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  :قال تعاىل
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  صدق اهللا العظيم



 ت 

� �
�����א� �

  

�م�א
	א��������������������ن����ن�����אز���א� !��.��$��#"�א �

01��و�א�/�,+......��-, ���و��*+*���א(ول��&���.9 ��א6��8*��א6��7,+�234��5א �

�.�א�A6�7@?�א
	א�4<	=�.�4>ً��و��;��ًא��6���$�وא��& �

��8Bد�D;+4Bو��Eم�"�&�زو��Gא."� �

�8��و�&��A+6���H��"I�4."� �

�.א(8�א�LM Bא��K �& ... א�*�אJ� 2J�א>� �& �

&� 2�� 2*;/�Nא …��... א���O و��8 �

�.�&��@�א>��و�@�א���א(6	א� �

D*�)א�P+Q�&����H�R)وא�.� �

� �
�� �



 ث 

�;/��א��S��و�א� �
  

ًرب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنـعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ﴿ ْ ِْ َِ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ِ ِ َِ َ ِْ َ ُ ْ  َ
َتـرضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني ِ ِ ِ ِِ  َ ِ َ ِ َ َْْ َِ ِْ ََ ُ َ   )١٩ ا ية من :النمل            (﴾َْ

  

  .ٌذي خلقني و انعم علي بنعمة العلم و اإليمان هللا رب العالمين الًوأخيرا ًأوال الشكر
 

 اإلسـالمية بالجامعـة التخطـيط و التطـوير  عميـد. ماجد محم�د الف�را / الـدكتور األستاذ إلى �
 النـصح وتقـديم الرسـالة هـذه علـى اإلشـراف فـي البنـاء وتعاونـه المـضني لجهـده بغـزة

 .الحياة نور إلى الرسالة هذه تخرج حتى والتوجيهات
و النـصح و الـذي لـم يبخـل  سـاعدني بالتوجيـه رشـدي عبـد اللطيـف وادي الـذي تورالدك إلى �

 محمـد المـدهون والـدكتور بتفـضله بمناقـشة هـذه الرسـالة،وذالك كـ،  والمنهجـيبرأيـه العلمـي 
 .القيامة يوم حسناتهم موازين في اهللا جعلها .… الرسالة هذه بمناقشة ًلتفضله أيضا

 .الغوية الناحية من الرسالة هذه قيقتد في لجهده العزيز والدي إلى �
 محمد األخ عالء الشرفا، األخ بالذكر وأخص الرسالة هذه إنجاز في ساهم من كل إلى �

داتهم الطيبة و ما وعلى مجه  األخ األستاذ عادل أبو عاصي دالل،أبو د ولياألخ، األغا
  ...م إنجازه مما كان له كبير األثر الواضح والجلي على ما ت..... قدموه من تعاون 

  وزارتي الصحة و المالية موظفي بالذكر وأخص الرسالة هذه إنجاز في ساهم من كل إلى �
كما اشكر كل من تعاون وقدم يد المساعدة في توفير البيانات والمعلومات إلتمام هذا  �

  ...البحث
على  والشكر موصول إلى كلية التجارة وأساتذتها الكرام وأسأل اهللا أن يحفظهم ويبارك فيهم �

  .جهودهم الكريمة من أجل خدمة مسيرة العلم واالرتقاء بالجامعة اإلسالمية لإلمام 
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الميـزة التنافـسية لـوزارتي الـصحة والماليـة فـي دور نظم المعلومات في تطوير تناقش الدراسة 
حيث تلعب نظم المعلومات دورا حاسـما فـي تحقيـق الميـزة التنافـسية للمؤسـسات الخاصـة ، قطاع غزة

 . مة على حد سواءاوالع

غ لوالبـا، المدراء العاملين في وزارتي الصحة والمالية فـي قطـاع غـزةيتكون مجتمع الدراسة من جميع 
 علــى كافــة اإلســتبانة الحــصر الــشامل حيــث تــم توزيــع أســلوبولقــد تــم اســتخدام  .ًا مــدير162 عــددهم

  .مفردات مجتمع الدراسة

نظــم عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين ظهــرت الدراســة عــدة نتــائج كــان مــن أهمهــا وجــود أو 
  .)اإلبداع و التطوير،  كفاءة العمليات،جودةال  الزمن،( الت الميزة التنافسيةا و مجالمعلومات

ان ســر نجــاح كــل مؤســسة ينبثــق مــن نظــم  معلومــات  فعــال يحتــوى علــى الوظــائف الفرعيــة كــذالك 
للنظــام، مــن حيــث الــسرعة فــي انجــاز المعلومــة وجودتهــا وكــذالك مــدة التميــز والتطــوير الواقــع علــى 
المعلومــة والنظــام علــى حــد ســواء كــذالك كفــاءة العمليــات المعمــول بهــا داخــل النظــام، والتــي بــدورها 

  . بالوزارةر التنافسية والرقي واالزدهاةزيتعتمد على أسس فعالة تساعد على تطوير الم

 فـــرص االســـتفادة مـــن تطبيقـــات نظـــم المعلومـــات، فـــإن الـــضرورة وأوصـــت الدراســـة بتعزيـــز
ية واضــحة فــي ّتقتــضي إعــادة النظــر فــي التطبيقــات الحاليــة لــنظم المعلومــات، وتبنــي رؤيــة إســتراتيج

تعزيـــز عمليـــة اســـتيعاب  كـــذلك .الـــوزارات المختلفـــة  فـــي، وبنائهـــا وتطبيقهـــامـــاتتـــصميم نظـــم المعلو
َتكنولوجيا المعلومات واتاحتها لالستخدام الذي يستهدف التميز فـي األداء ومواكبـة عمليـات التحـديث  ٕ

يقتــضي التحــول نحــو اإلدارة الرقميــة، تبنــي عمليــات التحــول وآليــات  واإلداري والحــضاري العــالميين،
ْفيــذ وصـــياغة الـــرؤى التــي مـــن شـــأنها أن تعكــس إســـتراتيجيات اإلعـــداد لهــذا التحـــول ومـــستلزمات التن

تنفيــذه، وتــوفر المنطلقــات الفكريــة والنمــاذج التطبيقيــة التــي ترشــد القــائمين علــى تخطــيط اســتراتيجيات 
   .لالتحول وتنفيذها واستنباط معايير تقويم التحو

  

  



 س 

  

Abstract 

The study discusses the role of information systems in the development of 

completive advantage in Ministries of Health and Finance of Gaza strip. 

Information system  plays crucial role in achievement of competitive 

advantage of either public or private institutions.  

Sample of the study consists of all managers working in ministries  of 

Health and finance of Gaza strip. The total number of them is 162 managers 

many results came out of the study including the presence of a 

relationship with statistical evidence between information systems and fields 

of competitive advantage (time, quality, operational, efficiency, creativity and 

development) the secret of each institution success  results from effective 

information system including the sub functions of the system . This will be 

reflected on the speed of data processing , quality and the well. Also, it will be 

reflected on the efficiency of  process used in the system itself   which in turn 

relies on affective basis helping in development of completive advantage and 

development of ministries as well. 

At the end of study, some recommendation were reach such as 

enhancing the chances of utilizing the application of information system. it is 

necessary to review current  application of information  system. also clear 

strategic vision for designing information system have to be recognized in 

ministries, information technology and its access to different users have to be 

enhanced, there should be moving to digital management, this moving needs 

some strategies such as recognizing  inverting  processes and its executing 

mechanisms as well as availability of thinking and application forms which 

guide those who  are responsible for planning of inversion strategies and 

developing indicators for its evaluation. 
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  .المقدمة 1.0
عالم تالشت فيه الحدود اإلقليميـة وبـات الكـون محـصور داخـل تمثل المعرفة استراتيجيه في 

قرية صغيرة وذلـك بفـضل نظـم المعلومـات ومـا واكبهـا مـن تطـور سـريع وكبيـر فـي عـالم االتـصاالت 
ـــة ـــاف ضـــوئية ومنظومـــات اتـــصاالت حديث كـــل هـــذا جعـــل مـــن منظمـــات ، مـــن أقمـــار صـــناعية وألي

حيـــث باتـــت  .عامـــل مـــع طبيعـــة هـــذه المعلومـــاتاألعمـــال بحاجـــة إلـــى أنظمـــة لـــديها المقـــدرة علـــى الت
المعلومـــات تلعـــب دور بـــالغ األهميـــة فـــي مـــستويات اإلدارة المختلفـــة وتـــؤثر علـــى جميـــع المـــستويات 

التــــسويق ومــــن هنــــا تــــزداد أهميــــة الــــدور ، اإلنتــــاج، الوظيفيــــة فــــي المؤســــسة مــــن عمليــــات التمويــــل 
ثمــين مــن مــوارد كــل منظومــة إضــافة إلــى االســتراتيجي لنظــام المعلومــات انطالقــا مــن كونهــا مــورد 

ٕدورهــــا فــــي تحــــسين النوعيــــة واإلبــــداع التكنولــــوجي وصــــياغة تطبيقــــات اســــتراتيجيات األعمــــال وادارة 
 نـراه فـي الكثيـر مـن المؤسـسات وهـذا مـا، العمليات بكفاءة و فاعلية وتعظيم االنجاز في كل منظمة 

عناصر سواء كانـت ماديـة أو معنويـة والتـي مجموعة من الومن هنا جاء تعريف نظم المعلومات انه 
ترتبط فيما بينها بعالقات تكاملية وتكون مرتبة ترتيبا دقيقا وهذا كله من اجل الوصول إلى معلومات 
ضرورية ودقيقة تساهم في اتخاذ القرارات المهمة في المؤسسة، خصوصا في ظـل البيئـة الديناميكيـة 

 المـدخالت، ׃نظـام مـن ثـالث أنـشطة أساسـية والمتمثلـة فـيويتكـون هـذا ال. التي تعمـل فيهـا المؤسـسة
العمليــات التحويليــة والمخرجــات، ممــا يوضــح األمــر األهميــة التــي يــشغلها هــذا النظــام، إذ ال يمكــن 

   )1999،الكردي( .للمؤسسة االستغناء عنه فهو العصب المحرك لجميع وظائفها
لخــارجي للمؤســسات أصــبحت وفــي ظــل التطــور الــسريع لألحــداث علــى المــستوى المحــيط ا

 حتــى أو، تجــاري، المعلومــة احــد أهــم أنــواع المــدخالت والمخرجــات ألي نــشاط ســواء كــان صــناعي
األمر الذي يجعل تطوير القدرة التنافـسية  وتحقيـق مزايـا  ،خدماتي على المستوى المحلي أو العالمي

المؤســسة إلــى اكتــشاف طــرق تنــشأ بمجــرد توصــل ، فــالميزة التنافــسية تنافــسية شــرطا ضــروريا للبقــاء
حيـــث يكـــون بمقـــدورها تجـــسيد هـــذا . ّجديـــدة أكثـــر فعاليـــة مـــن تلـــك المـــستعملة مـــن قبـــل المنافـــسين

    )Porte،1999 (״وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع. االكتشاف ميدانيا
 المـادة األوليـة حيث انه في الوقت الذي تتنافس فيه الدول أصـبحت المعلومـات والمعلوماتيـة

فنجــد معظــم دول العــالم المتقــدم تتــسابق فيمــا بينهــا لوضــع اســتراتيجياتها وخطــط ، ألي نــشاط إنــساني
لتطــوير نظــم المعلومــات وهــذا مــا صــاحبة ظهــور وانتــشار الحواســيب التــي أضــحت بمثابــة ضــرورة 

المعلومـــات حتميـــة تحتاجهـــا جميـــع المؤســـسات لميزتهـــا القويـــة فـــي معالجـــة و تخـــزين كـــم هائـــل مـــن 
أصـبح مقـدرة الباحـث مهمـا بعـد ، وفي ظل تطور تكنولوجيا االتصال، بطريقة منظمة وسريعة ودقيقة

  )1999،الكردي. (بسرعةٕ الوصول إليها واعادة تشكيلها  الممكنعن مصدر المعلومة من
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مــن هنــا تظهــر أهميــة وضــع المؤســسة لنظــام معلومــات بغــرض رصــد وجلــب كــل مــا يتعلــق بــشان و
وكــذلك ، ًوأهــدافهم المــستقبلية وصــوال إلــى اســتراتيجياتهم المــستقبلية، نقــاط ضــعفهم وقــوتهم، منافــسيها

  )2004،بريج. (والبيئة الداخلية والخارجية،  المحتملين أومعلومات السوق والمستهلكين الفعليين 
  

  .مشكلة الدراسة 1.1
الـوزارة وبـالرغم  تنافـسية  لـدى في كسب ميزةيعد نظام المعلومات الجيد من أهم العوامل التي تساهم 

 الفريــدة مــن نوعهــا والتــي ةمـن وجــود دراســات مــشابه فــي هـذا المجــال فــان هــذه الدارســة تعتبـر الدراســ
 العـام لـدى الجمهـور مـن الرضـىتدرس هذه الظاهرة في القطاع العام والتـي تـسعى إلـى رفـع مـستوى 

 سـعت حيـث لفلسطينية فـي قطـاع غـزة خالل رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارات السلطة ا
وزارة المالية منذ بداية إنشائها إلى إيجـاد نظـام معلومـات يلبـي حاجـة الـوزارة اإلداريـة والماليـة خاصـة 

 – برنامج شؤون الموظفين – برنامج اللوازم العامة –برنامج رواتب العسكريين  "في الجوانب التالية 
وعلية كانت هنـاك الكثيـر مـن المحـاوالت و التـي "  الطلبيات برنامج إصدار–برنامج الشؤون المالية 

 ومـن ثـم اسـتمر التطـور الملحـوظ علـى أداء اإلدارة اإلدارة العامة لتكنولوجيـا المعلومـاتبدأت بإنشاء 
 حيث شكلت الوزارة فريق برمجة النظام الذي قـام بتـصميم النظـام 2004حتى بلغ ذروته بحلول عام 

ـــذي ، المـــالي المركـــزي ـــة عـــام وال ـــذ موازن ـــدء تنفي ـــه مـــع ب ـــم تطبيق ـــة 2004ت ـــه لمواكب  وتطـــويره وتحديث
والعمـل ، بهـدف رفـع مـستوى التقنيـة المـستخدمة، المستجدات و التطورات في أسواق نظـم المعلومـات

، وخلــق بيئــة معلوماتيــة قــادرة علــى اســتيعاب وتــشغيل الحواســيب و تفعيلهــا، علــى تــوفير مــستلزماته
وربــط كافــة مقــرات الــوزارة ، مــال الحوســبة الماليــة لتحقيــق الــشفافية والتكامليــةوذالــك لتحقيــق كفــاءة أع

  ).2004،فريق التطوير.(وفروعها بنظام معلومات موحد
سب لتسجيل نموذج التبليغ عن حالة وإنشاء نظام معلومات محتم  1989وفي عام كذالك 

، ها في المؤسسات الصحية جمع بيانات عن عدد الحاالت الوبائية المبلغ عنإلىإضافة ، وفاة
 بتطير تلك أبد، 1995ومع توفر اإلمكانات الفنية في عام . وبيانات عن خدمات الرعاية األولية

كذلك تم ، وقد تم ربط نظام معلومات المواليد والوفيات مع نظام معلومات سجل السكان، النظم
تم عقد دورات تدريبية وقد ، إنشاء نظام معلومات محوسب لنموذج خروج المريض من المستشفى

ومستشفى ناصر بخان ، ءمستشفى الشفا،  هذا النظام في مستشفى النصر لألطفالعلىللعاملين 
ولقد قام المركز أيضا بتصميم وتطبيق نظام معلومات إداري يغطي الملف الوظيفي . يونس

  .للعاملين بوزارة الصحة
 مشاريع المساعدات الفنية  مركز غزة للبحوث الصحية بالتعاون معأ بد1997وفي عام 

وحدة إدارة الخدمات الصحية  بتطبيق أول نظام معلومات كنموذج في عيادة جباليا في : ومنها
خر في العيادات التخصصية الخارجية بمستشفى الشفاء بهدف آو، المنطقة الشمالية من قطاع غزة 
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الملف الطبي للمرضى ومراقبة وتنظيم ، تحسين نظام التحويالت بين الرعاية األولية والمستشفيات
 بعد أن ساهم مركز 1998 وزارة الصحة مع نهاية العام إلى ةوقد تم تسليم هذه األنظم. األمراض

 ةغزة للبحث الصحي ببناء دائرة اإلحصاء ونظم المعلومات لتتولى المسئولية عن هذه األنظم
حية الفلسطيني الذي لمركز المعلومات الص) 2004(والتي تطورت فيما بعد ) 1999.سكيك(

ير أنظمة المعلومات وتشرف وأصبحت تعمل من خالله دائرة تكنولوجيا المعلومات التي تهتم بتط
  ).PHIC,2004(الخاصة بوزارة الصحة   تطوير وتحديث الصفحة االلكترونيةعلىأيضا 

فير كما وتم تو،  ذلك قامت وزارة الصحة الفلسطينية بشراء نظام التامين الصحيإلىإضافة 
 وهو نظام معروف Dynamix  وتم تشغيل النظام الماليونظام إدارة المستخدمين؛. الماليةنظامي 

أما نظام إدارة المستخدمين ،  الماليةوذلك بهدف حوسبة عمل الدائرة، بة النظم الماليةسعالميا لحو
    .فقد تم تشغيله في كل من دائرة شؤون الموظفين و مستشفى غزة األوروبي

 حيث تم تطوير نظام ، قامت وزاره الصحة بتنفيذ مشروع تطوير النظام2000م وفي عا
وتطبيقه كتجربة في أربع عيادات في غزة والضفة  الغربية من ، المعلومات العادي المحوسب

المستوى الرابع وقد تم تشغيل النظام بفاعلية في عيادة الرمال وعيادة جباليا في قطاع غزة ومن 
تم تطوير نظام معلومات العالج التخصصي الذي يتم من خالله إدخال  خالل نفس المشروع

 والذي يوفر تقارير إحصائية لعدد و تصنيف الحاالت  الخارجإلىنموذج تسجيل حاالت التحويل 
ٕوالى خارج البالد وقد تم إصدار تقرير من البنك الدولي حول ، التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص

وقد كان لهذا التقرير ، ً بناء على المعلومات التي وفرها هذا النظام2002في وضع العالج بالخارج 
  ).2000، سكيك(بالغ األثر على توجهات الوزارة وقراراتها 

 قامت وزارة الصحة الفلسطينية بشراء نظام مستشفيات متكامل يضم 2002وفي بداية عام 
 كانت 2006وفي عام ، كل كاملمجموعة من األنظمة المتكاملة الالزمة لحوسبة مستشفى بش

هناك قفزة نوعية في أداء وزارة الصحة حيث أوكل لوحدة تكنولوجيا المعلومات و صيانة الحاسوب 
بوزارة الصحة الشروع بتنفيذ مخططاتها بحث أصبح هناك نظم معلومات تخص وزارة الصحة في 

 وكذالك الرعاية األولية و إدارة كافة الجوانب الخاصة بالوزارة من إدارة مستشفيات وعيادات خارجية
  .ًالمخازن وصوال إلى مبنى الوزارة

  
  :وعليه  فإن مشكلة البحث  تتمثل في

  
  ؟للوزارات المبحوثة ما دور نظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية 
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  :فرضيات الدراسة 1.2
  

وزمـن ة التنافسية هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين دور نظم المعلومات في تطوير الميز .1
  . الحصول على المعلومات المطلوبة

هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــين دور نظـــم المعلومـــات فـــي تطـــوير الميـــزة التنافـــسية  .2
  .المعلوماتوجودة 

ـــزة التنافـــسية  .3 ـــين دور نظـــم المعلومـــات فـــي تطـــوير المي ـــة إحـــصائية ب هنـــاك عالقـــة ذات دالل
 .واإلبداع والتطوير

لـــة إحـــصائية بـــين دور نظـــم المعلومـــات فـــي تطـــوير الميـــزة التنافـــسية هنـــاك عالقـــة ذات دال .4
 .العملياتوكفاءة 

 بين إجابات المبحـوثين فـي α=0.05 عند مستوى الداللة  هناك فروق ذات داللة إحصائية .5
ُمــــا يتعلــــق بــــدور نظــــم المعلومــــات فــــي تطــــوير الميــــزة التنافــــسية و التــــي تعــــزى للمتغيــــرات 

 - المؤهـل العلمـي- الحالـة االجتماعيـة – المـسمى الـوظيفي -العمـر -الجـنس ( الشخصية 
 ).   الدورات التي تم الحصول عليها– منطقة السكن –عدد سنوات الخبرة 

  
  :المتغيرات التابعة والمستقلة 1.3
ـــر  .1 المطابقـــة، الدقـــة، الحادثـــة، تـــاريخ تـــسجيل الوقـــائع،  (. المعلومـــاتنظـــم: المـــستقلالمتغي

، الــسرية، الكفــاءة، الــسرعة، القابليــة للتوســعة، ســهولة االســتعمال، العمــق، االســتعداد، األمــن
 ).سهولة الحمل، التواصل، الفاعلية

الوقـت . ) ويمكن قياساها من خالل التميز،جودة الخدمات (.الميزة التنافسية :التابعالمتغير  .2
اها مــن اإلبــداع واالبتكــار، ويمكــن قياســ.  ويمكــن قياســاها مــن خــالل التكلفــة،األقــل لإلنتــاج
 .لعمالء، ويمكن قياسها من خالل مدى رضا العمالءباالعناية األكفأ . خالل التطوير

  
  :أهداف الدراسة 1.4

  
  : تحقيق ما يليالىيهدف هذا البحث على وجه التحديد 

الـــوزارات الفلـــسطينية وخاصـــة وزارتـــي التعـــرف علـــى واقـــع نظـــم المعلومـــات المـــستخدمة فـــي  .1
   .الصحة والمالية

 توظيفهـا ىومـد. و دورها في تحقيق الميزة التنافـسيةى أهمية المعلومات للمؤسسةالتعرف عل .2
  . الوزارات الفلسطينيةو االستفادة منها داخل 
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علــــى مفهــــوم و . ميــــزة تنافــــسيةالــــوزارات دور نظــــم المعلومــــات فــــي إكــــساب  علــــى التعــــرف .3
  .التنافسية في المؤسسة

معلومـات فـي وزارتـي الـصحة والماليـة الخروج بتوصيات يمكن أن تـساعد فـي تطـوير نظـم ال .4
  .بما يعزز ميزاتها التنافسية

  
  :أهمية الدراسة 1.5

  
لتها من حيث ندرة وجود دراسـات مماثلـة تطرقـت إلـى هـذه الجانـب اتكمن هذه الدراسة في أص .1

علـى  استراتيجيات تساعد الوزارات الفلـسطينية كما وأنها تبحث في سبل وضع .في قطاع غزة
  . نظم المعلوماتتطويروذلك عن طريق  . نافسية تمكنها من المحافظة عليهااكتساب ميزة ت

 تكــذالك تكمــن أهميــة الدراســة إلــى المــساهمة فــي تحــسين الخــدمات المقدمــة مــن قبــل الــوزارا .2
 .الفلسطينية والى تساهم في رفع مستوى رضا الجمهور عن الوزارات الفلسطينية

 وذلـك مـن خـالل دور نظـم ،ساليب التسييرية الحديثة نحو اعتماد األ الفلسطينيةتالوزاراتوجه  .3
مـا يـدفع البحـث إلـى . المعلومات في لعـب دور بـارز فـي كافـة مـستويات اإلدارة فـي المؤسـسة

اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف لـدى المؤسـسة وذلـك باالسـتعانة بـنظم المعلومـات الخاصـة 
 .ميزة التنافسية نظرة شاملةضرورة التأكيد على انه يجب النظر إلى الو .بالمؤسسة

 فـــي دور نظـــم ةمتخصـــص تطبيقـــه المكتبـــة العربيـــة دراســـة إلـــى هـــذه الدراســـة تـــضيفكـــذالك  .4
 .المعلومات في تطوير الميزة التنافسية، وهذا عامل يغني المكتبة بالبحوث التطبيقية
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  خصائص المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة  1.6
  

  والسكاني الوضع االجتماعي  1.6.1
  

يقع قطاع غزه في منطقة تعتبر من أكثر المناطق إستراتيجية في العالم فهو المدخل من قارة أسيا 
وجعله يواجه العديد من الحروب عبر ، وهذا ما جعل قطاع غزة مطمعا للغزاة ،  قارة أفريقياإلى

 التخطيط علىثار سلبية وكان لهذه  الحروب والنزاعات عبر التاريخ أ، التاريخ من الكثير من الدول
ومع قدوم السلطة الوطنية ، ولم يعتد المجتمع الفلسطيني أن يخطط لنفسه منذ القدم، واإلدارة

بحيث ترك المجال ولو جزئيا ،  وضع المجتمع الفلسطيني موضع االختبار1994الفلسطينية عام 
 خلق إلى أدى بدوره والذي، ولكن تحت ضغط االحتالل، )2004،الشرفا(له إلدارة شئونه بنفسه 
ولهذا السبب كان البد لمتخذي القرار في المجتمع الفلسطيني من تملك ، األزمات بشكل مستمر

وبالتالي إدارة المؤسسات الوطنية والصحية بشكل سليم ، األدوات الداعمة  التخاذ القرار الصحيح
 الجغرافية فان قطاع غزة هو  بروز االهتمام بأنظمة المعلومات ومن الناحيةإلىوالذي أدى  بدوره  

 البحر األبيض المتوسط في جنوب غرب فلسطين بين كل من علىعبارة عن شريط حدودي يقع 
من  1948والبحر األبيض المتوسط غربا وفلسطين المحتلة عام ، جمهورية مصر العربية جنوبا

  .الشرق والشمال
  بالسكان في العالم ويعتبر المكان األكثر ازدحاما، قطاع غزة شريط ساحلي ضيق 

 5ويتكون قطاع غزة من . )2007،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (  ²كم 160مساحته الكلية 
ومحافظة ، محافظة خان يونس، محافظة الوسطى، محافظة غزه، شمالالمحافظة : محافظات هي

ه وتقدم في قطاع غز، رفح ويتضمن قطاع غزة خمس مدن وأربع عشر قرية وثماني مخيمات
. مختلف الخدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية األساسية وحتى الجامعية في جميع المحافظات

 كل علىويتعرض هذا البحث ألنظمة تعمل في جميع المحافظات تقريبا ومجتمع البحث موزع 
  .المحافظات والمدن في قطاع غزة

 فــي قطــاع غــزة فــي يقــدر عــدد الــسكانلمركــز اإلحــصاء الفلــسطيني وحــسب التقريــر الــسنوي 
 50.6مــن ســكان فلــسطين مــنهم %  37وهــو يــشكل ، ًا شخــص 1,535,120 بحــوالي 2009العــام 

  .(MOH Annual Report) إناث 49.4ذكور و 

حيث أن خدمات ،ويعتبر الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب العالم تعليما وبحثا عن الثقافة  والعلم 
ووكالة ،  رئيستان هما وزارة التربية والتعليم العاليسستانمؤالتعليم في قطاع غزة تقدمها في األصل 
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ولكنها محاوالت ما زالت في ، وقد بدأت حديثا نشاطات للقطاع الخاص ، الغوث وتشغيل الالجئين
 جميع المستويات االبتدائية واإلعدادية والثانوي على مدرسة 1497ويوجد في قطاع غزة ، مهدها

 نجد أن متوسط  طالب وفي هذه المدارس415,502ه  المدارسويقدر عدد الطالب في داخل هذ،
ويعاني القطاع التعليمي من اكتظاظ جعل هذه ، طالب لكل مدرس 31.1عدد المدرسين هو
تظهره اإلحصاءات في قطاع  وأحيانا ثالث فترات وهذا ما،  فترتين دراستينعلىالمدارس تعمل 

  . طالبا في كل صف مدرسي42.7غزه حيث أن هناك 
 ،ونظرا للتسارع الهائل في االتصاالت والمعلومات بسبب التطور التقني الواسع االنتشار

 بوضع المنهاج 2000فقد قامت وزارة التربية والتعليم منذ العام ، وعلوم وما يحمله من معلومات
 مبحث التكنولوجيا الذي علىويحتوي  هذا المنهاج ، حيز التنفيذ) حديث التصميم(الفلسطيني 

وقد ،  موضوع الحاسوب للمرحلة الدراسية من الصف الخامس حتى العاشر األساسيعلىوي يحت
تلبية احتياجات المنهاج :تم تزويد عدد كبير من المدارس بمختبرات الحاسوب لعدة أهداف منها

واستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية لخدمة المواد األخرى واستخدام الحاسوب في . الفلسطيني
 مدرسة بمختبرات 614 مدرسة في قطاع غزة تم تزويد 1497ومن أصل ، داريةاألعمال اإل
من األفراد ضمن % 35.7ويذكر أن ) 2004،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية (حاسوب 

 سنوات فأكثر يستخدمون الحاسوب ويعتبر البيت من أكثر األماكن استخداما 10الفئة العمرية 
 سنوات فأكثر يستخدمون 10 ةمن األفراد ضمن الفئة العمري %40.5كما أن  %)47(للحاسوب 

بنسبة ) البرامج التعليمية(ويلي ذلك الدراسة والتعلم ، الحاسوب بهدف التسلية والترفية أساسا
أما بخصوص االتصال بشبكة االنترنت فان نسبة األسر المرتبطة باالنترنت في قطاع % 32.1
من المجتمع % 33.3تخدام لشبكة االنترنت فان حوالي  الصعيد االسعلىإما % 7.8غزة 

الجهاز المركزي (إناث % 23.7ذكور و%  40.7وتتوزع هذه النسبة . الفلسطيني يستخدم االنترنت
  ).2004،لإلحصاء الفلسطيني 

  
  الوضع االقتصادي  1.6.2

 على يؤثر وهذا، الوضع االقتصادي في قطاع غزه صعب للغاية بسبب الظروف السياسية الراهنة
 معدل الدخل الفردي من أن إلى كبيرا حيث أن التقرير السنوي لوزارة الصحة يشير ًاالمجتمع تأثير

وان معدل الدخل القومي لكل فرد في ، 2008 دوالر أمريكي في العام 896الناتج المحلي هو 
طاع غزه وقد بلغت نسبة البطالة في ق،  في السنةدوالر أمريكي  650المجتمع الفلسطيني هو

 التطور التكنولوجي علىن  األوضاع االقتصادية الصعبة تؤثر سلبا إومما ال شك فيه ف% 71.3
واالهتمام ينصب لتطوير الحياة المعيشية ، وذلك الن التكنولوجيا الحديثة دوما تكون غالية التكلفة
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 لى قطاع غزةًوقد زادة تفاقم الوضع سوء مع الحصار األخير ع المعلومات نظمأكثر من تطوير 
  )2008،جهاز اإلحصاء الفلسطيني(
 

  :وزارة الصحة 1.7
  

  الخدمات الصحية المقدمة في قطاع غزة   1.7.1

 إلىالخدمات الصحية تقدم بواسطة كل من وزاره الصحة ووكالة الغوث الدولية هذا باإلضافة 
نوي لوزارة الصحة  وحسب التقرير الس،الخدمات التي تقدم من المؤسسات األهلية والقطاع الخاص

وزارة الصحة الفلسطينية تقدم خدماتها الصحية لمواطنيها في قطاع غزة البالغ تعدادهم  2008لسنه 
 مليون نسمة، من خالل شبكة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي تقدم 1.4ما يزيد على 

برية والفحوصات المختلفة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية إضافة إلى الفحوصات المخ
خدمة تخصصية وتشخيصية ) 47(باألشعة وغيرها من الخدمات الصحية األخرى والبالغ عددها 

سريرا، وتقدم خدماتها ) 1500(مستشفا حكوميا بسعة تزيد عن ) 13(وعالجية، حيث يتبع للوزارة 
مع )  يوما للحالة2.9(في أقسام المبيت وبمدة مكوث تبلغ )  حالة155478(سنويا لما يزيد عن 

في أقسام االستقبال )  حالة1220886(، ويستفيد %)72.6(نسبة إشغال لألسرة تصل إلى 
، ) عملية كبرى وصغرى49000(والعيادات التابعة لتلك المستشفيات ويجرى فيها ما يزيد عن 

مركزا ) 56(، كما يتبع للوزارة ) والدة35276(ويبلغ معدل حاالت الوالدة في مستشفيات الوزارة 
باإلضافة لعشرات آالف . حالة سنويا) 1661134(للرعاية األولية تقدم خدماتها لما يزيد عن 

  .الحاالت التي تتلقى خدمات الفحوصات المخبرية واإلشعاعية وخدمات العالج الطبيعي

باإلضافة لما سبق ذكره فإن هناك عشرات اآلالف من المرضى ممن يعانون من األمراض المزمنة 
  .الذين يتلقون عالجات بشكل يومي للمحافظة على الحالة الصحية لهم مستقرةو

وحاليا يعاني القطاع الصحي في قطاع غزة من مشكلة كبيرة جدا وتدهور خطير تؤثر سلبا على 
المستوى الصحي والتي تتمثل في الحصار المفروض على القطاع من قبل االحتالل السيما المنع 

 50ية والمستلزمات الطبية وما يحتاجه القطاع الصحي منذ أكثر ما يزيد عن المتعمد إلدخال األدو
  ).2008، التقرير السنوي، وزارة الصحة(يوما 
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  نظم المعلومات بوزارة الصحة   1.8.1
 وصنف من ضمن 1981 في عام هكان من نشاطات مركز غزة للبحوث الصحية الذي تم تأسيس

 إنشاء نظام معلومات الرعاية األولية ؛1986ة العالمية في عام المراكز المتعاونة مع منظمة الصح
  . بهدف توفير المعلومات للباحثين والمهتمين بتحسين نوعية الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني

،  لتسجيل نموذج التبليغ عن حالة وفاةسبومحإنشاء نظام معلومات تم  1989وفي عام 
وبيانات ،  الوبائية المبلغ عنها في المؤسسات الصحية جمع بيانات عن عدد الحاالتإلىإضافة 

وقد ،  بتطير تلك النظمأبد، 1995ومع توفر اإلمكانات الفنية في عام . عن خدمات الرعاية األولية
كذلك تم إنشاء نظام ، تم ربط نظام معلومات المواليد والوفيات مع نظام معلومات سجل السكان

 علىوقد تم عقد دورات تدريبية للعاملين ، ض من المستشفىمعلومات محوسب لنموذج خروج المري
ولقد قام . ومستشفى ناصر بخان يونس، ءمستشفى الشفا، هذا النظام في مستشفى النصر لألطفال

  .المركز أيضا بتصميم وتطبيق نظام معلومات إداري يغطي الملف الوظيفي للعاملين بوزارة الصحة
 الصحية بالتعاون مع مشاريع المساعدات الفنية  مركز غزة للبحوثأ بد1997وفي عام 

وحدة إدارة الخدمات الصحية  بتطبيق أول نظام معلومات كنموذج في عيادة جباليا في : ومنها
 في العيادات التخصصية الخارجية بمستشفى الشفاء بهدف خرآو، المنطقة الشمالية من قطاع غزة 

وتنظيم الملف الطبي للمرضى ومراقبة ، المستشفياتتحسين نظام التحويالت بين الرعاية األولية و
 بعد أن ساهم مركز 1998 وزارة الصحة مع نهاية العام إلى ةوقد تم تسليم هذه األنظم. األمراض

 ةغزة للبحث الصحي ببناء دائرة اإلحصاء ونظم المعلومات لتتولى المسئولية عن هذه األنظم
لمركز المعلومات الصحية الفلسطيني الذي ) 2004(والتي تطورت فيما بعد ) 1999.سكيك(

ير أنظمة المعلومات وتشرف وأصبحت تعمل من خالله دائرة تكنولوجيا المعلومات التي تهتم بتط
  ).PHIC,2004(الخاصة بوزارة الصحة   تطوير وتحديث الصفحة االلكترونيةعلىأيضا 

كما وتم توفير ، ن الصحي ذلك قامت وزارة الصحة الفلسطينية بشراء نظام التاميإلىإضافة 
  وتم تشغيل النظام المالي؛DIFDمشروع   خاللونظام إدارة المستخدمين من. نظامي المالية
Dynamixوذلك بهدف حوسبة عمل الدائرة، بة النظم الماليةس وهو نظام معروف عالميا لحو 

موظفين و مستشفى أما نظام إدارة المستخدمين فقد تم تشغيله في كل من دائرة شؤون ال، المالية
    .غزة األوروبي

لممول من البنك ا قامت وزاره الصحة بتنفيذ مشروع تطوير النظام الصحي 2000وفي عام 
وتطبيقه كتجربة في أربع عيادات في ، حيث تم تطوير نظام المعلومات العادي المحوسب، الدولي 

اعلية في عيادة الرمال وعيادة غزة والضفة  الغربية من المستوى الرابع وقد تم تشغيل النظام بف
تم تطوير نظام معلومات العالج التخصصي الذي  جباليا في قطاع غزة ومن خالل نفس المشروع

 والذي يوفر تقارير إحصائية لعدد  الخارجإلىيتم من خالله إدخال نموذج تسجيل حاالت التحويل 
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رج البالد وقد تم إصدار تقرير لى خإاو، و تصنيف الحاالت التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص
 على المعلومات التي وفرها هذا ً بناء2002من البنك الدولي حول وضع العالج بالخارج في 

  ).2000، سكيك( وقد كان لهذا التقرير بالغ األثر على توجهات الوزارة وقراراتها، النظام
ن الصحي لضمان ميأ ماليا واستشاريا لنظام التً غطاءالتامين الصحيكما وفر مشروع 

بالغ األثر لضمان نشر " مايكرو ويف"استمرارية فاعليتها و كان لبناء شبكت معلومات ال سلكية 
ن هذا النوع من أجميع مراكز الرعاية األولية بدون تكلفة تشغيلية علية مع األخذ بعين االعتبار ب

 األساس لبناء  HSDPوقد وفر مشروع . شبكات المعلومات ال يحتاج إلى رسوم إيصال شهرية
 والذي يمكن من خالله أن ،نظم للمعلومات على المستوى الوطني أال وهو معجم البيانات الصحية

تصبح األرقام لها نفس الوصف والرمز والمعنى في أي تقرير صادر عن المؤسسة الصحية 
 MOH Data).م بنفس اللغةكل وبذلك تستطيع جميع المؤسسات الصحية تت؛الفلسطينية

.Dictionary , 2002)  
 قامت وزارة الصحة الفلسطينية بشراء نظام مستشفيات متكامل يضم 2002وفي بداية عام 

حيث أصبح جاهز للعمل ، مجموعة من األنظمة المتكاملة الالزمة لحوسبة مستشفى بشكل كامل
 ويغطي النظام التسجيل لمعلومات المريض في جميع مرافق المستشفى فيما 2004بحلول عام 

 EGH Annual.(خص المعلومات التي تتعلق بالمرضى المراجعين والمدخلين للمستشفياتي

Report,2002(. 
 كانت هناك قفزة نوعية في أداء وزارة الصحة حيث أوكل لوحدة تكنولوجيا 2006وفي عام 

المعلومات و صيانة الحاسوب بوزارة الصحة الشروع بتنفيذ مخططاتها بحث أصبح هناك نظم 
تخص وزارة الصحة في كافة الجوانب الخاصة بالوزارة من إدارة مستشفيات وعيادات معلومات 

  .ًخارجية وكذالك الرعاية األولية و إدارة المخازن وصوال إلى مبنى الوزارة
  

  : وزارة المالية  1.9
ملة في امن أهم المؤسسات المالية الع، تعتبر وزارة المالية في السلطة و الوطنية الفلسطينية

وهي تعنى بتطبيق سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية المالية بكفاءة ، سطين ولها رسالة محددةفل
ٕ اقتصادية مستمدة من خالل وضع أولويات اإلنفاق وادارة تنميةجل تحقيق أوذالك من ، وفاعلية

د وضمان وجو، المساهمة في وضع السياسات االقتصادية،  األموال العامة التي تشمل الدين العام
وذالك بالتعاون الوثيق مع المجلس التشريعي ، ومسؤولية مالية، إطار عمل تنظيمي مالئم

  .)2009،تقرير.(الفلسطيني والجهات ذات العالقة
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 :الوزارة تعريف 9.1.1
 العامة. اإليرادات إلدارة الفلسطينية الوطنية السلطة في السيادية المؤسسات إحدى" هي المالية وزارة

  13 ):ص ، 2005والنونو، الحلبي() "العامة النفقات وضبط
 

 :الوزارة نشأة 9.1.2
 فقـد الماليـة، أو الطبيعيـة بمـواردهم يتحكمـون الفلـسطينيون يكـن لـم اإلسرائيلي االحتالل سنوات طوال

 أصـدرت كمـا الجوانـب، كافـة مـن الفلسطيني المجتمع حياة على اإلسرائيلي االحتالل سلطة سيطرت
 لتـسيطر المحتلـة، المنـاطق فـي سـارية كانـت قـوانين عـدلت او ألغـت التـي لمختلفـةا العسكرية أوامرها
 تحـصيل ذلـك في بما الفلسطيني، المجتمع بشؤون والتصرف للحكم الممنوحة الصالحيات كافة على

 علـى االحتالليـة الـسيطرة تـضمن أولويـات وفـق توزيعهـا ٕواعـادة المختلفـة، والـضرائب العائـدات
 تـشكله مـا ونـسبة الفلـسطينية، لألراضـي المدنيـة اإلدارة موازنـات علـى طـالعاإل أمـا 88.المنـاطق
 خالل من إال عليها اإلطالع يمكن ال التي األسرار من ًدائما كان فقد إيراداتها، من المحلية الجباية

 أوجـه علـى تفـصيلها دون والقطـاع للـضفة اإلجمـالي المحلـي بالنـاتج تتعلـق ًجـدا، عامـة معلومـات
 .ختلفةالم الصرف

 فـي الداخليـة الماليـة اإلدارة فـي للـصالحيات ( 1994 ) عـام الفلـسطينية الوطنيـة الـسلطة تـسلم بعـد
 الـضرائب بجبايـة االقتـصادي بـاريس اتفـاق وفـق وخولـت الفلـسطينية، الوطنيـة الـسلطة منـاطق

