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 الدراسة ملخص

إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات  الدراسة ىذه ىدفت
اإلقميمي مف  غزة اإلدارية في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بككالة الغكث الدكلية بمكتب

. خالؿ دراسة الجكانب اإليجابية كالسمبية لنظاـ اإلدارة اإللكتركنية الخاص بالمشركع

كالمنيج اإلستنتاجي اعتمادان عمى المصادر الثانكية استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي 
مسح )ق مقابؿ 25 إجراء مف خالؿ األكلية  المصادر مف البيانات جمع تـ قد ك.(المقابمة)كاألكلية 

استخداـ المنيج عامميف، إضافة الى أك مدراء أك  مشرفيف  لو صمة بالمشركع سكاء مفكؿ مع (كمي
قاعدة البيانات الخاصة بنظاـ اإلدارة اإللكتركنية ييا مف الحصكؿ عؿالتطبيقي لتحميؿ البيانات التي تـ 

فترة كالتي تحتكم عمى بيانات خاصة مفصمة عف مراحؿ كخطكات العمؿ بالمشركع ؿ (مكضكع الدراسة)
 .ثالث سنكات سابقة

: مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة ك
 اتخاذ القرار في المشركععممية ف نظاـ اإلدارة اإللكتركنية يزيد مف كفاءة إ . 

 لكتركنية دقيؽ ك اف تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية في المشركع يؤدم إلى خمؽ نظاـ رقابة إ
 .  حجـ اإلنتاج كأيضا تحسف في جكدة اإلنتاجفيمحكـ مما يؤدم بدكره الى زيادة 

  إف تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية يؤدم إلى تقميص المصاريؼ اإلدارية ك أيضا الى إنخفاض
 .في مصاريؼ المكارد البشرية إذا تـ تكظيفو بالشكؿ السميـ

 العدالة في تكزيع العمؿ كتقييـ ف تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية في المشركع يؤدم إلى إ
 . الرضا الكظيفيمما يؤدم بدكره الى المكظؼ 

 :أىميا التكصيات مف بعدد الدراسة خرجت قد ك
  في الخمس مناطؽ التي تتكاجد فييا ككالة الغكث تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية الحالي

 كاحدة بحيث تتمكف اإلدارة العميا كالعامميف مف االستفادة مف  مركزيةكربطيا ضمف شبكة
.  الخبرات المختمفة لجميع المناطؽ
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  االستعانة بخبراء متخصصيف لتقديـ االستشارات الالزمة لتطكير نظاـ اإلدارة اإللكتركنية
. الحالي

 ك إجراءات ك معايير كاضحة لعممية اتخاذ القرار في المشركع مع مشاركة جميع اتكضع آلي 
.  تككف كاضحة ك تتسـ بالشفافيةبحيثالعامميف في كضع اآللية المناسبة 

  تطكير نظاـ اإلدارة اإللكتركنية بحيث يتيح إمكانية الرقابة عف بعد لممدراء كالمشرفيف كقادة
. الفرؽ

 االستعانة بتقنيات النظـ الخبيرة في تطكير النظاـ كزيادة كفاءتو .
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Abstract 

The study aims at examining the impact of implementing the Electronic 

Managerial System (EMS), on the efficiency of administrative processes in 

Palestine Refugees Records Project (PRRP) at UNRWA, Gaza Field, through 

studying the merits and demerits of the current EMS of the subject project. 

The researcher used the descriptive analytical approach and deductive 

approach to analyze the primary (interview) and secondary data. Primary data 

was collected through direct 25 interviews with supervisors, managers and 

employees. In addition, the applied approach was used to examine the data 

collected though the main EMS database which includes private and 

comprehensive data about the project processes during the project three-year 

life cycle.     

The research has reached many valuable and important findings the most 

important of which are the followings: 

 Adopting EMS increases the efficiency of the decision making process. 

 Implementing EMS in the project leads to supporting and enhancing 

accurate Electronic Controlling System which consequently leads to an 

increase in productivity level in terms of quantity and quality. 

 Adopting sound EMS leads to decreasing running expenses and cost 

associated with human resource. 

 Adopting sound EMS leads to  workload balancing which consequently 

leads to an employee satisfaction. 

Based on the aforementioned findings the researcher recommends the 

following: 

 Implementing the current EMS at UNRWA five areas of operation and 

connecting them to one centralized database to allow top management and 

employees benefit from the experience of employees in other fields. 

 Setting mechanism, procedure and standards to decision making process in 

the project and involving employees in the in specifying the transparent 

and clear mechanism. 

 Developing the EMS to remotely allow managers, supervisors and team 

leaders to control the project. 

 Using expert systems techniques to develop the system and increase 

efficiency. 
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هللا  ٍج١ً فٟ اٌشٙلاء     ع١ّؼبًال  ِٕب األووَ ئٌٝ

 ئؽَبٔبًال  ٚ ئعالاًال   هٚػ علٞ اٌغبٌٟ    ئٌٝ

ُٞي  ئٌٝ  اؽزواِبًال  ٚ اػزياىاًال       اٌؼي٠ي٠ٓ ٚاٌل

ٚفبء  ٚ ِٛكحًال       اٌغب١ٌخ ىٚعزٟ ئٌٝ
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 وتقدير شكر

 كعمى محمد نبينا.. المرسميف  األنبياء ك أشرؼ عمى السالـ ك ك الصالة ..العالميف  رب هلل الحمد

 ... بعد أما ،،أجمعيف، كصحبو آلو

 بالشكر أحؽ كجؿ عز الدراسة فيك ىذه بإتماـ تكفيقو عمى كأخران  أكالن  القدير العمي اهلل أشكر فإنني

  .بيما كأكلى كالثناء

 بأىؿ الفضؿ مني ك اعترافان  اهلل، يشكر ال الناس يشكر ال اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف رسكؿ قاؿ

 أفادني عممان أك لي أسدل مف لكؿ الكفاء كجميؿ العاطر كالثناء بالشكر أتقدـ ، الكثير عممكني الذيف

 . كنصحان  تكجييان  أك رأيان  لي قدـ أك بتجربة

فمقد  الدراسة ىذه عمى المشرؼ ، المدىكف إبراىيـ محمد / الفاضؿ الدكتكر الشكر بيذا أخص

 القيمة، كأحاطني بمالحظاتو كصبره كقتو مف منحني كالذم ، كالمعيف كالناصح المعمـ نعـ كجدتو

ا لمدكتكر مكصكؿ كالشكر صافي الذم كاف نعـ العكف كالمرجع في القضايا  سمير الفاضؿ أيضن

 . اإلسالمية الجامعة في األفاضؿ األساتذة بقية عمى كُأثني اإلحصائية،

الفاضؿ كالدكتكر ، ماجد الفرا / الفاضؿ الدكتكر المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر كأتقدـ

 .الدراسة ىذه مناقشة لقبكليما  أيمف ابكسمرة/ 

 العذر الشيطاف، كألتمس كمف فمني تقصير أك خطأ مف كاف كما اهلل فمف تكفيؽ مف كاف كما ىذا

 كرعايتكـ تقديركـ ىذا يناؿ جيدم أف اهلل أسأؿ ك ،المتكاضع لجيدم نظران  كزالت مف فييا يقع قد لما

. المجاؿ ىذا في العممي لمبحث لمسيرة  إضافة يككف كأف

 الباحث
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 تمهيد .1.1
مكضكع  )يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ مقدمة مختصرة تتناكؿ جكانب اإلدارة اإللكتركنية 

إضافة إلى نظـ المعمكمات اإلدارية ك دكرىا في المنشآت الحديثة كأداة لدعـ النشاطات  (الدراسة
اإلدارية، كمف ثـ يتناكؿ منيجية البحث المستخدمة خالؿ ىذه الدراسة كذلؾ عف طريؽ تحديد مشكمة 

كأخيرا تعريؼ مصادر البيانات ك . الدراسة كمتغيرات الدراسة كمف ثـ إبراز دكر ك أىمية ىذه الدراسة
 .   مجتمع كعينة ك حدكد الدراسة

كلعؿ التطكر المتسارع في نظـ المعمكمات اإلدارية جعؿ مف مفيكـ البيانات كالمعمكمات جزءن 
 االتجاهأساسيا مف مكارد المنشأة خاصة في ظؿ الظركؼ المتغيرة التي تكاجييا المنشأة ضمف 

المتسارع نحك عالمية األسكاؽ كتحرير التجارة كتراجع الحدكد اإلقميمية لمدكؿ المختمفة باإلضافة إلى 
 نظـ المعمكمات كاحدة اتكنكلكجيكلذلؾ فإف . البيئة الداخمية لممنشأة كالتطكر كالتعقيد المصاحب ليا

مف أىـ األدكات المستخدمة في المنشأة لدعـ النشاطات اإلدارية سكاءن مف ِقَبؿ المديريف أك 
. (2007, النجار)المكظفيف

ك يمكف أف يساعد نظاـ اإلدارة اإللكتركنية عمى إعطاء المكارد البشرية دكر استراتيجي اكبر 
عف طريؽ تقميؿ الكقت المطمكب لإلدارة، كمف ثـ، تكفير كقت أكبر لمعامميف فيو لمقياـ بأدكار أكثر 

فعالية، ككذلؾ مف خالؿ تكفير المعمكمات المطمكبة لدعـ اتخاذ القرارات اإلستراتيجية 
 (.2006ىكبكنز،)

المتمثؿ في تحمؿ المكظفيف مسئكلية إدارة معمكماتيـ الشخصية -كيعد أسمكب اإلدارة الذاتية
 (.2006ىكبكنز،)كاحدا مف أىـ مميزات نظاـ اإلدارة االلكتركنية -بأنفسيـ كتنظيميا

كأحد التطبيقات عمى دكر نظـ المعمكمات اإلدارية في دعـ العمميات اإلدارية نظاـ اإلدارة 
اإللكتركنية في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف  ك ىك عبارة عف برنػامج حاسكب صػمـ 

كالبرنامج متصؿ بقاعدة . في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بغزة ك التابع لألكنركا
المستخدـ في عممية المسح اإللكتركني كذلؾ بيدؼ  (KOFAX)البيانات المركزية لنظاـ ككفاكس 

إحصاء جميع نشاطات المسح اإللكتركني بمختمؼ مراحميا لكؿ مكظؼ عمى حدا كأيضا لكؿ مرحمة 
مف عمميات المسح اإللكتركني الرئيسية بغرض إصدار تقارير متنكعة كغنية بالمعمكمات بشكؿ 

كقد صمـ البرنامج كنظاـ . تفصيمي أك مختصر أك عمى شكؿ بيانات مكتكبة أك مخطط بياني
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معمكمات إدارم ييدؼ إلى دعـ دكر الرقابة خاصة الرقابة الذاتية إضافة إلى المساعدة في اإلشراؼ 
عمى العامميف في المشركع بشكؿ مستمر كترسيخ فكرة اإلدارة باألىداؼ التي تساىـ في زيادة 

 . (Besaiso, 2006)اإلنتاج

 نظاـ اإلدارة اإللكتركنية في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف زإفَّ أىـ ما يمي
ففي حالة اإلشراؼ التقميدم . السرعة الفائقة في إعطاء نتائج فكرية خصكصا في كشؼ االنحرافات

يكتشؼ المشرؼ االنحرافات بعد مدة مف كقكعيا قد تصؿ إلى أسبكع أك شير مف خالؿ التقارير 
 أك الشيرية، كفي أحسف األحكاؿ كىي نادرة بعد يكـ في حالة استخداـ التقارير اليكمية ةاألسبكعي

إفَّ اكتشاؼ االنحرافات بالسرعة كالدقة العالية التي يتمتع نظاـ . كيعتمد ذلؾ عمى دقة ىذه التقارير
اإلدارة اإللكتركنية ميـ جدان كخاصة في خط اإلنتاج التي تعتمد  كما ىي الحاؿ في مشركع المسح 

 لسجالت الالجئيف الفمسطينييف مما يدعـ في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بسرعة لتجنب ماإللكتركف
 . (Besaiso, 2006) عػرقمة العمؿ

 

مشكمة الدراسة  .1.2
 العمؿ يرجع إلى ضعؼ  مما الشؾ فيو أف القصكر في أداء المكظؼ كاالستثمار األمثؿ لكقت

دكر الرقابة، حيث تشير الدراسات الحديثة في الكاليات المتحدة األمريكية أفه المكظؼ ييدر عمى 
كمف . (Oppermann, 2007)مف كقت العمؿ في أمكر جانبية ليس ليا عالقة بالعمؿ % 20األقؿ 

 .المتكقع أف تككف ىذه النسبة أعمى بكثير في العالـ العربي

كمف خالؿ التجربة في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بككالة الغكث الدكلية فإف 
المشكمة تكمف في كيفية االستفادة مف ساعات العمؿ كتقميؿ الكقت الميدكر مف خالؿ تفعيؿ كتطكير 

أثر تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية في نظاـ إدارة إلكتركنية ، كلذلؾ فإف ىذه الدراسة تبحث عف 
 عمى كفاءة العمميات اإلدارية كذلؾ مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بككالة الغكث الدكلية

مف خالؿ دراسة الجكانب اإليجابية كالسمبية لنظاـ اإلدارة اإللكتركنية الخاص بالمشركع كالذم سبؽ 
 .التعريؼ عنو في المقدمة

 

مسممات الدراسة  .1.3
 أّف جميع العامميف بالمشركع متعمميف ك حاصميف عمى شيادة دبمكـ عمى األقؿ. 
 ىناؾ شبكة بيانات تربط جميع أجيزة الحاسكب كيمكف إداراتيا كالتحكـ فييا. 
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 1أّف جميع العامميف بالمشركع عمى دراية كاممة بالحاسكب كيجيدكف استخدامو. 
  تتكفر بيانات عف أداء العامميف بشكؿ يكمي ك عمى مدار الساعة كلمدة ثالث سنكات

.  يمكف استخداميا في تحميؿ البيانات

                                                

حيثأهنمإجتازواإمتحناتمهاراتاحلاسوبعندالتوظيف 1
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 متغيرات الدراسة  .1.4

 
 

فؼبنُت 

مستىي  انشلببت

ا ـسضـال

 انىظُفٍ

مستىي 

 خىدة

 انؼمم

نطبق 

دائشة 

 اإلششاف

 مستىي

انمصبسَف 

 اإلداسَت

 حـدم 

 اإلنتبج

تطبُك اإلداسة 

 اإلنكتشونُت

آنُت إتخبر 

 انمشاس

 متغيرات الدراسة 1شكل  
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 الدراسةفرضيات  .1.5
مشركع مسح سجالت الالجئيف  فية ؤثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنيم"  : الفرضية األكلى

 عمى كفاءة %5الفمسطينييف بككالة الغكث الدكلية تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
 :يتفرع منيا الفرضيات التالية ك  " اإلدارية العمميات

i. مشركع مسح سجالت الالجئيف  في  تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنيةيؤثر
عمى آلية % 5 تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية فالفمسطينيي

 . القراراتخاذ
ii. مشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

عمى فعالية % 5 تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية فالفمسطينيي
 .الرقابة

iii. مشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر
عمى حجـ  %5 تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية فالفمسطينيي

 .يةاإلنتاج
iv. مشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

عمى مستكل % 5 تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية فالفمسطينيي
  .الرضا الكظيفي

v. مشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر
عمى مستكل % 5 تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية فالفمسطينيي

 .المصاريؼ اإلدارية
vi. مشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

عمى نطاؽ % 5 تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية فالفمسطينيي
 .دائرة اإلشراؼ

vii. مشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر
عمى مستكل % 5 تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية فالفمسطينيي

 .العمؿجكدة 
 إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أثر تطبيؽ  داللة ذات تكجد فركؽ: الفرضية الثانية

- العمر - الجنس )اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لممتغيرات الشخصية 
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مستكل – الخبرة  عدد سنكات- مجاؿ الكظيفة الحالية –  الدرجة الكظيفية -  التعميمي  المستكل
 .(مستكل المعرفة باإلدارة اإللكتركنية–  الحاسب اآللي استخداـإجادة 

 

 الدراسةأهمية  .1.6
: تتبمكر أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أربعة محاكر كىي

 :أىمية الدراسة بالنسبة لمباحث

إضافةن إلى أف ىذه الدراسة طريؽ الباحث في نيؿ درجة الماجستير، فإنيا تساعده عمى إدراؾ 
دكر اإلدارة اإللكتركنية في مجاؿ عممو كىك مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بككالة الغكث 
الدكلية كالطرؽ المثمى الستثمار اإلدارة اإللكتركنية لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج كبفاعمية عالية كذلؾ 

 .مف خالؿ النتائج كالتكصيات المقترحة ليذه الدراسة

 :أىمية الدراسة بالنسبة لككالة الغكث الدكلية

تشكؿ ىذه الدراسة مثاالن حيا لككالة الغكث الدكلية لدكر اإلدارة اإللكتركنية في دعـ العمميات 
اإلدارية كخاصة مجاؿ اإلشراؼ االلكتركني كالرقابة اإللكتركنية كذلؾ مف خالؿ دراسة سمبياتيا 

كايجابياتيا في مشركع مسح سجالت الالجئيف بككالة الغكث بطريقة عممية كالكقكؼ عمى األساليب 
 .كالطرؽ المثمى في تفعيؿ اإلدارة اإللكتركنية كنقؿ ىذه التجربة إلى أقساـ أخرل

 :أىمية الدراسة بالنسبة لمجامعة اإلسالمية

البحث العممي ىك أساس كعصب العمؿ األكاديمي في المؤسسات التعميمية، كمف منطمؽ 
اىتماـ الجامعة اإلسالمية بالبحث العممي ككعييا لدكره في دعـ المجتمع فإف ىذه الدراسة مف 

الدراسات الجديدة التي ستضاؼ إلى مسيرة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية المشرفة كتككف حجرا 
في صرحيا الشامخ، إضافة إلى أنيا تفتح آفاؽ جديدة لمدراسات المستقبمية بالجامعة مف خالؿ ككنيا 

. أحد المراجع القميمة في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية

 :أىمية الدراسة بالنسبة لممجتمع

نما أيضان  عمى  البحث العممي ىك الطريؽ األمثؿ لمتقدـ ليس فقط عمى الصعيد األكاديمي كاإ
الصعيد االجتماعي كالتربكم كالسياسي في أم بمد، كتيدؼ الجامعة اإلسالمية مف خالؿ البحث 

المختمفة التي تيمة ك العمؿ عمى تكجيو  العممي إلى المساىمة في تكعية المجتمع الفمسطيني بالقضايا



 اٌفصً األٚي اٌّملِخ ٚ ِٕٙغ١خ اٌجؾش
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ربطو بالكاقع المعاش ك الدعكة لألخذ بنتائج البحكث العممية مف قبؿ  البحث العممي لخدمة المجتمع ك
 .القرار صناع

كتنبع أىمية ىذه الدراسة لممجتمع في أنيا تناقش مكضكعا جديدا مف الممكف أف يساىـ في 
تنمية المجتمع كتطكيره مف خالؿ مثاؿ حي تـ تطبيقو في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطيني 

في ككالة الغكث الدكلية، كمف الممكف االستفادة مف ىذه التجربة في مؤسسات أخرل في المجتمع مما 
يساىـ في تنمية ىذه المؤسسات كذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دكر نظـ المعمكمات اإلدارية كاستثمارىا عمى 
الكجو األمثؿ، حيث أف ىذه الدراسة مف الممكف أف تساىـ في تحقيؽ العالقة الجيدة كالفيـ المتبادؿ 

.  االلكتركنية في المنظمةاإلدارةبيف اإلدارة كالعامميف مف خالؿ نظاـ 
 

 الدراسةأهداف  .1.7
  إبراز الدكر الذم لعبو تطبيؽ نظـ المعمكمات اإلدارية متمثال في نظاـ اإلدارة اإللكتركنية في

 :مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بككالة الغكث الدكلية في
i.  المكظؼ في المشركععمؿ حجـ . 
ii. دعـ العمميات اإلدارية اليكمية في المشركع. 
iii. مدل فعالية الرقابة االلكتركنية المستخدمة في المشركع. 
iv.  القراراتخاذ اإللكتركنية في كفاءة آلية اإلدارةأثر . 

  نظـ المعمكمات اإلدارية تقديـ مجمكعة مف االقتراحات كالتكصيات التي قد تساىـ في رفع كفاءة
 الفمسطينييف أك أية مؤسسة أخرل مف الممكف أف تستفيد مف فمشركع مسح سجالت الالجئيفي 

 .ىذه االقتراحات كالتكصيات
 

حدود الدراسة  .1.8
 تشمؿ ىذه الدراسة مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف في قطاع غزة : الحدكد المكانية

 .فقط
- مايك  كحتى 2005- تغطي ىذه الدراسة مدة عمؿ المشركع منذ نكفمبر:نيةا الحدكد الـز

2008 .
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 ممخص الفصل األول .1.9
قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بتقديـ مكضكع الدراسة بصكرة مختصرة مف خالؿ مقدمة بسيطة 

تتناكؿ نظـ المعمكمات اإلدارية بصفة عامة كمكضكع اإلدارة اإللكتركنية بصفة خاصة، كفي الفصؿ 
القادـ سكؼ نتناكؿ ىذيف المجاليف مف الجانب النظرم بتفصيؿ أكثر مع التركيز بكجو خاص عمى 
. جكانب اإلدارة اإللكتركنية مثؿ مفيكميا، أىميتيا، عناصرىا ك األسباب التي تدعك إلى التحكؿ إلييا

 
 



 

 
  
 
 

 

 

 اإلداسة انتكبمم بُن: انفصم انثبنٍ .2

 و نظم انمؼهىمبث اإلنكتشونُت
 اإلداسَت

  

 و اإلنكتشونُت اإلداسة انتكبمم بُن: انفصم انثبنٍ

 نظم انمؼهىمبث اإلداسَت



 اٌضبٟٔاٌفصً   ٚ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ اإلٌىزو١ٔٚخ اإلكاهحاٌزىبًِ ث١ٓ 
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 مقدمة .2.1
يسمط الفصؿ الثاني الضكء عمى الجانب النظرم الذم لو عالقة بمكضكع الدراسة مف 

خالؿ التركيز عمى مكضكع نظـ المعمكمات اإلدارية كمف ثـ تكضيح مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية كأحد 
التطبيقات اليامة عمى نظـ المعمكمات اإلدارية إضافة إلى تناكؿ مكاضيع حديثة ك متطكرة في مجاؿ 
نظـ المعمكمات كالتي مف الممكف أف تككف ليا أثر فعاؿ عمى مشركع مسح سجالت الالجئيف بككالة 

في حالة تكظيفيا بالشكؿ الصحيح مثؿ الرقابة اإللكتركنية كالنظـ - مكضكع الدراسة - الغكث 
 .الخبيرة

لعؿ التطكر المتسارع في نظـ المعمكمات اإلدارية جعؿ مف مفيكـ البيانات كالمعمكمات جزءن 
 االتجاهأساسيا مف مكارد المنشأة خاصة في ظؿ الظركؼ المتغيرة التي تكاجييا المنشأة ضمف 

 األسكاؽ كتحرير التجارة كتراجع الحدكد اإلقميمية لمدكؿ المختمفة باإلضافة إلى عالميةالمتسارع نحك 
 نظـ اتكنكلكجيكلذلؾ فإف . (2007, النجار)البيئة الداخمية لممنشأة كالتطكر كالتعقيد المصاحب ليا

المعمكمات كاحدة مف أىـ األدكات المستخدمة في المنشأة لدعـ النشاطات اإلدارية سكاءن مف ِقَبؿ 
. المديريف أك المكظفيف

 الذم األمر مكاكبة التطكرات عمى قدرتيا عمى األحياف غالبية في المنظمات نجاح يعتمد ك
 التي األزمات مف ظيكر الكثير عمييا يترتب التي السريعة البيئية التغيرات مع التكيؼ منيا يتطمب

 ما رصد عمى ة المنظمات قدر إف ك تطكرىا ك نمكىا معدالت تؤخر أك استمرارىا ك بقاءىا تيدد
 ىذه مع التكيؼ عمى التغيير يساعدىا ك بالتعقيد تتسـ ما غالبان  التي البيئة، في تغيرات مف يحصؿ
 (.2006القطب، ك الخشالي)  البيئة

 

 اإلداريةمفهوم نظم المعمومات  .2.2
يشير المفيكـ األساسي لمنظاـ بصفة عامة عمى أنو مجمكعة مف الكحدات مركبة مع بعضيا 

لتككيف شيء كمي كتعمؿ معا في انسجاـ، إف مصطمح نظاـ عند استخدامو مع عمميات منشآت 
األعماؿ يعرؼ عمى أنو مجمكعة مف العناصر أك األجزاء التي تتكامؿ بغرض مشترؾ لتحقيؽ ىدؼ 

 (.2005لطفي،)معيف
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كيعرؼ السالمي نظاـ المعمكمات عمى أنو مجمكعة العناصر المترابطة معان كالتي تعمؿ بشكؿ 
متكامؿ مع بعضيا البعض لغرض تييئة المعمكمات إلى اإلدارة لغرض إنجاز أعماليا بشكؿ دقيؽ، 
كذلؾ مف خالؿ نشاطات أساسية تمثؿ كظائؼ المعمكمات داخؿ المنظمة تبدأ مف المدخالت التي 

تمثؿ البيانات األكلية، كمف ثـ العمميات التي تقكـ بتحكيؿ البيانات األكلية إلى معمكمات ذات معنى 
كفائدة، ثـ المخرجات كيقصد بيا تكزيع المعمكمات الناتجة عف عمميات المعالجة عمى العامميف في 

المنظمة، كأخيران التغذية الراجعة كىي المعمكمات العائدة إلى العامميف ذكم العالقة في المنظمة كذلؾ 
 (. 2006 السالمي،) لمساعدتيـ عمى تقييـ كتصكيب العمميات ك المدخالت في النظاـ

األفراد ك  مف مجمكعة مف يتككف متكامؿ نظاـ بأنو" اإلدارم المعمكمات نظاـ األعرجي ك عرؼ
 تحتاجو مف ما بكؿ اإلدارة تزكيد بغرض كذلؾ ، لممعمكمات الفرعية ك األنظمة ك اإلجراءات األجيزة

 مف تخطيط اإلدارية الكظائؼ انجاز أجؿ ك مف لممنظمة الدقيقة األنشطة عف ك كافية دقيقة معمكمات
ك فاعمية  كفاءة  ذات ىيكمية بصكرة كغير ىيكمية شبو قرارات اتخاذ ك ك رقابة ك قيادة ك تنظيـ

 (. 2002 كآخركف، األعرجي)

إف األنظمة المعتمدة عمى الحاسكب تساعد المدراء في البناء كالتحميؿ كتسييؿ المكديالت 
كاألشكاؿ كالمخططات ككتابة التقارير ك إف المدراء يكتشفكف أف الحاسكب يمكف االعتماد عميو، فيك 
ال يشكك كال يتذمر كال يمؿ، كيقكـ مقاـ طاقـ كامؿ مف المكظفيف، كما أنو ال يخطئ كال يتأثر بتغير 

 (.2008السالمي،)الجك
 

 .أنواع نظم المعمومات .2.3
في  اليرمية المتسمسمة كتنظيماتيا المنظمات تخدـ التي اإلدارية المعمكمات نظـ تصنؼ كما
 المسمسمة إداريان، األربعة التنظيمية المستكيات مف مستكل كؿ تخدـ التي النظـ ىـ أساسييف، اتجاىيف

 أساس المستكيات عمى النظـ تصنيؼ كيمكف المستكيات ىذه مع تتعامؿ التي الشمكلية النظـ ثـ
 األعمى إلى المستكل كصعكدان  األدنى، المستكل مف ابتداء لو، الدعـ تقدـ التي األساسية التنظيمية

 :كالتالي كىي
 عمى شتمؿم، ك المنظمة لحركة ةماألساس القاعدة مثؿم ك الذم: اتيالعمل مستوى 

 .اتيامعمؿ إدارة
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 ك المعمكمات اناتمالب مجاالت في فمالعامؿ عمى شتمؿم ك الذم: المعرفي المستوى 
 .كالمعرفة

 الكسطى المنظمة إدارات عمى شتمؿم ك الذم: اإلداري المستوى .
 العمؿ إدارات أك ا،مالعؿ اإلدارات عمى شتمؿم ك الذم: جيياإلسترات المستوى 

 (2005 كآخركف، لجيمقند )المنظمة  في جيماالسترات
 

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية .2.4
باستخداـ  ذلؾ ك العمميات لمعمكمات كرقي غير تبادؿ ىي عبارة عف االلكتركنية اإلدارة

 في االلكتركنية الكسائؿ جميع لمبيانات أك مف الممكف تعريفيا عمى أنيا استخداـ االلكتركني التبادؿ
 االلكتركنية التحكيالت ك االلكتركني البريد استخداـ مثؿ المنظمة معامالت ك أعماؿ كؿ إنجاز

 أخر الكتركنية كسائؿ أية ك االلكتركنية النشرات ك الفاكس ك لممستندات التبادؿ االلكتركني ك لألمكاؿ
 عمى اإلمكانات القائمة اإلدارية العممية بأنيا اإللكتركنية اإلدارة أما نجـ فيعرؼ. ( 2007 عامر،)ل 

 الجكىرية كالقدرات عمى المكارد كالرقابة التكجيو ك التخطيط في األعماؿ كشبكات لإلنترنت المتميزة
 اإلدارة كعرؼ ياسيف. ( 2004 نجـ،)أىداؼ الشركة  تحقيؽ أجؿ مف حدكد بدكف كاآلخريف لمشركة

 اقتبسنا إذا ك الشبكات ك عبر الكتركنيان  تنفيذىا يتـ التي األنشطة ك األعماؿ بأنيا منظكمة االلكتركنية
 القكؿ بإمكاننا فإف اآلخريف مف خالؿ األعماؿ إنجاز كظيفة باعتبارىا ة ةلإلدار الكالسيكي التعريؼ

 ياسيف، )االلكتركنية  الكسائؿ ك باستخداـ النظـ األعماؿ إنجاز كظيفة ىي االلكتركنية اإلدارة أف
2005.) 

ك يرل الباحث مف كجية نظره أف اإلدارة اإللكتركنية ىي عبارة عف النظاـ اإلدارم المسئكؿ 
عف إدارة كتنسيؽ العالقة بيف الكادر البشرم ك الحاسكب ك قكاعد البيانات ك الشبكات  كاالنترنت 

 .بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات بمركنة ك بدقة ك سرعة عالية
 

 اإللكترونية والحكومة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية الفرق بين األعمال .2.5
 لتكنكلكجيا البني التحتية مف الكتركنية شبكية اإللكتركنية ىي عبارة عف تكليفة األعماؿ

 تبادؿ يتيح بما كغيرىا تقنيات الكيب ، اإلنترنت تكنكلكجيا ، البرمجية التطبيقات ، المعمكمات
ك فعاؿ  كفؤ بشكؿ األعماؿ ك تطبيؽ استراتيجيات ك صنع ك العمميات األنشطة ك تنفيذ المعمكمات
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 ذلؾ بأنيا تعرؼ ك تشمؿ األعماؿ اإللكتركنية التجارة االلكتركنية التي . (2002التكريتي، كالعالؼ، )
االنترنت  شبكة باستخداـ المعمكمات الخدمات ك ك المنتجات شراء ك بيع عممية يصؼ الذم النشاط

 ( . 2004 عكاد، ك سالـ)

 اإللكتركنية فتعرؼ عمى أنيا استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت ك المعمكمات لتحسيف أما الحككمة
اإللكتركنية  ك األعماؿ التجارة خدمات تسكيؽ الخدمات ك ىندسة إعادة ك تشمؿ ، الحككمة عمميات

أك كما . (2007 النجار، )إلي إلكتركنية  الكرقية الخدمات بحيث يتـ تحكيؿ مف خالؿ اإلنترنت
 ك اإلدارم بمعناىا القانكني الحككمة الحقيقية تستخدميا التي الكسائؿ مف كسيمة عرفيا السالمي بأنيا

 ك أجيزة اإلنترنت شبكة عبر منيا السمع لممستفيديف ك تسكيؽ ك الخدمات المعمكمات لتكصيؿ
 ( 2008 السالمي،)الحاسكب 

في ضكء التعريفات السابقة نستطيع أف نستنتج أف مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية ىك مفيكـ شامؿ 
يشمؿ اإلدارة اإللكتركنية لممؤسسات الحككمية ك يسمى في ىذه الحالة الحككمة االلكتركنية، أك اإلدارة 

االلكتركنية لممؤسسات غير الحككمية ك في ىذه الحالة ينقسـ إلى قسميف إما أعماؿ غير تجارية أك 
  .2تجارة الكتركنية كما ىك مكضح في الشكؿ 
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 اإللكترونية والحكومة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية األعمال بين الفرق:   2شكل  

 

 
 أسباب التحول إلى نظام اإلدارة اإللكترونية .2.6

 بعممية التحكؿ مف نظاـ اإلدارة التقميدم إلى نظاـ اإلدارة اإللكتركني ليس الجدير بالذكر أف
 في كقتا ك تستغرؽ ، رائدة خبرات ك تخصصات تتطمب ك تقنيات عممية أساليب تعتمد شاقة بؿ سيمة

 اإلمكانيات عمييا لمقائميف ك تكفر اإلدارية العميا بصبر القيادات تتيحو أف ينبغي ك التخطيط اإلعداد
 (. 2008 السالمي،)المشركعات  تمؾ في المقررة المكضعية المقكمات ك فؽ الالزمة كالمالية المادية

ك ىناؾ أسباب كثيرة تدفع المنظمات نحك التحكؿ إلى نظاـ اإلدارة االلكتركنية، ك مف أىـ ىذه 
 :األسباب

 األعماؿ تكمفة زيادة عمى أثرىا ك المعقدة العمميات ك اإلجراءات. 

اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ

اٌؾىِٛخ اإلٌىزو١ٔٚخ األػّبي اإلٌىزو١ٔٚخ

اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ األػّبي غ١و اٌزغبه٠خ

 النيؿ مجمكعة ، اإللكتركنية الحككمة ، محمكد بكر أبك ، اليكش :المصدر

 2006 ، مصر القاىرة، ، األكلى . الطبعة، العربية
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 التطبيؽ في تكازف عدـ إحداث شأنيا مف التي الفكرية التكجييات ك القرارات. 
 المؤسسة مستكل عمى البيانات تكحيد عف العجز. 
 األداء قياس معدالت عمى الكقكؼ صعكبة. 
 المؤسسة في لمعامميف المتداكلة البيانات تكفير صعكبة. 
 األعماؿ تقنيات ك أساليب في السريع التطكر. 
 المعمكمات عمى االعتماد ك التكنكلكجي التطكر استخداـ تكظيؼ. 
 كؿ داخؿ لمتميز آليات كجكد ضركرة ك المؤسسات بيف المنافسة ازدياد 

 .تسعى لمتنافس مؤسسة
 العمؿ نطاؽ اتساع عمى العامميف بيف المستمر االتصاؿ تحقيؽ حتمية.  

ك يرل الباحث أف التقدـ ك التطكر المتسارع في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ك الذم  يكفر دقة 
ك سرعة عالية في الحصكؿ عمى المعمكمات إضافة إلى المركنة ك تقميص التكاليؼ كؿ ىذه الميزات 

 . التنافسية تدفع باتجاه التحكؿ نحك أنظمة اإلدارة اإللكتركنية
 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية .2.7
 ك المعمكمات تقنية مف عمى االستفادة اإلدارات قدرات زيادة إلى االلكتركنية اإلدارة تيدؼ
 سكؼ التنمية بيدؼ المعمكمات مف تقنية االلكتركنية اإلدارة بمفيكـ فاألخذ . التنمية بيدؼ االتصاالت

 (.2007 عامر،)ك اإلنتاجية الفاعمية ك الكفاءة زيادة إلى بالضركرة يؤدم

ك يرل الباحث أف مف أىـ أىداؼ اإلدارة االلكتركنية تقديـ المنتج أك الخدمة بجكدة عالية ك في 
 .الكقت المناسب ك بأفضؿ سعر مف خالؿ تخفيض التكاليؼ

 

 أهمية اإلدارة اإللكترونية .2.8
 اليائؿ في ك الكمي النكعي التطكر مكاكبة عمى قدرتيا في اإللكتركنية اإلدارة أىمية تتجمى

 الكاحد القرف عالـ لتحديات استجابة قكية تمثؿ ك ىي. المعمكمات ك نظـ تقنيات تطبيؽ مجاؿ
اإلنترنت  ك ثكرة ك المعرفة المعمكمات اقتصاديات ، الرقمي الفضاء ، العكلمة تشمؿ التي كالعشريف

 ( 2005 ياسيف،)
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فكائد  كجكد بسبب بؿ فراغ مف يأتي لـ اإلدارية المعمكمات بتقنيات المتزايد العالـ اىتماـ إف
 ىذه الفكائد أىـ ك مف مؤسساتيا في اإللكتركنية اإلدارة تطبيؽ في تتسابؽ الدكؿ بدأت ك لذلؾ كبيرة،
 (: 2008 السالمي،)ىي 

 التي  الخدمات مستكل عمى ايجابيا ينعكس ك ىذا المؤسسات داخؿ اإلجراءات تبسيط
 . جكدة أكثر المقدمة الخدمات تككف كما ، المكاطنيف إلى تقدـ

 المختمفة اإلدارية المعامالت انجاز تنفيذ كقت اختصار . 
 المؤسسة داخؿ المختمفة العمميات في كالمكضكعية الدقة . 
 األخرل  المؤسسات مع ك كذلؾ المختمفة المؤسسة دكائر بيف االتصاؿ إجراء تسييؿ

 . المؤسسة بمد ك خارج داخؿ
 ممحكظ  بشكؿ األكراؽ استخداـ مف سيقمؿ صحيح بشكؿ اإللكتركنية اإلدارة استخداـ إف

 . المؤسسة عمؿ عمى ايجابيا يؤثر مما
 عممية في المؤسسات أغمب منيا تعاني مشكمة يعالج سكؼ الكرؽ استخداـ تقميؿ  

 في منيا االستفادة يتـ حيث تخزيف ألماكف الحاجة عدـ إلى يؤدم مما الحفظ كالتكثيؽ
 . أمكر أخرل

 أيدم  إلى الحاجة عف الزائدة العاممة األيدم تحكيؿ إلى تؤدم سكؼ اإللكتركنية اإلدارة
مكاكبة  لغرض التأىيؿ إعادة طريؽ عف ، اإلدارة ىذه تنفيذ في أساسي دكر ليا عاممة

أكفاء ك  الغير المكظفيف عف ك االستغناء المؤسسة عمى طرأت التي الجديدة التطكرات
 . الجديد الكضع مع التكيؼ عمى قادريف الغير

ك يرل الباحث أف أىمية اإلدارة االلكتركنية تتجمى في أثرىا في رفع كفاءة العمميات اإلدارية 
مثؿ جكدة كسرعة اتخاذ القرار ك الرقابة االلكتركنية ك كـ ك جكدة اإلنتاج ك الرضا الكظيفي لدل 

 . المكظفيف ك تقميص التكاليؼ ك المصاريؼ إلى أقؿ درجة ممكنة
 

 عناصر اإلدارة اإللكترونية .2.9
 عتاد : لثالثية الخصب االمتزاج ىي صنيعة المعمكمات تكنكلكجيا ثكرة ك االلكتركنية اإلدارة إف
االتصاالت  شبكة ك ،  (Software)البرمجيات ، ك   (Hardware) الحاسكب

(Communication Network)ك الخبراء مف المعرفة صناع المككنات ىذه قمب في  ك يقع 
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 في مكضح ىك كما اإلدارة االلكتركنية لمنظكمة الكظيفية ك اإلنسانية البنية يمثمكف الذيف المختصيف
 ( . 2005 ياسيف،) 3شكؿ 

 

 

 عناصر اإلدارة اإللكترونية : 3شكل  

ك يرل الباحث مما سبؽ أف العنصر البشرم الخبير ك المتخصص ىك نكاة اإلدارة اإللكتركنية 
التي يتـ بناء باقي عناصر اإلدارة اإللكتركنية عميو بداية مف عتاد الحاسكب ثـ شبكات االتصاالت ثـ 

 .البرمجيات

 اإلدارة اإللكترونية تطبيق متطمبات .2.10
 مف متكامؿ نظاـ ك معقدة عممية كما كصفيا العمرم ىي عبارة عف االلكتركنية اإلدارة

 مف البد بالتالي ك غيرىا، ك البشرية ك البيئية ك التشريعية ك المالية ك ك المعمكماتية التقنية المككنات
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  الكاقع حيز إلى إخراجو ك االلكتركنية اإلدارة مفيكـ لتطبيؽ متكاممة ك متطمبات عديدة تكافر
 (.2003العمرم، )

 :اإلدارية المتطمبات .2.10.1
 :مف أىميا اإلدارة االلكتركنية البد مف تكافر العديد مف المتطمبات اإلدارية مشركع لتطبيؽ

  كاضحة  ك مشتركة مستقبمية رؤية التأسيس مف خالؿ كجكد خطط ك استراتيجيات كضع 
 (.2007 المالؾ، )االلكتركني  لمعمؿ التحكؿ مشركع حكؿ

  الرئيسي المفتاح مشركع ك ىي أم في المؤثرة العكامؿ أىـ اإلدارم مف الدعـ ك القيادة 
 نقاط مف كؿ نقطة لدعـ ضركريان  أمران  يعتبر القيادة التزاـ أف أك الفشؿ، كما لمنجاح

 الضركرية بالمصادر التطبيؽ عمى تزكيد القائميف آخر جانب مف المنظمة ك استراتيجيات
 (2006آخركف،  ك األثرم)لذلؾ  

 حيث يذكر  التنظيمي الييكؿBeynon الييكؿ أف المتحدة المممكة في أجريت دراسة  في 
ك  األثرم)الكتركنية  الخدمات تقديـ بفشؿ ساىمت التي األسباب أىـ مف كاف التنظيمي
 يعد لـ الصناعة عصر كاكب الذم لممنظمة التقميدم اليرمي ، إف النمكذج(2006آخركف، 

االلكتركنية  األعماؿ ك المعمكمات تكنكلكجيا عصر في األعماؿ الجديدة لنماذج مالئمان 
 في تغييرات إجراء االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ يتطمب لذا (2002العالؽ،  ك التكريتي)

 اإلدارة مبادئ مع تتناسب بحيث األساليب ك ك اإلجراءات ك التنظيمية الييكمية الجكانب
 اإلدارات بعض دمج أك إلغاء أك جديدة، إدارات استحداث عف طريؽ ذلؾ ك االلكتركنية،

 المالئمة الظركؼ تكفير يكفؿ بما الداخمية العمميات اإلجراءات ك إعادة ك بعضيا مع
 التحكؿ ذلؾ يتـ أف عمى اإلنجاز، سرعة ك ك الفاعمية بالكفاءة تتميز الكتركنية إدارة لتطبيؽ

 (.2003 العمرم، )المراحؿ التطكيرية  مف متدرج زمني إطار في
 مستكل  عمى أكاف سكاء االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ نشر في ىامان  ك أساسيان  دكران  الثقافة تمعب

أساسيان  متطمبان  االلكتركنية اإلدارة بثقافة االجتماعية التكعية تعد كما . العامميف أـ المكاطنيف
 مف الجيكد تضافر يتطمب الذم األمر تطبيقيا، خالؿ مف الجديدة التكنكلكجيا نحك لمتحكؿ

 طبيعة لمكاجية لممعنييف السمككي ك النفسي االستعداد تعزيز ك الجميكر كعي أجؿ زيادة
 (.2006زيد،  أبك ك جكاد)التحكؿ  ىذا
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 ال االلكتركنية  األعماؿ نمكذج إلى التقميدية األعماؿ نمكذج مف لالنتقاؿ المنظمة إف تييئة 
تبدأ  متكاممة جكىرم كما ذكر ياسيف إال مف خالؿ مداخؿ تغيير دكف مف يتحقؽ أف يمكف

المكارد االلكتركنية كمف  تنمية االلكتركنية ثـ األعماؿ إستراتيجية تطبيؽ ك تطكير أكال مف
 .المعرفة صناع رعاية ك االلكتركنية كأخيرا استقطاب الثقافة ثـ ابتكار

 تمبي  ك االلكتركنية اإلدارة نحك التحكؿ تسيؿ التي اإلجراءات ك األنظمة ك القكانيف إصدار
 (.2000العكاممة، )معيا  التكيؼ متطمبات

 :البشرية المتطمبات .2.10.2
 المنشأ ىك حيث يعتبر االلكتركنية، اإلدارة تطبيؽ في بالغة أىمية ذك البشرم العنصر يعتبر

  (.2007المير، )أىدافو  لتحقؽ سخرىا ك طكرىا ثـ مف ك اكتشفيا الذم فيك االلكتركنية، لإلدارة

 ك ليا المالئمة العناصر البشرية نكعية في جذرية تغييرات يتطمب االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ أف
 ذلؾ في بما الجديد متطمبات التحكؿ لمكاكبة التدريب ك التعميـ بنظـ النظر إعادة ضركرة يعني ىذا

العكاممة، )المستكيات  عمى كافة التدريبية ك التعميمية المصادر ك األساليب ك البرامج ك الخطط
2000       .) 

