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َممخصَالدراسة


المس أثر معرفة إلى الدراسة هىذ ىدفت كاجية المعمكماتجكدة لنظـ الرسكمية ,داريةاإلتخدـ
 المكظفيفالستخداـ دافعية  كقكة طبيعة معرفة إلىباإلضافة,اإلداريةالمعمكماتنظاـعمى

 بيف العبلقة المستخدـكاجيةجكدة بالرسكمية نظ اأبعادىجميع المكظفيفالستخداـ ـاكدافعية
.غزةبسبلميةاإلالجامعة عمى الدراسة تطبيؽ خبلؿ مف كذلؾ ,اإلداريةالمعمكمات

(275) مف الدراسة عينةكتككنت التحميمي, الكصفي المنيج تباعا تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ 
كاإل المكظفيف مف مكظؼ الدراسةاختيار تـ حيث,دارييفاألكاديمييف  العينة بطريقة عينة

 .البياناتلجمع رئيسية كأداة االستبانة الدراسة كاستخدمت الطبقية, العشكائية

عندمستكلنةالدراسةلمكافقتيااظيارعي يا:أىم النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة خمصت كقد
 ( α<=.05 )داللة ثمانيةأبعادسبعةعمىجكدة الرسكميةملأبعادمف صفحة:كىيكاجية
البيئةك,األلكاف,رسائؿالنظاـ,اإلطارالتفاعمي,بيئةالعمؿالمرئية المككنات,المعمكمات عرض
الجمالية أف, المتمثؿإال الثامف بالبعد الرسكمية الكاجية تقدميا التي عمىقدالمساعدة حاز

بشكؿعاـأكضحتالنتائجكجكدجكدةلكاجيةك,( α<=.05 )عندمستكلداللةمكافقةمحايدة
تتكفرلدييـالدافعيةالستخداـنظاـالمعمكماتاإلدارية.,كماأفالمكظفيفالمستخدـالرسكمية

النتائج أيضانكأظيرت ذاتكجكد ايجابية داللة مستكل عند إحصائية داللة عبلقة
( α<=.05 )الستخداـدافعيةالمكظفيفكبأبعادىاالثمانيةجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةبيف

المعمكمات اإلداريةنظاـ  عند إحصائية داللة ذات فركؽالتكجدأكضحتالنتائجأنوأيضان,
كاجيةالمستخدـالرسكميةعمىبيفإجاباتالمبحكثيفألثرجكدةَ( α<=.05 )َداللة مستكل

العممي, المؤىؿ العمر, الجنس,إلى)تعزلاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيف
.(الخدمة سنكات نكعالكظيفة,

 مف التكصيات مف بمجمكعة الدراسة أكصت عمىالعمؿأىميا: المكظؼبالقدرة تزكيد عمى
المساعدةالتيتقدمياكاجيةضركرةتعزيزجكدةكبمايمبيرغباتو,ةالكاجيةالرسكميةخصخص

كاجيةالرسكميةبأفتعمؿعمىمالقدرةلتكفير,كالعمؿعمىتنكعياكالمستخدـالرسكميةلممكظؼ
مختمفة أجيزة كأنكاع ال, مف لدعـالمزيد الجمالية بامبيئة الرسكميةالخاصة كلكاجية اشراؾ,

 بالتقييـ القياـ,كلياكابداعيةمستحدثة مزايا تقديـ,كالمكظفيففيعمميةتصميـالكاجيةالرسكمية
.يااستخدام لجدكل كالمنتظـ الدكرم
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Abstract 

This study aims at identifying the impact of  the quality of the graphic 

user-interface of management information systems on employees' 

motivation to use management information system at Islamic University 

of Gaza. This is in addition to identifying the nature and the strength of 

the relationship between graphic user-interface quality along with its 

eight dimensions and employees' motivation to use management 

information system.  

The descriptive analytical approach was used to achieve the objectives of 

the study. The study sample consists of (275) academic staff and 

administrative employees of the Islamic University of Gaza. They were 

randomly selected as a stratified sample. A questionnaire was used as the 

main study tool for collecting data. 

The study reached a number of findings, the most important of which are: 

the study sample shows its acceptance at the significance level of             

( α<=.05 ) on the quality of seven dimensions out of eight dimensions of 

the graphic-interface. These seven dimensions are: information display 

page, visual components, colors, system messages, interactive frame, 

target platform and aesthetic environment. The 8
th
 dimension, which is 

relevant to the help that graphic-user interface provides, had a neutral 

degree of acceptance at the significance level of ( α<=.05 ). In general, 

the findings show that quality of graphic-user interface has an impact on 

employees' motivation to use management information system. 

The findings also reveal the existence of a statistically significant 

relationship at the significance level of ( α<=.05 ) between the graphic-

user interface quality along with its eight dimensions and the employees' 

motivation to use the management information system at the Islamic 

University of Gaza. The findings also reveal that there are no statistically 

significant differences at the level of ( α<=.05 ) between perceptions of 

respondents concerning the effect of graphic-user interface quality on 

employees' motivation to use the management information system 

attributed to the demographic variables (sex, age, qualification, field of 

work, years of service). 

The main recommendations of the study are: Allowing employees to 

customize the graphic-interface. Providing  more support for help and 

beauty that the graphic-interface offers. The study also recommends 

enabling  graphic-interface to work on different types of devices, giving 

employees the chance to participate in designing graphic-interface, 

innovating more facilities, and making periodic evaluation for the 

graphic-interface usage feasibility. 
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َاإلىداء
 ورسمو وصفو بكمال روحي منَتعطرت إلى

 األعمى الفردوس في رفيقو أكون نأَو القيامة يوم شفيعي يكون أن أرجو من إلى
َ(وسمم عميو اهلل صمى)َمحمد وحبيبنا نبينا

َ
أبيضاًَ قمبي في بياحَُ غرست من إلى ناعماًَ  زنبقاًَ

 وأبير أزىر العمر ربيع جاء إذا حتى
َالغالية أمي ... ومتبرًكا مقبل يديك بين أتواضع

 
 والوفاء الرجولة معنى الطاىر جبينو بعرق نفسي في سقى من إلى

ََ"رحموَاهلل"َالغالي أبي ... قمبي إلى رجل أحب يا إليك
 

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

َاألحباء إخوتي ... ينويساندون الطريق لي يضيئون كانوا من إلى
 

َ...وجداني بكل وأحببتيم أحبوني من كلَِ إلى
 

 رايتيا بمون حياتي وتمونت ثراىا بطيب عروقي جبمت من إلى
َالحرة فمسطين ... وتحممتني حممتني من إلى

 
َاألبرار شيدائنا ... والكبرياء البطولة لحن بدمائيم عزفوا من إلى

 
َاألحرار أسرانا ... القضبان خمف الرابضة األسود تمك إلى

 
َاإلسلمية الجامعة في وزملئي أساتذتي يا إليكم

 
 ..... جيدي ثمرة أىدي
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َوتقدير شكر

 
 شكرتمَلئن (  يـالكر كتابو في نزؿأ كالذم النعـ عمينا تتـ بشكره الذم الكىاب, المعطي هلل الحمد

  .كالتسميـ الصبلة أفضؿ محمد سيدنا البشير اليادم عمى كالسبلـ كالصبلة ,(ألزيدنكم

 .الدراسة ىذه إتماـ عمى كأعانني كفقني الذم كتعالي سبحانواهلل أشكر

يوسفَحسينَ/الدكتكر ستاذؤلل كتقديرم ككالئي شكرم بخالص أتقدـ أف شكره بعد لي يطيب كما
 لي قدـ كالذمكصبره, ككقتو كعممو بنصحو عمي يبخؿ لـ الذم,الرسالة عمى المشرؼ عاشور
.النكر إلى الرسالة ىذه إخراج تـ أف إلى التكجييات مف الكثير

بحرَ يوسفَ/الدكتكر المناقشة لجنة أعضاء لمسادة الشكر بخالص أتقدـ أف يسرني كما
َ.الدراسة ىذه في مناقشتي عمى بالمكافقة تكرميـ عمىتامرَفطايرََ /كالدكتكر

تماـ إنجاح عمى كساعد ساىـ مف لكؿ كالعرفاف الشكر بجزيؿ كأتقدـ كما  شكرة,كأالدراس هىذ كا 
.اإلسبلمية الجامعةفي كأساتذتي زمبلئي كؿ

 انكمسخريـرالك لكجيؾ صانخال ىذا عممي يككف كأف كالفبلح, السداد أسألؾ إني الميـ الختاـ كفي
.القيامة يـك حسناتنا ميزاف كفي كاإلسبلمية, العربية كأمتنا فمسطيف بمدنا شأف لرفعة

 

  الباحث
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َقائــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــةَالمـــــــــــــــحتـــــــــــــويــــــــــــــــــات

َرقمَالصفحةَالموضوع

أآيةقرآنية
َبممخصالدراسةبالمغةالعربية

َتممخصالدراسةبالمغةاالنجميزية
َثىداءإ

َجشكركتقدير
َحقائمةالمحتكيات

َذالجداكؿقائمة
َزقائمةاألشكاؿ

َساالختصاراتقائمة
َسقائمةالمبلحؽ

َاإلطارَالعامَلمدراسةَ–الفصلَاألولَ
2َ:المقدمةأكالن

4َثانيان:مشكمةالدراسة
5َثالثان:متغيراتالدراسة
6َرابعان:فرضياتالدراسة
7َخامسان:أىداؼالدراسة
7َسادسان:أىميةالدراسة

8َالدراساتالسابقةسابعان:
27َمصطمحاتالدراسة:ثامنان

َاإلطارَالنظريَلمدراسةَ–الفصلَالثانيَ
َداريةالمبحثَاألول:َنظمَالمعموماتَاإل

29َتمييد
البياناتك:أكالن 29َكالمعرفةالمعمكماتمفيـك
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33َالمعمكماتاناتكالفرؽبيفالبي:ثانيان
33َخصائصالمعمكمات:ثالثان
نظاـالمعمكمات:رابعان 36َمفيـك

37َمكاردنظاـالمعمكمات:خامسان
38َأنكاعنظـالمعمكمات:سادسان
نظـالمعمكمات:سابعان 40َاإلداريةمفيـك
41َاإلداريةمتطمباتتشغيؿنظـالمعمكماتعناصرك:ثامنان
44َاإلداريةكظائؼنظاـالمعمكمات:تاسعان

ََجودةَواجيةَالمستخدمَالرسوميةالمبحثَالثاني:َ
45َتمييد
45َمفيكـكاجيةالمستخدـ:أكالن
47َأنكاعكاجيةالمستخدـ:ثانيان
48َ:خصائصكاجيةالمستخدـالجيدةثالثان
49َمراحؿتصميـكاجيةالمستخدـ:رابعان

50َمفيكـكاجيةالمستخدـالرسكمية:خامسان
51َالمبادئاألساسيةلتصميـكاجيةالمستخدـالرسكمية:سادسان
53َمزاياكاجيةالمستخدـالرسكمية:سابعان
الجكدة:ثامناي 54َمفيـك
55َأبعادالجكدة:تاسعان
56َالجكدة مقاييس:عاشران
جكدةكاجيةالمستخدـالرسكمية:عشرأحد 56َمفيـك

َالمبحثَالثالث:َالدافعية
57َتمييد
الدافعيةأكالن 57َ:مفيـك
58َ:أىـالنظرياتفيمجاؿالدافعيةثانيان
59َ:أىميةدراسةالدافعيةثالثان
60َكاالسلمدافعيةنمكذجسيزالجيك:رابعان

الحكافزكخامسان 61َعبلقتيابالدافعية:مفيـك
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62َ:أصناؼالحكافزفيمنظماتاألعماؿسادسان
َالجامعةَاإلسلميةالمبحثَالرابع:َ

64َتمييد
64َأكالن:نبذةعفالجامعةاإلسبلمية

65َ:رسالةالجامعةاالسبلميةثانيان
65َثالثان:قيـالجامعةاالسبلمية

65َ:أىداؼالجامعةرابعان
65َالييئاتالمشرفةعمىالجامعةخامسان:المجالسك

66َ:مراكزالجامعةاالسبلميةسادسان
66َسابعان:النظاـاألكاديميبالجامعة

67َ:أعدادالطمبةثامنان
67َتاسعان:الجكائزالعمميةالتيحصدتياالجامعة

67َالبحثالعمميبالجامعةعاشران:
أحدعشر:نبذةعفجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظاـمعمكماتالجامعة

اإلسبلمية
68َ

َالتطبيقيَلمدراسةطارَاإلَ–الفصلَالثالثَ
َواإلجراءات المبحثَاألول:َالطريقة

73َتمييد
73َأكالن:منيػػجالدراسػػػة

74َمجتمعالدراسة:ثانيان
74َثالثان:عينةالدراسػػة

75َ:تكزيعأفرادعينةالدراسةحسبالبياناتالشخصيةرابعان
77َالدراسةاةأدخامسان:
79َ:تصحيػحاالستبانةسادسان

79َسابعان:صدؽأداةالدراسة)االستبانة(
84َثباتاالستبانة:ثامنان

85َحصائيةالمستخدمةاإلتاسعان:المعالجات
َالثاني:َنتائـجَتحميلَفقراتَأداةَالدراسةَوتفسيرىـا المبحث
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89َتمييد
تفسيرفقراتمجاالتجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـ:تحميؿكأكالن

اإلداريةالمعمكمات
89َ

تفسيرفقراتمجاؿدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكماتتحميؿك:ثانيان
اإلدارية

107َ

َالثالث:َاختبارَفرضياتَالدراسة المبحث
110َتمييد

110َةاألكلىالفرضيةالرئيسيأكالن:النتائجالمتعمقةباختبار
123َالرئيسيةالثانية:النتائجالمتعمقةباختبارالفرضيةثانيان

 التوصياتالنتائجََوَ–الفصلَالرابعَ
134َتمييد

134َأكالن:النتائج
137َالتكصيات:ثانيان

139َ المقترحة المستقبمية الدراساتثالثان:
َالملحقالمراجعََو

140َالمراجع
148َالمبلحؽ

َداولـــــــــــجـــــــــــقائــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــةَال

رقمََالجدولَرقمَالجدول
َالصفحة

 33الفركؽاألساسيةبيفالبياناتكالمعمكماتَ .1
 58أىـنظرياتالدافعيةَ .2
 74تكزيعمجتمعالدراسةَ .3
 75تكزيعأفرادالعينةحسبالجنسَ .4
75َيكضحتكزيعأفرادالعينةحسبالعمرَ .5
 76المؤىؿالعمميتكزيعأفرادالعينةحسبَ .6
 76تكزيعأفرادالعينةحسبنكعالكظيفةَ .7
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َ:مقدمةالَ–َأوّلًَ

انأساسيانفيحياتنااليكمية,مايجعمياعنصركبيرةأىميةلياعمميةالتكاصؿمفالمعركؼأف
ىذهاألىميةنابعةمفأفالتكاصؿىكحالةمفلمبشريةالتستطيعاالستغناءعنوبالمطمؽ,
.مختمفةحكائجىقضاءًالفيـالمتبادؿبيفنظاميفأككيانيفمفأجؿ

ك مستمر, تطكر حالة في البشرية الحياة أف إفلككف كنو نقؼالبد العنصرأف تأثير أماـ ىنا
التكاصؿ جديدةانسافاستخدحيثأصبحبإمكافاإل؛التكنكلكجيعمىآلية أساليبتكنكلكجية ـ

,حقضاءالمصالك,ابداءاآلراءك,كالحصكؿعمىالمعمكمات,مختمفةمفأجؿالتعبيرعفذاتو
.غيرذلؾالكثيرمفالغاياتك

مثيبلتواسكبكتكظيؼالحىكآلفامفالجديربالذكرأفمفأىـأساليبالتكاصؿالتكنكلكجيك
؛(Network  Internetشبكةاإلنترنت)نيةضمفبيئةشبكيةعالميةتسمىمفأجيزةالكترك

الحكسبةحيثلـيعد .ذلؾلماىكأبعدمقصكرانعمىقطاعاتمحددةدكفغيرىابؿتعدلمفيـك

دارةيمثؿالركيزةاألساسيةلدعـاإلتكابعوالبرمجيةبمككناتوالماديةكأفتعمـأفالحاسكبلؾك
اإلداريةحيثتتمثؿالتكابعالبرمجيةبأنظمةالمعمكمات؛باألسمكبااللكتركنيالمحكسبالحديث

 بالمككناتالمادية ذاتعبلقة مككناتبرمجية مف تتضمنو المعمكماتمحكركالتيبما تعتبر
عمؿىذهالمككناتجميعان.

تمثؿكالتينحفاآلفنعيشفيمجتمعاقتصادهتتـالسيطرةعميومفخبلؿاألنظمةالتكنكلكجية
 فيحيفتعتبرالمعمكماتالصادلياالبياناتالمدخبلتأكالعنصرالخاـ األنظمة, رةعفىذه

جكىرك بمثابة بيا العممياتالتيتقكـ بيكـأساسجميع يكمان المنظماتالتكنكلكجية تكجدلذا,
لمنظماتبالتعامؿمعكيؼتقكـىذهاالدكراإلدارمالفعاؿلممنظماتكىناؾعبلقةكاضحةبيف

داراتياالمعمكماتك .(Oliveira & Others, 2014: p343)ا 

مف,كالبياناتمعالجة,كتنظيـ,كالتيتقكـبجمعالمككناتيمثؿمجمكعةمفـالمعمكماتاإفنظ
 تحكيميا لمتخزي إلىثـ كمعمكماتقابمة المياـ إنجاز في منيا يستفاد أىداؼالمنظمةف تحقيؽ

(Georgescu & Jeflea, 2015: p269 ).
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لجميعأنظمةنوالبدإ,فتيجبأفيحكموآليةلمتكاصؿمفمنطمؽأفالتفاعؿبيفالكينكناك
المعمكمات عمميااإلدارية تخاطبأكتكاصؿضمفبيئة حتىيستطيع؛أفتحتكمعمىآلية
.االستفادةمفقدراتىذهاألنظمةالمستخدـ

مفالجديربالذكرأفالتطكرالتاريخيآللياتالتخاطبمعالحاسكبانتقؿبنامفاستخداـك
المستخدـةاستخداـكاجي إلى,(Command Line Interface - CLI)كاجيةسطراألكامر

خدـمفخبلؿكاجية,حيثيقكـالمست( Graphical User Interface - GUI)الرسكمية
األكامر الحاسكببإدخاسطر عمؿ لتكجيو نصية أكامر اؿ حاؿ في لكف كاجيات, ستخداـ

مرفاألإفاإلداريةمكماتالمتعارؼعمييااآلفضمفبيئةعمؿأنظمةالمعالمستخدـالرسكمية
بتأميف؛مختمؼ الرسكمية الكاجيات ىذه تقكـ ك حيث مركنةالتفاعؿ أكثر بشكؿ التكاصؿ

 الحاسبلممستخدـ  مع غالبان رسكمية أغراضكصكر تحكـباستخداـ عناصر مف تتككف ما
ك كنكافذ منبثقةرسكمية ,قكائـ أحداث إلىباإلضافة الستخداـ المستخدـ تكجو نصكص

ال:مثؿ,مخصصة كبانقر ا لفأرة نصكص يريددخاؿ بما الحاسكب ليقكـ
(. Sommerville, 2007: p368-370)المستخدـ

تتعمؽتصميـفجكدةإ الرسكمية المستخدـ لمعديدمفعناصركاجية الجيد الكاجيةبالتصميـ
:الرسكميةكىي

 .صفحةعرضالمعمكمات .1
 غيرىا.أشرطةالتمريركالمتمثمةباأليقكنات,كالقكائـ,كالجداكؿ,كالمككناتالمرئية .2
 الخاصةبالكاجيةالرسكمية.األلكاف .3
 التيتعرضياالكاجيةالرسكميةلممستخدـ.رسائؿالنظاـ .4
لممالكاجيةالتيتكفرىامساعدةال .5 الرسكمية نجازمساندتوفيإستخدـمفأجؿدعمو

 أعمالوالمحكسبة.
6.  المعمكمات نظاـ مع لممكظؼ التفاعمي اإلطار المستخدـاإلدارية كاجية خبلؿ مف

 الرسكمية.
ذهالبيئةكؿمفاجيةالرسكمية,حيثيمثؿىالتيستعمؿبياالكبيئةالعمؿالمستيدفة .7

 الجانبالبرمجيالمذافسيدعمافعمؿالكاجيةالرسكمية.الجانبالمادمك

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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-Nosrati & Others, 2012: pp212)  الخاصةبالكاجيةالرسكميةالبيئةالجمالية .8

214.)

فيالجامعةاإلداريةلنظاـالمعمكماتكاجياتالتخاطبالرسكميةعمىجكدةتركزىذهالدراسة
حيث؛اإلداريةبالجامعةالستخداـنظاـالمعمكماتأثرىاعمىدافعيةالمكظفيفبيافكاإلسبلمية

 مثؿتـ فمسطيف خارج في الباحثيف مف العديد بكاسطة الدراسة ىذه مكضكع :            تناكؿ

(Tetard  &Nazrul Islam Burkolter, Creel, ك يتـ( فمسطيفلـ في بالبحث تناكلو
ـتطبيؽالدراسةفيداخؿفمسطيف.,لذلؾسيت-العمـعمىحد-

ك الدراسةفيالخارجفإنو إلىباإلشارة النتائجلبعضالدراساتالتيتناكلتمكضكعىذه أىـ
تكجدوأن إلىخمصتكالتي,((p352 :2014وآخروى  Burkolterدراسة إلىيمكفاإلشارة

,كقبكؿالمستخدـلنظاـالمعمكماتكاجيةالمستخدـالرسكميةجكدةكاضحةبيفطرديةعبلقة
قبكؿالمستخدـلمعمؿإلىيقكدكاجيةالمستخدـالرسكميةيعنيأفالجكدةالعاليةلبالتاليىذاك

يعني ما المعمكمات,  عمىنظاـ المعمكماتالمحكسب,التحفيزالمستخدـ نظاـ ستخداـ  أما

Creel (2014: p265)لو أشارفيدراسة باالعتمادأف إلىفقد تصميـكاجياتالمستخدـ
التعامؿمعالنظاـفيكالفائدةاإلداريةالسيكلةيعطيمستخدـنظاـالمعمكماتعمىالرسكمات

تخداـنظاـالمعمكمات.بالتالييزكدالمستخدـبالدافعيةالسك,المحكسب

أفجكدة إلىافيدراسةليم Tetard (2014: p250) و Nazrul Islam  كل هي أشارأيضان
مايعني,مفقدرةالمستخدـالستخداـالكاجيةيعززالرسكميةلكاجيةالمستخدـاتساؽالمحتكل

.تشجيعالمستخدـعمىاستخداـالنظاـالمحكسب

َ:مشكمةَالدراسةَ–َثانياًَ
 المعمكمات تكنكلكجيا مجاؿ في اليائؿ التطكر البشريةإف حياة في لو الكاضح كالتداخؿ

كرقييا اإلنساف حياة عمى كبير أثر ذك يعتبر المستخدـالمعاصرة, كاجية أف مف كانطبلقان ,
الرسكميةلنظـالمعمكماتاإلداريةتعتبرأحدأىـأكجوالتطكرفيمجاؿتكنكلكجياالمعمكمات,

تخدمَواجيةَالمس لجودة أثر يوجد ىل: مفاده رئيسي بسؤال الدراسة مشكمة صياغةفإنويمكف
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داريةَلمعموماتَاإلّلستخدامَنظامَاعمىَدافعيةَالموظفينََ,داريةالرسوميةَلنظمَالمعموماتَاإل
َ ؟َسلميةفيَالجامعةَاإل

:متغيراتَالدراسةَ–َثالثاًَ
(1شكؿرقـ)

متغيراتالدراسة



داريةإلاجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات

















()بتصميـمفالباحث-( Nosrati & Others, 2012: pp212-214) المصدر:




صفحةَعرضَالمعموماتَالخاصةَجودةَ-1
 بواجيةَالمستخدمَالرسومية.

المكوناتَالمرئيةَالخاصةَبواجيةَجودةَ-2
 المستخدمَالرسومية.

 ألوانَواجيةَالمستخدمَالرسومية.جودةَ-3
رسائلَالنظامَالخاصةَبواجيةَجودةَ-4

 المستخدمَالرسومية.
 مساعدةَواجيةَالمستخدمَالرسومية.جودةَ-5
معَنظامَجودةَاإلطارَالتفاعميَلمموظفَ-6

داريةَمنَخللَواجيةَالمعموماتَاإل
 المستخدمَالرسومية.

 بيئةَعملَواجيةَالمستخدمَالرسومية.جودةَ-7
البيئةَالجماليةَالخاصةَبواجيةَجودةَ-8

 المستخدمَالرسومية.

ّلستخدامَنظامََدافعيةَالموظفين
 المعموماتَاإلداريةَفيَالجامعةَاّلسلمية

 المتؽٌر التابع المتؽٌر المستقل
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َ:فرضياتَالدراسةَ–َرابعاًَ
لجكدة( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :يكجدةَاألولىالفرضيةَالرئيسي

 المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية دافعياإلدارية المكظفيفعمى نظاـة الستخداـ
.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالمعمكمات

:اليةمفالفرضيةالرئيسيةاألكلىيمكفاشتقاؽالفرضياتالفرعيةالت
َجكدةل ( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :يكجدالفرضيةَالفرعيةَاألولى

المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ بكاجية عمى,اإلداريةصفحةعرضالمعمكماتالخاصة
.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيف

َالثانيةَ َالفرعية جكدةل ( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :يكجدالفرضية
ا المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة المرئية دافعية,اإلداريةلمككنات عمى

.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكماتالمكظفيف
َالثالثة َالفرعية يكجدالفرضية جكدةل( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :

الستخداـنظاـعمىدافعيةالمكظفيف,اإلداريةألكافكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالمعمكمات

َالرابعة َالفرعية يكجدالفرضية جكدةل( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :
عمىدافعيةالمكظفيف,اإلداريةرسائؿالنظاـالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات

.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكمات
جكدةل( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :يكجدالفرضيةَالفرعيةَالخامسة

الستخداـنظاـعمىدافعيةالمكظفيف,اإلداريةمساعدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالمعمكمات

جكدةل( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :يكجدالفرضيةَالفرعيةَالسادسة
المعمكماتإلا نظاـ التفاعميلممكظؼمع طار الرسكميةاإلدارية المستخدـ ,مفخبلؿكاجية

.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف
جكدةل( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :يكجدالفرضيةَالفرعيةَالسابعة

الستخداـعمىدافعيةالمكظفيف,اإلداريةبيئةعمؿكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةنظاـالمعمكمات
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جكدةل( α<=.05 )داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر :يكجدالفرضيةَالفرعيةَالثامنة
ا المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة الجمالية دافعية,اإلداريةلبيئة عمى

.اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكماتالمكظفيف
 ( α<=.05 ) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ :تكجدةَالثانيةالفرضيةَالرئيسي

 جكدة ألثر المبحكثيف إجابات الرسكبيف المستخدـ المعمكماتكاجية لنظـ عمى,اإلداريةمية
 المكظفيف دافعية المعمكمات نظاـ الستخداـ اإلدارية الجامعة في لممتغيراتاإلسبلمية تعزل

.(الخدمة سنكات نكعالكظيفة,العممي, المؤىؿ العمر, الجنس,(الديمكغرافيةالتالية:
َ

َ:أىدافَالدراسةَ–َخامساًَ
تحقيؽاألىداؼالتالية: إلىتسعىىذهالدراسة

فيتحفيزاإلداريةـالمعمكماتانظالرسكميةلياتالمستخدـالتعرؼعمىخصائصكاج .1
 .إلنجازالمياـاإلسبلميةدفعالمكظفيفبالجامعةك

المعمكماتلنظاـكاجياتالمستخدـالرسكميةالتعرؼعمىالمعكقاتالتيتحدمفقدرة .2
 .إلنجازالمياـاإلسبلميةدفعالمكظفيفبالجامعةعمىتحفيزكاإلدارية

3.  فعالية تحديد الرسكمية كاجياتالمستخدـ المعمكماتلنظاـ بالجامعةالخاصاإلدارية
 .افيدفعالمكظفيفإلنجازالمياـاستكشاؼدكرىك,اإلسبلمية

تطك .4 كمحاكلة ألنظمةير الرسكمية المستخدـ كاجيات تمعبو الذم الدكر تحسيف
خبلؿتزكيددائرةمفذلؾك,زالمياـدفعالمكظفيفإلنجافيتحفيزكاإلداريةالمعمكمات

عدادأفالجامعةخبلؿفترةإ,السيماكتكنكلكجياالمعمكماتبالجامعةبنتائجىذهالدراسة
.اإلسبلميةلمجامعةجديدمعمكماتنظاـتطكيرناءكأبعمىإعادةبىذهالدراسةتد

َ:أىميةَالدراسةَ–َسادساًَ
المجتمع, ,ةاإلسبلميةالجامع مف كؿ عمى تعكد التي الفائدة خبلؿ مف الدراسة أىمية تظير

:كالميتميف الباحثيف
 :لمجامعةاإلسبلميةأىميتيا (أ

الدراسةدكر .1 الرسكميةفيتكضيحالعبلقةبيفانىامانتمعبىذه كاجيةالمستخدـ جكدة
المكظفيفك كبالتاليدافعية اإلسبلمية, فيالجامعة المعمكماتاإلدارية نظاـ الستخداـ
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قد بمدل التنبؤ يمكننا بدافعية التحكـ عمى المعمكماتالمكظفيفرتنا نظاـ الستخداـ
 .كاجيةالرسكميةالجكدةاإلداريةمفخبلؿالتحكـفي

المستخدـ .2 كاجيات تصميـ في الجكدة معايير أىـ عف مؤشرات الدراسة ىذه تعطي
 الرسكمية المعمكمات مناسبألنظمة دليؿ بمثابة اعتبارىا يمكف كبالتالي اإلدارية,

 لتصميـالكاجياتالرسكميةفيالجامعةاإلسبلمية.
 الدراسةمف مستمدةك  مكثقة كمقترحات بتكصيات سبلميةاإل ةالجامع عمى القائميف تزكيد .3

 .الكاجيةالرسكميةكتنميةالدافعيةلممكظفيف تطكير في تساعد الميدانية
 مجاؿفي متخصصة تطبيقية دراسة سبلميةاإل عةالجام ةتبمك إلى الدراسة ىذه تضيؼ .4

 العمؿ كىذا ,أثرجكدةالكاجيةالرسكميةلنظـالمعمكماتاإلداريةعمىدافعيةالمكظفيف
 .التطبيقية بالبحكث المكتبةيثرم

 أىميتيالممجتمع: (ب
نظـ .1 الستخداـ المكظفيف دافعية مدل عمى التعرؼ عمى الضكء الدراسة ىذه تسمط

 فيالجامعة لدلالمكظفيفالمعمكماتاإلدارية الدافعية كالعمؿعمىتنمية اإلسبلمية,
أطراؼ مختمؼ خدمة عمى الكاضح األثر سبؽ لما يككف إذ المياـ, أداء أجؿ مف
المجتمعبشكؿمناسبعمىاعتبارأفالجامعةاإلسبلميةتعتبرمركزتعامؿمحكرم

 معالمجتمعككؿ.
 أىميتيالمباحثيفكالميتميف: (ج

في كالبحكث الدراسات مف بالعديد لمقياـ الباحثيف انتباه لفت في الدراسة ىذه تسيـ قد .1
مجاال الدراسة ىذه تككف بحيث الدراسة, بمكضكع تتعمؽ لمتطكيراندافعت ,لآلخريف

 .كالنمكفيتسييراألعماؿ,كتحقيؽاألفػضمية,كالسعياليالريادة,كاالستمرارية
تتناكؿىذاالمكضكعفيمفأكائؿالدراساتالتي-عمىحدالعمـ-تعتبرىذهالدراسة .2

.فلـتكفاألكلىإفمسطيف


َ:الدراساتَالسابقةَ–َسابعاًَ
عمىدافعية,اإلداريةالتعرؼعمىأثرجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتمثؿي

اليدؼاألبرزليذهالدراسة,اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكماتالمكظفيف
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ك اليدؼ ىذا عتـلتحقيؽ ذات سابقة دراسات عمى الحالية,االطبلع الدراسة بمكضكع بلقة
:ساتبحسبالتسمسؿالزمنيكالتالييمكفعرضىذهالدراك

 :الدراساتَالعربية)َأَ(َ
فيَصنعَالقراراتَاإلداريةَتقييمَدورَنظمَالمعموماتَوانَ",َبعن(2005دراسةَ)أبوَسبت,ََ-1
َ."الجامعاتَالفمسطينيةَفيَقطاعَغزةداريةََفيَاإل

فيعمميةصنعالقراراتلدلمتخذماإلداريةتقييـدكرنظـالمعمكمات إلىىدفتَىذهَالدراسةَ
القراراتفيالجامعاتالفمسطينيةبقطاعغزة.كترتكزالدراسةعمىاستكشاؼمدلكجكدفركؽ

االتصاالتكقكاعد-البرمجيات-المعمكماتاإلداريةفيالجامعات)المعداتبيفمككناتنظـ
كما.اءةاألفرادالعامميففيالنظاـ(كف-المػستكلالتنظيميلدائرةنظـالمعمكمات-البيانػات

المعمكما نظـ المعمكماتكاستخداـ عمػىقيػاسدكرجكدة فيعمميةركزتالدراسة تاإلدارية
 ت.راصنعالقرا
التحميمياستخدم الكصفي المنيج الدراسة استبانةـااستخدتـكقد,ت البيانات كضعكللجمع

البحثكفرضياتو مف,خطة الدراسػة الجامعات(195)كتألفتعينة عمى مكزعة قرار متخذ
كتـاعتمادالعينػةالطبقيػةفػياختيارعددأفرادالعينة.,الفمسطينيةبقطاعغزة

:ىناؾفركؽفيمككنػاتنظػـالمعمكمػاتاإلداريةالدراسةليياإتالتيتكصمالنتائجمنَأىمََو
كأن اإلسبلمية, الجامعة تكجدلصالح نظػـو لػدائرة التنظيمػي المستكل بيف جدان قكية عبلقة
كجكدتقنياتحديثةبشكؿإفمعمكماتفيعمميةصنعالقرارات.المعمكماتكجكدةكاستخداـال

يمككناتنظـالمعمكماتفيىذهالجامعاتجعمتمستخدميىذهالنظـيعتمػدكفعمييػاعػاـف
ككبيراناعتمػادان القرارات, جكدةلقدفيصنع بيف قكية طردية ىناؾعبلقة أف أثبتتالدراسة

الكمية(كاستخداـنظـالمعمكماتفيعممية-التكقيتالمناسب-مةءالمبل - المعمكمات)الدقػة
ال,إذيإلىالنظـالخبيرةصنعالقػرارات.كأظيػرتالدراسةأفنظـالمعمكماتالحاليةالترتق

المباشرمعاالتصاؿكتفتقرإلى,معمكماتإحصائيةخارجيةرتكف,كالتعطيحمكاللممػشكبلت
.مراكزإحصاءداخؿالكطفأكخارجو

رفعكفاءةنظـاالستمراركالتعزيزفيتطكيرك:الدراسةبياتالتيأكصمنَأىمَالتوصياتََو
المحكسبة اإلدارية الجامعة,المعمكمات في الحديثة التكنكلكجية لممستحدثات تبعػان كذلػؾ
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التي.اإلسبلمية كاإلدارية المادية العقبات التخمصمف عمػى العمؿ الجامعاتاالخرل كعمى
التابعػةلػنظـ الجامعاتالفمسطينيةبقطاعالمعمكماتاإلداريةفيتكاجوعمػؿالػدكائركاألقػساـ

بأفغزة الدراسة أكصت كما جكدة, زيادة عمى غزة بقطاع الفمسطينية الجامعات تحرص
زيادةدقتياكسرعةالكصكؿإليياكمبلءمتياككفايتيا:المعمكماتالتيتقدميانظميػامفحيث

مديريففيالجامعاتالستخداـىذهالنظـفيلمثتػستمرىػذهالجكدةكحافزقكمالكمية,بحيػ
 .صنعقراراتيـ


فاعميةَاستخدامَنظمَالمعموماتَاإلداريةَفيَ",َبعنوانَ(2010دراسةَ)عاشورَوالشقران,ََ-2
َنظ َوجية َمن َالمؤسسي َاألداء َتحسين َفي َالحكومية َاألردنية َاألكاديميينَالجامعات َالقادة ر

."واإلداريين
َ َالدراسة َىذه  إلىىدفت المعمكمات نظـ فاعمية عف الكشؼ األردنيةاإلدارية الجامعات في

ىدفت,دارييفاإلجيةنظرالقادةاألكاديمييفكالحككميةفيتحسفاألداءالمؤسسيمفك كما
التعرؼعمىالمقترحاتالتطكيريةالتييمكفأفتساىـفيتطكيرنظـالمعمكمات إلىالدراسة
.األردنيةالحككميةجامعاتفيالاإلدارية

 كقد التحميمي, الكصفي المنيج الدراسة استخدمت الدراسة عينة القادةتككنت جميع مف
ك الحككميةداريياإلاألكاديمييف األردنية الجامعات في اليرمكؾ)ف جامعة العمـك جامعة ,

.قائدان(223)البالغعددىـ,جامعةآؿالبيت(كلتكنكلكجيااك
َالنتائج َأىم إتالتيتكصمومن الدراسةلييا المعمكمات: نظـ استخداـ إففاعمية فياإلدارية

 ذاتدرجة تعتبر الحككمية الجامعاتاألردنية المجاالتكافة, في األجيزةأمامرتفعة مجاؿ
كمانتجمفالدراسة.متكسطةجاءبدرجةفاعميةفقد,األدكاتالمستخدمةفيالنظاـالمعداتكك

بدرجةمرتفعةجاءاإلداريةدكرنظـالمعمكماتفيتحسيفاألداءالمؤسسيداخؿالكحداتأف
 .الكفاءةالمؤسسيةالمرتبةاألكلىفاعميةكحيثاحتؿمجاؿال؛فيالمجاالتكافة

َالتوصياتَو َأىم أكصمن تالتي ك:الدراسةبيا كاألجيزة التطبيقية البرمجيات األدكاتتكفير
بيانيةتساىـفيبتقاريرمكجزةكممثمةبأشكاؿكاإلداريةالبلزمةلتزكيدالكحداتناسبةكالم رسـك

معاييرالجكدةالشاممةمفتطبيؽ,أيضانأكصتالدراسةبضركرةالمياـالطمكبةإنجازاألعماؿك
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ك خبلؿ لمكحدات الكتركنية أك كرقية اعبلنات ضع مالمختمفةاإلدارية يتـ بحيث خبلليا, ف
المستخدميف.يةالخدماتالمقدمةلممستفيديفكنكعضاحمدلجكدةكاستي

3-ََ َ)عودة, َ"(2013دراسة َبعنوان َالب, َالموارد َمعمومات َنظم ََوواقع َفعاليةَشرية َفي دورىا

َ."حكوميةَفيَقطاعَغزةالَغيرداريَفيَالمنظماتَالعملَاإل
َ َالدراسة َىذه البش إلىىدفت معمكماتالمكارد نظـ كاقع كالتعرؼعمى فاعميةرية عمى أثرىا

دارةالمكاردالبشريةإذلؾألىميةميةفيقطاعغزة,كحككالغيرالمنظماتدارمفيالعمؿاإل
حاكلتالدراسةالخركجبتكصياتتساىـالعمميةاإلداريةداخؿالجمعيات,كتأثيرىاعمىسيرك

حالعممياتاإلداريةفيالبشريةالمحكسبةبمايخدـنجافيتعزيزتطبيؽنظـمعمكماتالمكارد
.الجمعيات

غيريتمثؿمجتمعالدراسةبالمنظمات,كعمىالمنيجالكصفيالتحميميتـاالعتمادفيالدراسةك
ال البالغعددىا المجاالتكاألنشطةك(887)حككمية متعددة جغمنظمة عمىكافةمكزعة رافيا

رمئةجمعيةمفحيثتتمثؿبأكب,حيثطبقتالدراسةعمىعينةعشكائيةمحافظاتقطاعغزة
مفاالستباناتتـتكزيععددمساكوبعدأفشخص(100)قدبمغحجـالعينةعددالمكظفيف,ك

 .المكاردالبشريةأكمفينكبعنيـليقسـؤكعمىمس
َالنتائجَو َأىم إتالتيتكصممن كجكدعبلقةبيفتطبيؽنظـمعمكماتالمكاردالدراسةلييا :

,كماأظيرتالنتائجتكافرالمتطمباتدارمالبشرمفيالجمعياتبيففاعميةالعمؿاإلالمحكسبةك
يتـتطبيؽعممياتالنظاـالمحكسبة(%81.64)التقنيةلتطبيؽنظـالمعمكماتبنسبة ,كما

بنسبة البشرية المكارد معمكمات نظـ ك(%67.8)إلدارة المكاردتكت, إلدارة مناسبة نظـ فر
فالبشر كية الجمعية اإلي مف دعـ كيتكفر الستخداميا, العميا دارة العامميف النظـليحتاج يذه

خصصفيالجمعيةتحديدجيةمتمبعمىنقصالخبرةالتكنكلكجيةكلمتدريببصفةمستمرةلمتغ
.إلدارةىذهالنظـ

ََو َالتوصيات َأىم أكصمن تالتي كلدراسةابيا تفعيؿ معمكمات: نظـ تطبيؽ المكاردتطكير
 كظائؼ جميع في الجمعيةإالبشرية في البشرية المكارد متكاممةك,دارة برامج عمى االعتماد

انةبجياتيابشكؿدكرمباالستعثتحديفظأمفكسبلمةالمعمكماتكمرخصةلنظـالتشغيؿلحك
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المجاؿةمتخصص ىذا كفي النظاـ, عمى العامميف لتدريب متخصصة جيات عمى االعتماد
.تغمبعمىنقصالخبرةالتكنكلكجيةلمةمستمربصفة


َدراسَ-4 َكريم, َأبو (َ َ"(2013ة َبعنوان َاألداءَ, َتحسين َفي َاإلدارية َالمعمومات َنظم علقة

."المنظماتَغيرَالحكوميةَبقطاعَغزةدراسةَميدانيةَبالتطبيقَعمىَََ-اإلداري
َ َالدراسة َىذه بتحسػػيفاألداءاإلدارماإلداريةالتعرؼعمػػىعبلقػػةنظـالمعمكمػػات إلىىدفت
غي المنظمػػات كفػػي غػػزة, بقطػػاع الحككميػػة التحميمػػي,ػػر الكصػػفي المػػنيج باسػػتخداـ ذلػػؾ

 تكزيع تـ حيث البيانات, لجمػػع كػػأداة ىػذه(172)كاالستبانة فػي المػدراء عمػى اسػتبانة
.المنظمػات

َالنتائجَو َأىم إتالتيتكصممن الدراسةلييا المعمكمػاتإ: ىػيأكثػرمككناتنظػـ فاألجيزة
التػيتعمػؿعمػىتحسػيفاألداءاإلدارم,يميياالمستخدميفالذيفيستخدمكفنظـالمعمكمات,ثـ

فياتاإلداريةاالختصاصيتأثيرانعمػىنظػـالمعمكمػتميياالبرمجياتفيالترتيب,بينماكافاألقؿي
كػيالفني قكف, البيانػات, النتػائجاعػد أشػارت ذلػؾ عمػى عبلكة تقػـك اإلدارة مجػالس أف إلػى

أفبينػتالنتػائج.كة,كمعمنػةلجميػعالعػامميفباإلشراؼ,كتحديػدالسياسػات,كيكجػدرسػالةمكتكبػ
المعمكماتـتكنكلكجيايتيحفرصةكبيرةلمترقية,كماأشارتإلىأفقساإلداريةنظاـالمعمكمات

مس كؤكيتحمؿ البيانات, تخزيف معدات عبللية كجكد اإلداريةأظيرت المعمكمات نظـ بيف قة
نظػػـك عبلقػة حػكؿ إحصػائية داللة ذات فركؽ كجكد أيضان كبينت اإلدارم, األداء تحسيف

لكػؿ تبعػان اإلدارم األداء بتحسػػيف اإلدارية الخدمػػةالمعمكمػات سػنكات متغيػر كمػػف المؤىؿ,
.العممي

ككميةفيقطاعحالغيرالمنظمات إلىالمكجيةكالدراسةبياصتالتيأكمنَأىمَالتوصياتََو
أدائيا لتحسيف غزة كتعيػيف المعمكمػات, لتكنكلكجيػا قسػـ كجكد أىمية عمى التأكيد المكظفيف:

تحػثفيكضعالسياساتالعامةلممنظمةاشراكيـالمختصػيف,ك الدراسػةعمػىأفتعمػؿ,كمػا
السياسػاتاإلداريةالمكجػكدةفػيالمنظمػاتغيػرالحككميةعمىتكجيونظـالمعمكماتاإلدارية

.نحكتحسيفاألداءلرفعالكفاءةكالفعاليةلممنظمة





  13 
 

:الدراساتَاألجنبيةَ)َبَ(
 (Hu & Others, 1999)دراسة-1

"Evaluation of user interface designs for information retrieval 

systems: a computer-based experiment". 

َ َالدراسة َىذه كىدفت أثرستاليتقييـ الرسكميةأنكاعمختمفةمقارنة مفكاجياتالمستخدـ ة
المعتمدك إعمىعمىالقائمةةكاجياتالمستخدـ كمكانية الحاسكبمفالتكاصؿبيفالمستخدـ
.المعمكماتالمطمكبةؿالحصكؿعمىأج

العينةالتيأف,حيثنتائجالدراسة إلىككسيمةلمكصكؿالمنيجالتجريبيتالدراسةعمىاعتمد
 ااستيدتـ مف تككنت 715)فيا األطالبو( لتخصصإدارة الجدد الطمبة بجامعةمف عماؿ

ككنج ىكنج في رئيسية عمى تقكـ التجربة أف العمـ مع طالبلستةإ, كؿ مفخضاع أنكاع
.سمكبالقائمةأاثنتافتعتمدعمىمنيارسكميةكأربعة؛الكاجياتبشكؿعشكائي

َالنتائجَو َأىم إتالتيتكصممن الدراسةلييا أثركاضحعمىإ: لو المستخدـ نمطالكاجية ف
إ كمكانية المستخدـ بيف أجالتكاصؿ المعمكماتالحاسكبمف عمى الحصكؿ حيثأشارتؿ ,

 مأف إلىالنتائج التكاصؿ ىذا في أعمى كفاءة ليا الرسكمي النكع مف معالكاجيات قارنة
 عمى المعتمدة القائمةأالكاجيات سمكب أف كما عف إلىتتكصمالدراسة. الطمبة رضى أف

سمكبالقائمة.أياتالمعتمدةعمىالكاجياتمفالنكعالرسكميىكاألعمىمقارنةمعالكاج
َالتوصياتَو َأىم أكصمن تالتي الدراسةبيا األنظمة: مصممك يقكـ أف بقكة المفضؿ مف

عمىا الكاجياتالمعتمدة كأسمكببديؿعف رسكمية كاجياتمستخدـ إفكافبتطكير لقائمة
كبمفأجؿالحصكؿالحاساؿآلليةالتكاصؿبيفالمستخدـكىكدعـفعاليدؼمفالتصميـ

مكانيةإتكفرجياتالمستخدـالرسكميةالتينصحباستخداـأكثرلكايي,كماأنوعمىالمعمكمات
لمحتكاىا المستخدـ كخصخصة , يعطي قد بدكره الذم أفضؿ بيفكفاءة التكاصؿ ايجاد في

.فيتصميمياالتيالتسمحبذلؾذلؾبالمقارنةمعالكاجياتالرسكميةك,الحاسكبالمستخدـك

 (Roy & others, 2001) دراسةَ-2

"The impact of interface usability on trust in Web retailers". 
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معرفةأثرأبعادسيكلةاستخداـالكاجيةعمىمدلثقةالمستخدـبمكاقعإلىىدفتَىذهَالدراسةَ
في التنقؿ سيكلة مف: بكؿ لمكاجية االستخداـ سيكلة أبعاد تتمثؿ حيث اإللكتركنية, التجارة

إلدراؾ,كالدعـالمقدـلممستخدـ.الكاجية,كالتناسؽ,كسيكلةالتعمـ,كا
(شخص66حيثتـالسماحلعينةمككنةمف),ىذهالدراسةعمىالمنيجالتجريبيقامتكقد

التخاطبالتي كاجية التيتختمؼفيجكدة اإللكتركنية التجارة مكاقع مف معيف عدد بتجربة
تمتمكيا.

إلىكجكدعبلقةطرديةقكيةبيف:أشارتالنتائجالدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو
سيكلةالتنقؿفيالكاجية,كالتناسؽ,كسيكلةالتعمـ,كاإلدراؾ,جكدةكاجيةالتخاطبالمتمثمةبػ)

(كالثقةالتييمنحياالمستخدـلممكقعاإللكتركني.كالدعـالمقدـلممستخدـ
لعمؿعمىتصميـكاجياتتخاطبتتمتعضركرةا:الدراسةبياتالتيأكصمنَأىمَالتوصياتَو

سيكلةالتنقؿفيالكاجية,كالتناسؽ,كسيكلةالتعمـ,كاإلدراؾ,كالدعـالمقدـبالجكدةمفحيث
.لممستخدـ

 (Sctott & Others, 2002 )دراسة-3

"Impact of Graphical User Interface Screen Features on Computer 

Task Accuracy and Speed in a Cohort of Patients With Age-related 

Macular Degeneration". 

