المشاكل ومواجهة التحدیات إلعداد الموازنة 
 . على خلق سیاقات جدیدة لها القدرة على تحسین إعداد الموازنة في الدول النامیة

وتعتبر وزارة المالیة من الوزارات الرائدة والفاعلة في قطاع غزة، لكونها ترتبط بعالقة إداریة          
عدید من المؤسسات التجاریة والغیر وتنظیمیة مع جمیع الوزارات داخل الوطن، من ناحیة، وال

ولكون االنتشار الجغرافي للمؤسسة یعتبر من العوامل التي تدعو لتبني .  حكومیة من ناحیة، أخرى
، فإن وزارة المالیة تتجه لتبنى مفهوم الالمركزیة  (Certo,1992,p301 )مفهوم الالمركزیة كما یرى 

ارة المالیة في تبني مفهوم المركزیة في القرارات بشكل عام، مع األخذ بعین االعتبار خصوصیة وز 
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التي تتعلق وتربط باألمور المالیة، مع العلم بأن المزج بین المفهومین في اتخاذ القرارات ال یؤدي إلى 
  . (Eyre, 1986, p80)التنافر بل یؤدي إلى التكامل من أجل تحقیق أهداف المؤسسة 

  
م الالمركزیة، فإنها تحتاج إلى وجود نظام رقابي یراقب ولكي تنجح وزارة المالیة في تبني مفهو 

 .  (McFarland, 1974,P 200)ویضمن تطبیق السیاسات العامة التي تتبعها الوزارة

ومما سبق فإن تطبیق مبدأ الالمركزیة، یستوجب توفیر نظام رقابي یكفل متابعة  ومراقبة        
ة وفق السیاسات الموضوعة، ومن هنا تنشأ الحاجة لتوفر اإلدارة العلیا لسیر تنفیذ العملیات اإلداری

نظام معلومات إداري لما له من تأثیر إیجابي على تطویر  إجراءات العمل اإلداري من ناحیة كما 
في دراسته، كما أن توظیف تقنیات االتصال الحدیثة یساهم في سرعة أداء ) 2008(وضح الذیابي

وتجدر اإلشارة   .في دراسته)  2008(یة األخرى كما أوضح طبشالمهام في اتخاذ القرارات من الناح
هنا أن نظم المعلومات اإلدرایة المحوسبة تساهم في رفع درجة الالمركزیة بشكل عام، ولكنها لیست 

في دراسته التي أجریت في الفلبین، أن نوعیة    Alinio(2008)العامل المؤثر الوحید، فقد أوضح 
كل التنظیمي في المؤسسة لها أثر كبیر في تطبیق الالمركزیة، كما أن الموارد القیادة اإلداریة والهی

بین في دراسته التي أجراها في  Chandrannuj(2004)المالیة تسهل تطبیق الالمركزیة، ولكن 
  .تایالند، أن األفراد العاملین، والمشاركة الشعبیة لها أثر أیضًا في تطبیق مبدأ الالمركزیة

  
  

هذا اإلطار فإن الباحث سیقوم بدراسة عناصر نظم المعلومات اإلداریة  ومن هنا وفي
) العنصر المادي، العنصر البرمجي، العنصر البشري، العنصر التنظیمي(المحوسبة والمتمثلة ب

  .بالتطبیق على وزارة المالیة بغزة  وأثر كل منهم على الالمركزیة
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دراسة بمحاولة التعرف على مدى مالئمة نظم المعلومات اإلداریة تتلخص مشكلة ال

المستلزمات المادیة ،المستلزمات البرمجیة،المستلزمات البشریة،والمستلزمات (المحوسبة متمثلًة ب
للمهام المناطة بالموظفین في وزارة المالیة،  كذلك بحث أثر تلك النظم ومساهمتها في ) التنظیمیة

  .زیةرفع درجة الالمرك
    

 
  .درجة الالمركزیة: المتغیر التابع .1
المستلزمات ( نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة، ولقد اشتملت على : المتغیر المستقل .2

 ).المادیة، المستلزمات البرمجیة، المستلزمات البشریة، المستلزمات التنظیمیة
 

 
تتمیز المستلزمات المادیة التابعة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها مالئمة  :األولىالفرضیة 

  .إلنجاز المهام من وجهة نظر المدراء في وزارة المالیة في قطاع غزة 
تتمیز المستلزمات البرمجیة التابعة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها  :الفرضیة الثانیة

  . جاز المهام من وجهة نظر المدراء في وزارة المالیة في قطاع غزةمالئمة إلن
تتمیز المستلزمات البشریة التابعة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها مالئمة : الفرضیة الثالثة

  . إلنجاز المهام من وجهة نظر المدراء في وزارة المالیة في قطاع غزة
ات التنظیمیة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها مالئمة تتمیز المستلزم: الفرضیة الرابعة

  . إلنجاز المهام من وجهة نظر المدراء في وزارة المالیة في قطاع غزة
درجة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة و "  :الفرضیة الخامسة

  ." الالمركزیة في وزارة المالیة في قطاع غزة
أثر نظم ( توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصورات المبحوثین حول : الفرضیة السادسة

  -:تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة التالیة) المعلومات اإلداریة المحوسبة على الالمركزیة 
  .الجنس .1
 .العمر .2

 .المستوى التعلیمي .3
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 .سنوات الخبرة .4

 .المستوى الوظیفي .5
 
 

التعرف على مدى مالءمة المستلزمات المستخدمة في نظم المعلومات اإلداریة  .1
إلنجاز المهام المناطة بالمدراء العاملین في ) المادیة، البرمجیة، البشریة، التنظیمیة(المحوسبة

  .وزارة المالیة في قطاع غزة
من وجهة نظر المدراء العلمین   التعرف على درجة الالمركزیة المتبعة في وزارة المالیة .2

  .بها
التعرف أثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على درجة الالمركزیة من وجهة نظر  .3

  .المدراء العاملین في وزارة المالیة
التعرف على أثر المتغیرات الدیموغرافیة لتصورات المبحوثین في وزارة المالیة في قطاع  .4

المادیة، البرمجیة، (خدمة في نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة غزة نحو المستلزمات المست
  ).البشریة، التنظیمیة

التعرف على أثر المتغیرات الدیموغرافیة لتصورات المبحوثین في وزارة المالیة في قطاع  .5
  .غزة على درجة الالمركزیة

  
 
سات واألبحاث التي تتناول أثر نظم المعلومات تنبع أهمیة الدراسة كونها من باكورة الدرا .1

  .اإلداریة المحوسبة على الالمركزیة التي تجرى في قطاع غزة حسب علم الباحث
تبرز أهمیة الدراسة من الناحیة العملیة من حیث محاولتها للتعرف على نواحي الضعف  .2

  .والنقص في مستلزمات نظم المعلومات اإلداریة 
في فتح مجاالت بحثیة مهمة للباحثین في مجال نظم المعلومات اإلداریة  قد تفید الدراسة .3

  .المحوسبة، مما سیعود باألثر الجید على تفعیل وتطویر هذا المجال المهم في العلوم اإلداریة
تعتبر وزرة المالیة من الوزارات الهامة والفاعلة من حیث ارتباطها الوظیفي بالكثیر من  .4

ظیم الرواتب والمعاشات والعطاءات والكثیر من المهام اإلداریة، ولذا فإن الوزارات من حیث تن
أي تحسین على أداء هذه الوزارة سیساهم في رفع كفاءة العمل اإلداري للوزارات األخرى داخل 

 .الوطن
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  :هناك العدید من الدراسات التي تناولت موضوع البحث ومنها     
  

  )2000(دراسة الشنتف .1
نظم المعلومات المحوسبة في عملیة صنع القرارات دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة "بعنوان  

،هدفت الدراسة إلى معرفة دور نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في عملیة صنع "بقطاع غزة 
برا ٕ ز ما تقدمه هذه النظم من فرص هائلة تتیح القرارات في البنوك التجاریة العاملة بقطاع غزة وا

للبنوك تحسین قدراتها التنافسیة، قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي للوصول إلى تصور 
  .أعمق لموضوع هذه الدراسة 

  
الحاجة إلى ضرورة رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات اإلداریة :ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة 

لتواكب المستحدثات التكنولوجیة الحدیثة وأن هناك ارتباط طردي ضعیف بین جودة بتطویرها 
المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلداریة وبین عملیة صنع القرارات ، ووجود ارتباط طردي 

  .ضعیف بین فعالیة نظم المعلومات اإلداریة وعملیة صنع القرارات 
  

شاء نظم معلومات إداریة محوسبة متكاملة لتغطیة جمیع كما أوصت الدراسة بالتالي ضرورة إن
نشاطات البنوك التجاریة العاملة في قطاع غزة ،وضرورة العمل على التخلص من العقبات المادیة 
واإلداریة التي تواجه عمل دوائر وأقسام نظم المعلومات اإلداریة ،وضرورة االستفادة من استخدام 

المحوسبة مثل نظم معلومات المؤتمرات البعدیة والعمل المكتبي ،ودعم أنواع نظم المعلومات اإلداریة 
  .القرارات والنظم الخبیرة وتأمین الكوادر الفنیة واإلداریة المؤهلة وتهیئة البیئة المناسبة 

   
  )2003(دراسة العثمان .2

ئد التي یمكن ،هدفت الدراسة إلى لتعرف على الفوا"تفویض السلطة وأثره على كفاءة األداء "بعنوان 
أن یحققها تفویض السلطة في تطویر ومرونة العمل الشرطي لدى شرطة مدینة الریاض ،والتعرف 
على العوامل المعوقة لتفویض السلطة لدى شرطة مدینة الریاض ،والتعرف على العوامل االیجابیة 

ة لنجاح لنجاح عملیة تفویض السلطة لدى شرطة منطقة الریاض،والتعرف على العوامل الدافع
ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في شقها .التفویض في السلطة لدى شرطة منطقة الریاض 
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األول وفي شقها األخر تعتمد على العالقات وعلى الفروق وفق المتغیرات األساسیة للدراسة وتهدف 
  .موظفًا ) 668(أساسًا إلى اإلجابة على أسئلة البحث وكان عینة الدراسة 

  
أظهرت الدراسة فوائد تفویض السلطة في تطویر ومرونة عمل :ت الدراسة النتائج التالیةلقد أظهر 

الشرطي ومنها تنمیة روح االبتكار والمبادرة لدى المرؤوسین ،وعدم تعطل العمل بسبب غیاب القائد 
اإلداري ،و أظهرت الدراسة معوقات تفویض السلطة ومنها حساسیة وأهمیة بعض القرارات التي ال 

قبل التفویض ،وعدم التكافؤ بین السلطة والمسئولیة ،كما أظهرت نتائج الدراسة العوامل االیجابیة ت
لتفویض السلطة ومنها وجود توصیف وظیفي واضح ومحدد ودقیق ،وتثبیت الخارطة التنظیمیة 

د من لإلدارة ،وأظهرت الدراسة نتائج تفویض السلطة على كفاءة األداء ومنها أن تفویض السلطة یزی
  .درجة تقبل المرؤوسین لألعمال اإلضافیة ،ویعمل على زیادة كمیة العمل المنجز

  
إیجاد تكافؤ بین السلطة المسئولة حیث یجب أن یستفید المفوض إلیه : كما أوصت الدراسة بالتالي 

یجاد نظام لكفایة الحوافز التي تساعد  ٕ من مزایا التفویض بقدر ما یتحمل من مسئولیة من ذلك ،وا
على تقبل السلطة المفوضة من اجل أن یتقبل الموظف السلطة المفوضة له بها ، ووضع توصیف 
دقیق محدد وكاف لالختصاصات الوظیفیة لیكون واضحا لدى المفوض والمنفوض إلیه،وأن یكون 
هناك تجانس أو تشابه بین مهام الرئیس والمرؤوس من خالل القیان بالمهام ذاتها ،و أن تكون 

  .ت والسلطات كاملة للمفوض إلیه حتى یضمن أن یكون قراره مؤثراً الصالحیا
  
  )2004(دراسة غنیم . .3

دور نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في عملیة صنع القرارات "قام الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
 استكشاف مدى توفر البنیة التحتیة لنظم:هدفت الدراسة إلى ". في بلدیات قطاع غزة بفلسطین

إضافة إلى التعرف .المعلومات اإلداریة المحوسبة وصنع القرارات اإلداریة في بلدیات قطاع غزة 
على أهم العوامل التي تؤثر على استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في صنع القرارات ، لقد 

غزة  بلدیة في قطاع)  11(استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وطبقت الدراسة على  
  .بفلسطین
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خلص الباحث إلى أن المستوى التنظیمي لدائرة نظم المعلومات :ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة
وهذا یؤكد أن %).74.4(اإلداریة المحوسبة في البلدیات مناسب للمستفیدین من النظام بنسبة 
زمة لصناعة القرار ،و أن المستوى التنظیمي یعتبر عنصرًا أساسیًا یؤثر في إنتاج المعلومات الال

النظام الحالي في البلدیة یعتبر نظامًا فعاًال في إنتاج المعلومات الالزمة لصنع القرارات 
حیث أنه یعمل على تجمیع البیانات من مصادرها الداخلیة والخارجیة المتاحة ، كما %) 73(بنسبة

في بلدیات قطاع غزة هو عنصر  وجد أن وجود البنیة التحتیة لنظم المعلومات اإلداریة المحوسبة
، كما أظهرت %) 72.8(أساسي یؤثر على إنتاج واستخدام المعلومات الالزمة لصناعة القرار بنسبة 

وقد بینت نتائج تحلیل فقرات هذا %)74.4(أن جودة المعلومات التي یوفرها النظام الحالي بنسبة
كافة جوانب العمل ولكن هذا ال یتناقض  المجال أن المعلومات التي یوفرها النظام الحالي ال تغطي

  .مع كونها معلومات حدیثة ودقیقة ومتطابقة مع متطلبات متخذ القرار
  

كما أوصت الدراسة بالتالي تأكید أهمیة نظم المعلومات كمتغیر مهم في صنع القرارات، وضرورة 
لجمیع دوائر البلدیة  إنشاء نظم معلومات إداریة محوسبة متكاملة تغطي كافة المجاالت والتطبیقات

صدار رسائل خاصة بهذه األخطاء،و العمل على رفع كفاءة مكونات  ٕ ویمكنها اكتشاف األخطاء وا
وتطویرها تبعًا )المعدات ، البرمجیات،قواعد البیانات(نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة سواء 

ها نظم المعلومات اإلداریة للمستحدثات التكنولوجیة، والعمل على تعدد أشكال التقاریر التي تعرض
  .المحوسبة من مخططات وجداول ورسوم بیانیة كي یسهل فهمها وتحلیلها للمساعدة في اتخاذ القرار

  
  )2004(دراسة الشرفا . 4

،هدفت الدراسة إلى تقییم "تقییم نظم المعلومات المستخدمة في وزارة الصحة بقطاع غزة "بعنوان 
من خالل تقییم األنظمة المحوسبة الرئیسیة وتحدید العوامل  أنظمة المعلومات في وزارة الصحة

ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي .المختلفة المؤثرة على استخدامها من وجهة نظر مستخدمیها
مستخدمًا موزعین على أربع مؤسسات صحیة تمت حوسبة ) 156(التحلیلي وكان مجتمع الدراسة 

  .إجراءات العمل فیها 
  

من المستخدمین ألنظمة  المعلومات % 74أظهرت الدراسة أن :لدراسة النتائج التالیةلقد أظهرت ا
المحوسبة لدیهم توجهات ایجابیة لتلك األنظمة وان تلك التوجهات كانت متقاربة بین جمیع األنظمة 
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التي شملتها الدراسة ، كما أظهرت الدراسة توجهات من یحملون شهادات أكادیمیة أفضل من غیرهم 
كل عناصر التقییم وان التوجه االیجابي حول تلك األنظمة یقل بشكل عام مع تقدم العمر في 

  .لمستخدمي تلك األنظمة بشكل مباشر 
االهتمام بتطویر آلیة الدعم الفني لكل من األجهزة والمعدات واألنظمة : كما أوصت الدراسة بالتالي 

للمستخدمین وبخاصة الجدد ،والعمل على  المستخدمة ، والعمل على تحدید االحتیاجات التدریبیة
توفیر المصادر لسد الحاجات من األجهزة والمعدات والخبرات ، وضمان مشاركة مستخدمي األنظمة 

  .المحوسبة عند تطویرها
  
  )2005( دراسة آل الشیخ.5

لى استخدامات الحاسب اآللي في أداء المهام األمنیة دراسة مسحیة ع"قام الباحث بدراسة بعنوان  
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام ". العاملین في أقسام الشرطة في منطقة الریاض

الموظفین العاملین بأقسام الشرطة بمدینة الریاض للحاسب اآللي والتعرف على أنواع الحاسبات 
بیق اآللیة التي یستخدمها الموظفون العاملون، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل تط

ضباط بكافة الرتب (مفردة ) 236(مدخل المسح االجتماعي لعینة الدراسة التي تكونت من 
  ).العسكریة

  
أن الموظفین العاملین بأقسام الشرطة بمدینة الریاض یستخدمون : ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة

ها،وأن أكثر البرمجیات الحاسب اآللي في طباعة الخطابات والتعامیم وحفظها ونسخ القضایا وفهرست
والتطبیقات الحاسوبیة التي یستخدمها موظفو أقسام شرطة الریاض هي برنامج مایكروسوفت وورد 
،واكسل،وبور بوینت ، وأن الموظفین العاملین بأقسام الشرطة بمدینة الریاض لتقنیات الحاسب اآللي 

نیات عرض البیانات الحاسوبیة وال تستخدم تق) االنترنت(متمثلة في شبكة المعلومات العالمیة 
)Data Show (واستخدام مؤتمرات)Video Conference(   والبرید االلكتروني.  
  

االهتمام بالحفز المادي والمعنوي :ضرورة توفیر بیئة عمل مشجعة مثل: كما أوصت الدراسة بالتالي 
اسب اآللي وتطبیقاته ،تخصیص أوسمة ودروع سنویة لمن یتقدم من الضباط واألفراد في استخدام الح

في متابعة البحث والتحري في الكشف عن الجریمة بأقسام الشرطة بمدینة الریاض،وضرورة إتقان 
العاملین بالشرطة لالستخدام المستحدث في برمجیات الحاسب اآللي ،والعمل دورات تدریبیة متقدمة 
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لعاملین في شرطة منطقة ومتخصصة في التواصل المعلوماتي ،واستخدام تطبیقات الحاسب اآللي ل
  .الریاض

  
  )2005(دراسة أبو سبت .6

دور نظم المعلومات اإلداریة في صنع القرارات اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع "بعنوان 
،هدفت الدراسة إلى تقییم دور هذه النظم في عملیة صنع القرارات لدى متخذي القرارات في "غزة 

ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وكان مجتمع .ع غزة الجامعات الفلسطینیة بقطا
  .متخذ قرار موزعین على الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة ) 195(الدراسة 

  
أظهرت الدراسة أن هناك فروق في مكونات نظم المعلومات :لقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة

اك عالقة قویة جدًا بین المستوى التنظیمي لدائرة نظم اإلداریة لصالح الجامعة اإلسالمیة ، وان هن
المعلومات وجودة واستخدام المعلومات في عملیة صنع القرار وبینت الدراسة أن هناك عالقة طردیة 

  .قویة بین جودة المعلومات واستخدام نظم المعلومات في عملیة صنع القرارات 
  
  )2006(دراسة المانع .7

تقنیات االتصال ودورها في تحسین األداء دراسة تطبیقیة على " ة  بعنوان قام الباحث بإجراء دراس
،وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع " الضباط العاملین في األمن العام في مدینة الریاض

تقنیات االتصاالت المتوفرة في األمن العام والكشف عن المعوقات التي تواجهها ومحاولة تقدیم 
سهم في تحسین واقع تقنیات االتصال ،كما استخدم الباحث المنهج التحلیلي التوصیات التي ت

الوصفي، معتمدًا على االستبانة كأداة للدراسة، كما استخدم أسلوب العینة العشوائیة حیث تم أخذ 
من أفراد المجتمع، ثم قام باستخدام األسالیب اإلحصائیة % 40عینة عشوائیة بسیطة یمثل حجمها 

المناسبة لتعمیم النتائج على أفرد مجتمع الدراسة، كما استعان الباحث بالمنهج الوصفي  االستداللیة
الوثائقي القائم على جمع وتحلیل ما كتب عن الموضوع من كتب وأبحاث ودراسات لبناء الخلفیة 

  .  النظریة للدراسة
  

ة كبیرة إلى أن واقع تقنیات أن أفراد مجتمع الدراسة یمیلون بدرج:ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة
االتصال في جهاز األمن العام هو واقع متدني متأخر وأن أفراد مجتمع الدراسة یمیلون بدرجة كبیرة 
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إلى أن توظیف واستخدام تقنیات االتصال سیحقق بدرجة كبیرة فعالیة األداء لمنسوبي األمن العام 
ة كبیرة إلى أن عدد األجهزة المتوفرة غیر كما یرى الباحث أن أفراد مجتمع الدراسة یمیلون بدرج

  .كبیر، كذلك ضعف وقلة موارد التدریب على هذه األجهزة، وقدم وتدني عوامل الصیانة المستخدمة
 

إنشاء قاعدة معلومات و وتزوید متخذي القرارات في األمن العام بنهایات :كما أوصت الدراسة بالتالي
ذ القرارات و نشر الوعي التقني بین العاملین في األمن طرفیة متصلة بالقاعدة تساعدهم في اتخا

براز ضرورة التقنیات الحدیثة في سرعة انجاز األعمال وتسهیل االتصاالت و العمل بمفهوم  ٕ العام وا
اإلدارة اإللكترونیة من أجل التقلیل من االعتماد على النظام الورقي الیدوي الذي سیساهم في توفیر 

دقة في انجاز المهام ودعم تنمیة الموارد البشریة في استخدام التقنیة، من خالل الموارد المستخدمة وال
  .نظام تدریبي فعال ، یتیح لجمیع منسوبي األمن العام االستفادة من تقنیات االتصال

  
  ) 2007(دراسة المالك .8

لكترونیة في األبعاد اإلداریة واألمنیة لتطبیقات اإلدارة اال"قام  الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على األبعاد اإلداریة لتطبیقات اإلدارة االلكترونیة " المصارف السعودیة 

في المصارف السعودیة ،والتعرف على األبعاد  األمنیة لتطبیقات اإلدارة االلكترونیة من وجهة نظر 
متطلبات  تطبیقات اإلدارة  القیادات اإلداریة في المصارف السعودیة ، كما هدفت لدراسة أهم

االلكترونیة في المصارف السعودیة ودراسة االختالف في البنوك الوطنیة والبنوك ذات الشراكة 
األجنبیة من حیث تطبیقات اإلدارة االلكترونیة ، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي 

انة كأداة للمسح بالعینة والمتمثلة للوصول إلى تصور أعمق لموضوع هذه الدراسة، مستخدمًا االستب
  .شخصًا للوصول إلى نتائج مفیدة وصالحة للتطبیق ) 159(ب
  

تبین أن اتجاهات أفراد العینة تمیل إلى تأیید أهمیة اإلدارة : ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة
سالیب التجارة االلكترونیة،من خالل تنفیذ العملیات المصرفیة من خالل شبكة االنترنت وتطبیق أ

االلكترونیة ،كما تستخدم شبكة االنترنت لتبادل المعلومات والخدمات بین الفروع، و من الناحیة 
اإلداریة تعمل اإلدارة االلكترونیة على االستخدام األمثل للموارد ،وارتفاع مستوى الكفاءة ،ودعم 

دارة الموارد المالی ٕ ة والتخطیط ،كما تساعد اإلدارة االلكترونیة اإلدارة العلیا في إدارة الموارد البشریة وا
على إتاحة المعلومات عن كل ما یخص البنوك وخدماتها وتطویر دعم اإلدارة العلیا في إدارة 

  .المعلومات 
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أن تسعى المصارف السعودیة إلى تطویر اإلدارة االلكترونیة كمفهوم :كما أوصت الدراسة بالتالي 
مثله للعملیة اإلداریة ،والنظر إلیها كتطبیقات إداریة تعاضدها إداري ومعرفة مضمونه بعمق وما ی

مقومات التقنیات المعلوماتیة المتطورة مما یساهم في تعزیز الوعي بهذا المفهوم وبالتالي تطویر 
تطبیقه على أرض الواقع وأن تهتم المصارف السعودیة بنشر الثقافة االلكترونیة بین الموظفین 

شرائحهم مما یعزز الوعي بجوانب التقنیات المعلوماتیة عمومًا واإلدارة والعمالء على اختالف 
  .االلكترونیة خصوصاً 

  
  )2008(دراسة السهلي .9

المركزیة والالمركزیة في عملیة إصدار جواز السفر السعودي دراسة تطبیقیة على جوازات "بعنوان 
ت التي أدت إلى تطبیق المركزیة ،هدفت الدراسة إلى  التوصل إلى معرفة االعتبارا"منطقة الریاض

في إصدار جواز السفر السعودي ،و معرفة مزایا وعیوب المركزیة في إصدار الجواز السفر 
السعودي ، و معرفة االعتبارات التي تدعه إلى تطبیق الالمركزیة في عملیة إصدار جواز السفر 

طبیق الالمركزیة إلصدار جواز السعودي،و التعرف على كیفیة التعامل مع المعوقات التي تحد من ت
السفر السعودي وعلى ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد الدراسة وفقًا 

ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بمدخله الوثائقي ،ومدخل  .لمتغیراتهم الشخصیة والوظیفیة
ات منطقة الریاض من ضباط  المسح على مجتمع البحث المتكون من جمیع العاملین  في جواز 

ن وقد اتبع أسلوب الحصر وموظفین مدنیی) 483(وضباط صف وأفراد وعددهم )75(وعددهم 
  .الشامل

  
هناك عیوب للمركزیة المطبقة في إصدار جواز السفر السعودي  :ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة 

یس، ومن االعتبارات التي تدعو إلى ومن أهمها ازدیاد ضغط العمل على الموظفین في المركز الرئ
تطبیق الالمركزیة في عملیة إصدار الجواز السعودي تخفیض ضغط العمل على الموظفین في 
العاصمة،وتوفیر الوقت والجهد على المراجع من خارج مدینة الریاض وذلك النتشار شعب إصدار 

ائیة عند مستوى داللة جواز السفر في عدة محافظات ،كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحص
االعتبارات التي أدت إلى تطبیق (فأقل بین اتجاهات العمداء فأعلى وبقیة الرتب نحو 0.01

لصالح بقیة الرتب ،وعدم وجود فروق ذات داللة ) الالمركزیة إلصدار جواز السفر السعودي 
لمركزیة في إصدار مزایا ا(فأقل بین اتجاهات أفراد الدراسة نحو 0,05إحصائیة عند مستوى داللة 
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جواز السفر السعودي ،عیوب المركزیة في إصدار جواز السفر السعودي،االعتبارات التي تدعو إلى 
تطبیق الالمركزیة في عملیة إصدار جواز السفر السعودي ،سبل التعامل مع المعوقات والمشكالت 

  ).التي یمكن أن تعیق تطبیق الالمركزیة
  

عمل على دعم تطبیق الالمركزیة في إصدار الجواز السفر السعودي ال:كما أوصت الدراسة بالتالي 
وذلك بإنشاء شعب إلصدار الجواز السعودي في المحافظات التابعة لمنطقة الریاض الن تطبیق 
الالمركزیة یعود بعدة فوائد مثل تخفیف الضغط وتقلیل األخطاء في إصدار الجوازات،وتوفیر كافة 