 :المتطمبات التقنية .2.10.3
ك  األجيزة يمثؿ حيث أنو االلكتركنية، اإلدارة لتطبيؽ األساس التقنية تشكؿ حجر المتطمبات 

ضماف  مع الكتركنيان  نقميا ك المعمكمات تمثيؿ خالليا مف يتـ ك المشركع إلنجاح التقنيات الالزمة
 الشبكات باستخداـ بعد عف الخدمات ك المعامالت تنفيذ ك صحتيا ك مصداقيتيا ك دقتيا  سريتيا ك

 (.2007 عامر،)االلكتركنية

االلكتركنية ك  لألعماؿ الصمبة التحتية إلى البنية تنقسـ التقنية التحتية البنية ذكر نجـ أف ك 
الشبكات ك  ك الحاسكب الخمكية ك أجيزة ك التكصيالت األرضية ك التأسيسات كؿ في تتمثؿ التي

. الكتركنيا البيانات تبادؿ ك االلكتركنية األعماؿ لممارسة المادية الضركرية المعمكمات تكنكلكجيا
 (.2004نجـ، )كمككناتو  اآللي الحاسب كالقسـ الثاني تقنيات
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 األمنية المتطمبات .2.10.4
 ك المعمكمات، كتكفير التكامؿ، ك السرية، منيا محاكر متنكعة عمى المعمكمات سرية تتضمف

 (.2005 الربيحات،  ك الييتي)المعمكمات  أمف ك إلى المعمكمات شخص أم دخكؿ تاريخ معرفة

 التأثيرات تقميص ك أمف المعمكمات لتحقيؽ االلكتركنية اإلدارة تتطمبيا التي كمف أىـ اإلجراءات
 األمنية السياسات مف خالؿ كضع (2004نجـ، )االنترنت كما يذكرىا  شبكة الستخداـ السمبية
 العقكبات ك التنظيمية المكائح ك القكانيف االنترنت كمف ثـ كضع خدمة فييا بما المعمكمات لتقنيات
االلكتركنية   اإلدارة في المعمكمات خصكصية ك انتياكات االلكتركني السطك مف تحد التي األمنية

في  خاصة ك الخصكصية عمى لممحافظة الحديثة تشفير البرمجيات أدكات إضافة إلى تطكير
 ك تعامالتو شخصيتو سرية عمى المحافظة مف المستخدـ لتمكيف االنترنت بخدمات المتعمقة البرمجيات

 .الشبكة عبر

 االلكترونية اإلدارة تطبيق معوقات .2.11
يذكرىا  كما المؤسسات العربية في االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ تعيؽ التي إف مف أىـ العكامؿ

 :العكامؿ التالية (2004 رضكاف، )

 الكاحدة المنظمة داخؿ حتى اإلدارة نظـ اختالؼ. 
 كمتطمباتو التحكؿ بدكاعي المؤسسة إدارة اقتناع عدـ. 
 جزء بأنيـ إحساسيـ كعدـ ؿ ك التح عممية إلنجاح األفراد لدل القكل الحافز تكافر عدـ 

 .كالنجاح التحكؿ مف عممية
 المنظمات داخؿ المتكاممة االلكتركنية اإلدارة إلى الكصكؿ صعكبة. 
 جيدة فنية أساسية بنية تكافر عدـ. 
 كتطبيقاتيا التكنكلكجيا مف كالخكؼ المغمقة األبكاب كثقافة البشرية الطبيعة. 
 اإلدارم العبء بيا المنكطيف األفراد تحمؿ مع البيانات تحديث عمميػات استمرارية 

 .المعتاد
 كالتغيير التحديث كرفض المستندية كدكراتيا العمؿ في المعتادة اليدكية النظـ مع التكافؽ. 
 الشخصية التعامالت كأمف سرية حماية في الثقة عدـ. 
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عامر، )أما عامر فيضيؼ عمى المعكقات السابقة مجمكعة أخرل مف المعكقات كما ذكرىا 
2007): 

  الحديثة لمتطبيقات المالية االعتمادات قمة. 
  االنتقاؿ أك التغيير عمى لإلقداـ التنسيؽ ضعؼ ك القرار اتخاذ مسئكليات تداخؿ 
  التقنيات الستخداـ البشرية الكفاءات قمة. 
  المجاكرة البيئة في ناجحة نماذج عمى االطالع عدـ. 
  المناسبة التشريعات غياب. 
  الخاصة المصالح مجمكعات نفكذ ك الشفافية غياب. 
  المصطمحات ك األحياف بعض في المغة عائؽ. 
  المرجكة بالميزات الكعي قمة. 
  في التقميدية اإلدارية اإلجراءات مف تغير لـ الحاسكب عمى القائمة الحالية النماذج 

 .التعامؿ

 الرقابة اإللكترونية .2.12
الحقيقي،  بأكؿ كبالكقت أكال بالتنفيذ الخاصة المتغيرات معرفة عمى قدرة أكثر اإللكتركنية الرقابة
 التغيرات معرفة مف مما يمكنو الكقت نفس في المدير لدل تككف التنفيذ فكر تسجؿ التي فالمعمكمات

 إجراءات مف يمـز ما التخاذ خارج السيطرة النشاط اتجاىات عمى بالتالي كاالطالع التنفيذ عند أك قبؿ
 الزمنية الفجكة إلغاء ك بالتالي التنفيذ، عف  المسئكليف إلى الكقت نفس في تصؿ التي التصحيح
 (. 2004 نجـ،)المستمرة  الرقابة كتحقيؽ

ك . ك يرجع السبب في كضع نظاـ لمرقابة في شركة ما إلى مساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا
يحتكم النظاـ عمى مجمكعة مف السياسات ك اإلجراءات التي يتـ تصميميا إلمداد اإلدارة بتأكيد 

ك يطمؽ عمى ىذه السياسات . مناسب عمى أف األىداؼ التي تراىا أساسية لمشركة سكؼ يتـ تحقيقيا
Policies  كاإلجراءات Procedure عناصر الرقابة التي تشكؿ معا الرقابة الداخمية 

 (.2005لطفي،)لمشركة
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 ك قد قسـ لطفي الرقابة االلكتركنية إلى نكعيف مف الرقابة، إما رقابة داخمية في ظؿ بيئة 
التشغيؿ اإللكتركني لممعمكمات أك رقابة عامة عمى نظـ التشغيؿ اإللكتركني لممعمكمات 

 (.2005لطفي،)

 الرقابة الداخمية في ظل بيئة التشغيل اإللكتروني لممعمومات .2.12.1
تتضمف الرقابة الداخمية عمى التشغيؿ بالحاسب اإللكتركني التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ 

جراءات مصممة في برامج الحاسب اإللكتركني ك تشمؿ . العامة لمرقابة الداخمية إجراءات يدكية كاإ
الرقابة الداخمية خمس فئات مف عناصر الرقابة تصمميا ك تنفذىا اإلدارة لتكفير تأكيد مناسب عمى 

 (:2005لطفي،)كيطمؽ عمييا مككنات الرقابة الداخمية كىي . تحقيؽ أىداؼ الرقابة الخاصة بإدارة
  بيئة الرقابة
  تقدير المخاطر
  أنشطة الرقابة
  المعمكمات كالتكصيؿ
 المراقبة 

كييدؼ نظاـ الرقابة الداخمية إلى تحقيؽ كظيفتيف رئيسيتيف،  األكلى تيدؼ إلى حماية مكارد 
المؤسسة مف سكء االستخداـ كيطمؽ عمييا الرقابة الكقائية، كالثانية تيدؼ إلى تنمية الكفاءة اإلنتاجية 

في المنشأة كضماف تحقيؽ السياسات كاألىداؼ التي كضعتيا إدارة المؤسسة كيطمؽ عمييا الرقابة 
 (.2005لطفي،)بالتغذية المرتجعة كتبدأ عند انتياء الرقابة الكقائية

 

الرقابة العامة عمى نظم التشغيل اإللكتروني لممعمومات  .2.12.2
الغرض منيا كضع إطار مف الرقابة العامة عمى أنشطة التشغيؿ اإللكتركني لممعمكمات كتكفير 

كقد تتضمف الرقابة العامة عمى التشغيؿ ما . االطمئناف بأف األىداؼ العامة لمرقابة الداخمية قد تحققت
 ( :2005لطفي،)يمي 

 رقابة عمى التنظيـ كاإلدارة 
 رقابة عمى تطكير النظـ كحفظيا 
 رقابة عمى تشغيؿ الحاسب اإللكتركني 
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 رقابة عمى برامج النظـ 
 إدخاؿ البيانات كرقابة البرامج 

 ميزات و عيوب الرقابة اإللكترونية .2.13
  (:2004نجـ، )إف مف أىـ ميزات الرقابة اإللكتركنية كما كضحيا 

 مف  بدال المستمرة الرقابة بسبب ، الرقابة إلى أدنى حد في الداخمية المفاجآت مف الحد
 . الرقابة الدكرية

 في الرقابة المطمكب اإلدارم الجيد مف يقمؿ مما كىذا ، الثقة عمى القائمة العالقات تحفيز 
. 
 التأكيد  لصالح األنشطة أك العمميات أك المدخالت عمى القائمة الرقابة أىمية تقميص

 . بالنتائج الرقابة إلى أقرب إذف فيي النتائج عمى المتزايد
 نمط الرقابة فيي كبير حد إلى الشركة في يكجد ماذا معرفة في الجميع انخراط عمى تساعد 

 . - ىناؾ ماذا يعرؼ الكؿ- بنمط  كصفو يمكف الذم

  (:2004نجـ، )أما معكقات كعيكب الرقابة اإللكتركنية يمكف تمخيصيا كما ذكرىا 

 الشركة  في حقيقي تطكير كؿ في األساس ىك الذم اإلنساني التفاعؿ إلى أحيانا افتقارىا
 .كغيرىا كالمعايير األنظمة أك لمعامميف تطكير سكاء

  عمميـ دكف مف بأكؿ أكال نشاطاتيـ تراقب اإلدارة بأف البعض لدل يقترف . 
 عمكما معرضة كمعمكماتيا الشركة تجعؿ اإللكتركنية الرقابة إف حيث ، األمف مشكالت 
 لالختراؽ . 
 إمكانية  في السمبية آثاره يحمؿ األخر ىك الشركاء إلى اإللكتركنية الرقابة تكسيع إف

 . بياناتيا قكاعد إلى التسمؿ
 برمجية  عمى حصؿ إذا أنو يعتقد قد فالبعض ، اإلنترنت عمى الزائد االعتماد مخاطرة

 ىذا  كلكف. كافيا ىذا سيككف عمييا اإللكتركنية كالرقابة الشركة أعماؿ لتشبيؾ قياسية
 تقييـ ما إعادة في فقط ذكيا إداريا عمال يظؿ الرقابي المضمكف ألف صحيحا ليس
بالظركؼ  ذلؾ ربط كفي بؿ ، الرقابة في المعتمدة كالمعايير عميو الرقابة يجب
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لمرقابة  الكمي الجيد عمى لتأثيره بالنظر مكمال رقابيا جيدا تتطمب التي الخارجية
 . كنتائجيا

  البياناتقواعدإدارة  .2.14
تعتبر قكاعد البيانات المرتبطة بالحاسكب اإللكتركني مف احدث األساليب المعاصرة لتخزيف 
كاسترجاع المعمكمات في تطبيقات المعالجة االلكتركنية لممعمكمات، كبصفة خاصة في المجاالت 

التجارية كالصناعية حيث تتزايد أىمية استخداميا في السنكات المقبمة لمكاجية تنظيـ الكميات اليائمة 
مف أحجاـ البيانات المرتبطة بالمشركعات الكبرل كاألخذ بأحدث أساليب اإلدارة 

 (.2008السالمي،)"الحديثة

قاعدة البيانات ىي مخزف لكافة البيانات ذات األىمية كالقيمة بالنسبة لممستفيديف مف نظاـ 
معالجة المعمكمات، ثانيان تكجد مجمكعة مف برامج التطبيقات التي يتـ تشغيميا عمى البيانات المخزنة 
لتنفيذ عممية االسترجاع، التحديث، اإلدراج أك الحذؼ لصالح مجمكعة مستفيدم االتصاؿ المباشر 

 (.2008السالمي،)الذيف يتعاممكف مع قاعدة البيانات مف خالؿ الكحدات الطرفية البعيد

 أنظمة إدارة قواعد البيانات .2.15
نظـ إدارة قكاعد البيانات ىي مجمكعة مف البرمجيات التي تراقب إنشاء كصيانة كاستخداـ 

كتعتبر ىي األساس الضركرم لالستخداـ الكؼء كالفعاؿ لنظـ معالجة المعمكمات . قكاعد البيانات
 (.2008السالمي،)المرتبطة بالحاسكب االلكتركني

 (أنظمة إدارة المعرفة)التكامل بين إدارة المعرفة ونظم المعمومات .2.16
إف النمك المستمر في تكنكلكجيا المعمكمات كشبكات االتصاؿ أدل إلى تدفؽ المعمكمات دكف 

المعرفة تعني اإلضافة العممية كالثقافية مف مصدر أك أكثر حيث تؤدم "أم اعتبار لمحدكد الجغرافية، 
ىذه المعرفة إلى اتساع إدراؾ اإلنساف لتجعمو قادرا عمى معالجة أم مشكمة تكاجيو في مجاالت 

 (.2008السالمي،)" المعرفة التي تعمميا

 النظم الخبيرة .2.17
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ىي أحد فركع الذكاء الصناعي التي تختص بنظـ صنع القرار بحيث تستطيع أف تصؿ إلى 
 (.2008السالمي، )مستكل الخبراء البشرييف أك تتعداىـ في بعض االختصاصات 

الفكرة األساسية لمنظـ الخبيرة تتركز في نقؿ الخبرة مف الخبراء البشرييف إلى الحاسكب ك 
 (.2006السالمي،)تخزينيا تبعا لنظاـ معيف بحيث يمكف استدعائيا كنصيحة معينة عند الحاجة 

 ممخص الفصل الثاني .2.18
تناكؿ الفصؿ الثاني لمدراسة الجانب النظرم الذم لو عالقة بمكضكع الدراسة مثؿ نظـ 

المعمكمات اإلدارية كاإلدارة اإللكتركنية كأحد أىـ التطبيقات المبشرة في مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية 
كالمستخدمة في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بككالة الغكث الدكلية كمف ثـ يستعرض 
الفصؿ بعض التقنيات المتطكرة في مجاؿ نظـ المعمكمات مثؿ النظـ الخبيرة ك التي مف الممكف أف 

ك في الفصؿ القادـ سكؼ نذكر بالتفصيؿ مشركع مسح . يحدث تكظيفيا نقمة نكعية في المشركع
 .  سجالت الالجئيف مف حيث الفكرة، األىداؼ كآليات كنظاـ العمؿ بالمشركع



 

 

 
 
 

مششوع مسح سدالث : نفصم انثبنجا .3
  بىكبنت انغىثانالخئُن انفهسطُنُُن

 
  

مششوع مسح سدالث انالخئُن : انفصم انثبنج

   بىكبنت انغىثانفهسطُنُُن
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 المقدمة .3.1
يسمط الباحث الضكء في ىذا الفصؿ عمى مشركع مسح سجالت الالجئيف بككالة الغكث الدكلية 
مف جميع جكانبو، بداية مف التعريؼ بالمشركع كأىدافو ك بالييكؿ التنظيمي لممشركع كمككناتو مركرا 

 مكضكع –بآليات العمؿ بالمشركع، ك أخيرا يركز ىذا الفصؿ عمى تكضيح نظاـ اإلدارة اإللكتركنية 
المستخدـ في المشركع كذلؾ مف خالؿ تكضيح نشأة النظاـ كالتعريؼ بكظائفو كأنماط -  الدراسة 

التقارير المخرجة كمف ثـ يستعرض الفصؿ مراحؿ تطكر نظاـ اإلدارة اإللكتركنية خالؿ فترة عمؿ 
    .مشرع مسح سجالت الالجئيف بككالة الغكث الدكلية

 لمحة عن وكالة الغوث إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين .3.2
 كأحد 1948ديسمبر نتيجة لمصراع العربي اإلسرائيمي عاـ - 1949تأسست ككالة الغكث عاـ 

 ) الفمسطينييف الذيف ُىجركا مف مدنيـ كقراىـ الفمسطينيةفمؤسسات األمـ المتحدة إلغاثة الالجئي
UNRWA, 2008. ) 

 ف أنيا تأسست بشكؿ مؤقت لتقديـ خدماتيا لالجئيف الفمسطينيكثكتعتبر األكنركا حالة خاصة حي
لحيف حؿ الصراع كعكدتيـ إلى مكطنيـ األصمي، كالزالت مستمرة ألكثر مف خمسيف عامان تقدـ خدماتو 

حيث تعتبر األكنركا الممكؿ الرئيسي , ألكثر مف أربعة مميكف الجئ فمسطيني في الشرؽ األكسط
لمخدمات األساسية في حياة الالجئيف الفمسطينييف في قطاع الصحة كالتعميـ كاإلغاثة باإلضافة إلى 

 (.UNRWA, 2008 )الخدمات االجتماعية

كتتركز خدمات األكنركا في الشرؽ األكسط في خمس مناطؽ حيث يتركز كجكد الالجئيف 
 .الفمسطينييف في قطاع غزة كالضفة الغربية كاألردف كسكريا كالبناف

 تعريف بمشروع مسح سجالت الالجئين الفمسطينيين .3.3
 ب تيجير الالجئيف الفمسطينييف كلما يقارتإنو لمف الطبيعي نتيجةن لعمؿ األكػنركا منذ بدايا

الستكف عػامان متكاصمة كجكد كػـ ىائؿ مف المستندات كاألكراؽ الميمة التي تخص الالجئػيف 
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حيث تشكؿ ىذه الكثائؽ تاريخ القضية , 2 التيجيرؿالفمسطينييف كالتي يرجع بعضيا إلى ما قب
 (.Naser, 2003)الفمسطينية كتاريخ الالجئيف الفمسطينييف الميجريف مف ديارىـ

كمف ىنا تنبع أىمية المشركع بالمحافظة عمى تاريخ كقضية شعب تعرض إلى أكبر ظمـ في 
فقد ُفقد كثيره . تاريخ البشرية كذلؾ عف طريؽ أرشفتيا إلكتركنيا كالمحافظة عمييا مف اليالؾ ك الضياع

مف الكثائؽ سابقا نتيجة ألسباب متعددة مثؿ التمؼ نتيجة لتعرضيا لمعكامؿ الطبيعية مف رطكبة كحرارة 
 .لسنيف طكيمة أك بسبب الفئراف كالحشرات

 أهداف المشروع .3.4
 سابقا مف أىداؼ المشركع في الحفاظ عمى تاريخ قضية الالجئيف رباإلضافة إلى ما ذؾ

ير الخدمات المقدمة لالجئيف عف طريؽ حكسبتيا كاستغالؿ كالفمسطينييف، فإنو ييدؼ أيضا إلى تط
األرشيؼ اإللكتركني المتكفر مف عممية المسح لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة مف القطاعات 

 (.Naser, 2003)المختمفة

 عف ستة د يضـ مستندات ككثائؽ تخص ما يزماإفَّ ىذا اإلرث التاريخي المتكفر لدل األكنرك
(. Naser, 2003)عشر مميكف الجئ تـ جمعيا خالؿ فترة عمؿ األكنركا كالتي قاربت ستكف عاما

تجسد ىذه الكثائؽ حقبةن زمنية تبدأ منذ نيايات الدكلة العثمانية ثـ االنتداب البريطاني عمى أرض 
 ألرض فمسطيف كالكصاية المصرية كاألردنية نيايةن بالسمطة مفمسطيف مركران باالحتالؿ اإلسرائيؿ

الفمسطينية التي نتجت عف اتفاقات أكسمك مما يشكؿ نكاة لبناء الدكلة الفمسطينية مستقبالن مف خالؿ 
بيانات كاممة كمكثقة عف الالجئيف الفمسطينييف كحقكقيـ المسمكبة مف أراض كممتمكات إضافة إلى 

 (.Naser, 2003)أماكف تكاجدىـ كأكضاعيـ المعيشية

 هيكل ممفات األسرة المتوفرة بالوكالة .3.5
كىك ممؼ غني . إف نكاة األرشػيؼ الػمكجػكد لػدل األكنػػركا ىػك ممؼ األسرة الفمسطيني

رة ك المسجمة لدل األكنركا منذ عاـ   1950بالمعمكمات كالبيانات التي تخص اأُلسر الفمسطينية الُميجَّ
ك الػتي تػتػكاجػد اآلف فػي أحػػد الػمنػاطػؽ الػخػمس الػتي تػػتػكفػر فػػيػيا خػػدمػات األكنػػػركا ك ىػػي قػػػطػاع غػػػزة 

                                                

يرجعتاريخبعضالوثائقإىلعهداالنتدابالربيطاينوإىلعهدالدولةالعثمانية2
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 األربعة مميكف ممؼ يمثؿ كؿ ممؼ منيا بك الضفة الغربية كاأُلردف كسكريا كلبناف حيث يكجد ما يقار
ر مركرا ك أكالده كأحفاده حتى يكمنا ىذا حتى أصبحت ىذه  رة بداية مف الجد الُميجَّ ُأسرة فمسطينية ُميجَّ

 .حيث يحمؿ كؿ ممؼ رقـ رمزم يميز كؿ ُأسرة عف غيرىا. الممفات ضخمة جدان 

التي تيـ الباحثيف في  تتجمى أىمية ىذه الممفات مف أنيا غنية بالمعمكمات التاريخية القيمة ك ك
التاريخية إضافةن إلى ككنيا نكاة لسجالت الدكلة الفمسطينية  اإلنسانية ك االجتماعية ك العمكـ السياسية ك

حؽ العكدة نظران ألنيا تحدد  تشكؿ أساسا ألم حؿ يعالج قضية الالجئيف الفمسطينييف ك المستقبمية ك
 (.Naser, 2003) المكطف أك البمدة األصمية لكؿ ُأسر الالجئيف الفمسطينييف

الخطط المستقبمية  كبالطبع فيي تشكؿ المصدر األساسي الذم يغذم العمميات اليكمية األكنركا ك
 .الخدمات االجتماعية اإلغاثة ك التعميـ ك في مجاالت الصحة ك

تعتبر أيضا نسخة احتياطية   كبأخيرا ىي المصدر األساسي لنظاـ التسجيالت المحكّْس ك
 .لمممفات الكرقية حفاظان عمييا مف الضياع

 الهيكل التنظيمي لمشروع مسح سجالت الالجئين الفمسطينيين .3.6
يتككف مشركع مسح سجالت  الالجئيف  مف  عدد ستة مكظفيف مسح ضكئي متكاجديف بشكؿ 

دائـ مقسميف عمى فريقي عمؿ، كؿ فريؽ يعمؿ تحت قيادة كبير  مكظفي المسح الضكئي، كمف ثـ كال 
الفريقيف تحت اإلشراؼ اإلدارم لمشرؼ المشركع ك بمساعدة تقنية مباشرة مف مساعد نظـ المعمكمات 

 (.4)كما ىك مكضح بالشكؿ 

كمف ثـ فإف ىيكؿ المشركع كما كضحناه سابقا يتبع لدائرة اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بككالة 
الغكث الدكلية بغزة مف الجانب اإلدارم، كيتبع اإلدارة العامة لككالة الغكث الدكلية بعماف مف الناحية 

 . التقنية
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 الييكؿ التنظيمي لمشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف : 4شكل  

 نظام المسح اإللكتروني .3.7
 أحدث النظـ العالمية المتطكرة في عممية المسح اإللكتركني كالمقدـ مف شركة ـيتـ استخدا

 البريطانية، كىك نظاـ مصمـ لمتعامؿ مع كميات ضخمة مف الممفات بشكؿ فعاؿ كسريع 3ككفاكس
إضافة إلى تقديـ حمكؿ متكاممة لمسح جميع أنكع الكثائؽ سكاءن مف حيث الحجـ أك نكعية الكرؽ أك 

كىك مزكد بنظاـ ذكاء اصطناعي يقكـ باختيار درجة األلكاف كاإلضاءة األنسب . نكعية البيانات كشكميا
 .لكؿ كرقة مع مراعاة االتجاه كدرجة الميؿ المناسب إضافة إلى مزايا ُأخرل كثيرة متكفرة في النظاـ

 خطوات عممية المسح اإللكتروني .3.8
تتككف عممية المسح اإللكتركني مف ثماني خطكات رئيسة متتابعة بمعنى أفَّ كؿ خطكة تعتمد 

( 5)عمى الخطكة السابقة كال يمكف أف تتـ بدكف إنياء الخطكة السابقة كاممة كىي كما مكضحة بالشكؿ
 :كالتالي 

 : عممية تحضير الممف 

                                                

 Kofax Ascent Capture Ver. 7.0 3

 مشرؼ فريؽ المسح

مساعد تقني لنظـ 
 المعمكمات

 كبير مكظفي المسح اإللكتركني

 مكظؼ مسح اإللكتركني
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ضافة الفكاصؿ المناسبة لتعريؼ النظاـ ببداية  كفييا يتـ إزالة أية دبابيس عالقة في األكراؽ كاإ
كنياية كؿ معاممة كمف ثَـّ تعبئة كرقة المعكمات التي تحتكم عمى عدد أكراؽ الممؼ كاسـ المكظؼ لكؿ 

 .دعممية مف عمميات المسح كتاريخيا إضافةن إلى رمز األسرة مطبكعا بنظاـ البار كك

 عممية المسح اإللكتروني

كيقكـ فييا المكظؼ بإدخاؿ الممؼ إلى ماسح ضكئي فائؽ السرعة كمتصؿ بجياز حاسكب 
 .يحتكم عمى نظاـ ككفاكس كذلؾ لتحكيمو إلى صكرة إلكتركنية عالية الدقة

 عممية الفصل

بطاقة , كيتـ فييا تحديد نكع كؿ مستند تبعا ألنكع معرفة لمنظاـ مسبقا مثؿ شيادة ميالد، زكاج
كذلؾ بيدؼ تجميع كؿ مجمكعة تحمؿ نفس النكع لسيكلة الفيرسة كالكصكؿ إلى الكثائؽ داخؿ . الخ...

 .نفس العائمة

 عممية التمييز اآللي

كتتـ ىذه العممية بكاسطة جياز حاسكب خادـ خاص يقكـ فييا بالتعرؼ عمى الرقـ الرمزم 
 إضافةن إلى تمييز أنكاع المستندات كتقسيميا إلى مجمكعات تبعا لمرقـ دلألسرة مف خالؿ نظاـ البار كك

 . الرمزم أكالن ثـ نكع المستند

 عممية المصادقة والتحقيق

ىنا يقكـ المكظؼ بالتأكد مف صحة الرقـ الرمزم لمممؼ إضافةن إلى إدخاؿ تاريخ اإلصدار لكؿ 
 .مستند في الممؼ

 عممية التحرير واإلطالق

كفييا يقكـ المشرؼ بالتأكد مف جكدة الصكرة  كذلؾ عف طريؽ أخذ عينة عشكائية كمف ثـ تحرير 
 الصكرة لُتخزَّف في المكاف المناسب تبعا لرقميا الرمزم كنكعيا

 إعادة تركيب وتجميع الممفات

عادة تدبيس المعامالت كمف ثـ إعادتيا إلى األرشيؼ المركزم  .كيتـ ىنا إزالة الفكاصؿ كاإ

 التأكد من جودة الصور وعمل النسخة االحتياطية
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 رؾض١و اٌٍّفبد

 ػ١ٍّخ اٌَّؼ

 عملية الفصل

 عملية  اإلطالق عملية التوثيق عملية التمييز

ضعف 

 الجودة

 عملية النسخ اإلحتياطي

 

يتـ ىنا عممية فحص جكدة الصكر مرة أخرل قبؿ إعداد النسخ االحتياطية عمى اسطكانات رقمية 
 (DVD ) . كيقـ المسئكؿ عف عممية النسخ بعمؿ نسختيف، كاحدة تبقى في المشركع كاألخرل ُترحؿ

 .إلى المقر الرئيسي لممشركع في عماف

 

 نظام اإلدارة اإللكترونية بمشروع مسح سجالت الالجئين .3.9
ىك عبارة عف برنامج حاسكب قاـ الباحث بتصميمو في مشركع مسح سجالت الالجئيف 

كالبرنامج متصؿ بقاعدة البيانات المركزية لنظاـ ككفاكس . الفمسطينييف بغزة كالتابع لألكنركا
(KOFAX)  المستخدـ في عممية المسح اإللكتركني كذلؾ بيدؼ إحصاء جميع نشاطات المسح

اإللكتركني بمختمؼ مراحميا لكؿ مكظؼ عمى حدا كأيضا لكؿ مرحمة مف عمميات المسح اإللكتركني 

 (Beseso, 2006)-   خطوات عممية المسح اإللكتروني  :  5شكل  
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الرئيسية بغرض إصدار تقارير متنكعة كغنية بالمعمكمات بشكؿ تفصيمي أك مختصر أك عمى شكؿ 
كقد صمـ البرنامج كنظاـ معمكمات إدارم ييدؼ إلى دعـ الية اتخاذ . بيانات مكتكبة أك مخطط بياني

القرار ك دكر الرقابة خاصة الرقابة الذاتية إضافة إلى المساعدة في اإلشراؼ عمى العامميف في 
 .المشركع بشكؿ مستمر كترسيخ فكرة اإلدارة باألىداؼ التي تساىـ في زيادة اإلنتاج

 وظائف نظام اإلدارة اإللكترونية في مشروع مسح سجالت الالجئين .3.10
مما الشؾ فيو أفَّ نظاـ اإلدارة اإللكتركني يقدـ دعمان لممدير أك المشرؼ في عممية اإلشراؼ 

كالرقابة عمى العامميف أثناء المراحؿ المختمفة لعممية المسح اإللكتركني كذلؾ عف طريؽ مساعدتيـ في 
تقييـ أدائيـ كمدل فاعميتيـ كحجـ إنجازىـ المحقؽ نسبة إلى اليدؼ المطمكب منيـ بمركنة عالية إما 

 .بشكؿ يكمي أك أسبكعي أك شيرم أك حتى عمى مدار الساعة كبدقة متناىية

فيك عبارة عف مشرؼ الكتركني متكاجد باستمرار مع كؿ مكظؼ أثناء عممو لحظة بمحظة كذلؾ 
بغرض مساعدتو في تحقيؽ اليدؼ المطمكب منو بنظاـ كسالسة كبذلؾ فيك يعتبر دعمان ألسمكب 

 .اإلدارة باألىداؼ حيث أنو جزء مف مخطط المكظؼ

نظاـ اإلدارة اإللكتركني يتميز بالنزاىة كعدـ االنحياز فالمشرؼ اإللكتركني يعمؿ بدكف سمبيات 
 إلى جاإلشراؼ البشرم التقميدم مثؿ التسمط أك االضطياد أك المحسكبية كالسيك كاإلجياد، كىك ال يحتا

 .أجازات ك الكثير مف سمبيات اإلشراؼ التقميدم البشرم

 نظاـ اإلدارة اإللكتركني السرعة الفائقة في إعطاء نتائج فكرية خصكصا في زإفَّ أىـ ما يمي
ففي حالة اإلشراؼ التقميدم يكتشؼ المشرؼ االنحرافات بعد مدة مف كقكعيا قد . كشؼ االنحرافات

 أك الشيرية كفي أحسف األحكاؿ كىي نادرة بعد ةتصؿ إلى أسبكع أك شير مف خالؿ التقارير األسبكعي
إفَّ اكتشاؼ االنحرافات . يكـ في حالة استخداـ التقارير اليكمية كيعتمد ذلؾ عمى دقة ىذه التقارير

بالسرعة كالدقة العالية التي يتمتع بيا نظاـ اإلدارة اإللكتركني ميـ جدان كخاصة في خط إنتاج تراكمي 
 لسجالت الالجئيف الفمسطينييف مما يدعـ في اتخاذ مكما ىي الحاؿ في مشركع المسح اإللكتركف

 .اإلجراءات التصحيحية بسرعة لتجنب عرقمة خط اإلنتاج

 أنماط تقارير نظام اإلدارة اإللكتروني .3.11
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كمما . يقدـ المشرؼ اإللكتركني أشكاؿ كثيرة كمتنكعة مف التقارير الغنية بالمعمكمات الميمة
يميز ىذه التقارير في إمكانية تحديد الفترة الزمنية التي يغطييا التقرير بدقة متناىية كمركنة عالية كما 

 (.6)ىك مكضح في الشكؿ 

 

 أنماط تقارير نظام اإلدارة اإللكتروني : 6شكل  

 

أك تقارير عمى شكؿ  (جدكلية)كيمكف أف نقسـ التقارير الناتجة إلى نكعيف رئيسيف، تقارير نصية 
 .رسكـ بيانية

a)  (جدولية)تقارير نصية 
: ك تككف ىذه التقارير بشكؿ نصي كمجدكلة كىي غالبا تفصيمية مثؿ

 7 تقرير تفصيمي لنشاطات العامميف كما ىك مكضح بالشكؿ. 

