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 يليه شكر ، سبحانه وتعالى ال يوازيه شكرالشكر أوال وآجال لهفامتثاالً ألمره تعالى و

 ،خاص لنور أضاء طريق حياتي إلى والدي الكرام، يليه شكر لأليدي الحانية إخوتي وأخواتي
أوجه شكرا ، كما  عنهميلانشغإوبأسمى آيات الشكر إلى زوجتي وأبنائي لما قدموه من تضحيات ب

 قسم إدارة األعمال  في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية أساتذتي الكرامفوفا بالعرفان بالجميل إلىمح
الدكتور سامي سليم أبو  الدراسة كما وأتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إلى مشرفي ،بجامعة األزهر

 اقشيوالشكر موصول لمن،  فلهما منى كل تقدير واحترام،عزمي بدير والدكتور رامز ناصر
 محمد إبراهيم المدهون  والدكتور،مناقشا داخليا التلباني يعبد الهادة نهاية الدكتور :الدراسة

والشكر متوج بالعرفان  ،الدراسةهذه  موافقتهما على مناقشةتفضلهما وعلى  مناقشا خارجيا
، ولىألول فجنت الثمرة األراسها ابالجميل لصرح العلم والعلماء جامعة األزهر التي غرست غ

ونوابهم  كما وأتقدم بجزيل الشكر لألساتذة رؤساء الجامعات ونوابهم األفاضل وعمداء الكليات
ورؤساء األقسام األكاديمية واإلدارية والموظفين اإلداريين في الجامعات لما قدموه من تعاون، 

 إتمام في ارزب دور وتوجيهاتهم إلرشادهم كان  الذيناالستبانة محكمي األساتذة إلى موصول والشكر
لتان فتحتا مكتبة الجامعة اإلسالمية الإلى مكتبة جامعة األزهر و بالشكر ما وأتقدمكالدراسة،  هذه

 .حتى انتهيت من كتابة هذه الدراسة وى األولالخطوة ذ منلي أبوابهم
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ع  

  ملخص الدراسة
إعادة الهندسة في الجامعات    ونظم دعم القرار    بين  عالقة  الهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على       

الفلسطينية بقطاع غزة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث أسلوب االستبانة 
إستبانة علـى  (500)  العشوائية، وتم توزيعالطبقية قام الباحث باستخدام طريقة العينة وات، لجمع البيان

 %).89.8(إستبانة بنسبة استرداد ) 449(استرداد تم ، حيث عينة الدراسة

 ≥ αداللـة  عند مستوى  عالقة ذات داللة إحصائية وجود: وقد أظهرت الدراسة نتائج أهمها ما يلي

، كذلك وضـحت    الهندسة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة       وإعادة  القرار نظم دعم  بين   )(0.04
نظـم  بين   لعالقةا حولعينة الدراسة    فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات      النتائج وجود   

 الجنس لصالح الذكور،    تعزى لمتغير  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار 
" القـرار  دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام "بالنسبة إلى مجال  روق بالنسبة لمتغير العمرووجود ف

، ووجود فـروق بالنـسبة      فأكثرسنة   )55( و  سنة )55-45(من  تتراوح أعمارهم    الذين   المبحوثين لدى
ـ  دعـم  نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام "بالنسبة إلى مجال لمتغير المستوى التعليمي   لـدى  " رارالق

وذلك لكل مجـال مـن       الذين يحملون درجة الماجستير، ووجود فروق لمتغير اسم الجامعة           المبحوثين
 لصالح الجامعة اإلسالمية ثم جامعة األزهر ثم جامعة األقصى، ووجود فروق بالنسبة             مجاالت الدراسة 

 المبحـوثين  لدى" القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام"بالنسبة إلى مجال لمتغير سنوات الخدمة 
  .فأكثرسنة  )21( و سنة)20-15( من سنوات خدمتهم تتراوحالذين 

 لكي تتمكن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة       :كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها       
لحياة من معايشة عصر العولمة والتعامل مع مفرداتة التقنية التي فرضت نفسها على مختلف قطاعات ا              

إعادة عملية أهمية توضيح  و،هذا يستلزم إعادة هندسة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة       ان  فالمعاصرة،  
 الجامعات  وتشجيع ، التي ال يوجد لديها توجه إلعادة الهندسة       للجامعات الفلسطينية   لإلدارة العليا  الهندسة

انـه مـن    و ،لجذري بالـسرعة الممكنـة    التغيير ا هندسة للبدء بتنفيذ برامجها في      التخطط إلعادة   التي  
الضروري للجامعات الفلسطينية بقطاع غزة عند أعادة هندسة عملياتها أن تقوم بتطوير البنية التحتيـة               

امة، ونظم دعم القرار بصورة خاصة، وتعزيز دعم واهتمـام اإلدارة           لتكنولوجيا المعلومات بصورة ع   
 دعم القرار، زيادة اعتماد اإلدارة العليا على نظم دعم          العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة بنظم      

 اتخاذ قراراتها، وقيامها بتشخيص المشاكل وتشجيع العاملين من خالل توفير الكادر الـالزم              يالقرار ف 
لتنفيذ عملية نظم دعم القرار وتشجيع العاملين على استخدام نظم دعم القـرار وتـشخيص المـشاكل                 

  .ي تعترض تطوير نظم دعم القراروالتغلب على المعيقات الت
 



ف  

Abstract  
 

The aim of this study is to explore the relationship between the decision support 
systems and re-engineering in the Palestinian universities in Gaza Strip. A 
descriptive approach was used where a questionnaire was developed and 
distributed to a stratified random Sample. (500) questionnaires were distributed 
and (449) were returned, response rate (89.8%). 
The study reached many results such as: There is A statistically significant 
relationship at a significant level (α ≤ 0.04) between the decision support 
systems and re-engineering in the universities under investigation. 
There are differences in the answers of the respondents concerning the 
relationship between decision support systems and re-engineering due to the 
gender of the respondents in favor of the males. 
There are differences in the answers of the respondents for the dimension 

(managerial support for the decision support systems) in favor of  those in the 

age group between (45-55) years and more than (55) years, and due to the 
educational level in favor of those holding master degrees, and due to the name 
of the university in favor of the Islamic university, Al azhar university, Al aqsa 
university, respectively and due to the years of experience in favor of those who 
have (15-20) years of experience and (21) years and more. 
The study reached many Conclusions such as: 
In order to be able to cope with globalization and its technical aspects, the 
Palestinian universities in Gaza should focus on the process of  re- engineering . 
The importance of this tendency should be clarified to the top management of 
these universities specially those who are not willing to do so. 
The universities should be encouraged to start implementing  it’s re-engineering 
programs while developing the infrastructure for there information technology as 
a whole, and the decision support systems in particular. 
The top management in the universities should increase there dependence, 
support and use of the decision support systems in the decision making  process. 
The top management should also diagnose the problems and encourage the 
employees to use the decision support systems and overcome the obstacles that 
may hinder the development of the decision support systems. 
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  :مقدمةال :أوالً

إن نجاح وتطوير إدارة المنظمات التعليمية أصبح رهنا بإتباع هذه اإلدارات لمقومـات الفكـر     
اإلداري المعاصر، وتلك المقومات التي جاءت كنتيجة منطقية لما أسفرت عنه اتجاهات الفكر اإلداري              

 غدت اإلدارة الفعالة للمنظمات التعليمية هي اإلدارة التي تعنى فـي هيكليـة              عبر فترات تطوره، كما   
متكاملة في األهداف واألنشطة والعناصر البشرية والمادية، وحقيقة األمر أن هناك عدة متغيرات عالمية 
 فرضت على إدارة المنظمات التعليمية أن تتحول من موقع رد الفعل واالستجابة البطيئة للتجديد إلـى               
إدارة مواجهة التغيير والتجديد، ولقد ترتب على هذه المتغيرات ظهور عده اتجاهات ومداخل معاصرة              
 في الفكر اإلداري من شانها أن تسهم في تطوير إدارة المنظمات التعليمية وتجويدها وتطوير أدائهـا،               

ك لوجود متغيرات إعادة الهندسة، وذل ومن ابرز هذه االتجاهات والمداخل المعاصرة ما يعرف بمدخل
 عامة والمنظمات التعليمية خاصة تعالمية برزت مع نهاية القرن العشرين وألقت بظاللها على المنظما

 المتغيرات في التغير السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت،وتأصيل مبـدأ            هوتمثلت أبرز هذ  
لتكنولوجية علـى اإلدارة بـصفه   التنافس بين المنظمات وتصغير حجم المنظمات، حيث أثرت الثورة ا        

وظهر هذا التأثير بشكل مجموعه متطـورة مـن األسـاليب     عامة والمنظمات التعليمية بصفه خاصة،
). 2002أحمـد، (والطرق وأدوات العمل التي تعتمد في أساسها على الحاسب اآللي بدرجه أو بأخرى              

أداء اإلدارة العليا لوظائفها المركزية     حيث ترتبط فاعلية ونجاح أي نظام للمعلومات بدرجه تأثيره على           
في التخطيط والرقابة وتقييم األداء ويتمثل هذا التأثير فيما يقدمه هذا النظام مـن بيانـات ومعلومـات                  
مالئمة عن البدائل المتاحة أمام متخذي القرارات لحل المشاكل القائمة والمستقبلية لتحقيـق األهـداف               

 أو منهج علمي سليم للحصول على هذه المعلومات وتنظـيم عمليـة           المطلوبة، ولذا فان اعتماد أسلوب    
استخدامها يعد من أولى واهم واجبات اإلدارة العامة الحديثة لترشيد قراراتها خاصة عندما تواجه هذه               

 اتجهت ولقد). 2000جعفر،(اإلدارة كما هائال من البيانات والمعلومات عن شتى مجاالت العمل اليومي 

 ضمن التقليدية، ومن المعلومات اإلدارية نظم عن تختلف معلومات نظم تطبيق إلى حديثًا المنظمات بعض

 بغرض تصميمها تم اآللي الحاسب مبنية على نظم فهي القرارات دعم نظم استخدامها تم التي النظم هذه

 في النظم هذه السياسات، وتطبق وواضعي متخذي القرار دعم خالل من الفاعلية وزيادة اإلنتاجية تحسين

الـسياسات وتـسهيل عمـل الفريـق      والتخطيط االستراتيجي، ووضع األجل طويل التخطيط مجاالت
 اعتمـاد  ةوتبرز ضـرور ). 2003الكردي والعبد،(واختصار المسافات والتقليل من التكاليف واألعباء    

قيقية أولهـا مـا     إدارة المنظمات التعليمية على مدخل إعادة الهندسة ما تعايشه هذه اإلدارة من أزمة ح             
يتعلق بالكفاءة اإلدارية مثل ندرة جوده القرارات وقله المشاركة في صنعها وغياب التعاون بين أفـراد           
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 المجتمع التعليمي ووجود مناخ عمل غير صحي ووالء تنظيمي ضعيف وتعقيد إجراءات سير العمـل،              
 لسوء استثمار الموارد البشرية والمادية ثانيها ما يتعلق بجوده العملية التعليمية ذاتها وهذه نتيجة منطقية        

ثالثهـا مـا يتعلـق     وعدم الفاعلية وسوء إدارة الوقت وتغليب المصلحة الفردية على المصلحة العامة،        
بالقدرة المتدنية للمنظمات التعليمية في إعداد خريجيها بما يناسب متطلبات سوق العمل وهذا بسبب عدم 

عية والتربوية وكذلك سوء توزيع المعلومات بين كافه التنظيمات         دقة نظم معلومات اإلحصاءات المجتم    
اإلدارية للتعليم، رابعها ما يتعلق بمواجهه التوقعات المستقبلية ومرد ذلك إلى عدم وضوح رسالة هـذه               

  ).2002أحمد،(المنظمات لدى القائمين عليها والعاملين بها وكذلك غيابها عن حسابات القيادات العليا 

ارة القرن الحادي والعشرين أن تستوعب تقنيات االتصاالت والمعلومـات وتـصمم   إن على إد  
 المعلومات فيما بين المستويات التنظيمية، وان ال تعتبر تلـك           ةهياكلها التنظيمية على ضوء تدفق حرك     

التقنيات عنصرا مضافا بل هي عنصر عضوي مندمج في التنظيم وجزء أساسي منـه، وان تـضيف                 
تمامها عنـصر الوقـت واسـتثمارها وتوظيفهـا لتقنيـات االتـصاالت والمعلومـات               اإلدارة إلى اه  

  ).2006السلمي،(
 

  :مشكلة الدراسة :ثانياً

يواجه  التعليم العالي تغييرات وتحديات كبيرة في الوقت الراهن حيث أصبح العالم اليوم تحكمه 
فرات واالنجازات التقنيـة غيـر      العولمة والحاسوب وقوانين اقتصاد السوق بسبب الثورة العلمية والط        

 ونظرا الن سمة العصر الذي نعـيش بـه          تالمسبوقة والثورة الهائلة في مجال االتصال وااللكترونيا      
سرعه التغيير والتجديد بما يتوافق مع بنية المعرفة من إضافات وما يطرأ على البناء االجتماعي مـن                 

اجعه الهياكل واألطـر التعليميـة واألهـداف        تغيرات فان الجامعات اليوم وبصفه مستمرة تحتاج لمر       
والسلوكيات حتى تستطيع بذلك تشخيص المشكالت وإعداد التخطيط االستراتيجي الذي يشكل جامعـه             

 وبطبيعة الحال ال يمكن معالجه تحديات الحاضر والمستقبل في شـتى المنظمـات بـنمط إدارة                 ،الغد
 اإلدارية الذي يقـوم أساسـا    لالمتقدمة إلى احد المداخ   الماضي أو باإلدارة التقليدية، لذلك لجأت الدول        

على التغيير الجذري والجوهري لتطوير مؤسساتها التعليمية وهو مدخل إعادة الهندسة حيـث قامـت               
بتطبيقه في التعليم الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية وكوريا واليابان والمملكة المتحـدة               

لمنافسة وتقليل التكلفة وعمل توازن الميزانية ولتحديد الشكل الذي ستكون          وذلك بهدف مواجهه تحدى ا    
عليه مستقبل الجامعة في القرن الحادي والعشرين مما أدى إلى تحقيق جامعاتها للفاعلية المطلوبة وأكد               

  ).2002مصطفى،(على ضرورة تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية لتحقيق هذه الفاعلية 
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لجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، العديد من الصعوبات والمـشاكل، أبرزهـا            حيث تواجه ا  
، وانتشار البيروقراطية اإلدارية )2007وادي،(وجود ضعف باإلبداع وعدم التجديد في المسار الوظيفي 

والمركزية العالية في اتخاذ القرار، وضعف استخدام تقنيـات العمـل الجمـاعي، وضـعف األدوار                
 في مختلـف األنـشطة اإلداريـة        المسئوليات، ووجود قصور في استخدام التكنولوجي     والصالحيات وا 

والتعليمية، وضعف نقل وتداول المعلومات وتوصيلها لصانعي القرار بدقة وبسرعة وبالوقت المناسب            
، وعدم القدرة على )2007المصري،(وضعف إشراك العاملين في صنع واتخاذ القرار ) 2006العطار،(

موارد البشرية، وعدم توفير برامج تدريبية متخصصة للتنمية المهنية العاملين في الجامعـة             استثمار ال 
، وضعف العمل المؤسساتي وانخفاض مستوى التفـويض وعـدم          )2008،رأبو عام (و) 2008مدوخ،(

) 2004النونو،(، وإحباط الروح المعنوية لدى العاملين)2006عبد اإلله،(االهتمام بتنمية الموارد البشرية 
، ةوضعف التوفيق بين خصائص الفرد ومتطلبات الوظيف      ) 2008،رأبو عام (وضعف منح الثقة للعاملين   

وضعف وضوح أسس وقواعد الترقيات وعدم ربطها باألداء وضعف العمل الجماعي وعدم االهتمـام              
ولة وخشيتهم من المسائلة وتردد بعضهم في ممارسة الصالحيات المخ        ) 2006عمار،(بالرعاية النفسية   

وانخفاض مستوى الرضا الوظيفي وضعف قـدرة اإلدارة        ) 2009،رأبو معم (لهم خوفا من المسئولية     
وعدم التركيز على العـاملين فـي إدارة الجـودة الـشاملة            ) 2004،نأبو رمضا (على حل مشاكلهم    

لوائح وان أولويات الموظفين هي االلتزام بأداء واجباتهم حسب ال        ) 2008،رأبو عام (و) 2006أبوفارة،(
وضعف الممارسات والعمليات اإلدارية ) 2006،هعبد اإلل(فقط، وانخفاض مستوى التعاون بين الزمالء 

الداخلية، وعدم وضوح الخطط والسياسات، وضعف المراقبة المستمرة للنتائج وضرورة العمل علـى             
وتوصـلت دراسـة   ) 2002بنـات، (تطوير األداء من خالل إتباع النماذج اإلدارية الحديثة في اإلدارة      

إلى ضعف قدرة العاملين في الجامعات الفلسطينية قطاع غزة على التوظيف الفعال            ) 2007المصري،(
مـن ضـرورة   ) 2000الـشنتف، (وما أكدته دراسة  علومات في عملية اتخاذ القرارات، المالتكنولوجي

 لما لنظم دعم القرارات     االستفادة من أنواع نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة مثل نظم دعم القرارات          
من آثار على زيادة سرعة اتخاذ القرار وتحسين نوعية الرقابة واإلشراف وتحسين نوعيـة الخدمـة                

ويؤكد مدخل إعادة الهندسة على أن تدنى أداء العمـل يعـود فـي              . وسرعة تقديمها وتنوعها وتعددها   
لق من مبدأ عام وهو أن النظم التعليمية        األساس إلى أداء العمل بأساليب تقليدية، وان إعادة الهندسة تنط         

  ).2002الثبيتى وعقيل،(وغير التعليمية تنجح أو تفشل نتيجة لطبيعة تصميمها 

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

 ؟غزة في الجامعات الفلسطينية بقطاع الهندسة وإعادة نظم دعم القرار  بينعالقةما ال •
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  : متغيرات الدراسة:ثالثاً

  .إعادة الهندسة في الجامعات الفلسطينية :المتغير التابع

  : منهعالقرار ويتفرنظم دعم  :المتغير المستقل

 .الستخدام نظم دعم القراردعم اإلدارة العليا  .1

 .الستخدام نظم دعم القراراإلمكانات المادية المتاحة  .2

 .م نظم دعم القرارالستخدااإلمكانات البشرية المتاحة  .3

 .الستخدام نظم دعم القراراإلمكانات الفنية المتاحة  .4

 .الستخدام نظم دعم القراراإلمكانات التنظيمية المتاحة  .5

 .نوع نظم دعم القرار المستخدم .6

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 

  متغيرات الدراسةيوضح ):  1(شكل 
  جرد بواسطة الباحث: المصدر

 

 : فرضيات الدراسة:رابعاً
  

بين نظـم  ) α ≤ 0.04( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :رئيسة األولىالفرضية ال

  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة وإعادةدعم القرار 
  

 

 المتغير التابع

 

  

إعادة 
  الهندسة

 المتغير المستقل

نظم 
دعم 

 القرار

  

 tستخدام دعم اإلدارة العليا

  رنظم دعم القرا

  مادية المتاحةالاإلمكانات 

 بشرية المتاحةالاإلمكانات 

  
 فنية المتاحةالاإلمكانات 

  
  المتاحةةتنظيميالاإلمكانات 

  
 نوع نظم دعم القرار المستخدم
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  :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية

 الستخدام بين دعم اإلدارة العليا) α ≤ 0.04(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة نظم دعم القرار وإعادة

بين اإلمكانات المادية المتاحة ) α ≤ 0.04(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

بين اإلمكانات البشرية المتاحة ) α ≤ 0.04(صائية عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إح .3
  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

بين اإلمكانات الفنية المتاحة ) α ≤ 0.04(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةدسةالهن الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

 المتاحة ةبين اإلمكانات التنظيمي) α ≤ 0.04(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

ين نوع نظم دعم القرار ب) α ≤ 0.04(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
 . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة المستخدمة وإعادة

  

داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى  :الفرضية الرئيسة الثانية

)α ≤ 0.04(طاع غزةفي الجامعات الفلسطينية بقالهندسة  وإعادة دعم القرارنظم بين   حول العالقة 
  ).، سنوات الخدمة العمر، المؤهل العلمي، الجامعة،الجنس(تعزى إلى المتغيرات الشخصية 

  

  :أهداف الدراسة: خامساً

في الجامعـات الفلـسطينية     أهميه نظم دعم القرار وعالقته في إعادة الهندسة         تسليط الضوء على     .1
 .بقطاع غزة

 في الجامعات الفلـسطينية     الهندسة القرار وإعادة  عالقة دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم دعم         بيان .2
 .بقطاع غزة

فـي الجامعـات    الهندسة    المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة       المادية  عالقة اإلمكانات  معرفة .3
 .الفلسطينية بقطاع غزة
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في الجامعـات   الهندسة   المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة     البشرية   عالقة اإلمكانات    فحص .4
 .فلسطينية بقطاع غزةال

في الجامعات الهندسة   المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة الفنيةالتعرف على عالقة اإلمكانات .5
 .الفلسطينية بقطاع غزة

فـي  الهندسـة     المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعـادة        التنظيمية  عالقة اإلمكانات  الكشف عن  .6
 .الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 في الجامعات الفلسطينية بقطاع الهندسة ف على عالقة نوع نظم دعم القرار المستخدمة وإعادةالتعر .7
 .غزة

) ، العمر، المؤهل العلمي، الجامعة، سنوات الخدمةالجنس( على عالقة المتغيرات الشخصية الوقوف .8
  .في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة  وإعادة دعم القرارنظم بين 

  

  :همية الدراسة أ:سادساً

  :ية العلميةناح من الأهمية الدراسة ����

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أن هذا الموضوع يعد موضوعا حديثا وجديدا، حيـث يعتبـر هـذا                   .1
 دراسة العالقة بين نظم دعم القرار وإعادة        إلىالموضوع األول على حد علم الباحث الذي يتطرق         

 .زةالهندسة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غ

 قاعدة بيانات لمساعدة الباحثين هذه الدراسة وفر  حيث ت  إثراء المكتبة العربية ومراكز البحث العلمي      .2
والدارسين في هذا المجال نظرا لندرة الدراسات السابقة في موضوع البحث وتـشجيعهم إلجـراء               

 .مزيد من األبحاث في هذا المجال وهذا يعني تطوير هذا المجال في المستقبل

  : التطبيقيةناحيةمن الالدراسة أهمية  ����

 وإبراز استخدامها، وأهمية دعم القرار لفت انتباه إدارة الجامعات الفلسطينية إلى أهمية موضوع نظم .1

استخدامها، فهذه الدراسة تقدم دراسة شاملة ومتكاملة لنظم دعـم   عن الناتجة والضعف القوة جوانب
 .القرار وأهمية تطبيقها في الجامعات الفلسطينية

 مواكبـة الفكـر اإلداري   علـى قطاع غزة  في هذه الدراسة قيادات الجامعات الفلسطينية قد تساعد .2
 الحديث في اإلدارة الحديثة التي يمكن تطبيقها كإعادة الهندسة في الجامعـات الفلـسطينية، فهـذه   
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 تقنيـات  مـع  والتفاعل ، في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةدعوة إلعادة الهندسة بمثابة الدراسة

إعـادة   علـى  ايجابي بشكل تنعكس التي األدائية الكفاءة تعزيز على حيث تعمل الحديثة، المعلومات
 . الهندسة

تنبع أهمية الدراسة لهذا الموضوع على مستوي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة للحاجة الماسة               .3
تحسين خدماتها ولعالج موطن    في الجامعات لرفع مستوى أدائها وترشيد طاقاتها المالية والبشرية و         

الخلل ومسببات الهدر في الموارد المالية والبشرية والجهد والوقت وبإعـادة تـصميم العمليـات               
 .اإلدارية تصميما إبداعيا ينسجم مع متطلبات العصر

 :بالنسبة للباحثأهمية الدراسة  ����

ذلك ستساعده هذه الدراسـة     أهمية هذه الدراسة بالنسبة للباحث كونه يتوافق مع تطلعاته المهنية، وك           .1
 .في حصوله على درجة الماجستير في إدارة األعمال

  

  :منهجية الدراسة: سابعا

 الدراسـة  واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، استخدمألجل تحقيق أهداف الدراسة فان الباحث      
  :على نوعين من المصادر لجمع البيانات

رسائل العلمية والكتب والدوريات والمنـشورات       الباحث بمراجعة ال   حيث قام  :ةالمصادر الثانوي  .1
، نت ذات العالقة بموضوع الدراسـة     والمجالت العلمية والمواقع االلكترونية على شبكة االنتر      

 على األسس والطرق السليمة في كتابة األبحـاث          الباحث تعرفومن خالل المصادر الثانوية     
  .واإللمام العلمي بجوانب موضوع الدراسة

تم إعدادها بما يتوافق مـع   استبانه الباحث بجمع البيانات الميدانية بواسطة   قام :ليةالمصادر األو  .2
 تحكيمها من قبل عدد من المختصين، وذلك للحـصول علـى البيانـات              تم و الدراسةموضوع  

 من خـالل    االستبانة الباحث بتفريغ وتحليل     قامو .ت الفرضيا الختباروالمعلومات الضرورية   
 .)SPSS(االجتماعية مة اإلحصائية للعلوم  برنامج الحزاستخدام

 
 

  :الدراسةمجتمع  :ثامنا

 فـي   من األكاديميين بوظيفة إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية       يتمثل مجتمع الدراسة    
وتتمثل حـدود الدراسـة فـي       جامعة األقـصى،  ،  اإلسالمية الجامعة،  جامعة األزهر : قطاع غزة وهي  
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 غزة وعدم إمكانية تطبيقها على الجامعات في الضفة الغربيـة بـسبب             اقتصارها على جامعات قطاع   
 إدارتها العليا ومركز    ألنتم استثناء جامعة القدس المفتوحة      الظروف الراهنة من إغالق وحصار، كما       

  ).1 ( جدولحسب، وعينة الدراسة عبارة عن عينة طبقية عشوائية اتخاذ القرار بالضفة الغربية
  

  
  عينة الدراسةضح يو)  1(جدول رقم 

 

  

  جرد بواسطة الباحث  :المصدر        

  

  : الدراسةعينة :تاسعا

) 47( عينة تجريبية حجمها  توزيع  ب قام و العشوائية،الطبقية  قام الباحث باستخدام طريقة العينة      
 الختبـار االتـساق الـداخلي وثبـات     Pilot Study)(إستبانة على عينة مختارة من مجتمع الدراسة 

على عينة الدراسة تبانة إس (500) تم توزيعاالستبانة، وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار 
  .)%89.8 ( إستبانة بنسبة استرداد)449(وتم الحصول على 

  )Moore et.al ,2003(تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية 
 

2

2

Z
n

m

 
=  
 

       (1) 

  

  

  )104(و ) 103(حات صفالظر أن

 
 
 
 

  

 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر 

 61 86 61  بوظيفة إداريةاألكاديميين

 271 438  205 اإلداريين

 332 524 266 المجموع

 1122=   بوظيفة إدارية ن الكلي لعدد اإلداريين واألكاديمييالمجموع
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  : مصطلحات الدراسة:عاشرا

 :Decision Support Systems ( DSS ))(نظم دعم القرار 

 بين التفاعل بتسهيل عملية النظم تقوم هذه حيث الحاسوب على المبنية المعلومات نظم أنواع أحد

 المـستخدمين  الحتياجـات  المعلومـات المناسـبة   إلنتـاج  المعلومـات  وتكنولوجيـا  البشرى العنصر
  .)2007سلطان،(
  

 Re – Engineering):(إعادة الهندسة 

لتفكير المبدئي واألساسي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذريـة بهـدف             إعادة ا  هي
في معايير األداء الحاسمة مثل الكلفة والجودة  ) تدريجية(تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية       

  .)1996هامر وشامبي،(والخدمة والسرعة 
  

  Palestinian Universities): ( الجامعات الفلسطينية

عات هي المؤسسات التي يملك كل منها ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية وتقدم بـرامج                 الجام
تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس الدرجة الجامعية األولى، وللجامعة أن تقدم برامج للدراسـات              

 تعليميـة   العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ويجوز لها أن تقدم بـرامج               
  )1998وزارة التعليم العالي الفلسطيني،(تنتهي بشهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم 
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  الفصل الثاني

  
  اإلطـــار النظـــــري

  

  رارـــم القـم دعـنظ: المبحث األول

  ةـــدسـادة الهنـإع: المبحث الثاني
   الفلسـطينيةاتـالجامع: المبحث الثالث                           
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  المبحث األول
  نظم دعم القرار 

  

  :مقدمه

يعتبر اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لب العمل اإلداري الناجح، بل هو فـي واقـع                 
األمر جوهر العملية اإلدارية كلها ونقطة االنطالق بالنسبة لما يليه من نشاطات وتـصرفات، فاتخـاذ                

). 2003الزبير،(حقيق أهداف المنشاة ري نشاط هادف يمثل الخطوة األولي في السير نحو ت       القرار اإلدا 
حيث يمثل اتخاذ القرارات جوهر عمل القيادة اإلدارية ونقطة االنطـالق بالنـسبة لجميـع األنـشطة                 

القـرار  واألعمال التي تتم داخل التنظيم، وتلك التي تتعلق بتفاعالته مع بيئته الخارجية وتزداد أهمية               
ولقد ). 1996كنعان،( أداء التنظيم    علىاإلداري كلما انصب على ناحية من النواحي الحيوية التي تؤثر           

ظهر مفهوم نظم دعم القرار إلى حيز الوجود في بداية السبعينات مع تطور الحاسـوب الـذي مكـن                   
 تكنولوجيـا  أدوات مـن  القـرار  دعم نظم وتعتبر). 2003السالمي،(المستفيد من التحاور مباشرة معه 

 تصبح متعمقًا، وبذلك وتحليال كبيرا جهدا تتطلب التي القرارات مهام اتخاذ لتسهيل المستخدمة المعلومات

 توصـيل  عـن  وكـذلك  القرارات، في المتمثلة المعلومات خلق مهمة أداء مسئولة عن القرار دعم نظم

 بالمرونة، تتسم التي المعلومات نولوجياتك نظم من القرار دعم إلى مستخدميها، ونظم المتخذة القرارات

مؤكـدة   غيـر  بيئة في القرارات متخذي لدعم مصممة أنها حيث عالية، بكفاءة المستخدمين والتفاعل مع
 القرار دعم لنظم شيوعا واستخداما األكثر األمثلة اإللكترونية من القوائم برمجيات وتعتبر ،هيكلية وغير

تتجه إلى استخدام نظم دعم القرارات للحصول علـى المعلومـات           فالمنظمات بدأت   ). 2006ياسين،(
الالزمة لدعم عمليات اتخاذ القرارات على المستوى اإلداري األعلى، وهي عملية اقل كلفـة وتـوفر                
الكثير من الوقت، فنظم دعم القرارات المبنية على الحاسوب تتفاعل مع صاحب القـرار مـن خـالل       

ولقد أصبح بمقدور اإلدارة العليا اآلن تحديد       .  إلى قرارات ذات جودة    المعلومات التي توفرها للوصول   
احتياجاتها من المعلومات والحصول عليها بشكل يخدم أغراضها ولهذا السبب تعتبر نظم دعم القرارات  
من أهم تطورات التي حدثت في تكنولوجيا المعلومات، لما لها من دور مهم وحساس في ربط عمليـة                  

فنظم دعم القرار تمثل طريقة     ). 2003السالمي،(إلدارة العليا بعملية استخدام الحاسوب      اتخاذ قرارات ا  
 الحاسـب   علىجديدة نسبيا في التفكير باستخدام الحاسب اآللي في األغراض اإلدارية، فهي نظم مبنية              

اآللي وتم تصميمها بغرض تحسين اإلنتاجية وزيادة الفعالية وذلك من خالل دعـم متخـذي القـرار                 
وواضعي السياسات، وتطبق هذه النظم في مجاالت التخطيط طويل األجل، التخطـيط االسـتراتيجي،              
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الكـردي  (وتحليل عمليات االندماج التنظيمي، ووضع السياسات وإدارة المحـافظ الماليـة وغيرهـا              
  ).2003العبد،و

  

  : القرارعملية اتخاذمفهوم  :أوال

من التعرف على مفهوم عملية اتخاذ القرار حيث قبل الخوض في تفاصيل نظم دعم القرار البد 
تصاغ القرارات بهدف حل المشكالت كما هم معروف لنا، والن صياغة القرارات تتطلب إجـراءات               
متتالية، وان هذه اإلجراءات تحتاج إلى معلومات، فهذا يعنى أن عملية صنع القرار ال يمكـن أن تـتم            

تم بدون أن تكون هناك معلومات تتميز بخصائص محدده         دون مراحل، وان هذه المراحل ال يمكن أن ت        
ـ                  م نظـام دعـم     لكل مرحلة، وبالتالي فان النظام الذي يقوم بتزويـد اإلدارة بهـا، يطلـق عليـة اس

 االختيار هي القرارات اتخاذ أن عملية )2001ونينو، الشامي (، ففي حين يرى )2003السالمي،(القرار

القرار  بين ميزوا أيضا أكثر وهما أو محتملين بديلين بين من واحد للبدي المعايير بعض على أساس القائم
 بدائل بين عدة من اختياره يتم الذي البديل أو الحل عن يعبر اإلداري فالقرار القرار، اتخاذ وعملية اإلداري

ـ  من الخطوات مجموعة فهي اإلداري القرار اتخاذ أما معينة، مشكلة مع للتعامل وذلك حلول أو  ةالعملي
 ) 2006حريم،(ميز األمثل، كذلك القرار اختيار إلى الوصول بهدف القرار متخذ يستخدمها التي المتتابعة

 اختيار انه بدائل، عدة بين من واعي تصرف هو سلوك، القرار أن فرأى القرار، صنع وعملية القرار بين

 القـرار  صنع عملية أما .االختيار اهذ لتنفيذ إجراء أو فعل تحليلهما، يتبعه تم فأكثر بديلين بين من واعي

) 2004ديسلر، (أما .ومتابعته القرار هذا وتنفيذ قرار إلى المؤدية الخطوات المترابطة من سلسة فتتضمن
 إن) 1995العديلي،(يقول  وكذلك البديلة العمل أساليب بين االختيار عملية هي القرارات أن اتخاذ فيرى

 توفير طريق عن العمل أثناء في والمشكالت المواقف لمواجهة لمنظمةا هي الطريقة القرارات اتخاذ عملية

 الهدف تحقيق سبيل في بينها، من مناسبة األكثر البديل واختيار المناسبة البدائل وإيجاد الكافية المعلومات

  .وظروفه الموقف حسب المرغوب

 مليـات التفكيـر  ع مثـل  مثله معقد إنساني نشاط هو القرار اتخاذ أن  فرأى)1995عسكر،(أما

 أن يعتبرون وغالبية األفراد، القرارات التخاذ واستعداداتهم قدرتهم في األفراد ويختلف المختلفة اإلنساني

 الـشك  من بشعور القرار ويبدأ اتخاذ، الواعي والتفكير التروي من نوعا تتطلب عملية هو القرار اتخاذ

 والتي بحثها تم التي الحلول احد تنتهي باختيار أو ما مشكلة في عمله يجب ما حول الفرد من التأكد وعدم

  .المشكلة حل التوصل إلى أخر بمعنى أو التأكد وعدم الشك حالة تزيل
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  : بالتفريق بين صانع القرار ومتخذ القرار وهما كالتالي)1990الخضيرى،(وقد قام 

 وتجميع كافـة   هم األفراد الذين يقومون بإعداد وتحليل:Decision Makers)(صانعو القرار  .1
 مشروع أو اسـتخالص     إلىالبيانات والمعلومات المختلفة، واستخالص المؤشرات منها والوصول        

 .التوصية بالقرار المطلوب اتخاذه

 هو الشخص الذي بيديه سلطة اتخاذ القرار، وفقا للهيكـل  :(Decision Taker)متخذ القرار  .2
ـ       التنظيمي للكيان اإلداري وهو المسئول األول عن مدى        ة  سالمة هذا القرار وصالحيته أمام العام

  .والخاصة، رغم أنة لم يقم بصنعة
  

 :القرار اتخاذ عملية أهمية :اًنيثا

 اتخاذ هي القرار يري أن اإلدارة اتخاذ مدرسة رائد )1945( أن سايمون  )1995العديلي،(ذكر 

 الشامي،(كما ذكر . الحاضر في عصرنا العمل بمنظمات اإلدارية العملية صلب هو القرار قرار، فاتخاذ

فالوظـائف   لـإلدارة  األساسية الوظائف في ومتغلغلة مستمرة القرار عملية اتخاذ إن عملية) 2001نينو،
 ال واإلنتاج واألفـراد  كالتسويق وظائف نشاطات كذلك والرقابة، والتوجيه والتنظيم كالتخطيط اإلدارية

 المستويات جميع في تنتشر أنها كما القرار، اتخاذ مليةع نتيجة هو وجودها أن بل لوحدها، توجد أن يمكن

  .المنظمة في محتمل موضوع كل مع ويتعامل قائد أو مشرف أو مدير كل بها ويقوم اإلدارية
  

  : القرارالعوامل المؤثرة في عملية اتخاذ :اًثالث

، أو قـد  قد تتأثر القرارات اإلدارية بعوامل عديدة قد تعيقها عن الصدور بالصورة الـصحيحة         
 التأخر في إصدارها، أو تلقي الكثير من المعارضة سواء من المنفذين لتعارض القرارات مع      إلىتؤدي  

تتـأثر  ، و)1997مـشرقي، (مصالحهم، أو من المتعاملين مع المنظمة لعدم تحقيقها غاياتهم ومصالحهم          
ذاتها، ومنها ما يتعلق بالبيئـة  عملية اتخاذ القرار بعدد من العوامل والمتغيرات منها ما يتعلق بالمشكلة  

 .)2010طعمه،(التي يتم فيها اتخاذ القرار 
  

 :القرار اتخاذ في المساعدة األدوات :اًرابع

 معالجـة البيانـات   عصر حلول أن )1991وواالس، سيزالقي(ومنهم  الباحثين من العديدذكر 

 المبـادئ  الرسمية علـى  الصيغة إضفاء إلى المنظمات من الكثير دفع اإلدارية العلوم وتطور الكترونيا
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 لتحقيق القرار لمتخذ المجال بالنسبة إتاحة النتائج بهذه أريد القرارات، وقد التخاذ التقليدية للنظرية المختلفة

 تخطيط في القرار متخذ تساعد التي المختلفة، ومن النماذج الظروف في المنظمة أهداف من النتائج أفضل

) بيـرت ( البـرامج  ومراجعة تقويم طريقة الكفاءة ممكن من قدر اكبر تحقق التي بالصورة المشروعات
 على إتمامها، عالوة ومواعيد وتسلسلها الحرجة العمليات طريق تحديد عن وذلك الحرج، المسار وأسلوب

 أهداف تحديد القرار لمتخذ تتيح والتي الخطية للبرمجة الحديثة الصيغ األهداف، إحدى برمجة هناك ذلك

أفضل  واختيار إلتمامها النسبية أو األهمية األسبقيات ووضع واحدة، زمنية فترة في ن انجازهايمك عديدة
 مثـل نظريـة   متطورة رياضية نماذج تكييف تم المختلفة، وقد القيود لمجموعة بالنسبة المتوافرة البدائل

 .المنظمـات فـي   العاملين توزيع في منها لالستفادة ماركوف، سالسل) االنتظار صفوف( االصطفاف

 تركز ال قرار فهي اتخاذ أفضل كيفية إلى المديرين توجه أنها حيث من معيارية بأنها النماذج هذه وتتصف

 توضـح  أو وصفية، نماذج فهي ليست ذلك الفعلية وعلى القرارات اتخاذ بموجبها يتم التي العملية على

  .القرار اتخاذ في اإلنسان يتبعها التي الخطوات سلسة
  

  : القرارالصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ :اًخامس

 األقل أحسن الحلول، ضمن     علىأي قرار مهما كان ال يرضي الجميع بشكل كامل ولكنة يمثل            
) 1997مـشرقي، ( النحـو التـالي   علـى الظروف والمؤثرات الراهنة، ويمكن إجمال هذه الصعوبات      

  ):2010طعمه،(و

  .عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة .1

  . تحديد األهداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرارعلىرة عدم القد .2

  .البيئة التي تعمل فيها المؤسسة .3

  .شخصية متخذ القرار .4

  .نقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرارات .5
  

  :تصنيف وأنواع القرارات :اًدسسا

لفة التي  ختيمكن تناول األنماط المختلفة للقرارات حسب عدة معايير تبعا للمواقف والحاالت الم           
  :كالتالي) 2002المغربي،(ذلك فإننا سنتعرض للتصنيفات المختلفة للقرارات يواجهها متخذ القرار، ل

  .القرارات المبرمجة وغير المبرمجة .1
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  .القرارات بحسب المناخ السائد .2

 .داريةاإلتشغيلية والستراتيجية واإلالقرارات  .3

  :تاليالأنواع القرارات على النحو ) 2003السالمي،(حدد كما 

هي القرارات المتكررة والروتينية التي تتخذ بشكل دوري وال تحتـاج إلـى      : القرارات المبرمجة  .1
  .معلومات خاصة مثل اتخاذ قرار بالتعيين أو الفصل

تتميز بكونها قرارات غير مهيكلة، أي غير مبرمجة، ولكونهـا قليلـة            : القرارات غير المبرمجة   .2
يعتها غير عادية، وتركيبها معقد، لذلك فإنها تحتـاج إلـى           الوجود وإجراءاتها ليست روتينية وطب    

 .نماذج لتنمية المعلومات لتكون متوافقة مع عملية صنع القرار

 استباقية  قرارات:إلى سبق ما إلى باإلضافة القرارات تصنيف يمكن انه )2006،حريم( ويضيف

 أخرى، ظروف أو لتغيير خارجي قعاًوتو تحسباً صنعه يتم قرارا هو االستباقي والقرار فعل، رد وقرارات

  ويـورد ،خارجية تيصيغ استجابة لتغييرا فهو الفعل رد قرار أما .المشكالت لتطور ومنعا تفاديا وذلك

  :أنواع ثالثة إلى القرارات يمكن تصنيف بأنه تفيد أخرى نظر وجهة أيضا حريم

 وتعالج المدى، طويلة ططوالخ األهداف ووضع ، مبرمجة غير قرارات  تشمل:إستراتيجية قرارات .1

 إبداعي، وتفكير اجتهاد إلى قليلة وتحتاج المتوافرة والمعلومات مألوفة وغير وغامضة جديدة مشكالت

  .القرارات تلك بصنع العليا اإلدارة وتقوم

 وتحفيز، وإشراف، ظيم،تن) مبرمجة قرارات وتتناول الوسطى، اإلدارة صنع من  هي:إدارية قرارات .2

 الحـاالت  علـى  يعتمد والقرار روتيني متوافرة المعلومات حيث متكررة روتينية بمشكالت وتتعلق

  .المماثلة السابقة

  .اإلشرافية اإلدارة قبل من والقواعد اإلجراءات بتطبيق  تتعلق:تشغيلية قرارات .3

  :إلى القرارات تقسيم ب)1993شاويش،(قام  كما

 مثل الرسمية، وذلك اإلدارية أدوارهم جببمو المديرون يصنعها التي تلك  هي:التنظيمية القرارات .1

 فيتم القرارات هذه وغيرها، أما تنفيذ الخطط على والموافقة األهداف، ووضع لالستراتيجيات، تبنيهم

 المنظمة في األشخاص من كثير تتطلب دعم القرارات أن يعني مما المنظمة، في آخرون إلى تفويضه

 .الصحيح بالشكل تنفيذها أريد ما إذا
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 تفوض ال المنظمة، فهذه القرارات في عضوا باعتباره وليس كفرد، بالمدير  تتعلق:الفردية اراتالقر .2

قبـول   أو العمل، من يتقاعد أن قرر المدير المنظمة، فإذا أعضاء من دعم يتطلب ال تنفيذها الن ألحد
  .فردية قرارات جميعها مناسبة، شركة في وظيفة

فـي   النظرية الناحية من الفردية والقرارات التنظيمية راراتالق بين التمييز يمكن انه من بالرغم
 مباشر علـى  تأثير ذات الفردية القرارات أن فرغم، عمليا ذلك يصعب انه إال السابقة، ضوء تعريفاتها

 فـذاك  من منصبه االستقالة المنظمة مدير قرر المنظمة، فإذا على أخرى ناحية من تؤثر أنها إال متخذها

 مكانه، وهذا آخر لتعيين شخص تنظيمي قرار التخاذ تنظيمية مشكلة سيمثل انه إال به، خاص فردي قرار

  .فردية وأخرى عناصر تنظيمية تتضمن المديرون يصنعها التي القرارات من كثيرا أن يعني
  

 :القرار صنع ظروف: اًسابع

يـرى   مـا ك فيهـا، فـالقرارات   تؤثر والتي القرارات صنع بعملية تحيط التي الظروف تتفاوت
   :وهي المستقبلية الظروف من عوامل ثالثة ظل في تتخذ )1995عسكر،(

 أو العائـد  النتـائج  عن كاملة معلومات القرار متخذ عند يكون عندما التأكد ظروف  تتوافر:التأكد .1

 المدير يحدد أن نسبيا، فبمجرد سهال يكون فالقرار الحالة هذه وفي .المشكلة لحل بديل كل عن المتوقع

 عـادة  فيوجد .النتائج أحسن الذي يحقق البديل باختيار يقوم ، بديل كل من المتوقعة والنتائج ائلالبد

 والمتكـررة  الروتينيـة  للقرارات بالنسبة ظروف التأكد توجد ما وغالبا الممكنة، البدائل من العديد

 إضافيا وقتا العمال ضبع بتشغيل قرارا المدير اتخذ إذا سبيل المثال فعلى اإلدارة تواجه التي للمشاكل

 نتيجـة  المنتجة اإلضافية الوحدات من معينا عدد األقل على يتوقع فانه األعمال الروتينية، بعض في

 .لهذا القرار

 بمختلف الظـروف  للتنبؤ كافية معلومات وجود يفترض المخاطرة ظل في القرار  اتخاذ:المخاطرة .2

 ويمكـن  .كبيـرة  تختلف بدرجة المديرين من رهاتفسي وكيفية المتاحة المعلومات المستقبلية، وكمية

 يمكـن  الموضوعية الشخصية، ففي االحتماالت واالحتماالت الموضوعية االحتماالت إلى تقسيمها

 عـن  وذلك المستقبلية الظروف من كل ظرف تحقق احتمال التأكد من نسبية بدرجة يحدد أن للمدير

 .الماضي في المشابهة الظروف فحص طريف

 فـي  كل بديل من المتوقعة النتائج كل احتماالت المدير فيحدد الشخصية االحتماالت ةحال في أما

 أخـر  إلى مدير من المتوقعة تختلف النتائج تحديد فعملية الشخصي، ولذلك اعتقاده أساس على المستقبل
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 مع لالتعام في االحتماالت الشخصية ما تستخدم وغالبا الشخصية وصفاته وخبراته ومعتقداته قيمه حسب

  .والمعقدة والغير مكررة روتينية الغير القرارات مشاكل

 بالنـسبة للمـدير   البـصيرة  نفـاذ  أو معلومات وجود عدم التأكد عدم ظروف  تفترض:التأكد عدم .3

 الحاالت بعض المستقبل، وفي ظروف من ظرف لكل المتوقعة االحتماالت لتحديد كأساس الستخدامها

 المتوقع الظروف حول التخمين التأكد حتى عدم ظروف ظل في رالمدي استطاعة عدم إلى األمر يصل

  .المستقبل في حدوثها
  

  :مراحل ومستويات عملية اتخاذ القرار :اًثامن
 القرار حسب اتخاذ وخطوات عمليات إلى نظرتهم في التنظيمي والسلوك اإلدارة مفكرو اختلف

 العديد من المراحل التي يمر بهـا  علىر اإلدارية، حيث تشمل عملية اتخاذ القرا واتجاهاتهم مدارسهم
 بدائل  على يمكنهم الوصول للحل األفضل، فيجب تحديد المشكلة وتحليلها تمهيدا للتعرف            تىالمديرين ح 

 كفائتـة   ى مـد  علـى ف  حلها، ثم اختيار أفضل الحلول واتخاذ القرار بتطبيقه، ثـم متابعتـه للتعـر             
احل عملية اتخاذ القرار وحل المـشكلة المعينـة     وصف مر ب )2003السالمي،(، وقام   )2002المغربي،(

، )Choice(، االختيـار  )Design(، التصميم   )Intelligence(مرحلة االستكشاف   : وهذه المراحل هي  
  :على النحو التالي  بشرح كل مرحلة من هذه المراحل الباحثومقي، وس)Implementation(التنفيذ

حيـث  المرحلة من تعريف وفهم المـشكلة،   تتكون هذه ):Intelligence(مرحلة االستكشاف  .1
هل توجد مشكلة؟ وأين وما هي نتائجها؟ وما هي مؤثراتها؟          : تجيب هذه المرحلة عن األسئلة التالية     

  ).2003السالمي،( وهل يستطيع نظام المعلومات اإلداري توفير المعلومات المطلوبة لحل المشكلة؟

ة من الحلول والبدائل الممكنة لحل المشكلة التي يقوم األفراد بتحديد مجموع ):Design(التصميم  .2
تم تحديدها سابقا، وان نظم دعم القرارات التي يمكن بنائها وتصميمها تعتبر مناسبة جدا في هـذه                 

  ).2003السالمي،(المرحلة من مراحل اتخاذ القرار 

المقترحة،  وهى خطوة مهمة، من خاللها يتم اختيار حل من مجموعة البدائل             ):Choice(االختيار .3
وهنا قد يحتاج متخذ القرار إلى نظم دعم قرارات ذات إمكانيات عالية تساعده في اتخـاذ القـرار                  

 من ضمن مجموعة البدائل المحددة في الخطوة السابقة، طبقـا للمعلومـات المعلومـات               بالمناس
لسابقة خطوات  المتوافرة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام دعم القرارات، وتمثل المراحل الثالث ا           

  ).2003السالمي،(اتخاذ القرار األساسية 
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 بعد اختيار البديل األمثل البد من تطبيقه، وعملية التطبيق تتطلب ):Implementation( التنفيذ .4
 نظم معلومـات    إلىمعلومات، وقد تتراوح النظم المساندة لهذه الخطوة من نظم معلومات متكاملة            

) 2003الـسالمي، ( جهـاز حاسـوب شخـصي        علىعمل  صغيرة مثل برنامج تخطيط مشاريع ي     
 :مراحل اتخاذ القرار وحل المشكلة) 2(ويوضح الشكل رقم ، )1995عسكر،(و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مراحل اتخاذ القرار وحل المشكلة): 2(شكل رقم 

  )2003السالمي، :(المصدر

  

  

  

مراحل 
عملية 
اتخاذ 
 القرار

مراحل 
عملية 
حل 

 المشكلة

Design 
Choice 

Design 

Intelligence 

Implementation تنفيذ  

  االختيار

  التصميم

  استكشاف
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  :وتصنيفها اإلدارية المعلومات نظم أنواع :اًتاسع

 :مثل )2002الحسنية،(وفق متعددة  بطرق اإلدارية معلوماتال نظم تصنيف يمكن

 آلية يدوية وأنظمة أنظمة إلى تصنف وقد: المنظمات في السائدة التكنولوجيا مستوى حسب التصنيف .1

 .الحاسوب على معتمدة أو

 معلومات مكاتب، نظم إدارية، معلومات نظم البيانات، تشغيل نظم: التاريخي التطور حسب التصنيف .2

 .معرفية نظم اصطناعي، ذكاء أو خبيرة نظم

 والتسويق، ونظـم  والتصنيع، اإلنتاج معلومات نظم :التنظيمية أو اإلدارية الوظائف حسب التصنيف .3

 .التمويل معلومات ونظم البشرية الموارد معلومات

 تونظم معلوما والتنفيذ والتنظيم التخطيط معلومات نظم :للمدير اإلدارية النشاطات حسب التصنيف .4
 .الرقابة

دعم القرارات  ونظم الفردية، القرارات دعم نظم :النظام من المستفيدين األفراد عدد حسب التصنيف .5
  .الجماعية

  

 األخـرى  اإلداريـة  األنظمـة  مـع  واضحة غير حدوده الزالت اإلدارية المعلومات نظمحقل 
 أنواع ستة إلى صنفت نظم المعلومات فإن) 2003إدريس،(و) Laudon، (2002كتابات إلى وبالرجوع

  :هي
  Executive Support Systems (ESS) اإلدارة العليا دعم نظم .1

  Management Information System (MIS)اإلدارية  المعلومات نظم .2
 Decision Support System (DDS)القرارات  دعم نظم .3

  Knowledge Work System (KWS)المعرفة  نظم .4
  Office Information Systems (OIS)المكاتب أتمتة  نظم .5
 Transaction Processing Systems (TPS) معالجة الحركات نظم .6
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  المستويات اإلدارية في المنظمة):3(شكل رقم 
  )Laudon ، (2002:المصدر

  :مفهوم نظم دعم القرار :اًشراع

ر بين الحاسـب    يتمثل المفهوم الرئيسي لنظم دعم القرار في تقديم نظام يسمح بالتفاعل المباش           
 وساطة خبراء المعلومات أثناء عملية االستخدام، حيث تختص نظم إلىاآللي ومتخذ القرار دون الحاجة 

لالزمة لحـل المـشكالت غيـر       ادعم القرار بدعم متخذي القرار عن طريق توفير البيانات والنماذج           
نوع في طبيعة وشكل المعلومات ، ونتيجة لتنوع المشكالت والت)2002المغربي،( المهيكلة هالمهيكلة وشب

التي يحتاجها اإلداريون، األمر الذي يستدعي إنشاء نظم معلومات قـادرة علـى تلبيـة االحتياجـات                 
المعلوماتية المختلفة على كافة المستويات اإلدارية، وفي مختلف المجاالت الوظيفية خاصـا أن اتخـاذ        

وم نظراً للتقلبات الهائلة في المجاالت اإلدارية       قرار سليم أصبح إحدى التحديات التي تواجه مديري الي        
 ويمكـن  ).1994برهان،(في ظل االتجاه نحو عولمة األجهزة اإلدارية وتعقد المتغيرات التي تواجهها 

  .النظم، الدعم، القرار: عناصره األساسية إلى المصطلح تجزئة القرار من خالل دعم نظم مفهوم توضيح

 مجموعة من األجزاء المترابطة ببعضها ومع البيئة المحيطة،          وهو عبارة عن   :System)(نظام   .1
  ).2002الدهراوي ومحمد،(وهذه األجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل تحقيق أهداف النظام 

 هو الدعم أو المساندة الذي تقدمة هذه النظم لصانع القرار أو لفريـق صـنع                :(Support)دعم   .2
دعم المقدم يبقى محدودا في إطار اإلسناد العلمي والتقنـي       ويبدو واضحا أن نوع وطبيعة ال     . القرار

 المستوى االستراتيجي )ESS(نظم دعم اإلدارة العليا 

  )MIS (المعلومات اإلداريةنظم 
 )DSS (دعم القراراتنظم 

  