ز السفر السعودي من التزویر،وتوفیر كافة أسالیب الرقابة على إصدار األسباب األمنیة لحمایة جوا
جواز السفر السعودي في المحافظات ،وتوفیر المناخ المناسب للعمل في المحافظات وتوفیر كافة 
التجهیزات المادیة ،والعمل على سن اللوائح والقوانین التي تدعم تطبیق الالمركزیة في إصدار جواز 

مع إقامة ورش عمل وندوات توضح أهمیة وكیفیة تطبیق الالمركزیة في هذا السفر السعودي 
 . المجال

  
  )2008(دراسة كلیبي .10
التقنیات الحدیثة وانعكاساتها على الهیاكل التنظیمیة لألجهزة األمنیة "قام الباحث بدراسة بعنوان      

لتقنیات الحدیثة المستخدمة لدى ، هدفت الدراسة إلى التعرف على ا" في المملكة العربیة السعودیة
اإلدارة العامة لدوریات األمن، وكذلك التعرف على مدى استخدام تلك التقنیات الحدیثة، ومن ثم 
انعكاس تلك التقنیات على الهیكل التنظیمي لإلدارة العامة لدوریات األمن ،وقد استخدم الباحث 

ة للدراسة وقد تم توزیع االستبانة على أفراد المنهج الوصفي التحلیلي، معتمدًا على االستبانة كأدا
  .شخصاً  174العینة والبالغ عددهم 

  
أفراد البحث یرون بان هنالك ثالث تقنیات حدیثة : كما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  

،كما أن ) الحاسب اآللي، الفاكس، اإلنترانت(تستخدم في اإلدارة العامة لدوریات األمن تتمثل في 
د البحث بشكل عام یرون بأن التقنیات الحدیثة لها انعكاسات كبیرة على نطاق اإلشراف وتفویض أفرا

 .السلطات وعلى  تحدید االتصاالت والعالقات وعلى المركزیة والالمركزیة
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وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أهمها ضرورة أن یعاد النظر بشكل دوري في الهیكل 
ئح العمل لإلدارة العامة لدوریات األمن في ضوء المهام والمسؤولیات المتجددة، التنظیمي، ونظم ولوا

وفي ظل توفر التقنیات الحدیثة المناسبة والعمل على وجود شبكة اتصاالت تربط اإلدارة العامة مع 
اإلدارات األخرى التابعة لها، مع دع سبل العمل والتنسیق بینهما من أجل االرتقاء باألداء وضرورة 
االستفادة من التقنیات الحدیثة في عملیة الحول من األعمال الیدویة التقلیدیة إلى الطرق المحوسبة 

  .من أجل السرعة والدقة في انجاز مهمات العمل
  

  )2008(دراسة طبش .11
دور نظم وتقنیات االتصال اإلداري في خدمة اتخاذ القرارات دراسة تطبیقیة على وزارة التربیة "بعنوان 

،هدفت الدراسة إلى التعرف على دور نظم وتقنیات االتصال اإلداري في "علیم في قطاع غزة والت
ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي .خدمة اتخاذ القرارات في وزارة التربیة والتعلیم في قطاع غزة 

  .موظفًا ) 120(التحلیلي وكان مجتمع الدراسة 
  

ت الدراسة أن أفراد  العینة یمیلون إلى الموافقة بشكل كبیر أظهر :لقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة
على أن توظیف تقنیات االتصال الحدیثة یساهم في سرعة أداء المهام في اتخاذ القرارات ،وكذلك 

واقع نظم وتقنیات االتصال المستخدمة بالوزارة جیدة ولكنها تحتاج إلى تحسین  أظهرت الدراسة
أن أكثر تقنیات االتصال في الوزارة استخدامًا حسب الترتیب وتطویر، كما أظهرت الدراسة 

  .وقلة استخدام تقنیات االنترنت البرید االلكتروني ) الهاتف،الجوال،الفاكس(هي
  

  )2009(العمري .12
أثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على أداء العاملین في شركة "قام الباحث بدراسة بعنوان      

، وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة "طینیةاالتصاالت الفلس
على أداء العاملین في شركة االتصاالت الفلسطینیة،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، 

) 360(معتمدًا على االستبانة كأداة للدراسة، ولقد تم توزیع االستبانة على أفراد العینة البالغ عددهم 
، ولقد استرجع عدد  لتحلیل ) SPSS(استبانة، ولقد استخدم الحزمة اإلحصائیة ) 310(موظفًا

  .فرضیات الدراسة
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وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، وجود أثر ذو داللة إحصائیة لمتطلبات تشغیل نظم  
ملین في شركة االتصاالت على أداء العا) المادیة، البرمجیة، البشریة، التنظیمیة(المعلومات اإلداریة 

أثر أنظمة المعلومات "الفلسطینیة، وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تصورات المبحوثین حول 
تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة "  اإلداریة المحوسبة على أداء العاملین في شركة االتصاالت الفلسطینیة

  ).الوظیفيالمستوى العلمي، سنوات الخبرة، مكان العمل و المستوى (
 

ضرورة استمراریة مواكبة التطورات : كما وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أهمها
التكنولوجیة في مجال نظم المعلومات اإلداریة والحرص على استخدام األجهزة الحدیثة والبرمجیات 

االنقطاع المتطورة و االهتمام بتوفیر شبكات حدیثة والعمل على حل مشاكل الشبكة مثل مشاكل 
وبطء تراسل البیانات و عقد دورات للمستخدمین تتعلق بتكنولوجیا المعلومات والبرمجیات التشغیلیة 
والتطبیقیة لزیادة إدراك المستخدمین لقدرات األجهزة و  البرمجیات المستخدمة، وعد االكتفاء بآلیة 

  . التشغیل لوحدها
 

   )2009(دراسة أبو عمر.13
فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها في إدارة األزمات "سة بعنوان قام الباحث بإجراء درا

هدفت الدراسة إلى قیاس مدى فاعلیة نظم  ".دراسة تطبیقیة على القطاع المصرفي في فلسطین
المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها في قدرة المصارف العاملة في فلسطین على إدارة أزماتها ، ولقد 

الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ،وطبقت الدراسة على جمیع المصارف العاملة في فلسطین  استخدم
  .مصرف  21والبالغ  عددها 

  
یوجد لدى المصارف العاملة في فلسطین نظم معلومات إداریة : ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة

وأن . متع بحمایة جیدة للمعلومات محوسبة فعالة بدرجة جیدة جدًا ومالئمة للمستویات اإلداریة وتت
جمیع العناصر الستة تساهم في فاعلیة النظام بنسب متقاربة وفروق ضئیلة وكان أكثرها تأثیرًا 
عنصر مالئمة النظام للمستویات اإلداریة ،وتوجد  عالقة قویة ذات داللة إحصائیة بین فاعلیة نظم 

فلسطین على إدارة األزمات ،كما أن درجة تأثیر  المعلومات اإلداریة وبین قدرة المصارف العاملة في
نظم المعومات اإلداریة المحوسبة على إدارة األزمات تتفاوت من مرحلة ألخرى مع مالحظة أن 

  .جمیعها ذات معنویة 
 



18 
 

زیادة االهتمام بنظم المعلومات اإلداریة المحوسبة ألنها تعتبر عصب :كما أوصت الدراسة بالتالي 
  ن زیادة فاعلیة النظام یعطي المصارف القدرة على تجنب األزمات والتحوط منها،العمل المصرفي وأ

وضرورة وجود خطط جاهزة وسیناریوهات إلدارة األزمات ،یتم تحدیثها بصورة مستمرة واختبارها 
بشكل فعلي للتأكد من صالحیتها، وتشكیل فریق عمل من مهامه رصد إشارات اإلنذار المبكر 

عف ووضع المقترحات لحلها ،و تجهیز كافة بدائل االتصاالت لتعریف الزبائن واكتشاف مواطن الض
شراك الزبائن في كیفیة معالجة األزمات ٕ   .باألزمة وكیفیة معالجتها بكفاءة وفعالیة،وا
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1  دراسة)Krishna & others, 2010 (بعنوان: 

Understanding the effect of decentralization on health services: The 
Nepalese experience. 

  ).فهم تأثیر الالمركزیة على الخدمات الصحیة، من الخبرات في نیبال(
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تفسیر سبب وجود الكثیر من التحدایات التي تواجه قطاع الرعایة األولیة 

  .في نیبال، على الرغم من التقدم الهائل في قطاع الصحة على الصعید العالميالصحیة 
علمًا بأن الكثیر من الدراسات قد بینت بأن تطبیق مبدأ الالمركزیة قد أدى إلى تطویر الخدمات الصحیة 

  .المتعلقة بالمواطنین
بمجال البحث، ومن ثم دراسة  من أجل ذلك فقد قام الباحثون باإلطالع على الكثیر من الدراسات، المتعلقة

، وتقییم مجموعة 2007إلى عام  2001المدخالت والمخرجات المتعلقة بتقدیم الخدامت الصحیة من عام 
  ). اإلدارة والتمویل والحكم(من الخیارات المتعلقة ب 

فاق قد خلصت هذه الدراسة إلى أن تطبیق مبدأ الالمركزیة في تقدیم الخدمات الصحیة، یؤدى إلى فتح آ
  .جدیدة وفاعلة لتقدیم الخدمات الصحیة في نیبال

  
 :بعنوان) Wilmar,2009(دراسة  .2

Policy making and implementation in decentralizing Indonesia: Poverty 
reduction strategy from above and below. 

جیة الحد من الفقر أعاله إستراتی: صنع السیاسات وتنفیذها في تحقیق الالمركزیة في أندونیسیا(
  .)وأدناه

هدفت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال المتمثل بالكیفیة التي یمكن بها للحكومة المركزیة والحكومات 
المحلیة الالمركزیة في أندونیسیا من وضع وتنفیذ سیاسات الحد من الفقر في ظل النظام الالمركزیة 

ل توثیق اآلثار األولیة لتطبیق الالمركزیة المالیة الحالیة إضافة إلى أن هذه الدراسة تحاو .  الجدید
، والمقاطعات على وجه الخصوص، ولكن  على ظروف الفقر والتنمیة البشریة في أندونیسیا عمومًا
العدید من الدراسات تشیر إلى أن هذا الوعد لم یتحقق، المفكرون ما زالوا یبحثون في إطار المفاهیم 

  .مركزیة والحد من الفقرلفهم العالقة بین الال
بعد أن وضعت إطار إستراتیجي للحد من  2001أندونیسیا قد أدخلت نظامًا جدیدًا المركزیًا منذ عام 

الفقر لتلبیة بعض احتیاجات المجتمع من المانحین الدولیین لمساعدة أندونیسیا على التعافي من 
سئلة، أجریت الدراسة في جاكرتا وجاوا األزمة، علمًا بأن التحلیل قد كان خلیط نوعي وكمي من األ
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وفي ست مناطق، بجمع وثائق رسمیة ومقابلة الناس في المؤسسات والشركات، من أجل وضع 
  .إستراتیجیة للحد من الفقر

مستجوبًا وعلى ثالثة مراحل، علمًا بأن هذه  126وكان حجم العینة مكون من مجتمع الدراسة 
  .المركزیة اإلداریة في عملیة الحد من الفقرالدراسة تبحث في إیجابیات تطبیق ال

وقد أظهرت الدراسة أن إتباع سیاسة الالمركزیة قد خفضت من حد الفقر وأوجدت نوع من تفویض 
  .السلطات إلى حكام األقالیم والمدراء العمومیین

  
  :بعنوان) Ben Asscili, 2009(دراسة .  3

The impact of medical information system on Decision making process 
in Emergency department. 

  ).نظام المعلومات الطبیة في عملیة صنع القرار في قسم الطوارئأثر (
دفت هذه الدراسة إلى تقییم مساهمة تكنولوجیا المعلومات في تحسین عملیة اتخاذ القرارات الطبیة 

ولقد استخدم .لضغط الكبیر في إسرائیل ،في أقسام الطوارئ التي تعمل في بیئات تتسم بالعمل تحت ا
الباحث تحلیل سجالت المرضى،اعتمادًا على وسائل اإلحصاء المتبعة،مثل مقارن 

  .المتوسطات،ومعامل االرتباط ،ومعادالت االنحدار للتحقق من الفرضیات 
لدخول مراجعة معلومات المرضى القدیمة في قرارات القبول : ولقد أظهرت الدراسة النتائج الدراسة

األقسام ،كما أنها ساهمت بالتقلیل من عملیات القبول المتكررة التي یمكن بحثها،و مراجعة معلومات 
المرضى القدیمة المحلیة،تساهم في عملیات القبول بشكل اكبر من معلومات المرضى القدیمة 

القبول الخارجیة، وأن مكونات المعلومات المؤثرة في عملیات القبول، تمحورت حول معلومات 
السابقة ، المعلومات من المجتمع، المعلومات من عملیات التصویر ، معلومات العملیات الخارجیة 

  .السابقة 
  
 :بعنوان) Alinio, 2008(دراسة الینیوا  .4

Philippine Local Government Officials Perceptions of Decentralization 
and its Effects in Local Governments Administrative Capabilities. 

  ).مسئولي الحكومة المحلیة ومفاهیم الالمركزیة وتداعیاتها على الحكومات المحلیة في الفلبین(
)  78(ات المحلیة في المقاطعات الفلبینیة البالغة وهي دراسة مسحیة وثائقیة على مسئولي الحكوم

  ).56(مقاطعة، وعدد االستبیانات المسترجعة ) 60(مقاطعة وهي مجتمع الدراسة، أما العینة فهي 
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وهدفت الدراسة إلى معرفة كیفیة الرد من الجهات الحكومیة من مسئولي المقاطعات والموظفین 
داریة والقدرات اإلداریة المطلوبة لممارسة تطبیق الالمركزیة المحلیین على آثار تطبیق الالمركزیة اإل

القیادة والهیكل التنظیمي والموارد ( اإلداریة واعتبر األبعاد للمتغیرات المستقلة هي القدرات اإلداریة 
بإطالق تطبیق  الالمركزیة اإلداریة  1991لسنة  7160بعد تطبیق قانون ) المالیة، وشؤون الموظفین

  .طعات الفلبینیةفي المقا
وقد أظهرت الدراسة نتائج مهمة حول سبل تحسین تطبیق الالمركزیة اإلداریة والمعوقات التي 
تعترض سبل التطبیق من وجهة نظر مسئولي المقاطعات كما أن لنوعیة القیادة اإلداریة والهیكل 

 .في تطبیقهاالتنظیمي األثر الكبیر في تطبیق الالمركزیة كما أن الموارد المالیة تسهل 

 
 :بعنوان) Motohash and Kanamori,2004(دراسة . 5

Centralization and decentralization of Decision Rights: Impact on IT 
Performance of Firms. 

  ).تأثیر تكنولوجیا المعلومات على أداء الشركات: المركزیة والالمركزیة في حقوق اتخاذ القرار(
دراسة أثر توجه الشركات نحو تغییر هیكل اتخاذ القرار وانعكاس هذا التغییر على هدفت الدراسة إلى 

 2300أداء تكنولوجیا المعلومات داخل هذه المؤسسات ،ولقد كانت هذه الدراسة بإجراء بحث على 
مؤسسة من المؤسسات الیابانیة لمدة أربع سنوات ، ولقد استخدم الباحث األسلوب الوصفي الذي 

  .الدراسات یناسب هذه 
توصلت الدراسة إلى أن الشركات التي غیرت من هیكل اتخاذ : ولقد أظهرت الدراسة النتائج الدراسة

ً من المركزیة إلى الالمركزیة أو العكس ،لقد أدت إلى تغیرات في إنتاجیة  تكنولوجیا  القرارات سواء
خاذ القرارات انعكس بتغیرات المعلومات المستخدمة في الشركات، وأن التغیرات الجذریة في هیكل ات

جذریة على إنتاجیة تكنولوجیا المعلومات في كل للمؤسسات ،وأن التغیر في إنتاجیة تكنولوجیا 
المعلومات ظهر بشكل واضح على الشركات التي غیرت من هیكل اتخاذ القرارات في الشركات 

مات الناتجة من التغیر في هیكل الكبیرة ،وأوضحت الدراسة أن التغیرات في إنتاجیة تكنولوجیا المعلو 
  .اتخاذ القرارات كان من الشركات التي ال تنتمي للقطاع الصناعي
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 :  بعنوان) Chandrannuj, 2004(دراسة  .6
Municipal government, social capital, and decentralization in Thailand. 

  ).في تایالندالحكومة البلدیة ورأس المال االجتماعي والالمركزیة ( 
اضطلعت هذه الدراسة بتقدیم فهمًا كامًال لإلدارة البلدیة التایالندیة في سیاق الالمركزیة عن طریق 

  .إیالء االهتمام إلى میزات تغیر السیاقات المحلیة واالجتماعیة بعد تطبیق الالمركزیة
یة، واالستراتیجیات الجدیدة وهدفت الدراسة إلى اختبار تأثیر السیاسة الالمركزیة على الحكومات البلد

التي یتبناها الممثلون المختلفون في مسایرة هذه البیئة المتغیرة، واألنماط الجدیدة للعالقات بین 
مجموعات المجتمع المحلي والحكومات البلدیة، وتأثیر مؤسسات الدولة على المشاركة المدنیة 

برأس المال االجتماعي أو أصحاب رأس والمشاركة المحلیة في الشؤون البلدیة، والتأثیر الخاص 
المال في المجتمع وشبكات العمل االجتماعیة على مستویات مشاركة المواطنین وفاعلیة المؤسسات 

  .الدیمقراطیة ومن خالل استبیانات البحث
وقد أظهرت الدراسة أن حیاة المقیمین المدنیة مؤشرًا هامًا على مستویات المشاركة البلدیة، والثقة 

ممة والمشاركة البلدیة مؤشرات هامة على الفاعلیة الحكومیة البلدیة المدركة، كما تجد الدراسة المع
عالقة إحصائیة بین مستویات الثقة ما بین الموظفین ورغبتهم في تشجیع المشاركة العامة، وأثبتت 

ها تضمینات على والنتائج ل.  أیضًا أنها مؤشر واضح على الفاعلیة الحكومیة للبلدیة في هذا النموذج
  .الالمركزیة اإلداریة في تایالند

مقاطعة وأیضًا  23أما العینة فهم مدبرو الدوائر والبلدیات في ) 552(أما مجتمع الدراسة فهو 
مستجوبًا وتم استخدام المعالجة اإلحصائیة ) 487(مسئولي منظمات المجتمع المدني البالغة 

)SPSS(. 

مة رأس المال المحلي في التطویر التنموي للمقاطعات ومدى وأظهرت الدراسة أن مدى نجاح مساه
  .مساهمة المشاركة الشعبیة الالمركزیة اإلداریة والمالیة

  
 :بعنوان) Godwin,2001(دراسة  .7

Decentralization and budgeting: the Uganda health sector experience. 
  ).طاع الصحيتجربة أوغندا في القا: الالمركزیة ووضع الموازنة(
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على غرار العدید من البلدان النامیة في السنوات األخیرة، فقد اعتمدت أوغندا هیكل أداري ال مركزي إلدارة 
القطاع العام، جنبًا إلى جنب مع عملیة إعادة الهیكل، وقد جاء من ضمن هذه السیاسات تفویض 

  .المسئولیات المتعلقة بإعداد الموازنة
إلى التعرف على تأثیر مبدأ الالمركزیة على إعداد الموازنة في القطاع الصحي وقد هدفت هذه الدراسة 

العام، ومن أجل ذلك فقد تم عمل استبیان وقد تم توزیعه على الخبراء المشاركین في إعداد الموازنة، 
والتخطیط والمراقبة، من أجل بحث وجهة نظرهم حول تأثیر الالمركزیةعلى إعداد الموازنة في القطاع 

  .الصحي العام
وقد خلصت الدراسة إلى أن الالمركزیة من الناحیة النظریة ال تعتبر عالجًا سحریًا لحل المشاكل ومواجهة 
تحدیات إعداد الموازنة في القطاع العام، ولكنها قادرة على وضع سیاقات جدیدة لها القدرة على تحسین 

  .إعداد الموازنة في الدول النامیة
  
 :بعنوان) Muta, 2000(دراسة . 8

Deregulation and decentralization of education in Japan 
  ).ال نظامیة وال مركزیة التعلیم في الیابان( 

وهدفت الدراسة لتقییم الوضع الحالي، وتوقع لمستقبل الالنظامیة والالمركزیة في النظام التعلیمي في 
عشر مركزت مؤسساتها  بما فیها التربیة  الیابان، حیث بین الباحث أن الیابان في القرن التاسع

لتلحق بركب األمم الصناعیة الغربیة، ولكن في القرن العشرین، وللحفاظ على دورها التنافسي كقائد 
للعالم في عملیة العولمة االقتصادیة، فإن القیادة الوطنیة قانت بسلسلة من اإلصالحات باتجاه 

هو توفیر مرونة كافیة وسیطرة محلیة على مستوى المركزیة النظام التربوي، والهدف من ذلك 
المدرسة، بحیث تصبح مفاهیم اإلبداع والمبادرة الفردیة وروح االلتزام جزء من العملیة التعلیمیة لكل 
جیل جدید من التالمیذ الیابانیین، ومن الغریب أن الالنظامیة والالمركزیة تم تنفیذها بطریقة رسمیة 

  .حالیًا فإن الالنظامیة والالمركزیة أخذت طریقها إلى جمیع مناحي التربیةبنقل تعلیمات الحكومة، و 
  
  :بعنوان) Meagher,1997(دراسة  .9

 Decision making within organization. 
  ).اتخاذ القرار داخل المؤسسات(

ي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آلیة تفویض السلطات في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات ف
استرالیا،حیث ركزت الدراسة على بحث تأثیر كًال من خصائص السوق التي یتبعها المنتج باإلضافة 

ولقد . إلى التصمیم الداخلي للمؤسسات على اختیار المؤسسة ألسلوب الالمركزیة في اتخاذ القرارات 
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للمؤسسات  1995استخدم الباحث األسلوب الوصفي معتمدًا على األبحاث المیدانیة المنشورة علم 
  .الصناعیة في استرالیا 

  
أن المدراء یمیلون لالمركزیة وتفویض الصالحیات في اتخاذ : ولقد أظهرت الدراسة النتائج الدراسة

القرارات اإلداریة ،عندما تكون هنالك منافسة قویة للمنتج داخل السوق،وأن المدراء یمیلون لالمركزیة 
األسواق الخارجیة ،و تكون هنالك زیادة في تبني مفهوم  عندما تكون منتجاتهم معدة للتصدیر إلى

المركزیة عندما تضعف قدرة المدراء على التنبؤ بطلب السوق على منتجاتهم ،وكلما كان حجم 
  .المؤسسة كبیر كلما اتجهت المؤسسة إلى الالمركزیة

  
 :بعنوان) McGriff, 1993(دراسة  .10

Decentralization: Lessons from Detroit public schools  
  ).الحكومیة" دیترویت"دروس من مدارس : الالمركزیة(

یت في           وهي دراسة تاریخیة وثائقیة، حیث هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل تجربة مدینة دیترو
الوالیات المتحدة األمریكیة حول اإلدارة التربویة، وتذبذبها حول الالمركزیة والمركزیة، حیث قامت 

باستكشاف الكیفیة التي تطورت فیها الالمركزیة في مدارسها الحكومیة، كما راجعت الباحثة  الباحثة
الماضي وتفحصت الدروس المستفادة، وذلك من خالل مالحظتها أن الالمركزیة مفهوم أثار ردود 

اسة فعل واسعة من سكان دیترویت، حیث أبدوا تعاطفُا تارة، وتعارضًا تارة أخرى،وتبین من خالل الدر 
قررت الهیئة التشریعیة في والیة میتشغان األمریكیة أن یتم تطبیق النظام الالمركزي  1971أنه في 

في مدارس دیترویت  الحكومیة، حیث قسمت المدینة إلى ثمانیة مناطق إداریة وكل منطقة لها هیئة 
 .   مدرسیة خاصة

ستخدام المدیر اإلقلیمي، وفي عام إن القوة الرئیسیة لكل هذه الهیئات اإلقلیمیة كانت السلطة إل
رأت مؤسسة دیترویت الجدیدة أن البد من إجراء تحسینات، وقدمت مجموعة من التوصیات،  1973

إلنهاء الالمركزیة  1981وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنفیذها صوت أهالي دیترویت في عام 
المدرسیة اإلقلیمیة، واستبدلت بهیئة  ، ونتیجة لذلك ألغي منصب المدیر لجمیع الهیئات1:2بنسبة 

عضوًا لتعیین مدیري مناطق، وبعد سبع سنوات مرت على إعادة مركزیة  11تربیة مركزیة مكونة من 
اإلدارة : إدارة اإلقلیم المدرسیة، تقدم المدیر العام آرثر جیفرسون بمنهجین جدیدین حول الالمركزیة

وهدف مشروع اإلدارة التشاركیة إلى تحسین . على المدرسة التشاركیة في التعلیم، واإلدارة المؤسسیة
نوعیة حیاة العمل للموظفین، ونوعیة تعلیم الطالب، أما مشروع اإلدارة المؤسسیة على المدرسة، فقد 
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تأسس على افتراض أن جهود اإلصالح التربوي یجب أن تركز على انجازات الطلبة وأن هذه الجهود 
عندما ینفذها الناس المتأثرون بالقرارات والذین یملكون إحساس الملكیة  تكون أكثر فاعلیة واستماتة

  .والمسئولیة لعملیة صنع القرار
  

  :بعنوان) Stinnette,1993(دراسة . 11
Decentralization: Why, How, And Toward what Ends ? 

