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 اتفاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في إدارة األزم

  دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في فلسطين

  ملخص البحث

  قـدرة   في  وأثرها  المحوسبة اإلداريةهدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى فاعلية نظم المعلومات          

 عناصـر   ةتم تصميم مقياس مكون من ست     و .هاأزماتدارة  إ علىفلسطين  في  المصارف العاملة   

مـدى   رضـا المـستخدم،   عة اتخاذ القـرارات، سر سرعة الحصول على المعلومات،    (:وهي

لقيـاس   )أمـن المعلومـات    االستجابة للتغيرات المستجدة،   ،اإلداريةمالءمة النظام للمستويات    

وطبقت  ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي    حيث  ،    المحوسبة اإلداريةفاعلية نظم المعلومات    

مجتمـع  قد بلغ و، ا مصرف21غ عددها فلسطين والبالفي  الدراسة على جميع المصارف العاملة      

% 53 موظف بواقـع  186تم أخد عينة طبقية عشوائية مكونة من   حيث   موظفا،   348الدراسة  

   :وكان من أهم نتائج الدراسة. وتم تصميم استبانة لهذا الغرض . الكليمن مجتمع الدراسة

يـة وبـين قـدرة      ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومـات اإلدار        قوية   عالقة   وجود

  .فلسطين على إدارة األزماتفي المصارف العاملة 

من قدرة المصارف على إدارة األزمات يفـسره        % 66.6ته  بخلصت الدراسة إلى أن ما نس     و

 .فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبه والباقي يعود لعوامل أخرى

وضرورة  أماكن آمنة، في   ةمباشر هاوتخزين وأوصت الدراسة بضرورة إدارة أمن المعلومات،     

 في حالة عطـل األجهـزة       ةتدخل على الخدمة مباشر    توفير أجهزة احتياطية جاهزة لالستخدام    

إنشاء فرق عمل مهمتها رصـد      ضرورة  و .ةإنشاء نظم معالجة كوارث فعال    و ألي سبب كان،  

  .مواطن الضعف وتطوير نظام اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
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The Effectiveness of Computer Based Management Information 

Systems and Its Impact in Crisis Management                                      

Empirical study in The Banking Sector in Palestine 
 

Abstract 
             

This study aimed to measure the effectiveness of computer based 

management information systems and its impact in crisis management in 

the banking sector in Palestine. In order to measure the effectiveness of 

computer based management information systems, a six factors model: 

(information accessibility, decision making process, user satisfaction 

,management levels adaptability ,timely response to development and 

information security), was modified. The sample of this study is 186 

employees which constitutes a 53% out of 348 employees distributed to 

21 working banks in Palestine. Analytical descriptive approach was used. 

A questionnaire is designed for this purpose. The major findings of the 

study as follows: 

There is statistical relationship between computer based management 

information systems and banks ability of crisis management. 

The study concluded that 66.6% of the bank ability to manage crisis 

interpreted by the effectiveness of computer based management 

information systems, and the rest  refer to other reasons.  

The study highlights the necessity of securing and storing information 

directly to safe places, moreover providing standby backup servers, and 

establishing effective disaster recovery systems. In addition it is 

recommended to form a team  concerned in discovering weaknesses' 

areas, and develop early signal detection system 
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  الفصل األول 
   للدراسةمالعا  اإلطار

  
  :لمقدمةا: أوال

 تها،  لدى ممارستها ألنشط   األزماتلعديد من   إن المصارف العاملة في فلسطين معرضة ل      

 أهمية خاصة نظراً لحالة عدم اإلسـتقرار الـسياسي          إدارة األزمات له  موضوع  لذا فإن   

الحـصار  و ،واإلقتصادي الذي تعيشه بفعل السياسات اإلسرائيلية والظـروف األمنيـة         

، والذي أدى إلى ظهور أزمة السيولة في المصارف         فلسطينيةالمفروض على الحكومة ال   

إدارة األمر الذي يتطلب من البنوك بذل المزيد مـن الجهـود فـي        العاملة بقطاع غزة،    

، وذلك ببناء نظم معلومات إدارية محوسبة فعالة وتحديثها بصورة           والتحوط لها  األزمات

ـ  األزماتويمكن تقسيم أسباب  . مستمرة  بنـاءا علـى العديـد مـن     شتهاالتي سيتم مناق

فـي   فـي البنـوك العاملـة        إدارة األزمات المقابالت مع المختصين بنظم المعلومات و     

 ، )2007 (عبــد الكــريم وأبــو صــالح، وبنــاءا علــى نتــائج دراســة فلــسطين

  :  ثالث أسباب إلى) Petroni )1999  ، دراسة Subhash  (2004)دراسةو

فقدان البيانات وذلك نتيجة ضعف نهيار النظام، أعطال األجهزة والتي قد تؤدي إلى ا .1

حوادث أخرى ناتجة عن باإلضافة إلى . األنظمة وعدم توافق مع بعضها البعض

وهذا ) الخطوط المؤجرة وخطوط الهاتف واالنترنت(  انقطاع خطوط االتصاالت مثل

بأن ) 2007 (يظهر في النتائج التي توصلت اليها دراسة عبد الكريم وأبو صالح

أعطال في % 6.7(من البنوك % 13.4لخسائر المتعلقة بالنظام اآللي اقتصرت على ا
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  Subhash   (2004)دراسة وأظهرت ).أخطاء البرمجة% 6.7 ،أنظمة االتصاالت

  .%65.7   وأخطاء األجهزة%66.7  بالفيروسات  إدارة المعلوماتتأثرأن نسبة 

 اإلغالقات المتكررة تمثل فيالم ناتجة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي أزمات .2

 من شأنه منع دخول الذيللمناطق الفلسطينية والحصار الذي يفرضه االحتالل و

. األجهزة والمعدات التكنولوجية الالزمة لتحديث وتطوير األنظمة للمناطق الفلسطينية

أزمة السيولة في المصارف ( مثل  اإلسرائيلي أيضا ناتجة عن الحصارأزماتوهناك 

الناتجة عن عدم إدخال النقد إلى قطاع غزة، وقطع عالقة )  في قطاع غزةالعاملة

وقد اعترفت البنوك الفلسطينية بأنه المصارف اإلسرائيلية بالمصارف في القطاع، 

فإسرائيل لم تسمح بشحن . ليس لديها من السيولة ما يكفي للوفاء بالمطالب اليومية

 مليون شيكل شهريا لتحل محل 400 وغزة تحتاج إلى ،  2007النقود منذ أكتوبر 

، لذلك فإن أزمة السيولة تعتبر من أخطر األزمات التي تواجه المصارف النقود القديمة

 Llewellynوالتي تؤدي إلى اإلفالس كما أكدته العديد من الدراسات ومنها دراسة 

  ) .2008 (Hall، ودراسة ) 2002 (.Fiedler et al ،  ودراسة )2008(

وهذا يظهر جليا في  .ة عن أخطاء بشرية مثل اإلهمال وسوء االستخدام ناتجأزمات .3

من البنوك تعرضت لخسائر % 40.1أن ب) 2007 (دراسة عبد الكريم وأبو صالح

عمليات % 6.7  ، احتيال من قبل الموظفين% 26.7( بالعنصر البشري تتعلقألسباب 

 وأظهرت ).وظفينغرامات وعقوبات بسبب أخطاء الم% 6.7 ،التداول دون تخويل

على ،  المعلومات باإلهمال البشريإدارة نسبة تأثر  أن Subhash   (2004)دراسة

  .28.9%والبرامج ، %38  تالنحو التالي االتصاال
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 فيها النظام في المصارف ينهارقدرت الخسائر لكل ساعة ) Petroni )1999 وفي دراسة 

 والكوارث هذه األزماتكل كما وأن . والر بستة ماليين د في الواليات المتحدةمتوسطة الحجم

  . مرة في العام25 قرابة الكوارثتجبر المصارف على االستعانة بخبراء نظم معالجة 

  

  :الدراسةلة كمش: ثانيا

نظرا ألهمية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة ودورها الواضح في نجاح المنظمات وتجنـب             

 وأهميتها في تجنب الخسائر الناتجة عن انهيـار  هذه األزمات خاصة أزمات القطاع المصرفي، 

النظام، دفع إلى التعرف على الدور الذي تلعبه نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في الكـشف         

المبكر لألزمات وكيفية التحوط لهذه األزمات ومحاولة وضع الحلول لتجنـب الوقـوع مـرة               

  : ل اآلتيأخرى في هذه األزمات وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤا

ما مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في إدارة األزمات في القطاع المصرفي في              

  .فلسطين؟

 

  :متغيرات الدراسة : ثالثا

  :تتضمن الدراسة متغيرين هما

لقياس هذا المتغير تم اعتمـاد سـتة        و .  المحوسبة اإلداريةنظم المعلومات   : المتغير المستقل   

 ، رضـا المـستخدم   ،   سرعة اتخاذ القرارات   ، المعلومات ىة الحصول عل  سرع: (هيوعناصر  

 .)أمـن المعلومـات   ،   االستجابة للتغيرات المـستجدة    اإلدارية، النظام للمستويات    مالءمة مدى

 المقياس المقتـرح مـن قبـل        تم اعتماد  إدارة األزمات  لقياس   إدارة األزمات :  المتغير التابع 

Pearson and Mitroff) 1993( وهي  دارة األزماتلمكون من خمس مراحل إلاو :  
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  . المبكر إشارات اإلنذاراكتشاف . 1

  .الوقايةواالستعداد  . 2

  .احتواء األضرار . 3

  .استعادة النشاط . 4

 .التعلم . 5

  يوضح متغيرات الدراسة وعناصرها) 1(الشكل رقم 
  المتغير التابع      المتغير المستقل 

                          إدارة األزماتنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة             
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكل بواسطة الباحث : المصدر
  

  

 أمن المعلومات

  المعلوماتعلىسرعة الحصول 

 سرعة اتخاذ القرارات

 رضا المستخدم النھائي

 اإلداريةمة النظام للمستويات ءمال

 رات المستجدةاالستجابة للتغي

  المبكر إشارات اإلنذاراكتشاف

 الوقايةواالستعداد 

 احتواء األضرار

 استعادة النشاط

 التعلم
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  الدراسةفرضيات : رابعا

  :الفرضية الرئيسية

 اإلداريـة المحوسـبة   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعليـة  نظـم المعلومـات              

رضـا  ،   سـرعة اتخـاذ القـرارات      ، المعلومات علىسرعة الحصول    (بعناصرها الستة 

أمـن  ،  االستجابة للتغيرات المستجدةاإلدارية، النظام للمستويات    مالءمة ىمد،  المستخدم

  :ينشق منها الفرضيات اآلتية  و.إدارة األزمات علىوبين القدرة ) المعلومات

اإلداريـة بعناصـرها   لومـات   نظم المعفاعلية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين        -1

 ، رضـا المـستخدم،     سرعة اتخاذ القرارات   ، المعلومات علىسرعة الحصول   (الستة  

اإلداريـة، االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة،                  النظـام للمـستويات   مالءمـة  مـدى 

 . المبكر إشارات اإلنذاراكتشافمرحلة  وبين )أمن المعلومات 

اإلداريـة بعناصـرها     نظم المعلومات    فاعلية  ائية بين   توجد عالقة ذات داللة إحص       -2

 ، رضـا المـستخدم،     سرعة اتخاذ القرارات  ،   المعلومات علىسرعة الحصول   (الستة  

اإلداريـة، االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة،                   النظـام للمـستويات   مالءمـة  مـدى 

  . والوقاية وبين مرحلة االستعداد )أمن المعلومات 

اإلداريـة بعناصـرها    نظم المعلومـات  فاعلية قة ذات داللة إحصائية بين     توجد عال   -3

 ، رضـا المـستخدم،     سرعة اتخاذ القرارات  ،   المعلومات علىسرعة الحصول   (الستة  

اإلداريـة، االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة،                  النظـام للمـستويات   مالءمـة  مـدى 

 .وبين مرحلة احتواء األضرار )أمن المعلومات 

اإلداريـة بعناصـرها    نظم المعلومـات  فاعلية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين        -4

 ،رضـا المـستخدم،    سرعة اتخـاذ القرارات   ،   المعلومات علىسرعة الحصول   (الستة  
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اإلداريـة، االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة،                   النظـام للمـستويات   مالءمـة  مـدى 

 .ادة النشاطوبين مرحلة استع )أمن المعلومات 

اإلداريـة بعناصـرها    نظم المعلومـات  فاعلية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين        -5

 ، رضـا المـستخدم،     سرعة اتخاذ القرارات   ، المعلومات علىسرعة الحصول   (الستة  

اإلداريـة، االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة،                  النظـام للمـستويات   مالءمـة  مـدى 

 .مرحلة التعلموبين  )أمن المعلومات 

  :الفرضية السادسة

حول مـدى فاعليـة     ) α =0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         د ال توج 

نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة            

ـ    (في إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير          ك، سـنوات   الجنس،  تصنيف البن

 )الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص 

  

  الدراسةأهمية : خامسا

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها باكورة األبحاث والدراسـات التـي تتنـاول إدارة                -1

 .األزمات في المصارف العاملة في فلسطين على حد علم الباحث

ـ        -2 و القطـاع  تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول قطاعـا اقتـصاديا مهمـا، وه

المصرفي والذي يعد من أكثر القطاعات المعرضة لألزمات وخاصة في ظل الظروف            

االقتصادية والسياسية واألمنية الصعبة، والحصار االقتصادي والـسياسي المفـروض          

على األراضي الفلسطينية، مما دفع الباحث لمعرفة مدى االستفادة من الميزات التـي             

ة المحوسبة في إدارة األزمات، ومدى تطبيق المصارف        توفرها نظم المعلومات اإلداري   
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لها وبالتالي فإن هذه الدراسة تسهم في الكشف المبكر عن مواطن الضعف والعوامـل              

المؤثرة في أداء المصارف في فلسطين، والوقوف على أسـبابها ومحاولـة تفاديهـا              

ي ويـؤدي إلـى     واالستعداد لها والوقاية منها قبل وقوعها، مما يدعم األداء المـصرف          

تعزيز قدرته على إدارة األزمات واالستفادة منها مستقبال مما يدعم استقرار ونمو هذه             

 .المصارف وتجنب التعثر واإلفالس

 المحوسبة فـي    اإلدارية إلقاء الضوء على الجوانب الهامة وااليجابية لنظم المعلومات          -3

لمصرفية فـي فلـسطين     االستعداد والوقاية من األزمات التي قد تعصف بالمؤسسات ا        

ومساهمتها في احتواء األضرار الناجمة عن األزمات، ومـن ثـم اسـتعادة النـشاط               

 .الطبيعي والتعلم من األزمات السابقة واالستفادة منها مستقبال

  

  الدراسةأهداف : سادسا

 وأثرها في قـدرة المـصارف        المحوسبة اإلداريةنظم المعلومات   فاعلية   عالقةقياس   -1

  .ين على إدارة أزماتهاالعاملة بفلسط

اإلدارية المحوسبة وقياس فاعليتها في      توفر البنية التحتية لنظم المعلومات       مدىمعرفة   -2

  .المصارف العاملة في فلسطين

مدى اهتمام اإلدارات في المصارف العاملة بفلسطين بـنظم المعلومـات           عن   الكشف -3

 .اإلدارية المحوسبة ومدى إدراك اإلدارة ألهميتها

 المعدة مسبقا، ومعرفة مدى     تمدى توفير المصارف للخطط والسيناريوها    ن  الكشف ع  -4

 . تحديثها ليتم استخدامها وقت الضرورة
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 فـي بنـاء نظـم       المصارف العاملة فـي فلـسطين     إيضاح أهم التحديات التي تواجه       -5

 القادرة على إدارة األزمات التي قد تواجـه المـصارف           المحوسبة اإلداريةالمعلومات  

 . فلسطينالعاملة في

، ومدى مساهمة نظـم   المحوسبةاإلدارية العالقة بين نظم المعلومات إلقاء الضوء على   -6

في المصارف العاملـة     المعلومات اإلدارية في احتواء األضرار الناجمة عن األزمات       

 .في فلسطين

 في سرعة اتخاذ    المحوسبة ودورها الفعال   اإلداريةالتركيز على أهمية نظم المعلومات       -7

فـي المـصارف      التي من شأنها المساهمة في تفادي الوقوع في األزمـات          تاالقرار

 .العاملة في فلسطين

 

  منهجية الدراسة: سابعا

   المنهج الوصفي التحليلي باعتباره انسب المناهج لطبيعة الدراسة وأهدافهاتم استخدام

وسيتم مناقـشة    . وكونه من أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية         

  .المنهجية بكافة جوانبها في الفصل الرابع
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   السابقةتالدراسا: ثامنا

  :الدراسات العربية: أوال

  :بعنوان) 2007(دراسة الخشالي والقطب 

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة األزمات دراسة ميدانية في الشركات 

  . الصناعية األردنية

راسة إلى التعرف على مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة الشركات هدفت هذه الد

الصناعية األردنية لألزمات التي تتعرض لها وإلجراء الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

شركة  صناعية وأعد الباحثان استبانة لهذا ) 16(التحليلي، وتم اختيار عينة مكونة من 

انة، توصلت الدراسة إلى وجود تأثير لفاعلية نظم المعلومات الغرض وبعد تحليل االستب

كما كان تأثير فاعلية نظم المعلومات .اإلدارية في إدارة الشركات الصناعية إلدارة أزماتها 

. اإلدارية متفاوتا في كل مرحلة من مراحل إدارة هذه الشركات لألزمات التي تتعرض لها 

مراحل إدارة األزمات باستثناء مرحلة اكتشاف إشارات وأن أكثر العناصر تأثيرا على جميع 

اإلنذار المبكر، واالستجابة للتغيرات المستجدة الذي كان تأثيره على جميع إدارة األزمات 

  .باستثناء مرحلة التعلم

ومن نتائج الدراسة وجود مستويات جيدة ومتقاربة لعناصر  فاعلية نظم المعلومات اإلدارية 

ووجود تأثير دال إحصائيا لفاعلية نظم المعلومات اإلدارية .ية األردنيةفي الشركات الصناع

وأوصت . في قدرة الشركات في التعامل مع األزمات التي تتعرض لها) مجمل عناصرها (

الدراسة بضرورة زيادة اهتمام اإلدارة بفاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وذلك عن 

 االستفادة من المعلومات التي توفرها هذه األنظمة، مما يزيد طريق، تدريب المدراء على كيفية

  .من حجم استخدامها لجميع أنواع المعلومات
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التحديث المستمر لتوفير آخر ما يستجد منها لتمكين المدراء من رصد كل ما يحصل في البيئة 

  .من إشارات يمكن أن تساعدهم في التنبؤ بحصول األزمات

  

  :وانبعن) 2007إسليم،(دراسة 

سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية دراسة ميدانية علي وزارة المالية 

  .في غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي سمات إدارة األزمات  في المؤسسات الحكومية 

الفلسطينية وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية علي وزارة المالية الفلسطينية بغزة، وذلك 

  .ال لدراسة هذه السمات ومعرفة مدى جاهزية الوزارة في التعامل مع األزمات المتوقعةوصو

كما . وأوضحت الدراسة أن هناك اهتماما بالمعلومات لما لها من دور فعال في إدارة األزمات

وأوضحت الدراسة انه بالرغم من وجود مستويات متوسطة الستخدام المعلومات من قبل 

قسام، إال أن ذلك لم يزد من إمكانية وزارة المالية الفلسطينية بغزة من المدراء ورؤساء األ

اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر التي تحذر من وقوع األزمات، قد يكون السبب عدم التدريب 

الجيد لهؤالء المديرين على كيفية توظيف المعلومات التي يتم الحصول عليها ألغراض التنبؤ 

 يكون استخدام المدراء للمعلومات مقصورا علي حل المشاكل الحالية كما يمكن أن، المستقبلي

  .التي تحصل بسبب األعمال اليومية وإهمال االستفادة منها ألغراض التنبؤ المستقبلي

  وخلصت الدراسة إلى وجود نظام إلدارة األزمات في وزارة المالية بغزة بحاجة إلي تنمية 

وقد . ات العالجية لعالج األزمات فور وقوعهاوتطوير، يركز على مجموعة من اإلجراء

أوصت الدراسة بضرورة االرتقاء بمستوي تقنية المعلومات ونظم االتصاالت وإيجاد نظام 

  .تقني متكامل مناسب للمعلومات واالتصاالت يستطيع توفير المعلومات في الوقت المناسب
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زمات وربطها بقواعد بيانات وضرورة تطوير شبكة معلومات وقواعد بيانات خاصة بإدارة األ

  .خارجية

  

  :بعنوان )2006(دراسة المعشر والخصبة 

دراسة تطبيقية في : أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية 

  .القطاع المصرفي األردني

 لمعلومات  استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم

اإلدارية في القطاع المصرفي األردني، وأوضحت الدراسة بضرورة إشراك العاملين 

والمستخدمين في عملية تصميم أنظمة المعلومات اإلدارية وتطويرها لما لذلك من أهمية في 

تحقيق الرضا النفسي وتقليل أسباب المقاومة ورفع الروح المعنوية وإشعار العاملين بأهميتهم 

وأوصت الدراسة باستمرار مواكبة التطورات التكنولوجيا في مجال نظم . منظمةفي ال

المعلومات والحرص على استخدام أجهزة الحاسوب الحديثة والتطبيقات البرمجية المتطورة،  

وإشراك العاملين في عملية تصميم النظم وتطويرها وتوعية العاملين بأهمية الالمركزية 

اسة بضرورة ربط دائرة نظم المعلومات اإلدارية بأعلى مستوى اإلدارية، كما وأوصت الدر

إداري بالمصرف وإعطاءه مركزا متميزا في الهيكل التنظيمي وربط كافة المصارف العاملة 

في األردن بشبكة معلومات حديثة لتمكنها من تقديم خدمات للمعتمدين مع المحافظة على 

  . واستقطاب الكوادر والكفاءاتالخصوصية، وخلصت إلى تأهيل وتدريب العاملين
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  :بعنوان )2005 (دراسة العمار

دراسة تطبيقية على المديرية  ( والكوارثاألزماتدور تقنية ونظم المعلومات في إدارة 

  ).العامة للدفاع المدني

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور التي تلعبه تقنية ونظم المعلومات في إدارة األزمات 

وقد تم استخدام .  المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعوديةوالكوارث في

 من ضباط 380المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توزيع استبانة على عينة مكونة من 

وأظهرت الدراسة أن . 500المديرية العامة للدفاع المدني، من أصل مجتمع الدراسة البالغ 

ومات يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وسرعة أداء األعمال في الوقت استخدام تقنية ونظم المعل

وأوضحت أن وجود قواعد وأنظمة تساعد في إدارة . المناسب أثناء وقوع األزمات والكوارث

  .األزمات بكفاءة وفعالية

وأوصت الدراسة باالرتقاء بمستوى تقنية نظام المعلومات واالتصاالت في الدفاع المدني، 

د نظام تقني متكامل مناسب للمعلومات واالتصاالت وذلك باستخدام الحاسب اآللي وذلك بإيجا

وضرورة إيجاد مبرمجين متخصصين لتحويل .كوسيلة اتصال وحفظ للمعلومات واسترجاعها

  .البيانات إلى معلومات

وأوصت الدراسة بضرورة تحفيز وتشجيع العاملين وتدريبهم على استخدام تقنية المعلومات 

االت مثل نماذج المحاكاة الحاسوبية في التخطيط والتدريب لما لها من دور في إدارة واالتص

وأوصت الدراسة أيضا بإنشاء شبكة معلومات وقواعد بيانات بين اإلدارات ذات .األزمات

وضرورة عقد وتكثيف الدورات . العالقة بإدارة األزمات والكوارث واألجهزة األمنية األخرى

 في إدارة األزمات والكوارث ونظم المعلومات اإلدارية والندوات المتخصصة

وخلصت الدراسة إلي ضرورة تبادل الخبرات بين إدارات الدفاع المدني .واالتصاالت
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وأهمية اختيار الكوادر المؤهلة علميا . المختصة بإدارة األزمات وبين األجهزة األمنية األخرى

صت أيضا إلى وجوب تطوير وتحديث أجهزة وخل. وفنيا لتحسين أداء إدارات الدفاع المدني

الحاسوب الموجودة في إدارات الدفاع المدني لتتماشى مع الكم الهائل من البيانات والمعلومات، 

  .وتحديث البيانات والمعلومات، والقيام بالصيانة الدورية والفورية لألجهزة الموجودة

عمال الدفاع المدني والتي تسهل وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من شبكة االنترنت في أ

  . االتصال وتبادل المعلومات والخبرات

  

  :بعنوان )2000(دراسة الشنتف 

نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في البنوك التجارية العاملة 

  .بقطاع غزة

ية صنع هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عمل

القرارات في البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة وإبراز ما تقدمه هذه النظم من فرص هائلة 

تتيح للبنوك تحسين قدراتها التنافسية، ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد 

ا أظهرت الدراسة الحاجة إلى ضرورة رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات اإلدارية بتطويره

لتواكب المستحدثات التكنولوجية الحديثة، كما وأوصت بضرورة إنشاء نظم معلومات إدارية 

محوسبة متكاملة لتغطية جميع نشاطات البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة وضرورة 

العمل على التخلص من العقبات المادية واإلدارية التي تواجه عمل دوائر وأقسام نظم 

، كما وأشارت الدراسة إلى أن هناك ارتباط طردي ضعيف بين جودة المعلومات اإلدارية

وكما أوصت . المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية وبين عملية صنع القرارات 

باالستفادة من استخدام أنواع نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة مثل نظم معلومات المؤتمرات 
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رارات والنظم الخبيرة وتامين الكوادر الفنية واإلدارية المؤهلة البعدية والعمل المكتبي ودعم الق

وتهيئة البيئة المناسبة، لذا أوصت هذه الدراسة على تعدد أشكال التقارير التي تعرضها نظم 

المعلومات اإلدارية المحوسبة وجداول ورسوم بيانية لتساعد في تسهيل وفهم وتحليل 

وخلصت الدراسة إلى وجود . لية اتخاذ القرارات الفعالةالمعلومات المقدمة وبالتالي تسهل عم

  .ارتباط طردي ضعيف بين فعالية نظم المعلومات اإلدارية وعملية صنع القرارات

  

  :الدراسات األجنبية : ثانيا

  :بعنوان )Wang) 2009دراسة 

Knowledge management adoption in times of crisis.  

