اجلمهورية اليمنية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة األندلس للعلوم والتقنية
عمادة الدراسات العليا
كلية العلوم اإلدارية
قسم إدارة األعمال

دور نظم املعلومات اإلدارية يف حتسني األداء الوظيفي يف
املؤسسات احلكومية دراسة ميدانية يف املؤسسة العامة لالتصاالت
اليمنية

دراسة مقدمة لقسم إدارة األعمال -كلية العلوم اإلدارية إستكماالً لنيل
درجة الماجستير في إدارة األعمال
إعداد الباحث :علي محسن حسين عشية

اشـــــــــــــــراف
أ  .د/أحمد محمد برقعان ،مشرفا ً رئيسا ً
رئيس جامعة األندلس

د /فؤاد اليريمي ،مشرفا ً مساعداً
عميد كلية الهندسة
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اإلهداء:
إلى من صنع ذاتي فأدركت معنى أن أكون...
أبي الذي احترقت مواسمه ألجلي.
ألبي المعلم وهو كالمشكاة في ظلمات جهلي.
ولنخلةٌ فرعاء اسمي منزالً من كل نخل.
أمي التي لو أستطيع خفضت ألف جناح ٍ
ذل.
إلى زوجتي الغالية وشريكة الحياة ،من راقبت إنجاز هذا اَلبحث العلمي بعين آماله متطلعة
ووفاء.
حبًا
ً
إلى أخوتي الذين كانوا نعم السند والمرد
شك اًر وعرفاناً بالفضل.
إلى فلذات كبدي محسن ،ورهف .من غاب عنهما حنان األب
انشغاالً بالعلم.
للغائبين الحاضرين ..أحبتي ولكل أهلي
أهدي هذا الجهد المتواضع.

الباحث

و

شك ارً وعرفان
الحمد هلل رب العالمين حمداً كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على أشرف

خلقه وخاتم رسله محمد بن عبداهلل وعلى من اتبع هديه وسار على منهجه إل ـى يوم الدين ،أما بعد:

وفاء وعرفاناً ،حيث
فإني أجد نفسي ُم َلزماً بأن أنسب الفضل إلى أهله -بعد اهلل سبحانه وتعالى – ً
أت ـ ـ ـوجـ ـ ـه بخال ـ ـص الشكر والتقـ ـ ـ ـدير واالمـتن ـ ـان والـ ـ ـعرف ـ ـ ـان بالفضل إل ـ ـ ـ ـى أس ـ ـتاذي الـ ـفاضـ ـل

األستاذ الدكتور /أحمد محمد ُبرقـــــــــــــــــــــعان ،لتكرمه اإلشراف على هذا البحث ولما بذله من جهد
ووقت في س ـ ـ ــبيل توجيهي علميًا ومعنويًا ،فلقد أحاطني بتوجيهاته وتش ـ ـ ــجيعه وأكرمني من علمه

ال طيبًا في تعامله ،سـواء من الناحية العلمية أو اإلنســانية ،وقد
الفياض وعطائه الســخي ،وكان مثا ً
كان لفيض خبرته ،وغزير علمه وســعة صــدر أثر كبير في إنجاز هذا البحث ،فأســأل اهلل ســبحانه

وتعالى أن يمتعه الصــ ــحة وأن يوفقه في حياته وأن يجزيه خير الجزاء ويجعل له ذلك في ميزان
حسناته.

وبكل إع ـ ـ ـ ـ ـزاز وتق ـ ـ ـدير وامـتن ـ ـان أتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم إل ـ ـ ـى أسـ ـتاذي الـ ـفاض ـل المشرف المشارك الـ ـدك ـ ـتور/

فؤاد علي محمد اليريمـــــــــــــــــــــي ،لما بذله من جهود طيبة في مساعدتي ،ولما قدمه لي من عون

صادق وفكر مخلص بناء ،وتوجيه صائب ،فج از اهلل عني خير الجزاء.
ال من األستاذة الفاض ـ ــلة الدكتـ ــورة /
كما يسعــدني أن أرفـ ـ ـ ـ ـ ــع أسمـ ـ ــى آي ـ ـ ـ ــات الـشكر والتق ـ ـ ــدير لك ً

آمال محمد المجاهد )المناقش الخارجي -جامعة ذمار ،وكذلك أشكر األستاذ الدكتـ ــور/
عبد اهلل علي القرشي )المناقش الداخلي -جامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة األندل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لتفضلهما قراءة هذا البحث

ومناقشته والحكم عليه فلهما مني جزيل الشكر والتقدير ولهما من اهلل خير الجزاء.

الذي أعانني على اســتخدام برنام  ،spssكما

والشــكر موصــول أيض ـًا للدكتور عبد الكريم الدعي

أتوجه بموفر الشــكر واالمتنان للســادة المحكمين لما قدمو من آراء قيمة وتصــويبات علمية ســديدة
كان لها أثر كبير في تجويد أداة البحث ،واخراجها بالمظهر الالئق فلهم من اهلل خير الجزاء.

وأشـــكر جميع العاملين في الم سـ ـســـة العامة ليتصـــاالت اليمنية الذين كان لهم األثر الكبير في

المساعدة واالهتمام في تعبئة االستبانة واإلجابة عن مفرداتها واستعادتها.

