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 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. 

(، فإنني أشكر هللا أواًل وأخيرًا 7زيدنكم" )سورة إبراهيم، آية: امتثااًل لقوله تعالى: " لئن شكرتم أل
على توفيقه بإتمام هذه الرسالة، فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع. فهو عزَّ 
وجل أحق من ُشكر، وانطالقا من قول النبي صلى هللا عليه وسلم: " ال يشكر هللا من ال يشكر 

الذي  الدكتور: أحمد يحيى محمود،الشكر والتقدير إلى أستاذي القدير الناس" فإنني أتوجه ب
تفضل باإلشراف على رسالتي، والذي لم يبخل علّي بالجهد والتوجيه، واإلرشاد، وكان محفزًا لي 
دومًا، وأكرمني بطول صبره، حيث كان لتوجيهاته العلمية والمنهجية الفضل الكبير في إنجاز 

مه لي من علم  أن يزيده من علمه ويرفق به في الدنيا وارخخرة على ما قدهذه الرسالة. فأسأل هللا
رشاد علمي،  ستاذ الدكتور: سامي أبو األوالشكر موصول ألعضاء لجنة المناقشة وتوجيه وا 

 على تفضلهما بمناقشة الرسالة. نبيل اللوح:الدكتورو ناصر

اإلدارة والسياسة التي أتاحت لنا كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان للصرح العلمي أكاديمية 
 فرصة البحث العلمي، كما أتقدم بعظيم الشكر لجامعة األقصى الشامخة. 

على تكرمه بتدقيق الرسالة ، / نزيه إبراهيم العرالفاضل األستاذكما أتقدم بجزيل الشكر إلي 
لما تحكيم االستبانة وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع األساتذة الذين ساهموا في لغويًا، 

 قدموه من خبرة علمية وأدبية.

ن أخطأت فمن  وأخيرًا فإنني أحمد هللا على إنجاز هذا الجهد المتواضع، فإن وفقت فمن هللا، وا 
 نفسي، وما توفيقي إال باهلل.

 الباحث

 
 



  

  ج
 

 ملخص الدراسة
 التعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة إلىهدفت الدراسة 

لتحقيق هذا الغرض استخدم الباحث " المنهج  ؛اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة
الوصفي التحليلي"، واعتمد االستبانة كأداة للدراسة، مستخدمًا "العينة العشوائية " الستطالع آراء 

لي اوالتعليم الع( موظفًا وموظفة من العاملين في وزارة التربية 289عينة الدراسة، والتي بلغت )
 %(.87.9)استرداد ( نسبة 254بغزة، وقد بلغ عدد االستبانات المستردة )

 العديد من النتائج والتي من أهمها:  إلىوتوصلت الدراسة 

أبدى أفراد عينة الدراسة ارتفاع درجة توافر البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية في  -
 %(.73.2حصلت على وزن نسبي قدره )وزارة التربية والتعليم العالي، حيث 

أبدى أفراد عينة الدراسة ارتفاع مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية  -
 %(.70.5والتعليم العالي بوزن نسبي )

ارتفاع جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم  -
 (.%68.6)العالي بوزن نسبي 

تطبيق معايير الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي حيث حصلت على وزن  -
 %(.67.64%(، وحصل معيار االستجابة على أعلى وزن نسبي قدره )64.82نسبي )

( لنظم المعلومات اإلدارية 05.0داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ووجود أثر ذ -
 الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي. بمكوناتها على

ول نظم المعلومات اإلدارية وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين ح -
 لمتغير المؤهل العلمي. تعزى 

 وقدمت الدارسة مجموعة من التوصيات والتي من أهمها: 

 لمعلومات اإلدارية في الوزارة.االستمرار في توفير المستلزمات الخاصة بتشغيل نظم ا -
 تفعيل اإلدارة التشاركية في الوزارة واالستغناء علن أسلوب اإلدارة التقليدية. -
تطبيق الحوكمة اإلدارية في الحد من الفساد اإلداري والمالي، و  تعزيز  توضيح أثر -

 .وتعزيز التطور اإلداري، وجودة الخدمات المقدمة
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Abstract 

   The study aimed to identify the role of management information systems in 

sustaining the administrative governance of the Ministry of Education and 

Higher Education in Gaza. To achieve this purpose, the researcher used the 

"descriptive analytical approach", and adopted the questionnaire as a tool for 

this study, using a "stratified random sample" to poll the sample opinions, 

which amounted to (289) male and female employees of the staff of the Ministry 

of Education and Higher Education in Gaza, and the number of questionnaires 

recovered was (254) recovery rate (87.9%). 

The study found  many of the results that are most important: 

-The individual target of the study sample showed a high degree of the 

availability of management information systems infrastructure in the Ministry 

of Education and Higher Education, reached to a relative weight of (73.2%). 

- The individual target of the study sample showed a rise in the application of 

management information systems at the Ministry of Education and Higher 

Education resulted in a relative weight of (70.5%). 

- The high quality of the information resulting from management information 

systems at the Ministry of Education and Higher Education in a relative weight 

of (68.6%). 

- The application of administrative governance in the Ministry of Education and 

Higher Education Standards reached a relative weight of (64.82%), and 

received the standard response at the highest relative weight of (67.64%). 

- The presence of a statistically significant effect at a level of significance (a ≥ 

0.05) for management information systems of constituents on the administrative 

governance in the Ministry of Education and Higher Education. 

- The presence of significant statistically differences in the responses of the 

respondents about the management information systems attributed to the 

variable of the educational qualification. 

The study provided a set of recommendations and the most important of which: 

- Continuity to provide particular supplies to operate management information 

systems at the ministry. 

- Activation of participatory management in the ministry and dispensing 

traditional management style publicly. 

- Clarifying the impact of the application of administrative governance in the 

reduction of administrative, financial corruption, strengthen administrative 

development, and quality of services provided. 
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 ةـــــقدمامل

، واالتصاالت جيا المعلوماتتكنولو مجال ًا في وسريع اً كبير  اً يشهد العالم المعاصر تطور  
 كبير   دور   السريع التطوركان لهذا و باإلضافة إلي نظم المعلومات اإلدارية،  وتقنية المعلومات،

أدى إلي  الذي، للمؤسساتنتج عنه تغير كبير في الهياكل التنظيمية حيث في حياة المؤسسات 
انعكس هذا ومية والخاصة، الحك التغير في األدوار التي يقوم بها العاملون في المؤسسات

التطور الهائل في أنماط تكنولوجيا المعلومات على النمو الهائل في شبكة اإلنترنت، وانتشرت 
تطبيقات نظم المعلومات في عدة مجاالت منها في مجال اإلدارة، حيث أدت نظم المعلومات 

 .جازهانا  اإلدارية إلي إحداث تغيرات كبيرة في طريقة أداء األعمال اإلدارية و 

 احدى ظل التقدم المتسارع الذي يشهده العالم اليوم أضحت المعلومة من ناحية أخرى ففيو 
، وللقيادات والمخططين وأصحاب القرار، حيث أنه ليس باستطاعتهم للمؤسسةالموارد المهمة 

 تجه تفكيرذلك نتيجة لزيادة تعقد العمليات اإلدارية، فقد او الحصول عليها، بسبب عدم تفرغهم 
تكون مهمتها األساسية هي توفير البيانات الالزمة،  إداريةالقائمين بتصميم نظم معلومات 

ومعالجتها إلنتاج المعلومات المفيدة لإلدارة في الوقت المناسب وبالدقة والكمية المناسبتين، وبما 
  .(25: 2011، )تعلب يناسب احتياجات متخذي القرارات

ئيسي لتزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة لمساعدتها في عملية نظم المعلومات المصدر الر  تعتبر
اتخاذ القرار اإلداري الرشيد، وتسهم في زيادة قدرة اإلدارة على أداء وظائفها من تخطيط ورقابة 

 .(28: 2007)حايك،  واتخاذ القرارات

توفر  هاألن، المؤسساتساسية في األو  من العناصر الضرورية نظم المعلومات اإلدارية تعتبرو 
وتساعد على تقديم الخدمة للمواطن ، المؤسسةالجهد وتقلل من التكاليف، وكذلك تزيد من كفاءة 

. إن زيادة تحقيق الجودة والتميز في األداء الذي بدوره ينعكس على بأقصى سرعة وبجودة عالية
بالحوكمة ظهور ما يسمى  إلىعلى نظم المعلومات اإلدارية في شتى المجاالت أدى  االعتماد
 ،مؤسسة ةاستخدام نظام حوكمة سليم من العناصر األساسية لنجاح أيحيث أن  ،اإلدارية

الفلسطينية بكافة أشكالها تستخدم نظم المعلومات للقيام الوزارات الحكومية والجدير ذكره أن 
تقديم الخدمات للمواطن، ومواجهة كافة لبعملياتها التشغيلية على صعيد األعمال اليومية 

 العراقيل. 
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وتحسين األداء  ضبطر أصبحت تمثل مدخاًل أساسيًا في إن الحوكمة في الوقت الحاض
بمختلف المنظمات، ولعل وزارة التربية والتعليم هي أحوجها لذلك، وتعتبر الشفافية والمساءلة 

 تحقيق ذلك.ل العناصر من أهم ، والرؤية االستراتيجيةوالكفاءةوالمشاركة، 

طلحات الحوكمة والحكم الرشيد بشكل ملحوظ في أدبيات التنمية وعمل برزت مصهذا وقد 
و بمعنى أخر عدم تطبيق الحكم أن الحكم الطالح أ إلىمنظمات المجتمع المدني، حيث أشير 

الرشيد هو أحد أسباب الفساد في المجتمعات، لذا كان البد من إيجاد مجتمع جاد وفعال، كما 
ومؤسسات فلسطينية عصرية وحديثة، تضمن كرامة المواطن البد من وجود حكم ونظام إداري 

الجودة العالية، وتحقيق حاجاته ومتطلباته، ألن الحالة  اتسطيني وتقدم له الخدمة المميزة ذالفل
 .(50: 2007مصلح، ) الفلسطينية مميزة ولها كثير من الخصوصيات

مجاالت للحوكمة يتكون  ةعحدد أرب UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الجدير ذكره أنو 
منها ما نستطيع ان نطلق عليه منظومة الحوكمة وهي: الحوكمة االقتصادية، والحوكمة 

اإلدارية هي نظام لتطبيق السياسات  فالحكومةالسياسية، والحوكمة اإلدارية، والحوكمة الشاملة. 
المساءلة ستقاللية، االتي يجب أن تتصف بما يلي: الكفاءة، من خالل مؤسسات القطاع العام ال

، ويوجد في فلسطين العديد من المنظمات التي تعمل على نشر ( UNDP,1997: 2)الشفافية،
المساءلة ومكافحة الفساد في مؤسسات المجتمع الفلسطيني، سواء يم النزاهة والشفافية و ق

ئتالف ي ومن هذه المنظمات، االمؤسسات القطاع العام أو البلديات، ومؤسسات المجتمع المدن
أجل النزاهة والمساءلة)أمان(، والمركز الفلسطيني لتعميم الديموقراطية وتنمية من 

 .(4: 2008، الداعور) )بانوراما(، وملتقى الفكر العربيالمجتمع

جيا المعلومات واالتصاالت في قطاع غزة تستخدم تكنولو  العالي وبما أن وزارة التربية والتعليم
برامج إدارية مثل  على إنشاء وتطوير ، وعملتلومات اإلداريةفي بناء نظم المع رهاوتستثم
( األكبر في الوزارة باإلضافة إلي الخدمات اإللكترونيةالمراسالت الداخلية، وبرنامج ) برنامج

بعملياتها التشغيلية على صعيد األعمال اليومية، البرامج األخرى المعمول بها في الوزارة  للقيام 
للوصول ي هذه النظم إل التعامل، والدخوللين، واإلداريين، والطالب من تمكن المسؤو أنها كما 

إلي الكفاءة والفاعلية اإلدارية، والشفافية في اتخاذ القرارات والوصول إلي تطبيق معايير الحوكمة 
دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز اإلدارية. ولهذا كله كان من المهم االهتمام بفهم ودراسة 

 .بغزة العالي اإلدارية في وزارة التربية والتعليم الحوكمة
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 مشكلة الدراسة -أولا 
مؤسسة في عالمنا  ةتعتبر نظم المعلومات اإلدارية من أهم الركائز المبنية عليها أي 

ضر. وتنبع أهمية فاعلية نظم المعلومات اإلدارية من دور نظم المعلومات اإلدارية في الحا
جاح المنظمات، فبالقدر الذي تتصاعد فيه فاعلية نظم المعلومات، تزيد القدرة على إنجاز ن

وظيفة من الوظائف بسبب تدني فاعلية  ةنجاز أيإالوظائف اإلدارية، فأي خلل يحدث في 
 . (177: 2004، )الطائي نجاز الوظائف األخرى إالنظام يترتب عليه خلل في 

ية لدعم نشاطات المديرين، والعمال باإلضافة إلي دعم أصحاب وتستخدم نظم المعلومات اإلدار 
تعرف نظم المعلومات اإلدارية في األدبيات السابقة على و القرار في اتخاذ القرارات المناسبة. 

مجموعة المكونات المتداخلة واإلجراءات النمطية التي تعمل معًا لتجميع وتشغيل   -:أنها
معلومات التي تحتاجها المنظمة بهدف تدعيم اتخاذ القرار، وتخزين وتوزيع ونشر واسترجاع ال

( ومن الواضح بأن 13: 2007والتعاون والتحليل، والتصّور والرقابة داخل المنظمة) النجار، 
ملين في المنظمة لتعزيز مبادئ الحوكمة انظم المعلومات اإلدارية توفر المعلومات للمدراء والع

إلفصاح، والمشاركة، والكفاءة والفاعلية، والرؤية االستراتيجية ( اإلدارية من تحقيق) الشفافية وا
  التي تسعى لها كل المنظمات لتحقيق التميز والمنافسة.

للعوامل  اً ايجابي اً ( بأن هناك تأثير م2011)دبايغة، والسعديأظهرت نتائج دارسة هذا وقد 
القانونية  لالعوامو لمعلومات، العوامل التقنية وتكنولوجيا ا، و التنظيمية لموالعوااإلدارية، 

 لومات  اإلداريةكية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلو والتشريعية، باإلضافة إلي العوامل الس
م( بأنه البد أن يكون لدينا معلومات 2012) عيطاس دراسةكما أوصت  األردن، في شركات

مثل بالشفافية والنزاهة والرضا، وطنية وقومية للوصول إلي دولة الحكم الرشيد متوازنة األداء تت
م( 2008) كما أوصت دراسة الداعور تستطيع أن تدعم نهج اإلدارة بالنتائج وجودة األداء،

بضرورة وجود هيئة حكومية تعنى بمتابعة وممارسة وتنفيذ معايير الحوكمة، والعمل على اعتماد 
  معايير خاصة الحوكمة في فلسطين.

النائب اإلداري في مديرية التربية والتعليم شمال غزة أوضح أن  في مقابلة أجراها الباحث مع
 الجهدالوقت و  نظم المعلومات اإلدارية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم عملت على توفير

برامج المراسالت الداخلية، والخدمات لبرامج المعمول بها في الوزارة )قبل وجود امقارنة بالفترة 
 إلىتساعد في الوصول  أن نظم المعلومات اإلدارية إلىباإلضافة امج آخري( اإللكترونية، وبر 

الشفافية في العمل الذي بدوره ينعكس على القرارات،  وترشيد في عملية اتخاذو  ،المعلومات
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بأن نظم المعلومات اإلدارية تساعد المخططين . كما أوضح أحد موظفي قسم التخطيط اإلداري 
 الخطط السنوية، والتشكيالت اإلدارية.ا عداد اتيجية، و في تحديد الرؤية االستر 

المعلومات اإلدارية في قطاع من الدراسات التي ناقشت نظم  اً أي علم الباحث لم يجدعلى حد و 
م( 2011)حربمثل دراسة غزة وعالقتها بالحوكمة اإلدارية، إال أن هناك بعض الدراسات 

سيقوم الباحث من و  ،لحوكمة اإلداريةابعض عناصر  التي ناقشتم( 2010)ودراسة الحسن
نظم المعلومات اإلدارية بتعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية  دورخالل هذه الدراسة بدراسة 

والتعليم، حيث أن النتائج والتوصيات لهذه الدراسة كما يتوقع الباحث ستشكل خطة إرشادية 
التعليم بتعزيز ة في وزارة التربية و يار لمتخذي القرار للتعرف على دور نظم المعلومات اإلد

  وتحقيق الحوكمة اإلدارية.

 وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التالي:

 العالي ما دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم
 بغزة؟

 ة التالية:الفرعي األسئلة وينبثق منه

 ؟العالي اإلدارية في وزارة التربية والتعليم  المعلوماتنظم  توافر مكوناتمدى ما  -1
 ؟العالي ما مدى تحقيق الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم -2
ي وزارة التربية والتعليم ما أثر نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية ف -3

 ؟العالي
ذات دالة إحصائية بين ايجابات متوسطات المبحوثين حول نظم هل توجد فروق  -4

 المعلومات اإلدارية تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟
هل توجد فروق ذات دالة إحصائية بين ايجابات متوسطات المبحوثين حول الحوكمة  -5

 اإلدارية تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟

  أهداف الدراسة -ثانياا 
 نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة. واقعالكشف عن  -1
 التعرف على تطبيق عناصر الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة. -2
نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية  أثرتوضيح  -3

 والتعليم العالي بغزة.
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عرف على الفروق بين متوسطات استجابة المبحوثين حول دول نظم المعلومات الت -4
 اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية.

تقديم التوصيات التي يمكن أن تساهم في زيادة فاعلية الحوكمة اإلدارية المطبقة في  -5
 وزارة التربية والتعليم العالي بغزة.

 أهمية الدراسة -ثالثاا 
 :األهمية العلمية 

يتوقع الباحث أن تكون هذه الدراسة مرجعًا مهمًا للباحثين والدارسين، كما أنه سيكون إثراء 
للمكتبة العربية ومراكز البحث العلمي، كما يأمل الباحث أن تساهم نتائج هذه الدراسة في زيادة 

دراسات السابقة وجد أن تلك االهتمام بالحوكمة اإلدارية. حيث أنه بعد اطالع الباحث على ال
الدراسات ركزت بشكل أكبر على مفهوم نظم المعلومات اإلدارية بشكل عام، ومعايير الحكم 
الرشيد أيضًا بشكل عام، في حين عانت الحوكمة اإلدارية من قلة الدراسات المحلية والعربية. 

على قضية هامة وهي  كما تتمثل األهمية العلمية للدراسة في أن هذا الموضوع ُيلقي الضوء
عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم بغزة، حيث 
 أنه يعتبر موضوعًا حديثًا وجديدًا، وعلى حد علم الباحث لم يتم التطرق لهذا الموضوع من قبل.

  :األهمية التطبيقية 

ه الدراسة سوف تساعد صناع القرار في وزارة التربية تكمن أهمية الدراسة التطبيقية، في أن هذ
بغزة على التعرف على أهمية نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بتعزيز الحوكمة  العالي والتعليم

على نتائج الدراسة لتحسين، وتطوير  يعتمدوااإلدارية. كما يمكن لصناع القرار في الوزارة أن 
عكس باإليجاب على رفع فاعلية الحوكمة اإلدارية، وهذا نظم المعلومات اإلدارية الذي سين

ينعكس باإليجاب أيضًا على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه من المتعارف عليه أن نظم 
 المعلومات اإلدارية لها دور رئيسي في إنجاز األعمال في وزارة التربية والتعليم بغزة.

 :األهمية للباحث 

درجة الماجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد، كما أنه يضيف المساعدة في الحصول على 
 للباحث المعرفة والخبرة في مجال البحث العلمي.
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 فرضيات الدراسة -رابعاا 

 :الفرضية الرئيسة األوىل 
نظم المعلومات ( بين α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 .العالي بغزة وتعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم، اإلدارية

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالي:

( بين البنية α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
األساسية لنظم المعلومات اإلدارية، وتعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية 

 .غزةالعالي ب والتعليم
( بين مجاالت α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية، وتعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية 
 .العالي بغزة والتعليم

( بين جودة α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
مات اإلدارية، وتعزيز الحوكمة اإلدارية في المعلومات التي تقدمها نظم المعلو 

 .العالي بغزة وزارة التربية والتعليم
 

 :الفرضية الرئيسة الثانية 
( بين إجابات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

متوسطات المبحوثين حول نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمتغير )المسمى الوظيفي، 
 العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الجنس( سنوات الخبرة،

   الثةالفرضية الرئيسة الث: 

( بين إجابات متوسطات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
الحوكمة اإلدارية تعزى لمتغير )المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، العمر،  المبحوثين حول

 ي، الجنس(المؤهل العلمي، التخصص العلم

 متغريات الدراسة -خامساا 

 :تفرع منهيو  العالي نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليمالمتغير المستقل:  -
 البنية األساسية للنظم ـ مجاالت تطبيق النظم ـ جودة المعلومات التي تقدمها النظم.
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المشاركة، : ويتفرع منهي وزارة التربية والتعليم بغزة الحوكمة اإلدارية فالمتغير التابع:  -
ية والفاعلية، سلطة القانون، الكفا والمساواة، تعزيز، المساءلة، العدالة الشفافية

( نموذجًا توضيحيًا لمتغيرات الدراسة 1يمثل الشكل رقم)، االستراتيجيةاالستجابة، الرؤية 
 .متغيرات الدراسة، والدراسات التي اعتمدتها( 1والعالقة بينهما، بينما يمثل الجدول رقم)

 الدراسة متغيرات( 1) رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة. ُجِرد  المصدر: 

 

 

 يموغرافيةالمتغيرات الد

المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، العمر، المؤهل العليمي، )
 التخصص العلمي، الجنس(

 المتغير التابع
 الحوكمة اإلدارية

 المتغير المستقل
 نظم المعلومات اإلدارية

 المشاركة

 الشفافية

 المساءلة

 العدالة والمساواة

 تعزيز سلطة القانون

 االستجابة

 ليةالكفاية والفاع

 الرؤية االستراتيجية

 البنية األساسية للنظم

 مجاالت تطبيق النظم

 جودة المعلومات 
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 قةالساب الدراسات حسب وعناصرها اإلدارية الحوكمة (1) رقم  جدول

  الحوكمة اإلدارية وعناصرها حسب الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة التي اعتمدت المتغيرات المتغيرات م

1.  
 م(2008، )الداعور(، 2013م(، )مطير،2014)دياب، المشاركة

 الشفافية .2

م(، )رمزي، 2014م(، )خديجة، 2010م(، )الحلبية، 2011)حرب، 
 م(،2010الطراونة والعضايلة، م(، )2010م(، )السبيعي، 2013
 ,Li – Chiu chi, 2009( ،)Mclvor، at alم(، )2007، )الطشة
 م(2008، )الداعور(، 2013م(، )مطير،2014(، )دياب،2007

 المساءلة .3

 م(،2008، )الداعور(، 2013م(، )مطير،2014)دياب،
م(، 2010، )السبيعي(، 2010، )الحسنم(، 2011)موسى، 

 (،Hepworth, 2003م(، )2010يلة، )الطراونة والعضا
(Huque, 2011) 

 م(2013م(، )مطير،2014م(، )دياب،2010، )الحلبية والمساواةالعدالة  .4

 م(،2011م(، )موسى، 2013م(، )مطير،2014)دياب، تعزيز سلطة القانون  .5
 (Kaufman&athers,2004م(، )2008، )الداعور

م(، 2010، )الحلبيةم(، 2014خديجة،م(، )2010،)الحسن الكفاية والفاعلية .6
 (Hepworth, 2003م(، )2013م(، )مطير،2014)دياب،

 م(،2011م(، )موسى، 2013م(، )مطير،2014)دياب، االستجابة والتوافق .7
 م(،2008، )الداعور

 (،2013م(، )مطير،2014م(، )دياب،2014، )خديجة الرؤية االستراتيجية .8
 (Huque, 2011م(، )2008، )الداعور

 

 بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة. ُجِرد  المصدر: 
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 السابقة الدراسات حسب وأبعادها اإلدارية المعلومات نظم( 2رقم ) جدول

  حسب الدراسات السابقة أبعادهااإلدارية و نظم المعلومات 

 متغيراتالدراسات السابقة التي اعتمدت ال المتغيرات م

 البنية األساسية  .1
 م(، 2013م(، ) أبو كريم، 2015م(، ) الوادية، 2015)فروانة، 

م(، 2010) الحلبي،  م(،2010م(، ) العماج، 2013) المطيري، 
(Abugabah_ et.al, 2010) 

م(، )إسماعيل، 2013م(، ) المطيري، 2013)الشبيل والمموني،  مجاالت تطبيق النظم .2
 (Ben.Asscili, 2009م(، )2009، م(، )زبار2011

م(، ) 2013م(، )أبو كريم، 2013م(، حماد، 2015)فروانة،  جودة المعلومات .3
 (Abugabah_ et.al, 2010)م(، 2007العزام، 

 بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة. ُجِرد   المصدر:

 حدود الدراسة -سادساا 

 الدراسة في. تتمثل حدود 

 دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية. بحث: الحد الموضوعي -1
، الوسطى، والدنيا( في وزارة )العليافي المستويات اإلدارية  : العاملون الحد البشري  -2

 ، ومديرياتها في قطاع غزة. العالي بغزة التربية والتعليم
 ومديرياتها بغزة. العالي بغزة : وزارة التربية والتعليمالحد المكاني -3
في الفصل الدراسي الثاني من العام:  : سوف يتم تطبيق هذه الدراسةالحد الزماني -4

 م.2015/ 2014

 الدراسة مصطلحات -سابعاا 

 Management Information Systems   (MIS) اإلدارية المعلومات نظم

 بعد اإلدارية المستويات إلى المعلومات ويلبتح يتخصص وتحكم ضبط نظام هو" 
 والبياني، والكيالني السالمي) "السبل بأفضل القرارات اتخاذ يمكن لكي وتحديثها تجهيزها
2012 :59.) 
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 لتسهيل والالزمة لإلدارة والموثوقة الدقيقة المعلومات لتوفير يستخدم رسمي أسلوب هو
 في والرقابة والتشغيل التخطيط بوظائف القيام من المديرين تمكن والتي القرارات اتخاذ عمليات
 في األساسية مهمتها وتكمن بفاعلية، إليها تسعى التي األهداف تحقق أن يمكن حتى المنظمة،

 المناسب، الوقت في وذلك لإلدارة، المفيدة المعلومات إلنتاج ومعالجتها الالزمة البيانات توفير
 ادريس،) "القرارات متخذي احتياجات مع يتناسب وبما المناسبة، وبالكمية المناسبة، والدقة
2005 :200.) 

 واإلدارة المنظمة حاجة أسس على وتبنى ُتصمم نظم بأنها: إجرائياً  الباحث ويعرفه
 .ودقة بسرعة القرارات اتخاذ في تساعد معلومات توفر نظم تكون  بحيث

 Governance الحوكمة

 العامة عملياتها وتدير لتوجه المؤسسة في العليا إلدارةا تتبناها التي والوظائف الممارسات هي"
 الداعور،) "القانون  سلطة وتعزيز والمساءلة، والشفافية، النزاهة، قيم لتحقيق برامجها وأنشطة
2008 :9.) 

 Administrative governance  اإلدارية الحوكمة

 بالكفاءة، تتصف أن يجب التي العام القطاع مؤسسات خالل من السياسات لتطبيق نظام هي”
 (.UNDP:1997) "والشفافية والمساءلة، واالستقاللية،

 تعزيز إلى تهدف التي والقرارات والنظم القواعد من مجموعة بأنها: إجرائياً  الباحث ويعرفها
، واالستجابة، والرؤية القانون  وسيادة والفاعلية، والكفاية والمساءلة، والمشاركة، الشفافية، تطبيق
 .المنظمة أهداف لتحقيق يجيةاالسترات

 The Ministry of Education and Higher Education وزارة التربية والتعليم العالي

م من قبل السلطة 1994الفلسطينية والتي تم تأسيسها عام  العالي وزارة التربية والتعليم
فلسطيني صالح يعتز  الفلسطينية القائمة بناًء على اتفاقيات أوسلو، والتي تسعى إلي بناء إنسان

بدينه ووطنه، ويتفاعل بإيجابية مع تطوير العلوم والتكنولوجيا، ويسهم مبدعًا في بناء مجتمع 
 (www.mohe.ps)القيم والخلق الرفيع وتحقيق الجودة في نظام التعليم والبحث العلمي

 

http://www.mohe.ps/
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 ملخص الفصل األول
ناقش الباحث في هذا الفصل مشكلة الدراسة والتي تمثلت في دور نظم المعلومات  

اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، وذلك بناًء على عدد 
 ، كمامن الدراسات السابقة التي أوضحت حاجة ربط نظم المعلومات اإلدارية بالحوكمة اإلدارية

 ات الدراسة التي تمثلت في:استعرض الباحث أهداف الدراسة، وأهميتها وكذلك فرضي
( α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الرئيسة األولي  -1

العالي  ، وتعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليمنظم المعلومات اإلداريةبين 
 .بغزة

       ت داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذاالثانية  سيةالفرضية الرئي -2
(0.05 ≥ α) حول دور نظم المعلومات اإلدارية بين إجابات متوسطات المبحوثين 

تعزى لمتغير )المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، العمر، المؤهل العلمي، التخصص 
 .العلمي، الجنس(

      ت داللة إحصائية عند مستوى داللةذاتوجد فروق  لثةالثا الفرضية الرئيسية -3
(0.05 ≥ α) تعزى لمتغير  اإلدارية الحوكمةحول  بين إجابات متوسطات المبحوثين

 .)المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الجنس(
غير تابع ، ونظم تمثلت بالحوكمة اإلدارية كمت عرض الباحث متغيرات الدراسة والتيكما است 

، سة ) الحد الموضوعيالمعلومات اإلدارية كمتغير مستقل. وتناول الباحث أيضًا حدود الدرا
 الحد البشري، الحد المكاني، الحد الزماني(

في ختام الفصل أوضح الباحث المفاهيم المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية في الدراسة مثل نظم 
 ارية.الحوكمة اإلدو  المعلومات اإلدارية،
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 :مقدمة الفصل

أصبح استعمال نظم المعلومات ضرورة ملحة فرضتها التطورات في الجانب التكنولوجي  
فتم استغاللها في العمل اإلداري، وتقريب المساحات الجغرافية المتباعدة في المنظمة، وذلك عن 

أصبحت من أهم موارد المنظمة في الوقت الحاضر، إلمداد  طريق استثمار المعلومات التي
يؤثر على  بدوره أصحاب القرارات بالمعلومات الدقيقة والسريعة التخاذ القرار المناسب، والذي

عناصر الحوكمة اإلدارية في المنظمة التي بتحقيقها تتحقق أهداف المنظمة، ونظرًا ألهمية 
اإلدارية من  لتعليم بغزة إلي استعمال وتطوير نظم المعلوماتقطاع التعليم عمدت وزارة التربية وا

أجل خدمة أهدافها مما يضمن استقرارها، واستمرارها وهذا ما سوف نحاول التطرق له من خالل 
  مباحث كما يلي: ةهذا الفصل والذي قسمناه إلي ثالث

 المبحث األول: نظم المعلومات اإلدارية.

 رية.المبحث الثاني: الحوكمة اإلدا

 .العالي المبحث الثالث: تعريف بوزارة التربية والتعليم
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.آلية عمل النظام 

تصنيف النظام. 

 املعلومات -ثانياا 
.مفهوم املعلومات 
.مصادر املعلومات 
.خصائص املعلومات 
.جودة املعلومات 
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 نظم املعلومات اإلدارية -ثالثاا 
.مفهوم نظم املعلومات اإلدارية 
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.خصائص نظم املعلومات اإلدارية 
.فوائد نظم املعلومات اإلدارية 
.العناصر املكونة لنظم املعلومات اإلدارية 

.أنواع نظم املعلومات اإلدارية 

نظم املعلومات اإلدارية. وظائف 

.الدور السرتاتيجي لنظم املعلومات اإلدارية 

.اآلثار السلبية لنظم املعلومات اإلدارية 

.ملخص املبحث األول 
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 املبحث األول

 Management Information Systems (MIS) :نظم املعلومات اإلدارية

 :مقدمة املبحث

لمتمثلة بنظم المعلومات، ونظم المعلومات اإلدارية، تعد ثورة المعلومات واالتصاالت ا 
واألقمار الصناعية من أهم اإلنجازات البشرية، حيث وفرت هذه الثورة الكثير من الجهود الالزمة 

 لتطوير العلوم واقتصاديات الدول، فضاًل عن اختصار الزمن الذي يستغرقه كل ذلك.

المعلومات، إال أن الوجه ارخخر إلساءة استخدام وبالرغم من المميزات التي وفرها استخدام نظم 
التقنية كان بالمرصاد من خالل استخدام هذه النظم في ارتكاب جرائم جديدة ذات طابع تقني 
تالفها،  إلكتروني تهدد أمن المعلومات، وتتضمن عمليات االختراق والتعدي على المعلومات وا 

دية وتقنية، فمن يملك المعلومة في عصر وسرقتها واالستفادة منها في تحقيق مكاسب اقتصا
 (.11: 2008المعلومات يملك القوة ) الزهراني، 

ونظرًا للتطورات الجديدة في المفاهيم اإلدارية، فقد أصبح مفهوم نظم المعلومات اإلدارية منهجًا 
ح مالزمًا لمنظمات اليوم، وركيزة مهمة إلدارة المنظمة وقدرتها على حل مشاكلها، حيث أن نجا

اإلدارة بحد ذاتها يتوقف بشكل مؤكد على حسن استخدامها لنظم المعلومات اإلدارية في العمل 
 .(11: 2009اإلداري ) الخطيب و زيغان، 

وقد اعتمد الباحث في إعداد هذا المبحث على العديد من أدبيات الفكر اإلداري، ونظم 
ظم المعلومات اإلدارية، وتناول محاور تغطي ن ةالمعلومات، حيث اشتمل هذا المبحث على ثالث

الباحث في المحور األول مفهوم النظام، خصائص النظام، دورة حياة النظام، آلية عمل النظام، 
وتصنيف النظام. وفي المحور الثاني: مفهوم المعلومات، مصادر المعلومات، خصائص 

 في جودة المعلومات. المعلومات، جودة المعلومات، معايير جودة المعلومات، والعوامل المؤثرة

وكذلك تناول الباحث في المحور الثالث: مفهوم نظم المعلومات اإلدارية، أهمية نظم المعلومات  
اإلدارية،  خصائص وفوائد نظم المعلومات اإلدارية، العناصر المكونة لنظم المعلومات اإلدارية، 

الدور االستراتيجي لنظم  أنواع نظم المعلومات اإلدارية، وظائف نظم المعلومات اإلدارية،
 المعلومات اإلدارية، وارخثار السلبية لنظم المعلومات اإلدارية.
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 System النظام :أول

النظام كلمة متداولة في حياتنا اليومية، نظام جسم اإلنسان ونظام الكون، فالنظام هو  
في حجم  ونظرًا للزيادة المطردة، كيان موحد يتكون من أجزاء وعناصر لتحقيق هدف معين

 المنظمات واألعمال اإلدارية وتفاعلها مع البيئة الخارجية ظهر مفهوم النظام في مجال اإلدارة.

 System Concept :مفهوم النظام

عرف عبد ربه النظام بأنه " مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة والمتكاملة التي 
إلي تحقيق هدف واحد ويجب أن تكون هذه العناصر كاًل واحدًا، وأن العالقة بين  تهدف

عناصر النظام هي الرابطة التي تربطها معًا لتحقيق هدفها المشترك وللنظام مدخالت وعمليات 
 (.8: 2013ومخرجات وتغذية عكسية" )عبد ربه، 

ارد والعناصر ) األفراد، المو  نوعرف إدريس النظام أنه " مجموعة مترابطة ومتجانسة م
حدود  ل مع بعضها البعض داخل إطار معينالتجهيزات، ارخالت، األموال،....( التي تتفاع

النظام، وتعمل كوحدة واحدة نحو تحقيق هدف، أو مجموعة من األهداف العامة في ظل 
 .(22: 2007) إدريس،  " الظروف أو القيود البيئية المحيطة

وعة من العناصر المترابطة والمتناسقة والمتفاعلة بينيًا تعمل على تحقيق وعرفه فروانة بأنه" مجم
 .(14: 2015) فروانة،  " أهداف محددة أو مشتركة

بأنه " مجموعة من العناصر المتداخلة والتي تقوم بأدوار مشتركة ومتكاملة  النظام ويعرفه العماج
 .(13: 2010العماج،  ) "يدعم كل منهما األخرى، وتسعى لتحقيق هدف مشترك موحد

كما عرفه الكاللدة بأنه" مجموعة وحدات أو عناصر أو عمليات مترابطة أو متفاعلة مع بعضها 
من أجل تكوين النظام، تكوين قيم مخرجاته أكبر من القيم المضافة إليه من قبل الوحدات 

 .(37: 2011الكاللدة، )" ملت بشكل مستقل عن بعضها البعضالمشاركة فيه فيما لو ع

ويتضح للباحث من التعريفات السابقة للنظام بأنها تتفق في الجوهر، إال أن التعريف 
 م.ن ألنه ينطبق على كل أنواع النظاألول واألخير للنظام، تعريفان شامال

 وتتضمن التعريفات السابقة العناصر التالية:

 يتكون النظام من أجزاء أو عناصر. - أ
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 يعتمد كل منها على ارخخر.العناصر واألجزاء المكونة للنظام  - ب
 تتفاعل العناصر واألجزاء مع بعضها البعض. - ت
 النظام يعمل ككل لتحقيق الهدف المعمول من أجله. - ث

ويعرف الباحث النظام تعريفًا إجرائيًا على أنه مجموعة من األشياء المادية واألفكار 
معينة لتحقيق هدف  المنطقية، والعالقات المتبادلة فيما بينها على نحو متكامل داخل حدود

مشترك في بيئة ما، ويكون للنظام مدخالت، وعمليات، ومخرجات، وتغذية عكسية راجعة لتنفيذ 
 األعمال اإلدارية في وزارة التربية والتعليم.

 System Characteristics:خصائص النظام

 ي: يتصف النظام بمجموعة من الخصائص يمكن تحديد أهمها كما يل

يمثل نقطة البداية في تصميم النظام  The objective of the system :هدف النظامأ .1
النظام تواجهنا  وهي تحيد الهدف الذي يريد النظام الوصول إليه، ومع تعاملنا مع

إيجاد نظام جديد  والثانيةاألولى وجود نظام قائم وبالتالي يجب التعامل معه،  لتانحا
ال فال مبرر من  وفي أي حالة من األحوال السابقة يجب البدء بتحديد أهداف النظام، وا 

وجود نظام بدون هدف ومن هنا يجب تحديد الهدف العام للنظام ثم تحديد األهداف 
الفرعية ألجزاء النظام التي تعمل وفق انسجام وتناسق تام، والتي بدورها تساهم في 

 .(9: 2014تحقيق الهدف العام للنظام ) نوه، 
 

في الكون على عدد من  يحتوى كل نظام Levels of the System ات النظام:مستوي  .2
ة مجموعها يمثل النظام الكلي العام وألغراض الدراسة والتحليل يفضل أن يعالنظم الفر 

م الفرعية بداخله ومخرجات كل نظام فرعي تكون م العام ثم نحدد النظنحدد النظا
رجات أي نظام فرعي لتصبح مدخالت مدخالت لنظام فرعي آخر كما أن انتقال مخ

لنظام فرعي آخر يتم عبر حدود كل نظام فرعي مثل مخرجات قسم اإلنتاج هي سلع 
 (.8: 2013عبد ربه، )تكون مدخالت مثاًل لقسم التسويق لغرض بيع هذه السلعة 

عن طريق تجميع عناصر النظام بطرق Comprehensive system شمولية النظام: .3
ف النظام، من خالل وحدة شاملة تصل إلى هدف نهائي، ويتصف مختلفة لتحقيق هد

       بطبيعته الشمولية، لتحقيق هدف معين ال تستطيع عناصر النظام تحقيقه منفردة
 .(13: 2004) الحميدي، 
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تأخذ المكونات الرئيسية  Form the main components :شكل المكونات الرئيسية .4
خرا ج، فيبدأ عمل النظام بالمدخالت، وهو ما يأتي من ألي نظام شكل إدخال وتشغيل وا 

      خارج النظام ويدخل فيه، ويتم تشغيل المدخالت لتحويلها إلى المخرجات المرغوبة
 .(10: 2014) نوه، 

 The control and adjustment control mechanism :كم والرقابة والضبطحآلية الت .5
داخل النظام وتعد هذه العملية من أخطر تعمل على التحكم والرقابة على العمليات  

العمليات وتؤثر كفاءتها بشكل مباشر على كفاءة النظام ومدى فعاليته، والضبط لمنع 
 .( 17: 2006انحراف النظام عن األهداف التي رسمت له ) الحسنية، 

للنظام حدود وهمية أو افتراضية أو تنظيمية ولكنها  system boundary :حدود النظام .6
مادية في معظم األحيان تفصل النظام عن بيئته الخارجية، والنظام عن غيره من غير 

النظم التي تعمل في البيئة نفسها. إن كل نظام بما في ذلك نظام المعلومات يعمل 
 ضمن إطار تنظيمي معين

ن تحديد حدود النظام يساعدنا في تحديد  وأن كل ما هو خارج يمثل البيئة الخارجية، وا 
    كلية للنظام عزله عن األنظمة األخرى إضافة إلى سهولة دراسته وتحليلهالصورة ال

 .(10: 2013عبد ربه، )

 Life cycle system:مادورة حياة النظ

تعتبر دورة حياة النظام على أنها سلسلة من المراحل والخطوات ومن خالل هذه 
ها إجراء معالجة معلومات لتقديمها لمستفيدين آخرين مع المراحل يتم أداء أنشطة متنوعة بما في
 استهالك مواد متنوعة بدرجة متفاوتة.

 : Phases of the system life cycle مراحل دورة حياة النظام

تهتم هذه المرحلة بتعريف المشكلة، ودراسة  Study phase :المرحلة األولى مرحلة الدراسة
وتقييم البدائل المتنوعة لسلسلة التصرف أو الفعل، واختيار النظام الحالي الموجود، وتعريف 

 سلسلة األفعال األكثر مناسبة وفقًا للهدف.

تهتم هذه المرحلة بتعريف الوظائف التي يجب  Design :المرحلة الثانية مرحلة التصميم
م لعوامل األساسية في تصميإنجازها، ودراسة الدخل والخرج وتصميم دورة الحياة، وتحديد ا

 .(42: 2010) بسيوني،النظام 
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وتشمل هذه المرحلة تطوير الدعم الفني،  Development المرحلة الثالثة مرحلة تطوير النظم:
جراءات الرقابة وتصميم النظام، واختبار النظام  والمواصفات الفنية ومراجعة المستخدمين، وا 

عة النظام مرة أخرى وتقرر فيما وتوفير التدريب لمستخدمي النظام. بعد ذلك تقوم اإلدارة بمراج
 إذا كان ينبغي تنفيذ هذا النظام.

حيث يتم تحويله من النظام القديم إلي  Implementation :المرحلة الرابعة مرحلة تنفيذ النظام
دامة النظام وا عادة تقييمه  النظام الجديد وأنه قد تم تنفيذه وتصنيعه، ثم بعد ذلك تستمر صيانة وا 

 .(23: 2009إذا كان ال يزال ملبيًا الحتياجات األعمال ) العاني، له لمعرفة فيما 

شاري عمليات تكنولوجيا المعلومات ( استQawasmi, 2015)وذكر
(https://airbrake.io/blog/insight/what-is-system-development-life-

cycle30/10/201510 : مpm )بأن مراحل دورة حياة النظام كما يأتي : 

الخطوة األكثر أهمية في خلق  يمرحلة التخطيط ه System Planning :تخطيط النظام .1
نظام ناجح، خالل هذه المرحلة عليك أن تقرر بالضبط ما تريد القيام به والمشاكل التي 

دراسة قدرة اقتراح حلول ، تحديد المشاكل، واألهداف والموارد  :طريق نحاول حلها، عن
كيفية جعل  ةسادر ، و بديلة بعد اجتماعه مع العمالء والموردين واالستشاريين والموظفين

وبعد تحليل هذه البيانات سيكون لديك ثالثة ، منتج الخاص بك أفضل من منافسيكال
 .م الحالي أو ترك النظام كما هوتطوير نظام جديد، وتحسين النظا: خيارات

 للنظام وينبغي أن تحدد متطلبات المستخدم النهائيSystem Analysis :تحليل النظام .2
توفير دراسة جدوى للمشروع وكذلك، ، و وتوثيقها توقعاتهم للنظام، وكيف سيكون أداء

تنطوي على تحديد ما اذا كان تنظيميا واقتصاديا واجتماعيا وعمليا من الناحية 
 . التكنولوجية

تأتي مرحلة التصميم بعد الفهم الجيد لمتطلبات  System Design :نظامالتصميم  .3
ع العمالء، وتعرف هذه المرحلة من عناصر النظام، والمكونات، ومستوى األمن، ونو 

 .البيانات التي تمر عبر النظام
فهم كامل  هذه المرحلة تأتي بعد Implementation and Deployment :نشرالتنفيذ و ال .4

الكامل لمتطلبات ومواصفات النظام، انها عملية البناء الفعلية بعد وجود التصميم 

https://airbrake.io/blog/insight/what-is-system-development-life-cycle30/10/2015م
https://airbrake.io/blog/insight/what-is-system-development-life-cycle30/10/2015م
https://airbrake.io/blog/insight/what-is-system-development-life-cycle30/10/2015م
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في مقر  جاهز ليتم نشره وتثبيتهفي هذه المرحلة، ، والنظام نظام المطلوبلوالمصور ل
قد تكون هناك حاجة لتدريب المستخدمين النهائيين للتأكد من أنهم يعرفون و العميل، 

 .لنظام والحصول على دراية بهكيفية استخدام ا
جلب المكونات واألنظمة  System Testing and Integration: اختبار النظام والتكامل  .5

لنظام لمختلف ، ومن ثم تقديمه لهذا امتكامل كليإلنشاء نظام  الفرعية المختلفة معاً 
النظام  تباراخ ، وأصبح ليل نتائجها والسلوك وطريقة عملهوتح يهاالمدخالت للحصول عل

، أو يون الحقيق مون مستخداله ختبار يمكن أن يؤدي، واالأهمية لضمان رضا العمالء أكثر
من قبل فريق من الموظفين المتخصصين، فإنه يمكن أيضا أن تكون منهجية وآلية 

 .لضمان أن تكون النتائج الفعلية مقارنة وتساوي النتائج المتوقعة والمرجوة
في هذه المرحلة، سيتم إجراء الصيانة الدورية  System Maintenance :صيانة النظام .6

ومن  تقييم المستمر ألداء النظام،الو  ، استبدال األجهزة القديمةعلى شمل تسوف و  لنظامل
 ثم توفير آخر التحديثات لمكونات معينة للتأكد من استيفاء المعايير الصحيحة، وأحدث

 .ةاألمنية الحالي واجهة التهديداتالتقنيات لم

 

 (الباحث بواسطة د  رِ جُ  :رالمصد) النظام حياة دورة يوضح( 2) رقم شكل

ويرى الباحث مما سبق أن هناك العديد من النماذج لدورة حياة النظام، وجاءت هذه النماذج 
لتوفير الجهد والوقت وتقليل التكاليف باإلضافة إلي تقليل مخاطر عدم الوفاء لمتطلبات 
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لمستفيدين العمالء، لذا ينبغي عند تصميم النظام المحافظة على االتصال القوي والفعال مع ا
وفر التغذية الراجعة لعملية صيانة تو  ،وفر رؤية واضحة للمنتج النهائيوالعمالء للتأكد من ت

 .وتطوير النظام ليبقى النظام على فعاليته

 System Mechanism of Action :النظامية عمل آل

المشكالت اإلدارية  غلبأ سوف يمكنهم من حل  استخدام العاملين لنظم المعلومات، ال شك أن  
 رخلية، هو ضرورة معرفتهم وادراكهم اإلطار، ومن بين األمور األساسية في هذا التي تواجههم

 ما يلي:لية من خالل ارخ ية إتمام هذه، لذلك سيتم توضيح كيفعمل األنظمة التي يتعاملون معها

ت وهذه وتتمثل في تلك التدفقات الداخلة الي النظام من مواد خام وبيانا Input :المدخالت. 1
قد تكون عشوائية  أو، خري سابقةأ، أي عبارة عن مخرجات لنظم المدخالت قد تكون تتابعية

 التي المدخالت ن أي منأعشوائية بش تأكدوفي هذه الحالة فان النظام يكون في حالة عدم 
المدخالت من  تأتيقد  اً ، وأخير يقرر أي من البدائل يتم اختيارهان أ، وعليه سوف يستخدمها

 وأياً ، رجات النظام كمدخالت له مرة اخري التغذية العكسية من خالل إعادة استخدام جزء من مخ
احتياجاته  كان مصدر هذه المدخالت فهي تعتبر قوة الدفع األساسية التي تزود النظام بكل

 .(11: 2010)مراد،  التشغيلية

، شطة التسويق والبيعنأو  الخدمة،و انتاج أتضمن عمليات التصنيع  Processes:العمليات.2
وهي األنشطة التي يمارسها النظام  وغيرها،، واألنشطة اإلدارية والمالية نشطة الموارد البشريةأو 

 ،( ،....التخزين واالسترجاع المعالجة، الفرز، التجميع،)المدخالت من خالل عمليات  على
جراءاتوذلك باعتماد المستلزمات الضرورية من قوي بشرية ومادية   معينة بهدف تحويل تلك وا 

 (.11: 2013، أبو كريم)المطلوبة المدخالت الي المخرجات 

 ( المخرجات والتغذية العكسية كما يلي:52: 2012وذكر ) العبادي والعارضي، 

صدارات نتيجة عمليات النظام إلي  Output :المخرجات.3 كل ما يقدمه النظام من نتائج وا 
البيئة التي يعيش فيها، وهي التدفقات الخارجية من النظام، الناتجة عن عمليات التحويل 
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والمعالجة التي تمت على عناصر المدخالت، حيث يتم تحويل المواد الخام والطاقة إلي سلع 
 .ومات مفيدة تلبي احتياجات الجهة المستفيدة منهاوخدمات، والبيانات إلي معل

بها الحصول على البيانات  يقصد Control and feedbackالتحكم والتغذية العكسية.4
مكانيتها في تحقيق أهدافها، والتوالمعلومات الالزمة لتقييم عناصر النظام السابقة  أكد من دقتها وا 

تحقق ن النظام يعمل بطريقة صحيحة أمن  أكدللتة باالمر الي صورة من صور الرقا يحتاجو 
ة بعمله بم جهاز التحكم والرقاو . وحتي يقليهآعكسية إضافة عملية لتغذية النظام ب علىة بالرقا
، هذه العمليات المرتدة تعرف بالتغذية العكسية ر له معلومات عن أداء النظام ككلن تتوفأالبد 

ا يخص تطوير النظام او توضيح م، فيلجهاز الرقابةذات أهمية بالنسبة الراجعة، والتي تعد  وأ
 .مساراته

 

  

 

 
 (13: 2010)مراد، ، النظام عمل آلية يوضح( 3) رقم شكل

 Classification Systems :تصنيف النظم

ام، وزيادة فهم يمكن تصنيف نظم المعلومات وفقًا لعدة أسس بهدف التعرف على النظ 
 طبيعة ووضوح أبعاده، وقد قسمت النظم وفقًا للحدود البيئية إلي ما يلي: 

ال يتصل بالبيئة الخارجية وينحصر  هو النظام الذي Closed System النظام المغلق: .1
عمله فيما يوجد بداخله فقط، أي ليس له عالقة أخذ وعطاء مع البيئة الخارجية وهذه 

رية فقط، وقد عرف النظام المغلق أنه" النظام لدراسة النظالنظم وجدت ألغراض ا
ا أي حدود مشتركة، وال من البيئة المحيطة، فال يتفاعل معها وال توجد بينهالمفصول ع

 حدود النظام
 

التغذية         التغذية  

 العكسية
 آلية عمل النظام

المدخالت العمليات المخرجات
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يقوم بعملية التبادل للمواد أو المعلومات أو الطاقة مع البيئة الموجودة بها، وهذا النوع 
عمل بالبطارية، ونظم الذرة، ونظام التفاعل من النظم نادر الوجود مثل الساعة التي ت

 (.236: 2010الكيميائي المعزول") النجار، 
وهو نظام يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة به، وللمحافظة  Open System :النظام المفتوح .2

على استقرار النظام، واستمراره يجب أن يتصف بالمرونة للتأقلم مع المتغيرات البيئية 
ر بشكل مباشر في مدخالت ومخرجات هذا النظام، ومثال ذلك تغيير المحيطة التي تؤث

 (.16: 2006السلع المنتجة وفقًا لتغير رغبات الزبائن ) فراحتية، 
لصعوبة تحديد النظم  Half open System النظام النصف مفتوح أو ) النصف مغلق(: .3

م يخضع التبادل المغلقة أو المفتوحة نلجأ إلي النظم النصف مفتوحة، وفي هذا النظا
بين النظام والبيئة للرقابة، فيسمح بتلقي مدخالت معينة من حدود النظام ويجهز 

 .( 32: 2007مخرجات محددة، ويكون معزواًل جزئيًا فقط عن البيئة ) إدريس، 

 Information املعلومات -ثانياا 

ليوم في كافة المجاالت أصبح للمعلومة الدور في ظل التقدم المتسارع الذي شهده العالم ا
األكبر داخل المنظمات المتنافسة والتي تبحث عن تقديم خدمة جيدة للعمالء، ونتيجة لذلك 
برزت أهمية المعلومة كأحد الموارد المهمة للمنظمات، وأصبحت محط اهتمام القيادات، 

 (. 41: 2008والمخططين ومتخذي القرار ) الطعامنة، 

، فلكي تحافظ جوهريا للمؤسسات في العصر الحاليأصبحت المعلومات موردا د هذا وق
، تخزين، ات يجب أن تعمل على جمع، تنقيةواالرتقاء بجودة المخرج بقائها، علىالمؤسسات 
 والمعلومات.كميات كبيرة من البيانات  واستخدام

 The concept of information:املعلوماتمفهوم 

ن متخذ القرار من نها بيانات منظمة تتوفر في وقت ومكان تمكأ علىف المعلومات رّ ع  ت  
مات، وتحويل ن المعلومات هي نتائج معالجة البيانات وتحويلها الي معلو إ، فالتصرف الضروري 

 .(18: 2010، بسيوني) قرارالمعلومات الي 
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نيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها وتعرف المعلومات أنها "عبارة عن بيانات تم تص      
واالستفادة منها، وبالتالي فالمعلومات لها معنى إذ تؤثر في ردود أفعال وسلوك من يستقبلها، أي 
أنها البيانات التي تم إعدادها لتصبح في شكل أكثر نفعًا للفرد والتي لها إما قيمة مدركة في 

 .(97: 2008) الطعامنة، التي يتم اتخاذها" و في القراراتاالستخدام الحالي أو المتوقع أ

تنظيمها، وتلخيصها و تحليلها، و ، علومات بأنها" بيانات تم تصنيفهاويعرف النجار الم
بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها إنها بيانات تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى، 

ة التخاذ قرار وبذلك يمكن القول أن فيدمولذلك فإن البيانات قبل معالجتها قد ال تكون صالحة و 
ولما كانت المعلومات ترتكز . (14: 2010المعلومات تبدأ حيث تنتهي البيانات" ) النجار، 

على البيانات والحقائق فإن المعلومات هي "الحقائق والبيانات التي تغير من الحالة المعرفية 
 .(46: 2013للشخص في موضوع معين" ) قنديلجي والجانبي، 

تمثيال للحقائق وهي المادة الخام  تعد البيانات أنالباحث  من التعريفات السابقة يرى و 
 م،يوتنظ ،معالجةو  ع،يتجمالي  تحتاج التي الخام،الصورة األخرى للمواد  وهي للمعلومات،

 البيانات.فالمعلومات هي ناتج أنشطة المعالجة لتلك  القرار،وتحول الي صورة مالئمة لمتخذ 

البيانات والمعلومات المتداولة بين لمعلومات تعريفًا إجرائيًا بأنها باحث اويعرف ال
والشكل التالي يوضح عملية  بغزة. العالي اإلدارات واألقسام المختلفة في وزارة التربية والتعليم
 قرار.تحويل البيانات الي معلومات وتحويل المعلومات الي 

 

 

 

 

 قرار إلي البيانات تحويل يوضح( 4) رقم شكل

 (53: 2010)بسيوني، المصدر: 

 

 

 

 

 

                                                Action 

 تحويل البيانات إلي قرار

 بيانات

Data 

 معالجة

Process 

 التنفيذ

Implement

 معلومات

Informatio

 التصرف

 واألفعال
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 Sources of Information :املعلوماتمصادر 

كما ذكرتها) المؤسسة العامة للتعليم  تصنيف مصادر المعلومات الي مصدرين يمكن 
 ( كما يلي:16: 2008الفني والتدريب المهني، 

 مصدرًا مهماً  المنظمة تكون فSources within the organization :نظمةمصادر داخل الم.1
للحصول على البيانات والمعلومات، فعندما يريد المدراء بيانات ومعلومات تتعلق بنشاط أقسام 

، التي تحتفظ بها التقاريرو ويقصد بها كل السجالت ة الداخلية فعلى األقسام توفيرها، المنظم
لتقويم  والمعايير،ع اليها عند وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات المؤسسة من اجل الرجو 

 .المنظمة اختالفبن نوعية المعلومات تختلف أب ، علماً قرارات متعلقة بهم اتخاذجل أاألداء من 

عندما تكون هناك عالقات  Sources outside the organization :مصادر خارج المنظمة .2
 ، فهنا تنشأ الحاجة إلي الحصول على معلومات وبيانات خارجية.بين المنظمة ومنظمات أخرى 

، الي المنظمة من البيئة الخارجية، كالمنظمات الرسمية من الوزاراتأي كل ما يصل  
كالمعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والمعلومات عن كافة الوقائع االقتصادية واالجتماعية 

كالمعلومات  تحريف،بعد نشرها بدون  ولد تصل من مصدرها األوالسياسية والتقنية المتوفرة وق
 نشرها.قبل  مصدر ثان   تصل عن طريقو أ اإلحصائية،المتوفرة في المجموعات 

مصدر المعلومات  علىرادت المؤسسة ان تزدهر فيجب االعتماد أذا إويري الباحث 
كذلك  ومعالجتها،ب عليها والتغل من أجل معرفة نقاط الضعف داخل المؤسسة ؤسسةمالداخلية لل

من المصادر  المعلومات علىوكذلك الحصول وتعزيزها، معرفة نقاط القوة للمحافظة عليها 
وكذلك معرفة التهديدات المؤسسة استثمارها لصالحها  على لمعرفة الفرص التي يجب، الخارجية

 .ات الالزمةطخذ كل االحتياأالتي تحيط بالمؤسسة ومحاولة تجنبها و 

  Information properties :املعلوماتخصائص 

والمعلومات تدعم عملية  القرارات،متها في اتخاذ يق على لمعلومات خصائص عديدة تؤثرل
ولكي تكون المعلومات للمنظمة، صنع القرارات في المنظمة التي تؤثر في الحوكمة اإلدارية 
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تتمتع بمجموعة من الخصائص، ومن أهم هذه  نافعة في اتخاذ القرارات فإنه يجب أن
 .(19: 2012الخصائص كما ذكرها ) المحتسب، 

إذ يجب أن يتلقى متخذ القرار المعلومات في الوقت الذي  Time الوقت المناسب: .1
ذا يعني عدم وصول المعلومات بعد، أو قبل الحاجة لها بفترة طويلة هيحتاجها فيه، و 

 الحتماالت تقادمها.
وهي إمكانية التعبير عن Susceptibility quantification :قياس الكميقابلية ال .2

 المعلومات المنتجة نظام المعلومات باألرقام والنماذج الكمية إذ لزم األمر.
أي درجة اليسر والسرعة في الحصول على Accessibility :إمكانية الحصول عليها .3

 المعلومات الالزمة.
غالبًا ما يكون من الصعوبة بمكان مقارنة الفوائد Cost-effectiveness فاعلية الكلفة: .4

الفعلية من استخدام المعلومات مع تكلفة إنتاجها، ألن التكاليف تدفع مباشرة من أجل 
الحصول على المعلومات التي تستخدم في اتخاذ القرار الذي ال تظهر نتائجه إال بعد 

 فترة من الزمن لذلك تصعب المقارنة. 
وتعبر عن نسبة المعلومات الصحيحة إلي الكمية اإلجمالية من Accuracy الدقة: .5

المعلومات التي يتم إنتاجها خالل فترة من الزمن، ويعتمد مستوى الدقة المطلوب على 
 طبيعة المعلومات التي ينتجها النظام.

