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  ملخص الدراسة

 

المعلومـات  االستثمار في تكنولوجيا    لعبه  الدراسة إلى معرفة الدور الذي ي     ه  هدفت هذ 
االستثمار في تكنولوجيـا    إلضافة إلى معرفة طبيعة وقوة العالقة بين        با، تطوير األداء المؤسسي  في  

الجامعات وذلك من خالل تطبيق الدراسة على       ، المعلومات بأبعاده األربعة وتطوير األداء المؤسسي     
وتكونت  ،التحليلي الوصفي المنهجلتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع و،  العاملة بقطاع غزةالفلسطينية

موظف من الموظفين ذوي المناصب اإلدارية في الجامعات الفلـسطينية،          ) 294(من   عينة الدراسة 
، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسية لجمع       العشوائية الطبقية م بطريقة العينة    تم اختياره حيث  
الدراسـة باسـتخدام    فرضـيات  واختبار الالزمة اإلحصائية إجراء التحليالت، ومن ثم تم البيانات
  .SPSSمج التحليل اإلحصائي برنا

يـسهم االسـتثمار فـي تكنولوجيـا         :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها       
 انجـاز    وكفـاءة  سرعةعمل على   ، كما وي  المعلومات في تحسين نوعية القرار وتسهل مهام المدير       

تخفيف عـبء    كذلك، و تحسين فاعلية عناصر الرقابة والمتابعة والشفافية     ، باإلضافة إلى    المعامالت
وجود عالقة  ، وكما كشفت الدراسة عن      تبسيط إجراءات العمل   من خالل    موظفي الجامعة عن  العمل  

بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات بأبعـاده        )a=0.05(عند مستوى داللة    ذات داللة إحصائية    
  .طاع غزةاألربعة وبين تطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في ق

العمل علـى تطـوير البرمجيـات        :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها        
عة  االتصال مع الطلبـة ومـن ثـم سـر          المستخدمة في الجامعات بحيث تعمل على تسهيل عملية       

تـوفير أسـس جيـدة    كبـر ل تخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل أاس، و االستجابة لرغباتهم وتوقعاتهم  
م يتقـد متخصصة تعمـل علـى      تشكيل فرق عمل    ، و في الجامعة والمالية  د البشرية   لتخطيط الموار 

،  لتكنولوجيا المعلومات  المدىخطة طويلة   ، والعمل على إعداد     قتراحات لتطوير العمل بشكل دائم    اال
االهتمـام بتـدريب    ، باإلضافة إلـى     تحدد فيها األهداف المرجوة من استخدام تكنولوجيا المعلومات       

 أداء المهـام واألعمـال      فـي ها  اتى كيفية االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واستخدام      العاملين عل 
  .المكلفين بها
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Abstract  
The Role of Information Technology Investment in Organizational 

Performance in the Palestinian Higher Education Organizations 
"An Empirical Study on Universities in Gaza Strip" 

 

This study aimed to identify the role of information technology 
investment in organizational performance, in addition to know the nature and 
the strength of the relationship between the information technology 
investment with it's four diminutions and the organizational performance, by 
applying the study on the Palestinian universities operating in the Gaza Strip.  

The descriptive analytical approach was used to achieve the objectives 
of the study, and the study sample consist of (294) employees from the staff 
with managerial positions in Palestinian universities operating in the Gaza 
Strip, who have  been selected on the basis of stratified random sample. The 
questionnaire was used as main tool to collect data, The researcher conducted 
the needed statistical analysis and tested the study hypotheses, by using SPSS 
for data analysis and interpretation. 

The study concluded with the following results: information technology 
investment contributes in improving the quality of decision and facilitate the 
tasks of the Manager, And it also working on rapid and efficiency of the 
completion of transactions, as well as to improve the effectiveness of the 
elements of control, monitoring and transparency, and reducing the workload 
on the university employees through the simplification of work procedures. 
The study also revealed the existence of a statistically significant relationship 
at the significance level of (a=0.05) between the information technology 
investment with it's four diminutions and the organizational performance on 
the Palestinian universities operating in the Gaza Strip. 

The main recommendations of the study: working on the development 
of software used in the universities to facilitate communication with the 
students and then the rapid of response to their desires and expectations, using 
information technology larger to provide a good basis for the planning of 
human and financial resources at the university, Forming specialized teams 
working on proposals for the development of work permanently,  working on 
preparing a long-term plan for information technology determines the desired 
goals of the use of information technology, in addition make attention to 
training employees on how to take advantage of information technology and 
their uses in the performance of tasks and work assigned to them. 
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 داءـاإله
  
  

  وتعطرت روحي بكمال وصفه ورسمه  ،من تزين اسمي بجمال حروف اسمه إلى

  األعلىرفيقه في الفردوس  يكون شفيعي يوم القيامة وان أكون إلى من أرجو أن

  )صلى اهللا عليه وسلم(  محمدنبينا وحبيبنا
  

  زنبق ناعم ابيضبها في قلبي  من غرست حإلى

  بهرأو أزهر جاء ربيع العمر إذاحتى 

  أمي الغالية ... مقبال ومتبركاًيديك أتواضع بين 
  

  إلى من سقى في نفسي بعرق جبينه الطاهر معنى الرجولة والوفاء

أبي الغالي ... لى قلبيإ يا أحب رجل إليك  
  

  زوجتي الوفية ... إلى لهفة الشوق وعنفوان الحب ونبض الحياة 
  

   ابني وابنتي... عنواني للمستقبل إلى
  

  إخوتي وأخواتي  ... كانوا يضيئون لي الطريق ويساندونيإلى من
  

  ... بكل وجداني من أحبوني وأحببتهم كِلإلى
   

  جبلت عروقي بطيب ثراها وتلونت حياتي بلون رايتها من إلى

  فلسطين الحرة... إلى من حملتني وتحملتني 
  

  شهدائنا األبرار... إلى من عزفوا بدمائهم لحن البطولة والكبرياء 

  أسرانا األحرار... ى تلك األسود الرابضة خلف القضبان إل
 

   في الجامعة اإلسالمية وزمالئيإليكم يا أساتذتي

  

  .....أهدي ثمرة جهدي 
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  شكر وتقدير
  

 لـئن (م كتابه الكـري  في انزل والذي النعم علينا تتم بشكره الذي الوهاب، المعطي هللا الحمد  

 اهللا أشكر. والتسليمة الصال أفضل محمد سيدنا البشير الهادي ىعل والسالم والصالة ،)ألزيدنكم شكرتم

  .الدراسة هذه إتمام على وأعانني وفقني الذي وتعالي سبحانه
 /الدكتور الفاضل ألستاذي وتقديري ووالئي شكري بخالص أتقدم أن شكره بعد لي يطيب كما 

 وصـبره،  ووقته وعلمه حهبنص علي يبخل لم الذي الرسالة على المشرف رشدي عبد اللطيف وادي

   . إلى النورالرسالة هذه إخراج تم أن إلى التوجيهات من الكثير لي قدم والذي
 يوسف عاشـور  /لدكتورا  للسادة أعضاء لجنة المناقشةالشكر بخالص أتقدم أن يسرني كما  
  . على تكرمهم بالموافقة على مناقشتي في هذه الدراسةسامي أبو ناصر/ والدكتور
ـ  هـذه  إنجاح وإتمـام  على وساعد ساهم من لكل والعرفان الشكر بجزيل دموأتق كما   ة الدراس
/  والمهنـدس فرج اهللاموسى محمد / الدكتورو فرج اهللا  موسىعبد الكريم/الدكتور بالذكر وأخص

فـي  كل زمالئـي وأسـاتذتي      واشكر  . على مساعدتهم الجليلة والقيمة    عبد الرحيم موسى فرج اهللا    
  .الجامعة اإلسالمية

ا بهـذ ي وتمنحن األولى الجامعية  الدرجةمنحتني التي اإلسالمية للجامعة بشكري أتقدم وكذلك  
 . اهللا شاء إن الثانية العلمية الدرجة

م الكـري  لوجهـك  خالـصاً  هذا عملي يكون وأن والفالح، السداد أسألك إني اللهم الختام وفي  
  .القيامة يوم حسناتنا ميزان وفي المية،واإلس العربية وأمتنا فلسطين بلدنا شأن لرفعة ومسخراً

  

  الباحث
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  قائمة المحتويات

الصفحة#  الموضوع

  أ  صفحة العنوان 
  ب  آية قرآنية 

  ت  ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ث  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية 

  ج  اإلهداء 
  ح  شكر وتقدير 
  خ  قائمة المحتويات 
 ذ  قائمة الجداول 
 ز  شكال والرسوم البيانيةقائمة األ 
 ز قائمة المالحق 

 اإلطار العام للدراسة/ الفصل األول
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  6  متغيرات الدراسة 
  6  حدود الدراسة 
 8 الدراسات السابقة 

  في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسيدور االستثمار / الفصل الثاني

  23  تمهيد

  24   في تكنولوجيا المعلوماتستثماراال: المبحث األول
  24  تمهيد  
  25  مفهوم تكنولوجيا المعلومات 
  26  مكونات تكنولوجيا المعلومات 
  29  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
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  49  متطلبات تطوير األداء المؤسسي 
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  63  دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي: المبحث الثالث
  63  تمهيد 
  64  ثر تكنولوجيا المعلومات على األبعاد التنظيمية والوظيفيةأ 
  65  ت على أداء العاملينتكنولوجيا المعلوماثر أ 
  67  تكنولوجيا المعلومات على األداء المالي للمنظمةثر أ 
  68  تكنولوجيا المعلومات على جودة الخدمات المقدمةثر أ 
  69 أثر تكنولوجيا المعلومات على األنشطة والعمليات 

  71  الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة: المبحث الرابع
  71  الميةالجامعة اإلس 
  79  جامعة األقصى 
  84  جامعة األزهر 
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  : الدراسةمقدمة
لقد شهد العالم في السنوات األخيرة تطورات سريعة وغير مسبوقة في كافة منـاحي                

الحياة لعل من ابرز هذه التطورات التي قد ميزت وقتنا الحالي، هي الديناميكية التي عرفهـا                
ي خاصة تلك المتعلقة بمعالجة المعلومـات وبثهـا، أو االعتمـاد المتزايـد              المجال التكنولوج 

  .والمكثف نحو استغاللها وتوظيفها بقوة قي معظم األنشطة التي تقوم بها المؤسسة
 التكنولوجي المتسارع الذي نعيشه اليوم مـا يملـي علـى            التطوروبات في ظل هذا     

 اسـتخدام تكنولوجيـا     ،ى وجه الخصوص  ؤسسات التعليم العالي عل    وم ،المؤسسات بشكل عام  
ـ        لقيادة وذلك   ،المعلومات في كافة األعمال     ه دول العـالم المتقـدم      التطـور الـذي تزخـر ب

حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات المتقدمة تؤثر بشكل كبير على عمـل           . )2011الحناوي،(
أت، فقد كـان لهـا   ولها دور كبير في تحقيق األهداف التي من اجلها أنش         كما  هذه المؤسسات،   

إنتاجية المؤسسة، وتوليد فـرص عمـل،       : تأثير ايجابي على المؤسسات من عدة نواحي منها       
 فال  ، باإلضافة إلى تشكيل قواعد العمل     ،منتجاترد البشرية، وتطوير وتسويق ال    وتطوير الموا 

ـ       وجيا  يوجد جانب من جوانب العمل لم يتأثر بتكنول        ا المعلومات، لذا فقـد أصـبحت تكنولوجي
المعلومات جزءاً أساسيا من مقومات نجاح أي منظمة، حيث تسهم في تحسين عمليـات وأداء               

  .)2005 الجاسم، (جميع أنواع وأحجام المنظمات
  استراتيجياً مطلباًالي  من ناحية أخرى يعد تطوير األداء المؤسسي بمؤسسات التعليم الع         

ظل هذا التنـافس الملحـوظ إلعـداد         وخاصة في    ،للتنمية االقتصادية والثقافية في كل الدول     
 والذي يتماشى مع السياسات الوطنية الرامية إلى تحـسين          ،مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني   

 حيث يسهم ذلك في زيادة الثقـة        ، لضمان الحفاظ على الجودة بمستوى عالي      ،األداء وتطويره 
العمـل مـن جهـة      بين مؤسسات التعليم العالي والطالب وأولياء األمور من جهـة وسـوق             

  .)2009 الجعبري،(أخرى
  مؤخراً أ وذلك لما طر   ،وقتنا الحالي على قدر من األهمية     تطوير األداء في    ولقد أصبح   

 مما انعكس بـشكل واضـح علـى         ،من تطورات علمية وتكنولوجية أسرع بكثير من ذي قبل        
أعلـى فـي     والذي يتطلب مهارات متطورة ومستويات       ،النشاط العلمي والثقافي واالقتصادي   

 حتى يساير الخريج الجامعي متطلبات العصر ومقتـضيات سـوق العمـل             ؛األداء والقدرات 
 إضـافة   ، على مستويات ومهارات وقدرات متطورة ألقصى مدى        والتي تنافس دوماً   ،الراهنة

إلى أن سوق العمل حاليا سواء في القطاعين المهني أو التقني يمر بتحوالت مكنتـه لالنتقـال                 
 لذا أصبح من الضروري أن يتميـز الخـريج فـي            ،عبر أماكن كثيرة في العالم    بحرية أوسع   

 ، وبمؤهالت وقدرات معترف بها عالميـاً      ، بالقدرة التنافسية   الفلسطينية مؤسسات التعليم العالي  
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 تطـوير    أصبح لزامـاً   ،وفي وجود تلك األعداد الهائلة اآلخذة في الزيادة من طالب الجامعات          
  ).2010 ،يسلم وخضر(حسين فاعلية التدريس والتعليم الخدمات التعليمية وت

 رصد االتجاهات التكنولوجية الحديثة لتطوير      وسيحاول الباحث من خالل هذه الدراسة     
 من أهمها االستثمار في دعم القـرار، االتـصاالت،          األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية    

، ومحاولة معرفة تأثيرها على بعدي تطوير       الشئون اإلدارية والمالية، تقديم الخدمات التشغيلية     
وذلـك مـن خـالل      .  المؤسسي وهما التعلم والنمو المؤسسي، وكفاءة العمليات الداخلية        األداء

الجامعة اإلسالمية،  (تطبيق الدراسة على عينة من الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة            
 مـن دور فـي      للجامعاتلما  ، وذلك   )جامعة األقصى، جامعة القدس المفتوحة، جامعة األزهر      

 ،نها التعامل مع متطلبـات العـصر الحـالي بنجـاح          داد قوى بشرية عاملة ومدربة من شأ      إع
  .  في إحداث هذا التطورباإلضافة إلى معرفة مدى مساهمة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

  

  :الدراسةمشكلة 
أتاحـت  عصر الحالي، كما أنهـا    أهم المستجدات في ال   من   تكنولوجيا المعلومات    تعتبر

تعزيـز قـدراتها     ل فرصة كبيـرة   بما فيها مؤسسات التعليم العالي       لمنظمات األعمال المختلفة  
  .التنافسية وتحقيق أهدافها المرجوة

اإلجابة عن السؤال الرئيس    ياغة مشكلة الدراسة من خالل      وانطالقاً من ذلك يمكننا ص    
 الجامعات في   المؤسسي تطوير األداء    فيا المعلومات    تكنولوجي دور االستثمار في  ما  "التالي  

  " ؟  العاملة في قطاع غزةالفلسطينية
  

  :أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

 العاملة في    الفلسطينية الجامعاتعلومات في   مستوى االستثمار في تكنولوجيا الم    معرفة   .1
 .قطاع غزة

 العاملة في   الفلسطينية ير األداء المؤسسي في هذه الجامعات     تطومستوى   على   التعرف .2
 .قطاع غزة

في التعرف على دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي             .3
 . العاملة في قطاع غزة الفلسطينيةالجامعات

ثر العوامل الشخصية والوظيفيـة علـى االسـتثمار فـي تكنولوجيـا             التعرف على أ   .4
 .مات وتطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزةالمعلو

تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ممكن أن تساعد فـي تطـوير األداء               .5
 .المؤسسي، وتعزز من دور تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية
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  :أهمية الدراسة
الجامعـات، المجتمـع،     ة التي تعود على كل من     من خالل الفائد   أهمية الدراسة تظهر  

  :الباحثين والمهتمين
  

  :أهميتها للجامعات. أ

 تكنولوجيـا    االستثمار فـي   بدرجة مساهمة   الفلسطينية الجامعاتتزويد القائمين على     .1
 .المؤسسيالمعلومات في تطوير األداء 

مـستمدة مـن    تزويد القائمين على الجامعات الفلسطينية بتوصيات ومقترحات موثقة و         .2
 .الدراسة الميدانية تساعد في تطوير األداء المؤسسي وتحقيق الجامعات ألهدافها

 إجراءات فاعلة فـي تحقيـق االنـسجام بـين           اتخاذتحسين مقدرة إدارة الجامعة في       .3
 .ات واألهداف اإلستراتيجية باإلضافة إلى رسم السياسات الداخلية والخارجيةالعملي

بات الجامعات الفلسطينية دراسة تطبيقية متخصصة فـي        تضيف هذه الدراسة إلى مكت     .4
مجال تطوير األداء المؤسسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهـذا العمـل يثـري             

 .المكتبة بالبحوث التطبيقية
 
  :أهميتها للمجتمع. ب

، مما  ي الجامعات الفلسطينية   المؤسسي ف  األداء تسلط هذه الدراسة الضوء على تطوير        .1
 هالت تناسب سوق العمل مما يؤثر     ذوي قدرات ومؤ  ن  لمجتمع بخريجي  ا اءإثريسهم في   

 .إيجابا على المجتمع بأسره

  

  :أهميتها للباحثين والمهتمين. ت

قد تسهم هذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين للقيام بالعديد من الدراسات والبحوث في               .1
 .في الجامعات الفلسطينية باستخدام تكنولوجيا المعلومات المؤسسيمجال تطوير األداء 

االستثمار في تكنولوجيا المعلومات    موضوع   اهتمت ب  عدم وجود دراسات ميدانية كافية     .2
 .وعالقتها بتطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية على وجه الخصوص
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  : فرضيات الدراسة
  :ةحاول الباحث التحقق من صحة الفرضيات التاليتساؤالت الدراسة سيفي إطار 

  :الفرضية الرئيسية األولى

بين االستثمار في تكنولوجيا     )a=0.05(عند مستوى داللة    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية       
التعلم والنمـو المؤسـسي، كفـاءة        (المعلومات بأبعاده األربعة وبين تطوير األداء المؤسسي      

  . في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة)العمليات الداخلية
  :وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية

بـين اسـتثمار     )a=0.05(عند مـستوى داللـة      ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية        .1
التعلم والنمـو    (تكنولوجيا المعلومات في دعم القرارات، وبين تطوير األداء المؤسسي        

 .)المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية

بـين اسـتثمار     )a=0.05(عند مـستوى داللـة      ت داللة إحصائية    ال توجد عالقة ذا    .2
الـتعلم والنمـو     (تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت، وبين تطوير األداء المؤسسي       

 .)المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية

بـين اسـتثمار     )a=0.05(عند مـستوى داللـة      ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية        .3
 لشئون اإلدارية والمالية، وبـين تطـوير األداء المؤسـسي         تكنولوجيا المعلومات في ا   

  .)التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية(
بـين اسـتثمار     )a=0.05(عند مـستوى داللـة      ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية        .4

تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات التـشغيلية، وبـين تطـوير األداء             
  .)لتعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخليةا (المؤسسي

  

  :الفرضية الرئيسية الثانية

بين إجابات المبحوثين لدور     )a=0.05(عند مستوى داللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       
االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسـسي تعـزى للمتغيـرات التاليـة               

 في  الخدمة سنوات   ، الوظيفي الجامعة، نوع الوظيفة، المسمى    العمر،   ،ميالمؤهل العل الجنس،  (
  ).المسمى الوظيفي
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 :متغيرات الدراسة
  لوجيا المعلومات االستثمار في تكنو:المتغير المستقل

 .استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرارات 

 .استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت 

 .المعلومات في الشئون اإلدارية والماليةاستثمار تكنولوجيا  

 .استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية 

  األداء المؤسسي: المتغير التابع

 . المؤسسيوالتعلم والنم 

 .ةالعمليات الداخليكفاءة  

  
  :حدود الدراسة

 ،مكانيةوحدود   حدود بشرية،   موضوعية، و  لكل دراسة سواء علمية أو نظرية حدود      
  :حيث ستكون على النحو التالي.  حدود زمانيةوكذلك

 تكنولوجيـا   دور االسـتثمار فـي     الدراسة على تحديـد      اقتصرت :لموضوعياالحد   
  .المعلومات في تطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

 رؤساء األقـسام األكاديميـة     عمداء الكليات و    هذه الدراسة على   ركزت :الحد البشري  
، باإلضـافة إلـى رؤسـاء       ونـوابهم   اإلدارية  الدوائر ومدراء وكذلك رؤساء األقسام  
  . في الجامعات الفلسطينيةالوحدات والمراكز

محافظات الجامعات الفلسطينية العاملة في      تطبيق الدراسة على     اقتصر :المكانيالحد   
 جامعة األقصى، جامعة األزهر، جامعة      الجامعة اإلسالمية، (: وهي كالتالي قطاع غزة   

  ).القدس المفتوحة
تم جمع البيانات المتعلقـة بهـذه الدراسـة خـالل العـام الجـامعي                :يالحد الزمان  
 ).م2012/2013(
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  :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة
لقد تم االقتصار على تعريف واحد لكل متغير وفقاً لما تـضمنته أداة الدراسـة مـن                 

بغض النظر عن االختالف في وجهات النظر المتعلقة بتحديد مفاهيم هـذه الدراسـة              عناصر  
ومتغيراتها، على أن ذلك ال يعني إغفال تلك االختالفات والتناقضات في التعريفـات بـل إن                

ويترك الباحث مناقـشة وجهـات النظـر        . المقصود هو تحديد إطار البحث في هذه الجزئية       
وفي ما يلي التعريـف     . النظري لهذه الدراسة  باإلطار  فصل المتعلق   المختلفة في المفاهيم في ال    

  :النظري واإلجرائي ألهم المتغيرات، والمصطلحات الواردة في الدراسة
هي عبارة عن جميع أنواع األجهزة والبرمجيـات والـشبكات           :تكنولوجيا المعلومات  

وتعـديلها  ينهـا   بال البيانـات ومعالجتهـا وتخز     وقواعد البيانات المستخدمة في استق    
 ).2004مبارك، (واسترجاعها وطباعتها ونقلها الكترونياً بين األطراف ذات العالقة 

تم سـي المؤشرات التـي    من  عدد  عبارة عن   هو   :االستثمار في تكنولوجيا المعلومات    
والمتمثلة في   لغايات هذه الدراسة،  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات     بوساطتها قياس   

وجيا المعلومات في االتصاالت، استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم         استثمار تكنول 
الخدمات والعمليات التشغيلية، استثمار تكنولوجيا المعلومات فـي دعـم القـرارات،            

  .استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية والمالية
 الداخلية والخارجية   العواملالنتائج المتحققة من تفاعل نشاطات      هو   :األداء المؤسسي  

وتم قياسـه   ). 2009 ، الغالبي، وإدريس  (واستغاللها من قبل المؤسسة لتحقيق أهدافها       
التعلم والنمو المؤسـسي، وكفـاءة العمليـات         محورين وهما من خالل االعتماد على     

  .الداخلية
  تحديد وتشخيص البنية التحتية التي يجب أن تحققها المؤسسة         :التعلم والنمو المؤسسي   

 ).2008دروزة، (لنمو وتحسين طويل األجل 

 جميع األنشطة والفعاليات الداخلية الحيوية التي تتميـز بهـا           :كفاءة العمليات الداخلية   
المؤسسة عن غيرها من المؤسسات الني يتم من خاللها مقابلة احتياجـات وتوقعـات              

  ).2008دروزة، (وطموحات المتعاملين 
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    :ةالدراسات السابق
الدراسة الحالية إلى التعرف على االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره          لقد هدفت   

االطالع على العديد   تم  في تطوير األداء المؤسسي بالجامعات الفلسطينية، ولتحقيق هذا الهدف          
من الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بدور تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء، ويمكـن             

  :ت بحسب التسلسل الزمنيعرض هذه الدراسا
  

  :المحليةالدراسات / أوالً

دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة الوقـت       " بعنوان  ): 2011الحناوي،  ( دراسة   -1

 " لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيله
تكنولوجيا المعلومات في إدارة الوقت لـدى       ت هذه الدراسة إلى التعرف على دور        هدف

وكذلك التعرف على مدى وجود فـروق فـي         ري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة،       مدي
المرحلة التعليمية، المنطقة التعليميـة، الجـنس، سـنوات         (الدراسة موضع البحث وفقاً لمتغير    

وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء       ،)لحصول على دورات في مجال الحاسوب     الخدمة، ا 
غزة، ولتحقيق هدف الدراسة اسـتخدمت الباحثـة المـنهج          مدارس وكالة الغوث بمحافظات     

الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه طبقـت              
  .مديراً ومديرة) 208(على أساس أسلوب الحصر الشامل مقدارها 

ـ      لارتفاع  وقد توصلت الدراسة إلى هناك       دور تقديرات مديري مدارس وكالة الغوث ل
لـدور تكنولوجيـا    المعلومات في إدارة الوقت، ووجود فروق ذات داللة إحصائية          تكنولوجيا  

، باإلضافة إلى عدم وجود      في مجال االنترنت   الجنسالمعلومات في إدارة الوقت تعزى لمتغير       
المرحلة (فروق ذات داللة إحصائية لدور تكنولوجيا المعلومات في إدارة الوقت تعزى لمتغير             

  ).يمية، المنطقة التعليمية، سنوات الخدمة، التخصص، الدورات في مجال الحاسوبالتعل
دعم وتشجيع القيادات اإلدارية بوكالة الغوث لتوظيـف         بضرورة   الدراسة وقد أوصت 

توفير التدريب المناسب والمستمر لمـديري      و س بشكل أوسع،  تكنولوجيا المعلومات في المدار   
 وظيفها في إدارة الوقت لديهم، وكذلك االهتمام       المعلومات وت  المدارس على استخدام تكنولوجيا   

بتوفير البرمجيات الحديثة والضرورية لخدمة اإلدارة المدرسـية واالسـتفادة مـن تطبيقـات              
بة في انجاز المهام المطلوبة، باإلضافة إلى       تكنولوجيا المعلومات لزيادة الدقة والسرعة المطلو     

  .علومات في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الماإنشاء وحدة خاصة بتكنولوجي
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عالقة استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق      " بعنوان  ): 2011الناظر،  ( دراسة   -2

  " الميزة التنافسية من وجهة نظر العاملين في شركة جوال في الضفة الغربية 
ات فـي تحقيـق     عالقة استخدام تكنولوجيا المعلوم   هدفت الدراسة إلى بيان وتوضيح      

، وتكون مجتمـع    الميزة التنافسية من وجهة نظر العاملين في شركة جوال في الضفة الغربية           
موظفـاً  ) 650( البالغ عـددهم      شركة جوال في الضفة الغربية     الدراسة من جميع العاملين في    

وموظفة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصـول إلـى             
) 242(ج الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه طبقت علـى عينـة مقـدارها                نتائ

  .موظف وموظفة من مجتمع الدراسة
ستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيـق      وجود دور كبير ال   وقد توصلت الدراسة إلى     

يـات  حكم فـي عمل   قوة مؤثرة وفاعلـة تـت     تعد  المعلومات  ، باإلضافة إلى أن     الميزة التنافسية 
 وتعتبر تكنولوجيا المعلومات الشريان الذي يغذي جميع أجزاء الشركة          ونشاطات شركة جوال،  

  .بهذه المعلومات
 بـالموارد    خاصـاً  أن تولي اإلدارة العليا اهتمامـاً       بالعمل على  الدراسةوقد أوصت   

  علـى  تمرة تحسينات مـس   تقديم رة تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى    البشرية العاملة في دائ   
جل زيادة الفرص   من أ ؛  ولوجيا المعلومات في الشركة   تكنالتجديد المتواصل ل  العملية اإلدارية و  

  .المتاحة أمام الشركة لتحقيق نجاح أفضل
  
دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة األزمات لدى       " بعنوان  ): 2011غنام،  ( دراسة   -3

  " زارة الداخليةالعاملين في غرف عمليات األجهزة األمنية التابعة لو
هدفت الدراسة إلى معرفة دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة األزمات فـي غـرف              

ملين في  ، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العا      عمليات األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية     
 ، ولتحقيق هدف الدراسـة اسـتخدم الباحـث المـنهج          األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية    

 وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه طبقـت         ،الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة     
  .من مجتمع الدراسةفرداً ) 278(على عينة مقدارها 

 هناك عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وإدارة األزمات         وقد توصلت الدراسة إلى أن    
بير لنظم المعلومات اإلدارية في وضـع        ك ر حيث كفاءة التشغيل واألتمتة، وكذلك وجود أث       من

عالقة بـين تكنولوجيـا المعلومـات       رة األزمات، باإلضافة إلى وجود      الخطط التطويرية إلدا  
  .درجة عاليةبوإدارة األزمات 
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 غرف العمليات   لموظفيتوفير فرص التدريب والتأهيل       بضرورة الدراسةوقد أوصت   
العمل على االستفادة من شبكة االنترنت في       لك  ألزمات وتكنولوجيا المعلومات، وكذ   في إدارة ا  

  .أعمال األجهزة األمنية
  

دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات فـي       " بعنوان  ): 2008الشرفا،  ( دراسة   -4

 " تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة
وجيا المعلومات فـي    إدارة المعرفة وتكنول  ت هذه الدراسة إلى التعرف على دور        هدف

، وتكون مجتمع الدراسة من جميع      تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة        
المدراء العامين ورؤساء األقسام في المصارف المبحوثة، ولتحقيق هدف الدراسة اسـتخدمت            

ة عبارة عـن    الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة الدراس          
  .موظفاً) 174(استبانه طبقت على أساس أسلوب الحصر الشامل مقدارها 

 علـى االسـتفادة مـن تكنولوجيـا          تحرص المصارف وقد توصلت الدراسة إلى أن    
جيـا المعلومـات    المعلومات واالتصاالت، وكذلك مواكبة التطورات المتالحقة في ظل تكنولو        

 إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ومجاالت الميزة       عالقة بين المتقدمة، باإلضافة إلى وجود     
  .التنافسية

ضرورة أن يولي المسئولين في القطاع المصرفي في قطاع غزة           ب الدراسةوقد أوصت   
اهتماماً زائداً إلدارة المعرفة، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة إلدارة المعرفة وتكنولوجيا            

  .المعلومات
  

  :ةالدراسات العربي /ثانياً
دور تكنولوجيا المعلومـات فـي تطـوير أداء         " بعنوان  ): 2011متولي،  ( دراسة   -1

العاملين في األجهزة الحكومية مع دراسة حالة العاملين بالجهاز اإلداري فـي كليـة              

  " جامعة القاهرةفي االقتصاد والعلوم السياسية 
ومات في تطوير   تكنولوجيا المعل متطلبات استخدام وسائل    هدفت الدراسة إلى توضيح     

تقويم تجربة استخدام تكنولوجيا المعلومـات      هدفت إلى   وكما   ،أداء العاملين باألجهزة الحكومية   
 وبكلية االقتصاد والعلوم السياسية، وتكون      في تطوير أداء العاملين بالجهاز الحكومي المصري      

سية واإلدارات التابعة   مجتمع الدراسة من جميع اإلداريين العاملين بكلية االقتصاد والعلوم السيا         
لها، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلـى نتـائج              
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موظـف  ) 100(الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه طبقت على عينة مقـدارها             
  .وموظفة من مجتمع الدراسة

إلى المـوارد البـشرية     تفتقر  الدوائر الحكومية المصرية     وقد توصلت الدراسة إلى أن    
تفتقـد  الدوائر الحكومية المـصرية     ، باإلضافة إلى أن     دام تكنولوجيا المعلومات   الستخ المدربة

  . فيهاتطوير أداء العاملينلتكنولوجيا المعلومات مدخالت ومتطلبات 
ضرورة تقديم الحكومة المصرية الدعم الكافي من موارد بشرية          ب الدراسةوقد أوصت   

ضـرورة   وكـذلك    معلومات في الدوائر الحكومية،   ستلزمات مادية لدعم تكنولوجيا ال    مدربة وم 
تبنـي  باإلضافة إلـى    إعادة النظر في تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الدوائر الحكومية،          

  .رؤية إستراتيجية واضحة الستخدام تكنولوجيا المعلومات
  
سـتثمار فـي تكنولوجيـا      تكلفـة اال  " بعنوان  ): 2010،  وعباس عربش( دراسة   -2

دراسة تطبيقية على بعض    : المعلومات وعالقتها بمعدلي العائد على االستثمار والملكية      

  " المصارف العاملة في سوريا
 عرض أهمية استخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي المـصارف            هدفت الدراسة إلى  

ات بمعدلي العائد علـى     تكلفة االستثمار في تكنولوجيا المعلوم    عالقة  التعرف  السورية، وكذلك   
ـ     ،، وذلك بدراسة المصارف العاملة في سوريا      االستثمار والملكية   انولتحقيق هدف قام الباحث

 مصارف من المصارف موضع الدراسة خـالل      ) 8( مقدارها    عينة   بجمع وتحليل البيانات من   
  ).2008 - 2006 (الفترة الممتدة مابين

 بين تكلفة االسـتثمار فـي       إحصائيةلة  وجود عالقة ذات دال   وقد توصلت الدراسة إلى     
تكلفـة االسـتثمار فـي      ستثمار والملكية، وكذلك    تكنولوجيا المعلومات ومعدلي العائد على اال     

تكنولوجيا المعلومات مرتفعة وال بد من إتباعها بايرادت تغطي التكلفة وهذا ما يحتاج إلى بنية               
  .تحتية قوية

النظر في التكاليف التي يتم إنفاقهـا       رف  المصا تعيد    بضرورة أن  الدراسةوقد أوصت   
  .على تكنولوجيا المعلومات وذلك باالعتماد على مبدأ التكلفة والعائد

  
جودة تكنولوجيا المعلومات وأثرها فـي      " بعنوان  ): 2009العرود وشكر،   ( دراسة   -3

  "كفاءة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية
دفت الدراسة إلى توضيح أثر جودة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في كفاءة التـدقيق             ه

الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية، وتكون مجتمـع الدراسـة    
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من جميع المدققين الداخليين العاملين في القطاعين السابقين، ولتحقيق هدف الدراسة اسـتخدم             
هج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن            الباحثان المن 

  .مدقق من مجتمع الدراسة) 105(استبانه طبقت على عينة مقدارها 
ات في  ثر ذو داللة إحصائية لجودة تكنولوجيا المعلوم      أ وقد توصلت الدراسة إلى وجود    

لداخليين لجودة تكنولوجيا المعلومـات فـي       تصورات المدققين ا  كفاءة التدقيق الداخلي، كما أن      
  .كفاءة التدقيق الداخلي جاءت مرتفعة نسبياً

تحسين خصائص   بمجموعة من التوصيات من أهمها العمل على         الدراسةوقد أوصت   
تطوير مهارات العـاملين    اد جودة تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى       المعلومات كبعد من أبع   

  .في قطاع تكنولوجيا المعلومات في استخدام التكنولوجيا الحديثة
  

: أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظمي     " بعنوان  ): 2009جبوري،  ( دراسة   -4

   "دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية
ـ     أثر تكنولوجيا   هدفت الدراسة إلى إبراز وتوضيح       ي، المعلومات فـي األداء المنظم

الشركة العامة للصناعات الكهربائية، وكما هدفت إلـى تـشخيص واقـع            دراسة حالة   وذلك ب 
استخدام التقنيات والحاسوب ومدى أثرهما في رفع األداء وتميزه، وتكون مجتمع الدراسة من             

راسـة اسـتخدمت    جميع العاملين في الشركة العامة للصناعات الكهربائية، ولتحقيق هدف الد         
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عـن              

  .موظف وموظفة من مجتمع الدراسة) 53(استبانه طبقت على عينة مقدارها 
واألداء المنظمـي    عالقة بين تكنولوجيا المعلومـات       وقد توصلت الدراسة إلى وجود    

شبكات االتصال في الشركة أدت إلى تغيير جذري في         ة إلى أن استخدام     بدرجة عالية، باإلضاف  
  .أداء الشركة

 الـشركة   موظفيتطوير مهارات وخبرات    العمل على   ضرورة   ب الدراسةوقد أوصت   
االهتمام بتكنولوجيـا المعلومـات وأنظمتهـا       م األجهزة والتقنيات الحديثة، وكذلك      في استخدا 

صـياغة أنمـوذج معرفـي لتقيـيم األداء         ، باإلضافة إلى    ض استثمار الوقت ورفع األداء    لغر
  .المنظمي من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات

  

ثر استخدام تكنولوجيا المعلومات    أ" بعنوان  ): 2008الخوالدة والحنيطي،   ( دراسة   -5

  " على اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة األردنية
خدام تكنولوجيا المعلومـات علـى اإلبـداع        ثر است هدفت الدراسة إلى التعرف على أ     

اسـتخدام  وكما هدفت إلى التعرف على العالقة بـين         ،  اإلداري في المؤسسات العامة األردنية    
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، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العـاملين فـي          تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع اإلداري    
 المنهج الوصفي التحليلـي     اناحثالمؤسسات العامة األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الب       

 طبقت على عينة مقدارها     ة وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبان      ،للوصول إلى نتائج الدراسة   
  .موظف وموظفة من مجتمع الدراسة) 289(

عالقة إيجابية بين اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات         وقد توصلت الدراسة إلى وجود      
  .واإلبداع اإلداري

 وعقد ورش العمل    ةإعداد البرامج والدورات التدريبي   بالعمل على    الدراسةوقد أوصت   
عامـل مـع تكنولوجيـا      حول الطرق الفعالة للت   اسبة لمختلف المستويات اإلدارية     والندوات المن 

العمل على توفير تكنولوجيا المعلومات لمختلف المؤسـسات والوحـدات          المعلومات، وكذلك   
  .ة السرعة والدقة في انجاز المهاماإلدارية، وأتمتة أعمالها وذلك لزياد

  
واقع تطبيق تخطيط التكنولوجيـا فـي      " بعنوان  ): 2008الزعبي والعلي،   ( دراسة   -6

 " منظمات صناعة األدوية األردنية 
قطـاع  تكنولوجيا فـي    ت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق تخطيط ال         هدف

قـات التـي تواجـه عمليـة تخطـيط          وكذلك التعرف علـى المعو    ،  صناعة األدوية األردنية  
وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري الوحدات اإلدارية في منظمات صـناعة             التكنولوجيا،

وكانت أداة الدراسـة عبـارة      شركة،  ) 14(األدوية في المملكة األردنية الهاشمية البالغ عددها        
،  مجتمـع الدراسـة     من مديري الوحدات اإلدارية  ) 90(عن استبانه طبقت على عينة مقدارها       

  .حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
تمتلك إدارة التكنولوجيا في المنظمات التي تمت دراستها        وقد توصلت الدراسة إلى أن      

تعمل منظمات صناعة األدوية األردنيـة علـى تبنـي           واضحة تسعى لتحقيقها، وكذلك      أهدافاً
وأن  ،يا والتشجيع على االبتكار التكنولـوجي     سياسات واضحة تساهم في تنفيذ خطة التكنولوج      

: أكبر المعوقات نحو التوصل للتميز التكنولوجي في قطاع األدوية األردنية هي على التـوالي             
  .ضعف الموارد البشرية، ضعف فاعلية نظم المعلومات، المعوقات اإلدارية

وائمة ضرورة وضع إستراتيجية تكنولوجية واضحة األهداف مت       ب الدراسةوقد أوصت   
العمل على بناء نظام معلومات متكامل يقدم        استراتيجيات الوظائف األخرى، باإلضافة إلى       مع

المعلومات والتنبؤات الالزمة لعملية تطوير وتخطيط التكنولوجيا وتشجع منظمـات صـناعة            
األدوية على االشتراك في قاعدة بيانات وقاعدة معرفة مشتركة تخدم منظمات صناعة األدوية             

  .دنية المختلفةاألر
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اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية      " بعنوان  ): 2007التمياط،  ( دراسة   -7

 " إدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية 
ت فـي المملكـة     هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام تكنولوجيا المعلومـا         

على اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية       هدفت إلى التعرف    وكما  العربية السعودية،   
إدارة الموارد البشرية في هذه الوزارات، وكذلك التعرف على العالقة بين متغيرات الدراسـة              
الهدف وفقاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع وكالء الوزراء            

الدوائر في وزارتي المالية واالقتصاد الـوطني       ونوابهم والمدراء العامين ومساعديهم ومدراء      
ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هـدف الدراسـة اسـتخدم              
الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عـن              

  .موظفاً وموظفة) 208(استبانه طبقت على أساس أسلوب الحصر الشامل مقدارها 
عالقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومـات وفاعليـة        وقد توصلت الدراسة إلى وجود      

 عالقة بين التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومـات         ، باإلضافة إلى وجود   الموارد البشرية 
  .وفاعلية الموارد البشرية

لين والمتخصـصين   ضرورة توفير األشخاص األكفاء والمـؤه      ب الدراسةوقد أوصت   
الدورات التدريبيـة المالئمـة لـذلك،       للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإخضاعهم إلى        

ضرورة تطوير النظم المستخدمة واالستفادة من هذه النظم في توفير معلومات حديثة وشاملة             و
  .رنت وضع استراتيجيات فاعلة تسهم في االستفادة من شبكات االنت، باإلضافة إلىومتكاملة

  

دور شبكات نظم المعلومات ودعم اإلدارة العليا       " بعنوان  ): 2007العزام،  ( دراسة   -8

 " في تحسين وتطوير األداء 
هدفت الدراسة إلى تحديد وبيان دور نظم المعلومات ودعم اإلدارة العليا فـي عمليـة               

دن، وكمـا هـدفت   وزارة المالية باألردراسة حالة التطوير والتحسين المستمرة لألداء، وذلك ب  
إلى التعرف على العالقة بين مرونة شبكات نظم المعلومات ودعـم اإلدارة العليـا وتطـوير                
وتحسين األداء، وكذلك التعرف على العالقة بين متغيرات الدراسـة الهـدف وفقـاً لمتغيـر                

، )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، مدة الخدمة، عـدد دورات الحاسـوب            (
ن مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الفئات الثالث األولى والثانية والثالثة في وزارة              وتكو

المالية في األردن، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصـول             
) 105(إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه طبقت على عينة مقـدارها               

  .موظفة من مجتمع الدراسةموظف و
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نظم المعلومات وتحسين عدم وجود عالقة بين ترابط شبكات      وقد توصلت الدراسة إلى     
وجود عالقة بين ترابط شبكات نظم المعلومـات ودعـم اإلدارة العليـا             األداء، باإلضافة إلى    
 .وتطوير وتحسين األداء

ترابط شبكات المعلومات   تفعيل  العمل على   باإلدارة   بضرورة قيام    الدراسةوقد أوصت   
بين األقسام والدوائر والمؤسسات ذات العالقة كنوع من االتصاالت الفعالة؛ لتوفير المعلومات            

العمل على إعطـاء المـوظفين المزيـد مـن          جل رفع مستويات األداء، وكذلك      الدقيقة، من ا  
 اجل التركيز علـى     الدورات التدريبية في النواحي اإلدارية والنواحي التقنية لرفع كفاءتهم من         

  .تحسين األداء الفردي والمؤسسي
  

  :األجنبيةالدراسات  /ثالثاٌ
  (Han & Hsieh, 2011 )  دراسة-1

(Information Technology Investment and Manufacturing Worker 
Productivity ) 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير االستثمار في تكنولوجيا المعلومـات علـى              
ولتحقيق هـدف الدراسـة      ، في الواليات المتحدة األمريكية    في قطاع الصناعة  تاجية العاملين   نإ

بجمع  ان قام الباحث  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، حيث         
 الفتـرة   من الشركات موضع الدراسة خالل    شركة  ) 322( مقدارها    عينة   وتحليل البيانات من  

  ).2008 - 2002 (ابينالممتدة م
فـي تحـسين     يسهماالستثمار في تكنولوجيا المعلومات     وقد توصلت الدراسة إلى أن      

العالقة بين االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات    ، كما أن    قطاع الصناعة  العاملين في    إنتاجية
 تعتمـد   التيالعاملين في الصناعات    ، باإلضافة إلى أن     مرور الوقت وزيادة الفعالية تتطور مع     

  . األخرى أكثر فعالية من العاملين في الصناعاتفي تطورها على تكنولوجيا المعلومات
ـ ب أن   في قطاع الصناعة   المؤسسات العاملة     بضرورة قيام  الدراسةوقد أوصت    م يتنظ

استراتيجياتها التي تركز على االستثمار في تكنولوجيا المعلومات من خـالل التنـسيق فـي               
الـشركات ذات   تأخـذ   ، وكـذلك أن      العـاملين  إنتاجيـة ة والهيكلية لزيادة    االستثمار بين البني  

في  ومدى أهميته    بعين االعتبار االستثمار في تكنولوجيا المعلومات     سريعة التطور   الصناعات  
  .زيادة الفعالية
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  (Osei & Harvey, 2011)  دراسة-2
(Investment in Information Technology (IT) and Bank Business 
Performance in Ghana ) 

 تكنولوجيا المعلومـات     مدى تأثير االستثمار في    التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى     
 المـنهج   الباحثان ولتحقيق هدف الدراسة استخدم      ،غاناالعاملة في    المصارفربحية  في زيادة   

 يانـات مـن   بجمع وتحليل الب   ان قام الباحث  الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، حيث      
 1998 ( الفترة الممتدة مابين   موضع الدراسة خالل   من المصارف  مصرفاً) 15( مقدارها   عينة  

- 2007.(  
صارف التـي    الم  بشكل ملحوظ في   العائدفي  زيادة  وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك       

فعاليـة  ، باإلضافة إلـى تطـور فـي         معلومات االستثمار في تكنولوجيا ال    إستراتيجيةاتبعت  
  .ارف التي اتبعت االستثمار في تكنولوجيا المعلومات كإستراتيجية لهاالمص

ضرورة وضع خطة إستراتيجية لتوظيف تكنولوجيا المعلومـات         ب الدراسةوقد أوصت   
  .بالشكل األمثل في المصارف

  
  (Harrim, 2010) دراسة -3

(Relationship between Learning Organization and Organizational 
Performance : Empirical Study of Pharmaceutical Firms in Jordan) 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المنظمة المتعلمة واألداء التنظيمي، وذلك            
شركات الصناعات الدوائية في األردن، وتكون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع              دراسة حالة   ب

ة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي  الموظفين في هذه الشركات، ولتحقيق هدف الدراس     
للوصول إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه طبقت على عينة مقدارها              

  .موظف وموظفة من مجتمع الدراسة) 400(
عالقة ايجابية وقوية بين المنظمـة المتعلمـة واألداء         وقد توصلت الدراسة إلى وجود      

  .التنظيمي
اتخاذ كـل اإلجـراءات الالزمـة    ب  الشركاتإدارةبضرورة قيام  دراسةالوقد أوصت   

 راءالمديجب على   ، وكذلك   فة في جميع أنحاء الشركة بأكملها     لتوسيع نطاق التعلم وتبادل المعر    
   .بأن المعرفة هي المورد الرئيسي التنظيميةاإلدراك والموظفين 
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  (Chari, et. al, 2008) دراسة -4
(The Impact of Information Technology Investment and 
Diversification Strategies on Firm Performance) 

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح اثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات           
 المنهج الوصفي التحليلي    الباحثون ولتحقيق هدف الدراسة استخدم      التنويع على كفاءة المؤسسة،   

) 117 ( مقـدارها   عينـة    وا بجمع وتحليل البيانات من    ى نتائج الدراسة، حيث قام    للوصول إل 
  .شركة تم الحصول على بياناتها من التقرير السنوي لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 في تكنولوجيا المعلومات ساعد مـدراء       زيادة االستثمار وقد توصلت الدراسة إلى أن      
تبنـي إسـتراتيجيات    مل على تحقيقها، باإلضـافة إلـى أن          والع تالشركات في اتخاذ القرارا   

  .االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يسهم في تحسين األداء المؤسسي
االهتمام بتدريب العاملين علـى اسـتخدام تكنولوجيـا          بضرورة   الدراسةوقد أوصت   

 خـالل   التوجه إلى زيادة فرص االستثمار في تكنولوجيا المعلومات مـن         لمعلومات، وكذلك   ا
  .التنويع في االستراتيجيات

  

  (Huang, 2007) دراسة -5
(The Effect  of Investment in Information Technology on 
Performance of Firms in the Rubber Industry) 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على أداء             
اع صناعة المطاط، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات العاملة          الشركات العاملة في قط   

 المـنهج الوصـفي     البـاحثون ولتحقيق هدف الدراسة استخدم     في صناعة المطاط في تايوان،      
 قام الباحث بجمع وتحليل البيانات مـن الـشركات          التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، حيث     

  .ولوجيا المعلومات مع تطور المؤسسةالمعنية ومقارنة مدى االستثمار في تكن
 المعلومات وزيادة   وجود عالقة بين االستثمار في تكنولوجيا     وقد توصلت الدراسة إلى     

لغ  واستخدام الحاسوب في أعمال المؤسسات له بـا        نجاز األعمال الكترونياَ  اإلنتاجية، وكذلك إ  
 اسـتخدام تكنولوجيـا     تدريب العـاملين علـى    األثر على األداء المؤسسي، باإلضافة إلى أن        

  .المعلومات يعمل على االستثمار األمثل لهذه التكنولوجيا وزيادة كفاءة معالجة البيانات
ضرورة القيام بخطـوات عمليـة لالسـتثمار فـي تكنولوجيـا        ب الدراسةوقد أوصت   

ضـرورة القيـام بتـدريب      ام الحاسوب في انجاز العمليات، و     المعلومات نتيجة لزيادة استخد   
البحث في كيفية تطوير العالقة مـا       نولوجيا ونظم المعلومات، وكذلك      على استخدام تك   العاملين

بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات من جهة وزيادة فاعلية األداء المؤسـسي مـن جهـة                
  .أخرى
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  (Mashal, 2006) دراسة -6
(Impact of Information Technology Investment on Productivity: The 
Case of a leading Jordanian Bank) 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على            
موظفي نظم  واإلنتاجية، باإلضافة إلى توضيح العالقة بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات           

دراسـة اسـتخدم    ولتحقيق هـدف ال   . المعلومات من جهة والربحية واإلنتاجية من جهة أخرى       
 باستخدام  وقد تم اختباره تجريبياً   .  لمعرفة طبيعة هذه العالقة    Cobb-Douglas  نموذج الباحث