 المستوى اإلداري

  )KWS(المعرفة نظم 
 )OS (أتمتة المكاتبنظم 

  

 المستوى المعرفي

 لتشغيليالمستوى ا )TPS (معالجة الحركاتنظم 
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والمعلوماتي لصانع القرار بدال من مصادرة دور صانع القرار أو بكلمات أخرى بدال مـن صـنع    
 ).2006ياسين،(القرار بذاته 

مثل حال للمشكلة موضـوع االهتمـام،      هو البديل األمثل أو األفضل الذي ي      : (Decision)القرار   .3
 المساندة التقنية والعلمية والمعلوماتية للنظام هي بهدف اتخاذ القرار اإلداري المناسـب             بمعنى أن 

 .)2006ياسين،(للمنظمة تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد حصرا 
  

  )Decision Support Systems (DDS)(تعريف نظم دعم القرار  :عشرحادي 

الكتاب لنظم دعم القرار  من عدد فاتتعري عرض يمكن دعم القرار نظم مفهوم عناصر تحليل بعد
أنها نظم تفاعلية محوسبة تزود المستفيد النهائي بأدوات مفيدة لتحليل البيانات ) 2006ياسين،(حيث ذكر 

وعرفهـا  . باستخدام النماذج وقواعد البيانـات وتقـديم الحلـول الممكنـة للمـشكالت المعروضـة              
بتـسهيل   الـنظم  تقوم هذه حيث الحاسوب على مبنيةال المعلومات نظم أنواع بأنها أحد) 2007سلطان،(

 الحتياجـات  المعلومـات المناسـبة   إلنتاج المعلومات وتكنولوجيا البشرى العنصر بين التفاعل عملية

تقوم بدعم أنشطة اتخاذ القرارات  النظم التي أنواع بأنها أحد) 2002حيدر،(كذلك عرفها . المستخدمين
) 2000سرور،(وعرفها .  عملية اتخاذ القرار أساس العملية اإلدارية  داخل الجهاز اإلداري، حيث تعتبر    

 حلول إلى التوصل لدعم خصيصا ويتم تطويرها اآللي الحاسب استخدام على تقوم مرنة تخاطبيه بأنها نظم

 نظـام  بأنـه ) 2007المغربي، ( وعرفه. عملية اتخاذ القرار لتحسين غير المهيكلة اإلدارية المشكالت

 التعامل في القرار متخذ لمساندة والذكية التقليدية الكمية واألساليب تقنية الحاسبات، على تمديع معلومات

كما عرفهـا   .البدائل من مجموعة أو واحد قرار إلى للوصول هيكلية، والغير الهيكلية، شبه مع المشاكل
 لحـل  معا ء يعملونالمدرا من صغيرة مجموعة أو المدير، تساند التي النظم بأنها تلك) 2000سلطان،(

 المعلومات وتكون ، معين المتعلقة بقرار واالقتراحات المعلومات، توفير خالل من مبرمجة شبه مشكلة

بأنهـا  ) 2003العبد، والكردي(وقد عرفها كال من . الرياضية النماذج ناتج إلى إضافة تقارير شكل على
وأدوات معالجة البيانات التي تساعدهم فـي       نظم معلومات تفاعلية تزود المديرين بالمعلومات والنماذج        

ر اتخاذ القرارات شبة المهيكلة وغير المهيكلة، في تلك الظروف التي ال يعرف احد بالضبط ما هو القرا
 دعم تحليل بيانـات وتقـديم       على نظام قادر    بأنه) 2008العمري والسامرائي، (وعرفه  . الواجب اتخاذه 

 موجة نحو التخطيط االستراتيجي وطويل األجل، ويمكن وأنهخاصة بموضوعات محددة بالذات، نماذج 
 نظام يعتمد الحاسوب أساسا      أنه على) 2003السالمي،( وقد عرفة    استخدامه على فترات غير منتظمة،    

  :ويحتوى على ثالث عناصر وهي
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 .(Dialogue System)نظام الحوار  .1

 .Knowledge System)(نظام معرفة  .2

  .(Handling System)ربط بين العنصرين اآلخرين نظام معالجة المشكلة وهو ال .3
  

 في ضوء التعريفات السابقة يتبنى الباحث التعريف اإلجرائي لنظم          :التعريف اإلجرائي للباحث  
 يكون فيهـا    ربط بين ثالث عناصر رئيسيه    دعم القرار على أنها نتاج المعالجة المتطورة التي ت        

 دعم القرار نفسها قادرين على التفاعل       ةر وأنظم مستخدم نظم دعم القرار وصانع نظم دعم القرا       
  .والتأثير في بعضهم البعض كنظام متكامل

  

  :القرار دعم نظم مستويات : عشرثاني

دعم القـرار،   زة والبرامج المتضمنة في لقب نظم       من المفيد أن نميز ثالث مستويات من األجه       
 فنيا وتختلف في طبيعتها ومدي تطبيقاتهـا   وتستخدم تلك األشياء من قبل األفراد ذوي القدرات المختلفة        

  .)1997غراب وحجازي،(

 وهي النظم التي تقوم حقا بالعمل، وهـي تلـك األجهـزة             :النظم المحددة لدعم اتخاذ القرارات     .1
والبرامج التي تمكن متخذ قرار معين أو مجموعة معينة من متخذي القرار من معالجة مجموعـه                

  .عضهامحددة من المشكالت التي تتعلق بب
 ويتكون هذا المستوي من التقنية من مجموعة مـن األجهـزة            :مولدات نظم دعم اتخاذ القرارات     .2

، ةوالبرامج التي توفر إمكانيات بناء نظم محددة للمساعدة في اتخاذ القرارات بسهولة ويسر وبسرع     
وإعـداد  تحضير التقـارير،  : وهذا النظام عبارة عن مجموعة متكاملة من اإلمكانيات التي تتضمن 

االستفسارات، ولغة النماذج، وأوامر عرض بياني، ومجموعة من البرامج الفرعية للتحليل المالي             
  .واإلحصائي

 على يمكن إطالق اسم أدوات نظم المساعدة في اتخاذ القرارات           :أدوات نظم دعم اتخاذ القرارات     .3
دة في اتخاذ القرارات، وهي     المستوي الثالث واألكثر أهمية من التقنية الالزمة لتطوير نظم المساع         

أجزاء األجهزة والبرامج التي تسهل تطوير نظم المساعدة المحددة في اتخاذ القرارات أو مولـدات            
 .نظم المساعدة في اتخاذ القرارات
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  :القرار دعم نظم أهداف : عشرثالث

عددة، القيام  القدرة على دعم حلول المشكالت المت     : فنظم دعم القرار لها فوائد كثيرة نذكر منها       
بردود فعل سريعة للمواقف غير المتوقعة التي تنتج عن تغير في الظروف، تدعم عملية اتخاذ القرارات 
وتسهل انجازها، تحسن السيطرة اإلدارية، تقلل تكلفة اتخاذ القرارات، تحسن فعالية اإلدارة عن طريق              

 القرار لحل المشكالت في جزئيها فقد صممت نظم دعم). 2003السالمي،(اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة    
 أن تساعد المديرين في فصل أماكن وأجزاء المشكلة ليتمكنـوا مـن          علىشبة الهيكلي وغير المهيكلة،     

نظم إدارة البيانات، والنمـاذج،     : استخدام خبراتهم وحكمهم في حلها من خالل مكوناتها األساسية وهي         
  ).2008،ائيالعمري والسامر(فة، ومواجهه المستخدمين والمعر

) 2003الـسالمي، (ويمكن تحديد أهداف يجب أن يحققها نظام دعم القـرارات كمـا ذكرهـا               
  :بأنها تتمثل في) 2000 سرور،(و) 2002ي،بالمغر(و

  ).المركبة(مساعدة المدراء في اتخاذ قرارات لحل المشكالت شبة المهيكلة  .1
  .دعم قرارات المدراء بدال من تغييرها .2
 .لقرارات وليس كفاءتها فقطتحسين فعالية اتخاذ ا .3

هيكلة المشكلة، دعـم    : وترتبط هذه األهداف مع ثالث مبادئ لمفهوم نظم دعم القرارات وهي          
  :وهي كالتالي) 2003السالمي،(القرار كما ذكرها القرار، فاعلية 

من الصعب إيجاد مشكلة مهيكلة أو غير مهيكلة بشكل كامل، بل إن اغلب هـذه   :هيكلة المشكلة .1
 هذه المنطقة حيث إلىت هي مشكالت شبة مهيكلة، وهذا يعنى أن نظم دعم القرارات تشير        المشكال

  .يوجد معظم المشكالت
 ليس المقصود من نظم دعم القرار هو االستغناء عن المدير حيث يوضح الشكل رقم               :دعم القرار  .2

 على  برها الحاسو مكونات نظم دعم القرار العالقة بين هيكلة المشكلة ودرجة الدعم الذي يوف           ) 4(
أجزاء معينة من تركيبة المشكلة، ولكن المدير يكون مسئوال عن األجزاء الغير مهيكلة، بحيث يعمل 
المدير والحاسوب جنبا إلى جنب كفريق إليجاد الحلول للمشكالت التي تقع ضمن المشكالت غيـر               

  ).المركبة(المهيكلة 
اءة اتخاذ القرارات فقط، ولكن الفائدة الحقيقيـة        ال تهدف نظم دعم القرارات إلى كف       :فاعلية القرار  .3

 . القرارات الجيدةهي اتخاذ
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  درجة ھيكلة المشك�ت): 4(شكل رقم              

  )2003السالمي، :(المصدر

  :نظم دعم القرار مكونات:  عشررابع

لجـة المـشكالت،    تتضمن المكونات الرئيسية لنظم دعم القرارات نظام لغة معينة، ونظام معا          
بناء النموذج، لغة إجرائية أو ال إجرائيـة أو         : ونظام معرفة، وينبغي للنظام أن تكون له السمات التالية        

 لو واالفتراضات ذات القيمة المتزايدة، التكرار المستعاد، تحليل المخـاطرة، التحليـل             -كالهما، ماذا 
 البيانية، قدرات األجهزة، قواعـد البيانـات        اإلحصائي ونماذج علم اإلدارة، الوظائف المالية، الرسوم      

ويتكون نظام دعم القرارات من ثالث عناصـر تتفاعـل مـع    ). 2002المغربي،( والملفات الخارجية
) Model Base(وقاعدة النمـاذج  ) Database(البيانات  مستخدم النظام، وهذه العناصر تشمل قاعدة

  )2002المغربي،(و) 2003السالمي، (،)5(انظر الشكل رقم ) Dialogue Base(وقاعدة الحوار 

   المديرحلول
Manger 

Solution 

  حلول
  الحاسوب+ ير المد

Manger + Computer 
(DSS) 

Solution 

  الحاسوب حلول
Computer 
Solution 

 غير مهيكلة مهيكلة  مهيكلةشبة



 26

  

  

  

  
  

  مكونات نظم دعم القرار):5(شكل رقم 

  )2003السالمي، :(المصدر

 للنظام، وبـين  الداخلي الهيكل بين التفرقة يجب دعم القرارات نظام مكونات على التعرف عند

 نظـام : هي فرعية متفاعلة ةأنظم أربعة من يتكون للنظام الداخلي فالهيكل النظام، فيها يعمل التي البيئة

 المحيطة البيئة أما مع المستخدم التفاعل المعرفة، واجهة إدارة النماذج، نظام إدارة البيانات، نظام أدارة

 األخرى واألنظمة والخارجية البيانات الداخلية قواعد: هي عناصر ثالثة فتتضمن النظام فيها يعمل التي

  ).2006ياسين،(القرارات  من متخذي تخدمينللمس الحاسبات على المبنية للمعلومات

 المخرجات ،(Processing)العمليات  ،(Inputs)المدخالت : تتكون نظم دعم القرار منحيث 

(Outputs)، العكسية  التغذية(Feedback)النحو التاليعلىوضح كل مكون من هذه المكونات ، وسن  
  :)1998الحسنية،(

 البيئة من مدخالته يأخذ مفتوح نظام عن عبارة المنظمة فإن مالنظ لمدخل وفقا: (Inputs)المدخالت  .1

 المـدخالت  هذه وتتمثل عليها، التحويل عمليات إجراء بعد البيئة ذات إلى يعيدها ثم به ومن المحيطة

 الطلبة في قد تتمثل المدخالت فإن لجامعة ا في  أما.البيئة عن والبيانات كالمعلومات بالموارد الطبيعية

الهيئتين  كمعدات، وأعضاء والمختبرات اإليضاح ووسائل والكتب والمكتبات التدريس اعاتوق كمواد،
 االسـتثمار  الحكومية وعائدات والمنح الطلبة قبل من المدفوعة والرسوم كأفراد، واإلدارية التدريسية

 .كمعلومات والمهارات البشرية الكفاءات من السوق حاجات ومعرفة كنقود،

 البيئة من القادمة المدخالت على معالجة عمليات بإجراء يقوم نظام أي  إن:(Processing)العمليات  .2

 ونـدوات  محاضـرات  مـن  الطلبة يتلقاه فيما تتمثل عملياتها فالجامعة إلى مخرجات، تحويلها ليتم

 .المجتمع يحتاجها كافية مهارات الطلبة أجل إكساب من وامتحانات

  متخذ القرار
Decision Maker 

  قاعدة البيانات
Data Base 

  قاعدة الحوار
Dialogue 

  قاعدة النماذج
Model Base 
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 بمخرجاته به المحيطة البيئة بمد النظام يقوم والمعالجة لاإلدخا عملية  بعد:(Outputs) المخرجات .3

 بمهـاراتهم  الطلبـة  فإن الجامعة ففي تحويلية، عمليات عليها جرى مدخالت عبارة عن كانت والتي

 .الجامعة مخرجات يشكلون وتعليمهم

 ثةالثال المراحل حول معلومات على الحصول إمكانية النظام  يتيح:(Feedback)العكسية  التغذية .4

 تقوم أن مثال تقرر إدارتها قد ففي الجامعة منها، أي في مرغوبة إجراء تعديالت يمكن بحيث السابقة

  .غير كاف الحالية المختبرات عدد أن إلى تشير المعلومات ألن جديدا مختبرا بتأسيس
  

  :قرارإمكانيات نظم دعم ال :س عشرخام

علومات بإمكانيات تحليل عالية، حيث يـتم      تتميز نظم دعم القرار عن غيرها من أنواع نظم الم         
تصميم هذه النظم بحيث تتضمن داخلها العديد من نماذج تحليل البيانات وتعتمد نظم دعم القرار علـى                 
استخدام برامج تتصف بالسهولة لتشجيع االستخدام المباشر للنظام، ويتصف استخدام تلك الـنظم بأنـة      

م بطرح التساؤالت أو تغيير افتراضات التحليـل أو إدخـال            مبادرة المستخد  علىتفاعلي أي أنة يقوم     
 فقد استخدمت العديد من نظم دعم القرار إبداعات أصيلة في ،)2003العبد،و الكردي(جديدة إلية بيانات 

التفاعل الفعال في استخدام البيانات المجدولة وقواعد البيانات وغيرها من األدوات، كما أنها من جانب               
تطبيقات اتخاذ القرارات التي تنسجم مع الموقف أو الحالة بدرجة عالية باإلضافة إلى     علىآخر احتوت   

استخدامها نماذج األمثلية في معالجة أوضاع األعمال، ومن هنا أصبحت نظم دعم القرار تلعـب دورا                
قـي  واسعا في اتخاذ القرارات شبة الهيكلية من خالل تحديدها لإلجراءات واألشكال المختلفة، لكـن يب              

، فهناك العديـد    )2008،والسامرائي يالعمر( كيف ومتى يتم استخدام قابليتها بكفاءة        علىاألمل معقودا   
وهي ) 2003السالمي،(من اإلمكانيات التي تتمتع بها نظم دعم القرار وسنوجز بعضا منها كما ذكرها              

  :على النحو التالي

 .حالة نادرةتدعم القرارات التي تحدث لمرة واحدة وال تتكرر إال في  .1

 .تسخر الوسائل التحليلية والنموذجية وقواعد البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار .2

: المساعدة في عملية تخطيط السيناريوهات من خالل االستفادة من إمكانات اإلجابة عن تـساؤالت              .3
  ).What – If(  لو –ماذا 

 .رض باأللوانالتأكيد بشكل كبير على العرض البياني، وعادة ما يكون هذا الع .4

وأيضا من حيث الوقت  ذ القرار، من حيث طريقة عرضها،التأكيد على بناء التقارير التي تخدم متخ .5
  .الزمني الذي يناسب متخذ القرار مثل تقارير عند الطلب
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  :خصائص نظم دعم القرار : عشردسسا

 الالزمة لحل تختص نظم دعم القرار بدعم متخذي القرارات عن طريق توفير البيانات والنماذج
المشكالت غير المهيكلة وشبة المهيكلة، وفي ضوء ما سبق يمكن بيان بعض المالمح األساسية التـي                

وذلك ) 2002المغربي، (لحاسب اآللي اعلىتميز نظم دعم القرار عن غيرها من نظم المعلومات المبنية 
  : النحو التاليعلى

 . في المستويات اإلدارية العليا تتخذ القرارات شبة أو غير المهيكلة، التيعلىالتركيز  .1

واالستجابة تخذ القرار،  التكيف مع متطلبات م    على خاصية التفاعل، والمرونة والقدرة      علىالتركيز   .2
 .السريعة الحتياجاته

 .إمكانية بدء التشغيل والتحكم في العمليات، بواسطة المستخدم النهائي .3

  .خاذ القرارات التنظيميةدعم عمليات كل من اتخاذ القرارات الفردية، وات .4
 . جودة وفعالية القرارعلىالتركيز  .5

  

  :ة الجماعياتنظم دعم القرار : عشرسابع

 نهايـة  في لكن الفردية، القرارات دعم أساس السبعينات على بداية في القرار دعم نظم صممت

 بـشكل  بل فردي بشكل تتخذ ال القرارات معظم أن تبين أن القرار بعد دعم نظم مفهوم توسع الثمانينات

 دعـم  نظـم  اسـم  تحت ظهر ما وهذا الجماعة حاجة لتلبي النظم هذه جرى تطوير على لذلك جماعي،

 حيث للنظام، المستخدمين من مجموعة وجود على فيها التركيز ويتم ،)2006ياسين،(القرارات الجماعية 

. عالية بدرجة ولكنها مرتبطة ،اآلخرون يؤديها التي تلك عن مستقلة مهام أداء عن مسئوال منهم كال يكون
 وحل تسيير في اآللي يسهم الحاسب على مبني تفاعلي نظام :بأنها الجماعية القرارات دعم نظم تعرف كما

كفريـق   معـا  يعملون الذين ي القرارات متخذ من مجموعة لحلها تسعى التي المبرمجة غير المشكالت
  ).2007النجار،(

  

  :القرار ونظم المعلومات اإلداريةالعالقة بين نظم دعم  : عشرثامن

ن هناك وجهتان للنظر بشان العالقة بين نظم دعم القـرار           أ) 1997غراب وحجازي، (لقد ذكر 
ونظم المعلومات اإلدارية عموما، وتقول وجهه النظر العملية بتطور نظم دعـم القـرار عـن نظـم                  

ا، كما تقوم بتركيز اسـتخدام نظـم   المعلومات اإلدارية التي تطورت عن نظم معالجة البيانات الكتروني   
 مـستوي   علـى  مستوي اإلدارة العليا واستخدام نظم المعلومات اإلداريـة          علىالدعم في اتخاذ القرار     
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 مستوي اإلدارة المباشر، هذا باإلضـافة  علىاإلدارة التنفيذية، واستخدام نظم معالجة البيانات الكترونيا    
  . دون غيرها من الوظائف اإلدارية وظيفة اتخاذ القرارعلىليا  اإلشارة الضمنية لتركيز اإلدارة العإلى

 اإلدارة جمـع البيانـات      علـى أما وجهه النظر األكاديمية فتقول بمجموعة من النظم تـسهل           
واحتفاظها ومعالجتها واستخدامها في اتخاذ القرارات، وتحسين األداء هو الهدف النهائي لها، والعاملون         

الء هذه النظم، والتنظيمات هي إطار هذه النظم، وتطبيق تقنية المعلومـات        في مجال المعلومات هم عم    
هو التحدي والفرصة التي تواجه فنيي نظم المعلومات في تحقيق األهداف الـسابقة ضـمن اإلطـار                 

  .المذكور

الفرق ) 2002المغربي،(، و )2008السالمي،(، و )2000سرور،(، و )2006ياسين،(حدد كل من    
  :)2(جدول رقم كما هو مبين في ال ونظم المعلومات اإلدارية بين نظم دعم القرار

  الفرق بين نظم دعم القرار ونظم المعلومات اإلدارية): 2(جدول رقم 

  اإلدارية المعلومات نظم  القرار دعم نظم

 لكل إدارة ونظم نماذج، وقاعدة بيانات، قواعد على تستند

  .النماذج وقاعدة البيانات من قاعدة
  .البيانات قواعد إدارة بيانات، ونظم واعدق على تستند

 دعـم  فـي  تـساهم  وإنما المعلومات، توزع أو تنتج ال

 واقتراح البدائل، وتحليل النماذج، بناء خالل من القرارات

  .الحلول

  .المناسب الوقت في وتقدمها قيمة، ذات معلومات تقوم بإنتاج

 دعم ألغراض اإلدارية المعلومات نظم مخرجات تستخدم

  .لقرارا
  .المعلومات إلنتاج المعامالت معالجة نظم مخرجات تستخدم

 األحيـان  أغلـب  ولكنها والعليا الوسطى باإلدارة ترتبط

  .قبل التكنوقراط من تستخدم
  .والعليا الوسطى باإلدارة ترتبط

وغير  المتكررة، غير المشكالت دعم في استخدامها يمكن
  .المهيكلة شبه المتوقعة

 التي أن المعلومات مهيكلة، حيث روتينية تمشكال مع تتعامل

استثنائية  تقارير أو تشخيصية، شكل تقارير في تتدفق تقدمها
 المهيكلـة  القرارات اتخاذ لدعم عادة تكفى المعلومات وهذه

 غير للمشكالت بالنسبة وفائدة محدودة قيمة ذات تكون لكنها

  .المهيكلة

  الباحث  جرد بواسطة :المصدر



 30

  :القرار دعم نظم في المؤثرة بعاداأل: تاسع عشر

نظم دعم القرار تتأثر بمجموعة من المتغيرات التي تتكون منها تلك النظم وتؤثر وتتأثر بهـا                 
 ماديـة  الالقرار، اإلمكانات دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام:  النحو التاليعلىوسنقوم بتوضيحها 

 فنية الاإلمكانات ،القرار دعم نظم المتاحة الستخدام بشرية التاإلمكانا، القرار دعم نظم المتاحة الستخدام

، أنواع نظـم  القرار دعم نظم المتاحة الستخدام تنظيمية الاإلمكانات ،القرار دعم نظم المتاحة الستخدام
  .)6( رقم لانظر شك. دعم القرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متغيرات نظم دعم القرار): 6(شكل رقم 

  ة الباحثجرد بواسط: المصدر
  

  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام .1

عملية اتخاذ القرارات هي عصب اإلدارة، ولكي يكون القرار رشيدا فإنه من الضروري أن   إن  
وتقوم ،  يكون البديل الذي وقع عليه االختيار هو أفضل البدائل، التي تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة              

ختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة، فاألساس في اتخاذ القـرار هـو            عملية اتخاذ القرارات على اال    
 وال يعني إتباع هذه الخطوات      ،وجود عدة بدائل، كما أن وجود العديد من البدائل يخلق مشكلة االختيار           

بالضرورة التوصل إلى الحل األمثل للمشكلة التي تواجه إدارة المؤسسة، فقد يصبح القرار المتخذ غير               
وتعد المعلومات حلـول التكـاليف ذات       . ب إذا ما تغيرت الظروف واألحوال المحيطة بالمؤسسة       مناس

أهمية خاصة إلدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات الرشيدة حيث أن اتخـاذ بعـض القـرارات غيـر                  

 القرارنظم دعم 

اإلمكانات 
مادية ال

 المتاحة
 

نوع نظم 
دعم القرار 
 المستخدم

اإلمكانات 
بشرية ال

 المتاحة
 

اإلمكانات 
فنية ال

اإلمكانات  المتاحة
 ةتنظيميال

 المتاحة
 

دعم اإلدارة 

 العليا
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 المدروسة قد يفوت على المؤسسة فرصة تحقيق ربح أكبر أو قد يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيـرة بهـا                  
 يخـدمها  التـي  للمنظمة العليا اإلدارة دعم قدر على النظام فعالية حيث تتوقف. )1997وخليل، الرزق(

 على الدعم وبدون سياسات، من مخرجاته مستوى أو بيانات، من مدخالته على مستوى كان سواء النظام

حجـم  وقد أدى كالً مـن الزيـادة فـي    ). 2002المغربي،(منه  المطلوب النظام يؤدي ال مستوى أيهما
المنظمات وتعقد أنشطتها اإلدارية، وتطور وسائل اتخاذ القرارات في الوقت الحاضر إلى زيادة اهتمام              
المدراء على اختالف مستوياتهم التنظيمية، والوظيفية في الحصول على المعلومات الدقيقة والمالئمـة             

رارات بكفاءة وفاعلية، لـذلك  وفي الوقت المناسب، من أجل القيام بمهمات التخطيط والرقابة واتخاذ الق   
أصبحت المعلومات والنظم المسئولة عن إنتاجها مورداً أساسياً من موارد المنظمات علـى اخـتالف               

 التخاذ استعدادها خالل من للجميع واضح العليا اإلدارة دعم يكون أن وينبغي). 2005،ةأبو رحم(أنواعها 

 للعاملين، الكلي اإلشراك للجودة، تنظيمي هيكل بناء الجودة، سياسة  صياغة :بينها من إجراءات ملموسة

  ).2005زاهر،(للجودة  يوم تنظيم التغيير، عمليات إدارة الجودة، حول معلومات نشر
  

  :القرار دعم نظم الستخدام المتاحة اإلمكانات .2

تشهد األلفية الثالثة تطوراً متسارعاً في المعطيات المعرفية والمعلوماتيـة، وانتـشار شـبكة              
نترنت ومواقع الويب وغيرها على نحو واسع، أضحت معه التطورات والتغييرات المتالحقـة فـي               اإل

وفي ظل هذا التقدم العلمي والتطـور التقنـي         ). 2008حمدي،. ( سمة من سمات العصر    وسائل التقنية 
لتقنيـات  وظهور ما يعرف بالتقنية الرقمية، كان البد للمنظمات في العالم بأسره من االستفادة من هذه ا               

  ).2006القحطاني،(مجاالت اإلدارية في المجاالت كافة، بما في ذلك ال

ن تطبيق األساليب اإلدارية المعاصرة يتطلب إمكانات مادية وبشرية غير تقليديـة وتـستلزم              إ
التهيئة المناسبة لمقوماتها العديدة، وتطوير البيئة الداخلية والخارجية للمنظمـات اإلداريـة لطبيعتهـا              

يتها في التعامل مع األفراد، وتوفير الظروف المواتية لنجاح التطبيق مما ينعكس بشكل مباشر وخصوص
على األداء عبر تحقيق التوازن والتناسق المرغوب بين التغيرات وسلوك األفـراد والعالقـات بـين                

  ).2006الضافي،(جماعات العمل وبين أساليب ونظم األداء 

المنظمات وتعقد أنشطتها اإلدارية، وتطور وسـائل اتخـاذ         وقد أدى كالً من الزيادة في حجم        
القرارات في الوقت الحاضر إلى زيادة اهتمام المدراء على اختالف مستوياتهم التنظيمية، والوظيفية في 
الحصول على المعلومات الدقيقة والمالئمة وفي الوقت المناسب، من أجل القيـام بمهمـات التخطـيط              
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نظم (ت بكفاءة وفاعلية، لذلك أصبحت المعلومات والنظم المسئولة عن إنتاجها           والرقابة واتخاذ القرارا  
  ).2005أبو رحمة،(مورداً أساسياً من موارد المنظمات على اختالف أنواعها ) المعلومات

القرار،  دعم نظم الستخدام المتاحة المادية اإلمكانات: حيث يمكننا تقسيم اإلمكانيات المتاحة إلى
القرار،  دعم نظم الستخدام المتاحة الفنية دعم القرار، اإلمكانات نظم الستخدام المتوفرة شريةالب اإلمكانات
  .دعم القرار نظم الستخدام المتاحة التنظيمية اإلمكانات

  

  :القرار دعم نظم الستخدام المتاحة المادية اإلمكانات: أوال

مستخدمة في تشغيل المعلومات وهي اإلمكانيات المادية تتضمن جميع األجهزة المادية والمواد ال
 المطلـوب  التمويل مقدار حيث يتوقف). 2003العبد، والكردي(ت والوسائط تشمل الحاسبات والطرفيا

 كفـاءة  تكون التمويلي الدعم بقدر أنه تأكيد النظام، ولكن بكل معها يتعامل التي المشاكل نوعية قدر على

 عاليـة  وديناميكيـة  التجهيز، عالية بشرية وكوادر مكلفةتكنولوجيا  على اعتماده ظل في وذلك النظام،

  ).2002المغربي،( النظام مكونات على كافة المستمر والتحديث التغيير، لمواكبة
  

  :دعم القرار نظم الستخدام المتوفرة البشرية اإلمكانات: ثانيا

ي المتميـز   يعد العنصر البشري أقيم الموارد وأثمنها ألي مؤسسة، والبحث عن العنصر البشر           
والخالق والتعامل معهم واكتساب والئهم وإخالصهم للعمل أصبح مطلبا صعبا لكل مؤسـسة، بحيـث               
تصدرت األهداف الرئيسية المنشودة ألغلب المؤسسات والشركات، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الفارق             

مارسها المديرون والتي   الفاصل بين تحقيق النجاح والفشل اإلداري يكمن أساسا في نوعية القيادة التي ي            
تتمثل في استقطاب والحفاظ علـى روح التعـاون المثمـر وااليجـابي للعـاملين الـذين يقـودوهم                   

أم  خاصـة  كانـت  سواء مؤسسة أية موارد من مورد أهم البشري العنصر ، حيث يشكل)2005برس،(
 المورد، كفاءة هذا على ةالمؤسس وفعالية كفاءة تتوقف حيث خدمية، أم إنتاجية صغيرة، أم كبيرة حكومية،

المثلـى   منـه االسـتفادة   واالسـتفادة  المـورد  هـذا  اسـتثمار  على مؤسسة أية إدارة تحرص وبالتالي
  ).2000درويش،(

قد أصبحت من األهمية بمكان الن مصادر التنافس األخـرى          لموارد البشرية   ل فأساليب اإلدارة 
نتاج والخدمات، وهو مـا يمثـل مرجعيتنـا     الدور البشري في قطاعات اإل  علىقلت من أهميتها قياسا     

لإلدارة والتخطيط االستراتيجي، لذا فان إحراز النجاح التنظيمي في مؤسسات التعليم والمعرفة شـأنه              
اإلدارة شأن أي مؤسسات أخري يتطلب تغيير مفاهيم اإلدارة عن قوة العمـل، وعـن العالقـة بـين                   
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د ضروري لعمل أي نظام معلومات وهناك نـوعين         ، حيث أن وجود األفرا    )2003الفولي،(والعاملين  
  :)2003الكردي والعبد، ( وهماةأساسيين من الموارد البشرية الالزم

 وهم األفراد الذين يستخدمون النظام بطريقـة مباشـرة أو يـستخدمون             :المستخدمين النهائيين  .1
  .مخرجاته المجهزة بواسطة اآلخرين

يطورون ويشغلون النظام ويشملوا أفراد مثل محللي        وهم الذين    :األخصائيون في نظم المعلومات    .2
  . النظامالنظم، ومطوري البرامج، ومشغلي

 عـن التجديـد   المسئول باعتباره للجامعة، تنافسية ميزة تكوين في البشري العنصر أهمية تزداد

 الموارد حتصب ومن ثم للجامعة، التنافسية المميزات من العنصر إدارة وتصبح الجامعة، أداء في واالبتكار

 تحقق عليه يترتب الذي الدائمة، األمر التنافسية وميزتها األساسية وثروتها الجامعة، أصول أهم البشرية

 فـي  مماثلـة  زيـادات  بالضرورة يقابل ذلك أن دون أداءها وفعالية كفاءة في ملموسة زيادات الجامعة

 وأن وفعالة، ناجحة إدارة الذكية العقول ديربأن ت مطالبة الجامعة فإن وعليه والمادية، المالية االستثمارات

 المـوارد  تنمية إلى تعمد وأن والتجديد، االبتكار والتطوير ويحفز التغيير أهمية يؤكد الذي المناخ تهيئ

  ).2005أحمد،(البشرية 

 جوانب المشكلة تغطى كوادر من الفريق يتكون، كفريق وتعمل البشرية الكوادر ن تشكل أ يجب

  : مثل)2002الحسنية، (وضحها ثابتة كوادر هناك فإن األحوال كل النظام، وفي وتنفيذ متصمي ومتطلبات

  .القرار دعم و العمليات لبحوث كوادر .2  .بأنواعها االقتصادية التحليل كوادر .1
  .اإلحصائي للتحليل كوادر .4  .وتصميمها النظم لتحليل كوادر .3
  .واالتصاالت الحاسب شبكات لخدمة كوادر .6  .والمعلومات الحاسبات لتقنية كوادر .5

  

  :القرار دعم نظم الستخدام المتاحة الفنية اإلمكانات: ثالثا

يهيئ تحليل المتغيرات البيئية الفنية أو التكنولوجية افتراضات وتوقعات بشان المتغيرات فـي             
خصائص التجهيزات اآللية وأساليب استخدامها، وتؤثر هذه التوقعات على تصميم استراتيجيات المنظمة 

ففي الوقت الحالي لم تعـد القـرارات        ). 1999مصطفي،(نويع األنشطة   لنمو مثل التكامل الراسي، وت    ل
اإلدارية المتخذة ضربا من ضروب الحدس والتخمين أو أسلوبا من أساليب التجربـة والخطـأ وإنمـا          

حل أصبحت تستند إلى أسلوب علمي سليم يهدف بالوصول إلى قرارات أكثر دقة ومنطقية لتساهم في                
المشاكل اإلدارية معتمدة على تحليل المعلومات تحليال كميا يتفق مع سير اإلدارة في االتجاه العلمـي                
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 ورشـد   لوضع البدائل والحلول بهدف جعـل القـرارات المتعلقـة بهـذه البـدائل أكثـر معقوليـة                 
النظـام  ، ومن أهم هذه اإلمكانات تقنيات المعلومات اإلدارية واهـم هـذه التقنيـات               )1997مشرقي،(

 علىالحاسوبي واالتصاالت، حيث تقوم هذه التقنيات بتقديم المعلومات والبيانات الضرورية، وهذا يؤثر 
زيادة الفعالية، توفير الوقت والجهد المبذول، الدقة والـسرعة فـي عمليـة             : عمل المؤسسة من حيث   

اإلضافة إلى ما ذكر مـن أهميـة      االنجاز، تقليل التكلفة، تبسيط اإلجراءات، زيادة اإلنتاجية اإلدارية، ب        
تكنولوجيا المعلومات التقليدية من الحاسبات والبرمجيات واالتصاالت واالنترنت في عمليات المساعدة           

  ).2003السالمي،(تخاذ القرارات في ا
  

 :دعم القرار نظم الستخدام المتاحة التنظيمية اإلمكانات: رابعا

الكامنة في الموقف اإلداري، االتـصاالت اإلداريـة،       اإلمكانيات التنظيمية والمتمثلة في القوى      
اتخاذ القرارات عمليـة مـستمرة       ف ).2001المصري،(ة ونطاق التمكين  التفويض والالمركزية اإلداري  

ويومية، وتتضمن كل المراحل اإلدارية بدءا بالتخطيط ومرورا بـالتنظيم والتوجيـه والرقابـة، إذ ال                
. ن للمدى البعيد أو القصير، وكذلك األمر بالنسبة لباقي الوظائف         تخطيط دون اتخاذ قرار بذلك سواء كا      

ففي حياتنا اليومية في العمل اإلداري أو غيرة نتخذ جملة من القرارات تلقائيا، أو نتيجـة للدراسـات                  
  ).1997مشرقي،(الصواب أو الخطأ المسبقة في حال 

  

  :أنواع نظم دعم القرار .3

ت ترتبط هذه األنواع بطائفة من العمليات العامة التـي  سبعة أنواع من نظم دعم القرارا هناك
  :حو التاليعلى الن )2003السالمي، (وضحهايمكن أن تؤديها نظم دعم القرارات وهذه األنواع 

 :)File Drawer(نظم إدراج الملفات  .1

  .وتسمح هذه النظم بوصول مباشر إلى وحدات البيانات
 ):Data Analysis System (نظم تحليل البيانات .2

  .تسمح بمعالجة البيانات عن طريق معامالت ذات طبيعة عامة أو خاصة بالمهام
 ):Analysis Information System (نظم معلومات التحليل .3

  .هذه النظم توفر دخوال إلى سلسلة قواعد البيانات والنماذج البسيطة
 ):Accounting Models (نظم النماذج المحاسبية .4

 .رات األعمال التي تم التخطيط لها بناء على أسس التعريفات المحاسبيةهذه النظم تقوم بحساب تأثي
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 ):Representational Models (نظم النماذج التمثيلية .5

 .وهي نظم تقوم بالتنبؤ بالتأثيرات المستقبلة للقرارات

 ):Optimization Models Systems (نظم نماذج األمثلية .6

 . أسس عدديةعلىمجموعة بدائل وهي نظم تقوم باختيار البديل األمثل ضمن 

  ):Suggestion Models(نظم نماذج االقتراح  .7

  .هذه النظم تقوم بأعمال تؤدي إلى اقتراح قرار محدد لمهام مهيكلة إلى حد ما

  .العتمادها على البيانات) Data Oriented DSS: (يطلق على األنواع الثالثة األولى اسم

العتمادها على النمـاذج لـسببين   ) Model Oriented DSS: (أما األنواع األربعة األخيرة
  :وهما

  . أنها تدعم مفهوم تطوير األنظمة لمعالجة قرارات محددة:أوال

 أنها توضح أن نظم دعم القرار يجب أن ال تنحصر في اإلجابة عن االستفسارات من قاعدة :ثانيا
 المستقبلية، ومعالجة الحاالت    تاالبيانات، بل إنها تعتمد على النماذج التي تساعد في اتخاذ القرار          

  .االستثنائية وغير المتوقعة

  : نوعين وهماإلىنظم دعم القرار  )2002المغربي،(صنف هذا وقد 

  :نظم دعم القرار المؤسسية .1

هي تلك النظم التي تتعامل مع القرارات المتكررة دوريا، والتي تستخدم لفترات طويلة نـسبيا،    
  .لحل مشكالت ذات طبيعة متماثلة

  : الخاصة بموضوعات معينةتنظم دعم القرارا .2

ويتعامل مع هذا النوع من النظم مع مشكالت غير متكررة دوريا، وقد تحدث لعدد محدود من                
  . االندماجتقرارات التخطيط االستراتيجي، وقرارا: المرات في حياة المنظمة مثل

  

  :إلىم النظام  لمستخد ثالث مجموعات وفقاإلى  نظم دعم القرار)2002المغربي،(قسم كما 

 وجود مستخدم فرد، ويؤدي نفس األنـشطة فـي اتخـاذ            على وتركز   : الفردية تنظم دعم القرارا   .1
  . فترات زمنية مختلفةعلىالقرارات، وقد تتكرر 
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 وجود مجموعة من األفراد كمـستخدمين للـنظم،         على ويتم التركيز فيها     : الجماعية تنظم القرارا  .2
 أداء مهام مستقلة عن تلك التي يؤديها اآلخرين، ولكنها مرتبطـة            حيث يكون كل منهم مسئوال عن     

  .بها لدرجة عالية جدا
 أداء مهام تنظيمية، وتتضمن تتابع العمليات،       علىيكون التركيز فيها    :  التنظيمية تنظم دعم القرارا   .3

  .وتنتمي إلى مجاالت وظيفية مختلفة، مثل القرارات المتعلقة بالتخطيط طويل األجل
  

  :)2006ياسين،( القرار دعم نظم تقدمها التي القدرات :عشرون

 مـن  بـسهولة  ذلك يتم حيث الخرائط، و النماذج، والرسومات، باستخدام للمعلومات المعمق التحليل .1

 . النهائي للمستخدم وصديقة بسيطة واجهة خالل

 .مالنظا بيانات قاعدة في تتوفر التي والكمية الوصفية البيانات إلى المباشر الوصول .2

 . المعين القرار ظروف مع تتالءم التي المستخدمة البيانات تبرير .3

 . المستخدم يفضله الذي المالئم الشكل في البيانات عرض .4

 . الفردية اإلجابات على الفورية اإلجابة .5

  نمـوذج  اختيـار  يتم حيث ، المشاكل حل عملية في يساعد مما المقارنة واالتجاهات العالقات تأكيد .6

  . للمشكلة حل أفضل لتحقيق االفتراضات وتعديل وبالمطل القرار
 النظام بالوصول إلى تسمح التي األوامر لغة باستخدام المختلفة النظام عناصر كل مع التفاعل إمكانية .7

 .مباشرة وسؤاله

  . المنظمة في والتكتيكية اإلستراتيجية القرارات جودة تحسين .8

  .البدائل وتقويم األشياء، على الحكم في والموضوعية المعلوماتية، اعتماد .9
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  المبحث الثاني
  إعادة الهندسة

  

  :مقدمه

 اسـتدعى نـشوء     الديموغرافيـة إن التغير السريع في المبادئ االقتصادية والتقنية االجتماعية         
 ومجتمعاتنا العربية تشهد في الوقت الراهن كثيـرا         ،مطالب ملحة على الجودة وعلى فعالية هذه الجودة       

 التي تفرض على منظماتها اإلدارية تغيير أساليبها التقليدية         ،الملحوظة في شتى المجاالت   من التغيرات   
 وتبني المفـاهيم اإلداريـة الحديثـة إذا مـا أرادت تحقيـق أهـدافها بكفـاءة وفاعليـة                    ،في اإلدارة 

ا هضمنظماتنا ومديرينا متغيرات عديدة ومتوالية بع     على   البيئة المحيطة    ض، حيث تفر  )1995،خفاجي(
فرص واآلخر تحديات لكن التحديات أكثر ومعظمها تحديات أنشأتها ظاهرة العولمة ومثلت بمنظماتنـا              

، وقد أصبح البحث عن مفاهيم وأساليب إداريـة  )1999مصطفي،( منافسة تتزايد حدتها وتتعدد منابعها
اسية لكل تنظيم يبحث جديدة متطورة للتعامل مع المتغيرات البيئية المعقدة من المتطلبات واألهداف األس   

التعليم العالي مثله كأي نسق     ، ف )1999اللوزي،(قائه واستمراره   عن الكفاءة والفعالية والمحافظة على ب     
وليس بالمستغرب أن يعاني التعليم  . ليس إال انعكاساً للسياق االجتماعي واالقتصادي العام   ،تعليم نظامي 

 حيث تواجه مؤسـسات التعلـيم     ،)1998،فرجاني(ة  العالي ومؤسسات التعليم العالي من مشكالت كبير      
العالي والجامعي العربية تحديات وتهديدات بالغة الخطورة نشأت عن المتغيرات التي غيـرت شـكل               

 ويـستند إلـى   ،العالم وأوجدت نظاماً عالمياً جديداً يعتمد العلم والتطوير التكنولوجي المتسارع أساسـاً   
في البدء ببرامج شاملة للتطوير والتحديث       مر الذي ال يدع مجاالً للتردد      األ ،تقنيات عالية التقدم والتفوق   

، إن )2000،مـدكور (تضمن لمؤسسات التعليم العربية القدرة على تجاوز مشاكلها ونقاط الضعف فيها          
قتصر على المؤسسات والمنظمات التي تهدف للربح المادي فقط، بل          تعد  ت لم   اتها وتطبيق إعادة الهندسة 

 المؤسسات والمرافق العامة لتحقيق جودة مخرجاتها ال تقل عن رغبة تلك المؤسسات الهادفة              إن رغبة 
 إذ أن تحقيق األهداف بصورة جيدة ومرضية هو في حد ذاته نجاح ،المعاهد والجامعات  خاصة،للربح

، فهي إعادة تصميم للعمليات الرئيسية لتحقيق تحـسين سـريع           )2002مصطفى،(ومفخرة لمن قام به     
حاسم في األداء دون تقيد بأي افتراضات أو مسلمات قائمة في الوضع الحالي، وهكذا يمكن أن يشمل                 و

، )1999مـصطفي، (التحسين خفض مراحل ووقت وتكلفة العمليات وزيادة عائدها أو قيمتها المضافة            
لتعامـل مـع    فإعادة الهندسة تمثل تغييرا ثوريا في عمليات األعمال، وهذا هو المنهج األكثر فعاليـة ل              

 المديرون واالتحادات المهنية والعاملون يدركون فقط إن        أقد بد فالتغييرات الهائلة التي يمر بها العالم،       
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 التغيير فقط، كما أن التحول أو التغيير ليس سهال، إال أن النتائج بينت أن علىالمستقبل لهؤالء القادرين 
 التطـوير  فعملية). 2004كيالدا،(، والقوة لتحقيقه التعيير ممكن إذا كان لدي الناس الرغبة، والمعرفة

 عمليـة  فـإن  وعليه .المنظمات في جميع العليا اإلدارة وخاصة والقادة، المسئولين محور اهتمام تعتبر

 البقاء على قادرة تكون وأن كل جديد، مع المنظمات حتى تتماشى وقائمة، مستمرة تكون أن يجب التطوير

إن  . اإلبـداع  على اإلنسان قدرة على واضح دليل المنظمات أصبحت ولقد ،بيئة متحركة ظل في وتنافس
 ومنظم واعي يستخدمها بشكل التي األداة فهي المتقدم، المجتمع لحاجة المباشرة اإلجابة هي المنظمات هذه

 .)2002السالم،(معينة  بيئة حدود ضمن مشتركة أهداف تحقيق أجل من
  

  :مفهوم إعادة الهندسة :أوال

 أمثلـة هـذه     ومـن  ،هندسةالاستخدمت العديد من الدراسات مسميات مختلفة لمفهوم إعادة          لقد
 تجديد وابتكار، إعادة هيكلة العملية،  إعادة الهندسة التنظيمية،إعادة التصميم الجذري للعملية: المسميات

 تتعلق عادة الهندسة، فإ)2002،لوينثال(اإلدارة إعادة هندسة اإلجراءات اإلدارية، إعادة هندسة ، العملية

 ما ظل في شكلها سيكون فكيف جديد، من المنظمة هذه تأسيس بإعادة سأقوم كنت إذا: التالي السؤال بطرح

 العمـل  ترك تعني المنظمة إعادة هندسة  أنأي الحالية؟ التقنية الوسائل ظل وفي معلومات من اآلن لدي

 وابتكـار  البدايـة  نقطة إلى العودة يتطلب الذي راألم تماما، جديديء ش نحو واالنطالق القديمة بالطرق

 فإعادة الهندسة تعني تغيير ثوري قي طريقة تفكير التنظيم، )2006،الحمادي( العمل ألداء أفضل أساليب
وبالتالي في أداء األشياء، وبصورة أكثر تحديدا، فانه يشمل تغيير عمليات، هياكل تنظيمية، باإلضـافة               

، وتكون إعادة الهندسة مرادفا لالبتكار، وهي أكثر من تلقائيـة، أو حوسـبة               نمط اإلدارة وسلوكها   إلى
حيث يعتبر مفهوم إعادة الهندسة من ضمن المفـاهيم التطويريـة           ). 2004كيالدا،(مليات الموجودة   الع

 التغييـر ومخاطبـة     إلىنظرا لكونه يستخدم التقنية في التنفيذ، وهو احد األساليب اإلدارية التي تدعو             
 التطوير، مداخل أحد الهندسة إعادة مفهوم ويعتبربل لتحقيق نقالت نوعية في األداء، شراف المستقواست

 القيمة المضافة، وذات اإلستراتيجية اإلدارية للعمليات السريع والجذري التصميم إعادة ىيركز عل وهو

 بصورة المنظمة في نتاجيةوزيادة اإل األداء تحسين بهدف التنظيمية، والسياسات، والهياكل للنظم، وكذلك

  ).2000القريوتي،(ملحوظة 

 Empowermentويرتكز مدخل إعادة الهندسة على عده مفاهيم أساسية تتبلور في التمكـين             
فالفكرة اإلسـتراتيجية إلعـادة   ). 2002أحمد، (Co operation والتعاون  Team workوفرق العمل

  .)7(كما في الشكل رقم  )1999المدهون،(الهندسة ذكرها 
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  فكرة إستراتيجية إعادة الهندسة): 7(شكل رقم 
 )1999المدهون،: (المصدر

  ):Re–Engineering(تعريف إعادة الهندسة  :اًنيثا

 على يد الباحث مايكل هامر في مقالته التي نشرت          )1990(ظهر مفهوم إعادة الهندسة في عام       
ريع في األوساط األكاديمية وفي قطـاعي   ثم انتشر بشكل سHarvard Business Reviewفي مجلة 

األعمال والحكومة، إذ يعرفها هامر بأنها إعادة التفكير المبدئي واألساسي وإعادة تـصميم العمليـات               
في معايير األداء ) تدريجية(اإلدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية 

بأنها ) 2000،السلطان( وعرفها ،)1996هامر وشامبي،(السرعة خدمة والحاسمة مثل الكلفة والجودة وال
وسيلة إدارية منهجية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد على إعادة هيكلـة وتـصميم                 
العمليات األساسية بهدف تحقيق تطوير جوهري وطموح في أداء المنظمـات يـضمن سـرعة األداء                

دراسة وفحص تدفق عمليات التـشغيل        بأنها )2002،رفاعي(عرفها  و. وتخفيض التكلفة وجودة المنتج   
 بغرض إعادة تصميمها، وذلك بهدف التبـسيط وتخفـيض التكلفـة            بهاالرئيسية والمعلومات الخاصة    

فيعرفها بأنها االنتباه الحاد والحذر في الفجـوة        ) 1999اللوزي،(، أما   وتحسين الجودة وتحقيق المرونة   
ت القائمة فيما يتعلق بمستويات األداء واإلنتاج من خالل العمل علـى تطـوير              التنظيمية بين التنظيما  

  .وتحديث أساليب العمل بشكل يساعد على إحداث طفرة في األداء خالل فترة زمنية قصيرة

إعادة تصميم عمليات المنظمة ذات القيمة المضافة وذلك        على إنها    )2008،خليل( كما عرفها   
ت مجزأة وموزعة على وظائف مختلفة معزولة عن بعضها البعض يجمع           من خالل تحويلها من عمليا    

الوضع القادم 

للمنظمة بحيث 

  يؤدي إلى

إعادة الهندسة 

عبارة عن 

  إعادة تفكير

  

  تغيير سريع

غيير جذري ت
في عمل 

 المنظمة

زيادة الفعالية 
التنظيمية وتحسين 

  خدمة المواطن
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بحيث يؤدى كل فريـق عمليـة     ،  بينها هيكل تنظيمي رأسي إلى عمليات كاملة موزعة على فرق عمل          
يجمع بينها هيكل تنظيمي شبكي، مع إجراء التعديالت المالئمة في كل من النظم اإلدارية والثقافة ، كاملة

 التغييـر    فعرفها على إنهـا    )2004كيالدا،( أما   ،غرض تعظيم القيمة المقدمة للعميل    التنظيمية، وذلك ب  
 نها بأ)Chan & Bradley,1995( وعرفهاً . واالختراقالثوري لطريقة التفكير، وهو مرادف لالبتكار،

 )Touche,1995( كما عرفهـا     .قصير نسبيا  منهج لتحقيق تطوير جذري في أداء الشركات في وقت        
لة تستند إلى عدد من المعارف يتم استخدامها إلحداث تغييرات جوهرية داخل التنظيم بهـدف     وسيبأنها  

أو كمـا عرفهـا     . وتنمــية أســهمها    األساسي والجذري لتطوير األداء التنظيمي للـشركة       التغيير
)1994,Smith(   اإلسـتراتيجية ذات القيمـة      إعادة التصميم الجذري والسريع للعمليات اإلدارية      بأنها

مؤثرة من األهـداف   والبنية المدعمة لتلك العمليات بهدف تحقيق طموحات  المضافة والنظم والسياسات  
تحليل وتصميم تدفق األعمال واإلجراءات  فعرفها بأنها )Davenport & Short,1990(أما . التنظيمية

ـ ) Paul & Cespedes,1995 (وكذلك. وبين المنظمات في المنظمة ن مـنهج  فيعرفها بأنها عبارة ع
بأنهـا  ) Parker,1993(ويعرفها  . لتحقيق التطوير الجذري في أداء المنظمات وفي وقت قصير نسبياً         

استخدام األدوات والوسائل في إطار االستفادة من التكنولوجيا الحديثة إلحداث أفضل توليفة ممكنة لهذه              
 .جل تلبية احتياجات الزبائن   األدوات والوسائل وصوالً إلى التغير الجذري في جميع أجزاء المنظمة أل          

إلعـادة    في ضوء التعريفات السابقة يتبنى الباحث التعريـف اإلجرائـي  :التعريف اإلجرائي للباحث 
 القديمة اإلجراءاتالتخلي التام عن  وواإلدارية الهندسة وهي إحداث تغيير جذري في العمليات التنظيمية

 األكاديمية واإلدارية من خـالل االسـتخدام        لخدماتوالتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية تقديم ا       
نظم دعم القرار وبشكل امثل وذلك لتحقيق تحسينات وطفرات جوهرية في الجودة واألداء،             لاالبتكاري  

  . الممكنةسرعةبالو  خدمة،أفضل جودة، وبأعلى
  

  :هندسةال ات إعادةمميز وخصائص :ثالثا

  :التي تميز إعادة الهندسة أهمها عدداً من الخصائص (Angus et.al, 1996)حدد 

 .إعادة التصميم الجذري للعمليات اإلدارية  .1

 .االستخدام الضروري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمقوم ومساعد في مشروع إعادة الهندسة .2

 .التركيز على تحقيق األهداف والنتائج اإلستراتيجية .3
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  :فهي كالتالي) 2008،خليل(دها  كما أورهندسةال عادةإل أهم الخصائص المميزةأما 

 .هندسة هي البداية من نقطة الصفر بمعنى التغيير الجذريال إعادة .1

 .هندسة تختلف اختالفاً أساسياً عن أساليب التطوير اإلداري التقليديةال إعادة .2

 .هندسة تركز على العمالء وعلى العمليات اإلدارية ال على األنشطةال إعادة .3

 . االستخدام الضروري والملح ألنظمة وتقنية المعلوماتهندسة تركز علىال إعادة .4

  تعريـف   عليهـا  يرتكـز والتـي   هندسة  ال إلعادةالمميزة   ركائز وال  أهم الخصائص  يتضح لنا 
)1993,Hammer & Champy( وأكدها أيضا )،أربعة ركائز أساسية وهى)6200الحمادي :  

 ثوابـت  أو راسخة افتراضات أي دون من تبدأ إعادة الهندسة  إن :)Fundamental (أساسي .1

 ينبغي ما على وتركز كائن هو ما تتجاهل بل جازمة، قواعد أو مفاهيم على تعتمد ال أنها كما مسبقة،