 املينالعـ مـن جـزء مـع الـسابقين المدنيـة اإلدارة مـوظفي دمـج تـم المجتمـع، مـن اإليـرادات وتحـصيل
 وتم .الجديدة ).الفلسطينية المالية وزارة إلدارة جدد وموظفين الفلسطيني، القومي الصندوق في ًسابقا
  ).المالية لإلدارة الحكومة رؤية على بناء الوزارة هيكلية تشكيل

  
 :الوزارة رسالة  9.1.3
 الـسلطة سياسـة تطبيـقب الماليـة وزارة تعنـى منطلقاتهـا، تحديـد في األساسي القانون بأحكام مسترشدة
 وضـع خـالل مـن اقتـصادية تنميـة تحقيـق أجـل من وذلك وفعالية، بكفاءة المالية الفلسطينية الوطنية
 الـسياسات صـنع فـي والمـساهمة العـام، الـدين تـشمل التـي العامـة األمـوال ٕوادارة اإلنفـاق أولويـات

 مـع الوثيـق بالتعـاون وذلـك ماليـة، ومـسئولية مالئـم، تنظيمي عمل إطار وجود وضمان االقتصادية،
  .اإلنترنت على المالية وزارة موقع) العالقة ذات والجهات الفلسطيني التشريعي المجلس

  
  )2009،اإلنترنت على المالية وزارة موقع(الوزارة   أهداف9.1.4

 
 :التالية العامة األهداف تحقيق على الوزارة عملت
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  .تنفيذها على واإلشراف الفلسطينية الوطنية للسلطة المالية سياسةرسم  �
 المعتمدة والمنهجيات المعايير أعلى إلى إدارته وبشفافية الفلسطيني المالي النظام بأداء االرتقاء �

 .ًدوليا
 .والخارجي الداخلي الحكومي الدين إدارة �
 بالتنـسيق ذلـك و الوطني لالقتصاد خدمة النقدية والسياسة المالية السياسة بين التكامل تحقيق �

 .العالقة ذات والمؤسسات الوزارات وجميع الفلسطينية النقد سلطة مع
 .عليها والرقابة ٕوانفاقها وحفظها الوطنية السلطة لخزينة المالية الموارد جميع على اإلشراف �
  

   الوزارة اختصاصات 9.1.5
 :التالية المهام تحقيق على باألساس الوزارة تعمل المعلنة واألهداف الرسالة لتحقيق
 العامـة اإليـرادات وتحـصيل تحقيـق ومتابعـة للدولـة الماليـة الـسياسة لتنفيـذ الخطـط وضـع �

 ًوفقـا بهمـا المتعلقـة الحسابات وتنظيم العامة النفقات صرف على واإلشراف للخزينة توريدها
 .بها المعمول المالية للتشريعات

 لمالية السياساتو يتفق بما الحكومي االستثمار وتوجيه السيولة لتأمين النقدية التدفقات إدارة �
 . والنقدية

 اإلجـراءات الماليـة الـسياسات وتقيـيم وتحليلهـا واالقتـصادية والنقديـة الماليـة األوضـاع دراسـة �
 .لضريبية

 لـى والعمـل العامـة والنفقـات العامـة بـاإليرادات المتعلقـة الماليـة التـشريعات مـشاريع إعـداد �
 .وتحديثها تطويرها

 الماليـة الـسياسات بـين االنـسجام يحقـق بمـا لفلـسطينيةا النقـد سـلطة مـع والتنـسيق التعـاون �
 .الوطني لالقتصاد خدمة النقدية

 يترتـب أخـرى مواضـيع وأي واالتفاقيـات واألنظمـة القـوانين مـشاريع فـي والمشورة الرأي إبداء �
 .مالية التزامات عليها

 القـوانين ألحكـام ًوفقـا والتعويـضات المـدني التقاعـد شـؤون ٕوادارة الرواتـب وتـسوية إدارة �
 .بها المعمول واألنظمة

 .ًومحاسبيا ًماليا الكوادر وتأهيل لتدريب الحكومية والدوائر الوزارات مع والتنسيق التعاون �
 المحـاكم عليهـا دعـاوي إقامـة تتطلـب أو للحكومـة حقـوق عنهـا تنـشأ التـي القـضايا دراسـة �

 .ومتابعتها المختصة
 .لعامة الموازنة بالغ تجهيز بخصوص ةالحكومي والمؤسسات الوزارات جميع مع التنسيق �
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 المؤسـسات الـوزارات ضـمن الماليـة إلدارة المطلوبـة والنمـاذج والمعـايير التعليمـات وضـع �
 .واستعمالها تطبيقها على الوزارات في الماليين المسئولين وتدريب الحكومية

 المحاسـبية بالمبـادئ االلتـزام يتـضمن بمـا الماليـة المعـامالت جميـع علـى والرقابـة التـدقيق �
 .عملها مراحل جميع خالل والمساءلة الشفافية مبدأ الوزارة وتتبع ًقانونيا معتمدةال

 تراقـب مـا بهـا الخاصـة الموازنـات إلنجـاز الحكوميـة والمؤسـسات الـوزارات جميـع مع التعاون �
 . والمعتمدة المقررة المالية واألوامر الموازنات وفق المصروفات تنفيذ الوزارة

  .الفلسطينية الوطنية بالسلطة الخاص المال صناديق على لمراقبةوا اإلشراف �
 الجهـاز مـصروفات و بـإيرادات يتعلـق فيمـا الموحـد الخزينـة حـساب اسـتعمال بمبـدأ االلتـزام �

 .الحكومي
 بما 1998  خالل من السلطة ومؤسسات وزارات لمختلف المشتركة والخدمات اللوازم تأمين �

 .9رقم العامة اللوازم قانون تطبيق خالل من العامة اللوازم دائرة ) يحقق
 المـال علـى للمحافظـة الرقابـة إحكـام و تكلفـة وبأقـل والخـدمات الـسلع أفضل على الحصول �

 .العام
 .المفعول نافذة المالية التشريعات أحكام تطبيق ومتابعة مراقبة �
 

 الوزارة عمل تطور 9.1.6
 تحـسين ذلـك شـمل والقانونية، التنظيمية آللياتا من عدد تعديل أو صياغة إلى المالية وزارة عمدت
 ًمخططا يضع الذي المالية واإلدارة للمعلومات الحكومي النظام وتطوير العامة الموازنة إعداد آليات
 لمعالجـة متكامـل نظـام ٕوادخـال للمؤسـسات، الماليـة العمليـات فـي السـتخدامه للحـسابات ًموحـدا

 والخزينـة العامـة الموازنـة وضـع وظـائف أصـبحت وقـد ،الـداخلي التـدقيق أعمـال وكـذلك الـواردات،
 جميـع فـي للتطبيـق ال ً◌ قـاب وتنظيميـا ًإجرائيـا ًإطـارا مـوفرة تـام، بـشكل تعمل المالية لوزارة والتدقيق

 .جميعها الفلسطينية للسلطة التابعة المؤسسات
 كـل يـشمل تـشريعيال للمجلـس ًعامـا ًكـشفا مـرة وألول الماليـة وزارة قـدمت 1999 إبريـل/نيـسان وفـي

 بمـا المـصاريف، وكافـة العامة، االحتكارات من المتأتي والدخل الدولية المساعدة وخاصة الواردات،
 التفصيل إلى يفتقر وظل خطة، منه أكثر ًسنويا ًماليا ًبيانا ذلك بقي ولكن .العام االستثمار ذلك في

 تقـديم فـي مـرة مـن ).اكثـر لتنفيذيـةا الـسلطة أخفقـت ولقـد .اإلنفـاق وبنـود األهـداف لجميـع والتحديـد
 2006 محمد،) القانوني موعدها في التشريعي المجلس إلى رسمية موازنة

 عمليـة إطـار فـي الـدولي والـضغط التشريعي المجلس به قام الذي للضغط ونتيجة 2002 العام وفي
 :حيث المالية، وزارة في معنى ذات إصالحات إحداث جرى الشاملة، اإلصالح
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 2005 األعـوام موازنـات نـشر تـم • 2002 عـام الماليـة لـوزارة إلكترونـي موقـع ثاسـتحدا تـم �
 الـصحف فـي التقـارير هـذه نـشر تـم كمـا اإللكترونـي، الموقـع ذلـك علـى 2003، 2004،

 .المحلية
 اإللكترونـي الموقـع علـى "ومحـدداتها الماليـة الـسياسة" الموازنـة إعـداد بالغـات نـشر تـم �

 .المحلية الصحف إلى باإلضافة
 المـالي الوضـع عـن سـنوية ربـع ماليـة بتقـارير التـشريعي المجلـس بتزويـد الماليـة وزارة قامـت �

 .منتظم وبشكل 1998 عام من ابتداء وذلك للقانون وفقا للسلطة
 

 مـن األول األسـبوع خـالل ماليـة تقـارير نـشر وطبقـت الماليـة وزارة التزمـت 2003 أيلول من واعتبارا
 قامـت كمـا سـبقه، الـذي الـشهر عـن الـوزارة بهـا قامت التي التفصيلية ةالمالي العمليات عن شهر كل

  <للعامين الفلسطيني االستثمار لصندوق الموثقة المالية البيانات بنشر
  

  :نظم المعلومات في وزارة المالية 1.10
ها إلى إيجاد نظام معلومات يلبي حاجة الوزارة اإلدارية ئسعت وزارة المالية منذ بداية إنشا

 برنامج – برنامج اللوازم العامة –برنامج رواتب العسكريين  "صة في الجوانب التالية امالية خوال
وعلية كانت هناك الكثير من "  برنامج إصدار الطلبيات– برنامج الشؤون المالية –شؤون الموظفين 

لتطور الملحوظ  ومن ثم استمر ااإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلوماتالمحاوالت و التي بدأت بإنشاء 
 حيث شكلت الوزارة فريق برمجة النظام الذي 2004على أداء اإلدارة حتى بلغ ذروته بحلول عام 

 وتطويره 2004والذي تم تطبيقه مع بدء تنفيذ موازنة عام ، قام بتصميم النظام المالي المركزي
 مستوى التقنية بهدف رفع ،وتحديثه لمواكبة المستجدات و التطورات في أسواق نظم المعلومات

وخلق بيئة معلوماتية قادرة على استيعاب وتشغيل ، والعمل على توفير مستلزماته، المستخدمة
وربط ، وذالك لتحقيق كفاءة أعمال الحوسبة المالية لتحقيق الشفافية والتكاملية، الحواسيب و تفعيلها

  ).2004،فريق التطوير.(كافة مقرات الوزارة وفروعها بنظام معلومات موحد
  
  :اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  1.10.2

 أنشئت اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرض ترشيد اقتناء الحواسيب واستخدامات   
التكنولوجيا، ووقف الهدر المالي في اإلنفاق عليها ، وتقليل الفرص الضائعة في هذا القطاع، 

يلزم التأكد   الحواسيب سلعة أثاث، بل أداة تنموية تطويرية،فعملت جهدها لتغيير المفهوم السائد بأن
من الحاجة لها واستخدامها فعال، بأسرع وقت ممكن قبل ضياع عمرها التكنولوجي وقيمتها المالية، 
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وقد أوقفنا عشرات ماليين الدوالرات المهدورة من خالل دراسات االحتياجات التي نقوم بها لوزارة 
  .خرىالمالية والوزارات األ

الالزمة  هذا باإلضافة إلى دورها في دراسة احتياجات وزارات ومؤسسات السلطة من البرمجيات
والمعدات  لتسهيل تسيير العمل وتنظيمه وتطويره، وكذلك تلبية طلبات الصيانة الالزمة لألجهزة

  .الواردة من جهات عدة
  

  :نظم المعلومات الحكومي 1.11
بإعداد نظام مشترك ومتكامل وزارتي الصحة والمالية يعنى وهو عبارة عن مشروع مشترك بين 

 لكل من الشئون المالية والمشتريات والمخازن يتم تطبيقه في مختلف وزارات الحكومة الفلسطينية
  :إلىحيث هدف المشروع 

 .بناء نظام محوسب يخدم العمل في جميع مؤسسات الحكومة .1

 – المخازن –المشتريات (ل الوزارات العمل على توحيد كافة النماذج المستخدمة في ك .2
 .وذلك لسهولة التعامل معها والرقابة وتنقل الموظفين) المالية

الجهد  العمل على التكاملية والربط بين المشتريات والمخازن والمالية لسرعة العمل وتقليل .3
 .وضبط العمل

من استخدام تقليل الًالتركيز على اعتماد المراسالت حاسوبيا لتوفير الوقت والجهد و .4
 .المعامالت الورقية

سهولة مراقبة إدارة العمل في مختلف الوزارات الحكومية وتراسل البيانات ليخدم تكاملية  .5
 .البيانات

 .استغالل المناقصات المركزية المعدة من قبل وزارة المالية والتعامل معها بسهولة .6

 .تعلق بالنظام المقترحتوحيد الرموز المستخدمة في البرمجة بين كافة الوزارات بما ي .7

 .استخدام الصالحيات لتخصيص إجراءات العمل اإلداري حسب النظام وعدم التداخل .8

� �
  
  

� �
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    المقدمة 2.0

. ألبعاد ذات العالقةيسعى هذا الفصل إلى تناول نظم المعلومات والتعرف على مختلف ا
 ،مكونات نظم المعلوماتو، وطرق ومصادر تطويرها،  المعلوماتمفاهيم نظموسيتناول هذا الفصل 

 متطرقين بذلك إلى لنظام المعلومات الرئيسة األنشطة كذالك  أقسام نظم المعلوماتباإلضافة إلى
لبات الالزمة لتطبيق النظام المتطو، ات فيها وأهميتها للمؤسسةالمنظمات وتكنولوجيا نظم المعلوم

 .قياس جودة النظام ، وأخيرا كيفيةالمتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية

 

  : مفهوم نظم المعلومات2.1

 يقصد حيثفي مواقع شتى في مجال تكنولوجيا المعلومات،  (system) تتكرر كلمة نظم
ي تقوم بوظيفة محددة، بغرض  مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل لكبنظم المعلومات

فنظام . ظم معلوماتولكنه مع ذلك يبقى اسمه ن .تحقيق هدف معين، أو مجموعة أهداف
، والبرمجيات، المعلومات المحوسب في مؤسسة ما يشتمل على عناصر المكونات المادية

تفاعلة، التي من العناصر المترابطة والم ذلكوما شابه  واألفراد العاملين، واالتصاالت، توالبيانا
  ).12،ص 2005، قنديلجيوعامر ( .تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة

 Information System نظام المعلومات "جمعية نظم المعلومات األمريكية"رفت  عوقد
ٕ يقوم بجمع وتنظيم وايصال وعرض المعلومات الستعمالها من قبل إلىنظام : عامة بأنه بصورة

ص  ،1992البياتي وحسن،(المؤسسة الرقابة لألنشطة التي تمارسها األفراد في مجاالت التخطيط و
49(.  

 والمواد التي تقوم بجمع ومعالجة واإلجراءات مجموعة من األفراد : نظام المعلومات بأنهَفرُكما ع
 )16ص ،O` Brien , 1990 (المؤسسةوتقديم المعلومات داخل 

   :ذلك الذي قدمه كل من التعريفاتبرز أولعل من 
LANGATTE و JACK MULLER نظام يضم  ″:نه أحيث عرفا نظام المعلومات على 

 .″معلومات وأدوات مالية وبشرية لمعالجتها، إضافة إلى الطرق المستعملة مجموعة
(jean,2002,p 36)  

تراقب وترسل وتعالج و مجموعة الطرق والوسائل التي تحصل، ״ ׃ فيعرفه بأنهMELESE أما
   (Melese,1998,23) .״ المنظمةكل مستويات المعلومات الضرورية ل
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 مجموعة موارد المنظمة من وسائل وبرامج ״ ׃ بأنه نظام المعلوماتR. REIXEيعرف كما 
ٕايصال ونقل المعلومات في ومعالجة، وتخزين، وإجراءات تسمح بجمع،  وموظفين ومعطيات و

   )2004،نوال( .״المؤسسة

وم بتزويد المؤسسة بالمعلومات الضرورية الالزمة ذلك النظام الذي يق: ًويعرف أيضا بأنه
 واتخاذ القرارات وذلك في الوقت المناسب وعند المستوى اإلداري المالئم، ومثل هذا النظام ،لصناعة

يقوم باستقبال البيانات ونقلها وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها ثم توصيلها بذاتها بعد تشغيلها إلى 
  ).1999 وأبو النور،  منصور ( ان المناسبينمستخدميها في الوقت والمك

  :  يمكن مالحظة ما يأتيالسابقةالتعريفات ومن خالل 

إن مفهوم نظم المعلومات يتعلق بكيفية التعامل مع البيانات من حيث إمكانية الحصول 
 وحفظها ونقلها واسترجاعها بهدف إجراء ،)الداخلية والخارجية(عليها من مصادرها المختلفة 

ًليات التشغيلية الالزمة عليها وصوال إلى تهيئتها كمخرجات يمكن أن تكون بمثابة معلومات العم
  . تحقق الفائدة لمستخدميها

 " مصطلحو" النظام " مصطلحبين وال بد هنا من التنبيه إلى وجود خلط عند بعض الدارسين
من الناحية ً واضحا ًالفاهناك اخت ًعلما بأنًنظام المعلومات، بحيث يجعل أحدهما مرادفا لآلخر، 

، فأي نظام له يمكن إدراكه من خالل معرفة هدف كل من المصطلحين ،العلمية بين المصطلحين
المخرجات، والعمليات التشغيلية، والمدخالت، : عناصر محددة تشمل بالدرجة األساس كل من

 المخرجات وتقديمها  أن الهدف النهائي ألي نظام يتحقق عند إنتاجيعنيوذلك التغذية العكسية، و
ًإلى مستخدميها، في حين إن هدف نظام المعلومات ال يتحقق إال عندما يتم فعال استخدام  ّ

 وتحقيق الفائدة المرجوة منها في اتخاذ القرارات المختلفة، ويمكن ،المخرجات من قبل مستخدميها
الشرطين اآلتيين، أو تحديد تلك الفائدة لدى متخذ القرار من خالل قدرة المخرجات على تحقيق 

  ) 21،ص 2003، والحبيطي يحيى (  :أحدهما على األقل

لدى متخذ ) البدائل(إن استخدام المخرجات يمكن أن يساهم في تقليل حاالت عدم التأكد   .أ 

  .القرار

 لكي يمكن االستفادة ؛أن تسهم تلك المخرجات في زيادة درجة المعرفة لدى متخذ القرار  .ب 

  . ذه القرارات المختلفةمنها فيما بعد عند اتخا
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 أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز بالدرجة ،وما يمكن مالحظته في هذا الصدد
 ولكن في الوقت الحاضر ، قانونية على األكثرالعتباراتاألساس على الجهات الخارجية نتيجة 

 ؛ الجهات الخارجيةًفضال عنفإن التركيز قد ازداد نحو تقديم المعلومات لخدمة الجهات الداخلية 
 وكذلك حاجتها األكثر إلى ،ًنظرا لتعدد هذه الجهات وتشعب العالقات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها

واستخداماتها في العديد من القرارات التي يمكن أن تتخذ في داخل ) الدورية وغير الدورية(التقارير 
 )2005.الهميلي(. المؤسسة

وحدة اقتصادية يعتمد على مجموعة مترابطة من األجزاء إن عمل نظام المعلومات في أية 
 مع مالحظة أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز على ،)اآللية وغير اآللية(البشرية والمادية 

 ثم ازدادت الحاجة إلى استخدام ،العنصر البشري في الحصول على البيانات وتشغيلها واستخدامها
ً وأخيرا ،ن أن تساعد في إجراء العمليات التشغيلية على البياناتبعض الوسائل اآللية التي يمك

ة التي عديدً نظرا للمميزات ال،)والسيما الحواسيب(ازدادت الحاجة إلى استخدام الوسائل اإللكترونية 
.  في زيادة فاعلية نظم المعلومات عندما يتم استخدامها في عملهاهمتتوافر فيها وما يمكن أن يسا

 )2005.الهميلي(

 : تعريف النظام 2.2
  

على الرغم من أن النظم قد وجدت قبل وجود اإلنسان إال أن استخدام هذا المفهوم في 
  فأصبح يلعب مفهوم النظم دورا هاما في العلم الحديث 1939مجاالت العلم لم يكن إال منذ  

ارة بصفـة وقد شغل ذلك تفكير العلماء والمختصين بصفة عامة وانعكس أثـره بـين عـلماء اإلد
خاصة، حيث يعـتبر أسـلوب الـنـظم بالنسبة لهم أداة أساسية وفعالة للتغلب على بعض المشاكل 

فالنظام هو مجموعة أو تجمع من األشياء الـمرتبطة ببعض " والصعاب التي تواجههم، 
  )2007،خشبة" (الـتفاعالت الـمنتظمة أو المـتبادلة ألداء وظـيفـة مـعينة 

مجموعة من األجزاء التي تتفاعل و تتـكامل مع بعضها البعض ومع " نه ويعرف أيضا بـأ
  )2002،سلطان"(بيئتها لـتحقـيق هدف أو أهداف مـعـيـنة 

   نـستخلص من هـذه التعاريف أن النظام يـضمن عـدد مـن العناصر والـتي يـمكن أن تـمثل 
تحقيق هدف أو مجموعة نظم فرعية داخل النظام ذاته وتتفاعل مع بعضها البعض من أجل 

  .أهداف يسعى النظام لتحقيقها في ظل معطيات بيئة معينة
  :تعريف المعلومة 2.3
 من الصعب إيجاد تعريف محدد للمعلومات وذلك نظرا لتعدد استخدامها في مختلف   

  .يلم بكل جوانبهاولعل التعريف اآلتي . المجاالت ودورها الهام في حياة األفراد
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. ''كل ما حدث جديد أو معرفة ناتجة عن مالحظة'' : أنها المعلومة علىDERSONAY  يعرف 
)Jeane,1992(   
العمل أو التصرف، فهي توضح له من  جزء ال يتجزأ ″: فيعرفها على أنهاBENYAME أما

القيود وتدعمه بالتعريف به ومطابقته مع األهداف، كما أنها تعبر عن النتائج  الوسائل واألهداف و
  )Stratigie,2001( .ةوالمفيدة للتعلم والثقافة الجماعيالضرورية 
 كل إشارة، خبر أو تصور أو إدراك له اثر على ″: فيرى أن المعلومة هيMELESE ومن جهة

  )Jacque,1990 (سلوك اإلنسان
والمعلومة تعتبر كتفسير وشرح للمعطيات للحصول على المعرفة واالتصاالت واتخاذ 

  )2003،التوفيق(.القرارات
 تلك البيانات  ″:وعليه ومن خالل هذه التعاريف يمكن تعريف المعلومة على أنها  

 من اجل تحويلها إلى معلومات ذات قيمة ؛ٕوالمعطيات والمعارف التي يتم معالجتها واعدادها
ومنفعة حتى يمكن استخدامها حاليا أو مستقبليا والتي تعمل على ترشيد الوظائف وتقليل درجة عدم 

   ″.ي عبارة عن مورد أساسيفه. التأكد
 نالحظ من خالل التعاريف السابقة أنها تتضمن مصطلحين هامين جدا لنظم المعلومات هما 

ن كمرادفين للداللة على معنى واحد على ان المصطلحاالبيانات والمعلومات، وعادة ما يستخدم هذ
  .الرغم من االختالف الشديد في مفهوم كل منهما

وم المعلومات يتطلب منا األمر التحديد الواضح لمعنى ومفهوم تطرقنا لمفه أنوبعد   
 فهي المادة الخام التي نستخلص منها المعلومات من خالل إجراء عمليات تحويلية ،البيانات

وعليه فان .  عليها من الواقعنحصلومعالجة، في توظف في شكل مدخالت وهي الدراسات التي 
  .هي عالقة المواد األولية بالمنتجات الخامالعالقة هي بين البيانات والمعلومات 

أن المعلومات ‘من الجدير هنا التفريق بين البيانات والمعلومات وربطها بمتخذ القرار حيث (
 )هي حقائق جاهزة التخاذ القرار، بينما البيانات تحتاج لمعالجة لتصبح جاهزة التخاذ القرار

  :مكونات نظم المعلومات  2.4

مجموعة من العناصر واألجزاء المتداخلة التي تتفاعل مع  ومات علىتعتمد أنظمة المعل
  Valacich )، (2001 ،:وتتمثل في اآلتي،  لتحقيق هدف أو أهداف مشتركة؛بعضها

 وكذلك األفراد ،يرين النظام من محاسبين ومهندسين وعمالء ومدواألفراد وهم مستخدم �
  . النظم محللي ومصممي: مثلعدادإلوا التشغيل علىالقائمون 
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 ، والمستخدمة في إدخال البيانات،األجهزة وتشمل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة المتصلة به �
  .ٕوتشغيل البيانات واخراج المعلومات

 وهي برامج التشغيل للتحكم في أجهزة ،البرامج وتشمل البرامج التي يستخدمها النظام �
  .ات اإلدارة وبرامج التطبيقات التي تستخدم في تلبية احتياج،الكمبيوتر

البيانات وهى المادة الخام التي يقوم النظام بتشغيلها من اجل إمداد األداة باحتياجاتها من  �
  .المعلومات

الكمبيوتر والبرامج المسئولة عن إدارة  الشبكات وهى البنية األساسية لالتصال بين أجهزة �
  .االتصال بين األجهزة 

البيانات األساسية المخزنة على وسائل قاعدة البيانات وهي الوعاء الذي يحتوي على  �
  . والتي البد من توافرها حتى يمكن القيام بعملية التشغيل،التخزين المختلفة

أدلة التشغيل وعادة ما تكون مطبوعة في شكل كتيبات تتضمن التعليمات الخاصة بإعداد  �
 ، (2001 .نظام وكذلك تعليمات للعاملين الذين يقومون بتشغيل ال،البيانات وكيفية إدخالها

( Valacich   

   : أقسام نظم المعلومات2.5

يمثل مفهوم المستويات الهرمية للنظم أحد المفاهيم األساسية في دراسة نظم المعلومات، إذ 
ٕ وان هذا ،" النظم الفرعية" سمى أنه يشير إلى إمكانية تجزئة كل نظام إلى عدة أجزاء أصغر منه ت

  .)Gorden,1984(النظام الكلي "   من نظام أشمل منه وأكبر يسمىًالنظام بدوره يشكل جزء

ووفق هذا المفهوم فإن النظام  بصورة عامة يمثل المساحة الكلية المطلوب فحصها ودراستها 
 حيث تمثل النظم ،عية فيها وذلك بتحديد أو وضع حدود صنا،من خالل النظم الفرعية المكونة له

 وبذلك تتعدد النظم الفرعية ،)النظام األكبر(الفرعية مجموعة المستويات األدنى من المستوى األول 
. إلى عدة نظم أقل منه في المستوى بدوره كلما أمكنت التجزئة،بحيث يمكن تجزئة النظام الفرعي

  .)1984غالب، (وهكذا 

ً تعد نظاما كليا يتكون من عدة نظم فرعية المؤسسة فإن ،للنظمًوطبقا لمفهوم المستويات الهرمية  ً
  : ن همايلعل من أبرزها نظام

  Management  Information  System (MIS)  .نظام المعلومات اإلدارية .1

   Accounting  Information System (AIS)  .نظام المعلومات المحاسبية .2

http://www.ulum.nl/b10.htm
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مجموعة األجزاء المترابطة التي تعمل " نه على أ) MIS(نظام المعلومات اإلدارية ويعرف 
 لمساندة استخدامهامع بعضها البعض بصورة متفاعلة لتحويل البيانات إلى معلومات يمكن 

" واألنشطة التشغيلية في المؤسسة) التنسيقو ، القراراتاتخاذو ،الرقابة و،التخطيط (اإلداريةالوظائف 
)Bocij,etal,2003:43.(  

 المؤسسة،أحد النظم الفرعية في "بأنه  فيعرف) AIS(ت المحاسبية نظام المعلوماأما    
 بهدف ،ن من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلةيتكوو

 لجميع الجهات التي يهمها ، المالية وغير المالية،توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية
  ). 1990 ،يحيى(دم تحقيق أهدافها  وبما يخالمؤسسة،أمر 

النظام الذي تكمل نظمه الفرعية بعضها : فيما يعرف نظام المعلومات المتكامل على أنه
 بحيث يستبعد تكرار توليد المعلومات من أكثر ،البعض من خالل عملها بصورة متناسقة ومتبادلة

ً فضال ،زمة للجهات المختلفة وبما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج المعلومات الال،من نظام فرعي
  ). 1984 ،غالب(عن تقليل الوقت والجهد الالزمين لها 

  األنشطة الرئيسية لنظام المعلومات  2.6

يمثل النظام المفتوح مجموعه من األجزاء المترابطة التي تتفاعل معا عن طريق قبول 
 لتصحيح ؛ذية الراجعةلتعطي مخرجات مع ضمان المراقبة والتقييم والتغ؛ المدخالت ومعالجتها
  . حدود النظام متفاعال مع األنظمة األخرى في البيئة المحيطةاالنحرافات ضمن 

  : ويتكون نظام المعلومات من عدة أنشطة ومكونات رئيسة ، هي

  :البيانات \المدخالت  2.6.1

 ، وأعدادها لكي تدخل النظام لمعالجتها،تتضمن ضم وتجميع العناصر أو األجزاء معا
ولذلك ال بد من التأكد ،  النظامإلى أن المدخالت قد دخلت صحيحة  علىكيد أن التوالبد م
 . قبل معالجتها البيانات خاليه من األخطاءعلى

 (Alter,2002 ). يه أنواع خمسة رئيسة،وتتضمن البيانات في نظم المعلومات 

  . هجائيةبيانات رقميه أو - 1
 .بيانات نصيه - 2
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 .بيانات صوتيه - 3
  .بيانات صوريه - 4
  .انات فيديوبي - 5

   المعالجة 2.6.2

 مخرجات ذات شكل له معنى مثل إلى خام مدخالتهي المهمة التي يتم من خاللها تحول 
حيث تنظم هذه النشاطات وتحلل وتعالج البيانات . العمليات التصنيعية والحسابات الرياضية: 

الجة البيانات وتوجد عدة طرق لمع. للمستخدم  معلوماتإلى تحويل البيانات علىحتى تعمل 
  . المعقدةتتراوح ما بين المعالجة البسيطة  وحتى المعالجة اآللية

  ).2005الحميدي : (العوامل المحددة الختيار طريقة معالجه البيانات

a( معالجة اآلليةإلى كلما ازداد حجم البيانات اتجهنا  :حجم البيانات .  
b( إلىد والتداخل في البيانات أدى كلما ازدادت درجة التعقي: درجة تعقيد وتداخل البيانات 

 . معقدة ومتقدمةضرورة االستعانة بطرائق آلية
c( اآللية  االتجاه نحو المعالجة إلىأدى ،  كلما كان الوقت المتاح للمعالجة  قصيرا:الوقت

 .المعقدة
d( االتجاه نحو إلى كلما ازدادت العمليات الحسابية تعقيدا أدت :العمليات الحسابية 

 . المعقدةهالمعالجة اإللي
e( خاصة إذا كان ، ما هي الميزانية المرصودة للمعالجة اآللية،  والتساؤل هنا:التكاليف

 .حجم البيانات كبيرا

 تتضمن العناصر المخرجة نتيجة المعالجة لتكون متوفرة  : المعلومات\ تالمخرجا 2.6.3
.  مستخدميهاإلى ةيالمنتجات النهائية والمعلومات اإلدار: للجهات التي تتطلبها ومن أمثلتها

والتي قد تتضمن ، علما أن الهدف نظم المعلومات هو إنتاج المعلومات المناسبة للمستخدم
  .رسائل أو تقارير أو رسوم

يكون مفهوم النظام أكثر فائدة عند تضمينه نشاط التغذية  :جعة و الرقابةاالتغذية الر 2.6.4
ح بذلك نظام مراقبة ذاتية أو نظام تنظيم الراجعة والرقابة وعندها يسمى نظام الضبط إذ يصب

  .ذاتي
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البيانات : ًهي بيانات أو معلومات حول أداء النظام فمثال : العكسية/التغذية الراجعة 2.6.5
التي تخرج من فالمعلومات ، حول أداء المبيعات تعتبر تغذية راجعة عن مدير المبيعات

ويعتبر تحليل التغذية . ى مدخالت للنظامالمبيعات تكون عبارة عن تغذية راجعة تدخل مرة أخر
الراجعة من العناصر الهامة في النظام إذا يستخدم في التقييم و العودة إلى المدخالت مرة 

  (Fulweiler,2001). أخرى لتعظيم القيمة المضافة للمعلومات

ذا كان يتضمن التحكم مراقبة وتقييم التغذية الراجعة لتحديد فيما إ :الرقابة والتحكم 2.6.6
ن وظيفة الرقابة ضرورية لتعديل المدخالت أو فإلذا ، النظام يتحرك باتجاه تحقيق الغايات أم ال

 لذا تعتبر التغذية الراجعة جزء من .ولتصحيح أي انحرافات تظهر في المخرجات، المعالجة
  )2007،النجار( .الرقابة

هو نظام يتقاسم المدخالت  لذلك ف. وقابل للتكيفمفتوحالمنظمة هي نظام  :البيئة 2.6.7
 لذا يتوجب إدامة عالقات مناسبة مع النظم األخرى .والمخرجات مع األنظمة األخرى في البيئة

االقتصادية والسياسية واالجتماعية في بيئتنا حيث يمكن لنظام المعلومات أن يساعد المنظمة 
، والموردين، ن المستهلكينإذ أن العبي البيئة األساسية م، على بناء عالقات مع هذه المجاميع

  )2007،النجار. (وأصحاب المصالح المختلفة يتفاعلون مع المنظمة ويؤثرون فيها، ومنافسين

 المنظمات وتكنولوجيا نظم المعلومات 2.7

 اآلخر، وباتجاهات عدة، فيوالمنظمات تؤثران كل منهما ) المحوسبة(نظم المعلومات        
  :)2004 ،عالء الدين الجنابي( حها باآلتيوضمن مفاهيم وأسس يمكن أن نوض

 وتنسجم مع المنظمة بغرض تزويدها Alignedنظم المعلومات ينبغي أن تتواءم  .1
     .بالمعلومات الضرورية التي يحتاجها عدد من المجموعات المهمة في المنظمة

مات، التأثيرات التي تحدثها نظم المعلو ينبغي على المنظمة أن تكون واعية ومنفتحة على .2
باتجاه وبغرض االستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها نظم المعلومات وتستعين 

  .بها
العالقات المتداخلة بين تكنولوجيا المعلومات، من جهة، والمنظمة، من جهة أخرى، معقدة  .3

  :والمؤثرات، من بينها  وتتأثر بعدد كبير من العوامل الوسيطة،ًجدا

  .بنية المنظمة  .أ 
   .ات العمليات المعيارية المتبعةإجراء  .ب 
   .سياسات المنظمة  .ج 
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  . إطاره المتأثرة بثقافة العاملين، ومحيطها الخارجي الذي تعمل في  ثقافة المنظمة  .د 
  .األخرى، مع المنظمة ٕ وامكاناتها وعالقاتها المتداخلة، هي،البيئة المحيطة بالمنظمة  .ه 
 استثمار اإلمكانات المتطورة في  ومدى تأثيرها،القرارات الصادرة عن إدارة المنظمة  .و 

  .والمتسارعة لتكنولوجيا المعلومات
  .النتائج المتوقعة في في بعض األحيان قد يكون للحظ دور أساس  .ز 

 

 .نظم المعلومات وأهميتها للمؤسسة  2.8

ًنظرا ألن نظام المعلومات هو عبارة عن آلية تسمح بجمع وتصنيف ومعالجة واسترجاع 
ًفات، بصورة يدوية أو ميكانيكية سابقا، والكترونية حاليا، إضافة إلى بناء معلومات مخزونة في مل ًٕ

ًوانتاج معلومات جديدة من المعلومات السابقة والموجودة أصال في النظام بعد معالجتها، ونظرا لما  ً ٕ
توفره الحواسيب اإللكترونية من تسهيالت ال يمكن تجاوزها في نظم المعلومات المعاصرة، لذا فإن 

  : ، ألسباب عدة هيًيا أساسًاتفكير الجدي في بناء نظام محوسب للمعلومات، أصبح أمرال

   :السرعة 2.8.1

ن اإلجراءات التوثيقية المطلوبة للمعلومات وأوعيتها المختلفة، تكون أسرع بكثير عند إحيث 
  .استخدام الحواسيب، وخاصة بالنسبة إلى استرجاع المعلومات

 :الدقة 2.8.2

ماالت الوقوع في الخطأ أكبر بكثير في النظم التقليدية اليدوية من النظم ن احتإحيث 
أما . المحوسبة، وذلك نتيجة التعب واإلجهاد الذي يصيب اإلنسان في مجال العمل اليدوي

الحاسوب فإن أداءه يكون بنفس القابلية والدقة، سواء كان ذلك في الدقائق األولى من عمله أو 
  .نها، بغض النظر عن وقت ومدة العمل وظروفهفي الدقائق األخيرة م

  :توفير الجهود 2.8.3

الجهد البشري في النظم التقليدية هو أكبر من الجهد المبذول في النظم المحوسبة، سواء 
كان ذلك على مستوى إجراءات التعامل مع المعلومات ومصادرها المختلفة ومعالجتها وخزنها 

توثيق، أو على مستوى استرجاع المعلومات والمصادر والسيطرة عليها من قبل اختصاصي ال
  .واالستفادة منها من قبل الباحثين والمستفيدين اآلخرين
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  :كمية المعلومات 2.8.4

حيث أن حجم المعلومات والوثائق المخزونة بالطرق التقليدية محدودة، مهما كان حجم 
لمتنامية لذاكرة الحواسيب، ووسائط الحفظ ًاإلمكانات البشرية والمكانية، قياسا باإلمكانات الكبيرة وا

  .والتخزين اإللكترونية والليزرية المساعدة األخرى

  :الخيارات المتاحة في االسترجاع 2.8.5

إن خيارات استرجاع المعلومات أوسع وأفضل في النظم المحوسبة عما هو الحال في النظم 
مؤلف والعنوان ورؤوس الموضوعات أو فباإلضافة إلى منافذ االسترجاع المعروفة كال. التقليدية

الواصفات، فهنالك مرونة عالية في االسترجاع بالمنطق البولياني حيث تربط الموضوعات 
 )1988 ،عبدالخالق(. ًوالواصفات بعضها مع بعض وصوال إلى أدق المعلومات

   :النمو في حجم المؤسسة 2.8.6

 وتنوع العمليات التي تحدث زديادإمن حيث  االقتصاديةإن ازدياد حجم غالبية الوحدات 
 زبائن عدد ال،عدد العاملين الذين يعملون فيها: كل منفيها قد أدى إلى حدوث نمو واضح في 

 تعدد الجهات ذات المصلحة المشتركة ، رؤوس األموال المستثمرة فيهاازدياد ،الذين يتعاملون معها
  .ريرها بصورة مستمرة ودائمة األمر الذي يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعلومات وتق،فيها

 : في المؤسسةاالتصال قنوات ازدياد 2.8.7 

 أدىإن تعدد وتعقد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية الوحدات في الوقت الحاضر 
 ،ضمن اختصاصات معينة يتعلق كل منها بمستوى إداري محدد بينها فيماإلى ضرورة تقسيم العمل 

 ألغراض التنسيق ؛ود وازدياد قنوات االتصال بين بعضها البعضاألمر الذي أدى إلى ضرورة وج
 وبما يعني ضرورة توفير المعلومات بصورة رأسية وأفقية وتبادلها ،بين مختلف األعمال الضرورية

ً حيث أصبح نظام المعلومات يمثل أسلوبا ،مع بعضها البعض من خالل وجود نظام للمعلومات
 لمجابهة التحديات اإلداريةالحديثة التي تساعد في ترشيد العملية  اإلداريةًمعاصرا ضمن األساليب 

" مدخل النظم " في عالم متسم بالتغير المستمر، تسيره وتؤثر فيه المعلومة كمورد أساسي، ويحكمه 
هداف الكلية، ومن التي تركز على النظرة الشمولية للنظام كأساس لتحقيق األ"  بالنظم اإلدارة" أو 

ً لمفهوم نظام المعلومات دورا جوهريا وحيويا في الفكر هنا فقد أضحى ً  المعلوماتي واإلداريً
  ).1993 ،الهادي(  به والتعرف على سماته وتطوراته المختلفة اإللمامالمعاصر، يجب 
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 :تعدد أهداف المؤسسة  2.8.8 

 بل ،ًمحصورا في الوقت الحاضر بتحقيق أكبر قدر من الربح المؤسسةلم يعد هدف 
 تحسين اإلنتاجية، إرضاء ،خفض التكاليف ومنع اإلسراف:  أهدافها وأصبحت تشملتعددت

 المساهمة في تحقيق الرخاء االقتصادي ، تحسين الجودة، النمو وتنويع المنتجات،المستهلكين
 األمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المعلومات لكي يمكن وضع الخطط ،للمجتمع بصورة عامة

 مسئول وذلك من خالل وجود نظام للمعلومات ، الالزمة نحو تحقيق تلك األهدافواتخاذ الخطوات
  .)1988 ،عبدالخالق( .عن ذلك

  

 . التأثر بالبيئة الخارجية  2.8.9

 وقد ازدادت هذه ، تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتؤثر بهاالمؤسسةمن الواضح أن 
 والناتجة عن ،ات التي يمكن أن تحدث في البيئة نتيجة لكثرة التغير؛العالقة في الوقت الحاضر

تغير الظروف التقنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدولة وما يحدث بينها من تغيرات 
 وعلى إدارة الوحدة أن تكون على دراية كافية المؤسسة،تؤثر في القرارات والسياسات التي تتبعها 
 ةءملمال حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية ؛اتبهذه الظروف وما يحدث فيها من تغير

ًوال شك أن ذلك يتطلب قدرا كبيرا .  لكي تتماشى مع هذه التغيرات وتلك الظروف؛عملياتها ونظامها ً
  ).1988 ،الخالق عبد( من المعلومات التي يجب أن تتوافر عنها 