  .- أحد البنوك الرائدة والمتميزة في األردن - البنك العربي معلومات تم جمعها من
وجود عالقة ضعيفة بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات        وقد توصلت الدراسة إلى     

واإلنتاجية من جهة أخرى، باإلضافة إلى أن قلـة         ي نظم المعلومات من جهة والربحية       وموظف
  .اإلنفاق على موظفي تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لإلنفاق اإلجمالي في تكنولوجيا المعلومات

ضرورة القيام بأبحاث ودراسات فـي مجـال االسـتثمار فـي             ب الدراسةوقد أوصت   
  . على نتائج يمكن تعميمها على المؤسساتتكنولوجيا المعلومات للحصول

  
  (Ravichandran & Lertwongstien, 2005 ) دراسة -7

(Effect of Information Systems Resources and Capabilities on Firm 
Performance: A Resource-Based Perspective) 

لـشركة يمكـن     أداء ا  الفتراضها بأن األسس النظرية   هدفت هذه الدراسة إلى تطوير      
وقد طـور    .ة باستخدام تكنولوجيا المعلومات   تحسينه عن طريق قيامها بتعزيز قدراتها األساسي      

وقدرات نظم المعلومـات،     لمعلومات،الباحثان نموذجاً يقيم العالقات المتبادلة بين موارد نظم ا        
 تجريبيا باستخدام   وقد تم اختباره  . مع أداء الشركة   ولوجيا المعلومات لجوهر القدرات   ودعم تكن 

ـ   . شركة في الواليات المتحدة األمريكية    ) 129(معلومات تم جمعها من       انوقد استخدم الباحث
  .االستبانة كأداة لجمع البيانات

التغير في أداء الشركة يمكن تفسيره بمـدى اسـتخدامها          وقد توصلت الدراسة إلى أن      
القدرة التنظيميـة السـتخدام   ة إلى أن   ، باإلضاف لمعلومات في دعم وتعزيز قدراتها    لتكنولوجيا ا 

، والتي بـدورها     المعلومات نظمد على قدرات     لدعم قدرات الشركة يعتم    تكنولوجيا المعلومات 
 نظـم  والتكنولوجيا المـستخدمة وتكامـل مـوارد قـسم           الموارد البشرية تعتمد على طبيعة    

  .المعلومات
في الشركات بتـصميم     نظم المعلومات    دوائر تقوم   أنضرورة   ب الدراسةوقد أوصت   

ضـرورة اهتمـام الـشركات      ، وكذلك    استقطابها للموظفين الجدد   دمسارات وظيفية جذابة عن   
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تبنى استراتيجيات  ، باإلضافة إلى    باالستثمار في تدريب وتطوير موظفي تكنولوجيا المعلومات      
 نظـم   دوائـر ظ على الخبـرات الموجـودة فـي         واضحة الستقطاب الموظفين الجدد والحفا    

  .وماتالمعل
  

  (Strasser, 2004) دراسة -8
(The Effect of Information  Technology Investment and Information 
Technology Management on Overall Enterprise Performance in 
Federal Agencies) 

 تأثير االستثمار في تكنولوجيا المعلومـات،       التعرف على مدى  هدفت هذه الدراسة إلى     
 خمس وكاالت حكومية    وذلك بدراسة حالة  ،  رة تكنولوجيا المعلومات على األداء المؤسسي     وإدا

، ووكالة حمايـة    ، وإدارة المالحة الجوية الفيدرالية    إدارة األمن االجتماعي  : في أمريكا، شملت  
واسـتخدم الباحـث     ،، وخدمة الهجرة ومنح الجنسيات    البيئة، وخدمة الدخل الحكومي الداخلي    

 تـم توزيعهـا     استبانهحيث استخدم الباحث    ، في التحليلي للتوصل لنتائج الدراسة    المنهج الوص 
  .على عينة من مجتمع الدراسة

عالقة األداء باإلدارة أعلى من عالقة األداء باالسـتثمار         وقد توصلت الدراسة إلى أن      
لنـسبة  إدارة تكنولوجيا المعلومات أهـم بكثيـر با       ، باإلضافة إلى أن     في تكنولوجيا المعلومات  

  .للوكاالت الفيدرالية من استثمار تكنولوجيا المعلومات
 من إدارة تكنولوجيا المعلومات فـي القطـاع         ضرورة االستفادة ب الدراسةوقد أوصت   

  .الخاص كما العام
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  :تعقيب على الدراسات السابقةال
تكنولوجيا المعلومات  يتضح من العرض السابق للدراسات والبحوث التي اهتمت بدور          

  : ما يلي تطوير األداء المؤسسيفي
  

  : التطبيقفترة من حيث /أوالً

 ,Strasser( أجريت هذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكـان أولهـا دراسـة   

الحـادي   وكان معظمها في العقد األول من القرن         ،)2011،  الناظر( وآخرها دراسة    ،)2004
  .ةاسوالعشرين مما يدلل بشكل واضح على أهمية موضوع الدر

  
 : التطبيقمكان من حيث /ثانياً

 فـي الواليـات المتحـدة    أجريت الدراسات السابقة في أماكن متعددة فمنها ما أجريت  
دراسـة  ، و)Chari, et. al, 2008(، ودراسة (Han & Hsieh, 2011 )دراسة األمريكية ك

)Ravichandran & Lertwongstien, 2005( ودراسة ،)Strasser, 2004( ومنها مـا ، 
 & Osei(ومنها ما أجريت في غانا كدراسة ، )Huang, 2007(أجريت في تايوان كدراسة 

Harvey, 2011( ،    ومنها ما أجريت في جمهورية مصر العربيـة مثـل دراسـة)  ،متـولي
العرود وشـكر،  (دراسة و، )Harrim, 2010(ومنها ما أجريت في األردن كدراسة ، )2011
، ودراسة  )2008الزعبي والعلي،   ( دراسة    و ،)2008،  الخوالدة والحنيطي (ودراسة  ،  )2009

 دراسـة ، ومنها ما أجريـت فـي العـراق ك   )Mashal, 2006 ( ودراسة،)2007العزام، (
ومنها ما أجريت   ،  )2007التمياط،  ( دراسةومنها ما أجريت في السعودية ك      ،)2009جبوري،(

 الفلـسطينية مثـل     ومنها ما أجريت األراضي    ،)2010عربش وعباس،   (دراسة  في سوريا ك  
، ودراسـة   )2011غنـام،    (ودراسـة  ،)2011الحناوي،( ودراسة   ،)2011الناظر،  (دراسة  

  . وهذا يدلل على اهتمام دول العالم بموضوع الدراسة، )2008الشرفا، (
 

  :مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعلومات من حيث /ثالثاً

يزة التنافـسية كدراسـة     اهتمت بعض الدراسات بتطبيق تكنولوجيا المعلومات في الم       
ــاظر، ( ــة ،)2011الن ــشرفا، ( ودراس ــة  ، و)2008ال ــت كدراس ــي إدارة الوق ــا ف منه
، ودراسة  )2011ي،  متول( ومنها في تحسين أداء الموارد البشرية كدراسة         ،)2011الحناوي،(
)Han & Hsieh, 2011(،  ودراسة) ،دور  ومنها ما اهتمت فـي دراسـة   ،)2007التمياط

ــا المع ــات تكنولوجي ــيلوم ــة ف ــسين األداء كدراس ــة)Harrim, 2010( تح  ، ودراس
 ودراسـة  ،)Huang, 2007(، ودراسة )Chari, et. al, 2008(، ودراسة )2009جبوري،(



 
  

21

، ودراسـة  )Ravichandran & Lertwongstien, 2005( ودراسـة  ،)2007العـزام،  (
)Strasser, 2004( ،على زيادة اإلنتاجيـة  ومنها في اثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

، ومنهـا فـي اإلبـداع    )Mashal, 2006 (، ودراسة)Osei & Harvey, 2011 (كدراسة
غنـام،  ( ومنها في إدارة األزمـات كدراسـة         )2008الخوالدة والحنيطي،   (اإلداري كدراسة   

عـربش  (، ومنها في عالقة تكلفة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات بالعائد كدراسة            )2011
  .)2009العرود وشكر، (ومنها في كفاءة التدقيق الداخلي كدراسة ) 2010، وعباس

 
  :أداة الدراسة من حيث /رابعاً

تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات واألبحاث السابقة، وذلك حسب الهـدف            
 .من هذه الدراسات فمنها ما استخدم استبيانات ومنها ما استخدم نماذج خاصة بالدراسة

  
  :دة الدراسة الحالية من البحوث والدراسات السابقةمدى إفا

 هـذه ، حيث كانت نقطة انطالق لموضوع       الدراسة الحالية أفادت نتائج هذه الدراسات     
، ومرشداً للباحث في إعداد أدواته وإجـراءات تطبيقهـا، ومناقـشة نتـائج تطبيقهـا       الدراسة
  .وتفسيرها

  
  : السابقةما يميز الدراسة الحالية عن البحوث والدراسات

 تكنولوجيا المعلومات فـي تطـوير األداء        لدور االستثمار في  تطرق الدراسة الحالية     
داد قوى بشرية عاملة ومدربـة      المؤسسي بمؤسسات التعليم العالي، والتي تسهم في إع       

 فـي   إليـه ، وهذا لم يتم التطرق      نها التعامل مع متطلبات العصر الحالي بنجاح      أمن ش 
  .الدراسات السابقة

، حيث أن جميـع     تطبيق الدراسة على الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة        تم   
  .الدراسات السابقة لم يطبق أي منها على مؤسسات التعليم العالي

 على المستوى المحلي في     - في حدود علم الباحث      –لم يتم التطرق لمثل هذه الدراسة        
   .ه الدراسةلفلسطينية، مما يزيد من أهمية هذالبيئة ا
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  الفصل الثاني

  

  ة للدراسار النظرياإلط
  

  

  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات: المبحث األول

  
  تطوير األداء المؤسسي: المبحث الثاني

  
  دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات: المبحث الثالث

   في تطوير األداء المؤسسي

  
  الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة: المبحث الرابع
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  مهيدت

 فـي على الرغم من اهتمام العديد من الباحثين بدراسة دور تكنولوجيـا المعلومـات              
 اهتمت  التي الدراسات   في، إال أن هناك ندرة نسبية، السيما         للمنظمات المؤسسيتحسين األداء   

 بـشكل    للمنظمات المؤسسي األداء   تطوير في تكنولوجيا المعلومات     االستثمار في  ببحث دور 
  .لتعليم العالي بشكل خاصعام ومؤسسات ا

 تكنولوجيا المعلومات   االستثمار في على كيفية االستفادة من      لتعرف ل  هذا الفصل  يأتيو
  : التاليةالمباحثوذلك من خالل استعراض  ،المؤسسات لهذه المؤسسي األداء تطوير في

 . االستثمار في تكنولوجيا المعلومات:المبحث األول

 .المؤسسي تطوير األداء :المبحث الثاني

  . عالقة تكنولوجيا المعلومات بتطوير األداء المؤسسي:المبحث الثالث
  . الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة:المبحث الرابع
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  المبحث األول
  

  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات
  

  :تمهيد

تعتبر تكنولوجيا المعلومات عامالً أساسياً من عوامل نجاح أو فشل أي منظمـة مـن               
نظمات، إذ أصبحت تحتل مكانة واسعة وهامة على كافة األصعدة والمجاالت وذلـك لمـا               الم

توفره من معلومات مهمة، وتتبع هذه األهمية من كون المعلومات مورداً أساسياً مـن مـوارد             
المؤسسة من جهة، ومن جهة ثانية تستخدم كأداة من اجل تنسيق ودعم العملية اإلدارية واتخاذ               

ضافة إلى أنها تعد أداة اتصال بين أقسام المؤسسة من جانب والمؤسسة بكافـة              القرارات، باإل 
  .أقسامها والبيئة المحيطة بها من جانب آخر

تكنولوجيا المعلومات باهتمام الكثير من الباحثين، ويرجع الـسبب         ت دراسة   وقد حظي 
مجال أجهـزة   ما يشهده العالم من تحول تقني متسارع والتطورات المتالحقة في           إلى  في ذلك   

معلومات الذي ينمو وينتقل ما بين      ، والكم الهائل من ال    وأجهزة االتصال  والبرمجياتالحاسوب  
المؤسسات، األمر الذي جعل من تكنولوجيا المعلومات وسيلة مهمة فـي األعمـال الحديثـة               
وأصبح يتطلب من المؤسسات على اختالف أنواعها وأحجامها االسـتثمار فـي تكنولوجيـا              

شـقو   (ات حتى تواكب هذا التقدم التقني الهائل إذا كان هدفها البقاء في بيئة المنافـسة              المعلوم
  ).10ص: 2010، وآخرون

،  وأهميته ومـستلزماته   مفهوم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات    وألغراض توضيح   
  : على النحو التاليالمبحثيأتي هذا 
  .مفهوم تكنولوجيا المعلومات 
  .لوماتمكونات تكنولوجيا المع 
  .االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
  .أهداف االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
  .العوامل التي أدت إلى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
  .مخاطر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
  .عوامل نجاح االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
  .جيا المعلوماتالعوامل الداعمة لالستثمار في تكنولو 
   .مستلزمات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

  .وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الجوانب
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  :مفهوم تكنولوجيا المعلومات
أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحصول على المعلومات ونقلها، مـن أهـم             

 إضافة إلى أثر ذلك علـى       الركائز التي تمكننا من مواكبة التطور والتقدم في كافة المجاالت،         
 Information(توفير الوقت والجهـد والمـال؛ ممـا يعنـي أن تكنولوجيـا المعلومـات       

Technology (              هي القاعدة األساسية التي تبني في ضـوئها المنظمـات ميزتهـا التنافـسية
  ).477ص: 2009العرود وشكر، (

اء حسابات بـسـرعة    فالنظرة العامـة لتكنولوجيا المعلومات هي كمبـيوتر يقوم بأد       
، تصميم أنظمة المعلومات  ( الثالثة   كبيرة، أو كما كان ينظر إليها المديرون على أنها المكونات         

وهذا يرجع إلـى النظـرة التاريخيـة        )  مهارات أنظمة المعلومات   ،عمليات أنظمة المعلومات  
 المنظمـات لتكنولوجيا المعلومات على أنهـا مجـرد أداة ليـست ضـرورية ألداء أعمـال                

)Henderson & Venkatraman, 1993(   ولكن تطورت النظرة لتكنولوجيـا المعلومـات ،
  . تمكينها من تحقيق ميزة تنافسية والمنظماتبحيث أصبح ينظر إليها على أنها أداة لتطوير 

وبالرغم من اهتمام الباحثين بتكنولوجيا المعلومات وبمفهومها، إال أنه ال يوجد تعريف            
 الباحـث تناول  يمعلومات من قبل الباحثين، وعليه      يه لمفهوم تكنولوجيا ال   شامل ومحدد متفق عل   

  .في النقطة التالية مفهوم تكنولوجيا المعلومات من خالل مراجعته لألدبيات السابقة
علم  "على أنها تكنولوجيا المعلومات   ) 38ص: 2002قنديلجي والسامرائي،    (عرفد  فق  

ئل حديثة واستخدامها للمساعدة في إيصال المعارف       معالجة مختلف أنواع المعلومات عبر وسا     
  "اإلنسانية واالجتماعية والعلمية إلى المستفيدين

علـم تجميـع وتـصنيف      : "تكنولوجيا المعلومات على أنها   ) 2002،  القاضي (أشارو
وتحوير ومعالجة ونقل البيانات من خالل األنشطة المتكاملة لكل من الحاسـبات والمعلومـات           

  ".المعرفة لخدمة غايات المنظمة وأغراضهاواالتصاالت و
مجموعـة المعرفـة العلميـة      " علـى أنهـا      UNISCOوتعرفها منظمة اليونـسكو       

والتكنولوجية والهندسية واألساليب اإلدارية المـستخدمة فـي تنـاول ومعالجـة المعلومـات              
  ).34ص: 2004، يلالروي(حسب ما ورد في ". طبيقاتهاوت

  : وجـيا المعلومات على أسـاس عناصـرها المختلفة وهــيتكنول) 2004، النجار(وعرف 
القوى البشرية أي أفراد مدربين على استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثـة والـنظم              

  .  والبرامج وممارسة العمليات اإلدارية
المكونات المادية التي تشمل األجهزة والمعدات التي تـستخدم بغـرض االتـصاالت              

  .وتخزينها وحفظها واسترجاعها وعرضهاوتوصيل  المعلومات 
  .البرامج والنظم والتطبيقات التي يتم من خاللها العمل 
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 .مجموعة السياسات واللوائح والقواعد والتعليمات التي تنظم هذا العمل وتنسقه 

 التي تستخدم لبناء نظـم      األدواتتلك    "أنهاعلى  ) 153ص: 2005،  إدريس(ويعرفها  
،  على استخدام المعلومات لدعم احتياجاتها في اتخاذ القـرارات         دارةاإلالمعلومات التي تعاون    

وتتضمن تكنولوجيا المعلومات البـرامج الفنيـة، والبـرامج      . والعمليات التشغيلية في المنظمة   
 ذات أخـرى الجاهزة، وقواعد البيانات، وشبكات الربط بين العديد من الحاسـبات وعناصـر            

  ".عالقة
جميـع نظـم    "أنهـا علـى  ) Loudon & Loudon, 2006: p4(في حين عرفهـا  

  ".األساسيةالمعلومات المعتمدة على الحاسوب والمستخدمة من قبل المنظمات وتقنياتها 
المقدرة التكنولوجية "بأنها   تكنولوجيا المعلومات)Sanders, 2007: p179(وعرفت 

  ". لفعالةعلى الحصول على المعلومات ومعالجتها وتبادلها بهدف اتخاذ القرارات ا
تتمثـل  : "تعريفًا لتكنولوجيا المعلومات على النحو اآلتي     ) 2007 موسى،(وأخيرا قدم   

باإلضـافة لـشبكات    ، البرامج الجاهزة  و ،تكنولوجيا المعلومات في المكونات المادية للحاسبات     
 للقيام بمعالجة وتخزين وتنظيم وعرض وإرسـال        ،االتصاالت وغيرها من األجهزة المطلوبة    

  ". جاع المعلومات، وذلك بالكفاءة والسرعة والدقة المطلوبةواستر
ومما سبق وباالستناد إلى الدراسات السابقة المتعلقة بتكنولوجيـا المعلومـات يمكـن             

الالزمة لعملية جمع البيانات وتحليلها وإعـادة       التقنية  : تعريف تكنولوجيا المعلومات على أنها    
م النهائي، في الزمان والمكـان المالئمـين، بهـدف          بثها، لتوفير مخرجات ذات قيمة للمستخد     

  .تطوير األداء
  

  :مكونات تكنولوجيا المعلومات

تتكون تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من العناصر المترابطة، التي تتفاعـل مـع             
بعضها البعض لتحقيق الهدف المنشود من هذه التكنولوجيا، بحيث تساعد المستويات اإلداريـة             

  .انجاز أعمالهاالمختلفة في 
 إلى أن تكنولوجيا المعلومات تشتمل على خمسة        )742ص: 2010غنيم وندا،   (ويشير  

  : تيعناصر األساسية المطلوبة وهي كاآلمن ال
   : البشريةالموارد. أ

 البشرية من أهم عناصر تكنولوجيا المعلومات باعتبارها المحرك الحقيقي          المواردتعد  
لتنفيذ والتحكم، ويتمثل هذا العنصر في القوى البشرية المتعلمـة          لها، والقائمة على التصميم وا    

  .والمدربة على استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجهزة وبرامج
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فـي   )Alter, 2002: p45-46( و )Martin, et al., 2002: p11-12(واتفـق  
  -: إلى صنفين رئيسين هماتصنيف الموارد البشرية

ومن هـؤالء محللـو الـنظم       : نولوجيا المعلومات المختصون والمهنيون في مجال تك     
ومدير ضـمان الجـودة     ات،   الشبك ، ومدير ومديرو قاعدة البيانات، ومدير االتصاالت    

 .والمبرمجون ومهندسو الحاسوب ولكل من هؤالء وظيفته الخاصة

وهم مجموعة من األشخاص ممن يشاركون في نظام العمـل،          : النهائيينالمستخدمون   
الزبائن والمشاركون في إنجاز عملية األعمال والمشاركون في البنية         ومن أبرز هؤالء    

  .ةالتحتي
  :األجهزة. ب

إلخـراج  تعود األجهزة إلى المعدات المادية المستخدمة فـي اإلدخـال والمعالجـة وا            
وحـدة  : ، وبالتالي فهي تحتوي على ستة عناصر رئيـسة هـي      والتخزين في نظام الحاسوب   

رة الرئيسة والثانوية وتكنولوجيـا اإلدخـال وتكنولوجيـا اإلخـراج           المعالجة المركزية والذاك  
  ).Turban, et al., 2001: p162(وتكنولوجيا االتصال 

الكيان المادي الصلب والتي تشتمل على      " على أنها    )23ص: 2004مبارك،  (ويعرفها  
 الحواسيب واألجهزة الملحقة بها، وتتكون من ثالثة أجزاء رئيـسة هـي وحـدات اإلدخـال               

  ".والمعالجة واإلخراج والتي تقوم بوظائف متعددة لتسهيل العمل داخل المنظمات
المكونات الماديـة التـي   "على أنها ) Thompson & Cats, 2003: p47(ويعرفها 

وبذلك فإن األجهزة تتكون من الحواسيب بأنواعهـا ومكوناتهـا          ". تشكل بمجموعها الحاسوب  
  .الفرعية

  :البرمجيات. ج

ات وهي تحقق ثـالث     جيات تعليمات تفصيلية تضبط عمليات نظام المعلوم      تعتبر البرم 
إدارة موارد الحاسوب في المنظمة وتزويد العاملين بمزايا هذه المـوارد           : وظائف رئيسة هي  

  .)Laudon & Laudon, 2006(والتوسط بين المنظمة والمعلومات المخزنة
  :إلي نوعين رئيسيينأن برمجيات الحاسوب تنقسم ) 37ص: 2001رومي، (وأضاف 
وهي برمجيات تمكن أجزاء الحاسب من العمـل،        ): أنظمة التشغيل (برمجيات النظام    

  .وتنظم انسياب المعلومات بين الوحدات المكونة لجهاز الحاسوب
وهي برامج توجه الحاسوب لتنفيذ األعمال التي يحتاجها المـستفيد،       : البرامج التطبيقية  

يم شـركات خارجيـة؛ مثـل بـرامج األوفـيس           وهذه البرامج قد تكون من تـصم      
)Microsoft Office ( ًمن شركة ميكروسوفت، أو تصمم داخلياً حيث يتم بناؤها وفقا

 .للمتطلبات الخاصة بالمنظمة



 
  

28 

  :الشبكات. د

الشبكات عبارة عن تركيبة من األجهزة التي تتكون على األقل من جهازين حاسوب،               
 الحاسـوب   ألجهـزة  اتصال، يتم من خاللها الـسماح        يتصل كل منهما باآلخر من خالل قناة      

؛ مثل الطابعـات، والبـرامج، ووحـدات        المشتركة في الشبكة استخدام الموارد بشكل مشترك      
  ).Oz, 2002: p228 (التخزين، والطابعات

مجموعة من الحاسبات ترتبط مع      ": بأنها )168ص: 2001،  السالمي والدباغ (       ويعرفها  
ط اتصال بحيث يمكن لمستخدميها المشاركة في الموارد المتاحة ونقـل           بعضها البعض بخطو  
وتحتل الشبكات مكاناً بارزاً في تقنية اإلدارة الحديثة فهي تسهم في رفع            ". المعلومات فيما بينهم  

كفاءة وسرعة التشغيل ودعم صناعة القرارات وذلك من خـالل كفـاءة وسـرعة االتـصال                
ل االقتصادي لألجهزة وذلك بالمـشاركة فـي اسـتخدامها،          وسهولة نقل المعلومات، والتشغي   

  .والمشاركة في البرمجيات، والمشاركة في المعلومات ونقل البيانات
إلى أن هناك مجموعة من األسـباب تكمـن   ) Martin, et al., 2002: p99(وأشار   

د المـشاركة فـي المـوار     : وراء األهمية الكبيرة للشبكات ومدى الحاجة الماسة لهـا وهـي          
التكنولوجية، والمشاركة في البيانات، وعملية توزيع البيانات وأنظمة خدمة الزبائن، وأخيـراً            

  .تحسين االتصاالت مما يجعل المنظمة تتميز بقدرتها التنافسية
  :قواعد البيانات. ه

مجموعة منظمة من البيانات التي تجمـع عالقـات         : "تعرف قواعد البيانات على أنها    
زينها واسترجاعها بغرض تعديلها أو اإلضافة إليهـا أو االستفـسار عـن             منطقية إذ يسهل تخ   

  ).33ص: 2004الحوري،  ("مكوناتها وإعداد التقارير عن مراجعتها
عبارة عن تنظيم منطقي لمجموعات مـن       ": بأنها )193ص: 2005النجار،  (ويعرفها  

ينـة،  رابطـة بعالقـات مع    الملفات المترابطة فيما بينها، حيث تكون البيانات فيها متكاملة ومت         
وتكون البيانات فيها مرتبة    . إيجاد المعلومات لتحقيق األهداف المطلوبة    ل  يصبح معها من السه   

  ".ومخزنة بطريقة نموذجية يتم فيها تحاشي تكرار البيانات
مجموعة من عناصر البيانـات     : "بأنها) 121ص: 2007الصاوي،  (في حين يعرفها      

 البعض بعالقة رياضية، تخزن في جهاز حاسوب علـى نحـو            المنطقية المرتبطة مع بعضها   
  ".منظم لتسهيل التعامل معها والبحث ضمنها واإلضافة والتعديل عليها

مجموعة مهيكلـة مـن البيانـات المخزنـة     "بأنها ) Alter, 2002, p137(ويعرفها 
نـاء علـى    إلكترونياً، والتي يتم السيطرة والوصول إليها من خالل الحاسوب، وتكون مرتبة ب           
الحـاالت أو    عالقات معروفة مسبقاً بين أنواع محددة من البيانات ذات العالقة باألعمـال أو            

  ". المشاكل
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  : االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

لقد حظيت تكنولوجيا المعلومات باهتمام واسع من الكتاب والباحثين واإلداريـين فـي             
 وبذلك كان من األهمية بمكـان أن يتجـه هـذا            تقييم أثرها على تحسين األداء في المنظمات،      

االهتمام نحو تحليل المنافع التي يمكن أن تحققها المنظمات من االسـتثمار فـي تكنولوجيـا                
  .المعلومات

يترتب على االستثمار في تكنولوجيا المعلومات قيام المنظمات بتحمـل نفقـات            حيث  
تحتاج إلى دراسـة وتحليـل الختيـار         ي القرارات االستثمارية الت   ، والتي تعد من   كبيرةمالية  

المشروع المالئم للمنظمة، وذلك لما يترتب على هذه القرارات من مخاطر بـسبب التكـاليف               
 ,Laudon & Laudon( العالية التي تتطلبها عملية االستثمار فـي تكنولوجيـا المعلومـات   

2006: p5(.  
 تتضمن تحديد القـدرات     ت أن قرارات االستثمار في تكنولوجيا المعلوما      باإلضافة إلى 

 يجب أن تتوفر في النظام، والقضايا اإلستراتيجية مثل بناء الـنظم التـي تـدعم خطـة                  التي
مثالية يتم من خاللها تحديـد      ة  طريق كما أنها ال توجد      . تكنولوجيا المعلومات  وهيكليةاألعمال،  

والتكـاليف للمـشروع    النظام والقدرات الالزمة لالستثمار فيه، إال أن عملية تحليل المنفعـة            
   .)Alter, 2002: p456 (المقترح تساعد في مثل هذه القرارات

عناصر تكاليف االستثمار في تكنولوجيا ) Laudon & Laudon, 2006: p5(ويحدد 
 امتالك األجهـزة، وامـتالك البرمجيـات، والتركيـب،          :المعلومات من عدة بنود تتكون من     

  .والتدريب، والدعم، والصيانة
  

  :االستثمار في تكنولوجيا المعلومات أهداف

المعلومات في تطوير أداء المنظمـات، عمـدت        شكلها تكنولوجيا    التي ت  هميةألنتيجة ل 
ـ أهدافها، فكان لزاماً علـى المنظ     تحقيق  المنظمات لالستثمار في هذا المجال ل      ات ضـرورة   م

كل نوع من هذه األنـواع      التمييز بين األنواع المختلفة لهذه االستثمارات واآلثار المترتبة على          
  .على األداء

 ,Cline & Guynes(و) Schniederjans & Hamaker, 2003: p10 (وأوضح

2001: p71-72(أربعـة  بحسب أهدافـه إلـى    يقسماالستثمار في تكنولوجيا المعلومات  بأن 
  : رئيسيةمجموعات

 يدعم  االستثمار الذيوهو ):Strategic IT Investment (االستثمار اإلستراتيجي 
الجهود المبذولة لتطوير منتجات جديدة أو لتحسين المنتجات الحالية، ويؤثر هذا النوع            

 نمو المبيعات وزيـادة     في على أداء المنظمة، حيث يساهم       إيجابيمن االستثمار بشكل    
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 فـي  أن يصاحب ذلـك زيـادة        الضرورينصيب المنظمة من السوق ولكن ليس من        
 ).Schniederjans & Hamaker, 2003( أرباح المنظمة

على انه يركـز علـى اسـتثمار        ) 997ص: 2009عبد الكريم وعالونة،    (ويضيف  
تكنولوجيا المعلومات بهدف تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمنظمة، وتحقيق مزايا تنافسية          
مقارنة مع الشركات األخرى في السوق، وتنطوي هذه البرامج على مخـاطر كبيـرة              

  .ي أداء المنظمةكونها تنشأ تغيرات جذرية ف
 Operational(التشغيلية الكفاءة  -  للمعامالت اليومية للمنظمةاالستثمار الموجه 

Efficiency IT Investment:(  دعم اإلدارة التشغيلية للمنظمة، فيوهو يستخدم 
 تصف مختلف األنـشطة والعمليـات اليوميـة         التيمن خالل توفير كافة المعلومات      

 النوع من االستثمار بخفض تكاليف التشغيل وزيادة إنتاجيـة          للمنظمة، لذا يرتبط هذا   
ومن ثم، فإن عدم اهتمام المنظمة بهذا االستثمار قد يـؤدى إلـى انخفـاض              . المنظمة
 فـي  ظل قيام المنظمات المنافسة باستخدام تكنولوجيا المعلومات         في،  التنافسيموقعها  

 .)Cline & Guynes, 2001: pp71-72 (تحسين عملياتها

هدف إلى تنفيذ العمليات    بأنه ي ) 997ص: 2009عبد الكريم وعالونة،    (يرى  و
الداخلية للمنظمة باالستخدام األمثل للموارد للحصول على المنتجات المناسبة وبأقـل           
التكاليف بمعنى أنها تهتم في االستثمار في تكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في             

التخـزين، واإلنتـاج، وتحـديث      (للمنظمة مثل   تنفيذ عمليات المدخالت والمخرجات     
ـ      ات الداخليـة  السجالت، التصنيف، والفرز، االسترجاع، والترحيل وغيرها من العملي

  ).التي تتم في المنظمة
ن معظم المشروعات االسـتثمارية  بأ) Cline & Guynes, 2001 (ويضيف

  .حاًفي تكنولوجيا المعلومات التي تقع ضمن هذا التصنيف هي األكثر نجا
يوجه هذا النوع من االسـتثمار   :)Tactical IT Investment(االستثمار التكتيكي  

 تقـدمها المنظمـة، وهـو يتـضمن         التي للمنتجات والخدمات    التدريجيإلى التطوير   
 وتـوفير المعلومـات الالزمـة    معالجات تكنولوجيا المعلومات ذات الطبيعة التحليلية،  

تالي تزود اإلدارة بمعلومات محددة ومفـصلة عـن         للمستويات اإلدارية المختلفة وبال   
نشاطات المنظمة األساسية أو المساعدة مما يؤدي بدوره إلى تحسين قـدرة المـدراء              

ومن ثم، يساهم هذا النـوع مـن        . على اتخاذ القرارات اإلدارية بكفاءة وفاعلية عالية      
  .)Cline & Guynes, 2001: pp71-72 ( زيادة ربحية المنظمةفياالستثمار 

 والـذي  ):Business Transition IT Investment(مجموعة تحول األعمـال   
هدف إلى نقل المنظمة من وضع تنافسي غير محبذ إلى منظمة ناجحة متطورة، وفي              ي
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هذه الحالة يشكل االستثمار في تكنولوجيا المعلومات أصالً من أصول المنظمة وليست            
  .)Cline & Guynes, 2001: p71-72 (تكلفة على حساب األرباح والخسائر

  
  :العوامل التي أدت إلى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 عوامل، والتي حددها  إن التوسع في االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يعود إلى عدة           
)Turban, et al., 2001 (كما يلي:  
  :االضطراب البيئي. أ

 ضطراباً نتيجة التطور التكنولـوجي     أكثر تعقيداً وا    بالمنظمات ة المحيطة أصبحت البيئ 
، باإلضافة إلى التغيرات السياسية واالقتصادية، مما دفع المنظمات للبحث عن الوسـائل             الهائل

 المتقلبة، ومنها التنبـؤ والتخطـيط المـرن       البيئةالتي تؤدي إلى تحسين عملياتها في مثل هذه         
 وجيا المعلومات علـى أنهـا     لى تكنول وفي هذه الحالة ينظر إ    . وإعادة الهندسة وبناء التحالفات   

  .معظم هذه األعماللالداعم 
  :زيادة حدة المنافسةب 

 في بعض   استخدام التكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص       لقد أدى   
  بين هذه المنظمـات     زيادة المنافسة  إلى؛  ين وسائل االتصال  ، إضافةً إلى تحس   الشركات الدولية 

ية وقد ساعد ذلك على االستفادة من مزايا العولمة مـن خـالل اسـتخدام               وجعلها تصل للعالم  
مشاكل وفرص   والجودة والربحية والتعامل مع      اإلنتاجيةتكنولوجيا المعلومات كوسيلة لتحسين     

 .العولمة

 علـى الـسعر والجـودة       ة في األعوام السابقة باعتمادها    كان يعرف عن المنافس   وما  
 على سرعة التوريـد      الشركات الدولية  وجوداً، بل أصبح اعتماد    لم يعد م   وخدمات ما بعد البيع   

     .وتكييف المنتجات والخدمات المصنعة بحسب طلب الزبون
  :المسؤولية االجتماعية. ج

نظراً لتزايد التداخل ما بين المنظمات والمجتمع، فقد أصبحت المنظمات أكثر وعيـاً             
عمـل فيـه، وهـذه التحـسينات تعـرف          إلى أهمية إسهامها في دعم تحسين المجتمع الذي ت        

وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تدعم نشاطات المسؤولية االجتماعيـة         . بالمسؤولية االجتماعية 
التي تستخدم نظم دعم القرار لمراقبة بـرامج تـساوي الفـرص،             Xerox على غرار شركة  

ـ Burean of Minesوشركة  سيطرة علـى    األمريكية التي تستخدم النظم الخبيرة لتحسين ال
  . تطاير الغبار في المناجم األمريكية



 
  

32 

  :تغيير تركيبة قوة العمل. د

لتدخل سوق العمل، بل أصـبحت الوظـائف        لم يعد يقتصر األمر على شريحة معينة        
تضم قوى عاملة من النساء، واألشخاص المعاقين، كما لوحظ أن عدد العاملين الذين يستمرون              

تكنولوجيا المعلومات عملية التكامل واالتـصال  وقد سهلت لعمل أصبح أكثر من ذي قبل،       في ا 
  . جميع فئات العاملين في قوة العملبين 
  :وعي المستهلكين وزيادة توقعاتهم. ه

بمـدى    الذي أصبح أكثر إدراكاً    ائنإن الهدف الرئيس للشركات هو تلبية رغبات الزب       
معلومات تفصيلية عـن تلـك      توافر المنتجات والخدمات وجودتها، إضافة إلى كونهم يطلبون         

المنتجات، وما هي الضمانات والتسهيالت التي يمكنهم الحصول عليها، وهنا مـن مـسئولية              
ل استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة     الشركة العمل على إرضاء الزبائن بسرعة وذلك من خال        

    .اتصال مهمة بين الشركة والزبائن
  :تصاعد االبتكارات. و

ت التكنولوجية في إيجاد بدائل للمنتجات، وخدمات بديلـة، وزيـادة           أسهمت االبتكارا 
كما تشكل ابتكارات تكنولوجيا المعلومات، في ظل التغيـرات         . الجودة، وتسريع قوى المنافسة   

 ,Petrie(ويـضيف  . في بيئة األعمال، مصدراً قوياً لتطبيقات األعمال الجديدة في هذا القرن

ات العديدة التي تحـدثها التطـورات التكنولوجيـة، إال أن           أنه على الرغم من التغير    ) 2004
االبتكارات التكنولوجية المتقطعة التي تحصل بين الفترة واألخرى لها تأثير مهم علـى تقـدم               

  .   الموارد التكنولوجية للشركات والصناعة بشكل عام
  

  :مخاطر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 المتوقعة من االستثمار فـي تكنولوجيـا المعلومـات،          الرغم من الفوائد وااليجابيات   ب
إال أن االستثمار فيها يواجـه العديـد مـن          من اإلنفاق المالي في هذا المجال،       والحجم الكبير   

  .الصعوبات والمخاطر
 خـصائص العمليـة     والمخـاطر إلـى   السبب في وجود مثل هذه الصعوبات       ويعود  

ة االستثمار الرأسمالي تتضمن التزامـات ماليـة         فعملي لوجيا المعلومات، االستثمارية في تكنو  
كبيرة ونفقات تشغيلية متكررة وغير قابلة للرجوع عنها، وذات عوائد تعتمد كلياً على كميـات            

حالة عدم التأكد هذه لها ثالث تأثيرات على عملية اتخاذ القـرار            أن  كما   .غير قابلة للتنبؤ بها   
 : في النقاط التالية)Busby & Pitts, 1995( يحددها االستثماري
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 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات غير قابل للرجوع عنه، فإن الحـصول   اتخاذ قرار  
وإذا لم تتوفر   . على معلومات إضافية أمر ذو قيمة كبيرة ألنه يقلل من حالة عدم التأكد            

 .االستثمارقرار معلومات كافية، فإن الخيار البديل هو تأجيل 

، أو قرار تأجيله، فإن إبقـاء        في تكنولوجيا المعلومات   الستثمارااتخاذ قرار   حتى وبعد    
الباب مفتوحاً أمام القرار االستثماري أمر ذو قيمة وهنا يكون الخيار إما باستثماره أو              
بزيادته، وإذا كان المشروع االستثماري لديه مثل هذه المرونة االستثمارية فهو بالتأكيد          

  .أفضل من مشروع ال مرونة فيه

  
 بان االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يواجه       )179ص: 2005العجلوني،   (يضيفو

  :مجموعة من المخاطر والصعوبات نتيجة لعدد من العوامل من أهمها
يتطلب االستثمار في تكنولوجيا المعلومات رأسمال كبير ال تقدر عليه  العديـد مـن                

 ظـل هـامش ربحهـا       منظمات األعمال الصغيرة والمتوسطة وال تراه مجـديا فـي         
 .المنخفض

من المستثمرين في التحقق منه ومراقبة وحماية حقوق ملكية األصول غير            فشل العديد  
 .الملموسة الناشئة عن األبحاث والدراسات والتطوير التي استثمرت فيها أموالهم 

جيا المعلومات وبين ما    وجود فجوة بين طموحات المنظمات من االستثمار في التكنولو         
 .فعالًتحقق 

ضعف المعرفة المالية لدى موظفي تكنولوجيا المعلومات األمر الذي أدى إلى الضعف             
في مقدرة توقع العائد المالي لالستثمار في نوع تكنولوجيـا المعلومـات المقتـرح أو               

 .المستخدمالمصمم أو 

في كثير من األحيان من إنتاجية المهـام المـستخدمة           لم تحسن تكنولوجيا المعلومات    
جديـدة فـي تكنولوجيـا       ائقا أمام اسـتثمارات   موكلة إلى الموظفين، وهذا يضع ع     وال

 .المعلومات 

إدخال تكنولوجيا المعلومات في بعض منظمات األعمال قد يستدعي إعـادة الهيكلـة              
اإلدارية للمنظمة جذريا األمر الذي ال يحبذه مدراء هذه المنظمات لما ينطوي عليه من          

 .مخاطر غير محسوبة
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  :مل نجاح االستثمار في تكنولوجيا المعلوماتعوا

يعتمد نجاح االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال على نجاح هـذه             
المنظمات تجارياً، والذي بدوره يعتمد على خصائص أعمال هذه المنظمات، التي من أهمهـا              

والنسخ والمعلومات السرية   حقوق الملكية والتي تتراوح بين براءة االختراع وحقوق التصميم          
واألسرار التجارية، حيث تمثل هذه الخصائص أهم أصول هذه المنظمات، فيحدد مدى نجـاح              
المنظمة من خالل حمايتها لحقوق الملكية، والمقدرة على تـسويق منتجاتهـا، وكـذلك منـع                

  .)181ص: 2005العجلوني،  (اآلخرين من االستفادة من حقوق الملكية
ن إدارة المنظمة تحمل مفتاح النجاح لمالئمة تكنولوجيا بأ) Sheely, 1999 (ويضيف

  :المعلومات مع إستراتيجية المنظمة وذلك من خالل
نوعية القيادة لدى المدراء غير التكنولوجيين في المنظمة ومدى تقبلهم لالستثمار فـي              

 .تكنولوجيا المعلومات

في صياغة وتشكيل إسـتراتيجية     انضمام مدير تكنولوجيا المعلومات إلى باقي المدراء         
 .المنظمة

تجسير الفجوة التكنولوجية بين المـدراء غيـر التكنولـوجيين ومـدراء تكنولوجيـا               
 .المعلومات

استمرارية التخطيط لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات، بسبب اعتبار عملية التخطيط           
لخلـق أفكـار    هي آلية إلدارة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وليـست وسـيلة            

  .استثمارية جديدة في تكنولوجيا المعلومات
  

 لالستثمار الناجح في تكنولوجيا     نموذجاً) 182ص: 2005العجلوني،  (في حين وضع    
، حيث أشار إلى أن االستثمار الناجح في تكنولوجيا المعلومات يعتمد على مجموعة             المعلومات

  :من المقومات يمكن إيجازها في التالي
  .جية محددة بالمنظمة يتطلب تطبيقها استخدام تكنولوجيا المعلوماتوجود إستراتي 
  .تحديد احتياجات المنظمة الحالية والمستقبلية من تكنولوجيا المعلومات 
  .وجود إدارة عليا مؤهلة، وعلى دراية ومعرفة بتكنولوجيا المعلومات 

ء مجموعة مـن    وأضاف بأن خطة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يجب أن تتضمن إجرا          
  :الدراسات تتلخص في التالي

دراسة وضع المنظمة التنافسي والتعرف على اسـتراتيجيات المنظمـات المنافـسة،             
  .وخاصة في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات



 
  

35 

ذي تعمل تحت رايته المنظمة، وخاصة فيما يتعلق باتجاهات نمـوه،           دراسة القطاع ال   
  .والتشريعات والقوانين التي تحكمه

دراسة الموارد البشرية الموجودة فـي المنظمـة ذات العالقـة بتطبيـق تكنولوجيـا                
المعلومات، ومدى الحاجة إلى تأهيلها وتحديد موضوعات التأهيل، ومدى الحاجة إلى           

  .استقطاب خبراء بتكنولوجيا المعلومات المطلوبة
، وعلـى هـذه     لمعلومات يتم تحديد أهداف المنظمة من االستثمار في تكنولوجيا ا         وفي النهاية 

  .األسس تتم عملية التخطيط الناجح لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات
  

  )2.1(شكل رقم 
  نموذج االستثمار الناجح في تكنولوجيا المعلومات

  
  

  :العوامل الداعمة لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات
 تحـسين األداء يتطلـب      في تكنولوجيا المعلومات     االستفادة من  فين نجاح المنظمة    إ

 تعظـيم الفوائـد     فـي  تساهم   التيضرورة توافر مجموعة من المتطلبات والعوامل الداعمة،        
دعم وتأييد اإلدارة العليا، الموارد     : المرجوة من تكنولوجيا المعلومات، من أهم هذه المتطلبات       

  .طبيعة المهام واألعمالالبشرية، الموارد المالية، الثقافة التنظيمية، و
  : دعم وتأييد اإلدارة العليا الستخدام تكنولوجيا المعلومات. أ

 تضمن التطبيق الناجح لتكنولوجيا     التييعتبر دعم وتأييد اإلدارة العليا من أهم العوامل         
المعلومات، وينبع هذا الدعم من اقتناع اإلدارة وإيمانها بضرورة االسـتفادة مـن التطبيقـات               

 لهذه  اإلستراتيجية التطوير والتحسين المستمر، وفهمها للقيمة       فية لتكنولوجيا المعلومات    الحديث

تحديد 
 إستراتيجية
  المنظمة

  تحديد 
 احتياجات
  المنظمة

  تأهيل
  إدارة 
  المنظمة

بتكنولوجيا 
  المعلومات

  تقييم
  المنافسة

  تحليل
  القطاع

  يل المواردتحل
البشرية 

وتكنولوجيا 
  المعلومات

  وضع
  سيناريوهات
  المنظمة

  آفاءة التشغيل

  االستثمار
  في

  تكنولوجيا
  المعلومات
  وبنيتها

 تكنولوجيا معلومات 
  إستراتيجية

إستراتيجية تحول 
  المنظمة

البرامج المعلوماتية 
  والتكتيكية



 
  

36 

، كما أنها تلعب دوراً هاماً في تـوفير         التكنولوجيا، وقدرتها على معرفة االتجاهات المستقبلية     
فـي  المستلزمات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات، وعلى ذلك فان دعم اإلدارة العليا لالستثمار            

  ). 2005المحاسنة، ( تكنولوجيا المعلومات يمكن ان ينعكس ايجابياً على فاعليته
 التـي  اإلستراتيجية من القرارات     تكنولوجيا المعلومات  االستثمار في قرار  ويعتبر  كما  

يتم اتخاذها من قبل اإلدارة العليا للمنظمة، لذا ال يتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار ونجاحـه دون                  
 تملك حق اتخاذ القرار، وتملك القدرة على تطـوير          فهين قناعة وبدعم كامل منها،      أن ينبع ع  

ونشر رؤية المنظمة ورسالتها واستراتيجياتها وأهدافها، لذلك فإن الدعم والتأييد المطلوب مـن             
  :   النقاط التاليةفي يتمثل )2007العزام، ( كما يحدده اإلدارة العليا

  .وجيا المعلوماتالتخطيط الجيد الستخدام تكنول 
 يمكن أن تعود علـى  التي والمعرفة بأهمية تكنولوجيا المعلومات، والفوائد    الوعينشر   

  .كل من المنظمة والعاملين نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا
 عملية اإلعداد والتخطيط الستخدام     فيالسماح للمستويات اإلدارية المختلفة بالمشاركة       

  .تكنولوجيا المعلومات
 المالية، سواء إلدخال تطبيقات حديثة أو تطوير التطبيقات الحالية، أو           اإلمكانياتتوفير   

  .إلجراء عمليات الصيانة الدورية والمستمرة
توفير الحوافز الالزمة لتشجيع العاملين على التعامل تكنولوجيا المعلومات واستخدامها           

  . تنفيذ أعمالهمفي
 بحيث تتوافر لديهم القدرة على التعامل مع        االهتمام بتنمية مهارات وقدرات العاملين،     

 .التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات

  :الموارد البشرية. ب

 االستفادة مـن تكنولوجيـا المعلومـات        في إلى أن نجاح المنظمة      العملييشير الواقع   
 العديـد   يتوقف بدرجة كبيرة على مدى كفاءة الموارد البشرية المتاحة لها، فنظرا إلمكانية قيام            

 حد  فيمن المنظمات بنفس االستثمارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، فإن هذه االستثمارات           
 تحسين األداء وتعظيم االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، بل تعتمد           فيذاتها ال تساهم    

ـ       التيباألساس على مدى توافر الكفاءات البشرية المؤهلة         تثمارات  يمكنها توجيـه هـذه االس
 خلق إمكانيات وقدرات تنظيمية مميزة لتكنولوجيا المعلومات، تزيد من          في يساهم   الذيبالشكل  

  تتيحهـا هـذه التكنولوجيـا      التـي قدرة المنظمة على االستخدام الكفء والفعال للتطبيقـات         
)Kroenke & Dolan, 1989( .  