  ).لماذا وكیف، ونحو أي نهایات ؟: الالمركزیة(

بیان أهمیة الالمركزیة في إصالح التعلیم في الوالیات المتحدة حیث هدفت هذه الدراسة إلى ت
أنه مع تقریب صناعة القرار : األمریكیة، مستعرضًا فرضیتین أساسیتین تقوم علیهما الدراسة، األولى

أن أغلب المشاكل المستمرة في : والمسئولیة من الطالب والفصل، فإن التعلیم سیتحسن، والثانیة
  . ا إلى البنیة المدرسیةالتعلیم یمكن نسبته

وبین الباحث أن هناك عدة اتجاهات لتطبیق الالمركزیة في المناطق المختلفة كاإلدارة الموقعیة، 
باعتبارها أداة أساسیة إلعادة توزیع اتخاذ القرار والمسئولیة، وكنتیجة لذلك تجري محاوالت لنقل 

ول، وبعض المناطق تبنت اإلبداع في اإلدارة المركزیة من منصب أمر بعید، إلى مركز خدمة مسئ
  .المناهج كقوة دافعة أساسیة في جهودها نحو الالمركزیة

وقد أظهرت الدراسة إلى أن أنصار الالمركزیة، یرون أنها ستحسن آلیة اتخاذ القرار حول الجوانب 
 ةالتربویة المختلفة، وتزید من التزام الهیئات، وتضاعف المسئولیة على المخرجات التعلیمی
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:ثامناً  
 

  :بعد مراجعة الدراسات السباقة یمكننا تلخیص المالحظات التالیة علیها

  یتضح من الدراسات السابقة أن هناك اهتمام متزاید وتوجهات ایجابیة بالنسبة لنظم

مؤسسات بل یشمل المعلومات اإلداریة المحوسبة ،وهذا ال یقتصر على نوع واحد من ال

 .العدید من المؤسسات الحكومیة والغیر حكومیة 

  االستبانة والمقابلة الشخصیة :الدراسات السابقة استخدمت عدة أدوات لجمع البیانات منها

 .،كما اعتمد الباحث على االستبانة والمقابلة الشخصیة لجمع المعلومات األولیة 

 معلومات اإلداریة لها تأثیر ایجابي على عملیة اتخاذ كل الدراسات السابقة أظهرت أن نظم ال

 .القرار

  اشتركت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في استخدام األسالیب اإلحصائیة، لإلجابة

على تساؤالت الدراسة، وإلثبات أو نفي الفرضیات، مثل التوزیع التكراري، والنسب المئویة 

وتحلیل ) ف(، وكذلك معامل ارتباط بیرسون واختبار ومقاییس النزعة المركزیة والتشتت

 .التباین األحادي

  اقتصرت معظم الدراسات السابقة على تحلیل تأثیر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على

العملیات اإلداریة، أما هذه الدراسة فقد أظهرت تأثیر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على 

كره تبرز أهمیة الدراسة التي قام بها الباحث، حیث أنها من باكورة ومما سبق ذ. الالمركزیة

الدراسات في البیئة الفلسطینیة التي تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه نظم المعلومات 

  .اإلداریة المحوسبة على الالمركزیة
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  .تمهید: أوالً 
  .النظام: ثانیاً 
  .المعلومات والبیانات: ثالثاً 
  .نظام المعلومات: رابعاً 

 .نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة: خامساً 
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منذ سنوات قلیلة ماضیة من القرن الماضي ونحن نعیش ثورة المعلومات والتي ترتب علیها  

ولقد أصبحت نظم . ث تغیرا جذریًا في هیاكل المنظمات، وفي ممارسة األعمال والتجارةحدو 
المعلومات والتكنولوجیا المستخدمة معها أحد المحددات الرئیسیة لتحقیق الكفاءة والفعالیة التي تسعى 

الوصول إلیها المنظمات، كما أصبحت األساس المنطقي والفعال لتحقیق المیزة التنافسیة في السوق و 
  ). 31،2007إدریس،ص(إلى الریادة بالنسبة لمنظمات األعمال  

ولقد أحدثت التطورات التكنولوجیة وتطبیقاتها تغیرات محوریة في أسلوب تعامل منشآت األعمال مع 
المعلومات،  وأن أهمیة تلك المعلومات تتطلب العنایة والیقظة لتأمینها من خالل سیاسات محدودة 

وتدقیق نظم المعلومات في عدد كبیر من مشروعات تصمیم وبناء وتشغیل نظم وموثقة لمراجعة 
 ).217،2005لطفي، ص(المعلومات داخل المؤسسات بمختلف أنواعها  

  
 

1 
مفهوم األساسي للنظام بصفة عامة على انه مجموعة من الوحدات مركبة مع بعضها الیشیر 

ویمكن اعتبار  ،لنظام مكون من مجموعة من الوحداتفا ،عمل معًا في انسجامن شيء  كلي وتلتكوی
كما أن كل منها یمكن أن یمكن أن یكون مكون من وحدات اصغر  ،ات نظم في حد ذاتهاتلك الوحد

كما أن النظام ذاته ما هو إال وحدة  ،اعتبارها أیضًا نظم في حد ذاتهاتسمى وحدات جزئیة ویمكن 
  ).2،2005- 1لطفي، ص( كبرمن وحدات نظام أ

مجموعة من العناصر المترابطة التي تتجمع  "النظام على أنه  (Parker,p68,1989)كما یعرف 
 ".لتكوین كل موحد

مجموعة من المكونات المترابطة التي "النظام على أنه   (Stair& Reynolds,P4,2001)ویعرف 
یام بالتغذیة الراجعة من أجل تحقیق تعمل على جمع ومعالجة ونشر المعلومات والبیانات والق

 ".األهداف

مجموعة من األشیاء المادیة واألفكار المنطقیة والعالقات "النظام بأنه  وهناك تعریف آخر للنظام
أن قیمة  هدف أو أهداف مشتركة، مع العلموالتي یتم توجیهها نحو تحقیق  ،ما بینهاالمتبادلة فی

وذلك بمقدار  ،و فعالیات كل من مكوناته على انفرادجموع قیم أوفعالیة النظام ككل تتكون أكیر من م
  ).21،2007إدریس،ص( قیمة أو تأثیر التجاوب المتبادل فیما بین هذه المكونات 
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مفهوم النظام بوضوح  وهناك عدة تعاریف للنظام ولكن یعتبر  التعریف األخیر هو األكثر قبوًال إلبراز
النظام وحدة متكاملة ومعقدة تتكون من عدة نظم فرعیة وكل وعلى أي حال ال یوجد خالف على أن 

من هذه النظم یتكون بدوره من نظم فرعیة أخرى اصغر، والتي تسعى جمیعًا لتحقیق أهداف مشتركة 
  .للنظام

  
2 

عند استخدام مفهوم نظام فإننا نعبر عن مجموعة من العناصر المتكاملة لتحقیق هدف 
:أخرى فالنظام عبارة عن معین، بعبارة 

 حیث یجب أن یحتوي النظام على عدید من األجزاء والمكونات :مجموعة عناصر.  
 حیث یجب أن تكون هناك عالقات منطقیة بین كل أجزاء النظام تتسم  :عناصر متكاملة

  .بالتوافق
  ل یتم تصمیم النظام لتحقیق هدف معین أو لتحقیق عدة أهداف، فك :ذات غرض مشترك

لة خاصة بكل العناصر تتجه لتحقیق نفس الهدف من النظام بدًال من أن تعمل لتحقیق أهداف منفص
 .   ) 2005، 3-1لطفي، ص (عنصر على حدا 

  
 :أن النظام یتكون من المكونات التالیة ) (Parker,P86,1986 ویرى  

 مثل المركبات واألشخاص والنقود :المكونات الملموسة. 

 مثل البیانات والمعلومات  :جردةالمفاهیم الم . 

  
3 

یمكن تصنیف نظم المعلومات وفقًا لعدة أسس بهدف التعرف على النظام وزیادة فهم   
 :النظم وفقًا للحدود البیئیة إلى ) 2007، 32إدریس،ص(طبیعته ووضوح أبعاده ، وقد قسم  

 
  

نه نظام یتمتع باالكتفاء الذاتي وال  یوجد أي تبادل أو تجاوب بینه یمكن وصف النظام المغلق بأ 
وبین بیئته، أو هو ذلك النظام غیر القادر على استقبال المعلومات المرتدة، أو ال یقوم باستقبال أي 

  .مدخالت من البیئة الخارجیة المحیطة
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ظام والبیئة للرقابة فیسمح بتلقي مدخالت معینة من حدود وفي هذا النظام یخضع التبادل بین الن   
فقط عن البیئة   .النظام، ویجهز مخرجات محددة، ویكون معزوًال جزئیًا ً

  
  

جراء      ٕ هو ذلك النظام القادر على التفاعل مع البیئة المحیطة، وعلى استقبال المعلومات المرتدة وا
والنظام المفتوح له العدید من نقط االلتقاء مع البیئة . على أساس ذلك التعدیل أو التصرف الناسب

ویمكنه دائمًا تبادل األشیاء المادیة والمعلومات مع البیئة، ویختلف عن النظام المغلق في أن النظام 
المفتوح ال یحاول أن یفرض رقابة تامة على مبادالته مع البیئة، وبالتالي تكون النظم المفتوحة 

  . للتناقضات والتغیرات البیئیة في كل من مدخالتها ومخرجاتهاعرضة 
 
4 

 ،التحویل أو وعملیات التشغیل ،المدخالت :تمل أي نظام على عناصر أساسیة هيیش

  .والمخرجات
والموارد المادیة من  ،لبشریة من إداریین وموظفین وعمالوتشتمل المدخالت في النظام على الموارد ا

ط والقوانین والتشریعات في البیئة المحیطة واألنما ،ومواد خام وأثاث وأموال وبیانات ات وآالتمعد
والتأیید أو المعارضة الذي یحظى به أو یتعرض له النظام من  ،االجتماعیة السائدة في المجتمع

  .م في المجتمع أو أصحاب رأس المالجانب جماعات االهتما
ل فإنها تضمن عملیات وأنشطة التصنیع أو إنتاج الخدمة، وأنشطة أما عملیات التشغیل أو التحوی

  .ةالتسویق والبیع، وأنشطة الموارد البشریة، واألنشطة المالیة والمحاسبی
ا المخرجات الخاصة بالنظام أما سلع أو خدمات أو أفكار بجانب تصرفات وقرارات معینة  ً وأخیر

  ).23،2007إدریس ،ص(
یحول النظام وبتلك الطریقة  ،نظام یجب أن تتسم بالتكاملإن العالقات بین عناصر ال

یة وتضبط آلیة التحكم بذلك النظام وتتحكم في عملیاته حتى تتم عمل ،المدخالت إلى مخرجات
  .التحول بشكل مالئم
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الموارد أو حد بخاصیة المعلومات باعتبارها أ من خصائص المنظمات المعاصرة ما یتعلق

 ،كبیرة أو صغیرة ،على اختالف أنواعها خاصة أم عامةالمدخالت األساسیة لهذه المنظمات 
  .أو خیریة ،خدمیة حكومیة ،تجاریة ،صناعیة

  1.  
... بالنسبة ألي منظمة عن المعدات واآلالت والطاقات علومات ال تقل أهمیة في المإن   

 .نظمة وممارستها ألنشطتها المحددةوارد الضروریة إلنشاء الموغیرها من الم

وسنتناول في هذه الجزئیة نظریة المعلومات إلبراز أهمیة المعلومات كمورد أساسي جدید لمنظمات  
لك االصطالح شائع نه یتعین تحدید مفهوم المعلومات وذفإ ،كما أنه قد تم تعریف النظام األعمال،

بمعنى انه یجب أن  ،تقبال للمعرفة أو للمعرفة الذكیةنها اتصاالت أو اسعرف بأاالستخدام حیث ت
لى شيء معنوي یطلق یكون هناك استقبال ادمي یمكن أن یفسر الرسائل التي تصل للنظام ویحولها إ

  ).35،ص2005قندیلجي وآخرون،(علیه معلومات
المعلومات والبیانات،  ویجب اإلشارة إلى أن تحلیل نظم المعلومات یتطلب التفرقة بین كل من

فالبیانات هي مواد وحقائق خام أولیة، لیست ذات قیمة بشكلها األولي هذا، ما لم تتحول إلى 
والمعلومات هي البیانات التي تمت معالجتها، وتحویلها إلى شكل له معنى  . معلومات مفهومة ومفیدة

   ).35،ص2005قندیلجي وآخرون،(
قد عرف البیانات بأنها هي بیانات )  Peter Drunker(  بأن) 15،ص2005(وكما أورد یاسین 

التمییز الذي یصنع تمایزًا  (Gregory Bateson)ترتبط ضمنیًا بسیاق وهدف، أو هي بتعبیر 
   .ویعطي إدراكا

ومن التعریفات السابقة أجمل الباحث مفهوم المعلومات أو المعلومة بأنها عبارة عن نتائج عملیات 
على البیانات، أو هي بیانات تمت معالجتها لتصبح صالحة ومفهومة ویمكن  المعالجة التي تجري

  .االستفادة منها
ومن هنا نصل لضرورة توضیح مفهوم المعرفة حیث أن المعلومات تقودنا عادة إلى المعرفة، التي قد 

السابقة تكون معرفة جدیدة مبتكرة ال نعرف عنها شیئًا من قبل، أو أن تضیف شیئًا یوسع من معارفنا 
  ). 2005، 36قندیلجي وآخرون، ص(أو یعدل منها 
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. فمصطلح المعلومات هو مرتبط بمصطلح البیانات من جهة، وبمصطلح المعرفة من جهة أخرى
وان المعرفة هي حصیلة مهمة ونهائیة الستخدام واستثمار المعلومات من قبل صناع القرار 

  .لى معرفة ،وعمل مثمر یخدمهم ویخدم مجتمعاتهموالمستخدمین اآلخرین، الذین یحولون المعلومات إ
 

  ،،،،والشكل التالي هو نموذج مبسط یوضح عالقة المعلومات بالمعرفة بالبیانات، والتأثیرات علیها
2.1 

 
 
  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 2  

لم یعد هناك أي شك في أن المعلومة أصبحت مصدرا رئیسا في بناء المنظمة بغض النظر 
ولكي تتحقق الفائدة من هذه المعلومة هنالك عدة خصائص . عن طبیعة عملها أو حجمها أو ملكیتها

  .از بها المعلومة الجیدةیجب أن تمت

 وسائل وتكنولوجیا 
 معلومات واتصاالت 

ات اإلداریة ،دار المسیرة نظم المعلوم 2005، 37ي عامر ،الجنابي عالء الدین ،ص قندیلج:المصدر                  
1للطباعة والنشر ،عمان ،ط  

 المعرفة
Knowledge 

 المعلومات
Information 

لبیاناتا  
Data 

معالجة بواسطة 
حاسوبال  

خدمات /منتجات/قرارات  مصادر من داخل  
 وخارج المنظمة 

 وسائل وتكنولوجیا
 معلومات واتصاالت
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 .یجب أن تتصف المعلومة بالكمال الذي یفید متخذ القرار: الشمول .1
 .توفیر المعلومة حسب طلب المستخدم والموضوع طلب البحث :الدقة .2
 .ورود المعلومة في الوقت المناسب التخاذ القرارات الفعالة :التوقیت .3
 .مة بعیدة عن الغموض وواضحة لدى مستخدمهاالدرجة التي تكون فیها المعلو  :الوضوح .4
 .مدى قابلیة المعلومات للتكیف بحیث یمكن استخدامها أكثر من مرة :المرونة .5
. أي أنها خالیة من التحریف والتعدیل بغرض التأثیر على مستخدم المعلومة :الموضوعیة .6
 ).2002، 32المغربي،ص (

صائص وجودة المعلومات یجب أن تحتوي بأن خ) Stair & Reynolds )2001,p7وأضاف  
  :على

یجب أن تكون المعلومة آمنة وال یمكن الوصول إلیها إال من قبل األشخاص  :األمن .1
 .المخولین بذلك

یجب أن تحفظ المعلومات بمكان مناسب مما یحقق الوصول إلیها  :إمكانیة الوصول .2
 .بالشكل المطلوب وبالوقت المناسب

أن تكون المعلومة اقتصادیة بمعني أن یكون هنالك تناسب بین تكلفة یجب   :االقتصاد .3
 . المعلومة والعائد المتوقع من تلك المعلومة

  
 
من القرن الماضي ونحن نعیش ثورة معلوماتیة هائلة أحدثت السنوات القلیلة األخیرة  منذ

  .ت وطبیعة وممارسة األعمال والتجارةتغییرًا جذریًا في هیاكل المنظما
1 

مجموعة من العناصر  انظم المعلومات بأنه )23، ص2005(قد عرف قندلجي وآخرون         
 ،ومعالجتها ،عمل على جمع البیانات والمعلوماتالمتداخلة والمتفاعلة مع بعضها البعض والتي ت

 ،ق والتأمین والسیطرة على المنظمةدعم صناعة القرارات، والتنسی بغرض وتوزیعها، ،وبثها ،وتخزینها
  . وتأمین المنظور المطلوب للموضوعات المعقدة ،إضافة إلى تحلیل المشكالت

تلك النظم التي تهدف إلى توفیر المعلومات "نظم المعلومات بأنها  )2005، 5ص( ولقد عرف لطفي
م المعلومات نظامین جزئیین على األقل األول وخدمات معلومات البیئة، ویجب أن یتضمن نظا

  .ینصب على تجمیع النظام للمعلومات والثاني لتوفیر خدمات المعلومات
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ویتم إنتاج المعلومات من خالل  ،ومات من التنظیم والبیئة المحیطةفنظم المعلومات تحتوي على معل
وتعتبر معلومات التغذیة  ،تت والعملیات التشغیلیة والمخرجاأنشطة رئیسیة وهي المدخال ةثالث

 المرتدة مخرجات  ترتد إلى األفراد المسئولین عن األنشطة في المنظمة لتقییم وتحسین المدخالت 
  ).14،ص200البكري،(

عبارة عن مكونات  اتعریف نظم المعلومات بأنه  )Louden&Other)2006,p.13 وقد أجمل 
، وتخزینها ومعالجتها لدعم عملیة صنع ماتل مع بعضها البعض لجمع المعلو مجتمعة ومرتبطة تعم

كما تساعد  ،المنظمة بحیث تصبح واضحة لإلدارةالقرار والتنسیق والرقابة والتحلیل على مستوى 
  .واستیعاب المواضیع الصعبة ،والعاملین في تحلیل المشاكل اإلداریین

المعلومات حیث أن هو أدق التعریفات لنظم  Loudenویالحظ من التعریفات السابقة أن تعریف 
  .تعریفه اشتمل على العناصر الثالثة للنظام وهي المدخالت والعملیات والمخرجات 

ویحتوي أي نظام للمعلومات على معلومات متنوعة حول األفراد، واألماكن واألشیاء داخل المنظمة 
  .أو في البیئة المحیطة
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 ،ئف نظم المعلومات ،،،والشكل التالي هو نموذج مبسط لطبیعة ووظا
2.2 

 
  

  الموردون                                                          العمالء          
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
  

     یة المنافسون                       أصحاب رأس المال                         األجهزة الحكوم   
، نظم المعلومات اإلداریة في المنظمات 2007، 123،ص  إدریس، عبد الرحمن:المصدر

  .المعاصرة، الدار الجامعیة
  
2       

نما ترتقي هذه العالقة مع  ٕ ال تقتصر عالقة نظم المعلومات على معطیات وموارد البیانات وا
ذلك الن نظم المعلومات تتعامل مع موارد البیانات  لمستخدمة في تلك النظم، ولوجیا اارتقاء التكنو 
ومع المعرفة والخبرات المتراكمة  ،علومات والقرارات إلنتاج المعرفةومع موارد الم ،وماتإلنتاج  المعل

 .ماره في میادین األعمال المختلفةإلنتاج الذكاء واستث

قطاع عریض من التكنولوجیا "معلومات على أنها تكنولوجیا أنظمة ال Reynolds وقد عرف 
 .(Reynolds,1992,p4) "المعتمدة على تطبیقات الدوائر المتكاملة

 المجتمع 
 المحلي 

وجماعات 
 االھتمام
 والضغط

 الموزعون
 

)الوسطاء(  

 
 

Information System  نظم المعلومات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feedback األثر المرتجع     

 تشغیل
Processing 

ترتیب/تصنیف*  
تحلیل*  
تخزین*  

 مخرجات
Output 

 مدخالت
Input 

Organization المنظمة
  



37 
 

باإلضافة إلى ما تقدم، یرتبط حقل نظم المعلومات بكل الجهود العلمیة والعملیة المنظمة لتكوین نظم 
بتوظیفها بكفاءة وفعالیة بهدف أعمال حاسوبیة تستثمر قدرات المعالجة الحاسوبیة المتاحة وتقوم 

  ).19،ص2005یاسین ،(تحسین األداء وتعظیم دالة القیمة للمستفیدین والزبائن
تعرف نظم المعلومات المحوسبة والذي كثیرًا ما یصطلح علیه نظام المعلومات المعتمدة على 

یة أو األجهزة، ،فهو النظام الذي یعتمد على المكونات الماد) CBIS(الحاسوب ویرمز له اختصارًا 
قندیلجي (والمكونات البرمجیة للحاسوب ،في معالجة البیانات ومن ثم بث واسترجاع المعلومات 

  ) .23،ص 2005وآخرون،
كما عرف لطفي نظام المعلومات المحوسب بأنه نظام معلومات له نظام جزئي واحد على األقل ، 

  ).1-7ص ،2005لطفي ،.(كما أن أرشیف معلوماته یكون آلیًا جزئیاً 
  ویوضح الشكل التالي تصورًا للتعریف بنظام المعلومات المحوسب ،،،،

2.3 
 

  
 
 
  
  

  1،  نظم المعلومات اإلداریة ،دار المسیرة للطباعة والنشر، عمان ،ط2005، 24قندیلجي عامر ،الجنابي عالء الدین،ص:المصدر

:تعمل على / بیانات/مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة   

 معالجة

 جمع أو استرجاع من نظم
 

 تخزین

 
بث/توزیع/استرجاع  

 معلومات لدعم صناعة القرار ،والتنسیق ،والسیطرة ،في أیة منظمة 
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جراءات منظمة تتم بواسطة  ٕ وعمومًا یمكن تلخیص مفهوم نظم المعلومات المحوسبة بأنه آلیات وا
بتجمیع، وتصنیف، وفرز البیانات ومعالجتها بواسطة المعالج، ومن ثم تحویلها إلى الحاسوب، تسمح 

معلومات یسترجعها اإلنسان عند الحاجة إلیها، لیتمكن من انجاز عمل أو اتخاذ قرار أو القیام  بأیة  
  .وظیفة، عن طریق المعرفة التي سیحصل علیها من المعلومات المسترجعة من النظام

 
 

1 
في اآلونة األخیرة وانتشرت تطبیقاتها  قد تطورت نظم المعلومات اإلداریة المحوسبةل     

مة باألعمال وتنوعت مجاالت هذه التطبیقات حتى أصبحت تمثل الشریان الحیوي الذي یمد المنظ
ار معظم ال یمكن تصور استمر  المحوسبة  ، إذ بدون نظم المعلومات اإلداریةولیس فقط بالمعلومات

شركات الخدمة والشركات الصناعیة والتجاریة  ،منظمات األعمال كالمصارف، شركات التأمین
  .األخرى
ومن الضروري التأكید على أن نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة تشتمل على أبعاد ثالث،       

وان الحواسیب والبرمجیات تمثل العناصر . جيالبعد اإلداري، والمنظمة، والبعد التكنولو : هي
وانه من دون استثمار إمكانات الحواسیب والبرمجیات وتوجیهها نحو . التكنولوجیة لنظام المعلومات

العنصرین اآلخرین، المتمثلین بالمنظمة واإلدارة، فان الحواسیب والبرمجیات، ستصبحان من دون 
یات، ولكن ما لم تحدد كیف ستستخدم هذه التكنولوجیا في تستطیع شراء حواسیب وبرمج: فائدة فمثالً 

مساعدة اإلدارة والمنظمة، والقیام بتنظیم عملها فانك ستحصل على قطع دیكورات على مكتبك 
  ).35، ص 2005قندیلجي وآخرون،(
  
2  
ولكن من أبسطها ذلك  المحوسبة ریةوقد تعددت التعاریف القصیرة لنظم المعلومات اإلدا   

هو عبارة المحوسبة نظام المعلومات اإلداریة :"   Stoner&Wankleالتعریف الذي ینسب لكل من 
اتخاذ  والالزمة لتسهیل عملیة ،لومات الدقیقة والموقوتة لإلدارةعن أسلوب رسمي یستخدم لتوفیر المع

التخطیط والتشغیل والرقابة في المنظمة حتى یمكن  والتي تمكن المدبرین من القیام بوظائف ،القرارات
  ).200،ص 2007إدریس،( " أن تحقق األهداف التي تسعى إلیها بفاعلیة
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مجموعة من األفراد والبیانات واإلجراءات :"ویمكن تعریف نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة بأنها 
  )16، ص 2007س المفتوحة ،جامعة القد(المرتبطة مع بعضها البعض لتقدیم معلومات مفیدة 

نظام المعلومات الذي یشتمل على أرشیف معلمات وعملیات معلومات، :"كما عرفه لطفي بأنه 
  ).1-14،ص 2005لطفي،"(ویستخدم في توفیر معلومات لدعم الوظائف اإلداریة المنظمة 

ى توفیر تقاریر وزمالئه أن نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة هو عبارة عن نظام یتول Haagویرى 
  ).203،ص2007إدریس،(دوریة ومقررة سلفًا والتي تلخص المعلومات من قاعدة البیانات 

عن هذا المصطلح بأنه ذلك الحقل النظري والعملي المشتق من ) 2005، 53ص(وقد عبر یاسین 
علوم روافد متنوعة من تخصصات الحاسوب، تكنولوجیا المعلومات، اإلدارة، التنظیم، االقتصاد وال

الكمیة والسلوكیة، والذي یمثل نتاج التكامل والتزاوج مابین تكنولوجیا المعلومات ونظریات اإلدارة 
  .واألعمال

وهكذا یرى الباحث بأن نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة هي تلك النظم التي تتحمل 
ة ،ونقل المعلومة مسئولیات تشغیل المعلومات والتي تتضمن خلق المعلومات من خالل عملیة تحلیلی

وهذه النظم غالبًا تنبه أو تنذر اإلدارة بوجود مشكالت أو حالیًا أو مستقبًال  .لكل من یحتاج إلیها 
  . وفي النهایة نظم المعلومات اإلداریة هي  محصلة استخدام نظم المعلومات في اإلدارة

  
3 

كما یراها إدریس في كون مهمتها األساسیة هي توفیر  المحوسبة مات اإلداریةالمعلو نظم تبرز أهمیة 
لدقة وذلك في الوقت المناسب وبا ، البیانات الالزمة ومعالجتها إلنتاج المعلومات المفیدة لإلدارة

 .)  2007 ،200صإدریس،(یتناسب واحتیاجات متخذي القرار  وبما ،المناسبة وبالكمیة المناسبة

هي  القول أن غیاب نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في منظمات األعمال الحدیثة یعني ومن البدی
كما یعني أیضًا صعوبة . عدم أو استحالة وجود أو استمرار أنشطة األعمال الجوهریة للمنظمة

تحقیق أدنى مستوى مستهدف من الكفاءة والفعالیة في بعض أنشطة األعمال التي قد ال تتصل 
  ).141،ص 2006یاسین ،(ا المعلومات بصورة مباشرة بتكنولوجی

كما ویمكن تحدید دور نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في المنظمة من خالل وجهتي نظر 
مكاناتها : مختلفتین ٕ تركز وجهة النظر األولى على دور تقنیة المعلومات للحواسیب واالتصاالت وا

الیة وتوفیر وسائل االتصال المتطورة وغیر ذلك من المتطورة كسرعة المعالجة وطاقة التخزین الع
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اإلمكانات الفنیة الكبیرة التي توفرها هذه التقنیة الكبیرة، وتبحث عن الوسائل المناسبة لالستفادة من 
  .هذه اإلمكانات وتوظیفها لتحسین كفاءة عمل اإلدارة في المنظمة

نات الموجودة في المنظمة وعلى الفرص التي أما  وجهة النظر الثانیة تركز على نقاط القوة واإلمكا 
یمكن االستفادة منها ومن ثم تقییم كفاءة استخدام تقنیة المعلومات لالستفادة من هذه الفرص 

  ).19،ص 2007جامعة القدس المفتوحة ،(واإلمكانات ونقط القوة 
توجهاتها بما ونستطیع تلخیص دور وأهمیة نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة بمختلف أنواعها و 

  :یلي
 .تحتاج معظم المنظمات إلى نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة لتبقى وتزدهر. أ

 .تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة المؤسسات في التوسع إلى مواقع عدیدة جغرافیاً . ب

 .تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تأمین منتجات وخدمات جدیدة. ج

المؤسسة إلى نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في إعادة تشكیل الوظائف وانسیابیة العمل  تحتاج. د
 .فیها

 .تعمل نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على تأمین الحلول للمشاكل التي تتعرض لها المنظمة. ه

ارة األعمال تسهل نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في عملیة التغییر الجذري والواسع في إد. و
 ).38،ص 2005قندیلجي وآخرون،(

وباختصار، یرى الباحث أن نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة تحتل مكان القلب النابض بالحیاة في 
بیئة المنظمات والمؤسسات الحدیثة فهي مصدر الحیاة والنشاط للمكونات الجوهریة ألي منظمة 

