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  :قال تعاىل
  

 مِنكُم آمنوا الَّذِين اللَّه يرفَعِ{ 
الَّذِينأُوتُوا و اتٍ الْعِلْمجرد اللَّها وبِم 

لُونمتَع بِريخ{  
  

  )11آية ، المجادلة( 
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  اإلهداء

   ... دوماًنرباسي الذي ينري دربيو …  رفد العطاء والكرمإىل
 احلبيب والدي

  ...و حضنتين أحشاءها قبل يديها.. . اليت رآني قلبها قبل عينيهاإىل
 احلبيبة والدتي 

 )تعاىل ا حفظكما(

  
  ...     أهدي مثرة جهدي
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  )19آية ، النمل(} الصالِحِني عِبادِكَ فِي بِرحمتِك وأَدخِلْنِي
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 والـشكر  القيمـة،  بمالحظاته وقته وصبره وأحاطني من منحني والذي والناصح، المعلم نعم وجدته

 .التجارة كلية في األفاضل األساتذة لجميع موصول

 قبوللتفضلهما ب وائل ثابت/ والدكتور يوسف بحر/ الدكتور المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر وأتقدم
 .الدراسة هذه مناقشة

لم يبخـل علـي    الذيسيف الدين عودة / تور الفاضلللدك العرفان وخالص الشكر بجزيلكما أتقدم 
  . بمالحظاته وتوجيهاته

بدءاً من والـدي  ، امالدو على جانبي إلى ووقفت شجعتني التي الغالية عائلتي إلىويمتد الشكر أيضاً 
  .الغالي إلى ابن أخي يحيى

 النـور  إلى إخراجهاو الرسالة هذه إلتمام معي تعاونوا الذين األصدقاء لجميعوأتوجه بالشكر أيضاً 
 الجزاء خير عني اهللافجزاهم . نهال أبو العيس.م، ميسون فوجو.م، رهام الصعيدي.وأخص بالذكر م

   .حسناتهم ميزان في وجعل ذلك
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وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة ( لة في والمتمثاإلسالمية من خالل محاور الدراسة األساسية
البنية التحتية لتكنولوجيا ، المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات، الموارد البشرية

كما هدفت التعرف ، )اإلبداع والتطوير، جودة الخدمات المقدمة، المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي
واستجالء ، لضمان نجاحه في عصر المعلومات المورد البشري على المهارات التي ينبغي توافرها في

 .الغموض تجاه موضوع صناعة المعلومات

  
التي طبقت على عينة عشوائية ، اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة

) 853(طبقية من الموظفين األكاديميين واإلداريين العاملين في الجامعة اإلسالمية والبالغ عددهم 
، استبانة) 268(دحيث تم استردا، واعتمدت الباحثة على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، موظف

  . اإلحصائي لتحليل البياناتSPSSوتم استخدام برنامج 
  

 محاور الدراسة األساسيةوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
باإلضافة لتمتع الجامعة بمستوى جيد في مجال الصناعة ، ة اإلسالميةوصناعة المعلومات في الجامع

وسهولة الوصول ، لبرامج محوسبة تخدم مختلف األقسام والدوائرالمعلوماتية من حيث استخدامها 
كما ،  وتناسب أعدادها مع أعداد المستفيدين لهالقواعد البيانات االلكترونية التي توفرها المكتبة المركزية

النتائج أن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الجامعة اإلسالمية تتمتع بجودة لها تأثير على مستوى أظهرت 
للتغيرات  ومواكبتها ،باإلضافة إلى اهتمامها بالتوظيف األمثل لتقنية المعلومات، صناعة المعلومات فيها

  .واألكاديمي فيها اإلداري النظام يخدم بما منها المتالحقة في عالم تكنولوجيا المعلومات واالستفادة
  

تطوير مستوى صناعة المعلومات في  وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات بهدف تعزيز و
التركيز على العنصر البشري في إقامة مجتمع المعرفة والعمل من أهمها ضرورة ، الجامعة اإلسالمية

وجيا المعلومات ومواكبتها آلخر والعمل على تطوير البنية التحتية لتكنول، على تطوير مهاراته باستمرار
والتأكيد على توفير ميزانية خاصة ، المستجدات الحادثة في عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وضرورة تحسين ، لشئون البحث العلمي في الجامعة والعمل على إقامة المراكز البحثية المتخصصة
ع الخاص وتشجيعه على االستثمار في مجال ورفع مستوى التعاون مع القطا، نظام االبتعاث الدراسي

  .صناعة المعلومات



 س  

Abstract  

This study aimed to identify the role of human resources management in 
the information industry at the Islamic University of Gaza (IUG), through the 
main study dimensions represented in the (existence of a clear policies and plans 
to manage the human recourses, basic skills of human resource in the information 
age, infrastructure of information technology for transformation to the 
knowledge-based economy, quality of services provided , innovation and 
development). The study also aimed to identify the skills that should be available 
in the human resource to insure its success in the information age, and clarifying 
the ambiguity towards the issue of information industry. 

  
The researcher applied the descriptive analytical approach through using 

stratified random sample of the study population of (853) of academic and 
administrative staff at the IUG. A questionnaire was used as the main tool of data 
collection, where 268 questionnaires were recollected and were analyzed by the 
SPSS program for statistical analysis. 

 
The results showed a statistical significant relationship in the response of 

the respondents between the study dimensions and information industry in IUG. 
In addition to the fact that the Islamic University has a good level in IT industry, 
in terms of the use of computerized programs that serve the various sections and 
departments, along with an easier access to the electronic databases provided by 
the central library which fits the number of beneficiaries. The results also 
showed  that the various services provided by the Islamic University are of a 
good quality that has a lasting impact on the level of the information industry. 
Moreover, it shows its interested in the optimum employment and usage of 
information technology, and keeping pace with the rapid changes in the world of 
technology to serve the administrative and academic systems. 

 
The study came out with several recommendations in order to strengthen 

and develop the level of the information industry at the IUG: The university 
should focus on the human element in the establishment of knowledge society, 
working on developing his skills continuously, working on developing the 
infrastructure of the information technology, keeping pace with the latest 
developments taking place in the world of information technology and 
communication, ensuring the provision of the a special budget for scientific 
research at the university and working on the establishment of specialized 
research centers, enhancing the system of scholarship expeditions, and the 
promotion of the level of cooperation with the private sector and encouraging it 
to investment in the information industry.   
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  :ةــمقدم 1.1
يمثل العنصر البشري أهم مدخالت النظام اإلنتاجي وأعظم القوى المؤثرة في تحديد هوية             

كما أنه يعتبر بمنزلة الضابط إليقـاع حركـة المجتمـع           ، لمنظمة الحديثة ورسم معالم مستقبلها    ا
فالموارد البشرية تمثل الغاية من عملية التنمية وأداتها الرئيسة في ذات ، والمحدد لمكانته بين الدول

لم يتسم بسرعة   حاق بركب التقدم في عا    إن األفراد هم حجر الزاوية في الجهود الرامية للّ        و، الوقت
  ).60: 2009، الفزاري( اإليقاع وتعدد المؤثرات وتعقد المكونات

 والغايـات المرجـوة   األهداف تحقيق إلى للوصول المهم العنصر البشرية الموارد وتعتبر

 وأنـشطتها  مهامها أداء في المنظمة وفعاليتها إدارة كفاءة رفع في المؤثر دورها في تكمن فأهميتها

 داخليـاً  والمنافـسة  التميز على قدرتها ومدى ذاتها وفعالية المنظمة لكفاءة هائيةن بوصفها محصلة

 ).16-15: 2004، رشيد( وخارجياً

 ما التميز وهو تحقيق بمتطلبات الوفاء في اًمؤثراً دور البشرية الموارد إدارة تلعب هنا من

 تقنيـة  فتطور وعملياتها اطبيعته من غير والذي خاصة وحيوية أهمية البشرية الموارد إدارة أكسب

 القيادية للوظائف غير تقليدية مؤهالت تطلب مما الفنية المهن على الطلب زيادة إلى أدى المعلومات

 ومهـام  أنشطة في عليها الحديثة واالعتماد التقنية إدخال إلى الحاجة دعت كما المعلومات إدارة في

   ).67 :2006، عقيلي( وغيره تعيينو واستقطاب واختيار تخطيط من البشرية الموارد إدارة
 وطنية شأنها شأن الثـروات      ثروةً أو   في الوقت الراهن صناعةً   المعلومات  أصبحت  ولقد  

بها المجتمع من طبيعية وبشرية وصناعية وزراعية وغيرها ، بل إن المعلومات  األخرى التي ينعم
 لصنع القرار سياسياً واجتماعياً     للحياة المعاصرة، والدعامة الرئيسة    الشريان الحيوي  عد بمثابة ـت

   ).2: 2010 ،العتيبي(وعسكرياً 
تعتبر صناعة المعلومات من أهم المؤشرات الحيوية على الوعي المعلومـاتي فـي أي              و

ويقاس تقدم األمم بمدى قدرتها على جمع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وإخراجهـا فـي              . دولة
وتبدو بوضوح أهمية هذه الصناعة في عـصرنا     . األصعدةقالب يخدم الفئات المستهدفة على كافة       

  .)15: 2005، السالم( »عصر المعلومات«الذي يطلق عليه
أصبحت المعرفة المتوافرة بالمنظمة ميزة تنافسية لها تميزهـا         وفي ظل اقتصاد المعرفة     

ة مخزنة،  توافر األفراد الذين لديهم معلومات، معرف      فيعن غيرها من المنظمات، وتتمثل المعرفة       
 تقـوم باسـتقطاب     التـي  تلك المنظمات    هيونتيجة لذلك فإن المنظمات الناجحة      . تقنيات مختلفة 

واختيار وتطوير وتنمية األفراد العاملين بها والذين يمكنهم قيادة هذه المنظمات، كما أن المنظمات              
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تقنيات المختلفـة   ورغباتهم، وتستغل فرص ال     تهتم بعمالئها وحاجاتهم   التي المنظمات   هيالناجحة  
 أمام المنظمات اليوم هو التأكد من توافر الرئيسي التحديالموجودة بالبيئة المحيطة بها، ولذلك فإن 

  .)Ulrich, 1998: 2( األفراد المهرة المتميزين وتدريبهم وتطويرهم وتنمية مهاراتهم
) Kaplan & Norton, 2004: 52-63 (ومن وجهه نظر العديد من الباحثين في مقدمتهم

أن عدم قيام المنظمات في االستثمار بمواردها البشرية لتأهيلها تأهيالً ) Bukh, 2005: 8-27 (و
 عالياً وتطور تقنيات اإلنتاج والمعلومات المساندة وتغيـر اإلجـراءات الروتينيـة             عملياًً وعلمياً 

ستراتيجية باتجاه غير قادرة على تحقيق أهدافها اإل المعرفة، سيجعلها التنظيمية لتعكس روح عصر
  .خدمة زبائنها ومن أجل كفاءة عملياتها الداخلية

، لذلك تقع الجامعات في موقف خاص فهي صانعة الكوادر الوطنية التي تخطـط للتنميـة   
وهي العقل المفكر الذي ال يبخل على بلده في تقديم الخبرات وحل المشكالت وتوجيه العمل فـي                 

ات في تاريخ اإلنسانية وما زالت في الكثيـر مـن البلـدان             ولقد كانت الجامع  ، مختلف القطاعات 
من هنا كان مـن     ، بل وكانت مركزاً أنشئت حوله مدن وتكونت لخدمته مؤسسات        ، كز إشعاع امر

الالزم تعهد الجامعات بالتطوير المستمر والحرص على تحقيق مستويات من الجودة ترضى عليها         
  ).18: 2011، أبو عيد(شئت الجامعة من أجلها الشعوب وتضمن لها الوفاء بالرسالة التي أن

 كفاءات علميةويه من تالجامعات بما تحتلعبه  الذي الدور الرئيس يتضح تقدم ما ضوء في
  والذين يقومون بدورهم في نقل العلم والمعرفة إلى الطلبة         ،المعرفة العلم و  في شتى ميادين   وعلماء
 من أجل   ،اإلبداع والتطوير مهارات   قيم العلم و   سيتخرجون إلى المجتمع بعد أن غرست فيهم      الذين  

لذلك تعتبر هذه الجامعات المنارة التي تنيـر        ، النهوض بالمجتمع الفلسطيني واالرتقاء به حضارياً     
دور إدارة الموارد البـشرية   على التعرف إلى الحالية الدراسة تسعى وبذلك. الطريق أمام المجتمع

 لكونها مصدراً أساسياً لتنمية لمعرفة في الجامعة اإلسالمية صناعة المعلومات في ظل اقتصاد ا    في
  .باإلضافة إلى دورها الرئيس في خدمة المجتمع، الموارد البشرية

  :مشكلة الدراسة 2.1

لقد أشارت األبحاث والدراسات السابقة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة فـي منظمـات              
 فقد تبين وجود فارق ملحوظ بين مستويات اإلنتاج         ،األعمال ينعكس على إنتاجية واتجاهات العمل     

قبل وبعد إدخال التقنية الحديثة حيث وصل التحسن في بعض المنظمات إلى مستوى مشجع بعـد                
 .)19: 2011، أبو عيد(استخدامها للتقنيات الحديثة 
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 ةلممث البشرية هاوموارد ،ليمالتع لمنظمات نموذج يهو ميلع إشعاع كزمرا الجامعاتتعد و
 لألمة، الحضاري المشروعلور ويتب أينش همطريق نوعهم ب التي المعرفة وعمالة الجامعي األستاذ في

 ما ابتكار في التقني لميالعل العملك م هي التي المتقدمة المتخصصة المعرفة هري هوالجو لهمفعم

  ).440: 2004، نجم (وتحفيزه هتنظيم و وإدارته جديد هو
لمعلومات واالتصاالت دوراً أساسياً في التوجه نحو ما يسمى          ثورة تكنولوجيا ا   تعبلكما  

وعلى منظومـة البحـث     ، الذي ارتكز على تكنولوجيا المعلومات في نجاحه      ، باالقتصاد المعرفي 
 أحدث تغييرات كبيرة في الواقع االقتـصادي        مما، والتطوير التي تعد شريان الحياة لهذا االقتصاد      

   ).2: 2009، جمعة(
دائـرة  ،  دائـرة الجـودة     كل من  خالل المقابالت التي أجرتها مع     منباحثة  استطاعت ال و

 بأن دائرة   الحظأن ت  وإدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية         ،شؤون الموظفين 
تكنولوجيا المعلومات لم تقم ببرمجة كل عمليات الجامعة والسبب يعود إلى التزايد المستمر             شؤون  

عالوة على عـدم    ،  المسجلين في الجامعة مع نقص في عدد أفراد الطاقم العامل          في أعداد الطلبة  
اكز البحثية التخصصية   ضعف االهتمام بإقامة المر   و، توفر الدعم المادي للجامعة بصورة مستمرة     

 بما دعت إليه األبحاث والدراسات السابقة التي تمـس          لعملاضرورة  باإلضافة إلى    .في الجامعة 
وأيضاً العمل بما خرجت به الملتقيات العلمية المعقـودة علـى أرض            ، لحاليةموضوع الدراسة ا  

 نحو"، "الثالث المعلومات تكنولوجيا ملتقى"ومنها  كلية تكنولوجيا المعلومات اتنظمهالجامعة والتي 

حيث شددت جلسات المؤتمر على التنمية المستمرة للكليات التطبيقية والجامعات  ،"معلوماتي مجتمع
 العاملة فيها مما ينعكس باإليجاب على خدمـة  البشرية الموارد تطوير وتنمية في  الرئيساودوره

 .المجتمع وتطويره

وتسارع تطبيقهـا فـي الجامعـات       ، انطالقاً من األهمية المتزايدة للصناعة المعلوماتية     و
 ة التنافسيةالميزالكتساب وسعيها  منافسة حدةولما تواجهه هذه الجامعات من تحديات و، الفلسطينية

والعمل على رفـع مـستوى      ، مقدمةال هاتحسين جودة خدمات   ب زيادة رضا المستفيدين  والعمل على   
خدمـة مجتمعهـا    من أجـل     االهتمام بالخدمات البحثية  وأعضاء هيئاتها التدريسية والعاملين فيها      

 مصدرها ادةالع في يكون التي بالجوانب اإلبداعية االهتمام ضرورة استدعى  كل ذلك؛المحيط بها

 العمـل  بيئـة  تطـوير  في األذرع األساسية أحد عدتصناعة المعلومات  فإن لذا اإلنسان، األساسي

  :التالي لالتساؤإثارة  وعلى ذلك فإن المشكلة البحثية تتلخص في، لها تنافسية ميزة وخلق الجامعي
ات في ظل اقتصاد في صناعة المعلوم في الجامعة اإلسالمية ما هو دور إدارة الموارد البشرية

   ؟المعرفة
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   :فرضيات الدراسة 3.1
وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية        بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .1

 .)0.05( عند مستوى داللة إحصائية صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةو

 فـي عـصر     بـشري لمـورد ال  ل المهارات األساسية  بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .2
 .)0.05(عند مستوى داللة إحصائية المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة صناعةو المعلومات

 للتحول لالقتـصاد    تكنولوجيا المعلومات لتحتية  البنية  ال بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .3
 .)0.05( صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائيةو المعرفي

صناعة المعلومات في ظـل      و جودة الخدمات المقدمة   بين   إحصائيةجد عالقة ذات داللة     تو .4
 .)0.05( اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائية

صناعة المعلومات في ظل اقتصاد     اإلبداع والتطوير و   بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .5
 .)0.05( المعرفة عند مستوى داللة إحصائية

دور إدارة  حـول  المبحـوثين  اسـتجابات   متوسطاتفي إحصائية داللة تذا فروقات هناك .6
، الجنس( :من كل إلى الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة تعزى

فئة ، دائرة العمل، المسمى الوظيفي، الجامعة في الخبرة سنواتعدد ، العلمي المؤهل، العمر
  .)0.05( عند مستوى داللة إحصائية) الوظيفة

  : متغيرات الدراسة  4.1
 .صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة: المتغير التابع 

 : فيةوالمتمثل، الموارد البشرية إدارة : المستقلرالمتغي 

o وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية. 

o في عصر المعلوماتلمورد البشريل المهارات األساسية . 

o للتحول لالقتصاد المعرفيولوجيا المعلوماتتكنلتحتية البنية ال . 

o جودة الخدمات المقدمة. 
o اإلبداع والتطوير. 

 :والمتمثلة في، المتغيرات الشخصية والوظيفية: المتغير الوسيط 

o الجنس. 

o العمر. 

o العلمي المؤهل. 
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o  الجامعة في الخبرة سنواتعدد. 

o المسمى الوظيفي. 

o دائرة العمل. 

o  الوظيفةفئة. 

  .ضع العالقة بين متغيرات الدراسة يو)1.1(والشكل 
  )1.1(شكل 

  العالقة بين متغيرات الدراسة
  
   

  

 

 

 

  
  
  
  
  

  2012 ،جرد بواسطة الباحثة: المصدر                

  :أهداف الدراسة  5.1
 .التعرف على واقع دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية .1
 عصر في لضمان نجاحه المورد البشري في ينبغي توافرها لتيا المهارات التعرف على .2

 .المعلومات

 .صناعة المعلومات موضوع استجالء الغموض تجاه .3

 .قيمة صناعة المعلومات من خالل التعرف على أهميتهاتعزيز  .4

 .العمل على تطوير واقع صناعة المعلومات .5
 

 :المتمثلة في، إدارة الموارد البشرية

إلدارة وجود سياسات وخطط واضحة  -
 .الموارد البشرية

المهارات األساسية للمورد البشري  -
 .في عصر المعلومات

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  -
 .للتحول لالقتصاد المعرفي

 .جودة الخدمات المقدمة -

  .اإلبداع والتطوير -

صناعة المعلومات في ظل 
 اقتصاد المعرفة

  :المتغيرات الشخصية والوظيفية
، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر، الجنس

  .فئة الوظيفة، دائرة العمل، المسمى الوظيفي

 المستقلالمتغير  المتغير التابع

 الوسيطالمتغير 
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 :أهمية الدراسة 6.1
  :ةأهمية الدراسة بالنسبة للباحث: أوالً
 .من خالل الدراسة ستتمكن الباحثة من نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال §

 . علماً جديداً وآفاقاً واسعة للباحثةدراسةضيف الت §

  :أهمية الدراسة بالنسبة للجامعة اإلسالمية: ثانياً
 اإلبـداع  حـاالت  تحقيق في والمساهمة قيمة المنظمة تعمل صناعة المعلومات على تعظيم §

 .التنافسية الميزة بناء إلى يفضي مما اوتعزيزه
صناعة المعلومات صناعة مربحة بكل المقاييس اقتصادياً ومهنياً وفي جميع المجـاالت            إن   §

والتأخير في هذا الجانب التقني الهام يعتبر خسارة اقتصادية ،  على الجامعةمما ينعكس إيجابياً
 .كبرى ومضيعة للوقت

ـ   دور   موضوع عنإن ندرة الباحثين الذين تحدثوا       §  صـناعة   ة فـي   البـشري  واردإدارة الم
المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة يجعل من الدراسـة إضـافة جديـدة لمكتبـة الجامعـة        

 .اإلسالمية

الـدور الـذي تلعبـه إدارة       في معرفة    الجامعة اإلسالمية إدارة  يساعد هذا البحث     أن   يمكن §
تعزيز قيمة صناعة المعلومات    عمل على    وبالتالي ال  ،صناعة المعلومات الموارد البشرية في    

 .في الجامعة
  :أهمية الدراسة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني: ثالثاً
 األدب فـي  الحديثة الموضوعات أحد بوصفه نفسه الموضوع أهمية من الدراسة أهمية تنبع §

 أهمية من خالل ،والذي يصنف على قمة مواضيع االقتصاد المعرفي اليوم اإلداري المعاصر،

  .المنظمة في مستوى صناعة المعلومات به تضطلع الذي لدورا
 . المورد البشري ودوره في عملية التنميةاكتشاف حجم مخزون المجتمع الفلسطيني من §

 من جوانب صناعة المعلوماتفي العلمي فتح آفاق جديدة لمجاالت البحث ت سالدراسة ههذ §
 في فلسطين امشكالت قياسه، ااسهطرق قي، اطرق تطويره، االعقبات التي تواجهه(متعددة 
التنمية والتطوير في المؤسسات عمليات مما يساعد في )  وفي قطاع غزة خصوصاًعموماً

 .الفلسطينية
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 : مصطلحات الدراسة7.1
  -:دور/مصطلح: أوالً

 جماعة ما من خالل أو نه نمط من السلوك المتوقع من قبل فردأبLand berg  عرفه -
 ).11: 2008، الزبيدي( موقف معين

صناعة   مجالتقوم به الجامعة فيالذي عمل وسيتم استخدام مصطلح دور في الدراسة على أنه ال
، باالعتماد على مواردهافراد األونشرها بين  واسترجاعهابنائها وخزنها  من حيث المعلومات

أجل الرقي من   والمعلوماتاألفكار  الذي تسمو فيه حركة تبادلفي ظل اقتصاد المعرفة
 .لمؤسسات المجتمعية األخرى لوالحضارة اإلنسانية

  -:إدارة الموارد البشرية/ مصطلح: ثانياً
- في  العاملين أداء في تعظيم األنشطة والمهام المفيدة بأنها  إدارة الموارد البشريةرفتع

 قادة والمديرين في كل من الستخدمها بحيث ية والتطوركيبالديناميوالتي تتسم  ،المنظمة
 .)Gilley et al, 2009: 1( لجودة والفعاليةاو اإلنتاجية لتعزيز الشركة

أنها تلك الجهود المبذولة في الدراسة على  دارة الموارد البشريةإوسيتم استخدام مصطلح 
بدءاً من االستقطاب واالختيار ، لضمان دائمية وجود القوى العاملة التي تحتاج إليها المنظمة

، بغية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب،  داخل المنظمةوالتعيين وحتى نهاية الخدمة
تنمية قدراتهم وتحسين أدائهم من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة تحفيزهم والعمل على ومن ثم 

  .العاملين ومصلحة المنظمة
 -:صناعة المعلومات/ مصطلح: ثالثاً

تدفقها بدءاً  أو مراحل المعلومات ورة نقلدبأنها عبارة عن  )21: 2010، السالم( هاعرف -
تلقيها من قبل  من إنتاج الفكرة من المؤلف، ومرورها بمجموعة من العمليات، لحين

 .القارئ

 تحديد حجم الدور الذي تقوم:  مصطلح صناعة المعلومات في هذه الدراسة بأنهوسيتم استخدام
، تطوير البرامج التقنية، به الجامعة اإلسالمية فيما يتعلق بإنشاء النظم وقواعد البيانات المختلفة

بحيث تكون مستندة على الحاسب اآللي ( توظيف التقنية في تقديم خدمات المعلومات المتنوعة
ف والترجمة ودعم التألي، وبرامج التعليم والتدريب، والتطوير، تبني برامج البحوث، )في إعدادها

  . ومن ثم تسويق تلك المعلومات بشكل يلبي احتياجات المستفيدين، والطباعة والنشر
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  -:مصطلح االقتصاد المعرفي: رابعاً
بأنه اإلنتاج والخدمات القائمة على معرفة  )Powell & Snellman, 2004: 199 (هعرف -

 عن التقادم  العلمي، فضالًالنشاطات المكثفة والتي تسهم في تسارع وتيرة التقنية والتقدم
وإن المكون الرئيسي القتصاد المعرفة هو زيادة االعتماد على القدرات الفكرية من ، السريع

 .التركيز على المدخالت المادية أو الموارد الطبيعية

 وسيتم استخدام مصطلح االقتصاد المعرفي في هذه الدراسة بنفس تعريفه القياسي الموضح
  .أعاله

  : الجامعةطلحمص: خامساً
 مؤسسة تعليمية تابعه للتعليم الجامعي وترتبط بها مراكز بحثية بأنها عرفتها اليونسكو -

وثقافية عامة أو خاصة ومعترف بها سواءاً بأنظمة التصديق أو من قبل السلطات 
  ).78: 1978، اليونسكو( في الدولة المختصة

 أكاديمية مؤسسة : وهياإلسالمية لجامعةاوسوف يستخدم مصطلح الجامعة في الدراسة للداللة على 

 التأهيل ، التدريب، البحث العلمي،التدريس: بعدة وظائف وهي تقوم ، 1978عام تأسست عامة،
 ،الطب(هي عشر كليات وتشمل العالي، والتعليم التربية وزارة بإشراف تعملو ،جتمعالم وخدمة

، الدين أصول ،والقانون الشريعة ،التربية ،رةالتجا ،التمريض ،العلوم ،المعلومات تكنولوجيا ،الهندسة
السنوي،  الدليل(والماجستير البكالوريوس، مستوي على األكاديمية البرامج عشرات تقدمو )اآلداب
 وفي غزة، في الرئيس الجامعة مقر في وطالبة  طالب 21000ما يقارب اآلن فيها يدرس )2010

  . في فلسطينات الرائدة والمنتجة والفاعلة الجامعوهي واحدة من .غزة قطاع جنوب في فرعها
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  مقدمة 1.1.2

 فان لذا، خدماتية أو إنتاجية كانت سواء منظمة أي في األساسية الثروة البشرية الموارد تشكل

 علـى  خـالل العمـل   من ممكنة ةدرج بأقصى البشرية مواردها من االستفادة على تعمل المنظمات

 الشخـصية  يحقق أهدافهم بحيث األفضل نحو األفراد أداء جودة على النهاية في ينعكس مما تطويرها

  .المنظمة وأهداف
إنما هي نتيجة لمجموعة مـن      ،  إدارة الموارد البشرية بشكلها الحديث ليست وليدة الساعة        إن

و غير مباشر في ظهور الحاجة إلى إدارة أفـراد          التطورات المتداخلة والتي ساهمت بشكل مباشر أ      
ترعى شؤون العاملين بالمنظمة وتعمل على توفير أنجع اآلليات إلدارة الطاقات البشرية ، متخصصة

 وتعتمد كفاءة المنظمات على حسن اسـتثمار مواردهـا          . وتمكن من زيادة إنتاجية العاملين     ،بكفاءة
ولهـذا ظهـر    ،  باقي الموارد وفي طريقة اسـتخدامها      التي تتحكم في  ، منهاوعلى األخص البشرية    

  ). 31: 2011، أبو عيد( الموارد البشريةباالحتياج إلى إدارة مستقلة تخص 
تعتبر الموارد البشرية ممثلة في العاملين بالمنظمة من مختلـف الفئـات والمـستويات      لذلك  

حيث أن العـاملين هـم األداة   ، ةليها المنظمة الحديثإالدعامة الحقيقية التي تستند  هي  والتخصصات  
فهم مصدر الفكر والتطوير وهم القادرون على تشغيل باقي الموارد           ،اإلدارةالحقيقية لتحقيق أهداف    

 المتميزة وتعيين الكفاءات واختيار استقطاب أحسن ما إذا ،)41: 2001، السلمي( المتاحة للمنظمة
 وتطويرهـا  وصـيانتها  عليها والمحافظة مام بهاواالهت بعناية لها التخطيط وثم والمدربة والمؤهلة
 وفـق  الترقيـة  قـرارات  في الموضوعية وتبني والمكافآت والحوافز للمرتبات عادل نظام ووضع

 .)67: 2006، عقيلي (الشفافية من درجة وعلى واضحة للجميع تكون ادلة عومعايير اعتبارات

لم تكنولوجيا المعلومات وثـورة     أن السنوات األخيرة قد شهدت تغيرات كبيرة في عا        والشك  
 أثر على إدارة  كل ذلك    ، ثقافيةاقتصادية و تغيرات  إلى ما أحدثته العولمة من      باإلضافة  ، االتصاالت

  .لعنصر البشريفي ا الموارد البشرية وعلى طبيعة المهارات الواجب توافرها ومهام
   مفهوم إدارة الموارد البشرية2.1.2

وذلك من مفهومهـا كقـوى      ، ذي عرفته إدارة الموارد البشرية    من خالل التطور التاريخي ال    
مفهوم إدارة األفراد  بتوضيح نقوم أن لنا بد فال، وهو الموارد البشرية، عاملة إلى مفهوم أوسع وأشمل

   .البشرية الموارد إدارة أوالً ثم سنوضح مفهوم
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لبشري في المنظمـات    تباينت وتعددت التسميات التي أطلقت على اإلدارة المعنية بالعنصر ا         
إدارة األفراد بأنها ذلك الجزء      تعرف   و .∗"إدارة األفراد "وإن كان فيما مضى أكثرها انتشاراً تسمية        

أو أنها ذلك الجزء من اإلدارة المتعلق  .من الوظيفة اإلدارية المتعلق بالعالقات اإلنسانية في المنظمة
رفع مستوى كفاءة العاملين وإلى تحقيق العدالـة        الذي يهدف إلى    ، بالعاملين وبعالقاتهم في المنظمة   

  ).24-23: 2010، أبو شيخة( فيما بينهم
 باستعراض قاموا قد من الكتاب وفي إطار توضيح مفهوم إدارة الموارد البشرية نجد الكثير

  :يلي ما منها والتي نوجز البشرية الموارد إدارة مفهوم حول أفكارهم
 تصميمها يتم التي واألنشطة والعمليات االستراتيجيات من عرفت لدى كشواي بأنها مجموعات

 الـذين  واألفـراد  المنظمة احتياجات بين التكامل من نوع إيجاد طريق عن األهداف المشتركة لدعم

  ).12:  2006،كشواي(بها  يعملون
ومحـور  ،  عقيلي إحدى الوظائف أو اإلدارات األساسية في كافة أنواع المنظمات           اعتبرهاو
ميع الموارد البشرية التي تعمل فيها وكل ما يتعلق من أمور وظيفية منذ ساعة تعيينها فـي           عملها ج 

وهي تقوم بمجموعة من األنشطة والمهـام تتعلـق         ، المنظمة حتى ساعة انتهاء خدمتها وعملها فيها      
، وببتقدير احتياجات المنظمة من الموارد البشرية وتوفيرها بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المطل

ومن ثم العمل على تدريبها وتطويرها وتحفيز هذه الموارد ومساعدتها لتحقيق أهدافها وحل مشاكلها              
  ).14-13: 2006، عقيلي( في مسعى لتحقيق التوافق بين أهدافها وأهداف المنظمة

 والـسياسات  الممارسات مجموعة في تعريفه إلدارة الموارد البشرية بأنها  Disslerوذهب

 وظائفها لممارسة اإلدارة إليها تحتاج التي البشرية بالنواحي المتعلقة األنشطة مختلف نفيذلت المطلوبة

  ).Dissler, 2003: 34 (وجه أكمل علي
ربط سلطان تعريف إدارة الموارد البشرية بالمنظمات التي تستطيع الحـصول علـى             بينما  

وبالتـالي  ،  المحافظـة علـيهم    أفضل العناصر من القوى العاملة وتنجح في تنميتهم وتحفيزهم وفي         
استخدام أقل حجـم ممكـن مـن        (وأيضاً بالكفاءة   ) القدرة على إنجاز أهدافها   (ستتميز حتماً بالفعالية  

أما تلك المنظمات التي ال تتسم بالفعالية والكفاءة فإنها ستتعرض لخطر الركود أو ). الموارد الالزمة 
  ).33: 2003، سلطان( )اإلفالس والخروج من السوق(الموت 

                                                

والعالقات الـصناعية  ، Labour Relations والعالقات العمالية Personnel Managementإدارة األفراد ، منها ∗
Industrial Relations ــسانية ــة Human Relations والعالقــات اإلن ــوى العامل  Manpower وإدارة الق

Management وإدارة الموظفين Employees Relationsوغيرها .  
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تنطوي على تلك النشاطات المصممة     التي  إدارة العنصر البشري    عملية  نصر اهللا   واعتبرها  
وكـذلك المحافظـة علـى تلـك        ، المنظماتلتوفير القوى العاملة حسب التخصصات المطلوبة في        

: 2002، نصر اهللا (الكفاءات وتنميتها وتحفيزها بما يمكن المنظمة من بلوغ أهدافها بكفاءة وفاعلية            
3.(  

 المنظمة في العاملين األفراد من المنفعة  بأنها)Mondy & Noe, 2005: 4 (كما عرفت لدى

  .  المنظمةأهداف لتحقيق
وبناءاً على التعاريف السابقة فإنه يمكن الخروج بتعريف شامل إلدارة الموارد البشرية حسب             

ى العاملـة التـي تحتـاج إليهـا         بأنها تلك الجهود المبذولة لضمان دائمية وجود القو       : رأي الباحثة 
بغيـة وضـع    ، بدءاً من االستقطاب واالختيار والتعيين وحتى نهاية الخدمة داخل المنظمة         ، المنظمة

ومن ثم العمل على تحفيزهم وتنمية قدراتهم وتحسين أدائهم         ، الشخص المناسب في المكان المناسب    
  .من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين ومصلحة المنظمة

   األهمية المتزايدة إلدارة الموارد البشرية3.1.2
الخطـط   وتنفيـذ  وضـع  فـي  رئيسياً دوراً تؤدي كونها في البشرية الموارد إدارة أهمية تنبع

 الكليـة   اإلسـتراتجية  من كل مع البشرية الموارد إستراتيجية تتكامل أن يجب حيث ، اإلستراتيجية

  ).114: 2008 درة، والصباغ،(ى األخر الوظيفية واالستراتيجيات للمنظمة
 العامل باعتباره البشري بالعنصر العناية خالل من أهميتها البشرية الموارد إدارة اكتسبتكما 

 نجاح وألن حاجاتهم وإشباع العاملين وتحفيز اإلنسانية العالقات أهمية ولتزايد اإلنتاج لزيادة الرئيس
 المنظمـات  تتحملها التي النفقات أن إلى إلضافةبا البشري، بالعنصر مرهون المنظمات كافة وفشل
 يوجه أن يجب استثمار فأفضل ولذا نفقاتها من اًكبير جزءاً تشكل العاملين وتعويضات أجور لتغطية
  ).13: 2004، برنوطي (العاملين لألفراد

وأصبحت واحدة من أهـم     ، ولقد تغيرت النظرة إلى إدارة الموارد البشرية في الوقت الحالي         
وهناك أسباب كثيرة تفسر التطور الذي حدث في نظـرة          . ظائف اإلدارية في المنظمات الحديثة    الو

اإلدارة المسئولة بالمنظمات المعاصرة إلى إدارة الموارد البشرية واهتمامها المتزايد بهـا كوظيفـة      
  :ومن أهم هذه األسباب، إدارية متخصصة وأيضاً كفرع من فروع علم اإلدارة

 . الصناعي الذي تم في العصر الحديثالتوسع والتطور .1

 .ارتفاع مستويات التعليم وزيادة فرص الثقافة العامة أمام العاملين .2
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حيث تمثل األجور نسبة عالية ومتزايدة من تكاليف اإلنتاج في          ، ارتفاع تكلفة العمل اإلنساني    .3
 .جميع المنظمات

اب األعمال عن طريـق     اتساع نطاق التدخل الحكومي في عالقات العمل بين العمال وأصح          .4
 .إصدار القوانين والتشريعات العمالية

والذي أدى إلى تضخم المنظمات في مجاالت األعمـال         ، االتجاه المتزايد نحو الحجم الكبير     .5
 .المختلفة وظهور أشكال حديثة من المنظمات

زيادة دور وأهمية النقابات والمنظمات العمالية التي تدافع عن حقـوق العـاملين وترعـى                .6
 .صالحهمم

ارتفاع مستوى تطلعات العاملين نتيجة الرتفاع مستويات معيشتهم وزيـادة درجـة وعـيهم           .7
 ).30-29: 2003، سلطان( وثقافتهم

بينما يرى السلمي أن السبب األهم لتطور إدارة الموارد البشرية وازدياد أهميتها يرجع إلـى            
  :هما، عاملين رئيسيين

وهذه يعني أن اإلنـسان بمـا   ، ساسي للكفاءة اإلنتاجيةاكتشاف أهمية األداء البشري كمحدد أ      §
يملكه من مهارات وقدرات وما يتمتع به من دوافع للعمل هو العنصر األساسي في تحقيـق                

وأن اآلالت والمعدات والعناصر المادية األخرى هي في الحقيقة عوامـل           ، الكفاءة اإلنتاجية 
 .مساعدة لإلنسان

رد البشرية في توجيه األداء البشري والتأثير عليه بما يحقق         اكتشاف أهمية وقدرة إدارة الموا     §
وهذا يوضح أن إدارة األفراد من خالل حسن أدائها لوظائفهـا           ، المزيد من الكفاءة اإلنتاجية   

تستطيع أن توفر للمنظمة أفضل العناصر البشرية ذات الكفاءة والمهارة واالستعداد للعمـل             
 ).2001، السلمي( ى في زيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجيةاألمر الذي يحقق قدرة أعل، والعطاء

، )1.2( كما يوضحها جدول     إدارة الموارد البشرية قديماً وحديثاً    بين   ةمقارنبعقد   السلمي   وقام
 احترام ضرورة في دارة الموارد البشريةإل  الجديداألساسي المنطق لخصي حيث استطاع السلمي أن

العمـل   في شريك واعتباره له، األنسب العمل مجاالت في بتوظيفها تهوطاقا قدراته اإلنسان واستثمار
 إدارة عن مفاهيم جذرياً تختلف الجديدة البشرية الموارد إدارة مفاهيم فإن ذلك وفي. أجير مجرد وليس

  :)44: 2001، السلمي( التقليدية وذلك على النحو التالي البشرية الموارد إدارة أو األفراد
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  )1.2( جدول
  مقارنة بين إدارة الموارد البشرية قديماً وحديثاً 

  إدارة الموارد البشرية الجديدة  إدارة الموارد البشرية التقليدية
اهتمت بالبناء المادي لإلنسان وقواه العـضلية       

ومن ثم ركزت على األداء     ، وقدراته الجسمانية 
اآللي للمهام التي يكلف بها دون أن يكون لـه          

  .خاذ القراراتدور في التفكير وات

تهتم بعقل اإلنسان وقدراته الذهنية وإمكانياته في       
التفكير واالبتكار والمشاركة في حـل المـشاكل        

  . وتحمل المسئوليات

 Job ركزت على الجوانب المادية في العمـل 

Context      واهتمت بقضايا األجور والحـوافز 
  .المالية وتحسين البيئة المادية للعمل

والبحث عما  Job Contentتهتم بمحتوى العمل 
ولذا تهتم بـالحوافز  ، يشحذ القدرات الذهنية للفرد   

المعنوية وتمكين اإلنسان ومنحـه الـصالحيات       
  .للمشاركة في تحمل المسئوليات

اتخذت التنمية البشرية فـي األسـاس شـكل          
التدريب المهني الذي يركز على إكساب الفـرد        

يـستخدمها   Motor Skillsمهارات ميكانيكية 
ي أداء العمل دون السعي لتنميـة المهـارات         ف

  .استثمارها الفكرية أو

 هي تنمية إبداعية وإطالق     التنمية البشرية أساساً  
لطاقات التفكير واالبتكار عند اإلنـسان وتنميـة        

 Team العمل الجماعي وشـحذ روح الفريـق  

Work.  

دار غريب للطباعة    . إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية    -2001، علي، السلمي :المصدر
  .45:  مصر،القاهرة ، والنشر والتوزيع

  أهداف إدارة الموارد البشرية4.1.2
 مرحلـة  على وتعتمد أخرى، إلى منظمة من البشرية الموارد إلدارة الدقيقة األهداف تتنوع

 ولالمسئ الشخص إلى النظر المثال سبيل على يتم ذلك وعلى المنظمة،التي تعيشها  الخاصة التطوير
 إعداد مثل األشخاص إدارة من اإلداري بالجانب يعتني الذي الشخص أنه على الموارد البشرية  عن

 النظر يتم ذلك من تماماً اآلخر الجانب على ،ذلك إلى وما الموظفين، بملفات العمل واالحتفاظ  عقود
 للعمل خطيطالت عملية من وحيوي متكامل جزء أنه على البشرية الموارد عن المسئول إلى الشخص 

  ).12: 2006 كشواي،( ومتنوعة كثيرة تعد البشرية الموارد إدارة أهداف ولذا فإن
  :التالي النحو على األهداف تحديد ويمكن

 بأحسن والخدمات السلع إنتاج أجل من الوظائف مختلف في للعمل األكفاء األفراد على الحصول .1
 .التكاليف وأقل الطرق
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 والنوعيـة  الكمية المعايير وفق الخدمات أو السلع إنتاج في املينالع جهود من القصوى االستفادة .2
 .فاًسل المحددة

 .وزيادتها فيها العمل في رغبتهم على والمحافظة للمنظمة األفراد ووالء انتماء تحقيق .3
 .البيئة في واإلدارية التكنولوجية التغيرات لمواجهة تدريبهم خالل من العاملين قدرات تنمية .4
 إنتـاجيتهم  مـن  وتزيـد  جيـدة،  بصورة عملهم أداء من العاملين تمكن جيدة لعم ظروف إيجاد .5

 .المادية ومكاسبهم
 غير لألخطار تعرضهم التي المهام وتتفادى العاملين استخدام سوء تمنع موضوعية سياسات إيجاد .6

 .ضروريةال
 المنظمة في والترقي التقدم فرص لهم تتاح وأن جيدة عمل فرص يجدوا أن للعاملين إتاحة الفرصة .7

 .لذلك مؤهلين يصبحون عندما
 .)18: 2002، السالم وصالح( جيد للعاملين وصحي اجتماعي ضمان توفير .8

  مهام إدارة الموارد البشرية5.1.2
القيـام   علـى  مقـصوراً  التقليـدي  دورها كان أن فبعد البشرية الموارد إدارة وظيفة تطورت

 شموالً ليصبح أكثر يتسع دورها اخذ اإلجازات، ومنح األجور وصرف والتعيين العاملة اليد باستقطاب

 كفـاءات متخصـصة   تـوافر  يتطلـب  استراتيجي دور البشرية الموارد إلدارة وأصبح وتخصصاً،

 ).10 : 2002 اهللا، نصر( التنفيذية المهام جانب إلى وإستراتيجية

ـ  ، شأنها شأن أي إدارة في المنظمة     ، إن إلدارة الموارد البشرية    األولـى  : يتينمهمتين أساس
فأما اإلدارية فهي تشترك مع مختلف الوحدات التنظيمية في المنظمة          . واألخرى تخصصية ، إدارية

، واإلبـداع والتطـوير   ، والرقابـة ، والتوجيـه ، والتنظيم، بممارستها وتتمثل في وظائف التخطيط    
 بتخطيط الموارد   اًوأما المهام التخصصية فتمارسها إدارة الموارد البشرية بدء        .وتخصيص الموارد 

وذلـك  ، وانتهاء بالسالمة المهنية ورعاية العاملين    ، ومروراً بالتدريب وتقويم أداء العاملين    ، البشرية
  :على النحو التالي

ويقصد بها تحديد احتياجات المنظمة من الموارد البـشرية كمـاً           : تخطيط الموارد البشرية   -
 .)32: 2010، أبو شيخة( ونوعاً

 والمهـارات  الوظيفة واجبات تحديد في المستخدم اإلجراء هو: ئفتحليل وتوصيف الوظا -
 ).Dissler, 2003: 108( يشغلها من في توافرها الواجب
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 عمليـات  اسـتمرار  لضمان المطلوبة البشرية الموارد على الحصول يتضمنو: االستقطاب -
 المنظمـة  داخل للعمل المناسبين المؤهلين األفراد عن البحث عمليات يشمل وهذا المنظمة،

 حدوث توقع أو ياًحال عمل شواغر وجود نتيجة للمنظمة عمل بطلبات يتقدموا أن يتوقع والذين

   ). :125Denisi & Griffin, 2001 (المستقبل في الشواغر هذه مثل
 المطلوبـة  المـؤهالت  لديهم تتوفر الذين األفراد انتقاء عملية :تعيينالو ختياروضع نظام اال -

 .)Mondy & Noe, 2005: 162 (معينة فوظائ لشغل والمناسبة

 .أي تحديد قيمة كل وظيفة وأهميتها النسبية وتحديد أجرها: تصميم نظام األجور -

، أبـو شـيخة   ( ويقصد بهذه المهمة منح مقابل عادل لألداء المتميـز        : تصميم نظم الحوافز   -
2010 :33.( 

 االيجابية واالتجاهات رفوالمعا المهارات العاملين اكتساب عملية :العاملين وتطوير تدريب -

 األداء تحـسين  أو الحـالي  األداء في االنحرافات تصحيح في للمساهمة بوظائفهم المرتبطة

 ).45:  2003 عباس،(ي المستقبل

 بـين  مقارنـة  وهي ، العمل لفرق أو للفرد المهمات أداء وتقييم لمراجعة نظام  :األداء تقييم -
  ).Mondy & Noe, 2005: 252 (المفترضو المطلوب واألداء الحقيقي األداء مستوى

 .)33: 2010، أبو شيخة( وضع نظم الترقية والنقل -

 فـي  للعاملين واالجتماعية اإلنسانية الحاجات لتوفير المصممة السياسات هيو :العمل عالقة -

 وبـين  وبيـنهم  جهة من اإلدارة وبين بينهم السلمية والتفاعالت االتصاالت وإقامة المنظمة،

 ).46:  2003 عباس، (األخرى الجهة من لعماليةا النقابات

وتعني وضع نظم السالمة المهنية والرعاية الصحية واالجتماعيـة  : صيانة ورعاية العاملين   -
 .)33: 2010، أبو شيخة( للعاملين

وتحديـد أنـواع العقوبـات      ، أي وضع قواعد النظام والسلوك في المنظمـة       : حفظ النظام  -
 .)33: 2010، أبو شيخة( الفة هذه القواعدوالجزاءات التي تترتب على مخ

وتعني الخدمات والتأمينات المختلفة والبرامج االجتماعية والترفيهية       : تقديم خدمات للعاملين   -
 .)34: 2010، أبو شيخة( والتسهيالت التعليمية

 مـن  الفرد يتقدم خاللها من والتي مستمرة عملية عبارة عن وهو: تخطيط المسار الوظيفي -
 والقضايا الخصائص من بمجموعة مرحلة كل فيها تتميز التي المراحل من وعةمجم خالل

  ).309: 2001حسن، ( والمهام المشاكل أو
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  :مما تقدم يالحظ أن أنشطة الموارد البشرية تتوزع على أربع محاور 
ويتضمن تخطيط الموارد البشرية وتحليل وتصميم      : الحصول على الموارد البشرية   / المحور األول 

 .وظائف واالختيار واالنتقاءال

 .مكافأة الموارد البشرية والتعويض وخدمات الموظف/ المحور الثاني

ويتضمن التدريب والتنمية وتخطيط وتنمية السلك الوظيفي       : تنمية الموارد البشرية  / المحور الثالث 
 .وانضباط العاملين

لية والمساومات الجماعية والسالمة ويتضمن العالقات العما: صيانة الموارد البشرية/ المحور الرابع
 ).34: 2010، أبو شيخة( المهنية

   التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية6.1.2
هـذه   صاحبت وقد الحاضر، وقتنا في المختلفة العمل مجاالت في التغيرات من كثير حدثت لقد
مـن   العـاملين  اتجاه أهدافها تحقيقل البشرية الموارد إدارة أمام والعقبات التحديات من كثير التغيرات

 ):108-103:  2000 الباقي، عبد( التحديات هذه ومن أخرى، ناحية من المنظمة واتجاه ناحية

 .الحديثة التكنولوجيا على االعتماد زيادة .1

 .العاملة القوى تركيب في التغيرات .2

 .البشرية الموارد إدارة في المعلومات نظم .3

 .واالتجاهات القيم تغير .4

 .للعاملين المادي والتعويض دالعائ .5

 .العاملة القوى حجم زيادة .6
 .الحكومية واللوائح التشريعات .7

 .المتخصصين الموظفين أعداد ونمو تزايد .8

 .بفاعلية األداء تقييم على المختلفة اإلدارات في التنفيذيين المديرين قدرة عدم .9

 .والربحية اإلنتاجية عن البشرية الموارد إدارة مسئولية تزايد .10

 .العمل عالقات وتعقد المنظمات حجم ادةزي .11

 .اليدوية األعمال في تناقص مع الذهنية الوظائف عدد تزايد .12

 .العاملين قدرات وتطوير تنمية إلى المتزايدة الحاجة .13
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على  تنطوي قد اليوم المعاصرةالموارد البشرية  إدارة التحديات التي تواجهأن  الباحثة ترىو
، تحديات اقتصادية: في ثالث مجموعات الباحثة هاتلخصو  ،معاً الثنينا أو دولية، أو محلية متغيرات

  .وتحديات تكنولوجية، تحديات بشرية
  البشرية الموارد إدارة في الحديثة  االتجاهات7.1.2

 فـي  إتباعها ينبغي التي اإلجراءات من جملة هناك السابق ذكرها، للتحديات االستجابة بقصد
 يلي فيما إيجازها يمكن والتي المورد هذا من أكبر االستفادة بشكل يمكن البشرية، حتى الموارد إدارة

 ):404-400: 2002، نصر اهللا(

 .أفضل عمل ظروف إيجاد .1

، العمالـة  نقص مشاكل حلفي  منهم االستفادة يمكن حيث :الموظفين لقدامى الفاعل التوظيف .2
 همواتجاهـات  هماستعداداتوكون ، اكتسبوها التي للخبرة اًنظر المنظمات تطوير في مإسهامهو

باإلضـافة إلـى   ، المادية التركيز على دون التحدي ظروف في العمل تقبل في إيجابية أكثر
 .الحديثين من أكثر العمل بأخالقيات لتزامهما

 .المنظمات في أكبر بشكل للنساء المساواة توفير  .3

 .التدريب خالل من العاملين مهارات تطوير إلى الحاجة .4

 .البشرية الموارد إدارة لنشاطات اإلستراتيجي التخطيط على التركيز مواصلة .5

 وتكنولوجيـا  الحاسـوب  اسـتخدام  نحـو  واالتجاه البشرية الموارد معلومات نظام استخدام .6

  .المعلومات

 :يلي ما وفق البيئية والتحديات المنافسة ومواجهة والبقاء للنمو وذلك التميز على التركيز .7
 .السلطات وتفويض والجودة للعمالء، ماتالخد وتحسين المنتجات تطوير -

 .القرار اتخاذ في العاملين مشاركة زيادة -

 .والحوافز المنافع تحسين -

 .الوظيفي االستقرار توفير -

 .اإلدارة مجالس في العاملين تمثيل -

 .فاعلية أكثر بطرق العاملين أداء تقييم -

 .الوظيفية حياتهم طيلة لألفراد مستمر تدريب توفير -
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  المعلومات األساسية للمورد البشري في عصر ارات المه8.1.2
 النظر وجهة غيرت األعمال، عالم في المعلومات تكنولوجيا أحدثتها التي الجذرية التحوالت إن

 المهـارات  فـإن  الحال وبطبيعة المهام، بها تؤدى التي والطرق واألساليب المفاهيم العديد من تجاه

 .واإلمكانـات  الوسائل في التحول لهذا استجابة كذلك تتغير وفس المهام لتأدية هذه الالزمة البشرية
 تختلف  جديدة عاملة قوة إلى تحتاج جعلها المعلومات، مثالً على تكنولوجيا الصناعية الشركات فاعتماد
   .)163: 2001، عباس( جذرياً

فال ، لبشريةوترى الباحثة أنه استجابةً لتلك التحوالت المستمرة التي تواجهها إدارة الموارد ا           
بد أن تولي عنايةً خاصة بالمورد البشري من خالل تعزيز مهاراته البشرية والعمل على تطويرهـا    

 تبعـاً  متغيرة بل ثابتة ليست البشرية فالمهارات، الحديثةفي ضوء ما تفرضه متطلبات التكنولوجيا 

  .العمل الحتياجات
  وزيادة HRM عمليات كفاءة زيادة لىع يعمل البشرية الموارد إدارة مع التكنولوجيا دمج إن

 المطلوبة والمهارات العمل إجراءات تغيير إلى باإلضافة ، بينهم االتصال وعمليات الموظفين تفاعل

  .) Parry & others, 2007: 1( المنظمة أفراد كافة لدى أو البشرية الموارد إدارة لدى سواء
، افرها في الموارد البشرية المميزةالصفات التي يجب توبدقة حدد يأن واستطاع السلمي 

  :وهي
أن يتوافر للمنظمة موارد بشرية نادرة المهارات والقدرات ال يمكن للمنافسين الحصول على   -

 .مثلها

أن تكون الموارد البشرية قادرة على إنتاج القيم من خالل التنظيم الغير مسبوق وتجانس   -
 .وتكامل المهارات والخبرات

فسين تقليد الموارد البشرية المتميزة سواء بالتدريب والتأهيل أو السحب أن يصعب على المنا  -
ولعل ما ، من المنظمة فتكون الموارد البشرية مصدر القدرة التنافسية األعلى غير قابلة للتقليد

، السلمي(يذكر عن الموارد البشرية في اليابان هي نوع من الموارد التي يصعب تقليدها 
2001 :113.(  
 أساسية مهارات سبع بتحديد لها سمحت بدراسة األمريكية إدارة العمل قامت الصدد اهذ في و

واستطاع زيتون أن يلخص  .والمعلومات المعرفة في عصر للنجاح فيه تتوفر أن العامل للفرد ينبغي
  . في سبع مجموعاتالمهاراتهذه 
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 علـى  قـادرين  يكونوا نأ العاملين األفراد على يجب حيث :)العمل(األفعال والناقد التفكير -
 وتطبيقهـا،  الحلول ووضع والتحليل البحث في المتاحة األدوات واستخدام تعريف المشكالت

 المحتوى لفهم باإلضافة  بطريقة انسيابيةالمستمرة المتغيرات مع وتطوير الحلول النتائج وتقييم

 .الدراسة فيه يتم الذي للمجال المعرفي

 جديـدة  لحلول للوصول مهارتنا تساعدنا أن يجب وماتوالمعل المعرفة عصر في: اإلبداع -
  .األفكار وتناقل لالتصال جديدة طرق وخلق جديدة، منتجات وإنتاج القديمة للمشكالت

 العمـل  مهارات وستكون المعقدة المشكالت لحل الوحيد السبيل هو الجماعي العمل: التعاون -
 النمـوذج  فـإن  وعليه. علوماتوالم المعرفة عصر في للعمل الفيصل العامل هي الجماعي
 في فيه، فرد كل يستطيع متكامل عمل فريق تشكيل هو العاملة القوى إدارة في اليوم المعتمد

 وإنمـا  بهـا  عمل التي للمرحلة بالنسبة فقط ليس واقتراحاته مالحظاته يبدي أن مرحلة أي
 . ضاًأي األخرى للمراحل بالنسبة

 بالحـدود  يعتـرف  ال متفتح عالم في تعمل أصبحت ليوما اإلدارة نإ: الثقافية التدخالت فهم -
األعمال  ظمات منخصائص أهم أحد يمثل أصبح اليوم البشري فالتنوع والمكانية، الجغرافية

 .والمعرفي الثقافي ختالفالا حاجز لعبور العاملون األفراد سيحتاج لذا ،اليوم
 المجـاالت،  مـن  العديـد  في الةالفع االتصاالت إتقان إلى اليوم العاملون سيحتاج: االتصال -

 المستطاع، قدر على وكفاءة بفعالية الرسالة لتوصيل المناسبة االتصال طريقة  تحديدوكذلك
 .إلخ...إلكتروني بريد عادي، بريد انترنت، كتب، تقارير، بين ما ختيارالل سيضطرون حيث

 الجهل تخطي قطف  ليس والمعلومات المعرفة عصر في فرد كل سيحتاج: استخدام الكمبيوتر -
 أو االلكترونيـة  الطالقـة  من العالية المستويات على والتعرف االنطالق وإنما الكمبيوتري،

 المهـام  إلنجـاز  الكمبيـوتر  استخدام على القائمة األدوات استخدام على القدرة مع الرقمية،

 .النجاح وتحقيق

فـي   أنفسهم على عتماداال العمال على أصبح: النفس على االعتماد تعلم والوظيفي المستقبل -
 وهـذا  الوظيفي، األمن وتحقيق العملية، الحياة في للنجاح وذلك المطلوبة، المهارات اكتساب