ر كفاءات بـشرية     إلى توفي  تحتاج تكنولوجيا المعلومات بأن  ) 2005الكري،  (يضيف  و
إدارة نظم المعلومات، إدارة قواعـد البيانـات، تحليـل          :  العديد من المجاالت، من أهمها     في
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المهارات الفنية من أهـم     تعتبر الخبرة و  و،  وتصميم النظم، البرمجة، وتشغيل أجهزة الحاسبات     
  . موظفي تكنولوجيا المعلوماتتوفرها لدى المواصفات التي يجب 

  : ةالموارد المالي. ج

يحتاج االستخدام الكفء والفعال لتكنولوجيا المعلومات ضرورة توافر الموارد المالية          
لتنفيذ االستثمارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، سواء إلقامة وتطوير البنية األساسـية، أو            
شراء األجهزة والمعدات، أو إلجراء عمليات الصيانة الدورية والمنتظمة أو لتدريب العـاملين             

  . )Lucas, 2000: p15 (تنمية مهاراتهم المعلوماتيةو
  : الثقافة التنظيمية. د

 استخدام تكنولوجيـا المعلومـات، فتكنولوجيـا        فيتمثل الثقافة التنظيمية محددا هاما      
 باألساس نتـاج عمـل      هيالمعلومات ليست مجرد أجهزة وبرمجيات ونظم وشبكات فقط، بل          

 فـي معينة تدعم عمليات استخدام ونشر هذه التكنولوجيـا          تحتاج إلى توافر قيم ومعايير       ذهني
 يمكن تعريفها   والتي المنظمة،   في نتاج الثقافة السائدة     هيمثل هذه القيم    . جميع أعمال المنظمة  

 & Harvey( بأنها مجموعة القيم والمعايير والممارسات المشتركة لألفراد داخـل المنظمـة  

Brown, 2001: p70.(  
 مدى قبـول أو عـدم قبـول    في المنظمة دور هام   فيظيمية السائدة   وتلعب الثقافة التن  

العاملين لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، من خالل تأثير هذه الثقافة على العاملين مـن حيـث           
  .  تحقيق هذه األهداففي يمكن استخدامها التيمدى وضوح رسالة المنظمة وأهدافها والوسائل 

  :طبيعة المهام واألعمال. ه

 تتمكن المنظمـة  لكيبأنه ) Goodhue & Thompson, 1995: p214-215(يرى 
 تحسين مستويات األداء، البـد وأن تكـون    فيمن االستفادة الحقيقية من تكنولوجيا المعلومات       

هذه التكنولوجيا مفيدة للمنظمة، وأن يكون هناك توافق بين ما تؤديه هذه التكنولوجيا من مهام               
  .لالزمة ألدائهاوبين المتطلبات اوأعمال، 

  

  :مستلزمات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

غير مؤكدة ومضمونة، حيـث     لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات             إن النتائج اإليجابية    
فهي تتطلب استثمارات مـضنية وطويلـة       . عدٍد من الشروط والمستلزمات    إنها تستلزم توفر  

لذلك يتطلب من المنظمات أن     . )100ص: 2002العالق،  (األجل في إحداث التغيير التنظيمي      
تهيئ كافة المستلزمات لالستفادة القصوى مـن تكنولوجيـا المعلومـات، وأن تواكـب كـل                

وتتمثـل مخرجـات   . المستجدات التكنولوجية التي قد تؤدي إلى إيجاد فرص جديدة في السوق    
ظهور البرمجيـات المتطـورة     تكنولوجيا المعلومات في ظهور العديد من مجاالت التطوير، ك        
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: 2003الـضمور،   (مثل النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي واإلنترنت والحواسيب المحمولة         
  ). 44ص

       ونظراً لتعدد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الشركات والقطاعـات المختلفـة فإنـه             
ات بكفـاءة عاليـة، وفقـاً       يستلزم تصنيف أدواتها المختلفة بما يمكنها من التعامل مع المعلوم         

وقـد  ). 153ص: 2005إدريس،  ( لنوعية مهمة تشغيل المعلومات التي تحتاج إليها المنظمة         
إلى أن هناك عوامل يجب مراعاتها عند تبنـي وتطبيـق   ) Khazanchi, 2005, p88(أشار 

عداد بيئة المنظمة الداخليـة والخارجيـة، واسـت       : تكنولوجيا المعلومات المالئمة للمنظمة وهي    
بأن كالً )  Thatcher & Pingry, 2004( ويضيف. المنظمة، والتأثيرات المالية، واإلنتاجية

 دوراً حاسماً فـي     يلعبان) يبة التكاليف تركيبة السوق وترك  (من هيكل السوق وهيكل التكاليف      
  .تحديد العالقة بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات والمقاييس االقتصادية

إلى أن نجاح االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات   ) Edwards, 2002: p21 (      وأشار
  .يحتاج إلى عوامل مكملة أخرى، وتشمل هذه العوامل البحث والتطوير والتعليم والبنية التحتية

االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات مـن خـالل           دراسة ويرى الباحث بأنه يمكن   
  : التاليةاألربعةالمجاالت 

  :ودورها في دعم القرارتكنولوجيا المعلومات / أوالً

 للتطور الهائـل فـي   ، ونظراً عند المديرينالدور األكثر تحدياًتمثل صناعة القرارات  
 العليـا فـي     اإلدارةهذا ما دعا إلى استخدامها من قبل         نظم المعلومات والتقنيات المستخدمة،   

وتعتبر نظم دعم القرار من أهـم       ا  ، كم لمساعدة على سرعة اتخاذ القرارات    منظمات األعمال ل  
نظم المعلومات التي تعتمد على الحاسبات والتي كانـت حـصادا للتطـور فـي تكنولوجيـا                 

وهذا النظام   . لطريقة استخدام الحاسبات   طبيعيالمعلومات خالل السبعينات والثمانينات كتطور      
إدمـاج  مل علـى    حيث تع  ،يركز ببساطة على توفير الدعم المناسب لتحسين جودة القرارات        

يعة تكوينها فإن لها     لطب ونظراً . القرارات التخاذالبيانات والنماذج والبرمجيات في نظام فعال       
ـ            ،أهمية بالغة  ى حـصول   حيث تحمل في إنشائها تقنيات معلوماتية فائقة التطوير مما يؤدي إل

  .)2010كردي، ( عن المنظمات األخرى المنظمة على ميزة تنافسية
بأن نظم دعم القرار تعتبر من أدوات تكنولوجيا المعلومـات          ) 2005ياسين،  (ويؤكد  

المستخدمة لتسهيل مهام اتخاذ القرارات التي تتطلب جهداً كبيرا وتحليال معمقا، وبذلك تـصبح      
نظم دعم القرار مسئولة عن مهمة توفير المعلومات التي على أساسها يتم اتخـاذ القـرارات،                

ويضيف بأن نظم دعم القرار تعتبر من نظم        .  إلى مستخدميها  وكذلك توصيل القرارات المتخذة   
  .تكنولوجيا المعلومات التي تتسم بالمرونة، والتفاعل مع المستخدمين بكفاءة عالية
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 ساهمت بشكل كبير في بلورة نظـم        المعلوماتتكنولوجيا  بأن  ) 2008األلفي،   (ويؤكد
افتراضية وجلسات عصف األفكـار     دعم اتخاذ القرار الجماعية من خالل عقد جلسات اجتماع          

)Brain Storming (كما أفرزت تكنولوجيا . التواجد الفعلي في مكان واحد دون الحاجة إلي
لمساعدة متخذ القرار فـي القيـام   ) Intelligent Agent( تكنولوجيا الوكيل الذكي المعلومات

  . باألعمال الروتينية طبقًا لنمط وسلوكيات متخذ القرار في العمل
بأن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ساهم فـي زيـادة          ) 2010 كردي،(ضيف  وي

  :فاعلية نظم دعم القرار من خالل
  .اً أرضية و فضائيةيشبكات فائقة السرعة تربط المنظمة داخلياً و خارجال 
  .طاقتها على حجم األعمالالمركزية، حيث تعتمد خوادم ال 
  .قواعد بيانات 
  .البرامج واألنظمة 
  .الحاسبات بأنواعها والطابعات وأجهزة االتصاالت المختلفة: زة والمعداتاألجه 

  

  :في االتصاالتودورها تكنولوجيا المعلومات / ثانياً

على ضرورة ارتباط اإلدارة بجميع أنواع التكنولوجيا       ) 235ص: 2005ياسين،  (أكد  
عالية، مما يـضع    الحديثة من وسائط وشبكات وأدوات، فتكنولوجيا المعلومات تتطور بسرعة          

أمام اإلدارة خيارات دائمة ومتجددة مثل ربط أنشطة األعمال المختلفة بخدمات الهاتف الخلوي             
، وبروتوكول االتصال   )SMS(المتكاملة مع االنترنت وتقنياتها مثل خدمات الرسائل القصيرة         

  .، واستخدام تقنيات شبكات االنترنت واالنترانت واالكسترانت)WAP(مع االنترنت 
  

  :االنترنت. أ

مجموعـة مـن    "االنترنت على انه    ) 204 ص :2002 والسامرائي،   قنديلجي(يعرف  
ماليين الحواسيب المنتشرة في آالف األماكن حول العالم، ويمكن لمستخدم هـذه الحواسـيب              
استخدام حواسيب أخرى للمشاركة في الملفات، وذلك بسبب وجود بروتوكوالت تسهل عمليـة             

بان شبكة االنترنت أصبح لها تأثير يمتد إلى كل المجاالت، مما يحتم على             ، ويضيف   "التشارك
  .كل المنظمات االرتباط بشبكة االنترنت واالستفادة من خدماتها

إلـى أن خدمـة االنترنـت تقـدم     ) Leonard & valacich 2006: p77(ويشير   
لفة وتحقيـق مكاسـب     للمنظمات العديد من المزايا تتمثل في تحسين جودة الخدمة وتوفير التك          

  .كبيرة
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  :االنترانت. ب

الشبكة الخاصة بمنظمة   "شبكة االنترانت على أنها     ) 497ص: 2005إدريس،  (يعرف    
معينة والتي تستخدم تكنولوجيا االنترانت ويتم تصميمها لمقابلة احتياجات العاملين في المنظمة            

  ".من المعلومات
النترانت تطلق علـى التطبيـق      إلى أن شبكة ا   ) 119ص: 2006الصيرفي،  (ويشير  

العلمي الستخدام تقنيات االنترنت والويب في الشبكة الداخلية للمؤسسة؛ بغرض رفـع كفـاءة              
العمل اإلداري، وتحسين آليات مشاركة الموارد والمعلومات، واالستفادة من تقنيات الحاسوب           

  .المشتركة
قـق للمنظمـات    أن شبكة االنترانت يمكن أن تح     ) 500ص: 2005إدريس،  (ويضيف  

  :مجموعة من المزايا من أهمها
 .تحسين مستوى االتصاالت داخل المؤسسة 

 .توفير المعلومات في الوقت والمكان المناسبين وفقاً الحتياجات العاملين 

 .تدريب وتطوير العاملين في المؤسسة 

 .تعزيز الكفاءة المطلوب تحقيقها في أداء العمل 

  

  :االكسترانت. ج

ارة عن شبكة أعمال خاصة مكونة من عدة أطـراف أو منـشات             هو عب االكسترانت  
ذات عالقة مباشرة مع عمليات إحدى المنشات و لكـن          ) الخ..  موردين أو شركاء     أوزبائن  (

أو بعبـارة   .  االنترانت هذه األطراف تقع خارج حدود نظام الحماية أو باألحرى خارج حدود          
 أو الشركات التي تتبـادل فيمـا بينهـا          أخري يمكن اعتباره مكونا من مجموعة من األطراف       

البحيصي،  (من اجل تسهيل عمل منظم بما يؤدي إلى توفير الوقت و التكلفة           ، معلومات معينة 
  ).165ص: 2006

الـشبكة  " شبكة االكسترانت على أنها عبارة عن       ) 543ص: 2004كتوعة،  (ويعرف    
 تجمعهـم أعمـال مـشتركة،       التي تربط شبكات االنترانت الخاصة بالشركات والعمالء الذين       

وتؤمن لهم تبادل المعلومات والمشاركة فيها مع الحفاظ على خصوصية االنترانت المحلية لكل             
ويضيف بأنها من أروج التقنيات المستخدمة في هذه المرحلة من عصر المعلومـات؛             ". شركة

  .مع المستفيدينلما تقدمه من التكاليف والتسهيالت الكبيرة في العمليات اإلدارية والتفاعل 
شبكة المؤسسة الخاصة التي تصمم     "بأنها عبارة عن    ) 72ص: 2005ياسين،  (ويرى    

لتلبية احتياجات الناس من المعلومات ومتطلبات المنظمات األخـرى الموجـودة فـي بيئـة               
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ويشير إلى أنها تستند إلى تقنيات االنترنت وتتوجه إلـى المـستفيدين فـي البيئـة                ". األعمال
  .لكن ضمن نطاق محدود بنوع العالقة التي تريدها المنظمةالخارجية و

  
  :تكنولوجيا المعلومات ودورها في الشئون اإلدارية والمالية/ ثالثاً

زيادة قدرة المنظمة على الدخول إلى أسواق جديدة والوصول إلى عـدد كبيـر مـن                 
ـ              ة العمالء في األسواق المحلية والخارجيـة وذلـك باسـتخدام األسـاليب الترويجي

 )2011الدهمي، (المناسبة

زيادة فعالية المنظمة في تحقيق أهدافها طويلة األجل وذلك من خالل تحسين عمليـات           
التعلم ونقل المعرفة واستخدام شبكات األعمال المحلية والعالمية وزيادة فعالية عمليـة            
االتصاالت اإلدارية داخل المنظمة وخارجها وتحسين التنسيق والتحالف بين مختلـف           

 .المستويات والوحدات اإلدارية إلنجاز أهداف المنظمة

زيادة كفاءة المنظمة في استغالل مواردها المختلفة لتوليد المخرجات المطلوبة بأقـل             
كلفة ممكنة وذلك من خالل أتمتة عملياتها وأنشطتها مما يسهم فـي تحـسين نوعيـة                

 . والخدماتالمنتجات وتقليل التباين والتفاوت في مستوى أداء هذه السلع

زيادة قدرة النظم اإلدارية على التكيف السريع مع التغيرات البيئية وذلك مـن خـالل                
توفير وسائل اقتصادية وفعالة لتخزين واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديمها لمتخـذي           
القرارات في الوقت المناسب مما انعكس على األداء العام والقدرة على التكيف السريع             

 .لمتغيرات البيئية المختلفةواالستجابة ل

ساعدت هذه التكنولوجيا على إيجاد قنوات اتصاالت جديدة سواء على مستوى المنظمة             
أو على المستوى االقتصادي العام مما أسهم في زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبـادل              
المعلومات وتطوير أساليب إدارية حديثة كاالجتماعات والتفاوض وعقد الصفقات عن          

  .بعد
 .المساعدة في تخفيض حجم الجهاز اإلداري واختصار نفقاته 

توزيع قدرة اإلدارة العليا على التخطيط والرقابة والسماح بدرجة أكبر من الالمركزية             
 .وتفويض السلطة 

 .توسيع وتنمية وتنشيط قنوات االتصال وابتكار أساليب جديدة في االتصاالت  

 .اإلستراتيجية والتخفيف من األعباء الروتينية المساعدة على تركيز اإلدارة في المهام  

 .المساعدة على سرعة التأقلم والتكيف وعلم التغيرات نتيجة سرعة العلم بها  

المساعدة على تطوير وسائل اإلنتاج واستحداث المنتجات الجديدة وتحـديث أسـاليب             
 .التسويق
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  :يات التشغيليةتكنولوجيا المعلومات ودورها في تقديم الخدمات والعمل/ رابعاً

على أن تكنولوجيـا المعلومـات   ) Balina, 1995(نقالً عن  )2006البحيصي،  (أكد
ذلـك  عن تلك الخاصة بمنافسيها و     تتميز، حيث    األعمال تآبمنشتساهم في خلق قاعدة خاصة      

،  عبر تشخيص هوية كل نشاط من األنشطة وتوجيه الدعم األساسي لكل قطاع من القطاعـات              
  : فيما يليإيجازهايمكن  فيها ووعوامل النجاح

تخفيض تكاليف تلك األنشطة التي يفترض فيها التكرار مثل التخزين و المبيعات  
 .والتوريد

 .إمكانية التمايز في المنتجات في السلع والخدمات المقدمة للمستهلك 

ة و بين المجتمع أولكن أيضا بين المنش، ةأزيادة التنسيق ليس فقط بين أجزاء المنش 
  .حيط بهاالم

فيرى بأن تكنولوجيا المعلومات لديها القـدرة علـى التغذيـة    ) De Val, 1997(أما 
 لسيل العمليات النـاجم     العكسية ليس فقط للعمل الهيكل التنظيمي لمنظمات األعمال وإنما أيضاً         

التصميم و التكامـل بـين      : األمر الذي يمكن حصره في النقاط التالية      ، عن عملياتها المختلفة  
 .التدريب، مجموعات العمل، التدرج الوظيفي، الرقابة، هماتالم

 ن المعلومات و تكنولوجيا المعلومـات الـسريعة  أب) Rosenberger, 1998 (و يؤكد
  . ةأزيادة القدرة التنافسية للمنشقليلة التكاليف والمتوفرة لدى المنشآت قادرة على دعم وو

المعلومات قد ساهمت ليس فقط أن تكنولوجيا ب )Artill & Mclaney, 1994(ى يرو
 في عملية تشغيل هذه البيانات بشكل يسمح باستخدام أدوات          وإنما، في تطور المحاسبة اإلدارية   

حديثة و نظم تكاليف وإدارة أكثر كفاءة و فعالية ومن خالل توفير إمكانية القيـام بتحلـيالت                 
 أكثرمن إعداد وإصدار تقارير     األمر الذي سهل بدرجة كبيرة        ، متعددة ألوجه النشاط المختلفة   

  . وفعاليةتفصيالً
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  المبحث الثاني
  

  تطوير األداء المؤسسي
  

  تمهيد

يد مـن األهـداف     على عاتقها مسئولية تحقيق العد    لقد أخذت مؤسسات التعليم العالي      
العامة لمجتمعاتها، وعلى قدر اهتمام وكفاءة اإلدارات القائمة على تلك المؤسـسات وحـسن              

  .هامها تتحقق تلك األهدافأدائها لم
الخدمات المتنوعة مـن    مجموعة من   على تقديم   التعليم العالي    وبسبب استناد مؤسسات  

 والتطور الملحوظ على    ، وشراكة مع المجتمع المحلي من جهة      ، وبحث علمي  ،وتدريب،  تعليم
لطلبة من   في أعداد ا   الجامعات، وزيادة اختصاصاتها، والزيادة   التعليم الجامعي من خالل توسع      

 بموضوع تطوير األداء المؤسسي لوحـداتها    ، حيث اهتمت مؤسسات التعليم العالي     جهة أخرى 
  منها باألهمية القصوى بهذا الموضوع كونه من جهة يعد مدخالً          وذلك إيماناً ،  اإلدارية المختلفة 

ة مهمـة   وكونه يعـد أدا   المستجدات العلمية والتكنولوجية   للتطوير والتنمية اإلدارية خاصة بعد    
 من المؤسسات التعليمية للمستفيدين مـن       لمعرفة المستوى الذي وصلت إليه الخدمات المقدمة      

  ).82ص: 2010يسلم وخضر،(خدماتها من جهة أخرى 
 سبباً في    األداء المؤسسي  ويعتبر تعدد وجهات النظر في فهم وتحليل أبعاد ومستويات        

 وهذا ما   يوطها في مجاالت عديدة ،    ، إذ أصبح يعد ظاهرة متعددة الجوانب تتحرك خ        غموضه
  .، وجعل السعي لتحسين مستوياته أكثر إلحاحاًجعل دراسته أمراً ملحاً

، يأتي هذا المطلـب      من جهة ، ومستوياته من جهة أخرى       وألغراض توضيح مفهومه  
  :على النحو التالي

 .مفهوم األداء المؤسسي 

  .مستويات األداء المؤسسي 
  .تطوير األداء المؤسسي 
  .بات تطوير األداء المؤسسيمتطل 
  .خطوات تطوير األداء المؤسسي 
  .قياس األداء المؤسسي 
 .محاور تطوير األداء المؤسسي 

  .وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الجوانب
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  :مفهوم األداء المؤسسي

يعتبر األداء المؤسسي القاسم المشترك لجميع الجهـود المبذولـة مـن قبـل اإلدارة               
ات األعمال، فاالتجاهات التقليدية في اإلدارة تبحث عن األداء المتميز          والعاملين في إطار منظم   

، كما ويعـد  )William, 2002: p457( من خالل توجهات وممارسات تسعى لتطوير األداء
األداء المؤسسي مفهوماً جوهرياً بالنسبة للمنظمات، بل ويكاد أن يكـون الظـاهرة الـشمولية               

  ).53ص: 2010دروزة، (ارية لجميع حقول ومجاالت المعرفة اإلد
وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت األداء المؤسسي إال أنه لم يتم التوصـل               

ويتفـق معـه   ) Hale, 2004: p13(إلى تعريف محدد لمفهوم األداء المؤسسي، حيث يـرى  
)Wheelen & Hunger, 2008: p240 (   على أن هذا االختالف ينبع من تنـوع األهـداف

ات والمعايير والمقاييس التي يعتمد عليها المدراء والمؤسسات في دراسـة وقيـاس             واالتجاه
  . األداء المؤسسي
نتيجة لمجموعة مـن  هو  " على أنهاألداء المؤسسي ) Scott, 2003: p27 (ويعرف

التفاعالت المعقدة التي تتم بين األفراد وبين األساليب والمواد التي يستخدمونها، وكذلك بـين              
  ".فراد وبين الثقافة والبيئة التي يعملون فيهاهؤالء األ

جهد منظم لتـشخيص    "نه  إلى األداء المؤسسي على أ    ) 65ص: 2010نصر،  (وتنظر  
أعمال المؤسسة التعليمية بأرقام لتحديد مدى نجاحها في تحقيـق أهـدافها وحـسن اسـتخدام                

، ويتفق  "اب المصلحة مواردها إلنتاج ما هو مطلوب منها بالمواصفات التي يتوقعها منها أصح          
قدرة المؤسـسة  "حيث عبر عن األداء المؤسسي بأنه ) Peterson, et al., 2003: p1(معها 

  ".على استخدام مواردها بكفاءة، وإنتاج مخرجات متناغمة مع أهدافها ومناسبة لمستخدميها
محـصلة  "األداء المؤسسي علـى انـه   ) Lusthaus, et al., 1997: p86(ويعرف 

  ".ن كل من دافعية المنظمة، وقدرتها الداخلية وبيئتها الخارجيةالتفاعل بي
انجاز األهـداف  "فيعرف األداء المؤسسي بأنه ) 327ص: 2006ي وآخرون،   العل(أما  

التنظيمية باستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، فاألداء المؤسسي يقتضي التركيز على العناصـر            
لمؤسسات األخرى، والتي تكون محـورا للتقيـيم        الفريدة التي تميز المؤسسة عن غيرها من ا       

وبالتالي تشمل المؤشرات المالية وغير المالية وقياس الموجودات الملموسة وغير الملموسـة،            
كما وتشمل الجوانب العريضة لألداء المؤسسي المرتكزة علـى االسـتراتيجيات والعمليـات             

  ".والموارد البشرية والنظم
المـوارد  : مـن خـالل   يتحقق  األداء المؤسسي    أن) 64ص: 2006السلمي،  (يرى  و
( ، والتكنولوجيـا    )الموارد المادية والمالية    (، واألموال   ، واألجهزة، واآلالت، والمواد   البشرية

حقق في إطـار تنظيمـي      ، كما أن هذا األداء لهذه العناصر يت       )المعلومات، األساليب، الطرق    



 
  

45 

ونظم، وإجراءات، وسـواء كـان األداء       ، وسياسات، وقواعد،    يهيكل تنظيم : ليتحدد من خال  
المؤسسي متجها إلى إنتاج سلع أو خدمات فهو ال يخرج في النهاية باتجاهـه عـن الـسوق                  

  .بعنصريه المستفيدين والمنافسين
عن األداء المؤسسي بأنه مفهوم ذو      ) 30-29ص: 2009إدريس والغالبي،   (ولقد عبر   

  :الصورة التكاملية للمفهوم، وهيأبعاد شمولية تنطلق من ستة أطر مفاهمية تغطي 
النجاح الذي تحققه المنظمة في تحقيق أهدافها، مما يشير إلى قدرة المنظمة وقابليتهـا               

 .على تحقيق أهدافها طويلة األجل

االستغالل األمثل للموارد ومدى مقدرة المؤسسة على استغالل مواردها وتوجيهها نحو            
 .تحقيق أهدافها المنشودة

وبة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها، والتركيز على الجانب االيجـابي           النتائج المرغ  
 .من هذه النتائج

البعد البيئي الداخلي والخارجي للمنظمة، الذي يشير إلى قدرة تكيف المؤسـسة مـع               
 .عناصر بيئتها في سبيل تحقيق أهدافها

تها، وهـو   المستوى الذي تتمتع به مخرجات المنظمة بعد إجراء العمليات على مدخال           
 .يعبر عن مخرجات األنشطة والعمليات التي تحدث في المؤسسة

المفهوم الشمولي، الذي يرى أن األداء المؤسسي يتمثل في نتائج أنشطة المؤسسة التي              
  .يتوقع أن تقابل األهداف الموضوعة

ونالحظ من التعريفات السابقة أنها اتفقت فيما بينها بشكل كبير علـى مفهـوم األداء               
سسي، فهي تجمع فيما بينها بأن األداء المؤسسي هو المحصلة النهائيـة للنـشاطات فـي                المؤ

: المؤسسة، وبناء على ذلك يعرف الباحث األداء المؤسسي تعريفاً إجرائياً على النحـو التـالي   
األداء المؤسسي هو عبارة عن المنظومة المتكاملة لنتاج مهام وأعمال الوحدات اإلدارية فـي              

 ضوء تفاعلها مع البيئة الداخلية والخارجية والذي يؤدي إلى تفوقها في العمـل              المؤسسات في 
ويضاعف من قدرتها على انجاز المهام واألعمال المطلوبة منها بكل كفاءة وفاعليـة لتحقيـق               

  .أهداف المؤسسة طويلة األجل
  

  :مستويات األداء المؤسسي

، سواء من حيث األهـداف      على الرغم من تعدد وتنوع تصنيف مستويات قياس األداء        
والغايات التي ترمي إليها، أو من حيث شموليتها وعموميتها، إال انه يمكـن تمثيلهـا بـثالث                 

  :وهي كاألتي) Brown, 2003: p2(و ) 2006الزعابي، (مستويات حسب كل من 
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وهو مستوى قياس األداء العام، ويهدف إلى قياس أداء قطاع معـين            : المستوى األول  
  .الخ، والدولة هي الجهة المسئولة عن هذا القياس... لتعليم، الصحة، مثل قطاع ا

وهو مستوى قياس األداء المؤسسي، ويهدف إلى قياس أداء الوحدات          : المستوى الثاني  
  .الفرعية داخل المؤسسات، وهنا تكون الوحدة اإلدارية هي وحدة القياس المتبعة

يهدف إلى قياس أداء األفراد العاملين      مستوى قياس األداء الفردي، و    : المستوى الثالث  
داخل الوحدات اإلدارية في المؤسسة، وهنا يكون الفرد داخل الوحدة اإلداريـة هـو              

  .وحدة القياس المتبعة
نه يختلف عن كـل     ، إال أ  ء المؤسسي على المستويات السابقة    احتواء األدا من  رغم  الوب

لة لهمـا   ألنـه محـص   األداء العـام   لفردي وعـن  ، فهو يختلف عن األداء ا     واحد منها منفرداً  
  .ولتأثيرات البيئة عليهما

بأن مستوى قياس األداء المؤسسي يشكل همزة الوصل        ) 15ص: 2001ثابت،(ويرى  
بقياس األداء الفردي، بالمستوى األعلـى المتمثـل   المتمثل التي تربط بين المستوى األدنى في   

، لتشكل في مجملها سلـسلة مترابطـة        بقياس األداء العام للمؤسسات على مستوى الدولة ككل       
   .تهدف إلى االرتقاء بمستوى األداء اإلجمالي للمؤسسات

: 2000مخيمر وآخرون،   (وتتحدد الفلسفة التي يقوم عليها األداء المؤسسي في اآلتي          
  ):16ص

 .إن كل مستوى من مستويات األداء هو جزء من مستوى أداء كلي اكبر بالمنظمة 

م على االهتمام باألجزاء دون إدراك نقاط التالمس والحركة مـع           إن قياس األداء القائ    
بقية أجزاء الكل يبعد المؤسسة عن المثالية ويقودها إلى مجموعة من الصراعات التي             

 .تؤدي في النهاية للهدم وتشتيت الجهود

إذا حدث تفوق ما نتيجة النظرة الجزئية فهو تفوق مؤقت يـؤدي إلـى االختالفـات                 
 .لمدى البعيدوالتدهور في ا

إن إدراك طبيعة النظرة الكلية لألداء المؤسسي هو تصاعد لتكامل األفكار والسياسات             
 .والنظم للوصول إلى المثالية التكاملية

إن النظرة التكاملية لألداء ال تعني عدم االختالف بل تعنـي إدراك االخـتالف مـع                 
ماعية فـي األداء اإلداري      إلى التجانس اإلداري والذي يؤدي إلى الج       األجزاء وصوالً 

  .وتحقيق اإلبداع اإلداري
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  :تطوير األداء المؤسسي

تواجه المنظمات العامة منها والخاصة بيئات ديناميكية معقـدة تتـأثر بالعديـد مـن               
، ويتطلـب هـذا مـن       داخلية ومعطيات بيئتها الخارجيـة    التغيرات والتحوالت في ظروفها ال    

  .ن مستويات أدائها وتطوير قدراتها لهذه المواجهة على تحسيباستمرارالمنظمات العمل 
 على أنـشطة مخططـة      تنطوي عملية متكاملة    المؤسسي األداء   تطوير  عملية عتبروت

 أهـدافها  فـي وشاملة للمنظمة ككل، وتتم وفقا الستراتيجيات وخطط وبرامج واضحة ومحددة      
ة والماديـة والفنيـة المتاحـة        تحقيق استخدام الموارد البشري    فيوأولوياتها وأساليبها، وتساهم    

للمنظمة بأفضل صورة ممكنة، وبطريقة عملية وإنسانية، تستهدف تحقيق أهداف الهيئة، وتلبية            
  . )110ص: 2005، بركات (احتياجات كل من العاملين فيها والمتعاملين معها

عمليـة متـصلة ومـستمرة،      بأنه   المؤسسياألداء  تطوير  إلى  ) 2001ثابت،   (وينظر
، وعلى ذلك فـإن     المؤسسة بيئة   فيرتبط بعمليات التطوير والتغيير المطلوب مواكبتها       كونها ت 
  : عملية مستمرة انطالقا من عاملين، هماالمؤسسي األداء تطوير

، مما يتطلـب    المؤسسي األداء   تطويرانقضاء فترة زمنية للحصول على نتائج عملية         
 .دوامها واستمرارها

 الظروف البيئيـة المحيطـة بالمنظمـة تتطلـب          فية  إن التغيرات السريعة والمتالحق    
، لزيادة قدرة المنظمة على االستجابة السريعة       المؤسسياألداء  تطوير  استمرار عملية   
  .لهذه التغيرات
تمتـد   المؤسـسي  األداء   تطويرأنشطة  بأن  ) 111ص: 2005بركات،  (في حين يرى    
  : التالييئية، وذلك على النحو والب ب واألبعاد اإلنسانية والتنظيميةلتشمل جميع الجوان

 وتشمل االهتمام بالعنصر البشرى والحرص على إشباع احتياجاتهم         :األبعاد اإلنسانية    
وتطلعاتهم، وهذا يتحقق من خالل تحقيق رضاء كل من العـاملين والمتعـاملين مـع               

  .المؤسسة
 في تؤثر التي تعتبر الخصائص واألبعاد التنظيمية من أهم العوامل    :األبعاد التنظيميـة     

، ومن ثم فإن تحسين هذا األداء يتطلب ضرورة االهتمـام بتطـوير             المؤسسياألداء  
، التحديد الدقيق للـصالحيات والمـسئوليات،       التنظيمي التنظيمية، مثل الهيكل     النواحي

أنماط القيادة ونطاق اإلشراف، األجور ونظـم الحـوافز والمكافـآت والتكنولوجيـا             
  . غيرها من العوامل التنظيمية األخرى العمل، وفيالمستخدمة 

، ضـرورة إعـادة     مؤسـسات  لل المؤسسي تتطلب عملية تحسين األداء      :األبعاد البيئية    
 عمل هذه المنظمـات واالهتمـام   في مجموعة التشريعات والقوانين المؤثرة فيالنظر  
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مـرتبط   ال االجتمـاعي بتطوير القيم واألفكار واألطر الثقافية لألفراد، وقواعد السلوك         
 .، والمسئوليات االجتماعيةالمؤسسات مثل هذه فيبالعمل 

) 11ص: 2009الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكـاديمي،        (ولقد عرفت   
تلك العمليات واإلجراءات الراميـة     "تطوير األداء المؤسسي في المؤسسات التعليمية على أنه         

ب وأولياء األمور وأرباب العمل إلى المعـايير        إلى تحقيق مستوى من الجودة يطمئن به الطال       
التي تحكم المؤسسة التعليمية والبرامج المعتمدة بها وآليات تطبيقها لضمان التحسين المـستمر             

  ".لمستويات األداء
بـأن تطـوير األداء المؤسـسي فـي         ) 89-88ص: 2010يسلم وخضر،   (ويضيف  

  :األهداف وهي على النحو التاليمؤسسات التعليم العالي يهدف إلى تحقيق مجموعة من 
  .التحسين المستمر لألداء بالمؤسسات التعليمية بما يضمن تحقيق الجودة المطلوبة 
التوظيف األمثل للموارد المادية والبشرية والتقنيـة بمـا يـتالءم وخطـط التطـوير               

  .المطروحة
ع مراعـاة   تبني االتجاهات الحديثة والتجارب المتطورة التي سبقتنا في هذا المجال م           

  .مناسبتها لطبيعة البيئة العربية
تحقيق التميز في الخدمات التعليمية المقدمة للطالب بما يـضمن المنافـسة اإلقليميـة               

  .والدولية من خالل استخدام أحدث التقنيات التعليمية والتدريبية
االلتزام بمعايير ومتطلبات األداء اإلداري المتطور وفق إجراءات التحسين مـن قبـل     
  .لمؤسسةا
البـرامج   وأتفعيل أساليب القياس المتطور لألداء سـواء بالنـسبة للنظـام اإلداري              

  .أعضاء الهيئة التدريسية وأاألكاديمية 
  .تقوية والء وانتماء العاملين والمستفيدين بالمؤسسة التعليمية 
  .تحديد المهام والمسئوليات لكافة العاملين بوضوح تام 
  . للتطوير هدفها وضع معايير لقياس األداء بالمؤسسةإنشاء إدارة ووحدة مستقلة 
تنمية الوعي العام للجمهور بضرورة التحسين والتطوير المستمر حتى ال نتخلف عن             

  .ركب الجامعات اإلقليمية والعالمية
تشجيع األفكار اإلبداعية واالبتعاد عن األفكار النمطية التقليدية التي ال تتوافـق مـع               

  .في المجال التعليمي واألكاديميالتحديات المعاصرة 
  .حسن إدارة الوقت واالستثمار الجيد لتوقيت تطبيق البرامج التطويرية 
الموضوعية والحيادية والشفافية في التعامل مع خطط واستراتيجيات وبرامج التطوير           

  .في مؤسسات التعليم العالي
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سسي واألكـاديمي   التواصل مع البيئة المحيطة بخطط متزامنة مع خطط التطوير المؤ          
  .لضمان منظومة التطوير والتوافق مع متطلبات واليات السوق الخارجي

استيعاب التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجـال االتـصال التعليمـي والمعلومـات              
  .واستثمارها بما يواكب معطيات عصر العولمة وتحدياته

  .ية التعليميةالتوازن والتكامل بين المدخالت والعمليات والمخرجات للعمل 
اجتياز العقبات وحسن التعامل مع المعوقات لضمان السير قدما نحـو التطـوير فـي                

 .المؤسسات األكاديمية

  
  :متطلبات تطوير األداء المؤسسي

 وهو ما التنظيمي ضرورة التعرف على مدى االستعداد       المؤسسي األداء   تطويريتطلب  
  ):Lusthaus, et al., 1997: pp 90-94 (يلييمكن التعرف عليه من خالل ما 

، ويقصد به درجة استعداد المنظمة والعاملين بهـا لإلفـصاح عـن             الثقافياالستعداد   
المعلومات، ورؤية المنظمة أن اإلفصاح عن هذه المعلومات يعتبر فرصة للتعلم وليس            

 . خطرا يهددها

 .  التطوير والتحسين المستمرفيتوافر مناخ يسوده الثقة والشفافية والرغبة  

 .اقتناع كل من اإلدارة والعاملين بفوائد وأهمية التحسين المستمر لألداء 

، االسـتراتيجي توافر الموارد المالية والبشرية، حيث البد من توافر مهارات التفكيـر             
والقدرة على جمع وتحليل البيانات والحصول علـى المعلومـات الالزمـة التخـاذ              

 . الوقت المناسبفيالقرارات المناسبة 

  
مجموعة من المتطلبات تحتاج إليها المؤسـسات     ) 67ص: 2010نصر،  (كما وضعت   

التعليمية حتى يمكنها مواجهة التحديات وتحقيق فاعلية تطوير األداء المؤسسي وتتبلـور أهـم              
  :المتطلبات في النقاط التالية

بناء قدرات تقنية متطورة ومرنة تستوعب التقنيات الحديثة وتـستثمرها فـي جميـع               
  .اتهاعملي

تنمية الموارد البشرية واستثمار طاقاتها الفكرية في اإلبداع وإطـالق قـدراتها علـى          
  .االبتكار والتطوير

تنمية آليات المشاركة في المسئولية االجتماعية بالعمل على تحـسين البيئـة ورفـع               
  .المستوى االقتصادي واالجتماعي للبيئة المحيطة
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وإنشاء قواعد بحثية في المؤسسات، والتكامل      تكثيف االستثمار في البحوث والتطوير       
  .بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التطور التكنولوجي في المجتمع

  :مجموعة من األسس الالزمة لتطوير األداء المؤسسي) 66ص: 2010نصر، (وتضيف 
تحديد أهداف إستراتيجية واضحة التجاهات ومجاالت التطوير المستهدف فـي األداء            

  .المؤسسي
بني أفكار ومفاهيم متطورة لتوجيه عمليات التطوير وضمان فعاليتهـا فـي تحقيـق              ت 

  .مستويات األداء المحققة
  .استيعاب وتطبيق تقنيات ومناهج عمل جديدة ومتطورة 
تنمية عالقات ايجابية ومتطورة بين األفراد وجماعات العمل لتنمية التعاون والتكامـل             

  .من اجل التطوير المستهدف
ستمر عن أفكار جديدة وعدم التمسك بالسياسات والنظم واإلجراءات التقليدية          البحث الم  

  .الجامدة
  .السعي لتحقيق مستوى األداء العالمي في مجاالت نشاط المؤسسة 
تنمية وتفعيل رأس المال الفكري، وتوفير المعرفة المتراكمة لـديهم وتحويلهـا إلـى               

  .تطبيقات فعالة في عمليات المؤسسة
مستمرة مع المنافسين والبحث عن السبل واآلليات لتحقيق التفوق والتميـز           المقارنة ال  

 .عليهم وليس مجرد االقتداء بهم

  

  :خطوات تطوير األداء المؤسسي
حين الشروع في تطوير أداء المؤسـسة       بأنه في   ) 63ص: 2004العليمات،  (يوضح  

  :يجازها في النقاط التاليةالتربوية والتعليمية يفترض أن يمر هذا التطوير بعدة مراحل يمكن إ
  : ويتم فيها ما يلي:مرحلة االستعداد

  .القناعة بأهمية التطوير ووجود نظام للتطوير والجودة 
  .ترجمة تلك القناعة من خالل االلتزام الجاد للعاملين بالمؤسسة 
  .تحديد األشخاص المناسبين إلدارة هذا النظام والحفاظ عليه 
  . بأهمية التطوير ورفع جودة أداء العمل في المؤسسةرفع مستوى الوعي لدى العاملين 
  .تدريب العاملين وتحديد أدوارهم بوضوح في البرنامج المطبق 
  .وضع جدول زمني لتطبيق برامج التطوير وتخصيص موارده 

  : وتشتمل على التالي:مرحلة التنفيذ
 .مالئمة األنظمة والبرامج المطبقة لطبيعة المؤسسة 
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 . التنفيذيةدقة إجراءات التطوير 

 .وضوح التعليمات لكافة القطاعات واإلدارات 

 .تكوين فريق للتدقيق الداخلي لتطوير النظام 

 .مراجعة تطبيق التطوير بصورة دورية للتأكد من فاعلية النظام 

  :مرحلة ما بعد التنفيذ

 . سالفة الذكرةمتابعة ومالحظة الخطوات التنفيذي 

 .ولتحديد أوجه القصور وتالفيها أوالً بأ 

 .متابعة مستوى األداء لضمان المنافسة على مستوى رفيع 

 .الحرص على زيادة ثقة العمالء والمتعاملين مع المؤسسة 

 .إرساء فلسفة التطوير تسعى المؤسسة دوماً إلى تحقيقها 

  
بوضع مجموعة من الخطـوات     ) 2000مخيمر وآخرون،   (باإلضافة إلى ما سبق قام      

  :لتطوير األداء المؤسسي يمكن إيجازها في النقاط التاليةالمقترحة لوضع منهجية مالئمة 
القيام بدراسات تفصيلية للعوامل التي تؤثر في األداء المؤسسي، بما في ذلك العوامـل           

الخارجية مثل جمهور المتعاملين، والعوامل الداخلية التي تـشمل المـوارد الماديـة             
نشطة التي يـشتمل عليهـا األداء       والبشرية، وكذلك اللوائح والقوانين واإلجراءات واأل     

 .المؤسسي

تحديد نقاط القوة والضعف لدى المؤسسة، من اجل تعظيم االستفادة من نقـاط القـوة،             
والتي تشمل المزايا النسبية التي تتمتع بها المؤسسة، ووضع إستراتيجية للتغلب علـى             

 .ؤسسينقاط الضعف بهدف تخفيف اآلثار السلبية لهذه الجوانب على األداء الم

إعداد برامج تفصيلية لتوعية العاملين بالمؤسسة في المـستويات اإلداريـة بـالمفهوم              
 .الحديث لألداء المؤسسي بهدف خلق ثقافة داخلية بالمفهوم الكلي لألداء المؤسسي

إجراء حصر شامل للمشاكل والتحديات التي تواجه األداء المؤسسي، وذلك من خالل             
 آراء المتعاملين مع المؤسسة، وآراء العاملين فيهـا،         استقصاء: منهجية واضحة تشمل  

 .وآراء الجهات الرقابية بشان أداء المؤسسة

تشكيل فريق من الخبراء لتحليل المشاكل المتنوعة التـي تواجههـا المؤسـسة فـي                
 .المجاالت المختلفة

تطوير نظم المعلومات بالمؤسسة من أجل توفير البيانات الالزمـة لتطبيـق المفهـوم      
 .حديث لألداء المؤسسيال
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تطوير مجموعة مؤشرات لقياس األبعاد المختلفة لألداء المؤسسي التي تغطي الجوانب            
جودة الخدمات، الكفاءة في استخدام الموارد، الفاعليـة فـي تحقيـق            : األساسية وهي 

 .األهداف، مالئمة البرامج التي تقدمها المؤسسة لحاجات المستفيدين

يام بعمليات القياس باستخدام المؤشرات التي تم التوصل إليهـا          تطوير آليات مناسبة للق    
 .في الخطوة السابقة

مقارنـة األداء   : إجراء مقارنات متعددة للحكم على كفاية األداء المؤسسي بما في ذلك           
الحالي باألداء الذي تحقق في الفترة السابقة، ومقارنة األداء الفعلي باألداء المخطـط،             

 .لي بأداء المؤسسات المناظرة بما يعرف بمرجعية األداءومقارنة األداء الفع

 .تحديد مجاالت التحسين والتطوير في ضوء المقارنات التي تمت في الخطوة السابقة 

تطبيق برامج واضحة، والقيام بخطوات محددة لتحـسين وتطـوير األداء المؤسـسي              
وتطـوير األداء   استنادا إلى االلتزام التام من جانب العـاملين بالمؤسـسة بتحـسين             

  .المؤسسي
  

  :قياس األداء المؤسسي

 إلى وجود اهتمام دائم ومستمر بقياس األداء        السابقة الدراسات    العديد من  تشير مراجعة 
اء تثيـر   إال أن منهجية وأدوات ومعايير قيـاس األد        التطوير،التحسين و المؤسسي ألغراض   

والتي ال يعتمـد     التي تقدم خدمات     ة في المؤسسات الخدمي   الكثير من الجدل والخالف، وتحديداً    
على توفر معايير محددة قابلة للقياس فحسب بل على توقعات من تقدم لهم الخدمة،              أمر قياسها   

ن تحقيقهـا مـن الخدمـة       تلك التوقعات المتصلة باإلدراك الفعلي القائم على خبراتهم ويتوقعو        
  .المقدمة لهم
رية للمنظمـات الحكوميـة وغيـر       تعتبر عملية قياس األداء المؤسسي عملية ضرو      و

، كما أنها عملية مـستمرة كـي        )18ص: 2003زايد،  (الحكومية الهادفة وغير الهادفة للربح      
، )Hill, 2001: p430( تتمكن المنظمات من إدخال تحسينات مستمرة على جـودة الخدمـة  

جاهـات  وتبقى هذه العملية في موقع صدارة اهتمام المنظمات بالرغم من االنتقـال فـي االت              
   .ؤسساتئيسة التي تحكم أداء تلك المالر

 نشاط مهم يتـضمن مقارنـة النتـائج          المؤسسي على أنها   قياس األداء وتعرف عملية   
المتوقعة مع النتائج الفعلية وتقصى االنحرافات عن الخطط، واختبار التقـدم الحاصـل نحـو               

  .)335ص: 2005الدوري، (األهداف السنوية واألهداف طويلة األجل 
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عملية لتحديد ما تم تحقيقه من نجـاح وكـذلك          "على أنها   ) 1999هالل،  (لقد عرفها   و
تحديد نوع وحجم القصور في األداء وذلك من خالل مقارنة األداء الفعلي مع معـايير األداء                

  ".المتفق عليها
أن قياس األداء المؤسسي يعتبر من العمليات اإلداريـة         ) 2002عبد المحسن،   (ويرى  

تي يمكن من خاللها تطوير المؤسسات واالرتقاء بها، كما وتبدو في غاية األهميـة              األساسية ال 
من خالل ما توفره من معلومات وبيانات حـول أداء المؤسـسة ومـدى تحقيقهـا ألهـدافها                  
المرسومة والوسائل الالزمة لتحقيقها؛ كما يتيح فرصة عرض نقـاط القـوة والـضعف فـي                

  . النظر في البرامج والسياسات المقررةالوحدات اإلدارية المختلفة وإعادة
  

  :أهمية قياس األداء المؤسسي

ال يمكن أن يكون هناك تطوير بدون قياس، فإذا كانت المنظمة ال تعلم أين هـي اآلن                 
من حيث واقع عملياتها ال يمكنها التنبؤ مستقبلها، وبالتالي ال يمكن الوصول إلى حيث تريـد                

ما ال يمكن   "جل، ويمكن التعبير عن ذلك من خالل المقولة         من حيث تحقيق األهداف طويلة األ     
  ".قياسه ال يمكن إدارته

أبـو  (و ) 565ص: 2005إدريـس،  (و ) Frensh, 2003: pp366-368(وأوضح 
 ألنـه   سسي ذو أهمية جوهرية في المؤسسات؛     بأن قياس األداء المؤ   ) 402ص: 2005قحف،  

  .يختلف باختالف الوحدة التي تم قياسها
 تحـسين الفـرص     تعمل علـى    المؤسسي توى الفرد، فإن فوائد قياس األداء     على مس ف

، وتنمية المنافسة بين األفراد وتشجيعهم على بـذل الجهـد           فردالمتاحة لتحسين وتطوير أداء ال    
وزيادة اإلنتاجية، والكشف عن الطاقات والقدرات غير المستغلة لدى األفراد، وإشعار األفـراد       

  .ات اإليجابية لألفراديبة الذاتية، وتدعيم وتشجيع السلوكبالمسؤولية وتحقيق الرقا
فوائـد  ال مجموعة مـن    المؤسسي وعلى مستوى الوحدة التنظيمية، يحقق قياس األداء      

 متابعة تنفيذ األهداف الموضوعة، ومتابعة تحقيق كفـاءة أداء األنـشطة،            :يمكن إيجازها في  
كشف عن المشكالت اإلدارية أو التنظيمية      وتدعيم عملية االتصال، وتخطيط القوى العاملة، وال      

  .وتصويبها، وتشجيع المنافسة بين اإلدارات واألقسام بما يؤدي إلى تحسين إنتاجيتها
 ، أهمها فوائد من  من ال   مجموعة  المؤسسي  مستوى المنظمة، يحقق قياس األداء     أما على 

ـ           ب الـضعف اإلداري    قياس الفاعلية التنظيمية والتعرف على إنتاجية التنظيم، وتحديـد جوان
توافر المعلومات اإلدارية الضرورية التخاذ القرارات، وتحسين طرق        مدى  وطرق عالجها، و  

التنبؤ باألداء المتوقع، وتوافر األساس الموضوعي لكثير من أنشطة الموارد البشرية وبما يكفل             
  .تحسين هذه األنشطة
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أن أهمية قيـاس    في  ) 2007النعيمي،  ( ويتفق معها    )65ص: 2010نصر،  (وتوضح  
مؤسسات إلـى تحقيقهـا يمكـن       تهدف ال األداء المؤسسي في المؤسسات تعود إلى عدة أسباب         

  :إيجازها في النقاط التالية
الوصول إلى نظام تقييم أداء فعال يؤدي إلى استخدام الموارد المتاحة بفاعلية، ورفـع               

جات التدريبية لهم،   وتحديد االحتيا جودة العمل، وتوفير معلومات عن مستوى العاملين        
 .والتركيز على النمو المهني لتحسين مستوى أدائهم وتنمية المهارات اإلدارية عندهم

  .قياس نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها من خالل نجاح اإلدارات في تحقيق أهدافها 
قياس مدى مصداقية انجاز العمل واألهداف كما تعكسه التقارير الدوريـة لـإلدارات              
 ).نوية والتشغيليةالخطط الس(

 .توفير بيانات تساعد في اتخاذ القرار بشأن االتجاه االستراتيجي 

 .الكشف عن نقاط الضعف في تحقيق األهداف والعمل على معالجتها 

 .الكشف عن نقاط القوة وتفعيلها 

 األداء المؤسسي يحقق    ن تبني مفهوم قياس   بأ) 2000مخيمر وآخرون،   (كما ويوضح   
  :نها ما يلي  نذكر ميدةفوائد عد
تفادي مشكلة عدم الواقعية في تحديد األهداف، أو عدم بـذل الجهـد المطلـوب فـي        

 .تحديدها مما يجعلها أهدافًا هالمية بعيدة عن أي قياس أو تقويم موضوعي

االرتكاز على أهداف واضحة قابلة للقياس يمكن بالتالي من إعطاء توصـيف دقيـق               
 تلـك األهـداف، وبالتـالي يتـضمن الوصـف           لألعمال المطلوب القيام بها إلنجاز    
 .المسؤوليات وااللتزامات الوظيفية

 .يمكن من اتخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها المناسبة 

يفعل دور وسعي اإلدارة المتواصل في تحقيق رضاء المستفيد من الخدمـة وتجـاوز               
 .توقعاته واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة

المساعدة في إعداد ومراجعة الميزانية إضافة إلى المساهمة في ترشيد النفقات وتنمية             
 .اإليرادات

يحدد وحدات قياس ممكنة ال تتعرض لمشكالت قياس األداء فـي وحـدات الجهـاز                
  .الحكومي التي تقوم بمسؤولية أداء الخدمات
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  :مؤشرات قياس األداء المؤسسي

  Key Performance Indicators) (المعروفة بـ  األداء المؤسسي قياس مؤشرات 
هي وسائل لقيـاس األداء،   Key Successful Indicators )(أو مؤشرات النجاح األساسية 

كمـا  . )87-86ص: 2005مـازن،    (وقياس مدى نجاح المنظمة العامة تجاه تحقيق أهـدافها        
ستخدم أو صفة مميزة ت   عبارة عن قيمة    " األداء بأنه    مؤشر) 21ص: 2005الطعامنة،  (يعرف  