أتقدم لهم جميعًا أس ـ ـ ـ ـ ـ ــمى آيات الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكر والتقدير ،وأدعو اهلل العلي القدير أن يجزيهم عني خير
َ
الجزاء ،وأن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم يوم القيامة.
أخي اًر أتقدم بعظيم ش ـ ـ ــكري وامتناني لجميع أس ـ ـ ــاتذتي الكرام في جامعة األندل بش ـ ـ ـ ٍ
ـكل عام وكافة
العاملين فيها وخصــوصـاً عمادة الد ارســات العليا ممثلة بالدكتور يحي قطران عميد الد ارســات العليا

فلقد كان له الفض ـ ــل الكبير في تس ـ ــهيل وتذليل كل الص ـ ــعاب التي واجهتنا ،فجزاهم اهلل عني خير

الجزاء.

الباحث
ز

ملخص الدراسة:
تهدف الد ارس ـ ــة الى التعرف على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وبين تحس ـ ــين األداء الوظيفي في
الم سسات الحكومية – دراسة ميدانية على الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.

وقد أعتمد الباحث على المنه الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــفي التحليلي في إعداد الجوا نب النظرية ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة العالقة بين

المتغيرات واختبار الفرض ـ ـ ـ ــيات ،وقد تم تص ـ ـ ـ ــميم االس ـ ـ ـ ــتبانة ،واختيار عينة قوامها ( )%10من إجمالي عدد
مجتمع البحث الذي يبلغ ( )1525موظف حيث بلغت ( )152اســتمارة ،وتم توزيع االســتبانة على الموظفين،
واسترجع منها عدد ( )150استمارة ،بفاقد استمارتين.
نتائج الد ارسة:
 .1بلغ المتوسـط العام لتطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم سـسـة العامة لالتصـاالت ) (3.86بانحراف
معياري بلغ) ، (0.639وبدرجة تطبيق (عالية).
 .2بلغ المتوســط العام لمســتو األداء الوظيفي في الم سـســة العامة لالتصــاالت اليمنية ) (3.77بانحراف
معياري يلغ ) ،(0.798وبدرجة ممارسة (عالية).
 .3وجود عالقة ارتباطية طردية (قوية) عند مســتو الداللة ) ،(0.01بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بمعامل ارتباط بلغ). (0.785
 .4عدم وجود فروق ذو داللة احصائية عند مستو الداللة) ، (0.05على مستو الدرجة الكلية لالستبانة
بالنســبة لثالثة متغيرات (الجن  ،والدرجة العلمية ،والصــفة الوظيفية) ،وذلك ألن مســتو الداللة المحسـوبة

لكل متغير تمثلت ما بين ( )0.059 ،0.299 ،0.341وهي أعلى من مستو الداللة المطلوبة (.(0.05
 .5وجود فرق ذو داللة احص ــائية عند مس ــتو الداللة ) (0.05يعز لمتغير الخبرة العملية على مس ــتو
الدرجة الكلية لالس ـ ــتبانة ،إذ بلغت مس ـ ــتو الداللة المحس ـ ــوبة) ، (0.004وهي اقل من مس ـ ــتو الداللة
المطلوبة) ، (0.05وقد كانت لصالح الفئات الصغر .

اهم التوصيات:

 .1اإلهتمام بتطبيق كافة النظم المعلوماتية في الم سسة العامة لالتصاالت بحيث ُيمكنها من تطبيق النظام
المتكامل لنظم المعلومات اإلدارية ،باعتبارها النموذج الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــي المطبق لهذ النظم والمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر للتطور

التكنولوجي في كافة القطاعات الحكومية.
 .2تقديم الدعم الالزم للم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت للدفع بعملية تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتص ــاالت
كونها الجهة الحكومية الواعدة ،وتعميم تجربتها على باقي إدارات المرفق الحكومي العام.
 .3االســتمرار في رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات االدارية س ـواء المكونات المادية ،المكونات البرمجية،
الموارد البشرية ،المستلزمات التنظيمية الم هلة وتطويرها تبعاً للمستحدثات التكنولوجية.
 .4ض ــرورة تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على جميع الم سـ ـس ــات ألنها تس ــاعد في تطوير األداء اإلداري
والوظيفي بصورة فاعلة.
ح
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اإلطـــــار الــعــام للدراسة والدراسات السابقة
المبحث األول :اإلطار العام للدراسة

المقدمة:
لقد جعل تطور نظم المعلومات من مفهوم البيانات والمعلومات جزءاً أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــياً من موارد

اء في بيئتها الداخلية أو
المنش ـ ـ ــأة ،الس ـ ـ ــيما في ظل الظروف المتغيرة التي تواجهها المنشـ ـ ـ ـ ت سـ ـ ـ ـو ً
الخارجية ض ــمن االتجا المتس ــارع نحو عالمية األسـ ـواق ،وتحرير التجارة ،وتراجع الحدود اإلقليمية
للدول المختلفة .لقد أد عن الس ـ ـ ــبق في المعرفة ض ـ ـ ــمن المنافس ـ ـ ــة الحادة إلى تغيير قواعد اللعبة
التنافسـية فأصـبحت المنافسـة تعتمد على مسـاهمة اإلنسـان نفسـه في نظم المعلومات والمعرفة أكثر
من اعتمادها على الموارد الرأسمالية التقليدية األخر  ،مما فرض شروط وآليات عمل مختلفة أكثر

ارتباط ًا بنظم المعلومات اإلدارية (النجار.)5 ،2007،

لقد أص ـ ـ ـ ـ ـ ــبح من نافلة القول تأكيد الدور اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي لتكنولوجيا المعلومات الثورة المعرفية

والشبكة العنكبوتية واألعمال اإللكترونية في تحقيق الميزة اإلستراتيجية الم كدة والمستدامة في عالم
يعيد صياغة قوانينه الموضوعية ،وقوا المحفزة ،حول اقتصاد المعرفة والمعلومات.