 فإعادة الهندسة يرفض كل األساليب والممارسات التقليدية المتبعة في أداء العملية الحالية، ،يكون أن
 .ويبحث عن أساليب جديدة ومبتكرة ألدائها

 حلول جذرية لمشاكل العمـل ال حلـول سـطحية          إلىإعادة الهندسة تسعى     :)Radical (جذري .2
 .ومؤقتة

 تحقيـق  إلى تهدف بل والشكلية، النسبية بالتحسينات تتعلق ال  إعادة الهندسة:)Dramatic (فائق .3

تسعى إلى إحداث تحسينات ضخمة في معدالت األداء ، فهي األداء معدالت في وفائقة هائلة طفرات
 نتائج هائلة من التحـسين   إلى ، مما يؤدي  سرعة إنجاز العمل  ،  الخدمة،   الجودة ،التكلفة :مة مثل الها

 .في مقاييس األداء المختلفة وال تكتفي بالتحسين الطفيف لألداء

المهام  تتميز إعادة الهندسة بتركيزها على العمليات وليس اإلدارات أو         :)Processes(العمليات   .4
، م جديد ومبتكر يمكن من خالله تحقيق التحسينات الجذرية المطلوبـة          فقط، من خالل وضع تصمي    

 مرة العملية إنجاز أصحابها يحاول حيث تجزئة، دون متكامل ككل العملية على تركز فإعادة الهندسة

 .واحدة
 

 ):Business Process( العملية اإلداريةمفهوم 

تعمل معاً لتحويل المدخالت إلـى   ل مجموعة متناغمة ومتناسقة من األنشطـة التي تم تصميمها       
وإلضافة قيمة وتحقيـق نتـائج       األسواق تحقيق متطلبات ورغبات العمالء أو     مخرجات محددة بهدف  

 مجموعة األنشطة التي تستوعب واحداً أو أكثـر مـن          أو هي    .)Davenport,1993 (إدارية مرغوبة 
  .Hammer & Champy),1993 (المدخالت لتقديم منتج ذو قيمـة للعمالء
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  :إعادة هندستها بعد العمل نظم وأساليب بين المشتركة الخصائص :اًرابع

 أهم الخصائص المشركة بين     )2001نجم،( و )2006الحمادي،( و )2006رفاعي،(ذكر كل من    
  :نظم وأساليب العمل بعد إعادة هندستها على النحو التالي

 .واحدة فةوظي في وظائف عدة أي دمج واحدة، وظيفة في وظائف عدة تكامل .1

 .مضافة قيمة ذات ليست األعمال التي لتجنب ممكن، حد أدنى إلى اإلصالح أعمال تخفيض .2

 للعمـل،  المتتاليـة  الخطـوات  ترتيب أسلوب عن بالتخلي طبيعية بصورة العملية أداء خطوات تتم .3

 لعمـل لخطوط ا المنطقي البديل هو للعمل الطبيعي العملية نفسها، والتدفق لطبيعة وإخضاع الترتيب

 .العمل إنجاز تأخير شئ سوى في تفيد ال والتي المصطنعة

 .متعددة أوجه ذات العمليات .4

 الهندسة على إعادة القائم اختيار يجب حيث وأهمية، حساسية األكثر للمواقع الهندسة إعادة إجراء يتم .5

 .سريعا عائدا تحقيق على قادرا يكون بحيث

 وجـدواها  فعاليتهـا  حـدود  في الرقابية الضوابط ستخدمت بحيث والرقابة، االختبار أعمال تخفيض .6

الـصارمة   الرقابيـة  الخطوات استبدال خالل من توازنًا أكثر أسلوب مراقبة إتباعباالقتصادية فقط، 
  .المؤجلة أو الرقابة الكلية بأساليب

 فسه،بن المناسب القرار التخاذ الموظف يد في اآلن أصبح األمر  بحيثالقرارات يتخذون الموظفون .7

اتخاذ  أصبح السابق، في كان كما الفعلي العمل عن القرارات اتخاذ عملية من فصل بدال فإنه وبالتالي
 المـديرين  على الدور حكرا هذا كان أن بعد بأنفسهم، الموظفون به يقوم العمل، من جزءا القرارات

 .فقط

 الكافية الصالحيات إعطاء االختصاصات، مع متعدد ومتداخل يكون العمل الذي فرق أسلوب استخدام .8

 تكون أوسع بمشاركة وتسمح من جهة األقسام جميع تضمن مشاركة ذاتيا، مدارة فرق لتحويلها إلى

 البـشرية،  للمـوارد  متوافقـة  مشاركة تتطلبوجهة أخرى،  من التغيير مقاومة من للحد ضرورية

 .وتكنولوجيا المعلومات

 وتتمكن المؤسسات المعلومات، تكنولوجيا باستخدام ذلكو األعمال، في والالمركزية المركزية تكامل .9

 تـساعد  عملياتها، حيث في والالمركزية المركزية مميزات بين الجمع من إعادة الهندسة تطبق التي

 تمكـن  الوقت نفس مستقلة، وفي بصورة العمل من اإلدارات تمكين على المتطورة المعلومات تقنية

 اتصاالت بشبكة اإلدارات تلك ربط جميع طريق عن المركزية امزاي من االستفادة من ككل المؤسسة

 .واحدة
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  :هندسةال إعادةمبادئ وأسس  :اًخامس

 وفقا  عند تطبيق إعادة الهندسة    مبادئ ألداء العمل  بإعادة صياغة األسس وال   ) 2008،خليل(قام  
 : النحو التاليعلىلمفهوم هامر 

  .ى المهام وليس النتائجدمج عدة وظائف في وظيفة واحدة من خالل النظر إل .1
 .إنجاز العمل في مكانه وعدم االنتقال من مكان آلخر .2

 .الجمع بين المركزية والالمركزية .3

 .تقليل الحاجة إلى مطابقة المعلومات .4

 .تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها من خالل التدفق الطبيعي للعمل .5

 .الحصول على المعلومات من مصادرها .6

  .راجعة واالكتفاء بالرقابة اليومية المستمرة على رأس العملخفض مستويات الرقابة والم .7
 

  :إعادة الهندسة عليها تقوم التي المبادئ) 2001عقيلي،(وذكر 

 وذلك من وخطواتها مراحلها بكامل جديد من الواحدة العملية تصميم إعادة على إعادة الهندسة تقوم .1

  .نهايتها وحتى بدايتها
 .عملية استخداماتها في الالمركزية وتبني الحديثة )معلومات نظام( المعلومات تقنية أساس على تقوم .2

 .واحدة مهمة في المتكاملة الفرعية المهام دمج إلى إعادة الهندسة تسعى .3

 .العمليات إعادة هندسة بعد بكفاءة مهامهم ألداء الكافية السلطة الموظفين تفويض .4

 .اتالعملي وخطوات مراحل تنفيذ في الكافية المرونة توفير .5

 .عمل من أكثر تؤدي أن بمكنها بشكل الواحدة العملية تصميم .6

 .األداء في السرعة لتوفير والمراجعة التدقيق ت مرا عدد تقليل .7
  

  :همية وفوائد تطبيق إعادة الهندسةأ :اًسادس

على المنظمات ذات الوضع المتدهور والتي تدنى مستواها وكثرت شكاوى إعادة الهندسة تطبق 
 والمنظمات التي لم تصل إلى حد التدهور ولكن أداءها يوحي ببلوغ حالة من التدهور في                ،العمالء منها 

 والمنظمات التي بلغت قمة التفوق والنجاح وذلك ليس بدافع الخوف من السقوط ولكن       ،المستقبل القريب 
ثيرة تعـود    فإن تطبيق إعادة الهندسة يحقق فوائد ك       ،بدافع الطموح وتوسيع الفجوة بينها وبين منافسيها      

على التنظيم بكفاءة وفعالية عالية وبشكل يحافظ على بقاء واستمرار التنظيمات اإلدارية في مواجهـه               
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التحديات الجديدة، ومن خالل ما ذكره كل من مايكل هامر وجيمس تشامبي، يمكن استخالص العديـد                
  :)1999اللوزي،(االيجابية التالية من فوائد والعوائد 

عمال ذات التخصصات الواحدة، بشكل يؤدي إلى تـوفير الوقـت المـستغرق،             البد من تجميع األ    .1
وتوفير التكاليف، وتجنب اإلرباك والفوضى في تقديم األعمال، حيث تتحول وحدات العمل في ظل              

 .هذا المفهوم من إدارات متخصصة وظيفية إلى فرق عمليات

رق العمل المتخصصة فـي أداء      تتحول الوظائف من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة، بعد تكوين ف           .2
 .األعمال في أماكن محددة وواضحة وسهلة الوصول وبسيطة اإلجراءات

تساعد إعادة الهندسة على إعطاء األفراد العاملين استقاللية أكثر أثناء تأديتهم ألعمالهم بـدال مـن                 .3
 .الرقابة المستمرة

ر من االعتماد على التدريب كما هـو     تساعد إعادة الهندسة على اعتماد التعليم لزيادة المهارات أكث         .4
 .متبع في التنظيمات التقليدية

 .يتحول التركيز في معايير األداء والمكافآت من األنشطة إلى النتائج .5

 .تتحول معايير الترقية من األداء إلى المقدرة .6

 .العمل على تغيير الثقافة التنظيمية السائدة .7

 .يتحول التنظيم من هرمي إلى أفقي .8

 .ئولون في ظل هذا المفهوم من مراقبين إلى قياديينيتحول المس .9

 .يتحول المديرين من مشرفين إلى موجهين .10
  

  : بان تطبيق إعادة الهندسة له الكثير من الفوائد وهى كالتالي)2002اللوزي،(ذكر 

 التخصصات الواحدة ذات األعمال تجميع من البد وهنا واحدة، وظيفة في المتخصصة الوظائف دمج .1

 .األعمال وتنظيمها وتنسيق التكاليف وتخفيض الوقت توفير عليه يترتب بشكل احدو مكان في

 بين أعضاء مشتركة مسؤولية عليها يترتب بحيث مركبة أعمال إلى بسيطة مهام من األعمال تتحول .2

 .العمل فريق

  وتأسـيس المبادرة على القادرين األفراد تشغيل يتم حيث المهام، أداء في األفراد استقاللية من تزيد .3

 .واالبتكار واإلبداع العمل قواعد

 .وتوسع مداركهم األفراد وقدرات مهارات لتنمية وذلك التدريب، إلى إضافة التعليم على التشجيع .4

 .جماعي وبشكل النهائية النتائج على بناء عملهم نتاج وتقسيم األفراد مكافأة تتم .5
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بالعمالء  واالهتمام الجيد األداء يصبح بحيث دة،السائ التنظيمية الثقافة تغيير على إعادة الهندسة تعمل .6
 .العاملين أولويات من هو

 .المديرين على العملية هذه قصر دون القرارات اتخاذ على العاملين تساعد .7

 وقت واحد، في الخطوات من العديد إنجاز إلى يؤدي األمر وهذا طبيعتها حسب العمل خطوات تنفيذ .8

  .العمل خطوات بين الوقت تقليل إلى إضافة
  

  :ة الهندسةأهداف إعاد :اًسابع

نظمات لتتناسب   إحداث تغييرات جذرية في أساليب وطرق العمل بالم        إلى الهندسة   إعادةتسعي  
 تحقيقـه ليقـوم     إلى الهندسة   إعادةكما تسعى    .عصر السرعة والثورة التكنولوجية    مع إيقاع ومتطلبات  

  .إليهايقة الصحيحة التي يريدها العميل ويتطلع العاملين بأداء األعمال الصحيحة والمفيدة وبالطر

  . إحداث طفرة في األداء:عادة الهندسةفالهدف الرئيسي إل

  :وهي) 2002مصطفى،(ما ذكره  وفقا لعديد من األهداففإعادة الهندسة تهدف إلى تحقيق ال

  .تحسين العمليات غير الفعالة، تحسين الوضع الحالي في السوق .1
  المتغيرات والقوى العالميةتحسين األداء لمواجهة  .2
  .إحداث تغيير جذري وسريع في منظمات األعمال .3

  :التي وهي على النحو )2008،خليل ( كما وضحها التاليةلألغراض تأتيهندسة ال إعادة أن كما

 أسلوب وأدوات العمل والنتائج مـن خـالل         فيتغير ويتمثل ذلك    :تحقيق تغيير جذري في األداء     .1
  .به وفق احتياجات العمالء وأهداف المنظمة م العمل والقيامتمكين العاملين من تصمي

 متحديـد احتياجـاته    توجيه المنظمة إلى التركيز على العمالء من خـالل           :التركيز على العمالء   .2
  ضهذا الغروالعمل على تحقيق رغباتهم بحيث تم إعادة بناء العمليات لتحقيق 

 عالية من خالل توفير المعلومـات المطلوبـة         القيام بأعمالها بسرعة    تمكين المنظمة من   :السرعة .3
  . عملية الحصول عليهالالقرارات وتسهيالتخاذ 

  .ءورغبات العمال تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لتتناسب مع احتياجات :الجودة .4
القيمـة   من خالل إلغاء العمليات الغير ضرورية والتركيز على العمليـات ذات             :تخفيض التكلفة  .5

  .ةافالمض
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 مساعدة المنظمة في التفوق على المنظمات المنافسة التي قد ال يـصعب             :التفوق على المنافسين   .6
 مهما  يصعب التفوق عليهم، فقد يتعذر تقليدهم أو تختفي الدافعية للتغيير لذلك كان            اللحاق بهم ولكن  

اسـتغالل   ين ميزة تنافسية مثل ضغط التكاليف مع زيادة قيمة المنتج وذلك من خالل تحـس              تحقيق
  .الموارد المتاحة وترشيد العمليات والبيع بشروط أفضل

  

  :متطلبات تطبيق إعادة الهندسة :اًثامن

جح إلعادة الهندسـة وضـحها       متطلبات لضمان تطبيق نا    إلىإن تطبيق إعادة الهندسة يحتاج      
  :وهي كالتالي )1999،اللوزي(و) 2008الحربي،(

 قد طبقت إدارة الجودة الشاملة كمتطلب أساسي لتطبيـق    من األفضل أن تكون المؤسسة أو الشركة       .1
  .إعادة الهندسة

أن تكون هناك حاجة ملحة وقناعة تامة من قبل اإلدارة ألعمال إعادة الهندسة، فعند عـدم تحقيـق        .2
  . حاجة ملحة ألعمال إعادة الهندسةطفرات في األداء من خالل تبني إدارة الجودة تصبح هناك

عمليات وليس اإلدارات، ألن ما يهم العميل هو نوع الخدمة أو السلعة وليس ضرورة التركيز على ال .3
  .اإلدارات ذات الصلة بإنتاجها

ة عالية من االسـتقاللية      نوعية وتركيبة فرق العمل التي تقوم باألداء وإعطائها درج         ىالتركيز عل  .4
 .والمرونة

  .المفهوم والفوائد التي تعود عليهممحاولة التقليل من مقاومة العاملين وذلك بتوعيتهم بأهمية هذا  .5
 .ضرورة دعم اإلدارة العليا .6

 .بداع كنهج في العمليات التنظيميةالتركيز على االبتكار واإل .7

  .التخلص من أساليب العمل القديمة واستبدالها بجديدة .8
ضرورة التخطيط العلمي إلنجاح تطبيق إعادة الهندسة ودراسة البيئة التنظيمية للتعرف على كـل               .9

 .متغيراتال
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  :مستويات إعادة الهندسة :اًتاسع

 Work Processيستخدم المؤلفون والتنظيمات مصطلحات إعـادة هندسـة عمليـة العمـل     

Reengineering وإعادة هندسة عملية األعمال  ،Business Process Reengineering وإعادة ،
ـ  Business Reengineeringهندسة األعمال فـي هـذه المـصطلحات    ط  كمترادفات، وبسبب الخل

قترح مستويات مختلفة إلعادة الهندسة، حيث تتناول إعادة هندسة عملية العمل           والتعبيرات فإن الباحث ي   
Work Process Reengineering (WPR)  أي عملية في الشركة تصف تتابع النشطة التي تتحقق 

 Business Process Reengineeringمن خالل وظيفة رئيسية، وتهتم إعادة هندسة عملية األعمال 

(BPR)               بعملية الشركة كلها، فتصف تتابع أنشطة الشركة المباشرة، أو غير المباشرة، وتتكون عملية 
 Businessاألعمال من كل عمليات العمل في الشركة، وتـذهب عمليـة إعـادة هندسـة األعمـال      

Reengineering (BR)عملية إعادة هندسة عملية األعمال  ابعد من (BPR)   فتتعامل مع كل أوجه
تشغيل األعمال وتشمل نمط اإلدارة والهياكل التنظيمية، وفلسفة األعمال، وإستراتيجيتها، وإدارة األفراد، 
ونظم المعلومات، وإستراتيجية األعمال الشاملة، وبذلك تكون إعادة هندسة عملية األعمال احد أوجـه              

 مرادفـا إلعـادة   Total Reengineering (TR)ة هندسة األعمال فقط، وتكون إعادة الهندسة الشامل
 هذا يكمن الفرق بين إعادة هندسة األعمـال وإعـادة           علىهندسة األعمال الموجهة للجودة الشاملة، و     

الهندسة الشاملة في أنة في المصطلح األخير تكون أنشطة إعادة الهندسة مرتبطة نظاميـا، ومباشـرة،            
  ).2004كيالدا،(املة لشوبوضوح بتحقيق الهدف الثالثي للجودة ا

  

  :هندسةال إعادة خطوات  ومراحل :عاشرا

  : النحو التاليعلىوهى  مراحل متعددة إلعادة الهندسة )2003،تشامبي (ذكر

 هندسةالالتنظيم إلعادة  وهندسةال ةدااتخاذ القرار بإع في هذه المرحلة يتم    :هندسةال إلعادة   اإلعداد .1
  .الرسالة والرؤية المستقبليةتحديد  وهندسةالالتدريب على إعادة و

مستوى الخلل في   :  اإلدارية طبقا للمعايير التالية    ة حيث يتم اختيار العملي    :اختيار العملية اإلدارية   .2
  .إمكانية التطبيق، مستوى أهمية العملية، العملية

 (Coordinator) يوجد للفريق مدير أو رئيس بل منسق         ال :هندسةالتشكيل فريق العمل إلعادة      .3
ال يعتمـد   ، و  على أعمال الفريق داخلية وليست خارجية      الرقابة ، كما أن     (Leader)قائد فريق    أو
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 والحـوار والعـصف     النقاشالفريق على التصويت التخاذ قراراته النهائية بل يلجأ األعضاء إلى           
 . أن ال يكون أعضاء الفريق من إدارة واحدةيستحسن، الذهني ليتم التوصل إلى قرار جماعي

 تحليل المخرجات النشاط األول لفريق العمل حيث يبدأ بتحديد العمـالء            يمثل : المخرجات تحليل .4
  . والخارجيين وتحديد احتياجاتهمالداخليين

، تقسيم األنشطة إلى عمـل وإهـدار       يتم تحليل وإعادة الهندسة حيث يتم        :هندسةالتحليل وإعادة    .5
بناء العملية اإلداريـة    ، و ) وغير المهمة  تحديد النشاطات المهمة  (رسم خريطة إلجراءات العملية     و

 .الجديدة
 

  :خطوات عدة من إعادة الهندسة عملية وتتكون

مـن   عنـه  المعلومـات  وجمـع  الحـالي  العمل بأداء لألمام العمل إدارة من البد :األولى الخطوة .1
للبيانـات،   الخاصـة  والنماذج اإلجراء، من جزء وهي والخطوات كاإلجراءات، الفنية الموضوعات

 في الوقت مهمة قياس ومسألة .المعلوماتية والنظم المكتبية، اآللية األجهزة جميع تشمل وهي واألدوات

 . السابقة العمليات تلك

 كل إدارة ومستوى وأقسام إدارات من تنظيمي كهيكل وتفصيلها التنظيمية  المواضيع :الثانية الخطوة .2

 صحتها على األقسام راءمد قبل من واعتمادها وتدوينها ورسمها العمليات قسم

على نقاط  والتعرف العملية هذه من المستفيدين اإلداريين بعض آراء ذلك بعد  يؤخذ:الثالثة الخطوة .3
 .السلبية النقاط جميع وتدوين الحالية واإلجراءات اإلداري األداء على المؤثرة الضعف

 هنالك عدة يكون أن األفضل ومن بديل لكل تصميم ووضع البدائل تحديد فيها  يتم:الرابعة الخطوة .4

 .البدائل بين قائمة األفضلية البدائل بين القياس عملية إلعطاء وذلك بدائل

 يخالف الهدف ال البديل وأن بديل كل في مهمة نقاط توفر من والبد البديل  اختبار:الخامسة الخطوة .5

 المدة إطالة التكلفة أو رفع مثل اإلدارية العمليات إحدى على تأثير له يكون وال خياليا يكون وال لإلدارة

 إرضـاء  اجل اإلمكان من قدر اإلدارية العملية في الحديثة التقنية إدخال بالبديل، العمل عند الزمنية

 . العميل

 فريق العمل وتدريب العمل بتوثيق المعنية اإلدارة تقوم للبديل االختيار عملية  بعد:السادسة الخطوة .6

 حيث المواقع من اإلداري وتعديل لإلجراءات، المتخذة واألساليب عملياتلل إعادة هندسة بعملية للبدء

 نظـام  اإلدارية، ووضع العمليات لسير المستخدمة النماذج ودمج وتقليص وتحديث البشرية، والقوى

  المتكاملة الحاسوبية والبرامج اآللية لألنظمة متكامل
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 عمل خاص فريق وتكليف البديل لتفعيل يةزمن مدة وتحديد الفعلي التطبيق  عملية:السابعة الخطوة .7

 بسبب التطبيـق  تحدث التي مالية أو إدارية كانت سواء والعوائق المشكالت وتحديد التطبيق لمراقبة

أو  الحكومية المؤسسات على أن إلى عرضه تم ما تلخيص نستطيع فإننا إعادة الهندسة، وعليه لعملية
 من مستمرة بصفة دورية )الفقري العمود( اإلدارية ءاتاإلجرا وتقييم مراجعة على تعمل أن الخاصة

 2007).الثنيان،(فعالية وكفاءة  بكل العامة وأهدافها رسالتها تحقيق أجل
  

  :كاآلتي مراحل إعادة الهندسة إلى أربعة مراحل أساسية (Hall & et al, 1993)قسم كما 

 وآلية تتابعها مع تحديد ابـرز       اتواإلجراء مجموعة من العمليات     إلى أي تحليل المنظمة     :التحليل .1
 .العمليات المهمة والجوهرية

 العمل وتصميمها على نحـو  إجراءات ترتيب إعادة من خالل : سليم أساسإعادة التصميم على     .2
 . صورةبأفضليفي بمتطلبات الزبائن 

ملين  العا لألفراد النفسي   اإلعداد ويتضمن تهيئة المستلزمات الضرورية من خالل        :اإلعداد للتغيير  .3
 .وتوفير المستلزمات المادية

 الحاضرة وتحديد موعد    اإلجراءات والتصاميم الجديدة بدالً من      اإلجراءات وهو إحالل    :االستبدال .4
 .التنفيذ
  

  :هندسة بالصيغة اآلتيةال مراحل إعادة (Russell & Toylor, 1998) وقسم

 المطلوب انجازها مع    األهداف يتم في هذه المرحلة تحديد       : العملية ومواصفاتها  أداءوضع أهداف    .1
 العملية ، إذ تتضمن هذه المرحلة مجموعة مـن المهـام            أداءوضع شروط ومواصفات عن كيفية      

 :تتمثل باآلتي

A. جمع البيانات الخاصة بمتطلبات الزبائن ونوعية المنتجات التي يحتاجونها. 

B. مال بشكل خاصتحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة بشكل عام ولمشروع إعادة هندسة األع. 

C.  ناجحةأخرىالمقارنة المرجعية مع منظمات .  
 تتم مناقشة هذه الخريطة باالعتماد على مصدرين أساسـيين وهمـا            :مناقشة خريطة تدفق العمل    .2

 التي يطرحها فريق إعادة     اإلبداعية األفكار العمل ، فضالً عن      إجراءات لتصميم   األساسيةالمبادئ  
 . العمل المختلفةأنشطةو إجراءاتهندسة األعمال لتطوير 
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 بعد ما تم األفضل تبرز في هذه المرحلة عملية اختيار الخريطة         :بناء خريطة تدفق العمل المفضلة     .3
 مـع   لألداء األساسي تكون هذه الخارطة مطابقة للمقياس       أنمن مناقشات في المرحلة السابقة على       

 .توافر عنصر المصداقية

 من خالل وضع التصميم المختار تحـت الرقابـة          :الجديد دراسة تجريبية ميدانية للتصميم      إجراء .4
ولفترة زمنية محددة لبيان مدى نجاحه ومحاولة تصحيح أي انحراف قـد يظهـر عنـد التطبيـق                 

 .التجريبي

 . الجديدة بعد ثبات نجاحها في المرحلة السابقةلإلجراءاتالقيام بعملية التنفيذ الكامل  .5
  

 :)ةإعادة الهندس (ءالبنا إعادة عملية تتم كيف : عشرحادي

  :اآلتي يتضمن )2005والسيد، الحناوي( كما ذكره البناء إلعادة العام اإلطار إن

اختفـاء   عمل وبالتـالي  لمجموعة أو واحد لشخص وتخصيصها واحدة عملية في عمليات عدة دمج .1
 . التجمع خطوط

 .القرار باتخاذ أنفسهم يقومون العاملين إن بل القرار واتخاذ العمل بين الفصل عدم .2

 تتم عمليات أن خط مستقيم يمكن صورة في تتم أن بالضرورة وليس لها الطبيعي بالتتابع العمليات تتم .3

 .السابقة العمليات جميع انتظار النتهاء ودون البعض بعضها مع بالتوازي معينة

 هذا وليس السوقية المختلفة، القطاعات متطلبات مواجهة يمكن بحيث عدة أشكال الواحدة للعملية يمكن .4

 التخـصص  تميـز  كانت والتي الجديدة وفورات الحجم الكبير العمليات في يتوافر أن يجب بل فقط

 . العمل وتقسيم

حـول   تدور التقليدية والتي التنظيمات في الحال بعكس ومنطقية مناسبة األكثر المكان في العمل تنفيذ .5
 .المتخصصين

 العملية إن حيث التنظيمات التقليدية بها تتميز والتي ةوالرقاب والتفتيش والمراجعة التوقف نقط تخفيض .6

 انتهـاء  بعـد  صورة إجمالية وتأخذ على الجودة والرقابة عمل، مجموعة أو واحد فرد خالل من تتم

 . العملية

 المختلفـة  األقسام الوظيفية أو اإلدارة بين الحالية التنظيمات ظل في تتم التسويات التي عدد تخفيض .7

 .األقسام أو هذه اإلدارات بين تتم التي للعمليات المختلفة ق األجزاءتطاب من للتأكد

 .المنظمة داخل الوحيدة االتصال نقطة البناء إعادة ظل في العملية على القائم يمثل .8

  .إعادة البناء تستخدم التي المؤسسة داخل والالمركزية المركزية مزايا بين الجمع يمكن .9
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  :ات في إعادة الهندسة المعلومادور تكنولوجي :عشرني ثا

تعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها األدوات واألساليب والطرق المستخدمة في تحويل المدخالت           
، أو هي أداة فاعلة تساعد في توفير المعلومات وإيصالها إلى المنظمات (Daft, 2001)إلى مخرجات 

تضمن األجهزة والمعدات والموارد    النجاز وتطوير العمليات اإلدارية في جميع المستويات التنظيمية وت        
تعتبر تكنولوجيا المعلومات هي األداة األساسية التي يقوم         حيث   ،)2006الطائي،(البشرية والبرمجيات   

، فالتكنولوجيا ببساطه هي أسـلوب أداء ويتـضمن         )2003الكردي،العبد،(عليها الشكل الجديد للتنظيم     
، عمالة، طرق عمل تؤلف بين التجهيزات والعمالة في         تجهيزات آلية : هيكلها مزيجا مركبا متفاعال من    

إجراءات أداء بأسلوب محدد إلنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة أو أكثـر، حيـث اعتمـدت التطـورات                   
ـ                المعلومـات   االتكنولوجية المعاصرة وستعتمد إلى حد كبيـر علـى الحاسـبات اآلليـة وتكنولوجي

 جهود المؤسسات على البالغ أثره اليوم العالم يشهده ذيال والتكنولوجي العملي ، فللتقدم)1999مصطفي،(

 عن مسئولة المؤسسات التعليمية هذه إدارة أصبحت ولذلك وأنشطتها، ومجاالتها أنواعها بمختلف التعليمية

 التعليمية للمؤسسات البيئات اإلدارية تكون أن يتطلب مما معه، والتكيف السريع والتغير التقدم هذا مواكبة

 الحالية للمرحلة واستيعابها الحديثة األنماط اإلدارية تقبل على تعمل وأن المسؤولية، من عال ىمستو على

، وفي إطار توفر هذه التقنيات أخذت األنشطة الحياتية تتحول بالتدريج مـن             )2007بدح،(والمستقبلية  
ة الجديدة في مجـال     األنشطة التقليدية إلى أنشطة الكترونية من أجل االستفادة من مميزات هذه األنشط           

تقديم الخدمات اإلدارية أو ما يطلق عليه اإلدارة اإللكترونية وما يتعلق بها من عمليات إداريـة عـن                  
طريق تقديم العمليات واإلجراءات المتعلقة بها إلكترونياً مما يترتب عليه كفاءة عمل اإلدارات خـالل               

التقنيـات فـي ظـل تطـور برمجياتهـا          تعاملها مع األفراد والمنظمات وسهولة التعامل مـع هـذه           
  ). 2005السبيعي،(

وفي هذا الصدد يمكن استشراف متغيرات متعددة أهمها أنة ستزداد الحاجـة للعمالـة الغيـر                
مباشرة ضمن الهيكل التنظيمي وتزيد نسبتها إلى نسبة العمالة المباشرة، وستظهر الحاجة إلى وظائف              

انة للتعامل مع تجهيزات أعلى تعقيدا، كما ستظهر الحاجة         مثل أخصائيو البحوث والتطوير وفنيو الصي     
إلى إعادة تصميم الوظائف من ثم إعادة تحليلها ووصفها، كما سـتظهر الحاجـة إلـى تغييـر األداء                   
بالوظائف الجديدة، كما ستظهر الحاجة لتزويد القيادات بمفهوم تمكين العـاملين أي إتاحـة الفرصـة                

ا الموقف ثم يتصرفوا دون الرجوع إلى رؤسائهم، وبناء فـرق العمـل             للقادرين والراغبين الن يقدرو   
المسئولة، من خالل اختيار واعي ومتميز لألفراد وتهيئتهم لممارسة هذا التمكين، ستغير هيكل الموارد              

وفي طرق العمل   ) اآلالت واألجهزة والمعدات  (البشرية، فمن الطبيعي أن يؤدي التغير في التجهيزات         



 52

 المنظمات التي ال تستطيع أن تغير أفكارها وتوجهاتها تجـاه تقنيـة المعلومـات             ، ف )1999مصطفي،(
تلعب تكنولوجيا المعلومـات    ، حيث   وتستثمر فيها بالشكل المطلوب لن تتمكن من إعادة هندسة عملياتها         

إمكان اسـتخدامها فـي تـوفير        منهذا  إعادة هندسة التعليم ويتضح     عمليات  دور حيوي ورئيس في     
عن ) وزارة التربية والتعليم العالي، جامعات، كليات، أقسام      (بكافة وحدات المؤسسة التعليمية     االتصال  

طريق  شبكة اتصاالت داخلية توفر قاعدة بيانات لجميع الوحدات تساعد على سرعة ودقة الحـصول                
 وكـذلك   على البيانات مما يساعد على انسيابية وتناغم األداء وسرعة اتخاذ القرارات وعدم تضاربها،            

  مترابطـة  منظومية عملياتإلنجاز  الواحد داخل المؤسسة التعليميةالعمل أجزاء بين  والترابطالتكامل
 تخيل حلـول جديـدة  ومتناغمة تقدم بالسرعة المطلوبة بما يجعلها تحوز رضاء الطالب وولى األمر، و     

ة األزمات عنـد حـدوثها      للتدريب على كيفية أدار     لم تحدث بعد    أو أزمات افتراضية   لمشكالتأبداعية  
  .واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

  

  :)1986زيد،(  استخدام تكنولوجيا المعلوماتأهمية : عشرثالث

انعكست البيئة التنافسية الدولية على تكنولوجيا المعلومات وجعلتها ضرورة تنافسية، إذ أصبح            
ـ افها هو فشل إداراتها فـي تبنـي تقن        السبب األساسي في عدم نجاح بعض المنظمات في إنجاز أهد          ة ي

 ,Segars) وهناك بعض العوامل المؤثرة في نجاح تبني تكنولوجيا المعلومات منها، معلوماتية مناسبة

A. & Grover, V. 1993) :  

  . بطل تكنولوجيا المعلوماتإيجاد .2  .الحصول على دعم اإلدارة العليا  .1
  .شاركة األعمال والتكنولوجياتطوير م .4  .تطوير تصور عن تكنولوجيا المعلومات .3

دور مهم فـي تمكـين      تلعب  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    بان  ) 2003شمي،الها(ذكرت  
  : اآلونة األخيرة لألسباب اآلتيةإعادة الهندسة من بلوغ أهدافها، إذ ازداد هذا الدور في

  .انخفاض أسعار أدوات تكنولوجيا المعلومات وكلف تطبيقها .1
 .فراد العاملين بضرورة التفاعل االيجابي معها وفي جميع مجاالت العملتزايد وعي األ .2

  .اإلمكانيات المالية المتاحة التي شجعت على استخدام تكنولوجيا المعلومات .3

 كما تبرز فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج إعادة الهندسة من خالل تحليـل              
عادة الهندسة والرسوم والبرمجيات وأدوات الحالـة وبـرامج         برنامج إعادة الهندسة وتصميم عمليات إ     



 53

الجدولة وخرائط العملية وقواعد البيانات التي تتابع رضا الزبائن وشكواهم كما يسهل البريد االلكتروني 
  .(Davenport T., 1995)االتصال والتنسيق عبر المسافات الجغرافية والتنظيمية 

  

  :في إعادة الهندسة معلوماتفشل تكنولوجيا ال أسباب : عشررابع

فشل تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت فـي    إلىير أبرز األسباب التي من الممكن أن تش      أما  
  : هي(Caldwell B., 1994)برامج إعادة الهندسة 

  .عدم قدرة نظام المعلومات القائم على التكيف مع العمل الجديد .1
 .بطئ النظام بسبب تاريخه غير المناسب .2

 .فرق عمل تكنولوجية تنسجم والحالة الجديدةعدم وجود  .3

 .ضعف أداء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مواجهة المخاطر والتعامل معها بكفاءة .4

 .النظر إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها ليست جزءاً من العمل .5

 .استخدام أنظمة المعلومات لتقديم التقارير ذات الحاجة المحدودة  .6

ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسريع بعض األعمال الفائضة عن الحاجة وتوليد ا .7
  .المعلومات غير الضرورية وجذب االنتباه إلى التفاصيل غير المهمة

من الممكن استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة والفاعلية المنظمية وذلك من حيث أنة 
 وتجاوز خطـوات المعالجـة المتكـررة        التأخيرإلداريين وتفادي حاالت    خالل التخلص من الوسطاء ا    

هذا ومن المناسب القول هنـا بـأن   . الزائدة وتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول عليها    
 لدعم ومساندة الواجبـات والمهمـات       للتكنولوجياهندسة تسعى إلى تحقيق استخدام أمثل       العملية إعادة   

هندسة التي  ال معظم جهود إعادة     أنلمنطقية بين تكنولوجيا المعلومات والمنظمة، كما       وتسهيل المواءمة ا  
تساندها تكنولوجيا المعلومات تشمل إعادة التصميم الجذري للعمليات الوظيفية التي لها األثر في النتائج              

ـ   التكنولوجيا للمنظمة مع توفر نوع من المرونة في هذه          اإلستراتيجية وفير أيـة  ، بحيث من الممكـن ت
 ، ومن هنا (Davenport, T. & Short J., 1990)معلومة في أي وقت وعن طريق أساليب مختلفة 

فان هناك ثمة تكامل بين مكونات تكنولوجيا المعلومات وإعادة الهندسة وال يتوقع أن يؤدي أي منهمـا                 
  .دوراً منفرداً في التغيير الجذري وتحقيق طفرة في األداء
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  :تقنيات التي تستخدم في إعادة الهندسةال :س عشرخام

  :بعض التقنيات التي تستخدم في برامج إعادة الهندسة كاألتي) 1995السلمي،(يتناول 

  .قواعد البيانات المشتركة والتي تعتمد لتوفير المعلومات إلى جميع األطراف المساهمة بتنفيذ العمل .1
 .لمجاالت في عملية اتخاذ القرارأنظمة دعم القرارات وتعتد هذه األنظمة بهدف توسيع ا .2

 .شبكات االتصال وتعمل على نقل المعلومات بين جميع أطراف العمل .3

 .النظم الخبيرة وهذه النظم تساعد األفراد في أداء أعمالهم وبشكل تخصصي .4

 .نظم االتصاالت الالسلكية واالنترنت لدعم التواصل بين العاملين أينما كانوا .5

  .رةتكنولوجيا الحاسوب المتطو .6

بان أهم المجاالت التـي تظهـر دور تكنولوجيـا المعلومـات            ) 2003الهاشمي،(وتؤكد  كما  
  :واالتصاالت في برنامج إعادة الهندسة هي

  .تحديد واختيار العمليات المرشحة إلعادة الهندسة  .1
 .تحديد العوامل المساعدة على إعادة هندسة العمليات .2

 .تطوير إستراتيجية العمل  .3

 .ندسة ومسار عملهامعرفة إعادة اله .4

 .تقويم أداء العمليات الحالية .5

 .تصميم نماذج جديدة للعمليات المرشحة  .6

  .تطبيق وتنفيذ الطرق الجديدة للعمليات والنظم المصاحبة لها .7
  

 :إعادة الهندسة عوامل نجاح : عشردسسا

نجـاح إعـادة     وعوامل تؤدى إلى      أسباب )2003،تشامبي( و) 2002،لوينثال(وضح كل من    
 : وهي كالتاليدسةالهن

 . هندسةال المنهجية المناسبة إلعادة توفير .1

  .هندسةال في تقنية المعلومات واستخدامها في إعادة االستثمار .2
  . على العمالء الداخليين والخارجيينالتركيز .3
  . كافة العاملين في المنظمة من اتخاذ القرارات المناسبة ذات العالقة بعملهمتمكين .4
  .متوازي ن يتم القيام بها بشكل متزامن أويد كافة األنشطة والعمل على أ على جمع وتوحالتركيز .5
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  .  اإلدارة العليا ومساندتها وتحفيزها لكافة القائمين على المشروعدعم .6
  . بين فوائد المركزية والالمركزية وعدم التركيز على أحدهماالجمع .7
  .د الالزم لفرق العمل والقائمين على تطبيق المفهوم الجديالتدريب .8
  . الموارد المالية والبشرية الالزمة لنجاح المشروعتوفير .9

 . على العمليات ذات القيمة المضافة دون تجاهل العمليات المساندةالتركيز .10
  

 :إعادة الهندسة أسباب فشل : عشرسابع

  :أسباب فشل إعادة الهندسة على النحو التالي) 2008،خليل(و ) 2002اللوزي،(لخض كل من 

 .الالزمة لتطبيق مشاريع إعادة وماتعدم توفر المعل .1

  .عادة الهندسةإلمقاومة بعض الموظفين  .2
 .األدوار لبعض الموظفين في مشروع إعادة الهندسة عدم وضوح .3

 .المنظمات قصور النظرة المستقبلية لبعض .4

 .قصور تدريب وتأهيل الموارد البشرية لمشاريع إعادة الهندسة .5

 .)ترميم الوضع القائم(ي للعمليات الحالية التركيز على التطوير والتحسين التدريج .6

 .استخدام تقنية المعلومات في العمليات القائمة مما يؤدي إلى ترسيخها وتثبيتها .7

عدم توحيد المفهوم بشكل سليم وتطبيقه بشكل مبتور مما يؤدي إلى إحباط القيادة اإلدارية العليا  .8
 .وتراجعها عن االلتزام والدعم والمساندة والتحفيز

 .تعجال النتائج مما يدفع العمل إلى االكتفاء بالتحسين والتطوير البسيط لما هو موجوداس .9

 .عدم القدرة على التخلص من القواعد اإلدارية والمفاهيم السائدة .10

 .اعتقاد القيادة اإلدارية العليا بأن دورها يتوقف عند اتخاذ القرار .11

هذا التصور  طبيق، وتوجيه الجهود لخدمةالبدء بتصور مسبق ومحدد للمشاكل والحلول وكيفية الت .12
 .)إطار فكري محدد مسبقاً(والعمل من خالله 

 .هندسةالاإلفراط في التوقعات من إعادة  .13

 .االنغالق على الذات وعدم محاولة االستفادة من تجارب اآلخرين .14

  .تجاهل القيم والمفاهيم السائدة في المنظمة ومدى قبول أو مقاومة التغيير لدى العاملين .15
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  :وتطبيقها في مؤسسات التعليم العاليإعادة الهندسة  : عشرثامن

في ظل التحديات التي أنتجتها العولمة، فإن التعليم العالي يتطلب إعادة هيكلة وإعادة هندسة من  
حيث توجيهه ونوعيته وإتاحته وتمويله وارتباطه باالقتصاد عبر اإلنترنت وتقنية المعلومات، وتطـوير       

 لمشاركة والتعليم مدى الحياة والتدريب، ولهذا يجـب أن يقـوم علـى األسـس التاليـة                الدراسات وا 
  :)2007،قوي(

 .قرارات فعالة ومستقلة يتم اتخاذها بعيدا على الممارسات البيروقراطية .1

 .مرونة تسمح بإدخال التغيرات .2

 .ضبط الجودة لألنشطة الجامعية كافة .3

 .اديميةالقرارات والمساءلة األك نالمركزية عإزالة  .4

 .تقويم اإلنجازات األكاديمية والبحثية .5

هناك ضرورة إلعادة هندسة التعليم الجامعي وذلك نتيجة للتدهور الحادث في مستوى بعـض              
 جامعة )200(مؤسسات التعليم  العالي حيث لم تحصل جامعة عربية واحدة على مكان في قائمة ترتيب 

 مع  التعليميالمنتج مستوى  تدنيكذلك نتيجة ل). 2009الصادر في أول أكتوبر(  هي األولى في العالم
المـستمر  الجـذري و التغييـر  أدارة  الحاجة إلى  العمل العالمية مما يوجبالشديدة في أسواق المنافسة

 والمنافسة، وكذلك نتيجة لعدم تحقيق الطفرات المرجوة في األداء من    لبقاء واالستمرار ملحة ل ضرورة  ك
 الشاملة لذا يصبح هناك ضرورة ملحة ألعمال إعادة الهندسة، كمـا تبـرز              خالل تطبيق إدارة الجودة   

  الخدمة التعليمية مع احتفاظها بالجودة في ظل تكلفةضرورة إعادة الهندسة نتيجة الحاجة إلى تخفيض

  .)2008الحربي،( شرسة ضغوط منافسة عالمية
  

  : الهندسة في الجامعات الفلسطينيةإعادة :تاسع عشر

خدمة تقدمها المؤسسات التعليمية بكل دولة لمواطنيها كحق من حقوق اإلنسان فـي             التعليم هو   
ضوء رؤية ورسالة معلنة وتعمل وفق معايير قومية محددة لتحقيق األهداف المرجوة فـي مخرجـات                

وتحاول كل دولة أن تحقق شعار      . تحقق الجودة  وقادرة على المنافسة الشرسة في سوق العمل المعولم          
 التعليم، ومع ازدياد االنفجار المعرفي وسهولة انسياب المعلومات عبـر شـبكة االنترنـت               الجودة في 

وبزوغ علوم وتكنولوجيات ونظريات جديدة أصبح على المؤسسات التعليمية في الدول النامية والمتقدمة 
ت العالمية  على حد سواء أعادة النظر جذريا في الخدمة التعليمية التي تقدمها لكي تتواكب مع المتغيرا              

الهائلة المتسارعة بحيث تقدمها بالجودة والسرعة والدقة والكلفة التي ترضى عميل اليوم الذي يصعب              
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ـ إرضاؤه في ظل منافسة شرسة وسوق عمل ترتفع سقف متطلباته من الجودة باستمرار             إن تطبيـق  ، ف
قيود كل والتخلص من  أدائهمإلبداع في بالمؤسسات التعليمية ل العاملين  تحفيز إلىإعادة الهندسة يؤدي 

 تساعد علـى  منظومية  األمور المحيطة بأعمالهم نظرةإلى والنظر والنمطيةالتكرارية البيروقراطية و
. فيهم مما ينعكس بالضرورة على منظومة التعليم والتعلم       تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة في كل فرد        

األكـاديمي  داء  أل العمل و مـستويات ا     أساليبة في    تغييرات كلية و جذري    كما أن إعادة الهندسة تحدث    
ويـتم  القديمـة    القوالبومعها نزيل كل األداءطفرات هائلة و فائقة في معدالت واإلداري تصاحبها  

 كبيـرة،  أهمية له  تطبيق مبادئ إعادة الهندسة في مؤسسات التعليم العالي       ف. استبدالها بالحديث والمبتكر  
الجامعات ومراكز المعلومات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة موجة من         تواجه المنظمات ومنها    حيث  

 وتبني أساليب غيـر     ، ونقص الموارد المالية   ، وزيادة التكاليف  ،التحديات متمثلة في انخفاض اإلنتاجية    
ومواجهـة هـذه    ،   وكذلك تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين       ،فعالة لتحقيق األهداف المنشودة   

 ،والتغلب عليها أمر في غاية األهمية، ال لتتمكن هذه المنظمات ومنها المكتبات من المنافـسة            التحديات  
 لذلك كان ال بد من التطبيق السليم والشامل لمفهوم إعادة الهندسة لتمكين المنظمة              ،بل لتتمكن من البقاء   

ض تكلفة األداء وتحسين من التميز، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الفوائد أهمها زيادة اإلنتاجية وتخفي
مستوى جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستفيد، إال أن النظرة التقليدية المتمثلة في وجهة النظـر                 
القائلة بأن تحسين الجودة يتعارض مع زيادة اإلنتاجية ويساهم في زيادة تكاليف األداء، تجعل كثيراً من           

ي االستثمار في تطبيق مفهوم إعادة الهندسة ، والذي انعكس          المنظمات اإلدارية ومنها المكتبات تتردد ف     
بدوره على تفاقم المشكالت اإلدارية، وسواء الخدمات المقدمة وبالتالي عدم تحقيق رضا المستفيد عمـا   

مفهوم إعادة الهندسة وتطبيقه لـم يعـد يقتـصر علـى المؤسـسات        ، ف يقدم له من منتجات أو خدمات     
 المادي فقط، بل إن رغبة المؤسسات والمرافق العامـة لتحقيـق جـودة              والمنظمات التي تهدف للربح   

 إذ أن تحقيـق  ،المعاهد والجامعـات  مخرجاتها ال تقل عن رغبة تلك المؤسسات الهادفة للربح، خاصة
األهداف بصورة جيدة ومرضية هو في حد ذاته نجاح ومفخرة لمن قام به بغض النظر عن الـربح أو                   

ت حالياً في جميع بالد العالم إلى التجديد والتطوير والتحديث بسبب تعـدد              تسعى الجامعا  ، حيث عدمه
عبد ( وتأخذ الجامعات باليات متنوعة ومتعددة لتحقيق هذا التحول، المؤثرات وتنوعها في البيئة المحيطة

  .)2003يظ،الحف
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  :دة هندسة مؤسسات التعليم الجامعيخطوات إعا: عشرون

عادة الهندسة في التعليم الجامعي وذلك كمـا حـددها جـيمس            هناك خمس خطوات أساسية إل    
  :على النحو التاليC.McGroddy) ,2001(ماكجرودي 

  . يجب أن تحدد األهداف بوضوح تام وبدون أي غموض:األهداف .1
  . يجب فهم العملية الحالية، وأن تكون موثقة كمياً:العملية الحالية .2
 هو األفضل في كل مجال من مجاالت العملية،  والذي عن طريقه نكتشف من:األداء النموذجي .3

  .وبعدها تحدد األهداف للعملية المعاد هندستها والتي عادة تهدف إلى األداء األفضل
 الخطوة الرابعة وتهدف إلى تحديد البدائل والمقترحات الخاصة بإعادة تصميم :تحديد البدائل .4

  . تحقيق األهداف والبدائل المختارةالعملية ومقارنتها بالعملية الحالية في ضوء قدرتها على
في هذه الخطوة يتم شرح العملية من خالل مجموعة من المقاييس لتحديد : تضمين العملية الجديدة .5

 .فاعلية العملية والوصول إلى تحسينات إضافية تدريجية
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  المبحث الثالث

  الجامعات الفلسطينية
  

  :مقدمه

المجتمع، وهى  احتياجات لتلبية العالي، التعليم ديم خدماتتق على هي مؤسسات تعمل الجامعات
لتحقيق أمانيها وأهدافها وباتت البوابـة الرئيـسية التـي تنفـذ منهـا              كذلك مطمحا للشعوب الناهضة     

إلى جسر التقدم والرقي الذي يوصل إلى أعلى واسمي مراتب العزة والكرامـة              المجتمعات المعاصرة 
فإن فهم ومعرفة المتغيرات التنظيمية  ، ولذلكولوجيا التي تسود عالم اليومبالعلم والتكن إلى ارض خصبة

 ولم تعـد  أهدافها، تحقيق في يساعدها قد الجامعة ومناخ وقيادة وإمكانات ثقافة التي تؤثر عليها بما فيها
وتتـأثر بظروفـه الـسياسية واالقتـصادية      الجامعة مستقلة عن بيئتها بل هي مؤسسة مجتمعية تؤثر

، حيث يتوفر التعليم العالي في قطاع غزة في تطورات جتماعية وتعكس ما يعيشه هذا المجتمع منواال
 جامعة من هذه الجامعات منظمة إدارية خاصة بها، وتعد وزارة التعليم الجامعات والكليات، ويكون لكل

إن تحسين . طنيةوتنسيقها في إطار السياسات الو العالي المشرف على أنشطة مؤسسات التعليم العالي،
. أداء المنظمات أو المؤسسات الحديثة بما فيها الجامعات يشكل اهتماماً عالمياً في جميـع دول العـالم                

يضاف إلى ذلك أن قدرة أي مجتمع على إدارة مؤسساته وبرامجه الحيوية ليس فقط بفاعلية وكفـاءة،                 
 مع عـن غيـره مـن المجتمعـات        وإنما بعدالة وابتكار، تعتبر من أهم الخصائص التي تميز أي مجت          

  ).2001،الخطيب(

 فـي ظـل   حتمية ضرورة أصبح بل تجاوزه، يمكن خيار مجرد الجامعي التعليم تطوير يعد لم

 ال لمن فيها ال مكان صغيرة قرية العالم من جعلت التي التكنولوجية والثورة والسكاني، المعرفي، االنفجار
  ).2009النصير،( التطورات هذه مع يتجاوب

العـشرين،   القرن منتصف منذ والعالي الجامعي التعليم في واسعة خطوات العربية البلدان تخط
 في البلـدان  والعالي الجامعي التعليم في الكمي التوسع مجال في تحققت التي اإلنجازات من الرغم وعلى

 دول رنة بإنجازاتمقا متواضعا مازال والعالي الجامعي للتعليم العام الوضع فإن الوقت ذلك منذ العربية
 ضـرورة  أصبح بل تجاوزه، يمكن خيار مجرد الجامعي التعليم تطوير يعد ، فلم)2005العايدي،(أخرى 
ال  صـغيرة  قرية العالم من جعلت التي التكنولوجية والثورة والسكاني، المعرفي، االنفجار في ظل حتمية
  ).2009النصير،(التطورات  هذه مع يتجاوب ال لمن فيها مكان
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تل الجامعات مكانة بارزة في المجتمع العربي لما تقوم به من مسؤولية كبيرة فـي إعـداد                 تح
 إلرساء قواعد التقـدم     ةالكوادر المؤهلة والمتخصصة وتحقيق التنمية الشاملة وتأمين األرضية الالزم        

ميـة  العلمي والتكنولوجي، وتوجيه نتائج البحوث العلمية لصالح مؤسسات المجتمع ومن هنا تبـرز أه             
 الفلسطينية تعاني من العديـد مـن        ت فالجامعا ،)2006المحياوي،(الجامعات وتحسين جودتها التعليمية     

 ووجود مشاكل في الهيكل التنظيمي      ،)2004النونو،(المشاكل منها إحباط الروح المعنوية لدى العاملين        
العمليـات الداخليـة    والضعف في الممارسات اإلدارية و    ،  )2006عمار،(والمشاركة في اتخاذ القرار     

 وكذلك ضرورة تخفيض شخصنه القرارات اإلدارية وتعزيز العمل المؤسـساتي مـن             ،)2002بنات،(
، )2006عبداالله،(الموارد البشرية   خالل االلتزام باألنظمة والقوانين وزيادة التفويض واالهتمام بتنمية         
، )2008عودة،(ة اتخاذ القرارات    مليوضرورة مشاركة العاملين في المستويات اإلدارية الوسطى في ع        

 فالجامعات تعتبر أداة حيوية في      ،)2008مدوخ،(ووجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ القرارات         
المجتمعات اإلنسانية فان قيادات هذه الجامعات تعتبر العنصر الحركي في تحقيق ما أنيطت بـه مـن                 

، وهذا يفرض على تلك القيـادات تـوفر قـدرات      أهداف وغايات تتعلق بالكفاءة والفاعلية المرغوبتين     
ومتطلبات خاصة حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات والتحويالت المعاصرة والتعامل معها بكفاءة             

  ).2006الفاضل، وعياصره(واقتدار 

لقد تعرض التعليم الجامعي في كثير من المجتمعات لمحاولة إصالح وتطوير، وقـد تناولـت               
المعوقات إلـى   من  للعمل على تحسين وظائفه وربطه بالمجتمع إال أن هناك العديدمعظم جوانبه وذلك

تقف حائال أمام التعليم الجامعي في القيام بمسئوليته ومنها زيادة الطلب على التعليم الجـامعي، وقلـة                 
ـ                 ة أو  الموارد المالية للتوسع في التعليم  العالي وتجديده، مستوى الجودة سواء فـي النـواحي اإلداري

 Association of university)األكاديمية والذي له اكبر األثر على مستوى الخريج ورفع كفائتـة  

teachers ,1995(،إلى التجديد والتطوير والتحديث بسبب تسعى الجامعات حالياً في جميع بالد العالم ف 
ومتعـددة لتحقيـق هـذا      ليات متنوعة   آوتأخذ الجامعات ب  ،  تعدد المؤثرات وتنوعها في البيئة المحيطة     

تحسين أداء المنظمات أو المؤسسات الحديثة بما فيها الجامعات يشكل اهتماماً عالمياً في جميع   ف .التحول
يضاف إلى ذلك أن قدرة أي مجتمع على إدارة مؤسساته وبرامجه الحيوية ليس فقط بفاعلية ودول العالم 