  ".لقياس المخرجات أو النتائج
بأنها مؤشرات اإلنجاز تضيف الدقـة      "  وتعرف منظمة العمل الدولية تلك المؤشرات     

وتقدم المؤشرات أدلة تمكن التحقق منها لتقويم التقدم الذي تـم           . إلى صياغة األهداف الفورية   
  ."اتجاه األهداف الفورية للمشروعإحرازه في 

بأنهـا معـايير    " إلى تعريف مؤشرات األداء المؤسسي       منظمة الطاقة الذرية   واتجهت
للقياس أو مؤشرات للنجاح لقياس ما إن كان هناك هدف قد تحقق أم ال أو ما هو النجاح الذي                   

ومؤشرات األداء المؤسسي هي مؤشرات ذات توجه تجـاه النتـائج           .  تم إحرازه تجاه الهدف   
ول عليه من خالل استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من          بحيث تحدد ما هو المتوقع الحص     

  ."حيث المزايا التي تعود على الدول األعضاء
هناك مجموعة من المؤشرات المستخدمة     بأن  ) 40ص: 2007المرجوشى،  (وأضاف  

  : تشهد تطويراً في هذا المجال، ومن أهم تلك المؤشراتالتي هذا الصدد  في
 . التقليديةمقاييس األداء المالية 

  .مقاييس األداء غير المالية 
  :مقاييس األداء المالية التقليدية : أوالً

فيهـا  ر  تعب العديد من مقاييس األداء المالية التي        األعمال الكثير من منظمات     تستخدم
 ،)EPS( ، وربحية السهم العادي   )ROI(عن أهدافها ونتائجها المالية مثل العائد على االستثمار       

، والعائـد علـى     )ROA(  والعائـد علـى األصـول      ،)ROE( حقوق الملكيـة   والعائد على 
إال أن هذه المقاييس المحاسبية لألداء قد تعرضت للكثير من أوجـه النقـد              ). ROS(المبيعات

  ).92: 2006عبد الملك، (بسبب ارتكازها على قيم محاسبية تاريخية
يئـة المنافـسة الـشديدة       األداء في ظل ب    قياسإن استخدام هذه األساليب التقليدية في       

المعاصرة تتجاهل قضايا كثيرة منها رقابة الجودة، حيث إن تجاهلها يـؤدي إلـى انخفـاض                
مستوى جودة المنتج أو الخدمة، وعدم تسليم المنتج أو أداء الخدمة في الموعد المحـدد ممـا                 

 المحاسـبية،   األداء يكون في نهاية الفترةقياسباإلضافة إلى أن    . يؤدي إلى عدم رضا العمالء    
وهذا يعني أن المنظمة ستتحمل أعباء إضافية ممثلة في اإلنتاج الرديء سواء فـي الـسلع أو                 
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الخدمات، وفي نفس الوقت ستبقى أسباب الخطأ والعيوب في اإلنتاج غير معروفة نظـراً ألن               
  ).Al Shaikh Ali, 2007: p30 (التقييم يتم في نهاية الفترة

 بأن هناك   )117 ص   :2004الشيشيني،  ( و   )94ص: 2006عبد الملك،   (ولقد أوضح   
  : تتمثل في اآلتي إلى المقاييس المالية التقليدية االنتقادات الموجهةمجموعة من

مقاييس ذات طبيعة تاريخية وبالتالي فإن القـرارات        بأنها  المقاييس المالية التقليدية    تعد   
 .علومات غير مالئمةالتي تبنى عليها ربما تكون غير رشيدة ألنها تعتمد على م

البطء الشديد فـي مواجهـة منظمـات األعمـال          مقاييس المالية التقليدية    اليؤخذ على    
 .المنافسة تجاه الحركة السريعة والمتقلبة ألسواق المنتجات

تبعد عن تقويم األداء المستقبلي، وبالتـالي ال تعكـس هـذه            قليدية  المقاييس المالية الت   
 . األداء في الماضي قياسلىع العتمادها منظمات األعمالالمقاييس التوجه المستقبلي ل

استخدام مقاييس األداء المالية التقليدية تؤدي إلى التركيز على تحقيق النتائج في األجل              
 . القصير على حساب تحقيق النتائج في األجل الطويل

لتـي ال   استخدام المقاييس المالية التقليدية لألداء يؤدي إلى النقص في المعلومـات وا            
، أي قـد تقـوم مقـاييس األداء         اإلستراتيجيةيمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات       

 .بتوفير معلومات مضللة عن مستوى األداء والذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة

استخدام المقاييس المالية التقليدية لألداء يعد نظاماً أحادي البعد وليس متعدد األبعـاد،              
تركيز على بعد األداء المالي فقط ، دون التركيز على العديـد مـن              وذلك من خالل ال   

 .األبعاد األخرى مثل العالقات مع العمالء، والعمليات الداخلية، وعمليات التعلم والنمو

  .عدم وضوح العالقة بين نتائج األداء ومسببات نتائج األداء 
   

  : مقاييس األداء غير المالية: ثانياً

، برزت أهميـة قيـاس       في أداء منظمات األعمال الحديثة     تمرمن أجل التحسين المس   
  . لتوضيح الجوانب التي تحتاج إلى التغيير والتطوير والتحديث المستمرالمؤسسيوتقييم األداء 

ولذلك فقد أصبح من الضروري تطوير مقاييس جديدة لـألداء تقـوم علـى تحقيـق                
غـوث،  (س األداء المالية قصيرة األجل     لتحل محل مقايي   ، التشغيلية الجديدة للمنظمات   األهداف

  ).58ص: 2005
 :بما يأتيمقاييس األداء غير المالية تتميز بأن ) 56ص: 1998الغروري، (يوضح و

 . سهولة ربطها باألهداف اإلستراتيجية للمنظمة  

 . اءات التصحيحية في الوقت المناسبأنها مقاييس عملية تساعد على اتخاذ اإلجر 

 . رضا العمالء ومستوى الجودة وسمعة المنظمة  : تغطي جوانب مهمة مثل 
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  .تتعلق باالتجاهات واألداء المستقبلي ويمكن تطبيقها على مستوى المنظمة ككل  
  

  : األداءمقاييسالشروط الواجب توافرها في 

: 2005،  عبـد اللطيـف وتركمـان      ( و )487ص: 2007الغالبي و إدريس،  (أوضح  
 الجيدة والتي من خالل     المقاييسيجب توافرها في    شروط  بأن هناك مجموعة من ال      )135ص

  :استخدامها يمكن الحكم على األداء، وهي كالتالي
بحيث ال تكون سهلة التحقيق بشكل ال يحث األفراد على بـذل المزيـد وال               : الواقعية 

تكون مبالغاً فيها بحيث يتعذر الوصول إليها، مما ينعكس في النهاية علـى معنويـات               
 .األفراد

 .المعيار الذي ال يرتبط بالنشاط هو معيار عديم القيمة: باط بالنشاطاالرت 

يجب أن يحدد المعيار بدقة حتى ال يصبح عرضة للتأويل أو التفسير من قبـل               : الدقة 
 .األشخاص سواء الذين يتم تقييمهم أو القائمين على عمليات قياس وتقييم األداء

دارة يجب أن تلزم بها مهمـا تغيـرت         عملية وضع المعايير ال تعني أن اإل      : المرونة 
 .الظروف، حيث يجب أن يتغير المعيار كلما تغيرت الظروف

حيث أن ذلك قد يعقد من العملية الرقابية، كما توجـد           : عدم المغاالة في عدد المعايير     
 .خطورة عند إهمال استخدام بعض المعايير

ق الثبات بالمقياس وليس باألداء، ألن أداء الفـرد يتغيـر أو يخـضع              يتعل: الموثوقية 
 .للتقلبات

البد من مراعاة سهولة استخدام المقياس ووضوحه والقصر النـسبي          : أن يكون عملي   
  .للوقت وقلة الجهد الذي تستغرقه عملية القياس

  

  :محاور تطوير األداء المؤسسي

   العمليات الداخليةمحور

معيار تحقيق الفاعلية اإلنتاجية والهادف إلى الوصول إلى الكمية         يتضمن هذا المحور    
المستهدفة مقابل اقل وقت عمل أو تكلفة، والجودة النوعية، وهو يحتسب النسبة المثلى المقبولة              
من الجودة في الخدمات والوحدات المنتجة، أو اقل نسبة عيب مسموح بها، ويتضمن اإلتقـان               

تحقيق مستوى من التقنية ينافس المعايير اإلقليميـة والدوليـة          في المنتجات والخدمات بهدف     
ومعيار االختراق والنفاذ للسوق، وهو يقوم بتحديد مستوى االستخدام للموارد المتاحة مقارنـة             

  ).54ص: 2012أبو جزر، (باألهداف الموضوعة 
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كـن  على العوامل واإلجراءات التشغيلية الداخلية المهمة التـي تم        المحور  يركز هذا   و
المنظمة من التطور والتميز وبالتالي تحقق رغبات العمالء المتوقعة منهم بكفـاءة وفاعليـة،              
وأيضا إلى تحقيق نتائج مالية متميزة للمساهمين، ويدخل أيضا في هذا الجانـب االختراعـات               

العمـالء الحـاليين     إدخال منتجات وخدمات جديدة تحقق رضـا      تؤدي إلى   واالبتكارات التي   
  ).103ص: 2009وض، ع(والجدد 

ويهدف بعد العمليات الداخلية إلى تحديد العمليات المهمة التي يجب أن تتفـوق فيهـا               
المنظمة لتنفيذ اإلستراتيجية، أي انه يجب أن تركز المنظمة على العمليات الداخلية التي تـؤثر           

: 2004ني،  الشيـش (ألهـداف الماليـة للمـساهمين       على رضا العمالء وبالتالي على تحقيق ا      
بـأن  ) 64ص: 1998الغـروري،   (نقالً عن   ) 44ص: 2009أبو قمر،   (، ويضيف   )112ص

األداء الجيد لخدمات العمالء ينشأ من العمليات والقرارات والتصرفات التـي تحـدث داخـل               
المؤسسة، ومن ثم يطلب من المدراء التركيز على العمليـات الداخليـة األساسـية، وتحقيـق             

  .عمالء والمساهمينالتناسق بينها لخلق قيمة لل
ولمعرفة مدى تحقيق تلك األهداف يمكن استخدام مقاييس عدة لبعد العمليات الداخليـة             
مثل براءات االختراع، مقاييس دورة حياة المنتج، دوران المخزون، عدد المنتجات في خطوط             

  ).Al Shaikh Ali, 2007: p47(التسليم، عدد المرجعات، معدل نسبة المطالبات 
ذا البعد يهتم لقياس األداء المستقبلي للمنظمة من خـالل عـرض األنـشطة              كما أن ه  

والعمليات الداخلية التي تنفذها المنظمة لتحقيق األهداف المالية ومتطلبات العمالء، أي أهداف            
حملة األسهم والمالكين والعمالء، وذلك من خالل استحداث وابتكار منتجات جديدة وتطويرها            

، وتشخيص طبيعة السوق واحتياجات العمالء، ودورة التشغيل التي         في ضوء محددات السوق   
 & Kaplin(تركز على تقديم الخدمات للعمالء بهدف رقع درجة رضـا العميـل وخدمتـه    

Atkinson, 1998: pp371-374.(  
يتضمن هذا المحور كافة أنشطة المنظمة التي تشكل سلسلة القيمـة الخاصـة بهـا               و

أي أن هذا المحـور يركـز علـى         . ير وحتى خدمات ما بعد البيع     اعتباراً من البحوث والتطو   
ضبط ومراقبة أداء العمليات والنشاطات الداخلية التصنيعية والسيطرة على الحلقات المهنية في            
السلسلة التصنيعية واإلدارية وغيرها سعياً إلى معالجة االنحرافات وتطـوير األداء ومواءمـة             

  .)12ص: 2008المهايني،  (مةالعمليات مع أهداف وغايات المنظ
سلسلة األنشطة والمراحل الداخليـة لمنظمـات       ) 108ص: 2001البشتاوي،  (ويقسم  

 كمـا هـي     األعمال التي تحدث القيمة المجهزة للعميل أو المستهلك إلى ثالث عمليات أساسية           
  ).2.2(موضحة بالشكل رقم 
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  )2.2(الشكل رقم 
  سلسلة األنشطة للعمليات الداخلية

  
  

 حيث يتم وفق هذه الدورة تحديد حجم منطقة السوق التـي            :عملية األبحاث والتطوير  
تستوعب المنتج أو الخدمة ونوعية المستهلكين لها، وهذا يتم بعد إجراء دراسات السوق ثم بعد               

الدراسة الفنية  (ذلك تحدد وتوضع خطة اإلنتاج المطلوبة ونوعية معدات اإلنتاج والمدة الزمنية            
 ).لإلنتاج

 حيث يتم تحديد التصميم المطلوب للمنتجات الخدمة وأسلوب اإلنتاج أو           :عملية اإلنتاج 
طبيعة الخدمة المقدمة للعميل ثم تجهيز المنتجات أو الخدمات التي تقدم للعمالء، ويتم تحديـد               

 .تكاليف اإلنتاج من مواد أولية، وأجور مباشرة، وتكاليف مساندة

 ترتكز فيها األنشطة إلى تحديـد طبيعـة   ):ما بعد تقديم الخدمـة ( ما بعد البيع   خدمة
ونوعية الخدمات المقدمة للعمالء بعد عملية التجهيز، ويدخل ضمن هذه العملية المدة الزمنيـة              
المحددة لتقديم الخدمات وبرامج التعليم والتدريب التـي تعـدها المنظمـة لتـدريب العمـالء            

 .يفية استخدام المنتجات المقدمة لهموالمستهلكين على ك

  

  التعلم والنمومحور 

إن النظرية الكالسيكية اعتبرت الموظفين آالت يستخدمون من أجل جهـدهم البـدني             
فقط، أما حديثا فالمنظمات تحتاج إلى موظفين أكثر اعتماداً على المعلومات وأكثر يقظة فـي               

 لي، وأصـبح الهـدف األساسـي لـإلدارة        سب اآل ظل التزايد المتسارع للميكنة وانتشار الحا     
المؤسسات هو تعظيم عطاء الموظفين من حيث اإلنتاجية المادية والفكرية، وفـي منظمـات              
المستقبل ستصبح الحلول األفضل واألسرع واألقل تكلفة ومعدل التحسين الـدرامي واقعـاً ال              

ة المعتمدة على الـتعلم     يمكن تحقيقه إال من خالل االنخراط الفكري للموظفين وستتمتع المنظم         

  تحديد
  وتشخيص  
 السوق 

  

   إحداث
  الخدمات   

 طلوبةالم

  

   تصميم
      ونوعية
  الخدمات

  

   تجهيز
     المنتجات
  والخدمات

  

      

       خدمة
     العمالء   

  تحديد
  حاجات و
  متطلبات
  العمالء

  
  إرضاء
  العمالء

  

  ما  عملية    عملية األبحاث والتطوير  )اإلنتاج( التشغيلعملية
  بعد البيع

  )Kaplan & Atkinson, 1998: (المصدر
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: 2008توفيـق،   (بميزة تنافسية قوية في كافة جوانب العمل وتحقق هـوامش ربـح أفـضل               
  ).132ص

إن بعد التعلم والنمو يضمن للمنظمة القدرة على التجديد حيث يعتبر الشرط األساسـي              
تطـوير  لالستمرار والبقاء على المدى الطويل، ويهدف هذا البعد إلى توجيه األفـراد نحـو ال              

، في هذا البعد    )147ص: 2007عبد اللطيف وتركمان،    (والتحسين المستمر الضروري للبقاء     
تدرس المنظمة ما يجب أن تفعله لالحتفاظ بالمعرفة التقنية المطلوبة لفهـم وإشـباع حاجـات                
العمالء، وتطوير تلك المعرفة إلى جانب اهتمامها بدراسة كيفية االحتفاظ بالكفاءة واإلنتاجيـة             

  ).20ص: 2006المغربي، (لضرورية للعمليات التي تخلق قيمة للعميل ا
ويعد هذا المحور ذو أهداف إستراتيجية للمنظمة ونظرتها المستقبلية، إذ يركز علـى             
التطوير ألجل طويل، وكذلك طبيعة األنظمة واإلجراءات التنظيمية ونوعيتها التي توصل في             

 العمالء، وكذلك كيفية استخدام التقنيـات الحديثـة         النهاية إلى تحقيق األهداف الخاصة برضا     
 عصر تكنولوجيا المعلومات والوصول إلى تحقيق رغبات العمالء وحاجاتهم وغايـات    لمواكبة

المالك، أي تحدد الطريقة التي تستمر فيها المؤسسة في التطوير واإلبداع وخلق قيمـة أعلـى         
  ).403ص: 2004البشتاوي، (للمؤسسة 

 على كيفية تكيف المنظمة بفاعلية مع الظروف المتغيـرة،          وعلم والنم ويركز محور الت  
وبمعنى آخر، ما يجب أن تفعله المنظمة لتحسين قدراتها المتعلقة بالعمليات الداخليـة الجيـدة               
التي تضيف قيمة للعمالء والمساهمين، وذلك من خالل القدرة على تقـديم منتجـات جديـدة،                

ن العمليات التشغيلية باستمرار، حيث يمكن للمنظمة اختـراق         وخلق قيمة اكبر للعمالء، وتحسي    
أسواق جديدة وزيادة اإليرادات وهوامش األرباح، وهذا يعني النمو وزيادة القيمة للمـساهمين             

  ).46ص: 2009أبو قمر، (
ويهدف هذا المحور لتحسين معرفة العاملين ومهاراتهم وتزويدهم بالدورات التدريبيـة       

ل واالستفادة من التحسين في عمليات العمل، ويتناول هذا البعـد قـضايا             الالزمة وورش العم  
ذات عالقة بفريق العمل، والمشاركة، والتحسين المـستمر، والمقـدرة التقنيـة المـستقبلية،              

  ).Ababneh, 2008: pp.467-468(، واالبتكار يوالتخطيط االستراتيجي، والتغيير التنظيم
مستوى القدرة الفردية؛ وذلـك بتـوفر       : ايير التالية ويحتوي محور التعلم والنمو المع    

المهارات األكاديمية والفنية اإلبداعية ذات قدرات عقلية متفوقة في ابتكار الحلـول، ومعيـار              
رضا الموظف؛ الذي يهتم بتلبية حاجاته بما يناسب قدراته ومؤهالتـه، وربحيـة الموظـف؛               

  ).36ص: 2011الرفاتي، (ة للمنظمة ويرتكز حول قدرته على تحقيق قيمة اقتصادية مضاف
  : )2008ي، المهاين (ويتمثل محور التعلم والنمو في ثالثة مجاالت أساسية هي
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  : األفراد. أ

إن قدرات ومهارات العاملين في المنظمة من حيث إمكانيـاتهم اإلداريـة ومهـارات              
 يتقنهـا العـاملون     التعامل مع الغير ومهارات التعامل مع الحاسب اآللي ونوعية اللغات التي          

وبرامج الحاسبات اآللية المتاحة وكيفية استيعابها، جميعها تمثل عناصر أساسـية فـي مـدى               
إمكانية مساهمة عملية التعلم في تحقيق نمو جيد داخل المنظمة الستيعاب التكنولوجيا الحديثـة              

  .أو الفكر االستراتيجي المقترح
  :نظم المعلومات المتاحة بالمنظمة. ب

إلمكانيات المتاحة من نظم المعلومات داخل المنظمة وكيفية تطبيقها بشكل يتفق           تمثل ا 
م التقيـيم   وظروف الحال المتاحة عامالً أساسياً ومهماً في نجاح عملية التعلم والنمو داخل نظا            

ألداء المنظمة، فكلما كانت هذه اإلمكانيات مناسبة ألي توسع تقوم به المنظمة وكلما كان مـن                
هم العاملين الستخدام هذه اإلمكانيات مع كل نمو، أدى ذلك إلى تحسين أداء المنظمة              الممكن تف 

  .بشكل واضح
  ): اإلجراءات التنظيمية(الحوافز والدوافع لاللتزام بالعمل . ج

إن خلق الدافع لدى العاملين بااللتزام بقواعد ونظم العمل وتحفيـزهم علـى تحـسين               
ي تحقيق نمو جيد لنشاط المنظمة يعد أيضاً عامالً مشتركاً          مستويات األداء وتعلم كل ما يفيد ف      

في تحقيق مراحل النمو داخل نظام التقييم المتوازن ألداء المنظمة، ويمكن قياس مدى تحقـق               
أهداف العاملين داخل المنظمة من خالل مقياس مركب يتضمن ثالثة محاور أساسـية تمثـل               

لهؤالء العـاملين داخـل المنظمـة، وهـذه         محركات ذات تأثير واضح على مخرجات األداء        
  :المؤشرات الثالثة هي

ظروف وجوده ضـمن    : نواحي تتمثل في   العاملين بعدة    ايقاس رض و: العاملينا  رض 
القاعـدة  ، و فريق العمل الذي يتبعه العامل ومجال المنافسة القائمة بين أفراد الفريـق           

من هذه البيئة التحتية لتـدعيم      المتاحة من التكنولوجيا ومدى شعور العامل بأنه يستفيد         
 ظروف وطبيعة العمل من     مالئمتهمناخ العمل ومدى    ، و قدراته وخبراته يوماً بعد يوم    

حيث المجهود المطلوب بذله في العمل بدنياً وفكرياً وظروف التعامل مع باقي الفريق             
  .والرؤساء

ألداء نظام التقيـيم    عند تطبيق   يتجه االهتمام   : درجة االحتفاظ وبقاء العاملين بالمنظمة     
المنظمة نحو تحديد درجة االحتفاظ بالعامل وانتمائه لها بسبب قناعة العامل بأن جانباً             
كبيراً من أهدافه وتطلعاته المستقبلية يمكن تحقيقها من خالل وجوده بهـذه المنظمـة              

  .وليس لعدم وجود فرص بديلة للتوظيف متاحة أمامه في منظمات أخرى
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تمثل المخرجات اإلجمالية الناتجة عن توظيف واسـتخدام مهـارات          و: إنتاجية العامل  
وقدرات العاملين في عملية التشغيل، والهدف في هذا المجال للقياس هو ربـط هـذه               

، كمـا أن    ق هذه المخرجـات   المخرجات للعاملين مع عدد العاملين المستخدم في تحقي       
مة رأسمال المنظمة تعني أن     األهمية المتزايدة لألصول غير الملموسة والتي ترتبط بقي       

جزءاً من موظفي المنظمة قادر على أن يصبح أصالً هاماً بشكل استراتيجي، ولـذلك              
يجب معرفة معنى فعالية إدارة الموارد البشرية، واألكثر أهمية من ذلك هـو كيفيـة               

  .قياس أدائه في مختلف المستويات التنظيمية
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  لثالمبحث الثا
  

  المؤسسي األداء تطوير فيت دور تكنولوجيا المعلوما
  

  تمهيد

 للتغيرات الرئيسة في الهيكل والعمليـات        محفزاً أصبحت تكنولوجيا المعلومات عامالً   
وإدارة المنظمة، وذلك ناتج من قدرتها على تحسين اإلنتاجية، تخفيض التكاليف، تحسين اتخاذ             

تراتيجيات جديدة لرفـع    القرارات فضال عن تعزيز العالقات مع الزبائن و تطوير تطبيقات اس          
  .)Turban, 2001 (المؤسسياألداء 

 ألداءكما أن الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسوب تظهر بشكل جلـي             
يست مجرد بديل عن االتـصاالت وال       ، فقد أصبحت التكنولوجيا في العالم ل      العمل بشكل أفضل  

 إذ األداءاية لتحقيق مستويات عاليـة فـي         تعد غ  إنما لبنى تحتية تتاح للعاملين      أسلوببتداع  ا
 المنظمـة مـن خـالل تـوفير         أعمـال  تحسينات فائقة في     إحداثتساعد وتمكن المدراء من     
 يعد النتيجة النهائيـة ألي      فاألداء. تسهم في تطوير األداء المؤسسي    المعلومات التخاذ قرارات    

 عندما يـتم  إذ؟ يفية تقييمه؟ فضال عن ك أداءه، ومتى يجب    أداءهيشمل معرفة ما يجب     نشاط، و 
 الموظف لما هو مطلـوب      أداءاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التوصل لهذه النتائج وكيفية         
 بمـا   األداء تحسين العمل و     إلىمنه من خالل استخدامه لتلك التكنولوجيات و البرامج سيؤدي          

 .)Kotler, 2000: p74( المنظمة والفرد في النمو والتميزأهدافيحقق 

 نظمـات ذات التوجـه     بالنـسبة للم   كما تؤدي تكنولوجيـا المعلومـات دورا فـاعالً        
 إذ،  األداءاالستراتيجي الساعي لتعزيز القدرة التنافسية وذلك من خالل تعزيز كفاءة وفاعليـة             

أن تتسم بامتالكها تكنولوجيـا المعلومـات كـي        و البد   ذات الكفاءة  منظمات اليوم المتميزة     أن
 عـن   خدمات متطورة فضالً  لي من خالل ما تقدمه من منتجات و        العا ألداءاتتمكن من تحقيق    
التكلفة وتحسين الجودة في بيئة تتزايد فيهـا حـدة            والتسويق وخفض  اإلنتاجتحسين عمليات   
  ).215ص: 2002صبري، (المنافسة العالمية 
فـي  تلعب دوراً هاماً     تكنولوجيا المعلومات     بأن )150 ص :2002، اللوزي(ويضيف  

 جديدة من الوظائف ومجاالت عمـل       أنواع خلق   إلى تؤدي   إذ المنظمات   أداءتطوير  يث و تحد
 :  يمكن مالحظة ذلك من خالل اآلتيإذ. نشاطات متنوعة في بيئات العملو

 .وفير قوة عمل فعلية داخل المنظمةتساعد في ت 

 .اإلدارات بين مختلف اإلداري زيادة قنوات االتصال إلىتؤدي  

 .اإلدارية العملياتتقليص حجم  وة في العمليات التشغيليةتوفر رقابة فعال 
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  . أكثر أهميةألعمال العليا و التفرغ لإلدارةتساعد في توفير الوقت  
 من األداء الفعال على مستويات وتأثيرها تكنولوجيا المعلومات أهميةويمكن مالحظة 

  :تالية على المجاالت الخمسة الاالتكنولوجي االيجابي لهذه التأثيرخالل 
  

  : ثر تكنولوجيا المعلومات على األبعاد التنظيمية والوظيفيةأ/ أوالً

 األبعـاد  المعلومات تـؤثر كبيـرا علـى         اتكنولوجي أن إلىتوصلت بعض الدراسات    
 تكنولوجيـا   تـأثير ن  أو، والشكل الذي يتخذه هيكلها التنظيمي    ، التنظيمية وعلى حجم المنظمة   

  .األخرى العوامل تأثيرمة يفوق  المنظوأنشطةالمعلومات على هيكل 
الهياكل التنظيمية تتأثر بصورة مباشرة أيضا من جراء        بأن  ) 1989،  برهان(حيث أكد   

استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، فالتغيرات التي يحدثها استخدام هذه التكنولوجيا فـي            
ن تنعكس في تغيير طبيعة     المهام والمسؤوليات على مستوى األفراد والوحدات اإلدارية، البد أ        

الوظائف المختلفة، مما يستلزم إعادة التوصيف، وإجراء التعديالت المناسـبة فـي الهياكـل              
كما تجدر  . التنظيمية، والذي قد ينتج عنه دمج أو إلغاء أو استخدام بعض األقسام أو الوحدات             

سلوب اإلداري الـسائد    اإلشارة هنا إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة تؤثر في األ          
  .ةوبخاصة فيما يتعلق بموضوع مركزية أو ال مركزية اتخاذ القرارات داخل المنظم

أن استخدام تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدى إلى        )61-60ص: 2004غنيم،  (ويرى  
خفض عدد المستويات اإلدارية، وتقصير خطوط االتصال مما يؤدى إلى االنتقال من الهيكـل              

  .األفقي الطويل إلى الهيكل أسيالر التنظيمي
 اختفـاء عـدد مـن       فيوهناك من أكد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات قد ساهمت          

 تتطلب مـستويات عاليـة مـن        التيالوظائف التقليدية، وأدت إلى ظهور العديد من الوظائف         
 & Kroenke (دير قواعد البيانات، ومحلـل الـنظم  مدير نظم المعلومات، وم: المهارة، مثل

Dolan, 1989: p44(.  
 تكنولوجيـا   فـي  أشار عدد من الباحثين إلى أن التطورات المتالحقة          أخرىمن ناحية   

 T-Form ظهور أنماط جديدة من الهياكل التنظيمية تعـرف بــ            فيالمعلومات قد ساهمت    
 األساس على المعلومات، وتقليل عدد المستويات اإلداريـة، واتـساع نطـاق             في تعتمد   والتي
 التحول من الهياكل البيروقراطية إلى الهياكل ما بعد البيروقراطية          فيف، وهو ما ساهم     اإلشرا

Post Bureaucratic ،الهياكل متعددة الوحدات، والهياكـل االفتراضـية   :  من أشهرهاوالتي
Virtual )Wagner & Hollenbeck, 1995: p287-290( . ظهور أنمـاط  فيكما ساهم 

المنظمات الدولية، والمنظمات متعددة الجنسية، والمنظمـة       :  منها متعددة للمنظمات المعاصرة،  
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 تعمل على مستوى العالم كمنظمة واحدة، وليس مجرد مجموعة من المنظمـات             التيالعالمية  
  ).Simon, 2001: p35 ( مناطق مختلفةفيالمستقلة المنتشرة 

يـا  بأن الهياكل التنظيمية فـي ظـل تكنولوج  ) Havery & Brown, 2001(ويرى 
  :المعلومات تمتاز بما يلي

إزالة الحدود الفاصلة بين الوحدات التنظيمية والوظيفيـة وبالتـالي تطـوير الهيكـل               
 .التنظيمي على أساس العمليات الرئيسية بصورة اكبر

 .التركيز على الفرق المدارة ذاتياً 

 .اتساع نطاق إشراف المدراء 

 والمعلومات لمتخذي القرارات فـي      تقليل حاالت عدم التأكد من خالل توفير البيانات        
  .كافة المستويات اإلدارية

  
بأنه يمكن مالحظة تأثير تكنولوجيـا المعلومـات        ) 38ص: 2007تمياط،  ال(ويضيف  

على اإلدارة العليا والوسطى وذلك من حيث محتوى الوظيفة ومتطلبات الكفاءة اإلدارية فـي              
  :شاغلي هذه المراكز وذلك على النحو التالي

 .لالمركزية وتفويض السلطات من خالل برمجة وأتمتة العملياتحلول ا 

 .تخفيض عدد الكوادر العاملة في المؤسسة 

 .إفساح المجال ألكبر عدد من العاملين للمشاركة في عملية اتخاذ القرار 

  .رؤية أوضح للمشكالت وبدائلها 
  

  :ثر تكنولوجيا المعلومات على أداء العاملينأ/ ثانياً

 على العاملين وعلى    إيجابيالباحثين أن تكنولوجيا المعلومات لها تأثير       يرى العديد من    
 يجب أن يتمتع بها هؤالء العاملين، وعلى ما يحصلون عليه من أجور             التيمستوى المهارات   

ـ     فيوحوافز، باإلضافة إلى مساهمة هذه التكنولوجيا        يما العـاملين    زيادة إنتاجية العاملين، الس
  .والمعرفةتكنولوجيا المعلومات ب

أن تكنولوجيا المعلومات قـد  ) Kraemer & Dedrick, 1997: p89-90(حيث أكد 
 مختلف الوظائف   في أنواع العمالة ومستوى مهاراتها وفى معدالت األجور         فيأدت إلى تغيير    

 وهذا يتفق مع ما توصل إليـه      .  عدد العاملين  إجمالي التوظف أو    إجماليأكثر من التأثير على     
)Brynjolfsson & Hitt, 2000: p35 (     من أن هناك عالقـة بـين حجـم االسـتثمارات

 المنظمـة، فكلمـا     فـي المخصصة لتكنولوجيا المعلومات ومستوى مهارة وتعليم القوة العاملة         
  .  للعاملين، والعكس صحيحوالمهارة العلميزادت هذه االستثمارات ارتفع المستوى 
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 تحسين بيئـة العمـل،      فيرجة كبيرة   ويرى البعض أن تكنولوجيا المعلومات تساهم بد      
 تحقيـق الرضـاء     فيوذلك عن طريق التخلص من األنشطة واألعمال الروتينية، مما يساهم           

وهذا يتفق مع ما توصـل إليـه   ). Kraemer & Dedrick, 1997: p97( للعاملينالوظيفي
)McMahan et al., 1995: p4 ( الـتخلص مـن   فـي من أن تكنولوجيا المعلومات تساهم 
 يتفرغ العاملون لألنشطة الذهنية     لكي على األنشطة الذهنية،     نشطة المتكررة واألقل اعتماداً   األ

  .  زيادة رضاء هؤالء العاملينفيواإلبداعية، وهو ما يساهم 
 اختفاء عدد من الوظائف التقليدية      فيهذا باإلضافة إلى مساهمة تكنولوجيا المعلومات       

تصميم وإنتـاج البرمجيـات، تـصميم       : ديدة، مثل والنمطية، وخلق وظائف ومجاالت عمل ج     
وإنتاج وصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها، تصميم وتنفيذ الـشبكات وتـشغيلها وصـيانتها،             

كما سـاهمت   ). 69ص: 2001عمار وأبو زيد،    ( وتصميم وإنتاج األقمار الصناعية وصيانتها    
 ظهـور   فيلمؤتمرات عن بعد،    االجتماعات وا : التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، مثل    

 أماكن العمل التقليدية، بل أصبح العمل       فيأنماط جديدة من العمل، حيث لم يعد العمل ينحصر          
 بيئة  فيالمتنقل، والعمل من المنزل من أنماط العمل األكثر شيوعا محدثا بذلك تغيرات عميقة              

ن الموظف وعمله، وهو مـا      التقليدية، وفى ظله تالشت الحواجز الجغرافية والمسافة بي        العمل
 توفير المزيد من فرص العمل، وخلق بيئة عمل أفضل، ومن ثـم تحـسين إنتاجيـة                 فيساهم  
  ).5ص: 2003نوير، (العاملين

 العاملين يكمن في    أداء تكنولوجيا المعلومات على     تأثير أن فيرى   )2011الدهمي،  ( أما
  :النقاط التالية

 .فتسهم في زيادة السرعة في إنجاز الوظائ 

 .تقليل التكاليف الالزمة ألداء العمل  

 .تحسين وزيادة جودة ونوعية مخرجات العمل  

زيادة الكفاءة والفعالية من خالل التنسيق بين األعمال المطلوبة بالطريقـة الـصحيحة              
 .والقضاء على االزدواجية في أداء العمل

 .التركيز على الفرق المدارة ذاتياً كأساس ألداء العمل 

زيع األعمال تنظيمياً ومكانياً حيث يمكن إنجاز الكثير من العمل اإلداري دون            إعادة تو  
 . مكان العملإلىالحاجة للحضور 

 .جعل ساعات العمل أكثر مرونة وزيادة تأهيل العاملين 

أسهمت في تقليل األعباء الوظيفية الروتينية الملقاة على عاتق المدراء مما يتيح لهـم               
تخطيط االستراتيجي ورسم السياسات العامة للمنظمة ما أسهم        استغالل هذا الوقت في ال    

 .في رفع كفاءة وفعالية اإلدارة العليا
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بأن إدارات الموارد البشرية التي سخرت تكنولوجيا       ) 88ص: 2007تمياط،  ال(ويضيف  
المعلومات في أداء أعمالها ساهمت في زيادة فاعليتها وكفاءتها ويمكن مالحظة ذلك من خالل              

  : التاليةالنقاط
استخدام مخرجات التكنولوجيا في إعادة توزيع األعمال تنظيمياً ومكانياً مما يـسهم             

 .في زيادة التنسيق والكفاءة في إدارة األعمال

التحول إلى الهياكل األفقية، مما أدى إلى اتساع نطاق اإلشراف وسـرعة اتخـاذ               
 .القرارات وزيادة درجة تمكين العاملين

 .ظائف جديدة كالبرمجة وتحليل النظم وهندسة الشبكاتظهور الحاجة إلى و 

اإلسهام في اختيار الموارد البشرية المؤهلة وتدريبها وتقييم أدائها وتخطيط مسارها            
 .الوظيفي وإدارة الرواتب والتعويضات والحوافز بشكل أفضل

 .تحسين نوعية وظروف العمل 

والتدريب الذي يسهم في بنـاء      زيادة االهتمام بالجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير        
 .القدرات والمهارات واالبتكارات الفردية

تخطي القيام بالكثير من األعمال الروتينية مما يترتب عليه من سرعة وكفاءة ودقة              
  .أداء العمل وبكلفة اقل

بأن تكنولوجيـا المعلومـات     )  322-321ص: 2008الخوالدة والحنيطي،   (ويضيف  
ين األفراد والوظائف، وبالتالي اختيار الموارد البـشرية المؤهلـة          تمكنت من زيادة التوافق ب    

وتدريبها وتقييم أدائها وتخطيط مسارها الوظيفي، وتحسين نوعية وظروف العمل، كما أسهمت            
 . تكنولوجيا المعلومات في زيادة كفاءة عملية االتصال والدافعية لدى األفراد

 
  : المالي للمنظمةداءاألثر تكنولوجيا المعلومات على أ/ ثالثاً

يرى بعض الباحثين أن حرص المنظمات على التوصل إلى أفضل الطـرق الممكنـة              
إلدارة األصول، والسعي نحو ترشيد اإلنفاق، وخفض التكاليف، وزيادة الربحية تعتبر من أهم             
العوامل التي تـدفع هـذه المنظمـات إلـى زيـادة اسـتثماراتها المخصـصة لتكنولوجيـا                  

لذا اهتمت بعض الدراسات ببحث العالقة ). Krishnan & Sriram, 2000: p96(المعلومات
بين تكنولوجيا المعلومات واألداء المالي للمنظمة، واعتمدت في ذلك على عدد من المؤشرات             

الدخل، حجم المبيعات، اإليرادات، اإلنتاجية، العائـد علـى األصـول            : المالية للمنظمة، مثل  
  .وكفاءة اإلنفاق

 بعض الدراسات أن هناك عالقة عكسية بين االستثمارات المخصـصة           وقد أوضحت 
لتكنولوجيا المعلومات وبين تكاليف اإلنتاج، بمعنى أن زيادة االستثمارات في ظل وجود عمالة             
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حيث . قادرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بكفاءة، يؤدى إلى انخفاض تكاليف اإلنتاج           
ي خفض تكاليف المتابعة والرقابة، وتوفير المعلومات التي يمكن         تساهم تكنولوجيا المعلومات ف   

من خاللها تحسين نوعية قرارات االستثمار هذا باإلضافة إلى إمكانية إحالل بعض تطبيقـات              
  ).Mitra & Chaya, 1996: p34-36 (المعلومات محل العمالة المكتبيةتكنولوجيا 

اإلضافة إلى انخفاض التكاليف فلقد  أنه ب)Kettinger et al., 1996: p31–32(وأكد 
ساهمت تكنولوجيا المعلومات في زيادة قدرة المنظمات على الوصول إلى األسـواق بـسهولة              
ويسر، كما ساهمت في زيادة نصيب هذه المنظمات من األسواق، وهو ما انعكس على زيـادة                

  .األرباح
ـ           صة لتكنولوجيـا   وهناك بعض الباحثين الذين أكدوا أن زيادة االسـتثمارات المخص

المعلومات تساهم بدرجة كبيرة في تحسين كفاءة اإلنفاق وزيادة العائد المتوقع منه، كما تساهم              
  . في تحقيق العديد من المزايا للمنظمة

 أن االسـتثمارات اإلسـتراتيجية   )Weill & Broadbent, 1990: p206 (وأوضح
حقيق مزايا تنافسية، وتساهم في الزيـادة  الموجهة لتكنولوجيا المعلومات تتيح للمنظمة إمكانية ت 

  .نظمة، مع زيادة حصتها من األسواقالمطردة لمبيعات هذه الم
أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا       ) 321ص: 2008الخوالـدة والحنيطـي،     (ويضيف  

المعلومات يسهل تنفيذ االستراتيجيات المالية من حيث الحصول على األمـوال واسـتخدامها             
زيعها بكفاءة وفاعلية عالية، وتوفير الـسيولة مـن المـصادر الداخليـة             والسيطرة عليها وتو  

كما وتساعد تكنولوجيا المعلومات علـى تقليـل        . والخارجية ومراقبة التدفقات النقدية المختلفة    
 .التكاليف الثابتة والمتغيرة وترشيد اإلنفاق وزيادة األرباح

  

  : المقدمةثر تكنولوجيا المعلومات على جودة الخدماتأ/ رابعاً

 زيـادة   هي تحققها تكنولوجيا المعلومات     التييرى بعض الباحثين أن من أهم المزايا        
 يتفـق مـع     الـذي قدرة المنظمة على تحسين الجودة وتقديم خدمات أفضل للعمالء بالـشكل            

  ). Lucas, 2000: p17-18(  زيادة رضائهم عن هذه الخدماتفيتوقعاتهم، ويساهم 
أن تكنولوجيـا  ) Berkley & Gupta, 1994: p107( هـذا الـسياق، يـرى    فـي 

 تقدمها المنظمـات    التي تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات        فيالمعلومات تساهم   
 الحصول على هذه الخدمات وتحـسين مـستوى         فيالخدمية، وتوفير الوقت للعمالء الراغبين      

  .ء العمالء خفض التكلفة وزيادة رضافيونوعية الخدمات المقدمة مما يساهم 
 فـي  أن تكنولوجيا المعلومات تساهم )Brynjolfsson & Hitt, 2000: p24(وأكد 

إعادة هندسة األنشطة أو العمليـات، هـذه        : تنفيذ وإتمام االستثمارات التنظيمية األخرى، مثل     
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 زيادة اإلنتاجية عن طريق خفض التكاليف وزيادة جودة المخرجـات،           فياالستثمارات تساهم   
 المنتجـات   فـي  أو األشكال غير الملموسة      النواحيل منتجات جديدة أو تحسين       شك فيسواء  
مـن أن تكنولوجيـا   ) O’leary & O’leary, 2000: p355(وهذا يتفق مع ما أكده . الحالية

 ظهور منتجات وخدمات جديدة أكثر جودة وأقل تكلفة، كما ساهمت           فيالمعلومات قد ساهمت    
ء والموردين، وهو ما انعكس على زيادة درجـة رضـاء            إقامة عالقات جديدة بين العمال     في

  .     هؤالء العمالء
 أن اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات    )Tervonen et al., 2000: p22(كما أكـد  

 تحـسين   في منظمات السكك الحديدية قد ساهم       فيواالتصاالت واالعتماد على نظم الحاسبات      
  .   لخدمات المقدمة لهمقيم العمالء وزيادة درجة رضائهم عن مستوى ا

ولم يقتصر أثر تكنولوجيا المعلومات على تحسين مستوى جودة الخـدمات المقدمـة             
 ,.Ang et al (للعمالء على المنظمات الخاصة، بل امتد أيضا للمنظمات العامة، حيث توصل

2001: p151-153( منظمة من المنظمات العامـة  47 أجريت على التي من خالل الدراسة 
 للجودة، إلى أن التكامـل      الماليزيعلى جائزة رئيس الوزراء      زية، والمرشحة للحصول  المالي

بين تكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة الشاملة يمكن أن يحقق للمنظمة العديد مـن الفوائـد،               
وأن . خفض تكاليف اإلنتاج، وتحقيق رضاء العمالء، وزيادة ربحية المنظمة        :  مقدمتها في يأتي

المعلومات تزيد من قدرة المنظمات العامة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وذلك            تكنولوجيا  
من خالل تأثير تكنولوجيا المعلومات على أربعة أبعاد من األبعاد الهامـة المرتبطـة بـإدارة                

تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، زيادة قدرة المنظمة على جمع          : الجودة الشاملة، وهى  
 الوقت المناسب، قياس وتأكيد جودة المخرجات، وأخيرا        فيانات وتوفير المعلومات    وتحليل البي 

  . تزيد من درجة دقة أداء األعمالالتياالبتكارات الهامة 
  

  : والعملياتاألنشطةثر تكنولوجيا المعلومات على أ/ خامساً

ن  الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تحـسي        أهمية إلىتشير بعض الدراسات    
وزيادة مـن   ،  والعمليات ةاألنشط تصميم   إعادة من خالل مساهمتها الفعالة في       األداءوتطوير  

 على دورها في تغييـر      باإلضافةهذا  ، لم جديدة للع  وأساليبقدرة المنظمة على تطوير نماذج      
  .واألعمال األنشطة أداءنوعية وطريقة 

لوجيا المعلومات تساهم  تكنوأن إلى) johannessen, et al., 1996: p36 (أشاروقد 
، في تكامل المعرفة وتوفير المعلومات التي تساعد في تحسين عمليات االتصال داخل المنظمة            

 الـدور الهـام     إلى باإلضافة،  الداخلية األنشطةوتحقيق درجة عالية من التنسيق والتكامل بين        
وتوصـل  . ح لالبتكارات الذي تلعبه هذه التكنولوجيا في زيادة قدرة المنظمة على التنفيذ الناج          
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كلمـا زادت   ، ها المنظمة لتكنولوجيا المعلومات    انه كلما زادت االستثمارات التي تخصص      إلى
  .  وتحسين عملية التنسيقاألعمالقدرة المنظمة على متابعة ورقابة 

 اإلدارية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في زيادة قدرة النظم           إلى باإلضافةهذا  
وذلك من خالل توفير وسائل اقتـصادية       ، اإلداري السريع مع بيئة العمل      والتأقلمف  على التكي 

،  متخذي القرارات في الوقت المناسب     إلىوتقديمها  ، فعالة لتخزين واسترجاع ومعالجة البيانات    
سواء على مستوى   ، وخلق قنوات اتصال جديدة سواء من خالل شبكات الحاسبات واالتصاالت         

مما مكن من زيادة سرعة تـدفق       ،  على المستوى العالمي   أومستوى القومي    على ال  أوالمنظمة  
 حديثة كاالجتماعـات والتفـاوض وعقـد        أدارية أساليبوتطوير  ، ومعالجة وتبادل المعلومات  

   ).209ص: 1989برهان،  (الصفقات عن بعد
 والعمليـات   األنـشطة  على   أثرتن تكنولوجيا المعلومات قد     أومما سبق يمكن القول ب    

  : هماأساسيينتي تتم داخل المنظمة من خالل محورين ال
 استخدام الميكنة المتقدمة فـي      أنأي  :  والتشغيلية اإلنتاجية والعمليات   األنشطة آلية 

 وما يتصل   اإلنتاج ونظم التفتيش ومراقبة الجودة وتدفق       اإلنتاجيةوظائف العمليات   
 الظـروف   يـالءم  بما   ةاإلداري الصيانة والتخزين والتسويق والنظم      أعمالبها من   

 .البيئية لكل منظمة وذلك من خالل عدد من التطبيقات الهامة لتكنولوجيا المعلومات

 بـين المنظمـة     أوسواء بين الوحدات التنظيمية المختلفة داخل المنظمـة         : التنسيق 
 ونظـم   اإلداريـة وذلك من خالل نظم المعلومات      ، األخرىوغيرها من المنظمات    

 . للمكاتباآلليةات دعم القرار والتطبيق
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  الرابعالمبحث 
  

  الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
  

  تمهيد
المجتمع الفلسطيني تطوراً ملحوظاً في مجال التعليم العالي خالل العقود تطور 

الماضية، ويعود ذلك إلى المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي شهدها المجتمع 
ن المسيرة الشاقة للتعليم العالي في األراضي الفلسطينية في ظل الفلسطيني، فعلى الرغم م

م، إال أن المجتمع الفلسطيني استطاع 1967االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية في العام 
االعتماد على نفسه في إيجاد حلول لمشاكل التعليم العالي عن طريق بناء القاعدة األساسية 

  .في الجامعات وكليات المجتمعللتعليم العالي والمتمثلة 
  :موضع الدراسة في قطاع غزةالجامعات الفلسطينية 

  :الجامعة اإلسالمية. 1

م انبثاقاً عن معهد فلسطين الديني، الذي 1978نشأت الجامعة اإلسالمية بغزة في العام 
ي م هي الجامعة الوحيدة الت1991م، وظلت الجامعة اإلسالمية حتى العام 1954انشأ في عام 

  .تخدم الفلسطينيين في قطاع غزة
ها األكاديمية واإلدارية، ي في هيئت شهدت الجامعة تطوراً الماضيةوعلى مدار السنوات

 وأعداد طلبتها وخريجيها، إلى جانب مرافقها ووحداتها ومختبراتها وخدماتها في مجالي البحث
، كما وساهمت مية والعالميةة على عالقتها الوطنية واإلقليالعلمي والتنمية المجتمعية، عالو

الجامعة في تطوير األداء اإلداري لمؤسسات وشرائح العمل من خالل رفد المجتمع بخريجين 
ذوي كفاءة عالية، باإلضافة إلى عقد الدورات المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات، وتقديم 

  ).2012الجامعة اإلسالمية، موقع  (االستشارات في العديد من المجاالت
ما يلي عرض لبعض البيانات التي توضح عدد أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية            وفي

 .والموظفين ذوي المناصب اإلدارية في الجامعة اإلسالمية

)2.1(جدول   

 الموظفين اإلداريين واألكاديميين في الجامعة اإلسالمية
  تصنيف الموظفين اإلداريين حسب المؤهل العلمي

  130  دبلوم  192  بكالوريوس  43  ماجستير
          109  توجيهي فما اقل

 474 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين
  تصنيف الموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية

 29 رئيس قسم  11  مساعد مدير  22  مدير
 62 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية
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)2.1(جدول  -تابع   

  األكاديميين في الجامعة اإلسالميةالموظفين اإلداريين و

 ة العلميالدرجة حسب األآاديميينتصنيف الموظفين 
 130  أستاذ مساعد  77  أستاذ مشارك  69  أستاذ دآتور

 21  معيد  85  مدرس  11  محاضر
  393 األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

  ذوي المناصب اإلداريةاألآاديميينتصنيف الموظفين 
 53  رئيس قسم  20   عميدنائب  19  عميد
         6  )وحدة/ مرآز (مدير 

 98 ذوي المناصب اإلدارية األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

  .2012شئون الموظفين بالجامعة اإلسالمية نموذج من إعداد الباحث تم تعبئته من قبل : المصدر

  

  :الجامعة اإلسالمية في تكنولوجيا المعلومات

 المعلومات في الجامعة اإلسالمية ذو أهمية كبيرة، وقـد أولـت            يعد وجود تكنولوجيا  
بتكنولوجيا المعلومات في    الخاص اهتماماً واسعاً من خالل الهيكل اإلداري     الجامعة هذا المجال    