فقد غيرت تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات بنية اإلدارة ووظائفها وأسلوب تخطيط وتنفيذ

أنشطة األعمال الجوهرية.

كمـا تغيرت أدوار نظم المعلومـات نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا في المنظمـات الحـديثـة فلم تعـد نظم المعلومـات

المحوسـ ــبة مجرد أدوات لتسـ ــجيل األحداث ،ومعالجة البيانات ،وانتاج المعلومات واصـ ــدار التقارير

اإلداريــة ،وانمــا هي اليوم نظم عمــل منــدمجــة مع تــدفق عمليــات التخطيط والتنفيــذ (التكريتي،2004،
.)9

ولقد اسـ ــتخدم المديرون المعلومات دائماً في أدائهم مهامهم ،وعلى ذلك فال يعد موضـ ــوع نظم

المعلومات اإلدارية جديدًا .والجديد هو سـ ـ ـ ــهولة الحصـ ـ ـ ــول على معلومات دقيقة وحديثة .واالبتكار
الذي جعل هذ المقدرة ممكنة هو الحاسوب .فقد اصبحت المنظمات متزايدة اإللمام بأن المعلومات
هي مورد له أهمية إستراتيجية وأن الحاسوب يمكن أن يزرع هذا المورد (مكليود.)50 ،1998،

فمن الواضـ ـ ــح أن نظم المعلومات اإلدارية أصــ ــبحت عنصـ ـ ـ اًر وركناً أســ ــاســ ــياً في دعم العمل

اإلداري في مختلف مجاالته ،كما تعتبر المعلومات العصـ ـ ـ ـ ـ ــب المحرك لكل أنواع الق اررات المتخذة

في أي منظمة ،سـ ـ ـ ـ ـ ـواء أكانت هذ المنظمة حكومية تقدم الخدمات أم خاص ـ ـ ـ ـ ــة تهدف إلى الربح،

وأص ـ ـ ـ ـ ــبحت هذ المعلومات جزًءا ال يمكن اإلس ـ ـ ـ ـ ــتغناء عنه في كل أنواع المنظمات لكونها المورد
األســاســي في تدعيم العملية اإلدارية ،ولكون التحدي الحالي الذي يواجه اإلدارة هو كيفية اســتخدام

هــذ المعلومــات التي تقــدم من نظم المعلومــات اإلداريــة بكــل أنواعهــا والمعتمــدة على تكنولوجيــا

طرئق توفير المعلومــات
المعلومــات ،وقــد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم التطور الهــائــل في هــذ التكنولوجيــا في تطوير ا
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بمواصـــفات معينة تخدم إحتياجات اإلدارة العليا في عمليات التخطيط اإلســـتراتيجي واتخاذ الق اررات

(السالمي.)1 ،2008 ،

كما تتزايد الحاجة يوما بعد يوم للمعلومات ونظمها وتقانتها حيث أصــبحت احد العناصــر

الرئيسة لنجاح المنظمات ،وذلك ألهميتها في اتخاذ القرار السليم الذي يقود لرفع كفاءة األداء.
ومع التطور التقني للمعلومات والتي أص ـ ــبحت احد

ركائز التنمية والتطور باتت تعد من

مقومات اإلدارة العلمية الحديثة ،حيث تستخدم في تخطيط برامجها وأنشطتها على هد من العلم

والمعرفة التخاذ ق اررات سليمة تعين على وضع الخطط االستراتيجية لها.

كما أن عدم توفر المعلومات الصحيحة عبر نظم علمية سليمة في الوقت المطلوبة فية يعتبر

واحد من عوامل فشـ ـ ــل الق اررات اإلدارية والتي من ضــ ــمنها عمليات التخطيط اإلســ ــتراتيجي ورســ ــم

السياسات المستقبلية للمنظمات (علي.)5،4 ،2005،

ومن البديهي القول إن التغير والتطور في حقل نظم المعلومات المحوســ ـ ـ ـ ـ ــبة كان في الواقع

جذرياً ومتسارعاً ونوعياً للغاية طوال العقدين الماضيين على وجة الخصوص.

فالتقنيات المعلوماتية الحديثة أفرزت تطبيقات جديدة لنظم المعلومات ،وأنتجت نظم حاسـ ــوبية

جديدة ذات قدرات فائقة ومبتكرة ومتطورة بإستمرار.

وقد أزدادت هذ النظم بصـ ــورة جوهرية على طبيعة عمل اإلدارة وطريقة عمل المنظمة ونوع
ومستو تعقيد النظم األخر التي تستخدمها لتصنيع مخرجاتها من منتجات وخدمات ومعلومات.