مؤثرًا  هما يجعلهذه الخاصية عدم تغير المعلومات موتعني Impartiality :عدم التحيز .6
 تفيد أو تغيير المعلومات، حتى تتوافق مع أهداف المستفيدين ورغباتهم.على المس

وهي أن تغطي جميع جوانب الموضوع الذي خصصت له أو Inclusiveness :الشمول .7
 جمعت من أجله.

أي أن تتطابق المعلومات مع احتياجات صانع القرار وتتوافق Appropriate مة:المالء .8
 مع المستوى الذي توجد فيه.

أي أن تكون المعلومات خالية من الغموض وأن وضوح المعلومات Clarity :الوضوح .9
 يجعلها أكثر فائدة في المجال المطلوب بها.

القوة وبذلك  المعلومات ب  سِ ُتك   فإنهاذا توفرت هذه الخصائص في المعلومات إنه أويري الباحث 
وكذلك توفر ، لوقت المناسبتدعم متخذي القرار في ترشيد قراراتهم واتخاذ القرار المناسب في ا
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للمؤسسة الظروف المناسبة لدعم الحوكمة اإلدارية في المؤسسة من توافر الشفافية والنزاهة في 
، كما يرى الباحث لتحقيق هذه الخصائص للمعلومات المعلومات واالستجابة للمتغيرات الطارئة

 يجب استخدام نظم المعلومات ذات التصميم الناجح والشامل.

 The quality of information ملعلوماتجودة ا

ية أجل أو من أجل أي تشغيل ناجح أمدي قيمة المعلومات من  تماماُ  معروفاً  أصبح  
عمال، وقد رافق هذا الدور إدراك االفي ربط نظم  حاسماً  حيوياً  وتلعب المعلومات دوراً  مؤسسة،

في نجاح اإلدارات والمنظمات، حيث انعكس آثار تطور واسع ألهمية نظم المعلومات ودورها 
التكنولوجيا على مختلف مجاالت الحياة، وقطاعات العمل واإلنتاج، وأصبح لزامًا على اإلدارة 

تعنى بالمعلومات وجودتها، ألن المعلومات ونظمها تعد سببًا إلنتاج قيمة اقتصادية تضاف أن 
 يتها.للمنظمة، وتكون مصدرًا لقوتها واستمرار 

وتحدد وضع المنظمة  منافسة،أداة  توفرو ، المنظمة مثل المعلومات موردا أساسيا فيوت
وتوفر  لغيرها،وتوفر المعلومات حدود العالقات داخل وخارج المنظمة بالنسبة  لغيرها،بالنسبة 

كما كان نظام  المنتج،ويؤثر نظم المعلومات علي جودة  المنظمة،حدود العالقات داخل وخارج 
 .(23: 2010، بسيوني)والمستقبلية داف المنظمة الحالية هأ كما تحققت  لمعلومات واضحاً ا

( جودة المعلومات بأنها " درجة المعلومات التي تمثل الواقع، 123: 2013ويعرف )الصرن، 
 ةوتحدد بقدرتها على تحفيز متخذي القرارات التخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتحدد هذه الجودة بثالث

 ."قلة األخطاء والتحيزمات، درجة الرضا عن المعلومات، و أساسية هي: فائدة المعلو  عوامل

مكونات أساسية  ةكما يرى الصرن أيضًا أن العالقة بين الجودة ونظم المعلومات تتضح في ثالث
هي : جودة النظام أي المكونات الفنية، وجودة المعلومات أي مدى صحة البيانات الداخلة إلي 

 قتها، وجودة الخدمة أي تقييم مستوى التميز والتفوق في تقديم المعلومات للمستخدمين.النظام ود
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 Information quality standards :معايري جودة املعلومات

 ( بأنها كما يلي:  44-43: 2012يمكن تحديد معايير جودة المعلومات كما ذكرها)زالسي، 

 Accuracy as a measure of the quality of :س لجودة المعلوماتالدقة كمقيا .1

information  يمكن التعبير عن جودة المعلومات بدرجة تمثيل المعلومات لكل من
الماضي والحاضر والمستقبل، فكلما زادت دقة المعلومات زادت جودتها وقيمتها في 

 .التعبير عن الحقائق التاريخية أو التوقعات المستقبلية
 Utility as a measure of the quality of :المنفعة كمقياس لجودة المعلومات .2

information  تتمثل في عنصرين هما صحة المعلومة وسهولة استخدامها، ويمكن
 للمنفعة أن تأخذ الصور التالية:

أي تطابق شكل المعلومات مع متطلبات اتخاذ Benefit formalism المنفعة الشكلية: . أ
 القرار.

 توفر المعلومة لمتخذ القرار في الوقت المناسب.Time Utility لمنفعة الزمنية:ا . ب
 الحصول عليها بسهولة. أيSpatial benefit  المنفعة المكانية: . ت
أي قدرة :Calendar benefit or corrective المنفعة التقييمية أو التصحيحية . ث

 المعلومة على تقييم وتصحيح نتائج تنفيذ القرار.
 Effectiveness as a measure of the quality :كمقياس لجودة المعلوماتالفاعلية  .3

of information  تعبر الفاعلية عن مدى ودرجة تحقيق الوحدة االقتصادية ألهدافها
من خالل موارد محددة، ولذلك يمكن تعريف جودة المعلومات من زاوية الفاعلية بأنها 

متخذ القرار من خالل استخدام موارد مدى تحقيق المعلومات ألهداف المنظمة أو 
 محددة.

 Forecasting as a measure of the quality of :التنبؤ كمقياس لجودة المعلومات .4
information الوسيلة التي يمكن بها استعمال معلومات الماضي : يقصد بالتنبؤ

خطيط والحاضر في توقع أحداث ونتائج المستقبل، وأن هذه المعلومات تستخدم في الت
واتخاذ القرارات، ومن ثم فإنه من المؤكد أن جودة المعلومات تتمثل في تخفيض حالة 

 عدم التأكد.
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 Efficiency as a measure of the quality of :الكفاءة كمقياس لجودة المعلومات .5
information  يقصد بالكفاءة حسب استخدام الموارد، أي تحقيق أهداف المنظمة بأقل
للموارد، وتطبيق مبدأ اقتصادية المعلومات الذي يستهدف تعظيم جودة استخدام ممكن 

 المعلومات بأقل التكاليف الممكنة والتي ال يجب أن تزيد عن قيمته المعلومة.

 Factors affecting the quality of the:العوامل املؤثرة يف جودة املعلومات

information 

 Environmental Factors العوامل البيئية: .1

 (72- 65: 2009أهم العوامل البيئية التي تؤثر على جودة المعلومات كما ذكرها ) المجهلي، 

تختلف نوعية المعلومات التي تقدمها التقارير Economic factors العوامل االقتصادية: . أ
أسمالي تحظى التقارير المالية المالية باختالف النظام االقتصادي، ففي االقتصاد الر 

بأهمية كبيرة، إذ يتم التركيز على ضرورة توافر المعلومات المالئمة الحتياجات 
 المستخدمين.

تتأثر الخصائص النوعية للمعلومات ببعض القيم Social factors العوامل االجتماعية: . ب
 االجتماعية مثل: اتجاه المجتمع نحو االهتمام بالسرية.

أهمها مجموعة األنظمة والتي من  القانونيةفالعوامل Legal factors نونية:العوامل القا . ت
والقواعد القانونية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مهنة الرقابة واإلشراف على 

 ممارستها.
وتتمثل في المستوى التعليمي ووضع المنظمات  Cultural factorsالعوامل الثقافية: . ث

 يؤثر في الممارسات والخصائص النوعية للمعلومات. المهنية، فالمستوى التعليمي
 factors related information: العوامل المتعلقة بالمعلومات .2

تتأثر جودة التقارير بمدى توافر عدد الخصائص والصفات للحكم على منفعتها في اتخاذ 
لك القرار، كما أن استخدام الحاسوب في الوقت الحاضر أثر على جودة المعلومات، وكذ

االنتشار الواسع والسريع لإلنترنت مما أدى إلي انخفاض كلفة اإلنتاج والحصول على 
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المعلومات وزيادة كمية المعلومات الملبية الحتياجات المؤسسة والمستخدمين وزيادة عدد 
 المستخدمين للمعلومات في الوقت المناسب.

على رفع جودة المعلومات، وعلى  ومما سبق يرى الباحث أن التقدم التكنولوجي له تأثير إيجابي
دقة القرارات المتخذة من قبل مستخدمي هذه المعلومات، وكذلك رفع مستوى فاعلية الملكية 

فير معلومات ذات خدمة أكبر و المعرفية لهذا المستخدم، وخفض حالة عدم التأكد وت
ية واإلفصاح عن لمستخدميها، مما يدفع بشكل كبير في تعزيز الحوكمة اإلدارية لتحقيق الشفاف

المعلومات، ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في تقديم المنتجات من خدمات مادية ومعنوية، 
 واالستجابة، وتحقيق سيادة القانون وتفعيل المشاركة في العمل اإلداري.

  Management information systems(MIS) اإلداريةنظم املعلومات  -ثالثاا 

 البيانات،، وطرق تنظيم الملفات وقواعد ليأهمية أجهزة الحاسب ارخ نالرغم م على
كعناصر مهمة في بيئة  ارخليسائل االتصال المختلفة المستخدمة في النظم الحديثة للحاسب و و 

نظام  ن تتفاعل تلك األجهزة وطرق معالجة البيانات في شكلأنه من المحتم إف البيانات،معالجة 
 المكونات.بغرض انتاج المخرجات المطلوبة من استخدام كل هذه 

وتظهر أهمية نظم المعلومات اإلدارية كمورد أساسي لكل منظمة مهما كان نوعها وشكلها فتزداد 
أهميتها لتكون ضرورة ملحة ال غنى لقطاع التعليم عنها، فهي وسيلة رئيسية للعمل في وزارة 

ياتها، وجميع المؤسسات التابعة لها، حيث يتم ربط هذه المؤسسات مع التربية والتعليم، ومدير 
بعضها البعض من خالل برامج مصممة للعمل مثل برنامج المراسالت الداخلية الذي يقوم 
بمهام مختلفة في العمل اإلداري من إرسال، استقبال، وأرشفة المراسالت، وبرنامج الخدمات 

عها اأيضًا مثل: معالجة البيانات، وتخزينها، واسترج ةداإللكترونية الذي يقوم بمهام متعد
صدار التقارير المختلفة والمساعدة في صنع وترشيد القرارات والعمل على زيادة كفاءة وفاعلية  وا 

 الخدمات المقدمة.
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  The concept of MIS :مفهوم نظم املعلومات اإلدارية

أساس انه مجموعة من  علىف نظم المعلومات من الناحية الفنية يمكن تعري 
اذ القرارات اإلجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات لتدعيم اتخ

ويمكن لنظم  والرقابة،، وباإلضافة الي تدعيم اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة في التنظيم
، وخلق المشاكل وتطوير المنتجات المقدمةن والعاملين في تحليل المعلومات ان تساعد المديري

 .(14 :2010 )البكري،المنتجات الجديدة 

نها نظام متكامل الستخدام أالمعلومات اإلدارية ب نظم Olsonأولسون  و Davisويعرف دافيس
رة اوالتحكم في اإلد لياتيةالعممصمم من اجل تقديم المعلومات التي تدعم السيطرة  ارخالت

، وتستفيد نظم المعلومات من الموارد مثل العتاد والبرمجيات ووظائف اتخاذ القرار في مؤسسة
 .(25: 2010، بسيوني)االمدادات والبشر واإلجراءات باإلضافة الي 

ويعرف الحسنية نظم المعلومات اإلدارية بأنها " من حيث المبدأ فإن أي تسجيل للمعلومات 
ظامًا للمعلومات كدفتر العناوين، وأرقام الهاتف وغيرها، لكن التعريف وا عادة استرجاعها يعتبر ن

زين المعلومات في جمع وتخ ما كان يستخدم تقنيةالحديث لنظم المعلومات اإلدارية هو 
 (. 26: 2006) الحسنية، ومعالجة البيانات بسرعة ودقة " 

والوثائق واالتصاالت التي تجمع وورد في تعريفها أنها " نظام من البشر والتجهيزات واإلجراءات 
وتلخص وتعالج وتخزن البيانات الستخدامها في التخطيط والموازنة والحسابات والسيطرة 

 .(198: 2012والعمليات اإلدارية األخرى" ) العبادي و العارضي، 

مجموعة من العناصر تتكامل مع  تعريفًا إجرائيًا أنها الباحث نظم المعلومات اإلداريةعرف وي
، وتخزينها واسترجاعها لالستفادة منها في اتخاذ جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفهاعض لب

 .مةالقرارات المناسبة في الوقت المناسب لتحقيق عناصر الحوكمة اإلدارية في المنظ
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 Importance of MIS :أهمية نظم املعلومات اإلدارية

سلوكيات االفراد في  على تأثير كأداةومات قوة يمكن استخدامها أصبحت المعل
استخالص ما تحتويه هذه يستطيع  لتوفر المعلومات في مجتمع ال ال قيمةكما انه  المجتمع،
 .تظهر األهمية لمعالجة المعلومات ، ومن هناالمعلومات

لمعلومات الميكانيكية لة ذات التقنية العالية في ظل وجود معدات معالجة ادخال ارخإن أكما 
العامل البشري عبارة عن مالحظ  وأصبح، للمنظمات اإلنتاجية راً ناد ميع شكالً جعل خط التج

فترات طويلة دون تدخل ومراسل ومسؤول عن عمليات الصيانة واإلصالح لعملية تلقائية تستمر ل
ويصبح تصميم  ،نحو متزايد علىال عقليا واتصاال ، مما يجعل العمل البشري عمبشري مباشر

 . (21: 2013، )المطيري وتطبيق نظم المعلومات  ا أساسيا في دراسةالمنظمات موضوع

          وتحقيق المكاسب التالية: في النظم اإلدارية تأثيراتهاوتعزي أهمية نظم المعلومات الي 
  ( 151: 2008) موسى، 

 مة.ءتوفير المعلومات المناسبة في الوقت األكثر مال .1
 غير محدودة للوفاء بمتطلبات اإلدارة. إمكانية .2
 دعم وتحسين عملية اتخاذ القرار. .3
 التحسين الكبير في استخدام القوى العاملة وموارد المنظمة. .4
 تحسين وتنشيط حركة االتصاالت بالمنظمة. .5
 البيانات المستخدمة أقل ما يمكن وأكثر تكاماًل. .6

تخزين واسترجاع  علىالي قدرة النظم  ترجعن أهمية نطم المعلومات اإلدارية أويري الباحث 
ن انجاز المهام في الوقت مكن العاملين متيام بمهمة التغذية العكسية التي المعلومات والق

 .في أخطاء اتخاذ قرارات غير رشيدةوتمكن متخذ القرار من عدم الوقوع  المناسب،
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  Properties and benefits of MIS خصائص وفوائد نظم املعلومات اإلدارية

 MIS properties :اإلداريةخصائص نظم املعلومات 

نظم المعلومات اإلدارية تعتبر تكنولوجيا حديثة نوعًا ما، وبالتالي فإن إدخال هذه النظم 
، أي أن جميع ةلألمام نحو المنافسة التكنولوجي وتطبيقها في المنظمة يعطي المنظمة خطوة

تعطي نفس التميز للمنظمة التي  ت اإلدارية سوفلخصائص التي تتميز بها نظم المعلوماا
، ألنها سوف تتأثر بالخصائص والمميزات التي تتصف بها نظم تلقائياً  تطبق هذه النظم

 .( 190: 2008المعلومات اإلدارية ) موسى، 

 كارختي: (28: 2011)الشهري، هم خصائص هذه النظم كما ذكرها أ ن إ

تبادل من خالل التزويد مإن نظم المعلومات اإلدارية وسيلة لتحقيق االتصال ال .1
باتصاالت سريعة ودقيقة وقليلة التكاليف ما بين مستويات ووظائف المنظمة لتسهيل 

 انسياب المعلومات داخل المنشأة نفسها ومع محيطها الخارجي.
عالية وبمعالجة كمية ورقمية  تتميز معالجتها بإنجاز المهام بدقة كبيرة واألداء بسرعة .2

 وحسابات عددية معقدة وضخمة.
تتميز بالقدرة الفائقة على تخزين ومعالجة حجم هائل من المعلومات وبمساحة قليلة  .3

 وبطريقة يمكن الوصول إليها بسهولة ودقة ومن مناطق بعيدة جدًا بتكاليف قليلة.
 جيا حاسوبية آلية.تعتبر نظم آلية أي تستخدم في معالجة المعلومات تكنولو  .4
 ن دون الحاجة لتدريب كبير.طبيق واالستخدام من قبل المستفيديلة التو سه .5
 الحساس والمركز العصبي للتنظيم كاماًل. ءتعد نظم المعلومات اإلدارية الجز  .6
 االنسان.نه نظام من صنع أ  .7
 .يحدث باستخدام وتجري عليه تغيراتيراجع و  ألنهنه نظام مرن أ .8
متي ما تم تصحيحه يفترض بهذا النظام التعامل مع أصناف  نهألنه نظام مستقر أ .9

 .رة بالمعلومات تبعا لبرنامج معينمعينة من المشاكل بحيث يزود اإلدا
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 Benefits of Management Information فوائد نظم املعلومات اإلدارية
Systems  

ناجحة واستخدامها، إلي تمكين منظمات األعمال من الدارية اإلات يؤدي تطور أنظمة المعلوم
 ( 22: 2009جامعة القدس المفتوحة،  (تحقيق الفوائد األساسية ارختية

 رفع مستوى اإلنتاجية. .1
 تحسين الكفاءة. .2
 تعزيز الموقع التنافسي. .3

 (5) الشكل رقموفيما يأتي توضيح موجز لهذه الفوائد كما هو مبين في 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (22: 2009جامعة القدس المفتوحة، )المصدر: ،اإلدارية المعلومات أنظمة فوائد( 5) رقم شكل

والباحثين عن ن فعاليتها في تزويد المستفيدين هم فوائد الزيادة مأ ويري الباحث ان من 
ة بالمعلومات التي تخدم المعلومات التي يرغبون بها بشكل فردي باإلضافة الي اإلحاطة المستمر 

، وكل هذا و المستفيدينأيخص نشاطات المؤسسة  فيماالمستفيدين عن التطورات الحديثة 
 .يق التفاعل بين المستفيد والنظاميساعد في توضيح االستفسارات عن طر 

 فوائد أنظمة المعلومات اإلدارية

رفع مستوى اإلنتاجية 
 وتشمل

تعزيز الموقع التنافسي 
 وتشمل

 ملتحسين الكفاءة وتش

 اختيار وتطبيق

استراتيجيات تغير 

الطريقة المستخدمة 

 في المنافسة.

 تحسين األداء مقارنة

 بالمنافسين.

 القيام باألعمال بطريقة

 صحيحة.

 استخدام الموارد للوصول

إلي النتائج المرغوبة بجودة 

 عالية

.زيادة كفاءة أداء المهام 

 أداء أعمال أكثر بالموارد

 نفسها أو بموارد أقل.
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  Components of MIS:لعناصر املكونة لنظم املعلومات اإلداريةا

ولوجيا المعلومات الحاسوب وتكنإلدارية هي مزيج من معطيات علوم أنظمة المعلومات ا
كل هذه التخصصات شاركت في تطوير أنظمة المعلومات ف، والرياضيات وبحوث العمليات

 .جزات الحاليةمنتقارير دورية تصف األوضاع وال إلنتاجثرائها بالمعلومات الضرورية ا  اإلدارية و 

 (Romney & Steinbart, 2007:)مناإلدارية  المعلومات نظم وتتكون 

 وأدوات المعالجة وأدوات اإلدخال أدوات على وتشتمل Hardware المادية الموارد .1
 .األخرى  والطرفيات اإلخراج

 وبرمجيات التطبيقية والبرامج البرمجيات على وتشتمل Software البرمجية الموارد .2
 .البرمجة ولغات الحاسوب، أنظمة تشغيل

 تحليل على القائمون  والمحللون  المبرمجون  وهم Human Resources البشرية الموارد  .3
 .وغيرهم محاسبين من النهائيين والمستخدمون  األنظمة، ومصممو النظام،

 البيانات قواعد عن عبارة وهي Information Resources المعلوماتية الموارد  .4
 .النظام في المستخدمة

 

 ت عن النشاط الخارجي والبيئة الخارجيةبيانا

 

 

 

 
                

 

 حدود نظم المعلومات اإلدارية        حدود المؤسسة 

 .(111: 2008)موسى، المصد:  اإلدارية المعلومات لنظم مبسط نموذج( 6) رقم شكل
 

 بيانات عن النشاط الداخلي

 

 

 

 

 استرجاع النتائج      

 اإلجراءات

 المعالجة المدخالت المخرجات

 المعايير التخزين

 توصيل

 المعلومات
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  Types of management information systems :أنواع نظم املعلومات اإلدارية

تتعدد طرق عرض أنواع نظم المعلومات حسب المعايير المختلفة وفي ما يلي نستعرض أهم 
عًا لوجود تخصصات ومستويات مختلفة في المنظمة وهو حسب المستويات التنظيمية: تباألنواع 

تعالج كل مستوى على حدا، لذلك يمكن تقسيم نظم فإنها تحتاج إلي نظم معلومات مختلفة 
المعلومات اإلدارية وفق اعتبار المستويات التنظيمية ومن األدنى إلي المستويات العليا كما 

 ( كما يأتي: 87-77: 2009ذكرها ) قندلجي والجنابي، 

يعتبر هذا المستوى القاعدة الرئيسية لحركة  Operations Level:مستويات العمليات -1
 منظمة وفيه تدار عملياتها.ال

 وفيه اإلدارات الوسطى للمنظمة. Management Level:المستوى اإلداري  -2
الذي يحتوي على اإلدارات العليا أو اإلدارات  Strategic Level:المستوى االستراتيجي -3

 .المتعلقة بالعمل االستراتيجي داخل المنظمة

 Functions of MIS: وظائف نظم املعلومات اإلدارية

ومهمة ويمكن تلخيص الوظائف األساسية لنظم وظائف عديدة  اإلداريةلنظم المعلومات 
  ( 338-337: 2013الشبلي والمموني، )في المؤسسة بما يأتي:  اإلداريةالمعلومات 

والتي تشتمل جمع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة وعمليات المؤسسة بكفاءة وفعالية  .1
على إدخال البيانات والحصول على البيانات من نظام العمليات وتسجيل هذه البيانات 
في المستندات، والوثائق المالئمة والتحقق من صحة البيانات وتسجيلها على 

  .المستندات، ثم التأكد من شمولية المستندات وكمالها

 نيف.معالجة البيانات عبر عمليات الفرز والتلخيص والتص .2

بشكل متكامل لتحقيق  التأمين والرقابة على األصول والبيانات التي توفر الرقابة الداخلية .3
الثقة بالمعلومات المنتجة من خالل النظام، والقيام بنشاطات العمل بشكل كفء ودقيق 

 وحماية أصول المنشآت وبياناتها.
 واتخاذ القرارات وتقييم األداء.توفير المعلومات المحاسبية الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة  .4
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تحديد مراكز المسؤولية وحدود السلطة في الهيكل الوظيفي، وذلك من خالل تجزئة  .5
 النظام إلى نظم فرعية مساعدة تغطي في مجموعها نشاط المؤسسة بشكل متكامل.

تحديد خطوط االتصال واتجاه العالقات والمصالح داخل المؤسسة، وقياس التأثير  .6
هذه المتغيرات من األطراف الخارجية المهتمة بنشاط المؤسسة واألطراف المتبادل ل

 الداخلية كذلك.

تعيين نقاط اتخاذ القرارات المؤثرة، األمر الذي من شأنه مساعدة اإلدارة على سرعة  .7
 التحرك والتعامل داخل هذه المناطق في التوقيت المناسب.

لمؤسسة لتوفير جهد اإلدارة وتوجيهها تعيين سبل وتوقيت عملية التقييم الدوري لنشاط ا .8
مباشرة إلجراء عملية تقويم أداء النظام بالكيفية المناسبة وفي الوقت المناسب وذلك 

 بإجراء عمليات التصحيح والمراجعة إلعادة وضع النظام في مساراته.
 The Strategic Role 0f MIS اإلدارية املعلومات لنظم السرتاتيجي الدور

 و تحليل و بجمع تتمثل تقليدية وظائف اإلدارية المعلومات لنظمويتضح مما سبق أن 
 الضرورية و لإلدارة المفيدة التقارير وا عداد المعلومات واسترجاع البيانات معالجة و تخزين
سناد القرارات التخاذ  رقابة توجيه، تنسيق، نظيم،الت تخطيط من األخرى  اإلدارة وظائف وا 
 أنماط جميع في المتاحة المهمة الوظائف هذه الى وباإلضافة والعمليات األنشطة على وسيطرة

 التي الشبكية البنية وذات الذكية اإلدارية المعلومات نظم بعض فإن اإلدارية المعلومات نظم
 .والمنظمة لإلدارة يةاستراتيج أدوار بتنفيذ تقوم والنماذج البيانات قواعد على تستند

 في الجوهري  تأثيرها خالل من اإلدارية المعلومات لنظم االستراتيجي الدور ويتضح
 (104: 2004 مناصرية،: ) التالية الرئيسية واألنشطة المجاالت

 إضفاء خالل من للمنظمة Strategic Vision االستراتيجية الرؤيا صياغة في المشاركة .1
 تحقيق في والمساعدة الرؤية هذه على والشمول عمق،ال البساطة، الوضوح، خصائص

 .االستراتيجية الرؤية وانضاج صياغة عملية في الفاعلة المشاركة من قدر أعلى
 تحديد طريق عن وذلك Organization Mission المنظمة رسالة صياغة عملية دعم .2

 .المستهدفة األسواق عن معلومات وتقديم الجوهرية األنشطة أنواع
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 في والضعف القوة عناصر تحليل خالل من للمنظمة االستراتيجية األهداف صياغة  .3
 البيئة في والمتوقعة الحالية والتهديدات بالفرص ومقارنتها المنظمة داخل

 التنظيمية والقدرات الجوهرية الموارد مع النتائج هذه ومقارنة( SWOTتحليل)الخارجية
 .لثمينةا المعلومات موارد بالطبع بينها ومن الموجودة

 الممكنة، االستراتيجية البدائل بين من الشاملة األعمال استراتيجية اختيار في المساعدة .4
 االستراتيجي والتقييم للرقابة الجوهرية األنشطة مع البنيوي  االندماج الى باإلضافة
 قطاع في المنافسة المنظمات بأداء ومقارنته للمنظمة الكلي األداء معايرة نحو الموجه
 .ةالصناع

 األداة باعتبارها وذلك المؤكدة التنافسية الميزة تحقيق على اإلدارية المعلومات نظم تعمل .5
 .وخارجها المنظمة داخل في التنافسية الميزة مصادر تحليل في المثلى

 The negative effects of :اآلثار السلبية لنظم املعلومات اإلدارية

management information systems 

كانت هذه أسواء  ةأصبحت شبكات المعلومات قادرة على نقل المعلومات بسرعة هائل
معلومات سرية في غاية الحساسية، ورغم كل اإليجابيات التي أدتها دية أم المعلومات عا

لهذا النمو السريع،  بياا آخر سلشبكات الحاسب ارخلي، والشبكات العنكبوتية، إال أن هناك جانب
حيث ظهرت أخطار جديدة وجرائم لم تكن معروفة من قبل كالتلصص، وسرقة المعلومات أو 

 اعتراضها، أو تحويل اتجاهها.
وقدمت التكنولوجيا ونظم المعلومات خدمات عظيمة للبشرية، إال أن وجودها لم يخل  

( المآخذ  34: 2011سماعيل، من ارخثار السلبية على هذا الصعيد أو ذلك، وقد ذكر ) ا
 السلبية وهي:ـ

استمرار وجود التفاوت االجتماعي والمعرفي بين الناس، سواء داخل الدولة الواحدة أو  .1
 بين الدول.

يمكن أن تسمح للمنظمات بجمع معلومات شخصية مفصلة تنتهك الحقوق الشخصية  .2
 للفرد أو المواطن.

 بهم مشاكل صحية وتوترات نفسية.العمل لساعات طويلة لمستخدمي النظام يلحق  .3

يمكن أن يتم نشر معلومات غير قانونية أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية باستخدام نظم  .4
 المعلومات مثل االنترنت أو االتصال.
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 سيواجه المدراء مشاكل اختراق الحماية وعدم القدرة على السيطرة عليها. .5

 

طوير قدرتها، لكي تقوم المنظمة بدورها ويرى الباحث لبناء نظم المعلومات اإلدارية وت
المرجو منها البد من احتضان هذه األنظمة بمراكز معلومات مؤسسة على المعايير القياسية 
الدولية، ومؤمنة بالحواجز اإللكترونية لحفظها من الضياع أو التلف، واتخاذ اإلجراءات التأمينية 

 أمام طلب الجمهور والعمالء والمستفيدين. الكفيلة بحمايتها من التزوير، وضمان استمراريتها
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 : ملخص املبحث األول
ناقش الباحث في هذا المبحث مفهوم النظام، وقد توصل إلي أنه عبارة عن مجموعة  

داخل  من األشياء المادية واألفكار المنطقية، والعالقات المتبادلة فيما بينها على نحو متكامل
لنظام مدخالت، وعمليات، ومخرجات، بيئة ما، ويكون لحدود معينة لتحقيق هدف مشترك في 

وتغذية عكسية راجعة لتنفيذ األعمال اإلدارية، وتحدث عن خصائص النظام، ودورة حياة 
لية التي يعمل بها النظام، وتصنيف النظام إلي النظام المغلق، والنظام المفتوح، ارخالنظام، و 

 ام النصف مفتوح.والنظ

مفهوم المعلومات وقد توصل إلي أنها عبارة عن البيانات والمعلومات عن الباحث أيضًا  تحدث
المتداولة بين اإلدارات واألقسام المختلفة في وزارة التربية والتعليم، ومصادر المعلومات وهي 
مصادر داخل المنظمة، ومصادر خارج المنظمة. كما تحدث الباحث عن خصائص 

منها الوقت المناسب، قابلية القياس الكمي، إمكانية الحصول عليها، فاعلية الكلفة،  ،لمعلوماتا
الدقة، الشمول، وعدم التحيز، المالئمة، والوضوح، وناقش الباحث جودة المعلومات، ومعايير 

مل العوامل البيئية، والعوا ،جودة المعلومات وكذلك العوامل المؤثرة في جودة المعلومات منها
وناقش الباحث أيضًا في هذا المبحث مفهوم نظم المعلومات اإلدارية وقد  المتعلقة بالمعلومات.

لجمع المعلومات وتحليلها،  هاتوصل إلي أنها عبارة عن مجموعة من العناصر تتكامل مع بعض
اسب وتصنيفها وتخزينها واسترجاعها لالستفادة منها في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المن

ث عن أهمية نظم المعلومات اإلدارية، د، وتحلتحقيق عناصر الحوكمة اإلدارية في المنظمة
رفع مستوى اإلنتاجية، تحسين الكفاءة، تعزيز  ،وخصائص وفوائد نظم المعلومات اإلدارية منها

الموقع التنافسي، وكذلك تحدث عن العناصر المكونة لنظم المعلومات اإلدارية وهي الموارد 
ادية، الموارد البرمجية، الموارد البشرية، والموارد المعلوماتية، وتحدث ايضًا عن أنواع نظم الم

راتيجي لنظم المعلومات اإلدارية وكذلك وظائف نظم المعلومات اإلدارية، والدور االست
 .السلبية لنظم المعلومات اإلداري وارخثار المعلومات اإلدارية، 



   

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 املبحـث الثاني
  اإلداريـة احلوكمة

 

مقدمة املبحث. 

 : احلوكمة اإلداريةأول

اإلدارية احلوكمة منظومة. 

اإلدارية احلوكمة مفهوم. 
اإلدارية احلوكمة أهمية. 
اإلدارية احلوكمة أهداف . 
اإلدارية احلوكمة مقومات. 
اإلدارية احلوكمة عناصر . 
اإلدارية احلوكمة تفعيل يف املؤسسة دور. 

 اإلدارية احلوكمة : معايريثانيا

.املشاركة 
.الشفافية 
.املساءلة 
واملساواة. العدالة 
القانون. سلطة تعزيز 
والفاعلية الكفاية. 
.الستجابة 
السرتاتيجية الرؤية. 
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 :قدمةم
الحوكمة، أو الحاكمية، أو الحكمانية، أو الحوكمة اإلدارية، كلها مصطلحات ُمعّربة 

(. وعلى الرغم من اختالف المسميات، إال أنها ترمز إلي معن عام Governanceلكمة) 
تشابه واحد، وهو الطرق واألساليب التي تدار بها الشؤون العامة لدولة ما، لذلك فإن الحوكمة ت

( في الدعوة إلي الشفافية واإلفصاح، ولكن Corporate Governanceمع حوكمة الشركات )
هات افة إلي الجالحوكمة تشمل أيضًا طريقة عمل الحكومة في إدارة شؤون الدولة، باإلض

 (.176: 2014المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتنفيذ والمراقبة) البسام، 

في البيئة السياسية واالقتصادية والثقافية  المتالحقةو اليجابية الكثيرة رات القد شجعت التطو و 
التطورات التي شهدها العالم خاصة مع  وكذلكاالهتمام بالحوكمة بأشكالها المختلفة،  التنمويةو 

ليتغير في بيئة وطبيعة العالقات الدولية و  إليدت أوبداية التسعينات  يناتانالثمنهاية  عمولة  ا 
 ر.لقراالتي يوليها صناع االمواضيع 

الحوكمة هي  أنعلي اعتبار  بمفهوم الحوكمة أيضاً  االهتمام لهم ناغلب الباحثين والمفكرين كأ و 
 .ة عن إدارة شؤون الدولة والمجتمععبار 

ويعتبر األخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة من قبل الحكومات مطلبًا شعبيًا ودوليًا، فمثاًل المؤسسات 
، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، باإلضافة إلي دول مثل الواليات المتحدة الدولية المانحة

األمريكية، كل هذه الجهات تشترط مستوى معينًا من جودة الحكم لدى الدول المستفيدة، لكي 
ع المدني متوغير المالية، وتدعم منظمات المج تحصل تلك الدول على المساعدات المالية

بني مبادئ الحوكمة الرشيدة، مثل تعزيز نالمهتمة بحقوق اإلنسان أيضًا توالمنظمات الدولية 
الشفافية والمشاركة والمساءلة، وأخيرًا تم تقديم الحوكمة اإلدارية كطريقة فعالة إلدارة شؤون 

 ( Donald, 2000: 489الدولة، وكبديل لألسلوب التقليدي في اإلدارة) 

 أنه حاكمية،لهذا المصطلح حيث يعرفه البعض علي من ترجمة  أكثرهناك  أن إليونشير هنا 
المفهوم كما  هذا، ويقوم الدولة والمجتمعشؤون  إدارة، شؤون الحكم إدارة، أنيةحكم حوكمة،

 (83: 2012حالوة وطه، كما ذكرها) المتحدة علي ثالث دعائم لألمم مائيناإلعرضه البرنامج 

التي تؤثر علي أنشطة الدولة : تتضمن عمليات صنع القرار االقتصادية الدعامة .1
  االقتصادية وعالقتها باالقتصاديات األخرى.
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ة بصناعة وتكوين : وتتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقالدعامة السياسية .2
 .السياسات العامة

الجيدة للدولة  اإلدارةهتم بت، و من النظام الخاص بتنفيذ السياسات: تتضةداريالدعامة اإل .3
 .االعمال إدارةالتركيز علي  ليإوالمجتمع باإلضافة 

  Governance system منظومة احلوكمة

ربع مجاالت للحوكمة يتكون منها أ، قد حدد UNDPمائيناإلالمتحدة  األممبرنامج  نإ
 ( UNDP,1997:2وهي كارختي: )  أن نطلق عليها منظومة الحوكمةما نستطيع 

  Economic governance الحوكمة االقتصادية .1

غير  أو، عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر وتتضمن هذا النوع من الحوكمة
، وهذا النوع من الحوكمة يوثر في القضايا ي النشاطات االقتصادية في الدولةمباشر ف

 طنين فياع المو وهذا يض حاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة،االجتماعية مثل تحقيق العدالة وم
 ات اإلدارية.لب االصالحص

 Political governance الحوكمة السياسية .2

بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها  اً مرتبط ل لتكريس الحوكمةو ساس األيعتبر األ  
 (  51: 2010، طراف المجتمع) عليأتمثل جميع أن والتي يجب 

تمثل مؤسسة التمثيل شفافية، و و الهيئات المركزية والمحلية بطريقة نزيهة  تخابانبحيث يتم 
 إليوالدعوة  تخاباتناالفي وثقة الناس التشريعي حلقة الوصل الجوهرية بين الحكم والناس 

تفعيل المشاركة السياسية الناجحة لجميع الفئات في المجتمع ويتمثل البعد السياسي للحوكمة في 
 ( 24 :2013 ،أفالو وشرفي)تية كما ذكرها النقاط ارخ

ات القياس الخاصة ات تتعلق بالمشاركة في اختبار الحكومات ومؤشر وضع مؤشر  - أ
 .بوسائل االعالم

وضع مؤشرات لقياس الحكومات في تشكيل وتنفيذ السياسات الناجحة واحترام الدولة  - ب
والمواطنين للمؤسسات التي تحكم تعامالتهم وتتضمن مؤشرات لمكافحة الفساد وحكم 

 .القانون 
 .ةليباالستقالعن طريق مجالس قضائية وطنية تتمتع  مساعدة القيادة السياسية - ت
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عادة التعريف بدور الدولة وعالقتها بالقطاعات المختلفة مثل القطاع إ  إليالدعوة  - ث
 دوارها في ظل الحوكمة.أالخاص والمجتمع المدني بتحديد 

  Administrative governance  الحوكمة اإلدارية .3

سسات القطاع العام التي يجب أن تتصف وهي نظام لتطبيق السياسات من خالل مؤ 
 إداري أي وجود جهاز ، ( 31: 2008، والمساءلة والشفافية ) الداعور واالستقالليةبالكفاءة 

 تيويأ، ه بصورة فعالة وبطريقة شفافةة المسندة إليداريالوظائف اإل أداءقوي وفعال يقوم ب
جل زيادة أص التدريب من ، وتوفير فر داري بكل صورةذلك من خالل محاربة الفساد اإل

دارة عن استقالل اإلدارية ، كما يتوجب لتحقيق الحوكمة اإلخبرة والجودة لدي العاملينال
نون دون الخضوع ألي اعتبارات اللق إال، وذلك بعد خضوعها السلطة السياسية واالقتصادية

 . ( 25 :2013، نظام الحكم القائم ) افالو وشرفيب قوياً  تتأثر تأثيراً  دارة، واإلخري أ

  The overall governance الحوكمة الشاملة .4

وتشمل العمليات والهياكل للمجتمع التي توجه العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
علي بيئة تضمن مستوي  أيضاً ، وللمحافظة تقدات الدينية والقيم االجتماعيةة والمعافلحماية الثق

فضل بالنسبة أمستوي معيشة  ، حيث تؤدي إليمنية واألمن الخدمات الصحية، والحر  لياً اع
 (. 31: 2008 فراد المجتمع ) الداعور،ألجميع 

ومما سبق ذكره في منظومة الحوكمة ومجاالتها، سيدرس الباحث مجال الحوكمة اإلدارية 
 باستفاضة وذلك ألن موضوع الدارسة يتركز في مجال الحوكمة اإلدارية.

 The concept of administrative governance اإلدارية مفهوم احلوكمة

، الباحثين اهتمامكبيرة باعتبارها تستأثر  أهميةنية ذا آالحكم أويعتبر موضوع الحوكمة 
اعتماده كمرجعيه  تمول تعريف محدد ودقيق للحوكمة ليولم تسفر الجهود المختلفة عن االتفاق ح

لتعاريف التعرض  من ساساً أطبيعة ومحتوي هذا المفهوم وهو ما يتضح  ساسية في تحديدأ
 .لشأنهامختلفة 

بأنها " العمليات والهياكل التي تستخدمها المؤسسات  اإلدارية لحوكمةاالمعهد الكندي  يعرفو 
دارةللتوجه و   ( 14: 2008، شطة برامجها " ) الداعورعملياتها العامة وأن ا 
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الموارد االقتصادية  إدارةي أنها " الحالة التي من خاللها يتم ويعرفها البنك الدولي عل
 (21: 2013، يافالود شرف" )دف التنميةواالجتماعية للمجتمع به

 :الدولة وتمثله بما يلي وفعاليةكما وضع البنك الدولي استراتيجية ذات اتجاهين لتحديد كفاءة 

ليها تحديد مجاالت ع ، أي أنهاالتوفيق بين دور الدولة وقدراتعملية  ل:واالتجاه األ  - أ
ك لتتحمل أكثر من قدرتها تداخلها المختلفة طبقا لحدود قدراتها الفعلية وال تتعدي ذل

 .الفعلية
لغاء الترهل وا  لمؤسسات العامة وبث الحيوية فيها، ا أداءتنشيط عمل و  :الثانياالتجاه  - ب

ر وتوسيع الصالحيات اتخاذ القرا اتآليو ، ومكافحة الفساد وتعزيز المشاركة اإلداري 
 (57: 2012، و آخرون  ةقبتجاه الالمركزية في تلك المؤسسات) المشابا

ين من الخبراء الدوليين لمناقشة مضام فقد حشد عدداً UNDP اإلنمائيالمتحدة  األممما برنامج أ
"ممارسة  تعني، حيث خلصوا إلي التعريف بأن الحوكمة متتالية، علي مدار فترات الحوكمة

 .دارة شؤون المجتمع علي كافة مستوياتهة إلدارياالقتصادية والسياسية واإل لسلطاتا

 والعمليات والمؤسسات التي من خاللها تستطيع أن ارخلياتتتكون من  اإلدارية لذا فالحوكمة
تطور  في، و يؤدون واجباتهم ويناقشون خالفتهمو  يةالقانونرسون حقوقهم تشكل مصالحهم، فيما

ممارسة السلطة، ، والمؤسسات والعمليات التي تقرر كيفية التقاليدأنها خر عرفت الحوكمة بآ
، UNDP)صنع القرارات في قضايا ذات اهتمام عاموكيفية سماع صوت المواطنين، وكيفية 

1997).  

من قبل لجنة الحكم العالمية علي أنها " جمع مختلف الطرق اإلدارية فت الحوكمة ر  كما عُ 
كة بطريقة عمالهم المشتر أ مؤسسات العمومية والخواص بتسيير وال األفراد التي يقوم بها واألساليب

، كما تنازع حولهام، والمصالحة والتوفيق بين المصالح المختلفة وتلك الون امستمرة بطبعها التع
تدرج المؤسسات الرسمية واألنظمة المزودة بالصالحيات التنفيذية والترتيبات  يدير هذا الحكم
صفة خدمة ساسها تكون الشعوب والمؤسسات قد وقعت بأمية التي علي والتعديالت الرس

 .( 26: 2012، حسين)"المصالح العامة للمجتمع

 .دةياقحول ال ساساً أ( يدور  منويلثالكو مفهوم الحوكمة ) حسب  نإ

، كما يقول عنها افية ومساءلةف، القيادة كشولية، القيادة كمسئككفاءة، القيادة كنزاهة القيادة"
 ( 2: 2007، بو ديابأ) " الرشيدة  اإلدارة أوالمثلي  اإلدارةسلوب أثيرون  الك



  

47 
 

ن الحوكمة اإلدارية هي عملية تكاملية إلدارة إ :ومن التعريفات السابقة، يمكننا القول
شؤون الدولة، ويشترك في هذه العملية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من منظمات 

العتبار اختالف المهام لكل جهة، فكما أن كل الجهات تشارك في رسم وأفراد، مع األخذ في ا
دارة شؤونها والرقابة والمحاسبة في ظل الحوكمة اإلدارية، فإن للحوكمة دورًا  سياسات الدولة وا 
إضافيًا يتمثل بأداء دور مهم في التنسيق بين مختلف الجهات، باإلضافة إلي دورها التنفيذي في 

اهم في فعالية البرامج المقدمة به، لذلك فإن الحوكمة اإلدارية تسضائية وما شاتنفيذ األحكام الق
 إلي الناس عن طريق مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات.

بأنها مجموعة من القواعد والنظم والقرارات التي  :تعريفًا إجرائياً  اإلدارية الحوكمة ويعرف الباحث
عن طريق تطبيق الشفافية، والمشاركة، والمساءلة،  داءألتهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في ا

 .لتحقيق أهداف المنظمة القانون والكفاية والفاعلية، وسيادة 

 إدارةتسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية علي اإلدارية أن الحوكمة  ويتضح من ذلك
فضل أالسليم باستخدام ، وتمكن قدرتها علي صناعة القرار هدافها االستراتيجيةأ المؤسسة لتحقيق 

الوسائل والممارسات كما تعمل علي توزيع المهام وتحديد المسؤوليات حسب هيكلتها التنظيمية 
لتحقق المرونة واالستجابة لمتطلبات التغيير والتطوير والتكيف مع العوامل والمتغيرات الداخلية 

 .عاليةوالخارجية بفاعلية وكفاءة 

 The importance of administrative governance احلوكمة اإلدارية أهمية

للحوكمة  نا  مام مسؤولياتهم و أإلي وضع كافة األطراف  اإلدارية الحوكمة أهميةتبرز  
 إليها بالشكل الذي تسعي معظم المؤسسات بل والدول موالمزايا التي تدع دارية من األهدافاإل

 المختلفة الالزمة لها.ت تطبيقها ووضعت التشريعا

بالنسبة  أكبرأهمية  ت( في وصفه ألهمية الحوكمة أنها اكتسب 83: 2007 ل،) المدلرأشاوقد 
 ، كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدي إليالقانونيلضعف النظام  للديمقراطيات الناشئة نظراً 

دي اتباع المبادئ السليمة ، ويؤ الثقة وانعدامنتشار الفساد ا، وتعمل علي منع االشراف والرقابة
ي الحياة ، مع تشجيع الشفافية فدارةات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلطخلق االحتيا للحوكمة إلي
 مة المؤسسات لإلصالح.و ا، ومكافحة مقاالقتصادية
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 -( فيما يلي: 12:  2012سرج ،) األوتكمن أهمية الحوكمة اإلدارية كما ذكرها 

 .وزيادة قيمتها ،تآنشتحسين القدرة التنافسية للم .1
 ا.به المحاسبيةت وتدعيم المساءلة آالمنش أداءفرض الرقابة الفعالة علي  .2
 .تآدي للمنشنقلي والاالم يالتشغيل داءمراجعة األ  ناضم .3
 العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها. دارةاإل أداءتقويم  .4
 .المتفق عليهاوالمبادئ والمعايير نين اتعميق ثقافة االلتزام بالقو  .5
 .ةأرباح المنشأتعظيم  .6
 .مال لتدعيم المواطنة االستثماريةسواق الأزيادة ثقة المستثمرين في   .7
 .سب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعةالحصول علي التمويل المنا .8
 تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد. .9
 .صالح األطراف  المختلفة وتفعيل التواصل معهممراعاة م .10

هم متطلبات التنمية المستدامة في جميع المجتمعات أ  إحدى اإلدارية حث بأن الحوكمةويري البا
ها السياسية تحداث اصالحات عديدة في بنيصبحت بحاجة ماسة إلأوخاصة النامية التي 

 ساسية.االقتصادية، االجتماعية، واإلدارية بغية تحقيق حاجات المواطنين األ

الوعي  تشارنافي ظل  النمو نسبياً بخذ آعمال الفلسطينية األتطبيق مبادئ الحوكمة في بيئة  وأن
ن اباإلضافة إلي االستجابة لتوصيات لج ؤسسةالم إدارةومجالس  ،العليا دارةدراك من قبل اإلواإل

خري بضرورة السعي لتعزيز أ، وهيئات تنظيمية ورقابية ة الداخلية والمراجعين الخارجيينالمراجع
رفع مصداقية المعلومات وتحسين مستويات الشفافية والمساءلة وحفظ تطبيق الحوكمة مما يدعم 

 .( 33: 2014صحاب المصالح ) المسحال ، أحقوق 

 The objectives of administrative governance اإلداريةهداف احلوكمة أ

 كبيراً  الً لخنه ال الذي يسبب فقدالحوكمة الصالحة هي كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل العم
المؤسسة  أداءإلي تحقيق رفع كفاءة  ة من خالل األهداف، وتسعي الحوكمة اإلداريفي المؤسسة
، المصالح والتصرفات الغير مقبولة تقليل الغش وتضارب أوظمة الكفيلة بتخفيف ووضع األن

يع كافة الحقوق د توز تلك المؤسسات ووضع هيكل يحد أداءووضع أنظمة للرقابة علي 
العمل داخل المؤسسة  روالمخططات المتعلقة بسي ، وتحديد القواعد واإلجراءاتوالمسؤوليات
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رزق،  ) التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق نظم الحوكمة كما ذكرها جمال األهدافإويمكن 
2009 :151)  

 ية.نعمالمؤسسة للجهات ال إدارةتحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة  .1
تحقيق الحماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة  .2

 المختلفة والحد من استغالل السلطة في تفضيل المصلحة العامة.
عضاء اإلدارة التنفيذية تكون لها مهام أ تحقيق فرصة مراجعة األداء من خارج  .3

 ستقلة.تصاصات وصالحيات لتحقيق رقابة فعالة ومخوا
ما يساهم في رفع معدالت االستثمار، وتحقيق باالقتصاد القومي  إدارةزيادة الثقة في  .4

 معدالت نمو مرتفعة في الدخل القومي.