فهم للدور الذي تلعبه إدارة المعرفة في رفع األداء التنظيمي هدفت هذه الدراسة إلى تحسين ال

خالل األزمات، وأوضحت الدراسة أن األزمات التي تهدد المنظمات ممكن تجنبها والحد منها 

ولقد تم دراسة حالة شركة الغاز الطبيعي الكتشاف كيف . إذا حددت المعرفة الضرورية مسبقا

حيث .في التقليل من األضرار الناجمة عن األزماتمن الممكن أن تساعد إدارة المعرفة 

 :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما هي أنواع استراتيجيات إدارة المعرفة التي من الممكن تطويرها لالستجابة ألزمات 

وهل هناك استراتيجيات إدارة المعرفة تم تطويرها واستخدامها في أبحاث ودراسات . األعمال

قد تم جمع البيانات الثانوية من الوثائق التنظيمية، وبيانات األرشيف، وتم إجراء ول. سابقة

واستخدمت الدراسة النموذج المستخدم في . مقابلة شبه المقننة مع أربعة عشر من المختصين

اكتشاف إشارات اإلنذار : ( والمكون من خمس مراحل وهيMitroff,1988,1994دراسة 

  ).ية، احتواء األضرار، استعادة النشاط، التعلمالمبكر، االستعداد والوقا
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وأوضحت الدراسة أن استخدام استراتيجيات إدارة المعرفة تمكن الشركة من تعلم المعرفة 

المهمة لالستجابة ألزمات األعمال بكفاءة وفعالية وتقود الشركة لنتائج أفضل في إدارة 

 إلدارة المعرفة المهمة النجاز كما وأوضحت الدراسة كيفية قياس قدرات الشركة.األزمات

إدارة المعرفة بالتعلم من األزمات السابقة، وهذا الفهم يساعد الشركات على كيفية التعلم إلدارة 

 .األزمات التي تجعل الشركة تستفيد من إدارة األزمات في المستقبل

  :وخلصت الدراسة إلى ثالث نتائج وهي

  .دارة األزماتإدارة المعرفة تلعب دورا مهما في إ: أوال

المنظمات لها احتياجات معرفية مختلفة تتطلب استراتيجيات إدارة معرفة مختلفة في كل : ثانيا

  .مرحلة من مراحل إدارة األزمات

الخبرة في مواجهة األزمات تجعل المنظمات تعرف نقاط ضعفها وبالتالي تقود إلى : ثالثا

  .مؤسسية المعرفةمبادرات تعلم المنظمة مما يسهل امتالك ومشاركة و

  

  :بعنوان Esbensen and crisciunas (2008) دراسة 

Information Technology and Crisis Management. 

تكنولوجيا المعلومات وإدارة األزمات دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في 

   Öresundمنطقة

تي تؤثر على نظم ركزت هذه الدراسة على كيفية تحضير المنظمات ألنفسها لألزمات ال

ولقد استخدم .  المعلومات اإلدارية في إدارة األعمال وماهية نوع األزمات التي يقلقون عليها

الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام أسلوب المقابلة حيث تم مقابلة أربع مدراء 

. شاريع عالميةيعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات وعملوا في إدارة األزمات في ثالث م
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. وقد أظهرت النتائج أن الفرق بين الجانب العملي والنظري محدود والتشابه بينهما كبير

يمكن أن يظهر ) فريق أزمات(كالهما أظهر أن جلب خبراء ومتخذو قرار في إدارة األزمات 

  .السيناريوهات المحكمة وبناء خطط لتلك السيناريوهات ضروري 

ت بديلة وتدريب المستخدمين عليه مما يجعلهم يشعرون باألمان وضرورة توفير وسائل اتصاال

وأوضحت الدراسة أن مراجعة الخطط . ويعرفهم كيف يعملون في المواقف الحرجة

والمسئوليات يجب أن تتم من وقت ألخر حتى تمكنهم من االستعداد، الن الخطط القديمة 

ى الرغم من أنها مكلفة وتأخذ ووجوب التحضير لعملية إدارة األزمات عل.عديمة الجدوى 

وفي الجزء الثاني من البحث تم مناقشة المشاكل المتعلقة بقلق الشركات، وهذا يتضمن . وقت

فقدان االتصال مثل البريد االلكتروني واالنترنت، والخوف من األنظمة الجديدة الغير مجدية 

ر األساسي من داخل وأوضحت الدراسة أن الكل يوافق على  أن الخط. والخوف من القرصنة

الشركة وخاصة الموظفين، وأن موارد هائلة تنفق على تكنولوجيا المعلومات لجعل 

  . المستخدمين غير قلقين على االستعمال األمن لتكنولوجيا المعلومات 

   

  : بعنوان)Llewellyn) 2008 دراسة 

The Northern Rock crisis: a multi-dimensional problem waiting to 

happen 

 في بريطانيا، وتشخيص The Northern Rockهدفت هذه الدراسة تقييم مبدئي لمشكلة بنك 

محتويات مشكلة السوق المالية والجوانب المتعددة والمتداخلة في المشكلة، وبعد الفشل في 

وأظهرت الدراسة أن من . إيجاد من يقود البنك التجأ البنك إلى ينك بريطانيا لتوفير السيولة

تجاهات المتعددة والمتداخلة للمشكلة ناتجة من جفاف مصادر السيولة ومصداقية وثبات اال
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 ، The Northern Rockعمليات البنك كان محط جدل في معالجة البنك الرئيسي مع بنك 

وخلصت الدراسة إلى ضرورة الحاجة إلى التركيز على إدارة .وأيضا مشكلة حماية اإليداعات

وخلصت أيضا .ضوع أنماط البنوك اإلدارية الختبارات أكر جدية السيولة، والى ضرورة خ

  .إلى أن ترتيبات إدارة األزمات في بريطانيا بحاجة إلى تحسين 

  .وان هذه المشاكل يجب أخدها على محمل الجد وعدم تركها والتدخل ومعالجتها بجدية

  

  :بعنوان )Petroni ) 1999دراسة 

Managing information systems’ contingencies in banks: a case study  

  ).دراسة حالة على البنك التجاري االيطالي( في البنوك اإلدارية طوارئ نظم المعلومات إدارة

 إيضاح مدي تبني البنك التجاري االيطالي لنظام معالجة الكوارث باستخدام إلىهدفت الدراسة 

ث وظيفة أساسية من وظائف نظم حيث أصبح نظام معالجة الكواراإلدارية، نظم المعلومات 

وأوضحت الدراسة أن النقطة األساسية في اتخاذ القرار اختيار إعدادات  .اإلداريةالمعلومات 

وكشفت الدراسة أن خطوات منهجية المحاكاة موضحة لهذا الغرض  .اإلطار األكثر مالءمة

  :لي ومنها الستبيان الفوائد واألخطاء للحلول التي تبناها البنك التجاري االيطا

  أخطاء إهمال بعض الموظفين  •

  عدم التأكد من تخزين المعلومات •

 المعلومات في حالة إلى أمن المعلومات حيث إمكان الوصول إدارةلذا من الضروري  •

  .الكوارث الناتجة عن أخطاء بشرية أو طبيعية

دان أو أخطاء من نظام معالجة الكوارث التأكد من استعادة المعلومات عند الفقالهدف األساسي 

  . المعلومات مخزنة أوتوماتيكيا في مكان آخر امنأخرى، لذا تكون
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ومن نتائج الدراسة أن تحديد الفوائد واألخطاء المحتملة من نظام المعلومات تحدي كبير ومهم 

لكثير من البنوك، وأبحاث قليلة تصف كيف تنفد الشركات نظام معالجة الكوارث على أرض 

كيف : الوجه األول،  أن أهداف تحليل البنك االيطالي بوجهينإلىاسة وخلصت الدر. الواقع

تحديد الفوائد والمخاطر المحتملة لنظام المعلومات :الوجه الثاني .تطبق إستراتيجية الطوارئ

 أن النموذج المطور للبنك يعطي حلوال إلىوخلصت الدراسة .المحتمل عند حدوث الكوارث

  .ولكن بشرط التحديث المستمر للبيانات، توقعة الماألزماتعملية ومناسبة لحل 
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  :التعليق على الدراسات السابقة: تاسعا

بالرغم من قلة الدراسات التي تناولت موضوع فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة 

 من وأثرها في إدارة األزمات، إال أن الذي ميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات أنها الدراسة

إحدى الدراسات التي بحثت في أثر فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في القدرة على 

  .إدارة األزمات في القطاع المصرفي بشكل عام، والقطاع المصرفي في فلسطين

  

  : هذه الدراسة مع باقي الدراسات فينقاط اتفاق واختالف

ية نظم المعلومات اإلدارية اتفقت هذه الدراسة في ربط أثر فاعل :موضوع البحث .1

، ) 2007(المحوسبة في القدرة على إدارة األزمات مع دراسة الخشالي والقطب 

 ) .2005(ودراسة العمار 

والتي ناقشت تكنولوجيا المعلومات وليس نظم    wang (2009)  واختلفت مع دراسة

 إدارةوع  حيث بحثت موض)Petroni ) 1999المعلومات اإلدارية المحوسبة، ودراسة 

 . في البنوكاإلداريةطوارئ نظم المعلومات 

لقد اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات في مجتمع الدراسة مثل دراسة  : مجتمع الدراسة

 دراسة المعشر والخصبة إدارة األزمات في القطاع المصرفي األردني، ) 1999(عبد اهللا 

في البنوك العاملة بقطاع ) 2000 (في القطاع المصرفي األردني، ودراسة الشنتف) 2006(

  . االيطاليفي البنك التجاري) Petroni ) 1999دراسة غزة، 

واختلفت مع باقي الدراسات في أن باقي الدراسات طبقت في الشركات الصناعية ومديريات 

  .الدفاع المدني وغيرها
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  :مقدمة2.1 

هم أنواعها من حيث وأ،  المحوسبةاإلداريةيتناول هذا الفصل تعريف نظم المعلومات 

 اإلدارية مكونات نظم المعلومات إلىوسيتم التطرق ، المستويات التنظيمية التي تخدمها

 المحوسبة ومساهمتها في نجاح اإلداريةوسيتم التعرف على فاعلية نظم المعلومات ، المحوسبة

  .أمن المعلومات وإدارة قواعد البياناتالمؤسسات من خالل 

  

  ومات اإلدارية المحوسبة وفاعليتها مفهوم نظم المعل2.2
  :مفهوم نظم المعلومات اإلدارية  2.2.1

يمكن تعريف نظم المعلومات اإلدارية بأنها نوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة لتزويد 

إدارة المنظمة بالمعلومات الالزمة للتخطيط، والتنظيم والقيادة، والرقابة على نشاط المنظمة أو 

  ).2002الحسنية ، (ى اتخاذ القرار لمساعدتهم عل

نظم المعلومات اإلدارية هي النظم التي تزود األنشطة اإلدارية بالمعلومات الالزمة للمؤسسة، 

وهذه األنظمة هي األنظمة المحوسبة، وهي تتكون من المعدات والبرمجيات التي تقبل،  

رها وتقديمها بالشكل المالئم وتخزن، وتعالج، وتسترجع المعلومات، وهذه المعلومات يتم اختيا

 اإلدارية في التخطيط ومراقبة أنشطة المؤسسات                  تلتتناسب مع عملية اتخاذ القرارا

)Curtis & Cobham,2002.(  

إن نظم المعلومات اإلدارية هي طريقة منظمة لعرض معلومات الماضي والحاضر المتعلقة 

وتدعم نظم المعلومات عملية التخطيط واإلدارة ونشاطات . ةبالعمليات الداخلية واآلثار الخارجي

المشروع داخل جمعية تنظيم األسرة، بحيث توفر المعلومات المناسبة في الوقت المقرر 

  .)1989خضر، (للمساهمة الفعالة في اتخاذ القرار 
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مـات   نظم المعلومات بأنها تلك النظم التي تهدف إلى تـوفير المعلو  )2005 (لطفيولقد عرف   

: ويجب أن يتضمن نظام المعلومات نظامين جزئيين علـى األقـل          ، وخدمات المعلومات البيئة  

  .والثاني لتوفير خدمات المعلومات، األول ينصب على تجميع النظام للمعلومات

ويمكن تعريف نظم المعلومات اإلدارية بأنها مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع 

ى جمع البيانات والمعلومات، ومعالجتها، وتخزينها، وبثها،      بعضها والتي تعمل عل

وتوزيعها بغرض دعم صناعة القرارات والتنسيق وتأمين السيطرة على المنظمة، باإلضافة 

ويشمل نظام المعلومات . إلى تحليل المشكالت وتامين المنظور المطلوب للموضوعات المعقدة

شاطات واألمور األخرى التي تخص المنظمة والبيئة على بيانات عن األشخاص واألماكن والن

  . المحيطة بها 

  اإلدارية فاعلية نظم المعلومات 2.2.2

 ويعني التأكد من أن استخدام الموارد المتاحة قد اإلدارةأن مفهوم الفاعلية هو مفهوم واسع في 

  ).Robbins and Cenzo, 1995 (أدى إلى تحقيق األهداف والغايات المرجوة منها

 فهي تشير إلى مدى مساهمة نظام المعلومات فـي تحقيـق            اإلداريةأما فاعلية نظم المعلومات     

وسـتحاول الدراسـة قيـاس فاعليـة نظـم       ).Tong and Yap,1996 (األهداف التنظيمية

 في المصارف العاملة بفلسطين وقياس مدى مـساهمة نظـم المعلومـات             اإلداريةالمعلومات  

نهـا  ألقد تم اعتماد هذه العناصر      و ،هاأزمات إدارة المصارف على     المحوسبة في قدرة   اإلدارية

قد تم استبعاد بعض العناصر ذكرهـا       و.  المحوسبة اإلداريةفاعلية نظم المعلومات    وتقيس دور   

دعم اإلدارة العليا للنظام، خبرة المـستفيد، الخبـرات         (  مثل   )2000 (أيوبكدراسة  باحثون    

  .)الخارجية للمستفيد
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  المستلزمات المادية، والمالية(مثل ) 2005(ى وردت في دراسة المحاسنة وعناصر أخر

) 2000(، ودراسة جواد ) 2004(، ودراسة السالم وملكاوي )والفنية، والبشرية، واإلدارية

  .مثل آثار التكلفة والوقت، والتنفيذ التتابعي

 علىلحصول سرعة ا(مثل ) 2006(على دراسة الخشالي والقطب  تم إضافة بعض العناصر 

  ، وتم إضافة عنصر ) 2001(كما ورد في دراسة إسماعيل ) المعلومات

، )2000(وذلك كنتيجة للكثير من الدراسات مثل دراسـة الـشنتف           )  سرعة اتخاذ القرارات  (

مقياس مكون مـن سـتة      ولقد تم اعتماد    ). 2005(، ودراسة المحاسنة    ) 2004(ودراسة غنيم   

  :عناصر وهي

   المعلوماتىسرعة الحصول عل. 1

  سرعة اتخاذ القرارات. 2

  رضا المستخدم. 3

  اإلدارية النظام للمستويات مالءمة مدى. 4

  االستجابة للتغيرات المستجدة . 5

  أمن المعلومات. 6
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  :النظم الستة التي تتعامل مع المستويات التنظيمية  2.3

نظم معالجة المعامالت، (هناك ستة أنواع من نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة وهي 

نظم المكتب، نظم العمل المعرفي، نظم دعم القرار، نظم المعلومات اإلدارية، نظم معلومات 

اإلدارة العليا، اإلدارة ( وهذه النظم الستة تخدم أربع مستويات إدارية وهي )اإلدارة التنفيذية

 التالي يوضح النظم الستة والشكل) الوسطى، العاملون في مجال المعرفة، واإلدارة التشغيلية

  ).2008قنديلجي والجنابي ، (التي تخدم المستويات اإلدارية 

 

  )2(رقم الشكل 
  نظم المعلومات اإلدارية ها تخدمالمستويات اإلدارية التي يبين 

  
             

                        
                               نظم المعلومات اإلستراتيجية

  
                                   نظم دعم القرار

                               نظم المعلومات اإلدارية
  

                                       نظم المكتب
                                  نظم العمل المعرفي

  
 

  ت                                   نظم معالجة المعامال
  

  

(Laudon & Laudon, 2004) 

    التمویل           التصنیع       المبیعات و التسویق                الموارد البشریة      المحاسبة  
  

 
  
  

                            اإلدارة العلیا                             المستوى االستراتیجي
  
  
  
  
  

              اإلدارة الوسطي                                            المستوى اإلداري 
  
  
  
  

    العاملون في مجال 
  المعرفة                                                                 المستوى المعرفيالبیانات و 

  
  
  

  اإلدارة التشغیلیة                                                                             المستوى التشغیلي
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                                                                :   Transaction processing Systems)التجارية( نظم معالجة المعامالت  -1

نظم معالجة المعامالت هي نظم معلومات حاسوبية تتولي تسجيل الوقائع واألحداث 

ية اليومية ألنشطة األعمال الروتينية، مثل معامالت البيع،  وتفاصيل األنشطة الروتين

 .أوامر الشراء، إعداد كشوف الرواتب، تسجيل النفقات

وتختص نظم معالجة المعامالت بتسجيل ومعالجة البيانات التي تنتج عن األنشطة الروتينية 

ت تسجيل حركات المتكررة أو عن أنشطة تسجيل معامالت الزبائن مثل نقاط البيع، أو معامال

التخزين الصادرة والواردة، وتستفيد اإلدارة من نظم معالجة المعامالت عن طريق تنفيذها لهذه 

األنشطة عبر المعالجة االلكترونية والتسجيل الفوري للبيانات من خالل ما توفره من دعم 

نشطة     وتساعد نظم معالجة المعامالت في توثيق كل األ) المبرمجة(للقرارات الهيكلية  

وعمليات المنظمة الداخلية والخارجية من خالل شبكات الحاسوب المرتبطة باالنترنت ولذلك 

يمكن القول أن هذه النظم تقوم بتمهيد الطريق لعمل اإلدارات العليا والوسطي في المنظمة من 

   .)2005ياسين ،  ( دون أن تكون لها صلة مباشرة بهذه اإلدارات فهو موجود بطبيعة الحال

  

   Office Systemsنظم المكتب  -2

وتشمل هذه النظم كماليات المكتب ،  والتقويم االلكتروني وفهارس البريد االلكتروني ونظم 

الجدولة ونظم إدارة المهام وتوفر هذه النظم خدمات الدعم الفني  تقوم على تقويم الحاسب 

تنظيم أعمالهم، وتمكن اآللي للمديرين وغيرهم من ذوي المهن في المكتب لمساعدتهم في 

برمجيات إدارة المكاتب من استخدام الحاسب بدال من األساليب اليدوية للتخطيط مثل التقويم 

 الورقي ونوتة اللقاءات ،  والفهارس والمذكرات، وهذا يعني مكتب بدون ورق        

  ).2002المغربي ، (
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   Knowledge Work Systemsنظم العمل المعرفي  -3

ت مبنية على المعرفة تدعم المنظمة، وابتكار وتوزيع المعرفة من خالل هي نظم معلوما

المنظمة لمساعدة المدراء في اتخاذ القرارات ، وتتعلق ووظائفها بالمحطات الهندسية،  

ومعالجة البيانات وتصوير الوثائق، والمفكرات اليومية االلكترونية والتي تخدم مستوى العمل 

  ).O'Brien,2002(لمكتب المعرفي وكذلك مستوى نظم ا

وإن التطورات في تكنولوجيا المعلومات هي محط اهتمام كبير للذين يريدون تحسين قدرات 

العديد من المؤسسات تعتمد على المهارات القادرة على خلق .مؤسساتهم لخلق وحشد المعرفة

تعتبر واكتساب المعرفة والتأكد من أن األشخاص يوظفون هذه المهارات داخل المؤسسة، و

وإدارة المعرفة .المعرفة أساس اإلبداع والبعض يراها مصدر ثروة في االقتصاديات الحديثة

هي محاولة تطوير المؤسسة لتكون قادرة على خلق، واكتساب، وتخزين ومشاركة واستخدام 

 لها عالقة مباشرة مع ممارسات المؤسسات في ةفإن نظم المعرف.المعرفة بين أفراد المؤسسة

  ).Boddy, et al., 2008(كتساب ، وتخزين ومشاركة المعرفة خلق ، وا

 

  Decision Support Systems:نظم دعم القرار  -4

صممت نظم دعم القرار لحل المشكالت على أن تساعد المديرين في فصل أماكن وأجزاء 

من خالل مكوناتها األساسية وهي . المشكلة ليتمكنوا من استخدام خبراتهم وحكمهم في حلها

  ).Vacca, 1993 ) (ظم إدارة البيانات والنماذج والمعرفة ومواجهة المستخدمينن(

واستخدمت العديد من نظم دعم القرار إبداعات أصلية في التفاعل الفعال في استخدام البيانات 

المجدولة وقواعد البيانات وغيرها من األدوات، كما أنها من جانب آخر احتوت على تطبيقات 

التي تنسجم مع الموقف أو الحالة بدرجة عالية باإلضافة إلي استخدامها نماذج اتخاذ القرارات 
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االمثلية في معالجة أوضاع األعمال، ومن هنا أصبحت نظم دعم القرار تلعب دورا واسعا في 

اتخاذ القرارات شبه الهيكلية وغير الهيكلية من خالل تحديدها لإلجراءات واألشكال المختلفة ،  

  ).O'Brien, 2002(مل معقودا على كيف ومتى يتم استخدام قابليتها بكفاءة ولكن يبقي األ

إن نظم دعم القرار هو نظام تكنولوجيا معلومات متفاعل ومرن، مصمم لدعم عملية اتخاذ 

القرارات المعقدة، ونظم دعم القرار تحسن من فعالية متخذ القرار بتزويده بالمساعدة التي تزيد 

تحاد بين معرفة متخذ القرار وبين وتكنولوجيا المعلومات يعطي متخذ وهذا اال.نفاذ بصيرته

ذلك النظام الموجود في :القرار القوة لالستجابة للتقلبات في األسواق ومن أمثلة نظم دعم القرار

Hallmark Cards ,Inc., of Kansas City يستخدمون المعلومات من ماسحات نقاط البيع 

Point of saleرار لتحليل اتجاهات المبيعات والتنبؤ بالطلب على المنتجات  لنظم دعم الق

)Haag et al., 2002.(  

  

   Management Information Systems نظم المعلومات اإلدارية -5

الشركة  ) MIS(يعتبر من أشهر أنظمة المعلومات حيث أنه يزود نظم المعلومات 

رة عن نوع خاص من بالمعلومات الالزمة ألداء وظائفها وعملياتها، وهي عبا

أنظمة العمل التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات من أجل التقاط ونقل وتحويل   

واسترجاع ومعالجة وعرض المعلومات التي تدعم واحدا أو أكثر من أنظمة العمل 

 وتتكون من ،) Haag et al., 2002 (وتزود المؤسسة بتقارير متكررة أو معدة مسبقا

ترابطة التي تعمل معا بشكل متفاعل  وتشتمل على مجموعة من الموارد الم

كما أنها . األجهزة والبرمجيات والموارد البشرية والبيانات والشبكات واالتصاالت
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بالمقابل تقوم بتوليد المعلومات عن أداء الشركة وأداة التنسيق بين فروعها وتعبر 

 ).2008العمري والسامرائي ،  (عن عمليات الشركة

م المعلومات اإلدارية تحليل المبيعات، وتحليل لتكاليف، والموازنة من تطبيقات نظ

السنوية، وإعادة توزيع التحليل، والتي تخدم نظم دعم القرار ونظم المعلومات 

  .)2008قنديلجي والجنابي ، ( اإلدارية

  

 نظم معلومات اإلدارة التنفيذية  -6

يرين في المستوى االستراتيجي هو نظام معلومات مبني على الحاسوب اآللي مصمم لدعم المد

لتدعم القرارات غير الهيكلية من خالل استخدام الحاسوب، وتعتمد نظم معلومات اإلدارة 

التنفيذية على المعلومات الداخلية الملخصة والمستخدمة من نظم المعلومات اإلدارية ونظم دعم 

 .طة بالمنظمةالقرار وأيضا على المعلومات الخارجة عن األحداث في البيئة المحي

وهو يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عرض المعلومات من عدة مصادر أمام 

متخذي القرار في اإلدارة العليا باستخدام طرق عرض البيانات المختلفة من رسوم جغرافية  

لة والبرامج، وال تتشابه نظم دعم اإلدارة العليا مع غيرها من النظم التي تصمم لمواجهة مشك

محدودة في المنظمة حيث أنها تعتمد على نظام حاسوب عام وقدرات على االتصاالت 

  ).2000البكري ، (

 )O'Brien, 2002(هنالك العديد من المفاهيم النظام المعلومات االستراتيجي، ومنها ما أورده 

زة بأنه ذلك النظام الذي يزود الشركة بالمنتجات والخدمات والقدرات التي تعطيها المي



 30

اإلستراتيجية على منافسيها في سوق األعمال ويشجع على ابتكار األعمال ويحسن من 

  .عملياتها ويساهم في بناء موارد معلوماتية للشركة

وبعبارة أخري هو النظام الذي يدعم عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية كما يدعم المنافسة 

ظهر هذا المفهوم في نهاية الثمانينيات هذا وقد ). Fidler, 1996(للمنظمة ويدعمهما معا 

واستمر إلى التسعينيات من القرن الماضي من خالل الدور االستراتيجي الذي تقوم به نظم 

المعلومات، وخاصة عندما أصبحت تكنولوجيا المعلومات تشكل مكونات أساسية لعمليات 

يزة التنافسية في سوق األعمال والمنتجات والخدمات التي تساعد الشركة في الحصول على الم

  ).2008العمري والسامرائي ، (األعمال العالمي 

  

  موارد نظم المعلومات  2.4 

يشتمل نظام المعلومات المعاصر على خمسة من العناصر األساسية والتي تشكل الموارد 

األفراد، األجهزة والمكونات المادية، المكونات البرمجية،  : الضرورية المطلوبة وهي 

وهذه العناصر ضرورية وتكمل بعضها البعض وال يعمل النظام بفعالية . ت، والشبكاتالبيانا

  .بدون احد هذه العناصر

فاألفراد هم متطلب ضروري للعمليات واإلجراءات في كل نظم  : موارد األفراد .1

المعلومات، ومن هؤالء األفراد ما نطلق عليهم المستخدمون النهائيين وكذلك 

  . لمسئولين عن تشغيل وإدامة النظام االختصاصين الفنين ا

هم األفراد الذين يستخدمون النظام أو المعلومات التي ينتجها          : المستخدمين النهائيين 

النظام ويمكن أن  يكونوا محاسبين أو بائعين أو مهندسين أو زبائن أو مدراء، على أي               
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 يقومون بتشغيل حال فإن معظم األفراد هم مستخدمون عدا االختصاصيون الفنين الذين         

 . )2003، الكردي وآخرون (وإدارة وإدامة النظام، ومنهم محللو النظم مشغلو النظم

 

والتي تشمل على مختلـف أنـواع األجهـزة والمكونـات الماديـة              : موارد األجهزة  . 2