تقارير ملفات األسرة، الفهارش، 

 التاريخ من و إلى إجمالي اإلنجاز المنجسة

 تقرير ملفات األسرة المنجسة

 تقرير نشاطات العاملين
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 تقرير تفصيمي لنشاطات العاممين : 7شكل  

  مثؿ التقارير )تقرير ممخص اإلنتاج الكمي الدكرم بحيث يغطي فترة محددة
 .8كما ىك مكضح بالشكؿ  (الشيرية

 

 تقرير نشاطات العاملين
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 تقرير ممخص اإلنتاج الكمي الدوري : 8شكل  

b)  تقارير الرسوم البيانية
: كتككف ىذه التقارير عمى شكؿ رسـ بياني مثؿ

تقرير إلجمالي إنتاج  العامميف بشكؿ يكمي أك أسبكعي أك شيرم كما ىك مكضح 
 .9بالشكؿ 

 تقرير الملفات اإلضافة
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 تقرير إلجمالي إنتاج  العاممين : 9شكل  

 

تقرير خط سير مراحؿ عمميات المسح اإللكتركني بشكؿ يكمي أك أسبكعي أك شيرم 
 ( 10)كما ىك مكضح بالشكؿ 

 
 

 

 تقرير إنجاز العاملين اليىمي
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 تقرير خط سير مراحل عمميات المسح اإللكتروني : 10شكل  

 
 مقسما بناءن عمى مراحؿ المسح اإللكتركني بشكؿ يكمي إنتاج العامميفتقرير إلجمالي 

 (11)أك أسبكعي أك شيرم كما ىك مكضح بالشكؿ 

 تقرير إنجاز الفرق اليىمي
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 تقرير إلجمالي إنتاج  العاممين مقسما بناًء عمى مراحل المسح اإللكتروني: 11شكل  

 مراحل التطور في نظام اإلدارة اإللكترونية .3.12
لقد مر نظاـ اإلدارة االلكتركنية العامؿ في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بمراحؿ 
مف التطكر خالؿ فترة عممو، كيأتي ىذا التطكير مف خالؿ خبرات المكظفيف بالعمؿ كالتغذية الراجعة 

 :مف طرفيـ، كيمكف تصنيؼ ىذه التطكرات إلى أربعة مراحؿ كالتالي

 مرحمة التقارير األولية : 
في ىذه المرحمة صمـ النظاـ لرصد جميع نشاطات العامميف في 

المشركع عبر المراحؿ المختمفة لعممية األرشفة اإللكتركنية كمف ثـ نشرىا عمى 
بحيث يستطيع . جميع المكظفيف مصنفة حسب الفريؽ، المرحمة، المكظؼ

 مما يخمؽ نكعا مف المنافسة في العمؿ، األخر بالفريؽ إنتاجوالفريؽ مقارنة 
 بشكؿ إنتاجو أف كؿ مكظؼ ضمف الفريؽ يستطيع يرل حجـ إلىإضافة 
 أسبكعي التقارير تصدر بشكؿ يكمي، قكىذ.  مصنفا حسب المرحمةأك إجمالي

. ك شيرم
 مرحمة التقارير المتطورة: 

تقرير مفصلين إنجاز العاملين 

 اليىمي
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في ىذه المرحمة تـ تطكير التقارير عمى صيد المكظفيف كعمى صعيد 
مركنة بشكؿ باؿ التقارير تمتع أصبحتالمشرفيف، أكال عمى صعيد المكظفيف 

 مشاىدة التقارير مف أم جياز حاسب آلي باإلمكافأكبر مما سبؽ بحيث 
 طباعتيا كذلؾ عمى مدار كباإلمكافضمف شبكة الككالة عمى شاشة الجياز 

 عمى صعيد أما. الساعة كبشكؿ مفصؿ أكثر بناء عمى طمب المكظفيف
 التقارير إصدارالمشرفيف فقد أصبح المشرؼ يتمتع بصالحية أكبر في 

 إلى ك يراه مناسبا لتسييؿ أعمالو، إضافة بالشكؿ ك النمط الذم يفضمو
 .  معمكمات عف فترات زمنية سابقةإلى لرجكع إمكانية

 مرحمة الرقابة اإللكترونية: 
ىذه المرحمة تـ تطكيرىا بناء عمى التغذية الراجعة مف قبؿ المشرفيف 

في المشركع ك ذلؾ بغرض دعـ كظيفة الرقابة بمساعدة تكنكلكجيا المعمكمات، 
كمف أىـ التطكرات التي تـ إنجازىا في ىذه المرحمة ترصيد الكقت المستيمؾ 

 معيف بكاممو أك مرحمة محددة منو مف قبؿ مكظؼ محدد أسرةإلنجاز ممؼ 
بحيث يستطيع المشرؼ مقارنة الكقت المستيمؾ بحجـ اإلنتاج ألم ممؼ 

كمف اإلضافات اليامة إمكانية تتبع خط سير ممؼ . كحساب الكقت الضائع
 أنجزمرحمة مف حيث المكظؼ الذم قاـ بعممو أك التاريخ الذم بأسرة مرحمة 

 خطأ في ممؼ معيف اكتشاؼفيو، كىذه الخاصية ميمة جدا خاصة عند 
 بخطئو كتنبييو إليوبحيث يتمكف المشرؼ مف معرفة المكظؼ ك الرجكع 

. بحيث يضمف نسبيا بعدـ تكراره

 مرحمة جودة اإلنتاج: 
مشركع ػم اؿػفي ىذه المرحمة تـ تكظيؼ خبرات المكظفيف كالمشرفيف ؼ

ـ ػػؾػػحػد تػػكاعػػات ك ؽػمػػع آؿػالؿ كضػف خػة ـػؽ المنتجػائػكثػلتحسيف جكدة اؿ
يؿ ػػية، عمى سبػفػركتيػػاء اؿػم األخطػالؼػؽ تػرمػف طػؾ عػ كذؿاإلنػتاجكدة ػج
دد ػيث عتئ مف حػ خاطأسػرةلؼ ػـ ـػػػنع إدخاؿ رؽػد تـػػكاعػع ؽػاؿ كضػمثػاؿ
طقية ك ػفػير ـػغػخ اؿػتكارمػاؿ اؿػرل إلدخػد أخػكاعػاـ، ؽػات أك  دالالت األرؽػافػالخ
ؼ ػمكظػـ اؿػؿ اسػمػـ تسجػتػأ مػطػخػع اؿػة مفػة، إضاؼػاطئػػ الخلمػتصنيفاترل ػػأخ
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رساؿب اإلدخاؿ الخاطئ ػػاحػص  كالى مشرفو المباشر إليو تقرير الكتركني كاإ
يشمؿ تفاصيؿ العممية الخاطئة حتى يتحرل الدقة في المستقبؿ ال يتـ التساىؿ 

. كاإلىماؿ في العمؿ

 ممخص الفصل الثالث .3.13
تناكؿ الفصؿ الثالث جكانب كتفاصيؿ العمؿ في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف 

بككالة الغكث الدكلية كالذم يشكؿ مجتمع الدراسة ك مف ثـ استعرض نظاـ اإلدارة اإللكتركنية 
المستخدـ في المشركع، ك في الفصؿ القادـ سكؼ نستعرض عف الدراسات السابقة التي تناكلت 

مػكضػكع اإلدارة اإللػكػتركنيػة بػكجػو خػػاص إضافػػة إلػى الػػدراسات التي تناكلت مكػضكع نػظػـ 
 .  اػممعػمكمات اإلدارية بشكؿ عاـ
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 المقدمة .4.1
 المصطمحات اإللكتركني كاإلدارة اإللكتركنية كالرقابة اإللكتركنية مف اإلشراؼ مصطمح يعد

 .مباشر محدكدة بشكؿ المكاضيع ىذه تتناكؿ التي الدراسات المحمية لذلؾ فإف في عالـ اإلدارة الحديثة
مجاؿ نظـ  في الدراسة بيذه العالقة ذات السابقة الدراسات بعض استعراض سيتـ ك بناء عميو

 التي يمكف كالتكصيات النتائج بعض عمى التعرؼ المعمكمات اإلدارية كاإلدارة اإللكتركنية بيدؼ
 كسيتـ .العمؿ اإللكتركني نحك االتجاه كدعـ أىدافيا، لتحقيؽ الدراسة ىذه دعـ في منيا االستفادة

 : التالية المحاكر خالؿ مف الدراسات ىذه اختيار
  الدراسات المحمية التي تتناكؿ مكضكع اإلدارة اإللكتركنية كتطبيقاتيا أك نظـ المعمكمات

 .اإلدارية
  الدراسات العربية التي تتناكؿ مكضكع اإلدارة اإللكتركنية كتطبيقاتيا أك نظـ المعمكمات

 .اإلدارية
  الدراسات األجنبية التي تتناكؿ مكضكع اإلدارة اإللكتركنية كتطبيقاتيا أك نظـ المعمكمات

 .اإلدارية

 الدراسات المحمية .4.2
 الدراسة األولى: 

 غزة بمكتب الالجئيف تشغيؿ ك غكث االلكتركنية بككالة اإلدارة تطبيؽ إمكانية مدل"
" العامميف أداء تحسيف في دكرىا اإلقميمي ك

إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
.  2009 -اإلسالمية مف إعداد محمد جماؿ عمار  الجامعة

 ك غكث ككالة في االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ التعرؼ عمى إمكانية إلى الدراسة ىذه ىدفت
 متطمبات تكفر مدل عمى التعرؼ خالؿ كذلؾ مف اإلقميمي غزة بمكتب تشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف

 إلىإضافة  العميا، اإلدارة دعـ ك التزاـ مدل ك البشرية ك التقنية ك اإلمكانيات المالية مف نجاحيا
 .الككالة في العامميف أداء تحسيف في االلكتركنية اإلدارة استخداـ دكر معرفة

: الدراسة إليياك مف أىـ النقاط التي تكصمت 
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 ك  التقنية ك اإلمكانات المالية مف نجاح اإلدارة متطمبات تكفر مدل عمى التعرؼ
 .العميا اإلدارة دعـ ك التزاـ مدل ك البشرية المكارد

 الككالة في العامميف أداء تحسيف في االلكتركنية اإلدارة استخداـ دكر معرفة. 
 متطمبات نجاحيا، ك االلكتركنية باإلدارة بالككالة العامميف لدل معرفة كجكد 

 ك البشرية ك التقنية ك المالية المستمزمات ك المتطمبات تكفر إلى باإلضافة
 .االلكتركنية اإلدارة لتطبيؽ اإلدارية الالزمة

 ك االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ لسياسة اإلدارة العميا قبؿ مف دعـ ك التزاـ كجكد 
 المكظفيف تييئة عمى ك حرصيا التقنية المستجدات مكاكبة عمى دائمنا حرصيا

 .االلكتركنية اإلدارة الستخداـ معنكينا ك نفسينا
 أظيرت الدراسة ك األمنية، الناحية مف االلكتركنية اإلدارة لتطبيقات األفراد تأييد 

 الكظيفي األداء كفاءة ك فاعمية زيادة عمى يعمؿ االلكتركنية استخداـ اإلدارة أف
 دقة ك سرعة اإلنتاجية، رفع العمؿ، إنجاز سرعة مف خالؿ ذلؾ ك كبيرة بدرجة
 .جيد المكظفيف ك كقت تكفير ك التعميمات، إيصاؿ

 العمؿ لممتميزيف في الككالة في المكجكد الحكافز نظاـ في ضعؼ كجكد 
 جميع مشاركة في العميا دارة اإل لدل قصكر يكجد أنو كما االلكتركني،

 اإلدارة بتطبيؽ المتعمقة البرامج ك األىداؼ كضع في المستكيات اإلدارية
 .االلكتركنية

 أىميا التكصيات مف بعدد الدراسة خرجت قد ك: 
 اإلدارة تطبيؽ عمى تأىيميـ ك المكظفيف لتدريب الالـز المالي الدعـ زيادة 

. االلكتركنية
 االلكتركني العمؿ في لممتميزيف فعاؿ حكافز كضع نظاـ .
 صالحيتيا لضماف المعمكمات التحتية لتكنكلكجيا البنية تحديث ك تطكير متابعة 

. باستمرار االلكتركنية اإلدارة لتطبيؽ
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 عمى االطالع ك االلكتركني، العمؿ ثقافة نشر عمى العميا اإلدارة عمؿ ضركرة 
. المجاؿ ىذا ناجحة في مؤسسات تجارب

 حماية  ك الخصكصية لحماية كاضحة سياسات ك تشريعات كضع ضركرة
. االلكتركنية التعامالت في الثقة لزيادة األمنية المخالفات ك التعديات

 المتعمقة البرامج ك األىداؼ كضع في اإلدارية جميع المستكيات مشاركة ضركرة 
 .االلكتركنية اإلدارة استخداـ ك بتطبيؽ

 

 الدراسة الثانية: 
" األداء تطكير عمى القرارات مساندة نظـ استخداـ أثر"

إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
. 2009 -اإلسالمية مف إعداد فدكل رمضاف  الجامعة

 التربية في كزارة األداء تطكير عمى القرارات مساندة نظـ اثر معرفة إلى الدراسة ىذه تيدؼ
األداء  تطكير عمى القرارات مساندة لنظـ أثر كجكد أظيرت الدراسة غزة، كقد محافظات – كالتعميـ

دراؾ كعي كجكد في تمثؿ  ، جيدة القرارات بدرجة مساندة نظـ الستخداـ بالنسبة العميا اإلدارة لدل كاإ
 بدرجة كالتعميـ التربية في كزارة القرارات مساندة نظـ الستخداـ كالفنية المادية اإلمكانات كتكفر

  جيدة، بدرجة بشرية إمكانات كجكد مع ، متكسطة
 نظـ كاالستفادة مف ، سميمة عممية أسس عمى القرارات مساندة نظـ ببناء الدراسة أكصت كقد

 ،االستعانة تطبيقاتيا كاستخداماتيا كتطكير ككؿ كالتعميـ التربية كزارة مستكل عمى القرارات مساندة
 زيادة ، التدريب بعممية ، االىتماـ الكزارة تتخذىا التي القرارات جميع مساندة في القرارات مساندة بنظـ
. القرارات مساندة نظـ باستخداـ كاىتماميا العميا اإلدارة دعـ

 

 الدراسة الثالثة: 
  قطاع -  النظامية الفمسطينية الجامعات إلكتركنينا في البشرية المكارد إدارة كاقع"

 "غزة
إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة

. 2009 - أمكنو أبكاإلسالمية مف إعداد يكسؼ محمد  الجامعة
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الجامعات  إلكتركنيان في البشرية المكارد إدارة كاقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 لممساعدة العميا اإلدارة قبؿ مف المقدـ الدعـ مدل عمى كالتعرؼ ، غزة قطاع في النظامية الفمسطينية

المعمكمات  تكنكلكجيا لمراكز التحتية البنية عمى ،كمف ثـ  التعرؼ اإللكتركنية اإلدارة إلى عمى التحكؿ
 . التحكؿ ىذا إلنجاز جاىزيتيا كمدل

 الجامعات في حاليا المستخدمة البشرية المكارد أنظمة عمى التعرؼ إلى أيضا الدراسة كتيدؼ
اإللكتركنية  اإلدارة نحك التكجو في كبير دكر مف ليما لما اإللكتركنية التعميمية الخدمات ، كأنظمة

دارة ، عاـ بشكؿ  تمؾ ككسائؿ في أدكات استخداـ طريؽ عف خاص بشكؿ إلكتركنيان  البشرية المكارد كاإ
 . األنظمة

:  ما يمي الدراسة نتائج كقد أظيرت
 العميا متكفراف اإلدارة كدعـ إلكتركنيان  البشرية المكارد إدارة أىمية كضكح أف 

ك  عاـ بشكؿ اإللكتركنية اإلدارة إلى التحكؿ عممية في كبير بشكؿ كيساىماف
دارة  . خاص إلكتركنيان بشكؿ البشرية المكارد كاإ

 التحكؿ، ليذا عمميا كافية تعتبر المعمكمات تكنكلكجيا لمراكز التحتية البنية أف 
 المراكز أكلكيات كاختالؼ الجامعات، كافة لدل مالي عجز كجكد مف عمى الرغـ

 اإلسالمية الجامعة تميز النتائج مف كظير كأكلكياتيا، العميا لسياسة اإلدارة تبعا
 . المجاؿ ىذا في

 التميز كاف إلكتركنيان كأيضا البشرية المكارد كأنشطة إدارة تطبيؽ لكظائؼ كجكد 
 الخدمات تقديـ في الجامعة بنظاـ يتعمؽ فيما أما. اإلسالمية الجامعة لصالح

 ضعؼ النتائج أظيرت كأنشطة فقد بكظائؼ الخدمات تمؾ كربط ، التعميمية
 إلكتركنيان  البشرية المكارد إدارة كأنشطة كظائؼ بعض في الخدمات تمؾ استعماؿ

  .الجامعات تكفرىا في مف بالرغـ
  البشرية المكارد كأنشطة إدارة كظائؼ تعزيز إلىكمف أىـ التكصيات كالتي تيدؼ 

:  الفمسطينية إلكتركنيا في الجامعات
 اإلدارة إلى التحكؿ يخص ما في الجامعات بيف كالتعاكف التنسيؽ ضركرة 

 .اإللكتركنية
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 اإللكتركنية اإلدارة إلى التحكؿ لعممية األكلكية إعطاء. 
 المعمكمات تكنكلكجيا المالي لمراكز الدعـ تكفير. 
 اإللكتركني لمتكقيع قانكني اعتماد عمى الحصكؿ. 
 في حاليا كاالتصاالت المتكفرة المعمكمات االستفادة المثمى مف أدكات تكنكلكجيا 

  .إلكتركنيان  البشرية المكارد إدارة ككظائؼ أنشطة تنفيذ
 

  الدراسة الرابعة: 
أثر نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة عمى أداء العامميف في شركة االتصاالت "
 "الفمسطينية

إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
. 2009 -اإلسالمية مف إعداد أيمف العمرم الجامعة

 التعرؼ عمى أثر نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة عمى أداء إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
. العامميف في شركة االتصاالت الفمسطينية

دارة نظـ المعمكمات اإلدارية إليياكمف أىـ النتائج التي تكصمت   الدراسة إف تشغيؿ كاإ
 رضا إلىالمحكسبة تؤثر ايجابيا عمى أداء العامميف في شركة االتصاالت الفمسطينية، إضافة 

 المكارد البشرية الالزمة إلدارة كتشغيؿ كأيضاالعامميف عف مستكل المستمزمات المادية كالبرمجيات 
. نظـ المعمكمات اإلدارية في شركة االتصاالت الفمسطينية

: إلىكقد خمصت الدراسة 
  اإلداريةضركرة استمرارية مكاكبة التطكرات التكنكلكجية في مجاؿ نظـ المعمكمات 

. كالحرص عمى استخداـ األجيزة الحديثة كالبرمجيات المتطكرة
  االىتماـ بتكفر شبكات حديثة كالعمؿ عمى حؿ مشاكؿ الشبكة مثؿ مشاكؿ

. اإلنقطاعات كبطء االتصاؿ
  عقد دكرات لممستخدميف تتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كالبرمجيات التشغيمية

 لقدرات األجيزة كالبرمجيات المستخدمة كعدـ فالمستخدميكالتطبيقية لزيادة إدراؾ 
. التركيز عمى كيفية استخداميا فقط
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  اإلداريةضركرة إشراؾ العامميف كالمستخدميف في عممية تصميـ نظـ المعمكمات 
 في تحقيؽ الرضا النفسي، كتقميؿ أىميةالمحكسبة كتطكيرىا، لما لذلؾ مف 

.  المقاكمة، كرفع الركح المعنكية، ك إشعار العامميف بأىميتيـ في الشركةأسباب
  المعمكمات لممستخدميف مف خالؿ النظاـ بما يتكافؽ مع إتاحةالعمؿ عمى 

 .احتياجاتيـ الكظيفية كبشكؿ يكفؿ استخداميا في مجاؿ العمؿ فقط
   

 الدراسة الخامسة: 
 كالمعاشات،  لمتأميف العامة الييئة اإللكتركنية في الكثائؽ إدارة نظاـ نجاح متطمبات"
 "فمسطيف
إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة

.  2008 -اإلسالمية مف إعداد يكسؼ محمد كساب الجامعة
الييئة  في اإللكتركنية الكثائؽ إدارة نظاـ نجاح متطمبات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 الييئة العامة في الحالي الكثائؽ إدارة نظاـ كاقع عمى التعرؼ إلى إضافة كالمعاشات، لمتأميف العامة
. كالمعاشات لمتأميف

: التي تكصمت ليا ىذه الدراسة ك مف أىـ النتائج
 الييئة العامة قبؿ مف اإللكتركنية الكثائؽ إدارة نظاـ بمتطمبات معرفة كجكد 

. كالمعاشات لمتأميف
 ك  بالسرعة ك الدقة يمتاز اإللكتركني النظاـ بأف المكظفيف لدل قناعة كجكد

. الشفافية
 تمؼ نسبة  تقميؿ إلىاإللكتركني سيؤدم  النظاـ بأف المكظفيف لدل قناعة كجكد 

ىالؾ . تدفقيا مسار الدكائر كيكضح بيف الكثائؽ ضياع مف ك سيحد الممفات كاإ
 اإللكتركني لدل بالنظاـ كثقة الكثائؽ اإللكتركنية إدارة مفيكـ في كضكح كجكد 

. الييئة في المكظفيف
 التكنكلكجية التحتية البنية تكفر .
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 الحاسكب، عمى كالعمؿ التطكر كحب المكظفيف التعميـ لدل نسبة في ارتفاع 
 الكثائؽ إدارة نظاـ لتطبيؽ كاإلجراءات الالزمة اآلليات ك السياسات كمعرفة

.  اإللكتركنية
 المستقبمية التطكير كخطط الحالي الكثائؽ إدارة نظاـ آليات كضكح في عدـ كجكد 

. الييئة في
 ضعؼ إلى باإلضافة اإللكتركني، النظاـ تطبيؽ مف بعض المخاكؼ كجكد 

 .لممكظفيف التدريب سياسات
 أىميا مف التكصيات مف بعدد الدراسة خرجت كقد كما :
 لضماف اإلجراءات ك كاآلليات تطبيؽ السياسات بضركرة كالكعي االىتماـ زيادة 

. اإللكتركنية الكثائؽ إدارة نظاـ نجاح
 دقيؽ بشكؿ لتحقيقيا كالمرحمية اإلستراتيجية ألىدافيا تحديد الييئة ضركرة 

كمدركس 
 لجميع المناسبة التدريب خطط ككضع الييئة في مركز التدريب بتشغيؿ البدء 

. المكظفيف
 اإللكتركنية الحككمة مشركع مع لتتناسب كالسياسات اإلستراتيجية الخطط كضع 

. اإللكتركنية الكثائؽ إدارة مجاؿ في
 الدكلية كذلؾ  االجتماعية الضماف مؤسسات بيف ما التنافسية قدرة الييئة تعزيز

. لممتقاعديف خدماتيا مف خالؿ تطكير
 فئات جميع أماـ المجاؿ كفتح كالجامعات الخاص القطاع مؤسسات ضـ 

 .كالمعاشات لمتأميف العامة الييئة خدمات مف لالنتفاع في فمسطيف المجتمع
 

 الدراسة السادسة: 
 المعمكمات في تكنكلكجيا مراكز إدارة في اإللكتركني التكقيع استخداـ متطمبات"
" غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات
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إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .2007 -اإلسالمية مف إعداد صالح المصرم  الجامعة

مراكز  إدارة في اإللكتركني التكقيع استخداـ متطمبات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
: غزة مف خالؿ النقاط التالية قطاع في الفمسطينية الجامعات في المعمكمات تكنكلكجيا

 المعمكمات تكنكلكجيا التحتية لمراكز البنية تطكير .
 التكقيع اإللكتركني باستخداـ المعمكمات تكنكلكجيا لمراكز العميا اإلدارة اىتماـ .
 اإللكتركني التكقيع الستخداـ كالتشريعية القانكنية المتطمبات كجكد .
 اإللكتركنية المعمكمات حماية كسياسات اإللكتركنية اعتماد المراسالت .
 حماية في المتطكرة التقنية كاستخداـ المعمكمات أمف عمى الحفاظ أىمية تكضيح 

 .اإللكتركنية المراسالت الخصكصية خالؿ
 تكنكلكجيا مراكز في تستخدـ ال اإللكتركني التكقيع تقنية أف إلى الدراسة خمصت كقد

في  المستخدمة األمنية كالبرمجيات المعدات كأف ، غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات المعمكمات في
 اإللكتركنية بكفاءة المعمكمات حماية عمى قادرة لتككف تحديث إلى بحاجة المعمكمات تكنكلكجيا مراكز

 .اإللكتركني التكقيع في مفيكـ قصكر لدييـ المعمكمات تكنكلكجيا مراكز مكظفي كأف
  :الدراسة التالي كمف أىـ تكصيات ىذه

 الرسمية اإللكتركنية العتماد المراسالت بحاجة الفمسطينية الجامعات إدارة أف 
. اإللكتركني التكقيع باستخداـ

 في حاليا المستخدمة المعمكمات أمف تطكير برمجيات ك األمنية المعدات تحديث 
. المعمكمات تكنكلكجيا مراكز

 مراكز مكظفي كتدريب المعمكمات بأمف خاصة سنكية تخصيص مكازنة 
. المعمكمات مجاؿ أمف في المعمكمات تكنكلكجيا

 اإللكتركني  التكقيع كباستخداـ المعمكمات بأمف خاصة سياسات كتطكير كضع
 .المعمكمات تكنكلكجيا مراكز في مستمرة بصكرة
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 الدراسة السابعة: 

 االلكتركنية، دراسة الحككمة خالؿ مف الخدمات عمى لمحصكؿ المكاطنيف تقبؿ مدل"
 "غزة قطاع حالة

إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
.  2007 - عدكافإياداإلسالمية مف إعداد  الجامعة

 الخدمات عمى لمحصكؿ غزة قطاع في المكاطنيف تقبؿ مدل عمى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت
 .اإللكتركنية الحككمة مف خالؿ

: التي تكصمت ليا ىذه الدراسة ك مف أىـ النتائج
 اإللكتركنية،بالرغـ مف  لمتعريؼ بالحككمة التكعية آليات استخداـ في قصكر كجكد

. الحككمة اإللكتركنية بمزايا المكاطنيف لدل كبيرة كدراية تكفر كعي
 كالمتمثمة  اإللكتركنية الحككمة خدمات الستخداـ الالزمة التحتية البنية تتكفر

 مالئـ بشكؿ اإلنترنت كخدمة الحاسكب كأجيزة كالنقاؿ األرضي الياتؼ بخدمات
. المكاطنيف لدل

 الثقة في أف لدييـ تتكفر كما كاإلنترنت، الحاسكب الستخداـ  المكاطنيفإجادة 
 .اإللكتركنية خالؿ الخدمات مف حميا سيتـ التقميدية  الخدمات مشاكؿ كافة

: أىميا مف التكصيات مف بعدد الدراسة خرجت كقد كما
 الحككمة خالؿ مف الخدمات اإللكتركنية إطالؽ في الجدم البدء أىمية 

. اإللكتركنية
 األساسية الميارات عمى المكاطنيف مجانية لتدريب تدريب أماكف تكفير أىمية 

. متكاممة خطة تدريبية خالؿ مف كاإلنترنت الحاسكب الستخداـ
 لدل المكاطنيف اإللكتركنية الخدمات الستخداـ التحتية البنية تكفير في المساىمة 

 الميسر التقسيط برامج طرح عمى الخاص القطاع شركات تشجيع خالؿ مف
 كالياتؼ األرضية االتصاالت قطاعي مستكل عمى منافسة لممكاطنيف كخمؽ

. المكاطف عمى سينعكس إيجابا الذم األمر النقاؿ
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 كطمأنتيـ حياؿ المكاطنيف تكقعات لتحقيؽ العمؿ في الشفافية سياسات إتباع 
. اإللكتركنية الحككمة خدمات

 كعالقة اإللكتركنية الخدمات طرؽ عمؿ تنظـ التي كالقكانيف التشريعات سف 
. بيا المكاطف

 مع التعامؿ عف الناجمة القضايا لمتعامؿ مع القانكف رجاؿ مف عدد تأىيؿ 
 .اإللكتركنية الخدمات

 

 الدراسة الثامنة: 
 العميا في اإلدارة نظر كجية مف اإللكتركنية الحككمة مشركع نجاح متطمبات“
 "الفمسطينية الكزارات
إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة

.  2006 - الغكطي إبراىيـاإلسالمية مف إعداد  الجامعة
 في اإللكتركنية الحككمة نجاح مشركع متطمبات تكفر مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة كىدفت 
  .الفمسطينية لمكزارات العميا اإلدارات في العامميف بعض آراء تحميؿ خالؿ مف فمسطيف

: أىميا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كخمصت
 اإلدارات في لدل العامميف الحككمة اإللكتركنية مفيكـ في كقصكر غمكض كجكد 

 .الفمسطينية لمكزارات العميا
 الفمسطينية لمكزارات العميا اإلدارات في كاضحة لدل العامميف خطط عدـ كجكد 

 .الحككمة االلكتركنية إلى لمتحكؿ
 لمشركع  التخطيط ك بالتحضير الكزارات في المسئكليف مف مشاركة يكجد ال

 الحككمة مزايا ك بأىمية كبير اقتناع لدييـ بالرغـ مف أف االلكتركنية الحككمة
 .االلكتركنية

 البشرية  الكفاءات تكافر عدـ ك الفمسطينية الكزارات لدل التحتية البنية ضعؼ
 . المطمكب بالشكؿ

 :أىميا كاف التكصيات مف عدد إلى الدراسة كخمصت
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 التحضير ك التخطيط في المختمفة في الكزارات العميا اإلدارات مشاركة ضركرة 
 .االلكتركنية الحككمة لمشركع

 البشرية لمعامميف بالكزارات الفمسطينية عمى مختمؼ  تنمية الكفاءات ضركرة
 .مستكياتيـ الكظيفية

 التحتية الالزمة لمشركع الحككمة اإللكتركنية لمكزارات بالبنية االىتماـ ضركرة 
 .الفمسطينية

 بأىمية  الفمسطينية لتكعية الجميكر ك العامميف في الكزارات خطط كضع ضركرة
 .االلكتركنية الحككمة

 التنسيؽ الكامؿ ك االلكتركنية لمتعامالت القانكنية ك التشريعية بالنكاحي االىتماـ 
 منعان  ك العمؿ في االزدكاجية عدـ أجؿ مف الحككمية المؤسسات ك الكزارات بيف

 .االلكتركني لمعمؿ التحكؿ قبؿ ذلؾ ك المياـ لمتداخؿ بيف
 

 الدراسة التاسعة :
 تطبيقية األزمات دراسة إدارة في اھكأثر المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ فاعمية"

" فمسطيف في المصرفي القطاع عمى
إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة

.  2009 -عمر  أبك الرحمف عبد انيھاإلسالمية مف إعداد  الجامعة
قدرة  في كأثرىا المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ فاعمية مدل قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت

 ذات قكية عالقة الدراسة كجكد نتائج أىـ ك مف.أزماتيا إدارة عمى فمسطيف في العاممة المصارؼ
 عمى فمسطيف في العاممة قدرة المصارؼ كبيف اإلدارية المعمكمات نظـ فاعمية بيف إحصائية داللة
 األزمات إدارة عمى المصارؼ قدرة مف % 66.6 نسبتو ما أف إلى الدراسة  كخمصت.األزمات إدارة

  .أخرل لعكامؿ يعكد كالباقي المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ يفسره فاعمية
كضركرة  آمنة، أماكف في مباشرة كتخزينيا المعمكمات، أمف إدارة بضركرة الدراسة كأكصت

 سبب األجيزة ألم عطؿ حالة في مباشرة الخدمة عمى تدخؿ لالستخداـ جاىزة احتياطية أجيزة تكفير
نشاء كاف،  الضعؼ رصد مكاطف ميمتيا عمؿ فرؽ إنشاء كضركرة .فعالة ككارث معالجة نظـ كاإ

 .المبكر اإلنذار إشارات اكتشاؼ نظاـ كتطكير
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 الدراسة العاشرة :
". نظـ معمكمات المكارد البشرية كأثرىا عمى فاعمية إدارة شئكف المكظفيف"

إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 - 2005 - ابكرحمو إبراىيـاإلسالمية مف إعداد أمؿ  الجامعة

 التعريؼ بنظـ معمكمات المكارد البشرية المستخدمة في إدارات شئكف إلىكتيدؼ ىذه الدراسة 
المكظفيف  بكزارات السمطة الفمسطينية بقطاع غزة كذلؾ مف خالؿ تقييـ مجاالت استخداميا كتحميميا 

 .كفعاليتيا كفاءتيا مف بغرض الكشؼ عف الصعكبات التي تكاجو تمؾ النظـ كتحد
: كتقدـ ىذه الدراسة مجمكع مف النتائج أىميا

  عمى النظـ اليدكيةتالكزاراتركيز غالبية دكائر شئكف المكظفيف بتمؾ  .
  استخداـ نظـ معمكمات المكارد البشرية ينحصر في التركيز عمى شئكف المكظفيف

. كاالنصراؼكعمى كجو الخصكص أنظمة الحضكر 
  السبب الرئيسي في تدني كفاءة نظـ كاإلداريةنقص الكفاءة التكنكلكجية 

.  شئكف المكظفيفإدارة تدني فاعمية إلى كالتي تؤدم اإلداريةالمعمكمات 
التقنيات  مف باالستفادة المكظفيف شئكف إدارات كافة اىتماـ بضركرة الدراسة ك أكصت

 نظـ لتكجيو استخداـ ، المكظفيف ديكاف كبيف بينيا كالتعاكف التنسيؽ كضركرة الممفات لحفظ الحديثة
 العنصر استخداـ يضمف حسف بما كالتطكير كالتخطيط أكسع مجاالت نحك البشرية المكارد معمكمات
 .جيكدىـ عمى كتحفيزىـ كمكافأتيـ الكظائؼ لشغؿ الكفاءة ذكم األفراد كاختيار البشرم

 لتزكيد إدارات المطمكب المالي الدعـ بتكفير العميا اإلدارة اىتماـ بضركرة الدراسة أكصت كما
 باستخداـ المكارد البشرية معمكمات نظـ كتشغيؿ إلنشاء الالزمة كالمعدات باألجيزة المكظفيف شئكف

. اآللي الحاسب
 

 الدراسة الحادية عشر :
 الجامعات في اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعمكمات نظـ دكر تقييـ

غزة  قطاع الفمسطينية في
إدارة األعماؿ مف  في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة

 – 2005 -اإلسالمية مف إعداد صبرم ابكسبت  الجامعة
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 متخذم لدل القرارات صنع عممية في نظـ دعـ القرار دكر تقييـ إلى الدراسة ىذه كىدفت
 مككنات في فركؽ ىناؾ أف إلى الدراسة خمصت كقد. غزة بقطاع الفمسطينية الجامعات القرارات في

 المستكل بيف جدان  قكية عالقة ىناؾ كأف اإلسالمية، الجامعة لصالح المعمكمات اإلدارية نظـ
 تقنيات كجكد ك .القرارات صنع عممية في المعمكمات كاستخداـ كجكدة نظـ المعمكمات لدائرة التنظيمي

 النظـ ىذه مستخدمي جعمت الجامعات ىذه في المعمكمات نظـ مككنات عاـ في بشكؿ حديثة
 بيف قكية طردية عالقة ىناؾ أف الدراسة أثبتت ك القرارات، صنع في اعتمادا كبيرا عمييا يعتمدكف

 عممية في المعمكمات نظـ كاستخداـ (الكمية-المناسب التكقيت-المالئمة-الدقة) المعمكمات جكدة
 ال حيث الخبيرة النظـ إلى ترتقي ال الحالية المعمكمات نظـ أف إلى كأظيرت الدراسة .القرارات صنع
 مراكز مع المباشر اتصاليا كعدـ خارجية إحصائية لمعمكمات تكفيرىا كعدـ. لممشكالت حمكال تعطي

 .أك خارجو الكطف داخؿ إحصاء
 تسيـ أنيا الباحث يرل التي االقتراحات المستقبمية التكصيات ك مف مجمكعة الدراسة كقدمت

 .المجاؿ ىذا في كالمؤسسات المجتمع تطكير في

 في الدول العربيةالدراسات  .4.3
 الدراسة األولى: 

 “THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION TECHNOLOGY ADOPTION 

AND JOB SATISFACTION IN CONTRACTING COMPANIES IN JORDAN" 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾٛي ئٌٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌوضب اٌٛظ١فٟ فٟ شووبد "
 "اٌّمبٚاد فٟ األهكْ

Written by Eng.Ghalia A. Attar and Prof. Rateb J. Sweis in a 
Department of Business Administration, University of Jordan, Amman, 
Jordan 2010. 

تبحث ىذه الدراسة في العالقة بيف التحكؿ إلى تكنكلكجيا المعمكمات كالرضا الكظيفي لدل 
 .العامميف في شركات المقاكالت في المممكة األردنية الياشمية مف كجية نظر ىذه الشركات

كخمصت ىذه الدراسة إلى  أف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات يؤدم إلى زيادة الرضا 
 .الكظيفي لدل العامميف بشكؿ جكىرم

كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف صناعة البناء حكؿ العالـ سكاءن في الدكؿ النامية أك الدكؿ 
 . المتقدمة تكاجو تحديات متعددة

 :كمف أىـ ما أكصت بو ىذه الدراسة
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مف الممكف تكسيع قاعدة المعرفة لتكنكلكجيا المعمكمات في قطاع المقاكالت مف خالؿ زيادة 
مستكل اإلدراؾ لمميزات تكنكلكجيا المعمكمات، كمف المالحظ أف اإلدارة العميا ليا إدراؾ كمعرفة  عف 

إف زيادة االستثمار في التدريب ك المعرفة . مدل تأثير تكنكلكجيا المعمكمات  عمى مستكل أداء العمؿ
في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات مف الممكف أف يؤدم إلى إبراز قادة قادريف عمى تكظيؼ تكنكلكجيا 

 . المعمكمات التكظيؼ األفضؿ في منظماتيـ
بإمكاف شركات المقاكالت في المممكة األردنية الياشمية كفي الدكؿ الناىضة زيادة العائد عمى 

االستثمار كذلؾ مف خالؿ التكظيؼ الصحيح لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كالتعمؽ أكثر مف 
التطبيقات األساسية مثؿ معالجة البيانات ك الجداكؿ اإللكتركنية إلى التطبيقات التقنية التجارية مثؿ 

التجارة اإللكتركنية، اإلدارة اإللكتركنية لمبيانات كالعمؿ عف بعد، مما يؤدم إلى بناء رؤيا كاضحة 
 . كمتسقة لممنظمة عف كيفية تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات المستقبمية

يجب تكفير معمكمات مكثقة عف الرضا الكظيفي لدل العامميف في شركات المقاكالت األردنية 
كذلؾ لتطكير قدرات المنظمة في تكظيؼ كاستغالؿ القكل العاممة لدييا االستغالؿ األمثؿ مف خالؿ 

 ك زمالئيـ في العمؿ كفرص تطكير  أعماليـ ك  كيفية ـالتعرؼ عمى طريقتيـ في إدارة مرؤكسيو
 .تأثرىـ بظركؼ العمؿ

 

 الدراسة الثانية: 
 "ِغباد رطج١ك اٌزؼبِالد اإلٌىزو١ٔٚخ ِٚؼٛلبرٙب فٟ ئِبهح اٌو٠بض"

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2010األمنية مف إعداد عمي بف أحمد القحطاني،  لمعمكـ العربية نايؼ

تيدؼ الدراسة إلى معرفة مجاالت تطبيؽ التعامالت اإللكتركنية كمعكقاتيا في إمارة منطقة 
 . اإلستبانة كأداة لجمع البياناتـ، كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي المسحي عف طريؽ استخداضالريا

 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة
  أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بشدة عمى أىمية كعي العامميف بالتعامالت

 .االلكتركنية في إمارة الرياض
  أف أفراد عيف الدراسة مكافقكف عمى أف ىناؾ مجاالت لتكظيؼ التعامالت

 اإللكتركنية في إمارة الرياض
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  أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف عمى أف ىناؾ معكقات تكاجيو تطبيؽ التعامالت
 .االلكتركنية في إمارة الرياض

  أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف عمى سبؿ مكاجية معكقات التعامالت اإللكتركنية
 .في إمارة الرياض

 :كمف أىـ التكصيات التي خمصت ليا الدراسة
  االىتماـ بتكعية القيادات اإلداريػة فػي إمػارة الرياض بجدكل التعامالت

االلكتركنية مػف خػالؿ إعػػداد الػػنػشرات الػتي تػػعرفػيػـ بيػذا األمر، أك دكرات 
 . تدريبية مناسبة

  تكفير الككادر البشرية المتخصصة في إمارة الرياض مف خالؿ استقطاب
 .أصحاب الكفاءة في مجاؿ التعامالت االلكتركنية لمعمؿ في اإلمارة

  الالزمة لتطبيؽ التعامالت  (األجيزة، البرامج، التقنيات)تكفير اإلمكانات التقنية
 .االلكتركنية في إمارة الرياض

     

 الدراسة الثالثة: 
  فٟ أصٕبء األىِبد ثبٌّل٠و٠خ اٌؼبِخداٌمواهأظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ فٟ ارقبم  كٚه"

  "ٌؾوً اٌؾلٚك

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2010،  مبارؾ بف سعكد بف محمد العماجاألمنية مف إعداد  لمعمكـ العربية نايؼ

ات المعمكماتية ػياجػتػل االحػؿػدة عػشػػيف بػؽػكاؼػنة ـػمػعػاؿ رادػ أف أؼىػذه الػدراسػةج ػائػتػـ فػأهك مف 
ا ػػد ـػػل حػيف إؿػؽػكاؼػنة ـػعيػراد اؿػػ أف أؼإلػىة ػدراسػتشير اؿك . رس الحدكد ػػد تكاجو حػؽ إلدارة أزمػة

لحرس  الالزمة لتطبيؽ نظـ المعمكمات اإلدارية بالمديرية العامة Software)) تكافر البرامج لػؿػع
.  الحدكد 

اإلدارية لترشيد عممية  بينت الدراسة أف أفراد العينة مكافقيف عمى أىمية نظـ المعمكماتك 
العينة مكافقيف عمى أف ىناؾ معكقات  أظيرت الدراسة أف أفرادكما . اتخاذ القرارات أثناء األزمات 

. القرار أثناء األزمات تحد مف دكر نظـ المعمكمات اإلدارية في اتخاذ
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كالتنسيؽ كالرقابة عمى  العمؿ عمى تفعيؿ كتحسيف مستكل التخطيط أىـ التكصياتكمف 
كضع الحكافز التشجيعية المادية ك . الحدكد األنشطة المتعمقة باستخداـ التقنية بالمديرية العامة لحرس

بالمديرية العامة لحرس الحدكد عمى المساىمة بشكؿ فعاؿ في  منيا كالمعنكية التي تشجع العامميف
أف تقكـ كزارة الداخمية بكضع سياسة لتقنية المعمكمات مكحدة .إضافة إلى .استخداـ نظـ المعمكمات
جميع القطاعات األمنية المرتبطة بالكزارة مف الحصكؿ عمى المعمكمة أثناء  لمجيات األمنية لتمكيف