يقوم  الذي   ،لشئون تكنولوجيا المعلومات   س الجامعة رئي حيث أنه يوجد منصب نائب       ،الجامعة
ولوجيا كنولوجيا المعلومات وكذلك توفير التقارير المتعلقة بتكن      التخطيط واإلشراف والتطوير لت   ب

، كما يوجد اثنان من مـساعدي       )2012موقع الجامعة اإلسالمية،     (المعلومات لرئاسة الجامعة  
  :نائب الرئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات هما

 .نية مجال الخدمات اإلدارية والف-تكنولوجيا المعلوماتشئون مساعد نائب الرئيس ل 

  . المجال األكاديمي-تكنولوجيا المعلوماتشئون مساعد نائب الرئيس ل 
  

موقـع الجامعـة     (لمهام التاليـة  مات بالجامعة بتنفيذ ا    تكنولوجيا المعلو   شئون تقوم إدارة كما و 
  :)2012اإلسالمية، 

 تكنولوجيا المعلومات للجامعة لتوظيف التكنولوجيا في كال المجالين         إستراتيجيةوضع   .1
 .ري واألكاديمياإلدا

 .وضع السياسات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة .2

 .تقديم الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطويرها .3

 .حوسبة األنظمة اإلدارية واألكاديمية المعمول بها في الجامعة .4

 .ينوظفتقديم كافة الخدمات التقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات للطلبة والم .5

 . واإلداريةةاألكاديميتقديم الحلول التقنية  .6

  .تمثيل الجامعة في المؤتمرات والمعارض المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات .7
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العديـد مـن     تخدم   اإلسالميةإدارة شئون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة       باإلضافة إلى أن    
  :)2007المصري، (يمكن توضيحها في النقاط التالية المجاالت 

 يهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات في هـذا المجـال علـى وجـه      :المجال األكاديمي / أوالً
، لتصبح جزءاً أساسياً من العملية األكاديمية في         تطوير دائرة التعليم االلكتروني    الخصوص إلى 

لتدريب الكادر األكاديمي على استخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـي العمليـة             كذلك  و،  الجامعة
 علـى موقـع الجامعـة،      ت انترنت خاصة بالطلبة والموظفين    مية، وكذلك إنشاء صفحا   التعلي

 العمل على تطوير المكتبات االلكترونية واالشتراك في المـؤتمرات والنـدوات            باإلضافة إلى 
   .Video Conferenceالعلمية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة 

 المجـال  على دعم وتطـوير لومات لوجيا المع تعمل إدارة شئون تكنو    :المجـال اإلداري  / ثانياً
اإلداري من خالل حوسبة األنظمة اإلدارية واألكاديمية المعتمدة في إدارتهمـا مثـل بـرامج               

  .القبول والتسجيل والدائرة المالية وغيرها
  : يهدف المجال التنموي إلى:المجال التنموي/ ثالثاً

  .Intel في الجامعة مثل شركة عقد اتفاقيات مع شركات عالمية بهدف فتح فروع لها 

الحرص على تأهيل خريجي الكليات التقنية والعمل على إيجاد فرص عمل في مجال               
 .تكنولوجيا المعلومات وذلك من خالل إنشاء حاضنات تكنولوجيا المعلومات

االهتمام بتوفير مصادر الدعم المادي للمشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومـات فـي             
  .الجامعة

  : تقوم إدارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات التالية:المجال الخدماتي/ عاًراب
 والخـوادم   تجديد وتطوير أجهزة الحاسوب وملحقاتها وكذلك إدارة شبكة الحاسـوب          

االهتمام بتـوفير خـدمات الـصيانة ألجهـزة الحاسـوب           ، باإلضافة إلى    الحاسوبية
 .وملحقاتها

 .موظفين في مجال تكنولوجيا المعلوماتتوفير الدعم الفني للطلبة وال 

توفير خدمات االنترنت والبريـد االلكترونـي وخـدمات لتخـزين بيانـات الطلبـة                
 .والموظفين

االلكترونية الخاصة بالكـادر    الصفحات  توفير خدمات النشر االلكتروني مثل تصميم        
  . على صفحة الجامعةااألكاديمي ونشره
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  تهيكلية شئون تكنولوجيا المعلوما

 باإلضـافة إلـى حاضـنة        دوائر رئيسية  أربعة من    إدارة تكنولوجيا المعلومات   تتكون
  :)2012موقع الجامعة اإلسالمية، (تكنولوجيا المعلومات سوف نتناولها من خالل النقاط التالية 

  : دائرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات/ أوالً

 بنـاء وتطـوير وتـشغيل       لمعلومات بمهـام  دائرة البنية التحتية لتكنولوجيا ا    ى  يعهد إل 
أعمال الشبكات، تطبيقات قواعـد     :  تشمل ، والتي  التحتية لتكنولوجيا المعلومات   يةوصيانة البن 

تـضم الـدائرة أقـسام      و. نظم التـشغيل  و )Servers(البيانات، اإلشراف على خوادم الشبكة      
، طالب و موظفينمن   بهدف تقديم خدمة أفضل لكل المستخدمين         في مجاالت محددة   متخصصة

  .تقدم الدائرة الخدمات االستشارية للجامعة ككل في المجاالت ذات الصلةكما و
  :من أربعة أقسامالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تتألف دائرة 

  :قسم الشبكات. 1

 الحاسوب وملحقاتها وكـذلك     إدارة المعدات الخاصة بتوصيل أجهزة    يعمل قسم الشبكات على     
التحتيـة للـشبكة فـي الحـرم        تخطيط وإدارة البنية    ، حيث يعمل القسم على      عليهااإلشراف  
صال الالسـلكي   متابعة شبكة االت  ، وكذلك    خدمة اإلنترنت مع مزود اإلنترنت     متابعة،  الجامعي

  .مراقبة أداء الشبكة من خالل برمجيات خاصة، باإلضافة إلى داخل الحرم الجامعي
  :قسم أنظمة الحاسوب. 2

، اإلنترنـت ،  الملفات( خدمات الشبكة المختلفة     م أنظمة الحاسوب على تقديم    يشرف قس 
داريـة  ألعضاء الهيئـة اإل   ) خدمات االستضافة ،  خدمات الشبكة الالسلكية  ،  البريد اإللكتروني 

، كما ويعهد إلى القسم العديد من المهام يمكن إيجازها فـي النقـاط              طلبة الجامعة  و والتدريسية
  :التالية

 وتنفيذ نظم التشغيل والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية للشبكة، وجميع          دعم وتطوير  
 .الخدمات المتعلقة بها

، لتحـسين   )Servers(متابعة التطورات التكنولوجية الجديدة الخاصة بخوادم الشبكة         
 .خدمات الشبكة المقدمة للمستخدمين

ن البرامج المستخدمة   متابعة البرمجيات الحديثة، باإلضافة إلى اإلصدارات الجديدة م        
 .حالياً، بغرض دمجها في بيئة العمل القائمة

  .تطبيق سياسات األمان الخاصة بالشبكة، ومراقبة أي سوء استخدام لموارد الشبكة 
  :قسم حسابات المستخدمين. 3

م خدمات الدعم الفني والتقني الفوري الـالزم        ي تقد يعهد إلى قسم حسابات المستخدمين    
تقديم الدعم الفني والخدمة االستـشارية      ، حيث يعمل على     بات المستخدمين لكل ما يتعلق بحسا   
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لموظفي وطالب الجامعة من مستخدمي األنظمة والشبكات بما يضمن التـشغيل واالسـتخدام             
 عمليـات تتعلـق     –إنشاء حسابات جديـدة     (إدارة حسابات الشبكة لموظفي الجامعة      ، و األمثل

ـ    إدارة حسابات   ، و )بالحسابات القائمة  إدارة ، و وظفي وطلبـة الجامعـة    البريد اإللكترونـي لم
إدارة خدمات تخزين الملفات والصالحيات المتعلقة بهـا بمـا يحقـق            ، و اشتراكات اإلنترنت 

العمل على رصد األخطاء والمالحظات الفنيـة والتـي تحـول دون            ، وكذلك   مصلحة العمل 
إلعالنات اإلرشادية الخاصة بأنظمة    إعداد ا ، باإلضافة إلى    التعامل معها واقتراح الحلول بشأنها    

  .جد منهاالمعلومات لرفع مستوى األداء وكفاءة االستخدام وخصوصا ما يست
  :قسم االتصاالت. 4

رتبط بخدمات  باإلشراف على األجهزة الفنية في الجامعة والتي ت       االتصاالت  قسم  يقوم  
   :، حيث يعمل علىتكنولوجيا المعلومات

 . وضمان عملها وتطوير وظائفهااإلشراف على بدالة الجامعة 

 .اإلشراف على أنظمة االتصال المرئي 

 .اإلشراف على أنظمة األمان اإللكترونية 

 .SMSالدعم الفني لخدمة الرسائل القصيرة  

  .صيانة وتركيب كل ما يتعلق بالصوتيات في الجامعة 
  

ون اإلمكانيات البشرية والتقنيـة المتـوفرة لـدى إدارة شـئ          ) 2.2(ويوضح الجدول   
  :تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية

  )2.2(جدول 
  اإلمكانيات المتوفرة لدى إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية

  العدد  البند  .م
  41  عدد العاملين في تكنولوجيا المعلومات  1
  40   الموجودة في الجامعةالخوادم أجهزة عدد   2
  5466  موجودة في الجامعة عدد نقاط الشبكة ال  3
  965   عدد المشترآين بخدمات االنترنت في الجامعة  4
  1328   الحاسوب المتوفرة في الجامعة أجهزة عدد   5
  60   عدد مختبرات الحاسوب في الجامعة  6
 2547   موظفين- عدد المشترآين بخدمة البريد االلكتروني   7
  41  طلبة- عدد المشترآين بخدمة البريد االلكتروني   8

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية : المصدر   
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المتوفرة لدى إدارة شئون تكنولوجيا المعلومـات       ) Servers(الخوادم  ) 2.3(ويوضح الجدول   
  :في الجامعة اإلسالمية

  )2.3(جدول 
  في الجامعة اإلسالمية) Servers(الخوادم 

  الخدمة التي يقدمها  برنامج / نظام تشغيل  .م
1  Microsoft windows server 2003  نظام تشغيل  
2  Microsoft  windows server 2008  نظام تشغيل  
3  Microsoft  exchange 2010 خدمة البريد اإللكتروني  
4  Microsoft  TMG ForeFront 2010 خدمة االنترنت  
5  Microsoft  ISA 2006 خدمة االنترنت  
6  Oracle 10g Data Base قواعد البيانات  
7  Linux Centos 5  نظام تشغيل  
8  Vmware ESX 4 نظام تشغيل افتراضي  
9  Nod Antivirus  مضاد فيروسات  
10  Kaspersky  مضاد فيروسات  
11  Microsoft IIS 7 خادم ويب  
12  Apache + PHP 5 خادم ويب  
13  pfsense Hotspot System ت السلكيخدمة انترن  
 الخدمات المالية والحسابات األصيل  14

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية : المصدر   

  
  :البرمجةدائرة / ثانياً

بإنشاء وتطوير البرامج الداعمة للعمليـة األكاديميـة ولمـساعدة          ة  ئرة البرمج تهتم دا 
يم خدماتها الكترونياً، فالدائرة تقوم باإلشـراف علـى قواعـد           الدوائر اإلدارية في انجاز وتقد    

إلـى   الجامعة من إنشاء هذه الدائرة       تهدفوكما  . البيانات الخاصة بالبرامج المنتجة في الدائرة     
  .شامل في جميع دوائر وكليات الجامعةإلنتاج نظام الكتروني تطوير البرمجيات والتطبيقات 

 العديد من األنظمة وتحويل العديد من اإلجـراءات          على حوسبة   البرمجة دائرةتعمل  و
  :، وتتألف دائرة البرمجة من قسمين رئيسييناإلدارية اليدوية إلى المحوسبة

  : حيث يشرف على مجموعة من البرامج والتي تتخلص في الجدول التالي:قسم البرمجة. 1
  )2.4(جدول 

  األنظمة المبرمجة داخلياً في الجامعة اإلسالمية
  اسم البرنامج  .م  اسم البرنامج  .م   البرنامجاسم  .م
  التوريدات والمخازن 15  الدائرة الطبية  8  القبول والتسجيل  1
  حجز القاعات الخاص 16  التحاليل الطبية  9  الرواتب  2
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  )2.4(جدول  -تابع 
  األنظمة المبرمجة داخلياً في الجامعة اإلسالمية

  برنامجاسم ال  .م  اسم البرنامج  .م  اسم البرنامج  .م
  التدريب الميداني 17  برنامج مختبر التربة  10  الشئون األآاديمية  3
  إستبانة تقييم الموظفين 18  نقابة العاملين  11  شئون الطالب  4
  التعليم المستمر 19  المكتبة المرآزية  12  شئون الموظفين  5

خدمات الموظفين عبر   6
  اإلنترنت

  طبيةبرنامج الدائرة ال 20  الدراسات العليا  13

  برنامج تطوع الطلبة 21  برنامج الصيانة  14  مالية الطالب  7

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية : المصدر 

  
ة الموضحة في   حيث يشرف على مجموعة من المواقع االلكتروني       :قسم النشر االلكتروني  . 2

 )2.5(الجدول 

  )2.5(جدول 
  ونية التي يشرف عليها قسم النشر االلكتروني في الجامعة اإلسالميةالمواقع االلكتر

  اسم الموقع  .م  اسم الموقع  .م  اسم الموقع .م
  موقع الشئون األآاديمية 11  مواقع الوحدات  6  موقع الجامعة 1
  موقع الشئون اإلدارية 12  موقع نظام القوائم البريدية  7  مواقع الصفحات الشخصية 2
  موقع نظام البحث العلمي 13  موقع نظام التوظيف اإللكتروني  8  تمواقع الكليا 3

موقع شئون تكنولوجيا   9  مواقع العمادات 4
  المعلومات

  موقع مجلة الجامعة 14

      موقع شئون البحث العلمي 10  مواقع المراآز 5

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية : المصدر   

  
  : دائرة خدمات الدعم الفني/ لثاًثا

تهدف الدائرة إلي دعم العملية التعليمية والبحث العلمي وتوفير خـدمات تكنولوجيـا             
 تكنولوجيـا   بة ووضع الحلول المناسبة في مجـال      المعلومات للطاقم األكاديمي واإلداري والطل    

ـ    ر التوعية المعلوماتية للمجتمع وتقد     كما توف  المعلومات، مجـال تكنولوجيـا    ي  م الخـدمات ف
  .عبر دعم بيئة العمل الجامعي وتوفير األجهزة والبرمجيات الحديثة المعلومات
الدائرة على دعم وتوفير خدمات الصيانة ألجهزة الجامعة وتوابعهـا وتقـديم            تعمل  و

  :وتتألف دائرة خدمات الدعم الفنية من أربعة أقسامل السبل في خدمة الموظفين، كما أفض
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  :الفنيقسم الدعم . 1

 Brand(تطوير أجهزة المستخدمين مع التركيز على استخدام تتلخص مهام القسم في 

name computers( تقليل تعطل أجهزة المستخدمين بتوفير البديل المناسـب  ، والعمل على
التركيز على  ، وكذلك   الصيانة السريعة لألجهزة في ورشة الحاسوب     ، وتقديم   بالسرعة المناسبة 

تقديم الدعم الفني فقـط     ، باإلضافة إلى    للمستخدمين وتخفيف الضغط على الهاتف    التعلم الذاتي   
  .للبرامج الخاصة بالعمل

  :قسم دعم البرمجيات والتدريب. 2

يقوم القسم بتقديم العديد من الخدمات اإللكترونية والفنية التي تخص موظفي وطـالب             
،  الخاصـة بالجامعـة    Laptopصيانة أجهزة الحاسوب المحمـول       والتي تتمثل في     الجامعة

تقـديم  ، وWord pressتدريب موظفي الجامعة على إنشاء صفحاتهم الشخصية على نظام و
تدريب ودعم فنـي للمـوظفين   ، وكذلك الدعم الفني لموظفي الجامعة على صفحاتهم الشخصية 

ن في  اإلشراف على تدريب الطلبة الخريجي    ة، باإلضافة إلى     مكتبة األقسام والقوائم البريدي    على
  إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات

  :قسم المختبرات والبرامج العلمية. 3

يعتبر قسم المختبرات والبرامج العلمية الواجهة التي تمثل الدائرة فـي التعامـل مـع               
طالب الجامعة حيث أنه يخدم الطالب الذين يستخدمون مختبرات الحاسوب العامة في الجامعة             

 30على مـا يقـارب       يحتوي كل مختبر  كما و ،   حاسوب اتر مختب 10ويقوم باإلشراف على    
متابعة وصيانة األجهزة وعمل صيانة دوريـة وقائيـة          كما ويعمل القسم على      .جهاز حاسوب 

تجهيز مختبرات الحاسـوب    ، و لألجهزة داخل المختبرات لضمان عدم تعطل الدراسة بالمختبر       
تهيئـة  ، وكـذلك  لبات التحاقهم للجامعةلعملية التسجيل الفصلي واستقبال الطلبة الجدد لتعبئة ط       

، باإلضـافة    البرامج المطلوبة لتدريسها في المختبرات خالل الفصل الدراسي        وتثبيتالمختبر  
  .اإلشراف على مختبرات التدريب الحر لجميع الطالب والطالباتإلى 

  :قسم مستلزمات تكنولوجيا المعلومات. 4

قديم االستـشارات الفنيـة فـي مجـال         يقوم قسم مستلزمات تكنولوجيا المعلومات بت     
 لجميع دوائر وكليات الجامعة باإلضـافة  -Hardware & Software -تكنولوجيا المعلومات

 لتبـادل   االختـصاص االتـصال بالـشركات ذات      بكذلك يقوم القسم    و، إلى الطلبة والموظفين  
أن القـسم   حيث  ، الخبرات ولجلب عروض أسعار للمعدات والبرمجيات التي تحتاجها الجامعة        

يقوم بتوصيف المعدات المطلوبة ووضع الحلول التي تناسب عمل الجهة الطالبة مـن دوائـر               
وكليات الجامعة  في مجال تكنولوجيا المعلومات ومن ثم القيام بعمل الفحص الفني للمعـدات               

  .التي تم توريدها من قبل الشركة الموردة حسب التوصيف الفني
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  دائرة أمن الشبكات/ رابعاً

  :دف الدائرة إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إيجازها في النقاط التاليةته
 .تأمين الخدمات االلكترونية و تبادل البيانات و حق الوصول للمستخدمين 

 .دمج مفاهيم أمن المعلومات في الثقافة و األنشطة اليومية في الجامعة 

 .توفير آليات لحماية ومراقبة أداء الشبكات واألنظمة 

 .وير سياسات األمان وفق المعايير الدوليةتط 

  :دائرة التعليم االلكتروني/ خامساً

تقوم دائرة التعليم االلكتروني بتطوير أساليب التعليم التقليدية واسـتخدام التكنولوجيـا            
بتقنياتها الحديثة في التعليم ويتم ذلك من خالل قيامها بتدريب المدرسين عل استخدام التقنيـات               

ساعدتهم على طرح المساق بشكل مبسط، وهي بذلك تعمل على تطـوير أسـاليب              الحديثة لم 
  .التعليم ورفع العملية التعليمية من خالل تقديم التقنيات الالزمة لتطوير العملية األكاديمية

  :حاضنة تكنولوجيا المعلومات/ سادساً

مـن الطلبـة    قوم بإنجاز مشاريع ذات ميزة خاصة في مجال الحاسوب من خالل االسـتفادة              ت
، خاصة المتميزين والذين لديهم     )خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة       (الخريجين  

أفكار إبداعية لتنفيذ مشاريع مميزة، فالحاضنة تعمل على توفير الخبرة العملية لهؤالء الطلبـة              
  .الخريجين لتمكينهم من الحصول على فرص عمل في السوق المحلي واألجنبي

  

  : معة األقصىجا. 2

م كمعهـد للمعلمـين تحـت إدارة الحكومـة          1955في العام    جامعة األقصى    تأسست
م 1991المصرية، وكان الهدف آنذاك هو إعداد المعلمين وتأهيلهم، ثم تطـورت فـي العـام                

لتصبح كلية التربية الحكومية، ومنذ ذلك الحين أخذت كلية التربية تكبر شيئاً فشيئاً في خططها               
  .، وأقسامها العلمية، وهيئتها األكاديمية واإلداريةالتعليمية

، وتضم الجامعة   م تحولت كلية التربية الحكومية إلى جامعة األقصى       2001وفي العام   
ونتيجة للتطور ومواكبة   ،   برنامجا أكاديميا  37علمية تمنح درجة البكالوريوس في       كليات   سبع

 وهـي    للدراسات المتوسـطة   األقصى مجتمع جامعة األقصى كلية     أنشأتالتغيرات المستمرة   
موقع جامعة األقـصى،    ( متخصصة بمنح درجة الدبلوم المهني المتخصص والدبلوم المتوسط       

2012(.  
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وفيما يلي عرض لبعض البيانات التي توضح عدد أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية            
  .جامعة األقصىوالموظفين ذوي المناصب اإلدارية في 

  )2.6(جدول 
  جامعة األقصىين اإلداريين واألكاديميين في الموظف

  تصنيف الموظفين اإلداريين حسب المؤهل العلمي
  34  دبلوم  148  بكالوريوس  3  ماجستير

          115  توجيهي فما اقل
 300 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين

  تصنيف الموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية
 32 قسمرئيس   2  مساعد مدير  23  مدير

 57 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية
  

 ة العلميالدرجة حسب األآاديميينتصنيف الموظفين 
 159  أستاذ مساعد  56  أستاذ مشارك  8  أستاذ دآتور

 14  معيد  154  مدرس  17  محاضر
  408 األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

  ذوي المناصب اإلداريةاألآاديميينتصنيف الموظفين 
 24  رئيس قسم  9  نائب عميد  11  عميد
         8  )وحدة/ مرآز (مدير 

 52 ذوي المناصب اإلدارية األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

  .2012شئون الموظفين بجامعة األقصى نموذج من إعداد الباحث تم تعبئته من قبل : المصدر

  

  :صىجامعة األقب تكنولوجيا المعلومات

 تكنولوجيا المعلومات الستمرارية العملية التعليمية فـي الجامعـة          إدارة شئون هدف  ت
وتطورها ونموها في إطار تكنولوجيا المعلومات، من خالل اإلشراف والتوجيه العام لألنظمة            
المحوسبة اإلدارية واألكاديمية في الجامعة في الكليات والعمادات والدوائر المختلفة ومتابعـة            

  .)2012موقع جامعة األقصى،  (ألنظمة و تطويرها تقنياهذه ا
ة، وحدة البرمجة وقسم الـصيان    بدأت إدارة تكنولوجيا المعلومات في جامعة األقصى ب       

 وذلك نتيجة للتطور الهائل في مجال تكنولوجيا        2002م استحداث مركز الحاسوب عام      ث ومن
تكنولوجيا المعلومات والتي تتبـع      إلى إدارة شئون     2008، إلى أن تحولت في عام       المعلومات

مواكبة التطور العلمي والتقني فـي      نائب رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات، وذلك ل       
المجاالت األكاديمية بشكل عام ولتلبية متطلبات افتتاح تخصصات علمية جديدة في الجامعـة             

  .)2012موقع جامعة األقصى،  (بشكل خاص
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  :كنولوجيا المعلوماتإدارة شئون تمجاالت عمل 

جامعة األقصى على   في   إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات   عمل  تتتنوع الخدمات التي    
  :)2007المصري،  (تقديمها من خالل عدة مجاالت

وظيفة مركز الحاسوب في هذا المجال بحوسبة األنظمة اإلدارية           تتركز :المجال اإلداري / أوالً
والتسجيل، برنامج الـشئون األكاديميـة، برنـامج         القبول   برامج: امعة مثل لدوائر وكليات الج  

الية، برنامج الجودة، برنـامج المكتبـة،        شئون الموظفين، برنامج الم    شئون الطالب، برنامج  
  .برنامج كلية مجتمع األقصى

تهتم بتوفيرهـا شـئون تكنولوجيـا المعلومـات          تتعدد الخدمات التي     :المجال الخدماتي / ثانياً
  .لموظفينلت والبريد االلكتروني كخدمات االنترن

  : إدارة تكنولوجيا المعلوماتهيكلية

موقع جامعـة األقـصى،     (تتكون شئون تكنولوجيا المعلومات من ثالثة دوائر رئيسية         
  :والتي تتمثل في) 2012
  :نظم المعلوماتدائرة / أوالً

ك تحليـل   تشرف على أنظمة الجامعة الحاسوبية البرمجية بما في ذل        الدائرة التي   ي  هو
عمل على تحليـل    حيث ت  ،حوسبة برامج الجامعة المختلفة   م وإدارة قاعدة بيانات الجامعة و     النظ

أنظمة الحاسوب المطلوبة للدوائر وبناء النظام الذي يناسب كل دائرة ومن ثم يقـوم بتـدريب                
  . يستخدمون هذه البرامجالموظفين الذين

  :هام يمكن توضيحها في النقاط التاليةكما وتقوم دائرة نظم المعلومات بمجموعة من الم
 . في األقسام التابعة للدائرةاألداءوضع الخطط و االستراتيجيات لتطوير مستوى  

 .تحليل أنظمة الجامعة اإلدارية و المالية 

 .دراسة متطلبات أنظمة الجامعة الواجب توفرها 

 .بناء األنظمة المحوسبة و االستغناء عن شراء األنظمة الجاهزة 

 .ة كافة األنظمة اإلدارية و المالية الخاصة بالجامعة و تحديثها باستمرارحوسب 

 .تواصل الداخليبناء نظام لل 

أقسام الجامعـة و تـوفر التقـارير        توفير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تربط جميع         
 . الالزمة عند الحاجةاإلحصائياتو

 .إدارة موقع الجامعة والعمل على تطويره 

 .بةالطلاإللكترونية للموظفين والمحاضرين ومتابعة الخدمات  

 .متابعة خدمات المكتبة 
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والذي يوضح األنظمة المبرمجة داخلياً من قبل دائرة نظـم          ) 2.7(وفيما يلي الجدول    
  المعلومات في جامعة األقصى

  )2.7(جدول 
 األنظمة المبرمجة داخلياً من قبل دائرة نظم المعلومات في جامعة األقصى

  اسم البرنامج  .م  اسم البرنامج  .م  امجاسم البرن  .م
  الجودة  9  الدراسات العليا  5  القبول والتسجيل  1
  شئون الموظفين 10  التدريب الميداني  6  الشئون األآاديمية  2
  برنامج المكتبة 11  آلية مجتمع االقصى  7  شئون الطالب  3
 smsبرنامج رسائل  12  برنامج المراسالت  8  البحث االجتماعي  4

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بجامعة األقصى : مصدرال   

  
المواقع االلكترونية التي يشرف عليهـا دائـرة نظـم          والذي يوضح   ) 2.8(وفيما يلي الجدول    

  المعلومات في جامعة األقصى

  )2.8(جدول 
  المواقع االلكترونية التي يشرف عليها دائرة نظم المعلومات في جامعة األقصى

  اسم الموقع  .م  اسم الموقع  .م
  األقصىجامعة / خدمات الطلبة   5  موقع الجامعة  1
  األقصىجامعة / خدمات المحاضرين   6  األقصىموقع آلية مجتمع   2

  طلب االلتحاق االلكتروني  3
  )دراسات عليا / جامعة/ دبلوم(

  خدمات الموظفين  7

  آلية مجتمع األقصى/ ين خدمات محاضر  8  األقصىآلية مجتمع / خدمات الطلبة   4

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بجامعة األقصى : المصدر   

  
  :الشبكات واالنترنتدائرة / ثانياً

تشرف دائرة الشبكات واالتصاالت على عمليات البناء الفعالة و التطـوير المـستمر             
كات واالتصاالت وعمليات الربط    لشبكات الحاسوب بالجامعة بما في ذلك عمليات تجهيز الشب        

السلكي والالسلكي بين فروع الجامعة المختلفة باإلضافة إلى حماية البيانـات وتقـديم خدمـة               
، حيث تعمل هـذه     االنترنت في الجامعة في إطار تقديم األفضل للعاملين والطالب في الجامعة          

  :الدائرة على
البنية التحتيـة    ( قسمين إلىنقسم  بكة الحاسوب وهي ت   تطوير و توسيع البنية التحتية لش      

 ).األفرعية الالسلكية والربط بين البنية التحت، السلكية

 ) .Servers( خوادم الشبكة وإدارةتطوير  
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 .امن البيانات وحماية الشبكة  

 .مكافحة الفيروسات  

 .البريد االلكتروني و حسابات المستخدمين  

 .الدعم الفني لمشاكل الشبكة  

 . الجامعة أفرعة بين  الشبكأداءمراقبة  

  . المتابعة اليومية لخدمة االنترنت وتطويرها  
والذي يوضح اإلمكانيات المتوفرة لـدى إدارة شـئون تكنولوجيـا           ) 2.9(وفيما يلي الجدول    

  المعلومات في جامعة األقصى

  )2.9(جدول 
  اإلمكانيات المتوفرة لدى إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات في جامعة األقصى

  العدد  لبندا  .م
  45  عدد العاملين في تكنولوجيا المعلومات  1
  16   السيرفر الموجودة في الجامعةأجهزة عدد   2
  1200   عدد نقاط الشبكة الموجودة في الجامعة  3
  994   عدد المشترآين بخدمات االنترنت في الجامعة  4
  1000   الحاسوب المتوفرة في الجامعة أجهزة عدد   5
  24  الحاسوب في الجامعة عدد مختبرات   6
 491   موظفين– عدد المشترآين بخدمة البريد االلكتروني   7

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بجامعة األقصى : المصدر   

  
  في جامعة األقصى) Servers(والذي يوضح الخوادم ) 2.10(وفيما يلي الجدول 

  )2.10(جدول 
  عة األقصىفي جام) Servers(الخوادم 

  الخدمة التي يقدمها  برنامج/ نظام تشغيل   .م
1  Microsoft windows server 2003  نظام تشغيل  
2  Microsoft  exchange 2010 خدمة البريد اإللكتروني  
3  Microsoft  ISA 2006 خدمة االنترنت  
4  Oracle 10g Data Base قواعد البيانات  
5  Linux Centos 5  نظام تشغيل  
6  Kaspersky  مضاد فيروسات  
7  Microsoft IIS 6 خادم ويب  
8  Mikrotik Hotspot System خدمة انترنت السلكي  
 الخدمات المالية والحسابات األصيل  9

  .2012مقابلة مع إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بجامعة األقصى : المصدر   
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  :الدعم الفني والمتابعةدائرة / ثالثاً

 المتابعة والدعم الفني على خدمات تكنولوجيا المعلومـات للمـستخدمين           تشرف دائرة 
، والتي تشمل خدمات الدعم الفني واإلشراف علـى أجهـزة الحاسـوب             )الموظفين والطالب (

. وملحقاتها ومختبرات الحاسوب وتطويرها بما يلبي احتياجات الكليات والطالب في الجامعـة           
  :حيث تعمل الدائرة على

تحديد البرمجيات وأنظمة التشغيل المستخدمة في أجهزة الحاسوب فـي         اإلشراف على    
 .الجامعة

 .تقديم الدعم الفني والخدمة االستشارية لموظفي الجامعة 

 .تطوير وتحديث أجهزة الحاسوب وبرمجياتها 

ويتم هذا التدخل في المشاكل الفنية المتعلقـة بالقـضايا          ( التدخل الميداني لحل المشكلة    
البـرامج الخاصـة     مثل إعداد أنظمـة التـشغيل و       hardwareصيانة  التي ال تشمل    

 .باستخدام الطالب و المحاضرات الدراسية و العملية

اإلشراف على توفير البديل على الفور إلى حين إصالح المشكلة بالجهـاز لـضمان               
 .استمرار العمل بالشكل المطلوب

  .راتاإلشراف على ضمان عمل برنامج الحماية على أجهزة المختب 
  

  :جامعة األزهر. 3

م 1991جامعة األزهر بغزة هي مؤسسة أكاديمية فلسطينية عربية تأسست في العـام             
بقرار من القيادة الفلسطينية في أثناء تواجدها في تونس، وذلك من اجل اإلسهام فـي إتاحـة                 

فلسطيني التعليم الجامعي ألكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطيني للحيلولة دون هجرة الشباب ال            
  .)2012موقع جامعة األزهر،  (إلى الخارج

وفيما يلي عرض لبعض البيانات التي توضح عدد أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية            
  .األزهرجامعة والموظفين ذوي المناصب اإلدارية في 

  )2.11(جدول 
  األزهرجامعة الموظفين اإلداريين واألكاديميين في 

  سب المؤهل العلميتصنيف الموظفين اإلداريين ح
  68  دبلوم  104  بكالوريوس  2  ماجستير

          52  توجيهي فما اقل
 226 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين

  تصنيف الموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية
 6 رئيس قسم  7  مساعد مدير  31  مدير

 44 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية
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  )2.11( جدول -ع تاب
  األزهرجامعة الموظفين اإلداريين واألكاديميين في 

 ة العلميالدرجة حسب األآاديميينتصنيف الموظفين 
 102  أستاذ مساعد  56  أستاذ مشارك  28  أستاذ دآتور

 18  معيد  86  مدرس  2  محاضر
 292 األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

 لمناصب اإلدارية ذوي ااألآاديميينتصنيف الموظفين 
 32  رئيس قسم  6  نائب عميد  15  عميد
         3  )وحدة/ مرآز (مدير 

 56 ذوي المناصب اإلدارية األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

  .2012شئون الموظفين بجامعة األزهر نموذج من إعداد الباحث تم تعبئته من قبل : المصدر

  

  :جامعة األزهر في تكنولوجيا المعلومات

وحدة "  تحت مسمى    2001تأسس مركز تكنولوجيا المعلومات في جامعة األزهر سنة       
بهدف وضع الخطط إلدارة كل ما يتعلق بتكنولوجيـا المعلومـات فـي             " تكنولوجيا المعلومات 

 جهاز حاسوب موزعة علـى كليـات        500الجامعة، كما وتشرف هذه الوحدة على ما يقرب         
التي تقوم بها وحدة تكنولوجيا المعلومـات بـدءاً مـن           ودوائر الجامعة، وقد تعددت الوظائف      

صيانة أجهزة الحاسوب وتوابعها، وحوسبة الدوائر اإلدارية، وتطوير صفحة االنترنت، توفير           
مختبرات الحاسوب واإلشراف عليها لتدريس المساقات التـي تتعلـق بالحواسـيب الخاصـة              

في مجال الحاسـوب ،و تـوفير خدمـة         بالكليات باإلضافة إلى اهتمامها بعقد دورات تدريبية        
  ).2012، موقع جامعة األزهر(االنترنت والبريد االلكتروني 

  :مجاالت عمل وحدة تكنولوجيا المعلومات

  :وهي) 2007المصري، (تقوم وحدة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات في عدة مجاالت 
يب الكادر األكاديمي على استخدام     تهتم وحدة تكنولوجيا المعلومات بتدر    : المجال األكاديمي . 1

التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وكذلك تطوير الخدمات األكاديميـة مثـل المكتبـات              
  .االلكترونية

تعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات على حوسبة األنظمـة اإلداريـة إلدارة           : المجال اإلداري . 2
دائرة المالية، برامج شئون الطلبة، برامج المكتبـة        برامج ال : العملية اإلدارية واألكاديمية مثل   

  .المركزية، برامج التحاليل الطبية، برنامج دائرة اللوازم والمشتريات وغيرها
  :تقوم وحدة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات التالية: المجال الخدماتي. 3

 .زةتطوير أجهزة الحاسوب وملحقاتها وتوفير خدمات الصيانة لهذه األجه 

  .توفير خدمات االنترنت والبريد االلكتروني للطلبة والموظفين 
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  :هيكلية وحدة تكنولوجيا المعلومات

 وهـي  سام رئيـسية  تتكون وحدة تكنولوجيا المعلومات في جامعة األزهر من ثالث أق         
  :)2012موقع جامعة األزهر، (

  :قسم الصيانة/ أوالً

سوب وتوابعها، ووضع التوصـيف     يعمل قسم الصيانة على صيانة جميع أجهزة الحا       
إلخ، كمـا   .... ،ماسحات ضوئية،    USPالفني ألجهزة الحاسوب وتوابعها  من طابعات، شاحن       

ويقوم بعملية التطوير لهذه األجهزة بشكل مستمر لمسايرة التطور التقني وتلبيـة احتياجـات              
  .العمل
  :قسم البرمجة/ ثانياً

لحاسوب الخاصة بدوائر الجامعة لتلبـي      يقوم قسم البرمجة بإنتاج وتصميم برمجيات ا      
 المعمـول بهـا فـي       األنظمةاحتياجات دوائر وكليات الجامعة والقيام بتطويرها حسب تطور         

  .الجامعة ومن ثم القيام بتدريب مستخدمي هذه البرامج للعمل عليها بكفاءة وفعالية
رية وتحويل العديد مـن     ومن أهم إنجازات قسم البرمجة القيام بحوسبة العديد من األنظمة اإلدا          

ـ    : األنظمة اإلدارية اليدوية إلى المحوسبة مثل      سجيل، برنـامج الـشئون     برنامج القبـول والت
  .ل بيسك إلنتاج هذه البرمجياتا، حيث استخدمت فيها أنظمة أوراكل وفيجواإلدارية
  :قسم التدريب وخدمات االنترنت/ ثالثاً

تدريب المـستمر لمـستخدمي أجهـزة       ريب وخدمات االنترنت بعملية ال    ديهتم قسم الت  
ة التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات     يمن خالل عقد الدورات التدريب     )ينطلبة وموظف (الحاسوب  

لتطوير الكادر اإلداري واألكاديمي لمواكبة التطورات التقنية باإلضافة إلى إشراف القسم على            
يضاً توفير خدمة االنترنـت     تصميم وتحديث صفحة االنترنت الخاصة بالجامعة باستمرار، وأ       

  .والبريد االلكتروني وعمل حسابات لمستخدمي الحاسوب على شبكة الجامعة
  

  :جامعة القدس المفتوحة. 4

 مـن احتياجـات     انطالقاً 1975 عام   جامعة القدس المفتوحة في   بدأ التفكير في إنشاء     
واالقتـصادية تحـت    الشعب الفلسطيني للتعليم العالي في ظل ظروفه السكانية واالجتماعيـة           

االحتالل اإلسرائيلي وبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية قامت منظمة اليونـسكو بإعـداد             
.  واقرها المؤتمر العام لليونـسكو     1980دراسة الجدوى لمشروع الجامعة والتي استكملت عام        

 ئيلياإلسرا ظروف االجتياح    أن إال أقر المجلس الوطني الفلسطيني المشروع،       1981وفي عام   
 أواخـر   في تنفيذ المـشروع    بدأولقد  م،  1985مباشرة في تنفيذه حتى العام      للبنان حال دون ال   

 بـين ما ، حين افتتح مقر مؤقت للجامعة في عمان، وقد تركز العمل خالل الفترة   م1985العام  
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على إعداد الخطط الدراسية والكليات واعتماد التخصصات العلمية فيها         م  1991-1985عامي  
   .ج المواد التعليمية، وخاصة المطبوعة، الكتب الطالبية والوسائط التعليمية المساندةوإنتا

 خدماتها التعليمية في فلسطين متخـذة مـن          بتقديم باشرت الجامعة م  1991عام  الي  وف
مدينة القدس الشريف مقرا رئيسا لها وأنشأت فروعاً ومراكز دراسية في المـدن الفلـسطينية               

موقـع جامعـة     ( باالزدياد سنوياَ  ت األعداد اية المئات من الطلبة وبدأ    الكبرى، ضمت في البد   
   .)2012القدس المفتوحة، 

وفيما يلي عرض لبعض البيانات التي توضح عدد أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية            
  .)فروع قطاع غزة(القدس المفتوحة جامعة والموظفين ذوي المناصب اإلدارية في 

  )2.12(جدول 
  .)فروع قطاع غزة(القدس المفتوحة جامعة  اإلداريين واألكاديميين في الموظفين

  تصنيف الموظفين اإلداريين حسب المؤهل العلمي
  36  دبلوم  93  بكالوريوس  5  ماجستير

          92  توجيهي فما اقل
 226 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين

  تصنيف الموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية
 35 رئيس قسم  8  مساعد مدير  1  مدير

 44 العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين ذوي المناصب اإلدارية
 

 ة العلميالدرجة حسب األآاديميينتصنيف الموظفين 
 39  أستاذ مساعد  8  أستاذ مشارك  3  أستاذ دآتور

 0  معيد  18  مدرس  12  محاضر
 80 األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

  ذوي المناصب اإلداريةاألآاديميينفين تصنيف الموظ
     2  رئيس قسم  5  )وحدة/ مرآز (مدير 

 7 ذوي المناصب اإلدارية األآاديميينالعدد اإلجمالي للموظفين 

  .2012 شئون الموظفين بجامعة القدس المفتوحةنموذج من إعداد الباحث تم تعبئته من قبل : المصدر
  

  :امعة القدس المفتوحة ج-تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 بقرار من مجلس الجامعة،     1998تأسس مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عام       
ويعد من أهم المراكز التي تخدم الجامعة، كونه المركز المتخصص بأهم موارد الجامعـة، أي               

 عن التطوير التقنـي، وحوسـبة أعمـال         مسئولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فالمركز     
جامعة اإلدارية واألكاديمية والمالية واإلنتاجية، باإلضافة إلى خدمة المجتمع الفلسطيني، كما           ال

موقع  ( عن التواصل مع العالم من خالل توفير أحدث مصادر التكنولوجيا العالمية           المسئولأنه  
  . )2012جامعة القدس المفتوحة، 
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قسم هندسة  :  رئيسة أقساميتكون مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أربعة        و
 التحتية للتكنولوجيا، وقسم التدريب والتطوير، وقسم هندسة البرمجيات، وقـسم           يةاألنظمة والبن 

موقع جامعـة القـدس      (للتعليم اإللكتروني الوسائط المتعددة، باإلضافة إلى وحدة الدعم الفني        
  ).2012المفتوحة، 

  

  :تكنولوجيا التحتية لليةقسم هندسة األنظمة والبن/ أوالً

 داخل الـوطن    كافةل عن إنشاء البنية التكنولوجية في مواقع الجامعة         ئومسهو القسم ال  
  . عالية وبأقل تكلفة مالية ممكنةوكفاءةوخارجه ودعمها وضمان استمرارية عملها بسالسة 

ويصبو هذا القسم أيضا إلى المساهمة فيما تسعى إليه الجامعة من فلسفة التعلـيم اإللكترونـي                
ما يهدف  ك.  للطالب االلتحاق بكليات الجامعة    التعلم المفتوح وتوفير تكنولوجيا متطورة تيسر     و

القسم إلى وضع الخطط الالزمة لتوفير بنية تكنولوجية متكاملة في الجامعة في مجال أنظمـة               
 التشغيل والشبكات وتنفيذها، باإلضافة إلى توفير الدعم الفني الالزم لهذه البنيـة التكنولوجيـة             

. ذلك وضع مقترحات مشاريع لتـوفير الـدعم المـالي الـالزم           كو. لدوائر الجامعة وفروعها  
 التحتية بمثابة الجهاز العصبي وصمام األمان       والبنيةيعد قسم هندسة األنظمة     باإلضافة إلى أنه    

، ومتابعة تطوير تكنولوجيـا     كافةللجامعة فيما يخص استخدام الحاسوب في قطاعات الجامعة         
  . ت المحوسبة وأنظمتها وتحديثهاالشبكا

  التي تمتلكها الجامعة) Servers(والذي يوضح الخوادم ) 2.13(وفيما يلي الجدول 
  )2.13(جدول 

  في جامعة القدس المفتوحة) Servers(الخوادم 
  جهاز الخادم  .م  جهاز الخادم  .م
1  Active directory Servers 9  VPN Server 
2  Mail Server 10  Avicenna Lab Server 
3  Domain Name Server (DNS) 11  Video Streaming Server 
4  Applications and FTP Servers 12  Illuminate server 
5  Web Server 13  Model server 
6  Antivirus Server14  Streaming server 
7  Portal Server15  Firewall server 
8  Avicenna Pleiad Server16  Load Balancer 

  .2012موقع جامعة القدس المفتوحة : المصدر   
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لوجيـا  مركـز تكنو  والذي يوضح اإلمكانيات المتوفرة لـدى إدارة        ) 2.14(وفيما يلي الجدول    
  القدس المفتوحةالمعلومات في جامعة 

  )2.14(جدول 
  ةاإلمكانيات المتوفرة لدى مركز تكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس المفتوح

  المالحظات  البنية التحتية  .م
تربط بين جميع الفروع والمراآز الدراسية من خالل تقنية   شبكة اإلنترانت  1

MPLS 
 2Mbps بسرعة  Video Conference   خطوط االنترنت  2

 25Mbps  بسرعة  شبكة التعليم والبحث العلمي 
  Mbps  2-8  بسرعة  شبكة األورومتوسطي 
  100Mbpsة  بسرعة  شرآة االتصاالت الفلسطيني 

  البريد اإللكتروني  3
  

  يعتمد في تشغيله على 
 RedHat Operating System 
 Horde Mail System Application 
 Firewall and Antivirus Software  

4  Active Directory Forest 
Structure  

   موقعًا للجامعة28تخدم 

 طالبا40ل جهاز حاسوب واحد لك: مختبرات الحاسوب    المختبرات  5
 طالب1000 جهاز حاسوب لكل 12: مختبرات االنترنت 
 مختبرات متعددة األغراض 
 مختبرات التعليم المستمر 
  مختبرات3 : مختبرات الحاسوب للمكفوفين 
 7: مختبرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  مختبرات
 آافةواقع الجامعة التواصل اإللكتروني بين مضمان عملية   )VPN ( الشبكة االفتراضية   6

  داخل الوطن وخارجه
 Videoنظام المؤتمرات المرئية   7

Conference  
: وهيفي ثالث مدن  نظام المؤتمرات المرئية ترآيب

رئاسة الجامعة وربطها مع القدس والخليل وغزة 
  ) رام اهللا/ اإلرسال(

  ليمي فيديو تع140تتضمن المواد المنشورة أآثر من   FTPخوادم نقل الملفات   8
 للتواصل بين الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية البث المباشر على اإلنترنت  9

  .2012موقع جامعة القدس المفتوحة : المصدر   

  
  :قسم هندسة البرمجيات/ ثانياً

 حوسبة كافة األنظمة اإلدارية واألكاديمية الخاصة بالجامعـة         وهو القسم المسئول عن   
القسم أيضاً إلى إيجاد بيئة تعليم إلكترونـي داعمـة للعمليـة            وتحديثها وصيانتها، كما يسعى     

التعليمية من خالل إنشاء البرمجيات الخاصة بالتعليم اإللكتروني والمنصات التعليميـة، مثـل             
بوابة الجامعة األكاديمية التي تتيح لألكاديميين والطلبة القيـام بكافـة العمليـات األكاديميـة               
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كما يتعاون مع قسم التطوير والتدريب في طرح        . الطريقة التقليدية باستخدام اإلنترنت بدالً من     
  .الدورات المتخصصة لكادر الجامعة وطلبتها والمجتمع المحلي في مجال هندسة البرمجيات

والذي يوضح األنظمة المبرمجـة داخليـاً بقـسم هندسـة           ) 2.15(وفيما يلي الجدول      
  البرمجيات في جامعة القدس المفتوحة

  )2.15(جدول 
  األنظمة المبرمجة داخلياً بقسم هندسة البرمجيات في جامعة القدس المفتوحة

  اسم البرنامج  .م  اسم البرنامج  .م  اسم البرنامج  .م

وازم   8  أنظمة القبول والتسجيل  1 ة الل ام متابع نظ
  والمشتريات

ي  15 ة ف الم التعليمي ة األف مكتب
  شبكة اإلنترنت

ة تق   9  محاسبة الطلبة  2 ام متابع ويم نظ
  االمتحانات

  نظام تسجيل الدبلوم المهني 16

ساعدات   17  الصفحة االلكترونية  10  المنح والمساعدات  3 نح والم ام الم نظ
  المالية

ضور    11  بوابة الجامعة األآاديمية  4 ام الح نظ
  واالنصراف

 نظام إدارة المكتبات 18

ررات     12  النظام المالي  5 سليم المق ام ت نظ
  الدراسية

  كتبةبوابة الم 19
 

     بوابة الجامعة اإلدارية  13  نظام شؤون الموظفين  6
     "خريجو الجامعة"بوابة   14  نظام الرواتب  7

  .2012موقع جامعة القدس المفتوحة : المصدر   

  
  :قسم التدريب والتطوير/ ثالثاً

 2000تأسس قسم التدريب والتطوير في مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عام           
لتخطـيط  ويعمل القسم عـل ا    . داء موظفي المركز بشكل خاص والجامعة بشكل عام       لتطوير أ 

والتنسيق للبرامج التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتدريب          
موظفي الجامعة وتحسين مهاراتهم في أداء العمل داخلياً، وكذلك األمـر بالنـسبة لمنظمـات               

 تـالءم والمؤسسات الحكومية خارجياً، واختيار بـرامج تدريبيـة         األعمال والصناعة الخاصة    
تطوير الموارد البشرية الفلسطينية وبنـاء      ، وكذلك   التحديات المعاصرة واالحتياجات المستقبلية   

الكوادر من خالل توفير االحتياجات التدريبية والمنهجيات والوسائل الحديثة بمعـايير دوليـة             
 مواطن الـضعف  تنظيم المؤتمرات ودراسة االحتياجات لتحديد      ، باإلضافة إلى    مدروسة بعناية 

  .تطوير برامج تدريبية في مهارات الحاسوب المختلفة لموظفي الجامعةو
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  :)الملتيميديا(قسم الوسائط المتعددة / رابعاً

تأسس قسم الوسائط المتعددة في مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي عـام             
ة القدس المفتوحة في تطبيق نظام التعلـيم المفتـوح تمـشياً مـع               ، لدعم رؤية جامع    2001

المستجدات العلمية والتكنولوجية، وذلك من خالل تكثيف إنتاج وسائط تعليمية مساندة سـمعية             
  .وبصرية غنية بالمواد التفاعلية مع الطالب

ينتج قسم الوسائط المتعددة وسائط تعليمية محوسبة تجذب الطالب بما تحتويـه مـن              و
مواد فيديوية وصوتية وصور ثابتة ومتحركة، وإمكانية التفاعل من خـالل امتحانـات قبليـة               

الوسائط  :تقسم أعمال القسم إلى ثالثة أشكال رئيسة      و. غيرها من أساليب التقييم الذاتية    وبعدية و 
  .التحريك ثنائي وثالثي األبعادي، والتصميم الجرافيك، والمحوسبة

  