ل تكنولوجیا المعلومات مع البنیة الوظیفیة للمنظمة أعمال حدیثة، كما أنها تمثل أفضل صورة لتكام
  . ومع أنشطة وادوار المدیرین وفي مقدمتها اتخاذ القرارات اإلداریة

  
4 
أن من المفید تصنیف نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في ) Louden )2004,p43یرى   

نظم المستوى االستراتیجي مثل نظم :ویات التنظیمیة في المنظمة وهي المنظمة على أساس المست
الدعم التنفیذیة، ونظم المستوى اإلداري وتشمل نظم المعلومات اإلداریة ،ونظم مساندة القرارات بینما 

  .یشتمل نظم المستوى العملیاتي نظم معالجة العامالت 
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وهي عبارة  :(Transaction Processing systems-TPS)نظم المعلومات التشغیلیة : أوالً 
عن نظم المعلومات األساسیة التي تدعم المستویات اإلداریة الدنیا، أو ما یطلق علیها بالمستویات 
اإلداریة التشغیلیة، وهي عبارة عن أنظمة محوسبة تقوم بعمل التقاریر الیومیة والروتینیة التي تتعلق 

  .ن أمثلتها أنظمة إدخال أوامر البیع، وعملیات الحجز في الفنادقباستمرار سیر العمل، وم
    

وهي عبارة  :(Management Information Systems-MIS)نظم المعلومات اإلداریة : ثانیاً 
عن نظم المعلومات التي تخدم اإلدارة الوسطى في المؤسسة، وتقوم بمد اإلدارة الوسطى بتقاریر عن 

سة، وتتمیز نظم المعلومات اإلداریة بأنها تعد تقاریر تخدم عمل اإلدارة من مستوى األداء داخل المؤس
داخل المؤسسة، بحیث ال تكون موجه للخارج أو للبیئة المحیطة، وتعتمد في عملها على التقاریر 

  .المعدة بواسطة نظم المعلومات التشغیلیة
تصنیف، وبین نظم المعلومات ومن الجدیر هنا بأن یجب التمییز بین نظم المعلومات اإلداریة ك

 .اإلداریة كإطار عام أو علم یربط اإلدارة بالحاسوب
 

وهي عبارة عن نظم  :( Decision Support Systems-DSS)نظم دعم القرار : ثالثاً 
 ، معلومات تخدم اإلدارة الوسطى في عملیة صنع القرار التي ال تعتمد على آلیات وقواعد معدة سابقًا

كمورد داخلي للمعلومات، كما أنها تعتمد على مصادر  TPS , MISالقرار على وتعتمد نظم دعم 
  .معلومات خارجیة مثل أسعار المنتجات التي یقدمها المنافسون

  
وهي عبارة عن أنظمة  :(Executive Support Systems-ESS)نظم الدعم التنفیذي : رابعاً 

ات اإلستراتیجیة والهامة للمؤسسة، بحیث أنها معلومات تقوم بخدمة اإلدارة التي تقوم باتخاذ القرار 
تساعد على اتخاذ قرارات تحتاج إلى الحكمة والتفكیر والتحلیل العمیق، كما أنها تعتمد بشكل أساسي 

  .على تحلیل العوامل الخارجیة المحیطة بالمؤسسة، كقوانین الضرائب والوضع المالي للمنافسین
  
  
  
  
  



42 
 

  النظم األربعة في المنظمة،،، والشكل التالي یوضح تصورًا لهذه
 

2.4 
 

  
  

 (ESS)اإلدارة العلیا                   المستوى االستراتیجي                        

  
  
  

 (MIS, DSS) توى اإلدارياإلدارة الوسطى                                    المس           

  
  

                                                                           
  
  
  
  
  
  

        
  التمویل         التصنیع      المبیعات والتسویق     المحاسبة         الموارد البشریة  

  
نظم المعلومات اإلداریة ،دار المسیرة  2005، 62،صلجي عامر ،الجنابي عالء الدینقندی:المصدر

  1للطباعة والنشر ،عمان ،ط
  
  
 

 اإلدارة التشغیلیة TPSالمستوى التشغیلي 
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5 
المحوسبة ال   إن نجاح أو فشل نظم المعلومات اإلداریة Parker(1989,p42) لقد أوضح 

فقط على اقتناء وتنفیذ أرقى النظم من الناحیة التكنولوجیة، وذلك ألن تنفیذ أو محاكاة تلك یقتصر 
النظم ال یحتاج إلى توفر الموارد المادیة و الفنیة فقط، بل یتجاوز ذلك النطاق إلى العوامل اإلنسانیة 

تنفیذ وتطبیق تلك النظم واإلداریة التي تؤخذ بعین االعتبار االرتقاء بالكادر البشري الذي سیقوم على 
من أجل تحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة من الناحیة التكنولوجیة، مما سینعكس باإلیجاب على ربحیتها 
و واستمراریتها، وعلیه فأن البحث سیتناول العوامل الفیزیائیة والعوامل النفسیة المؤثرة على نجاح تلك 

  .النظم
ظم المعلومات والعاملین علیها من الكادر البشري قد یستبعد إن المراقب لن :العوامل الفیزیائیة: أوال

للوهلة األولى احتیاج تلك المهن للعوامل الفیزیائیة والجسمانیة، وذلك ألن القسم األكبر منها یحتاج 
إلى المجهود الذهني، ومع هذا فإن تلك المهن تحتاج إلى بعض العوامل الجسدیة، وذلك ألنها 

في تلك المجاالت اإلرهاق الناتج من العمل على األجهزة المحوسبة لمدة  تتطلب أن یتحمل العامل
طویلة من الوقت في كل یوم، وكذلك التعرض لإلشعاعات الصادرة عن تلك األجهزة وتأثیرها 

  .الجسمانیة الجانبیة
لیه فإن إن العوامل النفسیة المؤثرة على نظم المعلومات اإلداریة كثیرة، وع :العوامل النفسیة: ثانیاً 

  :البحث سیتناول النواحي التالیة
وذلك ألن التعامل مع نظم المعلومات المحوسبة یحتاج إلى مستوى جید  :مستویات الذكاء .1

من الذكاء، ولذا فإن الموظفین الذین یعانون من مستوى متدني من الذكاء سیضعون 
فین الذین یتمتعون المعوقات التي تحول دون تنفیذ تلك النظم، وكذلك الحال فإن الموظ

بمستوى عال من الذكاء سیعارضون وجود بعض التفاصیل البسیطة الموجودة بتلك النظم، 
  .التي ستطیعون تنفیذها دون الرجوع إلى األنظمة المحوسبة

بعض الموظفین یعارضون التغییر في طبیعة العمل، بالرغم من  :االستعداد للتغییر .2
ارة في سبیل ذلك، وهذا األمر یعود إلى بعض النواحي المحفزات التي قد تستخدمها اإلد

النفسیة، مثل الخوف من سحب بعض الصالحیات اإلداریة، وكذلك عدم توفر الوقت الكافي 
 .الالزم لتعلم طرق التعامل مع النظام المحوسب
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إن بعض الموظفین یملكون القدرات النفسیة للعمل تحت ضغط العمل،  :الضغط النفسي .3
بعض ممن ال یستطیعون اتخاذ القرارات اإلداریة في تلك الظروف، مما سینعكس وهناك ال

 .على نجاح أو فشل نظم المعلومات المستخدمة

إن إدراك الموظفین المستخدمین لتلك النظم للنواحي اإلیجابیة التي ستعود على  :اإلدراك .4
إدراك النواحي  الفرد والمؤسسة سینعكس على نجاح أو فشل نظم المعلومات، ألن عدم
 .اإلیجابیة سیؤدي إلي وجود ممانعة من هؤالء الموظفین الستخدام تلك النظم

ً كانت محوسبة أو غیر ذلك، : التحیز .5 عن بعض الموظفین یتحیزون إلى نظم معینة، سواء
وذلك لوجود قناعات معینة بتلك النظم، وعلیه فإن التغییر إلى نظم أخرى قد یؤدي إلى 

 .الموظفین الستخدام النظم الجدیدة ممانعة هؤالء

إن الموظفین على أي حال یقتنعون بان القرار یعود لهم بتغییر القناعات التي  :المرونة .6
یعتقدون بها، وهم في بعض األحیان یجهلون االحتیاجات المطلوبة منهم لسیر وتطویر 

مًا في نجاح أول فشل العمل، وعلیه فإن مرونة الموظفین في تغییر أفكارهم یلعب دورًا مه
 .نظم المعلومات المستخدمة

إن توسع المهام والعملیات التي تقوم بها المؤسسات، انعكس بشكل واضح على  :الذاكرة .7
حجم وتعقید النظم الحاسوبیة المستخدمة، مما یتطلب ذاكرة وسرعة استدعاء عالیة من 

 .ةالموظفین للتعامل مع القوائم واألوامر الحاسوبیة المتبع

إن التعامل مع نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یحتاج إلى استعداد الموظفین  :التعلیم .8
النفسي لتعلم حقائق ومعارف جدیدة من أجل التعامل مع تلك النظم، وعلیه فإن القابلیة 

كذلك فإن . للتعلیم ینعكس على نجاح أو فشل تطبیق نظم المعلومات في تلك المؤسسات
عة في التعلیم مثل المحاضرة، أو المحاكاة أو أشرطة الفیدیو ینعكس على نجاح اآللیة المتب

  .أو فشل تطبیق تلك النظم

 
 
 
 
 

 
 
 
 



45 
 

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  .لسلطاتا: أوالً 
  .تفویض السلطات: ثانیاً 
 .مركزیة والالمركزیةال: ثالثاً 
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  فرضت ظروف التطور االقتصادي واالجتماعي على العدید من المؤسسات مسئولیات

تجاوزت دورها التقلیدي، حیث اتجهت هذه المؤسسات إلى التوسع في تقدیم الخدمات وانجاز التنمیة 
مل في ضوء ذلك الهدف وفقا خطة محددة في الشاملة بما یحقق الرفاهیة والمزید من الربح والع

 .أدواتها ووسائلها 
وفي إطار ما تمارسه المؤسسة من مظاهر السلطة اإلداریة وما تقوم به من إدارة للمرافق 
والمشروعات، فقد اتجهت إلى توزیع وظائفها اإلداریة بین األجهزة المركزیة وكیانات أخرى تتمتع 

 ).1987، 165الحواتي، ص(یه مصطلح الالمركزیة اإلداریةبالشخصیة المعنویة بما أطلق عل
ویرى الباحث ضرورة التطرق لعدة مفاهیم مهمة هي أساس مفهوم الالمركزیة مثل مفهومي السلطات 
والتفویض حیث تعتبر الالمركزیة مفهوم مشتق من مفهوم تفویض السلطات وعلیه سیتم التطرق إلى 

 .صل إلى مفهوم الالمركزیةالسلطات وطرق تفویضها  ومن ثم التو 
 

 
1 
    إن جمیع المدیرین في المنظمة یمتلكون سلطة و لهم درجات مختلفة منها تعتمد على

المنظمة، ویمكن تعریف السلطة بأنها الحق القانوني المستوى اإلداري الذي یشغلونه في هیكلیة
 ).479ص ،1993 شاویش،( ص أن یعمل أو ال یعمل شیئاً إلصدار األوامر إلخبار شخ)الشرعي(

هي عبارة عن القدرة القانونیة الممنوحة من المؤسسة لكل ) "P315)Pearce,1989وقد عرفها 
 . "فرد داخل المؤسسة ،والتي تشمل الحق في إصدار األوامر وفي صناعة القرارات

صدار األو  ٕ  ,1982,P186امرویمكن تعریف السلطة بأنها الحق في التقریر وا
Flippo&Munsinger 

یرى الباحث أن السلطة حق یكون بموجبه المدیر مخول ومن خالل استعراض آراء علماء اإلدارة،
عطاء األوامر وعلیه له حق الجزاء بالمكافأة والعقاب حتى یكون لهذه السلطة  ٕ باتخاذ القرارات وا

 .اعتبار
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2 
  ًمهمًا في عملیة التنظیم ،طالما أن المدیرین والموظفین یجب أن یمارسوا  تعد السلطة عامال

 .السلطة لتنفیذ الوظائف الموكلة لهم
وتنبع السلطة من مصادر عدیدة ،واحد من هذه المصادر هو وظیفة الشخص أو درجته الوظیفة  

،یتمتع بسلطة أكثر اعتمادًا على درجته أكثر مما یتمتع بها نا ئب الرئیس ،ویتمتع مدیر فالرئیس مثًال
عبد القادر ( اإلنتاج ،ومدیر المبیعات ،كلیهما بسلطة على أنشطتهما اعتمادًا على وظائفهما في المنظمة

 )274،ص1992وآخرون،
ویالحظ أن هناك بعض االختالفات بین كتاب اإلدارة بالنسبة لمصدر السلطة لذلك نجد عدة مداخل 

 :بهذا الخصوص أهمها
 .طة الرسمیة مدخل السل. أ

 .مدخل قبول المرؤوسین. ب
 .مدخل السمات الشخصیة. ج

 .مدخل طبیعة الحدث. د
ولعدة سنوات لم یكن هناك جدل بخصوص مصدر سلطة المدیر وكان كل المطلوب لمعرفة هذا 
المصدر هو تتبع تفویضات السلطة من أي مركز إداري متجهین إلى ألعلى وبذلك فإننا نجد أن السلطة 

 )227،ص 1974توفیق،(یة ترجع إلى حق  الملكیة وهذه هي السلطة الرسمیةالنهائ
،  فإن السلطة تأتي إلى المدیر )P316)Robinson,1989إما طبقًا لمدخل قبول المرؤوسین فیرى 

أي بمعنى آخر المدیر .عن طریق القبول بواسطة مرؤوسیه لقوته على اتخاذ القرارات والتأكد من تنفیذها 
 أي سلطة إلى إن تسبغ علیه بواسطة مرؤوسیهیتمتع ب ال

باإلضافة لهذین المدخلین فهناك مدخل ثالث وهو الخصائص الشخصیة مثل البطولة، والمعرفة والخبرة 
فإن كثیر من الناس یمكنهم االضطالع بالسلطة بسبب تمتعهم بواحد أو أكثر من الخصائص الشخصیة 

 )274،ص1992،عبد القادر وآخرون( مثل الذكاء والبطولة
، أن للسلطات مدخل آخر یتعلق بطبیعة الحدث حیث أن الحدث هو )P316)Pearce,1989ویرى 

العامل األساسي في تفویض السلطات للمرؤوسین ویعتبر هذا المدخل من المداخل القریبة والسهلة إلى 
لى مكان نشوب الفهم فعلى سبیل المثال حینما یشب حریق في إحدى المؤسسات فإن الشخص األقرب إ

 .الحریق یحق له االتصال باإلطفائیة لمعالجة المشكلة دون الرجوع إلى رؤسائه
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3 
  یوجد للسلطة أربع أنواع رئیسة هي: 
  :السلطة التنفیذیة. أ
هي السلطة األساس في المنظمة ،والتي تعكس العالقات الموجودة بین الرئیس والمرؤوس كما       

صدار األوامر التي تتعلق باإلنتاج،  المبیعات،يأنها تعط ٕ أو التمویل الحق في اتخاذ القرارات وا
 )484،ص1993شاویش،(  وتتعلق السلطة التنفیذیة بأمور تشمل مباشرة إنتاج المنظمةوغیرها،...

ویرى الباحث أن السلطة التنفیذیة هي العالقة بین الرئیس والمرؤوس حیث یشرف المدیر على 
 .رین آخرین یكون لهم سلطة تنفیذیة مدی

 :السلطة االستشاریة. ب
،  السلطة االستشاریة وهي الحق في تقدیم النصح و )P318)Robinson,1989ویضیف  

المساعدة ألصحاب السلطة التنفیذیة ،وتوجد هذه السلطة لتمكین المسئولین من تحسین فعالیة 
 .منهم األفراد التنفیذیین النجاز األعمال المطلوبة

إن حجم المنظمة یعتبر من أهم العوامل التي تقرر وجود أو عدم وجود وظائف أو إدارات استشاریة 
فیها فكلما نمت المنظمة فان إدارتها تجد أن هناك حاجة اكبر لخبرات استشاریة أكثر في مجاالتها 

  .المختلفة
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3.1 
 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 عمان، دار الفرقان للطباعة والنشر، اإلدارة الحدیثة، 1993، 485ص،مصطفى شاویش، :المصدر
  1ط
 
 :السلطة الوظیفیة. ج
،  السلطة الوظیفیة أنها الحق الذي یتم تفویضه لفرد أو )P319)Pearce,1989 وقد عرف   

لقسم في المنظمة لتمكینه من مراقبة عملیات محددة ،تطبیقات،سیاسات،أو أمور أخرى تتعلق بنشاطات 
 .یقوم بها أفراد في أقسام أخرى من المنظمة 

من اإلدارات في المنظمة ، إذ یمكن  أن السلطة الوظیفیة لیست محصورة في أیدي مدیري نوع معین
 .خدمیة أو استشاریة  تفویضها وممارستها من قبل مدیري إدارات تنفیذیة،

  
  

إدارة البحوث 
 والتطویر

 اإلدارة المالیة

 إدارة اإلنتاج إدارة التسویق

اإلدارة 
 القانونیة

 الرئیس



51 
 

 :سلطة اللجان .د
یمكن تعریف اللجنة بأنها مجموعة من األفراد یعهد إلیها البت بأمور تنفیذیة أو استشاریة یهم    

 .إدارة المنظمة أن تستعین فیها برأي جماعي 
بر اللجان من الوسائل المستخدمة في تمكین أعضاء التنظیم من العمل بشكل فریق متعاون لتحقیق وتعت

 ).492،ص1993شاویش ،(هدف مشترك
 

 
وكما أن السلطة تعتبر المفتاح لعمل .یعتبر تفویض السلطة من األمور الضروریة لوجود التنظیم    

 .فتاح للتنظیمالمدیر،فان تفویض السلطة هو الم
1 
  یرىCerto2003,P245 ( بأن التفویض هو عبارة عن عملیة توكیل المهام والسلطات

.المتعلقة بالعمل  إلى أشخاص معینین داخل المؤسسة   
كما یعتبر التفویض عبارة عن مفهوم یصف تحویل أو نقل السلطة الرسمیة إلى شخص آخر حیث  یقوم 

 .ون بتحویل السلطة إلى أسفل أي إلى المرؤوسین من اجل تسهیل انجاز األعمالالمدیر 
قد یصبح التفویض ضروریًا إذا كان المدیرون غائبین عن وظائفهم أو قد یكون التفویض عبارة عن 

 )497،ص1993شاویش،(فلسفة المدیر أو رغبته من أجل تدریب وتطویر المرؤوسین 
ات هي عبارة عن إعطاء المرؤوسین السلطات الالزمة النجاز المهام كما وتعرف عملیة تفویض السلط

مع األخذ بعین االعتبار بأن التفویض یتم للسلطات مع بقاء المسئولیة النهائیة تقع على عاتق رئیس 
 P144,Porrington&Stimpson,2002(المنظمة 

2 
 :وات رئیسیة هي تشمل عملیة تفویض السلطة ثالث خط    

تخصیص واجبات محددة للمرؤوسین على أن تكون مفهومة وواضحة بالنسبة لهم حتى   . أ
 .یعرفوا ما هي األعمال التي یجب علیهم أن یقوموا بها كي ینجزوا هذه الواجبات

یجب أن یعطي .منح السلطة المالئمة للمرؤوسین حتى ینفذوا هذه الواجبات   . ب
 .یمكنهم من انجاز الواجبات المحددة لهم داخل المنظمةالمرؤوسون الحق الذي 

للمرؤوسین حتى یشعروا بمسئولیتهم اتجاه المدیر لیقوموا بأداء ) التعهد(خلق االلتزام. ج
1989,P318,Robinsonاألعمال المخصصة لهم بشكل مرضٍ  
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3 
تنظیم ،ویجب على المدیر القیام یعتبر تفویض السلطة من األمور الضروریة في عملیة ال    

 :بالتفویض ألسباب عدیدة أهمها
ویقو هذا . أن المهام المسنودة إلى المدیر تفوق بكثیر تلك التي یمكنه القیام بها شخصیا  .أ

 .السبب إلى أسئلة تتعلق بدرجة تفویض السلطة التي ینبغي علیه القیام بها 

لعنصر األساسي في أي برنامج لتنمیة أن تفویض السلطة هو الخطوة الجوهریة وا  . ب
فكل مكاسب وفوائد برامج التدریب تذهب هباءًا إذا تجاهلت عملیة تفویض .المرؤوسین

 (P211,Ivancevich&Other,1998)السلطة

ففي أي لحظة قد .إن كل منشأة من المنشآت تحتاج بالضرورة إلى عمق في تنظیمها    . ج
وفي هذه الحال...فاة شاغلیها أو مرضهم أو ترقیتهم تخلو بعض المناصب اإلداریة بسبب و 

یجب على غیرهم شغل هذه الشواغر لكي یستمر التنظیم في سیره 
 )233،ص1974توفیق،(

 

4 . 
یكره بعض المدیرین أن یقوموا بتفویض السلطة ،و یتجنبوا تفویض السلطة للمرؤوسین     

 :لتالیة ویفسر ذلك باألسباب ا
یقع بعض المدیرین في مأزق فكرة خاطئة مؤداها أنه یستطیع أداء أفضل بنفسه وأن   .أ

 .تفویض سلطة بعض األعمال یمكن أن یكون مضیعة للوقت 

الخوف من كون عملیة التفویض مؤشر یدل على ضعف قدرة الرئیس في بعض . ب
 2003,P246, Certo جوانب العمل

المرؤوسین عند قبول مهام جدیدة ،عندما یكون هناك نقص  یحدث بعض  التردد عند  .ج
 .في المعلومات الضروریة والموارد الضروریة 

 .یفتقد بعض المرؤوسین الثقة الضروریة بالنفس   .د

وبعض المدیرین ال یجید تنظیم .یفتقد بعض المدیرین القدرة على توجیه مرؤوسیهم   . ه
 )287،ص 1992القادر وآخرون ،عبد (أفكاره وال یجیدون إصدار أوامرهم 

عدم الرغبة في تحمل األخطار المحسوبة لتفویض السلطة فالقیام بعملیة التفویض   .و
بنجاح یستلزم قبول خطر اتخاذ المرؤوس لقرارات خاطئة وهذا الخطر یمثل تكلفة إعداد 

 .طبقة من اإلداریین األكفاء
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في التأثیر على اآلخرین وفي الرغبة في التسلط والهیمنة حیث یرغب المدیرین . ي
المشاركة في اتخاذ جمیع القرارات وفي حضور جمیع االجتماعات ،وهم یشعرون بالسعادة 

 )235،ص1974توفیق،.(عند تراكم األعمال على مكاتبهم وعند اعتماد مرؤوسیهم علیهم

مرؤوس ویرى الباحث أن من معوقات نجاح عملیة التفویض الخوف المالزم للرؤساء أن یثبت ال
  .ومن ثم یصبح منافسًا له في منصبهالمفوض إلیه كفاءته وقدرته 

 
5 
ینتج عن تفویض السلطة عدة مزایا تنظیمیة ،ولذلك فإن إزالة األسباب التي تعوق عملیة     

 :التفویض تصبح مهمة للمدیرین ویمكن إزالة هذه العوائق من خالل
 .یجب على الرؤساء اكتشاف أي معوقات في منظماتهم یمكن أن تعیق عملیة التفویض   .أ

یجب أن یتخذ الرؤساء عمًال محددًا إلزالة هذه العقبات مع ضرورة الوعي إلى   . ب
احتمال أن تكون هذه العقبات قدیمة وراسخة وبذلك یمكن أن یتخذ التخلص منها وقتًا 

 .وجهدًا كبیرین

 ,2003,P247قة المرؤوس في استعمال السلطة المفوضة إلیهویمكن تعزیز ث  .ج
Certo 

 .تقلیل تأثیر السلطة المفوضة على عالقات العمل القائمة  .د

مساعدة المرؤوس المفوض له السلطة في مواجهة أیة مشاكل كلما كان ذلك   .ه
 )500،ص1993شاویش،.(ضروریاً 

لطریقة السهلة والمباشرة لحل هذه المشكلة تحدید القرارات والمهام التي سیتم تفویضها وا. و
هي أن یقوم المفوض بإعداد قائمة بكل األنواع المختلفة للقرارات والمهام التي یجب أداءها 

. 