ولم تكن نظم المعلومات الحاس ــوبية في الخمس ــينات والس ــتينات والتي كانت عملياتها تقتص ــر

على معالجة وتش ــغيل وس ــحق األرقام واس ــتخدام الس ــرعة لتحقيق مزايا خاص ــة بالعمل محل إهتمام

إسـ ـ ـ ـ ــتثنائي من قبل اإلدارات آنذاك ،إذ من المعروف أن اإلدارات التنفيذية العليا للمنظمات لم تكن
تهتم كثي ًار بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الماضـ ـ ـ ــي ألسـ ـ ـ ــباب عديدة منها محدودية تطبيقات

الحاسوب وتكاليفها العالية ،ألن حقل الكمبيوتر وبرامجه ونظمه كان مقتص اًر على القلة من الخبراء
والمبرمجين والمختصين (ياسين.)18،17 ،2000،

إن أ همية نظام المعلومات االدارية ي كد أن من الصــ ـ ـ ـ ـ ــعب تحديد اتجاهات واســ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات

واهداف العمل دون أن تكون هناك معلومات كما أ نه من غير الممكن تنفيذ نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطات المنظمة
ومتابعتها والسعي إلى تطويرها من دون أن تتوافر معلومات دقيقة ومنظمة ومبوبة.

ولقد تم ابتكار نظم مناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيعاب المعلومات من خالل إدخال نظم المعلومات على

الحاسوب بأنواع متطورة من التقنيات الحديثة التي تستطيع أن تقابل المشكلة ،ويقصد بذلك تحويل
اسـ ــلوب حفظ ومعالجة وتداول المعلومات إلى نظام (برام ) يالئم طبيعة المعلومات التي توجد فيه
(عبي .)1 ،2010،

وير الباحث أن هذا التطور الكبير في مجال النظم والتكنولوجيا نات عن الس ـ ـ ـ ــبق البش ـ ـ ـ ــري

لألخذ بالعلم والمعرفة من دون اإلكتفاء باألساليب التقليدية كما كان عليه الحال في الماضي.
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إن توسـ ـ ـ ـ ــع الدول في اسـ ـ ـ ـ ــتخدام النظم والتكنولوجيا يجعلها ترتقي بنفسـ ـ ـ ـ ــها إلى التقدم والنمو
والتطور في مجالها االقتصـ ــادي والثقافي والس ـ ــياسـ ــي ،كما ،أن لتكنولوجيا النظم والمعلومات الدور
البارز في تنمية مهارات وقدرات العاملين من خالل زيادة المعرفة لديهم في التعامل مع هذ النظم

التكنولوجية في كافة المجاالت المشــار إليها ،كما ان الكثير من الدول تســعى بمســتو طاقاتها إلى

محاولة تطبيق وتفعيل تكنولوجيا النظم والمعلومات بعتبارها االقتصـ ـ ـ ــاد الجديد الذي يشـ ـ ـ ــهد العالم

والمعروف باقتصاد المعرفة.

إن التطور الحاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لبعض الدول النامية ما هو إال نتاج عن الســ ـ ـ ـ ـ ــبق إلى ميدان العلم

والمعرفة ،من خالل إدماج تكنولوجيا المعلومات في كافة الم س ـ ـسـ ــات وأتمتة مكاتبها ،وكذا تطبيق

النظم المعلوماتية بكافة فروعها وتصــنيفاتها ،والتي من شــأنها تقوم بمعالجة وتنظيم البيانات وانتاج
المعلومات وحفظها واسـ ـ ــترجاعها بأسـ ـ ــرع ما يمكن ،كما تسـ ـ ــهل هذ النظم عملية تناقل المعلومات
هرميا لكافة المستويات اإلدارية في الم سسة.

إذ يعود لتكنولوجيا النظم والمعلومات الدور البارز في تحس ــين أداء العاملين في أي م سـ ـس ــة

اء كانت حكومية خدمية أو خاصــة هدفها الربح ،حيث يظهر الدور البارز لها من خالل العمل
س ـو ً
الذي ت ديه في ترتيب وتنظم األداء والعمل اإلداري والرقابة عليه ،وكذا قدرتها على سـ ـ ـ ـ ــرعة إنجاز
كافة األعمال اإلدارية ،كما تســـهم هذ النظم في أن تلعب دور المقيم ألداء الم سـ ـســـة بشـــكل عام

وتقييم أداء موظفيها وهذا ما يجعل أي م سـ ـ ـس ـ ــة اإلدراك بمس ـ ــتو أدائها في الواقع الجغرافي الذي

تعيشـ ـ ـ ـه والعمل على تحس ـ ـ ــينه والدخول في عالم التناف

المعرفي واالقتص ـ ـ ــادي ،ومن الض ـ ـ ــروري

التأكيد على تطبيق تكنولوجيا نظم المعلومات في كافة الم سسات العامة والخاصة وتوفير وتطبيق
كافة عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر هذ النظم من دون إسـ ـ ـ ـ ـ ــتنثناء ممثلة بالعناصـ ـ ـ ـ ـ ــر (المادية ،البرمجية ،البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية،

التنظيمية) ،بحيث يتسنى القيام بترتيب وتنظيم العمل اإلداري ،وتسهيل عملية التواصل اإللكتروني
على مس ـ ـ ــتو البيئة الداخلية والخارجية للم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة ،كما يمكن لهذ النظم التكنولوجية أن تس ـ ـ ــمح

للموظف في تطوير قدراته ومهاراته وتحس ـ ــين أداء وتفادي األخطاء إن وجدت والعمل على حلها،

وهذا بدور ســينعك

بشكل خاص.