سرعةكدقةالتحقؽمفأثرخصائصكاجيةالمستخدـالرسكميةعمى إلىىدفتَىذهَالدراسةَ
الحاسكب تشخيصنتائج أجؿ حاسكبيمف بنظاـ الخاصة الكاجية ىذه استخداـ كذلؾعند ,

فقداف إلىىكمرضيؤدمك,البقعيالمرتبطبالسفالمرضىالذيفيعانكفمفمرضالتنكس
البصر.

عشرمريضان مفثمانية المستيدفة بالمرتككنتالعينة باسككـ مفعيادة الحصكؿعمييـ تـ
.التجريبيلمكصكؿلنتائجالدراسةـالمنيجااستخدتـلمعيكف,حيث

َالنتائجَو َأىم إتالتيتكصممن الدراسةلييا إ: ىناؾعبلقة بعضخصائصف بيف كاضحة
بحيثتساىـ؛دقةنتائجالحاسكبخيصكسرعةككاجيةالمستخدـالرسكميةالمستخدمةفيالتش

مريضتـتشخيصونتائجمستخمصةأدؽلكؿلمحاسكبكىذهالخصائصفيسرعةعمؿأعمى
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تأثير.إالأنوىناؾبعضخصائصلكاجيةالمستخدـالرسكميمفخبلؿالحاسكب ةليسليا
.كاضحعمىسرعةكدقةعمؿالحاسكبالتشخيصي

َالتوصياتَو َأىم أكصمن تالتي الدراسةبيا المستخدـإ: كاجية عمى تعديبلتجديدة دخاؿ
محبأداءأفضؿمفقديسلحاسكبالمستخدـفيتشخيصالمرضىالرسكميةالخاصةبنظاـا

الدقةلنظاـالحاسكبالمستخدـفيتشخيصالمرض.ناحيةالسرعةك

 (Calisir & Calisir, 2004) دراسةَ-4

"The relation of interface usability characteristics, perceived 

usefulness, and perceived ease of use to end-user satisfaction with 

enterprise resource planning (ERP) systems". 

َ َالدراسة َىذه كؿمفالتحقؽمف إلىىدفت ال:عبلقة كاجية استخداـ كالفائدةسيكلة مستخدـ
.المستخدـالنيائيمعرضىائصقابميةاستخداـالكاجيةخصالمرجكةمنياك

(51)حيثتـاستيداؼعينةمككنةمف,الكصفيالتحميميقامتىذهالدراسةعمىالمنيجكقد
بعدالصحةكاالتصاالت,تعمؿفيمجاالتمختمفةكالنقؿكالصناعةك(شركة24مستخدـمف)

تكزيعأف مجاالت؛تـ يتككفمفثبلثة يتعمؽبالمعمكماتالديمكغرافيةاستبياف المجاؿاألكؿ
 -ERP) المستخدـعفنظاـتخطيطالمكاردبمؤسستوالمجاؿالثانييتعمؽبرضىكبالمستخدـ,

Enterprise Resource Planning system),فيتعم الثالث المجاؿ أما سيكلةؽ بقياس
ك الكاجية استخداـ باإلضافة منيا المرجكة  إلىالفائدة ست استخداـقياس لقابمية خصائص

ك كقدرات:ىيالكاجية كالتكاالنظاـ كالمركنة كفقية المستخدـ التعمـدليؿ بالحدكقابمية التحميؿ
تخطيطالمكاردـعمىنظاحيثقاـكؿمستخدـباإلجابةعمىاالستبيافبناءنب,األدنىلمذاكرة

.المكجكدبمؤسستو
َالنتائجَو َأىم تكصممن إتالتي الدراسةلييا النتائج أشارت يتكقعياإ: التي الفائدة أف لى
مميفمؤثريفبشكؿقابميةالتعمـالتيتكفرىاالكاجيةتعتبرافعالمستخدـمفاستخداـالكاجيةكا

فيمدلرضى المؤسسةكاضح نظاـ عف )؛المستخدـ ليما التغير%48بحيثيرجع مف )
,معالعمـبأفالفائدةالتييتكقعياالمستخدـمفعفنظاـالمؤسسةالكميفيمستكلالرضى

قامتالدراسةبدراسةالمتغيراتالثبلثةالمؤثرةعمىأيضان.استخداـالكاجيةتعتبراألكثرتأثيران
عفأفضؿعامؿفيالتنبؤبمستكلالرضىرلككنياتعتب,الفائدةالمرجكةمفكاجيةالمستخدـ

دليؿالمستخدـكلبلستخداـقابميةالنظاـسيكلةاالستخداـك:ىذهالمتغيراتىينظاـالمؤسسةك
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يأتيبعدك,حيثكجدأفعامؿسيكلةاستخداـالكاجيةيعتبراألكثرتأثيراعمىالفائدةالمرجكة
.دليؿالمستخدـأخيرانكخداـتلبلسذلؾقابميةالنظاـ

انيأفضؿقامتالدراسةبدراسةالمتغيراتالتيتؤثرعمىقابميةالتعمـلككنياتعتبرأىـثأيضان
جدأفدليؿالمستخدـىكالمتغيرالكحيدالذملوالمستخدـحيثكعامؿفيالتأثيرعمىرضى
.%(مفالتغير9عمـبحيثيرجعلو)تأثيركاضحعمىقابميةالت

تكقعاتياـبالتحديدالدقيؽالحتياجاتكالق:ضركرةالدراسةبياتالتيأكصالتوصياتَمنَأىمَو
بحيثيتـتكظيؼاألدكاتالكظيفيةالبلزمةلتحقيؽ؛المستخدميفلنظاـتخطيطمكاردالمؤسسة

.مكيفالمستخدـمفاستخداـالنظاـبالتاليتك,ذلؾ


 (Kumar & Others, 2004) دراسةَ-5

"User interface features influencing overall ease of use and 

personalization". 

كاجيةمفأثرخصائصكاجيةالمستخدـعمىسيكلةاستخداـالتحقؽ إلىىدفتَىذهَالدراسةَ
الكتركنية تجارة بمكقع الخاصة ككمعيفالمستخدـ شخصنة لممكقععمى المستخدـ اجية

.االلكتركني
مفأجؿتحقيؽىدفيا,حيثالمنيجالتجريبيكاستخدمتىذهالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

تـإذ,ماؿفيجامعةفيىكنجككنجدارةأع(طالبماجستيرإ123مف)استيدفتعينةمككنة
مف كؿ لزيارة الطمبة :تكجيو االلكتركني االلكتركنيك(Amazon)المكقع المكقع

(Cduniverse)عشكائي مختص,بترتيب المكقعيف ىذيف أف العمـ التجارةمع مجاؿ في اف
االلكتركنية. تتعمؽبشراءأقراصمدمجة) اتباعاجراءاتمعينة (CD كقدطمبمفالطمبة

)ك عف العينة أعضاء انطباعات المعمكماتعف لجمع عمييـ استبياف تكزيع تـ ثـ (16مف
ذككرةسابقان.خاصيةتتعمؽبتصميـالمكاقعالم

دةأشكاؿكمدلإفانطباعاتالطبلبالمتمثمةبع:الدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو
لخصائصالمختمفةلكاجيةتتبايفعندتعامميـمعا,القدرةعمىاالستخداـسيكلةاالستخداـك

حيثالمستخدـ ككؿأف, لمكاجية االستخداـ الخصائصتؤثرعمىسيكلة ىذه العمـ مع أف,
 المقصكد لمطبلب إلىيعكدالتبايف المختمفة الديمكغرافية المتغيرات مف العمر:مثؿ,العديد

التبايففيانطباعاتالطبلبسيؤثركأفمستكلالخبرةفياستخداـالحاسكب,كالجنسك ىذا
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خدميفتتزفمعخصائصالمستياكاجياتالمستخدـلكيتتناسبكعمىالكيفيةالتيستصمـب
المستخدـفيتقديـسيكلةاالستخداـلممستخدميفكاجيةبالتاليتساىـك,المختمفيفديمكغرافيان

عمىاختبلفيـالديمكغرافيمفخبلؿمايسمىبشخصنةكاجيةالمستخدـ.
َالتوصياتَو َأىم أكصمن تالتي عند:الدراسةبيا المستخدـ كاجيات مصممي قياـ ضركرة

االختبلفاتالديمكغرافيةبيفالمستخدميفلؤلنظمةالمحكسبةبشكؿ تصميميـلمكاجياتبمراعاة
المستخدميف أنكاع لجميع االستخداـ في التكازف ك,يحقؽ يعكد االستخداـبالتالي في بالسيكلة

.عمييـ

 (Shiri & Revie, 2005) دراسةَ-6

"Usability and user perceptions of a thesaurus-enhanced search 

interface". 

التحقؽمفاالنطباعاتالتيتتكلدلدلالمستخدميفعنداستخداـكاجيةإلىىدفتَىذهَالدراسةَ
لمبحثعفالمكاضيعكالمعمكماتفينظاـمعمكماتمعيفعبرالكيب.

(مكظؼ30حيثتـاستيداؼعينةمككنةمف),ىذهالدراسةعمىالمنيجالتجريبيقامتكقد
كمعمكمات مكاضيع عف بالبحث يقكمكا بأف ليـ السماح كتـ عميا, دراسات كطالب أكاديمي

مختمفةعبركاجيةمخصصةلذلؾفينظاـمعمكماتمعيف.
َالنتائجَو َأىم إتالتيتكصممن أشارتالنتائجالدراسةلييا بيف: عبلقةطردية يكجد إلىأنو
الكاجيةككؿكسيكلةاستخداـآليةالبحثالمتكاجدةفينفسسي كلةاالستخداـالتيتتمتعبيا

الكاجيةلمبحثعفالمكضكعاتكالمعمكمات,حيثأفالمستخدميفالذيفأفادكاأفالكاجيةككؿ
ـ.سيمةاالستخداـ,أفادكاأيضانأفآليةالبحثالمتكاجدةفينفسالكاجيةتعتبرسيمةاالستخدا

أنيـ أيضان أفادكا فقد أفالكاجيةككؿتعتبرسيمةاالستخداـ, أفالمستخدميفالذيفقالكا كما
يستغرقكفكقتأقؿلمبحثعفالمعمكماتكالمكضكعاتمفخبلؿآليةالبحثالمتكفرةفينفس

لكقتالكاجية,أمأنوتكجدعبلقةطرديةبيفسيكلةاالستخداـالتيتتمتعبياالكاجيةككؿكا
المستغرؽلمبحثعفالمعمكماتكالمكضكعات,

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Revie%2C+C


  18 
 

ضركرةالعمؿعمىتصميـكاجياتتخاطبسيمة:الدراسةبياتالتيأكصمنَأىمَالتوصياتَو
نفس الكظائؼالتيتكفرىا عمىأداء المستخدـ إيجابيعمىقدرة ينعكسبأثر بما االستخداـ,

الكاجية.

 (Michalski & Others, 2006) دراسةَ-7

"The effects of graphical interface design characteristics on human –

computer interaction task efficiency". 

َ َالدراسة َىذه  إلىىدفت مفالتحقؽ كؿ أثر بشاشة:مف الخاصة المستخدـ كاجية تصميـ
كالحاسكب  , لػ اليندسي بيا(36)الشكؿ يقكـ التي العممية كفاءة عمى رسكمي عنصر
المستخدـ.

(متطكعمف490)تـاستيداؼعينةمككنةمفحيث,ىذهالدراسةعمىالمنيجالتجريبيقامت
 Wroclaw University ofبىلنذا )فيطمبةبرنامجالماجستيرفيجامعةرككمكلمتكنكلكجيا

Technology), يمارسمياـحاسكبيةتتعمؽبعرضالحاسكبلرمزأفأتيحلكؿطالب حيثب
معيف شكؿ األشكاؿك,أك مف عرضمجمكعة يتـ ثـ الشكؿك,مف الطالبالبحثعف عمى

.(عنصررسكمي36المطمكبمفبيف)
َالنتائجَو َأىم تكصممن إتالتي الدراسةلييا الترتيبك: لطريقة تأثير الىناؾ يندسيةالتجميع
كفاءةالعمميةالتييقكـبياالمستخدـمفحيثسرعةالتعرؼعمى(عنصررسكميعمى36)لػ

إؿالمطمكبالبحثعنوالشك باإلضافة األشكاؿك, التييقعبيالىأفحجـ المجمكعة مكقع
الشكؿالمرادالبحثعنويكجدليماتأثيرعمىكفاءةالعمميةالتييقكـبياالمستخدـمفحيث

كبالبحثعنو.سرعةالتعرؼعمىالشكؿالمطم
َالتوصياتَو َأىم أكصمن تالتي مطكرم:الدراسةبيا قياـ بعيفضركرة باألخذ البرمجيات

,كمجمكعةالعكامؿالتيتكصمتلياالدراسةاالعتبار التيلياأثرعمىكفاءةالعمميةالتييقـك
فيتمؾالعكامؿيجبأفتراعىحيثب,الرسكميةبياالمستخدـعندتعاممومعكاجيةالمستخدـ

التي(Prototyping)بالذاتفيمرحمةالنمذجةاألكليةلمكاجياتالرسكمية,كدكرةحياةالتطبيؽ
الرسكمية الكاجية تصميـ مبدأ عمى كتقكـ حكليا, رأيو ألخذ المستخدـ عمى عرضيا ثـ ؛مف

فيممستخدـكفرةلغيرمتعادةتصميـالكاجيةالرسكميةفيحاؿالحاجةلتمبيةرغباتبحيثيتـإ
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أكيتـاعتبارالكاجيةالرسكميةنسخةنيائيةفيحاؿحازتاعجاب,التصميـالحاليلمكاجية
المستخدـبشكؿكامؿ.

 (Rhee & others, 2006) دراسةَ-8

"Web interface consistency in E-learning". 

َ َالدراسة التعرؼعمىأثراتساؽمحتكلكاجيةالتخاطبعمىاألداءالتعميميإلىىدفتَىذه
عبر التعميـ أنظمة باستخداـ يتعممكف كالذيف الميارة كذكم المبتدئيف الطبلب مف لمجمكعة

.الكيب
كقد التجريبيقامت المنيج عمى الدراسة المبتدئيف,ىذه الطمبة مف لعينة السماح تـ حيث

الت في كأخرلغيركأصحابالميارة تخاطبمتسقة كاجية خبلؿ مف التعمـ يمارسكا بأف عمـ
متسقة.

إلىأفالطمبةأصحابالميارةفي:أشارتالنتائجالدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو
التعمـعبرالكيب,ارتكبكامعدؿأخطاءأكثرمفالطمبةالمبدئيفكذلؾعندالتعامؿمعكاجية

كفينفسالكقتفإفالطبلبأصحابالميارةعبركاعفحالةرضىأقؿتخاطبغيرمتسقة,
حالة عف عبركا أصحابالميارة الطمبة فإف اآلخر, كفياالتجاه المبتدئيف, الطمبة عبر مما
الذميرتكبو األخطاء معدؿ قؿ كأيضان تخاطبمتسقة كاجية مع التعامؿ عند رضىمرتفعة

ىذهالكاجيةالمتسقة.عندالتعامؿمعالطمبةالمبتدئكف
َالتوصياتَو َأىم تالتيأكصمن الدراسةبيا قياـمصممككاجياتالتخاطببمراعاة: ضركرة

أداء عمى جيد أثر مف لذلؾ لما التصميـ, عند التخاطب كاجية لمحتكل عالية اتساؽ حالة
المستخدميف.

َ(Hassan & Ahmed, 2007)دراسةََ-9
"Effects of interface style on user perceptions and behavioral 

intention to use computer systems". 

فمفكاجياتالمستخدـالخاصةباألنظمةالحاسكبيةيفحصتأثيرنكع إلىىدفتَىذهَالدراسةَ
التيتعكدجميعياك,مفثـالدافعيةالستخداـالنظاـكسيكلةاالستخداـكالفائدة:كؿمفعمى

المستخدـ عمى إذ المستخ, كاجيات أتتمثؿ بكاجية الدراسة في المستخدمة القكائـدـ سمكب
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(Menu Based)ماالتيتتيحلممستخدـاختيارأمرمعيفمفالقكائـالمتكفرةإلنجازميمة؛ك
 ككاجية الحاسكب, األكامرعمى بإدخاؿك؛(Command line)سطر لممستخدـ تسمح التي

اظيارنتائجالعممياتالمطمكبة.الحاسكبباالستجابةك,فيقكـالتييحفظيااألكامر
,حيثتـاستيداؼالنتائج إلىدراسةمفأجؿالتكصؿتـاستخداـالمنيجالتجريبيفيىذهال

سكفطالبانخمتـتقديـدكرةتدريبيةلخمسةكقد,كطبلبجامعييف(105)عينةمككنةمف
المتبقيفلمتعمـلمطمبةالخمسيفسمكبالقكائـ,أيضانتـتقديـدكرةتدريبيةألتعمـاستخداـكاجية

عمىاستخداـكاجيةسطراألكامر.
دـلوتأثيرمباشرسمكبأكنمطكاجيةالمستخأفإ:الدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو

لمستخدـالنظاـعمىالفائدةك تأثيرمباشرالتيك,سيكلةاالستخداـالمرجكة سيككفليا بدكرىا
أفالطبلبالذيفاستخدمكاكاجيةحيثأظيرتالنتائج؛افعيةالمستخدـالستخداـالنظاـعمىد

لذيفاستخدمكاكاجيةدافعيةأكثرمفالطبلباـكاسيكلةاستخدسمكبالقائمةقداكتسبكافائدةكأ
.سطراألكامر

َالتوصياتَو َأىم :ضركرةالتعرؼعمىقدراتمستخدمياألنظمةالدراسةبياتالتيأكصمن
المؤسسات ا,في المستخدـ بكاجية المعمكمات نظاـ تجييز أجؿ مبلمف لقدراتءألكثر مةن
.المستخدميف

 (Cho & Others, 2009) دراسةَ-10

"The role of perceived user-interface design in continued usage 

intention of self-paced e-learning tools". 

َ َالدراسة َىذه  إلىىدفت استمراريةالتحقؽ عمى المستخدـ الخاصبكاجية التصميـ أثر مف
الم االلكتركنياستخداـ ألدكاتالتعميـ الخاصستخدـ أفأثرالتصميـ حيثاعتبرتالدراسة ,

الدعـالمستخدـكيةالتيتقدمياكاجيةمكانياتالكظيفاإل:بكاجيةالمستخدـيتمثؿبمؤثريفىما
الذميقدموالنظاـلمكاجية.

ب المنيجالكصفيالتحميقامتالدراسة استخداـ (100استيداؼعينةمككنةمف)مي,حيثتـ
طالبجامعيمفسبعةجامعاتبمدينةىكنجككنج,حيثتـتكزيعاستبيافعمىالطمبةيتعمؽ

معاتيـ.بتقييـكاجيةالمستخدـلنظاـالتعميـااللكتركنيبجا
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عمىمؤثرانيعتبرالتصميـالخاصبالكاجيةعامبلن:الدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو
الم استخداـ االلكتركنياستمرارية التعميـ ألدكات المؤثريفستخدـ أف الدراسة أظيرت حيث ,

ك المستخدـ كاجية بتصميـ الكظيفاإل:ىماالخاصيف مكانيات كاجية تقدميا التي المستخدـية
لمكاجيةك النظاـ يقدمو الذم الفائدة,الدعـ عمى كيؤثراف كرضىالمرجكة سيكلةالمستخدـ

بالتالييككفالتأثيرعمىاستمراريةاستخداـالمستخدـألدكاتالتعميـااللكتركني.,كاالستخداـ
َالتوصياتَو َأىم أكصمن تالتي مطكرم:الدراسةبيا قياـ االضركرة التعميـ لكتركنيأنظمة

ال االعتبار بعيف تكصمتباألخذ التي إإلييانتائج أجؿ مف لمستخدميالدراسة الدافعية عطاء
أنظمةالتعميـااللكتركنيلبلستمرارباستخداميا.

 (Rigas & Alharbi, 2011) دراسةَ-11

"An investigation on the role of multimodal metaphors in E-feedback 

interfaces". 

 المقارنةبيفنكعيفمفكاجياتالتغذيةالراجعةااللكتركنيةمفحيثإلىىدفتَىذهَالدراسةَ
.الكفاءةكالفاعميةكرضىالمستخدميفعنيا

الدراسةعمىالمنيجالتجريبيقامتكقد (مستخدـبأفيستخدمكا20حيثتـالسماحلػ),ىذه
بالتغذية المستخدـ تزكيد في االعتيادية النصكصكالرسكمات تستخدـ التي األكلى الكاجية

الكاجيةالثانية20الراجعةإلجابتوعفتمريفمعيف,كالسماحلػ) (مستخدـآخربأفيستخدمكا
كالرسكما النصكص مف مزيج استخداـ عمى تعتمد صكرالتي إلى باإلضافة االعتيادية ت

تجسيديةيرافقياتسجيبلتصكتية؛كذلؾمفأجؿتزكيدالمستخدـبالتغذيةالراجعةإلجابتوعف
نفسالتمريف.

إلىالكاجيةالثانيةالتيتعتمدعمى:أشارتالنتائجالدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو
اال كالرسكمات النصكص مف مزيج يرافقيااستخداـ تجسيدية صكر إلى باإلضافة عتيادية

تسجيبلتصكتية,تعتبراألفضؿمفحيثالكفاءةكالفاعميةكرضاالمستخدميفعنيا.
العمؿعمىتكظيؼالكاجياتالتيتستخدـمزيج:الدراسةبياتالتيأكصمنَأىمَالتوصياتَو

ير تجسيدية صكر إلى باإلضافة االعتيادية النصكصكالرسكمات تسجيبلتصكتية,مف افقيا
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أكثر رضى إلى باإلضافة أفضؿ كفاعمية كفاءة مف لذلؾ لما المختمفة؛ التطبيقات في كذلؾ
 لممستخدميفعنيا.

 (Browne & Anand, 2012)دراسة-12

"An empirical evaluation of user interfaces for a mobile video 

game". 

َالدراسة َىذه كىدفت  كاالمتاع الفعالية مدل التعرؼعمى مفالي أنكاع ثبلثة تكفرىا التي
 النار اطبلؽ فيلعبة المستخدمة عمىأجيزة(shooter video game)كاجياتالمستخدـ

.(iPod)آيبكد
,حيثتـاستيداؼعينةمككنةالنتائج إلىجؿالكصكؿأدمتالدراسةالمنيجالتجريبيمفاستخ
36)مف اطبلؽالنارباستخداقدك.شخص( السماحلكؿشخصبمعبلعبة الكاجياتتـ  ـ

آيبكد لجياز مجسالثبلثة تستخدـ مستخدـ بكاجية تتمثؿ الكاجياتىذه أنكاع أف العمـ مع ,
يسمح,) Accelerometer Sensor)  التسارعمجسكتركنيمثبتفيجيازآيبكديسمىال

,أماةمعينةحتىيتمكفمفلعبالمعبةيازاآليبكدبطريقىزجبإمالةك(   Player) لممستخدـ
بحيث(touch  gesture)فيتمثؿبكاجيةتعمؿبالممس,النكعالثانيمفالكاجياتالمستخدمة

لممستخد بالنقركتسمح ـ مف المعبأالمسحعمىالشاشة الكاجياتجؿ النكعاألخيرمف أما ,
لكحةالمعبةمفخبلؿأيقكناتمختمفةكببأفيمعبالمستخدمةفييالكاجيةالتيتسمحلبلع

(.Touch screen simulated buttons)تعمؿبالممسيقكناتمتجيةأ
َالنتائجَو َأىم تكصممن الدراسةليياإتالتي إ: مجس تستخدـ التي الكاجية              الكتركنيف

 (Accelerometer Sensor (التيكافك,فيالمعبتعتبراألكثرتفضيبلنلدلالمستخدميف
,تحتكمعمىأيقكناتاجيةالتييأتيبعدىافيالترتيبالك,كألفضؿأداءالمستخدميففيياىكا

.السحبعمىالشاشةيرانالكاجيةالتيتعمؿبالممسكالنقركأخك
َالتوصياتَو َأىم تالتيأكصمن :الدراسةبيا قياـ الطريقةاألممطكرضركرة لعابباستخداـ

ذلؾقبؿالبدءبنشرك,لتكضيحأمالكاجياتتعتبراألفضؿفيالمعبالمستخدمةفيالدراسة
المعبةلمعب.
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 (Oppenheim, 2013) دراسةَ-13

"Speech and touch enhanced interface for visually impaired users". 

معرفةأثرتزكيدكاجيةالتخاطببتقنيةالممسالتييصاحبياالصكت,إلىىدفتَىذهَالدراسةَ
عمىاألشخاصضعاؼالبصر.

عمىالمنيجالتجريبيقامتكقد الدراسة مفاألشخاصضعاؼ,ىذه السماحلعينة حيثتـ
لكاجيةالتخاطب,حيثيتـالسماحليـبممسالكاجيةمف التقنيةالجديدة البصربأفيمارسكا
أجؿأداءمياـمعينة,كمفثـيتـاصدارصكتيتـاعبلميـمفخبللوبطبيعةالعمميةالتي

خدـ.ستنفذكذلؾقبؿالتنفيذالفعميالمشركطبمكافقةالمست
َالنتائجَو َأىم تكصممن إتالتي الدراسةلييا النتائج أشارت التخاطب: كاجية تزكيد أف إلى

الخاصةباألجيزةالمحكسبةبالتقنيةالمذككرةسابقان,يعمؿعمىتمكيفاألشخاصضعاؼالبصر
مفأفيتعاممكابمركنةأكثرمعالكاجياتالحاسكبية.

َالتوصياتَو َأىم تالتيأكصمن العمؿعمىاستخداـالتقنيةالسابقةفي:دراسةالبيا ضركرة
االستخداـ عمى القدرة ضعيؼالبصر المستخدـ إلعطاء الحاجة حاؿ في الحاسكبية األجيزة

الفعاؿلكاجيةالتخاطب.

 (Burkolter & Others, 2014) دراسةَ-14

"Customization of user interfaces to reduce errors and enhance user 

acceptance". 

َ َالتجريبية َالدراسة َىذه لكاجية إلىىدفت األنظمة مستخدمي خصخصة أثر مف التحقؽ
األخطاء تقميؿ عمى لمنظاـك,المستخدـ المستخدـ قبكؿ ال؛دعـ يتـ لمستخدميحيث سماح

بضبطك يقكمكا بأف الحاسكبية الماألنظمة ليـتخصيصكاجية مناسبان يركه حسبما ستخدـ
.كتبعانلتفضيبلتيـ

طالب(72(تـاستيداؼعينةمككنةمفبعدأف,ىذهالدراسةعمىالمنيجالتجريبيقامتكقد
حكؿثبلثةكعشركفعامانعمكـح اسكبتتراكحأعمارىـ السماحلكلقد, بأفتـ منيـ مجمكعة

,فيحيفتخدـلنظاـمعيفحسبتفضيبلتيـكمفثـالعمؿعميويقكمكابتخصيصكاجيةالمس
لـيتـالسماحبذلؾلممجمكعةاألخرلمنيـ.



  24 
 

قبكؿلىكجكدمعدالتخطأأقؿكإ:أشارتالنتائجالدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو
المحكسبأكث النظاـ عمى لمعمؿ كاجيةر بتخصيص ليـ السماح تـ الذيف الطمبة لصالح

المستخدـلمنظاـالمحكسبحسبتفضيبلتيـ.
ََو َالتوصياتمن المؤسساتلؤلفرادالمتعامميفمعسماحضركرة:الدراسةبياتالتيأكصأىم

 كاجية بتخصيص بالقياـ المحكسبة كحسباألنظمة مناسبان يركنو ما حسب المستخدـ
يتقبمكهبمعدالتاـكلمافيذلؾمفمصدردافعيةلممستخدميفحتىيستخدمكاالنظ,ـتفضيبلتي
قميمة أفالدراسةأكصتب.خطأ عمىأمعيكبقدتظيربسببالسماحكما السيطرة ضركرة

,كأفيتـالسيطرةعمىأخطاءالتخصيصمفخبلؿممستخدميفبخصخصةكاجيةالمستخدـل
.ظائؼالتصحيحالمدعكمةفيالنظاـبعضك

 (therso&  Creel 2014 ,) دراسةَ-15

"Interface Design: The Impact of Images and Catalog Organization 

on the Information Retrieval of Children Ages Five to Eight While 

Subject Browsing". 

مفالفيارسالخاصةبكاجيةالتخاطبتصميماتأثرثبلثةالتحقؽمف إلىىدفتَىذهَالدراسةَ
.تعامؿمعيادراؾكالنجاحفيالاألطفاؿلئللمكتبةعامة,عمىقدرة

طفبلن(51(تـاستيداؼعينةمككنةمفبعدأف,ىذهالدراسةعمىالمنيجالتجريبيقامتكقد
 مفمكتبة سنكاتخمسإلىثمانيمفسفتتراكحأعمارىـ السماحكلقد, بأفيقكمكاليـتـ

.باستخداـاألنكاعالثبلثةمفتصميماتالفيارس
َالنتائجَو َأىم تكصممن إتالتي الدراسةلييا النتائج أشارت الرسكمات: استخداـ أف إلى

كالنصكصيعتبرعنصرمفيدفيالتعامؿمعالفيارسكالبحثفييا.
َالتوصياتَو َأىم تالتيأكصمن الدراسةبيا الصكرالتمثيميةفيالفيارس: استخداـ ؛ضركرة

لممصمميفمفأف البد أنو كما البحثفيالفيرس, أثناء يعتمدكفعمييا كذلؾألفاألطفاؿ
عمى العمؿ إلى باإلضافة الفيارس, تصميـ عممية في يشارككا بأف لؤلطفاؿ الفرصة يتيحكا

بالتزامفمعحركةمؤشرالماكساستخداـاأليقكناتالسمعيةكالعمؿعمىإظياررسائؿلفظية
ؽمعينة,كأخيراناستخداـأدكاتالتكبيرلمصفحات.عمىمناط
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 (Nazrul Islam & Tetard, 2014) دراسةَ-16

"Exploring the impact of interface signs’ interpretation accuracy, 

design, and evaluation on web usability: A semiotics perspective". 

َ َالدراسة َىذه معرفةإلىىدفت المستخدـأثر ئللفيـ تحتكييا التي كالعبلمات كاجيةشارات
تيدؼإلىالتعرؼعمىأثرةعمىقدرةالمستخدـالستخداـكاجيةالكيب,كماأفالدراسالكيب,

تصميمياكتقييميا,عمىتحسيفقدرةالمستخدـعمىاتساؽالعبلماتكاألدلةلكاجيةالكيبأثناء
استخداـالكاجية.

(مستخدـ17مككنةمف)حيثتـالسماحلعينة,ىذهالدراسةعمىالمنيجالتجريبيقامتكقد
بأفيخضعكالثبلثةاختباراتتتعمؽبأىداؼالدراسة.

الفيـالدقيؽلدالتكمعانيإلىأف:أشارتالنتائجالدراسةليياإتالتيتكصممنَأىمَالنتائجَو
الكيب, كاجية تحتكييا التي كالعبلمات الستخداـاإلشارات المستخدـ قدرة عمى طرديان يؤثر

 العمؿ أف كما الكيبأثناءعمىالكاجية. لكاجية كتقييميااتساؽالعبلماتكاألدلة ,تصميميا
يعمؿعمىتحسيفقدرةالمستخدـالستخداـالكاجية.

كاألدلةالعمؿالدائـعمىاتساؽالعبلماتضركرة:الدراسةبياتالتيأكصمنَأىمَالتوصياتَو
اإلشارات لدالتكمعاني المستخدـ فيـ عمىضماف دائـ يجبالحرصبشكؿ كما لمكاجية,

.كالعبلماتالتيتحتكيياالكاجية

َ:التعميقَعمىَالدراساتَالسابقة
:فتمخيصالمبلحظاتالتاليةعمييايمك,بعدمراجعةالدراساتالسابقة

 تناكلتالحديثعف تحسيف:عبلقةنظـالمعمكماتبكؿمفالدراساتالعربيةجميعيا
 فعاليةالعمؿاإلدارم.ك,المساعدةعمىاتخاذالقراراتك,األداءالمؤسسي

  كاجيةدراسةسابقةعربيةتربطبشكؿمباشربيفةأيإيجاديكفبالمستطاعلـ جكدة
ك الرسكمية الالمستخدـ المكظفيف دافعية المعمكمات نظاـ كاإلداريةستخداـ ال, ىذا

الس العربية الدراسات عمى فقط الذكريقتصر اليابقة يتعداىا بؿ الدراسات, مجمؿ
فدؿإكالذم,عمىالدراساتالعربيةطبلعاالأثناءلمسوتـ,كىذاماالعربيةبشكؿعاـ

يعنيأفدراساتالعربيةلمثؿىذهالدراسةعمىشيءفإنويدؿعمىافتقارال ىذه,ما
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,-العمـعمىحد-المستكلالعربياعمىالمستكلالفمسطينيكتناكليدراسةلـيتـال
 بالتاليتغنيالمكتبةالعربية.ك

 تناكلتم أنيا األجنبية المبلحظعمىالدراساتالسابقة بشكؿمف الدراسة كضكعىذه
,حيثتعددتالدراساتاألجنبيةالتيتحدثتعفاألنكاعالمختمفةلكاجياتغيرمباشر
بيفربطتىذهالدراساتبشكؿكاضحكلقد,منياكاجيةالمستخدـالرسكميةكالمستخدـ

ك المختمفة معياكاجياتالمستخدـ التعامؿ مفسيكلة المرجكةك,كؿ  ,منيااألريحية
تعتبرمثؿىذهالدراساتنقطةلذلؾ؛لؤلنكاعالمختمفةمفالمستخدميفمتياءكمدلمبل

 .ةدراسالبمفأجؿالقياـانطبلؽذاتبعدكاضح
 أف-بالذاتاألجنبيةمنياك-عمىالدراساتالسابقةطبلعالمفخبلؿاتـاالستنتاج

األكلىعمىباقي تستحؽاألفضمية الرسكمية المستخدـ كاجية ىناؾإجماععمىأف
الكاجيا عاـأنكاع بشكؿ البشرم التعامؿ في المستخدـب,ت كاجية يشكب ما رغـ

 استثنائيةفيالتعامؿمعيامفقبؿفئاتبشريةمحدكدةجدان.الرسكميةمفعيكب
  خبلؿ مف عاالأيضان العبلقةطبلع ذات السابقة األدبيات كاجياتمى أف كجد فإنو ,

التقدـالتاريخيأف,حيثتقدتعدتاألشكاؿالتقميديةلياالمستخدـألنظمةالمعمكما
فينشأةأجياؿجديدةمفكاجيةالمصحكببالتطكرالتكنكلكجيقدساىـبشكؿكبير

 التخصصية.كالتيتتسـباالبتكاريةكاألكثرأريحيةك,المستخدـ
 لتكصؿلنتائجالدراساتالسابقة,تعددالمناىجالعمميةالمستخدمةفيامبلحظةتـلقد

ا تـ كحيث التجريبي, كالمنيج التحميمي الكصفي المنيج ىذهستخداـ إجراء تـ قد
 كالجامعات مختمفة أماكف في كالشركاتالدراسات الحككمية كالدكائر كالجمعيات

ذلؾأفىذهالدراساتقدتـتناكلياعمىمدارفتراتزمنيةممتدة إلى,أضؼالبرمجية
 التأكيد ككؿذلؾ,عمىاختبلؼالمجاالتالمستيدفةكاألشخاصمكضعاالىتماـمع

الكاقعالمعيشيعمىمدلتداخميافييةمثؿىذهالدراساتكأىمكيدؿعمىمدلعمؽ
 .الفئاتالبشريةك
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َ:مصطمحاتَالدراسةَ–َثامناًَ
"ىي .1 المتميزة,الجكدة: الجكدة مف بمستكلعاؿو خدمة تقديـ أك لسمعة المنظمة إنتاج

معتككفقادرةمفخبللياعمىالكفاءباحتياجاتكرغباتعمبلئيابالشكؿالذميتفؽ
تكقعاتيـ,كتحقيؽالرضىكالسعادةلدييـ,كيتـذلؾمفخبلؿمقاييسمكضكعةسمفان

يجادصفةالتميزفييا")عقيمي,  (.17:ص2000إلنتاجالسمعةأكتقديـالخدمة,كا 
:"ىيعبارةعفكاجيةتفاعميةبيفاإلنسافكالحاسكبتحتكمكاجيةالمستخدـالرسكمية .2

 كأيقكنات, نكافذ, ىذهعمى مع التعامؿ حيثيتـ ذلؾ, كصناديؽحكاركغير كقكائـ,
المفاتيح لكحة الماكسكاستخداـ استخداـ مفأجؿتنفيذ إلىالمككناتبكاسطة ما حد

 .(Feizi & Wong, 2012: p1090)المياـالمحكسبةالتييطمبياالمستخدـ"
الرسكمية: .3 المستخدـ كاجية مجمكعةمفيرإلىذلؾالمصطمحالذميشجكدة مراعاة

معاييرالجكدةأثناءعمميةتصميـالكاجيةالرسكميةلنظاـالمعمكماتاإلدارية؛مبادئك
بحيثتمقىقبكؿ,عمبلنكذلؾمفأجؿضمافإخراجىذهالكاجيةبأمثؿطريقةشكبلنك

 المالمستخدـ عمىالتفاعؿ المعمكماتاإلداريةكتشجعو نظاـ )تعريؼإجرائيستمرمع
 .الباحث(مف

اإلدارية: .4 المعمكمات جمعنظاـ عممية تتكلى التي كاألجيزة األفراد مف تكليفة "ىك
القرارات, اتخاذ التأكدعند بغيةتقميؿحالةعدـ كمعالجةكخزفالبياناتكاسترجاعيا,

كالضركرية" البلزمة المعمكمات مف المديريف حاجة تمبية خبلؿ مف كذلؾ
 (.394:ص2001)ىمشرم,

اإلالدافعية: .5 داخؿ كامنة قكة ك"ىي تسيره ما"تحرؾنساف ىدؼ تحقيؽ نحك سمككو
(.162ص:2011,)عباس

 

َ

َ
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َالفصلَالثاني

َطارَالنظرياإل
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 المبحثَاألول

 داريةنظمَالمعموماتَاإل

َتمييد:
لماليامفدكر,كممعمكماتأىميةكبيرةفيالمجتمعاتعمىاختبلؼمجاالتاستخدامياإفل

طرؽ:األكلكيةمفحيثالبشريةعطيياتأفالبدكنوإف,التكنكلكجينسانيكيؽالتقدـاإلفيتحق
عمييا كدارتياا ك,معالجتياك,الحصكؿ كخراجياا , سبؽبناءن, ما نظـ؛عمى ابتكار تـ فقد

الالمعمكمات تمبياالحتياجاتبأفضؿ,قيمةفائقةعمىتكفيرمعمكماتدقيقةكمنظمةكلقدرتيا
.تغييرالبياناتكماأنياتسيؿعمميةتحديثك,شكؿممكف

تناكؿعدةمكاضيعمفشأنياأفتعطيسيتـنوإف,داريةمنطمؽأىميةنظـالمعمكماتاإلمف
.داريةشاممةعفماىيةنظـالمعمكماتاإلصكرة

َ:والمعرفةَالمعموماتالبياناتََوَمفيومَ-َأوّلًَ
 : (Data). البٌانات 1

بياف الخاـمفردىا بالتكضيح؛لتعريفاتالتيىناؾالعديدمفاك,,كىيالمادة فقاـتناكلتيا فقد
Davenport  و Prusak(2000: p2)"مجمكعةمفالحقائؽالمكضكعيةغيربتعريفيابأنيا

كامانأكتفسيراتأكالتقدـأحتصؼجزءانمماحدث,كفإنيابالتالي,كمترابطةعفاألحداثال
.التخبرعمايجبفعمو"فإنياعميوبناءن,كقكاعدلمعمؿ

 "فعرفياWiig (1994: p73)أما مصقكلة,بأنيا غير كحقائؽ ميضكمة, غير مبلحظات
,,أكصكرانمتناظرةاشاراتو,أك,أككمماتو,أكحركفان,قدتككفأرقامانتظيرفيأشكاؿمختمفة

.دكفأمسياؽأكتنظيـليا"

ليستذات(,Raw Facts)حقائؽخاـأكليةبأنيامكادك("113ص:2006)لكفعرفياالعمي
."معمكماتمفيكمةكمفيدة إلىالـتتحكؿ,مقيمةبشكميااألكليىذا
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لمرتبة(بتعريفيابأنيا"مجمكعةمفالحقائؽالخاـغيرا11ص:2014)الغرباكمفيحيفقاـ
".البعدمعالجتياالتياليككفليامعنىإك

عرفياك ص2006)الشمرمكالعابدمأخيرا في(21: سكؼتدخؿ التي األكلية "المادة بأنيا
ليمعمكماتيمكفلجةعمىضكئيايتـتحكيمياإالتيتجرمعميياعممياتمعاكاإلداريةالعممية

.الرشيدة"اإلداريةاالستفادةمنيافياتخادالقرارات

بلنخىدٍالتيتعتبرميالمادةالخاـالمجردةكالبياناتبأنيايمكفتعريؼ :التعرفَاّلجرائيَلمباحثَ
.معنىحمعمكماتذاتداللةكبتصجكعالىبحيثتي,ألمنظاـ

 :( (Information . الوعلىهات2

,اإلداريةسيمافيالعممياتال,لييابسببالحاجةإاإلداريةلممنظماتميمانتعدالمعمكماتمكردان
التأكدىذهالقراراتفيحاالت,حتىتتخذمعمكماتصحيحة إلىالصائبةيحتاجفاتخاذالقرارات

(.1990,العشكائية)بسطامياالرتجاليةكاالبتعادعفالتاـك
األساسيةلممعمكمات,فييالمتغيرالمستقؿكتعدالبياناتالركك المعمكماتالمتغيرالتابعإذيزة

يمثؿعمك,تتنكعالمعمكماتبتنكعالبيانات "ما الحقائؽكاآلراءيويمكفتعريؼالمعمكماتبأنيا
مقركءةك صكرة مف المحسكسة مسمكعة,المعرفة مرئية,أك حسية,أك ذكقية,أك "أك

(.43ص:2007,)عمياف
أيضان "Laudon (2000عرفيا بأنيا البياناتمف( التيتجرمعمى العممياتالتشغيمية ناتج
بمايحقؽالفائدة".األمكرالمختمفةكاميافيتكضيحبيدؼاستخد,تفسيرك,تحميؿك,تبكيب

التصبحصالحةبياناتتمتمعالجتي(فقدعرؼالمعمكماتبأنيا"11ص:2013)أماأبككريـ
.كمفيكمةكيمكفاالستفادةمنيا"

جميعأشكاؿالبياناتالمعالجةكالتيالمعمكماتبأنيايمكفتعريؼَ:التعريفَاّلجرائيَلمباحث
َ.كاالستفادةمنيابحيثيستطيعفيميا,مدارؾاإلنسافأثرعمىلياكقعك

َ:(Knowledge)َ. الوعرفة3

) عرفيا ص2006ياسيف "ىي17: بأنيا كالخبرة المعمكمات بيف الخفي االمتزاج حصيمة (
 كنقارنيا حكاسنا تدركو بما نمزجيا  المعمكمات نتمقى فنحف الحكـ, عمى كالقدرة الحسية كالمدركات
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 أساليبالحكـ مف بحكزتنا ما المزيج ىذا عمى نطبؽ ثـ السابقة الخبرة كاقع مف عقكلنا تخزنو بما
َ."كالقرارات النتائج إلى كصكالن األشياء عمى

 كقد كالدراسة, الخبرات خبلؿ مف المكتسب الفيـ(فقدعرفيابأنيا"20:ص2007أماالنجار)
تكجييات".أك إجرائية, قكاعد أك تراكمية, حقائؽ تككف

إدريس) عرفيا حيف ص2007في "حصيمة50: بأنيا كاستثمار كنيائية ميمة (  الستخداـ
 معرفة,إلى المعمكمات يحكلكف الذيف اآلخريف, كالمستخدميف القرار صناع قبؿ مف المعمكمات

مجتمعاتيـ". كيخدـ يخدميـ مثمر كعمؿ

َلمباحث َاّلجرائي َ:التعريف كاالدراؾ كالكعي الفيـ بأنيا المعرفة تعريؼ يكتسبويمكف الذم
أكأممصدراإلنسافمفخبلؿالحصكؿعمىمعمكماتمفكاقعتجربةماأكالتأمؿأكالخبرة

مفمصادرمختمفةمفأجؿتحقيؽالمستخمصةآخر,بحيثيمكفدمجالمعمكماتمعمكماتي
فيـمعيفلغايةمعينة.
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معمكمات: إلىتحكليايكضحدكرةحياةالبياناتك(2شكؿرقـ)

(2شكؿرقـ)
معمكمات إلىتحكليادكرةحياةالبياناتك























 

 



(38:ص2005,الحميدمكآخركف(:المصدر




 المعالجة

 التجمٌع

 التصنٌؾ

 الفرز

 التلخٌص

 معالجتهاإعداد البٌانات و

بٌانات من 

 الحاسوب

 بٌانات جدٌدة

 المعلومات

المصادر 

 الخارجٌة

 استخدام المعلومات فً صنع القرار

 المصادر الداخلٌة
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:المعموماتالفرقَبينَالبياناتََوَ-َثانياًَ
مفىذهك,مفالمعركؼأفأمنظاـمعمكماتيتعامؿمعالعديدمفالعناصرضمفبيئةعممو

أفنقكـ,البياناتكالمعمكمات:ىمافكالعناصرعنصرافأساسيا حيثمفاألىميةبمكافىنا
يقعبوبعضزالةالمبسالذمقدمفأجؿإبالتعرؼعمىداللةكؿمفىذيفالعنصريفبكضكح

تداكليما األشخاصعند التعامؿمعىذيفالمصطمحيفعإذ, يتـ نفسقد مىاعتبارأفليما
.,كلذلؾكجبتكضيحالفرؽبينيماأفىذاخطأالمعنى,إال

:المعمكماتلبياناتكيحتكمعمىالفركؽاألساسيةبيفا(1رقـ)جدكؿ

(1رقـ)جدكؿ
المعمكماتالفركؽاألساسيةبيفالبياناتك

المعمكماتالبياناتمجاؿالفرؽ

الترتيب
غيرمنتظمةفيىيكؿ

تنظيميمنتظمةضمفىيكؿتنظيمي

ددةالقيمةمحغيرمحددةالقيمةالقيمة

التستعمؿعمىالصعيداالستعماؿ
الرسمي

مىالصعيديفتستعمؿع
غيرالرسميالرسميك

محددةالمصدرعديدةالمصادرالمصدر
عاليةمنخفضةالدقة

مخرجاتدخبلتكممدخبلتمكقعيافيالنظاـ
صغيرنسبيانكبيرجدانالحجـ

َ(40:ص1989)القاضيكنصر,المصدر:
َ:خصائصَالمعموماتَ-َثالثاًَ

,(57-55صص:1987)خشبةئصلممعمكماتمفكجيةنظرىناؾالعديدمفالخصا
:ىيمكضحةعمىالنحكالتاليك

الستخداماتالمستفيديفيعنيأفتككفالمعمكماتمناسبةزمنيان:(Timely)التكقيت .1
 .عميياؿدكرةمعالجتياكالحصكؿخبل

صحيحةخاليةمفأخطاءتعنيأفتككفالمعمكماتفيصكرة(:كAccuracyالدقة) .2
 .التجميعكالتسجيؿكمعالجةالبيانات
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3. ( Relevanceالصبلحية المعمكمات(: اصبلحية بمقياسلىي الكثيقة كيفيةصمة
جيدةمبلء بصكرة المستفيديف الحتياجات المعمكمات نظاـ يمكفك,مة الخاصية ىذه

 .كحالتييعمؿبيانظاـاالستفسارأكبدرجةالكض,قياسيابشمكؿالمعمكمات
4. ( كFlexibilityالمركنة المعمكمات تكيؼ قابمية ىي لتمبية(: االحتياجاتتسييميا

 .المختمفةلممستخدميف
منسقةك,خاليةمفالغمكضك,(:تعنيأفتككفالمعمكماتكاضحةClarityالكضكح) .5

تع دكف بينيا تناقضفيما أك بالشك,ارض عرضيا الحتياجاتيككف المناسب كؿ
 .المستفيديف

,كتتعمؽبدرجةاالتفاؽ(:كىيخاصيةمنطقيةنسبيانVerifiabilityقابميةالمراجعة) .6
 .صنفسالمعمكماتالمكتسبةبيفمختمؼالمستفيديفلمراجعةفح

ةالحصكؿعمىعدـالتأثيرعمىعمميتعني(:Freedom from biasعدـالتحيز) .7
 .المعمكماتكتييئتيابصكرةمقصكدةيمكفأفتساىـفيخدمةمستخدـمعيفدكفآخر