اختیار المفوض إلیه بحكمة ومن الممكن أن یكون هذا الشخص من أصحاب القدرات   .ي
  )238،ص1974توفیق،.(غیر المستخدمة وغیر الواضحة كل الوضوح 
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7 
بأن عملیة التفویض تقیدها بمجموعة من المحددات  McFarland 1974,P198یرى     

  :وهي 
یجب على الطالق أن یقوم الرئیس بتفویضها للمرؤوسین و التي تتعلق  هناك أمور ال  .أ

 .باالستراتیجیات والسیاسات العلیا للمؤسسة

أن تكون مالئمة لقدراتهم العقلیة بشرطرؤوسین أمور یمكن تفویضها للمهناك  . ب
 .والمهارات التي یتمتعون بها 

اإلجرائیة والروتینیة والیومیة التي هناك أمور یجب تفویضها للمرؤوسین وهي األمور  . ج
 .یستطیعون القیام بها وذلك بهدف التفرغ لألمور الهامة والسیاسات العلیا

 
 

1 
توجد فروق ملحوظة بین منظمة وأخرى فیما یتعلق بمقدار التفویض في هذا المنظمات وعملیًا     

حیث یوجد تفویض في معظم .لیست المشكلة هي وجود أو عدم وجود تفویض للسلطة في المنظمة
لممارسون هي مقدار الالمركزیة إن المشاكل التي یواجهها المدیرون ا. المنظمات ولكن بدرجات مختلقة

التي یطبقونها في منظماتهم وكیف یقومون بتطبیقها إذا كانت هي األسلوب 
 )500،ص1993شاویش،.(المناسب

فعند عدم التخویل وحصر .كما ترتبط المركزیة والالمركزیة بالمسؤولیة  والصالحیة وتخویلها  
بمعنى أن معظم القرارات الخاصة بانجاز العمل تتم .السلطة والتقلیل من تفویضها فإن ذلك یعتبر مركزیة

بمعرفة مستویات أعلى من المستویات التي تقوم بالتنفیذ والممارسة فالمركزیة تعني تجمیع كافة السلطات 
،وحق اتخاذ القرارات في ید المراكز العلیا ،حیث ال تستطیع المستویات اإلداریة الدنیا اتخاذ القرارات دون 

اللوزي .(لمراجع العلیا ،أما الالمركزیة هي توزیع السلطة بین المستویات اإلداریة العلیا والدنیاالرجوع إلى ا
 )91،ص1998وآخرون،

أجزاء من حجوم قابلة لإلدارة كما ویقصد بالالمركزیة تقسیم أو تجزئة المنظمة الكبیرة إلى  
نظمة الكبیرة على تقسیماتها المنفصلة الناجحة ومفتاح الالمركزیة هو االستقالل الذاتي الذي تسبغه الم

فكل تقسیم مستقل منها یدار من قبل مدیر یحاكي في مهماته المدیر العام أو الرئیس .بعضها عن
 )191،ص2004الشماع،(األعلى للمنظمة الكبیرة 
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وقد تمتد لمحور وتتركز الالمركزیة في محورین أساسیین هما المناطق الجغرافیة ،و المنتجات ،  
الث هو األنشطة ،مع تخویل الصالحیات الالزمة من قبل مركز المنظمة فمثل هذه الهیاكل التنظیمیة ث

مجرد تخویل تساوي مجرد تجزئة المنظمة إلى أقسام والتعتبر المركزیة ،غیر أن الالمركزیة ال
الالزمة التي  الصالحیات بل الجمع بین االثنین،أي تحقیق التجزئة ،وتخویل التقسیمات تلك الصالحیات

191،ص2004الشماع،.(تجعلها مستقلة بذاتها 
 :ویتضح لنا مما سبق أن الالمركزیة تستثني من مفهومها العوامل الثالثة التالیة

أنها تستثني العمل نفسه  . أ  تأخذ في مفهومها القیام بعمل أو عملیة االنجاز فالمدیر یعتمد
فالالمركزیة تشیر إلى المهام اإلداریة .سئول عنه على مرؤوسیه في القیام بالعمل الذي هو م

 .الضروریة النجاز العملیات المطلوبة

أنها تستثني مكان العمل حیث أن هناك العدید من المشروعات التي توجد لها فروع   .ب
ومكاتب في بلدان مختلفة محلیة وأجنبیة بینما توجد بعض المشروعات التي تقوم بجمیع 

 .دأعمالها في مكان واح
وتستثني الالمركزیة العملیة الوظیفیة التي تعمل على تجمیع النشاطات المتعلقة بعمل   . ج

نما تعني الالمركزیة بإحداث الوحدات الناتجة من تقسیم العمل اإلداري.واحد في وحدة واحدة  ٕ وا
أسفل الهیكل التنظیمي المشروع إلى وحدات تمیل إلى الصغر كلما اتجهنا إلى

 )187،ص1974المغربي،(
والشكل التالي یوضح وقوع المنظمات التي تطبق المركزیة والمنظمات التي تطبق الالمركزیة 

 .على قطبي خط تفویض السلطة المتصل
 

3.2 
 

حد أقصى من           التفویض في المنظمة             درجات متفاوتة من التفویض          
  التفویض

  
  

تنظیم ال               تنظیم مركزي              درجات متفاوتة من المركزیة                      
  مركزي

  1ط، عمان دار الفرقان للطباعة والنشر،، االدارة الحدیثة 501،1993مصطفى،ص شاویش، :المصدر

 والالمركزیة
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2 
 ما هي العوامل التي تحدد المدى الذي یصل إلیه المدیر فیما یتعلق بالالمركزیة؟إن اإلجابة عن

ذلك تقع إلى حد كبیر في حقیقة إن المركزیة تكون عادة حالة من زیادة فقدان الوقت الخاص بشئون 
 : وعلى ضوء ذلك فان مبادئ الالمركزیة تشمل.الرئیس أكثر مما یحدث في الالمركزیة

 .تزداد الالمركزیة بتضخم حجم المنشأة   .أ
 .إنشاء الرقابة الكافیة في الوقت المالئم تعد هي جوهر عملیة الالمركزیةإن.ب
على المدیرین تفویض هذه القرارات التي تستحوذ على قدر أكبر من الوقت ،ولكن مع   .ج

 )300،ص1992عبد القادر وآخرون،.(تقلیص أقل لقدراتهم على الرقابة
 .تزداد الالمركزیة بتنوع المشترین للمنتج وتنوع المزودین للمواد الخام  .د
 تزداد الالمركزیة تبعًا لتنوع المنتجات  .ه

 1989,P324, Pearce)تزداد درجة المركزیة اتخاذ القرار بزیادة سرعة تغیر البیئة  .و

 .لمستویات الدنیا وتزداد درجة الالمركزیة بازدیاد أهمیة القرارات التي تتخذ في ا  .ي
تزداد درجة الالمركزیة بانخفاض ما یجب على المرؤوس مراجعته مع الرئیس قبل اتخاذ   .ح

1982,P186, Flippo&Munsingerالقرارات  
 

3 
مركزیة :تحاول كل منظمة معرفة الدرجة المناسبة التي تحتاج إلیها من كل من المركزیة وهي    

 .عة عملها وأهدافها والظروف البیئیة التي تعمل بهافي ضوء طبی
 :ومن أهم العوامل التي تقرر درجة الالمركزیة التي یمكن استخدامها في المنظمة هي 

یمكن القول أنه كلما كانت التكلفة أو المبلغ الذي یشمله القرار أكبر ،فكلما : عامل التكلفة  .أ
قبل المستویات اإلداریة العلیا ،أي بطریقة  كان من األفضل أن یتخذ مثل هذا القرار من

 .مركزیة
إن رغبة المنظمة في تطبیق سیاسات موحدة سبب آخر إلتباع مركزیة :السیاسة الموحدة  .ب

وذلك مثل سیاسة توحید الجودة، السعر، االئتمان، واالستالم كلها .السلطة في اتخاذ القرارات
 .عتكون مفیدة إذ تضمن المعاملة الواحدة للجمی

أخرى إن بعض المجاالت الوظیفیة تطبق فیها الالمركزیة أكثر من إدارات:المجال الوظیفي  .ج
اإلنتاج في مؤسسة صناعیة تطبق فیها الالمركزیة على نطاق واسعمثًال إدارة

 )504،ص1993شاویش،(
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ائق معرفة الحقومن محددات الالمركزیة القدرات والسرعة في اتخاذ القرارات الصحیحة ،.د
 )126،ص2003الفرا وآخرون،.(ومدى إلمام الشخص بها

األسالیب الرقابیة ن المركزیة المنشأة، توافر المدیرین، توافرویضاف لهذه المحددات تاریخ  .ه
 )247،ص19744توفیق، (األداء، دینامیكیة المنشأة، مؤثرات بیئیة

أن بمقدوره معرفة إاللیس بمقدور الفرد معرفة كل شيء :معرفة الحقائق وتحضیرها  .و
معلومات وفیرة مفصلة تتعلق بموضوع واحد ،فبعض األفراد في المؤسسات االقتصادیة 

 .مختصین بأعمالهم ویعرفون تفاصیل مهماتهم
تختلف مقدرة األفراد في اتخاذ القرارات المناسبة تبعًا لمعرفة :اتخاذ القرارات الصحیحة  .ح

فرئیس المشروع قادر على اتخاذ قرار . ق تفكیرهالشخص في مجال العمل وتبعًا لوسع أف
أن مدیر المبیعات أیضًا على اتخاذ مثل هذا القرار وبنفس مصیب بالنسبة لمنح القروض إال

الدرجة من الدقة، لهذا فإن قرار منح القروض یجب أن یتعلق بمدیر المبیعات حتى یتفرغ 
 192، ص1974المغربي، (أخرىالمدیر لقرارات أكثر

 
4 
یمكن إجمال هذه تختلف أهداف الالمركزیة من مشروع آلخر باختالف نظرة اإلدارة العلیا و  

 األهداف بالنقاط التالیة
 .السرعة في اتخاذ القرارات مع عدم الفوضى   .أ

 .العلیا واألقسام في المؤسسة انعدام النزاع بین اإلدارة  .ب
لمسئولین وان الفرد یكافئ تبعًا لعمله وان التیارات السیاسیة لیس لها الشعور بالعدالة بین ا  .ج

 ,تأثیر ملموس في تنظیم المؤسسة الداخلي 
 .وجود الدیمقراطیة والعالقات غیر الرسمیة في المؤسسة .د
انعدام الفجوة بین المدراء القالئل في المستویات اإلداریة العلیا واألعداد الكبیرة من   .ه

 .في المؤسسة  المرؤوسین

 .وجود فئة كبیرة من المدراء االحتیاطیین الذین یمكن ترقیتهم إلى مراكز مختلفة عند الحاجة  .و
 .سهولة اكتشاف اإلدارة عیر الناجحة  في أقسام المشروع المختلفة   .ي
وجود نظام عالمات فعال مما یؤدي إلى تفحص القرارات الصادرة من اإلدارة المركزیة العلیا   .ح
 193، ص19744المغربي، (
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5 
 .تخفیف األعباء عن المدراء وذلك من خالل توزیعها على األعضاء داخل المنظمة  .أ

 .تحقیق السرعة في اتخاذ القرارات.ب
تعمل على تنمیة القدرات القیادیة عند صغار المدیرین األمر الذي یجعلهم مؤهلین لشغل   .ج

 )136،ص2003الفرا وآخرون ،(بلفي المستقمسئولیاتهم

تعمل على رفع الروح المعنویة للعاملین بسبب شعورهم بالعدالة لتمتعهم بسلطة تتمشى مع .د
 مسئولیاتهم 

 .أن الالمركزیة ما هي إال وسیلة لتدریب المرؤوسین على عملیة اتخاذ القرارات  .ه

الذین فوضت إلیهم سلطة اتخاذ رفع الروح المعنویة لمدیري المستویات الوسطى والدنیا   .و
 1989,P79,Eyre القرارات في هذه الحالة

القرارات التي یتم اتخاذها في المستویات اإلداریة الدنیا تكون اقرب إلى الحكمة والواقع   .ي
.،وكذلك تلك التي تتخذ في فروع المنظمة الموجودة في مناطق جغرافیة محددة

 )505،ص1993شاویش،(
د الجغرافي یلزم تفویض السلطة لممارسة عملیة اتخاذ القرار في ظروف بیئیة كما أن البع  .ح

 .مغایرة

المنفتحة على المشاركة في عملیة بقدرات األفراد في تحمل المسئولیة،وفلسفة اإلدارةاإلیمان  .ز
 )91،ص1998اللوزي وآخرون،.(اتخاذ القرار

 
6 

عدد كبیر من المدراء المخصصین األمر الذي قد ال یتحقق تتطلب تطبیق الالمركزیة توفر   .أ
 .في بعض المجتمعات

یترتب على تطبیق الالمركزیة إضعاف السلطة المركزیة مما یؤدي إلى ضعف التنسیق بین .ب
 )139،ص2003وآخرونالفرااألجهزة الالمركزیة

 صعوبة الرقابة على ألقسام داخل المنظمة  .ج

 P79,Eyre,1989(التي ترفع من أقسام المنظمة للمدیر زیادة عدد التقاریر.د
 
یتطلب تطبیق الالمركزیة توفر عدد كبیر من المدیرین المتخصصین، األمر الذي لیتحقق   .ه

 .في بعض المجتمعات
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یؤدي التطبیق الالمركزیة إلى تكرار بعض األعمال المتماثلة بواسطة أكثر من جهاز   .و
 .المبذولة كما تزداد معه األعباء المالیة ،األمر الذي تزید معه الجهود

یترتب على تطبیق الالمركزیة صعوبة االتصال بین اإلدارات المتجاورة ،مما یؤدي إلى عدم   .ي
 )216،ص2003غنیم،( وجود صالت وثیقة بین تلك اإلدارات

ر قد  تخلق الالمركزیة بعض المشاكل في بعض األقسام وتسبب أحیانًا اتخاذ قرارات غی  .ح
 )192،ص2004الشماع،(صائبة

 
7 
تعد عملیة إیجاد التوازن السلیم بین االستقالل والرقابة أمرًا حاسمًا في فن الالمركزیة وفیما یلي   

وهي التي تعبر عن .تعد قرارات الموازنة الرأسمالیة من أكثر ما یتخذه المدیر  من قرارات . توضیح لذلك
موال ستنفق على العناصر الرأسمالیة مثل اآلالت ،والسیارات الكبیرة ،والحاسبات كیف وكم من األ

أففي الطرف األول  یمكن للرئیس .اآللیة  أن یجعل قرارات الموازنة الرأسمالیة ال مركزیة
أن یقوم هو شخصیًا باعتماد كل النفقات الرأسمالیة أي أن یجعل قرارات ب(ویستطیع الرئیس .بالكامل

 .وهكذا، فإن كل الطلبات یجب أن تذهب إلیه مقدمًا لالعتمادموازنة الرأسمالیة مركزیة بالكاملال
أن یجعل هذه القرارات المركزیة تمامًا باستقالل المدیرین وذلك  أیمكن للمدیروفي الطرف اآلخر، فإنه

دون إخباره أن االتفاق قد بتفویض السلطة لهم لتحدید النفقات الرأسمالیة دون المراجعة معهم، أو حتى 
 .تم
مع المركزیة الكاملة،فإن حجم العمل الذي :وتتمثل إیجابیات وسلبیات هذین الجانبین فیما یلي  

یتعین على الرئیس مسایرته سوف یصبح عظیمًا وكذلك فإن التأخیر سیكون كبیرًا وضیاع  الفرص یكون 
.یمكن أن تؤدي إلى فقد الرقابةمركزیة الكاملة،فإن الالالتكلفة مزدوجة وعلى الجانب اآلخر،كبیر و 

ولعالج قضیة الرقابة فإن المدیرین یجب أن یضعوا سقفًا معینًا في اتخاذ القرارات  للمرؤوسین وبذلك فإن 
یقوموا باتخاذ القرارات التي تكون ضمن الصالحیات الموكلة إلیهم ورفع القرارات المرؤوسین یمكنهم أن

1992، 259عبد القادر وآخرون،صلعلیاالإلدارةاألخرى 
 
8 
وهذا أمر طبیعي ینبع من أسباب .تبدأ معظم المنشآت نشاطها  متبعة أسلوب مركزیة السلطة  

فقد یشعر مدیري القمة أنهم على اتصال أفضل باألنشطة ویمكنهم تطبیق قدراتهم الخاصة .منطقیة 
كما أن التكالیف  تدخل في الصورة أیضًا ألن األخطاء التي .في ظل تنظیم مركزيبطریقة أكثر فاعلیة 
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یضاف إلى ذلك أن ازدواج الوظائف ینخفض إلى .قد یقع فیها المرؤوسین قد تسبب خسائر مالیة فادحة
وأخیرًا فإن التخوف من تفویض السلطة في هذه المرحلة قد یسهم إلى .أدنى حد في ظل الترتیب المركزي

 .ما في إتباع األسلوب المركزي حد
فإذا كانت المنشأة كبیرة فإن االحتمال كبیر في إتباع .ویلعب حجم المنشأة دورًا رئیسًا في هذا المجال

كما أن دعاة الالمركزیة یشیرون إلى أن .األسلوب الالمركزي نظرًا لضخامة العمل اإلداري واتساع نطاقه
بین األفراد ویساعد على منحهم المكانة األدبیة،والحریة وفرصة  هذا األسلوب یشجع العالقات اإلنسانیة

توفیق، (فاألشخاص یمكن تنمیتهم بطریقة أفضل في ظل الالمركزیة بالمقارنة باألسلوب المركزي. الترقي
 240، ص1974

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



61 
 

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



62 
 

 
 

 
  تمهید: أوالً 
  تعریف الوزارة: ثانیاً 
  نشأة الوزارة: ثالثاً 
  رسالة الوزارة: رابعاً 

  أهداف  الوزارة: خامساً 
  مهام واختصاصات الوزارة: سادساً 
  تطور عمل الوزارة: سابعاً 
  ارةواقع نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة داخل الوز : ثامناً 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  



63 
 

1 
یشكل المال عصب الحیاة لدى األفراد والمؤسسات والحكومات، حیث تعتبر وسائل إدارة 
المال جزءًا من نجاح أو فشل تلك الجهات، وغالبًا ما یكون الجانب المالي حساسًا جدًا في عالقة 

اسیة إذا تعلق األمر بإدارة المال الفرد أو المؤسسة أو الحكومة مع المحیط، ویكون األمر أكثر حس
العام الذي یعتبر كل فرد في المجتمع مالكًا أو صاحب حق فیه، ومن هنا یشكل اإلطالع على طرق 

  .جبایة والتصرف بالمال العام حقًا للمجتمع أفرادًا  و مؤسسات
نفاق المال العام في األنظمة السیاسیة الدیمقراطیة ٕ للسلطة  وقد أوكلت مهمة تنفیذ جبایة وا

التنفیذیة ممثلة بوزارة المالیة، التي بدورها تطور أجهزة رقابة داخلیة لتحقیق هذا الغرض، بینما أوكلت 
مهمة الرقابة على فاعلیة وكفاءة السلطة التنفیذیة في إدارة هذا المال للسلطة التشریعیة التي تقوم 

ا كافة المؤسسات العامة بما فیها بهذا الدور من خالل إنشاء مؤسسة مهنیة مستقلة تخضع لرقابته
السلطة التشریعیة نفسها، وقد عرفت هذه المؤسسات بدیوان المحاسبة أو دیوان الرقابة المالیة 

  ).2006محمد، (واإلداریة 
  

2) م1/6/2010موقع وزارة المالیة، تاریخ اإلطالع(  
 

الوطنیة الفلسطینیة، التي تقوم برسم  وزارة المالیة هي إحدى المؤسسات السیادیة في السلطة
السیاسة المالیة للدولة، واالشراف على تنفیذها، وتوجیه االستثمار الحكومي بما یتفق والسیاسات 
المالیة، وتحقیق التكامل بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة لإلقتصاد الوطني، باإلضافة إلى إدارة 

  . الدین الحكومي الداخلي والخارجي
3 

طوال سنوات االحتالل اإلسرائیلي لم یكن الفلسطینیون یتحكمون بمواردهم الطبیعیة أو 
المالیة، فقد سیطرت سلطة االحتالل اإلسرائیلي على حیاة المجتمع الفلسطیني من كافة الجوانب، 

لمناطق المحتلة، كما أصدرت أوامرها العسكریة المختلفة التي ألغت وعدلت قوانین كانت ساریة في ا
لتسیطر على كافة الصالحیات الممنوحة للحكم والتصرف بشؤون المجتمع الفلسطیني، بما في ذلك 
عادة توزیعها وفق أولویات تضمن السیطرة اإلحتاللیة على  ٕ تحصیل العائدات والضرائب المختلفة، وا

  . المناطق
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یة، ونسبة ما تشكله الجبایة المحلیة من أما اإلطالع على موازنات اإلدارة المدنیة لألراضي الفلسطین
 ، إیراداتها، فقد كان دائما من األسرار التي ال یمكن اإلطالع علیها إال من خالل معلومات عامة جدًا

  .تتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي للضفة والقطاع دون تفصیلها على أوجه الصرف المختلفة
للصالحیات في اإلدارة المالیة الداخلیة في )  1994(بعد تسلم السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام 

مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وخولت وفق اتفاق باریس االقتصادي بجبایة الضرائب وتحصیل 
اإلیرادات من المجتمع، تم دمج موظفي اإلدارة المدنیة السابقین مع جزء من العاملین سابقًا في 

دد إلدارة وزارة المالیة الفلسطینیة الجدیدة، وتم تشكیل الصندوق القومي الفلسطیني، وموظفین ج
ً على رؤیة الحكومة لإلدارة المالیة    ).2006محمد، (هیكلیة الوزارة بناء

  
4) م1/6/2010موقع وزارة المالیة، تاریخ اإلطالع( 

بتطبیق سیاسة مسترشدة بأحكام القانون األساسي في تحدید منطلقاتها، تعنى وزارة المالیة  
السلطة الوطنیة الفلسطینیة المالیة بكفاءة وفعالیة، ، وذلك من أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة 
دارة األموال العامة التي تشمل الدین العام، والمساهمة في صنع  ٕ من خالل وضع أولویات اإلنفاق وا

لیة مالیة، وذلك بالتعاون السیاسات االقتصادیة، وضمان وجود إطار عمل تنظیمي مالئم، ومسئو 
  .الوثیق مع المجلس التشریعي الفلسطیني والجهات ذات العالقة

  
5) م1/6/2010موقع وزارة المالیة، تاریخ اإلطالع( 

  :تعمل الوزارة على تحقیق األهداف العامة التالیة
 یذهارسم السیاسة المالیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة واإلشراف على تنف. 
  االرتقاء بأداء النظام المالي الفلسطیني وبشفافیة إدارته إلى أعلى المعاییر والمنهجیات

 .المعتمدة دولیاً 
 إدارة الدین الحكومي الداخلي والخارجي. 
  تحقیق التكامل بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة لخدمة االقتصاد الوطني وذلك

 .سطینیة وجمیع المؤسسات ذات العالقةبالتنسیق مع سلطة النقد الفل
  نفاقها والرقابة ٕ اإلشراف على جمیع الموارد المالیة لخزینة السلطة الوطنیة وحفظها وا

 .علیها
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6) م1/6/2010موقع وزارة المالیة، تاریخ اإلطالع( 
 :ى تحقیق المهام التالیةلتحقیق الرسالة واألهداف المعلنة آنفًا تعمل الوزارة باألساس عل

 العامة اإلیرادات تحصیل و تحقیق متابعة و للدولة المالیة السیاسة لتفنید الخطط وضع 
 بهما المتعلقة الحسابات تنظیم و العامة النفقات صرف على اإلشراف و للخزینة توریدها و

 .بها المعمول المالیة للتشریعات وفقا

  السیاسات و یتفق بما الحكومي االستثمار توجیه و السیولة لتامین النقدیة التدفقات إدارة 
 . النقدیة و المالیة

  و المالیة السیاسات تقییم و تحلیلها و االقتصادیة و النقدیة و المالیة األوضاع دراسة 
 .الضریبیة اإلجراءات

  العمل و ةالعام النفقات و العامة باإلیرادات المتعلقة المالیة التشریعات مشاریع إعداد 
 .تحدیثها و تطویرها على

  السیاسات بین االنسجام یحقق بما الفلسطینیة النقد  سلطة مع التنسیق و التعاون 
 .الوطني لالقتصاد خدمة النقدیة و المالیة

  مواضیع أي و االتفاقیات و األنظمة و القوانین مشاریع في المشورة و الرأي إبداء 
 .مالیة التزامات ترتب أخرى

  القوانین ألحكام وفقا التعویضات و المدني التقاعد شؤون إدارة و الرواتب تسویة و إدارة 
 .بها المعمول األنظمة و

 محاسبیا و مالیا الكوادر تأهیل و لتدریب الحكومیة الدوائر و   الرواتب، تسویة و إدارة. 

  و مالیا الكوادر أهیلت و لتدریب الحكومیة الدوائر و الوزارات مع التنسیق و التعاون 
  .محاسبیا

    علیها دعاوي إقامة  تتطلب أو للحكومة حقوق عنها تنشأ التي القضایا دراسة 
 .متابعتها و المختصة المحاكم

  الموازنة بالغ تجهیز بخصوص الحكومیة المؤسسات و الوزارات جمیع مع التنسیق 
 .العامة

 و الوزارات ضمن المالیة إلدارة طلوبةالم النماذج و المعاییر و التعلیمات وضع 
 .استعمالها و تطبیقها على الوزارات في المالیین المسئولین تدریب و الحكومیة   المؤسسات
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  المحاسبیة بالمبادئ االلتزام یتضمن بما المالیة المعامالت جمیع على الرقابة و التدقیق 
 .عملها مراحل جمیع خالل ساءلةالم و الشفافیة مبدأ الوزارة تتبع و قانونیا المعتمدة

  كما بهاو الخاصة الموازنات النجاز الحكومیة المؤسسات و الوزارات جمیع مع التعاون 
 . المعتمدة و المقررة المالیة األوامر و الموازنات وفق المصروفات تنفیذ الوزارة تراقب

  فلسطینیةال الوطنیة بالسلطة الخاص المال صنادیق على المراقبة و اإلشراف.  
 الجهاز مصروفات و بإیرادات یتعلق ما في الموحد الخزینة حساب استعمال بمبدأ االلتزام 

 .الحكومي

  دائرة خالل من السلطة مؤسسات و وزارات لمختلف المشتركة الخدمات و اللوازم تأمین 
 على صولالح یحقق بما 1998) 9( رقم العامة اللوازم قانون تطبیق خالل من العامة اللوازم
 .العام المال على للمحافظة الرقابة إحكام و تكلفة بأقل و الخدمات و السلع  أفضل

  المفعول نافذة المالیة التشریعات أحكام تطبیق متابعة و مراقبة. 
 