 ص التي تميز أي مجتمع عن غيره من المجتمعات         من أهم الخصائ   روابتكار وتعتب وكفاءة وإنما بعدالة    
  ).2001الخطيب،(

فإن  البيئة نفس وفي العالي التعليم صناعة في تعمل غزة في قطاع الفلسطينية الجامعات كانت ولما
 الدراسـة  هذه جاءت لذا تماماً، متشابهة وليست تماما ليست مختلفة الجامعات لهذه المتغيرات التنظيمية
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، وقد اقتصرت  بين نظم دعم القرار وإعادة الهندسة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة العالقةلدراسة  
  .جامعة األزهر وجامعة األقصىو الجامعة اإلسالمية  ثالث جامعات وهىىالدراسة عل

  

  :الجامعات محل الدراسة :ثامنا

، جامعـة  ، جامعة األزهـر الجامعة اإلسالمية ( كل من    علىاع غزة   طبقت هذه الدراسة في قط    
وتم استثناء جامعة القدس المفتوحة حيث أن مراكز اتخاذ القرار بها موجود بالضفة الغربية،              ) األقصى

عن كل جامعة من الجامعات محـل   مختصرة نبذة تقديم خالل استعراض لهذه الجامعات من يلي وفيما
  .الدراسة

  :الجامعة اإلسالمية .1

قلة من مؤسسات التعليم العالي، تعمل بإشـراف  اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مست الجامعة
اإلسالمية،  اتحاد الجامعات العربية، ورابطة الجامعات: التربية والتعليم العالي، وهي عضو في وزارة

عالقات تعاون بالكثير  ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط، واالتحاد الدولي للجامعات، وتربطها
 فلسطين معهد عن انبثاقًا )1978(سنة  بغزة اإلسالمية الجامعة  فقد نشأت.من الجامعات العربية واألجنبية

  كليـة :هـي  كليـات  بثالث اإلسالمية الجامعة بدأت حيث ،)1945( عام أنشئ الذي) األزهر(الديني 

م أكاديمياً ملتزماً بالقي توفر الجامعة لطلبتها جواًحيث . العربية وكلية اللغة الدين، أصول وكلية الشريعة،
كل اإلمكانيات المتاحة لخدمة العمليـة   ومراعياً لظروف الشعب الفلسطيني وتقاليده، وتضع اإلسالمية

بالجانب النظري، كما وتهتم بتوظيف وسـائل التكنولوجيـا    التعليمية، وتهتم بالجانب التطبيقي اهتمامها
التي تدعم  التأسيسية واإلداريةوالهيئات  للجامعة عدد من المجالس والتعليمية المتوفرة في خدمة العملية

الجامعـة  ف. مجلس الجامعـة  ،األمناء مجلس، هيئة المشرفين :مسيرتها وتديرها وترعى شئونها وأهمها
 أكاديمية تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والحضاري، وتعمل على مواكبة اإلسالمية مؤسسة

العلمي وتساهم في  تطور التكنولوجي، وتشجع البحثاالتجاهات الحديثة في التعليم العالي، إلى جانب ال
  :اإلسالمية الجامعة  ومن أهدافاإلسالمية خدمة المجتمع وبنائه في إطار من القيم والتعاليم

 .عامة توفير خدمة التعليم العالي ألبناء قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني .1

 .مواكبة التقدم العلمي في مختلف مناحي الحياة .2

 .قات العلمية والثقافية مع الجامعاتتقوية العال .3

 .المجتمع الفلسطيني خدمة .4
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واإلنجازات العلمية والتكنولوجية، ومـن      تواكب الجامعة الحضارة العالمية والعطاء اإلنساني     
لمواكبة التطور العلمي الذي تشهده حقول المعرفة في كل          أجل ذلك تسعى بشكل دائم لتحديث مناهجها      

 اإلسالمية ثقافة تدعو إلى اإلبداع والتطوير والتنمية، األخذ بـسبل التقـدم   معةمكان من العالم، وللجا

باللغة العربية الفصحى، وتوظيف استخدامها في الميادين العلميـة،          تعنى الجامعة اإلسالمية  ، و العالمية
الخبـرات   تهتم الجامعة بالتعاون وتبـادل    ، و اإلنجليزية في تدريس بعض التخصصات     وتستخدم اللغة 

في مختلـف مجـاالت    الجامعات الفلسطينية والعربية واإلسالمية والعالمية مع األساتذة المتخصصينو
الجامعات، وتنظم عالقتها اتفاقيـات      العلوم والتكنولوجيا، وللجامعة عالقات وطيدة تربطها بالكثير من       

 .تعاون وتوأمة مع عدد من الجامعات

، المعلومـات   تكنولوجيـا  ،الهندسة:  التالية  في التخصصات  درجة البكالوريوس تمنح الجامعة   
تمنح الجامعة درجة الماجستير كما ، التمريض، أصول الدين ،الشريعة، اآلداب، التربية، التجارة، العلوم

،  علم النفس،علوم حياتية، الرياضيات، الفيزياء، إدارة األعمال ،الهندسة المدنية: في التخصصات التالية
القـرآن  ، اللغة العربية، التاريخ، أصول التربية، المناهج وطريق التدريس، يةوالمجتمع الصحة النفسية
كمـا تمـنح    ،  القضاء الشرعي ،  الفقه المقارن ،  أصول الفقه ،  العقيدة،  الحديث الشريف ،  الكريم وعلومه 

 الدراسـات  ، اإلدارة التربويـة : العـالي فـي   الجامعة درجة الدبلوم العام في التربية، ودرجة الدبلوم
 .والتربوي اإلرشاد النفسي ،الصحة النفسية والمجتمعية، سالميةاإل

فيها أفضل األجهزة العلميـة الالزمـة    تضم الجامعة عدداً كبيراً من المختبرات العلمية تتوفر
الدراسة النظرية، وتحرص الجامعة على تحديث مختبراتها  للدراسة العلمية وإجراء التجارب إلى جانب

وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتهتم اهتماماً خاصاً بتوسـيع   استخدامبشكل مستمر، وتعنى ب
والبحث  الحاسوب، وتوفر الجامعة عدداً كبيراً من مختبرات الحاسوب لخدمة العلمية التعليمية استخدام

بحـاث  ومراكـز األ  بالمكتبات العلمي، كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت لتمكينهم من االتصال
المكتبة خدماتها للطلبة والباحثين حيث يتوفر  والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، كما تقدم

المختبرات العلمية تتوفر  تضم الجامعة عدداً كبيراً منو. المختلفة بالجامعة عدد كبير من المواد العلمية
تجارب إلى جانب الدراسـة النظريـة،   ال فيها أفضل األجهزة العلمية الالزمة للدراسة العملية وإجراء

وتحرص الجامعة على تحديث مختبراتها بشكل مستمر، وتعنى باستخدام وسائل التكنولوجيا في العملية             
بتوسيع استخدام الحاسوب وتوفر الجامعة عدداً كبيراً مـن مختبـرات    التعليمية، وتهتم اهتماماً خاصاً

لتمكينهم من  علمي، كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنتالعملية التعليمية والبحث ال الحاسوب لخدمة
المصادر، كما تقدم المكتبة  االتصال بالمكتبات ومراكز األبحاث والحصول على المعلومات من مختلف
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من المراجع والدوريات والكتب في مختلـف   خدماتها للطلبة والباحثين حيث يتوفر بالجامعة عدد كبير
  ).http://www.iugaza.edu.ps (المجاالت
  

  :جامعة األزهر .2

تعد جامعة األزهر مؤسسة للتعليم العالي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتكون عنواناً لقدرة             
 رحمه اهللا هذا الشعب على البذل والعطاء وقد كان قرار األخ القائد العام أبو عمار رئيس دولة فلسطين

 ي إنشاء هذه الجامعة هادفاً إلى غرس الشباب الفلسطيني في بلده وتدعيم جذوره فيها، فجامعة األزهرف

) 1991(عـام   سـبتمبر  من مطلع الفاتح في تأسست إسالمية عربية فلسطينية أكاديمية مؤسسة هي بغزة
 الشباب من ممكن عدد برألك الجامعي التعليم فرصة إتاحة في لإلسهام الفلسطينية، وذلك القيادة من بقرار

 وقد نمت هذه الجامعة نمواً سريعاً يستحق كل اإلعجاب والتقدير، ويمكن القول بأن جامعة               .الفلسطيني
فقـد  األزهر تعد منارة علمية تشكل عالمة بارزة في قدرة اإلنسان الفلسطيني أعلى العطاء واإلبداع،               

، وكلية التربية وفي العـام  )الحقوق اآلن(القانون  كلية الشريعة و  : بدأت جامعة األزهر بكليتين فقط هما     
واآلداب اإلنسانية، ثم أضيفت لها ، العلوم، الزراعة-الصيدلة: تم إنشاء أربع كليات أخرى هي    ) 1992(

 فقد تم إنشاء    )1997 (أما في العام   . كلية سابعة وهي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية       )1993 (في العام 
لتطبيقية تلبية الحتياجات المجتمع الفلسطيني القادر علـى الخـوض فـي مجـال              كلية العلوم الطبية ا   
 تمت الموافقة على إنشاء كلية طب فلـسطين فـرع جامعـة             )1999 (وفي العام  .التخصصات الدقيقة 

 ونتيجة للتطور الهائل في    )2001 (وفي العام . األزهر، حيث باشر طلبة كلية الطب دراستهم األكاديمية       
 وتكنولوجيا المعلومات كان إنشاء الكلية العاشرة بالجامعة وهي كلية الهندسة وتكنولوجيا علوم الحاسوب

وقـد  ، المعلومات وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتطور السريع في مجال التخصصات العلمية الحديثـة           
برات انطلقت جامعة األزهر في ظروف صعبة وأخذت بشكل مطرد نحو إقامة المباني المستقلة والمخت             

العلمية الحديثة ومكتبتها الجديدة التي تسعى الجامعة جاهدة لتزويـدها  بـذخائر الكتـب والمراجـع                 
أما في مجـاالت    ،  والدوريات العلمية واألدبية فتكون للباحثين مرتعاً خصباً ينهلون منه العلم والمعرفة          

اللغـة العربيـة والتربيـة      الدراسات العليا فقد قامت الجامعة بإنشاء برامج الماجستير في تخصصات           
وحرصاً من الجامعة على اإلسهام في بنـاء الدولـة خاضـت مجـال              ،  والحقوق والكيمياء والزراعة  

 للمواطن الفلسطيني والتطويرية لموظفي المؤسسات المختلفة فأنشأت دائرة التعلـيم           التأهيليةالدراسات  
وم المتوسط إلى كلية الدراسات المتوسطة وفي هذا اإلطار تم تطوير برنامج الدبل. المستمر لهذا الغرض

التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط في مجاالت دراسية مختلفة تلبي حاجة الوطن في إيجـاد اإلنـسان                 
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الفلسطيني القادرة على اإلسهام في بناء مجتمعه وتطويره على أسس علمية منهجية كما قامت الجامعة               
  : مثل،بإنشاء عدة مختبرات لإلفادة منها

  .ختبر المياه والتربة الذي يجرى كافة التحاليل المائية ألغراض البحث وللمؤسسات والسكانم �
مختبر تحليل األغذية الذي يقوم بتحليل األغذية وبيان مدى صالحيتها لالسـتعمال اإلنـساني               �

 .وذلك حفاظاً على اإلنسان الفلسطيني

اع العام والخاص حيث يقوم بتحليل      مختبر البحوث والتحاليل الدوائية، الذي يقدم خدماته للقط        �
  .األدوية ومنحها شهادة الجودة

تتمتع جامعة األزهر باعتراف عربي ودولي كبير وتنسج عالقات كثيرة ومتنوعة مع العديد من 
االتحادات والمنظمات والشبكات العربية والدولية المختلفة والتي تدعم وتقوي حالة االعتراف بشهاداتها            

، اتحاد الجامعـات الـدولي     وتمتاز جامعة األزهر بغزة بعضويتها في     . ا األكاديمية وخريجيها وأنظمته 
الشبكة العربية  ،  االتحاد الدولي لرؤساء الجامعات   ،  اتحاد الجامعات اإلسالمية  ،  اتحاد الجامعات العربية  

ة للمسئولين المنظمة العربي، االتحاد الدولي لجامعات البحر األبيض المتوسط، األوروبية للبحوث العلمية
تمنح جامعة األزهر في غزة درجـة اإلجـازة العاليـة           ، كما   عن القبول والتسجيل بالجامعات العربية    

بعد استيفاء متطلبات منح الدرجة في التخصصات التابعة لكليات الجامعـة      ) البكالوريوس أو الليسانس  (
ية الهندسـة وتكنولوجيـا     كل،  كلية طب األسنان  ،   فرع جامعة األزهر بغزة    –كلية طب فلسطين     :وهى

كليـة  ،  كليـة الزراعـة والبيئـة     ،  كلية العلوم ،  كلية العلوم الطبية التطبيقية   ،  كلية الصيدلة ،  المعلومات
 كليـة الحقـوق   ،  كليـة التربيـة   ،  كليـة اآلداب والعلـوم اإلنـسانية      ،  االقتصاد والعلـوم اإلداريـة    

)http://www.alazhar.edu.ps.(  
  

 :جامعة األقصى .3

جامعة األقصى هي مؤسسة تعليم عالٍ حكومية فلسطينية تهدف إلـى إعـداد إنـسان مـزود                 
تكنولوجيا المعلومات من خالل  بالمعرفة، والمهارات، والقيم، ولديه القدرة على التعلم المستمر وتوظيف

تلتزم جامعة األقصى . تنمية وخدمة المجتمعو برامج بناء القدرات، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي،
واإلسالمية، ومبادئ حقوق اإلنسان التـي تـشمل المـسئولية،     خالل تحقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية،

والشفافية، واالحترام، والتسامح، والعدالة، والمساواة، والتمكـين، والمـشاركة    وااللتزام بحكم القانون،
 .المصلحة ألصحاب



 65

 إدارة للمعلمين تحت كمعهد )1955(عام ) سابقاً الحكومية التربية كلية( األقصى جامعة تأسست

 المعهد تطوير ثم الدبلوم المتوسط، حملة من المعلمين وتأهيل إعداد هو الهدف وكان المصرية، الحكومة

عام  وفي. عالية وتربية علمية كفاءة ذوي باحثين مدرسين لتخريج هدفت والتي الحكومية، التربية كلية إلى
 شيًئا تتنامي الكلية الحين أخذت ذلك ومنذ الحكومية، التربية بكلية عرفت كلية إلى المعهد تطور )1991(

 والباحثين المدرسين من كثيرا وخرجت وأستاذتها وطالبها، العلمية، وأقسامها التعليمية، خططها في فشيَئا

 عبـر  والـدكتوراه  والماجستير والليسانس الوريوسالبك حملة العالية من والتربوية العلمية الكفاءة ذوي

، وذلك بـين جامعـة   1994 تأسس عام الذي شمس، عين جامعة مع العليا المشترك الدراسات برنامج
، وكليتي البنات والتربية في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية )كلية التربية سابقاً(األقصى 

العالي  والعاملين في أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة إلتمام تعليمهمإلتاحة الفرصة للطلبة  الشقيقة، وذلك
ثم توسع برنامج  الماجستير والدكتوراه، من خالل الدراسة في برنامج الدبلوم العام والخاص، وبرنامج

داخل محافظات غزة والـضفة      الدراسات العليا نتيجة اإلقبال الملحوظ من مؤسسات التعليم العالي في         
الدراسات العليا لقطاع واسع من الدارسين  ة، ومن مؤسسات الوطن المختلفة، وذلك ليتيح فرصةالغربي

يشرف ، و)2000 -2001(الجامعي  العام بداية األقصى مع جامعة إلى الكلية تحويل  وقد تم،في الوطن
، ها الوطنيةمن الهيئات والمجالس مهمتها تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها وفق فلسفت على الجامعة عدد
  :وهذه المجالس هي

  .مجلس األمناء �

  .رئاسة الجامعة �

  .مجلس الجامعة �

  .مجالس الكليات �

 .مجالس األقسام �

لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه فـي الكثيـر مـن     تبتعث الجامعة حالياً العديد من العاملين
لفة، وخاصة في مجاالت اللغة للخطة التطويرية للكليات المخت التخصصات التي تحتاجها الجامعة طبقاً

 االجتماع، والتربية الرياضية، والتربية الفنية، والحاسـوب، وتكنولوجيـا التعلـيم،    اإلنجليزية، وعلم

  ).http://www.alaqsa.edu.ps( واإلعالم
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  الفصل الثالث
  

  
  الدراســـات السابــقة

  
  ةنييطـفلس الدراسات ال:المحور األول

  ـةـربيـالدراسات الع: المحور الثاني

  ةـنبيـالدراسات األج: لثالمحور الثا
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  :مقدمه

تزخر العلوم اإلدارية بالعديد من الدراسات التي تناولت نظم دعم القرار وإعادة الهندسة حيث              
ألدب اإلداري والدراسات السابقة المتعلقة     قام الباحث في هذا الجزء من الدراسة بمراجعة ما كتب في ا           

وسيقوم الباحث في هذا الفصل بعرض وتحليـل        . أو غير مباشر   بموضوع الدراسة سواء بشكل مباشر    
بعض الدراسات السابقة التي استطاع الحصول عليها، والتي هي ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية،              

جنبية وفقا للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم، وقد وتم عرض الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأ
 :قسمها إلى ثالث محاور

 .الدراسات التي تناولت موضوع نظم دعم القرار: المحور األول

 .الدراسات التي تناولت موضوع إعادة الهندسة: المحور الثاني

وإعـادة  )  نظم المعلومـات   -تكنولوجيا المعلومات (الدراسات التي تناولت    : المحور الثالث 
 .الهندسة

  وقد تم ترتيب الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم

 :الدراسات التي تناولت نظم دعم القرار: المحور األول

  :التي تناولت موضوع نظم دعم القرارفلسطينية  الدراسات ال:أوال
  

 :)2009رمضان،(دراسة  .1

 األداء دراسـة تطبيقيـة علـى وزارة    أثر استخدام نظم مسانده القرار على تطوير      (:عنوان الدراسة 
  )التربية والتعليم محافظات قطاع غزة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر استخدام نظم دعم القرار على تطوير األداء دراسة تطبيقية               
 خاصة بهذه الدراسة    زة، وقامت الباحثة بتصميم استبانة    على وزارة التربية والتعليم محافظات قطاع غ      

وجود اثر لنظم دعم القـرار علـى         :وتوصلت إلى نتائج أهمها   ،   موظف 230ينه من   وزعتها على ع  
أن ، و تطوير األداء تتمثل في وجود وعى وإدراك لدى اإلدارة العليا بالنسبة الستخدام نظم دعم القرار              

 استجابتهم وسرعة والكفاءة، حيث التخصص متوفرة، من والتعليم التربية وزارة في البشرية اإلمكانات

تقـديم   خالل من القرارات، نظم دعم باستخدام العليا، واهتمامها اإلدارة المشاكل، ووجود دعم من لحل
 الماديـة  وتحفيزهم، وأن اإلمكانـات  العاملين القرار، وتشجيع دعم نظم الستخدام الالزمة االحتياجات
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 في وقدراتها األجهزة أعداد ثحي متوفرة، من والتعليم التربية وزارة في القرار دعم نظم الستخدام المتاحة

 وسائل اإلخراج  الالزمة، ووجود تناسب الصيانة االتصال، ووجود وسرعة واإلخراج والتخزين اإلدخال
 وتحليل دراسة بعد سليمة علمية أسس على القرار دعم نظم مع متطلبات العمل، وضرورة بناء والتخزين

وظـائف   علـى  القـرارات  مـساندة  نظم استخدام وآثار أبعاد لقياس منهجي تقويم وإجراء القائم، النظام
 في القرارات مساندة بنظم بأول، وضرورة االستعانة أوال المشاكل وحل االنحرافات، واكتشاف المنظمة،

 متـوفرة  والتعلـيم  التربية وزارة في البشرية الوزارة، وأن اإلمكانات تتخذها التي القرارات جميع دعم

المشاكل، ووجود أجهزة حديثة فـي   لحل استجابتهم وسرعة والكفاءة، حيث التخصص من جيدة، بدرجة
 فـي  العـاملين  باستمرار يتم تحديثها، وضرورة إشراك المستخدمة والبرامج وزارة التربية والتعليم ،

 والماديـة  اإلدارية، المعوقات النظام، وضرورة معالجة حول اقتراحاتهم وتقديم القرار، دعم نظم تطوير

 نظم استخدام في تساعد التي التنظيمية استخدام نظم دعم القرار، وأن اإلمكانات في العاملين تواجه التي

 المعلومـات،  على الحصول حيث من ، جيدة بدرجة والتعليم متوفرة التربية وزارة في القرارات مساندة

اإلدارية، وأن  تصاالتاال تسهيل العاملين، بآراء واهتمامها اإلدارة، قبل من والمعنوي الدعم المادي تقديم
البرامج لها القدرة على سرعة استرجاع المعلومات، وأن البرامج المستخدمة في الجامعات الفلسطينية             

 حيث القرارات، تدعم التي المعلومات في نظم لها القدرة على إعداد التقارير الدورية، وأن هناك تنوع

الدورية، ووجود اثر لنظم دعم القرار على  لتقاريرا وتعد المعلومات، تسترجع أعمال متكررة، تنجز أنها
  .تطوير األداء

  
  

 :)2009العمري،(دراسة  .2

أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين في شـركة االتـصاالت              (:عنوان الدراسة 
  ) الفلسطينية

 في أداء العاملين على المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

فقـرة   (60) من استبانه تتكون وتطوير تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيق الفلسطينية، االتصاالت شركة
عـددهم   البالغ العينة أفراد االستبانه على توزيع تم ولقد الدراسة، متغيرات وقياس البيانات جمع لغرض
لمتطلبـات   إحـصائية  داللة ذو أثر وجود : أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد موظفًا،) (360
 فـي  أداء العاملين على )التنظيمية البشرية، المادية، البرمجية،( اإلدارية المعلومات نظم وإدارة تشغيل

 الدراسـة  حول موضوع المبحوثين تصورات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود االتصاالت، شركة

، )الـوظيفي  المـستوى  العمل، مكان الخبرة، سنوات لعلمي، ا المستوى( الديموغرافية للمتغيرات تعزى
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وجـود   ووجود مستوى جيد من المـستلزمات البـشرية  المادية، و المستلزمات من جيد ووجود مستوى
  .التنظيمية من المستلزمات جيد مستوى  ووجودمستوى جيد من المستلزمات البرمجية

 

  

 :)2008،طبش(دراسة  .3

 االتصال اإلداري في خدمة القرارات حالة تطبيقية على وزارة التربية           نظم وتقنيات ( :عنوان الدراسة 
  )والتعليم في قطاع غزة

 دور نظم وتقنيات االتصال اإلداري في خدمة القرارات حالـة           هدفت هذه الدراسة إلى معرفة    
لغرض ، وقام الباحث بتصميم استبانه خصيصا  لهذا اتطبيقية على وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة

موظف تتراوح درجاتهم ما بين مدير عام وبين رئيس شعبة،          ) 120(وكان مجتمع الدراسة يتكون من      
إن واقع نظم وتقنيات االتصال المستخدمة في الوزارة جيدة وان أفراد : وتوصلت إلى أهم النتائج التالية

يثة يساهم في سـرعة أداء  العينة يميلون إلى الموافقة بشكل كبير على أن توظيف تقنيات االتصال الحد        
المهام وفى اتخاذ القرارات وان أكثر تقنيات االتصال استخداما بالوزارة حسب الترتيب هي الهاتف ثم               

وان أكثـر وسـائل     ) البريد االلكتروني والـشات   (الجوال ثم الفاكس وقلة استخدام تطبيقات االنترنت        
بية ثم االتصاالت الشفهية يليهـا االتـصاالت        االتصال فعالية في اتخاذ القرارات هي االتصاالت الكتا       

المصورة واالتصال االلكتروني بينما االتصاالت الغير لفظيه فإنها غير فعاله فـي اتخـاذ القـرارات                
بالوزارة وان هناك معوقات تحد من استخدام تقنيات االتصال في اتخاذ القرارات وأكثر هذه المعوقات               

ال يليها المعوقات الشخصية ثم المعوقـات التنظيميـة وان أكثـر            هي المعوقات المتعلقة بتقنية االتص    
المقترحات أهمية في تحسين عملية االتصال واستخدام التقنيات هي تنمية مهارات العاملين وتزويـدهم              
بالمهارات الالزمة الستخدام هذه التقنيات وتخصيص موازنة لتنفيذ الخطط المطروحة في مجل تقنيـة              

  .االتصال
  

 :)Arafat,2007(دراسة  .4

  :عنوان الدراسة

Requirements Specifications and Obstacles that Forbidden Development 
Decision Support System (DSS) in Palestinian Authority Ministries - (Gaza )  

 فـي  القـرار  دعم لنظم األمثل االستخدام نحو اإلدارية المتطلبات تقييم إلى الدراسة هذه هدفت

 مـن  وزارتين من الدراسة مجتمع وتكون المديرين، نظر وجهة غزة، من - الفلسطينية وزارات السلطة

وقد صمم الباحث استبانه  )الصحة ووزارة مالتربية والتعلي وزارة( غزة قطاع في العاملة الوزارات أكبر
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 اإلدارة لـدى   اإلدراكمن جيد مستوى وجود :التالي النحو على النتائج أهم وكانت .خاصة لهذا البحث

 ، مالئمةمالئمة نظام الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الحكوميالقرارات،  دعم نظم ألهمية العليا

 في والتنظيمي اإلداري الهيكل القرارات، بينت أن دعم نظم استخدام لتسهيل مقبول بشكل التنظيمي الهيكل

 وإن القرار دعم لنظم األمثل االستخدام بتسهيل علقيت فيما مقبول بشكل مالئم القطاع الحكومي مؤسسات

 بـشكل  مالئم القطاع الحكومي مؤسسات في التغيير على السيطرة بالعمل الخاصة العمليات إدارة نظام

 في العاملة الوزارات أكبر من ، في وزارتين القرار دعم لنظم األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق فيما مقبول

 يتعلـق  فيمـا  اإلدراك لتحـسين  حاجة هناك وإن )الصحة ووزارة مبية والتعليالتر وزارة( غزة قطاع

 الهيكـل  – البشرية الموارد( غزة قطاع في الحكومي القطاع مؤسسات في الرئيسية بالمجاالت اإلدارية

 مالئمة االنضباط وعدم – التغيير على السيطرة – بالعمل المتعلقة العمليات إدارة – التنظيمي واإلداري

 األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق فيما )غزه قطاع في القطاع الحكومي مؤسسات في البشرية الموارد امنظ

 فيما مقبول بشكل مالئم القطاع الحكومي مؤسسات في والتنظيمي اإلداري الهيكل وان القرار دعم لنظام

 على السيطرة بالعمل لخاصةا العمليات إدارة نظام وإن القرار دعم لنظم األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق

 دعم لنظم األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق فيما مقبول بشكل مالئم القطاع الحكومي مؤسسات في التغيير

 األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق فيما مقبول مالئم بشكل الحكومي القطاع مؤسسات في االنضباط إن القرار

 االسـتخدام  نحو اإلدارية تقييم المتطلبات نحو المديرين اتجاهات في فروق هناك وإن القرار، دعم لنظم

 بشكل مالئم الحكومي مؤسسات القطاع والمؤهل في والخبرة بالعمر يتعلق فيما القرار دعم لنظم األمثل

  .القرار دعم لنظم األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق فيما مقبول
  

 :)2005سبت، أبو( دراسة .5

 المعلومات اإلدارية في صنع القـرارات اإلداريـة فـي الجامعـات             تقييم دور نظم  : (عنوان الدراسة 
  )الفلسطينية في قطاع غزة

 تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلداريـة فـي   إلى الدراسة هذه وهدفت
ت القرارا متخذي لدى القرارات صنع عملية في النظم هذه دور وتقييم الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 مكونات نظم بين فروق وجود مدى استكشاف على الدراسة وترتكزغزة،  بقطاع الفلسطينية الجامعات في

المـستوى   -البيانـات  وقواعـد  االتصاالت -البرمجيات– المعدات( الجامعات في اإلدارية المعلومات
 قياس دور على دراسةال ركزت ، كما)النظام في العاملين األفراد كفاءة- المعلومات نظم لدائرة التنظيمي

وقام الباحـث بتـصميم   ، القرارات صنع عملية في اإلدارية المعلومات نظم واستخدام المعلومات جودة
وتوصـلت  متخذ قرار باستخدام العينة الطبقية      ) 195(استبانه لجمع البيانات وتكونت عينه الدراسة من        
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 وأن اإلسالمية، الجامعة لصالح ات اإلداريةالمعلوم نظم مكونات في فروق هناك :إلى أهم النتائج التالية

 عملية في المعلومات واستخدام وجودة نظم المعلومات لدائرة التنظيمي المستوى بين جداً قوية عالقة هناك

 جعلـت  الجامعـات  هذه في المعلومات نظم مكونات عام في بشكل حديثة تقنيات وجود، القرارات صنع

 عالقـة  هناك أن الدراسة وأثبتت القرارات، صنع في اعتمادا كبيرا عليها يعتمدون النظم هذه مستخدمي

 في المعلومات نظم واستخدام )الكمية-المناسب التوقيت-المالئمة-الدقة (المعلومات جودة بين قوية طردية

القرارات، وأن نظام المعلومات اإلداري الحالي في الجامعات الفلـسطينية يعتمـد بـشكل     صنع عملية
كافيـة وتـساعد فـي عمليـات     ) الخ.الشاشة، الطابعة،(حاسوب، وأن وحدات اإلخراج أساسي على ال 

المادية في  المكونات فيها مكونات نظم المعلومات اإلدارية بما في حديثة اإلخراج بكفاءة، ووجود تقنيات
ـ               ي الجامعات الفلسطينية، وأن هناك اتصال مباشر بين دائرة نظم المعلومات وجميع الدوائر األخرى ف

الجامعة، وأن هناك تنوع في تخصصات العاملين في نظم دعم القرار وان لديهم كفاءة وخبرات إدارية                
وفنية تتناسب بشكل كبير مع األعمال المنوطة بهم، وأن األجهزة المستخدمة في الجامعات حديثة وذات               

، وأن  بما فيها الفنيـة    ةوجود تقنيات حديثة في النظم المستخدم     كفاءة عالية في الجامعات الفلسطينية، و     
 قوية عالقة البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النظام، وأن هناك

 إلى ترتقي ال الحالية المعلومات نظم أن إلى القرارات، وأظهرت الدراسة التنظيمي وجودة المستوى بين

 وعدم اتصالها خارجية لمعلومات إحصائية توفيرها وعدم. للمشكالت حلوال تعطي ال حيث الخبيرة النظم

  .أو خارجه الوطن داخل إحصاء مع مراكز المباشر
  

 :)2004الشرفا،( دراسة .6

  )غزة بقطاع الصحة وزارة في المستخدمة المعلومات نظم تقييم (:عنوان الدراسة

ألنظمـة  ا تقيـيم  خـالل  مـن  الصحة وزارة في المعلومات أنظمة تقييم إلى الدراسة هذه تهدف
 نتائج مستخدميها، إن نظر وجهة من استخدامها على المؤثرة المختلفة العوامل وتحديد الرئيسية المحوسبة

 سياسـات  تبني تساعدهم في قد بمعلومات القرار متخذي وتزود األنظمة تلك تطوير في تسهم قد الدراسة

 مـستخدمي األنظمـة    لجميعمقطعية مسحية دراسة عن عبارة البحث الصحية، لنظم المعلومات داعمة

 مـستخدما ) 156(شـملت   وقد في البحث المستهدفة الفئة باعتبارهم مباشر بشكل المحوسبة المعلوماتية

 ،)%80(االستجابة  نسبة وكانت فيها إجراءات العمل حوسبة تمت صحية مؤسسات أربع على موزعين
 تعالج وأخرى شخصية معطيات اشتمل على ذاتية التعبئة استبانه تعبئة خالل من المعلومات جمع تم ولقد

 استخدام تم وقد والتدريب البيانات إدخال وطريقة للنظام مثل الحاجة المعلومات ألنظمة األساسية المحاور

  .المالئمة اإلحصائية االختبارات واستخدام البيانات وتحليل  في إدخال)SPSS(اإلحصائي  البرنامج
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 توجهات إيجابية لديهم المحوسبة المعلومات ألنظمة مينالمستخد من) %74( أن الدراسة أظهرت

 أظهرت كما شملتها الدراسة التي األنظمة جميع بين متقاربة كانت التوجهات تلك وأن األنظمة حول تلك

 وأن التقيـيم  عناصـر  كل في غيرهم من أفضل أكاديمية شهادات يحملون توجهات من أن أيضا النتائج

مباشـر،   بشكل األنظمة تلك لمستخدمي العمر تقدم مع عام بشكل يقل األنظمة تلك اإليجابي حول التوجه
  .متوسط المعلومات نظم تشغيل في المستخدمة المعدات  أداءوأن

 
 

 :)2004،غنيم(دراسة  .7

نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في بلديات قطاع غزة             (:عنوان الدراسة 
  )بفلسطين

دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات فـي           راسة بالبحث في    قامت هذه الد  
 ، حيث قام الباحث بتصميم استبانه خصيصا  لهذا الغرض وتألفت عينـه              بلديات قطاع غزة بفلسطين   

 نظـم  لـدائرة  التنظيمـي  المستوى وكان من أهم النتائج أنبلدية في قطاع غزة  ) 11(الدراسة من 

اتخـاذ   فـي  تعتمد اإلدارة وأن ،مالنظا من للمستفيدين مناسب البلديات في المحوسبة ت اإلداريةالمعلوما
 في عمليـة  تؤثر الحالي للنظام التحتية البنية أن كما ، فعاال نظاما باعتباره الحالي النظام على قراراتها

 البلديات وأن ، متخذ القرار باتمتطل مع تتطابق الحالي النظام يوفرها التي المعلومات وأن القرارات اتخاذ

 بين قوية طردية عالقة وجود أظهرت الدراسة المحوسبة وقد اإلدارية المعلومات نظم أنواع بعض تستخدم

 لصناعة الالزمة المعلومات واستخدام إنتاج المحوسبة وبين اإلدارية المعلومات لنظم التحتية البنية توفر

 المحوسـبة  اإلدارية المعلومات نظم وجود بين طردية قة معنويةعال وجود الدراسة أثبتت كذلك ،القرار

 كافة تغطية على النظام قدرة ضعف الدراسة أظهرت كما، القرار الالزمة لصناعة المعلومات إنتاج وبين

 المعلومـات  تـوفير  أو البلدية، واستراتيجيات أهداف لتحديد المعلومات الالزمة وتوفير العمل، جوانب

 نظـام  لعمـل  واضـحة  خطـط  وجود عدم أن على الدراسة أكدت كما قصير األجل، يطللتخط الالزمة

 نظـم  وتطـوير  تطبيـق  عملية جوهري بشكل يعيق أساسيا معوقا يمثل اإلداري المحوسب المعلومات

 جوانـب  تغطيـة  على تالمعلوما نظام ة قدر ضعف، وأظهرت النتائج تالبلديا في المعلومات اإلدارية

 وجود النظام، وعدم من مناسب للمستفيدين التنظيمي اإلمكانات المادية، وأن المستوى ذلك في بما العمل

 عملية جوهري بشكل يعيق أساسيا معوقا يمثل اإلداري المحوسب المعلومات نظام لعمل واضحة خطط

ضرورة توفر بنية تحتية ومن ضـمنها المـوارد   ، تالبلديا في المعلومات اإلدارية نظم وتطوير تطبيق
  .شريةالب
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 :)2000الشنتف،(دراسة  .8

 المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات دراسة ميدانيـة           مدور نظ  (:عنوان الدراسة 
  )على البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة

 المعلومات اإلدارية المحوسـبة فـي عمليـة صـنع           مدراسة دور نظ  هدفت هذه الدراسة إلى     
 البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة بفلسطين حيث قام الباحث بتـصميم            القرارات دراسة ميدانية على   

موظف من متخـذي القـرارات      ) 61(استبانه لجمع البيانات المطلوبة وكانت عينه الدراسة تتكون من        
 وجود ارتباط طردي ضعيف بين      وكان من أهم النتائج   للمستويات اإلدارية الثالثة عليا ووسطى ودنيا       

وعمليـة  )  األفراد وإجـراءات   – االتصاالت وقواعد البيانات     –المعدات والبرمجيات   (مكونات النظام   
صنع القرارات ألنها عالقات ليست ذات دالله إحصائية ووجود ارتباط طردي ضعيف بين المـستوى               
التنظيمي لدائرة نظم المعلومات اإلدارية ألنه ليس ذو دالله إحصائية ووجود ارتباط طردي ضعيف بين 

لمعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية ألنه ليس ذو دالله إحـصائية ووجـود ارتبـاط                جوده ا 
طردي ضعيف بين فعالية نظم المعلومات اإلدارية ألنه ليس ذو دالله إحصائية ووجود ارتباط طردي               

تبـاط  ضعيف بين الكفاية االقتصادية لنظم المعلومات اإلدارية ألنه ليس ذو دالله إحصائية ووجود ار              
طردي ضعيف بين كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة بدالله األبعاد الخمسة الرئيـسية وعمليـة          
صنع القرارات وعدم وجود اختالف ذو دالله إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وعملية              

المعلومات اإلدارية وبلغت نسبة تكامل نظم ) وطني وغير وطني(صنع القرارات باختالف جنسية البنك 
وبلغت نسبة عدم استغناء البنوك التجارية العاملة في قطاع          %) 73،45(المحوسبة في البنوك التجارية     

وبلغت نسبة عدم   %) 87،27(غزة عن المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة حاليا           
لبنوك التجارية العاملة فـي قطـاع غـزة         استخدام كل أنواع نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في ا        

، وبلغت نسبة اعتماد إدارة البنوك في صنع قراراتهـا     %)59،72( واالستفادة منها في الشكل المطلوب    
وبلغت نسبة  %) 77،54(على المعلومات الناتجة عن نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة بشكل أساسي           

نظم التراسل بالبريد االلكتروني    : بة على النحو التالي     استخدام أنواع نظم المعلومات اإلدارية المحوس     
ونظم التقارير  %) 76،73(ونظم معالجه المعامالت    %) 77،45(ونظم إدارة الوثائق    %) 84(والفاكس  
ونظم منفـذي    %)49،09(ونظم دعم القرارات      %)73،09(ونظم دعم المكاتب    %) 76،36(اإلدارية  

ونظم دعم القـرارات الجماعيـة      %) 43،64( المكتبي عن بعد     ونظم العمل %)46،13(اإلدارة العليا   
، ومن خالل المقـابالت  %)32،36(ونظم المؤتمرات البعدية    %) 41،45(والنظم الخبيرة   %) 43،27(
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الشخصية مع بعض العاملين في البنوك تبين وجود آثار غير كمية لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة               
  .راتكزيادة السرعة في اتخاذ القرا

  

  : الدراسات العربية التي تناولت موضوع نظم دعم القرار:ثانيا
  

  :)2007،درمان(دراسة  .1

  )جودة دعم القرار االستراتيجي باستخدام الشبكات العصبونية (:عنوان الدراسة

 –تناولت هذه الدراسة أنظمة الشبكات العصبونية كأداة إلسناد عملية صنع القرار االستراتيجي             
ي عينة من الجامعات العراقية، وقد احتوت عينة من ثالث  جامعات عراقية في العاصمة             دراسة حالة ف  
، ليتم تصميم نظاماًَ يستخدم الشبكات العصبونية فـي  )جامعة بغداد والمستنصرية والنهرين  (بغداد وهي   

في عقل تحليل مدخالت القرار ومعالجتها بمعادالت رياضية معقدة تحاكي أسلوب عمل الخاليا الدماغية 
  .اإلنسان، للتوصل إلى القرار االستراتيجي األمثل

، ولقد تم إعداد برنامج الشبكة وتكوين قواعد البيانات         "Matlap"صمم النظام باستخدام برنامج     
ونفّذ النظام باعتماد البيانات المستخلصة من عينة    . وعمل الواجهات األساس للمستفيد في البرنامج نفسه      

  .تائج وإجراء التعديالت المناسبةالدراسة ومراقبة الن
ساهم استخدام النظام المصمم في معالجة المشاكل المطروحة وإعطاء القرار األمثل لها بدقـة              
عالية من دون الحاجة لبذل الجهود في تجميع البيانات وإجراء المداوالت لدى اتخاذ القـرار، إذ قـام                  

الحالة المعطاة بسهولة ليعطي القرار األمثل في  ويعالج النظام بخزنها واسترجاعها بشكل سلس وسريع،
إن عملية صنع القرار االستراتيجي كانت تستغرق مدة قدرت بحوالي الشهر أو            . اقصر وقت واقل كلفة   

أكثر، فصارت وباستخدام نظام الشبكة العصبونية تستغرق دقائق قليلة أو اقل وبحسب الكفاءة والخبرة              
كما وإن االستعانة . ر اعتماده على الحاسوب في إسناد عملية صنع القرارالعملية لمستخدم النظام، ومقدا

باألسلوب الجديد لدى صناعة القرار تتيح لمتخذ القرار كل البيانات التي يحتاجها مـن دون الحاجـة                 
هذا باإلضافة إلى النتـائج     . لالتصال بالجهات ذات العالقة في كل مرة يراد بها اتخاذ مثل هذا القرار            

تندة على الخبرات السابقة والتي تتيح لمتخذ القرار مراجعة الحاالت التاريخية واالستفادة من ذوي              المس
  .الخبرة الذين سبقوه في هذا المنصب

 استخدام النظام المقترح مكّن من استثمار المعرفة بشكل كفء إلسناد            أن توصلت الدراسة إلى  
 الفعال األمثلية في النتائج عند توفير قاعـدة بيانـات           عملية اتخاذ القرار االستراتيجي، ويحقق التكامل     



 75

، بحيث أتاح النظـام   )مجلس الجامعة (مرتبطة بكافة المواقع اإلدارية التابعة لموقع القرار االستراتيجي         
  .المصمم سرعة في االنجاز واستثمار للجهود والوقت

  
 

  :)2007محارش،( دراسة .2

  دراسـة  –العمل اإلداري فعالية على البشرية الموارد اتمعلوم أنظمة تطوير تأثير: (عنوان الدراسة

  )جدة بمدينة الحكومية المنظمات في تطبيقية

 الحكومية والتعرف بالمنظمات العامة الخدمة جودة تدني مسببات اكتشاف إلى الدراسة هذه هدفت

 فعاليتها ومدى ،الموارد البشرية معلومات نظم تطبيق مدى ومعرفة داخلها، اإلداري العمل سلبيات على

 لخمس اإلداريين الموظفين عدد من من الدراسة مجتمع عينة وتكونت داخلها، اإلداري العمل تطوير في

  .موظف) (2377 عددهم والبالغ جدة بمحافظة الحكومية المنظمات من
المـوارد   معلومات بتنظيم الحكومية المنظمات إدارات اهتمام ضعف :إلى الدراسة وقد توصلت

 أن التي يمكن المتطورة اإلمكانات من االستفادة يتم لم أنه أي داخلها، مهمشة مهمتها تكون وقد ،البشرية

 لتطـوير  جديدة واستحداث أساليب وتغيير، تطوير، حيث من اإلدارية العمل ألساليب النظم هذه توفرها

 تعاني أنها أي الحكومية المنظمات داخل اإلدارية على األساليب يغلب البيروقراطية طابعالمقدمة،  الخدمة

 هذه في االنجاز معدالت على سلبا ذلك فيؤثر اإلدارية وأنظمتها في إجراءاتها والتضارب االزدواجية من

ضعف اهتمام إدارة المنظمة المعلومات، و بنظم الحكومية اهتمام اإلدارة ضعف ، والحكومية المنظمات
  .التنظيمية بالهياكل الحكومية المنظمات إدارة اهتمام ، وضعفبالموارد البشرية

  
 

 :)2006السعودي،( دراسة .3

 مؤسـسة الـضمان   فـي  العاملين أداء على المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم اثر (:عنوان الدراسة

  )ميدانية دراسة : االجتماعي

في  أداء العاملين على المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 البيانـات  جمع استبانه لغرض وتطوير تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيق االجتماعي الضمان ؤسسةم

 واسـتخدمت  البيانـات  استخدام لتحليل تم وقد عضوا، (369) عددهم البالغ العينة أفراد على وتوزيعها

 أفـراد  وراتتص لمعرفة االجتماعية الوصفية للعلوم اإلحصائية الرزمة (SPSS) اإلحصائية األساليب

 الدراسة نموذج صالحية الختبار االنحدار المتعدد وتحليل الوظيفي، واألداء المعلومات نظم ألبعاد العينة

 تـصورات  أن: أهمهـا  من نتائج إلى الدراسة وتوصلت ،التابع المتغير على المستقلة المتغيرات وأثر
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 الماديـة  المستلزمات أن  حيثتفعةمر بدرجة جاءت المعلومات تشغيل نظام مستلزمات تجاه المبحوثين

 أثـر  وجـود  متوسطة، جاءت بدرجة الوظيفي األداء تجاه المبحوثين تصورات إنو ،جيد بشكل متوفرة

 )والتنظيمية والبشرية والبرمجية المادية(المحوسب  المعلومات نظام وتشغيل إلدارة الرئيسية المستلزمات
 لمستلزمات المبحوثين لتصورات إحصائية داللة ق ذاتفرو وجود الدراسة وأظهرت الوظيفي، األداء في

 الخبـرة،  العلمـي،  المؤهـل  والعمر، الجنس،( ةللمتغيرات الديموغرافي تعزى المعلومات، نظام تشغيل

  ).الوظيفي والمستوى
 

  

 :)2006الشريف،(دراسة  .4

  )التعليم تطوير وتخطيط إدارة في القرار اتخاذ ودعم المعلومات دور (:عنوان الدراسة

 التعليم وتوضح تطوير في واستخداماتها للمعلومات، المستقبلية لآلفاق رؤية الورقة هذه تعرض

 مـصر  في جمهوريـة  القرار اتخاذ ودعم المعلومات، لمشروعات العملي التطبيق من مكتسبة خبرات

 وتـسترشد  م،للتعلي البناء الرئيس وحدة التعليم، الدولة، قطاع : هي مستويات ثالث ذلك ويشمل العربية،

 كافة في التعليم أن إلى الدراسة توصلت وقد،  القطاع هذا في تفيد التي والنظم الحاالت، من بعدد الورقة

 القـرار  اتخاذ دعم ووسائل المعلومات من مزيدا والوزارة يتطلب الفصل، المدرسة، المديرية مستوياته

 نظم وتعد األهداف، واضحة المعالم متكاملة ةخط وجود في إال ال يتم وذلك المستويات، كافة على لتطويره

، للتنمية أساس المعلومات أن:  يلي ما الدراسة وضحت وقد وأحدثها، أحدها اتخاذ القرار ودعم المعلومات
 القرار اتخاذ أن، و عصرية إلدارة حتمية وهي القرار اتخاذ لدعم الموضوعية الوسيلة هي المعلومات أنو

 أن يمكن القرار اتخاذ ودعم المعلومات أن، والمتاحة الموارد من االستفادة سأسا هو والموضوعي السليم

 باإلسراع الدراسة التحديد وتوصى وجه على العربية النامي والدول العالم دول في ونظم كمنهاج، يتحقق

  .وماتالمعل تكنولوجيا على باالعتماد الموارد البشرية وخاصة الموارد، أفضل استخدام خالل من بالتنمية
  

  

  :)2005البشابشة،( دراسة .5

 الـضمان  في مؤسسة الوظيفي األداء مستوى رفع في اإلدارية المعلومات جودة أثر (:عنوان الدراسة

  )األردني االجتماعي

 مؤسسة الـضمان  في إلدارية ا المعلومات نظم جودة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

فقرة ) 28( من استبانة مكونة تطوير تم الدراسة هذه أهداف حقيقولت الوظيفي، األداء ومستوى االجتماعي
مـن   اإلحـصائي  التحليل المكونة في الدراسة عينة على االستبانة توزيع وتم الدراسة، متغيرات لقياس
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 في اإلدارية المعلومات نظم لجودة هام أثر وجود: أهمها نتائج إلى الدراسة وتوصلت موظفًا،) 300(

 بأبعادها المختلفة المعلومات نظم بين قوية إحصائية داللة ذات عالقة وجودالوظيفي،  ءاألدا رفع مستوى

 داللـة  ذات فروق ، وجودوجود أثر كبير للمستلزمات البرمجية على األداء الوظيفي، الوظيفي واألداء
  )الوظيفي العلمي، المستوى للعمر، المؤهل(تعزى  المبحوثين تصورات بين إحصائية

  
  

  :)Elbaltagi &Others,2005(دراسة  .6

  :عنوان الدراسة

(Evaluating the Factors Affecting DSS usage by Senior Managers in Local 

Authorities in Egypt) 

البلدان  في دعم القرار نظم واستخدام تبني في المؤثرة العوامل أن  توضيحإلىالدراسة  هذه هدفت
قد  ونهج األعمال االجتماعي، والهيكل الثقافة، في االختالفات أن  حيثلمجاالت، ا أهم أحد هي تقدما األقل
 ونهـج  المفاهيم تكنولوجيا المعلومات، على الغرب تأثير من المستمدة الفوائد على هامة آثارا لها يكون

 باسـتخدام  المـصرية  المحلية القرارات للسلطات اتخاذ دعم نظام استخدام الدراسة هذه تبحث و.ةاإلدار

 اسـتخدام  حـول  مـصر  في محافظة) 27(على  أجريت ، الدراسة( TAM)  التكنولوجيا قبول وذجنم

 محدد نظام على يطبق أن يمكن النموذج أن النتائج ت أظهر وقد . القرارات دعم لنظم التنفيذيين المدراء

 تسعة  يحدد( TAM) التكنولوجيا  قبول البلد، نموذج تطوير إلى دون الحاجة النامية البلدان من بلد داخل

 دعـم  نظم خصائص البيئية، والخصائص الثقافية، الخصائص المهمة، خصائص: هي خارجية متغيرات

التنظيمية وخصائص صانعي  العليا، والخصائص اإلدارة ودعم الخارجي، الداخلي، الدعم القرار، والدعم
 استخدام نظم دعم القرار، بينمـا  على كبير تأثير لهما التنظيمية والخصائص العليا اإلدارة دعم القرار،

 الناجح  االستخدام.القرارات دعم نظم استخدام على سلبي تأثير لها المهمة وخصائص البيئية الخصائص

 عملية في الذاتية والمقدرة من االستقالل كبير قدر القرار صانعي لدى يكون أن يتطلب تالقرارا دعم لنظم

 مـن  طويلة سلسلة توجد حيث هرمي، للحكومة المصرية ظيميالتن الهيكل فان ذلك، القرار، ومع صنع

 المقابالت على بناء تالقرارا اتخاذ على القادرة هي العليا فقط واإلدارة معين، أمر تنفيذ عند اإلجراءات

 دعـم  لـنظم  ملموسة فائدة وجود إلى تشير للدراسة الكمية فإن النتائج الدراسة، خالل إجراؤها تم التي

 التخـاذ  الذاتيـة  المقـدرة  : من كل في وضعف نقص يوجد كما الخصائص البيئية، قليلت في القرارات

  .المركزية القرارات لصناعة قليلة ومتطلبات والقيادة والسيطرة ،تالقرارا
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 عالميا المعلومات تكنولوجيا دراسة عند االعتبار في العوامل الخارجية أخذ أهمية الدراسة تبين

 القرار صانعي وخصائص األساسية المعلومات فيها بما الثقافة، جوانب منالكثير  الخصوص، وجه وعلى

  . اإلدارة دعم نظم فهم على قويا تؤثر تأثيرا أنها حيث
 

 

 :)2005المحاسنة،(دراسة  .7

 دراسة ميدانية في    -أثر كفاءة نظم المعلومات اإلدارية على فاعلية اتخاذ القرارات           (:عنوان الدراسة 
  )ردنيةدائرة الجمارك األ

هدفت هذه الدراسة لدراسة اثر كفاءة نظم المعلومات اإلدارية على فاعلية اتخـاذ القـرارات               
دراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية  ولجمع البيانات قام الباحث بتطوير استبانه وتوزيعها على               

 الماديـة  لمـستلزمات ا كفاءة: جاءت ابرز النتائج كالتالي، وفرد) 250(عينه عشوائية بسيطة مكونه 

وجود اثر  نظم المعلومات اإلدارية، أهمية العنصر البشري في كفاءةالستخدام نظم المعلومات اإلدارية، 
علـى   والتنظيمية اإلدارية للمستلزمات هام اثر ووجود ، فاعلية اتخاذ القرار هام للمستلزمات الفنية في

  .القرار اتخاذ كفاءة
 

  

 :)2005علي،(دراسة  .8

  )الرقمية الثورة ظل في العربية المدينة في الحكومية اإلدارة على المعلومات نظم تأثير (:لدراسةعنوان ا

 اإلداريـة  األجهـزة  علـى  المعلومات نظم وتطبيق استخدام تأثيرهدفت هذه الدراسة لدراسة 

 مشكالتال أهم إبراز خالل من األجهزة لتلك الراهن الوضع رصد وكذلك العربية، المدينة في الحكومية

 البحث توصل وقد ، األمثل بالشكل المعلومات نظم استخدام دون تحول التي المعوقات وأهم تواجهها، التي

 العمليات من العديد أداء يمكن ال حيث إداري، جهاز أي في اإلستراتيجية الموارد أحد المعلومات أن إلى

 اإلداريـة  األجهـزة  في المعلومات تعد كما المعلومات، على االعتماد بدون قرار أي اتخاذ أو األساسية

 اإلداريـة  األجهزة أصبحت ذلك وعلى .تنافسية ميزة على للحصول استراتيجيا استغالله يمكن استثمارا

 مـن  أنـه  شك ،وال لديها قيمة إضافة أو الفرص خلق خالله من يمكن كمجال المعلومات نظم إلى تنظر

 اإلدارية األجهزة على المعلومات ونظم تكنولوجيا في متالحقةال للتطورات الهائل التأثير إدراك الضروري

 أساليب من الكثير تتغير فسوف ،العربية بالمدينة الحضرية األنشطة على ذلك وانعكاس العربية، الحكومية

 الكثير تغيير ذلك يصاحب وسوف ألهدافها، األجهزة تلك تحقيق وسائل ومن ألعمالها، األجهزة تلك تأدية

 األجهـزة  تعيد أن المعلومات ونظم تكنولوجيا ظل في لزاما أصبح لقد .السائدة التنظيمية داتالمعتق من
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 طالب على والتركيز خدماتها، تقييم وتراجع نفسها، اكتشاف العربية المدن معظم في الحكومية اإلدارية

 من أكثر نحو على زةاألجه تلك نجاح يتوقف وسوف .التكنولوجيا واستخدام التنظيمية، والهيكلية الخدمة،

 أهمية، وبينت مزاياها يوظف نحو على واستخدامها التكنولوجيا واستباق التغير طبيعة فهم على قبل ذي

  .المعلومات نظم تطبيق التنظيمية لنجاح الهيكلية على التركيز
  

  