  من اهداف الحوكمة أيضًا: ( 23: 2014، ةجبو حجر ورويأويري ) 

 تحسين القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية وزيادة قيمتها. .5
 .لمبادئ والمعايير المتعارف عليهاين واناااللتزام بالقو تعميق وتعزيز ثقافة  .6
 .نبؤ بالمخاطر المتوقعة واداراتهاالت .7

 Constituents of administrative governance مقومات احلوكمة اإلدارية

من ما لها ها لشكالأمن عناصر تكوين المنظمة بكافة  هاماً  تعد الحوكمة اإلدارية عنصراً 
مثل واظهار الشفافية والنزاهة، وتخفيض المخاطر، وت دور في تعزيز تطوير األداء اإلداري 

ساسية التي ينبغي توافرها لتدعيم ونجاح الحوكمة اإلدارية ة الدعائم األمقومات الحوكمة اإلداري
 :( وهي 95: 2007، كما ذكرها ) حجازي  المنظمةفي 

 الخاصة لضبط األداء اإلداري.نين واللوائح اتوفير القو  .1
 لمتابعة األداء. دارة، تابعة لمجلس اإلساسية، ومنها لجنة مراجعةأ ناوجود لج .2
 .طات المسؤوليات بالهيكل التنظيميوضع السل .3
 .يق الشفافية واالمداد بالمعلوماتنظم التقارير وقدرته علي تحق فعالية .4
 وجود الجهات الرقابية علي األداء اإلداري. .5

يري الباحث أن تطبيق مقومات الحوكمة اإلدارية بفاعلية وكفاءة يضمن على ما سبق بناًء 
الغش  محاوالتحباط ا  نجاح الحوكمة الذي يعمل علي تطوير العمل اإلداري داخل المنظمة و 
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وتقديم الخدمات  اإلنتاجعمال وبذلك يعود بالفائدة علي المنظمة في زيادة حجم والفشل علي األ
 .هداف المنظمةأ حقيق للمستفيدين، وت

 Elements of administrative governance عناصر احلوكمة اإلدارية

والعناصر التي تعمل معا  ارخلياتتعبر الحوكمة اإلدارية في المنظمة عن نظام يحدد 
المنظمة من التي لها مصلحة في  األطرافطار متماسك وفعال لحماية وتحقيق مصالح إفي 

والبعد به عن السلوك النفعي والممارسات السلبية باعتبارها الجهة  دارةخالل ضبط سلوك اإل
 األطرافاالقتصادية علي بقية  االنعكاساتنب المساهمين التخاذ القرارات ذات االمفوضة من ج

ظام ن تطبيق نإلي فاغير مباشرة بالتأم نت مباشرة اكأالمرتبطة بالمنظمة بمصالح سواء 
  .( 19: 2008، نا) الحيز المنظمة  الحوكمة بفاعلية يضمن سالمة أداء

 :( فيما يلي 35: 2014، حوكمة اإلدارية كما يراها ) ديابوتتمثل عناصر ال

 .المؤسسة مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة علي أداء - أ
 .صحاب المصالحأدارة والمديرين والمساهمين و تنظيم للعالقات بين مجلس اإل - ب
 .ينأن المؤسسات يجب أن تدار لصالح المساهم ىعل التأكيد - ت
المؤسسات والرقابة عليها وفق هيكل معين  إدارةمجموعة من القواعد يتم بموجبها  - ث

المؤسسات مثل مجلس  إدارةيتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في 
 .والمساهمين والمديرين التنفيذيين دارةاإل

 Activating the role of the institutionاإلدارية يف تفعيل احلوكمة دور املؤسسة

in administrative governance 
ساسها مجلس اإلدارة، أعمل علي يظمة والعمليات التي تشير الحوكمة اإلدارية إلي األن

 ةالمؤسساتية وحمايشاد المؤسسات باتجاه تحقيق رسالتها ر ا  دارتها التنفيذية، لتوجيه و إمن خالل 
 . (صولهاأموجوداتها ) 

ساسي إلي تمتع المدراء أ( بأن الحوكمة الجيدة تحتاج بشكل 4 ، بدون سنة نشر:ويري ) جرامين
، جندة االستراتيجيةجل دفع األأرك من بالقدرة الكافية علي العمل كفريق واحد متشا األفرادو 

عندما يوفر مجلس  أكاملة، والحوكمة الفعالة تنش لياتيةالعمقيام اإلدارة بمسؤوليتها  والتأكد علي
 ،اإلدارة التوجيه واالرشاد المالئمين إلدارة المؤسسة فيما يتعلق بالتوجه االستراتيجي للمؤسسة

 .ي بذلك االتجاهضمويشرف علي جهود إدارة المؤسسة في ال
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 :المؤسسة تنفيذ ما يلية يجب علي لتفعيل الحوكمة اإلداريو 

الجهات و البعيد ما بين المؤسسة،  ىهيكلية عمل تضمن الثقة علي المد تطوير .1
 .س المال الخارجيأالتنظيمية ومقدمي ر 

، بحيث يمكنها ذلك من جذب جل للمؤسسةدة في تطوير سمعة متينة طويلة األالمساع .2
 .المهارات الالزمة

ف مدراء قياديين ستوي القيادي من خالل توظيالدفع بمنهجية تفكير استراتيجية علي الم .3
 .فكار الجديدةذوي الخبرات واأل

 شراف علي اإلدارة.اإلو دعم الاختيار،  .4
نيات الالزمة لنشر الوعي قتطر العامة علي المؤسسة وتطوير المراقبة ومتابعة المخا .5

 .طروتجنب تلك المخا
الدقيق لعملية صنع وضيح الحد من مستوي مساءلة المدير التنفيذي من خالل الت .6

 .القرارات
سيس لجنة أخاطئة وحاالت االحتيال من خالل تتجنب الممارسات ال علىالمساعدة  .7

  (7-5: ، بدون سنة نشرجرامينتدقيق)

األهداف نجاز إحوكمة اإلدارية الفعالة البد من ( لتحقيق ال 29: 2004، رون آخويري ) رحال و 
 :تيةارخ

 الفعال له. والتطبيق القانون مام أ اةاو المس - أ
 .كاملة مكاناتهوا  ر الفرص لكل فرد لتحقيق طاقاته تواف - ب
 .وعدم االهدار واإلنتاجالتأثير  - ت

عزيز ثقة لباحث أن المؤسسة لها دور كبير في تفعيل الحوكمة اإلدارية وذلك من خالل تل يبدو
مصلحة وكذلك الفصل بين المصلحة العامة، وال نين العمل اإلداري اقو الموظفين في المؤسسة ب

ساءة استخدام الموارد وأن يكون هناك إعدم و ، صة بين المال العام والمال الخاص، وخاالخاصة
 .روح الفريق الواحد داخل المؤسسة شفافية في المعلومات وتعزيز
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 Administrative governance standards معايري احلوكمة اإلدارية -ثانياا 

الحوكمة  وأضحت، سلوب الحكمأعيد تعريف أ نصرم، تسعينات القرن الماخر أو مع 
والمؤسسات والعمليات التي تحدد كيفية  التقاليد، وهي بذلك تشمل وليست فقط مؤسسةعملية 

، وكيف يمارس المواطنون حقوقهم ويعبرون عن تفضيالتهم وكيف تتم صناعة عمال القوةا 
           ضايا ذات االهتمام العام وماهية الحوافز المقدمة لألفرادالقرارات المتعلقة بالق

(UNDP, 2006: 34). 

( علي المجتمعات كافة عبر استخدام معايير سس الحكم الرشيد )الحوكمةألة تعميم او ومح
ينتج عنه عدم احترام الخصوصيات الثقافية والفوارق في  يموحدة قد تحمل بعض التعسف الذ

قد تختلف ، و ن المجتمعات والدول، والسياسي بير االقتصادي واالجتماعييات التطو مستو 
 .( 16: 2013، تطورها) مطير ى ، وتراثها، وثقافتها، ومستو نالويات حسب تاريخ هذه البلدو األ

معايير التي يستخدمها ال، فلو نظرنا إلي الحوكمة باختالف الجهات ومصالحهاوتختلف معايير 
ما يحفز النمو  لوجدنا أنها تستند إلي OECOن االقتصادي والتنميةو التعومنظومة ا يالبنك الدول

استندت دراسة البنك الدولي عن الحكم الجيد في منطقة  هذا وقد ،االقتصادي، وحرية التجارة
 ( 20: 2008ر، ساسيين هما) الداعو أسط وشمال افريقيا إلي معيارين و الشرق األ

 والمشاركة ،اةو ا، والمعاملة بالمسالقانون  حكم Inclusiveness وتشمل: التضمينية .1
 .فرها الدولةمن الخدمات التي تو  ية لإلفادةو افرص متس مينأوت

 .التمثيل والتنافسية، والشفافية والمساءلة Accountability :المساءلة وتشمل .2

معيارًا  ردته الثقافة الغربية وهي خمسة عشرأو  لحوكمة وذلك كمال وهنك من يحدد معايير
 ( 46: 2010ف، )خال
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ساسية تغطي معايير الحوكمة اإلدارية وتساهم في تعزيز هذا النظام أعدة مجاالت  أيضاً  هناكو 
، واتفقت معظم المنظمات الدولية علي أن ومؤسسات الدولة خصوصاً  في المؤسسات عموماً 

معايير النت ، وتضمأكثر شموالً نت اك اإلنمائيالمتحدة  األممالدراسات الصادرة عن برنامج 
 :ارختية

 Participation املشاركة -1

كن تلم  وآلياتلقد شجعت التطورات االيجابية الكثيرة والمتالحقة علي طرح وتفعيل مفاهيم 
 .بالمشاركة اإلدارة :ي جديدة لمفاهيم وقيم مثلنافقد برزت مع ةمتاح

ة علي تبادل ين في جميع المستويات اإلداريمن أنواع اإلدارة الحديثة التي تشجع العامل وهي نوع
، فمظلة تحديد وصياغة األهداف التنظيمية، وحل المشكالت واتخاذ القرارات فكار بهدفاأل

 أيضاً بل لتشمل  اإلدارة بالمشاركة تتسع لتشمل ليس فقط المشاركة في صنع القرار اإلداري 
الشركة وهي  لمشاركة المباشرة في ملكيةراء العاملين باهتمام واآة رباح ومعاملالمشاركة في األ

 (Wilkinson & Dundon,2010 ) اعلي درجات المشاركة

ي أون لجميع الفئات من رجال ونساء ر المشاركة بأن تك اإلنمائيالمتحدة  ويعرف برنامج األمم
، ويتطلب تحقيق غير مباشر مأ تؤثر علي حياتهم سواء بشكل مباشرفي صنع القرارات التي 

، ويعتبر تماعية علي نطاق واسع في المجتمعة توزيع القوة السياسية واالقتصادية واالجالمشارك
الحوكمة  آلياتبرز أتعتبر المشاركة من و  ،الكثير أن المشاركة وسيلة وغاية في نفس الوقت

بواسطة مؤسسات شرعية وسيطة  أووهي حق الجميع للمشاركة في اتخاذ القرارات اما مباشرة 
، وتنظيم المجتمع المدني ) فالح، مشاركة علي حرية التعبير والتجمعوتركز ال تمثل مصالحهم

2011 :54 .) 

ي طريقة تنفيذ البرامج ف التأثيرعلي  المستفيدينوتعزز المشاركة في الحوكمة اإلدارية من قدرة 
 .يجابيةإعوائد  جل تحقيقأمن االتصال بموارد المجتمع وبناء قدراتهم من  األفرادبما يمكن 

  (  Oosthuizen & du Toit, 1999)التاليةولتحقيق مشاركة فعالة ينبغي توافر الشروط 

 .التنظيمي عن األداء فوريةنظام معلومات يقدم تغذية راجعة  توفير - أ
 .التفاف المنظمة حول رؤية مشتركة قيادة ديناميكية قادرة علي - ب
 .  القراراتتمثيل منظم لجميع المستويات في عملية صنع  - ت
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 .وطاقات الموظفين بإبداعاتالقيادة التنظيمية  انإيم - ث
  .سلوب الرقابة المحكمةأتقديم النصح والمساعدة واالرشاد واالبتعاد عن  - ج
 .يم المقترحات دون الخوف من النقدي وتقدأبداء الر إتحفيز العاملين والمشرفين علي  - ح

 Benefits of participation فوائد املشاركة

 .( 22: 2013، ة العاملين وهي كما ذكرها ) مطيرعن مشاركمنبثقة هناك العديد من الفوائد ال 

سئولية عن تلك القرارات أن المرؤوسين الذين يشاركون في صنع القرار يكونون أكثر م - أ
 .التزاما في تحقيق األهداف المترتبة علي تلك القرارات ، حيث يصبحون أكثروتنفيذها

تعدد الخيارات المتاحة امام  اليوبالتتعدد وجهات النظر  إليعاملين تؤدي مشاركة ال - ب
 .اإلدارة

 ، يتمثل استراتيجيينق المشاركة هدفين تحق - ت
 باألساستعديل بعض االختالالت التي تظهر في النسق التنظيمي والناتجة _  لواأل 

  .شكال استبدادية وسلطويةأعن 
دي العاملين بما فيه من مهارات وابداعات ل يانسناإلاستغالل مخزون الذكاء  _ الثاني

ها تسهيل التكيف مع المستجدات وتقليص المعارضة أنمتنوعة وغير محدودة من ش
 .والنجاعة ةاليالفعللتغيير وتحقيق 

خفض معدالت  إلي، مما يؤدي اإلدارةتخلق المشاركة نوع من الثقة بين العاملين و  - ث
 (. Pendleton, 2001)الغياب وترك العمل وزيادة الرضا الوظيفي 

علي االقل  أومن حق العاملين المشاركة أنه من الفوائد التي تحققها المشاركة، ويتضح للباحث 
اتساع نطاق المشاركة وألن ، ساسية في المؤسسةبالقرارات المتصلة بالتغيرات األ االحاطة علماً 

في   الفعاليةو حقيق الكفاءة ، وكذلك تات الالزمة لفاعلية صنع القراراتيسهم في تبادل المعلوم
مشاركة كافة األطراف في  أن أيضاً كما يري الباحث ، والمستفيدينتقديم الخدمات للجمهور 

فس ، وفي نلهذا القرار واستعدادهم علي دعمه، ونجاحهخلق لديهم الملكية تعملية صنع القرارات 
 .ليهمرض عف، ألنهم شركاء في صنعه ولم يالوقت استعدادهم لتحمل عواقبه

 Transparency الشفافية-2

غلب الدول أ ني منها ات الشفافية كظاهرة إدارية من خالل المشكالت اإلدارية التي تعبرز 
، وغياب المساءلة وعدم وضوح التعليمات، ة، واالفراط في الرقابة، كالتعقيدات اإلداريالنامية
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، وعد تفعيل تشار مظاهر عدم الثقة والتمكينناكذلك ، و المتعددة بأشكالهالفساد  وانتشار والنزاهة
وقد دعا الكثير من رواد الفكر اإلداري إلي  (. 10:  2005، كريم اإلدارة التشاركية ) ابو

ضرورة بذل الجهود لمعالجة المشاكل اإلدارية والتعرف علي المعوقات التي تواجه التنمية 
، فكأنت العمل واجراءاته أساليب، والغموض في ، والروتين، والمللاإلدارية كالفساد اإلداري 

الواجب مراعاتها في المهارات  لهامةا ة من االمورالت تطبيق الشفافية في العمليات اإلداريو امح
 .(141:  2002، اللوزي  المختلفة) جهزة اإلدارةأاإلدارية في 

 ( 14: 2011، التنميةو عرف المركز الفلسطيني لالتصال والسياسات هذا وقد 

مور في الشأن أعدم وجود  أ، وتقوم علي مبدالعناصر الرئيسية للحوكمة أنها إحدىالشفافية: 
في الوظيفة، والواجبات، والمصادر، وسير ، وبهذا تعني الوضوح ي عن المواطنفخ  العام تُ 

 بحيث تكون فييات والمعلومات ، ووضوح جميع المعطالمسئول دوره وسبل أداء المعامالت،
 .يعالجم متناول

  :الطابع االخالقي للمنظمات بطريقتينمرتبطة بتعزيز فالشفافية 

 .عمالهم وسياساتهمأ عن  المسئوليةل المنظمات حمها تأن -ىلو األ 

الذين يستحقون الحصول علي المعلومات  األفراد، وقدرة التفكير استقالليةأنها تحترم  -الثانية 
 (Rowlins, 2009:77)التي قد تؤثر علي موقفهم في الحياة 

 أو، ، تجاري بقرار إداري  للمتأثرينالذي يتيح  أالمبد بأنهافافية الدولية الشفافية فت منظمة الشر  وع  
خدمة المدنية موظفي العلى ، أنه واجب وعملياته وآلياته، ساسيةمعرفة الحقائق األخيري، 

 .(Oliver, 2004: 5)ليعملوا بشكل ظاهري، متوقع ومفهوم

ما به  ، كلفي بيت من زجاج ( الشفافية بأن تعمل اإلدارة 116: 2002، ف) الطوخير  وع  
 باإلفصاح، فهي التزام منظمات اإلدارة العامة والمنظمات الخاصة مكشوف  للعاملين والجمهور

 .ها مع خضوعها للمساءلة والمحاسبةعمالأ والوضوح في ممارسة  والعالنية

المعلومات والتصرف م ساأن الشفافية تشير إلي تقف اإلنمائيالمتحدة  األممووفقا لتعريف برنامج 
، فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن، بطريقة مكشوفة

اتصال  ، وتتملك قنواتوحماية المصالح المساوئ الكشف عن التي قد يكون لها دور حاسم في 
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 متناولمن المعلومات في  سعةصحاب المصلحة والمسئولين وتضع سلسلة واأمفتوحة بين 
 .( 68: 2007 ،وآخرون ) مؤقت الجمهور

الوضوح،  التالية راو المحمن التعريفات السابقة أن الشفافية تدور في ويظهر للباحث 
ب الشافية الفساد اإلداري بكافة ر والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحا، المصداقية، واالفصاح

، وهذا يساهم في عدم معارضة األفرادالمعلومات لجميع  سشكاله والشفافية توفر نفأصوره و 
 .راألفراد للتغي

  The benefits of transparencyفوائد الشفافية

 فوائد وآثار إيجابية على بيئة العمل في المؤسسات وهي: طبيق مبدأ الشفافية اإلدارية لهتت

ثناء قيامهم بواجباتهم أأكثر  باستقالليةلمطبقة ن في التنظيمات اإلدارية او يتمتع العامل - أ
مر الذي يجعل ة المستمرة، األمن الرقابة اإلداري يعزز الرقابة الذاتية بدالً  مما، ةيالوظيف

 (.17: 2007، الراشديشفافية ومصداقية) قرارات العاملين أكثر
 أداءفي تقييم  ، وتحقق العدالةحةتسمح بتوعية المواطنين واطالعهم علي الخيارات المتا - ب

لية لتحقيق آكونها  إليضافة إ، إلي ما يعرف بالنظام المفتوحالعاملين والوصول 
 (.17 :2010، السبيعي)المساءلة

تعد الشفافية أكثر أمنًا للعاملين من خالل رقابة هيئات الدولة الدقيقة على جميع  - ت
صول العناصر التي تسبب أي نوع من المخاطر، وتشجع على استغالل أفضل أل

 (.Garsten & Montoya, 2008: 27) المنظمة
إزالة ضبابية المعلومات، وتبسيط اإلجراءات، واإلنجاز بسرعة  علىتساعد الشفافية  - ث

بعيدًا عن االجتهاد الشخصي في تفسير األنظمة من قبل الموظفين) أبو النادي، 
2001 :17) 

كون أداء األعمال جماعيًا، ي عندماترسخ قيم التعاون، وتضافر الجهود، ووضوح النتائج  - ج
 (.164: 2002وتكون المحاسبة على التجاوزات بشكل جماعي) اللوزي، 

من أهم فوائد الشفافية حصول العاملين على المعلومات بحيث تكون جميع  ويبدو للباحث
القوانين، والتشريعات، والعقوبات واضحة وبذلك يزول الغموض لدى العاملين في إنجاز األعمال 

رية وفق خطة المؤسسة، وأهدافها المرسومة لتحقيق أكبر قدر من اإلنجاز وتقديم الخدمات اإلدا
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بين العاملين على تحديد أولوية األهداف  اً للمستفيدين، ومن فوائد الشفافية أيضًا أنها تخلق طابع
 المراد تحقيقها وهذا في حالة توافر الوضوح في المعلومات المتبادلة بين العاملين.

  Foundations and principles of transparence الشفافية ئمبادسس وأ

 (  116: 2002، يخفافية فيما يلي كما ذكرها ) الطو الش ئتتمثل مباد

جراءاتها وعملياتها اإلدارية، بحيث إينبغي أن تكشف المنظمة عن  :ي الوضوح اإلدار  .1
سباب القرارات اإلدارية وهو ما أس من خالل توضيح كالشم يكون نشاط اإلدارة واضحاً 

والواقعية للقرارات، وذلك عند  القانونيةسباب عن األعالن اإلبيتحقق بالتزام اإلدارة 
ممارسة كافة أنشتطها التي تتعلق بمصلحة وشؤون العاملين بالمنظمة كقرارات التعيين 

 والحوافز. المكافآتوالترقية والنقل والندب ومنح 
دائه لواجبه دون أجره المحصل من أ: العامل يكتفي بر الكفاية المعيشية للعاملينجو أ .2

 وكافياً  األدنىللحد  جر ممثالً أن يكون األ يضتما يق لتحصيل رشوة، وهو تظارناال
 .عباء المعيشةأ لمواجهة 

منظمة وكذا يعلم كل فرد الهدف العام لل أن: لذلك ينبغي المعلومات لجميع العاملين .3
، ديد وتحقيق تلك األهداف وتطويرها، ويفهم كل فرد دوره في تحاألهداف الفرعيةكافة 

داء ن ليس فقط ما يحتاجونه ألو يعرفها العامل أنهذا وتشمل المعلومات التي يجب 
 إلدارتهمما يوضح الموقف والصورة الكلية  أيضاً ، ولكن وظائفهم بكفاءة وفاعلية

 ووحداتهم والمنظمة في مجموعها .
يفهم  أنمية الرقمية من المنظمة و أن تمحي األ: يجب اسبة لجميع العاملينالمح .4

 المحاسبة ليست حكراً  أن، ولذلك فأن يتكلم الجميع بلغة االرقام، و ةاليالمالجميع النواحي 
يفهم  أن، وال تقتصر قراءة االرقام وتحليلها علي المختصين بل ال بد علي المحاسبين

إلي ودفع النتائج  داءي في تحسين األأأن يكون لهم ر و  جميع العاملين لغة االرقام
 .االرقام

ب العاملين ناوهو ما يعني المشاركة الفعلية من ج تمكين العاملين من اتخاذ القرارات: .5
ذ إرارات، منظمتهم عن طريق المشاركة في حل المشكالت وصناعة واتخاذ الق إدارةفي 

 ب العاملين والتصرف في المواقف وتحملناالتفكير االبداعي من ج إلييؤدي التمكين 
 .المسئولية والرقابة علي النتائج
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قرار إ –للموظف  اليالم: والغاية من ذلك هي وضوح المركز وظفملل الماليةالشفافية  .6
 .من الرشوةمن خلو صفحته  والتأكدمتابعة نشاطه  يةانإلمك – ةاليالمالذمة 

ساء متابعة ورقابة للرؤ  أنذا كإه أن قتضي ذلكيو  الرقابة من الجميع وعلي الجميع: .7
، وهو عمال الرؤساءأ أيضًا في رقابة مشروعية لمرؤوسين الحق ل إنعلي المرؤوسين، ف

مرؤوسيه  قيمّ ، فالرئيس يُ داء مزدوج، وتقييم لألما يقتضي وجود نظام رقابي متبادل
 .ءهمرؤسا واقيمّ ن يُ و والمرؤوس

إلي جوار ، لية الجماعية لفرق العملر المسئو ويقتضي ذلك تقري مسئولية الجميع: .8
المخططة  األهداف، مما يجعل جميع العاملين حريصين علي تحقيق المسئولية الفردية

 .يةالقانونو واحترام المشروعية االجرائية 
حد أحق في المعرفة ال أمبد: يشكل حق الغير في معرفة ما يدور في المنظمات العامة .9

الحق في اقتراب عامة الناس من معلومات  أنضاه ، ومقتالرئيسية للشفافية المحاور
قرره الكثير من تشريعات الدول المتقدمة يظمات وسياستها ومركز صنع القرار المن

، والتدفق الحر للمعلومات في االطالع علي  الوثائق والمستنداتويقتضي الحق في 
 .التجاهاتجميع ا

 Accountability املساءلة -3

والمساءلة قيمة ، ي تقاس عليها الحكومة في أي دولةهم المعايير التأ لمساءلة من تعتبر ا
ق المجتمع في ، تؤمن المؤسسات بحالتي تؤسس لبناء مجتمع ديمقراطي ،من القيم العظيمة

 .وفعاليتها، بهدف رفع كفاءتها مساءلتها عن ادائها، ودورها ومواردها

للمساءلة والمحاسبة،   آليات أوجهزة أيضم من أن ه طبيعت كانت أيالذلك ال يخلو نظام بشري 
، ين المعمول بهانا، وتقيده باألنظمة والقو نشاطهعمله و  وانتظام، فيحاسب الموظف علي ادائه

، ويتفاقم يستشري العقم، والفسادال فاعلة،  ارخليات أوجهزة حاالت التي تكون فيها تلك األوفي ال
 .(41: 2011) حرب، رد العامةافي استخدام المو  رالهد

  The concept of accountability مفهوم املساءلة

أو المؤسسات عن االسئلة التي توجه إليهم بسبب  األفرادجابة إوتعرف المساءلة بأنها 
ظمة والمعايير افس مع األنتنات غير مرغوب فيها، أو قرارات غير عليمة قاموا بها تيسلوك

 (  34: 2006، خوارشيدةأ) عهاجم مسنوال ت ،المرعية
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داخلية تضمن مساءلة العاملين  آلياتوالمساءلة اإلدارية للمؤسسات تتم من خالل وضع 
 (.Huque, 2011: 16) نينامن تنفيذ اللوائح والقو  التأكدوالمسئولين بهدف 

لين تقديم المساءلة علي أنها الطلب من المسؤو  اإلنمائيالمتحدة  األممويعرف برنامج 
واجباتهم، المصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم وتعريف  ألصحابالتوضيحات الالزمة 

وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم، وقبول بعض المسؤولية  ،هميلإالتي توجه  اتتقادباالنخذ واأل
 (  208: 2011، الغش) السكارنة عدم الكفاءة أو عن الخداع أوو ، عن الفشل

 The goals of accountability لةهداف املساءأ

  (39: 2006، للمساءلة كما ذكرها ) اخوا رشيدةيمكن النظر إلي ثالثة اهداف 

: لكون المساءلة ترتكز علي نتائج العمليات الرقابية المساءلة كوسيلة للرقابة والحكم - أ
ساءلة بموجب نتائج الرقابة الم ، ألن الشعور بحصوللتوجيه السلوك أداةها تشكل نإف
لجعل النتائج  أكبرعطاء اهتمام إ املين ومتخذي القرارات اإلدارية رض علي العفي

 .مع الخطط المرسومة، ومنسجمة مع المصلحة العامة ةوقامتسالمترتبة علي قراراتهم 
: تشكل المساءلة وسيلة يضمن المواطنون والمشرعون ناالمساءلة كنوع من الضم - ب

ن من قبل الممارسين للسلطة العامة في مجال ينان خاللها حسن االلتزام بالقو والرؤساء م
 .العامةالخدمة 

للهدفين السابقين تكون : إن المساءلة عند تحقيقها المساءلة كعملية للتحسين المستمر - ت
تجنب لدي العاملين للبحث و  مسبقاً  ، وتوجد استعداداً داءداة لخفض السلبية في األأ

 .نواع من االخطاءتؤدي لتلك األ أنها أنن شاالعمال التي م

المساءلة، وتثبيت علي الجمهور من شأنه أن يؤدي إلي نجاح عملية  االنفتاحويري الباحث أن 
 .وكذلك العاملين في المؤسسة، والمستفيدين، وتعزيز الثقة بين المؤسسة المصداقية

طردية تبادلية بحيث كلما زاد معدل  كما يري الباحث أيضًا أن المساءلة والشفافية بينهما عالقة
في  االنحرافات، وبذلك تتجنب المؤسسة بذلك مستوي المساءلة والعكس صحيحالشفافية زاد 

 ، وتقليل المخاطر التي تنتج عن عدم الثقة والفساد في العمل اإلداري.العمل
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 Justice and Equality واملساواةالعدالة  -4

األفراد كافة ل، بحيث تتوفر الفرص اإلدارية الحوكمة آليات حدىإ والمساواةتبر العدالة تع  
 .الحفاظ عليها أو أوضاعهمأنواعهم واجناسهم لتحسين و 

بشكل يلبي الحاجات  اإلنتاجيةبمعني أن العدالة االجتماعية هي توزيع الموارد والقدرات 
س المال الكافي أفي استخدام االرض ور  يضمن حقوقهم، و فراد المجتمعأاالساسية لكافة 

، مطير) ل للجميع للمشاركة في صنع القراروالمساعدة التقنية وفرص التسويق ويتم افساح المجا
2013 :26) 

، مما يتطلب توفر العدل للجميع لتحسين رفاهيتهم وحمايتهموالمساءلة تعني توافر الفرص 
، مع وضع أوضاعهمالحياتية لتحسين  االجتماعي لجميع المواطنين لتكون لديهم الفرص

شباع إن اجل ضمأة من مالفئات المحرو  أوضاعسياسات ذات أولوية الستهداف تحسين 
 بالمساواة، وتهتم المراجع الخاصة بهذا الموضوع منهم المجتمعيأ ناحاجاتهم االساسية وضم

و وضع السياسات والرجل بنفس الدرجة في صنع القرار أ المرأةبين الجنسين وتعتبر مشاركة 
 .(45: 2013، كم الرشيد ) مصلحوية في مفهوم الحاحجر الز 

الفلسطينية بتطوير اجراءات صارمة  تلتزم المؤسسات أن( ب 149: 2013، وتري) مصلح
أو في مرحلة ، وفي تقديم الخدمة المستفيدةوواضحة لمنع كافة اشكال التمييز في اختيار الفئات 

، لهمصأ، اءات العقاب للموظفين بسبب جنسهم، لون بشرتهماجر  أو، التقييم، الترقية، التوظيف
 .السياسي تمائهمان أو، معتقداتهم الدينية عاقتهم، فئتهم االجتماعية، عمرهمإ 

علي  ، وذلكبين الجنسين في نشاطاتها، منشوراتها، اجراءاتها اةاو المسبتعزيز  لتزم المؤسسةت
 .رن، والفئات المستهدفة، والجمهو صعيد تعامالتهم مع الموظفين، والمتطوعي

وجود  اإلدارةيضمن مجلس  أن، ولذلك يجب بحماية حقوق العاملين تلتزم المؤسسةكما 
 :وهي، بشكل خاص مات واضحة تشمل كافة حقوق الموظفجراءات وتعليإ

يعات وترقيات واضح ومعلوم وجود سلم وظيفي وفئات رواتب واضحة ونظام ترف - أ
 .للجميع

 .نيون العمل الفلسطيناللموظفين بما يتوافق مع ق وجود عقود عمل - ب
 نظام عقوبات منشور. إلي باإلضافةوجود نظام تقييم عادل وواضح لجميع الموظفين  - ت
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 Strengthening the rule of law تعزيز سلطة القانون -5

ل وجود قانون عادل تحقيق مبدأ سيادة القانون اساسي لتحقيق بيئة آمنة وذلك من خال
و محاباة وهذا من مبادئ الحكم الرشيد واعتبر من وجهة نظر أيطبق علي المجتمع بدون تميز 

الدولة هي الوحيدة المسئولة ، و لتحقيق التنمية المستدامة برنامج االمم المتحدة االنمائي شرطاً 
سات القطاع الخاص عن سن القوانين وعن تطبيقها وهناك توجه لتقليص هذا الدور لصالح مؤس

يعد الدستور ، و والمجتمع المدني فيما يتعلق بضبط عالقاتها والفصل في النزاعات بين أعضائها
هو القانون األعلى للدولة والمجتمع، وهو الذي ينظم العالقات والصالحيات بين كافة مؤسسات 

 (.69: 2014، ) المدهون الدولة وكذلك عالقة المواطنين بالدولة وبيان حقوقهم وواجباتهم

سيادته علي الجميع دون  ناجميع ، وضمليقصد بسيادة القانون اعتبار القانون مرجعية ل
، سيما ما يتعلق منها بحقوق نفذ بنزاهةظمة عادلة وتُ نين واألنا، وذلك يعني أن تكون القو استثناء
 (21: 2008، مة العامة في المجتمع )الداعورمن والسالمن األ ن مستوي عال  اوضم اإلنسان

، وعليه يستخدم ونزيه يتم تحديده من قبل المؤسسةها نظام عادل أنعلي  القانون رف سيادة ع  وتُ 
قه عالقة بالحكومة التي تطب اذ وفعاالً  وعادالً  مستقالً  اً " ليعني نظام القانون مصطلح " سيادة 

 (.Morita &  Zaelke, 2007: 37)ومنصف علي جميع الناس  ي او متسبشكل 

نظيم العالقات ، وتانسناإلالحفاظ علي حقوق ه علي الجميع أنب القانون لك بسيادة ويقصد كذ
: 2012حسين، القضاء) ةليواستقالالفصل بين السلطات  أبين مؤسسات الدولة، واحترام مبد

ي المطبق في الدولة وعدم القانونحقق في حالة عدالة االطار يت القانون وااللتزام بسيادة (، 30
قرارات لرغبات د أي جماعة بعينها ثم استجابة القائمين علي صنع واتخاذ الض أوتحيزه مع 

مام الجماهير سواء فيما يتعلق بكيفية اتخاذ أوتطلعات المواطنين، ومساءلة صناع القرارات 
حكم بالرؤية االستراتيجية طراف عملية الأيتمتع  أن، كما يجب وتطبيقه ،فاذهإنكيفية  أوالقرار 

 .(UNDP, 1993: 3-12) آجالهاحكم علي تبعات القرارات و القدرة علي الو 

 The absence of the rule of law غياب سيادة القانون

 :ما يليعلى غيابه القانون يترتب غياب سيادة هذا وعند

            ي والتعبير، والتنظيمأحرية الر ، وتصادر تنتهك الحقوق والحريات دون رادع -1
 .( 29: 2013، مصلح )
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 .عمال الهيئات المحليةأ رقابة علي عدم قيام جهات الرقابة بدورها في مجال ال -2
 .( 45: 2008، ضعف الجهاز القضائي) الداعور -3

من خالل المفسدين الذين يملكون تعطيل  ته في المؤسساتبالقانون هيذا فقد إ أنه ويري الباحث
ة تلو األخرى أن القانون في سبات عميق، وأن الجزاءات القانون، فإن العاملين يتأكدون المر 

واللوائح ال تطبق على المخالفات الصريحة والصارخة مما يؤدي إلى فقدان العاملين الثقة في 
 هيبة القانون وسلطانه ومن ثم تصبح مخالفة القانون هي األصل واحترام القانون هو االستثناء.

 Efficiency and effectiveness والفعاليةالكفاءة  -6

حداث الموازنة بين حاجاتها وحاجات ورغبات األفراد إتسعي المنظمات المعاصرة إلي 
العاملين فيها من خالل ايجاد الوسائل المناسبة لجعل العمل أكثر قدرة علي اشباع تلك 

 .دائهم في العملأالحاجات لتنعكس علي رفع معدالت 
فهي تقاس بالعالقة بين النتائج المحققة  اليوبالت األهدافمدي تحقيق  لكفاءةباصد ق  حيث يُ 

مستويات استخدام الموارد دون  تدنيةالقدرة علي  بالفاعليةصد ق  ، في حين يُ األهداف المرسومةو 
 أو النتائجالتي تقاس بالعالقة بين النتائج وعوامله رسومة الم األهدافالمساس ب
 (.Marchesnay, 1988: 27)المستخدمة

على أنها تلك العالقة بين النتائج المحققة فعاًل والنتائج  الفاعلية( M.Bartoli)ويعرف بارتولي 
في الواقع الكفاءة والفاعلية . و (Abdel aziz, 56-60)المقدرة وذلك من خالل قياس االنحرافات

لتوجه الذي يعرف هما وجهان متالزمان عندما يتعلق األمر بقياس اإلنجازات كما يعكس ذلك ا
األداء انطالقًا من البعدين معًا، حيث عرف بأنه" العالقة بين النتيجة والمجهود وهو أيضًا 
معلومة كمية في أغلب األحيان تبين حالة أو درجة بلوغ الغايات واألهداف والمعايير والخطط 

 (.87: 2001المتبعة من طرف المنظمة) مزهوده، 

 ,The relationship between the efficiencyلية واألداءالعالقة بني الكفاءة والفاع
effectiveness and performance  

أنها أداء ببينما تعرف الفاعلية  ،تعرف الكفاءة بأنها أداء األعمال بطريقة صحيحة 
لصحيحة وتحديدها وتعريفها لنتمكن من األعمال الصحيحة، لذلك البد لنا من معرفة األعمال ا

أداء األعمال الصحيحة بطريقة صحيحة، أي أن األداء ذلك فإن الفاعلية والكفاءة هما أدائها، ل
هو الجمع بين الكفاءة والفاعلية، حيث ترتبط الفاعلية بالقيادة، وترتبط الكفاءة باإلدارة، لذلك فإن 
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حة وأهداف واستراتيجيات محددة، وتتحقق الكفاءة الفاعلية تتحقق عندما يكون هناك رؤية واض
دارة الوقت ورقابة ومتابعة، وعندما يكون هناك فعالية وال  عندما يكون هناك تخطيط وتنظيم وا 

وجد كفاءة فإن الرؤي واألهداف ال تجد من يحققها بصورة صحيحة، وفي حالة عدم وجود ت
ضوح األهداف، ويمكن توضيح العالقة بين فعالية ووجود كفاءة فإن األعمال تنجز ولكن بدون و 

 ) Selmer, 1998: 41) الكفاءة والفاعلية واألداء من خالل الشكل التالي

 الفاعلية+  الكفاءة=  األداء( 7) رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 Response الستجابة -7

ئم يتم من خالله تقديم المؤسسات تعني االستجابة ضرورة وجود إطار زمني مال 
الحكومية لخدمتها والقيام بأعمالها، متى تتمكن هذه المؤسسات من خدمة الجميع دون استثناء، 

وهذا يعني بالضرورة وجود درجة من التفاعل بين ردة فعل المجتمع تجاه القرارات والعمليات 
عمليات التنفيذ أو القرارات) موسى،  وسرعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا المجتمع لتعديل

2011 :51) 

كأحد الخصائص المهمة في حكمانية المنظمة العامة،  ( UNDP) وتم إدراج االستجابة من قبل 
وتعنى االستجابة بأن تسعى المؤسسات، وتوجه العمليات إلي خدمة أصحاب المصلحة ويطلق 

 
 المدخالت النشاط

 الوسائل الموارد

 المخرجات

 األداء

 الفاعلية

 الكفاءة

 التكاليف

Source: (Selmerc, concevoir le tableau de bord, dunod, Paris, 1998: p41) 
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خدمة العامة كالصحة، والتعليم عليها البعض الخدماتية، وهي من سمات أغلب منظمات ال
 (. Sampson, 2001: 6) وغيرها

 Strategic Vision الرؤية السرتاتيجية -8

تتحدد الرؤية االستراتيجية بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من 
وأفراده من جهة أخرى والعمل على  خالل خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة

التنمية البشرية ولتحقيق النتائج اإليجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحوكمة والحاكمية 
الرشيدة، يجب األخذ بعين االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية، ودراسة المخاطر ومحاولة 

 وضع الحلول.

قادة المنظمات والجمهور لديهم منظور واسع الرؤية االستراتيجية بأن  (  UNDP,2012)وتعرف 
وطويل األمد عن الحكم الرشيد والتنمية اإلنسانية، بالتوازي مع امتالك إحساس باالحتياجات 
لتلك التنمية باإلضافة إلي الفهم للتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية التي يرتكز عليها 

 المنظور.

ساس بناء عالقة سليمة وواضحة بين المواطن وبين المال وتقوم الرؤية االستراتيجية على أ
العام، من خالل ثقة هذا المواطن بأن ما يؤديه من التزامات وواجبات نحو الدولة يالقي كل 
تقدير واحترام من قبل السلطة، وبالتالي فإنها تقوم هي بدورها بأداء واجبها نحو هذا المواطن، 

قًا بحسن سلوك القائمين على الشأن العام، وما أن تتحقق وبذلك يكون األمر في النهاية متعل
هذه الثقة حتى يصبح المواطن أكثر استعدادًا للقبول بالمجهود العام، وبالتالي يغدو مستعدًا 
لتحمل كل مسؤولياته كدفع الضرائب وتأدية الرسوم واالنخراط في الخدمة العامة كما يصبح 

 (34: 2013فالو و شرفي، راضيًا عن أي قرار تصدره الدولة ) أ

 ( 57: 2012ويمكن بناء مثل هذه االستراتيجية من خالل ارختي كما ذكره ) المشاقبة وآخرون، 

 تحقيق العدالة في توزيع التكاليف العامة. -1
 تمكين كل المواطنين بالتساوي في الحصول على حقوقهم بدون تمييز. -2
 راع في تأديتها.سجودة الخدمات واإل -3
 لكية العامة وحمايتها.الحرص على الم -4
 بيان طرق اإلنفاق والكشف عن مصادر األموال. -5
 اعتماد مبادئ الوظيفة العامة وأخالقياتها. -6
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ويرى الباحث أن الحوكمة اإلدارية تعزز قدرة المؤسسات على إدارة المؤسسة لتحقيق أهدافها 
لوسائل والممارسات، االستراتيجية، وُتمكن قدرتها على صناعة القرار السليم باستخدام أفضل ا

كما تعمل على توزيع المهام وتحديد المسؤوليات حسب هياكلها التنظيمية لتحقيق المرونة 
واالستجابة لمتطلبات التغيير، والتطور، والتكيف مع العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية 

 بفاعلية وكفاءة عالية.

المشاركة، والشفافية، والمساءلة ( من أهم لباحث أيضًا أن عناصر الحوكمة اإلدارية ) ويبدو ل
سمات الحوكمة اإلدارية الجيدة التي تسعى من خاللها إلي تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة 
والمساواة في المجتمع والمؤسسات لتحقيق الرؤية االستراتيجية التي تسعى لها المنظمة لتحقيق 

 ة في تقديم الخدمات للجمهور.أهدافها االستراتيجية، و الكفاءة والفاعلي

 : ملخص املبحث الثاني
ناقش الباحث في هذا المبحث الحوكمة اإلدارية، وتناول منظمة الحوكمة بشكل عام  

ومنظومة الحوكمة وهي الحوكمة السياسية والحوكمة االقتصادية، والحوكمة الشاملة، والحوكمة 
فهوم الحوكمة، وقد توصل إلي أنها عبارة عن مجموعة من القواعد اإلدارية. وتحدث عن م

والنظم والقرارات التي تهدف إلي تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق تطبيق الشفافية، 
المشاركة، المساءلة، الكفاية والفاعلية، االستجابة، العدالة والمساواة، سيادة القانون، والرؤية 

 أهداف المنظمة. االستراتيجية لتحقيق

وتحدث عن أهداف الحوكمة اإلدارية، تحسين القدرة التنافسية وتعميق وتعزيز ثقافة االلتزام 
دارتها، وتحدث عن  بالقوانين والمبادئ والمعايير المتعارف عليها والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة، وا 

ور المؤسسة في مقومات الحوكمة اإلدارية، وعناصر الحوكمة اإلدارية، وكذلك تحدث عن د
 تفعيل الحوكمة اإلدارية.

وفوائد المشاركة وتحدث  وناقش الباحث معايير الحوكمة اإلدارية، حيث تحدث عن المشاركة،
ئ الشفافية منها الوضوح اإلداري، أجور عن الشفافية والفوائد التي تحققها الشفافية، وأسس ومباد

عاملين، المحاسبة لجميع العاملين، تمكين علومات لجميع المالكفاية المعيشية للعاملين، وال
العاملين من اتخاذ القرار، والرقابة من الجميع وعلى الجميع، كما تحدث عن المساءلة، ومفهوم 

وكذلك تحدث الباحث عن العدالة والمساواة، سيادة القانون، الكفاءة  .المساءلةواهداف المساءلة 
 ة.والفاعلية، االستجابة، والرؤية االستراتيجي



   

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث
وزارة الرتبية والتعليم 

 غزة -العايل 

 

 

 بالوزارةنبذة تعريفية  -أولا 

.مقدمة 
.نشأة وزارة التربية والتعليم العالي غزة 
.المهام والوظائف التي تقوم بها الوزارة 

 نظم املعلومات اإلدارية يف الوزارة -ثانياا 
.مقدمة 
وحدة تكنولوجيا المعلومات. 

o.أهداف وحدة تكنولوجيا المعلومات 
o الخدمات اإللكترونية التابعة للوحدة

 .تكنولوجيا المعلومات
.نظام المراسالت الداخلية 
.برنامج اإلدارات المدرسية 
.تدريب المعلمين 
.ادارة امتحانات الثانوية العامة 
.الشؤون اإلدارية 
.التعليم العالي 
.التعليم اإللكتروني 
إدارة اللوازم والمستودعات. 

 .احلوكمة اإلدارية يف الوزارة -ثالثاا 

.مقدمة 
.وحدة الشكاوي والمظالم 

دة الشكاوي والمظالم.أهداف وح 
.أصناف الشكاوي 
 الطريقة المرجوة التي تسعى لها وحدة

 الشكاوي والمظالم.
.الوحدة القانونية 

.أهداف اإلدارة القانونية 
.برنامج عمل اإلدارة القانونية 

.اإلدارة العامة للرقابة الداخلية 
أهداف اإلدارة العامة للرقابة الداخلية في 

 الوزارة.
 ة العامة للرقابة الداخلية.مهام اإلدار 

.ملخص المبحث الثالث 
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 نبذة  تعريفية عن وزارة الرتبية والتعليم العايل  -أولا 

 :مقدمة
يعد قطاع التعليم من أكبر قطاعات الخدمات التي تديرها السلطة الفلسطينية ممثلة في 

بناء إنسان فلسطيني صالح يعتز بدينه ووطنه، التعليم العالي، وتتمثل رؤية الوزارة وزارة التربية و 
القيم والخلق و مجتمع الويتفاعل بإيجابية مع تطور العلوم والتكنولوجيا، ويسهم مبدعًا في بناء 

 ، وتحقيق الجودة في نظام التعليم والبحث العلمي.الرفيع

م، على 1994لفلسطينية، منذ توليها قيادة دفة التعليم عام حرصت وزارة التربية والتعليم العالي ا
ية، وبذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال وسط ظروف سياسية صعبة، فقد و النهوض بالعملية الترب

تحملت عبئًا كبيرًا، وورثت تركة ثقيلة، وبنية تربوية شبه مدمرة، خّلفها االحتالل اإلسرائيلي، 
ووضعت ذلك نصب عينيها هدفًا للتحقيق، وألن الوزارة تدرك وأخذت على عاتقها أن تنجح، 

دى أهمية تحقيق معايير الجودة فيما يتعلق ممدى أهمية تطوير التعليم العام وتحسين نوعيته، و 
بالتعليم الجامعي، فقد عملت جاهدة لتدريب العاملين وتأهيلهم، لخلق قاعدة تربوية قادرة على 

جريات العصر الحديث، عصر المعلومات المتسارعة األخذ بيد أطفال فلسطين نحو م
والتكنولوجيا الحديثة، فعملت على إدخال الحاسوب إلي جميع المؤسسات التابعة لوزارة التربية 
والتعليم، حيث تم ربط هذه المؤسسات ببعضها البعض بشبكة المعلومات العالمية " اإلنترنت"، 

 .( 62:  2015هداف الوزارة) الوادية، ونظم المعلومات اإلدارية المصممة لتحقيق أ 

تسعى وزارة التربية والتعليم العالي إلى توفير التعليم للجميع وتحسين نوعيته ومعاييره في جميع و 
المستويات، من أجل تلبية احتياجات المتعلمين للتكيف مع متطلبات عصر االتصاالت 

م في بيئة صحية متوازنة تأهلهم وتكنولوجيا المعلومات، وتعميق فهمهم للدين، وتوسعة فكره
للدفاع عن الحقوق الوطنية وأداء الواجب بكفاءة، واالنفتاح على المجتمعات اإلنسانية، وذلك 
بالتعاون مع الوزارات األخرى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات اإلقليمية والدولية في إطار 

، ويضمن جودة االستراتيجيةقق المشاركة التربوية للوزارة بما يح االستراتيجيةالخطة التطويرية 
 .(3: 2015، العالي )وزارة التربية والتعليماألداء.
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 : نشأة الوزارة

تشكلت مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التشريعية والقضائية والتنفيذية كنتاج 
م، واتفاق إعالن 1991م لعملية السالم التي انطلقت من مؤتمر مدريد في تشرين األول عا

م، 1993/ 9/ 13المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت والتي عرفت باتفاقية أوسلو في 
والتي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، وما تمخض عنها من نقل 

ل التعليم والصحة الصالحيات المدنية من السلطة اإلسرائيلية إلي السلطة الفلسطينية في مجا
 (  54: 2008والثقافة والخدمات االجتماعية والسياحة والضرائب وغيرها ) العيلة، 

م، بعد 1994وقد تشكلت الوزارات المتخصصة ومن بينها وزارة التربية والتعليم العالي في آب 
ي الضفة أريحا أواًل، وبعد انسحاب قوات االحتالل من المدن الرئيسية ف –توقيع اتفاقية غزة 

 3640الغربية وقطاع غزة، وقد بلغ عدد العاملين في سلك التعليم بقطاع غزة في تللك الفترة 
 معلمًا وناظرًا. 3170موظفًا منهم 

أنيطت صالحيات التعليم العالي إلي وزارة جديدة باسم وزارة التعليم العالي،  1996وفي عام 
الوزارتين في وزارة واحدة  تم إعادة دمج 2002ام وفي تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية ع

 12550حملت اسم وزارة التربية والتعليم العالي، ويبلغ عدد العاملين في هذه الوزارة بقطاع غزة 
معلمًا ومعلمة في مدارس القطاع التابعة للوزارة ) وزارة التربية والتعليم  9541موظفًا منهم 

 .(22: 2008ة، إحصائيات غير منشورة، العالي، اإلدارة العامة للشؤون اإلداري

موظفًا ) معلمين ،  14148بلغ عدد العاملين في هذه الوزارة بقطاع غزة ، 2015وفي عام 
 .(10: 2015إداريين، فنيين، مستخدمين، أذنة( ) الكتاب اإلحصائي السنوي، 

ية ث يرأس كل مدير وتشرف وزارة التربية والتعليم العالي بغزة على سبع مديريات منتشرة بغزة، حي
هما إداري وارخخر فني، ال يوجد حدود إدارية رسمية لكل مديرية مدير تربية يساعده نائبان أحد

( قسمًا  18ات، ويوجد في كل مديرية) إنما تتكون من حدود تربوية تفصل بين المديري
دارة تتمتع كل مديرية باستقاللية نسبية، حيث تم تفويض الصالحيات لها في إو ، متخصصاً 

التابعة لها، وفي إدارة العالقة مع المجتمع  لمدارسشؤونها الداخلية واإلشراف المباشر على ا
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المحلي، وتتسع هذه الصالحيات تدريجيًا انسجامًا مع توجه الوزارة في تدعيم الالمركزية في 
 (. 4: 2014اإلدارة ) انجازات وزارة التربية والتعليم، 

 Tasks :يلابها وزارة الرتبية والتعليم العاملهام والوظائف التي تقوم 
and functions carried out by the Ministry of Education and Higher 

Education  دخال تعمل الوزارة على تنمية رؤية مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني وا 
شراك المجتمع في العملية التعليمية وتسعى الوزارة إلي تجنيد المصادر التق نيات الحديثة، وا 

تي تقوم بها الوزارة كما ذكرها المختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطيني، ومن المهام والوظائف ال
 ( كما يلي:46: 2015فروانة، )

دارته .1 ا على اختالف أنواعها إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة، وا 
 ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمواد التعليمية الالزمة لها.

ينسجم مع السياسة  ها توزيعاً توفير األبنية الصالحة للمؤسسة التعليمية الحكومية، وتوزيع .2
 التعليمية.

نشاط في تشجيع أوجه النشاط للطلبة في المؤسسات التعليمية، وتنظيم شئون هذا ال .3
 جميع ميادينه الرياضية، والكشفية، والفنية، والثقافية، واالجتماعية.

توفير الرعاية الصحية الوقائية في المؤسسات التعليمية الحكومية، واإلشراف على حسن  .4
 توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة.

صدار المطبوعات التربو  .5 ية، واستخدام اإلسهام في تشجيع النشاط الثقافي، والعلمي، وا 
 وسائل االتصال المختلفة التي تسهم في تحقيق األهداف التربوية.

 ي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها.ملتشجيع البحث الع .6
 فلسطين وسائر البالد العربية والدولية. ةدولتعزيز الروابط التربوية بين  .7
لالزمة لتأمين االستقرار لجميع فير اإلمكانات، والوسائل او إنشاء مراكز تعليم الكبار، وت .8

يجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعد على تحقيق  العاملين في الوزارة، وا 
 األهداف. 

 تعزيز العالقة بين الوزارة، والمجتمع المحلي. .9
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 Management Information نظم املعلومات اإلدارية يف الوزارة -ثانياا 

Systems at the Ministry of Education  

 مقدمة:

إن الهدف الرئيس من تطبيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال األعمال هو إجراء 
تطوير في كافة النشاطات واإلجراءات والمعامالت الحكومية الحالية وتبسيطها ونقلها نوعًا من 

لكترونية النمطية الحالية إلي األطر التقنية اإللكترونية المتقدمة، األطر اليدوية أو التقنية اإل
باالستخدام األمثل واالستغالل الجيد ألحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات االتصال والربط 
اإللكتروني الرقمي الحديث وصواًل إلي تطبيق تقنية اإلنترنت تحقيقًا للتميز واالرتقاء بكفاءة 

تفاع مستوى جودة األداء الحكومي عن طريق إنجاز المعامالت إلكترونيًا العمل اإلداري وار 
 (2012وتوفير الوقت والجهد والمال على المستوى الوطني ) الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، 

م، بتطبيق مشروع الوزارة 2009قامت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة بدءًا من عام 
دمات االلكترونية لموظفيها وللوزارات والمجتمع المحلي، ليعمل هذا فير الخو االلكترونية وت

المشروع الحيوي واالستراتيجي على ايجاد قاعدة بيانات مركزية مكتملة في الوزارة، وفي ربط 
وزارة التربية والتعليم بأكبر قطاع ممكن من جمهورها العريض من خالل تقديم خدمات الكترونية 

وتهدف هذه الخدمات إلي تطوير األداء وضبط العمليات اإلدارية، لهم وتحديث بياناتهم، 
وتحسين جودتها، والنزاهة والشفافية في العمل، والعديد من اإليجابيات والتي ال يمكن غض 

فير قاعدة بيانات حديثة بل وآنية لكافة العاملين و الطرف عنها كتيسير العملية التعليمية، وت
في كافة محافظات قطاع غزة، مما يجعل القرارات التي تتخذ على  والمتعلمين بالقطاع التعليمي

ضوئها تكون على درجة كبيرة من المصداقية خاصة ما يتعلق منها بشأن المشاريع والخطط 
التي تضعها الوزارة في سبيل تطوير وتحديث الحق التربوي، كما أن ذلك يساعد في تطوير 

لكترونية المختلفة ألتمته العمليات اإلدارية، مثل العمل المكتبي من خالل تطبيق األنظمة اال
نظام إدارة الوثائق وأرشفتها والمراسالت الداخلية االلكترونية وذلك بهدف التقليل من استخدام 
األوراق، باإلضافة إلي تسهيل اإلجراءات االدارية ووضع آلية لمتابعتها، كما أنه يساهم في 

التقارير خصوصًا في مجال التخطيط التربوي، وتهدف نظم توفير البيانات الدقيقة إلحصائها و 
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المعلومات اإلدارية في الوزارة إلي اإلبداع المهني من خالل توفير إدارة الكترونية تساعد 
 .(41: 2013الموظف على توظيف قدراته لالبتكار واإلبداع والتطوير في مجال العمل)حماد، 

)موقع وزارة  Information Technology Unit :وحدة تكنولوجيا املعلومات
أضحى مفهوم  (pm4:30 2015/ 10/ 20تاريخ الدخول للموقع،  www.mohe.psالتربية والتعليم 

 ألتمتهيثة حد الموارد األساسية الواجب استثمارها من قبل اإلدارات الحدأتكنولوجيا المعلومات 
إذ يعتبر معيار مستوى استخدام موارد  ،أعمالها اإلدارية والفنية ولالرتقاء بمستوى أداء تشكيالتها

تكنولوجيا المعلومات من المعايير األساسية لقياس مدى التقدم اإلداري ألي مؤسسة، كما إن 
رئيسية التي ال تزال االرتقاء بمستوى استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات يعتبر من المهام ال

، م المتقدم على تحقيقها وديمومتهاتحرص العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية في دول العال
لذلك قامت وزارة التربية والتعليم العالي بإنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات كوحدة مساندة، تقوم 

كافة التشكيالت اإلدارية التابعة لوزارة بتقديم أعمال اإلسناد الفني المرتبط بتكنولوجيا المعلومات ل
 التربية والتعليم العالي .