7 

عمدت وزارة المالیة إلى صیاغة أو تعدیل عدد من اآللیات التنظیمیة والقانونیة، شمل ذلك 
ن آلیات إعداد الموازنة العامة وتطویر النظام الحكومي للمعلومات واإلدارة المالیة الذي یضع تحسی

دخال نظام متكامل لمعالجة  ٕ مخططًا موحدًا للحسابات الستخدامه في العملیات المالیة للمؤسسات، وا
خزینة الواردات، وكذلك أعمال التدقیق الداخلي، وقد أصبحت وظائف وضع الموازنة العامة وال

والتدقیق لوزارة المالیة تعمل بشكل تام، موفرة إطارًا إجرائیًا وتنظیمیًا قابًال للتطبیق في جمیع 
  .المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطینیة جمیعها

قدمت وزارة المالیة وألول مرة كشفًا عامًا للمجلس التشریعي یشمل كل  1999وفي إبریل عام 
لیة والدخل المتأتي من االحتكارات العامة، وكافة المصاریف، بما الواردات، وخاصة المساعدة الدو 

ولكن بقي ذلك بیانًا مالیًا سنویًا أكثر منه خطة، وظل یفتقر إلى التفصیل . في ذلك االستثمار العام
ولقد أخفقت السلطة التنفیذیة أكثر من مرة في تقدیم موازنة . والتحدید لجمیع أهداف وبنود اإلنفاق

  ).2006محمد،(المجلس التشریعي في موعدها القانوني  رسمیة إلى
ونتیجة للضغط الذي قام بها المجلس التشریعي والضغط الدولي في إطار عملیة  2002وفي العام 

  :اإلصالح الشاملة، جرى إحداث إصالحات ذات معنى في وزارة المالیة، حیث
  2002تم استحداث موقع الكتروني لوزارة المالیة عام. 
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 على ذلك الموقع اإللكتروني، كما تم  2005، 2004، 2003م نشر موازنات األعوام ت
 .نشر هذه التقاریر في الصحف المحلیة

 تم نشر بالغات إعداد الموازنات على الموقع اإللكتروني باإلضافة إلى الصحف المحلیة. 
 ة عن الوضع المالي قامت وزارة المالیة بتزوید المجلس التشریعي بتقاریر مالیة ربع سنوی

 .وبشكل منتظم 1998للسلطة وفقًا للقانون وذلك ابتداء من عام 

التزمت وزارة المالیة وطبقت نشر تقاریر مالیة خالل األسبوع األول من كل  2003واعتبارًا من أیلول 
شر شهر عن العملیات المالیة التفصیلیة التي قامت بها الوزارة عن الشهر الذي سبقه، كما قامت بن

  ).2006محمد،( 2004و  2003البیانات المالیة الموثقة لصندوق االستثمار الفلسطیني للعامین 
  
8 

تعتبر وزارة المالیة من الوزارات المتقدمة من ناحیة تطبیق واالعتماد على نظم المعلومات 
إجراءات العمل اإلداري بشكل دقیق وسریع یضمن مستوى عال من اإلداریة وذلك من أجل تسهیل 

  : الكفاءة والفاعلیة، ومن هذه النظم
 وهو عبارة عن برنامج مالي محوسب یقوم بإجراء العملیات اإلداریة  :البرنامج المالي

دارة وقود السیارات ٕ  .المتعلقة بالمالیة، والمشتریات والمخازن وا
  وهو عبارة عن برنامج مالي محوسب یقوم بإجراء العملیات  :يالبرنامج المالي المركز

 .اإلداریة المتعلقة بالخزینة والسیاسات والموازنة والرقابة بشقیها المدني والعسكري
 وهو عبارة عن برنامج إداري محوسب یقوم بإجراء العملیات  :برنامج شؤون الموظفین

األمور المتعلقة بشؤون الموظفین داخل  المتعلقة بالحضور واالنصراف وحصر الدوام وكافة
 .الوزارة

 وهو عبارة عن برنامج إداري محوسب یقوم بإدارة العملیات المتعلقة  :برنامج إدارة المهام
بالتراسل اإللكتروني بین اإلدارات مما یضمن السرعة والدقة وخفض التكلفة المرتبطة بالنظام 

 .الورقي
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 هو عبارة عن برنامج محوسب یقوم بأرشفة جمیع و  :برنامج األرشفة اإللكترونیة
المراسالت الصادرة والواردة داخل اإلدارات بما یكفل ترتیبها وتصنیفها وتیسیر عملیة الرجوع 

 .إلیها وقت الحاجة
 وهو عبارة عن برنامج مالي محوسب یقوم بعمل جمیع  :برنامج ضریبة القیمة المضافة

 . ة القیمة المضافةالعلمیات اإلداریة المتعلقة بضریب
 وهو عبارة عن برنامج مالي محوسب یقوم بعمل جمیع العلمیات  :برنامج ضریبة الدخل

 .اإلداریة المتعلقة بضریبة الدخل من حیث التصنیف وآلیة االحتساب
 وهو عبارة عن برنامج مالي یقوم بإجراء العملیات اإلداریة  :برنامج إدارة اللوازم العامة

 .ارة اللوازم العامةالمتعلقة بغد
 وهو عبارة عن برنامج مالي متكامل یقوم بإجراء جمیع العملیات اإلداریة  :برنامج الرواتب

 .المالیة المتعلق برواتب الموظفین سواء المدنیین أو العسكریین على حد سواء
 وهو عبارة عن نظام إداري محوسب منشور عبر  :نظام خدمات الوزارة عبر اإلنترنت

 :اإلنترنت التابعة للوزارة ویقوم بعمل  صفحة
 .النشر اإللكتروني  ) أ

 .مراجعات رواتب الموظفین  ) ب
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 . أسلوب الدراسة:أوالً 

  .الدراسةمجتمع و عینة :ثانیاً 

  .دراسةأداة ال:ثالثاً 

  .االستبانةمعاییر قیاس :رابعاً 

  .االستبانةصدق :خامساً 

   .االستبانةثبات :سادساً 

 .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث:سابعاً 
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نظم المعلومات  واقع"استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والذي یحاول وصف وتقییم         

ویحاول المنهج الوصفي التحلیلي أن یقارن ویفسر ویقیم أمًال في  ، "على الالمركزیة اإلداریة وأثرها
  .التوصل إلي تعمیمات ذات معني یزید بها رصید المعرفة عن الموضوع

  :وقد استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات
ر البیانات حیث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلي مصاد: المصادر الثانویة

الثانویة والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربیة واألجنبیة ذات العالقة، والدوریات والمقاالت 
والتقاریر، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع 

 .اإلنترنت المختلفة

وضوع البحث لجأ الباحث إلي جمع البیانات األولیة لمعالجة الجوانب التحلیلیة لم: المصادر األولیة
لهذا الغرض، ووزعت االستبانةمن خالل  موظفًا 104على  كأداة رئیسیة للبحث، صممت خصیصا ً

  .وموظفة من القائمین بمهام إداریة في وزارة المالیة في قطاع غزة
  

 
الموظفین القائمین بأعمال ومهام إداریة في وزارة المالیة في یتمثل مجتمع الدراسة بجمیع          

قطاع غزة، ولقد اشتملت الدراسة على جمیع الموظفین بدرجة رئیس قسم، مدیر دائرة، نائب مدیر 
  . عام، مدیر عام

وتم الحصول على عینة الدراسة  استبانة 104 ، وتم توزیعباستخدام طریقة المسح الشامل قام الباحث
  %.76بنسبة استرداد  استبانة 79على 

5.1  


  
  %النسبة المئویة   العدد  المسمى الوظیفي

  %69  61  رئیس قسم
  %25  26  مدیر دائرة

  %16  17  مدیر عام/نائب مدیر عام
  %100  104  المجموع
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  ". على الالمركزیة وأثرها نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة فاعلیة"حول   تم إعداد استبانة

 
  :الدارسة من قسمین رئیسیین هما استبانةتتكون 
نوات ، سالجنس، المسمى الوظیفي(وهو عبارة عن السمات الشخصیة عن المستجیب : األولالقسم 
 .)العمر، المؤهل العلمي، الخبرة

مجالین  موزعة علىة فقر  62من  االستبانةوهو عبارة عن مجاالت الدراسة وتتكون  :نيالقسم الثا
  :رئیسین هما

) 40(ویتكون من  ة المحوسبةاإلداریمستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات  فعالیة :األولالمجال 
  مجاالت فرعیة 4فقرة، حیث ینقسم إلى 

 .اتفقر ) 10(ن ـویتكون م المستلزمات المادیة .1

 .فقرات) 10(ویتكون من  المستلزمات البرمجیة .2

 .فقرات) 10(ن ـویتكون مالمستلزمات البشریة  .3

  .فقرات) 10(ویتكون من  المستلزمات التنظیمیة .4
  .فقرة ) 22(ویتكون من  الالمركزیة أثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على: المجال الثاني

  
 

  ،،،)5.1(استجابات المبحوثین لفقرات االستبیان حسب جدولوقد تم استخدام مقیاس لیكرت لقیاس 
5.2  


 

 موافق بشدة موافق غیر متأكد غیر موافق غیر موافق بشدة االستجابة 
 5 4 3 2 1 الدرجة

 
وبذلك یكون الوزن النسبي في هذه الحالة "  غیر موافق بشدة"  الستجابة ل) 1(الباحث الدرجة اختار 

  .الستجابة وهو یتناسب مع هذه ا% 20هو
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ما وضعت لقیاسه، وقام الباحث بالتأكد من صدق  االستبانةأن تقیس أسئلة  االستبانةیقصد بصدق  

  :بطریقتین االستبانة
1.  

اإلدارة  متخصصین في  ستةعلى مجموعة من المحكمین تألفت من  االستبانةعرض الباحث        
، وقد استجاب الباحث آلراء )8.2(وأسماء المحكمین بالملحق رقم   ونظم المعلومات اإلداریة

 ةانخرج االستبترحات المقدمة، وبذلك المحكمین وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء المق
  ).8.1(انظر الملحق رقم  - في صورته النهائیة 

  
2.  

 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

مع المجال الذي تنتمي  االستبانةیقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات      
ستبانة وذلك من خالل حساب معامالت لالالباحث بحساب االتساق الداخلي إلیة هذه الفقرة، وقد قام 

 .والدرجة الكلیة للمجال نفسه االستبانةاالرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت 

  نتائج االتساق الداخلي
األول والدرجة  الفرعي معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال) 5.2(جدول یوضح       

وبذلك  α= 0.05االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة ، والذي یبین أن معامالت الكلیة للمجال
  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه
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  الفقرة  م

مان
بیر

 س
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

یمة
الق

یة 
ال

)
Si

g
(.  

 0.006* 0.461  .تتوفر أجهزة الحاسب المالئمة النجاز العمل المطلوب  .1

 0.000* 0.660  .یوفر النظام مساحات كافیة لعملیة تخزین المعلومات  .2

 0.000* 0.728  .تتوفر وسائل إدخال البیانات تتناسب واحتیاجات العمل في الدائرة  .3

 0.001* 0.560  .معلومات واحتیاجات العمل في الدائرةتتناسب وسائل إخراج ال .4

 0.000* 0.632  .تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوب انجازه  .5

 0.000* 0.746  .تتناسب الشبكة المتوفرة مع احتیاجات العمل في الدائرة .6

 0.000* 0.781  .تمتاز الشبكة في الدائرة بسرعة االتصال .7

 0.000* 0.672  .ما یحدث انقطاع في الشبكة المستخدمة  نادراً  .8

9. 
إن شبكة المعلومات المستخدمة توفر قدرات كافیة لتحقیق الغایات المنشودة من نظم 

  .المعلومات
0.792 *0.000 

 0.000* 0.780  .تتوفر تقنیات اتصال حدیثة وذات كفاءة عالیة  .10
  . α=0.05لة االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي دال *
  

والدرجة الكلیة  الثاني الفرعي معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال) 5.3(جدول یوضح 
وبذلك یعتبر  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .المجال صادق لما وضع لقیاسه
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  الفقرة  م

مان
بیر

 س
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

 0.000* 0.841  .تتناسب البرمجیات المستخدمة مع حاجة العمل في الدائرة .1

 0.000* 0.698  .العمل في الدائرة  یتم تحدیث البرمجیات بما یتناسب مع حاجة .2

 0.000* 0.714  .تتوافق البرمجیات المستخدمة مع األجهزة التي یتم استخدامها في الدائرة .3

 0.000* 0.775  .تتناسب البرمجیات والشبكة المستخدمة في العمل في الدائرة .4

 0.000* 0.788  .ئرة البرمجیات المستخدمة تغطي كافة النشاطات التي تقوم بها الدا .5

 0.000* 0.531  .تتمیز برامج وتطبیقات الحاسوب بسهولة االستخدام  .6

 0.000* 0.747  .توفر جمیع التعلیمات الالزمة لتشغیل البرامج الالزمة  في أداء األعمال  .7

 0.000* 0.861  .توفر البرامج والمعلومات بالكمیة والدقة المناسبتین .8

 0.000* 0.742  .رامج المستخدمة على استرجاع المعلومات بسرعة تساعد الب .9

 0.002* 0.520  .توجد رقابة على البرامج المستخدمة بهدف ضمان سالمة التشغیل االلكتروني للبیانات .10

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
  

الثالث والدرجة الكلیة  الفرعي ت المجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرا) 5.4(جدول یوضح 
وبذلك یعتبر  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .المجال صادق لما وضع لقیاسه
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  الفقرة  م

مان
بیر

 س
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

1. 
یجیب القسم الفني المختص بالنظام اإلداري المحوسب بسرعة على االستفسارات 

  .المطلوبة
0.563 *0.001 

2. 
یعالج القسم المختص بالنظام اإلداري المحوسب المشاكل التي تحدث في استخدام 

  .بكة أو النظام الش
0.765 *0.000 

 0.000* 0.692  .یتم االتصال مع القسم المسئول عن نظام المعلومات بصورة مباشرة .3

 0.000* 0.673  .التمتع بعالقات جیدة مع العاملین بالقسم المسئول عن نظام المعلومات المحوسب .4

5. 
اجات المختلفة من نظام یتفهم العاملون بالقسم المختص بنظام المعلومات االحتی

 0.000* 0.739  .المعلومات 

 0.000* 0.786  .یلتزم القسم المختص بالنظام اإلداري المحوسب بما یعد به في الوقت المحددة  .6

 0.000* 0.782  .یقدم القسم المختص بالنظام المحوسب نفس المستوى من الخدمات في جمیع األوقات .7

 0.000* 0.670  .سم المختص بالنظام اإلداري المحوسب بالمهارات الكافیة یمتاز العاملون في الق .8

9. 
یشارك العاملون في القسم  المختص بالنظام اإلداري المحوسب والمستخدمون للنظام 

  .في تصمیم النظام وتطویره
0.682 *0.000 

 0.000* 0.680  .مستخدمي نظام المعلومات اإلداري المحوسب مؤهلین للعمل على النظام .10

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
  

الرابع والدرجة الكلیة  الفرعي معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال) 5.5(جدول یوضح 
وبذلك یعتبر  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .ا وضع لقیاسهالمجال صادق لم
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  الفقرة  م

مان
بیر

 س
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

 0.003* 0.500  .تتناسب المعلومات المتاحة مع احتیاجات الوظیفة .1

 0.003* 0.499  .یمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة العلیا بسهولة  .2

 0.009* 0.429  .ال یوجد مبالغة في سریة المعلومات بین المستویات اإلداریة المختلفة  .3

 0.000* 0.803  .تهتم اإلدارة العلیا بتطویر أنظمة المعلومات المستخدمة  .4

 0.000* 0.764  العلیا الدعم المالي الالزم الستخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة تقدم اإلدارة  .5

 0.000* 0.822  .تتابع اإلدارة العلیا سیر العمل القائم على استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة  .6

 0.000* 0.803  .تشجع اإلدارة العلیا على استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة  .7

8. 
توفر اإلدارة العلیا البرامج التدریبیة المتعلقة باستخدام نظم المعلومات اإلداریة 

  .المحوسبة
0.737 *0.000 

9. 
توفر اإلدارة العلیا المتطلبات الالزمة لتحسین استخدام نظم المعلومات اإلداریة 

  .المحوسبة
0.790 *0.000 

 0.000* 0.757  .ء والمقترحات حول استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبةتهتم اإلدارة العلیا باآلرا .10

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
  

والدرجة الكلیة للمجال ،  ات المجال الخامسمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقر ) 5.6(جدول یوضح 
وبذلك یعتبر المجال  α= 0.05عند مستوي معنویة والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة 

  .صادق لما وضع لقیاسه
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  الفقرة  م

مان
بیر

 س
مل

معا
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)
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g
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 0.000* 0.579  .تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تخفیف عبء العمل لدى الرؤساء .1

 0.000* 0.735  . تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على االرتقاء بالمهارات اإلداریة للرؤساء .2

 0.000* 0.811  .للرؤساء تعمل نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على توفیر الوقت الكافي  .3

4. 
تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تنمیة الثقة المتبادلة بین الرؤساء 

  .والمرؤوسین 
0.837 *0.000 

 0.000* 0.811  .استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى تفعیل الرقابة  .5

6. 
رؤساء في تفویض بعض صالحیاتهم تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة ال

 0.000* 0.816  .للمرؤوسین

 0.000* 0.839  .استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى تبسیط  وسرعة إجراءات العمل .7

 0.000* 0.766  .استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى االستقرار في بیئة العمل  .8

 0.000* 0.777  .م المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى الحد من خطورة العمل استخدام نظ .9

 0.000* 0.787  .تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في الحد من المشكالت اإلداریة التنظیمیة .10

 0.000* 0.765  .تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في سرعة االتصال بین الرئیس والمرؤوس .11

 0.000* 0.595  .تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على  السرعة في اتخاذ القرارات .12

13. 
استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى إتاحة الفرصة للمرؤوسین للتعبیر 

 0.000* 0.893  .عن رأیهم 

14. 
إلى مشاركة المرؤوسین في اتخاذ  استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي

  .القرار
0.827 *0.000 

 0.000* 0.742  .تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تنمیة قدرات وكفاءة المرؤوسین .15
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 0.000* 0.630  .تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تحدید السلطات الالزمة ألداء العمل .16

17. 
لومات اإلداریة المحوسبة في تحدید المسئولیات المترتبة على أداء تساعد نظم المع

  . العمل
0.601 *0.000 

 0.000* 0.787  .تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في السرعة في انجاز العمل .18

19. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة التصرف في المواقف الطارئة 

  . والحرجة
0.666 *0.000 

20. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة وصول المعلومات والتوجیهات 

 0.000* 0.818  .من الرؤساء للمرؤوسین

21. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على توفیر المعلومات حول األعمال والمهام 

  .الوظیفیة 
0.766 *0.000 

22. 
ومات اإلداریة المحوسبة على سرعة تزوید الموظفین بالمستجدات في تساعد نظم المعل

 0.000* 0.582  .بیئة العمل 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
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 Structure Validityالصدق البنائي : ثانیا

األهداف التي ترید األداة یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق     
  .االستبانةالوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات 

  نتائج الصدق البنائي
عند دالة إحصائیًا  االستبانةأن جمیع معامالت االرتباط في جمیع مجاالت ) 5.7(یبین جدول     

  .صادقه لما وضع لقیاسه االستبانةجمیع مجاالت وبذلك یعتبر  α= 0.05مستوي معنویة 
  

58 
 

 

  المجال  الرقم
  معامل سبیرمان

  لالرتباط
القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 0.587 المستلزمات المادیة   .1

 0.000* 0.605 یةالمستلزمات البرمج   .2

 0.001* 0.530 المستلزمات البشریة   .3

 0.000* 0.822  المستلزمات التنظیمیة    .4

 0.000* 0.741 مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة   .5

 0.000* 0.686  الالمركزیةدرجة    .6

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
 

Reliability 
أكثر  االستبانةنفس النتیجة لو تم إعادة توزیع  االستبانةأن تعطي هذه  االستبانةیقصد بثبات        

یعني االستقرار في نتائج  االستبانةمن مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 
إعادة توزیعها على أفراد العینة عدة مرات خالل فترات  وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم االستبانة

  .زمنیة معینة
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  :الدراسة من خالل طریقتین وذلك كما یلي استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 
  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  .1

ائج كما هي مبینة في ، وكانت النتاالستبانةاستخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات   
  ،،،)5.9(جدول 

5 
 

  *الثبات  معامل ألفا كرونباخ  المجال  م
 0.940 0.885 المستلزمات المادیة   .1

 0.962 0.925 المستلزمات البرمجیة   .2

 0.954 0.911 المستلزمات البشریة   .3

 0.953 0.909   المستلزمات التنظیمیة   .4

مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات    .5
  اإلداریة المحوسبة

0.962 0.981 

 0.990 0.980  الالمركزیةدرجة    .6

 0.980 0.960  االستبانةجمیع مجاالت   
  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الثبات *
  

عامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة أن قیمة م) 5.9(واضح من النتائج الموضحة في جدول 
كذلك كانت قیمة . االستبانةلكل مجال من مجاالت   )0.980، 0.885(لكل مجال وتتراوح بین

مرتفعة لكل مجال الثبات كانت قیمة وكذلك ). 0.960(كانت  االستبانةمعامل ألفا لجمیع فقرات 
لجمیع الثبات لك كانت قیمة كذ. االستبانةلكل مجال من مجاالت   )0.990، 0.940(وتتراوح بین

في صورتها  االستبانةوتكون  وهذا یعنى أن معامل الثبات مرتفع،) 0.980(كانت  االستبانةفقرات 
  . قابلة للتوزیع) 8.1(النهائیة كما هي في الملحق 

الدراسة مما یجعله على ثقة تامة  استبانةوبذلك یكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 
  .صالحیتها لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتهاو  االستبانةبصحة 
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 :Split Half Methodالتجزئة النصفیة  ةطریق.2

األسئلة ذات األرقام الفردیة ، واألسئلة ذات األرقام (حیث تم تجزئة فقرات االختبار إلي جزأین      
سئلة الفردیة ودرجات األسئلة الزوجیة وبعد ثم تم حساب معامل االرتباط بین درجات األ) الزوجیة

  :    Spearman Brownذلك تم تصحیح معامل االرتباط بمعادلة سبیرمان براون 
2r=  معامل االرتباط المعدل 

1 r
معامل االرتباط بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات  rحیث  

  ،،،)5.9(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول . األسئلة الزوجیة
  

5.10 
 

 

  معامل االرتباط  المجال  م
معامل االرتباط 

  المعدل
  0.944 0.946 تلزمات المادیةالمس   .1
  0.944 0.951 المستلزمات البرمجیة   .2
  0.955  0.956 المستلزمات البشریة   .3
  0.932 0.935  المستلزمات التنظیمیة    .4

مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة    .5
 المحوسبة

0.992  
0.992  

  0.981  0.981  الالمركزیةدرجة    .6
  0.987  0.987  ت اإلستبانةجمیع مجاال  

  
سبیرمان براون (االرتباط المعدل أن قیمة معامل ) 5.10(واضح من النتائج الموضحة في جدول 

Spearman Brown (ا ً   .مقبول ودال إحصائی
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 Statisticalیل اإلحصائي من خالل برنامج التحل ستبانةاالقام الباحث بتفریغ وتحلیل     

Package for the Social Sciences   (SPSS) وسوف یتم استخدام االختبارات اإلحصائیة ،
هو مقیاس ترتیبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة  مقیاس لیكرتالالمعلمیة، وذلك بسبب أن 

  :التالیة
یستخدم هذا األمر : ابي النسبينسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسال.1

 .بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغیر ما ویفید الباحث في وصف عینة الدراسة

لمعرفة ثبات فقرات وطریقة التجزئة النصفیة ) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ.2
  .اإلستبانة

لقیاس درجة ) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط سبیرمان  .3
 .في حالة البیانات الالمعلمیةبین المتغیرات دراسة العالقة لهذا االختبار یستخدم  .االرتباط

قد وصلت إلي  الستجابة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة ا) Sign Test(اختبار اإلشارة  .4
 .أم ال 3درجة الحیاد وهي 

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة ) ( Mann-Whitney Testوتني –اختبار مان  .5
 .إحصائیة بین مجموعتین من البیانات الترتیبیة

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ) ( Kruskal – Wallis Testواالس –ل كااختبار كروس .6
  .ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات أو أكثر من البیانات الترتیبیة
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  .الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة:أوالً 

 .اختبار فرضیات الدراسة: ثانیاً 
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  یما یلي عرض لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة وف      

  
 توزیع أفراد العینة حسب المسمى الوظیفي  

،  رئیس قسم بدرجة من أفراد العینة هم% 60.8أن ) 6.1(تبین النتائج الموضحة في جدول        
ویرى الباحث  .ةدائر /نائب مدیر عامبدرجة هم % 8.9وأن ما نسبته  ، مدیر دائرة بدرجة هم% 30.4

بان توزیع المبحوثین حسب المسمى الوظیفي یتناسب والهرم اإلداري الصحیح للمؤسسات، حیث أن 
   .عدد الموظفین ینخفض كلما ارتفعنا إلى أعلى داخل الهرم اإلداري للوزارة 

 
6.1 

 
%ة المئویة النسب العدد المسمى الوظیفي  

 60.8 48 رئیس قسم

 30.4 24 مدیر دائرة

مدیر عام/نائب مدیر عام  7 8.9 

 100.0 79 المجموع

  
 توزیع أفراد العینة حسب الجنس  

. من اإلناث% 31.6من عینة الدراسیة من الذكور و % 68.4أن ما نسبته  ) 6.1(یبین جدول     
فرق بین عدد الموظفین یعزى إلى الجنس، حیث أن  ومن خالل النظر إلى النتائج نري بأنه یوجد

عدد الموظفین الذكور أعلى بشكل ملفت للنظر من عدد الموظفین اإلناث، ویرى الباحث بـأن ذلك 
الفرق یعزى إلى أن معظم الموظفین وبحكم الطبیعة المالیة لمهام الوزارة، هم من المحاسبین 

وبالرجوع إلى اإلحصائیة المنشورة عبر موقع  .التجارة هم من خریجین أقسام كلیةواإلداریین، أي أن
وعدد اإلناث  1290، فإننا نرى أن عدد الذكور یساوي 2008الجامعة اإلسالمیة لتوزیع الطالب عام 

 :الجامعة اإلسالمیة، تاریخ االطالع(1,5، أن نسبة الذكور إلى اإلناث تساوي 859هو 
اإلسالمیة، ال یمكن اعتبارهم عینة ممثلة لمجتمع  ، مع العلم بأن خریجي الجامعة)20/9/2010

  .الدراسة، لكن الباحث قد استدل بها من باب اإلستئناس ومحاولة تفسیر النتائج
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6.2 


%النسبة المئویة  العدد الجنس  
 68.4 54 ذكر

 31.6 25 أنثى

 100.0 79 المجموع

 
  ةاد العینة حسب سنوات الخبر زیع أفر تو  

تتراوح  عدد سنوات الخبرة لهم من عینة الدارسة % 24.1أن ما نسبته ) 6.2(یتبین من جدول       
، وأن سنة 10_6ما بین تتراوح % 26.6 ،سنوات6_3 ما بین تتراوح %  30.4،سنوات 3_1ما بین 

ومن تلك النتائج یتضح . اتسنو  10أكثر من عدد سنوات الخدمة لهم من عینة الدارسة % 19.0
، ویرى الباحث بأن %76سنوات هي  3بان نسبة الموظفین الذین یمتلكون سنوات خبرة أعلى من 

ذلك یعزى إلى أن عینة الدراسة هي من المدراء، وعادة یحتاج الموظف إلى سنوات من الخبرة لیتقلد 
   . منصب رئیس قسم أو مدیرة دائرة أو مدیر عام

 
6.3 

 


الخبرةسنوات  %النسبة المئویة  العدد   
1_3 19 24.1 
3_6 24 30.4 

6_10 21 26.6 
سنوات 10أكثر من   15 19.0 

 100.0 79 المجموع
 
 توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي 

، وأن %86.1لة بكالوریوس ونسبتهم  أن معظم عینة الدراسة من حم) 6.3(یتضح من جدول       
من أفراد العینة % 7.6وتوضح النتائج أیضًا أن ما نسبته ، دبلوم متوسطهم من حملة % 6.3
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هممن حملة الشهادة الجامعیة، وذلك یعزى إلى أن % 86.1دراسات علیا، ویتضح من الجدول بأن 
ن الجامعیین، ونالحظ بأنه هنالك عینة البحث تستهدف المدراء، حیث أنه من الطبیعي أن یكونوا م

  .  توجه ملموس من المدراء للحصول على الشهادات العلیا
 
6.4 

 
%النسبة المئویة  العدد المؤهل العلمي  
 6.3 5 دبلوم متوسط

 86.1 68 بكالوریوس

 7.6 6 دراسات علیا

 100.0 79 المجموع

 
 العمر توزیع أفراد العینة حسب  

 ، ةسن 35أقل من أعمارهم من عینة الدارسة % 64.6أن ما نسبته ) 6.4(یتبین من جدول        
وذلك   .سنة فأكثر 45 أعمارهم% 15.2  سنة،  45إلى اقل من  35بین تتراوح  أعمارهم% 20.3

رئیس القسم كانت أكبر من نسبة یعزى إلى أن نسبة المدراء المتقلدین لمناصب إداریة دنیا مثل 
المدراء الذین یتقلدون مناصب إداریة علیا، وكلما تقدم اإلنسان بالعمر كلما زادت خبراته ومداركه 

    . وكلما كان مرشحًا ألن یحصل على مناصب إداریة علیا
  

6.5  


%النسبة المئویة  العدد العمر  
سنة 35من اقل   51 64.6 

سنة 45إلى اقل من  35من   16 20.3 

 15.2 12 فأكثر سنة45

 100.0 79 المجموع
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-اختبار اإلشارة، مان(الختبار فرضیات الدراسة فقد تم استخدام االختبارات غیر المعلمیة       

  ). واالس - وتني، واختبار كروسكال
درجة اإلجابة ) وسیط(متوسط لمعرفة ما إذا كان  ضیات باستخدام اختبار اإلشارة مثالً والختبار الفر 

  :یتم اختبار الفرضیة اإلحصائیة التالیةقیمة معینة یساوي 
   :الفرضیة الصفریة

حسب ) محاید(تقابل موافق بدرجة متوسطة وهي  3اختبار أن متوسط درجة اإلجابة یساوي    
  .مقیاس لیكرت المستخدم

  :لفرضیة البدیلةا
أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت ، 3متوسط درجة اإلجابة ال یساوي      

0.05  )مج حسب نتائج برناSPSS ( الفرضیة الصفریة ویكون في هذه فإنه ال یمكن رفض
حول الظاهرة موضع الدراسة ال یختلف جوهریًا عن موافق بدرجة آراء أفراد العینة متوسط الحالة 

0.05أقل من مستوى الداللة  Sig.(P-value)كانت ، أما إذا )محاید( 3وهى متوسطة    فیتم
یختلف جوهریًا آراء أفراد العینة رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بأن متوسط 

دید ما إذا كان متوسط اإلجابة یزید ، وفي هذه الحالة یمكن تح) محاید(رجة الموافقة المتوسطة دعن 
وذلك من خالل قیمة االختبار  .)المحاید(الموافقة المتوسطة أو ینقص بصورة جوهریة عن درجة 

 الموافقة المتوسطةفإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة  یزید عن درجة 
  .والعكس صحیح) المحاید(

:   
تتمیز المستلزمات المادیة التابعة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها مالئمة إلنجاز (

  ).المهام من وجهة نظر المدراء في وزارة المالیة في قطاع غزة
  ". المستلزمات المادیة "الفرعي األول مجال التم اختبار هذه الفرضیة من خالل فقرات 

قد وصلت إلي درجة  الستجابة معرفة ما إذا كانت متوسط درجة التم استخدام اختبار اإلشارة 
  ،،،)6.6(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
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6.6 
 

  الفقرة  م
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الخت
ة ا

قیم
  بار

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.  