إيجاد سياسة مكحدة بيف اإلدارات لتنفيذ تبادؿ كمف ثـ . ضكابط كمعايير محدده  األزمات ضمف
 . بخصكصية معمكماتياجيةبالمديرية العامة لحرس الحدكد مع احتفاظ كؿ  المعمكمات

 

 الدراسة الرابعة: 
 "كٚه اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رفؼ١ً رطج١مبد اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ فٟ ئِبهح اٌو٠بض"

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2009األمنية مف إعداد فيد عبداهلل السيمي،  لمعمكـ العربية نايؼ

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية 
في إمارة الرياض كذلؾ باستخداـ المنيج التحميمي عف طريؽ المدخؿ المسحي باستخداـ اإلستبانة 

 .كأداة لجمع البيانات
 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة

  تتكافر تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في ضكء الثقافة التنظيمية السائدة في إمارة
 .منطقة الرياض بدرجة قميمة

 مف أىـ خصائص الثقافة التنظيمية المستخدمة في تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية :
تكفير البيئة المساعدة عمى اإلبداع، ك المركنة في استخداـ التطبيقات 

اإللكتركنية، تزكيد العامميف بالمعمكمات الالزمة لتطكير مستكل استخداميـ 
 .لتطبيقات ألإلدارة اإللكتركنية

  إف مف أىـ المتطمبات لتكفير ثقافة تنظيمية تدعـ اإلدارة اإللكتركنية  تكفير الدعـ
المالي كالفني لدعـ مشاريع اإلدارة اإللكتركنية كتكفير البنية التحتية المالئمة 

 .الستخداـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية
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  المعكقات الميمة التي تحد مف دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيقات اإلدارة
عدـ تكافر بنية تحتية مالئمة الستخداـ اإلدارة : اإللكتركنية بدرجة قكية ىي

اإللكتركنية، كقمة البرامج التدريبية الالزمة لتشغيؿ كصيانة تطبيقات اإلدارة 
اإللكتركنية كفرض السرية عمى تداكؿ بعض المعمكمات التي تخص العمؿ 

 .باإلمارة
 :كمف أىـ التكصيات التي خمصت ليا الدراسة

 تكفير البنية التحتية المالئمة الستخداـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية. 
  تقديـ البرامج التدريبية المالئمة لتشغيؿ كصيانة تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية

 .باإلمارة
  نشر الثقافة التنظيمية المرنة التي تشجع استخداـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية

 .كتفعيؿ العمؿ اإللكتركني
 

 الدراسة الخامسة : 
  كهاٍخ–ااٌىزوٟٚٔ  اٌّؾبٍجٟ اٌّؼٍِٛبد ٔظبَ ظً فٟ اٌلاف١ٍخ اٌولبثخ كٚه"

 "اٌؼواق  فٟ ئل١ٍُ ووكٍزبْ اٌّصبهف ِٓ ػ١ٕخ ػٍٝ رطج١م١خ

الغباف، جامعة  محمكد صبرم ثائر ىمدني ك الدكتكر مصطفى عجيب مقدمة مف آالف دراسة
 .ـ2009السميمانية، 

 تحقيؽ في مساىمتيا مدل لبياف كأساليبيا الداخمية الرقابة عمى التعرؼ إلى البحث ييدؼ
 .االلكتركني المحاسبي نظاـ المعمكمات ظؿ في المصرفية السالمة

 تكنكلكجيا بيئة في التطكرات تكاكب فعالة داخمية لرقابة إلى الحاجة البحث كخمص 
ك  . كالمالية اإلدارية األنظمة المعمكماتية مع تكامميا إمكانيات مف يسيؿ الذم كبالشكؿ المعمكمات

 الكقت كالجيد معايير ضمف أىدافيا لتحقؽ كتطكيرىا تحديثيا إمكانية في باستمرار البحث يتطمب كما
 ىناؾ  كخمصت الدراسة إلى أف.كاالقتصادية كالفاعمية الكفاءة مف يمكف ما أقصى كتحقيؽ كالتكمفة

 مف كؿ تحقيؽ في التطبيقات عمى كالرقابة العامة الرقابة ألساليب إحصائية داللة معنكم ذا دكر
 في اإلنتاجية الكفاية تنمية بجانب المصارؼ، مف قبؿ المعدة المعمكمات كمصداقية صحة ضماف
 كالمحاسبية بالسياسات اإلدارية االلتزاـ عمى التشجيع عف " فضال ، المصارؼ كمياـ كاجبات
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 األخطاء ككشؼ المصارؼ، في كالمعمكمات كالممفات المكجكدات كحماية اإلدارة قبؿ مف المرسكمة
  . كالغش كالتالعب

 :كقدمت الدراسة مجمكعة مف المقترحات كاف أىميا
 ممارستيا الدراسة قيد ؼ رالمصاد تريد ألتي األعماؿ كتحديد كتقييـ دراسة 

  التطبيقية كاألنظمة االلكتركني النظاـ بكاسطة
 األعماؿ تمؾ كتنفيذ مياـ لتكلي مؤىؿ فني كادر تكفير  
 تكفؿ  التي كاألسس بالمعايير المحاسبية لمبيانات االلكتركنية النظـ التزاـ

االستخداـ السميـ ألسمكب المعالجة االلكتركنية كالتطبيقات كالبرامج الالزمة لذلؾ 
 .كمراقبة العمميات التشغيمية المنفذة

 طبيعة  العالقة التبادلية بيف  تحديد عمى المصارؼ إدارة قبؿ مف العمؿ
احتياجاتيا مف المعمكمات التي يكفرىا نظاـ المعمكمات المحاسبي االلكتركني 

 . تتالءـ مع قدرتيا في اتخاذ القراراتمكالت
 ببناء نظاـ كتصميـ نظاـ رقابة داخمي فعاؿ في االستجابة لمتغيرات ـاالىتما 

 .المتكاصمة في عصر التكنكلكجيا
 

 الدراسة السادسة: 
 "األ١ِٕخ اٌزٕظ١ّٟ ثبألعٙيح اٌزط٠ٛو فٟ اإلٌىزو١ٔٚخ اإلكاهح كٚه"

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2008فطيح،  آؿ قبالف األمنية مف إعداد حمد لمعمكـ العربية نايؼ

 اإلدارة لمزايا الشرقية المنطقة شرطة ضباط فيـ مدل عمى التعرؼت ىذه الدراسة إلى ىدؼك 
 الشرقية المنطقة شرطة تطبيقات كاقع عمى التعرؼ إلى  ك ، التنظيمي التطكير لمزايا  كاإللكتركنية

 تيدؼ كذلؾ. التنظيمي التطكير ساليبأب األخذ يتـ مدل أم إلى عمى التعرؼ   كاإللكتركنية لإلدارة
 التنظيمي التطكير تحقيؽ في اإللكتركنية اإلدارة تطبيقات إسياـ مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة
 لتحقيؽ اإللكتركنية اإلدارة تكظيؼ تكاجو التي العقبات عمى التعرؼ  كالشرقية المنطقة لشرطة
 .التنظيمي التطكير

 :كمف أىـ التكصيات التي خمصت ليا ىذه الدراسة
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  إصدار ذلؾ كمف ، اإللكتركنية اإلدارة تطبيقات لتفعيؿ العميا اإلدارة دعـ 
 .اإللكتركنية اإلدارة تطبيقات كتكسع كتمبي تشرع التي كالقكانيف األنظمة

 خالؿ مف ، التنظيمي التطكير في كدكرىا اإللكتركنية اإلدارة بأىمية الكعي زيادة 
 كسائؿ كتكظيؼ التدريبية كالبرامج ، العمؿ ككرش ، كالمؤتمرات الندكات إقامة

 .ذلؾ لتحقيؽ المتعددة ، اإلعالـ
 نظاـ  ك إيجاد اإللكتركنية اإلدارة لتطبيقات الالزمة كالبشرية المادية المكارد تكفير 

 .العامميف مف كالمتميزيف لممبدعيف فعاؿ حكافز
 باإلدارة المعمكمات كحماية أمف لضماف الالزمة الحديثة كالبرامج األنظمة إيجاد 

 .اإللكتركنية
 استمرارية لضماف اإللكتركنية اإلدارة مجاؿ في كالمتخصصيف بالخبراء االستعانة 

 .اإللكتركني العمؿ كتطكير
 كمياـ كأعماؿ أنشطة جميع لتشمؿ اإللكتركنية اإلدارة تطبيقات في التكسع 

 .األمنية األجيزة
 اإلدارة تطبيقات يدعـ بما األمنية باألجيزة العمؿ بيئة بتحسيف االىتماـ 

 .التنظيمي التطكير جيكد نجاح فرص مف كيزيد اإللكتركنية
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 الدراسة السابعة: 
 "االزصبك٠خفٟ اٌٛؽلاد  رص١ُّ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ"

كىك   في الدنمارؾالمفتكحة العربية األكاديمية  إلىالطالب عمي فاضؿ جابرمف قدـ ـبحث 
 .2007المحاسبية ، جزء مف متطمبات الدراسة في برنامج الماجستير لمعمكـ 

ييدؼ البحث إلى تسميط الضكء عمى أىمية محاسبة المكارد البشرية كنظاـ لممعمكمات في 
الكحدات االقتصادية يمكف أف يساعد في تنظيـ بيانات تمؾ المكارد كيشغميا لكي يتـ إنتاجيا في 

 .صكرة معمكمات يمكف أف تفيد في اتخاذ قرارات أكثر فاعمية بما يتعمؽ بالمكارد البشرية
 :كمف أىـ استنتاجات الدراسة

 ف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات تؤثر تأثيرا أساسيا عمى نظاـ معمكمات أ
 إدارةكالف مدخالتو ىي مخرجات نظاـ معمكمات  , البشريةمحاسبة المكارد 

 .االقتصادية الكحدةلتأثير عمى إلى ايؤدم  المكارد البشرية مما
 ألنو الشركات في الدكؿ الغربية اىتمت باالستثمار بكثافة في العنصر البشرم أف 

كجاء ذلؾ ضمف . ىك الذم يستطيع إيجاد حمكؿ إبداعية في مجاؿ اإلنتاج
اىتماـ عالمي بدأ منذ تسعينيات القرف العشريف بالتنمية البشرية بأكجييا المختمفة 

. كقاطرة لمتقدـ االقتصادم لممجتمعات
  نما لمدكلة أف المكارد البشرية ىي ثركة ليست فقط لمشركات أك المؤسسات، كاإ

نفسيا، ككمما تـ االرتقاء بمياراتيا، أدل ذلؾ إلى المساىمة في التقدـ 
 .االقتصادم

  االقتصادية في الكحدات البشريةإف الحاجة إلى نظاـ معمكمات محاسبة المكارد 
 التي تتطمب ميارات االقتصاديةتزداد كمما كاف ىناؾ كمان كبيران مف العمميات 

 . كالكفاءةعالية التدريب 
 :كمف أىـ التكصيات التي خمصت ليا ىذه الدراسة

  ينبغي فصؿ النفقات المتعمقة بالمكارد البشرية في حسابات مستقمة لكي يمكف
 فاعمية أكثرحصرىا كقياسيا بدقة كبما يمكف معو المساىمة في اتخاذ قرارات 
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 القصكل مف تجارب كاالستفادة, بشأف تمؾ المكارد في الكحدات االقتصادية
 .  البشريةالشركات الكبرل في مجاؿ تطبيقات نظاـ معمكمات محاسبة المكارد 

  ضركرة إنشاء شبكة عربية عمى اإلنترنت معنية بالمكارد البشرية مف اجؿ تبادؿ
. الخبرات كتكفير قاعدة لمتعمـ عف بعد بيف مراكز التدريب في الدكؿ العربية

  ينبغي تصميـ نظاـ معمكمات محاسبة المكارد البشرية في الكحدات االقتصادية
نتاج  في سبيؿ تنظيـ البيانات المتعمقة بالمكارد البشرية كبالتالي تشغيميا كاإ

المعمكمات الخاصة بيا نظران ألىميتيا عمى مستكل الكحدة االقتصادية ككذلؾ 
. عمى المستكل القكمي

  نظران لتعدد النظـ الفرعية التي يتككف منيا النظاـ المتكامؿ لممعمكمات المحاسبية
 العممية االختصاصات، كأف ىذه النظـ الفرعية تشكؿ مجمكعة مف كاإلدارية

 االختصاصاتالمتنكعة، فإف األمر يتطمب كجكد فريؽ عمؿ يضـ كافة ىذه 
كبالتالي تقسيـ العمؿ بينيا بما يحقؽ التنسيؽ كالترابط كالتكامؿ بيف بعضيا 

.  البعض 
 

 الدراسة الثامنة: 
 "اإلٌىزو١ٔٚخ اإلكاهح رفؼ١ً فٟ ٚكٚه٘ب اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ر١ّٕخ"

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2007األمنية مف إعداد عمياف بف عبداهلل الرشيد ،  لمعمكـ العربية نايؼ

كخصائصيا  ،البشرية المكارد لتنمية متكامؿ مفيكـ تحديد في البحث ىذا أىمية تتمحكر
 تنمية المكارد نجاح معايير العاـ، إضافة إلى بياف األمف في كالعامميف األفراد شؤكف إدارة في كأىدافيا

 .العاـ األمف قطاع في اإللكتركنية اإلدارة عمى المعايير تمؾ البشرية، كأثر

 :كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة 
 إف إدارة شؤكف الضباط باألمف العاـ تسيـ في تنمية المكارد البشرية 
 أف ىناؾ مبررات تدعك إلى التحكؿ لمعمؿ باإلدارة اإللكتركنية باألمف العاـ 
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 أف ىناؾ معكقات تحكؿ دكف تفعيؿ اإلدارة اإللكتركنية في األمف العاـ 
 أف ىناؾ رضا مف قبؿ أفراد العينة عف التنمية المتبعة في ظؿ اإلدارة االلكتركنية 
 أف تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية يسمح لمعامميف بآفاؽ معرفية أكثر 
 تتيح التقنية الحديثة في اإلدارة تحسيف األداء الكظيفي لمعامميف. 
 يكجد لدل العامميف رغبة كبيرة عمى العمؿ اإلدارم المعتمد عمى التقنية الحديثة. 
  يعتقد العاممكف إف استخداـ اإلدارة اإللكتركنية يؤدم إلى تقميؿ أخطاء العمؿ

 .التقميدية كبنسبة كبيرة
 تزيد اإلدارة االلكتركنية إنتاجية العامميف بإدارات المكارد البشرية. 
 االفتقار إلى العنصر البشرم المؤىؿ لتفعيؿ اإلدارة االلكتركنية. 

كتقدـ ىذه الدراسة مجمكعة مف المقترحات كالتي تعد كفيمة بنجاح اإلدارة اإللكتركنية باألمف 
العاـ حسب كجية نظر الباحث إضافة إلى أنيا تالمس المعكقات التي تحكؿ دكف تفعيؿ اإلدارة 

 :اإللكتركنية مف أىميا
 سف المكائح كالنظـ التي تدعـ تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية باألمف العاـ 
 العمؿ عمى ترسيخ األساليب الحديثة في تنمية المكارد البشرية 
 تييئة بيئة لعمؿ الصالحة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية. 
  إتباع السياسات التحفيزية كالتشجيعية التي تشجع العامميف باألمف العاـ عمى

 .تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية
 

 الدراسة التاسعة: 
 "اٌّؼٍِٛبد ٚكٚه٘ب فٟ رط٠ٛو ئعواءاد اٌؼًّ اإلكاهٞ فٟ األعٙيح األ١ِٕخ رم١ٕخ"

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2008 ،عبدالرزاؽ مخمد الذيابياألمنية مف إعداد  لمعمكـ العربية نايؼ

كتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى تقنية المعمكمات المستخدمة حاليا في أعماؿ حرس الحدكد 
بجدة، كالتعرؼ عمى مدل التكظيؼ كاالستفادة مف ىذه التقنيات في تطكير إجراءات العمؿ اإلدارم 

 .كالتعرؼ عمى معكقات استخداـ تقنية المعمكمات في تطكير إجراءات العمؿ اإلدارم
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 :كمف أىـ النتائج ليذه الدراسة
  يكجد ىناؾ تكظيؼ لتقنيات المعمكمات في تطكير إجراءات العمؿ اإلدارم. 
 يكجد ىناؾ خمس تقنيات تستخدـ في أعماؿ حرس الحدكد تتمثؿ في: 

 الحاسب اآللي 
 االتصاؿ الياتفي 
 مالفاكس ميؿ 
 الياتؼ المحمكؿ 
 شبكات االتصاؿ المحمية 

  أف استخداـ تقنية المعمكمات يؤثر بشكؿ فعاؿ عمى تطكير إجراءات العمؿ
 .اإلدارم

 ضعؼ نظاـ الحماية كالمعمكمات 
 بشكؿ عاـ كجكد تقنية المعمكمات يرفع مف رضا العامميف. 

 العمؿ إجراءات تطكير كبيرة مف بدرجة تحد معكقات أربعة ىناؾ ك أكضحت الدراسة أف
 :في تتمثؿ الحدكد بحرس

 المعمكمات تقنية مجاالت في لمعامميف تقدـ التي التدريبية الدكرات ضعؼ. 
 أنسب بشكؿ المعمكمات تقنية تطبيؽ مف تمكف التي الخطط غياب. 
 الحدكد لحرس الميداني العمؿ لبيئة المعمكمات تقنية أجيزة بعض مناسبة عدـ. 
 كالمعمكمات لمبيانات الحماية نظاـ ضعؼ 

 :في ك أكصت الدراسة بعدة نقاط أىميا يتمثؿ
 كالمعمكمات لمبيانات فعاؿ حماية نظاـ إيجاد. 
 المنطقة طبيعة تناسب التي األجيزة اختيار عمي الحرص. 
 المعمكمات تقنية لتطبيؽ القيادات كتشجيع دعـ. 
 المعمكمات تقنية تطبيؽ لتفعيؿ مستقبمية خطط بإعداد االىتماـ. 
 المعمكمات تقنية تطبيؽ مجاالت في لمعامميف تخصصية تدريبية دكرات تكفير. 
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 الدراسة العاشرة: 
 ثّل٠ٕخ ٌٍغٛاىاد اٌؼبِخ فٟ اٌّل٠و٠خ اإلٌىزو١ٔٚخ اإلكاهح رطج١ك ئِىب١ٔخ ِلٜ"

 "اٌو٠بض

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2006الضافي ،  العزيز عبد بف األمنية مف إعداد محمد لمعمكـ العربية نايؼ

التقنية  استيعاب مف المنظمات تمكف التي اإللكتركنية اإلدارة تكضح ىذه الدراسة أىمية
رصيد  إلى يضيفو فيما لمدراسة النظرية األىمية كتكمف كالمعمكمات، االتصاالت مجالي في الحديثة
تقدير  في التطبيقية األىمية كتبرز األمنية، باألجيزة اإللكتركنية اإلدارة تطبيؽ مجاؿ في المعرفة

 .لممستفيديف لمجكازات العامة المديرية تقدميا التي الخدمات
 األمنية األجيزة في اإللكتركنية اإلدارة تطبيؽ كأىـ النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة أف

 سكؼ كما منو كاإلفادة التقنيات أحدث كتطبيؽ نقؿ عمى كقدرة أكثر مركنة األمني القطاع يجعؿ
 كمكاكبة استيعاب التجديدات عمى األمنية األجيزة قدرات تحسيف في اإللكتركنية اإلدارة يساعد تطبيؽ

 المعمكمات تبادؿ تحقؽ سيكلة في  إضافة إلى أنيا .الثالثة األلفية في التقني كالتطكر العممي التقدـ
 .المبذكؿ الجيد كتقمؿ الكقت كتكفر كالمستفيديف إدارات الجكازات بيف

 االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ عف تنتج مرتفعة أىمية ذات مزايا خمس ك تشير الدراسة إلى كجكد
 : ىي ك العامة لمجكازات المديرية في

 بالجميكر اتصاالتيـ في جديدة أساليب ابتكار عمى العامميف تشجيع. 
 الجكازات خدمات مف المستفيديف استفسارات عمى الفكرم الرد. 
 لمجميكر المقدمة الخدمة تكمفة انخفاض. 
 الخدمات تقديـ في المستخدمة اإلجراءات تبسيط. 
 مع بالمتعامميف الخاصة المعمكمات ك البيانات لحماية أمني نظاـ تكفير 

 .الجكازات
 العامميف الضباط لدل االلكتركنية اإلدارة بخصائص المرتفع الكعي حسف إف 

 . لمجكازات العامة بالمديرية
 العامة المديرية في االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ بتسييؿ الكفيمة المقترحات إف 

  . جّداّ  مرتفعة ذات أىمية لمجكازات
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 الدراسة الحادية عشر: 
 "األ١ِٕخ رط٠ٛو األعٙيح فٟ اارصباد ٚاٌّؼٍِٛبد رم١ٕخ كٚه"

 اإلدارية جامعة العمكـ في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة دراسة
 .ـ2007الحميداف ،  العزيز عبد بف األمنية مف إعداد رياض لمعمكـ العربية نايؼ

 تقنية كاستخداـ تكافر لمدل رؤيتيـ في محايديف الدراسة كأكضحت الدراسة أف أفراد
 تقنية مف كاحدة كجكد عمى تمامنا  ك أنيـ مكافقيف.الشرطة مراكز في االتصاالت كالمعمكمات

 العمؿ بمراكز طكرت كالمعمكمات االتصاالت تقنية أف ك الشرطة في مراكز كالمعمكمات االتصاالت
 تقنية إسيامات مف سبعة عمى تمامنا مكافقيف الدراسة  كما أف أفراد.الرياض بمنطقة الشرطة

 :في تتمثؿ أبرزىا الرياض بمنطقة الشرطة بمراكز العمؿ تطكير كاالتصاالت في المعمكمات
 كأرشفتيا األعماؿ حفظ عمى اآللي الحاسب استخداـ يساىـ. 
 فرؽ العمؿ أفراد بيف التنسيؽ زيادة في الحديثة االتصاؿ كسائؿ استخداـ يساىـ 

 .األمنية
 العامميف بقدراتيـ ثقة زيادة في الحديثة كالمعمكمات االتصاؿ تقنية استخداـ يسيـ 

 .الجرائـ مع التعامؿ عمى
 اكتشاؼ الجرائـ في العامميف خبرة مف كالمعمكمات االتصاؿ تقنية استخداـ يزيد 

  .المستحدثة
 المتخذ القرار كدقة سرعة مف اآللي الحاسب استخداـ زاد. 
  األمني العمؿ كفاءة رفع في الحديثة المراقبة أجيزة استخداـ يساىـ. 
 االتصاالت  تقنية استخداـ مف تحد معكقات ىناؾ أف عمى مكافقيف الدراسة أفراد

 تمامنا مكافقيف الدراسة الرياض، ك أف أفراد بمنطقة الشرطة مراكز في كالمعمكمات
 مراكز في االتصاالت كالمعمكمات تقنية لتفعيؿ مناسبة سبؿ ىناؾ أف عمى

 .الرياض بمنطقة الشرطة
 التالية بالنقاط التكصيات تحديد يمكف الدراسة نتائج خالؿ مف : 
 مراكز الشرطة في كالمعمكمات االتصاالت تقنية استخداـ تفعيؿ عمى العمؿ. 
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 المعمكمات كاالتصاالت تقنية تطبيؽ تدعـ التي المالئمة كالقكانيف المكائح إصدار 
جراءات نظـ إيجاد ضركرة مع الشرطة بمراكز  التقنية بالكسائؿ إدارية خاصة كاإ

 .قبؿ العامميف مف استخداميا تشجيع يكفؿ بما كصيانتيا
 تقنية المعمكمات تطبيؽ ككيفية أىمية تكضح التي كالندكات العمؿ كرش إقامة 

 .االتصاالت
  تقنية المعمكمات مجاالت في التخصصية التدريبية الدكرات تكفير عمى العمؿ 

 .الشرطة بمراكز لمعامميف كاالتصاالت
  االتصاالت كالمعمكمات تقنية تطبيؽ متطمبات لتكفير الكافية الميزانيات رصد 

 .الشرطة بمراكز
  تقنية المعمكمات تطبيؽ يدعـ بما كمعنكية مادية لمعامميف تشجيعية حكافز كضع 

 .الشرطة بمراكز كاالتصاالت
  في  المسئكليف قبؿ مف التقنية لمكسائؿ األساسية التجييزات تكفير ضركرة

  .كالبريد اإللكتركني الالسمكية كاالستقباؿ اإلرساؿ كتقنيات األمنية األجيزة

 األجنبيةالدراسات  .4.4
 الدراسة األولى: 

 
“Learning the hard way?   Issues in the Adoption of New Technology In Small 

Technology Oriented Firms” 

 "لضب٠ب رجٕٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ اٌشووبد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّٛعٙخ" 
Written by Caroline Chibelushi,  School of Computing and IT, University of 

Wolverhampton,  UK. 2008 

عند تبني  الشركات التكنكلكجية تكاجييا التي القضايا إلى التعرؼ عمى  الدراسة تيدؼ ىذه
 .أعماليا في جديدة تكنكلكجيا

 الستخداـ الشركات ىذه ليا تتعرض التي لمضغكط استطالع عممية قاـ الباحث بإجراء
 حالتيف بدراسة قاـ ثـ مف ك المتحدة المممكة غرب كسط منطقة في ذلؾ ك التكنكلكجيا الجديدة
 .الجديدة التقنيات بتبني كاجيكىا التي القضايا حكؿ عمميتيف لشركتيف
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تمؾ  داخؿ مف كبير بشكؿ انبثؽ الجديدة التقنيات لتبني الضغط أف إلى الدراسة خمصت ك
 ك لتحسيف الكفاءة ضركرم الحديثة التكنكلكجيا في االستثمار ألف المسح عممية شممتيا التي الشركات
 ليـ قبؿ مدراء مف تدار التي الشركات كانت ك .رغباتيـ تمبية ك الزبائف مشاكؿ حؿ ك اإلنتاجية

 أظيرت ثـ مف الضغكط  ك لتمؾ االستجابة ك التقييـ عمى أقدر المعمكمات بتكنكلكجيا عممية خمفية
 بالمكارد ك تزكيدىـ لممكظفيف االستماع ك بالتعمـ رغبة لديو المدير يككف عندما أنو الحالة دراسة

 ليس الشركة مالؾ انو كاف حيث مفيدة ك ناجحة بصكرة التكنكلكجيا تطبيؽ يضمف ذلؾ فإف المالئمة
 لتطبيؽ الشركة الشركة احتياجات في A حكؿ لممكظفيف يستمع ال ك المدراء مقدرة في ثقة لديو

 ك الزبائف عدد في حاد إلى انخفاض أدل مما الزبائف رغبات تمبية احتياجات ك الحديثة التكنكلكجيا
 مستكل B حاجات ك العمؿ بيئة ىبكط يراقب ثـ مف ك العائدات في حاد انخفاض عمى انعكس ىذا

 بعض اكتشؼ عندما ك المستخدميف ك الشركة الزبائف مالؾ كاف فقد تمامان  العكس عمى ك .الشركة
 الخمؿ جذكر اكتشاؼ ك األسباب تحميؿ عمى الزبائف عمؿ معدؿ ك اإلنتاجية ك الكفاءة في اإلخفاؽ

 شخص تكظيؼ ك تكنكلكجية تغييرات ك شاممة بعمؿ إصالحات المناسب القرار أخذ إلى أدل مما
 مف الكثير تكفير ك نجاحيا ك الشركة بقاء عمى انعكس ىذا بدكره ك المعمكمات بتكنكلكجيا خبير

 .عمييا التكمفة

 الدراسة الثانية: 
"The Role of Human Resource Information Systems (HRIS) in Strategic Human 

Resource Management (SHRM)"  

 "دكر نظـ معمكمات المكارد البشرية في دعـ استراتيجيات إدارة المكارد البشرية"
Written by Asafo-Adjei Agyenim Boateng, to accomplish Master of Science Theses in 

Accounting from Swedish School Of Economics and Business Administration 2007. 

تبحث ىذه الدراسة في الدكر الذم تمعبو نظـ معمكمات المكارد البشرية في دعـ استراتيجيات 
إدارة المكارد البشرية كمدل مقدرتيا في زيادة كفاءتيا بناءن عمى حجـ المؤسسة مف خالؿ دراسة 

 استجابة ة شركة فنمندية بنسب170أجريت عمى مدراء كمتخصصيف في  المكارد البشرية في 
15.9.% 

ك خمصت ىذه الدراسة إلى أف المتخصصيف في المكارد البشرية يعتبركف أف نظـ معمكمات 
المكارد البشريػة تػدعػـ بػشكػؿ رئيسي الػمياـ اإلستراتيجية لمػمػكارد الػبشريػة ك تػعػتػبر تػكػنكلكجيا 

 إضػافػػة إلػى ذلػػؾ تػجػد ىػذه الػدراسػة أف الػشركػػات الكػبيرة تػكػكف عػمػى إدراؾ عػالػي ك خػػػبػػػرة. المستقبؿ
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 كاسعة فػي تػكظيؼ نػظػـ مػعػمػكمػات الػمػكارد الػبػشريػة أكػثػر مػف الػشركػات ذات الػحػجػـ الػمػتكسػط ك 
 .الصغير

 

 الدراسة الثالثة: 
“Barriers and Benefits in the Adoption of e-government” 

 "الحكاجز كالمنافع مف تبني الحككمة االلكتركنية“
Written by Gilbert, David and Balesrini, Pierri, International Journal of Public Sector 

Management, 2004. 

 تفضيؿ الخدمات ك اختيار إلى باألفراد تؤدم التي األسباب معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 العكامؿ الدراسة أيضان  ىذه بحثت ك .تقميديان  العامة الخدمات تقديـ طرؽ عمى االلكتركنية الحككمية

 في االلكتركنية طرؽ الحككمة استخداـ تقييـ حكؿ القرار اتخاذ عند االعتبار بعيف الناس يأخذىا التي
 أف الدراسة أظيرت استبانو حيث إعداد طريؽ عف البيانات الباحث جمع قد ك .الخدمات تقديـ

 المنظمات تعمؿ عندما عمى الخدمات لمحصكؿ اآللية الطرؽ استخداـ في رغبة يبدكف األشخاص
 أف ك سرية ك آمنة التعامالت المالية أف عمى تؤكد ك العالقات في الثقة عممية تحسيف عمى

 سكؼ الطرؽ تمؾ استخداـ أف باستمرار ك متجددة ك دقيقة ك صحيحة المطمكبة البيانات ك المعمكمات
  . الجيد ك الكقت تكفير إلى يؤدم

أىـ  مف أف ك التكمفة ك الكقت تكفير االلكتركنية الحككمة فكائد أىـ مف أف الدراسة أظيرت ك
جكدة  قمة ك المالية التعامالت أمف تحقيؽ صعكبة ك التعامؿ في الثقة كجكد عدـ ىي المعكقات

 .المعمكمات
 

 الدراسة الرابعة: 
“The Role of Information and Communication Technologies in Knowledge 

Management: From Enabler to Facilitator” 

 "اإلمكانيات كالتسييالت: دكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في إدارة المعرفة"
Written by Hongli Song, to accomplish degree of Doctor of Philosophy Theses from 

School of Business Information Technology August 2007. 

 

تبحث ىذه الدراسة في الدكر الذم تمعبو تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في دعـ إدارة 
المعرفة كإطار ديناميكي يسمط الضكء عمى البيئة الداخمية إلدارة المعرفة مف خالؿ دراسة مجمكعة 

 .مف العناصر مثؿ التنظيـ كاإلدارة كالثقافة كغيرىا مف العناصر المتعمقة بمكضكع الدراسة

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3558
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3558
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3558
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3558
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تقدـ ىذه الدراسة إطارا نظريا يساعد عمى فيـ طبيعة المعرفة كعالقتيا بتكنكلكجيا المعمكمات 
كما أنيا تساىـ في تقديـ . إضافة إلى فيـ العالقة بيف إدارة المعرفة كالبيئة الداخمية إلدارة المعرفة

 .إطار جديد مطكر لمفيكـ إدارة المعرفة مف الممكف استخدامو كنمكذج لمدراسات المستقبمية
 

 الدراسة الخامسة: 
"The roles of user motivation to perform a task and decision support 

system (DSS) effectiveness and efficiency in DSS use " 

 "التحفيز ك أثره عمى كفاءة كفعالة نظـ دعـ القرار"
Written by Siew H. Chan, Department of Accounting, College of Business, Washington 

State University 

 

 باستخداـ ثالث القرارات دعـ نظـ لقياس فعمية مقاييس عمى الدراسة إلى الحصكؿ تيدؼ ىذه
 تجعؿ المستخدميف التي الدكافع معرفة ككذلؾ ، 2006 جكنز بيرتف قبؿ مف اقتراحيا تـ عناصر
 متكقع ىك المتمثمة ككما القرارات مساندة نظـ خصائص مع التفاعؿ كيفية كاختبار ، مياميـ يؤدكف

 الذيف األفراد ؿ أف استخداـ أفضؿ عمى لمحصكؿ كالفاعمية الكفاءة في DSS . إلى التكصؿ تـ
 تختمؼ لـ بينما ، مف بكثافة تحفيزىـ تـ التي مياميـ ألداء فاعمية أكثر قرارات مساندة نظـ استخدمكا
DSS لمياميـ األفراد أداء كاستخدمكا في كجو أكمؿ عمى مياميـ أدكا قد استخداميا عمى قبؿ 
 .تحفيزىـ عدـ بسبب النقصاف أك بالزيادة

 

 الدراسة السادسة: 
“E-Government for Better Performance: Promises, Realities, and Challenges” 

 "أفضؿ أداء لمحككمة االلكتركنية مابيف الكعكد كالكاقع كالتحديات"
Written by Yang and Rho, International Journal of Public Administration, 2007 

 أىػػدافيػػا حقػقػت قػػػد االلكتركنية الػحػككمػػة كػانت إذا ما تػقػيػػيـ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عػمػى االلػػكػتركنية الحككمػػػة تػأثػير تقيػيـ ك تػعػترضػيا التػي معرفػػػة التػحديػات ك آفاقيا ك

 ك .فػيػيا الشػفافيػة مػقػدار ك فػاعػمػيتيا ك تكػمػفػتػيا ك كػفػاءتػيػا ك   إتػاحػتػيا ك الخدمػة كصػػكؿ
 ثػانػكية بيػػانات ك الحكػكمػية التػقارير ك الػنظرية األدبػيات عمػى الػبحثػية الػكرقة ىذه استندت
 .الدراسة إلجػراء أخػرل



 اٌواثغاٌفصً  اٌلهاٍبد اٌَبثمخ

 

 
7

3

 

73 

 لكحدىا الكعكد كؿ تحقيؽ تستطيع ال األثناء ىذه في االلكتركنية الحككمة أف الدراسة بينت ك
 إال االلكتركنية الحككمة حققتيا التي الكفاءة مف بالرغـ أنو أيضان  بينت ك فييا الناس بمشاركة لكف ك

 مثؿ النيائية النتائج بإنجاز أكثر صعكبة ك االقتصادية المكاسب تحقيؽ في صعكبة كجدت أنو
 .الحككمية الشفافية ك إشراكيـ ك المكاطنيف رضا ك الفعالية

 لمحككمة لمتركيج ميمة تعتبر االجتماعية ك السياسية الحقكؽ أف الدراسة أظيرت لقد ك
 مع التعاكف ك االستراتيجي التخطيط ك العميا القيادة دعـ ك المختمفة المكارد أف كما االلكتركنية

 إتماـ تمنع تحديات ك معكقات ىناؾ مازاؿ لكف ك .االلكتركنية الحككمة لنجاح مؤكدات كميا اآلخريف
 التحتية البنية انعداـ أحيانان  ك األمنية الثغرات ك التمكيؿ قمة منيا االلكتركنية الحككمة تطبيؽ

  .المعمكمات لتكنكلكجيا
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة .4.5
يتضح مف الدراسات السابقة التي تـ استعراضيا في ىذا الفصؿ أف ىناؾ تركيز كاضح عمى 
مكضكع اإلدارة اإللكتركنية بكجو خاص لما لو مف دكر كاضح في تطكير العمؿ اإلدارم مف خالؿ 

 .زيادة كفاءتو عمى مستكل الكقت، الكمية، ك الجكدة
كلقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تككيف صكرة كاضحة عف كضع اإلدارة 

 اإللكتركنية في قطاع غزة بكجو خاص ك في المنطقة العربية كالعالـ بكجيو عاـ، إضافة إلى إثراء
نتائج الدراسة الحالية مف خالؿ  في تفسير ك أخيرا الدراسة أداة بناء في لمدراسة ك النظرم اإلطار

 ك مف أىـ الدراسات التي استفاد منيا الباحث في تفسير .تحميميا كمقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة
كالتي نشأت في ظركؼ مشابية ليذه الدراسة مف خالؿ  (2009عمار، )كتحميؿ النتائج دراسة 

العمرم، )استيدافيا نفس مجتمع كعينة الدراسة الحالية كىـ العامميف بككالة الغكث الدكلية، كدراسة 
كالتي استيدفت فنظاـ الكتركني فعمي في شركة االتصاالت الفمسطينية عمى عكس غالبية  (2009

 .الدراسات األخرل التي درست إلمكانية أك مقكمات نجاح اإلدارة اإللكتركنية
 ك المنطقة قطاع غزة عمى كجو الخصكص في الميمة الدراسات مف الدراسة ىذه ك تعتبر

تناكلت ىذا  التي ك أىميتو إضافة إلى قمة الدراسات لحداثة مكضكعيا ذلؾ ك عاـ العربية بشكؿ
مكاضيع ذات صمة  المكضكع بالشكؿ التي تناكلتو ىذه الدراسة، فنجد أف معظـ الدراسات تناكلت

، أك نجد بعض الدراسات (2007عدكاف، )ك  (2006الغكطي، )دراسة  مثؿ االلكتركنية بالحككمة
( 2008كساب، )التي ناقشت متطمبات نجاح اإلدارة اإللكتركنية أك مدل إمكانية تطبيقيا مثؿ دراسة

يركز عمى  األجنبية فنجد أف معظميا ك العربية الدراسات ، أما عمى صعيد (2009عمار، )ك دراسة 
ك المعكقات ك  حيث إمكانية التطبيؽ مف االلكتركنية الحككمة أك االلكتركنية اإلدارة مكضكع متطمبات

كمما سبؽ نجد أف ىذه الدراسة . (2007المالؾ ، )ك  (2006الضافي، )النجاح مثؿ دراسة  فرص
  .  تتميز بأنيا تقكـ بدراسة نظاـ مكجكد عمى أرض الكاقع ك مستخدـ فعميا
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 ممخص الفصل الرابع .4.6

أستعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع اإلدارة اإللكتركنية بكجو خاص 
إضافة إلى الدراسات التي تناكلت مكضكع نظـ المعمكمات اإلدارية بشكؿ عاـ بحيث تشكؿ نمكذجا 
جراءاتيا مف أسمكب الدراسة كمصادر البيانات مركرا بمجتمع  كاضحا نستطيع بناء منيجية البحث كاإ
كعينة الدراسة كمف ثـ تحديد أداة الدراسة المناسبة كقياس معامؿ الصدؽ كالثبات إلى أف نصؿ إلى 

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة التي ننكم استخداميا في ىذه الدراسة
 
 



 

 
 

 وإخشاءاتهب انذساست منهدُت  :انخبمس انفصم .5

 

  

 وإخشاءاتهب انذساست منهدُت  :انخبمس انفصم
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 المقدمة .5.1
في ىذا الفصؿ يسمط الباحث الضكء عمى منيجية الدراسة المستخدمة مف خالؿ تعريؼ 

أسمكب الدراسة، مصادر البيانات التي ستككف أساس الدراسة كمف ثـ تحديد مجتمع كعينة الدراسة 
كتحديد أداة الدراسة المناسبة ك التأكد مف ثبات كمصداقية األداة ك في النياية تحديد أنسب األساليب 

 . اإلحصائية الستخداميا في تحميؿ البيانات النكعية كالكمية
 

منهجية الدراسة  .5.2
 سيتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج اإلستنتاجي اعتمادان عمى : الجانب النظري

 .(المقابمة)المصادر الثانكية كاألكلية 
 سيتـ استخداـ أسمكب تحميؿ البيانات إضافة إلى المجكء إلى التحميؿ : الجانب التطبيقي

  SPSSالعميؽ مستخدما الجداكؿ كالرسكـ البيانية اإليضاحية مستعينان البرنامج اإلحصائي 
 . المتمثمة بقاعدة البيانات كالتي تمثؿ المكظؼ في المشركعاألكليةكذلؾ مف خالؿ المصادر 

 

  مصادر البيانات .5.3
: البيانات الثانكية

 الدراسات النظرية السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة 
 المراجع كالكتب العربية ك األجنبية. 
 الصفحات اإللكتركنية الخاصة بمنظمات األمـ المتحدة خاصة األكنركا 
 الكتيبات كالمراجع كالدراسات الخاصة بمشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف. 