 .(:ىيسيكلةكسرعةالحصكؿعمىالمعمكماتAccessibilityالكصكؿ)مكانيةإ .8
9.  القياس) تعني(Measurability قابمية إ: القياسالكميلممعمكماتالرسميةمكانية

 نظاـ عف الرسميالناتجة تسك,المعمكمات المعمكمات الخاصية ىذه مف غيرتبعد
 .رسميةال
ىيالدرجةالتييغطيبيانظاـالمعمكماتاحتياجات:(Comprehensiveالشمكؿ) .10

المعمكمات مف بص؛المستفيديف ايجازبحيثتككف كدكف زائد تفصيؿ دكف كاممة كرة
.يفقدىامعناىا

:(كالتالي75:ص2005)نجـحددىا,فقدأبعادجكدةالمعمكماتأما
الزمني) .1 التيتتعمؽبالحصكؿعمىTime Dimensionالبعد الزمنية يصؼالفترة :)

ا ك,المعمكماتعندطمبيا ا ك,الحصكؿعمىالمعمكماتاألحدثمكانية الحصكؿمكانية
لذلؾ الحاجة دعت كمما المعمكمات ا ك,عمى تتعمؽمكانية معمكمات عمى الحصكؿ

)التكقيت:أكالحاضرأكالمستقبؿ,حيثيتضمفىذاالبعدالجكانبالتاليةبالماضي
 الفترةالزمنية(.-التكرار-اآلنية-
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بالمضمكف) .2 المتعمؽ Content Dimensionالبعد عف البعد ىذا يعبر ككف(:
,المعمكماتفيالمكقؼالمناسب إلىمرتبطةبالحاجةك,المعمكماتخاليةمفاألخطاء

ك المطمكبةتقديـ المعمكمات المطمكبةك,جميع المعمكمات غيرىافقطعرض ,دكف
مكانيةأفتعبرالمعمكماتعفا فلممعمكماتنطاؽكاسعأكضيؽ,كمكانيةأفيككا ك

ذات–)الدقة:,حيثيتضمفىذاالبعدالجكانبالتاليةالمياـمستكياتالتقدـفيأداء
 ألداء(.ا–النطاؽ–الكعي–االكتماؿ–صمة

3. ( الشكمي أفForm Dimensionالبعد يجب المعمكمات أف عف البعد ىذا يعبر :)
مفالممكفترتيبياك,مفالممكفعرضيابشكؿتفصيميأكممخص,كتككفسيمةالفيـ

بيانيك,بتعاقب رقميأك بشكؿسردمأك عمىتقديميا مكانيةإلىإباإلضافة,القدرة
البعدكيتضمفىذاطبكعةأكفيديكيةأكمسمكعة,م:كأفتككف,طبيعةالمعمكماتتعدد

 الكسائطالمتعددة(.–التقديـ–الطمبية–التفصيؿ-)الكضكح:الجكانبالتالية
:يكضحأبعادجكدةالمعمكمات(3شكؿرقـ)

(3شكؿرقـ)
أبعادجكدةالمعمكمات



 

 

 

 

 

 




 المحتوى:

oالدقة 

oالصلة بالموضوع 

oاالكتمال 

oًالوع 

oالنطاق 

oاألداء 

 :البعد الزمنً          

oالتوقٌت 
oاآلنٌة 
oالتكرار 
oالفترة  الزمنٌة 

 
 الشكل:           

oالوضوح 
oالتفصٌل 
oالطلبٌة 
oالتقدٌم 
oالوسائط المتعددة 

 (Brien, 2002: p16):المصدر
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َ:مَالمعموماتامفيومَنظَ-َرابعاًَ
 عدـ مف الرغـ المعمكماتعمى نظاـ مصطمح تعريؼ حكؿ مشترؾ اتفاؽ كجكد

(Information System ), عاـه فيـه الدكاـ عمى ىناؾ أف المصطمحإال ىذا يعنيو لما
(.11ص:2000)الصباغ,

:تعريفاتلنظاـالمعمكماتكالتالي,فإفىناؾالعديدمفالبناءعمىماسبؽ

لعناصرالتيتتفاعؿفيماتكمعمىعددمفابيئةتحبأنو"(11ص:2000)الصباغعرفوفقد
ك محيطيابينيا البيانات,مع جمع حاسكبيان,بيدؼ نتك,كمعالجتيا كا  المعمكاج لمفبث مات

".يحتاجيالصناعةالقرارات

التياآللية,كةمفالعناصرالبشريةكمجمكعأنو"عمى(فقدعرفو258ص:2007)عميافأما
عمى كتعمؿ كتبكيبيا البيانات طبقانتجميع مقننةمعالجتيا جراءات كا  بغرضإلقكاعد تاحتيا,
.كمفيدة"عمىشكؿمعمكماتمناسبةلبلستخداـ

بكاسطةأيضان المعمكمات نظاـ تعريؼ Laudon(2002: p7 و Laudon تـ أنو( عمى
كالتيتتكلىمياـ,البعضالمتفاعمةمعبعضياالمككناتأكالعناصرالمترابطةكمجمكعةمف"

القرارات؛تخزيفكتكزيعالمعمكماتجمعكتشغيؿك رقابةفيالك,التنسيؽك,لدعـعممياتاتخاذ
.المنظمة"

حيف ص1987)خشبةعرؼفي ب45: المعمكمات نظاـ ك( يجمع الذم النظاـ " يحكؿأنو
ك المنشأة, المعمكماتفي نظـكيرسؿ مف عديدة أنكاعا يستخدـ أف المعمكماتيمكف معالجة

".معمكماتحسباحتياجاتالمستخدميفلمساعدتوفيتكفيرال

عبارةنظاـالمعمكماتبأنومفخبلؿالتعريفاتالسابقةيمكفتعريؼ:التعريفَاّلجرائيَلمباحث
تحكيميامعالجةالبياناتك إلىاكنيييدؼطارتعفيإمفالعناصرالتيتتفاعؿمعانعفمزيج
.تفادةمنيالتحقيؽأىداؼمعينةيمكفاالس,ذاتقيمةلمعمكمات

َ
َ
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َ:مواردَنظامَالمعموماتَ-َخامساًَ
أربعة المعمكماتكيكجد أساسيةلنظاـ كالبرمجياتكالبيانات:ىيمكارد ,حيثاألفرادكاالجيزة
َ(كالتالي:25-23صص:2005)الحميدمكآخركفيكضحيا

اـمفأجؿالحصكؿعمىأكالمستخدميفلمنظتشتمؿعمىالمستفيديفك:مكارداألفراد .1
لكفعفتطكيرىـالمسؤككنظـالمعمكماتيتشتمؿعمىالمختصيففأيضانالفائدةك

 .كتشغيؿنظـالمعمكمات
األجيزة .2 كمكارد البيانات: فيمعالجة المستخدمة األجيزة الحاسكب,ىيكؿ ,كأجيزة

 .ةبالشبكاتكاالجيزةالخاص,التخزيفك,خراجاإلك,دخاؿاإلك
ىيكؿالبرامجالمستخدمةفيمعالجةالبياناتمثؿأنظمةالتشغيؿمكاردالبرمجيات:ك .3

التطبيقية الكالبرامج أنظمة حيث ك, الحاسكب تشغيؿ عف مسؤكلة البيئةتشغيؿ تكفير
,المناسبةالستثمارهمفقبؿالمستخدميف التيتسمحلممستخدميفالبرامجالتطبيقيةأما

 دةمفالقدراتالمختمفةلمحاسكب.باالستفا
كفاعميةدارتيابكفاءةالتييجبإلنظاـالمعمكماتكخاـدةالا:تعتبرالممكاردالبيانات .4

 :لتحقيؽاستفادةمثمى,كتتضمفالبياناتأنكاععدةمثؿ
 أخرل.أحداثانلتيقدتصؼالمعامبلتالتجاريةأكا:كالبياناتالعدديةاليجائية -أ
 .المستعممةفياالتصاالتالكتابيةىيالنصكص:كالنصيةالبيانات -ب
 .:مثؿالصكركاألشكاؿالبيانيةكماشابييايانيةالبياناتالب -ت
 غيرىامفاألصكات.نسافكأصكاتالتنبيوكصكتاإل:مثؿالبياناتالصكتية -ث

:يكضحماسبؽذكرهمفمكاردنظاـالمعمكمات(4شكؿرقـ)
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(4شكؿرقـ)
مكاردنظاـالمعمكمات



 

 

 

 

َ


(Brien, 2003: p8):المصدر

َ
َ:نظمَالمعموماتَأنواعَ-َسادساًَ

عمكماتمتشابيةمفحيثعناصرىاكمككناتيا,إالأفىناؾأنكاعأفجميعنظـالممفالرغـب
 إلىيبلحظأفتصنيؼالمعمكماتمتعددةمنيا,ككؿنكعلوخصائصكاستخداماتمميزة,ك

القراراتالمطمكبات أنكاع عمى أنكاعيعتمد  عمىعدة كالتكتيكيةخاذىا المستكياتالتشغيمية
(.190ص:2007,االستراتيجية)ادريسك

كالتالي:(بتكضيحأنكاعنظـالمعمكمات198-190صص:2007)ادريسقاـ

تشغيؿالمعمكمات .1 النظـ: (Transaction Processing Systems)نظـ ىذه تستخدـ
 .المتابعةكنظـالفحصك,نظـحجزالتذاكر:مثؿ,لدعـعممياتالتشغيؿاليكمية

2.  المعمكمات نظـ ىذه(Management Information Systems)اإلدارية تدعـ :
اإل فييداراألنظمة العمؿاإلة ممارسة كاتجاه إدارم, نتاجتقاريرممخصةتتكلىعادة

ك كالمتكرمفالمعمكماتالمستمرة أحيانان, ألفاإلرة عمىنظران كبيرة بدرجة تعتمد دارة
,كأفتتكفرفيالكقتالمناسب,يجبأفتتسـتقاريرىابالدقةنوإف,مخرجاتىذهالنظـ

IS 

 األفراد   
)مختصون 
 ومستفٌدون(

 

 البرمجٌات  
 )برامج(   
 

األجهزة   
)طرفٌات 
 الحاسوب(

 الشبكات    
 

 ,)معالجات اتصال  
 وسائل اتصال(     

 

 البٌانات      
 )قواعد البٌانات( 
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المعمكمات نظـ حيثتخدـ اإلدارية أساسية اتخاذك,ةالرقابك,ظائؼالتخطيطكبصفة
 دارةفيىيكؿالمنظمة.القراراتعمىمستكلاإل

دارةالنظـمستكلاإل:تخدـىذه(Decision Support Systems)نظـدعـالقرارات .3
,بخصائصمعينةحيثتساعدالمديريفعمىاتخاذالقراراتالتيتنفردب,فيالمنظمة

 .كليستمحددةبسيكلة,تتعرضلمتغيرالسريعك,أنيامنفردة:منيا
لممكتب .4 األكتكميشف (The Office Automation Systems)نظـ أنظمةىيك:

االتصاالتمفخبلؿدعـأنشطةالتنسيؽك,لمكاتبنتاجيةالعامميففياتستخدـلزيادةإ
 أكبيفالكحداتالجغرافيةالمتفرقة.,لمكتبمعيفبيفالعامميف

ىيتدعـالمديريف:ك(Executive Support Systems)نظـدعـالمديريفالتنفيذييف .5
 القرارات, التخاذ العميا المستكيات تخدـككمافي القرارات دعـ نظـ أف ىنا نبلحظ

مف,بمعنىأنياتخدـأنظمةدعـالمديريفالتنفيذييفالمستكلاالستراتيجيفيالمنظمة
مبرمجة؛ غير قرارات اتخاذ عمىأجؿ التنفيذييف المديريف دعـ أنظمة تحصؿ حيث

المعمكماتالداخمية مفنظـ المعمكمات:مثؿ,معمكماتمختصرة نظـك,اإلداريةنظـ
التيقدتتعمؽ,كفعمىاتخاذالقراراتالمديريفالتنفيذييدعـالقراراتمفأجؿمساعدة

 بفرضقانكفمعيف.
مف,نسانيلدلالخبراءىينظـتقمدالتفكيراإلك:(Expert Systems)نظـالخبراء .6

فيقكاعدالبياناتمعرفةكاسعةمخزنةك,خبلؿاستخداـنماذجالمحاكاةلقراراتالخبير
ك بيا, فيفرضنكعمعيفمفاألسئمةيتمثؿجكىرعالخاصة الحممميا تكليد ثـ كؿ,

 .الممكنةمفخبلؿالحاسباآللي
أخرل .7 معمكمات نظـ حيث المنظمةيكجد: تخدـ أخرل عممية نظـ كمجمكعة ىي,

 كالتالي:
 (.Workgroup Support Systemsنظـدعـفرؽالعمؿ) -أ
 (.Customer Integrated Systems )النظـالمتكاممةلمعمبلء -ب
(.Interorganizational Systems )نظـالمعمكماتالتنظيميةالمتبادلة -ت

َ
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َ:داريةالمعموماتَاإلَنظمَمفيومَ-سابعاًَ
المعمكمات فيأنظمة المتزايد اإل,اإلداريةإفاالىتماـ الكثيرمفعمماء كداردفع البرمجياتة

ىذهالنظـككنياكسيمة إلىلككنيـينظركف؛تقييموةبتكثيؼالبحثفيىذاالمكضكعكالحاسكبي
تييئةككذلؾككنيانظـرقابةلمعممياتك,بأقؿجيدداؼالمنظمةبأسرعكقتكلتحقيؽأىفعالة
(.57ص:2012,دارة)السالميكآخركفمكماتالمطمكبةلكافةمستكياتاإلالمع

الت كثرت كلقد المعمكماتاإلدارية المكضكع,تشعبتعاريؼلنظـ حسب أخرلحسبك,منيا
كبعضياركزعمىالجانب,عمىالجانباإلدارم,بعضياركز,كأخرلحسبالكسيمةؼاليد

بشكؿأساسيباستخداـالحكاسيب؛ارتبطمفيكـىذاالمصطمحنشأكفإالكاقعيفالمعمكماتي,ك
بطالعممياتكالكظائؼأفيصبباتجاهربدكال,تعددالتعاريؼميماتشعبفإفاالختبلؼكلذا

(.270ص:2007)عمياف,بتكنكلكجياالمعمكماتكتطبيقاتالحاسكباإلدارية

عرؼ نظـWankle(1986: p175و Stonerفقد ) المعمكمات بأنياإلدارية عفا عبارة
,البلزمةلعمميةاتخاذالقراراتك,عمكماتالدقيقةالمكقكتةلئلدارةأسمكبرسمييستخدـلتكفيرالم"
المدك بكظائؼالتخطيطكالتيتمكف القياـ يريفمف فيالمنظمةكالتشغيؿ حتىيمكف؛الرقابة

".األىداؼالتيتسعىإليوبفاعميةتحقيؽ

 عرؼنظـ,(394ص:2001)ىمشرمأما فقد المعمكمات األف"اأنياإلدارية مف رادتكليفة
التيتتكلىعمميةجك ك,البياناتخزفك,معالجةك,معاألجيزة بغيةتقميؿحالةعدـاسترجاعيا

القرارات اتخاذ عند كالتأكد , حاجة تمبية خبلؿ مف البلزمةذلؾ المعمكمات مف المديريف
".الضركريةك

داريةماديةكإتقنية,بشرية,ك,يةبنياتتنظيما"بأنيا(فقدعرفي76ص:2000)لكفياسيف
,عمىكجوالخصكصك,أنشطةاإلدارةتعمؿضمفسياؽمنظـكمنسؽلدعـعممياتك,متكاممة
.تاتخاذالقراراتغيرالييكميةكشبوالييكمية"عمميا

النظاـالفرعيداخؿبأنو"اإلداريةنظاـالمعمكماتNichols ( 1974: p15)فيحيفعرؼ
لىارساؿالمعمكماتإ,كتحميؿك,تشغيؿك,تجميعك,الذميختصبتحديد,كالنظاـالكميلممنشأة
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نكعيةالالشكؿكالشمكؿك:مفحيث,بحيثتتفؽمعاحتياجاتالمديريف,مراكزاتخاذالقرارات
".المطمكبةفيالكقتالمناسب

عمىSegev(1980: p35 ) و Neumann بكاسطةاإلداريةتـتعريؼنظاـالمعمكماتأيضان
".,كذلؾمفخبلؿالتقاريرالتييعدىاالمستخدميفبالمعمكماتالمختمفةالنظاـالذميمدأنو"

قاـ بتعرFred(1980: p17 و  Carterكما تكفيري( كظيفتو الذم النظاـ "ذلؾ بأنو فو
".اإلداريةالمعمكماتالمناسبةلمقرارات

يدكيةأكنظـبأنيا"اإلدارية(نظـالمعمكمات9-8صص:1974),فقدعرؼمنصكركأخيران
ناتالتيتحتاجيالممارسةدارةبالبيازكيداإلتسعىلت,لكتركنيةإميكانيكيةأككيركميكانيكيةأك

.نشاطيا"

َلمباحث َاإلجرائي تعريؼَ:التعريف يمكف السابقة لمتعريفات المعمكماتنظباالستناد اإلداريةـ
التيتحتكمعمى تمؾالنظـ بتكفيرمعمكمات,تكامميةبرمجيةمككناتماديةكبأنيا ذاتتقـك

ك معنى لمييئة بالمنظمةاإلمغزل كأجمف,دارية القرارات اتخاذ في المساعدة المياـا ؿ نجاز
َبكفاءةكفاعمية.

َ:داريةمتطمباتَتشغيلَنظمَالمعموماتَاإلَعناصرَوَ-َثامناًَ
أفكؿنظاـمعمكماتإمف البرمجيةأفيتكفرلوالمككناتالماديةكيجب,دارممحكسبالمعمـك
,بحيثتحقؽأىدافوبشكؿأمثؿيجبأفتككفمنسجمةمعامفأجؿدعـعمؿالنظاـالتي

.المرجكةمنو
العناصرالبلزمة(بإيضاحالمتطمباتك56-54صص:2004)السامرائيكحسيفقامتكقد

:كالتالياإلداريةتشغيؿنظـالمعمكمات

:(Hardwareالعناصرالمادية)()أ
كك الفنية كالقطع األجيزة كاإلىي األساسيةلكتركنية التحتية البنية تمثؿ التي المادية األدكات

:مفىذهالعناصرك,اإلداريةالبلزمةلتشغيؿنظـالمعمكمات
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1. ( الطاقة ك( Power Stationمحطة األجيزة: كافة يزكد كيربائي مصدر نظاـ ىي
 .دكفانقطاعمطمقاناقةبشكؿمستمركاألخرلبالط

2. ( رئيسية كمبيكتر ك Server محطة الرئيسي(: الكمبيكتر جياز عفالمسؤكؿك,ىك
المع الطرفيةالربط األجيزة لجميع الما ك,مكماتي تشارؾ ك جميعدارة بيف ما عمكمات

 .أطراؼالشبكة
,أجيزةالكمبيكترىكعبارةعفعددمعيفمف(:ك (Computersأجيزةكمبيكترطرفية .3

 فيالمنظمة.اإلداريةمستكلتطبيؽنظـالمعمكماتيعتمدعددىاعمىحجـك
4.  الكيربائي الحماية كUPS (Uninterrupted Power Supply)نظاـ نظاـ: ىك

 .حاؿانقطاعيامفالمصدرالرئيسييمدجميعاألجزاءبالطاقةالكيربائيةفي,فكرم
5.  االتصاؿ كCommunication System)نظاـ تكفر(: التي االتصاؿ منظكمة ىك

المنظمة داخؿ األجيزة جميع بيف ما الربط بينياك,خدمة المنظمةما خارج بيف ,ك
(مفخبلؿمكزعالبيانات Electronic Data Interchange بكسائؿنقؿالبيانات)

( Hub). 

:(Softwareالعناصرالبرمجية))ب(
ك كالتيتشتمؿك,الماديةىيالمككناتغير لتشغيؿالبرمجياتاألساسيةعمىالنظـ المطمكبة

:ىيك,اإلداريةنظـالمعمكمات
,ىيالنظـالمصممةلبدايةتشغيؿالحاسكب(:كOperating Systems)نظـالتشغيؿ .1

ذبدكفنظـالتشغيؿفإفالحاسكبتشغيؿبقيةالبرمجيات,إتقباؿكعمىاسجعموقادرانك
غ كيصبح آخر, برنامج أم تشغيؿ عمى قادر المناسبةتعتببر البيئة التشغيؿ نظـ ر

ك األخرل, الحاسكب كتطبيقات برمجيات لتشغيؿ التشغيؿكالكحيدة نظـ أمثمة مف
( Ms-Dos)( ,Ms – Window.) 

2. ( كAuxiliary Programsالبرمجياتالمساندة كالضركريةى(: يالبرمجياتالعامة
إذأنيا,ستفيدمنيامعظـمستخدميالحاسكب,كخاصةلتطبيؽنظـالمعمكماتالتييك

أسا خدمات كتقدـ المعمكمات, تكنكلكجيا مجاؿ في البرمجياتسية ىذه مف
(MS-Office ). 
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3.  كApplications)التطبيقاتالجاىزة تنت(: البرمجياتالتي الشركاتكىي تبيعياجيا
برمجياتالتصميـ,ك(Paint):برمجياتالرسـمثؿ,لبلستفادةمفخدماتيالممستيمكيف

(Designكبرمجياتالسحبكالنسخك,)(الطباعةPress.) 
المعمكمات .4 كMIS Applications)اإلداريةتطبيقاتنظـ ىيعمميةامتبلؾكاحد(:

,سكاءالمنظمةستكلتطبيؽىذهالنظـفيحسبماإلداريةأكأكثرمفنظـالمعمكمات
تطكيرالنظاـميـأكعفطريؽتص,عفطريؽالشراءالمباشرمفالشركاتالخارجية

 .داخؿالمنظمة

:( Human Resources القكلالبشرية))ج(
الذيفتقع,نظـالمعمكماتتفيمجاؿتكنكلكجياالمعمكماتكذكمالمياراكىـاألفراداألكفاءك

 عمى تشغيؿ ميمة كعاتقيـ المنظمةا النظـ في ىؤالك,دامتيا ينقسـ األفراد المجمكعات إلىء
:اآلتية

نظـدائرةؽالذميعمؿضمفيىـالفر(:كMIS Team)اإلداريةفنيينظـالمعمكمات .1
كحفظ,اإلداريةدامةتشغيؿنظـالمعمكماتكامسؤكليفعفإيككنك,اإلداريةالمعمكمات

:المشغمكفكالمصممكفكمحممككمطكركالنظـ,مثؿالمنظمةكحمايةقكاعدالبياناتفي
 .فالمبرمجكك

فضمفدائرةالحاسكبىـاألفرادالعاممك:ك((Technical Supportفرؽالدعـالفني .2
المعمكماتك كتكنكلكجيا إ, عف مسؤكليف يككنكا المعمكمات نظـ تشغيؿ ,اإلداريةدامة

مثؿالمشغميفكالمصمميفكمحمميكمطكرمكحفظكحمايةقكاعدالبياناتفيالمنظمة,
 .النظـكالمبرمجيف

فعفاستخداـىـاألفرادالمسؤكلك:ك(MIS Users)اإلداريةنظـالمعمكماتمستخدمك .3
مدخمك:,مثؿؼالمنظمةكظائكياتكفيمختمؼمستاإلداريةتطبيقاتنظـالمعمكمات
 .البياناتليذهالتطبيقات

َ
َ
َ
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َ:ةدارينظامَالمعموماتَاإلَوظائفَ-تاسعاًَ
البياناتكمعالجتياكتحكيميابتجميعالمحكسبةداريتتمثؿالكظيفةاألساسيةلنظاـالمعمكماتاإل

اإ الحاجةلىمعمكماتيتـ عند حيثأكضحىمشرمسترجاعيا كظائؼ(396ص:2001),
:المعمكماتكالتالينظاـ
 .المختمفةسكاءداخميةأكخارجيةالحصكؿعمىالبياناتمفالمصادر .1
 .التأكدمفصحةالبياناتكدقتيا .2
 .تنظيـالبياناتمفخبلؿالفرزكالتبكيبكالترميز .3
األسطكاناتالمدمجة,كمغنطةماألقراصال,كخزفالبياناتمفخبلؿاألقراصالصمبة .4

 .كسائطالتخزيفغيرىامفك
 .البياناتجراءالعممياتالحسابيةكالمنطقيةعمىإ .5
يرىاغكالرسكماتالبيانيةك,الجداكؿك,استرجاعالمعمكماتمفخبلؿالتقاريرالمطبكعة .6

 .مفكسائطاسترجاعالمعمكمات
,لىآخربكساطةالتقاريرالمطبكعةمفخبلؿنقؿالمعمكماتمفمكافإنتاجإعادةاإل .7

 .كسائطالتخزيفالممغنطةالمختمفةأكشاشاتالحاسكبأك
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َالمبحثَالثاني

َجودةَواجيةَالمستخدمَالرسوميةَ
َ

ََتمييد:
 حمقة تمثؿ الرسكمية المستخدـ كاجية كإف المستخدـ بيف األساسية المعمكماتالتكاصؿ نظاـ

نظاـالمحكسب, الكثيريف لدل تمثؿ الرسكمية الكاجية أف نذكر أف بمكاف األىمية كمف
مختمفةكتعقيدات,لكفالحقيقةتتمثؿبأفالكاجيةالرسكميةالمعمكماتبكؿمايحكيومفأجزاء

ماىيإالعبارةعفقشرةسطحيةكأحدمككناتنظاـالمعمكمات.
حيثتعتبرمرحمةتصميـعمميةتطكيراألإف مفالمراحؿ, تتضمفالعديد المعمكماتية نظمة

لماليامفأثرعمىالمستخدـ,كممايجعؿىذه,الكاجياتالرسكميةكاحدةمفأىـىذهالمراحؿ
أفالمستخدـاليستطيعاستخداـتمؾاألنظمةإالمفخبلؿىذهالكاجيات,؛المرحمةذاتأىمية

فائدةجدسيكلةكإفكانتىذهالكاجياتمصممةتبعانلمعاييرالجكدة,فإفالمستخدـسيلذلؾ
جراءاستخداميا.
ففنقكؿإفإننانستطيعأ,المينيالصعيدلكاجياتالرسكميةعمىثراستخداـاأبالحديثعف

 العديد أثرتعمىحياة الرسكمية حيثمناالكاجية الرس, الكاجية ذاتالجكدةكتؤثر عمىمية
فإنوسيككفبمقدرتو,أماالمدرس,أكثردارةمؤسستوبكفاءةإتمكفمفيسنوبأ,مديرالمؤسسة

فإ نفسالكقت في أكثر, بفعالية التعميمية يمارسالعممية أف الطبلبف أفبإمكانيـسيككف
.أكثربسيكلةيتعممكا

َ:مفيومَواجيةَالمستخدمَ-َأوّلًََ
 المستخدـ كاجية تصميـ اإلإف بتفاعؿ يسمى عمـ مف جزء يعتبر مع                 الحاسىبنساف

( Human – Computer Interaction, HCI )العمـييتـبدراسةكتخطيطك تصميـ,ىذا
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 اإلالكيفية خبلليا مف يتعامؿ الحاسكبالتي مع ,نساف يتـ كاحتياجاتبحيث رغبات تحقيؽ
.رضائوبأكفأطريقةا الشخصك

مفأجؿأداءمياـخاصة,مفالمعركؼأفمستخدميأنظمةالمعمكماتيتعاممكفمعالحاسكب
أىداف تحقيؽ أجؿ المعمكماتمف القدراتيـبمعالجة في يختمفكف أنيـ كما كالتدريبكالخبرة,

لكف,فبأداءالمياـباستخداـالحاسكببكفاءة,إالأنيـفينفسالكقتيككنكفمعنييالكظيفية
تصميـعمميةلذلؾفإف؛كبقديككفالبعضمنيـلديوالقميؿمفالمعرفةحكؿاستخداـالحاسك

 المستخدـ الكاجية أف يجب المعمكمات بنظاـ تأخذخاصة االعتبار الصفاتبعيف اختبلؼ
فياالستفادةمفنظاـممكنةدافعيةأكبرإعطاءمفأجؿ؛الحاسكبمعالبشريةفيالتعامؿ

,فيأداءمياـمحددةةالمعمكماتالمستخدميفالبشرنظم.إفالمدلالذمتدعـبوأالمعمكمات
لتمؾ المستخدمة كاجية تصميـ عممية أساسيعمىدقة بشكؿ أجؿكاألنظمةيعتمد ذلؾمف

.(Smith & Mosier, 1986: p7 )نجازأنظمةالمعمكماتلممياـبكفاءةإضماف

ا بسبب لالسابقةىميةألك المستخدـ User Interface-UI)كاجية مفف( العديد تناكؿ قد
:يفتعريفياعمىالنحكالتاليالميتمالباحثيفك

"Mosier(1986: p7 و Smith عرفياحيث بأنيا جميع( يتضمف الذم المصطمح ذلؾ
المستخدـ,كجكانبتصميـنظاـالمعمكمات لمشاركةفيأداءعمىاالتيتؤثرعمىمدلقدرة

.المياـالمحكسبة"

تحصؿعمىأمرمف,أداةتكاصؿعامةبأنيا"(  p 211 :2012)كآخركفNosratiعرفياك
".مفثـتقكـبتزكيدهباالستجابةكالمستخدـ

 "ىيذلؾPlaisant(2005: p4) و  Shneidermanأما فقدعرؼكاجيةالمستخدـبأنيا
ك الكمبيكتر مف الشخصرؤيتيا,برمجياتوالجزء يستطيع كالتي كسماعيا, كلمسيا, التحدث,

".فيمياكتكجيييا إلىمعياباإلضافة

يعرضىيذلؾالعنصرالذمكاجيةالمستخدـبأنيا"Mandel(2002: p2 ) فيحيفعرؼ
من المهام  مفأجؿتنفيذمجمكعةالتكاصؿمعالنظاـ؛دـبالتفاعؿكيسمحلممستخك,المعمكمات

."تحقيؽاألىداؼو
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عرفيا Rouff(1994: p1402) و Sheppard أيضان بيف التكاصؿ نقطة " التطبيؽبأنيا
".النيائيمستخدـالك

نظاـالمعمكماتمككناتلحدإبأنيايمكفتعريؼكاجيةالمستخدـ:التعريفَاّلجرائيَلمباحث
المعمكماتمفخبلؿتخاطبمعنظاـعمىالعطاءالمستخدـالقدرةعفإةالمسؤكل,كالمحكسب

.إنجازالمياـمفأجؿذلؾك؛راجعةلممستخدـعطاءتغذية,كمفثـإتمقياألكامر

َ:أنواعَواجيةَالمستخدمَ-َثانياًَ
بحسبالتط الحاسكبتعددتأنكاعكاجياتالمستخدـ لعمكـ المستمر الزمني كر أكضحكقد,

:ىذهاألنكاععمىالنحكالتالي(228-223صص:1998)برىاف
يتـالتعامؿمفخبلؿ(: Natural Language Interfaceالمغةالطبيعية)كاجيات .1

 كاباستخدالكاجياتىذه العادية, المغات تعابير ـ ىذه جدانالكاجياتتعتبر مناسبة
 الحاسكبالممستخدـ استخداـ في خبرة لديو ليس المستخدـ,لذم بيف التحاكر كيتـ

المستخدـالحاسكبك  .باإلجابةعمييامفخبلؿرسائؿتظيرعمىالشاشةكيقـك
األس .2 ككاجيات )ئمة مع:(Questions and Answersاألجكبة التحاكر يجرم

كفقان الحاسكب الكاجيات مفليذه لمسؤاؿإظيارخبلؿ المستخدـ,الحاسكب فيقكـ
المفاتيحباإلجابة لكحة طريؽ عف تطكرعميو كقد تشغيؿ, بيئة الكاجياتفي تىذه

اإلحتأصبك(Windows)كافذالن فييا يتـ مفجابةبشكؿصناديؽحكار عمىعدد
 .األسئمةفيكقتكاحد

3. ( القكائـ كفقانMenuesكاجيات األ(: عددليذا بإظيار الحاسكب يقكـ مفسمكب
ينتقؿىكذا,ك,ثـيقكـالمستخدـبانتقاءأحدىذهالخياراتالخيارات)األكامر(فيقائمة

 .لىالكظيفةالمطمكبةإالمستخدـمفقائمةإلىأخرلحتىيصؿ
اإلكاجيات .4 كنماذج )اإلدخاؿ بيف(Input / Output Formsخراج الحكار يتـ :

ك الحاسكبالحاسكبمفخالمستخدـ المستخدـبلؿالنماذجالتييظيرىا بحيثيقكـ ,
ظيارليقكـالحاسكببمعالجتياك؛مفثـيضغطزرمكافؽ,كبإمبلئيا النتائجالمطمكبةا 

 بشكؿنمكذجأيضان.
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:يتـالحكارفيىذه(Command Line Interface – CLIكاجياتسطراألكامر) .5
 المستخدـ قياـ خبلؿ مف تشغيؿبإدخاؿالكاجيات نظاـ في الحاؿ ىك كما األكامر

(DOSالحاسكبباالستجابةك  .ظيارنتائجالعممياتالمطمكبةا (,فيقـك
:تسمىأيضان(Graphical User Interface – GUIدـالرسكمية)كاجياتالمستخ .6

رسكماتعمىاالستخداـالمكثؼلمالكاجياتحيثتعتمدىذه,التعامؿالمباشربكاجيات
تيال,(Windowsكماىكالحاؿفيبيئةتشغيؿكيندكز)أشكالياالمختمفةبأنكاعياك

,كمايتـالمختمفةكاألزراركالقكائـكغيرىاناصرالتحكـعتتضمفالعديدمفاأليقكناتك
مفخبلؿأيضانليسفقطمفخبلؿلكحةالمفاتيحبؿوكاجياتكالتعامؿمعالحاسكب

أجيزةالتعرؼالصكتيكغيرىا.,كالماسحات,كأجيزةالقراءةالضكئية,كاستخداـالفأرة
انتشارانك الكاجيات ىذه الحدتبلقي األنظمة في بكاسعان الكبيريثة التقني التقدـ فضؿ
فيياك مفباإلضافة,السريع األخرل األنكاع عمى خبلليا مف تتفكؽ التي لمميزات

 .الكاجيات

َخصائصَواجيةَالمستخدمَالجيدة:َ–َثالثاًَ
,حيثقاـمفالخصائصاليامةالمتعمقةبيايتـالحكـعمىكاجيةالمستخدـمفخبلؿعدد

:بتحديدىذهالخصائصكالتالي(226-224صص:1998)برىاف
1.  ( لممستخدـ المساعدة(User-Friendlyصديقة الكاجية يعنيأفتكفر ىذا ك: أف,

 ك(Adaptableتككفمرنةيمكفمكاءمتياحسبتفضيبلتالمستخدـ) أفتتحمؿ,
؛األلكافماليةكالراحةمفحيثاألشكاؿكالج إلىباإلضافة,( Tolerantاألخطاء)

 ممايجعؿالمستخدـاليمؿمفالتعامؿمعياكيثؽباستخداميا.
المعمكماتجميعإظياريجبأفتكفركاجيةالمستخدـبيئةعمؿفعالة:حيثيمكف .2

كاألدكاتالبلزمةلعمؿالمستخدـعك التيتسمىبسطحالمكتب, ألفمىالشاشة نظران
ال مف كبيران عددان تحتكم أف يمكف ىذه العمؿ القكائـ:مثؿ,عناصرمنطقة ,أشرطة

األدكاتصنادك ترتيبكغيرىاكالنكافذك,يؽ الميـ مف فإنو بشكؿ, األشياء ىذه تكزيع
 .مناسبعمىشاشةالحاسكبكمريح
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3.  الثبات) أك التحمؿ بقكة المستخدـ كاجية تتسـ يعنيعدـRobustnessأف ما :)
بطريقةغيرصحيحةمفقبؿ استخدمو حيثأفأخطاءتعطؿالنظاـعند المستخدـ

ذلؾيمكفأفيتكفرمفخبلؿتكقؼالنظاـعفالعمؿك إلىتؤدمالمستخدـاليجبأف
 .تدقيؽتمنعحدكثمثؿىذهاألخطاءتضميفكاجياتالمستخدـإلجراءات

4.  الرقابة إلجراءات المستخدـ كاجية ىذه(Controls )امتبلؾ مثؿ تمـز حيث :
اختبار أجؿ مف ك,المدخبلتاإلجراءات دخكليا قبؿ صحتيا مف ,النظاـ إلىالتأكد

 .ييتـالطمبمفالمستخدـتصحيحيابالتالك
5.  ككفاءة ( المستخدـ ك:(Efficiencyاجية كفاءة الكاجيةتعني أف المستخدـ اجية

 .تستطيعتمبيةاحتياجاتالمستخدـبالسرعةالمطمكبة
ةىناأفتطابؽكاجيةيقصدبالفاعمي:(Effectiveness  فاعميةكاجيةالمستخدـ) .6

ثمفالميـىناأفتتـعمميات,حيفكاركتصكراتكنمطعمؿالمستخدميفالمستخدـأ
ضرباتالمفاتيحعمى,أمباستخداـأقؿعددممكفمفدخاؿبأقؿجيدككقتممكفاإل

 .سبيؿالمثاؿ
اييراليامةفيتقيـتعتبرمفالمع(:كUsabilityسيكلةاستخداـكاجيةالمستخدـ) .7

ككاج المستخدـ, مفية التصميـ عند لممستخدـ المكجية االستخداـ سيكؿ تجسيد يتـ
البيئةالتنظيميةلمكافك,العممياتالمطمكبتنفيذىاك,خبلؿمعرفةمستكلالمستخدميف

ك استخداـ,ظركفوالعمؿ خبلؿ مف المستخدـ مع التعاكف خبلؿ مف ذلؾ يتـ حيث
 .(Prototyping Modelsالنماذجالتجريبية)

َ:مراحلَتصميمَواجيةَالمستخدمَ-َرابعاًَ
كاج تصميـ عممية تكراريةإف عممية تعتبر المستخدـ ية بشكؿ, النظاـ مستخدـ يتفاعؿ ففييا

الرسالنماذجالتجريبيةمتكررمع لمكاجية الكاجية؛ مصمـ التييصمميا مفأجؿتحديدكمية
ك كمظير مزايا كاجية المحكسبىيكمية بالنظاـ الخاصة المراحؿالمستخدـ يكضح يمي ما ,
:ضمفعمميةتصميـكاجيةالمستخدـاألساسيةالثبلثة

ك .1 تحميؿ المستخدـ:مرحمة متطمبات مففيـ مجمكعة تجميع يتـ المرحمة ىذه في
كالمعمكمات ك, بالمياـ تتعمؽ مستخدمالتي المعمكماتأفنظاكالتفضيبلتالتييكد ـ
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ك الكاجية المستخدمكتحديأيضانتكفرىا بيا يعمؿ التي البيئة كد لمنظاـ األنظمةف
,أضؼاليماسبؽأنويتـتحديدالكيفيةخرلالتييتعامؿمعوالمستخدـالمحكسبةاأل
 البعض.المستخدمكفمعبعضيـبياالتييتفاعؿ

يتـترجمةالمعمكماتالتيتـجمعيامفمةتصميـنمكذجالكاجيةالتجريبيمرح .2 :ىنا
 .بحيثينتجنمكذجتجريبيلمكاجية,المرحمةاألكلى

3.  تقييـ النيائيمرحمة المستخدـ اخضاعالنمكذجالكاجيةبكاسطة يتـ المرحمة فيىذه :
خبلؿالمستخدميف,حيثيقكـالمستخدـالتجريبيالناتجمفالمرحمةالثانيةلمتقييـمف

بداءمبلحظاتيـعمىكاجيةالمستخدـالخاصةبالنظاـك,بتجربةىذاالنمكذجالتجريبي ؛ا 
إف إف المبلحظاتتستدعي الكاجيةكانتىذه تصميـ إف,عادة لممرحمةنو الرجكع يتـ

المستخدـعمىالكاجيةلىأفتنتييمبلحظاتتستمرىذهالعمميةالتكراريةإ,كالثانية
تصميميا يتـ التي معتمدك, نيائي نمكذج التجريبي الكاجية نمكذج حينيا يصبح

(Sommerville, 2007: p377 ). 

(5شكؿرقـ)
مراحؿتصميـكاجيةالمستخدـ







(Sommerville, 2007: p377(:المصدر

َ
مفيومَواجيةَالمستخدمَالرسومية:َ-َخامساًَ

"Galitz (2002: p15 ) لقدعرؼ عبارةعفكاجيةتحتكمكاجيةالمستخدـالرسكميةبأنيا
الرسكمية العناصر مف يقكـك,عمىمجمكعة كالتي معيا الحاسكببالتعامؿ الضغطمستخدـ

".ذلؾمفاجؿتنفيذمياـحاسكبيةكالكتركني)الماكس(؛جيازعميياباستخداـ

تقٌٌم الواجهة 

بواسطة المستخدم 

 النهائً

تصمٌم نموذج 

 التجرٌبًالواجهة 

فهم تحلٌل و

 المستخدممتطلبات 
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عبارةعف"فقدعرؼكاجيةالمستخدـالرسكميةبأنيا Wong(2012: p1090)و Feiziأما
اإل بيف تفاعمية كاجية نكافذكنساف عمى تحتكم كالحاسكب كأيقكنات, كقكائـ, حكار, صناديؽ

ذلؾك غير حيث الماكس, استخداـ بكاسطة المككنات ىذه مع التعامؿ كيتـ لكحة, استخداـ
".ـالمحكسبةالتييطمبياالمستخدـمفأجؿتنفيذالميا؛حدما إلىالمفاتيح

يعمؿبرنامجستخدـالرسكميةبأنيا"(كاجيةالمBusiness Dictionaryفيحيفيعرؼمكقع)
,بحيثتكظؼىذهالكاجيةالعناصرالرسكميةكنقطةتكاصؿبيفالحاسكبكمستخدـالحاسكب

مفأجؿإعطاءالقدرةلممستخدـلطرح؛أشرطةالتمرير,كالقكائـ,كاأليقكنات,ككصناديؽالحكار
المطمكبة المياـ لتنفيذ الحاسكب عمى كاألكامر مناسب, تأشير جياز باستخداـ ذلؾ

(Pointing Device)."

)أيضان مكقع Dictionaryعرؼ )" بأنيا الرسكمية المستخدـ البرمجيةكاجية الكاجية تمؾ
الحاسكب برامج استخداـ لتبسيط كالمصممة مع, لمتعامؿ الماكس استخداـ خبلؿ مف ذلؾ

القكائـباإلضافةلمعناصرالنصية".ةلمشاشةكالنكافذكاأليقكناتكالعناصرالرسكمي

ذلؾالجزءالبرمجيمفكاجيةالمستخدـالرسكميةبأنيايمكفتعريؼ:التعريفَاّلجرائيَلمباحث
ذميعتمدبشكؿأساسيفيال,كالذميسمحلممستخدـبالتفاعؿمعنظاـالحاسكب,كالحاسكب

ك كاأليقكناتتصميمو الرسكمية العناصر عمى كعممو كالقكائـ, كالصكر, الحكار, صناديؽ
لكتركنييساعدهعمى,بحيثيستخدـالمستخدـجيازإكصاالعتمادعمىالنص إلىباإلضافة

.اسكبيةمفثـتنفيذالمياـالحك,التعامؿمععناصرالكاجية

َ:الرسوميةواجيةَالمستخدمََاألساسيةَلتصميمَالمبادئَ-َسادساًَ
 جكدة كإف المستخدـ بيف مالتفاعؿ في تكمف المعمكمات نظاـ كاجية جكدة المستخدـدل
(بتحديدمجمكعةمفالمبادئpp212-214 :2012)وآخروى Nosrati,حيثقاـالرسكمية
مستخدـالكاجيةذاتجكدةلتصميـضمفعمميةخذبعيفاالعتبارتؤالتييجبأفاألساسية

:,ىذهالمبادئكالتاليكميةرسال
صفحةرحيثتعتب,الخاصةبالكاجيةالرسكميةصفحةعرضالمعمكماتتصميـأىمية .1

ناتجالتييعرضبياناتاألساسيةلمكاجيةالرسكميةكىـالمككأحدأعرضالمعمكمات
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ذاتاالستعبلمات المعايير مف عمىمجمكعة بناءن الصفحة ىذه لذلؾيجبتصميـ ,
اإلضافةأفتصنؼالمعمكماتبياب,ككأفتعرضالمعمكماتبيابتتابعمنطقي,الجكدة

 .المختمفةلتبكيبالصفحات
الرسكمية .2 لمكاجية بالمككناتالمرئية االىتماـ بحيثيجبأفتحتكمالكاجية,ضركرة

التيتمكفالمستخدـمفالتكاصؿالكظيفيةالمختمفةالرسكميةعمىالعناصرالرسكميةك
المعمكماتك نظاـ مع المكنية,التفاعؿ العناصر عمى الرسكمية الكاجية تحتكم ,كأف
كالنصيةك كزيةالرم, كالنقطية, المختمفةك,الخطية, بأنكاعيا كالصكر المتحركة, الرسكـ

 .غيرىاكأشرطةالتمرير,كالقكائـ,كاأليقكنات إلىباإلضافة
الكا .3 احتكاء الرسكمجمراعاة المناسبةية المكنية األنظمة عمى األلكافية تعتبر حيث ,

الرسكمية الكاجية فيتصميـ مفكقععمىانطباعاتكمشاعر,عنصرميـ ليا لما
تأثيرىاعمىمدلرؤيةالمستخدـ,عمىسبيؿالمثاؿ إلىباإلضافة,أحاسيسالمستخدـك

بعضالنصائح,كجاءتبعضالنصائحبعدـاستخداـأكثرمفسبعةألكاففيالكاجية
أ أربعة مف أكثر استخداـ يجبلكافنصحتبعدـ بأنو قاؿ مف ىناؾ أيضان مراعاة,

ذلؾبأفيتـاستخداـألكافذاتتبايفك,المستخدميفالذيفيعانكفمفمشاكؿالرؤية
 مرتفععمىسبيؿالحؿ.