رتبة
ال

  

 1 0.000* 6.70 78.21 3.91  .تتوفر أجهزة الحاسب المالئمة النجاز العمل المطلوب  .1
 2 0.000* 6.79 77.47 3.87  .یوفر النظام مساحات كافیة لعملیة تخزین المعلومات  .2

3. 
تتوفر وسائل إدخال البیانات تتناسب واحتیاجات العمل في 

  .لدائرة ا
3.65 73.08 5.54 *0.000 

4 
 3 0.000* 5.46 74.36 3.72  .تتناسب وسائل إخراج المعلومات واحتیاجات العمل في الدائرة .4
 7 0.000* 3.97 70.26 3.51  .تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوب انجازه  .5
 5 0.000* 4.15 71.90 3.59  .ةتتناسب الشبكة المتوفرة مع احتیاجات العمل في الدائر  .6
 8 0.000* 3.42 70.13 3.51  .تمتاز الشبكة في الدائرة بسرعة االتصال .7
 10 0.500 0.00 60.26 3.01  .نادرًا ما یحدث انقطاع في الشبكة المستخدمة  .8

9. 
إن شبكة المعلومات المستخدمة توفر قدرات كافیة لتحقیق 

 0.000* 4.17 70.39 3.52  .لوماتالغایات المنشودة من نظم المع
6 

 9 0.056 1.59 64.36 3.22  .تتوفر تقنیات اتصال حدیثة وذات كفاءة عالیة  .10
   0.000* 5.47 71.04 3.55  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  
  :یمكن استخالص ما یلي) 6.6(من جدول 

ساوي ی"  تتوفر أجهزة الحاسب المالئمة النجاز العمل المطلوب " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قیمة اختبار اإلشارة  78.21%وسط الحسابي النسبيأي أن المت) 5الدرجة الكلیة من ( 3.91
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  6.70
0.05داللة   ،الموافقة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا

  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3وهي ) المحاید(المتوسطة 
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أي  3.01ساوي ی" ادرًا ما یحدث انقطاع في الشبكة المستخدمة ن " الثامنةللفقرة المتوسط الحسابي  -
 )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  0.00،  قیمة اختبار اإلشارة % 60.26أن المتوسط الحسابي النسبي

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.500تساوي   ، مما یدل على
) المحاید(الموافقة المتوسطة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریًا عن درجة  الستجابة أن متوسط درجة ا

من قبل أفراد العینة على هذه ) المحاید(موافقة بدرجة متوسطة تقریبًا وهذا یعني أن هناك  3وهي 
  . الفقرة

النسبي المتوسط الحسابي ، وأن 3.55یساوي المتوسط الحسابي یمكن القول بأن وبشكل عام  -
 )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  5.47، قیمة اختبار اإلشارة  71.04مجال یساوي اللجمیع فقرات 

دالة إحصائیًا عند مستوى داللة "  المستلزمات المادیة "لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي 
0.05  ،المجال یختلف جوهریًا عن درجة لهذا  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا

هذا فقرات وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
  . المجال
تتوفر أجهزة الحاسب  "ویرى الباحث بأن االرتفاع في درجة االستجابة للفقرة األولى وهي       

إلى أن جمیع أجهزة الحاسوب في الوزارة هي أجهزة حدیثة یعزى " المالئمة النجاز العمل المطلوب 
ومتطورة و قد تم استجالبها في الفترة التي تلت الحرب وذلك بسبب تعرض الوزارة للدمار الشامل 

نادرًا ما یحدث انقطاع في  "أثناء الحرب، كما یعزى االنخفاض في درجة االستجابة للفقرة الثامنة 
دوائر الوزارة موزعة على مناطق جغرافیة مختلفة، بحیث یتم الربط بین  إلى أن" الشبكة المستخدمة 

وتعاني هذه الشبكة من بطء النقل في  Leased Linesالدوائر عبر شبكة الخطوط المحجوزة 
 Wireless، كما یتم الربط أیضًا عبر الشبكات الالسلكیة  kb/s 128البیانات حیث أنها تساوي 

Links  بالمسافة واالرتفاع والمتغیرات المناخیةوالتي تتأثر سلبًا.  
من حیث ) 2008(، ودراسة طبش)2008(ودراسة كلیبي ، )2004( وهذا یتفق مع دراسة غنیم

ولكن تختلف النتائج مع دراسة  مالءمة العتاد المادي الموجود داخل المؤسسة مع احتاجات العاملین،
)  Moore's law: باإلنجلیزیة(قانون مور ع ویرى الباحث بأن هذه النتیجة تتفق م). 2006(المانع

حیث الحظ مور أن زیادة عدد . 1965عام  إنتلأحد مؤسسي  غوردون مورهو القانون الذي ابتكره 
، وهذا یفسر االنتشار )یتضاعف تقریبًا كل عامین ،بدون تكلفة المعالجعلى شریحة  الترانزستورات

موقع ویكیبیدیا، تاریخ (عدات المادیة، الهائل والتقدم في االستثمارات التي تتعلق بالم
  ). 1/1/2010الزیارة
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تتمیز المستلزمات البرمجیة التابعة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها مالئمة  (    

  ).إلنجاز المهام من وجهة نظر المدراء في وزارة المالیة في قطاع غزة 
  ".المستلزمات البرمجیة  "الفرعي الثاني مجال الة من خالل فقرات تم اختبار هذه الفرضی

قد وصلت إلي درجة  الستجابة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اتم استخدام اختبار اإلشارة 
  ،،،)6.7(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 

 
6.7 
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 4 0.000* 4.17 69.74 3.49  .تتناسب البرمجیات المستخدمة مع حاجة العمل في الدائرة .1
 9 0.006* 2.52 65.82 3.29  ل في الدائرة تناسب مع حاجة العمیتم تحدیث البرمجیات بما ی .2

3. 
تتوافق البرمجیات المستخدمة مع األجهزة التي یتم استخدامها 

 0.000* 3.55 69.21 3.46  .في الدائرة
6 

 2 0.000* 4.78 71.39 3.57  .تتناسب البرمجیات والشبكة المستخدمة في العمل في الدائرة .4

5. 
فة النشاطات التي تقوم بها البرمجیات المستخدمة تغطي كا

  .الدائرة 
3.23 64.68 1.76 *0.039 

10 
 1 0.000* 5.46 72.91 3.65  .تتمیز برامج وتطبیقات الحاسوب بسهولة االستخدام  .6

7. 
توفر جمیع التعلیمات الالزمة لتشغیل البرامج الالزمة  في أداء 

  .األعمال 
3.49 69.74 3.85 *0.000 

5 
 8 0.011* 2.30 66.15 3.31  .ج والمعلومات بالكمیة والدقة المناسبتینتوفر البرام .8
 3 0.000* 4.03 70.26 3.51  .تساعد البرامج المستخدمة على استرجاع المعلومات بسرعة  .9

 7 0.001* 3.28 67.44 3.37توجد رقابة على البرامج المستخدمة بهدف ضمان سالمة  .10
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  .التشغیل االلكتروني للبیانات
   0.000* 4.56 68.82 3.44  جمیع فقرات المجال معاً   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  
  :یمكن استخالص ما یلي) 6.7(من جدول 

ساوي ی" تتمیز برامج وتطبیقات الحاسوب بسهولة االستخدام  " السادسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
ار اإلشارة ، قیمة اختب% 72.91أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 5الدرجة الكلیة من ( 3.65
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  5.46
0.05داللة   ،الموافقة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة  الستجابة ا یدل على أن متوسط درجة امم

  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3وهي ) المحاید(المتوسطة 
النشاطات التي تقوم بها  البرمجیات المستخدمة تغطي كافة " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -

وأن  1.76، قیمة اختبار اإلشارة 64.68 %أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.23ساوي ی" الدائرة
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.039تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة 

0.05  ،الموافقة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا
  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3وهي ) المحاید(المتوسطة 

النسبي المتوسط الحسابي ، وأن 3.44یساوي لحسابي المتوسط ایمكن القول بأن وبشكل عام  -
 )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  4.56، قیمة اختبار اإلشارة  68.82مجال یساوي اللجمیع فقرات 

دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " المستلزمات البرمجیة  "لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي 
0.05  ،لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا

هذا فقرات فقة من قبل أفراد العینة على وهذا یعني أن هناك موا 3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
  . المجال

ویعزو الباحث ذلك إلى الفریق البرمجي التابع لوزارة المالیة یتمیز بعمق التجربة وخبرة واسعة في     
المجال، وذلك لقیامهم بتصمیم الكثیر من البرمجیات واألنظمة التي تقوم بحوسبة المهام اإلداریة 

ومراعاة الدقة في جمیع مراحل تكون النظام من التحلیل والتصمیم والبرمجة والمالیة داخل الوزارة، 
وتوفر األجهزة المركزیة الحدیثة التي تقوم باستضافة تلك . واالختبار والتطبیق والتغذیة الراجعة للنظام

حیث خلصت دراسته إلى أنه  )2004(وهذا یتفق مع دراسة الشرفا . البرمجیات واألنظمة المحوسبة
د توجه في وزارة الصحة نحو اإلستثمار في األنظمة البرمجیة لما لها من أثر واضح في توفیر یوج

حیث خلصت ) 2009(، ومع دراسة العمري)2004(ومع دراسة غنیم  الموارد وتحسین جودة الخدمة،
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دراسته أن واقع األنظمة البرمجیة المستخدمة في شركة اإلتصاالت الفلسطینیة تتالئم واحتیاجات 
تلف وتخ العاملین لكونها من الشركات التي تعمل في قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،

  ).2006(النتائج مع دراسة المانع 
  
  

تتمیز المستلزمات البشریة التابعة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها مالئمة إلنجاز (  
).دراء في وزارة المالیة في قطاع غزة المهام من وجهة نظر الم 

  ". المستلزمات البشریة "الفرعي الثالث مجال التم اختبار هذه الفرضیة من خالل فقرات 
قد وصلت إلي درجة  الستجابة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اتم استخدام اختبار اإلشارة 

  ،،،)6.8(في جدول  النتائج موضحة .أم ال 3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
  

6.8 
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1. 
یجیب القسم الفني المختص بالنظام اإلداري المحوسب بسرعة 

 0.000* 4.31 70.77 3.54  .طلوبةعلى االستفسارات الم
3 

2. 
یعالج القسم المختص بالنظام اإلداري المحوسب المشاكل التي 

  .تحدث في استخدام الشبكة أو النظام 
3.48 69.62 4.40 *0.000 

4 

3. 
یتم االتصال مع القسم المسئول عن نظام المعلومات بصورة 

 0.003* 2.77 65.19 3.26  .مباشرة
10 

4. 
بعالقات جیدة مع العاملین بالقسم المسئول عن نظام  التمتع

  .المعلومات المحوسب
3.72 74.36 5.80 *0.000 

1 
 2 0.000* 5.99 73.67 3.68یتفهم العاملون بالقسم المختص بنظام المعلومات االحتیاجات  .5
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  .المختلفة من نظام المعلومات 

6. 
بما یعد به في یلتزم القسم المختص بالنظام اإلداري المحوسب 

  .الوقت المحددة 
3.41 68.10 3.53 *0.000 

6 

7. 
یقدم القسم المختص بالنظام المحوسب نفس المستوى من 

 0.002* 2.82 67.09 3.35  .الخدمات في جمیع األوقات
9 

8. 
یمتاز العاملون في القسم المختص بالنظام اإلداري المحوسب 

  .بالمهارات الكافیة 
3.48 69.62 4.52 *0.000 

4 

9. 
یشارك العاملون في القسم  المختص بالنظام اإلداري المحوسب 

  .والمستخدمون للنظام في تصمیم النظام وتطویره
3.39 67.85 3.88 *0.000 

7 

10. 
مستخدمي نظام المعلومات اإلداري المحوسب مؤهلین للعمل 

  .على النظام
3.38 67.69 3.71 *0.000 

8 
   0.000* 5.46 69.42 3.47  اً جمیع فقرات المجال مع  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  
  

  :یمكن استخالص ما یلي) 6.8(من جدول 
عن نظام  المسئولالتمتع بعالقات جیدة مع العاملین بالقسم  " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -

 %بي النسبيأي أن المتوسط الحسا) 5الدرجة الكلیة من ( 3.72ساوي ی" المعلومات المحوسب

لذلك تعتبر هذه  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  5.80، قیمة اختبار اإلشارة 74.36
0.05الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة   ،لهذه  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة الفقرة قد زاد عن درجة 
  .العینة على هذه الفقرة

المعلومات بصورة  عن نظام المسئولیتم االتصال مع القسم  " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
وأن  2.77، قیمة اختبار اإلشارة % 65.19أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.26ساوي ی" مباشرة

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 0.003 تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة 
0.05  ،الموافقة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا

  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3وهي ) المحاید(المتوسطة 



96 
 

النسبي المتوسط الحسابي ، وأن 3.47یساوي المتوسط الحسابي یمكن القول بأن شكل عام وب -
 )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  5.46، قیمة اختبار اإلشارة 69.42مجال یساوي اللجمیع فقرات 

دالة إحصائیًا عند مستوى داللة "  المستلزمات البشریة "لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي 
0.05  ،لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا

هذا فقرات یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على وهذا  3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
  . المجال

ویعزو الباحث ذلك إلى اآللیة اإلداریة السلیمة التي یقوم بتنفیذها فریق الدعم الفني التابع لوزارة 
المالیة، حیث یتم التعامل مع شكاوي الموظفین عن طریق طلبات یقوم الموظفون بتعبئتها ومن ثم 

لدعم الفني بجدولة تلك الطلبات من حیث األهمیة وتنفیذ المهام على وجه السرعة، یقوم فریق ا
وكذلك حرص فریق الدعم الفني على مواكبة التقدم العلمي في مجال تكنولوجیا المعلومات من خالل 
الدورات الخارجیة والدورات التقنیة التي یقدمها مركز الحاسوب الحكومي، وتتفق هذه النتیجة من 

من حیث أن الكادر البشري العامل في تكنولوجیا المعلومات یتسم بالقدرات  )2009(ة أبو عمر دراس
الفنیة والتقنیة العالیة كي یتناسب ومتطلبات األنظمة المحوسبة وتطورها، كما أن المؤسسات حالیا 

مها التي تقد  CCNAتشترط توظیف التقنیین الذي یحصلون على شهادات تقنیة دولیة مثل شهادة 
  .التي تقدمها شركة مایكروسوفت  MCITPشركة سیسكو، وشهادات 

  
 

تتمیز المستلزمات التنظیمیة ألنظمة المعلومات اإلداریة المحوسبة بانها مالئمة إلنجاز المهام (
  ).من وجهة نظر المدراء في وزارة المالیة في قطاع غزة

  ". المستلزمات التنظیمیة "الفرعي الرابع مجال الفقرات تم اختبار هذه الفرضیة من خالل 
قد وصلت إلي درجة  الستجابة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اتم استخدام اختبار اإلشارة 

  ،،،)6.9(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
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 2 0.000* 3.84 68.57 3.43  .تتناسب المعلومات المتاحة مع احتیاجات الوظیفة .1

2. 
یمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة العلیا 

 0.003* 2.81 65.71 3.29  .بسهولة 
8 

3. 
ال یوجد مبالغة في سریة المعلومات بین المستویات اإلداریة 

  .المختلفة 
3.23 64.56 2.12 *0.017 

9 
 4 0.000* 3.33 68.10 3.41  .تهتم اإلدارة العلیا بتطویر أنظمة المعلومات المستخدمة  .4

5. 
الزم الستخدام نظم المعلومات تقدم اإلدارة العلیا الدعم المالي ال

 0.298 0.53 60.26 3.01  اإلداریة المحوسبة 
10 

6. 
تتابع اإلدارة العلیا سیر العمل القائم على استخدام نظم 

  .المعلومات اإلداریة المحوسبة 
3.42 68.46 3.71 *0.000 

3 

7. 
تشجع اإلدارة العلیا على استخدام نظم المعلومات اإلداریة 

 0.000* 5.46 73.16 3.66  .المحوسبة 
1 

8. 
توفر اإلدارة العلیا البرامج التدریبیة المتعلقة باستخدام نظم 

  .المعلومات اإلداریة المحوسبة
3.34 66.84 3.44 *0.000 

6 

9. 
توفر اإلدارة العلیا المتطلبات الالزمة لتحسین استخدام نظم 

  .المعلومات اإلداریة المحوسبة
3.32 66.33 3.24 *0.001 

7 

10. 
تهتم اإلدارة العلیا باآلراء والمقترحات حول استخدام نظم 

  .المعلومات اإلداریة المحوسبة
3.35 67.09 3.28 *0.001 

5 
   0.000* 4.01 66.92 3.35  جمیع فقرات المجال معاً   
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0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  
  

  :یمكن استخالص ما یلي) 6.9(من جدول 
ة اإلداریتشجع اإلدارة العلیا على استخدام نظم المعلومات  " السابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -

، قیمة % 73.16أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 5الدرجة الكلیة من ( 3.66ساوي ی" المحوسبة
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  5.46اختبار اإلشارة 

0.05إحصائیًا عند مستوى داللة   ،لهذه الفقرة قد زاد  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا
وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة عن درجة 
تقدم اإلدارة العلیا الدعم المالي الالزم الستخدام  " الخامسةللفقرة توسط الحسابي الم - . هذه الفقرة

،  60.26 %أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.01ساوي ی"  ة المحوسبةاإلدارینظم المعلومات 
لذلك تعتبر هذه الفقرة غیر  0.298تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  0.53قیمة اختبار اإلشارة 

0.05لة إحصائیًا عند مستوى داللة دا  ،لهذه الفقرة ال  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا
وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة  3وهي ) المحاید(المتوسطة  الموافقةیختلف جوهریًا عن درجة 

  . من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة) المحاید(متوسطة تقریبًا 
النسبي المتوسط الحسابي ، وأن 3.35یساوي المتوسط الحسابي یمكن القول بأن وبشكل عام  -

 )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  4.01، قیمة اختبار اإلشارة  66.92مجال یساوي اللجمیع فقرات 
دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " المستلزمات التنظیمیة "لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي 

0.05  ،لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة  الستجابة مما یدل على أن متوسط درجة ا
هذا فقرات وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 

  . المجال
تشجع اإلدارة العلیا على  "رتفاع في درجة االستجابة للفقرة السابعة وهي ویرى الباحث بأن اال    

یعزى إلى أن جمیع الوزارات عبر الهیئة الحكومیة "  ة المحوسبةاإلداریاستخدام نظم المعلومات 
لتكامل البیانات  تسعى لحوسبة جمیع األنظمة اإلداریة والمالیة وذلك من أجل الوصول إلى تطبیق 

تقدم اإلدارة  "ومة اإللكترونیة، كما یعزى االنخفاض في درجة االستجابة للفقرة الخامسة مفهوم الحك
إلى أن الحكومة داخل قطاع "  ة المحوسبةاإلداریالعلیا الدعم المالي الالزم الستخدام نظم المعلومات 

ة غزة تعاني من شح الموارد المالیة بسبب الحصار المفروض علیها من الخارج، وتوقف عجل
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االقتصاد من الداخل مما كان له بالغ األثر على مقدار السیولة التي تمنحها الحكومة لتسییر 
  . المشاریع

  
 

  ).مالءمة مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة (
  

وصلت إلي درجة ابة  قد االستجلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة تم استخدام اختبار اإلشارة 
  ،،،)6.10(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) الحیاد(الموافقة المتوسطة 

 
6.10 
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 *0.000 5.47 71.04 3.55  ءمة المستلزمات المادیةمال

 *0.000 4.56 68.82 3.44  مالءمة المستلزمات البرمجیة

 *0.000 5.46 69.42 3.47  مالءمة المستلزمات البشریة

 *0.000 4.07 66.92 3.35  مالءمة المستلزمات التنظیمیة

 0.000* 5.47 69.05 3.45  جمیع فقرات المجال األول

0.05ط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة المتوس * .  
  

  :یمكن استخالص ما یلي) 6.10(من جدول 
أي أن المتوسط ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.45ساوي ی األولمجال لجمیع فقرات الالمتوسط الحسابي 

تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  5.47، قیمة اختبار اإلشارة % 69.05الحسابي النسبي
0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  مجال األولجمیع فقرات اللذلك تعتبر  0.000  ، مما یدل
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قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة  مجال األولجمیع فقرات الاالستجابة  لعلى أن متوسط درجة 
   .جمیع فقرات المجال األولاك موافقة من قبل أفراد العینة على وهذا یعني أن هن 3وهي ) المحاید(

ویرى الباحث بأن هذه النتیجة هي نتیجة منطقیة، بحث أنه تتوافق مع مجموع المجاالت       
  .الفرعیة التي تكون المجال

  
 

حوسبة ودرجة الالمركزیة في توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین نظم المعلومات اإلداریة الم( 
  ).وزارة المالیة في قطاع غزة

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  قد وصلت إلي درجة تم استخدام اختبار اإلشارة 
  ،،،)6.11(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 

 
6.11 
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رتبة
ال

  

1. 
تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تخفیف عبء 

  .العمل لدى الرؤساء
3.82 76.46 6.02 *0.000 

1 

2. 
ریة المحوسبة على االرتقاء تساعد نظم المعلومات اإلدا

  .بالمهارات اإلداریة للرؤساء
3.68 73.67 5.21 *0.000 

8 

3. 
تعمل نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على توفیر الوقت 

  .الكافي للرؤساء 
3.79 75.90 5.79 *0.000 

2 

4. 
تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تنمیة الثقة المتبادلة 

  .ء والمرؤوسین بین الرؤسا
3.61 72.15 5.21 *0.000 

12 
 10 0.000* 4.73 73.42 3.67استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى تفعیل  .5
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  .الرقابة 

6. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة الرؤساء في تفویض 

  .بعض صالحیاتهم للمرؤوسین
3.53 70.51 3.94 *0.000 

18 

7. 
خدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى تبسیط  است

 0.000* 5.54 75.44 3.77  .وسرعة إجراءات العمل
3 

8. 
استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى االستقرار 

  .في بیئة العمل 
3.73 74.68 5.88 *0.000 

5 

9. 
ى الحد من استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إل

  .خطورة العمل 
3.55 71.05 4.13 *0.000 

16 

10. 
تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في الحد من المشكالت 

  .اإلداریة التنظیمیة
3.68 73.67 5.38 *0.000 

8 

11. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في سرعة االتصال 

  .بین الرئیس والمرؤوس
3.65 73.08 5.29 *0.000 

11 

12. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على  السرعة في 

 0.000* 5.04 74.10 3.71  .اتخاذ القرارات
7 

13. 
استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى إتاحة 

  .الفرصة للمرؤوسین للتعبیر عن رأیهم 
3.47 69.49 3.91 *0.000 

20 

14. 
ومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى مشاركة استخدام نظم المعل

 0.004* 2.65 66.41 3.32  .المرؤوسین في اتخاذ القرار
22 

15. 
تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تنمیة قدرات وكفاءة 

  .المرؤوسین
3.58 71.54 4.89 *0.000 

14 

16. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تحدید السلطات 

 0.000* 5.21 71.65 3.58  .لالزمة ألداء العملا
13 

17. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تحدید المسئولیات 

  .المترتبة على أداء العمل
3.75 75.06 6.03 *0.000 

4 

18. 
تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في السرعة في انجاز 

 0.000* 5.71 74.62 3.73  .العمل
6 
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19. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة التصرف 

  .في المواقف الطارئة والحرجة
3.35 66.92 2.70 *0.004 

21 

20. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة وصول 

 0.000* 4.71 71.54 3.58  .المعلومات والتوجیهات من الرؤساء للمرؤوسین
14 

21. 
المعلومات اإلداریة المحوسبة على توفیر المعلومات تساعد نظم 

  .حول األعمال والمهام الوظیفیة 
3.51 70.26 4.07 *0.000 

19 

22. 
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة تزوید 

 0.000* 4.03 71.03 3.55  .الموظفین بالمستجدات في بیئة العمل 
17 

   0.000* 6.30 72.37 3.62  جمیع فقرات المجال معاً   
0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  
  

  :یمكن استخالص ما یلي) 6.11(من جدول 
تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تخفیف عبء العمل " للفقرة األولى المتوسط الحسابي  -

، 76.46 %لنسبيأي أن المتوسط الحسابي ا) 5الدرجة الكلیة من ( 3.82ساوي ی"  لدى الرؤساء
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  6.02قیمة اختبار اإلشارة 

0.05إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة  لهذه الفقرة قد زاد
وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  3وهي ) المحاید(عن درجة الموافقة المتوسطة 

  . هذه الفقرة
وسبة یؤدي إلى استخدام نظم المعلومات اإلداریة المح" للفقرة الرابعة عشر المتوسط الحسابي  -

، 66.41 %أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.32ساوي ی" .مشاركة المرؤوسین في اتخاذ القرار
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.004تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  2.65قیمة اختبار اإلشارة 

0.05إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة  لهذه الفقرة قد زاد
وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  3وهي ) المحاید(عن درجة الموافقة المتوسطة 

  . لفقرةهذه ا
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.62وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  -

 )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  6.30، قیمة اختبار اإلشارة  72.37لجمیع فقرات المجال یساوي 
0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " الالمركزیة" لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي   ، مما یدل
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) المحاید(على أن متوسط درجة االستجابة  لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة 
  . هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجالوهذا یعني أن  3وهي 
تسهم نظم المعلومات  "ویرى الباحث بأن االرتفاع في درجة االستجابة للفقرة األولى وهي      

یعزى إلى أن نظم المعلومات اإلداریة " .اإلداریة المحوسبة في تخفیف عبء العمل لدى الرؤساء
ة مما یساهم في ضبط العملیات اإلداریة،كما أنها توفر إمكانیات المحوسبة تقوم على أسس معیاری

عالیة في إنشاء وعرض التقاریر،مما سینعكس على تفرغ المدراء للتفكیر والتخطیط للمهام 
استخدام نظم المعلومات  "اإلستراتیجیة ، كما یعزى االنخفاض في درجة االستجابة للفقرة الثامنة 

إلى أن غالبیة الدوائر التابعة "  ى مشاركة المرؤوسین في اتخاذ القراراإلداریة المحوسبة یؤدي إل
لوزارة المالیة هي دوائر قائمة على اتخاذ قرارت تتعلق بأمور مالیة صرفة، ولحساسیة تلك القرارات 

  . المالیة، فأنه یصعب أن یتم بها تفویض لآلخرین، مما یفسر نزوع المدراء عن تبنى نمط الالمركزیة
جدر اإلشارة هنا أن نظم المعلومات اإلدرایة المحوسبة تساهم في رفع درجة الالمركزیة بشكل وت  .