إيجابًا على أداء الم ســســات والمنظمات بشــكل عام وتحســين األداء الوظيفي

مشكلة الدراسة:
إن الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول النامية ال يزال االهتمام بمس ـ ــألة إدماج تكنولوجيا نظم
اء على مسـ ــتو الم س ـ ـسـ ــات الحكومية أو على
المعلومات في األداء الم س ـ ـسـ ــي فيها محدوداً س ـ ـو ً
مسـ ــتو القطاع الخاص مع تفاوت نسـ ــبة اإلدماج ،وبالنظر إلى ذلك فإن القطاع الخاص يحضـ ــى

بنصيب أوفر من القطاع العام في هذا الجانب ،مع أن تكنولوجيا نظم المعلومات وتطبيقاتهما أخذا
نصـيباً ايجابياً في اهتمامات الباحثين واألكاديميين باعتبار اليمن واحدةً من األسـواق المفتوحة التي
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تأثرت بالتكنولوجيا والنظم المعلوماتية وعرفت تطو اًر بطيئاً في مجاراة وسائلها واستخداماتها ،إال أن
مسألة التركيز على الجانب السلوكي لمستخدمي تكنولوجيا النظم المعلوماتية تحتاج إلى اهتمام من
ذلك.
لذا جاء اهتمام الباحث بنظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في الم سـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات الحكومية في
الجمهورية اليمنية لعمل دراسة ميدانية على عينة من موظفي الم سسة العامة لالتصاالت،
وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اآلتي:

ما دور نظم المعلومات اإلدارية في تحســـــــــين األداء الوظيفي في المؤســـــــــســــــــــات
الحكومية؟

أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم سسة العامة لالتصاالت؟
 .2ما مستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت؟
 .3ما العالقة بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وبين تحســين األداء الوظيفي في الم سـســة العامة
لالتصاالت اليمنية؟
 .4هل تختلف تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومسـ ـ ـ ـ ــتو تحسـ ـ ـ ـ ــين األداء
الوظيفي في الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت اليمنية باختالف المتغيرات الديموغرافية التالية :الجن ،
الم هل العلمي ،الخبرة العملية ،الصفة الوظيفية؟

فرضيات الدراسة:
ولغرض توضـ ــيح اإلشـ ــكالية الرئيسـ ــية واإلجابة المسـ ــبقة لها تم صـ ــياغة فرضـ ــيتين رئيسـ ــيتين
للدراسة في اآلتي:

الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وبين تحســ ـ ــين األداء
الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية ،وينبثق منها الفرضيات اآلتية- :
 .1توجد عالقة ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية لتوافر اإلمكانات المادية لنظم المعلومات اإلدارية وتحس ـ ـ ـ ـ ــين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.

5

الفصل األول

اإلطـــــار الــعــام للدراسة والدراسات السابقة

 .2توجد عالقة ذات داللة إحص ـ ـ ــائية لتوافر اإلمكانات البرمجية لنظم المعلومات اإلدارية وتحس ـ ـ ــين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصـ ـ ـ ــائية لتوافر الموارد البش ـ ـ ـ ـرية لنظم المعلومات اإلدارية وتحسـ ـ ـ ــين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصــائية لتوافر المســتلزمات التنظيمية لنظم المعلومات اإلدارية وتحســين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.

الفرضية الرئيسية الثانية:
توجــد فروق ـات ذو داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة في تقــديرات أفراد العينــة لواقع تطبيق نظم المعلومــات
اإلدارية ومســتو تحســين األداء الوظيفي في الم س ـســة العامة لالتصــاالت اليمنية تعز للمتغي ارت
الــديموغرافيــة التــاليــة :الجن  ،الم هــل العلمي ،الخبرة العمليــة ،الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة الوظيفيــة ،وينبثق منهــا
الفرضيات التالية- :
 .1توجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية في تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
ومستو تحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية تعز لمتغير الجن .
 .2توجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية في تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
ومسـ ـ ــتو تحسـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ــاالت اليمنية تعز لمتغير الم هل
العلمي.
 .3توجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية في تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
ومس ـ ـ ــتو تحس ـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ــاالت اليمنية تعز لمتغير الخبرة
العملية.
 .4توجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية في تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
ومس ـ ــتو تحس ـ ــين األداء الوظيفي في الم سـ ـ ـس ـ ــة العامة لالتص ـ ــاالت اليمنية تعز لمتغير الص ـ ــفة
الوظيفية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة لمعرفة دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة
لالتصاالت اليمنية ،وذلك من خالل التعرف على- :
 .1واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم سسة العامة لالتصاالت.
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 .2مستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت.
 .3معرفة العالقة بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وبين تحسـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة
العامة لالتصاالت اليمنية.
 .4معرفة ما إذا كان هناك فروقات ذو داللة إحصــ ـ ـ ـ ـ ــائية في تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم
المعلومات اإلدارية ومستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية تُعز للمتغيرات
الديموغرافية التالية :الجن  ،الم هل العلمي ،الخبرة العملية ،الصفة الوظيفية.