ي .4 بحيثتراعيؤيجبأف لممستخدـ المكجية النظاـ رسائؿ تصميـ االعتبار بعيف خذ
الجكدة معبرة,مبادئ الرسائؿ ىذه تككف ككأف سميمة, لغة كذات متعارضة, ,غير

 .سبمعمستكلالمستخدـتتناك
,اعدةالمستخدـفيحاؿالحاجةلياأيضانالبدلكاجيةالمستخدـمفأفتكفرآليةلمس .5

 .كدهبمعمكماتعفالخطأالمرتكبككيفيةحموأكالتراجععنوكأفتز
البدعندتصميـكاجيةالمستخدـالرسكميةمفأفيككفىناؾمراعاةحقيقيةبأفيككف .6

حقيىناؾت المعمكماتكفاعؿ نظاـ لدلالمستخدـك,المستخدـقيبيف ذلؾبأفيككف
المعمكمات نظاـ تكجيو عمى عمىك,القدرة القدرة المعمكمات نظاـ لدل يككف أف

خ مف مناسبة بسرعة الكاضحة كعناصراالستجابة أدكات مف الكاجية تكفره ما بلؿ
 .معالجة
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التيستعمؿبيايجبعندتصميـالكاجيةالرسكميةأفيتـاألخذبعيفاالعتبارالبيئة .7
الرسكمية الكاجية الرسكميةمصممةمفأجؿالعمؿعمىجيازإذ, تككفالكاجية قد

البدأفتتناسبالكاجيةلذا,,أكآمبادىاتؼخمكمأك,أكالبتكب,كبشخصيسحا
ست التي البيئة مع عمييالرسكمية المادية,اعمؿ الممحقات االعتبار بعيف األخذ مع

,كحجـالشاشة,كمكحةالمفاتيح,األخرلالتيسيككفلياتعامؿمعالكاجيةالرسكمية
 .يةالتيستحتضفالكاجيةالرسكميةالبيئةالبرمجمةمبلءأيضانالننسىك
أفتككف .8 الكاجياتالرسكمية أفيضمفمصممك أيضان الكاجياتالرسكميةمفالممـز

كاجيةمفكقععمىرضىالمستخدـلممظيرالجميؿلمذلؾلماك؛عمىقدرمفالجماؿ
المعمكماتك نظاـ باستخداـ لبلستمرار المست,دافعيتو أف إبحكـ ىك جميؿخدـ نساف

الجماؿ الرسكميةكيحب لمكاجية الجماؿ إضفاء يمكف حيث المثاؿ, سبيؿ مفعمى
المتماسؾ التصميـ كخبلؿ الجميمة, األلكاف كاستخداـ المستخدـمراعاة, تفضيبلت

.الجمالية

َ:مزاياَواجيةَالمستخدمَالرسوميةَ-َسابعاًَ
الخاصةبكاجيةالمستخدـSommerville(2007: p368قاـ (بتحديدمجمكعةمفالمزايا

 :كالتاليىذهالمزايا,اعفاألنكاعاألخرلمفالكاجياتالرسكميةمايميزى
المس .1 كاجية كتساىـ تعمميا سيكلة في الرسكمية يستطيعتخدـ بحيث استخداميا,

أف المعمكماتمف نظاـ مع التعامؿ في خبرة أم لدييـ يكجد ال الذيف المستخدمكف
 .مكانياتوبسيكلةيستفيدكامفإعنظاـالمعمكماتكيتفاعمكام

مفخبلؿإيستطي .2 الرسكميةمفأفيتنكاجيةمكانياتعالمستخدـ قؿسريعانالمستخدـ
 .الكقتمعالعديدمفالتطبيقاتفينفسأفيتفاعؿبيفالمياـالمختمفةك

التفاعميالحسي .3 تكفر الرسكمية المستخدـ المعمكماتمفكاجية نظاـ مع لممستخدـ
.الحركيتفاعؿالصكتيكالمرئيكخبلؿال

َ
َ
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َ:مفيومَالجودةَ-َثامناًَ
المنظكراتالتيتتعامؿمعمفيكميامفجكانبمختمفةتعبرعفافمةبالمداخؿكاليكـحالجكدة

تعبرعفعظـالجيكدالتيتكجوسكاءمفقبؿالباحثيف,ثراءالمفيكـ كاتفيأكالشر,كما
(.27ص:2009أنظمةالجكدةالمتطكرة)نجـ,مبادراتيالتبنيمفاىيـك

ينيـجداتفاؽبإالأنواليك,المنتجاتماـبجكدةالخدماتكاالىتمعأفجميعالناسيتفقكفعمى
فييمثؿ ك"عمىتعريؼالجكدة, االحرية" تمامانلعدؿ" مفيكـيصعبتحديده أنو" كما ال.
قياسيا اتفاؽعمىكيفية سياؽاستعماليايكجد بمعزؿعف تكجد ال الجكدة كسببذلؾأف ,,

تختمؼحسبمنظكك حسبالغرض,كطمبمنوالحكـعمييارالشخصالذميياألحكاـحكليا
الحكـ إصدار فضبلنمف ىذا تكك, كثيرة مركبات لمجكدة أف كعف مستكاىا جكدتياف درجة

(.15ص:2007,)مجيد

الخدماتالجيدةىيتمؾ(عفالجكدةبقكلو"المنتجاتك1998: p157)Sikomotoفقدعبر
.حترميا"التيتمبيحاجاتالزبائفكت

د,أكتقديـماشباعتكقعاتالمستفيا فقدعرؼالجكدةبأنيا"تمبيةكEvans(1993: p44)أما
.يفكؽىذهالتكقعات"

كىناؾتأيضان لمجكدة الباحثافعريؼالجمعيةاألمريكية Render و  Heizerالذمأشارإليو
(2001: p171"بأنو)تعكسالتيتظيرك,الخصائصالكميةلممنتكج)خدمةأكسمعة(الييئةك

."ىإشباعحاجاتصريحةكأخرلضمنيةالمنتكجعمقدرة

أشار حيف ص2006)جكدةفي :19 لمجكدة إلى( الدكلية المكاصفات منظمة تعريؼ
(ISO 9000)" أنيا المعمى الخصائص مجمكعة تمبية لمتطمباتدرجة المنتج في كركثة

.العميؿ"

Bank(2000: p24لكفقاـ "يعرتب( بأنيا عمؼالجكدة ) أكسمعة خدمة المنتكج) ىقدرة
.باتالمستفيدبأقؿتكاليؼداخمية"رغتحقيؽاإلشباعالكامؿلحاجاتك
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تكلإنتاجالمنظمةلسمعةأكتقديـخدمةبمس(بأنيا"17:ص2000)عقيميكأخيرافقدعرفيا
رغباتعمبلئيابالشكؿفخبللياعمىالكفاءباحتياجاتك,تككفقادرةممفالجكدةالمتميزةعاؿو

يتـذلؾمفخبلؿمقاييسمكضكعةكالسعادةلدييـ,كتحقيؽالرضىتفؽمعتكقعاتيـ,كالذمي
يجادصفةالتميزفييا"سمفانإل .نتاجالسمعةأكتقديـالخدمة,كا 

َلمباحث َاإلجرائي التعريف الجكدتعرؼ: بأنيا بدقةة المضبكطة المعايير مف التيك,مجمكعة
المنتجأكالخدمةحقؽبحيثي,مفالمكاصفاتىمستكلعاؿوتتعمؽبإنتاجمنتجأكخدمةعم

.مكاصمةالتعامؿمعياكالياستيبلكيايةفعتكلدلديوالداتبالتاليك,الرضىلممستفيد

َ:أبعادَالجودةَ-َتاسعاًَ
:(بإيجازأبعادالجكدةفيمايمي1994: pp3-4)Farnumقاـ

ك( (Performanceاألداء .1 كضكحااللكاف:مثؿ,يتعمؽبخصائصالمنتجاألساسية:
 .صكرةأكالسرعةبالنسبةلمماكينةبالنسبةلم

 إلىتمثؿالصفاتالمضافةك,ىيخصائصالمنتجالثانكية:ك( (Featuresالمظير .2
 .تعماؿالمنتجكاألماففياالس

 صفاتالمطمكبةكمعاييرالصناعة.اإلنتاجحسبالمكا: Conformance))المطابقة .3
الذميتعطؿأكبمعنىآخرمتكسطالكقت,:مدلثباتاألداءبمركرالكقتاالعتمادية .4

 .فيوالمنتجعفالعمؿ
 ىكالعمرالتشغيميالمتكقع.:ك( (Durabilityالصبلحية .5
مدل إلىباإلضافة,االىتماـبالشكاكل:حؿالمشكبلتك (Service)الخدماتالمقدمة .6

 .رعةككفاءةالتصحيحىذهالخدماتعمىأساسسمكفقياسيك,سيكلةالتصحيح
7.  العميؿ (Response)االستجابة المكظؼمع أك مدلتجاكبالبائع المطؼ,: مثؿ

 .كالكياسةفيالتعامؿمعالعميؿ
8.  ك (Aesthetics)الجمالية بمدل: لديوإحساساإلتتمثؿ بالخصائصالمفضمة نساف

 .كالتيتتعمؽبالجانبالجمالي
,كأفماتالسابقةعفالمنتجأكالخدمةالمعمك:كىيالخبرةك (Reputation)السمعة .9

 .أكيتعامؿمعومفأفضؿالمنتجاتيحمؿالعميؿفكرةأفالمنتجالذميشتريو
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َ:الجودة مقاٌٌسَ-َعاشراًَ
 القابمة السمات مف بنكعيف عادة تتسـ الخدمة أك المنتج جكدة أف(87ص:2010)حمكديذكر
:كىي لمقياس
التي الخصائص أك الصفات كتمثؿ:(Variable Specificationsالصفاتالمتغيرة) .1

 مؾالسي , العمؽ , الحجـ , العرض , الطكؿ , كالكزف بقياسيا تقـك أف لممنظمة يمكف
 أك كمية العتبارات القياس بطبيعة تخضع السمات أك الخصائص ىذه أف حيث,الخ..

 تعتبر كىي المقاييس تمؾ تحديد في اثناف يختمؼ كال ,منتجات عف نتحدثألننا رقمية
 .المقاييس مف سكاىامف مكضكعية أكثر

 يمكف ال التي المعايير كتمثؿ (Attributes Specifications):التمييزية الصفات .2
نما ,رقميان أك كميان قياسيا  جيد كىما المعياريف بأحد تتسـ معينة العتبارات تخضع كا 
 ليا الشخصي المعيار يككف ما كغالبان سميـ أك معاب , صالح غير أكصالح , كردمء
 .عدمو مف جكدتياتحديد في تأثيران أكثر

َ:جودةَواجيةَالمستخدمَالرسوميةمفيومََ-َعشرَأحد
فإنو,مكضكعالجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةكعكبناءنعمىماسبؽذكرهمفتكضيحلمكض

.اجرائيلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةبتعريؼيمكفالخركج
َلمباحث: َاّلجرائي َالتعريف تعريؼ الرسكميةيمكف المستخدـ كاجية أنياجكدة ذلؾعمى

م مجمكعة مراعاة إلى يشير الذم كالمصطمح مبادئ ف تصميـالجكدةمعايير عممية أثناء
الرسكميةالكا المعمكماتاإلداريةجية بأمثؿخراجذلؾمفأجؿضمافإك؛لنظاـ الكاجية ىذه

ك شكبلن نظاـ,عمبلنطريقة مع المستمر التفاعؿ عمى كتشجعو المستخدـ قبكؿ تمقى بحيث
.المعمكماتاإلدارية

  



  57 
 

َالمبحثَالثالث

 الدافعية

َ:تمييد
تحتاجباستمرارلمايثيرىامفأجؿاستغبلليابالشكؿالمطمكبألداءالمياـ,فالطاقةالبشريةإ

تأنوحيث تتكفر أف بمكاف األىمية كمف تشجيع عمى القادرة المؤثرات مؾ اإلنساف إلىدفع
ذاأحسنا,خاصةإقةالتيالتنضباالكثيرمفالمفكريفبأنياالطايعدىالتي,استغبلؿطاقتو

 اليادفةنحكالعطاءكالبناء.كييانحكالكجيةالسميمةتكجياستغبللياك

َ:مفيومَالدافعيةَ-َأوّلًَ
:خاصةبالدافعيةعمىالنحكالتالييكجدىناؾالعديدمفالتعاريؼال

هكتحرؾسمككوتسير,نساف(عمىأنيا"قكةكامنةداخؿاإل162ص:2011)عباسعرفيا
.نحكتحقيؽىدؼما"

تكلدلديوالطاقةكالحركة,حالةداخميةعندالفرد(يعرفيابأنيا"288ص:2011)أمامحمكد
 .كتكجوالسمكؾنحكاليدؼ"

فيحيفعرفي ص1984)عاشكرا التيتحرؾك79: "القكة بأنيا الفرد( لكييؤدم؛تستثير
.العمؿ"

 بأنيا136ص:2000)ةشيخلكف عرفيا اإل( يحسبيا قكلكامنة كنساف" , أف إلىتدفعو
.شباعىذهالحاجات"بةلمنقصفيإلتخفيؼحاالتالتكترالمصاح؛شباعحاجاتويسمؾباتجاهإ

 عرفيا إ230ص:1988)ميالسمأيضان عممية " بأنيا حالة( في بو كاالحتفاظ السمكؾ ثارة
.استمرار"

تدفعوفي,نسافقكلمحركةلسمكؾاإللدافعيةبأنيا"ا(بتعريؼ84ص:2012)عكادكماقاـ
".المجاالتكالمستكياتالتيتساعدهعمىتحقيؽرغباتو
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نسافنيا"عامؿداخمييستثيرسمكؾاإل(الدافعيةبػأ162ص:2012)الدباغأخيرانفقدعرؼك
".كيكجيوكيحقؽالتكامؿفيو

َلمباحث َاّلجرائي تعريؼَ:التعريف بأنيايمكف كالداخميلئلنسافالمكجوَالدافعية يقكدهالذم,
َ.الحكافزالمناسبةقيؽرغباتوكحاجاتوفيظؿتكفرباتجاهتح

َ:أىمَالنظرياتَفيَمجالَالدافعيةَ-َثانياًَ
:التالي(2رقـ)جدكؿتكضحالدافعيةحسبيكجدالعديدمفالنظرياتالتي

(2رقـ)جدكؿ
أىـنظرياتالدافعية

َممخصَالنظريةَالمؤسسَالنظرية

ماسمكابراىاـَالحاجات-1

 خمس فرد كؿ يمكفةيمتمؾ الحاجات مف أنكاع
 األدنى مف رقـاألعمى إلىترتيبيا شكؿ في كما

ك(6) األماف,, الفسيكلكجية, ىي: الحاجات ىذه
 .االجتماعية,االحتراـ,تأكيدالذات

  الفرد ك إلىيتحرؾ السمـ, حاجةأعمى تشبع عندما
التؤثرعمىالسمك فإنيا كمعينة ؾ, يبدأ فيمفثـ
.البحثعفاشباعالحاجةاألعمى

(Xنظرية)-2
ماجريجكردكجبلسَ(Yنظرية)ك

 ( Xنظرية ) يككفافتراضاتسمبية إلىتستند كأف
اإل عدلدل كنساف العمؿ في مكركثة رغبة يحتاجـ
(Y,بينمانظرية)مراقبتوجبارمفأجؿالعمؿكإلىإ
حيثتعتبرأكثر,افتراضاتايجابية إلىتستندفإنيا

راديمكفحفزىـأفاألفك,فاعميةمفالنظريةاألكلى
إ طريؽ عف مزبفعالية الصبلحياتيدانعطائيـ مف

الكظيفية.االستقبلليةك

نظريةذات-3
العنصريف

فردريؾىيرزبيرج

 نجازفرصاإلتيةلمكظيفةمثؿالتحدمكالعكامؿالذا
األفراد لدل الدافعية الخارجية,تثير العكامؿ بينما

كإلا:مثؿ كقائيةعشراؼ عكامؿ ىي العمؿ بلقات
أمتحافظعمىمستكلاألداءك التحثعمىفقط,

و.زيادت
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نظرية-4
نجاز,اإل

االندماج,القكة
دافيدماكميبلند

  احتياجات ثبلثة العمؿتكجد مكاقؼ في أساسية
اإلىيك كنجاز,: القكة, دافعاالندماج, يؤدمكجكد

 عندما إلىلئلنجازقكم األداء الكظيفةزيادة تكفر
.عمكماتالمرتدةكالشعكربالتحدمالمسؤكلةالم

ريةنظ-5
المساكاةأك
العدالة

ستاسيأدمز
 اآلخريف مع أدائو نسبة الفرد تكف,يقارف لـ فإذا

يغيرسمككوأكيبحثفإفالفردسكؼ,ىناؾعدالة
.لممقارنةعفأداءآخر

نظرية-6
التكقع

فكتكرفرـك
 العبلقةبيفالجيديفترضأفالدافعيةىيمحصمة

.كاألداءكالمكافأةمفناحيةأخرل,األداءمفناحيةك
(170:ص2011المصدر:)عباس,


(6شكؿرقـ)
سمـالحاجاتلماسمك











( (Maslow, 1993: p370المصدر:
َ

:أىميةَدراسةَالدافعيةَ-َثالثاًَ
:يحأىميةدراسةالدافعيةكالتالي(بتكض259ص:2004)عبدالغنيكالجارحيقاـ

 .أداءالعمؿةاليامةالمؤثرةعمىالمستقمتعتبرالدافعيةأحدالمتغيرات .1
 .نسانيفيالمنظماتتحميؿمسبباتالسمكؾاإلمعرفةكتفيددراسةالدافعيةفي .2
دراسة .3 بالسمكؾاإلتساعد التنبؤ عمى المستقبؿالدافعية كنسانيفي بالتالياالستعداد,

 .صالحالمنظمات إلىتكجييوؿمعوكالتعاملمكاجيتوك

 الحاجات الفسٌولوجٌة

 ناحاجات األم

 االجتماعٌةالحاجات 

 االحترامحاجات التقدٌر و

 حاجات تحقٌق الذات
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ك .4 المنافسة تزايد ظؿ المنظمافي رغبة في كت االنتاجية الكفاءة الفاعميةمضاعفة
 ترشيدالنفقات.عيةكعامؿحاسـلمضاعفةاألداءك,تزدادأىميةالدافالتنظيمية

اإلىناؾالكثيرم .5 التيتؤثرعمىرغبة العكامؿ بالعمؿف المالي,نساف كليسالعامؿ
 لدكافع.مايزيدمفأىميةدراسةام,,حيثيتضحىنامدلتعقيدالشخصيةالبشريةفقط

نتاجيتيـرفعإالفعالةليؤالءالعامميفكدارةامفاإليىنىك مىرةلدكافعالعامميفييداإففيـاإل .6
 .كمعنكياتيـ

.يتفسيرالسمكؾكتحديدقكتوكاتجاىوكتدعيموتساعدالدافعيةف .7

َواّلسَلمدافعية:نموذجَسيزّلجيََوَ-َرابعاًَ
 النظر  إلىيمكف عممية بأنيا تالدافعية اإلشباعمتكاممة يتحقؽ حتي مراحؿ بعدة حيثمر ,

:ىذهالمراحؿ(7شكؿرقـ)يكضح
(7شكؿرقـ)
كاالسلمدافعيةنمكذجسيزالجيك

َ

َ

َ

َ

َ

(420:ص2011عكاد,(المصدر:
َ

:(خطكاتالنمكذجالسابؽفيمايمي221ص:2011)يمخصعكاد

 .لىحالةمفالتكتركعدـالتكازفالداخميتبدأالحاجةبالظيكرمعالكصكؿإ .1
 .إشباعالحاجاتالتفكيرفيكيفيةالبحثك .2
 .دؼلىسمكؾمكجونحكتحقيؽاليالتفكيرإكؿالفردعمميةالبحثكيح .3

 الوظٌفً. الرضى

إعادة تقسٌم الحاجات 

 الربط فٌما بٌنها.و
 تقٌٌم األداء. المكافآت أو العقاب

الحاجات مع  نقص فً

عدم الوصول إلى التوتر و

 .التوازن

سلوك موجه نحو هدؾ 

 معٌن.

االختٌار إلشباع البحث و

 الحاجات.
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م .4 األداء بتقييـ الفرد تحميؿمدلالنجاحفياأليقكـ كفخبلؿ السمكؾالسابؽفيداء
 تحقيؽاليدؼ.

التاليةالمكافأة .5 الخطكة ىي العقاب كأك األالتي, تقييـ عممية نتيجة داءتتكقؼعمى
 .السابقة

الفردىنابمقارنةالسمكؾمعالجزاءالذمحصؿعميوإلشباعحاجتواأل .6  .صميةيقـك
التيبدأ .7 الدكافعالسابقةقدأشبعتالحاجة كانتدكرة زنانافالنتيجةتككفتك,تبياإذا

 .رضىك

َ:علقتياَبالدافعيةيومَالحوافزََومفَ-َخامساًَ
يكمفكراءهال سمكؾدكفدافع كيكجد لذا مفجبتحريؾ, الدكافععفطريؽالحثكاالثارة

.يتمنكنيا,تمؾالتييطمؽعميياالحكافزاألفرادككسائؿمعينةيحبياخبلؿأدكاتك
 فقد ك440ص:2011)عكادعرؼ األدكات "مجمكعة بأنيا الحكافز تسعى( التي الكسائؿ

لمعامميفالمنظمةل يجابيةأكسمبية,,إيةأكجماعية,فردأكمعنكيةسكاءكانتمادية,تكفيرىا
,الفعاليةالمنشكدةمفناحيةأخرلتحقيؽك,ناحيةالرغباتاإلنسانيةمفعالحاجاتكبيدؼاشبا

.بمراعاةالظركؼالبيئيةالمحيطة"كذلؾ

"169:ص2011)عباسفيحيفعرؼ الحكافزبأنيا المرغباتالخارجيةالتيتجعؿالفرد(
".نيـبنشاطكمومنظمةيقدـعمىعمالعامؿفيال

كيشدالفردلسمكؾمؤثرخارجييسحبألحافزبأنو"(ا170ص:2011)عباسأيضاىيعرؼ
اإل ترغبو كمعيف إىدارة لمكصكؿ يستعمؿ إثارة عامؿ إك األعماؿ,لى بمنظمات أفضؿ نجاز

ذىنيمفالعامميف".دراءلمحصكؿعمىأكبرجيدعضميكيستخدموالمك

 قاـ خارجيةتجذباإلنسافنحكىا248ص:1988)السممىكما قكة " بتعريؼالحافزبأنو )
يجعمومستحقانلو".ؾمعيفيسمحلوبالكصكؿلمحافزكذلؾمفخبلؿسمك,كلكييحصؿعمييا

َلمباحثال َاإلجرائي يسببلوؤثرالخارجيالذميجذباإلنسافكالمالحافزبأنو:يعرؼتعريف
.اـبفعؿمامفأجؿالقي؛العقميةأكالعضميةحالةمفاإلثارةالداخميةلقكاه



  62 
 

كالحكافز,سبؽمماك الدكافع بيف الدكتأتيالتفرقة حيثتمثؿ لدلالفرد, الطاقاتالكامنة افع
ليسمؾسمككانك معينانتدفعو أمىيالقكة ك, الفرد داخؿ التيتعمؿ لمبحثعفالداخمية تدفعو

,لكفالبيئةالخارجيةلوعمميةالتكيؼمعظركؼتسيؿك,شيءمحددبماييسرلورسـغاياتو
الفردالدكافعلمقياـبعمؿمعيف,كالصمةبيفالحكافزتمثؿالمثيرالخارجيالذميحرؾفينفس

.(440ص: 2011)عكاد,االستجابةكالتيتربطالمثيرك,الحافزصمةكثيقةالدافعك

َ:الحوافزَفيَمنظماتَاألعمالَأصنافَ-َسادساًَ
حياالمنظماتلمعامميفنالحكافزالتيتمأصناؼلقدتعددتالمداخؿالتييمكفاتباعيالتحديد

:كالتالياألصناؼ(ىذه443-414صص:2011),حيثأكضحعكادبيا
ك .1 المؤسسةمفأجرأساسيالحكافزالمادية: تمنحو أكمكافآت,أكراتب,ىيكؿما

 .عبلكاتكغيرىا,أكتشجيعية
2.  بالمكظفيفالمعنكيةالحكافز المؤسسة احتفاؿ مثؿ كالنجاح,: الجدارة أكسمة كمنحيـ

 .كشياداتالتقدير
الفردية .3 أدائيـك:الحكافز عمى تعتمد بصكرة لؤلفراد المنظمة تقدميا التي الحكافز ىي

 .رعفالنتائجالتيحققكىاكجماعةبصرؼالنظ,الفردم
الجماعية .4 الحكافز ك: بجماعة لتحقىيالتيتيتـ كالتكافؽالعمؿ يؽاالرتباطكاالنسجاـ

 .الجماعي
ك .5 المباشرة: مباشرةالحكافز بصكرة األفراد عمى التيتؤثر الحكافز استجابتيـىي عند

 .مثؿربطاألجرباإلنتاج,تحقيؽالتفكؽلزيادةاإلنتاجك
بصكرةاالمتيازاتالتيتقدمياالمؤسسةكىيمجمكعةالخدماتك:مباشرةالغيرالحكافز .6

 .دماتاالجتماعيةبصكرىاالمختمفةمثؿتقديـالخ,غيرمباشرةلعاممييا
 .قدموالمؤسسةمفمكافآتكعمكالتبصكرةنقدية:ىيكؿماتالحكافزالنقدية .7
8.  الحكافز نقديةالغير ك: بالسياسات اتتمثؿ لحفز المنظمة تقرىا التي لعامميفالمكائح

 .العمؿكالنقؿكالترقيةةتصميـعادا كالمشاركةفيالبرامجك
 تعارؼعميومفطرؽتحفيزيةفيكقتما.تـالما إلى:تشيرالحكافزالتقميدية .9
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ىيماتضيفوالمؤسسةالرائدةباستمرارمفأساليبلحفزالعامميف:الحكافزاالبتكارية .10
 .ئيابقارالطرؽالتيتدعـنمكالمؤسسةكدعكتيـبصكرةدائمةالبتكا,كبيا

الجماعاتفيصكرةإثابةعفالعمؿبمايحقؽمزاياتمنحلؤلفرادك:االيجابيةالحكافز .11
 .ماديةأكمعنكيةفرديةأكجماعية

ك .12 تتمثؿبأسمكبالتيديد العقابالذميمحؽاألفرادإ,التخكيؼالحكافزالسمبية: تحدد ذ
 .لتزاميـبإجراءاتكسياساتالعمؿنتيجةعدـا
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 المبحث الرابع

 اإلسالمٌةالجامعة 

:تمييد
,إذتعتبربمثابةرائدةمعالـالعمميةالبحثيةفيفمسطيفتعتبرالجامعةاإلسبلميةمفأحدأىـال

بمبادرة1978تأسستالجامعةاإلسبلميةفيعاـلبحثالعمميعمىمستكلقطاعغزة,كقدا
األخذبسبؿاإلسبلميةثقافةتدعكلئلبداعك,كلمجامعةمفشخصياتكطنيةكأكاديميةبقطاعغزة

التقدـالعالمية.

.ةالبدىنامفالتعريجعمىمجمكعةمفالمعمكماتالمتعمقةبالجامعةاإلسبلمي

َ:نبذةَعنَالجامعةَاإلسلميةَ–َأوّلًَ
كزارة,تعمؿبإشراؼةعامةمفمؤسساتالتعميـالعاليالجامعةاالسبلميةبغزةمؤسسةأكاديمي

,كرابطةالجامعاتاالسبلمية,:اتحادالجامعاتالعربيةضكفيىيعالتربيةكالتعميـالعالي,ك
اك جامعات كرابطة المتكسط, األبيض االسبلميةلبحر الجامعات الدكلي,اتحاد كاالتحاد

ك تعاكلمجامعات. عبلقات كتربطيا العربية الجامعات مف بالكثير الجامعف )مكقع ةاالجنبية
(.2015عامانمفالعطاء,33االسبلمية,نشرة

أنيشئتالجامعةاإلسبلميةبغزةانبثاقانعفمعيداألزىرالدينيأماـكثرةأعدادخريجيالثانكية
غزة قطاع داخؿ العالي التعميـ فرصة عمى حصكليـ   .كقمة

كيرالمعيدإلىجامعةـقرارانبتط12/4/1977كقداتخذتلجنةمعيداألزىرالدينيبغزةبتاريخ
 العربية. المغة الشريعةكالقانكفككميةأصكؿالديفكقسـ كمية أكلية بصكرة كقدإسبلميةتضـ

الطبلبيدرسكففي,ـ1978بدأتالجامعةتتكسعبشكؿكبير,فمعافتتاحالجامعةعاـ بدأ
اآلداب( كمية )نكاة العربية المغة كقسـ الشريعة الجا,كميتي العاـ كفي 1980-1979معي

كالعمكـ التجارة افتتحتكميتا التالي العاـ كفي كالتربية, الديف أصكؿ ذلؾكافتتحتكميتا بعد
االفتت كتكالت المختمفة الجديدة لمكميات الجامعةاحات )مكقع الطب كمية افتتاح الى صكالن
(.2015االسبلمية,
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َ:رسالةَالجامعةَاّلسلميةَ-َثانياًَ
تعمؿيكضبالمستكلالعمميكالثقافيكالحضارم,االسبلميةمؤسسةأكاديميةتسعىلمنالجامعة"

التعم في االتجاىاتالحديثة البحثالعمميعمىمكاكبة التكنكلكجيكتشجع العاليكالتطكر يـ
تنميةالمجتمعفياطارمفالقيـاالسبلمية")مكقعالجامعةاالسبلميةكتساىـفيبناءاالجياؿك

(.2015عامانمفالعطاء,33رة,نش

َ:قيمَالجامعةَاّلسلميةَ-َثالثاًَ
مفخبلؿمجمكعةمفال لتحقيؽرسالتيا التيتعبرعفشخصيتياتسعىالجامعة فتكفرقيـ ,

أكاديميان جكا كممتزمانلطمبتيا االسبلمية كتقاليده,لظرمراعيانبالقيـ الفمسطيني الشعب كؼ
ديثةتكظؼالتقنياتالحبيئةالتعميميةالحديثةلمطالبكتييئالاككتحرصعمىرعايةالقيـالعمي

تتبعالجامعةمعاييرتربكيةفعالةمفخبلؿالجكدةاألكاديميةتنعكسإيجابانفيالتعميـكالتعمـ,ك
اإلبداعكالتفاعؿاألكاديمي, كتشجعالجامعة عمىخدماتالبحثالعمميكالمجتمعالمحمي,

عكربالمسئكليةالشجارباالكاديميةالدكلية,كماتعززقيمةالعمؿالجماعيكعمىالتاالطبلعك
(.2015عامانمفالعطاء,33رسالتيا)مكقعالجامعةاالسبلمية,نشرةلتحقيؽأىدافياك

َ:أىدافَالجامعةَ-َرابعاًَ
 .تكفيرخدمةالتعميـالعالي .1
 .دـالعمميفيمختمؼمناحيالحياةمكاكبةالتق .2
 .حثالعمميالبإثراء .3
 .ةكالثقافيةمعالجامعاتاالخرلتعزيزالعبلقاتالعممي .4
 (.2015عامانمفالعطاء,33خدمةالمجتمعالمحمي)مكقعالجامعةاالسبلمية,نشرة .5

َ:سَوالييئاتَالمشرفةَعمىَالجامعةالمجالَ-َخامساًَ
:كترعىشئكنيا,كأىميادعـمسيرتيالمجامعةعددمفالمجالسكالييئاتالتيتشرؼعميياك

 ىيئةالمشرفيف. .1
 .مجمساالمناء .2
 (.2015عامانمفالعطاء,33مجمسالجامعة)مكقعالجامعةاالسبلمية,نشرة .3
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َمراكزَالجامعةَاّلسلمية:َ-َسادساًَ
يةفيالجزءالغربيمفمدينةغزة,المقرالرئيسي:يقعالمقرالرئيسيلمجامعةاالسبلم .1

اك مف عددان الرئيسيلمبانيضـ االدارة مبنى ككذلؾ الدراسية, لمقاعات المخصصة ي
ك المؤتمرات مركز الىكمبنى فمسطيف في لممؤتمرات مركز أكبر المبانيىك جانب

االدارية الخدمات كمباني المجتمع كخدمة المعمكمات كتكنكلكجيا لممكتبة المخصصة
 مبنىاألنشطةالطبلبية.كمسجدالجامعةك

:تقدـالجامعةاالسبلميةخدمةلطمبتيااالسبلميةفيجنكبقطاعغزةامعةمركزالج .2
جامعةفيالجنكبفيجنكبقطاعغزةبطرحعددمفالمساقاتفيمركزخاصبال

تييتكفرليافيالتخصصاتالالثانيكالسيمالمطبلبكالطالباتفيالمستكييفاألكؿك
ك الطمبة, مف الكافي كالعدد االكفاء حكاليياألساتذة مساحة عمى المركز ىذا قكـ

 م35) مفاألرضشيدتالجامعةعمييا دكنمان كالجامعةتعمؿعمىتكسيع,بنييف(
ؿىذاالمركز)مكقعالجامعةاالسبلمية,نشرةبلتطكيرخدماتيالطمبةالجنكبمفخك

 (.2015عامانمفالعطاء,33

َ:النظامَاألكاديميَبالجامعةَ-َسابعاًَ
 تمنح المختمفة المجاالت في العممية الدرجات مف العديد كدرجةالجامعة الدبمكـ, كدرجة

ك العالي, الدبمـك كدرجة الدكتكراهالبكالكريكس, كدرجة الماجستير, كدرجة في, الدراسة تعتمد
الجامعةعمىنظاـالساعاتالمعتمدةالذمتقسـالسنةالدراسيةبمكجبوالىفصميفدراسييفمدة

(ساعةفي20)(أسبكعاندراسيان,كيستطيعالطالبأفيسجؿكحدأقصى16ؿ)كؿفص
(ساعةكحدأدنى.12)الفصؿالكاحد,ك

.اقاتالدراسيةمتطمباتالجامعةكمتطمباتالكميةكمتطمباتالتخصصتشمؿالمس

حكاليىيعددالساعاتالمطمكبةفيخطتوكيتخرجالطالبمفالجامعةبعدأفينييبنجاح
 (140 ( اليندسة الكمياتعدا البكالكريكسفيجميع لدرجة معتمدة ساعة ساعة175( )

كالطب معتمدة (260 نشرة , االسبلمية الجامعة )مكقع معتمدة ساعة مف33( عامان
(.2015العطاء,
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َ:أعدادَالطمبةَ-َثامناًَ
المتعمقةببياناتالطمبةالمسجميفلمعاـتبعانألىـالنتائجالتيتـاشتقاقيامفتحميؿاإلحصائية

 كـ2014/2015األكاديمي ال, حسب كذلؾ التخطيط عمادة عف الصادر التطكيرتقرير
 قد فإنو األكاديبالجامعة, لمعاـ اإلسبلمية الجامعة في المسجميف الطمبة عدد ميبمغ

%(مف61ة)يمثمكفنسب(إناثك11789(طالبانكطالبة,منيـ)19440ـ)2014/2015
:عدادالطمبةحسبالشيادةكالتاليحيثتتكزعأالمجمكعالعاـلمطمبة

 .البةمسجميففيبرنامجالدكتكراةط(طالبك44) .1
 .البةمسجميففيبرنامجالماجستيرط(طالبك1733) .2
.يففيبرنامجالبكالكريكسطالبةمسجمطالبك(17426) .3
.الدبمكـالعاليمسجميففيبرنامج(طالبة23) .4
العاـطالبة(طالبك183) .5 .مسجميففيبرنامجالدبمـك
طالبةمسجميففيبرنامجالدراسةالخاصة)مكقعالجامعةاإلسبلمية,(طالبك31) .6

(.2015تقريرأعدادالطمبة,

َ:العمميةَالتيَحصدتياَالجامعةالجوائزََ-َتاسعاًَ
الجام حصمت الجكائز مف عدد عمى كعة كالكطنية أبرزىاالاالقميمية كمف البنؾدكلية جائزة :

كاالسبلميلمتنميةفيالعم لـك المؤسساتالمشيكد بالتميزفيمجاؿالبحثالتقانةعففئة يا
براءةاختراعمفالمكتباألمريكيلتسجيؿبراءاتلمبصريات,كجائزةجاليميكالدكليةالعممي,ك

االاالختر بالكالياتالمتحدة كريـمريكيةاع مؤسسة كجائزة العمبلقة, غكغؿ مفشركة كجائزة ,
ك سعيد رضا نشرة , االسبلمية الجامعة األخرل)مكقع الجكائز مف مف33العديد عامان

(.2015العطاء,

َ:البحثَالعمميَبالجامعةَ-َعاشراًَ
ك تنميتو, عمى كتعمؿ العممي, البحث الجامعة أتشجع عمى اليو العتنظر ركائز أحد مميةنو

التعميمية لك, تشجيعية جكائز الجامعة التدريستقدـ ىيئة العمميألعضاء الىمبحث إضافة ,
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بالحثالعمميك,فضؿأبحاثتخرجكرسائؿماجستيرجكائزأل تصدرالجامعةمجمةمختصة
الدراساتالشرعية.اساتالطبيعيةكاليندسيةكالدركؿالدراساتاإلنسانيةكتتنا

اك عمادة تلبحثتيتـ في كالمساىمة العممي البحث بدعـ الفمسطينيالعممي المجتمع كعية
كبالقضاي كالندكات, الدراسية, كاألياـ المؤتمرات, خبلؿ: مف اىتمامو محكر المختمفة تكجيوا

التطبيقية)مكقعالىتماـبنتائجالبحكثالعمميةكالخدمةالمجتمعكربطوبالكاقع,كالبحثالعممي
(.2015عامانمفالعطاء,33ة,نشرةالجامعةاالسبلمي

معموماتَالجامعةََمنظاجودةَواجيةَالمستخدمَالرسوميةَلنبذةَعنَََ-أحدَعشرَ
َ:سلميةَبغزةاإل

 ككثافةكتعقد التيتحدثداخؿالجامعةكبسببكثرة مفأجؿإدارةمصالحيا,المياـ خارجيا
 المعمكماتاإلدارية لنظاـ خاصة أىمية يجبإعطاء كعمىفإنو اإلسبلمية, الخاصبالجامعة

سبيؿالتحديدفإنوالبدمفاالىتماـكاالعتناءبالكاجيةالرسكميةلنظاـمعمكماتالجامعة,حيث
معالنظاـ الكظيفية لممكظفيفبمختمؼتصنيفاتيـ االتصاؿاألساسية الكاجيةكسيمة تمثؿىذه

المعمكماتي.
ا مركزتكنكلكجيا يتـكمفخبلؿمقابمةإدارة الدراسة أثناءإجراءىذه أنو لمعمكمات,تـمعرفة

العمؿعمىتطكيرنظاـالمعمكماتاإلداريةلمجامعةبمايحكممفكاجياترسكميةلكييعمؿ
المتصفحات أساسيباستخداـ لخمسعمىالكيببشكؿ تمتد منيجية كذلؾمفخبلؿخطة ,

سنكات, تاريخ حتى فإنو إكلمعمـ األنظمةعداد تطكير إعادة عممية اكتماؿ تـ الدراسة ىذه
 لدائرة الحاسكبيةشؤالحاسكبية األنظمة لعمؿ الجديدة الرؤية الركاتبكفؽ المكظفيفكقسـ كف

المعمكماتإبالجامعة مركزتكنكلكجيا إدارة كتتطمع التطبيؽ, مكضع مفلىاالككضعيا نتياء
,كيمكفتكضيحأسباباتخاذقراربإعادةككؿبالتتابععادةتطكيرالنظاـالمعمكماتيلمجامعةإ

تطكيرالنظاـالمحكسبلمجامعةمفخبلؿمايمي:
اإلدارية .1 المعمكمات نظاـ لتطكير المعمكمات تكنكلكجيا مركز إلدارة الذاتية الرغبة

لماىكجديدفي لمجامعة,بحيثيككفالنظاـالمعمكماتيالجديدأكثرتقدمانكمكاكبةن
قبؿ,عال مف مكجكدة تكف لـ إضافية مزايا عمى بالحصكؿ يسمح بما التكنكلكجيا ـ

مكاف أم مف المعمكماتي النظاـ إلى بالدخكؿ المكظفيف قياـ خبلؿكإمكانية مف
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استخداـالمتصفحات,أيضانكافالستخداـالمتصفحاتفيتشغيؿالنظاـالمعمكماتي
لنظاـالمعمكماتيلمجامعةبدكفمشاكؿتتعمؽدكرانىامان,حيثأصبحباإلمكافتشغيؿا
 بالتكافؽفيحاؿاختبلؼأنظمةالتشغيؿ.

المعمكمات .2 نظاـ كاجياترسكميةلمجامعةاإلدارية يحكممف بدايةبما في بناؤه تـ
(XPمعنظاـتشغيؿ)بشكؿأساسيبحيثيككفمتكافقان(,Desktopكنظاـ)األمر

سخمتطكرةمفأنظمةايكركسكفت,إالأفصدكرنالذمتـتصميموبكاسطةشركةم
إ دفع التشغيؿ المعمكماتبالجامعة تكنكلكجيا مركز دارة معمكماتإلى تنصيبنظاـ

كافلذلؾأثركقد,كاألحدثالجامعةبكاجيتوالرسكميةعمىأنظمةالتشغيؿالجديدة
ضبطمستمرةعادةتلمجامعةأصبحبحاجةإلىعمميةإنظاـالمعمكمامفحيثأف

 .أفيعمؿبشكؿمناسبعمىنسخأنظمةالتشغيؿاألحدثأفيتكافؽكمفأجؿ
المراحؿ .3 كمضمكف عدد حيث مف كاممة ك سميمة تطكير منيجية اتباع في الرغبة

التطكيرية,مايعنيالخركجفيالنيايةبنظاـمعمكماتيمتكامؿمبنيعمىأسسعمـ
 المتعارؼعمييا, البرمجيات النظاـىندسة تطكير مراحؿ في متبع يكف لـ ما كىذا

القديـ.
بالتركيزعمىالحديثعفخصائصجكدةالكاجيةالرسكميةلمنظاـالمعمكماتيالحاليلمجامعةك

المعمكمات,فإنومفخبلؿمقابمةمكظفياإلسبلمية االطبلعأصحابالشأفكمركزتكنكلكجيا
ي:,تـمبلحظةمايمتيعمىالنظاـالمعمكما

المعمكمات .1 إفنظاـ ابكاجياإلدارية الرسكمية نظاـتو مفخبلؿاستخداـ تصميمو تـ
البياناتالعبلئقيةإ قكاعد بأكراكؿدارة كالذم"Oracle 11g- relaese2"المسمى ,

مفخبلؿتخزينيافيقاعدةبياناتعممية,دارةمعمكماتالعمؿالمطمكبةيستخدـفيإ
القرارات كتحسيفاالنتاجية,كمراقبةأداءالعمؿ,تفيدفياتخاذ سرعة إلىكالكصكؿ,

 عمىمايمي:كراكؿفيبرمجتوعتمدأ,كيإنجازاألعماؿيقصكلف
ىي:ك( SQL - Structured Query Language)لغةاالستفسارالبنائية .أ

المخزنة البيانات إلى الكصكؿ خبلليا مف يمكف بنائية استفسار لغة تعتبر
العديدمف,كاإلضافةكالتعديؿكالعممياتعميياكاجراء الحذؼ,حيثتدعميا

 .C الفيجكاؿبيسؾكلغةاتالبرمجةاألخرلكمغةالجافاكلغ
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اإلجرائية .ب االستفسار ك (PL/SQL )لغة : كاليفتستخدـ البرامج دكاؿكتابة
 .لياقكاعدمثؿاملغةأخرلىيلغة,ك(Functions)الخاصة

خبلؿيمكف  .ج مف أكراكؿ برمجة ركتينياتأيضان  (Procedures)استدعاء
 (. 2015)هىقع ويكيبيذيا, Cو  Javaلغة برهجة   مكتكبةبمغاتأخرلمثؿ

التيىيعبارةعفحزمةمف,كOracle Developer))تستخدـأكراكؿمايسمىبػ
أشرطة,كمربعاتنص,كاألدكاتالتيتساعدفيإنشاءالنماذجبماتحكيومفأيقكنات

(Oracle Developer)غيرذلؾمفمككناتالنماذج,كذلؾتساعد,كقكائـ,كتمرير
التقاريرك المستخدـعمىإنشاء كاجية فيتصميـ أمبمعنىآخرتساعد الرسكمات,

(.2015 )هىقع ويكيبيذيا,الرسكميةألنظمةالمعمكمات
اعؿبشكؿجيدمعالنظاـالمعمكماتي,كاجيةالمستخدـالرسكميةتتيحلممكظؼبأفيتف .2

مفحيثتمكينومفأداءالعديدمفالمياـ:كإدخاؿالبيانات,كالحصكؿعمىالتقارير,
المياـ مف ذلؾ كغير الرسكمية, الكاجية كتصفح كالطباعة, كالتحديد, كالنقر,

 كاإلجراءات.
3.  أكجو مف العديد الرسكمية الكاجية تكفر كذمساعدة المكظؼ, خبلؿكدعـ مف لؾ

مكانيةالتكاصؿااللكتركنيمعدائرةالدعـالفني,كالتراجععفأداء الرسائؿالنصية,كا 
مياـمعينة,كماأفالمساعدةتيقدـبأسمكبميذبذكمحتكليكضحالخطأالمرتكب
لمكظفي المستخدـ دليؿ بتكفير الرسكمية الكاجية تقكـ أيضان الصكاب, نحك كيكجو

كالتسجيؿكالمكظفيفاألكاديمييففقط,معالتأكيدعمىأنواليكجدأمكسائؿالقبكؿ
مساعدةأخرل,إذيمكفالقكؿأفالمساعدةالتيتقدمياالكاجيةالرسكميةتحتاجإلى

 المزيدمفالدعـكالتطكير,كأفيتـبناءأنكاعأخرلمفالمساعدة.
لبرمجيةالمناسبةمفأجؿتشغيمياكالتعامؿيتكفرلمكاجيةالرسكميةالمككناتالماديةكا .4

 معيا.
أفالمعمكماتتعرض .5 تكفرالكاجيةالرسكميةلممكظؼالمعمكماتالتييحتاجيا,كما

لفئات فقط تسمح الرسكمية الكاجية أف االعتبار بعيف األخذ مع المناسب, بالشكؿ
 اتمختمفة.محددةمفالمكظفيفاإلدارييفبالحصكؿعمىالمعمكماتمفخبلؿلغ
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بحيث .6 لؤللكاف, مناسب باستخداـ الجامعة معمكمات لنظاـ الرسكمية الكاجية تتمتع
 تتناسبمعالصفةالرسميةلمجامعة.

تحتكمالكاجيةالرسكميةعمىالعديدمفالمككناتالمرئيةالمناسبةالتيتساعد .7
اتالمرئيةالمكظؼعمىأداءمياموالكظيفيةبشكؿجيد,معالعمـأفجميعالمككن

(دكفاالستعانةببرامجتصميـOracleمصممةباستخداـاإلمكانياتالتييكفرىا)
أخرل,كالبدمفاألخذبعيفاالعتبارأفالكاجيةالرسكميةتكفرإمكانيةمحدكدة

لخصخصةالمحتكل,بحيثيتـفقطإعطاءالمكظؼإمكانيةعرضأكعدـعرض
 أيقكناتمعينةعمىالكاجية.

برالبيئةالجماليةلمكاجيةالرسكميةلنظاـالمعمكماتمناسبةإلىحدما,معالعمـتعت .8
أفالكاجيةالرسكميةتفتقرإلىاستخداـالصكرالمتحركةكالرسكماتالثابتة,لذلؾتكجد

 إمكانيةلدعـالبيئةالجماليةلؤلفضؿ.
دةمفحيثالمحتكلتـمبلحظةأفالرسائؿالتيتعرضياالكاجيةالرسكميةتعتبرجي .9

 كالمظير.
 التيأكضحيامفخبلؿ الرسكمية المستخدـ كاجية جكدة بمعايير المبلحظاتالسابقة مقارنة
Nosrati   وآخروى(2012: pp212-214)فيالمبحثالثاني إلييا اإلشارة كالتيتـ فإنو,

عاـ,معجيدةيمكفالقكؿأفالكاجيةالرسكميةلنظاـمعمكماتالجامعةاإلسبلميةتعتبر بشكؿو
 إمكانيةدعميانحكاألفضؿ.


 

 

َ

َ
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َالفصلَالثالث

َطارَالتطبيقيَلمدراسةاإل
َ

َواإلجراءات المبحثَاألول:َالطريقة

َالمبحثَالثاني:َنتائـجَتحميلَفقراتَأداةَالدراسةَوتفسيرىـا

َالمبحثَالثالث:َاختبارَفرضياتَالدراسة
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َاألول المبحث

َواإلجراءات الطريقة
َ:تمييد

نتعػػػػػرضفػػػيىػػػذاالمبحػػػثإلػػػىاإلجػػػػػراءاتكالخطػػػػكاتالمنيجيػػػػػةالتػػػيتمػػػتفػػػيمجػػػػاؿالدراسػػػة
العينػػةالتػي كتحديػد اختيػار ككيفيػة,يػػجالدراسػػة,كمجتمػػعالدراسػػػةالميدانية,حيثنتناكؿىنػامن

 البياناتجمعت التي العينة أفراد خصائص تحميؿيقكـىذاالمبحثبأيضانطبقتعمييػاالدراسػة,
,باإلضػافػةإلىتكضيػػحاألدكاتالمستخدمػػةفػيالدراسػػةةاالستبانمف ؿاألك القسـ بكاسطة عنيا

كمػف,البيانػػاتلمتكصػػؿإلػىالنتػائجكخطكاتيػا,كاألساليباإلحصائيػةالتياستخدمتفيتحميػػؿ
ثـتحقيؽأىداؼالدراسة,كفيمايميتفاصيػؿمػاتقػدـ:

َمنيــجَالدراســـة:َ-َأوّلًَ
المعمكمات عمىالتعرؼ ىك الدراسة ىدؼ كاف لما الرسكميةلنظـ كاجيةالمستخدـ أثرجكدة

 تـ فقد ,اإلسبلميةفيالجامعةاإلداريةالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفعمىاإلدارية
 ييدؼ التحميميالكصفي المنيج فأل كذلؾ الدراسة, ىذه في التحميمي الكصفي المنيج استخداـ

الكاقع في تكجد كما الظاىرة دراسة إلى  كيفيان تعبيرانعنيا كيعبر دقيقان كصفان بكصفيا كييتـ,
النتائج إلى صكؿكلم تحميميا ثـ كمف ,عنيا كالمعمكمات الحقائؽ جمع عمى كيعمؿ ,انككمي

 كذلؾاألكلية مصادرالك الثانكية المصادر طريؽ عف البيانات عمى الحصكؿ تـ كما كالتكصيات,
:يمي كما

 :الثانوية البيانات مصادر .1
 كالمراجع الكتب, في المتمثمة الثانكية المصادر طريؽ عف البيانات عمى الحصكؿ تـ

,الدراسة بمكضكع المتعمقة السابقة كالدراسات كالمقاالت, كالدكريات كاألجنبية,العربية
 شبكة عمى الصمة ذات المكاقع كبعض المتخصصة, كالمينية العمميةكالمجبلت

.نترنتاإل
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 :األولية البيانات مصادر  .2
 كمف , لمبحث رئيسية اةدأك استبياف تصميـ خبلؿ مف األكلية المصادر عمى الحصكؿ تـ
برنامج باستخداـ المناسبة اإلحصائية االختبارات كاستخداـ ,كتحميمياإحصائيان تفريغيا ثـ

SPSS,الدراسة مكضكع مؤشراتتدعـك قيمة ذات الكصكؿلدالالت بيدؼ.