 .يةقنالتطورات الت 2.8.10 

ثت في مجاالت الحصول على البيانات وخزنها ية العديدة التي حدقنإن التطورات الت
ومعالجتها وتوصيل نتائجها إلى المستفيدين قد تطلب من الوحدات االقتصادية ضرورة أن يكون 

 وله القدرة على التعامل مع الوحدات االقتصادية األخرى من ، عن ذلكًمسئوالفيها نظام للمعلومات 
 تحقيق االستفادة األفضل من خصائص ومميزات ً فضال عن إمكانية،خالل نظم المعلومات فيها

األجهزة المتطورة في التعامل مع البيانات ذات الكميات الكبيرة والمتنوعة وبما يؤدي إلى مساهمة 
 .المؤسسةأكثر في تسهيل تحقيق أهداف 

ًصبح أمرا أومن خالل ما تقدم يتضح أن وجود المعلومات في أية وحدة اقتصادية قد 
ً حتما ليس كافيا لحل جميع المشكالت التي تواجهها  ولكنه،ًضروريا  إن لم توضع تلك المؤسسةً
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يمكن من خالله الحصول على أية معلومات الزمة وضرورية في الوقت " نظام"المعلومات في 
الجيد ( حيث أن وجود نظام للمعلومات سوف يحدد جودة المعلومات ،المناسب وبالقدر المناسب

يد الوحدة من المعلومات الجيدة عندما يمكن للنظام طالب المعلومات لكي تستف) والسيئ منها
من استرجاعها فور الحصول عليها األمر الذي ال يؤدي إلى ضياع خبرات ) المستفيد منها(

  ) . 1981 ،عبد الفتاح وآخرون( وتجاربها المؤسسة

   . إدخال نظم المعلومات إلى المنظمة معيقات2.9

.  والتعامل معها في المنظمة، إدخال نظم المعلومات المحوسبةقد تكون هناك مقاومة في
 والسبب في ذلك أن نظم المعلومات تغير العديد من األبعاد التنظيمية في المنظمات المعنية، والتي

  : )1988 ،الخالق عبد(منها 

  .أي ثقافة المنظمة .1
   .البنية التنظيمية .2
  .المنظمةسياسات  .3
  .طبيعة العمل .4

  الالزمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية المتطلبات  2.10

 ال بد من ،تطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية من أجلويرى الباحث 
  ـ :من ًكال والتي يمكن أن تشمل بالدرجة األساس ،تواجد بعض المتطلبات األساسية

  : ة اإلدارية الحاجة إلى نظام معلومات للمحاسب 2.10.1

يشير بعض الكتاب إلى أن ظهور المحاسبة اإلدارية كان استجابة لحاجة اإلدارة العلمية 
الحديثة إلى نوعية معينة من المعلومات المحاسبية الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ 

التي يمكن  وكذلك المساهمة بدور أكبر في حل المشكالت اإلدارية ،)1986 ،أبو طالب(القرارات 
امتزاج  ": وعلى هذا األساس أخذت توصف المحاسبة اإلدارية بأنهاالمؤسسة،أن تواجهها إدارة 

 ،أبو طالب" ( والعامل المشترك بينهما يتمثل في اتخاذ القرارات،عملي بين المحاسبة واإلدارة
  ) . 53، ص1986
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ومات يهتم بدراسة ًومن هنا يمكن النظر إلى المحاسبة اإلدارية بوصفها نظاما للمعل
 وكذلك البيانات والمعلومات اإلدارية الالزمة ،البيانات والمعلومات المحاسبية الالزمة لإلدارة

 ترتكز أركانه على احتياجات متخذ القرار ،ً معا في إطار عاماالثنين والعمل على دمج ،للمحاسبة
بيانات والمعلومات المحاسبية من خالل االعتماد على عالقات التنسيق والترابط والتكامل بين ال

 التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف متخذ القرار في ضوء الهدف العام للوحدة ،واإلدارية
 في ذلك على مفهوم متطور وهو أن اإلدارية المحاسبة اعتماد وذلك من خالل ،االقتصادية

ًساليب كال منهما بهدف  بل تتعاون معها وتنسق بين أالمؤسسة،المحاسبة ليست وسيلة لخدمة إدارة 
 تعتبران وسيلتان تنفيذيتان لتحقيق اإلدارةً حيث أن كال من المحاسبة و المؤسسة،تحقيق أهداف 

 ومن ثم يلزم التنسيق والتوفيق بين األساليب العلمية لكل منهما لتحقيق ذلك ، ككلالمؤسسةأهداف 
  ). 2001 ،باسيلي(

دارية سوف يسهم بدرجة أساسية وكبيرة في وهكذا فإن وجود نظام معلومات للمحاسبة اإل
 وذلك من خالل االعتماد على ،تحقيق أهداف النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية

 النظام المحاسبي ،النظام المحاسبي المالي: ًل كال منمالتي تش(مقومات المحاسبة اإلدارية 
ٕاقتصادية وادارية واحصائية : يب تحليل خاصة وتستخدم أسال،) نظام الرقابة الداخلية،التكاليفي ٕ
 ، ومتابعتها وتقييمها، التاريخية واآلنية والمستقبلية، وتهتم باألحداث المالية وغير المالية،وسلوكية

  .  من خالل ترشيد اإلدارة نحو اتخاذ القرارات الالزمةالمؤسسةوبما يؤدي إلى تحقيق أهداف 

  

  ركزية الحاجة إلى قاعدة بيانات م 2.10.2

 منظمة ،ًملف أو مجموعة من الملفات المترابطة منطقيا" تعرف قاعدة البيانات على أنها 
 وتسمح للعديد من ،بطريقة تقلل أو تمنع تكرار بياناتها وتجعلها متاحة لتطبيقات النظام المختلفة

   .)1999 ،منصور و أبو النور" (المستفيدين بالتعامل معها بكفاءة ويسر 

نتيجة حاجة ) مركزية( إلى أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة وموحدة Moscoveويشير
 Moscove et(ً إلى دمج وتكامل كافة وظائفها وفقا للنظرة المعاصرة االقتصاديةالوحدات 

al,2001(، وبذلك فإن هذه الحاجة سوف تزداد من خالل النظرة المتطورة لضرورة تكامل نظم 
  . أحد أهم مجاالتهالمتكامل للمعلومات المحاسبية واإلداريةالنظام االمعلومات والتي يمثل 
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 فإن الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات مركزية يعتمد عليها النظام المتكامل للمعلومات ،وعليه
  :المحاسبية واإلدارية سوف يساهم في

وفق ما ) واسترجاع وتخزين من تجميع(تحديد ماهية البيانات التي يمكن التعامل معها  .1

   .بالدرجة األساس) متخذ القرار(ن أن يحتاجه المستفيد يمك

 وبما يؤدي ،الخاصة بكل نظام فرعي) اإلجرائية(إمكانية مراقبة كافة الملفات التشغيلية  .2

إلى منع أو تقليل حاالت التكرار في البيانات والتي يمكن أن يشترك فيها أكثر من 

ة في التعامل مع تلك البيانات من ًنظام فرعي، فضال عن إمكانية تحقيق األمن والسري

  .قبل كل المستفيدين منها

 والسيما عندما يكون حجم ،تسهيل التعامل مع البيانات التي تنشأ في كل النظم الفرعية .3

ًهذه البيانات كبيرا وتنوعها متعددا ً.  

 وبما يساهم في ، المستفيدين من البيانات المختلفةاحتياجاتالسرعة في الحصول على  .4

  .الوقت والجهد المبذولينتقليل 

ويمكن تحديد قاعدة البيانات المركزية للنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية واإلدارية وفق الشكل  
  ـ:)2.1 (اآلتي
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البيانات المركزية للنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية  قواعد ةُيوضح الشكل بني) 2.1(الشكل 
  .واإلدارية

  

)34،ص 2007النجار،(: المصدر   

 .  التقنيات الحديثة في عمل النظاماستخدام 2.10.3

 حيث أنها تساعد في ،تشكل الوسائل التقنية ركيزة أساسية لنظم المعلومات المعاصرة   
 ،هاؤ وتشكلها في نماذج محددة كما تجز،ً وتربطها معا، وتدفع عناصر البيانات،تجميع المدخالت

 ،صلها إلى المستخدمين وتساعد في الرقابة على النظام وصيانتهوتنتج وتبث المخرجات النابعة وتو
كما تسهم في تسيير وتشغيل كل الركائز األخرى بسرعة ودقة وكفاءة عالية، وهي تشتمل على 

   :)46، ص1993 ،الهادي(  تتمثل في كل من ، رئيسةاتجاهاتثالثة 

 ،مشغلو الحواسيب:  مثل ،هااألفراد الذين يفهمون الوسائل التقنية ويشغلون وهم: الفنيون .1
 ... مديرو النظم ،واالتصاالت مهندسو الصيانة ، المحللون والمصممون،المبرمجون

  .وغيرها
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 أو الجاهزة التي تجعل أجهزة الكومبيوتر تعمل ،تمثل حزم البرامج المطورة: البرمجيات .2
  .ٕوتأمرها بأداء وظائفها وانتاج مخرجاتها 

 من الوسائل التي تقدم المساندة لركائز أو مكونات النظام تشتمل على تنوع كبير: األجهزة .3
  .المختلفة

ً غالبا ما يكون في الوحدات واإلداريةوبما أن وجود النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية    
من حيث تعدد نشاطاتها أو زيادة حجم البيانات التي يتم التعامل معها ( كبيرة الحجم االقتصادية

ً وبما يعني أن هناك أعدادا كبيرة من البيانات سوف يتم ،) المتعددةالقتصاديةانتيجة األحداث  ً
 مما ، المعنيةالمؤسسةالتعامل معها والخاصة بالنظم الفرعية المتعددة التي يمكن أن تتواجد في 

ٕوانتاج المعلومات من خالل ما يطلق ، التقنيات الحديثة في معالجة البيانات استخداميتطلب األمر 
ساهمت تقنية المعلومات في زيادة قدرة النظم المحاسبية على " حيث ،"تقنيات المعلومات " ه علي

 فعالة اقتصادية وذلك من خالل توفير وسائل ،المؤسسةالتكيف والتأقلم السريع مع بيئة العمل في 
 ذلك كسأنع وتقديمها إلى متخذي القرار في الوقت المناسب وقد ،لخزن واسترجاع ومعالجة البيانات

بوضوح على كفاءة نظم المعلومات المحاسبية وأتاح لها مرونة كبيرة في التعامل مع التغيرات 
 أحد باعتبارها( الحواسيب استخدام إضافة إلى أن ،)1999 ،برهان" (  لهاواالستجابةالسريعة 

من قبل يمكن أن يساهم في معالجة البيانات التي يتم التعامل معها ) وسائل تقنيات المعلومات
  ـ: وخاصة فيما يتعلق بالمجاالت اآلتيةواإلداريةالنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية 

                         نظم معالجة البيانات 2.10.3.1

 ، الحاسوب في معالجة البيانات عن عمليات المنظمةاستخداموهي النظم التي تقوم على 
 من األعمال اإلنسان من أجل تحرير . المصاريف،اتواإليراد التمويل ،اإلنتاجعمليات : مثل

المجال العلمي الذي يحاول التوصل إلى أحسن الطرق واألساليب " من حيث أنها تمثل ،الروتينية
المتاحة لمعالجة البيانات بطريقة منظمة ومنطقية ويتصل بجمع وترميز وتنظيم وفرز ومقارنة 

  .)121، ص1993 ،الهادي" ( البيانات

   نظم دعم القرارات   2.10.3.2

 على إجراءات وبرامج . إلى البيانات والمعلوماتباإلضافة ،حيث تحتوي نظم دعم القرار
 ،االنتظارصفوف :  القرار مثل نماذجاتخاذتعمل على معالجة البيانات والمعلومات في نماذج 

ي يمكن من  من أجل تقديم المعلومات بالشكل الذ،الخ.... البرمجة الخطية ،المسار الحرج
  ).76، ص1998 ،قاسم(  مباشرة في عملية صنع القرار استخدامها
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    النظم الخبيرة 2.10.3.3

 نتاج العقل يفه ،تعد النظم الخبيرة من النظم المهمة في مجال الذكاء االصطناعي
 وكذلك ، التي تستند على حقول عديدة كالهندسة والرياضياتالتقنية أي مزج بين استخدام اإلنساني

 اإلداريةن لهذه النظم دور مهم في تقديم حلول للمشكالت أ أي ،تطبيقات عديدة في إدارة األعمال
 من خالل تغيير األعمال تنفيذ أسلوبن هذه النظم تميزت في أباالستناد على المعرفة حيث 

 على  يعد بمثابة نظام له قدرة عاليةإن النظام الخبيرلذا ف .طريقة تفكير الفرد في حل المشكالت
نه نظام يستخدم أً المبدعة والحلول العملية للمشكالت الصعبة والمعقدة فضال عن األفكار إنتاج

 ،     ، ودعم عمليات صنع القرارات شبه المهيكلة وغير المهيكلةاإلنسانيةلتوثيق المعرفة والخبرة 
  .)2005 ،حسين وداؤد (

 برمجياتت جذرية لزيادة كفاءة  فإنه بفضل التقنيات الحديثة أمكن إحداث تغيرا،وهكذا
الحاسوب وفاعليتها وذلك من خالل جعل الحاسوب يتسم بصفة الذكاء ومحاولة محاكاة سلوك 

" الذكاء الصناعي"يسمى بـ  وهو ما، قرار ما اتخاذالخبير البشري عندما يواجه بموقف يحتاج إلى 
ول أن الثورة التقنية الحديثة قد أتاحت  ومن هنا يمكن الق،والتي تعد النظم الخبيرة أحد أهم تطبيقاته

ٕ من مزايا وامكانيات تقنية المعلومات في مجال الخبرة لالستفادة والمحاسبين اإلدارةفرصة كبيرة أمام 
 وخاصة النظام المؤسسة من هذه النظم يجب على أي نظام للمعلومات في ولالستفادة ،اإللكترونية

ً أن يكون قادرا على التكيف والتأقلم السريع مع هذه التقنية يةواإلدارالمتكامل للمعلومات المحاسبية 
 بشكل واسع في النظم واالتصاالت التقنيات الحديثة للمعلومات انتشار حيث أن ،ومجاراتها
 بحيث المؤسسة سيؤثر بشكل متزايد في أي نظام للمعلومات في واالجتماعية واإلدارية االقتصادية

 سيؤدي إلى تباطؤ عملية ، الحديثة في تطوير نظام المعلوماتياتالبرمجأن التباطؤ في إدخال 
  ).2002 ،المعمار(  من هذا النظام االستفادة

  .الحاجة إلى مجموعة األفراد المؤهلين  2.10.4

يعتمد ،  وتحقيق فاعليتهواإلداريةإن نجاح عمل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية 
األفراد القائمين على العمل فيه على درجة من المعرفة العلمية بدرجة أساسية على ضرورة أن يكون 

 األمر الذي يستلزم ضرورة ،ٕ تتناسب مع متطلبات عمل النظام وامكانية تحقيق أهدافه،والعملية
   :تطوير مهارات األفراد العاملين بصورة مستمرة في المجاالت اآلتية
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  .  النظام تطوير المهارات المحاسبية للعاملين في 2.10.4.1

حيث يتطلب من األفراد المتخصصين في مجال المحاسبة ضرورة تطوير مهاراتهم 
 والعمل على دراسة كافة المستجدات في ،المحاسبية التي تشتمل على كافة فروع المعرفة المحاسبية

لعلوم  ضرورة توافر الكفاءة الالزمة لدراسة وفهم العالقات المتشابكة مع فروع اإلى إضافة ،كل منها
َ وبما يمكنهم من إجراء عمليات التحليل ،األخرى التي لها عالقة بالتأثير في بيئة األعمال الحديثة

للبيانات المختلفة التي يمكن أن يقوموا بتشغيلها وتجهيزها إلى المستخدمين المتوقعين سواء من داخل 
 محتويات التقارير والقوائم  إضافة إلى ضرورة تطوير قدراتهم في إمكانية عرض، أو خارجهاالمؤسسة

 ،قاسم(  المالية بالسرعة الممكنة ووفق الشكل الذي يمكن أن يؤثر في زيادة الفائدة لدى المستخدمين
1998 .(  

  .  للعاملين في النظاماإلداريةتطوير المهارات . 2.10.4.2

كامل  إلى ما يمكن أن يقدمه النظام المتالمؤسسةمن قبل إدارة  الماسة ًنظرا للحاجة
 القرارات المختلفة اتخاذ تساعدها في ، من بيانات ومعلوماتواإلداريةللمعلومات المحاسبية 

 التي تحدث بصورة مستمرة ،والمتعددة بالسرعة والدقة الالزمة في ضوء التغيرات والتطورات العديدة
ر مهاراتهم  فإن األمر يتطلب من األفراد العاملين فيه ضرورة تطوي،في بيئة األعمال الحديثة

 على كافة المستجدات التي تحدث في مجال إدارة األعمال ونظم اإلطالع من خالل اإلدارية
 التي يمكن أن تتخذ ، القرارات المختلفةاتخاذ إضافة إلى ضرورة تفهم عملية ،اإلداريةالمعلومات 

لتعددها ً نظرا المؤسسة خاصة من داخل ، والتعايش المستمر مع متخذي القراراتالمؤسسةفي 
 المختلفة من خالل تزويد البيانات والمعلومات االحتياجاتوتنوعها في سبيل تسهيل إمكانية مقابلة 
  ).1998 ،قاسم( الالزمة بالسرعة الممكنة والوقت المناسب 

  . تطوير المهارات الحاسوبية للعاملين في النظام 2.10.4.3

 ومنها مجال ،عديد من مجاالت الحياة الحواسيب أخذ يمتد إلى الاستخداممما الشك فيه أن 
 األمر الذي يجعل البعض يعتقد أن وجود أي نظام ،االقتصاديةنظم المعلومات في الوحدات 

  .  الحواسيب فيهباستخدامًللمعلومات يكون مرتبطا 

 يمكن أن ،االقتصادية الحواسيب في عمل نظم المعلومات في الوحدات استخدامكما أن 
 وأن معالجتها وتقديم المعلومات ،ًكان حجم البيانات التي يتم التعامل معها كبيراًيكون ضروريا كلما 

  .ًالناتجة عنها يكون مطلوبا ضمن وقت محدد
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ً غالبا ما يتعامل مع عدد كبير من واإلداريةوبما أن النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية 
ح من الضروري أن يكون األفراد  يصب،)الخاصة بكافة النظم الفرعية التي يضمها(البيانات 

وكذلك ،  على العمل فيه على معرفة مناسبة بالحواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبرمجتهاونالقائم
  . التقنيات الحديثة المرتبطة بهااستخدامكيفية 

النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية ومن خالل ما تقدم يتضح أن تصميم وتطبيق  
ً نظرا لتشعب عالقات ، بالدرجة األساس ضمن مسؤولية الكادر المحاسبينيكويجب أن  واإلدارية

 المؤسسة،نظام المعلومات المحاسبية مع كافة النظم الفرعية األخرى التي يمكن أن تتواجد في 
من حيث (  ًفضال عن حجم البيانات المالية وغير المالية التي يقع على عاتقه التعامل معها

 ،قاسم( )ٕيلها وانتاج المعلومات وتوصيلها إلى الجهات ذات العالقةتسجيلها وتخزينها وتشغ
1998.(  

  :قياس جودة النظام  2.11  
اس ذلك من خالل ، ويمكن قيه للمؤسسه لحاجات مستعملهوذلك من خالل تلبيته وسد

  .ٕيستعملون المعلومات في تسير نشاط المؤسسة وادارتها: مستعملين مباشرين
ومات لتمرين لهم بحاجة إلى نظام معو،  أفراد اإلدارة العامةمثل: مستخدمون مركزيون

  .إستراتيجيتها بالمعلومة
 والذي يعملون على تطوير آالت نظام المعلومات، التي من :إستراتيجيون غير مباشرين

  .غير الممكن أن تعمل بدون تدخل الكادر البشري
  

  :خصائص جودة المعلومات
 يبحث في شكل خصائص المعلومات، ويهدف إلى إن نظام المعلومات هو العلم الذي

مين وتطوير األساليب والوسائل المثلى في تهيئة وجمع ومعالجة وتحليل وترتيب وتخزين أت
أما جودة المعلومات فهي الدرجة التي تقدم بها المعلومات قيمة إلى )1985، العلي. (المعلومات

   .ٕالذين يستخدمونها والى المنظمة بشكل عام
البعد :  هيهن تناول خصائص جودة نظم المعلومات من خالل ثالث أبعاد رئيسيحيث يمك

  .والبعد الشكلي، وبعد المحتوى، الزمني
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  )Wilson,2002( ,)Zimmer,2000(,) Bocij,2006(: البعد الزمني 2.11.1

الفترة الزمنية التي تتعلق بالمعلومات ومدى تكرار المعلومات التي نستقبلها بصف الزمن وي
 يستخدمها أو ؟ منمتى تقدم المعلومة ، ًا يتعلق في زمن استخدام المعلومات مجيبا على تساؤلكم

  :ويتضمن الجوانب التاليةيطلبها؟ 

لذا ال بد من االهتمام بتوفير المعلومات في الزمن ، ً توفر المعلومة زمانيا:التوقيت .1
بل حدوث موقف حرج أو  لكي تكون المعلومة متاحة التخاذ القرار ق،المناسب الذي نريد
فقد تكون المعلومة مفيدة في الزمن الحاضر وتفقد أهميتها بعد زمن  ،فقدان فرصة معينة

  .ًلذا على المدير أن يكون قادرا على الحصول على المعلومات التي تصف ما يحدث، قليل
 أن تكون المعلومة مجددة وحديثة لالستفادة منها عند تقديمهاأي : التداول والحادثة .2

ًحيث تلعب الحداثة دورا هاما في جودة المعلومات إذ تقل قيمة ، وتداولها في المنشأة ً
  .المعلومة بتقادمها؛ لذا يجب الحفاظ عليها بأمان وفاعلية

ألن المعلومات ، مدى تكرار الحاجة إلى المعلومات المتواجدة ويقصد بهما: التواتر والتكرار .3
تناسب المستخدم الذي يطلبها، إذ أن المعلومات وبطريقة ، يجب أن تقدم طالما نحتاجها

التي يطلبها مدير التسويق مثال تختلف في شكلها عن المعلومات التي يطلبها مدير 
  .وهذا يؤكد االهتمام بالمعلومات النشطة في قاعدة البيانات، المحاسبة

فترة الزمنية هي الفترة التي تقدم بها المعلومات حيث تغطي المعلومة الو: الفترة الزمنية .4
وعما حدث ، الصحيحة، بحيث يستطيع المدير الحصول على المعلومات عما يحدث اآلن

كما أن التأخير في جهود معالجة ، وعما هو متوقع حدوثه في المستقبل، في الماضي
البيانات إلى معلومات رغم أنها تحت االستخدام ستسبب مشكالت عديدة وكلفة مرتفعة 

  .لإلدارة

  )Winterman,1998(،)Ashill,2001(،)Green,2003( :المحتوى بعد 2.11.2

 ويتضمن ،)ماذا؟(  ويتعلق باإلجابة على تساؤل،يصف بعد المحتوى مجال ومحتوى المعلومات
  : الجوانب التالية

كما تعمل ،  خلو المعلومات من األخطاء حيث تساهم دقة المعلومات جودة القرار:الدقة .1
ويختلف مدى الدقة في ، ٕوتقلل من تكلفة واهدار الوقتعلى تجنب القرارات الخاطئة 

ًعلما أن دقة النظام . المعلومات المطلوبة حسب الحاجة إلى االستخدام و طبيعة المشكلة
لذا ال بد من التأكيد ، تزيد من التكلفة إذ أن مستوى أعلى من الدقة يحتاج إلى كلفه أعلى
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كبر من تكلفة أ تئد المتوقع من المعلوماعلى العبء الكلفوي للمعلومات بحيث يكون العا
  .الحصول عليها

، وهو أن تعطي المعلومات النتائج نفسها التي أعطتها التجربة السابقة : الصدق والثبات .2
ن تكون المعلومة المتجمعة صادقة وشرعية وصحيحة وتتطابق مع معطيات الواقع شكال أو

ًومضمونا وتوجها ً.  
وأن تكون مرتبطة باحتياجات المستفيدين مع التأكيد ، الواقع أن تمثل المعلومات :الواقعية .3

فالمعلومات غير الواقعية ، خلو المعلومات من التحيز للوصول إلى قرارات رشيدةعلى 
إذ تحتاج وحدات األعمال المختلفة في المنظمة إلى معلومات ، ستؤدي إلى قرارات خاطئة
ها قسم التسويق عن البيئة الداخلية فالمعلومات التي يحتاج، ممايزة عن بعضها البعض

  . السائدة تختلف عن المعلومات التي يحتاجها قسم البحوث والتطويراومستوى التكنولوجي
فال ،  القراراتخاذ ومفيدة في تحسين أن تكون المعلومات مالئمة ووثيقة الصلة: مةءالمال .4

 ترتبطة باحتياجا وم،بد أن تكون مالئمة للموضوع وموجهه خصيصا للمشكلة التي تدرس
  .المستخدم

قدرة المعلومات على إعطاء صورة كاملة عن المشكلة أو عن حقائق الظاهرة : الشمولية .5
د وظائفها يموضوع الدراسة مع التقيد ببدائل الحلول المختلفة لها حتى تتمكن اإلدارة من تأي

 يتجنب الوقوع حتى، وعلى المدير أن يقدر كمية التفاصيل الالزمة عن المشكلة، المختلفة
وعلى اإلدارة أن تعمل على نقل ، في بحر من المعلومات بما يسمى بحمل زائد للمعلومات

المعرفة ونتائج التجربة واالختبار من وحدة إلى أخرى، ومن مستوى آلخر، ومن مشروع 
  .آلخر

تقديم المعلومات الالزمة لكل مستوى إداري وما يتناسب مع متطلباته من  :اإليجاز .6
جاز في المستوى االستراتيجي دون الخوض في كم كبير من ي إذ البد من اإل،وماتالمعل

 تحقيق هذه المهمة علىويمكن لمحلل النظم أن يساعد المدير ، المعلومات عن الموضوع 
   .بطريقة منطقية

 ويتحدد مدى ،أو بتركيز داخلي أو خارجي، ويقصد به سعة المعلومات أو ضيقها: المدى .7

ن تكون أ و،لذا البد أن يمثل المعلومات المدى المطلوب، ى شموليتهاالمعلومات بمد

  .الحاجة إليها قائمه فعال وبشدة 

والذي يمكن أن يكون بواسطة قياس إتمام ،  قدرة المعلومات في الكشف عن أداء:األداء .8

 . وصنع التقدم وتجميع الموارد ةاألنشط
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  Kofach1999,Bocji2006)( البعد الشكلي 2.11.3
فهي تتعلق ، بكيفية تقديم المعلومة، وبكونها حاضرة لمن يطلبهالق البعد الشكلي يتع
  :ويتضمن الجوانب التالية، )كيف؟( التساؤل علىباإلجابة 
،  يسهل فهمها من قبل المستخدم كلما أمكن ذلكلشكب تقديم المعلومات بطريقه و:الوضوح .1

 إلىمكن المدير من الوصول يت كي ،بحيث تكون المعلومات واضحة وخاليه من الغموض
  . صائبةاترقرا

دة، كي يتم  تقديم المعلومات بترتيب صحيح وطريقة متناسقة ضمن معايير موح:الترتيب .2
  .تعظيم االستفادة منها

 لذلك يجب ؛ من تطبيقر من مستخدم وأكثر التكيف ألكثعلى قابلية المعلومات :المرونة .3
 ةير استخدامه من قبل المستويات اإلدا يمكنمتزنأن تكون المعلومات متوفرة بشكل 
  .اررالمختلفة بفاعلية في عملية اتخاذ الق

،  فقد تكون بشكل مختصر أو تفصيلي، هي طريقة تقديم المعلومات بشكل مناسب:التقديم .4
 أو رقم أو رسوم أو  يمكن أن تكون حاضره بشكل خبرفالمعومات، صفيووبشكل كمي أو 

 لذا البد من عرض المعلومات بالطريقة ؛المختلفةعن طريق الرسومات والمخططات 
  . لالستخدام بما يعظم االستفادة منها للمستخدمةالمناسبة وتطويعها ومعالجتها لجعلها قابل

 يجب أن تحوي المعلومة المستوى المناسب من التفاصيل وبنظام لمقابلة :لالتفاصي .5
ير قبل الدخول رخص في بداية التق ملإلىاحتياجات من يطلبها فمثال يحتاج المديرين عادة 

 .يرأن مدى التفاصيل المطلوبة يختلف باختالف المستوى اإلدابعلما ، في التفاصيل
 لذا البد من اختيار الوسائط ؛ الوسيلة التي يمكن أن تقدم بها المعلومات:الوسائط .6

 أو ق مطبوع أو فيديور وعلىإذ يمكن أن تقدم المعلومات ، الصحيحة لتقديم المعلومة
  .ىروسيله أخ

 وهو عبارة عن تقديم المساعدة في حال وجود أي مشكلة فنية سواء في نظم :الدعم الفني .7
 .المعلومات أو الوسائط

 .وهو عبارة عن عملية مستمرة:التقييم .8
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   : خالصة الفصل2.12   
  

لعصب   المحرك لنظم المعلومات أهمية كبيرة خاصة نظام المعلومات التسويقي، الذي يعتبر ا     
للمؤســسة والــذي يــسمح بتــدفق المعلومــات التــي تعمــل علــى الــربط بــين مختلــف أنــشطة   المؤســسة 

فكلمـا تـوافرت معلومـات دقيقـة وكافيـة، كلمـا سـاعد ذلـك علـى تحقيـق . للوصول إلـى تحقيـق األهـداف
  . الداخلي و الخارجية للمؤسسةأحسن النتائج من  تخطيط، تنفيذ، ورقابة لألنشطة
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  :المقدمة 3.0
يعتبر مفهوم الميزة التنافسية ثورة حقيقية في عالم إدارة األعمال على المستوى األكاديمي   

 ينظر لإلدارة كهم داخلي أو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست ذات بعد والعلمي، فأكاديميا لم يعد
إستراتيجي، ولكن أصبح ينظر لإلدارة كعملية ديناميكية ومستمرة، تستهدف معالجة الكثير من 
المشكالت الداخلية والخارجية؛ لتحقيق التفوق والتميز المستمر للمؤسسة على المنافسين والموردين 

  .والمشترين وغيرهم
ن على العمل الدءوب والمستمر للتعرف على وتحليل واكتشاف وًوعمليا يحرص المسئول    

ومن خالل هذا الفصل يتناول البحث مفهوم . والمحافظة واالستثمار في الميزة التنافسية للمؤسسة
 يزةالمختلفة التي أسندت للمالتنافسية وأنواعها، من ثم يتناول مفهوم الميزة التنافسية والتعريفات 

 وكذلك مصادر اكتساب الميزة ، الميزة التنافسية عناصرالتنافسية، لننطلق بعدها إلى تحديد
كذلك تحديد استراتيجيات  أنواعها ومعايير الحكم على جودتها،  وبعدها نتطرق إلى،التنافسية

  .معوقات اكتساب الميزة التنافسية إلى ونصل أخيرا، وأهداف المنافسين
  

  :يةمفهوم التنافس 3.1
  

، كونه ال يخضع لنظرية اقتصادية عامة، وقد كان  النسبيةيمتاز مفهوم التنافسية بالحداثة
 التي عرفت عجزا كبيرا في الميزان التجاري للواليات ،1987- 1981  له خالل الفترةأول ظهور

الهتمام وزيادة حجم الديون الخارجية، وظهر ا) تبادالتها مع اليابان خاصة في(المتحدة األمريكية 
ًمجددا بمفهوم التنافسية مع بداية التسعينات كنتاج للنظام االقتصادي العالمي الجديد وبروز ظاهرة 

  .)Geneva)، 1999، P2العولمة، وكذا التوجه العام لتطبيق اقتصاديات السوق
 ويتداخل مفهوم التنافسية مع عدة مفاهيم أخرى، من بينها النمو والتنمية االقتصادية وازدهار

 تحديد تعريف دقيق ومضبوط للتنافسية، إضافة إلى عامل مهم أال وهو بعص وهذا ما ي،الدول
 ثم ،ديناميكية التغير المستمر لمفهوم التنافسية، ففي بداية السبعينات كانت ترتبط بالتجارة الخارجية

رتبطت فا التسعينيات، أما في سنوات الثمانينياتارتبطت بالسياسة الصناعية خالل سنوات 
 وحاليا تنافسية الدول تعني مدى قدرتها على رفع مستويات معيشة .بالسياسة التكنولوجية للدول

  .)65،ص2005الطيب، (مواطنيها
لقد اختلف معظم االقتصاديين والهيئات االقتصادية الدولية على تحديد مفهوم محدد ودقيق 

ية السعر والتجارة، ويستعمل للتنافسية، فينطلق بعضهم من مفهوم ضيق ويختصرها في تنافس
البعض اآلخر مفهوم أوسع يكاد يشمل جميع مناحي النشاط االقتصادي، وهذا ما يظهر جليا في 

  . المستعملة لقياس القدرة التنافسيةالتعداد الكبير للمؤشرات
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وقد وقع تحول في المفاهيم، فمن مفهوم الميزة النسبية وتتمثل في قدرات الدولة من موارد 
سمح لها بإنتاج رخيص وتنافسي، ي الذيالمناخ والموقع الجغرافي وة واليد العاملة الرخيصة، طبيعي

 وتتمثل في اعتماد الدولة على التكنولوجيا والعنصر الفكري في اإلنتاج، ،إلى مفهوم الميزة التنافسية
النسبية تصبح  مما جعل العناصر المكونة للميزة ؛نوعية اإلنتاج وفهم احتياجات ورغبات المستهلك

  .غير فاعلة وغير مهمة في تحديد التنافسية
  
  : أهم تعريفات التنافسية3.1.1

  
  :تعريف التنافسية حسب المؤسسات 3.1.1.1

  
يتمحور تعريف التنافسية للشركات حول قدرتها على تلبية رغبات المستهلكين المختلفة، وذلك 

 النفاذ إلى األسواق الدولية، فالتعريف بتوفير سلع وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خاللها
القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر  ":البريطاني للتنافسية ينص على أنها

 ت وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المنشا،المناسب وفي الوقت المناسب
  .)4، ص 2001عدنان،( " األخرى
  
  :ف التنافسية حسب قطاع النشاطتعري 3.1.1.2

  
تعني التنافسية لقطاع ما قدرة المؤسسات المنتمية لنفس القطاع الصناعي في دولة ما على 
تحقيق نجاح مستمر في األسواق الدولية دون االعتماد على الدعم والحماية الحكومية، وهذا ما 

ً بدقة فمثال قطاع صناعة يؤدي إلى تميز تلك الدولة في هذه الصناعة، ويجب تحديد القطاع
 صالت ال يمكن خلطه مع قطاع اإللكترونيات، ألن مجاالت وظروف اإلنتاج تختلفاالمو
  .)4،ص 2001عدنان،(

  
  :تعريف التنافسية على مستوى الدول 3.1.1.3

أهتم الكتاب واالقتصاديون وكذا المنظمات والهيئات الدولية بتعريف التنافسية على مستوى 
 تعريف التنافسية على مستوى المؤسسات وقطاع النشاط، لذلك نجد أن هناك العديد الدول أكثر من

 من التعريفات وتختلف حسب الزاوية التي ترى منها التنافسية وسنتطرق ألهم هذه التعريفات
  .)12ص،2001عدنان،(
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  :تعريف المجلس األمريكي للسياسة التنافسية 3.1.1.4
لدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس في األسواق العالمية قدرة ا"يعرف التنافسية على أنها 

  .)Geneva)، 1999، P2 "وفي نفس الوقت تحقق مستويات معيشة مطردة في األجل الطويل
 

  :تعريف المجلس األوربي ببرشلونة 3.1.1.5
القدرة " تنافسية األمة على أنها 2000عرف المجلس األوربي في اجتماعه ببرشلونة سنة 

سين الدائم لمستوى المعيشة لمواطنيها وتوفير مستوى تشغيل عالي وتماسك اجتماعي على التح
  .)Geneva، 1999، P2   ( وهي تغطي مجال واسع وتخص كل السياسة االقتصادية

 

  :)OCDE( تعريف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 3.1.1.6
المدى الذي من  ":على أنهاالتنافسية  )OCDE(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  تعرف

خالله تنتج الدولة وفي ظل شروط السوق الحرة والعادلة، منتجات وخدمات تنافس في األسواق 
 ."العالمية، وفي نفس الوقت يتم تحقيق زيادة الدخل الحقيقي ألفرادها في األجل الطويل

)OCDE،2005(  
ة تتمثل في قدرة المؤسسات المستعرضة آنفا في نقاط مشترك التعريفاتغلب أتشترك وعلية 

على النفاذ إلى األسواق الخارجية بمنتجات عالية الجودة وبأقل التكاليف، وأن يظهر أثر ذلك في 
تحسن الناتج الداخلي الخام والذي بدوره يزيد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لذلك فإننا 

درة الحكومات على توفير ظروف التنافسية هي ق"نحاول إعطاء تعريف للتنافسية يتلخص في 
مالئمة تستطيع من خاللها المؤسسات العاملة في إقليمها النفاذ بمنتجاتها إلى األسواق الخارجية، 

  ".بغية زيادة نمو معدل الناتج الداخلي الخام
  

  :أنواع التنافسية 3.1.2
  ):45، ص2005الطيب،(تميز العديد من الكتابات بين عدة أنواع من التنافسية، وهي 

 فالبلد ذو التكاليف األرخص يتمكن من تصدير السلع إلى :تنافسية التكلفة أو السعر •
  . ويدخل هنا أثر سعر الصرف،األسواق الخارجية بصورة أفضل

 باعتبار أن حدود التنافسية معرفة  بالعديد من العوامل غير :التنافسية غير السعرية •
مون عن المكونات غير السعرية في التقنية وغير السعرية، فإن بعض الكتاب يتكل

   .التنافسية
 وتشمل باإلضافة إلى النوعية والمالئمة عنصر اإلبداع التكنولوجي، :التنافسية النوعية •

فالبلد ذو المنتجات المبتكرة وذات النوعية الجيدة، و األكثر مالئمة للمستهلك وحيث 
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 تصدير سلعة حتى ولو المؤسسات المصدرة ذات السمعة الحسنة في السوق، يتمكن من
 .كانت أعلى سعر من سلع منافسة

 . حيث تتنافس المشروعات من خالل النوعية في صناعات عالية التقنية:التنافسية التقنية •
  
   :التنافسيةالميزة تعريف  3.2

تحديد مفهوم التنافسية أو الميزة التنافسية،  ، صعوبة فيوالمختصينالباحثين يالقي معظم   
  . لهاالتعريفات وسنقوم بسرد أهم ،االقتصادي ب وجهة نظره ورأيه، وتوجههفكل عرفها حس

  
 مجموعة المهارات والتكنولوجيات، والموارد :التنافسية على أنها الميزة" على السلمي"عرف  3.2.1

،ص 2001،السلمي(: تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها، لتحقيق أمرين أساسيين والقدرات، التي
14(  
 .للعمالء، أعلى مما يحققه المنافسون قيم ومنافعإنتاج  -1

  .بين المنظمة ومنافسيها ، فيماواإلخالفتأكيد حالة من التمييز  -2

  :من هذا التعريف نستنتج النقاط التاليةو
 كالمواد األولية :الطابع المادي  عدة عوامل ذاتامتزاج من تنشأالميزة التنافسية  �

   .والقدرات المهارات، وذات الطابع البشري كةوالتكنولوجي

  .التنسيق، بين هذه العناصر ضرورة وجود �

تأكيد و إنتاج منافع للزبائن،:( أساسيين  الميزة التنافسية من أجل تحقيق هدفيناكتسابيتم  �
  ).حالة من التميز

المنظمة تحقق الميزة، عندما يمكنها تطبيق اإلستراتجيات " :أن  Barney)بارني( ويرى 3.2.2
ال   يمكن للمنافسين الحاليين، أو المرتقبين تطبيقها وعندماوالتييمة للمستهلك، الق التي تخلق

   ."تن أن يحصلوا على منافع تطبيق تلك اإلستراتيجياييستطيع هؤالء المنافس
  :من التعريف السابق نستخلص النقاط التالية  
  .لميزة التنافسية تتعلق أساسا، باإلستراتيجيات الحديثةا �

  .للمستهلك راتيجيات، خلق القيمة المضافةهدف هذه اإلست �

 منافع إستراتيجياتهم .ين في كسبيوقد تتكون الميزة التنافسية، إثر إخفاق المنافسين الحال �
  .الخاصة
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تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف  :M.Porter   & Dayوقال 3.2.3
ل المنافسين، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا المستعملة من قب أكثر فعالية من تلك طرق جديدة

  .ًاالكتشاف ميدانيا، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع
أن الميزة التنافسية، ال تختص   Dayو Porter )بورتر و دى (  وضمن هذا اإلطار، يرى 

سسة أن تخلقها من القيمة التي استطاعت المؤ ٕبالدولة وانما بالمؤسسة، فهي تنشأ أساسا
أقل بالنسبة ألسعار المنافسين، بمنافع متساوية، أو  بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار .لزبائنها

 بتقديم منافع منفردة في المنتج، تعوض بشكل واعي الزيادة السعرية المفروضة
)Day،Porter،1998(.  