  :لتعلم اإللكتروني والدعم الفنيوحدة تكنولوجيا ا/ خامساً

أنشئت وحدة تكنولوجيا التعلم اإللكتروني والدعم الفني في مركز تكنولوجيا المعلومات           
واالتصاالت لمساعدة المجتمع الجامعي في استغالل إمكانـات التكنولوجيـا لتعزيـز التعلـيم           

ولوجيا في خدمة التعليم    والتعلم، وتهدف الوحدة بشكل رئيس إلى تعزيز االستخدام األمثل للتكن         
،  التعليمية والمحاضـرات المباشـرة     في جامعة القدس المفتوحة، وتوفير المصادر والمنصات      

باإلضافة إلى توفير المواد التدريبية الكافية لتطوير الكفاءات والمهارات الالزمة للتعامل مـع             
ات التكنولوجية لدى طاقم    تقنيات التعلم اإللكتروني الجديدة، وباالعتماد بشكل رئيس على الخبر        

الوحدة بشكل خاص وطاقم األقسام األخرى في مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل            
     : كما وتشرف على مشروعين رئيسيين.عام
  مشروع جامعة ابن سينا االفتراضية. أ

إلى بناء مكتبة افتراضية تضم المقررات اإللكترونية التـي يـتم           هذا المشروع   يسعى  
 فلسطين، المنطوي تحـت     -اجها في المراكز المختلفة، وفي هذا الصدد قام مركز ابن سينا          إنت

 مقرراً إلكترونياً، أحد هذه المقررات يخص الطلبـة         22مظلة جامعة القدس المفتوحة، بإنتاج      
  . طالب في جامعة القدس المفتوحة23000واستفاد من هذه المقررات حوالي . المكفوفين

   فلسطين - للمعرفةمركز ابن سينا. ب

أضاف نقل المعرفة مـن      ولقد   مركز ابن سينا للمعرفة في فلسطين،      جامعةالتحتضن  
خالل مشروع ابن سينا إلى طاقم مركز تكنولوجيا المعلومات خبرات مميزة إلنتاج مقـررات              
إلكترونية جديدة، وتأليف مقررات أخرى، وتوفيرها للطلبة من خالل اإلنترنـت، مـا أتـاح               

لكل طالب في الجامعات الفلسطينية، االستفادة من المادة العلمية المتوفرة على منـصة             المجال  
  .ابن سينا
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  تمهيد

االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على تطـوير األداء المؤسـسي   دور  الفصل هذا يتناول      
ويتكـون هـذا    .  بقطاع غزة   العاملة  الجامعات تطبيق الدراسة على  وذلك ب ، بمؤسسات التعليم العالي  

  : مباحثأربعةالفصل من 
 وطرق المتبع، الدراسة جمنه هذا المبحث سيتناول حيث ،الدراسة وإجراءات منهجية: المبحث األول

 خطـوات  شـرح  إلى باإلضافة العينة، وتحديد اختيار وكيفية الدراسة، مجتمع وتحديد البيانات، جمع

ا هـذ  وثبـات  صدق وقياس المختارة،ة العين أفراد على وزع ياناستب في والمتمثلة الدراسة أداة إعداد
 سـيتم  لتـي ا النتـائج  في والدقة الثقة يعزز بما فقراته ووضوح سالمة من التأكد اجل من االستبيان

 في ستستخدم التي اإلحصائية واالختبارات األساليب تحديدكما ويتناول هذا المبحث . اعليه الحصول

تحليل خصائص العينة وسـنتناول فـي   : أما المبحث الثاني، فرضياتها واختبار الدراسة نتائج تحليل
 البيانات عنها بواسطة الجزء األول من       تلتي جمع تحليل خصائص أفراد العينة التي تم دراستها وا       

بعـرض  حيث سـنقوم    ، أداة الدراسة فيتناول تحليل ومناقشة فقرات     :  المبحث الثالث  أما. االستبيان
النتائج وتحليل فرضيات البحث وتحليل استجابات أفراد عينة البحث على المقياس المستخدم بواسطة             

 لق بكل فرضية على حدة وبمـا يحقـق أهـداف البحـث             وذلك فيما يتع   ،SPSSالنظام اإلحصائي   
  .باإلضافة إلى المبحث الرابع واألخير والذي سيتم فيه اختبار الفرضيات الخاصة بالدراسة
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  المبحث األول
  

  المنهجية واإلجراءات
  

  
  :منهجية الدراسة

دور االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات علـى         لما كان هدف الدراسة هو التعرف على        
 العاملـة   الجامعات وذلك بالتطبيق على      الفلسطينية تطوير األداء المؤسسي بمؤسسات التعليم العالي     

وذلك الن المنهج الوصفي    ،  المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة      ولقد تم استخدام  ، بقطاع غزة 
ويعبـر عنهـا      دقيقاً كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً       التحليلي يهدف إلى دراسة الظاهرة    

صول إلى النتائج   جمع الحقائق والمعلومات عنها ومن ثم تحليلها للو       يعمل على   و،  وكمياً تعبيرا كيفياً 
ومصادر البيانات األوليـة    تم الحصول على البيانات عن طريق المصادر الثانوية         كما  ، والتوصيات

  :وذلك كما يلي
  :الثانويةمصادر البيانات  -1

والمراجع العربيـة   ،  عن طريق المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب       تم الحصول على البيانات   
والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسـة والمجـالت        ، والدوريات والمقاالت ، واألجنبية

  .وبعض المواقع ذات الصلة على شبكة االنترنت ،العلمية والمهنية المتخصصة
  :مصادر البيانات األولية -2

تفريغ ومن ثم   ، لمصادر األولية من خالل تصميم استبيان كاده رئيسية للبحث        تم الحصول على ا   
  .  اإلحصائيSPSSوتحليل االستبيان من خالل برنامج 

  
  :مجتمع الدراسة

عميـد، نائـب عميـد،      (الموظفين ذوي المناصب اإلدارية     جميع  من  مجتمع الدراسة  تكون
 قطاع غزة محافظات  بالعاملة   ت الفلسطينية الجامعا  في )رئيس وحدة، مدير، نائب مدير، رئيس قسم      

تم وقد  ، )الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى، جامعة األزهر، جامعة القدس المفتوحة        (وهي كالتالي   
  :والجدول التالي يوضح ذلك. ة مجتمع الدراستمثل عينة الدراسة على تتوزيع استبيانا

  



 95

  )3.1(جدول 
  سةالجامعات موضع الدرامجتمع الدراسة في 

 نائب عميد  عميد  الجـامعـةاســم 
رئيس 

  وحدة/مركز
  مدير

 مساعد

  مدير

رئيس 

  قسم
 اإلجمالي

  160  82  11  22  6  20  19  الجامعة اإلسالمية

  109  56  2  23  8  9  11  جامعة األقصى

جامعة القدس المفتوحة 

   قطاع غزة–
0  0  5  1  8  37  51  

 100 38 7 31 3  6  15  جامعة األزهر

 420 213 28 77 22  35  45  اإلجمـــالي

  .إعداد الباحث باالعتماد على بيانات تم الحصول عليها من الجامعات موضع الدراسة: المصدر

  

  :عينة الدراسة
  :العينة التي أجريت عليها الدراسة

  :   تحديد عينة الدراسة من حيث طريقة اختيار العينة وحجمها كما يليتم 
  : طريقة اختيار العينة-1

 اإلحـصائية  األسـاليب  ة الدراسة باستخدام طريقة العشوائية الطبقيـة كأحـد  تم اختيار عين
) 294(العينات مقدارها  اختيار في العلمي البحث لقواعد وفقاً الدراسة ممثلة لمجتمع لتكون المستخدمة
، بحيث تشمل جميع الجامعات موضـع الدراسـة       ، من مجتمع الدراسة  ) %70( بنسبة مئوية    موظف

  . م2012/2013لدراسي وذلك في العام ا
  

  : حجم العينة-2

 العمداء، ونواب العمداء، ورؤساء الوحـدات والمراكـز، ومـدراء    كل من الدراسة عينة شمل    ت
قطـاع  محافظـات    ب الجامعات موضع الدراسة   في   الدوائر، ونواب مدراء الدوائر، ورؤساء األقسام     

 اسـترجاع  تـم   وقداستبانة،) 339(م توزيع ت حيث ،ة لمتغيرات الدراسوتم اختيار العينة تبعاً، غزة
  :ذلكوالجدول التالي يوضح  .%)86.73 (هي للردود المئوية النسبة تكون وبذلك استبيان،) 294(
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  )3.2(جدول 
  واالستبيانات الموزعة والمستردة في قطاع غزة الجامعات موضع الدراسة

  النسبة المئويةردة االستبيانات المست  االستبيانات الموزعة  ةلجـامعـااســم   م

  %85.8  109  127  الجامعة اإلسالمية  1

  %88.5  77  87  جامعة األقصى  2

  %88.1  37  42   قطاع غزة–جامعة القدس المفتوحة   3

 %85.5  71  83  جامعة األزهر  4

  %86.7 294  339  المجمـــــــوع

  .ات موضع الدراسةبيانات تم الحصول عليها من الجامعباالعتماد على  الباحث إعداد: المصدر

  

 :االستطالعية العينة

تـم توزيـع   ، الدراسـة  مجتمـع  من مفردة )30( من مكونة استطالعية عينة اختيارلقد تم 
وقد وزعت هذه االستبيانات على كل الجامعات موضـع         ، استبيان) 30(االستبيان عليها واسترجاع    

ق الداخلي والصدق البنـائي وثبـات   االتسا من للتحقق اإلحصائي التحليل عليها أجري وقد. الدراسة
  . لالستبيان، وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيعها على عينة الدراسة

  

  :   أداة الدراسة
دور االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات       لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على        

بناء وتصميم استبيان الدراسـة     تم   ،عالي الفلسطينية على تطوير األداء المؤسسي بمؤسسات التعليم ال      
 من األدبيات السابقة المشابهة واستشارة ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجـال فـي               باالستفادة

  .الحقل األكاديمي والمهني

  فـي جمـع البيانـات الشخـصية        الجزء األول يستخدم  :  على جزأين  االستبيانشتمل  قد ا و
الجـنس،  ، والعمـر، و   ، والمؤهل العلمي  الجامعة التي يعمل بها الموظف    ن ك عن المبحوثي والوظيفية  

فـي  فيـد    وهي بيانات ت    وسنوات الخدمة في المسمى الوظيفي،      الوظيفي، ، والمسمى ونوع الوظيفية 
 فهو عبـارة عـن مقيـاس    االستبيان من الجزء الثاني، أما  التعرف على خصائص مجتمع الدراسة    

وقد  .ستثمار في تكنولوجيا المعلومات على تطوير األداء المؤسسي       دور اال إلى التعرف على    يهدف  
-1(، حيث تعلقت الفقرات من      ةفقر) 55 (لغ عددها باحتوى هذا الجزء على مجموعة من الفقرات        

  : على أربعة مجاالت وهيةموزع محور االستثمار في تكنولوجيا المعلوماتب) 36
  .فقرات) 10(ويتكون من ،  في دعم القرار استثمار تكنولوجيا المعلومات:المجال األول 
  .فقرات) 8(ويتكون من ،  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت:المجال الثاني 
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ويتكـون مـن    ، استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية والمالية      : المجال الثالث  
  .فقرة) 11(
، قديم الخـدمات والعمليـات التـشغيلية       استثمار تكنولوجيا المعلومات في ت     :المجال الرابع  

  .فقرات) 7(ويتكون من 
  :ما على مجالين وهةموزع، محور تطوير األداء المؤسسيفقد تعلقت ب )55-37(أما الفقرات من 

  .فقرات) 8(ويتكون من ،  التعلم والنمو المؤسسي:المجال األول 
  .فقرة) 11(ويتكون من ،  كفاءة العمليات الداخلية:المجال الثاني 

وضع أسئلة تغطي كافة جوانب الدراسـة  وعند وضع هذه االستبيان تم األخذ بعين االعتبار        
 أن مراعـاة مـع   ، وتلبي جميع المتطلبات والمتغيرات ذات التأثير على فرضيات الدراسة        ، النظرية
 تم وقد .تحليلها وسهولة عليها اإلجابة وسرعة لسهولة مغلقة نهايات وذات واضحة األسئلة معظم تكون
 فيه غموض أي وتوضيح انياالستب لشرح وذلك ،العينة أفراد على شخصياً اتانياالستباغلب  توزيع

   .عليه اإلجابة في الجدية ومراعاة
 من فقرة المكون من خمس درجات لتحديد أهمية كل  الخماسيليكرت مقياس استخدام تم وقد

  : التاليجدولال حسب االستبيان لفقرات المبحوثين استجابات لقياس وذلك، ستبيان االفقرات
  )3.3(جدول 

   الخماسيليكرت مقياس درجات

  االستجابة
موافق بدرجة 

  كبيرة جداً

موافق بدرجة 

  كبيرة 

موافق بدرجة 

  متوسطة

موافق بدرجة 

  قليلة

موافق بدرجة 

  قليلة جداً

  1  2  3  4  5  الدرجة

     
  :التالي النحو  علىإعداد االستبيان تم ،مجال الدراسة في المتخصصين من عدد رأي استطالع وبعد

 انياسـتب  إعدادومن ثم ، مجال الرئيسية لالستبيان والفقرات الخاصة بكل مجاالتتحديد ال 

  .والمعلومات البيانات جمع في استخدامه أجل من أولي
  .مراعاة قواعد البحث العلمي عند إعداد هذا االستبيان من موضوعية وشمول 
 .البيانات لجمع مالءمته مدى اختبار اجل من المشرف ان علىيعرض االستب 

 .المشرف يراه ما حسب أولي بشكل انياالستب تعديل 

النـصح   بتقـديم  بـدورهم  قـاموا  والذين المحكمين، من مجموعة ان علىياالستب عرض تم 
 ).2رقم ملحق(الالزمة وإجراء التعديالت ، واإلرشاد

 .مجتمعها على راسةالد تطبيق المراد الجامعات موافقة على الحصول تم 

 . األداة وثبات صدق لفحص انيستبالل أولية ميدانية استطالعية دراسة إجراء 
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 الالزمة البيانات لجمع العينة أفراد جميع على ه توزيعثم، النهائية صورته في انياالستب إعداد 

 . اإلحصائي التحليل وإجراء جمعه ثم ،)1رقم ملحق(للدراسة 

  
  :إجراءات الدراسة

 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسـسي  دور حول استبانة ادإعدتم  
 .غزة قطاع في العاملة الجامعات على تطبيقية دراسة :بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

 توزيـع  فـي  الباحـث  مهمـة  لتـسهيل  بغزة اإلسالمية الجامعة من كتاب على الحصول تم 
 .الدراسة عينة أفراد على اسةالدر وإجراء انات،ياالستب

تعمـل   مفردة) 30 (من االستطالعية العينة وتكونت ،االستطالعية العينة على ياناالستب وزع 
 .موضع الدراسة الجامعاتفي 

باإلضافة إلى أن هناك بعـض  ، انياستب )294( استرجاع تم حيث ،استبانة) 339( توزيع تم 
 وذلـك   ،توزيعهاى كافة االستبيانات التي تم      علمنها   الخاضعة للدراسة لم نحصل      الجامعات

أما بالنـسبة لألخطـاء التـي    ، أو مماطلة بعض أفراد العينة بتعبئة االستبيان انشغال  بسبب  
ذلك إلى المستوى التعليمـي والمهنـي       ومة ويعزى   تحتويها االستبيانات المستردة فهي معد    

 .لعينة الدراسة

 اآللـي  الحاسـب  فـي   وتفريغهـا المبحوثين من هااستعاد التي ياناتاالستب بيانات إدخال تم 
   . والحصول على النتائجإحصائيا بياناتها لتحليل ، SPSSاإلحصائي البرنامج باستخدام

  
   :أداه الدراسةصدق 

وتم استخدام طـريقتين   لقياسه، وضعت ان مايأسئلة اإلستب تقيس  أنانياالستببصدق  يقصد
  :انياإلستب صدق من لتأكدل
  

 :حكمينالم  صدق-1

 اإلدارة فـي  متخصـصين ) 7 (من تألفت المحكمين من مجموعة على انياالستب عرضتم 

لالسترشاد بآرائهم في وذلك ، (2) رقم بالملحق المحكمين وأسماء ،اإلحصاءتكنولوجيا المعلومات وو
 وقد للهدف منها، وكذلك للتأكد من صحة الصياغة اللغوية ووضوحها، انيإلستبمدى مناسبة فقرات ا

 االستبيان خرج وبذلك، بعض الفقراتل إضافة أو حذف أو تعديل من المحكمين آلراء ةستجابتمت اال

  .1) رقم الملحق انظر (النهائية صورته في
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 :المقياس صدق -2

   :الداخلي االتساق /أوال

يان، االسـتب  فقـرات  مـن  فقرة كل درجات بين االرتباط قوة الداخلي االتساق بصدق ويقصد
، األهداف لقياس المقياس فقرات صدق مدى يقيس أي ،إليه تنتمي الذي الرئيسي مجاللل الكلية والدرجة

 فقـرة  كـل  بـين  االرتباط معامالت حساب من خالل االستبيان لفقرات الداخلي االتساق حسابم وت
   :يلي كما له التابعة جالللم الكلية والدرجة

  
  تكنولوجيا المعلوماتالستثمار في انتائج االتساق الداخلي لمحور . أ

  )3.4(جدول 
استثمار تكنولوجيا المعلومات في "كل فقرة من فقرات مجال ومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال

  الدرجة الكلية للمجالمع " دعم القرار

 مستوى الداللة معامل االرتباط ةرالفقـــــــــالرقم

  امعة علىتساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الج

 0.001* 0.471  .توفير المعلومات التي يحتاج إليها صناع القرار 1

 0.000* 0.618  .تحسين نوعية القرار وتسهل مهام المدير 2

 0.000* 0.758  .تزويد صناع القرار بالمخططات البيانية التي يحتاجونها عند الطلب 3

4 
لجهات المختصة  رفع التقارير من الجهات التنفيذية في الجامعة إلى ا        

  .لحظياً
0.698 *0.000 

 0.000* 0.800  .تخطيط وتحديد األهداف واالستراتيجيات للجامعة 5

 0.000* 0.615  .تقديم تقارير دورية تغطي جوانب العمل 6

7 
إيجاد حلول سريعة للمواقف غير المتوقعة التي تنتج عـن التغيـر            

  .بالظروف المحيطة بالجامعة
0.768 *0.000 

 0.000* 0.799  .كة المستويات اإلدارية المختلفة في صنع القرارمشار 8

9 
تحسين االتصال بين صناع القرار بحيث أن معالجة القرار يمكن أن           

  .تجعل الموظفين أكثر مساعدة ودعم لتنظيم القرارات
0.680 *0.000 

10 
إيجاد قدر من  المرونة الكافية لتعديل القرارات بمـا يـتالءم مـع              

 .المختلفةالتطورات 
0.603 *0.000 

  .α=0.01دال إحصائياً عند مستوي داللة االرتباط  *

 " دعم القـرار   استثمار تكنولوجيا المعلومات في   " األول   المجاليتضح من الجدول السابق أن      
 -0.471 (بـين  االرتباط معامالتوتراوحت ، تقيسه التي الفقرات جميع مع طرديا ارتباطا مرتبط

 التي الفقرات ارتباط على وتدل ،)α =0.01 (مستوى معنوية عند إحصائيا دالة وجميعها، )0.800
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 في أساسية وهي ،تقيسه الذي المجال مع داخليا متسقة أنها يعني مما ،بمجالها األول المجال تقيس
  . قياسه

  )3.5(جدول 
لمعلومات في كنولوجيا ااستثمار ت "كل فقرة من فقرات مجال ومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال

  الدرجة الكلية للمجالمع " االتصاالت
 مستوى الداللة معامل االرتباط ةرـــالفقـــــالرقم

تساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الجامعة على

1 
للجهـات التنفيذيـة فـور    ) التعميمـات، القـرارات  (سرعة وصول  

  .إصدارها
0.500 *0.001 

 0.000* 0.737  .تسرعة انجاز المعامال 2

 0.000* 0.768  .الحد من مركزية االتصال بين إدارات الجامعة 3

 0.000* 0.712  .زيادة الحماية األمنية والسرية للمعلومات 4

5 
تقديم الخدمات وانجاز بعض المعامالت عن طريـق موقعهـا علـى            

  .االنترنت
0.637 *0.000 

6 

عة بخـدمات الهـاتف     ربط جميع أنشطة األعمال المختلفة في الجام      

 SMSالخلوي المتكاملة مع االنترنـت وتقنياتهـا مثـل خـدمات              

  .WAPو

0.687 *0.000 

7 
في أنظمـة   ) االنترنت واالنترانت واالكسترانت  (استخدام تقنيات مثل    

 .الجامعة مما يسهم في سرعة وفاعلية االتصال بين إدارات الجامعة
0.682 *0.000 

8 
ومن ثم سـرعة االسـتجابة لرغبـاتهم        سهولة االتصال مع الطلبة     

  .وتوقعاتهم
0.480 *0.001 

  .α=0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

 "كنولوجيا المعلومات في االتصاالت   استثمار ت   "الثاني المجاليتضح من الجدول السابق أن      
-0.480(بـين   تباطاالر معامالت وتراوحت، تقيسه التي الفقرات جميع مع طرديا ارتباطا مرتبط

 التي الفقرات ارتباط على وتدل ،)α =0.01(مستوى معنوية  عند إحصائيا دالة وجميعها، )0.768
 في أساسية وهي ،تقيسه الذي المجال مع داخليا متسقة أنها يعني بمجالها، مما الثانيالمجال  تقيس
  . قياسه
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  )3.6(جدول 
استثمار تكنولوجيا المعلومات في "ن فقرات مجال كل فقرة مومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال

  الدرجة الكلية للمجالمع " الشئون اإلدارية والمالية

 مستوى الداللة معامل االرتباط ةرالفقــــــــالرقم

تساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الجامعة على

 0.000* 0.676  .تحسين فاعلية عناصر الرقابة والمتابعة والشفافية 1

2 
توفير المعلومات الالزمة لتخطيط اإليرادات والتكـاليف عنـد كـل           

  ).إدارات، كليات، أقسام(مستوى من مستويات النشاط في الجامعة 
0.658 *0.000 

 0.000* 0.847  .توفير أسس جيدة لتخطيط الموارد المالية في الجامعة 3

 0.000* 0.742  .الجامعةتوفير أسس جيدة لتخطيط الموارد البشرية في  4

 0.000* 0.814  .الحد من المشكالت اإلدارية والتنظيمية 5

6 
توفير تقارير رقابية عن أداء المستويات اإلدارية المختلفة على وجه          

  . السرعة
0.752 *0.000 

7 
توفير المعلومات الالزمة لتحديد المـشكالت التـي تواجـه اإلدارة           

  .هاووضع البدائل المقترحة لمعالجت
0.777 *0.000 

 0.000* 0.767  .تخفيض تكلفة الحصول على المعلومات 8

 0.000* 0.749  .تحسين المقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية واإليرادات المستقبلية 9

 0.012* 0.355  .التقييم األفضل ألداء األقسام واإلدارات 10

 0.000* 0.714 .نات الماليةالحصول على مستوى أفضل من جودة المعلومات والبيا 11

  .α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

الـشئون  تكنولوجيا المعلومـات فـي       استثمار "الثالث المجاليتضح من الجدول السابق أن      
 االرتباط معامالت وتراوحت، تقيسه التي الفقرات جميع مع طرديا ارتباطا مرتبط "اإلدارية والمالية

 علـى  وتـدل  ،)α =0.05(مستوى معنوية  عند إحصائيا دالة وجميعها، )0.847-0.355(بين 
 الـذي  المجـال  مع داخليا متسقة أنها يعني بمجالها، مما الثالثالمجال  تقيس التي الفقرات ارتباط
  . قياسه في أساسية وهي ،تقيسه
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  )3.7(جدول 
ستثمار تكنولوجيا المعلومات في ا"كل فقرة من فقرات مجال ومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال

  الدرجة الكلية للمجالمع " تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية

 مستوى الداللة معامل االرتباط ةرالفقــــــــالرقم

تساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الجامعة على

 0.000* 0.776  .تخفيف عبء العمل لدى موظفي الجامعة 1

 0.003* 0.426  ).التقليل من الدورة المستندية(يط إجراءات العمل تبس 2

 0.001* 0.489  .سرعة انجاز العمليات على الرغم من تزايد حجم العمليات وتنوعها 3

 0.001* 0.476  .سرعة التصرف في المواقف الطارئة والحرجة 4

 0.000* 0.774  .توفير تقارير حول األعمال والمهام الوظيفية 5

 0.001* 0.484  .تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة الحاليين ولخريجي الجامعة 6

 0.000* 0.589 .تميز الخدمة المقدمة والتي تختلف عما تقدمه الجامعات األخرى 7

  .α=0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

تقـديم   لمعلومـات فـي   تكنولوجيـا ا   استثمار "الرابع المجاليتضح من الجدول السابق أن      
 وتراوحـت ، تقيـسه  التي الفقرات جميع مع طرديا ارتباطا مرتبط " الخدمات والعمليات التشغيلية

 0.01(مـستوى معنويـة    عند إحصائيا دالة وجميعها، )0.776-0.426(بين  االرتباط معامالت
=α(، مع داخليا متسقة أنها يعني بمجالها، مما الرابعالمجال  تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل 

  . قياسه في أساسية وهي ،تقيسه الذي المجال
  

  محور تطوير األداء المؤسسينتائج االتساق الداخلي ل. ب

  )3.8(جدول 
الدرجة مع " التعلم والنمو المؤسسي "كل فقرة من فقرات مجال ومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال

  الكلية للمجال

 مستوى الداللة ل االرتباطمعام ةرالفقــــــــالرقم

ساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة في

 0.000* 0.809  .تطوير قدرات اإلداريين واألكاديميين في الجامعة 1

2 
تطوير األنظمة اإلدارية في الجامعة وتطوير إجراءات العمـل بمـا           

  .يحقق األهداف اإلستراتيجية للجامعة
0.673 *0.000 

3 
لموظفين في العمليات اإلدارية واالسـتفادة مـن خبـراتهم          إشراك ا 

  .وقدراتهم
0.799 *0.000 
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  )3.8(جدول  -تابع 
الدرجة مع " التعلم والنمو المؤسسي "كل فقرة من فقرات مجال ومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال

  الكلية للمجال

 مستوى الداللة معامل االرتباط ةرالفقــــــــالرقم

خدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة فيساهم است

4 
تحسين قدرة إدارة الجامعة على دراسة وتحليل جودة الخدمات التي          

  .تقدمها لضمان التميز بين الجامعات
0.730 *0.000 

 0.000* 0.847  .تسهيل عمليات البحث والتطوير في الجامعة 5

 0.000* 0.730  .ئمتشكيل فرق عمل تقدم اقتراحات لتطوير العمل بشكل دا 6

7 
مساعدة إدارة الجامعة على تطوير أنظمتها األكاديميـة واإلداريـة          

  .لتالءم احتياجات الطلبة وتسهل عليهم االستفادة من خدماتها
0.791 *0.000 

 0.000* 0.687 .استخدام أسس البحث العلمي لحل المشكالت التي تواجهها 8

  .α=0.01لة االرتباط دال إحصائياً عند مستوي دال *

 طرديا ارتباطا مرتبط "التعلم والنمو المؤسسي  "األول المجاليتضح من الجدول السابق أن 
 دالة وجميعها، )0.847-0.673(بين  االرتباط معامالت وتراوحت، تقيسه التي الفقرات جميع مع

 األولل المجـا  تقـيس  التي الفقرات ارتباط على وتدل ،)α =0.01(مستوى معنوية  عند إحصائيا
  . قياسه في أساسية وهي ،تقيسه الذي المجال مع داخليا متسقة أنها يعني بمجالها، مما

  
  )3.9(جدول 

الدرجة مع " كفاءة العمليات الداخلية "كل فقرة من فقرات مجال ومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال
  الكلية للمجال

 مستوى الداللة معامل االرتباط ةرالفقـــــــالرقم

ساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة على

 0.000* 0.714  .زيادة كفاءة العمليات ومساندة عملية االبتكار 1

 0.000* 0.750  .زيادة التنسيق بين العمليات واألقسام المختلفة وتكاملها 2

3 
تصميم عمليات الجامعة بحيث تتمتـع بالمرونـة الكافيـة لتحقيـق            

  .األهداف المنشودة
0.728 *0.000 

4 
تطوير عمليات التشغيل الداخلي في الجامعة عن طريق توفير قنوات          

  .اتصال لتسهيل نقل المعلومات
0.691 *0.000 

  



 104

  )3.9(جدول  -تابع 
الدرجة مع " كفاءة العمليات الداخلية "كل فقرة من فقرات مجال ومستوى الداللة ل االرتباط تمعامال

  الكلية للمجال

 مستوى الداللة معامل االرتباط ةرــــــالفقـالرقم

ساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة على

5 
تكامل عمليات التشغيل الداخلي في الجامعة مع باقي جوانـب األداء           

  .المؤسسي المختلفة
0.697 *0.000 

6 
تحسين مقدرة إدارة الجامعة على اتخاذ إجراءات فاعلـة لتحقيـق           

  .لعمليات الداخلية واألهداف اإلستراتيجيةاالنسجام بين ا
0.669 *0.000 

7 
التخلص من العمليات غير الضرورية مما أدى إلى اختـصار وقـت            

  .انجاز العمليات
0.497 *0.001 

 0.000* 0.669  .تقليل تكلفة تشغيل العمليات 8

9 
توفير خدمات جامعية مستحدثة دون زيادة التكلفة أو زيـادة سـعر            

  .الخدمة
0.555 *0.000 

 0.000* 0.565  .تميز الجامعة وتحقيق القيمة التي يتوقعها العمالء بكفاءة وفاعلية 10

11 
تقديم خدمات جامعية مستحدثة باستخدام الموارد الحاليـة بأقـصى          

 .طاقة ممكنة
0.694 *0.000 

  .α=0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

 ارتباطـاً  مـرتبط  " كفاءة العمليات الداخلية  "الثاني الالمجيتضح من الجدول السابق أن 
، )0.750-0.497(بـين   االرتبـاط  معـامالت  وتراوحـت ، تقيسه التي الفقرات جميع مع طرديا

 تقـيس  التـي  الفقرات ارتباط على وتدل ،)α =0.01(مستوى معنوية  عند إحصائيا دالة وجميعها
  . قياسه في أساسية وهي ،تقيسه الذي المجال مع داخليا قةمتس أنها يعني بمجالها، مما المجال الثاني

  

    :الصدق البنائي/ ثانيا

 تريـد  التـي  األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر
لفقـرات   الكليـة  بالدرجـة  الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط مدي ويبين إليها، الوصول األداة
بالدرجـة   الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط  مدى)3.10( رقم التالي الجدول يوضحو .ستبياناال

وبذلك يكون المقياس يتـسم بدرجـة   ، للدراسة العام بالهدف قويةال تهاعالقو، لفقرات االستبيان الكلية
   .عالية من الصدق
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  )3.10(جدول 
  ستبيانجة الكلية لال والدرمجاالت من المجالكل ل  ومستوى الداللةرتباطاالمعامالت 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الـــــــــــــــــــــالمجـــــالرقم

 0.000* 0.835  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار 1

 0.000* 0.805  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت 2

 0.000* 0.940  ماليةاستثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية وال 3

4 
استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات 

  التشغيلية
0.910 *0.000 

 0.000* 0.966   ككلاالستثمار في تكنولوجيا المعلوماتمحور           

 0.000* 0.950  التعلم والنمو المؤسسي 1

 0.000* 0.962  كفاءة العمليات الداخلية 2

 0.000* 0.901  ككلتطوير األداء المؤسسير         محو

  .α=0.01االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

  

  :أداه الدراسةثبات 
) 30( تطبيق هذا المقياس على عينة اسـتطالعية مكونـة مـن          تم  للتأكد من ثبات المقياس     

، ومـن ثـم      من خارج عينة الدراسـة     قطاع غزة محافظات   ب الجامعات العاملة موظفي   من   موظفا
  : التاليةيقة الطراستخدم

  

   : كرونباخ–الثبات بطريقة ألفا 
 باإلضـافة ،  المقياس على حدة   مجاالت من   مجال كل   ثبات حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس     تم    
وهو معامل ثبات عاٍل يشير إلـى       ) 0.964(حيث بلغ معدل الثبات     ،  المقياس ككل  ثبات  حساب إلى

 وجود على دلت الواحد من اقتربت وكلما، )1-0(بين  ألفا معامل قيمة وحوتترا. صالحية المقياس
) 3.11(رقـم   الجـدول  يبـين و، ثبات وجود عدم على دلت الصفر من اقتربت وكلما ،عالي ثبات

  :الدراسة  مقياسمجاالتل الثبات معامالت
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  )3.11(جدول 
   المقياسمجاالتمعامالت الثبات ل

عدد   ـــــالالمجــــــــــــــــــ الرقم
  الفقرات

قيمة معامل 
  آرونباخألفا

  *الصدق

 0.934 0.873 10  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار  1

 0.897 0.805 8  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت  2

3  
استثمار تكنولوجيا المعلومـات فـي الـشئون اإلداريـة          

  والمالية
11 0.905 0.951 

4  
نولوجيـا المعلومـات فـي تقـديم الخـدمات          استثمار تك 

  والعمليات التشغيلية
7 0.699 0.836 

 0.946 0.894 36   ككلاالستثمار في تكنولوجيا المعلوماتمحور   

 0.931 0.867 8  التعلم والنمو المؤسسي  1

 0.973 0.946 11  كفاءة العمليات الداخلية  2

 0.965 0.931 19   ككلتطوير األداء المؤسسيمحور   

 0.982 0.964 55 جميع المجاالت معاً  
  

قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعـة لجميـع    أن إلى )3.11(رقم  الجدول في المبينة النتائج تشير   
 وبالتالي). 0.982(وكذلك قيمة الصدق مرتفعة لجميع فقرات اإلستبانة ). 0.964(فقرات اإلستبانة 

  . الداخلي بالثبات تتمتع المستخدمة المقاييس بأن القول يمكن
، وذلك بعد التأكد من الدراسة عينة على  للتطبيقصالحاً النهائية صورته في االستبيان أصبح وبذلك

  .المقياس وثبات صدق

  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة
 Package for the (SPSS) اإلحـصائي  التحليل برنامج خالل من ياناإلستب وتحليل تفريغتم     

Social Sciences ،هـو  ليكـرت  مقياس نأل وذلك معلمية،اإلحصائية ال االختبارات استخدام وتم 

  : التاليةاإلحصائية األدوات استخدام تم وقد ترتيبي مقياس
 الحـسابي  والمتوسط الحسابي والمتوسط والتكرارات واإلنحرافات المعيارية المئوية النسب 

في  يفيد، مما ما متغير فئات تكرار معرفة ألغراض أساسي بشكل األمر يستخدم هذا: النسبي
 .الدراسة عينة وصف

  .ياناإلستب فقرات ثبات  لمعرفة(Cronbach's Alpha)كرونباخ  ألفا اختبار 
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درجـة    لقيـاس (Spearman Correlation Coefficient)سـبيرمان   ارتبـاط  معامل 
خدامه لحـساب  وقد تـم اسـت   ،متغيرين بين العالقة لدراسة االختبار هذا يستخدمو، االرتباط

  .الستبانة واختبار الفرضية األولىاالتساق الداخلي والصدق البنائي ل
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قـد        ) T-Test( في حالة عينة واحدة      Tاختبار   

ولقد تم استخدامه للتأكـد     .  أم زادت أو قلت عن ذلك      3وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي      
  .فقرة من فقرات االستبانةمن داللة المتوسط لكل 

لمعرفة ما إذا كان هناك ) Independent Samples T-Test( في حالة عينتين Tاختبار  
  . فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة

) One Way Analysis of Variance - ANOVA ( اختبار تحليل التبـاين األحـادي   
وقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثـر مـن            لمعرفة ما إذا كان هناك فر     

  .البيانات
  . ال أم الطبيعي التوزيع تتبع هل البيانات نوع لمعرفة سمرنوف-  كولومجروف اختبار 

  

 ):سمرنوف-كولمجروف اختبار (الطبيعي التوزيع اختبار
وهـو  ، ال أم لطبيعـي ا التوزيع تتبع البيانات هل لمعرفة سمرنوف - كولمجروف اختبار سنعرض   

 يكون توزيع أن تشترط المعلمية االختبارات معظم الن ،الفرضيات اختبار حالة في ضروري اختبار

مـستوى   قيمـة  أن تبـين  حيث االختبار  نتائج (3.12) رقم التالي الجدول ويوضح . طبيعيا البيانات
  التوزيـع  تتبـع  ال البيانات نأ على يدل وهذا،  ( sig. > 0.05 ) 0.05 من أكبر مجال لكل الداللة 

  .معلميةال االختبارات استخدام ويجب الطبيعي
  )3.12(جدول 

  لكل المجاالت) Sample K-S -1(اختبار التوزيع الطبيعي 
  .Sigالقيمة االحتمالية   المجـــــــــــــــــــــــال  الرقم

 0.191  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار  1

 0.127  كنولوجيا المعلومات في االتصاالتاستثمار ت  2

 0.652  استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية والمالية  3

4  
استثمار تكنولوجيا المعلومات فـي تقـديم الخـدمات والعمليـات           

  التشغيلية
0.619 

 0.574   ككلاالستثمار في تكنولوجيا المعلوماتمحور   

 0.174  التعلم والنمو المؤسسي  1

 0.617  كفاءة العمليات الداخلية  2

 0.364  ككلتطوير األداء المؤسسيمحور   
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  المبحث الثاني
  

  خصائص عينة الدراسةتحليل 
  

من خالل البيانات العامة التي تم جمعها عن المبحوثين بواسطة الجزء األول من االستبيان،              
سة، وذلك بهـدف التعـرف علـى         الدرا عينةوباستخدام التكرارات اإلحصائية تم تحديد خصائص       

صفات مجتمع المبحوثين من حيث التركيبة العلمية والعملية واالجتماعية، حيث إن هـذه الـصفات               
وكذلك قد  تمثل متغيرات قد يؤثر تغيرها في نتيجة هذه الدراسة إذا ما أعيد تطبيقها في وقت الحق،

واتخـذت   ،نفس مجتمع هـذه الدراسـة   يؤثر تغيرها في نتائج الدراسات المماثلة إذا ما طبقت على           
  .نتيجة هذه الدراسة كمحك لنتائجها

الجنس، :  التالي على الترتيب تم عرضها    المتغيرات   بعض هذه واآلتي التوزيعات التكرارية ل   
 فـي المـسمى     الخبـرة سنوات  ، الوظيفيمى  المس، العمر، الجامعة، نوع الوظيفة،      المؤهل العلمي 

  .الوظيفي
  
  :الجنس حسب ينةالع أفراد  توزيع-1

  )3.13(جدول 
  الجنسحسب العينة أفراد توزيع

  %النسبة   العدد  الجنس

  %85.4  251  ذكر

  %14.6  43  أنثى

 %100 294  المجمـــــــوع
  

 حيث بلغت الذكور من  همالدراسة مجتمع من الغالبية العظمى أن )3.13( رقم الجدول يبين
 تتناسب مع مـا نسبة الوهذه  اإلناث، من دراسةال من مجتمع %)14.6(نسبة و ،%)85.4(نسبتهم 

  بلغـت  حيـث بلغـت نـسبة اإلنـاث         في األراضي الفلسطينية،   مسح القوى العاملة  جاء في تقرير    
 –إلحصاء الفلسطيني   الجهاز المركزي ل   (من إجمالي الموظفين في األراضي الفلسطينية     %) 16.6(

  .)2011مسح القوى العاملة،
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  : العلمي المؤهل سبح العينة أفراد توزيع -2

  )3.14( جدول
  العلمي المؤهل حسب أفراد العينة توزيع

  %النسبة   العدد  المؤهل العلمي

  %40.1  118  بكالوريوس

  %14.6  43  ماجستير

 %45.2  133  دكتوراه

 %100 294  المجمـــــــوع
  

في المؤهالت العلمية حيـث بلغـت نـسبة     تنوع هناك أن )3.14(رقم  جدول المن يتضح
 المؤهل  أما ،%)40.1( تليها درجة البكالوريوس بنسبة      ،%)45.2(لحاصلين على درجة الدكتوراه     ا

السبب في ذلك إلى أن     ويعزى   ،%)14.6( على اقل نسبة فهو الماجستير بنسبة        العلمي الذي حصل  
أحد الشروط للحصول على المواقع الوظيفية اإلدارية لألكاديميين هو حـصولهم علـى الـدرجات               

  .ية المتقدمة، أما المناصب عند اإلداريين فتعتمد على الخبرة العملية أكثر من الشهادات العلميةالعلم
  

  : العمر حسب العينة أفراد  توزيع-3
  )3.15( جدول

  العمر حسب العينة أفراد توزيع
  %النسبة   العدد  العمر

  %10.9  32   سنة30قل من أ

  %41.2  121      40 قل منأ-30من 

  %35.0  103      50قل من أ-40من 

 %12.9 38   فأكبر  سنة50

 %100 294  المجمـــــــوع
  

 50-40 والفئة العمريـة  سنة 40-30 من العمرية الفئة أن )3.15( رقم الجدول من يالحظ
 ن جميع ذلك إلى أ  يعزى  و، من مجمل عينة الدراسة    %)76.2 (سنة قد حصلتا مجتمعتين على نسبة     

 ،األقـسام ء ورؤسـا  المدراء ونائبيهمورؤساء المراكز والوحدات و لعمداء ونائبيهم امن العينة أفراد
نتيجـة  الوظيفيـة   الـدرجات  هذه على حصلوا أنهم حيث متوسطة أعمارهم تكون أن فمن الطبيعي

  .خدمتهم فترة وطول لخبرتهم
  :الجامعة حسب العينة أفراد توزيع -4
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  )3.16(جدول 
 عةالجام حسب العينة أفراد توزيع

  %النسبة   العدد  الجامعة

  %37.1  109  الجامعة اإلسالمية

  %26.2  77  جامعة األقصى 

  %12.6  37  جامعة القدس المفتوحة

 %24.1  71 جامعة األزهر

 %100 294  المجمـــــــوع
  

 الجامعـات حيـث احتلـت    في العاملين من حيث تنويع هناك أن )3.16( رقم جدولال يبين
 ومن ثم   ،%)26.2(جامعة األقصى بنسبة     تليها   ،%)37.1(رتبة األولى بنسبة    الجامعة اإلسالمية الم  
 وكانت جامعة القدس المفتوحة قد حصلت على اقل نصيب بنـسبة            ،%)24.1(جامعة األزهر بنسبة    

)12.6.(%  
 جامعة اإلسالمية حصلت ال  ذلك إلى حجم هيكل الجامعة األكاديمي و اإلداري حيث           ويعزى

 عـدد الكليـات     مـن حيـث   األكبر على مستوى محافظات قطاع غزة        ألنها   على المرتبة األولى،  
 وكذلك األكبر من حيث عدد العاملين فيها من أكاديميين وإداريين، ولكـن             والتخصصات األكاديمية 

 فـي كـل     %)70(حيث بلغت   متقاربة  النسبة   من الجامعات فكانت     من حيث االستبيانات المستردة   
  .، مما يعني أن العينة ممثلة لمجتمع الدراسةدراسة من إجمالي مجتمع الالجامعات

  

  :نوع الوظيفية العينة أفراد  توزيع-5

  )3.17(جدول 
 نوع الوظيفة حسب العينة أفراد توزيع

  %النسبة   العدد  الجامعة

  %51.4  151  إداري

 %48.6  143 أكاديمي ذو منصب إداري

 %100 294  المجمـــــــوع

، )%51.4( نسبة أفراد العينة من الموظفين اإلداريين بلغـت  أن )3.17( رقم جدولال يبين
ذلك إلى عدة عوامل أهمها هو ضغط العمل الموجود         ، ويرجع   )%48.6(ومن الموظفين األكاديميين    

على فئة الموظفين األكاديميين ذوي المناصب اإلدارية، إضافة إلى انشغال األكـاديميين باألعبـاء              
   .دم التواجد في المكاتب على الدوامالتدريسية الذي يحتم عليهم ع

  :الوظيفي المسمى حسب العينة أفراد  توزيع-6
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  )3.18(جدول 
  الوظيفي المسمى حسب أفراد العينة توزيع

  %النسبة   العدد  المسمى الوظيفي

  %54.1  159  رئيس قسم

  %3.4  10  رئيس وحدة

  %9.2  27  )عمادة/ كلية (عميد 

  %7.1  21  نائب عميد

  %20.1  59  مدير

 %6.1 18 مساعد مدير

 %100  294  المجمـــــــوع
  

ألفراد  اإلدارية والمستويات الوظيفية المسميات في تنويع هناك أن )3.18( رقم جدولال يبين
من  عينة الدراسة أفراد جميع أن يعني مما فوق، فما قسم رئيس من اإلداري مستواهم إن حيث العينة،
علـى أمـور    االطـالع  مـن  يمكنهم اإلداري ومستواهم قرار،ال وأصحاب المناصب اإلدارية ذوي

  .غيرهم من أكثر العمل ومجريات
، )%54.1( تجاوزت نصف حجم العينة حيـث بلغـت نـسبتهم    األقسامنسبة رؤساء  أنكما  

ارتفاع نسبة رؤساء األقسام بالمواقع الوظيفية إلى طبيعة الهيكل التنظيمـي الـذي             ويعزى ذلك إلى    
م األقل بـين عينـة     يرة من األقسام اإلدارية واألكاديمية، أما رؤساء المراكز فه        يتضمن مجموعة كب  

  . إلى العدد القليل للمراكز في الجامعاتالدراسات ويعزى ذلك 
 
  : في المسمى الوظيفيسنوات الخبرة حسب العينة أفراد  توزيع-7

  )3.19(جدول 
   في المسمى الوظيفيالخبرة حسب سنوات العينة أفراد توزيع

 النسبة التكرار  في المسمى الوظيفيالخبرة

  %27.6  81   سنة 2أقل من 

  %34.0  100  سنوات4 أقل من -2من 

 %38.4  113   سنوات4أكثر من 

 %100 294 المجموع
  

 فـي  ة كانت على مستوى خبـرة عاليـة   عينة الدراسأن )3.19( رقم الجدول  مننالحظ
 فـي المنـصب     عمليـة  أفراد العينة يمتلكون خبرة       حيث تبين أن نسبة كبيرة من      المنصب اإلداري 
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 بنـسبة    سـنوات  4-2 من يليهم ذوي الخبرة  ، )%38.4(بلغت نسبتهم     سنوات 4أكثر من    اإلداري
   . فهم األقل من بين عينة الدراسةسنتينأقل من ذوي الخبرة  أما األفراد، %)34(

لما كان لـدى الموظـف      أنه كلما زادت سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي ك        ويعلل ذلك ب  
 وكان قادراً على إعطاء تـصورات قيمـة تثـري           الجامعةالدراية الكافية بطبيعة المناخ السائد في       

  .الدراسة
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  لثالمبحث الثا
  

  أداة الدراسةتحليل ومناقشة فقرات 
  

االختبـارات  م  ااسـتخد تم  ، وتحليل فقراتها ) االستبيان(بغرض اختبار مجاالت أداة الدراسة      
معامل ، تحليل التباين األحادي  ،  في حالة عينتين مستقلتين    T اختبار ، لعينة واحدة  Tاختبار  (ة  المعلمي

هذه االختبارات مناسبة في حالة تبين أن توزيع البيانات يتبـع التوزيـع   ، وتعتبر   )االرتباط بيرسون 
  .الطبيعي

 الموافقـة   درجـة (درجة اإلجابة يـساوي درجـة الحيـاد         ط   اختبار الفرضيات حول متوس    :أوالً

  ) المتوسطة

 وهي تقابل موافق بدرجة متوسـطة       3 اختبار أن متوسط درجة اإلجابة يساوي        :الفرضية الصفرية 
  .حسب مقياس ليكرت المستخدم

   .3 متوسط درجة اإلجابة ال يساوي :الفرضية البديلة
يمكـن  فإنه ال ) SPSSحسب نتائج برنامج  )  (0.05أكبر من  .Sig. > 0.05 )  Sigإذا كانت 

رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء أفراد العينة حول الظـاهرة موضـع                
 (  Sig.< 0.05 ، أمـا إذا كانـت  3الدراسة ال يختلف جوهرياً عن موافق بدرجة متوسطة وهى 

Sig.    فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط آراء           ) 0.05أقل من
، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كـان          هرياً عن درجة الموافقة المتوسطة    فراد العينة يختلف جو   أ

  .متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الموافقة المتوسطة
  اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة: ثانياً

  : الفرضية الصفرية

  ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ال توجد عالقة 
  : الفرضية البديلة

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
حـسب نتـائج برنـامج       ( α =0.05  أكبر من مستوى الداللة    P-value).Sig(إذا كانت   

SPSS (   عالقة ذات داللة إحـصائية بـين   فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد 
 α =0.05  أقل من مستوى الداللة    Sig.(P-value(متغيرين من متغيرات الدراسة ، أما إذا كانت         

فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحـصائية               
  .بين متغيرين من متغيرات الدراسة
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  الستبانةتحليل وتفسير فقرات ا

  تحليل وتفسير فقرات محور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات: أوال

   ." دعم القرارفياستثمار تكنولوجيا المعلومات " ل  األومجالتحليل فقرات ال. 1

مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في مجال دعـم          لمعرفة   المجالاستخدام هذا   تم  
صلت إلي   لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد و         Tختبار  تم استخدام ا   و ،اتخاذ القرارات 

  :تم رصد النتائج التاليةقد و. أم ال 3 وهي درجة الموافقة المتوسطة
  

 )3.20(جدول 
استثمار تكنولوجيا " لكل فقرة من فقرات مجال والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 

  "المعلومات في دعم القرار

المتوسط   ـــــــرةالفقـ م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

مستوى 
 الرتبة الداللة

تساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الجامعة على

 3 0.000* 20.02 80.88 4.04  .توفير المعلومات التي يحتاج إليها صناع القرار 1

 1 0.000* 31.94 87.14 4.36  .مديرتحسين نوعية القرار وتسهل مهام ال 2

3 
تزويد صـناع القـرار بالمخططـات البيانيـة التـي           

  .يحتاجونها عند الطلب
3.90 77.96 17.73 *0.000 6 

4 
رفع التقارير من الجهات التنفيذية في الجامعـة إلـى          

  .الجهات المختصة لحظياً
3.96 79.12 17.38 *0.000 4 

 9 0.000* 11.31 72.93 3.65  .تيجيات للجامعةتخطيط وتحديد األهداف واالسترا 5

 8 0.000* 13.29 75.51 3.78  .تقديم تقارير دورية تغطي جوانب العمل 6

7 
إيجاد حلول سريعة للمواقف غير المتوقعة التي تنـتج         

  .عن التغير بالظروف المحيطة بالجامعة
3.63 72.52 11.08 *0.000 10 

 5 0.000* 17.85 78.37 3.92  .لفة في صنع القرارمشاركة المستويات اإلدارية المخت 8

9 

تحسين االتصال بين صناع القرار بحيـث أن معالجـة          

القرار يمكن أن تجعل الموظفين أكثر مساعدة ودعـم         

  .لتنظيم القرارات

4.20 84.08 25.52 *0.000 2 

10
إيجاد قدر من  المرونة الكافية لتعديل القـرارات بمـا           

  .لمختلفةيتالءم مع التطورات ا
3.85 76.94 14.85 *0.000 7 

  0.000* 24.23 78.54 3.93 جميع فقرات المجال معاً 

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحسابي *
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  :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
 تراوحت بين       مجال ال  إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات      )3.20(يشير الجدول رقم    