 اآلن الشبكة فعلى المجال، هذا في تسهيالت من المعلومات أتاحته تكنولوجيا لما نتيجة طبيعية

 الحاجـة،  حـسب  مصممة تكوينية برامج طريق الكفاءات عن وتطوير لتنمية هائلة فرص

-145: 2002، زيتون( طوال الحياة المستمر والتطوير بالتعلم سمحت الحديثة فالتكنولوجيا
149(. 
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  )2.2( جدول
  المعلومات لعصر األساسية  المهارات

  المكونـات  المهارات السبـع
  المشروع إدارة التحليل، البحث، المشكالت، حل  )العمل(واألفعال الناقد التفكير
  حول تصميم جديدة، معرفة خلق  اإلبداع
  الرضا التراضي،  التعاون

  المختلفة األجناس بين تتداخل التنظيمية والثقافات المعرفة  الثقافية التدخالت فهم
  اإلعالم لوسائل الفعال واالستخدام إتقان الصناعة  االتصال

 بالمعرفة الخاصة االلكترونية لألدوات الفعال االستخدام  استخدام الكمبيوتر

  لمعلوماتوا
 االعتماد وتعلم الوظيفي المستقبل

  النفس على
مدى  والتعليم المهني المستقبل تعريف وإعادة التغيير في التحكم
  الحياة طول

 المعلومـات  عـصر  فـي  التعليم تكنولوجية -2002، الحميد عبد كمال ، زيتون :المصدر

 .145: مصر القاهرة، للنشر والتوزيع والطباعة، الكتب عالم .واالتصال
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  مقدمة 1.2.2

وعصر ، وعصر التغير المتسارع، يةإن العصر الذي نعيشه هو عصر الثورة التكنولوج
إن الثورة . وعصر تغيير األهمية النسبية لقوى وعالقات اإلنتاج، االنفتاح الثقافي الحضاري العالمي

المعلوماتية التي هي من أهم خواص القرن الذي نعيش فيه هي ثورة تعتمد على المعرفة العلمية 
ويقدر خبراء الدراسات المستقبلية . بمعدالت سريعةالمتقدمة واالستخدام األمثل للمعلومات المتدفقة 

أن حجم المعرفة سيتضاعف كل سبع سنوات أي أن حجم التراكم من هذه المعرفة خالل السنوات 
 .القادمة ستكون مساوية أو تزيد على ما تراكم من معرفة إنسانية منذ بدء التاريخ البشري المسجل

ذلك أن حالة . والتميز في كل ميادين الحياة،  والنماء،لذا تسعى المجتمعات جاهدة نحو التطوير
الحراك العلمي والتكنولوجي التي تأخذ مدى واسعاً في العصر تفرض على الجميع أفراداً ومؤسسات 

  ).24-23: 2007،الهاشمي والعزاوي( ومجتمعات االنخراط في خضم هذا الحراك
 للتقدم، وهي ال تقل أهمية  أساسيةًامةً وطنية، ودع أو ثروةًالشك أن المعلومات تعد صناعةًو

وأصبح معيار القوة للدول في الوقت الراهن هو قدرتها . عن الموارد األخرى الطبيعية والبشرية
ولذا فقد تزايد اهتمام الدول المتقدمة باستثمار هذه الثروة . على التفوق في مجال التصنيع المعلوماتي

لتنمية، وعملت جاهدة على تبني مؤسسات المعلومات التي  نحو تحقيق متطلبات اباعتبارها وسيلة
أخذت على عاتقها مسؤولية تجهيز المعرفة، وتوفير المصادر الحديثة، وتصميم قواعد المعلومات، 
واستخدام التقنيات الحديثة، وتزويدها بالمتخصصين القادرين على توظيف تلك التقنيات لصالح 

  ).65: 2010، السالم( المجتمع

  المعلومات لعصر التاريخي التطور 2.2.2
  :يقسم العلماء المسيرة البشرية إلى ثالث مراحل أساسية هي

  مرحلة عصر الزراعة: أوالً
تعتبر هذه المرحلة أبسط وأول المراحل التي عرفها اإلنسان خالل سعيه المستمر إلشـباع              

وبالتالي كانت ، ده العضليوجه، حيث اعتمد على الخيرات الطبيعية التي توفرها له األرض، حاجاته
مـن ال يملـك   ف. وكانت قيمة الفرد تقاس بمقدار ما يملكه من أرض زراعية      ، السيطرة فيه لإلقطاع  

ضف إلى ذلك اعتماد المجتمع على      ، يعتبر أجيراً ويعامل كملكية خاصة لصاحب األرض الزراعية       
   .والجهد البشريالماء والحيوانات ، الموارد األولية والطاقة الطبيعية مثل الريح
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  :وعليه يمكن ذكر أهم خصائص هذه الفترة على النحو التالي
 .االعتماد على األرض والخيرات الطبيعية كمورد أساسي -

 .االعتماد على الجهد العضلي لإلنسان -

عبـد  ( طبيعة األنشطة الممارسة بسيطة المهارات وتتطلب الجهد البشري الكبيـر          -
  ).19 :2000، الهادي

  لة عصر الصناعةمرح: ثانياً
والتي بدأت منذ اكتشاف اآللة البخارية التي       ، تعد هذه المرحلة نقلة نوعية في الحياة البشرية       

وبهذا أصبحت التكنولوجيا هي الموضوع الرئيس بدايـة مـن الثـورة            ، حلت مكان الجهد العضلي   
  ).79: 2001، الخزامي( الصناعية فكان الهدف هو الوصول إلى كفاءة اآلالت

أنه خالل هذه الفترة كان المدخل التكنولوجي هو المسيطر علـى  Peter Drucker  ووضح
 F.w(وكان الرائـد لهـذا التوجـه    . أي تطبيق العلم والمعرفة في أداء األعمال، األعمال والفكر

Taylor (  وهو أول من طبق المعرفة في دراسـة        ، في مصنع الصلب آنئذٍ    كبير العمال    1881سنة
  ).11: 2010، العتيبي( ملوتحليل هندسة الع

  :وأهم ما يميز هذه المرحلة
 .االعتماد على الجهد الميكانيكي في تنفيذ األنشطة -

 ).المنهج العلمي(تطبيق المعرفة والعلوم في األعمال  -

 .بداية االهتمام بالمعرفة كعنصر أساسي لإلنتاجية -

  مرحلة عصر المعلومات: ثالثاً
وذلك بداية من النصف الثاني من ، لبشرية من تطورتعتبر هذه المرحلة أحدث ما عاشته ا 

وهي الفترة التي يعتمد المجتمع فيها للتطور علـى المعلومـات           ، القرن العشرين حتى يومنا هذا    
وما تتيحه من فـرص الكتـساب      ، وذلك باالستغالل الرشيد لتكنولوجيا المعلومات    ، بشكل أساسي 

  .واستغالل المعلومات لتوليد المعرفة
ولكن لم تأخذ حظها    ، بل كانت موجودة طوال تاريخ البشرية     ، رحلة لم تنشأ فجأة   فهذه الم 

الفترة التي نعيشها هي فترة بداية مجتمع المعلومات فلم تعد األرض هي ف. من الرعاية إال مؤخراً
، في المجتمع الصناعي  عليه الحال   ولم يعد رأس المال هو قوام المجتمع كما كان          ، قوام المجتمع 

  ).13: 2000، عبد الهادي( صبحت المعلومات هي قوام المجتمع المعاصروإنما أ
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  : به منتتميزولقد شاع وصف هذه المرحلة بعصر المعلومات نظراً لما 
سيطرة المعلومات على مختلف مجاالت الحياة وبروز صناعة المعلومات باعتبارها الركيزة            -

  .األساسية في بناء االقتصاد القوي
 .عتبارها الجانب األهم في النشاط االقتصاديبروز الخدمات با -

 .بروز األنشطة الفكرية في تأثيرها الواضح على منظمات األعمال -

 .تزايد جرعة المعلومات في تكوين السلع والخدمات -

االستثمار المكثف لنتاج الفكر اإلنساني المتمثل في البحوث والدراسات والتحليالت الفكريـة             -
 .مختلف آليات معالجة متطلبات الحياةوالمبتكرات المستحدثة في 

 .االستثمار المكثف لتقنيات الحاسب اآللي واالتصاالت وااللكترونيات -

 .التطوير المتسارع في المكونات البرمجية وتيسير التعامل بالحاسب اآللي -

وارتباط إنتاجها بالمستخدمين لها في شـبكات محليـة         ، اإلنتاج الكبير المتسارع للمعلومات    -
   ). 53: 2001، السلمي(ة وعالمية هي في ذاتها متشابكة وإقليمي

 تكنولوجيا المعلومات المعرفة ومفهوم 3.2.2

فضالً عن أنها مصدر من     ، والنهوض بها ، تعد المعرفة دعامةً رئيسيةً من دعائم تقدم األمم       
والباعـث علـى الحـراك الفكـري        ، بل إنها المصدر الحقيقي للقـوة     ، مصادر القوة في المجتمع   

، حيث أصبحت مورداً اقتصادياً مهمـاً     ، "عصر المعرفة "ويطلق على العصر الحاضر   . واالجتماعي
فإن ، وإذا كان لكل عصر ثروته    ، ودعامةً للتقدم في مختلف مجاالت الحياة     ، ومصدراً للدخل الوطني  

  ).47: 2010، السالم( المعرفة هي ثروة هذا العصر
فقد ال يكون من الحكمة الحديث عن       ، لمعلوماتوحيث أن الدراسة الحالية تستهدف صناعة ا      
  .هذا النمط من الصناعة الحيوية بمعزل عن المعرفة

 إلى أن المعرفة تشكل أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة Hendeson  و  Harrisيشير 
 ثم إلى  Information ثم إلى معلومات Data وتدرج إلى بياناتSignalsمتكاملة تبدأ باإلشارات 

  ).Wisdom )Harris & Hendeson, 1999: 92  ثم إلى حكمة Knowledgeةمعرف
وتتفق الباحثة مع العلول في أن المعرفة الفاعلة والسليمة والكافية هـي جـوهر الحكمـة                

 المعرفة، المعلومات، البيانات: البد التمييز بين المصطلحات الثالثة    كان  من هنا   ، واإلبداع واالبتكار 
  ).28: 2011، العلول(
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  : المعرفة، المعلومات، مفهوم البيانات
  :Dataالبيانات 

 أو اآلراء أو أو اإلشـارات  الرسـائل  أو الحقـائق  مـن  مجموعةتعرف البيانات على أنها 

  ).29: 2002، المغربي( االتجاهات
لها ف ليس حروأنها عبارة عن أرقام أو حقائق أو  بLaudon and Laudon هابينما يعرف
 .)Laudon & Laudon, 2000: 9 (ء عملية المعالجة عليها واالستفادة منهامعنى إال بعد إجرا

أو ، أو حـروف ، قد تكون أرقام، كالخام تأخذ عدة أش ي إال مواده ماأنها  الباحثة البيانات عرفوت
أو جمل ال معنى لها إال إذا تمت عمليـات معالجتهـا باسـتخدام البرمجيـات                ، أو إشارات ، رموز

  .كون فيما بعد البنية األساسية للمعلوماتلت، المخصصة لذلك
  :Informationالمعلومات 

 معين، هدف بغرض تحقيق معالجتها تمت بيانات عن عرف المغربي المعلومات بأنها عبارة

  ).29: 2002، المغربي( القرار اتخاذ إلى يقود
 والمنسقة مةالمنظ البيانات من بأنها مجموعة) 36: 2005، قنديلجي والجنابي( عرفها بينما 

 تمكـن  والمفـاهيم،  األفكار من متجانسة وتركيبة خاص، تعطي معنى بحيث مناسبة، توليفية بطريقة

  .واكتشافها المعرفة إلى الوصول منها في االستفادة من اإلنسان
 كافـة  الحاليـة فـي   أيامنا في إستراتيجياً دوراً تلعب الباحثة أن المعلومات أصبحت ترىو

 المـورد  هذا في تتحكم التي تلك هي الحديثة الناجحة للتنظيمات الجديد فالشكل واألنشطة، المجاالت

    .المستمر واإلبداع بالتطوير لها تسمح بحيث
  :Knowledgeالمعرفة 

مزيج من الخبرات، المهـارات، القـدرات، و المعلومـات الـسياقية          عرفت المعرفة بأنها    
  ).26: 2005، نجم( المتراكمة لدى العاملين والمنظمة

 العلمي والتفكير البحث حصيلة من الناتج الرصيد كما عرفت المعرفة لدى المغربي بأنها ذلك

 عبر لإلنسان الفكري أشكال اإلنتاج من وغيرها المشروعات االبتكارية، تطوير و الميدانية والدراسات

  ).182: 2002، المغربي( الزمن
 في وجهات النظر بالنسبة لمفهوم المعلومات       اًتتفاووجد  فنالحظ أنه أ   السالم   رأيأما بالنسبة ل  

والمعرفة، ومع أن كل باحث ينظر إلى القضية من زاوية مختلفة إال أن أي مجتمع لكي يوصف بأنه 
  .غي أن تتوافر فيه مجموعة متطلباتمجتمع معلومات أو معرفة ينب
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 :المتطلبات الواجب توافرها في المجتمع لكي يوصف بأنه مجتمع معلومات
 تتمثل في توافر الحد األدنى للبنية التحتية والتخاطب اإللكتروني من خـالل             :تطلبات تقنية م §

  .اإلنترنت وغيرها من الشبكات
تتمثل في تغيير أنماط سلوك الناس بالشكل الذي يتناسب مع متطلبـات            : متطلبات اجتماعية  §

  .يم اإللكترونيالبيئة اإللكترونية الجديدة لتقبل فكرة الحكومة اإللكترونية والتعل
تتمثل في انتشار ظاهرة العولمة التي تجعل العالم قرية واحدة، وتقضي على : متطلبات ثقافية §

      ).108: 2008السالم، ( ، وتسهل انسياب الثقافة والتجارة واالقتصاد الجغرافيةالحواجز
ـ ، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن هناك من تناول المعرفة من منظـور ثنـائي                د وضـح   فق
)Nonake & Takeuchi, 1995: 59 ( أن توليد المعرفة ينتج من زاوية التفاعل بين نوعين من

 Explicit والمعرفـة الظـاهرة   Tacit Knowledgeالمعرفـة الـضمنية   : همـا ، المعرفة

Knowledge . وقد ميز)Daft, 2001: 259 (ًفعرف ، بينهما وأعطى لكل منهما مفهوماً مختلفا
ة على أنها المعرفة الرسمية والمنظمة والتي يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها إلـى             المعرفة الظاهر 

والتي تشير إلى ما له صلة بالمعرفة حول موضوع ، اآلخرين بواسطة الوثائق واإلرشادات العامة
أما المعرفة الضمنية فعرفها على أنها المعرفة التي تعتمد على الخبرة . Knowing aboutمعين 

القواعد االستداللية والحدس والحكم الشخصي وعادةً ما يصعب وضعها في رموز أو   الشخصية و 
  ).Know how(والتي تشير إلى ما له صلة بمعرفة أي كيف ، كلمات

  )1.2(شكل            
  العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة           

 

 اإلدارية المعلومات  نظم-2005القادر،  عبد الدين عالء الجنابي، براهيم وإ عامر قنديلجي،: المصدر

 .37: األردن، عمان ،1ط  ، التوزيع و للنشر المسيرة دار .المعلومات و تكنولوجيا

 بيانـات معلومـات معرفـة

/ خدمـات / قرارات
 منتجـات

مصادر من داخل 
 وخارج المنظمة

وسائل وتكنولوجيا 
 معلومات واتصاالت

معالجة بواسطة 
 الحاسوب
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نـشر  تحليل و معالجة و تخزين و و أن تقوم بجمع تستطيع ال الباحثة أن أي منظمة رىتو
 أهميـة  تبرز من هنا ،والمتطورة الحديثة التقنياتو األساليب وافربدون ت منها واالستفادة المعلومات

المنظمات، وترى الباحثة في هذا السياق أنه البد مـن توضـيح مفهـوم     في المعلومات تكنولوجيا
الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة المعلومات والتي تشكل محـور الدراسـة            ، تكنولوجيا المعلومات 

  .الحالية
  علوماتتكنولوجيا الم

  :التكنولوجيا مفهوم
 "."Technology والتكنولوجيا  "Technique"يجب التمييز بين التقنية

 خـاص  تجميـع  طريـق  عـن  مجـسد  فعـل  أو وسيلة، طريقة، التصرف، كيفية  هي:التقنية §

 األولية بتحويل و تحويل فقط للمواد تسمح و التي  ) الخ يد عاملة، حركة معرفة، مورد،(لعناصر

 النهـائي  شكلها اتخاذ بغية ما بميدان الخاصة المعرفة عناصر مزج على تعمل فالتقنية ج،منت إلى

 ).2007،  وآخرونداودي( كمنتج
 أي عملية، حالة إلى معرفية نظرية حالة من العلمية الفكرة تحويل عملية اهب يقصد :التكنولوجيا §

 أداء في اإلنسان يستخدمها ل،ووسائ أدوات أو أجهزة، أو معدات، أو إنتاجية، سلعة إلى تحويلها
 والمجتمع للفرد خدمة تقدم أن على قادرة والمعدات اآلالت تلك تصبح بحيث ما وظيفة أو ما عمل

  ). 49: 2005، الجاسم( العملي الواقع صعيد على سواء حد على والدولة
ية لم تحض تكنولوجيا المعلومات بتعريف موحد، بل تعددت هذه التعاريف وتنوعت تبعا لرؤ

استعمال التكنولوجيـا الحديثـة للقيـام     بأنها   المعلومات   اتكنولوجي العتيبي   تفقد عرف كل واحد لها،    
بالتقاط ومعالجة، وتخزين واسترجاع، وإيصال المعلومات سواء في شكل معطيات رقمية، نـص،             

  .)27: 2010 ،العتيبي( صوت أو صورة
 اإلنسان استخدمها التي والوسائل ألساليبوا والمعدات األجهزة تلك الجاسم بأنها ابينما عرفه

 وكـذلك  والرقمية، والمصورة، الصوتية المعلومات على الحصول في مستقبالً يستخدمها أن يمكن و
 وعرضها واسترجاعها وحيازتها وتخزينها وترتيبها وتنظيمها تسجيلها حيث من المعلومات تلك معالجة

 و التخـزين  تكنولوجيـا  علـى  وتـشمل  لطالبيها، بالمناس الوقت في وتوصيلها وبثها واستنساخها
  ).49: 2005، الجاسم( االتصاالت تكنولوجيا و االسترجاع

: تعريف واحد وشامل لتكنولوجيا المعلومـات  السابقة التعاريف خالل من الباحثة تستخلص
 معالجة وجياتكنول بين التكنولوجي والتي نتجت بفعل التالحم، التكنولوجيا الحديثة حقول من حقل بأنها
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 والبـث  التخـزين،  ،الجمـع، المعالجـة  ، االسـتقطاب : االتصال ألغراض المعلومات وتكنولوجيا
   .رمز أو، صورة، صوت، نص شكل في وجدت سواء ،مهما اختلفت صورها، للمعلومات

  خصائص تكنولوجيا المعلومات
 وعـة مـن   بمجم  المعلومات عن غيرها من التكنولوجيات األخـرى       ا لقد تميزت تكنولوجي  

  :)31-30: 2006  ،رايس( الخواص أهمها
 .متجاوزة) إلكترونياً(  جعلت كل األماكنافالتكنولوجي: تقليص الوقت §

 المخزنـة   من المعلومـات    هائالً تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجماً     : المكان تقليص §
 .سهولةبوالتي يمكن الوصول إليها 

 .لتفاعل بين الباحث والنظامنتيجة ل: اقتسام المهام الفكرية مع اآللة §

 .أرخص، وتلك هي وتيرة تطور منتجات تكنولوجيا المعلومات وبمعنى آخر، أسرع: النمنمة §

 المعلومات هو تطوير المعرفة وتقويـة فـرص         اأهم ما يميز تكنولوجي   : الذكاء االصطناعي  §
 .عملية اإلنتاج تكوين المستخدمين من أجل الشمولية والتحكم في

المعلومات من   تتوحد مجموعة التجهيزات المستندة على تكنولوجيا     : التصالتكوين شبكات ا   §
 .أجل تشكيل شبكات االتصال

 .أي أن المستعمل لهذه التكنولوجيا يمكن أن يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت :التفاعلية §

 . وتعني إمكانية استقبال الرسالة في أي وقت يناسب المستخدم:الالتزامنية §

 .وهي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :الالمركزية §

 وتعني إمكانية الربط بين األجهزة االتصالية المتنوعة الصنع، بغض النظر           :قابلية التوصيل  §
 .عن الشركة أو البلد الذي تم فيه الصنع

 .ته أي أنه يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقال:قابلية التحرك والحركية §

 وهي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخر، كتحويل الرسالة المسموعة :قابلية التحويل §
 .إلى رسالة مطبوعة أو مقروءة مع إمكانية التحكم في نظام االتصال

 .من العالم كثر مساحات غير محدودة للتوسع لتشمل أكثر فأتها وهو قابلي:الشيوع واالنتشار §

  المعلومات  مجتمع4.2.2
 المعلومات بأنه جميع األنشطة والموارد والتدابير والممارسـات المرتبطـة   مجتمع عرف

اخـتالف   علـى  البحث أنشطة المعلومات إنتاج ويشمل واستثماراً، وتنظيماً ونشراً إنتاجاً بالمعلومات
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 التعليمية األهداف لخدمة الموجهة والتأليف اإلبداعية الجهود أيضا يشمل كما .مجاالتها وتنوع مناهجها
 ).276-275: 2003، عبد اهللا وعثمان( والتثقيفية والتطبيقية

 عبد الهادي حصر مجموعة من التعريفات لتقرب مفهـوم مجتمـع المعلومـات              واستطاع
  :وطبيعته إلى الذهن، وذلك على النحو التالي

المعلومات هي القوة الدافعـة     أن  التحول من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي، حيث          §
 .راد والمسيطرة على المجتمعلألف

اختزانها أو معالجتها    جمعها أو  المجتمع الذي ينشغل معظم أفراده بإنتاج المعلومات أو        §
 .أو توزيعها

المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصفة رئيسة على المعلومـات والحاسـبات وشـبكات          §
 .االتصال التي تعمل على تجهيز المعلومات ومعالجتها وتسويقها

الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه للحيـاة االقتـصادية واالجتماعيـة            المجتمع   §
 .والثقافية والسياسية

المجتمع الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على المعلومات الوفيرة بصفتها موردا اسـتثماريا             §
، عبد الهـادي (وسلعة إستراتيجية وخدمة ومصدرا للدخل القومي ومجاالً للقوى العاملة     

1999: 125.( 

  :تعريف منها زوايا لكل خمس خالل من المعلومات مجتمع) Webster, 1995 (وعرف
 مـن  كـل  وتالحـم  الحديثـة  الفنية االكتشافات على يركز الذي وهو: التكنولوجي التعريف .1

 .اآللية الحاسبات مع عن بعد االتصاالت

 .عامة صفةب االقتصاد في المعلومات دور على يركز الذي وهو :االقتصادي التعريف .2

 علـى  أساسـاً  تركز التي المعاصرة واألنشطة الوظائف إلى يشير حيث :الوظيفي التعريف .3

 .والمعلوماتية األنشطة المعرفية

 .الشبكات تطوير طريق عن األماكن على التركيز حيث :المكاني أو الشبكي التعريف .4

 اليومية حياتنا على مواإلعال االتصال أساليب تأثير مدى على التركيز حيث :الثقافي التعريف .5
 ).19: 2001، بدر وآخرون(

  أسباب نشوء مجتمع المعلومات 5.2.2
 ساهمت مجموعة من األسباب في ظهور وتطور مجتمع المعلومات يمكن إدراجها فيما يلي            

  .)19: 2000، عبد الهادي(
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يـة  مهد هذا التطور إلى ميالد عهد جديد تكون فيـه األهم     :التطور االقتصادي طويل األجل    §
 المـشاعة    من عصر  ابتداءلمورد المعلومات، فقد عرفت البنية االقتصادية تغيرات جذرية         

و الذي كان فيه اإلنسان يستغل خيرات الطبيعة دون أن يدخل عليهـا أي تغييـر،                 األولى
 بالعصر  الزراعي الذي اعتمد فيه على الطاقات الطبيعية و الجهد العضلي مروراً          فالعصر  

 بعصر المعلومـات و الـذي تحتـل فيـه           مد الطاقات المولدة وصوالً   الصناعي الذي اعت  
 .المعلومات و المعرفة األهمية القصوى

عرف النصف الثاني من القرن العشرين تطورات سريعة في المجال          : التطور التكنولوجي  §
إذ ساهمت  ،  التكنولوجي خصوصا بعد اختراع الكمبيوتر و إدماجه في كافة مجاالت الحياة          

 أنهـا  على النمو االقتصادي خاصة و     ا المعلومات و االتصاالت في التأثير ايجابياً      تكنولوجي
تها اتمتاز بإمكانية تطبيقها في نطاق واسع و في ظل ظروف مختلفة لتزايد المستمر إلمكاني             

  . تكاليفها تتجه نحو االنخفاض بصورة واضحةأن عن وخصائصها فضالً

تميز به عصر المعلومات ويشير مصطلح تفجير  و هي أهم حدث :ظاهرة تفجير المعلومات §
ـ المعلومات إلى اتساع المجال الذي تعمل فيه المعلومات          شمل كافـة مجـاالت النـشاط       لت

اإلنساني، حيث تحول نشاط المعلومات إلى صناعة المعلومات و بات لها سوق كبير ال يقل               
تطورات الحديثة التـي    لأهمية عن أسواق البترول والذهب، و تزايد المعلومات كان نتيجة ل          

شهدها العالم و بروز تخصصات جديدة و تدخل المعارف البشرية ونمو القـوة المنتجـة و        
  . بذلك ظاهرة االنفجارفالرصيد المعلوماتي ال يتقلص بل يتراكم مشكالً، المستهلكة كلها

   خصائص مجتمع المعلومات6.2.2
  وسـلعةً اً اسـتثماري اًبصفتها مورد علومات الوفيرة على الماًً أساسياًاعتماد مجتمع المعلوماتيعتمد 

كما يعتمد في تطـوره     . ومجاالً للقوى العاملة  ،  للدخل القومي  اًًومصدر، وخدمة متقدمة ، ستراتيجيةإ
يعتمد على التكنولوجيا الفكرية تلك التي  أي أنه، على المعلومات والحاسبات اآللية وشبكات االتصال

الشك أن مجتمع المعلومات يتميز بخصائص تجعلـه متميـزاً عـن            و،  وخدمات جديدة  تضم سلعاً 
  :وهذه الخصائص هي، المجتمعات األخرى

والـشركات علـى اسـتغالل       استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حيث تعمل المؤسسات       §
 .المعلومات واالنتفاع بها في زيادة كفاءتها

المعلومات بـشكل    ستخدم الناس يبحيث   ،االستخدام المتناهي للمعلومات بين الجمهور العام      §
 . مكثّف في أنشطتهم
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منـذ تـسعينيات القـرن       مهم من قطاعات االقتصاد    رابع ع كقطا ظهور قطاع المعلومات   §
 ).18-17: 2004، محي الدين( العشرين

  دور تكنولوجيا المعلومات في بناء مجتمع المعلومات 7.2.2
تكنولوجيا المعلومات واالتصال،   يقترن ظهور مفهوم مجتمع المعلومات مع تطور وازدهار         

الركيزة األساسية لبناء مجتمع المعلومات، فال يمكن أن نتصور وجـود مجتمـع              ولهذا تعد األخيرة  
تمـع، فمجتمـع   لمج فعالة ومتاحة لجميـع أفـراد ا  تواتصاال المعلومات بدون تكنولوجيا معلومات 

وغيرها، كما يتطلب كم هائل من      السرعة والكمية    المعلومات يتطلب وسائل اتصال فعالة من حيث      
مجتمـع المعلومـات، كالتنميـة       المعلومات تتداول بسرعة وبكميات كبيرة من اجل تحقيق أهداف        

 االقتصادية والبشرية والتعليم والتدريب وغيرها، كما يتطلب تنسيق واتصال دائـم ومـستمر بـين              
ر وبالتالي اتساع المعارف وتنوع     تمع من اجل التبادل المستمر للمعلومات واألفكا      المجمختلف أفراد   

 .)21: 2007، قلش( المهارات العلمية والفنية لألفراد الثقافات وارتفاع

 تعمل تكنولوجيا المعلومات واالتصال بنوعية عالية على تحقيق إمكانية هائلة للمساعدة          كما  
ة مـن خـالل     في تحسين تقديم الخدمات الجوهرية المطلوبة للوفاء بالحاجات اإلنـسانية األساسـي           

اإللكتروني والصحة اإللكترونية وكذلك األعمال التجارية اإللكترونية وغيـر          تطبيقات مثل التعليم  ال
للتكنولوجيـات الجديـدة، مثـل      اً  ويمكن أيض . واالتصاالت ذلك من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات    

تقريـر  ( علومات والمعـارف  بالنفاذ إلى الم   الشبكات الالسلكية، أن تساعد المناطق النائية في التمتع       
   ).2003، المؤتمر اإلقليمي لمنطقة آسيا

تسهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز نوعية التعليم والتعلم وتقاسم المعـارف    و
 تكون تكنولوجيا المعلومات واالتصال قد ساهمت في بناء مجتمع المعلومات من            ذاهبو ،معلوماتوال

 .)21: 2007، قلش(  وتقديم الدعم المعرفي لهماألشخاص ريب لكلخالل توفير التعليم والتد

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال بقيام سوق عالمية يمكن فيها الوصول إلى كـم             سمحتكما  
 عديدة للبلدان النامية للتعجيل بتنميتهـا       رصاًأيضاً ف وتتيح  . والخدمات كبير من المعلومات، والسلع،   

   .)2003، المعلومات لمجتمع العالمي القمة ؤتمرم( واالقتصادية االجتماعية
ترى الباحثة أن لتكنولوجيا المعلومـات دوراً       إدارة الموارد البشرية    وفي صدد حديثنا عن     

 أن تـأثير   الذي أكدWalker مع رأي  اتفقتوفي ذلك   ،  في عالم األعمال اليوم    هارئيسياً في تطوير  
لتحقيق  إذ تساعد التكنولوجيا المؤسسات، البشرية اليومالتكنولوجيا بات واضحاً على إدارة الموارد 

  :من خالل، وأهدافهم المستقبلية أعمالهم اليوم أهداف
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 .بشكل أكثر كفاءة العمال بتوزيع المدراءمساعدة  §
 .للتطوير والتدريب المالئم ضمان تلقى العمال §

 .اإلنتاجية بشأن كيفية زيادة رؤى جديدة تقديم §

 .بشكل أسرع المعلومات المطلوبة في الحصول على اءوالمدر الموظفين تمكين §

 .للموارد البشرية اإلدارية التكاليف الحد من §

  .)Walker, 2001: 10-11( موظف أفضل واختيار تقييم تقديم المساعدة في مجال §

  :في فلسطين مجتمع المعلومات 8.2.2
 بمشروع بدأ، ات مجتمع المعلوممفهوم تحقيق نحو متواضعة خطوات السلطة الوطنية خطت

 المتعلقـة  الحكومة خدمات لجميع البوابة الحكومية بناء في العمل يجري حيث االلكترونية الحكومة
 قواعد بين لتسهيل التخاطب الحكومية االلكترونية للمعامالت الحكومي الناقل ببناء والبدء ،بالمواطن
االلكترونيـة   التواقيـع  مـن  لكـل  ملالـشا  االلكترونية المعامالت قانون وإعداد ،المختلفة البيانات

 أمـن  وضـمان  للتواقيـع  االلكترونيـة  البطاقات إلصدار الفني واإلعداد ،االلكترونية والمراسالت
ويـسعى قطـاع    .الحكومي الحاسوب مركز مع الوطنية السلطة بعض مؤسسات ربط و المعلومات

 :تكنولوجيا المعلومات لتحقيق األهداف التالية

 .عالية كفاءة ذات مؤتمتة رةمتطو حكومية خدمات .1
 .الوطني االقتصاد تنمية في مساهم ومنتج متطور معلومات تكنولوجيا قطاع .2
 .المعلومات تكنولوجيا استخدام في واألمن الثقة توفر آمنة بيئة .3
 .المعلومات تكنولوجيا قطاع في لالستثمار مشجعة تمكينية بيئة .4
 .المعلومات تكنولوجيا لقطاع منظمة وقانونية تشريعية بيئة .5
 .فلسطين في المعلومات تكنولوجيا مستوى لتطوير ومؤهل مدرب مبدع جيل .6
 .العالمية الشبكة على وجودها ويعزز الفلسطينية الدولة إقامة خطة يدعم فلسطيني محتوى .7
 .الحياة مجاالت جميع يخدم عربي محتوى .8
  .معلوماتياً مثقف مجتمع .9

 :التالية والعقبات لالمشاك من يعاني زال ما القطاع هذا أن إال 
  .البيانات قواعد تعدد من عليه المترتبة والنتائج وغزة الضفة بين االنقسام استمرار §
 الـذي  األمر البيانات بقواعد المشاركة و بالربط تتعلق الوزارات قبل من جدية وجود عدم §

 .االلكترونية الحكومة بتطبيق الحكومية القرارات تحقيق في صعوبة إلى يؤدي
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 والخـدمات  والنمـاذج  الوثائق كافة لحوسبة والمعلومات للبيانات حكومي مركز نشاءإ عدم §
 .الحكومية

 الحكومي القطاع في للخدمات العمليات هندسة وإعادة اإلدارية اإلجراءات وتبسيط توحيد عدم §
-2011، فلـسطين  والبريد فـي  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الوطنية اإلستراتيجية(

2013(. 

 ناجحـة    أعمال ى الباحثة أنه بعد ضمان الدخول إلى مجتمع المعلومات يتوجب على أي منظمة            وتر
علـى جمـع المعلومـات وتنظيمهـا        ومتميزة في هذا المجتمع المعلوماتي أن تتمتع بمقدرة عالية          

والبد لها من التمتع بأهم خاصية لمجتمع       ،   لها ومعالجتها وإخراجها في قالب يخدم الفئات المستهدفة      
موضـوع  لسنتعرض في الجزء المتبقي من هذا المبحث         ".صناعة المعلومات "المعلومات أال وهي    
  .نتناوله من أهم أبعادهسوف صناعة المعلومات و

 المعلومات صناعة مفهوم 9.2.2
 تي في أي دولة من    االحيوية على الوعي المعلوم    تعد صناعة المعلومات من أهم المؤشرات     

 لى جمع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وإخراجهـا فـي      ع مم بمدى قدرتها  الدول، إذ يقاس تقدم األ    
افة األصعدة، وتتأكد أهمية هذه الصناعة في هذا العصر الـذي  ك قالب يخدم الفئات المستهدفة على

  أن اإلنسان حقـق تطـوراً  حيث مع حلول األلفية الثالثة يتضح جلياً) المعلومات عصر(يطلق عليه 
وتزداد  غيرة،ص، حتى أصبح العالم أشبه ما يكون قرية واالتصالقنية والمعلومات مجال الت هائال في

بشكل يلبي   وتسويقها يوم بعد يوم الحاجة إلى التوظيف األمثل للمعلومة من خالل إنتاجها وتجهيزها           
  .احتياجات المستفيدين

ة شكلت  صناعة المعلومات مصطلح واسع وكبير ينطوي تحت جنباته مفاهيم اقتصادية حديث          
ثورة عارمة في مجال االقتصاد والمال، ومن هذه المفاهيم اقتصاد المعلومات أو اقتصاد المعرفـة               

وأصبحت صناعة المعلومات مـورداً     . وصناعة البرمجيات ومدن اإلنترنت والقرى الذكية وغيرها      
ة جديدة لقطـاع    اقتصادياً مهماً لكثير من الدول أهم نتائجه زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص وظيفي            

الشباب، وتحسين المستوى المعيشي لألفراد، وقيام صناعة مزدهرة وراقية تؤسس القتصاد حـديث             
  ).2: 2010، العتيبي( يعتمد على التقنية والمعلومات

   : صناعة المعلوماتتعريف مصطلح
 العربي والغربـي مـوقفهم مـن        مينفي العال واالقتصاد  لقد سجل بعض علماء المعلومات      

وتفاوتت أساليب معالجتهم في هـذا      . المعقداعة المعلوماتية، وبينوا وجهة نظرهم من هذا المفهوم         الصن
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 فبعضهم تناوله بشكل منفرد بوصفه ظاهرة قائمة بذاتها، والبعض اآلخر تناوله ضمن مفاهيم              الصدد،
 وعـصر  وسياسة المعلومات،    ،أخرى تتعلق باقتصاديات المعلومات، والتخطيط الوطني للمعلومات      

    .ومات، ومجتمع المعلومات، وقطاع المعلوماتــالمعل
و ) صـناعة (: من شقين هما Information Industryيتكون مصطلح صناعة المعلومات 

 وإذا كان من السهل تعريف الشق األول، فإن الصعوبة الحقيقية تكمن في تعريف الشق               ،)معلومات(
  وغموض معناها، عالوة على أن كلمـة      ،  شعب طبيعتها وت،  الثاني، وذلك نظراً لتعقد لفظ المعلومات     

ومما زاد الوضع تعقيـداً أن      . لسعة مدلولها وذلك  من الكلمات التي يصعب تعريفها      تعد  " معلومات"
الباحثين الذين تناولوا المصطلح المشار إليه ينتمون إلى خلفيات علمية متباينة، لدرجة أن بعـضهم               

ف للمعلومات، قام بوضعها باحثون في مختلـف المجـاالت       تعري 400ذهب إلى أن هناك أكثر من       
  .)65 :1995 ،متولي( والثقافات والبيئات

إن الـصناعة تنقـسم     ". الصناعة"بالنسبة للشق األول من مصطلح صناعة المعلومات وهو         
والنوع الثاني هو الذي يهمنا     . الصناعة االستخراجية، والصناعة التحويلية   : بدورها إلى نوعين هما   

إلى منتجات  ) المواد الخام (ا، ويقصد به ذلك النشاط االقتصادي الذي يعنى بتحويل المواد األولية            هن
كاملة الصنع أو شبه مصنعة، وذلك من خالل مزج المواد أو تشكيلها أو تهيئتها أو تعبئتهـا بغيـة                   

  ).65: 1999، الشافعي( تغيير صورتها النهائية لمنتج أو سلعة أكثر نفعاً واستخداماً وأهمية
وتدور ) ع ل م  (فهي مشتقة من مادة لغوية ثرية هي مادة         " معلومات  "أما الشق الثاني وهو     

معاني مشتقات هذه المادة في نطاق العقل ووظائفه، فمن معاني مشتقات هذه المادة اللغوية ما يتصل            
تعلم والدراية واإلحاطة دراك طبيعة األمور، والمعرفة أي القدرة على التمييز، والتعليم والإبالعلم أي 

نهـا  إوفي ضوء ذلك يمكننا القول بأن المعلومات حالة ذهنية، ومن ثم ف           . عالماإلواليقين والوعي و  
وعليه فان المفهوم االصطالحي لكلمة     . المورد الذي بدونه ال يمكن لإلنسان استثمار أي مورد آخر         

أن المعلومات سلعة يتم    " ينص على    وبما يتوافق مع عصر المعلومات الذي نعيشه اليوم       ) معلومات(
في العادة إنتاجها أو تعبئتها بأشكال متفق عليها وبالتالي يمكن االستفادة منها تحت ظروف معينة في      

". عالم والتسلية أو لتوفير محفز مفيد وغني التخاذ قرارات في مجـاالت عمـل معينـة    اإلالتعليم و 
  ).3: 2010 ،العتيبي(

   -:وهي، العتيبيكما وضحها ، صائص أساسيةوتتميز المعلومات بعدة خ
التميع والسيولة فالمعلومات ذات قدرة هائلة على التشكيل، وإعادة الـصياغة فـيمكن تمثيـل                -1

 . المعلومات نفسها في صورة قوائم، أشكال بيانية، رسوم متحركة أو أصوات ناطقة

 . مشاعأو بثها على ال) االنتقال كموجه(قابلية نقلها عبر مسارات محددة  -2
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تتميز المعلومات بالوفرة، لذا يسعى منتجوها إلى وضع القيود على انسيابها لخلق نـوع مـن                 -3
وهكذا ظهـر   ، حتى تصبح المعلومة سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب       ) الندرة المصطنعة (

 .للمعلومات أغنياؤها وفقراؤها وأباطرتها وخدامها وسماسرتها ولصوصها

لتي تنفذ مع االستهالك ال تتأثر موارد المعلومات باالستهالك بل علـى            خالفاً للموارد المادية ا    -4
العكس فهي عادة ما تنمو مع زيادة استهالكها لهذا السبب فهناك ارتبـاط وثيـق بـين معـدل                

 .استهالك المجتمعات للمعلومات وقدرتها على توليد المعارف الجديدة

 .لقاه من معلومات بوسائل يسيرة للغايةسهولة النسخ حيث يستطيع مستقبل المعلومة نسخ ما يت -5

إمكان استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة أو مشوشة، تتبع مسارات عـدم               -6
 .االتساق والتعويض عن نقص المعلومات غير المكتملة وتخليصها من الضوضاء

ها بأنه  يشوب معظم المعلومات درجة من عدم اليقين، إذ ال يمكن الحكم إال على قدر ضئيل من                -7
 ).4: 2010 ،العتيبي( قاطع بصفة نهائية

  : خصائص المعلومات الجيدة بالشكل التاليالنوايسه أوجزبينما 
  )2.2(شكل

  خصائص المعلومات الجيدة 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

دار  .خدمات المستفيدون من المكتبات ومراكز المعلومات -2002، غالب عوض ،نوايسهال: المصدر
 .140: األردن، عمان ،صفاء

 خصائص
 المعلومات

 التـوقيت

 الوضـوح

قابلية 
 المراجعة

عدم 
 التحيز

 الشمـول

قابلية  الصالحية
 القياس

 الدقــة

إمكانية 
 الوصول
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العرفج لقد اعتبر   . وبتجميع الشق األول والثاني سنحصل على مصطلح صناعة المعلومات        
المعلومات تعد في الوقـت     ووضح أن   صناعة المعلومات أحد جوانب السياسة الوطنية للمعلومات،        

  ذات قيمة ومردود اقتصادي، وتسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية للوطن           وطنيةً الراهن ثروةً 
  ).3: 1997، عرفجال(

مات ، بأن المقـصود بهـذه       بتحديد هوية صناعة المعلو   ) 129: 1999، عبد الهادي (وقام  
لمؤسسات الحكومية والخاصة التي تنتج المحتوى المعلوماتي، والتي تقـدم التـسهيالت            ا: "الصناعة

الجـة  لوصول المعلومات إلى المستفيدين، والتي تنتج األجهزة والبرامج التـي تـساعد علـى مع              
  ". المعلومات

 في معرض حديثه عن صناعة المعلومات بالصين إلى أنه مـن  Lui Zhaodongويذهب 
الممكن تحديد نطاق هذا المصطلح بحيث يشمل األنشطة اإلنتاجية الشاملة والبنية األساسية كالبحث             

لتطـوير  إضافة إلى خدمات المعلومـات الموجهـة نحـو ا         ،  والتنمية وتطبيقات التقنية المعلوماتية   
 تقنية المعلومـات  : األول القسم: وقسم زيادونج صناعة المعلومات إلى قسمين كبيرين      . االقتصادي

، وتشمل اإللكترونيات المصغرة، وتقنية الحاسب واالتصال والوسـائط         )والصناعات المرتبطة بها  (
ونـي،   والوسائل السمعية والبصرية والتصوير المـصغر والنـشر اإللكتر         Multimediaالمتعددة  

 ،خـدمات المعلومـات   :  أما القسم الثاني   .إضافة إلى التجهيزات المعلوماتية المصاحبة لهذه التقنية      
الخدمات التقليدية التي تعتمد على المواد المطبوعة، والخدمات اإللكترونيـة التـي تـشمل               شمليو

بوعـات  سبة للمعلومات، وتطوير قواعـد المعلومـات، وإنتـاج البـرامج، والمط           والمعالجة المح 
اإللكترونية، ونظم االتصال والشبكات، وميكنة المكاتب، وغير ذلك من خدمات المعلومات واألنشطة 

  ).151: 2001، بدر وآخرون( وشبكات االتصال االستشارية المعتمدة على الحاسبات
التي تحـدد    بوصفها أحد مجاالت اقتصاديات المعلومات     صناعة المعلومات متولي  صنفت  و

، ويشمل مفهوم الـصناعة هنـا       ع ما بعد الصناعي، وتمثل أحد دعائم اإلنتاج الوطني        مالمح المجتم 
  .)50 :1995 ،متولي( جميع النشاطات المتعلقة بإنتاج المعلومات وتجهيز الخدمات

ويمكن أيضاً استخدام مصطلح صناعة المعلومات بطريقة تبادلية مـع مـصطلح صـناعة              
 إلى أن الصناعة المعلوماتية تشمل Machlup Rubinحث المعرفة، وفي هذا اإلطار فقد ذهب البا

 ومن ثم توزيعها    ،المهن والوظائف التي تهدف إلى إنتاج أو تشكيل أو تجهيز أو معالجة المعلومات            
  :أو بثها، وهي تضم خمسة أقسام رئيسة تتمثل في 

  .التعليم  -1
  .البحوث والتنمية  -2
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  .وسائل اإلعالم واالتصال  -3
  .آالت المعلومات  -4
 . )Rubin, 1990: 1 – 6( ات المعلوماتخدم -5

 ينبغي لكل منظمة ناجحة أن  هامةوتعتبر الباحثة صناعة المعلومات ثروة وطنية وميزة تنافسية
عملية القيام بإنشاء النظم وقواعد : تتحلى بها وتعرف الباحثة مصطلح صناعة المعلومات بأنه

 التقنية في تقديم خدمات المعلومات وتوظيف، وتطوير البرامج التقنية، البيانات المختلفة
، والتطوير، وتبني برامج البحوث، )بحيث تكون مستندة على الحاسب اآللي في إعدادها(المتنوعة

ومن ثم تسويق تلك المعلومات ، ودعم التأليف والترجمة والطباعة والنشر، وبرامج التعليم والتدريب
  . بشكل يلبي احتياجات المستفيدين

   ناعة المعلومات وتطورهاصنشأة  10.2.2
إذا كانت صناعة المعلومات ظاهرة حديثة نسبياً، فإن البذرة األولى لهذه الظاهرة ضـاربة              

قد ظهر الشكل البدائي لصناعة المعلومات منذ سنوات طويلة، حيث كانت البدايـة مـع                ف. الجذور
عة برزت صناعة الكتـاب  الكتابة على األلواح والطين ثم لفافات البردي والورق، ومع ظهور الطبا 

بشكل ملحوظ، ومن ثم تطورت وسائل الصناعة المعلوماتية بفضل تقنية المعلومات واالتـصاالت              
، وبخاصة الحاسوب واإلنترنت التي لها قدرة هائلة على تخزين المعلومات ومعالجتها واسترجاعها           

ظـاهرة المعلوماتيـة،   األمر الذي أسدى خدمات جليلة لمؤسسات المعلومات بغية السيطرة علـى ال  
بحيـث  ،  وتطوير خدمات المستفيدين، وتجهيزها في أنماط عديدة، ونشرها على أكبر نطاق ممكـن            

  . )61-60: 2010، السالم( أصبحت في متناول المناطق الريفية والنائية
أن الصناعة الحقيقية للمعلومات لم تظهر بمفهومها الحديث إال في السنوات تستنتج الباحثة بو

يرة عندما تم الدمج بين المعلومات والتقنية، وكان ذلك على وجه التحديد في النصف الثاني من                األخ
   .القرن العشرين

لتوسع الحقيقي في استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت انعكاس إيجـابي علـى       ولقد كان ل  
ـ        قد شه ف. توسيع نطاق خدمات المعلومات    ن المجتمـع   د العالم تطورات جذرية من أهمها التحول م

الصناعي إلى مجتمع المعلومات، ويقصد بذلك جميع األنشطة والمـوارد والممارسـات المرتبطـة        
بالمعلومات إنتاجاً ونشراً وتنظيماً واستثماراً، ويشمل إنتاج المعلومات أنـشطة البحـث بمختلـف              

ويعتمد هـذا   . مناهجها وتعدد مجاالتها، والجهود اإلبداعية، والتأليف الموجه لخدمة أغراض محددة         
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  المجتمع على التقنية بصورة أساسية وبخاصة الحواسيب وشبكات االتصال والنظم الخبيرة وغيرها           
  .)47-46: 1998، الهوش(

ويالحظ في دول العالم المتقدم أنه تتوافر فيها مؤسسات عديدة تعنـى بإنتـاج المعلومـات                
ت ومراكـز التوثيـق واألرشـيف       وأصبحت المكتبا . وتعبئتها ووضعها في قالب جاهز لالستخدام     

وتنظيمها  ات بمختلف األوعية  مع المعلو موالمعلومات في تلك الدول تتنافس على القيام بمسؤولية ج        
وتحتكر الواليات المتحدة األمريكية على وجه الخصوص الصناعات الثقافية         . وتيسير الوصول إليها  

  ).62: 2010، السالم( والمعلوماتية
 أصبح من الطبيعي أن يطلـق علـى العـصر الحاضـر عـصر               ونتيجة لتلك التطورات  

، بدر وآخرون(، حيث تحول المجتمع إلى المعلوماتية المعلومات، أو عصر ما بعد الثورة الصناعية 
حيث وصل عددها ، ويمتاز هذا العصر بزيادة عدد القوى العاملة في قطاع المعلومات). 38: 2001

ة األمريكية خـالل التـسعينيات      دت المتح ياملة في الوال  من مجموع القوى العا   % 50إلى أكثر من    
ة، ع سلأنها المعلومات على العصر المعلوماتي بالنظرة إلى كما يمتاز . القرن العشرينمن الميالدية 
 احتياجات األفراد المعلوماتية بغض النظـر عـن         تكوين شبكات تلبي  بغرض    االتصاالت وتوظيف

  ).265: 2001 ،يالغندور ومتول( مواقعهم الجغرافية
كممارسـة  كفكرة لها جذور قديمـة ، فإنهـا       صناعة المعلومات    ه إذا كانت  ويمكن القول إن  

وال غرو أن تصبح صناعة المعلومات من أكبر الصناعات في العالم المتقدم،            . ظاهرة حديثة النشأة  
. عها واستخدامهافقد ارتبط بهذه الصناعة مجاالت عديدة تتمثل في إنتاج المعلومات وتجهيزها وتوزي        

إدراك المجتمعات المعاصرة ألهمية المعلومات     " وفي هذا السياق، يذهب الوردي والمالكي إلى أن         
وزيادة االعتماد عليها كمورد حيوي أدى إلى ظهور صناعة المعلومات في العديد من دول العـالم                

 تسويقها إلى من يطلبهـا      التي تنهض من خالل مؤسساتها المتنوعة بإنتاج المعلومات، وتعبئتها، ثم         
وتزدهر هذه الصناعة بشكل خاص في الدول التي تقترب مـن التحـول مـن               . مثل السلع األخرى  

مجتمعات صناعية إلى مجتمعات ما بعد الصناعية التي تعتمد إنتاجية االقتصاد فيها علـى مـورد                
ارات الكبيـرة   وأصبح االستثمار في صناعة المعلومات مـن االسـتثم        . المعلومات بصورة أساسية  

فعلى سبيل المثال ، فإن صناعة المعلومات في        . والمربحة لما تحققه من إسهامات في الدخل القومي       
 " مليـار دوالر   544مجموعة دول السوق األوربية المشتركة تساهم في الدخل القومي بما مقـداره             

   .)17 :2002، الوردي والمالكي(
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 ماتالمقومات األساسية لصناعة المعلو 11.2.2
تتفاوت وجهات نظر الباحثين تجاه المقومات األساسية لقيام الصناعة المعلوماتيـة فـي أي              

إنساناً مؤهالً للتعايش في عصر المعلومات، وعقلية جماعيـة         " دولة من الدول، حيث يتطلب األمر     
تشجع التجديد وترعى وتنمي طاقات الفرد، ومؤسسات توفر اإلمكانات والمحاضن للبحث العلمـي             

النشر المعرفي الواسع، وسياسات لتطوير العلوم والتكنولوجيا والتجديد وتشريعات تـدفع وتيـسر             و
  ).35: 2004، سعيد( "وتكافئ اإلبداع وأهله

 تتحـدد بـصورة   النامية المجتمعات المعلومات في صناعة تحقيق ن مقوماتمحمد إويرى 

 جهود إلى وتحتاج المقومات من كثيرة رعناص إلى تفتقد األولى كون ،المجتمعات المتقدمة عن مغايرة

 ،التغيير تحقيق مقومات توفير في أكبر مرونة لديها التي المتقدمة البلدان عكس على هاتوفير في أكبر
 :يلي كما تتحدد مثالً العربي مجتمعنا في المعلوماتية الصناعة تحقيق مقومات أهم ولذا فان
قتصادية اال المعلومات صناعة تطوير وتوجهات سياسات تحديد :اإلستراتيجية التوجهات تحديد §

 توفير وسائل وتحديد الرقمية، المعلومات صناعة مجاالت وتحديد الرئيسية، وأهدافها تنمويةال أو

 .وأدوارهم واإلقليمي المستوى الوطني على األساسين الشركاء والتمويل
الحاجـة   إيجاد على العمل: )العرض مستوى ورفع الطلب نطاق توسيع( السوق نطاق توسيع §

خـدمات   تقديم مثل المعلوماتية الصناعة مخرجات استخدام على يقبل تجعله التي المجتمع لدى
التعلـيم   إدخـال  نطاق توسيع ،اإللكترونية الحكومة بوابات في اإلجراءات نظم عبر المعامالت

 اإللكترونية، ورفع األعمال تطبيقات نطاق لتوسيع الالزمة البيئة توفير في اإلسهام اإللكتروني،

 نشر وتبادل العلمي، البحث( المعرفي اإلنتاج تطوير سياسة انتهاج خالل من العرض مستوى

 .)المعلومات
 اإلنترنت وتوسـيع  و الحاسوب واستخدام اقتناء تسهيل :التكنولوجيا واستخدام اقتناء تسهيل  §

 بسعات النظم الشبكية برع االتصال مقومات وتوفير والخلوية الثابتة االتصاالت خدمات نطاق

 .المستوى عالية وخصائص

تطوير  في التي تسهم المساندة البرمجية البيئة تحقيق مقومات توفير :المساندة البرمجية البيئة §
 .المفتوحة البرمجيات الترجمة، البحث، محركات أهمها ومن المحتوى صناعة

 وتسليحه بالمعارف االبتكار على ادروالق المبدع البشري الكادر ببناء االهتمام :البشري الكادر §

  .الرقمي العمل بيئة تحتاجها التي النوعية
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 على االهتمام والعمل الرقمية البيئة في اللغة مع التعامل و الترجمة أدوات تطوير: والثقافة اللغة §

 .معه للتعامل البرمجية المقومات وتوفير انتشاره وتوسيع الثقافي بالمحتوى
 نوعية تهتم وقوانين الصناعي، المنتج وحماية الفكرية الملكية حماية قوانين :التـشريعية  البيئة §

 توفير المعلومات، قوانين شبكات على المحتوى وإدارة استخدام تنظيم قوانين ، المستهلك بحماية

 .المحتوى لصناعة جاذبة استثمارية بيئة
المعلومـات،   لـصناعة  شركات إنشاء وتسهيل لتشجيع المالئم المناخ  إيجاد:االستثمارية البيئة §

تـوفير   علـى  والعمل المعلومات صناعة لمشروعات والمتوسطة الصغيرة القروض وتشجيع
 .)14: 2006، محمد( الرقمي المعلوماتي اإلنتاج تكلفة تخفيض تحقق التي المقومات

 :المعلومات صناعة تبني  خطوات12.2.2
 من بهما يرتبط وما واالتصاالت المعلومات قنيةبت العالقة ذات االقتصادية النشاطات كافة معاملة  §

 الرسـوم  مـن  نسبة قلأل إخضاعهاو األخرى، التقليدية الصناعات مزايا بنفس منتجات وخدمات
 .الجمركية

 بالنـشاطات  الخاصـة  )االتصاالت هيئة مثل( واإلشرافية والتشريعية التنظيمية الهيئات إنشاء  §

 .وخدمات منتجات من بهما يرتبط وما واالتصاالت ماتالمعلو بتقنية ذات العالقة االقتصادية

 الخـدمات  هـذه  مـستوى  رفع فيه يتم الذي الوقت نفس في االتصاالت خدمات تكاليف تخفيض  §

 مع لالتصاالت األساسية البني صيانة مستوى تحسين جانب إلي المناطق، لكافة وتنويعها وتغطيتها

 .في تطويرها االستمرار

 يتوافق بما والجامعية األساسية الدراسية للمراحل التعليمية والتجهيزات افقوالمر المناهج تطوير  §

 من بهما يرتبط وما واالتصاالت المعلومات بتقنية العالقة ذات االقتصادية متطلبات النشاطات مع

 التأهيـل  وإعـادة  التـدريب  ومراكـز  والكليات المعاهد فتح في مع التوسع وخدمات، منتجات

 عـن  سواء المناطق، مختلف وفي المستويات جميع النشاطات، على هذه في جميعها المتخصصة

 .الخاص القطاع طريق عن أو الحكومي القطاع طريق

 المحـاكم  مثـل ( إلكترونياً مهامها ألداء تسعى التي الحكومية والجهات اإلدارات ودعم مساندة  §

 التحول في بدئها عند جانبها إلى بقوة والوقوف ومعنوياً، مادياً )الخ...المرور والجوازات وإدارات

 .بالحكومة اإللكترونية يعرف ما إلى

   ).6: 2005، بختي( االستخدام زيادة لتحقيق واألفراد للمنظمات التكنولوجيا هذه بأهمية التوعية  §
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  مقدمة 1.3.2
يبدو واضحاً اليوم أننا إزاء شكل جديد من التطور المجتمعي يعتمد في سيطرته ونفوذه على 