   :يلي من التعريف نستنبط ما
 .، السعر األقل، المنافع األكثرتأخذ الميزة التنافسية، عدة أشكال أهمها �

  .بالمؤسسة فقط الميزة التنافسية تختص �

 المجال، إذ يمكن تعريفها بتنافسية  أن الميزة التنافسية، يختلف تعريفها حسب:آخرونويرى  3.2.4
  .)56ص، 2001عدنان، (المؤسسة، القطاع وتنافسية الدولة

 من خالل إنتاج سلع وخدمات هي قدرة المؤسسة على تحقيق منافع: المؤسسة تنافسية  - أ
عالية، توجه للمستهلك بشكل أفضل من المنافسين وأكثر فعالية منهم، وبسعر  ذات جودة
 .وقت مناسب بأكثر ربحية مناسب وفي

أو  معين، سواء الزراعي  مؤسسات قطاعهتعبر عن مدى استطاع: تنافسية القطاع   - ب
وتقاس تنافسية . العالمية سواقالصناعي، أو الخدماتي، على تحقيق نجاح مستمر في األ
 األجنبي االستثمارومحصلة  القطاع من خالل الربحية الكلية للقطاع، الميزان التجاري له

  .المباشر الداخل والخارج، وغيره

وتعكس قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر، لمستوى : تنافسية الدولة   - ت
  .ا يضمن هذا النموتحسين اإلنتاجية مم أفراده، وذلك من خالل  دخل

 

ًأكثر داللة واقناعا ألنه يركز على جوهر الميزة  Dayو  M.Porter )بورتر و دى ( ّإن تعريف  ٕ
 وهو اإلبداع، أما التعريف الثاني فيركز على خلق القيمة للعميل، في حين التعريف التنافسية أال

  .التنافس جيةإستراتي يركز على أحد مصادر الميزة التنافسية والمتمثل في األول
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  :تطور مفهوم القدرة التنافسية 3.3

ًالتي اعتبرت المؤسسة نظاما ) 1945سنة  ("تحليل الحالة "منذ ظهور المقاربة النظامية
ًمفتوحا على المحيط يؤثر فيه ويتأثر به، تحولت القدرة التنافسية للمؤسسة من المفهوم القائم على 

، الجودة وزيادة التكلفةلتحكم في التكاليف وبالتالي تخفيض الميزة النسبية التي تعني قدرتها على ا
إلى المفهوم القائم على الميزة التنافسية التي تنشأ من مجموع وظائفها المرتبطة بتصميم وتصنيع 
 وتوزيع وتطوير منتجاتها، بشرط أدائها بعض هذه الوظائف أو كلها بشكل أفضل من منافسيها

(Porter,1986).  

 والتي ، المؤسسةلدىقدرة التنافسية تمثل خاصية أو مجموعة خصائص تتوفر ومن ثم فإن ال
  .ًتسمح لها بالحصول على حصة من السوق تمكنها مستقبال من النمو

وهذه القدرة التنافسية تتميز بكونها ذات طابع ديناميكي متطور مرتبط بالخصائص الداخلية 
وظائفها، وكذا بمدى إلمامها وتكيفها مع محيطها للمؤسسة من حيث بنيتها ونظام معلوماتها وفعالية 

 . األفضل للمعلومات التي تكفل لها اكتساب ميزة تنافسية دائمةاالستغاللالخارجي عن طريق 
(Porter,2003). 

  

  مصادر الميزة التنافسية 3.4

  :)2003،زبيري( تكتسب المؤسسة ميزة تنافسية عن طريق

  . أفضل من منافسيهاتخفيض التكاليف بأداء وظائفها بكفاءة •
  .اإلبداع، الجودة، الخدمات المرفقة:  أو الخدمة المقدمة من حيثالمنتجالتميز في  •

  :هتان الطريقتان تسمحان للمؤسسة باكتساب ميزة تنافسية والمحافظة عليها خاصة إذا اقترنت بـ

  .خلق حواجز أمام المنافسين، كالتحكم في قنوات التوزيع لعمالء أوفياء -
 التطور التقني واإلبداع السريع لمنع المنافسين من تقليد التكنولوجيا استغالل -

  .المستعملة
  .التحكم في آجال اإلنجاز بالنسبة لإلنتاج، التوزيع -
المناسب  والمتوقعتحليل طبيعة وامتداد البيئة التنافسية للمؤسسة  -

 .)Jean،1993(فيها
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  :عوامل القدرة التنافسية 3.5
القدرات التطويرية  سية للمؤسسة من عوامل كثيرة متفاوتة األهمية، أهمهاتتكون القدرة التناف

  .)Percerou،1998 ترجمة رباح،(. واإلنتاجية والتسويقيةكفائت العمليات، الجودة، يةاإلبداعو

  

  :اإلبداعيةو  التطويريةالقدرات 3.5.1

ات، فإنها طالما أنه ليس بإمكان المؤسسة تقديم منتوج يرضي جميع الرغبات وفي كل األوق
مضطرة إلى إحداث تغييرات في خصائص ومواصفات منتوجها حتى يتمكن من مسايرة تغير أذواق 

  :ًورغبات المستهلكين والحصول عل حصة أكبر من السوق، وهذه العملية تعتمد أساسا على

منتج  إلى آراء المستهلكين حول واالستماعدراسة السوق لمعرفة الطلب الحالي أو المحتمل  �
  .أتي ذلك إال بوجود نظام معلومات فعالتسسة، وال يالمؤ

ًالخبرة التكنولوجية للمؤسسة، باعتبار اإلبداع نقطة تقاطع بين ما هو ممكن تكنولوجيا وما  �
ًهو مقبول اجتماعيا  واقتصاديا ً.  

تحسين :  جديدة بل يشملجاتوال يقتصر دور اإلبداع على تقديم منت ،و يرى الباحث بأنه
  .، زيادة اإلنتاجية، تخفيف معاناة العمال، استبدال وسائل اإلنتاج بأخرى أسرع وأكفأتالمنتجاجودة 

  

  :"الجودة"القدرات اإلنتاجية 3.5.2

   الجودة واإلنتاجية:تظهر القدرة اإلنتاجية من خالل عنصرين أساسيين هما
  

   :الجودة 3.5.2.1

رفها الجمعية  على تلبية حاجاته ورغباته وتعالمنتجوهي في نظر المستهلك تتمثل في قدرة 
 أو خدمة التي تؤثر على قدرته في منتج مجموعة خصائص «األمريكية للمراقبة والجودة بأنها 

  )Percerou،1984( »  الحاجات المعبر عنها والضمنية إشباع

  وبالتالي فجودة المنتوج ترتبط بخصائصه الناتجة من مكوناته، وكذلك بالخدمات المرافقة 
  :  في المؤسسة على ثالث وسائلله، ويرتكز تسيير الجودة

  .جمع المعلومات وتحليلها لمعرفة حاجات ورغبات الزبائن •
  .اإلبداع لتجسيد المواصفات التي يطلبها الزبائن في المنتوج •
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 إرضاء الزبائن عن طريق إنتاج السلعة بالمواصفات التي يرغب فيها وتسليمها في الوقت •
  .بالسعر المناسب والمكان

   تنامي القدرة التنافسية للمؤسسات اليابانية، من خالل ًام بالجودة أساسوقد شكل االهتما
التي حققت نجاحها بفضل نظام المعلومات الذي يوفر لها المعلومات عن المحيط " حلقات الجودة "

ج  من منظور كل من المستهلك والمنتالمنتجالداخلي والخارجي للمؤسسة، ويسمح بتحليل جودة 
  .حدوالمنافس في آن وا

  

   :اإلنتاجية 3.5.2.2

 ويعبر عنها بالنسبة ،ستخدام مواردهااًتعتبر اإلنتاجية معيارا لقياس مدى كفاءة المؤسسة في 
المدخالت، ومن ثم فإن رفع اإلنتاجية يعتبر من األهداف الرئيسة للمؤسسة،  بين المخرجات و

سة خالل سلسلة زمنية كما أنها تستخدم في المقارنة الداخلية لمعرفة اتجاه تطور إنتاجية المؤس
معينة، وفي المقارنة الخارجية مع المؤسسات المشابهة لمعرفة ما إذا كانت في المستوى 

   .المطلوب، أم يجب عليها تحسين إنتاجيتها لتنمية قدرتها التنافسية

بتوفر   المؤسسة نظام معلومات يسمح فيتوفريوال يمكن القيام بهذه المقارنات ما لم 
  .)23، ص 2003زبيري،( .فية والجيدة عن محيطها الداخلي والخارجيالمعلومات الكا

  

  القدرات على كفاءة العمليات 3.5.3

 تحسينات جوهرية فـي عمليـات المؤسـسات، وبالتـالي تحقيـق الميـزة إحداث إلى تؤدي كفاءة العمليات
 إلـىوجـه المعلومـات علـى فلـسفة الت التنافسية مستعينة في ذالك بنظم معلومات متطورة، وترتكز نظم

 في يساعد كما هذه، تكاليف تقليل طريق عن فاعلية حيث يمكن عرض الخدمات على أكثرالتسويق 
 علـى ةالمعتمـد  التـصنيعيةالعمليـات تكنولوجيـا اسـتخدام ذلـك أمثلـة ومـن  .دماتخـال و نتجـاتمال متقـدي

  ).2005،يحيى. (الحاسوب
  

  :قدرات الترصد  3.5.3.4  

نافسية للمؤسسة يتطلب منها المتابعة المستمرة أو الدائمة لما إن المحافظة على القدرة الت
وهذا من أجل معرفة وفهم طبيعة التطورات والتغيرات الحادثة فيه، والتي تشكل ، يجري في محيطها

ًإما فرصا للنمو ينبغي استغاللها أو تهديدات يتعين تجنبها أو الحد من آثارها السلبية عليها، وذلك 
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ٕ وارسالها إلى وتخزينهالوسائل واألساليب الممكنة لجميع المعلومات ومعالجتها  جميع اباستعمال
ًويجب أن تكون عملية الترصد مسارا . المعنيين بها التخاذ القرارات التصحيحية أو اإلستراتيجية

، المنافس :شامال وجماعيا يقوم به جميع من في المؤسسة ويغطي جميع عناصر المحيط الخارجي
ً عمال دائما ومستمراباعتبارهوهو يختلف عن دراسة السوق …موردين، التكنولوجياالزبائن، ال ً ً 

  ).30، ص 2003زبيري،(
  

   :أنواع الميزة التنافسية 3.6
  
   :ميزة التكلفة األقل 3.6.1   

المنتجة  لمؤسسة ما أن تحوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها المتراكمة باألنشطة يمكن
مراقبة عوامل تطور   نظيرتها لدى المنافسين، وللحيازة عليها يتم االستناد إلىللقيمة أقل من

يكسب المؤسسة ميزة التكلفة  التكاليف، حيث أن التحكم الجيد في هذه العوامل مقارنة بالمنافسين
 التعلم هو نتيجة للجهود المتواصلة والمبذولة من أن إذ: األقل، ومن بين هذه العوامل مراقبة التعلم

 لذلك يجب أال يتم التركيز على تكاليف اليد العاملة .سواءد قبل اإلطارات والمستخدمين على ح
إلى تكاليف النفايات واألنشطة األخرى المنتجة للقيمة، فالمسيرون  فحسب، بل يجب أن يتعداه

 جهيزاتالتعلم وتحديد أهدافه، وليتم ذلك يستند إلى مقارنة درجة التعلم بين الت مطالبون بتحسين

  .)67ص، 2001،السلمي( والمناطق ثم مقابلتها بالمعايير المعمول بها في القطاع
  

   :ميزة التميز 3.6.2
 تتميز المؤسسة عن منافسيها عندما يكون بمقدورها الحيازة على خصائص فريدة تجعل

 واملإلى عوامل تدعى ع االستناد يجب الحيازة على هذه الميزة  تتمالزبون يتعلق بها، وحتى 

معين، عندما  بحيث قد تنجم خاصية التفرد لنشاط: التفرد، والتي نميز من بينها التعلم وآثار بثه
تعلمها، ومن ثم فإن التعلم  يمارس التعلم بصفة جيدة، فالجودة الثابتة في العملية اإلنتاجية يمكن

  .)2001،السلمي( متواصل الذي يتم امتالكه بشكل شامل كفيل بأن يؤدي إلى تميز
  

 

  :نظم المعلومات والميزة التنافسية 3.7
تعمل نظم المعلومات على تحقيق الميزة التنافسية المؤكدة و ذلك من خالل ما تقدمه من   

المصدر الخارجي للميزة التنافسية ( معلومات عن قوى المنافسة الرئيسة في البيئة الخارجية 
  ).2006،يمينةزاهي، ( والمعلومات الخاصة بأنشطة سلسلة القيمة
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   :Value Chain  Model  ذج سلسلة القيمةونم 3.7.1  
 هو تكنيك يستخدم لتحليل األنشطة الرئيسة porterنموذج سلسلة القيمة الذي قدمه   

 وبالتالي ، وذلك بهدف تحليل المصدر الداخلي للميزة التنافسية،واألنشطة الداعمة في المنظمة
  . ودة حاليا أو المحتملةتحديد عناصر القوة والضعف الداخلية الموج

وتعتبر المنظمة من منظور سلسلة القيمة عبارة عن سلسلة من األنشطة التي تضيف قيمة إلى 
  .منتجاتها وخدماتها

كل نشاط يتطلب أيضا فهم وتحليل تكلفتها ومتابعة التكلفة وتحديد  )3.1(  شكلتحليل قيمة
وتحقق المنظمة . جات من منتجات وخدماتمصادرها وذلك الرتباط هذا التحليل بقياس قيمة المخر

 أكبر من )وهي حصيلة القيمة المضافة لكل أنشطة األعمال(أرباحا عندما تكون قيمة المخرجات 
 (3.1)التكاليف التي تحملتها المنظمة نظير كل أنشطة سلسلة القيمة كما هو واضح في الشكل 

  ):2003الكردي،(
  

  : الرئيسية و األنشطة الداعمةيتكون نموذج سلسلة القيمة من األنشطة
  

  : وهي كما يليه وتتكون من خمسة أنشطة رئيسي:األنشطة الرئيسية: ًأوال
  

وتعني كل األنشطة ذات العالقة بنقل  :Inbound Logisticsاإلمدادات الداخلية  1
واستالم وتحريك وتخزين ومناولة المواد وعناصر المدخالت األخرى الالزمة للنظام 

  .اإلنتاجي
كل األنشطة الصناعية و غيرها الخاصة بتحويل المدخالت  :Operationsعمليات ال 2

  ).منتجات و خدمات(إلى مخرجات 
يرتبط هذا النشاط بحقل إدارة  :Marketing and Salesالتسويق و المبيعات  3

التسويق وما يتضمن ذلك من تخطيط استراتيجي للمزيج التسويقي وتنفيذ الوظائف 
األنشطة اإلدارية الداعمة لعمل نظام  جميع فيتتمثل هذه الخدمات .التسويقية األخرى

 بما في ذلك وظائف التوجيه والتنسيق ألنشطة المحاسبة والمالية ،األعمال في المنظمة
 (Porter,2003) .في المنظمة

 التي تبقى و تحسن من قيمة المنتج، األنشطة Customer :Serviceخدمات الزبائن  4
 قطع الغيار، ترقية وتطوير، إدارةد الصيانة، تركيب، تصليح، خدمة ما بع: تتضمن

 .تدريب على المنتج
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 للحصول على منتج تام الصنع األنشطةتتطلب  :Outbound Logisticsالمخرجات   5
  .نقل تخزين، انجاز الطلب، توزيع المنتج،: للزبائن

  
  

  حيث يوضح نموذج سلسلة تحليل القيمة )3.1(شكل ل
  
  

  )3.1شكل،(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :األنشطة الداعمة :ًثانيا
وهي أنشطة تحسين المنتج، : Technology Developmentتطوير التكنولوجيا  1

 والمدخالت التكنولوجية ، والمعرفة بإجراءات العملة،المعرفة بالتقنيوتصميم المنتج، و
  (Porter,2003) .الضرورية لكل نشاط في سلسلة القيمة
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شراء الموارد يعني أنشطة توفير : Procurement Of Resources الموارد شراء 2
مع ضمان توفير ) مادة خام، أجزاء، مكونات، طاقة(موارد عمل النظام من مدخالت 

 (Porter,2003) .موارد المعرفة الضرورية بوسائل مختلفة

 Administrative Coordination andخدمات الدعم و التنسيق اإلداري  3

:Support Services  

ارتباط األنشطة : Human Resources Managementدارة الموارد البشرية إ 4
 .، االحتفاظ وتعويض الموظفين والمدراء"التعليم"التطوير : بالتجديد

 

 :تأثير نظم المعلومات على سلسلة القيمة 3.7.1
والداعمة  الرئيسةتؤثر نظم المعلومات على سلسلة القيمة من خالل اندماجها مع األنشطة   
) بمختلف أنواعها( وفي بعض الحاالت تستخدم نظم المعلومات ،كون منها سلسلة القيمةالتي تت

ٕكأدوات فعالة لدعم واسناد األنشطة الرئيسة التي تضيف قيمة إلى منتجات وخدمات المنظمة 
باإلضافة إلى أدوارها في تخطيط و تنفيذ األنشطة المساندة على مستوى خدمات الدعم و التنسيق 

  ).1998،جراهام كورتيس(دارة الموارد البشرية، تطوير التكنولوجيا ودعم وظيفة الشراءاإلداري، إ
تتولى تنفيذ  )ومن بين أهم أنواعها نظم المعلومات اإلستراتيجية(إن نظم المعلومات   

األنشطة الداعمة في سلسلة القيمة من خالل نظم المعلومات التي تستند على شبكة المنظمة 
تدفقات األعمال المنسقة باإلضافة إلى دعم أنشطة إدارة الموارد البشرية من خالل الداخلية إلدارة 

وينطبق . نظم معلومات الموارد البشرية وهي من النظم الوظيفية المهمة لنظام المعلومات اإلداري
نفس األمر على وظائف تطوير التكنولوجيا من خالل استخدام النظم التي تستند على شبكة 

ارجية ألنشطة الهندسة والتصميم بالحاسوب وكذلك على وظيفة الشراء حيث تمكن نظم المنظمة الخ
المعلومات المستندة على الويب من تخطيط وتنفيذ أنشطة التجارة اإللكترونية إذا كانت هذه النظم 

 Data Warehouseترتبط بموقع المنظمة اإللكتروني مع وجود قاعدة بيانات أو مستودع بيانات 
  ).1998،جراهام كورتيس( .ومعالجة بيانات أنشطة التجارة اإللكترونيةلتخزين 
 فمن المالحظ وجود أنماط مهمة ،أما على مستوى دعم األنشطة الرئيسة في سلسلة القيمة  

 أو إدارة ،من تقنيات نظم المعلومات المستخدمة في مجاالت وتطبيقات إمداد المنظمة بمداخالتها
 أو دعم نظام المخرجات من ،ة باستخدام نظم التصنيع المرنة بالحاسوبوتنفيذ العمليات اإلنتاجي

 أو بنقاط البيع اإللكتروني والمعالجة الفورية ،خالل ربط هذا النظام بنظم المعالجة التحليلية الفورية
  . وألنشطة التسويق والمبيعات، وهكذا بالنسبة لخدمات الزبائن،ألوامر الشراء

التي تربط المنظمة   نظم المعلومات التنظيمية المتداخلةوفي بعض األحيان تستخدم  
وكذلك من خالل استخدام تكنولوجيا  ، من خالل تقنيات شبكاتوالمشتريين والموزعينبالموردين 
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 ومستودعات البيانات حيث يوضع المزود في شركة موزع Client/Server الزبون/  المزود
الصيدليات المستفيدة لتقديم طلبات شراء األدوية األدوية مثال ويربط المزود بمحطات عمل في 

  .بشكل مباشر وعلى الخط المفتوح
وهكذا نجد أن لنظم المعلومات تأثير جوهري على سلسلة القيمة سواء من خالل تأثيرها   

 أو من خالل ما تحدثه من تحويل في أسلوب تنفيذ ،التكويني على األنشطة الرئيسة والداعمة
 فالعنصر المادي ،وعنصر معلومات كل نشاط في سلسلة القيمة عنصر ماديإن ل. أنشطة القيمة

يضم المهام المادية المطلوبة لتنفيذ النشاط أما عنصر المعلومات فيتضمن كل مهام معالجة 
و تلعب نظم المعلومات دورا مهما في . ٕالبيانات وانتاج المعلومات الضرورية لتنفيذ نشاط القيمة

إلسناد فمثال يمكن لنظم أتمتة المكاتب أن تساعد في تسهيل التفاعل بين تعزيز أنشطة الدعم وا
كافة المستويات التنظيمية في المنظمة من خالل استخدام البريد اإللكتروني و البرامج التطبيقية 

 كما تساهم نظم مساندة القرارات في دعم عمليات اتخاذ القرارات الخاصة باألنشطة ،األخرى
  ).1998 ،جراهام كورتيس( التي تتكون منها سلسلة القيمةالرئيسة والداعمة

  
  : نظم المعلومات و االستراتيجيات التنافسية العامة3.8
وهذه .  ثالث استراتيجيات عامة يمكن أن تحقق للمنظمات ميزة تنافسية مؤكدةPorter يقترح

  :االستراتيجيات هي 
  

  Coast Leadership Strategy: إستراتيجية قيادة قلة التكاليف 3.8.1
وهي اإلستراتيجية التي تضع المنظمة كأقل المنتجين تكلفة في قطاع الصناعة وذلك من   

إن المنظمة التي تستطيع تحقيق قيادة . خالل االستثمار األمثل للموارد واإلنتاج بمعايير عالمية
  .(Porter,2003) التكلفة ستكون فوق متوسط اإلنجاز في الصناعة

دارية على مختلف أنماطها الرئيسة تستطيع أن تساهم في تخفيض تكاليف إن نظم المعلومات اإل
  .اإلنتاج، التخزين، التسويق، النقل والتوزيع وخدمات ما بعد البيع

فإذا أخذنا نظم المعلومات المصرفية التي تستند على شبكة اإلنترنت وتستخدم تقنيات األعمال 
 يمكنها ببساطة توفير e-Bankingلكترونية  والمصارف وصوال إلى المصارف اإل،اإللكترونية

بسبب مزايا استخدام شبكة اإلنترنت، ، الجهد والوقت والتكلفة للعملية المصرفية على مدار اليوم
  .وضمان التسليم الفوري للخدمة في الوقت الحقيقي
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  إستراتيجية التمييز  3.8.2
 في و،نائية في مجال الصناعةوهي إستراتيجية البحث عن التميز، اإلنفراد بخصائص استث  

ضوء هذه اإلستراتيجية تسعى المنظمة إلى تكوين صورة ذهنية محببة حول منتجاتها وخدماتها نظرا 
  .صورة الحسنة للمنظمة بين المستفيدين والزبائناللمزاياها الفريدة و

ميع إن وجود نظم معلومات مصرفية مشبوكة على موقع خدمات مصرفية إلكترونية متكاملة لج
الزبائن يعني وجود فرادة وتميز في توليفة الخدمات المصرفية المقدمة لزبائن المصرف ذلك ألن 
تسهيالت العمل المصرفي اإللكتروني يوفر الوقت والجهد والمال للزبائن من جهة والمصرف من 

  .(Porter,2003)جهة أخرى كما تدل جميع الدراسات الميدانية التي أجريت في هذا الصدد
  

 Focus Strategy التركيز –ستراتيجية إ 3.8.3

 أو ،ساس اختيار مجال تنافسي في داخل قطاع الصناعةإلى أتستند هذه اإلستراتيجية    
نشاط أعمال بحيث يمكن التركيز على جزء معين من السوق وتكثيف نشاط المنظمة التسويقي في 

 في هذا ،صة المنظمة السوقية ومنعهم من التأثير في ح،هذا الجزء والعمل على استبعاد اآلخرين
السياق يمكن أن توفر نظم المعلومات اإلدارية معلومات ثمينة حول ربحية قطاعات سوقية معينة 
لتمكين المنظمات من تصميم وتسويق منتجات وخدمات تتوافق مع احتياجات ورغبات هذه 

  ).1998،جراهام كورتيس( .القطاعات السوقية المشخصة
 واستكشاف ،دم تساهم نظم المعلومات في تعزيز فرص األعمال الجديدةباإلضافة إلى ما تق  

 وهنا البد أن نشير إلى أن منظمات األعمال الكبيرة ال تنتظر الفرص في بيئة ،الفرص الجديدة
 بل هي في معظم األحيان تبحث عنها وتخصص موارد ضخمة لخلق الفرصة واستثمارها ،األعمال

  . امتالكها من خالل الدخول بتكنولوجيا جديدة إلى السوقوتعظيم المنافع المترتبة على
وأخيرا تفيد نظم المعلومات في تحقيق التعاضد االستراتيجي وفي تطبيق مفهوم التعاضد   

 هو األثر الناتج عن تشكيل حزمة من Synergyإن التعاضد . الداخلي والخارجي بكفاءة وفعالية
 أعمال في داخل المنظمة، أو بناء عالقات وارتباطات االرتباطات الجديدة بين أنشطة أو مجاالت

ويتحقق  .  والتي تعمل في نفس السوق المستهدف،مع منظمات أخرى في نفس ميدان الصناعة
األثر الناتج عن التعاضد بحجم القيمة المتحققة من خالل تكوين روابط من داخل نظام القيمة بين 

  .ن ارتباطاتها كانت من نمط آخر مختلف عن السابقاألنشطة التي لم تكن مترابطة من قبل أو أ
إن تطبيق مفهوم التعاضد في مجال أنشطة األعمال بصورة عامة يعني دائما أن المنظمة   

 وهي أكبر من مجموع األجزاء ،ككل متكامل من نظم وظيفية فرعية بما في ذلك نظم المعلومات
 من حيث التأثير 5=2+2 المفهوم ببساطة بأن ويمكن التعبير عن هذا. والمكونات الوظيفية الفرعية
  )2003،بورتر. (وتفاعل المكونات بالنتيجة
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  :إستراتيجية نظم المعلومات 3.9
  

وهي التي تركز على تحديد : Information Systems Strategyإستراتيجية نظم المعلومات 
مة، إذ ينصب التركيز نظم المعلومات المطلوبة، التي يجب تقديمها لتحقيق أهداف إستراتيجية المنظ

هنا على تحديد المعلومات المطلوبة، والتأكد من أن إستراتيجية النظم تسير جنبا إلى جنب مع 
إستراتيجية المنظمة حيث تستخدم تقنية المعلومات؛ لتقليل تكلفة عنصر المعلومات في كل نشاط 

 عدة أنشطة يرتبط وتخفيض التكاليف الكلية بشكل عام، وتتألف سلسة القيم في المنظمة من
بعضها ببعض؛ لذا ال بد من التنسيق بين تلك الروابط لضمان عمل تلك األنشطة بأقصى كفاءة 

 ومن أوضح صور ذلك حالة التصنيع وقت الطلب، إذ يتطلب هذا المنهج في اإلنتاج أن ،ممكنة
وائد، ومن أمثلة يتم إدخال مخرجات كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج في المرحلة التالية بدون ف

ًالتصنيع بالتخلص أوال من تكاليف العمال والمساحة المطلوبين للتخزين المؤقت، كما أنه : هذا النوع
  .ً رأس المال من بقائه معطال في بضائع تنتظر عمليات اإلنتاج الالحقةيحمي

ً ليضم أيضا شراء المدخالت المنهج إلى ما وراء حدود المنظمةيمكن الخروج من هذا و
فور ) العميل( والتي بدوها تنتج مخرجات تصل للزبون ،ًالتي تصل لتدخل عملية التصنيع فورا

أو تبادل البيانات  ةننظم إصدار الفواتير المؤتمحيث تستخدم ، )1998جراهام كورتيس، (تصنيعها 
ابط االلكترونية للروابط الخارجية، ومن الضروري لهذا المنهج في التصنيع أن يقوم بإدارة الرو

  .بكفاءة وذلك بوجود معلومات مقدمة من تقنية المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب
 فإنه من الضروري ؛ولفهم العالقات القائمة بين اإلدارة واإلستراتيجية التنافسية وتقنية المعلومات

- الهيكل التخطيطي : للنظام االستراتيجي، وذلك من خالل ما يدعىةالتعبير عن البنية الو صفي
:Framework هذه الهياكل أنواعً والذي هو عموما نموذج فكري وهمي دعم وجوده كثرة 

  :والمصنفة على النحو التالي
 Porter and Millers Framework)) ميالر(( و  ))بورتر(( الهيكل التخطيطي لـ 3.9.1

 بحيث أجابا على ،)1998(عام في وطوراه  )1985( استنتجه بورتر وميالر في عام   
؟ وقد استنتجا أن ذلك يتم من ًلتساؤل كيف تلعب المعلومات دورا في زيادة كفاءة المنظمة التنافسيةا

  :هي )2002شعبان،  (خالل ثالثة مجاالت
  . وبالتالي قواعد المنافسة،ر هيكل الصناعةّأن المعلومات تغي - 1

 .هدر وتساعد في تخفيض التكاليف وتقليل ال،أن المعلومات تخلق الميزة التنافسية - 2

ًتخلق المعلومات أعماال جديدة وأعماال ذات طلب مستقبلي - 3 ً وحتى أعماال جديدة ضمن ،ً

  .النشاطات القديمة
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 فقد قاما بتطوير هيكل تخطيطي ذي خمس خطوات ، أنفة الذكرتلمطروحاإلى اًواستنادا 
لقيم الدنيا  تمثل ا،الستثمار الفرص اإلستراتيجية التي توفرها تقنية المعلومات من خالل مصفوفة

 . واستخدامها فيما بعد لتحديد الدور الذي تلعبه هذه المعلومات،ببعضهاوالعليا للمعلومات المتعلقة 
تكمن الفكرة األساسية في تحديد كيف تستطع تقنية معلومات معينة تحسين الروابط المختلفة في 

 ).2002شعبان،( الخارجة سواء في العمليات الداخلية أو في األسواق )سابقة الذكر( سلسة القيم
 طتقيس االستخدام الفعلي أو المخط( بتحديد العالقة بين شدة المعلومات ييقوم الهيكل التخطيط

 والتي تقاس لكل رابط في السلسة على ،في السلسلة مقارنة مع محتوى المعلومات فيها) للمعلومات
قياس كل من هذين حدة، وفي معظم األحيان يقوم المختصون بإجراء تقديرات شخصية ل

  :على النحو التالي الخمس  اتويمكننا تلخيص الخطو المفهومين،
 وذلك من أجل كل رابطة في السلسلة، وان الشدة العالية ، تقييم شدة المعلومات:الخطوة األولى •

االعتماد  شديدي وخاصة إذا كان الزبائن أو الموردون ، للمنظمةر األكبةالفرصللمعلومات تعني 
  . وبالتالي يكون هناك احتمال لوجود الفرص اإلستراتيجية،لوماتعلى المع

 وذلك لمعرفة كيفية تأثير ، تحديد دور تقنية المعلومات في البنية الصناعية:الخطوة الثانية •
الزبائن والموردين والمنافسين باستخدام منظمة ما لتقنية المعلومات، وما هي ردود فعلهم المتوقعة 

  .تجاهها
  تحديد وترتيب الطرق التي تقوم تقنية المعلومات بموجبها بخلق الميزة:لثةالخطوة الثا •

  .من خالل عمليات التحليل والنماذج آللية تأثير بعض الروابط الخاصة في سلسلة القيمة. التنافسية
 وخاصة ، التحري عن كيفية توليد أعمال جديدة من خالل تقنية المعلومات:الخطوة الرابعة •

يتبادر إلى الذهن  وهذا  وقواعد المعطيات المشتركة الضخمة،،ات الحاسوبية الكبيرةلدى  توفر السع
  : التاليةطرح األسئلة

  ؟من ترويح هذا العمل )أو المحتمل تولدها(ما هي المعلومات المتولدة  - 1
 ؟ما هي المعلومات المتوفرة للبدء بالعمل الجديد - 2
 ةالقة بالمنتجات التي تقوم المنتظمهل تنصح تقنية المعلومات بإنتاج بنود جديدة ذات ع - 3

 ّبإنتاجها حالبا؟
 Develop A Plan for Taking Advantage of information :الخطوة الخامسة •

Technologyن عملية تطوير أ تتطلب االستفادة من الفرص اإلستراتيجية خطة ألداء األعمال، و
 .تقنيات فقطمثل هذه الخطة يجب أن تتحرك بدافع األعمال وليس بدافع ال

 

 Wiseman and Macmillan): ماكميالن(و) وايزمان(الهيكل التخطيطي لـــ  3.9.3

Framework 
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  دفاعيةت أربع استراتيجيار بور تتأضافا الستراتيجيا )1988(وكذلك في عام  )1984(في عام 
ت أسطرها هذه  التحالف الوقت ، وقاما بعدها بتشكيل مصفوفة مثل- النمو ) التجديد(االبتكار : هي

ما الخاليا فتعتبر أاالستراتيجيات الدفاعية أما األعمدة فتألفت من الموردين والزبائن والمنافسين، 
  .فالخاليا في عمود الزبائن   تقنيات المعلومات،تعن تطبيقا

  
  
  

) التخصيص بالجملة(تحت بنديمكن تصنيفه 
  .اتالمدعم بتقنية المعلوم

وبالتالي تعبر كل خليه عن االستراتيجيات 
    المتاحة

  .)2،3(الشكل. لقوة صناعية خارجية
  :ويبرز لدينا سؤال تطبيقي هام هو

  
كيف يمكن العثور على التطبيقات الالزمة لخاليا هذه المصفوفة؟ وقد استخدمت بعض الشركات  

 طريقة تات الالزمة، كما استخدمهذا النموذج من الهياكل التخطيطية في العثور على التطبيق
  .فكرة حول التطبيقات اإلستراتيجية لتقنية المعلومات) 300(االستحثاث فحددت ما يزيد عن 

  
  :Bakes and Tracy Framework)) تريسي((و  ))باكوس((الهيكل التخطيطي لـ  3.9.4

القوة التفاوضية (تنافسي باستخدام المصدرين الرئيسيين لنموذج بورتر ال) 1986(تم تطويره في عام 
: إذ تتحدد المصادر من خالل خمسة عناصر هي )3،3(وفق الشكل ) النسبة) الفعالية (الجدوى /

 وخصائص تفرد المنتج وتكاليف التمويل  والجدوى Relied Searches  Costs  تكاليف األبحاث
  .ًوأخيرا الجدوى بين  المنظمات/ الداخلية 

نية المعلومات موجهة نحو زيادة الجدوى النسبية، ولكن في وفي البداية كانت جهود تق
نقصد بتكاليف التمويل ولة تحسين نشاطات القوة التفاوضية، أً فغدت تهتم أبضا بمس،الفترة األخيرة

 ولتحقيق تفرد ؛ التكاليف المترتبة على الموردين والزبائن لدى تحولهم للتعامل مع أطراف أخرىتلك
 المنظمات من الجدوى زيادة، أما فيهمعلومات إلى خلق خصائص معينة ال تقنيةالمنتج تعمد 

  .Alliancesٕوتحسين عالقات الشراكة وانشاء التحالفات  ،بينها فيما فتتحقق من خالل التعاون 
  
  

    التخصيص بالجملة  

      

      

      

 )3.2(شكل 

 الوقت
 التحالف

 النمو

 االبتكار

 الوقت

 التحالف

 المنافسين الزبائن الموردين

 النمو

 االبتكار

 الوقت

 التحالف

 عات الخارجيةاالستراتيجيات المتاحة لقوة الصنا
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  يوضح عناصر القوة التفاوضية وعالقتها بالميزة التنافسية) 3،3(الشكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )1993ايفرال،(: المصدر
  

 Ustomer REsourc Life Cycle:الهيكل التخطيطي لدورة حياة مورد المستهلك 3.9.4

Framework (CRLC):  
ن بأ، والفكرة هنا )المستهلك(ويتضح من التسمية تركيز هذا الهيكل على العالقة مع الزبون 

قيق الميزة تقوم المنظمة على تمييز نفسها عن المنافسين في أعين زبائنها، وهذا هو المفتاح لتح
  .التنافسية

 مرحلة أساسية في عالقاته مع المورد 13يفترض هذا الهيكل التخطيطي أن الزبون مر عبر 
Supplierلتحديد إمكانية استخدام تقنية المعلومات ؛ حدة، وأنه يجب فحص كل مرحلة على 

   .االلكترونية فينظم التجارة ، ويستخدم مثل هذا الهيكل التخطيطي،يق الميزة التنافسيةقلتح
  
  
  
  

 تكاليف اHبحاث

 خصائص تفرد المنتج

 الجدوى الداخلية

 تالجدوى بين المنظما
  

 الجدوى النسبية

 تكاليف التمويل

 تكاليف اHبحاث

الميزة 
 التنافسية

  القوة
 التفاوضية

 خصائص تفرد المنتج

 الجدوى الداخلية

 تالجدوى بين المنظما
  

 الجدوى النسبية

 تكاليف التمويل

 تكاليف اHبحاث

الميزة 
 التنافسية

 القوة

 التفاوضية



 60

، بوشنافة(المعيار  ًنميز بين نوعين من المزايا وفقا لهذا: التنافسيةة در الميزاصم 3.10
  .) 89، ص2002

الخام، وهي سهلة  تعتمد على التكلفة األقل لقوة العمل والمواد: مزايا تنافسية منخفضة )1
  .ًالتقليد نسبيا من قبل المنافسين

تميز المنتج أو الخدمة، السمعة الطيبة أو العالمة تستند إلى  :مزايا تنافسية مرتفعة )2
الوطيدة بالعمالء، وتتطلب هذه المزايا توافر مهارات وقدرات عالية  التجارية، العالقات
 .العمال المستوى مثل تدريب

  

  .معوقات اكتساب الميزة التنافسية 3.11
  
ل طبعا، فقد تواجه إن اكتساب المؤسسة للميزة التنافسية في بيئتها لن يكون باألمر السه   

إستراتيجي في السوق   لميزة تنافسية، وموقع تنافسياكتسابهاالمؤسسة عدة عقبات، تحد من إمكانية 
   :)1998،خليل( ومن بين هذه المعوقات نجد

  
  .المعوقات الداخلية 3.11.1

الواحدة،  تعبر عن مختلف العقبات الداخلية التي تواجه المؤسسة في بيئتها داخل الدولة
   :يلي التي نوجزها في ماو
اإلدارية، وقد يظهر العجز هنا، وفي غياب  غياب قيادة إدارية ناجحة، مما يعيق التنمية .1

  .العاملين األكفاء القادرين على تنمية مهارات القادة

   .ةالمؤسس  داخلاالنحرافاتعدم وجود رقابة إيجابية، تسمح بالقضاء على  .2

  .المؤسسة  السلبية، من أفراد داخلغياب الشفافية عند إزالة السلوكيات .3

 اتخاذعملية  عدم قدرة المؤسسة على توفير المعلومات الضرورية والسريعة المساعدة في .4
 .القرارات وترشيدها

 .واالتصال وعدم مسايرة التطورات الحديثة عدم استخدام المؤسسة لتكنولوجيات اإلعالم .5
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  .المعوقات الخارجية 3.11.2
  

بمختلف العقبات الخارجية، التي تنتج عن خارج نطاق بيئة المؤسسة التي نجد تتعلق   وهي التي
   :ييل ما منها
  .للدخول األسواق العالمية والتكتالت اإلقليمية، التي تضع عقبات وحواجز .1

  .الوطنية وجود تشريعات وقوانين وضوابط، تخدم المؤسسات األجنبية على حساب .2

   .لى أي مؤسسة منافستهاوجود مؤسسات متحالفة عالميا، يصعب ع .3

  .التنافس من السلع والخدمات إلى التنافس المعرفي  تحول .4

  .بالمواصفات من محلية إلى دولية  تحول المعايير الخاصة .5

  .للجودة   بالمواصفات الدوليةااللتزامعدم  .6

   .ضعف أجهزة التعليم والتثقيف .7

 . بالبحوث والتطويراالهتمامعدم  .8

  

  : خالصة الفصل3.12
لنــــسبة  ان خــــالل استعراضــــنا لهــــذا الفــــصل تعرفنــــا علــــى ماهيــــة الميــــزة التنافــــسية وأهميتهــــا      مــــ

للمؤسسة، حيث تعتبر مصدر تفوق لها، إذ يستدعي ذلـك نظـام معلومـات فعـال يعمـل علـى تحـسين 
 للوصـول بهـا إلـى أعلـى مـستوى للخدمـة المقدمـة  كذلك  كفـاءة العمليـاتالمهارات واإلبداع والتطوير

ة، كذلك التيقظ والترصد للمعلومات والحصول عليهـا السـتغاللها قبـل المنافـسة خاصـة فـي من الجود
  .للبيئة المحيطةظل الظروف الحالية في 
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  :مقدمةال 4.0
  

ًتمثل الدراسات السابقة مصدرا مهما من مصادر المعرف ً، ومعينا خصبا من المعلومات التي ةً ً
يحتاج إليها الباحثون والدارسون، إضافة لرفدها المجال البحثي بخالصة نتائج وتوصيات 

  .أصحابها، وبذلك تستثمر الدراسات السابقة كأداة مهمة للتطور والتقدم
  .سات المحلية والدراسات العربية والدراسات األجنبيةيشتمل هذا الفصل على الدرا

  
  

  :الدراسات المحلية: 4.1
  
  ) 2008، الشرفا( دراسة : 4.1.1 

 المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في ادور إدارة المعرفة و تكنولوجي" دراسة بعنوان 
  " المصارف في قطاع غزة

 المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية ارفة وتكنولوجي على دور إدارة المعف الدراسة إلى التعرهدفت
حيث جرى تطبيق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ، في المصارف العاملة في قطاع غزة

باستخدام استبانه تم توزيعها على جميع المدراء المعاملين ورؤساء األقسام في المصارف العاملة 
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي  ،وظفم) 174(وكان عددهم ، في قطاع غزة

ٕ المعلومات وادارة المعرفة في جميع اتطبيق المصارف العاملة في قطاع غزة نظام تكنولوجي
 المعلومات واالتصاالت اوتحرص على ضرورة االستفادة من استخدام تكنولوجي، الوحدات واألقسام

 لديها واستثمار الكوادر البشرية ومعارفهم في مجال واالستفادة من المهارات والخبرات المتوفرة
التنمية والنهضة لتصل إلى مستوى التعايش والتواصل مع العالم المحيط ومواكبة التطورات 

كما وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود وحدة . المعلومات المتقدمةاالمتالحقة في ظل تكنولوجي
 المعلومات داخل أي من المصارف في قطاع غزة اجيتنظيمية أو قسم خاص إلدارة المعرفة وتكنولو

كذلك وجدت الدراسة ،  المعلومات داخل المصارفاإال انه يتم تطبيق نظم إدارة المعرفة و تكنولوجي
(   المعلومات و مجالت الميزة التنافسيةاعالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة و تكنولوجي