أهمية الدراسة:
وتكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
 األهمية العلمية: .1تساهم هذ الدراسة في تزويد الباحثين في مجال أنظمة المعلومات اإلدارية بإضافة معرفية حول
دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي في الم سسات الحكومية.
 .2تس ـ ـ ـ ــاعد هذ الد ارس ـ ـ ـ ــة في إض ـ ـ ـ ــافة علمية جديدة لحقل المعرفة العلمية ،بحيث تفتح آفاقاً جديدة
للباحثين في تحسين األداء الوظيفي في الم سسات الحكومية.
 األهمية العملية: .3اهتمام الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتعرف على الدور الذي تلعبه نظم المعلومات اإلدارية على تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء
الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
 .4تقف هذ الد ارس ـ ـ ــة على بيان معايير نجاح نظم المعلومات اإلدارية في تحس ـ ـ ــين األداء الوظيفي
في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
 .5تعد هذ الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة من الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات اإلدارية القليلة والتي تطرقت إلى نظم المعلومات اإلدارية في
الم سسات الحكومية اليمنية وخاصة ذات الطابع االقتصادي.
 .6تعد هذ الد ارس ـ ـ ـ ــة من الد ارس ـ ـ ـ ــات المحدودة والتي تطرقت إلى د ارس ـ ـ ـ ــة واقع الم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة العامة
لالتصاالت اليمنية.
 .7محاولة هذ الد ارسـ ـ ـ ــة الدفع بعملية التطور التكنولوجي في األداء الوظيفي واألسـ ـ ـ ــاليب ووسـ ـ ـ ــائل
االتصال.
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حدود الدارسة- :
تتمثل حدود الدراسة بأربعة عناصر- :
 .1الحدود الموضوعية :اقتصرت هذ الدراسة على محاولة معرفة دور نظم المعلومات اإلدارية في
تحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
 .2الحدود الزمانية :تم إعداد هذ الدراسة خالل العام الدراسي (2016م 2017-م)
 .3الحدود المكانية :الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية – صنعاء -الديوان العام للم سسة.
 .4الحدود الب شرية :يتمثل في اســتهداف عينة من موظفي الم سـســة العامة لالتصــاالت اليمنية من
مختلف المستويات اإلدارية في اإلدارة العامة للم سسة.

مصطلحات الدراسة- :
أ  .نظم المعلومات االدراية:
هي النظم التي تعتمد على الحاس ـ ـ ــوب الذي يجعل المعلومات متاحة للمس ـ ـ ــتخدمين الذين لهم
احتياجات متش ــابهة وعادةً ما تكون كينونة تنظيم رس ــمية المنش ــأة أو وحدة فرعية تابعة لها وتص ــنف
المعلومات في المنشأة أو أحد نظمها الرئيسة بالنسبة إلى ماحدث في الماضي وما يحدث اآلن وما

يمكن أن يحدث في المســتقبل ونتائ المعلومات في صــورة تقارير دورية خاصــة ومخرجات لعمليات
قررات لحل مش ـ ـ ـ ــاكل المنش ـ ـ ـ ــأة
محاكاة رياض ـ ـ ـ ــياً وتقدم للمديرون مخرجات المعلومات عند اتخاذهم ا
(مكليود.)535-536 ،1998،

ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها :مجموعة من النظم الفرعية التي تتوفر لد الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة العامة
لالتصاالت وتدخل ضمن إطار النظم الغير متكاملة لنظم المعلومات اإلدارية.

ب  .األداء الوظيفي:
يشير مفهوم األداء الوظيفي إلى عمل أو انجاز أو تنفيذ النشاط من قبل فرد واحد كما يقصد
باالداء القيام بأعباء الوظيفية من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وليات وواجبات وفقاً للمعدل المطلوب من الموظف وذلك
وفق البيئة التنظيمية (سلطان.)43 ،2015،

ويعرف الباحث األداء الوظيفي في الم س ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ـ ـ ــاالت إجرائياً :بأنه مجموعة
األعمال التي تدخل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الوظيفي والتزامات وأعباء الوظيفة من قبل فرد واحد أو
مجموعة أفراد من موظفي الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت وفق األطر التنظيمية المعمول بها داخل
الم سسة.
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ج .المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية- :
هي م سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة عامة ذات طابع اقتص ـ ـ ــادي مملوكة كاملة للدولة تم انش ـ ـ ــائها العام 1981م،
وتتمتع بــالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة االعتبــاريــة ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل مــالي واداري (موقع المؤســـــــــســــــــــة:
 19،www.gov.yemenديسمبر 2016م).

د .المؤسسات الحكومية- :
يقصد بالجهات الحكومية بشكل عام حسب الباحث الو ازرات والهيئات والم سسات والمكاتب

التنفيذية اإلدارية والمحلية ووحدات القطاع االقتصادي التابعة للقطاع الحكومي العام.