  :)2003الفوزان،( دراسة .9

  )العاملين أداء على وأثرها الحديثة المعلومات نظم (:عنوان الدراسة

 في مصلحة الجمارك في العاملين أداء على المعلومات نظم أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

 بالمصلحة، وقد المعلومات الحديثة أنظمة استخدام على المؤثرة المعوقات على التعرف وكذلك الرياض،

 عشوائية العينة كانتو كأداة للدراسة، االستبانة على اعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم

  .بمصلحة الجمارك اإلدارية نظم المعلومات إدارة في العاملين من موظفًا )211(وعددها  منتظمة
 مـصلحة  في أعمـال  الحديثة المعلومات نظم الستخدام عديدة مميزات  وجود :الدراسة نتائج أهم ومن

 تواجهوتنظيمية  إدارية ومالية معوقات التشغيل، وجود تكاليف تقليل األداء، تحسين الدقة، منها الجمارك

 لنظم بالمصلحة وخبرة العاملين كفاية قلة اإلدارية، المرونة عدم : منها الحديثة، المعلومات نظم استخدام

 الحديثـة  المعلومـات  نظم صعوبة استخدام في تساهم وفنية تشغيلية معوقات وجود الحديثة، المعلومات

 أعطال وكثرة الحاسب، مجال في للتطورات السريعة مواكبتها وعدم المستخدمة األنظمة  عيوب :أهمها

  .اإلدارة اهتمام عدم، واألجهزة
  

 
 

 :)2004الرحمن، فتح(دراسة  .10

  )اإلداري األداء تحسين في وأثرها اإلدارية المعلومات نظم( :عنوان الدراسة

 ومعرفة أسـباب  ،السودانية بالمنشآت المعلومات لمجال المعرفي بالتوثيق الدراسة هذه تختص

 هي الدراسة التي تناولتها والمشكلة .المعضلة لتلك الحلول إيجاد في المساهمة وبالتالي المجال، هذا تخلف

 نتـائج  أهـم  ومن، األداء اإلداري تحسين في الحكومية المنشآت اإلدارية المعلومات نظم مساعدة مدى

 الـوزارات  أن ونجـد  القطاع العام، مؤسسات في اإلدارية المعلومات بنظم خاصة إدارة توفر :الدراسة

 فيها يساهم حكومية بمؤسسة المطلوبة مقارنة بالصورة ليس ولكن اإلدارات مثل هذه فيها تتوافر الحكومية

 العام القطاع مؤسسات في تتوافر، ومعا العام والخاص القطاع بين بالمساهمة تعمل أنها أي آخرون، أفراد

 بـنظم  األجهزة تلك عمل خالل من وذلك المعلومات المديرين من احتياجات لتلبية كافية حاسوب أجهزة
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 التـدريب  برنـامج  في استغاللها خالل من وذلك الصحيحة مستغلة بالصورة وهى اإلدارية المعلومات

 بـالوزارات  وجودهـا  عـدم  مع الحكومية المؤسسات متكاملة في معلومات أنظمة وجود ،بها الخاص

  .الحكومية
  

 

 :)2000الزلزلة،شواف وال(دراسة  .11

  )بالمنظمة والوسطى ممارسات اإلدارتين العليا في المعلومات نظم وظائف تأثير( :عنوان الدراسة

 كفاءة ممارسـات  تطوير في المعلومات نظم وظائف مساهمة مدى قياس إلى الدراسة هذه تهدف

 الدراسة وُأجريت نواعها المختلفة،بأ الكويتية الحكومية المنظمات في وفعاليتها والوسطى العليا اإلدارتين

 فـي  مختلفـة  مسميات تحت نظم معلومات وحدات لديها توجد حكومية جهة )27(من  مكونة عينة على

 . األصلي الدراسة من مجتمع) % 69(يعادل  بما العينة حجم وكان التنظيمية، هياكلها

 العمل حاليا في المستخدمة ماتالمعلو تكنولوجيا لوسائل األساسية البنية أن إلى الدراسة وتوصلت

 وجهات بين التوافق درجة من هناك وأن كما الكويتية، الحكومية المنظمات من كبيرة نسبة في تقنيا متقدمة

 المعلومات وظائف خدمات بأن استخدامها كمؤشر يمكن التي الدراسة في المشاركة للجهات المختلفة النظر

 الحكوميـة  المنظمـة  فـي  وفعالية للعمل األداء الكلي كفاءة نتحسي في متفاوتة وبدرجات ما نوعا تؤثر

  .الكويتية
  
 

  

 :)1998الشدادي وأيوب،(دراسة  .12

 نظم مسانده القرارات في زيادة فاعلية وكفاءة القـرار المتخـذ فـي              مأثر استخدا  (:عنوان الدراسة 
  )المنشئات الصناعية السعودية

عم القرارات في زيادة فاعلية وكفاءة القرار       هدفت هذه الدراسة إلى دراسة اثر استخدام نظم د        
وتوصال المتخذ في المنشئات الصناعية السعودية وقام الباحثان  بتصميم استبانه خصيصا لجمع البيانات 

 منشئات العينة كانت تميل الستخدام نظم اتخاذ القرار بمساعده اإلدارة في اتخـاذ              إلى نتائج أهمها أن   
ز على استخدام نظم دعم القرارات تبعا لهيكل القرار اإلداري ونوعـه            القرار وتراوحت درجه التركي   

 المختلفة بشكل   اومستواه اإلداري وان منشات العينة كانت تلجا إلى نظم دعم القرار في صنع قراراته             
كبير وان اإلدارة كانت تستخدم نظم دعم القرارات بصورة اكبر بالنسبة للقرارات المرتبة عنها بالنسبة               

ات الغير مرتبة وان نقص التدريب والخبرة يساهم في استخدام نظم دعم القرار لدعم القـرارات            للقرار
المرتبة أكثر من غيرها من القرارات وان المستوى اإلداري للقرار االستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي             
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قرارات فـي   كان له اثر معنوي سلبي على استخدام نظم دعم القرارات والى نمو تطبيقات نظم دعم ال               
المنشات الصناعية السعودية وشمولها للعديد من المجاالت الوظيفية المختلفة وتأثيرها على اتخاذ مثـل              
هذه القرارات اإلدارية وكان لمستوى استخدام نظم دعم القرارات تأثير ايجابي على كفاءة القـرارات               

 المتبعة في اتخاذ القرارات اإلدارية وان       التي يتم اتخاذها باستخدام هذه النظم بدال من الطريقة التقليدية         
  .استخدام نظم دعم القرارات لم يكن له أي تأثير معنوي على فاعلية القرارات المتخذة

  
  

 :)Kamel,1998(دراسة  .13

  :عنوان الدراسة

(Decision Support Systems and Strategic Public Sector Decision Making in 

Egypt، Institute for Development Policy and Management) 

فـي   اإلستراتيجية القرارات صنع في القرار دعم نظم تطبيق  توضيح أنإلىالدراسة  هدفت هذه
 في القطاع العام في المصرية التجربة يصف واالقتصادية، وهو االجتماعية التنمية لتحقيق العام القطاع

 الدراسـة  دعـم تـصف   على تعتمد معلومات ظهور وعالقة واالجتماعية، االقتصادية القرارات صنع

 اتخـاذ  دعـم  نظم القرار حاالت دعم ومركز والمعلومات، للحكومة، المنظمة (IDSC). من مجموعة

 الخطة ضمن تندرج الحاالت األنظمة، هذه هذه وتنفيذ لتصميم، إداري مدخل على تعتمد قضايا القرارات،

 وتصف المختلفة، االقتصادية القطاعات المعلومات في اتكنولوجي استخدام وتبرير لتقديم مصر في الشاملة

  :ومنها القرارات دعم نظم استخدام فيها تم التي من الحاالت المستفادة والدروس التحديات أيضا الدراسة
 مـصادر  البيانات مـن  قواعد ودمج بناء في والجهد الوقت، من الكثير يتطلب القرارات دعم نظم توفير

 االجتماعيـة  للقـضية  للتـصدي  واحد قرارات اتخاذ دعم نظام تطوير، ولقطاعاتوا المتعددة البيانات

 توفير، و التصميم مرحلة أثناء االعتبار في وضعها ينبغي التي األخرى على القضايا يؤثر قد واالقتصادية

 أن األزمـات  إلدارة يسمح أن ينبغي النظم تصميم، وأن األنشطة في االزدواجية وتجنب والجهد الوقت

 المعلومات توافر مدى على تتوقف القرار اتخاذ دعم نظام فعالية، وأن عملها النجاز المجال لديها كوني

 هو القرارات دعم لنظم الناجح التنفيذ، وأن  المناسب الوقت في إليها وإمكانية الوصول الصلة ذات الدقيقة

 العمليـات  تكـون  أن غيينب حيث التنمية دعم خدمات في للنجاح كاف غير شرط ولكنه ضروري شرط

 نجاح في حاسم عامل البشرية الموارد تدريب، وأن العليا اإلدارة دعم يتطلب الناجح التنفيذ، وان متكاملة

  . القرار اتخاذ دعم نظم تطبيق
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  :نظم دعم القرارموضوع  التي تناولت  الدراسات األجنبية:اًلثثا
  

 :)Others &Bhandari ,2008(دراسة  .1

  :عنوان الدراسة

Debiasing investors with decision support systems An experimental 
investigation 

 على أن نظم دعم القرار يمكن أن تلعـب دورا هامـا فـي    دليلم يقدت إلىالدراسة  هدفت هذه
مشاركا حيث أنهـا    ) 119(هذه دراسة ميدانية تشمل     . إشراك المستثمرين سلوكيا في مواجهة التحديات     

جود أدلة قوية على وجود التحيزات المعرفية في اتخاذ القرارات االستثمارية ويـدل علـى               أظهرت و 
 قرار األثر السلبي لمثل هذه التحيزات وتأثيرها على قدرة المستثمرين على خفض فعالية المساعدات في

 ت القـرارا  وهذه القرارات المساعدة يظهر أنها ذات قيمة عالية لبيئة        . اتخاذ قرارات استثمارية سليمة   
  .التي يكون فيها مستوى التحيز عالي

  
  

  :)Others &Petkov ,2007(دراسة  .2

  :عنوان الدراسة
Mixing Multiple Criteria Decision Making with soft systems thinking  
techniques for decision support in complex situations 

 مع عدة معايير التخاذ القرار وتقنيات من خالصة خبرة الباحثعرض  إلىالدراسة  هدفت هذه
علـى  الدراسة  وتستند هذه  ،برمجيات نظم دعم اتخاذ القرار في مراحل معينة من حل المشاكل المعقدة           

سـتخدام  امبـررات   و ،قطاع التكنولوجيا ومشاركتها في ثالثة مشاريع ضمن المعلومات واالتصاالت        
وقـد   ، قد تم مناقشتها   منيات أخرى من تقنيات التفكير المنظ     البرنامج المشترك لمعايير اتخاذ القرار وتق     

التي هي أجزاء من أنظمة برمجيات      و هذه الورقة في إظهار كيفية مزج هذه الطرق واألساليب           ساهمت
 وإعادة طرح المـشاكل     ،البرنامج المشترك لمعايير اتخاذ القرار والتي  قد تخدم وتدعم نواحي متعددة           

قطـاع  والمعلومـات واالتـصاالت      (دروس المستفادة من هذه الحاالت الـثالث      اإلدارية المعقدة، وال  
  .)التكنولوجيا
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  :Zack) ,2007(دراسة  .3

  :عنوان الدراسة
The role of decision support systems in an indeterminate world 

والمعرفة  تطبيق المعلومات أن القرار يتطلب معالجة وذاتخا  أن توضيحإلىالدراسة  هدفت هذه
إن وجود  ،والمزج المناسب للمعلومات والمعرفة يعتمد على الخصائص التي يتم اتخاذ القرار في سياقها

 بوجود عدم التحديد أو الظروف المعقدة،      ، جدا التخاذ القرارات   يضرورأو في حال غيابها     المعلومات  
هذه الورقة تقترح اسـتخدام      ،زانبينما المعرفة و في حال غيابها ترتبط بمشاكل عدم التأكد وعدم االت           

نظم دعم القرار الحاسوبية في ظل ظروف عدم التأكد والتعقيد، فيما استخدام اإلنسان التخاذ القرار في                
  .حاالت عدم الوضوح

اإلطار تم توضيحه فـي     فكال الطريقتين يجب أن تترابط بشكل قوى لتطوير تعليم المنظمات،           
  .القرار واستخدامه في تحديد األسعار في إحدى الشركاتدراسة حالة حيث تم تطبيق نظم دعم 

 

  :)Gachet,2001(دراسة  .4

  :عنوان الدراسة

(A Framework for Developing Distributed Cooperative Decision Support 

Systems-Inception Phase) 

 يع التعاوني،للتوز القرار دعم نظم تطوير لعملية األولية المرحلة  وصفإلىالدراسة  هدفت هذه

 تبين فهي الوضع هذا اقتراحات لتحسين وتقدم القرار، دعم لنظم الواسع االستخدام عدم أسباب تحلل فهي

 يحـل  أن يستطيع المعمارية في الهندسة إللكترونية ا للحاسبات الحديثة التوزيعات من األكبر الجزء أن

 وعـن  عام بشكل القرار دعم نظم عن  نظرةالدراسة تعطي األول الجزء الحالية، ففي القضايا من العديد

 يمكـن  التـي  المشاكل الدراسة فتغطي الثاني الجزء أما في خاص، بشكل المعمارية الهندسة في دورها

 المفاهيميـة،  العوامـل  البشرية، العوامل : من بكل تتعلق والتي دعم القرار نظم استخدام نتيجة تالفيها

وجود مشاكل لدى الكوادر البشرية المستخدمة لنظم دعم  رت النتائج، وأظه)التقنية(التكنولوجية  العوامل
 بـرامج  اسـتخدام  بضرورة أوصت، و نظم دعم القراروجود مشاكل تقنية تواجه استخدام، والقرارات

  .حديثة برمجة ولغات متعددة
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  :)Finlay & Forghani,1998(دراسة  .5

  :عنوان الدراسة

(A classification of success factors for decision support systems) 

، وتطوير نظم دعم القرار متراكمة تصميم في الخبرات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أن
 إلـى  الدراسة هذه وتهدف كمامنها، واالستفادة إدراكها يتم لم األنظمة هذه من المتوقعة الفوائد فان لذلك

وتطـوير نظـم دعـم القـرار      إلنجـاح  الالزمة لعواملا على التعرف النقص في أسباب على التعرف
العمل، تطوير نظم دعم القرار،  احتياجات نظم دعم القرار، متطلبات :أبعاد ثالث خالل من ومواصفاته

  .وتطوير نظم دعم القرار  لنجاح مهما عامال (131) يوجد حيث
  نوعا (39)عاملوا، معت مؤسسة) 27(من  فردا)  (46عدد مع مقابالت بإجراء الدراسة تمت وقد

 نظم دعم ومولدات التطبيقات حققت حيثنظم دعم القرار،  مولد)  (22من نظم دعم القرار واستخدموا
 مجاالت لتوسيع حاجة وجود على الدراسة وأكدت، تطوير نظم دعم القرار نجاح في عالية نتائج القرار

وتطبيق نظم دعـم   تطوير طريق عن ظامالن تطوير يمكن كما المواصفات على باالعتماد المؤسسة عمل
  .المستلزمات الفنيةالمادية، و اإلمكانات ذلك في نظم دعم القرار بما لتطوير حاجة وجود، والقرار

  
  

 : إعادة الهندسة موضوعالدراسات التي تناولت: المحور الثاني

  :إعادة الهندسةموضوع التي تناولت فلسطينية  الدراسات ال:أوال
  

 :)2008،السر(دراسة  .1

 قطـاع  في الوطني واألمن وزارة الداخلية في اإلدارية العمليات هندسة إعادة واقع (:عنوان الدراسة

  )غزة

 الداخليـة  في وزارة (اإلدارية العمليات هندسة إعادة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

  الجنس،:لمتغيرات  وفقًاالواقع ذلك دراسة فروق على التعرف ومحاولة ،)غزة قطاع في الوطني واألمن

 التدريبيـة،  الدورات وعدد والمسمى الوظيفي، العمل، ومكان العمل، وطبيعة العلمي، والمؤهل والعمر،

 (300) مـن  تتكـون  عينة َأخذ تم و موظف،(483) من يتكون الدراسة مجتمع وكان .الخدمة وسنوات

العامة،  واإلدارات األمنية األجهزة في وذلك ومدير دائرة، مساعد وكيل بين ما درجاتهم تتراوح موظف
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 األجهزة في العامين المدراء مع المقابالت بعض الباحث بإجراء وقام  استبانه، (270) الباحث جمع وقد

 .غزة قطاع محافظات في الوطني الفلسطينية واألمن الداخلية وزارة في األمنية

ة الداخلية الفلسطينية تخـصص     أن وزار  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعه من النتائج أهمها       
بينت وجود كادر بشرى    وير يتم تنفيذها من قبل العاملين، و      الدعم الالزم للتأكد من أن خطط التط      

في وزارة الداخلية الفلسطينية على درجة عالية من التخصص ومواكبة التطورات التكنولوجية بما 
بينت أن  تخدام تكنولوجيا المعلومات، و   باسيؤهله في المقدرة على إعادة تصميم العمليات اإلدارية         

وزارة تتميز بمواكبة التطورات التكنولوجية في البيئة المحيطة حيث تستخدم شبكة االنترنت في         ال
اتصاالتها الداخلية والخارجية وزادت من قدرتها على تنسيق عملياتها في المديريات المختلفة من             

معلومات والبيانات في الوزارة بوفرتهـا وسـهولة   خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات وتتميز ال   
وضحت أن الهيكل التنظيمي له تأثير علـى        ، و تناولها مما يؤدى إلى أداء األعمال بسرعة ودقة       

وزارة تتصف بالمواكبة والحساسية العالية     البينت أن   ، و وزارة على إعادة هندسة عملياتها    القدرة  
وزارة من قدرتها على تنـسيق      ال كما بينت بأنة زادت      للتطورات التكنولوجية في البيئة المحيطة،    

بينت أن ، وعملياتها في المديريات المختلفة التي تعمل بها من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات
بينت فين وتخفف من حاالت الشك والحيرة، ووزارة تولد الثقة لدى الموظالالسياسات اإلدارية في 

بينت وجود فروق لـدى     ية لإلصالح اإلداري في الوزارة، و     دارأهمية إعادة هندسة العمليات اإل    
الذكور اكبر من اإلناث في كل من نمط القيادة السائد والقوانين والتـشريعات، وأنـة ال يوجـد                  

 إعادة فيأن الفئة العمرية عامل غير مؤثر  ذكور واإلناث في المجاالت األخرى، و     اختالف بين ال  
المؤهل العلمي لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية عامل         ان  ، و هندسة العمليات اإلدارية  

فروق لصالح من خدم في الوزارة اقل من ي إعادة هندسة العمليات اإلدارية، ووجود      غير مؤثر ف  
  .سنوات) 3(

  
  

 :)2006األغا،(دراسة  .2

 قطاع في صارفالم  في"الهندرة"اإلدارية  العمليات هندسة إلعادة تطبيقية دراسة (:عنوان الدراسة

 )غزة

 بمحافظـات  في المصارف اإلدارية العمليات هندسة إعادة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 هـذه  ومن بإعادة الهندسة العوامل المؤثرة بعض وعالقة تأثير مدى على التعرف خالل من وذلك غزة

 المـصرفية،  العمليـات  وفاعلية العالية، صحة التكنولوجيا قدرات التنظيمية، الهياكل بناء إعادة العوامل
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 المـدراء  مـن  الدراسة عينة مجتمع الشاملة، ويتمثل الجودة معايير تحسين العمالء، توقعات في التغير

 المنهج الوصفي اختيار تم وقد غزة، محافظات في بالمصارف العاملة األقسام ورؤساء والمدراء العامين

 منها) 140(استرداد  وتم استبانه) 150(توزيع  تم حيث ناتالبيا االستبانه لجمع على واالعتماد التحليلي

 ذات وجود عالقة : يلـي  ما أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد) 93%(نسبت  ما أي

 التنظيمية، ووجود عالقة بناء الهياكل وإعادة الكفء اإلدارية العمليات هندسة إعادة بين إحصائية داللة

 عالية، ووجود عالقة وقدرات تكنولوجيا الكفء إلدارية ا العمليات هندسة إعادة بين إحصائية داللة ذات

 المصرفية العمليات وفاعلية وزيادة صحة الكفء اإلدارية العمليات هندسة إعادة بين إحصائية داللة ذات

 الكفء اريةاإلد العمليات هندسة إعادة بين إحصائية داللة ذات المصارف، ووجود عالقة هذه تنجزها التي

 اإلداريـة  العمليـات  هندسة إعادة بين إحصائية داللة ذات العميل، ووجود عالقة توقعات تغيرات في و

أن تكنولوجيا المعلومات تساعد البنوك في قطاع غزة علـى  ، والشاملة الجودة وتحسين معايير الكفء
ولوجيا المعلومات البنوك فـي     زيادة قدرتها في إعادة استخدام المعلومات المصرفية، وكذلك تساعد تكن         

  .الوصول إلى المعلومات القيمة التي تساعد في اتخاذ القرارات
  

  

 :)2006مرزوق، (دراسة .3

 غيـر الحكوميـة   المؤسسات لدى التغيير وإدارة التنظيمي التطوير متطلبات فعالية (:عنوان الدراسة

  )الفلسطينية

 التغيير لدى وإدارة التنظيمي التطوير باتمتطل فعالية على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه هدفت

 توجيهات وتبني والتطوير التنظيمي، التغيير إدارة الفلسطينية، وعلى مجاالت الحكومية غير المؤسسات

 منهـا  خلـصت  التي النتائج أهم وكان ،والتطوير التنظيمي المطلوب التغيير إحداث في تساعد خاصة

 إدارة على المؤسسة وقدرة االستراتيجي التخطيط أسلوب إتباع نايجابية بي طرديه عالقة وجود ،الدراسة

 وتطوير مهارات وتنمية التغيير إدارة على المنظمة قدرة بين وكذلك التنظيمي، رالتغيير والتطوي عملية

 أصبحت كلما ومفهومه، كانت واضحة كلما المتبعة اإلدارية والسياسات األنظمة بين وكذلك لديها، العاملين

 التغيير إدارة بين طرديه عالقة هناك أن يبرز وكذلك والتطوير، التغيير إحداث على القدرة لديها ةالمؤسس

 أن وكذلك المؤسسة، في والخارجية الداخلية البيئية الظروف تحليل التنظيمي ومراعاة التطوير وإحداث

 تعتبر وأن المؤسسة التنظيمي والتطوير التغيير إدارة متطلبات أحد التنظيمي الهيكل ومالئمة هناك مناسبة

 مع يتالءم بما دوري بشكل وتغييره وتقييمه تعديله ومراعاة التنظيمي الهيكل مالئمة راعت إذا فاعلية ذات

  .المنظمة احتياجات
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  :إعادة الهندسةموضوع  الدراسات العربية التي تناولت :ثانيا
  

 :)2002مصطفى،(دراسة  .1

  )فهوم بإعادة هندسه العمليات في التعليم الجامعينموذج مقترح لتطبق م( :عنوان الدراسة

هدفت هذه الدراسة نموذج مقترح لتطبق مفهوم بإعادة هندسة العمليات في التعليم الجامعي إلى              
التعرف على واقع التعليم الجامعي المصري وبيان مفهوم إعادة هندسة العمليات ومتطلبات تطبيقها في              

وذج مقترح إلعادة هندسة عمليات التعليم الجامعي المصري علـى          التعليم الجامعي إلى جانب وضع نم     
ضوء الخبرة األمريكية واعتمد هذا البحث على منهجية خاصة بإعادة هندسة العمليات ويطلق عليهـا               

وتهدف هذه المنهجية إلـى إعـادة   ) Enterprise Process Engineeringهندسة عملية المشروع (
تحديـد األهـداف    :  ولتطبيق هذه المنهجية البد من الخطوات التاليـة          تشكيل النموذج التعليمي القديم   

اإلستراتيجية ثم تحديد العمليات ثم التخلص من الطريقة الحالية ثم وضع نموذج العمليات الجديدة ثـم                
مراجعة النتائج وتهذيبها وأكد على ضرورة استثمار تطور التقنيات الجديدة للمعلومات واالتصال بشكل      

ثر كفاءة إلى استيعاب المعرفة في عالم الغد وان تطبق المؤسسات الجامعية أساليب إداريـة               أسرع وأك 
تتسم ببعد النظر وتلبى احتياجات بيئتها الخاصة وان يتحلى المسئولين عن إدارة التعليم الجامعي بروح               

اإلجراءات واللوائح  التجارب والكفاءة وان يكونوا قادرين على القيام بعمليات تقييم منتظم لمدى فاعلية             
اإلدارية وتطوير اإلدارة الجامعية وتطبيق نظم اإلدارة الحديثة والتي تقوم أساسا على القيادة وااللتزام              

بينت أنة من الضروري تطبيق ، ووتفويض السلطة والمحاسبية والتأكيد على االستغالل اإلداري للجامعة
مـن الـضرورة أن     ، وكـذلك    ليم الجامعي المصري  النظم اإلدارية الحديثة من اجل إعادة هندسة التع       

تخوض الجامعات المصرية عملية تغيير شامل وجذري للتوافق مع متطلبات العصر من خالل إعـادة               
  .هندسة التعليم الجامعي المصري

  
 

 :)El Sayed,2001(دراسة  .2

  :عنوان الدراسة

(Reengineering by Process Modeling) 

 برنامج متطور لعملية إعادة هندسة  حقيقية للعمليات اإلداريـة،            هذه الدراسة إلى تطبيق    تهدف
وتحدثت الدراسة عن مميزات إعادة الهندسة، والفرق بين إعـادة الهندسـة وأدوات تحـسين العمـل                 

 توضيح الطريقة لتحقيق أدوات متقدمة لتحسين نشاطات إعادة الهندسة، كما حاولت الدراسـة  األخرى،  
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وذج النشاطات التجارية كأداة للوصول إلى تحسين العمليات بالمقارنة فـي     كما ركزت الدراسة على نم    
  .الوسائل لنماذج العمليات الكاملةالجودة السابقة، كما يتم عرض و تقديم الطرق و

  

  :إعادة الهندسةموضوع  التي تناولت  الدراسات األجنبية:اًلثثا

 :)FLett & Others,2008(دراسة  .1

  :عنوان الدراسة

(Reengineering systems in general practice - A case study review) 

 مؤسـسات رعايـة صـحية     هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الممارسات اإلدارية العامة لـثالث           
من خالل التعرف علـى  قـضايا الـنظم الموجـودة            ) بريطانيا( في المملكة المتحدة     )دراسات حالة (

 ان هناك اختالف في إدارة العمليات اإلدارية بين هذه الثالث         واالستراتيجيات والثقافة وطرق العمل، وك    
 : تشترك في أنها تستخدم نظـام معلومـات إبـداعي يـسمى    )دراسات حالة (مؤسسات رعاية صحية

Dunlop Recall Management (DRM) System إلدارة ملفات المرضى المزمنين وهذا النظام 
مشاكل المتوقع حدوثها، حيث أن هذا النظام اإلبـداعي         يستوعب البيانات من مصادر مختلفة ويتجنب ال      

  .سهل عملية إعادة الهندسة في ثالث مؤسسات رعاية صحية
    

 :)Dennis & others,2003(دراسة  .2

  :عنوان الدراسة

(Breaking the rules: success and failure in groupware-supported business 

process reengineering) 

) 4(راسة إلى دراسة نجاح أو فشل دعم اإلدارة العليا لعمليات إعادة الهندسة في              هدفت هذه الد  
أربع منظمات حيث كانت عملية إعادة الهندسة ناجحة في اثنتين من هذه المنظمات وغير ناجحة فـي                 

 المنظمات التي يوجد بها دعم مـن اإلدارة العليـا            أن : الدراسة وكان من نتائج  المنظمتين االخريتين   
ادة هندسة عملياتها فان اإلدارة العليا تسمح بان تؤدى المهام بطريقة أسرع وتضيف وضع هيكلـي                إلع

لعملية إعادة الهندسة في موقع مميز وتسهل مشاركة واتخاذ القرار من قبل شريحة اكبر من العـاملين                 
ادة الهندسة  وتعزز مشاركتهم وأوضحت النتائج إن االختالف الرئيسي في نجاح أو عدم نجاح عملية إع             

  . للعمليةافي المؤسسات كان دعم اإلدارة العلي
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 :)Ranjanathan & Dhaliwal,2001(دراسة  .3

  :عنوان الدراسة

(A Survey of Business process Re–Engineering practices in Singapore) 

ئج  من خالل نتـا    ،هندسة في سنغافورة  ال إعادة   اتهدفت هذه الدراسة إلى مسح ممارسات عملي      
) 64( وكانت عينه الدراسة تتكون من       في سنغافورة، لمسح المؤسسات التي قامت بعملية إعادة هندسة        

توضيح الدوافع والمناطق الوظيفية المستهدفة من قبل عملية إعادة الهندسة          ، حيث تم    شركة سنغافورية 
 باإلضـافة إلـى     ،ندسـة واألدوار التي قام بها أعضاء المنظمة في عملية إعادة اله         ،  والجهود المبذولة 

 ،استخدام نظم المعلومات لدعم عملية إعادة الهندسة والمشاكل التي واجهتها الشركات فـي سـنغافورة              
من %) 37(من الشركات في سنغافورة قامت بإعادة هندسة عملياتها وان %) 50 (وأوضحت النتائج أن

قوم بإعادة هندسة عملياتها في الـسنوات       الشركات  التي لم تقم بإعادة هندسة عملياتها لديها النية بان ت           
القليلة القادمة وان من أهم المشاكل التي تواجه الشركات في سنغافورة هـي قلـة المـصادر الماليـة             

يـة  ن باإلضافة إلـى ضـعف الب      ، هذا والبشرية باإلضافة إلى قلة الخبراء الداخليين في نظم المعلومات        
  .ضافة إلى عدم الوعي بأهمية جهود إعادة الهندسة باإل، وكذلكالتحتية لتكنولوجيا المعلومات

  

وإعـادة  )  نظـم المعلومـات    -تكنولوجيا المعلومـات  (الدراسات التي تناولت    : المحور الثالث 
  :الهندسة

 

  :وإعادة الهندسة)  نظم المعلومات-تكنولوجيا المعلومات(الدراسات العربية التي تناولت  :أوال
  

 :)2009القصيمي،(دراسة  .1

 -تفعيل مهام إعادة هندسة األعمال من منظور تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت           ( :دراسةعنوان ال 
  )مدخل تكاملي

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تفعيل مهام إعادة هندسة األعمـال مـن منظـور تكنولوجيـا                 
كيـف يمكـن تحقيـق    : هـي  الدراسة التي تناولتها والمشكلة، )مدخل تكاملي(المعلومات واالتصاالت 

االستفادة االيجابية من تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج إعادة هندسة األعمال؟ إذ             
يـساهم اسـتخدام أدوات تكنولوجيـا    (سيتم اإلجابة على هذا التساؤل من خالل فرضية أساسية مفادها       

 :الدراسـة  نتائج مأه وكان من) المعلومات واالتصاالت في تحسين فاعلية برامج إعادة هندسة األعمال
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لكي يضمن طريق إعادة الهندسة تحقيق أهدافه البد من االعتماد على التكنولوجيا المالئمـة وبمـا                أنه  
أن المعلومات هي المحور األساسي والمركزي الذي       عة العملية المراد إعادة هندستها، و     ينسجم مع طبي  

ت تعد احد وسائل انجاز برنـامج إعـادة         تدور حوله العمليات لذا فان تكنولوجيا المعلومات واالتصاال       
مـن  ، وأنـه  الهندسة، ومما سبق فان هذا يعني وجود عالقة بين نظم دعم القـرار وإعـادة الهندسـة    

الضروري دعم تبنى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج إعادة الهندسة من قبل كبار              
 المعلومات واالتصاالت في ميزانية إعادة      اولوجيضرورة تخصيص بند خاص بتكن    ، و المدراء التنفيذيين 

الهندسة، وكذلك ضرورة بناء نظم دعم قرار تتيح الفرصة للمنظمة الستخدامها لبنية تحتية في بـرامج          
توصلت إلى أنه تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على انجاز العمل في مكانه            ، و إعادة الهندسة 

أنه تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تمكين اإلدارة العاملة         ، و دون االنتقال إلى مكان آخر    
في برنامج إعادة الهندسة من العمل بصورة مستقلة فضالً عن إمكانية االستفادة من مزايا المركزية عن 

ضرورة االتصال والتغذية العكسية عند تطبيـق       ، و طريق ربط جميع اإلدارات بشبكة اتصاالت موحدة      
ـ           اولوجيأدوات تكن   المعلومـات   ا المعلومات وذلك لكشف أي مستجدات وكذلك إنشاء فـرق تكنولوجي

أنه لكي تضمن لعملية إعادة الهندسة تحقيق أهدافها        ، و واالتصاالت كعنصر مكمل لفريق إعادة الهندسة     
  .ا المالئمة وبما ينسجم مع طبيعة العملية المراد إعادة هندستهاال بد من االعتماد على التكنولوجي

 

 :)2007قوى،(دراسة  .2

  )معاصرة مقاربة : الجامعي األداء هندسة إعادة (:عنوان الدراسة

 المتعلمة المنظمات قطاع في الفلسفة هذه توطين آليات إلى التطرق المقاربة هذه في الباحث يحاول
ـ : التالية المحاور وفق وذلك ، في جامعة ورقلة في الجزائرالعالي التعليم قطاع وتحديدا  إعـادة وم مفه

وكانـت مـن أهـم    ات بالجامع العمليات هندسة إعادة وعملية البشرية الموارد، إدارة ومبادئها الهندسة
بينت آن التعليم العالي يتطلب إعادة هيكلة وإعادة هندسة من حيث توجيهه ونوعيته وإتاحتـه                :نتائجها

كة والتعلـيم   الدراسات والمـشار وتمويله وارتباطه باالقتصاد عبر االنترنت وتقنية المعلومات وتطوير  
بينت أن هناك ارتباط بين تقنية المعلومات وإعادة هندسة التعليم الجامعي، وأنة   مدى الحياة والتدريب، و   

من الضروري إدخال نظم متقدمة مثل شبكة االنترنت واالنترانت واالتصال عن بعد، واالعتماد علـى            
 .فةكل لترشيد الوقت والجهد والتةالتجهيزات البالي

 

  
  



 91

 :)2004العتيبى والحمالى،(دراسة  .3

 )الحاسمة النجاح العام، عوامل القطاع في )الهندرة(اإلدارية  العمليات هندسة إعادة (:عنوان الدراسة

 فـي  تطبيقـه  نجاح ومدى اإلدارية األعمال هندسة إعادة مفهوم مناقشة إلى الدراسة هذه هدفت

 وذلك ،إعادة الهندسة مفهوم تطبيق لنجاح الحاسمة العوامل ىعل الدراسة وتركزالعام السعودي،  القطاع

 هندسـة  إعادة مفهوم تطبيق نجاح مدى قياس الدراسة تحاول ماالسابقة، ك الدراسات مراجعة خالل من

 استبانة تصميم تم يث، حالمفهوم هذا طبقت وأن سبق التي العام القطاع مؤسسات أحد في اإلدارية العمليات

 الدور على التعرف وكذلك اإلدارية، الفلسفة تلك نجاح مدى قياس بهدف األسئلة من عددا تحوي خاصة

 العمليـات  كفاءة في والمتمثل المتوقع الهدف تحقيق وبالتالي التطبيق، إنجاح في العوامل تلك تلعبه الذي

 ومتخـذي  ولينالمسئ مطلب يمثل الذي الجودة مفهوم النهاية في يحقق والذي بالعميل، واالهتمام اإلدارية

 أكدت على أهمية تكنولوجيا المعلومات الحديثة لدعم تنفيذ :وبينت مجموعة من النتائج أهمهـا قرار،  ال
عملية إعادة الهندسة في القطاع العام، أكدت االتجاه المتنامي لمنظمات القطاع العام والخـاص لتبنـى                

  .إعادة هندسة العمليات
  

 :)2004الكساسبة،(دراسة  .4

 علـى  ميدانية دراسة عمليات األعمال، هندسة إعادة في المعلومات تكنولوجيا دور( :ةعنوان الدراس

 )األردن في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت شركة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تأثير تقنيات المعلومات المستخدمة في الـشركات              
ومن أجـل تحقيـق   ، التي تتم إعـادة هندستهاالمبحوثة، وقدرات تكنولوجيا المعلومات، على العمليات    

أهداف هذه الدراسة، واختبار صحة فرضياتها فقد تم تصميم استبانة لجمع البيانات من مديري ورؤساء               
وتوصـلت   .أقسام تكنولوجيا المعلومات في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات فـي األردن           

من الشركات المبحوثة %) 63(تشير الدراسة إلى أن  :مهاالدراسة إلى الكثير من النتائج في ما يلي أه
من الشركات المبحوثة تخطط    %) 28.3(وأن  . قد نفذت برامج إعادة هندسة لعملياتها، أو بدأت بتنفيذها        

 عـادة هندسـتها  أوضحت الدراسة أن العمليات التي تتم إ      ، و  هندسة جميع عملياتها، أو بعضها     إلعـادة
، وبرمجيات العمـل الجمـاعي، والـنظم    قواعد البيانات المشتركة (: التاليةةترتبط بالمتغيرات المستقل  

هناك اختالفات ذات داللـة إحـصائية فـي         ، و ) التكامل، والقدرات الجغرافية   ت، ومتغير قدرا  الخبيرة
تصورات المبحوثين حول قدرات تكنولوجيا المعلومات، تُعزى هذه االختالفات إلى اخـتالف أعمـار              

هناك فروق ذات داللة إحصائية في تـصورات        ، و راتهم العملية، ومستوياتهم اإلدارية   المبحوثين، وخب 
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المبحوثين حول قدرات تكنولوجيا المعلومات، والعمليات التي تتم إعادة هندستها، تُعزى هذه الفروق إلى 
صلت في ضوء النتائج التي تو، واختالف حجم الشركات، ومراحل إعادة الهندسة في الشركات المبحوثة

إليها الدراسة، فقد استوحى الباحث نموذجاً لدور تكنولوجيا المعلومات في إعادة الهندسة في شـركات               
  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن

 

  

 :)2000السلطان،(دراسة  .5

  )النظرية والتطبيق: (BPR)نظم العمل  هندسة إعادة (:عنوان الدراسة

 من األكاديمية الساحة على طرحه تم ما وعلى الموضوع ياتألدب مراجعة على قام الباحث بناء

 طرح تم فقد ، الهندرة تطبيق في للكاتب الشخصية العملية التجربة وعلى عمليه وتجارب نظرية دراسات

 نفسه الباحث بها قام محلية أحدهما عمليتين، تجربتين الباحث الهندرة، واستعرض لمشروع مقترح منهج

  :وأوضحت أهم النتـائج   حكومي سعودي جهاز على اآللية هذه تطبيق األولى نعالمية تتضم واألخرى
بينت أن عملية إعادة الهندسة اإلدارية ال يمكن التفكير فيها دون االعتماد بشكل رئيسي علـى تقنيـة                  

  .المعلومات
  

وإعـادة  ) نظـم المعلومـات    -تكنولوجيا المعلومـات   ( التي تناولت   الدراسات األجنبية  :نياًثا
  :لهندسةا

 :)Attaran,2004( دراسة .1

  :عنوان الدراسة

(Exploring the relationship between information technology and business 

process reengineering) 

هدفت هذه الدراسة إلى فحص عده عالقات بين نظم المعلومات وعملية إعادة الهندسة من خالل 
عادة هندسة عملياتها اإلدارية يجب عليهـا أن تبـدأ بتطـوير            االفتراض أن المؤسسات التي ترغب بإ     

قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وقامت بتقديم ملخص لدور تكنولوجيا المعلومات فـي عمليـة               
شـركة سيـسكو،    (إعادة هندسة العمليات اإلدارية من خالل دراسة عده شركات أمريكية كبرى وهي             

لت على تطويع تكنولوجيا المعلومات إلنجاح عملية إعـادة هندسـة           التي عم ) ديلل، إنتل، وسيلكترون  
 أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تكون العـائق األكبـر           وتوصلت إلى نتائج أهمها   العمليات اإلدارية   
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إلعادة الهندسة وان الكثير من جهود إعادة الهندسة توقفت بسبب أن التغيير الدراماتيكي التي يوفرهـا                
 يتطلب إعادة تصميم لنظم المعلومات وان مقاومة العاملين في أقسام نظم المعلومات تكون إعادة الهندسة

  .دائما سبب في فشل تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية أكثر من التمكين
  
  

  :) Chiplundar & Chattopadhyay,2003(دراسة  .2

  :عنوان الدراسة

(Application of Principles of Event Related Open Systems to Business Process 

Reengineering) 

 في األعمال عمليات هندسة إعادة في المفتوحة بالنظم مبادئ المتعلقة الالدارسة تطبيق هذه هدفت

 بمـساعدة  التنافـسية  األعمـال  بيئة تحليل على الدراسة هذه  ركزتحيث ،األمريكية الواليات المتحدة

 يـتم  عندما المتعددة األعمال عمليات بين المختلفة التفاعالت باالعتبار مع األخذ المعلومات، تكنولوجيا

 التدفق لتسجيلاألحداث  مخططات على مبنيا نموذجا الدراسة وتقترح األعمال، هندسة عملية إعادة تطبيق

مخططـات   إن إذ المعلومـات،  نظم تصميم في تستخدم أن يمكن التي العالقة ذات المنطقي والتفضيالت
 نظام التصميم، تطوير في تستخدم أن يمكن المنهجية وهذه الذكاء، معلومات نظم تصميم في مفيدةاث األحد

 تظهـر  أن والموارد، ويمكن والعمليات البيانات من متطلباته لمعرفة حدث كل تحليل يتم أن يمكن حيث

 هذه وتبحث تفاعل،ال خالل مخططات من والتطبيقات والنماذج واألحداث المختلفة القوى بين التفاعالت

   .ومكوناتها الهندسة إلعادة المحركة القوى في أيضا الدراسة
 

  

 :)Wu,2003(دراسة  .3

  :عنوان الدراسة

(Understanding senior management’s behavior in promoting the strategic role 

of  IT in process reengineering: use of the theory of reasoned action) 

هدفت هذه الدراسة إلى فهم سلوك اإلدارة العليا في تعزيز الدور االستراتيجي لنظم المعلومات              
في عملية إعادة الهندسة وواجهه الباحث صعوبات تتعلق بقلة البحوث المتعلقة بهذا الموضـوع حيـث     

ية للسلوك يقوم بدراسة سلوك اإلدارة العليا من خالل فحص السلوك األصلي وتطوير اإلجراءات العالج
السلبي وتقييم تغيير السلوك وذلك من خالل إطار عمل صممه الباحث وقام بفحصه من خالل دراسـة                 

 شـركة   600تجريبية لفهم تطبيقاته عند ممارسته وقام بمسحين للحصول على بيانات األول تكون من              
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 شركة صناعية   )1000( مؤسسة مالية وبنكية والمسح الثاني       )100(شركة خدماتية و  ) 300(صناعية و 
 أن عمليه إعادة الهندسة تعتبر      وتوصل إلى نتائج أهمها    مؤسسة بنكية    )100( شركة خدماتية و   )500(و

طريقه مهمة ألي منظمه لكي تحصل على ميزة تنافسية وان اإلدارة العليا يجب أن تدرك باسـتمرار                 
ندسة وان ال تعتبر نظم المعلومات االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات لتأكيد نجاح عملية إعادة اله الدور

  .مجرد أداة أتمتة
  

   :)Jerva,2001(دراسة  .4

  :عنوان الدراسة

(BPR and Systems Analysis and Design Making: The Case for Integration) 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إعادة هندسة عمليات األعمال وتصميم الـنظم وتحليلهـا             
 وأوجه الشبه الرئيسية الهندسة إعادة نظريات ي الواليات المتحدة األمريكية، الختبارصنع حالة متكاملة ف

 مشروع أي في الهندسة إعادة ومناقشة متطلبات المعلومات نظم وتطوير الهندسة، إعادة بين واالختالف

 أن يمكـن وأساليبها،  الهندسة إعادة تقنيات استخدام أن إلى الدراسة وتوصلتالمعلومات،  لنظم تطوير

 تكنولوجيا مع األعمال تصميم عمليات إعادة وإن المعلومات، نظم تطوير مع يتزامن عندما مستمرا يكون

 يخص فيما المعلومات قيمة وزيادة لنقل المعلومات، الجذري التحسين احتمالية المنشأة تعطي المعلومات

 الفائدة وإن المنتجات، في والتمايز ةالتكلف تخفيض عملية إلى تسهيل تؤدي الفوائد وهذه كذلك المحتوى،

 التمكـين والمـشاركة   هـي  المعلومات تكنولوجيا وتطوير الهندسة إعادة من تكامل اآلن لغاية النهائية

  .القرارات صنع في للعاملين المستمرة
  

 

  :)Arora & Kumar, (2000دراسة .5

  :عنوان الدراسة

(Reengineering: A focus on Enterprise Integration) 

 تكامـل التي تؤدى إلى التركيـز علـى    األعمال عمليات هندسة إعادةهدفت هذه الدراسة إلى 

 إعادة تستدعي التي العوامل لتحديد الصناعات  من خالل مسحاألمريكية المتحدة الواليات في المشروع

 الفشل فرصلتقليل  التوجيهات وبعض للفشل المشتركة واألسباب الهندسة إعادة مشاريع الهندسة وطبيعة

 تكامـل  تحسين وإن الفاشلة، من المشاريع للشفاء التماثل أثناء استخدامها يتم التي الخسائر تقليل وطرق

 ممكنًا التكامل تحقيق يجعل المعلومات تكنولوجيا التقدم في وإن النظام أداء لتحسين ضروري المشروع
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 وظائف إنجاز يمكن محلية أهداف تحقيق إلى القرار صانعو يسعى أن فبدال من جدا، المعقدة النظم في حتى

الزبـائن   مـن  قريبة الكاملة التزويد سالسل جعل ويمكنهم العالقة، أصحاب للزبائن قيمة كبيرة تصنيف
  .خارجيين أو داخليين كانوا سواء النهائيين

  

 ):Olalla,2000(دراسة  .6

  :عنوان الدراسة

(Information Technology in Business Process) 

تكنولوجيا المعلومات في إعادة الهندسة في الواليات       دور   ىت هذه الدراسة إلى التعرف عل     هدف
 الهندسة، إلعادة مسهال باعتبارها المعلومات تكنولوجيا أهمية الدراسة هذه المتحدة األمريكية حيث ناقشت

 وتخفيض التعاون درجة زيادة :عملياتها بطريقتين لتعديل للشركة المجال تتيح ألنها مهم دورها أن وبينت

 تكنولوجيـا  فـإن  وعليـه  المشتركة، البيانات وقواعد تقنيات االتصال تنفيذ خالل من الوساطة، درجة

  .التسليم ووقت والجودة، التكلفة، متغيرات في مهمة تحسينات تحقيق الشركات في تساعد المعلومات
  

  :التعقيب على الدراسات السابقة

 قام الباحث الهندسة السابقة التي تناولت نظم دعم القرار وإعادةمن خالل استعراضنا للدراسات 
دراسـة  بتجميع العديد من الدراسات التي تساعد في الدراسة التي يقوم فيها ومـن هـذه الدراسـات                  

أثر استخدام نظم مسانده القرار على تطوير األداء فـي وزارة التربيـة   التي درست  )2009رمضان،(
فدرست أثر نظـم المعلومـات اإلداريـة        ) 2009العمري،(، أما دراسة    غزةوالتعليم محافظات قطاع    

نظم فدرست ) 2008،طبش(المحوسبة على أداء العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية، بينما دراسة 
 ، أمـا دراسـة   وزارة التربية والتعليم في قطاع غزةفيوتقنيات االتصال اإلداري في خدمة القرارات       

)2007,Arafat( وزارات  فـي  القرار دعم لنظم األمثل االستخدام نحو اإلدارية المتطلبات بتقييم فقامت
فدرست جودة دعم القـرار االسـتراتيجي باسـتخدام    ) 2007درمان،(الفلسطينية، بينما دراسة  السلطة

 المـوارد  معلومات أنظمة تطوير فبحثت في تأثير) 2007محارش،( الشبكات العصبونية، بينما دراسة

 جدة، بينما دراسـة  بمدينة الحكومية المنظمات في تطبيقية  دراسة –العمل اإلداري فعالية على شريةالب

 مؤسسة الضمان في العاملين أداء على المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم فكشفت اثر) 2006السعودي،(

 وتخطيط إدارة في القرار اتخاذ ودعم المعلومات فكشفت دور) 2006الشريف،(، أما دراسة  االجتماعي

 رفـع  في اإلدارية المعلومات جودة فدرست أثر) 2005البشابشة،( التعليم في مصر، أما دراسة تطوير
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فعملـت  ) 2005أبوسبت،(األردني، أما دراسة  االجتماعي الضمان في مؤسسة الوظيفي األداء مستوى
الجامعات الفلسطينية في قطاع    تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في           على  
فبينت أثر كفاءة نظم المعلومات اإلدارية علـى فاعليـة اتخـاذ            ) 2005المحاسنة،(، بينما دراسة    غزة

 على المعلومات نظم فكشفت عن تأثير) 2005علي،(القرارات في دائرة الجمارك األردنية، أما دراسة 

 فدرست نظم) 2003الفوزان،(الرقمية، بينما دراسة  الثورة ظل في العربية المدينة في الحكومية اإلدارة

 المعلومات نظم فدرست تقييم) 2004الشرفا،( العاملين، أما دراسة أداء على وأثرها الحديثة المعلومات

نظم المعلومات اإلداريـة  فدرست ) 2004،غنيم(غزة، أما دراسة  بقطاع الصحة وزارة في المستخدمة
) 2004الرحمن، فتح(، بينما دراسة ت في بلديات قطاع غزة بفلسطينالمحوسبة في عملية صنع القرارا

) 2000الشواف والزلزلة،(اإلداري، أما دراسة  األداء تحسين في وأثرها اإلدارية المعلومات فدرست نظم
بالمنظمة، بينما دراسـة   والوسطى ممارسات اإلدارتين العليا في المعلومات نظم وظائف فدرست تأثير

 المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القـرارات دراسـة           مفدرست دور نظ  ) 2000الشنتف،(
فبينـت أثـر    ) 1998الشدادي وأيـوب،  (ميدانية على البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة، أما دراسة          

 نظم مسانده القرارات في زيادة فاعلية وكفاءة القرار المتخذ في المنشئات الصناعية السعودية،              ماستخدا
 القـرارات  صـنع  فـي  القـرار  دعم نظم تطبيق  توضيح أنإلىفعملت  )Kamel,1998(أما دراسة 

 في المصرية التجربة يصف واالقتصادية، وهو االجتماعية التنمية لتحقيق العام في القطاع اإلستراتيجية

) Elbaltagi &Others,2005(أما دراسـة   واالجتماعية، االقتصادية القرارات صنع في القطاع العام
 نموذج باستخدام المصرية المحلية القرارات للسلطات اتخاذ دعم نظام استخدام هذه الدراسة إلى فهدفت

 إلـى  الدراسـة  هذه هدفت) Finlay & Forghani,1998(، أما دراسة ( TAM) التكنولوجيا  قبول

أمـا   القـرار، وتطوير نظم دعم  إلنجاح الالزمة العوامل على التعرف النقص في أسباب على التعرف
 على أن نظم دعم القرار يمكن أن دليلم يقدت إلىهدفت حيث  )Others &Bhandari ,2008(دراسة 

 ,2007(دراسـة  أمـا  ، تلعب دورا هاما في إشراك المستثمرين سـلوكيا فـي مواجهـة التحـديات    

Others&Petkov(  اتخـاذ  عدة معايير التخاذ القرار وتقنيات من برمجيات نظم دعم  إلىهدفت حيث
 ميقـد ت إلىهدفت حيث ) Zack ,2007(دراسة أما ، القرار في مراحل معينة من حل المشاكل المعقدة

 إلىالدراسة  حيث هدفت هذه )Gachet,2001 ( أما دراسة دور نظم دعم القرار في عالم غير محدد،
عادة الهندسة فتكونت  الدراسات التي تناولت إأما  القرار، دعم نظم تطوير لعملية األولية المرحلة وصف

 واألمـن  وزارة الداخلية في اإلدارية العمليات هندسة إعادة واقع التي درست )2008،السر(دراسة من 

اإلدارية  العمليات هندسة إلعادة تطبيقية دراسة فكانت )2006األغا،(اسة ، أما درغزة قطاع في الوطني
 التطوير متطلبات فعالية فكانت عن )2006مرزوق، (غزة، أما دراسة قطاع في المصارف  في"الهندرة"
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فكانت ) 2002مصطفى،(الفلسطينية، بينما دراسة  غير الحكومية المؤسسات لدى التغيير وإدارة التنظيمي
 نموذج مقترح لتطبيق مفهوم بإعادة هندسه العمليات في التعليم الجامعي المـصري، بينمـا دراسـة   

)2001,El Sayed( متطور لعملية إعادة هندسة  حقيقية للعمليات اإلداريـة   فهدفت إلى تطبيق برنامج
فهدفت إلى تقييم الممارسات اإلدارية العامة لثالث ) FLett & Others,2008(في مصر، بينما دراسة 

فهدفت إلـى  ) Dennis & others,2003(، بينما دراسة )بريطانيا(دراسات حالة في المملكة المتحدة 
 & Ranjanathan,2001(رة العليا لعمليات إعادة الهندسة، أما دراسة دراسة نجاح أو فشل دعم اإلدا

Dhaliwal (            الدراسـات  فقامت على مسح ممارسات عملية إعادة هندسة األعمال في سنغافورة، بينما
تفعيل  فعملت على    )2009القصيمي،(دراسة  التي تناولت عالقة نظم دعم القرار وإعادة الهندسة، فمنها          

) 2007قـوى، (ة األعمال من منظور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أما دراسـة   مهام إعادة هندس  
 فتناولت إعادة) 2004العتيبى والحمالى،(في الجزائر، بينما دراسة  الجامعي األداء هندسة إعادةفتناولت 

 هندسة فتناولت إعادة) 2000السلطان،(العام السعودي، أما دراسة  القطاع اإلدارية في العمليات هندسة

 تكنولوجيـا  فدرسـت دور ) 2004الكساسبة،(  بين النظرية والتطبيق، بينما دراسة(BPR)نظم العمل 

 وتكنولوجيـا  االتـصاالت  شـركة  علـى  ميدانية دراسة عمليات األعمال، هندسة إعادة في المعلومات

نظـم  فهدفت إلى فحص عده عالقـات بـين    )Attaran,2004( دراسة األردن، بينما  في المعلومات
فقامت بالتعرف على إعـادة هندسـة       )  Jerva,2001(المعلومات وعملية إعادة الهندسة، بينما دراسة       

 نظريات عمليات األعمال وتصميم النظم وتحليلها حالة متكاملة في الواليات المتحدة األمريكية، الختبار

المعلومـات، أمـا    نظـم  يروتطـو  الهندسة، إعادة بين واالختالف وأوجه الشبه الرئيسية الهندسة إعادة
 الواليـات  األعمال عمليات هندسة إعادةهدفت هذه الدراسة إلى ) Arora & Kumar, (2000دراسة