المستخدمة في العمليات التي تمر بهـا البيانـات والمعلومـات، ومنهـا الحواسـيب،             

نظورة كالورق، األقراص الممغنطة أو الضوئية، وملحقـات        الوسائط ،  اإلغراض الم    

  .)2003، الكردي وآخرون (الحواسيب

والتي تشمل على كل االيعازات والتعليمات المطلوبة في معالجـة           : موارد البرمجيات  . 3

البيانات، ومن ضمنها مجموعات نظم التشغيل التي توجه المكونات المادية للحواسـيب      

مثل نظام التشغيل، البرامج التطبيقية مثل برامج تحليل المبيعـات          ومنها برامج النظام    

 .وبرامج  معالجة الكلمات 

فالبيانات هي حقائق خام أولية  والتي يتم تسجيلها بواسـطة رمـوز              : موارد البيانات  . 4

بحيث يمكن الرجوع إليها فـي وقـت الحـق          ) كلمات، أحرف، أشكال، أرقام   (معينة  

ــات أســما ــي البيان ــة عل ــام مجــردة        وأمثل ــسير، أو أرق ء مجــردة مــن أي تف

)Wilinson, 1991.(  

وتشمل تكنولوجيا االتصاالت واالتصاالت بعيدة المدى، ومختلف  : موارد الشبكات .5

االكسترانت، والتي أصبحت من / أنواع الشبكات، مثل االنترنت والشبكات الخارجية 

عله ضمن المنظومة العالمية ضروريات األعمال حيث تربطهم بالعالم الخارجي وتج

 ).2005قنديلجي والجنابي ، (
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    أمن المعلومات وإدارة قواعد البيانات 2.5
  :امن المعلومات وإدارة أمن النظام 2.5.1

مع تزايد أهمية أمن المعلومات وأنظمة الكمبيوتر المعقدة في األعمال حفز العديد من الشركات 

ات تساعدهم على إعادة الدخول إلى البيانات في حال من المعلومأللتأكيد على أن تطبيقات 

 أمن المعلومات تحتوي  إدارة. الناتجة عن فعل إنساناألزماتالكوارث الطبيعية أو الكوارث و

وتخطيط الطوارئ وكلهم مرتبطين ، ومعالجة الكوارث، على مظاهر عدة كحماية البيانات

  .(Von Solms, 1994)  العليااإلدارةوتحث عدم التأكد بين ، بطريقة ما

يشير أمن المعلومات إلى الحاجة لحماية البيانات من التوصل غير المشروع إليها أو من 

  .ضياعها المتعمد أو غير المتعمد

ويعد أمن المعلومات خاصية مهمة لنظم إدارة المعلومات، حيث ال يرحب المديرون 

لحاسب اآللي، إال إذا اتخذت جميع والمسئولون بوضع البيانات الحساسة ذات األهمية في نظم ا

ويتعلق الوجه اآلخر ألمن . االحتياطات لحماية تلك البيانات من التوصل غير المشروع إليها

المعلومات بالتدمير والضياع غير المقصود للبيانات، بسبب الكوارث الطبيعية كالحريق، 

  .إلخ...الفيضانات، واألعاصير، والبراكين

 في مثل هذه الحاالت، يلزم عادة إعداد نسخة إضافية على األقل من ولتوفير أمن المعلومات

  .قاعدة البيانات، وتخزينها في مكان آمن

إدارة أمن نظم المعلومات تدور حول استعراض وإدارة المخاطر بالمواضيع التالية األسباب، 

ام يمكن تعريفه وإن اختراق امن النظ. التأثيرات، باإلضافة إلى التكلفة، تكلفة ضياع البيانات

. بفشل عناصر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة بانجاز الوظائف أو تقديم الخدمات المطلوبة
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إتاحة النظام، كمال النظام أو موثوقيته : وهذا الفشل يكون في ضياع أحد أو جميع العناصر 

  ).Robson, 2004(النظام 

  نظام إدارة قواعد البيانات2.5.2 

البيانات هو عبارة عن مجموعة من البرامج تستخدم لتعريف قواعد البيانات نظام إدارة قواعد 

وانجاز العمليات التي تحدث قواعد البيانات واسترجاع البيانات من قواعد البيانات، وبناء 

  ). Alter, 1996(قواعد بيانات فعالة 
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  : مقدمة الفصل 3.1

األزمات،   حدوث إلىاألسباب التي قد تؤدي واهم األزمات، سيتناول هذا الفصل مفهوم 

إدارة األزمات، من ثم سيتم توضيح مفهوم ، و الجهاز المصرفيأزمات إلىوسيتم التطرق 

إدارة األزمات،  ومن ثم معرفة أهمية المعلومات في تمر بها إدارة األزمات،   التيوأهم مراحل

 ونظم معلومات األزمة والتعرف ماتإدارة األز مفهوم نظم المعلومات وإلىوبعد ذلك التطرق 

نظم معلومات معالجة ، وأيضا سيتم التعرف على  األزمةإدارةعلى أهم المهام نظام معلومات 

سيتم التعريف بالقطاع المصرفي في  وفي نهاية الفصل، الكوارث في القطاع المصرفي

  .والخدمات التي يقدمها هذا القطاع، فلسطين

  

  وإدارة األزمات ية المحوسبة نظم المعلومات اإلدار3.2

  :المقدمة

الفروع الحديثة نسبياً في مجال اإلدارة، وتتضمن العديد من األنشطة،   إدارة األزمات أحد

بأقل  على رأسها التنبؤ باألزمات المحتملة، والتخطيط للتعامل معها والخروج منها يأتي

التي تربط كافة  لحاسب اآلليماذا تفعل إذا انهارت لديك شبكة ا: الخسائر الممكنة، مثال

دائما بتوفير الموارد المالية  إدارات وأقسام شركتك بعضها ببعض؟ نظريا، تحلم الشركات

إلدارة األزمات ومواجهتها قبل وقوعها وحدوث  والبشرية التي تكفل لها وضع خطة متماسكة

قلب اللذين أصبحا السمة ما ال تحمد عقباه، وتقدم إدارة األزمات وعيا عاليا بطبيعة التغير والت

  .لمعظم بيئات العمل على مستوى العالم بأسره الغالبة

من هنا، لم يعد اإللمام بأدواتها وإجادتها رفاهية تتحقق في شركات دون أخرى، بل صارت 

 ).2002مجلة الجزيرة ، (طلبا وضرورة ملحة يجب تلبيتها قبل فوات األوان 
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 األحيان على قدرتها على مواكبة التطورات، األمر الذي لذا يعتمد نجاح المنظمات في غالبية

يتطلب منها التكيف مع التغيرات البيئية السريعة، التي يترتب عليها ظهور الكثير من األزمات 

أن قدرة المنظمات على . التي تهدد بقاءها واستمرارها أو تؤخر من معدالت نموها وتطورها

تي غالبا ما تسم بالتعقيد والتغير يساعدها على رصد ما يحصل من تغيرات في البيئة، ال

مهما عندما ) إدارة األزمات(ويصبح موضوع التعامل مع األزمات  .التكيف مع هذه البيئة

ولكي تستطيع المنظمة التعامل مع األزمات التي تمر بها، . نعرف انه أمر حتمي والبد منه

وعها وتهيئة فريق عمل متخصص عليها أن تتعرف على المؤشرات التي تدل عليها قبل وق

تتوفر لديه المعلومات الكافية والدقيقة الموثوق بها والمعدة بشكل مخطط، التي تصل في الوقت 

  ).2007الخشالي والقطب ، (المناسب إلى متخذ القرار 

إال أنه يمكن منع األزمة، أو الحد من آثارها السلبية عن طريق إدارة األزمات، باستخدام 

جية علمية، تحقق المناخ المناسب للتعامل مع األزمات، والتحرك المنتظم للتدخل،  عمليات منه

حيث أكدت الدراسات على أن إدارة األزمات . وتحقيق السيطرة الكاملة على موقف األزمة

التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والمتابعة، : بفعالية، يتطلب عمليات منهجية علمية سليمة مثل 

ارة األزمات، والقيادة في األزمات، ونظام االتصال، ونظام المعلومات، وتشكيل فرق إلد

  ) .2007عبد القادر ، (واتخاذ القرارات، وتقويم األزمات 

 أن المعلومات التي تحصل عليها المنظمة تعد أداة السيطرة على بيئتها (Brent,2004)ويرى 

 على تقديم ما تحتاجه جميع لذا من المفترض أن يكون نظام المعلومات قادرا.الخارجية 

المستويات اإلدارية من معلومات حسب تخصصاتها، وان تكون المعلومات ذات فائدة، وقد 

وفرت تكنولوجيا المعلومات إمكانات كبيرة لتحسين أداء نظم المعلومات اإلدارية مما جعلها 

  .ذه األزماتأكثر فاعلية، مما ينعكس إيجابا على إمكانية إدارة المنظمات في مواجهة ه
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   ألزمات والكوارثا3.3 
   األزمة3.3.1

   :المفهوم اللغوي لألزمة

وفي ). 1988الرازي ، (األزمة تعني الشدة أو القحط :تدل كلمة األزمة في مختار الصحاح

  ).2008(المصباح المنير تعني المأزم ومعناها ضيق المجال وعسر الخالص منه الحوشان 

هي حالة خطيرة وحاسمة أو هي نقطة : وس ويبستر األمريكيفي قام:في اللغة االنجليزية 

تحول تتطلب مواجهة سريعة وإال حدث تغيير مادي بنشأة موقف جديد قد يتضمن نتائج وآثار 

  .(Webster,1993)سيئة

  :المفهوم االصطالحي

األزمة هي حالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات اإلدارية دولة، مؤسسة، مشروع ، 

ة تتالحق فيها األحداث، وتتشابك معها األسباب بالنتائج، ويفقد معها متخذ القرار قدرته أسر

  ) 2002الخضيري ، (على السيطرة عليها، أو على اتجاهاتها المستقبلية 

األزمة هي أحداث غير متوقعة تجلب حالة عدم التأكد وتهدد أولويات أهداف المنظمة 

(Dean,2004).   

قت غير مستقر أو حالة خوف عند تغيير جذري وشيك الحدوث وعرفها فينك أنها و

)Fink,1986.(  

  

  :الكوارث3.3.2 

هناك تشابه كبير أو بمعنى أصح خلط بين كل من الكارثة األزمة ، حيث أن هناك ارتباطا 

كبيرا بين المفهومين ، فالكارثة هي الحالة التي حدثت فعال وأدت إلى تدمير وخسائر في 
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ة والبشرية أو كليهما ، وأسباب الكوارث هي إما أسباب طبيعية أو أسباب الموارد المادي

بشرية، وعادة ما تكون الكارثة غير مسبوقة بإنذار ، وينجم عنها غالبا أضرار جسيمة، سواء 

مادية أو معنوية ألفراد المجتمع، وتتطلب اتخاذ إجراءات غير عادية ، سواء قبل أو بعد 

مع، وذلك للرجوع إلى حالة االستقرار، حيث ينتج عن الكارثة ظهور الموقف لحماية المجت

  ).2005العمار، (أزمة أو عدة أزمات 

  

  السيولة واألزمات المصرفية 3.4

تعني الفرق بين الموارد المتاحة له، واألموال المستخدمة في مختلف  المصرفي سيولة الجهاز

وتكون . رفية المتعارف عليهاالموجودات، ضمن التوازن الذي تفرضه األصول المص أنواع

في حالة وفرة في السيولة، عندما تكون األموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف  المصارف

 اإلقراض، وعن حدود االستثمار المتوازن في بنود الميزانية األخرى، بحيث يضطر أن على

 كل أرصدة لدىيستثمر هذه الفوائض ضمن األصول السائلة، مثل األوراق المالية، أو على ش

 com.ibtesama.www://http المركزي المصارف، أو حتى أرصدة عاطلة لدى البنك

5/7/2009  .  

 

  ةأزمة السيول 3.4.1

يكون البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته العاجلة تجاه دائنيه حتى لو  ة هي أنأزمة السيول

  بمعنى أنه ال يملك األموال الكافية لمواجهة طلبات سحب،الحالية ألصوله موجبة كانت القيمة

أما النظام ، المودعين في لحظة ما، على الرغم من أنه يمكنه القيام بذلك في أوقات أخرى
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معظم البنوك في حالة يسر مالي ويتوقع استمرار  المالي المتين فهو ذلك النظام الذي تكون فيه

  .www.ibtesama.com 5/7/2009)  (رة طويلةهذا الحال لفت

  

 : أهمية السيولة للمصارف التجارية 3.4.2

هذا ويواجه العمالء . األموال إلى السيولة لمواجهة احتياجات عمالئها إلىتحتاج المصارف 

المصارف، أو من خالل االقتراض   من خالل سحب ودائعهم لدىإمااحتياجاتهم للسيولة، 

تكون المصارف مستعدة دائما   هذه االحتياجات مستمرة، لذا يجب أنوحيث أن مثل. منها

  .com.ibtesama.www://http2009 /7/ 5 لمواجهة مثل هذه المتطلبات

   

   في فلسطين وأسبابها الجهاز المصرفيأزمات3.5 

   في فلسطين  الجهاز المصرفيأزمات3.5.1 

 ، زة يعاني هذه الفترة من أزمة في السيولة سواء في العملة المحليـة أو األجنبيـة               ن قطاع غ  إ

 ،  حيث أصبحت معظم البنوك في محافظات غزة ال تمتلك السيولة النقدية من العمالت المختلفة             

مـؤتمر بكليـة   (  قطاع غزةإلىومهددة بإغالق أبوابها في حال عدم السماح للعمالت بالدخول        

  ).2007 ، نوفمبر المهنيةمجتمع العلوم 

حيث أدى الحصار اإلسرائيلي إلى وقف تدفق الشيكل اإلسرائيلي وهو العملة الرسمية 

 شهرا من الحصار بات الوضع االقتصادي على وشك 17وبعد . المستخدمة في قطاع غزة

 االنهيار وتشير تقديرات القطاع البنكي في غزة إلى أن البنوك هناك باتت بالفعل على وشك

وقد اعترفت البنوك الفلسطينية بأنه ليس لديها من السيولة ما يكفي للوفاء بالمطالب . اإلفالس

http://www.ibtesama.com
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 مليون 400وغزة تحتاج إلى ،  2007فإسرائيل لم تسمح بشحن النقود منذ أكتوبر . اليومية

  ) 2008www.bbc.arabic.comنوفمبر.( شيكل شهريا لتحل محل النقود القديمة

   في القطاع المصرفيتاألزماأسباب 3.5.2 

  بناءا على العديد من المقابالت مع المختصين بنظم المعلومات األزماتويمكن تقسيم أسباب 

 حيث تم تجنب ذكر األسماء نظرا لحساسية العمل   في البنوك العاملة بفلسطينإدارة األزماتو

  Subhash   (2004)دراسة، و) 2007 (عبد الكريم وأبو صالحالمصرفي، ونتائج دراسة 

  :  ثالث أسبابإلى

حوادث وأخطاء تكنولوجية متكررة أعطال األجهزة والتي قد تؤدي إلى انهيار النظام،  .1

مثل فقدان البيانات وذلك نتيجة ضعف وعدم توافق األنظمة مع بعضها 

وحوادث ناتجة عن عدم توثيق البرامج المساندة للبرنامج الرئيسي مثل برامج .البعض

 .ة وذلك بعدم وجود تحليل للنظام وعدم وجود دليل مستخدم مكتوبالدوائر المختلف

الخطوط المؤجرة وخطوط (  حوادث أخرى ناتجة عن انقطاع خطوط االتصاالت مثل

وهذا يظهر في النتائج التي توصلت اليها دراسة عبد الكريم وأبو ) الهاتف واالنترنت

من % 13.4 اقتصرت على بأن الخسائر المتعلقة بالنظام اآللي فقد) 2007 (صالح

  ).أخطاء البرمجة% 6.7 ، أعطال في أنظمة االتصاالت% 6.7(البنوك 

 ناتجة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي من خالل اإلغالقات المتكررة أزمات .2

للمناطق الفلسطينية والحصار الذي يفرضه االحتالل وذلك من شأنه منع دخول 

. ة لتحديث وتطوير األنظمة للمناطق الفلسطينيةاألجهزة والمعدات التكنولوجية الالزم

http://www.bbc.arabic.com
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 أيضا ناتجة عن الحصار مثل أزمة السيولة في المصارف العاملة في أزماتوهناك 

 .قطاع غزة

وهذا يظهر جليا في . ناتجة عن أخطاء بشرية مثل اإلهمال وسوء االستخدامأزمات .3

 تعرضت لخسائر من البنوك أنها% 40.1أن ب) 2007 (دراسة عبد الكريم وأبو صالح

عمليات % 6.7، احتيال من قبل الموظفين% 26.7(ألسباب متعلقة بالعنصر البشري 

 ).غرامات وعقوبات بسبب أخطاء الموظفين% 6.7، التداول دون تخويل

  

   إدارة األزمات ومراحلها3.6

   إدارة األزمات3.6.1 

 المواقف الطارئة بـسرعة     ويعرف ريتشارد رونالد األزمة إنها قدرة المنظمة على التعامل مع         

  والخسائر في األفراد والممتلكات   ،  بهدف تقليل التهديدات لصحة وأمان األفراد     ،  وفعالية وكفاءة 

 .(Richard and Roland, 1991) استمرار أنشطتها وعملياتها الطبيعيةعلىواآلثار العكسية 

خفيف اآلثار  ترتكز على تإدارة األزمات أن (EQuarantelli,1980)وأوضح كورنتلي 

  .السلبية المرتبطة باألزمة 

 العامة عندما استخدم للتلويح اإلدارة في أحضان علم إدارة األزماتولقد ازدهر مصطلح 

 لحل مآزق أوبأسلوب جديد تبنته األجهزة الحكومية والمنظمات العامة النجاز مهام عاجلة 

 باألهداف اإلدارة أوالستثناء  بااإلدارة أوطارئة وفي سبيل ذلك ظهرت قوة المهام الخاصة 

 المشاكل الحادة المتفجرة بمثابة دارة فكرة غرفة العمليات إلأو المشروعات إدارة أووالنتائج 

ثار التساؤل حول إمكانية “  االزمويةاإلدارة” ولما تبلورت معالم هذا األسلوب.  ازمويةإدارة

  القواعد واألسس النظاميةوذلك بوضع إدارة األزمات،  نمط متكامل يسمى إلىتحويله 
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 المتعددة األزمات محدد الخصائص له آلياته المميزة في مواجهة إداريةله ليصبح نمطا 

 باألدوات العلمية زمة بأنها كيفية التغلب على األإدارة األزماتفتعرف . والمتعاقبة والمتزامنة

 هي تقنية تستخدم رة األزماتإداو.  من ايجابياتهاةفادست المختلفة وتجنب سلبياتها واالاإلدارية

يمكن تجنبها وإجراء  لمواجهة الحاالت الطارئة والتخطيط للتعامل مع الحاالت التي ال

 الحقيقية بطريقة تجعل األزمات هي منهج منطقي في التعامل مع أو ، لهازمةالتحضيرات الال

  ).2006سالم ، ( المؤسسة تعمل بشكل منتظم في كل الظروف غير االعتيادية

  

   مراحل إدارة األزمات3.6.2

   مقياسا مكونا من خمسة مراحل إلدارة األزمات  Pearson & Mittroff (1993)ولقد اعتمد 

  ،  )2006 (القطـب و اليلخـش ودراسـة ا    ، )2000 (دقامـسة واالعرجي   الوارد في دراسة  و

  :وهي Wang  (2009) ودراسة ،) 2007 (دراسة إسليمو

   

 .بكراكتشاف إشارات اإلنذار الم . 1

وهذه المرحلة تشير إلى مرحلة ما قبل البداية الفعلية لألزمة،  فقد تظهر بعض األعراض التي                

تدل على بدايتها ويمكن إلدارة المنظمة معرفة احتمال وقوعها من خالل األعـراض وبدايـة               

  .Pearson & Mittroff (1993)التخطيط لمواجهتها 

 .االستعداد والوقاية . 2

لمنظمة بالتحضير واالستعداد لمواجهة األزمة بعد تأكدها مـن عـدم         تعبر عن قيام إدارة ا    

إمكانية تجنبها، وذلك سعيا منها لتقليل قدر اإلمكان من أضرارها، مع استمرار اإلدارة في              

  .)Wang )2009 بذل الجهود األزمة لمنع حدوثها
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 .احتواء األضرار . 3

واجهة األزمة، عن طريـق اسـتخدام                     يشير إلى قيام اإلدارة بتنفيذ الخطط التي وضعتها لم        

  .وتكون األزمة في هذه المرحلة في ذروتها. الموارد المتوفرة لديها وبأقل األضرار

 .استعادة النشاط . 4

هي المرحلة التي تبدأ فيها األزمة باالنحسار التدريجي، وتكون اإلدارة قد عرفـت أبعـاد               

لحلول الواقعية، بحيث تبدأ باستعادة توازنهـا    األزمة وأسبابها، مما يمكنها من تقديم بعض ا       

  .وعودتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث األزمة

 .التعلم . 5

وفيها تقوم اإلدارة بتقويم الخطـط واألسـاليب التـي          .هي مرحلة ما بعد األزمة وانتهائها       

جهـة  استخدمتها لمواجهة األزمة، بهدف استخالص الدروس والعبر وتكوين الخبرات لموا         

 ).2007(األزمات المستقبلية الخشالي والقطب 

 

  أهمية المعلومات في إدارة األزمات3.7 

المعلومات هي العنصر األساسي الذي يقلل الشك ويزيد من درجة الثقة في موقف أو قرار 

وقد تطور في اآلونة . وتتحدد قيمة المعلومة بمقدار الخسائر الناجمة عن عدم معرفتها. معين

ومن ثم . استخدام الحاسب اآللي وما صاحبه من طفرة كبيرة في تكنولوجيا المعلوماتاألخيرة 

أمكن تصميم النماذج الرياضية المعقدة المتخصصة، التي تستفيد من سرعة ودقة الحاسب 

اآللي في تنفيذ التطبيقات المختلفة، التي يتم فيها تناول قدر هائل من البيانات الوصفية والرقمية 

  ) .2007در ، عبد القا(
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وأن غياب المعلومات أو نقصها وعدم دقتها كانت دائما العامل المباشر والرئيسي في اتخاذ 

  :وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه المعلومات في إدارة األزمات من خالل.القرار غير السليم

حيث تحدث المفاجأة في حال قصور المعلومات أو عدم دقة تقيمها :تجنب المفاجأة   - أ

  .يرها أو عند عدم رفعها في التوقيت المناسب إلى متخذ القراروتقد

حيث أن عدم توفير الوقت الكافي التخاذ القرار، : سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أهدافه  - ب

هو احد سمات األزمة، إال أن توفر المعلومات أو إمكانية استخدامها لدى متخذ القرار 

وأن .تجاوز التداعيات السلبية لهذا العاملفي التوقيت المناسب، يساهم إلى حد بعيد في 

ضيق الوقت أمام أجهزة صنع القرار عادة ما يكون احد أسبابه هو غموض الموقف 

نتيجة قصور المعلومات التي يمكن االستفادة منها في تفهم أبعاد األزمة وتقدير 

 .الموقف واتخاذ القرار والوسائل المتاحة لتطبيقه

 م بعيدا عن أي انطباعات خاطئة لصانعي ومتخذي القرارضمان التوصل للقرار السلي  - ت

حيث أن : زيادة المرونة في التخاذ القرار لمواجهة األزمة وتداعياتها المحتملة  - ث

استمرار تدفق المعلومات المدققة خالل مراحل إدارة األزمة يشكل عامال رئيسيا في 

ذ قرارات جديدة في سرعة اتخاذ القرار المناسب، وإدخال التعديالت عليه أو اتخا

 .التوقيت المناسب

وذلك من خالل تحقيق أفضل : تعظيم اإلمكانيات والقدرات الخاصة بإدارة األزمات  - ج

استثمار لإلمكانيات المتاحة والحصول على أقوى مردود ايجابي من استخدامها في 

وأيضا إمكانية التحكم في البدائل المتاحة خالل مراحل تصعيد . مواجهة األزمات

وزيادة القدرة على التحكم فيضبط إيقاع التصاعد باألحداث في األزمة وتحقيق . زمةاأل

التنسيق والتزامن في العمل بين أطقم إدارة األزمات، وكذلك تجميع المعلومات 
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الخاصة بمراحل األزمة ودراستها الستخالص الدروس المستفادة منها واستخدامها في 

 ).2004مهنا ، (تقبال مواجهة أي من األزمات المشابهة مس

          

  نظم المعلومات وإدارة األزمات3.8 

تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدوارا عدة في مجال إدارة األزمات، سواء بسرعة 

الوصول لألزمة، أو بتوفير معلومات وسيناريوهات بشكل إلكتروني، أو بتوافر نظم معلومات 

  قرار وغيرهامختلفة ومنها نظم دعم اتخاذ ال

وقد تطور علم بحوث العمليات كتطبيق لتكنولوجيا الحاسب اآللي بحيث أمكن تنفيذ نماذج 

المحاكاة للوصول إلى الحل األمثل لمواجهة مشكلة أو أزمة بعينها كما يحددها المتخصص 

ت ونتيجة لهذا التطور في نظم المعلومات،  فقد أصبح. طبقا للمعايير التي يضعها متخذ القرار

تشكل أسس التخطيط المسبق لدعم اتخاذ القرار في مراحل معالجة األزمات عن طريق 

  .استنباط نماذج التنبؤ والمحاكاة التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

  ) .2007عبد القادر ،  (

يا إن تطور تكنولوج. لذا ستظل المعلومات هي الدعم األساسي لصانعي ومتخذي القرار

صناعة المعلومات والطفرة الكبيرة في أساليب نقلها وتداولها واإلمكانيات الهائلة للحاسبات 

كل .  اآللية بمختلف أشكالها، وظهور التطبيقات الجديدة ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ذلك سيساعد ذلك كثيرا في الوصول إلى القرار األفضل في الوقت المناسب للتعامل مع 

  ).com.jeeran.dssworld.www 2009/03/15(ات األزم
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   مفهوم ومهام نظام معلومات إدارة األزمة3.9
  )1990، الخضيري (م معلومات األزمة انظ3.9.1  

ي تعبر نظم معلومات إدارة األزمات عن مجموعة من العناصر ذات الصلة فيما بينها، والت

تقوم بجمع وفرز، وتصنيف ، وتشغيل، وتحليل وحفظ البيانات والمؤشرات والمعلومات 

المستخرجة منها، واسترجاعها وقت الحاجة، وتزويد متخذ القرار بها في الوقت المناسب 

والشكل المناسب وبالكم والنوع المناسب حتى يستطيع اتخاذ قراره في درجة مناسبة من التأكد  