: البيانات األكلية
 إجراء مقابمة مع مجمكعة مف المشرفيف عمى المشركع ك العامميف فيو. 
  كالتي تحتكم عمى  (مكضكع الدراسة)قاعدة البيانات الخاصة بنظاـ اإلدارة اإللكتركنية

بيانات خاصة مفصمة عف مراحؿ كخطكات العمؿ بالمشركع لثالث سنكات سابقة بناءن 
 .كمحددة بكقت كتاريخ العممية (المكظؼ)عمى اسـ المستخدـ

 
 

 مجتمع و عينة الدراسة .5.4
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يتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف بككالة الغكث كالذيف ليـ عالقة مباشرة بالمشركع 
 مكظؼ ك مكظفة تقريبا، كقد تـ اعتماد 25ك البالغ عددىـ  (ثالث سنكات تقريبا)خالؿ فترة عممو 

أسمكب الحصر الشامؿ لجميع العامميف الذيف قضك فترة ستة أشير عمى األقؿ كذلؾ نظرا لمحدكدية 
 .مجتمع الدراسة

 أداة الدراسة .5.5
قاـ الباحث باستخداـ أسمكب المقابمة لجمع البيانات، حيث تـ تصميـ مقابمة شبية ىيكمية 

، ك بنيت ىذه المقابمة عمى سبعة  "اإلدارية العمميات فاءةاإلدارة اإللكتركنية عمى ؾ أثر تطبيؽ"حكؿ  
محاكر رئيسية، كؿ محكر يتككف مف مجمكعة مف األسئمة المغمقة إضافة إلى سؤاؿ أك سؤاليف 

 :مفتكحيف، ك تتككف المقابمة مف قسميف رئيسييف ىما

المؤىؿ ، الفئة العمرية، الجنس) كىك عبارة عف السمات الشخصية عف المستجيب :القسم األول
 مستكل إجادة، مجاؿ الكظيفة الحالية، عدد سنكات الخبرة، الدكرات التدريبية، الدرجة الكظيفية، العممي

 .(، مستكل المعرفة باإلدارة اإللكتركنيةلحاسب اآلليا

 7 فقرة مكزعة عمى 57 كىك عبارة عف محاكر الدراسة، كتتككف المقابمة مف :القسم الثاني
 :محاكر رئيسة ىي

فقرة   (14) آلية اتخاذ القرار كيتككف مف :المحور األول
فقرة   (12) الرقابة اإللكتركنية كيتككف مف :المحور الثاني
فقرات   (8) العممية اإلنتاجية كيتككف مف :المحور الثالث
فقرات   (4) المصاريؼ اإلدارية كيتككف مف :المحور الرابع

فقرات   (5) نطاؽ اإلشراؼ كيتككف مف :المحور الخامس
فقرات  (5) جكدة اإلنتاج كيتككف مف :المحور السادس
 فقرات (9) الرضا الكظيفي كيتككف مف :المحور السابع

 
 
 

 معايير قياس المقابمة الشخصية .5.6
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كقػد تػػـ استخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات المقابمة حسب جدكؿ 
(1:) 

 

 درجات مقياس ليكرت:  1جدول

 ااٍزغبثخ
غ١و ِٛافك 

 ئطاللب
ٚافك ثشلح َٚافك َ ِؾب٠لغ١و ِٛافك 

 اٌلهعخ
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
 

كبذلؾ يككف الكزف النسبي في " إطالقا غير مكافؽ " لالستجابة  (1)اختار الباحث الدرجة 
 .كىك يتناسب مع ىذه االستجابة% 20ىذه الحالة ىك

 

 Reliabilityثبات المقابمة  .5.7
يقصد بثبات المقابمة أف تعطي ىذه المقابمة نفس النتيجة لك تـ إعادة عمؿ المقابمة أكثر مف 

مػرة تػحػت نػفػس الظركؼ ك الشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات المقابمة يعني االستقرار في نتائج 
المقابمة كعػدـ تػغػيػػيرىا بشكػؿ كػبير فيما لك تػـ إعػادة عمميا مع أفػػػراد الػعيػنػة عػدة مػرات خالؿ فترات 

 .زمنية معينة
 :كقد تحقؽ الباحث مف ثبات مقابمة الدراسة مف خالؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي

 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   .5.7.1
 استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات المقابمة، ككانت النتائج كما ىي مبينة في 

 (.2)جدكؿ 
 معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة : 2جدول  

* اٌضجبد ِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ اٌّغبي

 0.849 0.720 ع١ّغ ِغباد اإلٍزجبٔخ

 الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ= الثبات *             
 

أف قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات اإلستبانة  (2)كاضح مػف الػنتائج الػمكضػحػة فػي جدكؿ 
كىذا يعنى أف معامؿ  (0.849)ككذلؾ قيمة الثبات لجميع فقرات اإلستبانة كانت . (0.720)كانت 

كبذلؾ . قابمة لمتكزيع (2)الثبات مرتفع، كتككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ 
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يككف الباحث قد تأكد مف ثبات استبانو الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة 
 .كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا

 :Split Half Method  التجزئة النصفيةةطريق .5.7.2
كاألسئمة ذات  األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،) جزأيفحيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي 

رتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية االب معامؿ احستـ ثـ  (األرقاـ الزكجية
:     Spearman Brown كبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف

 =  االرتباط المعدؿمعامؿ 
2r

1 r حيث r معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية 
 (3)كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ . كدرجات األسئمة الزكجية

 

  لقياس ثبات اإلستبانة التجزئة النصفيةةطريق : 3جدول  

 ااهرجبط اٌّؼليِؼبًِ  ِؼبًِ ااهرجبط اٌّغبي

 0.721 0.564 ع١ّغ ِغباد اإلٍزجبٔخ

 

 سبيرماف براكف) أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ (3)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
Spearman Brown)مقبكؿ كداؿ إحصائينا . 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث .5.8
 Statisticalقاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ المقابمة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

Package for the Social Sciences   (SPSS) كسكؼ يتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية ،
الال معمميو، كذلؾ بسبب أف مقياس ليكرت ىك مقياس ترتيبي كقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائية 

 :التالية
 يستخدـ ىذا : النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي

األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد الباحث في كصؼ عينة 
 .الدراسة

  اختبار ألفا كركنباخ(Cronbach's Alpha)  كطريقة التجزئة النصفية لمعرفة ثبات
. فقرات اإلستبانة
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  معامؿ ارتباط سبيرماف(Spearman Correlation Coefficient)  لقياس درجة
 يستخدـ ىذا االختبار لدراسة العالقة بيف المتغيرات في حالة البيانات الال. االرتباط
 .معمميو

  اختبار اإلشارة(Sign Test)  لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت
 . أـ ال3إلي درجة الحياد كىي 

  كتني– اختبار مافMann-Whitney Test ))  لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات
 .داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات الترتيبية

   كاالس– اختبار كركسكاؿKruskal – Wallis Test ))  لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
 .فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات الترتيبية

 سمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼK-S)  )  Kolmogorov-Smirnov Test  الختبار ما
 .إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 تحميؿ االنحدار Regression Analysis  ك  تربط بيف متغير تابعلمعرفة العالقة التي
 .متغيرات مستقمة
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 ممخص الفصل الخامس .5.9
تـ التحدث في ىذا الفصؿ عف منيجية الدراسة المستخدمة كتحديد مصادر البيانات لمدراسة 
ك مف ثـ تحديد مجتمع كعينة الدراسة كتحديد أداة الدراسة المناسبة ك آلية التأكد مف ثبات كمصداقية 

األداة ك في النياية تـ تحديد أنسب األساليب اإلحصائية الستخداميا في تحميؿ البيانات النكعية 
المتكفرة مف خالؿ المقابمة الشخصية كالتي أجريت في مشركع مسح سجالت الالجئيف  كذلؾ  في 

، إضافة إلى تحميؿ البيانات الكمية كالتي مصدرىا نظاـ اإلدارة (الفصؿ السادس)الفصؿ القادـ
 .اإللكتركنية بمشركع مسح سجالت الالجئيف كذلؾ في الفصؿ السابع 

 

 



 

 

 
 نتبئح ػشض و تحهُم: سبدسال  انفصم .6

 وتفسُشهب انذساست

  

 وتفسُشهب انذساست نتبئح ػشض و تحهُم  :انسبدس انفصم
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 المقدمة .6.1
يتناكؿ ىذا الفصؿ جزء ميـ مف الدراسة ك يعتبر لب الدراسة ك ىك التحميؿ اإلحصائي 

الكصؼ اإلحصائي : مف خالؿ بعديف رئيسييف، أكال  (المقابمة الشخصية)لمبيانات األكلية لمدراسة 
االختبارات : ألفراد العينة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية المدرجة في نمكذج المقابمة، ثانيا

اإلحصائية لفرضيات الدراسة كالمتمثمة في المحاكر الرئيسة لممقابمة الشخصية كالفرضيات الفرعية 
 .المنبثقة عنيا

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية  .6.2
 .كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس .6.2.1
 

 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس : 12شكل  

 

موو أٔضٝ
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. مف اإلناث% 24مف عينة الدراسية مف الذككر ك% 76أف ما نسبتو  (4)يبيف جدكؿ 
كيتضح لنا قمة عدد اإلناث العامميف في المشركع نظرا إلتجاه اإلناث في مجتمعنا الفمسطيني لمتفرغ 

ألعباء المنزؿ أك لمعمؿ كمعممات، حيث أف عدد ساعات العمؿ لممعمميف أقؿ، مما يتناسب مع طبيعة 
كثقافة كأعباء المرأة العاممة في المجتمع الفمسطيني عمى كجو الخصكص كالمجتمع العربي عمى كجو 

كالتي أجريت عمى شركة االتصاالت  (2009العمرم، )كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة . العمكـ
  %.  26الفمسطينية كبمغت نسبة اإلناث فييا 

 الجنس : 4جدول  

 %إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌغٌٕ

 76.0 19 موو

 24.0 6 أٔضٝ

 100.0 25 اٌّغّٛع
 

 توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية .6.2.2
 

 

  توزيع أفراد العينة حسب العمر : 13شكل  

ِٓ20 – ِٓألً ٍٕخ 30 فأوضوٍٕخ 30
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 سنة إلى أقؿ مف 20مف عينة الدارسة أعمارىـ مف % 40أف ما نسبتو  (5)يتبيف مف جدكؿ 
متكسط  كنستدؿ مف ىذه النتيجة عمى ارتفاع.  سنة فأكثر30أعمارىـ % 60 سنة، كأف ما نسبتو 30

الخبرة لدل العامميف في المشركع، مما يدلنا إلى كجكد منافسة في  عامؿ تكفر يعني مما نسبينا األعمار
كنجد أف ىناؾ  عممية التكظيؼ بحيث يتـ اختيار مف يتمتعكف بسنكات خبرة أكثر لمعمؿ بالككالة، 

إلى حد ما كالتي أجريت في ظركؼ مشابية ك  (2009عمار، )فركؽ في تكزيع أفراد العينة مع دراسة 
 سنة إلى أقؿ 20مف عينة الدراسة أعمارىـ مف % 18أيضا في ككالة الغكث حيث تظير الدراسة أف 

كيعزك الباحث ىذا االختالؼ إلى .  سنة30مف عينة الدراسة أعمارىـ فكؽ % 82 سنة ك 30مف 
كجكد منافسة في التكظيؼ في كظائؼ ككالة الغكث أعمى منيا في مشركع مسح سجالت الالجئيف 

 . نظرا الستقرارىا حيث أف كظائؼ المشركع عبارة عف عقد سنكم يجدد لمدة ثالث سنكات

 العمر : 5جدول  

%إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌؼّو  

 40.0 10  ٍٕخ30  ألً ِٓ –20ِٓ 

 60.0 15  ٍٕخ فأوضو30

 100.0 25 اٌّغّٛع

 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي .6.2.3

 

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي :14شكل  

كثٍَٛ فأوضوعبِؼٟ
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أف معظـ عينة الدراسة مف حممة الشيادة الجامعية فأكثر كنسبتيـ  (6)يتضح مف جدكؿ 
 عممية بدرجة مؤىؿ الدراسة مما يقكدنا إلى أف مجتمع.  ىـ مف حممة الدبمكـ 40.0%، كأف60.0%
 األنظمة كالتقنيات المتطكرة في المشركع، ىذا كتتفؽ ىذه الدراسة إلى حد ما مع   تتناسب مع كافية

كالتي أجريت في ظركؼ مشابية في ككالة الغكث حيث تظير الدراسة أف  (2009عمار، )دراسة 
مف عينة الدراسة مف حممة المؤىؿ الجامعي فأكثر، كيعزك الباحث ىذا االختالؼ البسيط % 70.8

إلى كجكد درجة إقباؿ عمى كظائؼ الككالة الثابتة أكثر منيا عمى كظائؼ المشركع بسبب تكفر األماف 
 .الكظيفي كاالستمرارية في كظائؼ الككالة الثابتة

 

 المؤهل العممي : 6جدول  

 %إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 40.0 10 كثٍَٛ

 60.0 15 عبِؼٟ فأوضو

 100.0 24 اٌّغّٛع

  توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية .6.2.4

 

  توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية : 15شكل  

8ئٌٝ 1ِٓ 12ئٌٝ 9ِٓ فأوضو 13
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، كأف 8 إلى 1مف أفراد العينة ىـ مف درجة % 56أف  (7)تبيف النتائج المكضحة في جدكؿ 
كىذه النسب تعتبر .  درجة فأكثر13ىـ مف % 20 ، كأف ما نسبتو 12 إلى 9ىـ مف درجة % 24

 .طبيعية حيث غالبا ما يككف عدد العامميف في الدرجات الدنيا أكثر منو في الدرجات العميا
 الدرجة الوظيفية : 7جدول  

%إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌلهعخ اٌٛظ١ف١خ  

 56.0 14 8 ئٌٝ 1ِٓ 

 24.0 6 12 ئٌٝ 9ِٓ 

 20.0 5  فأوضو13

 100.0 25 اٌّغّٛع

 توزيع أفراد العينة حسب مجال الوظيفة الحالية .6.2.5

 

  توزيع أفراد العينة حسب التخصص : 16شكل  

 

4.0%

60.0%

8.0%

4.0%

4.0%
4.0%4.0% 4.0%

4.0%

4.0%

اٌّؼٍِٛبدٌٕظُرمَِٕٟبػل ضٛئَِٟؼِٛظف

اٌضٛئٟاٌَّؼِٛظف١ٓوج١و ِجوِظ

اٌّشوٚعػبَِل٠و اٌزَغ١الدلَُِل٠و

اٌؾبٍٛةلَُِل٠و ِؼٍِٛبدٔظُرمَِٕٟبػل

ِشوف ارصبادَِٕك
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تكزيع أفراد العينة حسب التخصص الكظيفي أك المسمى الكظيفي، كىك  (8)يكضح الجدكؿ 
يتبع الييكؿ التنظيمي الذم ينظـ عمؿ المشركع في مناطؽ عمؿ الككالة الخمس كما ىك مكضح 

أف أعمى نسبة مف نصيب مكظؼ المسح  (8)كنالحظ في الجدكؿ . بالتفصيؿ في الفصؿ الثالث
. كىك البنية األساسية لممشركع حيث يمثؿ الجزء اإلنتاجي في المشركع ( %60.0)الضكئي 

ليسكا  (مدير عاـ المشركع، مدير قسـ الحاسكب كمدير قسـ التسجيالت)كلمتكضيح فإف المدراء الثالث
نما المشركع جزء مف مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية  . مخصصيف فقط إلدارة لممشركع كاإ

 

 التخصص : 8جدول  

 %إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌزقصص

 4.0 1 َِبػل رمٕٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد                                                                                                                                                                               

 60.0 15 ِٛظف َِؼ ضٛئٟ                                                                                                                                                                                           

 8.0 2 وج١و ِٛظف١ٓ اٌَّؼ اٌضٛئٟ

 4.0 1 ِجوِظ

 4.0 1 ِل٠و ػبَ اٌّشوٚع

 4.0 1 ِل٠و لَُ اٌزَغ١الد

 4.0 1 ِل٠و لَُ اٌؾبٍٛة

 4.0 1 َِبػل رمٕٟ ٔظُ ِؼٍِٛبد

 4.0 1 ِشوف

 4.0 1 َِٕك ارصباد

 100.0 25 انمدمىع
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 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة .6.2.6

 

  توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة : 17شكل  

 1مف عينة الدارسة عدد سنكات الخدمة ليـ مف % 29.2أف ما نسبتو  (9)يتبيف مف جدكؿ 
 سنكات،  9 إلى 7تتراكح ما بيف % 25  سنكات،6 إلى 4تتراكح ما بيف % 20.8  سنكات ،3إلى 
كنالحظ تقارب النسب .  سنكات10مف عينة الدارسة عدد سنكات الخدمة ليـ أكثر مف % 25كأف 

المئكية لتكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخبرة مع كجكد فكارؽ بسيطة لصالح الفئة األقؿ خبرة، كيعزك 
كبالتالي فإف معظـ عمميات التكظيؼ كانت  ( سنكات3)الباحث ذلؾ إلى أف عمر المشركع صغير 

جديدة باستثناء اإلدارات العميا حيث أنيـ مكظفكف سابقكف ككما اشرنا سالفا فيـ ليسكا مخصصيف فقط 
نما المشركع جزء مف مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية األخرل كتتفؽ ىذه النتائج مع .  إلدارة لممشركع كاإ

كالتي أجريت في ظركؼ مشابية في ككالة الغكث حيث تظير ( إلى حد كبير  (2009عمار، )دراسة 
مف عينة الدراسة مف حممة المؤىؿ الجامعي فأكثر، إال أف عدد المكظفيف ذكم % 70.8الدراسة أف 

سنكات الخبرة أقؿ، كيرجع سبب ىذا االختالؼ إلى أف طبقة المكظفيف الجدد تأتي مف عمميات 
 .التكظيؼ الجديدة كىذه العممية مقمصة إلى حد كبير نظرا لمتدىكر االقتصادم لقطاع غزة

  

ٍٕٛاد 3ئٌٝ 1ِٓ ٍٕٛاد 6ئٌٝ  4ِٓ

ٍٕٛاد 9ئٌٝ 7ِٓ فأوضوٍٕٛاد 10
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 سنوات الخبرة : 9جدول  

%إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك ٍٕٛاد اٌقجوح  

 29.2 7  ٍٕٛاد3 ئٌٝ 1ِٓ 

 20.8 5  ٍٕٛاد6  ئٌٝ 4ِٓ 

 25.0 6  ٍٕٛاد9 ئٌٝ 7ِٓ 

 25.0 6  ٍٕٛاد فأوضو10

 100.0 24 اٌّغّٛع

 توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية .6.2.7

 

  توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التدريبية : 18شكل  

 دكرات ، ك أف مػا نسبتو 3مف أفراد العينة تمقكا دكرة إلى % 40أف  (10)يبيف جدكؿ 
 دكرات فأكثر، ك نالحظ مف النتائج 7تمقكا % 27.3 دكرات ، ك أف ىناؾ 6 إلى 4تمقكا مف % 31.8

معدؿ   (المقر الرئيسي) دكرات تدريبية حػيػث يتمقى مػكظػفػك الػككػالػة االسػابقػة أف جمػيع العػاممػيف تػمػػقك
دكرة تدريبية كاحػدة سنكيا، ك النسب المئكية لتكزيع عدد الدكرات التدريبية متقاربة ك تميؿ إلى صالح 
عػدد الدكرات األقػػؿ ك يػعػزك الباحث ذلؾ إلػى سػنكات الخبػرة فػي الككػالػة، فكمما زادت سنكات الخػبرة 

 .في الككالة كمما زاد عدد الدكرات المتمقاة
 

ئٌٝكٚهح كٚهاد 3 كٚهاد 6ئٌٝ 4ِٓ فأوضوكٚهاد 7
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 الدورات التدريبية : 10جدول  

%إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك ػلك اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ  

 40.9 9  كٚهاد3كٚهح ئٌٝ 

 31.8 7  كٚهاد6 ئٌٝ 4ِٓ 

 27.3 6  كٚهاد فأوضو7

 100.0 22 اٌّغّٛع

 

 توزيع أفراد العينة حسب مستوى إجادة الحاسب اآللي .6.2.8

 

  توزيع أفراد العينة حسب مستوى المعرفة بالحاسب اآللي : 19شكل  

مف أفراد العينة يجيدكا استخداـ الحاسب اآللي بدرجة متكسط، % 20أف  (11)يبيف جدكؿ 
بدرجة % 24بدرجة متقدـ بالخبرة كالممارسة، ك% 24بدرجة فكؽ المتكسط، كاف % 32كأف ما نسبتو 

كيظير لنا مف النتائج السابقة أف جميع العامميف عمى دراية باستخداـ .  متخصص بالحاسب اآللي
بالحاسب اآللي كأف معظـ العامميف مستكل درايتيـ فكؽ المتكسط كذلؾ ألنو شرط مف شركط التكظيؼ 

 .في الككالة بصفة عامة كالمشركع بصفة خاصة 
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 إجادة الحاسب اآللي : 11جدول  

%إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌَّزٜٛ  

 20.0 5 ِزٍٛظ

 32.0 8 فٛق اٌّزٍٛظ

 24.0 6 ِزملَ ثبٌقجوح ٚاٌّّبهٍخ

 24.0 6 ِزقصص ثبٌؾبٍت ا٢ٌٟ

 100.0 25 اٌّغّٛع

 توزيع أفراد العينة حسب مستوى المعرفة باإلدارة االلكترونية .6.2.9

 

  توزيع أفراد العينة حسب مستوى المعرفة باإلدارة اإللكترونية : 20شكل  

مف أفراد العينة مستكل معرفتيـ باإلدارة االلكتركنية بدرجة % 12أف  (12)يبيف جدكؿ 
بدرجة % 24بدرجة فكؽ المتكسط ، ك % 36بدرجة متكسط، ك اف % 28ضعيفة، ك أف ما نسبتو 

ك يمكننا تفسير النتائج السابقة عمى أف معظـ العامميف .  متقدـ أك متخصص بالخبرة ك الممارسة
بالمشركع عمى معرفة باإلدارة اإللكتركنية اكتسبكىا مف خالؿ عمميـ اليكمي مع نظاـ اإلدارة 

 أف معرفتيـ ضعيفة باإلدارة االلكتركنية ااإللكتركنية العامؿ بالمشركع، أما لمعامميف الذيف استجابك
فيذا يرجع إلى أف غالبية طبيعة عمميـ أعماؿ يدكية ك تعامميـ اليكـ مع أنظمة % 12كنسبتيـ 

 .الحاسب اآللي محدكدة
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اٌّئ٠ٛخإٌَجخ %



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 

 
9

4

 

94 

 المعرفة باإلدارة االلكترونية : 12جدول  

%اننسبت انمئىَت  انؼذد انمستـــــىي  

 12.0 3 ضؼ١فخ

 28.0 7 ِزٍٛظ

 36.0 9 فٛق اٌّزٍٛظ

ِزملَ أٚ ِزقصص ثبٌقجوح 
 ٚاٌّّبهٍخ

6 24.0 

 100.0 25 اٌّغّٛع

 : اختبار فرضيات الدراسة .6.3
-اختبار اإلشارة، ماف)الختبار فرضيات الدراسة فقد تـ استخداـ االختبارات غير المعممية 

ىذه االختبارات مناسبة في حالة كجكد أف تكزيع البيانات ال يتبع . (كاالس- كتني، كاختبار كركسكاؿ
 .التكزيع الطبيعي

كالختبار الفرضيات باستخداـ اختبار اإلشارة مثالن لمعرفة ما إذا كاف كسيط درجة اإلجابة 
 :يساكم قيمة معينة يتـ اختبار الفرضية اإلحصائية التالية

 : الفرضية الصفرية .6.3.1
حسب  (محايد) كىي تقابؿ مكافؽ بدرجة متكسطة 3اختبار أف متكسط درجة اإلجابة يساكم 

 .مقياس ليكرت المستخدـ

  3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي : الفرضية البديمة .6.3.2
0.05 أكبر مف مستكل الداللة Sig.(P-value)إذا كانت   ( حسب نتائج برنامج

SPSS)  فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ك يككف في ىذه الحػالػة مػتكسػط آراء أفػراد الػعيػنػة
، أمػا (محايد) 3حكؿ الػظاىػرة مػكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريػػان عػف مكافػؽ بدرجػة متكسطة ك ىى 

0.05 أقؿ مف مستكل الداللة Sig.(P-value)إذا كانت   فيتـ رفض الفرضية الصفرية ك قبكؿ 
الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط آراء أفراد العينة يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة 

، ك في ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كػاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية  (محايد)
كذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة مكجبة . (المحايد)عف درجة المكافقة المتكسطة 
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كالعكس  (درجة المحايد)فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة  يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة 
 .صحيح

 : الفرضية الرئيسة األولى: فرضيات الدراسة .6.4
مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف  فية ؤثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنيم" 

  العممياتعمى كفاءة %5بككالة الغكث الدكلية تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
" اإلدارية 

 :-كتقسـ ىذه الفرضية إلى عدة فرضيات فرعية كما يمي

 :الفرضية الفرعية األولى  .6.4.1
 تأثيرا فالفمسطينييمشركع مسح سجالت الالجئيف  في  تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنيةيؤثر

 . القراراتخاذعمى آلية % 5ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
، تـ استخداـ اختبار " آلية اتخاذ القرار " تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ 

درجة )اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة 
 (.13)النتائج مكضحة في جدكؿ .  أـ ال3كىي  (المحايد
 

 لكل فقرة من فقرات مجال آلية اتخاذ (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  : 13جدول  
 القرار
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1 
٠ٛفو ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ اٌّؼٍِٛبد 

األ١ٌٚخ اٌزٟ رَبػل اٌّٛظف١ٓ فٟ 

 .ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواهاد ا١ِٛ١ٌخ

4.4 88.8 4.4 *0.000 6 

2 

 ٠َْزؼ١ٓ اٌّشوف١ٓ ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن٠ٟ

ثٕظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ فٟ ػ١ٍّخ ارقبم 
 .اٌمواهاد ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌزشغ١ٍٟ

4.6 92.0 4.5 *0.000 2 

 8 0.000* 4.4 83.2 4.2رز١ّي ػ١ٍّخ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  3
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 ارقبم اٌمواه ِٓ ٔظبَ اإلكاهح حاٌالىَ

 .اإلٌىزو١ٔٚخ ثبٌّوٚٔخ

4 
٠ملَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد  

 .  ارقبم اٌمواه ثللخ ػب١ٌخحاٌالىَ
4.2 84.8 4.3 *0.000 7 

5 
٠ملَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد  

 .  ارقبم اٌمواه ثَوػخ ػب١ٌخحاٌالىَ
4.5 90.4 4.5 *0.000 3 

6 
٠شىً ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ػٕصو 

أٍبٍٟ فٟ آ١ٌخ ارقبم اٌمواه فٟ ئكاهح 
 .اٌّشوٚع

4.0 80.0 4.3 *0.000 9 

7 
رؼزّل اإلكاهح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ٔظبَ اإلكاهح 

اإلٌىزوٟٚٔ فٟ ارقبم اٌمواهاد 
 .اإلٍزوار١غ١خ ثشىً ِجبشو

2.2 44.8 -2.5 *0.006 14 

8 
رؼزّل اإلكاهح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ٔظبَ اإلكاهح 

اإلٌىزوٟٚٔ فٟ ارقبم اٌمواهاد 

 .اإلٍزوار١غ١خ ثشىً غ١و ِجبشو

3.2 64.0 1.0 0.151 10 

9 
ثاِىبْ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوٚع اٌؾصٛي 
ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٌفزواد ٍبثمخ ِٓ ٔظبَ 

 .اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ

2.8 56.8 -0.7 0.235 12 

10 
اٌّلهاء فمظ ثاِىبُٔٙ اٌؾصٛي ػٍٝ 

اٌّؼٍِٛبد ٌفزواد ػًّ ٍبثمخ ِٓ ٔظبَ 

 .اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ

4.5 90.4 4.3 *0.000 3 

11 
٠زُ رؾل٠ش اٌّؼٍِٛبد ثشىً ٌؾظٟ ِٓ 

 فالي ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ 
4.5 89.6 4.5 *0.000 5 

12 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ لبكه ػٍٝ ارقبم 

 اٌوٚر١ٕ١خ ػٍٝ اٌَّزٜٛ داٌمواها

 . اٌزشغ١ٍٟ

3.1 61.6 0.2 0.403 11 

13 
٠ٛعل آ١ٌخ ٚاضؾخ ارقبم اٌمواهاد ِٓ 

 . فالي ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ
2.4 47.2 -3.1 *0.001 13 

14 
ٞ ر١ٍٛغ صالؽ١بد ٔظبَ اإلكاهح /أؤ٠ل

 .داإلٌىزو١ٔٚخ فٟ ارقبم اٌمواها
4.8 96.0 4.7 *0.000 1 

  0.000* 4.4 76.4 3.8 ع١ّغ فمواد اٌّغبي ِؼبًال  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *   .
 

: يمكف استخالص ما يمي (13)مف جدكؿ 
 ية ػتركفػؾػاـ اإلدارة اإلؿػظػات فػمػالحػع صػمػكسػم ت/دػػأؤم" ر ػشػة عػعػرة الرابػؽػؼػم لؿػالمتكسط الحساب

  مػأم أف المتكسط الحسابي النسب ( 5ف ػػة ـػمػكؿػة اؿػػدرجػاؿ  )4.8اكم ػسػم" رارات ػلؽػاذ اػخػم اتػؼ
 0.000تساكم  (Sig.)أف القيمة االحتمالية   ك4.7، قيمة اختبار اإلشارة  تساكم 96.0 %

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
ىذا يعني أف ىناؾ   ك3م ػق ة كػة المتكسطػؽػلمكاؼػة اػف درجػد زاد عػػرة ؽػؽػػػذه الؼػقػة ؿػابػجػتػاالس
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مما يدؿ عمى تأييد العامميف تكسيع أك زيادة مستكل  . مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
  بعدـ رضا العامميف االستجابةالصالحية الممنكح لنظاـ اإلدارة اإللكتركنية كيفسر الباحث ىذه 

 االلكتركنية الحالي اإلدارة اإللكتركنية كقناعتيـ بحاجة نظاـ اإلدارةعف الصالحيات الحالية لنظاـ 
 . صالحيات أكسعإلى
   م اتخاذ ػيا عمى نظاـ اإلدارة اإللكتركني ؼػتعتمد اإلدارة العؿ " المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة

 ،  44.8% أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.2 يساكم" القرارات اإلستراتيجية بشكؿ مباشر 
 لذلؾ 0.006تساكم  (Sig.)أف القيمة االحتمالية   ك2.5-      قيمة اختبار اإلشارة  تساكم

0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
 كىذا 3ىي  ك ( درجة المحايد )االستجابة ليذه الفقرة قد نقص عف درجة المكافقة المتكسطة 

مما يدؿ عمى أف أفراد العينة .  يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
 تالقرارا االلكتركنية في عممية اتخاذ اإلدارةيركف أف اإلدارة العميا ال تعتمد عمى نظاـ 

  . اإلستراتيجية
  اذ القرارات ػخػلى اتػادر عػة ؽػمػركفػتػؾػنظاـ اإلدارة اإلؿ" المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية عشر

،  61.6%   أم أف المتكسط الحسابي النسبي3.1يساكم " الركتينية عمى المستكل التشغيمي 
 لذلؾ تعتبر 0.403تساكم  (Sig. )أف القيمة االحتمالية   ك0.2قيمة اختبار اإلشارة  تساكم 

0.05ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
 كىذا يعني أف 3ىي  االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة ك

.  مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة (درجة المحايد)ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان 
  يكجد آلية كاضحة التخاذ القرارات مف خالؿ نظاـ اإلدارة " المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة عشر

، قيمة اختبار اإلشارة  47.2 % أم أف المتكسط الحسابي النسبي 2.4يساكم " اإللكتركني 
 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة 0.001تساكم  (Sig.)أف القيمة االحتمالية   ك3.1-  تساكم

0.05إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ،
 كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف 3ىي  ك (درجة المحايد)نقص عف درجة المكافقة المتكسطة 

مما يدؿ عمى كجكد غمكض حكؿ آلية اتخاذ القرار المستخدمة . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
يعزك الباحث ىذا الغمكض نتيجة محدكدية الصالحيات الممنكحة  في نظاـ اإلدارة اإللكتركنية، ك

 . االلكتركنية في المشركع كذلؾ لحداثة التجربةاإلدارةلنظاـ 
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  المدراء فقط بإمكانيـ الحصكؿ عمى المعمكمات لفترات عمؿ " المتكسط الحسابي لمفقرة العاشرة
قيمة % 90.4 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 4.5يساكم " سابقة مف نظاـ اإلدارة اإللكتركنية 

 لذلؾ تعتبر ىذه 0.00تساكم  (Sig. )أف القيمة االحتمالية   ك4.3  اختبار اإلشارة  تساكم
0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ،

ىذا يعني أف ىناؾ مكافقة   ك3ىي  ك (درجة المحايد)الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة 
مما يدؿ عمى كجكد مستكيات مختمفة تحدد صالحية . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

. الحصكؿ عمى البيانات التاريخية
  كأف المتكسط 3.8ك بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم 

 كأف القيمة االحتمالية 4.4، قيمة اختبار اإلشارة  تساكم %76.4الحسابي النسبي يساكم 
.(Sig)  دالة إحصائيان عند مستكل داللة " آلية اتخاذ القرار" لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساكم

0.05  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى 3كىي  (درجة المحايد)المكافقة المتكسطة 
 . فقرات ىذا المجاؿ

 

يعزك الباحث مكافقة أفراد العينة بشكؿ عاـ عمى مجاؿ جدكل آلية اتخاذ القرار في نظاـ  ك
اإلدارة اإللكػتػركنية الػمستخدـ في المػشركع إلػى  حجـ الػمػعمكمػات ك التقاريػر التي يػكفػرىػا الػنظاـ 

لمتخذم القرار سكاء مف العامميف أك المدراء ك المشرفيف ك الذم بدكره يساىـ في عممية دعـ اتخاذ 
القرار، ذلؾ إضافة إلى المركنة ك السرعة ك الػدقػػة الػتي يكفرىا نظاـ اإلدارة االلػكػتركنيػة فػي 

ك كما يظير تأكيد أفػػراد العينة في الػفػقػرة السادسة عػمى أف نظاـ . الػمعػمكمات ك التقارير المخرجة
اإلدارة االلكتركنية المستخدـ في المشركع يشكؿ عنصرا أساسيا في عممية اتخاذ القرار خاصة عمى 

 .المستكل التشغيمي
يتفؽ الباحث مع أفراد العينة في عدـ كضكح آليات اتخاذ القرار مف خالؿ نظاـ اإلدارة  ك

االلكتركنية يرجع إلى أف التجربة جديدة ك بالطبع يصاحبيا نكع مف الشؾ في كفاءتيا مف قبؿ اإلدارة 
كما يتفؽ الباحث مع أفراد العينة في الحاجة إلى تكسيع صالحيات نظاـ اإلدارة . العميا في المشركع

االلكتركنية مػما يػػؤدم إلػى زيػادة تفاعػؿ نظػاـ اإلدارة االلػكتػركنيػة المستخدـ فػي المػشركع مػع آلػية 
 .    اتخاذ القرار
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في أف نظاـ اإلدارة  (2009عمار،)تتفؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ك
 اليكمي العمؿ أعباء إضافة إلى تنظيـ المعمكمات عمى الحصكؿ سيكلة ك اإللكتركنية يؤدم إلى سرعة

كتتفؽ أيضا . لمعامميف اإلدارة االلكتركنية تكفرىا التي التعميمات ك المعمكمات لممكظفيف ك سرعة ك دقة
في أف نظـ المعمكمات اإلدارية قادرة عمى تكفير بيانات تاريخية أك حديثة  (2010العماج، )مع دراسة 

بسرعة كدقة عالية مما يؤدم إلى رفع كفاءة عممية اتخاذ القرار، كتتفؽ أيضا معيا في عدـ كجكد 
كما تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة .  معايير كسياسات كاضحة أك مكحدة تدعـ عممية اتخاذ القرار

في أف نظـ المعمكمات اإلدارية تكفر المعمكمات بدقة عالية  كبالسرعة المناسبة  (2005ابكسبت، )
كما كتتفؽ معيا في أف المبحكثيف يثقكف في المعمكمات . كالالزمة التخاذ القرار في الكقت المناسب

رمضاف، )، كتتفؽ مع دراسة ـالمقدمة مف نظـ المعمكمات اإلدارية كيعتمدكف عمييا في اتخاذ قراراتو
 عمييا االطالع يتـ ال المختمفة المستكيات في المستخدميف التي يحتاجيا في أف المعمكمات (2009

 التي المعمكمات في أف (2009أبك عمر، )كتتفؽ أيضا مع دراسة . مباشرة إال تبعا لمستكل الصالحية
 نظـ فاعمية في يساىـ بسرعة مما عمييا الحصكؿ كيمكف العمؿ متطمبات كتمبي مالئمة النظاـ يكفرىا

 .اإلدارية المعمكمات
في مدل كعي اإلدارة  (2009رمضاف،)تختمؼ ىذه النتائج مع بعض الدراسات دراسة  ك

إلى أف ىناؾ كعي لدل اإلدارة العميا  (2009رمضاف،)العميا بنظـ مساندة القرار حيث خمصت دراسة 
كأيضا تختمؼ مع دراسة . عف نظـ مساندة القرار بكزارة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة 

التي استيدفت العامميف في إمارة الرياض في دعـ اإلدارة العميا لسياسة التحكؿ  (2010القحطاني،)
 .نحك العمؿ االلكتركني في أمارة الرياض

 

 :الفرضية الفرعية الثانية .6.4.2
 تأثيرا فالفمسطينييمشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

 .عمى فعالية الرقابة% 5ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
، ك تـ استخداـ اختبار "الرقابة االلكتركنية"تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ  

درجة )اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة 
 (.14)النتائج مكضحة في جدكؿ .  أـ ال3كىي  (المحايد
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 لكل فقرة من فقرات مجال الرقابة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  : 14جدول  
 االلكترونية

 اٌفموح َ

ٟ
بث
َ

ؾ
اٌ
ظ 

ٍ
زٛ

ّ
اٌ

  ٟ
بث
َ

ؾ
اٌ
ظ 

ٍ
زٛ

ّ
اٌ

ٟ
َج

ٌٕ
ا

به 
زج

ف
ا
 ا
خ
ّ
ل١

 

خ 
١ٌ

ّب
ؽز

ا
 ا
خ
ّ
م١

اٌ
(

S
ig

).
 