 & Chiplundar,2003 (دراسـة  بينمـا  الـصناعات،   مـن خـالل مـسح   األمريكيـة  المتحـدة 

Chattopadhyay  ( الواليـات   في األعمال عمليات هندسة إعادة في المفتوحة  تطبيق النظمإلىفهدفت
فهدفت إلى فهم سلوك اإلدارة العليا فـي تعزيـز الـدور    ) Wu,2003(األمريكية، أما دراسة  المتحدة

حاولت التعرف  ) Olalla,2000(االستراتيجي لنظم المعلومات في عملية إعادة الهندسة، بينما دراسة          
  .ية تكنولوجيا المعلومات في إعادة الهندسة في الواليات المتحدة األمريكىعل
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  :خالصة الدراسات السابقة وميزة هذه الدراسة

تناولت الدراسات السابقة نظم دعم القرار بمفردها وعملية الهندسة أيضا بمفردها ولم يستطع              �
 .الهندسة إعادةمع عملية نظم دعم القرار الباحث الحصول على دراسة ربطت 

بـين تكنولوجيـا المعلومـات      الدراسات التي استطاع الباحث الحصول عليها درست العالقة          �
ركزت على  وإعادة الهندسة في أماكن مختلفة ولم تتناولها في الجامعات، إال أن هذه الدراسة              

 في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة  نظم دعم القرار وإعادةالعالقة بين 

 وإعادة قراردعم ال نظم  بين   العالقةهذه الدراسة هي األولى على حد علم الباحث التي درست            �
، وستكون نقطة انطالق لدراسات مستقبلية فـي        في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة  

 .في أماكن مختلفة بقطاع غزة) الهندسة وإعادة دعم القرارنظم (نفس المجال 

، وكانت وحدة المعاينـة هـي اإلداريـين         جامعات فلسطينية بقطاع غزة   عينة الدراسة ثالث     �
 .ظيفة إداريةواألكاديميين بو

  

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

  .استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة �
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية المتبعة في  �

  .لدراساتهذه الدراسات، والكيفية التي تمت فيها تحليل البيانات في هذه ا
  .استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري �
  .استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوين االستبانة �
سات الـسابقة لتـوفير الوقـت       استفاد الباحث من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدرا         �

  .والجهد
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   السابقةيربط بين محاور الدراسة والدراسات): 3(جدول 
  

  الدراسات السابقة  محاور الدراسة

  المحور األول
  نظم دعم القرار

، )2008،طبش(، )2009العمري،(،  )2009رمضان،(
)2007,Arafat( ،)،2007محارش،(، )2007درمان( ،
، )2005البشابشة،(، )2006الشريف،(، )2006السعودي، (
، )2005علي،(، )2005المحاسنة،(، )2005أبوسبت،(
 فتح(، )2004،غنيم(، )2004الشرفا، (، )2003،الفوزان(

، )2000الشواف والزلزلة، (، )2004الرحمن، 
 )Kamel,1998( ،)1998الشدادي وأيوب،(، )2000الشنتف،(
،) 2008, Others &Bhandari(،) 2007, Others 

&Petkov( ، )2007, Zack( ، )2005,Elbaltagi 

&Others( ،)1998,Finlay & Forghani( ،
)2001,Gachet(   

  المحور الثاني
  إعادة الهندسة

مصطفى، (،  )2006مرزوق، (،)2006األغا،(، )2008،السر(
2002( ،)2001,El Sayed( ،)2008,FLett & Others( ،

)2003,Dennis & others( ،)2001,Ranjanathan & 

Dhaliwal(  

  المحور الثالث
 نظـم   –تكنولوجيا المعلومات   (عالقة  

   الهندسة بإعادة)المعلومات

، )2004العتيبـى والحمـالى،   (،  )2007قـوى، (،  )2009القصيمي،(
، )Attaran,2004(دراسـة ،  )2004الكـساسبة، (،  )2000السلطان،(
)2001, Jerva(،2000) ,Arora & Kumar( ،
)2003,Chiplundar & Chattopadhyay ( ،)2003,Wu( ،
)2000,Olalla(  
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  الفصـل الرابع
  

  ــهجياإلطــــار المن
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  مقدمة

 في الباحث اتبعها التي وعينتها الدراسة ومجتمع الدراسة لمنهج مفصالً وصفاً الفصل هذا يتناول

 بهـا  قـام  التي لإلجراءات وصفاً الفصل هذا يتضمن كما وأداتها الدراسة متغيرات وكذلك الدراسة تنفيذ

 الدراسة إجراءات وبيان وثباتها، صدقها من أكدوالت ،)االستبانة (وتطبيقها الدراسة أدوات إلعداد الباحث

 . اإلجراءات لهذه وصف يلي وفيما. الدراسة تحليل في اعتمدت التي اإلحصائية والمعالجات

  
  :الدارسة أسلوب :أوال

نظـم  بين  العالقة "استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم واقع          
ويحاول المنهج الوصفي التحليلي أن     "  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    ة  الهندس وإعادة دعم القرار 

 . تعميمات ذات معني يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوعإلىيقارن ويفسر ويقيم أمالً في التوصل 

  :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات
 مـصادر البيانـات     إلـى ظري للبحث   حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار الن      : المصادر الثانوية  .1

الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والـدوريات والمقـاالت              
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعـة فـي             

 .مواقع اإلنترنت المختلفة

 جمع البيانات األولية    إلىجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث       لمعالجة ال : المصادر األولية  .2
وصممت اعتمادا علـى     من خالل االستبانة كأداة رئيسية للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض،         

) 2004غنـيم، (و) 2005ابوسـبت، ( و )2009العمـرى، (و  ) 2009رمـضان، (استبانه كال مـن     
 )2008السر،(و  ) 2006،األغا(ر واستبانه كال من      دعم القرا  م بالنسبة لمحور نظ   )2008طبش،(و
على وزعت ثم  بالنسبة لمحور إعادة الهندسة وتم تحكيم ها من قبل المختصين،) 2006عبد االلة،(و

  . بوظيفة إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةناألكاديميي
  

 :مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا

ن األكاديميين بوظيفة إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع  ميتمثل مجتمع الدراسة    
 ألنجامعة األقصى، وتم استثناء جامعة القدس المفتوحة ، جامعة األزهر، اإلسالمية الجامعة: غزة وهي

، وعينة الدراسة عبارة عن عينة طبقيـة عـشوائية          إدارتها العليا ومركز اتخاذ القرار بالضفة الغربية      
  .)4(جدول  حسب

  



 102

  يوضح عينة الدراسة )4(جدول 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر 

 61 86 61  بوظيفة إداريةاألكاديميين

 271 438 205 اإلداريين

 332 524 266 المجموع

  % 29.6 46.7 %  % 23.7 النسبة
 415 حجم العينة المطلوب

 123 194 98 العينة حسب الجامعة

  واإلداريين بوظيفة إداريةلكل من األكاديميينالعينة 

 23 32  22 بوظيفة إداريةاألكاديميين 

 100 162 76 اإلداريين

  جرد بواسطة الباحث: المصدر             
 

) 47( عينة تجريبية حجمهـا    وتم توزيع    العشوائية،الطبقية  قام الباحث باستخدام طريقة العينة      
 الختبـار االتـساق الـداخلي وثبـات     Pilot Study)(مجتمع الدراسة إستبانة على عينة مختارة من 

على عينة الدراسة إستبانة  (500) تم توزيعاالستبانة، وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار 
  .)%89.8 ( إستبانة بنسبة استرداد)449(وتم الحصول على 

  )Moore et.al ,2003(تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية 
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  :يساوي) 2(لمعدل باستخدام المعادلة ، فإن حجم العينة اN = 1122حيث أن مجتمع الدراسة 

 415
16591122
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≅
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   n المعدل =×

  
  . على األقل)415(وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 

 " العمل تعقيد إجراءات في  تؤدى إلىةاإلدارية الموجودة في الجامع السياسات"تم حذف الفقرة : مالحظة
  .حسب نتيجة العينة االستطالعية حيث تبين عدم وجود اتساق بين الفقرة ومجالها

  
  :أداة الدراسة :ثالثا

في الجامعات الفلسطينية   الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  بين   العالقة(تم إعداد إستبانة حول     
 ).بقطاع غزة

  :تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسيين هما
  وهو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب : ولالقسم األ

  )اسم الجامعة، طبيعة العمل، سنوات الخدمة, المؤهل العلمي, الجنس، العمر(               
 )4(موزعـة علـى     ة  فقر) 53(وهو عبارة عن مجاالت الدراسة وتتكون االستبانة من          :القسم الثاني 

  :مجاالت رئيسة هي
  . فقرات) 8(ويتكون من  القرار دعم نظم رة العليا الستخدامدعم اإلدا :المجال األول
حيث ينقسم إلـى  , فقرات) 22( ويتكون من القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة: المجال الثاني

  : وهي،أربعة مجاالت فرعية
  .فقرات) 4(ويتكون من اإلمكانيات المادية  .1
  .فقرات) 6(ويتكون من  اإلمكانيات البشرية .2
  .فقرات) 8(ويتكون من  مكانيات الفنيةاإل .3
 .فقرات) 4(ويتكون من  اإلمكانيات التنظيمية .4

 .فقرات) 5( ويتكون من نوع نظم دعم القرار المستخدمة :المجال الثالث

 .فقرات) 18( ويتكون من إعادة الهندسة: المجال الرابع



 104

  .)5(ستبيان حسب جدول االاستجابات المبحوثين لفقرات وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس 
  

  )ليكرت(يوضح درجات مقياس ) 5(جدول 

  وافق بشدةم  موافق  محايد  غير موافق   بشدةوافقم غير  االستجابة

  5 4  3  2  1  الدرجة

  
وبذلك يكون الوزن النسبي في هـذه        "  بشدة وافقم غير" لالستجابة  ) 1(اختار الباحث الدرجة    

  .تجابة وهو يتناسب مع هذه االس)%20(الحالة هو
  

  :�ormality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S)  (  Kolmogorov-Smirnovسـمرنوف  -استخدم الباحث اختبـار كولمجـوروف  

Test                فـي  الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة
  ).6(جدول 

 
  التوزيع الطبيعير نتائج اختبايوضح  )6(جدول 

 (.Sig)القيمة االحتمالية   المجال  م

 0.951  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام   .1

 0.945  اإلمكانيات المادية   .2

 0.963  اإلمكانيات البشرية   .3

 0.962  اإلمكانيات الفنية   .4

 0.964  اإلمكانيات التنظيمية   .5

 0.898 القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة   .6

 0.962  نوع نظم دعم القرار المستخدمة   .7

 0.968  إعادة الهندسة   .8

  0.968  جميع فقرات االستبانة
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ت الدراسة مجاالجميع  ل(.Sig)أن القيمة االحتمالية ) 6(واضح من النتائج الموضحة في جدول 
تبـع التوزيـع   ي ت المجـاال  هذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل    ) α =0.04( من مستوى الداللة     كانت أكبر 
  .اسة لإلجابة على فرضيات الدرالمعمليةوبذلك سيتم استخدام االختبارات الطبيعي 

  
  :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغـراض معرفـة         : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي     .1
 . نة الدراسةتكرار فئات متغير ما وتفيد الباحث في وصف عي

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ .2
يقوم هـذا  : لقياس درجة االرتباط) Pearson Correlation Coefficient (بيرسونمعامل ارتباط  .3

لحساب االتساق الداخلي لإلسـتبانة      الباحث وقد استخدمه . بين متغيرين االختبار على دراسة العالقة     
 .وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت          ) T-Test ( في حالة عينة واحدة    Tاختبار   .4
 للتأكد مـن داللـة   الباحثه ولقد استخدم.  قلت عن ذلكأم زادت أو )3( الدرجة المتوسطة وهي     إلى

 .المتوسط لكل فقرة من فقرات اإلستبانة 

لمعرفة ما إذا كـان هنـاك   ) Independent Samples T-Test ( حالة عينة عينتين فيTاختبار  .5
للمتغير  للفروق التي تعزى الباحثه استخدم. ين مجموعتين من البيانات ذات داللة إحصائية بتفروقا

 .الذي يشتمل على مجموعتين

معرفة ما إذا ل) ( One Way Analysis of Variance - ANOAV اختبار تحليل التباين األحادي .6
 الباحـث ه  استخدم .كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات            

  .للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثرللفروق التي تعزى 
  

  :صدق االستبيان: ساًخام

 بالتأكد مـن    يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه، وقام الباحث            
  :صدق االستبانة بطريقتين

  
  :صدق المحكمين .1

متخصـصين  من ال  )22( عدد   عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من        
أسماء المحكمين بالملحق رقـم     مرفق  والهندسة وتكنولوجيا والمعلومات    و واإلحصاء    األعمال دارةإفي  
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ام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات          ، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وق      )2(
  ).1( انظر الملحق رقم -المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 

  
  :صدق المقياس .2

  Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

 يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي              
إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حـساب معـامالت                 

  .االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه
  

 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة       يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يق        
  .الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة

  
  Reliabilityثبات اإلستبانة  .3

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من 
س الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االسـتقرار فـي نتـائج                مرة تحت نف  

اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات                 
  .زمنية معينة

  
  نتائج االتساق الداخلي: أوالً

األول والدرجـة الكليـة      فقرات المجـال     معامل االرتباط بين كل فقرة من     ) 7(يوضح جدول   
 وبذلك يعتبـر    )α =0.04(، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية            للمجال

  .المجال صادق لما وضع لقياسه
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  يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال: )7(جدول 

  . α =0.04 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امل  بيرسونمع  الفقرة  م

  لالرتباط

القيمة االحتمالية 

)Sig(.  

 0.000* 772.  .القرار دعم نظم وجود اإلدارة العليا عمتد  .1

 0.000* 846.  .اتخاذ قراراتها  فيالقرار دعم نظم على اإلدارة العلياتعتمد    .2

 0.000* 824.  .القرار دعم نظم استخدام على العاملين اإلدارة العليا تشجع   .3

4.   
 دعم نظم الستخدام الالزمة والبرامج األجهزة ارة العليااإلد توفر

  القرار
.809 *0.000 

5.   
 التطـوير  عمليـة  من كجزء القرار دعم بنظم اإلدارة العليا تهتم

  .الشامل التنظيمي
.842 *0.000 

6.   
التي تعيق أداء نظم دعـم   بتشخيص المشاكل اإلدارة العليا تهتم

  .القرار
.809 *0.000 

7.   
 التغلب على المعيقـات التـي تعتـرض    على العليا اإلدارة تعمل

  . نظم دعم القرارتطوير
.826 *0.000 

8.   
لتنفيذ عملية نظم دعـم   الكادر الالزم بتوفير اإلدارة العليا تقوم

  .القرار
.779 *0.000 
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الفرعي األول من المجـال     اط بين كل فقرة من فقرات المجال        معامل االرتب ) 8(يوضح جدول   
 0.04( والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية الثاني

=α(وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه .  
  
 لفرعي األول من المجال األول والدرجة الكلية للمجاليوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ا  :)8(جدول 

  . α=0.04 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيرسون معامل   الفقرة  م

  لالرتباط

القيمة االحتمالية 

)Sig(.  

 0.000* 799. . لكل إداري في الجامعةحاسوب زاجهيوجد   .1

 0.000* 837. .العمل الحتياجات مناسبة بيانات إدخال وسائل  الجامعةتوفر   .2

 0.000* 854.  .العمل متطلبات مع ) الطابعاتمثل (اإلخراج وسائل تتناسب   .3

4.   
 مـع   تتناسـب الموجودة في الجامعة حديثة و شبكة الحاسوب

 .العمل احتياجات
.791 *0.000 



 109

ي الثاني من المجـال   الفرعمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال         ) 9(يوضح جدول   
 0.04 (، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية والدرجة الكلية للمجالالثاني

=α( وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  
  

  ة الكلية للمجاليوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني من المجال الثاني والدرج ):9(جدول 

  . α=0.04 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *           
  
  
  
  
  
  
  

  معامل  بيرسون  الفقرة  م

  لالرتباط

القيمة االحتمالية 

)Sig(.  

1.  
شـبكة   أو فـي  األجهزة في حدوث أعطال عند سريعا الصيانة تتم

  .الحاسوب في الجامعة
.739 *0.000 

 0.000* 804.  .عن نظم دعم القرار  مسئولفني  قسميوجد   .2

3.   
 الكفاءة من عالية ةدرج متخصصون على  أفرادفني القسميعمل بال

  .المعلومات تكنولوجيا في
.867 *0.000 

4.   
 تواجـه  التي المشاكل واالستفسارات المختص الفني القسم يعالج

  .البرامج والشبكة استخدام في العاملين
.846 *0.000 

5.   
 بصورة والبرامج النظام عن المسئول الفني القسم مع االتصال يتم

 .مباشرة
.748 *0.000 

6.   
 مـن  العاملين احتياجات المختص الفني القسم في املونالع يتفهم

 .البرامج النظم هذه
.808 *0.000 
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الفرعي الثالث من المجال    معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال         ) 10(يوضح جدول   
 0.04 (، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويةال والدرجة الكلية للمجالثاني

=α( وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  
  

  

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث من المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال :)10(جدول 

  . α=0.04 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *         
  
  
  
  
  

  معامل  بيرسون  الفقرة  م

  لالرتباط

القيمة 

االحتمالية 

)Sig(.  

 0.000* 775.  .يوجد برامج متخصصة لنظم دعم القرار في الجامعة  .1

2.   
البرامج المستخدمة  بالجامعة تساعد الموظفين في عملية اتخاذ 

  .القرار
.803 *0.000 

 متطلبات مع تتناسبو  التعلم وسهلة حديثة المستخدمة البرامج   .3

  .العمل
.767 *0.000 

4.   
 تقدم في المستخدمين مما يساعد قبل من البرامج اعليةف تقييم يتم

  .األداء
.757 *0.000 

 0.000* 764.  .استخدامها يتم التي األجهزة مع المستخدمة البرامج تتوافق   .5

6.   
تتميز البرامج المستخدمة بالقدرة على التبادل المرن للمعلومات بين 

  .مستخدمي النظام
.808 *0.000 

7.   
دمة بتمكين أكثر من مستفيد باالتصال معا في تتميز البرامج المستخ

  .وقت واحد
.698 *0.000 

8.   
 مع المستخدمة  القرارنظم دعم من المتاحة المعلومات تتناسب

  .احتياجات العمل
.789 *0.000 
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الفرعي الرابع من المجال    من فقرات المجال    معامل االرتباط بين كل فقرة      ) 11(يوضح جدول   
 0.04 (، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويةلدرجة الكلية للمجال واالثاني

=α( وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  
  

  جال الرابع والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الرابع من الم :)11(جدول 

  . α=0.04 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *      
  

ـ   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المج       ) 12(يوضح جدول    ة الكليـة   ال الثالث والدرج
وبذلك يعتبـر    )α =0.04( ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية          للمجال

  .المجال صادق لما وضع لقياسه
  

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال :)12(جدول 

  . α=0.04االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *     

  معامل  بيرسون  الفقرة  م

  لالرتباط

القيمة االحتمالية 

)Sig(.  

 0.000* 848.  .القرار دعم نظم استخدام حول العاملين واقتراحات بآراء اإلدارة تهتم  .1

 0.000* 875.  .القرار دعم نظم باستخدام المتعلقة التدريبية برامجال اإلدارة توفر   .2

 0.000* 839. .بسهولة المعلومات بتدفق التنظيمي الهيكل يسمح   .3

 0.000* 853. .ئرالدوا بين اإلدارية القرارات االتصاالت دعم نظم استخدام يسهل   .4

  الفقرة  م
  معامل  بيرسون

  لالرتباط

مالية القيمة االحت

)Sig(.  

 0.000* 686. .متكررة عمليات انجاز على المستخدمة تعمل البرامج  .1

 0.000* 851.  .المعلومات بسرعة لها القدرة على استرجاع المستخدمة البرامج   .2

 0.000* 862.  . خاصة تقارير إعداد المستخدمة لها القدرة على  البرامج   .3

 0.000* 826.  .العمل جوانب ىتغط دورية تقارير المستخدمة تقدم البرامج   .4

 0.000* 812.  .البرامج المستخدمة بالحداثة تتسم   .5
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ال الرابع والدرجـة الكليـة      معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المج       ) 13(يوضح جدول   
وبذلك يعتبـر    )α =0.04( دالة عند مستوي معنوية   ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة        للمجال

  .المجال صادق لما وضع لقياسه
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال: )13(جدول 

  . α=0.04االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة      *       

  معامل  بيرسون  الفقرة  م
  لالرتباط

  القيمة االحتمالية
) Sig(.  

 0.000*  701. .والتطوير التقدم يضمن مما الهندسة إعادة  مفهومالقيادة تعي  .1

 0.000* 652.  .تمارس القيادة مبدأ التفويض في اتخاذ القرارات   .2

3.   
الضعف والفرص والتهديدات التي تواجه  القوة ونقاط نقاط تحليل يتم العمل على

 .ةالجامع
.780 *0.000 

 0.000* 762.  .ومكتوبة  واضحةةاإلستراتيجية للجامع الخطة   .4

 0.000* 813. . ومفهومة  واضحةةرية الموجودة في الجامعاإلدا السياسات   .5

6.   
 حاالت من وتخفف الموظفين لدى الثقة  تولدةالموجودة في الجامع اإلدارية السياسات

  .والحيرة الشك
.786 *0.000 

7.   
 واتخاذ صنع عملية توجيه على تعمل ةاإلدارية الموجودة في الجامع السياسات

 .األداء تطوير نحو القرارات
.795 *0.000 

 0.000* 817.  .ةالعاملين في الجامع وتنمية لتطوير مستمرة خطة توجد   .8

 0.000* 831.  .األهداف تحقيق على يساعد ةالتنظيمي للجامع الهيكل   .9

 0.000* 781. .اإلداري االتصال سرعة يساعد على ةالتنظيمي للجامع الهيكل   .10

 0.000* 764. .محيطةال البيئة في يتم مواكبة التطورات التكنولوجية   .11

 0.000* 646. .فيها العاملين بين والخارجية الداخلية اتصاالتها في اإلنترنت شبكة الجامعة تستخدم   .12

13.   
القدرة على تنسيق العمليات في الكليات  المعلومات من تكنولوجيا زاد استخدام

  .واإلدارات واألقسام المختلفة
.669 *0.000 

 0.000* 582. .أجهزة الحاسوب استخدام خالل من موقع أي من ماتالمعلو إدارة للعاملين يمكن   .14

15.   
أداء  إلى يؤدي مما تناولها وسهولة بوفرتها الجامعة في والبيانات المعلومات تتميز

 .ودقة بسرعة األعمال
.699 *0.000 

16.   
 عملياتها تصميم إعادة على الجامعة أدى إلى القدرة المعلومات في استخدام تكنولوجيا

 .ريةاإلدا
.753 *0.000 

 0.000* 737.  .المهام واالختصاصات توضح بها المعمول واللوائح القوانين   .17
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 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

التي تريد األداة   يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف             
  .الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة

عنـد  أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً           ) 14(يبين جدول   
 . وضع لقياسهوبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما )α =0.04( مستوي معنوية

 

  .معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة :)14(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .α =0.04 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *                  

  
   :Reliability ثبات االستبانة -3

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من 
ئج مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االسـتقرار فـي نتـا                 

االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات                 
  .زمنية معينة

  :وذلك كما يلي  معامل ألفا كرونباخوقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من 
  
  
 

 

  معامل  بيرسون  الفقرة  م
  لالرتباط

القيمة االحتمالية 
)Sig(.  

 0.000* 810.  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام  .1

 0.000* 760.  اإلمكانيات المادية   .2

 0.000* 896.  اإلمكانيات البشرية   .3

 0.000* 930.  اإلمكانيات الفنية   .4

 0.000* 838.  اإلمكانيات التنظيمية   .5

 0.000* 946. القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة   .6

 0.000* 775.  نوع نظم دعم القرار المستخدمة   .7

 0.000* 923. إعادة الهندسة   .8
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  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   

 طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينـة فـي               استخدم الباحث 
  ).15(جدول 

  معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االستبانة :)15(جدول 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 

 

  

     الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ = الثبات*
 

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكـل         ) 15(واضح من النتائج الموضحة في جدول       
امل ألفـا   كذلك كانت قيمة مع   . لكل مجال من مجاالت اإلستبانة    ) 0.953 ،   0.835(مجال وتتراوح بين  

مرتفعـة لكـل مجـال وتتـراوح         كانت   لثباتاقيمة  وكذلك  ). 0.975(لجميع فقرات اإلستبانة كانت     
 لجميع فقرات اإلستبانة  الثباتكذلك كانت قيمة    .  لكل مجال من مجاالت اإلستبانة     )0.976 ، 0.914(بين

ي صورتها النهائية كما مرتفع، وتكون اإلستبانة ف والثبات الثبات  يوهذا يعنى أن معامل   ) 0.988(كانت  
وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات إستبانة الدراسة ممـا            . قابلة للتوزيع ) 1(هي في الملحق    

يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبـار               
  .فرضياتها

  
  

  

  *ثباتال  معامل ألفا كرونباخ  المجال  م

 0.963 0.928  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام  .1

 0.914 0.835  اإلمكانيات المادية   .2

 0.943 0.889  اإلمكانيات البشرية   .3

 0.951 0.905  اإلمكانيات الفنية   .4

 0.937 0.877  اإلمكانيات التنظيمية   .5

 0.976 0.953 القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة   .6

 0.931 0.866  نوع نظم دعم القرار المستخدمة   .7

 0.969 0.939 إعادة الهندسة   .8

 0.988 0.975  عاًجميع مجاالت االستبانة م
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  الخامسالفصـل 
  

  بيانات واختبار فرضيات الدراسةتحليل ال
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  الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية : أوال

  اسة وفق الخصائص والسمات الشخصيةوفيما يلي عرض لعينة الدر
  

   توزيع أفراد العينة حسب الجنس-

 من )%16.7(ا بينممن عينة الدراسية من الذكور ) %83.3 (أن ما نسبته) 16(يبين جدول 
وهذا يعود إلى  الجامعات  موظفي بين األكبر النسبة هي الذكور  أن نسبةإلىويعزو الباحث ذلك . اإلناث

 نسبة عمل انخفاضطبيعة المجتمعات العربية عامة، وسوق العمل بقطاع غزة خاصة، من حيث 
بينت أن نسبة العاملين من المرأة، وهذا يتفق مع جميع الدراسات التي تمت في البيئة العربية، التي 

  .الذكور أعلى منها لدى اإلناث
 الجنس): 16(جدول 

 
 
 

  
  
  
 
 
  شخص لم يجيبوا على هذا السؤال) 43(هناك عدد *                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  %النسبة المئوية   العدد  الجنس

 83.3 338 ذكر

 16.7 68 أنثى

 100.0 406 المجموع
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  العمرنة حسب  توزيع أفراد العي-

سنة، ) 25(من عينة الدارسة عمرهم اقل من %) 10.9(أن ما نسبته ) 17(يتبين من جدول 
سنة إلى ) 35(تتراوح ما بين %) 28.1(سنة، ) 35(سنة إلى اقل من ) 25(تتراوح ما بين %) 34.6(

  من)%7.1(بينما, سنة) 55(سنة إلى اقل من ) 45(تتراوح ما بين %) 19.2(سنة، ) 45(اقل من 
من عينة %) 81.5(سنة، وأن ) 25(يبلغون أكبر من %) 89.1(ومما سبق يتضح أن .  سنة فأكثر)55(

الدراسة يحملون درجة البكالوريوس على األقل، وذلك يعود لحداثة عمر الجامعات الفلسطينية في قطاع 
  .غزة

  

 العمر ):17(جدول 

  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 شخص لم يجيب على هذا السؤال) 1(هناك عدد *                

 

  
  
  
  
  
  

  %النسبة المئوية   العدد  العمر

 10.9 49   سنة25اقل من 

 34.6 155  سنة35 سنة إلى اقل من 25من 

 28.1 126  سنة 45 سنة إلى اقل من 35من 

 19.2 86   سنة55 سنة إلى اقل من 45من 

 7.1 32   سنة فأكثر55

 100.0 448 المجموع
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  سب المؤهل العلمي توزيع أفراد العينة ح-

  حيث بلغت نسبتهمالبكالوريوسدرجة أن معظم عينة الدراسة من حملة ) 18(يتضح من جدول 
من حملة درجة الدبلوم %) 14.7 (وأنهم من حملة الثانوية عامة فما دون، %)  3.8 (، وأن)52.6%(

ن حملة درجة م%) 15.4(، بينماهم من حملة درجة الماجستير) %13.6 (أن ما نسبتهوالمتوسط، 
 أنه من البديهي أن تبلغ نسبة المبحوثين من حملة البكالوريوس فأعلى إلى ويعزو الباحث ذلك .الدكتوراه

حيث أنه من الضروري الحصول على الدرجة الجامعية األولى على األقل لتبوء منصب ) 82.5%(
 كوادر اختيار علىت حرص الجامعا يدل على وهذاالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، إداري في 

  .التكنولوجي واإلداري والتطوير التنمية مواكبة على وقادرة علميا مؤهلة
  

 المؤهل العلمي ):18(جدول 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  %النسبة المئوية   العدد  المؤهل العلمي

 3.8 17  ثانوية عامة فما دون

 14.7 66 دبلوم متوسط

 52.6 236 بكالوريوس

 13.6 61 ماجستير

 15.4 69 دكتوراه

 100.0 449 مجموعال



 119

  اسم الجامعةتوزيع أفراد العينة حسب  -

  
من ) %45.5(، وجامعة األزهرمن عينة الدراسة من ) %26.3 (أن ما نسبته) 19(يبين جدول 
عـدد   أن عدد اإلداريين و    إلىويعزو الباحث ذلك     .جامعة األقصى من  ) %28.1 (،الجامعة اإلسالمية 

إداري وفـي   ) 524( الجامعة اإلسالمية يبلغ      وفى )266(جامعة األزهر  األكاديميين بوظيفة إدارية في   
  .إداري) 332(جامعة األقصى 

  
  اسم الجامعة ):19(جدول 

 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
 

 
 شخص لم يجيب على هذا السؤال) 1(هناك عدد *                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  %النسبة المئوية   العدد اسم الجامعة

 %26.3 118  جامعة األزهر

 %45.5 204 الجامعة اإلسالمية

 %28.1 126 جامعة األقصى

 %100.0 448 المجموع
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  طبيعة العمل توزيع أفراد العينة حسب -
  

 بدرجة عضو مجلس من أفراد العينة هم) %5.1 (أن) 20(تبين النتائج الموضحة في جدول 
 هم) %18.8(،  مديرهم بدرجة%) 10.5 (وأن ما نسبته ،نائب عميدبدرجة هم ) %2.9 (،جامعة

 ما نسبتهوأن  ، إداري بدرجةهم) %49.8 (وأنشعبة، رئيس  بدرجة هم) % 2.0(، رئيس قسمبدرجة 
اإلداريين في الجامعات أكثر عددا من  أن إلىالباحث ذلك  ويعزو .سكرتير هم بدرجة%) 10.9(

 هرمية في الجامعات تتكون من مدير ثم رؤساء أقسام األكاديميين بوظيفة إدارية، ولوجود هيكلية
 .فرؤساء شعب فإداريين ثم سكرتارية

  
 طبيعة العمل ):20(جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 شخص لم يجيب على هذا السؤال) 1(هناك عدد *                   

  
  
  

  %النسبة المئوية   العدد طبيعة العمل

 %5.1 23 عضو مجلس جامعة

 %2.9 13 نائب عميد

 %10.5 47 مدير

 %18.8 84 رئيس قسم

 %2.0 9  رئيس شعبة

 %49.8 223 إداري

 %10.9 49 تيرسكر

 %100.0 448  المجموع
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  دمة توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخ-

اقل عدد سنوات الخدمة لهم من عينة الدارسة ) %21.9 (أن ما نسبته) 21(يتبين من جدول 
تتراوح ما ) %27.5 (،سنوات) 10 (سنوات إلى اقل من) 5(راوح ما بين تت) %26.6 (سنوات) 5(من

 وأن ،سنة) 20(سنة إلى ) 15 (تتراوح ما بين) %12.7 (، سنة)15(سنوات إلى اقل من ) 10(بين 
 أن إلىويعزو الباحث ذلك . )سنة فأكثر 21(عدد سنوات الخدمة لهم من عينة الدارسة %) 11.4(
  .ة النشأةعات حديثجامعات الفلسطينية جامال
  

 سنوات الخدمة: )21(جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  

  شخص لم يجيب على هذا السؤال) 1(هناك عدد *                
 

  
  
  
  
  
  
  

  %النسبة المئوية   العدد سنوات الخدمة

 %21.9 98   سنوات5اقل من 

 %26.6 119  سنوات10 سنوات إلى اقل من 5من 

 %27.5 123  سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 %12.7 57   سنة20  سنة إلى 15من

 %11.4 51   سنة فأكثر21

 %100.0 448 المجموع
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  : ختبار فرضيات الدراسةا: ثانيا

لكل درجة االستجابة الحسابي لمتوسط ال لمعرفة ما إذا كان Tاستخدام اختبار نتائج يلي فيما 
تختلف عنها اختالفاً جوهرياً أي أم ) 3(هي القيمة المتوسطة وفقرة من فقرات محاور االستبانة تساوي 

حسب نتائج (  )α =0.04( أكبر من مستوى الداللة Sig.(P-value)إذا كانت . بصورة واضحة
فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة آراء أفراد العينة تقترب ) SPSSبرنامج 

 0.04( أقل من مستوى الداللة Sig.(P-value) كانت ، أما إذا)3 (وهى) المحايد(من القيمة المتوسطة 
=α(   فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط درجة اإلجابة تختلف عن

، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص ) المحايد (القيمة المتوسطة
وذلك من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت . )المحايد (متوسطةبصورة جوهرية عن القيمة ال

والعكس ) المحايد(اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة 
  .صحيح

  فرضيات الدراسة : ثالثا

  
  :الفرضية الرئيسة األولى 

 بين نظـم دعـم القـرار وإعـادة    )  (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة

  :منها الفرضيات الفرعية التالية ويتفرع 

بين دعم اإلدارة العليا الستخدام ) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
  .طاع غزة في الجامعات الفلسطينية بقالهندسة نظم دعم القرار وإعادة

  
 الدرجـة   إلـى  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد وصـلت            T تم استخدام اختبار    

  . أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك)3(وهي ) المحايد(المتوسطة 
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  )22(جدول رقم 
  "م نظم دعم القراردعم اإلدارة العليا الستخدا"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م

  
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

)Sig(. 

  الترتيب

 1 0.000* 18.34 75.26 3.76  .القرار دعم نظم وجود اإلدارة العليا عمتد  1

2  
اتخاذ   فيالقرار دعم نظم على اإلدارة العلياتعتمد 

  .قراراتها
3.61 72.14 13.71 *0.000 3 

3  
 دعم نظم استخدام على العاملين اإلدارة العليا تشجع

  .القرار
3.58 71.63 12.57 *0.000 4 

4  
 الالزمة والبرامج األجهزة اإلدارة العليا توفر

  القرار دعم نظم الستخدام
3.57 71.32 11.86 *0.000 5 

5  
 من كجزء القرار دعم بنظم اإلدارة العليا تهتم

  .الشامل التنظيمي طويرالت عملية
3.62 72.33 13.69 *0.000 2 

6  
التي تعيق  بتشخيص المشاكل اإلدارة العليا تهتم

  .أداء نظم دعم القرار
3.48 69.55 10.37 *0.000 6 

7  
التغلب على المعيقات التي  على العليا اإلدارة تعمل

  . نظم دعم القرار تطويرتعترض
3.48 69.53 10.67 *0.000 7 

8  
لتنفيذ عملية  الكادر الالزم بتوفير اإلدارة العليا تقوم

  .نظم دعم القرار
3.47 69.35 9.98 *0.000 8 

 0.000* 15.48 71.38 3.57  جميع فقرات المجال معاً
 

 .  α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *    

  
  :يمكن استخالص ما يلي) 22(من جدول 
المرتبة األولى بمتوسـط   " القرار دعم نظم وجود اإلدارة العليا عم تد"ولى  احتلت الفقرة األ-

تـساوي  ) Sig(. وأن القيمة االحتماليـة      18.34 تساوي   T، وقيمة اختبار    )% 75.26(حسابي نسبي   
 ، ممـا يـدل علـى أن         )α =0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة           )0.000(

وهذا يعني أن هناك ) 3(تجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي        متوسط درجة االس  
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موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ومما سبق يرى الباحث أن اإلدارة العليا فـي الجامعـات                   
 التي توصـلت إلـى      )2009رمضان،(وهذا يتفق مع دراسة     ،  الفلسطينية تدعم وجود نظم دعم القرار     

 ومـع دراسـة   ،القـرارات  دعـم  نظـم  السـتخدام  بالنـسبة  العليـا  اإلدارة لدى وإدراك وعي دوجو
)2007,Arafat(دعـم  نظـم  اإلدراك لدى اإلدارة ألهميـة  من جيد  الذي توصلت إلى وجود مستوى 

 العليـا  التي توصلت إلى أن دعـم اإلدارة  )Elbaltagi &Others,2005 ( وكذلك دراسة ،القرارات

  . دعم القرارماستخدام نظ على كبير تأثير لهما نظيميةالت والخصائص
  "لتنفيذ عملية نظم دعم القرار الكادر الالزم بتوفير اإلدارة العليا  تقوم "ةنالثاماحتلت الفقرة  -

وأن ) 9.98(تـساوي    T، قيمة اختبـار     )% 69.35 (متوسط حسابي نسبي  واألخيرة ب  المرتبة الثامنة 
 0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة           0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   

=α(                مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ، 
 ومما سـبق يـرى الباحـث أن         هذه الفقرة، من قبل أفراد العينة على      وافقة  وهذا يعني أن هناك م    ) 3(

 يتفق مع ، وهذالتنفيذ عملية نظم دعم القرارالكادر الالزم   العليا في الجامعات الفلسطينية توفراإلدارة
 متوفرة، من والتعليم التربية وزارة في البشرية  التي توصلت إلى أن اإلمكانات)2009رمضان،(دراسة 

  المــشاكل، وتختلــف مــع دراســة لحــل اســتجابتهم وســرعة والكفــاءة، حيــث التخــصص
)2001,Ranjanathan & Dhaliwal(   التي توصلت إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه الـشركات

  .هي قلة المصادر البشرية باإلضافة إلى قلة الخبراء الداخليين في نظم المعلومات
 وأن  3.57 لجميع فقرات المجـال يـساوي         وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي       -

وأن القيمة االحتماليـة   )15.48(  تساويT، قيمة اختبار )%71.38(وي المتوسط الحسابي النسبي يسا  
.)Sig(   إحصائياً   دال "دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم دعم القرار      " مجال  لذلك يعتبر    0.000تساوي 

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً             )α =0.04(عند مستوى داللة    
راد العينة على فقـرات     وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أف       ) 3(لموافقة المتوسطة وهي    عن درجة ا  
 دعـم  نظـم  العليا للجامعات الفلسطينية تدعم استخدام اإلدارةومما سبق يرى الباحث أن  هذا المجال،

ـ  في الجامعات تتكون من موظفين مؤهلين العليا أن اإلدارة إلى ذلك ويعزى القرارات، وذوي اأكاديمي 

القـرارات،   اتخاذ في للمساعدة وأدواتها الحديثة التكنولوجيا  استخدامأهمية فهم وإدراك من تمكنهم خبرة
العليـا،   اإلدارة دعـم  بينـت  التـي  )2009رمضان،( وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

القـرار،   دعم نظم الستخدام ةالالزم تقديم االحتياجات خالل من القرارات،  دعمنظم باستخدام واهتمامها
 لدى من اإلدراك جيد مستوى لوجود توصل  حيث)Arafat,2007(، ودراسة وتحفيزهم العاملين وتشجيع

لنظم  الناجح التنفيذ أن  في )Kamel,1998(دراسة  مع تتفق كما القرارات دعم نظم ألهمية العليا اإلدارة
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 اإلدارة دعم أهمية بينتالتي  )Elbaltagi &Others,2005( العليا، ودراسة اإلدارة إدراك يتطلب الدعم

 توصلت التي) 2007محارش،( دراسة مع النتيجة هذه تختلف ، بينمالنجاح تطبيق نظم دعم القرار العليا

 معوقات تواجه وجود في) 2003الفوزان،(  ودراسةالمعلومات، بنظم الحكومية اهتمام اإلدارة ضعف إلى

 والدراسات الدراسة هذه بين االتفاق يعود وقد. اإلدارة اهتمام عدم بسبب داريةاإل المعلومات نظم استخدام

العليا السـتخدام نظـم دعـم     اإلدارة دعم من وجود مصر إلى في ُأجريت التي وخاصة أعاله المذكورة
 سـبب  يكـون  قد بينما الوزراء، رئاسة على مستوى القرار لدعم مركزا مصر في يوجد حيث القرار،

  .نظم دعم القرار في تطبيق الدراسات هذه مجتمعات تأخر هو التعارض
 

  الهندسة معامل االرتباط بين دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم دعم القرار وإعادة: )23(جدول 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  لالرتباط معامل بيرسون  المجال

 0.000*  686.  دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم دعم القرار

  . α =0.04الرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة ا*

  
أن معامل االرتباط بصورة عامة بين دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم دعـم             ) 23(يبين جدول   

وهي أقل مـن    ) 0.000(تساوي  ) .Sig(، وأن القيمة االحتمالية     )686.(الهندسة يساوي    القرار وإعادة 
 = αعند مـستوى  القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بذلك يمكن. )α =0.04(مستوي الداللة 

الهندسة في الجامعات الفلسطينية فـي      دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم دعم القرار وإعادة       بين  ) (0.04
ويعزو الباحث ذلك إلى أن دعم اإلدارة العليا لنظم دعم القرار مهم لعملية إعادة الهندسـة                ،  قطاع غزة 

التي بينت أنة من الضروري دعم تبنى اسـتخدام تكنولوجيـا          ) 2009القصيمي،(دراسة  وهذا يتفق مع    
، وكـذلك دراسـة     المعلومات واالتصاالت في برامج إعادة الهندسة من قبل كبار المدراء التنفيـذيين           

)2003,Dennis &others(  أن المنظمات التي يوجد بها دعم من اإلدارة العليـا إلعـادة   بينتالتي 
فان اإلدارة العليا تسمح بان تؤدى المهام بطريقة أسرع وتضيف وضع هيكلي لعمليـة إعـادة               هندسة  ال

الهندسة في موقع مميز وتسهل مشاركة واتخاذ القرار من قبل شريحة اكبر مـن العـاملين وتعـزز                  
مشاركتهم وأوضحت النتائج إن االختالف الرئيسي في نجاح أو عدم نجاح عملية إعادة الهندسـة فـي                

التي توصلت إلى أن اإلدارة العليا يجب        )Wu,2003(، كذلك دراسة    اسسات كان دعم اإلدارة العلي    المؤ
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أن تدرك باستمرار الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات لتأكيد نجاح عملية إعادة الهندسة وان ال              
  .ر نظم المعلومات مجرد أداة أتمتةتعتب

بين اإلمكانات المادية المتاحـة  ) (α ≤ 0.04ى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو .2
 . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

 الدرجـة   إلـى  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد وصـلت            T تم استخدام اختبار    
  . أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك)3(وهي ) المحايد(المتوسطة 
  
  "اإلمكانات المادية المتاحة "  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  :)24(جدول رقم 

  م
  

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

  النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

  الترتيب

 1 0.000* 29.94 85.75 4.29 .في الجامعةإداري  لكل حاسوب يوجد جهاز  1

2  
 مناسبة بيانات إدخال وسائل  الجامعةتوفر

 .العمل الحتياجات
4.20 84.08 32.03 *0.000 2 

3  
 مع )مثل الطابعات(اإلخراج  وسائل تتناسب
  .العمل متطلبات

4.04 80.80 24.21 *0.000 4 

4  
 حديثة  في الجامعةالموجودة شبكة الحاسوب

 .العمل احتياجات مع وتتناسب
4.13 82.59 26.26 *0.000 3 

 0.000* 34.06 83.25 4.16  جميع فقرات المجال معاً
 

  .  α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *          

  
  :يمكن استخالص ما يلي) 24(من جدول 

بمتوسط حسابي   المرتبة األولي "في الجامعةإداري  لكل حاسوب يوجد جهاز  "ولىالفقرة األاحتلت  -
 )0.000(تـساوي    )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن   )29.94( تساوي   T، قيمة اختبار    )% 85.75(نسبي  

مما يدل على أن متوسط درجـة       ،  )α =0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          
من بشدة يعني أن هناك موافقة  وهذا 3االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي       

معظم اإلداريين فـي الجامعـات    ومن النتيجة السابقة فانه يتبين بأن ،قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
 التي توصلت إلى أن )2009رمضان،(يتفق مع دراسة  سطينية يوجد لكل منهم جهاز حاسوب، وهذا  الفل
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 أعداد حيث متوفرة، من والتعليم التربية وزارة في راراتالق دعم نظم الستخدام المتاحة المادية اإلمكانات

، ويتفق مع الالزمة الصيانة االتصال، ووجود وسرعة واإلخراج والتخزين اإلدخال في وقدراتها األجهزة
التي بينت أن نظام المعلومات اإلداري الحالي في الجامعات الفلسطينية يعتمد        ) 2005أبو سبت، (دراسة  

  .حاسوببشكل أساسي على ال
  
المرتبة الرابعـة   " العمل متطلبات مع )مثل الطابعات(اإلخراج  وسائل  تتناسب" احتلت الفقرة الثالثة -

وأن القيمة االحتماليـة   )24.21(تساوي  T، قيمة اختبار )% 80.80( واألخيرة بمتوسط حسابي نسبي   
.)Sig(  تساوي)0.04(وى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مست )0.000= α(  مما يدل ،

 وهذا يعني   )3(على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي               
 لـدى  بالموافقـة  جيـد  توجه على يدل ممابل أفراد العينة على هذه الفقرة، من قبشدة وافقة أن هناك م

يتفق مـع دراسـة   ، وهذا العمل لمتطلبات مناسبة اجإخر وسائل توفر نحو آرائهم في وتقارب المبحوثين
ويتفق مـع  مع متطلبات العمل،   وسائل اإلخراج والتخزين  التي توصلت إلى تناسب)2009رمضان،(

كافية وتساعد في ) الخ ..الشاشة، الطابعة،(التي اعتبرت أن وحدات اإلخراج ) 2005أبو سبت،(دراسة 
  .عمليات اإلخراج بكفاءة

  
المتوسـط   وأن   )4.16( لجميع فقرات المجال يـساوي       مكن القول بأن المتوسط الحسابي    وبشكل عام ي  

 )Sig(.وأن القيمة االحتماليـة      )34.06(  تساوي T، قيمة اختبار    )%83.25(الحسابي النسبي يساوي    
 0.04( إحصائياً عند مستوى داللة دال"  اإلمكانات المادية المتاحة "لذلك يعتبر مجال  )0.000(تساوي 

=α(                   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عـن درجـة الموافقـة ،
اد العينة على فقرات هـذا المجـال،        من قبل أفر  بشدة  وهذا يعني أن هناك موافقة      ) 3 (المتوسطة وهي 

 دعم يعكس مما ة،المادية المتاحة جيد الجامعات الفلسطينية إمكاناتها أن إلى ذلك يعزو الباحثومما سبق 

 أجهزة من يلزمها ما  توفيرعلىالكليات واإلدارات واألقسام مما يتيح لها القدرة  الحتياجات العليا اإلدارة

 المتاحة المادية  التي توصلت إلى أن اإلمكانات)2009رمضان،(دراسة النتيجة مع  هذه وتتفق، ومعدات

 اإلدخال في وقدراتها األجهزة أعداد حيث متوفرة من يموالتعل التربية وزارة في القرار نظم دعم الستخدام

 التي) 2009العمري،( دراسةالالزمة، وكذلك  الصيانة ووجود االتصال، وسرعة واإلخراج والتخزين

 المستلزمات أن حيث) 2006السعودي،(دراسة المادية، و المستلزمات من جيد لوجود مستوى توصلت

 الماديـة  المـستلزمات  كفـاءة  إلى التي توصلت) 2005المحاسنة،( جيد، ودراسة بشكل متوفرة المادية

 فـي  حديثـة  لوجود تقنيات توصل حيث) 2005أبوسبت،( الستخدام نظم المعلومات اإلدارية، ودراسة
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 ، ودراسـة  فـي الجامعـات الفلـسطينية   الماديـة  المكونات فيها مكونات نظم المعلومات اإلدارية بما

  متوسـط،  المعلومـات  نظـم  تشغيل في المستخدمة المعدات أداء أن التي توصلت إلى) 2004الشرفا،(
  المؤسـسات،  احتياجات لتلبية كافية ومعدات أجهزة لوجود توصل حيث) 2004الرحمن، فتح( ودراسة
 المعلومـات  تكنولوجيا أساسية لوسائل بيئة وجود إلى توصل حيث) 2000والزلزلة، الشواف( ودراسة

 نظـام  ة قـدر  ضـعف  إلـى  توصل حيث) 2004غنيم،( ةمع دراس نتائج جدا، وتختلف هذه ال متقدمة

 حيـث ) 2003الفـوزان، ( اإلمكانات المادية، ودراسة ذلك في بما العمل جوانب تغطية على تالمعلوما

 &Finlay,1998( استخدام نظم المعلومات اإلداريـة، ودراسـة   تواجه مادية معوقات لوجود توصلت

Forghani( سـبب   يعـود  وقد المادية، اإلمكانات ذلك في نظم دعم القرار بما رلتطوي حاجة وجود في
 سـبب  يكون قد جيدة، بينما مادية إمكانات توفر على مؤسسات خاصة ٌأجريت أن الدراسات هو االتفاق

 علـى مؤسـسات   ٌأجريـت  معظمها أن إلى أعاله المذكورة الدراساتنتائج و النتيجة هذه بين ختالفاال

  .الكافية ود اإلمكانيات والمعداتوج إلى حكومية تفتقر
  

  الهندسة معامل االرتباط بين اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة :)25(جدول 

  المجال
  معامل بيرسون

  لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 581.  اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار

  . α =0.04تباط دال إحصائياً عند مستوي داللة االر*      
  

أن معامل االرتباط بصورة عامة بين اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم ) 25(يبين جدول 
وهي أقل من ) 0.000(تساوي .) Sig(، وأن القيمة االحتمالية 581.الهندسة يساوي  دعم القرار وإعادة

عنـد مـستوى    كن القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحـصائية          بذلك يم . )α =0.04(مستوي الداللة   
α=0.04) (        الهندسة فـي الجامعـات      بين اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا يبين أن هناك ارتباط بين توفر اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم 
ة الهندسة من حيث ضرورة وجود أجهزة الحاسوب ووسائل إدخال وإخراج مناسـبة             دعم القرار وإعاد  

وكذلك شبكة حاسوب حديثة تتناسب مع احتياجات العمل لما لذلك من ارتباط مع إعادة الهندسة وهـذا                 
ـ       ) 2009القصيمي،(يتفق مع دراسة      المعلومـات   االتي بينت ضرورة تخصيص بند خاص بتكنولوجي

نية إعادة الهندسة، وكذلك ضرورة بناء نظم دعم قرار تتيح الفرصـة للمنظمـة              واالتصاالت في ميزا  
التي بينـت أن  ) 2008السر،(الستخدامها لبنية تحتية في برامج إعادة الهندسة، وكذلك تتفق مع دراسة           
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وزارة الداخلية الفلسطينية تخصص الدعم الالزم للتأكد من أن خطط التطوير يتم تنفيـذها مـن قبـل                  
 .نالعاملي

 المتاحـة  بشريةبين اإلمكانات ال) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
 . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

 الدرجـة   إلـى  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد وصـلت            Tتم استخدام اختبار    
  . أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك)3(وهي ) دالمحاي(المتوسطة 

  

  "اإلمكانات البشرية المتاحة "  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  ):26(جدول رقم 

  م

  
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

)Sig(. 