:مجتمعَالدراسةَ-ثانياًَ
 المستيدؼبمكظفيالجامعة الذيفليـ,اإلدارييفاألكاديمييفكاإلسبلميةيتمثؿمجتمعالدراسة

 المعمكمات نظاـ مع تعامؿ اإلدارية بالجامعة باستخداـاإلسبلميةالخاص كالمصمـ
"Oracle 11g- relaese2"ا مع المكظفيفاإل, استثناء تـ أنو العامميففيدائرةلعمـ دارييف

تحديثياىاكتـبناؤذلؾألنيـيستخدمكفبرامجك؛قسـالركاتبمففئةاإلدارييففالمكظفيفكشؤك
أغمبالدكائر بيا التيتعمؿ المستيدفة البرمجية البيئة عف مختمفة برمجية بيئة ضمف مؤخران

 األخرلبالجامعة,األكاإلدارية المكظفيفحصائيإ(3)رقـجدكؿحيثيمثؿكاديمية ةألعداد
:مجتمعالمستيدؼتبعانآلخرتحديثاإلدارييففيالاألكاديمييفك

(3)رقـجدكؿ
تكزيعمجتمعالدراسة

 النسبة% عددَالموظفين التصنيفَالوظيفي
 47.38 407أكاديمي

 52.61 452إدارم

 100 859 المجموع

 

َ(2015:مقابمةمعمكظؼشئكفمكظفيف)المصدر

 كأحد العشكائية العينةالطبقيةطريقة باستخداـ عينةالدراسةاختيار تـعينةَالدراســة:َ-ثالثاًَ
 البحث لقكاعد اكفقن الدراسة لمجتمع ممثمةالعينة فتكككبالتالي,المستخدمةاإلحصائية األساليب
كىك( لحساب حجن العينة, Yamen, 1967)إذتـاستخداـقانكف,لعيناترااختيا في العممي
كالتالي:

 

 

273 =
859

n = 
1+20.05×859
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 حيج:

Nحجـالمجتمع=.
nحجـالعينة=.

 0.05  α( مستكلالداللة(=
العينةيجبأفيككف)nقيمة)حيث السابقةتعنيأفحجـ فيالمعادلة مكظؼأك)273(

 مف%(32.01) مئكية بنسبة(مكظؼ275)مقدارىاعينةأكثر,معالعمـأنوتـاستيداؼ
الدراسة مجتمع )ك, تكزيع تـ ك320أنو استبانة ) تـ )قد ردكد275استرجاع بنسبة استبانة )

(85.93)%.

الدراسةَحسبَالبياناتَالشخصية:َعينةتوزيعَأفرادََ-رابعاًَ
ََ:الجنس حسب العينة أفراد توزيع -1

(4َ)رقـَجدكؿ
َتكزيعأفرادالعينةحسبالجنس

 النسبة% التكرار الجنس
 86.2 237 ذكر

 13.8 38نثىأ

 100 275 المجموع

أفالغالبيةالعظمىمفمجتمعالدراسةىـمف(4َ)رقـَجدكؿتبيفمفالنتائجالمكضحةفيي
 مسح تقرير في جاءما مع تتقارب النسبة كىذهناث,%(إ13.8),ك%( 86.2)الذككربنسبة

) نسبة بمغت حيث الفمسطينية, األراضي في العاممة القكل إجمالي17.3اإلناث مف )%
في )المكظفيف الفمسطينية األراضي الفمسطينيمكقع المركزملئلحصاء القكل-الجياز مسح

(.2013 العاممة,
َ:توزيعَأفرادَالعينةَحسبَالعمرَ-2

(5َ)رقـَجدكؿ
َتكزيعأفرادالعينةحسبالعمر

 النسبة% التكرار العمر
 15.6 43 سنة30قؿمفأ

 31.3 86 40أقل هي  -30هي 
 32.7 90 50أقل هي  -40هي 

 20.4 56سنةفاكثر50

 100 275 المجموع
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(30)تقػؿأعمػارىـعػف(15.6%)مػانسػبتو(أف5)رقػـتبيفمفالنتػائجالمكضػحةفػيجػدكؿ
تتػػراكح(32.7%)سػػنة,بينمػػا((30-40تتػػراكحأعمػػارىـبػػيف(31.3%)سػػنة,ككػػذلؾمػػانسػػبتو

سػػنة,كتػػدؿالنتيجػػة((50تزيػػدأعمػػارىـعػػف20.4%))سػػنة,فػػيحػػيف40-50))أعمػػارىـبػػيف
ىآراءفئػػاتعمريػػةمػػايعنػػيأفالدراسػػةحصػػمتعمػػ,السػػابقةعمػػىالتنػػكعفػػيأعمػػارالمبحػػكثيف

جكدةالنتائج.مختمفةبمايعززمف

َتوزيعَأفرادَالعينةَحسبَالمؤىلَالعممي: -2
َ

(6َ)رقـَجدكؿ
تكزيعأفرادالعينةحسبالمؤىؿالعممي

العمميالمؤىلَ  النسبة% التكرار 
 11.3 31 دبمـك

 31.3 86بكالكريكس

 57.5 158دراساتعميا

 100 275 المجموع

 

مفالطبيعيأفتككفنسبةحممةونستنتجأن(6المكضحةفيجدكؿرقـ)مفخبلؿالنتائج
اصميفعمىحممةالشياداتالحللتفضيؿالجامعة؛نظران%(11.3بمايساكم)الدبمكـىياألقؿ

ننانجدىااألعمىنسبةبما,فإطبلععمىنسبةحممةالدراساتالعمياباإل,كالبكالكريكسبحدأدنى
يفسرذلؾ(57.5%)يساكم كما ىك, اأفالكظائؼاأل, لدراساتالعميا,كاديميةتشترطحممة

دارييفيحممكفالدراساتالعميا.لىأفبعضالمكظفيفاإلافةإضباإل
َتوزيعَأفرادَالعينةَحسبَنوعَالوظيفة:َ-4

(7َ)رقـَجدكؿ
َتكزيعأفرادالعينةحسبنكعالكظيفة

 النسبة% التكرار نوعَالوظيفة
 47.3 130 كاديميأ

 52.7 145دارمإ

 100 275 المجموع
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ينػةالدراسػةيعممػكففػيمػفأفػرادع(%52.7)(أف7)رقػـتبيفمفالنتائجالمكضحةفيجػدكؿ
الضػػغطلػػىذلػػؾالتفػػاكتإعػػكديككػػاديمي,يعممػػكففػػيالمجػػاؿاأل(%47.3دارم,ك)اإلالمجػػاؿ
المرتفععمىالمكظفيفاإلدارييف,مايعنيالحاجةلعددأكبرمنيـ.الكظيفي

توزيعَأفرادَالعينةَحسبَسنواتَالخدمة:َ-5


(8َ)رقـَجدكؿ
َتكزيعأفرادالعينةحسبسنكاتالخدمة

 النسبة% التكرار سنواتَالخدمة
 14.9 41 سنكات5قؿمفأ

 25.8 71سنكات10أقل هي  -5هي 

 27.3 75سنة15أقل هي  -10هي 

 32 88سنةفاكثر15

 100 275َالمجموع


خدمػػةفتػػرة(أفنسػػبةكبيػػرةمػػفأفػػرادالعينػػةلػػدييـ8)رقػػـتبػػيفمػػفالنتػػائجالمكضػػحةفػػيجػػدكؿ

عمػىأعمػىنسػبةمػفأفػرادالعينػةقػدحػازتسػنةفػأكثر(15)فئػةنجػدأفإذ,ليستبقميمةزمنية
(10– 5)%(,كيمييػافئػة27.3سنةبنسبةبمغػت)(15-10)%(,كيمييافئة32بنسبةبمغت)

.(%25.8سنكاتبنسبةبمغت)
الجامعػػةاإلسػػبلميةتعػػانيمػػفضػػائقةماليػػةأثنػػاءفتػػرةإجػػراءالدراسػػة,مػػاحػػدابػػأفيعمػػؿذلػػؾك

اإلسػػػبلميةإلػػػىإنيػػػاءعمػػػؿكتقمػػػيصنسػػػبةمػػػفالمػػػكظفيفالعقػػػكدكالعمػػػؿعمػػػىإيقػػػاؼبالجامعػػػة
فػيأداءمياميػاعمػىتعييناتالمكظفيفالمثبتيفالجدد,حيثأدلماسػبؽإلػىاعتمػادالجامعػة

كيتمتعػػكفباسػػتقراركتػػاريخكظيفػػيالمػػكظفيفالمثبتػػيفممػػفتػػـتعييػػنيـفػػيفتػػراتزمنيػػةسػػابقة
.كاضح

َالدراسة:ََاةأدَ-َخامساًَ
لنظـأعمى التعرؼ في المتمثؿ الدراسة ىدؼ لتحقيؽ الرسكمية المستخدـ كاجية جكدة ثر

المعمكمات دافعية عمى بغزةاإلدارية اإلسبلمية الجامعة  استبياف كتصميـ بناء تـ ,مكظفي
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 ىذا في كاالختصاص الخبرة ذكم كاستشارة,المشابية السابقة األدبيات مف باالستفادةالدراسة
.(1)أنظرممحؽرقـكالميني األكاديمي الحقؿفي المجاؿ

الشخصية البيانات جمع فياألولَالقسماشتممتاالستبانةعمىقسميفرئيسييف:يستخدـقدك
,الخبرةعددسنكاتكظؼ,كنكعالكظيفة,كمؤىؿالمالمبحكثيفكجنسالمكظؼ,ك عف كالكظيفية

عمى التعرؼ إلى ييدؼمقياس عف عبارة فيك انةاالستب مف الثاني القسم أماعمرالمكظؼ,ك
المعمكماتأ لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية جكدة ثر دافعية عمى الجامعةاإلدارية مكظفي

فقرةكاآلتي:(98)تككفمفكاإلسبلميةبغزة

فقرةََ(84)وتكونتَمنََ,داريةتخدمَالرسوميةَلنظمَالمعموماتَاإلجودةَواجيةَالمسَمجاّلت -1
:وكانتَكالتالي


(9َ)رقـجدكؿ

َاإلداريةجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتمجاالتعددفقرات

َعددَالفقراتَالمعيار
 المعلومات :  جودة صفحة عرضاألول المجال
 15الرسومٌة بواجهة المستخدم  الخاصة

 الخاصة المرئٌة :  جودة المكوناتالثانًالمجال 
 11المستخدم الرسومٌة بواجهة

: جودة ألوان واجهة المستخدم الثالثالمجال 
 8الرسومٌة

: جودة رسائل النظام الخاصة الرابعالمجال 
 7بواجهة المستخدم الرسومٌة

: جودة مساعدة واجهة المستخدم الخامسالمجال 
 14الرسومٌة

: جودة اإلطار التفاعلً للموظف السادسالمجال 

من خالل واجهة اإلداريةمع نظام المعلومات 

المستخدم الرسومٌة
14 

: جودة بٌئة عمل واجهة المستخدم السابعالمجال 
 الرسومٌة

8 

: جودة البٌئة الجمالٌة الخاصة الثامنالمجال 
 بواجهة المستخدم الرسومٌة

7 

 84َاإلجمالي
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َفقرة.َ(14)تكونَمنَيَوَ,دافعيةَالموظفينَّلستخدامَنظامَالمعموماتَاإلداريةَمجالَ-2

َََتصحيـحَاّلستبانة:َ-َسادساًَ
ثػػرأتبانة,بحيػػثيتػػـالتصحيػػػححػػكؿ"سػػتخداـمقيػػاسليكػرتالخماسػػيلتصػػحيحفقػراتاالسػػتػـا

الجامعػػػػةمػػػػكظفيعمػػػػىدافعيػػػػة,اإلداريػػػػةجػػػػكدةكاجيػػػػةالمسػػػػتخدـالرسػػػػكميةلػػػػنظـالمعمكمػػػػات
َ".الستخداـنظاـالمعمكماتاإلداريةاإلسبلميةبغزة

(10َ)رقـَجدكؿ
مقياسليكرتالخماسيلئلجابات

غيرمكافؽاالستجابة
بشدة

مكافؽبشدةمكافؽمحايدغيرمكافؽ

 5 4 3 2 1الدرجة

 
 موافقة مستوى لتحدٌد أساسً بشكل النسبً والوزن الحسابً المتوسط قٌمة على االعتماد وٌتم

َ.االستبانة مجاالتو فقرات على الدراسة مجتمع أفراد
(11)رقـجدكؿ

المقياسالمستخدـفيالدراسة سـم

االستجابة
غيرمكافؽ

بشدة
مكافؽبشدةمكافؽمحايدغيرمكافؽ

كسطمتال
الحسابي

 إلى1.801.80أقؿمف
2.59

 إلى2.60
3.39

 إلى3.40
4.19

أكبرمفأك
4.20يساكم

أقؿمفالكزفالنسبي
36%

 إلى36%
51.9%

 إلى52%
67.9%

 إلى68%
83.9%

أكبرمفأك
%84يساكم

مىحالةع (تدؿ1.80) عف تقؿ التي المتكسطات أف عمى كاضحة داللة  يعطي(11جدكؿرقـ)
 مف جدان درجةمرتفعة كجكد عمى فيدؿ )4.20عف) يزيد أك يساكم ما أما ,عدـمكافقةمرتفعةجدان

 أداة فيتصحيح اعتماده تـ الذم الخماسي ليكرت مقياس كفؽ تحديده تـ التقسيـ كىذا المكافقة,

. الدراسة
َصدقَأداةَالدراسةَ)اّلستبانة(:َ-سابعاًَ

, حٌث تم التحقق من صدق صدؽأداةالدراسةيعنيالتأكدمفأنياسكؼتقيسماأعدتلقياسو

الصدؽالبنائي.ك,صدؽاالتساؽالداخميك,صدؽالمحكميف:ىي,طرؽبثبلثأداة الدراسة
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َ:المحكمين صدق.1َ
ألغراض كمبلءمتيا االستبانة صبلحية مدل مف التأكد بيدؼ المحكميف صدؽ أسمكب يستخدـ
 الخبرة ذكم المحكميف مف مجمكعة عمى الدراسة أداة عرض خبلؿ مف ذلؾ كيتـ البحث,

 كؿ كصبلحية صدؽ بمدل يتعمؽ فيما الرأم إبداء منيـ كيطمب البحث, قيد كالمختصيفبالمكضكع

 أعدت الذم المكضكع ككصؼ,لقياسو كضعت ما لقياس مبلءمتيا كمدل ,فقراتاالستبانة مف فقرة

 المحكميف مف عدد عمى االستبانة كعرضت األسمكب ىذا تباعا تـ بالتاليفقدك البحثفيو, أجؿ مف

مف المحكميف السادة قدـ حيث البحث, مكضكع في المتخصصيف  أداة عمى التعديبلت العديد

 المبلحظات ضكء في صياغةاالستبانة إعادةتـبحيث التعديبلت, ليذه ةستجابتـاالك الدراسة,

(.2رقـ)أنظرممحؽ النيائي شكميا االستبانة أخذت حتى المحكمكف, قدميا التي

َاّلتساقَالداخمي:َصدق.2َ
الذمتنتميالمجاؿيقصدبصدؽاالتساؽالداخميمدلاتساؽكؿفقرةمففقراتاالستبانةمع

عمىعينةالدراسةاالستطبلعية االستبانة لفقرات الداخمي االتساؽ حساب تـإليوىذهالفقرة,كقد
( حجميا مفردة(30البالغ معامبلت بحساب كذلؾ فقرات, مف فقرة كؿ بيف بيرسكف ارتباط

,كالنتائجمكضحةمفخبلؿالجداكؿالتالية:التابعةلولممجاؿالدرجةالكميةكالمجاؿ
َدارية:تخدمَالرسوميةَلنظمَالمعموماتَاإلجودةَواجيةَالمسَمجاّلت.َالصدقَالداخميَلفقراتَأ


(12َ)رقـَجدكؿ

اإلداريةجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتمجاالتمعامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقرات
َالتابعةلولممجاؿالدرجةالكميةك

َالرابعَالمجالَالثالثَالمجالَالثانيَالمجالَاّلولَالمجال
رقمَ

َالفقرةَ
َمعامل

َاّلرتباط
مستوىَ

َالدّللة
رقمَ

َالفقرةَ
َمعامل

َاّلرتباط
مستوىَ

َالدّللة
َمعاملَرقمَالفقرةَ

َاّلرتباط
مستوىَ

َالدّللة
َمعاملَرقمَالفقرةَ

َاّلرتباط
مستوىَ

َالدّللة
1 0.712 0.00** 1 0.674 0.00** 1 0.431 0.00** 1 0.460 0.00** 
2 0.619 0.00** 2 0.772 0.00** 2 0.589 0.00** 2 0.567 0.00** 
3 0.744 0.00** 3 0.515 0.00** 3 0.666 0.00** 3 0.643 0.00** 
4 0.765 0.00** 4 0.761 0.00** 4 0.636 0.00** 4 0.535 0.00** 
5 0.648 0.00** 5 0.743 0.00** 5 0.793 0.00** 5 0.760 0.00** 
6 0.569 0.00** 6 0.646 0.00** 6 0.444 0.00** 6 0.680 0.00** 
7 0.634 0.00** 7 0.710 0.00** 7 0.632 0.00** 7 0.427 0.00** 
8 0.666 0.00** 8 0.667 0.00** 8 0.591 0.00**    
9 0.682 0.00** 9 0.464 0.00**       
10 0.676 0.00** 10 0.705 0.00**       
11 0.793 0.00** 11 0.725 0.00**       
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12 0.799 0.00**          
13 0.7563 0.00**          
14 0.523 0.00**          
15 0.343 0.03*          

الثامنَالمجالالسابعَالمجالَالسادسَالمجالَالخامسَالمجال
رقمَ

َالفقرةَ
َمعامل

َاّلرتباط
مستوىَ

َالدّللة
رقمَ

َالفقرةَ
َمعامل

َاّلرتباط
مستوىَ

َمعاملَرقمَالفقرةََالدّللة
َاّلرتباط

مستوىَ
َمعاملَرقمَالفقرةََالدّللة

َاّلرتباط
مستوىَ

َالدّللة
1 0.496 0.00** 1 0.526 0.00** 1 0.655 0.00** 1 0.365 0.02* 
2 0.479 0.00** 2 0.534 0.00** 2 0.711 0.00** 2 0.485 0.00** 
3 0.789 0.00** 3 0.510 0.00** 3 0.762 0.00** 3 0.727 0.00** 
4 0.661 0.00** 4 0.606 0.00** 4 0.757 0.00** 4 0.815 0.00** 
5 0.507 0.00** 5 0.535 0.00** 5 0.760 0.00** 5 0.596 0.00** 
6 0.563 0.00** 6 0.483 0.00** 6 0.630 0.00** 6 0.577 0.00** 
7 0.385 0.01* 7 0.568 0.00** 7 0.637 0.00** 7 0.335 0.03* 
8 0.401 0.01* 8 0.651 0.00** 8 0.384 0.01*    
9 0.592 0.00** 9 0.546 0.00**       
10 0.521 0.00** 10 0.441 0.00**       
11 0.365 0.02* 11 0.467 0.00**       
12 0.454 0.00** 12 0.561 0.00**       
13 0.406 0.01* 13 0.370 0.02*       
14 0.498 0.00** 14 0.438 0.00**       

05.0عند*االرتباطداؿإحصائيان
01.0عندإحصائياناالرتباطداؿ**
05.0عندإحصائيانغيرداؿطاالرتبا//

0.393= ( α<=.01 )(كعندمستكلداللة28رالجدكليةعنددرجةالحرية)
0.304=  ( α<=.05 )(كعندمستكلداللة28رالجدكليةعنددرجةالحرية)

تراكحتبيفتمتعبمعامبلتارتباطتفقرات(أفال12)رقـالنتائجالمكضحةفيجدكؿتبيفمف
كىذايدؿعمىأف,( α<=.05 )عندمستكمداللةإحصائيانداؿجميعيا(,ك0.815 - 0.335)

.صدؽالتمتعبتاإلداريةجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتمجاالتفقرات
َدافعيةَالموظفينَّلستخدامَنظامَالمعموماتَاإلدارية:َمجال.َالصدقَالداخميَلفقراتَب


(13َ)رقـَجدكؿ
المعمكماتاإلداريةكالدرجةمجاؿمعامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقرات ـنظـا دافعيةالمكظفيفالستخدا

َلممجاؿالكمية
رقمَ
َالفقرة

معاملتَ
َمستوىَالدّللةَاّلرتباط

1 0.642 0.00** 
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2 0.643 0.00** 
3 0.437 0.00** 
4 0.463 0.00** 
5 0.417 0.00** 
6 0.485 0.00** 
7 0.518 0.00** 
8 0.318 0.04* 
9 0.325 0.04* 
10 0.589 0.00** 
11 0.879 0.00** 
12 0.729 0.00** 
13 0.638 0.00** 
14 0.548 0.00** 

عندإحصائيان*االرتباطداؿ
عندإحصائياناالرتباطداؿ**
05.0عندإحصائيانغيرداؿطاالرتبا//

0.393=  ( α<=.01 )(كعندمستكلداللة28عنددرجةالحرية)رالجدكلية
0.304 =( α<=.05 )(كعندمستكلداللة28)رالجدكليةعنددرجةالحرية

تراكحتبيفتمتعبمعامبلتارتباطت(أفالفقرات13)رقـالنتائجالمكضحةفيجدكؿتبيفمف
كىذايدؿعمىأف,( α<=.05 )عندمستكمداللةإحصائيانةدالجميعيا,ك(0.879 – 0.318)

.صدؽالتمتعبدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكماتاإلداريةتمجاؿفقرات

َ:.َصدقَاّلتساقَالبنائي3
جماليالدرجةالكميةاالستبانةمعإمجاالتمفمجاؿيقصدبالصدؽالبنائيمدلاتساؽكؿ

 كقد لفقراتاالستبانة, ارتباطمفخبلؿحسابمعامبلتانةالصدؽالبنائيلبلستبحسابتـ
لفقراتاالستبانةكمجاؿبيرسكفبيفكؿ الكمية كالنتائجمكضحةمفخبلؿالدرجة رقـَجدكؿ,

(14):
(14)رقـَجدكؿ

َنتائجالصدؽالبنائيلبلستبانة

معاملََالمجال
َاّلرتباط

مستوىَ
َالدّللة

الرسوميةَلنظمَالمعموماتََتخدمالمسجودةَواجيةََمجاّلتأوًّل:َ
َداريةاإل

 **0.000 0.633 صفحةعرضجودة :األكؿالمجاؿ

05.0

01.0
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بكاجية  الخاصة المعمكمات
الرسكمية المستخدـ
 المككناتجودة:الثانيالمجاؿ
المستخدـ بكاجية الخاصة المرئية

الرسكمية
0.737 0.000** 

ألكافكاجيةجودة :الثالثالمجاؿ
المستخدـالرسكمية

0.431 0.000** 

رسائؿالنظاـجودة :الرابعالمجاؿ
الخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكمية

0.611 0.000** 

مساعدةجودة :سالخامالمجاؿ
كاجيةالمستخدـالرسكمية

0.649 0.000** 

اإلطارجودة :السادسالمجاؿ
التفاعميلممكظؼمعنظاـ

مفخبلؿكاجيةاإلداريةالمعمكمات
الرسكميةالمستخدـ

0.803 0.000** 

بيئةعمؿجودة :السابعالمجاؿ
كاجيةالمستخدـالرسكمية

0.798 0.000** 

البيئةالجماليةجودة :الثامفالمجاؿ
الخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكمية

0.750 0.000** 

دافعٌة الموظفٌن َمجالثانٌاً / 

َالستخدام نظام المعلومات اإلدارٌة
0.959 0.000** 

عندإحصائيان*االرتباطداؿ
عندإحصائياناالرتباطداؿ**
05.0عندإحصائيانغيرداؿطاالرتبا//

0.393=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة28رالجدكليةعنددرجةالحرية)
0.304=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة28رالجدكليةعنددرجةالحرية)

تراكحتتمتعبمعامبلتارتباطتالمجاالت(أف14)رقـالنتائجالمكضحةفيجدكؿتبيفمفي
ك(,0.959–0.431)بيف يدؿ,( α<=.05 )داللةلعندمستكإحصائيانةدالجميعيا كىذا

.صدؽالتمتعباالستبانةتمجاالتعمىأف

05.0

01.0
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:ثباتَاّلستبانةَ-َثامناًَ
يقصدبثباتاالستبانةأفتعطيىذهاالستبانةنفسالنتيجةلكتـإعادةتكزيعاالستبانةأكثػرمػف

فثبػػاتاالسػػتبانةيعنػػياالسػػتقرارفػػينتػػائجالظػػركؼكالشػػركط,أكبعبػػارةأخػػرلإمػرةتحػػتنفػػس
مػػراتخػػبلؿاالسػػتبانةكعػػدـتغيرىػػابشػػكؿكبيػػرفيمػػالػػكتػػـإعػػادةتكزيعيػػاعمػػىأفػػرادالعينػػةعػػدة

تػـحسػاب(مفػردة,30عمػىعينػةاسػتطبلعيةحجميػا)بعدتطبيؽاالستبانةكفتراتزمنيةمعينة,
تيف:الثباتلبلستبانةبطريق


 كرونباخ:ََ-ألفاَ.َمعامل1َ

لقيػػاسالثبػػات,حيػػثكجػػدأفقيمػػةألفػػاكركنبػػاخألفػػاتػػـحسػػابمعامػػؿاالسػػتبانةبعػػدتطبيػػؽ
تمتػعبمعامػؿثبػاتمرتفػع,تاالسػتبانةعمػىأفكىذادليؿكػاؼو(,0.943(لبلستبانةكركنباخ

مفالكاحددلتعمػىكجػكدكممااقتربت,إذ(1-0بيف)كركنباخمؿألفااحيثتتراكحقيمةمع
فػيكالنتػائجمكضػحة,مػنخفضكممػااقتربػتمػفالصػفردلػتعمػىكجػكدثبػات,كثباتعػاؿو

:(15)رقـجدكؿ
(15)رقـجدكؿ

معامؿألفاكركنباخلقياسثباتاالستبانةنتائج

َاّلستبانةَالكمية
َمعاملَألفاَكرونباخَعددَالفقرات

98 0.943 

تخدم جودة واجهة المس مجاالتأوالً / 
 0.931 84 دارٌةالرسومٌة لنظم المعلومات اإل

 صفحةعرضجودة :األكؿالمجاؿ
 بكاجيةالمستخدـ  الخاصة المعمكمات
الرسكمية

15 0.876 

 المرئية المككناتجودة:الثانيالمجاؿ
المستخدـالرسكمية بكاجية الخاصة

11 0.693 

ألكافكاجيةالمستخدـجودة :الثالثالمجاؿ
الرسكمية

8 0.653 

رسائؿالنظاـالخاصةجودة :الرابعالمجاؿ
بكاجيةالمستخدـالرسكمية

7 0.658 

مساعدةكاجيةجودة :الخامسالمجاؿ
المستخدـالرسكمية

14 0.780 
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اإلطارالتفاعميجودة :السادسالمجاؿ
مفاإلداريةلممكظؼمعنظاـالمعمكمات

خبلؿكاجيةالمستخدـالرسكمية
14 0.758 

بيئةعمؿكاجيةجودة :السابعالمجاؿ
المستخدـالرسكمية

8 0.679 

البيئةالجماليةجودة :الثامفالمجاؿ
الخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكمية

7 0.643 

دافعٌة الموظفٌن الستخدام  مجالثانٌاً / 
 0.792 14َنظام المعلومات اإلدارٌة

َ

 :الثباتَبطريقةَالتجزئةَالنصفية.2َ
األرقاـالفردية, ذات األسئمة:كىما,جزأيف إلى االختبار فقرات تجزئة االستبانةتـبعدتطبيؽ

ثـ ذات كاألسئمة الزكجية, الفردية األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ األرقاـ
الزكجية األسئمة كدرجات براكف سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ كبعد,

Spearman Brown:َالمعدؿ= االرتباط معامؿ
r

r

1

2
 بيف االرتباط معامؿ r حيث  ,

ََ(:16الزكجية,كالنتائجمكضحةفيجدكؿ)األسئمة كدرجات الفردية األسئمة درجات
َ(16َ)رقـجدكؿ

لبلستبانةمعامبلتالثباتبطريقةالتجزئةالنصفية

َاّلستبانةَالكمية
معاملَ
َاّلرتباط

َمعاملَاّلرتباط
َالمعدل

0.777 0.874 

أفقيمةمعامؿاالرتباطالمعدؿ)16تبيفمفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ)ي )Spearman 

Brown( )0.874 كدالة مرتفعة بمعامؿثباتإحصائيان( تتمتع يدؿعمىأفاالستبانة كىذا ,
مرتفع.

َاإلحصائيةَالمستخدمة:َتالمعالجاَ-َتاسعاًَ
القياـ تـ لقد اإلحصائي التحميؿ برنامج خبلؿ مف االستبانة كتحميؿ  Statisticalبتفريغ

Package for the Social Sciences(SPSS) تـ كقد اإلحصائية, األساليب استخداـ
التالية:
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 إحصاءاتكصفيةمنيا: .1

كيحسػببكاسػطة,قسمةمجمكعالقيـعمىعددىاناتج:كىكالمتكسطالحسابي .أ
 القانكفالتالي:

 

                        Xi  

  

حيث:
.لمقيـكسطالحسابيمت:ال                  
n.عددالقيـ:

Xi:.القيـ 
الجػػذرالتربيعػػيلمجمػػكعمربعػػاتانحرافػػاتالقػػيـعػػف:كىػػكاالنحػػراؼالمعيػػارم .ب

كيحسػػببكاسػػطةالقػػانكف(,1–القػػيـمتكسػػطياالحسػػابيمقسػػكمانعمػػى)عػػدد
 التالي:

 





𝜎

حيث:
𝜎.االنحراؼالمعيارم:
n.عددالقيـ:

Xi.القيـ:
.لمقيـالحسابيالمتكسط:

قػػػػؿالتشػػػػتتكزاد,مػػػػفالصػػػػفرقيمػػػػةاالنحػػػػراؼالمعيػػػػارمممػػػػااقتربػػػػتحيػػػػثك
.تجانساألفرادحكؿاستجابتيـكاتفاقيـعمىقيمةالمتكسطالحسابي

أنػػػونػػػاتجعمػػػىالمجػػػاالتفػػػيتحميػػػؿالفقػػػراتكيعػػػرؼ:الػػػكزفالحسػػػابيالنسػػػبي .ج
عمػػىالقيمػػةالكميػػة(لػػدرجاتاإلجابػػةقسػػمةالقيمػػةالجزئيػػة)المتكسػػطالحسػػابي

 .100%فيييضربماسبؽ,بحيثالممثمةألقصىدرجةإجابة(5)

كصػػػؼك,بشػػكؿأساسػػػيبيػػػدؼمعرفػػةتكػػػرارفئػػػاتمتغيػػرمػػػاالسػػػابؽكيسػػتخدـاألمػػػر
متغيراتالدراسة.
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 :لمتحقؽمفصدؽاالتساؽالداخمي.معامؿارتباطبيرسكف .2

 لمعرفةثباتفقراتاالستبانة.(:Cronbach's Alphaمعامؿألفاكركنباخ) .3

 لمعرفةثباتفقراتاالستبانة.:معامؿارتباطسبيرمافبراكفلمتجزئةالنصفيةالمتساكية .4

(لمعرفػةمػاإذاكانػتمتكسػطدرجػةOne Sample T Testلعينػةكاحػدة)"T"اختبػار .5
 أـال.(3)االستجابةقدكصمتإليدرجةالحيادكىي

 بغكرض وذلك :Independent Samples T-test)مسػتقمتيف)لعينتػيف"T"اختبػار .6

تعػػزللممتغيػػرات,حصػػائيةفػػيآراءأفػػرادعينػػةالدراسػػةكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإاختبككار
 كالجنس.,الشخصيةالتيتضـمجمكعتيففقط

 فكروق وجود الختبار وذل :(One Way ANOVA)األحادي التباٌن تحلٌل اختبار .7

 مكن أكثكر تضكم التكً الشخصكٌة للمتغٌكرات تعكزى ,الدراسكة عٌنكة آراء أفكراد  فكً
 .كالعمر, مجموعتٌن

ثػػرجػػكدةكاجيػػةالمسػػتخدـأدرجػػاتذاكانػػت:لمعرفػػةمػػاإاختبػػاركػػكلمجركؼسػػمرنكؼ .8
تتبػػعمػػكظفيالجامعػػةاإلسػػبلميةبغػػزةاإلداريػػةعمػػىدافعيػػةالرسػػكميةلػػنظـالمعمكمػػات

 .التكزيعالطبيعي

المتعددلمعرفةالعبلقةبيفالمتغيراتالمستقمةكالمتغيرالتابع.نمكذجاالنحدارالخطي .9

ََاختبارَالتوزيعَالطبيعيَ)اختبارَكولمجروفَسمرنوف(:
ثرجكدةكاجيةالمستخدـأدرجاتذاكانتتبارككلمجركؼسمرنكؼلمعرفةماإتـاستخداـاخ

المعمكمات لنظـ الرسكمية عمىدافعية اإلدارية بغزةمكظفيالجامعة اإلسبلمية التكزيع تتبع
 اختبار كىك عدمو مف الفرضياتالطبيعي اختبار حالة في أل,ضركرم االختباراتف معظـ

.فيككفتكزيعالبياناتطبيعيانالمعمميةتشترطأ


(17)رقـجدكؿ
اختبارالتكزيعالطبيعي

مستكلالداللة Zقيمةالمجاؿ

 دارٌةالرسومٌة لنظم المعلومات اإلتخدم جودة واجهة المس مجاالتأوالً / 

 صفحةعرضجكدة:األكؿالمجاؿ
بكاجية  الخاصة المعمكمات
الرسكمية المستخدـ

0.942 0.111// 
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 المككناتجكدة:الثانيالمجاؿ
المستخدـ بكاجية الخاصة المرئية

الرسكمية
0.960 0.335// 

ألكافكاجيةجكدة:الثالثالمجاؿ
المستخدـالرسكمية

0.979 0.097// 

رسائؿالنظاـجكدة:الرابعالمجاؿ
الخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكمية

0.811 0.218// 

مساعدةجكدة:لخامساالمجاؿ
كاجيةالمستخدـالرسكمية

0.719 0.453// 

اإلطارجكدة:السادسالمجاؿ
التفاعميلممكظؼمعنظاـ

مفخبلؿكاجيةاإلداريةالمعمكمات
الرسكميةالمستخدـ

0.772 0.428// 

بيئةعمؿجكدة:السابعالمجاؿ
كاجيةالمستخدـالرسكمية

0.735 0.447// 

البيئةالجماليةجكدة:امفالثالمجاؿ
الخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكمية

0.827 0.328// 

 //0.311 0.881الدافعيةثانيان/مجاؿ

 //0.135 0.953المجاالتجماليإ

عندإحصائيان*االرتباطداؿ
عندإحصائياناالرتباطداؿ**
05.0عندإحصائيانغيرداؿطاالرتبا//

كىذايدؿ,(0.05)كبرمفأمجاؿيتضحأفمستكلالداللةلكؿ(17جدكؿرقـ)مفخبلؿ
.المعمميةفالبياناتتتبعالتكزيعالطبيعيكيجباستخداـاالختباراتعمىأ

05.0

01.0
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 الثاني المبحث

َنتائـجَتحميلَفقراتَأداةَالدراسةَوتفسيرىـا

َ:تمييد
المبحث يقـك ثرجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـأما:سيالسؤاؿالرئيباإلجابةعمى ىذا

المعمكمات عمى اإلدارية المكظفيف الجامعةدافعية في اإلدارية المعمكمات نظاـ الستخداـ
؟اإلسبلمية عميو, كلئلجابة "تـ اختبار الكاحدةTاستخداـ لمعينة ", فقرات كمناقشة تحميؿكتـ

"أ مجاالتك المعمكماتثراستبانة لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية دافعيةجكدة عمى اإلدارية
 درجة كصؿ قد اإلجابة اتدرج متكسط كاف إذا ما ,كلمعرفةمكظفيالجامعةاإلسبلميةبغزة"

 النسبية ألكزافكا لممتكسطاتالحسابيةمستكيات ةخمس بيف تـالتمييز ال, أـ (3) كىي الحياد
 .(11)رقـ جدكؿ في كرد كما
ََوَ–َأوّلًَ َتحميل َفقرات َالمسَمجاّلتتفسير َواجية َلنظمَجودة َالرسومية تخدم

َ:داريةالمعموماتَاإل

ََو1 َتحميل .َ َفقرات ََاألولَالمجالتفسير َعرض"جودة بواجيةَ الخاصة المعمومات صفحة
َ".الرسومية المستخدم

لمعرفةمدلجكدةصفحةعرضالمعمكماتالخاصةبكاجيةالمستخدـالمجاؿتـاستخداـىذا
َ.الرسكمية

(18)رقـجدكؿ
"الرسكمية بكاجيةالمستخدـ الخاصة المعمكمات صفحةعرضجكدة"مجاؿفقراتتحميؿ

رقمَ
المتوسطََالفقراتَالفقرة

َالحسابي
اّلنحرافَ

َالمعياري
الوزنَ

َ%النسبي

قيمةَ
َاختبار

"T" 

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

 موافق 3 000. 35.13 83.92 0.565 4.196 القدرة على عرض المعلومات. 1

موافق  2 000. 35.48 84.22 0.566 4.211 عرض المعلومات بطرٌقة منظمة. 2
 شدة

 موافق 4 000. 31.08 83.5 0.627 4.175 للرؤٌة.عرض المعلومات بشكل واضح  3

 موافق 7 000. 23.55 79.78 0.697 3.989 عرض المعلومات بشكل تتابعً منطقً. 4

 موافق 6 000. 24.28 81.16 0.723 4.058 عرض معلومات ٌمكن فهمها بسهولة. 5

 موافق 13 000. 18.18 76.88 0.77 3.844 .ومات بالكم الذي ٌحتاج له الموظفعرض المعل 6

 موافق 5 000. 24.96 82.18 0.737 4.109أنواع مختلفة, لى فئات وتصنٌف المعلومات إ 7



  90 
 

 حسب مجال استخدامها.

8 
عرض المعلومات المختلفة فً مواقع مناسبة فً 

 الصفحة.
 موافق 8 000. 21.22 79.42 0.759 3.971

9 
من خالل وضع جمٌع  ,تكاملٌة المعلومات

المعلومات ذات الصلة بموضوع معٌن فً صفحة 
 واحدة.

 موافق 10 000. 20.33 78.4 0.75 3.92

 موافق 11 000. 20.74 78.18 0.727 3.909 .بٌن األقسام والفقرات المختلفة استخدام المسافات 10

 موافق 14 000. 15.25 74.04 0.763 3.702 استخدام عالمات الترقٌم خالل عرض المعلومات. 11

12 
استخدام تنسٌقات الخطوط المناسبة لعرض 

 المعلومات.
 موافق 9 000. 17.39 79 0.818 3.95

 موافق 12 000. 17.18 77.46 0.843 3.873 ترقٌم الصفحات المختلفة لعرض المعلومات. 13

موافق  1 000. 29.79 85.24 0.702 4.262 عرض المعلومات باستخدام اللغة العربٌة. 14
 بشدة

 محاٌد 15 000. 5.51 59 1.062 2.95 .انٌة عرض المعلومات بلغات متعددةمكإ 15

 موافق  000. 22.67 78.83 0.741 3.941 المتوسطَالعام

 1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض

بيف تراكحت المجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (18) رقـجدكؿ يشير
%(كفؽمقياسالتدرجالخماسي59%-85.24بكزفنسبيتراكحبيف),(4.262-2.95)

)ليكرت(.
َ:يىفقرةَأعمىََنأ (18) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو

 (عرضا14الفقرةرقـ")بكزفكلىالمرتبةاألاحتمت,"لمعمكماتباستخداـالمغةالعربية
 ك,(%(85.24نسبي حسابي ك,4.262))متكسط اختبار المحسكبة "T"قيمة

"T"(الختبارSigمستكلالداللة)قيمة,ك"الجدكليةT(أكبرمفقيمةاختبار"29.79)
( 000.المحسكبة داللة مستكل قيمة مف أقؿ أف,(0.05)( يعني دالةمما الفقرة

.باستخداـالمغةالعربيةعمىأفالمعمكماتتعرضبشدةىناؾمكافقةأفك,حصائيانإ
َ:يىَفقرةدنيَأأماَ

 (15الفقرةرقـ")احتمتالمرتبةاألخيرةبكزف,"انيةعرضالمعمكماتبمغاتمتعددةمكإ
(أكبر5.51)"المحسكبةT"قيمةاختبارك,(2.95)متكسطحسابيك,(%59)نسبي

 اختبار قيمة الداللةك,الجدكلية"T"مف مستكل Sig)قيمة الختبار )"T المحسكبة"
يعنيأف,(0.05)(أقؿمفقيمةمستكلداللة000.) دالةمما أفك,إحصائيانالفقرة

 .مكانيةعرضالمعمكماتبمغاتمتعددةإفيمايخصمحايدةىناؾمكافقة
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 المعلومات صفحة عرض "جودة فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

  لها بلػالمتوسط الحسابً و ,(%(78.83 بلػ  "الرسومٌة بواجهة المستخدم الخاصة

 ,الجدولٌة "T"كبر من قٌمة اختبار أ (22.67) المحسوبة "T" ن قٌمة اختباروأ ,( (3.941

قل من مستوى داللة أ (000.) المحسوبة "T"الختبار  (Sig)ن قٌمة مستوى الداللة وأ

 الخاصة المعلومات صفحة عرضمما ٌعنً أن هناك موافقة على تحقق الجودة ل ,(0.05)

من حٌث أن صفحة عرض المعلومات تعرض المعلومات  ,الرسومٌة بواجهة المستخدم

بتتابع منطقً سهل الفهم باللؽة العربٌة, كما أنها و ,بشكل واضح للرإٌةو ,بطرٌقة منتظمة

ؼٌر ذلك من و ,المسافات بٌن األقسام المختلفةوتستخدم تنسٌقات الخطوط المناسبة 

 عرض المعلومات.التً تحقق الجودة لصفحة  (18) الموضحة فً جدولالخصائص 

مقابلة موظفً مركز تكنولوجٌا وصل إلٌه من خالل تمع ما تم ال النتٌجة السابقة تتفقو

, وواجهاته الرسومٌة للجامعة المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

حٌث تم التوصل إلى أن صفحة عرض المعلومات الخاصة بالواجهة الرسومٌة تعتبر بشكٍل 

 الئمة وجٌدة.عام م

ََو2 َتحميل .َ َفقرات َالمكوناتَالمجالتفسير َ"جودة المستخدمََََ بواجية الخاصة المرئية الثاني
َ".الرسومية

المستخدـالرسكمية. بكاجية الخاصة المرئية لمعرفةمدلجكدةالمككناتالمجاؿتـاستخداـىذا

َ(19)رقـجدكؿ
المستخدـالرسكمية" بكاجية الخاصة المرئية "جكدةالمككناتمجاؿفقراتتحميؿَ

رقمَ
َالفقرة

المتوسطََالفقرات
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

الوزنَ
َ%النسبي

قيمةَ
َاختبار

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

1 
واجهة المستخدم الرسومٌة تحتوي على المكونات 

الصور و ,الرموزو ,الجداولو ,المرئٌة كاألٌقونات
 غٌرها.و

 موافق 1 000. 27.71 82.04 0.659 4.102

2 
الموظف ٌجد كل ما ٌطلبه من أنواع المكونات 

 ألداء المهام بشكل كامل. ؛المرئٌة
 موافق 3 000. 19.68 79.28 0.763 3.964

 موافق 5 000. 18.94 78.98 0.831 3.949 .كونات المرئٌة تمتل  معالم واضحةالم 3

 موافق 8 000. 16.85 76.72 0.823 3.836 .مرئٌة تظهر بشكل ٌدل على وظٌفتهاالمكونات ال 4

5 
رئٌة تكون ذات داللة على أسماء المكونات الم

 .وظٌفتها
 موافق 2 000. 23.38 79.64 0.696 3.982

 موافق 7 000. 21.42 77.68 0.684 3.884 وظٌفة المكونات المرئٌة تعتبر فعالة. 6

7 
تقع ضمن مواقع مناسبة داخل  المكونات المرئٌة

 الواجهة.
 موافق 3 000. 22.07 79.28 0.724 3.964

 موافق 6 000. 23.87 78.9 0.657 3.945 .ئٌة موزعة بانتظام داخل الواجهةالمكونات المر 8

9 
خبرة الموظف المكونات المرئٌة تراعً مستوى و

 الحاسوبٌة فً التعامل معها.
 موافق 9 000. 10.12 70.18 0.834 3.509
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10 

ات المرئٌة الموظف ٌستطٌع التعرف على المكون
المكونات المرئٌة غٌر الُمفعلة الُمفعلة لالستخدام و

األٌقونات الُمفعلة  لالستخدام, كأن ٌتعرف على
 األٌقونات غٌر الُمفعلة لالستخدام.لالستخدام و

 موافق 9 000. 10.82 70.18 0.78 3.509

11 

ضمن حدود  -المكونات المرئٌة تسمح للموظف 
من باب  ,بالتعدٌل على بعض خصائصها - مناسبة

مراعاة تفضٌالته, كأن ٌقوم بإخفاء أو إظهار قائمة 
 معٌنة وفقاً لرغبته. 

غٌر  11 003. 2.95- 50 0.981 2.500
 موافق

 موافق  000. 17.45 74.81 0.767 3.740َالمتوسطَالعام

 1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
َ

َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
 يشير جدكؿ بيف تراكحتالمجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (19)رقـ

%(كفؽمقياسالتدرجالخماسي 50%-82.04بكزفنسبيتراكحبيف),(4.102-2.5)
َ)ليكرت(.

 :يىَفقرةأعمىََنأ (19) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو
 ( رقـ "1الفقرة كاأليقكنات( المككناتالمرئية تحتكمعمى الرسكمية المستخدـ ,كاجية

,(%(82.04كلىبكزفنسبياحتمتالمرتبةاأل,"غيرىاكالصكرك,الرمكزك,الجداكؿك
ك حسابي "ك,4.102))متكسط اختبار المحسكبةTقيمة قيمة27.71)" مف أكبر )

الجدكليةT "اختبار الختبارSig)قيمةمستكلالداللةك," )"T "( (000.المحسكبة
ىناؾمكافقةأفك,إحصائيانالفقرةدالةممايعنيأف,(0.05)أقؿمفقيمةمستكلداللة

.كاجيةالمستخدـالرسكميةتحتكمعمىالمككناتالمرئيةعمىأف
َ:يىَفقرةأماَادنيَ

 (رقـ "11الفقرة مناسبة-المككناتالمرئيةتسمحلممكظؼ( بالتعديؿ-ضمفحدكد
إظيارقائمةمفبابمراعاةتفضيبلتو,كأفيقكـبإخفاءأك,عمىبعضخصائصيا

لرغبتو كفقان ,"معينة نسبي بكزف األخيرة المرتبة حسابيك,(%(50احتمت متكسط
,الجدكلية "T"(أقؿمفقيمةاختبار2.95-)المحسكبة"T"قيمةاختبارك,((2.500

(أقؿمفقيمةمستكلداللة003.)المحسكبة "T"الختبار(Sigقيمةمستكلالداللة)ك
يعنيأف,(0.05) المككناتمكافقةعمىأفعدـىناؾأفك,إحصائيانالفقرةدالةمما

مفباب مناسبةبالتعديؿعمىبعضخصائصيا المرئيةتسمحلممكظؼضمفحدكد
 .مراعاةتفضيبلتو
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 المرئٌة لمكوناتا "جودة فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

المتوسط الحسابً لها بلػ  و ,(% (74.81 بلػ "الرسومٌةالمستخدم  بواجهة الخاصة

 "T"كبر من قٌمة اختبار أ (17.45) المحسوبة "T"ن قٌمة اختبار وأ ,(3.740)

اقل من ( 000.) المحسوبة "T"الختبار  (Sig) ن قٌمة مستوى الداللةوأ ,الجدولٌة

 المرئٌة مكوناتمما ٌعنً أن هناك موافقة على تحقق الجودة لل  ,(0.05) مستوى داللة

من حٌث أن المكونات المرئٌة متوفرة باألنواع  ,المستخدم الرسومٌة بواجهة الخاصة

ات داللة أسماء ذأنها تمتلك معالم واضحة وأشكال والمختلفة الالزمة ألداء المهام, كما 

, وؼٌر وتراعً مستوى وخبرة الموظؾ ,بانتظاملى أنها موزعة على وظٌفتها, باإلضافة إ

 تحقق الجودة للمكونات المرئٌة.التً   ( 19)رقم الخصائص الموضحة فً جدول ذلك من 

مقابلة موظفً مركز تكنولوجٌا وتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل إلٌه من خالل 

, وواجهاته الرسومٌة للجامعة المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

 .وجٌد المكونات المرئٌة للواجهة الرسومٌة تتوفر بشكل مناسبحٌث تم التوصل إلى أن 

َ"جودةَألوانَواجيةَالمستخدمَالرسومية".َالثالثَالمجالتفسيرَفقراتَتحميلََو.3َ

َ.لمعرفةمدلجكدةألكافكاجيةالمستخدـالرسكميةالمجاؿتـاستخداـىذا

(20)رقـجدكؿ
جكدةألكافكاجيةالمستخدـالرسكمية""مجاؿفقراتتحميؿَ

رقمَ
َالفقرة

المتوسطََالفقرات
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

الوزنَ
َ%النسبي

قيمةَ
َاختبار

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

 موافق 2 000. 29.31 80.36 0.576 4.018 .استخدام عدد مناسب من األلوان 1

2 
استخدام مجموعة من األلوان المتناغمة لونٌاً مع 

 بعضها البعض.
 موافق 5 000. 19.40 77.52 0.749 3.876

 موافق 1 000. 31.70 83.12 0.605 4.156 .سلٌمةاستخدام ألوان تعطً رؤٌة واضحة و 3

 موافق 6 000. 19.67 77.16 0.724 3.858 .استخدام ألوان ذات طابع جذاب 4

5 
و استخدام ألوان تتالءم مع الصفة الرسمٌة أ

دارٌة الخاص االعتبارٌة لنظام المعلومات اإل
 سالمٌة.بالجامعة اإل

 موافق 3 000. 20.46 78.26 0.74 3.913

6 
تخصٌص لون موحد للعناصر المتشابهة فً 

 الوظٌفة.
 موافق 4 000. 17.70 78.18 0.852 3.909

7 
للداللة على عناصر الواجهة استخدام ألوان معٌنة 

الُمفعلة لالستخدام بالمقارنة مع العناصر غٌر 
 الُمفعلة لالستخدام.