 :وحدة تكنولوجيا املعلوماتأهداف 

توفير البنية التحتية التكنولوجية الالزمة لمواكبة التقدم واإلشراف على أنظمة وخدمات  .1
 كة الحكومية وشبكة اإلنترنت.الشبكة داخل وخارج الوزارة وربطها بالشب

  األعمال اإلدارية و الفنية الخاصة بوزارة التربية و التعليم العالي. أتمته .2
و  بالوزارة و المديريات و المدارس تطوير الخدمات اإللكترونية لدعم األعمال المتعلقة .3

 المجتمع المحلي.
يا في الوزارة لتيسير اتخاذ توفير البيانات و التقارير واإلحصائيات الالزمة لإلدارة العل .4

القرارات المناسبة و السليمة و المتابعة المباشرة للحالة التعليمية على مستوى أفرع 
 الوزارة و المجتمع المحلي.

توفير بيئة تعليم إلكترونية متكاملة تخدم أهداف وزارة التربية والتعليم العالي وتيسر  .5
 وءة والمطبوعة والمسموعة.فرص وصول الطلبة إلى مصادر المعلومات المقر 

http://www.mohe.ps/
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) موقع وزارة التربية والتعليم  :تكنولوجيا املعلومات وحدةاخلدمات اإللكرتونية التابعة ل
mohe.pswww.  ،4:30 2015/ 10/ 20تاريخ الدخول للموقعpm ) 

 :نظام املراسالت الداخلية .1

اعتنت وزارة التربية والتعليم بالمراسالت اإللكترونية في صورة تعكس اهتمامها بتقنية 
المراسالت الداخلية الوسيلة األسرع واألكثر فعالية  نظاميعد االتصال وتطويرها وتعزيزها، و 

، حيث يوفر بنى الوزارة والمديريات والمدارسالوزارة في كل من م لتناقل البيانات بين موظفي
قاعدة بيانات ذات قدر كبير من األهمية لتحويل عمليات المراسالت ومتابعتها وحفظها من 
الطريقة التقليدية اليدوية المعتادة إلي الطريقة الرقمية وبأسلوب سهل ومنظم مما يؤدي إلي 

لرجوع إليها وسرعة والمعامالت وحفظها وأرشفتها إلكترونيًا لتسريع عملية إنجاز المراسالت 
د المبذول والوقت والمال رتبطة بها وتوفير الكثير من الجهوالمهام االدارية المإنجاز األعمال 

المصروف على األساليب التقليدية مما يحقق في المحصلة الزيادة اإلنتاجية في العمل، وقد تم 
لمديريات إلنجاز المعامالت بصورة لكتروني من قبل موظفي الوزارة وااعتماد استخدام البريد اإل

 ( 42: 2013رسمية ) حماد، 

 

 ( https://mail.mohe.ps):، المصدرالداخلية المراسالت برنامج يوضح( 8رقم ) رقم شكل
 

 

http://www.mohe.ps/
http://www.mohe.ps/
https://mail.mohe.ps/
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 :رسيةاإلدارات املدبرنامج  .2

، حيث يشمل ة بالمدارس في المجتمع المحلييعمل البرنامج على أرشفة البيانات الخاص
التشكيل المدرسي و بيانات المعلمين و الطالب و عالماتهم و الشهادات المدرسية، كما يتيح 

 .التواصل ألولياء األمور للمتابعة المباشرة

 

 

 

 

 

 )http://eservices.mohe.ps/?sid) المصدر، المدرسية اإلدارات برنامج( 9) رقم شكل

 :تدريب املعلمني .3

ين و المعلمين الجدد ، حيث يشمل بيانات المشرف بيل البرنامج على حوسبة عملية تدر يعم
 .المتدربين و مواعيد اللقاءات و االمتحانات و رصد العالمات

 

 

 

 

 

 )http://eservices.mohe.ps/?sid) المصدر، المعلمين تدريب شاشة( 10) رقم شكل
 

 

 

 

http://eservices.mohe.ps/?sid
http://eservices.mohe.ps/?sid
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 :إدارة امتحانات الثانوية العامة .4

تم تطوير هذا البرنامج لخدمة طالب الثانوية العامة حيث يتم تسجيل الطالب و توزيع 
أرقام الجلوس و ما يخص العاملين في امتحانات الثانوية العامة من أمور مالية و إدارية و 

 .عرض النتائج

 

 

 

 
 

 العامة الثانوية امتحانات بإدارة الخاصة ةالشاش( 11) رقم شكل
 )http://eservices.mohe.ps/?sid): لمصدرا

 الشئون اإلدارية .5

تم تطوير البرنامج لخدمة الجهة اإلدارية في الوزارة لتسجيل بيانات العاملين في الوزارة 
 .مديريات و المدارس و متابعة تنقالتهم و تحديث بياناتهم بشكل محوسب و يسيرو ال

 

 

 

 

 
 

 )http://eservices.mohe.ps/?sid) ، المصدرالموظفين شئون  إدارة شاشة( 12)رقم شكل

 

 

 

 

http://eservices.mohe.ps/?sid
http://eservices.mohe.ps/?sid
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 :التعليم العايل .6

متابعة إدخال بيانات طالب امتحان الشامل من حيث عملية تسجيل الطالب و إدخال 
 .استخراج الشهاداتو عالماتهم 

 :التعليم اإللكرتوني  .7

يهدف هذا البرنامج إلى رفع المستوى التعليمي لدى طلبة المجتمع المحلي عن طريق و 
رائية و العلمية بأحدث التقنيات التكنولوجية المتوفرة وزيادة الرابط النفسي بين تزويدهم بالمواد اإلث

 الطالب و مدارسهم و منهاجهم.

 :إدارة اللوازم و املستودعات .8

شتريات بشكل عام يعد هذا البرنامج قيد التطوير من قبل الوزارة ليخدم إدارة اللوازم و الم
الشراء و موظفين و األقسام و إدارة المخازن و المستودعات و متابعة عمليات للتابعة العهد و م

تاريخ الدخول للموقع،  www.mohe.ps) موقع وزارة التربية والتعليم ر االستهالك بسهولة و يس
20 /10 /2015 pm4:30 ) 

 
 )http://eservices.mohe.ps/?sid)المصدر ،والمستودعات اللوازم شاشة( 13) رقم شكل

http://www.mohe.ps/
http://eservices.mohe.ps/?sid
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 Administrative Governance in the احلوكمة اإلدارية يف الوزارة -ثالثاا 

Ministry of Education  
 مقدمة:

أهم وأكبر قطاعات البنية التحتية االستراتيجية  ىحدإتمثل وزارة التربية والتعليم العالي 
كونها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وتشرف على عمليات التربية والتعليم التي تصب 
جراءات العمل القائمة حتى تتناسب مع  مخرجاتها لصالح المجتمع، كان البد من تطوير نظم وا 

 ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وضمن جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلي إيجاد بنية تحتية في المجال المهني والتقني فقد 
تبنت استراتيجية أيضًا تشمل تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني والمصادر البشرية، 

 وتطوير الموارد المادية.

ربية والتعليم العالي بغزة إلى تطبيق السياسات العامة وخطط الوزارة في النواحي وتسعى وزارة الت
اإلدارية والمالية، لتعزيز عناصر الحوكمة اإلدارية في الوزارة من ) المشاركة، والشفافية، 
والمساءلة، والعدالة والمساوة، واالستجابة، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق الرؤية االستراتيجية 

ك للوصول إلى الحد األعلى من اإلنتاجية، وتقديم الخدمات الالزمة للموظفين بالسرعة وذل
دارات تعمل على تعزيز عناصر الحوكمة  الفائقة، ويوجد في الوزارة دوائر وا 

(http://www.mohe.ps/ ) :وهي كما يلي 

إحدى إدارات وزارة التربية والتعليم  Unit grievances الشكاوى واملظامل وحدة -1
الفلسطينية ويعتبر عملها مكماًل لدور القضاء ودورها مساعدًا لإلدارات العاملة على  العالي

إيجاد الحلول الكفيلة بإنصاف المواطنين والموظفين المتظلمين والمشتكين وقوة لإلصالح سواء 
 يعية أو اإلدارية المعمول بها بالوزارة.للقوانين التشر 

 (2015) وزارة التربية والتعليم وحدة الشكاوي والمظالم،  أهداف وحدة الشكاوي واملظامل

النظر في شكاوى األفراد ضد قرارات أو تصرفات اإلدارة أو المديرية التابع لها المشتكي  .1
 ساعي القانونية والودية للوصول إلى حلول منصفة.والقيام بجميع الم

http://www.mohe.ps/
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 تقوية التواصل بين اإلدارة والمواطنين.  .2
تقديم اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بإصالح الخلل المالحظ على الخدمات التي  .3

 تقدمها كل إدارة.
 عالي.اقتراح تعديالت قانونية سواء تشريعية أو إدارية للنهوض بوزارة التربية والتعليم ال .4

 لإلدارة العامة إلى ما يلي: تصلالشكاوى التي  أصناف: أصناف الشكاوي

 تظلمات على معايير التوظيف وآليات تنفيذه. .1
 تظلمات على الترقيات والمحسوبيات. .2
 تظلمات على حقوق الموظف اإلداري. .3
 تظلمات على التصرفات اإلدارية الغير إنسانية. .4
 قالت المدرسين واإلداريين.تظلمات على تن .5
 تظلمات على التقصير في معادلة الشهادات العليا. .6
تظلمات على ازدواجية التعامل مع الطلبة من قبل اإلدارات المدرسية واستخدام العقاب  .7

 البدني واللفظي.
 تظلمات على نتائج النقل. .8
ختلفة في تظلمات على قصور قانون الخدمة المدنية المعدل وتجاهله لحقوق شرائح م .9

 الوزارة.
 تظلمات على العالوات اإلدارية. .10
 تظلمات ضد مؤسسات التعليم العالي. .11
 تظلمات على ازدواجية الجامعات في التعامل مع الطلبة .12

 :التي تسعى هلا وحدة الشكاوي الطريقة املرجوة

الشكاوى والمظالم عبر تثبيتها على شبكة اإلنترنت حوسبة وحدة تسعى وحدة الشكاوي ل
رسالها إلى ذوي العالقة وذلك  ضمن صفحة الوزارة اإللكترونية ثم التعامل مع الشكاوى مباشرة وا 

 للسرعة والدقة وتوفير الوقت والتكاليف.
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في الوزارة، ألنها تدعم  اً مهم اً دور  حدة الشكاوي و أن لمما سبق لباحث ويتضح ل
إلدارية من خالل تحقيق الشفافية في العمل، والمساعدة في الوصول إلي تحقيق الحوكمة ا

ة والعدل، وكذلك االستجابة رخراء العاملين للوصول بذلك إلي زيادة انتاجية العمل، ا المساو 
 وتحسين تقديم الخدمة للجمهور والمواطنين.

تاريخ  www.mohe.psع وزارة التربية والتعليم ) موق Legal Unit الوحدة القانونية-2
 (pm4:30 2015/ 10/ 20الدخول للموقع، 

هي الجهة التي تتولى متابعة األوضاع القانونية التي تخص الوزارة في عالقتها مع الموظفين 
ين وفقًا للقوانين المعمول بها، كما والمديريات التابعة لها وهي تحدد حقوق وواجبات كافة المنتسب

تنظم عالقة الوزارة على الصعيد الخارجي في عالقتها مع غيرها بالوزارات والمؤسسات التي 
تتعامل معها لتكون هي المرجع في مدى تطبيق القوانين من قبل المنتسبين إليها من الموظفين 

 والطالب.

 :القانونية أهداف اإلدارة

رساء مبادئها. .1  الحفاظ على المشروعية وا 
 تقديم االستشارات والدراسات والمقترحات للوزير في مجال العالقات المحلية والدولية. .2
متابعة القضايا والملفات الخاصة التي يحيلها الوزير من أجل معالجتها وتقديم  .3

 االستشارات القانونية بشأنها.
 مع المؤسسات والمنظمات ذات العالقة.متابعة اتفاقيات الوزارة  .4

 :القانونية برامج عمل اإلدارة

 إبداء المشورة القانونية في أّية قضية من قضايا الوزارة التي تحال إليها. .1
االشتراك في إعداد مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة  .2

 رها وتنفيذها بعد النشر.إصدا
 جمع القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة والقيام بتوثيقها. .3

http://www.mohe.ps/
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 التدقيق في البالغات والتعليمات التي تعدها اإلدارات المختصة في اإلدارة. .4
االشتراك مع دائرة الدراسات والتوثيق في متابعة إصدار مجموعة القوانين واألنظمة  .5

 لوزارة.المتعلقة با
إقامة الدعاوى باسم الوزارة كلما اقتضى األمر على األشخاص والجهات األخرى  .6

والعاملين في اإلدارات األخرى صونًا للحقوق وتنظيم اإلنضباطات وسجالت لها في 
 التنسيق مع الجهات الرسمية صاحبة الصالحية.

 االشتراك في لجان التحقيق التي يشكلها الوزير. .7
 زارة من وقت إقامتها حتى تنفيذها.متابعة دعاوى الو  .8
 متابعة األحكام القطعية واعتماد ما يلزم لتبليغها وتنفيذها. .9
تزويد الوزارات بالنصوص القانونية المرتبطة بإجراءات وزارة التربية والتعليم العالي في  .10

 المحافظات لتحريك الدعاوى على المواطنين المخالفين ألحكام قانون التعليم اإللزامي.
عداد ما يلزم من مشاريع الكتب الوزارية إلى مديريات التربية في المحافظات لتحريك إ  .11

 الدعاوى على المواطنين المخالفين ألحكام قانون التعليم اإللزامي.
 دراسة تقارير اإلدارة العامة للرقابة والتدقيق ومعالجة ما يخصها. .12
ق بحسن سير العمل بأقسامه إعداد التعليمات الالزمة لمديريات التربية لكل ما يتعل .13

 ومرافقه.
اإلعداد لدورات العاملين في أقسام الرقابة في المحافظات وتنفيذها بعد إقرارها وفق  .14

 وا عداد التعليمات والنماذج الخاصة بهذه الدورات. األصول
 زيارة أقسام الرقابة في المحافظات لالطالع على حسن سير العمل وحل الصعوبات. .15
 لزم عن أعمال مماثلة في الوزارة.متابعة وعمل ما ي .16

ويرى الباحث من خالل االطالع على مهام الوحدة القانونية في الوزارة فإنها بذلك تعمل على 
تطبيق المبادئ واللوائح القانونية الخاصة بالعمل اإلداري في الوزارة، الذي يدعم سيادة القانون 

حقق بذلك المساواة والعدل بين العاملين في الوزارة، وهي أحد معايير الحوكمة اإلدارية، ويت
 بمعرفة الثواب والعقاب في العمل اإلداري، مما يخلق نوع من االستقرار لدى العاملين.
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 General Administration of :اإلدارة العامة للرقابة الداخلية -3

internal control (2015تعليم، اإلدارة العامة للرقابة، ) وزارة التربية وال 

تعتبر الرقابة الداخلية من أهم الوظائف األساسية لضمان نجاح عمل أي وزارة وذلك 
لضمان تحقيق األهداف بأقل التكاليف بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، وتعتبر هي المرآة التي 

لفني بهدف التأكد من سالمة تعكس الواقع الحقيقي للميدان على الصعيدين المالي واإلداري وا
 األداء وتحديد االنحرافات وتصويبها للوصول إلى األداء األفضل.

وتعنى اإلدارة العامة للرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم العالي بالتدقيق المالي واإلداري 
وكذلك على  على جميع المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة على مستوى )المديريات والمدارس(

 مستوى التعليم العالي )الجامعات والكليات الحكومية( باإلضافة إلى اإلدارات العامة في الوزارة.

 وتنقسم اإلدارة العامة إلى دائرتين وهي:

قسم و تنقسم إلى قسم الرقابة المالية في التعليم العام، والتي بدورها دائرة الرقابة المالية  األولى:
 .التعليم العالي الرقابة المالية في

قسم الرقابة و دائرة الرقابة اإلدارية وتنقسم إلى قسم الرقابة اإلدارية في التعليم العام، : لثانيةا
 اإلدارية في التعليم العالي.

  :لدائرة الرقابة الداخلية األهداف الرئيسية

ددة بالخطط العامة لجميع مؤسسات الوزارة يتم تحقيقها التأكد من أن األهداف المح .1
 بكفاءة عالية.

التأكد من صحة وسالمة إجراءات العمل في جميع الوحدات اإلدارية والمالية سواء في  .2
مقر الوزارة أو في المديريات والمدارس، أوفي مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، 

ًا للقوانين واألنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم وفق الخطط واألهداف المرسومة وطبق
إجراءات العمل في جميع اإلدارات العامة بالوزارة ومؤسسات التعليم العالي التابعة 

 للوزارة.
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الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية والبشرية المختلفة داخل الوزارة  .3
التابعة لها، ومن مطابقة السجالت للواقع  والمديريات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي

 من خالل الجرد المفاجئ للموجودات.
التأكد من توافر المواد واألدوات والتجهيزات الالزمة إلنجاز العمل ومن سالمة تخزينها  .4

 واستخدامها وصيانتها وفق اإلمكانيات المتاحة.
 بعده اإلداري.التحقق من فاعلية وكفاءة األداء المالي واإلداري والفني في  .5
تحديد وتحليل االنحرافات في األداء الوظيفي وتحديد أسبابها وتقديم التوصيات والحلول  .6

الالزمة لتصويب وتطوير إجراءات العمل والنهوض بمستوى األداء ومحاسبة المسئولين 
 عن هذه االنحرافات.

المالحظات متابعة ومعالجة المشكالت وتصويب األخطاء المكتشفة أثناء العمل وكذلك  .7
 الواردة في تقارير هيئة الرقابة العامة.

العمل على التطوير المالي واإلداري ) سجالت، تعليمات، أداء ( وذلك بتقديم  .8
 التوصيات واالقتراحات لذوي العالقة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

دارية بناًء على تكليف من ال يإبداء الرأي في أي موضوع ذ .9 وزير أو طبيعة مالية وا 
 الوكيل.

 القيام بأي مهام بناًء على تكليف من الوزير أو الوكيل. .10

 :العامةإدارة الرقابة الداخلية مهام 

التأكد من صحة وسالمة تطبيق التشريعات والسياسات والتعليمات المالية و اإلدارية  .1
ق من سالمة تطبيق إجراءات الضبط الداخلي التي الصادرة عن الوزارة، وكذلك التحق

 تحكم العمل.
الفحص والتحقق من الصحة الحسابية للمعامالت المتعلقة باإليرادات والنفقات ومن  .2

صحة المستندات والوثائق المؤيدة لذلك وسالمة توجيهها وتسجيلها وفق األصول 
 والمبادئ المحاسبية.
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تبويبها حسب األصول، وأن البيانات الواردة بها  التأكد من أن القوائم المالية قد تم .3
 صحيحة.

 الفحص والتحقق من مطابقة بيانات سجالت الموجودات على الواقع. .4
التأكد من حسن استغالل الموارد البشرية والمادية وأن أوجه استخدامها قد تم وفق  .5

 األهداف والخطط المرسومة.
ية وتقديم تقارير مفصلة عن أي تجاوز تحديد االنحرافات والمخالفات المالية واإلدار  .6

 مالي أو مخالفة إدارية مع التنسيب المالئم بشأنه.
 دراسة هيكليات مؤسسات الوزارة ومدى مطابقتها للواقع. .7
متابعة إجراءات تزويد المؤسسات التربوية بحاجتها من الموظفين، والتحقق من فاعلية  .8

 رة التربية والتعليم.وكفاءة األداء اإلداري للموظفين في مؤسسات وزا
 التأكد من التزام المؤسسة بتعليمات الدوام الرسمي وتعليمات العطل واإلجازات. .9
فحص نظم التخزين وآلية الصرف واالستالم والتسلم وطرق التسجيل في السجالت  .10

 الرسمية حسب األصول.
ي الوزارة العمل على التطوير المالي واإلداري بتقديم التوصيات والمقترحات للمعنيين ف .11

 والمؤسسات التابعة لها.
بداء المالحظات عليها  .12 دراسة تقارير أقسام الرقابة في مديريات التربية والتعليم، وا 

 وتقويمها ومخاطبة الجهات المعنية بما جاء فيها من مالحظات.
استقبال ودراسة تقارير هيئة الرقابة العامة والعمل على متابعة ومعالجة المالحظات  .13

 المالية وتصويب األخطاء الواردة فيها. والمشكالت
إبداء الرأي في أي موضوع ذو صبغة مالية أو إدارية بناء على طلب المسئولين في  .14

 الوزارة.

لتحقيق الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، والتي  ينبغي هبأنويرى الباحث 
لجتمع المحيط بها ومن ثم يتحقق لها النجاح والتميز تظهر أهميتها الرائدة للعاملين في الوزارة وا

الفاعلية في اإلدارات والدوائر التي تخدم عناصر الحوكمة اإلدارية، واستخدام هو أن تتحقق 
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األساليب الحديثة ونظم المعلومات اإلدارية التي بدورها تسهل الوصول إلي حوكمة إدارية رشيدة 
حقيق الجودة في إدارات الوزارة المختلفة والمديريات، ومستمرة في الوزارة، والمساعدة في ت

 والمدارس، وجميع مؤسسات التي تشرف عليها الوزارة.

 : ملخص املبحث الثالث

استعرض الباحث في هذا المبحث نبذة تعريفية عن وزاة التربية والتعليم وتحدث عن نشأة      
ف التي تقوم بها الوزارة، كما استعرض الباحث نظم المعلومات اإلدارية الوزارة، والمهام والوظائ

في الوزارة وتشمل وحدة تكنولوجيا المعلومات، وأهداف هذه الوحدة، والخدمات اإللكترونية التابعة 
للوحدة من ) نظام المراسالت الداخلية، برنامج اإلدارات المدرسية، تدريب المعلمين، إدارة 

وية العامة، الشؤون اإلدارية، التعليم العالي، التعليم اإللكتروني، إدارة اللوازم امتحانات الثان
والمستودعات(. كما استعرض الباحث الحوكمة اإلدارية في الوزارة، والوحدات التي تدعم 

وتحدث عن أهداف الوحدة، وأصناف  ،الحوكمة اإلدارية في الوزارة من وحدة الشكاوي والمظالم
 مرجوة التي تسعى لها وحدة الشكاوى ترد للوحدة، كما تحدث عن الطريقة الالشكاوي التي 

والمظالم، كما استعرض الباحث الوحدة القانونية وتحدث عن اهداف الوحدة، وبرنامج عمل 
اإلدارة القانونية، واختتم الباحث هذا المبحث بالحديث عن اإلدارة العامة للرقابة الداخلية واهداف 

 ومهام اإلدارة العامة للرقابة. اإلدارة العامة،
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 الدراسات السابقة

 

 

 نظم املعلومات الدارية  -أولا 

.الدراسات احمللية 

.الدراسات العربية 

ة.الدراسات األجنبي 

 ا حلوكمة اإلدارية -ثانياا 

.الدراسات احمللية 

.الدراسات العربية 

الدراسات األجنبية.  

 التعقيب على الدراسات السابقة. -ثالثاا 

 ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -رابعاا 

 .الفجوة البحثية -خامساا 
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 مقدمة: 
وكذلك  يوجد العديد من الدراسات التي تناولت موضوع نظم المعلومات اإلدارية، 

حيث قسم الباحث الدراسات التي تناولت نظم المعلومات إلي دراسات محلية،  الحوكمة اإلدارية
، والدراسات التي تناولت الحوكمة اإلدارية قسمت بنفس بيةودراسات عربية، ودراسات أجن

. اختلفت هذه الدراسات في عدة جوانب منها: أبعاد الدراسة، مجتمع الدراسة، أدوات الطريقة
مّيزت هذه الدراسات عن بعضها البعض. اطلع  التيالدراسة، وغير ذلك من االختالفات 

، وذلك من خالل زيارته دراسةالصلة بموضوع ال الباحث على العديد من الدراسات السابقة ذات
للمكتبات، وبحثه في المواقع االلكترونية وقواعد البيانات البحثية المختلفة، وقد انتق  الباحث 

ها مع عددًا من هذه الدراسات والتي رأى أنها األقرب لموضوع الدراسة، وذلك من خالل ارتباط
) نظم المعلومات اإلدارية( أو المتغير التابع ) الحوكمة متغيرات الدراسة، سواء المتغير المستقل 

 اإلدارية( أو كالهما.

نفة في محورين رئيسيين وهما  يحتوي هذا الفصل على عدد من الدراسات السابقة مص 
لت موضوع نظم المعلومات اإلدارية كالتالي: المحور األول وتعرض فيه الدراسات التي تناو 

محور الثاني فتعرض فيه الدراسات التي تناولت موضوع الحوكمة المتغير المستقل(، أما ال)
 اإلدارية ) المتغير التابع (.

فاق بين ، وعرض ملخص ألوجه االختالف واالتقام الباحث بالتعقيب على الدراسات السابقة
الدراسات السابقة، ووضح الباحث ما يميز هذه الدراسة عن الدراست السابقة، وعمل الباحث 

لبحثية، حيث تكون من جدول من ثالثة أعمدة عرض في العمود األول الدراسات الفجوة ا
 السابقة، والعمود الثاني الفجوة البحثية، والعمود الثالث الدراسة الحالية.
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 الدراسات التي تناولت نظم املعلومات اإلدارية -أولا 
 الدراسات احمللية: 

 

 م(2015، عبد الواحددراسة ) .1

بعنوان: سياسات أمن المعلومات وعالقتها بفاعلية نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات 
 قطاع غزة. –الفلسطينية 

الدارسة إلي التعرف على سياسات أمن المعلومات وعالقتها بفاعلية نظم المعلومات هدفت 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، إلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، ا

واعتمدت االستبانة كأداة للدراسة، وطبقت الدراسة على العاملين في مراكز وحدات تكنولوجيا 
ي المعلومات، باإلضافة للعاملين الذين يستخدمون نظم المعلومات اإلدارية أثناء عملهم اليومي ف

عة اإلسالمية بغزة، جامعة األزهر بغزة، جامعة القدس امالجالعمادات والدوائر اإلدارية في )
من أهم النتائج ( موظفًا. و 169سة تتكون من )وكانت عينة الدرا(، المفتوحة، فروع قطاع غزة

اد من الموافقة على أبع ةالتي خلصت إليها الدراسة أبدى أفراد عينة الدراسة وجود درجة مرتفع
مجال" سياسات أمن المعلومات، و أبدى أفراد العينة وجود درجة مرتفعة من الموافقة على 
    مجال" فاعلية نظم المعلومات اإلدارية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(05.0بين سياسات أمن المعلومات وفاعلية نظم المعلومات اإلدارية في ال ) جامعات
دعم الجامعات لفاعلية نظم المعلومات اإلدارية لديها بشكل بالفلسطينية. وأوصت الباحثة: 

 دوري، للعمل على زيادة هذه الفاعلية وتحسينها باستمرار، 

 م(2015دراسة ) فروانة،  .2

بعنوان: دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية 
 ليم العالي بمحافظات غزة.والتع

الدارسة إلي تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية، دراسة هدفت 
( في وزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة، MISعلى برنامج اإلدارة المدرسية) يةتطبيق

ة لجمع البيانات، وطبق الباحث ستباناالج الوصفي التحليلي، واستخدم واتبعت الدراسة المنه
( موظفًا. وتوصلت الدراسة إلي نتائج أهمها ارتفاع درجة توفير البنية 297عينة مكونة من )

األساسية ) المكونات المادية والبرمجية والموارد البشرية المؤهلة( لبرنامج اإلدارة المدرسية في 
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م برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء استخداير وزارة التربية والتعليم العالي، وارتفاع تأث
وأوصى الباحث باالستمرار في رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات  اإلدارة المدرسية في الوزارة.

عقد المزيد من و ورة االهتمام بالدعم الفني المقدم، والحفاظ على استمرارية العمل، ر ضو اإلدارية، 
ى البرنامج، للتعرف على الخدمات والصالحيات التي موظفين العاملين عللالدورات التدريبية ل

 بحاجة لها.

 م(2015دراسة )الوادية،  .3

 بعنوان: عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية.

العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وجودة القرارات هدفت الدراسة إلي التعرف على  
العالي قطاع غزة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  اإلدارية في وزارة التربية والتعليم

( استبانة. وأظهرت 247العينة ) مالتحليلي، واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات، وحج
الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: وجود عالقة بين جودة القرارات اإلدارية ونظم المعلومات 

وبينت النتائج بأن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة عالي، اإلدارية في وزارة التربية والتعليم ال
 رتوفيو ث االدارة العليا على زيادة دعم ح  %(. وأوصى الباحث بِ 67.47) مطبقة بنسبة

الحرص على اشراك العاملين و المستلزمات الخاصة بتشغيل نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة، 
 ملين بشكل مستمر.في تقييم فاعلية البرامج من قبل العا

 م(2014دراسة )أبو حمام،  .4

بعنوان: دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق األمن المعلوماتي في جهاز الشرطة 
  الفلسطينية.

هدفت الدراسة الي التعرف على دور نظم المعلومات االدارية المطبقة في االدارات 
من المعلوماتي بعناصره االساسية ألوالوحدات التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية في تحقيق ا

)سرية المعلومات، سالمة المعلومات، امكانية الوصول للمعلومات عند الحاجة( وقد تم وضع 
اتخاذ القرار، مقياس مكون من خمسة عناصر وهي )سرعة الحصول على المعلومات، سرعة 

قياس دور نظم المعلومات مة النظام لإلدارات المختلفة، حماية المعلومات( لءرضا العاملين، مال
استخدم الباحث المنهج و االدارية في تحقيق االمن المعلوماتي في جهاز الشرطة الفلسطينية. 

الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة على االدارات والوحدات التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية 
ضابطا، ومن اهم نتائج  (1851والتي تستخدم نظم المعلومات االدارية، وقد بلغ مجتمع الدراسة)
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 يدارية وتحقيق االمن المعلوماتظم المعلومات اإلحصائية بين نإالدراسة وجود عالقة ذات داللة 
في جهاز الشرطة، وان جميع العناصر تسهم بفاعلية بنسب متقاربة في دور نظم المعلومات 

مة النظام ءالقرار ويليه مال رًا سرعة اتخاذاالدارية في تحقيق االمن المعلوماتي، وكان اكثرها تأثي
وصت الدراسة بزيادة االهتمام في تطوير نظم المعلومات االدارية، وبإنشاء ألإلدارات المختلفة. و 

من المعلومات تضم خبراء متخصصين في مجال امن المعلومات أادارة او وحدة متخصصة في 
 من المعلوماتي.لتكون الجهة المسئولة عن تطبيق ومتابعة األ

 م(2013أبو كريم، )سة درا  .5

بعنوان: عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري دراسة ميدانية بالتطبيق 
 على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

هدفت الدراسة الي توضيح طبيعة العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء 
التعرف على مدى توفر البنية التحتية لنظم المعلومات اإلداري للمنظمات غير الحكومية، وعلى 

اإلدارية التقنية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، وذلك باستخدام المنهج الوصفي 
( استبانة على المدراء في 172التحليلي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، فقد تم توزيع )

في استجابة المبحوثين حول عالقة نظم  اً فروقالمنظمات. ومن اهم نتائج الدراسة، ان هناك 
المعلومات اإلدارية بتحسين األداء، وأن االجهزة هي أكثر نظم المعلومات التي تعمل علي 

ن الذين يستخدمون نظم المعلومات، ثم تليها البرمجيات و االداء االداري، يليها المستخدم تحسين
المعلومات االدارية االختصاصيون الفنيون، وقواعد علي نظم  اً قل تأثير األفي الترتيب، بينما كان 

البيانات، عالوة على ذلك اشارت النتائج الي ان مجالس االدارة تقوم باإلشراف، وتحديد 
صت الدراسة بان تعمل السياسات االدارية الموجودة في المنظمات غير الحكومية أو السياسات. و 

وكذلك ، االداء لرفع الكفاءة والفعالية للمنظمةعلى توجيه نظم المعلومات االدارية نحو تحسين 
تكنولوجيا المعلومات، وتعيين الموظفين المختصين، واشراكهم في د قسم التأكيد على اهمية وجو 

 وضع السياسات العامة للمنظمة.

 

 

 



  

89 
 

 م( 2013دراسة ) حماد،  .6

اع غزة من وجهة قط –بعنوان: تقييم مدى نجاح الخدمات اإللكترونية لوزارة التربية والتعليم 
 نظر العاملين.

في وزارة التربية  اإللكترونيةهدفت الدراسة إلي التعرف على واقع ومدى نجاح الخدمات  
الفلسطينية وتقييمها من خالل بحث درجة توافر  اإللكترونيةوالتعليم كأحد تطبيقات الحكومة 

ة النظام (، ومدى رضا معايير نجاح النظم اإلدارية ) جودة المعلومات، جودة الخدمة، جود
( 450المستخدمين عنها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وعينة الدراسة ) 

استبانة. وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها وجود إدراك لدى مجتمع الدراسة 
على توفير الوقت وأثرها اإليجابي على إنجاز األعمال في الوزارة  اإللكترونيةألهمية الخدمات 

المعلومات، وجودة  والكلفة، وتوافر متطلبات نجاح نظم المعلومات اإلدارية من حيث جودة
لوزارة التربية والتعليم، وآثارها اإليجابية على  اإللكترونيةالخدمة، وجودة النظام في الخدمات 

دى موظفي رضا المستخدمين. وأوصت الدراسة بضورة الحفاظ على مستوى الرضا المرتفع ل
جراء تقييم مستمر لجودة الخدمات وزارة التربية والتعلي م في غزة عن الخدمات االلكترونية، وا 

 اإللكترونية، وتغطية الخدمات لجميع مناحي العمل.

 م(2011دراسة )إسماعيل،  .7

بعنوان: خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة االستراتيجية في اإلدارتين 
 والوسطى دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة. العليا

هدفت الدراسة الي تحديد فعالية نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في المصارف التجارية 
العاملة واستكشاف دورها في اتخاذ القرارات، والتعرف على خصائص نظم المعلومات في خلق 

صارف التجارية العاملة في قطاع غزة، وقد تكونت عينة الدراسة من وتحديد الميزة التنافسية للم
( استبانة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي 67البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة. تم توزيع )

التحليلي في هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج ، من أهمها أن هناك 
ظم المعلومات ومجاالت الميزة التنافسية،  وان المصارف العاملة في عالقة طردية قوية بين ن

قطاع غزة تطبق نظم تكنولوجيا المعلومات في جميع الوحدات واالقسام، وان نظم المعلومات 
المستخدمة تعمل علي كفاءة التنسيق بين الفروع وتعمل علي زيادة ايرادات البنوك وخفض تكلفة 

ن في القطاع المصرفي في ؤولو دراسة بضرورة ان يولي المسال الخدمة المصرفية، واوصت
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قطاع غزة اهتماما زائدا لنظم المعلومات والعمل على انشاء ادارة متخصصة لنظم المعلومات، 
وتوعية الموظفين بأهمية نظم المعلومات ودورها في عملية صناعة الميزة التنافسية للمصرف، 

 معلومات ومكوناتها.كما اوصت بالعمل علي رفع كفاءة نظم ال

 م( 2010دراسة )الحلبي،  .8

بعنوان: نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها على الالمركزية دراسة تطبيقية على وزارة 
 المالية في قطاع غزة.

هدفت الدراسة الي التعرف على أثر نظم المعلومات االدارية المحوسبة على درجة 
مة المستلزمات المستخدمة في نظم ءلتعرف علي مدي مالظر المدراء. واالالمركزية من وجهة ن

المعلومات االدارية المحوسبة )المادية، البرمجية، البشرية، التنظيمية( إلنجاز المهام المناطة 
( 104بالمدراء، واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات، حيث تألفت عينة الدراسة من )

الدراسة الي عدة نتائج اهمها ان متطلبات نظم موظف من وزارة المالية بغزة. وتوصلت 
المعلومات االدارية المحوسبة )المادية، البرمجية، البشرية، التنظيمية( تتمتع بكفاءة عالية من 
وجهة نظر المبحوثين، ووجود عالقة ذات داللة احصائية بين نظم المعلومات االدارية 

ود عالقة ذات داللة احصائية حول أثر نظم المحوسبة والالمركزية في وزارة المالية، وعدم وج
المعلومات االدارية المحوسبة على الالمركزية في وزارة المالية في غزة.  وخلصت الدراسة الي 

عطي تمعلومات االدارية المحوسبة بحيث مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة تطوير نظم ال
شاركة في اتخاذ القرارات، وضرورة الفرصة للمرؤوسين للتعبير عن رأيهم واتاحة الفرصة للم

 مة لمستلزمات العمل واحتياجاته.ءسرعتها مالتحسين الشبكة بالدائرة بحيث تصبح 

 الدراسات العربية: 
 

 م(2013دراسة )المطيري،  .1

بعنوان: نظم المعلومات ودورها في ترشيد القرارات اإلدارية لضباط المديرية العامة لحرس 
 .الحدود بمدينة الرياض

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور نظم المعلومات في ترشيد القرارات اإلدارية لضباط 
المديرية العامة لحرس الحدود، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم 

دراسة إلي ( ضابطًا. وتوصلت ال231االستبانة لجمع البيانات، وكانت عينة الدراسة تتألف من )
اهم النتائج وهي أن إيجابيات استخدام نظم المعلومات التي تسهم في ترشيد القرارات اإلدارية 
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لضباط المديرية العامة لحرس الحدود بدرجة مرتفعة، وأن المعوقات التي تحد من استخدام نظم 
نقص الكوادر  المعلومات في ترشيد القرارات اإلدارية لضباط المديرية العامة بدرجة مرتفعة هي

الفنية المتخصصة في تحويل البيانات إلي معلومات مفيدة لترشيد القرارات المتخذة، ولدى 
مفردات مجتمع الدراسة رؤية متشابهة نحو دور نظم المعلومات في ترشيد القرارات اإلدارية 

عليها في لضباط المديرية العامة لحرس الحدود مهما اختلف عدد الدورات التدريبية التي حصلوا 
دعم البنية التحتية الالزمة الستخدام نظم م المعلومات. وأوصت الدراسة إلي استخدام نظ

لحاق ضباط حرس  المعلومات في ترشيد القرارات اإلدارية بجميع قطاعات حرس الحدود، وا 
 الحدود بدورات تدريبية متقدمة في استخدام نظم المعلومات في ترشيد اتخاذ القرارات.

 م(2013شبيل والمومني، دراسة )ال .2

بعنوان: أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على مهام مدققي ديوان المحاسبة األردني 
 في تعزيز المساءلة والشفافية )دراسة ميدانية(

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في 
ة الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة األردني، ومعرفة مؤسسات الدولة على الرقابة المالي

تأثير الرقابة المالية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة األردني في تعزيز المساءلة 
والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، ومعرفة تأثير الرقابة اإلدارية المطبقة 

ألردني في تعزيز المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات من قبل مدققي ديوان المحاسبة ا
المحاسبية المحوسبة. استخدم الباحثان االستبانة لجمع البيانات وتحليلها احصائيًا، وتتألف عينة 

من عينة عشوائية بسيطة ممثلة من مدققي الديوان  موتم اختياره اً ( مدقق208من )الدراسة 
د و الباحث وج هاوكانت أهم النتائج التي توصل إلي ات الدولة.العاملين في الرقابة على مؤسس

تأثير متوسط لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة 
المالية، وتلعب الرقابة المالية دورا في تعزيز المساءلة والشافية في ظل نظم المعلومات 

بة اإلدارية دورا في تعزيز المساءلة والشافية في ظل نظم المحاسبية المحوسبة، وتلعب الرقا
وأوصى الباحث بضرورة تعزيز استخدام نظم المعلومات  المعلومات المحاسبية المحوسبة.

المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة، ألنها تقود إلى إمكانية التحقق من صحة 
من أنها تسير وفقا للخطة المعدة مسبقا ووفقا للقوانين اإليرادات والنفقات في المؤسسات، والتأكد 

واألنظمة والتعليمات واللوائح، واستخدام الموازنات التقديرية، لما لها من أثر إيجابي على الرقابة 
المالية، وضرورة تعزيز استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات 
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مكانية التفتيش الدولة، من خالل تفعيل تكنول وجيا المعلومات في اإلشراف والمالحظة، وا 
بسهولة، لما لها من أثر إيجابي على الرقابة اإلدارية، وضرورة زيادة االهتمام بتفعيل الرقابة 
المالية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وذلك لما لها من دور في تعزيز المساءلة 

 والشفافية.

 م( 2012 ،)عيطاس دراسة .3

بعنوان: تكنولوجيا المعلومات ودولة الحكم الرشيد تفعيل ثقافة الرضا والنزاهة والشفافية 
 والرصد.

لتوضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات في الوصول  لدراسةهدفت هذه ا
م الحكم إلي حالة الحكم الرشيد، وتفعيل ثقافة الرضا والنزاهة والشفافية والرصد، وبيان مفهو 

الرشيد كواحد من المظاهر واألركان األساسية للديموقراطية في العصر الحالي، ومن منظور 
و احتكار تكنولوجيا المعلومات يفهم الحكم الرشيد على أنه حكم شفاف ال مكان فيه لفساد أ

بأن المعلوماتية هي واحدة من ثالث قوائم  دراسةوخلصت هذه ال لسلعة أو خدمة أو سلطة.
سية غير منظورة يقوم عليها نظام األداء المتوازن برمته، وأنه البد أن يكون لدينا معلومات أسا

وطنية وقومية للوصول إلي دولة الحكم الرشيد متوازنة األداء تتمثل بالشفافية والنزاهة والرضا، 
 تستطيع أن تدعم نهج اإلدارة بالنتائج وجودة األداء، وتعمل كمفتاح لألداء المتوازن.

 م( 2010دراسة )العماج،  .4

بعنوان: دور نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات في أثناء األزمات بالمديرية العامة 
 .في المملكة العربية السعودية لحرس الحدود

هدفت الدراسة إلى التعرف على األزمات التي تواجه المديرية العامة لحرس الحدود، 
ة األزمات، ومدى توافر البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظم واالحتياجات المعلوماتية إلدار 

المعلومات اإلدارية بالمديرية العامة لحرس الحدود، وأهمية نظم المعلومات اإلدارية لترشيد 
عملية اتخاذ القرارات أثناء األزمات. حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، واالستبانة لجمع 

، في المملكة العربية من الحرس الحدودضابط  229تتألف من البيانات، وكانت عينة الدراسة 
أن أهم عناصر البنية التحتية المتوفرة بدرجة  وهي هم النتائجألحيث توصلت الدراسة  السعودية.

متوسطة لتطبيق نظم المعلومات اإلدارية بالمديرية العامة لحرس الحدود هي: البرامج 
المعلومات بين مستخدمي النظام، والموارد البشرية  المخصصة لعمل كل إدارة ، وبرامج تبادل
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واإلجراءات الالزمة لتطبيق نظم المعلومات، وأن أهم المعوقات التي تحد من دور نظم 
المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات أثناء األزمات هي: ضعف التخطيط والتنسيق والرقابة 

جود سياسة مشتركة بين اإلدارات لتنفيذ عملية على األنشطة المتعلقة باستخدام التقنية، وعدم و 
مات. وأهم توصيات تبادل المعلومات، وضعف مساهمة العاملين في استخدام نظم المعلو 

رية يالحوافز التشجيعية المادية منها والمعنوية التي تشجع العاملين بالمدع الدراسة هي وض
نظم المعلومات، والعمل على  العامة لحرس الحدود على المساهمة بشكل فعال في استخدام

تفعيل وتحسين مستوى التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة المتعلقة باستخدام التقنية 
 بالمديرية العامة لحرس الحدود.

 م( 2009دراسة )القحطاني،  .5

بعنوان: مدى مساهمة نظم المعلومات اإلدارية في عملية ترشيد القرارات اإلدارية في ديوان 
 لداخلية.وزارة ا

هدفت الدراسة الي التعرف على واقع نظم المعلومات في ديوان وزارة الداخلية بالمملكة 
العربية السعودية والتعرف علي اهم مصادر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االدارية والفرق 
 واالجراءات المستخدمة في الحصول على المعلومات الالزمة، والتعرف على الخطوات التي

استخدم الباحث و يمكن اتباعها لتفعيل دور نظم المعلومات في عملية اتخاذ القرارات االدارية، 
( من 85المنهج الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة لجمع البيانات، وتألفت عينة الدراسة من )

همها ان مصادر أ نتائج  عدة المسئولين عن اتخاذ القرارات االدارية. وتوصل الباحث الي
لحصول على المعلومات االزم لتخاذ القرارات هي االنظمة واللوائح والقوانين، والتقارير الرسمية، ا

واهم الخطوات التي يمكن اتباعها لتفعيل دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات هي: تدريب 
 العاملين على استخدام التقنية، واستخدم التقنية الحديثة في جمع وتخزين المعلومات.

 م(2009، اسة )زباردر  .6

بعنوان: التكامل بين نظم المعلومات اإلدارية ونظام إدارة الجودة الشاملة وأثرها على أداء 
 بابل.-المنظمة دراسة ميدانية في شركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية

دة هدفت الدراسة إلى تحديد مجاالت استفادة نظام المعلومات اإلدارية من نظم إدارة الجو    
جمع  الشاملة وبالعكس بما يسهم في رفع كفاءة األداء. استخدم الباحث المقابالت واالستبانة في

إحصائية لتحليل البيانات والخروج بالنتائج، وكانت أهم نتائج المعلومات واستخدام أساليب 
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رية في الدراسة أنه يمكن االستفادة من التسهيالت والتقنيات التي يقدمها نظم المعلومات اإلدا
تهيئة البيانات والمعلومات التي يحتاجها نظم إدارة الجودة بالدقة والنوعية والكلفة، فأصل هذه 

لمعلومات المعلومات ذات طبيعية تكرارية وبالتالي فإن المبرر االقتصادي يفرض وجود نظام ا
بمشكالت ن في بناء نموذج رياضي يتمتع بخصائص احتمالية للتنبؤ مككما إن هذه التكرارية ت

الجودة كعنصر من عناصر مجال نشاط الجودة، وتوصل الباحث إلي مجاالت المنفعة المتبادلة 
بين نظام المعلومات اإلدارية ونظام إدارة الجودة الشاملة حيث أنه يحتاج إلي معلومات كمية 

لتسويقية في كافة مراحل تطبيقه منذ بداية تحديد وصياغة الهدف حتى انتهاء الدورة اإلنتاجية وا
والتمويلية للمنتج كما أن  نظام المعلومات اإلدارية في حاجة إلي تطبيق نظم إدارة الجودة 

قعي للشركة. االشاملة حيث إن ذلك يؤدي إلي دقة في إنتاج المعلومات حتى تعبر عن األداء الو 
(، وأوصى الباحث باعتماد أسلوب الجودة في نظم معلومات ضبط الجودة )أسلوب فرق العمل

واالستعانة بالمكاتب الخاصة لتطوير العمل في مجاالت نظم معلومات ضبط الجودة بإضافة 
ملفات أخرى بداًل من اقتصارها على مجاالت محددة، وتدريب المحللين والمبرمجين والعاملين 
وتأهيلهم في دورات تدريبية خارج وداخل العراق ليتمكنوا من التعرف على التعامل مع التقنيات 

 حديثة.ال

 م(2008دراسة )نادر وشيخ ديب وعريف، .7

ة العامة )دراسة ميدانية يمشكالت اإلدار البعنوان: نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل 
 على مديرية المالية في الالذقية(

هدفت الدراسة إلي التعرف على الوضع الحالي الستخدام نظم المعلومات اإلدارية في 
، بط منها بنظم المعلومات االداريةة، وشرح مشكالت االدارة العامة وما يرتمديرية المالية بالالذقي

اضافة الي توضيح اهمية النظم في حل المشكالت ، ووضع اطار مقترح لنظم المعلومات 
فاعلية والنجاح في عمل المديرية االدارية في مديرية المالية بالالذقية بحيث يساهم في تحقيق ال

( .ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ، ان الروتين يعتبر من 289بلغ حجم العينة ) 
اهم اسباب انتشار الفساد االداري في مديرية المالية بالالذقية  ، وان الطريقة اليدوية في  

دي الي كثرة االوراق والسجالت ، كما انه ال يوجد شعور بالرضا من قبل ؤ معالجة المعامالت ت
ات مديرية المالية بالالذقية . كما خلصت الدراسة الي انه يوجد عالقة المراجعين تجاه خدم

ارتباط قوية وطردية بين نظم المعلومات االدارية وجميع المتغيرات التابعة لها )فاعلية العملية 
الرقابية، مراحل وزمن انجاز المعامالت، الطريقة اليدوية ال نجاز المعامالت، سرعة تناقل 
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لمتعاملين(. واوصت الدراسة بضرورة زيادة وعي االدارة بأهمية دور نظم المعلومات، رضا ا
المعلومات االدارية في العمل االداري وما توفره من مميزات مثل السرعة والدقة، كما اوصت 
بضرورة التخطيط لعملية ادخال نظم المعلومات االدارية من خالل توفير االجهزة والبرمجيات 

ين خبراء يدريبية للعاملين في مجال نظم المعلومات المحوسبة وتعالمتطورة، وعقد دورات ت
 ومتخصصين في مجال النظم.

 م(2007دراسة )العزام،  .8

بعنوان: دور شبكات نظم المعلومات ودعم اإلدارة العليا في تحسين وتطوير األداء في وزارة 
 المالية في األردن.

دعم اإلدارة العليا في عملية التطوير دور نظم المعلومات و  على التعرفإلي هدفت الدراسة 
العالقات اإلحصائية بين متغيرات الدراسة المتمثلة  علىوالتحسين المستمرة لألداء، والتعرف 

بترابط شبكات نظم المعلومات ومرونتها. وتعزى عملية دعم اإلدارة العليا في تطوير وتحسين 
العلمي والمستوى الوظيفي ومدة الخدمة األداء إلى المتغيرات الشخصية الجنس والعمر والمؤهل 

مدى العالقة بين متغيرات  علىوعدد دورات الحاسوب. وكذلك تهدف الدراسة إلى التعرف 
الدراسة األربعة السابقة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات، حيت 

وهي عدم وجود عالقة إحصائية . وخلصت الدراسة بأهم النتائج اً موظف (105)تتألف العينة من 
جود عالقة إحصائية بين مرونة و بين ترابط شبكات نظم المعلومات وتطوير وتحسين األداء، و 

شبكات نظم المعلومات ودعم اإلدارة العليا وتطوير وتحسين األداء. بينما أظهرت الدراسة عدم 
عم اإلدارة العليا وتطوير وجود عالقة إحصائية بين ترابط شبكات نظم المعلومات ومرونتها، ود

وتحسين األداء وتعزى إلى المتغيرات الشخصية باستثناء وجود عالقة إحصائية بين المتغيرات 
فعيل ترابط شبكات المعلومات األربعة ومتغير المستوى الوظيفي. وأوصى الباحث بالعمل على ت

فعالة لتوفير المعلومات األقسام والدوائر والمؤسسات ذات العالقة كنوع من االتصاالت البين 
الدقيقة، من اجل العمل على رفع مستويات األداء في القطاع الحكومي، وكذلك العمل على 
تنقية وتفعيل البيئة الثقافية للموظفين للحد من الترهل، واالنسجام مع عمليات التحسين والتطوير 

 المستمر في األداء.
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 الدراسات األجنبية 
 

 (Abugabah-et al.,2010دراسة ) .1

 تصميم نموذج لقياس أثر نظم المعلومات المحوسبة على أداء المستخدمينبعنوان: 

اء أدهدفت الدراسة الي تصميم نموذج جديد لقياس أثر نظم المعلومات المحوسبة على 
كونات المعلومات، الم ربعة عوامل مؤثرة وهي: جودة النظام، جودةأالمستخدم يعتمد على 

، الخصائص البشرية. وعرضت هذه الدراسة معظم نماذج التقييم السابقة مع توضيح ةالتكنولوجي
اوجه التشابه واالختالف بينهما وبين النموذج موضوع التطوير، حيث راي الباحثون أن هناك 
ت ضرورة لتطوير هذا النموذج ليكون نموذجا شامال يسهل عملية فهم أثر استخدام نظم المعلوما

نموذج كعلى اداء المستخدم. هذه الدراسة تعزز استخدام العوامل االربعة السابق ذكرها معا 
للطريقة التي يتم فيها التأثير على أداء  اً واضح اً وفهم اً واحد لعملية التقييم لتعطي تصور 
 المستخدم في الظروف المختلفة.

 (Ben Asscili et. al, 2009دراسة ) .2

 مات الطبية في عملية صنع القرارات في قسم الطوارئ.بعنوان: أثر نظم المعلو 

هدفت الدراسة إلى تقييم مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين عملية اتخاذ القرارات  
الطبية في أقسام الطوارئ التي تعمل في بيئات تتسم بالعمل تحت الضغط الكبير في إسرائيل، 

مادًا على وسائل اإلحصاء المتبعة، مثل ولقد استخدم الباحث تحليل سجالت المرضى، اعت
 .ق من الفرضياتت االنحدار للتحقمل االرتباط، ومعادالاالمتوسطات، ومع ةنر امق

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج اهمها مراجعة معلومات المرضى القديمة في قرارات القبول 
التي يمكن بحثها، لدخول األقسام، كما أنها ساهمت بالتقليل من عمليات القبول المتكررة 

ومراجعة معلومات المرضى القديمة المحلية تساهم في عمليات القبول بشكل أكبر من معلومات 
المرضى القديمة الخارجية، وأن مكونات المعلومات المؤثرة في عمليات القبول تمحورت حول 

ر، المعلومات من عمليات التصويو المعلومات من المجتمع، و معلومات القبول السابقة، 
 معلومات العمليات الخارجية السابقة.و 
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 (Supattra Boonmak , 2007دراسة ) .3

 .تأثير نظم المعلومات اإلدارية على األعمال واإلقتصادبعنوان: 

قياس أثر نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات على كفاءة  إلي هدفت الدراسة
حيث اعتمد على االستبانة لجمع البيانات والعينة  إدارة الشركة، وعلى استراتيجية األعمال فيها.