مثلما يعتمد على كفاءة استخدام المعلومات في كل . المعرفة عموماً والعلمية منها بشكل خاص
ا الركيزة األساسية في بناء مجاالت الحياة، حيث يتعاظم فيه دور صناعة المعلومات بوصفه

 الحديثة، تتعزز فيه مكانة األنشطة المعرفية لتتبوأ أكثر األماكن حساسية وتأثيراً في تاالقتصاديا
وكان التطور األبرز في هذا المشهد ظهور نمط معرفي جديد يقوم على  .منظومة اإلنتاج االجتماعي

ور االقتصاد وتنمية المجتمعات وهو ما يطلق وعي أكثر عمقاً لدور المعرفة والمورد البشري في تط
  ).اقتصاد المعرفة( عليه

ونتيجة للتطور الهائل في العلم والتكنولوجيا تحقق نوع من ، ي نهاية القرن العشرينفف
التراكم المعرفي حازته الدول المتقدمة في الغالب عرف بمفهوم اقتصاد المعرفة وأخذ يحل محل 

  . والبترول كمصادر للقوة والثروةاقتصاد اليد العاملة واآللة
 المبنية على المعرفة مرحلة نوعية في تاريخ البشرية تيعتبر مجتمع المعرفة واالقتصاديا

تجعل من المعرفة مورداً ال ينضب تسعى المجتمعات والدول الكتسابه واالستفادة من المزايا التي 
ني المعرفة، والفقير أيضاً ليس فقير الدخل فالغني اليوم ليس غني األموال فقط بل غ. يوفرها لمنتجيه
وشيئاً فشيئاً بدأت الثروة تأخذ مفهوماً رمزياً مختلفاً عما هو مألوف، . المعلومات فقط، بل فقير

وتغيرت المقاييس والمفاهيم، فبعد أن منحت الثقة إلى الذهب والفضة ثم إلى األوراق النقدية، توصل 
أن اإلشارات اإللكترونية المتناهية الصغر يمكن مقايضتها مقابل سلع العالم إلى قناعة مختلفة مفادها 

  .أو خدمات
ومع تنامي قطاع المعلومات لم تعد الثروة تعبر عن موجودات صلبة وملموسة كاألرض 
والمصانع بل أصبحت أسهماً في شركات وتكتالت اقتصادية تستمد ثروتها من اإلمكانات المعرفية 

إذاً ما يميز اقتصاد المعرفة هو االعتماد المتزايد على قوة العمل . ئمين عليهاالموجودة في عقول القا
المؤهلة والمتخصصة في مختلف ميادين الحياة، إلى جانب انتقال التنظيم االقتصادي من االعتماد 

  ).2-1: 2006، أبو حالوة( على إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات

  قطاع المعلومات 2.3.2
ة الثالثة ظهر ما يسمى بالثورة المعلوماتية التي أساسها توظيف تكنولوجيا مع دخول األلفي

وبعد أن كان االقتصاديون يقسمون في الماضي النشاط االقتصادي إلى ثالثة ، المعلومات واالتصال
أضاف إليها علماء االقتصاد والمعلومات في القرن ، والصناعة والخدمات، الزراعة :قطاعات
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بعاً هو قطاع المعلومات حيث أصبح إنتاج المعلومات وتجهيزها ومعالجتها نشاطاً الماضي قطاعاً را
  ).15: 2007، الهاشمي والعزاوي( اقتصادياً رئيسياً في كثير من الدول

القطاع الذي بأنه ذلك  )263: 2007، والعزاوي الهاشمي(عرف قطاع المعلومات لدى 
  .عن السلع المطلوبة بهذه األنشطة المعلوماتية في االقتصاد فضالً يشمل كل األنشطة
التي تضم  المعرفة المعلومات على اعتبار أنه صناعات إلى قطاع Machlup وقد أشار

 المعلومات المعلومات وخدمات آالت، االتصاالت، والتنمية البحوث، لتعليما: األقسام الخمسة التالية
  .)45: 1995، متولي(

المؤسسات في كال القطاعين  و الذي يتكون منأن قطاع المعلومات هMoore  أوردكما 
وتلك التي تقدم التسهيالت ، الملكية الفكرية تلك التي تنتج المحتوى المعلوماتي أو، العام والخاص

 تنتج األجهزة والبرامج التي تمكننا من معالجة المعلومات لتسليم المعلومات للمستهلكين وتلك التي
  ).4: 2004، محي الدين(

  :تقسيم المعلومات إلى ثالثة أقسام رئيسة وذلك على النحو التاليالقيام بمحي الدين واستطاع 
  : صناعة المحتوى المعلوماتي -1

 Informationتقوم المؤسسات في القطاعين العام والخاص بإنتـاج المحتـوى المعلومـاتي    
Content          ى ، حيث يقومون     أو الملكية الفكرية من خالل الكتّاب والمبدعين في المجاالت األخر

ببيع إنتاجهم للناشرين واإلذاعات والموزعين وشركات اإلنتاج التـي تقـوم بـدورها بتجهيـز           
  .المعلومات بطرق مختلفة ، ومن ثم بيعها وتوزيعها على المستفيدين

  : صناعة إيصال المعلومات -2
، وذلك Information Deliveryويختص هذا القسم بعملية بث أو تسليم أو إيصال المعلومات 

من خالل إنشاء شركات االتصاالت بعيدة المدى وشبكات التلفـاز الكـابلي والبـث باألقمـار                
الصناعية ومحطات الراديو والتلفاز ، وتتولى بعض المؤسسات مثل بائعي الكتـب والمكتبـات              

  .استخدام القنوات المشار إليها وغيرها لتوزيع المحتوى المعلوماتي
  :مات  صناعة معالجة المعلو-3

 علـى منتجـي األجهـزة    Information Processingتقوم صـناعة معالجـة المعلومـات    
والبرمجيات، حيث يتولون تصميم وصناعة وتسويق الحاسبات واإللكترونيات واالتصاالت بعيدة       

  ).5: 2004، محي الدين( المدى ونظم التشغيل وحزم التطبيقات
الرئيس  هو المصدر ة أن قطاع المعلوماتأشارت الدراسات الحديثة لالقتصاديات المتقدم

نصف الدخل  المعلومات ينتج حوالي حيث قدر في الواليات المتحدة أن قطاع، للدخل القومي للعمالة
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٪ من دخلها القومي انبثق من 40أن حوالي   وتظهر اقتصاديات الدول األوربية المتقدمة،القومي
  ).265: 2007 ،الهاشمي والعزاوي( أنشطة المعلومات

  عصر المعلومات 3.3.2
ن المجتمع المعاصر الذي نعيشه اليوم يتسم بأنه عصر المعلومات وهو ما يلـي العـصر                إ
.  الذي ميز تطور المجتمع في النصف األول من هذا القرن وخاصة في الدول المتقدمـة               ،الصناعي

ط المؤثرة على النمو    وهذه المرحلة المتطورة للتغيير االجتماعي تتصف بتغيير في األساليب واألنما         
فالمجتمع في الحقبة التي تلي المرحلة الصناعية يتصف بأن النمو االقتصادي فيه يعتمد             . االقتصادي

، غزال(  على نظم المعلومات بتكنولوجياتها المتقدمة     على التوسع في اقتصاد الخدمات المبنية أساساً      
2011 :9( .  
 المعلومات المعاصر والتي    عصرصائص التي يتسم بها     في هذا المقام من اإلشارة إلى الخ      لنا  والبد  

  :يمكن تلخيصها في النقاط التالية
يعتقد الكثيرون أن المعلومات المنتجة في الحقبة المعاصرة تعد أكثر أهمية      : انفجار المعلومات  §

المعلومات تتزايد بمعدالت كبيرة نتيجة التطورات الحديثـة        ومما أنتج في كل تاريخ البشرية،       
وبزوغ التخصصات الجديدة وتداخل المعارف البشرية ونمو القوى المنتجة ،  يشهدها العالمالتي

 معـاً  يتـراكم  رصيد المعلومات ال يتناقص بل ومن المالحظ أن  . هاوالمستهلكة والمستفيدة من  
 . نفجار التي توضح معالم الحقبة المعاصرةاال ظاهرة اًمكون

ال يوجـد أي نـشاط يواجـه        :  لها  أساساً  ومورداً زيادة أهمية المعلومات كمدخل في النظم      §
كما تمثل المادة . أصبحت تتخلل في كل األنشطة والصناعاتومعلومات للاإلنسان بدون مدخل 

الخام لقطاعات كبيرة من قطاعات المجتمع المعاصر مكونة صناعة المعلومـات أو صـناعة        
يشترى كما في قواعد البيانـات      أنها مورد أساس يمكن أن يباع و      ب لهاأصبح ينظر   ف ،المعرفة

 .اإللكترونية أو التقارير

تشمل التطورات المعاصرة في تقنيـات   :بزوغ المبتكرات التكنولوجية في معالجة المعلومات    §
الصور الفوتوغرافية واألفالم المتحركة والراديو والتلفزيون والتليفون حيث كانت      كالمعلومات  

ليها وسيلة أخـرى    إنه أضيفت   أال  إرض المعلومات   هي الوسائل المتاحة لتخزين وإرسال وع     
 تحويل من خاللظائفه الرئيسية تعدد وفي ها  في الحاسوب الذي يختلف عن  متمثلة أكثر تطوراً 

 .المعلومات وتداولها وتخزينها وعرضها
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 ن ظهور المنظمات المعتمدة كلياً    إ :نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة كليا على المعلومات       §
علومات أصبحت ظاهرة يتسم بها المجتمع المعاصر واألمثلة التي يمكن توضيحها لهذه على الم

المنظمات تتمثل في مؤسسات الجرائد واألخبار واالستعالمات والبنـوك وشـركات التـأمين       
 .والمصالح الحكومية المتنوعة وغيرها

ائية للعقل البـشري    بمراعاة اإلمكانات الالنه   :ظهور نظم معالجة المعلومات البشرية واآللية      §
والتطورات في سعة وقدرة أجهزة الحواسيب بدأت في الظهور نظـم معالجـة المعلومـات               

 منهما يعـد     تعتمد على اإلنسان واآللة على حد سواء على أساس أن كالً           التيالبشرية واآللية   
 ).7-6: 2010 ،العتيبي(  للمعلوماتمعالجاً

 تشابكت ظاهرة تكنولوجيا المعلومات وظاهرة من خالل العرض السابق نستطيع أن نلمس كيف
والذي تحول ، الذي كان نتاجاً لخلق اقتصاد المعرفة، االنفجار المعلوماتي لتشكل بنية مجتمع المعرفة

ية، إلى اقتصاد مبني على االقتصاد من اقتصاد مبني على اآللة والموارد الطبيعية التقليدمن خالله 
  لمعرفة؟ فماذا نعني باقتصاد ا.المعرفة
  ؟ باقتصاد المعرفة ما المقصود 4.3.2

اقتصاد ، لقد أطلقت تسميات كثيرة لتدل على اقتصاد المعرفة مثل اقتصاد المعلومات
واقتصاد ، واالقتصاد الشبكي، واالقتصاد االلكتروني، واالفتراضي، واالقتصاد الرقمي، االنترنت

  ). 24: 2007 ،الهاشمي والعزاوي( واقتصاد الخبرة، الالملموسات
االقتصاد الذي يدور حول الحصول على  بأنه )14: 2008، الشمري والليثي(ه وعرف

المعرفة، واستخدامها، وتوظيفها، وإبداعها وابتكاراها، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتها كافة، 
ال من اجل االستفادة من التطبيقات التكنولوجية المتطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للم

  . المعرفي، إلحداث مجموعة من التغييرات اإلستراتيجية في طبيعة المحيط االقتصادي
ذلك االقتصاد الذي يقوم على فهم جديد   بأنه)5: 2011، طرطار وحليمي(  كل منوعرفه

لدور المعرفة من حيث توظيفها ، استخدامها ، إبداعها و ابتكارها ، باالعتماد على رأس المال 
  . تحسين نوعية الحياة في كافة المجاالتالبشري بهدف 

 تعريف االقتصاد المعرفي )APEC( وقد طورت المنظمة االقتصادية آلسيا والمحيط الهادي
االقتصاد المبني أساساً على إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور " ليصبح 

  ).APEC, 2003( وتحصيل الثروات والعمالة عبر القطاعات االقتصادية كافة
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بينما ترى متولي أن اقتصاد المعرفة يقوم أساساً على استخدام االتصاالت والمعرفة كمنابع 
ويعتمد في مختلف قطاعاته على المعلومات ، وقوة العمل التقليدية، للثروة بدالً من الموارد الطبيعية

ة العمل في بقية القطاعات في إنتاج السلع والخدمات كما تزيد فيه قوة العمل المعلوماتية عن قو
  ).30: 1995، متولي( االقتصادية

واعتبر سعيد اقتصاد المعرفة بأنه نموذج التنمية الوطنية الذي ينقلنا من التركيز على اإلنتاج 
القائم على رأس المال والموارد الطبيعية إلى التركيز على عامل المعرفة من حيث اإلنتاج والتوزيع 

  ).35: 2004، سعيد( ليد القيمة والثروة المضافة إلى االقتصاد الوطنيواالستخدام ، بغية تو
  :ركائز االقتصاد المعرفي 5.3.2

  :هي على النحو التاليو، يستند االقتصاد المعرفي في أساسه على أربعة ركائز
 األكاديميـة  نظام فعال من الروابط التجارية مـع المؤسـسات           ):البحث والتطوير (االبتكار .1

لمنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مـع        وغيرها من ا  
 .االحتياجات المحلية

حيث يتعين علـى  . وهو من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية  : التعلـيم  .2
الحديثة  على إدماج التكنولوجيات     ةالحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة واإلبداعية القادر       

 عن المهارات   وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فضالً       . في العمل 
  .اإلبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة

التي تسهل نـشر وتجهيـز      : البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       .3
االحتياجات المحلية، لدعم النشاط االقتـصادي وتحفيـز        المعلومات والمعارف وتكييفه مع     

  .المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية
التي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل األطر القانونيـة            : الحاكمية الرشيدة  .4

وتشمل السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا       .  زيادة اإلنتاج والنمو   من أجل والسياسية  
ات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية علـى منتجـات            المعلوم

 2: 2009، روقحالم( لمتوسطةاتكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و      ال
3(. 

حيث تبنـى مـن      )2007، جامعة النجاح  (مؤتمر اقتصاديات المعرفة  ويؤكد ذلك ما جاء في      
 زيادة مقدار ما يخصص للبحث      شدد المؤتمر على   و، قتصاد المعرفي خالل جلساته جميع ركائز اال    

 حيث تـشكل تقنيـة المعلومـات وشـبكة          ،يقتصاد المعرف الوير ألنها تعتبر العمود الفقري ل     والتط
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الحاسوب أساس البنية التحتية في التواصل للتسويق والتطوير، إضافة لتكثيف األبحاث نحو تكييف             
 لما تقتضيه التغييرات الجارية في عمليتي التعلم والتعليم مـع أهميـة          فقاًإعداد المعلمين وتدريبهم و   

 مع التأكيد على    ةالتركيز على إكساب المعلمين وغيرهم المهارات الالزمة الستخدام التقنيات الجديد         
  .أن اقتصاد المعرفة هو منظور شمولي يجب تبنيه من قبل قطاعات المجتمع كافة

دوراً قديماً ومهماً في االقتصاد خاصة في خلق الثروة، إال أن  للمعرفة أن الباحثة ترىو
أصبحت أكبر بحيث حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا االقتصاد ازدياد الجديد في ذلك هو 

 تستخدم في تحويل الموارد  في السابق المعرفةوإذا كانت . عليه في السابقوأكثر عمقاً مما كان 
 اآلن وفي ظل اقتصاد المعرفة تخلق موارد أصبحتفي حدود ضيقة، وات المتاحة إلى سلع وخدم

. المادية األخرى عناصر اإلنتاج مقارنة بالمدخالت عنصر من أصبحت تمثل أهم وأكبر بلجديدة، 
بين  مقارنة )3.2(يوضح جدول ، المعرفة وخصائصه اقتصادتجاه ا ولتعميق الفهم بصورة جيدة

  :القديم واالقتصاد االقتصاد المعرفي
  )3.2(جدول 

  القديم االقتصاد مع المعرفة اقتصاد خصائص مقارنة 
  المعرفـة اقتصاد  القديـم االقتصاد    

  عالمية  وطنية  المنافسة مجال
  متقلبة  مستقرة  األسواق

 الخصائـص  مرتفع  متوسط/منخفض  األعمال حركة

  التنظــيمية
  العام القطاع دور

 التحتية، البنية :تجهيزي

 الصناعات اسات التجارية،السي

  المفيدة

 االنضمام الخصخصة، :توجيهي

 التكتالت العالمية، لمنظمة التجارة

  الخاص القطاع مع اإلقليمية، الشراكة
  مشتركة  /تضامنية  تنافسية  العمل سوق عالقات

  شامل تعلم  الوظائف حسب محددة مهارات  المطلوبة المهارات

  المهام حسب محدد  الالزم مالتنظي
 تعلم، الحياة مدى مستمر تعلم

  بالممارسة

 خصائص

 العمالة
  والتوظيف

  المرتفعة الدخول /األجور  التوظيف فرص إحداث  السياسات أهداف
  والتعاون االتحاد  مستقلة مخاطر  /مغامرات  األخرى المنشآت مع العالقة
  النوعية جودة،ال التجديد،  االقتصادية الكتل  التنافسية الميزة مصادر

 خصائص

  اإلنتاج

  الرقمية  الميكنة  لإلنتاجية الرئيسي المصدر
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  النمو موجهات
 رأس ،العمل( العوامل مدخالت

  )المال
 االختراع، التجديد، االبتكار،

  والمعرفة
 للمـؤتمر  مقدمة ورقة .الجديد االقتصاد في التنمية موجهات -2005، محمد، العال عبد :المصدر

  . 3/ 10/ 2005 فيعمان، مسقط – العمانية صاديةاالقت للجمعية األول السنوي
   :سمات االقتصاد المعرفي 6.3.2

  لخصوصية اقتصاد المعرفة وما يتضمنه من معطيات مميزة فانه يمتاز ببعضنظراً
  :الخصائص من جملتها

 .االستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي .1

 .ة المؤهلة والمتخصصةاالعتماد على القوى العامل .2

 .المعرفية انتقال النشاط االقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات .3

 .اعتماد التعلم والتدريب المستمرين، وإعادة التدريب .4
 .بفاعلية) ICT(توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .5

 .تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية .6

 .ارتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت وتنوعت مؤهالتهم وخبراتهم وكفايتهم .7

 .عقود العمل هي أكثر مرونة ومؤقتة ومرتبطة بالمهمة .8

 .عالية التقنيةالاالستخدام الكثيف للمعرفة العلمية والعملية المتطورة  .9

            .كة الماليلم تعد الموجودات الفيزيائية للشركة تشكل عامل أساسي في تقييم الشر  .10

 .لم يعد كبر حجم الشركة يتطلب زيادة في التكاليف وبالتالي يحد األرباح  .11

 .و تقنية تمنع النفاذ للمعلوماتألم يعد هناك مواقع مالية   .12

 .لم يعد تأسيس شركات عالمية يتطلب استثمارات مالية ضخمة  .13

 .لي سلعة يمكن االتجار بهاإتحول المعلومة   .14

 .)87-62: 2004، سلمان( استعماليهومة قيمة تبادلية وقيمة أصبح للمعل  .15

  :وتضيف الباحثة للخصائص السابقة
 عكـس أغلـب     ألنه وعلى  وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة،         المعرفة هو اقتصاد   اقتصاد  .16

 . تزداد المعرفة بالممارسة واالستخدام،الموارد االقتصادية التي تنضب من جراء االستهالك

المعرفـة  ألن االقتصاد مبني على المعرفـة و      ، يق القوانين والقيود والضرائب   صعوبة تطب   .17
  .متاحة في أي مكان
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  :فوائد االقتصاد المعرفي 7.3.2
من خالل الدراسات الميدانية واألكاديمية التي قام بها الباحثون في هذا المجال معتمدين على 

 قمة اإلبداع معتمدين على إلىالوصول قدرة أي بلد في االستفادة من اقتصاد المعرفة من أجل 
وقد  .التعليم من جهة واالستخدام األمثل والعقالني للتكنولوجيا الحديثة المواكبة ألي زمان ومكان

  :منها، عدد الباحثون مجموعة فوائد القتصاد المعرفة
منـذ   لمالقوي واالستعداد للتع    للتأثير  نظراً ،القتصاد المعرفي يدعم مرحلة الطفولة المبكرة     ا §

 .بداية العمر

 .تحسين نوعية الخدمات الضرورية لمرحلة الطفولة المبكرة §

 .تحقيق تغيرات وتحسينات أساسية وضرورية للمستقبل §

  .تحقيق مخرجات ونواتج تعليمية مرغوبة وجوهرية §
 .يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع §

 .يحقق التبادل إلكترونياً §

 .وظائف جديدةيغير الوظائف القديمة، ويستحدث  §

 .يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها §

 .واالبتكاريرغم المؤسسات كافة على التجديد  §

: 2007، الهاشـمي والعـزاوي   ( النمو، واإلنتاج، والتوظيف، والمهارات   : له أثر في تحديد    §
34(. 

  عوائق االندماج في اقتصاد المعرفة 8.3.2
فة ما هي العوائق التي تواجهها لالندماج في لو قمنا بدراسة لوضع الدول العربية لمعر

سنالحظ أن السمات األساسية للدول العربية والتعديالت التصحيحية الهيكلية التي ، االقتصاد المعرفي
االنتفاع االيجابي من  تمت فيها، وما أفرزته من نتائج أدت إلى ضعف قدرة اقتصادياتها على

همت في العديد من الحاالت بإفرازات سلبية أدت إلى مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته، بل أس
  :اتساع الهوة وذلك نتيجة أسباب عديدة من بينها

ضعف إمكانيات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي فيها نتيجة ضعف االهتمام بـالبحوث              §
 .العلمية والتكنولوجية النظرية منها والعلمية وضعف اإلنفاق عليها
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جتماعية المناسبة والمشجعة لتوليد التقنيات المتقدمة، واستخدامها بكفـاءة         عدم توفر البيئة اال     §
نظراً لضعف الحوافز االجتماعية، وضعف التقدير واالعتبار االجتماعي التي يتيحها المجتمع           

 ).238: 2008، خلف(في نشاطات البحث العلمي  أو المستخدمين سواء للعاملين

صال في الوطن العربي توظيفاً ترفيهياً اسـتهالكياً، ال         توظيف تكنولوجيات المعلومات واالت     §
ستخدم في الوطن العربـي فـي الغالـب         ي،  فعلى سبيل المثال مازال االنترنت    توظيفاً تنموياً   

 ).140: 2007، مطر( استخدامات ترفيهية

دية نزيفاً حقيقياً يكبد البلد األصلي خسائر اقتصا      هذه الهجرة   تمثل  : هجرة األدمغة و الكفاءات    §
لم يجن منها  جد معتبرة، حيث إن النفقات الطائلة التي خصت لالستثمار في الرأسمال البشري

ن اقتصاد المعرفة يقوم أساساً على الرأسمال البشري، فهو مهدد بشكل وأل. البلد العائد المنتظر
 مباشر بظاهرة هجرة األدمغة خاصة في مجال التكنولوجيا، وهو بذلك يواجه بذاتـه تحـدياً              

وذلك مـن    استرجاع تلك العقول المهاجرة والحفاظ على العقول التي لم تهاجر،         ب يتعلقصعباً  
قويدر و ( خالل توفير الظروف المالئمة التي تهيأ لهذه الطاقات البيئة المالئمة للعمل واإلبداع           

 ).258: 2004، بوطيبة

  المعلومات العالقة التفاعلية بين اقتصاد المعرفة وصناعة 9.3.2
بل إنها المورد ، أساسياً من الموارد االقتصادية له خصوصية د باتت المعلومات مورداًلق

كما تشكل المعلومات وصناعتها ، االستراتيجي الجديد في الحياة االقتصادية المكمل للموارد الطبيعية
  ).23: 2007، الهاشمي والعزاوي( في عصرنا الراهن العنصر األساسي في النمو االقتصادي

 عهايجمتلمعلومات و لإنتاجى الباحثة أن عملية صناعة المعلومات بما يتخللها من وتر
نجد أن المعلومات سلعة استهالكية ف.  للعديد من دول العالماً كبيرياًاقتصادطاً نشاعتبر توتجهيزها 

  .في إنتاج كافة المنتجات والخدمات كبيرة ومن المدخالت
هونغ  الذي عقد في )نحو مجتمع المعلومات( في مؤتمر Baker ضمن هذا اإلطـار ذكر 

 بليون جنيه إسترليني 75صناعة المعلومات وصل إلى أكثر من   أن دخل إنتاج،1983كونغ عام 
فإن ، وبهذا المعدل في الزيادة السنوية. اًي٪ سنو12الدخل يزداد بنسبة  هذا. 1982في العالم عام 

  .القادمة صاد العالمي خالل الخمس والعشرين سنةالمعلومات ستكون المورد األساس لالقت صناعة
وهو ما يؤدي إلى ، هذا التحول إلى العمل في حقل المعلومات تتبعه فكرة العمل عن بعد

     Informationظهور طبقة أو فئة مهنية جديدة لها وزنها في فئة العاملين في المعلومات
Workers )264: 2007، الهاشمي والعزاوي.(  
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 العاملون في المعلومات بأنهم العمال الذين يملكون المعرفة ويبتكرون األفكار وعرفت فئة
وهؤالء يمكنهم النفاذ في أي وقت ، وينقلونها الكترونياً على شكل منتجات غير ملموسة أو غير مادية

ت فئة وقسم، محدودة من المعلومات التي تشكل المواد األولية لخلق المعرفة إلى كميات غير
  : هيأربع فئات فرعية  إلىن في المعلوماتالعاملو
 ).منشئو المعلومات وجامعوها(منتجو المعلومات  .1

 ).يستقبلون المعلومات ويستخدمونها(المعلومات  مجهزو .2

 ).المعلومات من المنشأ إلى المتلقي ينقلون(موزعو المعلومات  .3

: 2008،  والليثـي الـشمري ( )لألنشطة المعلوماتية تقوم على التكنولوجيا(بيئة المعلومات  .4
23.( 

وإذا ما نظرنا إلى المنظور العالمي لصناعة المعلومات نجد أنها قدرت في الواليات المتحدة       
هذه النـسبة تقـدر بثالثـة       . من إجمالي الناتج القومي فيها    % 25 بأنها تمثل    1955األمريكية عام   

ـ   أي بعد عشر سـنوا     1965 وبحلول عام    1900أضعاف ما كانت تمثله في عام        ن صـناعة   إت ف
المعلومات أصبحت تمثل ثلث الناتج القومي أي أن كل دوالر يكسب أو ينفق في االقتصاد األمريكي      

وقـد تغيـر نمـط      . سوف يتأثر إلى حد كبير بإنتاج وتوزيع األفكار والمعلومات والحصول عليها          
ويقـدر  . علومـات االقتصاد األمريكي من اقتصاد السلع إلى اقتصاد المعلومات المبني على نظم الم           

 بألف  2000بعض العلماء الناتج الكلي لصناعة المعلومات في الواليات المتحدة األمريكية في عام             
  ).6: 2010، العتيبي( بليون دوالر لتكون أول صناعة في تاريخ العالم تحقق رقم الترليون

  االقتصاد المعرفي وتأثيره على إدارة الموارد البشرية 10.3.2
سس العامة التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة بناء قوة العمل والموارد حيث أنه من األ

البشرية وتدريبها والوصول بها إلى مستويات عالية من المهارة، على اعتبار أن جودة الموارد 
والنواتج الفكرية ي يقف خلف اإلبداعات واالختراعات البشرية تشكل العامل الرئيسي الذ

عما كان عليه الحال قد تغيرا طبيعة الوظيفة والعمل  فنجد أن ).2002، دحام( والتكنولوجية عموماً
فبعد أن كانت الحالة تتطلب انتقال طالب الخدمة إلى مؤدي الخدمة في مكتبه أو . في عصر الصناعة

، )اتصل وال تنتقل( جامعته أو عيادته، غدا باإلمكان الحصول على الخدمات من خالل عالم أساسه
تراضية والعيادة التي تقدم االستشارات والعالج عن بعد، والتجارة اإللكترونية، والعمل فالجامعة االف

  ).5: 2006، أبو حالوة( في المنزل، غيرت المفهوم التقليدي للعمل والوظيفة
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التطور في مجال التقنيات الحديثة والعولمـة واألحـداث         وتتفق الباحثة مع الحكيمي في أن       
بحيث أصبحت  ، ي نوع المهارات المطلوبة من العاملين في المهن المختلفة        إلى تحول ف  أدى  العالمية  
   .الالمركزية نحو الشركات وتوجه. تتطلب مهارات معرفية وتقنية عاليةالمهن 

 وعلى بل العاملة، القوى حجم على فقط يعتمد ال االقتصادي النمو أن علىSolow  أكد لذا
  همـا والتـدريب  التعليم أصبحبحيث  للعاملين اإلنتاجية ةبالكفاء عنها يعبر التي القوى هذه نوعية
 ).8: 2007، حميض( التنمية لتحقيق المناسب الخيار

ومن ناحية أخرى تعددت محاوالت الربط بين اقتصاد المعرفة ومنظمات األعمال بحيث تم 
  : تحديد المقومات األساسية لهما على النحو اآلتي

  .رونية للتحول نحو االقتصاد المعرفيإقامة بنية أساسية لألعمال اإللكت -1
 .نظم معلومات األعمال والتجارة اإللكترونية ركيزة أساسية لالقتصاد المعرفي -2
 .نظم المعلومات الذكية -3
 .األودية التكنولوجية والمدن والقرى الذكية كأحد آليات انطالق الصناعات الواعدة -4
عرفية البشرية كأحد ركائز االستثمار في تكنولوجيا صناعة المعلومات واألصول الم -5

 .االقتصاد المعرفي
 .)2002، حامد( لتيسير الخدمات الحكومية) بوابة إلكترونية( مركز موحد إقامة -6
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  مقدمة 1.4.2

م بالتعليم العالي أصبح ضرورة ملحة نظراً ألن التعليم يعـد االسـتثمار الحقيقـي               االهتما
للشعوب وعالمة هامة لتقدمها، لذا يحاول القائمون على العملية التعليمية تحقيق األهداف التعليميـة              
بأفضل الطرق من خالل ابتكار طرق ووسائل تساعد في تسهيل عمليتي التعليم والـتعلم وتطـوير                

مترابطة   وهذه المفاهيم،الحضارة والعلم والفكر المعلوم إن وجود الجامعة يقترن بوجود منو. األداء
خدمة  والبحث العلمي والتدريس :ظيفة وهيولجامعة لها رسالة وان إو،  تكمل األخرى منهاوالواحدة
ا مراكز  الجامعات بأنه  وبذلك توصف     فالجامعة هي مؤسسة اجتماعية ثقافية علمية تربوية       ،المجتمع

  ).2: 2008، الزبيدي( إشعاع حضاري وعلمي لإلنسانية قاطبة
 وتطويرها المعرفة نشر أجل من يعملون الذين العلم رجال من النخبة الجامعات وتضم

 تهيئة يتطلب المهمة هذه في الجامعات نجاح إن ،العلمي والبحث التعليم خالل من وذلك وتعميمها

 ومواكبة مادية، أو بشرية موارد من إليه تحتاج وإمدادها بما ،أنواعها بكل واإلمكانيات الظروف

  ).134: 2009أمونه،  أبو( الفعالة اإلدارية األنظمة العلمية، وتطوير والتطورات المستجدات آخر
  الجامعات في فلسطين 2.4.2

  نشأة الجامعات في فلسطين 1.2.4.2
خصيات والمفكرين  عقول عدد من الشودتاإن فكرة إنشاء جامعة في فلسطين ر

 واقتصرت هذه الجهود المبذولة في هذا المضمار على إنشاء ،واألكاديميين إبان االنتداب البريطاني
بعض الكليات والمعاهد التي منحت الدرجة األكاديمية األولى والمتوسطة في الحقول األدبية 

 بسبب االحتالل 1948 وقد توقفت هذه الكليات بعد نكبة. كالحقوق والتربية والعلوم الزراعية
  ).69: 2011، أبو عيد( اإلسرائيلي

أحكمت إسرائيل قبضتها ،  وبعد اكتمال احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة1967وفي عام 
لذلك قامت عدة جهات ، ووضعت العراقيل والصعوبات أمام التعليم الفلسطيني، على فلسطين

أزق عن طريق إنشاء جامعات ومعاهد ومؤسسات فلسطينية بالتفكير في الخروج من هذا الم
  وتشكل مالذاً لخريجي الثانوية العامة من الناحية األخرى، فلسطينية تلبي حاجات المجتمع الفلسطيني

  ).5: 2004، كاتبة(
لقد كانت أولى المبادرات في كلية بيرزيت التي أعلنت عن تطوير التخصصات التي تدرسها 

 تم تأسيس كلية الشريعة في الخليل وأضيف لها في العام 1971وفي عام ، إلى درجة البكالوريوس
 أعلنت مدارس الفريز في القدس عن تحولها إلى جامعة أطلق 1973 عامثم في ،  كلية أخرى1980
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وفي بداية الثمانينات ، 1978تال ذلك تأسيس الجامعة اإلسالمية في العام ، عليها جامعة بيت لحم
، صامد االقتصادي(لقدس شكلت ما يعرف باسم جامعة القدس انطلقت أربع كليات جامعية في ا

1995 :10.( 

جامعة األزهر وجامعة القدس :  تأسست أحدث جامعتين وهما1991وفي بداية العام 
  . 1997ومن ثم الجامعة العربية األمريكية في العام ، المفتوحة
  :اإلشراف على الجامعات الفلسطينية 2.2.4.2

نية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث اإلشراف األكاديمي تقسم الجامعات الفلسطي
  : وهي،أقسام واإلداري والتمويل إلى ثالثة

 .وهي مستقلة من ناحية التمويل واإلشراف األكاديمي واإلداري: جامعات عامة .1

 .وتقع تحت اإلشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي: جامعات حكومية .2

وزارة التربيـة   (وهي تقع تحت اإلشراف المباشر لجهات أهليـة خاصـة           : ات خاصة جامع .3
 ).2006،  الفلسطينيوالتعليم العالي

  :يوضح الجامعات الفلسطينية بحسب موقعها و جهة إشرافها وسنة تأسيسها) 4.2(والجدول 
  )4.2( جدول

  بيانات أساسية عن الجامعات الفلسطينية
  سنة التأسيس  جهة اإلشراف  افيالموقع الجغر  اسم الجامعة  م
  1930  حكومية  طولكرم   خضوري-جامعة فلسطين التقنية 1
  1971  عامة  الخليل  جامعة الخليل 2
  1972 عامة  بيرزيت  جامعة بيرزيت 3
  1973 عامة  بيت لحم  جامعة بيت لحم 4
  1977 عامة  نابلس  جامعة النجاح الوطنية 5
  1978 عامة  غزة  الجامعة اإلسالمية 6
  1978 عامة  الخليل  بولتيكنيك فلسطينجامعة  7
  1984 عامة  القدس  جامعة القدس 8
  1991 عامة  غزة  جامعة األزهر 9

  1991 عامة  القدس  جامعة القدس المفتوحة 10
  1991  حكومية  غزة  جامعة األقصى 11
  1997  خاصة  جنين  الجامعة العربية األمريكية 12
  2007  خاصة  شمال غزة  جامعة غزة للبنات 13
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  2008  خاصة  شمال غزة  ينجامعة فلسط 14

 ،الدليل اإلحصائي لمؤسسات التعليم العالي الفلـسطيني      ، ة والتعليم العالي  يوزارة الترب : المصدر
2010-2011.(  

  الجامعة اإلسالمية 3.4.2
   تعريف بالجامعة اإلسالمية 1.3.4.2

ل بإشراف تعم الجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي،
توفر  .العربية واألجنبية وزارة التربية والتعليم العالي، وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات

اإلسالمية ومراعياً لظروف الشعب الفلسطيني وتقاليده،  الجامعة لطلبتها جواً أكاديمياً ملتزماً بالقيم
بالجانب  هتم بالجانب التطبيقي اهتمامهاالمتاحة لخدمة العملية التعليمية، وت وتضع كل اإلمكانيات

تواكب و. لعملية التعليميةا النظري، كما وتهتم بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة في خدمة
العلمية والتكنولوجية، ومن أجل ذلك تسعى  الجامعة الحضارة العالمية والعطاء اإلنساني واإلنجازات

العلمي الذي تشهده حقول المعرفة في كل مكان من التطور  بشكل دائم لتحديث مناهجها لمواكبة
. العالمية األخذ بسبل التقدموإلسالمية ثقافة تدعو إلى اإلبداع والتطوير والتنمية،  االعالم، وللجامعة

واألساتذة المتخصصين مع الجامعات الفلسطينية  تهتم الجامعة بالتعاون وتبادل الخبراتكما و
  ).2012، لجامعة اإلسالميةا( ة في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجياوالعالمي والعربية واإلسالمية

،  درجة البكالوريوس،درجة الماجستير : ما بينالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعةتتنوع 
 الشريعة كليتيب اإلسالمية الجامعة بدأت. الدبلوم المهني المتخصص ،الدبلوم العام والدبلوم العالي

 ثم .)اآلداب كلية الحقا أصبحت التي (العربية واللغة) والقانونالشريعة  كلية حقاال أصبحت التي(
 افتتحت كليتا أصول الدين 1980-1979في العام الجامعي فبشكل كبير، الجامعة في التوسع أخذت 

 قررت 1986-1985والتربية، وفي العام التالي افتتحت كليتا التجارة والعلوم، وفي العام الجامعي 
امعة افتتاح كلية التمريض إال أنها اضطرت لتأجيل ذلك بسبب رفض سلطات االحتالل، لكن الج

، كما افتتحت في نفس العام كلية 1993-1992الجامعة افتتحت تلك الكلية في العام الجامعي 
 2006، افتتحت كلية تكنولوجيا المعلومات، وفي عام 2005-2004الهندسة، وفي العام الجامعي 

  .)2012، الجامعة اإلسالمية( ية الطبافتتحت كل
ضم الجامعة عدداً كبيراً من المختبرات العلمية تتوفر فيها أفضل األجهزة العلمية هذا وت

الالزمة للدراسة العلمية وإجراء التجارب إلى جانب الدراسة النظرية، وتحرص الجامعة على 
كنولوجيا في العملية التعليمية، وتهتم تعنى باستخدام وسائل التكما تحديث مختبراتها بشكل مستمر، 

اهتماماً خاصاً بتوسيع استخدام الحاسوب، وتوفر الجامعة عدداً كبيراً من مختبرات الحاسوب لخدمة 
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ية التعليمية والبحث العلمي، كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت لتمكينهم من االتصال لالعم
  من خاللتقدمو المعلومات من مختلف المصادر، بالمكتبات ومراكز األبحاث والحصول على

بالمكتبة عشرات اآلالف من الكتب  للطلبة والباحثين حيث يتوفر  متنوعة خدماتتها المركزيةمكتب
والمراجع والدوريات ومصادر المعلومات اإللكترونية، وجميعها في نمو وتطوير مستمرين على 

سواء من داخل  ألكبر عدد ممكن من المستفيدين صعيد الكم والنوع من أجل تقديم أفضل الخدمات
  ).2012،  اإلسالميةلجامعةا( الجامعة أو خارجها

وأعـداد   واإلدارية، األكاديمية هيئتيها في تطوراً الجامعة شهدت السنوات تلك مدار وعلى
في حيث بلغت أعداد الطلبة المسجلين      . ومختبراتها ووحداتها مرافقها جانب إلى طلبتها وخريجيها، 

الـدبلوم  ، الدبلوم العام ، البكالوريوس( ضمن برامج    2011/2012الفصل الدراسي األول من العام      
  ). 2012، القبول والتسجيل(  طالب وطالبة19793) الماجستير، العالي

   . من أكاديميين وإداريين ملخصة عن العاملين في الجامعة اإلسالميةإحصائية )5.2( جدوليوضح 
  )5.2(جدول 

    اإلسالميةفي الجامعةاألكاديميين واإلداريين العاملين ة ملخصة عن إحصائي
  أعضاء الهيئة األكاديمية

أستاذ   أستاذ
  مشارك

  اإلجمالي  معيد  مدرس  محاضر  أستاذ مساعد

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر
63  2  74  2  127  4  10  1  59  25  19  8  352  42  

  الهيئة اإلداريةأعضاء 
قائم بأعمال   مدير

  مدير
  اإلجمالي  سكرتير  إداري  رئيس قسم  مساعد مدير

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر
23  -  14  -  8  2  27  3  54  25  63  3  189  33  

  أكاديميون يشغلون مناصب إدارية
  راسات عليامشرف د  رئيس قسم  نائب عميد  عميد  رئيس جامعة

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر
1  -  19  -  18  2  51  1  8  1  

  نواب ومساعدو رئيس الجامعة
نائب 
  أكاديمي

مساعد   نائب إداري
نائب 

مساعد 
نائب 

نائب 
الرئيس 

مساعد نائب 
الرئيس 

نائب 
الرئيس 

مساعد نائب 
الرئيس 

  اإلجمالي
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للشؤون   إداري  أكاديمي
  الخارجية

للشؤون 
  الخارجية

للبحث 
  العلمي

للبحث 
  العلمي

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر
1  -  1  -  3  -  2  -  1  -  2  -  1  -  1  -  12  -  

  اإلجمالي  75  553
628  

  )2012،دائرة شئون الموظفين: (المصدر
 التي لها عالقة مباشرة بصناعة المعلومات  والوحداتدوائرالعلى  تقوم الباحثة بإلقاء الضوءوسوف 

 عمادة البحـث    - الشئون اإلدارية  - وحدة الجودة  -الشئون األكاديمية : وهي، في الجامعة اإلسالمية  
  . إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات- المكتبة المركزية-العلمي

   الشئون األكاديمية 2.3.4.2
 لتها الواضحة في المساهمة الفاعلة في تطـوير المجتمـع  نطالقاً من رؤية الجامعة ورساا

ألكاديمية  ا الفلسطيني، وتعزيز دورها الريادي في تطوير القوى البشرية الفلسطينية، تواصل الشئون          
شهدها الـبالد، وتعمـل    تالصعوبات والعقبات التي  من  رغم  بالتقديم الخدمة التعليمية لطلبة الجامعة      

واإلدارية، من خالل تبني نشر  األكاديمية جودة التعليم في شتى المجاالتباستمرار علي رفع كفاءة و
 ألكاديمية، والتوسع في اسـتيعاب وتـداول تكنولوجيـا التعلـيم،         ا ثقافة تأكيد الجودة لكافة األنشطة    

اإلدارية المرتبطة بالعملية التعليمية، وتشجيع إعداد واستخدام الوسـائط   وحوسبة جميع اإلجراءات
 وتمارس الشئون األكاديمية دورها في اإلشراف، والتوجيه، والتطوير لألنشطة األكاديمية ،المتعددة

، الـشؤون األكاديميـة   ( عمادات الكليات في الجامعة والمراكز التطويرية المختلفة       في الجامعة عبر  
2012.(  

  تقديم  بدء العمل في الجامعة على النظام اليدوي الورقي في         منذاعتمدت الشؤون األكاديمية    
خدماتها المختلفة، فكانت جميع الخدمات واألنشطة والمعامالت التي تقدمها، أو تشرف عليها مـن               

والقاعـات والمراقبـات     قبول وتسجيل الطلبة، ومتابعة الكليات واإلشراف عليهـا، واالمتحانـات         
يـر  التـدريس غ   واحتساب العبء التدريسي أكاديمياً ومالياً، ومعالجة مـستحقات أعـضاء هيئـة           

ومع انتشار التكنولوجيا    .المتفرغين، ومستحقات العمل اإلضافي، وغيرها تتم بصورة يدوية ورقية        
المجال، فعملت علـى تعـديل       الحديثة واستخدام الحاسوب كانت الشؤون األكاديمية السباقة في هذا        

 ).2001التقرير السنوي للجامعة اإلسالمية، ( خطط الكليات والبرامج واألقسام

 أولت الشؤون األكاديمية توصيف المساقات اهتماماً خاصاً 2001/2002عام الجامعي وفي ال

 وذلك من خالل نموذج ،والفرعية ةي الرئيسهباللغتين العربية واإلنجليزية، ومتطلبات المساق ومراجع
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 على غرف المدرسين، عتأجهزة حاسوب للكليات، ووز بتوفير قامت الشؤون األكاديميةو. محوسب
 عرض لقسمي الطالبات والطالب، مجهزة بكامل األجهزة الالزمة لعرض قاعة أكثر منوخصصت  

  )Web CT(  عضو هيئة تدريس علـى اسـتخدام برنـامج   20قامت بتدريب كما  المواد التعليمية،
   .)2002، التقرير السنوي للجامعة اإلسالمية (

ها تقوم بعقد ورشات عمل     وحرصاً من الشئون األكاديمية على استمرار العطاء والتميز فإن        
وتعمل على عقد ورش عمل ألعضاء الهيئة التدريسية الجدد         ، لمناقشة آليات النهوض بأداء الكليات    

كما قامت باستحداث وحدة متطلبـات      . وأيضاً لرؤساء األقسام األكاديميين ومشرفي الدراسات العليا      
وتطوير مقررات متطلبات الجامعـة     الجامعة على موقع الجامعة االلكتروني وتعنى الوحدة بتحسين         

 من خالل مراجعة وتحديث المناهج واالرتقاء بأداء المدرسين المكلفين بتدريس مساقات المتطلبـات            
  ).2011، الشئون األكاديمية(

تبذل الجامعة العديد من الجهود لتطوير الجانب األكاديمي فيها، ويتمثل ذلك في افتتـاح         كما  
ية وتقديم برامج أخرى لالعتماد وتطوير برامج موجودة باإلضافة للتحسن العديد من البرامج األكاديم

 في إطار سـعيها لتعزيـز       االبتعاثواصل الجامعة سياسة    كما ت ، الذي طرأ على متطلبات الجامعة    
   ).2007،  للجامعة اإلسالميةالتقرير السنوي( قدرات طاقمها األكاديمي

العملية التعليمية وضـمن توجهـات الجامعـة        وفي إطار مواكبة التكنولوجيا وتوظيفها في       
حيث بلغ عدد هذه ) LCD(واصلت الشئون األكاديمية زيادة عدد القاعات الدراسية المجهزة بأجهزة   

قاعة دراسية باإلضافة إلى تزويد مختبـرات الحاسـوب         ) 120(القاعات في الجامعة ما يقرب من       
، الـشؤون األكاديميـة   ( بشبكة االنترنـت  ورطها  ) LCD(وكافة قاعات تدريس الماجستير بأجهزة      

2011.(  
  وحدة الجودة 3.3.4.2

؛ 2/3/2002قامت الجامعة اإلسالمية بتشكيل وحدة الجودة في الجامعة اإلسالمية، بتـاريخ            
لتساهم في تطوير وتحسين األداء وللوقوف على المشكالت التي من شأنها أن تعيق عملية االرتقاء               

   .)2005، العايدي(  عليهاباألداء األكاديمي والتغلب
منها دورها البارز في إعادة هندسة العمليـات داخـل       ، وتتنوع مهام ووظائف وحدة الجودة    

 علـى دورة    حـصولهم  ، وتـم  عةقامت بتشكيل فريق مختص من العاملين في الجام       حيث  ، الجامعة
 العمليـات   حليـل ت ، ويعكفون حالياً على   )الهندرة(تدريبية مختصة في هندسة اإلجراءات اإلدارية       

 بما يحقق   هندستها الجامعة بغرض إعادة   واإلجراءات اإلدارية المعمول فيها في كافة دوائر وكليات       
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إضافة إلى تحسين . الغاية والهدف من ذلك المتمثل في خفض التكاليف وتوفير الوقت والجهد والمال   
لتـابع لـوزارة التعلـيم       تم الحصول على تمويل من صندوق الجودة ا        وقد ،نوعية الخدمة المقدمة  

التقرير ( )$89.220( في الجامعة بقيمة     تقييم العمليات اإلدارية وإعادة هندستها    ل) QIF(الفلسطيني  
  ).2008،  للجامعة اإلسالميةالسنوي
  : الجودة اإلداريةتشكيل

العمـل   مجـال  فـي  الحديثة التطورات وتبني المستمر التطور نحو الجامعة إدارة من سعياً
اإلداريـة   الجـودة  لجنة تشكيل في التوجه ذلك الجامعة جسدت الشاملة، الجودة مفاهيم وفق اإلداري
 الجامعـة ( التقـويمي  المجـال  هـذا  في للجامعة التكامل مع وبالتالي األكاديمية، الجودة مع لتتواءم

  ).2008، اإلسالمية 
بأن كـل دوائـر     ، ةمن خالل المقابلة التي أجرتها معه الباحث      ) 2012، العايدي(ولقد أشاد   

وتقوم دائرة الجودة اإلدارية بعمل دراسات لتقدير      ، الجامعة لها عالقة مباشرة بدائرة الجودة اإلدارية      
كما ، "التدريب الكامل للموظفين  "االحتياجات التدريبية للموظفين وهناك خطط لتنفيذها ضمن برنامج         

عقد امتحان في نهاية كل دورة لفحص درجة        ويتم  ، تتواجد برامج لتقييم الدورات التدريبية المعقودة     
كما تتم عملية تقييم للموظف في عمله بعد        ، االستفادة من الدورات المعقودة في الجامعة أو خارجها       

يسأل مدير الموظف الذي تلقى الدورة عن مدى توظيـف المـادة            بحيث  ، التدريبيةلدورة  ل اجتيازه
يتم العمل على تحفيز الموظفين     كما  ، ذي اجتاز الدورة  التدريبية النجاز المهام المنوطة بالموظف ال     
  . ساعة تدريبية يستحق عالوة مالية90للدورات التدريبية فمثالً لو اجتاز الموظف 

بأن من بين المعوقات التي تحد من الصناعة المعلوماتية فـي           ) 2012، العايدي(كما وضح   
الجامعة اإلسالمية لم تقم ببرمجة كل عمليات       الجامعة اإلسالمية بأن دائرة تكنولوجيا المعلومات في        

كمـا لعـب    ، وعلل ذلك بالتزايد المستمر في أعداد الطلبة مع نقص في عدد أفراد الطاقم            ، الجامعة
عالوة على عدم ، الحصار المفروض على قطاع غزة دوراً رئيسياً في الحد من الصناعة المعلوماتية

  . رة مستمرةتوفر الدعم المادي للجامعة اإلسالمية بصو
ضمن حديثة عن تطوير الكادر البشري على ضـرورة إرسـال           ) 2012، العايدي(وشدد  

إدارة الموظفين اإلداريين لتلقي الدورات التدريبية خارج قطاع غزة وعدم اقتصارها على مـوظفي             
  . شئون تكنولوجيا المعلومات فقط

ارجية للبرامج األكاديميـة فـي      بأنشطة التقييم الداخلية والخ   ) 2012، أبو دقة (بينما أشادت   
تقييم ال: غرض تطوير األداء األكاديمي وضمان الجودة ومنها      الجامعة والتي قامت بها وحدة الجودة ل      

  . )عربي(خارجي التقييم الو، )فلسطيني( خارجيالتقييم ال، ذاتيالمؤسسي التقييم ال، داخليال
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تسعى وحدة  حيث ن وتحفيزهم تطوير قدرات العاملي   على ضرورة    )2012، أبو دقة ( تأكدو
؛  األكاديمية واإلداريـة الجودة وبشكل مستمر إلى تطوير وتحسين األداء لدى مختلف دوائر الجامعة    

كيفية لوقوف على المشكالت التي من شأنها أن تعيق عملية االرتقاء باألداء األكاديمي واإلداري و             او
ضم نخبة من الموظفين اإلداريين الذين      ت لتيا فرق التميز    في هذا اإلطار تم تشكيل    و. التغلب عليها 

لديهم المقدرة على العطاء ويمتلكون المهارات المساندة والداعمة لمنظومة الجودة والتي تهدف إلى             
 على المساهمة بفعالية في  الجودةتحرص وحدة كما .االرتقاء بالجامعة والعاملين في مجاالت متعددة

واإلجراءات في الوحدات والدوائر المختلفة من خالل جهود فرق         تطوير العمليات اإلدارية واللوائح     
   .التميز

بتنمية قدرات الهيئة التدريسية من خـالل عقـد الـدورات           تهتم  دائرة الجودة   وأضافت أن   
وكيفية توظيف تقنية المعلومات في خدمة العملية التدريـسية         ،  في طرق التدريس والتقييم    التدريبية

   .الجدد في الجامعةألعضاء هيئة التدريس يه باإلضافة لعمليات التوج
شـرح  حيث تعمل الوحدة علـى       ،ع نشاطات وحدة الجودة   وتن) 2012، أبو دقة (ووضحت  

عدد لديهم من خالل تنظيم     أهمية ومفاهيم الجودة للعاملين في الجامعة ومحاولة ترسيخ ثقافة الجودة           
  .  وفي مركز الجامعة بالجنوبمن الزيارات واللقاءات مع العاملين في الجامعة في غزة

في حديثهم عن طبيعة الكادر البشري من أجـل         ) 2012، العايدي وأبو دقة  (واتفق كل من    
، بعدم تساوي المهارات بين الموظفين    ، النهوض بعملية الصناعة المعلوماتية في الجامعة اإلسالمية      

لين لمواكبـة المـستجدات   والبد من مواصلة التدريب ورفع القدرات والمهارات للمـوظفين العـام   
والعمل على تعزيز االتصال والتواصل مع العـالم    ، التكنولوجية المتالحقة وعدم الخوف من التغيير     

  .الخارجي
  دائرة الشئون اإلدارية 4.3.4.2

ي مسيرته التعليميـة،     ف  للجانب األكاديمي  يعد الجانب اإلداري في الجامعة اإلسالمية مكمالً      
 مع هام في التعامل دور له أنكما .  اإللكترونية والفنية والدعم اللوجستيخالل تقديم الخدمات من

  .الطالب والزوار والمؤسسات والجهات الرسمية الدولية والمحلية
، لتُعنى بكافة الشئون اإلدارية والمالية      1982بدأت الشئون اإلدارية بالجامعة عملها في سنة        

والمتابعـة   موقع في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابـة      بالجامعة، وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا ال     
لجميع األعمال ذات الطابع اإلداري والمالي وتبدي اهتماماً خاصاً بجوانب التطـوير علـى كافـة                
المستويات سواء البشرية أو التكنولوجية أو األنظمة باإلضافة إلى تقديم الخدمات الالزمة لمختلـف              

كافة األعمال المتعلقة بالنواحي الوظيفية للعاملين، وتتـولى مـسئولية   العمادات والدوائر، وتختص ب  
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ويتـولى  . تنفيذ األحكام والقوانين والنظم والقرارات المتعلقة بكافة نواحي العمل اإلداري بالجامعة          
 اإلدارية في الجامعة    الشئون( اإلشراف على الشؤون اإلدارية نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية        

   ).2012، ةاإلسالمي
  عمادة البحث العلمي  5.3.4.2
 مادة البحث العلمي العمل من أجل تحقيق أهداف الجامعة في دعم وتحرير البحث عتولىت

أحـدهما   تشرف على إصدار مجلة علمية محكمة تضم عـددين        كما  العلمي في مختلف المجاالت،     
في كل عام وقد نشرت المجلة  ينللدراسات العلمية واآلخر للدراسات اإلنسانية، وتصدر المجلة مرت

وبلغت عدد اإلصدارات عشرون مجلداً من مجلة الجامعـة         ، عشرات البحوث في مختلف المجاالت    
 شرف العمادة على تحكيم األبحاث ألساتذة في الجامعـة اإلسـالمية ألغـراض             ت كذلك. اإلسالمية

واأليام الدراسية، وتـشجيع     لعلميةاألكاديمية عقد المؤتمرات ا    سامقٌالترقية، وتتولى بالتنسيق مع األ    
عمل في المذكرات العلمية على المستوى المحلـي         أعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة بأوراق     

   ).2012، عمادة البحث العلمي في الجامعة اإلسالمية(  والدوليى العربيووكذلك على المست
  المكتبة المركزية 6.3.4.2

 ، وقد مرت1978سالميـة بالتزامن مع تأسيس الجامعة   تـم افتـتاح مكتبـة الجامعـة اإل    
المكتبة بعدة تطورات من حيث المساحة وعدد المقتنيات والموظفين، والخدمات المقدمـة، ورغـم              
الصعوبات التي مرت بها الجامعة إال أن ذلك لم يثن من عزيمتها، فشقت طريقها بكل إصرار إيماناً          

جامعي بشكل خاص، والباحثين والدارسين بشكل عام، وقـد         بضرورة وجود مكتبة تخدم المجتمع ال     
نمت المكتبة نمواً مضطرداً إلى أن وصلت إلى هذا التطور الملحوظ في المباني والخدمات وعـدد                

موزعة على خمـسة  ) 2 م4500(الموظفين والمقتنيات، حيث بلغت مساحة مبنى المكتبـة حوالـي  
باتها عشرات اآلالف من أوعية المعلومات ما بين كتاٍب         طوابق قابلة للتوسع الرأسي، وتضم بين جن      

 وتعتبر المكتبة من أولـى المكتبـات األكاديميـة          .ودورية ورسالة جامعية ومواد سمعية وبصرية     
وأكبرها في قطاع غزة، ويعمل بها طاقم من الموظفين المتخصصين في علم المكتبات ومـن لهـم                 

  . )2012، زية في الجامعة اإلسالميةالمكتبة المرك (خبرة طويلة في هذا المجال
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  )6.2(جدول 
   حجم مقتنيات المكتبة

  الوعـاء  2012عدد النسخ للعام 
  اللغات األجنبية  اللغة العربية

  48918  121553  كتب ومراجع
  469  1408  أبحاث طلبة
  6  19  أبحاث ترقية
  89  352  أبحاث عامة