 ضمان تدفق الكم المطلوب من المعلومات عن اتجاهات األزمة وتطوراتها وفي الوقت ذاته

  .لترشيد وتوجبه قراراته لتصبح أكثر فاعلية

ويتم تجهيز نظام المعلومات بالحاسبات االلكترونية، وبرامج التعامل والتحليل ورسم 

تماالت الخطأ  السيناريوهات واستخدام النماذج، ومجموعة العمل، وكل هذه الوسائل تقلل من اح

وتبعد التقديرات عن النزعات العاطفية وتزيد من قدرة الوصول إلى حكم أو قرار موضوعي 

  .عن األحداث التي صنعتها األزمة، والتي تقوم هي بصنع األزمة ذاتها

  

  

  : األزمةإدارةمهام نظام معلومات 3.9.2 

  .االحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة باألزمة وصانعيه .1

االستخدام واالستغالل الفعال لكم البيانات والمعارف المتراكمة لدى الجهاز من اجل  .2

 .إدارة األزمات، وتحقيق أمن واستقرار وسالمة الكيان اإلداري

ضمان تدفق المعلومات من مواقع األحداث وتحليلها وتقييمها ورفعها إلى متخذ  .3

 .القرار
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لجميع األسئلة التي يطرحها مدير األزمة ، أو توفير كافة اإلجابات المناسبة والكافية  .4

أحد أفراد الفريق المكلف بالتعامل مع األزمة وذلك في أسرع وقت ممكن وبالوسيلة 

 .األكثر فاعلية

وحتى ينجح نظام معلومات إدارة األزمة في مهمته ، فإنه يتعين على القائمين عليه أن يحددوا 

ن البيانات والمعلومات، وإيجاد الوسائل التي تتضمن على وجه الدقة متطلبات إدارة األزمات م

  ).1990الخضيري ، (توفير البيانات والمعلومات بأكبر قدر من الشمول والدقة والسرعة 

  

  التخطيط للكوارث في البنوكو  كوارث الكمبيوتر3.10

  : كوارث الكمبيوتر3.10.1 

 ، والتي بدورها تؤثر على فاعليةبشكل عام تؤثر على تكنولوجيا المعلومات  كوارث الكمبيوتر

لكمبيوتر على السرقات، الفيروسات،  وتشمل كوارث ا،  والمنافسة في الشركات،وربحية

 ،  اإلهمال البشري، البيئة، مشاكل البرامج،دم التخريب المتع،أخطاء األجهزة، القرصنة

  .  (Davies and Walter, 1998) والكوارث الطبيعية

حيث هدفت هذه الدراسة ،   كوارث الكمبيوتر على إدارة المعلوماتوفي دراسة بعنوان أثر

 وتبين أن ، إلى تقييم كوارث الكمبيوتر وممارسات إدارة المعلومات في الشركات الهندية

 وكانت %65.7 وأخطاء األجهزة بنسبة %66.7الشركات الهندية تتأثر بالفيروسات بنسبة 

 إدارة وكان نسبة تأثر ، %41.8 و  %40.3هند العاملة بالالنسبة في الشركات الدولية 

والبرامج ، %38 بنسبة تعلى النحو التالي االتصاال، المعلومات باإلهمال البشري متساوي
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 وكانت نسبة التأثر بالسرقات ، %11 القرصنة بنسبة ، %18 وكانت التأثر بالبيئة ، %28.9

  .والكوارث الطبيعية ضئيلة جدا

 ، لمنظمات تواجه كوارث الكمبيوتر واألزمات في العمليات اليوميةومن نتائج الدراسة أن ا

  .Subhash   (2004) وهذه الكوارث بدورها تؤثر على فاعلية إدارة المعلومات

  

  التخطيط للكوارث في البنوك 3.10.2

ففي دراسة حالة بعنوان التخطيط ،  أمر ضروري للبنوكاألزماتإن التخطيط للكوارث و

 تبين أن تكرار أعطال الطاقة الوجيزة والتي سببت ،بنك مانهاتن ة المصرفيينللكوارث تزيد ثق

 االنتهاكات كانت  ومع أن. العليا للمصرفاإلدارةخيبت آمال ، ثقة المصرفيينفي اضطراب 

ر التنفيذي للبنك أدرك أن حتى األحداث البسيطة في الوقت الخاطئ ممكن ي أن المدإالثانوية 

تجنب الكوارث أن ر التنفيذي للبنك يلهذا السبب قرر المد، ن الدوالراتأن تكلف البنك ماليي

ممكن أن يكون طريقة لزيادة الربح بتجنب خسارة المال نتيجة للكوارث التي قد تتسبب في 

  .فشل النظام

وانفق البنك عشرة ماليين ،  العليا النظر إلى الموارد المستقبلية لفشل النظاماإلدارةلذا قررت 

وأيضا ، وكان ضمن البرنامج تدريب الموظفين على الطوارئ في البنك، تحديث النظامدوالر ل

وكنتيجة لتبني نظم معالجة .عمل سيناريوهات طوارئ في مراكز المعلومات في البنك

نظام الطوارئ في البنك تخطى ، 1990عند حدوث الحريق في بنك مانهاتن سنة ، الكوارث

  ).Reynolds, 1999 (ااألزمة وتجنب اآلثار السلبية له
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   نظم معلومات معالجة الكوارث في القطاع المصرفي 3.11

إن القطاع المصرفي يتعامل مع مواضيع مختصة بالبيانات االلكترونية لذلك طبيعيا وجد 

ونضوج ورسوخ الخبرة في ، القطاع المصرفي طريقه لتبني حلول تكنولوجيا المعلومات

اك تنوع كبير في خطط واألنظمة في المكان حيث تمثل تكنولوجيا المعلومات تعني أن هن

وكنتيجة لذلك أصبحت  كل األنظمة المعلومات ضرورة  .استثمار ضخم في البرامج والخبرات

الحاجة الملحة للصناعات المصرفية هي توحيد كل المعلومات المتعلقة  .ملحة لبقاء الشركات

ائن المصارف المختلفين والتطبيقات يستطيع زب باألنظمة المتعددة في نظام وحيد بحيث

 والتحدي .المختلفة الدخول النظام ألغراض مختلفة مثل خدمات الزبائن أو دعم القرارات

ولقد . الكبير هنا هو كيفية بناء نظام معلومات مرن يستطيع تلبية االحتياجات المتنوعة للزبائن

 في ارف متوسطة الحجمقدرت الدراسة الخسائر لكل ساعة يعطل فيها النظام في المص

هذه كل ، وأن الحريق، الكهرباء، أعطال األجهزة،  بستة ماليين دوالرالواليات المتحدة

 25 حوالي الكوارث والكوارث تجبر المصارف على االستعانة بخبراء نظم معالجة األزمات

ليار  م300وليس من الغريب أن الشركات المالية األمريكية تنفق ما قيمته ، مرة في العام

  ).Petroni)1999  في أخد نسخ للبيانات أو تأجير مواقع آمنة لتخزين البيانات، دوالر سنويا

  
  القطاع المصرفي والخدمات التي یقدمھا وعدد الفروع والمكاتب في فلسطین3.12  

  القطاع المصرفي في فلسطين3.12.1 

  خالل شبكة منيتكون القطاع المصرفي الفلسطيني من واحد وعشرين مصرفاً يعمل من

محلية  من بين هذا العدد هناك عشرة مصارف.  فرعاً ومكتبا180ًالفروع والمكاتب تزيد عن 

   وأحد عشر مصرفاً أجنبياً منها ثمانية مصارف أردنية ومصرفين مصريين،  وفرع مصرف
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  HSBC. كما وأن ثالثة من المصارف العاملة في فلسطين هي مصارف إسالمية. 

، والتعليمات 2002لعام ) 2(فلسطين قانون المصارف رقم   العاملة فيويحكم المصارف

وتعتبر سلطة النقد الفلسطينية بمثابة البنك المركزي، باستثناء إصدار النقد . الصادرة بمقتضاه

وبذلك تلعب دورا بارزا في السياسة االئتمانية مثلها مثل البنوك المركزية، حيث تقوم 

  ).2009سلطة النقد الفلسطينية، (ختلف الجهات باإلشراف والموازنة بين م

  

    الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي3.12.2

استطاعت البنوك في فلسطين مواكبة التطورات العالمية، ويالحظ هذا في الخدمات المقدمة 

وسرعة انتشارها وتوسعها، وكان لسلطة النقد دور مهم في تحمل المسئولية، فقد عملت على 

ور البنوك إلى ما وصلت إليه ويظهر ذلك جليا من النظر إلى طبيعة الخدمات التي ترقية د

وهي كالتالي قبول الودائع بفوائد أو بدون فوائد، وتقديم . يقدمها الجهاز المصرفي الفلسطيني

وتقديم خدمات تحويل األموال داخل فلسطين ، التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة

وإصدار بطاقات االئتمان والدفع، والشيكات المحلية ، يع وشراء العمالت األجنبيةوخارجها، وب

للتداول، والشيكات السياحية، وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وحفظ 

وإدارة المقتنيات الثمينة واألوراق المالية، وتقديم خدمات االستعالم للزبائن والمحفظة 

وتقديم خدمات االستشارات المصرفية للعمالء، وخدمة االعتمادات المستندية، واالستثمار، 

  ).2004عيسى ، (وإصدار خطابات الضمان، وحسابات التوفير 
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
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  : مقدمة

 وكـذلك أداة    ،واألفراد مجتمـع الدراسـة وعينتهـا      ،  يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة     

 كمـا يتـضمن هـذا الفـصل وصـفا           ، وصدقها وثباتها  ،الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها   

تم لمعالجات اإلحصائية التي     وأخيرا ا  ، في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها     تمتلإلجراءات التي   

  . في تحليل الدراسة اعتمادها
  

  منهجية الدراسة : أوال 

والذي يعرف بأنه طريقـة  لمنهج الوصفي التحليلي ا استخدامتم من اجل تحقيق أهداف الدراسة     

في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هـي دون              

وتهـدف هـذه    ،  جرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها       تدخل الباحث في م   

،       األزم ات  إدارة وأثرھ ا ف ي      ة المحوس ب  اإلداری ة فاعلی ة نظ م المعلوم ات        الدراسة إلـى دراسـة      

  :وسوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات

  .البيانات األولية-1

 لدراسة بعض مفردات البحث وحصر      توزيع استبيانا وذلك بالبحث في الجانب الميداني بت     

ومن ثـم تفريغهـا وتحليلهـا باسـتخدام       ، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث     

اإلحصائي واستخدام  SPSS  ) (Statistical Package for Social Science)برنامج 

ات تـدعم   االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لـدالالت ذات قيمـة ومؤشـر           

  .موضوع الدراسة 

 .البيانات الثانوية-2

 والتي  ،  مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة         تم  

  . إدارةوأثرھا في   ة المحوسباإلداریةبفاعلیة نظم المعلومات تتعلق 



 53

  :الدراسةوعينة مجتمع :  ثانيا

  :مجتمع الدراسة  . 1

  :راسة من أربع فئات يتكون مجتمع الد

 . موظف20مدير عام أو مدير إقليمي أو نائب مدير عام والبالغ عددهم  . 1

 . موظف144مدير فرع والبالغ عددهم   . 2

 .موظف 144نائب مدير فرع والبالغ عددهم  . 3

 .موظف  40مسئولي دائرة تكنولوجيا المعلومات والبالغ عددهم  . 4

وتـم  ) 2009سلطة النقد الفلـسطينية ،  ( مصرف 21 في المصارف العاملة بفلسطين وعددها    

وبلغ عدد مجتمع الدراسـة     ،   ألنه قيد اإلغالق   الرئيسي التنمية واالئتمان الزراعي   استبعاد بنك   

  موظفا، ولقد تم اختيار هذه المسميات الوظيفية ألنها األقدر على تقييم نظم المعلومـات                348

حيث تم توزيعهم كما هو موضح      . تاإلدارية، وعلى عالقة مباشرة بوضع خطط إدارة األزما       

  ).1(في جدول رقم 

  
  )1(جدول رقم 

  المسمى الوظيفي توزیع مجتمع الدراسة حسب متغیر
  

  المسمى الوظيفي 

  
مجتمع 
  الدراسة

عینة 
  الدراسة

الصالح   المسترد
  للتحلیل

  مدير إقليمي أو مدير عام

  أو نائب مدير عام
20  

  
8  

  
6  

  

  
6  

  51  52  80  144  مدير فرع
  50  54  80  144  ب مديرنائ

  18  18  18  40  مسئولي دائرة تكنولوجيا المعلومات

  125  130  186  348  المجموع
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  :عينة الدراسة  . 2

 داخل هذه البنوك بطريقة العينة الفئات األربعةتم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة من 

 وتم اختيار العينة حسب  موظف وموظفة186 وقد بلغ حجم عينة الدراسة ،العشوائية الطبقية

  :القانون التالي

)(1 2eNP
NPN

×+
  :  حیث أن=

  
N  : ، حجم العینةNP  :  ، حجم المجتمعe : مستوى الداللة) Yemen, 1967.(  

 وبعد ، استبانة130 وتم استرداد ،وقد تم توزيع االستبانة على جميع أفراد عينة الدراسة

تبانات نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على  اس5تفحص االستبانات تم استبعاد 

  . استبانة125 وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة ،االستبيان

  

  :أداة الدراسة : ثالثا

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1

 .نة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البياناتعرض االستبا -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النـصح              -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 . حسب ما يناسبإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل -5
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 ، ولقـد تـم      توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسـة           -6

  : كما يليتقسيم االستبانه إلى ثالث أقسام 

  فقرات6يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من  : القسم األول ×

علية نظم المعلومات اإلدارية  تتناول آراء أفراد عينة الدراسة نحو فاالقسم الثاني ×

 :وتم تقسيمها إلى مجموعتين كما يلي.  وأثرها في إدارة األزماتةالمحوسب

قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة تناقش  :المجموعة األولى •

 : فقرة مقسمة كما يلي37، ويتكون من في البنك

v سرعة الحصول على المعلومات 

v راراتسرعة اتخاذ الق 

v رضا المستخدم 

v مدى مالءمة نظام المعلومات للمستويات اإلدارية 

v االستجابة للمتغيرات المستجدة 

v امن المعلومات 

أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في إدارة األزمات تناقش : المجموعة الثانية  •

اء االستعداد والوقاية، احتو اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر،(بمراحلها الخمسة 

 فقرة مقسمة إلى الموضوعات 37وتنقسم إلى ) األضرار، استعادة النشاط، التعلم

 "الفرعية التالية
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v فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر 

v فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في االستعداد والوقاية 

v محوسبة في احتواء األضرارفاعلية نظم المعلومات اإلدارية ال 

v فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في استعادة النشاط 

v فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في التعلم 

     وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  حسب مقياس ليكارت الخماسي كما في  جدول 

  )2(رقم 

  
  )2(جدول رقم

  مقياس ليكارت الخماسي

  ال أوافق بشدة  غیر موافق  غیر متأكد  موافق  وافق بشدةأ  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة
  
  

  :صدق وثبات االستبيان: رابعا
  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي

 .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين : صدق فقرات االستبيان:أوال

   :صدق المحكمين_ 1

على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة            م عرض االستبيان  ت

، وتـم   اإلحـصاء متخصصين في     و  اإلدارةمتخصصين في المحاسبة و   وبالجامعة اإلسالمية     

 وقد استجاب الباحث آلراء الـسادة       تحكيم متخصصين في تكنولوجيا المعلومات في المصارف      
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 ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نمـوذج   المحكمين وقام بإجراء  

  .تم إعداده لهذا الغرض

  

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2

 30تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها             

وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كـل        ، وتم استبعاد العينة االستطالعية من التحليل،      مفردة

   :فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي

  
 بعناصرها الستة اإلدارية قياس مدى فاعلية نظم المعلومات :الصدق الداخلي لفقرات األولى

  في البنك
  

ى قياس مد(يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول )  3(جدول رقم 

والذي يبين ، والمعدل الكلي لفقراته)  بعناصرها الستة في البنكاإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

حيث إن مستوى الداللة لكل  ،  )0.05(أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

   ، 0.361 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05فقرة اقل من 

  بذلك تعتبر فقرات المجموعة األولى   صادقة لما وضعت لقياسهو
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  )3(جدول رقم 

  الصدق الداخلي لفقرات المجموعة األولى

   بعناصرها الستة في البنكاإلداريةقياس مدى فاعلية نظم المعلومات 

  

معامل   السؤال  .م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

      سرعة الحصول على المعلومات.1  
 0.007 0.479  حصول على المعلومات الالزمة في الوقت المناسبیتم ال .1
  المعلومات التي یقدمھا نظام المعلومات صحیحة وخالیة من األخطاء .2

0.655 0.000 

 0.000 0.645  المعلومات التي أحصل علیھا من النظام مرتبة ومنسقة بحیث یسھل فھمھا .3
 0.001 0.585  . األقسام األخرىیمكن الحصول على المعلومات من زمالء القسم ومن .4
 0.000 0.665  المعلومات التي یوفرھا النظام مالئمة وتلبي متطلبات العمل .5
      سرعة اتخاذ القرارات.2  
 0.022 0.416  . نظام المعلومات الحالي  یوفر لي المعلومات الكافیة عن المشكلة دائما .6
المعقدة وتبسیطھا وتسھیل نظام  المعلومات الحالي یعمل على تحلیل المشكالت  .7

 0.002 0.538  .فھمھا

 0.011 0.458  نظام المعلومات یوفر اإلحصائیات الالزمة لصنع القرارات .8
المعلومات التي یوفرھا النظام تعتبر معلومات شاملة لجمیع بدائل الحلول  .9

 0.000 0.604  الممكنة

 0.000 0.613  .نظام المعلومات الحالي یساعد على فھم أفضل الحلول .10
 0.002 0.549  .النظام الحالي یساعد على كفاءة وفعالیة اتخاذ القرارات .11
 0.002 0.540  .النظام الحالي یعطي تغذیة راجعة .12
      رضا المستخدم.3  

 0.003 0.531  .نظام المعلومات الحالي یعتمد على احدث األجھزة والبرمجیات .13
 0.000 0.683  یتم تحدیث نظام المعلومات وصیانتھ بشكل مستمر .14
 0.000 0.611  النظام الحالي یمكن من جمع البیانات وتسجیلھا بسھولة .15
 0.000 0.662  .مخرجات النظام تقدم بصیغة مفیدة وسھلة .16
 0.000 0.707  .یوجد مركز للدعم الفني في حالة األعطال .17
 0.000 0.756  النظام الحالي یحسن من إنتاجیة العمل .18
ظام التدریب وبشكل دوري لتطویر قدراتھم ومھاراتھم یتلقى العاملون في الن .19

 0.000 0.712  .للمساعدة على االستفادة من النظام

      اإلداریةمدى مالءمة نظام المعلومات للمستویات .4  

 0.001 0.561  توجد دائرة مستقلة لنظم المعلومات تھتم بتكنولوجیا المعلومات .20

الل النظام تساعد في انجاز أعمال المعلومات التي یتم الحصول علیھا من خ .21
 0.000 0.627  الدائرة

النظام الحالي یوفر برامج محوسبة تتناسب مع متطلبات أعمال كل مستوى  .22
 0.000 0.751  يإدار

 0.000 0.730 القدرة في تخطیط وتنظیم اإلداریةنظام المعلومات الحالي  یتیح للمستویات  .23
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  أعمالھم 
 0.000 0.832  الي  على إخراج تقاریر واضحة یمكن فھمھا بسھولة یساعد نظام المعلومات الح .24
 0.006 0.489  .صالحیات الدخول للمعلومات تعطى على حسب المستوى اإلداري .25

      االستجابة للتغیرات المستجدة.5  

  .یتم تحدیث النظام الحالي بصورة مستمرة .26
0.547 0.002 

  .ورة مستمرةالمعلومات التي أحصل علیھا یتم تحدیثھا بص .27
0.627 0.000 

یتعامل النظام مع شركات استشاریة توفر لھ معلومات حول أخر ما توصلت إلیھ  .28
 0.000 0.630  .تكنولوجیا المعلومات

یوفر النظام دورات تدریبیة للتعرف على أحدث ما توصلت إلیھ تكنولوجیا  .29
 0.000 0.670  المعلومات

      أمن المعلومات. 6  

علومات الحالي على ممیزات تعمل علي حمایة المعلومات یحتوي نظام الم .30
 0.000 0.762  وتقلیل األخطاء

 0.001 0.587  نظام المعلومات الحالي یقدم معلومات آمنة ودقیقة .31

 0.001 0.568  .النظام الحالي یوفر بدائل لتخزین المعلومات .32

 0.000 0.715  .المخزنةقواعد البیانات المستخدمة حالیا تعمل على عدم تكرار البیانات  .33

 0.009 0.467  .النظام الحالي محمي ضد الفیروسات و القرصنة والتلصص .34

 0.016 0.435  .صالحیات الدخول للمعلومات تعطى على حسب المستوى اإلداري .35

قواعد البیانات المستخدمة توفر حمایة جیدة حیث أنھا تتطلب مستویات أمنیة  .36
 0.016 0.435  .متعددة

 0.000 0.673  .نظام الحالي اكتشاف األخطاء وإصدار رسائل خاصة بھذه األخطاءیمكن لل .37

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  

أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في إدارة : الصدق الداخلي لفقرات المجموعة الثانية

شارات اإلنذار المبكر، االستعداد والوقاية، احتواء اكتشاف إ(األزمات بمراحلها الخمسة 

  ).األضرار، استعادة النشاط ، التعلم

أث ر نظ م    : المجموعة الثانيـة  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         )  4(جدول رقم   

  ،  والمعدل الكلـي لفقراتـه   بمراحلھ ا الخم سة  األزم ات  إدارة المحوسبة ف ي    اإلداریةالمعلومات  

حيث إن مـستوى     ،    )0.05(ذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة           وال
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 الجدولية والتـي تـساوي      r المحسوبة اكبر من قسمة      r وقيمة   0.05الداللة لكل فقرة اقل من      

 المحوس بة ف ي     اإلداری ة أث ر نظ م المعلوم ات        : المجموعة الثانية  وبذلك تعتبر فقرات      ، 0.361

  . صادقة لما وضعت لقياسه بمراحلھا الخمسةاتاألزم إدارة

  
  

  )4(جدول رقم 

  الثانيةالصدق الداخلي لفقرات المجموعة 

   في إدارة األزمات بمراحلھا الخمسة أثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة

معامل   السؤال.م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

شـارات   المحوسبة فـي اكتـشاف إ      اإلداريةفاعلية نظم المعلومات      

  اإلنذار المبكر
0.574 0.001 

 0.000 0.689  .النظام الحالي يوفر قاعدة بيانات تاريخية شاملة ويتم تحديثها بصور مستمرة .38

  .النظام الحالي يتعامل مع جميع األخطاء والشكاوى بجدية .39
0.724 0.000 

 0.000 0.786  .مستقبالالنظام الحالي يوفر طرق فعالة لتقييم المخاطر المختلفة لالستفادة منها  .40
 0.004 0.509  .يتم دراسة وضع البنك بصورة مستمرة الكتشاف إشارات اإلنذار المبكر .41
يوجد اهتمام بجمع واكتشاف عالمات الخطر التي قـد تكـون مؤشـرا لوقـوع         .42

 0.000 0.762  .األزمات

 يتم مسح بيئة العمل الداخلية بشكل شامل ومنتظم للتعرف على مؤشرات احتمال            .43

 0.000 0.876  .حدوث األزمة

يتم مسح بيئة العمل الخارجية بشكل شامل ومنتظم للتعـرف علـى مؤشـرات               .44

 0.000 0.843  .احتمال حدوث األزمة

 0.000 0.821  . المتوقعةاألزماتلمواجهة ) سيناريوهات(يوفر النظام حلوال معدة مسبقا  .45
 وتحليلها  األزماتصة ب يوفر النظام وحدة خاصة تعمل على جمع المعلومات الخا         .46

 0.001 0.574  .وتخزينها على قواعد البيانات

       االستعداد والوقایة المحوسبة فياإلداريةفاعلية نظم المعلومات   

 0.000 0.798  .يتم التعامل وبسرعة مع أي اكتشاف إلشارات اإلنذار .47
 0.000 0.709طـيط  النظام الحالي يوفر الدعم المناسب للفريق الذي يقـوم بالتـشخيص والتخ            .48
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  . المحتملةزماتلأل

يسهل الحصول على اإلمكانيات التقنية والمعلوماتيـة المطلوبـة مـن األقـسام              .49

 0.000 0.797  .والدوائر  عند الحاجة

 0.000 0.904  .األزمات دارةتتوفر لدى النظام خطط وبرامج جاهزة إل .50
 0.001 0.583  .الوقت المناسبعملية معالجة واسترجاع المعلومات سهلة وبسيطة وتتم في  .51
يوجد إجراءات وسياسات خاصة تحدد صالحيات األشخاص المخولين بالـدخول           .52

 0.000 0.761  .إلى قواعد البيانات تعطى على حسب المستوي التنظيمي

يوفر النظام نسخ احتياطية من المعلومات للمحافظة عليها من التلف أو الـضياع              .53

 0.000 0.606  .األزماتفي حالة حدوث 

 0.000 0.598  .األزمات إدارةيتم االستعانة بخبراء ومختصين من خارج البنك عند إعداد خطة  .54
       المحوسبة في احتواء األضراراإلداريةفاعلية نظم المعلومات   

 0.000 0.656  .األزماتالنظام الحالي يخفف من األضرار الناجمة عن  .55

 0.000 0.783  . بدقة وبسرعة مناسبةاألزماتتعامل مع يؤخذ عامل الوقت بعين االعتبار عند ال .56
 0.000 0.809  .يقوم النظام بتوزيع المهام وتحديد الصالحيات بسرعة الحتواء أضرار األزمة .57
يوفر النظام اإلمكانيات الفنية والتقنية للمستخدمين للتعامل مع األزمـة واحتـواء          .58

 0.000 0.671  .أضرارها

 0.000 0.863   وبسرعة الحتواء أضرار األزمةاألزماتنظام في حالة يتدخل القائمون على ال .59
 0.001 0.582  .األزماتيحافظ النظام على سرية االتصاالت والعمليات أثناء  .60
 0.000 0.683  .يوفر النظام بدائل لوسائل االتصال الستخدام إحداها عند تعطل األخرى .61
 0.000 0.682  . أثناء األزمةاألزمات إدارة يتم إشراك باقي األقسام في عمليات تنفيذ خطط .62

       المحوسبة في استعادة النشاطاإلداريةفاعلية نظم المعلومات   

 0.000 0.791  .يساعد النظام الحالي على تخطي األزمة .63

 0.000 0.802  .األزماتالنظام الحالي يساعد على ممارسة األعمال االعتيادية في حالة  .64