  الترتيب

أو  األجهزة في حدوث أعطال عند سريعا صيانةال تتم  1
  . في الجامعةشبكة الحاسوب في

3.91 78.11 18.18 *0.000 4 

 6 0.000* 15.03 74.94 3.75  .عن نظم دعم القرار فني مسئول يوجد قسم  2

3  
 عالية درجة متخصصون على أفراد قسم الفني باليعمل
  .المعلومات تكنولوجيا في الكفاءة من

3.90 78.04 19.75 *0.000 5 

4  
 التي المشاكل واالستفسارات المختص الفني القسم يعالج
  .البرامج والشبكة استخدام في العاملين تواجه

3.94 78.71 20.79 *0.000 2 

5  
 النظام عن المسئول الفني القسم مع االتصال يتم

 .مباشرة بصورة والبرامج
4.00 80.00 23.68 *0.000 1 

6  
 احتياجات المختص الفني القسم في العاملون يتفهم

 .النظم والبرامج هذه من العاملين
3.91 78.22 21.46 *0.000 3 

 0.000* 24.62 78.03 3.90  جميع فقرات المجال معاً

 

  .  α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *    

  
  :يمكن استخالص ما يلي) 26(من جدول 

 " مباشرة بصورة والبرامج النظام عن المسئول الفني القسم مع االتصال يتم  "سةخامالفقرة الاحتلت  -
القيمـة  وأن  ) 23.68(تـساوي    T، قيمـة اختبـار      )% 80.00 (المرتبة األولى بمتوسط حسابي نسبي    
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 )α =0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة   )0.000(تساوي   )Sig(.االحتمالية  
) 3 ( يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي               مما،  

 المبحوثين موافقة على يدل مما. من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةبشدة وافقة وهذا يعني أن هناك م

 الفني القسم مع تصالاال يتم العاملين وأنه استفسارات عن الفني القسم استجابة سرعة نحو بدرجة عالية

يتفق مـع دراسـة    حيث تساعد الهيكلية على ذلك، وهذا مباشرة بصورة والبرامج النظام عن المسئول
 النظام وتحليل دراسة بعد سليمة علمية أسس على القرار دعم نظم  التي أوصت ببناء)2009رمضان،(

 وظـائف المنظمـة،   على القرارات دةمسان نظم استخدام وآثار أبعاد لقياس منهجي تقويم وإجراء القائم،

التي توصلت إلى أنه ) 2009القصيمي،(بأول، وكذلك دراسة  أوال المشاكل وحل االنحرافات، واكتشاف
كما كانه دون االنتقال إلى مكان آخر،       تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على انجاز العمل في م        

ناك اتصال مباشر بين دائرة نظم المعلومات وجميع        التي بينت أن ه   ) 2005أبو سبت، (يتفق مع دراسة    
  .الدوائر األخرى في الجامعة

المرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط  " عن نظم دعم القرار فني مسئول  يوجد قسم" احتلت الفقرة الثانية -
تـساوي   )Sig(. وأن القيمـة االحتماليـة       15.03 تساوي   T، قيمة اختبار    )%74.94(حسابي نسبي   

، ممـا يـدل علـى أن         )α =0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة           )0.000(
وهذا يعني أن هناك ) 3( وهي متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة         

ة بقطاع غـزة    ، ومن النتائج يتضح بأن الجامعات الفلسطيني      من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة      وافقة  م
 التي أوصـت  )2009رمضان،(يتفق مع دراسة ، وهذا عن نظم دعم القرار فني مسئولم قسيوجد بها 
الـوزارة، وكـذلك دراسـة     تتخـذها  التـي  القرارات جميع دعم في القرارات مساندة بنظم باالستعانة

 تمكـين اإلدارة  التي توصلت إلى أنه تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على    ) 2009القصيمي،(
العاملة في برنامج إعادة الهندسة من العمل بصورة مستقلة فضالً عن إمكانية االسـتفادة مـن مزايـا                  

  .المركزية عن طريق ربط جميع اإلدارات بشبكة اتصاالت موحدة
المتوسـط   وأن   )3.90( لجميع فقرات المجال يساوي       وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي       -

 )Sig(.وأن القيمة االحتماليـة      )24.62(  تساوي T، قيمة اختبار    )%78.03(النسبي يساوي   الحسابي  
 إحصائياً عنـد مـستوى داللـة        دال"  اإلمكانات البشرية المتاحة     "لذلك يعتبر مجال     )0.000(تساوي  

)0.04= α( فقة ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموا
تظهـر  اد العينة على فقرات هذا المجال، و   وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفر       ) 3(المتوسطة وهي   

أن هناك قسم فني في الجامعات الفلسطينية يتكون من أفراد مؤهلين متخصصين ذوى كفاءة              هذه النتائج   
ألجهزة ا وفـى شـبكة      وخبرة، وأنهم يتفهمون احتياجات العاملين وان الصيانة تتم سريعا، سواء في ا           
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 في البشرية  التي توصلت إلى أن اإلمكانات)2009رمضان،(دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع الحاسوب،

 لحـل  اسـتجابتهم  وسـرعة  والكفاءة، حيث التخصص من جيدة، بدرجة متوفرة والتعليم التربية وزارة

 في تخصصات العاملين في     التي بينت أن هناك تنوع    ) 2005أبو سبت، ( كما تتفق مع دراسة      المشاكل،
 نظم دعم القرار وان لديهم كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكل كبير مع األعمال المنوطة بهـم،                

أوصت بضرورة توفر أفضل موارد بشرية لتحقيق التنمية، و دراسـة            التي) 2006الشريف،(ودراسة  
ودراسـة  ،  د البـشرية  ضرورة توفر بنيـة تحتيـة ومـن ضـمنها المـوار            من حيث ) 2004غنيم،(
)2007,Arafat( ودراسة  توصل لمالئمة نظام الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الحكومي،         حيث
ودراسـة   نظـم المعلومـات اإلداريـة،        في أهمية العنصر البشري فـي كفـاءة       ) 2005المحاسنة،(
 النتيجة مـع    وتختلف هذه ،  التي توصلت لوجود مستوى جيد من المستلزمات البشرية       ) 2009العمري،(

  التي توصلت لضعف اهتمام إدارة المنظمـة بـالموارد البـشرية، ودراسـة     ) 2007محارش،(دراسة  
)2001,Gachet(          مع ، وتختلف   في وجود مشاكل لدى الكوادر البشرية المستخدمة لنظم دعم القرارات

تواجـه  التي توصلت إلى أن من أهم المشاكل التـي   )Ranjanathan & Dhaliwal,2001 ( دراسة
الشركات هي قلة المصادر البشرية باإلضافة إلى قلة الخبراء الداخليين في نظم المعلومات باإلضـافة               

  .ية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتنإلى ضعف الب
  

  الهندسة معامل االرتباط بين اإلمكانات البشرية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة: )27(جدول 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  ون لالرتباطمعامل بيرس  المجال

 0.000* 662.  اإلمكانات البشرية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار

  . α =0.04االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *      
  

 المتاحة السـتخدام    بشريةاإلمكانات ال أن معامل االرتباط بصورة عامة بين       ) 27(يبين جدول   
وهي ) 0.000(تساوي  ) .Sig(، وأن القيمة االحتمالية     )662.(الهندسة يساوي    عادةوإ نظم دعم القرار  

عند مستوى بذلك يمكن القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية . )α =0.04(أقل من مستوي الداللة 
α=0.04) (  الهندسة فـي الجامعـات      وإعادة  المتاحة الستخدام نظم دعم القرار     البشريةاإلمكانات  بين

، ومما سبق يرى الباحث أنه من الضروري وجود أفراد متخصـصين ذوي             الفلسطينية في قطاع غزة   
كفاءة عالية لمعالجة المشاكل واالستفسارات التي تواجه عملية إعادة الهندسة وهذا يتفق مع نتائج دراسة 

ـ التي بينت ضرورة االتصال والتغذية العكـسية عنـد تطبيـق أدوات تكنول            ) 2009القصيمي،(  اوجي
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 المعلومات واالتصاالت كعنـصر     االمعلومات وذلك لكشف أي مستجدات وكذلك إنشاء فرق تكنولوجي        
التي بينت وجود كادر بشرى فـي وزارة        ) 2008السر،(مكمل لفريق إعادة الهندسة، وتتفق مع دراسة        

هلـه فـي    الداخلية الفلسطينية على درجة عالية من التخصص ومواكبة التطورات التكنولوجية بما يؤ           
  .المقدرة على إعادة تصميم العمليات اإلدارية لوزارة الداخلية الفلسطينية باستخدام تكنولوجيا المعلومات

 المتاحة فنيةبين اإلمكانات ال) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
 .اع غزة في الجامعات الفلسطينية بقطالهندسة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

 الدرجـة   إلـى  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد وصـلت            Tتم استخدام اختبار    
  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك) 3 (وهي) المحايد(المتوسطة 
  
  "اإلمكانات الفنية المتاحة "  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  :)28(جدول رقم 

  م

  
  لفقرةا

المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

)Sig(. 

  الترتيب

 7 0.000* 14.70 72.95 3.65  .يوجد برامج متخصصة لنظم دعم القرار في الجامعة  1

2  
البرامج المستخدمة  بالجامعة تساعد الموظفين في عملية اتخاذ 

  .القرار
3.72 74.40 17.53 *0.000 5 

3  
 متطلبات مع تتناسبو  التعلم وسهلة حديثة المستخدمة البرامج

  .العمل
3.89 77.87 22.28 *0.000 1 

4  
 تقدم في المستخدمين مما يساعد قبل من البرامج فاعلية تقييم يتم

  .األداء
3.65 72.93 14.82 *0.000 8 

 2 0.000* 21.03 77.19 3.86 .استخدامها يتم التي األجهزة مع المستخدمة البرامج تتوافق  5

6  
تتميز البرامج المستخدمة بالقدرة على التبادل المرن للمعلومات 

  .بين مستخدمي النظام
3.74 74.73 17.87 *0.000 4 

7  
تتميز البرامج المستخدمة بتمكين أكثر من مستفيد باالتصال معا 

  .في وقت واحد
3.79 75.84 18.80 *0.000 3 

8  
 مع المستخدمة  القرارنظم دعم من المتاحة المعلومات تتناسب

  .احتياجات العمل
3.70 73.98 16.91 *0.000 6 

 0.000* 23.38 74.97 3.75  جميع فقرات المجال معاً
 

   α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *     
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  :يمكن استخالص ما يلي) 28(من جدول 
المرتبـة   " العمل متطلبات مع تتناسبو  التعلم وسهلة حديثة المستخدمة امج البر" احتلت الفقرة الثالثة -

 وأن القيمـة االحتماليـة      )22.28( تساوي   T، قيمة اختبار    )%77.87(األولى بمتوسط حسابي نسبي     
.)Sig(  تساوي)0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  )0.000= α( مما يدل ، 

 وهذا يعني   )3( قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي          لهذه الفقرة  وسط درجة االستجابة  على أن مت  
قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ومما سبق فانه يتضح أن البرامج المستخدمة في              من  وافقة  أن هناك م  

اسـة  العمـل، وهـذا يتفـق مـع در        الجامعات الفلسطينية حديثة وسهلة التعلم وتتناسب مع متطلبات         
 المـستخدمة  والبـرامج   التي بينت بوجود أجهزة حديثة في وزارة التربية والتعليم ،)2009رمضان،(

التي بينت أن األجهـزة المـستخدمة فـي         ) 2005أبو سبت، (ويتفق مع دراسة    باستمرار يتم تحديثها،    
  الجامعات حديثة وذات كفاءة عالية في الجامعات الفلسطينية

  
المرتبة  " ا�داء تقدم في المستخدمين مما يساعد قبل من البرامج فاعلية تقييم يتم  "الفقرة الرابعةاحتلت  -

القيمـة   وأن   )14.82( تـساوي    T، قيمـة اختبـار      )%72.93(الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابي نسبي      
 )α =0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة   )0.000(تساوي   )Sig(.االحتمالية  

 3مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهـي                  ،  
، ومما سبق فانه يتبين أنة يـتم تقيـيم          وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة           

ل المستخدمين لهذه البرامج    فاعلية البرامج المستخدمة في اتخاذ القرار في الجامعات الفلسطينية من قب          
  التـي أوصـت بإشـراك   )2009رمضان،(يتفق مع دراسة مما يساعد في تقدم وتطوير األداء  وهذا 

  .النظام حول اقتراحاتهم وتقديم القرار، دعم نظم تطوير في العاملين
  
وسـط  المت وأن   )3.75( لجميع فقرات المجال يساوي       وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي       -

 )Sig(.القيمـة االحتماليـة     وأن  ) 23.38(  تساوي T، قيمة اختبار    )%74.97(الحسابي النسبي يساوي    
 0.04( إحصائياً عند مستوى داللة      دال"  المتاحة   فنيةاإلمكانات ال  "لذلك يعتبر مجال     )0.000(تساوي  

=α(   ،            درجـة الموافقـة     مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عـن 
اد العينة على فقرات هذا المجال، ومما سبق         وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفر        3المتوسطة وهي   

يتضح أن برامج  نظم دعم القرار المستخدمة في الجامعات الفلسطينية حديثة وسهلة التعلم وتتناسب مع          
ر من مستفيد باالتصال معا في وقـت        متطلبات العمل وتتوافق مع األجهزة المستخدمة وأنها تمكن أكث        

واحد وان هناك قدرة على التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النظام وان هذه البـرامج تـساعد                 
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الموظفين في عملية اتخاذ القرار، وان المعلومات المتاحة من نظم دعم القرار تتناسب مع احتياجـات                
  .العمل في الجامعات الفلسطينية

التي توصلت لوجود مستوى جيـد مـن        ) 2009العمري،(دراسة  جة مع نتائج    وتتفق هذه النتي  
فاعلية اتخاذ  في وجود اثر هام للمستلزمات الفنية في) 2005المحاسنة،( دراسة  والمستلزمات البرمجية

 ، و بما فيهـا الفنيـة     في وجود تقنيات حديثة في النظم المستخدمة      ) 2005أبو سبت، (دراسة  ، و القرار
 .الذي توصل لوجود أثر كبير للمستلزمات البرمجية علـى األداء الـوظيفي           ) 2005ابشة،البش( دراسة

 دراسة  ، و التحتية واتخاذ القرارات   حيث توصل لوجود عالقة طردية بين البنية      ) 2004غنيم،(دراسة  و
) 2000الزلزلة،و الشواف(دراسة  ، و حيث توصل لوجود نظم معلومات متكاملة     ) 2004فتح الرحمن، (

 )Gachet,2001 ( دراسة، وتختلف مع نتيجة متقدمة جدا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتفي أن 

 Finlay,1998( دراسة نظم دعم القرار، كذلك تختلف مع  وجود مشاكل تقنية تواجه استخدامالتي بينت

& Forghani( وقد ، ية بما في ذلك المستلزمات الفننظم دعم القرار وجود حاجة لتطوير التي وضحت
  .عليها الدراسات يعود االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات المذكورة أعاله لتشابه البيئة التي ُأجريت

  

  الهندسة معامل االرتباط بين اإلمكانات الفنية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة :)29(جدول 
  

  المجال
  معامل بيرسون

  لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 696.   المتاحة الستخدام نظم دعم القرارفنيةمكانات الاإل

  . α =0.04االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *

  
 المتاحة الستخدام نظم    فنيةاإلمكانات ال أن معامل االرتباط بصورة عامة بين       ) 29(يبين جدول   

وهي أقل من ) 0.000(تساوي ) .Sig(وأن القيمة االحتمالية  ,696.الهندسة يساوي  وإعادة دعم القرار 
عنـد مـستوى    بذلك يمكن القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحـصائية           . )α =0.04(مستوي الداللة   

α=0.04) (  الهندسـة فـي الجامعـات       وإعادة المتاحة الستخدام نظم دعم القرار    الفنية  اإلمكانات  بين
نات الفنية المتاحة الستخدام نظم دعـم القـرار   ، وهذا يبين مدى أهمية اإلمكا     الفلسطينية في قطاع غزة   

وتتناسـب مـع     على إعادة الهندسة من حيث وجود البرامج الحديثة والمتخصصة لنظم دعم القـرار            
التي بينت أنه لكي تضمن لعملية إعادة الهندسة ) 2009القصيمي،(متطلبات العمل وهذا يتفق مع دراسة 

 المالئمة وبما ينسجم مع طبيعة العملية المراد إعـادة  اتكنولوجيتحقيق أهدافها ال بد من االعتماد على ال     
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 التي بينت أن استخدام نظام دعـم قـرار          (Flett&Others,2008)هندستها، ويتفق كذلك مع دراسة      
وتتفـق مـع    إبداعي سهل عملية إعادة الهندسة في ثالث مؤسسات رعاية صحية في المملكة المتحدة،              

 فيت أن وزارة الداخلية الفلسطينية تتميز بمواكبة التطورات التكنولوجية   التي بين ) 2008السر،(دراسة  
البيئة المحيطة حيث تستخدم شبكة االنترنت في اتصاالتها الداخلية والخارجية وزادت من قدرتها على              
تنسيق عملياتها في المديريات المختلفة من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات وتتميـز المعلومـات              

  .انات في الوزارة بوفرتها وسهولة تناولها مما يؤدى إلى أداء األعمال بسرعة ودقةوالبي
 

 التنظيميـة بين اإلمكانـات  ) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

 الدرجـة   إلـى  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد وصـلت            T تم استخدام اختبار  
  . أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك)3(وهي ) المحايد(المتوسطة 
  

  "اإلمكانات التنظيمية المتاحة"  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  ):30(جدول رقم 

  م
  

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

لمتوسط ا
الحسابي 

  النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

  الترتيب

 استخدام حول العاملين واقتراحات بآراء ا<دارة تھتم  1
  .القرار دعم نظم

3.38 67.56 7.61 *0.000 4 

 نظم باستخدام المتعلقة التدريبية برامجال ا<دارة توفر  2
  .القرار دعم

3.43 68.69 8.80 *0.000 3 

 2 0.000* 11.69 70.69 3.53 .بسھولة المعلومات بتدفق التنظيمي الھيكل يسمح  3

 القرارات ا4تصا4ت دعم نظم استخدام يسھل  4
 .ئرالدوا بين ا<دارية

3.66 73.27 14.43 *0.000 1 

  0.000* 12.30 70.01 3.50  جميع فقرات المجال معاً

  .  α =0.04ستوي داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند م*     

  
  :يمكن استخالص ما يلي) 30(من جدول 

المرتبـة   " ئرال�دوا ب�ين ا<داري�ة القرارات ا4تصا4ت دعم نظم استخدام  يسھل"الفقرة الرابعة احتلت  -
القيمـة االحتماليـة    وأن   )14.43( تـساوي    T، قيمة اختبار    )%73.27(األولي بمتوسط حسابي نسبي     
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.)Sig(  تساوي)0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  )0.000= α(  ، مما يدل
 وهذا يعني أن 3على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

، مما يعنى أن استخدام نظـم دعـم القـرار يـسهل             هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة        
يتفـق مـع    التصاالت اإلدارية بين الدوائر واألقسام والكليات المختلفة في الجامعات الفلسطينية وهذا            ا

 فـي  العـاملين  تواجه التي والمادية اإلدارية، المعوقات  التي أوصت بمعالجة)2009رمضان،(دراسة 

المـستخدمة  التي وضحت أن البـرامج      ) 2005أبو سبت، (ويتفق مع دراسة    استخدام نظم دعم القرار،     
 ويختلــف مــع دراســةتــساعد علــى التبــادل المــرن للمعلومــات بــين مــستخدمي النظــام، 

)2001,Ranjanathan & Dhaliwal(  التي توصلت إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه الـشركات 
لى هي قلة المصادر المالية والبشرية باإلضافة إلى قلة الخبراء الداخليين في نظم المعلومات باإلضافة إ              

  .ية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتنضعف الب
  

المرتبة  " القرار دعم نظم استخدام حول العاملين واقتراحات بآراء اإلدارة تهتم " احتلت الفقرة األولى -
وأن القيمـة    )7.61( تـساوي    T، قيمة اختبـار     )% 67.56(الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي نسبي      

 )α =0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة   )0.000(تساوي   )Sig(.االحتمالية  
 3 عن درجة الموافقة المتوسطة وهـي        ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد           

، وهذه النـسبة تبـين أن اإلدارة فـي          من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة      وافقة  وهذا يعني أن هناك م    
الفلسطينية تهتم إلى حد ما بآراء ومقترحات العاملين حول استخدام نظم دعم القرار، وهـذا               الجامعات  

 وتقـديم  القـرار،  دعم نظم تطوير في العاملين  التي أوصت بإشراك)2009رمضان،(يتفق مع دراسة 

التـي   )Ranjanathan & Dhaliwal,2001( النظام، ويختلف مع نتـائج دراسـة   حول اقتراحاتهم
ى أن من أهم المشاكل التي تواجه الشركات هي قلة الخبراء الداخليين في نظم المعلومـات                توصلت إل 

  .ية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتنباإلضافة إلى ضعف الب
  

المتوسـط   وأن   )3.50( لجميع فقرات المجال يساوي      وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي       -
 )Sig(.القيمـة االحتماليـة     وأن   )12.30(  تساوي Tمة اختبار   ، قي )%70.01(الحسابي النسبي يساوي    

 إحصائياً عند مـستوى داللـة       دال"  المتاحة   تنظيميةاإلمكانات ال  "لذلك يعتبر مجال     )0.000(تساوي  
)0.04= α(  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة

وممـا   ،ذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجـال              وه )3(المتوسطة وهي   
سبق يتضح أن هناك سهولة في استخدام نظم دعم القرار واالتصاالت اإلدارية بين الدوائر واألقـسام                
والكليات المختلفة في الجامعات الفلسطينية وان الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات يسمح بتدفق المعلومات            
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بسهولة وان اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية توفر إلى حد ما البرامج التدريبية المتعلقة باستخدام نظم    
 ، وتتفـق دعم القرار، وتهتم كذلك إلى حد ما بآراء واقتراحات العاملين حول استخدام نظم دعم القرار

 فـي  تـساعد  التي لتنظيميةا  التي توصلت إلى أن اإلمكانات)2009رمضان،( دراسة مع ةالنتيج هذه

 على الحصول حيث من ، جيدة بدرجة والتعليم متوفرة التربية وزارة في القرارات مساندة نظم استخدام

 االتصاالت تسهيل العاملين، بآراء واهتمامها اإلدارة، قبل من والمعنوي الدعم المادي تقديم المعلومات،

النظام،  من مناسب للمستفيدين التنظيمي المستوى أن إلى توصلت التي) 2004غنيم،( دراسةاإلدارية، و
 استخدام على أثر لها التنظيمية أن الخصائص إلى توصلت التي )Elbaltagi &Others,2005( ودراسة

 مقبـول  بشكل التنظيمي الهيكل مالئمة إلى توصلت التي )Arafat,2007(ودراسة  القرارات، دعم نظم

 المـستوى  بين قوية عالقة يوجد حيث) 2005سبت، أبو( ودراسة القرارات، دعم نظم استخدام لتسهيل

األداء  على التنظيمية للمستلزمات اثر وجود في) 2006السعودي،( القرارات، ودراسة التنظيمي وجودة
 اتخاذ على كفاءة والتنظيمية اإلدارية للمستلزمات هام اثر وجود في) 2005المحاسنة،( الوظيفي، ودراسة

 نظـم  تطبيق التنظيمية لنجاح الهيكلية على التركيز ألهمية توصل الذي) 2005علي،( ودراسة القرار،

التنظيميـة،   مـن المـستلزمات   جيد مستوى لوجود توصلت التي) 2009العمري،( ودراسة المعلومات،
 المنظمات إدارة اهتمام إلى ضعف توصل الذي) 2007محارش،( دراسة مع نتائج ةالنتيج هذه وتختلف

 تواجـه  وتنظيميـة  إداريـة  معوقات في وجود) 2003الفوزان،( ودراسة التنظيمية، الهياكلب الحكومية

  .الحديثة المعلومات نظم استخدام
  

  الهندسة معامل االرتباط بين اإلمكانات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة :)31(جدول 
  

  لالرتباط معامل بيرسون  المجال
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 774.   المتاحة الستخدام نظم دعم القرارتنظيميةاإلمكانات ال

  . α =0.04االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *     

  
 المتاحة الستخدام   لتنظيميةاإلمكانات ا أن معامل االرتباط بصورة عامة بين       ) 31(يبين جدول   

وهي ) 0.000(تساوي  ) .Sig(أن القيمة االحتمالية    و ،)774.(الهندسة يساوي    وإعادة نظم دعم القرار  
عند مستوى بذلك يمكن القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية . )α =0.04(أقل من مستوي الداللة 

α=0.04)  (  الهندسة في الجامعـات     وإعادة  المتاحة الستخدام نظم دعم القرار     تنظيميةاإلمكانات ال بين
مما سبق يتبين وجود عالقة بين اإلمكانيات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم ، والفلسطينية في قطاع غزة
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دعم القرار من حيث سماح الهيكل التنظيمي لسهولة تدفق المعلومات وتسهيل نظـم دعـم القـرارات                 
لالتصاالت اإلدارية بين الدوائر، وتوفير برامج التدريب على نظم دعم القرار مع عملية إعادة الهندسة، 

التي وضحت أن تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت تـساعد         ) 2009القصيمي،( يتفق مع دارسة     وهذا
على تمكين اإلدارة العاملة في برنامج إعادة الهندسة من العمل بصورة مستقلة فـضال عـن إمكانيـة                  

ة االستفادة من مزايا المركزية عن طريق ربط جميع اإلدارات بشبكة اتصاالت موحدة، ويتفق مع دراس 
التي وضحت أن الهيكل التنظيمي له تأثير على قدرة وزارة الداخلية الفلسطينية علـى              ) 2008السر،(

التي بينت بوجود عالقة بين إعادة الهندسة       ) 2006األغا،(إعادة هندسة عملياتها، وهذا يتفق مع دراسة        
مـع دراسـة    الكفء وإعادة بناء الهياكل التنظيمية للبنوك في قطـاع غـزة، وكـذلك هـذا يتفـق                  

التي بينت أن المؤسسة تعتبر ذات فاعلية إذا راعت الهيكل التنظيمي  ومراعاة تعديله ) 2006مرزوق،(
  .وتغييره وتقييمه بشكل دوري بما يتالءم مع احتياجات المنظمة

  

بين نوع نظم دعم القرار ) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة المستخدمة وإعادة

 الدرجـة   إلـى  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد وصـلت            Tتم استخدام اختبار    
  . أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك)3(وهي ) المحايد(المتوسطة 

  

  "نوع نظم دعم القرار المستخدمة "  لكل فقرة من فقرات مجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  ):32(جدول رقم 

  م
  

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

)Sig(. 

  الترتيب

 عمليات انجاز على المستخدمة تعمل البرامج  1
  .متكررة

3.73 74.62 17.07 *0.000 4 

 لھا القدرة على استرجاع المستخدمة البرامج  2
  .مات بسرعةالمعلو

3.89 77.78 20.87 *0.000 1 

 تقارير إعداد المستخدمة لھا القدرة على  البرامج  3
  . خاصة

3.84 76.89 20.67 *0.000 3 

 جوانب تغطى دورية تقارير المستخدمة تقدم البرامج  4
  .العمل

3.71 74.12 16.22 *0.000 5 

 2 0.000* 19.92 77.42 3.87  .البرامج المستخدمة بالحداثة تتسم  5

  0.000* 23.46 76.16 3.81  جميع فقرات المجال معاً

  .  α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *    
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  :يمكن استخالص ما يلي) 32(من جدول 
المرتبـة   " المعلومـات بـسرعة   لها القدرة على استرجاع المستخدمة البرامج " احتلت الفقرة الثانية -

وأن القيمـة االحتماليـة     ) 20.87( تساوي   T، قيمة اختبار    )%77.78(توسط حسابي نسبي    األولى بم 
.)Sig(   تساوي)0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          ) 0.000= α(   مما يدل ،

 أن  وهذا يعني3على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
، وهذا بسبب أن هذه البرامج حديثة وفعالة وذات كفاءة هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

قـدرة علـى سـرعة       التي وضحت أن البرامج لهـا ال       )2009رمضان،(يتفق مع دراسة    عالية، وهذا   
واسترجاعها النظام بخزنها    التي وضحت بان     )2007درمان،(دراسة  استرجاع المعلومات، ويتفق مع     

  . ويعالج الحالة المعطاة بسهولة ليعطي القرار األمثل في اقصر وقت واقل كلفةبشكل سلس وسريع،
  
  

المرتبة الخامسة  " العم�ل جوان�ب تغط�ى دورية تقارير المستخدمة تقدم البرامج "الفقرة الرابعة احتلت  -
القيمة االحتماليـة  وأن  )16.22( تساوي T، قيمة اختبار )% 74.12(واألخيرة  بمتوسط حسابي نسبي  

.)Sig(  تساوي)0.04(لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  )0.000= α(  ، مما يدل
وهذا يعني  ) 3(على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي               

، ومما سبق يتضح أن البرامج المـستخدمة فـي           الفقرة أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه        
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مصممة لتعطى تقارير دورية شاملة تغطى جوانب العمل في الجامعة، 

 أن البرامج المستخدمة في الجامعـات   التي توصلت إلى)2009رمضان،(دراسة  مع النتيجة هذه تتفقو
  . التقارير الدورية لها القدرة على إعدادالفلسطينية

  

المتوسـط   وأن   )3.81( لجميع فقرات المجال يساوي      وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي       -
 )Sig(.وأن القيمة االحتماليـة      )23.46(  تساوي T، قيمة اختبار    )%76.16(الحسابي النسبي يساوي    

 إحصائياً عند مستوى داللة     دال"   نوع نظم دعم القرار المستخدمة     "لذلك يعتبر مجال    ) 0.000(تساوي  
)0.04= α(  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة ،

، ومما سبق    وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال             3المتوسطة وهي   
طينية تتسم بالحداثة وسرعه اسـترجاع المعلومـات،        يتضح أن البرامج المستخدمة فئ الجامعات الفلس      

 مع النتيجة هذه تتفقوالقدرة على إعداد تقارير دورية وكذلك تقارير خاصة، وانجاز عمليات متكررة، و
 تنجـز  أنها حيث القرارات، تدعم التي المعلومات نظم  التي توصلت إلى تنوع)2009رمضان،(دراسة 

 نظم أن في) 2005سبت، أبو( دراسة الدورية، وكذلك التقارير وتعد المعلومات، تسترجع أعمال متكررة،
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 دراسة مع النتيجة هذه تتعارض بينما، للمشكالت حلوال تعطي وال النظم الخبيرة، إلى ترتقي ال المعلومات

 فـتح  (ودراسـة  إيجابيـة،  كانت المختلفة النظم الستخدام المستخدمين توجهات في أن )2004الشرفا،(

 )Gachet,2001( الحكومية، ودراسة المؤسسات في متكاملة معلومات نظم وجود في) 2004الرحمن،
 & Finlay)حديثـة، ودراسـة    برمجـة  ولغـات  متعـددة  بـرامج  اسـتخدام  بضرورة أوصت التي

Forghani,1998)حققت لها التي التابعة من نظم دعم القرار والمولدات كبير عدد لوجود توصلت  التي 

  .األداء يرتطو في جيدة نتائج
  

  الهندسة معامل االرتباط بين نوع نظم دعم القرار المستخدمة وإعادة :)33(جدول 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  لالرتباط معامل بيرسون  المجال

 0.000* 643.  نوع نظم دعم القرار المستخدمة

  .  α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *               

  
 وإعادةنوع نظم دعم القرار المستخدمة أن معامل االرتباط بصورة عامة بين ) 33(يبين جدول 

وهي أقل من مستوي الداللة     ) 0.000(تساوي  ) .Sig(وأن القيمة االحتمالية    ،  )643. (الهندسة يساوي 
)0.04= α( .          عند مستوى   بذلك يمكن القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائيةα=0.04) (ن نوع  بي

، ويعزو الباحث ذلك الهندسة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وإعادةنظم دعم القرار المستخدمة 
إلى أنة من الضروري أن تكون البرامج حديثة وتنجز عمليات متكررة ولها القدرة علـى اسـترجاع                 

ذا يتفق مع دراسـة     ، وه المعلومات بسرعة وتقدم تقارير دورية وخاصة لكي تتم عملية إعادة الهندسة          
 البد من االعتماد على     هالتي بينت أنة لكي يضمن طريق إعادة الهندسة تحقيق أهداف         ) 2009القصيمي،(

  .التكنولوجيا المالئمة وبما ينسجم مع طبيعة العملية المراد إعادة هندستها
  

  جميع المجاالت معاً
بين نظـم  ) (α ≤ 0.04مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند :الفرضية الرئيسة األولى

  . في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة دعم القرار وإعادة
 الدرجـة المتوسـطة     إلىقد وصلت    لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة         Tتم استخدام اختبار    

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك) 3 (وهي) المحايد(
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   لجميع الفقرات (.Sig)يمة االحتمال المتوسط الحسابي وق: )34(جدول 

  الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط الحسابي 

  النسبي
 قيمة االختبار

القيمة االحتمالية 

)Sig(. 

 0.000* 25.73 75.23 3.76  جميع الفقرات

  .  α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *         
  

  :يلييمكن استخالص ما ) 34(من جدول 
أي أن المتوسـط    ) 5الدرجة الكلية من    () 3.76(ساوي  ي  فقراتاللجميع  المتوسط الحسابي    -

تـساوي   )Sig(.وأن القيمة االحتماليـة     ) 25.73 (، قيمة اختبار اإلشارة   )%75.23 (الحسابي النسبي 
مما يـدل    ،   )α =0.04(دالة إحصائياً عند مستوى داللة       جميع فقرات االستبانة  لذلك تعتبر    )0.000(

) المحايد(قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة        جميع فقرات االستبانة  االستجابة ل على أن متوسط درجة     
الفقرات، ومما سبق يتضح وجود     جميع   العينة على    أفرادوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل        ) 3(وهي  

التي ، ) 2009رمضان،(راسة  الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وهذا يتفق مع دينظم لدعم القرار ف
 أن التي بينـت  )Arafat,2007(، وكذلك دراسة وجود اثر لنظم دعم القرار على تطوير األداءبينت 

 االستخدام بتسهيل يتعلق فيما مقبول بشكل مالئم القطاع الحكومي مؤسسات في والتنظيمي اإلداري الهيكل

 مؤسـسات  فـي  التغيير على السيطرة بالعمل خاصةال العمليات إدارة نظام وإن القرار دعم لنظم األمثل

 وزارتين في ، القرار دعم لنظم األمثل االستخدام بتسهيل يتعلق فيما مقبول بشكل مالئم القطاع الحكومي

أبـو  (كذلك دراسة ، )الصحة ووزارة مالتربية والتعلي وزارة( غزة قطاع في العاملة الوزارات أكبر من
 حلـوال  تعطـي  ال حيث الخبيرة النظم إلى ترتقي ال الحالية المعلومات نظم أن التي بينت) 2005سبت،

 داخل إحصاء مع مراكز المباشر وعدم اتصالها خارجية لمعلومات إحصائية توفيرها وعدم، للمشكالت

 المعلومات نظام لعمل واضحة خطط وجود عدم أن التي بينت )2004غنيم،(ودراسة ، أو خارجه الوطن

 المعلومات اإلدارية نظم وتطوير تطبيق عملية جوهري بشكل يعيق أساسيا معوقا مثلي اإلداري المحوسب

تبين وجود آثار غير كمية لنظم المعلومات اإلداريـة  التي بينت ) 2000الشنتف، ( ودراسة،تالبلديا في
 لمستوىأن   التي بينت    )1998،وأيوب الشدادي(كزيادة السرعة في اتخاذ القرارات، ودراسة       المحوسبة  

استخدام نظم دعم القرارات تأثير ايجابي على كفاءة القرارات التي يتم اتخاذها باستخدام هذه النظم بدال               
من الطريقة التقليدية المتبعة في اتخاذ القرارات اإلدارية وان استخدام نظم دعم القرارات لم يكن له أي           

  .تأثير معنوي على فاعلية القرارات المتخذة
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  الهندسة  االرتباط بين نظم دعم القرار وإعادةمعامل :)35(جدول 
  

  المجال
  معامل بيرسون

  لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 811.  نظم دعم القرار

  .  α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *               
  

  
 فـي   الهندسة م القرار وإعادة  أن معامل االرتباط بصورة عامة بين نظم دع       ) 35(يبين جدول   

وهـي  ) 0.000(تساوي  ) .Sig(أن القيمة االحتمالية    ,)811.( يساوي   الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة   
عند مستوى بذلك يمكن القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية . )α =0.04(أقل من مستوي الداللة 

α=0.04) (ومما سبق يتضح جامعات الفلسطينية بقطاع غزة في الالهندسة بين نظم دعم القرار وإعادة ،
أن هناك عالقة بين نظم دعم القرار وإعادة الهندسة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، حيث انه                 
تعد نظم دعم القرار احد المحددات األساسية لنجاح تطبيق إعادة الهندسة فـي الجامعـات الفلـسطينية       

، )Olalla,2000(،  ) 2005الكـساسبة، (،  ) 2009القـصيمي، ( بقطاع غزة وهذا يتفق مع دراسـة        
التي وضحت أن المعلومات هي المحور األساسي والمركزي الـذي تـدور             )Attaran,2004(دراسة

حوله العمليات لذا فان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعد احد وسائل انجاز برنامج إعادة الهندسة،              
  بين نظم دعم القرار وإعادة الهندسة، وهذا يتفق مـع دراسـة  ومما سبق فان هذا يعني وجود عالقة

قـدرات   و اإلداريـة الكـفء   العمليات هندسة إعادة بين عالقة التي توصلت إلى وجود) 2006األغا،(
ترتبط  هندستها إعادة التي تتم العمليات أن إليها توصلت التي )2004الكساسبة،(عالية، ودراسة  تكنولوجيا

 التكامـل والقـدرات   وقـدرات  والخبـرة  والنظم الجماعي العمل وبرمجيات المشتركة البيانات بقواعد

 بيئة  تحليلإلىالتي توصلت ) Chiplundar& Chattopadhyay,2003( الجغرافية، وكذلك دراسة

 بين عمليـات  المختلفة التفاعالت باالعتبار مع األخذ المعلومات، تكنولوجيا بمساعدة التنافسية األعمال

 التي بينت الطريقة) El Sayed,2001(إعادة الهندسة، وكذلك دراسة  تطبيق يتم عندما المتعددة األعمال

  بينـت أن التي) Jerva,2001(إعادة الهندسة، وكذلك  دراسة  لتحسين نشاطات متقدمة أدوات لتحقيق

المعلومات،  نظم رتطوي مع يتزامن عندما مستمرا يكون أن يمكن وأساليبها، الهندسة إعادة تقنيات استخدام
 لنقل التحسين الجذري احتمالية المنشأة تعطي المعلومات تكنولوجيا مع األعمال عمليات تصميم إعادة وأن

 عمليـة  تـسهيل  إلى الفوائد تؤدي وهذه كذلك المحتوى، يخص فيما المعلومات قيمة وزيادة المعلومات

 وتطـوير  الهندسة إعادة تكامل اآلن من لغاية يةالنهائ الفائدة وإن المنتجات، في والتمايز التكلفة تخفيض
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القـرارات، كـذلك دراسـة     صنع في للعاملين المستمرة التمكين والمشاركة هي المعلومات تكنولوجيا
)2000,Olalla (لتعـديل  للشركة المجال يتيح ألنه مهم المعلومات تكنولوجيا دور أن إلى خلصت التي 

 وقواعد االتصال تقنيات تنفيذ خالل الوساطة، من درجة وتخفيض ونالتعا درجة  زيادة:بطريقتين عملياتها

 المـشروع  تكامل التي بينت أن تحسين) Arora & Kumar,2000(المشتركة، كذلك دراسة  البيانات

 فـي  حتى ممكنًا التكامل تحقيق يجعل المعلومات تكنولوجيا في التقدم  وإن النظام أداء لتحسين ضروري

التي أكدت علـى أهميـة تكنولوجيـا    ) 2004العتيبى والحمالى،( وتتفق مع دراسة ،جدا المعقدة النظم
) 2007قـوى، (المعلومات الحديثة لدعم تنفيذ عملية إعادة الهندسة في القطاع العام، وتتفق مع دراسة              

التي بينت أن هناك ارتباط بين تقنية المعلومات وإعادة هندسة التعليم الجامعي، وأنة من الـضروري                
 ةال نظم متقدمة مثل شبكة االنترنت واالنترانت واالتصال عن بعد، واالعتماد على التجهيزات الباليإدخ

التي بينت أن عمليـة إعـادة       ) 2000السلطان،(لترشيد الوقت والجهد والتكلفة، وهذا يتفق مع دراسة         
  .علوماتبشكل رئيسي على تقنية الم الهندسة اإلدارية ال يمكن التفكير فيها دون االعتماد

  
  تحليل فقرات المجال الرابع

 الدرجـة المتوسـطة     إلىقد وصلت    لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة         Tتم استخدام اختبار    
  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك )3(وهي ) المحايد(
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  "إعادة الهندسة" مجال  لكل فقرة من فقرات(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية : )36(جدول رقم 

  م

  
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

)Sig(. 

  الترتيب

 7 0.000* 16.43 74.85 3.74  .والتطوير التقدم يضمن مما الهندسة إعادة القيادة مفهوم تعي  1

 11 0.000* 12.98 71.63 3.58  .تمارس القيادة مبدأ التفويض في اتخاذ القرارات  2

الضعف والفرص والتهديدات التي  القوة ونقاط نقاط تحليل يتم العمل على  3
 .تواجه الجامعة

3.60 71.92 12.72 *0.000 10 

 9 0.000* 12.32 72.78 3.64  .ومكتوبة اإلستراتيجية للجامعة واضحة الخطة  4

 12 0.000* 11.31 71.52 3.58 . فهومةوم اإلدارية الموجودة في الجامعة واضحة السياسات  5

 وتخفف الموظفين لدى الثقة الموجودة في الجامعة تولد اإلدارية السياسات  6
 .والحيرة الشك حاالت من

3.39 67.87 7.50 *0.000 17 

7  
 صنع عملية توجيه على تعمل اإلدارية الموجودة في الجامعة السياسات

 .األداء تطوير نحو القرارات واتخاذ
3.40 68.00 8.01 *0.000 16 

 15 0.000* 7.51 68.23 3.41 .العاملين في الجامعة وتنمية لتطوير مستمرة خطة توجد  8

 14 0.000* 10.36 70.27 3.51  .األهداف تحقيق على يساعد التنظيمي للجامعة الهيكل  9

 13 0.000* 10.58 70.92 3.55 .اإلداري االتصال سرعة يساعد على التنظيمي للجامعة الهيكل  10

 8 0.000* 15.45 74.48 3.72 .المحيطة البيئة في يتم مواكبة التطورات التكنولوجية  11

 بين والخارجية الداخلية اتصاالتها في اإلنترنت شبكة الجامعة تستخدم  12
 .فيها العاملين

3.92 78.48 18.69 *0.000 3 

تنسيق العمليات في القدرة على  المعلومات من تكنولوجيا زاد استخدام  13
  .الكليات واإلدارات واألقسام المختلفة

3.98 79.55 22.17 *0.000 1 

أجهزة  استخدام خالل من موقع أي من المعلومات إدارة للعاملين يمكن  14
  .الحاسوب

3.93 78.52 21.20 *0.000 2 

 يؤدي مما تناولها وسهولة بوفرتها الجامعة في والبيانات المعلومات تتميز  15
 .ودقة بسرعة أداء األعمال إلى

3.81 76.17 18.28 *0.000 4 

16  
 تصميم إعادة على  أدى إلى القدرة المعلومات في استخدام تكنولوجيا

 .اإلدارية عملياتها
3.74 74.88 17.22 *0.000 6 

 5 0.000* 16.13 74.96 3.75  .المهام واالختصاصات توضح بها المعمول واللوائح القوانين  17

  0.000* 18.82 72.68 3.63  ع فقرات المجال معاًجمي

  .α =0.04 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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  :يمكن استخالص ما يلي) 36(من جدول 
القدرة على تنسيق العمليات فـي   المعلومات من تكنولوجيا زاد استخدام "الفقرة الثالثة عشر احتلت  -

، قيمة اختبار   )%79.55 (المرتبة األولى بمتوسط حسابي نسبي     "  المختلفة الكليات واإلدارات واألقسام  
T   (.القيمة االحتمالية   وأن  ) 22.17( تساويSig(   تساوي)لذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة          )0.000

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد           ،   )α =0.04(إحصائياً عند مستوى داللة     
 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة علـى هـذه          )3(وافقة المتوسطة وهي    عن درجة الم  

، ومما سبق يتضح أن التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي الجامعـات                الفقرة
 الفلسطينية زادت من القدرة على تنسيق العمليات في الكليات واإلدارات واألقسام المختلفة، مما أدى إلى
االستغالل األمثل للوقت والجهد والمال في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وتتفق مع نتائج دراسة            

التي توصلت إلى أن تكنولوجيا المعلومات تساعد البنوك في قطاع غزة علـى زيـادة               ) 2006األغا،(
 البنوك في الوصول قدرتها في إعادة استخدام المعلومات المصرفية، وكذلك تساعد تكنولوجيا المعلومات

التـي بينـت أن وزارة      ) 2008السر،(إلى المعلومات القيمة التي تساعد في اتخاذ القرارات، ودراسة          
الداخلية الفلسطينية تتصف بالمواكبة والحساسية العالية للتطورات التكنولوجية في البيئة المحيطة، كما            

لى تنسيق عملياتها في المديريات المختلفة التي       بينت بأنة زادت وزارة الداخلية الفلسطينية من قدرتها ع        
التي بينت ) 2002مصطفي،(تعمل بها من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات، ويتفق كذلك مع دراسة        

أنة من الضروري تطبيق النظم اإلدارية الحديثة من اجل إعادة هندسة التعلـيم الجـامعي المـصري،      
ية التحتية نالتي توصلت إلى أن ضعف الب )Ranjanathan & Dhaliwal,2001(وتختلف مع دراسة 

  .لتكنولوجيا المعلومات من أهم المشاكل إلى تواجه الشركات
  
 وتخفـف  الموظفين لدى الثقة  تولدالجامعةالموجودة في  اإلدارية السياسات "الفقرة السادسة احتلت  -

، )%67.87 (توسط حسابي نـسبي السابع عشر واألخيرة بم) 17(المرتبة  " والحيرة الشك حاالت من
 تعتبر هذه الفقـرة     لذلك )0.000(تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن   )7.50( تساوي   Tقيمة اختبار   

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد          ،   )α =0.04(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      
من قبل أفراد العينة علـى هـذه   وافقة  أن هناك م وهذا يعني3زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  

، ومما سبق يتبين آن السياسات اإلدارية الموجودة في الجامعة تولد الثقة إلى حد ما لدى الموظفين الفقرة
 التـي بينـت أن      )2008الـسر، ( وهذا يتفق مع دراسة      وتخفف إلى حد ما من حاالت الشك والحيرة،       

خلية الفلسطينية تولد الثقة لدى الموظفين وتخفف من حـاالت الـشك            السياسات اإلدارية في وزارة الدا    
  .والحيرة
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 وأن  )3.63( لجميع فقرات المجـال يـساوي         وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي       -
القيمة االحتماليـة   وأن  ) 18.82(  تساوي T، قيمة اختبار    %)72.68 (المتوسط الحسابي النسبي يساوي   

.)Sig(   تساوي)0.04( إحصائياً عند مستوى داللة      دال " إعادة الهندسة  "لذلك يعتبر مجال     )0.000 
=α(   ،                 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عـن درجـة الموافقـة

 ومما سبق   ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال             3المتوسطة وهي   
ث يرى أن العاملين اإلداريين واألكاديميين بوظيفة إدارية في الجامعات الفلسطينية ينظـرون             فان الباح 

إلى أنه من الضروري إعادة الهندسة للعمليات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة علـى                
تحديات البيئية أساس أن عملية إعادة الهندسة تهدف للتغير الجذري للعمليات اإلدارية من اجل مواجهه ال

الداخلية والخارجية المفروضة على مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وذلك لجعلها مؤسسات ديناميكية            
وذلك للمكانة الكبيرة التي تحتلهـا هـذه         تنتج مخرجات متميزة لها القدرة على تحقيق الميزة التنافسية        

ار الوحيد الذي يملكه الشعب الفلسطيني      على أساس أن مصدر االستثم     نالجامعات لدى جميع الفلسطينيي   
التي بينت أهمية إعادة هندسة ) 2008السر،(هو التعليم وبناء رأس المال البشرى، وهذا يتفق مع دراسة 

) 2002مصطفي،(العمليات اإلدارية لإلصالح اإلداري في وزارة الداخلية الفلسطينية، ويتفق مع دراسة 
الجامعات المصرية عملية تغيير شامل وجذري للتوافـق مـع      التي بينت أنة من الضرورة أن تخوض        

العتيبـى  (متطلبات العصر من خالل إعادة هندسة التعليم الجامعي المـصري، وتتفـق مـع دراسـة         
التي أكدت االتجاه المتنامي لمنظمات القطاع العام والخاص لتبنـى إعـادة هندسـة              ) 2004والحمالى،

 التي بينت آن التعليم العالي يتطلب إعادة هيكلة وإعادة هندسة )2007قوى،(العمليات، وتتفق مع دراسة 
من حيث توجيهه ونوعيته وإتاحته وتمويله وارتباطه باالقتصاد عبر االنترنـت وتقنيـة المعلومـات               

  .وتطوير الدراسات والمشاركة والتعليم مدى الحياة والتدريب
  

 :الثانيةالفرضية الرئيسة 

) (α ≤ 0.04 بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية
 تعـزى إلـى     في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  بين   حول العالقة 

  ). سنوات الخدمة، الجامعة، المؤهل العلمي، العمر،الجنس(المتغيرات الشخصية 

  
تين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللـة           في حالة العينتين المستقل    Tتم استخدام اختبار    

كذلك تم استخدام اختبار    . إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات         
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لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبـار المعملـي             " تحليل التباين األحادي  " 
  .ر متوسطات أو أكث)3 (يصلح لمقارنة

  :ويتفرع من هذا التساؤل كالً من التساؤالت التالية
حـول  ) (α ≤ 0.04توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة  -1

 تعـزى إلـى     في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  بين   العالقة
  .الجنسمتغير 

  

  :يمكن استنتاج ما يلي) 37(ول الموضحة في جدمن النتائج 
فـي  ) α = 0.04( من مستوى الداللة  أقلT المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

 وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة              مجاالتجميع ال 
تعـزى   في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةدسة الهن وإعادة دعم القرار نظم  بين   لعالقةا حولالدراسة  

  . وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة الجنسلمتغير
  

   لمتغير الجنسTاختبار : )37(جدول رقم 

  قيمة االختبار  المجال  م
القيمة االحتمالية 

)Sig(. 