  0  9  أبحاث مؤتمرات
  6  1  معاجم

  0  163  السالسل
  0  22  تراث اإلسالم

  0  23  مخطوط
  1  74  كتيب

  118  294  رسائل دكتوراه
  1934  6090  رسائل ماجستير

  2  92  موسوعات وثائقية
  527  1220  مواد سمعية وبصرية

  7930  21685  أعداد الدوريات المكشفة
  19403  163794  بحوث الدوريات المكشفة

  79403  316799  المجموع
  396202  المجموع الكلي

  )2012، المكتبة المركزية، قسم التزويد( المصدر        
هذا وقد تم حوسبة المكتبة بشكل كامل وتم استخدام الحاسوب في كافـة أعمـال المكتبـة                 

 . المباشرة وغير المباشرة، وتم تزويدها بوحدتي إنترنت للطالب والطالبات

 في العالم من الناحية التقنيـة       وإيماناً من عمادة المكتبات بضرورة مواكبة التطور الحاصل       
وتيسير الخدمة على الطلبة والعاملين والباحثين، أنشئت مكتبة إلكترونية لتكون رديفة للمكتبة الورقية 

  .وهى اآلن في تقدم مستمر
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من خدمة اإلعارة موظفو  بحيث يستفيد اإلعارة والحجز اآللي لتشمل خدمات المكتبةوتتنوع 
كذلك تقدم المكتبة الخدمات المرجعية وخدمة      ، لمستفيد الخارجي باإلضافة ل ، طلبة الجامعة و، الجامعة

. وتسمح بالتصوير أو استخدام الماسح الضوئي للحصول على المعلومات المطلوبـة          ، البحث اآللي 
وتعمل المكتبة على إرشاد وتدريب الطلبة والباحثين على كيفية الحصول على المصادر والمعلومات 

كمـا  ، عقد دورات تدريبية بشكل دوري خالل العـام الدراسـي         رونية من خالل    المطبوعة واإللكت 
وتعتني المكتبة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة لكي ال تحرمهم من التمتع واالستفادة مـن كامـل            

  . )2012، المكتبة المركزية في الجامعة اإلسالمية(الخدمات التي تقدمها المكتبة 
ل على معلومات حول المكتبـة المركزيـة فـي الجامعـة            ولقد استطاعت الباحثة الحصو   

، المقيد(اإلسالمية ودور كادرها البشري في خدمة الصناعة المعلوماتية من خالل مقابلة أجرتها مع              
  :وذلك كالتالي، )2012
مكتبة على توظيـف التقنيـة لخدمـة     ال ثم عملت  عملها وفق النظام اليدوي   الجامعة   بدأت مكتبة  §

نظـم   الذي يعمل على     )CDS/ISIS(برنامج   تم تطبيق    2003ففي العام   ، فيدينالباحثين والمست 
إعارة محلي لحفظ بيانات اإلعارة فقط دون       كما تم ربطه ببرنامج      ،خزن واسترجاع المعلومات  
وفي السنوات األخيرة استخدمت النظم المحوسبة في كافة الخدمات          االستفادة من بطاقة المكتبة،   

بالتعاون مـع   ) الراشد(محوسب لحفظ واسترجاع المعلومات يسمى        برنامج المكتبية، فتم تصميم  
  .)CDS/ISIS( م االستغناء عن برنامج تمركز الحاسوب بالجامعة، وبذلك

بداية من  ، %100أكد المقيد أن كل العمل المنجز داخل مكتبة الجامعة اإلسالمية محوسب بنسبة              §
ثم فرزها وتصنيفها وتوزيعهـا علـى       ، زويدالحصول على قوائم النشر التي تخص عمليات الت       

 . الكليات المختلفة الختيار المناسب منها ومروراً بعمليات الحجز واالسترجاع

 على رفع كفاءة العاملين بالمكتبة مـن خـالل دورات يـشارك فيهـا             اتحرصت عمادة المكتب   §
لك ضمن خطة عمـادة  العاملون بالمكتبة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وذ     

 .المكتبات في رفع كفاءة الموظفين أثناء الخدمة

، إن الكادر البشري العامل في مكتبة الجامعة اإلسالمية له خبرة طويلة في مجال العمل المكتبي               §
وأكدت استطالعات الرأي التي قامـت      ، والكثير منهم يحمل شهادات تخصص في علم المكتبات       

، بيعة الكادر البشري العامل في المكتبة ومقدرته على أداء مهامه         بها الجامعة اإلسالمية حول ط    
 .ودلت االستطالعات على المهارات العالية التي يتمتع بها العاملين

حيث تم اسـتخدام    ، استحداث مسميات وظيفية جديدة غير تقليدية لتواكب ثورة التقنية المتالحقة          §
، سيط بين القارئ المستفيد والمعلومات    باعتباره الشخص الو  " أخصائي معلومات "مسمى وظيفي   



 68 

مختص ، مرشد، معير: منها، وهناك العديد من التقسيمات الوظيفية التي تندرج تحت هذا المسمى
 .الخ.....مراجع

 إدارة و حـدتي اإلنترنـت المخصـصة    مـن   Tina soft Easy cafeبرنامجمكن استخدام   §
 إصدار التقـارير والحـسابات      عديدة أهمها  الذي يمتاز بمزايا     الستخدامات الطلبة بشكل كامل،   

  .(SMS) جهزة، إرسال رسائلاألحماية العمل على و

لما تقدمه من ، كما أكد المقيد على تميز مكتبة الجامعة اإلسالمية على صعيد الوطن العربي ككل         §
، حيث تقدم الخدمات المرجعية، خدمات متنوعة للباحثين والطلبة في مختلف التخصصات العلمية

قواعد البيانات التي يتم نشر أوعيـة       ، صناعة النشر العلمي  ، المعالجة التقنية ، إلحاطة الجارية ا
كما يتواجد بالمكتبة برنامج التكشيف الذي يبحث في الدوريات العربيـة           ، المعلومات من خاللها  

 .باستخدام قاعدة البيانات

النص القرآني، كما يتيح البحـث      البحث في   الذي يتيح   القرآن الكريم    برنامجيتوفر في المكتبة     §
عشر ألف موضوع مع إمكانية تفسير أية آية من ثمانيـة تفاسـير              الموضوعي ألكثر من أربعة   

  . مختلفة بسهولة ويسر
أفضل البـرامج المختـصة     الذي يعد واحداً من     برنامج الحديث الشريف    كما يتوفر في المكتبة      §

الموضوعي في تسعة كتب من أهم وأشهر       البحث النصي و  يساعد في    والذي، بالحديث الشريف 
 . المختصةالحديثةيوفر البرنامج كماً كبيراً من الخدمات كما مع بيان الحكم عليها،  كتب الحديث

كما تتمتع المكتبة بعالقـات     ، هناك تكامل وتنسيق واضح بين إدارة الجامعة اإلسالمية والمكتبة         §
قدم المكتبة خدماتها للمجتمع المحلـي مـن   كذلك ت، طيبة وواسعة بين مؤسسات المجتمع المحلي 

العامـة، وتـوفير     و المشاركة في تقديم االستشارات والتدريب ألمناء المكتبات المدرسية       خالل  
لزيارات المدرسية والثقافية والمـشاركة فـي        ا فرص تدريب لخريجي علم المكتبات، واستقبال     

 .بتطوير المكتبات الندوات وورشات العمل الخاصة

حيث ، مكتبة ميزانية خاصة من أجل تزويدها بحديث الكتب والمراجع العربية واألجنبية          تتوفر لل  §
 كتب عربية   2012أكد المقيد أن مكتبة الجامعة اإلسالمية قد اشترت من معرض القاهرة الدولي             

 Amazonوبالنسبة للكتب األجنبية تتزود بها المكتبة بشرائها مـن مكتبـة            $ ، 50,000بقيمة  
 . إضافةً إلى عمليات التزيد المفتوح طوال العامvisa card باستخدام االلكترونية

من أهم المشاريع التطويرية لمكتبة الجامعة اإلسالمية هي إنشاء مكتبتين بمبنيين منفصلين إحداها  §
هذا وتتواجد اآلن بالمكتبة قاعات خاصة بالطالب وأخرى بالطالبات ، للطالب واألخرى للطالبات

 .طوال الوقت
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 المعلومات تكنولوجيا شئون  إدارة7.3.4.2

 فـي ) (Information Technology Centers المعلومـات  تكنولوجيـا  مراكـز  تعتبر

 فـي  وتسخيرها الجامعة إلى الحديثة التكنولوجيا إدخال خاللها يتم من التي البوابة عموماً الجامعات

 إدارة بمساعدة تقوم التي الجهة هو اتالمعلوم فمركز تكنولوجيا .واإلدارية األكاديمية العملية خدمة

 الخاصـة  البـرامج  بإنشاء تقوم التي الجهة وهي، بالتكنولوجيا المتعلقة القرارات اتخاذ في الجامعة

 إنشاء البـرامج  خالل الجامعة من دوائر بحوسبة و والتسجيل القبول برامج مثل بالعملية األكاديمية
وغيرها،  المكتبات برامج مثل إلكترونياً للطلبة تقديم الخدماتو المالية الدائرة مثل دائرة بكل الخاصة
 مـستمر لمواكبـة    بشكل الجامعة في الحاسوب شبكة وتحديث إنشاء خالل خدماتها من  بتقديم وتقوم

 الخاصـة  الويـب  والعمل على تحديث صـفحة     ،الجامعة في العمل احتياجات لتلبية التطور التقني 
 الحاسـوب،  لمستخدمي الفني الدعم وتقديم الحاسوب، أجهزة ويروتط العمل على صيانة   بالجامعة،
 مركز فدور .المعلومات وتكنولوجيا الهندسة كلية طلبة مثل التقنية الكليات خريجي الطلبة وتدريب

 واإلدارية األكاديمية العملية لخدمة الحديثة التكنولوجيا هو توظيف في الجامعة المعلومات تكنولوجيا
  ). 2012، ولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالميةإدارة شئون تكن(

 خالل من وذلك اإلسالمية الجامعة في كبيرة أهمية المعلومات إدارة شئون تكنولوجيا   تمتلك
ـ  -الجامعة رئيس – نائب الرئيس " بمسمى منصب يوجد حيث بها الخاصة الهيكلية اإلدارية   شئونل

 وتـوفير  المعلومـات  تكنولوجيـا  وتطوير اإلشرافو بالتخطيط يقوم والذي" المعلومات تكنولوجيا
 الرئيس لنائب المساعدين من اثنين وجود مع الجامعة لرئاسة المعلومات بتكنولوجيا المتعلقة التقارير

 :هما المعلومات تكنولوجيا شئونل

 .والفنية اإلدارية الخدمات مجال -المعلومات تكنولوجيا ونئلش الرئيس نائب مساعد §
 .األكاديمي المجال – المعلومات تكنولوجيا ونئلش رئيسال نائب مساعد §

إداريـة  بـين    ما مجاالت عدة في اإلسالمية الجامعة في المعلومات تكنولوجيا ونشئ إدارة تعملو
  .)2009 ،المعلومات تكنولوجيا دليل(وخدماتية   وتنمويةوأكاديمية

  . قنيةمقتنيات الجامعة اإلسالمية من األجهزة الت) 7.2(يوضح الجدول 
  )7.2( جدول

   مقتنيات الجامعة اإلسالمية من األجهزة التقنية
  ددـالع  فـالصن

  Laptop 431أجهزة حاسوب محمولة 
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  PC 2739أجهزة حاسوب شخصية 
  620  طابعات

UPS 2531  
LCD Projector 329  

  60  ماسحات ضوئية
  .)2012، الجامعة اإلسالمية، دائرة صيانة الحاسوب:(المصدر

 الخارجية والعالقات المعلومات تكنولوجيا شئون إلدارة التحتية البنية
يتعلق بقطاع    للجامعة فيما   المختلفة تقدم الخدمات دوائر  ) 6(تضم إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات      

تتضح الهيكلية العامة إلدارة شئون تكنولوجيا المعلومات في        و. تكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية   
  .)6.2(الشكل 

  )3.2(شكل 
 IST الهيكلية العامة إلدارة شئون تكنولوجيا المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2012، إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات:(المصدر

  نائب الرئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات
 والعالقات الخارجية

مساعد نائب الرئیس لشئون تكنولوجیا     
 IT رئیس شئون –لومات المع

  دائرة
  الخدمات الفنیة

  

دائرة البرمجة 
  والنشر اإللكتروني

  

صیانة رة دائ
  الحاسوب

 أمن دائرة
 المعلومات

 مركز
  التعلیم اإللكتروني

حاضنة تكنولوجیا 
 المعلومات  

العملیاتقسم   

قسم التجھیزات 
 الفنیة

  قسم البرمجیات   الشبكات قسم

قسم النشر 
  اإللكتروني

  قسم الدعم الفني والصیانة

 قسم اللوازم التقنیة

  قسم المختبرات 

  قسم التدریب ودعم البرمجیات

   ITسكرتیر شئون    ITمدیر شئون  

 قسم االتصاالت
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الخروج الباحثة استطاعت ، )2012، المصري(ومن خالل المقابلة التي أجرتها الباحثة مع 
  :بالمعلومات التالية

 مركزية بيانات قاعدة توفير عبر كاملةشبه  بصورة الجامعة في اإلدارية العمل نظم أتمتة .1
طلب ، كالحضور واالنصراف، المختلفة الحاسوبية التطبيقات وتنفيذ تصميم خالل ومن

 .ولم يبق سوى المراسالت التي تحتاج أن تطبق إلكترونياً، التقييم، االستقطاب، اإلجازات

 من العديد 2009/2010امعيالجأدخلت إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات ومنذ العام  .2
صعيد النشر وعلى ،  للجامعةةعلى العديد من األنظمة المحوسب اإلضافات والتعديالت

عملت على استحداث كما ،  سابقاً العمل بهاااللكتروني أتمت اإلدارة برامج كانت قد بدأت
 .خدمة جديدة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات الجامعة) 12(برامج جديدة زادت عن 

ن أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها الكادر البشري العامل بإدارة شئون تكنولوجيا إ .3
المعلومات هي القدرات اإلبداعية والتفكيرية التي تستطيع أن تحل المشكلة وتبرمجها إلى 

 .فكره قابلة للتطبيق

 .يوجد نقص كبير في أفراد الطاقم العامل في إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات .4

بالتدريب ،  إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات على مواكبة كل جديد في عالم التقنيةتحرص .5
وإرسالهم إلى تلقي دورات خارج قطاع غزة خصوصاً في مجاالت ، المستمر ألفراد الطاقم

 بعد عن التدريب اتعمليعلى  ماكما تعتمد ، البرمجة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
 و  Video Conference  مثل،التدريب الحديثة وسائل استخدامباإلدارة  لموظفي

Virtual Class. 

وضح المصري بأن إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية ال تعاني من  .6
وأكد ، ولكن الصعوبة تكمن في آليات تطبيق الدعم المادي المقدم، أي صعوبات مالية

القطاع والضفة والحصار المفروض على قطاع غزة المصري بأن االنقسام الحاصل بين 
 .كان له أثر سلبي في آليات تطبيق الدعم المادي

عدداً من الدورات التدريبية لنشر ثقافة التعليم بعقد  يمركز التدريب اإللكترونيقوم  .7
 وزيادة مهارات أعضاء الهيئة التدريسية وتمكينهم في عملية تصميم المساقات يااللكترون
 . ونيةااللكتر

 يساعد في حيث Moodle  بواسطةنظام إدارة التعليماإللكتروني على  التعليم مركز يعتمد .8
يوفر آليات لالتصال بين الطالب  حيثباإللكتروني  مجال التعليم فيتطوير البيئة التعليمية 

 .بينهم وأيضاً بين الطالب والمدرسين التعليمية وبين الطالب فيما والمواد
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حيث تقوم وحدة ، وإدارة شئون تكنولوجيا المعلومات الجودة شر بين دائرةهناك اتصال مبا .9
الجودة بمطابقة األنظمة المعمول بها مع برنامج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية 

 .لمؤسسات التعليم العالي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالي

المية تمت برمجتها من قبل إدارة شئون جميع البرامج المستخدمة في الجامعة اإلس .10
 .تكنولوجيا المعلومات باستثناء برنامج األصيل

تتواصل إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات مع كل أقسام ووحدات الجامعة نظراً العتماد  .11
باقي األقسام والوحدات عليها من خالل ما تقوم به من برمجة برامج خاصة بكل وحدة أو 

متابعة أمور بناء وتطوير وتشغيل وصيانة شبكة الجامعة السلكية ، سيبصيانة الحوا، دائرة
 . والطلبةوالالسلكية وحفظ بيانات الموظفين

مجموعة الخبراء   حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية على عضويةحصول .12
، وذلك عن دورها في دعم SPICE Group العالمية لحاضنات األعمال وواحات التقنية

واد األعمال والمبدعين والخدمات التي تقدمها لرعاية المبادرين وأصحاب الشركات ر
 MENAinc في مجموعة من الشبكات الدولية، أبرزها شبكة يتهاعضول باإلضافة، الناشئة

 .لحاضنات الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي

جامعة اإلسالمية مع مؤسسات ضمن نشاطات حاضنة األعمال والتكنولوجيا تتعاون ال .13
 .المجتمع المحلي بهدف تبني وتطوير األفكار اإلبداعية

ضمن آخر مشاريع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية قامت اإلدارة  .14
الذي يعمل  SAN(Storage Area Network) Storage  بتشغيل11/2/2012بتاريخ 

  . على إنشاء شبكة خاصة للتخزين
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 :مقدمة 1.3
 بحيـث ، تناول العديد من الباحثين والدارسين مواضيع إدارة الموارد البشرية واالقتصاد المعرفي

ألهميتهـا   نظراً مرات ولعدة المواضيع هذه ناقشت قد في العالم الدول من العديد أن القول نستطيع
البشرية واالقتصاد المعرفي  الموارد  إدارةموضوع بحث تم وكذلك. القصوى في عالم األعمال اليوم

ولكن الصعوبة التي واجهت الباحثة هي شح الدراسات التي تناولت موضوع صـناعة       . في فلسطين 
  دور" وحسب علم الباحثة تعتبر الدراسة الحالية هي األولى من نوعها في موضوعها. معلوماتال

 يلـي  وفيمـا  .فلسطين في" في ظل اقتصاد المعرفة صناعة المعلومات في إدارة الموارد البشرية
فاستخدام ، التي تناولت موضوع الدراسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات من لعدد توضيح

، طلح تكنولوجيا المعلومات أو تقنية المعلومات يعتبر بديالً عن مصطلح صـناعة المعلومـات             مص
 ولقد تم .نظراً لالرتباط الوثيق بين المصطلحات الثالثة والتي تدور في مجال المعلومات ومعالجتها

 دراسات مقدمة كالتالي، وهي األقدم إلى األحدث من الزمني تسلسلها حسب ترتيب الدراسات السابقة
  .أجنبية ودراسات عربية دراسات محلية،
 :المحلية الدراسات 2.3

أثر أتمتة دوائر الموارد البـشرية فـي الجامعـات           "بعنوان  ) 2011، أبو عيد (دراسـة   1.2.3
 "الفلسطينية على جودة العمل من وجهة نظر العاملين بها وآليات تطويرها

 الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية على جودة  الدراسة التعرف على أثر أتمتة دوائراستهدفت
ولقد تكون مجتمع الدراسـة مـن       .  وآليات تطويرها  في هذه الدوائر  العمل من وجهة نظر العاملين      

النجـاح الوطنيـة و  بيرزيـت و القـدس     (جميع العاملين في دوائر الموارد البشرية في جامعات    
وصفي كما استخدم أسلوب المسح الشامل لمجتمع البحـث         ولقد استخدم الباحث المنهج ال    ، )المفتوحة

  .واعتمدت االستبانة والمقابلة كأداتان لجمع البيانات، موظف) 26(نظراً لمحدوديته حيث بلغ 
إلى أن الدرجة الكلية الستخدام عناصر األتمتة في مجال عمل المبحوث كانـت              الدراسة   وتوصلت

و من أهم آليـات     ، يق األتمتة في دوائر الموارد البشرية     وتوجد تحديات مالية وفنية في تطب     ، كبيرة
تطوير عملية تطبيق األتمتة في دوائر الموارد البشرية هي معالجة المشاكل الفنية وكذلك أتمتة جميع 

 .وظائف ومهام الموارد البشرية

يب بضرورة تفعيل استخدام الجوال ونظم المؤتمرات السمعية والبصرية في التدر          الدراسة   وأوصت
والعمل على اعتمـاد المراسـالت االلكترونيـة والتوقيـع          ، والتطوير وعقد االجتماعات عن بعد    
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والعمل علـى توعيـة     ، االلكتروني في كافة المعامالت اإلدارية التي تتم في الجامعات الفلسطينية         
 .العاملين بأهمية األتمتة ودورها في تحسين الخدمة

دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديميـة         "بعنوان  ) 2011، العلول(دراسة   2.2.3
 "في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 األكاديميـة  البـشرية  الموارد تنمية مجال في المعرفة مفهوم إدارة إلى التعرف  الدراسةاستهدفت
 بشرية األكاديميةال الموارد تنمية في المعرفة إدارة لدور العاملين األكاديميين ممارسة درجة وتحديد

  . غزة بمحافظات الفلسطينية الجامعات في
ـ  سةراالد ع مجتم وتكون ، لتحقيق أهداف الدراسةيليلالتح الوصفي جهالمن الباحثة استخدمتو ن م

 ، األقـصى  ،هـر األز (  وهـي غـزة  بقطاع سطينيةلالف الجامعات في لينالعامين األكاديمي جميع
وبلغت ، أكاديمياً) 1309( والبالغ عددهم، 2010-2009الدراسي للعام  )المفتوحة القدس ،إلسالميةا

  .واستخدمت الباحثة االستبانه كأداة رئيسية لجمع البيانات، أكاديمياً) 196(عينة الدراسة 
 أحـدث الوسـائل   على اسـتخدام  الشديد الحرص تحرص الجامعات بعض أن الدراسة وتوصلت

 الصعبة العمل بالرغم من الظروف في التميز إلى ولوالوص األداء لتحسين التكنولوجية المتطورة
 بمراقبة مستمر وبشكل قطاع الفي الفلسطينية وقيام الجامعات، غزة قطاع شعبنا في فيها يمر التي

حال بين  الفلسطينية بالجامعات الطلبة والعاملين عدد أن زيادة إال ،الكليات داخل العمل سير ومتابعة
  . األحيان بعض في المراقبةاستمرار عمليات المتابعة و

 الجامعـات  أقـسام  في المعلومات نظم في الحديثة التكنولوجيا توظيفبضرورة  الدراسة وأوصت
العلميـة   واألبحـاث  المـؤتمرات  في يشاركون الذين األكاديميين وتكريم والعمل على تحفيز، كافة

 .  الفلسطينية للجامعات التحتية البنية تحسين ومواصلة

 في تنمية مجتمـع     يةواقع دور الجامعات العرب   "بعنوان  ) 2011، بركات وعوض (ـة  دراس 3.2.3
  "المعرفة من وجهة نظر عينة من أعضاء التدريس فيها

للتعلـيم  ات العربية كمؤسسات     الدراسة تحليل واقع الدور الذي يفترض أن تمارسه الجامع         استهدفت
لمعلومات واالتصاالت الحديثة لوضع تـصورات  العالي في التنمية المعرفية في عالم التكنولوجيا وا   

  .  واقعية لتطوير أداء هذه الجامعات استجابة للتطورات في عالم التقنية الحديثة
 التي تم وباالعتماد على االستبانة المنهج الوصفي التحليلي  الباحثان ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم   

تمع المعرفة من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة         إعدادها لتقييم دور الجامعات العربية في بناء مج       
أستاذ جامعي ممن يحملون درجة الـدكتوراه فـي         ) 132(التدريس الذكور واإلناث والبالغ عددهم      
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المغـرب  ، الخليج العربي : مختلف التخصصات العلمية وذلك في جامعات ثالث مناطق عربية هي         
  . والمشرق العربي، العربي

 في جانب قيادة ثـورة المعلومـات        تلعب دوراً ضعيفاً   لجامعات العربية اأن   الدراسة إلى    وتوصلت
ـ وتو،  في مجال تنمية الفرد مقارنة بتنمية المجتمع وتوليد المعرفة         هاركز دور ويت د فـروق فـي     ج

تقديرات عينة الدراسة للدور الذي تقوم به الجامعات في مجال تنمية مجتمع المعرفة تبعاً للموقـع                 
  .ح الجامعات في بلدان الخليج العربيالجغرافي وذلك لصال

مؤسسات اإلنتاج  والجامعات العربية   بين   المشاركة والتعاون    بضرورة مد جسور   الدراسة   وأوصت
 إدارات الجامعات العربية المسئولة عن التخطيط لتطوير هذه         تصكما أو ، واالقتصاد في مجتمعاتها  

لجامعية الحديثـة فـي مجـال التكنولوجيـة         الجامعات االستفادة من المستحدثات العلمية والصيغ ا      
 .والمعلوماتية المطبقة في الجامعات المتطورة في العالم

 في  e-HRMواقع إدارة الموارد البشرية الكترونيا      "بعنوان  ) 2009، أبو أمونه (دراسـة   4.2.3
 " قطاع غزة-الجامعات الفلسطينية النظامية

ارد البشرية الكترونيا فـي الجامعـات الفلـسطينية         واقع إدارة المو   استهدفت الدراسة التعرف على   
و عن ،  ومدى وضوح هذا الدور بالنسبة للمستويات اإلدارية المختلفةالنظامية العاملة في قطاع غزة

باإلضافة إلى ، مدى الدعم المقدم من قبل اإلدارة العليا للمساعدة على التحول إلى اإلدارة االلكترونية
 .التحول هذا إلنجاز جاهزيتها ومدى المعلومات تكنولوجيا لمراكز يةالتحت البنيةالتعرف على 

) 239(ولقد تكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلدارية المختلفة في الجامعات والبالغ عددهم نحو            
 عينـة  تكونتو. موظف (35) عددهم بلغ حيث ، المعلومات تكنولوجيا مراكز موظفي ومن ،موظف

 تكنولوجيـا  مراكـز  مـن  فـرداً  (35) و المختلفة اإلدارية المستويات من فرداً (148) من الدراسة

  .المعلومات
 كوسيلة لجمع المعلومات باإلضافة     ة االستبان تولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد      

  .إلى المقابالت
، الكترونيـاً  الموارد البشرية    ألهمية إدارة وضوح لدى عينة الدراسة     وجود   الدراسة إلى    وتوصلت

 متكامل  e-HRMوعدم وجود نظام ، وأن إدارة الجامعة تدعم عملية التحول إلى اإلدارة االلكترونية
 .في أي جامعة من الجامعات المبحوثة

 إلـى اإلدارة  التحـول  يخـص  مـا  في الجامعات بين والتعاون التنسيق ضرورة الدراسة بوأوصت
 ومن ثم المعلومات تكنولوجيا لمراكز المالي الدعم توفير بولالتح لعملية األولوية إعطاءو، اإللكترونية
  .اإللكتروني للتوقيع قانوني اعتماد على الحصول
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 االنتقال عملية تسهل التي واالستراتيجيات الوطنية التنمية" بعنوان) 2007، حميض( دراسة 5.2.3
 "فلسطين في المعرفي االقتصاد نحو

 االقتـصاد  نحو االنتقال عملية تواجه التي الصعوبات على فالنوعية التعر استهدفت هذه الدراسة
 عمليـة  تساند أن يمكنها التي والسياسات االستراتيجيات طرح إلى فلسطين، باإلضافة في المعرفي
 نحـو  فلـسطين  مبادرة كانت إذا ما في السؤال طرح عن طريق المعرفي، االقتصاد نحو االنتقال

 عمليـة  فـي  الضرورية االستراتيجيات هي ال، وما أم ناسبةم أسس على تعتمد المعرفي االقتصاد
 .فلسطين في المعرفي االقتصاد نحو االنتقال

 فـي  أصبحت الثانية األقصى انتفاضة ظل في وخاصة التمويل اتجاهات نألى  الدراسة إوتوصلت
 70% حون نسبتهما تمثل والتي األعمار، وإعادة واإلنسانية الطارئة المساعدات نحو تتجه معظمها

الخـاص   القطـاع  لـدعم  الموجه التمويل نسبة وأن، الفلسطينية لسلطة لالمقدم التمويل إجمالي من
 .التمويل إجمالي من % 10 األحوال أحسن في تتعد لم األخرى اإلنتاجية والقطاعات

 األسـاليب  مـن  مجموعـة  اتخـاذ  الوطنية الفلسطينية السلطة على يتوجب بأنه  الدراسةوأوصت
 مـن  األدنى الحد لضمان واإلدارية والعلمية الفنية المستويات وضمن أفضل المتعددة اتواإلجراء

مـشاريع   إقامة مجال في الفلسطيني التعاون وتطوير والعمل على دعم، المعرفية االقتصادية التنمية
 صـناعية  مؤسـسات  مـع  وثيـق  تعاون إقامةالتأكيد على ضرورة ،  متقدمة تكنولوجية صناعية

 التـسويق  مجال في ميزات والحصول على التكنولوجيا نقل مجال في سيفيد مما كبرى، تكنولوجية
  .العمل في المعتمدة التقنيات تطوير ومتابعة
 "وآفاقها فلسطين في المعلومات اقتصاديات واقع "بعنوان )2004، اشتية( دراسة 6.2.3

 واقـع  على التعرف ولفلسطينيا المعلومات قطاع حجم لقياس مناسبة آلية اقتراحاستهدفت الدراسة 
 تكنولوجيـا  قطاع واقعو ما هو ، ةالمعرف بصناعة وعالقتها الفلسطينية البشرية التنمية وخصائص
 .الفلسطيني واالتصاالت المعلومات
 الدراسـة  وشـملت  )2003-1994 (األعـوام  بـين  ما الزمنية المدة حيث من الدراسة انحصرت
 الضفة مناطق على الميدانية المقابالت واقتصرت غزة، طاعوق الغربية الضفة محافظات اإلحصائية

 الوصـفي  اإلحصائي المنهج قد اعتمد الباحثول، إليها االنتقال لتعذر نظراً غزة قطاع دون الغربية
  .المعلومات الفلسطيني قطاع وهيكل حجم على للتعرف

  :يهصنفها الباحث في خمس مجموعات ،  الدراسة إلى جملة من النتائجوتوصلت
 االلتحاق كم في مشاكل من الفلسطينية المناطق تعاني ال: المعرفة مجتمع بناء في التعليم دور §

 .والعاليالعام  التعليم بمؤسسات
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 ترعى لجهات الفلسطينية المناطق تفتقر: المعرفة مجتمع بناء في والتطوير البحث مراكز دور §
 .المختلفة العلمية المجاالت في واالبتكارات االختراعات

 لتصنيفات الفلسطينية واإلحصاءات الدراسات تفتقر: الفلسطيني المعلومات قطاع حجم قياس §
 .المعلومات قطاع تؤطر صريحة وأرقام

 والكفاءة والخبرات التمويل ضعف مؤشرات تدل: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  أنشطة §
 المعلومات تكنولوجيا اتلشرك اإلنتاجية القدرات انخفاض على التسويقية والقدرات البشرية

 .الفلسطينية واالتصاالت
 فلسطين مرتبة تدني تبين: رابعاً اقتصادياً قطاعاً الفلسطينية المعلومات أنشطة اعتبار إمكانية §

 حجـم  إجمـالي  إلى لديها المعلومات قطاع حجم حيث من والنامية المتقدمة العالم دول بين
  .الكلي االقتصاد

  بحيثوالبرمجيات، المعلومات تكنولوجيا إلنتاج وطنية إستراتيجية رةبلو ضرورةب الدراسة وأوصت
 تضبط ومقاييس مواصفات اعتماد إلى اإلسراعو ، القطاع ذلك تنمية في للحكومة فعاالً دوراً تعطي

 البحثيـة  المجـاالت  تـشمل  البحثيـة  للمراكز بيانات قاعدة بناءو، فلسطين في البرمجيات صناعة
  .وقدراتها فيه العاملة البشرية قوىوال مركز كل وتخصصات

 وقطـاع  الغربية الضفة في البرمجيات صناعة "بعنوان )2002، وعطياني مكحول( دراسة 7.2.3
 "واآلفاق الواقع: غزة

 معهدوهي إحدى دراسات    ، فلسطين في البرمجيات صناعة ومقومات واقعاستهدفت الدراسة تحليل    
  إلى توضيح  الدراسة هذه في الباحثان تطرقحيث  . )ماس (الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث

  .ووضع مؤشرات لها فلسطين، في المعلومات تكنولوجيا صناعة شركات وصفات خصائص
 حجمهـا،  صغربأن شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات في فلسطين تتميز     الدراسة إلى    وتوصلت

 توظف المنظمات من) 74% (أن إذ للعاملين، منخفض استخدام ذات شركات األغلب على أنها حيث
 تشكو فلسطين في البرمجيات فصناعة مبيعاتها، في المحلية السوقواعتمادها على ، عمال)5(من أقل
كما ، تكاليفها وارتفاع جودتها النخفاض نظراً األجنبية األسواق أمام المنافسة على قدرتها ضعف من

مما ، منافسة عمالقة شركات لتكوين الكافي تمويللل تفتقر هاأن أي المال رأس كثافة تدنيتعاني من   
 .اإلجمالي المحلي الناتج في فلسطين في المعلومات تكنولوجيا صناعة مساهمة انخفاضانعكس على 

 صـناعة  وتمويـل  ودعم تشجيعمن أجل    المختصة الجهاتبضرورة التنسيق مع     الدراسة   وأوصت
 بتنظـيم  الخـاص  القـانوني  اإلطارتعديل  و ضرورة العمل على تقوية و     ،  في فلسطين  البرمجيات

وتدريب العناصر البشرية العاملـة     ، شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في األراضي الفلسطينية        
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 .في مجال تكنولوجيا المعلومات
 :الدراسات العربية 3.3

 " وطنيةتقنية المعلومات في مكتبة الملك فهد ال"بعنوان ) 2011، السالم و المعثم(دراسة  1.3.3

معرفة مدى توظيف تقنية المعلومات في مكتبة الملك فهد الوطنية فـي المملكـة              استهدفت الدراسة   
ولقـد  ، كما رصدت المجاالت التي تستخدم فيها تلك التقنيات في الوقت الـراهن           ، العربية السعودية 

ـ        أشارت الدراسة إلى صناعة المعلومات     كـذلك  ، ستخدمة باعتبارها تقنية هامه من بين التقنيات الم
كما عملت على   ، استهدفت الدراسة تشخيص الوضع الراهن للكوادر البشرية التي تتعامل مع التقنية          

  .تحليل أبرز الصعوبات التي تواجه استخدام تقنية المعلومات
ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي المسحي مع التركيز على منهج التحليل 

وتنوعـت األسـاليب     . ومنهج تحليل المحتوى باإلضافة الستخدام منهج دراسـة الحالـة          ،الوثائقي
، المقـابالت الشخـصية   ، الزيارات الميدانية المكثفة  ، االستبانة:  ما بين  تالمستخدمة في جمع البيانا   

 .االستقراء الفاحص باإلضافة إلى توظيف مالحظات الباحثين

ت الوظيفية في المكتبة تركزت على الجوانب التقليدية وعدم أن غالبية المسميا الدراسة إلى وتوصلت
ووصفت الخدمات المعلوماتية التـي تتيحهـا       ، مراعاة ما حصل من تطورات في تقنية المعلومات       

وتواجه المكتبة بعض الـصعوبات اإلداريـة والماليـة         ، المكتبة عبر موقعها االلكتروني بالضعيفة    
نية والتي قد تعرقل مسيرتها وتحد من التوظيف األمثل للتجهيـزات     والقانونية والبشرية والتقنية والف   

  . اآللية
بأن المكتبة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الرامية لتنمية كوادرهـا البـشرية               الدراسة   وأوصت

، لتمكينهم على مواكبة المستجدات في عالم التقنيات واالتصاالت والـشبكات         ، ورفع مستوى تأهيلهم  
ر البنية التحتية للمكتبة وتجهيزاتها التقنية لتمكنهم من بناء البوابة االلكترونية لخـدمات    وزيادة تطوي 

 .المعلومات في المكتبة بغرض مواجهة التحديات المستقبلية
االقتـصاد المعرفـي كآليـة لتفعيـل اإلبـداع          " بعنوان) 2011، طرطار و حليمي  (دراسة   2.3.3

 " التكنولوجي في منظمات األعمال

 المعرفي آلية لتفعيل اإلبـداع      داالقتصا إمكانية اعتبار    مدىالنوعية توضيح   الدراسة  هذه  دفت  استه
االقتـصاد  : دراسة نظرية قام بها الباحثان لكـل مـن        من خالل   .  األعمال التكنولوجي في منظمات  

مـن  ومن ثم تطرق الباحثان ألدوات ومقومات االقتصاد المعرفي         ، واإلبداع التكنولوجي ، المعرفي
  .تفعيل اإلبداع التكنولوجي في منظمات األعمالأجل 
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التكنولوجي اد المعرفي لتفعيل عملية اإلبداع      االقتص وتوصلت الدراسة إلى تقديم آليتين يعتمد عليهما      
  :وهما، في منظمات األعمال

 .تحويلهاطرق جديدة لتوليد المعارف و آلية الذكاء االصطناعي وما يحويه من أساليب و §

الخبـرات المتراكمـة علـى       تخزين المعارف و    يتم من خاللها التي   الخبيرة   النظمآلية   §
  .مختلف مستويات المنظمة

ساهم فـي بنـاء     وأوصت الدراسة بضرورة استخدام آليات االقتصاد المعرفي السابق ذكرها ألنها ت          
انـة  قاعدة معرفية جديدة يتم تفعيلها من خالل عملية اإلبداع التكنولوجي التي تـضمن تعزيـز مك               

  . المنظمة التنافسية
أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء المـوارد        "بعنوان  ) 2010، العتيبي(دراسـة   3.3.3 

  "البشرية
ر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البـشرية فـي           ث الدراسة التعرف على أ    استهدفت

  .على األداء الوظيفيوأثر ذلك ، األكاديمية الدولية االسترالية في ملبورن
وقد تكون مجتمع الدراسة من موظفي األكاديمية اإلداريين واألكاديميين العاملين في مركز تكنولوجيا 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واعتمـدت       . موظفاً) 72(المعلومات والبالغ عددهم نحو   
  .وسائل لجمع المعلوماتالباحثة على المقابالت الشخصية باإلضافة إلى االستبيان ك

لدى عينة الدراسة    وضوح استخدام تكنولوجيا المعلومات في الموارد البشرية      إلى   الدراسة   وتوصلت
نظام األكاديمية في تقديم الخدمات التعليمية االلكترونيـة لـه          وأن  ، لفوائدها المتعددة تام  ال هموإدراك

، التـدريب والتطـوير   : وخاصة في مجاالت  تأثير على وظائف إدارة الموارد البشرية االلكترونية        
ملية التحـول إلـى      لع   مما سهل من دعم اإلدارة العليا في األكاديمية          االتصال والتعلم اإللكتروني  

 . استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية
فـي إدارة   التوجه الرسمي والعملي نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات         بضرورة    الدراسة وأوصت

مواكبة التغيرات المتسارعة في مجال اسـتخدام        في األكاديمية الدولي والعمل على       الموارد البشرية 
ضرورة إجراء المزيد كما أوصت ب .ICTتكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية واستخدام 

وبإدخـال  ، موارد البشرية من البحوث الكمية المتعلقة بقياس كفاءة تكنولوجيا المعلومات في إدارة ال          
  .المزيد من المتغيرات للنموذج الذي توصلت إليه الباحثة
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أثر الثورة التكنولوجية المعاصرة على تقيـيم بـرامج         "بعنوان  ) 2009، الفزاري(دراسة   4.3.3
 "نموذج وزارات التربية والتعليم بسلطنة عمان: وسياسات إدارة الموارد البشرية

ومحـاور وتحـديات الثـورة      ، رف على سياسات إدارة المـوارد البـشرية       التع  الدراسة استهدفت
 تحليـل بـرامج وسياسـات إدارة        التكنولوجية المعاصرة وأثرها على تلك السياسات كما استهدفت       

في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ومـدى        ) البحث العلمي ، التدريب، التعليم(الموارد البشرية 
ومن ثم الوقوف على إيجابيات وسـلبيات  .  الثورة التكنولوجية المعاصرة مواكبتها لمحاور وتحديات  

 .ومعوقات ومقومات برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية

ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين الموجودين وقت إجراء االستقصاء في وزارة التربية              
ولقد . موظفاً 140الدراسة عينة وبلغت. ريةعلى اختالف مستوياتهم اإلدا، والتعليم في سلطنة عمان

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد الباحث على االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات
إلى وجود قصور واضح في منظومة البحث العلمي من حيث الخطط والبرامج             الدراسة   وتوصلت 

متغيرات االقتصادية والتحديات العالمية وعللـت      القائمة على األسس العلمية الحديثة وتوافقها مع ال       
كما توجد عالقة طردية موجبة بين كل من بنـاء خطـط            ، ذلك بضعف اإلنفاق على البحث العلمي     

وبرامج التعليم المواكبة للثورة التكنولوجية وبين كفاءة سياسات إدارة الموارد البشرية في مواكبـة              
  .هذه الثورة
لى وزارة التربية والتعليم النظر إلى األفراد كعنـصر اسـتراتيجي   بأنه يتوجب ع الدراسة   وأوصت

وضرورة قيام الوزارة بتطوير الوضع التنظيمي إلدارة مواردهـا         ، لنجاح الوزارة في أداء عملها      
 أهم وسائل تحقيق سياسـات      ب والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية    يالتعليم والتدر البشرية باعتبار   

   .ريةإدارة الموارد البش

 "تطوير التعليم ودوره في بناء اقتصاد المعرفة"بعنوان ) 2009، جمعة(دراسـة  5.3.3
 في الدول العربية من أجل      توضيح الدور الذي لعبته منظومة التعليم     النوعية  الدراسة  هذه   استهدفت

لبشري الذي  وكيفية تطوير المجتمعات من خالل التنمية الحقيقية لرأس المال ا         ، بناء اقتصاد المعرفة  
  . يعتبر محور العملية التعليمية

واعتمد الباحث على المنهجين الوصفي التحليلي واالستقرائي لتشخيص الوضع الراهن للتعليم  في              
البلدان العربية وتحديد المتطلبات األساسية لتطويره مما يساعد في بناء اقتصاد المعرفة فـي تلـك                

  .البلدان
موعة من االستراتيجيات من أجل تطوير التعليم في البلدان العربية  الدراسة إلى اقتراح مج وتوصلت

، طوير كافة منظومات المجتمع لوجود تشابك فيمـا بينهـا        توذلك عن طريق    ، لبناء اقتصاد المعرفة  
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من أجـل   ، وعلم وتكنولوجيا لإلبداع واالبتكار   ، إنشاء منظومة فاعلة للبحث والتطوير    والعمل على   
 .االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلوماتو، االرتقاء باالقتصاد

 "المعرفة واقتصاد واالتصال المعلومات تكنولوجيا" بعنوان ) 2007، قلش(دراسة  6.3.3

 وبنيتـه  وأدواتـه  خصائـصه  تبيان مع المعرفة اقتصاد مفهوم تحديد  النوعيةالدراسةهذه استهدفت 
 المعلومات تكنولوجيا التعرف على مفهومفت  كما استهد، من خاللهالمعرفة مفهوموالتطرق ل التحتية،

 خصائـصها أهـم   موضحة،  المعرفي وأثرها على بنية المجتمعاتاالقتصاد هذا ظل في واالتصال
  .تهاومتطلبا

 اهب االهتمـام  برر امم،  عاليةأهميةب تحظى واالتصال المعلومات تكنولوجيا أن الدراسة وتوصلت
 واحتكار العزلة مشكلةومساهمتها الفعالة في القضاء على ، ليةاالتصا المهام إلنجاز وسيلة واعتمادها

 رشيدفي ت تساعد و واالجتماعية، واالقتصادية البشرية والتنمية التعليم في تساهمكما  ،المعلومات

 للبـاحثين  اآلفـاق  العالميـة  المعلومات شبكاتكما فتحت ، والمادية والبشرية المالية الموارد توزيع

 .اإللكتروني لمالعا عبر للتجوال

 وتشجيع بشبكة االنترنت واالستفادة منها، المشاركة على األفراد ضرورة تشجيعب الدراسة وأوصت

 البدو، بينها فيما والربط شبكةال على وبرامجها بحوثها نشر على أنواعها بمختلف والهيآت المؤسسات
 واإلبـداع  للمـشاركة  برامج وتخصيص ، تكنولوجيا المعلومات واالتصالةأهمي بالوعي زرع من

  .فقط مستهلكاً ال منتجاً  المجتمعيكون حتى والتوسع، اإلثراء في والمساهمة
 القـوى  إعداد من الجامعة وظيفة في والتحول العولمة"بعنوان 2006) ، الخماش(دراسة  7.3.3

 "المكرمة بمكة القرى أم جامعة على تطبيقية دراسة البشرية الموارد تنمية إلى العاملة

 علـى  العولمة وتأثير البشرية، الموارد وتنمية إعداد في الجامعة دور على التعرف الدراسة هدفتتاس

 الجامعات على  يجبالتي واالستراتيجيات األساليب ومعرفة السعودية، في العالي والتعليم الجامعات

كمـا  ، االتاالتـص  وتكنولوجيـا  المعلومات لتقنية السريع والتطور العولمة عصر لمواجهة إتباعها
. المجتمـع  فـي  السريعة التحوالت لمواكبة إتباعها يجب التي األساليب أفضل استهدفت التعرف على

 لبـة  فردأ مـن ط 313وأجريت الدراسة على جامعة أم القرى بمكة المكرمة وبلغت عينة الدراسة 

 على تواعتمد المنهج الوصفي التحليلي ة الباحثتواستخدم، ية في الجامعةتدريس الهيئةال وأعضاء
  .البيانات لجمع ة رئيسيةليالستبيان كوسا

 العمـل  مهـارات  يتقنون يةالتدريس هيئتها أعضاء لجعل متهيئة الجامعةوتوصلت الدراسة إلى أن 
 ديتزوو أن الجامعة تعمل على  ،العملية التعليمية في اآللي الحاسب استخدام  وواإلداري، األكاديمي
 أنظمة إدخال والعمل على العالمي، التطور مع المتواكبة المتطورة عرفةبالم يةالتدريس هيئتها أعضاء
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 .المفتوحة كالجامعة الجامعات في جديدة
 ككل وعدم اقتصارها على البشرية الموارد لتنمية بالمعرفة الجامعة ضرورة اهتمامب الدراسة أوصتو

ـ اذات  المشتركة راساتبالد هتماموبذل جهوداً أكبر لال ،االهتمام بالعملية التعليمية فقط  تصالتخص
والعمـل   المعلومات، تكنولوجيا مع التعامل مهاراتتعلم ل لطلبة المستمرة لحاجة والاألوجه، ةالمتعدد
  .األجنبية باللغات االهتمام تشجيععلى 

المعلومات على المـوارد البـشرية فـي      ا  أثر تكنولوجي "بعنوان  ) 2006، رايس(دراسـة   8.3.3
  "المؤسسة

الدراسة تسليط الضوء على اآلثار التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات على الركيزة الرئيسية استهدفت 
 تكنولوجية موضوعبحيث وضحت الدراسة الرؤية تجاه . لبناء جانب األعمال وهي الموارد البشرية

وقدمت الدراسة تصور مقترح لطبيعة الموارد البشرية في عصر المعلومات وما هـي             ، المعلومات
  .متطلبات التي ينبغي توافرها في هذا المورد للنجاح في عصر المعلوماتيةال

كما استخدم المنهج التاريخي فـي      ، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في تحديد عناصر المشكلة        
وطبقت الدراسـة علـى مديريـة    . باإلضافة لمنهج المقارنة في دراسة الحالة     ، تتبع تطور األحداث  
بحيث ، )كسونا طرا (ركة الوطنية الجزائرية لنقل وتسويق المحروقات باألغواط        الصيانة داخل الش  

 الًاسـتعما  األكثـر  ألنهـم  الـتحكم  عمال و اإلطارات: هما العمال من فئتينشمل مجتمع الدراسة 
 واستخدم الباحث االستبانة لمعرفة .عامل ٤٠ من تتكون عينة منهم تأخذ المديرية، داخل التكنولوجيل

  . العاملين تجاه تكنولوجيا المعلوماتاتجاهات 
يجة ارتفاع المستوى التعليمي والتأهيلي للمـوارد       ارتفاع تكلفة اليد العاملة نت    وتوصلت الدراسة إلى    

 نحو تقليص العمالة خاصة فيما يتعلق باألنشطة        داالتجاه المتزاي و، البشرية مقارنة بالفترات السابقة   
قليص المستويات اإلدارية مما يعني أن المستقبل سيكون للكفاءات         وكذلك ت ، الروتينية وإسنادها لآللة  

 كفاءة وإنتاجية المورد البشري داخـل التنظـيم         والعمل على رفع  ، البشرية غير البسيطة أو العادية    
 .كنتيجة لتقليص التكاليف وضغوطات العمل

، في ظـل العولمـة   الموارد البشرية محاولة وضع إطار استراتيجي فعال إلدارة  بوأوصت الدراسة   
دراسة باإلضافة ل ، دراسة ضغوطات العمل وتأثيرها على األداء البشري داخل المؤسسة الجزائرية         و

  .البعد اإلنساني في نجاح أو فشل المشاريع التكنولوجية داخل المؤسسات الجزائرية
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ة  دراسـة فـي المفهـوم والنـشأ        -صناعة المعلومات "بعنوان  ) 2005، السالم(دراسـة   9.3.3
 " ريوالتطو

،  معرفة مدى إسهام مؤسسات المعلومات في المملكة في دعم الصناعة المعلوماتية            الدراسة استهدفت
، وبخاصة في مجـاالت المعالجـة الفنيـة       ، ومدى توظيف تقنية الحاسب اآللي في تجهيز الخدمات       

 وصناعة النـشر    ،وتطويع التقنية ، واإلحاطة الجارية ، والضبط الببليوجرافي ، والخدمات المرجعية 
  .إضافة إلى معرفة مدى وجود تكامل بين المؤسسات المعنية بصناعة المعلومات، العلمي

استهدفت الدراسة المكتبات الجامعية والعامة والمتخصصة والوطنية ومراكز المعلومات في  المملكة 
، )المسحي(لوصفيالباحث باستخدام المنهج ا   قام  ، جهة) 17(بلغت عينة الدراسة    والعربية السعودية   

واعتمدت االسـتبانة   ، مع التركيز على منهج البحث المكتبي أو منهج التحليل الوثائقي أثناء دراسته           
  .والمقابالت والزيارات الميدانية كأدوات رئيسية لجمع البيانات

 إلى تحديد المشكلة الرئيسية التي تعترض تقدم مسيرة الصناعة المعلوماتية وتشل             الدراسة وتوصلت
وبروز ظاهرة التعاون بين المؤسسات التـي       ، وهي غياب التخطيط الوطني للمعلومات     ن حركتها م

وأن جميع الجهات التي شملها المسح الميداني       ، شملها المسح الميداني في مجال صناعة المعلومات      
 .لها جهود في مجال تطويع التقنية وتوظيفها لخدمة االحتياجات المحلية

 على إيجاد منظومة متكاملة للمعلومات تربط الجهـات المعنيـة بإنتـاج             بالعمل الدراسة   وأوصت
المعلومات في القطاعين العام والخاص والتنسيق بينها ضمن شبكة وطنية تسمح بتدفق المعلومـات              

وزيادة استغالل شبكة االنترنت فـي تعمـيم الخـدمات وتـسويق صـناعة          ، ووصولها للمستفيدين 
، القطاع الخاص على االستثمار في مجـال صـناعة المعلومـات          والعمل على تشجيع    ، المعلومات

  .وضرورة وضع سياسة لصناعة المعلومات على المستوى الوطني
 "تقنيات المعلومات بين التبني واالبتكار" بعنوان) 2004، الزهراني( دراسة 10.3.3
تبنـي تقنيـات     استطالع آراء العاملين في المكتبات الجامعية الـسعودية تجـاه            الدراسة استهدفت

ومدى إمكانية تصميم وتنفيذ برامج تهتم بتدريب هؤالء العاملين على اسـتخدام هـذه              ، المعلومات
  .ومعرفة المتغيرات التي تؤثر على تبني تقنيات المعلومات في الجامعات السعودية، التقنيات

نة والمقابلة كأداتان   معتمداً على االستبا  ، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف دراسته       
واشتمل مجتمع الدراسة على أمناء المكتبات ومساعدوهم في أربع جامعات ، رئيسيتان لجمع البيانات

مكتبة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية         ، )الرياض(مكتبة جامعة الملك سعود     : وهي، سعودية
بة جامعة الملك عبد العزيز     ومكت، )الظهران(مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن       ، )الرياض(
  .موظفاً) 250(وبلغت عينة الدراسة ، )جدة(
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، عالقة قوية بين الخلفية التعليمية والخبرة في استخدام تقنيات المعلومـات           دووج الدراسة   وتوصلت
كما أشارت نسبة التكرارات إلجابات المبحوثين على ، المشاركين تجاه تقنيات المعلوماتوانطباعات 
وأوضحت الدراسـة   ، ع ايجابي تجاه تقنيات المعلومات في المكتبات الجامعية السعودية        وجود انطبا 

منهـا غيـاب الـسياسات      ، بعض العوائق التي تقف أمام التدريب على استخدام تقنيات المعلومات         
  .  المكتوبة للتدريب وقلة البرامج التدريبية في مجال تقنيات المعلومات

ش عمل وبرامج تعريفية للعـاملين فـي مكتبـات الجامعـات             تنظيم ور   بوجوب  الدراسة وأوصت
ويجب تـوفير سياسـات     ، السعودية حول موضوع التطورات الحديثة في مجال تقنيات المعلومات        

تدريب مكتوبة في المكتبات الجامعية السعودية لكي تنظم إجراءات التدريب وبرامج تطوير القـوى              
ات المتعمقة في مجال استخدام بعض أنواع تقنيـات         مع ضرورة إجراء المزيد من الدراس     ، البشرية

  .المعلومات
  "المعلومات اقتصاد المعرفة في مجتمع"بعنوان ) 2004، حسانة(دراسـة  11.3.3
نهـا  أ وكيـف بها مجتمع المعلومـات،       الخصائص التي يتميز   إبرازالنوعية   الدراسةهذه   استهدفت

  العالقة الجدليـة بـين االقتـصاد       الدراسةكما استهدفت   ، تستخدم بشكل مكثف كوجـه اقتصـادي    
إحصائيات تبرز حجم صناعة المعلومات في        وتبيان ذلك من خالل    ،)المعلومات(وصناعة المعرفة   

كما تم تـسليط    . ازدياد العمالة في حقل المعلومات      وكذلك إحصائيات عن   ،أوربا والواليات المتحدة  
  .بالتنمية البشرية  المعلومات وعالقتهاالضوء على

 بـأن أسـباب     ،االقتصاد المعرفي على المستوى العربي    تصف واقع   إلى حقائق    الدراسة   وتوصلت
 للبنـى عـام   ضعف  : ما بين تعددت   مجال المعلوماتية  التبادل األفقي بين البلدان العربية في     غياب  

محدودية حجم السوق العربي الذي يصعب فيـه اجتـذاب رؤوس           ، غياب السياسة الوطنية  ، لتحتيةا
 ن االهتمام العربي بـصناعة المعلومـات ينحـصر فـي    أ و،لالستثمار موال الوطنية واألجنبيةاأل
صـناعة  والثانيـة فـي     ، ناعة البرامج واالتصال بـشبكات المعلومـات      األولى في ص  : عامتيند

٪ من قيمة االستشارات والتـصميمات      80أن  إضافة   ،وأجهزة الحاسبات اآللية   الدقيقة اإللكترونيات
 .األجنبية وكل إلى بيوت الخبرةتالعربي  في عالمنا

مـن  ،  في عالمنا العربي   مقترحات من أجل االستفادة من ثورة المعلومات       الدراسة بعرض    وأوصت
تاحة الفرصة إوالعمل على ، تجارية في بلدان مختلفةوإقامة شراكة بين عدة مؤسسات صناعية حيث 

المبادرة والتنظيم  وروح الخبرةوا تملك القدرة ولكنه، هائلة لالستثمارات التي ال تملك رؤوس أموال
سياسة للمعلومات على المستويين  وضعوضرورة ، قطاع المعلوماتالعمل في اإلداري المتطور في 

  .الوطني واإلقليمي



 86 

 العالم التقانات وتحديات ظل في البشرية الموارد تأهيل"بعنوان ) 2004، عزاوي(دراسة  12.3.3
 "الجديد االقتصادي

، المعلومات عصر في البشرية الموارد تأهيل وآليات متطلباتهدفت هذه الدراسة النوعية توضيح است
، االقتصادية من جهة المؤسسة على وانعكاساتها والتقنية التكنولوجية كما استهدفت توضيح التطورات

  . وتأثيرها على الموارد البشرية من جهة أخرى
،  بهدف تطوير الموارد البشرية في عصر المعلومـات        وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من اآلليات     

 لكفاءة المستمرة التنميةل خال من وذلك واالبتكار للتطوير الذاتية القدرات تأكيدبضرورة العمل على 

 العـادل  التعويض الموضوعي، التقييم المستمر، التدريب السليم، باالختيار: البشرية الموارد ومهارة

 مؤهلة في عصر المعلوماتية جعلهالت البشرية الموارد تطوير في العربية ومساهمة الدول، األداء عن

 ،العـام  القطـاع  والتطوير، ولصناعات البحث ولمنظومة، التعليمي للنظام هيكلة إعادة: من خالل
 لتأهيـل  وخاصـة  وطنية تدريب مراكز إحداث ،والتطوير للبحث مناسبة وطنية ميزانية تخصيص

 .والصناعية الفكرية الحقوق تحفظ صارمة وتشريعات وانينق سن و ،البشرية الموارد

 رفـع  على قادر جيد جيل خلق نحو والتدريب التأهيل في الجهود توجيهبضرورة وأوصت الدراسة 

 ومواكبـة  اإلنتاجية قدراتها وتحسين المؤسسات تطوير عملية في بشكل فعال ليسهم اإلدارية كفاءته

 المعلوماتية األمية محو مبدأ وتطبيق المعلوماتية المعرفة على يزلتركوا، والتقني االقتصادي التطور

 روح وتـشجيع  لبشرية االموارد ومهارة لكفاءة المستمرة بالتنمية االهتمام و.للتوظيف أساسي كشرط

 .لديها واالبتكار المبادرة

  :الدراسات األجنبية 4.3
 Is There a Relationship"بعنـوان  ) Carroll & Wagar, 2010(دراسـة   1.4.3

Between Information Technology Adoption and Human Resource 
Management?"   