الحتياجات الالزمة للمواقع المختلفة التـي تـأثرت باألزمـة    يقوم النظام بتحديد ا    .65

 0.000 0.703  .لمعالجة تأثيرات األزمة واستعادة النشاط االعتيادي

يستخدم النظام كافة أنواع االتصاالت لتعريف الزبائن باألزمة وكيفية معالجتهـا            .66

 0.000 0.697  .بكفاءة وفعالية

تخاذ اإلجـراءات الالزمـة لمواصـلة        على ا  األزماتيحافظ النظام في ظروف      .67

 0.000 0.757  .ممارسة النشاط االعتيادي دون أي تأثير

يتم توصيل المعلومات بشكل سريع عبر وسائل االتصاالت المختلفة ويوفر بدائل            .68

 0.000 0.694  .لالتصال في حال عطل إحداها
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       المحوسبة في التعلماإلداريةفاعلية نظم المعلومات   

 0.000 0.748  . لغرض االستفادة منهااألزماتن جميع المعلومات حول يتم تخزي .69

 0.000 0.831  . بسرعة وسهولةاألزماتيمكن الوصول إلى المعلومات حول  .70
 0.000 0.640  . السابقةاألزماتيؤخذ بعين االعتبار جميع التوصيات والحلول المقترحة لحل  .71
 0.000 0.702  . العبر منها السابقة واستخالصاألزماتيتم االستفادة من  .72

 السابقة بقصد تطويرها وتحسينها من اجل       األزمات إدارةيتم تقييم خطط وبرامج      .73

 0.000 0.811  . المستقبليةاألزماتالتعامل مع 

 في الـدول األخـرى لالسـتفادة مـن     األزماتيتم االستفادة من أساليب معالجة     .74

 0.000 0.647  .تجاربهم

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 مستوى داللة  الجدولية عندrقيمة 
  
  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة_   3
  
  

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعـدل              ) 5(جدول رقم   

   0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة     الكلي لفقرات االستبانة    

 الجدوليـة  r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من        

    .0.361والتي تساوي 

   )5( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  احملور
  حمتوى احملور

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.855  سرعة الحصول على المعلومات
 0.000 0.764  رضا المستخدم

 0.000 0.880  سرعة اتخاذ القرارات
 0.000 0.868  اإلداریةمدى مالئمة نظام المعلومات للمستویات 

 0.000 0.753  االستجابة للمتغیرات المستجدة

قياس مدى 
فاعلية نظم 
المعلومات 
  اإلدارية

 0.000 0.876  امن المعلومات
 المحوسبة في اكتشاف إشارات اإلنذار اإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

 0.000 0.946  المبكر

 0.000 0.919   االستعداد والوقایة المحوسبة فياإلداريةفاعلية نظم المعلومات 
 0.000 0.681  المحوسبة في احتواء األضرار اإلداريةفاعلية نظم المعلومات 
 0.000 0.877   المحوسبة في استعادة النشاطاإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

أثر نظم 
المعلومات 

 اإلداریة
المحوسبة 

 إدارةفي 
 0.000 0.900   المحوسبة في التعلماإلداريةفاعلية نظم المعلومات   األزمات

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :Reliabilityت االستبانة ثبات فقرا: ثانيا

 همـا طريقـة التجزئـة    نت خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي    يوقد أجر 

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسـون  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

لكل بعد وقد  تـم تـصحيح        ل الزوجية  الرتبة     بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة      

-Spearman(معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح               

Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

=   معامل الثبات 
1

2
ر+

 يبين أن هناك معامل) 6(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
  

  )6(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

معامل   حمتوى احملور  احملور
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.8601 0.7545  سرعة الحصول على المعلومات
 0.000 0.8403 0.7246  دمرضا المستخ

 0.000 0.8798 0.7854  سرعة اتخاذ القرارات
 0.000 0.8483 0.7365  اإلداریةمدى مالئمة نظام المعلومات للمستویات 

 0.000 0.8742 0.7765  االستجابة للمتغیرات المستجدة

 0.000 0.9161 0.8452  امن المعلومات

قياس مدى 
فاعلية نظم 
المعلومات 
  اإلدارية

 0.000 0.8226 0.6987  اإلداريةلومات قياس مدى فاعلية نظم المعجمیع فقرات 
 المحوسبة في اكتشاف إشارات اإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

 اإلنذار المبكر
  

0.6895 0.8162 0.000 

 االستعداد  المحوسبة فياإلداريةفاعلية نظم المعلومات 
  والوقایة

0.7951 0.8859 0.000 

 0.000 0.8536 0.7445   المحوسبة في احتواء األضراراإلداريةفاعلية نظم المعلومات 
  المحوسبة في استعادة النشاطاإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

  0.8574 0.9232 0.000 

أثر نظم 
المعلومات 

 اإلداریة
المحوسبة 

 إدارةفي 
  األزمات

 0.000 0.8321 0.7125   المحوسبة في التعلماإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

 إدارة المحوسبة في اإلداریةظم المعلومات أثر نجميع فقرات   
  األزمات

0.7563 0.8613 0.000 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2

بات وقد يبين  طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثتم استخدام
  أن معامالت الثبات مرتفعة) 7(جدول رقم 

  
  )7(جدول رقم 

  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

معامل ألفا   حمتوى احملور  احملور
  كرونباخ

 0.8874  سرعة الحصول على المعلومات
 0.8625  رضا المستخدم

 0.9024  سرعة اتخاذ القرارات
 0.8625  اإلداریةمدى مالئمة نظام المعلومات للمستویات 

  االستجابة للمتغیرات المستجدة
0.9004 

قياس مدى 
فاعلية نظم 
المعلومات 
  اإلدارية

 0.9354  امن المعلومات
 0.8542  اإلداريةقياس مدى فاعلية نظم المعلومات جمیع فقرات   

 المحوسبة في اكتشاف إشارات اإلدارية فاعلية نظم المعلومات
 اإلنذار المبكر

  0.8754 
 االستعداد  المحوسبة فياإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

 0.9124  والوقایة
 0.8854   المحوسبة في احتواء األضراراإلداريةفاعلية نظم المعلومات 
  المحوسبة في استعادة النشاطاإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

  0.9357 

أثر نظم 
المعلومات 

 اإلداریة
المحوسبة 

 إدارةفي 
  األزمات

 0.8654   المحوسبة في التعلماإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

 إدارة المحوسبة في اإلداریةأثر نظم المعلومات جميع فقرات   
 0.8732  األزمات

  

  :المعالجات اإلحصائية: خامسا

 اإلحصائي وتم استخدام االختبـارات    SPSSتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج       وقد تم     

  :ئية التاليةاإلحصا

 النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

  معادلة سبيرمان براون للثبات -4
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سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال           -اختبار كولومجروف  -5

 )1- Sample K-S(  

 One sample T testتوسط عينة واحدة   لمtاختبار  -6

  للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتينtاختبار  -7

8- tاختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث عينات مستقلة فأكثر 

 اختبار شفيه للفروق المتعددة مثنى بين المتوسطات للعينات -9

ت اإلدارية المحوسـبة    اختبار االنحدار البسيط لقياس ما نسبة تفسير أثر نظم المعلوما          -10

 على القدرة على إدارة األزمات
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  )(Sample K-S -1 سمرنوف  -اختبار كولمجروف(ختبار التوزيع الطبيعيا

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو            -سنعرض اختبار كولمجروف  

ختبارات المعلمية تشترط أن يكون     اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم اال         

نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللـة         ) 8(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05لكل قسم اكبر من  >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

  .ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  
  )8(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

 z  حمتوى احملور  احملور
مستوى 
  الداللة

 0.329 0.949  سرعة الحصول على المعلومات
 0.199 1.074  رضا المستخدم

 0.187 1.089  سرعة اتخاذ القرارات
 0.077 1.277  ت للمستویات اإلداریةمدى مالئمة نظام المعلوما

 0.200 1.073  االستجابة للمتغیرات المستجدة

قياس 
مدى 
فاعلية 
نظم 

المعلومات 
 0.071 1.293  امن المعلومات  اإلدارية

قياس مدى فاعلية نظم المعلومات جمیع فقرات   
 0.727 0.690  اإلدارية

وسبة في فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المح
 0.072 1.290  اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

 فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في
 0.302 0.972  االستعداد والوقایة

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في 
 0.286 0.985  احتواء األضرار

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في 
 0.193 1.082  استعادة النشاط

أثر نظم 
المعلومات 
اإلداریة 

المحوسبة 
في إدارة 

  األزمات
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في 

 0.223 1.047  التعلم

أثر نظم المعلومات اإلداریة جميع فقرات   
  المحوسبة في إدارة األزمات

0.864 0.444 
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

   تحليل فقرات وفرضيات الدراسة.2
 

   قياس مدى فاعلية نظم المعلومات: وعة األولى المجمتحلیل فقرات : أوال

   بعناصرها الستة في البنك المحوسبةاإلدارية
  

   أثر نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة في إدارة( المجموعة الثانیة : ثانیا 

  )األزمات بمراحلھا الخمسة
  اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا

  الفرضية الرئيسية .1
 الفرضيات الفرعية .2
  فروق ذات داللة إحصائية يعزى لمتغير دال توج: ة السادسةالفرضي .3

  ) التخصص،  المؤهل العلمي،سنوات الخبرة،  تصنيف البنك،الجنس(   
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  :خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي .1

  : و الوظیفیة الشخصیةالبیانات: أوًال 

  المسمى الوظيفي . 1

  مدير إقليمي أو مدير عام" ماهم الوظيفي من عينة الدراسة مس% 4.3أن ) 9(يبين جدول رقم 

  ،"  مدير فرع " من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي % % 43،  و "  أو نائب مدير عام 

من عينـة الدراسـة   % 9.7،  و"  نائب مدير " اهم الوظيفي   من عينة الدراسة مسم   % 43  و  

  "مسئولي دائرة تكنولوجيا المعلومات " مسماهم الوظيفي 

  )9 (جدول رقم
   المسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

    
  المسمى الوظيفي 

  
  عینة الدراسة

  نسبة العینة

  مدير إقليمي أو مدير عام

  أو نائب مدير عام
8  

  
4.3%  

  %43  80  مدير فرع
  %43  80  نائب مدير

مسئولي دائرة تكنولوجيا 
  %9.7  18  المعلومات

  %100 186  المجموع
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  الجنس .  2

مـن عينـة   % 5.6من عينة الدراسة مـن الـذكور  ،  و       % 94.4أن  ) 10(يبين جدول رقم    

  الدراسة من اإلناث

  )10(جدول رقم 
   الجنستوزيع عينة الدراسة حسب متغير

  الجنس 

  
  النسبة المئویة  التكرار

  94.4  118  ذكر
  5.6  7  أنثى

  100.0  125  المجموع

  

ور أعلى بكثير من نسبة اإلناث وذلك يعزى الن أن نسبة الذك) 10(يتضح من الجدول رقم 

المستويات اإلدارية العليا يشغلها الذكور ، وذلك يرجع إلى عينة الدراسة المعنية بالمستويات 

، وهذا يعود إلى الثقافة السائدة في تفضيل تعيين الذكور على تعيين اإلناث في اإلدارية العليا

  .المناصب اإلدارية العليا

  

  الخبرةسنوات .  3

 10اقل مـن  " من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم        % 21.6أن  ) 11(يبين جدول رقم    

،  "   سـنة  20-10من " من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم      % 59.2،  و    "  سنوات  

  "  سنة20أكثر من " من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم % 19.2و 
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  )11(جدول رقم 
   سنوات الخبرةيع عينة الدراسة حسب متغيرتوز

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة
  21.6  27  سنوات10اقل من 

  59.2  74  سنة10-20
  19.2  24  سنة20أكثر من 

  100.0  125  المجموع

  

أن الذين عدد سنوات خبرتهم أكثر من عشر سـنوات يمثلـون            )  11(يتضح من الجدول رقم     

ينة الدراسة وهذا يعود الن عينة الدراسة من المدراء، وعادة فـي البنـوك              تقريبا من ع  % 80

  . يحتاج الموظف سنوات خبرة عديدة ليتقلد منصب مدير أو مدير عام أو نائب مدير

  

  المؤهل العلمي. 4

،  و "  دراسـات عليـا   " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي   % 18.4أن  ) 12(يبين جدول رقم    

مـن عينـة الدراسـة    % 4.0،  و  "  بكالوريوس" دراسة مؤهلهم العلمي    من عينة ال  %  77.6

  ".دبلوم متوسط "مؤهلهم العلمي 

  )12(جدول رقم 
  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي
  18.4  23  دراسات عليا
  77.6  97  بكالوريوس
  4.0  5  دبلوم متوسط

  100.0  125  المجموع
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تقريبا من عينة % 77 يمثلون سأن حملة شهادة البكالوريو) 12(يتبين من الجدول رقم 

الدراسة وهذا يعود إلى أن المناصب العليا في المصارف يحملون شهادات علمية عالية، 

وهذا يؤكد توجه المدراء إلى % 18ويتضح أيضا أن حملة شهادات الدراسات العليا يمثلون 

  .اهادات الدراسات العليالحصول على ش

  

  التخصص.  5

% 28.0و " المحاسبة"من عينة الدراسة متخصصين في % 51.2أن ) 13(يبين جدول رقم  

" من عينة الدراسة  متخصصين في % 4.0، و  "اإلدارة " من عينة الدراسة متخصصين في 

% 2.4  ،  و "تكنولوجيا المعلومات " من عينة الدراسة متخصصين في % 14.4و " االقتصاد

  "تخصصات أخرى مختلفة " من عينة الدراسة متخصصين 

  

  )13(جدول رقم 
  التخصص توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص
  51.2  64 محاسبة
  28.0  35 إدارة
  4.0  5 اقتصاد

  14.4  18 تكنولوجيا معلومات 
  2.4  3 أخرى

  100.0  125  المجموع

  

أن تخصص المحاسبة هو من أكثر التخصصات في المصارف ) 13(لجدول رقم يتضح من ا

وهذا يعزى إلى طبيعة عمل المصارف ويليه تخصص إدارة األعمال حيث ذوي تخصص 
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إدارة األعمال يشغلون المناصب اإلدارية العليا، ويمثل تخصص تكنولوجيا المعلومات نسبة 

    .اسة من مسئولي دائرة تكنولوجيا المعلوماتتقريبا وهذا يفسر الن جزء من عينة الدر% 14

  

  :تصنيف البنك. 6

 من% 68.0وطنية،  و الالبنوك المستجيبين من من % 32.0أن ) 14(يبين جدول رقم 

  .الوافدة البنوك المستجيبين من

  )14(جدول رقم 

   الذي يعملون فيهتصنيف البنك المستجيبين حسب متغيرتوزيع 
  

  سبة المئويةالن  التكرار  تصنيف البنك
  32.0  40           ةوطنيالك وبنالمستجيبين من ال
  68.0  85     ةوافدالك وبنالمستجيبين من ال

  100.0  125  المجموع

  

من عينة الدراسة هم من البنوك الوافدة وهذا % 68السابق بأن ) 14(يتضح من الجدول رقم 

 أي أن عدد رف الوافدةيعزى الن إحدى عشر من المصارف العاملة بفلسطين من المصا

  .المستجوبين من البنوك الوافدة أكثر من عددهم من البنوك الوطنية
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  تحليل فقرات الدراسة.  2

لتحليـل فقـرات االسـتبانة،     ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة  t إذا كانت قيمة       وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها         

 والوزن النسبي   0.05أو مستوى الداللة اقل من      (1.98 الجدولية  والتي تساوي      tاكبر من قيمة    

 وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواهـا إذا               ، % ) 60اكبر من   

أو مستوى الداللـة  (1.98-   الجدولية والتي تساوي t المحسوبة أصغر من قيمة   tكانت قيمة     

 وتكون آراء العينة في الفقـرة محايـدة إذا           ،    % )60 والوزن النسبي اقل من      0.05اقل من   

  0.05كان مستوى الداللة لها اكبر من 
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قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها : تحليل فقرات المجموعة األولى : أوال

  ستة في البنكال

   سرعة الحصول على المعلومات-1

  )15(جدول رقم 

  )سرعة الحصول على المعلومات(في الفقرات المتعلقة تحليل 
 

 الفقرات م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

يب
ترت

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 
 0.000 21.725 3 85.12 0.646 4.26  يتم الحصول على المعلومات الالزمة في الوقت المناسب

2 

المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات صحيحة وخاليـة     

 84.48 0.552 4.22  من األخطاء
4 

24.809 0.000 

3 

المعلومات التي أحصل عليها من النظام مرتبة ومنـسقة         

 85.76 0.593 4.29  بحيث يسهل فهمها
1 

24.276 0.000 

4 

الء القسم ومـن    يمكن الحصول على المعلومات من زم     

 84.48 0.633 4.22  .األقسام األخرى
4 

21.610 0.000 

5 

المعلومات التي يوفرها النظام مالئمة وتلبـي متطلبـات         

 84.32 0.576 4.22  العمل
6 

23.595 0.000 

 0.000 34.423 2 85.28 0.411 4.26  جميع الفقرات 
        

 1.98 تساوي0.05لة ومستوى دال" 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

والذي يبين آراء أفـراد     ) 15( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 ) سرعة الحصول على المعلومات(عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة 

سـرعة الحـصول   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقرات المتعلقة         

وهي اكبر مـن  الـوزن    % 85.28 و الوزن النسبي  يساوي   ،    4.2تساوي  ) لمعلوماتعلى ا 

 الجدوليـة  t  وهي اكبر من قيمـة     34.423 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" النسبي المحايد   

 مما يدل علـى  0.05   وهي اقل  من        0.000 و مستوى الداللة تساوي       ،   1.98والتي تساوي     
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رها النظام مالئمة وتلبي متطلبات العمل ويمكن الحصول عليها بـسرعة           أن المعلومات التي يوف   

الن نظم المعلومات قائمة وتستمد قوتهـا مـن          ،    اإلداريةمما يساهم في فاعلية نظم المعلومات       

فالمعلومات هي جوهر والركيـزة األساسـية لـنظم          ،   جودة وسرعة الحصول على المعلومات    

  .اإلداريةالمعلومات 

  
  خاذ القرارات سرعة ات-2

  )16(جدول رقم 

 )سرعة اتخاذ القرارات(في الفقرات المتعلقة تحليل 

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

يب
ترت

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 

 نظام المعلومات الحالي  يوفر لي المعلومـات الكافيـة    

 80.00 0.684 4.00  .عن المشكلة دائما
3 

16.348 0.000 

2 

نظام  المعلومات الحالي يعمل على تحليـل المـشكالت    

 78.72 0.791 3.94  .المعقدة وتبسيطها وتسهيل فهمها
6 

13.238 0.000 

3 

نظام المعلومات يوفر اإلحـصائيات الالزمـة لـصنع         

 82.72 0.600 4.14  القرارات
2 

21.157 0.000 

4 

ـ         املة المعلومات التي يوفرها النظام تعتبر معلومـات ش

 76.96 0.804 3.85  لجميع بدائل الحلول الممكنة
5 

11.795 0.000 

5 
 0.000 16.333 3 80.48 0.701 4.02  .نظام المعلومات الحالي يساعد على فهم أفضل الحلول

6 
 0.000 17.129 1 83.04 0.752 4.15  .النظام الحالي يساعد على كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات

7 
 0.000 16.334 4 80.32 0.695 4.02  .طي تغذية راجعةالنظام الحالي يع

 0.000 22.216  80.32 0.511 4.02  جميع الفقرات 
 1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 

والـذي يبـين آراء   ) 16( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم        tتم استخدام اختبار     . 4

  ) سرعة اتخاذ القرارات(دراسة في الفقرات المتعلقة أفراد عينة ال
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سـرعة اتخـاذ   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقـرات المتعلقـة     

وهي اكبر من  الوزن النسبي      % 80.32 و الوزن النسبي  يساوي        ،    4.02تساوي  ) القرارات

 الجدوليـة والتـي   tوهي اكبر من قيمة   22.216 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" المحايد  

 مما يـدل علـى أن   0.05   وهي اقل  من 0.000 و مستوى الداللة تساوي  ، 1.98تساوي   

النظام الحالي يساعد على سرعة اتخاذ القرارات ولكن يحتاج إلى بعض التحسينات وخـصوصا              

 لذا  ،  "دائل الحلول الممكنة  المعلومات التي يوفرها النظام تعتبر معلومات شاملة لجميع ب         "والفقرة

استخدام البرمجيات الالزمـة فـي تبـسيط         و يجب تحسين فاعلية النظام بإدخال نماذج المحاكاة      

  .المشاكل وإيجاد الحلول عن طريق ربط العالقات مثل منجم البيانات والنظم الخبيرة 

   رضا المستخدم-3

  )17(جدول رقم 

  )رضا المستخدم(في الفقرات المتعلقة تحليل 

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

يب
ترت

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 

نظام المعلومات الحالي يعتمد علـى احـدث األجهـزة          

 85.12 0.717 4.26  .والبرمجيات
2 

19.576 0.000 

2 
 0.000 23.104 2 85.12 0.608 4.26  يتم تحديث نظام المعلومات وصيانته بشكل مستمر

3 
 0.000 21.144 4 84.16 0.639 4.21  النظام الحالي يمكن من جمع البيانات وتسجيلها بسهولة

4 
 0.000 17.912 1 83.04 0.719 4.15  .مخرجات النظام تقدم بصيغة مفيدة وسهلة

5 
 0.000 25.649 5 86.56 0.579 4.33  .يوجد مركز للدعم الفني في حالة األعطال

6 
 0.000 19.229 6 83.68 0.688 4.18  ن من إنتاجية العملالنظام الحالي يحس

7 

يتلقى العاملون في النظام التدريب وبشكل دوري لتطوير        

 80.32 0.707 4.02  .قدراتهم ومهاراتهم للمساعدة على االستفادة من النظام
7 

16.069 0.000 

 0.000 29.627  84.00 0.453 4.20  جميع الفقرات 
  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124"درجة حرية  الجدولية عند tقيمة 
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والذي يبين آراء أفـراد  ) 17( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

  ) رضا المستخدم(عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة 

) لمـستخدم رضـا ا (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقرات المتعلقة        

% " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 84والوزن النسبي  يساوي     ،   4.20 تساوي

     ،  1.98 الجدوليـة والتـي تـساوي          t وهي اكبر من قيمـة       29.6 المحسوبة تساوي      tوقيمة  

 مما يـدل علـى وجـود رضـا مـن            0.05   وهي اقل  من        0.000ومستوى الداللة تساوي    

ا واضح الن رضا المستخدم عن النظام يعطيه الدافعية لبـذل أقـصى جهـده              وهذ،  المستخدمين

ولكن هـذا  ، لذا يبدو واضحا أن المصارف تهتم برضا المستخدم للنظام  ،لتحقيق أهداف المصرف  

ويحتاج إلى تحسين واهتمام أكثر برضـا المـستخدم         ،  الرضا غير مطلق فهو بصورة جيدة جدا      

  ٍ. بالطريقة المناسبةحتى يتسنى للمستخدم خدمة الزبائن
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  اإلدارية مدى مالءمة نظام المعلومات للمستويات -4

  )18(جدول رقم 

 )اإلداريةمدى مالءمة نظام المعلومات للمستويات (في الفقرات المتعلقة تحليل 

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

يب
ترت

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 

توجد دائرة مستقلة لنظم المعلومـات تهـتم بتكنولوجيـا       

 89.92 0.604 4.50  المعلومات
1 

27.688 0.000 

2 

المعلومات التي يتم الحصول عليها من خـالل النظـام          

 85.12 0.581 4.26  تساعد في انجاز أعمال الدائرة
3 

24.184 0.000 

3 

حوسبة تتناسب مع متطلبات    النظام الحالي يوفر برامج م    

 83.68 0.652 4.18  يأعمال كل مستوى إدار
5 

20.292 0.000 

4 

 القدرة  اإلداريةنظام المعلومات الحالي  يتيح للمستويات       

 82.88 0.668 4.14  في تخطيط وتنظيم أعمالهم 
6 

19.134 0.000 

5 

يساعد نظام المعلومات الحالي  علـى إخـراج تقـارير           

 84.00 0.648 4.20   بسهولة واضحة يمكن فهمها
4 

20.718 0.000 

6 

صالحيات الدخول للمعلومـات تعطـى علـى حـسب          

 89.44 0.547 4.47  .المستوى اإلداري
2 

30.066 0.000 

 0.000 23.68  85.84 0.616 4.29 جميع الفقرات 
 1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

والذي يبـين آراء أفـراد    ) 18( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tبار  تم استخدام اخت  

 ) اإلداريةمدى مالءمة نظام المعلومات للمستويات (عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة 

مدى مالءمة نظـام  (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقرات المتعلقة          

وهي اكبر  % 85.84والوزن النسبي  يساوي        ،    4.29تساوي  ) اإلداريةويات  المعلومات للمست 

 t  وهي اكبر من قيمـة        23.68 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" من  الوزن النسبي المحايد      

 مما يدل   0.05   وهي اقل  من        0.000ومستوى الداللة تساوي     ،   1.98الجدولية والتي تساوي      
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ويتضح أيضا بان النظـام يـالءم جميـع         . اإلداريةالئم للمستويات   على أن  نظام المعلومات م     

والتفـويض علـى حـسب المـستوى         حيث أن النظام يعطي الصالحيات    اإلدارية،  المستويات  

  .اإلداري
 

  االستجابة للتغیرات المستجدة -5

  )19(جدول رقم 

 )االستجابة للتغیرات المستجدة(في الفقرات المتعلقة تحليل 

 الفقرات م

الم
بي
سا
الح

ط 
وس

ت
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
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مة 
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t اللة
 الد

وى
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1 
 0.000 24.554 1 86.72 0.608 4.34  .يتم تحديث النظام الحالي بصورة مستمرة

2 

المعلومات التي أحصل عليهـا يـتم تحـديثها بـصورة           

 84.96 0.577 4.25  .مستمرة
2 

24.174 0.000 

3 

ات استشارية توفر له معلومـات      يتعامل النظام مع شرك   

 79.04 0.812 3.95  .حول أخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات
3 

13.112 0.000 

4 

يوفر النظام دورات تدريبية للتعرف علـى أحـدث مـا           

 78.08 0.807 3.90  توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات
4 

12.517 0.000 

 0.000 22.079  82.20 0.562 4.11  جميع الفقرات 
  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

والذي يبـين آراء أفـراد    ) 19( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 ) االستجابة للتغیرات المستجدة(عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة 

) االستجابة للتغيرات المستجدة  (بي لجميع الفقرات المتعلقة     وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسا     

" وهي اكبر من  الوزن النـسبي المحايـد           % 82.20والوزن النسبي  يساوي      ،    4.11تساوي  