 موافق 7 000. 15.29 75.2 0.824 3.76

8 
عطاء الموظف القدرة على التحكم بخصائص إ

 األلوان ضمن حدود معٌنة وفقاً لتفضٌالته.
غٌر  8 000. 4.67- 51 1.076 2.55

 موافق

 موافق  000. 18.61 75.1 0.768 3.755َالعامالمتوسطَ

 1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
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2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
َ

َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
-4.156)بيف تراكحتالمجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى(20)رقـجدكؿيشير

%(كفؽمقياسالتدرجالخماسي)ليكرت(.51 %-83.12بكزفنسبيتراكحبيف),( 2.55
 :يىفقرةَأعمىََنأ (20) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو

 (3الفقرةرقـ")كلىبكزفاحتمتالمرتبةاأل,"كاضحةكسميمةـألكافتعطيرؤيةاستخدا
 ك,(%(83.12نسبي حسابي ك,(4.156)متكسط اختبار T"قيمة المحسكبة"

"T"(الختبارSigقيمةمستكلالداللة)ك,الجدكلية"T"(أكبرمفقيمةاختبار31.70)
000.)المحسكبة داللة مستكل قيمة مف أقؿ )(0.05), أف يعني دالةمما الفقرة
.سميمةتعطيرؤيةكاضحةكىناؾمكافقةعمىأفاأللكافالمستخدمةأفك,إحصائيان

َ:يىَفقرةدنيَأأماَ
 (8الفقرةرقـ")عطاءالمكظؼالقدرةعمىالتحكـبخصائصاأللكافضمفحدكدمعينةإ

لتفضيبلتو ,"كفقان نسبي بكزف األخيرة المرتبة حسابيك,(%51)احتمت متكسط
اختبارك,(2.55) T"قيمة اختبار4.67-)المحسكبة" أقؿمفقيمة )"T ,الجدكلية"

(أقؿمفقيمةمستكلداللة000.)المحسكبة"T"(الختبارSig)قيمةمستكلالداللةك
يعنيأف,(0.05) مما دالة عمىأفك,إحصائيانالفقرة مكافقة الكاجيةىناؾعدـ أف

كفقانتعطي معينة حدكد ضمف األلكاف بخصائص التحكـ عمى القدرة المكظؼ
 .لتفضيبلتو

 

ألوان واجهة المستخدم  "جودة فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

" T"ن قٌمة اختبار وأ ,(3.755) المتوسط الحسابً لها بلػ و ,(% (75.1 بلػ "الرسومٌة

 (Sig)ن قٌمة مستوى الداللة وأ ,الجدولٌة "T"كبر من قٌمة اختبار أ (18.61)المحسوبة

مما ٌعنً أن هناك موافقة  ,(0.05)اقل من مستوى داللة  (000.) المحسوبة "T" الختبار

من حٌث أن ألوان واجهة المستخدم  ,لوان واجهة المستخدم الرسومٌةعلى تحقق الجودة أل

تتالءم مع الصفة و ,عطً رإٌة واضحةمناسب, كما أنها تتناؼم ر بعدد وتعتبر جذابة وتتوف

التً ( 20)رقم الموضحة فً جدول سالمٌة, وؼٌر ذلك من الخصائص االعتبارٌة للجامعة اإل

 تحقق الجودة لأللوان.

مقابلة موظفً مركز تكنولوجٌا وتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل إلٌه من خالل 

, حٌث وواجهاته الرسومٌة للجامعة طالع على النظام المعلوماتًالمعلومات أصحاب الشؤن واال

 تم التوصل إلى أن ألوان الواجهة الرسومٌة تعتبر جٌدة بشكٍل عام.
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ََو4 َتحميل .َ َفقرات َالمستخدمََالمجالتفسير َبواجية َالخاصة َالنظام َرسائل َ"جودة َ الرابع
َالرسومية".

َ.لمعرفةمدلجكدةرسائؿالنظاـالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةالمجاؿتـاستخداـىذا

َ(21)رقـجدكؿ
الخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكمية"مجاؿفقراتتحميؿ "جكدةرسائؿالنظـا

رقمَ
َالفقرة

المتوسطََالفقرات
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

الوزنَ
َ%النسبي

قيمةَ
اختبارَ

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

 موافق 1 000. 26.69 80.94 0.619 4.047 . ض رسائل للموظفعر 1

 موافق 4 000. 19.17 77.82 0.771 3.891 .عرض رسائل ذات محتوى مفٌد 2

 موافق 3 000. 24.80 79.92 0.7 3.996 .عرض رسائل ذات صٌاغة لغوٌة سلٌمة 3

 موافق 2 000. 19.77 80.5 0.86 4.025 .لغوٌة مهذبةرسائل تستخدم عبارات عرض  4

5 
عرض رسائل تتناسب مع  مستوى فهم واستٌعاب 

 الموظف. 
 موافق 6 000. 16.97 76.3 0.796 3.815

6 
عرض رسائل ذات محتوى ٌتناسب مع طبٌعة 

ناء تعامله مع الموقف الذي ٌتعرض له الموظف أث
 دارٌة.نظام المعلومات اإل

 موافق 5 000. 17.72 77.38 0.813 3.869

 موافق 7 000. 12.06 73.46 0.925 3.673 .ض رسائل متشابهة لغاٌات مختلفةعدم عر 7

 موافق  000. 19.60 78.05 0.783 3.902َالمتوسطَالعام

 1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273حرية)الجدكليةعنددرجة"T"قيمة
َ

َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
بيف تراكحتالمجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (21) رقـجدكؿ يشير

مئكيةتراكحتبيف),(4.047-3.673) (كفؽمقياسالتدرج73.46%-80.94%بنسبة
َالخماسي)ليكرت(.

:يىَفقرةأعمىََنأ (21) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو
 (1الفقػػػػػػػرةرقػػػػػػػـ")نسػػػػػػػبيبػػػػػػػكزفكلػػػػػػػىاألاحتمػػػػػػػتالمرتبػػػػػػػة,"عػػػػػػػرضرسػػػػػػػائؿلممكظػػػػػػػؼ

(أكبػر26.69)المحسكبة"T"قيمةاختبارك,(4.047)متكسطحسابيكَ,(80.94%)
المحسػػػكبة"T"(الختبػػػارSig)قيمػػػةمسػػػتكلالداللػػػةك,الجدكليػػػة"T"مػػػفقيمػػػةاختبػػػار

أفك,إحصػػائيانالفقػػرةدالػػةممػػايعنػػيأف,(0.05)أقػػؿمػػفقيمػػةمسػػتكلداللػػة(000.)
 ىناؾمكافقةعمىعرضالكاجيةلرسائؿلممكظؼ.
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َ:يىَفقرةدنيَأأماَ
 (7الفقرةرقـ")احتمتالمرتبةاألخيرةبكزف,"عرضرسائؿمتشابيةلغاياتمختمفةعدـ

 حسابيك,(%(73.46نسبي ك,3.673))متكسط اختبار المحسكبة "T"قيمة
"T"الختبار(Sig)قيمةمستكلالداللةك,الجدكلية"T"(أكبرمفقيمةاختبار12.06)

000.)المحسكبة داللة مستكل قيمة مف أقؿ )(0.05), أف يعني دالةمما الفقرة
 .رسائؿمتشابيةلغاياتمختمفةىناؾمكافقةعمىأفالكاجيةالتعرضأفك,إحصائيان

 
رسائل النظام الخاصة  "جودة فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

ن وأ ,(3.902)المتوسط الحسابً لها بلػ  و ,(% (78.05 بلػ بواجهة المستخدم الرسومٌة"

ن قٌمة وأ ,الجدولٌة "T"من قٌمة اختبار كبر أ (19.60) المحسوبة "T"قٌمة اختبار 

مما  ,(0.05)قل من مستوى داللة أ (000.) المحسوبة "T" الختبار (Sig)مستوى الداللة 

 , الخاصة بواجهة المستخدم الرسومٌةالنظام  ٌعنً أن هناك موافقة على تحقق الجودة لرسائل

من حٌث أن رسائل النظام تحتوي على محتوى مفٌد مصاغ بلؽة سلٌمة وبعبارات مهذبة, كما 

مع الموقؾ الذي ٌتعرض له, وال ٌتم عرض ئل تتناسب مع مستوى فهم الموظؾ وأن الرسا

 رسائل متشابهة لؽاٌات مختلفة.

كنولوجٌا مقابلة موظفً مركز توتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل إلٌه من خالل 

, حٌث وواجهاته الرسومٌة للجامعة المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

, تعتبر جٌدة من حٌث الشكل تم التوصل إلى أن رسائل النظام التً تعرضها الواجهة الرسومٌة

 .والمضمون

َالخامسَ"جودةَمساعدةَواجيةَالمستخدمَالرسومية".َالمجالتفسيرَفقراتَ.َتحميلََو5

 ىذا استخداـ الرسكميةالمجاؿتـ المستخدـ كاجية تقدميا التي المساعدة جكدة مدل لمعرفة
َلممكظؼ.

(22)رقـجدكؿ
"جكدةمساعدةكاجيةالمستخدـالرسكمية"مجاؿفقراتتحميؿ

رقمَ
َالفقرة

المتوسطََالفقرات
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

الوزنَ
َ%النسبي

قيمةَ
اختبارَ

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

1 
كأن  ,توفٌر المساعدة للموظف فً حال الحاجة لها

 ٌسل  الموظف سلو  خاطئ.
 موافق 4 000. 19.03 77.52 0.764 3.876

2 
ن خالل استخدام الرسائل توفٌر المساعدة م

 النصٌة.
 موافق 2 000. 18.56 79.64 0.877 3.982

غٌر  13 000. 3.83- 39.8 1.101 1.99خالل استخدام الفٌدٌو  توفٌر المساعدة من 3
 موافق
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 التوضٌحً.

4 
توفٌر المساعدة من خالل استخدام الرسومات 

 الثابتة.
غٌر  12 022. 2.25- 40 1.017 2

 موافق

5 
 ٌة التعاملتوفٌر دلٌل استخدام مستقل خاص بكٌف

 دارٌة.مع نظام المعلومات اإل
 موافق 9 000. 10.17 71.42 0.931 3.571

6 
 ,(FAQ)توفٌر قائمة مستقلة ألكثر األسئلة شٌوعاً 

التً تتعلق باإلجابة عن تساؤالت الموظفٌن و
   المتعلقة بكٌفٌة تنفٌذ مهام معٌنة.

1.75 1.225 35 -2.31 .021 14 
غٌر 
موافق
 بشدة

7 
اء الموظف القدرة عطمن خالل إ ,توفٌر المساعدة

لكترونً مع دائرة تكنولوجٌا على التواصل اإل
 المعلومات.

 موافق 1 000. 24.10 80 0.681 4

8 
داة عند ظهار تلقائً لمعلومات تتعلق بوظٌفة األإ

 .مرور مؤشر الماوس علٌها
 موافق 5 000. 15.92 77.46 0.909 3.873

 موافق 6 000. 13.50 75.12 0.929 3.756 ها.مهمة تم أداؤوظف خٌار التراجع عن عطاء المإ 9

10 
إعطاء الموظف خٌار إٌقاف تنفٌذ مهمة ما عند 

 الحاجة.
غٌر  11 000. 5.05- 49 0.874 2.450

 موافق

11 
سلوب مهذب مع توفٌر وسٌلة مساعدة تتعامل بأ

 الموظف.
 موافق 3 000. 23.68 78.26 0.639 3.913

12 
خبرة ع مستوى ومساعدة تتناسب متوفٌر وسٌلة 

 الموظف فً التعامل مع الحاسوب.
 موافق 7 000. 17.21 74.54 0.701 3.727

13 
توفٌر وسٌلة المساعدة التً تعطً الموظف 

 معلومات عن طبٌعة الخطأ المرتكب.
 موافق 10 000. 9.91 70.76 0.901 3.538

14 
 هتوفٌر وسٌلة المساعدة ذات المحتوى الموج  

 .للصواب
 موافق 8 000. 11.50 71.64 0.839 3.582

 محاٌد  000. 10.72 65.73 0.885 3.286َالمتوسطَالعام

ََ
1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

َ
َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض

بيف تراكحتالمجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (22) رقـجدكؿ يشير
(4-1.75 ),( بيف تراكحت مئكية الخماسي 35%-80%بنسبة التدرج مقياس كفؽ )

)ليكرت(.
 :يىَفقرةأعمىََنأ (22) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو

 ( رقـ "7الفقرة المساعدة( ,تكفير خبلؿ التكاصؿإمف عمى القدرة المكظؼ عطاء
,(%(80كلىبكزفنسبياحتمتالمرتبةاأل,"االلكتركنيمعدائرةتكنكلكجياالمعمكمات

أكبرمفقيمةاختبار(24.10المحسكبة)"T"قيمةاختبارك,4 ))متكسطحسابيك
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"T الداللةك,الجدكلية" مستكل الختبارSig)قيمة )"T مف000.)المحسكبة" أقؿ )
ىناؾمكافقةعمىأفك,إحصائيانالفقرةدالةممايعنيأف,(0.05)قيمةمستكلداللة
عطاءالمكظؼالقدرةعمىالتكاصؿااللكتركنيإالمساعدةمفخبلؿأفالكاجيةتكفر

.معدائرةتكنكلكجياالمعمكمات
َ

َ:يىَفقرةدنيَأأماَ
 (6الفقرةرقـ")(تكفيرقائمةمستقمةألكثراألسئمةشيكعانFAQ),التيتتعمؽباإلجابةك

بكزفاالخيرةاحتمتالمرتبة,"عفتساؤالتالمكظفيفالمتعمقةبكيفيةتنفيذمياـمعينة
(أقؿ2.31-)المحسكبة"T"قيمةاختبارك,(1.75)متكسطحسابيك,(%35)نسبي

 اختبار قيمة T"مف )ك,الجدكلية" الداللة مستكل T"الختبار(Sigقيمة المحسكبة"
يعنيأف,(0.05)(أقؿمفقيمةمستكلداللة021.) دالةمما أفك,إحصائيانالفقرة

(FAQقائمةمستقمةألكثراألسئمةشيكعان)فيمايخصتكفربشدةىناؾعدـمكافقة
 .عفتساؤالتالمكظفيفالمتعمقةبكيفيةتنفيذمياـمعينةالتيتتعمؽباإلجابةك

 

مساعدة واجهة المستخدم جودة " فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

 "T"ن قٌمة اختبار وأ  ,3.286))والمتوسط الحسابً لها بلػ  ,(% (65.73 بلػ" الرسومٌة

 (Sig)  ن قٌمة مستوى الداللةوأ ,الجدولٌة "T"من قٌمة اختبار كبر أ (10.72) المحسوبة

مما ٌعنً أن هناك موافقة  ,(0.05) داللةمن مستوى قل أ (0.000)المحسوبة  "T"الختبار 

, وذلك للموظؾ واجهة المستخدم الرسومٌةمحاٌدة على تحقق الجودة للمساعدة التً تقدمها 

المقدمة, حٌث ٌعنً أن أفراد العٌنة لٌس لدٌهم موافقة صرٌحة على تحقق جودة المساعدة 

تم  فقد وعدم الموافقة على البعض اآلخر؛ ,جاباتهم باتجاه الموافقة على بعض البنودانقسمت إ

سلوب مهذب عند وتتوفر بؤ ,ن خالل الرسائل النصٌةالموافقة على أن المساعدة تتوفر م

خاطئ, وأٌضاً تتوفر من خالل التواصل مع دائرة تكنولوجٌا المعلومات, كما أن حدوث سلوك 

لم تتم الموافقة على أن  ,ها, وفً الجانب اآلخرؾ ٌستطٌع التراجع عن مهمة تم أداإالموظ

 ,ة شٌوعاً قائمة ألكثر األسئلو ,الرسومات الثابتةو ,المساعدة تتوفر من خالل استخدام الفٌدٌو

 كما أنه لم تتم الموافقة على أن الموظؾ ٌستطٌع اٌقاؾ مهمة ما عند الحاجة.

مقابلة موظفً مركز تكنولوجٌا وتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل إلٌه من خالل 

, حٌث وواجهاته الرسومٌة للجامعة المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

, توفر بعض أوجه جودة المساعدة وال تقدم أوجه أخرىتم التوصل إلى أن الواجهة الرسومٌة 

 .ما ٌعنً أن المساعدة التً تقدمها الواجهة الرسومٌة تمتلك جودة محاٌدة 
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عميَلمموظفَمعَنظامَالمعموماتَالسادسَ"جودةَاإلطارَالتفاَالمجالتفسيرَفقراتَ.َتحميلََو6
َخللَواجيةَالمستخدمَالرسومية".داريةَمنَاإل

اإلداريةلمعرفةمدلجكدةاإلطارالتفاعميلممكظؼمعنظاـالمعمكماتالمجاؿتـاستخداـىذا
مفخبلؿكاجيةالمستخدـالرسكمية.

(23)رقـجدكؿ
المعمكمات"مجاؿفقراتتحميؿ ـمفخبلؿكاجيةاإلداريةجكدةاإلطارالتفاعميلممكظؼمعنظـا المستخد

"الرسكمية
رقمَ
المتوسطََالفقراتَالفقرة

َالحسابي
اّلنحرافَ

َالمعياري
الوزنَ

َ%النسبي

قيمةَ
اختبارَ

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

 موافق 2 000. 27.71 82.18 0.664 4.109 االستجابة لطلبات الموظف المختلفة فً الغاٌات. 1

2 
ن مهمة بشكل بتنفٌذ أكثر مالسماح للموظف 

بٌانات , كأن ٌقوم بإدخال متزامن فً نفس الوقت
 .طباعة ملف فً نفس الوقتو

 موافق 4 000. 26.82 81.9 0.677 4.095

3 
ومات عطاء الموظف القدرة على تزوٌد نظام المعلإ
 دارٌة بالمدخالت.اإل

 موافق 6 000. 19.03 80.5 0.894 4.025

4 
على الحصول على  القدرةإعطاء الموظف 

 .المعلومات
 موافق 7 000. 21.38 80.36 0.79 4.018

 موافق 3 000. 25.12 82.1 0.73 4.105 .ف القدرة على البحث عن المعلوماتالموظإعطاء  5

6 
الموظف القدرة على تصفح واجهة إعطاء 

 المستخدم الرسومٌة.
 موافق 5 000. 21.24 81.16 0.826 4.058

موافق 1 000. 28.10 86.2 0.693 4.31 .القدرة على النقر والتحدٌدالموظف إعطاء  7
 بشدة

8 
من  ,الموظف القدرة على إنجاز المهامإعطاء 

األقسام األخرى عبر الل التواصل مع الدوائر وخ
 شبكة الجامعة.

 موافق 9 000. 20.74 78.26 0.73 3.913

9 
الموظف القدرة على التغٌٌر فً مظهر إعطاء 
 المستخدم الرسومٌة تبعاً لتفضٌالته.واجهة 

غٌر  14 001. 3.26- 42 1.109 2.1
 موافق

10 
من أجل   ؛االستجابة الختصارات لوحة المفاتٌح

التنقل كالنسخ واللصق و ,أداء مهام وظٌفٌة معٌنة
 داخل الواجهة الرسومٌة.

 موافق 12 000. 12.07 74.84 1.019 3.742

11 
عن مدى تقدم نظام  تزوٌد الموظف بمعلومات

 ,لبعض الوقت نجاز مهمة تحتاجالمعلومات فً إ
 المتبقً.نجاز وكأن ٌتم عرض نسبة اإل

 موافق 13 000. 13.02 70 0.884 3.5

 موافق 10 000. 19.31 78.04 0.774 3.902 االستجابة السرٌعة لطلبات الموظف. 12

13 
سهولة استخدام الموظف لمحتوى واجهة المستخدم 

 الرسومٌة.
 موافق 11 000. 20.80 77.52 0.699 3.876

 موافق 8 000. 21.78 78.62 0.709 3.931 نجاز المهام بأقل جهد من الموظف.إ 14

 موافق  000. 19.56 76.69 0.800 3.835َالمتوسطَالعام
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1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

َ
َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض

بيف تراكحتالمجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (23) رقـجدكؿ يشير
(كفؽمقياسالتدرجالخماسي 42%-86.2%بنسبةمئكيةتراكحتبيف),( 4.31-2.1)

)ليكرت(.
 :يىَفقرةأعمىََنأ (23) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو

 (7الفقرةرقـ") كلىبكزفاحتمتالمرتبةاأل,"التحديدؼالقدرةعمىالنقركالمكظإعطاء
اختبارك,(4.31)متكسطحسابيك,(%(86.2نسبي T"قيمة (28.10)المحسكبة"

المحسكبة"T"الختبار(Sigقيمةمستكلالداللة)ك,الجدكلية"T"أكبرمفقيمةاختبار
يعنيأف,(0.05)(أقؿمفقيمةمستكلداللة000.) دالةمما أفك,إحصائيانالفقرة

.التحديدالمكظؼالقدرةعمىالنقركإعطاء فيمايخصبشدةىناؾمكافقة
َ:يىَفقرةدنيَأأماَ

 المكظؼالقدرةعمىالتغييرفيمظيركاجيةالمستخدـالرسكميةإعطاء ("9)الفقرةرقـ
,((2.1متكسطحسابيك,(%42)احتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبي,"تبعانلتفضيبلتو

قيمةمستكلك,الجدكلية"T"(أقؿمفقيمةاختبار3.26-المحسكبة)"T"قيمةاختبارك
مما,(0.05)(أقؿمفقيمةمستكلداللة001.)المحسكبة"T"الختبار(Sigالداللة)
دالةيعنيأف المكظؼىناؾعدـمكافقةعمىأفالكاجيةتعطيأفك,إحصائيانالفقرة

 .القدرةعمىالتغييرفيمظيركاجيةالمستخدـالرسكميةتبعانلتفضيبلتو

علً للموظؾ طار التفاجودة اإل" مجالفقرات  لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن, عامة بصفة

 ,(% (76.69 بلػ "دارٌة من خالل واجهة المستخدم الرسومٌةمع نظام المعلومات اإل

 كبرأ( 19.56) المحسوبة "T" ن قٌمة اختباروأ ,3.835))المتوسط الحسابً لها بلػ  و

 "T"الختبار  (Sig)ن قٌمة مستوى الداللة وأ ,الجدولٌة "T"من قٌمة اختبار 

مما ٌعنً أن هناك موافقة على تحقق  ,(0.05)من مستوى داللة قل أ (000.)المحسوبة

دارٌة من خالل واجهة المستخدم علً للموظؾ مع نظام المعلومات اإلطار التفالإلالجودة 

تسمح بتنفٌذ و ,من حٌث أن الواجهة الرسومٌة تستجٌب للطلبات المختلفة ,الرسومٌة

 ,الحصول على مخرجاتو ,بإعطاء المدخالتمهام متزامنة. كما أنها تسمح للموظؾ 

البحث عن المعلومات, باإلضافة إلى أن الواجهة الرسومٌة تستجٌب الختصارات لوحة و

ؼٌر ذلك من الخصائص و ,سرٌع مع الموظؾى تفاعل سهل وتساعد علو ,المفاتٌح
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التً تحقق الجودة للجانب التفاعلً لواجهة المستخدم  (23)رقم الموضحة فً جدول 

 الرسومٌة.

    تكنولوجٌا   مركز  مقابلة موظفًوتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل  إلٌه من  خالل   
, الرسومٌة وواجهاته  للجامعة  المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

بؤن  ٌتفاعل  بشكل جٌد   مع   للموظؾ تتٌح  حٌث تم  التوصل إلى أن  الواجهة  الرسومٌة
.المعلوماتًالنظام 

َالسابعَ"جودةَبيئةَعملَواجيةَالمستخدمَالرسومية".َالمجالتفسيرَفقراتَ.َتحميلََو7

َ.لمعرفةمدلجكدةبيئةعمؿكاجيةالمستخدـالرسكميةالمجاؿتـاستخداـىذا

(24)رقـجدكؿ
"جكدةبيئةعمؿكاجيةالمستخدـالرسكمية"مجاؿفقراتتحميؿ

رقمَ
المتوسطََالفقراتَالفقرة

َالحسابي
اّلنحرافَ

َالمعياري
الوزنَ

َ%النسبي

قيمةَ
اختبارَ

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

 موافق 4 000. 33.57 82.04 0.544 4.102 تشغٌل واجهة المستخدم الرسومٌة بكفاءة. 1

2 
توفٌر مكونات الحاسوب المادٌة التً تسمح بإدخال 

 .بر واجهة المستخدم الرسومٌةالبٌانات ع
 موافق 5 000. 24.28 81.1 0.72 4.055

3 
توفٌر مكونات الحاسوب المادٌة التً تسمح 
 بإخراج معلومات واجهة المستخدم الرسومٌة.

 موافق 3 000. 28.19 82.62 0.665 4.131

4 
اسوب المادٌة التً تسمح الحتوفٌر مكونات 

 .بالتخزٌن
موافق 1 000. 28.85 87 0.719 4.35

 بشدة

5 
 ,( ( XPأو (   7)  مثل نظام ,توفٌر نظام تشغٌل

 .المستخدم الرسومٌة قادر على دعم عمل واجهة
موافق 2 000. 26.56 83.56 0.736 4.178

6 
السماح للمكونات المادٌة المختلفة للحاسوب بأن 

 دون قصور.تعمل 
 موافق 6 000. 15.62 76.08 0.853 3.804

7 

تعمل توفٌر القدرة لواجهة المستخدم الرسومٌة بأن 
 , كأن تعمل علىعلى أكثر من نوع من األجهزة

 اآلٌبادالهاتف الخلوي, وو ,الحاسوب الشخصً
 .وغٌرها

غٌر  8 003. 2.97- 38 1.035 1.9
 موافق

8 
بخصائص  إعطاء الموظف القدرة على التحكم

مكونات الحاسوب المادٌة وفقاً لتفضٌالته, كأن 
 ٌتحكم الموظف بمدى شدة اضاءة الشاشة.

 موافق 7 000. 12.59 74.32 0.943 3.716

 موافق  000. 20.84 75.59 0.777 3.780َالمتوسطَالعام

1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

َ
َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
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-4.35)بيف تراكحتالمجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (24) رقـجدكؿ يشير
(كفؽمقياسالتدرجالخماسي)ليكرت(. 38%-87%بنسبةمئكيةتراكحتبيف),( 1.9

 :يىفقرةََأعمىَنأ (24) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو
 ( رقـ "4الفقرة التيتسمحبالتخزيفتكفيرمككناتالح( احتمتالمرتبة,"اسكبالمادية

األ نسبي بكزف حسابيك,(%87)كلى ك,4.35))متكسط اختبار "T"قيمة
اختبار28.85المحسكبة) أكبرمفقيمة )"T (Sig)قيمةمستكلالداللةك,الجدكلية"
T"الختبار "( (000.المحسكبة مستكلداللة قيمة مف أف,(0.05)أقؿ يعني مما

تكفيرمككناتالحاسكبالماديةفيمايخصبشدةىناؾمكافقةأفك,إحصائيانالفقرةدالة
.فالتيتسمحبالتخزي

َ:يىَفقرةدنيَأأماَ
 (7الفقرةرقـ")تعمؿعمىأكثرمفنكعمفتكفيرالقدرةلكاجيةالمستخدـالرسكميةبأف

احتمت,"غيرىاك,كأفتعمؿعمىالحاسكبالشخصيكالياتؼالخمكمكاآليباداألجيزة
 نسبي بكزف األخيرة ك,(%(38المرتبة حسابي ك,((1.9متكسط اختبار "T"قيمة

أقؿمفقيمةاختبار2.97-)المحسكبة )"T (Sig)قيمةمستكلالداللةك,الجدكلية"
الفقرةممايعنيأف,(0.05)(أقؿمفقيمةمستكلداللة003.المحسكبة)"T"الختبار
تكفيرالقدرةلكاجيةالمستخدـالرسكميةىناؾعدـمكافقةفيمايخصأفك,إحصائياندالة

 .بأفتعمؿعمىأكثرمفنكعمفاألجيزة
 

 بٌئة عمل واجهةجودة " فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

ن قٌمة أ, و(3.78)المتوسط الحسابً لها بلػ  و ,(% (75.59 بلػ "المستخدم الرسومٌة

ن قٌمة وأ ,الجدولٌة "T"من قٌمة اختبار  كبرأ( 20.84) المحسوبة "T"اختبار 

  ,(0.05)من مستوى داللة قل أ (000.) المحسوبة "T"الختبار  (Sig)مستوى الداللة 

ن م ,بٌئة عمل واجهة المستخدم الرسومٌةلمما ٌعنً أن هناك موافقة على تحقق الجودة 

باإلدخال  المادٌة التً تسمحأن هناك توفر للمكونات حٌث أن الواجهة تعمل بكفاءة, و

وؼٌر  ,الواجهة الرسومٌة شؽٌل ٌدعم عملالتخزٌن, باإلضافة إلى توفر نظام تخراج واإلو

التً تحقق الجودة لبٌئة عمل الواجهة  (24) رقم الموضحة فً جدولذلك من الخصائص 

 الرسومٌة.

تكنولوجٌا   مركز  مقابلة موظفًوتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل  إلٌه من  خالل 

, وواجهاته الرسومٌة للجامعة  المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

لتشؽٌل الواجهة  المكونات المادٌة والبرمجٌة المناسبةتوفر ٌ  هحٌث تم  التوصل إلى أن

 التعامل ومعها.الرسومٌة و
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ََو8 َتحميل .َ َفقرات َالمستخدمََالمجالتفسير َبواجية َالخاصة َالجمالية َالبيئة َ"جودة الثامن
َالرسومية".

َ.البيئةالجماليةالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةَلمعرفةمدلجكدةالمجاؿتـاستخداـىذا

(25)رقـجدكؿ
""جكدةالبيئةالجماليةالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةمجاؿفقراتتحميؿ

رقمَ
َالفقرة

المتوسطََالفقرات
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

الوزنَ
َ%النسبي

قيمةَ
اختبارَ

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

 موافق 2 000. 29.26 80 0.567 4 .الجذابةاستخدام األلوان المناسبة و 1

موافق 1 000. 22.58 82 0.74 4.1 استخدام أنواع الخطوط ذات المظهر الجمٌل. 2
غٌر  7 000. 5.88- 37 0.974 1.85 استخدام الصور المتحركة الجمٌلة. 3

 موافق

غٌر  6 000. 9.40- 50 0.956 2.5 ذات المظهر الجذاب.استخدام الصور الثابتة  4
 موافق

 موافق 3 000. 22.88 79.34 0.701 3.967 .ستخدام الرموز ذات المظهر الجمٌلا 5

6 
ضبط المكونات المرئٌة المختلفة فً مواقع 

 منتظمة.
 موافق 5 000. 20.62 76.3 0.655 3.815

 موافق 4 000. 24.78 77.6 0.589 3.88 .ستخدام مساحات مناسبة من الهوامشا 7

 موافق  000. 14.98 68.89 0.740 3.445َالمتوسطَالعام

1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

َ
َالتالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض

بيف تراكحتالمجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (25) رقـجدكؿ يشير:َ
(4.1-1.85 ), ( تراكحتبيف مئكية الخماسي37%-82%بنسبة كفؽمقياسالتدرج )

َ)ليكرت(.

 :يىَفقرةأعمىََنأ (25) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو

 ( رقـ "2الفقرة الجميؿ( الخطكطذاتالمظير أنكاع األ,"استخداـ كلىاحتمتالمرتبة
(22.58)المحسكبة"T"قيمةاختبارك,(4.1)متكسطحسابيك,(%82)بكزفنسبي

المحسكبة"T"الختبار(Sigقيمةمستكلالداللة)ك,الجدكلية"T"أكبرمفقيمةاختبار
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يعنيأف,(0.05)(أقؿمفقيمةمستكلداللة000.) دالةمما أفك,إحصائيانالفقرة
.استخداـأنكاعالخطكطذاتالمظيرالجميؿىناؾمكافقةعمى

َ:يىَفقرةدنيَأأماَ
 (3الفقرةرقـ")احتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبي,"المتحركةالجميمةاستخداـالصكر

اختبارك,(1.85)متكسطحسابيك,(%(37 T"قيمة أقؿمف5.88-)المحسكبة" )
(000.)المحسكبة"T"الختبار(Sigقيمةمستكلالداللة)ك,الجدكلية"T"قيمةاختبار

ىناؾعدـأفك,إحصائيانالفقرةدالةممايعنيأف,(0.05)أقؿمفقيمةمستكلداللة
 .المتحركةالجميمةاستخداـالصكرمكافقةفيمايخص

 
لبٌئة الجمالٌة الخاصة ا "جودة فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

 ,(3.445)المتوسط الحسابً لها بلػ  و ,(% (68.89 بلػ ة"بواجهة المستخدم الرسومٌ

ن وأ ,الجدولٌة "T"من قٌمة اختبار  كبرأ (14.98) المحسوبة "T"ن قٌمة اختبار وأ

  ,(0.05) من مستوى داللةقل أ( 000.) المحسوبة "T"قٌمة مستوى الداللة الختبار 

لبٌئة الجمالٌة الخاصة بواجهة المستخدم مما ٌعنً أن هناك موافقة على تحقق الجودة ل

الرموز الجذابة واجهة الرسومٌة تستخدم األلوان والخطوط ومن حٌث أن ال ,ةالرسومٌ

مناسبة من الهوامش, الجمٌلة, باإلضافة إلى أن الواجهة الرسومٌة تستخدم مساحات 

 وتضبط المكونات المرئٌة فً مواقع منتظمة.

تكنولوجٌا   مركز  مقابلة موظفًوتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل  إلٌه من  خالل 

, وواجهاته الرسومٌة للجامعة  المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

بشكٍل  وجٌدة مناسبة تعتبرمالٌة للواجهة الرسومٌة البٌئة الجحٌث تم  التوصل إلى أن  

 .عام

َ".داريةتخدمَالرسوميةَلنظمَالمعموماتَاإلجودةَواجيةَالمس"َلمجاّلت.ََتحميلَإجمالي9َ

(26)رقـجدكؿ
"اإلداريةجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات"مجاالتتحميؿ

رقمَ
المتوسطََالمجالَالمجال

َالحسابي
اّلنحرافَ

َالمعياري
الوزنَ

َ%النسبي

قيمةَ
َاختبار

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

1 
  الخاصة المعلومات صفحة عرضجودة 

 .الرسومٌة بواجهة المستخدم
 موافق 1 0.00 22.67 78.83 0.741 3.941

2 
 بواجهة الخاصة المرئٌة المكوناتجودة 

 .المستخدم الرسومٌة
 موافق 6 0.00 17.45 74.81 0.767 3.740

 موافق 5 0.00 18.61 75.1 0.768 3.755 .ألوان واجهة المستخدم الرسومٌةجودة  3

 موافق 2 0.00 19.60 78.05 0.783 3.902رسائل النظام الخاصة بواجهة المستخدم جودة  4
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 .الرسومٌة

 محاٌد 8 0.00 10.72 65.73 0.885 3.286 .مساعدة واجهة المستخدم الرسومٌةجودة  5

6 
علً للموظف مع نظام اإلطار التفاجودة 

دارٌة من خالل واجهة المستخدم المعلومات اإل
 .الرسومٌة

 موافق 3 0.00 19.56 76.69 0.800 3.835

 موافق 4 0.00 20.84 75.59 0.777 3.780 .بٌئة عمل واجهة المستخدم الرسومٌةجودة  7

8 
الخاصة بواجهة المستخدم البٌئة الجمالٌة جودة 

 .الرسومٌة
 موافق 7 0.00 14.98 68.89 0.740 3.445

 موافق  000. 18.05 74.21 0.783 3.711َالمتوسطَالعام

1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

َ
َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض

المستخدـ"مجاالت لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (26) رقـجدكؿ يشير كاجية جكدة
نسبيتراكحبيفبكزف,( 3.286-3.941)بيف تراكحت "دارملنظـالمعمكماتاإلالرسكمية

(كفؽمقياسالتدرجالخماسي)ليكرت(.%65.73-%78.83)
َ:(26) َرقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو

  عرض جكدة"مجاؿ المستخدـ الخاصة المعمكمات صفحة ؿاحت,"الرسكمية بكاجية
"T"قيمةاختبارك,(3.941)متكسطحسابيك,(%78.83)كلىبكزفنسبيالمرتبةاأل
(Sig)قيمةمستكلالداللةك,الجدكلية"T"أكبرمفقيمةاختبار(22.67المحسكبة)

T"الختبار 000.)المحسكبة" مستكلداللة قيمة مف أقؿ أف,(0.05)( يعني مما
 بكاجيةالمستخدـ  الخاصة المعمكمات صفحةعرضىناؾمكافقةحكؿتحقؽالجكدةل

.الرسكمية
  الرسكميةجكدة"مجاؿ المستخدـ بكاجية الخاصة النظاـ الثانيةاحتؿ,"رسائؿ المرتبة

 نسبي ك,(%78.05)بكزف حسابي ك,(3.902)متكسط اختبار T"قيمة المحسكبة"
"T"(الختبارSig)قيمةمستكلالداللةك,الجدكلية"T"(أكبرمفقيمةاختبار19.60)

ممايعنيأفىناؾمكافقةحكؿ,(0.05)أقؿمفقيمةمستكلداللة(000.المحسكبة)
 .رسائؿالنظاـالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةلتحقؽالجكدة

 المعمكماتجكدة"مجاؿ اإلطارالتفاعميلممكظؼمعنظاـ مفخبلؿكاجيةاإلدارية
الرسكمية نسبياحتؿ,"المستخدـ بكزف الثالثة متكسطحسابيك,(%(76.69المرتبة

,الجدكلية"T"(أكبرمفقيمةاختبار19.56)المحسكبة"T"قيمةاختبارك,((3.835
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(أقؿمفقيمةمستكلداللة000.)المحسكبة"T"(الختبارSig)قيمةمستكلالداللةك
يعنيأفىناؾمكافقةحكؿتحقؽالجكدة,(0.05) ئلطارالتفاعميلممكظؼمعلمما

.مفخبلؿكاجيةالمستخدـالرسكميةاإلداريةنظاـالمعمكمات
  الرسكميةجكدة"مجاؿ المستخدـ عمؿكاجية نسبياحتؿ,"بيئة بكزف الرابعة المرتبة

(أكبر20.84)المحسكبة"T"قيمةاختبارك,(3.780)متكسطحسابيك,(%(75.59
 اختبار قيمة T"مف الداللةك,الجدكلية" مستكل الختبارSig)قيمة )"T المحسكبة"

أقؿمفقيمةمستكلداللة000.) يعنيأفىناؾمكافقةحكؿتحقؽ,(0.05)( مما
 .بيئةعمؿكاجيةالمستخدـالرسكميةلالجكدة

  الرسكميةجكدة"مجاؿ المستخدـ كاجية نسبياحتؿ,"ألكاف بكزف الخامسة المرتبة
اختبار,(3.755)متكسطحسابيك,(%(75.1 T"قيمة أكبر18.61)المحسكبة" )

 اختبار قيمة T"مف الداللةك,الجدكلية" مستكل الختبارSig)قيمة )"T المحسكبة"
أقؿمفقيمةمستكلداللة000.) يعنيأفىناؾمكافقةحكؿتحقؽ,(0.05)( مما

 .لكافكاجيةالمستخدـالرسكميةألالجكدة
  الرسكمية بكاجية الخاصة المرئية المككناتجكدة"مجاؿ ,"المستخدـ المرتبةاحتؿ

 نسبي بكزف ك,(%(74.81السادسة حسابي ك,(3.740)متكسط اختبار "T"قيمة
(Sigقيمةمستكلالداللة)ك,الجدكلية"T"(أكبرمفقيمةاختبار17.45)المحسكبة
T"الختبار 000.)المحسكبة" مستكلداللة قيمة مف أقؿ أف,(0.05)( يعني مما

 .المستخدـالرسكمية بكاجية الخاصة المرئية ممككناتلىناؾمكافقةحكؿتحقؽالجكدة
 المرتبةالسابعةاحتؿ,"البيئةالجماليةالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةجكدة"مجاؿ

 نسبي ك,(%68.89)بكزف حسابي ك,((3.445متكسط اختبار T"قيمة المحسكبة"
"T"الختبار(Sig)قيمةمستكلالداللةك,الجدكلية"T"(أكبرمفقيمةاختبار14.98)

ممايعنيأفىناؾمكافقةحكؿ,(0.05)أقؿمفقيمةمستكلداللة(000.المحسكبة)
 .مبيئةالجماليةالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةلتحقؽالجكدة

  الرسكميةجكدة"مجاؿ المستخدـ كاجية نسبياحتؿ,"مساعدة بكزف األخيرة المرتبة
أكبر(10.72المحسكبة)"T"قيمةاختبارك,((3.286متكسطحسابيك,(%(65.73

 اختبار قيمة T"مف الداللةك,الجدكلية" مستكل الختبارSig)قيمة )"T المحسكبة"
يعنيأفىناؾمكافقةمحايدةحكؿمما,(0.05)(أقؿمفقيمةمستكلداللة000.)

 .تحقؽالجكدةلممساعدةالتيتقدمياكاجيةالمستخدـالرسكميةلممكظؼ
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جودة واجهة المستخدم الرسومٌة " مجاالت لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن, عامة بصفة

ن أ, و3.711))بلغ  المتوسط الحسابً لها و ,(% (74.21 بلػ "دارٌةم المعلومات اإللنظ

ن قٌمة وأ ,الجدولٌة "T"من قٌمة اختبار  كبرأ (18.05) المحسوبة "T"قٌمة اختبار 

 ,(0.05) من مستوى داللةقل أ (000.) المحسوبة "T"الختبار  (Sig) مستوى الداللة

تخدم الرسومٌة لنظم المعلومات واجهة المسمما ٌعنً أن هناك موافقة على تحقق الجودة ل

سومٌة تمتلك العدٌد من الخصائص والعناصر الجٌدة من حٌث أن الواجهة الر ,دارٌةاإل

رئٌة, واأللوان, ورسائل النظام, المكونات المو عرض المعلومات, صفحةالمناسبة, كو

البٌئة الجمالٌة للواجهة الرسومٌة.وبٌئة العمل, وطار التفاعلً, اإلو

تكنولوجٌا   مركز  مقابلة موظفًخالل   وتتفق النتٌجة السابقة مع ما تم التوصل  إلٌه من

, وواجهاته الرسومٌة للجامعة  المعلومات أصحاب الشؤن واالطالع على النظام المعلوماتً

 تعتبر الواجهة الرسومٌة لنظام معلومات الجامعة اإلسالمٌةحٌث تم  التوصل إلى أن  

 , مع إمكانٌة دعمها نحو األفضل.بشكٍل عام جٌدة

 

ََوَتحميلَ–َثانياًَ َفقرات َنظامَتفسير َّلستخدام َالموظفين َدافعية مجال
:المعموماتَاإلدارية

لمعرفةمدلدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكماتاإلداريةالخاصالمجاؿتـاستخداـىذا
بالجامعةاإلسبلمية.

(27)رقـجدكؿ
المعمكماتاإلدارية"فقراتمجاؿ"تحميؿ نظـا دافعيةالمكظفيفالستخدـا

رقمَ
َالفقرة

المتوسطََالفقرات
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

الوزنَ
َ%النسبي

قيمةَ
َاختبار

"T"َ

مستوىَ
َالدّللة
(Sig)َ

َالترتيب
)حسبَ
َالمتوسط(

َاّلتجاه

1 
دارٌة أقوم باستخدام نظام المعلومات اإلس

 .المستخدم الرسومٌةمن خالل واجهة باستمرار 
 موافق 2 000. 31.92 81.6 0.561 4.08

2 
سهل دارٌة اإلوجدت أن نظام المعلومات 

 االستخدام من خالل واجهة المستخدم الرسومٌة.
 موافق 4 000. 26.30 80.36 0.642 4.018

3 
نجاز مهامً عبر واجهة المستخدم أستطٌع إ

بسرعة دارٌة اإلالرسومٌة لنظام المعلومات 
 .مناسبة

 موافق 3 000. 27.85 81.02 0.626 4.051

4 
أشعر بحالة من الثقة أثناء استخدامً لنظام 

من خالل واجهة المستخدم دارٌة اإلالمعلومات 
 الرسومٌة.

 موافق 5 000. 21.78 79.5 0.742 3.975

5 
عند قٌامً بإنجاز مهمة معٌنة  قلٌالً  اً أبذل جهد

باستخدام واجهة دارٌة اإلعبر نظام المعلومات 
 المستخدم الرسومٌة.

 موافق 10 000. 21.33 78.26 0.709 3.913

 موافق 1 000. 28.18 82.18 0.653 4.109أجد سهولة فً التذكر لكٌفٌة استخدام نظام  6
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من خالل واجهة المستخدم دارٌة اإلالمعلومات 
 الرسومٌة.

7 
عن واجهة المستخدم أستطٌع أن أقول إننً راٍض 

 .دارٌةاإلالرسومٌة الخاصة بنظام المعلومات 
 موافق 10 000. 24.58 78.26 0.616 3.913

8 
 اً أرى أن واجهة المستخدم الرسومٌة توفر مزٌج

ٌدفعنً باتجاه استخدام نظام  ,من األلوان اً مناسب
 المعلومات.

 موافق 13 000. 14.78 74.54 0.816 3.727

9 
أجد أن للواجهة الرسومٌة الخاصة بنظام 

ٌبعث على  جمٌالً  اً مظهردارٌة اإلالمعلومات 
 .االرتٌاح

 موافق 12 000. 22.64 77.82 0.653 3.891

10 
سومٌة الخاصة بنظام واجهة المستخدم الر

توفر لً كل ما أحتاجه من  ,دارٌةالمعلومات اإل
 أدوات من أجل إنجاز المهام.

 موافق 14 000. 15.75 74.26 0.75 3.713

11 
أستطٌع أن أجد المكونات الحاسوبٌة المادٌة التً 

دارٌة اإلً من التفاعل مع نظام المعلومات نتمكن
 .من خالل واجهة المستخدم الرسومٌة

 موافق 7 000. 25.06 78.7 0.619 3.935

12 
أجد أن واجهة المستخدم الرسومٌة الخاصة بنظام 

رشاد اإللً المساعدة و توفر ,دارٌةاإلالمعلومات 
 من أجل أداء المهام. 

 موافق 7 000. 20.80 78.7 0.765 3.935

13 
أستطٌع أن أجد فً صفحات عرض المعلومات 

المعلومات التً دارٌة اإلالخاصة بنظام المعلومات 
 ً من اتخاذ القرارات.نتمكن

 موافق 7 000. 21.77 78.7 0.712 3.935

14 
من خالل دارٌة اإلٌوفر لً نظام المعلومات 

واجهة المستخدم الرسومٌة مجموعة من الرسائل 
 التً تقود عملً على النظام. 

 موافق 6 000. 18.77 79.2 0.755 3.96

 موافق  000. 22.96 78.79 0.687 3.940 المتوسطَالعام

 1.646=( α<=.05 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة

2.364=( α<=.01 )(كعندمستكلداللة273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
َ

َ:التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
بيف تراكحت المجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (27) رقـجدكؿ يشير

(4.109-3.713),( بيف تراكح نسبي مقياسالتدرج 74.26%-82.18%بكزف كفؽ )
الخماسي)ليكرت(.