متغيرات الدراسة:
أوالً :المتغيرات التابعة والمستقلة- :

أ -المتغير التابع- :

المتغير التابع لهذ الدراسة هو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.

ب -المتغيرات المستقلة- :

(مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية) والمتمثلة في اآلتي:
 .1المستلزمات المادية

 .2المستلزمات البرمجية
 .3اإلمكانات البشرية

 .4المستلزمات التنظيمية

الشكل رقم ()1
يبين متغيرات الدراسة

المتغيرات المستقلة

المستلزمات
المادية

المتغير التابع

المستلزمات
التنظيمية

االداء

الوظيفي
االمكانات

المستلزمات

البشرية

البرمجية

تم إعداد هذا الشكل من قبل الباحث بالرجوع إلى متغيرات الدراسة
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ثانياً :المتغيرات الديموغرافية- :
 .1الجن .

 .2المستوالوظيفية( .الدرجة العملية).
 .3الخبرة العملية.

 .4الصفة الوظيفية.

المبحث الثاني :الدراسات السابقة
تمهيد:
يســتعرض الباحث في هذا الجزء الد ارس ــات الســابقة ،المحلية ،والعربية ،واألجنبية ،والتي تتعلق
بالموض ـ ــوع الذي تتناوله هذ الد ارس ـ ــة ،حيث تم مراعاة التس ـ ــلس ـ ــل المنهجي بتقس ـ ــيمها إلى د ارس ـ ــات
محلية ،وعربية كما تم تخصيص جزءًا لعرض الدراسات األجنبية القريبة من موضوع الدراسة.

الدراسات المحلية:
 إبراهيم عبد اهلل يحي السنحاني(2016م):
بعنوان ((عالقــــة نظم المعلومـ ـ ــات اإلداريـ ـ ــة بتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء اإلداري في جـ ـ ــامعـ ـ ــة العلوم
والتكنولوجيا)).
هدفت هذ الد ارس ـ ـ ــة إلى التعرف على عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحس ـ ـ ــين األداء اإلداري
في جامعة العلوم والتكنولوجيا ،وهي د ارسـ ـ ـ ـ ـ ًة وصــ ـ ـ ــفيه تحليلية على عينة من موظفي جامعة العلوم
والتكنولوجيا وقد تمثلت هذ العينة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )150موظفاً بنسبة  %50من المجتمع األصلي لموظفي
جامعة العلوم والتكنولوجيا والمتمثل ( )250موظفاً ،استخدم أداة االستبيان لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
إن أعلى المتغيرات موافقة كان المتغير التابع (تحسين األداء اإلداري) بمتوسط بلغ ()4.06
وبلغ االنحراف المعياري ( )0.529وبدرجة موافقة ( )81.3 %وهذا يدل على أن عينة البحث يرون
أن هناك تحسين لألداء اإلداري من قبل الجامعة.
أكدت نتائ الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات وتحسين األداء
اإلداري ،وأن ما قيمته ( )0.462من التغيرات في تحسين األداء اإلداري بجامعة العلوم والتكنولوجيا
نات عن نظم المعلومات ،كما بلغت قيمة درجة التأثير  )0.680( βأي أن الزيادة بدرجة واحدة في
نظم المعلومات ي دي إلى تحسين األداء اإلداري بجامعة العلوم والتكنولوجيا بقيمة (.)0.680
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كما نلحظ أن معامل االرتباط بلغ ( )%68وهي دالة عند مستو داللة معنوية ( )0.01وهذا
يعني قبول الفرضية الرئيسة والتي تقول إن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات
وتحسين األداء اإلداري.

أهم التوصيات:
التأكيد على أنه لكي تتمكن الجامعة من تحسين أدائها يجب إعطاء حوافز للموظفين واتاحة
الفرص المتسأوية للترقية.
التأكيد على أهمية وجود قسم لتكنولوجيا المعلومات ،وتعيين موظفين مختصين في هذا الجانب
ومشاركتهم في وضع السياسات العامة للمنظمة.
زيادة االهتمام باإلمكانات المادية والفنية لنظم المعلومات اإلدارية من خالل مواكبة الوسائل
والتقنيات التكنولوجية الحديثة والعمل على تدريب الموظفين على استخدام تلك النظم.
توفير التقنيات التي ترعى سهولة االستخدام وفعالية األداء.

 دراسة القرشي (2010م):
عنوان الدراسة :أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوســبة في أداء العاملين :د ارســة ميدانية لعينة
من العاملين في شركة واي للهاتف النقال.
هدفت هذ الد ارس ــة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوس ــبة في أداء العاملين
 د ارســة ميدانية لعينة من العاملين في شــركة واي للهاتف النقال ،وهي د ارســة وصــفيه تحليلية علىعينة من موظفي شركة واي للهاتف النقال.

نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
 -1تصورات المبحوثين تجا مستلزمات تشغيل نظم المعلومات جاءت مرتفعة.
 -2تصورات المبحوثين تجا األداء الوظيفي جاءت بدرجة مرتفعة.
 -3وجود أثر للمس ــتلزمات الرئيس ــية إلدارة وتش ــغيل نظم المعلومات المحوس ــبة (المادية ،البرمجية،
البشرية ،التنظيمية) باألداء الوظيفي.
 -4أظهرت الدراسة وجود فروقات بين تصورات المبحوثين لمستلزمات تشغيل نظم المعلومات تُع از

للمتغيرات الديموغرافيه (الجن  ،الم هل العلمي ،الخبرة ،المستو الوظيفي).