 0.000* 4.161  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام .1

 0.010* 2.637  اإلمكانيات المادية .2

 0.005* 2.547  اإلمكانيات البشرية .3

 0.029* 2.222  اإلمكانيات الفنية .4

 0.018* 2.369  اإلمكانيات التنظيمية .5

 0.003* 2.998 القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة .6

 0.017* 2.388  نوع نظم دعم القرار المستخدمة .7

 0.005* 2.896 إعادة الهندسة .8

 0.000* 3.551  االستبانةجميع مجاالت 

  .0.04 الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى    *                 
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 إلجابات أفـراد  المتوسط الحسابي تبين أن   ) 38(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        
حـول هـذه    هذا يعني درجـة الموافقـة       . لجميع المجاالت وذلك   ) اإلناث( من   أكبر)  الذكور(العينة  

ويعزو الباحث ذلك إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن أن     الذكور،كانت أكبر لدى أفراد العينة  المجاالت  
أعضاء مجلس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم والمدراء في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة هـم               

ور اكبر من اإلناث في التي بينت وجود فروق لدى الذك) 2008السر،(من الذكور وهذا يتفق مع دراسة 
كل من نمط القيادة السائد والقوانين والتشريعات، وأنة ال يوجد اختالف بـين الـذكور واإلنـاث فـي      

  .المجاالت األخرى
  

  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير الجنس: )38(جدول رقم 

  
  
  
  

  المتوسط الحسابي
  المجال  م

  أنثى ذكر

 3.21 3.64  القرار دعم نظم الستخدامدعم اإلدارة العليا  .1

 3.92 4.23  اإلمكانيات المادية .2

 3.68 3.95  اإلمكانيات البشرية .3

 3.54 3.78  اإلمكانيات الفنية .4

 3.28 3.55  اإلمكانيات التنظيمية .5

 3.60 3.87 القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة .6

 3.62 3.85  نوع نظم دعم القرار المستخدمة .7

 3.38 3.69 إعادة الهندسة .8

 3.47 3.77  جميع المجاالت
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حـول  ) (α ≤ 0.04توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة  -2
 تعزى إلى متغيـر     في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  بين   العالقة
  .العمر
 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 39(في جدول الموضحة من النتائج 
 = α( الختبار تحليل التباين األحادي أقل من مستوى الداللة (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

، وبـذلك يمكـن   )القرار و إعادة الهندسـة  دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام(:المجاالت في )0.04
بـين   ن متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول العالقة      استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بي       

بـاقي   بينما   , تعزى لمتغير العمر   في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  
 وبذلك يمكن استنتاج )α = 0.04( أكبر من مستوى الداللة (.Sig) تبين أن القيمة االحتمالية المجاالت

دعم نظم بين  اللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول العالقةأنه ال توجد فروق ذات د
  . تعزى لمتغير العمرفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة  وإعادة القرار
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  اختبار تحليل التباين حسب متغير العمر: )39(جدول 

  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجال
درجات 

  الحرية
  مستوى الداللة  "F"قيمة   متوسط المربعات

 2.498 4 9.993 بين المجموعات

 0.592 440 260.451 داخل المجموعات

 نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام

  القرار دعم
   444 270.444 المجموع

4.220 

 

 

*0.001 

 

 

 0.558 4 2.231 بين المجموعات

 0.526 442 232.388 اخل المجموعاتد
  اإلمكانيات المادية

   446 234.619 المجموع

1.061 

 

 

0.188 

 

 

 0.392 4 1.566 بين المجموعات

 0.608 443 269.135 داخل المجموعات
  اإلمكانيات البشرية

   447 270.701 المجموع

0.645 

 

 

0.315 

 

 

 0.259 4 1.035 بين المجموعات

 0.466 443 206.606 لمجموعاتداخل ا
  اإلمكانيات الفنية

   447 207.641 المجموع

0.555 

 

 

0.348 

 

 

 0.746 4 2.985 بين المجموعات

 اإلمكانيات التنظيمية 0.748 443 331.306 داخل المجموعات

   447 334.291 المجموع

0.998 

 

 

0.204 

 

 

 0.255 4 1.019 بين المجموعات

  0.429 443 190.134 داخل المجموعات
 نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة

 القرار دعم
   447 191.153 المجموع

0.594 

 

 

0.334 

 

 

 0.901 4 3.606 بين المجموعات

 نوع نظم دعم القرار المستخدمة  0.530 443 234.672 داخل المجموعات

   447 238.278 المجموع

1.702 

 

 

0.074 

 

 

 1.219 4 4.877 بين المجموعات

 إعادة الهندسة  0.503 443 222.755 داخل المجموعات

   447 227.632 المجموع

2.425 

 

 

*0.024 

 

 

 0.594 4 2.375 بين المجموعات

 0.395 443 174.980 داخل المجموعات
  جميع المجاالت

  447 177.354 المجموع

1.503 0.100 

  0.04لة  الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دال         *    
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دعـم اإلدارة    "تبين أنه بالنسبة إلى مجال      ) 40(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        
 إلى سنة )45(من "  الذين عمرهم المبحوثينكان المتوسط الستجابات  " القرار دعم نظم العليا الستخدام

لموافقة حول هذا المجال    هذا يعني أن درجة ا    . أكبر من الفئات األخرى   " فأكثر  سنة   )55( و  سنة )55(
كان المتوسط السـتجابات    " إعادة الهندسة   "  الكبار في العمر، بينما لمجال       المبحوثينكانت أكبر لدى    

هذا يعني أن درجة    . أكبر من الفئات األخرى    " ) سنة 55( إلى سنة   )45(من  "  الذين عمرهم    المبحوثين
  . سنة)55( إلى سنة )45(لذين بلغ عمرهم  من  االمبحوثينالموافقة حول هذا المجال كانت أكبر لدى 

ويعزو الباحث سبب االختالف إلى أن أعضاء مجلس الجامعـة وعمـداء الكليـات ونـوابهم                
سنة ناضجة وواعية وذات خبرة وتجربة واسـعة        ) 45(والمدراء هم غالبا من الفئة العمرية اكبر من         

األمور في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، ولها القدرة على وزن األمور وهم على اطالع على حقيقة 
 إعادة هندسـة    فيالتي بينت أن الفئة العمرية عامل غير مؤثر         ) 2008السر،(وهذا يختلف مع دراسة     

  العمليات اإلدارية
  

  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير العمر: )40(جدول 

  المتوسط الحسابي
 25من  اقل  المجال  م

 سنة
 اقل إلى 25 من

  سنة35من 
 إلى سنة 35من 

  سنة45اقل من 
 إلى سنه 45 من

  سنة55اقل من 
سنة  55 

 فأكثر

 نظـم  دعم اإلدارة العليا الستخدام   -1

  القرار دعم

3.5 3.4 3.6 3.8 3.8 

 4.1 4.2 4.2 4.2 4.0  اإلمكانيات المادية   -2

 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8  اإلمكانيات البشرية   -3

 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6  فنيةاإلمكانيات ال   -4

 3.6 3.6 3.6 3.4 3.4  اإلمكانيات التنظيمية  -5

 نظـم  الستخدام اإلمكانات المتاحة  -6

 القرار دعم

3.7 3.8 3.9 3.8 3.8 

 3.7 3.8 3.9 3.8 3.6  نوع نظم دعم القرار المستخدمة  -7

 3.7 3.8 3.7 3.5 3.5 إعادة الهندسة  -8

 3.7 3.8 3.8 3.6 3.6  جميع المجاالت معاً
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حول ) (α ≤ 0.04توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة  -3
 تعـزى إلـى     في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  بين   العالقة

 .متغير المستوى التعليمي

 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 41(الموضحة في جدول من النتائج 
  

 = α( الختبار تحليل التباين األحادي أقل من مستوى الداللة (.Sig) القيمة االحتمالية تبين أن

القرار، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات  دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخداممجال  في )0.04
الهندسة  إعادةو دعم القرار نظم  بين   داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول العالقة        

 تبـين أن    باقي المجـاالت   بينما   ,المستوى التعليمي  تعزى لمتغير    في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    
 وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق )α = 0.04( أكبر من مستوى الداللة (.Sig)القيمة االحتمالية 

 وإعـادة  دعم القـرار نظم بين   عالقةذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ال         
  .المستوى التعليمي تعزى لمتغير في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 153

  اختبار تحليل التباين حسب متغير المستوى التعليمي: )41(جدول 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية
  لداللةمستوى ا  "F"قيمة   متوسط المربعات

 بين المجموعات
6.506 4 1.626 

 0.597 441 263.259 داخل المجموعات

 دعم اإلدارة العليا الستخدام

  القرار دعم نظم

   445 269.765 المجموع

2.725 

 

 

*0.014 

 

 

 بين المجموعات
3.430 4 0.857 

 0.523 443 231.804 داخل المجموعات

  اإلمكانيات المادية

   447 235.233 المجموع

1.639 

 

 

0.081 

 

 

 بين المجموعات
3.673 4 0.918 

 0.602 444 267.264 داخل المجموعات

  اإلمكانيات البشرية

   448 270.938 المجموع

1.526 

 

 

0.096 

 

 

 بين المجموعات
0.663 4 0.166 

 0.466 444 207.042 داخل المجموعات

  اإلمكانيات الفنية

   448 207.705 المجموع

0.355 

 

 

0.420 

 

 

 0.890 4 3.559 بين المجموعات

 0.744 444 330.232 داخل المجموعات
 اإلمكانيات التنظيمية

   448 333.791 المجموع

1.196 

 

 

0.155 

 

 

 0.324 4 1.298 بين المجموعات

  0.428 444 189.944 داخل المجموعات
 الستخدام اإلمكانات المتاحة

 القرار دعم نظم

   448 191.242 المجموع

0.758 

 

 

0.276 

 

 

 0.273 4 1.093 بين المجموعات

  0.537 444 238.493 داخل المجموعات
نوع نظم دعم القرار 

 المستخدمة

   448 239.586 المجموع

0.509 

 

 

0.364 

 

 

 0.978 4 3.911 بين المجموعات

  0.507 444 224.978 داخل المجموعات
 إعادة الهندسة

   448 228.888 المجموع

1.930 

 

 

0.052 

 

 

 بين المجموعات
1.894 4 0.474 

 0.396 444 175.792 داخل المجموعات

  جميع المجاالت

  448 177.686 المجموع

1.196 

 

 

0.155 

 

 

  0.04 الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة         *    
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دعـم اإلدارة    "تبين أنه بالنسبة إلى مجال      ) 42(ر الموضحة في جدول     من خالل نتائج االختبا   
أكبر من " ماجستير"  الذين بدرجة المبحوثينكان المتوسط الستجابات  " القرار دعم نظم العليا الستخدام
 الذين بدرجة   المبحوثينهذا يعني أن درجة الموافقة حول هذا المجال كانت أكبر لدى            . الفئات األخرى 

 المواقع اإلدارية مـن     في المبحوثين من حملة الماجستير يكونون       أنويعزو الباحث ذلك إلى     ير،  ماجست
 السـتخدام   درجة مدير فما دون ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة لذلك يكون تقييمهم لدعم اإلدارة العليا             

علمـي لـدى     المؤهل ال  أنالتي بينت   ) 2008السر،(نظم دعم القرار متوازن، وهذا يختلف مع دراسة         
العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية عامل غير مؤثر في إعادة هندسة العمليات اإلداريـة ويعـزو                

 .الباحث سبب االختالف بان بيئة الجامعات هم من حملة الدرجات الجامعية العليا

  
  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي :)42(جدول 

  المتوسط الحسابي
  مجالال  م

 ثانوية عامة دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 3.7 3.5 3.5 3.8 3.7  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام   - 1

 4.1 4.3 4.1 4.3 4.2  اإلمكانيات المادية   - 2

 3.8 4.0 3.8 4.0 4.1  اإلمكانيات البشرية   - 3

 3.8 3.7 3.7 3.8 3.9  اإلمكانيات الفنية   - 4

 3.7 3.5 3.4 3.6 3.6  اإلمكانيات التنظيمية  - 5

 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة  - 6

 3.8 3.9 3.8 3.8 3.7  نوع نظم دعم القرار المستخدمة  - 7

 3.8 3.7 3.6 3.7 3.5 إعادة الهندسة  - 8

 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7  جميع المجاالت معاً
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حول ) (α ≤ 0.04إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة  -4
 تعـزى إلـى     في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  بين   العالقة

  .متغير الجامعة
 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 34(الموضحة في جدول من النتائج 
  

  من مستوى الداللة   أقلة الختبار تحليل التباين األحادي       المقابل (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
)α = 0.04( وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    مجاالت في جميع ال 

فـي الجامعـات    الهندسـة    وإعادة دعم القرار نظم  بين   لعالقة حولمتوسطات تقديرات عينة الدراسة     
  . وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسةالجامعة تعزى لمتغير الفلسطينية بقطاع غزة
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  اختبار تحليل التباين حسب متغير الجامعة): 43(جدول 

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 بين المجموعات
48.674 2 24.337 

 0.501 442 221.280 داخل المجموعات

 دعم اإلدارة العليا الستخدام

  القرار دعم نظم
   444 269.955 المجموع

48.613 *0.000 

 بين المجموعات
42.820 2 21.410 

 0.433 444 192.060 داخل المجموعات
  اإلمكانيات المادية

   446 234.880 المجموع

49.495 *0.000 

 بين المجموعات
48.338 2 24.169 

 0.493 445 219.316 داخل المجموعات
  اإلمكانيات البشرية

   447 267.654 المجموع

49.040 *0.000 

 بين المجموعات
27.053 2 13.526 

 0.406 445 180.641 داخل المجموعات
  اإلمكانيات الفنية

   447 207.694 المجموع

33.322 *0.000 

 26.713 2 53.427 بين المجموعات

 اإلمكانيات التنظيمية 0.632 445 281.302 داخل المجموعات

   447 334.728 المجموع
42.259 *0.000 

 19.662 2 39.324 بين المجموعات

  0.341 445 151.592 داخل المجموعات
 الستخدام اإلمكانات المتاحة

 القرار دعم نظم
   447 190.916 المجموع

57.718 *0.000 

 13.858 2 27.716 بين المجموعات

  0.476 445 211.950 داخل المجموعات
نوع نظم دعم القرار 

 خدمةالمست
   447 239.666 المجموع

29.095 *0.000 

 32.409 2 64.817 بين المجموعات

 إعادة الهندسة  0.367 445 163.123 داخل المجموعات

   447 227.940 المجموع

88.411 *0.000 

 وعاتبين المجم
47.104 2 23.552 

 0.293 445  130.261 داخل المجموعات
  جميع المجاالت

  447 177.365 المجموع

80.458 *0.000  

  0.04 الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة            *
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تبين لكافـة المجـالت كـان المتوسـط         ) 44(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        
 الذين يعملون في جامعتي المبحوثين الذين يعملون في الجامعة اإلسالمية أكبر من ثينالمبحوالستجابات 

هذا يعني أن درجة الموافقة حـول       . األزهر أو األقصى ومن ثم جامعة األزهر وأخيرا جامعة األقصى         
إلى ويعزو الباحث ذلك    ،   الذين يعملون في الجامعة اإلسالمية     المبحوثينهذه المجاالت كانت أكبر لدى      

 الكبيـرة  اإلمكانيـات  إلى يعزى وهذا األقصى، جامعة ثم األزهر جامعة تليها ثم اإلسالمية الجامعة تقدم

دائرة الجودة اإلدارية ووجـود وحـده إعـادة     توليه الذي المهم والدور اإلسالمية الجامعة لدى المتوفرة
 النسبي للطـاقم اإلداري وكـذلك    والتطوير وكذلك االستقرارثاالهتمام بالتحدي إلى الهندسة باإلضافة

وكـذلك العمـر    دوائر تكنولوجيا النظم والمعلومـات،  في بالعاملين االهتمام الذي تولية إدارة الجامعة 
تأسـست فـي العـام     (مقارنة بجامعة األزهر    ) )1978(تأسست في العام    ( الزمني للجامعة اإلسالمية    

 ).)2000(تأسست في العام ( ، وجامعة األقصى ))1991(

  
  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير الجامعة :)44(جدول 

  المتوسط الحسابي
  المجال  م

 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

 3.1 3.9 3.5  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام   - 1

 3.7 4.5 4.1  اإلمكانيات المادية   - 2

 3.5 4.3 3.7  اإلمكانيات البشرية   - 3

 3.4 4.0 3.6  اإلمكانيات الفنية   - 4

 3.1 3.9 3.3  اإلمكانيات التنظيمية  - 5

 3.5 4.1 3.7 القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة  - 6

 3.5 4.1 3.7  نوع نظم دعم القرار المستخدمة  - 7

 3.2 4.0 3.4 إعادة الهندسة  - 8

 3.3 4.1 3.6  جميع المجاالت معاً
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حول ) (α ≤ 0.04داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة توجد فروق ذات  -5
 تعزى إلى متغير في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة  وإعادة دعم القرارنظم بين  العالقة

  .الخدمةسنوات 
 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 45(الموضحة في جدول من النتائج 
  

 = α( الختبار تحليل التباين األحادي أقل من مستوى الداللة (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

القرار، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات  دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخداممجال  في )0.04
الهندسة  وإعادة دعم القرار نظم  بين   داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول العالقة        

 تبين أن القيمة    باقي المجاالت  بينما   ,سنوات الخدمة    تعزى لمتغير    عات الفلسطينية بقطاع غزة   في الجام 
 وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فـروق ذات  )α = 0.04( أكبر من مستوى الداللة (.Sig)االحتمالية 

الهندسة  وإعادة دعم القرار نظم  بين   داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول العالقة        
  .سنوات الخدمة تعزى لمتغير في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
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   الخدمة سنواتاختبار تحليل التباين حسب متغير): 45(جدول 

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 1.466 4 5.864 بين المجموعات

 0.599 440 263.575 داخل المجموعات

 امدعم اإلدارة العليا الستخد

  القرار دعم نظم
   444 269.439  المجموع

2.447 *0.023 

 0.052 4 0.207 بين المجموعات

 0.531 442 234.787 داخل المجموعات
  اإلمكانيات المادية

   446 234.994 المجموع

0.097 0.492 

 0.237 4 0.950 بين المجموعات

 0.608 443 269.458 داخل المجموعات
  لبشريةاإلمكانيات ا

   447 270.408 المجموع

0.390 0.408 

 0.154 4 0.615 بين المجموعات

 0.467 443 206.949 داخل المجموعات
  اإلمكانيات الفنية

   447 207.564 المجموع

0.329 0.429 

 0.239 4 0.957 المجموعاتبين 

 اإلمكانيات التنظيمية 0.749 443 331.900 داخل المجموعات

   447 332.857 المجموع
0.319 0.432 

 0.099 4 0.394 بين المجموعات

  0.431 443 191.101 داخل المجموعات
 الستخدام اإلمكانات المتاحة

 القرار دعم نظم
   447 191.496 المجموع

0.229 0.461 

 0.617 4 2.469 بين المجموعات

  0.535 443 236.883 داخل المجموعات
القرار نوع نظم دعم 

 المستخدمة
   447 239.351 المجموع

1.154 0.165 

 0.492 4 1.970 بين المجموعات

 إعادة الهندسة  0.512 443 226.901 داخل المجموعات

   447 228.871 المجموع

0.961 0.214 

 0.243 4 0.974 لمجموعاتبين ا

 0.399 443 176.860 داخل المجموعات
  جميع المجاالت

  447 177.834 المجموع

0.610 

 

 

0.328 

 

 

  0.04 الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة                *
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 دعـم اإلدارة   "تبين أنه بالنسبة إلى مجال      ) 46(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        
مـن  "  الذين ليهم خبرة عاليه أي المبحوثينكان المتوسط الستجابات  " القرار دعم نظم العليا الستخدام

هذا يعني أن درجة الموافقـة      . أكبر من الفئات األخرى   " فأكثر  سنة   )21( و  سنة )20( إلى سنة   )15(
  .   الذين ليهم خبرة عاليه المبحوثينحول هذا المجال كانت أكبر لدى 

الباحث سبب االختالف إلى أن أعضاء مجلس الجامعـة وعمـداء الكليـات ونـوابهم               ويعزو  
سنة هم ذوى خبرة وتجربة واسعة وهم على        ) 15(والمدراء واإلداريين من لهم سنوات خدمة أكثر من         

) 2008السر،(اطالع على حقيقة األمور في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وهذا يختلف مع دراسة              
  .سنوات) 3(أنة توجد فروق لصالح من خدم في الوزارة اقل من التي بينت 

  
  الخدمةسنوات المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير  :)46(جدول 

  المتوسط الحسابي

 5اقل من   المجال  م
 سنوات

 5من 
إلى سنوات 

اقل من 

 10من 
سنوات 

 اقل إلى

 سنة 15
 20 إلى

 سنة

 سنة21
 فأكثر

 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5  القرار دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام   - 1

 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1  اإلمكانيات المادية   - 2

 3.9 3.8 3.9 4.0 3.9  اإلمكانيات البشرية   - 3

 3.8 3.8 3.7 3.8 3.7  اإلمكانيات الفنية   - 4

 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4  اإلمكانيات التنظيمية  - 5

 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 القرار دعم نظم الستخدام اإلمكانات المتاحة  - 6

 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7  نوع نظم دعم القرار المستخدمة  - 7

 3.7 3.7 3.7 3.5 3.6 إعادة الهندسة  - 8

 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7  جميع المجاالت معاً
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  الفصـل السادس
  

  

  نتــائج الدراسـة: أوالً

  توصيـات الدراسة: ثانياً
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 وإعـادة  دعـم القـرار   نظم  بين   بناء على الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث حول العالقة         
، فقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج، وذلـك مـن           في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة  

ير النتائج وربطها  عرض وتفسبعد االستبانة التي قام بها، و خاللخالل البيانات التي جمعها الباحث من
الخامس، أما في هذا الفصل فـسيتم       و ين الرابع بالدراسات السابقة ذات العالقة بشكل مفصل في الفصل       

  .استخالص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وكذلك أهم التوصيات
  

  : نتائج الدراسة:أوالً

دعم اإلدارة بين  )(α ≤ 0.04داللة عند مستوى  عالقة ذات داللة إحصائية وجودبينت النتائج  .1
، وحيث الهندسة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة العليا الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

 التطوير عملية من كجزء القرار دعم بنظم، وتهتم القرار دعم نظم وجودتدعم  اإلدارة العليا أن

 استخدام على العاملين ، وتشجعراتهااتخاذ قرا  فيالقرار دعم نظم على، وتعتمد الشامل التنظيمي

، قرار إلى حد ماالتي تعيق أداء نظم دعم ال بتشخيص المشاكل تهتمكذلك ، والقرار دعم نظم
اإلدارة  تقوم، وإلى حد ما  نظم دعم القرار تطويرالتغلب على المعيقات التي تعترض على تعملو

   .ظم دعم القرارلتنفيذ عملية ن الكادر الالزم بتوفير إلى حد ما العليا

بين ) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بأنه  النتائج كشفت .2
 في الجامعات الفلسطينية الهندسة اإلمكانات المادية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

 إدخال وسائل اتتوفر الجامع، واتاسوب لكل إداري في الجامعز حيوجد جها حيث ،بقطاع غزة

 مع حديثة وتتناسبات الموجودة في الجامع شبكة الحاسوبأن ، والعمل الحتياجات مناسبة بيانات

  .العمل متطلبات مع )مثل الطابعات(اإلخراج  وسائل تتناسب، والعمل احتياجات

بين ) (α ≤ 0.04ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة بأنه  النتائج وضحت .3
 في الجامعات الفلسطينية الهندسة رية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادةاإلمكانات البش

  نظم دعم القراراتبرامجو نظام عن المسئول الفني القسم مع االتصال يتم، حيث أنه بقطاع غزة

 في العاملين تواجه التي المشاكل واالستفسارات المختص الفني القسم يعالج، ومباشرة بصورة

  يتفهمونالمختص الفني القسم في العاملون أن، والشبكةفي استخدام البرامج وهذه  استخدام

 األجهزة في حدوث أعطال عند سريعاتتم  الصيانة ، وأنالنظم والبرامج هذه من العاملين احتياجات

 عالية درجة متخصصون على يعمل بالقسم الفني أفرادأنه ، واتشبكة الحاسوب في الجامع أو في
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 ضمن عن نظم دعم القرار فني مسئول يوجد قسمأنه ، والمعلومات تكنولوجيا في الكفاءة من
  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةدوائر تكنولوجيا النظم والمعلومات 

بين ) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بأنه  النتائج أظهرت .4
 في الجامعات الفلسطينية الهندسة  القرار وإعادةاإلمكانات الفنية المتاحة الستخدام نظم دعم

 أن، والعمل متطلبات مع تتناسبو التعلم وسهلة حديثة المستخدمة البرامج، وأن بقطاع غزة

البرامج المستخدمة بتمكين هذه  وتتميز ،استخدامها يتم التي األجهزة مع  تتوافقالمستخدمة البرامج
، وتتميز البرامج المستخدمة بالقدرة على التبادل احدمستفيد باالتصال معا في وقت وأكثر من 

 الموظفين في البرامج المستخدمة  بالجامعة تساعدوهذه ، رن للمعلومات بين مستخدمي النظامالم
احتياجات  مع المستخدمة  القرارنظم دعم من المتاحة المعلومات وتتناسبعملية اتخاذ القرار، 

 البرامج فاعلية تقييم يتمأنه ، وم دعم القرار في الجامعاتتخصصة لنظيوجد برامج مأنه ، والعمل

 .األداء تقدم في المستخدمين مما يساعد قبل من

بين ) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بأنه  النتائج خلصت .5
 الفلسطينية  في الجامعاتالهندسة اإلمكانات التنظيمية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار وإعادة

ئر الدواو  الكلياتبين اإلدارية القرارات االتصاالت دعم نظم استخدام سهل، حيت تبقطاع غزة
 إلى بسهولة المعلومات بتدفق  بالجامعات يسمحالتنظيمي الهيكل أن، وواألقسام المختلفة بالجامعات

، القرار دعم نظم باستخدام ةالمتعلق التدريبية برامجال  الجامعية توفر إلى حد مااإلدارة أن، وحد ما
  .القرار دعم نظم استخدام حول العاملين واقتراحات بآراء الجامعية تهتم إلى حد ما اإلدارة أنو

بين نوع ) (α ≤ 0.04توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  بأنه النتائج أبرزت .6
، حيث أن طينية بقطاع غزة في الجامعات الفلسالهندسة نظم دعم القرار المستخدمة وإعادة

البرامج  تتسم، والمعلومات بسرعة لها القدرة على استرجاع  في الجامعاتالمستخدمة البرامج
 على تعملو، خاصة تقارير إعداد حيث أنها قادرة على، حداثة بال في هذه الجامعاتالمستخدمة

 .العمل جوانب تغطى دورية تقارير تقدم، ومتكررة عمليات انجاز

زاد  فانه قد  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة إعادةالنتائج بالنسبة لمجال أظهرت  .7
القدرة على تنسيق العمليات في الكليات واإلدارات واألقسام  المعلومات من تكنولوجيا استخدام
ة أجهز استخدام خالل من موقع أي من المعلومات إدارة  في الجامعاتللعاملين يمكن، وأنه المختلفة

 العاملين بين والخارجية الداخلية اتصاالتها في اإلنترنت شبكة تستخدموأن الجامعات  ،الحاسوب
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أداء  إلى يؤدي مما تناولها وسهولة بوفرتها ات تتميزالجامع في والبيانات المعلومات ، وأنفيها
، وأن صاتالمهام واالختصا توضح بها المعمول واللوائح القوانين، كما أن ودقة بسرعة األعمال

، اإلدارية عملياتها تصميم إعادة على  أدى إلى القدرة الجامعاتالمعلومات في استخدام تكنولوجيا
يتم مواكبة ، كما أنه والتطوير التقدم يضمن مما الهندسة إعادة  مفهوموأن قيادة الجامعات تعي

  واضحةاتية للجامعاإلستراتيج الخطة للجامعات، وأن المحيطة البيئة في التطورات التكنولوجية

الضعف والفرص والتهديدات التي تواجه  القوة ونقاط نقاط تحليل يتم العمل على، وأنه ومكتوبة
 السياسات، وأن  مبدأ التفويض في اتخاذ القرارات الجامعيةتمارس القيادةات، وكذلك الجامع

 صنع عملية هتوجي علىإلى حد ما  تعملو ومفهومة  واضحةاتاإلدارية الموجودة في الجامع

  إلى حد ما وتخفف الموظفين لدى الثقة تولدوكذلك إلى حد ما األداء  تطوير نحو القرارات واتخاذ

، اإلداري االتصال سرعة يساعد علىات التنظيمي للجامع الهيكل ، وأن والحيرة الشك حاالت من
العاملين  وتنمية لتطوير مستمرة خطة  إلى حد ماتوجدوكذلك يساعد على تحقيق األهداف، وأنه 

 .امعاتفي الج

دعم نظم بين  لعالقة حولتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  .8
 الجنس لصالح الذكور، تعزى لمتغير في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةالهندسة  وإعادة القرار

 دعم نظم إلدارة العليا الستخدامدعم ا "بالنسبة إلى مجال  ووجود فروق بالنسبة لمتغير العمر

، ووجود فأكثرسنة  )55( و سنة)55 – 45(من تتراوح أعمارهم  الذين المبحوثين لدى" القرار
 دعم نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام "بالنسبة إلى مجال فروق بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي 

وذلك ، ووجود فروق لمتغير اسم الجامعة  الذين يحملون درجة الماجستيرالمبحوثين لدى " القرار
، األقصى لصالح الجامعة اإلسالمية ثم جامعة األزهر ثم جامعة لكل مجال من مجاالت الدراسة

 نظم دعم اإلدارة العليا الستخدام "بالنسبة إلى مجال ووجود فروق بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة 

 .فأكثرسنة  )21( و سنة)20- 15( من خدمتهمسنوات  تتراوح الذين المبحوثين لدى" القرار دعم

  

  : توصيات الدراسة:ثانياً

بناء على النتائج السابقة يقترح الباحث مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين  
قد اقترح الباحـث    ف،  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة    الهندسة   وإعادة دعم القرار نظم  بين   العالقة

 :وصيات، في ما يلي أهمهامجموعة من الت
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التأكيد على أنة لكي تتمكن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من معايشة عصر العولمة والتعامل  .1
هذا يستلزم فان مع مفرداتة التقنية التي فرضت نفسها على مختلف قطاعات الحياة المعاصرة، 

 .إعادة هندسة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 التي ال يوجد لديها توجه للجامعات الفلسطينية  لإلدارة العلياإعادة الهندسةعملية أهمية توضيح  .2
التغيير هندسة للبدء بتنفيذ برامجها في التخطط إلعادة  التي الجامعات  وتشجيع،إلعادة الهندسة

 .الجذري بالسرعة الممكنة

أن نقوم بتطوير انه من الضروري للجامعات الفلسطينية بقطاع غزة عند أعادة هندسة عملياتها  .3
 .البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بصورة عامة، ونظم دعم القرار بصورة خاصة

 .نظم دعم القرارب  بقطاع غزةتعزيز دعم واهتمام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية .4

لمشاكل ، وقيامها بتشخيص ا اتخاذ قراراتهايدعم القرار فزيادة اعتماد اإلدارة العليا على نظم  .5
وتشجيع العاملين من خالل توفير الكادر الالزم لتنفيذ عملية نظم دعم القرار وتشجيع العاملين 

 تعترض تطوير التيعلى استخدام نظم دعم القرار وتشخيص المشاكل والتغلب على المعيقات 
 .نظم دعم القرار

دة مستقلة لنظم دعم ضرورة وجود وحزيادة االهتمام باإلمكانات التنظيمية المتاحة من خالل  .6
 والسماح للهيكل التنظيمي القرار تتبع مباشرة لإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 .بتدفق المعلومات بسهولة بين الكليات والدوائر واألقسام المختلفة

ستمرارية  خالل انزيادة االهتمام باإلمكانات المادية والفنية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار م .7
الموظفين اإلداريين مواكبة الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة والعمل على تدريب 

 . إدارية على استخدام تلك النظمةواألكاديميين بوظيف

زيادة االهتمام باإلمكانات البشرية المتاحة الستخدام نظم دعم القرار من خالل العمل على توفير  .8
ريين واألكاديميين بوظيفة إدارية على استخدام برامج نظم دعم برامج تدريبية متخصصة لإلدا

القرار وكذلك برامج تدريبية متخصصة تساعد على إعادة البناء وإحداث التغيير والتطوير 
، حيث أنة يجب التركيز على التدريب كعنصر استراتيجي من  للجامعات الفلسطينيةالمؤسساتي

لعاملين بمزايا المنهج الجديد واآلثار االيجابية العائدة عناصر إعادة الهندسة، وذلك للتوضيح ل
عليهم، وتدريبهم على النظم والمفاهيم والمناهج الجديدة المتطلبة إلجراء تغييرات جوهرية 

 .بالعمل
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العمل على استخدام فرق العمل من األكاديميين بوظيفة إدارية واإلداريين الذين تم تدريبهم  .9
 .لعمليات اإلداريةللمشاركة في إعادة بناء ا

 في بناء قدرات التكامل، وغيرها من قدرات الجامعاتاستثمار تقنيات المعلومات المتوفرة لدى  .10
 .تكنولوجيا المعلومات بهدف تمكينها من إعادة الهندسة باستمرار لعملياتها

 من خالل منحها حرية التصرف، والمشاركة في صنع الجامعاتتمكين الموارد البشرية في  .11
 على أساس فرق الجامعاتارات المتعلقة ببناء قدرات تكنولوجيا المعلومات، وإعادة تنظيم القر

 .العمل

 جامعاتهندسة لما له من فوائد في الال إعادة أسلوب بتبني جامعات تقوم التوضيح أهمية أن .12
 .وخصوصا في خفض التكاليف وما يترتب عليه من ميزات

إلدارية الموجودة في الجامعات الفلسطينية على توجيه التأكيد على ضرورة أن تعمل السياسات ا .13
عملية صنع واتخاذ القرارات نحو تطوير األداء الجامعي، وان تعمل على تعزيز الثقة والتخفيف 

 .من حاالت الشك والحيرة لدى العاملين في الجامعات

ن بالتغيير، وتحديد توفير آليات لإلجابة على تساؤالت العاملين في الجامعات الفلسطينية المتأثري .14
التغييرات التي ستحصل ومدى تأثيرها عليهم، وما هي التوقعات المحتملة ومحاولة حل الصراع 

  .والضغوط التي يتعرض لها العاملين أثناء التغيير

  
 : لدراسات مستقبليةمقترحات :ثالثاً

  
 الدراسـات  إجراء اقتراح تم نتائج من تقدم ما ضوء وعلى الدراسة، هذه من االنتهاء تم أن بعد

  : اآلتية المستقبلية

 .القرار في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  دعم نظم استخدام معوقات بعنوان دراسة .1

 .الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في معوقات إعادة الهندسة  بعنوان دراسة .2

 . مخرجات العملية التعليميةعلىأثر إعادة هندسة التعليم الجامعي بعنوان دراسة  .3

 .بعنوان العالقة بين نظم دعم القرار وإعادة الهندسة في أماكن مختلفةدراسة  .4
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  المراجع
  المراجع العربية: أوالً

  

نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها على فاعلية أداء شئون         ): 2005(أبو رحمة، أمل     �
غير  ( في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجستير          نالموظفي
 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)منشورة

تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية فـي صـنع القـرارات    ): 2005(أبو سبت، صبري   �
، )غيـر منـشورة   (رسالة ماجـستير    ،  اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة      

 .الجامعة اإلسالمية، غزة

جامعات الفلسطينية من وجهة نظر     واقع الجودة اإلدارية في ال    : )2008( آمال ،رأبو عام  �
 .، غزة، الجامعة اإلسالمية)غير منشورة(رسالة ماجستير ، اإلداريين وسبل تطويره

 فـي  اإلداريـة  القيـادات  ممارسـة  درجة: )2009( سليمان محسن وصفية، رأبو معم �
 رسـالة ماجـستير   ،تفعيلها وسبل لتفويض السلطة غزة بمحافظات الفلسطينية الجامعات

 .، الجامعة اإلسالمية)شورةغير من(

 الخامس، التربوي المؤتمر الجامعة، وتميز الشاملة الجودة إدارة): 2005( شاكر أحمد، �
 .األول المجلد ، 2005ابريل13-11  البحرين الجامعي، جودة التعليم

تطوير أداء المنظمة التعليمية من منظور بإعادة الهندسـة،   ): 2002(أحمد، شاكر محمد     �
 .الجزء الثاني) 26(لتربية جامعه عين شمس العدد مجلة كلية ا

المعاصرة،  المنظمات في اإلدارية المعلومات نظم ):2003( الرحمن عبد ثابت إدريس، �
  .اإلسكندرية الدار الجامعية،

  فـي "الهنـدرة " اإلدارية العمليات هندسة إلعادة تطبيقية دراسة): 2006( األغا، مرام �
 .، الجامعة اإلسالمية)غير منشورة(اجستير  رسالة مغزة، قطاع في المصارف

 الجامعـات  في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق أمكانية درجة): 2007(أحمد  بدح، �
  .عمان ،)4(العدد  العربية، الجامعات اتحاد األردنية، مجلة
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إدارة الموارد البشرية، الطبعة األولى، مكتبة لبنـان ناشـرون،          ): 2005(برس، يورك    �
 .لبنان

عناصر االستراتيجيات  (إدارة أنظمة المعلومات الحكومية     ): 1994(رهان، محمد نور    ب �
، تقرير صادر عن دائرة التعاون الفني للتنمية بـاألمم المتحـدة، المنظمـة              )والسياسات

  .العربية للتنمية اإلدارية، عمان

 الوظيفي األداء مستوى رفع في اإلدارية المعلومات جودة أثر:  (2005) سامر البشابشة، �
 األول، والتأمين، العدد واإلدارة المحاسبة األردني، مجلة االجتماعي الضمان في مؤسسة

 .، عمان)10(مجلد

 اإلسالمية الجامعة: الفلسطينية للجامعات التنظيمية الفعالية دراسة): 2002(بنات، ماهر  �
 .زة، الجامعة اإلسالمية، غ)غير منشورة(رسالة ماجستير ، )حالة دراسة(بغزة 

، )المطلب الحتمـي للقيـادة الجديـدة      (اإلدارة  إعادة هندسة   ): 2003 (جيمس،  تشامبي �
 .الرياض

نموذج إعادة هندسـة العمـل فـي األقـسام          ): 2002(الثبيتى، جويبر، وعقيل، حمزة      �
، دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربية، جامعة حلوان، المجلد )دراسة حاله(األكاديمية 

 .لثالثالثامن، العدد ا

نظم المعلومات المحاسبية وأثرة على وظيفة اتخاذ القرارات        ): 2000(جعفر، عبد اإلله     �
مجلة ثقافية تصدر عن جامعة الزرقاء األهلية، العدد  في قطاع الخدمات الصحية، اآلفاق،

 .، السنة األولى)3(

ي بالمملكة   مؤسسات التعليم العال   ياإلدارة اإلبداعية ف  ): 2008(الحربي، محمد بن محمد      �
 .العربية السعودية

 وظـائف  اإلدارية، العمليات النظريات، :الحديثة اإلدارة مبادئ ):2006(حسين  حريم، �
  .عمان للنشر، الحامد دار األولى، المنظمة، الطبعة

اإلدارية، الطبعة األولـى والثانيـة،    المعلومات نظم: (2002- 1998)سليم  الحسنية، �
  .الوراق، عمان مؤسسة

 .عمان ،حزم ابن دار، للتغيير طريقة 15 ):2006 (علي ي،الحماد �
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الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة االلكترونية فـي إدارة         ): 2008(حمدي، موسى    �
المدارس الثانوية للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئـه،             

 .، جامعة أم القرى، الرياض)غير منشورة(رسالة ماجستير 

نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميـزة التنافـسية، الـدار      ): 2002(حيدر، معالي فهمي     �
 .الجامعية، اإلسكندرية

منهج اقتصادي إداري لحل األزمات     (، إدارة األزمات    )1990 (الخضيرى، محسن أحمد   �
، الطبعة الثانيـة، مكتبـة مـدبولي،        ) مستوي االقتصاد القومي والوحدة االقتصادية     على

 .القاهرة

، الطبعة األولـى، مؤسـسة    )دراسات حديثة (اإلدارة الجامعية   : )2001( الخطيب، أحمد  �
 .حمادة للدراسات الجامعية، إربد

 . الجودة الشاملة، جامعة اإلسراء، عمان:)1995(عباس  خفاجي، �

دور هندسة العمليات في دعم قرارات خفض التكـاليف         ): 2008 ( وراد ، عطا اهللا  خليل �
، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن، ورقة عمل مقدمة إلى  التغييرإدارةفي ظل فلسفة 

كليـة االقتـصاد و العلـوم       ،  )ابريل( نيسان   21 - 24،   التغيير ومجتمع المعرفة   إدارة
 .عماناألردنية، جامعة الزيتونة اإلدارية، 

 جودة دعم القرار االستراتيجي باسـتخدام الـشبكات         ):2007 ( سليمان صادق  ،درمان �
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان الجودة والتميز في             لعصبونيةا

 . الجزائر،منظمات األعمال

نظم المعلومات المحوسبية، دار ): 2002(الدهراوي، كمال الدين مصطفى، وسمير كامل  �
 .الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية

 درويـش،  ومرعـي  القادر عبد قادرال عبد :ومراجعة تعريب): 2004(جاري  ديسلر، �
 .للنشر، الرياض المريخ الحديثة، دار والتطبيقات المبادئ :أساسيات اإلدارة

اإلطار النظري  ( مبادئ محاسبة التكاليف):1997 (وراد  وخليل، عطا اهللاصالح، الرزق �
 .، دار زهران، عمان)والعملي
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لى تطـوير األداء دراسـة      أثر استخدام نظم مسانده القرار ع     ): 2009(رمضان، فدوى    �
غيـر  ( رسـالة ماجـستير      تطبيقية على وزارة التربية والتعليم محافظات قطاع غـزة،        

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)منشورة

 .القاهرة السحاب، دار الشاملة، للجودة التعليمية النظم إدارة): 2005( الدين ضياء زاهر، �

بين القانونيين واإلداريين، ورقة عمل استشراف مستقبل العالقة ): 2003(الزبير، عثمان  �
مقدمة للملتقي العربي الثالث لتطوير العالقة بين القانونيين واإلداريين، منشورات المنظمة 

 .العربية للتنمية اإلدارية، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية

األثر التنظيمي واالقتـصادي واالجتمـاعي السـتخدام        : )1986(زيد، عثمان إبراهيم،     �
 .3 ، العدد10 المنظمة، المجلة العربية لإلدارة ، المجلد إدارةنولوجيا المعلومات في تك

عام،  مائة خالل التنظيمي الفكر تطور في دراسة المنظمات تنظيم): 2002(مؤيد  السالم، �
 .الحديث الكتاب مدار عال األولى، الطبعة

شورات المنظمة العربية   نظم إدارة المعلومات، من   ): 2003 (قالسالمي، عالء عبد الرزا    �
 .للتنمية اإلدارية، القاهرة

إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للمرور        ): 2005(السبيعي، مناحي    �
من وجهة نظر العاملين فيها، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،               

 .الرياض

 واألمـن  وزارة الداخلية في اإلدارية لياتالعم هندسة إعادة واقع): 2008( السر، أيمن �
 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(رسالة ماجستير غزة،  قطاع في الوطني

 في العاملين أداء على المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم اثر: (2006) السعودي، أحمد �
 1 ،العدد 33 المجلد دراسات، ميدانية، دراسة : االجتماعي مؤسسة الضمان

 الجامعيـة،  إداري، الـدار  مدخل اإلدارية، المعلومات نظم ):2000(إبراهيم  سلطان، �
  .اإلسكندرية

، الطبعة )النظرية والتطبيق (إعادة هندسة نظم العمل): 2000(صالح   بنالسلطان، فهد �
 .األولى
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ورقة عمـل   ) دحصاد سنوات التطور والتجدي   (اإلدارة الجديدة،   ): 2006(السلمي، على    �
 ،)مستقبل اإلدارة العربية في عالم المعرفة والتقنية العالية(لمؤتمر السنوي الثامنمقدمة ل

 .، فندق ميركيور) ديسمبر8-6( من ةاإلسماعيلي

، دار  19000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لاليـزو        ): 1995(السلمي، علي،    �
 .غريب للطباعة والنشر، القاهرة

 الوهـاب  وعبد جعفر احمد :ومراجعة تعريب): 1991( مارك واالس اندرو، سيزالقي �
  .الرياض العامة، اإلدارة معهد ،)واألداء التنظيمي السلوك(علي، 

 المركـز  األولى، الطبعة األساسية، المبادئ :اإلدارة )2001(ماركو نينو لبنان، الشامي �
 .عمان القومي للنشر،

 الفرقـان،  دار وتطبيقات، ووظائف،  مفاهيم،:الحديثة اإلدارة): 1993(محمد  شاويش �
 .عمان

غزة،  بقطاع الصحة وزارة في المستخدمة المعلومات نظم تقييم:  (2004) الشرفا، عالء �
 . غزة ديس، أبو القدس جامعة العامة الصحة كلية ماجستير، رسالة

 تطوير وتخطيط إدارة في القرار اتخاذ ودعم المعلومات دور :(2006)هشام  الشريف، �
  ).2( ، العدد)11(المجلد  للتربية، العربية لةالمج التعليم،

 المعلومات اإلدارية المحوسبة فـي عمليـة صـنع          مدور نظ ): 2000(الشنتف، يوسف    �
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واقع الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية بقطـاع غـزة   ): 2006(عبداالله، سمير    �
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 .أسيوط
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العالقة بين تطوير األداء وتكنولوجيا المعلومـات دراسـة       ): 2003(الفولي، عبد الفتاح     �
ورقة عمل مقدمة للملتقي العربي الثالث      (اآلثار التنظيمية واألدائية لتكنولوجيا المعلومات      
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األردن، رسالة دكتوراه،  في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت شركة على ميدانية دراسة

 .جامعة عمان العربية، األردن

 .اتخاذ القرارات اإلدارية، الطبعة الرابعة، المكتبة الثقافية، عمان): 1996(كنعان، نواف  �
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 لـدى  التغييـر  وإدارة التنظيمـي  التطوير متطلبات فعالية): 2006(ابتسام  مرزوق، �
، الجامعة اإلسالمية، )غير منشورة(ماجستير الفلسطينية، رسالة غير الحكومية المؤسسات
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 الجامعاتب األكاديمية رؤساء األقسامتطوير األداء اإلداري ل): 2007(المصري، مروان  �
 ،)غيـر منـشورة  (رسالة ماجستير ، الشاملة الجودة إدارة في ضوء مبادئ لفلسطينيةا

 .غزة الجامعة اإلسالمية،
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نموذج مقترح لتطبق مفهوم بإعادة هندسه العمليـات فـي          ): 2002(مصطفى، يوسف    �
التعليم الجامعي، التربية مجله علمية متخصصة، الجمعية المصرية للتربيـة المقارنـة            

 .ليمية، كلية التربية، جامعة القاهرة، فرع الفيومواإلدارة التع

، جامعـة  )األسس والمبـادئ  (نظم المعلومات اإلدارية): 2002 (دالمغربي، عبد الحمي �
 .المنصورة، المكتبة العصرية، المنصورة

، مركز )الحديثة واالتجاهات واألساليب النظم(العمليات  إدارة): 2001(عبود  نجم نجم، �
 .، السعوديةثالبحو

 بعض تجارب الحكومي القطاع في متميز أداء نحو): 2009(منزل  بنت النصير، دالل �
 عمـل  التميز، ورقة نحو سعيا الجودة تطبيق في والمحلية والعربية العالمية الجامعات

  .الرحمن، الرياض عبد بنت نورة األميرة اإلدارية، جامعة للتنمية مقدمة للمؤتمر الدولي

سياسات تقييم أداء العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية         : )2004(النونو، نائلة    �
  .، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(في قطاع غزة، رسالة ماجستير 

دور تقانة المعلومات في إعادة هندسة العمليات       ): 2003(الهاشمي، شيماء محمد صالح،      �
الة ماجستير غير منشورة، كليـة      دراسة حالة في كلية اإلدارة واالقتصاد، رس      : اإلدارية

 .اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل

عثمان، شمس الدين، إعادة هندسة نظم      : ترجمة): 1996(هامر، مايكل وشامبي، جيمس      �
 .، القاهرة)شعاع(، الشركة العربية لإلعالن العلمي )الهندرة(العمل في المنظمات 

غـزة   – راء بالجامعة اإلسـالمية تخطيط المسار الوظيفي للمد :)2007( رشدي وادي، �
 ).1 (جزء) 2( ، العدد)15( غزة، المجلد_ مجلة الجامعة اإلسالمية،)وجهة نظر ذاتية(

بـشان التعلـيم   ) 1998( لـسنة  11قانون رقم  ): 1998(وزارة التربية والتعليم العالي      �
 .العالي، غزة

  .المناهج، عمان الطبعة األولى، دار نظم مساندة القرارات،): 2006(ياسين، غالب  �
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  صورتها النهائيةفيأداة الدراسة ): 1(ملحق رقم 

 ـزةجـامعــة األزهــــر ـ غ

  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

كليـة االقتصـاد والعلـوم اإلداريـة                                                                                   

  قســــم إدارة األعـمـــــال

 

 

  استبيان
  :لكريمة أختي ا/ أخي الكريم 

  

  وبعد....       السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

    إن التقدم العلمي ال يمكن تحقيقه إال من خالل ربط الجوانب النظرية بالجوانب الواقعية التطبيقية، 
  بعنوانوحيث أنني أقوم بإجراء دراسة 

  "  بقطاع غزةفي الجامعات الفلسطينيةالهندسة  وإعادة دعم القرارنظم بين  العالقة" 
   من جامعة األزهر)MBA(وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال 

 .الحصول على أفضل النتائج  الفعال من خالل تعبئة االستبانة سيكون له أبلغ األثر في إن لتعاونكم

 اهتمام الباحث ولن وأود أن أحيط سيادتكم علما بأن كل ما تدلونه من آراء أو بيانات ستكون موضع
  . العلمي فقط البحثتستخدم إال ألغراض 

، ء من وقتكم لتعبئة هذه االستبانةوأنتهز هذه الفرصة ألعبر لكم عن شكري وتقديري لتخصيصكم جز
  .في الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم عليها  (X)اءة العبارات بعناية ووضع عالمة متمنيا أن يتم قر

  
  ولكم جزيل الشكر

 

  
         الباحث                                                                     

  مازن جهاد إسماعيل الشوبكي                                                                     
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  الشخصيةلبياناتا :أوال

  -1  الجنس  ذكر  أنثى

 

  سنة  25أقل من   سنة 35أقل من  -25 من 

  سنة45  أقل من– سنة 35من    سنة55  أقل من– 45من  

  فأكثر سنة 55   

  -2  العمر 

 

  ثانوية عامة فما دون    دبلوم متوسط

   بكالوريوس  ماجستير 

 دكتوراه 

  -3  المؤهل العلمي

 

 جامعة األزهر  الجامعة اإلسالمية 

  جامعة األقصى 
  -4 اسم الجامعة

 

 عضو مجلس جامعة  نائب عميد 

 مدير  رئيس قسم 

 رئيس شعبة  إداري 

 سكرتير 

  -5 طبيعة العمل في الجامعة

  

  سنوات5أقل من   وات سن10 أقل من-  سنوات5 من 

  سنة15اقل من -  سنوات 10من    سنة20 –  سنة15 

 فأكثر سنة 21 

  -6  دمةسنوات الخ
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  محاور الدراسة: ثانيا 
 وجهة نظرك من اإلجابة المناسبة في الخانة التي تقابل (X)يرجى وضع إشارة 

  الرقم
  

  الفقرة
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  القرار دعم نظم: المحور األول

  القرار دعم نظم  اإلدارة العليا الستخدامدعم: أوال

            .القرار دعم نظم وجود ا<دارة العليا عمتد  -1

            .راراتھااتخاذ ق  فيالقرار دعم نظم على ا<دارة العلياتعتمد   -2

            .القرار دعم نظم استخدام على العاملين ا<دارة العليا تشجع  -3

            القرار دعم نظم 4ستخدام ال¬زمة والبرامج ا�جھزة ا<دارة العليا توفر  -4

 التنظيمي التطوير عملية من جزءك القرار دعم نظمب ا<دارة العليا تھتم  -5
  .الشامل

          

            .التي تعيق أداء نظم دعم القرار بتشخيص المشاكل رة العلياا<دا تھتم  -6

 نظم  تطويرالتغلب على المعيقات التي تعترض على العليا ا<دارة تعمل  -7
  .دعم القرار

          

            .لتنفيذ عملية نظم دعم القرار الكادر ال¬زم بتوفير ا<دارة العليا تقوم  -8

 القرار دعم نظم خدامالست اإلمكانات المتاحة: ثانيا

 القرار دعم نظم الستخدام ادية المتاحة اإلمكانات الم:أ

           .في الجامعةإداري  لكل حاسوب زاجھيوجد   -1

           .العمل 4حتياجات مناسبة بيانات إدخال وسائل  الجامعةوفرت  -2

            .العمل متطلبات مع )مثل الطابعات (ا<خراج وسائل تتناسب  -3

 احتياجات مع  تتناسب حديثة و في الجامعةالموجودة  الحاسوبةشبك  -4
 .العمل

          

 شبكة أو في ا�جھزة في حدوث أعطال عند ًسريعا الصيانة تتم  -5
  . في الجامعةالحاسوب

          

 القرار دعم نظم الستخدام بشرية المتاحة اإلمكانات ال:ب

            .عن نظم دعم القرار  مسئولفني  قسميوجد  -6
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  الرقم

  

  الفقرة
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 في الكفاءة من عالية درجة متخصصون على أفراد فني القسم باليعمل  -7
  .المعلومات تكنولوجيا

     

 العاملين تواجه التي المشاكل وا4ستفسارات المختص الفني القسم يعالج  -8
  .البرامج والشبكة استخدام في

     

 بصورة والبرامج النظام عن المسئول الفني القسم مع ا4تصال يتم  -9
 .مباشرة

     

 ھذه من العاملين احتياجات المختص الفني القسم في العاملون يتفھم  -10
 .البرامج النظم

     

  القرار دعم نظم الستخدام فنية المتاحة اإلمكانات ال:ج

       . في الجامعةيوجد برامج متخصصة لنظم دعم القرار  -11

       .البرامج المستخدمة  بالجامعة تساعد الموظفين في عملية اتخاذ القرار  -12

       .العمل متطلبات مع تتناسبو  التعلم وسھلة حديثة المستخدمة البرامج  -13

            .ا�داء تقدم في ساعد مما يالمستخدمين قبل من البرامج فاعلية تقييم يتم  -14

           .استخدامھا يتم التي ا�جھزة مع المستخدمة البرامج فقتتوا  -15

تتميز البرامج المستخدمة بالقدرة على التبادل المرن للمعلومات بين   -16
  .مستخدمي النظام

          

تتميز البرامج المستخدمة بتمكين أكثر من مستفيد با4تصال معا في   -17
  .وقت واحد

          

  القرار دعم نظم الستخدام تاحةتنظيمية الم اإلمكانات ال:ء

 مع المستخدمة  القرارنظم دعم من المتاحة المعلومات تتناسب  -18
  .احتياجات العمل

          

            .القرار دعم نظم استخدام حول العاملين واقتراحات بآراء ا<دارة تھتم  -19

            .القرار دعم نظم باستخدام المتعلقة التدريبية برامجال ا<دارة توفر  -20

           .بسھولة المعلومات بتدفق التنظيمي الھيكل يسمح  -21

           .ئرالدوا بين ا<دارية القرارات ا4تصا4ت دعم نظم استخدام يسھل  -22

 نوع نظم دعم القرار المستخدمة: ثالثا

      .متكررة عمليات انجاز على المستخدمة تعمل البرامج  -1
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  الرقم

  

  الفقرة
موافق 
  بشدة

  محايد  افقمو
غير 
  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

       .المعلومات بسرعة لھا القدرة على استرجاع المستخدمة البرامج  -2

       . خاصة تقارير إعداد المستخدمة لھا القدرة على  البرامج  -3

       .العمل جوانب تغطى دورية تقارير المستخدمة تقدم البرامج  -4

        .الحداثةالمستخدمة ببرامج ال تتسم  -5

  إعادة الهندسة: المحور الثاني

            .والتطوير التقدم يضمن مما الھندسة إعادة  مفھومالقيادة تعي  -1

            .تمارس القيادة مبدأ التفويض في اتخاذ القرارات  -2

 والفرص والتھديدات الضعف القوة ونقاط نقاط تحليل يتم العمل على  -3
  .ةالتي تواجه الجامع

          

            .ومكتوبة  واضحةة للجامعا<ستراتيجية الخطة  -4

           . ومفھومة  واضحةةالجامعفي دارية الموجودة ا< السياسات  -5

 الموظفين لدى الثقة  تولدةالجامعفي الموجودة  ا<دارية السياسات  -6
 .والحيرة الشك حا4ت من وتخفف

          

 صنع عملية توجيه على تعمل ةالجامع في ا<دارية الموجودة السياسات  -7
 .ا�داء تطوير نحو القرارات واتخاذ

          

           .ةالجامعفي  العاملين وتنمية لتطوير ةمستمر خطة توجد  -8

            .ا�ھداف تحقيق على يساعد ةللجامع التنظيمي الھيكل  -9

           .ا<داري ا4تصال سرعة يساعد على ةللجامع التنظيمي الھيكل  -10

           .المحيطة البيئة في م مواكبة التطورات التكنولوجيةيت  -11

 بين والخارجية الداخلية اتصا4تھا في ا<نترنت شبكة الجامعة تستخدم  -12
 .فيھا العاملين

          

القدرة على تنسيق العمليات في  المعلومات من تكنولوجيا زاد استخدام  -13
  .الكليات وا<دارات وا�قسام المختلفة

          

أجھزة  استخدام خ¬ل من موقع أي من المعلومات إدارة للعاملين يمكن  -14
 .الحاسوب

          

 مما تناولھا وسھولة بوفرتھا الجامعة في والبيانات المعلومات تتميز  -15
 .ودقة بسرعة أداء ا�عمال إلى يؤدي
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  الرقم
  

  الفقرة
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة

 إعادة على الجامعة أدى إلى القدرة المعلومات في استخدام تكنولوجيا  -16
 .ا<دارية عملياتھا تصميم

     

       .وا4ختصاصاتلمھام ا توضح بھا المعمول واللوائح القوانين  -17
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  قائمة محكمي االستبانة):  2(ملحق رقم 
  

  فيالمسمى الوظي  اسم المحكم  .م

  . غزة–مدير الجودة اإلدارية بالجامعة اإلسالمية   إياد الدجني. أ  -1
  . غزة- جامعة األزهرعميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ب  إيهاب زقوت. د  -2
  . غزة-القدس المفتوحة جامعة  بعضو الهيئة التدريسية  جالل شبات. د  -3
   غزة- العليا والبحث العلمي بجامعة األزهر عميد الدراسات   جهاد محمد أبو طويلة. د.أ  -4

  خليل حجاج. د  -5
-جامعة األزهرية االقتصاد والعلوم اإلدارية بكل - قسم إدارة األعمالرئيس 

  .غزة
  .تجارة في الجامعة اإلسالمية بغزةبكلية ال الهيئة التدريسية عضو  سسامي أبو الرو. د  -6
  . غزة-الجامعة اإلسالمية ي كلية التجارة بأستاذ اإلحصاء المشارك ف  سمير صافي. د  -7
  . غزة- في الجامعة اإلسالمية  رئيس وحدة الجودة   أبو دقةإبراهيم سناء . د  -8

   الهبيلعبد اهللا. د  -9
 - جامعة األزهر ببكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية رئيس قسم اإلحصاء 

  .غزة

  علي عوض. د  -10
عضو الهيئة التدريسية ا المعلومات ونائب عميد كلية الهندسة وتكنولوجي

  . غزة- جامعة األزهربكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ب
  .الجامعة اإلسالمية بغزة بعضو الهيئة التدريسيةعميد كلية التجارة و  ماجد الفرا. د.أ  -11
  . غزة-القدس المفتوحة جامعة  بعضو الهيئة التدريسية  محمد أبو الجبين. د  -12
  . غزة- جامعة األزهر  باالقتصاد والعلوم اإلداريةعميد كلية    مروان األغا.د  -13

  مصطفي حسن أبو نصر. د  -14
بكلية الهندسة وتكنولوجيا عضو الهيئة التدريسية رئيس قسم الهندسة و

  .غزة- جامعة األزهرالمعلومات ب

  مؤمن الحنجوري. د  -15
جامعة دريسية ب الهيئة التعضوواالقتصاد والعلوم اإلدارية نائب عميد كلية 

  . غزة-األزهر 

  نهاية التلباني. د  -16
 - جامعة األزهر بعضو الهيئة التدريسية بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  .غزة

  وائل ثابت. د  -17
 مدير التعليمو عضو الهيئة التدريسية بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  .غزة - جامعة األزهر المستمر ب
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  المسمى الوظيفي  م المحكماس  .م

  .غزةبعضو الهيئة التدريسية بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية    وسيم الهبيل. د  -18

 - جامعة األزهر بعضو الهيئة التدريسية بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  وفيق األغا. د  -19
  .غزة

ئة التدريسية بكلية التجارة في الهي عضو وقسم إدارة األعمالنائب رئيس   ياسر الشرفا. د  -20
  .غزة بالجامعة اإلسالمية

  .استشاري تطوير تنظيمي بالجودة اإلدارية في الجامعة اإلسالمية  يوسف أحمد الشنتف. أ  -21

  يوسف بحر. د  -22
الجامعة ب بكلية التجارة ومشرف الدراسات العلياعضو الهيئة التدريسية 

  . غزة–اإلسالمية 
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 ة األزهرموجهة لجامعكتاب تسهيل مهمة  ):3(ملحق رقم 
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 ة اإلسالميةجامعلموجهة لكتاب تسهيل مهمة  ):4(ملحق رقم 
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  ة األقصىموجهة لجامعكتاب تسهيل مهمة  ):5(ملحق رقم 

  