عند مستوى ) والتطويراإلبداع ، كفاءة العمليات، سيطرة على األسواقال، األداء المالي، جودة المنتج
  .ɑ = 0.05دالله 

تعميق وعي و إدراك المسئولين في ، وقد خرجت الدراسة بعض التوصيات كان من أهمها
المصارف للتحديات الكبيرة و المعوقات المستمرة و المنافسة الشديدة التي يواجهها القطاع 
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كذلك ضرورة ان يولي المسئولين في قطاع غزة اهتمام ،  و مستقبالاة حاضرالمصرفي في قطاع غز
  . المعلوماتازائد إلدارة المعرفة و العمل على إنشاء إدارة متخصصة إلدارة المعرفة وتكنولوجي

  
  )2005:البحيصي(دراسة : 4.1.2

 توفيرها لمتخذي  المعلومات الحديثة واتكنولوجي(دراسة للواقع الفلسطيني بعنوان"دراسة بعنوان
  ).القرارات اإلدارية في منظمات األعمال

 الحديثة و توفيرها اتهدف الدراسة للتعرف على مدى استغالل المنشات الفلسطينية لتكنولوجي
وتناقش هذه الرسالة المزايا التي يمكن لمنظمة األعمال تحقيقها نتيجة استخدامها ، لمتخذي القرارات

،  الداخلية و الخارجيةل االنترنت و شبكات االتصاا األخص تكنولوجي المعلومات و علىاتكنولوجي
 على أفراد العينة و خلصت الدراسة إلى أن الجزء األكبر من اوقد تم استخدام استبانه و توزيعه
وقد تبين أن عدم المعرفة ،  أنما تقوم بذلك بشكل جزئي فقطاالشركات الفلسطينية ال تستخدمه

" البحيصي" ويوصي ، رنت نابع من ضعف إمكانياتهم في اللغة االنجليزيةالمدراء بأهمية االنت
بضرورة إحداث تحول في نظم المعلومات اإلدارية التقليدية المستخدمة في الشركات الفلسطينية 

 تمع ضرورة تطوير قدرات المديرين بالمهارا،  الحديثةاباإلضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجي
  . الحديثةاية استخدام التكنولوجياإلدارية في كيف

   
  الدراسات العربية: 4.2

  
  )2008:زواوين( دراسة :4.2.1

  ". المعلومات و االتصالااليقظة التكنولوجية في ظل تكنولوجي"            دراسة  بعنوان 
  

 المعلومات وبعض اهدفت الدراسة إلى استجالء الغموض و توضيح الرؤية اتجاه موضوع تكنولوجي
 الجديدة لإلعالم االتكنولوجي، صطلحات التابعة و المتداولة حولها كتكنولوجيا اإلعالم و االتصالالم

عصر المعرفة وغيرها كذلك اإلشارة إلى الوضع الحلي وتقديم ، يو االتصال والتقارب التكنولوج
ستخدام  المعلومات من حولنا وعلينا مع إعطاء صورة عن واقع ااصورة حوله وكيف أثرت تكنولوجي

حيث خلصت  .ةتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة وأهميتها في تفعيل نظام اليقظة التكنولوجي
 المعلومات واالتصال على مستوى األعمال في المؤسسة االمذكرة الى أهمية ما أحدثته تكنولوجي

سسة وهو ما تناولناه في بداية هذا البحث إال وهو تأثير الملحوظ على نظام اليقظة في المؤ
ومن بين التأثيرات التي تناولتها الدراسة تخفيض تكاليف الحصول ، اوخصوصا منها التكنولوجي

مع التهديدات التي تواجه المؤسسة يوميا ، على المعلومات يؤدي بذلك إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج
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ح لها  المعلومات واالتصال تسماتكنولوجي، من البيئة الخارجية والتي تتصف بالتسخير الدائم
باستغالل الفرص أحسن استغال وتجنب التهديدات وهذا بفضل حصولها على المعومات بالشكل 
السريع وأيضا الحصول على المعلومات اإلستراتيجية التي تؤدي إلى اكتساب الميزة التنافسية من 

  .المؤسسة
  
  

  )2007، الحفير،بريج(دراسة  :4.2.2
  "الميزة التنافسيةاثر المعلومات و دورة في تدعيم " بعنوان
  

 نظم المعلومات في استمرارية الميزة التنافسية في المؤسسة و اثرحيث كان من أهمية البحث تبين 
 رفع إلىتفوقها على منافسيها من خالل امتالكها لنظام معلومات جيد حيث هدفت الدارسة 

 إلىلى انه يجب النظر  مفهوم متعدد األبعاد كذلك التأكيد عاالغموض عن نظم المعلومات باعتباره
 المعلومة تعتبر العصب الحسي والمادة أنحيث خلصت الدراسة إلى ، نظام المعومات نظرة شاملة
 نظم المعلومات يكون بمثابة أهم مورد من موارد المؤسسة الناجحة أنالخام نظام المعلومات كذلك 

  .التي تسعى لتحقيق مزايا تنافسية على حساب المؤسسات المنافسة
  
  )2007:يزيد(   دراسة:4.2.3 

  ."اثر نظم المعلومات على اإلستراتيجية التسويقية":بعنوان
  

 المؤسسة وتفوقها ة حياةتبين أهمية نظم المعلومات في استمراري التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 على منافسيها من خالل تحديد استراتيجيات تسويقية مدروسة واقعيا انطالقا من رصد بيئتها التي
تؤثر فيها حيث تكمن أهميته في جلب الزبائن المنافسين وتحسين جودة المنتجع بناء على تلك 

، و بالتالي رفع رقم أعمال المؤسسة، المعلومات المجموعة حول رغبات وحاجيات المستهلكين
 الدراسة إلى توصيات توعلية فقد خلص.فنظام المعلومات التسويقي هو أساس الدخول إلى األسواق

كذلك . ا البد على المؤسسة أهمية كبيرة لنظام المعلومات ألنه أساس بناء اإلستراتيجية التنافسيةمنه
أن اختيار اإلستراتيجية التسويقية ال يكون بشكل عشوائي لذلك يجب على رجل التسويق اإللمام 

ق المؤسسة بجميع متغيرات البيئة التسويقية والتي تعكس في محتواها البيئة التنافسية كذلك تحقي
ال يتم إال باتخاذ قرارات ، ألهدافها المبنية على إستراتيجية معينة وفقا لنظام معلوماتي جيد كفئ

  .تسويقية رشيدة وسريعة ومناسبة
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  )2007،إسماعيل( دراسة :4.2.4
دراسة تطبيقية "  للمصارف األردنيةالتنافسية والقدرة  التسويق المصرفي اإللكتروني"دراسة بعنوان

  .المصارف األردنيةعلى 

قياس القدرة التنافسية للمصارف األردنية ودورها في تبني ميزة تنافسية من   إلى  هدفت هذه الدراسة
المرافقة باعتبارها حقال من حقول المعرفة   خالل التركيز على الخدمات المصرفية اإللكترونية

طية عالية في مضمونها التسويقية الحديثة، نظرا لما تتصف به الخدمات المصرفية من نم
ومحتواها، فقد كان لزاما على اإلدارة المصرفية أن تبحث عن وسائل وأساليب أخرى تستطيع من 

االطالع على الدور الحيوي الذي يقوم وذلك من خالل .أفضلخاللها التنافس والحصول على نتائج 
 حيث برزت  استمراره،به التسويق المصرفي اإللكتروني على مستوى دعم كيان المصرف وبقاؤه و

 وطريقة التعامل مع الجمهور وخدمات ما بعد  نتيجة لذلك معطيات واعتبارات أخرى كجودة الخدمة
البيع كمعايير هامة في اختيار العمالء للمصرف وخدماته تحكم اختيار الفرد للمصرف الذي 

متوقع منها يغطي هذه ولهذه األساليب والمعايير تكاليفها الخاصة، فهل العائد ال. يتعامل معه
 فإذا كان من الصعب أن تكون الخدمة التكاليف في األجل الطويل لتحقيق عائد على االستثمار

ٕالمصرفية في جوهرها أحد مجاالت التنافس وابراز الميزة التنافسية أو النسبية، فان جودة هذه 
 جميع المصارف الرئيسية الخدمة وأسلوب تقديمها ربما كان المجال الوحيد للتنافس وقد تم دراسة

مصرفا، حيث تم دراسة جميع هذه المصارف بطريقة المسح ) 16(العاملة في األردن والبالغ عددها 
  .الشامل

وقد خلص الباحث الى أن غالبية المصارف األردنية تعتمد مواقع إلكترونية خاصة بها على      
افة الى تعريف العمالء بخدماتها التقليدية شبكة اإلنترنت للتعريف بنفسها والفروع التابعة لها إض

واإللكترونية المتواضعة والتي ما زالت في بداية الطريق والتي تقتصر على بعض البطاقات 
  .ّالبالستيكية اإللكترونية، البنك الناطق، البنك الخلوي، الصراف اآللي والحواالت السريعة

 من أهمها أن بإمكان البنوك األردنية أن وقد توصل الباحث الى عدد من التوصيات والتي     
ونية تتنافس فيما بينها على المستوى المحلي من خالل الميزة التنافسية باستخدام الوسائل اإللكتر

ً، وان تنافس المصارف األردنية معا على المستوى اإلقليمي من خالل لخدمة عمالئها والتوسع فيها
حيث أن ثورة االتصاالت جعلت من الخدمات المصرفية الميزة النسبية بتقديم خدمات متكاملة، 

ّاإللكترونية أمرا حتميا سيفرض نفسه في تحديد مستقبل المصارف وتطورها ّ ً 
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  )2005:باقة و العريض(دراسة : 4.2.5
التقنيات المؤتمتة الحديثة المستخدمة في تطوير الخدمات المصرفية وأثرها على (دراسة بعنوان 

  ).ارف في األردنالمتعاملين مع المص
 المعلومات المتطورة المستخدمة في المؤسسات اتهدف هذه الدراسة إلى توضيح واقع تكنولوجي

 على المصارف من اومعرفة مدى تأثير التكنولوجي) وطنية أو أجنبية(المصرفية العاملة في األردن 
تفاعل المتعاملين حيث رفع جودة أدائها و استقطاب متعاملين جدد إليها، فضال عن توضيح مدى 

 خصيصا لهذا الغرض وأشارت استبانةمع الخدمات المصرفية المؤتمتة المتاحة، وقد تم إعداد 
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية قوية بين نظم المعلومات المالية و المصرفية الحديثة في 

فع مستوى الرضا عند المصارف وبين المستوى العام للخدمات المصرفية المقدمة، مما أدى إلى ر
  .المتعاملين عن أداء المصارف و جذب متعاملين جدد

  
   )2005:هاشم(دراسة : 4.2.6

  )إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظيمي في الجامعات المصرية( دراسة بعنوان 
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم بعض المرتكزات التي تصلح كأساس إلستراتيجية إدارة المعرفة 

ت المصرية للوصول إلى معدالت عالية من اإلبداع، في أداء مهامها وقد تضمنت هذه بالجامعا
الدراسة األبعاد المختلفة لكل من إدارة المعرفة واإلبداع، وقد جرى تطبيق المنهج الوصفي في 
تحليل هذه الدراسة وقد توصلت هذه الدارسة إلى وجود قصور في جهود المعرفة القائمة على 

 واالحتكاك بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية و نظرائها من الجامعات أساس التفاعل
،  المناسبةاوقد أوصت الدراسة على تدعيم األقسام الدراية و الكليات المختلفة بالتكنولوجي،األجنبية

كما وأوصت الدراسة إدارة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس على العمل الجماعي من خالل 
  . مشروعات بحثية مشتركة حول إدارة المعرفة واستشارة الحاالت اإلبداعية لديهم و تنميتهاالقيام ب

  
  )2004:الساعد و حريم(دراسة : 4.2.7

عالقة إدارة المعرفة و تقنيات المعلومات بالميزة التنافسية للمنظمـة بحـث ميـداني ( دراسة بعنوان 
  ).على قطاع الصناعات الدوائية باألردن

  
 المعلومـات ولـين ا الدراسة إلى التعرف على العالقـة بـين كـل مـن إدارة المعرفـة وتكنولوجيـتهدف هذه

الميزة التنافسية للمنظمة في قطاع الصناعات الدوائية باألردن مـن جهـة نظـر المـديرين العـاملين فـي 
الـشركات الـصناعية الدوائيـة، وتوصـلت إلـى أن المعرفــة أصـبحت مـن أهـم مـوارد وأصـول المنظمــات 
المعــصرة كمــا وتعــد المعلومــات قــوة مــؤثرة و فاعلــة تــتحكم فــي مختلــف نــواحي الحيــة بمــا فــي ذالــك 
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ٕوقد أوصـت الدراسـة علـى تعميـق وعـي وادراك المـسئولين والعـاملين فـي شـركات صـناعة  ،المنظمات
األردن األدوية للتحديات الكبيـرة والمنافـسة الـشديدة المتزايـدة التـي يواجهـا قطـاع الـصناعات الدوائيـة بـ

 امع ضرورة أن يولي المـسئولين فـي شـركات صـناعة األدويـة اهتمامـا زائـدا الـدارة المعرفـة وتكنولوجيـ
برنــامج يكــرس ويخــصص إلدارة المعرفــة ) إدارة،وحــدة تنظيميــة(المعلومــات والعمــل علــى اســتحداث 

  .  المعلومات، وأن يربط هذا البرنامج مباشرة بأعلى سلطة في الشركةاوتكنولوجي
  

  )2003:الزامل(دراسة : 4.2.8
  )إدارة المعرفة لمجتمع عربي قادر على المنافسة(دراسة بعنوان 

  
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور إدارة المعرفة في إرساء أسس مجتمع معلومات قادر علـى 

معلومــات، المنافــسة فــي العــام العربــي، والتعــرف علــى العالقــة التــي تــربط بــين إدارة المعرفــة و إدارة ال
بــشكل " إدارة المعرفــة"وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن المجتمعــات العربيــة مازالــت قاصــرة علــى إدمــاج 

أن " الزامـل"كامل في فعالياتها و قراراتها المجتمعية، وأن تطلـق علـى ممارسـاتها هـذه التـسمية، وبـين 
عربــي مـن خـالل ابتكارهــا إدارة المعرفـة لهـا دور كبيـر وفعــال فـي تحقيـق تقــدم تنافـسي فـي المجتمـع ال

 جديدة، ووسائل إنتاج وأساليب عمـل جديـدة مـن شـانها أن تـساهم فـي تخفـيض التكـاليف تتكنولوجيا
مــن اختــصاص ) البيانــات أو المعلومــات(  وبالتــالي زيــادة األربــاح، ووضــحت أن العامــل مــع األشــياء

  .والتعامل مع البشر هو إدارة المعرفة إدارة المعلومات،
  

  )2002:سراوق(اسة در: 4.2.9
  

دراسـة " دور تقنية المعلومات في تحقيـق الميـزة التنافـسية ورفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة"دراسة بعنوان 
  .تطبيقية على مستشفيات مدينة جدة

هــدف البحــث إلــى دراســة دور تقنيــة المعلومــات فــي تحقيــق الميــزة التنافــسية ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة 
عـرف علـى مـا هـي تقنيـة المعلومـات المـستخدمة داخـل المستـشفيات داخل المستـشفيات مـن خـالل الت

، حيـث اشـتمل البحـث علـى جـانبين، وما فائدتها التي تحقق للمستشفى من جراء استخدام هذه التقنية
حيـــث ركـــز الجانـــب الميـــداني علـــى تعريـــف مفهـــوم تقنيـــة المعلومـــات . جانـــب نظـــري و أخـــر ميـــداني

ــــة مــــع بيــــان أهميتهــــا و أدواتهــــ ــــى المفهــــوم الحــــديث ، ا والعوامــــل المــــؤثرة عليهــــاالحديث باإلضــــافة ال
للمستــشفيات والوظــائف األساســية لهــا و نوعيــة تقنيــة المعلومــات المــستخدمة داخــل المستــشفيات مــع 
نبــــذه مــــصغرة ألهميــــة تقنيــــة المعلومــــات كوســــيلة تخطيطيــــة فــــي مجــــال الــــصحة بالمملكــــة العربيــــة 

  .السعودية
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تهدف التعـــــرف علـــــى الموقـــــف الحقيقـــــي لتقنيـــــة المعلومـــــات داخـــــل أمـــــا الجانـــــب الميـــــداني فقـــــد اســـــ
وهـل حققـت هـذه التقنيـة  ،ونظرة إدارة المستشفى لتقنية المعلومات، المستشفيات الحكومية و الخاصة

وذلــــك مــــن خــــالل تــــصميم استقــــصاء تــــم توزيعــــه علــــى جميــــع ، األهــــداف التــــي مــــن اجلهــــا أنــــشئت
 النتـائج علـى أن مفهـوم تقنيـة المعلومـات مـازال بدايـة حيـث دال. مستشفيات المملكـة فـي منطقـة جـدة

 تــــسعى اغلــــب ثوانــــه لــــم يــــتم االســــتفادة الكاملــــة مــــن هــــذه التقنيــــة حيــــ ،تكــــوين داخــــل المستــــشفيات
حتـى ان الـبعض مـازال يبحـث عـن ، المستشفيات إلى إعادة تغيير تقنية المعلومات المستخدمة لـديها

باإلضــافة إلــى ، ال يــدرس مــدى احتياجهــا لهــذه التقنيــةوالــبعض األخــر مــاز، شــركات مــوردة لألنظمــة
تخـوف الـبعض مـن تكــاليف إنـشاء شـبكة المعلومــات داخـل المستـشفيات التـي لــديها تقنيـة مـسبقة فمــا 

ولم يستفاد من التقنية بالشكل المطلوب إال في عدد محصور من  ،زالت في حالة تطوير مستمر لها
  . االتصالي إال في بعض المستشفياتكذلك لم يتم استخدام الطب، المستشفيات

  
 :الدراسات األجنبية 4.3

  (ZAIR ET AL,2008) دراسة :4.3.1

  "بالتعاون مع إدارة الجودة الكليةإيجاد نظم معلومات ناجحة للمدراء "

"ACHIEVING SUCCESSFUL EIS: LINKIJNG TQM AND BEST 
PRAICE"  

  
 مـدير 15تعريف بمنهجية البحث الذي شمل وقد شمل البحث تعريفا لهدف نظم معلومات المدراء، و

والعوامــل المــؤثرة بهــا ســلبا مــن حيــث ) 93-92( يــستخدمون هــذه الــنظم فــي بريطانيــا فــي الــسنوات  
تعريــف االحتياجــات مــن المعلومــات إضــافة لمــشكلة البيانــات فــالزمن يعــد عــامال حاســما فــي إتخــاذ 

لفائـــدة االقتـــصادية للمعلومـــات، إضـــافة القـــرار، كمـــا أن ضـــبط التكـــاليف عمليـــة صـــعبة لـــدى تقيـــيم ا
لمقاومـــة التغييـــر مـــن قبـــل الـــبعض لـــدى دخـــول النظـــام الجديـــد، أمـــا العوامـــل المـــساعدة فقـــد تمثلـــت 

  -:باالتي
  

  .التحسين المستمر في نوعية المعلومات  - 1
 .التمويل الفعال للعمليات  - 2
 العمل الجماعي  - 3

 .توسيع قاعدة معارف المستخدمين لمثل هذه النظم  - 4
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ص البحث إلـى ان مفهـوم إدارة الجـودة الكليـة يمكنـه مـساعدة نظـم معلومـات المـدراء فـي تحـسين وخل
نوعيــة المعلومــات التــي يقــدمها التخــاذ القــرارات كخطــوة مبدئيــة، ومــن األهميــة بمكــان التحــري عــن 

  .العالقة الرابطة بين هذين المفهومين 
  

  Campbell, Kurt (Kurt A.,2007)) دراسة :4.3.2

  المنظمة الكفاءات األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات لمواءمة مع أهداف نموذج

"A core competency model for aligning information technology with 
business objectives" 

 
 األسـاس  والتـي تـشكل والقـدراتللموارد المعقدة ولكفاءات األساسية هدفت الدراسة إلى التعرف على ا

حيـث كانـت الدراسـة علـى شـركة  ة داخل الشركات الكبرى العالميـة،مستدامالتنافسية الميزة للقي الحقي
BMCالكفـــاءات األساســـية"  قلـــب  العمالقـــة حيـــث خلـــصت إلـــى عـــدت نتـــائج وتوصـــيات منهـــا أن "

. دعــم تــشكيل وتعزيــز الكفــاءات األساســية للمنظمــة تــساهم فــي دور فريــق المعلومــات تــشير إلــى أن
تقــديم الــدعم الكامــل هــا المنظمــة وعليــه يجــب تمتلك ك عــدة قــدرات ومــوارد التــي يجــب أنويحــدد كــذل

 العمليـات غيـر طبيعـةوالتـي بـدورها أن تكـون لـديها المقـدرة علـى ت. الكفـاءات األساسـية فـي المؤسـسة
 كذالك تدعيم الوحدات العاملة في المنظمة بمجموعـة كاملـة مـن. اإلنفاق ومنها خفض الشركة داخل

ــا المعلومــات  المعلومــات والتــي ســوف ا، أو اســتبدالها بــأخرى تعتمــد علــى تكنولوجيــوحــدات تكنولوجي
كــذالك االهتمــام الواســع بــنظم . تختــصر الكثيــر مــن عامــل الوقــت وتزيــد مــن عامــل الكفــاءة والجــودة

ة المعلومـــات فـــي المؤســـسة و التأكـــد مـــن ســـالمة و فاعليـــة تلـــك الـــنظم والتـــي لهـــا المقـــدرة علـــى إدار
العمليـــات داخـــل المنظمـــة، كـــذالك التـــدعيم مـــن ســـبل اتخـــاذ القـــرارات الـــسليمة علـــى مـــستوى القيـــادة 

  .المتوسطة في المنظمة

 (Supattra Boonmak,2007) دراسة :4.3.3

  "اثر نظم المعلومات اإلدارية و نظم المعلومات على كافة العمل اإلداري"

 المعلومات على كفاءة إدارة اية و تكنولوجيهدف البحث إلى قياس اثر نظم المعلومات اإلدار
 الستقصاء أراء االستبانةوقد اعتمدت الدراسة أسلوب ، الشركة و على إستراتيجية األعمال فيها

 عدة االستبانةوقد استخدم الباحث في ،  مدير تنفيذي من مؤسسات مختلفة في أنحاء تايالند170
  .دار المتعدد لتقييم المعلومات المستقصاةأدوات منها اإلحصاء الوصفي واالرتباط واالنح
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 المعلومات تزيد اوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجي
وانه كلما كان االعتماد على ، وتحسن العمل االستراتيجي فيها، وكفاءة أدائها، من فاعلية المنظمة

وانه كلما زاد االعتماد على نظم ،  المعلوماتا تكنولوجيالمعلومات أكثر كلما زادت الحاجة إلى
وكلما ، وزادت فاعليتها،  المعلومات كلما زادت كفاءة المنظمةاالمعلومات اإلدارية وتكنولوجي

  .تحسنت ثقافة العاملين في المؤسسة نحو كفاءة األداء وفعاليته

  

 William King , Jerry Cha-Jan Chang,2005دراسة : 4.3.4

  "بطاقة تقييم وظيفية"اس كفاءة أداء نظم المعلوماتقي"

لقياس أداة نظم المعلومات باالعتماد على نموذج المدخالت ) جنموذ(وقد طورت الدارسة أداة 
والمخرجات لوظائف نظم المعلومات المستخدمة لدعم كفاءة العمليات الوظيفية وتحسين أداء 

  .المؤسسات

ذا البحث تحتوي على ثالث مخرجات واتجاهات للتقييم وهي والنموذج أو األداة المقترحة في ه
  . كفاءة النظام و فاعلية المعلومات و كفاءة الخدمة

الخ وكذلك أثره على أداء .... واالستجابة السريعة، كفاءة النظام المتمثلة في سهولة استخدامه
قيمة وكذلك أثرها على أداء وفاعلية المعلومات المتمثلة في جودة التصميم واالستعمال وال، العاملين
وكفاءة الخدمة المتمثلة في جميع األنشطة التي تمتد بداية من تطوير النظم وحتى ، العاملين

  .استخدامه في دعم االستشارة

 مؤسسة 149 مستخدم للنظام في 346وإلتاحة النموذج للعمل والتأكد من فاعليته تم تطبيقه على 
 باستخدام استبانه وزعت ،)com.hoovers.www(ة من موقع مختلفة تم اختيارها بطريقة عشوائي

على العاملين لهذا النظام لقياس هذه االتجاهات الثالث كل اتجاه على حدة وتم التأكد من فاعلية 
  . على فاعلية المنظمة وتحسين كفاءة العمليات فيهايالنموذج وتأثيره االيجاب

  

  

  

http://www.hoovers.com/
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  )Rayan , 2000( دراسة :4.3.5

“Sustainable Competitive Advantage Through Information 
Technology” 

أطروحة ماجستير في إدارة األعمال تحت عنوان المزايا المستديمة المنافسة من خالل تكنولوجيا 
االستفادة المعلومات، هذه األطروحة تناقش صعوبة الحصول على مزايا دائمة ومنافسة من خالل 

تزال االبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات تزداد وتظهر  من تكنولوجيا المعلومات، وبينما ال
 القليل من الشركات كانت قادرة على االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ أنجليا إال 

  .على مكانتها كرائدة في مجال صناعاتها

 برأس مال واحد خلق مزايا دائمة ومنافسة  من خالل دمج حيث تناقش كيف تستطيع شركة واحدة
تكنولوجيا المعلومات والتخطيط االستراتيجي وكذلك التصميم المؤسسي باستخدام إطار العمل المقدم 

 .Michael Scott Mortonمن 

 Michael scottالقسم األول من هذه األطروحة يقدم شرحا عن إطار العمل الخاص ب 

Morton  الثاني يقدم خلفية عن الصناعات التي تتعامل بالبطاقات االئتمانية وتاريخ رأس ، القسم
المال الوحيد، القسم الثالث يقدم تحليال لكيفية بقاء مميزات رأس المال الوحيد وكذلك مناقشة 

س األسباب اإلستراتيجية واالقتصادية والمؤسساتية والتقنية، القسم الرابع يقدم تحليال لمخاطر ميزة رأ
المال الوحيد في المستقيل من خالل مناقشة المخاطر التكنومنطقية والمؤسساتية ومخاطر الزبائن، 

  .القسم األخير يتضمن تلخيصا لما تقدم 

هذه األطروحة فحصت العديد من العوامل التي منحت رأس المال الوحيد ميزة منافسة، حيث أن 
ويري في اتجاه الحصول على مميزات المؤسسات تسعى لتكون مؤسسة ذات طابع تعليمي وتط

منافسة ودائمة، ان الشركات التي تواصل توقعها للمستحيل من أنظمة تكنولوجيا المعلومات 
الخاصة بها تكون متوقعة بان هذا النظام سوف يحل لها كذلك المشاكل الناتجة عن اإلستراتيجية 

ة التي تمنعها من اتخاذ قرارات سليمة، الهزيلة، التصميم الهزيل للعمليات أو حتى الورطات السياسي
هذه الشركات يسيطر عليها نوع من اإلحباط ، بينما المنتجات والمهتمين وكذلك التكنولوجيا تتغير 

 السليم تبقى كما ذبشكل مطرد فإن أساسيات التنافس الصحيح واإلستراتيجية الصحيحة وكذلك التنفي
 مميزات تنافسية حقيقة من خالل تكنولوجيا إلىل هي، حيث أن هذه األساسيات هي الطريق للوصو

  .المعلومات
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  .) Ueno, /1998 (دراسـة :4.3.6
“information technology As competitive advantage in supply chain 

management” 

تحت تكنولوجيا المعلومات كميزة تنافسية MIT  أطروحة ماجستير في إدارة األعمال في جامعة 
 سلسلة التوريد، حيث تركزت على تكنولوجيا المعلومات من خالل اعتبارها ميزة  منافسة في إدارة

حيث أن مرجعيات الزبائن تتنوع وان الشركة تسعى إلرضاء حاجات . في إدارة سلسلة التوريد
الزبون المتنوعة فإن العمليات الخاصة لسلسلة اإلمداد والتوريد تصبح معقدة، ولكي يكون لديها 

 على التنافس، سلسلة التوريد، التي تحوي المواد الخام، األجزاء القابلة للتجميع، مصانع القدرة
التجميع، الموزعين وكذلك البائعين البد أن تكون مترابطة ومتكاملة ويتم التحكم بها بشكل عالمي، 

  . نافسينلهذا السبب تكنولوجيا المعلومات في الشركة لها دور فعال كميزة تنافسية دائمة بين الم

في هذه األطروحة، تم مناقشة كل من الطرق التقليدية سلسلة عمليات اإلمدادات، التطويرات 
الحالية في هذا المجال وأمثلة على سلسلة عمليات التزويد بين اليابان والواليات المتحدة، كذلك  تم 

ة من تكنولوجيا تقديم اقتراحات بخصوص وحدة فعالة للتحكم بسلسلة التزويد من خالل االستفاد
  :ومن خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى ما يلي .المعلومات

تستطيع تكنولوجيا المعلومات أن توفر مميزات ذات طابع دائم ومنافس في مجال إدارة سلسلة  •
  .التوريدات

  .المميزات المنافسة لتكنولوجيا المعلومات تعتبر عملية دائمة •
  .ة إلدارة سلسلة التوريداتأهمية الحفاظ على مزايا دائمة ومنافس •

من خالل العديد من الطرق واألنظمة التي تلعب دور فعال في إدارة سلسلة التوريدات، ال يعتبر 
نظام وحيد نظام فعال لوحده بل أن العمل على الخلط بين مزايا وأنواع هذه األنظمة يحقق ناتجا 

  .أفضل ومزايا أفضل في إدارة سلسلة التوريدات

 :)Rebecca & Murray / 1997( راسة د:4.3.7
“Knowledge Management Associates” 

  
تهدف الدراسة إلى التعرف على إدارة المعرفة بوصفها نشاطا تجاريا يسعى إلى توليد معرفة جديدة 

 المعلومات و نظم الحاسوب اوربط تكنولوجي، من اجل تحقيق ميزة تنافسية داخل المنظمة
كذلك التعرف ، ٕة الحصول على المعرفة واستقطابها وادارتها وتوزيعهاوتطويراتها المختلفة بعملي

على منهجية إدارة المعرفة باستخدام التكنولوجيا من اجل تحسين الوصول إلى المعلومة وتعزيز 
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 المعلومات المتكاملة اوتم التوصل إلى أن تطوير البني التحتية للتكنولوجي، أساليب قواعد البيانات
" مساندة نظم المعلومات في المنظمة باإلضافة إلى مساندتها إلدارة المعرفة أي يؤدي الى دعم و
  ". والتي تعمل على دعم إدارة المعرفةةالبني التكنولوجي

  
 :)Daniles. N . Carolin / 1996(راسة  د:4.3.8

“Information Technology , the management challenge” 

  
 ا المعلومات كأمر حيوي لكل مدير باعتبار ان تكنولوجيالوجيتهدف الدراسة إلى ضرورة فهم تكنو

وقد تناولت الدارسة االتجاهات الحديثة الهامة في ، ًالمعلومات أصبحت جزءا من وظيفته األساسية
وأكدت الدراسة ان إنتاجية أي تكنولوجيا تتوقف ،  المعلوماتاإدارة األعمال في عصر تكنولوجي

،  المستخدمةاا وكل هذا يتوقف على إمكانيات المؤسسة و التكنولوجيعلى التوقعات المنتظرة منه
وال يجب أن يكون الهدف من ،  مع المؤسسةتوقد أوصت الدراسة بضرورة تكامل المعلوما

 إ هو الميكنة وانما أن يتم إعادة تصميم العمل بما يتناسب مع التكنولوجيااستخدام التكنولوجي
ء المؤسسات المهتمين بتحقيق الميزة التنافسية بإعادة هيكلة الجديدة وقد أوصت الباحثة مدرا

  .المؤسسة بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة
 

  )ross,beath,goodhue,1995( دراسة :4.3.9

“Developing long-Term Competitiveness Through Information 
Technology” 

 المدى عبر موارد تكنولوجيا المعلومات، هذه دراسة في إدارة األعمال تحت تطوير تنافسية طويلة
األطروحة تزعم بان تدخل تكنولوجيا المعلومات بالتجارة هي السبب الرئيسي الزدهار دراسة التجارة 
في الثمانينيات من القرن الماضي ويستمر أرباب التجارة بتطوير هذه الوسائل التكنولوجية بشكل 

تين من التحليل بأن االندماج بين التكنولوجيا والتجارة متسارع و تخلص الدراسة و بعد فترة سن
يحتاج إلى ثالث عوامل ليكون ناجحا وهي  الموارد األساسية للنجاح وهي طاقم تكنولوجي مدرب 
ومتهيئ والثاني هو بنية تحتية معقولة للتكنولوجيا المعلومات في الشركة وأخيرا شريك تكنولوجي 

الدراسة أيضا بأن النجاح ال يعتمد على تطور اإلمكانيات قوي ويمكن االعتماد عليه وتري 
  .ٕالتكنولوجية المستخدمة وانما يعتمد على خبرة الفريق العامل عليها
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ٕو من هنا تنطلق الدراسة لتحليل وطرح وأفضل الطرق من اجل تطوير هذا العوامل وادارتها بالشكل 
  . األفضل

  :و تخلص الدراسة إلى التالي

معلومات هي من العوامل األساسية التي تترسخ في التجارة يوما بعد يوم كما  تكنولوجيا ال- 1
االتصاالت والمعلومات يجب مواكبة التطور في هذا المجال حتى تتمكن أي شركة من مواجه 

  .تقلبات األسواق السريعة في هذه األيام

نفس المروديين  تالحظ الدراسة أن الكثير من الشركات توظف نفس التخصصات و تتعاقد مع - 2
و لكنها تحصل على نسب نجاح متفاوتة و تري ان السبب يرجع إلى إدارة هذه التكنولوجيا و كفاءة 

  .الفريق العامل عليها

 التأثير من أي من العوامل الثالث المذكورة أعاله يؤثر على المجموع وقد أن تري الدراسة - 3
  .يتسبب في فشل المجموع على مدي الطويل

ٕراسة أن تكنولوجيا المعلومات تبقي وسيلة من الوسائل وليست الضمان للنجاح وانما  تري الد- 4
النجاح يأتي من ابتكار األفكار الجديدة لتوظيف هذه الوسيلة واإلدارة الجيدة لمواردها لتصب في 

  .الصالح العام ألي شركة أو مؤسسة

  
  

  :التعليق على الدراسات السابقة 4.4
  

وصــيات الهامــة كــان مــن أبرزهــا أهميــة نظــم ى مجموعــة مــن التأكــدت الدراســات الــسابقة علــ  
على مفهوم الجودة و اإلبداع و التطوير أهمية التركيز كذلك ، المعلومات في تطوير الميزة التنافسية

 الميـزة التنافـسية فـي المؤسـسة كمـا ألجـل تحقيـق كذلك كفاءة العمليـات لتحقيـق و بأشـكالها المختلفـة 
ــــشرفا ــــة و تكنولوجيــــحيــــث وجــــدت، رأى ال ــــة ذات داللــــة إحــــصائية بــــين إدارة المعرف  ا الدراســــة عالق

كفــاءة ، الــسيطرة علــى األســواق، األداء المــالي، جــودة المنــتج( المعلومــات ومجــالت الميــزة التنافــسية 
 كـــذالك دراســـة بـــريج و حفيـــر والتـــي .ɑ = 0.05عنـــد مـــستوى داللـــه ) اإلبـــداع والتطـــوير، العمليـــات

معلومــات يكــون بمثابــة أهــم مــورد مــن مــوارد المؤســسة الناجحــة التــي تــسعى أن نظــم الخلــصت إلــى 
   .لتحقيق مزايا تنافسية على حساب المؤسسات المنافسة



 76

الدراسات ان من أهم العوامل المساعدة على كسب رضا الزبون و االرتقاء كذلك ما أوضحته بعض 
 William King , Jerry Cha-Janبالمستوى العام بالمؤسسة على سبيل المثال خرجت دراسة 

Chang, واالستجابة السريعة، وكذلك أثره ، كفاءة النظام المتمثلة في سهولة استخدامه  إلى أن
وفاعلية المعلومات المتمثلة في جودة التصميم واالستعمال والقيمة وكذلك أثرها ، على أداء العاملين
نشطة التي تمتد بداية من تطوير النظم وكفاءة الخدمة المتمثلة في جميع األ، على أداء العاملين

كل هذه المخرجات لوظائف نظم المعلومات المستخدمة لدعم . وحتى استخدامه في دعم االستشارة
باقة و (كفاءة العمليات الوظيفية يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات، وهذا يتفق مع دراسة 

يات سيؤدي إلى رفع مستوى التي توصلت إلى أن التحسين المستمر في العمل) 2005،العريض
 حيث تركزت .) Ueno, /1998(الرضا عند أداء المصارف وجذب متعاملين جدد، كذالك دراسة 

حيث أن مرجعيات . على نظم المعلومات من خالل اعتبارها ميزة  منافسة في إدارة سلسلة التوريد
عمليات الخاصة لسلسلة لمتنوعة فإن الالزبائن تتنوع وأن الشركة تسعى إلرضاء حاجات الزبون ا

 معلومات ال بد لها من نظم اإلمداد والتوريد تصبح معقدة، ولكي يكون لديها القدرة على التنافس
  .  كميزة تنافسية دائمة بين المنافسين،فعال في الشركة

  
  

ًلــذلك يــرى الباحــث أن الدراســات الــسابقة تعتبــر مــدخال جيــدا لمزيــد مــن البحــث حــول األفــاق    ً
النمــو الــسريع فــي مــستوى  وخاصــة فــي ظــل نظــم المعلومــات فــي تطــوير الميــزة التنافــسيةتطــوير دور 

  .نظم المعلومات
  

ُباإلضــافة إلــى ذلــك يعتبــر هــذا البحــث دراســـة شــاملة وحديثــة، حيــث أعتمــد علــى معلومــات   
 مــن أطــراف عــده كــذلك تعتبــر الدراســة األولــى مــن نوعهــا مــن حيــث ًحديثــة جــدا تــم الحــصول عليهــا

قطـــاع غـــزة، مقـــار الـــوزارات الرئيـــسة فـــي  الدراســـة، كمـــا غطـــت هـــذه القطـــاع العـــام الحكـــوميدراســـة 
لـذلك يـشكل هـذا البحـث ) Spss(واستخدم الباحث فـي هـذه الدراســة مـنهج التحليـل الوصـفي المقـارن 

إضـــافة جديـــدة إلـــى العلـــم تـــستحق الدراســــة والتحليـــل، وتـــزود البـــاحثين والخبـــراء وواضـــعي الـــسياسات 
  .   الفلسطينية بالمعلومات التي تساعدهم في وضع هذه السياساتية و التطويريةاإلدار
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  :أسلوب الدارسة 5.1
  

دور نظـم المعلومـات " استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحـاول وصـف وتقيـيم واقـع  
  . في قطاع غزةوزارتي الصحة والمالية دراسة تطبيقية على  من خالل" ةفي تطوير الميزة التنافسي

 تعميمـات ذات معنـي إلـىًسر ويقيم أمال في التوصل ويحاول المنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويف
  .يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع

  :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات
 مـصادر البيانـات إلـىحيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظـري للبحـث : المصادر الثانوية .1

جنبيــة ذات العالقــة، والــدوريات والمقــاالت الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واأل
والتقــارير، واألبحــاث والدراســات الــسابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث والمطالعــة فــي 

 .مواقع اإلنترنت المختلفة
 جمــع البيانــات إلــىلمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع البحــث لجــأ الباحــث : المــصادر األوليــة .2

علـى  كأداة رئيـسة للبحـث، صـممت خصيـصاً لهـذا الغـرض، ووزعـت انةاالستباألولية من خالل 
ابعـة المقار الرئيسية التابعة للوزارتين في قطاع غزة حيث تـم توزيـع االسـتبانة علـى ثـالث مقـار ت

كـــذلك تـــم توزيـــع االســـتبانة علـــى المقـــار الرئيـــسية التابعـــة لـــوزارة ، لـــوزارة الماليـــة فـــي قطـــاع غـــزة
ك عيــادات الرعايــة األوليــة و المستــشفيات فــي مختلــف محافظــات الــصحة وقــد اســتثني مــن ذالــ

 .القطاع
 

  :أداة الدراسة 5.2
  

  : الدارسة من قسمين رئيسيين همااستبانةتتكون 

 - المؤهل العلمـي- الجنس -العمر( لمستجيب لوهو عبارة عن السمات الشخصية : القسم األول
 الـدورات الالزمـة - منطقة الـسكن –الخبرة  عدد سنوات –  الحالة االجتماعية -الرتبة المدنية

  ) لتعرف على النظام
 4ة موزعة على فقر56 من االستبانةوهو عبارة عن مجاالت الدراسة وتتكون  :القسم الثاني

  :مجاالت رئيسة هي
  .فقرة) 14(ويتكون من  ،الوقت :المجال األول �
  .فقرة) 22(ويتكون من  ، الجودة:المجال الثاني �
   .فقرة) 10( ويتكون من ،اإلبداع والتطوير :المجال الثالث �
 .فقرة) 10( ويتكون من ،كفاءة العمليات: المجال الثالث �
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  :مجتمع الدراسة والعينة 5.3

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء العاملين في وزارتي الصحة والمالية فـي قطـاع غـزة، والبـالغ 
، نائ�ب م�دير ع�ام، م�دير ع�ام، وكيل م�ساعد، وكيل وزارةما بـين ) 5.1(ً مديرا جدول 162عددهم 

 وذل��ك ح��سب إح��صائيات ش��ؤون الم��وظفين ف��ي ك��& رئ��يس ش��عبة، رئ��يس ق��سم، نائ��ب م��دير، م��دير

 ولقــد تــم اســتخدام أســلوب الحــصر الــشامل حيــث تــم توزيــع اإلســتبانة علــى كافــة مفــردات .ال��وزارتين
  %).90.2(االسترداد إستبانة، أي أن نسبة ) 146(مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد 

  
  . مدير162 عددهم الصحة والمالية والبالغ بوزارتي عدد المدراء ) 5.1( رقم يبين جدول

  
  . يوضح عدد المدراء ضمن مجتمع الدراسة )5.1(جدول رقم 

  

  الدرجة
أعداد العينة في 

  وزارة الصحة
أعداد العينة في 

  وزارة المالية

 1 1  وكيل وزارة

 1 1  وكيل مساعد

 2 2   عاممدير

 7 3  نائب مدير عام

 41 30  مدير

 5 6  نائب مدير

 25 12  رئيس قسم

 16 9  رئيس شعبة

 98 64  المجموع

  162  المجموع الكلي ألفراد العينة

  :المصدر
  2009 شؤون الموظفين، بيانات غير منشورة، -وزارة المالية •
  2009 شؤون الموظفين، بيانات غير منشورة، -الصحةوزارة  •
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 الدراســـة والبـــالغ مجتمـــع الباحـــث أســـلوب المـــسح الـــشامل  فـــي اختيـــار ســـتخدما :الدراســـةعينـــة 
  ).162(عددها
  
  :صدق المحكمين 5.4

 محكمـين متخصـصين 6 علـى االستبانةتم عرض و ، األستاذ المشرف علىاالستبانةعرض الباحث 
مـن حـذف وتعـديل فـي ، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بـإجراء مـا يلـزم في مجال الدراسة

  ).1( انظر الملحق رقم -ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
  

  : العينة االستطالعية 5.5
صـدق بهـدف التأكـد مـن  شـخص 29  على عينة اسـتطالعية مكونـة مـناالستبانةقام الباحث بتوزيع 

   :وكانت النتيجة كما يلي، ذلك فةجراء التحليل الالزم لمعرإوتم   وثباتهااالستبانة
  

  :صدق االستبيان 5.6
 ما وضعت لقياسه، وقام الباحث بالتأكد من االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانةيقصد بصدق  

  : بطريقتيناالستبانةصدق 
  

  :صدق المقياس 5.6.1
  

 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

 مع المجال الذي تنتمي االستبانة كل فقرة من فقرات يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق
ستبانة وذلك من خالل حساب إلإلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي ل

  . والدرجة الكلية للمجال نفسهاالستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

تبــر الــصدق البنــائي أحــد مقــاييس صــدق األداة الــذي يقــيس مــدى تحقــق األهــداف التــي تريــد األداة يع
  .االستبانة ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات ىالوصول إليها، ويبين مد

  
  : Reliability االستبانةثبات  5.7

 أكثـر مـن االسـتبانةجـة لـو تـم إعـادة توزيـع  نفـس النتياالسـتبانة أن تعطي هذه االستبانةيقصد بثبات 
 يعنــي االســتقرار فــي نتــائج االســتبانةمــرة تحــت نفــس الظــروف والــشروط، أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات 
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 وعــدم تغييرهــا بــشكل كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــالل االســتبانة
  .فترات زمنية معينة

  
  داخلي نتائج االتساق ال 5.7.1

  
  )5.2(جدول 

  . والدرجة الكلية للمجالاألولمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال يوضح 

  الفقرة  م
معامل 
  بيرسون
  لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.  