 :يىَفقرةأعمىََنأ (27) رقمَجدولتبينَمنَالنتائجَالموضحةَفيَقدََو
 (6الفقرةرقـ")داريةمفخبلؿكيفيةاستخداـنظاـالمعمكماتاإلأجدسيكلةفيالتذكرل

متكسطك,(%82.18)كلىبكزفنسبيحتمتالمرتبةاألا,"كاجيةالمستخدـالرسكمية
T"قيمةاختبارك,(4.109)حسابي "T"(أكبرمفقيمةاختبار28.18)المحسكبة"
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)ك,الجدكلية مستكلالداللة T"الختبار(Sigقيمة أقؿمفقيمة000.)المحسكبة" )
 يعنيأف,(0.05)مستكلداللة مما دالة ىناؾمكافقةعمىأفأفك,إحصائيانالفقرة
 يجد المكظؼ المعمكمات نظاـ استخداـ لكيفية التذكر في اإلسيكلة خبلؿدارية مف

.كاجيةالمستخدـالرسكمية
َ:يىَفقرةدنيَأأماَ
 (10الفقرةرقـ")تكفرلي,داريةاإلكاجيةالمستخدـالرسكميةالخاصةبنظاـالمعمكمات

أحتاجومفأدكاتمفأجؿإنجازالمياـ بكزفنسبي,"كؿما األخيرة احتمتالمرتبة
(أكبر15.75)المحسكبة "T"قيمةاختبارك,3.713))متكسطحسابيك,(%(74.26

 اختبار قيمة الداللةك,الجدكلية "T"مف مستكل الختبارSig)قيمة )"T" المحسكبة
يعنيأف,(0.05)أقؿمفقيمةمستكلداللة(000.) دالةمما أفك,إحصائيانالفقرة

تكفرداريةاإلكاجيةالمستخدـالرسكميةالخاصةبنظاـالمعمكماتىناؾمكافقةعمىأف
 .حتاجومفأدكاتمفأجؿإنجازالمياـيكؿماممكظؼل

دافعٌة الموظفٌن الستخدام " فقرات مجال لجمٌع النسبً أن الوزن ٌتبٌن ,عامة بصفة

  ,(3.940)المتوسط الحسابً لها بلػ  و ,(% (78.79 بلػ "اإلدارٌة نظام المعلومات 

ن وأ ,الجدولٌة "T"من قٌمة اختبار  كبرأ (22.96) المحسوبة "T" ن قٌمة اختباروأ

من مستوى داللة قل أ (000.) المحسوبة "T" الختبار (Sig) قٌمة مستوى الداللة

نظام موظفٌن الستخدام لدى الدافعٌة المما ٌعنً أن هناك موافقة على وجود  ,(0.05)

روا عن من حٌث أن أفراد العٌنة عب ,الخاص بالجامعة اإلسالمٌة المعلومات اإلدارٌة

, النظامدام استخة لوسهتسمح ب الواجهة الرسومٌة أنرضاهم عن واجهة النظام, و

سرعة  تاحةإقة عند التعامل معه, وثبال حساسواإل, علٌهجراءات العمل سهولة تذكر إو

, كما أن الموظفٌن عبروا عن توفٌر واجهة على النظامبذل جهد قلٌل للعمل مناسبة و

 ( 27)رقم  جدول وباإلضافة لما سبق, فإن, النظام للمعلومات المطلوبة التخاذ القرارات

دارٌة موظؾ الستخدام نظام المعلومات اإلالتً تدفع المن الحوافز األخرى  ٌوضح العدٌد

 .من خالل الواجهة الرسومٌة
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َالثالث المبحث
َاختبارَفرضياتَالدراسة

َ:تمييد
,حيثسيتـاختبارالفرضيةالرئيسيةبالدراسة الخاصة الفرضيات اختبار ىذاالمبحثفي سيتـ
أيضانسيتـاختبارالفرضياتالمتفرعةعنيا,باإلضافةإلىكلىالمتعمقةبمكضكعالدراسة,كاأل

بالبياناتالشخصية.اختبارالفرضيةالرئيسةالثانيةالمتعمقة

 إحصائية داللة ذك أثر يكجد":ةَاألولىالفرضيةَالرئيسيالنتائجَالمتعمقةَباختبارََ-َأوّلًَ
المعمكمات => α)0.05)داللة مستكل عند لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية ,داريةاإللجكدة

".اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف
تحميؿمعامؿاالرتباطالمتعددبيفالمتغيراتالمستقمةالختبارالفرضيةالرئيسيةاألكلىالبدمف

.استخداـنمكذجاالنحدارالخطيالمتعددمفثـك,كالمتغيرالتابع
(28)رقـجدكؿ
جمالي(كالمتغيراإلالرسكميةكدةكاجيةالمستخدـجكمجاالتمعامؿاالرتباطبيفكؿمفالمتغيراتالمستقمة)

(فيالجامعةاإلسبلميةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفمجاؿالتابع)

َالتابع َالمستقمةالمتغير َاّلرتباطَالعددَالمتغيرات َالدّللةَقيمةَمعامل َمستوى

ت
كما
معم
ـال
نظا
دـا
ستخ

فال
ظفي
لمك
يةا
دافع

اإل
رية
دا



 **0.001 0.208 275َاألولَالمجال

 **0.000 0.779 275َالثانيَالمجال

 **0.000 0.583 275َالثالثَالمجال

 **0.000 0.654 275َالرابعَالمجال

 **0.000 0.695 275َالخامسَالمجال
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 **0.000 0.749 275َالسادسَالمجال

 **0.000 0.720 275َالسابعَالمجال

 **0.000 0.691 275َالثامنَالمجال

 **0.000 0.839 275َجماليَاإل

عندإحصائيان*االرتباطداؿ
عندإحصائياناالرتباطداؿ**
05.0عندإحصائيانغيرداؿطاالرتبا//

يتضحأنويكجدعبلقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة,(28)رقـجدكؿمفخبلؿ
( α<=.05 )داريةاإلبيفكؿمفالمتغيراتالمستقمةلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات,

,حيثتتضمفالمتغيراتداريةاإلبدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكماتكالمتغيرالتابعالمتمثؿ
 المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية لجكدة اإلالمستقمة مفدارية عرض:كؿ صفحة جكدة

المككناتالمرئية,المعمكمات األ,كجكدة ,كافلكجكدة النظاـ, رسائؿ كجكدة ,مساعدةالكجكدة
كجكدةالبيئة,عمؿالكجكدةبيئة,طارالتفاعميلممكظؼمعنظاـالمعمكماتاإلداريةكجكدةاإل
بيفجكدة(α<=.05),أيضانيكجدعبلقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللةالجمالية

جماليالمتغيراتالمستقمة(كالمتغيرالتابعالمتمثؿ)إداريةاإلكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
 المعمكمات نظاـ الستخداـ المكظفيف داريةاإلبدافعية يمكف سبؽ عمى كبناءن نمكذج, استخداـ

.االنحدارالخطيالمتعدد
(29)رقـجدكؿ
جكدةكاجيةالمستخدـالرسكمية(كالمتغيرالتابعمجاالتنمكذجاالنحدارالخطيالمتعددلممتغيراتالمستقمة)

(فيالجامعةاإلسبلميةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفمجاؿ)

SIG T test Coefficients َ

0.007** 2.730 0.436 Constant 

َاألولَالمجال 0.037 1.237 0.217

05.0

01.0
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 الثانيَالمجال 0.360 8.173 0.000

 الثالثَالمجال 0.118 2.450 0.015

 الرابعَالمجال 0.117 3.669 0.000

 الخامسَالمجال 0.092 2.546 0.011

 السادسَالمجال 0.235 4.356 0.000

َالسابعَالمجال 0.094 2.075 0.039

 الثامنَالمجال 0.171 3.662 0.000

0.880 R 

0.768 Adjusted R square 

1.826 DW 

114.605 F 

0.000 SIG. 

عندإحصائيان*االرتباطداؿ
عندإحصائياناالرتباطداؿ**
05.0عندإحصائيانغيرداؿطاالرتبا//

جػكدةمجػاالتيتضحأفنمكذجاالنحدارالخطيالمتعػددلممتغيػراتالمسػتقمة),(29)رقـجدكؿمفخبلؿ
داريػةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفمجاؿكالمتغيرالتابع),كاجيةالمستخدـالرسكمية(
كالتالي:(سيككففيالجامعةاإلسبلمية

المجاؿ*0.118الثاني+المجاؿ*0.360األكؿ+المجاؿ*0.037+0.436المتغيرالتابع=
0.094السادس+المجاؿ*0.235+ الخامسالمجاؿ* 0.092الرابع+المجاؿ*0.117الثالث+

 الثامفالمجاؿ*0.171السابع+المجاؿ*

05.0

01.0
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فنسػػبةالمتغيػػراتأكىػػذايعنػػي,)0.768)معامػػؿالتحديػػدلمنمػػكذجىػػكأف,(29)رقػػـجػػدكؿكيتضػػحمػػف
متغيراتمستقمةأخرلتػؤثرفػيالنمػكذج,)%23)فىناؾكأ,)%77)المستقمةالمفسرةليذاالنمكذجتساكم

لمتنبػؤكىذايعنيأ,)0.05(مفأقؿ"F(الختبار"SIG)كيتضحأيضانافمستكلالداللة فالنمكذجمبلئـػ
داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذك أثػر يكجػدنػوبمعنػيأ,قبػكؿالفرضػية,كبالتػالييػـتكيصػمح

(0.05(α <=عمىدافعيػةالمػكظفيف,داريةاإللجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
فيالجامعةاإلسبلمية.داريةاإلالستخداـنظاـالمعمكمات

يػؤدمإلػىامػتبلؾ,داريػةاإللػنظـالمعمكمػاتكاجيػةالمسػتخدـالرسػكميةذلؾإلىأفتحقؽجػكدةعكدكي
,الكاجيةالرسكميةلمجمكعػةمػفالخصػائصالجيػدة نظػـا التػيمػفشػأنياأفتثيػردافعيػةالمكظػؼالسػتخدـا

بحكـأنيامرغكبة.داريةاإلالمعمكمات

 ,Nosrati & Othersمػػعمػػاذكرتػػودراسػػة)نتيجػػةاختبػػارالفرضػػيةالرئيسػػيةاألكلػػىتتفػػؽك

المطمكبةيكفرلػدلالمسػتخدـتخدـالرسكميةبالجكدةالشاممةكتمتعكاجيةالمسالتيأكضحتأف,(2012
المعمكمات نظـا كاالستمراربذلؾ.داريةاإلقدرمفالدافعيةالستخدـا

َالتيَبحاجةَّلختبار: َالفرعية َالفرضيات يميَمن َاألولىَمَا َالرئيسية َالفرضية َويتفرعَمن

 مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":الفرضيةَالفرعيةَاألولىباختبارَ.َالنتـائـجَالمتعمقة1َ
الرسكميةلنظـجكدةل=>α)0.05) داللة صفحةعرضالمعمكماتالخاصةبكاجيةالمستخدـ

 ,داريةاإلالمعمكمات المكظفيف دافعية عمى المعمكمات نظاـ اإلالستخداـ الجامعةدارية في
".اإلسبلمية

 :الختبارالفرضيةبيفالمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعالبسيطاالنحدارالخطياستخدـنمكذجـت

(30)رقـجدكؿ
نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعيةاألكلى

SIG T test Coefficients َ

0.000 13.352 3.118 Constant 

َاألولَالمجال 0.206 3.512 0.001



 114 
 

0.208 R 

12.334 F 

0.001 SIG. 

كالتالي:سيككففنمكذجاالنحدارالخطييتضحأ(30)رقـجدكؿمفخبلؿ

 االكؿالمجاؿ*0.206+3.118المتغيرالتابع=

جدكؿكيتضحمف يعنيأنويكجدعبلقة,)0.208)معامؿاالرتباطلمنمكذجىكفأ,(30)رقـ كىذا
بيف طردية لنظـجكدةارتباطية الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة عرضالمعمكمات صفحة

,فيالجامعةاإلسبلميةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفك,داريةاإلالمعمكمات
لمتنبؤ,)0.05)أقؿمف""F الختبار((SIGأفمستكلالداللةكيتضحأيضان كىذايعنيأفالنمكذجمبلـئ
كيصمح,  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجدبمعنىأنو,قبكؿالفرضيةكبالتالييـت

(0.05(α<=لنظـجكدةل الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة المعمكمات عرض صفحة
 ,داريةاإلالمعمكمات المكظفيف دافعية عمى المعمكمات نظاـ اإلالستخداـ الجامعةدارية في
اإلسبلمية.

تػكفيرمعمكمػاتذاتقيمػة إلىأفتمتعصفحةعرضالمعمكماتبالجكدةيؤدم إلىذلؾكيعكد
نجػػازميامػػو,ؿمكظػػؼفػػيمكقعػػوالػػكظيفيمػػفأجػػؿإأثػػركشػػكؿمناسػػب,كالتػػييحتػػاجليػػاكػػك

كبالتػػالينجػػدأفكػػؿمكظػػؼيسػػعىكراءىػػذهالمعمكمػػاتمػػفخػػبلؿاسػػتخدامولصػػفحةعػػرض
.داريةاإلستخدـالرسكميةلنظاـالمعمكماتالمعمكماتالخاصةبكاجيةالم

تتفؽك األكلى الفرعية الفرضية اختبار تكصمتإنتيجة ما مع دراسة سبتليو )أبك ,2005)
التي (Nazrul Islam & Tetard, 2014)كدراسة التيخمصتإلىأفالمعمكماتذاتالجكدة

استخداـنظاـالمعمكمات.تدفعالمستخدـباتجاه,داريةاإليقدميانظاـالمعمكمات

 مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":الثانيةالفرضيةَالفرعيةَباختبارَ.َالنتـائـجَالمتعمقة2َ
لنظـاجكدةل => α)0.05) داللة الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة المرئية لمككنات

 ,داريةاإلالمعمكمات المكظفيف دافعية عمى المعمكمات نظاـ اإلالستخداـ الجامعةدارية في
".اإلسبلمية



 115 
 

استخدـا :الختبارالفرضيةبيفالمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعالبسيطنمكذجاالنحدارالخطيـت

(31)رقـجدكؿ
نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعيةالثانية

SIG T test Coefficients َ

0.000 8.603 1.168 Constant 

َالثانيَالمجال 0.729 20.527 0.000

0.779 R 

42.356 F 

0.000 SIG. 

كالتالي:سيككفنمكذجاالنحدارالخطيفأيتضح,(31)رقـجدكؿمفخبلؿ

 الثانيالمجاؿ*0.729+  1.168المتغيرالتابع=

جدكؿكيتضحمف يعنيأ,(0.779)معامؿاالرتباطلمنمكذجىكفأ,(31)رقـ نويكجدعبلقةكىذا
لمككناتالمرئيةالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتاجكدةارتباطيةطرديةبيف

,كيتضحاإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفك,داريةاإل
يعني,(0.05)قؿمفأF""الختبارSIG))مستكلالداللةفأأيضان لمتنبؤفأكىذا النمكذجمبلـئ

 كيصمح, ,قبكؿالفرضيةكبالتالييـت  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجدبمعنيانو
(0.05(α <= المعمكماتاجكدةل لنظـ الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة لمككناتالمرئية
.اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف,داريةاإل

يعمػؿعمػىاحتػكاءلمككنػاتالمرئيػةالخاصػةبكاجيػةالمسػتخدـذلؾإلىأفتحقػؽجػكدةاعكديك
مػػفحيػػث,مناسػػبمػػفالمككنػػاتالمرئيػػةـالرسػػكميةعمػػىكػػؿمػػاىػػكمطمػػكبككاجيػػةالمسػػتخد

بالتػػػالييشػػػجعالمكظػػػؼعمػػػىاتمػػػاـميامػػػوعبػػػرنظػػػاـك,الشػػػكؿككػػػؿمػػػاىػػػكمناسػػػبالكظيفػػػةك
.استخداـكاجيةالمستخدـالرسكميةمفخبلؿداريةاإلالمعمكمات
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تتفؽك الثانية الفرعية الفرضية اختبار نتيجة ما إمع تكصمت دراسة  ,Hu & Others)ليو
التي(Rigas & Alharbi, 2011) كدراسة(Michalski & Others, 2006)دراسةك(1999

تثيرداريةاإللىأفالجكدةالتيتتمتعبيامككناتالكاجيةالرسكميةلنظاـالمعمكماتخمصتإ
َ.داريةاإللدلالمستخدـالدافعيةالستخداـنظاـالمعمكمات


 مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":الثالثةالفرضيةَالفرعيةَباختبارَ.َالنتـائـجَالمتعمقة3َ

المعمكماتجكدةل => α)0.05) داللة لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية عمى,داريةاإلألكاف
".اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيف

استخدـا :الختبارالفرضيةبيفالمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعالبسيطنمكذجاالنحدارالخطيـت

(32)رقـجدكؿ
االنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعيةالثالثةنمكذج

SIG T test Coefficients َ

0.000 8.895 1.692 Constant 

َالثالثَالمجال 0.587 11.866 0.000

0.583 R 

14.806 F 

0.000 SIG. 

كالتالي:سيككفنمكذجاالنحدارالخطيفأيتضح,(32)رقـجدكؿمفخبلؿ

 الثالثالمجاؿ*0.587+  1.692المتغيرالتابع=

جدكؿكيتضحمف يعنيأ,(0.583) معامؿاالرتباطلمنمكذجىكفأ,(32)رقـ نويكجدعبلقةكىذا
 بيف طردية جكدةارتباطية المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية دافعيةك,داريةاإلألكاف

 االمكظفيف نظاـ اإللمعمكماتالستخداـ اإلدارية الجامعة ,كيتضحأيضنسبلميةفي مستكلفأا
لمتنبؤكيصمح,فأكىذايعني,(0.05)قؿمفأ"F"الختبار(SIG)الداللة النمكذجمبلـئ قبكؿكبالتالييـت
ألكافجكدةل => α)0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجدبمعنيانو,الفرضية
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 المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ ,داريةاإلكاجية المكظفيف دافعية نظاـعمى الستخداـ
.اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالمعمكمات

لػػػػىاحتػػػػكاءكاجيػػػػةإيػػػػؤدمألػػػػكافكاجيػػػػةالمسػػػػتخدـالرسػػػػكميةذلػػػػؾإلػػػػىأفتحقػػػػؽجػػػػكدةعػػػػكديك
لتفاعػػؿمػػعاك,الجاذبيػػةك,التناسػػؽك,الكػػـ:مػػفحيػػث,المسػػتخدـالرسػػكميةعمػػىاأللػػكافالمناسػػبة

بالتاليتتكلػدلديػوالدافعيػةالسػتخداـنظػاـالمعمكمػاتك,لدلالمكظؼممايثيرالرضىاألحداث
االستمرارفيذلؾمفخبلؿاستخداـكاجيةالمستخدـالرسكمية.كداريةاإل

 ,Nosrati & Othersمػػعمػػاذكرتػػودراسػػة)نتيجػػةاختبػػارالفرضػػيةالفرعيػػةالثالثػػةتتفػػؽك

ذاتجػػكدةيثيػػرلػػدلالتػػيأكضػػحتأفاحتػػكاءكاجيػػةالمسػػتخدـالرسػػكميةعمػػىألػػكاف,(2012
.داريةاإلبالتالياندفاعوالستخداـنظاـالمعمكماتك,المستخدـالرضى

 مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":الرابعةالفرضيةَالفرعيةَباختبارَ.َالنتـائـجَالمتعمقة4َ
رسائؿالنظاـالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتجكدةل => α)0.05) داللة
."اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف,داريةاإل

استخدـا :الختبارالفرضيةبيفالمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعالبسيطنمكذجاالنحدارالخطيـت

(33)رقـجدكؿ
نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعيةالرابعة

SIG T test Coefficients َ

0.000 13.475 1.918 Constant 

َالرابعَالمجال 0.516 14.289 0.000

0.654 R 

20.164 F 

0.000 SIG. 

كالتالي:سيككفنمكذجاالنحدارالخطيفأيتضح,(33)رقـجدكؿمفخبلؿ

 الرابعالمجاؿ*0.516+  1.918المتغيرالتابع=
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نػػػويكجػػػدعبلقػػػةكىػػػذايعنػػػيأ,(0.654)معامػػػؿاالرتبػػػاطلمنمػػػكذجىػػػكفأ,(33)رقػػػـجػػػدكؿكيتضػػػحمػػػف
رسػػػائؿالنظػػػاـالخاصػػػةبكاجيػػػةالمسػػػتخدـالرسػػػكميةلػػػنظـالمعمكمػػػاتجػػػكدةارتباطيػػػةطرديػػػةبػػػيف

,كيتضػػحاإلسػػبلميةفػػيالجامعػةداريػةاإلالسػػتخداـنظػاـالمعمكمػػاتدافعيػػةالمػكظفيفك,داريػةاإل
لمتنبؤكيصمح,فأكىذايعني,(0.05)مفقؿأF""الختبار((SIGمستكلالداللةفأأيضان النمكذجمبلـئ

 => α)0.05) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذك أثػر يكجدبمعنيانو,قبكؿالفرضيةكبالتالييـت
عمػىدافعيػة,داريػةاإلرسائؿالنظػاـالخاصػةبكاجيػةالمسػتخدـالرسػكميةلػنظـالمعمكمػاتجكدةل

.اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتالمكظفيف

لػػىيػػؤدمإ,رسػػائؿالنظػػاـالخاصػػةبكاجيػػةالمسػػتخدـالرسػػكميةذلػػؾإلػػىأفتحقػػؽجػػكدةعػػكدكي
ممػػػا,مناسػػػبالتػػػيتتضػػػمفمحتػػػكلمفيػػػدككاضػػػحكلمرسػػػائؿعػػػرضكاجيػػػةالمسػػػتخدـالرسػػػكمية

مػفخػبلؿاسػػتخداـداريػػةاإليشػجعالمكظػؼعمػىمزاكلػػةعممػوالمحكسػبعمػػىنظػاـالمعمكمػات
كاجيةالمستخدـالرسكمية.

 ,Nosrati & Othersمػػعمػػاذكرتػػودراسػػة)نتيجػػةاختبػػارالفرضػػيةالفرعيػػةالرابعػػةتتفػػؽك

التيأكضحتأفتزكيدكاجيةالمستخدـالرسكميةلممستخدـبالرسائؿالمناسبةيقكدإلى(2012
بالتػػاليتحفيػػزهعمػػىاالسػػتمرارباسػػتخداـنظػػاـالمعمكمػػات,كتحقيػػؽالػػدعـلممسػػتخدـأثنػػاءعممػػو

.داريةاإل
5َ َالمتعمقة َالنتـائـج .َ َباختبار َالفرعية الخامسةالفرضية  عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":

,داريةاإلمساعدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتجكدةل=> α)0.05) داللة مستكل
".اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف

استخدـا :الفرضيةالختباربيفالمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعالبسيطنمكذجاالنحدارالخطيـت
(34)رقـجدكؿ

نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعيةالخامسة

SIG T test Coefficients َ

0.000 16.307 2.000 Constant 

َالخامسَالمجال 0.541 15.953 0.000

0.695 R 
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25.510 F 

0.000 SIG. 

كالتالي:سيككفنمكذجاالنحدارالخطيفأيتضح,(34)رقـجدكؿمفخبلؿ

 الخامسالمجاؿ*0.541+2.000المتغيرالتابع=

جدكؿكيتضحمف يعنيأ,(0.695)معامؿاالرتباطلمنمكذجىكفأ,(34)رقـ نويكجدعبلقةكىذا
المعمكماتجكدةارتباطيةطرديةبيف لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية دافعيةك,داريةاإلمساعدة

 المعمكماتالمكظفيف نظاـ اإلالستخداـ دارية الجامعة مستكلفأ,كيتضحأيضاناإلسبلميةفي
لمتنبؤكيصمح,فأكىذايعني,(0.05)مفقؿأ"F"الختبار(SIG)الداللة ـالنمكذجمبلـئ كبالتالييت

جكدةل=> α)0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجدبمعنيانو,قبكؿالفرضية
المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية المكظفيف,داريةاإلمساعدة الستخداـعمىدافعية

.اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلنظاـالمعمكمات

يعمػػؿعمػػىتػػكفيركسػػائؿ,مسػػاعدةكاجيػػةالمسػػتخدـالرسػػكميةذلػػؾإلػػىأفتحقػػؽجػػكدةعػػكدكي
أكعنػػدارتكػػابخطػػأ,المسػػاعدةالمناسػػبةالتػػيتقػػكدالعمػػؿالمحكسػػبلممكظػػؼعنػػدالحاجػػةليػػا

مػػػفثػػػـتحفيػػػزهباتجػػػاهاالسػػػتمرارباسػػػتخداـنظػػػاـك,مسػػػاندةالمكظػػػؼلػػػىدعػػػـك,ممػػػايػػػؤدمإمػػػا
مفخبلؿكاجيةالمستخدـالرسكمية.داريةاإلالمعمكمات

التػي(Calisir & Calisir, 2004)مػعدراسػةنتيجػةاختبػارالفرضػيةالفرعيػةالخامسػةتتفػؽك
لعناصػػرالمسػػاعدةالمناسػػبةمػػفخػػبلؿكاجيػػةداريػػةاإلخمصػػتإلػػىأفتػػكفيرنظػػاـالمعمكمػػات

الثقػػػةلػػػدلالمسػػػتخدـأثنػػػاءعممػػػوترسػػػيخحالػػػةمػػػفالطمأنينػػػةكإلػػػىيػػػؤدم,المسػػػتخدـالرسػػػكمية
االستمراربذلؾ.كداريةاإلبالتاليدفعوباتجاهاستخداـنظاـالمعمكماتك,النظاـالمحكسبعبر

6َ َالمتعمقة َالنتـائـج .َ َباختبار َالفرعية السادسةالفرضية  عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":
مفداريةاإلطارالتفاعميلممكظؼمعنظاـالمعمكماتجكدةاإلل => α)0.05) داللة مستكل
فيداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف,كاجيةالمستخدـالرسكميةخبلؿ

.اإلسبلميةالجامعة

استخدـا :الختبارالفرضيةلمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعبيفاالبسيطنمكذجاالنحدارالخطيـت
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(35)رقـجدكؿ

السادسةنمكذجاالنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعية

SIG T test Coefficients َ

0.000 4.869 0.816 Constant 

َالسادسَالمجال 0.795 18.690 0.000

0.749 R 

34.320 F 

0.000 SIG. 

كالتالي:سيككفنمكذجاالنحدارالخطيفأيتضح,(35)رقـجدكؿمفخبلؿ

 السادسالمجاؿ*0.795+  0.816المتغيرالتابع=

جدكؿكيتضحمف يعنيأ,(0.749)معامؿاالرتباطلمنمكذجىكفأ,(35)رقـ نويكجدعبلقةكىذا
مفخبلؿكاجيةداريةاإلطارالتفاعميلممكظؼمعنظاـالمعمكماتجكدةاإلارتباطيةطرديةبيف

الرسكمية ك,المستخدـ المكظفيف دافعية المعمكمات نظاـ اإلالستخداـ الجامعةدارية في
يعني,(0.05)مفقؿأ"F" الختبارSIG))مستكلالداللةفأأيضان,كيتضحاإلسبلمية فأكىذا

لمتنبؤكيصمح, النمكذجمبلـئ  عند إحصائية داللة ذك أثر يكجدنو,بمعنيأقبكؿالفرضيةكبالتالييـت
مفداريةاإلطارالتفاعميلممكظؼمعنظاـالمعمكماتجكدةاإلل=> α)0.05) داللة مستكل

فيداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف,خبلؿكاجيةالمستخدـالرسكمية
.اإلسبلميةالجامعة

يعمػؿعمػىقيػاـ,داريػةاإلنظاـالمعمكماتتحقؽجكدةالتفاعؿبيفالمكظؼكذلؾإلىأفعكدكي
مػػفحيػػث,المعمكمػػاتكاجيػػةالمسػػتخدـالرسػػكميةبتػػكفيرالتخاطػػباألمثػػؿبػػيفالمكظػػؼكنظػػاـ

كغيػػػرذلػػػؾممػػػالػػػوعبلقػػػة,تخزينيػػػاك,دخاليػػػاا ك,لممكظػػػؼبالحصػػػكؿعمػػػىالمعمكمػػػاتالسػػػماح
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مػفخػبلؿداريػةاإلبالتفاعؿ,حيثيثيرماسبؽالرغبةلدلالمكظؼالسػتخداـنظػاـالمعمكمػات
كاجيةالمستخدـالرسكمية.

تتفؽك السادسة الفرعية الفرضية اختبار نتيجة دراسة دراسةك(Hu & Others, 1999)مع
(Cho & Others, 2009) التيخمصتإلىأفقياـ,(Roy & others, 2001)كدراسة

يؤدم,المطمكبمعالمستخدـيرالتفاعؿأكالتخاطبالمناسبككاجيةالمستخدـالرسكميةبتكف
المحكسبةإلى ميامو إل,إتماـ نظاـكبالتاليدفعو مفخبلؿاستخداـ المياـ مف المزيد نجاز

.داريةاإلالمعمكمات

7َ َالمتعمقة َالنتـائـج .َ َباختبار َالفرعية السابعةالفرضية  عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":
المعمكماتجكدةل => α)0.05) داللة مستكل لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية عمؿ بيئة

َ".اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف,داريةاإل
استخدـا :الختبارالفرضيةبيفالمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعالبسيطنمكذجاالنحدارالخطيـت

(36)رقـجدكؿ
نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعيةالسابعة

SIG T test Coefficients َ

0.000 8.203 1.279 Constant 

َالسابعَالمجال 0.676 17.144 0.000

0.720 R 

29.930 F 

0.000 SIG. 

كالتالي:سيككفنمكذجاالنحدارالخطيفأيتضح,(36)رقـجدكؿمفخبلؿ

 السابعالمجاؿ*0.676+ 1.279المتغيرالتابع=

جدكؿكيتضحمف يعنيأ,(0.720)معامؿاالرتباطلمنمكذجىكفأ,(36)رقـ نويكجدعبلقةكىذا
دافعيةك,داريةاإلبيئةعمؿكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتجكدةارتباطيةطرديةبيف

 المعمكماتالمكظفيف نظاـ اإلالستخداـ دارية الجامعة مستكلفأ,كيتضحأيضاناإلسبلميةفي
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لمتنبؤكيصمح,فأكىذايعني(,0.05)مفقؿأ""Fالختبار((SIGالداللة النمكذجمبلـئ قبكؿكبالتالييـت
بيئةجكدةل => α)0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجدنوبمعنيأ,الفرضية

الستخداـنظاـعمىدافعيةالمكظفيف,داريةاإلعمؿكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
.اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالمعمكمات

يعمؿعمىتكفيركؿ,لىأفتحقؽجكدةبيئةعمؿكاجيةالمستخدـالرسكميةسبؽإماعكدكي
مطمك ىك كبكما المادية المككنات لكاجيةك,البرمجيةمناسبمف تسمح أف شأنيا مف التي

بالتالييستطيعالمكظؼالقياـبمياموعبرك,قصكردكفتخدـالرسكميةبأفتعمؿبكفاءةكالمس
مفخبلؿكاجيةالمستخدـالرسكميةدكفمشاكؿتتعمؽبصكرالجانبداريةاإلنظاـالمعمكمات

المادمأكالبرمجي.

تتفؽك السابعة الفرعية اختبارالفرضية تكصمتإنتيجة دراسةمعما أبككريليو ـ) ,2013)
ك خمصك,(Cho & Others, 2009)دراسة كالتي البرمجية البيئة تكفر أف إلى الماديةت

إنجازالمستخدـلممياـالمحكسبةعبر إلىيدفعيقكدك,الداعمةلعمؿكاجيةالمستخدـالرسكمية
.داريةاإلنظاـالمعمكمات

8َ َالمتعمقة َالنتـائـج .َ َباختبار َالفرعية الثامنةالفرضية عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد":
لنظـاجكدةل=> α)0.05) داللة مستكل الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة الجمالية لبيئة

 ,داريةاإلالمعمكمات المكظفيف دافعية عمى المعمكمات نظاـ اإلالستخداـ الجامعةدارية في
".اإلسبلمية

استخدـا :الختبارالفرضيةبيفالمتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعالبسيطنمكذجاالنحدارالخطيـت

(37)رقـجدكؿ
نمكذجاالنحدارالخطيالبسيطلمفرضيةالفرعيةالثامنة

SIG T test Coefficients َ

0.000 10.937 1.618 Constant 

َالثامنَالمجال 0.610 15.780 0.000
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0.691 R 

24.021 F 

0.000 SIG. 

كالتالي:سيككفنمكذجاالنحدارالخطيفأيتضح,(37)رقـجدكؿمفخبلؿ

 الثامفالمجاؿ*0.610+ 1.618المتغيرالتابع=

نػػويكجػػدعبلقػػةكىػػذايعنػػيأ,(0.691)معامػػؿاالرتبػػاطلمنمػػكذجىػػكفأ,(37)رقػػـجػػدكؿمػػفكيتضػػح
لبيئػػػةالجماليػػػةالخاصػػػةبكاجيػػػةالمسػػػتخدـالرسػػػكميةلػػػنظـالمعمكمػػػاتاجػػػكدةارتباطيػػػةطرديػػػةبػػػيف

,كيتضػػحاإلسػبلميةفػػيالجامعػةداريػةاإلالسػػتخداـنظػاـالمعمكمػاتدافعيػةالمػكظفيفك,داريػةاإل
لمتنبػػػؤفأىػػػذايعنػػػي,ك(0.05)مػػػفقػػػؿأ"F"الختبػػػارSIG))مسػػػتكلالداللػػػةفأأيضػػػان النمػػػكذجمبلئػػـػ

كيصػمح,  داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذك أثػر يكجػدبمعنػيأنػو,قبػكؿالفرضػيةكبالتػالييػـت
(0.05(α<=لبيئػػػػػةالجماليػػػػػةالخاصػػػػػةبكاجيػػػػػةالمسػػػػػتخدـالرسػػػػػكميةلػػػػػنظـالمعمكمػػػػػاتاجػػػػػكدةل
.اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف,داريةاإل

يػػؤدمإلػػى,لبيئػػةالجماليػػةالخاصػػةبكاجيػػةالمسػػتخدـالرسػػكميةذلػػؾإلػػىأفتحقػػؽجػػكدةاعػػكدكي
ممػػايسػػاعدعمػػى,كػػؿمػػاىػػكجميػػؿك,الصػػكرالجميمػػةالتفاعميػػةك,تػػكفيراأللػػكافالزاىيػػةالجذابػػة

ثارةالمكظؼباتجػاهاسػتخداـبالتالييتـإ,كتكفيركاجيةمستخدـرسكميةتتمتعبقدرمفالجماؿ
مكظػؼإنسػافيحػبأفالجيةالمستخدـالرسكمية,السيماكمفخبلؿكاداريةاإلنظاـالمعمكمات
فطرتو.الجماؿبطبيعتوك

 ,Nosrati & Othersمػػعمػػاذكرتػػودراسػػة)نتيجػػةاختبػػارالفرضػػيةالفرعيػػةالثامنػػةتتفػػؽك

التػيأكضػحتأفتػكفرالعنصػرالجمػاليضػمف(Creel & Others, 2014)كدراسػة(2012
داريػػػةاإليثيػػػرلػػػدلالمسػػػتخدـالدافعيػػػةالسػػػتخداـنظػػػاـالمعمكمػػػات,كاجيػػػةالمسػػػتخدـالرسػػػكمية

ليوفيمابعد.العكدةإك

َالفرضيةَالرئيسيةَالثانية:َاختبارَالنتائجَالمتعمقةَبَ-َثانياًَ
بيفإجاباتالمبحكثيفألثرَ( α<=.05 )َداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد"

عمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـ,داريةاإلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
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 العمر, الجنس,(تعزللممتغيراتالديمكغرافيةالتالية:,اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالمعمكمات
َ."الخدمة( سنكات العممي,نكعالكظيفة, المؤىؿ

َ

:الجنسمتغيرََ.1
بػيفإجابػاتالمبحػكثيفألثػرَ( α<=.05 )َداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد"

عمىدافعيةالمػكظفيفالسػتخداـنظػاـ,داريةاإلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
."مجنسلتعزلاإلسبلمية,داريةفيالجامعةاإلالمعمكمات

لمعرفػة  (Independent Samples T test) تػـاسػتخداـاختبػار,الفرضػيةتحقػؽمػفصػحةمل
 بيفمتغيراتالدراسة. الفركؽ

 (38)رقـجدكؿ

الجنس-لعينتيفمستقمتيفTنتائجاختبار

َالعددَالجنسالمجال
المتوسطَ
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

قيمةَ
َ"T"اختبارَ

قيمةَ
َالدّللة

مستوىَ
َالدّللة

َاألولَالمجال
 0.435 3.925 237َذكر

-1.131 0.259 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.466 4.042 38َنثىأ

َالثانيَالمجال
 0.454 3.763 237َذكر

0.234 0.815 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.540 3.6 38َنثىأ

َالثالثَالمجال
 0.428 3.762 237َذكر

0.117 0.907 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.463 3.711 38َنثىأ

َالرابعَالمجال
 0.547 3.902 237َذكر

0.001 0.999 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.585 3.902 38َنثىأ

َالمجال
َالخامس

 0.543 3.315 237َذكر
1.562 0.119 

غيرَدالةَ
0.05َعندَ  0.639 3.1 38َنثىأ

َالمجال
َالسادس

 0.392 3.836 237َذكر
1.272 0.204 

غيرَدالةَ
0.05َعندَ  0.507 3.83 38َنثىأ

غيرَدالةَ 0.961 0.048 0.452 3.804 237َذكرَالسابعَالمجال
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0.05َعندَ 0.539 3.63 38َنثىأ

َالثامنَالمجال
 0.486 3.45 237َذكر

0.513 0.608 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.539 3.416 38َنثىأ

َالدافعية
 0.410 3.953 237َذكر

1.807 0.072 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.561 3.858 38َنثىأ

َجمالياإل
 0.366 3.896 237َذكر

1.241 0.216 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.477 3.813 38َنثىأ

1.646(=0.05(كعندمستكلداللة)273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
2.364(=0.01(كعندمستكلداللة)273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة


الجدكليػػةفػػيكػػؿ"T"مػػفقيمػػةقػػؿأالمحسػػكبة"T"قيمػػةفأيتضػػح,(38)رقػػـجػػدكؿمػػفخػػبلؿ

ذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلنػػواليكجػػدفػػركؽ,كىػػذايعنػػيأالمجػػاالتجمػػاليكفػػيإمجػػاؿ
بيفإجاباتالمبحكثيفألثرجكدةكاجيةالمستخدـالرسػكميةلػنظـالمعمكمػات (α<=.05)داللة
تعػزلاإلسػبلميةفػيالجامعػةداريػةاإلعمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظػاـالمعمكمػات,داريةاإل

.المجاالتجماليكفيإمجاؿكؿكبذلؾيتـرفضالفرضيةفي,لمجنس

تحػػػتظػػػركؼك,عمػػػاؿاإلنػػػاثيقكمػػػكفبػػػنفساألهالنتيجػػػةإلػػػىأفكػػػؿمػػػفالػػػذككركعػػػزلىػػػذتيك
,اإلنػػػاثؽبػػػيفالػػػذككركالجامعػػػةاإلسػػػبلميةالتػػػيالتفػػػر ذلػػػؾتبعػػػانلمػػػكائحكسياسػػػاتك,متشػػػابية

بالتاليلفيككفىناؾفركؽفياستجاباتالمبحكثيفتعزللمجنس.ك

:العمرمتغير.2َ
بػيفإجابػاتالمبحػكثيفألثػرَ( α<=.05 )َداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد"

عمىدافعيةالمػكظفيفالسػتخداـنظػاـ,داريةاإلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
."معمرلتعزلاإلسبلمية,داريةفيالجامعةاإلالمعمكمات

لمعرفػةالفػركؽ(One Way ANOVA)تـاستخداـاختبار"ؼ",لمتحقؽمفصحةالفرضية
بيفالمتغيراتمحؿالدراسة.
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(39)رقـجدكؿ
العمر– األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج

َ
مجموعَ
َالمربعات

درجةَ
َالحرية

متوسطَ
َالمربعات

قيمةَ
اختبارَ

َ"ف"

قيمةَ
َالدّللة

مستوىَ
َالدّللة

َاألولَالمجال
 181. 3 544.َبينَالمجموعات

.936 
 
 

.424 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 194. 271 52.458َداخلَالمجموعات

  274 53.002َالمجموع

َالمجال
َالثاني

 015. 3 0.045َبينَالمجموعات

0.069 
 
 

.912 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 219. 271 59.312َداخلَالمجموعات

  274 59.357َالمجموع

َالمجال
َالثالث

 323. 3 969.َبينَالمجموعات

1.743 
 
 

.158 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 185. 271 50.225َداخلَالمجموعات

  274 51.194َالمجموع

َالرابعَالمجال
 427. 3 1.281َبينَالمجموعات

1.411 
 
 

.240 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 303. 271 82.055َداخلَالمجموعات

  274 83.336َالمجموع

َالمجال
َالخامس

 461. 3 1.382َبينَالمجموعات

1.485 
 
 

.219 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 310. 271 84.067َداخلَالمجموعات

  274 85.449َالمجموع

َالمجال
َالسادس

 260. 3 779.َبينَالمجموعات

1.555 
 
 

.201 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 167. 271 45.275َداخلَالمجموعات

  274 46.055َالمجموع

َالمجال
َالسابع

 472. 3 1.417َبينَالمجموعات

2.226 
 
 

.085 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 212. 271 57.506َداخلَالمجموعات

  274 58.923َالمجموع

َالمجال
َالثامن

 318. 3 955.َبينَالمجموعات

1.317 
 
 

.269 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 242. 271 65.532َداخلَالمجموعات

  274 66.487َالمجموع

َالدافعية
 1.928 362. 3 1.085َبينَالمجموعات

 
 

.125 
 
 

غٌر دالة 
عند 
 188. 271 50.836َداخلَالمجموعات 0.05
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  274 51.921َالمجموع

َجمالياإل
 181. 3 544.َبينَالمجموعات

.936 
 
 

.424 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 194. 271 52.458َداخلَالمجموعات

  274 53.002َالمجموع

3.04(=0.05(كعندمستكلداللة)3,271قيمة"ؼ"الجدكليةعنددرجةحرية)
4.71(=0.01(كعندمستكلداللة)271 ,3درجةحرية)قيمة"ؼ"الجدكليةعند

جدكؿمفخبلؿ فأيتضح,(39)رقـ المحسكبة اختبار"ؼ" اختبار"ؼ"قؿأقيمة مفقيمة
 كؿ في إمجاؿالجدكلية كفي كىذاالمجاالتجمالي أ, يعني فركؽ يكجد ال داللةنو ذات

 داللة مستكل عند المستخدـ(α<=.05)إحصائية كاجية جكدة ألثر المبحكثيف إجابات بيف
فيداريةاإلعمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكمات,داريةاإلالرسكميةلنظـالمعمكمات

.المجاالتجماليكفيإمجاؿكؿ كبذلؾيتـرفضالفرضيةفي,لمعمرتعزلاإلسبلميةالجامعة

 كسرعة العمـ بحداثة يمتازكف ,الصغيرة العمرية الفئات مف عزلىذهالنتيجةإلىأفالمكظفيفتيك
معمكماتالجامعةبالخبرة السف كبار يمتاز حيف في التعمـ لنظاـ الرسكمية الكاجية أف كما ,

بالبساطةكالسيكلةفياالستخداـكالبعدعفالتعقيد عمىرأمأفراداإلسبلميةتتسـ كذلؾبناءن
.تعزللمعمر المبحكثيف استجابات في فركؽ ىناؾ يككف لف كبالتاليالعينة,

:المؤىلَالعممي.َمتغير3
بيفإجاباتالمبحكثيفألثرَ( α<=.05 )َداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد"

عمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـ,داريةاإلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
".العممي ممؤىؿل تعزلاإلسبلمية,داريةفيالجامعةاإلالمعمكمات

لمعرفػةالفػركؽOne Way ANOVA))تـاستخداـاختبػار"ؼ",لمتحقؽمفصحةالفرضية
بيفالمتغيراتمحؿالدراسة.

(40)رقـجدكؿ
 المؤىؿالعممي -األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج

َ
مجموعَ
َالمربعات

درجةَ
َالحرية

متوسطَ
َالمربعات

قيمةَ
اختبارَ

َ"ف"

قيمةَ
َالدّللة

مستوىَ
َالدّللة

َاألولَالمجال
 099. 019. 2 038.َبينَالمجموعات

 
 

.906 
 
 

غٌر دالة 
عند 
 195. 272 52.963َداخلَالمجموعات 0...
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  274 53.002َالمجموع

َالمجال
َالثاني

 211. 2 0.421َبينَالمجموعات

0.959 
 
 

.153 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 220. 272 59.935َداخلَالمجموعات

  274 59.357َالمجموع

َالمجال
َالثالث

 303. 2 607.َبينَالمجموعات

1.631 
 
 

.198 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 186. 272 50.588َداخلَالمجموعات

  274 51.194َالمجموع

َالرابعَالمجال
 120. 2 241.َبينَالمجموعات

.394 
 
 

.675 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 305. 272 83.096َداخلَالمجموعات

  274 83.336َالمجموع

َالمجال
َالخامس

 0.130 2 0.261َبينَالمجموعات

0.415 
 
 

.704 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 313. 272 85.188َداخلَالمجموعات

  274 85.449َالمجموع

َالمجال
َالسادس

 236. 2 472.َبينَالمجموعات

1.410 
 
 

.246 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 168. 272 45.582َداخلَالمجموعات

  274 46.055َالمجموع

َالمجال
َالسابع

 254. 2 508.َبينَالمجموعات

1.183 
 
 

.308 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 215. 272 58.415َداخلَالمجموعات

  274 58.923َالمجموع

َالمجال
َالثامن

 190. 2 380.َالمجموعاتبينَ

.782 
 
 

.459 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 243. 272 66.107َداخلَالمجموعات

  274 66.487َالمجموع

َالدافعية
 062. 2 125.َبينَالمجموعات

.327 
 
 

.721 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 190. 272 51.797َداخلَالمجموعات

  274 51.921َالمجموع

َجمالياإل
 019. 2 038.َبينَالمجموعات

.099 
 
 

.906 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 195. 272 52.963َداخلَالمجموعات

  274 53.002َالمجموع

2.94(=0.05(كعندمستكلداللة)272, 2قيمة"ؼ"الجدكليةعنددرجةحرية)
4.01(=0.01(كعندمستكلداللة)272, 2قيمة"ؼ"الجدكليةعنددرجةحرية)
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مػػػفقيمػػةاختبػػػار"ؼ"قػػؿأقيمػػةاختبػػار"ؼ"المحسػػػكبةفأيتضػػػح,(40)رقػػـجػػػدكؿمػػفخػػبلؿ
ذاتداللػػػػةنػػػػواليكجػػػػدفػػػػركؽ,كىػػػػذايعنػػػػيأالمجػػػػاالتجمػػػػاليكفػػػػيإمجػػػػاؿالجدكليػػػػةفػػػػيكػػػػؿ

بػػيفإجابػػاتالمبحػػكثيفألثػػرجػػكدةكاجيػػةالمسػػتخدـ(α<=.05)إحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة
فػيداريػةاإلعمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكمات,داريةاإلالرسكميةلنظـالمعمكمات

جمػاليكفػيإمجػاؿكبػذلؾيػتـرفػضالفرضػيةفػيكػؿ,لممؤىػؿالعممػيتعزلاإلسبلميةالجامعة
.المجاالت

,كالدراسػاتالعميػا,سالبكػالكريكك,الػدبمكـ:المؤىبلتالمتمثمةبكؿمفعزلىذهالنتيجةإلىأفكتي
أفيكػػػػكفقػػػػدتعامػػػػؿمػػػػعالبرمجيػػػػاتكاألنظمػػػػةإالك,اليسػػػػتطيعأفيحصػػػػؿأمشػػػػخصعمييػػػػا

بالتالينجدأفالمكظفيفالحػامميفلمػؤىبلتمبلمحصكؿعمىالدرجةالعممية,كالحاسكبيةكمتط
نجػػازالميػػاـالتػػيتمكػػنيـمػػفإ,لخبػػرةالحاسػػكبيةمػػفامناسػػب,يكػػكفلػػدلجمػػيعيـقػػدرمختمفػػة

المحكسبةبشكؿمناسب,كبالتالينجدأنواليكجدفركؽفياسػتجاباتالمبحػكثيفتعػزللممؤىػؿ
تبعػانلممؤىػؿ,العممي,أيضانتعزلىذهالنتيجةلسببأفكػؿمكظػؼيمػارسكظيفتػوالخاصػةبػو

جميػػعكبالتػػالينجػػدأف,أفيسػػتخدـنظػػاـالمعمكمػػاتبكفػػاءةلػػوالػػذميخكٌك,العممػػيالػػذميحممػػو
فيػػـلكيفيػةاسػػتخداـالنظػاـالمعمكمػػاتيكالتعامػػؿيكػكفلػػدييـ,المػكظفيفعمػػىاخػتبلؼمػػؤىبلتيـ

بالتاليلفتختمؼاستجاباتيـ.ك,معو

:متغيرَنوعَالوظيفةَ.4
بػيفإجابػاتالمبحػكثيفألثػرَ( α<=.05 )َداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد"

عمىدافعيةالمػكظفيفالسػتخداـنظػاـ,داريةاإلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
."لنكعالكظيفةتعزلاإلسبلمية,داريةفيالجامعةاإلالمعمكمات

لمعرفػة(Independent Samples T test)تػـاسػتخداـاختبػار,متحقػؽمػفصػحةالفرضػيةل
الفركؽبيفمتغيراتالدراسة.