 الجدوليـة والتـي تـساوي        t وهي اكبر من قيمة      22.079 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60

 مما يدل على أن النظام الحـالي  0.05  من    وهي اقل   0.000ومستوى الداللة تساوي     ،   1.98

ولكن بعض الفقرات كانت أقل مـن        ،   فعال في االستجابة للتغيرات المستجدة بصورة جيدة جدا         
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الوسط مثل الفقرة يتعامل النظام مع شركات استشارية توفر له معلومات حول أخر ما توصـلت                

سسات والمراكز المختـصة فـي نظـم    إليه تكنولوجيا المعلومات وهذا يستدعي التعامل من المؤ 

والفقرة  يـوفر النظـام دورات       . لموافاتهم بآخر المستجدات     األزمات وإدارة   اإلداريةالمعلومات  

تدريبية للتعرف على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات وهذا يعني االهتمـام بالكـادر            

  .الوظيفي وتوفير الدورات التدريبية الالزمة

  ماتأمن المعلو -6

  )20(جدول رقم 

 )أمن المعلومات(في الفقرات المتعلقة تحليل 

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
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يب
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ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
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1 

يحتوي نظام المعلومات الحالي على مميزات تعمل علي        

 85.12 0.683 4.26  حماية المعلومات وتقليل األخطاء
6 

20.567 0.000 

2 
 0.000 26.158 4 85.92 0.554 4.30  نظام المعلومات الحالي يقدم معلومات آمنة ودقيقة

3 
 0.000 23.625 5 85.12 0.594 4.26  .النظام الحالي يوفر بدائل لتخزين المعلومات

4 

قواعد البيانات المستخدمة حاليا تعمل على عدم تكـرار         

 84.16 0.722 4.21  .البيانات المخزنة
7 

18.713 0.000 

5 

القرصـنة   والنظام الحـالي محمـي ضـد الفيروسـات     

 86.72 0.695 4.34  .والتلصص
2 

21.493 0.000 

6 

صالحيات الدخول للمعلومـات تعطـى علـى حـسب          

 88.64 0.558 4.43  .المستوى اإلداري
1 

28.669 0.000 

7 

قواعد البيانات المستخدمة توفر حماية جيدة حيـث أنهـا      

 86.08 0.625 4.30  .ية متعددةتتطلب مستويات أمن
3 

23.324 0.000 

8  

يمكن للنظام الحالي اكتشاف األخطاء وإصـدار رسـائل         

 80.96 0.869 4.05  .خاصة بهذه األخطاء
8 

13.478 0.000 

 0.000 32.641  85.34 0.434 4.27  جميع الفقرات 
 1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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والـذي يبـين آراء    ) 20( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار     . 1

 ) أمن المعلومات(أفراد عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة 

) أمن المعلومـات  (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقرات المتعلقة            

" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايـد   % 85.34وي والوزن النسبي  يسا   ،     4.27تساوي  

 الجدولية والتـي تـساوي       t وهي اكبر من قيمة      32.641 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60

 مما يدل على أن مما يدل على    0.05   وهي اقل  من        0.000ومستوى الداللة تساوي     ،   1.98

ذا يعود إلى أن امن المعلومات هو أهم        وه،  أن النظام يوفر معلومات آمنة ويوفر بدائل للتخزين       

أي أن المعلومات هي جوهر النظام المصرفي وأي خلـل أو اختـراق أو            ،  ممتلكات المصرف 

ولقـد  ،  لهذا السبب يتم المحافظة على المعلومات     ،  ضياع هذه المعلومات يعني نهاية المصرف     

واستخدام أفضل وأنجع   كان النظام فاعل بنسبة مرتفعة مما يستدعي ضرورة مواصلة االهتمام           

 .البرامج للمحافظة على المعلومات وتوفير مواقع آمنة لتخزين المعلومات 
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 بعناصرها اإلداريةقياس مدى فاعلية نظم المعلومات : جميع محاور المجموعة األولى

  الستة في البنك

  )21(جدول رقم 
  تحليل محاور الدراسة

 المحور م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا
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حرا

االن
ري

عيا
الم
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مة 
قي

t اللة
 الد

وى
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م
 

 0.000 34.423 3 85.28 0.411 4.26  سرعة الحصول على المعلومات 1
 0.000 22.216 6 80.32 0.511 4.02  رضا المستخدم 2
 0.000 29.627 4 84.00 0.453 4.20  سرعة اتخاذ القرارات 3
 0.000 31.557 1 85.84 0.458 4.29  داریةاإلمدى مالئمة نظام المعلومات للمستویات  4
 0.000 22.079 5 82.20 0.562 4.11  االستجابة للمتغیرات المستجدة 5
 0.000 32.641 2 85.34 0.434 4.27  امن المعلومات 6

 
قياس مدى فاعلية نظم المعلومات جمیع فقرات 

 0.000 35.711  83.91 0.374 4.20   اإلدارية

  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" درجة حرية  الجدولية عندtقيمة 
  

والذي يبين آراء أفراد ) 21( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

بمدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في عينة الدراسة في المحاور المتعلقة 

والوزن النسبي   ، 4.20لحسابي لجميع المحاور تساوي وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ا البنك

 المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد  % 83.91يساوي 

ومستوى الداللة تساوي  ، 1.98 الجدولية والتي تساوي  t وهي اكبر من قيمة 35.711

 في المصارف اإلداريةات  مما يدل على أن نظم المعلوم0.05   وهي اقل  من 0.000

وهذا ، على حسب آراء المستجوبين، % 83العاملة بفلسطين فاعلة بدرجة جيدة جدا بنسبة 

، يعود إلى أن المصارف تهتم بنظم المعلومات الن جوهر عملها مرتبط بجودة نظم المعلومات

  . يؤدي إلى عواقب سيئةاإلداريةوأي خلل في نظم المعلومات 
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 بمراحلھ ا  األزم ات  إدارة المحوس بة ف ي   اإلداری ة أثر نظم المعلوم ات  ( الثانیة المجموعة : ثانیا  

  )الخمسة

   المحوسبة في اكتشاف إشارات اإلنذار المبكراإلداريةفاعلية نظم المعلومات  - 1

والذي يبين آراء أفـراد     ) 22( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 المحوسبة فـي اكتـشاف      اإلداريةفاعلية نظم المعلومات    (الفقرات المتعلقة   عينة الدراسة في    

  ) إشارات اإلنذار المبكر

  )22(جدول رقم 

 المحوسبة في اكتشاف إشارات اإلداريةفاعلية نظم المعلومات (في الفقرات المتعلقة تحليل 

 )اإلنذار المبكر

 الفقرات م

بي
سا
الح
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لمت
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1 

النظام الحالي يوفر قاعدة بيانات تاريخية شـاملة ويـتم          

 84.96 0.692 4.25  .تحديثها بصور مستمرة
1 

20.175 0.000 

2 

النظام الحالي يتعامل مع جميـع األخطـاء والـشكاوى          

 80.48 0.818 4.02  .بجدية
3 

14.000 0.000 

3 

عالة لتقييم المخاطر المختلفـة     النظام الحالي يوفر طرق ف    

 79.52 0.689 3.98  .لالستفادة منها مستقبال
5 

15.829 0.000 

4 

يتم دراسة وضع البنـك بـصورة مـستمرة إلكتـشاف           

 80.48 0.777 4.02  .إشارات اإلنذار المبكر
3 

14.728 0.000 

5 

يوجد اهتمام بجمع واكتشاف عالمات الخطر التـي قـد          

 82.24 0.698 4.11  .تاألزماتكون مؤشرا لوقوع 
2 

17.809 0.000 

6 

يتم مسح بيئة العمل الداخلية بشكل شامل ومنتظم للتعرف        

 79.68 0.718 3.98  .على مؤشرات احتمال حدوث األزمة
6 

15.317 0.000 

7 

يتم مسح بيئة العمل الخارجية بـشكل شـامل ومنـتظم           

 75.68 0.779 3.78  .للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة
9 

11.258 0.000 

8  

لمواجهـة  ) سيناريوهات(يوفر النظام حلوال معدة مسبقا      

 75.84 0.910 3.79  . المتوقعةاألزمات
8 

9.735 0.000 

9  
 0.000 12.979 7 79.20 0.827 3.96يوفر النظام وحدة خاصة تعمل على جمـع المعلومـات          
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 الفقرات م
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 وتحليلهـا وتخزينهـا علـى قواعـد         األزماتالخاصة ب 

  .البيانات

 0.000 19.289  79.79 0.573 3.99  ع الفقراتجمي 
  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

فاعليـة نظـم   ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقـرات المتعلقـة             

والـوزن   ،    3.99تـساوي   )  المحوسبة في اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر      اإلداريةالمعلومات  

 المحـسوبة  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد     % 79.79النسبي  يساوي    

ومـستوى الداللـة     ،   1.98 الجدولية والتي تـساوي        t  وهي اكبر من قيمة       19.289تساوي  

 المحوسبة لـه  اإلدارية مما يدل على أن نظم المعلومات    0.05   وهي اقل  من        0.000تساوي  

حيث كانت أقل نسبة حـصلت عليهـا        ،  درة في اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر بصورة جيدة       الق

فقرة يتم مسح بيئة العمل الخارجية بشكل شامل ومنتظم للتعرف على مؤشرات احتمال حـدوث               

ممـا  ، المتوقعـة  األزماتلمواجهة  ) سيناريوهات( وفقرة يوفر النظام حلوال معدة مسبقا        ،األزمة

 فعال باكتشاف إشارات اإلنذار المبكر ولكنه يحتاج إلى تحسين لكي يتعاطى أكثر             يعني أن النظام  

وبدونها يصبح النظـام    األزمات،  وهي أول مرحلة من مراحل إدارة       ،  مع إشارات اإلنذار المبكر   

  .زماتعرضة لأل
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   االستعداد والوقایة المحوسبة فياإلدارية فاعلية نظم المعلومات -2

  

والذي يبين آراء أفـراد     ) 23( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tار  تم استخدام اختب  

 االس تعداد    المحوسبة فـي   اإلداريةفاعلية نظم المعلومات    (عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة      

  )والوقایة

  )23(جدول رقم 

 )ستعداد والوقایة اال المحوسبة فياإلداريةفاعلية نظم المعلومات (في الفقرات المتعلقة تحليل 

 الفقرات م
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لمت
ا
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1 
 0.000 17.523 4 83.68 0.755 4.18  .يتم التعامل وبسرعة مع أي اكتشاف إلشارات اإلنذار

2 

النظام الحالي يوفر الدعم المناسب للفريق الـذي يقـوم          

 80.80 0.700 4.04  . المحتملةزماتط لألبالتشخيص والتخطي
6 

16.605 0.000 

3 

يسهل الحصول على اإلمكانيـات التقنيـة والمعلوماتيـة      

 81.28 0.681 4.06  .المطلوبة من األقسام والدوائر  عند الحاجة
5 

17.471 0.000 

4 
 0.000 9.979 8 75.52 0.869 3.78  .األزمات دارةتتوفر لدى النظام خطط وبرامج جاهزة إل

5 

عملية معالجة واسترجاع المعلومات سهلة وبسيطة وتتم       

 83.36 0.657 4.17  .في الوقت المناسب
3 

19.886 0.000 

6 

يوجد إجراءات وسياسـات خاصـة تحـدد صـالحيات       

األشخاص المخولين بالدخول إلى قواعد البيانات تعطـى        

  .على حسب المستوي التنظيمي
4.29 0.682 85.76 

2 

21.123 0.000 

7 

يوفر النظام نسخ احتياطية من المعلومات للمحافظة عليها        

 87.36 0.629 4.37  .األزماتمن التلف أو الضياع في حالة حدوث 
1 

24.313 0.000 

8  

يتم االستعانة بخبراء ومختصين من خارج البنـك عنـد          

 78.08 0.979 3.90  .األزمات إدارةإعداد خطة 
7 

10.324 0.000 

 0.000 24.990  81.98 0.492 4.10  جميع الفقرات 
  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

فاعليـة نظـم   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقرات المتعلقـة           

ي  والوزن النسبي  يساو    ،    4.10تساوي  )  المحوسبة في االستعداد والوقاية    اإلداريةالمعلومات  
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    24.990 المحسوبة تـساوي tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 81.98

   0.000ومـستوى الداللـة تـساوي        ،   1.98 الجدولية والتي تساوي       tوهي اكبر من قيمة     

 المحوسبة لها فاعلية في عملية      اإلدارية مما يدل على أن نظم المعلومات        0.05وهي اقل  من     

الوقاية ولكن هناك ضعف في بعض الفقرات مثل يتم االستعانة بخبراء ومختـصين  االستعداد و 

وفقرة  تتوفر لدى النظـام خطـط وبـرامج          األزمات  من خارج البنك عند إعداد خطة إدارة        

  .  األزماتجاهزة إلدارة 

   المحوسبة في احتواء األضراراإلداريةفاعلية نظم المعلومات . 3

والذي يبين آراء أفـراد     ) 24(ة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         للعين tتم استخدام اختبار    

 المحوسـبة فـي احتـواء    اإلداريةفاعلية نظم المعلومات (عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة    

  ) األضرار

  )24(جدول رقم 
 ) المحوسبة في احتواء األضراراإلداريةفاعلية نظم المعلومات (تحليل في الفقرات المتعلقة 
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1 
 0.000 19.507 2 82.08 0.633 4.10  .األزماتالنظام الحالي يخفف من األضرار الناجمة عن 

2 

يؤخذ عامل الوقت بعين االعتبـار عنـد التعامـل مـع            

 80.96 0.705 4.05  . بدقة وبسرعة مناسبةاألزمات
5 

16.609 0.000 

3 

يقوم النظام بتوزيع المهام وتحديد الصالحيات بـسرعة         

 80.00 0.696 4.00  .الحتواء أضرار األزمة
7 

16.073 0.000 

4 

يوفر النظام اإلمكانيات الفنية والتقنية للمستخدمين للتعامل       

 78.88 0.651 3.94  .مع األزمة واحتواء أضرارها
8 

16.204 0.000 

5 

 وبـسرعة   األزماتل القائمون على النظام في حالة       يتدخ

 82.56 0.772 4.13  الحتواء أضرار األزمة
3 

16.331 0.000 

6 
 0.000 20.133 1 84.80 0.689 4.24يحافظ النظام على سرية االتصاالت والعمليـات أثنـاء         
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 الفقرات م
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  .األزمات

7 

يوفر النظام بدائل لوسائل االتصال الستخدام إحداها عند        

 81.28 0.830 4.06  .ىتعطل األخر
4 

14.327 0.000 

8  

 إدارةيتم إشراك باقي األقسام في عمليات تنفيـذ خطـط           

 80.64 0.729 4.03  . أثناء األزمةاألزمات
6 

15.831 0.000 

 0.000 29.627  84.00 0.453 4.20 جميع الفقرات 
  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
فاعليـة نظـم    (ة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقـرات المتعلقـة              وبصف

والوزن النسبي  يـساوي       ،    4.20تساوي  )  المحوسبة في احتواء األضرار    اإلداريةالمعلومات  

  84.00 المحسوبة تـساوي     tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        % 84.00

   وهـي  0.000ومستوى الداللة تساوي  ، 1.98 الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     

 المحوسبة في  له القدرة على احتـواء    اإلدارية مما يدل على أن نظم المعلومات        0.05اقل  من    

األضرار بصورة جيدة جداولكن فيما يتعلق بفقرة يـوفر النظـام اإلمكانيـات الفنيـة والتقنيـة                 

لذا يجـب علـى اإلدارات      ،  فقد كانت جيدة   ،   زمة واحتواء أضرارها  للمستخدمين للتعامل مع األ   

  .توفير اإلمكانيات الفنية والتقنية الحتواء األضرار

  

   المحوسبة في استعادة النشاطاإلدارية فاعلية نظم المعلومات -4

د والذي يبين آراء أفـرا    ) 25( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 المحوسبة فـي اسـتعادة      اإلداريةفاعلية نظم المعلومات    (عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة      

  ) النشاط
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  )25(جدول رقم 

 ) المحوسبة في استعادة النشاطاإلداريةفاعلية نظم المعلومات (في الفقرات المتعلقة تحليل 

 الفقرات م
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سا
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ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
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1 
 0.000 16.422 2 81.76 0.741 4.09  .يساعد النظام الحالي على تخطي األزمة

2 

النظام الحالي يساعد على ممارسة األعمال االعتيادية في        

 81.92 0.653 4.10  .األزماتحالة 
1 

18.770 0.000 

3 

 يقوم النظام بتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع المختلفـة       

التي تأثرت باألزمة لمعالجة تأثيرات األزمـة واسـتعادة     

  .النشاط االعتيادي
3.98 0.724 79.52 

3 

15.080 0.000 

4 

يستخدم النظام كافة أنواع االتصاالت لتعريـف الزبـائن         

 76.16 0.895 3.81  .باألزمة وكيفية معالجتها بكفاءة وفعالية
6 

10.090 0.000 

5 

 على اتخاذ اإلجراءات    اتاألزميحافظ النظام في ظروف     

الالزمة لمواصلة ممارسة النـشاط االعتيـادي دون أي         

  .تأثير
3.86 0.769 77.12 

5 

12.438 0.000 

6 

يتم توصيل المعلومات بـشكل سـريع عبـر وسـائل           

االتصاالت المختلفة ويوفر بدائل لالتصال في حال عطل        

  .إحداها
3.91 0.719 78.24 

4 

14.189 0.000 

 0.000 18.688  79.12 0.572 3.96  جميع الفقرات 
  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

فاعليـة نظـم المعلومـات      (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلقـة           

% 79.12والوزن النـسبي  يـساوي     ،  3.96تساوي  )  المحوسبة في استعادة النشاط    اإلدارية

 وهـي   18.688 المحسوبة تـساوي       tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        

   وهي اقـل       0.000ومستوى الداللة تساوي     ،   1.98 الجدولية والتي تساوي       tاكبر من قيمة    

 المحوسبة له قـدرة جيـدة  فـي اسـتعادة     اإلدارية مما يدل على أن نظم المعلومات  0.05من  

وهناك فقرات فيها ضعف بالمقارنة مع بـاقي        ،  ل مرحلة تؤثر فيها فعالية النظام     وهي أق ،  النشاط
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 على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواصلة ممارسة       األزماتالفقرات مثل يحافظ النظام في ظروف       

والفقرة يستخدم النظام كافة أنواع االتصاالت لتعريف الزبـائن         ،  النشاط االعتيادي دون أي تأثير    

  .فية معالجتها بكفاءة وفعاليةباألزمة وكي

  
   المحوسبة في التعلماإلدارية فاعلية نظم المعلومات -5

والذي يبين آراء أفـراد     ) 26( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

  ) المحوسبة في التعلماإلداريةفاعلية نظم المعلومات (عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة 

  

  )26(جدول رقم 

 ) المحوسبة في التعلماإلداريةفاعلية نظم المعلومات (في الفقرات المتعلقة تحليل 
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1 

 لغـرض   األزمـات يتم تخزين جميع المعلومات حـول       

 83.52 0.696 4.18  .االستفادة منها
2 

18.881 0.000 

2 

 بـسرعة   األزمـات يمكن الوصول إلى المعلومات حول      

 82.40 0.679 4.12  .وسهولة
4 

18.437 0.000 

3 

يؤخذ بعين االعتبار جميع التوصيات والحلول المقترحـة       

 83.04 0.636 4.15  . السابقةاألزماتلحل 
3 

20.260 0.000 

4 

ـ     األزماتيتم االستفادة من     ر  السابقة واسـتخالص العب

 84.16 0.676 4.21  .منها
1 

19.992 0.000 

5 

 الـسابقة بقـصد     األزمات إدارةيتم تقييم خطط وبرامج     

 األزمـات تطويرها وتحسينها من اجـل التعامـل مـع          

  .المستقبلية
4.05 0.739 80.96 

5 

15.856 0.000 

6 

 فـي الـدول   األزمـات يتم االستفادة من أساليب معالجة      

 79.20 0.723 3.96  .األخرى لالستفادة من تجاربهم
6 

14.847 0.000 

 0.000 23.119  82.21 0.537 4.11 جميع الفقرات 
  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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فاعليـة نظـم    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات في الفقـرات المتعلقـة              

 % 82.21والوزن النسبي  يـساوي      ،    4.11تساوي  )  التعلم  المحوسبة في  اإلداريةالمعلومات  

  وهـي    23.119 المحسوبة تـساوي     tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        

   وهي اقـل       0.000ومستوى الداللة تساوي     ،   1.98 الجدولية والتي تساوي       tاكبر من قيمة    

 المحوسبة  له فاعلية كبيـرة فـي  عمليـة    اإلدارية مما يدل على أن نظم المعلومات      0.05من  

حيث أن االهتمام بها يعطـي المـصارف       األزمات،  وهذه مرحلة مهمة من مراحل إدارة       ،  التعلم

الفقـرة يـتم    ،  وكانت اضعف الفقـرات   . المستقبلية التي من الممكن وقوعها     األزماتمناعة ضد   

  ادة من تجاربهم في الدول األخرى لالستفاألزماتاالستفادة من أساليب معالجة 

  

  اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا

  :الفرضية الرئيسية. 1

 بعناصـرها الـستة   اإلداريةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومات     

 ، رضـا المـستخدم  ،  وسرعة اتخاذ القـرارات    ،جودة وسرعة الحصول علي المعلومات    (

) أمن المعلومات ،  ستجابة للتغيرات المستجدة   اال اإلدارية،مدى مالئمة النظام للمستويات     

  . األزمات إدارةوبين القدرة علي 
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  )27(جدول رقم 
 األزمات إدارة المحوسبة في اإلداريةأثر نظم المعلومات 
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1 
 المحوسبة في اكتشاف اإلدارية فاعلية نظم المعلومات
  79.79 0.573 3.99  إشارات اإلنذار المبكر

4 19.289 0.000 

2 

 االستعداد  المحوسبة فياإلداريةفاعلية نظم المعلومات 
  81.98 0.492 4.10  والوقایة

3 
24.990 0.000 

3 
 المحوسبة في احتواء اإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

 0.000 29.627 1 84.00 0.453 4.20  األضرار

4 
 المحوسبة في استعادة اإلداريةفاعلية نظم المعلومات 

  79.12 0.572 3.96  النشاط
5 18.688 0.000 

 0.000 23.119 2 82.21 0.537 4.11   المحوسبة في التعلماإلداريةفاعلية نظم المعلومات  5

 
 المحوسبة اإلداریةأثر نظم المعلومات جميع فقرات 

 80.90 0.473 4.04  ماتاألز إدارةفي 
 

24.693 0.000 

   1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 124" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

 السابق يتضح أن هناك عالقة طردية وقوية بين فاعلية نظم )27( رقم من الجدول: أوال

وهذه  األزمات، إدارة المحوسبة وقدرة المصارف العاملة بفلسطين على اإلداريةالمعلومات 

 ودراسة ، )2007( النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الخشالي والقطب

      ودراسة  ،Esbensen and crisciunas (2008)ودراسة  ، )2005(لعمارا

Petroni) 1999(.  