صلت الدراسة إلى عدة و من مؤسسات مختلفة في تايالند. وت اً تنفيذي اً مدير ( 170)تتألف من 
نتائج أهمها أن نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات تزيد من فاعلية المنظمة وكفاءة 

وأنه كلما كان االعتماد على المعلومات أكثر كلما زادت أدائها وتحسن العمل االستراتيجي فيها، 
الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات، وأنه كلما زاد االعتماد على نظم المعلومات اإلدارية 
وتكنولوجيا المعلومات كلما زادت كفاءة المنظمة وزادت فعاليتها، وكلما تحسنت ثقافة العاملين 

 ته.في المؤسسة نحو كفاءة األداء وفعالي

 الدراسات التي تناولت احلوكمة اإلدارية وعناصرها -اا ثاني
 الدراسات احمللية 

 

 م(2014، دراسة)دياب .1

 .ة والمصارف اإلسالمية في فلسطينيبعنوان: واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسس

ة في المصرف االسالمي يهدفت الدراسة الي معرفة واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسس
الفلسطيني والمصرف االسالمي العربي في قطاع غزة ، ومدي وضوح الهيكل التنظيمي 

ن ودور مجلس االدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية التي تواجه المصارف يللمصرفي
غزة وسبل تحسينها ، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االسالمية العاملة في قطاع 

( موظفًا حيث 80التحليلي ، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات وتألفت عينة الدراسة من )
نها ان توفر تطبيقا أيش والتي من شتهمية التدقيق والتفأ هي و  ،توصلت الدراسة الي أهم النتائج

ت آحدد للتعويضات والحوافز والمكافاإلضافة الي توفر نظام مالمساءلة والنزاهة، ب أعادال لمبد
جور واضح يتم بالعدالة والموضوعية أفي المصارف. وأوصت الباحثة بضرورة ايجاد هيكل 

ء الموجود في توفير المعيشة، والعمل على معالجه البطبشكل مقبول وربطه بمعدالت غالء 
 المعلومات الالزمة للمستفيدين.
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 م(2013، دراسة )مطير .2

 بعنوان: واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري في الوزارات الفلسطينية.

داء االداري هدفت الدراسة ال التعرف علي واقع تطبيق كل من  معايير الحكم الرشيد ، واأل   
الداري للوزارات في الوزارات الفلسطينية وواقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء ا

الفلسطينية ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدم االستبانة لجمع البيانات 
يتم  نأنتائج التي توصلت لها الدراسة ( موظفا وأهم ال 376، وكانت عينة الدراسة تتألف من ) 

% ( بصفة 67.84ي ) غزة حوال تطبيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية في قطاع
عالقة ارتباطية موجبة بين معايير الحكم الرشيد واالداء االداري في الوزارات  عامة، ووجود

 ومواكبة وأوصي الباحث بضرورة تبني ونشر معايير الحكم الرشيد الفلسطينية بمحافظات غزة.
المعلومات  معاييرها ومؤشراتها لتصبح نهجا مؤسسيا والعمل على تطوير وتحديث شكلية نظم

لكي تربط جميع اجزاء الوزرات ببعضها البعض وتوفير المعلومات لكافة افرادها ليتسنى 
بداء إتشجيع على الالمشاركة في اداراتها والعمل على رفع مستوي المشاركة للموظفين وضرورة 

تعزيز ي وتقديم المقترحات بما يضمن تطوير العمل، وتعزيز مفهوم الشفافية في الوزارات، و أالر 
 العمل بروح المسئولية تجاه الصالح العام للموظفين.

 م(2011دراسة )حرب، .3

 بعنوان: واقع الشفافية االدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها لدى اإلدارة العليا 
فلسطينية بقطاع غزة، وتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات في الجامعات ال

جراءات  المبحوثين بين نظم المعلومات، واالتصال اإلداري، والمساءلة اإلدارية، والمشاركة، وا 
العمل على تطبيق الشفافية اإلدارية في تلك الجامعات. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

موظف. وكانت ( 410) على االستبانة من أدوات جمع المعلومات، وطبق التحليلي، واستخدمت
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام 
المبحوثين حول واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في مجاالت االتصال اإلداري، 

جرا ءات العمل، والشفافية اإلدارية تعزى إلى الجامعة ولصالح والمساءلة اإلدارية، والمشاركة، وا 
جامعة األزهر، وأظهرت الدراسة وجود التزام بممارسة الشفافية اإلدارية بدرجة مقبولة لدى 
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اإلداريين واألكاديميين ممن يشغلون مناصب إدارية في الجامعات الفلسطينية. وأوصى الباحث 
بكل متغيراتها لتصبح نهجًا مؤسسيًا يسهم في بناء منظومة بتبني ونشر مبدأ الشفافية اإلدارية 

قيمية تدعو إلي النزاهة من خالل االنفتاح على المستويين الداخلي والخارجي للجامعات، والعمل 
على إعادة النظر بصياغة األنظمة واللوائح التي يكتنفها بعض الغموض أو التعقيد والعمل على 

وصى بأن تعمل أة مفهومة ومتكاملة وغير قابلة للتأويل كما إعادة تبسيطها وصياغتها بطريق
الجامعة بشكل أكبر على إصدار قوانين جديدة تضمن للعاملين حقوقهم انعكاسًا لقيم العدالة 

جعة األنظمة والقوانين اوالنزاهة التي تتبناها الجامعة في تعامالتها، ولهذا ينبغي أن تقوم بمر 
المحيطة، والتركيز على دور القيادات العليا في الجامعات  بشكل دوري لمواكبة المستجدات
 الفلسطينية لدعم مبدأ الشفافية.

 م( 2011دراسة )موسى،  .4

 بعنوان: االصالح االداري في الوزارات الفلسطينية ودوره في تعزيز الحكم الرشيد. 

زارات هدفت الدراسة التعرف على دور االصالح االداري في تعزيز الحكم الرشيد في الو 
الفلسطينية، والتعرف على واقع الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية، حيث استخدم الباحث 

ومديرة في  ( مديراً 325المنهج الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات وعينة الدراسة تتألف من )
ة ايجابية هم النتائج التي توصل لها الباحث ان هناك عالقأ و  السلطة الوطنية الفلسطينية.وزارات 

بين عمليات االصالح االداري والحكم الرشيد، وان عمليات االصالح االداري والحكم الرشيد 
برامج التطوير واالصالح ت الدراسة بضرورة االستمرار في يسيران جنبا الي جنب. واوضح

نصر واستقطاب الكفاءات والمهارات الالزمة لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج، وضرورة االهتمام بالع
 البشري والمشاركة بين جميع االطراف.

 م(2010دراسة )الحليبية، .5

بفاعلية االداء وعالقتها الية الفلسطينية مبعنوان: واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في وزارة ال
 من وجهة نظر الموظفين.

هدفت الدراسة الي التعرف علي واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في وزارة المالية 
ة الدراسة نلف عيتأنية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي واالستبانة لجمع البيانات وتالفلسطي
نتائج اهمها ان واقع تطبيق مبادئ الحكم عدة . حيث توصلت الدراسة الي اً ( موظف234من )

الرشيد وعالقته بالفاعلية كانت متوسطة وان وزارة المالية تعمل على تطبيق الشفافية بشكل 
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ة. حيث اوصت الباحثة بضرورة ان تعمل وزارة المالية يائج المتعلقة بالمساواة متدننسبي والنت
على تطوير اداءها وتحقيق العدالة مع الموظفين دون تمييز، ووضع مقاييس واضحة لتقييم اداء 

 جميع الموظفين في الوزارة.

 م( 2010دراسة )الحسن،  .6

بوية والعالقة بينهما لدى مديري المدارس بعنوان: درجتا المساءلة والفاعلية اإلدارية التر 
الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين في 

 مديريات التربية والتعليم.

الفاعلية االدارية التربوية والعالقة بينهما و المساءلة  يدفت الدراسة الي التعرف علي درجته
ومديراتها الثانوية. حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي لدي مديري المدارس الحكومية 

( من العاملين في اقسام االدارة 245لف عينة الدراسة )تأواستخدام االستبانة لجمع البيانات، وت
المدرسية. وتوصلت الدراسة الي اهم النتائج بان تقديرات افراد عينة الدراسة لدرجة المساءلة 

ومديرات المدارس الحكومية الثانوية جاءت مرتفعة بشكل عام، االدارية التربوية لدي مديري 
ووجود ارتباط ايجابي بين درجة تطبيق المساءلة االدارية والفاعلية االدارية لدي مديري ومديرات 
المدارس الحكومية الثانوية واوصي الباحث بتطوير وصف وظيفي واضح حتي يتمكن المديرون 

للمساءلة االدارية للحد من تكرار االخطاء والتميز في  من معرفة السلوكيات التي تعرضهم
العمل، واحسان التعامل مع الرؤساء وضرورة قيام المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها بطرح 
 مساقات ذات صلة بالمساءلة االدارية حتي تصبح من االمور المعروفة لغالبية افراد المجتمع .

 م( 2008دراسة )الداعور،  .7

 دى تطبيق معايير الحوكمة في بلديات الضفة الغربية.بعنوان: م

هدفت الدراسة الي توضيح مفهوم الحوكمة الجديدة ومعاييرها، وقياس مدي تطبيق معايير 
منهج التحليلي، واالستبانة في استخدم الباحث الو الحوكمة االدارية في بلديات الضفة الغربية، 

هم نتائج الدراسة ان مستوي تطبيق أ وكانت  اً عضو ( 276لف عينة الدراسة )تأبيانات، وتالع جم
وصي الباحث بضرورة وجود أ. و اً يدة في بلديات الضفة الغربية كان متوسطمعايير الحوكمة الجد

هيئة حكومية تعني بمتابعة وممارسة وتنفيذ معايير الحوكمة، والعمل علي اعتماد معايير خاصة 
عزيزها بين اعضاء المجلس البلدي وتعزيز مبدا الحوكمة في فلسطين، ونشر ثقافة الحوكمة وت

 الشفافية.
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 الدراسات العربية 
 

 م(2014دراسة)خديجة، .1

بعنوان: دور حاضنات األعمال التكنولوجية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبني 
 لة.ورق –نظام الحوكمة دراسة حالة مشروعين في الحاضنة التكنولوجية 

هدفت الدراسة إلى معرفة كيف تقوم حاضنات األعمال بإنشاء المؤسسات الصغيرة 
تتبنى نظام الحوكمة، ومعرفة الدور الذي تؤديه حاضنات األعمال التكنولوجية التي والمتوسطة 

في دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خالل الدراسة التي أجرتها الباحثة 
 ةريع المنتسبة للحاضنة التكنولوجيلة حيث استهدفت مشروعين من بين المشافي حاضنة ورق

بورقلة. حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكذلك منهج دراسة الحالة فيا يخص مشروع 
تحفة مشروع صديق الطاقة. وكانت أهم نتائج الدراسة أن الحاضنة التكنولوجية بورقلة بالتعاون 

ومعاهد متخصصة تقدم مجموعة من الخدمات )التسييرية، دراسة مع أساتذة من الجامعة 
السوق، تنمية الموارد البشرية(، وانتقال المعلومات داخل المؤسسة وتحسين األداء الكلي 
للمؤسسة األمر الذي سيسمح لهذه األخيرة بوضع األسس الالزمة لتطبيق الحوكمة. وأوصت 

حامل المشروع، وتوفير أماكن تدريب متخصصة  الباحثة بتوفير مكاتب مجهزة بكل ما يحتاجه
وتنمية المهارات والقدرات لدى حامل المشروع، ورفع كفاءة العاملين بالحاضنة وتبنى سياسة 

ن البعد الكمي للعمالة، واالستفادة في المقابل االبتعاد عو كفاءة العنصر البشري والتأكيد عليها 
 يات التدريب المتاحة في المجتمع.من إمكان

 م(2013دراسة )رمزي،  .2

بعنوان: اإلدارة بالشفافية لدى مديري مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة من وجهة 
 نظر المديرين والمشرفين.

درجة تطبيق اإلدارة بالشفافية من وجهة نظر مديري على  هدفت الدراسة التعرف 
بين  شف عن الفروق اإلحصائيةومشرفي مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، والك

استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق اإلدارة بالشفافية وفقًا لمتغيرات )الخدمة، متوسطات 
المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، المنطقة التعليمية(. واتبع الباحث المنهج الوصفي، واستخدم 

( مشرفًا تم 260مديرًا، وعلى )( 14االستبانة لجمع البيانات، وكانت عينة الدراسة تتألف من )
اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية. وكانت أهم النتائج إن درجة تطبيق اإلدارة بالشفافية لدى 
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ن كبيرة، و ن التربويو المكاتب أنفسهم والمشرف والتربية والتعليم كما يدركه مدير مديري مكاتب 
ب التربية والتعليم، والمشرفين التربويين، وتبين وجود فروق دالة إحصائية بين تقدير مديري مكات

حول تطبيق اإلدارة بالشفافية، وأبعادها وفقًا للمسمى الوظيفي لصالح تقدير مديري مكاتب 
التربية والتعليم مقابل تقدير المشرفين التربويين. وأوصى الباحث بالعمل على تعزيز الممارسات 

 نته من مجاالت متعددة.اإلدارية فيما يتعلق بموضوع الشفافية وما تضم

 م(2010دراسة )السبيعي،  .3

بعنوان: دور الشفافية والمساءلة الحكومية في الحد من الفساد االداري في القطاعات 
 الحكومية.

هدفت الدراسة الي التعرف علي مستوي التزام القطاعات الحكومية بمدينة الرياض بتطبيق 
ي الشائعة في القطاعات الحكومية ، ومعرفة اهم الشفافية واستنباط مستوي انماط الفساد االدار 

المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ، واستخدم الباحث 
وكانت  دافر أ( 503المنهج الوصفي ،واالستبانة لجمع البيانات  حيث تألفت عينة الدارسة من )

الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق التزام القطاعات  ى اهم نتائج الدراسة ان مستو 
حرص القطاعات الحكومية علي تحديث انظمتها وتشريعاتها إلزالة  ى مستو من خفض يالشفافية 

هم توصيات تطبيق الحكومة ة. ومن أ عالنها تعتبر متوسطا  الضبابية عنها و و الغموض 
بعد، ووضع الخطط االستراتيجية االلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمة عن 

الملزمة بتطبيق الشفافية والمساءلة علي مستوي جميع القطاعات الحكومية ومساءلة القيادات 
المساءلة وتبسيط عن تنفيذها، وتحديث االنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد االداري و 

 اجراءات العمل. 

 م(2010دراسة )الطراونة والعضايلة،  .4

 أثر تطبيق الشفافية على مستوي المساءلة االدارية في الوزارات االردنية.  بعنوان:

تطبيق الشفافية علي المساءلة االدارية في الوزارات االردنية ، أثر هدفت الدراسة الي معرفة 
استخدما االستبانة لجمع البيانات وتألفت عينة و حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي ، 

موظفا وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج ان تطورات افراد عينة ( 661الدراسة من )
الدراسة لكل درجة تطبيق الشفافية ومستوي المساءلة االدارية في الوزارات المبحوثة كانت 
متوسطة ، ووجود اثر ذي داللة احصائية لدرجة تطبيق الشفافية بمجاالتها المختلفة علي 

وزارات المبحوثة وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات اهمها مستوي المساءلة االدارية في ال
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ضرورة العمل علي تعزيز مفهوم الشفافية في الوزارات المبحوثة ، لحالها من دور ايجابي في 
تهيئة البيئة المالئمة لتحسين مستوي المساءلة االدارية وزيادة فعاليتها اعتمادا علي الشفافية في 

 مختلف المجاالت.
 م( 2007لطشة، دراسة )ا .5

بعنوان: درجة االلتزام بالشفافية االدارية في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت من 
 وجهة نظر العاملين فيها.

هدفت الدراسة إلي التعرف على درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية والتعليم  
الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت في دولة الكويت من وجهة نظر الموظفين، واستخدم 

( فردًا من موظفي وزارة التربية والتعليم لدولة الكويت وتم اختيارهم 280عينة الدراسة من )
بالطريقة العشوائية، حيث توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها أن درجة االلتزام بالشفافية 

إحصائية في درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية  اإلدارية متوسطة، وأن هناك فروقًا ذات داللة
ن حملة مؤهل ثانوي ومؤهل بكالوريوس لصالح حملة الثانوي، يتعزى إلي متغير المؤهل العلمي ب

 يوهناك فروقًا ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية تعزى إلي متغير الخبرة ف
جراءات وآل  10إلي  5يات العمل، واالتصال بين أصحاب الخبرة) من مجال األداء والتقييم، وا 

سنوات، ووجود فروق  10سنوات لصالح أصحاب الخبرة أكثر من  10سنوات( و) أكثر من 
جراءات وآليات العمل، واالتصال بين أصحاب  ذات داللة إحصائية في مجال األداء والتقييم، وا 

 10لصالح أصحاب الخبرة أكثر من  سنوات 10سنوات( و) أكثر من  10إلي  5الخبرة) من 
سنوات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية تعزى إلي متغير 

حاب وظيفية فنية الوظيفة بين أصحاب وظيفة فنية أو إدارية وفنية مساعدة ومعاونة لصالح أص
 مساعدة ومعاونة.

 الدراسات األجنبية 
 

 (Huque, 2011دراسة ) .1

 بعنوان: دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد من اآلليات البيروقراطية.

التعرف على ترتيبات المساءلة في بنغالدش والوقوف على نقاط القوة  إلى هدفت الدراسة
مكانات التحسين. وخلصت الدراسة إلي نتائج أهمها أن النظام اإلداري يحتكم  إلى والضعف وا 

جراءات معقدة ودعم مؤسساتي ضعيف، وآليات المساءلة الداخلية في المنظمات  قواعد وا 
اإلدارية غير فعالة، وزيادة أهمية المطالبة بالمساءلة بعد أن سعت األساليب الحديثة في اإلدارة 
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 هإلي تعزيز تمكين المديرين من إدارة المؤسسات لتحقيق األهداف المرجوة. وأوصى الباحث بأن
ينبغي العمل بجدية نحو تعزيز آليات المساءلة الخارجية لضمان الحكم الصالح في بنغالدش، 
وينبغي تعزيز القيم المرتبطة بالديمقراطية مثل سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، وانتخابات حرة 

 ونزيهة بهدف تطوير نظام المساءلة.

 ( Li-Chiu Chi, 2009دراسة ) .2

 التنبؤ بأداء المؤسسة؟ة واإلفصاح بعنوان: هل يمكن للشفافي

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر االختالف في مستوى جودة الشفافية واإلفصاح على أداء 
مت وهي حجم المؤسسة، وعمر المؤسسة المنظمات في تايوان، وتناولت الدراسة ثالثة متغيرا

التصنيف في ممارسة  والنفوذ المالي لها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الشركات ذات
الشفافية واإلفصاح عن المعلومات كان أداؤها أفضل، وهناك ارتباط عكسي بين جودة ممارسات 
اإلفصاح وحجم عمر المؤسسة، وارتباط ايجابي بين األداء الكلي للشركات مع جودة ممارسات 

ة لقياس أداء اإلفصاح عن المعلومات. وأوصى الباحث بضرورة استخدام التغذية الراجعة المرتد
الشركات والوقوف على اإليجابيات وتعزيزها، واكتشاف نقاط الضعف والتغلب عليها، وتمكين 
جميع المساهمين من االطالع على المعلومات والبيانات في حينها وبمصداقية عالية بهدف 

 تحسين عمليات اتخاذ القرارات الحساسة في الشركة.

 ( Kaufman et. al, 2004) دراسة .3

 بعنوان: "الحوكمة والمدنية"

هدفت الدراسة في إيجاد عالقة بين الحوكمة في البلديات وما بين متطلبات العولمة 
المتمثلة في شبكة االتصاالت وخدمات اإلنترنت والمواصالت، وذلك من خالل قياس جودة 

( مدينة 412من )حيث تم جمع البيانات  الخدمات والبنية التحتية التي تقدمها البلدية للمواطنين،
وتوصلت الدراسة بنتائج أهمها أنه توجد عالقة بين الحوكمة في البلديات وبين حول العالم، 

متطلبات العولمة ) شبكة االتصاالت، وخدمات اإلنترنت، والمواصالت( وينعكس ذلك على 
عية تحسن نوعية الخدمات والبنية التحتية التي تقدمها البلدية للمواطنين، والتحسن في نو 

الخدمات وجودتها كان نتيجة لتحسن أنظمة المساءلة والمحاسبة المتبعة في البلديات، وأكدت 
 الدراسة بوجود عالقة طردية ما بين التكنولوجيا والحوكمة وأداء البلديات.
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 ( Hepworth, 2003دراسة ) .4

 بعنوان:" حوكمة الشركات في القطاع العام، سلوفينيا" 

لعالقة ما بين حوكمة الشركات وأداء مؤسسات القطاع العام، هدفت الدراسة إلي بحث ا 
ووضعت لهذا الغرض معايير تتمثل في )الشفافية، المساءلة، النزاهة، الكفاءة والفاعلية، الثقة 

همها أنه يوجد عالقة ما بين معايير حوكمة أ نتائج  عدة والتوقعية( وخلصت الدراسة إلى
يث زيادة الكفاءة والفاعلية في إنجاز األعمال وتحسين الشركات ومؤسسات القطاع العام من ح

نوعية التقارير المالية الداخلية والخارجية وتحسين في مستويات الرقابة الداخلية وتحسن في أداء 
 وسلوك الموظفين.

 ( Mclvor, et al., 2002دراسة ) .5

 لعام.بعنوان: تكنولوجيا االنترنت ودورها في دعم الشفافية في مؤسسات القطاع ا

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية تكنولوجيا االنترنت في تحقيق الشفافية في منظمات 
م وأثر ذلك على تفاعل تلك المنظمات مع البيئة المحيطة بشكل عام والمستفيدين االقطاع الع

في طريقة تفاعل منظمات  ملحوظ   ؤدي هذا التغيير إلى إحداث تغير  من خدماتها بشكل خاص ي
طاع العام مع البيئة المحيطة وتحديدًا مع أولئك المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وقد الق

طبقت الدراسة على مؤسسات حكومية في المملكة المتحدة في غضون تسعة أشهر واعتمدت 
أدوات جمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى النتائج  ىحدإلدراسة على المقابالت المهيكلة كا

ظم المفتوحة التي تتميز بها تكنولوجيا االنترنت تعمل على دعم التعاون واالتصال اهمها أن الن
بين الوحدات التنظيمية داخليًا وخارجيًا مع المجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وتمكن تكنولوجيا 
ن  االنترنت منظمات القطاع العام من االستجابة بسرعة أكبر الحتياجات المواطنين، وا 

نظام التكنولوجيا في خدماتها ستواجه عراقيل كبيرة في تحقيق الفاعلية  لم تتبن  ات التي المنظم
وتوصيل الخدمات للمواطنين. وأوصى الباحث بزيادة الطلب على إمكانات الوصول الفوري 
للمنظمات خالل شبكة االنترنت، وينبغي العمل على توعية جميع العاملين في جميع منظمات 

 وجيا االنترنت لتنمية المهارات المطلوبة.القطاع العام بأن تكنول
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 :التعقيب على الدراسات السابقة -ثالثاا 

بالرغم من وجود قصور في الدراسات المحلية، والعربية التي تناولت الحوكمة اإلدارية،  
وتوجهات إيجابية بالنسبة لنظم المعلومات  إال انه يتضح من الدراسات السابقة وجود اهتمام كبير

 اإلدارية في كل من الدراسات المحلية، والعربية، واألجنبية.

 فيما يلي عرض ملخص ألوجه االختالف واالتفاق بين الدراسات السابقة:

كثير من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية أظهرت أهمية نظم المعلومات اإلدارية  .1
ي على تحسين األداء اإلداري وترشيد القرارات وتحقيق المنافسة، مثل وتأثيرها اإليجاب

 كريم، أبو)م(، 2013)المطيري،  ،(م2015 فروانة،)  ،(م2015 الواحد، عبد) :دراسة
 Ben) Asscili ،(abugabah-et al.,2010) ،(م2011 اسماعيل،) ،(م2013
 .م(2004نيم، )غ م(،2007م(، )العزام، 2009)القحطاني، (، 2009

الدراسات المحلية تناولت معايير الحوكمة بشكل عام، دون تخصص بالحوكمة اإلدارية  .2
م(، )الداعور، 2010م(، )الحليبية،2013م(، )مطير، 2014مثل دراسة )دياب،

  م(2008
بعض الدراسات تناولت بعض عناصر الحوكمة اإلدارية، وليس جميع عناصر الحوكمة  .3

م(، 2010م(، )الحسن، 2011)حرب،م(، 2013)رمزي، : اإلدارية مثل دراسة
 )( ،Li-Chiu Chi, 2009)م(، 2010م(، )الطراونة والعضايلة، 2010)السبيعي، 

Mclvor, at al, 2007)، (،م2007 الطشة). 
الدراسات التي درست الحوكمة وعناصرها في وزارة التربية والتعليم والوزارات الحكومية   .4

م 2010م(، )السبيعي، 2010م(، )الحسن، 2011)حرب،م(، 2013)رمزي، : دراسة
 Mclvor, at al  )(، Li-Chiu Chi, 2009)  م(،2010) الطراونة والعضايلة، (، 

 .م(2007) الطشة، ( 2007
يوجد بعض الدراسات التي درست دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة أو  .5

 ,Mclvor، at alم(، )2012 ،)عيطاسم(، 2014)خديجة،: الحكم الرشيد مثل دراسة
2007.) 
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 :ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -رابعاا 

بالنسبة للدراسات السابقة التي تناولت الحوكمة، وجد الباحث أن الدراسات السابقة قد 
حوكمة مثل الشفافية، المساءلة، الفاعلية ولم تناولت معايير الحكم الرشيد وبعض عناصر ال

الدراسات التي تناولت نظم المعلومات  من ناحية أخرى و تتطرق للحوكمة اإلدارية بكاملها. 
اإلدارية تطرقت لدراستها ودراسة أثرها على أداء العاملين، أو أثرها على أداء المنظمات، كما 

اسة خصائص هذه النظم، باإلضافة لذلك وجد درست دورها في صنع القرارات، باإلضافة إلي در 
تفعيل ثقافة الرضا والنزاهة لالباحث دراسة تناولت تكنولوجيا المعلومات ودولة الحكم الرشيد 

من الدراسات التي تناولت الحوكمة  اً والشفافية والرصد. ومن الجدير بالذكر أن الباحث لم يجد أي
 قتها بنظم المعلومات اإلدارية.، وعالارية في وزارة التربية والتعليماإلد

في هذه الدراسة سيتم دراسة موضوع جديد لم يتم التطرق له من قبل وهو دور نظم 
المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم بغزة، حيث سيدرس 

مساءلة، تعزيز سلطة الباحث دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز )المشاركة، الشفافية، ال
القانون، العدل والمساواة، الكفاية والفاعلية، االستجابة، الرؤية االستراتيجية( في وزارة التربية 

غزة، وسيطبق الباحث على فئة الموظفين السبعة  في قطاع  ومديرياتهاالعالي ، والتعليم 
 اليومية.اإلداريين الذين يتعاملون مع نظم المعلومات اإلدارية في أعمالهم 
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 :الفجوة البحثية -خامساا 
 

 الفجوة البحثية للباحثيوضح  (3رقم )جدول 

 باالعتماد على الدراسات السابقة.بواسطة الباحث  ُجِرد  المصدر:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدارسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تناولت معظم الدراسات المحلية -
عالقة نظم المعلومات اإلدارية 
باألداء اإلداري، وبعملية اتخاذ 

 وترشيد القرارات.
الدراسات السابقة تناولت -

 كم الرشيد بشكل عام.معايير الح
عدد قليل جدًا من الدراسات -

 تناولت الحوكمة اإلدارية.
ركزت الدراسات السابقة على -

عدد من المتغيرات شملت 
 الشفافية، المساءلة.

لم تتناول الدراسات السابقة -
تحقيق الحوكمة اإلدارية 

 بعناصرها المختلفة.
من دراسة  ةلم تتطرق أي-

 بيانبالدراسات المحلية 
الحوكمة اإلدارية في وزارة 

 العالي التربية والتعليم
دراسة تربط بين  ةجد أيتو ال -

نظم المعلومات اإلدارية 
بالحوكمة اإلدارية، على حد 

 علم الباحث.

سيركز الباحث في الدارسة -
الحالية على كل عناصر 

 الحوكمة اإلدارية.
ستركز الدراسة الحالية على -

عالي الوزارة التربية والتعليم 
 ومديرياتها بغزة

ستركز الدارسة الحالية على -
ربط نظم المعلومات اإلدارية 

 بتعزيز الحوكمة اإلدارية.
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 : ملخص الفصل الثالث
تناول الباحث في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت جوانب هذه  
المستقل " نظم المعلومات اإلدارية"، والمتغير التابع " الحوكمة اإلدارية" ، حيث  المتغيرالدراسة ب

ت اإلدارية، والجزء الثاني استعرض الباحث في الجزء األول الدراسات التي تناولت نظم المعلوما
من أجزاء  الدراسات التي تناولت الحوكمة اإلدارية، وصنف الباحث الدراسات في كل جزء

الباحث قصورًا في الدراسات وجد  ) محلية، عربية، أجنبية (، حيث الدراسة لثالثة تصنيفات
اإلدارية والحوكمة التي تناولت الحوكمة اإلدارية، والدراسات التي ربطت بين نظم المعلومات 

أوجه االستفادة  وفي ختام الفصل عقب الباحث على الدراسات السابقة، حيث أوضح اإلدارية.
واالختالف واالتفاق بينها، كما بين الباحث ما يميز هذه الدراسة، وتحديد الفجوة البحثية، وأكد 

ت اإلدارية بتعزيز الباحث أن هذه الدراسة هي األولى على حد علمه التي تربط نظم المعلوما
 الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي.



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 الفصل الرابع
 اإلجراءات املنهجية

 للدراسة

 

 

 

مقدمة 

 منهج الدراسة. -أولا 

 جمتمع الدراسة. -ثانياا 

 عينة الدراسة. -ثالثاا 

 أسلوب مجع البيانات. -رابعاا 

 .نسبة السرتداد -خامساا 

 خطوات اعداد أداة الدراسة ) الستبيان( -سادساا 

 حمتويات أداة الدراسة ) الستبيان( -سابعاا 

 تصحيح أداة الدراسة )الستبيان( -ثامناا 

 أداة الدراسة )الستبيان(صدق وثبات  -تاسعاا 

 التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة. -عاشراا 

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف  -احلادي عشر
 .الدراسة

 ت الباحث.هالصعوبات التي واج -الثاني عشر
.ملخص الفصل الرابع 
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 ةـــــمقدم

جراءاته الدراسةتعتبر منهجية   ايتم من خاللهالبحث، حيث أنه  رئيسيًا في مجاالً  اوا 
إلحصائي صول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اوالحالجانب التطبيقي  التركيز على

ق يوبالتالي تحق ،الدراسةالمتعلقة بموضوع  األدبياتتفسيرها في ضوء و  ،توصل إلى النتائجلل
 .الدراسة، واالجابة على تساؤالتها واختبار فرضياتهاأهداف 

في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للبحث. وقد تمّثلت هذه اإلجراءات  وقد استعرض الباحث
 اةأدإعداد  ،البحث وأسلوب جمع البيانات مجتمع تحديد، راسةالدمنهج )أسلوب( في تحديد 

أساليب وتحديد ، وثباتها الدراسةصدق أداة )االستبانة( وتصحيحها. باإلضافة لدراسة  الدراسة
 .الدراسةاالحصائي التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات  التحليل

 الدراسة منهج -أولا 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة   

تتضمن عددًا من المناهج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعية والميدانية، كما أن هذا 
المنهاج من أكثر المناهج استخدامًا في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب 

ة موضوع الدراسة، حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على أساس تحديد خصائص الظاهر 
الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها وما إلى ذلك من 
جوانب تدور حول مشكلة أو ظاهرة معينة بهدف فهم مضمونها والتعرف على حقيقتها في أرض 

يعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز  الواقع، وبشكل عام
على معلومات كافية ودقيقة عن موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة وذلك من أجل 
الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية 

 (.46: 1999بيدات وآخرون، )ع (.96: 1981للظاهرة )عميرة، 
دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز "وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة 

 الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي"
 جمتمع الدراسة -ثانياا 

 العاملين في وزارة التربية التعليم لتعليموزارة التربية وا موظفي يتكون مجتمع الدراسة من
) مديرية الشمال، مديرية غرب غزة، مديرية شرق غزة، مديرية  المنتشرة في قطاع غزة ومديرياتها

والذين يستخدمون نظم  ،الوسطى، مديرية خانيونس، مديرية شرق خانيونس، مديرية رفح(
 المعلومات اإلدارية أثناء عملهم. 
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 والتعليم التربية وزارة في العاملين للموظفين التمثيل ونسبة الدراسة، مجتمع (4رقم ) جدول
 غزة في ومديرياتها

 نسبة التمثيل مجتمع الدراسة المديرية م

 %23.9 275 غزة-وزارة التربية والتعليم 1

 %14.1 161 مديرية الشمال 2

 %13.6 157 مديرية غرب غزة 3

 %13.3 153 غزة مديرية شرق 4

 %10.4 119 مديرية الوسطى 5

 %10.6 122 مديرية خانيونس 6

 %5.7 64 مديرية شرق خانيونس 7

 %8.3 95 مديرية رفح 8

 %100 1146 المجموع 

 (33-32م( وزارة التربية والتعليم العالي:) ص2015: الكتاب اإلحصائي )رلمصدا
%( ويرجع ذلك لكثرة 23.9لدراسة للوزارة وهي )ويالحظ الباحث أن النسبة األكبر من مجتمع ا

 الدوائر واألقسام والوحدات داخل الوزارة.
 عينة الدراسة -ثالثاا 
إن أساليب المعاينة اإلحصائية ُتستخدم لسحب عينة دراسة من مجتمع ما، لدراسة ظاهرة      

ان عدد هذه العوامل واألسباب يجب أن ُيراعى في كيمعينة بكافة عواملها وأسبابها، ومهما 
النتائج أيضًا ممثلة وغير متحيزة، وبالتالي فإنه اختيار العينات أن تكون ممّثلة للمجتمع لتكون 

 يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة.
( 289ولتحقيق أهداف الدراسة سيقوم الباحث باختيار عينة ممثلة من مجتمع الدراسة بحجم )

مدخل رابطة التربية األمريكية لـ كيرجسي ومورجان وذلك وفقًا لقانون معادلة موظف، 
(Kergcie & Morgan 1970 لتحديد حجم العينة المناسب الذي يمثل مجتمع الدراسة )

 :أفضل تمثيل، وذلك وفق الصيغة الموضحة أدناه
 

𝑛 =
𝜒2𝑁𝑃(1 − 𝑃)

𝑀𝐸2(𝑁 − 1) + 𝜒2𝑃(1 − 𝑃)
 

 حيث أن: 
n جم العينة المطلوب.: ح 
N .حجم مجتمع البحث : 
P  0.5: مؤشر السكان أو نسبة المجتمع واقتراح كيرجيسي ومورجان ان تساوي. 
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ME  0.05: نسبة الخطأ الذي يمكن التجاوز عنه وأكبر قيمة له. 
𝜒2    :  = أو مستوى داللة  0.95عند مستوى ثقة =  3.86قيمة مربع كاي بدرجة حرية واحدة

0.05. 

، والجدول من مديريات الوزارة وبما فيهم مقر الوزارة م الباحث باختيار عينة عشوائية طبقيةاوق
حيث ، مية في قطاع غزةيالمديريات التعلفي حجم المجتمع الكلي وحجم العينة يوضح ( 5)رقم 
وفق  المطلوب من كل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة )المديريات( تحديد حجم العينةتم 
 :التاليةاإلحصائية معادلة ال

ni = (Ni ÷ N )× n 
 أنحيث 

N : 1146تمثل حجم المجتمع الكلي وهي 
: Ni عدد الموظفين في كل مديرية( حجم كل طبقة( 

n  (.289ويبلغ ) حجم العينة المطلوب: إجمالي 
: ni .حجم العينة في كل طبقة 
 غزة في ومديرياتها والتعليم التربية وزارة في العاملين بالموظفين المتمثلة الدراسة وعينة مجتمع(5رقم ) جدول

 حجم العينة نسبة التمثيل العدد الكلي المديرية م

 69 %23.9 275 غزة-وزارة التربية والتعليم 1

 40 %14.1 161 مديرية الشمال 2

 39 %13.6 157 مديرية غرب غزة 3

 39 %13.3 153 مديرية شرق غزة 4

 31 %10.4 119 مديرية الوسطى 5

 31 %10.6 122 مديرية خانيونس 6

 16 %5.7 64 مديرية شرق خانيونس 7

 24 %8.3 95 مديرية رفح 8

 289 %100 1146 المجموع 

ِرَد بواسطة :المصدر  م( وزارة التربية والتعليم العالي2015الكتاب اإلحصائي )الباحث باالعتماد على  ج 
 :ع البياناتأسلوب مج -رابعاا 
 الباحث على نوعين من المصادر لجمع البيانات وهي: واعتمد

: وذلك من خالل مراجعة المراجع العربية واألجنبية ومنها: الكتب، الدوريات، المصادر الثانوية
المنشورات، الرسائل العلمية، المجالت العلمية، المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت ذات 

 الدراسة وأي مراجع أخرى تسهم في إثراء الدراسة.العالقة بموضوع 
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: نظرًا ألن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على دور نظم المعلومات المصادر األولية
عتمد الباحث استخدام ا اإلدارية بالحوكمة اإلدارية، والتباع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

، وتعتبر من أفضل اً وات البحث العلمي استخداماالستبانة كأداة لهذه الدراسة، وهي أكثر أد
سنوي، )الكتاب اإلحصائي ال ( موظف1146جمع المعلومات عن مجتمع الدراسة)لالوسائل 
ستخدم امتها لهذه الدراسة من حيث الجهد واإلمكانات، ء(، وكذلك بسبب مال32: 2015

 Statistical Package for Social ستخدم برنامج ا الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة، كما

Sciences (SPSS)  لحصول على نتائج موضوع الدراسة.ل 

  نسبة السرتداد -خامساا 
تم استرداد  ،بعد االنتهاء من عملية جمع البيانات واسترداد االستبانات التي تم توزيعها     

( استبانة، ويتضح من ذلك بأن 289ة الدراسة )( استبانة صالحة للتحليل من أصل عين254)
%(، حيث بلغت نسبة 87.9نسبة االسترداد الكلية من اجمالي االستبانات الموزعة بلغت )

%( ونسبة االستبانات المستردة مديرية 95.7االستبانات المستردة من وزارة التربية والتعليم )
%( ومن 84.6يرية شرق غزة )%( ومن مد64.1%( ومن مديرية غرب غزة )92.5الشمال )

%( ومن مديرية شرق خانيونس 77.4%( ومن مديرية خانيونس )93.5مديرية الوسطى )
 %( وتعتبر هذه النسب100%( وكذلك نسبة االستبانات المستردة من مديرية رفح )100)

وممثلة لمجتمع الدراسة ويمكن االعتماد عليها في استكمال إجراءات الدراسة، ويرى  مقبولة
% تعتبر نسبة مقبولة ويمكن االعتماد 50% أو 40البعض أن نسبة االسترداد التي تزيد عن 

% كحد 30 استرداديعتبر نسبة  ه( فإنSekaran,2000)لما توصل له عليها، كما أنه وفقًا 
يوضح عدد االستبانات الموزعة  في كل من  (6)الجدول رقم  .أدنى مناسبة ألغراض البحث

المستهدفة في قطاع غزة وعدد االستبانات المستردة ونسبة االسترداد لكل  ميةيالتعلالمديريات 
 مديرية من مديريات التعليم العالي.

 االسترداد ونسبة المستردة االستبانات وعدد الموزعة العينة حجم (6) رقم جدول
 تردادنسبة االس االستبانات المسترد االستبانات الموزع المديرية

 %95.7 66 69 غزة-وزارة التربية والتعليم

 %92.5 37 40 مديرية الشمال

 %64.1 25 39 مديرية غرب غزة

 %84.6 33 39 مديرية شرق غزة

 %93.5 29 31 مديرية الوسطى

 %77.4 24 31 مديرية خانيونس

 %100 16 16 مديرية شرق خانيونس

 %100 24 24 مديرية رفح

 %87.9 254 289 اإلجمالي
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 خطوات اعداد أداة الدراسة )الستبانة( -سادساا 
استبانة لدراسة دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة  إلعداد     

ذات العالقة بموضوع الدراسة بمراجعة الدراسات السابقة  التربية والتعليم العالي، قام الباحث
واالستفادة منها في بناء االستبانة الخاصة بدراستها، ومن ثم قام الباحث بإعداد مسودة أولية 

مة فين، حيث تم النقاش معهم حول مالءلالستبانة من أجل تقييمها وذلك بعرضها على المشر 
التعبير عن مضمون البحث، فقرات االستبانة ومتغيراتها لقياس ما وضعت لقياسه وقدرتها على 

بعد مراجعة المشرفين لالستبانة تم إعادة ترتيب مجاالت االستبانة وا عادة صياغة بعض الفقرات 
 ن.فق التعديالت التي أبداها المشرفو و 

( يبين االستبانة في صورتها 12، والملحق رقم )ومن ثم تم تصميم االستبانة في صورتها األولية
ومختصين،  ملة شهادة الدكتوراةحمن المحكمين من ذوي الخبرة من  وعرضها على عدد األولية

 ( يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.11والملحق رقم )
تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة وأخيرًا في ضوء آراء المحكمين تم 

 (.13أو التعديل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم )

 أداة الدراسة )الستبانة( حمتويات -سابعاا 

 :ثالثة مجاالت رئيسيةمن  "االستبانةأداة الدراسة "تكونت      
" البيانات الشخصيةيعبر عن المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة " :األول المجال

المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، عدد  س، العمر،والمتمثلة في )الجن
 .سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي(

" بأبعاده المختلفة ويتكون نظم المعلومات االداريةيعبر عن المتغير المستقل " :الثاني المجال
  .( فقرة25هذا المجال )

التابع بأبعاده المختلفة ضمن أداة الدراسة  " يعبر عن المتغيرالحوكمة االدارية" :الثالث مجالال
 يوضح ذلك. (7)( فقرة. والجدول رقم 42ويتكون هذا المجال من )

 لها المكونة واألبعاد المجاالت على" االستبانة" الدراسة أداة فقرات توزيع يوضح (7رقم ) جدول
 عدد الفقرات البعد المجال

تغير المجال الثاني "الم
 المستقل"

 11 البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية
 7 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية

 7 جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة
 25  أبعاد المجال الثاني ككل: "نظم المعلومات اإلدارية"



  

116 
 

المجال الثالث "المتغير 
 التابع"

 6 المشاركة
 6 الشفافية
 5 المساءلة

 5 العدالة والمساواة
 5 سيادة القانون 
 5 الكفاءة والفاعلية
 5 االستجابة والتوافق
 5 الرؤية االستراتيجية
 42 أبعاد المجال الثالث ككل: "الحوكمة اإلدارية"

 67 مجموع الفقرات 
 

 :داة الدراسة )الستبانة(أتصحيح  -ثامناا 
تعرض  حيثب، نقاط لتصحيح أداة الدراسة 10وفق مقياس مكون من  اً استخدم الباحث تدريج

بدأ مستوى موافقتهم على هذه الفقرات من خالل إفقرات االستبانة على المستجيبين ويطلب منهم 
يدل على  10لدرجة من الرقم ( درجات، بحيث أن اقتراب ا10-1إعطاء درجة تتراوح بين )

يدل على مستوى منخفض من الموافقة أو  1مستوى مرتفع من الموافقة واقتراب الدرجة من الرقم 
 عدم الموافقة.

أداة  من مجاالت ضمن مجالولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد وكل 
 (8)قيمة الوزن النسبي والجدول رقم تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي و حيث الدراسة، 

، متوسط، ، منخفضاستنادًا لخمسة مستويات )منخفض جداً أدناه يوضح مستويات الموافقة 
 مرتفع، مرتفع جدًا(.
 الدراسة ومجاالت وأبعاد فقرات على الموافقة مستويات (8) رقم جدول
 مرتفع جداً  مرتفع متوسط منخفض منخفض جداً  مستوى الموافقة

 – 4.61 4.60 – 2.81 2.80أقل من  الوسط الحسابي
6.40 

6.41 – 
 فأكثر 8.21 8.20

أقل من  الوزن النسبي
28.0% 

28.1 %- 
46.0% 

46.1 %- 
64.0% 

64.1 %- 
82.0% 

 % فأكثر82.1

درجة  وجود على تدل( 2.80) عن تقل التي المتوسطات أن واضحة على داللة يعطي وهذا
جدًا من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جدًا من منخفضة 

 ( فهي تدل على وجود درجة4.60-2.81) بين تتراوح التي المتوسطات أما عدم الموافقة،
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 وأمن الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد  منخفضة
 درجة وجود على تدل ( فهي6.40-4.61) بين تتراوح التي سطاتالمتو  بينما المجاالت،

متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو المجال المقصود، كما أن 
تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة، في  ( 8.20-6.41المتوسطات التي تتراوح بين )

( تدل على وجود درجة مرتفعة جدًا من 8.21ن )حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد ع
المستخدم في الدراسة استنادًا إلى خمس فئات وهذا التقسيم تم تحديده وفق المقياس  الموافقة،
 .ترتيبية
 :)الستبانة( أداة الدراسةوثبات  صدق -تاسعاا 

أسلوبان لقياس مدى جودة أداة الدراسة، حيث يمكن تعريف  اهم صدق وثبات أداة الدراسة
ما وضع لقياسه، حيث أنه يتعلق بالبيانات وتلك الطرق المقياس أن يقيس الصدق على أنه قدرة 

المستخدمة وكيفية اعتبار هذه البيانات دقيقة وصحيحة، وأيضًا يمكن تعريف الصدق على أنه 
ما يراد قياسه لمعرفة مدى إمكانية االستدالل من نتائج  معرفة مدى تمكن االختبار من قياس

االختبار أو من المقاييس األخرى، وأيضًا معرفة درجة تحقيق الهدف الذي استخدم من أجله. 
في حين أن الثبات يعني أنه في حال استخدام باحث آخر لنفس أداة الدراسة تحت نفس 

ي أن الدراسة التي تتمتع بالثبات هي دراسة الظروف سيتوصل لنفس النتائج تقريبًا، وهذا يعن
 (.Javed & Iqbal, 2008: 27)متسقة وجديرة بالثقة أي أنه يمكن االعتماد على نتائجها 

 أ. صدق أداة الدراسة
 المرتبط بالمحتوى )الصدق الظاهري(: صدقال. 1

صدق  اة الدراسة، حيث يعني هذا األسلوبيعد هذا األسلوب الخطوة األولية للتأكد من صدق أد
مفردات االختبار وارتباطها بالظاهرة المقاسة وتمثيلها لجميع الجوانب المفترض قياسها في 

يستخدم هذا األسلوب لمعرفة و كما يعتمد هذا األسلوب على التحكيم الكلي التخميني.  الظاهرة،
للظاهرة المراد االستدالل عليها، اذ يجب أن مدى تمثيل أداة القياس )االستبانة( للنطاق السلوكي 

يكون المحتوى ممثاًل تمثياًل جيدًا لنطاق المفردات الذي يتم تحديده مسبقًا )المجتمع(، فإن ذلك 
يتطلب أدلة منطقية وليست إحصائية وهذا يعتمد على األحكام التقييمية لمجموعة من المحكمين 

وجهة نظرهم في محتويات أداة طلب منهم إبداء ث ويذوي الخبرة والمختصين بالظاهرة قيد البح
دخال التعديالت الالزمة من وجهة نظرهم  .(50: 2005)لبد،  الدراسة وا 

وبناًء على ذلك تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من مختلف الجامعات 
م الباحث وقا ،داة الدراسةأن العديد من التعديالت على و المحكم السادة حيث قدموالتخصصات، 
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ن، و ضوء المالحظات التي قدمها المحكماالستبانة في صياغة  عادوأ  باألخذ بهذه التعديالت
 .خذت االستبانة شكلها النهائيأحتى 

 .صدق األبعاد الفرعية:2
الفرعية المكونة لها  والمجاالت واالبعاديتم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة  

اة الدراسة باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية، حيث يتضح من خالل للتأكد من صدق أد
 الثانيأن معامالت االرتباط على مستوى األبعاد الفرعية للمجال  (9)النتائج بالجدول رقم 

، و "البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية"األول لبعد ل( وذلك 0.593تراوحت بين )
 ."مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية" الثالث لبعدل( وذلك 0.863)

ويتضح أيضًا أن معامالت االرتباط على مستوى األبعاد الفرعية للمجال الثالث تراوحت بين 
"الرؤية بعد الثامن ل( وذلك ل0.923، و )"العدالة والمساواة"بعد الرابع ل( وذلك ل0.828)

 .االستراتيجية"
نظم " الثاني والمتمثل بالمتغير المستقلباط المجال وعلى مستوى المجاالت ككل بلغ معامل ارت

الثالث (، بينما بلغ معامل ارتباط المجال 0.812" بالدرجة الكلية لالستبانة )المعلومات اإلدارية
(، وكانت جميع 0.981" بالدرجة الكلية لالستبانة )الحوكمة اإلدارية" والمتمثل بالمتغير التابع

ويشير ذلك لوجود درجة  0.05ت داللة إحصائية عند مستوى معامالت االرتباط )الصدق( ذا
جيدة من صدق األبعاد الفرعية والمجاالت الرئيسية للبيانات التي تم جمعها من أفراد عينة 

 الدراسة.
 واالبعاد والمجاالت لالستبانة الكلية الدرجة بين( الصدق) االرتباط معامالت (9رقم) جدول
 عيةالفر 

عدد  البعد المجال
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

المجال 
 الثاني

 0.000 *0.593 11 البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية

 0.000 *0.863 7 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية

 0.000 *0.829 7 جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة

 0.000 *0.812 25 أبعاد المجال الثاني ككل: نظم المعلومات اإلدارية

المجال 
 الثالث

 0.000 0.903* 6 المشاركة

 0.000 0.856* 6 الشفافية

 0.000 0.876* 5 المساءلة

 0.000 0.828* 5 العدالة والمساواة

 0.000 0.831* 5 سيادة القانون 
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 0.000 0.895* 5 الكفاءة والفاعلية

 0.000 0.899* 5 االستجابة والتوافق

 0.000 0.923* 5 الرؤية االستراتيجية

 0.000 0.981* 42 أبعاد المجال الثالث ككل: الحوكمة اإلدارية

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

 .صدق االتساق الداخلي:3
الذي د أو المجال البعيقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع 

حساب ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل تنتمي إليه هذه الفقرة، 
الذي تنتمي إليه، وذلك  للبعد أو المجال الكلية درجةالاالرتباط بين درجة كل فقرة و معامالت 

ككل، وفيما يلي عرض لنتائج التحقق من صدق  صدق االستبانةبهدف التحقق من مدى 
 تساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب األبعاد والمجاالت التي تتكون منها.اال

 "اإلدارية المعلومات لنظم األساسية البنية" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (10) رقم جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *0.627 لحاسوب.تتوفر األجهزة اإللكترونية وأجهزة ا 1
 0.001 *0.520 تتناسب األجهزة المستخدمة حاليًا مع طبيعة العمل. 2
 0.029 *0.369 قدرة األجهزة المستخدمة التخزينية مناسبة وتقوم بأغراض الحفظ بكفاءة عالية. 3
 0.001 *0.554 تتوفر البرامج التي تقلل من استخدام التعامالت الورقية. 4
 0.000 *0.711 مج تمكن أكثر من مستفيد باالتصال معًا في وقت واحد.وفر براتت 5

بتحديث طرق الحماية لنظم المعلومات اإلدارية تبعًا للتغيرات الحاصلة برامج  تتوفر 6
 0.000 *0.812 في بيئة التكنولوجيا.

 0.000 *0.602 يتلقى مستخدمو نظم المعلومات التدريب بشكل دوري لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. 7
 0.002 *0.513 تتوفر الشبكات السلكية والالسلكية ألغراض العمل. 8
 0.000 *0.564 تربط شبكة االتصال المستخدمة جميع الدوائر واألقسام. 9

سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات والمعلومات كافية إلنجاز األعمال المطلوبة  10
 0.000 *0.609 .في الوقت المناسب

 0.007 *0.446 يوجد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية استخدام نظم المعلومات. 11
 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

لبنية اأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول " (10)يتضح من خالل الجدول 
، حيث 0.05ية عند مستوى "، جميعها ذات داللة إحصائاألساسية لنظم المعلومات اإلدارية

التي تنص على  الثالثة( للفقرة 0.369تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات البعد بين )
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( 0.812)و "قدرة األجهزة المستخدمة التخزينية مناسبة وتقوم بأغراض الحفظ بكفاءة عالية"
لمعلومات اإلدارية بتحديث طرق الحماية لنظم ابرامج  تتوفر"التي تنص على  السادسةللفقرة 

 ."تبعًا للتغيرات الحاصلة في بيئة التكنولوجيا

 "اإلدارية المعلومات نظم تطبيق مجاالت" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (11) رقم جدول

 الفقرة رقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *0.858 الوظيفي لدى العاملين. تساعد نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء 1

 0.000 *0.874 تساعد نظم المعلومات اإلدارية على تقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في النتائج. 2

 0.000 *0.860 تعزيز روح الفريق الواحد في العمل.نظم المعلومات اإلدارية في  ت ْستخدم 3

 0.000 *0.847 التدريبية. الحتياجاتانظم المعلومات اإلدارية في تحديد  ت ْستخدم 4

 0.000 *0.938 تنبؤ باألزمات المتوقعة.لل اإلدارية نظم المعلومات ت ْستخدم 5

 0.000 *0.903 ترشيد القرارات. اقتراحاتفي وضع اإلدارية نظم المعلومات  ت ْستخدم 6

فيدين من هذه تقلل الفجوة الكبيرة بين العاملين في مجال نظم المعلومات وبين المست 7
 التكنولوجيا.

0.907* 0.000 

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني  (11)يتضح من خالل الجدول 
، 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية"

التي تنص لرابعة ( للفقرة ا0.847تساق لفقرات البعد بين )حيث تراوحت قيم معامالت صدق اال
( للفقرة 0.938و ) "التدريبية االحتياجاتنظم المعلومات اإلدارية في تحديد  ت ْستخدم"على 

 ."لتنبؤ باألزمات المتوقعة اإلدارية نظم المعلومات ت ْستخدم"التي تنص على لخامسة ا

 نظم عن الناتجة المعلومات جودة" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق12) رقم ) جدول
 "اإلدارية المعلومات

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

تعتبر المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية كافية وتغطي جميع جوانب  1
 0.000 *0.817 العمل.

إلدارية في تقديم المعلومات ال تتناقض مع السرعة التي توفرها نظم المعلومات ا 2
 0.000 *0.751 كونها معلومات دقيقة.

 0.000 *0.614 المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية معلومات حديثة. 3
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يمكن االستغناء عن المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية الحالية في   4
 الوزارة.

0.520* 0.001 

ف المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية التجاوزات واالنحرافات في تكش 5
 0.000 *0.889 بيئة العمل.

 0.000 *0.880 تعمل نظم المعلومات اإلدارية بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها وعواقب مخالفتها. 6

العاملين من أداء تمكين  في المعلومات اإلدارية تساعد المعلومات التي تقدمها نظم 7
 أدوارهم وتحمل مسئولياتهم اتجاه العمل.