 0.000 0.696 .المعلومات تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب .1

 0.000 0.721 .المعلومات تلبي حاجة متخذ القرار .2

 0.000 0.735  . لصانع القرار دقيقة و تصف ما يحدثةالمعلومات المتاح .3

 0.000 0.668  .المعلومات المتاحة حديثة .4

 0.000 0.560 .تقلل المعلومات من التكاليف ومن إهدار الوقت .5

 0.000 0.786  .المعلومات المتاحة يتم تحديثها باستمرار .6

 0.000 0.807  .لمتخذ القرارالمعلومات المتاحة ذات جودة مناسبة  .7

 0.000 0.340  .توجد حاجة متكررة الستخدام نظم المعلومات في الوزارة .8

9. 
يتم تداول المعلومات بكل سهولة من خالل شبكة معلومات متاحة لكافة 

 .الموظفين
0.617 0.000 

 0.000 0.750  .يتم تزويد متخذ القرار بالمعلومات بالسرعة المناسبة .10

 0.000 0.704  .ومات صورة واقعية عن المعلومات الماضية في الوزارةتوفر المعل .11

 0.000 0.773  .توفر المعلومات صورة واقعية عن حاضر الوزارة .12

 0.000 0.631 .يستطيع أكثر من مستخدم العمل على نظام المعلومات في نفس الوقت .13

 0.000 0.690 .توفر المعلومات نظرة مستقبلية مفيدة لصانع القرار .14

  .α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
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، األول والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 5.2(جدول يوضح 
 وبذلك يعتبر المجال α =0.05معنوية ى والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو

  .صادق لما وضع لقياسه
  

  )5.3(جدول 
  .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجاليوضح 

  الفقرة  م
معامل 
  بيرسون
  لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.  

 0.000 0.574  .تتوفر لمتخذي القرار معلومات خالية من األخطاء .1

 0.000 0.659 .بشكل امنالوزارة يتم تداول المعلومات في  .2

 0.001 0.635  .يمة المعلومات التي تحصل عليها اكبر مما انفق عليهاق .3

 0.000 0.662  .يعول على المعلومات في انجاز القرارات .4

 0.000 0.566  .ال توجد أمور غير واضحة تحد من استخدام نظام المعلومات .5

6. 
تعتقد أن المعلومات الموجودة في النظام صادقة و  صحيحة تتناسب مع 

  .لواقعمعطيات ا
0.761 0.000 

 0.000 0.749  .يزودك النظام بمعلومات خالية من التحيز .7

 0.000 0.649  .المعلومات مرتبطة باحتياجات المستفيدين من النظام .8

 0.000 0.721  .المعلومات المتاحة مالئمة ومرتبطة بالمشكلة مباشرة .9

 0.000 0.590  .ارالمعلومات التي تخرج عن النظام تساعد في تحسين اتخاذ القر .10

11. 
المعلومات الصادرة من النظام قادرة على إعطاء صوره شاملة عن 

 .المشكلة المطلوب حلها من النظام
0.774 0.000 

 0.000 0.813 .المعلومات تتوفر بالحجم المناسب لمتخذ القرار .12

 0.000 0.685  .يراعي نظام المعلومات الفروق في حاجة المستويات اإلدارية .13

 0.000 0.749  .ومات التي يقدمها النظام تعطي صورة حقيقية عن األداءالمعل .14

15. 
ًتوجد برامج ذات طابع خاص لتقليص خطوات انجاز المهام اختصارا 

  .للوقت
0.716 0.000 
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 0.000 0.735  .نظم المعلومات تقدم معلومات سهلة الفهم .16

 0.000 0.760  . المطلوبة بدقة ووضوحالمعلوماتيساعد النظام في تحديد  .17

 0.000 0.783 .تسلسل و تتابع المعلومات داخل النظام سهل وواضح .18

 0.000 0.776  .يتم الحصول على المعلومات بطريقة مرتبة ومنطقية .19

 0.000 0.736  . توجد معاير موحدة لصياغة المعلومات وفقا لتصنيفاتها المتنوعة .20

 0.000 0.757  .ومات المطلوبةالمعليعطينا النظام معلومات كمية ووصفية حسب طبيعة  .21

22. 
أو ، مطبوعة على ورق"هناك وسائل متعددة ورقية او الكترونية

  .تقدم عبرها المعلومات لمتخذي القرار" مستخرجة على برامج أخرى
0.452 0.000 

  α.0=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة  *
  

 والدرجـة الكليـة للمجـال، الثـانيرات المجـال معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـ) 5.3(جـدول يوضح 
 وبــذلك يعتبــر المجــال α =0.05 معنويــة ىوالــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مــستو

  .صادق لما وضع لقياسه
  

  )5.4(جدول 
  .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجاليوضح 

  الفقرة  م
معامل 

  يرسونب
  لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.  

 0.000 0.782  .يساعد نظام المعلومات المستخدم على تامين فرص اإلبداع و المبادرة .1

2. 
يعمل نظام المعلومات المستخدم على سرعة تطوير و تنويع الخدمات التي 

  .تخدم رغبات المستفيدين الحاليين و الجدد
0.808 0.000 

 0.000 0.792  . في الوزارةوالتطويرمستخدم يسهل عمليات البحث نظام المعلومات ال .3

4. 
اهتمام اإلدارة العليا في إزالة القيود و إعادة الهيكلة التي تساعد في 

  .التطوير و التغير لمواكبة احتياجات نظم المعلومات
0.765 0.000 

5. 
 نظم والتطويرهناك خطوات منهجية واضحة تساهم في االبتكار 

  ".خارطة توليد األفكار"المعلومات
0.779 0.000 
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 0.000 0.848  .والتطويرالمصادر و الموارد المتاحة تساعد على الرقي بمستوى االبتكار  .6

 0.000 0.747  .نظم المعلومات يتيح إمكانية التعلم التلقائي .7

8. 
تأخذ الوزارة برأي المستخدمين و المستفيدين في عمليات تطوير نظم 

  .المعلومات
0.392 0.000 

 0.000 0.840 .يساهم نظام لمعلومات الموجود في التطوير من مهاراتي .9

10. 
تعتبر نظم المعلومات عامال مساعدا وفعاال في ابتكار حلول لكثير من 

  .المشاكل اإلدارية و الفنية في الوزارة
0.778 0.000 

  .α=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة  *
  

للمجـال، ل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المجـال الثالـث والدرجـة الكليـة معامـ) 5.4(جدول يوضح 
 وبــذلك يعتبــر المجــال α =0.05 معنويــة ىوالــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مــستو

  .صادق لما وضع لقياسه
  

  )5.5(جدول 
  .لية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكيوضح 

  الفقرة  م
معامل 
  بيرسون
  لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.  

1. 
االهتمام بنظم المعلومات يساهم في زيادة التنسيق بين العمليات و 

  .الوحدات المختلفة داخل الوزارة
0.782 0.000 

2. 
تعمل نظم المعلومات المستخدمة في المؤسسة على زيادة كفاءة 

  .العمليات
0.808 0.000 

3. 
تساهم نظم المعلومات داخل الوزارة على تميز الخدمة المقدمة والتي 

  .تختلف عما تقدمة الوزارات األخرى
0.792 0.000 

4. 
 على انجاز ةتمتاز نظم المعلومات المستخدمة في الوزارة بالقدر

  .المهمات المختلفة و توفير المعلومات لباقي المؤسسات ذات العالقة
0.765 0.000 

 0.000 0.779  . إلغاء أو اختصار األنشطة الغير ضرورية والروتينيةمن الممكن .5

 0.000 0.818الخدمات نظم المعلومات التي تقدمها الوزارة تلبي رغبات المستفيدين  .6
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  .من خدمات الوزارة

 0.000 0.747  .تقدم الخدمة للمستفيدين دون تأخير .7

8. 
رة في مجال هناك رضا عام لدى جمهور المستفيدين عن خدمات الوزا

  .نظم المعلومات
0.392 0.000 

9. 
يتم الحصول على المساندة الكافية من خالل نظم المعلومات بما يتعلق 

  .بمطالب المستفيد
0.840 0.000 

10.
يشعر المستفيد بخصوصية أثناء تعامله مع نظم المعلومات الموجود في 

  .المؤسسة
0.778 0.000 

  .α=0.05لة ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي دال *
للمجــال، معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الرابــع والدرجــة الكليــة  )5.5(جــدول يوضــح 

 وبــذلك يعتبــر المجــال α =0.05 معنويــة ىوالــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مــستو
  .صادق لما وضع لقياسه

  
 Structure Validity البنائي الصدق  5.7.2

 الــصدق البنــائي أحــد مقــاييس صــدق األداة الــذي يقــيس مــدى تحقــق األهــداف التــي تريــد األداة يعتبــر
  .االستبانة ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات ىالوصول إليها، ويبين مد

ــة إحــصائيا االســتبانةأن جميــع معــامالت االرتبــاط فــي جميــع مجــاالت ) 5.6(يبــين جــدول  عنــد ً دال
  . صادقه لما وضع لقياسهاالستبانة وبذلك يعتبر جميع مجاالت α =0.05ستوي معنوية م

  )5.6(جدول 
  . والدرجة الكلية لإلستبانةاالستبانةمعامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت يوضح 

  المجال  الرقم
معامل 
  بيرسون
  لالرتباط

القيمة 
االحتمالية
(Sig.)  

 0.000 0.844  الوقت   .1

 0.000 0.947  لجودةا   .2

 0.000 0.874  اإلبداع والتطوير   .3

 0.000 0.891  كفاءة العمليات    .4

  .α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
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   :Reliability االستبانةثبات   5.7.3
 أكثـر مـن االسـتبانة نفـس النتيجـة لـو تـم إعـادة توزيـع االسـتبانة أن تعطي هذه االستبانةيقصد بثبات 

 يعنــي االســتقرار فــي نتــائج االســتبانةمــرة تحــت نفــس الظــروف والــشروط، أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات 
 وعــدم تغييرهــا بــشكل كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــالل االســتبانة

  .فترات زمنية معينة
  

  :فا كرونباخ وذلك كما يلي الدراسة من خالل طريقة معامل ألاستبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 
  

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
، وكانــت النتــائج كمــا هــي مبينــة االســتبانةاســتخدم الباحــث طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات   

  ).5.7(في جدول 
  )5.7(جدول 

  .االستبانةيوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات 

   ألفا كرونباخمعامل  المجال  م 

 0.912  الوقت  1

 0.869  الجودة  2

 0.883  اإلبداع والتطوير  3

 0.874  كفاءة العمليات   4

 0.911  االستبانةجميع مجاالت 

  
كانـت مرتفعـة أن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ ) 5.7(واضح من النتـائج الموضـحة فـي جـدول 

 قيمـــة كانـــتكـــذلك . االســـتبانةت لكـــل مجـــال مـــن مجـــاال) 0.912,0.869(لكـــل مجـــال وتتـــراوح بـــين 
وتكـــون   وهــذا يعنــى أن معامــل الثبــات مرتفــع،)0.911( كانـــت االســتبانةفقــرات معامــل ألفــا لجميــع 

وبـذلك يكـون الباحـث قـد تأكـد . قابلـة للتوزيـع) 2( في صورتها النهائية كما هي في الملحـق االستبانة
 وصــالحيتها لتحليــل االســتبانةبــصحة  ثقــة تامــة  الدراســة ممــا يجعلــه علــىاســتبانةمــن صــدق وثبــات 

  .النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث 5.8
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 Statistical مـــن خـــالل برنـــامج التحليـــل اإلحـــصائي االســـتبانةقـــام الباحـــث بتفريـــغ وتحليـــل 

Package for the Social Sciences   (SPSS)م اسـتخدام االختبـارات اإلحـصائية ، وسـوف يـت
، ولقـــد قـــام الباحـــث باســـتخدام K.Sالن البيانـــات تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي وحـــسب اختبـــار ، المعلميـــة

  :ةاألدوات اإلحصائية التالي
يـستخدم هـذا األمـر : النسب المئويـة والتكـرارات والمتوسـط الحـسابي والمتوسـط الحـسابي النـسبي - 1

ـــة بـــشكل أساســـي ألغـــراض معرفـــة تكـــرا ـــد الباحـــث فـــي وصـــف عين ـــر مـــا ويفي ـــات متغي ر فئ
 .الدراسة

  .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات ) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ - 2
 .لقيــاس درجــة االرتبــاط) person  Correlation Coefficient (بيرســون معامــل ارتبــاط  - 3

 .المعمليةنات في حالة البيابين المتغيرات دراسة العالقة لهذا االختبار يستخدم 
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة ) One Sample T Test (العينـــة الواحـــدة اختبـــار  - 4

 .أم ال 6 درجة الحياد وهي إلىاالستجابة قد وصلت 
لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك ) ( Independent Samples T Testالعينـات المـستقلة اختبـار  - 5

 .الكميةات فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيان
لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ) (One Way ANOVAاختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  - 6

 .الكميةذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات 
لمعرفـة نـوع التوزيـع أمـا إذا " )kolmogorov - saminov( سـمرنوف – كـولمجروف اختبـر - 7

  .  أم الكانت البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي
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  : مقدمةال  6.0
 و التــي تــم اســتخدامها لالســتبانةيهــدف هــذا الفــصل إلــى القيــام بالتحليــل اإلحــصائي الــشامل 

 3ويتكون هـذا الفاصـل مـن . ة رئيسة لقياس دور نظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسيةكأدا
  :مباحث رئيسة وهي

   
  .صائص والسمات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخ .1
  .معلومات بتطوير الميزة التنافسيةتحليل محاور الدراسة و المتعلقة  بدور نظم ال .2
 .اختبار فرضيات الدراسة .3

 

لقـــد تـــم إيجـــاد النـــسب المئويـــة والتكـــرارات والمتوســـط الحـــسابي والمتوســـط الحـــسابي النـــسبي، حيـــث 
ات متغيـر مـا ويفيـد الباحـث فـي وصـف يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفـة تكـرار فئـ

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط ) One Sample T Test(تـم اسـتخدام اختبـار كـذالك . عينة الدراسة
  .  أم ال6 درجة الحياد وهي إلىدرجة االستجابة قد وصلت 

 العينــات، العينــة الواحــدة  (مليــة اســتخدام االختبــارات المعمــن خــاللاختبــار فرضــيات الدراســة  وتــم 
 ولقــد تــم اختبــار.  حيــث البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي)تحليــل التبــاين األحــادي، واختبــار المــستقلة 

  :الفرضية اإلحصائية التالية
   :الفرضية الصفرية

  . وهي درجة الحياد6اختبار أن متوسط درجة اإلجابة يساوي 
   :الفرضية البديلة

  .6متوسط درجة اإلجابة ال يساوي 
0.05α أكبر من مستوى الداللة Sig.(P-value)إذا كانت  فإنـه ) SPSSحـسب نتـائج برنـامج  (=

حــول الظــاهرة آراء أفــراد العينــة متوســط الفرضــية الــصفرية ويكــون فــي هــذه الحالــة ال يمكــن رفــض 
 أقــل Sig.(P-value)كانــت ، أمــا إذا 6درجــة الحيــاد وهــى ًموضــع الدراســة ال يختلــف جوهريــا عــن 

0.05α مـــستوى الداللـــة مـــن  فيـــتم رفـــض الفرضـــية الـــصفرية وقبـــول الفرضـــية البديلـــة القائلـــة بـــأن =
عن درجة الحياد، وفـي هـذه الحالـة يمكـن تحديـد مـا إذا كـان ًيختلف جوهريا آراء أفراد العينة متوسط 

 خــالل قيمــة االختبــار  وذلــك مــن.متوســط اإلجابــة يزيــد أو يــنقص بــصورة جوهريــة عــن درجــة الحيــاد
فــإذا كانــت اإلشــارة موجبــة فمعنــاه أن المتوســط الحــسابي لإلجابــة  يزيــد عــن درجــة الحيــاد والعكــس 

  .صحيح
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  )kolmogorov - saminov(سمرنوف –اختبار كولمجروف  6.1
  

  يـــستخدم هـــذا االختبـــار لمعرفـــة نـــوع التوزيـــع أمـــا إذا كانـــت البيانـــات تخـــضع للتوزيـــع الطبيعـــي أم ال
تبــين أن القيمــة االحتماليــة " ســمرنوف  –كــولمجروف " يتــضح أنــه باســتخدام ) 6.1(وضــح جــدول ي
)Sig. ( 0.05كانــت أكبــر مــن مــستوى الداللــةα   لجميــع المجــاالت ممــا يــدل علــى انــه البيانــات =

  .ةتخضع لتوزيع الطبيعي مما يؤدي إلى تحليل الفرضيات عن طريق االختبارات المعلمي
  

  )kolmogorov - saminov(سمرنوف  –اختبار كولمجروف : )6.1 (جدول 
  

 مستوى الداللة zقيمة  المجال م

  0.604  0.764  الوقت  1

  0.639  0.743  الجودة  2

  0.837  0.620  اإلبداع والتطوير  3

  0.999  0.330  كفاءة العمليات   4

 

  الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات  6.2
  

   .فيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
  

   توزيع أفراد العينة حسب الجنس 6.2.1

مـن % 27.4مـا نـسبته و ،مـن عينـة الدراسـة مـن الـذكور % 72.6أن مـا نـسبته ) 6.2 (يبين جـدول 
م نسبة النساء فـي حجـم هذا الرقم ينسج . وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة هم من الذكوراإلناث

 % 19والـذي يبـين ان حـوالي ،  حسب المركز الفلـسطيني لإلحـصاءوذلكالقوى العاملة في فلسطين 
  .)2007، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.(من القوى العاملة هم من النساء
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  توزيع أفراد العينة حسب الجنس: )6.2 (جدول 
  

%النسبة المئوية  العدد الجنس  

 72.6 106 ذكر

 27.4 40 أنثى

 100 146 المجموع

  
  العمرتوزيع أفراد العينة حسب  6.2.2

  
ــــسبته ) 6.3 (يتبــــين مــــن جــــدول  ــــين  تتــــراوح أعمــــارهم% 69.9 أن مــــا ن  ســــنة، و 35 و 22ب

 سـنة 55 و 46بـين  تتـراوح أعمارهم% 13.0و  ، سنة45 و 36بين  تتراوح أعمارهم% 14.4
وهـــذا يـــدل علـــى أن العينـــة مـــن الفئـــة العمريـــة .  فـــأكثر ســـنة40 أعمـــارهم% 2.7  مـــا نـــسبتهوأن

 يفــسر وذلــك بمــوظفين جــدد إحاللهــم إلــى اســتنكاف المــوظفين القــدامى و ذلــكربمــا يعــود .الــشابة
  . مقارنة بالفئات األخرى35-22سبب ارتفاع نسبة صغار السن من فئة 

  
  

  العمرتوزيع أفراد العينة حسب  :)6.3 (جدول 
  

%المئوية النسبة  العدد العمر  

 69.9 102   سنة35 – 22

 14.4 21  سنة45 – 36

 13.0 19  سنة55 – 46

 2.7 4  56أكثر من 

 100 146  المجموع
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 المسمى الوظيفي  توزيع أفراد العينة حسب  6.2.3

  
رئـيس قـسم (الـذين يعملـون برتبـة وظيفيـة  أن معظم عينة الدراسة مـن ) 6.4 (يتضح من جدول 

برتبــة مــدير دائــرة % 21.2برتبــة رئــيس شــعبة ومــا نــسبته % 22.6ته ومــا نــسب% 41.1بنــسبة ) 
 هـــذه التركيبـــة أوتبـــد.  والبـــاقي مـــوزع علـــى الرتـــب المختلفـــةوحـــدةبرتبـــة مـــدير % 6.2ومـــا نـــسبته 

للمسميات الوظيفة لعينة الدراسـة طبيعيـة وتنـسجم مـع الهيكـل التنظيمـي المناسـب حيـث عـادة مـا 
  .دنيابسيطة مقارنة بالمسميات الوظيفية ال تمثل نسبة اتكون اإلدارات العلي

   
  توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي:)6.4 (جدول 

  

%النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي  

 0.7 1 وكيل مساعد

 3.4 5 مدير عام

 4.8 7  نائب مدير عام

 6.2 9  مدير وحدة

 21.2 31  مدير دائرة

 41.1 60  رئيس قسم

 22.6 33  رئيس شعبة

 100.0 146  المجموع

  
  

  الحالة االجتماعية    توزيع أفراد العينة حسب  6.2.4
متـزوجين ال مـن غيـر االسـتبانة علـى أجابوامن الذين % 26.0أن ما نسبته ) 6.5 (يتبين من جدول 

. مـن األرامـل% 0.7من المطلقين وما نـسبته  % 1.4من المتزوجين وما نسبته % 71.9وما نسبته 
والــذي يظهــر أن معظــم ) 2(بة تبــدو منطقيــة إذا مــا أخــذنا النــسبة الــواردة فــي جــدول رقــم وهــذه النــس

  . 35 – 22العاملين من الفئة الصغيرة وهي 
  
  
  
  



 93

  توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية  :)6.5 (جدول 
  

%النسبة المئوية  العدد الحالة االجتماعية    

 26.0 38 أعزب

 71.9 105 متزوج

 1.4 2 مطلق

 0.7 1  أرمل

 100.0 146  المجموع

  
  حسب المؤهل العلمي  توزيع أفراد العينة  6.2.5

  
من حملـة الـشهادة الجامعيـة % 72.6بنسبة  معظم أفراد العينة أن ) 6.6 (يتبين من جدول 

مــن % 2.1ومــا نــسبته ) الماجــستير( مــن حملــة الــشهادات العليــا 16.4ومــا نــسبته ) البكــالوريوس ( 
مــن % 1.4مــن حملــة الــدبلوم المتوســط  ومــا نــسبته % 7.5الثانويــة العامــة ومــا نــسبته حملــة شــهادة 
 سمــن عينــة الدراســة حاصــلين علــى درجــة البكــالوريو % 90.4ويتبــين ممــا ذكــر أن .حملــة الــدكتوراه

  .نجاز المهام اإلدارية المكلفةإفأعلى و هذا مؤشر على عنصر الكفاءة و القدرة في 
  

  .   المؤهل العلميحسبيع أفراد العينة يبين توز:)6.6 (جدول 
  

%النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي    

 2.1 3 الثانوية العامة

 7.5 11 الدبلوم المتوسط

 72.6 106 بكالوريوس

 16.4 24  ماجستير

 1.4 2  دكتوارة

 100.0 146  المجموع
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  حسب سنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة  6.2.6
     

هم من الذين  خبرتهم تقل من عينة الدارسة % 35.6أن ما نسبته  )6.7 (يتبين من جدول 
ومـا نـسبته ،  سـنوات7-4مـن الـذين خبـرتهم تتـراوح مـا بـين % 27.4وما نسبته ،  سنوات فاقل3عن 
أن . سـنة11خبرتهم تزيـد عـن % 21.2  وما نسبنه 11-8خبرتهم تتراوح ما بين من الذين % 15.8

ولكــن ) 2(دة ينــسجم مــع التركيبــة العمريــة الــواردة فــي جــدول رقــم ارتفــاع نــسبة مــن لــديهم خبــرة محــدو
  .نقص الخبرة يتم عالجه من خالل ارتفاع المؤهل العلمي للعاملين

  
   . يبين توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:)6.7 (جدول 

    

%النسبة المئوية  العدد  سنوات الخبرة     

 35.6 52  سنوات3اقل من 

 27.4 40  سنة7- 4

 15.8 23  سنة11- 8

 21.2 31   سنة11أكثر من 

 100.0 146  المجموع

  
  
 

 حسب مكان السكن  توزيع أفراد العينة  6.2.7

  
 يهـم مـن الـذين  يـسكنون فـمن عينة الدارسة % 7.5أن ما نسبته ) 6.8 (يتبين من جدول 

 ين فـيـسكنو %8.4ومـا نـسبنه ،  محافظة خان يونسييسكنون ف %16.4  وما نسبنه حمحافظة رف
 ييــسكنون فــ %7.5ومــا نــسبنه ،  محافظــة غــزةييــسكنون فــ %60.3ومــا نــسبنه  ،محافظــة الوســطى
مــن مدينــة غــزة  % 60أن معظــم أفــراد العينــة ) 7(يتبــين مــن خــالل الجــدول رقــم .محافظــة الــشمال

 علـــى العـــاملين فـــي المقـــر الـــرئيس لكـــال مـــن وزارتـــي االســـتبانة الن الباحـــث قـــام بتوزيـــع ذلـــكويعـــزى 
  . و المالية في مدينة غزةالصحة
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  .  يبين توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن:)6.8 (جدول 
  

%النسبة المئوية  العدد  مكان السكن    

 7.5 11 رفح

 16.4 24 خان يونس

 8.2 12 الوسطى

 60.3 88  غزة

 7.5 11  الشمال

 100.0 146  المجموع

  
 تـم الحـصول عليهـا حـول اسـتخدام نظـم حسب الدورات التدريبيـة التـيتوزيع أفراد العينة  6.2.8

  .   المعلومات في الوزارة
هـم مـن الـذين حـصلوا علـى  من عينـة الدارسـة % 2.1أن ما نسبته ) 6.9 (يتبين من جدول 

حـصلوا % 72.6وما نسبته  ، دورات6-4حصلوا على ما بين % 7.5وما نسبته ،  دورات3أقل من 
يتبـين ممـا ذكـر أن  . دورة11صلوا على أكثر من ح% 7.5وما نسبته ،   دورات10-7على ما بين 

 فـأكثر حـول اسـتخدام نظـم المعلومـات ة دورات تدريبيـ7من أفراد العينة قـد حـصلوا علـى عـد  % 89
  .  وهذا مؤشر إيجالي ينسجم مع الموقع اإلداري ألفراد العينة،  في الوزارةاالمعمول به
  
عليها حول استخدام نظم المعلومات في الدورات التدريبية التي تم الحصول :)6.9 (جدول 

  . الوزارة

%النسبة المئوية  العددالدورات التي الحصول تم الحصول عليها     

 2.1 3 3اقل من 

4 -6 11 7.5 

7 -10 106 72.6 

 16.4 24  11أكثر من 

 100.0 146  المجموع
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  .افسيةتطوير الميزة التن في دور نظم المعلومات : تحليل محاور الدراسة  6.3
  

  .البعد الزمني لنظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية: المحور األول6.3.1
   
  ):6.10(الجدول 

البعد الزمني :األوليوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم االختبار ومستوى المعنوية  للمجال 
  .لنظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

األهمية 
  النسبية

قيمة 
  االختبار

مستوى 
  الداللة

  0.001  3.496 61.1  6.11 .المعلومات تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب  .1

  0.000  7.752 68.6  6.86 .المعلومات تلبي حاجة متخذ القرار  .2

3.  
 لصانع القرار دقيقة و تصف ما ةالمعلومات المتاح

  .يحدث
6.48  64.8 645  0.000  

  0.000  6.732 66.7  6.67  .المعلومات المتاحة حديثة  .4

  0.000  13.382 78.1  7.81 .تقلل المعلومات من التكاليف ومن إهدار الوقت  .5

  0.000  6.813 67.4  6.74  .المعلومات المتاحة يتم تحديثها باستمرار  .6

7.  
المعلومات المتاحة ذات جودة مناسبة لمتخذ 

  .القرار
6.90  69.0 8.081  0.000  

8.  
توجد حاجة متكررة الستخدام نظم المعلومات في 

  .الوزارة
8.26  82.6 18.431  0.000  

9.  
يتم تداول المعلومات بكل سهولة من خالل شبكة 

 .معلومات متاحة لكافة الموظفين
6.14  61.4 2.890  0.005  

10.  
يتم تزويد متخذ القرار بالمعلومات بالسرعة 

  .المناسبة
6.21  62.1 3.797  0.000  

11.  
توفر المعلومات صورة واقعية عن المعلومات 

  .الماضية في الوزارة
6.58  65.8 5.690  0.000  

  0.000  8.681 70.3  7.03  .توفر المعلومات صورة واقعية عن حاضر الوزارة  .12

  0.000  8.220 72.3  7.23يستطيع أكثر من مستخدم العمل على نظام   .13
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 .المعلومات في نفس الوقت

14.  
فر المعلومات نظرة مستقبلية مفيدة لصانع تو

 .القرار
7.49 74.9 10.323 0.000 

  0.000  11.25 68.9  6.89  المجال

  .α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
  

  : ما يلياستنتاجيمكن ) 6.10(من جدول 
، 61.1%بيأي أن المتوســــط الحــــسابي النــــس 6.11ساوييــــ  األولــــى  للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.001تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  . الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه
والقيمـة ، 68.6%أي أن المتوسط الحسابي النـسبي  6.86ساويي الثانية للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادد مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 64.8%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.48 ساوييـ  الثالثـةللفقـرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 66.7%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.67ساوييــــ الرابعــــة  للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.حتماليــة االوالقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 78.1%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 7.81ساوييــــ  الخامــــسةللفقــــرةلحــــسابي المتوســــط ا -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6وهـي  عـن درجـة الحيـاد زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 67.4%أي أن المتوسط الحسابي النسبي6.74ساويي السادسة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
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0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

والقيمـة ، 69.0%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.90ساويي  السابعةللفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

والقيمـة ، 82.6%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 8.26اويسي الثامنة للفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك 

والقيمـة ، 61.4%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي61.4ساويي التاسعة للفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد مما يـدل علـى أن مت، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

والقيمـة ، 62.1%أي أن المتوسط الحسابي النسبي 6.21ساويي العاشرة للفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة لـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــر 0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  2 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، 65.8%سـط الحـسابي النـسبيأي أن المتو 6.58ساوييـ  الحاديـة عـشرللفقـرةالمتوسط الحسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  . العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد
، 70.3%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي 7.03ساوييــ الثانيــة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادجابة لهـذه الفقـرة قـد مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـت، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 72.3%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي 7.23ساوييــ الثالثــة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -

ًائيا عنــد مــستوى داللــة لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــص 0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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، 74.9%النــسبيأي أن المتوســط الحــسابي 7.49ساوييــ الرابعــة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  . هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على
 68.9مجــــال يــــساوي اللجميــــع فقــــرات النــــسبي المتوســــط الحــــسابي يمكــــن القــــول بــــأن وبــــشكل عــــام 

تطـــوير الميـــزة التنافـــسية لـــنظم "   لـــذلك يعتبـــر مجـــال 0.000تـــساوي  )Sig(.االحتماليـــة والقيمـــة %
0.05αمــستوى داللــة ً إحــصائيا عنــد ة دالــالمعلومــات و المرتبطــة بالبعــد الزمنــي للمعلومــات ممــا ، =

 وبـرغم الموافقـة فـان هنـاك ضـعف .علـى هـذا المجـالبل أفـراد العينـة أن هناك موافقة من قعلى يدل 
 وهــذا يعنــي أن الــوزارات الفلــسطينية المبحوثــة بحاجــة إلــى واضــح فــي قيمــة االســتجابة لهــذا المجــال،

 فـي تطـوير الميـزة التنافـسية لـديها وهـذا تطوير في مجال البعد الزمني ألنظمة المعلومات كي يساعد
 تنافــسية فــي إدارة  المعلومــات كميــزةاوالتــي بعنــوان تكنولوجيــ، )Ueno ،1998(يتماشــى مــع دراســة 

سلــــسة التوريــــد حيــــث خلــــصت إلــــى أن عامــــل الــــزمن يلعــــب دور مهــــم فــــي عمليــــة ربــــط المــــوزعين 
. يــزة تنافــسية دائمــة بــين المنافــسينواحتياجــاتهم والــسرعة فــي تلبيــة الطلبــات والــذي لــه دور فعــال كم

 حيــث طــورت هــذه الدراســة أداة قيــاس لــنظم المعلومــات )King& Chang، 2005(أيــضا دراســة 
حيـــث تبـــين أن كفـــاءة النظـــام ،  لـــدعم كفـــاءة العمليـــات الوظيفيـــة وتحـــسين أداء المؤســـسةةالمـــستخدم

ة و التـــي تزيـــد مـــن ســـرعة مربوطـــة بمـــدى االســـتجابة الـــسريعة للنظـــام وســـرعة المعلومـــات المـــستخرج
ـــأثير االيجـــابي علـــى فاعليـــة المنظمـــة وتحـــسين الكفـــاءةذااتخـــ ـــه الت ـــذي ل وأيـــضا دراســـة . القـــرارات وال
 المعلومــات و االتــصال ا فــي ضــل تكنولوجيــةوالتــي هــي بعنــوان اليقظــة التكنولوجيــ) 2008زواويــن، (

ة منهــا يــؤدي إلــى  بــشكل ســريع وخاصــة اإلســتراتيجيتحيــث خلــصت بــأن الحــصول علــى المعلومــا
وبناء على ما سبق يتبين أن عامل الـزمن لـنظم المعومـات يعتبـر . اكتساب الميزة التنافسية للمؤسسة

  .من أهم األمور الحاسمة في تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة
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  .الجودة لنظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية : المحور الثاني6.3.2
  

  :)6.11(الجدول 
جودة نظم  دور :يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم االختبار ومستوى المعنوية  للمجال الثاني

  .المعلومات في تطوير الميزة التنافسية
  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

األهمية 
  النسبية

قيمة 
  االختبار

مستوى 
  الداللة

  0.046  2.013 58.6  5.86  .تتوفر لمتخذي القرار معلومات خالية من األخطاء  .1

  0.000  3.812 61.7  6.17 .بشكل امنالوزارة يتم تداول المعلومات في   .2

3.  
قيمة المعلومات التي تحصل عليها اكبر مما انفق 

  .عليها
6.56  65.6 5.973  0.000  

  0.000  8.156 70.2  7.02  .يعول على المعلومات في انجاز القرارات  .4

5.  
د من استخدام نظام ال توجد أمور غير واضحة تح

  .المعلومات
6.15  61.5 3.578  0.001  

6.  
تعتقد أن المعلومات الموجودة في النظام صادقة و  

  .صحيحة تتناسب مع معطيات الواقع
6.59  65.9 6.897  0.000  

  0.000  8.073 69.5  6.95  .يزودك النظام بمعلومات خالية من التحيز  .7

8.  
فيدين من المعلومات مرتبطة باحتياجات المست

  .النظام
6.85  68.5 7.969  0.000  

9.  
المعلومات المتاحة مالئمة ومرتبطة بالمشكلة 

  .مباشرة
6.71  67.1 7.596  0.000  

10.  
المعلومات التي تخرج عن النظام تساعد في 

  .تحسين اتخاذ القرار
6.89  68.9 7.456  0.000  

11.  

المعلومات الصادرة من النظام قادرة على إعطاء 
املة عن المشكلة المطلوب حلها من صوره ش

 .النظام
6.89  68.9 8.842  0.000  

  0.000  5.334 64.3  6.43 .المعلومات تتوفر بالحجم المناسب لمتخذ القرار  .12
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13.  
يراعي نظام المعلومات الفروق في حاجة 

  .المستويات اإلدارية
6.56  65.6 6.320  0.000  

14.  
صورة حقيقية المعلومات التي يقدمها النظام تعطي 

  .عن األداء
6.76  67.6 7.191  0.000  

15.  
توجد برامج ذات طابع خاص لتقليص خطوات 

  .ًانجاز المهام اختصارا للوقت
6.48  64.8 4.837  0.000  

  0.000  9.182 69.6  6.96  .نظم المعلومات تقدم معلومات سهلة الفهم  .16

17.  
 المطلوبة بدقة المعلوماتيساعد النظام في تحديد 

  .وضوحو
6.99  69.9 8.765  0.000  

18.  
تسلسل و تتابع المعلومات داخل النظام سهل 

 .وواضح
6.85  68.5 7.847  0.000  

19.  
يتم الحصول على المعلومات بطريقة مرتبة 

  .ومنطقية
6.49  64.9 5.625  0.000  

20.  
توجد معاير موحدة لصياغة المعلومات وفقا 

  . لتصنيفاتها المتنوعة
6.635  66.3 6.383  0.000  

21.  
يعطينا النظام معلومات كمية ووصفية حسب طبيعة 

  .المعلومات المطلوبة
6.56  65.6 6.206  0.000  

22.  