خ
رج

ٌو
ا

 

1 
ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ٠َبػل اٌّشوف١ٓ ٚ 

اٌّلهاء اٌزٕف١ن١٠ٓ فٟ فٍك ٔظبَ هلبثٟ كل١ك ٚ 
 ِؾىُ

4.7 94.4 4.6 *0.000 2 

2 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ هصل ئٔزبط 

 اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوٚع ثللخ
4.3 85.6 3.8 *0.000 5 

3 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ هصل ٔشبطبد 

 اٌؼب١ٍِٓ ثللخ
4.0 80.8 3.7 *0.000 6 

4 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ هصل فظ 

 ١ٍو اٌؼ١ٍّبد ثبٌّشوٚع ثللخ
4.0 79.2 3.7 *0.000 7 

5 
٠ز١ّي ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ثبٌَوػخ اٌفبئمخ 

 فٟ ئظٙبه إٌزبئظ
4.6 91.2 4.1 *0.000 4 

6 
ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ٠وٍـ ِجلأ اٌولبثخ 

اٌنار١خ ٚمٌه ِٓ فالي رّى١ٓ اٌّٛظف ِزبثؼخ 

 .رمبه٠و اإلٔزبط ػٍٝ ِلاه اٌَبػخ

4.6 92.0 4.4 *0.000 3 

7 
٠زّزغ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ثبٌّوٚٔخ فٟ 

 .وشف أ٠خ أؾوافبد فٟ ١ٍو  اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ
3.6 72.0 3.4 *0.000 9 

8 
ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ وشف أٞ 

 .لصٛه فٟ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ثَوػخ فبئمخ
3.5 69.6 2.8 *0.002 10 

9 
ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ  رٛع١ٗ 

 .اأؾوافبد ئٌٝ اٌّٛظف١ٓ اٌّؼ١١ٕٓ
3.0 60.8 0.3 0.388 12 

10 

اؽزَبة ٚلذ )ِٓ اٌُّٙ األفن ثؼبًِ اٌٛلذ

فٟ ٔظبَ اإلكاهح  (اٌؼًّ اٌفؼٍٟ ٌىً ِٛظف
 ااٌىزوٟٚٔ ؟

4.9 97.6 4.9 *0.000 1 

11 
اٌؼبٍِْٛ ثبٌّشوٚع غ١و لبكه٠ٓ ػٍٝ اٌزؾب٠ً 

 .ػٍٝ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ
3.7 74.4 3.3 *0.001 8 

12 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠َبُ٘ فٟ رصؾ١ؼ 

 .اأؾوافبد فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت
3.1 61.6 0.5 0.296 11 

   0.000* 4.3 79.9 4.0 ع١ّغ فمواد اٌّغبي ِؼبًال  13

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 :يمكف استخالص ما يمي (14)مف جدكؿ 
  احتساب كقت العمؿ الفعمي لكؿ )مف الميـ األخذ بعامؿ الكقت" المتكسط الحسابي لمفقرة العاشرة

أم أف المتكسط  (5الدرجة الكمية مف ) 4.9يساكم " في نظاـ اإلدارة االلكتركني (مكظؼ
تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.9، قيمة اختبار اإلشارة  97.6%الحسابي النسبي

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  مما يدؿ عمى أف ،
 3كىي  (درجة المحايد)متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة 

 . كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
  نظاـ اإلدارة االلكتركني قادر عمى كشؼ أم قصكر في سير "المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة

أم أف المتكسط الحسابي  (5الدرجة الكمية مف ) 3.5يساكم " العممية اإلنتاجية بسرعة فائقة
 لذلؾ 0.002تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 2.8، قيمة اختبار اإلشارة  69.6% النسبي

0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
 كىذا يعني أف 3كىي  (درجة المحايد)االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة 

 .ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
  نظاـ اإلدارة االلكتركني قادر عمى  تكجيو االنحرافات إلى " المتكسط الحسابي لمفقرة التاسعة

،  قيمة اختبار اإلشارة 60.8% أم أف المتكسط الحسابي النسبي3.0يساكم " المكظفيف المعنييف 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند  0.388تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 0.3

0.05مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة 3كىي  (درجة المحايد)عف درجة المكافقة المتكسطة 

 . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة (درجة المحايد)تقريبان 
  نظاـ اإلدارة اإللكتركني يساىـ في تصحيح االنحرافات في " المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة عشر

،  قيمة اختبار اإلشارة 61.6% أم أف المتكسط الحسابي النسبي3.1يساكم " الكقت المناسب
 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند 0.296تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 0.5

مستكل داللة يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف درجة 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان 3كىي  (درجة المحايد(المكافقة المتكسطة

 .مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة (درجة المحايد)
، كأف المتكسط الحسابي النسبي 4.0بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ك

( Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.3، قيمة اختبار اإلشارة  %79.9لجميع فقرات المجاؿ يساكم 
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0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة " الرقابة االلكتركنية"لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم   مما ،
درجة )يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة 

 .. كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ3كىي  (المحايد
يعزك الباحث استجابة أفراد العينة بشكؿ عاـ إيجابيا عمى مجاؿ الرقابة االلكتركنية في نظاـ  ك

اإلدارة اإللكتركنية المستخدـ في المشركع إلى  دقة ك قكة النظاـ الرقابي، إضافة إلى قدرتو عمى 
تصنيؼ كتنكيع عمميات الرقابة بالمشركع لتتناكؿ عناصر مختمفة غير حجـ إنتاج المكظؼ مثؿ الدقة 

باإلضافة إلى تقارير اإلنتاج المتتابعة كالتي تدعـ مبدأ . كسرعة األداء ك أيضا نكع العمؿ المنجز
 . الرقابة الذاتية لدل المكظؼ

يؤيد الباحث تأكيد أفراد العينة عمى ضركرة األخذ بعامؿ الكقت في نظاـ الرقابة  كما ك
االلكتركنية في المشركع مما يعتبر مف نقاط ضعؼ النظاـ الحالي انو يحاسب المكظؼ عمى حجـ 

كدقة اإلنتاج المنجز بغض النظر عف الكقت المستيمؾ مما يظير عالقة العمؿ مع المكظؼ عمى أنيا 
مقاكلة بحيث يستطيع المكظؼ المحترؼ كالمتميز انجاز اليدؼ المطمكب منو في كقت قصير كمف ثـ 

 .يبقى بال عمؿ باقي كقت الدكاـ
يتفؽ الباحث مف خالؿ خبرتو في العمؿ في المشركع مع أفراد العينة في محدكدية فاعمية  ك

نظاـ الرقابة االلكتركني في كشؼ االنحرافات في خط سير العممية اإلنتاجية كتصحيحيا في الكقت 
المناسب أك حتى تكجيييا إلى الشخص المناسب كالحاجة إلى تطكير ىذا الجانب مف خالؿ التغذية 

 .الراجعة مف العامميف بالمشركع
في أف نظاـ  (2009ىمدني كالغمباف، )تطابقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ك

كما تطابقت مع . المستمرة فعالة ك خاصة الرقابة رقابة بناء في المعمكمات اإللكتركني الفعاؿ يساىـ
ك أيضا اتفقت . في أف اإلدارة اإللكتركنية تقمؿ مف األخطاء التقميدية لمعامميف (2007الرشيد،)دراسة 

اإلدارية عمى الرقابة كالمتابعة،  المعمكمات نظـ أثر ىاـ لكفاءة في كجكد (2009رمضاف، )مع دراسة 
كما كاتفقت مع . األداء لفعالية المستمر باإلضافة إلى أف نظـ المعمكمات اإلدارية تعزز التقييـ

في أف أنظمة المعمكمات اإلدارية تتميز بالسرعة في إصدار النتائج إضافة إلى أف  (2007الحميداف، )
في أف  (2009عمار، )كتطابقت أيضا مع دراسة . أنظمة الرقابة الحديثة ترفع مف كفاءة العامميف

  مما يؤدم إلى رفع المناسب الكقت في ك بسرعة البيانات ك المعمكمات نظاـ اإلدارة االلكتركنية يكفر
 . الرقابية مستكل كسيكلة العممية
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إلى حد ما في أف نظاـ اإلدارة االلكتركنية  (2009عمار،)اختمفت ىذه النتائج مع دراسة  ك
يؤدم إلى رقابة مستمرة مف اإلدارة العميا حيث ترل ىذه الدراسة أف الرقابة المستمرة تككف مف اإلدارة 

 .التنفيذية
 

 : الفرضية الفرعية الثالثة .6.4.3
 تأثيرا فالفمسطينييمشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

 .يةعمى حجـ اإلنتاج %5ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 

تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة 
 (.15)النتائج مكضحة في جدكؿ .  أـ ال3كىي  (درجة المحايد)المكافقة المتكسطة 

 لكل فقرة من فقرات مجال العممية (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  : 15جدول  
اإلنتاجية 
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1 
اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠إكٞ 

ئٌٝ ى٠بكح ٍِؾٛظخ فٟ ؽغُ اإلٔزبط فٟ 
 اٌّشوٚع 

4.3 85.6 4.6 *0.000 3 

2 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ اٌزقط١ظ 

 . ا١ٌِٟٛ ١ٌَو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ
4.0 80.0 5.0 *0.000 4 

3 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ اٌزقط١ظ 

 . األٍجٛػٟ ١ٌَو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ
3.7 73.6 4.1 *0.000 5 

4 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ اٌزقط١ظ 

 . اٌشٙوٞ  ١ٌَو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ
3.1 61.6 0.4 0.342 6 

5 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ اٌزقط١ظ 

 . إٌَٛٞ ٌقظ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ
2.2 43.2 -3.1 *0.001 8 

6 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠ّزٍه اٌّوٚٔخ 

ٌزؼل٠ً اٌقطخ اإلٔزبع١خ ٚمٌه ثٕبء ػٍٝ 

 . ِزغ١واد ث١ئخ اٌؼًّ

3.0 60.8 0.3 0.382 7 

 2 0.000* 4.3 87.2 ٠4.4ُيَقو اٌّٛظفْٛ ثبٌّشوٚع ِؼظُ طبلبرُٙ  7



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 

 
1

0

4

 

104 

 ٌلػُ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ

8 
ئْ رقصص اٌّٛظف فٟ ِوؽٍخ ِؾلكح ِٓ 

ِواؽً اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٠إكٞ ئٌٝ ى٠بكح 
 .ؽغُ اإلٔزبط

4.9 97.6 4.8 *0.000 1 

   0.000* 4.4 73.7 3.7 ع١ّغ فمواد اٌّغبي ِؼبًال  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *   .

 :يمكف استخالص ما يمي (15)مف جدكؿ 
  إف تخصص المكظؼ في مرحمة محددة مف مراحؿ العممية " المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة

أم أف المتكسط  (5الدرجة الكمية مف ) 4.9يساكم " اإلنتاجية يؤدم إلى زيادة حجـ اإلنتاج
( Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.8 تساكم اإلشارة ، قيمة اختبار 97.6%الحسابي النسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم   مما يدؿ عمى ،
 كىذا يعني أف 3أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
  نػظػاـ اإلدارة اإللػكػتركني يمتمؾ المركنة لتعديؿ الخطة " المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة

 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 3.0يساكم " اإلنتاجية ك ذلؾ بناء عمى متغيرات بيئة العمؿ 
 0.382تساكم  (Sig.) ك أف القيمة االحتمالية 0.3 تساكم اإلشارة ،  قيمة اختبار %60.8

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفػقرة غػير دالػة إحصائيػان عػند مػستكل داللة   مما يدؿ عمى أف ،
 3مػتكسط درجػة االستجابة ليذه الػفقرة ال يخػتػمؼ جػػكىريػان عػف درجػة الػمػكافقػة الػمتكسطػة ك ىػي 

مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  (درجة الحياد)ك ىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان 
 . الفقرة

  نظاـ اإلدارة اإللكتركني قػادر عػمى التػخطيػط السنكم لخط " المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة
، قيمة اختبار 43.2% أم أف المتكسط الحسابي النسبي 2.2يساكم " سير العممية اإلنتاجية

 لػذلؾ تعتبر ىػذه الػفػقرة 0.001تساكم  (Sig.) ك أف القيمة االحتمالية 3.1- تسػاكم ارة ػاإلش
0.05دالػة إحػصائيان عػند مػستكل داللة   مػما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ،

 كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ 3الفقرة قد نقص عف درجة المكافقة المتكسطة ك ىي 
 . أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

 ك أف 3.7بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجمػيع فػقػرات الػمجػاؿ يػساكم  ك 
 ك أف القيمة 4.4 تساكم اإلشارة ، قيمة اختبار %73.7المتكسط الحسابي النسبي يساكم 
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دالة إحصائيان عند " العممية اإلنتاجية" لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم  (Sig.)االحتمالية 
0.05مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان ،

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات 3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . ىذا المجاؿ

يعزك الباحث استجابة أفراد العينة بشكؿ عاـ إيجابيا عمى مجاؿ العممية اإلنتاجية إلى قدرة  ك
كيعتقد . نظاـ اإلدارة اإللكتركنية عمى التخطيط اليكمي مما يؤدم إلى زيادة ممحكظة في حجـ اإلنتاج

الباحث أنو مف الممكف مع تطكر الخبرات المكتسبة في المشركع مع الزمف كباالستعانة بتقنيات النظـ 
ضافة المركنة الالزمة  الخبيرة تطكير النظاـ كزيادة كفاءتو  في التخطيط الشيرم أك حتى السنكم كاإ

كما كيتفؽ الباحث مع أفراد العينة في أف تخصص . لتعديؿ الخطة اإلنتاجية تبعا لمتغيرات العمؿ
المكظؼ في مرحمة معينة مف مراحؿ اإلنتاج يؤدم إلى زيادة اإلنتاج كذلؾ مف خالؿ إكسابو الميارة 

 .كالخبرة في ىذه المرحمة بالتحديد بدال مف تشتيتو بيف مراحؿ اإلنتاج
استخداـ نظاـ  في أف (2009عمار، )تطابقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ك

 مف خالؿ ذلؾ ك كبيرة بدرجة الكظيفي األداء كفاءة ك فاعمية زيادة عمى يعمؿ االلكتركنية اإلدارة
( 2009ىمدني كالغمباف، )اإلنتاجية، كاتفقت أيضا مع دراسة  العمؿ مما يؤدم إلى رفع إنجاز سرعة

ك أيضا اتفقت مع . اإلنتاجية الكفاءة في تحقيؽ في أف نظاـ المعمكمات اإللكتركني الفعاؿ يساىـ
في أف نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة تؤدم إلى رفع كفاءة أداء العامميف  (2009العمرم، )دراسة 

في أف تكنكلكجيا  (Attar & Sweis ، 2010)كما كاتفقت مع دراسة . مما يؤدم إلى زيادة إنتاجيتيـ
ك أيضا اتفقت مع دراسة . المعمكمات تحسف مف إنتاج أدارة المشاريع كالتصميمات بالمنظمة أك الشركة

في أف ىناؾ تحسف في أداء العامميف في ظؿ نظاـ اإلدارة اإللكتركني مما يؤدم إلى  (2007الرشيد، )
 .  زيادة حجـ اإلنتاج

 

 :الفرضية الفرعية الرابعة .6.4.4
 تأثيرا فالفمسطينييمشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

 .عمى مستكل المصاريؼ اإلدارية% 5ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
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ك تـ استخداـ اختبار ". المصاريؼ اإلدارية“تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ 
درجة )اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة 

 (.16)النتائج مكضحة في جدكؿ .  أـ ال3كىي  (المحايد

 لكل فقرة من فقرات مجال المصاريف (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :16جدول  
 اإلدارية
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1 

ٕ٘بن أقفبض ًٍِّٛ فٟ ِصبه٠ف 
اٌموطب١ٍٓ ٚرٛاثؼٙب ِٓ فالي اٍزجلاي ػ١ٍّخ 
اٌزَغ١ً ا١ٌلٚٞ ثبٌزَغ١ً ا٢ٌٟ ٌٕشبطبد 

 .اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّشوٚع

4.3 85.6 4.6 *0.000 4 

2 

ػ١ٍّخ اٌزَغ١ً ا٢ٌٟ ٌٕشبطبد اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

اٌّشوٚع رٛفو اٌغٙل اٌجشوٞ ٌزٕظ١ُ ٘نٖ 
 .اٌؼ١ٍّخ

4.8 96.8 4.7 *0.000 1 

3 
٠ٛفو ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ فٟ اٌّصبه٠ف 

 اٌّصبؽجخ ٌٍؼ١ٍّخ اإلشواف١خ
4.6 91.2 4.4 *0.000 3 

4 
ئْ رٕظ١ُ ٚعلٌٚخ األػّبي اٌزٟ رزطٍت أعٙيح 
ِٚؼلاد اٌىزو١ٔٚخ ٠إكٞ ئٌٝ اٌزٛف١و فٟ ػلك 

 .األعٙيح ٚاٌّؼلاد اإلٌىزو١ٔٚخ اٌالىِخ

4.8 96.8 4.7 *0.000 1 

  0.000* 4.4 92.6 4.6 ع١ّغ فمواد اٌّغبي ِؼبًال  5

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
 

 :يمكف استخالص ما يمي (16)مف جدكؿ 
  عممية التسجيؿ اآللي لنشاطات العامميف في المشركع تكفر " المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية

أم أف المتكسط الحسابي  (5الدرجة الكمية مف ) 4.8يساكم " الجيد البشرم لتنظيـ ىذه العممية
لذلؾ  0.000تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.7، قيمة اختبار اإلشارة  96.8%النسبي

0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
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 كىذا يعني أف 3كىي  (درجة المحايد)االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة 
 . ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

  ىناؾ انخفاض مممكس في مصاريؼ القرطاسية كتكابعيا مف "المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى
يساكم " خالؿ استبداؿ عممية التسجيؿ اليدكم بالتسجيؿ اآللي لنشاطات العامميف في المشركع 

 4.6، قيمة اختبار اإلشارة 85.6%أم أف المتكسط الحسابي النسبي (5الدرجة الكمية مف ) 4.3
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل  0.000تساكم  (Sig.)كأف القيمة االحتمالية 

0.05داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه 3كىي  (درجة المحايد)المتكسطة 

 .  الفقرة
، ك أف المتكسط الحسابي النسبي 4.6ك بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم 

( Sig.) ك أف القيمة االحتمالية 4.4، قيمة اختبار اإلشارة  %92.6لجميع فقرات المجاؿ يساكم 
دالة إحصائيان عند مستكل داللة " المصاريؼ اإلدارية " ك لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 

0.05  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة ،
 ك ىذا يعني أف ىػنػاؾ مكافػقػة مػف قػبؿ أفػراد الػعينػة عمى فقرات 3ك ىي  (درجة المحايد)المتكسطة 
 . ىذا المجاؿ
يعزك الباحث االستجابة اإليجابية ألفراد العينة بشكؿ عاـ اتجاه مجاؿ تخفيض المصاريؼ  ك

اإلدارية إلى كعي ك إدراؾ أفراد العينة ك ىـ العامميف بالمشركع بالدكر الرائد الذم تمعبو تكنكلكجيا ك 
نػظػـ المعمكمات متمثمة بنظػاـ اإلدارة االلػكتركني مف خالؿ تقميص كالحد مف المصاريؼ اإلدارية 

 .بشكؿ فعاؿ
 استخداـ التقميؿ مف في (2006ابكسبت،)تطابقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ك

كأيضا . المختمفة مما يسيـ في تقميص المصاريؼ اإلدارية كاألقساـ بيف الدكائر المراسالت في الكرؽ
المالية  النفقات تخفض إلكتركنيان  البشرية المكارد في أف إدارة (2009أبك أمكنو،)اتفقت مع دراسة 

في أف تقنيات المعمكمات تساىـ بشكؿ مباشر في  (2008الذيابي، )كما تطابقت مع دراسة . اإلدارية
 في أف نظاـ اإلدارة االلكتركنية يؤدم إلى تقميؿ (2009عمار، )كما اتفقت مع دراسة  .تكفير النفقات

 .العمؿ أعباء تنظيـ ك التكاليؼ
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 :الفرضية الفرعية الخامسة .6.4.5
 تأثيرا فالفمسطينييمشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

 .عمى نطاؽ دائرة اإلشراؼ% 5ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
ك تـ استخداـ اختبار ". نطاؽ اإلشراؼ"تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ  

درجة )اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة 
 (.17)النتائج مكضحة في جدكؿ .  أـ ال3كىي  (المحايد

 

 لكل فقرة من فقرات مجال نطاق (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :  17جدول  
 اإلشراف
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1 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠ٛفو فٟ عٙل 

  ْاٌّشوف١ٓ ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن٠ٟ
4.7 94.4 4.6 *0.000 1 

2 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 
رأك٠خ ِؼظُ إٌشبطبد اإلشواف١خ 

 اٌوٚر١ٕ١خ 

3.5 69.6 3.0 *0.001 4 

3 

ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 
رٛع١ٗ اٌؼًّ ثلْٚ اٌوعٛع ئٌٝ 

اٌّشوف اٌجشوٞ فٟ إٌشبطبد 
 .اٌوٚر١ٕ١خ

2.6 52.8 2.5 *0.006 5 

4 

ٔز١غخ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح 
اإلٌىزوٟٚٔ ٠َزط١غ اٌّشوفْٛ 

ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن٠ْٛ اإلشواف ػٍٝ 

أػلاك أوجو ِٓ اٌّٛظف١ٓ فٟ 
 اٌّشوٚع أٚ اٌّغّٛػخ اٌٛاؽلح

4.6 92.0 4.4 *0.000 2 

5 

ٔز١غخ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح 

اإلٌىزوٟٚٔ ٠ّىٕٕب اٍزغالي 
اٌّشوفْٛ ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن٠ْٛ 

ٌإلشواف ػٍٝ أوضو ِٓ ِشوٚع فٟ 

 آْ ٚاؽل

4.6 91.2 4.5 *0.000 3 

  0.000* 4.4 80.0 4.0 ع١ّغ فمواد اٌّغبي ِؼبًال  6
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0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
 

 :يمكف استخالص ما يمي (17)مف جدكؿ 
  نظاـ اإلدارة اإللكتركني يكفر في جيد المشرفيف كالمدراء " المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى

، قيمة 94.4%أم أف المتكسط الحسابي النسبي (5الدرجة الكمية مف ) 4.7يساكم " فالتنفيذيي
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.6اختبار اإلشارة 

0.05إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد 3كىي  (درجة المحايد)زاد عف درجة المكافقة المتكسطة 

 . العينة عمى ىذه الفقرة
  نظاـ اإلدارة اإللكتركني قادر عمى تكجيو العمؿ بدكف الرجكع إلى " المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة

أم أف المتكسط  (5الدرجة الكمية مف ) 2.6يساكم " المشرؼ البشرم في النشاطات الركتينية 
تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 2.5، قيمة اختبار اإلشارة 52.8%الحسابي النسبي

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.006  مما يدؿ عمى أف ،
 3كىي  (درجة المحايد)متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة 

 .كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
، كأف المتكسط الحسابي النسبي 4.0ك بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم 

تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.4، قيمة اختبار اإلشارة 80.0لجميع فقرات المجاؿ يساكم 
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة " نطاؽ اإلشراؼ" لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000  مما يدؿ ،

درجة )عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة 
 .  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ3كىي  (المحايد

يعزك الباحث مكافقة أفراد العينة بشكؿ عاـ عمى دعـ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية المستخدـ في  ك
المشركع تكسيع نطاؽ اإلشراؼ كذلؾ لما يكفره نظاـ اإلدارة اإللكتركنية مف كقت كجيد المشرفيف 

كالمدراء مف خالؿ القياـ باألعماؿ اإلشرافية الركتينية كالتي تستيمؾ معظـ أكقات المشرفيف كالمدراء 
كيرل الباحث مف خالؿ خبرتو في العمؿ في المشركع أف نظاـ اإلدارة االلكتركنية يمكف . التنفيذييف

 .المشرفيف كالمدراء التنفيذييف مف متابعة أكثر مف مشركع في كقت كاحد
في أف استخداـ نظاـ  (2009عمار، )تطابقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ك

 مما يؤدم إلى كبيرة بػدرجة الػكظػيػفي األداء كػفػاءة ك فػاعمػية زيػادة عمى يعػمؿ االلػكػػتركنية اإلدارة
في أف نظـ المعمكمات  (2007رمضاف،)كاتفقت أيضا مع دراسة . جيد المكظفيف ك كقت تكفير
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في  (2009العمرم، )ك أيضا اتفقت مع دراسة  . اإلدارية تؤدم إلى تقميؿ الجيد المبذكؿ في العمؿ
التقميدية التي تستيمؾ  البشرم مقارنة بالنظـ في الجيد أف نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة تكفر

 .جيدا بشريا أكثر

 :الفرضية الفرعية السادسة .6.4.6
 تأثيرا فالفمسطينييمشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

 .العمؿعمى مستكل جكدة % 5ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
ك تـ استخداـ اختبار اإلشارة ". جكدة اإلنتاج“تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ 

 (درجة المحايد)لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة 
 (.18)النتائج مكضحة في جدكؿ .  أـ ال3كىي 

 لكل فقرة من فقرات مجال جودة (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  : 18جدول  
اإلنتاج 
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1 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠إكٞ ئٌٝ ى٠بكح 

عٛكح اإلٔزبط 
4.1 81.6 4.7 *0.000 3 

2 
٠َبػل ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 

اٌّٛظف١ٓ فٟ ضجظ عٛكح اإلٔزبط 
3.9 78.4 4.4 *0.000 4 

3 
٠َبػل ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 

اٌّشوف١ٓ ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن١٠ٓ فٟ ضجظ 

عٛكح اإلٔزبط 

4.2 84.8 4.5 *0.000 2 

4 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 
. رصؾ١ؼ ِؼظُ األفطبء اٌوٚر١ٕ١خ آ١ٌبًال 

2.8 55.2 -1.7 *0.042 5 

5 
ئْ رقصص اٌّٛظف فٟ ِوؽٍخ ِؾلكح 
ِٓ ِواؽً اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٠إكٞ ئٌٝ 

رؾ١َٓ عٛكح اإلٔزبط 

4.8 96.0 4.5 *0.000 1 

   0.000* 4.4 79.2 4.0ع١ّغ فمواد اٌّغبي ِؼبًال  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *   .
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 : يمكف استخالص ما يمي (18)مف جدكؿ 
  إف تخصص المكظؼ في مرحمة محددة مف مراحؿ العممية " المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة

أم أف المتكسط  (5الدرجة الكمية مف ) 4.8يساكم " اإلنتاجية يؤدم إلى تحسيف جكدة اإلنتاج
( Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.5 تساكم اإلشارة ، قيمة اختبار 96.0%الحسابي النسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم   مما يدؿ عمى ،
 كىذا يعني أف 3أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
  نظاـ اإلدارة اإللكتركني قادر عمى تصحيح معظـ األخطاء " المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة

 اإلشارة ، قيمة اختبار 55.2% أم أف المتكسط الحسابي النسبي 2.8يساكم " الركتينية آليان 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.042تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 1.7-     تساكم

0.05إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ،
 كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة 3نقص عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . عمى ىذه الفقرة
 كأف 4.0ك بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم 

 كأف القيمة االحتمالية 4.4 تساكم اإلشارة ، قيمة اختبار %79.2المتكسط الحسابي النسبي يساكم 
.(Sig)  0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة " جكدة اإلنتاج " لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 

، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة 
 .  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ3كىي 

يعزك الباحث مكافقة أفراد العينة بشكؿ عاـ عمى أف نظاـ اإلدارة اإللكتركنية المستخدـ في  ك
المشركع يؤثر بشكؿ ايجابي في جكدة اإلنتاج كذلؾ لما يكفره نظاـ اإلدارة اإللكتركنية مف أدكات 

تساعد العامميف كالمشرفيف في ضبط جكدة اإلنتاج مثؿ أنظمة التحكـ قي الجكدة إضافة إلى األنظمة 
 .التفاعمية مثؿ القكاعد االلكتركنية لتدقيؽ صحة اإلنتاج

في أف نظـ المعمكمات  (2009رمضاف،)تطابقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ك
كاتفقت أيضا مع . كتطكره األداء جكدة عمى مما ينعكس كدقة بسرعة األعماؿ انجاز إلى اإلدارية تؤدم

 .في أف األعماؿ اإللكتركنية ضركرية لتحسيف الجكدة (2008، (Chibelushi)دراسة 
في ضعؼ جكدة المعمكمات الناتجة  (Gilbert & Other )  ، 2004تعارضت مع دراسة ك

 .في ظؿ اإلدارة اإللكتركنية
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 الفرضية الفرعية السابعة .6.4.7
 تأثيرا فالفمسطينييمشركع مسح سجالت الالجئيف   تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية فييؤثر

 .عمى مستكل المصاريؼ اإلدارية% 5ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
ك تـ استخداـ اختبار ". الرضا الكظيفي"تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ  

درجة )اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة 
 (.19)النتائج مكضحة في جدكؿ .  أـ ال3كىي  (المحايد

 لكل فقرة من فقرات مجال الرضا (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية  : 19جدول  
الوظيفي 
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1 
٠إكٞ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ 

 ئٌٝ اٌؼلاٌخ فٟ رٛى٠غ اٌؼًّ
4.5 90.4 4.4 *0.000 2 

2 
ا ٠َبُ٘ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ فٟ 

 ى٠بكح ػجئ اٌؼًّ ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ
3.4 67.2 1.7 *0.047 5 

3 
ا رإكٞ اٌولبثخ اٌلائّخ ٚاٌَّزّوح ٔز١غخ 

اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ  ئٌٝ 

 اٌشؼٛه ثبٔؼلاَ اٌوضب اٌٛظ١فٟ

3.2 64.0 1.1 0.145 6 

4 
ا ٠مَٛ اٌّٛظفْٛ ثأ٠خ ِؾبٚاد ٌٍزؾب٠ً 
ػٍٝ ٔزبئظ اٌزمبه٠و اٌلٚه٠خ ٌٕظبَ اإلكاهح 

 .اإلٌىزوٟٚٔ

3.0 60.0 0.1 0.467 7 

5 
٠ضك اٌّٛظفْٛ ثللخ اٌزمبه٠و اٌلٚه٠خ ٌٕظبَ 

 اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ
3.8 76.8 3.8 *0.000 3 

6 
ِؼظُ اٌّٛظف١ٓ هاض١ٓ ػٓ فطخ اٌؼًّ 

 اٌؾب١ٌخ ٚ ا ٠وغجْٛ فٟ رؼل٠ٍٙب
3.4 68.8 2.7 *0.004 4 

7 
ا ٠زؼّل اٌّٛظفْٛ فٟ اٌّشوٚع اإلثطبء 

فٟ اٌؼًّ أٚ رم١ًٍ َِزٜٛ اإلٔزبع١خ 
 .ٌل٠ُٙ

2.9 58.4 -0.4 0.348 8 

8 
٠ؼزمل اٌؼبٍِْٛ ثبٌّشوٚع ثأْ ٔظبَ اإلكاهح 

اإلٌىزوٟٚٔ أوضو وفبءح ِٓ ٔظبَ اإلكاهح 
4.7 93.6 4.6 *0.000 1 
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 اٌزم١ٍلٞ

   0.000* 4.2 72.4 3.6 ع١ّغ فمواد اٌّغبي ِؼبًال  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *   .
 

 : يمكف استخالص ما يمي (19)مف جدكؿ 
  يعتقد العاممكف بالمشركع بأف نظاـ اإلدارة اإللكتركني أكثر كفاءة " المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  (5الدرجة الكمية مف ) 4.7يساكم " مف نظاـ اإلدارة التقميدم
لذلؾ  0.000تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.6 تساكم اإلشارة ، قيمة اختبار %93.6

0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف 3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
  ال يقكـ المكظفكف بأية محاكالت لمتحايؿ عمى نتائج التقارير " المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة

،  قيمة 60.0% أم أف المتكسط الحسابي النسبي 3.0يساكم " الدكرية لنظاـ اإلدارة اإللكتركني
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.467تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 0.1 تساكم اإلشارة اختبار 

0.05غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة 3الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة (درجة الحياد)متكسطة تقريبان 
  ال يتعمد المكظفكف في المشركع اإلبطاء في العمؿ أك تقميؿ " المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة

، قيمة اختبار 58.4% أم أف المتكسط الحسابي النسبي 2.9يساكم " مستكل اإلنتاجية لدييـ
، لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة 0.348 تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 0.4- تساكم اإلشارة 

0.05غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة 3الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة (درجة الحياد)متكسطة تقريبان 
 

 كأف 3.6بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم  ك
 كأف القيمة االحتمالية 4.2 تساكم اإلشارة ، قيمة اختبار  %72.4المتكسط الحسابي النسبي يساكم 

.(Sig)  دالة إحصائيان عند مستكل داللة " الرضا الكظيفي" لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم
0.05  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة ،

 .  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ3المتكسطة كىي 
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يعزك الباحث الرضا الكظيفي ألفراد العينة بشكؿ عاـ في ظؿ كجكد نظاـ اإلدارة اإللكتركنية  ك
المستخدـ في المشركع كذلؾ لما يكفره نظاـ اإلدارة اإللكتركنية مف عدالة في تكزيع المياـ مما يؤدم 

إلى تكازف في األعباء ككضكح في المياـ المنكطة بالمكظفيف إضافة إلى إضفاء نكع مف الشفافية عمى 
 .العمؿ

إلى كجكد رضا كظيفي  (2007الرشيد، )تطابقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ك
في تقنية  (2008الذيابي، )ك أيضا اتفقت مع دراسة . لدل العامميف في ظؿ نظاـ اإلدارة االلكتركنية

 .العامميف رضا درجة المعمكمات تقكـ برفع
في أف استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية يؤدم إلى  (2009رمضاف، )ك تعارضت مع دراسة 

ك أيضا تعارضت مع دراسة . تدني درجة الرضا الكظيفي لدل العامميف نتيجة لشعكرىـ بالتيديد
 .في أف المكظفيف يفضمكف النظاـ اليدكم التقميدم عف نظاـ اإلدارة اإللكتركنية (2007الرشيد،)

 :جميع المجاالت معاً  .6.4.8
مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف بككالة  تؤثر كفاءة العمميات اإلدارية في"

عمى تطبيؽ اإلدارة % 5الغكث الدكلية تأثيرا ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
" اإللكتركنية

ك تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة . تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ جميع فقرات اإلستبانة
 3كىي  (درجة المحايد)ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة 

 (.20)النتائج مكضحة في جدكؿ . أـ ال
 

 لجميع فقرات اإلستبانة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  : 20جدول  
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 0.000* 4.4 77.9 3.9 ع١ّغ فمواد اإلٍزجبٔخ 

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 :يمكف استخالص ما يمي (20)مف جدكؿ 
  أم أف المتكسط  (5الدرجة الكمية مف ) 3.9المتكسط الحسابي لجميع فقرات اإلستبانة يساكم

تساكم  (Sig.) كأف القيمة االحتمالية 4.4، قيمة اختبار اإلشارة 77.9%الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر جميع فقرات اإلستبانة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  مما يدؿ ،

عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع فقرات اإلستبانة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع فقرات 3كىي  (درجة المحايد)

 كفاءة زيادة عمى يعمؿ االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ ك كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف استخداـ. اإلستبانة
 . العمميات اإلدارية في مشركع مسح سجالت الالجئيف بككالة الغكث

 

 يعمؿ االلكتركنية اإلدارة استخداـ في إف أف (2009عمار،)  دراسة مع النتيجة ىذه ك تتفؽ
اإلدارية ك  العمميات كفاءة كبيرة إضافة إلى زيادة بدرجة األداء الكظيفي كفاءة ك فاعمية زيادة عمى
ك  (2009رمضاف،)العامميف،كما اتفقت مع دراسة  إنتاجية العمؿ ك رفع أعباء تنظيـ ك التكاليؼ تقميؿ

في أف نظـ المعمكمات تؤدم إلى تحسف جيد في األداء كتعارضت معيما في مدل  (2009العمرم، )
 في ( 2006الجداية،) دراسة مع أيضان  اتفقت ك .كعي اإلدارة العميا لجدكل استخداـ نظـ المعمكمات

لألعماؿ،  الكمي األداء ك المعمكمات تكنكلكجيا أدكات استخداـ مستكل بيف ارتباط إيجابية عالقة كجكد
 اإلدارة استخداـ أف في (2007المالؾ،)ك دراسة  (2006 القحطاني،)دراسة  مع أيضان  تتفؽ ك

 بالعمؿ البيانات المتعمقة عمى إضافة إلى تكفير الحصكؿ اإلدارم، العمؿ كفاءة زيادة االلكتركنية يحقؽ
 & Gilbert)دراسة  مع اتفقت ك كما  ، مكاف مما يكفر جيد ككقت العامميف أم مف ك كقت أم في

Others  ،2004) أف في معيا اختمفت ك التكمفة ك الكقت يكفر االلكتركنية الحككمة استخداـ أف في 
، (Yang and Rhoدراسة  مع تعارضت ك منيا، الناتجة المعمكمات جكدة ضعؼ في ناحية ىناؾ

كما . المكاطف رضا ك الفعالية تحقيؽ في االلكتركنية الحككمة تكاجو في أف ىناؾ صعكبة (2007
االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات خاصة اإلدارة  أف في (Chibelushi ، 2008)اتفقت مع دراسة 

 .االلكتركنية عنصر أساسي لتحسيف الكفاءة كاإلنتاجية

 :الفرضية الثانية: فرضيات الدراسة .6.5
إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية  داللة ذات تكجد فركؽ"

-  التعميمي  المستكل- العمر - الجنس )عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لممتغيرات الشخصية 
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 مستكل إجادة استخداـ الحاسب –الخبرة  عدد سنكات-   مجاؿ الكظيفة الحالية –الدرجة الكظيفية 
 "  α=0.05 عند مستكل الداللة ( مستكل المعرفة باإلدارة اإللكتركنية–اآللي 

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىك " كتني- ماف"تـ استخداـ اختبار 
" كذلؾ تـ استخداـ اختبار . اختبار غير معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار الال معممي "   كاالس–كركسكاؿ 
 . متكسطات أك أكثر3يصمح لمقارنة 

 :كيتفرع مف ىذه الفرضية كالن مف التساؤالت التالية

 " تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
 "الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير الجنس

( .Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (21)يكضح جدكؿ 
0.05كانت أقؿ مف مستكل الداللة " نطاؽ اإلشراؼ" لمجاؿ   كمف ثـ فإنو يمكف قبكؿ الفرضية 

القائمة بأنة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف جميع الكظائؼ اإلدارية كاإلشرافية في مشركع مسح سجالت . الجنس

الالجئيف الفمسطينييف مف نصيب الذككر كذلؾ لطبيعة كثقافة المجتمع الفمسطيني خاصة كالعربي عامة 
حيث قمما تشغؿ المرأة فيو مناصب قيادية، كبناء عمى ذلؾ نجد أف الذككر ىـ مف ليـ احتكاؾ ك 

 .  خبرات في مجاؿ اإلشراؼ
في ىذه الحاالت كانت أكبر مف  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت تبيف أف القيمة االحتمالية 

0.05مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة 
كذلؾ يرجع إلى أف كال الجنسيف يقكماف بنفس طبيعة العمؿ . حكؿ تمؾ المجاالت تعزل إلى الجنس

دكف أم اختالؼ، إضافة إلى أف طبيعة العمؿ في ظؿ اإلدارة اإللكتركنية مناسبة لكال الجنسيف كال 
 .تحتاج إلى أم مجيكدات بدنية مميزة
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 الجنس– نتائج الفرضية الثانية : 21جدول  
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 0.054 1.6- آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1

 0.487 0.0 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.168 1.0- اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.059 1.6- اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ 4

 0.008* 2.4- ٔطبق اإلشواف 5

 0.210 0.8- عٛكح اإلٔزبط 6

 0.399 0.3- اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.316 0.5- ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8

0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *  . 
يبيف متكسطات الرتب إلجابات أفراد العينة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية  (22)جدكؿ 

 عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير الجنس
 

 متوسطات رتب الفرضية الثانية حسب الجنس : 22جدول  

 ِزٍٛظ اٌورجخ اٌّغبي َ

 أٔضٝ موو

 آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1
14.32 8.83 

 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2
13.03 12.92 

 اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3
13.79 10.50 
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 اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4
11.79 16.83 

 ٔطبق اإلشواف  5
11.08 19.08 

 عٛكح اإلٔزبط 6
12.37 15.00 

 اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7
12.79 13.67 

 ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8
13.39 11.75 

 
نطاؽ " تبيف أنو بالنسبة إلى مجاؿ  (22)مف خالؿ نتائج االختبار المكضحة في جدكؿ 

ىذا يعني درجة . فقد تبيف أف متكسط الرتبة إلجابات أفراد العينة الذككر أقؿ مف اإلناث" اإلشراؼ 
المكافقة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية كانت أكبر لدل أفراد العينة 

 . اإلناث
كيعزك الباحث ىذا االتجاه عند اإلناث ألف العمؿ في ظؿ بيئة نظاـ اإلدارة اإللكتركنية يحيد 

عامؿ التفكؽ البدني لدل الذككر كمف ثـ يعطي الجنسيف فرص متساكية في العمؿ كالمنافسة دكف 
 .تميز أحد الجنسيف

 

 " تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
 "الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير العمر

( .Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (23)يكضح جدكؿ 
0.05لجميع المجاالت كانت أكبر مف مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 

كيعزل ذلؾ إلى أف أنظمة . إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حكؿ تمؾ المجاالت تعزل إلى العمر
اإلدارة اإللكتركنية لتتعامؿ مع العامميف بناء عمى العمر كلكف بناء عمى الصالحيات الممنكحة لو كذلؾ 

 .  بناء عمى كظيفتو أك مكقعو في المشركع
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 العمر– نتائج الفرضية الثانية : 23جدول  
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 0.383 0.3- آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1

 0.248 0.7- اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.098 1.3- اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.362 0.4- اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4

 0.169 1.0- ٔطبق اإلشواف  5

 0.231 0.8- عٛكح اإلٔزبط 6

 0.199 0.9- اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.383 0.3- ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8

 

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير المؤىؿ 

 العممي
( .Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (24)يكضح جدكؿ 

0.05كانت أقؿ مف مستكل الداللة " الرضا الكظيفي " لمجاؿ   كمف ثـ فإنو يمكف قبكؿ الفرضية 
القائمة بأنة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 

 .المؤىؿ العممي
في ىذه الحاالت كانت أكبر مف  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت تبيف أف القيمة االحتمالية 

0.05مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة 



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ
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مما يعني أف جميع أفراد الدراسة ليـ نفس التقييـ لتأثير .حكؿ تمؾ المجاالت تعزل إلى المؤىؿ العممي
اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف 

 (باستثناء محكر الرضا الكظيفي)
 

 المؤهل العممي– نتائج الفرضية الثانية : 24جدول  

به اٌّغبي َ
زج

ف
ا
 ا
خ
ّ
ل١
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١ٌ

ّب
ؽز

ا
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خ
ّ
م١
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(
S
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).
 