 الكشف ما إذا كان تبني تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال اليوم مـرتبط              استهدفت الدراسة 
  .بإدارة مواردها البشرية وإعادة هياكلها التنظيمية أم ال

حيث بلغ ،  الكنديةنوفا سكوتيامقاطعة  في ت الصغيرة والمتوسطةالشركاولقد طبقت الدراسة على 
واعتمدت الزيارات الميدانية كوسيلة رئيـسية لجمـع البيانـات          ، شركة) 130(حجم عينة الدراسة    

  .المطلوبة
ن معدل تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات قد اختلف بشكل ملحـوظ بـين              أ ولقد توصلت الدراسة  
ارتبط تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات     و، سطة في مقاطعة نوفا سكوتيا    متوالشركات الصغيرة وال  
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، ستثمار في إدارة المـوارد البـشرية      واال، وإعادة الهياكل التنظيمية  ، حجم العمل : بقوة مع كل من   
 .الموارد البشرية فائوظ في تعزيز  رئيسياًوراًباإلضافة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب د

إدارة المـوارد    بين الوثيقةستكشاف الصلةال األبحاث بضرورة إجراء المزيد من اسةوأوصت الدر
  .المؤسسات الصغيرة ، وخاصة بين في أداء أعمالهاتكنولوجيا المعلوماتل واعتمادها البشرية
 Emerging Trends of"بعنـوان )  Garg, Sharma & Pandey, 2010( دراسة 2.4.3

Human Resource Management (With Special Focus on 
Information Technology Industry "  

في إدارة المـوارد   التي ظهرتالحديثة االتجاهات إلقاء الضوء على النوعية الدراسة هذه استهدفت 
 وطبقت الدراسة على صناعة المعلومـات . المعلومات صناعة تكنولوجيا مع التركيز على البشرية

   .والبرمجيات الهندية
مجال في  إدارة الموارد البشرية في الناشئة االتجاهات نإ: وصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاولقد ت

الهند واحدة  أصبحت، االقتصاد القديم  فيصناعة عن اتجاهات المختلفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
ـ  معظم ،المعلومات تكنولوجياصناعة   العالم في مجالفي القوى العظمى من قطـاع   يقادة العالم ف

 باإلضافة إلـى  لهنديةا  التكنولوجيةالصناعة  منماحتياجاتهيعملوا على توفير  تكنولوجيا المعلومات
حددت الدراسة ثالثة اتجاهات قوية تـدفع  و، تكنولوجيا المعلومات فهم لخبراء هنديين في مجالتوظي

 :هيو، مدراء الموارد البشرية في الهند إلى استخدام التكنولوجيا في األعمال

 .عمليات بحث ضخمة جداً لوظيفة المدير التنفيذي األعلى للشركة .1

 .العديد من الشركات الهندية تبحث عن مستويات متوسطة من األجور و الموهبة .2

  .ورثت الشركات الهندية أعداداً ضخمة من الموظفين بسبب عمليات االستحواذ العالمية .3
ـ   الهنديـة  ب على الحكومةيجأهمها أنه ،  الدراسة بجملة من التوصياتوأوصت  صناعةالـسماح ل

النظام  تحرير  والعمل قوانين احترام من خالل،  الحادة لهاالمنافسة الدولية واجهمن أن ت المعلومات
 تكنولوجيا المعلومات صناعةمجال ي ف الموارد البشرية مديريجب على يكما ، الصناعة لهذه المالي

مزيـد مـن   توفير ال والعمل على  تكنولوجيا المعلوماتخبراءل الطبيعة الحساسةعلى  اإلبقاء الهندية
 .منظماتهمل سياسات الموارد البشرية لوضع أمامهم الفرص

 Modern Internet development" بعنـوان  ) ( Staniszewski, 2010 دراسة 3.4.3
and the knowledge-based economy: Google Discourse Study"   

و  ت الضوء على االعتماد الضخم لعالم األعمال اليوم على تقنية االتصاالتسليط الدراسة  استهدفت
 الحديثة مع األخذ بعين االعتبار الـدور المتزايـد   اإلنترنتثورة  تكنولوجيا المعلومات وخصوصاً
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 شركة رائدة وتمت الدراسة على شركة جوجل التي اعتبرها الباحث. للمعلومات لعالم تسوده العولمة
من خالل تطوير االقتصاد القائم علـى       ديها التأثير األكبر في اتجاه تطوير التكنولوجيا        ل مجالها في

  .المعرفة
ولقد استخدم الباحث منهج التحليل النقدي من أجل فهم الجوانب التي تشكل عملية صناعة المعلومات 

  . المبني على المعرفةدفي ظل االقتصا
كميـة   و ها الـشهير  جاح محرك بحث   ن نمشركة جوجل   ا  مته اغتن المزايا التي إلى   الدراسة   وتوصلت

صناعة  لظهور الرئيسية أحد األصول تعد المعرفةوأن  ،يهاالوصول إلالتي يسمح البيانات الضخمة 
كفـاءة عاليـة    المعلومات من أجل تعظيم لتنظيم هدفها األساسي والتي تسعى من خالل المعلومات
ظـيم  معالجة وتن  أن العملية التي يتم فيها       تفترض " جة الغير معال  المعلومات"فكرة  وأن  ، االستخدام

وأن ،  وبعيدة عن تدخل العنـصر البـشري  المعلومات يجب أن تكون من خالل خوارزمية رياضية  
أيديولوجية االنفتاح والشفافية تؤدي إلى طمس الحقيقة القائلة بأن هناك نوع مختلف من المستخدمين              

  .مختلف الحقوق واإلمكانياتب يتمتعون

،  عملية الوصـول ألي محتـوى      التي تحدد  اتقرارالتخاذ  ال وجود آلية    بضرورة الدراسة   وأوصت
  . التي تشهدها منظمات األعمال التغيراتعملية التي تقود المعقدة اآللياتو األطرافب واالهتمام

 Modeling HRD Practices in" بعنـوان  ) (Abdullah & Hiok, 2009 دراسـة  4.4.3
Malaysian Manufacturing Firms"   

لتنميـة المـوارد    نموذج بناءو ،تنمية الموارد البشرية التعرف على حجم وطبيعةاستهدفت الدراسة 
مـا بـين    تنوعت أساليب جمع البيانات في هذه الدراسة . ماليزيا في شركات التصنيع البشرية في

وارد البشرية فـي شـركات      المتنمية  لتي عقدت مع مدراء وموظفي دوائر        ا االستبانات والمقابالت 
 الشركات مجموع من( ماليزية تصنيعشركة ) 2135 (ولقد بلغ مجتمع الدراسة، التصنيع الماليزية

فرداً من العاملين في دوائر ) 365 (بلغت عينة الدراسة و، )اتحاد الصناعيين الماليزيين المسجلة لدى
في دوائر تنمية الموارد البـشرية فـي    مع مدراء وموظمقابلة 50 وتم عقد ،تنمية الموارد البشرية

  . الشركات التي شملتها الدراسة
مع  ة ترتبط بقوةماليزيال عيصنتشركات ال تنمية الموارد البشرية في ممارساتتوصلت الدراسة أن و

 تـدخالت بال يتأثر بقـوة  يرتبط وتنمية الموارد البشريةكما وضحت النتائج أن  ،تلك الشركات حجم

كما توصلت الدراسة إلى أن تنمية       ، الماليزي السوقوفي  االقتصاد  الحادثة في   ات  التغيرة و يالحكوم
الموارد البشرية في الشركات التصنيعية الصغيرة والمتوسطة ما هي إال عملية تدريب للموظفين من 
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أجل تحفيزهم لتغيير سلوكهم وتحسين إنتاجيتهم وهذا يتعارض مع المفهوم الحقيقي لتنمية المـوارد              
  . دريب والتطويرالبشرية الذي يمتد ألبعد من مجرد اقتصاره على الت

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من األبحاث التي تهتم بتنمية الموارد البشرية على نطاق              
، كالقطاع الـصحي  ، االقتصاد الوطني الماليزي بحيث تشمل قطاعات االقتصاد األخرى في ماليزيا         

  .المالي وغيرها من القطاعات المختلفة، الزراعي، الخدماتي
ــة 5.4.3 ــوان ) (Bagde, 2008 دراس  Human Capital And Economic" بعن

Development In India"   
من خالل توضـيح  ، االقتصاد الهندي في تنمية رأس المال البشري  اكتشاف دورالدراسة استهدفت

دور العمالة المهرة في نمو صناعة البرمجيات الهندية وذلك بدراسـة تـأثير قـدرات الخـريجين                 
حيـث قامـت      2003-1990صادرات البرمجيات الهندية في الفترة ما بـين         المهندسين في نمو    

 القـدرات  والنمو فـي  الصادرات الهندية من صناعة البرمجيات نمو اإلقليمي بين الدراسة بالربط

وبلغت عينة الدراسة ، مدينة هندية 14 للدراسة ولقد خضعت .البكالوريوس الجامعية لحملة الهندسية
ولقد ، كلية هندية ) 210(ة في السنة الدراسية األولى من كليات الهندسة من          طالب وطالب ) 27123(

اعتمد الباحث المنهج الكمي في دراسته معتمداً على طريقة التحليل التجريبي إلثبات صحة فرضيات 
   .الدراسة

حتـى بعـد    واضح جداً   لمهندسين في صناعة البرمجيات الهندية      اتأثير  أن   الدراسة إلى    توصلت و
 المهرة هم خريجـو     ن وأضافت النتائج أن المهندسي    ،حكم ببقاء العوامل األخرى ذات الصلة ثابتة      الت

 البشري، حتى فـي البلـدان       الكليات الخاصة مما يعزز الرغبة بضرورة االستثمار في رأس المال         
أوضحت النتائج بقوة أن مصدرين البرمجيات في الهند على الـرغم مـن معـرفتهم               كما  ، الفقيرة

 حدود للتعاقـد فـي هـذه         وجود بسببءتهم الحقيقية ولكنهم غير قادرين على إيصالها للسوق         بكفا
الشركات التي لها مؤسسون يحملون شهادة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة أو وأن ، الصناعة

إدارة األعمال من بلد أجنبي على دراية أعلى بكيفية االتصال بالسوق الخاص بصناعة المعلومـات              
 .ولكنهم أقل كفاءة في مجال صناعة البرمجيات

 الدراسة بضرورة التركيز على الطريقة التي يتم من خاللها قبول الطلبة المؤهلين لاللتحاق وأوصت
كما أوصـت  ، ببرامج بكالوريوس الهندسة في الجامعات الهندية ومعالجة التحيز الكبير الحادث فيها        

ة مما يسهل الوصول إلى األسواق المهمة في تـصدير          ضرورة وجود فرع أجنبي في هذه الصناع      ب
  .صناعة البرمجيات، مع ضرورة التأكيد على المعرفة المحلية
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ـــة 6.4.3 ــوان ) (Dor, Myers & Raman, 2008 دراس  Information " بعن
Technology Industry Development and the Knowledge Economy: A 

Four Country Study"  
 Ein-Dor et al. (1997)اسة اقتراح صيغة معدلة وأكثر شمولية مـن نمـوذج   الدر استهدفت

والذي استند في بنائه علـى      ، لنجاح صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدان المتقدمة الصغيرة       
ودار سؤال الدراسـة  ، Grossman and Helpman (1991)نظرية االقتصاد الكلي لكل من

للبلدان المتقدمة الصغيرة أن تنجح في مجـال صـناعة          الرئيسي حول كيف وألي مدى يمكن       
، فنلندا: على أربعة بلدان هيالنوعية الدراسة هذه  وُأجريت .المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة

واعتمدت على تحليل التغيرات النسبية الواقعة في هذه البلـدان          ، نيوزيلندا وسنغافورة ، إسرائيل
  .1998 حتى عام 1994الفترة من عام خالل 

 الدراسة إلى تقديم صورة شاملة لمختلف العوامل التي تؤثر في مجال إنتـاج تقنيـة                وتوصلت
من أصل خمسة   (تحديد أربعة متغيرات محلية   وتم  ، في هذه البلدان الصغيرة المتقدمة    المعلومات  

تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات فـي      بلها عالقة وثيقة    ) متغيرات والتي هي مجال الدراسة    
، البحث والتطوير ،البنية التحتيـة التكنولوجيـة      : وهذه العوامل هي  ، بلدان المتقدمة الصغيرة  ال

إن استخدام تكنولوجيا المعلومـات     وأضافت الدراسة   ، اتيجيات الشركة وتوافر رأس المال    استر
لـذلك قـدمت    ،  في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات      وحيداً  رئيسياً المحلية ال يشكل عامالً   

  .اسة نموذجاً أكثر شمولية لنجاح صناعة تكنولوجيا المعلوماتالدر
 الباحثين وصانعي السياسات الذين يسعون إلى تطوير االقتصاد القـائم علـى      الدراسة وأوصت

وجه الخصوص بضرورة االهتمام بالنتائج التي  المعرفة وصناعات تكنولوجيا المعلومات على
  .خرجت بها

 HR and Technology: Impact" بعنـوان  ) Parry & others, 2007( دراسة 7.4.3
and Advantages"   

) CIPD(بريطانيا  في والتطوير شؤون الموظفينل القانوني المعهد إشراف تحت الدراسة أجريت هذه
 . e-HRMالبشرية إلكترونياً الموارد إدارة بموضوع تتعلق وتقارير دراسات عدة ضمن

من خـالل   الموارد البشرية،وعمليات  تكنولوجيا على وظائف    استهدفت الدراسة التعرف على أثر ال     
، القطاع العـام  : منظمات تنتمي لقطاعات مختلفة   تشمل  تسع حاالت دراسية    لعرض وتحليل   عملية  
 BOC Gases, Transport for)والمنظمات هي .  قطاع المنظمات الغير هادفة للربح والخاص

London, Norwich Union, BSkyB, The NHS, Cancer Research UK, Crown 
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Prosecution Service, IBM, and  Nortel)  .على التكنولوجيا أثر حول الدراسة وتمحورت 
 :خالل من لبشرية االموارد

  .اإللكترونية إدارة الموارد البشرية التخطيط لنظامعملية  §
 .وعملياتها البشرية الموارد إدارة وظائف كفاءة §

 .وظفينالتصال والمشاركة بين الما §

 .والمدراء اآلخرون البشرية ومهارات مدراء الموارد األدوار تغيير §

  :منها،  الدراسة إلى جملة من النتائجوتوصلت
 وعمليـات  وظائف تنفيذ كفاءة على واضح أثر له البشرية الموارد ضمن التكنولوجيا تخداماس §

 .البشرية الموارد إدارة

 من المطلوبة المهارات في تغيير إلى إلكترونياً شريةالب الموارد إدارة إلى التحول عملية تحتاج §

 .وكذلك تغيير في اإلدارة، والمدراء البشرية الموارد موظفي

 المؤسـسات  في %)85(استخدام وهي أعلى نسبة على واالنصراف الحضور عملية حصلت §
 .التكنولوجيا على باعتمادها للدراسة الخاضعة

وهي  أقل نسبة على االتصال وعمليات البشرية ردللموا االستراتيجي التخطيط وظيفة صلتح §
 .التكنولوجيا على باعتمادها للدراسة الخاضعة المؤسسات في %)18(

  :منها،  الدراسة بجملة من التوصياتوأوصت
 المنظمة فياً رئيسياً محور البشرية الموارد ضمن التكنولوجيا استخدام تطبيقيجب أن يكون  §

 .وسرعتها البشرية الموارد عمليات كفاءة على بالغ أثر من للتكنولوجيا لما

  .HRMIS البشرية الموارد معلومات أنظمة تطوير أهمية §
 األنظمـة  اسـتخدام  علـى  وتدريبهم األنظمة تطوير في لموظفين الحقيقية ل  مشاركة ال أهمية §

 .قبلها تعلىهم يساعد وعي لديهم يتكون حتى الجديدة،
 The " "بعنـوان  ) ,Bondarouk & Van Der Velde, 2007 Ruel(  دراسـة 8.4.3

Contribution of e-HRM to HRM Effectiveness: Results from a 
Quantitative Study in a Dutch Ministry "  

-e  قياس مدى إسهام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية االلكترونية استهدفت الدراسة

HRM  الداخلية في على وزارة دراسة كمية نا حيث أجرى الباحث.ةفي فعالية أداء الموارد البشري 

 واختار الباحثان عينة .للموظفين الخدمة الذاتية تطبيقات  على شكل e-HRMبإدخال وذلك ،هولندا
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)  خبير موارد بـشرية    44،  مدير 47،  موظف 186(موظف بتصنيف   ) 277(طبقية عشوائية بلغت    
  .ستبانة الدراسةا من حيث تلقى أفراد العينة نسخة الكترونية

 يؤثر على e-HRM اإللكترونية إدارة الموارد البشرية التقييم الفردي لتطبيقات أنوتوصلت الدراسة 
جودة تطبيقات تكنولوجيـا    وإن  ،  اإلستراتيجية تقنية إدارة الموارد البشرية المستخدمة ومدى فعاليتها      

وإيجابي  تأثير هام المحتوى والهيكلية لها المعلومات المستخدمة في إدارة الموارد البشرية من حيث
الموارد   إدارةاستخدامأن  المبدئيةالتوقعات وأشارت ، إدارة الموارد البشريةإستراتيجية  على فعالية

 ،الموارد البـشرية  مستوى خدمة تحسينو ،التكاليفتخفيض  البشرية االلكترونية سوف تعمل على
  .شريكا استراتيجيا تصبحية لالموارد البشر لدائرة وسوف تعطي مساحة

وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث الكمية لقياس مدى كفاءة تكنولوجيا المعلومات في إدارة 
  .  الذي توصلت إليه الدراسةج عن طريق إدخال المزيد من المتغيرات للنموذ،الموارد البشرية

ــوان ) (Mchombu, 2005دراســة  9.4.3  What Makes Information A" بعن
Strategic Economic Recourse: The Role Of Librarians And Other 

Information Professionals In Africa "   
 استراتيجياً اقتصادياً مورداً المعلومات التي تجعل من تحليل العواملالنوعية  استهدفت هذه الدراسة

 تحقيق اإلمكانات الكاملة فيعلومات المبراء خو المكتباتأمناء  لعبهي الذي دورال وتوضيح، افي أفريقي
علـى  كما ألقي الـضوء  .  األفريقيةاألمم وشركاتال تطوير من أجل المعلومات والمعارف لتطبيق
  .قتصاد المعرفةاومجتمع المعلومات  نحو في التحول التحديات التي تواجه أفريقيا بعض

مـن  أنفسهم  تعريف  ات في حاجة إلعادة      المعلوم وخبراءالمكتبات  أمناء   إلى أن    وتوصلت الدراسة 
 وأوضحت أن مجتمع المعلومات      في إدارة عملية التحول إلى مجتمع المعلومات،       متعزيز دوره أجل  

  كافيـاً تولي اهتماماً ال األفريقي يقاد بصورة رئيسية بتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي
كما ، المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  مع عملية ى جنب إلتسير جنباً التي ينبغي أن دارة المعرفةإل

قفز مـن المجتمعـات الزراعيـة إلـى     لللبلدان األفريقية قدمت الدراسة نموذجين من أجل انتزاع ا      
 . الصناعيمرحلة المجتمعالمرور بمجتمعات المعلومات من دون 

تعزيز دور المكتبـات    لعية  تحقيق النقلة النو  التي تمكن   قترحات العملية   لمبعض ا وأوصت الدراسة ب  
 بدور أكبر لضمان بقـاء      لمكتبات ومراكز المعلومات  ومنها التشديد على قيام ا    ، ومراكز المعلومات 

وبالتالي تصبح مورداً حيوياً للتنمية وتمكن من إنشاء  لعملة واحدة وجهين معلومات وإدارة المعرفةال
د لخلق التوسع في استخدام شبكة االنترنت الجهووضرورة بذل المزيد من  ، علم المعلومات األفريقي  

 المؤسسات تلقى الدعم من    أن  والتي يجب    للمكتبات ومراكز المعلومات   من خالل المشاركة الكاملة   
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بناء قدرات التنمية بين مختلف المجموعات على المستوى الـوطني          من أجل   التجارية واالقتصادية   
  .والمحلي
 Influence of Internet and " بعنوان ) (Baloh & Trukman, 2003دراسة  10.4.3

Information Technology on Work and Human Resource Management "  
على و العمل على اإلنترنت والمعلومات تكنولوجيا تأثيردراسة النوعية التعرف على  هذه ال استهدفت  

 نعلومات لـنمط حيـاة اإلنـسا      وعلى كيفية تغيير االنترنت وتكنولوجيا الم     ، البشرية الموارد إدارة
  .االجتماعية وطريقة تفكيره وتأثير ذلك على أداء الموارد البشرية والعمل

  :منها،  للدراسة التي خرجت بجملة من النتائج األمريكيةسلوفينياولقد خضعت والية 
عـالم   فـي    وضحت النتائج أن االنترنت وتكنولوجيا المعلومات يستخدمان بصورة كبيـرة          §

  .التدريب والتطوير، التحفيز، صوصاً في مجاالت التوظيفخ، األعمال
العمـل مـن    : مثل، ظهور أنماط جديدة للعمل نشأت بفعل تكنولوجيا المعلومات واالنترنت         §

  .والمشاريع الموجهة، )العمل عن بعد(المنزل 
  .تأثر بيئة عمل المنظمات اليوم بالعولمة §
افة إلى تغيرات فـي التركيـب الهيكلـي         باإلض، تغيير نمط القيادة وزيادة عملية التفويض      §

 كنتيجة طبيعية لالنفجار المعرفي والمعلوماتي فـي        للمنظمات واتجاها نحو التسطح الهيكلي    
 .بيئة األعمال

وأوصت الدراسة بأن منظمات األعمال الناجحة يجب أن تتفهم وتستجيب بسرعة للمتغيرات البيئية             
 والتي تؤثر على عملها لكي المعلومات وتكنولوجيا تاالتصاال ثورةالمحيطة وخصوصاً فيما يتعلق ب

  .التغير سريعة بيئة ضمن جديدة عمل فرص خلق وتعمل على  أن تكتسب ميزة تنافسيةتتمكن من
  :التعليق على الدراسات السابقة 5.3

من خالل استعراضنا للدراسات المحلية و العربية واألجنبية ذات العالقة المباشرة أو غيـر          
حيث توصلت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج التي ساعدت          ،  بموضوع الدراسة  مباشرةال

باإلضافة إلى ما ورد بها من معلومات أعانت الباحثة في إعداد اإلطـار          ، الباحثة في إثراء دراستها   
  :ومن أهم مالحظات الباحثة على الدراسات السابقة. النظري للدراسة

اولت موضوع صناعة المعلومات على أهميـة هـذه الـصناعة    أكدت جميع الدراسات التي تن   §
البد من االهتمام بهـا والعمـل علـى         و، باعتبارها مورداً اقتصادياً هاماً ودعامةً أساسية للتقدم      

 .تطويرها باستمرار



 94 

بـضرورة تـدريب وتطـوير      إدارة الموارد البشرية     الدراسات التي عنيت بموضوع      ركزت §
 .مواكبة المستجدات الحديثة في عالم األعماللمنظمات كوادرها البشرية لكي يتسنى ل

العالمي، والتحـول مـن اقتـصاد        قطاع المعلومات على المستوى    نموالتأكيد الواضح على     §
 .البضائع إلى إنتاج المعلومات الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، والتحول من إنتاج

 موضـوع  حـول  البحوث من زيدالم إجراء بضرورة األجنبية الدراسات من إجماع هناك كان §
 . والعمل على تطويره للمنظمة أهميته على والتركيز الدراسة

إن الممارسات الحالية لصناعة المعلومات خاصة في الـدول العربيـة تتـسم باالزدواجيـة                §
 .والتكرار

 إلـى مرحلـة    بعـد دلت نتائج الدراسات السابقة بأن مؤسسات التعليم العالي العربية لم تصل       §
 .من أجل المجتمع ومن أجل تنمية المعرفة العامةاالستراتيجي والحكومي  التخطيط

مستوى صناعة المعلومات في البلدان العربية ال يزال ضعيفاً إذا ما قورن بمستواه في الـبالد                §
 .األجنبية

بل تناولتهـا   ، لم تتناولها بمفهومها الواسع   ، الدراسات التي تناولت موضوع صناعة المعلومات      §
وأخرجـت  ، بحيث اقتصرت على المكتبات ومراكز المعلومات فقـط       ، مؤسسي محدد في إطار   

 .المجاالت األخرى التي لها عالقة مباشرة بالصناعة المعلوماتية

 مالحظتـين  إبـراز  يمكـن  التي تناولت إدارة الموارد البـشرية  السابقة الدراسات متابعة من §

 الموارد إدارة أنشطة منات معينة نشاط على الدراسات هذه غالبية اقتصرت األولى، :أساسيتين

 أثر بيان استهدفت الدراسات هذه أن والثانية وغيرها، والترقية، واالختبار، كالتدريب، البشرية،

 .للمنظمة الكفاءة أو الفعالية أو األداء في وأثرهاة البشري الموارد إدارة ممارسة

 على ضرورة المزج بـين إدارة        التي عنيت بموضوع إدارة الموارد البشرية      تااسرلدأكدت ا  §
  .الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات الحديثة في منظمات األعمال

بين المنهجية المستخدمة   تنوع  أن  ، سابقةثة ومن خالل استعراض الدراسات ال     حلقد الحظت البا   §
ت  الدراسة حيث اعتمد   طريقة تحديد مجتمع   تكما تنوع ، ومنهج دراسة الحالة  ، المنهج الوصفي 

فـي  ، طريقة العينة في جمع البيانات من المجتمع األصـلي  على  في معظم الدراسات المذكورة     
 .حين يوجد عدد قليل من تلك الدراسات اعتمد أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة

كما الحظت الباحثة تنوع الدراسات المعروضة بين الدراسات الكمية التي حددت بدقة حجـم               §
ة والدراسات النوعية التي اكتفت بذكر النتائج والتوصيات ولم توضح أي           مجتمع وعينة الدراس  

 .معلومات عن مجتمع وعينة الدراسة
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  :االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
، طبقت هذه الدراسة على مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وهي الجامعة اإلسالمية بأكملها             §

 التي تناولـت موضـوع      كما لوحظ في الدراسات العربية    ،  فقط ولم تقتصر على مكتبة الجامعة    
 .صناعة المعلومات

ليشمل كل األعمال التي تـستند علـى        تم تناول موضوع صناعة المعلومات بمفهومه الواسع         §
  .استخدامه على العمليات المكتبية فقطولم يقتصر الحاسوب في أدائها 

 التي تعتمد عليها صناعة المعلومات فـي        ،يةتم ربط صناعة المعلومات بإدارة الموارد البشر       §
 .أدائها وتطويرها

إذ توجـد   ، تم ربط صناعة المعلومات باقتصاد المعرفة وهذا ما لم نجده في الدراسات السابقة             §
حيث وضحت الباحثة ذلك في معالجتها      ، صناعة المعلومات واقتصاد المعرفة   عالقة تفاعلية بين    

 .لإلطار النظري

 من حيث   ثة تعتبر هذه الدراسة في موضوعها األولى على مستوى فلسطين         على حد علم الباح    §
فـي ظـل اقتـصاد     صناعة المعلومات في إدارة الموارد البشرية ورموضوعها الذي تناول د

 .المعرفة
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  الفصل الرابع
  دراسةلل العملي اإلطار

  

 

 واإلجراءات المنهجية :األول المبحث

 األداة صدق فحص :الثاني المبحث

 البيانات تحليل :الثالث ثالمبح

  الفرضيات اختبار: الرابع المبحث



 97 

  

  المنهجية واإلجراءات: المبحث األول

  مقدمة 1.1.4
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  مقدمة 1.1.4
ومن ذلك ، لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة  مفصالًوصفاً الفصل هذا يتناول

 الدراسةإعداد أداة  وكذلك ،تحديد عينة الدراسةو الدراسة مجتمعوصف و ،الدراسة منهجتعريف 

 المعالجات و،  الدراسةبيان إجراءات الفصل هذا يتضمن كما وثباتها، صدقهاالتأكد من و المستخدمة

  .في معالجة النتائج الباحثة استخدمتهاالتي  اإلحصائية
  :منهجية الدراسة  2.1.4

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهج 
لمنهج ساعد وهذا ا). 60: 2004مقداد والفرا، ( استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية

الباحثة في وصف دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة 
ومن ثم ، وتحديد مختلف الجوانب التي تكتنف هذا الدور، والمطبق على الجامعة اإلسالمية

 أجل ومن. استخالص النتائج وتقييمها واختبار الفرضيات ثم الخروج بمجموعة من التوصيات

 :للبيانات مصادر ثالثة على الباحثة اعتمدت الدراسة، أهداف قيقتح
  :المصادر األولية 1.2.1.4
الباحثة بجمع البيانات األولية من خالل تصميم استبانه لجمع البيانات والمعلومات، قامت 
 متقا توزيعها على عينة الدراسة، ومن ثم وتم هي األداة الرئيسية للدراسة، االستبانةوتعتبر هذه 

 لمعالجة االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة  برنامج من خاللاالستبانةالباحثة بتفريغ وتحليل 
 باالختصار له ويرمز (Statistical Package For Social Sciences) اًإحصائي البيانات
SPSS، واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت  لحساب النسب وذلك

  .ؤشرات ذات قيمة تدعم موضوع الدراسةوم
 :المصادر الثانوية 2.2.1.4

حيث قامت  الثانوية البيانات مصادر إلى للدراسة النظري اإلطار مراجعة في ةالباحث تتجها
العالقة والمجالت العلمية والدوريات  ذات واألجنبية العربية راجعة الكتب والمراجع بمالباحثة

ئل الجامعية والمقاالت والتقارير المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والمنشورات الخاصة والرسا
وهدفت الباحثة . العديد من قواعد البيانات االلكترونيةباإلضافة إلى عمليات البحث والمطالعة عبر 

إلى التعرف على األسس والطرق العلمية ، من خالل استخدام مصادر البيانات الثانوية في الدراسة
وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في ، ابة الرسائلالسليمة في كت
  .مجال الدراسة
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 :الشخصية المقابالت 3.2.1.4
دور إدارة الموارد البشرية في ومعرفة الجامعة اإلسالمية  واقع على قرب عن التعرف بغرض

 موظفي مع ميدانية ابالتمق بإجراء ةالباحث تقام ،فيهاصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة 

وحدة الجودة بشقيها األكاديمي  موظفي وخاصة الدراسة، بموضوع مباشرة عالقة لهم الذينة الجامع
 تكونت حيث الموظفين، شئون ةدائر، المكتبة المركزية المعلومات، تكنولوجياإدارة شئون ، واإلداري

 الدراسة إثراء في ساهمالذي تقوم به مما  وطبيعة الدور جامعةال واقع عن متكاملة صورة ةالباحث ىلد

  .الدراسة من المرجوة النتائج لتحقيق فعال بشكل ةالباحث وتوجيه
  : الدراسةمجتمع  3.1.4

في الجامعة ن يملاعال  األكاديميين واإلداريينيتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين
دائرة ( موظف إداري )461(و يأكاديم) 392 (بتصنيف ،موظف) 853 ( والبالغ عددهماإلسالمية

ن في ون العاملوالباحثة الموظفاستثنت  لقدو). 2012، شؤون الموظفين في الجامعة اإلسالمية
حيث أن آليات تعيينهم لم تتم ،  نظراً لعدم تأثيرهم المباشر على موضوع الدراسةاألقسام الخدمية

 إلى تدني مؤهالتهم العلمية التي تعرقل باإلضافة، بحسب المبادئ المتبعة في دائرة الموارد البشرية
  ."االستبانة"استيعابهم لموضوع الدراسة وأداتها الرئيسية 

  :عينة الدراسة 4.1.4
، حيث تم  الممثلة لمجتمع الدراسةعشوائيةالالطبقية ينة طريقة الع باستخدام ة الباحثتقام

وبعد التأكد من صدق .  وثباتهانةاالستبا صدق من للتحقق استبانة 30توزيع عينة استطالعية حجمها 
 274 على مجتمع الدراسة حيث تم الحصول على استبانة 300وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيع 

 لعدم جدية اإلجابة من قبل المبحوثين بسبب عدم اإلجابة على اتاستبان 6وقد تم استبعاد ، استبانة
استبانة ) 268( النهائي لالستبانات المستلمة ليصل العدد جميع األسئلة الموجودة داخل اإلستبانة

  .%89.3بنسبة استرداد  أي اإلحصائي للتحليل صالحة
  :  حساب حجم العينة من المعادلة التاليةتم

2

2
Zn
m

 =  
 

       (1)  

  :حيث
Z  : مثالً(القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم :Z=1.96 0.05 لمستوى داللةα =.(  
m : ر عنه بالعالمة العشريةعب0.05: مثالً(الخطأ الهامشي وي±(.  
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  :يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة
nلدعالم  = 

1+ −
nN

N n
        (2) 

  :نجد أن حجم العينة يساوي) 1(باستخدام المعادلة   تمثل حجم المجتمعNحيث 
21.96 384

2 0.05
 = ≅ × 

n 

  265 يساوي) 2( فإن حجم العينة المعدل باستخدام المعادلة ،N = 853 أن مجتمع الدراسة حيث
  . على األقل265وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 

 العينة حجم حساب موقعاسب باستخدام كما تم التأكد من حجم العينة المن
)com.isixsigma.www://http( .  والجدول)يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة) 1.4.  

  )1.4( جدول
   مجتمع وعينة الدراسة

  النسبة المئوية العينة  الدراسةمجتمع فئة الوظيفة
  %46 122 392 أكاديمي

  %54 143 461 ريإدا
  %100 265 853 الكلي

  .2012 ،اإلسالمية الجامعة في الموظفين شؤون دائرة :رالمصد               
 :الدراسة أداة 5.1.4

 :لتاليكا قسمين من االستبانة تكونت و للبحث، الميداني الجانب لتغطية الدراسة ستبانةا إعداد تم
 :هي، تافقر )7( من وتكونجتمع الدراسة لم العامة الخصائص من تكون :القسم األول §

 الجنس متغير 1- 
 العمر متغير  2-
 العلمي المؤهل متغير  3-
 الخبرة سنوات عدد متغير 4- 
  يالوظيف المسمى متغير 5- 
  متغير دائرة العمل 6- 

 الوظيفةفئة  متغير -7 
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ثر علـى دور  العوامل التي تـؤ  حول المعلومات لجمع  فقرة)50( من تكوني :الثاني القسم §
موزعة على سـتة    ، إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة         

 :كالتالي مجاالت

 وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية ويتكون يتناول :األول المجال -
 .اتفقر )9(من 

 ويتكون علوماتالمهارات األساسية للمورد البشري في عصر الم يتناول :الثاني المجال -
 .اتفقر )8( من

 يتناول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفـي : الثالث المجال -
 .اتفقر )8( من ويتكون

 .اتفقر )8(من جودة المنتجات والخدمات المقدمة ويتكون  يتناول :الرابع المجال -
 .اتفقر )9(من  ويتكون يتناول اإلبداع والتطوير :الخامس المجال -
يتناول قياس دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات فـي  : السادس المجال -

 .اتفقر) 8(الجامعة اإلسالمية ويتكون من 
 فقـرة  كل على اإلجابات كانتبحيث  عشري متدرج وفق سلم فقرة لكل مدرج وزن إعطاء تم قدلو

 )1 (والدرجـة  بشدة موافق )10 (جةالدر  تعنيحيث درجات، (10) إلى (1) من التدرج وفق تتم
  .بشدة موافق غير تعني

  المعالجات اإلحصائية  6.1.4
 استخداموتم ،  اإلحصائيSPSS قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج

وقد  ، أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إلى ويرجع السبب في ذلكالمعلمية اإلحصائية االختبارات
  : التاليةم مجموعة من االختبارات اإلحصائيةاداستخ تم
والتكرارات والمتوسط الحسابي يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض  المئوية النسب .1

 . معرفة تكرار فئات متغير ما وتفيد الباحثة في وصف عينة الدراسة

 Split Half(واختبار التجزئة النصفية ) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  .2
Method (لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.  

 حيث لقياس درجة االرتباط) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بيرسون  .3
وقد استخدمته الباحثة لحساب االتساق . يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 .الداخلي والصدق البنائي واختبار بعض الفرضيات
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هل تتبع التوزيع  ولمعرفة نوع البيانات) Sample K-S-1(  سمرنوف-ومجروفاختبار كول .4
 .الطبيعي أم ال

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد ) T-Test( في حالة عينة واحدة Tاختبار  .5
ولقد استخدمته الباحثة للتأكد .  أم زادت أو قلت عن ذلك6وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 .متوسط لكل فقرة من فقرات االستبانةمن داللة ال

لمعرفة ما إذا كان هناك ) Independent Samples T-Test( في حالة عينتين Tاختبار  .6
 . ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلةتفروقا

لمعرفة ) One Way Analysis of Variance - ANOVA (اختبار تحليل التباين األحادي .7
 وقد . هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البياناتما إذا كان

 .استخدمته الباحثة للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر

 . المتجانسة للبيانات واالختالف التباين إليها يميل التي الفئة لتحديد) Scheffe (شيفيه اختبار .8
  :الدراسة طبيقت إجراءات 7.1.4
 واستطالع  الدراسة بمشكلة المتعمقة السابقة والدراسات التربوي األدب على االطالع بعد

الباحثـة   قامت الرسمي غير الطابع ذات الشخصية المقابالت طريق عن األكاديميين من عينة رأي
  : التالية للخطوات وفقاً االستبانة ببناء
 .ا في جمع البيانات والمعلوماتإعداد استبانه أولية من أجل استخدامه .1

 على المشرف من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات وتعديلها إن االستبانةعرض  .2
 .دعت الحاجة لذلك

والذين قاموا بدورهم بالنصح واإلرشاد ،  المحكمينالسادة  المعدلة علىاالستبانةعرض  .3
  .في صورتها األوليةاالستبانة ) 2(ويوضح المرفق رقم ، وتعديل وحذف ما يلزم

 بلغ وقد الفقرات بعض وتعديل المحكمون حيث تم حذف بها أوصى التي التعديالت إجراء  .4
 في االستبانة )3(ملحق رقم ويوضح ال فقرة،) 57( النهائية صياغتيا بعد االستبانة فقرات عدد

 . صورتها النهائية

بهدف   الدراسةأفرادفرداً من ) 30( قوامها ة ميدانية أولية لالستباناستطالعيةإجراء دراسة  .5
 .فحص صدق وثبات األداة

 .توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة .6
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 الثانيالمبحث 

 الدراسة أداة وثبات صدق

 مقدمة 1.2.4  

 االستبانة صدق 22.. 4 

  االستبانة فقرات ثبات 23. 4.    
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  المبحث الثاني
  اة الدراسةأد وثبات صدق

  مقدمة 1.2.4
 أنها سوف من التأكد "يعني االستبانة فصدق ، الدراسةأداة وثبات صدق فحص المبحث هذا يتناول
إمكانية الحصول على النتائج نفسها لو أعيد تطبيـق  "أما الثبات فيقصد به  ،"لقياسه أعدت ما تقيس

  ).169 -168: 2001، وآخرون عبيدات( "االستبانة على نفس األفراد
  :أداة الدراسة  صدق2.2.4

شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من  أداة الدراسة بصدق يقصد
عبيدات ( يستخدمهاناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من 

 :بطريقتين بانةاالست فقرات صدق من بالتأكد الباحثة وقامت، )168: 2001وآخرون، 

 ):ألداة الدراسة الظاهري الصدق( المحكمين صدق 1.2.2.4

 عضواً )11( من تألفت، لتحكيمها المحكمين من مجموعة على االستبانة قامت الباحثة بعرض
المتخصصين في مجاالت اإلدارة ونظم المعلومات اإلدارية واإلحصاء  التدريسية الهيئة من أعضاء
 وذلك للتأكد من مدى سالمة بناء االستبانة والملحق األزهر،إلسالمية وجامعة الجامعة ا التطبيقي في

 .منهم كل عمل ومكان المحكمين بالسادة يعرف) 1 (رقم

و لقد تم استجالء أرائهم عن مدى وضوح العبارات ودقة صياغتها ومدى انتماء كل منها 
ا يلزم من حذف أو تعديل أو إضافة، للمجال الذي يتضمنها، ومدى مالئمة العبارة للقياس، وإجراء م

  .االستطالعية الدراسة أفراد عينة على تطبيقها وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية ليتم
  المقياس  صدق 2.2.2.4
  : إلىوينقسم
 االستبانة لفقرات Internal Validity الداخلي االتساقصدق  §

ن خالل معامل االرتباط بين درجة  ملفقرات االستبانةتم قياس صدق االتساق الداخلي 
، وقد تم التأكد من صدق المجال الذي تنتمي إلية هذه الفقرةوكل فقرة من فقرات االستبانة 

 من فرداً) 30( باالعتماد على بيانات عينة عشوائية استطالعية قوامها جاالت لجميع المفقراتال
عد استعادتها تم حساب معامالت أفراد الدراسة، طلب منهم اإلجابة على محتوى األسئلة، وب

  .بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسهاالرتباط 
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 :األول المجالفقرات ل الداخلي االتساق صدق

وجود سياسات  األول   المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت )2.4 (الجدول يوضح
  .لفقراته الكلية والدرجة شريةوخطط واضحة إلدارة الموارد الب

  )2.4( جدول
وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة (األول  المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط  معامالت

  لفقراته والدرجة الكلية )الموارد البشرية

  الفقرة م
 معامل االرتباط

 بيرسون
 االحتمالية القيمة

(.Sig)  

1 
 الخاصة األنظمة تحدد تنفيذية لوائح تهتم الجامعة بتطبيق

  .البشرية الموارد إدارة بوظائف
0.796 *0.000 

 0.000* 0.728 .العاملين قبل من واالستفسار عنها اللوائح على الحصول يسهل 2

3 
التي  مرونةالبشرية بال الموارد إدارة سياسات وخطط تتصف
 .ديناميكيةاألعمال ال بيئة تتطلبها

0.719 *0.000 

4 
 في األنشطة كافة البشرية الموارد إدارة خططسياسات و تغطي

  .الجامعة
0.767 *0.000 

5 
 التحليل تنظم عملية واضحة إدارية سياسات الجامعة داخل يوجد

  .الوظيفي للوظائف
0.760 *0.000 

6 
 أفضل اختيار المتبعة البشرية الموارد إدارة تحقق سياسات

  .الوظائف لشغل اإلدارية والفنية الكفاءات
0.675 *0.000 

7 
للموارد  تخطيط المتبعة البشرية الموارد إدارة تحقق سياسات

  العاملين من المستقبلية االحتياجات وتحديد البشرية
0.516 *0.001 

8 
تعمل إدارة الموارد البشرية على تأهيل العاملين من خالل التعليم 

  .والتدريب
0.631 *0.000 

9 
 أداء العاملين من خالل تعمل إدارة الموارد البشرية على تطوير

 .تقييم أدائهم
0.577 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * 

وجود سياسـات   األول المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن )2.4( الجدول يوضح
 - 0.516( تـين القيم بـين  تنحـصر  لفقراته الكلية والدرجة وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية
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 لمـا  صادقة األول المجال فقرات أن على يدل وهذا، =α  0.05عند مستوى داللة معنوية  )0.796
  . لقياسه وضعت

 :الثاني المجالفقرات ل الداخلي االتساق صدق

المهارات األساسية   الثاني المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت )3.4( الجدول يوضح
  .لفقراته  والدرجة الكليةفي عصر المعلوماتللمورد البشري 

  )3.4( جدول
المهارات األساسية للمورد البشري في ( الثاني المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت

  لفقراته  والدرجة الكلية)عصر المعلومات

  الفقرة م
 معامل االرتباط

 بيرسون

 االحتمالية القيمة
(.Sig)  

 0.001* 562.  . الجامعة القدرة على التفكير الناقديمتلك العاملون في 10

11 
معالجة مشكالت غير تقليدية يمتلك العاملون القدرة على 

  . يصعب تحديدها بسهولة
.670 *0.000 

 0.000* 746.  .يمتلك العاملون قدرات إبداعية تقدر على خلق معرفة جديدة 12

 0.000* 597.  .  اآلخرينيستطيع العاملون بناء عالقات تعاون وتواصل مع 13

14 
التعامل مع كم كبير من المعارف يستطيع العاملون 

  .والمعلومات
.652 *0.000 

15 
 االلكترونية لألدوات الفعال رات االستخداممهايمتلك العاملون 

  .بالمعرفة والمعلومات الخاصة
.591 *0.000 

16 
رورة االستعداد لتغيير المهنة إذا اقتضت الضالعاملون يمتلك 

  .ذلك
.674 *0.000 

17 
توجد للعاملين قدرة على التكيف في العمل عند حدوث 

 .حاالت طارئة
.683 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * 

المهـارات  الثـاني   المجـال  فقـرات  من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن )3.4( الجدول يوضح
 -5620.( القيمتين بين تنحصر لفقراته الكلية والدرجة  عصر المعلوماتاألساسية للمورد البشري في

 لمـا  صادقة الثاني المجال فقرات أن على يدل وهذا، =α  0.05عند مستوى داللة معنوية  )7460.
  . لقياسه وضعت
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  :الثالث المجالفقرات ل الداخلي االتساق صدق
البنيـة التحتيـة     الثالـث  المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت)4.4( الجدول يوضح

  .لفقراته  والدرجة الكليةلتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي
  )4.4( جدول

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ( الثالث المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت 
  لفقراته  والدرجة الكلية)للتحول لالقتصاد المعرفي

  لفقرةا م
 معامل االرتباط

 بيرسون
 االحتمالية القيمة

(.Sig)  

18 
يتواجد في الجامعة مختبرات حاسوب بمواصفات ممتازة 

  . وبأعداد تتناسب مع أعداد الطلبة
.796 *0.000 

19 
يتواجد في الجامعة أجهزة حاسوب شخصية ومحمولة 

  .بمواصفات عالية الجودة
.811 *0.000 

20 

الماسحات ، الطابعات: أجهزة تقنية مثليتواجد في الجامعة 
أجهزة عرض البروجكتر  بمواصفات عالية ، الضوئية
  .الجودة

.876 *0.000 

21 
 بأعداد UPSيتواجد في الجامعة وحدات إمداد بالطاقة 

  .مناسبة
.750 *0.000 

22 
 و للوحدات ومتاحة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات متكاملة

  .واألقسام المختلفة الفروع
.914 *0.000 

23 
مختلفة وحديثة  أدوات وأجهزة اتصاالت يتواجد في الجامعة

   .و الكابالت المحورية المودم واألقمار الصناعيةمثل 
.843 *0.000 

24 
الداخلي  النظام لخدمة وفعالة حديثة اتصاالت شبكة تتوافر

   .للجامعة
.776 *0.000 

25 
نها من مواكبة تمتلك الجامعة من الكفاءات البشرية ما يمك

  .كل جديد في علم تكنولوجيا المعلومات
.619 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * 

التحتيـة   البنيـة  الثالث المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن )4.4( الجدول يوضح
  القيمتـين  بـين  تنحـصر  لفقراتـه  ليةالك والدرجة لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي
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 الثالـث  المجال فقرات أن على يدل وهذا، =α  0.05عند مستوى داللة معنوية  )9140.-6190.(
  . لقياسه وضعت لما صادقة

  :الرابع المجالفقرات ل الداخلي االتساق صدق
الخـدمات  جـودة   الرابع   المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت )5.4( الجدول يوضح
  .لفقراته  والدرجة الكليةالمقدمة

  )5.4( جدول
  )جودة الخدمات المقدمة(الرابع  المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت

  لفقراته والدرجة الكلية

  الفقرة  م
 معامل االرتباط

  بيرسون
 االحتمالية القيمة

(.Sig)  

26 
  علـى الجامعة في المستخدمة المعلومات تكنولوجيا تساعد
  .المستفيدين ورغبات يتوافق بما الخدمات جودة تحسين

.601 *0.000 

 0.000* 695.   .تجري الجامعة تقييماً ذاتياً دورياً لبرامجها 27

28 
توفر المكتبة المركزية قواعد بيانات الكترونيـة لمختلـف         

  .التخصصات
.482 *0.003 

29 
ـ  إلـى  تمكن حوسبة المكتبة المركزية من الوصول  دقواع

  . طوال الوقتاإللكترونية  المعلومات
.694 *0.000 

 0.000* 649.   .للعاملين الكترونية تدريبية الجامعة برامج توفر 30

 0.000* 578.  .الويب عبر التفاعلية المرئية المؤتمرات الجامعة خدمة توفر 31

32 
تتناسب الخدمات التي يقدمها موقع الجامعة االلكتروني مع        

  .فيدينأعداد المست
.635 *0.000 

33 
 يقدمـه  عما خدماتها المقدمة تميز على الجامعة إدارة تعمل

  .الجامعات األخرى في المنافسون
.610 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * 

جودة الخـدمات  الرابع  المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن )5.4( الجدول يوضح
عند مستوى داللـة معنويـة    )6950.-4820.( القيمتين بين تنحصر لفقراته الكلية والدرجة لمقدمةا

0.05  α= ،لقياسه وضعت لما صادقة الرابع المجال فقرات أن على يدل وهذا .  
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 :الخامس المجالفقرات ل الداخلي االتساق صدق

 اإلبداع والتطوير  الخامس المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت )6.4( الجدول يوضح
  .لفقراته والدرجة الكلية

  )6.4( جدول
  )اإلبداع والتطوير(الخامس  المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت

  لفقراته والدرجة الكلية

  الفقرة م
 معامل االرتباط

 بيرسون
 االحتمالية القيمة

(.Sig)  

34 
 اإلبداع تأمين فرص على الجامعة في العمل المتبع نظام يساعد

  .والتطوير
.396 *0.014 

35 
 تنويع  و تطوير سرعة على الجامعة في المستخدم النظام يعمل

  .والجدد الحاليين المستفيدين رغبات المقدمة لتلبية الخدمات
.511 *0.002 

36 
تُحدث الصفحات االلكترونية ألفراد الهيئة التدريسية باستمرار       

  .وبصورة متتابعة
.668 *0.000 

37 
تشجع إدارة الجامعة عملية البحث العلمي من خالل الجـوائز          

  .العلمية البحثية المقدمة لألكاديميين والطلبة
.703 *0.000 

38 

تشجع إدارة الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية من المـشاركة         
بأوراق عمل في المؤتمرات واللقاءات العلمية على المستويين        

  .العربي والدولي
.619 *0.000 

39 
توجد عالقة تعاون مشتركة بين مكتبـة الجامعـة المركزيـة          

  .والمكتبات العالمية األخرى
.533 *0.001 

40 
يستفيد العاملون في الجامعة من خدمة االنترنـت فـي بنـاء            

  .عالقات التواصل مع الجامعات والمؤسسات األخرى
.509 *0.002 

41 
 خالل تواصل عمليات    تهتم الجامعة ببناء قدرات العاملين من     

  .التدريب والتطوير
.522 *0.002 

42 
التي  الجديدة الطرق تجريب على العاملين تقوم الجامعة بتشجيع

  .تخدم العمل
.573 *0.001 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * 
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اإلبـداع  س الخـام  المجـال  فقـرات  من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن )6.4( الجدول يوضح
عند مستوى داللة معنويـة   )0.703-0.396( القيمتين بين تنحصر لفقراته الكلية والدرجة والتطوير

0.05  α= ،لقياسه وضعت لما صادقة الخامس المجال فقرات أن على يدل وهذا .  

 :السادس المجالفقرات ل الداخلي االتساق صدق

صناعة المعلومات  السادس المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت )7.4( الجدول يوضح
  .لفقراته  والدرجة الكليةفي الجامعة اإلسالمية

  )7.4(جدول 
صناعة المعلومات في الجامعة السادس  المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت

  لفقراته  والدرجة الكليةاإلسالمية

  الفقرة م
 معامل االرتباط

  بيرسون
 االحتمالية القيمة

(.Sig)  

43 
يوجد في الجامعة رؤية إستراتيجية واضحة حول تبنـي         

  .صناعة المعلومات
.540 *0.001 

 0.000* 645.  .تتوافر في الجامعة مراكز بحثية متخصصة 44

45 
تعمل إدارة الجامعة على دعم البحث العلمـي ألعـضاء       

  .الهيئة التدريسية في مختلف المجاالت
.600 *0.000 

 0.000* 854.  .نتاج البحث العلمي في الجامعة بالحجم الجيديقدر حجم إ 46

47 
يسهل للمستفيدين من خدمات المكتبة المركزية الوصول       

  .لقواعد البيانات االلكترونية
.723 *0.000 

48 
تتناسب أعداد قواعد البيانات االلكترونية التي توفرهـا         

 .المكتبة المركزية مع أعداد المستفيدين لها
.638 *0.000 

49 
تمتلك الجامعة برامج محوسبة لخدمة مختلـف األقـسام         

  .والدوائر
.716 *0.000 

50 
 األجهـزة  تطـوير  و تحـديث  علـى  العـاملون  يعمل

  .باستمرار بتكنولوجيا المعلومات الخاصة والبرمجيات
.480 *0.003 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * 

صـناعة  الـسادس   المجـال  فقـرات  من فقرة كل بين االرتباط التمعام أن )7.4( الجدول يوضح
عند  )8540.-0.480 (القيمتين بين تنحصر لفقراته الكلية  والدرجةالمعلومات في الجامعة اإلسالمية



 111 

 وضـعت  لمـا  صادقة السادس المجال فقرات أن على يدل وهذا، =α  0.05مستوى داللة معنوية 
  .لقياسه

  Structure Validity البنائيالصدق  §
 الذي يقيس مدى تحقق األهداف التـي تريـد          االستبانةيعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق       

 ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسـة بالدرجـة الكليـة            ى الوصول إليها، ويبين مد    االستبانة
التـي   و فرد) 30(حيث تم استخدام العينة العشوائية االستطالعية ذات الحجم         ، لفقرات االستبانة 

  .سبق استخدامها في قياس مدى االتساق الداخلي
عنـد  أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً            )8.4(يبين جدول    

  . لما وضعت لقياسهة وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقα =0.05مستوي معنوية 
  )8.4( جدول
  لالستبانة مجاالت االستبانة والدرجة الكلية معامل االرتباط بين درجة كل مجال من

  جالـالم  م
معامل بيرسون 

  لالرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 762.  .وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية 1

 0.000* 569.  .المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات 2

 0.000* 778.  .علومات للتحول لالقتصاد المعرفيالبنية التحتية لتكنولوجيا الم 3

 0.000* 866.  .جودة الخدمات المقدمة 4

 0.000* 818.  .اإلبداع والتطوير 5

 0.000* 930.  .صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية 6

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *      

 الكليـة  والدرجـة  االستبانة مجاالت من مجال كل بين االرتباط معامالت أن )8.4( الجدول يوضح
 وهذا ،=α  0.05 معنوية داللة مستوى عند )0.930-0.569( القيمتين بين تنحصر االستبانة لفقرات

  . لقياسه وضعت لما صادقة الدراسة مجاالت جميع أن على يدل

   :Reliabilityثبات االستبانة  3.2.4
 أو ما   ،لمقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها       يشير الثبات إلى أي درجة يعطي ا      

 على أفراد عينـة     ت مختلفة تمراريته عند تكرار استخدامه في أوقا     واسهي درجة اتساقه وانسجامه     
وهذه ، االستبانةأما طرق تقدير ثبات أداة الدراسة فأبرزها طريقة الثبات الداخلي بين بنود              .آخرين
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ألداة مرة واحدة على مجموعة معينة من األفراد، ثـم تقـدير الثبـات              الطريقة تعتمد علي تطبيق ا    
  .باستخدام إحدى المعادالت اإلحصائية

  :ليالتاك وذلك طريقتينباستخدام  الدراسة ستبانةا ثبات من الباحثة تحققت وقد
   Cronbach's Alpha Coefficient:كرونباخ ألفا معامل 1.3.2.4

 ،لـألداة  المستخدمة لقيـاس الثبـات الـداخلي         هر المعادالت من أش  معامل ألفا كرونباخ  يعتبر  
 فـرداً ) 30(وللوقوف على ثبات أداة الدراسة تم استخدام العينة العشوائية االستطالعية ذات الحجم             

والتي سبق استخدامها في قياس مدى االتساق الداخلي والصدق البنائي في حـساب معامـل ألفـا                 
وهذه القيمة تعد مرتفعـة     ) 0.912(نة ككل   با ألفا كرونباخ لالست   كرونباخ، وقد تبين أن قيمة معامل     

ومطمئنة لمدى ثبات أداة الدراسة، حيث يرى كثير من المختصين أن المحك للحكـم علـى كفايـة             
، األمر الذي يشير إلى ثبات النتائج الذي يمكن أن تسفر عنهـا أداة              )0.5( معامل ألفا كرونباخ هو   

  .الدراسة عند تطبيقها
  )9.4( جدول

  معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االستبانة

  معامل ألفا  عدد الفقرات  المجال  م
   كرونباخ

  *الصدق

 0.930 0.865 9  وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية 1

 0.897 0.804 8  المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات 2

 0.956 0.914 8  ومات للتحول لالقتصاد المعرفيالبنية التحتية لتكنولوجيا المعل 3

 0.861 0.742 8  جودة الخدمات المقدمة 4

 0.796 0.633 9  اإلبداع والتطوير 5

 0.861 0.741 8  صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية 6

 0.955 0.912 50  المجاالت السابقة معا

  .الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الصدق *

 مجال لكل مرتفعة كانت كرونباخ ألفا معامل قيمة أن )9.4( جدول في الموضحة النتائج من ضحيت
 لجميـع  ألفـا  معامل قيمة كانت كذلك .) 0.914-0.633(  حيث تتراوح بيناالستبانة مجاالت من

-0.796( نبي تتراوح حيث مجال لكل مرتفعة كانت الصدق قيمة وكذلك )0.912( االستبانة فقرات 
 ).0.955(  وبلغت قيمة الصدق لجميع فقرات االستبانةستبانةالا مجاالت من مجال لكل )0.956
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 :Split Half Method النصفية التجزئة طريقة 2.3.2.4
 تجزئـة  تم حيثكما قامت الباحثة بالتأكد من ثبات االستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية            

 تـم  ثـم ) الزوجية ذات األرقام  واألسئلة الفردية، األرقام ذات األسئلة (جزأين إلي االختبار فقرات
 تصحيح تم ذلك وبعد الزوجية األسئلة ودرجات الفردية األسئلة درجات بين االرتباط معامل حساب
 :Spearman Brownبراون  سبيرمان بمعادلة االرتباط معامل

2r =المعدل االرتباط معامل
1 r+

    
 علـى  الحصول وتم. الزوجية األسئلة ودرجات الفردية األسئلة درجات بين االرتباط ملعام r حيث

  :)10.4( جدول في الموضحة النتائج
 )10.4(جدول 

  اختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

  المجال  م
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المعدل

 0.970 0.940 9  لموارد البشريةوجود سياسات وخطط واضحة إلدارة ا 1

 0.803 0.667 8  المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات 2

 0.936 0.880 8  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي 3

 0.784 0.644 8  جودة الخدمات المقدمة 4

 0.740 0.585 9  اإلبداع والتطوير 5

 0.858 0.752 8   في الجامعة اإلسالميةتصناعة المعلوما 6

 0.966 0.934 50  المجاالت السابقة معا

وبلغ معامل )  0.970-0.740( بين تنحصر االرتباط المعدل معامالت أن )10.4( الجدول من يتضح
ارتباط معدل مرتفـع   بمعامل االستبانة فقرات تمتع على يدل مما )0.966( الفقرات لجميع االرتباط
  .صائياًودال إح

 كما صورتها النهائية في) االستبانة(ويستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس 
 سـتبانة  اوثبـات  صـدق  من تأكدت قد الباحثة تكون وبذلك ،للتوزيع قابلة )3( رقم الملحق في هي

 أسـئلة  على اإلجابةو النتائج لتحليل وصالحيتها االستبانة بصحة تامة ثقة على يجعلها مما الدراسة
  .فرضياتها واختبار الدراسة
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  الثالث المبحث

 البيانات تحليل

  
  

 مقدمة 1.3.4

 الطبيعي التوزيع اختبار 3.42.