(41)رقـجدكؿ
نكعالكظيفة–لعينتيفمستقمتيفTنتائجاختبار

مجال
نوعَ

َالوظيفة
َالعدد

المتوسطَ
َالحسابي

اّلنحرافَ
َالمعياري

قيمةَ
َ"T"اختبار

قيمةَ
َالدّللة

مستوىَ
َالدّللة

َاألولَالمجال
 0.423 3.962 130كاديميأ

1.546 0.123 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.452 3.923 145دارمإ

غيرَدالةَ 0.449 0.758- 0.411 3.656 130كاديميأَالثانيَالمجال
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0.05َعندَ 0.510 3.816 145دارمإ

َالثالثَالمجال
 0.357 3.663 130كاديميأ

-0.869 0.385 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.490 3.838 145دارمإ

َالرابعَالمجال
 0.517 3.957 130كاديميأ

1.565 0.119 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.578 3.853 145دارمإ

َالمجال
َالخامس

 0.550 3.251 130كاديميأ
-1.472 0.142 

غيرَدالةَ
0.05َعندَ  0.563 3.318 145دارمإ

َالمجال
َالسادس

 0.350 3.913 130كاديميأ
1.525 0.125 

غيرَدالةَ
0.05َعندَ  0.452 3.765 145دارمإ

َالسابعَالمجال
 0.440 3.719 130كاديميأ

-0.287 0.774 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.485 3.835 145دارمإ

َالثامنَالمجال
 0.447 3.44 130كاديميأ

-0.536 0.592 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.531 3.45 145دارمإ

َالدافعية
 0.421 3.964 130كاديميأ

0.625 0.533 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.449 3.918 145دارمإ

َجمالياإل
 0.364 3.896 130كاديميأ

0.438 0.662 
غيرَدالةَ

0.05َعندَ  0.400 3.875 145دارمإ

1.646(=0.05(كعندمستكلداللة)273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة
2.364(=0.01داللة)(كعندمستكل273الجدكليةعنددرجةحرية)"T"قيمة


الجدكليػػةفػػيكػػؿ"T"مػػفقيمػػةقػػؿأالمحسػػكبة"T"قيمػػةفأيتضػػح,(41)رقػػـجػػدكؿمػػفخػػبلؿ

ذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلنػػواليكجػػدفػػركؽ,كىػػذايعنػػيأالمجػػاالتجمػػاليكفػػيإمجػػاؿ
بيفإجاباتالمبحكثيفألثرجػكدةكاجيػةالمسػتخدـالرسػكميةلػنظـالمعمكمػات(α<=.05)داللة
تعػزلاإلسػبلميةفػيالجامعػةداريػةاإلعمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظػاـالمعمكمػات,داريةاإل

.المجاالتجماليكفيإمجاؿكؿكبذلؾيتـرفضالفرضيةفي,لنكعالكظيفة

النتيجةتي إعزل أفالسابقة المكظؼاإللى مف ,األكاديميدارمككؿ قدراتحاسكبيةلدييما
المحكمانيمك تي النظاـ استخداـ اإلمف المكظؼ أف نجد حيث بكفاءة, معسب يتعامؿ دارم

مستمر بشكؿ الحاسكبية تكنكلكجياأيضانك,األنظمة مجاؿ في الدكراتالتدريبية عمى يحصؿ
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تحتـ,فنجدهحاصؿعمىشيادةعميا,كظؼاألكاديميالمعمكماتبحكـمكقعوالكظيفي,أماالم
المعمكمات.يككفعمىدرايةكافيةبتكنكلكجياعميوأف

:سنواتَالخدمة.َمتغير5
بيفإجاباتالمبحكثيفألثرَ( α<=.05 )َداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد"

عمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـ,داريةاإلجكدةكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
."الخدمة سنكاتلتعزلاإلسبلمية,داريةفيالجامعةاإلالمعمكمات

لمعرفػةالفػركؽOne Way ANOVA))تـاستخداـاختبػار"ؼ",لمتحقؽمفصحةالفرضية
بيفالمتغيراتمحؿالدراسة.

(42)رقـجدكؿ
الخدمةسنكات– األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج

َ
مجموعَ
َالمربعات

درجةَ
َالحرية

متوسطَ
َالمربعات

قيمةَ
اختبارَ

َ"ف"

قيمةَ
َالدّللة

مستوىَ
َالدّللة

َاألولَالمجال
 442. 3 1.326َبينَالمجموعات

2.317 
 
 

.076 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 191. 271 51.676َداخلَالمجموعات

  274 53.002َالمجموع

َالمجال
َالثاني

 482. 3 1.446َالمجموعاتبينَ
2.256 

 
 

.082 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 214. 271 57.910َداخلَالمجموعات

  274 59.357َالمجموع

َالمجال
َالثالث

 109. 3 326.َبينَالمجموعات
.579 

 
 

.629 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 188. 271 50.868َداخلَالمجموعات

  274 51.194َالمجموع

َالرابعَالمجال
 298. 3 895.َبينَالمجموعات

.980 
 
 

.403 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 304. 271 82.442َداخلَالمجموعات

  274 83.336َالمجموع

َالمجال
َالخامس

 484. 3 1.452َبينَالمجموعات
1.562 

 
 

.199 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 310. 271 83.997َداخلَالمجموعات

  274 85.449َالمجموع

غٌر دالة  062. 2.478 410. 3 1.230َبينَالمجموعاتَالمجال
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  165. 271 44.825َداخلَالمجموعاتَالسادس
 

 
 

عند 
0.05 

  274 46.055َالمجموع

َالمجال
َالسابع

 391. 3 1.173َبينَالمجموعات
1.834 

 
 

.141 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 213. 271 57.750َداخلَالمجموعات

  274 58.923َالمجموع

َالمجال
َالثامن

 071. 3 212.َبينَالمجموعات
.289 

 
 

.833 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 245. 271 66.275َداخلَالمجموعات

  274 66.487َالمجموع

َالدافعية
 109. 3 326.َبينَالمجموعات

.570 
 
 

.635 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.00 

 190. 271 51.596َداخلَالمجموعات

  274 51.921َالمجموع

َجمالياإل
 442. 3 1.326َبينَالمجموعات

2.317 
 
 

.076 
 
 

غٌر دالة 
عند 
0.05 

 191. 271 51.676َداخلَالمجموعات

  274 53.002َالمجموع

3.04(=0.05(كعندمستكلداللة)271, 3قيمة"ؼ"الجدكليةعنددرجةحرية)
4.71(=0.01(كعندمستكلداللة)271, 3الجدكليةعنددرجةحرية)قيمة"ؼ"


جدكؿمفخبلؿ (42)رقـ فأيتضح, المحسكبة اختبار"ؼ" اختبار"ؼ"قؿأقيمة مفقيمة

 كؿ في إمجاؿالجدكلية كفي يعنالمجاالتجمالي كىذا أ, ي فركؽ يكجد ال داللةنو ذات
 مستكلداللة عند المستخدـ(α<=.05)إحصائية كاجية بيفإجاباتالمبحكثيفألثرجكدة
فيداريةاإلعمىدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكمات,داريةاإلالرسكميةلنظـالمعمكمات

جماليكفيإمجاؿكبذلؾيتـرفضالفرضيةفيكؿ,لسنكاتالخدمةتعزلاإلسبلميةالجامعة
.المجاالت

 ال الذيف المكظفيف العمر,حيثأف لمتغير بالنسبة سابقان تفسيره ماتـعزلالنتيجةالسابقةإلىتي
 يككف لف كبالتالي,تعمميـ كسرعة عمميـ بحداثة ذلؾ يعكضكف,كثيرةخدمة سنكات يمتمككف
.الكظيفي أدائيـ مستكل حكؿ استجاباتالمبحكثيف في اختبلؼ ىناؾ
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َالفصلَالرابع
 

َالنتائجأوًّل:َ

َالتوصياتَثانيًا:َ

َالدراساتَالمستقبميةَالمقترحةثالثًا:َ
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َ:تمييد
 كالتطبيقية, لميدانيةاالدراسة طريؽ عف إلييا تكصؿتـالالتي النتائج تمخيص الفصؿ ىذا يتناكؿ

الدراسةقامتبتحقيؽأىدافياثباتأف,كذلؾفيإطارإألصحابالشأفالتكصياتتقديـأيضانك
التعرؼ بالتالي: كعمىخصالمتمثمة فيتحفيز الرسكمية المكظفيفإلنجازائصالكاجية دفع

قاتالتيتحدمفقدرة,التعرؼعمىالمعكٌاإلسبلميةالمياـمفخبلؿنظاـمعمكماتالجامعة
الكاجيةالرسكميةعمىدفعالمكظفيفإلنجازأعماليـالمحكسبة,تحديدفعاليةكاجيةالمستخدـ

 الجامعة لنظاـ كحاكلةمك,بلميةاإلسالرسكمية الكاجياتتطكير تمعبو التي الدكر تحسيف
.لييـألداءالمياـالمحكسبةالمككمةإدفعالمكظفيفةفيتحفيزكالرسكمي


َالنتائج:َ–َأوّلًَ

َأظيرتَالدراسةَالنتائجَالتالية:
 صيخ فيما (أ المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية اإلجكدة مف تمثمو كمادارية

 :التالية النتائج إلى تكصؿتـال,متغيرات
 ( نسبي بكزف العينة أفراد مف مكافقة المستخدـ,(74.21%ىناؾ كاجية أف عمى

 المعمكمات لنظـ اإلالرسكمية المستخدـدارية كاجية أف يعني مما بالجكدة, تتمتع
استخداـمفقبؿأفرادعجابكائصالجيدةمايجعميامحطإالرسكميةتمتمؾمفالخص

 العينة.
 ( نسبي بكزف العينة أفراد مف مكافقة عرض,(78.83%ىناؾ صفحة أف عمى

كاجية أف يعني مما بالجكدة, تتمتع الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة المعمكمات
يتناسبمعفيـكالمستخدـالرسكميةتعر رغبةالمكظؼ,كمماالبدضالمعمكماتبما

يخصعرضفيما,(59%كجكدمكافقةمحايدةبكزفنسبي),االعتبارمفأخذهبعيف
 .المعمكماتبمغاتمتعددة

 ( نسبي بكزف العينة أفراد مف مكافقة المرئية,(74.81%ىناؾ المككنات أف عمى
الرسكمية الكاجية قياـ يعني مما بالجكدة, تتمتع الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة

المرئي المككنات كاأليقكناتبتكفير معك,القكائـك,الجداكؿك,ة يتناسب بما ذؾ غير
بعيفاالعتبار مفأخذه البد كمما المحكسبة, المياـ كجكد,حاجاتالمكظفيفإلتماـ

يخصسماحالمككناتالمرئيةلممكظؼضمف,(50%عدـمكافقةبكزفنسبي) فيما
مناسبة ت,حدكد مفبابمراعاة يقكـبالتعديؿعمىبعضخصائصيا كأف فضيبلتو,

 بإخفاءأكإظيارقائمةمعينةكفقانلرغبتو.
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 (بكزفنسبي العينة المستخدـ,(75.1%ىناؾمكافقةمفأفراد عمىأفألكافكاجية
يتناغـجيةالرسكميةتتكفربمايتناسبكالرسكميةتتمتعبالجكدة,ممايعنيأفألكافالكا

كجكدعدـمكافقةبكزفنسبي,بعيفاالعتبارمعرغباتالمكظفيف,كمماالبدمفأخذه
المكظؼالقدرةعمىالتحكـبخصائصاأللكافضمفحدكدإعطاء فيمايخص,(%51)

 معينةكفقانلتفضيبلتو.
 (78.05%ىناؾمكافقةمفأفرادالعينةبكزفنسبي),عمىأفرسائؿالنظاـالخاصة

بكاجيةالمستخدـالرسكميةتتمتعبالجكدة,ممايعنيأفالكاجيةالرسكميةتكفررسائؿ
 .تزكدهبالفائدةبحيثتمبيحاجاتوك,مكجيةلممكظؼ

 (65.73%ىناؾمكافقةمحايدةمفأفرادالعينةبكزفنسبي),عمىأفمساعدةكاجية
الجكدة,ممايعنيأفالمساعدةالتيتقدمياكاجيةالمستخدـالمستخدـالرسكميةتتمتعب

مكافقةكاضحة ترقىألفتحصؿعمىدرجة لممكظؼلـ بحيثيدلؿعمى,الرسكمية
مماالبدمفأخذهبعيفاالعتباررفيالعناصرالداعمةلجكدتيا,ككجكدقصكمكانيةإ

),ىنا نسبي بكزف مكافقة عدـ كجكد يخص,(39.8%ىك مففيما المساعدة تكفر
فيمايخص,(40%كجكدعدـمكافقةبكزفنسبي)كخبلؿاستخداـالفيديكالتكضيحي,

مفخ كتكفرالمساعدة الرسكماتالثابتة, بكزفبلؿاستخداـ مكافقةمرتفعة عدـ كجكد
,(35%نسبي) مستقمةألكثراألسئمةشيكعان يخصتكفرقائمة التيك,(FAQ)فيما

مياتتعمؽباإلجابة تنفيذ بكيفية المتعمقة كعفتساؤالتالمكظفيف معينة, عدــ كجكد
بكزفنسبي) ما,(49%مكافقة ميمة إيقاؼتنفيذ المكظؼخيار يخصإعطاء فيما

 عندالحاجة.
 ( نسبي بكزف العينة أفراد مف مكافقة التفاعمي,(76.69%ىناؾ اإلطار أف عمى

تعبالجكدة,ممايعنيأنوتتكفربيئةتخاطبيةيتمداريةاإللممكظؼمعنظاـالمعمكمات
بيفالمكظؼكم كمبلئمة المعمكماتناسبة لنظاـ الرسكمية المستخدـ يمبي,كاجية بما

ىككجكدعدـمكافقة,حاجاتالمكظؼالمحكسبة,كمماالبدمفأخدهبعيفاالعتبار
مظيركاجيةالمكظؼالقدرةعمىالتغييرفيإعطاء فيمايخص,(42%بكزفنسبي)

 المستخدـالرسكميةتبعانلتفضيبلتو.
 ( نسبي بكزف العينة أفراد مف مكافقة كاجية,(75.59%ىناؾ عمؿ بيئة أف عمى

يتكفرليا الرسكمية المستخدـ يعنيأفكاجية مما تتمتعبالجكدة, الرسكمية المستخدـ
تخدـالرسكميةبأفتعمؿبمايسمحلكاجيةالمس,البرمجيةاإلمكانياتالحاسكبيةالماديةك

بعيفاالعتبارك,بكفاءة مفأخذه البد ىككجكد,بالتاليتمبيةرغباتالمكظؼ,كمما
,فيمايخصتكفرالقدرةلكاجيةالمستخدـالرسكمية,(38%عدـمكافقةبكزفنسبي)
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الياتؼ,ك,كأفتعمؿعمىالحاسكبالشخصيتعمؿعمىأكثرمفنكعمفاألجيزةبأف
 .غيرىااآليبادك,ككمالخم

 (68.89%ىناؾمكافقةمفأفرادالعينةبكزفنسبي),عمىأفالبيئةالجماليةالخاصة
بكاجيةالمستخدـالرسكميةتتمتعبالجكدة,ممايعنيأفكاجيةالمستخدـالرسكميةتتمتع

ىككجكدعدـمكافقةبكزفنسبي,بقدرمفالجماؿ,كمماالبدمفأخذهبعيفاالعتبار
فيمايخصاستخداـالصكرالمتحركةالجميمة,ككجكدعدـمكافقةبكزفنسبي,(%37)
 فيمايخصاستخداـالصكرالثابتةذاتالمظيرالجذاب.,(%50)

,اإلسبلميةالخاصبالجامعةداريةاإلصدافعيةالمكظفيفالستخداـنظاـالمعمكماتيخ فيما (ب
الفإن تـ بكزفنسبي)و مكافقة إلىكجكد بالجامعة,(78.79%تكصؿ المكظفيف عمىأف

المعمكمات,اإلسبلمية نظاـ الستخداـ الدافعية لدييـ تحقؽداريةاإلتتكفر أف يعني مما ,
 حفزالمكظفيفباتجاهاستخداـنظاـالمعمكمات.أثاركقد,الجكدةلكاجيةالمستخدـالرسكمية

المعمكمات (ج لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية بيفجكدة العبلقة يتعمؽبطبيعة داريةاإلفيما
المعمكماتك نظاـ المكظفيفالستخداـ داريةاإلدافعية إف, التاليةالتـنو إلىالنتائج تكصؿ

 :سئمةالتيبدأتبياالدراسةاألالتيتجيبعف
 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإ يكجد( α<=.05 ),جكدةبيف

المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ المكظفيفك,داريةاإلكاجية الستخداـنظاـدافعية
 التحميؿ نتائج حسب العبلقة قكة بمغت حيث,اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالمعمكمات
 .(0.839)اإلحصائي

 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإيكجد( α<=.05 ) ,َبيفجكدة
,داريةاإلصفحةعرضالمعمكماتالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات

 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفك
 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإ يكجد( α<=.05 ) ,بيفجكدة

دافعيةك,داريةاإللمككناتالمرئيةالخاصةبكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتا
 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتالمكظفيف

 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإ يكجد( α<=.05 ) ,بيفجكدة
الستخداـدافعيةالمكظفيفك,داريةاإلألكافكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات

 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلنظاـالمعمكمات
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 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإ يكجد( α<=.05 ),بيفجكدة
 المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة النظاـ دافعيةك,داريةاإلرسائؿ

 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتالمكظفيف
 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإيكجد( α<=.05 ),بيفجكدة

 المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية المكظفيفك,داريةاإلمساعدة دافعية
 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكمات

 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإ يكجد( α<=.05 ),بيفجكدة
اإل المعمكمات نظاـ مع لممكظؼ التفاعمي اإلطار دارية المستخدـمف كاجية خبلؿ

 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيفك,الرسكمية
 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإ يكجد( α<=.05 ),بيفجكدة

 المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية عمؿ المكظفيفك,داريةاإلبيئة دافعية
 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكمات

 داللة مستكل عند إحصائية داللة يجابيةذاتعبلقةإ يكجد( α<=.05 ),بيفجكدة
المعمكماتا لنظـ الرسكمية المستخدـ بكاجية الخاصة الجمالية دافعيةك,داريةاإللبيئة

 .اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتالمكظفيف

بمدل يتعمؽ فيما (د بيفَ,( α<=.05 )َداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽكجكد
 جكدة ألثر المبحكثيف إجابات المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ عمى,داريةاإلكاجية

تعزللممتغيراتاإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتدافعيةالمكظفيف
 التالية: الكظيفة,العممي, المؤىؿ العمر, الجنس,(الديمكغرافية الخدمة سنكات نكع تـ(,

 :التالية يجةمنتل كصؿتال
 َداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽالتكجدكجكد( α<=.05 ),َبيفإجابات

دافعيةعمى,داريةاإلكاجيةالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكماتالمبحكثيفألثرجكدة
 المكظفيف المعمكمات نظاـ اإلالستخداـ دارية الجامعة لممتغيراتتعزلاإلسبلميةفي

 .(الخدمة سنكات نكعالكظيفة,العممي, المؤىؿ العمر, الجنس,(الديمكغرافيةالتالية:
َ:التوصياتَ-َثانياًَ
 اإلحصائي,كالتحميؿ الميدانية الدراسة خبلؿ مف إلييا تكصؿال تـالتي ,السابقة النتائج عمى بناءن
دكرانكاضحانلمجكدةالمتحققةلكاجيةالمستخدـالرسكميةفيدفعالمكظفيف ىناؾ أف كشفت كالتي

 ذلؾ كفاعمية كفاءة رفعيمكف فإنو ,اإلسبلميةفيالجامعةداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكمات
الرسكمية الدكر المستخدـ كاجية ألصحابالتكصياتمجمكعةمفصياغة مفخبلؿ,لجكدة
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ك,الشأف المعمكماتبالجامعةالسيما يعكؼ,أفمركزتكنكلكجيا الدراسةعدادإخبلؿفترة ىذه
إ عمى النظاـ تطكير لمجامعةاعادة سنكات,لمعمكماتي لخمسة تمتد خطة كتتمثؿمفخبلؿ ,

التكصياتفيمايمي:
ضركرةالعمؿعمىتفعيؿعرضالمعمكماتباستخداـلغاتمتعددةعمىمستكلجميع .1

كؿمفالمكظفيفليشمؿذلؾ,داريةاإلمستخدميالكاجيةالرسكميةلنظاـالمعمكمات
 األكاديمييف.دارييفكاإل

حكـمفحيثالت,ةالكاجيةالرسكميةعمىتزكيدالمكظؼبالقدرةعمىخصخصالعمؿ .2
 خصائص كفي المرئية مناسبةالمككنات حدكد ضمف رغباتو,األلكاف يمبي بما

 تفضيبلتو.ك
الرسكمية .3 الكاجية ضمف مككناتمرئية تكفير ك,مراعاة قدرة خبرةبحيثتتناسبمع

 مايسمحلوباالستخداـاألمثؿليا.,المكظؼالحاسكبية
المرئيةالمفعمةناتالمكظؼالقدرةعمىالتعرؼبسيكلةعمىالمككإعطاء العمؿعمى .4

 غيرالمفعمةلبلستخداـ.لبلستخداـك
كاجيةالمستخدـالرسكميةلممكظؼ,كذلؾ .5 التيتقدميا المساعدة تعزيزجكدة ضركرة

 مفخبلؿمايمي:
 العمؿعمىتكفيرالفيديكالتكضيحي. .أ
 العمؿعمىاستخداـالرسكماتالثابتة. .ب
 .ج مستقمةألكثراألسئمة قائمة العمؿعمىتكفير التيتتعمؽك,(FAQ)شيكعان

 باإلجابةعفتساؤالتالمكظفيفالمتعمقةبكيفيةتنفيذمياـمعينة.
 العمؿعمىإعطاءالمكظؼخيارإيقاؼتنفيذميمةماعندالحاجة. .د
مستقؿ .ق استخداـ دليؿ نشر عمى ي,العمؿ مفبحيث المكظفيف جميع شمؿ

 دةلو.كؿهحسبطبيعةالمياـالمسن,كاديمييفدارييفكأإ
 .ك أعمىالعمؿ كفاءة درجة إلى الكصكؿ ,عمى تكفير يخص معمكماتفيما

 كاضحةغيرمبيمةعفطبيعةالخطأالمرتكب.
فيمايخصتكفيركسيمةالمساعدة,العمؿعمىالكصكؿإلىدرجةكفاءةأعمى .ز

 ذاتالمحتكلالمكجونحكالصكاب.
مؽبمدلتقدـمعمكماتتتعضركرةالعمؿعمىزيادةقدرةالمكظؼمفأفيحصؿعمى .6

 تحتاجلبعضالكقت.مانجازميمةنظاـالمعمكماتفيإ
تعمؿعمىأكثرمفنكعمفبأف,العمؿعمىتكفيرالقدرةلكاجيةالمستخدـالرسكمية .7

 .غيرىاكاآليبادك,الياتؼالخمكمك,,كأفتعمؿعمىالحاسكبالشخصياألجيزة
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مفأجؿدعـالبيئة؛الثابتةالجميمةبالصكرالمتحركةكةتزكيدكاجيةالمستخدـالرسكمي .8
 الجماليةلمكاجيةالرسكمية.

ةفيماعالي ككفاءة بخبرة يتمتعكف مكظفيف باستقطاب ,المعمكمات تكنكلكجيا مركز تعزيز .9
 .يخصتصميـالكاجياتالرسكمية

متخصصة .10 فرؽعمؿ بتشكيؿ االقتراحاتك,القياـ عمىتقديـ كؿالتكصياتبشتعمؿ
 .اإلسبلميةلتطكيرالكاجيةالرسكميةلمنظاـالمعمكماتيلمجامعة؛دائـ

الرسكميةمستحدثة مزايا تقديـ عمى العمؿ .11 نظاـتميز عمى تعمؿ بحيث,لمكاجية
 .كفاعمية بكفاءة فالمكظفك يتكقعيا التيالقيمة كتحقيؽ,اإلسبلمية مجامعةل المعمكمات

 الكاجيةالرسكميةلنظاـمعمكمات استخداـ لجدكل كالمنتظـ الدكرم بالتقييـ القياـ ضركرة .12
جميعالمستكياتالكظيفيةذات مشاركة ضركرة عمى التأكيد مع ,اإلسبلميةالجامعة

 .التقييـ ىذا فيالعبلقة
دارةالعميا,كايمانيابأىميةتحقيؽعنصرالجكدةلكاجيةالمستخدـزيادةدعـكتأييداإل .13

 .داريةاإلإلنجازالمياـالمحكسبةعبرنظاـالمعمكمات؛المكظفيفالرسكميةفيدفع
,داريةاإلشراؾالمكظفيففيعمميةتصميـالكاجيةالرسكميةلنظاـالمعمكماتضركرةإ .14

بالتاليضمافدافعيتيـالستخداـنظاـالمعمكماتك,أذكاقيـبمايضمفتحقيؽرغباتيـك
 .داريةاإل

اإل في المستمرة التطكرات متابعة عمى العمؿ .15 تفاعؿ تكنكلكجيا معمجاؿ نساف
 قد التي العيكب كتجنب التكنكلكجيا, ىذه تكفرىا التي المميزاتمف لبلستفادة ؛الحاسكب

 .عنيا تنجـ

 
:المقترحة المستقبمية الدراساتَ-َثالثاًَ

المعمكمات مساىمة مدل .1 لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية  تعزيز في,داريةاإلجكدة
 .غزة قطاع في العاممةالفمسطينية الجامعات في التنافسية الميزة

2.  المعمكمات لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية جكدة حياة,داريةاإلدكر جكدة رفع في
 بغزة.اإلسبلميةالعمؿفيالجامعة

المعمكمات .3 لنظـ الرسكمية المستخدـ كاجية عمىاالبداعالكظيفي,داريةاإلأثرجكدة
بغزة.اإلسبلميةفيالجامعة
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َ:المراجعَالعربيةَ-َأوّلًَ
 (.2007إدريس,ثابت.)االسكندريةفيالمنظماتالمعاصرةداريةاإلنظـالمعمكمات.:

 الدارالجامعية.
 ( صبرم. سبت, 2005أبك .) المعمكمات نظـ دكر اإلتقييـ القراراتدارية صنع في

اإل دارية منشكرة,في ماجستير رسالة غزة. قطاع في الفمسطينية الجامعةالجامعات
سبلمية,غزة.اإل

 ( أيمف. المعمكمات(.2013أبككريـ, نظـ اإلعبلقة دارمفيتحسيفاألداءاإلدارية
المنظماتغيرالحككميةبقطاعغزة.رسالةماجستيردراسةميدانيةبالتطبيؽعمى-

 ,غزة.جامعةاألزىرمنشكرة,
 ك نجـ السامراالحميدم, الرحمف. عبد كالعبيد, سمكل المعمكمات(.2005)ئي, نظـ

 داركائؿ.::مدخؿمعاصر.عمافداريةاإل
 تنظـالمعمكماتأساسيا(.2012كيبلني,عثمافكالبياتي,ىبلؿ.)السالمي,عبلءكال

التكزيع.دارالمناىجلمنشرك:.عمافداريةاإل
 دارصفاء: عماف .اإلدارية المعمكمات .نظـ)2004.)ىيثـ ,حسيفك مافإي ,مرائيالسا.
 (.السمكؾالتنظيمي.القاىرة1988السممى,عمي.):التكزيع.دارغريبلمنشرك
 .داريةاإلاستخداـنظـالمعمكمات(.2006)الشمرم,محمدكالعابدم,عميMISفي

مفالقطاعالمصرفيالعراقيالخاص.دراسةتحميميةفيعينة–داريةاإلاتخاذالقرارات
(,كمية116-87(,ص)1(,العدد)2المجمد),داريةاإلمجمةالغرملمعمكـاالقتصاديةك

.قتصاد,جامعةالككفة:العراؽاالاإلدارةك
 (.نظـالمعمكماتماىيتياكمككناتيا.ط2000الصباغ,عماد.)عماف:دارالثقافة1.

 منشركالتكزيع.ل

 (.نظـإدارةالمعمكمات:منظكراستراتيجي.2011لعبادم,ىاشـكالعارضي,جميؿ.)ا
التكزيع.دارصفاءلمنشرك:عماف

  غساف. كالعمرم, عامر كقنديمجي, الستار عبد 2006)العمي, المدخؿ إدارة إلى(.
 :دارالمسيرة.المعرفة.عماف
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 ( محمكد. 2014الغرباكم, نظـ ك(. المحكسبة الصحية باألداءالمعمكمات عبلقتيا
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 (َ 1َ(َرقم ممحق

 ــــزةغـــ  - ةــــالمٌـــــة اإلســعـــامـــــجـال

 شؤون البحث العلمً وعمادة الدراسات العلٌا 

 ــارةـــــــــــــــــــة التجــكــــــــــــــــلٌـــــ

 ـــمــــــــالــســـــــــــم إدارة األعـــــقـــــــ



َ,,,السيدَالفاضلَ/َالسيدةَالفاضمة
 ,,,بعدتحيةَطيبةََو

 :َقائمةَاستقصاءالموضوع

الباحثبإجراءدراسةلمحصكؿعمى :بعنكافدرجةالماجستيرفيإدارةاألعماؿ,يقـك
دراسةَتطبيقيةَعمىََ–داريةَعمىَدافعيةَالموظفينَتخدمَالرسوميةَلنظمَالمعموماتَاإل"َأثرَجودةَواجيةَالمس

َ."َبغزةَسلميةاإلالجامعةَ
لمبحثك الجكانبالميمة أحد االستبياف ىذا كاجية,يمثؿ جكدة أثر حكؿ المكظفيف آراء بيدؼالتعرؼعمى

الخاصداريةاإلالستخداـنظاـالمعمكماتعمىدافعيةالمكظفيف,داريةاإلالمستخدـالرسكميةلنظـالمعمكمات
 نظاـسبلميةاإلبالجامعة أما الشاشة, عمى لممكظؼ يظير ما كؿ الرسكمية المستخدـ كاجية تمثؿ حيث ,
برامج:منياكبالبرامجالتيتخدـالمكظفيفتبعانلمكقعيـالكظيفي,فيتمثؿ,سبلميةاإللمجامعةداريةاإلالمعمكمات

كالتسجيؿ الطمبة,القبكؿ ك,كالمكتبة,كالمالية,كشؤكف المحاضريف االستبياف ؛غيرىاكخدمات تصميـ تـ لذلؾ
.عمكماتالبلزمةليذهالدراسةالمرفؽلجمعالم
 التكـر إجابايرجى لقناك,تكـبتقديـ كالممثمة الشخصية, التامةعاتكـ بالسرية االجابات ىذه لفك,سكؼتعامؿ

.عمؿإالألغراضالبحثالعمميفقطتست
مساعدةالباحثفيك,كتحقيؽأىداؼالدراسة,فيدقةالنتائجأفإلجاباتكـتأثيراميمانمؤكدانلكـتعاكنكـكشاكران

مفيدة.كنتائجصحيحة إلىالتكصؿ
                                                                                               التقديرقبولَفائقَاّلحترامََوتفضمواَبَو

 الباحث                                                                                                     

 محمود محمد أبو عٌشة                                                                                                     
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 القسم األول / البٌانات الشخصٌة:

 .المناسبة اإلجابة أماـ (√) إشارة بكضع التكـر يرجى

 الجنس                            .1

 ذكر                      أنثى           

 العمر .2

 سنة فؤكثر 03من             03أقل من  – 03من                03أقل من  – 03سنة         من  03أقل من           

 المإهل العلمً .0

 علٌا دبلوم                      بكالورٌوس                           دراسات          

 نوع الوظٌفة .0

 أكادٌمً                   إداري          

 سنوات الخدمة  .0

 سنة فؤكثر 00من              00أقل من  – 03من                  03أقل من  – 0سنوات        من  0أقل من      
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 الفقرات
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
ؼٌر 
 موافق

ؼٌر 
موافق 
 بشدة

)  واجهة المستخدم الرسومٌة تمثل كل ما ٌظهر  دارٌةتخدم الرسومٌة لنظم المعلومات اإلجودة واجهة المس مجاالتأوالً / 

, وشإون الطلبة  ,التسجٌلبرامج القبول و :مثل ,ل بعدة برامجتمثتدارٌة فالمعلومات اإل نظمللموظؾ على الشاشة, أما 

 ؼٌرها(.وخدمات المحاضرٌن و ,والمكتبة ,المالٌةو

 .الرسومٌة بواجهة المستخدم  الخاصة المعلومات صفحة عرضجودة :  األول المجال

 -: الرسومٌة بـــ بواجهة المستخدم الخاصة المعلومات تهتم صفحة عرض

      القدرة على عرض المعلومات. .1

      ظمة.من عرض المعلومات بطرٌقة .2

      للرإٌة. عرض المعلومات بشكل واضح .3

      عرض المعلومات بشكل تتابعً منطقً. .4

      .عرض معلومات ٌمكن فهمها بسهولة .5

      .ومات بالكم الذي ٌحتاج له الموظؾعرض المعل .6

7. 
حسب مجال  ,مختلفةأنواع لى فئات وتصنٌؾ المعلومات إ

 استخدامها.
     

      عرض المعلومات المختلفة فً مواقع مناسبة فً الصفحة. .8

9. 
من خالل وضع جمٌع المعلومات ذات الصلة  ,تكاملٌة المعلومات

 بموضوع معٌن فً صفحة واحدة.
     

      .الفقرات المختلفةاستخدام المسافات بٌن األقسام و .10

      عالمات الترقٌم خالل عرض المعلومات.استخدام  .11

      استخدام تنسٌقات الخطوط المناسبة لعرض المعلومات. .12

      .ترقٌم الصفحات المختلفة لعرض المعلومات .13

      عرض المعلومات باستخدام اللؽة العربٌة. .14

      .انٌة عرض المعلومات بلؽات متعددةمكإ .15

 :الدراسة مجاالتالقسم الثانً / 

بكضعإشارة  .االستجابةالمناسبةأماـ(√)يرجىالتكـر
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 الفقرات
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
ؼٌر 
 موافق

ؼٌر 
موافق 
 بشدة

 المستخدم الرسومٌة. بواجهة الخاصة المرئٌة المكونات: جودة الثانً المجال

, الرموز, الصور, الفٌدٌو, مربعات النص, )األٌقونات, الجداول: مثل ,المرئٌةتحتوي واجهة المستخدم الرسومٌة على العدٌد من المكونات 
 -:لى أي مدى تعتقد أن, إلخ...(إ ,التمرٌر, أشرطة وافذالن

1. 
 ,المرئٌة واجهة المستخدم الرسومٌة تحتوي على المكونات

 ؼٌرها.والصور و ,والرموز ,والجداول ,كاألٌقونات
     

2. 
الموظؾ ٌجد كل ما ٌطلبه من أنواع المكونات المرئٌة ألداء المهام 

 بشكل كامل.
     

      .معالم واضحةتمتلك مرئٌة المكونات ال .3

      .ٌدل على وظٌفتها بشكل تظهر المكونات المرئٌة .4

      .رئٌة تكون ذات داللة على وظٌفتهالمكونات المأسماء ا .5

      .وظٌفة المكونات المرئٌة تعتبر فعالة .6

      .تقع ضمن مواقع مناسبة داخل الواجهةمرئٌة المكونات ال .7

      .المرئٌة موزعة بانتظام داخل الواجهةمكونات ال .8

9. 
خبرة الموظؾ الحاسوبٌة فً مرئٌة تراعً مستوى والمكونات ال

 التعامل معها.
     

10. 
لالستخدام  الُمفعلةالمكونات المرئٌة  الموظؾ ٌستطٌع التعرؾ على

 الُمفعلة لالستخدام, كؤن ٌتعرؾ علىؼٌر المكونات المرئٌة و
 األٌقونات ؼٌر الُمفعلة لالستخدام.األٌقونات الُمفعلة لالستخدام و

     

11. 
بالتعدٌل  - ضمن حدود مناسبة -مرئٌة تسمح للموظؾ المكونات ال

من باب مراعاة تفضٌالته, كؤن ٌقوم  ,على بعض خصائصها
 بإخفاء أو إظهار قائمة معٌنة وفقاً لرؼبته. 

     

 لوان واجهة المستخدم الرسومٌة.جودة أ : الثالث المجال

 -:استخدام األلوان بحٌث تساعد على تدعم واجهة المستخدم الرسومٌة

      .استخدام عدد مناسب من األلوان .1

      استخدام مجموعة من األلوان المتناؼمة لونٌاً مع بعضها البعض. .2

      .سلٌمةان تعطً رإٌة واضحة وم ألواستخدا .3

      .استخدام ألوان ذات طابع جذاب .4

5. 
رٌة لنظام استخدام ألوان تتالءم مع الصفة الرسمٌة أو االعتبا

 سالمٌة.اإلدارٌة الخاص بالجامعة المعلومات اإل
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 الفقرات
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
ؼٌر 
 موافق

ؼٌر 
موافق 
 بشدة

      تخصٌص لون موحد للعناصر المتشابهة فً الوظٌفة. .6

7. 
ة للداللة على عناصر الواجهة الُمفعلة استخدام ألوان معٌن

 ؼٌر الُمفعلة لالستخدام.بالمقارنة مع العناصر لالستخدام 
     

8. 
ضمن حدود  القدرة على التحكم بخصائص األلوان الموظؾعطاء إ

 معٌنة وفقاً لتفضٌالته.
     

 المستخدم الرسومٌة.رسائل النظام الخاصة بواجهة جودة  : الرابع المجال

لى أي مدى تعتقد أن واجهة المستخدم الرسومٌة نجازه للمهام, إن الرسائل المقدمة للموظؾ أثناء إتعرض واجهة المستخدم الرسومٌة مجموعة م
 -:تساعد على

      .للموظؾ عرض رسائل .1

      .عرض رسائل ذات محتوى مفٌد .2

      .عرض رسائل ذات صٌاؼة لؽوٌة سلٌمة .3

      .رسائل تستخدم عبارات لؽوٌة مهذبةعرض  .4

      عرض رسائل تتناسب مع  مستوى فهم واستٌعاب الموظؾ.  .5

6. 
موقؾ الذي عرض رسائل ذات محتوى ٌتناسب مع طبٌعة ال

 دارٌة.مع نظام المعلومات اإل هتعاملٌتعرض له الموظؾ أثناء 
     

      .لؽاٌات مختلفةعرض رسائل متشابهة عدم  .7

 .مساعدة واجهة المستخدم الرسومٌة جودة  :الخامس المجال

, حٌث تساعد واجهة للمهام المحوسبة هللموظؾ أثناء أدائ ٌعتبر عنصر المساعدة من أهم العناصر التً توفرها واجهة المستخدم الرسومٌة
 -:المستخدم الرسومٌة على

1. 
كؤن ٌسلك الموظؾ  ,الحاجة لهاتوفٌر المساعدة للموظؾ فً حال 

 سلوك خاطئ.
     

      .من خالل استخدام الرسائل النصٌةتوفٌر المساعدة  .2

      توفٌر المساعدة من خالل استخدام الفٌدٌو التوضٌحً. .3

      توفٌر المساعدة من خالل استخدام الرسومات الثابتة. .4

5. 
التعامل مع نظام فٌة توفٌر دلٌل استخدام مستقل خاص بكٌ

 دارٌة.المعلومات اإل
     

6. 
التً تتعلق و ,(FAQ)توفٌر قائمة مستقلة ألكثر األسئلة شٌوعاً 

 باإلجابة عن تساإالت الموظفٌن المتعلقة بكٌفٌة تنفٌذ مهام معٌنة.  
     

7. 
تواصل الموظؾ القدرة على العطاء إ توفٌر المساعدة من خالل 

 تكنولوجٌا المعلومات.لكترونً مع دائرة اإل
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 الفقرات
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
ؼٌر 
 موافق

ؼٌر 
موافق 
 بشدة

8. 
ظهار تلقائً لمعلومات تتعلق بوظٌفة األداة عند مرور مإشر إ

 .ٌهاالماوس عل
     

      ها.خٌار التراجع عن مهمة تم أداإ الموظؾإعطاء  .9

      خٌار إٌقاؾ تنفٌذ مهمة ما عند الحاجة. الموظؾإعطاء  .10

      مع الموظؾ. سلوب مهذببؤتوفٌر وسٌلة مساعدة تتعامل  .11

12. 
خبرة الموظؾ فً مساعدة تتناسب مع مستوى وتوفٌر وسٌلة 

 التعامل مع الحاسوب.
     

13. 
توفٌر وسٌلة المساعدة التً تعطً الموظؾ معلومات عن طبٌعة 

 المرتكب.الخطؤ 
     

      .ه للصوابساعدة ذات المحتوى الموج  توفٌر وسٌلة الم .14

 دارٌة من خالل واجهة المستخدم الرسومٌة.ؾ مع نظام المعلومات اإلاإلطار التفاعلً للموظجودة  : السادس المجال

 -:حٌث تساعد على ,دارٌةنظام المعلومات اإلبٌن الموظؾ و تهتم واجهة المستخدم الرسومٌة بعنصر التفاعل

      االستجابة لطلبات الموظؾ المختلفة فً الؽاٌات. .1

2. 
تنفٌذ أكثر من مهمة بشكل متزامن فً نفس السماح للموظؾ ب

 .لوقتطباعة ملؾ فً نفس ا, كؤن ٌقوم بإدخال بٌانات ولوقتا
     

3. 
دارٌة لومات اإلتزوٌد نظام المعالقدرة على لموظؾ اعطاء إ

 بالمدخالت.
     

      .القدرة على الحصول على المعلوماتإعطاء الموظؾ  .4

      .ؾ القدرة على البحث عن المعلوماتالموظعطاء إ .5

      الموظؾ القدرة على تصفح واجهة المستخدم الرسومٌة.عطاء إ .6

      .الموظؾ القدرة على النقر والتحدٌدعطاء إ .7

8. 
من خالل التواصل مع  ,امالقدرة على إنجاز المهالموظؾ عطاء إ

 األقسام األخرى عبر شبكة الجامعة.الدوائر و
     

9. 
الموظؾ القدرة على التؽٌٌر فً مظهر واجهة المستخدم عطاء إ

 الرسومٌة تبعاً لتفضٌالته.
     

10. 
أداء مهام وظٌفٌة من أجل   ؛االستجابة الختصارات لوحة المفاتٌح

 التنقل داخل الواجهة الرسومٌة.كالنسخ واللصق و ,معٌنة
     

11. 
نجاز عن مدى تقدم نظام المعلومات فً إ تزوٌد الموظؾ بمعلومات

 المتبقً.نجاز وكؤن ٌتم عرض نسبة اإل ,لبعض الوقت مهمة تحتاج
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 الفقرات
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
ؼٌر 
 موافق

ؼٌر 
موافق 
 بشدة

      الموظؾ.االستجابة السرٌعة لطلبات  .12

      سهولة استخدام الموظؾ لمحتوى واجهة المستخدم الرسومٌة. .13

      نجاز المهام بؤقل جهد من الموظؾ.إ .14

 .ٌئة عمل واجهة المستخدم الرسومٌةبجودة  : السابع المجال

 -: بدعم عمل واجهة المستخدم الرسومٌة من خالل قٌامها بـ  ,البرمجٌة  للحاسوبالمتمثلة بالمكونات المادٌة وٌة, تهتم البٌئة الحاسوب

      .ل واجهة المستخدم الرسومٌة بكفاءةتشؽٌ .1

2. 
نات عبر توفٌر مكونات الحاسوب المادٌة التً تسمح بإدخال البٌا

 .واجهة المستخدم الرسومٌة
     

3. 
ٌة التً تسمح بإخراج معلومات توفٌر مكونات الحاسوب الماد
 واجهة المستخدم الرسومٌة.

     

      .اسوب المادٌة التً تسمح بالتخزٌنتوفٌر مكونات الح .4

5. 
قادر على دعم  ,( ( XP( أو   7)مثل نظام   ,توفٌر نظام تشؽٌل

 .ل واجهة المستخدم الرسومٌةعم
     

6. 
تعمل دون  بؤن للحاسوبالمختلفة السماح للمكونات المادٌة 

 قصور.
     

7. 
تعمل على أكثر من توفٌر القدرة لواجهة المستخدم الرسومٌة بؤن 

, كؤن تعمل على الحاسوب الشخصً والهاتؾ نوع من األجهزة
 .الخلوي واآلٌباد وؼٌرها

     

8. 
مكونات الحاسوب إعطاء الموظؾ القدرة على التحكم بخصائص 

ٌتحكم الموظؾ بمدى شدة اضاءة المادٌة وفقاً لتفضٌالته, كؤن 
 الشاشة.

     

 البٌئة الجمالٌة الخاصة بواجهة المستخدم الرسومٌة.جودة   : الثامن المجال

 -: أن تتسم واجهة المستخدم الرسومٌة بــ من المفضلحٌث  ,ٌعتبر العنصر الجمالً لواجهة المستخدم الرسومٌة بؽاٌة األهمٌة

      .الجذابةو خدام األلوان المناسبةاست .1

      استخدام أنواع الخطوط ذات المظهر الجمٌل. .2

      استخدام الصور المتحركة الجمٌلة. .3

      .ذات المظهر الجذاب الثابتة استخدام الصور .4
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 الفقرات
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
ؼٌر 
 موافق

ؼٌر 
موافق 
 بشدة

      .ستخدام الرموز ذات المظهر الجمٌلا .5

      ظمة.المختلفة فً مواقع منتضبط المكونات المرئٌة  .6

      .ستخدام مساحات مناسبة من الهوامشا .7

 .دارٌةت اإلدافعٌة الموظفٌن الستخدام نظام المعلومامجال  ثانٌاً / 

 -المستخدم الرسومٌة:من خالل واجهة دارٌة ظفٌن الستخدام نظام المعلومات اإللى قٌاس دافعٌة الموٌهدؾ هذا المحور إ

1. 
من خالل باستمرار دارٌة اإلسؤقوم باستخدام نظام المعلومات 

 .واجهة المستخدم الرسومٌة
     

2. 
سهل االستخدام من خالل دارٌة اإل وجدت أن نظام المعلومات 
 واجهة المستخدم الرسومٌة.

     

3. 
نجاز مهامً عبر واجهة المستخدم الرسومٌة لنظام أستطٌع إ

 .بسرعة مناسبةدارٌة اإل المعلومات 
     

4. 
 دارٌةاإل نظام المعلومات ل أشعر بحالة من الثقة أثناء استخدامً
 .من خالل واجهة المستخدم الرسومٌة

     

5. 
 ل جهد قلٌل عند قٌامً بإنجاز مهمة معٌنة عبر نظام المعلومات أبذ
 باستخدام واجهة المستخدم الرسومٌة.دارٌة اإل

     

6. 
دارٌة اإل أجد سهولة فً التذكر لكٌفٌة استخدام نظام المعلومات 

 من خالل واجهة المستخدم الرسومٌة.
     

7. 
عن واجهة المستخدم الرسومٌة  أستطٌع أن أقول إننً راٍض 
 .دارٌةاإل الخاصة بنظام المعلومات 

     

8. 
من  اً مناسب اً مزٌج توفر واجهة المستخدم الرسومٌة أرى أن
 ٌدفعنً باتجاه استخدام نظام المعلومات. ,األلوان

     

9. 
دارٌة اإل أجد أن للواجهة الرسومٌة الخاصة بنظام المعلومات 

 ٌبعث على االرتٌاح. جمٌالً  اً مظهر
     

10. 
 ,دارٌةاإل واجهة المستخدم الرسومٌة الخاصة بنظام المعلومات 

 توفر لً كل ما أحتاجه من أدوات من أجل إنجاز المهام.
     

11. 
من ً نتمكنأستطٌع أن أجد المكونات الحاسوبٌة المادٌة التً 

من خالل واجهة المستخدم دارٌة اإل التفاعل مع نظام المعلومات 
 .الرسومٌة

     

12. 
 واجهة المستخدم الرسومٌة الخاصة بنظام المعلومات أن أجد 
 .رشاد من أجل أداء المهاماإلمساعدة وتوفر لً ال ,دارٌةاإل

     

13. 
صفحات عرض المعلومات الخاصة بنظام  فً أستطٌع أن أجد

 نً من اتخاذ القرارات.نالتً تمكالمعلومات  دارٌةاإل المعلومات 
     

14. 
من خالل واجهة المستخدم دارٌة اإل ٌوفر لً نظام المعلومات 

 الرسومٌة مجموعة من الرسائل التً تقود عملً على النظام.
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َ(ََ 2رقمَ)ََقممح

 المحكمين بأسماء قائمة

 المسمى الوظٌفً االسم م.

 محاضر بقسم الحاسوب بجامعة األقصى أحمد باسمد.  .1

 بقسم الحاسوب بجامعة األقصىمحاضر  د.محمد عوض هللا  .2

 محاضر بقسم الحاسوب بجامعة األقصى د.ابراهٌم صرصور  .3

 محاضر بقسم الحاسوب بجامعة األقصى د.محمد راضً  .4

 أ.ٌاسر صالحة  .5
مساعد نائب الرئٌس لشئون تكنولوجٌا المعلومات بجامعة 

 األقصى

 اإلسالمٌةدارة األعمال بالجامعة محاضر بقسم إ د.وسٌم الهابٌل  .6

 التعلٌملٌم االلكترونً بوزارة التربٌة  ورئٌس قسم التع أ.أكرم فروانة  .7

 