 دارةعن وجود نظام بسيط إل) 1995(هذه النتيجة تتعارض مع دراسة عبد اهللاأن كما 

ويمكن تفسير ذلك على أن عامل الزمن له التأثير الكبير .يةاألردن في المصارف األزمات

أي قبل  ، 1995حيث أن الدراسة طبقت سنة األزمات،  إدارةعلى قدرة المصارف على 

وان ، وهذا ما يؤكد أن المصارف تستفيد من التجارب وتطور من نفسها، أربعة عشر عاما
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 أعطي المصارف القدرة على رفع ةاإلداريالتطور التكنولوجي الهائل في نظم المعلومات 

  . األزمات إدارة في اإلداريةمستوى تأثير نظم المعلومات 

 تتفاوت من األزمات إدارة المحوسبة على اإلداريةإن درجة تأثير نظم المعلومات : ثانيا

 المحوسبة على اإلداريةفكما هو موضح كان أكبر األثر لنظم المعلومات .مرحلة ألخرى 

وهذا يدل على حرص المصارف على احتواء األضرار الناجمة  ، األضرارمرحلة احتواء 

الن مرحلة احتواء األضرار ،  وتخفيف تداعياتها السلبية على عمل المصارفاألزماتعن 

لذا فتشير النتائج إلى ، هي المرحلة الفاصلة لفشل المصارف أو استعادة نشاطها االعتيادي

 األزماتوتخطي األزمات، األضرار الناجمة عن أن المصارف لها القدرة على احتواء 

) 2007( ومواصلة نشاطها وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الخشالي والقطب

وهذا يعطينا تفسيرا بان سواء في الشركات ، بأن األهمية األكبر لمرحلة احتواء األضرار

 على مرحلة اإلداريةلومات الصناعية أو في المصارف يكون أثر األكبر لفاعلية نظم المع

         ومن ناحية أخرى تتعارض مع دراسة . األزماتاحتواء اإلضرار الناجمة عن 

  ).1995(عبد اهللا

وهذه مرحلة مهمة  ،  على مرحلة التعلماإلداريةجاء بالدرجة الثانية أثر نظم المعلومات : ثالثا

 األزماترف باالستفادة من حيث تعطينا إيضاحات حول مدي اهتمام اإلدارات في المصا

وهذه نقطة مهمة التعلم من األخطاء وعدم األزمات،  دارةالسابقة ومتابعتها لتطوير الخطط إل

وهذه النتيجة تتعارض مع ما  ، % 82.21 وكان الوزن النسبي لها األزماتالوقوع في 

 على مرحلة اإلداريةبأن تأثير نظم المعلومات ) 2007(توصلت إليه دراسة الخشالي والقطب

  .اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر جاءت في الدرجة الثانية 
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 األزمات إدارة المحوسبة على باقي مراحل اإلداريةولقد جاء اثر نظم المعلومات : رابعا

ومرحلة استعادة النشاط متفاوتا ، اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر، مرحلة االستعداد والوقاية

 وأن ضعف األزمات إدارةنتيجة تعطي المصارف القدرة على هذه ال، ولكن بدرجة ضئيلة

 وهذه النتيجة زماتالمستلزمات لهذه المراحل تفاقم من األزمة وتجعل المصارف عرضة لأل

حول وجود ) 1995(وتختلف مع دراسة عبد اهللا ، )2007(تتفق مع دراسة الخشالي والقطب

 كانت تمثل األردنيةما بأن المصارف  علاألردنية في المصارف األزمات دارةنظام بسيط إل

  .نسبة كبيرة من عينة الدراسة

إليجاد العالقة بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وبين القدرة على إدارة األزمات 

  :تم إيجاد معادلة االنحدار الخطي البسيط وفق النموذج التالي 

Y = a + bx 

  :حيث أن 

x ة نظم المعلومات االدارية المحوسبةفاعلي( هو المتغير المستقل(  

Y القدرة على إدارة األزمات( هو المتغير التابع(  

a تقاطع خط االنحدار مع محور الصادات   

b : ميل خط االنحدار  

 تم إيجاد معامل ،) 28( الموضح في جدول رقم وباستخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط

قدرة على إدارة األزمات نتيجة التغير الحادث في فاعلية التفسير الذي يفسر التغير الحادث في ال

، والباقي وهي نسبة تفسير جيدة% 66.6نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة ووجد انه يساوي 

يعود لعوامل أخرى مثل الثقافة التنظيمية، إدارة الجودة الشاملة، سياسات التسويق، إدارة 

  .خرىالموارد البشرية وغيرها من العوامل األ
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  )28(جدول رقم 

  انحدار فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على إدارة األزماتملخص جدول 

 R R النموذج
square 

Adjusted 
R square 

Std. Error 
The 
estimate  

انحدار فاعلية نظم (االنحدار الخطي البسيط 
 663. 666. *816.  )المعلومات اإلدارية المحوسبة على إدارة األزمات

.27463 
 

  إدارة األزمات: المتغير التابع  •
  فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: المتغير المستقل  •

  :معادلة االنحدار البسيط

  معادلة االنحدار البسيط) 29(جدول رقم   

 مستوى الداللة T المعامالت المتغيرات
 0.000 9.433 1.585 (الثابت)

دارية المحوسبة بعناصرها فاعلية نظم المعلومات اإل
 0.000 15.649 0.645 الستة  

  

  :معادلة االنحدار البسيط وهي) 29(ويتبين من الجدول رقم 

فاعلية نظم  (  0.645x + 1.585= القدرة على إدارة األزمات بمراحلها الخمسة 

  ).  المعلومات اإلدارية المحوسبة بعناصرها الستة

 مما يدل على فاعلية وأهمية المتغير 0.05نصر اقل من ويتبين أن مستوى الداللة لكل ع

القدرة (في التأثير في المتغير التابع ) فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة(المستقل 

  ).على إدارة األزمات
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  :الفرضيات الفرعية. 2

  :وينشق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية

  

 بعناصـرها  اإلداريـة ئية بين فاعلية  نظم المعلومـات     توجد عالقة ذات داللة إحصا     . 1

، رضا المـستخدم  ،   وسرعة اتخاذ القرارات   ،سرعة الحصول علي المعلومات   (الستة  

أمـن    االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة        اإلدارية،مدى مالئمة النظام للمستويات     

 .اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر)  المعلومات

  

 بعناصـرها   اإلداريـة  إليجاد العالقة بين الفاعلية  نظم المعلومات         تم استخدام اختبار بيرسون   

 ، رضـا المـستخدم   ،  وسرعة اتخاذ القرارات  ،  جودة وسرعة الحصول علي المعلومات    (الستة  

) أمـن المعلومـات  ،  االستجابة للتغيـرات المـستجدة     اإلدارية،مدى مالئمة النظام للمستويات     

 والنتائج مبينة في جدول رقـم       α=05.0ستوى داللة   اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر عند م     و

 اقل  اإلداريةوالذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات             ) 30(

  اكبـر  اإلدارية المحسوبة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات rكما أن قيمة    ،    0.05من  

إحـصائية    مما يدل على وجود عالقة ذات داللة ،0.174ي  الجدولية والتي تساو rمن قيمة 

جـودة  ( بعناصرها الـستة  اإلدارية  بين فاعلية  نظم المعلومات     α=05.0عند مستوى داللة    

مـدى مالئمـة    ،  رضا المستخدم ،   وسرعة اتخاذ القرارات   ،وسرعة الحصول علي المعلومات   

اكتشاف إشـارات    و )أمن المعلومات ،  ابة للتغيرات المستجدة   االستج اإلدارية،النظام للمستويات   

  .اإلنذار المبكر
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  )30(جدول رقم 

 اكتشاف إشارات  و بعناصرها الستةاإلداريةفاعلية  نظم المعلومات معامل االرتباط بين 
  اإلنذار المبكر
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معامــــل 
  االرتباط

0.553 0.613 0.520 0.498 0.534 0.707 0.719 

مــــستوى 
  الداللة

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

اكتشاف 
إشارات 
اإلنذار 
  المبكر

 125 125 125 125 125 125 125  حجم العينة
  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 123"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومـات        بأن هناك عالقة    ) 30(يتضح من الجدول رقم     

ن اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر، ولقد كانت أقوى عالقـة بـين            اإلدارية بعناصرها الستة وبي   

عنصر أمن المعلومات في مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر وهذه النتيجة تتعارض مـع              

حيث عنصر أمن المعلومات كان تأثيره غيـر دال إحـصائيا           ) 2007(دراسة الخشالي والقطب  

طبقت على الشركات الصناعية، حيث     ) 2007(ويمكن تفسير ذلك بأن دراسة الخشالي والقطب        

أن عنصر امن المعلومات ليس بذات األهمية في القطاع المصرفي، ألن القطـاع المـصرفي                

عنصر أمن المعلومات عنصر جوهري، كما أن أمن المعلومات له عالقة قوية مـع اكتـشاف                

ـ            ستوى اإلداري  إشارات اإلنذار المبكر، حيث إعطاء صالحيات الدخول للمعلومات حـسب الم

يعطي اإلدارة القدرة على التركيز في المعلومات واستشعار إشارات الخطر التـي قـد تكـون                

مؤشرا الحتمال وقوع األزمات، ويليه عنصر سرعة اتخاذ القـرارات، وجـاء فـي المرتبـة                

وهذا يجعلنا نؤكد على أن أمن المعلومـات        . األخيرة عنصر مالءمة النظام للمستويات اإلدارية     
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رعة اتخاذ القرار تؤثر وبشكل قوي على قدرة المصارف على اكتشاف إشـارات اإلنـذار               وس

وهذا يتفق مـع  .المبكر، حيث تستطيع المصارف رصد أي إشارات خطر ومعالجتها قبل تفاقمها   

حول دور نظم   ) 2005(، ودراسة المحاسنة    ) 2004(، ودراسة غنيم    ) 2000(دراسة الشنتف   

اعلية عملية صنع القرار، وبالتالي سرعة اتخـاذ القـرارات تعطـي            المعلومات اإلدارية في ف   

  .اإلدارة القدرة على اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر وسرعة الوصول لالزمة

وكانت عالقة فاعلية نظم المعلومات بعناصرها الستة مجتمعة أقوى من عناصر فاعلية النظـام              

نظام المعلومات عندما يكون فاعـل يـستطيع   منفردة، وهذا يعود لتكاملية عناصر الفاعلية وأن        

  .اكتشاف إشارات الخطر، وبالتالي يزيد من قدرة اإلدارة علي إدارة األزمات

 
 بعناصـرها  اإلداريـة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومـات          . 2

 ،رضا المـستخدم  ،   وسرعة اتخاذ القرارات   ،سرعة الحصول علي المعلومات   (الستة  

أمـن   ،    االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة      اإلدارية،مالئمة النظام للمستويات    مدى  

 .  وبين الوقاية واالستعداد) المعلومات

  
 بعناصـرها   اإلداريـة تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين الفاعلية  نظم المعلومات            

 ، ضـا المـستخدم   ر،  وسرعة اتخاذ القرارات  ،  جودة وسرعة الحصول علي المعلومات    (الستة  

) أمـن المعلومـات     ،   االستجابة للتغيرات المـستجدة    اإلدارية،مدى مالئمة النظام للمستويات     

والـذي  ) 31( والنتائج مبينة في جدول رقم       α=05.0الوقاية واالستعداد عند مستوى داللة      و

  ،   0.05 اقل من    داريةاإليبين أن قيمة مستوى الداللة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات            

  r  اكبر من قيمـة  اإلدارية المحسوبة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات rكما أن قيمة 

 مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عند مـستوى داللـة              ،   0.174الجدولية والتي تساوي    
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05.0=α         جـودة وسـرعة    (رها الستة    بعناص اإلدارية  إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومات

 مـدى مالئمـة النظـام       ،رضا المستخدم ،  وسرعة اتخاذ القرارات  ،  الحصول علي المعلومات  

  .الوقاية واالستعداد و)أمن المعلومات،  االستجابة للتغيرات المستجدةاإلدارية،للمستويات 

  

  )31(جدول رقم 

  الوقايةو االستعداد الستة و بعناصرهااإلداريةمعامل االرتباط بين فاعلية  نظم المعلومات 
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ــل  معامــ
  االرتباط

0.569 0.549 0.575 0.678 0.521 0.695 0.748 

مـــستوى 
  الداللة

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  االستعداد
  الوقايةو

 125 125 125 125 125 125 125  حجم العينة

  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 123"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
  

 نظم المعلومـات  ذات داللة إحصائية بين فاعلية    بأن هناك عالقة     )31(يتضح من الجدول رقم     

اإلدارية بعناصرها الستة وبين االستعداد والوقاية، ولقد كانت أقوى عالقة بين عناصر فاعليـة      

مما يعطي نظم المعلومات اإلدارية القدرة على       . النظام مجتمعة وبين مرحلة االستعداد والوقاية     

ى مواجهتها في حـال  االستعداد لألزمات المستقبلية التي قد تتعرض لها المصارف، والقدرة عل  

  .وقوعها
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وبالنسبة لعناصر النظام، كانت أقوى عالقة بين أمن المعلومـات وبـين مرحلـة االسـتعداد                

وهذه النتيجة تعطي اإلدارة الـدافع      ، والوقاية، ويليه عنصر مالءمة النظام للمستويات اإلدارية      

 ، بـأن العوامـل      )2006(المعشر والخصبة   لالهتمام بأمن المعلومات، وهذا يتفق مع دراسة        

التنظيمية ومالءمة النظام للمستويات اإلدارية يزيد من فاعلية نظم المعلومات اإلدارية، تتفـق             

 بوجود عالقة بين تكنولوجيـا المعلومـات   Esbensen and crisciunas(2008) دراسة مع 

  .األزمات إدارةوالقدرة على 

ن عنصر أمن المعلومات كان تأثيره      حيث أ ) 2007( وتتفق أيضا مع دراسة الخشالي والقطب       

دال إحصائيا، ولكن تختلف مع الدراسة بأن عنـصر رضـا المـستخدم، ومالءمـة النظـام                 

للمستويات اإلدارية لم يكن دال إحصائيا، وهذا يفسر بأن رضا المـستخدم ومالءمـة النظـام                

 أن القطـاع    للمستويات اإلدارية تكون في القطاع المصرفي أهم من الشركات الصناعية، حيث          

  .المصرفي جوهر عمله مع الزبائن فرضا المستخدم ينعكس على الزبائن 

 
 بعناصـرها  اإلداريـة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومـات          . 3

، رضا المـستخدم  ،   وسرعة اتخاذ القرارات   ،سرعة الحصول علي المعلومات   (الستة  

أمـن  ،  االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة      اإلدارية،مدى مالئمة النظام للمستويات     

 .وبين احتواء األضرار) المعلومات 

  

 بعناصـرها   اإلداريـة تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين الفاعلية  نظم المعلومات            

  رضـا المـستخدم   ،  وسرعة اتخاذ القـرارات    ،جودة وسرعة الحصول علي المعلومات    (الستة  

) أمـن المعلومـات     ،  االستجابة للتغيرات المـستجدة   اإلدارية،  ت  مدى مالئمة النظام للمستويا   
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والـذي  ) 32( والنتائج مبينة في جدول رقـم        α=05.0احتواء األضرار عند مستوى داللة      و

  0.05 اقل مـن     اإلداريةيبين أن قيمة مستوى الداللة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات            

  r  اكبر من قيمـة  اإلداريةكل عنصر من عناصر نظم المعلومات  المحسوبة لrكما أن قيمة 

 مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عند مـستوى داللـة              ،   0.174الجدولية والتي تساوي    

05.0=α         جـودة وسـرعة    ( بعناصرها الستة    اإلدارية  إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومات

مـدى مالئمـة النظـام      ،  رضا المستخدم ،  عة اتخاذ القرارات   وسر ،الحصول علي المعلومات  

  احتواء األضرار و)أمن المعلومات،  االستجابة للتغيرات المستجدةاإلدارية،للمستويات 

  
  )32(جدول رقم 

  احتواء األضرار و بعناصرها الستةاإلداريةفاعلية  نظم المعلومات معامل االرتباط بين 
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ــل  معامــ
  االرتباط

0.657 0.545 0.644 0.575 0.505 0.670 0.749 

مـــستوى  
  الداللة

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

احتواء 
  األضرار

 125 125 125 125 125 125 125  حجم العينة

  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 123"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
  

بأن فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة مجتمعـة كانـت    ) 32(يتضح من الجدول رقم  

ة، ممـا يفـسر أن النظـام        عالقتها بالقدرة على إدارة األزمات أكثر من عناصر النظام منفرد         

  .بعناصره الستة تشكل نظاما فاعال وقادرا على إدارة األزمات
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وكان عنصر أمن المعلومات وعنصر سرعة الحصول على المعلومات األكثر تأثيرا من بـاقي    

العناصر األخرى، وهذا يمكن تفسيره بطبيعة مجتمع الدراسة الـذي يعتمـد باألسـاس علـى            

 عليها ومعالجتها وحمايتها من الضياع واالختراق وذلك هو جوهر          المعلومات سواء بالحصول  

  .نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة

 
 بعناصـرها  اإلداريـة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومـات          . 4

 ،رضا المـستخدم  ،   وسرعة اتخاذ القرارات   ،سرعة الحصول علي المعلومات   (الستة  

أمـن  ،   االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة      اإلدارية،مستويات  مدى مالئمة النظام لل   

 .وبين استعادة النشاط) المعلومات

 
 بعناصـرها   اإلداريـة تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين الفاعلية  نظم المعلومات            

 ، رضا المـستخدم  ،  وسرعة اتخاذ القرارات    ،   جودة وسرعة الحصول علي المعلومات    (الستة  

     ) أمـن المعلومـات     ،  االستجابة للتغيرات المـستجدة   اإلدارية،  ئمة النظام للمستويات    مدى مال 

والذي يبين  ) 33( والنتائج مبينة في جدول رقم       α=05.0واستعادة النشاط عند مستوى داللة      

  ،   0.05 اقـل مـن      اإلداريةأن قيمة مستوى الداللة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات           

 r  اكبر مـن قيمـة  اإلدارية المحسوبة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات rكما أن قيمة 

 عند مستوى    احصائية  مما يدل على وجود عالقة ذات داللة        ،   0.174الجدولية والتي تساوي    

جـودة وسـرعة    ( بعناصـرها الـستة      اإلدارية  بين فاعلية نظم المعلومات       α=05.0داللة  

 مـدى مالئمـة النظـام       ،رضا المستخدم ،   وسرعة اتخاذ القرارات   ،الحصول علي المعلومات  

  استعادة النشاط و)أمن المعلومات، االستجابة للتغيرات المستجدةاإلدارية، للمستويات 
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  )33(جدول رقم 

  استعادة النشاط  و بعناصرها الستةاإلداريةمعامل االرتباط بين فاعلية  نظم المعلومات 
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ــل  معامــ
  االرتباط

0.611 0.545 0.486 0.428 0.453 0.546 0.639 

مـــستوى 
  الداللة

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

استعادة 
  النشاط

 125 125 125 125 125 125 125  حجم العينة

  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 123"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
  

بأن فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة عالقتهـا قويـة           ) 33(يتضح من الجدول رقم     

وكان عنصر سرعة الحصول على المعلومات لـه        .لنشاط  بإدارة األزمات في مرحلة استعادة ا     

أقوى عالقة مع مرحلة استعادة النشاط، حيث هذه المرحلة تتطلب جمـع معلومـات بـسرعة                

وبدفة الستعادة المصارف لنشاطها االعتيادي وتخطي آثار األزمة، وهذه النتيجـة تتفـق مـع           

مات أهم عناصـر فاعليـة      ، حيث كانت سرعة الحصول على المعلو      ) 2001(إسماعيلدراسة  

 بأن سرعة الحصول علـى  )Wang)2009 دراسة نظم المعلومات اإلدارية، وتتفق أيضا مع 

  .المعلومات تساعد المؤسسات على إدارة األزمات
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 بعناصـرها  اإلداريـة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومـات          . 5

، رضا المـستخدم  ،   اتخاذ القرارات   وسرعة ،سرعة الحصول علي المعلومات   (الستة  

أمـن  ،   االسـتجابة للتغيـرات المـستجدة      اإلدارية،مدى مالئمة النظام للمستويات     

 .وبين التعلم) المعلومات

 بعناصـرها   اإلداريـة تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين الفاعلية  نظم المعلومات            

 ، رضـا المـستخدم   ،  ة اتخاذ القرارات  وسرع،  جودة وسرعة الحصول علي المعلومات    (الستة  

) أمـن المعلومـات     ،   االستجابة للتغيرات المـستجدة    اإلدارية،مدى مالئمة النظام للمستويات     

والذي يبين أن قيمـة     ) 34( والنتائج مبينة في جدول رقم       α=05.0التعلم عند مستوى داللة     و

 كمـا أن     ،    0.05 اقل مـن     اإلداريةومات  مستوى الداللة لكل عنصر من عناصر نظم المعل       

 الجدوليـة   r  اكبر من قيمة اإلدارية المحسوبة لكل عنصر من عناصر نظم المعلومات rقيمة 

  α=05.0 مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللـة              ،   0.174والتي تساوي   

جودة وسرعة الحصول علـي     ( بعناصرها الستة    ةاإلداريإحصائية بين فاعلية  نظم المعلومات       

اإلداريـة   مدى مالئمة النظام للمستويات      ،رضا المستخدم ،  وسرعة اتخاذ القرارات  ،  المعلومات

  التعلم و)أمن المعلومات ، االستجابة للتغيرات المستجدة
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  )34(جدول رقم 
  التعلم  وها الستة بعناصراإلداريةمعامل االرتباط بين فاعلية  نظم المعلومات 

  اإلحصاءات  المحور

ي 
 عل

ول
حص

ة ال
رع

وس
دة 

جو
ات

وم
معل

ال
  

ات
رار

 الق
خاذ

ة ات
رع

وس
  

خدم
ست

الم
ضا 

ر
  

ت 
ويا

ست
للم

ام 
لنظ

ة ا
الئم

م
رية

إلدا
ا

  

جدة
ست

الم
ت 

يرا
لتغ
ة ل

جاب
ست

اال
  

ات
وم

معل
ن ال

أم
  

  

معامــــل 
  االرتباط

0.610 0.558 0.615 0.620 0.573 0.677 0.759 

مــــستوى 
  ةالدالل

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  التعلم

 125 125 125 125 125 125 125  حجم العينة
  0.174يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 123"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  
 اإلدارية فاعلية نظم المعلومات نأن هناك عالقة قوية بي) 34(يتضح من الجدول رقم 

وهذا يؤكد حرص اإلدارة على االستفادة من  . وبين مرحلة التعلمالمحوسبة بعناصرها الستة

ق مع دراسة الخشالي والقطب وهذه النتيجة تتف .األزماتاألخطاء والخطط الموضوعة إلدارة 

 حيث أكدت الدراسة على ضرورة التعلم من الحوادث )1999 (Petroni، ودراسة ) 2007(

  .تجنب المصارف عدم الوقوع في أزماتواألزمات وبناء نظم معالجة الكوارث حتى ت

  
) α =0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          دال توج : الفرضية السادسة . 3

 بعناصرها الستة في البنك وأثر نظـم المعلومـات          اإلداريةحول مدى فاعلية نظم المعلومات      

 تـصنيف   ،  الجنس(غير   بمراحلها الخمسة يعزى إلى مت     األزمات المحوسبة في إدارة     اإلدارية

  : وينشق منها الفرضيات اآلتية)التخصص ،  المؤهل العلمي،سنوات الخبرة، البنك
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حول مدى فاعليـة  ) α =0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة دال توج   3.1

 المحوسـبة   اإلداريةأثر نظم المعلومات     و  بعناصرها الستة في البنك    اإلداريةنظم المعلومات   

 . بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير الجنساألزمات إدارةفي 

 للفرق بين متوسطي آراء أفراد عينة الدراسة حول tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 اإلداريةأثر نظم المعلومات  و بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات 

 تعزى للجنس والنتائج مبينة في جدول رقم حلها الخمسة بمرااألزمات إدارةالمحوسبة في 

  :كما يلي) 35(

  )35(جدول رقم 
 حسب للفروق بين إجابات المبحوثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات tنتائج  اختبار 

 األزمات إدارة المحوسبة في اإلداريةأثر نظم المعلومات  و بعناصرها الستة في البنكاإلدارية

  للجنسيعزى ة بمراحلها الخمس

المتوسط   العدد  الجنس  المحور
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقيمة   المعياري

  الداللة
فاعلية نظم المعلومات  0.3805 4.1927 118  ذكر

 0.2620 4.2406 7  أنثى  اإلدارية
-0.328 0.744 

 اإلداریةأثر نظم المعلومات  0.4794 4.0341 118  ذكر
 0.3216 4.2239 7  أنثى  األزمات إدارةالمحوسبة في 

-1.032 0.304 

  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 123" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
أثر نظم (، و) بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات (بالنسبة لـ 

 tة المطلقة القيمبلغت )   بمراحلها الخمسةاألزمات إدارة المحوسبة في اإلداريةالمعلومات 

  ، 1.98 الجدولية والتي تساوي   t وهي اقل من قيمة 1.032 ، و0.328المحسوبة تساوي 

 مما يدل  على عدم 0.05  وهي اكبر من 0.304، و  0.744كما بلغت قيمة مستوى الداللة 

 بعناصرها اإلداريةوجود فروق بين إجابات المبحوثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات 

  . تعزى للجنس، وأثرها على إدارة األزمات البنكالستة في
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من الواضح أن متغير الجنس ال يؤثر على رأي المبحوثين وهذا مقبول الن عينة الدراسة كلها 

 من المستويات اإلدارية العليا سواء كان ذكر أو أنثي، يكون يتمتع بالخبرة الكافية والرأي

 حيث Negrin and Sheaffer (2004)الصائب ،  وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة 

خلصت الدراسة بان متغير الجنس يؤثر على القدرة على إدارة األزمات لصالح اإلناث، بحيث 

ويمكن تفسير .أن اإلناث أكثر حكمة ومشاركة في اإلدارة مما يجعلها أفضل في إدارة األزمات

تفسير اآلخر بان دراسة ذلك بأن عينة الدراسة ال يوجد فيها العدد الكافي لكشف الفرق، وال

(2004) Negrin and Sheaffer طبقت في دولة غربية وصفات المرأة في اإلدارة وثقافتها 

  .تختلف عن ثقافتنا

  
  

حـول مـدى   ) α =0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة        د  ال توج   3.2

لمعلومات اإلداريـة   فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم ا          

 .المحوسبة في إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير تصنيف البنك

  

 للفرق بين متوسطي آراء أفراد عينة الدراسة حول tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 ريةاإلداأثر نظم المعلومات و بعناصرها الستة في البنك اإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات 

والنتائج مبينة في جدول لتصنيف البنك  تعزى  بمراحلها الخمسةاألزمات إدارةالمحوسبة في 

  :كما يلي) 36(رقم 
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  )36(جدول رقم 
حسب للفروق بين إجابات المبحوثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات  tنتائج  اختبار 

 األزمات إدارة المحوسبة في ريةاإلداأثر نظم المعلومات و  بعناصرها الستة في البنكاإلدارية

  تصنيف البنك  يعزى إلى متغيربمراحلها الخمسة

المتوسط   العدد  الجنس  المحور
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقيمة   المعياري

  الداللة
فاعلية نظم المعلومات  0.4330 4.1888 40  وطني

 0.3459 4.1985 85  وافد  اإلدارية
-0.134 0.894 

 اإلداریةت أثر نظم المعلوما 0.6066 3.9696 40  وطني
 0.3943 4.0801 85  وافد  األزمات إدارةالمحوسبة في 

-1.221 0.224 

  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 123" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  

أثر نظم (و  ،) بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات (بالنسبة لـ 

 tالقيمة المطلقة بلغت )  بمراحلها الخمسةاألزمات إدارة المحوسبة في اإلدارية المعلومات

  ، 1.98 الجدولية والتي تساوي   t   وهي اقل من قيمة 1.221 ، و0.134المحسوبة تساوي 

 مما يدل  على عدم 0.05  وهي اكبر من 0.224، و 0.894كما بلغت قيمة مستوى الداللة 

 بعناصرها اإلداريةلمبحوثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات وجود فروق بين إجابات ا

  .الستة في البنك تعزى لتصنيف البنك

ـ                   ىالواضح من النتائج أن تصنيف البنك وطني أو وافد لم يكن هناك فروق في اإلجابـات عل

 أن المصارف لديها نظم معلومات فعال ولديها رؤية واضـحة           ىة االستبانة وهذا يعزى إل    لأسئ

فاالهتمام بفاعلية  ،   هي عصب العمل المصرفي    اإلداريةوالن نظم المعلومات    األزمات،   ةدارإل

والسبب اآلخر هو أن البيئـة   .نظم المعلومات هو هدف المصارف سواء كانت وطنية أم وافدة        

وطرق المنافسة بين المـصارف تكـاد       ،  التي تعمل بها المصارف في فلسطين هي نفس البيئة        

  .ية المعدات والبرمجيات المستخدمة قريبة من بعضها البعضونوع، تكون متشابها
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حول مدى فاعليـة  ) α =0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة دال توج  3.3 

نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة             

 .لى متغير سنوات الخبرةفي إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزى إ

  

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين للفروق بين 

 بعناصرها الستة اإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حول 

 تعزى  بمراحلھا الخمسةاتاألزم إدارة المحوسبة في اإلداریةأثر نظم المعلومات و في البنك

  :كما يلي) 37(والنتائج مبينة في جدول رقم سنوات الخبرة ل

  )37(جدول رقم 
 بين إجابات المبحوثين حول مدى (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

أثر نظم المعلومات اإلدارية  وفاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك

   تعزى سنوات الخبرة يعزى إلىة في إدارة األزمات بمراحلها الخمسةالمحوسب

  
مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور المحور

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.274 2 0.548 بين المجموعات
وعاتداخل المجم   األول 0.138 122 16.820 

فاعلية نظم المعلومات 
  اإلدارية

  124 17.367 المجموع  
1.986 

 
0.142 

 

 0.483 2 0.966 بين المجموعات
  الثاني 0.220 122 26.780 داخل المجموعات

 اإلداریةأثر نظم المعلومات 
 إدارةالمحوسبة في 

  124 27.746 المجموع  األزمات

2.201 
 

0.115 
 

  3.07 تساوي  0.05ومستوى داللة " 122  ، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
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أثر نظم (، و)  بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات (بالنسبة لـ 