0.855* 0.000 

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

جودة أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث " (12)يتضح من خالل الجدول 
حصائية عند "، جميعها ذات داللة إالمعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة

( للفقرة 0.520، حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات البعد بين )0.05مستوى 
يمكن االستغناء عن المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية التي تنص على " رابعةال

تكشف المعلومات التي التي تنص على " خامسةال( للفقرة 0.889" و )الحالية في الوزارة
 ".دمها نظم المعلومات اإلدارية التجاوزات واالنحرافات في بيئة العملتق

 "المشاركة" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق13) رقم ) جدول

 الفقرة رقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0000. *0.855 حول رؤية مشتركة. الوزارةيتوفر في الوزارة قيادة قادرة على التفاف  1

 0000. *0.907 هناك تمثيل منظم لجميع المستويات في عملية صناعة القرار. 2

 0000. *0.948 إبداعات وطاقات الموظفين. اإلدارة العليا تشجع 3

4 
عن أسلوب الرقابة  واالبتعادنهج تقديم النصح والمساعدة واإلرشاد  الوزارةتعتمد 

 المحكمة.
0.945* .0000 

5 
اإلدارة بطريقة  إلىليد التنظيمية االنتقال من اإلدارة التقليدية التقاتدعم 

 المشاركة.
0.929* .0000 

 0000. *0.899 تحفز الوزارة العاملين على إبداء الرأي وتقديم المقترحات دون الخوف من النقد. 6

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

 البعد األولالداخلي لفقرات أن معامالت صدق االتساق  (13)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم معامالت 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى المشاركة"

يتوفر في الوزارة "التي تنص على  األولى( للفقرة 0.855بين ) البعدصدق االتساق لفقرات 
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التي تنص على  ةالثالث( للفقرة 0.948و ) "حول رؤية مشتركة الوزارةقيادة قادرة على التفاف 
 ".اإلدارة العليا إبداعات وطاقات الموظفين تشجع"

 "الشفافية" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (14رقم ) جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0000. *0.839 تتبنى الوزارة سياسة التدوير الوظيفي. 1

 0000. *0.921 القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد. تقوم الوزارة بتنمية 2

 0000. *0.669 بداخلها. واالنحرافاتتحمي الوزارة من يكشف التجاوزات  3

4 
تسعى الوزارة لنشر الوعي لدى المواطنين في مجال الشفافية في مختلف مناحي 

 الحياة.
0.940* .0000 

 0000. *0.891 في تعاملهم مع اآلخرين. والوضوح االنفتاحيتبنى المدراء نمط  5

 0000. *0.923 ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير. ايجادتتبنى الوزارة  6

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

 البعد الثانيأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات  (14)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم معامالت صدق 0.05اللة إحصائية عند مستوى "، جميعها ذات دالشفافية"

تحمي الوزارة من يكشف "التي تنص على  الثالثة( للفقرة 0.669بين ) البعداالتساق لفقرات 
تسعى الوزارة لنشر "التي تنص على  الرابعة( للفقرة 0.940و ) "بداخلها واالنحرافاتالتجاوزات 

 ".لشفافية في مختلف مناحي الحياةالوعي لدى المواطنين في مجال ا

 "المساءلة" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (15رقم ) جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
يدرك العاملون في الوزارة بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها وعواقب 

 مخالفتها.
0.779* .0000 

 0000. *0.825 ءات التي يتلقونها.ان بعدالة تطبيق الجز ية لدى العاملهناك قناع 2

 0000. *0.869 يتوفر في الوزارة تدرج في نوع العقوبة بما يتناسب مع نوع المخالفة وتكرارها. 3

 0000. *0.770 المحاباة واللجوء للهيمنة في الوالءات االجتماعية. الوزارةتحارب  4

 0000. *0.682 ء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم.يرفض العاملون اللجو  5

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *
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 البعد الثالثأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات  (15)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم معامالت 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى المساءلة"

يرفض "التي تنص على  الخامسة واألخيرة( للفقرة 0.682بين ) لبعداصدق االتساق لفقرات 
التي  الثالثة( للفقرة 0.869و ) "العاملون اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم

 ".يتوفر في الوزارة تدرج في نوع العقوبة بما يتناسب مع نوع المخالفة وتكرارها"تنص على 

 "والمساواة العدالة" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (16) رقم جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0000. *0.801 حقوق الموظفين بغض النظر عن االنتماء السياسي. الوزارةتحمي  1

 0000. *0.926 .فرص الترقي للموظفين في الوزارة من كال الجنسين متساوية 2

 0000. *0.880 ح المجال للجميع من كال الجنسين للمشاركة في صناعة القرار.يتم إفسا 3

 0000. *0.945 تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الوزارة لكافة فئات المجتمع. 4

 0000. *0.842 توجد في الوزارة ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة. 5

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

العدالة " البعد الرابعأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات  (16)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم معامالت صدق 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى والمساواة

حقوق  الوزارةتحمي "التي تنص على  األولى( للفقرة 0.801بين ) البعداالتساق لفقرات 
التي تنص على  الرابعة( للفقرة 0.945)و "النظر عن االنتماء السياسي الموظفين بغض

 ".تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الوزارة لكافة فئات المجتمع"

 "القانون  سيادة" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (17رقم ) جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0000. *0.919 على الجميع دون استثناء. النظام اإلداري ود يس 1

 0000. *0.916 يتم تطبيق القانون بنزاهة على الجميع في الوزارة. 2

 0000. *0.929 توفر القوانين الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان. 3

4 
قواعد ، الوسطى، والدنيا( على العليا)المختلفة هناك توافق بين المستويات اإلدارية 

 0000. *0.874 التنافس.

 0000. *0.741 .للمواطنينمكتوب ومعلن  شكاوى يوجد في الوزارة نظام  5

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *



  

124 
 

 البعد الخامسأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات  (17)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم معامالت 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى سيادة القانون "

يوجد في "التي تنص على  الخامسة واألخيرة( للفقرة 0.741بين ) البعدصدق االتساق لفقرات 
توفر "التي تنص على  الثالثة( للفقرة 0.929و ) "للمواطنينمكتوب ومعلن  شكاوى الوزارة نظام 

 ".القوانين الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان

 "والفاعلية الكفاءة" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (18) رقم جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0000. *0.940 هناك تطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة. 1

 0000. *0.966 يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق األهداف التنظيمية المحددة. 2

يتم استثمار الموارد المادية المتاحة في سبيل تحقيق األهداف التنظيمية  3
 0000. *0.961 المحددة.

تضع الوزارة السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة في جميع  4
 0000. *0.952 المستويات اإلدارية.

لتكنولوجية تتبنى الوزارة سياسة استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات ا 5
 0000. *0.928 والقدرات اإلبداعية المتنوعة.

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

 البعد السادسأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات  (18)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الكفاءة والفعالية"

التي تنص على  الخامسة واألخيرة( للفقرة 0.928بين ) البعدلفقرات  معامالت صدق االتساق
تتبنى الوزارة سياسة استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات التكنولوجية والقدرات اإلبداعية "

يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة "التي تنص على  الثانية( للفقرة 0.966و ) "المتنوعة
 ".ظيمية المحددةلتحقيق األهداف التن

 "والتوافق االستجابة" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (19رقم ) جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0000. *0.890 توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة موظفيها. 1

 0000. *0.858 ياجات أصحاب المصلحة.تضع الوزارة كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احت 2

 0000. *0.917 تطور الوزارة أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من جودة الخدمة المقدمة للجمهور. 3
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 0000. *0.955 .ظمتيتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل من 4

 0000. *0.911 تطبيق مبدأ التوافق في الوزارة يضمن تحقيق أهدافها. 5

 .0.05عند مستوى  دالة إحصائية*

 البعد السابعأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات  (19)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى االستجابة والتوافق"

 تضع الوزارة"التي تنص على  الثانية( للفقرة 0.858بين ) البعدمعامالت صدق االتساق لفقرات 
التي  الرابعة( للفقرة 0.955و ) "كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة

 ".ظمتيتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل من"تنص على 

 "االستراتيجية الرؤية" بعد لفقرات الداخلي االتساق صدق (20رقم ) جدول

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

مستوى 
 لةالدال 

 0000. *0.934 توجد خطة استراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها. 1

 0000. *0.956 تعمل الوزارة إلى تبنى استراتيجيات إدارية وهياكل تنظيمية مرنة. 2

 0000. *0.951 والجمهور للتنمية اإلنسانية. الوزارةتوجد رؤية استراتيجية توحد منظور  3

 0000. *0.875 ة للوزارة منبثقة من الخطة االستراتيجية.توجد خطة تشغيلية واضح 4

5 
تحقيقها في  إلىيتم اطالع الموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح الوزارة 

 المستقبل.
0.873* .0000 

 .0.05دالة إحصائية عند مستوى *

 البعد الثامنأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات  (20)يتضح من خالل الجدول 
، حيث تراوحت قيم 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الرؤية االستراتيجية"

التي تنص على  الخامسة واألخيرة( للفقرة 0.873بين ) البعدمعامالت صدق االتساق لفقرات 
و  "تحقيقها في المستقبل إلىيتم اطالع الموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح الوزارة "
والجمهور  الوزارةتوجد رؤية استراتيجية توحد منظور "التي تنص على  الثانيةفقرة ( لل0.956)

 ".للتنمية اإلنسانية
 :أداة الدراسة ب. ثبات

 :النصفية التجزئة طريقة. 1
يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث تعتمد هذه الطريقة على 

جزئة الفقرات المراد قياس الثبات لها إلى نصفين، النصف األول يضم الفقرات الفردية والنصف ت
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الثاني يضم الفقرات الزوجية، ومن ثم يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين )أبو هاشم 
(، Spearman-Brown(، ومن ثم يتم تعديله باستخدام معادلة سبيرمان بروان )7: 2006حسن، 
        ادناه يوضح نتيجة ذلك. (21)رقم والجدول 

 النصفية التجزئة طريقة باستخدام الدراسة أداة ثبات (21رقم ) جدول

عدد  البعد المجال
 الفقرات

 معامل االرتباط
 قبل التعديل

معامل االرتباط 
 بعد التعديل

 المجال الثاني
 

 0.874 0.775 11 يةالبنية األساسية لنظم المعلومات اإلدار  .1
 0.972 0.944 7 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية .2
جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات  .3

 اإلدارية في الوزارة
7 0.796 0.888 

 0.947 0.898 25 أبعاد المجال الثاني ككل: نظم المعلومات اإلدارية

 المجال الثالث

 0.967 0.936 6 المشاركة .1
 0.956 0.915 6 يةالشفاف .2
 0.936 0.875 5 المساءلة .3
 0.961 0.922 5 العدالة والمساواة .4
 0.964 0.928 5 سيادة القانون  .5
 0.972 0.944 5 الكفاءة والفاعلية .6
 0.938 0.878 5 االستجابة والتوافق .7
 0.969 0.938 5 الرؤية االستراتيجية .8

 0.988 0.976 42 أبعاد المجال الثالث ككل: الحوكمة اإلدارية
 0.987 0.975 67 االستبانة ككل

 

أن معامل االرتباط المعدل باستخدام معادلة سبيرمان براون  (21)رقم يالحظ من خالل الجدول 
(، حيث تراوحت 0.947" بلغ )نظم المعلومات اإلدارية" الثانيللتجزئة النصفية للمجال 

البنية "األول بعد ل( ل0.874بين ) الثاني معامالت االرتباط المعدلة لألبعاد الفرعية للمجال
مجاالت تطبيق نظم المعلومات " للبعد الثاني( 0.972و )"، األساسية لنظم المعلومات اإلدارية

الحوكمة " الثالث"، كما يالحظ أن معامل ارتباط سبيرمان المعدل لفقرات المجال اإلدارية
 الثالثاط المعدلة لألبعاد الفرعية للمجال حيث تراوحت معامالت االرتب (،0.988" بلغ )اإلدارية
وبشكل " الكفاءة والفاعلية( للبعد السادس "0.972، و )"المساءلة"الثالث بعد ل( ل0.936بين )

(، ونستنتج من خالل 0.987عام يالحظ أن معامل سبيرمان بروان المعدل لالستبانة ككل بلغ )
ا يدلل على وجود درجة عالية من الثبات ذلك أن جميع معامالت االرتباط المعدلة مرتفعة مم
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بأبعاد نظم المعلومات يتعلق في البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد عينة الدارسة فيما 
 .اإلدارية ودورها في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي

 طريقة ألفاكرونباخ:. 2
لفقرات، بمعنى هل جميع فقرات أداة الدراسة داخلي لال تساقالصممت هذه الطريقة كمقياس ل

-0امل التي يقيسها المقياس؟ تتراوح قيمة معامل ألفاكرونباخ بين ))االستبانة( تقيس نفس العو 
كلما زاد االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة واتضح تجانس  1( حيث كلما اقتربت قيمته من 1

ًا فإن كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها المقياس فعندما يكون المقياس متجانس
. حيث تم استخدام معامل ألفاكرونباخ في هذه (George and Mallery, 2003, p.53)المقياس 

الدراسة لقياس الثبات في كل بعد وكل مجال من مجاالت أداة الدراسة "االستبانة" والجدول رقم 
 يوضح ذلك. (22)

 ألفاكرونباخ طريقة باستخدام الدراسة أداة ثبات معامالت (22رقم ) جدول

عدد  البعد المجال
 معامل ألفاكرونباخ الفقرات

 المجال الثاني
 0.792 11 البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية
 0.952 7 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية

 0.868 7 م المعلومات اإلدارية في الوزارةجودة المعلومات الناتجة عن نظ
 0.900 25 أبعاد المجال الثاني ككل: نظم المعلومات اإلدارية

 المجال الثالث

 0.960 6 المشاركة
 0.930 6 الشفافية
 0.844 5 المساءلة

 0.920 5 العدالة والمساواة
 0.921 5 سيادة القانون 
 0.972 5 الكفاءة والفاعلية

 0.943 5 ابة والتوافقاالستج
 0.952 5 الرؤية االستراتيجية

 0.984 42 أبعاد المجال الثالث ككل: الحوكمة اإلدارية
 0.980 67 االستبانة ككل

 

أن ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ حيث نالحظ يوضح الجدول السابق نتائج 
ة بشكل عام لجميع أبعاد ومجاالت االستبانة، معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفع
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نجد أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ  "نظم المعلومات اإلدارية"مستوى أبعاد  أن حيث
( 0.952" و )البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية" األول( للبعد 0.792تراوحت بين )

 الحوكمةعلى مستوى أبعاد وكذلك  ،"ريةمجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدا" الثانيللبعد 
 الثالث( للبعد 0.844نجد أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت بين )اإلدارية 

  ."الكفاءة والفاعلية" السادس( للبعد 0.972" و )المساءلة"
 بلغ "نظم المعلومات اإلدارية" الثانيوعلى مستوى المجاالت نجد أن معامل الثبات للمجال 

(، وبشكل عام 0.984) "الحوكمة اإلدارية" الثالث(، كما بلغ معامل الثبات للمجال 0.900)
(، وتشير جميع 0.980نالحظ أن معامل الثبات الكلي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بلغ )

النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة 
 وعليه يمكن االعتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة. الدراسة،
 التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة -عاشراا 
الختبار الفرضيات، النوع األول نوعين من االختبارات االحصائية  يستخدم اإلحصائيون      
 Non( والنوع الثاني االختبارات الالمعلمية )Parametric Testsختبارات المعلمية )اال

Parametric Testsم االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ا(، ويشترط الستخد
ة كبديل يالمراد إجراء االختبارات اإلحصائية عليها، بينما تستخدم االختبارات الالمعلم

معلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ولكن ذلك يكون فقط لالختبارات ال
( مفردة، بينما العينات التي يزيد حجمها 30في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن )

( مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقًا لما تقره نظرية النهاية 30عن )
( إلى أنه يمكن Geoff Norman,2010, p.31(، كما توصل )111: 2007)ربيع،  المركزية

استخدام االختبارات المعلمية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة 
كبيرًا او صغيرًا، وبغض النظر عن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وفي هذه الدراسة سيتم 

وفقًا للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع استخدام االختبارات المعلمية 
 الطبيعي للبيانات.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة -احلادي عشر
م االجتماعية اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلو      

(Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22 في )التي تم  البياناتوتحليل  معالجة
الوصفية  اإلحصائية هم األساليبوفيما يلي أ  ،)االستبانة( الحصول عليها من خالل أداة الدراسة

  في معالجة بيانات هذه الدراسة: هاواالستداللية التي تم استخدام



  

129 
 

لقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية،  (Spearman-Brown) رتباط سبيرمان بروانمعامل ا
الوسط الحسابي و لقياس الثبات في البيانات،  (Cronbach's Alpha) معامل ألفاكرونباخو 
(Mean)  وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة على الفقرات واألبعاد

للتعرف على مدى  (Standard Deviationاالنحراف المعياري )ولالستبانة، والمجاالت الرئيسة 
انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي، إلى جانب 
المجاالت الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها، 

ر متوسطات اإلجابات على فقرات وأبعاد ومجاالت الختبا( One Sample T-test) اختبارو
معامل ارتباط بيرسون و( التي تعبر عن الدرجة الحيادية، 5.5) عند النقطة االستبانة

( Pearson Correlation Coefficient )  لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة واختبار فرضيات
 one way) االحادي تحليل التباينو ،، ولقياس الصدق بطريقة صدق االتساق الداخليالدراسة

ANOVA في استجابات أفراد الدراسة استنادًا للمتغيرات الديموغرافية "البيانات  ( الختبار الفروق
الشخصية" التي تضم أكثر من مجموعتين )العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى 

ذات  اختبار فرضيات الدراسة وعليه الوظيفي، عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي(
في استجابات أفراد الدراسة ( الختبار الفروق Independent Samples T-test) اختبارو ، الصلة

التكرارات والنسب و، ذات الصلةاختيار فرضيات الدارسة استنادًا لمتغير الجنس وعليه 
(Frequencies & Percentages)  للمستجيبين الديموغرافيةلوصف البيانات. 

 الصعوبات التي واجهت الباحث -عشر الثاني
 .ندرة الكتب والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الحوكمة اإلدارية .1
 عدم تعاون بعض أفراد العينة من حيث قبول تعبئة االستبانة. .2
يير الحوكمة اإلدارية، بنظم الصعوبة في ربط النتائج المتعلقة بعالقة بعض معا .3

المعلومات اإلدارية مع دراسات أخرى نظرًا لندرة الدراسات التي تناولت الحوكمة 
 اإلدارية وعالقته بنظم المعلومات اإلدارية.
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 ملخص الفصل الرابع
جراءاته، حيث أشار ا  لباحث إلي استعرض الباحث في هذا الفصل منهجية الدراسة وا 

اعتماده األسلوب الوصفي التحليلي، حيث أنه أكثر المناهج استخدامًا في دارسة الظواهر 
 راالجتماعية واإلنسانية، وأكثر األساليب مناسبة لموضوع الدراسة، كما وضح الباحث المصاد

 التي استخدمها في الدراسة بنوعيها الثانوية واألولية. 

لي بغزة اتكون من العاملين في وزارة التربية والتعليم العواستعرض مجتمع الدراسة الذي ي
موظفًا، وباستخدام المعادالت اإلحصائية قد حدد الباحث  1146والذي بلغ ومديرياتها السبعة 

. ولقد استخدم الباحث العينة العشوائية الطبقية أداة اً موظف 289حجم العينة المناسبة والذي بلغ 
خالل هذا الفصل الخطوات التي اتبعها إلعداد االستبانة بشكلها  الدراسة " االستبيان" ووضح

وصواًل لتوزيع االستبانة على عينة الدراسة وجمعها، كما و النهائي، بداية من مراجعة األدبيات 
استعرض الباحث الطرق التي تم استخدامها للتحقق من صدق وثبات االستبانة من خالل 

( فردًا، حيث أنه قدم تم استخدام طرق 30مكونة من ) تطبيق االستبانة على عينة تجريبية
الصدق الظاهري، صدق األبعاد الفرعية، وصدق االتساق الداخلي للتأكد من صدق االستبانة، 
بينما تم استخدام طرق التجزئة النصفية، وطريقة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات االستبانة، 

 ، كما أشارت لوجود درجة مرتفعة من الثبات.وأشارت النتائج لوجود درجة مرتفعة من الصدق

كما أوضح الباحث خالل هذا الفصل األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه الدراسة، 
 التي واجهها الباحث أثناء إعداد الدراسة.بتوضيح الصعوبات واختتم الفصل 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل اخلـامس
حتليل البيانات 

 وتفسري النتائج

 

 

مقدمة الفصل 

 الحصائي لعينة الدراسة.الوصف  -أولا 

 نتائج حتليل جمالت وأبعاد الدراسة. -ثانياا 

 اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة. -ثالثاا 

.ملخص الفصل اخلامس 
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 مقدمة:
لباحث تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من يستعرض ا في هذا الفصل     

خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من 
خالل اإلجراءات اإلحصائية التحليلية، كما وتم وصف مجتمع الدراسة حسب المتغيرات 

اجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من  الديموغرافية "البيانات الشخصية"، وكذلك تم
استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الحزم 

( للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 في هذا الفصل.

 : الدراسة لعينةالوصف اإلحصائي  -أولا 
 الجنسمتغير حسب  أفراد عينة الدراسةتوزيع .1

 نسبة أنبالجنس، حيث نالحظ  متغير الدراسة حسب عينة توزيع أفراد(23)يوضح الجدول رقم 
بينما بلغت ، مستجيب( 179ذكور بواقع )ال أفراد عينة الدراسة هم من%( من اجمالي 70.5)

%( من أفراد العينة 2.8( مستجيبة، في حين بلغت نسبة )68%( بواقع )26.8ة اإلناث )نسب
 ( مستجيبين.7لم يستجيبوا لهذا التساؤل بواقع )

 الجنس متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (23رقم ) جدول
 النسبة العدد الجنس
 %70.5 179 ذكر
 %26.8 68 أنثى
 %2.8 7 جيبوالم يست

 %100.0 254 المجموع
  

 يعزو الباحث ذلك إلي ما يأتي: 
% ( وقد يعزى ذلك إلي 26.8% ( على نسبة اإلناث ) 70.5تفوق نسبة الذكور )  .1

للذكور على اإلناث لتحمل ضغط العمل بصورة  العالي تفضيل وزارة التربية والتعليم
مكانية عملهم ساعات عمل إضافية  بعد ساعات العمل الرسمي، وهناك  العملو أكبر، وا 

 بعض الوظائف المهنية واإلدارية التي تناسب الذكور بشكل أكبر.
 درجة اهتمام الذكور بتكنولوجيا المعلومات تفوق درجة اهتمام اإلناث. .2
يتطلب من المرأة المشاركة في العديد من الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات  .3

 خير لما بعد أوقات الدوام الرمسي.اإلدارية، وتحتاج إلي تأ
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تعكس هذه النسبة طبيعة القوى العاملة، وثقافة المجتمع الفلسطيني حسب الجهاز  .4
 (. 2004المركزي لإلحصاء) 

 العمر متغير الدراسة حسبأفراد عينة توزيع .2
من خالل العمر، حيث يتضح متغير الدراسة حسب  عينة توزيع أفراد(24)ضح الجدول رقم يو 
سنة وذلك بنسبة  40سنة الى أقل من  30تائج بأن معظم أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين الن
تتراوح  ( من أفراد العينة21.7بلغت نسبة )% بينما، مستجيب( 111)%( بواقع   43.7)

 في حين بلغت نسبة، ( مستجيب55سنة بواقع ) 50سنة إلى أقل من  40رهم ما بين أعما
وبلغت نسبة  ،مستجيب( 50بواقع ) سنة 30عن أعمارهم لعينة تقل أفراد ا( من 19.7)%
والنسبة المتبقية  ( مستجيب،29سنة بواقع ) 50%( من أفراد العينة تزيد أعمارهم عن 11.4)

( مستجيبين لم يستجيبوا لهذا 9%( بواقع )3.5من اجمالي أفراد عينة الدراسة والتي بلغت )
 التساؤل.

 العمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (24رقم ) جدول
  النسبة العدد العمر
 %19.7 50 سنة 30أقل من 

 %43.7 111 سنة 40سنة إلى أقل من  30
 %21.7 55 سنة 50سنة إلى أقل من  40

 %11.4 29 سنة فأكثر 50
 %3.5 9 لم يستجيب
 %100.0 254 المجموع

 : يعزو الباحث ذلك لما يأتي
قدرة العناصر الشابة اإلبداع والتطوير في المجاالت المختلفة، وخاصة في تكنولوجيا  .1

 المعلومات الحديثة.
ستفادة من الكفاءات الشابة، في قطاع غزة إلي االالعالي سعي وزارة التربية والتعليم  .2

الباحث تفوق نسبة الشباب وذلك لظروف السياسية واالنقسام الفلسطيني  ويرجح
، وما ترتب عليه من استنكاف بعض العاملين، 2007يني الذي حدث عام الفلسط

 واستقطاب الوزارة عناصر شابة للعمل، وسد االحتياجات.
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 المؤهل العلميمتغير الدراسة حسب  أفراد عينةتوزيع .3
المؤهل العلمي، حيث  متغير الدراسة حسب عينة توزيع أفراد (25)يوضح الجدول رقم      

%( 58.3بنسبة ) البكالوريوس وذلكدرجة  ن علىحاصلو  عينة الدراسةأفراد  عظممأن بيتضح 
%( 21.3ن على درجة الدبلوم المتوسط وذلك بنسبة )ثم يليهم الحاصلو ، اً مستجيب( 148بواقع )
%( 15.7ن على درجة الماجستير وذلك بنسبة )( مستجيبًا، ومن ثم يليهم الحاصلو 54بواقع )
%( بواقع 1.2ن على درجة الدكتوراه وذلك بنسبة )ومن ثم يليهم الحاصلو ًا، ( مستجيب40بواقع )

( مستجيبين 9%( بواقع )3.5( مستجيبين، والنسبة المتبقية من اجمالي أفراد عينة الدراسة )3)
 لم يستجيبوا لهذا التساؤل.

 العلمي المؤهل متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (25رقم ) جدول
  النسبة العدد المؤهل العلمي
 %21.3 54 دبلوم متوسط
 %58.3 148 بكالوريوس
 %15.7 40 ماجستير
 %1.2 3 دكتوراه

 %3.5 9 لم يستجيب
 %100.0 254 المجموع

 ويعزو الباحث ذلك لما يأتي: 
منا ارتفاع نسبة الموظفين الذين يحملون مؤهل البكالوريوس حيث أن النسبة األكبر      

لمبحوثين كانت من المسميات الوظيفية ) رئيس قسم، رئيس شعبة، إداري ( وهم في الغالب 
 يحملون مؤهل البكالوريوس.

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي. 4
العلمي، حيث  التخصص متغير الدراسة حسب عينة توزيع أفراد (26)يوضح الجدول رقم       
بأن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة تخصصهم العلمي إدارة أعمال  من خالل النتائجيتضح 
%( من أفراد عينة الدراسة 31.1، بينما بلغت نسبة )اً ( مستجيب84%( بواقع )33.1وذلك )

، في حين بلغت أقل نسبة من أفراد العينة اً ( مستجيب79تخصصهم العلمي تربية بواقع )
 ( مستجيبين.9اقع )%( بو 3.5تخصصهم العلمي محاسبة وذلك )
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 العلمي التخصص متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع( 26رقم ) جدول
  النسبة العدد التخصص العلمي*
 %5.1 13 هندسة حاسوب
 %33.1 84 إدارة أعمال
 %11.8 30 سكرتارية
 %31.1 79 تربية
 %3.5 9 محاسبة

 %15.4 39 تخصصات أخرى*
 %100.0 254 موعالمج

عالم، خدمة اجتماعية، علم النفس، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، هندسة مدنية، شريعة(  .*التخصصات األخرى تشمل )صحافة وا 
 

 يعزو الباحث ذلك لما يأتي: 
%( وذلك لطبيعة العمل اإلداري يتطلب تخصص 33.1تفوق تخصص إدارة األعمال بنسبة )

في المرتبة الثانية تخصص مة للعمل اإلداري، و ومالء اً إدارة األعمال األكثر تكيف
يض نصاب الحصص للمعلم ف%( وذلك لتغيير منهج تكنولوجيا المعلومات وتخ31.1)التربية

فائض في عدد المعلمين في المدارس، وتم استيعابهم في مما أدى إلي وجود في المدارس، 
شراكهم في العمل اإلداري ل  تخصصهم مع نظم المعلومات اإلدارية.مة مالءالوزارة والمديريات، وا 

 المسمى الوظيفيمتغير الدراسة حسب  عينة . توزيع أفراد5
حيث يتضح المسمى الوظيفي، متغير الدراسة حسب  عينة ( توزيع أفراد27يوضح الجدول رقم )

 " وذلكإداري من خالل الجدول بأن أعلى نسبة من اجمالي أفراد عينة الدراسة مسماهم الوظيفي "
، بينما جاءت في المرتبة الثانية من حيث تصنيف اً ( مستجيب62%( بواقع )24.4بنسبة )

، في حين اً ( مستجيب56%( بواقع )22.0" وذلك بنسبة )رئيس شعبةالمسمى الوظيفي هي فئة "
جاءت في المرتبة األخير من حيث تصنيف المسمى الوظيفي هي فئة )مدير دائرة/ نائب( وذلك 

 .اً ( مستجيب15واقع )%( ب5.9بنسبة )
 الوظيفي المسمى متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (27رقم ) جدول

 النسبة العدد المسمى الوظيفي
 5.9% 15 مدير دائرة/ نائب
 20.9% 53 رئيس قسم
 22.0% 56 رئيس شعبة
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 24.4% 62 إداري 
 15.4% 39 سكرتير

 11.4% 29 مسميات أخرى 
 %100.0 254 المجموع

 .*المسميات األخرى تشمل )مشرف، فني صيانة، محاسب، مهندس حاسوب، مطور ويب، مراقب مالي، موظف خدمات(
 

 ويعزو الباحث ذلك لما يأتي: 
ه سكرتير ويرجع ذلك عمسمى إداري ويتبعه رئيس شعبة، ويتبعه رئيس قسم ويتب نسبة تفوق      

ير نظم المعلومات اإلدارية، إلخراج النتائج والتقار لدارة التنفيذية لالستخدام األكثر من قبل اإل
 لإلدارة العليا التخاذ القرار.

 متغير عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحاليالدراسة حسب  أفراد عينةتوزيع  .6
متغير عدد سنوات الخبرة في المجال الدراسة حسب  عينة توزيع أفراد(28)يوضح الجدول رقم 

الي  5ما بين  تتراوح سنوات خبرتهم عينة الدراسةأفراد  معظم، حيث نالحظ بأن مل الحاليالع
%( 20.5وبلغت نسبة ) ،اً مستجيب( 119%( بواقع )46.9) وذلك بنسبة سنوات 10أقل من 

، بينما بلغت نسبة اً ( مستجيب52سنة بواقع ) 15من أفراد عينة الدراسة تزيد سنوات خبرتهم عن 
، في حين اً ( مستجيب42سنوات بواقع ) 5أفراد العينة تقل سنوات خبرتهم عن %( من 16.5)

سنة  15الي أقل من  10%( من أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 16.1بلغت نسبة )
 .اً ( مستجيب41بواقع )

 فيةالوظي الخبرة متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (28رقم ) جدول
 % النسبة العدد الخبرة الوظيفية

 %16.5 42 سنوات 5أقل من 
 %46.9 119 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 %16.1 41 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

 %20.5 52 سنة فأكثر 15
 100.0 254 المجموع

 

 ويعزو الباحث ذلك لما يأتي:
سنوات ( وهذا يرجع لفترة التوظيف بعد  10سنوات إلي أقل من  5تفوق نسبة الخبرة ) من 

 .م2006حادثة االنقسام واستنكاف العاملين في عام 



  

137 
 

 .نتائج حتليل جمالت وأبعاد الدراسة -ثانياا 
 

 نظم المعلومات اإلدارية"" الثانيتحليل النتائج المتعلقة بالمجال  .أ
 المتعلقة بالبعد األول "البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية".. النتائج 1

البنية األساسية لنظم  فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "
"، حيث تم نظم المعلومات اإلدارية" الثاني" الذي يندرج تحت المجال  المعلومات اإلدارية

راف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب الوسط الحسابي واالنح
ة الكلية للبعد، والجدول رقم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرج

 يوضح نتائج التحليل. (29)
 المعلومات لنظم األساسية ةالبني" األول البعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (29رقم ) جدول

 "اإلدارية
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

 مرتفعة 1 %81.4 1.52 8.14 تتوفر األجهزة اإللكترونية وأجهزة الحاسوب.. 1

 تفعةمر 2 %80.1 1.47 8.01 تتناسب األجهزة المستخدمة حاليًا مع طبيعة العمل.. 2

قدرة األجهزة المستخدمة التخزينية مناسبة وتقوم بأغراض . 3
 مرتفعة 4 %78.6 1.54 7.86 الحفظ بكفاءة عالية.

 مرتفعة 5 %76.2 1.67 7.62 تتوفر البرامج التي تقلل من استخدام التعامالت الورقية.. 4

تتوفر برامج تمكن أكثر من مستفيد باالتصال معًا في وقت . 5
 مرتفعة 6 %73.7 1.96 7.37 واحد.

تتوفر برامج بتحديث طرق الحماية لنظم المعلومات . 6
 مرتفعة 9 %69.2 1.85 6.92 اإلدارية تبعًا للتغيرات الحاصلة في بيئة التكنولوجيا.

يتلقى مستخدمو نظم المعلومات التدريب بشكل دوري . 7
 مرتفعة 10 %65.9 1.91 6.59 لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

 مرتفعة 7 %73.6 1.92 7.36 تتوفر الشبكات السلكية والالسلكية ألغراض العمل.. 8

 مرتفعة 3 %79.4 1.91 7.94 تربط شبكة االتصال المستخدمة جميع الدوائر واألقسام.. 9

سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات والمعلومات . 10
 مرتفعة 8 %69.3 1.95 6.93 .كافية إلنجاز األعمال المطلوبة في الوقت المناسب

يوجد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية استخدام . 11
 متوسطة 11 %57.3 2.41 5.73 نظم المعلومات.

 مرتفعة %73.2 1.19 7.32 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 
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ما عدا  "مرتفعةأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد " (29)يتضح من خالل الجدول رقم 
، حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات البعد "متوسطةواألخيرة كانت " ةعشر  ةالفقرة الحادي

تتوفر األجهزة اإللكترونية وأجهزة ( للفقرة األولى التي تنص على "10من  8.14بين )
جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط % والتي 81.4" وذلك بوزن نسبي الحاسوب

 (10من  5.73الحسابي، و)
مانحة تدعم مؤسسات وزارة التربية والتعليم مثل ) اإلغاثة  ويعزو الباحث ذلك لوجود جهات

 اإلسالمية، واليونسف، وغيرها( التي توفر مختبرات حاسوب، وأجهزة الكترونية أخرى.
 

يوجد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية "لتي تنص على ا واألخيرة ةعشر  ةفقرة الحاديوال
% والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث 57.3وذلك بوزن نسبي " استخدام نظم المعلومات
 قيمة الوسط الحسابي.

( بانحراف 10من  7.32أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ ) يتبين للباحثوبشكل عام 
% ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات 73.2وزن نسبي ( و 1.19معياري )

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مما يدل من " البنية األساسية لنظم المعلومات اإلداريةبعد "
على أن األجهزة االلكترونية وأجهزة الحاسوب متوفرة ومالئمة مع طبيعة العمل، وقدرة األجهزة 

ة مناسبة وتقوم بأغراض الحفظ بكفاءة عالية، كما يدلل أيضًا توفر البرامج المستخدمة التخزيني
التي تقلل من استخدام التعامالت الورقية، وتمكن أكثر من مستفيد باالتصال معًا في وقت 
واحد، لكن وجود دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية استخدام نظم المعلومات كان في 

ة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تعاملهم مع نظم المعلومات المرتبة األخيرة من وجه
 اإلدارية.

( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  وللتحقق من مساواة متوسط اإلجابات
 يوضح نتيجة ذلك.(30)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )

" اإلدارية المعلومات لنظم األساسية البنية" بعد على اإلجابات متوسط اختبار (30رقم ) جدول
 (5.5) القيمة عند

المتوسط  البعد األول
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

*24.396 1.19 7.32 البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية  0.000 
 0.05د مستوى *معنوية عن
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للتحقق من أن  (One-Sample t testأن قيمة اختبار )(30)حيث يالحظ من خالل الجدول 
( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  متوسط
( موجبة، ويشير ذلك ألن t( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
 بعدال(، وهذا يدل على أن موقف أفراد الدراسة تجاه 5.5بات يزيد عن القيمة )اإلجا متوسط
 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية" األول

 . النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية".2
مجاالت تطبيق نظم ائي لفقرات البعد الثاني "فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحص

"، حيث تم حساب نظم المعلومات اإلدارية" الثاني" الذي يندرج تحت المجال المعلومات اإلدارية
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب 

 (31)ة الكلية للبعد، والجدول رقم لنسبي للدرجالمتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن ا
 يوضح نتائج التحليل.

 المعلومات نظم تطبيق مجاالت" الثاني البعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (31رقم ) جدول
 "اإلدارية

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 مستوى

 قةالمواف

تساعد نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء الوظيفي . 1
 مرتفعة 1 %75.3 1.62 7.53 لدى العاملين.

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على تقديم تقارير متنوعة . 2
 مرتفعة 2 %73.8 1.60 7.38 ومتطابقة في النتائج.

ق ت ْستخدم نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز روح الفري. 3
 مرتفعة 3 %72.8 1.79 7.28 الواحد في العمل.

ت ْستخدم نظم المعلومات اإلدارية في تحديد االحتياجات . 4
 مرتفعة 4 %71.0 1.72 7.10 التدريبية.

 مرتفعة 7 %64.6 1.90 6.46 ت ْستخدم نظم المعلومات اإلدارية لتنبؤ باألزمات المتوقعة.. 5

ة في وضع اقتراحات ترشيد ت ْستخدم نظم المعلومات اإلداري. 6
 مرتفعة 6 %66.3 2.05 6.63 القرارات.

تقلل الفجوة الكبيرة بين العاملين في مجال نظم المعلومات . 7
 مرتفعة 5 %69.5 1.85 6.95 وبين المستفيدين من هذه التكنولوجيا.

 مرتفعة %70.5 1.51 7.05 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددرقم بعد الفاصلة ألقرب األوزان النسبية في الجدول مقربة 
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"، ةمرتفع" تأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد كان (31)يتضح من خالل الجدول رقم 
التي تنص  االولى ( للفقرة10من  7.53حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات البعد بين )

بوزن نسبي  "لعاملينتساعد نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء الوظيفي لدى ا على "
( 10من  6.46% والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي، و)75.3
" تنبؤ باألزمات المتوقعةلت ْستخدم نظم المعلومات اإلدارية لالتي تنص على " الخامسةللفقرة 

 % والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.64.6بوزن نسبي 
( بانحراف معياري 10من  7.05بشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ )و 
من الموافقة على فقرات بعد  % ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة70.5نسبي  ( ووزن 1.51)
 .وجهة نظر أفراد عينة الدراسة" من مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية"

( التي تعبر عن الدرجة 5.5بات على البعد ككل للقيمة )اإلجا وللتحقق من مساواة متوسط
يوضح نتيجة  (32)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )

 ذلك.

( اإلدارية المعلومات نظم تطبيق مجاالت) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (32رقم ) جدول
 (5.5) القيمة عند

 لبعد الثانيا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

 0.000 *16.370 1.51 7.05 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (32)حيث يالحظ من خالل الجدول 
( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 5.5عن القيمة ) يختلفبات االجا أن متوسط

( موجبة، ويشير ذلك ألن tوقيمة اختبار )( 0.000حيث مستوى الداللة المحسوبة ) 0.05
، وهذا يدل على أن موقف أفراد الدراسة زيادة جوهرية (5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.المعلومات اإلداريةمجاالت تطبيق نظم تجاه بعد "
اجمااًل يتضح للباحث بأن نظم المعلومات اإلدارية تساعد في تطوير األداء الوظيفي لدى      

العاملين، كما تساعد في تقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في النتائج، كما تعمل نظم المعلومات 
من االنسجام بين العاملين، وهذا  اً ي العمل مما يخلق جو اإلدارية في تعزيز روح الفريق الواحد ف
 يدفع بزيادة اإلنتاجية والكفاءة ايضًا.
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. النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في 3
 الوزارة".
ودة المعلومات جفيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "     

نظم " الثاني" الذي يندرج تحت المجال الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة
"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل المعلومات اإلدارية

 سبي للدرجةفقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن الن
 يوضح نتائج التحليل. (33)الكلية للبعد، والجدول رقم 

 نظم عن الناتجة المعلومات جودة" بعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (33رقم ) جدول
 "اإلدارية المعلومات

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 افقةالمو

تعتبر المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية كافية . 1
 مرتفعة 3 %72.2 1.71 7.22 وتغطي جميع جوانب العمل.

السرعة التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية في تقديم . 2
 مرتفعة 2 %73.2 1.58 7.32 المعلومات ال تتناقض مع كونها معلومات دقيقة.

ي توفرها نظم المعلومات اإلدارية معلومات المعلومات الت. 3
 مرتفعة 1 %74.6 1.49 7.46 حديثة.

يمكن االستغناء عن المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات  . 4
 متوسطة 7 %53.9 2.56 5.39 اإلدارية الحالية في الوزارة.

تكشف المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية . 5
 مرتفعة 5 %68.2 1.86 6.82 افات في بيئة العمل.التجاوزات واالنحر 

تعمل نظم المعلومات اإلدارية بوضوح القواعد المطلوب االلتزام . 6
 مرتفعة 6 %67.3 1.76 6.73 بها وعواقب مخالفتها.

تساعد المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية في . 7
 مرتفعة 4 %70.9 1.76 7.09 تهم اتجاه العمل.تمكين العاملين من أداء أدوارهم وتحمل مسئوليا

 مرتفعة %68.6 1.29 6.86 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

ما عدا  "ةمرتفعأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد " (33)يتضح من خالل الجدول رقم 
من  7.46، حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات البعد بين )"ةمتوسطالفقرة الرابعة كانت "

المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية معلومات التي تنص على " الثالثة( للفقرة 10
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% والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي، 74.6" بوزن نسبي حديثة
 (10من  5.39و)

وجود تحديث للبيانات بشكل مستمر، وكذلك التحسين المستمر الذي يطرأ ل ويعزو الباحث ذلك
 على نظم المعلومات اإلدارية.

يمكن االستغناء عن المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات التي تنص على " الرابعة لفقرةوا 
يث % والتي جاءت في المرتبة األخيرة من ح5.39" بوزن نسبي اإلدارية الحالية في الوزارة

 قيمة الوسط الحسابي.
البيانات فيها وكذلك الحصول على  اإلدارية، تأرشف نظم المعلومات بأنذلك الباحث ويعزو 

لالستغناء عن التعامالت ، وسهولة الحصول عليها يقدقفي أي وقت وبشكل  المعلومات
 الورقية.

انحراف معياري ( ب10من  6.86وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ )
% ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد 68.6( ووزن نسبي 1.29)
وجهة نظر أفراد عينة من  "جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة"

 .الدراسة
ن الدرجة ( التي تعبر ع5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  اإلجابات وللتحقق من مساواة متوسط

يوضح نتيجة  (34)(، والجدول رقم One-Sample t testاستخدام اختبار )تم الحيادية، 
 ذلك.

 (5.5) القيمة عند( الناتجة المعلومات جودة) بعد على اإلجابات متوسط ختبارا(34رقم ) جدول

 البعد الثالث
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 (tر )اختبا

 مستوى الداللة
(Sig) 

16.821* 1.29 6.86 جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (34)حيث يالحظ من خالل الجدول 
كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( أم ال،5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

( موجبة ويشير ذلك ألن tوقيمة اختبار ) (0.000حيث مستوى الداللة المحسوبة ) 0.05
الدراسة تجاه بعد  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.ةجودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزار "
جمااًل يتبين للباحث أن المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية تغطي جميع جوانب و  ا 

قدم نظم تالعمل، وال يمكن االستغناء عن المعلومات المقدمة،  وتعتبر المعلومات التي 
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علومات التي تقدمها نظم ها باستمرار، كما تساعد المثالمعلومات اإلدارية حديثة ويتم تحدي
 المعلومات اإلدارية في تمكين العاملين من أداء أدوارهم وتحمل مسئوليتهم اتجاه العمل.

"، نظم المعلومات اإلدارية" الثانييلخص نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال (35)والجدول رقم 
" جاء في المرتبة األولى البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية" األولحيث نجد أن البعد 
مجاالت " لثانيابينما جاء البعد (، 10من  7.32) وذلك بمتوسط حسابي من بين باقي األبعاد

في حين (، 10من  7.05بمتوسط حسابي ) في المرتبة الثانية "تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
" في المرتبة في الوزارة جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلداريةجاء البعد الثالث "

كما وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  (.10من  6.86األخيرة وذلك بمتوسط حسابي )
% وتشير هذه القيمة 71.1بوزن نسبي و  (1.13وبانحراف معياري ) (10من  7.11للمجال )

نظم " الدراسة على هذا المجال عينة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة من وجهة نظر أفراد
 ."المعلومات اإلدارية

 اإلدارية المعلومات نظم ألبعاد اإلحصائي التحليل نتائج ملخص (35رقم ) جدول

المتوسط  البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 الترتيب

 1 0.000* 24.396 %73.2 1.19 7.32 يةالبنية األساسية لنظم المعلومات اإلدار 

 2 0.000* 16.370 %70.5 1.51 7.05 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية

جودة المعلومات الناتجة عن نظم 
 المعلومات اإلدارية في الوزارة

6.86 1.29 68.6% 16.821 *0.000 3 

  0.000* 22.769 %71.1 1.13 7.11 الدرجة الكلية للمجال

 0.05*معنوية عند مستوى ان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح، األوز 

للتحقق من أن  (One-Sample t testأن قيمة اختبار )(35)حيث يالحظ من خالل الجدول 
ذات داللة إحصائية عند  جميعها ( أم ال، كانت5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  متوسط
( موجبة ويشير ذلك tوقيم اختبار ) (0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05مستوى 

الدراسة تجاه  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) ألن متوسط
 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.نظم المعلومات اإلدارية " ابعاد

اإلدارية جاء ترتيب  يتضح للباحث من نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال الثاني نظم المعلومات
حيث انه إذا توفرت البنية األساسية القوية لنظم المعلومات اإلدارية يترتب  اً منطقي اً األبعاد ترتيب

عليها تنوع مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية، والجودة الكبيرة الناتجة عن نظم المعلومات 
 اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة.
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 ".الحوكمة اإلدارية" لنتائج المتعلقة بالمجال الثالثا ب.
 . النتائج المتعلقة بالبعد األول "المشاركة"1

" الذي يندرج تحت  المشاركةفيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "
ياري والوزن "، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعالحوكمة اإلدارية" الثالثالمجال 

النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن 
 يوضح نتائج التحليل. (36)ة الكلية للبعد، والجدول رقم النسبي للدرج
 "المشاركة" األول البعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (36رقم ) جدول  

 لفقرةا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

يتوفر في الوزارة قيادة قادرة على التفاف الوزارة حول رؤية . 1
 مرتفعة 1 %65.6 2.06 6.56 مشتركة.

 متوسطة 2 %62.9 2.07 6.29 هناك تمثيل منظم لجميع المستويات في عملية صناعة القرار.. 2

 متوسطة 5 %61.4 2.10 6.14 تشجع اإلدارة العليا إبداعات وطاقات الموظفين.. 3

تعتمد الوزارة نهج تقديم النصح والمساعدة واإلرشاد واالبتعاد . 4
 متوسطة 4 %61.6 2.05 6.16 عن أسلوب الرقابة المحكمة.

تدعم التقاليد التنظيمية االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة . 5
 متوسطة 3 %62.0 1.97 6.20 بطريقة المشاركة.

تحفز الوزارة العاملين على إبداء الرأي وتقديم المقترحات دون . 6
 متوسطة 6 %60.4 2.13 6.04 الخوف من النقد.

 متوسطة %62.3 1.77 6.23 للبعدالدرجة الكلية 

 0.05ة عند مستوى *معنوي، عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

ما  "متوسطةأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد "(36)يتضح من خالل الجدول رقم 
 6.56ط الحسابي لفقرات البعد بين )، حيث تراوحت قيم الوس"مرتفعةعدا الفقرة األولى كانت "

الوزارة حول يتوفر في الوزارة قيادة قادرة على التفاف ( للفقرة األولى التي تنص على "10من 
ن حيث قيمة % والتي جاءت في المرتبة األولى م65.6" وذلك بوزن نسبي رؤية مشتركة

تحفز الوزارة "على التي تنص  السادسة واألخيرة ( للفقرة10من  6.04الوسط الحسابي، و)
وذلك بوزن نسبي " العاملين على إبداء الرأي وتقديم المقترحات دون الخوف من النقد

 جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.% والتي 60.4
( بانحراف 10من  6.23ابي العام للبعد ككل قد بلغ )وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحس

من الموافقة على  توسطة% ويشير ذلك لوجود درجة م62.3( ووزن نسبي 1.77معياري )
 الدراسة. عينة " من قبل أفرادالمشاركةفقرات بعد "



  

145 
 

( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  ق من مساواة متوسط اإلجاباتوللتحق
يوضح نتيجة  (37)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )

 ذلك.
 (5.5) القيمة عند( المشاركة) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (37رقم ) جدول

المتوسط  األول البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

6.618* 1.77 6.23 المشاركة  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (37)حيث يالحظ من خالل الجدول 
كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ( أم ال، 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

( موجبة، ويشير ذلك ألن t( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
الدراسة تجاه بعد  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

  " يتجه نحو الموقف اإليجابي.المشاركة"

مظاهر تطبيق المشاركة في وزارة التربية والتعليم بغزة من وجهة نظر ومما سبق يتضح للباحث 
أفراد عينة الدراسة مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها توفر قيادة قادرة على التفاف 
الوزارة حول رؤية مشتركة، وجاء في المرتبة األخيرة تحفز الوزارة العاملين على إبداء الرأي 

 الخوف من النقد وتقديم المقترحات دون 

 . النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "الشفافية"2
الذي يندرج تحت  "الشفافية" حليل اإلحصائي لفقرات البعد الثانيفيما يلي عرض ألهم نتائج الت

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن الحوكمة اإلدارية" الثالثالمجال 
ات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقر 

 يوضح نتائج التحليل. (38)ة الكلية للبعد، والجدول رقم النسبي للدرج
 "الشفافية" الثاني البعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (38رقم ) جدول

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ياريالمع

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

 مرتفعة 2 %64.6 2.29 6.46 تتبنى الوزارة سياسة التدوير الوظيفي.. 1

تقوم الوزارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة . 2
 الفساد.

 مرتفعة 1 68.7% 2.09 6.87

 متوسطة 4 %62.0 2.25 6.20 تحمي الوزارة من يكشف التجاوزات واالنحرافات بداخلها.. 3
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تسعى الوزارة لنشر الوعي لدى المواطنين في مجال الشفافية . 4
 في مختلف مناحي الحياة.

 متوسطة 3 63.5% 2.12 6.35

يتبنى المدراء نمط االنفتاح والوضوح في تعاملهم مع . 5
 اآلخرين.

 متوسطة 5 61.1% 2.16 6.11

أساسها الوضوح تتبنى الوزارة ايجاد ثقافة تنظيمية . 6
 واإلفصاح وحرية التعبير.

 متوسطة 5 61.1% 2.24 6.11

 متوسطة %63.5 1.85 6.35 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

ما  "متوسطةفقرات البعد " أن مستوى الموافقة على جميع (38)يتضح من خالل الجدول رقم 
ط الحسابي ، حيث تراوحت قيم الوس"مرتفعةوالثانية كان مستوى الموافقة " ىتين األولعدا الفقر 

تقوم الوزارة بتنمية القيم التي تنص على " ( للفقرة الثانية10من  6.87لفقرات البعد بين )
% والتي جاءت في المرتبة 68.7" وذلك بوزن نسبي الدينية واألخالقية في محاربة الفساد

 لتانال ( للفقرتين الخامسة والسادسة10من  6.11قيمة الوسط الحسابي، و) ن حيثاألولى م
تتبنى الوزارة " و "يتبنى المدراء نمط االنفتاح والوضوح في تعاملهم مع اآلخرين"تنصان على 

% 61.1" وذلك بوزن نسبي ايجاد ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير
 ة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.في المرتب حصلتا اللتانو 

( بانحراف 10من  6.35ابي العام للبعد ككل قد بلغ )وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحس
من الموافقة على  ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة% 63.5( ووزن نسبي 1.85معياري )

 .وجهة نظر أفراد عينة الدراسةمن " الشفافيةفقرات بعد "
( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  اة متوسط اإلجاباتوللتحقق من مساو 

يوضح نتيجة  (39)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )
 ذلك.

 (5.5) القيمة عند( الشفافية) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (39رقم ) جدول

لمتوسط ا البعد الثاني
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

7.327* 1.85 6.35 الشفافية  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (39)حيث يالحظ من خالل الجدول 
داللة إحصائية عند مستوى  ( أم ال، كانت ذات5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

( موجبة، ويشير ذلك ألن t( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
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الدراسة تجاه بعد  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط
 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.الشفافية"

افية في الوزارة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة مرتبة حسب ويتبين للباحث مظاهر تطبيق الشف
األهمية، حيث جاء في مقدمتها: تقوم الوزارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد 
وكذلك تبني الوزارة سياسة التدوير الوظيفي، وجاء في المرتبة األخيرة: تتبنى الوزارة ايجاد ثقافة 

الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير، وكذلك يتبنى المدراء نمط االنفتاح والوضوح تنظيمية أساسها 
 في تعاملهم مع ارخخرين.

 النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "المساءلة". 3

الذي  "لمساءلة"ا حليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالثفيما يلي عرض ألهم نتائج الت      
"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف اإلداريةالحوكمة " الثالثيندرج تحت المجال 

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف 
 يوضح نتائج التحليل.(40)ة الكلية للبعد، والجدول رقم المعياري والوزن النسبي للدرج

 "لةءالمسا" بعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (40رقم ) جدول
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

يدرك العاملون في الوزارة بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها . 1
 مرتفعة 1 %72.7 1.92 7.27 وعواقب مخالفتها.

 متوسطة 4 %61.2 2.08 6.12 تطبيق الجزاءات التي يتلقونها. هناك قناعة لدى العاملين بعدالة. 2

يتوفر في الوزارة تدرج في نوع العقوبة بما يتناسب مع نوع . 3
 مرتفعة 3 %66.4 2.04 6.64 المخالفة وتكرارها.

تحارب الوزارة المحاباة واللجوء للهيمنة في الوالءات . 4
 متوسطة 5 %59.5 2.14 5.95 االجتماعية.

رفض العاملون اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى ي. 5
 مرتفعة 2 %72.4 2.05 7.24 رواتبهم.

 مرتفعة %66.4 1.66 6.64 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

كانت ما البعد أن مستوى الموافقة على جميع فقرات (40)يتضح  للباحث من خالل الجدول رقم 
( 10من  7.27ط الحسابي لفقرات البعد بين )، حيث تراوحت قيم الوس"متوسطة" و"مرتفعةبين "

يدرك العاملون في الوزارة بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها للفقرة األولى التي تنص على "
يث قيمة ن ح% والتي جاءت في المرتبة األولى م72.7" وذلك بوزن نسبي وعواقب مخالفتها
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تحارب الوزارة المحاباة "على  تي تنصال لرابعةا ( للفقرة10من  5.95الوسط الحسابي، و)
% والتي جاءت في المرتبة 59.5" وذلك بوزن نسبي واللجوء للهيمنة في الوالءات االجتماعية
 األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.