 0.313 0.5- آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1

 0.376 0.4- اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.376 0.3- اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.293 0.6- اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4

 0.069 1.5- ٔطبق اإلشواف  5

 0.254 0.7- عٛكح اإلٔزبط 6

 0.021* 2.0- اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.236 0.7- ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8

0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    *   .
 

يبيف متكسطات الرتب إلجابات أفراد العينة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية  (25)جدكؿ 
 .عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 
 
 



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ
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 متوسطات رتب الفرضية الثانية حسب المؤهل العممي : 25جدول  

 اٌّغبي َ
 ِزٍٛظ اٌورجخ

 عبِؼٟ فأػٍٝ كثٍَٛ

 11.89 13.35 آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1

 12.93 11.90 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 12.11 13.05 اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 11.82 13.45 اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ 4

 10.68 15.05 ٔطبق اإلشواف 5

 11.64 13.70 عٛكح اإلٔزبط 6

 10.04 15.95 اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 11.61 13.75 ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8

 

الرضا " تبيف أنو بالنسبة إلى مجاؿ  (25)مف خالؿ نتائج االختبار المكضحة في جدكؿ 
أكبر مف   (الدبمكـ)فقد تبيف أف متكسط الرتبة إلجابات أفراد العينة الذيف يحممكف درجة " الكظيفي 

ىذا يعني درجة المكافقة حكؿ الرضا الكظيفي كانت أكبر لدل  . (جامعي فأكثر)الذيف يحممكف درجة 
كيرجع ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى نظاـ ككالة الغكث . (الدبمكـ)أفراد العينة الذيف يحممكف درجة 

الدكلية الذم يقيـ المكظؼ تبعا لدرجتو الكظيفية بغض النظر عف أم مؤىالت إضافية يحصؿ عمييا 
المكظؼ مما يؤدم إلى انخفاض درجة الرضا الكظيفي لدل المكظؼ خاصة في حالة مقارنتو بزميؿ 
لو في نفس الدرجة الكظيفية أك حتى درجة كظيفية أعمى كبمؤىالت أقؿ منو، إف عدـ تقديـ أم نكع 
مف العالكات كالمميزات المادية كالمعنكية لممكظؼ الذم يحمؿ مؤىالت أعمى مف متطمبات درجتو 

 .الكظيفية يؤدم إلى انخفاض الشعكر بالرضا الكظيفي
 

 " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير الدرجة 

 ."الكظيفية



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ
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تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس- يتضح أنو باستخداـ كركسكاؿ (26)يكضح جدكؿ 
(Sig.)  0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ 

حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة في استجابة المبحكثيف لمدراسة ذات داللة إحصائية 
كىذا يدؿ مف كجية نظر الباحث عمى إدراؾ ك كعي . العمميات اإلدارية تعزل لمتغير الدرجة الكظيفية

جميع العامميف بالمشركع بغض النظر عف درجتيـ الكظيفية بأىمية نظاـ اإلدارة اإللكتركنية كتأثيرىا 
 عمى كفاءة العمميات اإلدارية   

 

 الدرجة الوظيفية- نتائج الفرضية الثانية : 26جدول  

به اٌّغبي َ
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 0.758 2 0.555 آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1

 0.509 2 1.350 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.165 2 3.600 اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.959 2 0.083 اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4

 0.977 2 0.047 ٔطبق اإلشواف  5

 0.957 2 0.087 عٛكح اإلٔزبط 6

 0.078 2 5.098 اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.811 2 0.420 ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8
 

 "  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير عدد 

 ."سنكات الخبرة
تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس- يتضح أنو باستخداـ كركسكاؿ (27)يكضح جدكؿ 

(Sig.)  0.05لجػميػع مػجاالت الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  ك مف ثـ فإنو ال تكجد 
حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى في استجابة المبحكثيف لمدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية 

كيرجع ىذا مف كجية نظر الباحث إلى . كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ
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حداثة نظاـ اإلدارة اإللكتركني كتساكم الخبرات إلى حد ما في مجاؿ اإلدارة االلكتركني بغض النظر 
 . عف الخبرات السابقة في ظؿ أنظمة اإلدارة التقميدية

 

  الخبرة عدد سنوات-نتائج الفرضية الثانية : 27جدول  

به اٌّغبي َ
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 0.186 3 4.814 آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1 

 0.219 3 4.424 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.761 3 1.165 اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.486 3 2.442 اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4

 0.377 3 3.098 ٔطبق اإلشواف  5

 0.726 3 1.313 عٛكح اإلٔزبط 6

 0.337 3 3.379 اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.929 3 0.452 ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8
 

  "  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير الدكرات 

 ."التدريبية
تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس- يتضح أنو باستخداـ كركسكاؿ (28)يكضح جدكؿ 

(Sig.)  0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ 
حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة في استجابة المبحكثيف لمدراسة ذات داللة إحصائية 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف عدد الدكرات . العمميات اإلدارية تعزل لمتغير عدد الدكرات التدريبية
دراؾ المكظؼ بدكر ك أىمية اإلدارة  التدريبية تتصؼ بالعمكمية كعددىا ليس مقياس عف كعي كاإ

 . اإللكتركنية
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 الدورات التدريبية- نتائج الفرضية الثانية : 28جدول  

به اٌّغبي َ
زج

ف
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خ
ّ
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اٌ
(
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 0.971 2 0.059 آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1

 0.076 2 5.143 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.362 2 2.030 اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.215 2 3.073 اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4

 0.665 2 0.815 ٔطبق اإلشواف  5

 0.156 2 3.711 عٛكح اإلٔزبط 6

 0.183 2 3.402 اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.117 2 4.291 ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8
 

   ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير مستكل 

 .إجادة الحاسب اآللي
تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس- يتضح أنو باستخداـ كركسكاؿ (29)يكضح جدكؿ 

(Sig.)  0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ 
حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة في استجابة المبحكثيف لمدراسة ذات داللة إحصائية 

كيعزك الباحث إلى أف جميع العامميف . العمميات اإلدارية تعزل لمتغير مستكل إجادة الحاسب اآللي
باختالؼ درجاتيـ الكظيفية يممككف الحد األدنى مف المؤىالت كالميارات التي تمكنيـ مف التعامؿ مع 

أنظمة الحاسب اآللي حيث يتـ اختبار ميارتيـ في استخداـ الحاسب اآللي أثناء عممية التكظيؼ، كىذا 
 . الحد األدنى كاؼ لتكعيتيـ ك إدراكيـ بالدكر التي تمعبو أنظمة اإلدارة اإللكتركنية

 

 

 

 

 

 



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ
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 مستوى إجادة الحاسب اآللي- نتائج الفرضية الثانية : 29جدول  

 اٌّغبي َ
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 0.284 3 3.796 آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1 

 0.913 3 0.529 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.115 3 5.926 اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.554 3 2.092 اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4

 0.540 3 2.161 ٔطبق اإلشواف  5

 0.157 3 5.209 عٛكح اإلٔزبط 6

 0.212 3 4.502 اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.611 3 1.820 ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8
 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05=α)  بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية تعزل لمتغير مستكم 

 .المعرفة باإلدارة االلكتركنية
 

تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس- يتضح أنو باستخداـ كركسكاؿ (30)يكضح جدكؿ 
(Sig.)  0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ 

حكؿ أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى كفاءة في استجابة المبحكثيف لمدراسة ذات داللة إحصائية 
كذلؾ نظرا ألف جميع العامميف . العمميات اإلدارية تعزل لمتغير مستكم المعرفة باإلدارة االلكتركنية

دراؾ  بالمشركع كبعد أعكاـ مف الخبرة في التعامؿ مع نظاـ اإلدارة اإللكتركني أصبحكا عمى كعي كاإ
 .بالدكر الذم يمعبو نظاـ اإلدارة اإللكتركني بدرجات متقاربة إلى حد ما

  



 اٌَبكًاٌفصً   ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ
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مستوي المعرفة باإلدارة االلكترونية - نتائج الفرضية الثانية : 30جدول  
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 0.682 3 1.501 آ١ٌخ ارقبم اٌمواه 1 

 0.383 3 3.056 اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ 2

 0.435 3 2.730 اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 3

 0.768 3 1.138 اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ  4

 0.405 3 2.912 ٔطبق اإلشواف  5

 0.904 3 0.565 عٛكح اإلٔزبط 6

 0.276 3 3.869 اٌوضب اٌٛظ١فٟ 7

 0.572 3 2.003 ع١ّغ ِغباد اٌلهاٍخ ِؼبًال  8

 
 



 

 
 

 انذساست نتبئح ػشض و تحهُم:  انسببغ انفصم .7
  من خالل انبُبنبث انكمُتوتفسُشهب

 
  

 وتفسُشهب انذساست نتبئح ػشض و تحهُم  :انسببغ  انفصم

 من خالل انبُبنبث انكمُت



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 
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 المقدمة .7.1
يعتبر ىذا الفصؿ مف األساليب الجديدة التي تستخدـ لممرة األكلى في أطركحات الدراسات 

العميا بالجامعة اإلسالمية، حيث يكظؼ ىذا الفصؿ استخداـ قاعدة البيانات المحكسبة الخاصة بنظاـ 
اإلدارة اإللكتركنية ك التي تحتكم عمى جميع النشاطات المحكسبة لمعامميف بالمشركع خالؿ ثالث 
سنكات بشكؿ تفصيمي كدقيؽ، ككما سنرل الحقا فإف ىذا الفصؿ يبحث في العالقة بيف مجمكعة 

متغيرات مف خالؿ قياس معامؿ االرتباط أك عمؿ مقارنات بيف مجمكعة متغيرات كذلؾ كمو بيدؼ 
الكصكؿ إلى أثر تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية عمى كفاءة العمميات اإلدارية في مشركع مسح سجالت 

الالجئيف بككالة الغكث إضافة إلى الكصكؿ إلى أفضؿ السمات الشخصية لمعامميف كلمبيئة المحيطة 
 .كالتي ليا أثر عمى كفاءة العمميات اإلدارية في المشركع

 : االرتباط بين متوسط عدد الصفحات التي تم انجازها والزمن .7.2
كمية )بيف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا ( االرتباط)يكضح العالقة  (21)شكؿ 

كيتضح مف ىذا الشكؿ أنو تكجد عالقة خطية بيف متكسط عدد الصفحات التي تـ . ك الزمف (اإلنتاج
أف قيمة معامؿ االرتباط تساكم  (31)كيتبيف مف خالؿ جدكؿ . كالزمف (كمية اإلنتاج)انجازىا 
كمية )، كىذا يعني أنو تكجد عالقة طردية قكية بيف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا 0.849
مف التغيرات  (%72.1)كىذا يعني أف  (0.721) تساكم R2قيمة معامؿ التحديد . ك الزمف (اإلنتاج

التي تحصؿ في متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا يمكف تفسيرىا مف خالؿ الفترة الزمنية، كىي 
 F كىي أكبر مف قيمة 67.204 تساكم  Fككذلؾ تبيف أف قيمة اختبار . تعتبر نسبة مرتفعة

، كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة معنكية بيف متكسط Sig. =0.000، ككذلؾ قيمة (4.225)الجدكلية 
كيعزك الباحث ىذه العالقة نتيجة لمتطكير .  كالزمف (كمية اإلنتاج)عدد الصفحات التي تـ انجازىا 

 مع تقنيات العمؿ مثؿ تقسيـ أفرد العمؿ إلى فرؽ بالمتكاصؿ لنظاـ اإلدارة االلكتركنية بما يتناس
 .كخمؽ ركح المنافسة بيف الفرؽ
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و الزمن  (كمية اإلنتاج)االرتباط بين متوسط عدد الصفحات التي تم انجازها  : 21شكل  

 والزمن انجازها تم التي الصفحات عدد متوسط بين االرتباط  : 31جدول  

ِؼبًِ اٌزبثغ اٌّزغ١و 

 ااهرجبط

ِؼبًِ 

 R2اٌزؾل٠ل 

F 

اٌّؾَٛثخ 

اٌم١ّخ 

 .Sig ااؽزّب١ٌخ

ِزٍٛظ ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 

أغبى٘ب 
0.849 0.721 67.204 *0.000 

 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل * 
 4.225 تساكم 0.05كمستكل داللة  (1،26) الجدكلية عند درجتي حرية Fقيمة 

 :  والزمن4االرتباط بين متوسط عدد الصفحات المحذوفة .7.3
( مستكل الدقة)بيف متكسط عدد الصفحات المحذكفة ( االرتباط)يكضح العالقة  (22)شكؿ 

بيف متكسط عدد الصفحات  (غير خطية) 5كيتضح مف ىذا الشكؿ أنو تكجد عالقة تكعيبية. ك الزمف
أف قيمة معامؿ االرتباط تساكم  (32)كيتبيف مف خالؿ جدكؿ . كالزمف (مستكل الدقة)المحذكفة 
مستكل )، كىذا يعني أنو تكجد عالقة طردية قكية بيف متكسط عدد الصفحات المحذكفة 0.857

مف  (%73.4)كىذا يعني أف  (0.734) تساكم R2قيمة معامؿ التحديد . 3(الزمف)ك (الدقة
                                                

الصفحاتاحملذوفةهيعددالصفحاتاليتمتحذفهالوجودخطأماممايدلعلىاخنفاضمستوىالدقة 4
5
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التغيرات التي تحصؿ في متكسط عدد الصفحات المحذكفة يمكف تفسيرىا مف خالؿ الفترة الزمنية، 
 F كىي أكبر مف قيمة 22.032 تساكم  Fككذلؾ تبيف أف قيمة اختبار . كىي تعتبر نسبة مرتفعة

، كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة معنكية بيف متكسط Sig. =0.000، ككذلؾ قيمة (4.225)الجدكلية 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى التطكر الممحكظ في . (الزمف)ك  (مستكل الدقة)عدد الصفحات المحذكفة 

 .نظاـ الرقابة االلكتركنية خالؿ فترة المشركع مما ينعكس إيجابا عمى دقة العمؿ
 

 

 والزمن (مستوى الدقة)  االرتباط بين متوسط عدد الصفحات المحذوفة : 22شكل  

 (الزمن)االرتباط بين متوسط عدد الصفحات المحذوفة و : 32جدول  

 التابعالمتغير 
معامل 
 االرتباط
 

معامل التحديد 
R

2 
F 

 المحسوبة
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 24.032 0.734 0.857 متكسط عدد الصفحات المحذكفة
 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل * 

  4.225 تساكم 0.05كمستكل داللة  (1،26) الجدكلية عند درجتي حرية Fقيمة 
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 11:25مقارنة عدد الصفحات قبل وبعد الساعة  .7.4
كبعد  (العمؿ في الفترة الصباحية) 11:25لمقارنة متكسط عدد الصفحات قبؿ الساعة 

 (K-Sسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼأكالن استخدـ الباحث ، (العمؿ في الفترة المسائية)11:25الساعة 
 )  Kolmogorov-Smirnov Test  الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف

 (.33)في جدكؿ عدمو، ككانت النتائج كما ىي مبينة 
 

 التوزيع الطبيعينتائج اختبار  : 33جدول  
اٌّغبي َ 

اٌم١ّخ ااؽزّب١ٌخ 
(Sig.) 

1 
ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ أغبى٘ب لجً اٌَبػخ 

11:25 
*0.000 

2 
ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ اٍزجلاٌٙب لجً اٌَبػخ 

11:25 
*0.000 

3 
ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب لجً اٌَبػخ 

11:25 
*0.001 

4 
ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ أغبى٘ب ثؼل اٌَبػخ 

11:25 
*0.001 

5 
ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ اٍزجلاٌٙب ثؼل اٌَبػخ 

11:25 
*0.000 

6 
ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب ثؼل اٌَبػخ 

11:25 
*0.015 

0.05 البيانات ال تخضع لمتكزيع الطبيعي عند مستكل داللة *       
 

جميع متغيرات  ؿ(.Sig)أف القيمة االحتمالية  (33)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
0.05 مف مستكل الداللة الدراسة كانت أقؿ ىذه المتغيرات ال يتبع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ
 كىك اختبار غير معممي (Wilcoxon)اختبار كيمكككسف كبذلؾ سيتـ استخداـ التكزيع الطبيعي 

، بعد الساعة 11:25قبؿ الساعة )كيصمح لممقارنة بيف متغيريف في حالة العينات المرتبطة 
11:25.) 

 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة (Wilcoxon)باستخداـ اختبار كيمكككسف 
. 11:25إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات لمقارنة متكسط عدد الصفحات قبؿ كبعد الساعة 

 (.34)تـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ 
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 اختبار ويمكوكسن : 34جدول  

     
 
 
 

0.05 الفرؽ بيف المتكسطيف دالة إحصائيان عند مستكل داللة *  
 

: يمكف استنتاج ما يمي ( 34)المكضحة في جدكؿ مف النتائج السابقة 
، تبيف أف متكسط عدد 11:25بالنسبة إلى عدد الصفحات التي تـ انجازىا قبؿ كبعد الساعة 

 عمى 207,707.73، 261,646.73 يساكم 11:25الصفحات التي تـ انجازىا قبؿ كبعد الساعة 
 كىي 0.016 المقابمة الختبار كيمكككسف تساكم (.Sig)كذلؾ تبيف أف القيمة االحتمالية . الترتيب

0.05أقؿ مف مستكل الداللة   كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ، 
 لصالح عدد الصفحات التي تـ 11:25متكسطي عدد الصفحات التي تـ انجازىا قبؿ كبعد الساعة 

ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا قبؿ الساعة . 11:25انجازىا قبؿ الساعة 
 .11:25 يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا بعد الساعة 11:25

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المكظؼ يككف أنشط صباحا كمف ثـ العمؿ في الفترة الصباحية 
 .أكثر إنتاجية منو في الفترة المسائية حيث يككف المكظؼ قد أنيؾ مف العمؿ

، فقد 11:25أما بالنسبة إلى عدد الصفحات التي تـ استبداليا أك حذفيا قبؿ كبعد الساعة 
 المقابمة الختبار كيمكككسف كانت أكبر مف مستكل الداللة (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

0.05  كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة (0.434، 0.664) في الحالتيف ،
 .11:25إحصائية بيف متكسطي عدد الصفحات التي تـ استبداليا أك حذفيا قبؿ كبعد الساعة 

 ثؼل/لجً اٌّغبي
اٌّزٍٛظ 
اٌؾَبثٟ 

ل١ّخ 
 اافزجبه

َِزٜٛ 
 اٌلاٌخ

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 
أغبى٘ب 

 2.419 261,646.73 لجً
 

*0.016 
 207,707.73 ثؼل 

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 
اٍزجلاٌٙب 

 434. 44,331.00 لجً
 

0.664 
 42,250.73 ثؼل 

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب 
 782. 12,030.45 لجً

 
0.434 
 9,099.36 ثؼل 
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى نظاـ الرقابة االلكتركنية المحكـ كحرص العامميف بالمشركع عمى 
الحفاظ عمى مستكل عالي مف الدقة نظرا لممنافسة بيف فرؽ العمؿ في جميع أكقات العمؿ صباحا أك 

 .مساء عمى حد سكاء 

 مقارنة اإلنتاج حسب بعض السمات الشخصية .7.5
 توزيع أفراد العينة حسب العمر .7.5.1

 29-20مف عينة الدراسية مف الفئة العمرية  % 56.1أف ما نسبتو   (35)يبيف جدكؿ 
  سنة39-30مف الفئة العمرية  % 43.9سنة، ك

 العمر : 35جدول  

 اٌؼلك اٌؼّو
إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ 

% 

20 – 29  157 56.1 

30 – 39  123 43.9 

 100.0 280 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 
أكالن استخدـ الباحث لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا حسب العمر، 

الختبار ما إذا كانت  K-S)  )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ
 (.36)في جدكؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو، ككانت النتائج كما ىي مبينة 

 العمر - الطبيعي التوزيع اختبار نتيجة : 36جدول  

اٌّزغ١و 

 فئبد اٌؼّو

20 – 29  30 – 39  

 (.Sig) ااؽزّب١ٌخ اٌم١ّخ

 0.077 0.000* ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ أغبى٘ب

 0.000* 0.000* ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب

0.05 البيانات ال تخضع لمتكزيع الطبيعي عند مستكل داللة *         
 

لبعض متغيرات  (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (36)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
0.05 مف مستكل الداللة الدراسة كانت أكبر ىذه المتغيرات ال يتبع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ
 كىك اختبار غير (Mann-Whiteny)كتني- اختبار مافكبذلؾ سيتـ استخداـ التكزيع الطبيعي 

 . معممي كيصمح لممقارنة بيف متغيريف في حالة العينات المستقمة
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 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة (Mann-Whiteny)كتني- باستخداـ اختبار ماف
إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا تعزل 

 (.37)تـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ . إلى متغير العمر
 العمر: وتني- مان اختبار نتيجة : 37جدول  

0.05 الفرؽ بيف المتكسطيف دالة إحصائيان عند مستكل داللة *    
 

: يمكف استنتاج ما يمي( 37)المكضحة في جدكؿ مف النتائج السابقة 
( .Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (37)يكضح جدكؿ 

0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ انجازىا أقؿ مف مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو يمكف القكؿ ،
بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ انجازىا تعزل إلى متغير 

ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ .  سنة 39-30العمر، كالفرؽ لصالح الفئة العمرية 
 سنة يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط عدد الصفحات 39-30انجازىا ألفراد العينة في الفئة العمرية 

أنو باستخداـ  (37)يكضح جدكؿ .  سنة29-20التي تـ انجازىا ألفراد العينة في الفئة العمرية 
لمتغير عدد الصفحات التي تـ حذفيا أقؿ  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "اختبار 

0.05مف مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو يمكف القكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ،
-20متكسطات عدد الصفحات التي تـ حذفيا تعزل إلى متغير العمر، كالفرؽ لصالح الفئة العمرية 

-20ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ حذفيا ألفراد العينة في الفئة العمرية .  سنة 29
 سنة يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط عدد الصفحات التي تـ حذفيا ألفراد العينة في الفئة 29

 .  سنة 29-20 سنة مما يعني انخفاض مستكل الدقة لدل الفئة العمرية 39-30العمرية 

 اٌؼّو اٌّغبي
اٌّزٍٛظ 
اٌؾَبثٟ 

ل١ّخ 
 اافزجبه

َِزٜٛ 
 اٌلاٌخ

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 

أغبى٘ب 

20-29  2,113.55 

 5.25 

 

*0.000 

 30-39 2,945.44 
 

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب 
20-29 155.03 

 5.36 
 

*0.000 
 30-39 93.70 
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 سنة إضافة إلى 39-30كيعزك الباحث ذلؾ إلى الخبرة التي تتمتع بيا الفئة العمرية 
المسئكلية كتحمؿ أعباء العمؿ بصكرة أكبر كذلؾ أمر طبيعي مع تقدـ العمر مما ينعكس بصكرة 

 .ايجابية عمى كـ اإلنتاج كدقة العمؿ

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس .7.5.2
مف % 50.4مف عينة الدراسية مف الذككر ك % 49.6أف ما نسبتو   (38)يبيف جدكؿ 

 .اإلناث
 الجنس : 38جدول  

%إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌغٌٕ  

 49.6 139 موو

 50.4 141 أٔضٝ

 100.0 280 اٌّغّٛع

أكالن استخدـ الباحث لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا حسب الجنس، 
الختبار ما إذا كانت  K-S)  )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ

 (.39)في جدكؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو، ككانت النتائج كما ىي مبينة 

 الجنس - الطبيعي التوزيع اختبار نتيجة : 39جدول  

اٌّزغ١و 

 اٌغٌٕ

 ئٔبس موٛه

 (.Sig)اٌم١ّخ ااؽزّب١ٌخ 

 0.385 0.000* ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ أغبى٘ب

 0.000* 0.000* ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب

0.05 البيانات ال تخضع لمتكزيع الطبيعي عند مستكل داللة *  
لبعض متغيرات  (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (39)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

0.05 مف مستكل الداللة الدراسة كانت أكبر ىذه المتغيرات ال يتبع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ
 كىك اختبار غير (Mann-Whiteny)كتني- اختبار مافكبذلؾ سيتـ استخداـ التكزيع الطبيعي 

 . معممي كيصمح لممقارنة بيف متغيريف في حالة العينات المستقمة
 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة (Mann-Whiteny)كتني- باستخداـ اختبار ماف

إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا تعزل 
 (.40)تـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ . إلى متغير الجنس



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 

 

 
1

3
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 الجنس: وتني- مان اختبار نتيجة : 40جدول  

     

0.05 الفرؽ بيف المتكسطيف دالة إحصائيان عند مستكل داللة *  
 

: يمكف استنتاج ما يمي( 40)المكضحة في جدكؿ مف النتائج السابقة 
  تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (40)يكضح جدكؿ(Sig. )

0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ انجازىا أقؿ مف مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو يمكف ،
القكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ انجازىا تعزل 

ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا . إلى متغير الجنس، كالفرؽ لصالح اإلناث
ألفراد العينة اإلناث يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا ألفراد 

 .العينة الذككر
  تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (40)يكضح جدكؿ(Sig. )

0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ حذفيا أكبر مف مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو يمكف ،
القكؿ بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ حذفيا 

 . تعزل إلى متغير الجنس
كيعزك الباحث تميز اإلناث في كـ كدقة اإلنتاج إلى طبيعة العمؿ الركتينية ك التي تحتاج 
إلى صبر أكثر مف حاجتيا إلى مجيكد بدني، إضافة إلى ثقافة المجتمع التي غالبا ما تجد النساء 

. قضاءه بالخارجيفضمكف قضاء كقت راحتيـ في نفس مكاف العمؿ عمى غرار الرجاؿ الذيف يفضمكف 
ك مف خالؿ خبرة الباحث في العمؿ في مشركع مسح سجالت الالجئيف الفمسطينييف أف النساء 

قادرات عمى العمؿ كالكالـ أك اإلصغاء في كقت كاحد عمى عكس الرجاؿ الذيف يتكقفكف عف العمؿ 
 . حيف الكالـ أك اإلصغاء

 اٌغٌٕ اٌّغبي
اٌّزٍٛظ 
اٌؾَبثٟ 

ل١ّخ 
 اافزجبه

َِزٜٛ 
 اٌلاٌخ

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 
أغبى٘ب 

 2,123.05 موٛه

 -5.38 
 

*0.000 
 2,840.06 ئٔبس 

 

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب 
 139.49 موٛه

 1.71 
 

0.087 
 116.53 ئٔبس 

 



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 

 

 
1

3

7
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي .7.5.3
مف % 69.6مف عينة الدراسية مف الجامعييف ك% 30.4أف ما نسبتو   (41)يبيف جدكؿ 
 .حممة درجة الدبمكـ

 العممي المؤهل : 41جدول  

%إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼلك اٌغٌٕ  

 30.4 85 عبِؼٟ

 69.6 195 كثٍَٛ

 100.0 280 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 
استخدـ لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا حسب المؤىؿ العممي، 

الختبار ما  K-S)  )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼأكالن الباحث 
 (.42)في جدكؿ إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو، ككانت النتائج كما ىي مبينة 

 

 العممي المؤهل - الطبيعي التوزيع اختبار نتيجة : 42جدول  

اٌّزغ١و 

 اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 كثٍَٛ عبِؼٟ

 (.Sig)اٌم١ّخ ااؽزّب١ٌخ 

 0.000* 0.002* ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ أغبى٘ب

 0.000* 0.000* ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب

0.05 البيانات ال تخضع لمتكزيع الطبيعي عند مستكل داللة *  
 

لبعض متغيرات  (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (42)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
0.05 مف مستكل الداللة الدراسة كانت أكبر ىذه المتغيرات ال يتبع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ
 كىك اختبار غير (Mann-Whiteny)كتني- اختبار مافكبذلؾ سيتـ استخداـ التكزيع الطبيعي 

 . معممي كيصمح لممقارنة بيف متغيريف في حالة العينات المستقمة
 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة (Mann-Whiteny)كتني- باستخداـ اختبار ماف

إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا تعزل 
 (.43)تـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ . إلى متغير المؤىؿ العممي

 
 



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 

 

 
1

3
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 العممي المؤهل: وتني- مان اختبار نتيجة : 43جدول  

 اٌّغبي
اٌّإً٘ 
 اٌؼٍّٟ

اٌّزٍٛظ 
اٌؾَبثٟ 

ل١ّخ 
 اافزجبه

َِزٜٛ 
 اٌلاٌخ

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 
أغبى٘ب 

 2,496.62 عبِؼٟ

 0.046 
 

0.964 
 2,471.31 كثٍَٛ 

 

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 
ؽنفٙب 

 80.21 عبِؼٟ
 -6.020 

 
*0.000 

 148.96 كثٍَٛ 
 

0.05 الفرؽ بيف المتكسطيف دالة إحصائيان عند مستكل داللة *           
 

: يمكف استنتاج ما يمي( 43)المكضحة في جدكؿ مف النتائج السابقة 
  تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (43)يكضح جدكؿ(Sig. )

0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ انجازىا أكبر مف مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو يمكف ،
القكؿ بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ انجازىا 

 . تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
  تبيف أف القيمة االحتمالية "  كتني–ماف "أنو باستخداـ اختبار  (43)يكضح جدكؿ(Sig. )

0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ حذفيا أقؿ مف مستكل الداللة   كمف ثـ فإنو يمكف ،
القكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ حذفيا تعزل 

ىذا يعني أف متكسط . كالفرؽ لصالح أفراد العينة مف حممة الدبمكـ. إلى متغير المؤىؿ العممي
عدد الصفحات التي تـ حذفيا ألفراد العينة مف حممة الدبمكـ يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط 

 .عدد الصفحات التي تـ حذفيا ألفراد العينة مف حممة الشيادة الجامعية

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف األعماؿ ركتينية في المشركع كذات طبيعة متشابية كبالتالي ال 
يتأثر الكـ بالمؤىؿ العممي لممكظؼ، كلكف يظير تميز المؤىؿ العممي في دقة اإلنتاج حيث نجد أف 

 .حممة المؤىالت العممية األعمى أقؿ أخطاء كبالتالي أكثر دقة
 

 

 

 



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 

 

 
1

3
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 توزيع أفراد العينة حسب مهارة الحاسوب .7.5.4
مف عينة الدراسة ميارة الحاسكب ليـ فكؽ % 20.4أف ما نسبتو   (44)يبيف جدكؿ 

% 63.2ميارة الحاسكب ليـ بأنيا متقدمة، % 3.9ىـ مف المتخصصيف، % 12.5المتكسطة، 
 .ميارة الحاسكب ليـ بالمتكسطة

 الحاسوب مهارة : 44جدول  

 اٌؼلك ِٙبهح اٌؾبٍٛة
إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ 

% 

 20.4 57 فٛق اٌّزٍٛظ

 12.5 35 ِزقصص

 3.9 11 ِزملَ

 63.2 177 ِزٍٛظ

 100.0 280 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

استخدـ لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا حسب المؤىؿ العممي، 
الختبار ما  K-S)  )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼأكالن الباحث 

 (.45)في جدكؿ إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو، ككانت النتائج كما ىي مبينة 
 

 الحاسوب مهارة - الطبيعي التوزيع اختبار نتيجة : 45جدول  

اٌّزغ١و 

 ِٙبهح اٌؾبٍٛة

 ِزٍٛظ ِزملَ ِزقصص فٛق اٌّزٍٛظ

 (.Sig)اٌم١ّخ ااؽزّب١ٌخ 

 0.000* 0.225 0.292 0.088 ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ أغبى٘ب

 0.000* 0.071 0.124 0.000* ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب

0.05 البيانات ال تخضع لمتكزيع الطبيعي عند مستكل داللة *  
 

لبعض متغيرات  (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (45)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
0.05 مف مستكل الداللة الدراسة كانت أكبر ىذه المتغيرات ال يتبع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ
 كىك اختبار غير (Kruskal-Wallis)كاالس-اختبار كركسكاؿكبذلؾ سيتـ استخداـ التكزيع الطبيعي 

 . معممي كيصمح لممقارنة بيف ثالث متغيرات فأكثر في حالة العينات المستقمة
 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات (Kruskal-Wallis)كاالس-باستخداـ اختبار كركسكاؿ

داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا 
 (.46)تـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ . تعزل إلى متغير ميارة الحاسكب



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 

 

 
1

4

0
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 الحاسوب مهارة - واالس-كروسكال اختبار نتيجة : 46جدول  

 ِٙبهح اٌؾبٍٛة اٌّغبي
اٌّزٍٛظ 
اٌؾَبثٟ 

ل١ّخ 
 اافزجبه

َِزٜٛ 
 اٌلاٌخ

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 

أغبى٘ب 

 2,962.40 فٛق اٌّزٍٛظ

 

13.80 

 

*0.003 

 

 1,867.80 ِزقصص

 

 2,906.47 ِزملَ
 

 2,417.61 ِزٍٛظ
 

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 
 ؽنفٙب

 

 58.44 فٛق اٌّزٍٛظ

 

59.01 

 

*0.000 

 

 100.91 ِزقصص

 

 124.57 ِزملَ
 

 156.11 ِزٍٛظ
 

0.05 الفرؽ بيف المتكسطات دالة إحصائيان عند مستكل داللة *   
 

: يمكف استنتاج ما يمي( 46)المكضحة في جدكؿ مف النتائج السابقة 
  تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس -كركسكاؿ" أنو باستخداـ اختبار  (46)يكضح جدكؿ

(Sig.)  0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ انجازىا أقؿ مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ،
يمكف القكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ انجازىا 
تعزل إلى متغير ميارات الحاسكب، كالفرؽ لصالح أفراد العينة أصحاب الميارات فكؽ المتكسطة 

ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا ألفراد العينة أصحاب . في الحاسكب
الميارات فكؽ المتكسطة في الحاسكب يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط عدد الصفحات التي تـ 

 .انجازىا ألفراد العينة ألصحاب الميارات األخرل في الحاسكب
  تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس -كركسكاؿ" أنو باستخداـ اختبار  (46)يكضح جدكؿ

(Sig.)  0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ حذفيا أقؿ مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ،
يمكف القكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ حذفيا 
تعزل إلى متغير ميارات الحاسكب، ك الفرؽ لصالح أفراد العينة أصحاب الميارات المتكسطة 

ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ حذفيا ألفراد العينة أصحاب . في الحاسكب



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 

 

 
1

4

1
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الميارات المتكسطة في الحاسكب يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط عدد الصفحات التي تـ 
 .حذفيا ألفراد العينة ألصحاب الميارات األخرل في الحاسكب

كيعزك الباحث تميز أفراد العينة ذكم الميارات فكؽ المتكسطة في الحاسب اآللي مف حيث 
كـ اإلنتاج كدقة اإلنتاج نظرا ألف ىؤالء مف الطبقة المينية كالذيف يتصفكف بالتميز في الجانب 

 .(المستكل التشغيمي)العممي 

 توزيع أفراد العينة حسب مهارة اإلدارة اإلليكترونية .7.5.5
مف عينة الدراسة ميارة اإلدارة اإلليكتركنية ليـ % 35.7أف ما نسبتو   (47)يبيف جدكؿ 

ميارة اإلدارة اإلليكتركنية % 6.1ميارة اإلدارة اإلليكتركنية ليـ فكؽ المتكسطة، % 25.0ضعيفة، 
 .ميارة اإلدارة اإلليكتركنية ليـ بالمتكسطة% 33.2ليـ بأنيا متقدمة، 

 اإلليكترونية اإلدارة مهارة : 47جدول  

ِٙبهح اإلكاهح 

 اإل١ٌىزو١ٔٚخ
 اٌؼلك

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ 

% 

 35.7 100 ضؼ١فخ

 25.0 70 فٛق اٌّزٍٛظ

 6.1 17 ِزملَ

 33.2 93 ِزٍٛظ

 100.0 280 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا كحذفيا حسب ميارة اإلدارة اإلليكتركنية، 
 K-S)  )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼأكالن استخدـ الباحث 

في الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو، ككانت النتائج كما ىي مبينة 
 (.48)جدكؿ 

 اإلليكترونية اإلدارة مهارة - الطبيعي التوزيع اختبار نتيجة : 48جدول  

اٌّزغ١و 

 ِٙبهح اإلكاهح اإل١ٌىزو١ٔٚخ

 ِزٍٛظ ِزملَ فٛق اٌّزٍٛظ ضؼ١فخ

 (.Sig)اٌم١ّخ ااؽزّب١ٌخ 

 *0.000 ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ أغبى٘ب 
 

0.024* 
 

0.130 
 

0.832 
 

 *0.001 ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ ؽنفٙب 
 

0.000* 
 

0.310 
 

0.227 
 

0.05 البيانات ال تخضع لمتكزيع الطبيعي عند مستكل داللة *  



 ِٓ فالي اٌج١بٔبد ٚرف١َو٘ب اٌلهاٍخ ٔزبئظ ػوض ٚ رؾ١ًٍ

 اٌى١ّخ
 اٌَبثغاٌفصً 

 

 
1

4

2
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لبعض متغيرات  (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (48)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
0.05 مف مستكل الداللة الدراسة كانت أكبر ىذه المتغيرات ال يتبع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ
 كىك اختبار غير (Kruskal-Wallis)كاالس-اختبار كركسكاؿكبذلؾ سيتـ استخداـ التكزيع الطبيعي 

 . معممي كيصمح لممقارنة بيف ثالث متغيرات فأكثر في حالة العينات المستقمة
 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات (Kruskal-Wallis)كاالس-باستخداـ اختبار كركسكاؿ

داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات لمقارنة متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا ك 
تـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ . حذفيا تعزل إلى متغير ميارة اإلدارة اإلليكتركنية

(49.) 
 اإلليكترونية اإلدارة مهارة - واالس-كروسكال اختبار نتيجة : 49جدول  

0.05 دالة إحصائيان عند مستكل داللة المتكسطاتالبياالبيانات  الفرؽ *  

: يمكف استنتاج ما يمي( 49)المكضحة في جدكؿ مف النتائج السابقة 
  تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس -كركسكاؿ" أنو باستخداـ اختبار  (49)يكضح جدكؿ

(Sig.)  0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ انجازىا أقؿ مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ،
يػمػكف الػقكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ 

انجازىا تعزل إلى متغير ميارة اإلدارة اإلليكتركنية، كالفرؽ لصالح أفراد العينة مف أصحاب 

 اٌّغبي
ِٙبهح اإلكاهح 
 اإل١ٌىزو١ٔٚخ

اٌّزٍٛظ 
اٌؾَبثٟ 

ل١ّخ 
 اافزجبه

َِزٜٛ 
 اٌلاٌخ

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 

أغبى٘ب 

 1,892.21 ضؼ١فخ
 

19.28 

 

0.000* 

 

فٛق 
 اٌّزٍٛظ

2,691.42 
 

 2,267.67 ِزملَ
 

 2,988.67 ِزٍٛظ
 

ػلك اٌصفؾبد اٌزٟ رُ 
 ؽنفٙب

 

 177.75 ضؼ١فخ

 

62.69 
 

0.000* 
 

فٛق 
 اٌّزٍٛظ

56.70 
 

 117.13 ِزملَ

 

 130.43 ِزٍٛظ
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ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ . الميارات المتكسطة في اإلدارة اإلليكتركنية
انجازىا ألفراد العينة أصحاب الميارات المتكسطة في اإلدارة اإلليكتركنية يزيد بصكرة كاضحة 