مطبوعة "هناك وسائل متعددة ورقية او الكترونية
تقدم " أو مستخرجة على برامج أخرى، على ورق

  .عبرها المعلومات لمتخذي القرار
7.82 78.2 3.664 0.000 

  0.000  9.17 66.9  6.69  المجال

  .α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *

  
  :يمكن استخالص ما يلي) 6.11(من جدول 

، 58.6%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 5.86ساوييــــللفقــــرة األولــــى   المتوســــط الحــــسابي  -
نــد مــستوى داللــة ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا ع 0.046تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6مما يدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد قـل عـن درجـة الحيـاد وهـي ، =

وهـذا يعـزى انخفـاض القـرارات .وهذا يعني أن هناك عدم موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى هـذه الفقـرة
  .الصحيحة المتخذة من قبل اإلدارة في المؤسسة
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والقيمــة ، 61.7%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.17ساوييــ الثانيــة للفقــرةمتوســط الحــسابي ال -
ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  6لحيـاد وهـي  عـن درجـة ازادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

والقيمـة ، 65.6%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 6.56ساوييـ  الثالثـةللفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، 70.2%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 7.02ساوييــــ الرابعــــة  للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 61.5%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.15ساوييــــ لخامــــسة اللفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.001تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  . أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني
، 65.9%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.59ساوييــــ الــــسادسة للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زاد علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد مما يـدل، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 69.5%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.95ساويي  السابعةللفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًهـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة لـــــذلك تعتبـــــر  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 68.5%المتوسـط الحـسابي النـسبيأي أن  6.85ساويي الثامنة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل 
، 67.1%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.71ساوييــــ التاســــعة للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
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0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادتجابة لهـذه الفقـرة قـد مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

والقيمـة ، 68.9%أي أن المتوسط الحسابي النسبي 6.89ساويي العاشرة للفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة لـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائي 0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، 68.9%نـسبيأي أن المتوسـط الحـسابي ال 6.89ساوييـ  الحاديـة عـشرللفقـرةالمتوسط الحسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .ذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ه
ــ الثانيــة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  - ، 64.3%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.43ساويي

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادرة قـد مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 65.6%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.56ساوييــ الثالثــة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -

 داللــة ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى 0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 67.6%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.76ساوييــ الرابعــة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة لقيمــة وا

0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، 64.8%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.48ساوييـ الخامـسة عـشر للفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6درجـة الحيـاد وهـي  عـن زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 69.9%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 6.96ساويي السادسة عشر للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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، 69.9%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.99ساوييــ الــسابعة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.اليــة االحتموالقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 68.5%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.85ساوييــ  الثامنــة عــشرللفقــرةبي المتوســط الحــسا -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6هـي  عـن درجـة الحيـاد وزادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 64.9%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.49ساوييــ التاســعة عــشر للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 66.3%أي أن المتوســـط الحـــسابي النــــسبي 6.63ساوييـــ ن ي العــــشرللفقـــرةالمتوســـط الحـــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000ي تــساو )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
أي أن المتوســـــــــط الحـــــــــسابي  6.56ساوييـــــــــن ييـــــــــة والعـــــــــشر الحادللفقـــــــــرةالمتوســـــــــط الحـــــــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة ، 65.6%النــسبي
ــة  0.05αعنــد مــستوى دالل  عــن زادممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد ، =
  . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة وهذا6درجة الحياد وهي 

أي أن المتوســـــــــط الحـــــــــسابي 7.82ساوييـــــــــ ن ي الثانيـــــــــة والعـــــــــشرللفقـــــــــرةالمتوســـــــــط الحـــــــــسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة ، 78.2%النــسبي

ــة  0.05αعنــد مــستوى دالل  عــن زادممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد ، =
  . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة6درجة الحياد وهي 

 66.9مجال يساوي اللجميع فقرات النسبي المتوسط الحسابي يمكن القول بأن وبشكل عام 

مستوى ًدال إحصائيا عند  "الجودة"  لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية والقيمة %

0.05αداللة  ًمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة ، =
 ولكن هذه الموافقة بل أفراد العينة على هذا المجال وهذا يعني أن هناك موافقة من ق6الحياد وهي 

 يعني أن الوزارات الفلسطينية المبحوثة بحاجة إلى رفع مستوى جودة ًضعيفة إلى حدا ما وهذاتعتبر 
باقية و (أنظمة المعلومات كي يساعد في تطوير الميزة التنافسية لديها وهذا يتوافق مع دراسة 
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 على المصارف من  والتي تهدف إلى معرفة مدة تأثير نظم المعلومات الحديثة)2005عريضة،
 و )2008،زواوين(كذالك هناك توافق مع دراسة رفع جودتها واستقطاب متعلمين جدد إليها، حيث 

 المعلومات وبعض االتي تهدف إلى استجالء الغموض وتوضيح الرؤية اتجاه موضوع تكنولوجي
 والتي خلصت إلى ،المصطلحات التابعة من مدى تأثير جودة نظم المعلومات على المؤسسات

 لتسمح باستغالل أفضل بهدف اكتساب الميزة ؛ المعلومات واالتصالاتكنولوجيالتسخير الدائم ل
 والتي هدفت إلى تبين أهمية نظم المعلومات في )2007،يزيد(كذالك توافقت مع دراسة  .التنافسية
حيث ،  واضحةةقييل تحديد إستراتيجية تسو حياة المؤسسة وتفوقها على منافسيها من خالةاستمراري
نه البد للمؤسسة ولكي تحقق أهدافها المبنية على أتوصيات من أهمها إلى ة  الدراستخلص

 قرارات تسويقية اتخاذكافئ يساعدها على متإستراتيجية معينة أن يكون لها نظام معلومات جيد و
  .رشيدة وسريعة ومناسبة

  

  .ةالتميز واإلبداع  لنظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسي : المحور الثالث6.3.3
  

  ):6.12(الجدول 
التميز واإلبداع   :يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم االختبار ومستوى المعنوية  للمجال الثالث

  لنظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية
  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

األهمية 
  النسبية

قيمة 
  االختبار

مستوى 
  الداللة

1.  
تخدم على تامين فرص يساعد نظام المعلومات المس

  .اإلبداع و المبادرة
6.35  63.5  4.164  0.000  

2.  

يعمل نظام المعلومات المستخدم على سرعة تطوير 
و تنويع الخدمات التي تخدم رغبات المستفيدين 

  .الحاليين و الجدد
6.78  67.8 7.076  0.000  

3.  
نظام المعلومات المستخدم يسهل عمليات البحث 

  .ة في الوزاروالتطوير
7.09  70.9 8.589  0.000  

4.  

اهتمام اإلدارة العليا في إزالة القيود و إعادة الهيكلة 
التي تساعد في التطوير و التغير لمواكبة احتياجات 

  .نظم المعلومات
6.62  66.2 5.680  0.000  

  0.000  4.363 63.0  6.30هناك خطوات منهجية واضحة تساهم في االبتكار   .5
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  ".خارطة توليد األفكار" نظم المعلوماتوالتطوير

6.  
المصادر و الموارد المتاحة تساعد على الرقي 

  .والتطويربمستوى االبتكار 
6.32  63.2 4.008  0.000  

  0.000  5.249 65.2  6.52  .نظم المعلومات يتيح إمكانية التعلم التلقائي  .7

8.  
تأخذ الوزارة برأي المستخدمين و المستفيدين في 

  .لمعلوماتعمليات تطوير نظم ا
6.55  66 2.883  0.005  

9.  
يساهم نظام لمعلومات الموجود في التطوير من 

 .مهاراتي
6.46  64.6 4.709  0.000  

10.  

تعتبر نظم المعلومات عامال مساعدا وفعاال في 
ابتكار حلول لكثير من المشاكل اإلدارية و الفنية في 

  .الوزارة
6.91  69.1 7.280 0.000 

  0.000  7.16 65.9  6.59  المجال

  .α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
  

  :يمكن استخالص ما يلي) 6.12(من جدول 
، 63.5%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي6.35ساوييــــ  األولــــى  للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

 داللــة ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى 0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
ة والقيمــ، 67.8%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي6.78ساوييــ الثانيــة للفقــرةالمتوســط الحــسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 70.9%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 7.09ساوييـ  الثالثـةللفقرةوسط الحسابي المت -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6حيـاد وهـي  عـن درجـة الزادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 66.2%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.62ساوييــــ الرابعــــة  للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
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0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

والقيمة ، 63.0%أي أن المتوسط الحسابي النسبي6.30ساويي  الخامسةللفقرةالمتوسط الحسابي  -
ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000اوي تـــــس )Sig(.االحتماليـــــة 

0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، 63.2%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.32ساوييــــادسة  الــــسللفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  2 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .ن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أ
والقيمـة ، 65.2%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.52ساويي  السابعةللفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α   عـن درجـة الحيـاد وهـي زادى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ممـا يـدل علـ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة6
والقيمـة ،  66%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 6.55ساوييـ الثامنـة للفقـرةالمتوسـط الحـسابي  -

ً الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة لـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه 0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 64.6%توســــط الحــــسابي النــــسبيأي أن الم 6.46ساوييــــ التاســــعة للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .اد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفر
والقيمـة ، 69.1%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.91ساوييـ العاشـرة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادة لهـذه الفقـرة قـد مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجاب، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
 65.9مجال يساوي اللجميع فقرات النسبي المتوسط الحسابي يمكن القول بأن وبشكل عام 

ًدال إحصائيا  "اإلبداع والتطوير"   لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية والقيمة %
0.05αمستوى داللة عند  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف =

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا  6ًجوهريا عن درجة الحياد وهي 
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 والتطويروير في مجال اإلبداع وهذا يعني أن الوزارات الفلسطينية المبحوثة بحاجة إلى تط.المجال
وهذا يتوافق على ما جاء . المتعلق بأنظمة المعلومات كي يساعد في تطوير الميزة التنافسية لديها

المبنية و لتطوير الميزة التنافسية التي أكدت أن عنصر الحسم) 2004، لساعد و حريم(في دراسة 
 ؛ التطوير وبذل جهود مكثفة ومتواصلةعلى نظم المعلومات هي قدرة العنصر البشري على مواكبة

   .لدعم وتعزيز أهداف المؤسسات
 بحثية حول ت والتي أوصت بضرورة القيام بمشروعا)2005،هاشم(كذالك جاءت دراسة 

وهذا ،  المناسبةاإدارة المعرفة واستشارة الحالة اإلبداعية وتنميتها لدى الموظفين باستخدام التكنولوجي
  .لعينة على محور اإلبداع و التميزما عزز موافقة أفراد ا

  
  .كفاءة العمليات لنظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية : المحور الرابع6.3.4

  

  ):6.13(الجدول 
بعد كفاءة :يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم االختبار ومستوى المعنوية  للمجال الرابع

  نافسيةالعمليات لنظم المعلومات في تطوير الميزة الت

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

األهمية 
  النسبية

قيمة 
  االختبار

مستوى 
  الداللة

1.  

االهتمام بنظم المعلومات يساهم في زيادة 
التنسيق بين العمليات و الوحدات المختلفة داخل 

  .الوزارة
7.31  73.1 9.800  0.000 

2.  
تعمل نظم المعلومات المستخدمة في المؤسسة 

  .ءة العملياتعلى زيادة كفا
7.19  71.9 10.762  0.000 

3.  

تساهم نظم المعلومات داخل الوزارة على تميز 
الخدمة المقدمة والتي تختلف عما تقدمة الوزارات 

  .األخرى
7.12  71.2 9.190  0.000 

4.  

تمتاز نظم المعلومات المستخدمة في الوزارة 
 على انجاز المهمات المختلفة و توفير ةبالقدر

  .لباقي المؤسسات ذات العالقةالمعلومات 
6.93  69.3 7.903  0.000 

5.  
من الممكن إلغاء أو اختصار األنشطة الغير 

  .ضرورية والروتينية
6.59  65.9 5.716  0.000 
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6.  
الخدمات نظم المعلومات التي تقدمها الوزارة تلبي 

  .رغبات المستفيدين من خدمات الوزارة
6.51  65.1 5.346  0.000 

 0.000  4.092 63.4  6.34  .مة للمستفيدين دون تأخيرتقدم الخد  .7

8.  
هناك رضا عام لدى جمهور المستفيدين عن 

  .خدمات الوزارة في مجال نظم المعلومات
6.37  63.7 4.367  0.000 

9.  
يتم الحصول على المساندة الكافية من خالل نظم 

  .المعلومات بما يتعلق بمطالب المستفيد
6.59  65.9 6.323  0.000 

10.  
يشعر المستفيد بخصوصية أثناء تعامله مع نظم 

  .المعلومات الموجود في المؤسسة
6.60 66.0 617 0.000 

  0.000  8.96 67.5  6.75  المجال

  .α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
 

  :يمكن استخالص ما يلي) 6.13(من جدول 
، 73.1% أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبيأي 7.31ساوييــــ  األولــــى  للفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من 
والقيمـة ، 71.9%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 7.19ساوييـ الثانيـة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زاداالسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 71.2%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي 7.12ساوييـ  الثالثـةللفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة لـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــ 0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 69.3%نـسبيأي أن المتوسـط الحـسابي ال6.93ساويي الرابعة  للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .ذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ه
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، 65.9%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.59ساوييــــ  الخامــــسةللفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة والقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادقـد مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 65.1%أي أن المتوسط الحسابي النسبي6.51ساويي السادسة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
، 63.4%أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 6.34ساوييــــ  الــــسابعةللفقــــرةالمتوســــط الحــــسابي  -

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  0.000تــساوي  )Sig(.تماليــة االحوالقيمــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 63.7%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.37ساوييـ الثامنـة للفقـرةحـسابي المتوسط ال -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6ي  عـن درجـة الحيـاد وهـزادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 65.9%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.59ساويي التاسعة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
والقيمـة ، 66.0%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي6.60ساوييـ العاشـرة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

ًلـــــذلك تعتبـــــر هـــــذه الفقـــــرة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  0.000تـــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــة 
0.05α  6 عـن درجـة الحيـاد وهـي زادمما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، =

  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
 67.5مجال يساوي اللجميع فقرات النسبي ابي المتوسط الحسيمكن القول بأن وبشكل عام 

ً إحصائيا ةدال "ياتعملكفاءة ال��"  لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية والقيمة %
0.05αمستوى داللة عند  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف ، =

. وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال 6ًجوهريا عن درجة الحياد وهي 
المتعلق بأنظمة  العمليات ءةكفاوهذا يعني أن الوزارات الفلسطينية المبحوثة بحاجة إلى تطوير في 

 الوزارة المعنية بكفاءة مالمعلومات كي يساعد في تطوير الميزة التنافسية لديها وهذا ما يعزز اهتما
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 وراء تطويرها لما لها من تغذية راجعة و مباشر على المستخدم للنظام وسعيها الحثيث العمليات
 في عدة دراسات مثل دراسة ًاملحوظهذا كان التماشي لوالتي تصب في تطوير الميزة التنافسية، و

 المعلومات في ا حيث تركزت هذه الدراسة على دور إدارة المعرفة وتكنولوجي)2008، الشرفا(
نه هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة ألميزة التنافسية والتي ودت تحقيق ا
كذالك دراسة ". كفاءة العمليات" المعلومات ومجاالت الميزة التنافسية اوتكنولوجي

)King&Chang ،2005(ة حيث طورت هذه الدراسية أداة قياس نظم المعلومات المستخدم 
 تحيث أظهرت أهمية كفاءة نظم المعلوما،  وتحسين أداء المؤسسةلدعم كفاءة العمليات الوظيفية

  . على كفاءة العمليات
  

  .نظم المعلومات في تطوير المزية التنافسية لدى وزارتي الصحة والماليةدور 
  

   )6.14(جدول 
  نظم المعلومات في تطوير المزية التنافسية لدى وزارتي الصحة والماليةدور 

  

  الفقرة  الرقم
 المتوسط
  الحسابي

األهمية 
  النسبية

قيمة 
  االختبار

مستوى 
  الداللة

1.  
 في تطوير  ودورةالبعد الزمني لنظم المعلومات

 .الميزة التنافسية
6.69 66.9 9.17 0.000 

2.  
 في تطوير الميزة  ودورهاجودة نظم المعلومات

 .التنافسية
6.69 66.9 9.17 0.000 

3.  
 في متها ومساهكفاءة العمليات لنظم المعلومات

 تطوير الميزة التنافسية
6.75 67.5 8.96 0.000 

4.  
 في  ودورهاالتميز و اإلبداع  لنظم المعلومات

 تطوير الميزة التنافسية
 

6.69 66.9 9.17 0.000 

  0.000 9.1175 67.05 6.705  المجال
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  %67.05مجال يساوي اللجميع فقرات النسبي المتوسط الحسابي بأن ) 6.14( الجدول يبين
 في تطوير تنظم المعلوما�دور�"  لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية و

0.05αمستوى داللة ًدال إحصائيا عند  "الميزة التنافسية مما يدل على أن متوسط درجة ، =

أن هناك موافقة من قبل وهذا يعني  6ًاالستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي 
وهذا يعين أن هناك وعي لدى الوزارات المبحوثة ، ولكن بشكل ضعيفأفراد العينة على هذا المجال

 وهذا يعني أن حول دور نظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية ولكن ليس بالشكل المطلوب
المعلومات كي يساعد في تطوير  ظم المزيد من التطوير لنالوزارات الفلسطينية المبحوثة بحاجة إلى

 أهميةلما لها من بنظم المعلومات  المعنية  الوزاراتمالميزة التنافسية لديها وهذا ما يعزز اهتما
 وجدت الدراسة حيث )2008،الشرفا( وهذا يتطابق مع دراسة ،تصب في تطوير الميزة التنافسية

(   المعلومات ومجالت الميزة التنافسيةاعالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة و تكنولوجي
عند مستوى ) والتطويراإلبداع ، كفاءة العمليات، السيطرة على األسواق، األداء المالي، جودة المنتج

أن نظم المعلومات  والتي خلصت إلى )2007بريج و حفير، ( كذالك دراسة .ɑ = 0.05دالله 
التي تسعى لتحقيق مزايا تنافسية على حساب يكون بمثابة أهم مورد من موارد المؤسسة الناجحة 

  .المؤسسات المنافسة
  

  :اختبار فرضيات الدراسة 6.4
  

دور نظم المعلومات في تطوير الميزة بين ذات داللة إحصائية هناك عالقة : الفرضية األولى
   .التنافسية وطبيعة المعلومات المطلوبة مرتبطة بالزمن

  
 و البعدم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية دور نظ يبين العالقة بين ):6.15(جدول 

  .ي، من خالل استخدام اختبار بيرسونبالزمن
  

  الفرضية  م
قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

1-  
دور نظـم المعلومـات فـي بـين ذات داللة إحصائية عالقة  توجد

تطـــوير الميـــزة التنافـــسية وطبيعـــة المعلومـــات المطلوبـــة مرتبطـــة 
   .نبالزم

0.844 0.000 
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 و اختبــار 0.05 أن قيمــة مــستوى الداللــة أقــل مــن )6.15(تبــين مــن النتــائج الموضــحة فــي الجــدول 
دور نظــم المعلومــات فــي  بــين  قويــة ممــا يــدل علــى وجــود عالقــة ارتباطيــه طرديــة0.844بيرســون 

طة الفلـــسطينية نـــه يتـــوفر لـــدى وزارات الـــسلأ وهـــذا يعنـــي تطـــوير الميـــزة التنافـــسية والبعـــد بـــالزمني،
ــديها فــي  المبحوثــة القــدرة علــى الحــصول علــى المعلومــات المطلوبــة مــن نظــم المعلومــات المتــوافر ل

وهــذا يتوافــق مــع مجمــل الدراســات الــسابقة . الــزمن المناســب ممــا يعــزز مــن الميــزة التنافــسية للمؤســسة
المعلومـات حيث طورت هذه الدراسة أداة قياس نظم ، )King& Chang ،2005(وخاصة دراسة 

 حيـث تبـين أن كفـاءة النظـام ، لـدعم كفـاءة العمليـات و الوظيفيـة و تحـسين أداء المؤسـسةةالمستخدم
مربوطــة بمــدى االســتجابة الــسريعة للنظــام و ســرعة المعلومــات المــستخرجة و التــي تزيــد مــن ســرعة 

ـــأثير االيجـــابي علـــى فاعليـــة المنظمـــة وتحـــسين الكفـــاءةاتخـــاذ ـــه الت ـــذي ل وأيـــضا دراســـة . القـــرارات وال
 المعلومــات واالتــصال ا فــي ضــل تكنولوجيــةوالتــي هــي بعنــوان اليقظــة التكنولوجيــ) 2008زواويــن، (

 يــؤدي إلــى ؛ بــشكل ســريع وخاصــة اإلســتراتيجية منهــاتن الحــصول علــى المعلومــاأحيــث خلــصت 
تبـر مـن ومـات يعلاء علـى مـا سـبق أن عامـل الـزمن لـنظم المعنـوب. اكتساب الميزة التنافسية للمؤسسة

  .أهم األمور الحاسمة في تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة
  

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين دور نظم المعلومات في تطوير الميزة :الفرضية الثانية
 .التنافسية والجودة

  
  :)6.16(جدول 

تطوير دور نظم المعلومات في بين ذات داللة إحصائية عالقة نتائج الفرضية القائلة بوجود 
  .، من خالل استخدام اختبار بيرسونالميزة التنافسية والجودة

  

  الفرضية  م
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

1-  
دور نظــم المعلومــات فــي بــين ذات داللــة إحــصائية عالقــة  توجــد

 .تطوير الميزة التنافسية والجودة
0.947 0.000 

  
 و 0.05 أن قيمة مستوى الداللة أقل من )6.16(تبين من النتائج الموضحة في الجدول 

دور نظم المعلومات في  مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه طردية بين 0.847اختبار بيرسون 
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 وهذا يعني انه يتوفر لدى وزارات السلطة الفلسطينية المبحوثة تطوير الميزة التنافسية والجودة،
ظم المعلومات المتوافر لديها بالجودة المناسبة القدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة من ن

 والتي هدفت إلى )2007،يزيد( وهنا نجد توافق مع دراسة ،مما يعزز من الميزة التنافسية للمؤسسة
 تحديد خالل  حياة المؤسسة و تفوقها على منافسيها منةتبين أهمية نظم المعلومات في استمراري

 توصيات من أهمها انه البد للمؤسسة ولكي إلىالدراسة  تحيث خلص،  واضحةتسويقيةإستراتيجية 
تحقق أهدافها المبنية على إستراتيجية معينة أن يكون لها نظام معلومات جيد وكافئ يساعدها على 

كذالك هناك تطابق في النتائج مع دراسة .  قرارات تسويقية رشيدة وسريعة ومناسبةاذاتخ
ك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة  هناأن حيث وجدت الدارسة )2005،الشرفا(

 أهمحيث يعتبر جودة المنتج من ، "جودة المنتج" المعلومات ومجاالت الميزة التنافسيةاوتكنولوجي
 أو المنتجالتميز في   بان )2003،زبيري( للمؤسسة كما عرفها ةعناصر اكتساب الميزة التنافسي

وهي في نظر المستهلك تتمثل في  ،ة، الخدمات المرفقةاإلبداع، الجود: الخدمة المقدمة من حيث
 مجموعة « على تلبية حاجاته ورغباته وتعرفها الجمعية األمريكية للمراقبة والجودة بأنها المنتجقدرة 

 »  الحاجات المعبر عنها والضمنيةإشباع أو خدمة التي تؤثر على قدرته في منتجخصائص 
)1984،Percerou(، من تحقيق الميزة التنافسية بجودة المنتج ةت اليابانيحيث تمكنت الشركا 

  .حيث بات المنتج الياباني ذائع الصيت من ناحية الجودة لما وجد من استحسان لدى الزبون
    

 هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــين دور نظـــم المعلومـــات فـــي تطـــوير الميـــزة :الفرضـــية الثالثـــة
 .التنافسية واإلبداع والتطوير

  
  

  :)6.17(جدول 
دور نظم المعلومات في تطوير بين ذات داللة إحصائية عالقة  نتائج الفرضية القائلة بوجود

    .، من خالل استخدام اختبار بيرسونالميزة التنافسية و اإلبداع والتطوير
  

  الفرضية  م
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

1-  
ــة إحــصائية عالقــة توجــد  معلومــات فــي دور نظــم البــين ذات دالل

 .تطوير الميزة التنافسية و اإلبداع والتطوير
 

0.874 0.002 
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 0.05أن قيمة مستوى الداللة أقل من ) 6.17(تبين من النتائج الموضحة في الجدول 
 مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه طردية بين دور نظم المعلومات في 0.874واختبار بيرسون 

نه يتوفر لدى وزارات السلطة الفلسطينية أداع والتطوير، وهذا يعني تطوير الميزة التنافسية واإلب
المبحوثة القدرة على اإلبداع والتطوير بشكل مناسب مما يعزز من الميزة التنافسية، وتبين كذلك أن 

رضي جميع ت خدمةطالما أنه ليس بإمكان المؤسسة تقديم  وعلية ؛العالقة بينهم كانت طردية
 خدماتهاقات، فإنها مضطرة إلى إحداث تغييرات في خصائص ومواصفات الرغبات وفي كل األو

  :ً، وهذه العملية تعتمد أساسا علىالمستفيدين من مسايرة تغير أذواق ورغبات تتمكنحتى 

منتج  إلى آراء المستهلكين حول واالستماعدراسة السوق لمعرفة الطلب الحالي أو المحتمل  �
  .نظام معلومات فعالالمؤسسة، وال يأتي ذلك إال بوجود 

 وما ،ًالخبرة التكنولوجية للمؤسسة، باعتبار اإلبداع نقطة تقاطع بين ما هو ممكن تكنولوجيا �
ًهو مقبول اجتماعيا  واقتصاديا ً.  

، زيادة المنتجات جديدة بل يشمل تحسين جودة جاتوال يقتصر دور اإلبداع على تقديم منت
و أيضا نجد التوافق ،  وسائل اإلنتاج بأخرى أسرع وأكفأاإلنتاجية، تخفيف معاناة العمال، استبدال

 حيث وجدت الدارسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية )2005،الشرفا(مع ما جاء في دراسة 
كذالك في  ،"والتطويراإلبداع "  المعلومات ومجاالت الميزة التنافسيةابين إدارة المعرفة وتكنولوجي

تي أكدت على العناصر الحاسم واألكثر حيوية في إنجاح إدارة  ال)2004الساعد و حريم،(دراسة 
 وبذل جهود مكثفة ، المعلومات هي قدرة العنصر البشري على مواكبة التطويراالمعرفة وتكنولوجي

، عبيدات(  كذالك وتتفق نتيجة هذا المحور مع دارسة ،ومتواصلة لدعم  تعزيز أهداف المؤسسة
قة ذات داللة إحصائية بين عالقة البحث والتطوير واإلبداع حيث توصلت إلى وجود عال، )2004

  .والقدرة التنافسية للشركة
  

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين دور نظم المعلومات في تطوير الميزة :الفرضية الرابعة
  . العملياتالتنافسية وكفاءة 
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  ):6.18(جدول 
دور نظم المعلومات في تطوير  بين  إحصائيةذات داللةعالقة نتائج الفرضية القائلة بوجود 

  .، من خالل استخدام اختبار بيرسونالعملياتالميزة التنافسية وكفاءة 
  

  الفرضية  م
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

1-  
دور نظم المعلومات في بين ذات داللة إحصائية عالقة توجد 

 .العملياتتطوير الميزة التنافسية وكفاءة 
0.891 0.000 

 واختبار 0.05 أن قيمة مستوى الداللة أقل من )6.18(تبين من النتائج الموضحة في الجدول 
دور نظم المعلومات في تطوير  مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه طردية بين 0.891بيرسون 

ة المبحوثة نه يتوفر لدى وزارات السلطة الفلسطيني أ وهذا يعنيالميزة التنافسية وكفاءة العمليات،
القدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة من نظم المعلومات المتوافر لديها بالجودة المناسبة 

 العمليات من أهم العوامل المساعدة على كسب مما يعزز من الميزة التنافسية للمؤسسة، فكفاءة
  إلىWilliam King , Jerry Cha-Jan Chang,2005 دراسةرضا الزبون حيث خرجت 

،  وكذلك أثره على أداء العاملين،واالستجابة السريعة، كفاءة النظام المتمثلة في سهولة استخدامهأن 
،  العاملينداءوفاعلية المعلومات المتمثلة في جودة التصميم واالستعمال والقيمة وكذلك أثرها على أ

م وحتى استخدامه في وكفاءة الخدمة المتمثلة في جميع األنشطة التي تمتد بداية من تطوير النظ
كل هذه المخرجات لوظائف نظم المعلومات المستخدمة لدعم كفاءة العمليات  .دعم االستشارة

التي ) 2005،باقة و العريض(وهذا يتفق مع دراسة  ،الوظيفية يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات
أداء المصارف توصلت إلى أن التحسين المستمر في العمليات سيؤدي إلى رفع مستوى الرضا عند 

 المعلومات من نظمحيث تركزت على  .) Ueno, /1998(كذالك دراسة ، وجذب متعاملين جدد
ن الشركة أحيث أن مرجعيات الزبائن تتنوع و. خالل اعتبارها ميزة  منافسة في إدارة سلسلة التوريد

ريد تصبح تسعى إلرضاء حاجات الزبون المتنوعة فإن العمليات الخاصة لسلسلة اإلمداد والتو
 كميزة ،فعال في الشركة معلومات ال بد لها من نظم معقدة، ولكي يكون لديها القدرة على التنافس

  . تنافسية دائمة بين المنافسين
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 في ما يتعلق بدور نظـم هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين :الفرضية الخامسة
 المـسمى -العمـر-الجـنس ( ُ تعزى للمتغيرات الشخـصية ي في تطوير الميزة التنافسية والتتالمعلوما
 الــدورات – منطقــة الــسكن – عــدد ســنوات الخبــرة - المؤهــل العلمــي- الحالــة االجتماعيــة –الــوظيفي 

  .  α=0.05 عند مستوى الداللة ) نوع الوزارة -التي تم الحصول عليها
 إذا كـان هنـاك فـروق لمعرفة ما " Independent Samples T Test"تم استخدام اختبار 

  .وسطينذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة 
لمعرفة ما إذا كان هناك فـروق ذات داللـة إحـصائية  " One Way ANOVA"تم استخدام اختبار 

  . متوسطات أو أكثر3وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة 
  
  

  :)6.19(جدول 

دور نظم المعلومات  في حول ق ذات داللة إحصائية نتائج الفرضية القائلة بوجود فرو
  .، من خالل استخدام اختبار بيرسونلمتغيرات الشخصيةاتعزى إلى تطوير الميزة النسبية 

  

  الفرضية  م
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

1.   
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور نظم المعلومات  في تطوير 

  ى إلى الجنسالميزة النسبية تعز
0.059 0.953 

2.   
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور نظم المعلومات  في تطوير 

 الميزة النسبية تعزى إلى العمر
0.499 0.684 

3.   
توجد فروق ذات داللة إحصائية  حول دور نظم المعلومات  في 

 تطوير الميزة النسبية تعزى إلى المسمى الوظيفي
1.052 0.396 

4.   
ت داللة إحصائية حول دور نظم المعلومات  في تطوير توجد فروق ذا

 الميزة النسبية تعزى إلى الحالة االجتماعية
0.382 0.766 

5.   
توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية حــــول  دور نظــــم المعلومــــات  فــــي 

 تطوير الميزة النسبية تعزى إلى المؤهل العلمي
0.129 0.971 

6.   
م المعلومات  في توجد فروق ذات داللة إحصائية حول  دور نظ

 .تطوير الميزة النسبية تعزى إلى عدد سنوات الخيرة
0.399 0.754 
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7.   
توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية حــــول  دور نظــــم المعلومــــات  فــــي 

 .  تطوير الميزة النسبية تعزى إلى منطقة السكن
2.410 0.053 

8.   
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول  دور نظم المعلومات  في 

 يزة النسبية تعزى إلى الدوراتتطوير الم
0.468 0.853 

9.   
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول  دور نظم المعلومات  في 

 .تطوير الميزة النسبية تعزى إلى نوع الوزارة
2.00 0.842 

  
تبين أن القيمة االحتماليـة " العينات المستقلة  " أنه باستخدام اختبار  )6.19(يوضح جدول 

)Sig.(  0.05لمبحــوثين كانــت أكبــر مــن مــستوى الداللــة إلجابــات اα  ومــن ثــم فإنــه يمكــن قبــول =
حــول دور نظــم الفرضــية القائلــة بأنــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين إجابــات أفــراد العينــة 

 المـسمى -العمـر -الجـنس (  المعلومات  في تطوير الميزة النسبية تعزى إلى المتغيرات الشخصية
 الــدورات – منطقــة الــسكن – عــدد ســنوات الخبــرة - المؤهــل العلمــي- الحالــة االجتماعيــة –الــوظيفي 

 تبدو أن هذه النتيجة منطقية طالما أن المبحوثين يعملـون فـي ،) نوع الوزارة-التي تم الحصول عليها
لون في القطـاع  كافة العاملين يعمأنإلى كذالك ،  مجتمع واحد وثقافة واحدةبيئة مشابه وينتمون إلى

حيــث يــتم تطــوير نظــم ، العــام حيــث لــديهم بيئــة عمــل مــشتركة ولــديهم أنظمــة معلومــات شــبة متطابقــة
المعلومات في كـال الـوزارتين بـشكل متـوازي خاصـة وانـه يوجـد أكثـر مـن نظـام معلومـات مـشترك فـي 

موعـــة اتفاقيـــات وهـــذا مـــا لمـــسناه فـــي مج .ونظـــام إدارة المخـــازن، كـــال الـــوزارتين مثـــل النظـــام المـــالي
  ).3(التعاون بين الوزارات ملحق 
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  النتائج: 7.1

ـــة اعتمـــادا    ـــرات الدراســـة يالدارســـة الميداني ـــات ومتغي ـــل البيان ـــشة تحلي كـــن اســـتخالص مومناق

  -:النتائج اآلتية 

عتبـــر العـــصب الحـــسي الـــذي تقـــوم عليـــة الـــوزارات فـــي عـــصر النهـــضة تعلومـــات أن نظـــم الم .1
 وذلـــك ؛الحديثـــة حيـــث يعتبـــر وســـيلة اتـــصال تـــربط جميـــع الوظـــائف داخـــل الـــوزارة وخارجهـــا

العتماده على المعلومة في تصميمه بحيث يعالجها ويقـوم بتوزيعهـا علـى المـستويات اإلداريـة 
ســية لتطــوير الميــزة التنافــسية، وهــذا مــا وجــدناه مــن نتــائج المختلفــة وهــذا مــا يمثــل الركيــزة األسا

الت االتحليــل حيــث وجــدت الدراســة عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين نظــم المعلومــات و مجــ
 وأن هنـاك اهتمـام مـن ).والتطـويراإلبـداع ، الـزمن، الجـودة، كفـاءة العمليـات( الميزة التنافسية 

ًان هـذا جليـا فـي النتـائج الخاصـة بمحـور دور نظـم قبل الوزارات المبحوثة بنظم المعلومات وك
ـــائج تـــشير إلـــى المتوســـط الحـــسابي  المعلومـــات فـــي تحقيـــق الميـــزة التنافـــسية حيـــث كانـــت النت

وهــذا مــا يعــزز وجــوب زيــادة هــذا االهتمــام  %  67.05النــسبي لجميــع فقــرات المجــال يــساوي 
 .من قبل المعنيين

مــات  فعــال يحتــوى علــى الوظــائف الفرعيــة  ســر نجــاح كــل مؤســسة ينبثــق مــن نظــم  معلوإن .2
للنظــام، مــن حيــث الــسرعة فــي انجــاز المعلومــة وجودتهــا وكــذالك مــدة التميــز والتطــوير الواقــع 

 كــذالك كفــاءة العمليــات المعمــول بهــا داخــل النظــام، ،علــى المعلومــة والنظــام علــى حــد ســواء
  . بالوزارةوالتي بدورها تعتمد على أسس فعالة تساعد على الرقي واالزدهار

وجــود عالقــات معنويــة بــين معظــم أبعــاد الجــودة لــنظم المعلومــات فــي تطــوير الميــزة التنافــسية  .3
 .المستخدمة، بشكل يستدل منه على ضرورة االهتمام بهذا الجانب من قبل الوزارات المعنية

ــم تــستغل نظــم المعلومــات المــستخدم فــي كــال  .4 ــائج الدارســة أن الــوزارات المبحوثــة ل أظهــرت نت
 انخفاض قيمة الـوزن النـسبية يظهربشكل كامل، وهذا " وزارة الصحة ووزارة المالية" لوزارتين ا

 .لكافة المحاور المبحوثة

تتـــوفر لمتخـــذي القـــرار فـــي وزارتـــي الـــصحة والماليـــة معلومـــات دقيقـــة تـــساعدهم علـــى اختيـــار  .5
ن قيمــة أيــة بــقناعــة تامــة مــن قبــل المبحــوثين فــي وزارتــي الــصحة والمالحيــث توجــد .قــراراتهم

حيـــث كانـــت النتـــائج تـــشير إلـــى المتوســـط الحـــسابي  .نفـــق عليهـــاأكبـــر بكثيـــر ممـــا أالمعلومـــة 
  %82.05النسبي لجميع فقرات المجال يساوي 
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 عن إتاحة المجال مـن قبـل نظـم المعلومـات لإلبـداع ، من قبل المبحوثينارضأظهرت النتائج  .6
حـــسابي النـــسبي لجميـــع فقـــرات المجـــال حيـــث كانـــت النتـــائج تـــشير إلـــى المتوســـط ال والتطـــوير
 .إال أنها بحاجة إلى مزيد من التعديالت إلتاحة المجال بنسبة أعال  %75.00يساوي 

 االرضـ لنظم المعلومات وهذا ما لمسناه فـي والتطويرتسعى الوزارات لالرتقاء بمستوى اإلبداع  .7
 زيــادة التطــوير فــي هــذا ىإلــ فهــذا يحتــاج ،على الــرغم مــن النتــائج المتدنيــة،مــن قبــل المبحــوثين

  . المحور

 الصحة والمالية في قطاع غزة بجانب التطـوير مـن أداء موظفيهـا مـن خـالل األخـذ ةتهتم وزار .8
 حيـــث يوجـــد  اهتمـــام مـــن قبـــل .بـــرأي المـــستخدمين والمـــستفيدين فـــي عمليـــات تطـــوير النظـــام

لهيكلــة التــي تــساعد فــي اإلدارة العليــا فــي وزارتــي الــصحة و الماليــة فــي إزالــة القيــود و إعــادة ا
 .تطوير التغير لمواكبة احتياجات نظم المعلومات

 وبــشكل كبيـــر فـــي ابتكـــار اهمتـــسنظــم المعلومـــات المعمـــول بهــا فـــي وزارتـــي الــصحة والماليـــة  .9
 .حلول لكثير من المشاكل اإلدارية والفنية في الوزارة

 حتى تـستطيع ان تحقـق على الوزارات العمل على تجديد وتطوير مستمر في ميزتها التنافسية .10
 .ك من خالل تطوير نظم المعلومات فيهالرسالتها وذ

 فـي تحـسين ًا هامـًا مـن وزارتـي الـصحة والماليـة دورًكـلتلعب نظم المعلومـات المـستخدمة فـي  .11
 الوزن ظهر حيث أ .الخدمات المقدمة على حد سواء للموظفين والمستفيدين في كال الوزارتين

 إلـى أنهـا بحاجـة إلـى ًوهـذه النـسبة تعتبـر متدنيـة نوعـا مـا % 71.50 في هذا الجانـبالنسبي 
 .تعزيز

 هنـــــاك اهتمـــــام مـــــن قبـــــل الـــــوزارات المبحوثـــــة وفـــــي قطـــــاع غـــــزة أنكـــــذالك أظهـــــرت الدراســـــة  .12
وهــذه  % 67.05حيـث أظهــرت الـوزن النــسبي لجميـع محــاور الدراسـة  بالـسياسيات التنافــسية،

 .ًالنسبة تعتبر متدنية نوعا ما

 ســة أن الجــنس و العمــر والمؤهــل العلمــي والمــسمى الــوظيفي وعــدد ســنوات الخبــرة بينــت الدار .13
 .مؤثرة بقدر كبير في تحقيق الميزة التنافسية في الوزارات المبحوثةالمن العوامل غير 

 ه دورات تدريبيـــ7مـــن أفـــراد العينـــة قـــد حـــصلوا علـــى  % 89 ته مـــا نـــسبأنأظهـــرت الدراســـة  .14
 بأهميـة نظـم المعلومـات فـي تحقيـق الميـزة التنافـسية داخـل  وهـذا مـا يعـزز مـدى الـوعي،فأكثر
 .الوزارة
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أظهـــرت الدراســـة أن هنـــاك حاجـــة متكـــررة الســـتخدام نظـــم المعلومـــات فـــي الـــوزارات المبحوثـــة  .15
ـــوزن النـــسبي لهـــذتحيـــث بلغـــ ـــى مـــستوى بـــين الفقـــرات  % 82لفقـــرة ا ه قيمـــة ال وقـــد كـــان أعل

 .ومات في تطوير الميزة التنافسيةجودة ضمن محور البعد الزمني لنظم المعلوالم

  

  

  التوصيات: 7.2

ومــن خــالل أدبيــات الدراســة التــي تعــرض لهــا الباحــث، باإلضــافة إلــى الجانــب العملــي ومــا   
  -:تضمنته من نتائج االستبانات، خلص الباحث إلى التوصيات التالية 

  

ضي إعادة النظر بهدف تعزيز فرص االستفادة من تطبيقات نظم المعلومات، فإن الضرورة تقت .1
ّفـــي التطبيقـــات الحاليـــة لـــنظم المعلومـــات، وتبنـــي رؤيـــة إســـتراتيجية واضـــحة فـــي تـــصميم نظـــم 

 .الوزارات المختلفةفي المعلومات، وبنائها وتطبيقها 

َإن تعزيز عملية استيعاب تكنولوجيا المعلومات واتاحتها لالستخدام الذي يستهدف التميز في  .2 ٕ
 يقتضي التحول نحو اإلدارة ؛حديث اإلداري والحضاري العالمييناألداء ومواكبة عمليات الت

ْالرقمية، من خالل تبني عمليات التحول وآليات التنفيذ وصياغة الرؤى التي من شأنها أن 
تعكس إستراتيجيات اإلعداد لهذا التحول ومستلزمات تنفيذه، وتوفر المنطلقات الفكرية والنماذج 

 على تخطيط استراتيجيات التحول وتنفيذها واستنباط معايير تقويم التطبيقية التي ترشد القائمين
 .ّالتحول

الذي يستخدم نتائج التقنيات الحديثة، وفي " داخل الوزارت"ّالتحول إلى مجتمع المعلومات  .3
الوقت نفسه يسهم في تعزيز نجاح التجربة واستمرارها من خالل التفكير الواعي والفاعل في 

 وقوانينها بشكل ينسجم مع المعايير الحضارية للبيئة الرقمية، في إطار خليةباللوائح الداالتقيد 
 .عالقة جديدة ترتكز على النزاهة والشفافية، تحكم عالقة الفرد واإلدارة بالوزارة

  . وذلك بهدف إكساب المؤسسة ميزة تنافسه،توعية الموظفين بأهمية نظم المعلومات .4

وثة بحيث تكـون لديـه المقـدرة علـى االسـتغالل األمثـل لـنظم  داخل الوزارات المبحيةإعادة الهيكل .5
  .المعلومات المتوفرة فيها

زيـــادة االهتمـــام باألقـــسام والتـــي تقـــوم علـــى وضـــع أســـس نظـــم المعلومـــات فـــي المؤســـسة ولكـــي  .6
  .تتمكن من أتممت جميع مرافق الوزارة، كذالك تطويرها
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ضـــع نظـــم معلومـــات متكامـــل يـــساعد زيـــادة الـــشراكة والتعـــاون بـــين الـــوزارات المختلفـــة بهـــدف و .7
 .بعضة البعض على النهوض بمستوى المنافسة بين الوزارات في قطاع غزة

ّإجراء دراسات معمـقة في واقع الوزارات في قطـاع غـزة للتحقـق مـن مـدى اعتمـاد تطبيقـات نظـم  .8
المعلومـــات اإلداريـــة ودور هـــذه التطبيقـــات فـــي تعزيـــز أداء الـــوزارات بـــشكل عـــام وفـــي تقلـــيص 

 .ألخطاء اإلداريةا

زيــادة االهتمــام بالمعلومــات التــي يوفرهــا نظــم المعومــات حــول حــل المــشكالت وترشــيد القــرارات  .9
المتعلقة بإدارة الموارد المالية والبشرية وتعزيز الفرص المتاحة، لالستفادة مـن المنافـسة المحليـة 