في دراسته التي أجریت في    Alinio(2008)عام، ولكنها لیست العامل المؤثر الوحید، فقد أوضح 
الالمركزیة،  الفلبین، أن نوعیة القیادة اإلداریة والهیكل التنظیمي في المؤسسة لها أثر كبیر في تطبیق

بین في دراسته التي  Chandrannuj(2004)كما أن الموارد المالیة تسهل تطبیق الالمركزیة، ولكن 
  .أجراها في تایالند، أن األفراد العاملین، والمشاركة الشعبیة لها أثر أیضًا في تطبیق مبدأ الالمركزیة

 
 

أثر نظم المعلومات اإلداریة ( بین تصورات المبحوثین حول توجد فروق ذات داللة إحصائیة    
المسمى الوظیفي، الجنس، (تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة ) المحوسبة على درجة الالمركزیة

  .  α=0.05 عند مستوى الداللة  )سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر
وق ذات داللة إحصائیة وهو اختبار لمعرفة ما إذا كان هناك فر " وتني -مان"تم استخدام اختبار 

" ذلك تم استخدام اختبار             ك. غیر معلمي یصلح لمقارنة متوسطي مجموعتین من البیانات
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهذا االختبار الالمعلمي " واالس_ كروسكال

  .متوسطات أو أكثر 3یصلح لمقارنة 
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فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها على "ذات داللة إحصائیة حول  توجد فروق: أوال
  . تعزى إلى الجنس" الالمركزیة

لجمیع ) .Sig(تبین أن القیمة االحتمالیة " وتني –مان "أنه باستخدام اختبار ) 6.12(یوضح جدول 
0.05مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة    ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة

ویعزو الباحث ذلك إلى أن . الجنس إحصائیة بین إجابات أفراد العینة حول هذه المجاالت تعزى إلى
ع نظم المعلومات اإلداریة یتطلب قدرات ومهارات عقلیة، وهذه المهارات والقدرات العقلیة، التعامل م

ال ترتبط بالجنس، وانها متوفرة ومتاحة للجمیع، على عكس األعمال التي تتطلب مجهودات بدنیة، 
داللة والتي یكون فیها فروق ملموسة بین الذكور واإلناث، وبالتالي فأنه ال یكون هنالك فروق ذات 

كما أن . تعزى إلى الجنس" فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة"إحصائیة بین إجابات أفراد العینة حول 
القرارات هي عملیات ذهنیة بحتة، وبالتالي فأنه ال یكون هنالك فروق ذات داللة إحصائیة بین 

  .تعزى إلى الجنس" یةأثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على الالمركز "إجابات أفراد العینة حول 
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 0.201 1.277- المستلزمات المادیة  - 1

 0.874 0.158- المستلزمات البرمجیة   - 2

 0.152 1.432- المستلزمات البشریة   - 3

 0.673 0.422-  المستلزمات التنظیمیة   - 4
المستلزمات الكلیة إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة   - 5

المحوسبة
-0.047 0.962 

 0.411 0.823-  الالمركزیة درجة أثر نظم المعلومات اإلداریة على  - 6
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فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها "ات داللة إحصائیة حول توجد فروق ذ: ثانیاً 
 .تعزى إلى  المسمى الوظیفي" الالمركزیةدرجة على 

) .Sig(تبین أن القیمة االحتمالیة " واالس - یتضح أنه باستخدام كروسكال) 6.13(یوضح جدول 
0.05كانت أقل من مستوى الداللة "  المستلزمات المادیة "للمجال    ومن ثم فإنه توجد فروق

. ذات داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین للدراسة حول هذا المجال تعزي إلى المسمى الوظیفي
إلى أنه كلما اختلف المسمى الوظیفي كلما اختلفت المستلزمات المادیة التي یحتاجها من وذلك یعزى 

  . أجهزة حاسوب متقدمة، وعتاد مادي حدیث یتناسب مع حجم األنظمة المحوسبة التي یعمل علیها
لة كانت أكبر من مستوى الدال) .Sig(أما بالنسبة لباقي مجاالت الدراسة تبین أن القیمة االحتمالیة 

0.05   ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین للدراسة تعزي إلى
ستلزمات األخرى من مستلزمات برمجیة، وبشریة، وتنظیمیة وذلك یعزى إلى أن الم.المسمى الوظیفي 

هي مستلزمات ثابتة للجمیع من ناحیة الخدمات المقدمة، فاإلنظمة البرمجیة ثابتة لجمیع الموظفین 
  .العاملین علیها، كما أن فریق الدعم الفنى هو فریق ثابت لجمیع الدوائرة ولجمیع المسمیات الوظیفیة

  
6.13 
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 0.039* 2 6.511 المستلزمات المادیة

 0.538 2 1.240 المستلزمات البرمجیة

 0.207 2 3.147 المستلزمات البشریة

 0.075 2 5.190  المستلزمات التنظیمیة 

 0.054 2 5.853مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة 
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  المحوسبة

 0.724 2 0.647  الالمركزیةدرجة أثر نظم المعلومات اإلداریة على 
  0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى  * 
سطات الرتب الستجابة المبحوثین حول أثر نظم المعلومات اإلداریة یبین متو ) 6.14(جدول 

  .المحوسبة على الالمركزیة تعزى إلى المسمى الوظیفي 
 

6.14 
 

  
  

  المجال

 متوسطات الرتب

 رئیس قسم

مدیر 
 دائرة

نائب مدیر 
مدیر /عام

  عام
 52.43 46.67 34.85  المستلزمات المادیة

 45.00 43.08 37.73 المستلزمات البرمجیة

 48.14 44.83 36.40 المستلزمات البشریة

 53.50 44.75 35.66  المستلزمات التنظیمیة

مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات 
  اإلداریة المحوسبة

35.02 47.04 50.00 

درجة أثر نظم المعلومات اإلداریة على 
  الالمركزیة

40.54 40.85 33.36 

  
تبین أنه بالنسبة ألفراد العینة الذین هم بدرجة ) 6.14(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول 

المستلزمات أكبر لمجال  كان متوسط الرتبة الستجابات المبحوثین للدراسة دائرة/نائب مدیر عام
أن درجة الموافقة حول هذا  هذا یعني. من متوسطات الرتب لباقي مجاالت الدراسة األخرى المادیة

وذلك یعزى إلى أنها . مدیر عام/نائب مدیر عامالمجال كانت أكبر لدى أفراد العینة الذین هم بدرجة 
كلما ارتقى الموظف في السلم التنظیمي كلما زادت احتیاجاته إلى مستلزمات مادیة، تكون قادرة على 

  .نتنفیذ المهام الموكلة الیه بفاعلیة وكفاءة عالیتی
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فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرها على "توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول : ثالثا
  .تعزى إلى سنوات الخبرة" الالمركزیةدرجة 

) .Sig(تبین أن القیمة االحتمالیة " واالس - یتضح أنه باستخدام كروسكال) 6.15(یوضح جدول 
0.05الداللة  لجمیع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى   ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات

وذلك . داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین للدراسة حول هذه المجاالت تعزي إلى سنوات الخبرة
، المستلزمات البرمجیة،المادیة، البش ً ریة، یعزى إلى أن مستلزمات نظم المعلومات اإلداریة،سواء

والتنظیمیة هي مستلزمات ثابتة وال تختلف في جودتها أو في كمیتها أو درجة تقدیمها الختالف 
أعوام، فكان من  10یمتلكون سنوات من الخبرة أقل من % 81كما أن ما نسبته . سنوات الخبرة

  . الطبیعي أن ال یكون هنالك وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الخبرة
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 0.072 3 7.000 المستلزمات المادیة

 0.297 3 3.693 المستلزمات البرمجیة

 0.444 3 2.676 المستلزمات البشریة

 0.405 3 2.914  المستلزمات التنظیمیة

 0.155 3 5.235  مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.413 3 2.867  الالمركزیةدرجة أثر نظم المعلومات اإلداریة على 
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المعلومات توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین للدراسة حول أثر نظم : رابعاً 
  الالمركزیة تعزي إلى المؤهل العلميدرجة اإلداریة المحوسبة على 

) .Sig(تبین أن القیمة االحتمالیة " واالس - یتضح أنه باستخدام كروسكال) 6.16(یوضح جدول 
0.05لجمیع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة    ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات

ویرى . داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین للدراسة حول هذه المجاالت تعزي إلى المؤهل العلمي
ناصب إداریة هم من فئة المتعلمین، الباحث بأن ذلك یعزى إلى أن معظم الموظفین الذین یشغلون م

من حملة الشهادة الجامعیة األولى مما انعكس على عدم وجود فروقات إحصائیة % 86وأن غالبیتهم 
  .تعزى لمتغیر المؤهل العلمي

  
6.16 
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 0.433 2 1.672 المستلزمات المادیة

 0.725 2 0.642 المستلزمات البرمجیة

 0.634 2 0.911 المستلزمات البشریة

 0.445 2 1.618  المستلزمات التنظیمیة 

 0.504 2 1.369  مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.092 2 4.770  الالمركزیةدرجة أثر نظم المعلومات اإلداریة على 
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین للدراسة حول أثر نظم المعلومات : خامسا
  الالمركزیة تعزي إلى العمردرجة اإلداریة المحوسبة على 

) .Sig(تبین أن القیمة االحتمالیة " واالس - وسكالیتضح أنه باستخدام كر ) 6.17(یوضح جدول 
0.05لجمیع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة    ذات ومن ثم فإنه ال توجد فروق

وذلك یعزى إلى . داللة إحصائیة في استجابة المبحوثین للدراسة حول هذه المجاالت تعزي إلى العمر
أن جمیع مستلزمات نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة ال تختلف في طبیعتها وجودتها باختالف 

ما  نسبته  عمر الموظف الذي یتعامل معها، فالمستلزمات متوفرة للجمیع وبجمیع األعمار، كما أن
عام، مما یؤدي إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر  45هم أقل من % 84

  .العمر
6.17 
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 0.161 2 0.345 المستلزمات المادیة

 0.146 2 0.345 المستلزمات البرمجیة

 0.501 2 0.345 المستلزمات البشریة

 0.248 2 0.345  المستلزمات التنظیمیة 

 0.067 2 0.345  مستلزمات إدارة وتشغیل نظام المعلومات اإلداریة المحوسبة

 0.842 2 0.345  مركزیةالالدرجة أثر نظم المعلومات اإلداریة على 
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 النتائج: أوالً 

 التوصیات: ثانیاً 
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لیة هذه الدراسة لدراسة نظم المعلومات اإلداریة وأثرها على الالمركزیة في وزارة الماجاءت 

 :في قطاع غزة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ــــة  مالءمــــةأن مســــتوى تصــــورات المبحــــوثین حــــول  .1 ــــنظم المعلومــــات اإلداری المســــتلزمات المادیــــة ل
، بمتوسـط حسـابي نسـبي  عنـد و  ، 78.21%المحوسبة داخل وزارة المالیة في قطـاع غـزة  كـان مرتفعـًا

اتجاهــات إیجابیــة نحــو المســتلزمات المادیــة  للمبحــوثینلــى أن وهــذا یــدلل ع α=0.05 مســتوى الداللــة 
 .لنظم المعلومات اإلداریة

 تصورات المبحوثین بین α=0.05 عند مستوى الداللة   أنه توجد فروقات ذات داللة إحصائیة .2
مستلزمات المادیة لنظم المعلومات اإلداریة المحوسبة داخل وزارة المالیة في قطاع غزة لمالءمة ال

تعزى إلى متغیر المسمى الوظیفي،حیث تبین أنه بالنسبة ألفراد العینة الذین هم بدرجة نائب مدیر 
مدیر عام كان متوسط الرتبة الستجابات المبحوثین للدراسة أكبر لمجال المستلزمات المادیة من /عام

ا المجال كانت هذا یعني أن درجة الموافقة حول هذ. متوسطات الرتب لباقي مجاالت الدراسة األخرى
 .مدیر عام/أكبر لدى أفراد العینة الذین هم بدرجة نائب مدیر عام

 بـین تصـورات المبحـوثین α=0.05 عنـد مسـتوى الداللـة  أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة  .3
مـسـتلزمات المادیــة لــنظم المعلومــات اإلداریــة المحوســبة داخــل وزارة المالیــة فــي قطــاع غــزة ال لمالءمــة

 ).الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر(للمتغیرات الدیموغرافیة  تعزى

المســـتلزمات البرمجیـــة لـــنظم المعلومـــات اإلداریـــة  مالءمـــةأن مســـتوى تصـــورات المبحـــوثین حـــول  .4
، بمتوسـط حسـابي نسـبي عنـد و  ،68.82%  المحوسبة داخل وزارة المالیة في قطـاع غـزة  كـان مرتفعـًا

وهـذا یـدلل علـى أن للمبحوثیـت اتجاهـات إیجابیـة نحـو المسـتلزمات البرمجیـة  α=0.05 مستوى الداللة 
 .لنظم المعلومات اإلداریة

 بـین تصـورات المبحـوثین α=0.05 عنـد مسـتوى الداللـة   أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة .5
المالیـة فـي قطـاع غـزة  مستلزمات البرمجیـة  لـنظم المعلومـات اإلداریـة المحوسـبة داخـل وزارةال لمالءمة

 ).المسمى الوظیفي، الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر(تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة 
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المستلزمات البشریة لنظم المعلومات اإلداریة المحوسبة داخـل وزارة المالیـة فـي  مستوى مالءمةأن  .6
، بمتوســط حســابي نســبي  وهــذا  α=0.05 د مســتوى الداللــة عنــو  ،69.42%قطــاع غــزة  كــان مرتفعــًا

 .یدلل على أن للمبحوثین اتجاهات إیجابیة نحو المستلزمات البشریة لنظم المعلومات اإلداریة

 بـین تصـورات المبحـوثین α=0.05 عنـد مسـتوى الداللـة   أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة .7
المحوســبة داخــل وزارة المالیــة فــي قطــاع مســتلزمات البشــریة  لــنظم المعلومــات اإلداریــة ال حـول مالءمــة

ــــة  ــــرة، المؤهــــل العلمــــي، (غــــزة تعــــزى للمتغیــــرات الدیموغرافی ــــوظیفي، الجــــنس، ســــنوات الخب المســــمى ال
 ).العمر

 بــین تصـورات المبحــوثین α=0.05 عنـد مســتوى الداللـة  أنـه ال توجـد فــروق ذات داللـة إحصــائیة .8
لومات اإلداریة المحوسـبة داخـل وزارة المالیـة فـي قطـاع مستلزمات التنظیمیة  لنظم المعال حول مالءمة

ــــة  ــــرة، المؤهــــل العلمــــي، (غــــزة تعــــزى للمتغیــــرات الدیموغرافی ــــوظیفي، الجــــنس، ســــنوات الخب المســــمى ال
 ). العمر

 مستلزمات نظم المعلومات اإلداریة المحوسبةجمیع  أن مستوى تصورات المبحوثین حول فاعلیة .9
، بمتوسط حسابي نسبي داخل وزارة المال بشكل عام عند   ،69.05%یة في قطاع غزة  كان مرتفعًا

نظم مستلزمات وهذا یدلل على أن للمبحوثین اتجاهات إیجابیة نحو  α=0.05 مستوى الداللة 
  .المعلومات اإلداریة

 بـین تصـورات المبحـوثین α=0.05 عنـد مسـتوى الداللـة   أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة .10
داخــل وزارة  بشــكل مســتلزمات التنظیمیــة  لــنظم المعلومــات اإلداریــة المحوســبةال ءمــة جمیــع حــول مال

المســــمى الـــوظیفي، الجـــنس، ســـنوات الخبــــرة، (المالیـــة فـــي قطـــاع غــــزة تعـــزى للمتغیـــرات الدیموغرافیـــة 
 .)المؤهل العلمي، العمر

بـین نظــم  α=0.05 لـة توصـلت الدراسـة الـى وجـود عالقـة ذات داللـة احصـائیة عنــد مسـتوى الدال .11
المعلومـات االداریــة المحوســبة ودرجــة المركزیــة داخــل وزارة المالیـة فــي قطــاع غــزة، وأنــه التوجــد فــروق 

 ... )المسمى الوظیفي،الجنس،سنوات الخبرة(ذات داللة احصائیة تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة 
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 التوصیات، من مجموعة لتقدیم الباحث خلصی الدراسة، إلیها توصلت التي النتائج ضوء في

 :أهمها یلي فیما

ینبغي على العاملین في دائرة الشبكات تحسین الشبكة بالدائرة بحیث تصبح سرعة الشبكة مالئمة  .1
 .لمستلزمات العمل واحتیاجاته

االهتمام بتوفیر تقنیات اتصال حدیثة وذات كفاءة عالیة والعمل على حل مشكلة االنقطاع  .2
 .المستمر في الشبكة المستخدمة 

ضرورة توفیر وتحدیث األنظمة البرمجیة المستخدمة داخل وزارة المالیة في قطاع غزة بما  .3
 .یتناسب مع حاجات العمل

االهتمام بتطویر وتدریب مستخدمي نظام المعلومات اإلداري المحوسب بما یتناسب مع  .4
 .احتیاجات الدائرة وما یتطلبه العمل

هتمام من قبل العاملین المختصین بنظام المعلومات اإلداري المحوسب لتقدیم نفس المستوى اال .5
 .من الخدمات في جمیع األوقات مع توفر االتصال بسهولة وبشكل مباشر مع القسم 

 ضرورة تسهیل االتصال مع اإلدارة العلیا والحصول على المعلومات المتوفرة لدیها بسهولة .6

حة المعلومات للمستخدمین من قبل اإلدارات العلیا دون المبالغة في سریة العمل على إتا.7
 .المعلومات

تطویر نظام المعلومات اإلداري المحوسب بحیث تعطي الفرصة للمرؤوسین بتقدیم التغذیة . 8
 .الراجعة للمساهة بتطویر نظم المعلومات المستخدمة داخل الوزارة

داریة المحوسبة بشكل یكفل مشاركة المرؤوسین في اتخاذ ضرورة استخدام نظم المعلومات اإل. 9
  .القرارات وسرعة التصرف في المواقف الحرجة والطارئة
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  عمـادة الدراسات العلیا

                                                        كلیـــة التجـــارة   

  قسـم إدارة األعمــال
  
  
  

  ة/تي العزیز/سیدي
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  
  

دراسة تطبیقیة   ریة المحوسبة وأثرها على الالمركزیةنظم المعلومات اإلدا: الموضوع
  . على وزارة المالیة في قطاع غزة

  
على  اانة للتعرف على الدور الذي تلعبه نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرهتسعى هذه االستب

الالمركزیة في وزارة المالیة في قطاع غزة وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
  .في إدارة األعمال 

حصول علیها لن بأن المعلومات التي سیتم ال لمنشكر تعاونكم معنا في انجاز هذا البحث مع الع
  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

  
  الباحث                                                                               

  ضیاء الحق محمود الحلبي. م                                                                    
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  ت الشخصیةبیاناال:أوالً 

  مسمى الوظیفيال
  مدیر عام  نائب مدیر عام  مدیر دائرة    نائب مدیر دائرة  رئیس قسم

  الجنس
  أنثى   ذكر

  
  :..............الدائرة التي تعمل بها 

        
سنوات  10أكثر من                6-10         3 -6        1-3       الخبرة نواتس 

 المؤهل العلمي
 دبلوم متوسط   بكالوریوس دراسات علیا

  العمر
 35إلى أقل من  25من  سنة 25أقل من 

  سنة
إلى اقل من  35من 
  سنة  45

  سنة فأكثر  45

 
  المعلومات اإلداریة المحوسبة مستلزمات إدارة وتشغیل نظام :ثانیاً 

مجموعة من العبارات وأمام كل عبارة خمس درجات لإلجابة یرجى وضع إشارة  فیما یلي
)X(في المكان المناسب  

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

أكد  
 مت

غیر
فق  

موا
یر 

غ
  

شدة
ق ب

واف
ر م

غی
  

  المستلزمات المادیة)1(  م
            .تتوفر أجهزة الحاسب المالئمة النجاز العمل المطلوب   1
            .لیة تخزین المعلومات یوفر النظام مساحات كافیة لعم  2
            .تتوفر وسائل إدخال البیانات تتناسب واحتیاجات العمل في الدائرة   3
            .تتناسب وسائل إخراج المعلومات واحتیاجات العمل في الدائرة  4
            .تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوب انجازه   5
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            .ات العمل في الدائرةتتناسب الشبكة المتوفرة مع احتیاج  6
فیما یلي مجموعة من العبارات وأمام كل عبارة خمس درجات لإلجابة یرجى وضع   

  في المكان المناسب)X(إشارة 

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

أكد  
 مت

غیر
فق  

موا
یر 

غ
  

شدة
ق ب

واف
ر م

غی
  

            .تمتاز الشبكة في الدائرة بسرعة االتصال  7
            .كة المستخدمة نادرًا ما یحدث انقطاع في الشب  8
إن شبكة المعلومات المستخدمة توفر قدرات كافیة لتحقیق الغایات المنشودة من   9

  .نظم المعلومات
          

            .تتوفر تقنیات اتصال حدیثة وذات كفاءة عالیة   10
  المستلزمات البرمجیة )2(  م

            .تتناسب البرمجیات المستخدمة مع حاجة العمل في الدائرة  11
            .یتم تحدیث البرمجیات بما یتناسب مع حاجة العمل في الدائرة   12
            .تتوافق البرمجیات المستخدمة مع األجهزة التي یتم استخدامها في الدائرة  13
            .تتناسب البرمجیات والشبكة المستخدمة في العمل في الدائرة  14
            .تي تقوم بها الدائرة البرمجیات المستخدمة تغطي كافة النشاطات ال  15
            .االستخدام  ةتتمیز برامج وتطبیقات الحاسوب بسهول  16
            . األعمالفي أداء  الالزمة جمیع التعلیمات الالزمة لتشغیل البرامج  توفر  17
            .المعلومات بالكمیة والدقة المناسبتینو توفر البرامج   18
            .سترجاع المعلومات بسرعة تساعد البرامج المستخدمة على ا  19
توجد رقابة على البرامج المستخدمة بهدف ضمان سالمة التشغیل االلكتروني   20

  .للبیانات
          

  المستلزمات البشریة)3(  م
الستفسارات المحوسب بسرعة على ااإلداري یجیب القسم الفني المختص بالنظام   21

  .المطلوبة
          

في استخدام  تحدثالمحوسب المشاكل التي اإلداري لنظام یعالج القسم المختص با  22
  .الشبكة أو النظام 

          

            .یتم االتصال مع القسم المسئول عن نظام المعلومات بصورة مباشرة  23
            .المحوسب بعالقات جیدة مع العاملین بالقسم المسئول عن نظام المعلومات التمتع  24
المختلفة من نظام  مختص بنظام المعلومات االحتیاجاتبالقسم ال یتفهم العاملون  25

  .المعلومات
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            .المحوسب بما یعد به في الوقت المحددة  اإلداري یلتزم القسم المختص بالنظام  26
            .یقدم القسم المختص بالنظام المحوسب نفس المستوى من الخدمات في جمیع األوقات  27
رات وأمام كل عبارة خمس درجات لإلجابة یرجى وضع فیما یلي مجموعة من العبا  

  في المكان المناسب)X(إشارة 

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

أكد  
 مت

غیر
فق  

موا
یر 

غ
  

شدة
ق ب

واف
ر م

غی
  

            .المحوسب بالمهارات الكافیة اإلداري یمتاز العاملون في القسم المختص بالنظام   28
المحوسب والمستخدمون  دارياإل یشارك العاملون في القسم  المختص بالنظام  29

  .للنظام في تصمیم النظام وتطویره
          

            .المحوسب مؤهلین للعمل على النظاماإلداري مستخدمي نظام المعلومات   30
  المستلزمات التنظیمیة)4(  م

            .تتناسب المعلومات المتاحة مع احتیاجات الوظیفة  31
            .لدى اإلدارة العلیا بسهولة یمكن الحصول على المعلومات المتوفرة   32
            .ال یوجد مبالغة في سریة المعلومات بین المستویات اإلداریة المختلفة   33
            .تهتم اإلدارة العلیا بتطویر أنظمة المعلومات المستخدمة   34
            ة تقدم اإلدارة العلیا الدعم المالي الالزم الستخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسب  35
تتابع اإلدارة العلیا سیر العمل القائم على استخدام نظم المعلومات اإلداریة   36

  .المحوسبة 
          

            .تشجع اإلدارة العلیا على استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة   37
یة توفر اإلدارة العلیا البرامج التدریبیة المتعلقة باستخدام نظم المعلومات اإلدار   38

  .المحوسبة
          

توفر اإلدارة العلیا المتطلبات الالزمة لتحسین استخدام نظم المعلومات اإلداریة   39
  .المحوسبة

          

حات حول استخدام نظم المعلومات اإلداریة باآلراء والمقتر تهتم اإلدارة العلیا   40
  .المحوسبة

          

                                    
  
 
 
 
 

  



128 
 

  ثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على الالمركزیةا:ثالثاً 
 فیما یلي مجموعة من العبارات لمعرفة رأیك في مدى تأثیر نظم المعلومات اإلداریة

  .المحوسبة على الالمركزیة 

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

أكد  
 مت

غیر
فق  

موا
یر 

غ
  

شدة
ق ب

واف
ر م

غی
  

    
            .عبء العمل لدى الرؤساء تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تخفیف  41
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على االرتقاء بالمهارات اإلداریة   42

  . للرؤساء
          

            .تعمل نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على توفیر الوقت الكافي للرؤساء   43
تبادلة بین الرؤساء تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تنمیة الثقة الم  44

  .والمرؤوسین 
          

            .استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى تفعیل الرقابة   45
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة الرؤساء في تفویض بعض صالحیاتهم   46

  .للمرؤوسین
          

یط  وسرعة إجراءات استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى تبس  47
  .العمل

          

            .استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى االستقرار في بیئة العمل   48
            .استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى الحد من خطورة العمل   49
إلداریة تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في الحد من المشكالت ا  50

  .التنظیمیة
          

تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في سرعة االتصال بین الرئیس   51
  .والمرؤوس

          

            .تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على  السرعة في اتخاذ القرارات  52
ؤوسین استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى إتاحة الفرصة للمر   53

  .للتعبیر عن رأیهم 
          

استخدام نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة یؤدي إلى مشاركة المرؤوسین في   54
  .اتخاذ القرار

          

            .تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تنمیة قدرات وكفاءة المرؤوسین  55
            .طات الالزمة ألداء العملتساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تحدید السل  56
            . تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في تحدید المسؤولیات المترتبة على أداء العمل  57
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فیما یلي مجموعة من العبارات وأمام كل عبارة خمس درجات لإلجابة یرجى وضع   
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            .تسهم نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في السرعة في انجاز العمل  58
تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة التصرف في المواقف الطارئة   59

  . والحرجة
          

تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة وصول المعلومات   60
  .ات من الرؤساء للمرؤوسینوالتوجیه

          

مات حول األعمال و تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على توفیر المعل  61
  .والمهام الوظیفیة 

          

تساعد نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة على سرعة تزوید الموظفین بالمستجدات   62
  .في بیئة العمل 

          

  
 
 
 
 
 

  اونكم وجهدكم الطیب لتعبئة هذه االستبانةوختامًا نشكر لكم حسن تع
  واهللا ولي التوفیق
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