عف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا ألفراد العينة ألصحاب الميارات األخرل في اإلدارة 
 .اإلليكتركنية

  تبيف أف القيمة االحتمالية " كاالس -كركسكاؿ" أنو باستخداـ اختبار  (49)يكضح جدكؿ
(Sig.)  0.05لمتغير عدد الصفحات التي تـ حذفيا أقؿ مف مستكل الداللة  كمف ثـ فإنو ،

يمكف القكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عدد الصفحات التي تـ حذفيا 
تعزل إلى متغير ميارة اإلدارة اإلليكتركنية، كالفرؽ لصالح أفراد العينة أصحاب الميارات 

ىذا يعني أف متكسط عدد الصفحات التي تـ حذفيا ألفراد . الضعيفة في اإلدارة اإلليكتركنية
العينة أصحاب الميارات الضعيفة في اإلدارة اإلليكتركنية يزيد بصكرة كاضحة عف متكسط عدد 

 .الصفحات التي تـ حذفيا ألفراد العينة ألصحاب الميارات األخرل في اإلدارة اإلليكتركنية
كيعزك الباحث تميز أفراد العينة ذكم الميارات المتكسطة كمف ثـ فكؽ المتكسطة في مستكل 

المعرفة باإلدارة اإللكتركنية مف حيث كـ اإلنتاج كدقة اإلنتاج نظرا ألف ىؤالء مف الطبقة المينية 
 .(المستكل التشغيمي)كالذيف يتصفكف بالتميز في الجانب العممي 
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 نتائج الدراسة .8.1
الدراسة كمف ثـ يقدـ مجمكعة  إلييا تكصمت التي يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ أىـ النتائج

المختمفة ك  اإلحصائية التحميالت مف التكصيات المبنية عمى ىذه النتائج، كذلؾ بناء عمى نتائج
ك ذلؾ بيدؼ  الدراسة كما رأينا في الفصكؿ السابقة المختارة بناء عمى أسس عممية بحيث تناسب أداة

شاممة ك دقيقة، كأخيرا يقدـ مجمكعة مف الدراسات المستقبمية المقترحة في ضكء  الكصكؿ إلى نتائج
. نتائج كتكصيات ىذه الدراسة كالتي مف الممكف أف تثرم مسيرة البحث العممي مف كجية نظر الباحث

 يعمؿ االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ ك ك بصفة عامة نستطيع القكؿ بأف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف استخداـ
 .العمميات اإلدارية في مشركع مسح سجالت الالجئيف بككالة الغكث كفاءة زيادة عمى

ك سنقكـ في ىذا الفصؿ باستعراض نتائج الدراسة مف خالؿ محاكر الدراسة الرئيسية إضافة 
إلى نتائج تحميؿ البيانات الكمية كاألخذ بأىـ التكصيات التي كردت بالمقابمة الشخصية أداة ىذا 

 .البحث

 آلية اتخاذ القرار :األول المحور .8.1.1
  نظاـ اإلدارة اإللكتركني في مشركع مسح سجالت الالجئيف يؤثر بشكؿ ايجابي عمى جكدة ك

آلية اتخاذ القرار في المشركع مف خالؿ دقة كسرعة ك حجـ المعمكمات كالتقارير التي يكفرىا 
 . النظاـ لمتخذم القرار سكاء مف العامميف أك المدراء كالمشرفيف

  نظاـ اإلدارة االلكتركنية المستخدـ في المشركع يشكؿ عنصرا أساسيا في عممية اتخاذ القرار
 . اليكمية عمى المستكل التشغيميتخاصة القرارا

 في مشركع  اإللكتركنيةاإلدارة لنظاـ  الممنكحة الصالحيات الحاليةتبيف مف الدراسة ضعؼ 
زيادة مستكل الصالحية الممنكح لنظاـ ك تأييد أفراد العينة  مسح سجالت الالجئيف بككالة الغكث

 . اإلدارة اإللكتركنية
  ،نتيجة ك ذلؾكجكد غمكض حكؿ آلية اتخاذ القرار المستخدمة في نظاـ اإلدارة اإللكتركنية 

 .حداثة التجربةبسبب  االلكتركنية في المشركع اإلدارةمحدكدية الصالحيات الممنكحة لنظاـ 
  اإلستراتيجية تالقرارا االلكتركنية في عممية اتخاذ اإلدارةاإلدارة العميا عمى نظاـ ال تعتمد.  
  ك مف مستكيات مختمفةنظاـ اإلدارة اإللكتركنية في مشركع مسح سجالت الالجئيف يتعامؿ مع 

  .صالحية الحصكؿ عمى البيانات التاريخيةخاللو يتـ تحديد 
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  فعالية الرقابة:الثاني المحور .8.1.2
  إف تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية في المشركع يؤدم إلى خمؽ نظاـ رقابة االلكتركنية دقيؽ ك

محكـ كيتجمى ذلؾ مف خالؿ قدرتو عمى تصنيؼ كتنكيع عمميات الرقابة بالمشركع لتتناكؿ 
. عناصر مختمفة غير حجـ إنتاج المكظؼ مثؿ الدقة كسرعة األداء ك أيضا نكع العمؿ المنجز

 . باإلضافة إلى تقارير اإلنتاج المتتابعة كالتي تدعـ مبدأ الرقابة الذاتية لدل المكظؼ
 احتساب كقت العمؿ )مف عيكب نظاـ اإلدارة اإللكتركني الحالي أنو ال يتـ األخذ بعامؿ الكقت

في نظاـ اإلدارة االلكتركني حيث أنو يحاسب المكظؼ عمى حجـ كدقة  (الفعمي لكؿ مكظؼ
 . اإلنتاج المنجز بغض النظر عف الكقت المستيمؾ

  يتميز نظاـ اإلدارة االلكتركني الحالي بالقدرة عمى كشؼ أم قصكر يحدث في مراحؿ سير
 .العممية اإلنتاجية في المشركع ك بسرعة فائقة

  نظاـ اإلدارة اإللكتركني الحالي غير قادر عمى تصحيح االنحرافات في الكقت المناسب أك حتى
 .تكجيييا إلى الشخص المناسب بفاعمية

حجم اإلنتاج : المحور الثالث .8.1.3
  إف تطبيؽ  نظاـ اإلدارة اإللكتركنية يؤدم إلى زيادة حجـ اإلنتاج في المشركع كذلؾ مف خالؿ

 التخطيط اليكمي لخط سير العممية اإلنتاجية
  إف تخصص المكظؼ في مرحمة معينة مف مراحؿ اإلنتاج يؤدم إلى زيادة اإلنتاج كذلؾ مف

 .خالؿ إكسابو الميارة كالخبرة في ىذه المرحمة بالتحديد بدال مف تشتيتو بيف مراحؿ اإلنتاج
  مف عيكب نظاـ اإلدارة اإللكتركني الحالي القصكر في التخطيط عمى المدل المتكسط أك

 .الطكيؿ لخط سير العممية اإلنتاجية
 في ظؿ تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية يسخر المكظفكف طاقاتيـ لدعـ العممية اإلنتاجية. 

مستوى المصاريف اإلدارية : المحور الرابع .8.1.4
  إف عممية التسجيؿ اآللي لنشاطات العامميف مف خالؿ تطبيؽ نظاـ الغدارة اإللكتركنية في

المشركع تكفر الجيد البشرم لتنظيـ ىذه العممية ك الذم بدكره يؤدم إلى تقميص مصاريؼ 
 . المكارد البشرية الالزمة لتغطية ىذا الجيد
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  مف المالحظ أف ىناؾ انخفاض مممكس في مصاريؼ القرطاسية كتكابعيا مف خالؿ استبداؿ
عممية التسجيؿ اليدكم بالتسجيؿ اآللي لنشاطات العامميف في المشركع مما يؤدم إلى تقميص 

 .  مصاريؼ القرطاسية

نطاق دائرة اإلشراف : المحور الخامس .8.1.5
 فنظاـ اإلدارة اإللكتركني المطبؽ في المشركع يؤدم إلى تكفير جيد المشرفيف كالمدراء التنفيذيي 

 .مما يعطييـ فرصة في اإلشراؼ عمى إعداد أكبر مف المكظفيف
  نظاـ اإلدارة اإللكتركني قادر عمى تكجيو العمؿ بدكف الرجكع إلى المشرؼ البشرم في

 .النشاطات الركتينية كىذا بدكره أيضا يؤدم إلى اتساع نطاؽ دائرة اإلشراؼ

مستوى جودة اإلنتاج : المحور السادس .8.1.6
  أف نظاـ اإلدارة اإللكتركنية المستخدـ في المشركع يؤثر بشكؿ ايجابي في جكدة اإلنتاج كذلؾ

لما يكفره نظاـ اإلدارة اإللكتركنية مف أدكات تساعد العامميف كالمشرفيف في ضبط جكدة اإلنتاج 
مثؿ أنظمة التحكـ قي الجكدة إضافة إلى األنظمة التفاعمية مثؿ القكاعد االلكتركنية لتدقيؽ 

 .صحة اإلنتاج
  إف تخصص المكظؼ في مرحمة محددة مف مراحؿ العممية اإلنتاجية يؤدم إلى تحسيف جكدة

 اإلنتاج 
  نظاـ اإلدارة اإللكتركني المطبؽ في المشركع غير قادر عمى تصحيح معظـ األخطاء الركتينية

 . بشكؿ آلي

مستوى الرضا الوظيفي : المحور السابع .8.1.7
  يتكفر الرضا الكظيفي لدل العامميف بالمشركع بشكؿ عاـ في ظؿ كجكد نظػاـ اإلدارة

اإللػكتػركنػيػة المطبؽ المشركع كذلؾ لما يكفره نظاـ اإلدارة اإللكتركنية مف عدالة في تكزيع المياـ 
مما يؤدم إلى تكازف في األعباء ك كضكح في المياـ المنكطة بالمكظفػيف إضافػة إلػى إضفػاء 

 .نػكع مػف الشفافية عمى العمؿ
  إف العػاممكف بالمشركع يعتقدكف بأف نظاـ اإلدارة اإللكتركني أكثر كفاءة مف نظاـ اإلدارة

 .التقميدم 
 



 اٌضبِٓاٌفصً  إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد
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 تحميل البيانات الكمية  من خالل الدراسة نتائجأهم  .8.1.8
  ك . كالزمف (كمية اإلنتاج)تكجد عالقة طردية قكية بيف متكسط عدد الصفحات التي تـ انجازىا

كيرل الباحث أف ذلؾ نتيجة لمتطكير . ىذا يعني أف ىناؾ زيادة في اإلنتاج مع مركر الزمف
 مع تقنيات العمؿ مثؿ تقسيـ أفرد العمؿ إلى فرؽ بالمتكاصؿ لنظاـ اإلدارة االلكتركنية بما يتناس

 .كخمؽ ركح المنافسة بيف الفرؽ
  مما . (الزمف)ك (مستكل الدقة)تكجد عالقة طردية قكية بيف متكسط عدد الصفحات المحذكفة

كيعزك الباحث ذلؾ إلى التطكر الممحكظ . يعني أف مستكل الدقة أك الجكدة تزداد بمركر الزمف
 .في نظاـ الرقابة االلكتركنية خالؿ فترة المشركع مما ينعكس إيجابا عمى دقة العمؿ

 أكثر منيا في – قبؿ الساعة الحادية عشر –إف إنتاجية المكظفيف في الجزء األكؿ مف النيار 
 . بعد الساعة الحادية عشر–الجزء الثاني 

  مف حيث كـ 39-30 سنة تتمتع بمستكل إنتاج أفضؿ مف الفئة العمرية 39-30الفئة العمرية 
 .اإلنتاج كجكدة اإلنتاج كبشكؿ كاضح

  يكجد تفكؽ كاضح في حجـ اإلنتاج لصالح المكظفيف مف  اإلناث، كيعزك الباحث ذلؾ إلى
طبيعة العمؿ الركتينية ك التي تحتاج إلى صبر أكثر مف حاجتيا إلى مجيكد بدني، إضافة إلى 
ثقافة المجتمع التي غالبا ما تجد النساء يفضمكف قضاء كقت راحتيـ في نفس مكاف العمؿ عمى 

 . غرار الرجاؿ الذيف يفضمكف الخركج كالمشي كتناكؿ كجبات اإلفطار في الخارج
  أف االختالؼ في درجة المؤىؿ العممي ليس لو تأثير عمى حجـ اإلنتاج، عمى عكس جكدة

 .اإلنتاج التي يظير فييا تميز حممة الدرجة الجامعية عف حممة الدبمكـ
  إف المكظفيف ذكم الميارات فكؽ المتكسطة كالمتقدمة في مجاؿ الحاسكب متميزكف في إنتاجيـ

مف حيث حجـ اإلنتاج كجكدة  اإلنتاج عف غيرىـ مف ذكم الميارات األخرل في مجاؿ 
 .الحاسكب

  ال يػكجد عػالقػة ارتػباط كاضحة بيف مستكل المعرفة باإلدارة اإللكتركنية ك حجـ أك جكدة
 .اإلنتاج
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 توصيات الدراسة .8.2
  في الخمس مناطؽ التي تتكاجد فييا ككالة الغكث كربطيا تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركنية الحالي

 كاحدة بحيث تتمكف اإلدارة العميا كالعامميف مف االستفادة مف الخبرات  مركزيةضمف شبكة
.  المختمفة لجميع المناطؽ

  االستعانة بخبراء متخصصيف لتقديـ االستشارات الالزمة لتطكير نظاـ اإلدارة اإللكتركنية
 .الحالي

  االطالع عمى تجارب المؤسسات األخرل سكاء المحمية أك اإلقميمية أك الدكلية كمحاكلة
 .االستفادة مف التجارب التي تتناسب مع بيئة كظركؼ المشركع

  ضركرة تكعية جميع العامميف بما فييـ اإلدارة العميا بدكر اإلدارة اإللكتركنية ك أىميتيا إضافة
 .  إلى تكفير التدريب المناسب ليـ

  زيادة الصالحيات الممنكحة لممكظفيف في استخراج التقارير كيفضؿ إف يككف ىناؾ مستكيات
 .لمصالحيات بحيث يككف ىناؾ مستكل أعمى لقادة الفرؽ

  كضع آلية ك إجراءات ك معايير كاضحة لعممية اتخاذ القرار في المشركع مع مشاركة جميع
 .العامميف في كضع اآللية المناسبة ك أف تككف كاضحة كمعمنة ك تتسـ بالشفافية

 التركيز عمى مبدأ الرقابة الذاتية كتطكيره كتنميتو باالستعانة بنظاـ اإلدارة اإللكتركنية. 
  تطكير نظاـ اإلدارة اإللكتركنية بحيث يتيح إمكانية الرقابة عف بعد لممدراء كالمشرفيف كقادة

 .الفرؽ
  تطكير التقارير الرقابية بحيث تحتكم عمى خيارات أكثر مثؿ الرسكـ البيانية كالمخططات

 .كالجداكؿ اإلحصائية التي تتيح مقارنة أداء العامميف بسيكلة كيسر
  دراسة إمكانية تطكير نظاـ الرقابة اإللكتركني بحيث يشمؿ الرقابة عمى النشاطات غير

 .المحكسبة في المشركع مثؿ عممية التحضير
  تطكير قدرة نظاـ اإلدارة اإللكتركني الحالي عمى تصحيح االنحرافات في الكقت المناسب أك

 .تكجيييا إلى الشخص المناسب بفاعمية مف خالؿ التغذية الراجعة مف العامميف بالمشركع
  االستعانة بتقنيات النظـ الخبيرة في تطكير النظاـ كزيادة كفاءتو خاصة  في التخطيط الشيرم

ضافة المركنة الالزمة لتعديؿ الخطة اإلنتاجية تبعا لمتغيرات العمؿ  .أك حتى السنكم كاإ
  استغالؿ الكقت المتكفر لممشرفيف كالمدراء التنفيذييف نتيجة استخداـ نظاـ اإلدارة اإللكتركني في

 .متابعة أكثر مف مشركع في كقت كاحد
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 األخذ بعامؿ زمف انجاز الميمة في تقييـ العامميف كفي تكزيع المياـ. 
  استغالؿ الكقت المتكفر لممشرفيف كالمدراء التنفيذييف نتيجة استخداـ نظاـ اإلدارة اإللكتركني في

 .متابعة أكثر مف مشركع في كقت كاحد
 

 الدراسات المستقبمية المقترحة .8.3
 أثر نظـ االتصاالت اإللكتركنية عمى كفاءة اإلدارة اإللكتركنية. 
 مدل فاعمية نظـ اإلشراؼ اإللكتركني عف بعد في إدارة المشاريع. 
 مدل فاعمية نظـ الرقابة اإللكتركنية في المكسسات الحككمية ك غير الحككمية. 
 دكر اإلدارة اإللكتركنية في خمؽ فرص عمؿ عف بعد. 
 مدل إمكانية تكظيؼ النظـ الخبير في دعـ العمميات اإلدارية. 
 أثر تطبيؽ نظـ معمكمات الالجئيف بككالة الغكث الدكلية عمى جكدة الخدمة المقدمة. 
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قائمة المحكمين : 1  رقم ممحق

 

 انمؤسست انىظُفٍ انمسمً االسم مسهسم

 ثؾو ٠ٍٛف .ك 1
 ئكاهح لَُ هئ١ٌ

 األػّبي
اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ

 اٌفوا ِبعل .ك.أ 2
 اٌزقط١ظ ػ١ّل

 ٚاٌزط٠ٛو
اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ

اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ اٌَّزّو اٌزؼ١ٍُ ػ١ّل صبفٟ ١ٍّو .ك 3

اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ َِبػل أٍزبم اٌوًٚ أثٛ ٍبِٟ .ك 4

اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ َِبػل أٍزبم اٌجؾ١صٟ ػصبَ .ك 5

األى٘و  عبِؼخ اٌزغبهح و١ٍخ ػ١ّل اٌزٍجبٟٔ ٔٙب٠خ .ك 6

اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ َِبػل أٍزبم ػّو ػ١ل اٌغؼ١لٞ. ك 7

األى٘و  عبِؼخ َِبػل أٍزبم ٚائً صبثذ. ك 8

األى٘و  عبِؼخ َِبػل أٍزبم ػٍٟ إٌؼبِٟ. ك 9

اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ َِبػل أٍزبم هشلٞ ٚاكٞ. ك 10

األى٘و  عبِؼخ هئ١ٌ لَُ اإلكاهح هاِي ثل٠و. ك 11

 َِبػل أٍزبم ٔبصو األغب. ك 12
اٌملً  عبِؼخ

 اٌّفزٛؽخ

 ف١ًٍ ؽغبط. ك 13
و١ٍخ اإللزصبك ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلكاه٠خ
األى٘و  عبِؼخ

األى٘و  عبِؼخ َِبػل أٍزبم صبٌؼ األغب. ك 14

اإلٍال١ِخ  اٌغبِؼخ َِبػل أٍزبم ٔبفن ثووبد. ك 15
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 نموذج المقابلة : 2 رقم    ملحق
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 غزة – اإلسالمية الجامعة

 العميا الدراسات كمية

 األعمال إدارة قسم
 

 

  رٙلف ٌٍزؼوف ػٍٝحـيثـاـقَـ

 
 فبءحن ٚ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌؼاللخ ث١ٓ

 اإلكاه٠خ اٌؼ١ٍّبد
(غزة- ووكلل اللغث  - مشروع مسح سجالت الالجئين الف لسطينيين)  

 
 

عّغ ِؼٍِٛبد ػٓ ِشوٚع َِؼ  ِؼلح ثغوض  اٌقبصخ اٌّمبثٍخ٘نٖ ,ىِالئٟ األػياء
اإلكاهح   أصو"ٍغالد اٌالعئ١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ  ٚوبٌخ اٌغٛس ٌٍَّبػلح فٟ ثؾش ثؼٕٛاْ 

رىُ اٌّىزَجخ ِٓ فالي ا ٚمٌه ٌإلٍزفبكح ِٓ فجو"اإلكاه٠خ  اٌؼ١ٍّبد فبءحػٍٝ ن اإلٌىزو١ٔٚخ

 ٚوبٌخ اٌغٛس فٟ لطبع غيح ِشوٚع َِؼ ٍغالد اٌالعئ١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ةػٍّىُ فٟ
ٌنا أهعٛ ِٕىُ رؾوٞ اٌللخ فٟ اإلعبثخ ػٓ األٍئٍخ اٌّطوٚؽخ . ثشىً ِجبشو أٚ غ١و ِجبشو

ؽزٝ ٔؾصً ػٍٝ أكق إٌزبئظ ِّب ٍٛف ٠ىْٛ ٌٗ األصو اإل٠غبثٟ فٟ ئٔغبػ ٘نٖ اٌلهاٍخ 

ػٍّبًال ثأْ اٌّؼٍِٛبد اٌّملِخ فٟ ٘نٖ اإلٍزجبٔخ ٍٛف رَزقلَ ألغواض اٌجؾش اٌؼٍّٟ فمظ 
. ٍٚزؾبط ثبٌَو٠خ اٌزبِخ

 

 
 ولـكم جـزيل الشـكر

 
 محمد طالب بسيسو: إعداد
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 تؼشَف بدىانب انذساست

 
ئْ أؽل اٌزطج١مبد ػٍٝ كٚه اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ فٟ كػُ اٌؼ١ٍّبد اإلكاه٠خ ٔظبَ 
اٌّل٠و اإلٌىزوٟٚٔ ٚ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ثؤبِظ ؽبٍٛة صُّ فٟ ِشوٚع َِؼ ٍغالد 

ٚاٌجؤبِظ ِزصً ثمبػلح اٌج١بٔبد . اٌالعئ١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ثغيح ٚاٌزبثغ ٌألٚٔوٚا
اٌَّزقلَ فٟ ػ١ٍّخ اٌَّؼ اإلٌىزوٟٚٔ ٚمٌه  (KOFAX)اٌّووي٠خ ٌٕظبَ وٛفبوٌ 

ثٙلف ئؽصبء ع١ّغ ٔشبطبد اٌَّؼ اإلٌىزوٟٚٔ ثّقزٍف ِواؽٍٙب ٌىً ِٛظف ػٍٝ 

ؽلا ٚأ٠ضب ٌىً ِوؽٍخ ِٓ ػ١ٍّبد اٌَّؼ اإلٌىزوٟٚٔ اٌوئ١َ١خ ثغوض ئصلاه رمبه٠و 
ِزٕٛػخ ٚغ١ٕخ ثبٌّؼٍِٛبد ثشىً رفص١ٍٟ أٚ ِقزصو أٚ ػٍٝ شىً ث١بٔبد ِىزٛثخ أٚ 

ٚلل صُّ اٌجؤبِظ وٕظبَ ِؼٍِٛبد ئكاهٞ ٠ٙلف ئٌٝ كػُ كٚه اٌولبثخ . ِقطظ ث١بٟٔ

فبصخ اٌولبثخ اٌنار١خ ئضبفخ ئٌٝ اٌَّبػلح فٟ اإلشواف ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 
اٌّشوٚع ثشىً َِزّو ٚرو١ٍـ فىوح اإلكاهح ثبأل٘لاف اٌزٟ رَبُ٘ فٟ ى٠بكح 

 .اإلٔزبط
 

ئْ ٘نٖ اٌلهاٍخ رٙلف ٌٍزؼوف ػٓ أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ فٟ ِشوٚع 

َِؼ ٍغالد اٌالعئ١ٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ثٛوبٌخ اٌغٛس اٌل١ٌٚخ فٟ كػُ اٌؼ١ٍّبد 
اإلكاه٠خ وّٕٛمط ِصغو ٌٍّٕظّخ اإلٌىزو١ٔٚخ ٚمٌه ِٓ فالي كهاٍخ اٌغٛأت اإل٠غبث١خ 

 .ٚاٌٍَج١خ ٌٕظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ
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 انبُبنبث انشخصُت:انمحىس األول 
  أٔضٝ  موو اندنس  1

  ألً ِٓ –20ِٓ انفئت انؼمشَت  2

 ٍٕخ 30

 ألً  –30ِٓ 

 ٍٕخ 40 ِٓ

  ألً ِٓ –40ِٓ 

 ٍٕخ 50

 60  ألً ِٓ –50ِٓ 

ٍٕخ 

كهاٍبد ػ١ٍب     عبِؼٟ كثٍَٛ   انمؤهم انؼهمٍ  3

 20 ئٌٝ 16 ِٓ  15 ئٌٝ 13 ِٓ  12 ئٌٝ 9 ِٓ  8 ئٌٝ 1ِٓ انذسخت انىظُفُت  4

مدبل انىظُفت  5
 انحبنُت

     

      ػذد سنىاث انخبشة 6

      انذوساث انتذسَبُت 7

 مستىي إخبدتك 8

نهحبسب اِنٍ؟ 
فٛق اٌّزٍٛظ ِزٍٛظ  ضؼ١فخ

ِزملَ ثبٌقجوح 

ٚاٌّّبهٍخ 

 ِزقصص ثبٌؾبٍت

ا٢ٌٟ 

مستىي مؼشفتك  9
 ببإلداسة اإلنكتشونُت

فٛق اٌّزٍٛظ ِزٍٛظ  ضؼ١فخ
ِزملَ ثبٌقجوح 
ٚاٌّّبهٍخ 

ِزقصص ثبٌزله٠ت 
 ٚاٌلهاٍخ

 

 آنُت اتخبر انمشاس: انمحىس انثبنٍ 

 أصو اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ ػٍٝ آ١ٌخ ئرقبم اٌمواه

ٚافك َ اٌؼجـــبهح اٌولُ
ثشلح 

ِؾب٠ل ٚافك َ
 (اأػٍُ)

غ١و 
ِٛافك 

غ١و ِٛافك 
 اطاللب

1 
٠ٛفو ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ اٌّؼٍِٛبد 

األ١ٌٚخ اٌزٟ رَبػل اٌّٛظف١ٓ فٟ 
 .ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواهاد ا١ِٛ١ٌخ

     

2 

٠َزؼ١ٓ اٌّشوف١ٓ ٚاٌّلهاء اٌزٕفن١٠ٓ 
ثٕظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ فٟ ػ١ٍّخ 

ئرقبم اٌمواهاد ػٍٝ اٌَّزٜٛ 

 .اٌزشغ١ٍٟ

     

3 
رز١ّي ػ١ٍّخ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

ااىِخ ارقبم اٌمواه ِٓ ٔظبَ اإلكاهح 

 .اإلٌىزو١ٔٚخ ثبٌّوٚٔخ

     

4 
٠ملَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد  

 . ااىِخ ارقبم اٌمواه ثللخ ػب١ٌخ
     

5 
٠ملَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد  

 . ااىِخ ارقبم اٌمواه ثَوػخ ػب١ٌخ
     

6 

٠شىً ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ػٕصو 

أٍبٍٟ فٟ آ١ٌخ ارقبم اٌمواه فٟ ئكاهح 
 .اٌّشوٚع

     

7 

رؼزّل اإلكاهح ااٌؼ١ٍب ػٍٝ ٔظبَ اإلكاهح 

اإلٌىزوٟٚٔ فٟ ارقبم اٌمواهاد 
 .اإلٍزوار١غ١خ ثشىً ِجبشو

     

8 

رؼزّل اإلكاهح ااٌؼ١ٍب ػٍٝ ٔظبَ اإلكاهح 

اإلٌىزوٟٚٔ فٟ ارقبم اٌمواهاد 
 .اإلٍزوار١غ١خ ثشىً غ١و ِجبشو

     

9 

ثاِىبْ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوٚع 

اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٌفزواد ٍبثمخ 
 .ِٓ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ
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10 

اٌّلهاء فمظ ثاِىبُٔٙ اٌؾصٛي ػٍٝ 

اٌّؼٍِٛبد ٌفزواد ػًّ ٍبثمخ ِٓ ٔظبَ 
 .اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ

     

11 
٠زُ رؾل٠ش اٌّؼٍِٛبد ثشىً ٌؾظٟ 

 ِٓ فالي ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ 
     

12 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ لبكه ػٍٝ ارقبم 

 اٌوٚر١ٕ١خ ػٍٝ اٌَّزٜٛ داٌمواها

 . اٌزشغ١ٍٟ

     

13 
٠ٛعل آ١ٌخ ٚاضؾخ ارقبم اٌمواهاد ِٓ 

 . فالي ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ
     

14 
ٞ ر١ٍٛغ صالؽ١بد ٔظبَ اإلكاهح /أؤ٠ل

 .داإلٌىزو١ٔٚخ فٟ ارقبم اٌمواها
     

 ِبٟ٘ اٌؼ١ٛة اٌؾب١ٌخ ٌؼ١ٍّخ ئرقبم اٌمواه ِٓ فالي ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ؟

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 و١ف ثاِىبٕٔب رط٠ٛو آ١ٌخ ئرقبم اٌمواه ِٓ فالي ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ؟
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 

 

 انشلببت اإلنكتشونُت: انمحىس انثبنج 

 اإلكاه٠خ ػٍٝ وفبءح اٌولبثخ أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

ٚافك َ اٌؼجـــبهح اٌولُ
ثشلح 

ِؾب٠ل ٚافك َ
 (اأػٍُ)

غ١و 
ِٛافك 

غ١و ِٛافك 
 اطاللب

1 
ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ٠َبػل 

اٌّشوف١ٓ ٚ اٌّلهاء اٌزٕف١ن١٠ٓ فٟ 
 فٍك ٔظبَ هلبثٟ كل١ك ٚ ِؾىُ

     

2 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ هصل 

 ئٔزبط اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوٚع ثللخ
     

3 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ هصل 

 ٚرص١ٕف ٔشبطبد اٌؼب١ٍِٓ ثللخ
     

4 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ هصل 

 فظ ١ٍو اٌؼ١ٍّبد ثبٌّشوٚع ثللخ
     

5 
٠ز١ّي ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ثبٌَوػخ 

 اٌفبئمخ فٟ اظٙبه إٌزبئظ
     

6 

ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ٠وٍـ ِجلأ 

اٌولبثخ اٌنار١خ ٚمٌه ِٓ فالي رّى١ٓ 
اٌّٛظف ِزبثؼخ رمبه٠و اإلٔزبط ػٍٝ ِلاه 

 .اٌَبػخ

     

7 
٠زّزغ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ثبٌّوٚٔخ 

فٟ وشف أ٠خ أؾوافبد فٟ ١ٍو  
 .اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ

     

8 
ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ وشف 

اٞ لصٛه فٟ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 
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 .ثَوػخ فبئمخ

9 
ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ  

رٛع١ٗ اأؾوافبد ئٌٝ اٌّٛظف١ٓ 
 .اٌّؼ١١ٕٓ

     

10 
ئؽزَبة )ِٓ اٌُّٙ األفن ثؼبًِ اٌٛلذ

فٟ  (ٚلذ اٌؼًّ اٌفؼٍٟ ٌىً ِٛظف
 ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ ؟

     

11 
اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوٚع غ١و لبكه٠ٓ ػٍٝ 
 .اٌزؾب٠ً ػٍٝ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ

     

12 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠َبُ٘ فٟ 

 .رصؾ١ؼ اأؾوافبد فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت
     

 :ِبٟ٘ ٔمبط اٌمٛح فٟ ٔظبَ اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ ِٓ ٚعٙخ ٔظون
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 :ِمزوؽبره ٌزط٠ٛو ٔظبَ اٌولبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 انؼمهُت اإلنتبخُت: انمحىس انشابغ 

 اإلكاه٠خ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

ٚافك َ اٌؼجـــبهح اٌولُ
ثشلح 

ِؾب٠ل ٚافك َ
 (اأػٍُ)

غ١و 
ِٛافك 

غ١و ِٛافك 
 اطاللب

1 
اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠إكٞ 

ئٌٝ ى٠بكح ٍِؾٛظخ فٟ ؽغُ اإلٔزبط فٟ 
 اٌّشوٚع 

     

2 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 

اٌزقط١ظ ا١ٌِٟٛ ١ٌَو اٌؼ١ٍّخ 
 . اإلٔزبع١خ

     

3 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 
اٌزقط١ظ األٍجٛػٟ ١ٌَو اٌؼ١ٍّخ 

 . اإلٔزبع١خ

     

4 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 
اٌزقط١ظ اٌشٙوٞ  ١ٌَو اٌؼ١ٍّخ 

 . اإلٔزبع١خ

     

5 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 

اٌزقط١ظ إٌَٛٞ ٌقظ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ 

 . اإلٔزبع١خ

     

6 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠ّزٍه اٌّوٚٔخ 

ٌزؼل٠ً اٌقطخ اإلٔزبع١خ ٚمٌه ثٕبء ػٍٝ 

 . ِزغ١واد ث١ئخ اٌؼًّ

     

7 
٠ُيَقو اٌّٛظفْٛ ثبٌّشوٚع ِؼظُ 

 طبلبرُٙ ٌلػُ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ
     

8 
ئْ رقصص اٌّٛظف فٟ ِوؽٍخ ِؾلكح 
ِٓ ِواؽً اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٠إكٞ ئٌٝ 
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 .ى٠بكح ؽغُ اإلٔزبط

 :ِبٟ٘ الزواؽبره ٌي٠بكح اٌزفبػً ث١ٓ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌقطخ اإلٔزبع١خ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 انمصبسَف اإلداسَت: انمحىس انخبمس 

 اإلكاه٠خ فٟ رم١ٍص اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

ٚافك َ اٌؼجـــبهح اٌولُ

ثشلح 

ِؾب٠ل ٚافك َ

 (اأػٍُ)

غ١و 

ِٛافك 

غ١و ِٛافك 

 اطاللب

1 

ٕ٘بن أقفبض ًٍِّٛ فٟ ِصبه٠ف 
اٌموطب١ٍخ ٚرٛاثؼٙب ِٓ فالي اٍزجلاي 

ػ١ٍّخ اٌزَغ١ً ا١ٌلٚٞ ثبٌزَغ١ً 
 .ااٌٟ ٌٕشبطبد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّشوٚع

     

2 

ػ١ٍّخ اٌزَغ١ً ا٢ٌٟ ٌٕشبطبد 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّشوٚع رٛفو اٌغٙل 
 .اٌجشوٞ ٌزٕظ١ُ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ

     

3 
٠ٛفو ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ فٟ 

 اٌّصبه٠ف اٌّصبؽجخ ٌٍؼ١ٍّخ اإلشواف١خ
     

4 

ئْ رٕظ١ُ ٚعلٌٚخ األػّبي اٌزٟ رزطٍت 
أعٙيح ِٚؼلاد اٌىزو١ٔٚخ ٠إكٞ ئٌٝ 

اٌزٛف١و فٟ ػلك األعٙيح ٚاٌّؼلاد 
 .اإلٌىزو١ٔٚخ اٌالىِخ

     

ً٘ رؼزمل ئْ اٌزم١ٍص فٟ اٌّصبه٠ف اإلكاه٠خ إٌبرظ ػٓ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ِغلٞ اَ 

 :ٕ٘بن ِصبه٠ف أفوٜ فف١خ ِصبؽجخ إلٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 نطبق اإلششاف: انمحىس انسبدس 

 اإلكاه٠خ ػٍٝ ارَبع كائوح اإلشواف أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

ٚافك َ اٌؼجـــبهح اٌولُ

ثشلح 

ِؾب٠ل ٚافك َ

 (اأػٍُ)

غ١و 

ِٛافك 

غ١و ِٛافك 

 اطاللب

1 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠ٛفو فٟ عٙل 

 اٌّشوف١ٓ ٚاٌّلهاء اٌزٕفن١٠ٓ 
     

2 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ رأك٠خ 

 ِؼظُ إٌشبطبد اإلشواف١خ اٌوٚر١ٕ١خ 
     

3 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ رٛع١ٗ 

اٌؼًّ ثلْٚ اٌوعٛع ئٌٝ اٌّشوف 
 .اٌجشوٞ فٟ إٌشبطبد اٌوٚر١ٕ١خ

     

4 

ٔز١غخ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 
٠َزط١غ اٌّشوفْٛ ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن٠ْٛ 
األشواف ػٍٝ أػلاك أوجو ِٓ اٌّٛظف١ٓ 

 فٟ اٌّشوٚع أٚ اٌّغّٛػخ اٌٛاؽلح

     

     ٔز١غخ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ  5
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٠ّىٕٕب اٍزغالي اٌّشوفْٛ ٚاٌّلهاء 

اٌزٕف١ن٠ْٛ ٌالشواف ػٍٝ أوضو ِٓ 
 ِشوٚع فٟ آْ ٚاؽل

و١ف َٔزط١غ ئْ َٔبػل اٌّشوف١ٓ ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن١٠ٓ فٟ اٍزغالي ٔظبَ  اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 

 :ااٍزغالي األِضً 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 

 

 خىدة اإلنتبج: انمحىس انسببغ 

 اإلكاه٠خ ػٍٝ عٛكح اإلٔزبط أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

ٚافك َ اٌؼجـــبهح اٌولُ
ثشلح 

ِؾب٠ل ٚافك َ
 (اأػٍُ)

غ١و 
ِٛافك 

غ١و ِٛافك 
 اطاللب

1 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ٠إكٞ ئٌٝ ى٠بكح 

 عٛكح اإلٔزبط
     

2 
٠َبػل ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 

 اٌّٛظف١ٓ فٟ ضجظ عٛكح اإلٔزبط
     

3 
٠َبػل ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 

اٌّشوف١ٓ ٚاٌّلهاء اٌزٕفن١٠ٓ فٟ ضجظ 
 عٛكح اإلٔزبط

     

4 
ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ لبكه ػٍٝ 
 .رصؾ١ؼ ِؼظُ اافطبء اٌوٚر١ٕ١خ آ١ٌبًال 

     

5 

ئْ رقصص اٌّٛظف فٟ ِوؽٍخ ِؾلكح 

ِٓ ِواؽً اٌؼ١ٍّخ األٔزبع١خ ٠إكٞ ئٌٝ 
 رؾ١َٓ عٛكح اإلٔزبط

     

 :فٟ اػزمبكن و١ف ٠إصو اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ ػٍٝ رؾ١َٓ عٛكح اإلٔزبط

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 

 

 انشضً انىظُفٍ: انمحىس انثبمن 

 اإلكاه٠خ فٟ ى٠بكح َِزٜٛ اٌوضب اٌٛظ١فٟ أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

ٚافك َ اٌؼجـــبهح اٌولُ

ثشلح 

ِؾب٠ل ٚافك َ

 (اأػٍُ)

غ١و 

ِٛافك 

غ١و ِٛافك 

 اطاللب

1 
٠إكٞ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ 

 ئٌٝ اٌؼلاٌخ فٟ رٛى٠غ اٌؼًّ
     

2 
ا ٠إكٞ ٔظبَ اإلكاهح ااٌىزوٟٚٔ فٟ 

 ى٠بكح ػجئ اٌؼًّ ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ
     

3 
ا رإكٞ اٌولبثخ اٌلائّخ ٚاٌَّزّوح 

ٔز١غخ اٍزقلاَ ٔظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ  
 ئٌٝ اٌشؼٛه ثأؼلاَ اٌوضٝ اٌٛظ١فٟ

     

4 
ا ٠مَٛ اٌّٛظفْٛ ثأ٠خ ِؾبٚاد ٌٍزؾب٠ً 
ػٍٝ ٔزبئظ اٌزمبه٠و اٌلٚه٠خ ٌٕظبَ اإلكاهح 
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 .اإلٌىزوٟٚٔ

5 
٠ضك اٌّٛظف١ٓ ثللخ اٌزمبه٠و اٌلٚه٠خ 

 ٌٕظبَ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ
     

       

7 
ِؼظُ اٌّٛظف١ٓ هاض١ٓ ػٓ فطخ اٌؼًّ 

 اٌؾب١ٌخ ٚ ا ٠وغجْٛ فٟ رؼل٠ٍٙب
     

8 

ا ٠زؼّل اٌّٛظفْٛ فٟ اٌّشوٚع اإلثطبء 

فٟ اٌؼًّ اٚرم١ًٍ َِزٜٛ اإلٔزبع١خ 
 .ٌل٠ُٙ

     

9 

٠ؼزمل اٌؼبٍِْٛ ثبٌّشوٚع ثأْ ٔظبَ 

اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ أوضو وفبءح ِٓ ٔظبَ 
 اإلكاهح اٌزم١ٍلٞ

     

 :و١ف ثبِىبٕٔب أْ ٔفوق ث١ٓ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ اٌفؼ١ٍخ ِٓ اٌّٛظف١ٓ ػٓ رٍه إٌبرغخ ػٓ ِمبِٚخ اٌزغ١١و

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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   األنظمة التقنية في المشروع : 3 رقم    ملحق

 Ascent Kofax 
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