 .من خالل المعلومات اإلستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية

ــــي مجــــال نظــــم المعالتوســــع  .10 ــــات المتطــــورة ف ــــي اســــتخدام األجهــــزة والبرمجي ــــة لف ومــــات، لمواكب
 . التطورات التقنية والمتغيرات المتعلقة بتحسين مستوى األداء في الوزارات

ضرورة االهتمام بالندوات والمؤتمرات العلمية، وتشجيع األبحاث والدراسات، الهادفة إلى تعزيـز  .11
كـذالك . مات، مع إيالء نتائجها وتوصياتها األهمية التي تـستحقهاالجانب التطبيقي لنظم المعلو

مما أوضحته الدراسة عن وجود نظم معلومات فعال ولكن إن الوزارات المعنية تفتقد إلى عامل 
 وذلــكاالســتعمال الرشــيد لتلــك الــنظم وهــذا يعــزز أن الــوزارات بحاجــة إلــى ورش عمــل داخليــة 

  .المعلومات المعمول بها داخل الوزاراتلتوضيح وشرع والتعمق أكثر في نظم 

 : من خاللوذلكزيادة الهتمام بتدعيم نظم المعلومات في المؤسسة  .12

االستمرار في تعديل الهيكليات داخل الوزارات بما يسمح بالتوسع في االعتماد على  �
 .نظم المعلومات

 حةالمتا والموارد اإلمكانيات عن المعلوماتو البيانات لتدفق دقيق نظام وضع �
  .الداخلية والظروف

 المحيط على االنفتاح طريق عن وذلك اآلخرين؛ تجارب من واالستفادة التعاون �
  .الخارجي
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  :الدراسات المقترحة: 7.3

  

  :في ضوء دراسة الباحث و النتائج التي توصل إليها يقترح الباحث الدراسات التالية

  

حوثـــة و ســـبل االرتقـــاء بتلـــك  تطبيـــق نظـــم المعلومـــات فـــي الـــوزارات المبتدراســـة معوقـــا �
  .النظم

آليـــة إعـــادة هندســـة العمليـــات داخـــل الـــوزارات المبحوثـــة بـــالتوافق مـــع واقـــع نظـــم دراســـة  �
 .المعلومات الحديثة

  .دراسة اثر تطبيق نظم المعلومات على اكتساب القدرة التنافسية في الوزارات المبحوثة �

  

  

  

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
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   العربيةعالمراج:ًأوال

  .دار الفرقان، عمان.، نظم  المعومات المحاسبية2003ابو خضرة، حسام عبدا هللا، �

، نظـــم المعومـــات اإلداريـــة والمحاســـبية فـــي مجـــاالت التخطـــيط 1999ابـــو طالـــب ،يحـــي محمـــد، �
  .دار األمين ،القاهرة.والرقابة

ومــات فــي مجــال التخطــيط ـ ،المحاســبة اإلداريــة نظــام للمعل)1986(ابــو طالــب يحيــى محمــد  �
  .الرقابة ـ إتخاذ القرارات، مكتبة عين شمس، القاهرة

تكنولوجيـا (دراسـة اسـتطلعيه للواقـع الفلـسطيني بعنـوان"، دراسـة بعنـوان2005البحيصي عـصام ،  �
مجلــة الجامعــة ).المعلومــات الحديثــة و توفيرهــا لمتخــذي القــرارات اإلداريــة فــي منظمــات األعمــال

  .14اإلسالمية مجلد 

  .مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية. ، نظم المعومات اإلدارية1997،البكري ، سونيا �

  .الدار البيضاء).مدخل النظم(، إدارة اإلنتاج والعمليات1999البكري صونيا محمد،  �

، المـدخل لـنظم المعلومـات اإلداريـة، 1992البياتي هالل عبود وعالء عبـد الـرزاق محمـد حـسن  �
  .عة والنشر، جامعة الموصل، العراق مديرية دار الكتب للطبا

المركــــــز الجــــــامعي . ، محاضــــــرات إدارة األعمــــــال اإلســــــتراتيجية2002التوفيــــــق آيــــــات مجبــــــر ، �
  .سنة.بالمدية

  . ، نظم المعلومات والمنظمات، واإلدارة، واإلستراتيجية2004الجنابي عالء الدين ، �

  ام اهللا فلسطين، ر"2008-التعداد العام"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  �

، نظــم المعلومــات 2005و العبيــد عبــد الــرحمن، ،ســلوى أمــين،الــسامرائي،نجــم عبــد اهللا، الحميــدي �
  .22.ص،دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن. مدخل معاصر:اإلدارية

، نظــم المعلومــات المحاســبية، دار 2000الــدهراوي كمــال الــدين مــصطفى وســمير كامــل محمــد  �
  . للنشر، اإلسكندرية الجامعة الجديدة

رســـالة ماجـــستير ، ) تحلـــل وتـــصميم الـــنظم بـــالطرق غرضـــية التوجيـــه : ( ، بـــداء2000الزيـــر ، �
  . كلية العلوم–جامعة دمشق 

  . ، مقدمة في اإلبداع ، دار وائل للطباعة والنشر2002السرور نادية هايل ، �

ريـــــب للنـــــشر والطباعـــــة، ، دار غ"إدارة المـــــوارد البـــــشرية اإلســـــتراتيجية"، 2001الـــــسلمي علـــــى ، �
  .القاهرة،
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دور إدارة المعرفـــة و تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تحقيـــق المزايـــا " ، 2008، الـــشرفا ســـلوى محمـــد �
 قطـاع - الجامعة اإلسـالمية–بحث غير منشور " التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة

  .غزة

، فـي وزارة الـصحة بقطـاع غـزة ، تقيـيم نظـم المعلومـات المـستخدمة 2004الشرفا عـالء احمـد ،  �
  . قطاع غزة-بحث غير منشور، جامعة األقصى

 قـسم –رسالة ماجستير  ، جامعة حلـب ) تحليل تصميم نظم تخزين ( ، 1999الصباغ غيداء،  �
  .الرياضيات

، التنافــسية و مؤشــرات قياســها، المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، 2005الطيــب دويــس محمــد ، �
  .ية، القاهرة، مصرجامعة الدول العرب

مطبوعــات :البــصرة، العــراق.، نظــم المعلومــات و الحــسبة االكترونيــة1985عبــد الــستار، .العــالي �
  .جامعة البصرة

، روايـل للطباعـة والنـشر، 1العلي عبد الستار محمـد ، إدارة اإلنتـاج والعمليـات مـدخل الكمـي، ط �
  .2000األردن، 

لرقابيــــة ف يــــنظم المعلومــــات المحاســــبية الــــضوابط ا( ، 2004القطــــاني ، خالــــد محمــــود حــــسن، �
أطروحـــة دكتـــوراه ، ) دراســـة تحليليـــة ف لمـــصارف التجاريـــة فـــي األردن / المـــصرفية المحوســـبة 

  .جامعة دمشق

، الــشامل فــي مبــادئ المحاســبة، دار وائــل للنــشر، الطبعــة األولــى  2003الكبيــسي عبــد الــستار ، �
  .عمات، األردن

دار .مقدمـــة فـــي نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة .2003 العـــدل،الكـــردي منـــال محمـــد ، جـــالل إبـــراهيم �
  .101ص.سنة.الجامعة الجديدة مصر

ــــال محمــــد ، � ــــة1999الكــــردي من ــــي نظــــم المعلومــــات اإلداري ــــة : ، مقدمــــة ف  – األدوات –النظري
  .التطبيقات

، تقــويم دور نظــام المعلومــات المحاســبية فــي اتخــاذ القــرارات 2002المعمــار علــى قاســم حميــد  �
 ـ دراسـة حالـة فـي الـشركة العامـة للـصناعات الـصوفية، رسـالة ماجـستير فـي المحاسـبة، اإلداريـة

  .كلية اإلدارة واالقتصاد ـ جامعة بغداد 

دار الحامد للنـشر و .األردن.عمان.، نظم المعلومات اإلدارية2007فايز جمعة صالح، . النجار �
  .التوزيع
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حاســب اآللــي فــي القطــاع الحكــومي واقــع االســتفادة مــن ال) 2005(الهميلــي يوســف بــن جاســم  �
  .    بالمملكة العربية السعودية

، التـــسويق المـــصرفي اإللكترونـــي والقـــدرة التنافـــسية للمـــصارف 2007إســـماعيل شـــاكر تركـــي ، �
   .قسم التسويق/ جامعة فيالدلفيا  كلية العلوم اإلدارية والمالية ، األردنية

 والرقابـة  مدخل معاصر فـي التخطـيط: رية ، المحاسبة اإلدا)2001(باسيلي مكرم عبد المسيح  �
  .ع.م.وتقويم األداء، الطبعة الثالثة، كلية التجارة ـ جامعة المنصورة، ج

، هندســــــــة البرمجيــــــــات مــــــــنهج 2002ترجمــــــــة جملــــــــة مــــــــن المختــــــــصين،: برســــــــمان، روجــــــــر �
  .منشورات الجمعية العملية السورية للمعلوماتية.للممارس

ومات وتحديات اإلدارة العامـة العربيـة فـي عقـد التـسعينات، ، تقنية المعل1999برهان محمد نور  �
  .، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة )19(المجلة العربية لإلدارة، العدد األول، المجلد 

جامعـة ".اثر المعلومات و دورة في تـدعيم الميـزة التنافـسية" ، دراسة بعنوان2007، الحفير، بريج �
  .لمدينةالدكتور يحيى فارس با

المركـز الجامعيـة .، نظـم المعلومـات و دورهـا فـي تـدعيم الميـزة التنافـسية2004بن بريج احمـد ،  �
  ..بالمدينة

معهـد ". اثـر نظـم المعلومـات علـى اإلسـتراتيجية التـسويقية:"، دراسـة بعنـوان2007، بن وراد يزيـد �
  .بالمدينةجامعة الدكتور يحي فارس ، العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسير

مـــذكرة لنيـــل ). مـــصادرها، تطويرهـــا، تنميتهـــا(، الميـــزة التنافـــسية للمؤســـسة2002بوشـــنافة عمـــار، �
  . كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بالجزائر. غير منشورة.شهادة الماجستير التسيير

، فـــي نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فـــي المنـــشآت 1985جمعـــة إســـماعيل وزينـــات محمـــد محـــرم،  �
  .ع.م.لية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، جالما

التمويل، التحليـل المـالي، مـدخل فـي التحليـل : ، المحاسبة اإلدارية1977حجازي محمد عباس ، �
  .ٕواتخاذ القرارات، مكتبة التجارة والتعاون

  .2001.الدار الجامعية، اإلسكندرية. دليلك في تحليل وتصميم النظم:حسين، أحمد على �

مطـابع الوليـد ). المفـاهيم ، التحليـل ، التـصميم( ، نظـم المعلومـات 1992د ،خشبة محمـد الـسعي �
  .القاهرة
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درا غـري ). تكـوين وتنفيـذ اسـتراتيجيات التنـافس(، اإلدارة اإلستراتيجية 1995خليل نبيل مرسي ، �
  .47للنشر والتوزيع اإلسكندرية، مصر، ص

مثــال جامعــة / ت اإلداريــة ، أثــر اســتخدام الحاســوب علــى نظــم المعلومــا2000ديــب ، عمــاد،  �
  . كلية االقتصاد–دمشق  رسالة ماجستير ،جامعة دمشق 

، إدارة اإلبداع واالبتكار األسس التكنولوجيـة وطرائـف التطبيـق، الجـزء 2000رعد حسن الصرن، �
  .األول، دار الرضا للنشر الطبعة األولى، سلسلة الرضا للمعلومات

ور نظــام المعلومــات فــي اكتــساب الميــزة التنافــسية ،  د2002 عبــد الرحمــان يمينــة،-زاهــي آســيا  �
  . المركز الجامعي بالمدية). إدارة أعمال(مذكرة ليسانس

 جامعــــة -، دور أنظمــــة المعلومــــات فــــي تنميــــة القــــدرة التنافــــسية للمؤســــسة2003زبيــــري رابــــح،  �
  . كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير-الجزائر

مـذكرة ليـسانس .ت التسويقي فـي اتخـاذ القـرارات التـسويقية، دور نظام المعلوما2004زريق نوال، �
  ).إدارة أعمال(

، أهميـــــة نظـــــام اإلتـــــصال فـــــي المؤســـــسة االقتـــــصادية ودوره فـــــي تـــــدفق 1998زغيـــــد ورجمـــــال،  �
ـــة  ـــرارات، حال ـــوم االقتـــصادية –رســـالة ماجـــستير ). SNVI(المعلومـــات واتخـــاذ الق  – معهـــد العل

  .   جامعة الجزائر

اليقظـــة التكنولوجيـــة فـــي ظـــل تكنولوجيـــا المعلومـــات و "،  دراســـة  بعنـــوان 2008زواويـــن فهـــد  ، �
  .جامعة دمشق". االتصال

، ترجمــة كمــال الــدين ســعيد ، تقــديم ســلطان الــسلطان، نظــم المعلومــات 2002ســتيفن موســكوف، �
  .المحاسبية التخاذ القرارات مفاهيم وتطبيقات، دار المريخ للنشر

دور تقنيـة المعلومـات فـي تحقيـق الميـزة التنافـسية " بعنـوان دراسـة ،2002سروق زينب شرقاوي ، �
  .جامعة المالك عبد العزيز. دراسة تطبيقية على مستشفيات مدينة جدة" و رفع الكفاءة اإلنتاجية

  .، دار اليازوري العلمية، عمان1، اإلدارة الدولية، ط1999سعد غالب يسين، �

م المعلومــات اإلداريــة والمحاســبية، دار ، الحاســب اإللكترونــي ونظــ1984ســعيد محمــود عرفــة،  �
  .الثقافة العربية، القاهرة

  .  ، نظم المعلومات اإلدارية  مدخل إداري، الدار الجامعية2000سلطان إبراهيم ، �
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دار .، نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القـرارات2002موسكوف،أ،ستيفن،& سيمكن، ج، مارك �
  ..المريخ،السعودية

  .سلسلة الرضا للنشر.مة وتقنيات المعلومات،أنظ2002شعبان،قاسم، �

ـــــة، � ـــــسية 2007صـــــديقي مـــــسعود ، محمـــــد عجيل ـــــق تناف ـــــي تحقي ـــــداع المحاســـــبي ف ـــــة اإلب ، أهمي
 ، بحـث مقـدم فـي المـؤتمر العلمـي الثـاني ، جامعـة - رؤيـة مـستقبلية-المؤسسات االقتصادية   

  .اإلسراء

  .اإلسكندرية. ، مقدمة في إدارة األعمال1999طه طارق ، �

، نظـــــم معلومـــــات اإلدارة المبنيـــــة علـــــى الحاســـــبات اآلليـــــة ،دار المعـــــارف 2001 طـــــارق، طـــــه �
  .اإلسكندرية

  .اإلسكندرية. ، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية2000طه طارق، �

  . ع.م. ،نظم المعلومات المحاسبية،دار الثقافة العربية،القاهرة، ج1988عبد الخالق أحمد فؤاد  �

، 5، تحليــل نظــم المعلومــات باســتخدام الكومبيــوتر، ط 1999و النــورعــوض منــصور ومحمــد أبــ �
  .دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، مــدخل إلــى نظـــم المعلومــات المحاســبية، مكتبــة التجــارة والتعـــاون، 1984غــالب حــسن احمــد  �
  .ع.م.القاهرة، ج

 مكتبـة دار الثقافـة للنـشر ، نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية،1998قاسم عبد الرزاق محمد  �
  .والتوزيع، عمان، األردن

، مــدخل فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة واالقتــصادية، مديريــة دار 1981قبــيس ســعيد عبــد الفتــاح  �
  .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق 

  .، تحليل وتصميم النظام وبناء قواعد البيانات2005قنديلجي عامر ،  �

 حالـــة – دور أنظمـــة المعلومـــات فـــي تنميـــة القـــدرة التنافـــسية للمؤســـسة ،2000كـــاريش صـــليحة، �
   جامعة الجزائر – رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية –المؤسسة الجزائرية 

دار خـوارزم .، تحليـل وتـصميم نظـم المعلومـات1998على يوسـف علـى،:كورتيس،جراهام،ترجمة �
  .، القاهرة

 حالـــة مجمـــع –ومـــات علـــى القابليـــة التنافـــسية للمؤســـسة ، أثـــر نظـــام المعل2003اللـــوش غنيـــة، �
  . جامعة الجزائر– رسالة ماجستير كلية العلوم اإلقتصادية –صيدال 
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، دور الــنظم الخبيــرة فــي تحــسين قــرارات المــوارد 2005 وســهير عبــد داؤد  ليــث ســعد اهللا حــسين �
 والعلوم اإلدارية ـ جامعة نموذج مقترح، المؤتمر العلمي السنوي الخامس، كلية االقتصاد:البشرية

  .، عمان، األردن28/4-27الزيتونة األردنية،

، نظـــام المعلومـــات اإلداريـــة، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، جامعـــة 2000محمـــد عبـــد حـــسين  �
  .الموصل

، التطــورات الحديثــة لــنظم المعلومــات المبنيــة علــى الكومبيــوتر، دار 1993محمـد محمــد الهــادي  �
  .الشروق، القاهرة 

، المعلومــات المحاســبية وبحــوث العمليــات فــي إتخــاذ القــرارات، الــدار 1988ي عبــد الحــي ،مرعــ �
  .الجامعية

، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسـبية، دار وائـل للنـشر، الطبعـة 2004مطر محمد ، �
  .األولى، األردن

ار ، إدارة االبتكــــــ2000ميخائيــــــل توشــــــمان، فيليــــــب اندرســــــون ، عــــــرض محمــــــد رؤوف حامــــــد، �
  .اإلستراتيجي والتغيير، المكتبة األكاديمية

  ، الميزة التنافسية في مجال األعمال،دار المعرفة،مصر 1998نبيل مرسي خليل، �

ٕ، إدارة المعرفــــة بــــين اإلبــــداع المحاســــبي وابــــداع المحاســــبين، 2006هاللــــي حــــسين مــــصطفى ، �
نميــة المــوارد، المنظمــة مــؤتمر حــول أدوار المحاســبين ومراقبــي الحــسابات فــي قــرارات اإلدارة وت

  . العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر

، المعهـد العربـي للتخطـيط ، الكويـت، العـدد "القدرة التنافسية وقياسها"،2003وديع محمد عدنان، �
  .5الرابع والعشرون، السنة الثانية، ص

بية فــي وحــدات القطــاع االشــتراكي ـ ، فاعليــة نظــام المعلومــات المحاســ1990يحيــى زيــاد هاشــم  �
دراســة ميدانيــة فــي المنــشأة العامــة لــصناعة األلبــسة الجــاهزة فــي الموصــل، رســالة ماجــستير فــي 

  .المحاسبة، كلية اإلدارة واالقتصاد ـ جامعة الموصل

، نظــام المعلومــات المحاســبية، وحــدة الحــدباء 2003يحيــى زيــاد هاشــم وقاســم محــسن الحبيطــي  �
  .ر، كلية الحدباء الجامعة، الموصل، العراق للطباعة والنش
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  )1(ملحق رقم 
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  
  
 


	� א���م��  و������ א� و��

  
 

 تتعلق التي الميدانية الدراسة هذه إلنجاح تعاونكم حسن ًاراجي واالحترام التقدير بفائق إليكم أتوجه
 في تطوير الميزة التنافسية دراسة تطبيقية على المدراء العاملين في وزارتي نظم المعلوماتدور 

 .المالية والصحة بقطاع غزة
 بغرض عليها سنحصل التي المعلومات بان العلم مع ، االستبيان بتعبئة التفضل منكم نرجوا لذلك

 ٕواعداد االستبيان تحليل بعد بالنتائج إعالمكم وسيتم ، تامة بسرية تحظى وسوف ، العلمي البحث
 .اهللا شاء إن النهائية الدراسة

 
  
  

�������� 
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  لباحث                        ا                                                    
  خالد مصلح حسين الرقب
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 .البيانات الشخصية: زء األولاجل
  

   فأكثر-56         46-55       من 36-45         من 22-35من  :           العمر
  

  أنثي              ذكر          :الجنس
  
وكيل مساعد         مدير عام          نائب مدير عام          مدير      :مسمى الوظيفيال

    رئيس شعبة                  رئيس قسم مدير دائرة      وحدة        
  

  .أرمل             مطلق          متزوج           أعزب       :     االجتماعية الحالة
  

            ماجستير         بكالوريوس          دبلوم        ثانوية            :العلمي المؤهل
  .دكتوراه

  
 من      سنة 11 -8 من       سنوات 7 - 4 من       فأقل ثالثة       :الخبرة سنوات ددع
  .فأكثر11
  

 .الشمال          غزة        الوسطى         يونس خان         رفح       :السكن منطقة
  
  

         7-10         4-6 فأقل         3:            على النظامعليها حصلت التي الدورات
   فأكثر11
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  امليزة التنافسية:اجلزء الثاني
  

مع العلم انه كلما اقتربت ) 10 -1(برجاء ضع الدرجة التي تناسبك على العبارات التالية من 
 1و كلما اقتربت اإلجابة من، ورد في القفرة  على الموافقة العالية على ماذلك دل 10الدرجة من 

  .ة المطلقة دل على عدم الموافق
  
 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البيان م

 طبيعة المعلومات المطلوبة مرتبطة بالزمن

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .المعلومات تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب  .1

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .المعلومات تلبي حاجة متخذ القرار  .2

3.   
المعلومات المتاحة لصانع القرار دقيقة و تصف 

  .يحدثما 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .المعلومات المتاحة حديثة   .4

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .تقلل المعلومات من التكاليف ومن إهدار الوقت  .5

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .المعلومات المتاحة يتم تحديثها باستمرار   .6

7.   
المعلومات المتاحة ذات جودة مناسبة لمتخذ 

  .القرار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.   
توجد حاجة متكررة الستخدام نظم المعلومات في 

  .الوزارة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  
يتم تداول المعلومات بكل سهولة من خالل شبكة 

 .معلومات متاحة لكافة الموظفين
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. 
يتم تزويد متخذ القرار بالمعلومات بالسرعة 

  .المناسبة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. 
توفر المعلومات صورة واقعية عن المعلومات 

  .الماضية في الوزارة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .توفر المعلومات صورة واقعية عن حاضر الوزارة .12

13. 
يستطيع أكثر من مستخدم العمل على نظام 

 .المعلومات في نفس الوقت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. 
مات نظرة مستقبلية مفيدة لصانع توفر المعلو

 .القرار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 الجودة

15. 
تتوفر لمتخذي القرار معلومات خالية من 

  .األخطاء
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .يتم تداول المعلومات في الوزارة بشكل امن .16

17. 
قيمة المعلومات التي تحصل عليها اكبر مما انفق 

  .عليها
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .يعول على المعلومات في انجاز القرارات .18

19. 
ال توجد أمور غير واضحة تحد من استخدام نظام 

  .المعلومات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. 
تعتقد أن المعلومات الموجودة في النظام صادقة و  

  .صحيحة تتناسب مع معطيات الواقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .يزودك النظام بمعلومات خالية من التحيز .21

22. 
المعلومات مرتبطة باحتياجات المستفيدين من 

  .النظام
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. 
المعلومات المتاحة مالئمة ومرتبطة بالمشكلة 

  .مباشرة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. 
المعلومات التي تخرج عن النظام تساعد في 

  .اتخاذ القرارتحسين 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. 

المعلومات الصادرة من النظام قادرة على إعطاء 
صوره شاملة عن المشكلة المطلوب حلها من 

 .النظام

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .المعلومات تتوفر بالحجم المناسب لمتخذ القرار .26

27. 
يراعي نظام المعلومات الفروق في حاجة 

  .مستويات اإلداريةال
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. 
المعلومات التي يقدمها النظام تعطي صورة حقيقية 

  .عن األداء
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. 
توجد برامج ذات طابع خاص لتقليص خطوات 

  .ًانجاز المهام اختصارا للوقت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .نظم المعلومات تقدم معلومات سهلة الفهم .30

31. 
يساعد النظام في تحديد المعلومات المطلوبة بدقة 

  .ووضوح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1تسلسل و تتابع المعلومات داخل النظام سهل  .32
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 .وواضح

33. 
يتم الحصول على المعلومات بطريقة مرتبة 

  .ومنطقية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. 
المعلومات وفقا توجد معاير موحدة لصياغة 

  . لتصنيفاتها المتنوعة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. 
يعطينا النظام معلومات كمية ووصفية حسب 

  .طبيعة المعلومات المطلوبة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. 

مطبوعة "هناك وسائل متعددة ورقية او الكترونية
تقدم " أو مستخرجة على برامج أخرى، على ورق

  .لقرارعبرها المعلومات لمتخذي ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 والتطويراإلبداع 

37. 
يساعد نظام المعلومات المستخدم على تامين 

  .فرص اإلبداع و المبادرة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. 

يعمل نظام المعلومات المستخدم على سرعة 
تطوير و تنويع الخدمات التي تخدم رغبات 

  .المستفيدين الحاليين و الجدد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. 
نظام المعلومات المستخدم يسهل عمليات البحث 

  . في الوزارةوالتطوير
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. 

اهتمام اإلدارة العليا في إزالة القيود و إعادة الهيكلة 
التي تساعد في التطوير و التغير لمواكبة 

  .احتياجات نظم المعلومات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41. 
 تساهم في االبتكار هناك خطوات منهجية واضحة

  ".خارطة توليد األفكار" نظم المعلوماتوالتطوير
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42. 
المصادر و الموارد المتاحة تساعد على الرقي 

  .والتطويربمستوى االبتكار 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .نظم المعلومات يتيح إمكانية التعلم التلقائي .43

44. 
ة برأي المستخدمين و المستفيدين في تأخذ الوزار

  .عمليات تطوير نظم المعلومات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. 
يساهم نظام لمعلومات الموجود في التطوير من 

 .مهاراتي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46. 
تعتبر نظم المعلومات عامال مساعدا وفعاال في 
ابتكار حلول لكثير من المشاكل اإلدارية و الفنية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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  .ارةفي الوز
 كفاءة العمليات

47. 
االهتمام بنظم المعلومات يساهم في زيادة التنسيق 

  .بين العمليات و الوحدات المختلفة داخل الوزارة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. 
تعمل نظم المعلومات المستخدمة في المؤسسة 

  .على زيادة كفاءة العمليات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. 

ظم المعلومات داخل الوزارة على تميز تساهم ن
الخدمة المقدمة والتي تختلف عما تقدمة الوزارات 

  .األخرى

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. 

تمتاز نظم المعلومات المستخدمة في الوزارة بالقدرة 
على انجاز المهمات المختلفة و توفير المعلومات 

  .لباقي المؤسسات ذات العالقة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. 
من الممكن إلغاء أو اختصار األنشطة الغير 

  .ضرورية والروتينية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52. 
الخدمات نظم المعلومات التي تقدمها الوزارة تلبي 

  .رغبات المستفيدين من خدمات الوزارة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  .تقدم الخدمة للمستفيدين دون تأخير .53

54. 
م لدى جمهور المستفيدين عن هناك رضا عا

  .خدمات الوزارة في مجال نظم المعلومات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55. 
يتم الحصول على المساندة الكافية من خالل نظم 

  .المعلومات بما يتعلق بمطالب المستفيد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56. 
يشعر المستفيد بخصوصية أثناء تعامله مع نظم 

  .ؤسسةالمعلومات الموجود في الم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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  )2(ملحق رقم 
  
  
  
  

  
  ُقائمة المحكمين

  

    
  

 الخاصــــة االســــتبانة الــــذين تفــــضلوا مــــشكورين بتحكــــيم المحكمــــينفيمــــا يلــــي قائمــــة بأســــماء 
  -:بالبحث

  
  
  
  
  

  المؤسسة  المسمى الوظيفي  االسم

  زة غ–الجامعة اإلسالمية   عميد كلية التجارة   رشدي  جميل وادي    .د
  غزة –الجامعة اإلسالمية    إدارة األعمالرئيس قسم   يوسف بحر.د
  غزة – اإلسالميةالجامعة   أستاذ مشارك   سامي أبو ابو الروس.د
 قطاع غزة –وزارة الصحة   مدير عام   الشرفا احمد عالء.م
   قطاع غزة–وزارة المالية   مدير عام  محمد أبو صفية.م
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  )3(ملحق رقم 
  
  
  

	א���ط�	א�وط���	א����ط���� 	

  وزارة الصحة -  وزارة المالية   
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  :عدادإ

  فريق عمل مشترك من وزارة المالية والصحة
  
  
  
  غزة

25/02/2009
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ًرات و المؤسسات الحكومية، و تسهيال على العاملين ًانطالقا من حرصنا على توحيد العمل المشترك في الوزا
في القطاع المالي بتلك المؤسسات لرفع الدقة و اإلنتاجية عبر حوسبة العمل، تم إقرار مشروع تطوير نظام مالي 

 بإعدادتقوم ل في وزارة المالية ووزارة الصحة  المعنيين لجنة مشتركة بين األخوةحكومي موحد، و لذا فقد تشكلت
م مشترك ومتكامل لكل من الشئون المالية والمشتريات والمخازن يتم تطبيقه في مختلف وزارات الحكومة نظا

  .الفلسطينية
  

  :األهداف العامة للنظام 
 . الحكومةمؤسساتبناء نظام محوسب يخدم العمل في جميع  .9
وذلك )  المالية– المخازن –مشتريات ال(العمل على توحيد كافة النماذج المستخدمة في كل الوزارات  .10

 .لسهولة التعامل معها والرقابة وتنقل الموظفين
 .العمل على التكاملية والربط بين المشتريات والمخازن والمالية لسرعة العمل وتقليل الجهد وضبط العمل .11
 .ًالتركيز على اعتماد المراسالت حاسوبيا لتوفير الوقت والجهد وتقليل من استخدام المعامالت الورقية .12
 . مراقبة إدارة العمل في مختلف الوزارات الحكومية وتراسل البيانات ليخدم تكاملية البياناتسهولة .13
 .استغالل المناقصات المركزية المعدة من قبل وزارة المالية والتعامل معها بسهولة .14
 .توحيد الرموز المستخدمة في البرمجة بين كافة الوزارات بما يتعلق بالنظام المقترح .15
 .حيات لتخصيص إجراءات العمل اإلداري حسب النظام وعدم التداخلاستخدام الصال .16

  
  :آلية عمل النظام 

  
  ). المخازن– المالية –المشتريات (يتكون النظام من ثالث وحدات رئيسية أو منظومات مرتبطة ببعضها البعض 

  
  :المخازن : ًأوال �

لمخازن الرئيسية والفرعية الخطوة األولى تكون في إعداد شجرة األصناف ، وتعريف كل مخزن من ا •
وتخصيص أصناف كل مخزن بحيث أن يرى أمين المخزن األصناف الخاصة بمخزنه فقط  وكذلك 

 .سندات الصرف واإلدخال التي أجراها فقط 
يقوم أمين المخزن بإعداد سند اإلدخال عندما يقوم المورد بتوريد األصناف إلى المخزن ، وهناك عدة  •

 ، سند سند إدخال تبرعات ، سند إدخال مشتريات ، سند إدخال مخازن ( سندات اإلدخالأنواع من 
 .، ويختلف شكل التعامل مع السند باختالف نوعه  )إيرادات
 يقوم أمين المخزن بإدخال أمر الشراء فتظهر األصناف الخاصة :سند إدخال مشتريات  �

 .بالطلبية من المشتريات 
يتم ترصيدها ) إلخ... مثل الطوابع و التذاكر و (وهو عبارة عن سندات تحصيل : تسند إيرادا �

 .ومن ثم تسجيلها عهدة على الموظف محصل اإليرادات لتتم إرجاعها على هيئة نقود
 .الحاجة  إلى أمر الشراء  : سند إدخال تبرعات أو مخازن �
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لنظام بعد إدخال األصناف في سندات اإلدخال وترحيلها ، يتم ترصيد الكميات في ا:  سندات الصرف  •
حتى يتيح ألمين المخزن الصرف ، وعملية الصرف مشابهة لسندات اإلدخال ، ويتم تحديد الجهة 

 .المصرف لها واألصناف المصروفة 
في بعض األحيان بعد صرف بعض األصناف تلجأ اإلدارة إلى سحب هذه األصناف  : سندات اإلرجاع •

 .ويتم عمل سند إرجاع لألصناف إلى المخزن 
عند وجود خطأ في السند بعد ترحيله يتم إلغائه وتسجيل حركة العند وجود خطأ في  : اءسندات اإللغ •

 .السند بعد ترحيله يتم إلغائه وتسجيل حركة اإللغاء 
 .يتم إعارة بعض األصناف لجهة معينة لفترة معينة : سندات اإلعارة  •
 ة والشخص المستلم  أصناف يتم تسجيلها كعهدة على الدائرإعارة  في حالة :سندات العهدة  •

 . إرجاع العهدة إلى المخزن :إعادة العهدة  •
يقوم أمين المخزن بإعداد قائمة باألصناف المراد شرائها والتي وصلت حد الطلب أو حد  : طلب الشراء •

 .أعادة الطلب ، وعند ترحيل طلب الشراء يبدأ عمل المشتريات 
  
 :ثانيا المشتريات  �

  .ٕلشراء واعداد عروض األسعار والمناقصات تقوم دائرة المشتريات بعملية ا
  

  ) :إعداد طلب الشراء وقوائم االحتياجات(    المشترياتعروض األسعار: أوال  �

 .  بناء على طلب الشراء المقدم من المخازن الفعليةتقوم دائرة المشتريات بإعداد قائمة االحتياجات •
قديري المقترح للشراء، وعند الموافقة المالية عند إنشاء عرض السعر يتم طلب تغطية مالية بالمبلغ الت •

 .يتم إنشاء عرض السعر وحجز مبلغ مالي خاص بالعرض 
 .يتم إرسال عروض األسعار لمجموعة من الموردين وتحديد موعد إغالق عرض السعر  •
ٕعند فتح المظاريف يتم تفريغ عروض األسعار المقدمة من كل شركة وادخال األسعار التي تقدمت  •

 . ويمكن للشركة أن تتقدم بأكثر من عرض سعرشركات،البها 
 وفقا لعدة معايير الترسيةنة بت  لترسيه عروض األسعار بحيث تتم  يتم تشكيل لجنة فنية ولج •

 .يحددها القانون 
 .يتم إصدار طلبيات الشراء وطباعة أوامر الشراء للموردين المرسى عليهم  •
 

 ) :وائم المزايدات الفعلية إعداد ق( عروض أسعار المزايدات : ثانيا  �

تقوم إدارة المشتريات بإعداد قائمة المزايدات الفعلية بناءا على توصيات لجنة مختصة تعمل في  •
 .المخازن لغرض بيع األصناف في المزايدات

يتم إرسال عروض األسعار الخاص بالمزايدة لمجموعة من المتناقصين ويتم تحديد موعد إغالق  •
 .عرض السعر

ٕالمظاريف يتم تفريغ عروض األسعار المقدمة من كل شركة وادخال األسعار التي تقدمت عند فتح  •
 .بها الشركات

 . على المتقدمينترسيه عروض األسعاريتم تشكيل لجنة بت لتقوم ب •
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ٕومن ثم يتم ترسية األصناف على الفائزين، ويتم تحصيل المبلغ المسجل في عرض السعر واعداد  •
 .ا للماليةسند إدخال إيراد وتحويله

 

  .يختلف إعداد المناقصات كثيرا عن عروض األسعار ال: المناقصات : ثالثا  �

يتم إرسال عروض   كما في عرض السعر مع فارق أنه ال يتم إعدادها: قائمة االحتياجات  إعداد •
 .للموردين بل يتم  اإلعالن في الصحف الرسمية والشركات المتنافسة تتقدم بعطاءات

) الخ ... كفالة دخول عطاء وكفالة حسن تنفيذ و: مثل( إيداع الكفاالت المطلوبة تقوم كل شركة ب •
 .تتحول إلى المالية بسندات إدخال إيرادات

 .ٕيتم تشكيل لجنة لفتح المظاريف وادخال الموردين المتقدمين للعطاء ويتم تفريغ العروض المتقدم بها  •
 وترفع مقترح قة أو عدم مطابقة المواصفاتيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة المناقصة من حيث مطاب •

  .بالترسية للجنة البت
 . يتم تشكيل لجنة بت في المناقصة والتي تقوم بالترسية •
 .يتم  إصدار الطلبيات للموردين المرسى عليهم العطاء  •
 

 الشراء المباشر : رابعا �

صة لثالث مرات وعدم تقوم دائرة المشتريات بعمل الشراء المباشر بعد طرح عرض السعر أو المناق •
، ويتم تحديد االحتياجات للشراء المباشر  تقدم موردين ، أو عندما يكون هناك مورد وحيد للصنف

 .ٕواعداد الطلبيات مباشرة للمورد
في حال وجود ظروف خاصة وبتصريح من الوزير المختص وموافقة وزارة المالية، يتم تشكيل لجنة  •

 شراء مباشر

  
 المالية: ثالثا  �

 :تسجيل الموازنات ومعامالت الصرف: أوال  �
 .التأكد من استيراد الموازنة واالستعالم عنها  •
 .التأكد من استيراد األمر المالي وتدقيقه واالستعالم عنه  •
ٕعمل سند قبض بمبلغ األمر المالي وادخاله في الحساب حسب كشف البنك ، وادخال نفس المبلغ  • ٕ

 .في حساب الحجوزات المالية 
يتم احجز مبلغ مالي من األوامر المالية لمعاملة  : المالي لمعامالت المشترياتالرتباط طلب ااعداد •

 .المشتريات المراد طلب تغطية مالية لها تبعا للبند المالي ومركز النفقة للمعاملة
 .متابعة طلبيات المشتريات وتدقيقها والتأكد من سالمة بياناتها •
 .ك فواتير الشراء المباشرإدخال الفواتير الخاصة بالمشتريات وكذل •
 .تدقيقه حسب الفاتورة المرفقة وتحويلها إلى سند التزام حسب المبلغ والبنود والمورد  •
 .ند الصرف للتدقيق واالعتماد تسم إعداد •
 ).شيك أو نقدي (  المبلغ  سند الصرف في حالة صرفإعداد •
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د والحسابات إلغالق الدورة يتم إنشاء قيود محاسبية آلية تغطي كافة العمليات من خالل البنو •
 . الناشئة عن األمور المالية ةالمستندي

  
 :تمعامالت اإليرادا: ثانيا  �
يتم تسجيل اإليرادات المحصلة عن طريق الجهات المستفيدة وكذلك المشتريات  بما تحتويه من  •

 .معامالت الكفاالت المسيلة والمزايدات بواسطة سندات إدخال إيراد
خال اإليراد ومن ثم إعداد سند إيداع مركزي بتلك المبالغ لحساب وزارة يتم تجميع سندات إد •

 .المالية حسب الرقم المعرف في البنك
  
 :معامالت السلف : ثالثا �

 .السلف التي تم تسليمها للجهات المستفيدة يتم تسديدها بفواتير رسمية  •
  .يتم إصدار سند التزام مالي يتم به إغالق السلفة حسب األصول  •

  
 

 :ة حياة النظامدور 
 

 :مسؤول النظام  �
وتوزع على فئات مثال المخازن والمشتريات والمالية وكل فئة تقسم إلى مسمى : الصالحيات  •

 .وكل مسمى له مجموعة من الصالحيات ) محاسب ، مدير ، أمين مستودع ( وظيفي مثال 
كز المسؤولية  وتكون مدخلة كمرحلة أولية من معدي النظام ، وتشمل مرا:شجرة الحسابات  •

والبنوك والصناديق والعمالء والموردين  واإلدارات والبنود التشغيلية والرأسمالية وبنود اإليرادات
 .والمخازن ويقوم مسؤول النظام بتحوير الشجرة لتخدم مركز المسؤولية  التابع له

 .ياناتعمل نسخة احتياطية من البيانات والحفاظ عليها لتجنب فقد الب: النسخ االحتياطي  •
 . تعديل ترويسة التقارير حسب مركز المسؤولية المستخدم :ترويسة التقارير  •
 تعديل أسعار العمالت حسب أسعار السوق الستخدم النظام آخر سعر :جدول العمالت  •

 .مدخل حسب التاريخ
 يقوم باستيراد البيانات المطلوبة للنظام مثل الموازنة ، األمر المالي ،: استيراد البيانات  •

  .المناقصة العامة 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ــخــــــــــا  ز  نا لــــــــــمــــــــ
  

 

  

 قوائم اcحتياجات

  

  ا لـــــمـــــشـــــتـــــر  يـــــا  ت
  

 

  

  ا لـــــمـــــا  لــــــيـــــة
  

 

 احتياجات
 إرجاع

  

  جھات التوريد

  

 سند إعارة

  

 تسجيل عھد

  

 قائمة اcحتياجات الفعلية

  

  /عرض سعر/إعداد مناقصة
 مزايدة

  

 الطباعة و الترحيل

  

 إعداد طلب شراء

  

 إرجاع
  

 صرف

  

 ترصيد

  

 سند إدخال مشتريات
  

 من مخزن

 شراء مباشر مستھلك أو تسديدات مركزية

  

 الدورة المستندية للنظام

  

الدراسة الفنية و إعداد 
 مقترح الترسية

  

 إصدار الطلبيات

  

 تفريغ عروض ا�سعار

 نھاية

  
  

حسابات 
 السلف

 سـلـف

  

 إيرادات
  

 تبرعات

 نھاية

  

 تسجيل الموازنات

  

 ا�وامر المالية

  

 سندات القبض

  

 إعداد اcرتباط المالي

  

  مستند صرف

  

 ا عتمادات

  
  

 ل¢يرادت تحويل
 المركزية

  

  الجھات المستفيدة
 إيرادات

  
  

سند إدخال 
 إيرادات

  

 الكفاcت
 

  

 البت

 شراء مزايدات

 شراء مباشر رأسمالي

  

 سند التزام مالي

  

 سند صرف المستفيد
  
  

  

 سلفإغ§ق 

  

  الفائزون
 

 نھاية
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