التدرج الخماسـي   وفق مقياس    %)87.14-%72.52( بنسبة مئوية تراوحت بين      )4.36 –3.63(
 عـن درجـة الموافقـة       تقـد زاد  وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث          ، )ليكرت(

  .المجال األولعلى جميع  الفقرات التي تمثل  3المتوسطة وهي 
 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص والتي، )2(الفقرة رقم  األولى بةالمرت ولقد احتلت

بمتوسـط  ،  " نوعية القرار وتسهل مهام المـدير      تحسينالحديثة المستخدمة في الجامعة تساعد على       
وأن القيمة االحتماليـة  31.94)  ( T قيمة اختبار و،(87.14%) وبوزن نسبي )4.36(بلغ  حسابي

.)Sig (  تساوي)0.01(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة         )0.000= α(   ممـا ،
أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومـات   على المبحوثين لدى بدرجة كبيرة  إجماع وجود على يدل

  .يسهل على المدير أداء مهامه وتساعد في تحسين نوعية القرار المتخذ
 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص والتي، )7( الفقرة رقم األخيرة المرتبة  احتلتبينما

إيجاد حلول سريعة للمواقف غير المتوقعة التي تنتج عن         الحديثة المستخدمة في الجامعة تساعد على       
 ،(72.52%) وبـوزن نـسبي   )3.63(بلغ  بمتوسط حسابي،  "التغير بالظروف المحيطة بالجامعة

لذلك تعتبر هذه الفقـرة     ) 0.000 (تساوي) Sig(.ية  وأن القيمة االحتمال  ) T) 11.08 قيمة اختبار و
أن  علـى  المبحوثين لدى موافقة وجود على يدل مما، )α =0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة

  .يعمل على إيجاد حلول سريعة للمواقف الغير متوقعةاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
اسـتثمار تكنولوجيـا   "المجال األول  راتفق لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة

 مـستوى  وقيمـة  (78.54%) النسبي لها بلغ     والوزن ،)3.93 (يساوي " دعم القرار  المعلومات في 
 أن االستثمار على العينة أفراد موافقة على يدل مما (0.01) من أقل وهي، )0.000 (تساوي الداللة

تحسين نوعيـة القـرار     حيث أنها تسهم في      من   ،في تكنولوجيا المعلومات يسهم في دعم القرارات      
االتصال بين صناع القرار بحيـث أن معالجـة         مستوى  تحسين  ، وكذلك تقوم ب   وتسهل مهام المدير  

توفير ، باإلضافة إلى أنها تقوم ب     القرار يمكن أن تجعل الموظفين أكثر مساعدة ودعم لتنظيم القرارات         
رفـع التقـارير مـن الجهـات         تسهل من عملية     ، وكذلك المعلومات التي يحتاج إليها صناع القرار     

   .التنفيذية في الجامعة إلى الجهات المختصة لحظياً
دور التي خلصت إلـى أن هنـاك   ) Ismail, 2011( دراسة إليه توصلت ما مع تتفق وهي
  .ستخدام تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القراراترئيسي ال
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   ."نولوجيا المعلومات في االتصاالت استثمار تك" ل  األومجالتحليل فقرات ال. 2

استخدام هذا المجال لمعرفة مستوى االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات فـي مجـال      تم  
صـلت إلـي     لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد و         Tتم استخدام اختبار     و ،االتصاالت

  :ةتم رصد النتائج التاليقد و. أم ال 3 وهي درجة الموافقة المتوسطة
 )3.21(جدول 

استثمار تكنولوجيا " لكل فقرة من فقرات مجال والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 
  "االتصاالتالمعلومات في 

المتوسط   الفقــــــــرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

مستوى 
 الرتبة الداللة

مستخدمة في الجامعة علىتساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة ال

1 
للجهات التنفيذية  ) التعميمات، القرارات (سرعة وصول   

  .فور إصدارها
3.88 77.69 14.84 *0.000 5 

 1 0.000* 23.78 83.74 4.19  .سرعة انجاز المعامالت 2

 6 0.000* 15.22 77.21 3.86  .الحد من مركزية االتصال بين إدارات الجامعة 3

 7 0.000* 14.22 76.46 3.82  .منية والسرية للمعلوماتزيادة الحماية األ 4

5 
تقديم الخدمات وانجاز بعض المعامالت عـن طريـق         

  .موقعها على االنترنت
4.06 81.22 22.09 *0.000 2 

6 

ربط جميع أنشطة األعمـال المختلفـة فـي الجامعـة           

بخدمات الهاتف الخلـوي المتكاملـة مـع االنترنـت          

  .WAPوSMSوتقنياتها مثل خدمات  

3.95 79.05 16.97 *0.000 4 

7 

ــل   ــات مث ــتخدام تقني ــت (اس ــت واالنتران االنترن

في أنظمة الجامعة مما يسهم في سرعة       ) واالكسترانت

  .وفاعلية االتصال بين إدارات الجامعة

4.02 80.48 18.90 *0.000 3 

8 
سهولة االتصال مع الطلبة ومن ثم سرعة االسـتجابة         

  .لرغباتهم وتوقعاتهم
3.79 75.85 15.19 *0.000 8 

  0.000* 22.80 78.96 3.95 جميع فقرات المجال معاً 

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحسابي *

  :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
حت بين       تراو مجال إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات ال       )3.21(يشير الجدول رقم    

التدرج الخماسـي   وفق مقياس    %)83.74-%75.85( بنسبة مئوية تراوحت بين      )4.19 –3.79(
 عـن درجـة الموافقـة       تقـد زاد  وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث          ، )ليكرت(

  .المجال الثانيعلى جميع  الفقرات التي تمثل  3المتوسطة وهي 
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 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص والتي، )2(لفقرة رقم ا األولى المرتبة ولقد احتلت
 )4.19(بلغ  بمتوسط حسابي،  "سرعة انجاز المعامالتالحديثة المستخدمة في الجامعة تساعد على 

 تـساوي ) Sig(.وأن القيمـة االحتماليـة      ) T )23.78 قيمة اختبـار   و ،(83.74%)وبوزن نسبي   
وجود  على يدل مما، )α =0.01(إحصائياً عند مستوى داللةلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة ) 0.000(

سـرعة  يسهم فـي  أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات  على المبحوثين لدى  بشكل كبيرإجماع
  .انجاز المعامالت

 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص والتي، )8( الفقرة رقم األخيرة المرتبة  احتلتبينما
عة االسـتجابة   سهولة االتصال مع الطلبة ومن ثم سـر        الجامعة تساعد على     الحديثة المستخدمة في  
 T قيمـة اختبـار   و،(75.85%) وبوزن نسبي )3.79(بلغ  بمتوسط حسابي، "لرغباتهم وتوقعاتهم

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند       ) 0.000(تساوي  ) Sig(.وأن القيمة االحتمالية    ) 15.19(
أن االسـتثمار فـي    علـى  المبحـوثين  لدى موافقة وجود على يدل مما، α) =0.01(مستوى داللة

االتصال مع الطلبة ومـن ثـم سـرعة االسـتجابة           يعمل على تسهيل عملية     تكنولوجيا المعلومات   
  .لرغباتهم وتوقعاتهم

اسـتثمار تكنولوجيـا   " المجال األول  فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة

 مـستوى  وقيمـة  (78.96%) النسبي لها بلغ     والوزن ،)3.95 (يساوي  "االتصاالت المعلومات في 
 أن االستثمار على العينة أفراد موافقة على يدل مما (0.01) من أقل وهي، )0.000 (تساوي الداللة

سرعة انجـاز   ، من حيث أنها تسهم في       ت يسهم في فاعلية عملية االتصاالت     في تكنولوجيا المعلوما  
موقـع   الخدمات وانجاز بعض المعامالت عـن طريـق          وكذلك تقوم بتوفير العديد من    ،  المعامالت
فـي  ) االنترنت واالنترانت واالكـسترانت   (تقنيات مثل   ل هااستخدام، وكذلك    على االنترنت  الجامعة

  .مختلفةدارات الاإلأنظمة الجامعة مما يسهم في سرعة وفاعلية االتصال بين 
التي خلصت إلى أن هنـاك دور  Keramati, 2007) ( سةدرا إليه توصلت ما مع تتفق وهي

  .كبير الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين االتصاالت في المؤسسة
  

   ."مات في الشئون اإلدارية والماليةاستثمار تكنولوجيا المعلو" الثالث  مجالتحليل فقرات ال. 3

الـشئون  جيا المعلومـات فـي      استخدام هذا المجال لمعرفة مستوى االستثمار في تكنولو       تم  
صـلت   لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قـد و          Tتم استخدام اختبار     و ،اإلدارية والمالية 

  :تم رصد النتائج التاليةقد و. أم ال 3 وهي إلي درجة الموافقة المتوسطة
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 )3.22(جدول 
استثمار تكنولوجيا "مجال  لكل فقرة من فقرات والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 

  "ات في الشئون اإلدارية والماليةالمعلوم

المتوسط   الفقــــــــرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

مستوى 
 الرتبة الداللة

تساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الجامعة على

 3 0.000* 15.88 77.41 3.87  .والشفافيةتحسين فاعلية عناصر الرقابة والمتابعة  1

2 

توفير المعلومات الالزمة لتخطيط اإليرادات والتكـاليف    

عند كل مستوى من مستويات النشاط فـي الجامعـة          

  ).إدارات، كليات، أقسام(

3.79 75.71 13.70 *0.000 6 

 10 0.000* 12.81 73.13 3.66  .توفير أسس جيدة لتخطيط الموارد المالية في الجامعة 3

4 
توفير أسس جيدة لتخطـيط المـوارد البـشرية فـي           

  .الجامعة
3.61 72.11 10.77 *0.000 11 

 9 0.000* 13.75 74.01 3.70  .الحد من المشكالت اإلدارية والتنظيمية 5

6 
توفير تقارير رقابية عـن أداء المـستويات اإلداريـة          

  . المختلفة على وجه السرعة
3.85 76.94 15.98 *0.000 5 

7 
توفير المعلومات الالزمة لتحديد المشكالت التي تواجه       

  .اإلدارة ووضع البدائل المقترحة لمعالجتها
3.87 77.41 16.60 *0.000 3 

 7 0.000* 14.72 75.51 3.78  .تخفيض تكلفة الحصول على المعلومات 8

9 
تحسين المقـدرة علـى التنبـؤ بالتـدفقات النقديـة           

  .واإليرادات المستقبلية
3.74 74.76 13.57 *0.000 8 

 2 0.000* 18.76 78.30 3.91  .التقييم األفضل ألداء األقسام واإلدارات10

11
الحصول على مستوى أفضل من جـودة المعلومـات         

 .والبيانات المالية
3.99 79.73 19.79 *0.000 1 

  0.000* 20.01 75.91 3.80 جميع فقرات المجال معاً 

  .α=0.01حصائياً عند مستوي داللة  دال إالمتوسط الحسابي *

  :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال تراوحت بين             ) 3.22(يشير الجدول رقم    

الخماسـي  وفق مقياس التدرج    %) 79.73-%72.11(بنسبة مئوية تراوحت بين     ) 3.99 –3.61(
 عـن درجـة الموافقـة       تقـد زاد  تشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث          و، )ليكرت(

  .الثالثالمجال على جميع  الفقرات التي تمثل  3المتوسطة وهي 
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 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص ، والتي)11(الفقرة رقم  األولى المرتبة ولقد احتلت
ول على مستوى أفضل مـن جـودة المعلومـات          الحصالحديثة المستخدمة في الجامعة تساعد في       

 T قيمـة اختبـار  ، و(79.73%)وبـوزن نـسبي   ) 3.99(بلغ  ، بمتوسط حسابي"والبيانات المالية
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند       ) 0.000(تساوي  ) Sig(.وأن القيمة االحتمالية    ) 19.79(

أن االسـتثمار فـي    علـى  المبحـوثين  لدى موافقة وجود على يدل ، مماα)=0.01 (مستوى داللة
  .تكنولوجيا المعلومات يسهم في الحصول على مستوى أفضل من جودة البيانات والمعلومات المالية

 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص ، والتي)4(األخيرة الفقرة رقم  المرتبة بينما احتلت
، "يط الموارد البشرية فـي الجامعـة      توفير أسس جيدة لتخط   الحديثة المستخدمة في الجامعة تساعد      

وأن القيمـة  ) 10.77 (T قيمة اختبـار ، و(72.11%)وبوزن نسبي ) 3.61(بلغ  بمتوسط حسابي
 0.01 (لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة        ) 0.000 (تساوي) Sig(.االحتمالية  

=α(ثمار في تكنولوجيا المعلومات يعمل أن االست على المبحوثين لدى موافقة وجود على يدل ، مما
  .على توفير أسس جيدة لتخطيط الموارد البشرية

استثمار تكنولوجيـا  " المجال الثالث  فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة

 (75.91%)والوزن النسبي لهـا بلـغ    ،)3.80( يساوي  "الشئون اإلدارية والمالية المعلومات في
 على العينة أفراد موافقة على يدل مما (0.01) من أقل وهي، )0.000(تساوي  لداللةوقيمة مستوى ا

حيـث أنهـا     ، من والماليةأن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يسهم في فاعلية الشئون اإلدارية           
، وكذلك تـسهم فـي      الحصول على مستوى أفضل من جودة المعلومات والبيانات المالية        تساعد في   

توفير المعلومـات الالزمـة     ، باإلضافة إلى أنها تعمل على       ألفضل ألداء األقسام واإلدارات   التقييم ا 
 فاعلية عناصر    من تحسن و لتحديد المشكالت التي تواجه اإلدارة ووضع البدائل المقترحة لمعالجتها        

  .الرقابة والمتابعة والشفافية
 ,Keramati( راسـة ، ود)Wang, et al., 2008( دراسـة  إليه توصلت ما مع تتفق وهي

في أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد في توفير بيانات ومعلومات مالية ذات مستوى             ) 2007
  .جودة أفضل

  

استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقـديم الخـدمات والعمليـات          " الرابع   مجالتحليل فقرات ال  . 4

   ." التشغيلية

تقـديم  مار في تكنولوجيـا المعلومـات فـي         استخدام هذا المجال لمعرفة مستوى االستث     تم  
 لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة        Tتم استخدام اختبار     و ، الخدمات والعمليات التشغيلية  

  :تم رصد النتائج التاليةقد و. أم ال 3 وهي صلت إلي درجة الموافقة المتوسطةقد و
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 )3.23(جدول 
استثمار تكنولوجيا  " لكل فقرة من فقرات مجال والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 

  "المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية

المتوسط   الفقــــــــرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

مستوى 
 الرتبة الداللة

ة في الجامعة علىتساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدم

 3 0.000* 19.71 80.95 4.05  .تخفيف عبء العمل لدى موظفي الجامعة 1

 2 0.000* 25.59 84.49 4.22  ).التقليل من الدورة المستندية(تبسيط إجراءات العمل  2

3 
سرعة انجاز العمليات على الرغم مـن تزايـد حجـم           

  .العمليات وتنوعها
4.36 87.28 31.45 *0.000 1 

 7 0.000* 15.59 76.73 3.84  .عة التصرف في المواقف الطارئة والحرجةسر 4

 6 0.000* 15.57 77.21 3.86  .توفير تقارير حول األعمال والمهام الوظيفية 5

6 
تحسين جودة الخـدمات المقدمـة للطلبـة الحـاليين          

  .ولخريجي الجامعة
4.02 80.48 19.20 *0.000 4 

7 
تلـف عمـا تقدمـه      تميز الخدمة المقدمة والتـي تخ     

 .الجامعات األخرى
3.87 77.35 17.41 *0.000 5 

  0.000* 27.42 80.64 4.03 جميع فقرات المجال معاً 

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحسابي *

  :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
 الحسابية لجميع فقرات المجال تراوحت بين           إلى أن المتوسطات  ) 3.23(يشير الجدول رقم    

الخماسي وفق مقياس التدرج    %) 87.28-%76.73(بنسبة مئوية تراوحت بين     ) 4.36 – 3.84(
 عـن درجـة الموافقـة       تقـد زاد  وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث          ، )ليكرت(

  .لرابعاالمجال على جميع  الفقرات التي تمثل  3المتوسطة وهي 
 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص ، والتي)3(الفقرة رقم  األولى المرتبة ولقد احتلت

سرعة انجاز العمليات على الرغم من تزايد حجم العمليـات          الحديثة المستخدمة في الجامعة تساعد      
ن وأ) 31.45 (T قيمة اختبار، و(87.28%)وبوزن نسبي ) 4.36(بلغ  ، بمتوسط حسابي"وتنوعها

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللـة         ) 0.000 (تساوي) Sig(.القيمة االحتمالية   
)0.01= α(أن االسـتثمار فـي    علـى  المبحـوثين  لدى بشكل كبير إجماع وجود على يدل ، مما

  .اعد على تسريع انجاز العمليات والمعامالت رغماً عن تزايد حجمهاتكنولوجيا المعلومات يس
 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص ، والتي)4(األخيرة الفقرة رقم  المرتبة ينما احتلتب

،  "سرعة التصرف في المواقـف الطارئـة والحرجـة        على  الحديثة المستخدمة في الجامعة تساعد      
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وأن القيمـة  ) 15.59 (T قيمة اختبـار ، و(76.73%)وبوزن نسبي ) 3.84(بلغ  بمتوسط حسابي
 0.01 (لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة        ) 0.000 (تساوي) Sig(.االحتمالية  

=α(أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يعمل  على المبحوثين لدى موافقة وجود على يدل ، مما
  .للتصرف في المواقف الطارئة والحرجة لحظياًعلى توفير أسس 
استثمار تكنولوجيـا  " المجال الثالث  فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة

والوزن النـسبي لهـا بلـغ        ،)4.03( يساوي    "تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية    المعلومات في 
موافقـة   على يدل مما (0.01) من أقل وهي، )0.000(تساوي   وقيمة مستوى الداللة(%80.64)

تقـديم الخـدمات    المعلومات يسهم في تحسين مستوى       أن االستثمار في تكنولوجيا      على العينة أفراد
سرعة انجاز العمليات على     بصورة كبيرة، من حيث أنها تسهم في زيادة          العمليات التشغيلية وإدارة  

التقليـل مـن الـدورة    (تبسيط إجـراءات العمـل    ، وكذلك   الرغم من تزايد حجم العمليات وتنوعها     
  .لدى موظفي الجامعةتخفيف عبء العمل ، باإلضافة إلى )المستندية

 ,.Ray, et al(ودراسـة  ) Burca, et al., 2006(دراسـة   إليه توصلت ما مع تتفق وهي

 في تقديم   تكنولوجيا المعلومات  استثمار   يلعبهلتي خلصت إلى أن هناك دور كبير وحيوي         ا) 2005
  .ةالخدمات والعمليات التشغيلي

  

   ."نولوجيا المعلوماتاالستثمار في تك "محور  لمجاالتإجمالي تحليل . 5

صلت إلـي درجـة      لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد و         T اختبار   استخدامتم  
  :تم رصد النتائج التاليةقد و. أم ال 3 وهي الموافقة المتوسطة

 )3.24(جدول 
االستثمار في   "محور مجاالت من مجال لكل والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 

  " ولوجيا المعلوماتتكن

المتوسط   المجـــــال م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

مستوى 
 الرتبة الداللة

 3 0.000* 24.23 78.54 3.93  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار 1

 2 0.000* 22.80 78.96 3.95  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت 2

3 
ثمار تكنولوجيا المعلومات في الـشئون اإلداريـة        است

  والمالية
3.80 75.91 20.01 *0.000 4 

4 
استثمار تكنولوجيا المعلومات فـي تقـديم الخـدمات         

  والعمليات التشغيلية
4.03 80.64 27.42 *0.000 1 

  0.000* 26.18 78.25 3.91 محور االستثمار في تكنولوجيا المعلوماتجميع فقرات  

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة وسط الحسابيالمت *
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، والـوزن النـسبي   ،المتوسط الحـسابي  الذي يوضح )3.24( رقم السابق الجدول خالل من
االسـتثمار فـي تكنولوجيـا       محـور  مجـاالت  من   مجال لكل   ، ومستوى الداللة  T االختباروقيمة  

" ات في تقديم الخدمات والعمليات التـشغيلية  استثمار تكنولوجيا المعلوم"مجال  أن المعلومات، يتبين
ـ  وبمستوى )4.03( عام حسابي وبمتوسط  )%80.64 (نسبي بوزن األولىالمرتبة  احتل ة معنوي

 بـأن  المبحوثين لدى  بشكل كبيرإجماع وجود على يدل ما وهذا، )0.01 (وهو أقل من (0.000)
 أفضل في الجامعـات     تشغيليةوعمليات  خدمات  تقديم  في    يسهم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات   

  .العاملة في قطاع غزة
 بوزن" استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت "المجال الثاني يأتي الثاني الترتيب وفي

 (0.01)من وهو أقل (0.000) معنوية وبمستوى )3.95( عام حسابي وبمتوسط%) 78.96(نسبي 
فـي    يـسهم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات بأن وثينالمبح لدىموافقة  وجود على يدل ما وهذا

  . في الجامعات العاملة في قطاع غزةاالتصاالتتحقيق فاعلية 
 بوزن " دعم القراراستثمار تكنولوجيا المعلومات في  "األولالمجال  يأتي الثالث الترتيب وفي

 (0.01)من هو أقلو (0.000) معنوية وبمستوى )3.93( عام حسابي وبمتوسط%) 78.54(نسبي 
دعـم  في   يسهماالستثمار في تكنولوجيا المعلومات بأن المبحوثين لدىموافقة  وجود على يدل وهذا

  .القرارات وتسهيل مهام صناع القرار في الجامعات العاملة في قطاع غزة
الـشئون  استثمار تكنولوجيا المعلومات في  "الثالثالمجال  يأتي الرابع واألخير الترتيب وفي

 (0.000)ةمعنوي وبمستوى )3.80( عام حسابي وبمتوسط%) 75.91(نسبي  بوزن" إلدارية والماليةا
االستثمار فـي تكنولوجيـا    بأن المبحوثين لدىموافقة  وجود على يدل وهذا  (0.01)من وهو أقل
تحقيق مستويات أفضل من المصداقية والمتابعة وتـوفير حلـول للمـشكالت            في    يسهم المعلومات
  .ة والمالية في الجامعات العاملة في قطاع غزةاإلداري

لجميع  اإلجمالي المتوسط أن ))3.24(كما يظهر في الجدول رقم(وبصفة عامة يمكننا القول 
ـ  مستوى  وأن%)78.25(نسبي  بوزن )3.91(هو االستثمار في تكنولوجيا المعلومات فقرات ة الدالل

لمجـاالت   لجميع بالنسبة إيجابية كانت ستجيبينالم آراء أن مما يعني (0.01) من أقل وهو (0.000)
فـي  مار في تكنولوجيـا المعلومـات   استث وجود وتؤكد ،مجتمعة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 .الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

فـي  مر فـي تكنولوجيـا المعلومـات    أن الجامعات الفلسطينية تستثإلى  يخلص سبق ومما
استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار، استثمار تكنولوجيا        (ربعة موضع الدراسة    المجاالت األ 

المعلومات في االتصاالت، استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية والماليـة، اسـتثمار             
جل تحقيق مستويات أفضل فـي      أمن  ) تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية      

  .تطوير األداء
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  تحليل وتفسير فقرات محور تطوير األداء المؤسسي: ثانياً

   ."التعلم والنمو المؤسسي " األول مجالتحليل فقرات ال. 1

تم اسـتخدام    و ، في الجامعات  التعلم والنمو المؤسسي  استخدام هذا المجال لمعرفة مستوى      تم  
 صلت إلي درجة الموافقـة المتوسـطة      و لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد          Tاختبار  
  :تم رصد النتائج التاليةقد و. أم ال 3وهي 

 )3.25(جدول 
 التعلم والنمو " لكل فقرة من فقرات مجال والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 

  "المؤسسي 

المتوسط   الفقــــــــرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

 مستوى
 الرتبة الداللة

ساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة في

 4 0.000* 13.55 75.58 3.78  .تطوير قدرات اإلداريين واألكاديميين في الجامعة 1

2 
تطوير األنظمة اإلدارية في الجامعة وتطوير إجـراءات        

  .العمل بما يحقق األهداف اإلستراتيجية للجامعة
3.97 79.39 19.69 *0.000 1 

3 
إشراك الموظفين في العمليات اإلدارية واالستفادة من        

  .خبراتهم وقدراتهم
3.80 76.05 13.87 *0.000 3 

4 
تحسين قدرة إدارة الجامعة على دراسة وتحليل جودة        

  .الخدمات التي تقدمها لضمان التميز بين الجامعات
3.74 74.90 12.93 *0.000 5 

 8 0.000* 8.49 70.34 3.52  .ر في الجامعةتسهيل عمليات البحث والتطوي 5

6 
تشكيل فرق عمل تقدم اقتراحات لتطوير العمل بـشكل         

  .دائم
3.55 71.02 9.94 *0.000 7 

7 

مساعدة إدارة الجامعة على تطوير أنظمتها األكاديمية       

واإلدارية لتالءم احتياجات الطلبـة وتـسهل علـيهم         

  .االستفادة من خدماتها

3.94 78.78 19.94 *0.000 2 

8 
استخدام أسس البحث العلمي لحـل المـشكالت التـي          

 .تواجهها
3.65 72.93 12.21 *0.000 6 

  0.000* 16.71 74.87 3.74 جميع فقرات المجال معاً 

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحسابي *

  :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال تراوحت بين             ) 3.25(لجدول رقم   يشير ا 

وفق مقياس التدرج الخماسي    %) 79.39-%70.34(بنسبة مئوية تراوحت بين     ) 3.97 – 3.52(
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 عـن درجـة الموافقـة       تقـد زاد  وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث          ، )ليكرت(
  .األولالمجال  جميع  الفقرات التي تمثل على 3المتوسطة وهي 

اسـتخدام تكنولوجيـا    ": علـى أن  تنص ، والتي)2(الفقرة رقم  األولى المرتبة ولقد احتلت
وتطوير إجراءات العمـل بمـا يحقـق        تطوير األنظمة اإلدارية    على  ساعد  المعلومات في الجامعة    

قيمـة  ، و(79.39%) وبوزن نـسبي  )3.97(بلغ  ، بمتوسط حسابي"األهداف اإلستراتيجية للجامعة
لذلك تعتبر هذه الفقـرة دالـة       ) 0.000 (تساوي) Sig(.وأن القيمة االحتمالية    ) T) 19.69 اختبار

اسـتخدام   بـأن  المبحوثين لدىموافقة  وجود على يدل ، مما)α =0.01(إحصائياً عند مستوى داللة
رية وتطوير إجراءات العمل بما يتيح      تكنولوجيا المعلومات ساعد الجامعة على تطوير أنظمتها اإلدا       

  .تحقيق األهداف اإلستراتيجية
اسـتخدام تكنولوجيـا    ": على أن تنص ، والتي)5(األخيرة الفقرة رقم  المرتبة بينما احتلت

، بمتوسط حـسابي    "تسهيل عمليات البحث والتطوير في الجامعة        علىساعد  المعلومات في الجامعة    
) Sig(.وأن القيمة االحتماليـة     ) 12.93 (T قيمة اختبار ، و (70.34%)وبوزن نسبي   ) 3.52(بلغ  

يـدل   ، ممـا )α =0.01 (لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة) 0.000 (تساوي
 في الجامعة ساعد على تسهيل  تكنولوجيا المعلوماتاستخدام  بأن المبحوثين لدىموافقة  وجودعلى 

  .عمليات البحث والتطوير
الـتعلم والنمـو   " المجـال الثالـث    فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة صفةوب

تـساوي    وقيمة مستوى الداللـة (74.87%) النسبي لها بلغ والوزن ،)3.74(يساوي "  المؤسسي
 أن االستثمار في تكنولوجيا على العينة أفراد موافقة على يدل مما (0.01) من أقل وهي، )0.000(

تطوير األنظمة اإلدارية   ، من حيث أنها ساهمت في       التعلم والنمو المؤسسي  وير مستوى   ساهم في تط  
مساعدة إدارة  ، وكذلك   في الجامعة وتطوير إجراءات العمل بما يحقق األهداف اإلستراتيجية للجامعة         

دة الجامعة على تطوير أنظمتها األكاديمية واإلدارية لتالءم احتياجات الطلبة وتسهل عليهم االسـتفا            
  .إشراك الموظفين في العمليات اإلدارية واالستفادة من خبراتهم وقدراتهم، باإلضافة إلى من خدماتها
التي خلصت إلـى أن مجـال   ) Iselin et al., 2008( دراسة إليه توصلت ما مع تتفق وهي

  .التعلم والنمو يزيد من تميز أداء المؤسسة واالبتكار وكفاءة العاملين
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   ."كفاءة العمليات الداخلية " الثاني مجاللتحليل فقرات ا. 2

تم اسـتخدام   و،في الجامعاتكفاءة العمليات الداخلية  استخدام هذا المجال لمعرفة مستوى      تم  
 صلت إلي درجة الموافقـة المتوسـطة       لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد و         Tاختبار  
  :تم رصد النتائج التاليةقد و. أم ال 3وهي 

 )3.26(جدول 
  "كفاءة العمليات الداخلية  " لكل فقرة من فقرات والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 

المتوسط   الفقــــــــرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

مستوى 
 الرتبة الداللة

 استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة فيساعد

 3 0.000* 17.75 76.94 3.85  .عمليات ومساندة عملية االبتكارزيادة كفاءة ال 1

2 
زيادة التنسيق بـين العمليـات واألقـسام المختلفـة          

  .وتكاملها
3.93 78.57 18.92 *0.000 1 

3 
تصميم عمليات الجامعة بحيث تتمتع بالمرونة الكافيـة        

  .لتحقيق األهداف المنشودة
3.82 76.33 15.66 *0.000 5 

4 
يات التشغيل الداخلي في الجامعة عن طريق       تطوير عمل 

  .توفير قنوات اتصال لتسهيل نقل المعلومات
3.84 76.73 15.65 *0.000 4 

5 
تكامل عمليات التشغيل الداخلي في الجامعة مع بـاقي         

  .جوانب األداء المؤسسي المختلفة
3.72 74.42 12.16 *0.000 10 

6 

اءات تحسين مقدرة إدارة الجامعة علـى اتخـاذ إجـر         

فاعلة لتحقيـق االنـسجام بـين العمليـات الداخليـة           

  .واألهداف اإلستراتيجية

3.73 74.69 14.98 *0.000 9 

7 
التخلص من العمليات غير الضرورية ممـا أدى إلـى          

  .اختصار وقت انجاز العمليات
3.87 77.41 18.02 *0.000 2 

 7 0.000* 15.63 75.37 3.77  .تقليل تكلفة تشغيل العمليات 8

9 
توفير خدمات جامعية مستحدثة دون زيادة التكلفـة أو         

  .زيادة سعر الخدمة
3.69 73.81 12.31 *0.000 11 

10
تميز الجامعة وتحقيق القيمة التي يتوقعهـا العمـالء         

  .بكفاءة وفاعلية
3.80 75.99 15.92 *0.000 6 

11
تقديم خدمات جامعية مـستحدثة باسـتخدام المـوارد         

 .ممكنةالحالية بأقصى طاقة 
3.75 74.97 14.83 *0.000 8 

  0.000* 20.77 75.93 3.80 جميع فقرات المجال معاً 

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحسابي *
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  :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
مجال تراوحت بين       إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات ال      ) 3.26(يشير الجدول رقم    

الخماسي وفق مقياس التدرج    %) 78.57-%73.81(بنسبة مئوية تراوحت بين     ) 3.93 – 3.69(
 عـن درجـة الموافقـة       تقـد زاد  وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث          ، )ليكرت(

  .الثانيالمجال على جميع  الفقرات التي تمثل  3المتوسطة وهي 
 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص ، والتي)2(الفقرة رقم  األولى ةالمرتب ولقد احتلت

زيادة التنـسيق بـين العمليـات واألقـسام المختلفـة           الحديثة المستخدمة في الجامعة ساعدت على       
وأن ) 18.92 (T قيمة اختبار، و(78.57%)وبوزن نسبي ) 3.93(بلغ  ، بمتوسط حسابي"وتكاملها

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللـة         ) 0.000 ( تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية   
)0.01= α(أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا     علـى  المبحـوثين  لدى موافقة وجود على يدل ، مما

  .المعلومات ساعد على زيادة التنسيق والتكامل بين العمليات واألقسام المختلفة
 تكنولوجيا المعلومـات  ": على أن تنص ، والتي)9(قم األخيرة الفقرة ر المرتبة بينما احتلت

توفير خدمات جامعية مستحدثة دون زيادة التكلفـة أو         الحديثة المستخدمة في الجامعة ساعدت على       
  T قيمـة اختبـار  ، و(73.81%)وبوزن نـسبي  ) 3.69(بلغ  ، بمتوسط حسابي"زيادة سعر الخدمة

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عنـد         0.000ي  تساو) Sig(.وأن القيمة االحتمالية    ) 12.31(
أن االسـتثمار فـي    علـى  المبحوثين لدى موافقة وجود على يدل ، مما)α =0.01 (مستوى داللة

 دون زيادة التكلفـة أو زيـادة سـعر          جديدةخدمات جامعية   تكنولوجيا المعلومات عمل على توفير      
  .الخدمة

كفـاءة العمليـات   " المجال الثـاني   فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة

تـساوي    وقيمـة مـستوى الداللـة   (75.93%)والوزن النسبي لها بلغ  ،)3.80( يساوي "الداخلية
كفاءة العمليات  أهمية مجال على أفراد العينة موافقة على يدل مما (0.01) من أقل وهي، )0.000(

، وكـذلك   ق بين العمليات واألقسام المختلفة وتكاملهـا      زيادة التنسي   انه يعمل على   ، من حيث  الداخلية
، باإلضافة إلـى    التخلص من العمليات غير الضرورية مما أدى إلى اختصار وقت انجاز العمليات           

  .زيادة كفاءة العمليات ومساندة عملية االبتكار
الالتـي   )2009، العباس (دراسةو ،)2011، األسطل( دراسة إليه توصلت ما مع تتفق وهي

  مجال كفاءة العمليات الداخلية سيمكن المنظمة من تحديد مجاالت التحسين والتطوير            أن  إلى لصنخ
  .جل المنافسةأمن  إدارة الموارد بشكل جيدو



 127

   ."تطوير األداء المؤسسي "محور  لمجاالتإجمالي تحليل . 3

درجـة  صلت إلـي     لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد و         T اختبار   استخدامتم  
  :تم رصد النتائج التاليةقد و. أم ال 3 وهي الموافقة المتوسطة

 )3.27(جدول 
  "تطوير األداء المؤسسي "مجاالت من مجال لكل والوزن النسبي ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي 

المتوسط   المجــــــــال م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
T االختبار

مستوى 
 الرتبة الداللة

 2 0.000* 16.71 74.87 3.74  التعلم والنمو المؤسسي 1

 1 0.000* 20.77 75.93 3.80  كفاءة العمليات الداخلية 2

  0.000* 20.42 75.49 3.77 محور تطوير األداء المؤسسيجميع فقرات  

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحسابي *

، والـوزن النـسبي   ،المتوسط الحـسابي  الذي يوضح )3.27( رقم السابق الجدول خالل من
 أن يتبينتطوير األداء المؤسسي،  محور مجاالت من مجال لكل ، ومستوى الداللة T االختباروقيمة 

 عام حسابي وبمتوسط  )%75.93( نسبي بوزن األولى المرتبة احتل " كفاءة العمليات الداخلية"مجال 

وجـود موافقـة لـدى    يدل علـى   وهذا (0.01)  من أقلوهو  (0.000) معنوية وبمستوى )3.80(
كفاءة العمليـات   في تحسين   يسهم  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات بأبعاده األربعة       المبحوثين بأن   
نـسبي   بـوزن  الثـاني  الترتيـب  فـي " التعلم والنمو المؤسسي " المجال األول يأتيالداخلية، بينما 

 وهذا  (0.01) من  وهو أقل (0.000) معنوية وبمستوى )3.74( عام حسابي  وبمتوسط%)74.87(

يسهم  تكنولوجيا المعلومات بأبعاده األربعة   االستثمار في   وجود موافقة لدى المبحوثين بأن      يدل على   
 .في تحسين التعلم والنمو المؤسسي

 لجميع اإلجمالي المتوسط أن ))3.27(كما يظهر في الجدول رقم(وبصفة عامة يمكننا القول 

 (0.000) الداللة مستوى وأن) 75.49%( نسبي  بوزن)3.77(هو تطوير األداء المؤسسي اتفقر

لمجاالت تطوير األداء  لجميع بالنسبة إيجابية كانت المستجيبين آراء أن مما يعني (0.01) من أقل وهو
سسي أثر لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤ وجود وتؤكد ،مجتمعة المؤسسي

 .بالجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

هم في تطوير األداء تثمار في تكنولوجيا المعلومات يسأن االسإلى  يخلص سبق ومما
المؤسسي من حيث تحقيق جودة الخدمات المقدمة الطلبة عن طريق تطوير لألنظمة واإلجراءات، 

ات الحديثة في التدريس، ومن ثم معرفة مدى وكذلك تطوير الكفاءة التعليمية بإضافة الوسائل والتقني
نه أدى إلى توفير خدمات مستحدثة دون أجودة الخدمات المقدمة للوصول إلى التميز، باإلضافة إلى 

  .زيادة التكلفة أو زيادة سعر الخدمة
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  رابعالمبحث ال
  

  اختبار فرضيات الدراسة
  

  :الفرضية الرئيسية األولىاختبار 

بين االستثمار فـي تكنولوجيـا      ) α=0.05(لة إحصائية عند مستوى داللة      ال توجد عالقة ذات دال    "

المعلومات بأبعاده األربعة وبين تطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع             

  ."غزة
  )3.28(جدول 

  معامل االرتباط بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وبين تطوير األداء المؤسسي
 .Sigالقيمة االحتمالية   معامل بيرسون لالرتباط  لالمجا

 0.000*  0.691  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000*  0.705  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 0.754 تطوير األداء المؤسسي

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة االرتباط *

ومجـال    تكنولوجيا المعلومـات    بين االستثمار في   أن معامل االرتباط  ) 3.28(يبين جدول   
وهي أقل مـن    ) 0.000 (تساوي) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.691 (التعلم والنمو المؤسسي بلغ   

 ذات داللـة إحـصائية بـين         قوية  وهذا يدل على وجود عالقة طردية      ،)α =0.01 (مستوي الداللة 
 في الجامعـات الفلـسطينية      مؤسسيالتعلم والنمو ال  مجال  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وبين      

أن معامل االرتبـاط  وكذلك يتضح ، )α =0.05(العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية 
وأن القيمة  ) 0.705 (يساويومجال كفاءة العمليات الداخلية      بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات    

 وهذا يدل على وجود     ،)α =0.01 (داللةوهي أقل من مستوي ال    ) 0.000 (تساوي) .Sig(االحتمالية  
مجـال كفـاءة    عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومـات وبـين              

 α( في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحـصائية  العمليات الداخلية

ى المرتبة األولى من حيث قوة العالقـة         حصول مجال كفاءة العمليات الداخلية عل      ويعزى،  )0.01=
مع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات إلى أنه يعتمد على تصميم وتفعيل العمليات في المؤسسة مما               
يزيد من ارتباطه مع تكنولوجيا المعلومات، بينما يعتمد مجال التعلم والنمو المؤسسي على الدورات              

   .التدريبية وتطوير القدرات لدى الموظفين
تطـوير األداء  و بين االستثمار في تكنولوجيا المعلوماتأن معامل االرتباط  تبين عامة وبصفة

وهي أقل مـن مـستوي      ) 0.000 (تساوي) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.754 (يساوي المؤسسي
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ي  ذات داللة إحصائية بين االستثمار ف       قوية  وهذا يدل على وجود عالقة طردية      ،)α =0.01 (الداللة
تكنولوجيا المعلومات وبين تطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غـزة              

  ).α =0.05(عند مستوى داللة إحصائية 
الكفاءة العلميـة   تطوير   االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يعمل على        أنذلك إلى   ى  ويعز

 والـدوائر  بـين األقـسام  والتكامـل   التنسيق زيادة ، وكذلك على   في الجامعة  والمهنية لدى العاملين  
 مما يساعد فـي     تحسين أسلوب ونوعية الخدمات اإلدارية والتعليمية المقدمة       ، باإلضافة إلى  المختلفة

  .حجز قيمة ومكانة أعلى بين الجامعات
 دراسة ،)Shaukat & Zafarullah, 2010( دراسة إليه توصلت ما مع تتفق وهي

)Keramati, 2007( ،ةودراس )Berisha-Namani, 2009 ( التي خلصت إلى أن هناك دور
  .في تطوير األداء المؤسسيعلومات  االستثمار في تكنولوجيا الميلعبهكبير وحيوي 

  
  :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية

بـين اسـتثمار تكنولوجيـا       )α=0.05(عند مستوى داللة    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية       . 1

  . في دعم القرارات، وبين تطوير األداء المؤسسيالمعلومات
  )3.29(جدول 

  معامل االرتباط بين استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرارات وبين تطوير األداء المؤسسي
 .Sigالقيمة االحتمالية   معامل بيرسون لالرتباط  المجال

 0.000*  0.552  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 0.610  يةكفاءة العمليات الداخل

 0.000* 0.630 تطوير األداء المؤسسي

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة االرتباط *

 بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات فـي دعـم          أن معامل االرتباط  ) 3.29(يبين جدول   
وهـي  ) 0.000 (تساوي) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.552 (والتعلم والنمو المؤسسي بلغ    القرار

 وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحـصائية بـين             ،)α=0.01 (أقل من مستوي الداللة   
 فـي الجامعـات     التعلم والنمـو المؤسـسي     وبين   استثمار في تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار      

معامـل  أن  وكذلك يتضح   ،  )α=0.05(الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية          
 يـساوي بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار وكفاءة العمليات الداخليـة             االرتباط  

 ،)α =0.01 (وهي أقل من مستوي الداللة    ) 0.000 (تساوي) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.610(
جيا المعلومات  مجال استثمار في تكنولو   وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين           

 في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غـزة عنـد           كفاءة العمليات الداخلية   وبين   في دعم القرار  
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، ويبرر حصول مجال كفاءة العمليات الداخليـة علـى المرتبـة            )α=0.05(مستوى داللة إحصائية    
أنه يعتمد  لقرارات إلى   األولى من حيث قوة العالقة مع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في دعم ا            

على تطوير عمليات التشغيل الداخلي وزيادة كفاءتها وتكاملها مما يزيد من الحاجة إلى نظـم دعـم                 
محدودية الموظفين الذين يتعاملون مع نظم      باإلضافة إلى   ،  القرار المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات    

قدرات التي تعتبر العنصر الرئيـسي فـي        دعم القرار مما يقلل من االحتياجات التدريبية وتطوير ال        
  .التعلم والنمو المؤسسي

بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار أن معامل االرتباط  تبين عامة وبصفة
وهي أقـل   ) 0.000 (تساوي) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.630 (يساوي تطوير األداء المؤسسي  و

استثمار هذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين            و ،)α=0.01 (من مستوي الداللة  
وبين تطوير األداء المؤسسي في الجامعـات الفلـسطينية         في تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار       

  ).α=0.05(العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية 
تـوفير  يعمل علـى    قرار  استثمار في تكنولوجيا المعلومات في دعم ال      أن  ذلك إلى   ى  ويعز

المعلومات التي يحتاج إليها صناع القرار مما يساعد إيجاد رؤية اشمل وأوضح للمواقف التي تحتاج               
  .الى اتخاذ قرار، وتسهل على متخذ القرار القيام بمهامه

  التي)Keramati, 2007( ، ودراسة)Ismail, 2011(دراسة  إليه توصلت ما مع تتفق وهي
 فـي    في دعم القـرار    تكنولوجيا المعلومات  استثمار   يلعبه دور كبير وحيوي     خلصت إلى أن هناك   

  .تطوير األداء المؤسسي
  

 بـين اسـتثمار تكنولوجيـا       )α=0.05(عند مستوى داللة     ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية     . 2

  .المعلومات في االتصاالت وبين تطوير األداء المؤسسي

  )3.30(جدول 
  ثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت وبين تطوير األداء المؤسسيمعامل االرتباط بين است

 .Sigالقيمة االحتمالية   معامل بيرسون لالرتباط  المجال

 0.000*  0.560  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 0.613  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 0.635 تطوير األداء المؤسسي

  .α=0.01توي داللة  دال إحصائياً عند مساالرتباط *

 بين اسـتثمار فـي تكنولوجيـا المعلومـات فـي            أن معامل االرتباط  ) 3.30(يبين جدول   
) 0.000 (تـساوي ) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.560 (والتعلم والنمو المؤسسي بلغ   االتصاالت  

حـصائية   وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إ       ،)α =0.01 (وهي أقل من مستوي الداللة    
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 فـي الجامعـات     التعلم والنمو المؤسسي  وبين  االتصاالت  استثمار في تكنولوجيا المعلومات في      بين  
أن معامل وكذلك يتضح ، )α =0.05(الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية 

 يـساوي اخليـة   وكفاءة العمليات الد  االتصاالت  بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات في       االرتباط  
 ،)α =0.01 (وهي أقل من مستوي الداللة    ) 0.000 (تساوي) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.613(

مجال استثمار في تكنولوجيا المعلومات     وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين           
ملة في قطاع غـزة عنـد        في الجامعات الفلسطينية العا    كفاءة العمليات الداخلية  وبين  االتصاالت  في  

، ويبرر حصول مجال كفاءة العمليات الداخلية علـى المرتبـة   )α =0.05(مستوى داللة إحصائية 
األولى من حيث قوة العالقة مع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت إلى أن تكامـل                

كات، قواعـد بيانـات،   شب(عمليات المؤسسة وسرعة االنجاز للمعامالت تعتمد على االتصاالت من  
تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المهارات ال يقتصر على مجـال          ، باإلضافة إلى    )الخ...انترنت،  

  .تكنولوجيا المعلومات
االتصاالت بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات في أن معامل االرتباط  تبين عامة وبصفة

وهي أقل  ) 0.000 (تساوي) .Sig(االحتمالية  وأن القيمة   ) 0.635 (يساوي تطوير األداء المؤسسي  و
 وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللـة إحـصائية بـين              ،)α =0.01 (من مستوي الداللة  

وبين تطـوير األداء المؤسـسي فـي الجامعـات          االتصاالت  استثمار في تكنولوجيا المعلومات في      
  ).α =0.05 (الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية

سـرعة  يعمل علـى    االتصاالت  أن استثمار في تكنولوجيا المعلومات في       ذلك إلى   ى  ويعز
وصول القرارات والتعميمات للجهات التنفيذية في الجامعة مما يساعد في سـرعة انجـاز المهـام                

ك والمعامالت، كما أن تكنولوجيا المعلومات تسهم في الحد من تكرار البيانات والمعلومـات وكـذل              
تساعد في سرعة الوصول إليها، باإلضافة إلى أنها تقدم الخدمة الذاتية النجاز المعامالت من خالل               

  .البوابات االلكترونية
التي خلصت إلى أن هنـاك دور   )Keramati, 2007( دراسة إليه توصلت ما مع تتفق وهي
  . األداء المؤسسي في تطوير في االتصاالتتكنولوجيا المعلومات استثمار يلعبهكبير وحيوي 
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بـين اسـتثمار تكنولوجيـا       )α=0.05(عند مستوى داللة    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية       . 3

  .المعلومات في الشئون اإلدارية والمالية، وبين تطوير األداء المؤسسي

  )3.31(جدول 
بين تطوير األداء معامل االرتباط بين استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية والمالية و

  المؤسسي
 .Sigالقيمة االحتمالية   معامل بيرسون لالرتباط  المجال

 0.000*  0.745  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 0.663  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 0.757 تطوير األداء المؤسسي

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة االرتباط *

الـشئون   بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات في        عامل االرتباط أن م ) 3.31(يبين جدول   
 تـساوي ) .Sig(وأن القيمـة االحتماليـة   ) 0.745 (والتعلم والنمو المؤسسي بلـغ  اإلدارية والمالية   

 وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة         ،)α =0.01 (وهي أقل من مستوي الداللة    ) 0.000(
الـتعلم والنمـو    وبـين  الشئون اإلدارية والماليةنولوجيا المعلومات في  استثمار في تك  إحصائية بين   

، )α =0.05( في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحـصائية  المؤسسي
 الشئون اإلدارية والمالية  بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات في       أن معامل االرتباط    وكذلك يتضح   
وهي أقل  ) 0.000 (تساوي) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.663 (يساويات الداخلية   وكفاءة العملي 

مجال  وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين            ،)α =0.01 (من مستوي الداللة  
 فـي   كفاءة العمليات الداخليـة    وبين   الشئون اإلدارية والمالية  استثمار في تكنولوجيا المعلومات في      

 ويعـزى ، )α =0.05(امعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللـة إحـصائية   الج
حصول مجال التعلم والنمو المؤسسي على المرتبة األولى من حيث قوة العالقة مع االستثمار فـي                

ير  الشئون اإلدارية والمالية تهدف إلى تطو      والمالية إلى أن  تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية      
 مما يحتم عليهـا     الكادر البشري في المؤسسة بالدرجة األولى باإلضافة إلى االهتمام بالجانب المالي          

االهتمام بالدورات التدريبية للموظفين في سبيل تطوير قدراتهم، بينما يوجد هناك ثبات نـسبي فـي        
  .تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المستخدمة في الشئون اإلدارية والمالية

الـشئون  بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات فـي  أن معامل االرتباط  تبين عامة صفةوب
 تـساوي ) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ) 0.757 (يساوي تطوير األداء المؤسسي   و اإلدارية والمالية 

 وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة         ،)α =0.01 (وهي أقل من مستوي الداللة    ) 0.000(
 وبـين تطـوير األداء      الشئون اإلدارية والمالية  استثمار في تكنولوجيا المعلومات في      ة بين   إحصائي

  ).α =0.05(المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية 
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يعمـل   الشئون اإلدارية والماليـة   استثمار في تكنولوجيا المعلومات في      أن  ذلك إلى   ى  ويعز
 أفضلوتوظيف  ادة فاعلية الرقابة والمتابعة والشفافية، مما يساعد في الحصول على تخطيط            زيعلى  

لكل من الموارد المالية والبشرية في الجامعة، باإلضافة إلى الحصول علـى تقيـيم أفـضل ألداء                 
  .األقسام والدوائر وكذلك األفراد

 ,Keramati( اسـة درو، )Wang, et al., 2008(دراسـة   إليه توصلت ما مع تتفق وهي

 فـي   تكنولوجيـا المعلومـات    استثمار   يلعبهالتي خلصت إلى أن هناك دور كبير وحيوي          )2007
  . في تطوير األداء المؤسسيالشئون اإلدارية والمالية

  
 بـين اسـتثمار تكنولوجيـا       )α=0.05(عند مستوى داللة     ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية     . 4

  .العمليات التشغيلية، وبين تطوير األداء المؤسسيالمعلومات في تقديم الخدمات و

  )3.32(جدول 
والعمليات التشغيلية وبين  معامل االرتباط بين استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات

  تطوير األداء المؤسسي
 .Sigالقيمة االحتمالية   معامل بيرسون لالرتباط  المجال

 0.000*  0.620  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 0.665  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 0.696 تطوير األداء المؤسسي

  .α=0.01 دال إحصائياً عند مستوي داللة االرتباط *

تقـديم   بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات فـي         أن معامل االرتباط  ) 3.32(يبين جدول   
) .Sig(وأن القيمة االحتماليـة     ) 0.620 (والتعلم والنمو المؤسسي بلغ    والعمليات التشغيلية  الخدمات
 وهذا يدل على وجود عالقـة طرديـة         ،)α =0.01 (وهي أقل من مستوي الداللة    ) 0.000 (تساوي

والعمليـات التـشغيلية    تقديم الخدماتاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في    ذات داللة إحصائية بين     
ة العاملة في قطاع غزة عنـد مـستوى داللـة            في الجامعات الفلسطيني   التعلم والنمو المؤسسي  وبين  

بين استثمار في تكنولوجيا المعلومات فـي  أن معامل االرتباط وكذلك يتضح ، )α =0.05(إحصائية 
وأن القيمة االحتمالية   ) 0.665 (يساوي وكفاءة العمليات الداخلية     والعمليات التشغيلية  تقديم الخدمات 

)Sig. (تساوي) 0.01 ( الداللة وهي أقل من مستوي   ) 0.000= α(،        وهذا يدل على وجـود عالقـة 
 تقـديم الخـدمات   مجال استثمار في تكنولوجيـا المعلومـات فـي          طردية ذات داللة إحصائية بين      

 في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطـاع غـزة          كفاءة العمليات الداخلية  وبين  والعمليات التشغيلية   
ر تقارب قوة العالقة ما بين مجاالت تطـوير األداء  ، ويبر)α =0.05(عند مستوى داللة إحصائية 

المؤسسي واالستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخـدمات التـشغيلية إلـى أن الخـدمات                
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التشغيلية تحتاج إلى عنصري التدريب والتطوير بنفس المقدار، حيث تحتاج البرمجيات المـستخدمة             
  .إلى دورات تدريبية على استخدامهاإلى التطوير وكذلك تحتاج هذه البرمجيات 

تقـديم  بين استثمار في تكنولوجيا المعلومـات فـي   أن معامل االرتباط  تبين عامة وبصفة
وأن القيمـة االحتماليـة     ) 0.696 (يـساوي  تطوير األداء المؤسسي   و والعمليات التشغيلية  الخدمات

)Sig. (تساوي) 0.01 (وهي أقل من مستوي الداللة    ) 0.000= α(، ذا يدل على وجـود عالقـة        وه
والعمليـات   تقـديم الخـدمات  استثمار في تكنولوجيا المعلومات في طردية ذات داللة إحصائية بين     

وبين تطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عند مستوى             التشغيلية  
  ).α =0.05(داللة إحصائية 
والعمليات التشغيلية   تقديم الخدمات جيا المعلومات في    استثمار في تكنولو  أن  ذلك إلى   ى  ويعز
تخفيف أعباء العمل عن الموظفين، وكذلك سرعة       تبسيط إجراءات العمل مما يساهم في       يعمل على   

 الصالحيات، باإلضافة إلى أن الموظف يعمل في نطاق         رغم التنوع فيها   الموكلة إليهم    المهامانجاز  
  .المخولة له

 ,.Burca, et al(، دراسـة  )Keramati, 2007( دراسـة  إليـه  تتوصل ما مع تتفق وهي

 استثمار يلعبهلتي خلصت إلى أن هناك دور كبير وحيوي ا) Ray, et al., 2005(ودراسة ) 2006
  . في تطوير األداء المؤسسية في تقديم الخدمات والعمليات التشغيليتكنولوجيا المعلومات

  
 :الرئيسة الثانية الفرضية اختبار

بين إجابات المبحوثين لـدور     ) a=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          ال "

الجـنس،  (االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي تعزى للمتغيرات التالية            

المؤهل العلمي، العمر، الجامعة، نوع الوظيفة، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة فـي المـسمى              

  ". )فيالوظي

  

  :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه من ويتفرع
بين إجابـات المبحـوثين     ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  -1

  ."الجنسمتغير  إلى تعزى لدور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي

لمعرفـة  م يـستخد  معلمي اختبار وهو T اختبار اماستخد تم  الفرض هذا صحة من للتحقق
االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات فـي تطـوير األداء     حول دور  المستجيبين آراء بين الفروق

النتائج  كانت وقد ،)ذكر، أنثى(الجنس متغير  إلى تعزى  العاملة بقطاع غزةالمؤسسي في الجامعات
  :في الجدول التالي كما
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 )3.33( جدول

   الجنس– T اختبار نتائج
ـــــــورـــــــــــــــالمحـ المتوسط الحسابي  

 أنثى ذآر
قيمة 

 T االختبار
مستوى 
 الداللة

 0.022* 2.371 3.59 3.98  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار

 0.015* 2.517 3.58 4.01  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت

 0.196 1.311 3.60 3.83   المعلومات في الشئون اإلدارية والماليةاستثمار تكنولوجيا

استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقـديم الخـدمات والعمليـات        

  التشغيلية
4.09 3.71 2.393 *0.021 

 0.038* 2.141 3.63 3.96  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 0.232 1.211 3.57 3.77  التعلم والنمو المؤسسي

 0.556 0.593 3.72 3.81  ءة العمليات الداخليةكفا

 0.367 0.910 3.66 3.79 تطوير األداء المؤسسي

 0.080 1.789 3.64 3.90  جميع المجاالت معاً

  .α=0.05 الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  :يمكن استنتاج ما يلي) 3.33(من النتائج الموضحة في جدول 
)  α≥ 0.05 (أقل من مستوى الداللـة  Tالمقابلة الختبار ) .Sig(يمة االحتمالية تبين أن الق

اسـتثمار تكنولوجيـا المعلومـات فـي        ، نولوجيا المعلومات في دعم القـرار     استثمار تك "لمجاالت  
االستثمار ومحور   "استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية       ، االتصاالت

 ومن ثم فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات             ككل لوجيا المعلومات في تكنو 
أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد      . الجنس لصالح الذكور   عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى      

 فروق ومن ثم فانه ال توجد، ) α≥ 0.05 ( أكبر من مستوى الداللة).Sig( تبين أن القيمة االحتمالية
  .حول هذه المجاالت تعزى إلى الجنسذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
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بين إجابـات المبحـوثين     ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  -2

  ."لدور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي تعزى للمؤهل العلمي

 )3.34( جدول

   المؤهل العلمي– األحادي نتائج اختبار تحليل التباين
ـــــــورـــــــــــــــالمحـ المتوسط الحسابي  

 دآتوراه ماجستيربكالوريوس
قيمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 0.000* 37.671 3.66 3.78 4.29  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار

 0.000* 43.267 3.63 3.81 4.36  ا المعلومات في االتصاالتاستثمار تكنولوجي

 0.000* 54.281 3.44 3.75 4.21  استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية والمالية

استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات 

  التشغيلية
4.41 4.04 3.69 52.856 *0.000 

 0.000* 59.958 3.60 3.84 4.29  يا المعلوماتاالستثمار في تكنولوج

 0.000* 58.363 3.33 3.71 4.22  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 54.399 3.43 3.89 4.17  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 69.440 3.39 3.82 4.19 تطوير األداء المؤسسي

 0.000* 74.863 3.53 3.83 4.26  جميع المجاالت معاً

  .α=0.01  بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة الفرق *

  :يمكن استنتاج ما يلي) 3.34(من النتائج الموضحة في جدول 
 المقابلة الختبار تحليل التباين أقل من مـستوى الداللـة         ) .Sig(بين أن القيمة االحتمالية     يت

)0.01 ≤α ( ت داللـة إحـصائية بـين    وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذا، لجميع المجاالت
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطـوير األداء         متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول      

المؤهل العلمي لـصالح    متغير   تعزى إلى    المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة       
وظفين الحاصلين على درجة     الم أن إلىالنتيجة  وجود هذه   ويعزى   .الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس   

غالبيتهم من الفئة الشابة التي ترعرعت على استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل عام             البكالوريوس
  .والحاسوب وتطبيقاته وبرمجياته بشكل خاص
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بين إجابـات المبحـوثين     ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  -3

  ."عمرطوير األداء المؤسسي تعزى للتكنولوجيا المعلومات في تلدور االستثمار في 

  )3.35( جدول
  العمر –  األحادينتائج اختبار تحليل التباين

 المتوسط الحسابي
ـــــــورـــــــــــــــالمحـ  30أقل من  

 سنة
 -30من 

40اقل من 
 – 40من 

50اقل من   
سنة  50
 فأآبر

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 0.000* 43.435 3.26 3.71 4.30 4.01  ثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القراراست

 0.000* 39.373 3.20 3.74 4.32 4.09  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت

استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية 

  والمالية
3.92 4.20 3.48 3.26 43.091 *0.000 

يا المعلومات في تقديم الخدمات استثمار تكنولوج

  والعمليات التشغيلية
4.17 4.43 3.71 3.52 47.343 *0.000 

 0.000* 56.882 3.31 3.65 4.29 4.03  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 0.000* 39.238 3.17 3.39 4.17 3.94  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 42.914 3.24 3.50 4.16 4.03  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 51.564 3.21 3.45 4.17 4.00 تطوير األداء المؤسسي

 0.000* 66.292 3.28 3.58 4.25 4.02  جميع المجاالت معاً

  .α=0.01 الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  :يمكن استنتاج ما يلي) 3.35(من النتائج الموضحة في جدول 
 المقابلة الختبار تحليل التباين أقل من مـستوى الداللـة         ) .Sig(حتمالية  بين أن القيمة اال   يت

)0.01 ≤α  (وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    ، لجميع المجاالت
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطـوير األداء         متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول      

 العمـر لـصالح الـذين       متغير تعزى إلى    الفلسطينية العاملة في قطاع غزة    المؤسسي في الجامعات    
إلى توجهات هذه الفئة العمريـة      وجود هذه الفروق     ويعزى   ". سنة 40 قل من أ -30ن  م" أعمارهم  

كبر وتوجيهها في مصلحة عملهم وتذليل العقبـات التـي          أنحو استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل      
  .من إجمالي عينة الدراسة%) 41.20(ى أن هذه الفئة العمرية تمثل ، باإلضافة إليواجهونها
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بين إجابـات المبحـوثين     ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  -4

  ."للجامعةلدور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي تعزى 

 )3.36( جدول

  الجامعة – األحادي بايننتائج اختبار تحليل الت
 المتوسط الحسابي

ـــــــورـــــــــــــــالمحـ الجامعة  
اإلسالمية

جامعة 
 األقصى

جامعة 
القدس 
 المفتوحة

جامعة 
 األزهر

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 0.000* 27.453 3.53 3.90 3.78 4.30  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار

 0.000* 29.959 3.52 3.81 3.80 4.38  لوجيا المعلومات في االتصاالتاستثمار تكنو

استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية 

  والمالية
4.26 3.49 3.72 3.44 40.260 *0.000 

استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات 

  والعمليات التشغيلية
4.44 3.84 4.08 3.59 37.786 *0.000 

 0.000* 42.923 3.52 3.86 3.72 4.32  الستثمار في تكنولوجيا المعلوماتا

 0.000* 39.927 3.25 3.70 3.50 4.25  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 35.122 3.37 3.84 3.60 4.20  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 46.260 3.32 3.78 3.56 4.22 تطوير األداء المؤسسي

 0.000* 52.693 3.45 3.84 3.66 4.29  جميع المجاالت معاً

  .α=0.01 الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  :يمكن استنتاج ما يلي) 3.36(من النتائج الموضحة في جدول 
 المقابلة الختبار تحليل التباين أقل من مـستوى الداللـة         ) .Sig(بين أن القيمة االحتمالية     يت

)0.01 ≤α  (وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    ، لمجاالتلجميع ا
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطـوير األداء         متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول      

الجامعة لصالح الجامعة   متغير   تعزى إلى    المؤسسي في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة       
، تليهـا   )4.29(ت الجامعة اإلسالمية على المرتبة األولى بمتوسط حـسابي          ، حيث حصل  إلسالميةا

، وقد حصلت جامعة األقصى على المرتبة الثالثـة         )3.84(جامعة القدس المفتوحة بمتوسط حسابي      
، أما في المرتبة الرابعة واألخيرة جاءت جامعة األزهر بمتوسط حـسابي            )3.66(بمتوسط حسابي   

 اإلمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجامعة اإلسالمية والدور         الفروق إلى  وجود هذه ويعزى  ). 3.45(
الذي توليه إدارة الجامعة من أجل زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال في جميع مرافق               
الجامعة، واهتمامها بالتحديث المستمر لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتـسارعة، باإلضـافة إلـى             

 .  الذي توليه بالعاملين في تكنولوجيا المعلوماتاالهتمام
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بين إجابـات المبحـوثين     ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  -5

  ."لنوع الوظيفةلدور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي تعزى 

 )3.37( جدول

  نوع الوظيفة – Tنتائج اختبار 
 المتوسط الحسابي

ـــــــورـــــــــــــــحـالم  
 إداري

اآاديمي ذو 
منصب 
 اداري

قيمة 
 T االختبار

مستوى 
 الداللة

 0.000* 4.36 3.76 4.08  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار

 0.000* 5.06 3.74 4.14  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت

 0.000* 5.20 3.59 3.99  علومات في الشئون اإلدارية والماليةاستثمار تكنولوجيا الم

استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقـديم الخـدمات والعمليـات        

  التشغيلية
4.24 3.82 5.86 *0.000 

 0.000* 5.67 3.72 4.10  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 0.000* 5.40 3.51 3.97  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 4.66 3.62 3.96  مليات الداخليةكفاءة الع

 0.000* 5.43 3.57 3.97 تطوير األداء المؤسسي

 0.000* 5.97 3.67 4.05  جميع المجاالت معاً

  .α=0.01 الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  :يمكن استنتاج ما يلي) 3.37(من النتائج الموضحة في جدول 
)  α≥ 0.01 (أقل من مستوى الداللة  T المقابلة الختبار) .Sig(الحتمالية بين أن القيمة ايت

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات            ، لجميع المجاالت 
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات فـي تطـوير األداء المؤسـسي فـي              عينة الدراسة حول    
 .الموظف اإلداري لصالح  نوع الوظيفة   متغير   تعزى إلى     العاملة في قطاع غزة    الجامعات الفلسطينية 

وجود هذه الفروق إحصائية إلى أن الموظف اإلداري يتعامل مـع تكنولوجيـا المعلومـات               ويعزى  
، باإلضافة إلى حصول الموظفين اإلداريين      اإلداري ذو المنصب    بشكل أكبر من الموظف األكاديمي    

  .في تكنولوجيا المعلومات أكثر من نظرائهم األكاديميينمكثفة على دورات تدريبية 
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بين إجابـات المبحـوثين     ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  -6

  ."سمى الوظيفيالمؤسسي تعزى للملدور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء 

 )3.38( جدول

   المسمى الوظيفي–  األحادي التبايننتائج اختبار تحليل
 المتوسط الحسابي

رئيس   ـــــــورـــــــــــــــالمحـ
 قسم

رئيس 
 وحدة

عميد آلية 
مساعد  مدير نائب عميدعمادة/ 

 مدير

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 0.000* 42.720 4.06 4.57 3.00 3.51 3.13 3.92  تكنولوجيا المعلومات في دعم القراراستثمار 
 0.000* 46.578 4.01 4.62 2.73 3.51 3.33 3.97  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت

استثمار تكنولوجيا المعلومات في 

  الشئون اإلدارية والمالية
3.70 2.90 3.56 2.83 4.59 4.01 58.612 *0.000 

استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم 

  يةالخدمات والعمليات التشغيل
4.01 3.41 3.58 3.12 4.70 4.10 45.564 *0.000 

 0.000* 70.285 4.03 4.60 2.94 3.55 3.18 3.88  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 0.000* 46.655 3.86 4.53 2.67 3.17 2.94 3.73  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 46.588 3.95 4.43 2.99 3.28 2.74 3.80  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 61.752 3.91 4.48 2.85 3.23 2.82 3.77 تطوير األداء المؤسسي

 0.000* 87.628 3.99 4.56 2.91 3.44 3.06 3.84  جميع المجاالت معاً

  .α=0.01 الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  :يمكن استنتاج ما يلي) 3.38(من النتائج الموضحة في جدول 
 المقابلة الختبار تحليل التباين أقل من مـستوى الداللـة         ) .Sig( أن القيمة االحتمالية     بينيت

)0.01 ≤α  (وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    ، لجميع المجاالت
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطـوير األداء         متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول      

 لصالح  المسمى الوظيفي متغير   تعزى إلى     في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة       المؤسسي
 لكل مستوى وظيفي نظرة تختلف عن المستوى الوظيفي         أن إلىوجود هذه الفروق     ويعزى   .المدراء
،  والمسئوليات بين المـستويات الوظيفيـة المختلفـة        صالحياتفي ال اختالف   هناك   أن، كما   اآلخر

 إذا اختلفت درجة المسؤوليات والصالحيات المفوضة للموظف فانه من الطبيعي أن تختلف             وبالتالي
، كمـا ان    تكنولوجيا المعلومات ومعرفة أثرها في تطـوير األداء المؤسـسي         درجة االعتماد على    

 وبرمجيـات الجامعـة     أنظمة كبيرة توجب عليهم التعامل مع جميع        أعباءالمدراء يقع على كاهلهم     
لمدراء الذين يعملون في الكليات حيث يتوجب عليهم التعامل مـع البـرامج اإلداريـة               وخصوصاً ا 

   ).الخ...التسجيل والتسجيل المبكر والتعارض (وكذلك البرامج األكاديمية مثل 
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بين إجابـات المبحـوثين     ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  -7

لسنوات الخبـرة فـي     ا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي تعزى        لدور االستثمار في تكنولوجي   

  ."المسمى الوظيفي

 )3.39( جدول

  سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي –  األحادينتائج اختبار تحليل التباين
 المتوسط الحسابي

ـــــــورـــــــــــــــالمحـ أقل من  
 سنتين

 إلى 2من 
 4 من اقل

 سنوات
 4أآثر من 
 سنوات

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 0.000* 66.089 4.25 4.03 3.35  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار

 0.000* 69.762 4.33 4.02 3.33  استثمار تكنولوجيا المعلومات في االتصاالت

 0.000* 52.958 4.13 3.85 3.26  استثمار تكنولوجيا المعلومات في الشئون اإلدارية والمالية

استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات 

  التشغيلية
3.43 4.13 4.37 80.037 *0.000 

 0.000* 88.223 4.25 3.99 3.35  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

 0.000* 46.029 4.06 3.86 3.15  التعلم والنمو المؤسسي

 0.000* 50.696 4.05 3.95 3.26  كفاءة العمليات الداخلية

 0.000* 59.617 4.05 3.91 3.22 تطوير األداء المؤسسي

 0.000* 92.059 4.18 3.97 3.30  جميع المجاالت معاً

  .α=0.01 الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  :يمكن استنتاج ما يلي) 3.39(من النتائج الموضحة في جدول 
 المقابلة الختبار تحليل التباين أقل من مـستوى الداللـة         ) .Sig(بين أن القيمة االحتمالية     يت

)0.01 ≤α  (وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    ، لجميع المجاالت
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطـوير األداء         متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول      

الخبـرة فـي    سـنوات   متغير   تعزى إلى    العاملة في قطاع غزة   المؤسسي في الجامعات الفلسطينية     
ويرجع  . سنوات 4 أكثر من    خبرة في المسمى الوظيفي    لصالح الذين لديهم سنوات      المسمى الوظيفي 

 وتـزداد  المهني للموظفين المستوى يرتفع ة في المسمى الوظيفيالخبر سنوات زيادة مع نهأ إلى ذلك
تطـوير األداء   في وهذا يساعد ، التعامل مع تكنولوجيا المعلوماتاألعباء الوظيفية مما يحتم عليهم

 وهذه النتيجة تؤكـد     المؤسسي باالعتماد على ما توفره تكنولوجيا المعلومات من بيانات ومعلومات،         
على العالقة التكاملية بين األداء المؤسسي ودور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات فـي تحـسينه               

 هذه تعد فأكثر، سنوات) 4(لديهم خبرة  ممن هم أفراد العينة من) %39(والي ح أن وحيث، وتطويره
  .منطقية النتيجة
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  الرابعالفصل 
  

  ــاتيج والتوصئالنتا

  

الدراسات المستقبلية المقترحة
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  :تمهيد

     يسعى الباحث في هذا الفصل إلى تلخيص النتائج التي توصل إليها عن طريق الدراسـة               
 الدراسة الميدانية وتفريغها وإجـراء العمليـات        استبياناتحيث قام بجمع    ، الميدانية والتطبيقية 

ومـن ثـم تقـديم      ، إلحصائية المناسبة عليها واختبار الفرضيات واستخراج النتائج وعرضها       ا
التوصيات والمقترحات الالزمة التي من شانها مساعدة متخـذي القـرارات باالسـتفادة مـن            

وأخيرا وضع مجموعة من المقترحـات      . الرتقاء بمؤسساتهم وتطويرها  تكنولوجيا المعلومات ل  
  .ا التي من الممكن إجرائهلمستقبليةللدراسات ا

   

  :نتائج الدراسة

من خالل نتائج التحليل اإلحصائي آلراء المبحوثين يمكن أن نجمل أهم النتائج التـي                
  :توصلت إليها هذه الدراسة كالتالي 

  
 فيما يخص محور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وما يمثلـه هـذا المحـور مـن                 /أوالً

  : النتائج التاليةمتغيرات توصل الباحث إلى
  
  :االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار. 1

من أفراد العينة على أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا           %) 87.14(ة بنسبة   هناك موافق  .1
 .المعلومات يسهم في تحسين نوعية القرار وتسهل مهام المدير

صناع القرار بحيـث    االتصال بين   تحسين  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات     يساهم   .2
مـن  %) 84.08(، حيث أبـدى     كثر مساعدة ودعم لتنظيم القرارات    تجعل الموظفين أ  

 .أفراد العينة موافقتهم على ذلك

االستثمار في تكنولوجيا المعلومـات      من المبحوثين يرون أن      %)80.88(أن ما نسبته     .3
 .ناع القرارالمعلومات التي يحتاج إليها ص عن طريق توفير اتيساعد في دعم القرار

المخططـات  تزويد صـناع القـرار ب     يعمل االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على         .4
من أفـراد   %) 77.96(حيث أبدى    ،البيانية التي يحتاج إليها صناع القرار عند الطلب       

 .العينة موافقتهم على ذلك

من المبحوثين يـرون أن تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة           ) 72.52(%أن ما نسبته     .5
مستخدمة في الجامعة تساعد على إيجاد حلول سريعة للمواقف غير المتوقعة التـي             ال

   .تنتج عن التغير بالظروف المحيطة بالجامعة
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  :االتصاالتاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات في . 2 

ـ  من المبحوثين يرون أن تكنولوجيا المعلومات الحديثة         %)83.74(أن ما نسبته     .1 سهم ت
 .معامالتسرعة انجاز الفي 

تقديم الخدمات وانجاز بعض المعامالت     يساهم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في        .2
من أفراد العينة موافقتهم على     %) 81.22(حيث أبدى   ،  الموقع االلكتروني عن طريق   

سرعة وصـول   ساهم في   على انه ي   %)77.69(وكانت هناك موافقة بنسبة      كما   .ذلك
 .ت التنفيذية فور إصدارهاللجها) التعميمات، القرارات(

من أفراد العينة على أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا           %) 77.21(ة بنسبة   هناك موافق  .3
 .الحد من مركزية االتصال بين إدارات الجامعةعلى يعمل المعلومات 

  

  : الشئون اإلدارية والماليةاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات في. 3

ثين يـرون أن تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة          من المبحو %) 79.73 (أن ما نسبته   .1
الحصول على مستوى أفضل من جودة المعلومـات        في  المستخدمة في الجامعة تساعد     

 .والبيانات المالية

من أفراد العينة على أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا           %) 78.30(ة بنسبة   هناك موافق  .2
 .اتالتقييم األفضل ألداء األقسام واإلدار يسهم في المعلومات

تحسين فاعلية عناصر الرقابة والمتابعة     يساهم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في        .3
 .من أفراد العينة موافقتهم على ذلك%) 77.41(، حيث أبدى والشفافية

من المبحوثين يـرون أن تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة           %) 76.94(أن ما نسبته     .4
ير رقابية عن أداء المستويات اإلداريـة       توفير تقار في   ساعدتالمستخدمة في الجامعة    

 .المختلفة على وجه السرعة
  
  :تقديم الخدمات التشغيليةاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات في . 4

سرعة انجاز العمليات على الرغم مـن      على  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات     يعمل   .1
التخلص من  ن خالل   ويتضح ذلك م  ، )%87.28( بنسبة   تزايد حجم العمليات وتنوعها   

 .استخدام البوابة االلكترونية النجاز المعامالتوالعمليات الروتينية، 

من أفراد العينة على أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا           %) 84.49(ة بنسبة   هناك موافق  .2
 .)التقليل من الدورة المستندية(تبسيط إجراءات العمل يساهم في المعلومات 

وثين يـرون أن تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة          من المبح %) 80.95(أن ما نسبته     .3
  . تعمل على تخفيف عبء العمل عن الموظفينالمستخدمة في الجامعة
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 وما يمثله هذا المحور من متغيرات توصـل         تطوير األداء المؤسسي   فيما يخص محور     /اًثاني
  :الباحث إلى النتائج التالية

  :التعلم والنمو المؤسسي. 1

من أفراد العينة على أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا           %) 79.39(ة بنسبة   هناك موافق  .1
تطوير األنظمة اإلدارية في الجامعة وتطوير إجراءات العمـل         عمل على   ي المعلومات

 .بما يحقق األهداف اإلستراتيجية للجامعة

 علـى تطـوير أنظمتهـا       ات الجامع اتإدار االستثمار في تكنولوجيا المعلومات    ساعد .2
، حيث  ية لتالءم احتياجات الطلبة وتسهل عليهم االستفادة من خدماتها        األكاديمية واإلدار 

 . من أفراد العينة موافقتهم على ذلك%) 78.78 (أبدى

من المبحوثين يـرون أن تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة           %) 76.05(أن ما نسبته     .3
ادة إشراك الموظفين في العمليات اإلدارية واالستف     في   ساهمت   المستخدمة في الجامعة  
 .من خبراتهم وقدراتهم

  

  :كفاءة العمليات الداخلية. 2
زيادة التنـسيق   في الجامعات الفلسطينية على االستثمار في تكنولوجيا المعلوماتعمل   .1

 من أفـراد العينـة      (78.57%)، حيث أبدى    بين العمليات واألقسام المختلفة وتكاملها    
  . موافقتهم على ذلك

ثين يـرون أن تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة          من المبحو %) 77.41(أن ما نسبته     .2
التخلص من العمليات غير الـضرورية ممـا أدى     في   ساهمت   المستخدمة في الجامعة  

 .إلى اختصار وقت انجاز العمليات

من أفراد العينة على أن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا           %) 76.33(ة بنسبة   هناك موافق  .3
ث تتمتع بالمرونة الكافيـة لتحقيـق       تصميم عمليات الجامعة بحي   على    عمل المعلومات

  .األهداف المنشودة
  

االستثمار فـي تكنولوجيـا المعلومـات وتطـوير األداء          فيما يتعلق بطبيعة العالقة بين       /ثالثاً
  :توصل الباحث إلى النتائج التالية. المؤسسي

ات تكنولوجيا المعلوم في  ستثمار  اال بين   إحصائيةموافقة أفراد العينة على وجود عالقة        .1
حيث بلغت قوة العالقة حسب نتـائج التحليـل اإلحـصائي          ، وتطوير األداء المؤسسي  

تكنولوجيا المعلومات  في  ستثمار  اال  بين وهذا يعني وجود عالقة ايجابية قوية     ) 0.754(
 .تطوير األداء المؤسسيأبعاد و
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اسـتثمار فـي    بـين   ) α=0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة       عالقة ذات توجد   .2
 فـي الجامعـات     تطوير األداء المؤسسي  أبعاد  دعم القرار و    في وجيا المعلومات تكنول

 .العاملة في قطاع غزة

اسـتثمار فـي    بـين   ) α=0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة       عالقة ذات توجد   .3
 فـي الجامعـات     تطوير األداء المؤسسي  وأبعاد  في االتصاالت   تكنولوجيا المعلومات   
 .العاملة في قطاع غزة

اسـتثمار فـي    بـين   ) α=0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة       عالقة ذات د  توج .4
 فـي   تطوير األداء المؤسسي  وأبعاد  في الشئون اإلدارية والمالية     تكنولوجيا المعلومات   

 .الجامعات العاملة في قطاع غزة

اسـتثمار فـي    بـين   ) α=0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة       عالقة ذات توجد   .5
 فـي   تطوير األداء المؤسسي  وأبعاد  في تقديم الخدمات التشغيلية     تكنولوجيا المعلومات   

 .الجامعات العاملة في قطاع غزة

  
بـين  ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        بمدى وجود   فيما يتعلق    /رابعاً

في تطوير األداء المؤسسي تعزى     إجابات المبحوثين لدور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات        
الجنس، المؤهل العلمي، العمر، الجامعة، نوع الوظيفة، المسمى الـوظيفي،          (للمتغيرات التالية   

  :توصل الباحث إلى النتائج التالية، )سنوات الخدمة في المسمى الوظيفي
دور االسـتثمار   حول  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .1

 في الجامعات العاملة في قطـاع       كنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي     في ت 
 .الجنسلمتغير  تعزى غزة

دور االسـتثمار   حول  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .2
 في الجامعات العاملة في قطـاع       في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي      

  .المؤهل العلميلمتغير  تعزى غزة
دور االسـتثمار   حول  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .3

 في الجامعات العاملة في قطـاع       في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي      
  .الجامعةلمتغير  تعزى غزة

 دور االسـتثمار  حول  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .4
 في الجامعات العاملة في قطـاع       في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي      

  .نوع الوظيفةلمتغير  تعزى غزة
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دور االسـتثمار   حول  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .5
 في الجامعات العاملة في قطـاع       في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي      

 .المسمى الوظيفيلمتغير عزى  تغزة

دور االسـتثمار   حول  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .6
 في الجامعات العاملة في قطـاع       في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي      

 .سنوات الخدمةلمتغير  تعزى غزة

دور االسـتثمار   حول  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .7
 في الجامعات العاملة في قطـاع       في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي      

 .سنوات الخدمة في المسمى الوظيفيلمتغير  تعزى غزة

  
  :لتوصياتا

بناء على النتائج السابقة التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة الميدانية والتحليل               
لالستثمار في تكنولوجيا المعلومـات       كبيراً  واستخداماً  أن هناك دوراً   والتي كشفت ، اإلحصائي

االسـتثمار فـي   إال انه وبقصد رفع كفاءة وفاعلية ذلك الدور في        ، في تطوير األداء المؤسسي   
  :يمكن صياغة بعض التوصيات، تكنولوجيا المعلومات

  تسهيل عملية  تطوير البرمجيات المستخدمة في الجامعات بحيث تعمل على       العمل على    .1
 .االتصال مع الطلبة ومن ثم سرعة االستجابة لرغباتهم وتوقعاتهم

لما تحققه من قيمـة عاليـة ألعمـال           نظراً استخدام نظم دعم القرار   ضرورة تعزيز    .2
 . الجامعات وحل المشكالت فيوقرارات

ـ  في تقديم ) االنترنت(الشبكة العالمية موارد االستفادة من العمل على    .3 ة الخـدمات لكاف
 ).الموظفين اإلداريين واألكاديميين، الطلبة، الخريجين(الفئات المستهدفة 

، ضرورة العمل على تقديم كافة الخدمات الجامعية عبر تطبيقـات الهواتـف الذكيـة              .4
 . SMSباإلضافة إلى استخدام الرسائل القصيرة 

توفير برامج الحماية واألمـان ألجهـزة وبرمجيـات وشـبكات         ضرورة العمل على     .5
، وحماية مكتسبات الجامعة    )Hackers(حاسوب وحمايتها من المتسللين والقراصنة      ال

 .من العبث والتدمير

 .خبرة وكفاءة عاليةباستقطاب موظفين يتمتعون ب تعزيز مراكز تكنولوجيا المعلومات .6

توفير أسس جيدة لتخطيط المـوارد      القيام باستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل اكبر ل       .7
 .، من حيث عقد االختبارات االلكترونية وما إلى ذلكلجامعةالبشرية في ا
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 لتطـوير    والتوصيات قتراحاتاالم  يتقدمتخصصة تعمل على    تشكيل فرق عمل    القيام ب  .8
 .العمل بشكل دائم

تميز الجامعة وتحقيق القيمـة     العمل على تقديم خدمات الكترونية مستحدثة تعمل على          .9
 .التي يتوقعها العمالء بكفاءة وفاعلية

، تحـدد فيهـا      لتكنولوجيا المعلومـات   المدىكون هناك خطة طويلة     تأن  العمل على    .10
األهداف المرجوة من استخدام تكنولوجيا المعلومات، وأثر هذا االستخدام على كل من            

  . مخرجات هذه التكنولوجيافي يجب توافرها التي والعاملين بها، والمتطلبات الجامعة
 فـي والمنتظم لجدوى استخدام تكنولوجيا المعلومـات        الدوريالتقييم  ضرورة القيام ب   .11

 الجامعة، مع التأكيد على ضرورة مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة داخل           الجامعة
  . هذا التقييمفي

، وإيمانها بأهمية االسـتفادة مـن       للجامعاتزيادة الدعم والتأييد من قبل اإلدارة العليا         .12
 على  الجامعةوزيادة قدرة   األداء المؤسسي،   ين   تحس فيتطبيقات تكنولوجيا المعلومات    

 . الوقت المناسبفياتخاذ القرارات المناسبة 

، واالسـتفادة مـن التقـارير       الجامعـات  فيالمعلومات  تكنولوجيا  كز  اتفعيل دور مر   .13
 دعم وتحسين عمليات صنع القرار      في يصدرها،   التيواإلحصائيات الشهرية والسنوية    

 .الجامعةداخل 

 الموظفين المزيد من الدورات التدريبية سواء في النواحي اإلدارية          شراكإ على   العمل .14
 . تطوير األداء المؤسسيأجلأو النواحي التقنية لرفع كفاءتهم في تلك النواحي من 

العمل على متابعة التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومـات؛ لالسـتفادة مـن              .15
 .جنب العيوب التي قد تنجم عنهاالمميزات التي توفرها هذه التكنولوجيا، وت

عبـر  واألقسام، وأن يتم ذلـك      تنسيق وتكامل بين العمليات     هناك   يكون   أنضرورة   .16
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات

إعداد البرامج التدريبية للعاملين من مختلف المستويات، وذلك لتدريبهم على الطـرق             .17
دراتهم على اسـتخدامها بالـشكل      الفعالة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، ولزيادة ق      

 .الصحيح

توعية المدراء والموظفين على حد سواء بالمزايا والمنافع التي يمكـن للجامعـة أن               .18
تجنيها من استخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خالل إعداد الدورات والنـدوات            

 .وورش العمل

ـ          .19 ة، مـن حيـث     ضرورة مراعاة العنصر البشري عند االختيار والتعيين في الجامع
 .التخصص والمؤهالت، واالستمرار في تدريبهم لتنمية مهاراتهم ومواكبة المستجدات
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    :الدراسات المستقبلية المقترحة
  في الجامعات الفلسطينية   أثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع اإلداري        .1

 .العاملة في قطاع غزة

في الجامعات الفلسطينية    ى الرضا الوظيفي  أثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات عل      .2
  .العاملة في قطاع غزة

 في الجامعات الفلسطينية    تعزيز الميزة التنافسية  مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات في       .3
 .العاملة في قطاع غزة

دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة العمليات في الجامعات الفلسطينية العاملـة             .4
 .بقطاع غزة
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مدخل القياس المتوازن كـأداة لتطـوير نظـم تقيـيم األداء فـي              ). "2006(عبد الملك، أحمد     
، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،      " دراسة نظرية وتطبيقية   –المشروعات الصناعية   

  ).147-81(، ص )2006(جامعة حلوان، العدد 
تكلفة االستثمار في تكنولوجيـا المعلومـات وعالقتهـا         ). "2010(عربش، شفيق وعباس، فداء      

، "دراسة تطبيقية على بعض المصارف العاملة في سوريا       : بمعدلي العائد على االستثمار والملكية    
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  .سوريا: ، جامعة تشرين)193-181(، ص)1(، العدد )32(
التربويـة  . تكنولوجيـا االتـصاالت وآثارهـا     ). 2001(عمار، حلمي وأبو زيد، عبد البـاقي         

  .دراسة ميدانية بمملكة البحرين: واالجتماعية
   والمؤتمراتالتقارير. ث

 .2011التقرير السنوي : عاملة الفلسطينيةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى ال 
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  .2009المملكة العربية السعودية، مطبوعات الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد،  
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  . أغسطس5-1العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة 
البرنامج المنهجي لتطوير األداء المؤسسي لمديريات التربية والتعلـيم،         ). 2007(النعيمي، فوزة    

  .األردن: عمان
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  .مصر: لإلدارة، القاهرة
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  .ودعم اتخاذ القرار
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االتجاهات الحديثة  )  الدولي الثاني  –العربي الخامس   (، ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي       "المتحدة
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  مواقع انترنت. ج

دة باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات، المنتـدى العربـي للتجـارة            القيا). 2008 (محمد،  األلفي 
ــة  ــي  .االلكتروني ــشر ف ــم الن ــي  م،22/11/2008ت ــدخول ف ــم ال . م17/10/2012 ت

htm.9-id-show-action-articles/org.aecfkh.www://http 
ن اقتباسات م .... تأثير تكنولوجيا المعلومات على األساليب اإلدارية       ). 2012 (الدهمي، طارش  
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ــي   ــشر فــ ــي  م،9/12/2010النــ ــدخول فــ ــم الــ  .م1/10/2012 تــ

197005/posts/ahmedkordy/users/com.kenanaonline://http. 
 .ps.edu.iugaza.www://httpموقع الجامعة اإلسالمية،  
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  )1(ملحق رقم 

  

  غـزة                                                      -الجامعة اإلسالمية

  اــالعليـات الدراســـ

  ـارةـــالتج ـة كليــ

  األعمـــال قسـم إدارة
  

 
  المحترمون/ ................................................. السادة

  

  : طيبة وبعدتحية
  

  :بعنوانيضع الباحث بين أيديكم هذا االستبيان المعد لجمع البيانات حول دراسة 
:  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي بمؤسسات التعلـيم العـالي             دور"

  ".دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

  . ة الماجستير في إدارة األعمالستكماال للحصول على درجوهذه الدراسة هي متطلب ا
الـذي نهـدف مـن      ، كلي أمل بكم في التعاون وتقديم المعلومات التي تساعد في إتمام هذه الدراسة            

، يلعبه االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسـسي         خاللها توضيح الدور الذي     
إلى المستوى العلمي المتميز    ) ة قطاع التعليم العالي   وخاص( الوطنية   مما يساهم باالرتقاء بمؤسساتنا   

  . واألداء المطلوب
متعلـق  وبحكم موقعكم الوظيفي ال ، عملكم به من خبرة ومهنية في مجال        نونظراً لما تتمتعو  

 بعناية وإجابـة    اني االستب ا واالطالع على فقرات هذ    كرمرجوكم بالت ي فإن الباحث ، بموضوع الرسالة 
علما أن المعلومات التي سوف تدلون بها سـوف تـستخدم           ،  بموضوعية ومهنية عالية    أسئلته جميع

  .ألغراض البحث العلمي فقط
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير

  الباحث       
   فرج اهللاأحمد موسى
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  :البيانات الشخصية والوظيفية/ أوال

  .اسبةأمام اإلجابة المن) √(يرجى التكرم بوضع إشارة 
  الجنس. 1

          أنثى    ذكر    
  المؤهل العلمي. 2

      دكتوراه    ماجستير    بكالوريوس    
  العمر. 3

   سنة فأكبر50    50اقل من  – 40من     40اقل من  - 30من      سنة30أقل من     
  الجامعة. 4

  األزهرجامعة     القدس المفتوحةجامعة     جامعة األقصى    الجامعة اإلسالمية    
  نوع الوظيفة. 5

  أكاديمي ذو منصب إداري    إداري    
   الوظيفيالمسمى. 6

  نائب عميد    )عمادة/ كلية (عميد     رئيس وحدة    رئيس قسم    
          مساعد مدير    مدير     
   في المسمى الوظيفيالخدمةسنوات . 7

        سنوات4أكثر من      سنوات4 اقل من - 2من     سنوات2أقل من     
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  درجة الموافقة

  الفقرات
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ق 
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ة 
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بد يلة
قل

  

ق 
واف
م

ة 
رج
بد جدًا
ة 
ليل
ق

  

  محاور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

  استثمار تكنولوجيا المعلومات في دعم القرار/ أوالً 

  ستخدمة في الجامعة علىتساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة الم  
            .توفير المعلومات التي يحتاج إليها صناع القرار  1

            .تحسين نوعية القرار وتسهل مهام المدير  2

            . عند الطلبيحتاجونهاالمخططات البيانية التي صناع القرار ب ديزوت  3

4  
ـ             صة رفع التقارير من الجهات التنفيذية في الجامعة إلـى الجهـات المخت

  .لحظياً
          

            .تخطيط وتحديد األهداف واالستراتيجيات للجامعة  5

            . تقارير دورية تغطي جوانب العملتقديم  6

7  
إيجاد حلول سريعة للمواقف غير المتوقعة التي تنتج عن التغير بـالظروف            

  .المحيطة بالجامعة
          

            .رمشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في صنع القرا  8

9  
 تجعـل   أنتحسين االتصال بين صناع القرار بحيث أن معالجة القرار يمكن           

  .الموظفين أكثر مساعدة ودعم لتنظيم القرارات
          

10  
 قدر من  المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالءم مع التطـورات              إيجاد

  .المختلفة
          

  تصاالتاستثمار تكنولوجيا المعلومات في اال/ ثانياً 

  تساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الجامعة على  
            .إصدارهاللجهات التنفيذية فور  )، القراراتاتالتعميم(سرعة وصول   1

            .المعامالتسرعة انجاز   2

            .الحد من مركزية االتصال بين إدارات الجامعة  3

            .لومات والسرية للمعاألمنية الحماية زيادة  4

            . موقعها على االنترنتعن طريق  وانجاز بعض المعامالتالخدماتتقديم   5

6  
ربط جميع أنشطة األعمال المختلفة في الجامعة بخدمات الهاتف الخلـوي           

  .WAPوSMS المتكاملة مع االنترنت وتقنياتها مثل خدمات 
          

7  
 في أنظمة الجامعة    )سترانتاالنترنت واالنترانت واالك  (مثل  استخدام تقنيات   

 .مما يسهم في سرعة وفاعلية االتصال بين إدارات الجامعة
          

8  
  .سهولة االتصال مع الطلبة ومن ثم سرعة االستجابة لرغباتهم وتوقعاتهم
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الشئون اإلدارية والماليةاستثمار تكنولوجيا المعلومات في  / ثالثاً

  الحديثة المستخدمة في الجامعة علىتساعد نظم تكنولوجيا المعلومات   

            . عناصر الرقابة والمتابعة والشفافيةتحسين فاعلية  1

2  
 والتكاليف عند كل مستوى من      اإليراداتتوفير المعلومات الالزمة لتخطيط     

  .)إدارات، كليات، أقسام( مستويات النشاط في الجامعة
          

            .لتخطيط الموارد المالية في الجامعةسس جيدة  أتوفير  3

            . في الجامعةالبشريةلتخطيط الموارد سس جيدة  أتوفير  4

            .التنظيميةو اإلداريةالحد من المشكالت   5

6  
 تقارير رقابية عن أداء المستويات اإلدارية المختلفـة علـى وجـه             توفير

   .السرعة
          

7  
 ووضـع   اإلدارةيد المشكالت التـي تواجـه       توفير المعلومات الالزمة لتحد   

  .البدائل المقترحة لمعالجتها
          

            .تخفيض تكلفة الحصول على المعلومات  8

            . المستقبليةيراداتواإلالمقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية تحسين   9

            .التقييم األفضل ألداء األقسام واإلدارات  10

            .جودة المعلومات والبيانات الماليةفضل من الحصول على مستوى أ  11

  استثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية/ رابعاً 

  تساعد تكنولوجيا المعلومات الحديثة المستخدمة في الجامعة على  

            .تخفيف عبء العمل لدى موظفي الجامعة  1

            ). من الدورة المستنديةالتقليل ( العملإجراءاتتبسيط   2

            .انجاز العمليات على الرغم من تزايد حجم العمليات وتنوعهاسرعة   3

            .سرعة التصرف في المواقف الطارئة والحرجة  4

           . حول األعمال والمهام الوظيفية تقاريرتوفير  5

            .ة الجامعللطلبة الحاليين ولخريجي الخدمات المقدمة تحسين جودة  6

            .األخرىتميز الخدمة المقدمة والتي تختلف عما تقدمه الجامعات   7

  محاور تطوير األداء المؤسسي

  التعلم والنمو المؤسسي/ أوالً 

   في الجامعة في ساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات  

            .تطوير قدرات اإلداريين واألكاديميين في الجامعة  1



 167  

  درجة الموافقة

  الفقرات

ق 
واف
م

ة 
رج
بد

جدًا
رة 
آبي

  

ق 
واف
م

ة 
رج
بد رة
آبي

  

ة 
رج
 بد
فق
وا
م

طة
وس
مت

  

ق 
واف
م

ة 
رج
بد يلة
قل

  

ق 
واف
م

ة 
رج
بد جدًا
ة 
ليل
ق

  

2  
اإلدارية في الجامعة وتطوير إجراءات العمـل بمـا يحقـق           تطوير األنظمة   

  . للجامعةاإلستراتيجيةاألهداف 
          

            .إشراك الموظفين في العمليات اإلدارية واالستفادة من خبراتهم وقدراتهم  3

4  
إدارة الجامعة على دراسة وتحليل جودة الخدمات التي تقدمها         تحسين قدرة   

  .لضمان التميز بين الجامعات
          

            .تسهيل عمليات البحث والتطوير في الجامعة  5

            . فرق عمل تقدم اقتراحات لتطوير العمل بشكل دائمتشكيل  6

7  
تطوير أنظمتها األكاديمية واإلداريـة لـتالءم        علىمساعدة إدارة الجامعة    

  . االستفادة من خدماتهايهمتسهل علاحتياجات الطلبة و
          

            .لبحث العلمي لحل المشكالت التي تواجهها اأسس استخدام  8

  كفاءة العمليات الداخلية / ثانياً

   في الجامعة على ساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات  

            .زيادة كفاءة العمليات ومساندة عملية االبتكار  1

            .زيادة التنسيق بين العمليات واألقسام المختلفة وتكاملها  2

3  
ليات الجامعة بحيث تتمتع بالمرونة الكافيـة لتحقيـق األهـداف           تصميم عم 

  .المنشودة
          

4  
اتصال قنوات  عن طريق توفير    عمليات التشغيل الداخلي في الجامعة      تطوير  

  .لتسهيل نقل المعلومات
          

5  
تكامل عمليات التشغيل الداخلي فـي الجامعـة مـع بـاقي جوانـب األداء               

  .المؤسسي المختلفة
          

6  
 إجراءات فاعلة لتحقيق االنـسجام      تحسين مقدرة إدارة الجامعة على اتخاذ     

  .اإلستراتيجيةبين العمليات الداخلية واألهداف 
          

7  
 إلى اختصار وقـت انجـاز       أدى مما   التخلص من العمليات غير الضرورية    

  .العمليات
          

            .تقليل تكلفة تشغيل العمليات  8

            . زيادة التكلفة أو زيادة سعر الخدمةدونتحدثة مستوفير خدمات جامعية   9

            .تميز الجامعة وتحقيق القيمة التي يتوقعها العمالء بكفاءة وفاعلية  10

11  
استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة بتقديم خدمات جامعية مستحدثة 

  .ممكنة
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  )2(ملحق رقم 

  
  قائمة بأسماء المحكمين

  
 مى الوظيفيالمس االسم م

1  
عميد كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية والمحاضر بقـسم إدارة           ماجد الفرا. د

  .األعمال في كلية التجارة
  . رئيس قسم المحاسبة في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية عصام البحيصي. د 2

3  
محاضر في قسم إدارة األعمال في كليـة التجـارة بالجامعـة             يوسف بحر. د

  .ميةاإلسال
  .رئيس قسم االقتصاد في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية سمير صافي. د  4
 .بجامعة األقصىفي كلية العلوم التطبيقية رئيس قسم الحاسوب  تامر فطاير. د  5

6  
 بجامعـة    في كلية العلـوم التطبيقيـة      محاضر بقسم الحاسوب   محمد راضي. د

  .األقصى

7  
دة األكاديمية بجامعة األقصى والمحاضر بقسم رئيس وحدة الجو ياسر صالحة. أ

 .تكنولوجيا التعليم

  
 

  