 المحسوبة Fبلغت قيمة )  بمراحلھا الخمسةاألزمات إدارة المحوسبة في اإلداریةالمعلومات 

 كما بلغت  ، 3.07ساوي   الجدولية والتي تF وهي اقل من قيمة 2.201 ، و1.986تساوي 

وجود فروق  مما يدل  على عدم 0.05  وهي اكبر من 0.115،  0.142قيمة مستوى الداللة 

  بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات بين إجابات المبحوثين حول 

  سنوات الخبرةتعزى 

من % 80وأن حوالي ، افية يتمتعون بالخبرة الكنويمكن تفسير ذلك بأن جميع المبحوثي

وهذا يعطي تفسيرا واضحا بعدم ، المبحوثين كانت عدد سنوات خبرتهم أكثر من عشرة سنوات

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين يعزى لسنوات الخبرة

  
  

حـول مـدى    ) α =0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          دال توج   3.4

معلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلداريـة           فاعلية نظم ال  

  المحوسبة في إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير المؤهل العلمي

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين للفروق بـين              

 بعناصرها الستة   اإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات     سة حول   متوسطات آراء أفراد عينة الدرا    

 تعـزى   بمراحلھ ا الخم سة  األزم ات  إدارة المحوس بة ف ي     اإلداری ة أثر نظم المعلوم ات     و في البنك 

  :كما يلي) 38(والنتائج مبينة في جدول رقم المؤهل العلمي 
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  )38(جدول رقم 

 بين إجابات المبحوثين حول مدى (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية 

  المحوسبة في إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزى إلى تعزى المؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
تالمربعا  

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.211 2 0.422 بين المجموعات
  األول 0.139 122 16.945 داخل المجموعات

فاعلية نظم المعلومات 
  اإلدارية

  124 17.367 المجموع  

1.520 
 

0.223 
 

 0.751 2 1.502 بين المجموعات
  الثاني 0.215 122 26.244 داخل المجموعات

 اإلداریةأثر نظم المعلومات 
 إدارةالمحوسبة في 

  124 27.746 المجموع  األزمات

3.490 
 

0.034 
 

  3.07 تساوي  0.05ومستوى داللة " 122  ، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 

  
 Fبلغت قيمة )  بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات (بالنسبة لـ 

 كما بلغت  ،3.07 الجدولية والتي تساوي  Fهي اقل من قيمة  و1.520المحسوبة تساوي 

بين إجابات وجود فروق  مما يدل  على عدم 0.05 وهي اكبر من 0.223قيمة مستوى الداللة 

المؤهل  تعزى  بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات المبحوثين حول 

  .العلمي
  

بلغت  )  بمراحلھا الخمسةاألزمات إدارة المحوسبة في اإلداریةت أثر نظم المعلوما(بالنسبة لـ 

  ، 3.07 الجدولية والتي تساوي   F وهي اكبر من قيمة 3.490  المحسوبة تساوي Fقيمة 

بين وجود فروق  مما يدل على 0.05  وهي اقل من 0.034كما بلغت قيمة مستوى الداللة 

 بمراحلھا األزمات إدارة المحوسبة في إلداریةاأثر نظم المعلومات إجابات المبحوثين حول 

، نظرا لوجود فروق بين إجابات المبحوثين ،سيتم استخدام المؤهل العلمي تعزى الخمسة
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أن الفروق بين ) 39(ويبين اختبار شفيه  جدول رقم اختبار شفيه لتوضيح الفروق بين الفئات، 

  " .دبلوم متوسط "   ح الفئة ولصال" بكالوريوس  " والفئة  " دبلوم متوسط " الفئة 

إلى أن هناك فرق في المستوى األكاديمي ، زى الفرق بين فئة البكالوريوس والدبلومعوي

حيث أن حملة الدبلوم المتوسط يكون عملهم األزمات، ومستوي التعامل مع األنظمة وإدارة 

  .تقني أكثر منه إداري ومستوي اإلدراك اإلداري يكون مختلف

  
  )39(جدول رقم 

  اختبار شفيه للفروق المتعددة

دراسات   الفروق  المجموعة
دبلوم   بكالوریوس  علیا

  متوسط
دراسات 

 0.386- 0.133   علیا

 *0.519-  0.133-  بكالوریوس

أثر نظم 
المعلومات 

 اإلداریة
المحوسبة 

 إدارةفي 
  األزمات

دبلوم 
  *0.519 0.386  متوسط

  

    
  

حـول مـدى    ) α =0.05(  عند مستوى داللـة       فروق ذات داللة إحصائية    دال توج 3.5  

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلداريـة             

 .المحوسبة في إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير التخصص

ين للفروق بين  بين إجابات المبحوثتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق

 بعناصرها الستة اإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حول 

 تعزى  بمراحلھا الخمسةاألزمات إدارة المحوسبة في اإلداریةأثر نظم المعلومات و في البنك

  :كما يلي) 40(والنتائج مبينة في جدول رقم التخصص  
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  )40(جدول رقم 

 بين إجابات المبحوثين حول مدى (One Way ANOVA )يل التباين األحادي نتائج تحل

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية 

  للتخصص المحوسبة في إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزى إلى تعزى

    

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور المحور
بعاتالمر  

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.184 4 0.734 بين المجموعات
  األول 0.139 120 16.633 داخل المجموعات

فاعلية نظم المعلومات 
  اإلدارية

  124 17.367 المجموع  

1.324 
 

0.265 
 

 0.026 4 0.105 بين المجموعات
  الثاني 0.230 120 27.641 داخل المجموعات

 اإلداریةأثر نظم المعلومات 
 إدارةالمحوسبة في 

  124 27.746 المجموع  ماتاألز

0.114 
 

0.977 
 

  2.45 تساوي  0.05ومستوى داللة " 120  ، 4" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 

  

أثر نظم ( ، و) بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات (بالنسبة لـ 

 المحسوبة Fبلغت قيمة )   بمراحلھا الخمسةاألزمات إدارة المحوسبة في اإلداریةالمعلومات 

 كما بلغت  ، 2.45 الجدولية والتي تساوي  Fهي اقل من قيمة   و0.114، و 1.324تساوي 

وجود فروق  مما يدل  على عدم 0.05  وهي اكبر من 0.977،و  0.265قيمة مستوى الداللة 

  بعناصرها الستة في البنكاإلداريةمدى فاعلية نظم المعلومات ابات المبحوثين حول بين إج

وهذا يمكن تفسيره بان جميع تخصصات المبحوثين هي من كليات التجارة ، التخصصتعزى 

  .تكنولوجيا المعلومات وكلها لها عالقة مباشرة مع موضوع البحثو
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  )41(جدول رقم 

  ملخص نتائج اختبار الفرضيات
  

  النتيجة  الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم  :الفرضية الرئيسية

  . المعلومات اإلدارية المحوسبة وبين القدرة علي إدارة األزمات
  مقبولة 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات :الفرضية األولى
  ت اإلنذار المبكراإلدارية المحوسبة وبين اكتشاف إشارا

  مقبولة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومات : الفرضية الثانية
  اإلدارية المحوسبة وبين االستعداد والوقاية

  مقبولة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم المعلومات : الفرضية الثالثة
  اراإلدارية المحوسبة وبين احتواء األضر

  مقبولة 

نظم   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية: الفرضية الرابعة
  المعلومات اإلدارية المحوسبة وبين استعادة النشاط

  مقبولة 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية  نظم :الفرضية الخامسة
  المعلومات اإلدارية المحوسبة وبين التعلم

  مقبولة 

 فروق ذات داللة إحصائية دال توج: الفرضية السادسة: ةالفرضية السادس
حول أثر فاعلية نظم المعلومات اإلدارية ) α =0.05( عند مستوى داللة 

الجنس،  تصنيف البنك، (المحوسبة في إدارة األزمات يعزى إلى متغير 
  )  سنوات الخبرة، التخصص 

  مرفوضة

ئية عند مستوى داللة   فروق ذات داللة إحصادال توج: الفرضية السادسة
 )0.05= α ( حول أثر فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في إدارة

  )  المؤهل العلمي(األزمات يعزى إلى متغير 

  مقبولة
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  الفصل السابع

  التوصياتوالنتائج 

  

  النتائج: أوال

  

  التوصيات: ثانيا
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  النتائج: أوال 

  :النتائج والتي كان أهمهاخلصت هذه الدراسة إلى العديد من 

  : الستةاالنتائج الخاصة بفاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة بعناصره

ة  فعالنظم معلومات إدارية محوسبةفلسطين في يوجد لدى المصارف العاملة  .1

، تمتع بحماية جيدة للمعلوماتت واإلدارية للمستويات ةومالئمجدا  بدرجة جيدة

المقياس المقترح بالعناصر الستة الذي تم تصميمه لقياس وذلك بناءا على نتائج 

 ووجد من خالل متوسط مجموع اإلدارية المحوسبةفاعلية نظم المعلومات 

فاعلة بنسبة المحوسبة  اإلداريةنظم المعلومات لاألوزان النسبية للعناصر الستة 

في  في المصارف العاملة اإلداريةما يدل على أن نظم المعلومات  ، 83%

  .فلسطين فاعلة بدرجة جيدة 

جميع العناصر الستة تساهم في فاعلية النظام بنسب متقاربة وفروق ضئيلة وكان  .2

وذلك لضرورة أن يكون اإلدارية، أكثرها تأثيرا عنصر مالءمة النظام للمستويات 

ويليه  . دون تداخل في الصالحياتيةالنظام مالئم لخدمة جميع المستويات اإلدار

 تؤكد على أهمية أمن المعلومات ةوهذه النتيج، نصر أمن المعلوماتفي األهمية ع

 . ومن ثم باقي العناصر بنسب متقاربة، في العمل المصرفي
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 المحوسبة على قدرة المصارف على اإلداريةالنتائج الخاصة بأثر فاعلية نظم المعلومات 

  :األزماتإدارة 

 وبين اإلداريةية نظم المعلومات يوجد عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين فاعل .1

األزمات، وخلصت الدراسة إلى فلسطين على إدارة في قدرة المصارف العاملة 

من قدرة المصارف على إدارة األزمات يفسره فاعلية نظم % 66.6أن ما نسيته 

المعلومات المحوسبه، والباقي يعود لعوامل أخرى، وهذه نسبة ممتازة حيث 

 نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في إدارة توضح مدى أهمية فاعلية

 . األزمات

 تتفاوت من األزمات إدارة المحوسبة على اإلداريةإن درجة تأثير نظم المعلومات  .2

كبر لنظم األكان األثر  و. مع مالحظة أن جميعها ذات معنويةمرحلة ألخرى

ذا يدل على وه،  المحوسبة على مرحلة احتواء األضراراإلداريةالمعلومات 

 وتخفيف تداعياتها األزماتحرص المصارف على احتواء األضرار الناجمة عن 

الن مرحلة احتواء األضرار هي المرحلة الفاصلة ، السلبية على عمل المصارف

 إلى أن  تشير النتائجفإنلذا ، لفشل المصارف أو استعادة نشاطها االعتيادي

وتخطي األزمات، لناجمة عن المصارف لها القدرة على احتواء األضرار ا

   ومواصلة نشاطها األزمات

 إدارة المحوسبة على باقي مراحل اإلدارية نظم المعلومات كان تأثيرولقد  .3

مرحلة االستعداد ، والمبكر اكتشاف إشارات اإلنذار األزمات والتي منها مرحلة

ع  م ضئيلةاتمتفاوت ولكن بدرج، والتعلم ومرحلة استعادة النشاط، والوقاية

 .مالحظة أنها ذات معنوية
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إن العالقة بين عناصر فاعلية النظام مجتمعة وبين إدارة األزمات في جميع  .4

مراحل إدارة األزمات أقوى من العالقة بين العناصر الستة منفردة وبين مراحل 

إدارة األزمات، مما يؤكد أن فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة 

 .وضروري لنجاح عمل المصارف تمثل نظام متكامل 

 وتحليلهـا   األزماتيوفر النظام وحدة خاصة تعمل على جمع المعلومات الخاصة ب          . 5

) سـيناريوهات (و يوفر النظام حلوال معدة مـسبقا         وتخزينها على قواعد البيانات   

  . المتوقعة ولكن ليس بالمستوى المطلوباألزماتلمواجهة 

ع االتصاالت لتعريف الزبائن باألزمة وكيفية كافة أنوالم النظام استخدإن كيفية ا .6

  . لم تكن بالمستوي المطلوب معالجتها بكفاءة وفعالية

حـول مـدى    ) α =0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         دال توج  . 7

 بعناصرها الستة في البنك وأثر نظـم المعلومـات         اإلداريةفاعلية نظم المعلومات    

تصنيف ( بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير       األزماتة   المحوسبة في إدار   اإلدارية

 . )، سنوات الخبرة، التخصص، الجنسالبنك

. فاالهتمام بفاعلية نظم المعلومات هو هدف المصارف سواء كانت وطنية أم وافدة               

وطرق المنافـسة   ،  أن البيئة التي تعمل بها المصارف في فلسطين هي نفس البيئة          

نوعيـة المعـدات والبرمجيـات      ة، كمـا أن     متـشابه بين المصارف تكاد تكون     

  .المستخدمة قريبة من بعضها البعض

 المحوس بة ف ي   اإلداری ة أثر نظم المعلوم ات  بين إجابات المبحوثين حول    فروق   توجد. 8

 بين البكالوريوس والدبلوم،    المؤهل العلمي  تعزى   الخمسة بمراحلھ ا    األزم ات  إدارة

  .الوريوسحيث كانت النتائج لصالح فئة البك
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  التوصيات: ثانيا

  :لقد خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها

عصب العمل ها تعتبر  المحوسبة ألناإلدارية االهتمام بنظم المعلومات زيادة .1

 زيادة فاعلية النظام يعطي المصارف القدرة على تجنب  وأنالمصرفي

، فإن قوعهاوالتخفيف من آثارها السلبية في حال و  منها والتحوطزمات ألا

 .أي خلل مهما كان بسيطا يعرض المصرف إلى األزمات

ها يث تحداألزمات، يتمضرورة وجود خطط جاهزة وسيناريوهات إلدارة  .2

 .  واختبارها بشكل فعلى للتأكد من صالحيتهابصورة مستمرة

 من مهامه رصد إشارات اإلنذار المبكر واكتشاف مواطن  عملتشكيل فريق .3

 .ت لحلهاالضعف ووضع المقترحا

 والحفاظ عليها يعزز من هوأساس إن المعلومات هي جوهر العمل المصرفي .4

 أمن المعلومات من  وحمايةبقاء المصارف لذا توصي الدراسة بضرورة إدارة

 في بصورة مباشرةوتخزين المعلومات ، الضياع أو االختراق أو التلصص

 ام في حالة عطلوضرورة توفير أجهزة احتياطية جاهزة لالستخد، أماكن آمنة

   مباشرةجهزة على الخدمةاأل تدخل،  ألي سبب كانالمعدات المادية والبرمجية

  نظرا لعدم االستقرار األمني نتيجة االحتالل في فلسطين توصي الدراسة   .5

في حال تعطل النظام نتيجة لكارثة طبيعية  فعالة، بإنشاء نظم معالجة الكوارث

وذلك الن ،  الكوارث جاهزة لالستخدامكون نظم معالجة، تأو بفعل إنسان

 . توقف النظام لساعات يعني خسارة كبيرة
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لتعريف الزبائن باألزمة وكيفية معالجتها بكفاءة تجهيز كافة بدائل االتصاالت  .6

 . ، وإشراك الزبائن في كيفية معالجة األزماتوفعالية

 واالستعانة بشركات وخبراء متخصصين في نظـم المعلومـات اإلداريـة          .  . 7

 .المحوسبة وإدارة األزمات، وتدريب الموظفين على كيفية إدارة األزمات

من و ،فلسطينفي   في المصارف العاملة     األزماتاالستفادة من أساليب معالجة      . 8

 .تجارب الدول األخرى
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  قائمة  المراجع 

  المراجع العربية والمراجع األجنبية

  :المراجع العربية: أوال

 : الكتب

، الدار الجامعية،  ) المفاهيم األساسية(نظم المعلومات اإلدارية "، سونيا محمد ، البكري 

 .2000اإلسكندرية ، 

،  عمان ،لتوزيعوا مؤسسة الوراق للنشر  ،"نما""اإلدارية نظم المعلومات ،  سليم ،الحسنية

 .2002،  2ط

 .2002،  2ط ، مجموعة النيل العربيةاألزمات ،   ، إدارةمحسن أحمد ، الخضيري

،  بيروت ، مؤسسة الرسالة ، قاموس مختار الصحاح ، زين الدين محمد بن أبي بكر ، الرازي

1988. 

العمري ، غسان عيسي و السامرائي ، سلوى، نظم المعلومات اإلستراتيجية مدخل استراتيجي 

  .  2008 ، 1معاصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، ط

   "المفاهيم األساسية والتطبيقات"مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية .  العبد جالل  ،الكردي منال

  .2003،  اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة

 المكتبة  ، )المبادئواألسس (اإلداريةنظم المعلومات " ،عبد الحميد عبد الفتاح، المغربي

 .2002 ،المنصورة، العصرية

 .2000عمال منظور كلي ، دار الحامد ، عمان ، جواد ، شوقي ناجي ، إدارة األ

دار ،  وتكنولوجيا المعلوماتاإلداريةنظم المعلومات ،  عالء الدينالجنابي ،  و عامر،قنديلجى 

 .2005 ،1ط ، المسيرة للنشرة والتوزيع والطباعة
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ات، دار  قنديلجى ،عامر و الجنابي ، عالء الدين، نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوم

 .2008 ، 2المسيرة للنشرة والتوزيع والطباعة ،ط

 ،  القاهرة ، الدار الجامعيةاإلدارية ،  مراجعة وتدقيق نظم المعلومات ،أمين السيد ، لطفي 

2005. 

قراءة في المنهج ، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب   الجامعة ، :إدارة األزمات" مهنا ، محمد ، 

2004. 

دار المناهج للنشر ، " وتكنولوجيا المعلومات – اإلداريةظم المعلومات ن" ،غالب سعد ،ياسين 

 .2005 ، عمان ،التوزيعو

  

  :أبحاث ماجستير ودكتوراه

دور نظم المعلومات المحوسبة في عملية صنع القرارات دراسة تطبيقية على "الشنتف،  

 .2000، رسالة ماجستير، جامعة الملكة أروى، "المصارف التجارية بقطاع غزة

دور تقنية ونظم المعلومات في إدارة األزمات والكوارث دراسة "العمار، عبد اهللا بن سليمان ، 

، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم "تطبيقية على المديرية العامة للدفاع المدني

 .2005األمنية، 

مية  في المؤسسات الحكواألزمات إدارةسمات  ، وسام صبحي مصباح ، إسليم

الجامعة  ، رسالة ماجستير  ، دراسة ميدانية علي وزارة المالية في غزة:الفلسطينية

 .  2007 ، غزة-اإلسالمية
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   غزة -الجامعة اإلسـالمية 

    عمادة الدراسات العليا

  كلية التجارة

  قسم إدارة األعمال

  

  

  

  ة/زـ العزييت/ يديـــس

  بركاته السالم عليكم ورحمة اهللا و

  

   وأثرھا في إدارة األزماتةفاعلیة نظم المعلومات اإلداریة المحوسب: الموضوع
  .دراسة تطبیقیة على القطاع المصرفي في فلسطین

  
  

تسعى هذه االستبانة للتعرف على الدور الذي تلعبه نظم المعلومات اإلدارية 
لك استكماال  وأثره في إدارة األزمات في القطاع المصرفي بفلسطين وذةالمحوسب

  .للمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعما
  

نشكر تعاونكم معنا في إنجاز هذا البحث مع العلم بان المعلومات التي سيتم 

  . الحصول عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

  ووفقنا اهللا وإياكم ولكم جزيل الشكر والتقدير

          

  

     الباحث

  بد الرحمن أبو عمرهاني ع
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  البيانات الشخصية

  المسمى الوظيفي 

   أو مدير عاممدير إقليمي

  أو نائب مدير عام 

  مسئولي دائرة تكنولوجيا المعلومات   نائب مدير  مدير فرع

  الجنس 
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  ………………………………:سنوات الخبرة 

  

  المؤهل العلمي

  دبلوم متوسط  يوس بكالور  دراسات عليا

  
  .........……………………………… : التخصص

  

  بنك وافد           بنك وطني         :     يمكن تصنيف البنك

  

  

  .قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك: المجموعة األولى 

  . الوظيفي الذي تعمل فيهفي الموقع المناسب الذي تراه متجسدا في موقعك ) ü(ي عالمة/ضع 
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            يتم الحصول على المعلومات الالزمة في الوقت المناسب  1

            المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات صحيحة وخالية من األخطاء  2

            ي أحصل عليها من النظام مرتبة ومنسقة بحيث يسهل فهمهاالمعلومات الت  3

            .يمكن الحصول على المعلومات من زمالء القسم ومن األقسام األخرى  4

            المعلومات التي يوفرها النظام مالئمة وتلبي متطلبات العمل  5
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        .نظام المعلومات الحالي  يوفر لي المعلومات الكافية عن المشكلة دائما  6

نظام  المعلومات الحالي يعمل على تحليل المشكالت المعقدة وتبـسيطها وتـسهيل               7

  .فهمها

      

        نظام المعلومات يوفر اإلحصائيات الالزمة لصنع القرارات  8

         التي يوفرها النظام تعتبر معلومات شاملة لجميع بدائل الحلول الممكنةالمعلومات  9

        .نظام المعلومات الحالي يساعد على فهم أفضل الحلول  10

        .النظام الحالي يساعد على كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات  11

        .النظام الحالي يعطي تغذية راجعة  12

  رضا المستخدم .  3
        .نظام المعلومات الحالي يعتمد على احدث األجهزة والبرمجيات  13

        يتم تحديث نظام المعلومات وصيانته بشكل مستمر  14

        النظام الحالي يمكن من جمع البيانات وتسجيلها بسهولة  15
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   نظام المعلومات للمستويات اإلداريةمالءمةمدى .  4
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  .صالحيات الدخول للمعلومات تعطى على حسب المستوى اإلداري  25
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  .أضرارها

      

        يتدخل القائمون على النظام في حالة األزمات وبسرعة الحتواء أضرار األزمة  59

        .يحافظ النظام على سرية االتصاالت والعمليات أثناء األزمات  60

        .يوفر النظام بدائل لوسائل االتصال الستخدام إحداها عند تعطل األخرى  61

        .يتم إشراك باقي األقسام في عمليات تنفيذ خطط إدارة األزمات أثناء األزمة  62
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  .فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في استعادة النشاط

        .يساعد النظام الحالي على تخطي األزمة  63

        .النظام الحالي يساعد على ممارسة األعمال االعتيادية في حالة األزمات  64

يقوم النظام بتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع المختلفـة التـي تـأثرت باألزمـة          65

  .لمعالجة تأثيرات األزمة واستعادة النشاط االعتيادي

      

يستخدم النظام كافة أنواع االتصاالت لتعريف الزبائن باألزمة وكيفيـة معالجتهـا              66

  .بكفاءة وفعالية

      

 ظروف األزمات على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواصلة ممارسة        يحافظ النظام في    67

  .النشاط االعتيادي دون أي تأثير

      

يتم توصيل المعلومات بشكل سريع عبر وسائل االتصاالت المختلفة ويوفر بـدائل              68

  .لالتصال في حال عطل إحداها

      

  .فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في التعلم

        .تم تخزين جميع المعلومات حول األزمات لغرض االستفادة منهاي  69

        .يمكن الوصول إلى المعلومات حول األزمات بسرعة وسهولة  70

        .يؤخذ بعين االعتبار جميع التوصيات والحلول المقترحة لحل األزمات السابقة  71

        .نهايتم االستفادة من األزمات السابقة واستخالص العبر م  72

يتم تقييم خطط وبرامج إدارة األزمات السابقة بقصد تطويرها وتحسينها من اجـل               73

  .التعامل مع األزمات المستقبلية

      

        .يتم االستفادة من أساليب معالجة األزمات في الدول األخرى لالستفادة من تجاربهم  74

  .ة هذه االستبانة وجهدكم الطيب لتعبئ،وأخيرا نشكر لكم حسن تعاونكم

  واهللا ولى التوفيق
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  )2(ق ــــــملح
  
  

الكتاب الموجه من الجامعة اإلسالمية إلى المصارف 
  العاملة بفلسطين بشأن تسهيل مهمة الباحث
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    Faculty of Commerce   كلیة التجارة
  62/ج س غ

  1430،   ربیع الثاني 09 
 04 /04 /2009  

  
  
  

  

  لمن یھمھ األمر
 

  

  .ھاني عبد الرحمن أبو عمر/تسھیل مھمة الطالب: الموضوع
  

 ھاني عبد /الطالبا، وترجو التكرم بمساعدة ـاتھـة تحیـالمیـة اإلسـامعـارة بالجـة التجـم كلیـدیكـتھ  
تحكیم   فيإدارة األعمالوالملتحق في برنامج ماجستیر ، )120070087(ویحمل رقم جامعي ، الرحمن أبو عمر
  :بحث الماجستیر بعنوانالتي تساعده في عمل  توتوزیع االستبیانا

 دراسة تطبیقیة على القطاع المصرفي –فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة المحوسبة وأثرھا في إدارة األزمات (
  ).في فلسطین

      
  . ودعماً لعملية التنمية االقتصادية في فلسطينميوفى ذلك خدمة للبحث العل

  
  ،،،تقبلوا فائق االحترام والتقدیرو

  
  
  

        
 

  
  


 

  

  
  :صورة إلى

  .الملف*
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  )3(ملحـــــــق رقم 
  
  

  قائمة بأسماء المحكمين
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  قائمة بأسماء المحكمين
  

  المسمى الوظيفي  المحكم
  عميد عمادة التخطيط والتطوير الجامعة اإلسالمية غزة  األستاذ الدكتور ماجد الفرا

  عميد كلية التجارة الجامعة اإلسالمية غزة  الدكتور رشدي وادي
 الجامعة اإلسالمية اإلداريةمساعد رئيس الجامعة للشئون   الدكتور علي شاهين

  غزة
  الجامعة اإلسالمية غزة   الدكتور عصام البحيصي

  الجامعة اإلسالمية غزة   الدكتور نافذ بركات
  سلطة النقد الفلسطينية  الدكتور سيف الدين عودة
  مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات بنك فلسطين المحدود  األستاذ بسام أبو شعبان

  نائب مدير البنك العربي فرع الرمال   المدهونخالداألستاذ 
  
  

  