( بانحراف 10من  6.64قد بلغ )للبعد ككل وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام 
من الموافقة على فقرات  ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة% 66.4( ووزن نسبي 1.66معياري )

 .وجهة نظر أفراد عينة الدراسةمن " المساءلةبعد "
( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  وللتحقق من مساواة متوسط اإلجابات

يوضح نتيجة  (41)(، والجدول رقم One-Sample t testاختبار )الحيادية، تم استخدام 
 ذلك.

 (5.5) القيمة عند( المساءلة) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (41رقم ) جدول

المتوسط  البعد الثالث
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

10.954* 1.66 6.64 المساءلة  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (41)حيث يالحظ من خالل الجدول 
( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

بة، ويشير ذلك ألن ( موجt( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
الدراسة تجاه بعد  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

 اإليجابي." يتجه نحو الموقف المساءلة"

ويتبين للباحث مظاهر تطبيق معيار المساءلة في الوزارة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة      
ي مقدمتها: يدرك العاملون في الوزارة بوضوح القواعد المطلوب مرتبة حسب األهمية وقد جاء ف

االلتزام بها وعواقب مخالفتها، وفي المرتبة األخيرة: تحارب الوزارة المحاباة واللجوء للهيمنة في 
 الوالءات االجتماعية.

 النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "العدالة والمساواة". 4
الذي  "العدالة والمساواة" ل اإلحصائي لفقرات البعد الرابعحليفيما يلي عرض ألهم نتائج الت

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف الحوكمة اإلدارية" الثالثيندرج تحت المجال 
المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف 

 يوضح نتائج التحليل. (42)ية للبعد، والجدول رقم ة الكلالمعياري والوزن النسبي للدرج
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 "والمساواة العدالة" الرابع البعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (42رقم ) جدول
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

بغض النظر عن االنتماء تحمي الوزارة حقوق الموظفين . 1
 متوسطة 3 %63.6 2.50 6.36 السياسي.

 متوسطة 5 %61.8 2.47 6.18 فرص الترقي للموظفين في الوزارة من كال الجنسين متساوية.. 2

يتم إفساح المجال للجميع من كال الجنسين للمشاركة في . 3
 متوسطة 4 %61.9 2.27 6.19 صناعة القرار.

ي تقديم خدمات الوزارة لكافة فئات تتوافر الموضوعية ف. 4
 متوسطة 2 %64.0 2.12 6.40 المجتمع.

توجد في الوزارة ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات . 5
 مرتفعة 1 %67.7 2.09 6.77 الخاصة.

 متوسطة %63.8 1.93 6.38 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددة رقم بعد الفاصلاألوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

ما  "متوسطةأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد " (42)يتضح من خالل الجدول رقم 
 6.77ط الحسابي لفقرات البعد بين )، حيث تراوحت قيم الوس"مرتفعةعدا الفقرة الخامسة كانت "

توجد في الوزارة ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي التي تنص على "( للفقرة الخامسة 10من 
ن حيث قيمة % والتي جاءت في المرتبة األولى م67.7" وذلك بوزن نسبي حتياجات الخاصةاال

فرص الترقي للموظفين في "على  التي تنصالثانية  ( للفقرة10من  6.18الوسط الحسابي، و)
% والتي جاءت في المرتبة األخيرة 61.8وذلك بوزن نسبي " الوزارة من كال الجنسين متساوية

 وسط الحسابي.من حيث قيمة ال
( بانحراف 10من  6.38ابي العام للبعد ككل قد بلغ )وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحس

من الموافقة على  ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة% 63.8( ووزن نسبي 1.93معياري )
 .وجهة نظر أفراد عينة الدراسةمن " العدالة والمساواةفقرات بعد "

( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  اتوللتحقق من مساواة متوسط اإلجاب
يوضح نتيجة  (43)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )

 ذلك.
 (5.5) القيمة عند( والمساواة العدالة) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (43رقم ) جدول

 المتوسط البعد الرابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

7.281* 1.93 6.38 العدالة والمساواة  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 
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للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (43)حيث يالحظ من خالل الجدول 
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( أم ال، كانت 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

 إلى أن( موجبة، ويشير ذلك t( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
الدراسة تجاه بعد  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.العدالة والمساواة"

مظاهر تطبيق العدالة والمساواة في الوزارة من وجهة نظر أفراد عينة ن أويتضح مما سبق 
الدراسة جاء حسب األهمية، وكان في مقدمتها: توجد في الوزارة ترتيبات خاصة للتعامل مع 
ذوي االحتياجات الخاصة، وفي المرتبة األخيرة: يتم إفساح المجال للجميع من كال الجنسين 

 للمشاركة في صناعة القرار.

 النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "سيادة القانون". 5
الذي  "سيادة القانون " حليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامسفيما يلي عرض ألهم نتائج الت

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف الحوكمة اإلدارية" الثالثيندرج تحت المجال 
بعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات ال

 يوضح نتائج التحليل. (44)ة الكلية للبعد، والجدول رقم المعياري والوزن النسبي للدرج
 "القانون  سيادة" بعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (44رقم ) جدول

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ن الوز

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

 متوسطة 2 %62.2 2.28 6.22 يسود النظام اإلداري على الجميع دون استثناء.. 1

 متوسطة 4 %59.0 2.29 5.90 يتم تطبيق القانون بنزاهة على الجميع في الوزارة.. 2

 متوسطة 2 %62.2 2.11 6.22 توفر القوانين الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان.. 3

هناك توافق بين المستويات اإلدارية المختلفة )العليا، الوسطى، . 4
 متوسطة 3 %60.3 2.16 6.03 والدنيا( على قواعد التنافس.

 مرتفعة 1 %72.3 2.06 7.23 يوجد في الوزارة نظام شكاوى مكتوب ومعلن للمواطنين.. 5

 متوسطة %63.2 1.80 6.32 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددرقم بعد الفاصلة في الجدول مقربة ألقرب  األوزان النسبية

ما  "متوسطةأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد " (44)يتضح من خالل الجدول رقم 
 7.23ط الحسابي لفقرات البعد بين )، حيث تراوحت قيم الوس"مرتفعةعدا الفقرة السابعة كانت "

وزارة نظام شكاوى مكتوب ومعلن يوجد في الالتي تنص على "( للفقرة السابعة 10من 
ن حيث قيمة الوسط % والتي جاءت في المرتبة األولى م72.3" وذلك بوزن نسبي للمواطنين
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يتم تطبيق القانون بنزاهة على "على  التي تنصالثانية  ( للفقرة10من  5.90الحسابي، و)
رة من حيث قيمة % والتي جاءت في المرتبة األخي59.0وذلك بوزن نسبي " الجميع في الوزارة
 الوسط الحسابي.

( بانحراف 10من  6.32ابي العام للبعد ككل قد بلغ )وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحس
من الموافقة على  ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة% 63.2( ووزن نسبي 1.80معياري )

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.من " سيادة القانون فقرات بعد "
( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  متوسط اإلجابات وللتحقق من مساواة

يوضح نتيجة  (45)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )
 ذلك.

 (5.5) القيمة عند( القانون  سيادة) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (45رقم ) جدول

المتوسط  سالبعد الخام
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

7.260* 1.80 6.32 سيادة القانون   0.000 

 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (45)حيث يالحظ من خالل الجدول 
كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ( أم ال، 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

( موجبة، ويشير ذلك ألن t( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
الدراسة تجاه بعد  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

 يجابي. " يتجه نحو الموقف اإلسيادة القانون "

مظاهر تطبيق معيار سيادة القانون في الوزارة من وجهة نظر أفراد أن احث ويتبين للب      
عينة الدراسة، جاءت مرتبة حسب األهمية، حيث كان في مقدمتها: يوجد في الوزارة نظام 
شكاوي مكتوب ومعلن للمواطنين، وفي المرتبة األخيرة: يتم تطبيق القانون بنزاهة على الجميع 

 في الوزارة.

 المتعلقة بالبعد السادس "الكفاءة والفاعلية"النتائج . 6
 "الكفاءة والفاعلية" حليل اإلحصائي لفقرات البعد السادسفيما يلي عرض ألهم نتائج الت     

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف الحوكمة اإلدارية" الثالثالذي يندرج تحت المجال 
لبعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات ا

 يوضح نتائج التحليل. (46)ة الكلية للبعد، والجدول رقم المعياري والوزن النسبي للدرج
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 "والفاعلية الكفاءة" بعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (46رقم ) جدول
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

 مرتفعة 5 %64.1 1.92 6.41 هناك تطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة.. 1

يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق األهداف التنظيمية . 2
 مرتفعة 1 %66.0 1.86 6.60 المحددة.

ي سبيل تحقيق األهداف يتم استثمار الموارد المادية المتاحة ف. 3
 مرتفعة 2 %65.8 1.94 6.58 التنظيمية المحددة.

تضع الوزارة السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة في . 4
 مرتفعة 4 %64.3 1.96 6.43 جميع المستويات اإلدارية.

تتبنى الوزارة سياسة استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات . 5
 مرتفعة 3 %65.0 2.06 6.50 ت اإلبداعية المتنوعة.التكنولوجية والقدرا

 مرتفعة %65.0 1.73 6.50 للبعدالدرجة الكلية 

 .عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

"، حيث مرتفعةأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد " (46)يتضح من خالل الجدول رقم 
التي تنص على  ( للفقرة الثانية10من  6.60ي لفقرات البعد بين )ط الحسابتراوحت قيم الوس

" وذلك بوزن نسبي يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق األهداف التنظيمية المحددة"
( 10من  6.41ى من حيث قيمة الوسط الحسابي، و)% والتي جاءت في المرتبة األول66.0
وذلك " طابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومةهناك ت"على  األولى التي تنص للفقرة

 % والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.64.1بوزن نسبي 
( بانحراف 10من  6.50ابي العام للبعد ككل قد بلغ )وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحس

من الموافقة على فقرات  ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة% 65.0( ووزن نسبي 1.73معياري )
 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.من " الكفاءة والفاعليةبعد "

( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  وللتحقق من مساواة متوسط اإلجابات
يوضح نتيجة  (47)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )

 ذلك.
 (5.5) القيمة عند( والفاعلية الكفاءة) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (47رقم ) جدول

المتوسط  البعد السادس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

9.241* 1.73 6.50 الكفاءة والفاعلية  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 
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للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (47)الجدول حيث يالحظ من خالل 
( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

( موجبة، ويشير ذلك ألن t( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
الدراسة تجاه بعد  عينة يدل على أن موقف أفراد (، وهذا5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.الكفاءة والفاعلية"

مظاهر تطبيق معيار الكفاءة والفاعلية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة أن ويتضح للباحث 
حقيق جاءت مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لت

األهداف التنظيمية المحددة، وفي المرتبة األخيرة: هناك تطابق بين النتائج المحققة واألهداف 
 المرسومة.

 النتائج المتعلقة بالبعد السابع "االستجابة والتوافق". 7
الذي  "االستجابة والتوافق" حليل اإلحصائي لفقرات البعد السابعفيما يلي عرض ألهم نتائج الت

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف الحوكمة اإلدارية" الثالثلمجال يندرج تحت ا
المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف 

 يوضح نتائج التحليل. (48)ة الكلية للبعد، والجدول رقم المعياري والوزن النسبي للدرج
 "والتوافق االستجابة" بعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (48رقم ) جدول

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

 مرتفعة 3 %67.7 2.19 6.77 توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة موظفيها.. 1

الالزمة لتلبية احتياجات أصحاب تضع الوزارة كل اإلجراءات . 2
 مرتفعة 5 %65.2 1.99 6.52 المصلحة.

تطور الوزارة أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من جودة الخدمة . 3
 مرتفعة 2 %68.0 1.98 6.80 المقدمة للجمهور.

 مرتفعة 1 %70.3 1.95 7.03 يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منتظم.. 4

 مرتفعة 4 %67.0 1.96 6.70 ي الوزارة يضمن تحقيق أهدافها.تطبيق مبدأ التوافق ف. 5

 مرتفعة %67.6 1.78 6.76 مجالالدرجة الكلية لل

 .عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

"، حيث مرتفعةأن مستوى الموافقة على جميع فقرات البعد " (48)يتضح من خالل الجدول رقم 
التي تنص على  ( للفقرة الرابعة10من  7.03ط الحسابي لفقرات البعد بين )ستراوحت قيم الو 

% والتي جاءت في المرتبة 70.3" وذلك بوزن نسبي يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منتظم"
تضع "على  التي تنصالثانية  ( للفقرة10من  6.52يمة الوسط الحسابي، و)األولى من حيث ق
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% 65.2وذلك بوزن نسبي " زمة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحةالوزارة كل اإلجراءات الال 
 والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.

( بانحراف 10من  6.76ابي العام للبعد ككل قد بلغ )وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحس
فقة على فقرات % ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموا67.6( ووزن نسبي 1.78معياري )

 .وجهة نظر أفراد عينة الدراسةمن " االستجابة والتوافقبعد "
( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  وللتحقق من مساواة متوسط اإلجابات

 يوضح نتيجة ذلك.(49)(، والجدول رقم One-Sample t testالحيادية، تم استخدام اختبار )
 (5.5) القيمة عند( والتوافق االستجابة) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (49رقم ) جدول

المتوسط  البعد السابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 مستوى الداللة
(Sig) 

11.293* 1.78 6.74 االستجابة والتوافق  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (49) حيث يالحظ من خالل الجدول
( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط

( موجبة، ويشير ذلك ألن t( وقيمة اختبار )0.000بة )حيث مستوى الداللة المحسو  0.05
الدراسة تجاه بعد عينة لى أن موقف أفراد (، وهذا يدل ع5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط

 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.االستجابة والتوافق"

أهمية تطبيق معيار االستجابة والتوافق في الوزارة من وجهة نظر أفراد عينة أن ويتبين للباحث   
تظم، الدراسة جاءت مرتبة حسب األهمية وكان في مقدمتها: يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل من

 وفي المرتبة األخيرة: تضع الوزارة كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة.

 النتائج المتعلقة بالبعد الثامن "الرؤية االستراتيجية". 8
الذي  "الرؤية االستراتيجية" حليل اإلحصائي لفقرات البعد الثامنفيما يلي عرض ألهم نتائج الت

"، حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف الحوكمة اإلدارية" ثالثاليندرج تحت المجال 
المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف 

 يوضح نتائج التحليل. (50)ة الكلية للبعد، والجدول رقم المعياري والوزن النسبي للدرج
 "االستراتيجية الرؤية" بعد لفقرات اإلحصائي التحليل نتائج (50رقم ) جدول

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

 توجد خطة استراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها.. 1
7.07 2.11 

70.7

% 
 مرتفعة 1
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 إدارية وهياكل تنظيمية مرنة.تعمل الوزارة إلى تبنى استراتيجيات . 2
6.83 2.00 

68.3

% 
 مرتفعة 2

 توجد رؤية استراتيجية توحد منظور الوزارة والجمهور للتنمية اإلنسانية.. 3
6.70 1.93 

67.0

% 
 مرتفعة 4

 توجد خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبثقة من الخطة االستراتيجية.. 4
6.75 2.05 

67.5

% 
 مرتفعة 3

موظفين عن كثب على األهداف التي تطمح الوزارة إلى يتم اطالع ال. 5
 2.22 6.34 تحقيقها في المستقبل.

63.4

% 
 متوسطة 5

 1.83 6.74 للبعدالدرجة الكلية 
67.4

% 
 مرتفعة

 .عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 

ماعدا  "مرتفعةرات البعد "أن مستوى الموافقة على جميع فق (50)يتضح من خالل الجدول رقم 
 7.07ط الحسابي لفقرات البعد بين )، حيث تراوحت قيم الوس"متوسطةكانت " ةالفقرة الخامس

" توجد خطة استراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها( للفقرة األولى التي تنص على "10من 
وسط الحسابي، ن حيث قيمة ال% والتي جاءت في المرتبة األولى م70.7وذلك بوزن نسبي 

يتم اطالع الموظفين عن كثب على "على  التي تنص الخامسة ( للفقرة10ن م 6.34و)
% والتي 63.4وذلك بوزن نسبي " األهداف التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها في المستقبل
 جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.

( بانحراف 10من  6.74بعد ككل قد بلغ )ابي العام للوبشكل عام يالحظ أن الوسط الحس
من الموافقة على فقرات  ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة% 67.4( ووزن نسبي 1.83معياري )

 .وجهة نظر أفراد عينة الدراسةمن " الرؤية االستراتيجيةبعد "
( التي تعبر عن الدرجة 5.5ككل للقيمة ) البعدعلى  وللتحقق من مساواة متوسط اإلجابات

 يوضح نتيجة ذلك.(51)(، والجدول رقم One-Sample t testحيادية، تم استخدام اختبار )ال
 (5.5) القيمة عند( االستراتيجي الرؤية) بعد على اإلجابات متوسط اختبار (51رقم ) جدول

المتوسط  البعد الثامن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
(t) 

 اللةمستوى الد
(Sig) 

10.794* 1.83 6.74 الرؤية االستراتيجية  0.000 
 0.05*معنوية عند مستوى 

للتحقق من أن  (One-Sample t testأن قيمة اختبار )(51)حيث يالحظ من خالل الجدول 
( أم ال، كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  متوسط
( موجبة، ويشير ذلك ألن t( وقيمة اختبار )0.000بة )المحسو  حيث مستوى الداللة 0.05
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الدراسة تجاه بعد  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5اإلجابات يزيد عن القيمة ) متوسط
 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.الرؤية االستراتيجية"

ربية والتعليم العالي في مظاهر تطبيق معيار الرؤية االستراتيجية في وزارة التأن ويتضح للباحث 
غزة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، جاءت مرتبة حسب األهمية وكان في مقدمتها: توجد 
خطة استراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها، وفي المرتبة األخيرة كانت: يتم اطالع 

والجدول رقم  الموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح الوزارة إلي تحقيقها في المستقبل.
"، حيث نجد أن البعد الحوكمة االدارية" الثالثيلخص نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال  (52)

 وذلك بمتوسط حسابي " جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاداالستجابة والتوافق" السابع
بمتوسط  بة الثانيةفي المرت "الرؤية االستراتيجية" بينما جاء البعد الثامن(، 10من  6.76)

" في المرتبة األخيرة وذلك المشاركةفي حين جاء البعد األول "(، 10من  6.74حسابي )
 (.10من  6.23بمتوسط حسابي )

% وتشير 64.8( بوزن نسبي 10من  6.48كما وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال )
 الدراسة على هذا المجال عينة أفراد هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة من وجهة نظر

  ."الحوكمة االدارية"
 اإلدارية الحوكمة ألبعاد اإلحصائي التحليل نتائج ملخص (52رقم ) جدول

المتوسط  البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 الترتيب

 6.618 %62.33 1.77 6.23 المشاركة
*
0.000 8 

 7.327 %63.50 1.85 6.35 الشفافية
*
0.000 6 

 10.954 %66.43 1.66 6.64 المساءلة
*
0.000 3 

 7.281 %63.80 1.93 6.38 العدالة والمساواة
*
0.000 5 

 7.260 %63.19 1.80 6.32 سيادة القانون 
*
0.000 7 

 9.241 %65.03 1.73 6.50 الكفاءة والفاعلية
*
0.000 4 

 11.293 %67.64 1.78 6.76 االستجابة والتوافق
*
0.000 1 

 10.794 %67.39 1.83 6.74 الرؤية االستراتيجية
*
0.000 2 

 10.084 %64.82 1.55 6.48 الدرجة الكلية للمجال
*
0.000  

 0.05*معنوية عند مستوى ، عددرقم بعد الفاصلة األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب 
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للتحقق من  (One-Sample t testأن قيمة اختبار ) (52)الحظ من خالل الجدول حيث ي
ذات داللة إحصائية عند  جميعها ( أم ال، كانت5.5عن القيمة ) يختلفاالجابات  أن متوسط
( موجبة ويشير ذلك tوقيم اختبار ) (0.000حيث مستوى الداللة المحسوبة ) 0.05مستوى 

الدراسة تجاه  عينة (، وهذا يدل على أن موقف أفراد5.5القيمة )اإلجابات يزيد عن  ألن متوسط
 " يتجه نحو الموقف اإليجابي.اإلدارية الحوكمة " ابعاد
مظاهر تطبيق معايير الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي  أن ويتبين للباحث     

وقد جاء في مقدمتها: االستجابة  بغزة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة مرتبة حسب األهمية،
والتوافق ويليه في المرتبة الثانية الرؤية االستراتيجية ويليه المساءلة، ويليه الكفاءة والفاعلية، 

 ويليه العدالة والمساوة، ويليه الشفافية، ويليه سيادة القانون، ويليه المشاركة.
ستجابة والتوافق، ومعيار الرؤية أعلى معيارين من معايير الحوكمة اإلدارية كان معيار االو 

 االستراتيجية
 معيار االستجابة في المرتبة األولي لما يلي:  ويعزو الباحث 

ألن نسيج المجتمع الفلسطيني يوجد في انسجام وتوافق وحالة من السلم األهلي، تعززه  .1
 .حالة التآخي والتسامح، والمحافظة على كرامة الموظف الفلسطيني

ة والتعليم تطور أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من جودة الخدمات أن وزارة التربي .2
 المقدمة للمواطنين.

 تقديم الوزارة الخدمات للجمهور بشكل منتظم. .3
وهذا يعزز مفهوم االستجابة والتوافق لدى موظفي التربية والتعليم العالي وبالتالي ينعكس على 

م(، 2013ما توصلت إليه  دراسة ) مطير، زيادة الجودة في األداء،  واتفقت هذه الدراسة مع 
التي توصلت إلي أنه يتم تطبيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة 

% (، وتصورات أفراد عينة الدراسة لكل من درجة تطبيق االستجابة 67.84بوزن نسبي ) 
( وكانت على  2013، أعلى معيارين في دراسة )مطير توالتوافق، ومستوى المساءلة كان

ما توصلت إليها دراستنا في  إلى%(، وهذه النسبة قريبة 70.41% (، ) 71.77الترتيب ) 
 % (.67.64معيار االستجابة والتوافق بوزن نسبي ) 
م (، والتي أوضحت حسن االستجابة في الوزارات 2011واتفقت دراستنا مع دراسة )موسى، 

رتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها تأكيدهم أن الفلسطينية من وجهة نظر المديرين م
الوزارة تتعامل بإيجابية مع المقترحات المقدمة اليها، ثم الفقرة المتعلقة بآليات التعامل مع شكاوي 
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المواطنين، تال ذلك الفقرة الخاصة بتسهيل الوزارة عملية الحصول على المعلومات المتعلقة 
 بالخدمات المقدمة.

يار الرؤية االستراتيجية من معايير الحوكمة اإلدارية يعزو الباحث هذه النتيجة وبالنظر لمع
 في المرتبة الثانية لما يلي: 

 لوجود خطة استراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها االستراتيجية. .1
 تبني الوزارة استراتيجيات إدارية وهياكل تنظيمية مرنة. .2
 قة من الخطة االستراتيجية.وجود خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبث .3
 اطالع الموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح الوزارة إلي تحقيقها في المستقبل. .4
 وجود رؤية استراتيجية توحد منظور الوزارة والجمهور للتنمية اإلنسانية. .5

حيث اتفقت دراستنا مع دراسة  اما بالنسبة لمعيار المساءلة الذي جاء في المرتبة الثالثة
م ( التي توصلت إلي أن تصورات أفراد عينة الدراسة لكل من 2010لطراونة والعضايلة، )ا

 مستوى المساءلة وتطبيق الشفافية اإلدارية في الوزارات المبحوثة كانت متوسطة لكل منها.
(، بوجود عالقة ارتباطية موجبة بين معايير الحكم 2013واتفقت أيضًا مع دراسة ) مطير، 

االداري في الوزارات الفلسطينية بمحافظة غزة، وكان الوزن النسبي للمساءلة هو)  الرشيد واألداء
 %(.66.4% ( وهو قريب مقارنة من دراستنا حيث كان الوزن النسبي للمساءلة ) 71.77

 ويعزو الباحث هذه النتيجة إلي ما يلي:  
 قب مخالفتها.لقواعد المطلوب االلتزام بها وعواادراك العاملين في الوزارة بوضوح ل .1
 ن اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم.رفض العاملي .2
 نوع المخالفة وتكرارها. يتناسب مع يتوفر في الوزارة تدرج في نوع العقوبة بما .3
 قناعة العاملين بعدالة تطبيق الجزاءات التي يتلقونها. .4
 جتماعية.محاربة الوزارة المحاباة وعدم اللجوء للهيمنة في الوالءات اال .5

 أما معيار الكفاءة والفاعلية جاء في المرتبة الرابعة ويعزو الباحث هذه النتيجة لما يلي: 
 استثمار الموارد البشرية، والموارد المادية المتاحة لتحقيق األهداف التنظيمية المحددة. .1
 والقدرات اإلبداعية المتنوعة. البشرية ذات المهارات التكنولوجيةاستقطاب الموارد  .2
تضع الوزارة السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة في جميع المستويات  .3

 اإلدارية.
 التطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة. .4
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 أما معيار العدالة والمساواة جاء في المرتبة الخامسة ويعزو للباحث هذه النتيجة لما يلي: 
 اجات الخاصة.وجود ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتي .1
 توافر الموضوعية في تقديم خدمات الوزارة لكافة فئات المجتمع. .2
 تحمي الوزارة حقوق الموظفين بغض النظر عن االنتماء الساسي. .3
 إفساح المجال للجميع من كال الجنسين للمشاركة في صناعة القرار. .4

 لما يلي:  أما معيار الشفافية جاء في المرتبة السادسة ويعزو للباحث هذه النتيجة
 تقوم الوزارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد. .1
 تتبنى الوزارة سياسة التدوير الوظيفي. .2
 سعي الوزارة لنشر الوعي لدى المواطنين في مجال الشفافية في مختلف مناحي الحياة. .3
 ها.كشف التجاوزات واالنحرافات بداخلتحمي الوزارة من ي .4
 جاد ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير.تتبنى الوزارة اي .5

 لباحث هذه النتيجة لما يلي: ون جاء في المرتبة السابعة ويعزو اأما معيار سيادة القان
 وجود نظام شكاوي مكتوب ومعلن للمواطنين. .1
 يسود النظام اإلداري على الجميع دون استثناء. .2
 اإلنسان. توفر القوانين الحماية الكاملة لحقوق  .3
 التوافق بين المستويات اإلدارية المختلفة في الوزارة. .4
 تطبيق القوانين بنزاهة على الجميع في الوزارة. .5

 أما بالنسبة لمعيار المشاركة وجاء في المرتبة األخيرة ويعزو للباحث هذه النتيجة لما يلي: 
 يتوفر قيادة قادرة على التفاف الوزارة حول رؤية مشتركة. .1
 المنتظم لجميع مستويات عملية صناعة القرار.التمثيل  .2
 تدعيم التقاليد التنظيمية لالنتقال من اإلدارة التقليدية إلي االدارة بطريقة المشاركة. .3
 تعتمد الوزارة تقديم النصح والمساعدة واإلرشاد واالبتعاد عن اسلوب الرقابة المحكمة. .4
 تشجيع اإلدارة العليا إبداعات وطاقات الموظفين. .5
 ز الوزارة العاملين على إبداء الرأي وتقديم المقترحات دون الخوف من النقد.تحف .6
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 اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة -ثالثاا 
  األوىل:الرئيسية الفرضية 

)ستوى مداللة إحصائية عند  ذي أثر وجود"على  الفرضية الرئيسية األولى تنص     
05.0) على الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية  بمكوناتها لنظم المعلومات اإلدارية

 ".والتعليم
فرضيات فرعية، تم التحقق من صحتها من خالل حساب أسلوب  ويتفرع من هذه الفرضية ثالث

متغيرات المستقلة التي االنحدار الخطي البسيط والمتعدد حيث تم دراسة تأثير كل متغير من ال
" باستخدام الحوكمة اإلدارية" على المتغير التابع "نظم المعلومات اإلداريةتمثل مكونات "

االنحدار البسيطـ، ومن ثم تم دراسة تأثير المتغيرات المستقلة معًا على المتغير التابع باستخدام 
( التي تفترض عدم Hoعدمية )نموذج االنحدار المتعدد، حيث إحصائيًا يتم اختبار الفرضية ال

( التي تفترض وجود أثر ذو داللة H1داللة إحصائية مقابل الفرضية البديلة ) وجود أثر ذى
إحصائية، ويتم الحكم على نتيجة االختبار بناًء على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار 

(Sigحيث يتم رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة الفرضية البديلة )  في حال كانت قيمة
(Sig أقل من مستوى )ويقال عندها أن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود أثر جوهري  0.05

 0.05( أعلى من Sigوذو داللة إحصائية، ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة )
 داللة إحصائية. عدم وجود أثر ذى ونستنج عند إذن

الفرعية والفرضية الرئيسية للتحقق من وجود أثر للمتغيرات وفيما يلي نتائج اختبار الفرضيات 
)البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية، مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية، المستقلة 

على المتغير التابع المتمثل في جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية(، 
 ".الحوكمة اإلدارية"

)مستوى داللة إحصائية عند  أثر ذى وجود"الفرعية األولى تنص على الفرضية  .1
05.0)  للبنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية

 والتعليم".
بين البنية األساسية لنظم المعلومات  اً طردي اً خطي اً يوضح أن هناك ارتباط (53)الجدول 

(. وبالنظر إلى نتائج 0.512معامل بين المتغيرين )الاإلدارية والحوكمة اإلدارية حيث بلغ 
للبنية األساسية لنظم المعلومات  اً موجب اً تحليل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك تأثير 

( وهذا يعني أن تحسن 0.67على الحوكمة اإلدارية، حيث بلغ معامل االنحدار الخطي البسيط )
لبنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم بمقدار درجة واحدة سيؤدي ا
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( درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات 0.67لتعزيز الحوكمة اإلدارية بمقدار )
( وهذا يعني أن متغير البنية 0.262األخرى، كما وبلغ معامل التحديد لنموذج االنحدار )

%( من تباين متغير الحوكمة اإلدارية في وزارة 26.2ية لنظم المعلومات اإلدارية يفسر )األساس
 التربية والتعليم العالي. 

 على االدارية المعلومات لنظم األساسية البنية تأثير لقياس البسيط االنحدار نموذج (53رقم ) جدول
 االدارية الحوكمة

 المتغير المستقل

عامل م

ارتباط 

 بيرسون

(r) 

الحد 

 الثابت

(a) 

معامل 

 االنحدار

(B) 

معامل 

 التحديد

(R
2

) 

 0.05معنوية النموذج عند مستوى 

F 

مستوى 

 الداللة

(Sig.) 

 النتيجة

 لنظم األساسية البنية

 اإلدارية المعلومات
 معنوي 0.000 89.39 0.262 0.67 1.58 0.512

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
 

( وهي 0.000( بلغ )F-Testكما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار )
، وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس 0.05قيمة أقل من مستوى 

تأثير البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة اإلدارية وبالتالي معنوية متغير 
. وهذه النتيجة تؤكد صحة 0.05ية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية عند مستوى داللة البن

)مستوى داللة إحصائية عند  أثر ذى وجود الفرضية الفرعية األولى التي تنص على "
05.0) للبنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية 

 "والتعليم
وشبكة  لتوافر البنية األساسية من أجهزة ومعدات وشبكات سلكية والسلكية، ويعزو الباحث ذلك

تربط جميع الدوائر واألقسام مع بعضها مما يعزز بين العاملين المشاركة في أداء اتصال 
رؤية األعمال، وكذلك المشاركة في صناعة القرارات وترشيدها، وتوحيد الجهود من أجل تحديد 

 استراتيجية واضحة للوزارة.
)مستوى داللة إحصائية عند  أثر ذى وجود"الفرضية الفرعية الثانية تنص على  .2

05.0)  لمجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية
 والتعليم".
دي بين مجاالت تطبيق نظم المعلومات طر  اً خطي اً يوضح أن هناك ارتباط (54)الجدول 

(. وبالنظر إلى نتائج 0.521بين المتغيرين )ما اإلدارية والحوكمة اإلدارية حيث بلغ معامل 
لمجاالت تطبيق نظم المعلومات  اً موجب اً تحليل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك تأثير 
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( وهذا يعني أن تحسن 0.54لبسيط )على الحوكمة اإلدارية، حيث بلغ معامل االنحدار الخطي ا
مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم بمقدار درجة واحدة سيؤدي 

( درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات 0.54لتعزيز الحوكمة اإلدارية بمقدار )
يعني أن متغير مجاالت  ( وهذا0.271األخرى، كما وبلغ معامل التحديد لنموذج االنحدار )

%( من تباين متغير الحوكمة اإلدارية في وزارة 27.1تطبيق نظم المعلومات اإلدارية يفسر )
 التربية والتعليم العالي.

 االدارية المعلومات نظم تطبيق مجاالت تأثير لقياس البسيط االنحدار نموذج (54رقم ) جدول
 ةاالداري الحوكمة على

 المتغير المستقل

معامل 

ارتباط 

 بيرسون

(r) 

الحد 

 الثابت

(a) 

معامل 

 االنحدار

(B) 

معامل 

 التحديد

(R
2

) 

 0.05معنوية النموذج عند مستوى 

F 

مستوى 

 الداللة

(Sig.) 

 النتيجة

 نظم مجاالت تطبيق

 اإلدارية المعلومات
 معنوي 0.000 93.710 0.271 0.54 2.70 0.521

 .0.05عند مستوى *دالة إحصائية 
( وهي 0.000بلغ ) (F-Testكما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار )

، وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس 0.05قيمة أقل من مستوى 
متغير  تأثير مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة اإلدارية وبالتالي معنوية

. وهذه النتيجة تؤكد صحة 0.05مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية عند مستوى داللة 
)مستوى داللة إحصائية عند  أثر ذى وجود الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على "

05.0) تربية لمجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة اإلدارية في وزارة ال
 "والتعليم

بأن  نظم المعلومات اإلدارية تساعد في تطوير األداء الوظيفي، وتقديم  ويعزو الباحث ذلك
تقارير متنوعة ومتطابقة في النتائج، التي تعزز روح الفريق الواحد في العمل الذي يعمل على 

 . زيادة االنتاجية

05.0)مستوى إحصائية عند  داللة أثر ذى وجود"الفرضية الفرعية الثالثة تنص على  .3

لجودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة اإلدارية في وزارة  (
 التربية والتعليم".

بين جودة المعلومات التي تقدمها نظم  اً طردي اً يوضح أن هناك ارتباط خطي (55)الجدول 
(. وبالنظر 0.573بين المتغيرين ) ما ارية حيث بلغ معاملالمعلومات اإلدارية والحوكمة اإلد
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جودة المعلومات التي  اً موجب اً إلى نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك تأثير 
تقدمها نظم المعلومات على الحوكمة اإلدارية، حيث بلغ معامل االنحدار الخطي البسيط 

ات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية في وزارة ( وهذا يعني أن تحسن جودة المعلوم0.68)
( درجة وذلك 0.68التربية والتعليم بمقدار درجة واحدة سيؤدي لتعزيز الحوكمة اإلدارية بمقدار )

في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى، كما وبلغ معامل التحديد لنموذج االنحدار 
التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية يفسر  ( وهذا يعني أن متغير جودة المعلومات0.328)
 %( من تباين متغير الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي. 32.8)

 نظم تقدمها التي المعلومات جودة تأثير لقياس البسيط االنحدار نموذج (55رقم ) جدول
 ةاالداري الحوكمة على االدارية المعلومات

 المتغير المستقل

معامل 

ارتباط 

 بيرسون

(r) 

الحد 

 الثابت

(a) 

معامل 

 االنحدار

(B) 

معامل 

 التحديد

(R
2

) 

 0.05معنوية النموذج عند مستوى 

F 

مستوى 

 الداللة

(Sig.) 

 النتيجة

جودة المعلومات التي 

 نظم تقدمها

 اإلدارية المعلومات

 معنوي 0.000 122.890 0.328 0.68 1.76 0.573

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
( وهي قيمة 0.000( بلغ )F-Testيالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار )

، وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس 0.05أقل من مستوى 
اإلدارية وبالتالي تأثير جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية على الحوكمة 

. 0.05معنوية متغير جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية عند مستوى داللة 
داللة  أثر ذات وجود وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على "

م المعلومات اإلدارية لجودة المعلومات التي تقدمها نظ (05.0)مستوى إحصائية عند 
 "على الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم

بأن نظم المعلومات اإلدارية تقدم معلومات تغطي جميع جوانب العمل،  ويعزو الباحث ذلك
 وكذلك معلومات حديثة.

ع ( معًا على المتغير التابأبعاد نظم المعلومات اإلداريةولدراسة تأثير المتغيرات المستقلة )
( تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي المتعدد، ومن خالل تقدير الحوكمة اإلدارية)

معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة يتم تحديد حجم األثر لكل متغير من المتغيرات المستقلة 
 يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد. (56)على المتغير التابع، والجدول رقم 
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 اإلدارية المعلومات نظم أبعاد تأثير لقياس المتعدد الخطي االنحدار نموذج (56م )رق جدول
 الحوكمة على

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار

قيمة اختبار 

 "ت"

مستوى 

 الداللة
 الترتيب

معامل  معنوية النموذج

 .F Sig التحديد

  0.345 0.95 0.479 الحد الثابت

52.22 0.000 0.385 

 2 0.001 3.46 *0.292 البنية األساسية

 3 0.026 2.24 *0.167 مجاالت التطبيق

جودة 

 المعلومات
0.392* 4.23 0.000 1 

 .0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى  التأثير* 

 ( وتعني هذه القيمة أن0.385معامل التحديد تبلغ )قيمة من خالل الجدول السابق يتضح أن 
% 38.5( المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته نظم المعلومات اإلداريةالمتغيرات المستقلة )أبعاد 

تعزى لعوامل ومتغيرات أخرى والنسبة المتبقية  (الحوكمة اإلداريةفي المتغير التابع ) التغيرمن 
ل العشوائية، وبشكل عام يالحظ من خال اتإلضافة ألخطاء التقدير غير مدرجة بالنموذج با

( أقل 0.000( معنوية نموذج االنحدار الخطي المتعدد حيث مستوى داللة االختبار )Fاختبار )
 .0.05من 

كما نالحظ من خالل الجدول أن بعد جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية جاء 
( وكان 0.392أثير )في المرتبة األولى من حيث التأثير في الحوكمة اإلدارية حيث بلغ حجم الت

، ويعني ذلك أن تحسن جودة المعلومات 0.05داللة إحصائية عند مستوى  هذا التأثير ذا
الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية بدرجة واحدة سيساهم في تعزيز الحوكمة اإلدارية بمقدار 

 درجة وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقلة األخرى. 0.392
ية من حيث التأثير في الحوكمة اإلدارية يأتي بعد البنية األساسية لنظم وفي المرتبة الثان

داللة إحصائية عند مستوى  ( وأيضا كان هذا التأثير ذا0.292)المعلومات اإلدارية بتأثير قدره 
، ويعني هذا أن تحسن البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية بمقدار درجة واحدة 0.05

( درجة وذلك في ظل ثبات تأثير باقي 0.292حوكمة اإلدارية بمقدار )سيساهم في تعزيز ال
 المتغيرات المستقلة األخرى.

وفي المرتبة الثالثة واألخيرة من حيث التأثير في الحوكمة اإلدارية جاء بعد مجاالت تطبيق نظم 
ى ( وذو داللة إحصائية عند مستو 0.167المعلومات اإلدارية كمتغير مستقل بتأثير قدره )

، ويعني هذا أن زيادة مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية بمقدار درجة واحدة 0.05
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( درجة وذلك في ظل ثبات تأثير باقي 0.167سيساهم في تعزيز الحوكمة اإلدارية بمقدار )
 المتغيرات المستقلة األخرى.

ة إحصائية دالل ة الدراسة التي تفترض وجود أثر ذاومن خالل ما سبق نتوصل لصحة فرضي
 لنظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي.

 

الهتمام الوزارة بنظم المعلومات اإلدارية لتحسين الجودة المقدمة، ومحاربة يعزو الباحث ذلك 
خل الوزارة لتدعيم الوزارة الفساد بتنمية القيم الدينية واألخالقية لدى العاملين، وعمل وحدات دا

الحوكمة اإلدارية م عددة تكنولوجيا المعلومات ووحدات توتطور نظم المعلومات اإلدارية كوح
خلية، ومهام هذه الوحدات مثل وحدة الشكاوي والمظالم، والوحدة القانونية، ووحدة الرقابة الدا

الستجابة رخراء العاملين، هو تحقيق العدالة والمساواة، والشفافية، وسيادة القانون، واوالدوائر 
 وكذلك الرقابة على األداء لتحقيق الكفاءة والفاعلية.

  الفرضية الرئيسية الثانية:
لة احصائية في استجابات توجد فروق ذات دال " تنص الفرضية الرئيسية الثانية على

هل عمر، المؤ الجنس، التعزى للمتغيرات التالية ) نظم المعلومات اإلداريةن حول يالمبحوث
 .، سنوات الخبرة("الوظيفي ، المسمىالتخصص العلميالعلمي، 

( في حاالت العينتين المستقلتين T) وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار
تحليل التباين األحادي بينما تم استخدام اختبار  ،الختبار الفروق التي تعزى لمتغير الجنس

(One Way ANOVAالختبار الفروق التي )  التي تتكون من أكثر  تعزى للمتغيرات األخرى
 على حدا. كالً  الديموغرافيةوفقًا للمتغيرات  الثانية، وفيما يلي اختبار الفرضية من مجموعتين

 .بالنسبة لمتغير الجنس
( التي Ho( تم اختبار الفرضية العدمية )Independent samples t-testباستخدام اختبار )

لمتغير  تعزى نظم المعلومات اإلدارية ت داللة إحصائية حول تفترض عدم وجود فروق ذا
نظم التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول  (H1)الفرضية البديلة  مقابل الجنس،

 أدناه يوضح نتيجة االختبار. (57)لمتغير الجنس، والجدول رقم  تعزى المعلومات اإلدارية 
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 لمتغير تبعاً  اإلدارية المعلومات نظم في الفروق  من للتحقق(T) اختبار نتائج (57رقم ) جدول
 الجنس

الوسط  الجنس
 T-test Sig االنحراف المعياري  الوزن النسبي الحسابي

 1.18 %70.9 7.09 ذكر
-0.329 0.742 

 1.01 %71.5 7.15 انثى

( للتحقق من Sig = 0.742)يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة 
، ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي 0.05وجود فرق جوهري كانت أكبر من مستوى 

حول  تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة
ذكور لمتغير الجنس. كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات ال تعزى نظم المعلومات اإلدارية 

 % لإلناث. 71.5%، و70.9ككل بلغ  حول نظم المعلومات اإلدارية
وجود فروق ذات داللة صحة فرضية الدراسة التي تفترض " عدموبناًء على ذلك نستنتج 

 ".تعزى لمتغير الجنس نظم المعلومات اإلداريةحول إحصائية 
ت اإلدارية لكال لوجود تدريب مستمر حول التعامل مع نظم المعلوما يعزو الباحث ذلكو

 الجنسين، وكذلك سهولة التعامل مع نظم المعلومات اإلدارية.
 بالنسبة لمتغير العمر.

( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
(Ho التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ) تعزى نظم المعلومات اإلدارية 
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول H1الفرضية البديلة ) مقابل تغير العمر،لم

 أدناه يوضح نتيجة االختبار.(58)لمتغير العمر، والجدول رقم  تعزى نظم المعلومات اإلدارية 
 اإلدارية اتالمعلوم نظم في الفروق  من للتحقق(ANOVA)  اختبار نتائج (58رقم ) جدول

 العمر لمتغير تبعاً 

الوسط  العمر
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 F-test Sig االنحراف المعياري 

 1.04 %71.9 7.19 سنة 30أقل من 

0.256 0.857 
 1.06 %70.8 7.08 سنة 40إلى أقل من  30

 1.37 %70.3 7.03 سنة 50إلى أقل من  40

 1.13 %72.1 7.21 سنة فأكثر 50
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( للتحقق Sig = 0.857أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (58)الجدول رقم  يتضح من
ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية  0.05من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة 

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 
تعزى لمتغير العمر، كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد إلدارية نظم المعلومات احول 

% للذين 70.3سنة، و 50% للذين أعمارهم تزيد عن 72.1العينة حسب العمر تتراوح ما بين 
صحة الفرضية التي  عدمسنة. وبناًء على ذلك نستنتج  50إلى أقل من  40أعمارهم تتراوح بين 

 نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمتغير العمر". حول ة إحصائيةوجود فروق ذات داللتفترض "
تكنولوجيا الحديثة بدرجة أكبر من اهتمام كبار السن، الذلك الهتمام الشباب ب يعزو الباحثو

من قبل مما يصعب ذلك على كبار  اً ودراسة نظم المعلومات في المراحل الدراسة ما كان متوفر 
 اإلدارية. السسن التعامل مع نظم المعلومات

 .ر المؤهل العلميبالنسبة لمتغي
( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

(Ho التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ) تعزى نظم المعلومات اإلدارية 
فترض وجود فروق ذات داللة ( التي تH1الفرضية البديلة ) مقابل لمتغير المؤهل العلمي،

أدناه  (59)لمتغير المؤهل العلمي، والجدول رقم  تعزى نظم المعلومات اإلدارية إحصائية حول 
 يوضح نتيجة االختبار.

 اإلدارية المعلومات نظم في الفروق من للتحقق( (ANOVA اختبار نتائج (59رقم ) جدول

 ميالمؤهل العل لمتغير تبعا  

 المؤهل العلمي
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

F-test Sig 

 1.07 %74.0 7.40 دبلوم متوسط

4.824 0.003 
 1.13 %70.8 7.08 بكالوريوس

 1.12 %70.6 7.06 ماجستير

 0.34 %50.1 5.01 دكتوراه

( للتحقق Sig =0.003وبة )أعاله أن قيمة داللة االختبار المحس (59)يتضح من الجدول رقم 
ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية  0.05من وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة 

وقبول الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات 
ما نالحظ أن تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كنظم المعلومات اإلدارية أفراد عينة الدراسة حول 
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% لحملة شهادة 74.0الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤهل العلمي تراوحت ما بين 
 % لحملة درجة الدكتوراه. 50.1الدبلوم المتوسط، و

أدناه  (60)( للمقارنات البعدية والجدول رقم LSDولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار )
 يوضح نتيجة االختبار.

 اإلدارية المعلومات نظم في الفروق  مصدر على للتعرف ((LSD اختبار نتائج (60قم )ر  جدول
 العلمي المؤهل لمتغير تبعاً 

 Sig الفروق بين المتوسطات المؤهل العلمي المؤهل العلمي

 دبلوم متوسط
 0.071 0.32 بكالوريوس

 0.148 0.34 ماجستير

 0.000 *2.38 دكتوراه

 بكالوريوس
 0.933 0.02 ماجستير

 0.002 *2.06 دكتوراه

 0.002 *2.05 دكتوراه ماجستير

 0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
( للمقارنات البعدية نستنتج بأنه يوجد فروق LSDمن خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار )

ط وحملة درجة الدكتوراه بين حملة درجة الدبلوم المتوس 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( درجة، 2.38وكانت الفروق لصالح الفئة األولى )حملة درجة الدبلوم المتوسط( وذلك بمقدار )

وبين حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الدكتوراه وكانت الفروق لصالح الفئة األولى )حملة 
حملة درجة الماجستير  ( درجة، أيضًا توجد فروق بين2.06درجة البكالوريوس( وذلك بمقدار )

وحملة درجة الدكتوراه وكانت الفروق لصالح الفئة األولى )حملة درجة الماجستير( وذلك بمقدار 
 ( درجة.2.05)

 حول وجود فروق ذات داللة إحصائيةوبناًء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "
 نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمتغير المؤهل العلمي".

باهتمام الوزارة بتعيين المؤهل العلمي في الوظائف اإلدارية وخاصة حملة  الباحث ذلكيعزو و
البكالوريوس، ويرى الباحث أن ذلك يعود إلي تنوع نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة، وتطورها 

 مما يحتاج إلي موظفين مؤهلين الستخدامها والتعامل معها.
لدكتوراه إلي طبيعة مجتمع البحث والذي يستهدف انخفاض نسبة حملة ا كما يعزو الباحث

م المعلومات اإلدارية في الوزارة، وبالتالي فإن الفئة األكبر هم العاملين الذين يستخدمون نظ
 اإلداريون، من حملة البكالوريوس.
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 بالنسبة لمتغير التخصص العلمي.
ر الفرضية العدمية ( الختباOne Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

(Ho التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ) تعزى نظم المعلومات اإلدارية
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة H1العلمي، مقابل الفرضية البديلة ) لمتغير التخصص
 (61)تعزى لمتغير التخصص العلمي، والجدول رقم نظم المعلومات اإلدارية إحصائية حول 

 أدناه يوضح نتيجة االختبار.
 تبعاً  اإلدارية المعلومات نظم في الفروق  من للتحقق (ANOVA) اختبار نتائج (61رقم ) جدول

 العلمي التخصص لمتغير

الوسط  التخصص العلمي
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 F-test Sig المعياري 

 0.93 %70.7 7.07 هندسة حاسوب

1.803 0.113 

 1.14 %71.4 7.14 إدارة أعمال

 0.70 %76.0 7.60 سكرتارية

 1.30 %69.2 6.92 تربية

 1.07 %74.1 7.41 محاسبة

 1.00 %70.1 7.01 تخصصات أخرى*

*التخصصات األخرى تشمل )صحافة وإعالم، خدمة اجتماعية، علم النفس، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، هندسة مدنية، 

 .شريعة(
 

حقق ( للتSig =0.113أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (61)يتضح من الجدول رقم 
 العدميةويعني ذلك قبول الفرضية  0.05من مستوى داللة  من وجود فروق جوهرية كانت أكبر

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عدم التي تفترض 
 العلمي، كما نالحظ أن الوزن النسبي تعزى لمتغير التخصصنظم المعلومات اإلدارية حول 

لمن تخصصهم العلمي % 69.2إلجابات أفراد العينة حسب التخصص العلمي تراوحت ما بين 
 ."سكرتاريةلمن تخصصهم العلمي "% 76.0"، وتربية"

 وق ذات داللة إحصائيةوجود فر صحة الفرضية التي تفترض " عدموبناًء على ذلك نستنتج 
 نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمتغير التخصص العلمي". حول

ذلك بأن نظم المعلومات اإلدارية مرنة وسهلة التعامل معها وواضحة لدى  يعزو الباحث
 العاملين، وال يوجد تعقيد كبير في استخدامها.
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 بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.
( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAلتباين األحادي )تم استخدام اختبار تحليل ا

(Ho التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ) تعزى نظم المعلومات اإلدارية
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة H1، مقابل الفرضية البديلة )المسمى الوظيفيلمتغير 

أدناه  (62)المسمى الوظيفي، والجدول رقم لمتغير تعزى نظم المعلومات اإلدارية إحصائية حول 
 يوضح نتيجة االختبار.

 اإلدارية المعلومات نظم في الفروق  من للتحقق  (ANOVA)اختبار نتائج (62رقم ) جدول
 الوظيفي المسمى لمتغير تبعاً 

الوسط  المسمى الوظيفي
 F-test Sig االنحراف المعياري  الوزن النسبي الحسابي

 0.84 %74.5 7.45 مدير دائرة/ نائب

1.162 0.328 

 1.31 %69.1 6.91 رئيس قسم

 1.24 %72.2 7.22 رئيس شعبة

 1.07 %70.4 7.04 إداري 

 0.81 %73.3 7.33 سكرتير

*مسميات أخرى   6.96 69.6% 1.16 

 .(، مطور ويب، مراقب مالي، موظف خدماتالمسميات األخرى تشمل )مشرف، فني صيانة، محاسب، مهندس حاسوب
حقق ( للتSig =0.328أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (62)يتضح من الجدول رقم 

 العدميةويعني ذلك قبول الفرضية  0.05من مستوى داللة  من وجود فروق جوهرية كانت أكبر
ابات أفراد عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إج عدم التي تفترض

، كما نالحظ أن الوزن النسبي المسمى الوظيفيتعزى لمتغير نظم المعلومات اإلدارية حول 
لمن مسماهم الوظيفي % 74.5المسمى الوظيفي تراوحت ما بين إلجابات أفراد العينة حسب 

 ."رئيس قسملمن مسماهم الوظيفي "% 69.1"، ومدير دائرة/ نائب"
 وجود فروق ذات داللة إحصائيةصحة الفرضية التي تفترض " عدمنستنتج  وبناًء على ذلك

  نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي". حول
الباحث بأن المهام والوظائف التي يقوم بها العاملون تتطلب وجود نظم  ذلك الباحث يعزوو

 .عضها البعضالمعلومات اإلدارية، حيث أن المهام مترابطة تعتمد على ب
 سنوات الخبرة. عدد بالنسبة لمتغير
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( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
(Ho)  تعزى نظم المعلومات اإلدارية التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول 

التي تفترض وجود فروق ذات داللة  (H1الفرضية البديلة ) مقابل لمتغير عدد سنوات الخبرة،
 (63)لمتغير عدد سنوات الخبرة، والجدول رقم  تعزى نظم المعلومات اإلدارية إحصائية حول 

 أدناه يوضح نتيجة االختبار.
 اإلدارية المعلومات نظم في الفروق  من للتحقق (ANOVA) اختبار نتائج (63رقم ) جدول

 الخبرة سنوات ددع لمتغير تبعاً 

الوسط  عدد سنوات الخبرة
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 F-test Sig المعياري 

 1.22 %71.0 7.10 سنوات 5 أقل من 

0.024 0.995 
 1.12 %71.1 7.11 سنوات 10سنوات ألقل من  5من 

 0.95 %71.5 7.15 سنة 15سنوات ألقل من  10من  

 1.24 %71.1 7.11 سنة فأكثر 15 

( للتحقق Sig = 0.995أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (63)يتضح من الجدول رقم 
ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية  0.05من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة 

لمتغير  تعزى نظم المعلومات اإلدارية التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول 
سنوات الخبرة، كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة عدد 

% للذين تتراوح 71.5سنوات، و 5% للذين تقل سنوات خبرتهم عن 71.0تراوحت ما بين 
 سنة. 15سنوات ألقل من  10هم من اتر خب

 داللة إحصائية وجود فروق ذاتصحة الفرضية التي تفترض " عدموبناًء على ذلك نستنتج 
 نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة". حول

  الثالثة: الرئيسية الفرضية
ن يلة احصائية في استجابات المبحوثتوجد فروق ذات دال " تنص الفرضية الرئيسية الثالثة على

التخصص ، عمر، المؤهل العلميالجنس، التعزى للمتغيرات التالية ) الحوكمة اإلداريةحول 
 .، سنوات الخبرة("الوظيفي ، المسمىالعلمي

( في حاالت العينتين المستقلتين T) وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار
تحليل التباين األحادي بينما تم استخدام اختبار  ،الختبار الفروق التي تعزى لمتغير الجنس

(One Way ANOVAالختبار الفروق التي تعزى للم ) التي تتكون من أكثر  تغيرات األخرى
 على حدا. كالً  الديموغرافيةوفقًا للمتغيرات  الثالثة، وفيما يلي اختبار الفرضية من مجموعتين
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 .بالنسبة لمتغير الجنس
( التي Ho( تم اختبار الفرضية العدمية )Independent samples t-testباستخدام اختبار )

 لمتغير الجنس، تعزى الحوكمة اإلدارية حصائية حول تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إ
الحوكمة ( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول H1الفرضية البديلة ) مقابل

 أدناه يوضح نتيجة االختبار. (64)لمتغير الجنس، والجدول رقم  تعزى اإلدارية 

 الجنس لمتغير تبعاً  اإلدارية الحوكمة في الفروق  من قللتحق (T) اختبار نتائج (64رقم ) جدول

الوسط  الجنس
 T-test Sig االنحراف المعياري  الوزن النسبي الحسابي

 1.61 %64.7 6.47 ذكر
-0.258 0.797 

 1.45 %65.2 6.52 انثى

 
( للتحقق من Sig = 0.797يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة )

، ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي 0.05فرق جوهري كانت أكبر من مستوى  وجود
حول  تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة

لمتغير الجنس. كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات الذكور حول  تعزى الحوكمة اإلدارية 
 % لإلناث. 65.2%، و64.7ككل بلغ  الحوكمة اإلدارية

وجود فروق ذات داللة صحة فرضية الدراسة التي تفترض " عدموبناًء على ذلك نستنتج 
 ".تعزى لمتغير الجنس الحوكمة اإلداريةحول إحصائية 

 بالنسبة لمتغير العمر.
( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

(Hoا ) لمتغير  تعزى الحوكمة اإلدارية لتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول H1الفرضية البديلة ) مقابل العمر،

 أدناه يوضح نتيجة االختبار. (65)لمتغير العمر، والجدول رقم  تعزى الحوكمة اإلدارية 
 تبعاً  اإلدارية الحوكمة في الفروق  من للتحقق (ANOVA) اختبار نتائج (65رقم ) جدول

 العمر لمتغير

الوسط  العمر
 الحسابي

 F-test Sig االنحراف المعياري  الوزن النسبي

 1.32 %65.5 6.55 سنة 30أقل من 
0.888 0.448 

 1.62 %63.5 6.35 سنة 40إلى أقل من  30
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 1.67 %65.7 6.57 سنة 50إلى أقل من  40

 1.27 %68.3 6.83 سنة فأكثر 50

( للتحقق Sig = 0.448أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (65)يتضح من الجدول رقم 
ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية  0.05من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة 

ية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ
تعزى لمتغير العمر، كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة الحوكمة اإلدارية حول 

% للذين 63.5سنة، و 50% للذين أعمارهم تزيد عن 68.3حسب العمر تتراوح ما بين 
صحة الفرضية التي  عدمنستنتج سنة. وبناًء على ذلك  40إلى أقل من  30أعمارهم تتراوح بين 

 الحوكمة اإلدارية تعزى لمتغير العمر". حول وجود فروق ذات داللة إحصائيةتفترض "
 .ر المؤهل العلميبالنسبة لمتغي

( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
(Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إح ) لمتغير  تعزى الحوكمة اإلدارية صائية حول

( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية H1الفرضية البديلة ) مقابل المؤهل العلمي،
أدناه يوضح نتيجة  (66)لمتغير المؤهل العلمي، والجدول رقم  تعزى الحوكمة اإلدارية حول 

 االختبار.