 العينة خصائص تحليل 3.43.

  الدراسة فقرات تحليل 3.44.
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  مقدمة 1.3.4
خالل اإلجابة عن ، وذلك من لبيانات واختبار فرضيات الدراسةل تفصيلياً تحليالًيتضمن هذا الفصل 

،  والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتهااالستبانةأسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
عدد سنوات ، المؤهل العلمي، العمر ،الجنس(والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على 

عالجات اإلحصائية للبيانات لذا تم إجراء الم، )فئة الوظيفة، عملالدائرة ،  المسمى الوظيفي،الخبرة
 للحصول على نتائج الدراسة التي تم (SPSS)إذ تم استخدام برنامج  ، الدراسةستبانةاالمتجمعة من 

  . عرضها وتحليلها في هذا الفصل
  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   2.3.4

الختبار  K-S) (    Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف -  اختبار كولمجوروفتم استخدام
 فـي جـدول   ، وكانت النتائج كما هي مبينـة        ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه        

)11.4.(  
  )11.4(جدول 
  التوزيع الطبيعينتائج اختبار 

 (.Sig)القيمة االحتمالية   المجال  م

 0.116  .وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية   .4

  0.065  .لمهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلوماتا   .5
 0.400  .البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي   .6

 0.543  .جودة الخدمات المقدمة   .7

 0.839  .اإلبداع والتطوير   .8

 0.227  الجامعة اإلسالميةصناعة المعلومات في    .9

 0.266  جميع المجاالت السابقة معاً  

ت الدراسة مجاالجميع  ل(.Sig) أن القيمة االحتمالية )11.4(ضح من النتائج الموضحة في جدول يت
هذه المجاالت يتبع التوزيع وبذلك فإن توزيع البيانات ل=α  0.05 مستوى الداللةمن  أكبركانت 

   .فرضياتال على إلجابةلتحليل فقرات االستبانة واتم استخدام االختبارات المعلمية  عليهوالطبيعي 
 العينة خصائص تحليل 3.3.4
، العمر ،الجنس(بالـ  تتعلق والتي للمبحوثين، الشخصية البيانات تحليل خصائص العينة تحليل شمل

 التالية  والجداول،)فئة الوظيفة، عملالدائرة ،  المسمى الوظيفي،الخبرةعدد سنوات ، المؤهل العلمي
   .الدراسة عينة وسمات خصائص توضح
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  الجنسمتغير عينة الدراسة حسب توزيع  1.3.3.4
  )12.4(جدول 

  الجنس متغیر حسب الدراسة عینة توزیع 
 %النسبة المئوية  العدد الجنس

 92.9  249 ذكر

  7.1 19 أنثى
 100.0 268  المجموع

ـ    من عينة الدراسة   )%92.9(ما نسبته    أن   )12.4(يتضح من جدول     بينمـا البـاقي    ، ذكورمـن ال
  السوقفي العاملة القوى مع حجم نسجمتبأنها ، النسبة المتدنية الباحثة وتعزو .ناثاإلمن ) 7.1%(
  :وذلك لألسباب التالية، بالدرجة األولى ذكوري  سوقالتي توصف بأنها يفلسطينال

 .الذكور لصالح تميل العمل فرص توسع §
 .بها العمل للمرأة يمكن التي المجاالت محدودية §
في سوق العمل والمتمثلة في اء النس مشاركة سبباً رئيسياً في انخفاضالثقافية  تلعب العوامل §

 تحد المرأة لعمل المجتمع ونظرة والتقاليد العاداتك المرأة، لعمل مجتمعي تقدير وجود عدم
 .ضروري غير عملها وتعتبر للعمل من خروجها

 .األطفال بتربية وانشغالها التزاماتها ومسؤولياتهاكثرة  §
 وعـدم  أقـرانهن الـذكور   مع لعملهن بالمقارنة اقتصادي مردود وجود عدمب النساء قناعة §

 .التصرف باألجر باستقاللية شعورال
 القوى في المرأة مشاركة محدوديةوقد أوضحت إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ب

، الماضية العشر السنوات خالل العاملة القوى في النساء مشاركة نسبة ارتفاع من الرغم العاملة على
 النـساء  أضعاف مـشاركة  4 من بأكثر تزيد  في القوى العاملةالرجال مشاركة كما أوضحت بأن 

   ).53: 2011، مركز اإلحصاء الفلسطيني (2010-2001 الفترة خالل تقريباً ثابتة مازالت والفجوة
  العمرمتغير عينة الدراسة حسب توزيع  2.3.3.4

  )13.4(جدول 
  العمرمتغير اسة حسب عينة الدر توزيع 

 %النسبة المئوية  العدد العمر

 38.8 104   سنة30أقل من 

 31.7 85   سنة40 أقل من – 30من 
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 19.4 52 سنة50 أقل من - 40من 

 10.1 27  سنة فأكثر50

 100.0 268  المجموع

وأن ،  سنة30 عنقل تأعمارهم  من عينة الدراسة   )%38.8(ما نسبته   أن   )13.4(يتضح من جدول    
  40من  تتراوح أعمارهم   %) 19.4(وأن  ،   سنة 40 أقل من    – 30من   تتراوح أعمارهم ) 31.7%(

وتعزو  .%)10.1( سنة فأكثر    50بلغت نسبة الموظفين الذين تبلغ أعمارهم       بينما   ،  سنة 50أقل من   
 واكـان  البحث أفراد عينة أغلب أنب سنة 30الموظفين الذين تقل أعمارهم عن ارتفاع نسبة الباحثة 

أصحاب هذه الفئة العمريـة هـم   أن إلى  باإلضافة، الذين ينتمون لهذه الفئة العمرية الموظفين من
التدريب والتطوير وتحمـل  و العمل فيوالفاعلية  والرغبة والنشاط بالحيوية ونيمتاز نالذي الشباب

تمع شـاب   كما يعكس حقيقة المجتمع الفلسطيني والذي يوصف بأنه مج         .ضغوطات ومهام الوظيفة  
  عاما30ًحيث قدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نسبة األفراد الذين لم يتجاوز عمرهم ، فتي

  ). 48: 2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( من إجمالي عدد السكان" 70.4%"
  عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  3.3.3.4

  )14.4(جدول 
  المؤهل العلمي غير متعينة الدراسة حسبتوزيع 

  %النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي
 14.2 38  فما دوندبلوم

 41.4 111 بكالوريوس

 25.7 69 ماجستير

 18.7 50  دكتوراه

 100.0 268 المجموع

ونسبة ،  من عينة الدراسة   )%14.2(بلغت  نسبة حملة الدبلوم فما دون      أن   )14.4(يتضح من جدول    
نـسبة  بينما بلغـت    ، %)25.7 (حملة الماجستير وبلغت نسبة   ، )%41.4(غت  حملة البكالوريوس بل  

 توفر إلى  الباحثة ارتفاع نسبة الموظفين من حملة البكالوريوسزووتع %).18.7(حملة الدكتوراه 
باإلضافة إلى أن أكبر شريحة مـن  ، مجال عملها في المعرفة من عالية درجة وعلى متعلمة كوادر

 يشمل جميع القطاعات بـصفة      افي سوق العمل وهذ     حملة البكالوريوس  خريجي الجامعات هي من   
 أن نسبة الموظفين من الدرجة الجامعية بكـالوريوس         )14.4( من نتائج جدول      أيضاً ونالحظ، عامة

ألفراد العينة  العلمي المستوى ارتفاع على يدل الدراسة ممامن أفراد عينة %) 85.8(فأعلى شكلت 
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 جامعةلا وتطوير تنمية عملية في تسهم علمياً مؤهلة كوادر اختيار علىة وحرص الجامعة اإلسالمي
 المجتمع للحـصول  أفراد توجهعتبر إشارة لكما ت ، الحاصلالتكنولوجي التطور مواكبة على وقادرة
وهذا يتناسب مع تقديرات الجهاز المركزي ، أساسي  بشكل "دكتوراه" و "ماجستير"عليا  شهادات على

 حيث بلغت نسبة األمية فيهـا     ، طيني الذي وصف فلسطين بأقل الشعوب العربية أمية       لإلحصاء الفلس 
  ). 84: 2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( %)5.1(

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في الجامعة اإلسالميةتوزيع  4.3.3.4

  )15.4(جدول 
 عدد سنوات الخبرة  متغير عينة الدراسة حسبتوزيع  

 %النسبة المئوية  العدد عدد سنوات الخبرة في الجامعة

 32.1 86  سنوات5أقل من 

 27.2 73  سنوات10 اقل من  -  5من 

 25.7 69  سنة15 اقل من -  10 من

 14.9 40  سنة فأكثر15

 100.0 268  المجموع

  
 5أقل من    سنوات الخبرة لديهم   من عينة الدراسة   )%32.1( ما نسبته أن  ) 15.4(يتضح من جدول    

%) 25.7(وأن  ،   سـنوات  10قـل مـن      إلى أ  5 من   تراوحت خبرتهم ) %27.2(وأن   ،   سنوات
 سنة 15بينما بلغت نسبة من تبلغ  سنوات خبرتهم       ، سنة 15 اقل من    إلى 10من  تراوحت خبرتهم   

م  سنوات بأنه 5 الباحثة ارتفاع نسبة الموظفين الذين تشكل خبرتهم أقل من           زووتع .%)14.9(فأكثر  
كما أن هذه النسبة المرتفعة تنسجم مع التركيبة العمريـة          ، النسبة األعلى من أفراد العينة المبحوثة     

  .عينة الدراسة حسب متغير العمرتوزيع جدول ) 12.4(الواردة في جدول 
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي توزيع  5.3.3.4

  )16.4(جدول 
  وظيفيالمسمى ال  متغيرعينة الدراسة حسبتوزيع 

 %النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي

 - -  رئيس جامعة

 1.9  5  عميد

 7.8 21  مدير
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 10.4 28  رئيس قسم

 11.9 32  أكاديمي

 51.9 139  إداري

 16.0 43 غير ذلك

 100.0 268  المجموع

 ة نسبوأن،  عميدمسماهم الوظيفيعينة الدراسة من  )%.91(أن ما نسبته  )16.4(يتضح من جدول 
 %)11.9( وأن   ، رئـيس قـسم    مسماهم الوظيفي  )%10.4(وأن  ،  مدير مسماهم الوظيفي %) 7.8(

 غيـر ذلـك    بلغت نسبة    بينما، إداري   مسماهم الوظيفي  %)51.9( وأن ،أكاديمي مسماهم الوظيفي 
  ).مهندس، مبرمج، فني( بـالدراسة مجتمع ألفرادوالتي حددتها الباحثة ) 16.0(

  للجانب األكاديميمكمالًيعتبر في الجامعة  اإلداري العمل كون اإلداريين سبةن ارتفاع ةالباحث وتعزو
 دور له أنكما . خالل تقديم الخدمات اإللكترونية والفنية والدعم اللوجستي       ي مسيرته التعليمية، من   ف

  .الجهات الرسمية الدولية والمحليةالطالب والزوار والمؤسسات و مع هام في التعامل
رئيس  الوظيفي تحت المسمى العينة أفراد من  عدم توفر معلومات)16.4(ى الجدول يالحظ علكما 

بأن الدراسة تناولت دراسة حالة عن الجامعة اإلسالمية وهـي جامعـة    ذلك الباحثة وتعزو ،جامعة
كثرة ول الكبير النشغالهنظراً  االستبانة لتعبئة للباحثة يستجيب لم أنه إال،  فقطاًواحدة ولها رئيساً واحد

  .األعباء الملقاة على عاتقه
  العملعينة الدراسة حسب دائرة توزيع  6.3.3.4

  )17.4(جدول 
  العملدائرة متغير  عينة الدراسة حسبتوزيع 

 %النسبة المئوية  العدد الدائرة التي يعمل بها المستجيب

 28.7 77  الشئون األكاديمية

 17.9 48  الشئون اإلدارية

 3.4 9  دائرة الجودة

 50.0  134 غير ذلك

 100.0 268  المجموع

 ،يعملون في الشئون األكاديمية   عينة الدراسة   من   )%28.7(أن ما نسبته    ) 17.4(يتضح من جدول    
 بلغت نسبة غير    بينما، يعملون في دائرة الجودة     ) 3.4%( ،يعملون في الشئون اإلدارية   %) 17.9(
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 ،إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات(ـلدراسة با مجتمع ألفراد الباحثة حصرتها والتي %)50.0(ذلك 
  ).الشئون الخارجية، عمادة البحث العلمي، المكتبة المركزية

 عينة الدراسة حسب فئة الوظيفةتوزيع  7.3.3.4

  )18.4(جدول 
  فئة الوظيفة  متغيرعينة الدراسة حسبتوزيع 

 %النسبة المئوية  العدد فئة الوظيفة

 19.8 53  أكاديمي

 54.1 145  إداري

 26.1 70 أكاديمي إداري

 100.0 268  المجموع

ومـن  ، )%19.8(ة أفراد العينة من الموظفين األكاديميين بلغـت         أن نسب  )18.4(يتضح من جدول  
 .وذلك بحسب استجابة أفراد العينة    %) 26.1( بلغت فئة أكاديمي إداري      بينما، )54.1%(اإلداريين  

تعزو أسباب و، الملقى على عاتقهم العمل الكبير ضغط إلى انخفاض نسبة األكاديميين الباحثة زووتع
 الرقي ركائز من هامة ركيزة في الجامعات باعتباره اإلداري العملاإلداريين إلى أهمية ارتفاع نسبة 

كما أن هذه النسبة تتفق مـع نـسب جـدول           ، الفلسطينية في الجامعات    لعملية التعليمية  ا بمخرجات
  .ظيفيالخاصة بالمسمى الو )16.4(

  :تحليل فقرات االستبانة 4.3.4
 ،االسـتبانة  فقرات لتحليل One Sample T-test)( الواحدة للعينة Tاختبار باستخدام ةالباحث تقام
ويكون فـي    الفرضية الصفرية فإنه ال يمكن رفض      ) 0.05من    أكبر Sig>0.05 )Sigإذا كانت   ف

الموافقـة  اسة ال يختلف جوهريـاً عـن        هذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدر        
فيتم رفض الفرضية الـصفرية     ) 0.05أقل من    Sig<0.05) Sig، أما إذا كانت     6 وهى   المتوسطة

رجـة الموافقـة    عـن د  آراء األفراد  يختلف جوهريـاً       القائلة بأن متوسط     وقبول الفرضية البديلة  
ابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية      ، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلج          المتوسطة

موجبة فمعناه  قيمة االختبار    وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت         .الموافقة المتوسطة عن درجة   
  . الموافقة المتوسطة والعكس صحيحأن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة
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   األول مجالالتحليل فقرات  1.4.3.4
 لدى العاملين في الجامعة سات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية وجود سيااألول المجال يناقش

لمعرفة مـا إذا   T اختبار استخدام نتائج )19.4( الجدول ويوضح ،اتفقر )9 (من ويتكون ،اإلسالمية
   .أم ال) 6( درجة الموافقة المتوسطة وهي ىكانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل

  )19.4( جدول
  "وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية " األولالمجال فقرات تحليل

 رةــالفق م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
  الرتبة

1 
 الخاصـة  األنظمة تحدد تنفيذية لوائح تهتم الجامعة بتطبيق

  .البشرية الموارد إدارة بوظائف
7.36 73.62 11.76 *0.000 1 

2 
 قبـل  مـن  عنها واالستفسار اللوائح على الحصول يسهل

 .العاملين
7.16 71.64 9.78 *0.000 3 

3 
 مرونـة البشرية بال الموارد إدارة سياسات وخطط تتصف

 9 0.000* 5.11 65.61 6.56 .التي تتطلبها بيئة األعمال الديناميكية

4 
نشطة األ كافة البشرية الموارد إدارة سياسات وخطط تغطي

  .في الجامعة اإلسالمية
6.82 68.17 6.50 *0.000 8 

5 
 تنظم عمليـة  واضحة إدارية سياسات الجامعة داخل يوجد

  .الوظيفي للوظائف التحليل
7.35 73.50 10.70 *0.000 2 

6 
 أفضل اختيار المتبعة البشرية الموارد إدارة تحقق سياسات

  .الوظائف لشغل اإلدارية والفنية الكفاءات
7.05 70.45 8.88 *0.000 5 

7 
 تخطـيط  المتبعـة  البـشرية  الموارد إدارة تحقق سياسات

  العاملين من المستقبلية االحتياجات وتحديد البشرية للموارد
6.85 68.55 6.88 *0.000 7 

8 
تعمل إدارة الموارد البشرية على تأهيل العاملين من خالل          

  .التعليم والتدريب
6.91 69.14 6.26 *0.000 6 

9 
 إدارة الموارد البشرية على تطوير أداء العاملين مـن          تعمل

 4 0.000* 8.42 71.09 7.11  .خالل تقييم أدائهم

  0.000* 11.84 70.22 7.02  جميع فقرات المجال معاً 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
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  : يمكن استخالص ما يلي)19.4(من جدول 
 الخاصـة  األنظمـة  تحـدد  تنفيذية لوائح تهتم الجامعة بتطبيق" األولىالمتوسط الحسابي للفقرة  -

أي أن المتوسط الحسابي ) 10الدرجة الكلية من  (7.36ساوي ي" البشرية الموارد إدارة بوظائف
 لـذلك   0.000تـساوي    )Sig(.وأن القيمة االحتمالية     11.76 ، قيمة االختبار  %73.62 النسبي
مما يدل على أن متوسـط درجـة   ، =α 0.05  هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة      تعتبر

  وهذا يعني أن هناك موافقة)6( وهي   ن درجة الموافقة المتوسطة   عزاد  االستجابة لهذه الفقرة قد     
  .  على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة

التـي   البشرية بالمرونـة  الموارد إدارة سياسات وخطط تتصف "الثالثةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
، قيمة %65.61أي أن المتوسط الحسابي النسبي  6.56ساوي ي" تتطلبها بيئة األعمال الديناميكية 

 لذلك تعتبر هـذه الفقـرة دالـة         0.000تساوي   )Sig(.وأن القيمة االحتمالية     ،5.11االختبار  
درجة االستجابة لهذه الفقرة قد     مما يدل على أن متوسط      ، =α 0.05 إحصائياً عند مستوى داللة   

  من قبل أفـراد العينـة      وهذا يعني أن هناك موافقة     )6( وهي   عن درجة الموافقة المتوسطة   زاد  
  .على هذه الفقرة

 ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع7.02 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي
 تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية وأن ، T 11.84 ختباراقيمة و، %70.22يساوي فقرات المجال 

دال إحصائياً عند " وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية"  لذلك يعتبر مجال0.000
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن  ،=α 0.05 مستوى داللة

 على فقرات هذا  من قبل أفراد العينة أن هناك موافقةوهذا يعني) 6(وهي درجة الموافقة المتوسطة 
   .المجال

 الموارد البشرية إدارة وخطط سياسات تتضمنها أن يجب التي الهامة العناصر أن نستنتج مما سبق
 اإلسـالمية  الجامعة في العاملين األفرادكما يتضح أن ،  بصورة جيدةالجامعة اإلسالمية في متوفرة

 اهتمامممثلة جلياً في      بصورة جيدة  وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية    سياسات  يلتمسون وجود   
 دوج ووالبشرية الموارد إدارة بوظائف الخاصة األنظمة تحددالتي  تنفيذيةال لوائح الالجامعة بتطبيق

 حـصول  سـهولة و، الجامعة داخل الوظيفي للوظائف التحليل تنظم عملية واضحة إدارية سياسات
تطـوير أداء  بإدارة المـوارد البـشرية   باإلضافة إلى قيام ، نهاع واالستفسار لوائحال على العاملين
  . ئهمتقييم أدا من خالل العاملين

 نظـام  وضـوح التي اعتبرت ) 2009، أبو أمونة(توافقت نتائج المجال األول للدراسة مع دراسة 
 إدارة إلـى  التحول مليةع على البشرية مؤشراً هاموارد إدارة الجامعات العاملة في قطاع غزة في
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البشرية خصوصاً في وظيفتي االستقطاب  الموارد إدارة وظائف بعض في إلكترونياً البشرية الموارد
 أن إلـى  توصلت التي)  ,2007Parry & others(دراسة  أيضاً مع النتائج واتفقت .وتقييم األداء

 وظائف وعمليـات إدارة  تنفيذ ءةكفا على واضح أثر له البشرية ضمن الموارد التكنولوجيا استخدام

أهمية وضوح دور  Baloh & Trukman, 2003)(دراسة  وأكدت .في المنظماتالبشرية  الموارد
 تكنولوجيا المعلومـات  وسائل إدارة الموارد البشرية في أداء عمل المنظمات ووضحت أثر استخدام

 تكون اتفقـت مـع الدراسـة        التدريب والتطوير وبالتالي  ، التحفيز، خصوصاً في مجاالت التوظيف   
التي وضحت كيف لعبت ) Carroll & Wagar, 2010(  اتفقت نتائج المجال مع دراسةكما .الحالية

   . األعمال الكنديةمنظماتالموارد البشرية في  وظائف في تعزيز تكنولوجيا المعلومات دوراً رئيسياً
   الثاني مجالالتحليل فقرات  2.4.3.4

لـدى العـاملين فـي     لمهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات االثاني المجال يناقش
لمعرفة  Tاختبار  استخدام نتائج )20.4( الجدول ويوضح فقرات، )8(من  ويتكون ،الجامعة اإلسالمية

   .أم ال) 6( درجة الموافقة المتوسطة وهي ىما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل
  )20.4( جدول

  "المعلومات ت األساسية للمورد البشري في عصرالمهارا"  الثانيمجالالفقرات  تحليل

 رةــالفق م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
  الحسابي النسبي

قيمة 
  االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

 الرتبة

1 
يمتلك العاملون في الجامعة القدرة على التفكيـر        

  .الناقد
6.81 68.13 6.57 *0.000 6 

2 
لعاملون القدرة على معالجة مشكالت غير      يمتلك ا 

  . تقليدية يصعب تحديدها بسهولة
6.53 65.31 4.32 *0.000 7 

3 
يمتلك العاملون قدرات إبداعية تقدر على خلـق        

  .معرفة جديدة
6.85 68.55 7.61 *0.000 5 

4 
يستطيع العاملون بناء عالقات تعاون وتواصل مع    

  . اآلخرين
7.61 76.08 14.45 *0.000 1 

5 
يستطيع العاملون التعامل مـع كـم كبيـر مـن           

  .المعارف والمعلومات
7.14 71.37 9.36 *0.000 4 

6 
 لألدوات الفعال يمتلك العاملون مهارات االستخدام

  .بالمعرفة والمعلومات الخاصة االلكترونية
7.32 73.19 11.25 *0.000 3 
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7 
العاملون االسـتعداد لتغييـر المهنـة إذا        يمتلك  

  .رة ذلكاقتضت الضرو
6.48 64.81 3.48 *0.001 8 

8 
توجد للعاملين قدرة على التكيف في العمل عنـد         

  .حدوث حاالت طارئة
7.38 73.77 11.08 *0.000 2 

  0.000* 11.97 70.11 7.01  جميع فقرات المجال معاً 9

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

  : يمكن استخالص ما يلي)20.4(من جدول 
" يستطيع العاملون بناء عالقات تعاون وتواصل مع اآلخـرين         "الرابعةللفقرة  المتوسط الحسابي    -

، قيمة االختبار %76.08 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من  (7.61ساوي ي
هذه الفقرة دالة إحصائياً عند     لذلك تعتبر    0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن   ،14.45

عن درجة زاد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، =α 0.05مستوى داللة 
 . على هذه الفقرة من قبل أفراد العينة وهذا يعني أن هناك موافقة)6( وهي الموافقة المتوسطة

 لتغيير المهنة إذا اقتضت الضرورة      يمتلك العاملون االستعداد   "السابعةالمتوسط الحسابي للفقرة     -
وأن القيمة  ،3.48، قيمة االختبار % 64.81 النسبيأي أن المتوسط الحسابي  6.48ساوي ي" ذلك

 0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة           0.001تساوي   )Sig(.االحتمالية  
α=         عن درجة الموافقة المتوسطة   زاد   قد   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 

  . على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينةوهذا يعني أن هناك موافقة ) 6(وهي 
  ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع     7.01 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي       

 تـساوي  )Sig(.يـة   القيمـة االحتمال   وأن   11.97، قيمة االختبار    %70.11 يساوي   فقرات المجال 
دال إحـصائياً   "المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات       " لذلك يعتبر مجال   0.000

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً   =α 0.05عند مستوى داللة    
 على فقرات فراد العينةمن قبل أوهذا يعني أن هناك موافقة ) 6( وهي عن درجة الموافقة المتوسطة  

  . هذا المجال
المهارات األساسية الالزمة في عصر  العاملين في الجامعة اإلسالميةلدى   تتوفرأنه نستنتج مما سبق

ومقدرتهم ، بناء عالقات تعاون وتواصل مع اآلخرين     على  العاملون  ممثلة جلياً في قدرة     ، المعلومات
 لـألدوات  الفعال مهارات االستخداموامتالكهم ل، ةالتكيف في العمل عند حدوث حاالت طارئعلى 

 التعامل مع كـم كبيـر مـن    استطاعتهمباإلضافة إلى ، بالمعرفة والمعلومات الخاصة االلكترونية
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 وتعزو الباحثة ذلك إلى حرص الجامعة على استقطاب وتعيين األفراد مـن             .المعارف والمعلومات 
 مواكبة كل جديد ويشكلون في نفـس الوقـت ميـزة            ذوي الخبرات والمهارات العليا القادرين على     

  .تنافسية للجامعة اإلسالمية
 الجامعـات   امـتالك  وضحتالتي  ) 2011، العلول(دراسة  مع  المجال الثاني للدراسة     نتائج   توافقت

الكفاءات العملية ذوي الخبرة العالية في مجال عملها والتي تستطيع أن من الفلسطينية في قطاع غزة 
، أبـو أمونـة   ( و) 2010، العتيبـي (كل من   كذلك اتفقت مع دراسة     . ت التي تواجهها  تحل المشكال 

 الكادر البشري العامل في مراكز تكنولوجيا المعلومـات بالمؤهـل والكـفء             احيث وصفت ) 2009
الثالثـة  ، األولـى  (واتفقت الفقـرات  .  عملية التحول لإلدارة االلكترونية    اريعوالقادر على إتمام مش   

 فكرية ال المهاراتالتي أكدت ضرورة تحلي المورد البشري ب      ) 2006، رايس(ع دراسة    م )السادسةو
 بحيث يقل فيها الروتين وتزيد فيها فرص اإلبداع مما يساهم            التي تثري عالم األعمال اليوم     والذهنية

 ,Garg, Sharma & Pandey(مـع دراسـة   أيضاً واتفقت . في إثراء األنشطة مضموناً وشكالً

يعملـوا علـى تـوفير     قطاع تكنولوجيا المعلومـات  قادة العالم في أن معظم وضحت  التي)2010
تكنولوجيا  د في مجالوفهم لخبراء هنالهندية باإلضافة إلى توظي الصناعة التكنولوجية احتياجاتهم من

  .في الهندالمعلومات ويرجع السبب في المهارات العالية التي يتمتع بها خبراء التكنولوجيا 
    الثالثمجالالتحليل فقرات  3.4.3.4

 للتحـول لالقتـصاد   في الجامعة اإلسالمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الثالث المجال يناقش
لمعرفة مـا إذا   Tاختبار  استخدام نتائج )21.4( الجدول ويوضح فقرات، )8(من  ويتكون ،المعرفي

   .أم ال) 6(فقة المتوسطة وهي  درجة المواىكانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل
  )21.4(جدول 

  "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي"الثالث مجال ال فقرات تحليل

 رةــالفق م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1 
وب بمواصـفات ممتـازة     يتواجد في الجامعة مختبرات حاس    

  . وبأعداد تتناسب مع أعداد الطلبة
7.25 72.51 9.86 *0.000 7 

2 
يتواجد في الجامعة أجهـزة حاسـوب شخـصية ومحمولـة           

  .بمواصفات عالية الجودة
7.46 74.62 11.81 *0.000 5 

 1 0.000* 24.14 81.34 8.13الماسـحات  ، الطابعات: يتواجد في الجامعة أجهزة تقنية مثل      3
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  . بمواصفات عالية الجودةأجهزة عرض البروجكتر، الضوئية
 2 0.000* 18.29 79.66 7.97  . بأعداد مناسبةUPSيتواجد في الجامعة وحدات إمداد بالطاقة  4

5 
 الفروع و للوحدات ومتاحة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات متكاملة

  .واألقسام المختلفة
7.68 76.79 13.49 *0.000 3 

6 
مختلفة وحديثـة    أدوات وأجهزة اتصاالت     امعةيتواجد في الج  

   .و الكابالت المحورية المودم واألقمار الصناعيةمثل 
6.99 69.92 7.29 *0.000 8 

7 
الـداخلي   النظـام  لخدمة وفعالة حديثة اتصاالت شبكة تتوافر

   .للجامعة
7.48 74.78 10.44 *0.000 4 

8 
 مواكبة كل   تمتلك الجامعة من الكفاءات البشرية ما يمكنها من       

  .جديد في علم تكنولوجيا المعلومات
7.43 74.33 10.94 *0.000 6 

  0.000* 17.29 75.51 7.55  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

  :يمكن استخالص ما يلي )21.4(من جدول 
الماسـحات  ، يتواجد في الجامعة أجهزة تقنية مثـل الطابعـات        " الثالثةللفقرة   المتوسط الحسابي    -

الدرجة الكلية مـن     (8.13ساوي  ي" أجهزة عرض البروجكتر بمواصفات عالية الجودة     ، الضوئية
القيمة االحتماليـة   وأن   ،24.14، قيمة االختبار    %81.34 أي أن المتوسط الحسابي النسبي    ) 10
.)Sig(  0.05 هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة لذلك تعتبر 0.000تساوي α= ، مما يدل

وهذا ) 6(  وهي على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة            
  . على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة يعني أن هناك موافقة 

مختلفة وحديثـة   وات وأجهزة اتصاالت     أد يتواجد في الجامعة   "السادسةللفقرة  المتوسط الحسابي    -
أي أن المتوسـط الحـسابي       6.99ساوي  ي" و الكابالت المحورية   المودم واألقمار الصناعية  مثل  

لذلك تعتبر   0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن   ،7.29االختب ار ، قيمة   %69.92النسبي  
يدل على أن متوسط درجة االستجابة      مما  ،  =α 0.05هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة        

من قبـل   وهذا يعني أن هناك موافقة      ) 6(  وهي لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة       
  . على هذه الفقرةأفراد العينة 

  ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع     7.55 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي       
 تـساوي  )Sig(.القيمـة االحتماليـة      وأن   17.29، قيمة االختبار    %75.51 يساوي   فقرات المجال 

دال  "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحـول لالقتـصاد المعرفـي          " لذلك يعتبر مجال   0.000
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، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف =α 0.05إحصائياً عند مستوى داللة 
من قبل أفـراد العينـة   وهذا يعني أن هناك موافقة   ) 6( وهيافقة المتوسطة   جوهرياً عن درجة المو   
  . على فقرات هذا المجال

لتكنولوجيا المعلومـات للتحـول   جيدة نية تحتية  ب في الجامعة اإلسالمية تتواجد أنه نستنتج مما سبق  
ـ  ، توفر أجهزة تقنية مثل الطابعات    ممثلة جلياً في    ، لالقتصاد المعرفي  أجهـزة  ، ضوئيةالماسحات ال

 الجامعـة   كذلك تمتلـك  ، UPSوحدات إمداد الطاقة    و، عرض البروجكتر بمواصفات عالية الجودة    
 اتصاالت شبكة لتوفر  باإلضافة،واألقسام المختلفة والفروع للوحدات ومتاحة قاعدة بيانات متكاملة

ولوجي تقني بين جميـع   تواجد نظام تكنإلىإضافةً ، لجامعةفي االداخلي  النظام لخدمة وفعالة حديثة
األقسام خاصة بين القسم األكاديمي واإلداري حيث أن جميـع المعـامالت األكاديميـة والماليـة                
واإلشرافية مرتبطة معاً مما يقلل االعتماد على العمل الورقي كما هو موجود في جامعـات قطـاع               

 للتقنياتالمكثف االستخدام  اعتماد منظمات األعمال اليوم على ازديادوتعزو الباحثة ذلك إلى  .غزة
باإلضافة إلى أن االهتمام ببناء البنية التحتية التكنولوجيـة فـي   ، العمل مجاالت كافة في المعاصرة

فتعتبر اليوم واحدة من المقـاييس المـستخدمة لتقيـيم          ، الجامعات ترفع من مكانة الجامعة التنافسية     
  .الجامعات

 ,Baloh & Trukmanو ) 2010، العتيبي(دراسة كل من مع المجال الثالث للدراسة  نتائج توافقت

 في توفر أجهـزة حاسـوب       ةتمثلممن حيث توفر بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات          2003) (
مختلفة وأجهزة الخادم بأعداد مناسبة باإلضافة لتقديم الحماية الالزمة للبيانات واستمرار الدعم الفني             

 مع دراسة )الثامنة (كما اتفقت الفقرة.  االتصاالت الحديثةاتعلى شبكللمستخدمين واالعتماد المكثف 
 تاكفـاء  تطـوير ضرورة  حيث وضح رايس     )Bagde,2008( و دراسة ) 2006، رايس(كل من   

 Bagdeوأشـاد  ، التقنيةواكب كل جديد في عالم ليمستمر  بشكلو العاملين في تكنولوجيا المعلومات
فـي تنميـة    ة البرمجيات الهندية ومواكبتها لكل جديد مما ساهم         العمالة المهرة في نمو صناع    بدور  

 حيـث اعتبـر     )2011، وحليمـي  طرطار(مع دراسة   ) الخامسة(واتفقت الفقرة   . االقتصاد الهندي 
من النظم الخبيرة   و الذكاء االصطناعي    تيوجود قواعد بيانات ممنهجة تعتمد أساساً على آلي       الباحثان  

 . تفعيل عملية اإلبداع التكنولوجي في منظمات األعمال اليوملمعرفي  االقتصاد الركائز بناءأهم 

 حيث )2002، مكحول وعطياني ( و) 2002، اشتيه ( كل من   مع دراسة  )الثامنة(وتعارضت الفقرة   
 دول بين فلسطين مرتبة  الفجوة الموجودة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني وتدني اشتيهبرر
ومختـصين   فنيـين  بسبب قلة تـوفير  لديها المعلومات قطاع حجم حيث من ناميةوال المتقدمة العالم
 اإلنتاجيـة  القدرات انخفاضمما تسبب في  والبرمجيات، المعلومات تكنولوجيا مجاالت في ءوخبرا
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 مستوى بينما علل مكحول وعطياني انخفاض .الفلسطينية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لشركات
في فلسطين بضعف الكفاءات البشرية المحلية وعدم توفر خبـراء بتكنولوجيـا            صناعة البرمجيات   

حيث طبقتـا   ، وتبرر الباحثة هذا التعارض بالفرق الزمني بين الدراستين       . المعلومات بأعداد مناسبة  
ومما ال شك فيه أن إقبال أفراد المجتمـع ذكـوراً   ، قبل عشرة سنوات من تاريخ إعداد هذه الدراسة     

وبالتالي ازداد عدد ،  دراسة التخصصات التقنية والتكنولوجية قد زاد عن السنوات السابقة  وإناثاً على 
مـن   المختـصين لمعلومات كما ازدادت خبـرات ومهـارات        االمبرمجين والمختصين بتكنولوجيا    

تعارضت نتائج المجال بشكل عام مع دراسة       كما  .  الزمن مبرمجين ومهندسين وفننين ومصممين مع    
الضعف العام للبنى التحتية التكنولوجية وغياب السياسات الوطنية من          الذي اعتبر    )2004، حسانة(

والذي أثـر سـلباً علـى       التبادل األفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية         أسباب غياب   أهم  
على وتعزو الباحثة هذا التعارض أن الدراسة الحالية مطبقة          .االقتصاد المعرفي في البلدان العربية    

كما أن فلسطين تتمتع    ، منطقة جغرافية واحدة من بلد عربي واحد وليست على كل األقطار العربية           
بمستوى تقني وتكنولوجي جيد جداً على مستوى البالد العربية بالرغم من كافة الظروف والمشاكل              

  .التي تعيشها
  الرابع مجال التحليل فقرات  4.4.3.4

 ويوضح فقرات، )8(من  ويتكون ،  في الجامعة اإلسالميةات المقدمةجودة الخدم الرابع المجال يناقش
 ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tاختبار  استخدام نتائج )22.4( الجدول

   .أم ال )6( وهيدرجة الموافقة المتوسطة 
  )22.4(جدول 

  "جودة الخدمات المقدمة" الرابعمجال ال فقرات تحليل

 رةــالفق م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1 
 الجامعة علـى  في المستخدمة المعلومات تكنولوجيا تساعد
  .المستفيدين ورغبات يتوافق بما الخدمات جودة تحسين

7.53 75.34 13.73 *0.000 2 

 6 0.000* 9.60 71.52 7.15   .برامجهاتجري الجامعة تقييماً ذاتياً دورياً ل 2

3 
توفر المكتبة المركزية قواعد بيانـات الكترونيـة لمختلـف     

  .التخصصات
7.47 74.68 12.27 *0.000 3 

 1 0.000* 15.93 77.97 7.80 قواعـد  إلـى  تمكن حوسبة المكتبة المركزية من الوصول 4
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  . طوال الوقتاإللكترونية  المعلومات
 5 0.000* 10.40 72.06 7.21  .للعاملين الكترونية تدريبية الجامعة برامج توفر 5

 8 0.000* 4.00 65.34 6.53  .الويب عبر التفاعلية المرئية المؤتمرات الجامعة خدمة توفر 6

7 
تتناسب الخدمات التي يقدمها موقع الجامعة االلكتروني مـع         

  .أعداد المستفيدين
7.08 70.83 8.99 *0.000 7 

8 
 يقدمـه  عما خدماتها المقدمة تميز على امعةالج إدارة تعمل

  .الجامعات األخرى في المنافسون
7.42 74.25 11.67 *0.000 4 

  0.000* 15.80 72.84 7.28  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

  : يمكن استخالص ما يلي)22.4(من جدول 
 قواعد إلى  تمكن حوسبة المكتبة المركزية من الوصول"الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -

 متوسطأي أن ال) 10الدرجة الكلية من  (7.80ساوي ي" طوال الوقتاإللكترونية  المعلومات
     تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن 15.93 ، قيمة االختبار %77.97الحسابي النسبي

مما يدل على أن ، =α 0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة لذلك 0.000
 وهذا يعني أن )6(  وهيمتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة

  .على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة هناك موافقة 
" الويب عبر التفاعلية المرئية المؤتمرات مةالجامعة خد توفر "السادسة المتوسط الحسابي للفقرة -
وأن القيمة االحتمالية  4.00، قيمة االختبار %65.34 أي أن المتوسط الحسابي النسبي 6.53ساوي ي

.)Sig(  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.000تساوي α= مما يدل ،
رة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفق

  .على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة هناك موافقة 
  ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع7.28 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي

 تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية  وأن 15.80، قيمة االختبار %72.84 يساوي فقرات المجال
، مما =α 0.05دال إحصائياً عند مستوى داللة " جودة الخدمات المقدمة"  لذلك يعتبر مجال0.000

أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة  يدل على
   .على فقرات هذا المجالمن قبل أفراد العينة وهذا يعني أن هناك موافقة ) 6( وهي

اإلسالمية تتمتع بجودة لها تأثير علـى صـناعة         نستنتج مما سبق أن الخدمات المقدمة في الجامعة         
 قواعـد  إلـى  الوصولالتي مكنت حوسبة المكتبة المركزية ممثلة جلياً في ، المعلومات في الجامعة
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  علـى الجامعة في المستخدمة المعلومات تكنولوجيا تساعدو، طوال الوقتاإللكترونية  المعلومات
 المكتبة المركزية قواعد بيانـات  توفركما ، المستفيدين ورغبات يتوافق بما الخدمات جودة تحسين

 يقدمـه  عمـا  خدماتها المقدمـة  تميز على الجامعة إدارة وحرص، الكترونية لمختلف التخصصات

عالي اليوم  وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المنافسة في قطاع التعليم ال.الجامعات األخرى في المنافسون
لذلك تحرص الجامعة على تميز خدماتها المقدمة لتحقيق الميزة التنافسية ومما يؤكد تمتع ، باتت قوية

 وال شك أن جودة الخدمات المقدمة من قبل مكتبة .خدماتها بجودة عالية هي ازدياد أعداد الطلبة فيها
مع المكتبات المركزية الرقمية    مستمر إذا ما قورنت     وتحسين  الجامعة المركزية بحاجة إلى تطوير      

  . في الجامعات الغربية
و ) Staniszewski, 2010( و )2011، العلـول (مع دراسة كل مـن  ) األولى(الفقرة اتفقت نتائج 

في تبني الجامعة ومنظمات األعمال الصغيرة  )Carroll & Wagar, 2010(  و) 2006 ،الخماش(
واعتمادها الـضخم علـى تقنيـة       ر وتحسين أعمالها    والمتوسطة أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوي    

 مع )الثالثة والرابعة( واتفقت الفقرات. اإلنترنتثورة  وتكنولوجيا المعلومات وخصوصاً تاالتصاال
بمدى توظيف تقنيـة    الدراستين   ت أشاد حيث) 2004، الزهراني( و )2005، السالم(دراسة كل من    

التي تتيحها المكتبات الجامعية والعامـة والمتخصـصة        الحاسب اآللي في تجهيز الخدمات المختلفة       
الفقرات ذاتها مع دراسة تعارضت بينما  .ات في  المملكة العربية السعوديةوالوطنية ومراكز المعلوم

 تهاومواجه، الخدمات المعلوماتية التي تتيحها المكتبة بالضعيفة التي وصفت )2011، السالم والمعثم(
حد من التوظيف األمثـل للتجهيـزات       ي مماالفنية   و التقنية، البشرية، اريةصعوبات اإلد عديد من ال  لل

 الختالف تـاريخ إجـراء      )2005، السالم(وتعزو الباحثة اختالف نتائج الدراسة عن دراسة         ،اآللية
الفقرة  كما تعارضت  . مركزة على مكتبة واحدة فقط     )2011، السالم والمعثم (الدراسة وكون دراسة    

 لكترونيةاإل تعليمية اللخدمات با قيام الجامعاتمن  فبالرغم)2009، أبو أمونة(اسة مع در) السادسة(
وتبرر الباحثـة  ، بعد عن الموظفين وتدريب تطوير مجال في بشكل فعال تستخدم ال هأنه إال عديدة،ال

ي ذلك أنه وقت تطبيق دراسة أبو أمونة كانت تجربة الجامعة اإلسالمية تحت التجربة ألنها جديدة ف               
 كمـا تعارضـت     .مجال توفر وتدريب الموظفين باستخدام المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب         

 الخـدمات  جـودة  بانخفاض أقرت التي )2002، وعطياني مكحول(فقرات المجال ككل مع دراسة    
  .األجنبية األسواق أمام المنافسة على قدرتها ضعفتكاليفها و وارتفاع فلسطين في ةالبرمجي
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    الخامسمجالالتحليل فقرات  5.4.3.4
 ويوضح فقرات، )9(من  ويتكون ،  في الجامعة اإلسالميةاإلبداع والتطوير الخامس المجال يناقش

 ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tاختبار  استخدام نتائج )23.4( الجدول
  .أم ال )6( وهيدرجة الموافقة المتوسطة 

  )23.4(جدول 
  "اإلبداع والتطوير"تحليل فقرات المجال الخامس 

 رةـالفق م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1 
 تأمين فرص على الجامعة في العمل المتبع نظام يساعد

  .والتطوير اإلبداع
6.97 69.74 7.83 *0.000 6 

2 
 و تطوير سرعة على الجامعة في مالمستخد النظام يعمل

 الحاليين المستفيدين رغبات المقدمة لتلبية الخدمات تنويع 

  .والجدد
7.12 71.23 10.28 *0.000 5 

3 
تُحدث الصفحات االلكترونية ألفراد الهيئـة التدريـسية        

  .باستمرار وبصورة متتابعة
6.56 65.56 4.40 *0.000 9 

4 
لعلمي مـن خـالل     تشجع إدارة الجامعة عملية البحث ا     

  .الجوائز العلمية البحثية المقدمة لألكاديميين والطلبة
7.78 77.84 15.44 *0.000 1 

5 
تشجع إدارة الجامعة أعـضاء هيئتهـا التدريـسية مـن      
المشاركة بأوراق عمل في المؤتمرات واللقاءات العلمية       

  .على المستويين العربي والدولي
7.74 77.37 14.13 *0.000 2 

6 
قة تعاون مشتركة بين مكتبة الجامعة المركزية       توجد عال 

  .والمكتبات العالمية األخرى
6.76 67.62 5.71 *0.000 7 

7 
يستفيد العاملون في الجامعة من خدمة االنترنت في بناء         

  .عالقات التواصل مع الجامعات والمؤسسات األخرى
7.17 71.65 9.69 *0.000 4 

8 
من خـالل تواصـل     تهتم الجامعة ببناء قدرات العاملين      

  .عمليات التدريب والتطوير
7.39 73.95 13.30 *0.000 3 

9 
 الطـرق  تجريـب  علـى  العاملين تقوم الجامعة بتشجيع

  .التي تخدم العمل الجديدة
6.75 67.46 6.48 *0.000 8 

  0.000* 14.37 71.35 7.14  جميع فقرات المجال معاً

0.05αلة المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دال*  =.  
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  :يمكن استخالص ما يلي )23.4(من جدول 
تشجع إدارة الجامعة عملية البحث العلمي من خـالل الجـوائز   "الرابعة  للفقرة  المتوسط الحسابي    -

أي أن المتوسط ) 10الدرجة الكلية من  (7.78ساوي ي" العلمية البحثية المقدمة لألكاديميين والطلبة
 0.000 تـساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن   15.44، قيمة االختبار    %77.84 لنسبيالحسابي ا 

مما يدل على أن متوسط درجة ، =α 0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
 وهذا يعني أن هناك موافقة      )6(  وهي االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة        

  .على هذه الفقرة أفراد العينة من قبل
تُحدث الصفحات االلكترونية ألفراد الهيئة التدريسية باسـتمرار         "الثالثةللفقرة  المتوسط الحسابي    -

 4.40، قيمة االختبار  %65.56 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       6.56ساوي  ي" وبصورة متتابعة 
 هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مـستوى         لذلك تعتبر  0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن  
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة             ،  =α 0.05داللة  

  .على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة وهذا يعني أن هناك موافقة ) 6( وهيالمتوسطة 
 أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع    ، و  7.14 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي       

 تـساوي  )Sig(.القيمـة االحتماليـة      وأن   14.37، قيمة االختبار    %71.35 يساوي   فقرات المجال 
، مما يـدل    =α 0.05دال إحصائياً عند مستوى داللة      " اإلبداع والتطوير "  لذلك يعتبر مجال   0.000

 وهـي ن درجة الموافقة المتوسطة     على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً ع         
  . على فقرات هذا المجالمن قبل أفراد العينة وهذا يعني أن هناك موافقة ) 6(

إدارة الجامعـة   نستنتج مما سبق أن اإلبداع والتطوير متمثل في الجامعة اإلسالمية من خالل قيـام               
ية لكل مـن األكـاديميين      بتشجيع عملية البحث العلمي وذلك عن طريق تقديم الجوائز العلمية البحث          

تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية من المشاركة بأوراق عمل في المؤتمرات          كما تعمل على    ، والطلبة
تهتم الجامعة أيضاً ببناء قدرات العاملين مـن        و، واللقاءات العلمية على المستويين العربي والدولي     

ة العاملون في الجامعة مـن خدمـة        باإلضافة إلى استفاد  ، خالل تواصل عمليات التدريب والتطوير    
أن وتعزو الباحثـة ذلـك      . االنترنت في بناء عالقات التواصل مع الجامعات والمؤسسات األخرى        

 العـاملون  أصـبح  حيـث  الخبرات و المعارف فيه تتزايد عالم في تعيش اليوماألعمال  منظمات
 .سبق مما أكبر بشكل التطوير و اإلبداع  لخلق مستويات عالية منخبراتهم و معارفهم على يعتمدون

الذي من شأنه تعزيز قيمة الجامعـة وموقعهـا         ، إضافة إلى ازدياد اهتمام الجامعات بالبحث العلمي      
 لما لها مـن دور فـي        اتإذ أضحت األبحاث العلمية ذات ثقل كبير في كفة إنتاج الجامع          ، التنافسي
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حط أنظار المؤتمرات وسباً رئيـسياً فـي       حت م بكما أنها أص   .تنمية المجتمع وخدمته محلياً وعالمياً    
  . تكريم الجامعة والباحث على حد سواء

  واقـع وصفتالتي و ) 2011، بركات وعوض(  مع دراسةللمجال) الخامسة(ة الفقرة جياتفقت نت

النـدوات   في المدرسين مشاركة تسهيل في داًج يقوبالدور ال العربية الجامعات تمارسه الذي الدور
التـي  ) 2011، العلـول (مع دراسة   ) الثامنة و السادسة، األولى(تفقت نتائج الفقرات  او. والمؤتمرات

مـع المكتبـات    تعاونها   الجامعة على نشر االبتكار والتحديث في نظام عملها و           توصلت إلى استناد  
نترنـت للتواصـل مـع الطلبـة         التدريسية لإل  تهاوالمراكز البحثية األخرى واستخدام أعضاء هيئ     

 )Abdullah & Hiok, 2009(كـل مـن    مع دراسة )الثامنة(واتفقت الفقرة . خرىوالجامعات األ
تنمية الموارد البشرية في الشركات التصنيعية الماليزية ما هي إال عملية تدريب التي اعتبرت عملية 

التي وضحت تنوع أساليب التدريب والتطوير التـي         )2010، العتيبي(دراسة  و، وتطوير للموظفين 
 التـي أشـادت بافتقـار    )2004، اشتية(وتعارضت الفقرة األولى مع دراسة  .ألكاديميةا بها تقوم

 هاافتقاروالعلمية  مختلف المجاالت في واالبتكارات االختراعات ترعى لجهات الفلسطينية المناطق
وتعزو الباحثة ذلـك أن  . متكامل معرفي بمجتمع النهوض على قادرة وأهلية حكومية بحثية لسياسات

مما ،  الجودة ثقافة وتبني والتجديد اإلبداع والتطوير  ركائز الجامعة اإلسالمية تقوم أساساً على       رسالة
 .يشجع العاملون على تطوير قدراتهم ومهاراتهم باستمرار لكي تنسجم مع ثقافة ورسـالة الجامعـة              

منظومـات  تطوير كافة     الذي اعتبر  )2009، جمعة(مع دراسة   ) الثانية و األولى (تينوتوافقت الفقر 
 ،المجتمع والعمل على إنشاء علم وتكنولوجيا لإلبداع واالبتكار ومنظومة فاعلة للبحـث والتطـوير             

كمـا   .االرتقاء باالقتصاد المعرفـي   أهم استراتيجيات   من   واالستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات   
 أعضاء لجعل تهيئةم جامعة أم القرىالذي اعتبر )2006، الخماش(توافقت فقرات المجال مع دراسة 

العمليـة   في الحاسب اآللي هماستخداموواإلداري،  األكاديمي العمل مهارات يتقنون التدريسية هيئتها
 ,Dor (واتفقت مـع دراسـة  . العالمي مع التطور المتواكبة المتطورة  بالمعرفةهمديتزوو التعليمية،

Myers & Raman, 2008( وتـوفر البنيـة التحتيـة     الذين اعتبروا البحث واإلبداع والتطـوير 
 Baloh( مع دراسةاتفقت و. التكنولوجية من أهم استراتيجيات تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات

& Trukman, 2003( استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتـصال   أهم من أن إلى توصلت التي
 إلى  التي توصلت)Parry & others, 2007(واتفقت أيضاً مع دراسة ، لموظفينا وتطوير تدريب

 ضمن من واالنصراف عملية الحضور بعد الثانية المرتبة على حصلت والتطوير التدريب أنشطة أن
وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال  فيها أن نستخدم يمكن التي البشرية الموارد إدارة وظائف أهم

 القدرات تأكيدة العمل ل التي أكدت على ضرور)2004، عزاوي(دراسة  كذلك اتفقت مع .المختلفة
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 باالختيـار  البشرية الموارد ومهارة لكفاءة المستمرة التنميةل خال من وذلك واالبتكار للتطوير الذاتية
  .الموضوعي التقييم المستمر، التدريب السليم،

    السادسمجالالتحليل فقرات  6.4.3.4 
 ويوضح فقرات، )8(من  ويتكون "صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية"السادس  المجال يناقش

 ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tاختبار  استخدام نتائج )24.4( الجدول
  .أم ال )6( وهيدرجة الموافقة المتوسطة 

  )24.4( جدول
  " اإلسالميةصناعة المعلومات في الجامعة " السادسمجالالفقرات تحليل 

 رةــالفق م
المتوسط 

 بيالحسا
المتوسط 

  الحسابي النسبي
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1 
يوجد في الجامعة رؤية إستراتيجية واضحة حول تبني        

  .صناعة المعلومات
6.91 69.13 6.17 *0.000 6 

 8 0.442 0.15- 59.77 5.98 .تتوافر في الجامعة مراكز بحثية متخصصة 2

3 
 البحث العلمي ألعضاء    تعمل إدارة الجامعة على دعم    

  .الهيئة التدريسية في مختلف المجاالت
7.13 71.32 8.31 *0.000 4 

4 
يقدر حجم إنتاج البحث العلمي في الجامعـة بـالحجم          

  .الجيد
6.68 66.84 4.96 *0.000 7 

5 
يسهل للمستفيدين مـن خـدمات المكتبـة المركزيـة          

  .الوصول لقواعد البيانات االلكترونية
7.32 73.22 11.56 *0.000 2 

6 
تتناسب أعداد قواعد البيانات االلكترونية التي توفرها       

 .المكتبة المركزية مع أعداد المستفيدين لها
7.25 72.46 10.54 *0.000 3 

7 
تمتلك الجامعة برامج محوسبة لخدمة مختلف األقـسام        

  .والدوائر
7.38 73.84 10.68 *0.000 1 

8 
 جهـزة األ تطـوير  و تحـديث  علـى  العاملون يعمل

  .باستمرار بتكنولوجيا المعلومات الخاصة والبرمجيات
7.04 70.41 8.06 *0.000 5 

  0.000* 10.26 69.73 6.97  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
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  :يمكن استخالص ما يلي )24.4(من جدول 
 "  تمتلك الجامعة برامج محوسبة لخدمة مختلف األقسام والدوائر"السابعة للفقرة ابي المتوسط الحس -

 ، قيمة االختبار %73.84أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 7.38ساوي ي

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحـصائياً عنـد   0.000 تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن 10.68
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة             ،  =α 0.05اللة  مستوى د 

  .على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة وهذا يعني أن هناك موافقة ) 6( وهيالموافقة المتوسطة 
 أي  5.98ساوي  ي "  تتوافر في الجامعة مراكز بحثية متخصصة       "الثانيةللفقرة  المتوسط الحسابي    -

 )Sig(.القيمـة االحتماليـة     وأن   0.15-، قيمة االختبار    %59.77لمتوسط الحسابي النسبي    أن ا 
مما يـدل  ، =α 0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة غير لذلك تعتبر هذه الفقرة   0.442تساوي

 وهي درجة الموافقة المتوسطة ال يختلف جوهريا عنعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
 وبعبارة أخرى يمكن .على هذه الفقرةضعيفة من قبل أفراد العينة  ذا يعني أن هناك موافقة وه)6(

، القول بأنه تتوافر في الجامعة مراكز بحثية ولكن بأعداد قليلة ال تتناسب مـع أعـداد البـاحثين                 
وتعزو الباحثة ذلك لضعف اإلنفاق على البحث العلمي حيث يتطلب إنـشاء المراكـز البحثيـة                

كما أن البحث العلمي موجه في طريق تشجيع مشاركة الباحثين في المؤتمرات            ، يات ضخمة ميزان
 العلمية بصورة أعلى من االهتمام بإنشاء مراكـز         توالندوات العلمية ونشر مؤلفاتهم في المجال     

 قادرة على المساهمة في حل مشاكل المجتمع المحلي بطريقة نشطة ومـستمرة خـصوصاً               بحثية
  . قد تواجه القطاع الخاصالمشكالت التي

 ، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع     6.97 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي       
 تـساوي  )Sig(.القيمـة االحتماليـة      وأن   10.26، قيمة االختبار    %69.73 يساوي   فقرات المجال 

 0.05عند مستوى داللـة     دال إحصائياً   " صناعة المعلومات في الجامعة    " لذلك يعتبر مجال   0.000
α=،                 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجـة الموافقـة 

  . على فقرات هذا المجالمن قبل أفراد العينة وهذا يعني أن هناك موافقة ) 6( وهيالمتوسطة 
 الجامعة امتالك مثل في م  جيد معلومات في الجامعة اإلسالمية   الصناعة  مستوى  نستنتج مما سبق أنه     

التي الوصول لقواعد البيانات االلكترونية     وسهولة  ، برامج محوسبة لخدمة مختلف األقسام والدوائر     
 إدارة  باإلضافة إلـى حـرص    ،  مع أعداد المستفيدين لها    هاتناسب أعداد و،  المكتبة المركزية  توفرها

  .مختلف المجاالتالجامعة على دعم البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية في 
من حيث قيـام    ) 2011، العلول(مع دراسة   ) الثامنةوالسابعة  ، السادسة، الخامسة(واتفقت الفقرات   

كمـا  ، الجامعة بحوسبة المكتبة زاد من مواجهة الزيادة الهائلة في المعلومات ومصادرها المختلفـة            
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ت أجهزة وبرمجيات حاسوب     الجامعا متالكباإلضافة ال ، ساعد في توفير الوقت والجهد للمستخدمين     
 )الثانيـة ( الفقرة   وتعارضت .تكنولوجياال على كل ما هو جديد في عالم         واعتمادهممختلفة ومتطورة   

 وتبـرر الباحثـة ذلـك       .لمتطورة ا توفر المراكز البحثية  التي وضحت   ) 2006، رايس( مع دراسة 
ن دراسة رايس طبقت على مؤسسة ولكو، باختالف قيمة الدعم المقدم لالهتمام بإقامة المراكز البحثية

 وتعارضـت الفقـرة     .تنتمي للقطاع الخاص الذي يملك الدعم الكافي لالستثمار في المراكز البحثية          
حيث وجد الفزاري قصوراً واضحاً في منظومـة البحـث          ) 2009، الفزاري(مع دراسة   ) الرابعة(

تعارض بأن الجامعات ال تتساوى وتبرر الباحثة هذا ال. ساليباألبرامج والخطط والالعلمي من حيث 
باإلضافة الختالف ، الختالف مهارات ومؤهالت العاملين فيها واختالف توجهاتهم، بنشاطاتها البحثية

 مـع   )األولـى (وكذلك تعارضت الفقرة     .البيئة الداعمة لشئون البحث العلمي من جامعة إلى أخرى        
 تعترض تقدم مسيرة الصناعة المعلوماتية      المشكلة الرئيسية التي  حدد  الذي   )2005، السالم(دراسة  

 المتمثل في وجـود خطـة إسـتراتيجية         وتشل من حركتها هي غياب التخطيط الوطني للمعلومات       
وتبرر الباحثة ذلك أن الجامعة اإلسالمية لهـا رؤيـة ورسـالة            . واضحة تحدد معالم هذه الصناعة    

ر توجه الجامعة للصناعة المعلوماتيـة      تجسدهما الخطة اإلستراتيجية للجامعة والتي تعتب     ، واضحتين
 مكحـول (  كل مـن   دراسة  مع تعارضت نتائج المجال بشكل عام     و .أحد أذرع النجاح والتميز فيها    

وبرر الباحثـان    فلسطين في المعلومات تكنولوجيا صناعة انخفاضب التي أقرت    )2002، وعطياني
، منافـسة  عمالقـة  شـركات  لتكوين الكافي للتمويل تفتقر هاأن أي المال رأس كثافة تدنيذلك من   

حيث وصف قطاع تكنولوجيا المعلومات والـذي يعتبـر عمليـة صـناعة       )2002، اشتيه(ودراسة
 إلنتاج وطنية إستراتيجية بلورة لعدم وجود بالقطاع الضعيف وأعزى ذلك ،المعلومات بعصبه الرئيس

 باإلضـافة ، القطـاع  ذلـك  نميةت في للحكومة عالًاف دوراً تعطي والبرمجيات المعلومات تكنولوجيا
 البحـث  علـى  اإلنفـاق  وتدني، التسويقية والقدرات البشرية اتوالكفاء والخبرات التمويل ضعفل

  . والتطوير
 ًتحليل جميع فقرات االستبانة معا 7.4.3.4

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االسـتجابة قـد    Tاختبار  استخدام نتائج )25.4( الجدول يوضح
  .أم ال )6( وهيرجة الموافقة المتوسطة  دىوصلت إل
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  )25.4(جدول 
 فقرات االستبانة معاً جميع تحليل

 المجال  م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(.  

وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة  1
  .الموارد البشرية

7.02 70.22 11.84 *0.000  

األساسية للمورد البشري في المهارات  2
  .عصر المعلومات

7.01 70.11 11.97 *0.000 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  3
  .للتحول لالقتصاد المعرفي

7.55 75.51 17.29 *0.000 

 0.000* 15.80 72.84 7.28  .جودة الخدمات المقدمة 4

 0.000* 14.37 71.35 7.14  .اإلبداع والتطوير 5

الجامعة لومات في صناعة المع 6
  .اإلسالمية

6.97 69.73 10.26 *0.000 

 0.000* 16.02 71.63 7.16 معاًفقرات االستبانة جميع 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *              =.  
  :يمكن استخالص ما يلي )25.4(من جدول 

أي أن المتوسط   ) 10الدرجة الكلية من     (7.16ساوي  ات السابقة ي  المتوسط الحسابي لجميع الفقر    -
 0.000تـساوي    )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن   16.02 ، قيمة االختبار  %71.63 الحسابي النسبي 

مما يدل على أن    ،   =α 0.05 دالة إحصائياً عند مستوى داللة     لذلك تعتبر جميع الفقرات السابقة    
وهذا يعنـي أن هنـاك      ، )6(  وهي  عن درجة الموافقة المتوسطة    زادمتوسط درجة االستجابة قد     

   .على الفقرات السابقةمن قبل أفراد العينة موافقة 
مما سبق نستدل أن دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية فـوق                

سالمية تتمتع بمستوى جيـد     أي أن الجامعة اإل   ، ويعتبر مقبوالً من الناحية اإلحصائية    ) 6(المتوسط  
الجامعـة   هتمـام ذلـك با  الباحثة وتعلل،  البشريةهالصناعة المعلومات فيها من خالل إدارة موارد

 ات المعلومـات تقنياألمثل لتوظيف الونجاحها بتواصل تقديم خدماتها المتنوعة معتمدة على    المتزايد
اءات والخبرات فـي جميـع      بشكل عام وعلى صناعة المعلومات بشكل خاص وتوظيف ذوي الكف         

من نظامها الورقي التقليدي في تسجيل الطالب إلـى عمليـة           الجامعة  حيث تحولت   ، التخصصات
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تساهم فـي   ية ل  التدريس تهاوعقد الدورات التدريبية التقنية الحديثة ألعضاء هيئ       ،التسجيل االلكتروني 
ة التي تأخذ ي وإجراء البحوث العلم،تطوير أدائهم التدريسي والتثقيفي والتوعوي والتدريبي والتطبيقي

أيـضاً  . تقدم أفكار جديدة تساهم بشكل كبير في تطوير األداء داخل الجامعـة           ومناٍح متقدمة حديثة    
واالهتمام بتجهيـز   ، العمل على تقديم برامج تدريبية الكترونية لمنسوبي الوحدات اإلدارية بالجامعة         

. إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها المكتبة اإللكترونية      باإلضافة  ، المباني بأحدث التجهيزات التقنية   
ـ  وتقيـيم تطويرليس له حدود يعد العمود الفقري في        الذي  فتوظيف التقنية التعليمية     ات  أداء الجامع

  .اليوم
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 الرابع المبحث
  الفرضيات اختبار

  مقدمة 1.4.4
ور إدارة الموارد البشرية  دعلى التعرف خاللها من تحاول فرضيات عدة ادراسته في ةالباحث تتناول
 -:والفرضيات هي،  المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة في الجامعة اإلسالمية صناعةفي

وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية        بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .1
 .)0.05( عند مستوى داللة إحصائية صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةو

  في عصر المعلوماتلمورد البشريلالبشرية رات المها بين إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .2
 .)0.05( صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائيةو

 للتحول لالقتـصاد    تكنولوجيا المعلومات لتحتية  البنية  ال بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .3
 .)0.05(لة إحصائيةصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة عند مستوى دالو المعرفي

صناعة المعلومات في ظـل      و جودة الخدمات المقدمة   بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .4
 .)0.05(اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائية

صناعة المعلومات في ظل اقتصاد     اإلبداع والتطوير و   بين   إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة      .5
 .)0.05( المعرفة عند مستوى داللة إحصائية

دور إدارة  حـول  المبحـوثين  اسـتجابات   متوسطاتفي إحصائية داللة ذات فروقات هناك .6
، الجنس:(من كل إلى الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة تعزى

 فئة ،دائرة العمل ،المسمى الوظيفي، الجامعة في الخبرة سنواتعدد ، العلمي المؤهل، العمر
  .)0.05( مستوى داللة إحصائيةعند ) الوظيفة

 - التباين األحادي ،حالة عينتين فيT (ختبار فرضيات الدراسة تم استخدام االختبارات المعلمية الو
 أن توزيع البيانات ة حيث مناسباتاالختباره هذوتعتبر ) معامل االرتباط بيرسون، ذو االتجاه الواحد

، متغيرين من متغيرات الدراسة ات حول العالقة بيناختبار الفرضي وإلجراء .يتبع التوزيع الطبيعي
  :التالية اإلحصائية الفرضية يتم اختبار

   .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة: الفرضية الصفرية
  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة: الفرضية البديلة

فإنه ) SPSSحسب نتائج برنامج     (=α 0.05  أكبر من مستوى الداللة      .Sig)P-value (إذا كانت 
الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيـرين مـن              ال يمكن رفض    

 فيتم رفـض    =α 0.05  أقل من مستوى الداللة      .P-value(Sig (كانتمتغيرات الدراسة، أما إذا     
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين       قبول الفرضية البديلة القائلة بأنه      الفرضية الصفرية و  
  .من متغيرات الدراسة

 تلك الفرضيات صحة الختبار الالزمة اإلحصائية التحليالت بإجراء الباحثة قامت التالية الفقرات وفي
  .السابقة الدراسات بنتائج وربطها
وجـود    بـين  0.05 داللة إحصائية عند مستوى داللـة        ذاتتوجد عالقة   : الفرضية األولى  2.4.4

سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية في الجامعة اإلسالمية وصناعة المعلومات في ظل       
  .اقتصاد المعرفة

تـساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية    ، وأن    7210.أن معامل االرتباط يساوي      )26.4(جدول   يوضح
ذات داللـة   طرديـة   وهذا يدل على وجود عالقة       =α 0.05اللة  وهي أقل من مستوي الد     0.000

 وصناعة المعلومات في ظل     المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات      بين  إحصائية  
  .اقتصاد المعرفة

  )26.4(جدول 
وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية في الجامعة معامل االرتباط بين 

  في ظل اقتصاد المعرفة ة المعلوماتوصناعاإلسالمية 

  يةالفرض
 معامل بيرسون

  لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 بـين   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة        توجد عالقة   
وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية في الجامعة         

  .اإلسالمية وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة
.7210  *0.000  

  =α 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *        
 ،مـاً ووظائفهـا عمو  البـشرية  الموارد إدارة تلقاها التي المتزايدة األهميةذلك إلى  وتعزو الباحثة

 أن البشرية الموارد إدارة على تفرض المتزايدة األهمية هذه ،اًخصوصوضوح سياساتها وخططها و
 على قادرة وخطط واضحة تكون سياسات إلى لوصولل اًسعي أنشطتها بتطوير اًخاص اًًاهتمام تولي

 في عصر الصناعة به االحتفاظتدريبه وتطوير أدائه ومكافأته وو البشري العنصر وجذب استقطاب
 بحيث بها القيام الواجب الوظائفلذلك البد من بلورة سياسات وخطط واضحة لتوضيح ، المعلوماتية

 المنافسة، كاحتدام التعليم العالي قطاع يواجهها التي والتحديات اإلداري الفكر وراتلتط مواكبة تأتي
  .وغيرها التكنولوجي، والتطور المتعامل، الجمهور ووعى
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  :التاليةواتفقت هذه النتائج مع الدراسات 
التقيـيم   أنوصـلت  التي ت ),Bondarouk & Van Der Velde, 2007 Ruel( دراسة .1

 تقنية إدارة الموارد يؤثر على e-HRM اإللكترونية إدارة الموارد البشرية الفردي لتطبيقات
جودة تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات     وإن  ،  اإلستراتيجية البشرية المستخدمة ومدى فعاليتها   

وإيجـابي   تأثير هـام المستخدمة في إدارة الموارد البشرية من حيث المحتوى والهيكلية لها 
  .إدارة الموارد البشريةإستراتيجية  على فعالية

ضـمن   التكنولوجيـا  اسـتخدام  أن إلى توصلت التي)  ,2007Parry & others(دراسة   .2
فـي  البشرية  الموارد وظائف وعمليات إدارة تنفيذ كفاءة على واضح أثر له البشرية الموارد

 .المختلفة المنظمات متطلبات مع يتناسب المنظمات والبد أن يتم تطبقيها بشكل

 أهمية وضوح دور إدارة المـوارد  التي وضحتBaloh & Trukman, 2003) (دراسة  .3
 تكنولوجيا المعلومـات  وسائل  وضحت أثر استخدامكما، البشرية في أداء عمل المنظمات

، خـصوصاً فـي مجـاالت التوظيـف    ،  في عالم األعمالبصورة كبيرةوخاصة االنترنت  
 .مع الدراسة الحاليةالتدريب والتطوير وبالتالي تكون اتفقت ، التحفيز

 وراًدالتي وضحت كيف لعبت تكنولوجيا المعلومات ) Carroll & Wagar, 2010(دراسة .4
 . األعمال الكنديةمنظمات في الموارد البشرية فائوظ في تعزيز رئيسياً

 بـين   0.05ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة          توجد عالقة   : الفرضية الثانية  3.4.4
صناعة المعلومات في ظل اقتصاد       و لمورد البشري في عصر المعلومات    المهارات األساسية ل  

  .المعرفة
تساوي ) .Sig(القيمة االحتمالية ، وأن 6420.أن معامل االرتباط يساوي  )27.4(جدول  يوضح
 ذات داللة    طردية وهذا يدل على وجود عالقة     =α 0.05وهي أقل من مستوي الداللة       0.000

 وصناعة المعلومات في    ساسية للمورد البشري في عصر المعلومات     المهارات األ بين  إحصائية  
  .ظل اقتصاد المعرفة
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  )27.4(جدول 
   وصناعة المعلوماتالمهارات األساسية للمورد البشريمعامل االرتباط بين 

  في ظل اقتصاد المعرفة

  يةالفرض
 معامل بيرسون

  لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 بـين   0.05ة إحصائية عند مـستوى داللـة        ذات دالل توجد عالقة   
صناعة   و المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات      

  .المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة
.6420  *0.000  

  .=α 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *        
 المـال  فـرأس  ، والمنظماتمملأل الرئيسية الثروة هي البشرية الموارد إنذلك إلى  وتعزو الباحثة

 الكـفء  البـشري  العنـصر  بدون أنهما إال أهميتهما وضرورتهما رغم الطبيعية والموارد المادي
 هـذه  استخدام على القادرون هم البشر ألن وذلك لها قيمة، يكون لن جيداً إعداداً والمعد والمدرب
 تحقيـق  إلى وصوالً ممكن باعإش أقصى على اإلنتاجية للحصول العمليات في وتسخيرها الموارد

والتطوير وحل المـشكالت   واالبتكار االختراع على من قدرة لديه بما البشري فالعنصر الرفاهية،
 اإلنتاجية إمكانيات المجتمع من ويوسع الطبيعية الموارد ندرة يقهر أن يمكن ،والتعاون مع الزمالء

فـال  ، ة التي تواجهها إدارة الموارد البشرية     لتحوالت المستمر لاستجابةً  و .كما هو موجود في اليابان    
بد لها أن تولي عنايةً خاصة بالمورد البشري من خالل تعزيز مهاراته البـشرية والعمـل علـى                  

خصوصاً إذا كانـت    ، تطويرها في ضوء ما تفرضه متطلبات عصر التكنولوجيا والمعلوماتية اليوم         
 تبعـاً  متغيـرة  بل ثابتة ليست البشرية مهاراتفال، هذه الموارد تستخدم إلنتاج وصناعة المعلومات

  : التاليةدراساتالواتفقت هذه النتائج مع  .العمل الحتياجات
حيث توصلت الدراسة إلى أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة          ) 2011، العلول(دراسة   .1

لديها من الكفاءات العملية ذوي الخبرة العالية في مجال عملها والتـي تـستطيع أن تحـل                 
 .المشكالت التي تواجهها في عملها

حيث وصفت الكادر البشري العامـل فـي مراكـز تكنولوجيـا            ) 2010، العتيبي(دراسة   .2
المعلومات في األكاديمية الدولية االسترالية بالمؤهل والكفء والقادر على إتمـام مـشروع             

 .عملية التحول لإلدارة االلكترونية

 مجـال  فـي  المتسارعة التكنولوجية يراتالتغ أنب تحيث وضح) 2006، رايس( دراسة  .3
 التقادم، سريعة قصير وقت منذ يكتسبها الفرد التي الكفاءات من جعلت المعلومات تكنولوجيا
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مستمر ومواكبة كل جديد فـي   بشكل كفاءتها بتطوير البشرية الموارد أمام يتحد يضع وهذا
 .عالم التكنولوجيا

  لخبـراء امـتالك الهنـد  تي وضحت  ال) Garg, Sharma & Pandey, 2010(دراسة  .4
وتجعل مـنهم ميـزة   مهارات عالية ب يتمتعونتكنولوجيا المعلومات  في مجالمتخصصين 

  .تنافسية

البنيـة   بين   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       توجد عالقة   : الفرضية الثالثة  4.4.4
  .لمعرفةصناعة المعلومات في ظل اقتصاد ا  والتحتية لتكنولوجيا المعلومات

تساوي ) .Sig(القيمة االحتمالية   ، وأن    5930. أن معامل االرتباط يساوي      )28.4(جدول  يبين  
ذات داللة  طردية  وهذا يدل على وجود عالقة       =α 0.05وهي أقل من مستوي الداللة       0.000

  .ةصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرف  والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتبين إحصائية 
  )28.4( جدول

  صناعة المعلومات  والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتمعامل االرتباط بين 
  في ظل اقتصاد المعرفة

  يةالفرض
 معامل بيرسون

  لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

البنية  بين   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       توجد عالقة   
صناعة المعلومات في ظل اقتصاد       و التحتية لتكنولوجيا المعلومات  

  .المعرفة
.5930 *0.000  

  .=α 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *        
 أعمـال  منظمة ألي األنشطة أهمبات من المعلومات  استخدام تكنولوجيا  إنذلك إلى وتعزو الباحثة

 المستعملة تلك من فعالية أكثر جديدة طرق كتشافال وتسعى ،األسواق في النجاح و االستمرار تريد
 األعمال لمنظمات النابض القلب عدالبنية التحتية لتكنولوجيا ت بأن القول يمكن لذلك المنافسين، قبل من

 الـسليم  لتجهيـز ا أهمية تبرز هنا و . في عصر تسيطر عليه ثورة المعلومات واالتصاالتالحديثة
من حيث توفر األجهزة التقنيـة الحديثـة   ، المتطورةو الحديثة المعلومات لتكنولوجيا واإلعداد القوي

 لكي تسهم مجتمعةً في عملية والبرامج المحوسبة والتطبيقات البرمجية واستمرار عمليات الدعم الفني
  .أصبحت المعلومات فيه سلعته األساسية، صناعة المعلومات في ظل اقتصاد معرفي
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  : التاليةواتفقت هذه النتائج مع الدراسات
من حيث توفر بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات تمثلت فـي           ) 2010، العتيبي(ة  دراس .1

توفر أجهزة حاسوب مختلفة وأجهزة الخادم بأعداد مناسبة باإلضافة لتقديم الحماية الالزمة            
للبيانات واستمرار الدعم الفني للمستخدمين واالعتماد المكثف علـى شـبكة االتـصاالت             

 . الحديثة

التي اعتبرت وجود قواعد بيانات ممنهجة تعتمد أساسـاً          )2011، وحليمي طارطر(دراسة   .2
 وآلية، على آلية الذكاء االصطناعي وما يحويه من أساليب جديدة لتوليد المعارف وتحويلها           

والخبرات المتراكمـة علـى مختلـف       النظم الخبيرة التي من خاللها يتم تخزين المعارف         
 االقتصاد المعرفي مـن أجـل تفعيـل عمليـة اإلبـداع          ءركائز بنا مستويات المنظمة أهم    

 .التكنولوجي في منظمات األعمال اليوم

 المعلومات تكنولوجيا مركز لدى تحتية بنية توفر التي اعتبرت) 2009، أبو أمونة( دراسة .3
 .اإللكترونية البشرية الموارد إدارة إلى التحول في أثر له الجامعة في

 الخاصـة المتغيرات األساسـية   التي حددت )(Dor, Myers & Raman, 2008دراسة  .4
: وهذه العوامـل هـي    ،  الصغيرة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدان المتقدمة      ب

  .اتيجيات الشركة وتوافر رأس المالاستر، البحث والتطوير ،البنية التحتية التكنولوجية

جودة  بين   0.05ند مستوى داللة    ذات داللة إحصائية ع   توجد عالقة   : الفرضية الرابعة  5.4.4
  . وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةالخدمات المقدمة

تـساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية   ، وأن   6970.أن معامل االرتباط يساوي     ) 29.4(جدول  يبين  
ذات داللة  طردية  وهذا يدل على وجود عالقة       =α 0.05وهي أقل من مستوي الداللة       0.000

  .صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة  وجودة الخدمات المقدمةن بيإحصائية 
  )29.4(جدول 

   وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةجودة الخدمات المقدمةمعامل االرتباط بين 

 معامل بيرسون  يةالفرض
  لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

جودة  بين   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       توجد عالقة   
  . وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةالخدمات المقدمة

.6970 *0.000  

  =α 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *        
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 التنافـسية  الميـزة  اكتساب أهم عناصر اعتبار جودة الخدمات المقدمة منذلك إلى  وتعزو الباحثة
 المرفقة، الخدمات الجودة، اإلبداع، ،التنوع: حيث من المقدمة الخدمة في التميز ذلك أن، للمنظمات

وال شك ،  متى أراد الخدمةورغباته حاجاته تلبية على الخدمة قدرة في تتمثل المستفيد نظر في كلها
فمعـايير عـصر   ، أن معايير جودة الخدمات المقدمة تختلف باختالف العصر الـذي نعـيش فيـه       

ففي عصر صـناعة المعلومـات      ،  الزراعة أو الصناعة مثال    المعلومات تختلف عن معايير عصر    
وأن تقدم بأعداد تتناسب    ، يتطلب من الخدمة أن تكون مستندة على تكنولوجيا المعلومات في إعدادها          

أن تكون مختلفة عن ما يقدمه اآلخرون لتظـل محتفظـة           و، تقدم في وقت احتياجها   و ،مع مستفيديها 
  .بميزتها التنافسية

  :التاليةلنتائج مع الدراسات واتفقت هذه ا
 تكنولوجيا المعلومات الحديثـة   تبني الجامعة وضحت كيفيةالتي2006) ، الخماش(دراسة  .1

 .واعتبارها أساساً اتقديم خدماتها وتطويرها

 علـى  التي وضحت االعتماد الضخم لمنظمات األعمال )( Staniszewski, 2010دراسة  .2
بحيث تقدمها بأعلى جودة لترضـي     خدماتها   وتحسين    لتطوير  المتنوعة الوسائل التكنولوجية 
 .اإلنترنتثورة   وخصوصاًات االتصال الحديثةتقنيواستخدامها ، رغبات المستفيدين

بمدى توظيف تقنية الحاسب اآللي في تجهيز الخـدمات          الذي أشاد    )2005، السالم( دراسة   .3
والوطنية ومراكز المعلومات   المختلفة التي تتيحها المكتبات الجامعية والعامة والمتخصصة        

 .في  المملكة العربية السعودية

الذي أشاد بتبني مكتبات الجامعات السعودية تقنية المعلومـات         ) 2004، الزهراني(دراسة   .4
 لتنفرد المكتبات السعودية بتقديم خدمات للمستفيدين تتمتع بجودة         وكيفية توظيف التقنية فيها   

   .عالية

 بـين   0.05ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة         جد عالقة   تو: الفرضية الخامسة  6.4.4
  . وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةاإلبداع والتطوير

 تـساوي   .)Sig(القيمة االحتمالية   ، وأن   7450.أن معامل االرتباط يساوي     ) 30.4(جدول  يبين  
ذات داللة  دية  طروهذا يدل على وجود عالقة       =α 0.05وهي أقل من مستوي الداللة       0.000

  . وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةاإلبداع والتطويربين إحصائية 
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  )30.4(جدول 
   وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةاإلبداع والتطويرمعامل االرتباط بين 

  يةالفرض
 معامل بيرسون

  لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 بـين   0.05د مـستوى داللـة      ذات داللة إحصائية عن   توجد عالقة   
   وصناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفةاإلبداع والتطوير

.7450 *0.000  

  =α 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *        
 تبني في المنظمة هو سلوك،  الشاملهماوالتطوير في مفهوم اإلبداعاعتبار ذلك إلى  وتعزو الباحثة

والتكيـف   النمـو  فـي  أهدافها تحقق جديدة خدمة تقديم لغرض الجديدة ألساليبوا واستخدام األفكار
 باعتبارهما  والتطويرداعلإلب فتبني منظمات األعمال اليوم، المنافسة على قدرة أكثر تجعلها وأخرى
يعمل على  ،يةمستقبل وتحديات مشكالت مواجهةل وكذلك المنظمات ونمو بناءاألساسية ل وسائلأحد ال

. ها من االحتفاظ بميزة تنافـسية ويمكن النجاح لها يضمن بما عام بشكل المنظمة أداء زيعزتو طينشت
ومما الشك فيه أن اإلبداع والتطوير ينبغي االعتماد عليهما وبدرجة عالية في مـضمار الـصناعة                

  . المعلوماتية
  : التاليةواتفقت هذه النتائج مع الدراسات

عة تستند على نشر االبتكار والتحديث في نظام عملها         أن الجام في  ) 2011، العلول(دراسة   .1
و لدى الجامعة نظام مشترك للتعاون مع المكتبات والمراكز البحثية األخـرى واسـتخدام              
أعضاء الهيئة التدريسية لالنترنت للتواصل مع الطلبة والجامعات األخرى ولالطالع علـى            

 .كل ما هو جديد

ر كافة منظومات المجتمع والعمل على إنشاء علم        تطوي  الذي اعتبر  )2009، جمعة(دراسة   .2
من أجل  كأهم استراتيجيات   ، وتكنولوجيا لإلبداع واالبتكار ومنظومة فاعلة للبحث والتطوير      

 .واالستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات، االرتقاء باالقتصاد المعرفي

 والتطـوير و   الذين اعتبروا البحث واإلبداع)(Dor, Myers & Raman, 2008دراسة  .3
توفر البنية التحتية التكنولوجية من أهم استراتيجيات بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومـات       

 .في البلدان المتقدمة الصغيرة

 القـدرات  تأكيد التي أكدت على ضرورة العمل ل)2004، عزاوي(دراسة كذلك اتفقت مع  .4
: البـشرية  الموارد ومهارة لكفاءة المستمرة التنميةل خال من وذلك واالبتكار للتطوير الذاتية

 .الموضوعي التقييم المستمر، التدريب السليم، باالختيار
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 بـين   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          : ةسادسالفرضية ال  7.4.4 
دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات فـي          حول   مبحوثين ال متوسطات استجابات 

 سـنوات عـدد  ،  المؤهل العلمي، العمر،الجنس( الشخصية بيانات تعزى للةظل اقتصاد المعرف 
  ).فئة الوظيفة، العملدائرة  ، المسمى الوظيفي،الخبرة في الجامعة 

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو " مستقلتينالللعينتين T  "تم استخدام اختبار 
التبـاين  "كذلك تم استخدام اختبـار      . وعتين من البيانات  اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجم     

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهـذا االختبـار              "ذو االتجاه الواحد   –األحادي  
  -:شخصي متغير لكل االختبارات نتائج يلي وفيما . متوسطات أو أكثر3معلمي يصلح لمقارنة 

 بين متوسـطات اسـتجابات   0.05ة عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائي 1.7.4.4

 تعزى  دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة           حول   المبحوثين
  .للجنس

للعينتين T " المقابلة الختبار(.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 31.4( الموضحة في جدول من النتائج 
 لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد α ≥ 0.05الداللة أكبر من مستوى " مستقلتين

دور إدارة الموارد البشرية في حول فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
  . للجنس تبعاً العينة أفراد رأي يتغير ال وبالتالي، تعزى إلى الجنسصناعة المعلومات 

 ن المشاركة في الصناعة المعلوماتية وما يرتبط بها من إبـداع وابتكـار            أذلك إلى    وتعزو الباحثة 
 عامل الجنس متغير أن  أي. ال يرتبط بجنس معين وإنما يرتبط بخبرة أو مؤهل علمي معينوتجديد

  .صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية في مؤثر غير
  )31.4(جدول 

  الجنس –" لعينتين مستقلتينT "اختبار نتائج  
 المجال  المتوسطات

 أنثى ذكر
القيمة االحتمالية   قيمة االختبار

)Sig(. 
 0.891 0.030- 7.95 7.90  .وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية

 0.581 0.552- 7.18  7.00  .المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات

ل لالقتصاد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحو
  المعرفي

7.54 7.63 -0.240 0.811 

 0.089 1.706- 7.78 7.25  .جودة الخدمات المقدمة

 0.581 0.552- 7.18 7.01  .اإلبداع والتطوير
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 0.095 1.506- 7.78 7.35  .صناعة المعلومات

 0.812 0.230- 7.58 7.34 جميع المجاالت السابقة معاً

عـدم  فـي    )2011، بركات وعوض (، )2011، العتيبي(  من  كل  مع دراسة  النتيجة هذه   تقوقد اتف 
  . الجنسلمتغيروجود فروق تعزى 

 التي خلصت إلى وجود فـروق جوهريـة   )2011، العلول(دراسة  مع النتيجة هذه اختلفت حين في
للعمل في الجامعات يعتبر أن دخول اإلناث ب لصالح اإلناث وبررت الباحثة ذلك تعزى لمتغير الجنس

لذلك تحرص اإلناث على إثبات وجودهن من       ، لهذا المجال  ا ما قورن بتاريخ دخول الذكور     حديثاً إذ 
خالل تنمية مهاراتهن وخبراتهن لتؤكد للمجتمع أنها قادرة على خوض غمار هذا المجال والتنـافس       

  .فيه مع الذكور

 اتبين متوسـطات اسـتجاب   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2.7.4.4

 تعـزى   دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة           حول   المبحوثين
  .للعمر

التبـاين  "  المقابلة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     ) 32.4(الموضحة في جدول    من النتائج   
وبـذلك يمكـن    ، لثالـث  ا لمجالل  α ≥ 0.05مستوى الداللة   أقل من   " االتجاه الواحد   ذو –األحادي  

البنيـة   (استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسـة حـول     
   .العمر تعزى إلى )التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي

 α ≥ 0.05لة  أكبر من مستوى الدال(.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسـة                

 للمـورد   األساسـية المهـارات   ، وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية      (لمجاالت  
تعزى ) لوماتصناعة المع، اإلبداع والتطوير، جودة الخدمات المقدمة، البشري في عصر المعلومات

صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية لهذه  في مؤثر غير عامل العمر متغير أن أي .إلى العمر
  .  لهذه المجاالتالعمرية فئتهم كانت مهما العينة أفراد رأي يتغير ال وبالتالي ،المجاالت

 مما يدل على    0.05وبصفة عامة تبين أن مستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة مجتمعة أكبر من             
عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومـات                

 وتعزو الباحثة ذلك أن الجامعة مؤسسة أكاديمية وبحثية وجميع العاملين فيها يجب      .تعزى إلى العمر  
  .أن يواكبوا التطور والتقدم المعرفي بصورة مستمرة بغض النظر عن العمر
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  )32.4(ول جد
  العمر –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي "اختبار نتائج 

  المتوسطات
أقل من  الــالمج

30  
أقل -30من

  40من 
أقل -40من 

  50من 
50 
 فأكثر

قيمة 
  االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

وجود سياسات وخطـط واضـحة      
  .إلدارة الموارد البشرية

7.1473 6.8304 6.9551 7.2716 1.115 0.344 

المهارات األساسية للمورد البشري    
  .في عصر المعلومات

7.1273  6.6582 7.2030 7.2222 2.612 0.052 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات    
  .للتحول لالقتصاد المعرفي

7.5589 7.2607 8.0433 7.5841 3.151 *0.026 

 0.277 1.293 7.4398 7.3713 7.0506 7.3897  .جودة الخدمات المقدمة
 0.515 0.764 7.2469 7.3081 6.9838 7.1439  .اإلبداع والتطوير

 0.118 1.972 7.1025 7.2356 6.6477 7.0750  .صناعة المعلومات

 0.134 1.874 7.2929 7.3447 6.9179 7.2376 عاًجميع المجاالت السابقة م

  .α ≥ 0.05لة  الفرق بين المتوسطين دالة إحصائياً عند مستوى دال*

 العمر لمتغير العينة أفراد استجابات بين فروق وجود) 33.4(ويبين اختبار شيفيه الموضح في جدول 
 )40 أقل من 30(وفئة ) 50 أقل من 40 (فئة بين "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات"وذلك لمجال 

في  ازدادت خبرته    لموظف عمراً أنه كلما ازداد ا    وتعزو الباحثة ذلك     .)50 أقل من    40( فئة لصالح
ـ  المعرف آفاقـه وسع  بالتالي تت التكنولوجية و العمل وزادت مهارات تعامالته مع المستجدات         ة ممـا  ي

   .العمل على إيجاباًنعكس ي
  )33.4(ول جد

 العمر متغير حسب المتعددة للمقارنات شيفيه اختبار
 العمر

 30أقل من  40 أقل من30 50 أقل من 40  فأكثر50
 المجال الفروق

 30أقل من   0.29818 0.48437- 0.07477

 40 أقل من 30 0.29818-   -*78255. 0.22341-

 50 أقل من 40 0.48437  *78255.  0.55914

  فأكثر50 0.07477- 0.22341 0.55914- 

البنية التحتية 
لتكنولوجيا 

المعلومات للتحول 
 لالقتصاد المعرفي
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  .α ≥ 0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة  الفرق بين المتوسطين *   
فـي  ) 2009، الفزاري(، )2011، العتيبي(، )2009، أبو أمونة (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       

وتقـارب   الدراسـة  مجتمع لتشابه نتيجةوتبرر الباحثة ذلك  .عدم وجود فروق تعزى لمتغير العمر
 .فترات الزمنيةال

 بـين متوسـطات اسـتجابات    0.05إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة  3.7.4.4

  تعـزى  دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة           حول   المبحوثين
  .المؤهل العلميإلى 

التبـاين  "  المقابلة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     ) 34.4(الموضحة في جدول    من النتائج   
 لجميع المجـاالت وبـذلك يمكـن        α ≥ 0.05أقل من مستوى الداللة     " ذو االتجاه الواحد   –األحادي

ـ استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينـة الدراسـة                دور إدارة  ل
  .تعزى إلى المؤهل العلميالموارد البشرية في صناعة المعلومات 

  )34.4(جدول 
  المؤهل العلمي –"ذو االتجاه الواحد –ادي التباين األح"اختبار نتائج 

  المتوسطات
دبلوم  المجال

 فما دون
قيمة  دكتوراه ماجستير بكالوريوس

  االختبار
القيمة االحتمالية 

)Sig(. 
وجود سياسات وخطط واضحة    

  .إلدارة الموارد البشرية
7.8135 7.2376 6.3937 6.8089 10.841 *0.000 

المهارات األساسـية للمـورد     
  .البشري في عصر المعلومات

7.6696 7.1294 6.5207 6.9103 6.673 *0.000 

ــا  ــة لتكنولوجي ــة التحتي البني
المعلومات للتحول لالقتـصاد    

  .المعرفي
8.2434 7.4263 7.2831 7.6700 4.098 *0.007 

 0.001* 5.619 7.3711 7.1159 7.0890 8.0417  .جودة الخدمات المقدمة

 0.000* 8.535 7.3632 6.7376 7.0070 7.9327  .اإلبداع والتطوير

 0.000* 12.870 7.0100 6.3160 6.9641 8.1461  .صناعة المعلومات

 0.000* 9.953 7.2031 6.7221 7.1417 7.9699 جميع المجاالت السابقة معاً

  .α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطين دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
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 لمتغيـر  العينـة  أفراد استجابات بين فروق وجود) 35.4(ي جدول ويبين اختبار شيفيه الموضح ف
  :وذلك كالتالي. ت الدراسةمجاالجميع وذلك لالمؤهل العلمي 

) دكتـوراه (و) ماجـستير ( الفئاتمع  )دبلوم فما دون( فئة بيناتضح وجود فروق : لمجال األول ا-
 فئـة  لـصالح    )دكتوراه( فئة و )ماجستير( فئةكما توجد فروق بين      ،)دبلوم فما دون  ( فئةلصالح  

  .)ماجستير(
دبلوم فما ( فئة لصالح) ماجستير (فئةو )دبلوم فما دون (فئةاتضح وجود فروق بين : لمجال الثانيا -

  .)بكالوريوس (فئةلصالح ) ماجستير (فئةو) بكالوريوس (فئةوكذلك توجد فروق بين ، )دون
ـ المـع   ) دبلوم فما دون  (  فئة فروق بين  اتضح وجود    :)الرابع والخامس ، الثالث(االت  لمج ا -  اتفئ

  . )دبلوم فما دون( فئةلصالح ) ماجستير(و) بكالوريوس(
 ،)بكـالوريوس  (الفئـات مـع   ) دبلـوم فمـا دون    ( فئةاتضح وجود فروق بين      :لمجال السادس  ا -

   ).دبلوم فما دون( فئةلصالح ) دكتوراه( و،)ماجستير(
تعـزى  والتي    الدراسة  حول مجاالت  المبحوثينقديرات  ن متوسطات ت  وتعزو الباحثة وجود فروق بي    

ومقدرته على اجتياز ، بأن لكل موظف خبرته وقدرته على انجاز المهام الموكلة إليه         ، يلمؤهل العلم ل
وإذا كان من األساتذة األكاديميين فمن الطبيعي أن تتواجد بينهم          ، الدورات التدريبية التي ينسب إليها    

ركاتهم بالمؤتمرات والندوات العلمية وعدد أبحاثهم ومؤلفاتهم وبالتـالي         اختالفات حسب مستوى مشا   
وبالتالي ستخلق  ، مباشر في عملية صناعة المعلومات في الجامعة      اللكل منهم دوره المباشر أو غير       

هذه الفروقات جواً من المنافسة بينهم من أجل أن ينهض الجميع كل حسب مؤهله ويؤدي دوره فـي               
  . لمعلوماتية ومسايرة المستجدات التكنولوجيةعملية الصناعة ا

ترى الباحثة أن تلك النتيجة طبيعية في بيئة عمل الجامعات حيث يسعى الفرد وبصورة دائمـة                كما  
فكانوا ) دبلوم فما دون (فئةوبالنسبة ل. ومنافسة أصحاب المؤهالت العليالتطوير نفسه وصقل مهاراته 

من أصحاب المـؤهالت   تواجههم قوية ةمنافس هناك بأن يشعرون األكثر تأثراً بهذه الفروقات ألنهم
) الـدبلوم فمـا دون   (فئةل حافز يشكل بدوره وهذا مستمر تزايد في عددهم نأوالعلمية األعلى منهم 

وكذلك قيامهم باستكمال دراسـتهم لنيـل    التدريبية بالبرامج وااللتحاق والمعارف اتالخبر الكتساب
  .شهادات علمية أعلى
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  )35.4(ول جد
 المؤهل العلمي متغير حسب المتعددة للمقارنات شيفيه اختبار

  المؤهل العلمي

 دبلوم فما دون  بكالوريوس ماجستير دكتوراه
  المجال  روقـالف

 دبلوم فما دون  0.57581  *1.41973  *1.00456
  كالوريوسب 0.57581-   *84392. 0.42875
 ماجستير  *1.41973-  *84392.-  0.41517-

 دكتوراه  *1.00456- 0.42875- 0.41517 

وجود سياسات وخطط 
واضحة إلدارة الموارد 

 البشرية

 دبلوم فما دون  0.54025 *1.14894 0.75933
  بكالوريوس 0.54025-   *60869. 0.21909
 ماجستير *1.14894- *60869.-  0.38960-

  دكتوراه 0.75933- 0.21909- 0.38960 

األساسية  المهارات
للمورد البشري في عصر 

 المعلومات

 دبلوم فما دون  *81710. *96029. 0.57342
  بكالوريوس *81710.-   0.14319 0.24368-
 ماجستير *96029.- 0.14319-  0.38687-

  دكتوراه 0.57342- 0.24368 0.38687 

البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات للتحول 
 لالقتصاد المعرفي

 دبلوم فما دون   *95262.  *92572. 0.67060
  بكالوريوس  *95262.-  0.02689- 0.28202-
 ماجستير  *92572.- 0.02689  0.25513-

  دكتوراه 0.67060- 0.28202 0.25513 

 جودة الخدمات المقدمة

 دبلوم فما دون   *92574.  *1.19514 0.56957
  وريوسبكال  *92574.-   0.26940 0.35617-
 ماجستير  *1.19514- 0.26940-  0.62557-

  دكتوراه 0.56957- 0.35617 0.62557 

 اإلبداع والتطوير

 دبلوم فما دون   *1.18202  *1.83015  *1.13615
  بكالوريوس  *1.18202-    *64813. 0.04588-
 ماجستير  *1.83015-  *64813.-  0.69401-

  دكتوراه *1.13615- 0.04588 0.69401 

 صناعة المعلومات

، )2011، العتيبـي (، )2009، أبو أمونـة  (، )2011، العلول ( دراسة  مع  هذه النتيجة   اختلفت وقد
،  عدم وجود فروق تعزى إلـى المؤهـل العلمـي          حيث توصلت دراساتهم إلى    )2009، الفزاري(

 الجامعات فيالدراسات المذكورة  ةنعي أفراد مواصفات بين تقارب وجود بسببوبررت الباحثة ذلك 
  .بالدراسة ةالمعني
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 بين متوسـطات اسـتجابات     0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          4.7.4.4
  تعزى دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة           حول   المبحوثين

  . الخبرة في الجامعةسنواتعدد  إلى
التبـاين  "  المقابلة الختبار  (.Sig) االحتمالية   تبين أن القيمة  ) 36.4(الموضحة في جدول    من النتائج   

وبـذلك  ،  الثاني والثالـث  للمجالينα ≥ 0.05مستوى الداللة   أقل من   "  ذو االتجاه الواحد   –األحادي  
يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة للمجـالين               

نية التحتية لتكنولوجيا المعلومـات     الب(و) ي عصر المعلومات  المهارات األساسية للمورد البشري ف    (
  .  الخبرةسنواتعدد تعزى إلى ) للتحول لالقتصاد المعرفي

 α ≥ 0.05 أكبر من مستوى الداللة (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية          
 بين متوسطات تقديرات عينة الدراسـة       وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         

اإلبـداع  ، جودة الخدمات المقدمة  ، طط واضحة إلدارة الموارد البشرية    وجود سياسات وخ  (لمجاالت  
 جـاالت وتعزو الباحثة عدم تؤثر الم     . الخبرة سنواتعدد  تعزى إلى    )صناعة المعلومات ، والتطوير

 لمواكبةدائماً  تسعى الجامعات نالخبرة أل سنوات عدد بمتغير )السادس والخامس ، الرابع ، األول(
 القيام بدورها وتميز خدماتها في بيئة شديدة على قادرة لتكون ة والتكنولوجيةالعلمي آخر المستجدات

  .مرتبط بعدد معين من سنوات الخبرةالوهذا يرتبط باإلبداع واالبتكار المستمرين وغير ، المنافسة
 مما يدل على    0.05 لجميع مجاالت الدراسة مجتمعة أكبر من        وبصفة عامة تبين أن مستوى الداللة     

عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومـات                
  .تعزى إلى عدد سنوات الخبرة

  )36.4( جدول
   الخبرةسنواتعدد  –" ذو االتجاه الواحد–التباين األحادي "اختبار نتائج 

  لمتوسطاتا
 5أقل من  الــالمج

 سنوات
أقل من   – 5من 

  سنوات10
أقل -10من 
  سنة15من 

 سنة 15
 فأكثر

قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة     

  .الموارد البشرية
6.9362 7.2062 6.9259 7.0361 0.624 0.600 

المهارات األساسية للمورد البشري في 
  .لوماتعصر المع

6.8078 7.3966 7.0119 6.7982 2.793 *0.041 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومـات     
  .للتحول لالقتصاد المعرفي

7.1622 7.8403 7.7808 7.4612 3.676 *0.013 
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 0.201 1.554 7.1250 7.4320 7.4625 7.0866  .جودة الخدمات المقدمة
 0.067 2.410 7.2706 7.2236 7.3326 6.8342  .اإلبداع والتطوير

 0.493 0.804 7.2817 7.0344 6.8887 6.8530  .صناعة المعلومات

 0.168 1.698 7.1616 7.2290 7.3567 6.9449 جميع المجاالت السابقة معاً

  .α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطين دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
عدد  لمتغير العينة أفراد استجابات بين فروق وجود) 37.4(جدول بين اختبار شيفيه الموضح في وي

من (بين فئة    )المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات      (سنوات الخبرة وذلك لمجال     
) فـأكثر  سـنة    15(و)  سنة 15أقل من   -10من  (و)  سنوات 5أقل من   (مع الفئات   )  سنوات 10 -5

نية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحـول  الب(أما بالنسبة لمجال     ). سنوات 10 -5من  (لصالح الفئة   
لـصالح  )  سـنوات  5أقل من    (وفئة)  سنوات 10 -5من  (توجد فروق بين فئة     ف) لالقتصاد المعرفي 

 وظيفتها في استقرت قد ) سنوات10 -5من ( فئة أنوتعزو الباحثة ذلك  ). سنوات10 -5من (الفئة 
 لترتقـي  المعلومـات  لتكنولوجيا واستثمارها ااستغالله خالل من كفاءتها إثبات في وترغب الحالية

فالموظف حديث التخرج ال يتـساوى فـي        ،  كما أن المهارات تتعمق وتكتسب بمرور الزمن       ،ذاتهاب
ممـا  ، خبرته ومستوى مهاراته وإتقانه لعمله مع الموظف الذي أفنى سنوات من عمره في العمـل              

لوماتية في الجامعة وبالتالي هو يسهم فـي        ينعكس باإليجاب على دوره بالمشاركة في الصناعة المع       
  . ترسيخ بنيتها التكنولوجية من خالل توفر خبراء قادرين على مواكبة كل جديد

  )37.4(ول جد
 عدد سنوات الخبرة حسب المتعددة للمقارنات شيفيه اختبار

 عدد سنوات الخبرة

سنة  15
 فأكثر

 15 أقل من 10
 سنة

  أقل من5
  سنوات10

 5أقل من 
 سنوات

 المجال الفروق

 5أقل من   0.58880- 0.20411- 0.00958

 10 أقل من5 0.58880  0.38468 0.59837

 15 أقل من 10 0.20411 0.38468-  0.21369

  فأكثر15 0.00958- 0.59837- 0.21369- 

المهارات األساسية 
للمورد البشري في 
  عصر المعلومات

 5 أقل من  *67810.- 0.61863- 0.29899-

 10 أقل من5 *67810.  0.05947 0.37910

 15 أقل من 10 0.61863 0.05947-  0.31964

  فأكثر15 0.29899 0.37910- 0.31964- 

البنية التحتية 
لتكنولوجيا 

المعلومات للتحول 
 لالقتصاد المعرفي
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، )2011، العتيبـي (، )2009، أبـو أمونـة   (، )2011، العلول(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       
 وتبرر الباحثة ذلك أن، سنوات الخبرةعدد  في عدم وجود فروق تعزى لمتغير )2009، الفزاري(

ذاتيـاً   نفسه تطوير إمكانيةمن  كل موظفيمكن  والذي الحالي القرن في الهائل التكنولوجي التطور
حضور  االنترنت، ةشبك استخدام، الذاتي التعلم، بطرق مختلفة منها ، وصقل مهاراتهمعارفه وزيادة

المنظمات اليوم  إدارات ومما الشك فيه أن. فيها للعاملين التي تعقدها أماكن العمل تدريبيةال دوراتال
تقديم خدماتها بأعلى جـودة   اجل من ،دوائرهاو هاأقسام جميع التكنولوجيا في استغالل في تتصارع

 الجدد، بالموظفينللموظفين القدامى  الطويلة الخبرة سنوات تساوىال نستغرب اليوم عندما تو ،ممكنة

  .برامج محوسبة ضمن الكترونياً تدار أصبحت الغالب في اإلدارية األعمال أن إلى ذلك ويعود

بين متوسـطات اسـتجابات      0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          5.7.4.4
  تعزى في ظل اقتصاد المعرفة   دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات         حول   المبحوثين

  .المسمى الوظيفي إلى
التبـاين  " المقابلة الختبـار   (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     ) 38.4(الموضحة في جدول    من النتائج   

وبـذلك  ،  الثاني والرابـع ين للمجالα ≥ 0.05أقل من مستوى الداللة     "  ذو االتجاه الواحد   –األحادي  
ين مجـال للات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة         يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذ     

تعـزى إلـى    ) جودة الخدمات المقدمة  ( و )المعلوماتالمهارات األساسية للمورد البشري في عصر       (
   .المسمى الوظيفي

 0.05 أكبر من مستوى الداللة      (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية          
≤ α بذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة               و

نيـة التحتيـة   الب، طط واضحة إلدارة المـوارد البـشرية  وجود سياسات وخ(الدراسة لمجاالت  
تعزى  )صناعة المعلومات ، اإلبداع والتطوير  ،لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي    

 إلى أن جميع الموظفين علـى اخـتالف مـسمياتهم           وتعزو الباحثة ذلك   .وظيفيالمسمى ال إلى  
الوظيفية يلتمسون وجود الخطط والسياسات الواضحة إلدارة الموارد البـشرية المطبقـة فـي              

 البنيـة التحتيـة      وتطـوير  ويساهمون كٌل حسب تخصصه ومجال عمله في تعزيـز        ، الجامعة
  . أنهم يؤمنون بثقافة اإلبداع والتطوير في أداء عملهمباإلضافة إلى، التكنولوجية في الجامعة

 مما يدل على    0.05 من   كبروبصفة عامة تبين أن مستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة مجتمعة أ          
وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومـات              عدم  

   .تعزى إلى المسمى الوظيفي
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  )38.4(جدول 
  المسمى الوظيفي –" ذو االتجاه الواحد–التباين األحادي "اختبار نتائج 

  المتوسطات
 الــالمج

 مدير عميد
رئيس 
 قسم

 أكاديمي إداري
غير 
  ذلك

قيمـــة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.      وجود سياسات وخطط واضـحة
  .إلدارة الموارد البشرية

6.02 7.04 7.14 7.07 6.90 6.99 0.622 0.683 

المهارات األساسية للمورد البشري    
  .في عصر المعلومات

5.45 6.96 6.38 7.19 6.33 7.48 5.747 0.000*  

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
  .للتحول لالقتصاد المعرفي

6.40 7.91 7.05 7.58 7.40 7.85 2.004 0.079 

 0.025* 2.619 7.71 7.30 7.20 6.80 7.76 6.60  .جودة الخدمات المقدمة
 0.832 0.424 7.35 7.19 7.10 7.05 7.04 6.67  .اإلبداع والتطوير

 0.167 1.575 7.33 6.61 7.05 6.80 6.82 5.80  .صناعة المعلومات

 0.141 1.675 7.44 7.00 7.19 6.88 7.25 6.17 جميع المجاالت السابقة معاً

  .α ≥ 0.05لة  الفرق بين المتوسطين دالة إحصائياً عند مستوى دال*
المسمى  لمتغير العينة أفراد استجابات بين فروق وجود) 39.4(ويبين اختبار شيفيه الموضح في جدول 

جـودة الخـدمات   (و )المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات(ينمجالل وذلك ل  الوظيفي
ى مـسم ال أصـحاب لصالح  ) يأكاديم(و) عميد(و) رئيس قسم  (الفئاتمع  ) غير ذلك (بين فئة    )المقدمة

هم األكثر  ) المهندسون(تعزو الباحثة ذلك أن أصحاب هذه الفئة         و .)من فئة غير ذلك   (مهندس  الوظيفي  
،  وقـدراتهم  مستوى مهـاراتهم ما بينهم في  يختلفون في كما أنھم   ، ارتباطاً بموضوع الصناعة المعلوماتية   

مما ينعكس علـى    ، سنوات دراستهم أثناء  عملي  وما تلقوه من تدريب     التكنولوجيا  ما يتعلق ب  خصوصاً في 
وبالتالي سـينعكس علـى     ، عملهمطرق حل المشكالت التي تواجههم في       و، طرق توظيف التقنية لديهم   

تطـوير مهـاراتهم    لتلك الفئـة ألصحاب  المستمر باإلضافة إلى االتجاه. جودة الخدمات التي يقدموها
   . المستمروالتغيير المرونة تتطلب سريعة تتغيرا ذات بيئة مع لتعاملهم نظراً باستمرار،

  )39.4(ول جد
 المسمى الوظيفي متغير حسب المتعددة للمقارنات شيفيه اختبار

 المسمى الوظيفي

 عميد مدير رئيس قسم إداري أكاديمي غير ذلك
 المجال الفروق

المهــــارات  عميد  1.50748- 0.92946- 1.72116- 0.80962-  *2.11437-
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 مدير 1.50748  0.57802 0.21368- 0.60689- 0.69787

 رئيس قسم 0.92946 0.57802-  0.79170- 0.11985  *1.18490-

 إداري 1.72116 0.21368 0.79170  0.91155 0.39321-

 أكاديمي 0.80962 0.69787- 0.11985- 0.91155-   *1.30475-

 غير ذلك *2.11437 0.60689 *1.18490 0.39321 *1.30475 

مورد األساسية لل 
ــي  ــشري ف الب
  عصر المعلومات

 عميد  1.16190- 0.20017- 0.58189- 0.63828- 1.20717-

 مدير 1.16190  0.96173 0.58001 0.52362 0.04527-

 رئيس قسم 0.20017 0.96173-  0.38172- 0.43811- 1.00700-

 إداري 0.58189 0.58001- 0.38172  0.05639- 0.62528-

 أكاديمي 0.63828 0.52362- 0.43811 0.05639  0.56889-

 غير ذلك 1.20717 0.04527 1.00700 0.62528 0.56889 

جودة الخدمة 
 المقدمة

في عدم ، )2011، العتيبي(، )2009، أبو أمونة(، )2011، العلول(دراسة وقد اتفقت هذه النتيجة مع    
ثة ذلك نظراً لتشابه مجتمع الدراسة في تلك وتعزو الباح، المسمى الوظيفيلمتغير وجود فروق تعزى 

  .الدراسات مع الدراسة الحالية التي شملت العاملين بالجامعات

 بين متوسـطات اسـتجابات   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  6.7.4.4

  تعـزى  دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة           حول   المبحوثين
  .العملدائرة  إلى

التبـاين  "المقابلة الختبـار   (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     ) 40.4(الموضحة في جدول    من النتائج   
وبذلك يمكن استنتاج   األولللمجال α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة "  ذو االتجاه الواحد–األحادي 

وجود سياسات ( لمجالديرات عينة الدراسة ل  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تق         
 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميـع        . العمل  تعزى إلى دائرة   )طط واضحة إلدارة الموارد البشرية    وخ

عملهم يلتمسون وجود الخطط والسياسات الواضـحة إلدارة المـوارد    الموظفين على اختالف دوائر 
  .البشرية المطبقة في الجامعة

نية التحتية  الب ،المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات       (المجاالتأما بالنسبة لباقي    
صناعة ، اإلبداع والتطوير  ،جودة الخدمات المقدمة   ،لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي    

تجـاه   ذو اال  –التبـاين األحـادي     " المقابلة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية      فقد   )المعلومات
 المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات         هذه ل α ≥ 0.05أقل من مستوى الداللة     " الواحد
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دور إدارة المـوارد البـشرية فـي صـناعة     لداللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  
   . العملدائرةتعزى إلى المعلومات 

 مما يدل علـى     0.05الدراسة مجتمعة أقل من     وبصفة عامة تبين أن مستوى الداللة لجميع مجاالت         
وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات تعـزى         

  .إلى دائرة العمل
  )40.4(جدول 

   العملدائرة –"ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي "اختبار نتائج 
  المتوسطات

الشئون  الــالمج
 األكاديمية

الشئون 
 اإلدارية

دائرة 
 الجودة

غير 
 ذلك

قيمة 
  االختبار

 القيمة
االحتمالية 

)Sig(. 0.098 2.122 7.15 6.28 6.69 7.10  .وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية 

المهارات األساسـية للمـورد البـشري فـي عـصر          
  .المعلومات

6.94 6.61 5.54 7.31 7.467 *0.000 

ة لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتـصاد      البنية التحتي 
  .المعرفي

7.37 6.98 6.13 7.95 9.885 0.000*  

 *0.006 4.255 7.49 6.46 6.82  7.32  .جودة الخدمات المقدمة

 0.004* 4.547 7.27 5.77 6.91 7.20  .اإلبداع والتطوير

  *0.044 2.737 7.22 6.13 6.81 6.75  .صناعة المعلومات

 0.000* 6.131 7.39 6.05 6.81 7.11 لسابقة معاًجميع المجاالت ا

  .α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطين دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
دائرة  لمتغير العينة أفراد استجابات بين فروق وجود) 41.4(ويبين اختبار شيفيه الموضح في جدول 

نيـة التحتيـة    الب ،ر المعلومات المهارات األساسية للمورد البشري في عص     (االت  مجل وذلك ل  العمل
صناعة ، اإلبداع والتطوير ،جودة الخدمات المقدمة ،لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي

 )دائرة الجودة (و) اإلداريةالشئون  (و) الشئون األكاديمية  (مع كل من  ) غير ذلك (بين فئة   ) المعلومات
 وتعزو الباحثـة  . )غير ذلك (من فئة    "وجيا المعلومات إدارة شئون تكنول   "لصالح األفراد العاملين في   

 قـصير  وقت منذ يكتسبها الفرد التي المهارات من جعلت المتسارعة التكنولوجية التغيرات ألنذلك 
 بتطوير العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات البشريةالكوادر  أمام يتحد يضع وهذا التقادم، سريعة
 حتى ال يتأخروا عن اللحاق بركـب         كل جديد في عالم التكنولوجيا     ستمر ومواكبة  م بشكلم  تهاكفاء

 لـصالح  )دائرة الجـودة  ( و )الشئون األكاديمية (كما توجد فروقات بين     . التقدم في عالم التقنية اليوم    
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العمود الفقري للجامعة   تعتبر بمثابة    الشؤون األكاديمية    بأن وتعزو الباحثة ذلك     )الشئون األكاديمية (
طة بها وفي مقدمتها اإلشراف على أعمال مختلـف كليـات           االرئيسية المن ة  ميام األكادي  للمه وذلكإ

  والتنسيق فيما بينها،فيهاومختلف األقسام والدوائر األبحاث خدمة المجتمع ومراكز ومراكز  الجامعة
 قيقتقدمة من األداء وتحم من أجل رفع كفاءة وجودة التعليم الجامعي وتطويره وصوالً إلى مستويات

فمن الطبيعي ، أعمال وحدة الجودة بالجامعة على يقل عن ذلك أهمية إشرافها  وال. األهداف المرجوة 
 .أن تكون الفروقات لصالحها ألنها تحتوي أعمال وحدة الجودة

  )41.4(ول جد
 دائرة العمل متغير حسب المتعددة للمقارنات شيفيه اختبار

  دائرة العمل

 الشئون األكاديمية اإلداريةالشئون   الجودةدائرة غير ذلك
  المجال  الفروق

 الشئون األكاديمية  0.36957 *1.44063 0.31011-

 اإلداريةالشئون  0.36957-   1.07106 *67969.-

 دائرة الجودة *1.44063- 1.07106-  *1.75074-
 غير ذلك 0.31011 *67969. *1.75074 

 المهارات
األساسية للمورد 
البشري في عصر 

 المعلومات

 الشئون األكاديمية  0.38558 1.24235 *58841.-
 اإلداريةالشئون  0.38558-   0.85677 *97399.-
 دائرة الجودة 1.24235- 0.85677-  *1.83076-

 غير ذلك  *58841. *97399. *1.83076 

البنية التحتية 
لتكنولوجيا 

المعلومات للتحول 
 لالقتصاد المعرفي

 الشئون األكاديمية  0.43790 0.80373 0.25405-
 اإلداريةالشئون  0.43790-  0.36582 *69195.
 دائرة الجودة 0.80373- 0.36582-  1.05777-

 غير ذلك 0.25405 *69195.- 1.05777- 

جودة الخدمات 
 المقدمة

 الشئون األكاديمية  0.22090 *1.37011 0.17079-
 اإلداريةالشئون  0.22090-   1.14921 0.39168-
 دائرة الجودة *1.37011- 1.14921-  *1.54089-

 غير ذلك 0.17079 0.39168  *1.54089 

  اإلبداع والتطوير

 الشئون األكاديمية  0.06992- 0.61758 0.47810-
 اإلداريةالشئون  0.06992  0.68750 0.40818-
 دائرة الجودة 0.61758- 0.68750-  1.09568-

 غير ذلك 0.47810 0.40818 1.09568 

 صناعة المعلومات
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بين متوسـطات اسـتجابات      0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          7.7.4.4
  تعزى دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة           حول   المبحوثين

  .فئة الوظيفة إلى
التبـاين  "  المقابلة الختبار  (.Sig) القيمة االحتمالية    تبين أن ) 42.4(الموضحة في جدول    من النتائج   

وبذلك يمكن استنتاج ، الرابعمجال ل لα ≥ 0.05أقل من مستوى الداللة "  ذو االتجاه الواحد–األحادي 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمجال جـودة الخـدمات                

   .ةفئة الوظيفالمقدمة تعزى إلى 
 α ≥ 0.05  أكبر من مستوى الداللة(.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية          

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسـة                
سـية للمـورد    المهـارات األسا   ،طط واضحة إلدارة الموارد البشرية    وجود سياسات وخ  (لمجاالت  

 ،نية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحـول لالقتـصاد المعرفـي       الب ،البشري في عصر المعلومات   
وتعزو الباحثة ذلك أن العاملون في       .فئة الوظيفة تعزى إلى   ) صناعة المعلومات ، اإلبداع والتطوير 

ارة المـوارد   الجامعة على اختالف فئتهم الوظيفية سيلتمسون وجود سياسات وخطط واضـحة إلد           
وسيعملون على اكتساب المهارات الالزمة لهم في عصر المعلومات من أجل أن يستطيعوا          ، البشرية

إرساء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خالل إبداعاتهم وتطويرهم للوسائل واألدوات والطرق 
   .المستخدمة وبذلك يكونوا قد شاركوا في تحقيق الصناعة المعلوماتية

 مما يدل على    0.05بصفة عامة تبين أن مستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة مجتمعة أكبر من             و
عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومـات                

  .تعزى إلى فئة الوظيفة
  )42.4(جدول 

  ئة الوظيفةف –" ذو االتجاه الواحد–التباين األحادي "اختبار نتائج 
  المتوسطات

 الـــالمج
قيمة  أكاديمي إداري  إداري أكاديمي

  االختبار
القيمة االحتمالية 

)Sig(.        وجود سياسات وخطـط واضـحة إلدارة
  .الموارد البشرية

7.3027 7.0487 6.7542 2.353 0.097 

المهارات األساسية للمورد البـشري فـي       
  .عصر المعلومات

6.8894 7.1063 6.8942 0.795 0.453 
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البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول     
  .لالقتصاد المعرفي

7.7776 7.5500 7.3806 1.104 0.333 

 0.038* 3.312 7.2125 7.1660 7.6995  .جودة الخدمات المقدمة
 0.952 0.049 7.1290 7.1203 7.1850  .اإلبداع والتطوير

 0.593 0.523 6.8334 6.9876 7.1196  .صناعة المعلومات

 0.414 0.886 7.0412 7.1603 7.3291 جميع المجاالت السابقة معاً

  .α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطين دالة إحصائياً عند مستوى داللة *

فئـة   لمتغير العينة أفراد استجابات بين فروق وجود) 43.4(ويبين اختبار شيفيه الموضح في جدول 
لـصالح الفئـة    ) إداري(و فئـة    ) أكاديمي(بين فئة   ) لمقدمةجودة الخدمات ا  (لمجال  وذلك  الوظيفة  

والشك أن مؤهالتهم ، بأن األكاديميين غالباً من حملة المؤهالت العليا وتعزو الباحثة ذلك   .)أكاديمي(
 األقـدر  هووبالتالي فإن الشخص األكاديمي  ،المقدمة الخدمات جودة تحسين في مؤثر عامل العليا
كما أن العمل األكاديمي خاضع لمتغيـر التطـوير   ، المطلوبة الكفاءة و ودةبالج األعمال انجاز على

    .والتحديث المستمر وبالتالي ال مناص أمام هؤالء العاملين من تطوير وتنمية الجانب المعرفي لديهم
  )43.4(ول جد

 فئة الوظيفة متغير حسب المتعددة للمقارنات شيفيه اختبار
 فئة الوظيفة

 أكاديمي إداري اديمي إداريأك
 المجال الفروق

 أكاديمي  *53343. 0.48696

 إداري  *53343.-  0.04647-

 أكاديمي إداري 0.48696- 0.04647 

جودة الخدمات 
  المقدمة

  
في عدم وجـود فـروق      ، )2011، العتيبي(، )2009، أبو أمونة (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       

احثة ذلك في أن الجميع من أكاديميين وإداريين يحرصون على         وتبرر الب ، تعزى لمتغير فئة الوظيفة   
وتوظيف ، ومواكبة التقدم التكنولوجي  ، العمل الدؤوب من أجل تحسين مستواهم العملي أو األكاديمي        

  .مما ينعكس باإليجاب على الجامعة، التقنية في مجال عملهم
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  الخامس الفصل
 

 والتوصيات النتائج 

  مقدمة 1.5

 دراسةال نتائج 52.

 الدراسة توصيات 53.

  مقترحة دراسات 54.
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  مقدمة 1.5
 كـذلك  و ،راسـة الد هذه خالل من إليها التوصل تم التي النتائج ألهم ملخصاً الفصل هذا يتضمن

 الضعف نقاط ومعالجة القوة نقاط تعزيز في ستساهم والتي النتائج ضوء على المقترحة التوصيات
  .صناعة المعلومات في الجامعة اإلسالمية عملية وتطوير تحسينل المرجوة األهداف تحقيق أجل من

  الدراسة نتائج 2.5
  :أوضحت الدراسة ما يليبعد االطالع على تحليل النتائج واختبار الفرضيات 

سياسـات وخطـط واضـحة إلدارة    يلتمسون وجود  اإلسالمية الجامعة في ونالعامل األفراد .1
 تحددالتي  تنفيذيةال لوائح ال الجامعة بتطبيقاهتمام مثلة فيتم  بصورة جيدةالموارد البشرية

 .يهاعلالعاملون  حصول سهولةو البشرية الموارد إدارة بوظائف الخاصة األنظمة
،  في الجامعة اإلسالميةونالعامللدى  المهارات األساسية الالزمة في عصر المعلومات   توفر .2

ومقـدرتهم علـى   ، صل مع اآلخرينبناء عالقات تعاون وتوا على   ينالعاملمثلة في قدرة    تم
 لألدوات الفعال مهارات االستخداموامتالكهم ل، التكيف في العمل عند حدوث حاالت طارئة

 .بالمعرفة والمعلومات الخاصة االلكترونية
 فـي الجامعـة     لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتـصاد المعرفـي      جيدة  نية تحتية   ب تواجد .3

اعـدة  ووجـود ق  ، بمواصفات عالية الجودة  متنوعة  ة تقنية   توفر أجهز ممثلة في   ، اإلسالمية
 اتصاالت شبكة لتوفر  باإلضافة،واألقسام المختلفة والفروع للوحدات ومتاحة بيانات متكاملة

  .لجامعةفي االداخلي  النظام لخدمة وفعالة حديثة
ـ    اإلسالمية تتمتع بجودة لها تـأثير     لجامعة  المتنوعة التي تقدمها ا   الخدمات   .4 ناعة علـى ص

واالستخدام الفعـال لوسـائل     ، حوسبة المكتبة المركزية  مثلة في   تم، المعلومات في الجامعة  
 عما خدماتها المقدمة تميز علىالدائم  الجامعة إدارة وحرص، المعلومات تكنولوجياوأدوات 

 .الجامعات األخرى في المنافسون يقدمه
إدارة قيـام   من خـالل رة واضحة  بصوالجامعة اإلسالمية في عمل    اإلبداع والتطوير    تمثُل .5

التدريسية مـن المـشاركة     ة  هيئالع أعضاء   يتشجو  ، ع عملية البحث العلمي   يتشجبالجامعة  
 واالهتمام، عمل في المؤتمرات واللقاءات العلمية على المستويين العربي والدولي        البأوراق  

 .البتعاث الدراسي ونظام اببناء قدرات العاملين من خالل تواصل عمليات التدريب والتطوير
اسـتخدامها   من حيث، يةمعلوماتالصناعة  بمستوى جيد في مجال الالجامعة اإلسالميةتتمتع   .6

الوصـول لقواعـد البيانـات      وسـهولة   ،  مختلف األقسام والـدوائر    تخدمبرامج محوسبة   ل
،  مع أعـداد المـستفيدين لهـا       هاتناسب أعداد و  المكتبة المركزية  التي توفرها االلكترونية  
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 على دعم البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية         الدائم  إدارة الجامعة  ضافة إلى حرص  باإل
 .في مختلف المجاالت

صناعة حرص واهتمام الجامعة اإلسالمية بالتوظيف األمثل لتقنية المعلومات فيها من خالل             .7
 واالستفادة المتالحقة في عالم تكنولوجيا المعلومات التغيرات مواكبة عمل علىالو ،المعلومات

  .واألكاديمي اإلداري النظام يخدم بما منها
 :من كٍلمع واقع صناعة المعلومات  بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود الدراسة أثبتت .8

 .وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية -

 . في عصر المعلوماتلمورد البشريلالبشرية المهارات  -

 . للتحول لالقتصاد المعرفيعلوماتتكنولوجيا الملتحتية البنية ال -

 .جودة الخدمات المقدمة -

  .اإلبداع والتطوير -
ـ               .9 دور إدارة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينـة الدراسـة ل

عـدد سـنوات    ، العمر، الجنس( كل من    تعزى إلى الموارد البشرية في صناعة المعلومات      
 .)ةفئة الوظيف، المسمى الوظيفي، الخبرة

دور إدارة الموارد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ل     .10
 و يعـود    ،)المؤهل العلمي لصالح حملة الدبلوم     (تعزى إلى البشرية في صناعة المعلومات     

 الدبلوم يشعرون بوجود منافسة قوية تواجههم من أصحاب         حملة أن أصحاب    السبب في ذلك  
أن عددهم في تزايد مستمر وهذا بدوره يشكل حافز لحملة          ية األعلى منهم و   المؤهالت العلم 

كمـا توجـد فـروق بـين        ، الدبلوم الكتساب الخبرات والمعارف وإكمال دراساتهم العليا      
 شـئون دائرة العمل لصالح العاملين في إدارة (متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى       

 أن التكنولوجيا من أسرع المتغيرات تطـويراً        ي ذلك يعود السبب ف  و )تكنولوجيا المعلومات 
 .ولهذا يجب على جميع العاملين في هذا المجال مواكبة هذا التطور ذو التغيير السريع

 الدراسة توصيات 3.5
ة إدار مـن  متمنيةً ، التوصيات من جملة يلي فيما الباحثة تقدم إليها التوصل تم التي النتائج على بناءاً

  : هي التوصيات وهذه، مستوى صناعة المعلومات فيها  وتطويرتعزيز لبها األخذمية الجامعة اإلسال
البشرية والعمل على تحديثها باستمرار  الموارد إدارة نشاطات تطوير على التركيز مواصلة .1

 .لتواكب آخر مستجدات علم إدارة الموارد البشرية
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عمل علـى تطـوير مهاراتـه       التركيز على العنصر البشري في إقامة مجتمع المعرفة وال         .2
وهـو  ، وهو المحرك الرئيس للمعرفـة    ، ألن اإلنسان هو أساس التنمية وغايتها     ، باستمرار

 . على االبتكار والتجديد واإلبداعالقادر

 .مهاراتهم تطبيق مختلف البرامج التدريبية االلكترونية للعاملين من أجل تطويرالعمل على  .3

وجيا المعلومات ومواكبتها آلخر المستجدات الحادثة في       تطوير البنية التحتية لتكنول   ضرورة   .4
 . عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 وذلـك  المحيطـة  والتحديات المنافسة ومواجهة والبقاء لنموا من خالل التميز على التركيز .5
 وتـوفير ، والحوافز المقدمة للعـاملين  المنافع وتحسين، الخدمات المقدمة االهتمام بتطويرب

 .الوظيفية حياتهم طيلة للعاملين مستمر يبتدر

 .تعاون مشتركة بين مكتبة الجامعة المركزية والمكتبات العالمية األخرىات  عالقخلق .6

مكن الوصول لمراجعها في كـل      يتطوير المكتبة المركزية لتصبح مكتبة رقمية تكنولوجية         .7
 .وقت ومكان

 المركزية لتحـذو حـذو التطـور        العمل على تحسين الخدمات التي تقدمها مكتبة الجامعة        .8
 .الحاصل في المكتبات الرقمية الموجودة في الجامعات الغربية

 .تحديث الصفحات االلكترونية للعاملين في الجامعة بصورة متتابعةاالهتمام ب .9

 إقامـة ميزانية خاصة لشئون البحث العلمي في الجامعة والعمـل علـى      توفيرالتأكيد على    .10
 .ةالمراكز البحثية المتخصص

مجـال صـناعة    الخاص وتشجيعه على االسـتثمار فـي   القطاع مع التعاون مستوى رفع  .11
 .المعلومات

وتـشجيع  ، العناية بصناعة المعلومات كخطوة أولى لفرض وجودها على الساحة المحليـة            .12
 .االستثمار في قطاع المعلومات

 .زيادة استغالل شبكة االنترنت لتعميم الخدمات وتسويق صناعة المعلومات  .13

العمل على إنتاج منظومة متكاملة للمعلومات تربط الجهات المعنية بالصناعة المعلوماتيـة              .14
في القطاعين العام والخاص والتنسيق بينها ضمن شبكة وطنية تسمح بتـدفق المعلومـات              

 .ووصولها إلى المستفيدين

جيـا  للعمل فـي إدارة شـئون تكنولو      كوادر بشرية بمواصفات عالية     العمل على استقطاب     .15
لكي تتسنى عملية التحكم فـي      ، المعلومات لحل مشكلة النقص في عدد أفراد الطاقم العامل        

 .  إدارة ومعالجة الكميات الهائلة من البيانات المتدفقة بين دوائر وأقسام الجامعة
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 . ضرورة تحسين نظام االبتعاث الدراسي .16
 
  مقترحة دراسات 4.5

  :التالية الدراسات الباحثة تقترح وتوصيات نتائج من سبق ما ضوء على

 .صناعة المعلومات اإللكترونية في المكتبات الجامعيةواقع  .1

 .تكامل دور المرافق المعلوماتية في عملية صناعة المعلومات .2

 .معوقات وتحديات صناعة المعلومات في الجامعات الفلسطينية .3

 .عرفي المكركيزة أساسية لدخول المجتمعاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات  .4
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربية/ أوالً

 الكتب

 .القرآن الكريم §
دار صفاء  . إطار نظري وحاالت عملية   : إدارة الموارد البشرية   -2010، نادر أحمد ، أبو شيخة  §

 .األردن، عمان، للنشر والتوزيع

 الـسياسة المعلوماتيـة     -2001، ناريمـان ، ومتـولي ، جـالل ، والغندور، أحمد أنور   ، بدر §
دراسات شاملة لمصر والوطن العربي وبعض البالد األوروبية واألمريكية         : إستراتيجية التنمية و

 .مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. واألسيوية واألفريقية

 . األردن، عمان،دار وائل للنشر والتوزيع. إدارة الموارد البشرية -2004، سعاد، برنوطي §
   .األردن ،عمان والتوزيع، للنشر أسامة دار .المعلومات تكنولوجيا -2005 جعفر، الجاسم، §
 والنـشر  للطباعة ةالجامعي الدار .مستقبلية رؤية -البشرية الموارد إدارة -2001 راوية، حسن، §

  .مصر، اإلسكندرية والتوزيع،

 .اربد، األردن، 1عالم الكتب الحديث، ط  . اقتصاد المعرفة-2008، فليح حسن، خلف §

المملكة العربية  ، الرياض، مكتبة العبيكان .  إدارة الموارد البشرية   -2004، مازن فارس ، رشيد §
 .السعودية

مكتبـة  مطبوعات  .تقنيات المعلومات بين التبني واالبتكار     -2004، راشد بن سعيد  ، الزهراني §
 .المملكة العربية السعودية، الرياض، 37ع ، 1س  ،الملك فهد الوطنية

 عـالم  .واالتـصال  المعلومات عصر في التعليم تكنولوجية -2002، لحميدا عبد كمال ، زيتون §

 .مصر القاهرة، للنشر والتوزيع والطباعة، الكتب

مطبوعـات  . صناعة المعلومات في المملكة العربية السعودية      -2010، سالم بن محمد  ، السالم §
 .ةالمملكة العربية السعودي، الرياض، 43ع ، 1س ، مكتبة الملك فهد الوطنية

تقنية المعلومات فـي مكتبـة       -2011، حمنرنبيل بن عبد ال   ، و المعثم ، سالم بن محمد  ، السالم §
المملكـة  ، الريـاض ، 63ع  ، 1س  ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيـة     . الملك فهد الوطنية  
 .العربية السعودية

 .تراتيجياس مدخل: البشرية الموارد إدارة -2002حرحوش،  عادل وصالح، سعيد مؤيد السالم، §
 .األردن، عمان، الحديث للنشر والتوزيع عالم الكتاب



 169 

، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر      .  إدارة الموارد البـشرية    -2003، محمد سعيد أنور  ، سلطان §
 .مصر، اإلسكندرية

دار غريـب للطباعـة والنـشر       .  إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية    -2001، علي، السلمي §
  . مصر،القاهرة ، والتوزيع

، 2ط  ، دار الـشرق  .  التنمية الصناعية في قطر والخلـيج      -1999، نظام عبد الكريم  ، الشافعي §
 .قطر، الدوحة

، 1ط  ، دار صفاء للنشر والتوزيع   .  االقتصاد المعرفي  -2008، ناديا، هاشم و الليثي  ، الشمري §
 .األردن، عمان

، 1 ط للنـشر،  وائل دار .استراتيجي مدخل البشرية الموارد إدارة -2003 محمد، سهيلة عباس، §
 . األردن ن،عما

 .اإلسكندرية، مصر الجامعية، الدار. بشرية موارد إدارة -2000صالح،  الباقي، عبد §

.  المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديـد        -2000، عبد الهادي، محمد فتحي    §
 .مصر، القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب

 مفهومـه   - البحث العلمـي   -2001، كايد، وعبد الحق ، بد الرحمن ع، عبيدات، ذوقان وعدس   §
 .االردن، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان. وأدواته وأساليبه

، دار وائل للنـشر والتوزيـع     .  إدارة الموارد البشرية المعاصرة    -2006، عمر وصفي ، عقيلي §
 .األردن، عمان

و  اإلداريـة  المعلومات  نظم-2005لقادر، ا عبد الدين عالء الجنابي، إبراهيم و عامر قنديلجي، §
 .األردن، عمان ،1ط  ، التوزيع و للنشر المسيرة دار .المعلومات تكنولوجيا

، القـاهرة ، والتوزيع للنشر دار الفاروق ،2ط . البشرية الموارد  إدارة-2006، باري كشواي، §
 .مصر

سس النظرية وتطبيقاتهـا    دراسة لأل :  اقتصاديات المعلومات  -1995، ناريمان إسماعيل ، متولي §
 . المكتبة األكاديمية، القاهرة. العملية على مصر وبعض البالد األخرى

عمـان،  ، 1كنوز المعرفة، ط    .  إدارة المعرفة والمعلومات   -2007عبد الطيف محمود،    ، مطر §
 .األردن

طباعـة  لل العصرية المكتبة .اإلدارية المعلومات نظم -2002الفتاح،  عبد الحميد عبد المغربي، §
 .المنصورة، مصر جامعة والتوزيع،
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 مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحـصائي فـي العلـوم           -2004، محمد والفرا، ماجد  ، مقداد §
 .الطبعة األولى، الجامعة اإلسالمية، غزة. اإلدارية واالقتصادية

 .األردن، عمان، 1ط ، الوراق للنشر والتوزيع .المعرفة إدارة  -2004، نجم عبود، نجم §

الـوراق للنـشر    .  إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات     -2005، نجم عبود ، نجم §
 .األردن، عمان، 1ط ، والتوزيع

الـوراق للنـشر    .  إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات     -2008، نجم عبود ، نجم §
 .األردن، عمان، 2ط ، والتوزيع

 .األردن والتوزيع، للنشر زهران دار .البشرية ردالموا إدارة -2002حنا،  اهللا، نصر §

دار  .خدمات المستفيدون من المكتبات ومراكـز المعلومـات   -2002،  غالب عوض،النوايسه §
 .األردن، عمان ،صفاء

دار .  المنهج واالقتـصاد المعرفـي     -2007، فائزة محمد ، و العزاوي ، عبد الرحمن ، الهاشمي §
 .األردن، عمان، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

مؤسسة الـوراق   . المعلومات والمجتمع  -2002، المالكي، مجبل الزم   الوردي، زكي حسين و    §
 .األردن،  عمان،للنشر والتوزيع

  الرسائل العلمية
 فـي   e-HRMواقع إدارة الموارد البشرية الكترونيا       -2009، يوسف محمد يوسف  ، أبو أمونه  §

 .فلسطين، غزة، الجامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستير. قطاع غزة-الجامعات الفلسطينية النظامية

 أثر أتمتة دوائر الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية         -2011، رائد أحمد إبراهيم  ، أبو عيد  §
، جامعة الخليل، رسالة ماجستير. على جودة العمل من وجهة نظر العاملين بها وآليات تطويرها   

 .فلسطين
رسـالة  .  واقع اقتصاديات المعلومات في فلـسطين وآفاقهـا      -2004، بكر ياسين محمد  ، اشتية §

 .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح، ماجستير

 أثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة دراسة حالة -2006، مراد، رايس §
، تسييركلية العلوم االقتصادية وعلوم ال    ، رسالة ماجستير . لمديرية الصيانة سوناطراك باألغواط   

 .جامعة الجزائر

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات علـى أداء المـوارد          -2010،عزيزة عبد الرحمن    ، العتيبي §
،  رسـالة ماجـستير  .دراسة ميدانية على األكاديمية الدولية االسترالية فـي ملبـورن   . البشرية

 .األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي
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دراسـة  :  صناعة المعلومات في المملكة العربية السعودية      -1997، اللطيف العرفج، خالد عبد   §
 ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،  رسالة دكتوراه  .تحليلية لقضايا وخيارات السياسة الوطنية للمعلومات     

 .المملكة العربية السعودية، الرياض

ألكاديمية في   دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية ا        -2011، سمر محمد خليل  ، العلول §
 .فلسطين، غزة، جامعة األزهر، رسالة ماجستير. الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

أثر الثورة التكنولوجية المعاصرة على تقييم برامج  -2009، محمد بن أحمد بن محمد، الفزاري §
وراه رسالة دكت. نموذج وزارات التربية والتعليم بسلطنة عمان: وسياسات إدارة الموارد البشرية

 .سوريا، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، غير منشورة
  الدوريات واألبحاث 

 مجلة مقاربات للدراسات النظريـة      . أين العرب من مجتمع المعرفة     -.ت.د، كريم، أبو حالوة  §
ــوق المدنيــة  ــاريخ     ،والحق ــم اســترجاعها فــي ت   مــن2007 مــارس، 25ت

htm .-10mo/com.mokarabat.www://http. 

تقييم مستوى ممارسة التخطيط االستراتيجي في  -2005، لؤي محمد، صالحية، جمال، أبو دولة §
 المجلـة   .دراسة مقارنة بين منظمات القطاعين العام والخاص األردنية       . إدارة الموارد البشرية  

 . 1ع ، 25مج ، العربية لإلدارة

مجلـة  .  نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة في الجامعة األردنية العامة         -2006، أحمد، بدح §
 .132-89ص ، 46ع ، اتحاد الجامعات العربية

 واقع دور الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفـة          -2011، احمد، زياد وعوض ، بركات §
 .فلسطين، الضفة الغربية. من وجهة نظر عينة من أعضاء التدريس فيها

.  اقتصاد المعرفة والدور المحوري لالبتكار والتغيير التكنولوجي       -2002، محمد رءوف ، حامد §
  . 158مجلة المديـر العـربي، ع 

 مجلة مكتبة الملـك فهـد   .المعلومات صاد المعرفة في مجتمعاقت -2004، محي الدين، حسانة §
  .2 ، ع9 مج الوطنية ،

األدوار الجديدة لمؤسسات التعلم فـي الـوطن          -2007، عبد اللطيف حسين حيدر   ، الحكيمي §
 .الجمهورية اليمنية، محاضرة ألقيت بجامعة تعز. العربي في ظل مجتمع المعرفة

  القـوى  إعـداد  من الجامعة وظيفة في والتحول العولمة -2006، راكان بنت مشاعل الخماش، §
 مجلـة ".المكرمـة  بمكة القرى أم جامعة على تطبيقية دراسة" البشرية الموارد تنمية إلى العاملة

  . 100العدد  العربي، الخليج رسالة
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 .المملكة العربية السعودية نموذجـاً    :  المعلومات في العالم العربي    -2008، سالم محمد ، السالم §
 . 1، ع14مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج 

مجلـة مكتبـة    .  صناعة المعلومات دراسة في المفهوم والنشأة والتطوير       -2005، سالم، السالم §
 .1ع ، 11مج ، الملك فهد الوطنية

 .8س ، 33ع .أحوال المعرفة:  االقتصاد القائم على المعرفة-2004، زاهر محمد، سعيد §

 ، دبـي  ،مركز الخلـيج لألبحـاث    .  البعد االستراتيجي للمعرفة   -2004 ،سلمان رشيد ، سلمان §
 .اإلمارات العربية المتحدة

 .2ع ، 3000مجلة العربية .  المعلومات والتنمية االقتصادية-2001، بشار، عباس §

. االنتقائيـة  البشرية والتنمية الحديثة  التقنية-2003، عثمان حسن، وعثمان، نادية جبر، اهللا عبد §
 .اإلسكندرية، مصر ، 31 العدد ، 9 مج العربية، التربية مستقبل مجلة

أسس مجتمع المعلومات وركائز اإلستراتيجية العربية فـي         -1999، عبد الهادي، محمد فتحي      §
 .3، ع 4مج . دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات. ظل عالم متغير

 .الجزائر، جامعة تبسة. تالمفهوم والتحديا: اقتصاديات المعلومات -2011، عادل، غزال §

جامعـة  .  التجربة الفلسطينية األولى في تقويم التعليم الجامعي الفلسطيني        -2004، سمير، كاتبة §
 .رام اهللا، القدس المفتوحة

: غـزة  وقطاع الغربية الضفة في البرمجيات  صناعة -2002، نصر وعطياني، باسم مكحول، §
 .فلسطين اهللا، رام ،)ماس (ديةاالقتصا السياسات أبحاث معهد .واآلفاق الواقع

 مجلـة المكتبـات     . العرب أمام تحديات مجتمع المعلومـات      -1998، الهوش، أبو بكر محمود    §
  .63 – 46ص ،  2، ع 19 س ،والمعلومات العربية

  تقاريرال
قياس مجتمع المعلومـات، تكنولوجيـا       : 2009، االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية     §

 .69 - 10:تصاالت مؤشر التنمية، جنيفالمعلومات واال

 االتصاالت وزارة، فلسطين والبريد في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الوطنية اإلستراتيجية §

 .  2011-2013،المعلومات وتكنولوجيا

                                                                                      .                                                          2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة  §
 .2011، 2009، 2008، 2007 ،2002 ،2001  للجامعة اإلسالمية،ةالسنويارير التق §

 وإحصاءات، قضايا :فلسطين في والرجل المرأة- 2010 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز §

 .ينفلسط – اهللا رام 
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 .2011 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز §
 .األردن، عمان، دار الكرمل، 100ع . صامد االقتصادي-1995، التعليم العالي، مؤسسة صامد §

 /2010، الدليل اإلحصائي لمؤسسات التعليم العالي الفلـسطيني      ، ة والتعليم العالي  يوزارة الترب  §
2011. 

  المؤتمرات  
وعالقتها بتنمية وتطـوير     ة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   صناع -2005، إبراهيم، بختي §

 .جامعة ورقلة، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات. األداء

كليـة  .  تطوير التعليم ودوره في بناء اقتصاد المعرفـة        -2009، محمد سيد أبو السعود   ، جمعة §
مقترح بحث مقدم  للمـؤتمر الـدولي األول للـتعلم            .ئفجامعة الطا ، العلوم المالية واإلدارية  

 .المملكة العربية السعودية، صناعة التعلم للمستقبل، الرياض: اإللكتروني والتعلم عن بعد

 عمليـة  تسهل التي واالستراتيجيات الوطنية التنمية -2007، حنين محمد جمال حافظ، حميض §

جامعـة  ، ة عمل لمؤتمر اقتصاديات المعرفـة ورق. فلسطين في المعرفي االقتصاد نحو االنتقال
 .فلسطين، نابلس، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، النجاح الوطنية

 دور الجامعات العربية في بناء مجتمع المعرفـة فـي ضـوء             -2008، صباح حسن ، الزبيدي §
هاب مؤتمر جامعة الحسين بن طالل الدولي تحت شعار اإلر .دراسة نقدية. اإلرهاب المعلوماتي
 .في العصر الرقمي

بحث مقدم إلى المـؤتمر     .  الجامعة ودورها في بناء مجتمع المعرفة      -2007، سالم حميد ، سالم §
 .أربيل، العالمي للتعليم العالي في العراق

 الـسنوي  للمؤتمر مقدمة ورقة .الجديد االقتصاد في التنمية موجهات -2005، محمد، العال عبد §

 .عمان، مسقط – مانيةالع االقتصادية للجمعية األول

 .30/4/2007 ،فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية االقتصاد، مؤتمر اقتصاديات المعرفة §

 - 15 13( للقمة العالمية لمجتمـع المعلومـات    المحيط الهادئ–المؤتمر اإلقليمي لمنطقة آسيا §
 .اليابان، طوكيو، )2003يناير

 .1997باريس ، دة للتربية والعلم والثقافةالمؤتمر العام لمنظمة األمم المتح، اليونسكو §
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  ياتد والمنتالملتقيات

 .الفرص والتحديات:  االندماج في اقتصاد المعرفة-2004  فيصل،،طيبة  بو و قويدر،طالب بو §
 الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البـشرية،            

 . الجزائرجامعة ورقلة،

 الميزة لبناء كأداة التكنولوجية  اليقظة-2007،  فيروز،وشين  سوالف،و رحالطيب ال، يداود §
 ورقة عمل قُدمت إلى الملتقى الدولي الثاني حول المعرفة في ظل .االقتصادية للمؤسسة التنافسية

االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين الميزة التنافسية فـي الـدول العربيـة، كليـة العلـوم                 
 .الشلف، الجزائر علي صادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بواالقت

 االقتصاد المعرفي كآلية لتفعيل اإلبداع التكنولوجي في -2011، سارة، أحمد و حليمي، طرطار §
 فـي  التنظيمـي  اإلبداع والتغيير : ورقة عمل مقدمة إلى الملتقــى الدولي     . منظمات األعمال 

 .الجزائر، البليدة، دحلب سعد جامعة، ودولية وطنية تجارب وتحليل دراسة-الحديثة المنظمات

 العـالم  التقانـات وتحـديات   ظـل  في البشرية الموارد  تأهيل-2004، عبد اللطيف، عزاوي §
 المعرفـة  اقتـصاد  في االندماج وفرص البشرية التنمية حول الملتقى الدولي. الجديد االقتصادي

  .الجزائر، جامعة ورقلة، القتصاديةا والعلوم الحقوق كلية، البشرية والكفاءات

ورقة عمل مقدمـة    . المعرفة واقتصاد واالتصال المعلومات  تكنولوجيا -2007، عبد اهللا ، قلش §
 المزايـا  تكـوين  في ومساهمتها الرقمي االقتصاد ظل في المعرفة: الدولي العلمي لدى الملتقى 

ـ ، شلف بوعلي بن حسيبة جامعة، العربية للبلدان التنافسية  وعلـوم  االقتـصادية  العلـوم  ةكلي
 . الجزائر، والتسيير

ورقة مقدمة  . المفهوم والبنية ومقومات تطورها   :  صناعة المحتوى  -2006، لبيب شائف ، محمد §
 . اليمن-JITCOM-2006إلى منتدى تقنية المعلومات واالتصاالت الخامس 

 والكفـاءات  المعرفـة  اقتـصاد  في االندماج وفرص البشرية التنمية حول األول الدولي الملتقى §

 .ورقلة جامعة االقتصادية، والعلوم الحقوق كلية ، 2004 مارس 10، 9البشرية، يومي 
  والندوات ورش العمل

 -29من  ". وحدة الجودة في الجامعة االسالمية    "  مشروع التعليم الثالث   -2005، حاتم، العايدي §
 .فلسطين، أريحا، يوليو30
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 ورقة عمل مقدمة إلي ندوة تطوير قطاع المعلومات         -2010، محمد الفاتح عبد الوهاب   ، العتيبي §
الصناعية في الدول العربية، تحت شعار أحداث تكنولوجيا المعلومات وآثارها علـى تطـوير              

 .المنتجات الصناعية العربية

دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القـدرات التنافـسية للمـرأة            -2009، ماهر حسن ، المحروق §
منظمة ، "تنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية "القوميةورشة العمل . العربية
 .الجمهورية العربية السورية، دمشق، العربية العمل
  المقابالت

بتاريخ ، غزة،  الجامعة اإلسالمية-مساعد مدير دائرة شئون الموظفين، إياد الزطمة. مقابلة مع أ §
 . صباحا11ً الساعة 7/1/2012

بتـاريخ  ، غـزة ،  الجامعـة اإلسـالمية    -مدير المكتبة المركزيـة   ، عوني المقيد . ع أ مقابلة م  §
 . صباحا11ً الساعة 13/2/2012

بتـاريخ   غـزة،   الجامعة اإلسـالمية،   -مدير دائرة الجودة اإلدارية    حاتم العايدي، . د مع مقابلة §
 . ظهرا12ً الساعة 5/2/2012

 13/2/2012بتاريخ  غزة،  الجامعة اإلسالمية،- مدير دائرة الجودة سناء أبو دقة،. د مع مقابلة §
 . ظهرا12ًالساعة 

 الجامعـة   -مساعد مدير دائرة البرمجيات والنـشر اإللكترونـي       ، منير المصري . مقابلة مع م   §
 . ظهرا1:30ً الساعة 13/2/2012بتاريخ ، غزة، اإلسالمية

  االلكترونيةمواقع ال

  . السلكية والالسلكيةالدولي لالتصاالتاالتحاد  §
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  .في صورتها األوليةاالستبانة : )2(ملحق رقم
 الرحيم الرمحن ا بسم

    غزة - اإلسالمية الجامعة
    العليا الدراسات عمادة
    التجارة كلية
      األعمال إدارة قسم

  االستبانة

 .مالمحتر...................................................................../الدكتور
 ،،،، هوبركات اهللا ورحمة ميكلع مالسال
ة في صناعة المعلومات فـي ظـل اقتـصاد     دور إدارة الموارد البشري"حول  بدراسة الباحثة تقوم

 علـى  الحصول لمتطلبات استكماالً وذلك ،غزة-دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية "المعرفة 
 .بغزة اإلسالمية بالجامعة األعمال إدارة في الماجستير درجة

، رئيـسية لقد أعدت الباحثة إستبانة أولية كأداة رئيسية للدراسة والتي تتكون من خمسة محـاور               و
 نأ الباحثة يسر واختصاص، خبرة أهل كونكم ،الالمج ذاه في معرفة األكثر بأنكم العميق وإليماننا

 .لهاحو مومقترحاتك ممالحظاتك نوتضمي مئكاآر بداءإل االستبانة ذهه مأيديك نبي تضع

  التقدير،،، و االحرتام فائق تقبلوا و

  إشراف
  وسيم الهابيل.د

  الباحثة

   نداء النجار
  :الحظةم

  .مرفق بآخر االستبانة مشكلة الدراسة والمتغيرات والفرضيات
  تعاونكم حسن شاكرين
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 البيانات الشخصية والوظيفية:أوالً

 :في المربع المناسب) ×(ضع إشارة 

  :الجنس  1
  أنثى □                ذكر  □  
  :العمر  2

   سنة40 أقل من – 30من  □      سنة30أقل من  □  

   سنة فأكثر50 □      سنة50 ن أقل م- 40من  □  

  : المؤهل العلمي 3

  بكالوريوس □      فما دوندبلوم □  

  دكتوراه □     ماجستير □  

  :عدد سنوات الخبرة  4

   سنوات10 أقل من - 5من  □      سنوات5أقل من  □  

   سنة فأكثر15 □     سنة 15 أقل من - 10ن  م□  

  :المسمى الوظيفي  5

   إداري□   مدير□     قسم  رئيس□  

  ................حدد.  غير ذلك□      أكاديمي□    عميد□  

  : الوظيفة فئة  6

   أكاديمي إداري□   إداري                 □   أكاديمي□  
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 الفقرات: ثانياًً

 (10) من اإلجابة اقتربت كلمامع العلم أنه  لكل فقرة من الفقرات التالية )10-1(المناسبة من  الدرجة وضع يرجى  
 -:دل ذلك على عدم الموافقة التامة على الفقرة) 1(وكلما اقتربت الدرجة من ، الفقرة على التامة الموافقة على ذلك دل

  وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية: أوالً

  الفقـــرة  م
االستجـابـة 

  )10 - 1من (

    .البشرية الموارد إدارة بوظائف صةالخا األنظمة تحدد تنفيذية لوائح تهتم الجامعة بتطبيق 1

   .العاملين قبل من واالستفسار عنها اللوائح على الحصول يسهل 2
   .ديناميكيةاألعمال ال بيئة التي تتطلبها مرونةالبشرية بال الموارد إدارة سياسات وخطط تتصف 3
    . في الجامعةاألنشطة كافة البشرية الموارد إدارة سياسات وخطط تغطي 4
    .الوظيفي للوظائف التحليل تنظم عملية واضحة إدارية سياسات الجامعة داخل ديوج 5

6 
 لـشغل  اإلداريـة والفنيـة   الكفاءات أفضل اختيار المتبعة البشرية الموارد إدارة تحقق سياسات

    .الوظائف

7 
 االحتياجـات  وتحديـد  للموارد البـشرية  تخطيط المتبعة البشرية الموارد إدارة تحقق سياسات

    العاملين من ستقبليةالم

    .تعمل إدارة الموارد البشرية على تأهيل العاملين من خالل التعليم والتدريب 8
    .تعمل إدارة الموارد البشرية على تطوير أداء العاملين من خالل تقييم أدائهم 9
   المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات:ثانياً
    على تصحيح األخطاء الناتجة من إنجاز المهام حال حدوثهاتوجد قدرة للمورد البشري  10
    توجد قدرة للمورد البشري على التكيف في العمل عند حدوث حاالت طارئة 11
    يستطيع المورد البشري بناء عالقات تعاون وتواصل مع اآلخرين من أجل إنجاز المهام 12
    زة  في أعماله المنجتوظيف اإلبداعيعمل المورد البشري على  13
     فريقضمنالعمل يمتلك المورد البشري روح  14
    للمورد البشري القدرة على تطوير العمل  يتوفر 15
    الخدمات مختلف للتعامل مع   الخبرة اإلدارية والتكنولوجيةالمورد البشرييمتلك  16
    التعامل مع كم كبير من المعارف والمعلوماتيستطيع المورد البشري  17
    بدور فعال في العمل يتعدى إتباع تعليمات محددة سلفاًي يقوم المورد البشر 18
  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي: ثالثاً
    . يتواجد في الجامعة مختبرات حاسوب بمواصفات ممتازة وبأعداد تتناسب مع أعداد الطلبة 19
    .اصفات عالية الجودةيتواجد في الجامعة أجهزة حاسوب شخصية ومحمولة بمو 20
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21 
أجهزة عرض البروجكتـر     ، الماسحات الضوئية ، الطابعات: يتواجد في الجامعة أجهزة تقنية مثل     

    .بمواصفات عالية الجودة

    . بأعداد مناسبةUPSيتواجد في الجامعة وحدات إمداد بالطاقة  22
    .قسام المختلفةواأل الفروع و للوحدات ومتاحة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات متكاملة 23

24 
و  المودم واألقمـار الـصناعية   مختلفة وحديثة مثل     أدوات وأجهزة اتصاالت     يتواجد في الجامعة  
     .الكابالت المحورية

     .الداخلي للجامعة النظام لخدمة وفعالة حديثة اتصاالت شبكة تتوافر 25
    . علم تكنولوجيا المعلوماتتمتلك الجامعة من الكفاءات البشرية ما يمكنها من مواكبة كل جديد في 26
  جودة الخدمات المقدمة: رابعاً

27 
 يتوافـق  بمـا  الخدمات جودة تحسين الجامعة على في المستخدمة المعلومات تكنولوجيا تساعد

    .المستفيدين ورغبات

     .تجري الجامعة تقييماً ذاتياً دورياً لبرامجها 28
    .لمختلف التخصصاتتوفر المكتبة المركزية قواعد بيانات الكترونية  29
    . طوال الوقتاإللكترونية  المعلومات قواعد إلى تمكن حوسبة المكتبة المركزية من الوصول 30
     .للعاملين الكترونية تدريبية الجامعة برامج توفر 31
    .الويب عبر التفاعلية المرئية المؤتمرات الجامعة خدمة توفر 32
    .ة االلكتروني مع أعداد المستفيدينتتناسب الخدمات التي يقدمها موقع الجامع 33
    .الجامعات األخرى في المنافسون يقدمه عما خدماتها المقدمة تميز على الجامعة إدارة تعمل 34

  اإلبداع والتطوير: خامساً
    .والتطوير اإلبداع تأمين فرص على الجامعة في العمل المتبع نظام يساعد 35

36 
 رغبـات  المقدمة لتلبيـة  الخدمات وتنويع تطوير سرعة على الجامعة في المستخدم النظام يعمل

    .والجدد الحاليين المستفيدين

    .تُحدث الصفحات االلكترونية ألفراد الهيئة التدريسية باستمرار وبصورة متتابعة 37
    .تشجع إدارة الجامعة عملية البحث العلمي من خالل الجوائز العلمية المقدمة لألكاديميين والطلبة 38

39 
دارة الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية من المشاركة بـأوراق عمـل فـي المـؤتمرات               تشجع إ 

    .واللقاءات العلمية على المستويين العربي والدولي

    .توجد عالقة تعاون مشتركة بين مكتبة الجامعة المركزية والمكتبات العالمية األخرى 40

41 
عالقـات التواصـل مـع الجامعـات        يستفيد العاملون في الجامعة من خدمة االنترنت في بناء          

    .والمؤسسات األخرى

    .تهتم الجامعة ببناء قدرات العاملين من خالل تواصل عمليات التدريب والتطوير 42

  " تعاونكم  حسن شاكرين "
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  .في صورتها النهائية االستبانة: )3(ملحق رقم
 الرحيم الرمحن ا بسم

    غزة - اإلسالمية الجامعة
    العليا الدراسات عمادة
    التجارة كلية
      األعمال إدارة قسم

  

 ................ األخت / األخ حضرة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

 تعبئة استبانه لرسالة ماجستير: الموضوع

 دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات فـي ظـل اقتـصاد    "حول  بدراسة الباحثة تقوم
 درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً ذلك و ،غزة- حالة على الجامعة اإلسالميةدراسة "المعرفة 

 .بغزة اإلسالمية بالجامعة األعمال إدارة في الماجستير

 إلـى  للوصول مصدر خير وأنكم الجامعة، في القائم بالوضع معرفة األكثر بأنكم العميق وإليماننا
 أن أمل وكلنا هذه االستبانة لتعبئة إليكم توجهنا ،خبرة واختصاص أهل كونكم المطلوبة، المعلومات

 تعكـس  التي اإلجابة واختيار المرفقة االستبانة فقرات قراءة  يرجى.قبلكم من المطلق التعاون نجد
 إال تـستخدم  لـن  و تامة، بسرية ستعامل قبلكم من ستعبأ التي أن المعلومات علماًً. الفعلي الواقع

 .العلمي البحث ألغراض

  التقدير،،، و االحرتام فائق واتقبل و

  لباحثةا 
  نداء النجار   
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 البيانات الشخصية والوظيفية:أوالً

 :في المربع المناسب) ×(ضع إشارة 

  :الجنس 1
  أنثى □               ذكر  □  
  :العمر 2

   سنة40 أقل من – 30من  □     سنة30أقل من  □  
   سنة فأكثر50 □     سنة50  أقل من- 40من  □  
  :العلمي هلالمؤ 3

   بكالوريوس□     دبلوم فما دون□  
   دكتوراه□     ماجستير□  
  :الخبرة في الجامعة اإلسالمية سنوات عدد 4

   سنوات10 أقل من - 5من  □     سنوات5أقل من  □  

   سنة فأكثر15 □    سنة 15 أقل من - 10ن  م□  
  :المسمى الوظيفي 5

   أكاديمي□   عميد□     رئيس جامعة□  
   رئيس قسم□    ير  مد□  
  ...................حدد.  غير ذلك□      إداري□  
  :الدائرة التي تعمل بها 6

  الشئون اإلدارية   □     الشئون األكاديمية  □  
  ..................حدد.  غير ذلك□     دائرة الجودة□  
  :فئة الوظيفة 7

   أكاديمي إداري□   إداري                 □   أكاديمي□  
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العوامل التي تؤثر على دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعلومات في ظل اقتـصاد               : ثانياًً
 .المعرفة

 دل (10) من اإلجابة اقتربت كلمامع العلم أنه  لكل فقرة من الفقرات التالية )10-1(المناسبة من  الدرجة وضع يرجى

 -:دل ذلك على عدم الموافقة التامة على الفقرة) 1(درجة من وكلما اقتربت ال، الفقرة على التامة الموافقة على ذلك

  وجود سياسات وخطط واضحة إلدارة الموارد البشرية: أوالً  م
ــتجابة  االسـ

  )10 -1من (

    .البشرية الموارد إدارة بوظائف الخاصة األنظمة تحدد تنفيذية لوائح تهتم الجامعة بتطبيق 1
   .العاملين قبل من عنهاواالستفسار  اللوائح على الحصول يسهل 2
   .ديناميكيةاألعمال ال بيئة التي تتطلبها مرونةالبشرية بال الموارد إدارة سياسات وخطط تتصف 3
    . في الجامعةاألنشطة كافة البشرية الموارد إدارة سياسات وخطط تغطي 4
    .الوظيفي للوظائف التحليل تنظم عملية واضحة إدارية سياسات الجامعة داخل يوجد 5
    .الوظائف لشغل اإلدارية والفنية الكفاءات أفضل اختيار المتبعة البشرية الموارد إدارة تحقق سياسات 6

7 
 من المستقبلية االحتياجات وتحديد للموارد البشرية تخطيط المتبعة البشرية الموارد إدارة تحقق سياسات

  العاملين
  

    . خالل التعليم والتدريبتعمل إدارة الموارد البشرية على تأهيل العاملين من 8
    .تعمل إدارة الموارد البشرية على تطوير أداء العاملين من خالل تقييم أدائهم 9

  المهارات األساسية للمورد البشري في عصر المعلومات: ثانياً
    .يمتلك العاملون في الجامعة القدرة على التفكير الناقد 10
    .  غير تقليدية يصعب تحديدها بسهولةمعالجة مشكالتيمتلك العاملون القدرة على  11
    .يمتلك العاملون قدرات إبداعية تقدر على خلق معرفة جديدة 12
    . يستطيع العاملون بناء عالقات تعاون وتواصل مع اآلخرين 13
    .التعامل مع كم كبير من المعارف والمعلوماتيستطيع العاملون  14
    .بالمعرفة والمعلومات الخاصة االلكترونية دواتلأل الفعال رات االستخداممهايمتلك العاملون  15
    .االستعداد لتغيير المهنة إذا اقتضت الضرورة ذلكالعاملون يمتلك  16
    .توجد للعاملين قدرة على التكيف في العمل عند حدوث حاالت طارئة 17
  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحول لالقتصاد المعرفي: ثالثاً

ذلك االقتصاد المبني أساساً على إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور             باالقتصاد المعرفي    يقصد: مالحظة
  .وتحصيل الثروات والعمالة عبر القطاعات االقتصادية كافة

    . يتواجد في الجامعة مختبرات حاسوب بمواصفات ممتازة وبأعداد تتناسب مع أعداد الطلبة 18
    .عة أجهزة حاسوب شخصية ومحمولة بمواصفات عالية الجودةيتواجد في الجام 19
  أجهـزة عـرض البروجكتـر       ، الماسحات الـضوئية  ، الطابعات: يتواجد في الجامعة أجهزة تقنية مثل      20
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  .بمواصفات عالية الجودة
    . بأعداد مناسبةUPSيتواجد في الجامعة وحدات إمداد بالطاقة  21
    .واألقسام المختلفة الفروع و للوحدات ومتاحة ملةتمتلك الجامعة قاعدة بيانات متكا 22

23 
و الكابالت   المودم واألقمار الصناعية  مختلفة وحديثة مثل     أدوات وأجهزة اتصاالت     يتواجد في الجامعة  

   .المحورية
  

     .الداخلي للجامعة النظام لخدمة وفعالة حديثة اتصاالت شبكة تتوافر 24
    .ة ما يمكنها من مواكبة كل جديد في علم تكنولوجيا المعلوماتتمتلك الجامعة من الكفاءات البشري 25
  جودة الخدمات المقدمة: رابعاً

26 
 ورغبـات  يتوافق بما الخدمات جودة تحسين الجامعة على في المستخدمة المعلومات تكنولوجيا تساعد

  .المستفيدين
  

     .تجري الجامعة تقييماً ذاتياً دورياً لبرامجها 27
    .المركزية قواعد بيانات الكترونية لمختلف التخصصاتتوفر المكتبة  28
    . طوال الوقتاإللكترونية  المعلومات قواعد إلى تمكن حوسبة المكتبة المركزية من الوصول 29
     .للعاملين الكترونية تدريبية الجامعة برامج توفر 30
    .الويب عبر التفاعلية المرئية المؤتمرات الجامعة خدمة توفر 31
    . الخدمات التي يقدمها موقع الجامعة االلكتروني مع أعداد المستفيدينتتناسب 32
    .الجامعات األخرى في المنافسون يقدمه عما خدماتها المقدمة تميز على الجامعة إدارة تعمل 33

  اإلبداع والتطوير: خامساً
    .والتطوير اإلبداع تأمين فرص على الجامعة في العمل المتبع نظام يساعد 34

35 
 المستفيدين رغبات المقدمة لتلبية الخدمات تنويع  و تطوير سرعة على الجامعة في المستخدم النظام يعمل

  .والجدد الحاليين
  

    .تُحدث الصفحات االلكترونية ألفراد الهيئة التدريسية باستمرار وبصورة متتابعة 36
    .ثية المقدمة لألكاديميين والطلبةتشجع إدارة الجامعة عملية البحث العلمي من خالل الجوائز العلمية البح 37

38 
تشجع إدارة الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية من المشاركة بأوراق عمل في المـؤتمرات واللقـاءات               

  .العلمية على المستويين العربي والدولي
  

    .توجد عالقة تعاون مشتركة بين مكتبة الجامعة المركزية والمكتبات العالمية األخرى 39

40 
املون في الجامعة من خدمة االنترنت في بناء عالقات التواصل مع الجامعات والمؤسـسات              يستفيد الع 
  .األخرى

  

    .تهتم الجامعة ببناء قدرات العاملين من خالل تواصل عمليات التدريب والتطوير 41
    .التي تخدم العمل الجديدة الطرق تجريب على العاملين تقوم الجامعة بتشجيع 42
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  علومات في الجامعة اإلسالميةصناعة الم: سادساً
توظيف التقنية في تقديم ، تطوير البرامج التقنية،  يقصد بصناعة المعلومات عملية إنشاء النظم وقواعد البيانات المختلفة :مالحظة

وبـرامج  ، والتطـوير ، تبني برامج البحوث  ، )بحيث تكون مستندة على الحاسب اآللي في إعدادها       (خدمات المعلومات المتنوعة  
  .التعليم والتدريب

    .يوجد في الجامعة رؤية إستراتيجية واضحة حول تبني صناعة المعلومات 43
   .تتوافر في الجامعة مراكز بحثية متخصصة 44
    .تعمل إدارة الجامعة على دعم البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية في مختلف المجاالت 45
    .حجم الجيديقدر حجم إنتاج البحث العلمي في الجامعة بال 46
    .يسهل للمستفيدين من خدمات المكتبة المركزية الوصول لقواعد البيانات االلكترونية 47
   .تتناسب أعداد قواعد البيانات االلكترونية التي توفرها المكتبة المركزية مع أعداد المستفيدين لها 48
    .تمتلك الجامعة برامج محوسبة لخدمة مختلف األقسام والدوائر 49
    .باستمرار بتكنولوجيا المعلومات الخاصة والبرمجيات األجهزة تطوير و تحديث على العاملون يعمل 50
 

  

 " تعاونكم  حسن شاكرين "

 