 تبعاً  اإلدارية الحوكمة في الفروق  من للتحقق (ANOVA) ختبارا نتائج (66رقم ) جدول
 العلمي المؤهل لمتغير

الوسط  المؤهل العلمي
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 F-test Sig المعياري 

 1.53 %67.7 6.77 دبلوم متوسط

0.980 0.403 
 1.58 %64.0 6.40 بكالوريوس

 1.55 %65.5 6.55 ماجستير

 1.90 %57.8 5.78 دكتوراه

 

( للتحقق Sig =0.403أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (66)يتضح من الجدول رقم 
ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية  0.05من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة 

راسة التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الد
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد الحوكمة اإلدارية حول 

% 57.8% لحملة شهادة الدبلوم المتوسط، و67.7العينة حسب المؤهل العلمي تراوحت ما بين 
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وجود فروق صحة الفرضية التي تفترض " عدملحملة درجة الدكتوراه. وبناًء على ذلك نستنتج 
 الحوكمة اإلدارية تعزى لمتغير المؤهل العلمي". حول ذات داللة إحصائية

 بالنسبة لمتغير التخصص العلمي.
( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

(Ho التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول )ر تعزى لمتغي الحوكمة اإلدارية
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية H1العلمي، مقابل الفرضية البديلة ) التخصص

أدناه يوضح نتيجة  (67)تعزى لمتغير التخصص العلمي، والجدول رقم اإلدارية  الحوكمةحول 
 االختبار.
 تبعاً  اإلدارية كمةالحو  في الفروق  من للتحقق (ANOVA)اختبار نتائج (67رقم ) جدول

 العلمي التخصص لمتغير

الوسط  التخصص العلمي
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 F-test Sig المعياري 

 2.09 %56.9 5.69 هندسة حاسوب

1.338 0.249 

 1.45 %64.0 6.40 إدارة أعمال

 1.55 %67.8 6.78 سكرتارية

 1.65 %64.8 6.48 تربية

 0.96 %72.0 7.20 محاسبة

 1.42 %65.2 6.52 تخصصات أخرى*

عالم، خدمة اجتماعية، علم النفس، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، هندسة مدنية، شريعة  (.التخصصات األخرى تشمل )صحافة وا 

حقق ( للتSig =0.249المحسوبة )أعاله أن قيمة داللة االختبار  (67)يتضح من الجدول رقم 
 العدميةويعني ذلك قبول الفرضية  0.05من مستوى داللة  برمن وجود فروق جوهرية كانت أك

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عدم التي تفترض 
إلجابات  العلمي، كما نالحظ أن الوزن النسبي تعزى لمتغير التخصصاإلدارية  الحوكمةحول 

هندسة لمن تخصصهم العلمي "% 56.9بين  أفراد العينة حسب التخصص العلمي تراوحت ما
 ."محاسبةلمن تخصصهم العلمي "% 72"، وحاسوب

 وجود فروق ذات داللة إحصائيةصحة الفرضية التي تفترض " عدموبناًء على ذلك نستنتج 
 الحوكمة اإلدارية تعزى لمتغير التخصص العلمي". حول

 بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.
( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAيل التباين األحادي )تم استخدام اختبار تحل

(Ho التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول )تعزى لمتغير اإلدارية  الحوكمة
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( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية H1، مقابل الفرضية البديلة )المسمى الوظيفي
أدناه يوضح نتيجة  (68)لمسمى الوظيفي، والجدول رقم اتعزى لمتغير اإلدارية  الحوكمةحول 

 المعلومات نظم في الفروق  من للتحقق ( (ANOVAاختبار نتائج (68رقم ) جدول االختبار.
 الوظيفي المسمى لمتغير تبعاً  اإلدارية

الوسط  المسمى الوظيفي
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 F-test Sig المعياري 

 1.45 %68.6 6.86 مدير دائرة/ نائب

0.541 0.745 

 1.65 %65.0 6.50 رئيس قسم

 1.58 %66.3 6.63 رئيس شعبة

 1.57 %63.0 6.30 إداري 

 1.49 %63.3 6.33 سكرتير

 1.47 %65.6 6.56 مسميات أخرى 

يب، مراقب مالي، موظف *المسميات األخرى تشمل )مشرف، فني صيانة، محاسب، مهندس حاسوب، مطور و 
 .خدمات(

حقق ( للتSig =0.745أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (68)يتضح من الجدول رقم 
 العدميةويعني ذلك قبول الفرضية  0.05من مستوى داللة  من وجود فروق جوهرية كانت أكبر

اد عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفر  عدم التي تفترض
، كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات المسمى الوظيفيتعزى لمتغير اإلدارية  الحوكمةحول 

"، إداري لمن مسماهم الوظيفي "% 63المسمى الوظيفي تراوحت ما بين أفراد العينة حسب 
 ."مدير دائرة/ نائبلمن مسماهم الوظيفي "% 68.6و

 وجود فروق ذات داللة إحصائيةرضية التي تفترض "صحة الف عدموبناًء على ذلك نستنتج 
 الحوكمة اإلدارية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي". حول

 

 سنوات الخبرة. عدد بالنسبة لمتغير
( الختبار الفرضية العدمية One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

(Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )  لمتغير  تعزى الحوكمة اإلدارية حول
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية H1الفرضية البديلة ) مقابل عدد سنوات الخبرة،

أدناه يوضح نتيجة  (69)لمتغير عدد سنوات الخبرة، والجدول رقم  تعزى الحوكمة اإلدارية حول 
 االختبار.
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 تبعاً  اإلدارية الحوكمة في الفروق  من للتحقق(  (ANOVAاختبار نتائج (69رقم ) جدول
 سنوات الخبرة عدد لمتغير

الوسط  عدد سنوات الخبرة
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 F-test Sig المعياري 

سنوات 5 أقل من   6.62 66.2% 1.33 

0.615 0.606 
سنوات 10سنوات ألقل من  5من   6.57 65.7% 1.47 

سنوات 15نوات ألقل من س 10من    6.23 62.3% 1.92 

سنة فأكثر 15   6.40 64.0% 1.64 

 

( للتحقق Sig = 0.606أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ) (69)يتضح من الجدول رقم 
ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية  0.05من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة 

لمتغير عدد  تعزى الحوكمة اإلدارية  ود فروق ذات داللة إحصائية حولالتي تفترض عدم وج
سنوات الخبرة، كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب سنوات الخبرة تراوحت 

سنوات % للذين تتراوح 62.3سنوات، و 5% للذين تقل سنوات خبرتهم عن 66.2ما بين 
 سنة. 15سنوات ألقل من  10ما بين  خبراتهم

 وجود فروق ذات داللة إحصائيةصحة الفرضية التي تفترض " عدموبناًء على ذلك نستنتج 
 الحوكمة اإلدارية تعزى لمتغير سنوات الخبرة". حول

 : ملخص الفصل اخلامس
استعرض الباحث خالل هذا الفصل تحليل خصائص عينة الدارسة، والتي تضمنت  

صائي للعينية، وفقًا للخصائص والسمات الشخصية والتي تمثلت بكل من) الوصف اإلح
. ومن ثم استعرض الجنس، العمر، التخصص، المؤهل العلمي ، المسمى الوظيفي، الخبرة(

 المتغيرمجال ث أشارت إلي النتائج المتعلقة بمجاالت وأبعاد الدراسة، حي لليالباحث نتائج تح
وأبعاده ) البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية، مجاالت  يةالمستقل نظم المعلومات اإلدار 

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية، جودة المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية( وبينت 
النتائج وجود درجة مرتفعة من أفراد عينة الدراسة تجاه هذه األبعاد، وعلق الباحث على هذه 

نتائج تحليل مجال الحوكمة اإلدارية وأبعاده ) المشاركة، الشفافية،  النتائج. واستعرضت أيضاً 
. (المساءلة، العدالة والمساوة، الكفاءة والفاعلية، سيادة القانون، االستجابة، الرؤية االستراتيجية

 وبينت النتائج وجود درجة مرتفعة من أفراد عينة البحث تجاه هذا المجال وأبعاده.



  

177 
 

وناقشها الباحث حيث أشارت النتائج  ائج اختبار فرضيات الدراسة،كما استعرض الباحث نت
على  لنظم المعلومات اإلدارية بمكوناتها (05.0)مستوى داللة إحصائية عند  ذى أثر وجود

 .العالي بغزة الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 النتائج

 والتوصيات

.مقدمة الفصل 
.املبحث األول: نتائج الدراسة 
 .الدراسة لعينة الدميغرافية اخلصائص نتائج: أول

 .الدراسة وأبعاد جمالت حتليل نتائج :ثانيا

 .الدراسة فرضيات اختبار نتائج: ثالثا

.املبحث الثاني: توصيات الدراسة 
 .التوصيات: أول

 .املقرتحة الدراسات: ثانيا

ملخص الفصل السادس. 
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 مقدمة
م والجوانب المتعددة التي تناولها الباحث في اإلطار النظري وأدبيات المفاهي على بناءً  

م يالدراسة حول دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعل
من خالل االستبانة، وبعد نتائج التحليل  اتالعالي في غزة، باإلضافة إلي ما تم جمعه من بيان

بطها بالدراسات السابقة، خلصت الدراسة ر ائي لمجاالت وأبعاد الدارسة، وتفسير النتائج و اإلحص
 إلي مجموعة من النتائج والتوصيات كما يظهر في هذا الفصل.

 املبحث األول: نتائج الدراسة
غرافية لعينة الدراسة، يتضمن هذا المبحث عرضًا للنتائج المتعلقة بالخصائص الديم

والنتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة، وأخيرًا نتائج اختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل التحليل 
 اإلحصائي رخراء المبحوثين، ونتائج الدراسات التي تضمنتها هذه الدراسة.

 :لقة باخلصائص الدميغرافية للعينةالنتائج املتع -أولا 
الجنس: بينت النتائج أن أكثر من نصف العينة كانت من الذكور حيث بلغ عددهم )  .1

(  68% ( من مجموع المبحوثين، بينما بلغ عدد اإلناث ) 70.5( بنسبة )  179
 % ( من مجموع المبحوثين.26.8بنسبة ) 

إلي أقل  30من المبحوثين للفئة العمرية  )  العمر: أشارت النتائج أن النسبة األعلى .2
% ( من مجموع المبحوثين، 43.7( بنسبة ) 111سنة ( حيث بلغ عددهم )  40من 

( بنسبة )  55سنة ( حيث بلغ عددهم )  50إلي أقل من  40ويليهم الفئة العمرية ) 
بلغ سنة ( حيث  30%( من مجموع المبحوثين، ويليهم الفئة العمرية ) أقل من 21.1

 50%( من مجموع المبحوثين، ويليهم الفئة العمرية ) 19.7( بنسبة )  50عددهم ) 
 % ( من مجموع المبحوثين.11.4( بنسبة )  29فأكثر ( حيث بلغ عددهم ) 

المؤهل العلمي:  بينت نتائج الدراسة أن النسبة األعلى من المبحوثين يحملون شهادة  .3
% ( من مجموع المبحوثين، 58.3نسبة ) ( ب 148البكالوريوس حيث بلغ عددهم ) 

% ( من 21.3( بنسبة ) 54)ويليهم من حملة درجة دبلوم متوسط حيث بلغ عددهم 
( %15.7( بنسبة ) 40بلغ عددهم ) مجموع المبحوثين، ويلهم درجة ماجستير حيث

( بنسبة  3م ) من مجموع المبحوثين، ويليهم حملة شهادة الدكتوراه حيث بلغ عدده
 ن مجموع المبحوثين.( م1.2)
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التخصص العلمي: يتضح من خالل النتائج بأن أعلي نسبة من أفراد عينة الدراسة  .4
% ( من 33.1( بنسبة )  84تخصصهم العلمي إدارة أعمال حيث بلغ عددهم ) 

% ( من أفراد عينة الدراسة تخصصهم 31.1مجموع المبحوثين، بينما بلغت نسبة ) 
حين بلغت أقل نسبة من أفراد العينة تخصصهم ًا، في جيب( مست79ي تربية بواقع )العلم

 ( مستجيبين.9% ( بواقع )3.5العلمي محاسبة وذلك ) 
المسمى الوظيفي: يتضح من خالل النتائج بأن أعلى نسبة من اجمالي أفراد عينة  .5

، بينما اً ( مستجيب62%( بواقع )24.4الدراسة مسماهم الوظيفي إداري وذلك بنسبة )
مرتبة الثانية من حيث تصنيف المسمى الوظيفي هي فئة رئيس شعبة وذلك جاءت في ال
، في حين جاءت في المرتبة األخيرة من حيث اً ( مستجيب56%( بواقع )22بنسبة ) 

 .اً ( مستجيب15تصنيف المسمى الوظيفي هي فئة ) مدير دائرة/ نائب( بواقع ) 
سة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين راالخبرة: تبين نتائج الدراسة بأن معظم أفراد عينة الد .6

، وبلغت اً ( مستجيب119%( بواقع ) 46.9سنوات( وذلك بنسبة )  10إلي أقل من  5)
( 52سنة بواقع )  15%( من أفراد عينة الدراسة تزيد سنوات خبرتهم عن 20.5نسبة ) 
 5%( من أفراد العين تقل سنوات خبرتهم عن 16.5، بينما بلغت نسبة ) اً مستجيب

%( من أفراد العينة تتراوح 16.1، في حين بلغت نسبة ) اً ( مستجيب42ات بواقع )سنو 
 .اً ( مستجيب41سنة( بواقع ) 15إلي أقل من  10سنوات خبرتهم ما بين ) 

 .نتائج حتليل جمالت وأبعاد الدراسة -ثانياا 
 املستقل ) نظم املعلومات اإلدارية(النتائج املتعلقة باملتغري  
أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع درجة توفر البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية في  .1

( 10من  7.32وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ الوسط الحسابي العام للبعد ككل ) 
رات البعد %، وأن الموافقة على جميع فق73.2( ووزن نسبي 1.19بانحراف معياري ) 

قيم الوسط  تواألخيرة كانت متوسطة، حيث تراوح ةعشر  ةمرتفعة ما عدا الفقرة الحادي
(  5.5(، التي تزيد عن القيمة الحيادية )  10من  8.14الحسابي لفقرات البعد بين ) 

( موجبة، وهذا يدلل على توافر األجهزة اإللكترونية وأجهزة الحاسوب، tوقيمة اختبار )
من استخدام التعامالت الورقية، وتمكن أكثر من مستفيد لالتصال في وقت  وبرامج تقلل

واحد، ومناسبة هذه البرامج لطبيعة عمل نظم المعلومات اإلدارية، وقدرة األجهزة على 
التخزين بكفاءة، وتوافر الشبكات السلكية والالسلكية التي تربط جميع الدوائر واألقسام 

 إلنجاز العمل.والمعلومات  وسرعة نقل البيانات مع بعضها،
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أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية  .2
( بانحراف  10% من 7.05والتعليم، حيث بلغ الوسط الحسابي العام للبعد ككل ) 

قيم الوسط الحسابي لفقرات  ت%، حيث تراوح70.5( ووزن نسبي 1.51معياري ) 
( t(  وقيمة اختبار )5.5(، التي تزيد عن القيمة الحيادية )  10من  7.53) البعد بين 

موجبة، وهذا يدلل على مساعدة نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء الوظيفي 
لدى العاملين، وتقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في النتائج، كما تعمل نظم المعلومات 

د في العمل، وتعمل على تحديد االحتياجات التدريبية اإلدارية بتعزيز روح الفريق الواح
التنبؤ على الالزمة للكوادر البشرية في الوزارة، كما تساعد نظم المعلومات اإلدارية 

 ترشيد القرارات المتخذة في الوزارة.ل، ووضع اقتراحات ةباألزمات المتوقع
لمعلومات اإلدارية في أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع جودة المعلومات الناتجة عن نظم ا .3

% من 6.86وزارة التربية والتعليم العالي، حيث بلغ الوسط الحسابي العام للبعد ككل )
قيم الوسط  ت%، حيث تراوح68.6( ووزن نسبي 1.29( بانحراف معياري ) 10

(  5.5(، التي تزيد عن القيمة الحيادية )10من  7.46الحسابي لفقرات البعد بين )
موجبة، وهذا يدلل على أن المعلومات التي توفرها نظم المعلومات  (tوقيمة اختبار )

اإلدارية معلومات حديثة، وكافية وتغطي جميع جوانب العمل وسرعة تقديم المعلومة ال 
ن المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات على دقتها، وال يمكن االستغناء عتؤثر 

توضيح القواعد المطلوب على إلدارية اإلدارية للوزارة ، حيث تعمل نظم المعلومات ا
أداء أدوارهم وتحمل مسئولياتهم  ، كما تساعد العاملين علىااللتزام بها وعواقب مخالفتها

 اتجاه العمل في وزارة التربية والتعليم العالي.
 اإلدارية( احلوكمة)  تابعالنتائج املتعلقة باملتغري ال 
بغزة، حيث بلغ  العالي رة التربية والتعليميتم تطبيق معايير الحوكمة اإلدارية في وزا .1

%تزيد عن 64.8( بوزن نسبي  10من  6.48الوسط الحسابي العام للحوكمة اإلدارية) 
( موجبة وتشير هذه القيم لوجود درجة مرتفعة t(، وقيمة اختبار )5.5القيمة الحيادية )

 ارية.من الموافقة من وجهة نظر أفراد العينة الدارسة على الحوكمة اإلد

 جاءت معايير الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في غزة مرتبة على النحو التالي: و 

 نسبي )  : معيار االستجابة والتوافق من معايير الحوكمة اإلدارية بوزن المرتبة االولى
م الخدمات للجمهور بشكل منتظم، وتطوير أنشطة يتقد%(، ويرجع ذلك إلى 67.64
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منتظم الذي يزيد جودة الخدمة المقدمة، وتوفير بيئة عمل تضمن احترام  الوزارة بشكل
 كرامة الموظف، وتطبيق مبدأ التوافق بين العاملين لتحقيق أهدافها.

 من معايير الحوكمة اإلدارية بوزن نسبي  ة: الرؤية االستراتيجيالمرتبة الثانية
ة مرتبطة برؤيتها %(، ويرجع ذلك لوجود خطة استراتيجية واضحة للوزار 67.39)

االستراتيجية، ووجود خطة تشغيلية واضحة منبثقة من الخطة االستراتيجية، واطالع 
 ل.بالموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح الوزارة إلي تحقيقها في المستق

 (، ويرجع 66.43: المساءلة  من معايير الحوكمة اإلدارية بوزن نسبي)المرتبة الثالثة%
اعد المطلوب االلتزام بها من قبل العاملين وعواقب مخالفتها، ورفض ذلك لوضوح القو 

العاملين اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم، ووجود تدرج في نوع العقوبة 
بما يتناسب مع نوع المخالفة وتكرارها، وقناعة العاملين في الوزارة بعدالة تطبيق 

 الجزاءات التي يتلقونها.
 ايير الحوكمة اإلدارية بوزن نسبي : الكفاءة والفاعلية من معبعةالمرتبة الرا

ذلك الستثمار الموارد البشرية والموارد المادية المتاحة لتحقيق  ع%(، ويرج65.03)
األهداف، ووضع السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة في جميع المستويات 

ات التكنولوجية والقدرات اإلبداعية اإلدارية، واستقطاب الموارد البشرية ذات المهار 
 المتنوعة.

 ير الحوكمة اإلدارية بوزن نسبي : العدالة والمساواة من معايالمرتبة الخامسة
%(، ويرجع ذلك لوجود ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة، 63.8)

موظفين، وتوافر الموضوعية في تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع، وحماية حقوق ال
 والمساواة بين الجنسين في الوزارة.

  :(، 63.5الشفافية من معايير الحوكمة اإلدارية بوزن نسبي ) المرتبة السادسة%
ويرجع  ذلك لتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد، وتبني الوزارة سياسة 

يع مناحي الحياة، التدوير الوظيفي بين العاملين، ونشر الوعي لدى المواطنين في جم
من يكشف التجاوزات واالنحرافات داخلها، وتبني ثقافة تنظيمية أساسها لوحماية الوزارة 

 الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير في وزارة التربية والتعليم العالي.
 (، 63.19: سيادة القانون من معايير الحوكمة اإلدارية بوزن نسبي ) المرتبة السابعة%

المعرفة بوجود نظام شكاوي مكتوب ومعلن للمواطنين، وتوافر القوانين ويرجع ذلك لعدم 
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لحماية حقوق اإلنسان، كما يسود النظام اإلداري في الوزارة على الجميع دون استثناء، 
 والتوافق بين المستويات اإلدارية المختلفة في الوزارة.

 (، 62.33سبي ) : المشاركة من معايير الحوكمة اإلدارية بوزن نالمرتبة الثامنة%
لجميع المستويات في عملية  اً منظم ويرجع ذلك إلي أن التقاليد التنظيمية ال تدعم تمثيالً 

من اإلدارة التقليدية إلي اإلدارة بطريقة المشاركة،  قالصناعة القرار، وعدم تدعيم االنت
ملين، إلبداعات وطاقات العاالمفتوح لتشجيع اإلدارة العليا  وعدم اتباع سياسة الباب

 ولتحفيز العاملين على إبداء الرأي وتقديم المقترحات دون نقد أو خوف.

 النتائج املتعلقة باختبار فرضيات الدراسة -ثالثاا 
دارية لنظم المعلومات اإل (05.0)مستوى داللة إحصائية عند  وذ أثر وجود .1

 .العالي على الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم بمكوناتها
 المعلومات لنظم األساسية للبنية( 05.0) مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود .2

 .العالي والتعليم التربية وزارة في اإلدارية الحوكمة على اإلدارية
 المعلومات نظم تطبيق لمجاالت( 05.0) مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود .3

 .العالي والتعليم التربية وزارة في اإلدارية الحوكمة على اإلدارية
 تقدمها التي المعلومات لجودة( 05.0) مستوى  عند إحصائية داللة ذو أثر وجود .4

 .العالي والتعليم التربية وزارة في اإلدارية الحوكمة على اإلدارية المعلومات نظم
 المعلومات نظم حول المبحوثين استجابات في احصائية داللة ذات فروق  توجدال  .5

 سنوات، الوظيفي المسمى ،العلمي التخصص للمتغيرات) الجنس، العمر، تعزى  اإلدارية
 (الخبرة

 اإلدارية تالمعلوما نظم حول المبحوثين استجابات في احصائية داللة ذات فروق  توجد .6
 .العلمي المؤهلللمتغير  تعزى 

 اإلدارية الحوكمة حول المبحوثين استجابات في احصائية داللة ذات فروق  توجدال  .7
 المسمى العلمي، التخصص العلمي، المؤهل العمر، الجنس،) التالية للمتغيرات تعزى 

 .(الخبرة سنوات الوظيفي،
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 الدراسة توصيات: املبحث الثاني
بناًء على النتائج التي توصل لها الباحث، يقترح الباحث فيما يلي عددًا من : التوصيات -أولا 

التوصيات التي تتعلق بالتعامل مع نظم المعلومات اإلدارية، باإلضافة إلي بعض الجوانب التي 
 كمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي، وفقًا لرؤى سليمة:تساهم في رفع فاعلية الحو 

 :توصيات تتعلق بنظم المعلومات اإلدارية 
 االستمرار في توفير المستلزمات الخاصة بتشغيل نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة. .1
ير مواكبة التطور التكنلوجي الذي يطرأ على نظم المعلومات واالستفادة منها في تطو  .2

 نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة.
 .تشجيع االبداعات والطاقات لدى العاملين، لتطوير العمل وفق تكنولوجيا المعلومات .3
  اإلدارية بالحوكمةتوصيات تتعلق :  
 ضرورة وجود لجنة في الوزارة تعني بمتابعة وممارسة وتنفيذ معايير الحوكمة اإلدارية. .4
ل إيجابي على نعكس بشكتس اوتعزيزها بين العاملين، ألنهنشر ثقافة الحوكمة اإلدارية  .5

 ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور. أدائهم من خالل كم
طرح مساقات متخصصة في مجال الحوكمة اإلدارية في الجامعات والمدارس، وذلك  .6

 لنشر هذه الثقافة.
 نفيذها.استراتيجية على مستوى جميع المديريات، ومساءلة القيادات عن توضع خطة  .7
  بالعالقة بين نظم المعلومات اإلدارية والحوكمة اإلداريةتوصيات تتعلق :  
غناء عن اسلوب اإلدارة التقليدية، وفق تفعيل اإلدارة التشاركية في الوزارة واالست .8

 تكنولوجيا المعلومات.
يم، العمل على توفير تطبيقات الكترونية في الهواتف النقالة خاصة بوزارة التربية والتعل .9

لتفعيل التواصل واالتصال في جميع الظروف والظروف الطارئة، مما يساعد على 
 سهولة التوصل، والسيطرة على األزمات المتوقعة.

عمل برامج إذاعية متنوعة في إذاعة صوت التعليم لمناقشة التطورات في  .10
ظهار التج اوزات الوزارة، وكذلك افساح المجال أمام المواطنين لتقديم المقترحات، وا 

 لتعزيز معايير الحوكمة اإلدارية.
ة مشاكلهم واحتياجاتهم من تواصل المسئولين في الوزارة مع موظفيهم لمناقش .11

اعي، وغيرها من عقد اللقاءات، وعبر صوت التعليم، عبر مواقع التواصل االجتمخالل)
 الوسائل الحديثة(.
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 الدراسات املقرتحة -ثانياا 
 معوقات تطبيق الحوكمة االلكترونية في الوزارات الفلسطينية. .1
 دور نظم المعلومات اإلدارية بالتنبؤ باألزمات في وزارة التربية والتعليم العالي. .2
 دور اإلعالم الجديد في تطبيق معايير الحوكمة اإلدارية في منظمات المجتمع المدني. .3
 ة اإلدارية.أنماط القيادة وأثرها على تطبيق الحوكم .4
 مقترح العتماد عناصر الحوكمة االدارية في فلسطين. .5

 

 ملخص الفصل السادس
بناًء على نتائج  الدراسة استعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها

معلومات التحليل اإلحصائي، حيث أشارت النتائج لوجود درجة مرتفعة على كافة أبعاد نظم ال
داللة  ذى أثر وجود اإلدارية، ووجود درجة مرتفعة على مجال الحوكمة اإلدارية. وبينت النتائج

على الحوكمة اإلدارية  لنظم المعلومات اإلدارية بمكوناتها (05.0)مستوى إحصائية عند 
ي الختام اقترح مجموع من وعة من التوصيات، وفواقترح الباحث مجم .في وزارة التربية والتعليم

 العناوين لدراسات مقترحة بخصوص نظم المعلومات اإلدارية، والحوكمة اإلدارية.
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 عوامل قياس الجودة في نظم المعلومات المطبقة في شركةم(: 2013الصرن، رعد)  .52
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 . رسالة ماجستير منشورة، جامعة عمان، عمان، األردن.من وجهة نظر العاملين فيها
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 ، القاهرة، مصر.، دار المعارفربوي حتى نفهم البحث التم(: 1981)إبراهيم ، عميرة  .70
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 .والسياسة اإلدارة أكاديمية من الصادر الباحث مهمة تسهيل كتاب( 1) رقم ملحق
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 المديريات إلي والتعليم التربية وزارة من الصادر اسةالدر  مهمة تسهيل كتاب( 2) رقم ملحق
 الوزارة في والعاملين

. 
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شمال غزة  -كتاب تسهيل مهمة الدراسة الصادر من مديرية التربية والتعليم  (3)ملحق رقم 
 إلي الموظفين

. 
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غرب غزة  –كتاب تسهيل مهمة الدراسة الصادر من مديرية التربية والتعليم ( 4)ملحق رقم 
 .إلي الموظفين
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 غزة شرق  - والتعليم التربية مديرية من الصادر الدراسة مهمة تسهيل كتاب (5) رقم ملحق
 .الموظفين إلي
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 الوسطى - والتعليم التربية مديرية من الصادر الدراسة مهمة تسهيل كتاب( 6) رقم ملحق
 .الموظفين إلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

204 
 

 خانيونس إلي الموظفين -كتاب تسهيل مهمة الدراسة الصادر من مديرية التربية والتعليم (7)ملحق رقم 
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شرق  –كتاب تسهيل مهمة الدراسة الصادر من مديرية التربية والتعليم ( 8)ملحق رقم 
 خانيونس

 

. 
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 إلي رفح - والتعليم التربية مديرية من الصادر الدراسة مهمة تسهيل كتاب( 9) رقم ملحق
 الموظفين
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 .للمحكمين الموجهة الرسالة( 10) رقم ملحق
                               

     

 
 حفظك هللا،        ...................الدكتور الفاضل/         

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،                

، وأرجو من سيادتكم بين يديك االستبيان علي أن أض ويطيب تحياتي،هديكم عاطر أ
  التكرم بالموافقة على تحكيم استبيان الدارسة بعنوان:

 دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي""
 بإشراف الدكتور/ أحمد يحيى محمود

لبحث والمقاييس والدراسات السابقة، وقام وقد قام الطالب باالطالع على أدبيات ا
بتصميم مقياس الدراسة بصورته المبدئية، وسيقوم بتطبيقها على عينة من موظفي وزارة التربية 

 والتعليم العالي بغزة. 
إجرائيًا بأنها: هي مجموعة من القواعد والنظم والقرارات  الحوكمة اإلدارية فعرف الطالب

ة والتميز في األداء عن طريق تطبيق الشفافية، المشاركة، التي تهدف إلى تحقيق الجود
المساءلة، االستجابة والتوافق، المساواة والعدالة، الكفاية والفاعلية، سيادة القانون، والرؤية 

 االستراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة.
 وتم تحديد األبعاد التالية لالستبانة:

 .البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية .1
 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية. .2
 جودة المعلومات التي يقدمها نظم المعلومات اإلدارية. .3
 معايير تطبيق الحوكمة اإلدارية. .4

وكلي أمل في سيادتكم أن تقدموا لي خبرتكم العلمية واألدبية، للوصول إلي الصيغة النهائية 
عديلكم الوافر، لتتناسب مع الدراسة لالستبيان، وذلك من خالل دراستكم العميقة لألداة، وت

 ولنتمكن من إجرائها بشكلها العلمي.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،

  0599462279 جوال:  الطالب/ رامز حممد الزعانني 

برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة 
 معة األقصى بغزةوالسياسة وجا

 برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد    



  

208 
 

 .الدراسة ألداة المحكمين أسماء بيان( 11) رقم ملحق

 م.2015/ 09/ 30 – 15رة الواقعة بين تم تحكيم االستبانة في الفت

 قائمة بأسماء المحكمين

 الجهة التي يتبعها اسم المحكم م

 جامعة األزهر ـ غزة إيهاب زقوتد.   .1
 جامعة األزهر ـ غزة خليل ماضيد.   .2
 جامعة األزهر ـ غزة رامز بديرد.   .3
 الجامعة اإلسالمية ـ غزة سامي أبو الروسد.   .4
 جامعة األزهر ـ غزة سامي أبو ناصرد. أ.   .5
 جامعة األزهر ـ غزة شادي التلبانيد.   .6
 جامعة القدس المفتوحة ـ غزة محمد أبو الجبيند.   .7
 أكاديمية اإلدارة والسياسة ـ غزة محمد المدهون د.   .8
 جامعة األزهر ـ غزة محمد فارسد.   .9
 أكاديمية اإلدارة والسياسة ـ غزة نبيل اللوحد.   .10
 جامعة األزهر ـ غزة ينهاية التلباند.   .11
 الجامعة اإلسالمية ـ غزة وسيم الهبيلد.   .12
 جامعة األزهر ـ غزة وفيق األغاد.   .13
 الجامعة اإلسالمية ـ غزة ياسر الشرفاد.   .14
 الجامعة اإلسالمية ـ غزة يوسف بحرد.   .15

 

 .ًتم ترتيب األسماء أبجديا 
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 ( التحكيم قبل)  األولية صورتها في ةاالستبان( 12) رقم ملحق

                            
 

 

 االستبيان
 

 حفظكم هللا،    العاملون في وزارة التربية والتعليم العاليالسيد/ ة الفاضل/ة:        

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،                

الستبيان الذي تم تصميمه بين يديك ا عويطيب لي أن أض تحياتي،هديكم عاطر أ
دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة "  بهدف جمع المعلومات الالزمة للتعرف على

  اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي"

: هي مجموعة من القواعد والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الحوكمة اإلدارية
طريق تطبيق الشفافية، المشاركة، المساءلة، االستجابة والتوافق، الجودة والتميز في األداء عن 

 المساواة والعدالة، الكفاية والفاعلية، سيادة القانون، والرؤية االستراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة.

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج إدارة الدولة والحكم 
 دراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى.الرشيد من برنامج ال

لذا نأمل من حضرتكم قراءة ما ورد في هذه االستبانة من فقرات بدقة وموضوعية، واإلجابة عما 
جاء فيها بوضع عالمة ) / ( أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظركم العلمية، علمًا بأن 

بها ستكون ألغراض البحث العلمي، وسيتعامل معها الباحث بكل عناية  المعلومات التي ستدلون 
 .العالي للتوصل إلي نتائج تفضي إلي تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليمودقة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،

 0599462279جوال: لباحث / رامز حممد الزعاننيا

برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية 

 اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى بغزة

 برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد    
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 ية:البيانات الشخص -اوالً 

 الجنس .1

 ذكر             
             

 أنثى               

 العمر .2

 سنة 30أقل من             
 

 سنة 40سنة إلي أقل من  30             

 
 سنة فأكثر 50              سنة 50سنة إلي أقل من  40            

 المؤهل العلمي .3

 بكالوريوس            ماجستير             دكتوراه             

 غير ذلك) الرجاء التحديد(: .....................            دبلوم متوسط             

 التخصص العلمي .4

 سكرتاريا    إدارة أعمال   هندسة حاسوب   

 غير ذلك) الرجاء التحديد(:     تربية   

 إجابة واحدة من فضلك( اختر)الوظيفي المسمى  .5

 رئيس شعبة             رئيس قسم             مدير دائرة/ نائب            

 سكرتير              إداري            
غير ذلك )الرجاء التحديد(:             

............. 

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي .6

 سنوات 10سنوات ألقل من  5من               سنوات 5أقل من             

 سنة فأكثر 15من               سنة 15سنوات ألقل من  10من            
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 ً  :مجاالت الدراسة -ثانيا

في خانة االختيار  )/(فيما يلي عبارات متعلقة بموضوع الدراسة، الرجاء التكرم بوضع إشارة  
 .لبيان درجة موافقتك أو عدم موافقتك عليها حسب توافرها في مكان عملك

 : نظم المعلومات اإلداريةأوالً 
 كبيرة لنظم المعلومات اإلدارية. البنية األساسية أ. م

 جداً  
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جداً 
      توافر األجهزة اإللكترونية وأجهزة الحاسوب. .1
      األجهزة المستخدمة حاليًا تتناسب مع طبيعة العمل. .2
نية جيدة وتقوم قدرة األجهزة المستخدمة التخزي .3

 بأغراض الحفظ بكفاءة عالية.
     

توافر البرامج التي تقلل من استخدام التعامالت  .4
 الورقية.

     

توفر برامج تمكن أكثر من مستفيد باالتصال معًا في  .5
 وقت واحد.

     

بتحديث طرق الحماية لنظم المعلومات توافر برامج  .6
 لة في بيئة التكنولوجيا.اإلدارية تبعًا للتغيرات الحاص

     

يتلقى مستخدمو نظم المعلومات التدريب بشكل دوري  .7
 لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

     

      توافر الشبكات السلكية والالسلكية. .8
شبكة االتصال المستخدمة تربط جميع الدوائر  .9

 واألقسام.
     

نات سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيا .10
والمعلومات كافية إلنجاز األعمال المطلوبة في 

 الوقت المناسب.

     

يوجد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية  .11
 استخدام نظم المعلومات.

     

      مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلداريةب.  
تساعد نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء  .1

 لين.الوظيفي لدى العام
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 كبيرة  
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداً  

 جداً 
تساعد نظم المعلومات اإلدارية على تقديم تقارير  .2

 متنوعة ومتطابقة في النتائج.
     

استخدام نظم المعلومات اإلدارية في المتابعة  .3
 وتعزيز روح الفريق الواحد في العمل.الموضوعية، 

     

لومات اإلدارية في تحديد استخدام نظم المع .4
 التدريبية. االحتياجات

     

      استخدام نظم المعلومات لتنبؤ باألزمات المتوقعة. .5
ترشيد  اقتراحاتاستخدام نظم المعلومات في وضع  .6

 القرارات.
     

تقلل الفجوة الكبيرة بين العاملين في مجال نظم  .7
 نولوجيا.المعلومات وبين المستفيدين من هذه التك

     

ج. جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات  
 في الوزارة.

     

المعلومات التي توفرها نظم المعلومات تعتبر كافية  .1
 وتغطي جميع جوانب العمل.

     

السرعة التي يوفرها النظام في تقديم المعلومات ال  .2
 تتناقض مع كونها معلومات دقيقة.

     

ات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية المعلوم .3
 معلومات حديثة.

     

ال يمكن االستغناء عن المعلومات التي يقدمها  .4
 النظام الحالي في الوزارة.

     

المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات تكشف  .5
 التجاوزات واالنحرافات في بيئة العمل.

     

وضوح القواعد تعمل نظم المعلومات اإلدارية ب .6
 المطلوب االلتزام بها وعواقب مخالفتها.

     

 المعلومات اإلدارية المعلومات التي تقدمها نظم .7
تمكين العاملين من أداء أدوارهم وتحمل  في تساعد

 مسئولياتهم اتجاه العمل.
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 كبيرة اإلدارية. : الحوكمةثانياً  
 قليلة متوسطة كبيرة جداً  

قليلة 
 جداً 

حول  الوزارةوفر في الوزارة قيادة قادرة على التفاف يت .1
 رؤية مشتركة.

     

هناك تمثيل منظم لجميع المستويات في عملية  .2
 صناعة القرار.

     

      تؤمن اإلدارة العليا بإبداعات وطاقات الموظفين. .3
نهج تقديم النصح والمساعدة واإلرشاد  الوزارةتعتمد  .4

 وب الرقابة المحكمة.عن أسل واالبتعاد
     

التقاليد التنظيمية تدعم االنتقال من اإلدارة التقليدية  .5
 اإلدارة بطريقة المشاركة. إلى

     

تحفز الوزارة العاملين على إبداء الرأي وتقديم  .6
 المقترحات دون الخوف من النقد.

     

 الشفافية 
      تتبنى الوزارة سياسة التدوير الوظيفي. .1
تقوم الوزارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في  .2

 محاربة الفساد.
     

 واالنحرافاتتحمي الوزارة من يكشف التجاوزات  .3
 بداخلها.

     

تسعى الوزارة لنشر الوعي لدى المواطنين في مجال  .4
 الشفافية في مختلف مناحي الحياة.

     

وضوح في تعاملهم مع وال االنفتاحيتبنى المدراء نمط  .5
 اآلخرين.

     

تتبنى الوزارة خلق ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح  .6
 واإلفصاح وحرية التعبير.

     

 المساءلة 

يدرك العاملون في الوزارة بوضوح القواعد المطلوب  .1
 االلتزام بها وعواقب مخالفتها.

     

ات ءان بعدالة تطبيق الجز يهناك قناعة لدى العامل .2
 التي يتلقونها.

     

يتوافر في الوزارة تدرج في نوع العقوبة بما يتناسب  .3
 مع نوع المخالفة وتكرارها.

     

المحاباة واللجوء للهيمنة في الوالءات  الوزارةتحارب  .4
 االجتماعية.
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 كبيرة  
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداً  

 جداً 
الفساد رغم تدني يرفض العاملون اللجوء لمظاهر  .4

 مستوى رواتبهم.
     

 العدالة والمساواة 

حقوق الموظفين بغض النظر عن  الوزارةتحمي  .1
 االنتماء السياسي.

     

فرص الترقي للموظفين في الوزارة من كال الجنسين  .2
 .متساوية

     

يتم إفساح المجال للجميع من كال الجنسين  .3
 للمشاركة في صناعة القرار.

     

تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الوزارة لكافة  .4
 فئات المجتمع.

     

توجد في الوزارة ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي  .5
 االحتياجات الخاصة.

     

 سيادة القانون  
      يسود القانون على الجميع دون استثناء. .1
      رة.يتم تطبيق القانون بنزاهة على الجميع في الوزا .2
      توفر القوانين الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان. .3
المختلفة هناك توافق بين المستويات اإلدارية  .4

 ، الوسطى، والدنيا( على قواعد التنافس.العليا)
     

مكتوب ومعلن  شكاوى يوجد في الوزارة نظام  .5
 .للمواطنين

     

 الكفاءة والفاعلية   

بين النتائج المحققة واألهداف هناك تطابق  .1
 المرسومة.

     

يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق  .2
 األهداف التنظيمية المحددة.

     

يتم استثمار الموارد المادية المتاحة في سبيل تحقيق  .3
 األهداف التنظيمية المحددة.

     

ان تضع الوزارة السياسات الالزمة لضمان تدفق سري .4
 المعرفة في جميع المستويات اإلدارية.

     

تتبنى الوزارة سياسة استقطاب الموارد البشرية ذات  .5
 المهارات التكنولوجية والقدرات اإلبداعية المتنوعة.
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 كبيرة والتوافق االستجابة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداً  

 جداً 
      ة موظفيها.توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرام .1
تضع الوزارة كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات  .2

 أصحاب المصلحة.
     

تطور الوزارة أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من  .3
 جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

     

      .يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منظم .4
حقيق تطبيق مبدأ التوافق في الوزارة يضمن ت .5

 أهدافها.
     

 الرؤية االستراتيجية 

توجد خطة استراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة  .1
 برؤيتها.

     

تعمل الوزارة إلى تبنى استراتيجيات إدارية وهياكل  .2
 تنظيمية مرنة.

     

 الوزارةتوجد رؤية استراتيجية توحد منظور  .3
 والجمهور للتنمية اإلنسانية.

     

خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبثقة من الخطة  توجد .4
 االستراتيجية.

     

يتم اطالع الموظفين عن كثب على األهداف التي  .5
 تحقيقها في المستقبل. إلىتطمح الوزارة 

     
 

 شكرًا لحسن تعاونكم،
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 ( التحكيم دبع)  النهائية صورتها في االستبانة( 13) رقم ملحق
                             

     
 

 

 االستبيان

 حفظكم هللا،    العاملون في وزارة التربية والتعليم العاليالسيد/ ة الفاضل/ة:        

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،                

ميمه بهدف جمع بين يديك االستبيان الذي تم تص عويطيب لي أن أض تحياتي،هديكم عاطر أ
دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في "المعلومات الالزمة للتعرف على 

  وزارة التربية والتعليم العالي"
: هي مجموعة من القواعد والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة الحوكمة اإلدارية

فافية، المشاركة، المساءلة، االستجابة والتوافق، والتميز في أداء المنظمة عن طريق تطبيق الش
 المساواة والعدالة، الكفاية والفاعلية، سيادة القانون، والرؤية االستراتيجية.

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد 
 اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى.من برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية 

رقم بوضع  عنهاهذه االستبانة بدقة وموضوعية، واإلجابة  عباراتلذا نأمل من حضرتكم قراءة 
ألغراض البحث فقط ستكون  اجاباتكمعن وجهة نظركم العلمية، علمًا بأن لتعبير  مناسب

تعزيز الحوكمة  إلىفضي نتائج ت إلىللتوصل ودقة العلمي، وسيتعامل معها الباحث بكل عناية 
 .العالي اإلدارية في وزارة التربية والتعليم

 نشكر لكم تعاونكم، ونؤكد لكم أن إلجاباتكم تأثيرًا مهمًا في دقة النتائج وتحقيق أهداف الدراسة.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،

 0599462279جوال:  الباحث / رامز حممد الزعانني

 

 برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية

 اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى بغزة

 نامج إدارة الدولة والحكم الرشيدبر
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 ت الشخصية:البيانا -اوالً 

 الجنس .1

 أنثى                   ذكر                  

 العمر .2

 سنة 30أقل من                    
 

 سنة 40سنة إلي أقل من  30                 

 
 سنة فأكثر 50                  سنة 50سنة إلي أقل من  40                  

 المؤهل العلمي .3

 بكالوريوس                          ماجستير                         دكتوراه                       

 غير ذلك) الرجاء التحديد(: .....................                 دبلوم متوسط                      

 التخصص العلمي .4

 كرتارياس         إدارة أعمال                   هندسة حاسوب          

 ..........غير ذلك) الرجاء التحديد(:                 تربية         

 إجابة واحدة من فضلك( اختر)الوظيفي المسمى  .5

 رئيس شعبة               رئيس قسم                نائب  مدير دائرة/             

 .....)الرجاء التحديد(: غير ذلك        سكرتير                   إداري                     

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي .6

 سنوات 10سنوات ألقل من  5من                 سنوات 5أقل من             

 سنة فأكثر 15من               سنة 15سنوات ألقل من  10من            
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 ً رقم متعلقة بموضوع الدراسة، الرجاء التكرم بوضع فيما يلي عبارات  :مجاالت الدراسة  -ثانيا
 .لبيان درجة موافقتك عليها حسب توافرها في مكان عملكاإلجابة في خانة  مناسب

 

 أواًل: نظم المعلومات اإلدارية

 اإلجابة .نظم المعلومات اإلداريةل البنية األساسية أ. م
1-10 

  األجهزة اإللكترونية وأجهزة الحاسوب. تتوفر .1
  األجهزة المستخدمة حاليًا مع طبيعة العمل.تتناسب  .2
  .وتقوم بأغراض الحفظ بكفاءة عالية مناسبةقدرة األجهزة المستخدمة التخزينية  .3
  البرامج التي تقلل من استخدام التعامالت الورقية. تتوفر .4
  وفر برامج تمكن أكثر من مستفيد باالتصال معًا في وقت واحد.تت .5
بتحديث طرق الحماية لنظم المعلومات اإلدارية تبعًا للتغيرات برامج  تتوفر .6

 الحاصلة في بيئة التكنولوجيا.
 

  يتلقى مستخدمو نظم المعلومات التدريب بشكل دوري لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. .7
  .ألغراض العمل فر الشبكات السلكية والالسلكيةتتو  .8
  مستخدمة جميع الدوائر واألقسام.شبكة االتصال التربط  .9

سرعة شبكة االتصال المستخدمة لنقل البيانات والمعلومات كافية إلنجاز األعمال  .10
 المطلوبة في الوقت المناسب.

 

  يوجد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية استخدام نظم المعلومات. .11
 مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلداريةب.  
  تساعد نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء الوظيفي لدى العاملين. .1

  تساعد نظم المعلومات اإلدارية على تقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في النتائج. .2

  تعزيز روح الفريق الواحد في العمل.نظم المعلومات اإلدارية في  ت ْستخدم .3

  التدريبية. االحتياجاتفي تحديد  نظم المعلومات اإلدارية ت ْستخدم .4

  لتنبؤ باألزمات المتوقعة. اإلدارية نظم المعلومات ت ْستخدم .5

  ترشيد القرارات. اقتراحاتفي وضع اإلدارية نظم المعلومات  ت ْستخدم .6
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 اإلجابة  
1-10 

ن تقلل الفجوة الكبيرة بين العاملين في مجال نظم المعلومات وبين المستفيدين م .7
 هذه التكنولوجيا.

 

 جودة المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة.ج.  

كافية وتغطي جميع جوانب اإلدارية المعلومات التي توفرها نظم المعلومات تعتبر  .1
 العمل.

 

في تقديم المعلومات ال تتناقض مع  نظم المعلومات اإلداريةوفرها تالسرعة التي  .2
 معلومات دقيقة.كونها 

 

  المعلومات التي توفرها نظم المعلومات اإلدارية معلومات حديثة. .3

في  ةالحالي نظم المعلومات اإلداريةدمها تقيمكن االستغناء عن المعلومات التي   .4
 الوزارة.

 

التجاوزات واالنحرافات في  اإلدارية المعلومات التي تقدمها نظم المعلوماتتكشف  .5
 عمل.بيئة ال

 

تعمل نظم المعلومات اإلدارية بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها وعواقب  .6
 مخالفتها.

 

تمكين العاملين من  في المعلومات اإلدارية المعلومات التي تقدمها نظمتساعد  .7
 أداء أدوارهم وتحمل مسئولياتهم اتجاه العمل.

 

 اإلدارية. : الحوكمةثانياً  

 المشاركة 

  حول رؤية مشتركة. الوزارةوفر في الوزارة قيادة قادرة على التفاف يت .1

  هناك تمثيل منظم لجميع المستويات في عملية صناعة القرار. .2

  إبداعات وطاقات الموظفين. اإلدارة العليا تشجع .3

عن أسلوب الرقابة  واالبتعادنهج تقديم النصح والمساعدة واإلرشاد  الوزارةتعتمد  .4
 محكمة.ال

 

اإلدارة بطريقة  إلىالتقاليد التنظيمية االنتقال من اإلدارة التقليدية تدعم  .5
 المشاركة.

 

  تحفز الوزارة العاملين على إبداء الرأي وتقديم المقترحات دون الخوف من النقد. .6
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 اإلجابة  الشفافية 
1-10 

  تتبنى الوزارة سياسة التدوير الوظيفي. .1

  ارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد.تقوم الوز  .2

  بداخلها. واالنحرافاتتحمي الوزارة من يكشف التجاوزات  .3

تسعى الوزارة لنشر الوعي لدى المواطنين في مجال الشفافية في مختلف مناحي  .4
 الحياة.

 

  والوضوح في تعاملهم مع اآلخرين. االنفتاحيتبنى المدراء نمط  .5

  ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير. ايجادتتبنى الوزارة  .6

 المساءلة 

  يدرك العاملون في الوزارة بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها وعواقب مخالفتها. .1

  ءات التي يتلقونها.ان بعدالة تطبيق الجز يهناك قناعة لدى العامل .2

  رة تدرج في نوع العقوبة بما يتناسب مع نوع المخالفة وتكرارها.فر في الوزايتو  .3

  المحاباة واللجوء للهيمنة في الوالءات االجتماعية. الوزارةتحارب  .4

  يرفض العاملون اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم. .5

 العدالة والمساواة 

  االنتماء السياسي. حقوق الموظفين بغض النظر عن الوزارةتحمي  .1

  .فرص الترقي للموظفين في الوزارة من كال الجنسين متساوية .2

  يتم إفساح المجال للجميع من كال الجنسين للمشاركة في صناعة القرار. .3

  تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الوزارة لكافة فئات المجتمع. .4

  مع ذوي االحتياجات الخاصة.توجد في الوزارة ترتيبات خاصة للتعامل  .5

 سيادة القانون  

  على الجميع دون استثناء. النظام اإلداري يسود  .1

  يتم تطبيق القانون بنزاهة على الجميع في الوزارة. .2

  توفر القوانين الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان. .3

ى، والدنيا( على قواعد ، الوسطالعليا)المختلفة هناك توافق بين المستويات اإلدارية  .4
 التنافس.

 

  .للمواطنينمكتوب ومعلن  شكاوى يوجد في الوزارة نظام  .5
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 الكفاءة والفاعلية 
 اإلجابة

1-10 
  هناك تطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة. .1

  يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق األهداف التنظيمية المحددة. .2

م استثمار الموارد المادية المتاحة في سبيل تحقيق األهداف التنظيمية يت .3
 المحددة.

 

تضع الوزارة السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة في جميع  .4
 المستويات اإلدارية.

 

تتبنى الوزارة سياسة استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات التكنولوجية  .5
 لمتنوعة.والقدرات اإلبداعية ا

 

 والتوافق االستجابة 

  توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة موظفيها. .1

  تضع الوزارة كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. .2

تطور الوزارة أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من جودة الخدمة المقدمة  .3
 للجمهور.

 

  .ظمتمهور بشكل منيتم تقديم الخدمة للج .4

  تطبيق مبدأ التوافق في الوزارة يضمن تحقيق أهدافها. .5

 الرؤية االستراتيجية 

  توجد خطة استراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها. .1

  تعمل الوزارة إلى تبنى استراتيجيات إدارية وهياكل تنظيمية مرنة. .2

  والجمهور للتنمية اإلنسانية. زارةالو توجد رؤية استراتيجية توحد منظور  .3

  توجد خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبثقة من الخطة االستراتيجية. .4

تحقيقها في  إلىيتم اطالع الموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح الوزارة  .5
 المستقبل.

 

 

 شكرًا لحسن تعاونكم،

 

 