 -5أظهرت الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وجود فروق ـات بين تصــ ـ ـ ـ ـ ــورات المبحوثين لألداء الوظيفي تُع از للمتغيرات
الديموغرافيه (الجن  ،الم هل العلمي ،الخبرة ،المستو الوظيفي).
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التوصيات:
خرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها:
أ -التأكيد على دعم اإلدارة العليا للمس ـ ـ ـ ـ ــتخدمين من خالل تش ـ ـ ـ ـ ــجيعهم على اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام النظم وتفهم
احتياجاتهم المختلفة واس ـ ــتطالع آرائهم حول المش ـ ــكالت التي تواجههم عند اسـ ــتخدام النظم حتى يتم
التغلب عليها.
ب -التأكيد على دعم اإلدارة العليا للمس ــتخدمين من خالل االس ــتم اررية في تزويد القس ــم المسـ ـ ول
عن نظم المعلومات بالمستلزمات الضرورية لكي يستطيع القيام بواجباته على أكمل وجه.
ج -االسـ ـ ـ ــتمرار في توفير البرمجيات التي تلبي احتياجات مختلف المسـ ـ ـ ــتخدمين والتي تتالئم مع
األجهزة والشبكات المستخدمة في العمل.
د-

عقد دورات للمسـ ــتخدمين تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التشـ ــغيلية والتطبيقية لزيادة

إدراك المستخدمين لقدرات األجهزة والبرمجيات المستخدمة وعدم التركيز على كيفية استخدامها فقط.

الدراسات العربية:
 دراسة فروانه (2015م):
عنوان الدراسة :دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية ،دراسة تطبيقية
على برنام اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة.
هدفت هذ الدارس ـ ــة إلى تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في تحس ـ ــين أداء اإلدارة المدرس ـ ــية
دراسة تطبيقية على برنام اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة ،واتبعت
الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،وتم استخدام استبانة لجمع البيانات.
وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 -1ارتفاع درجة توفر البنية األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية المكونات المادية والبرمجية ولموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية الم هلة
(لبرنام اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة.
 -2يوجد فروقات دالة إحص ـ ــائيا بين م شـ ـ ـرات قيا

نجاح نظام برنام اإلدارة المدرس ـ ــية (جودة

المعلومات ،جودة البرنام  ،اسـ ـ ــتخدام البرنام  ،رضـ ـ ــا المسـ ـ ــتخدم) ،وأداء اإلدارة المدرسـ ـ ــية بشـ ـ ــكل
طردي ،بمعنى أنه كلما زادت معدالت هذ الم شرات كلما زادت ثقة ورضا المستخدم عن البرنام ،
الذي ي ثر باإليجاب على أداء وفعالية اإلدارة المدرسية.
 -3ال توجـد فروقـات ذات داللـة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة بين إجـابـات المبحوثين حول مســ ـ ـ ـ ـ ــتو تـأثير نظم
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المعلومــات اإلداريــة وأداء اإلدارة المــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة في و ازرة التربيــة والتعليم بــاختالف النوع االجتمــاعي،
الم هل العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة( .
 -4توجد فروقات ذات داللة إحصــائية بين إجابات المبحوثين حول مســتو تأثير نظم المعلومات
اإلدارية وأداء اإلدارة المدرســية في و ازرة التربية باختالف المديرية التابع إليها الموظف ،والفروق بين
العاملين في مديرية شرق غزة ومديرية شمال غزة ،لصالح مديرية شرق غزة.
أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث:
االستمرار في رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات االدارية سواء المكونات المادية ،المكونات
البرمجية ،الموارد البشرية الم هلة وتطويرها تبعًا للمستحدثات

التكنولوجية.

ضرورة االهتمام بالدعم الفني المقدم ،والحفاظ على استم اررية

العمل.

عقد المزيد من الدورات التدريبية للموظفين العاملين على البرنام  ،للتعرف على الخدمات
والصالحيات التي بحاجة لها ،بهدف العمل على تحسين جودة وكفاءة برنام اإلدارة
ضرورة إجراء تقييم مستمر لقيا

مد رضا العاملين عن برنام اإلدارة

المدرسية.

المدرسية.

 دراسة الوادية (2015م):
عنوان الدراســـــة :عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلدارية – د ارسـ ـ ـ ــة حالة و ازرة
التربية والتعليم العالي قطاع غزة.
هدفت الد ارسـ ـ ــة إلى التعرف على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وجودة الق اررات في و ازرة

التربية والتعليم العالي وقد اسـ ـ ــتخدم الباحث المنه الوصـ ـ ــفي التحليلي وأعتمد على االسـ ـ ــتبانة كأداة

لجمع البيانات ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

وجود عالقة مرتفعة بين جودة الق اررات ونظم المعلومات اإلدارية.
اظهرت النتائ بأن نظم المعلومات اإلدارية مطبقة بدرجة عالية.

تبين ان المتطلبات المادية والبرمجية والبشرية والتنظيمية متوفر بدرجة عالية.

عدم وجود فروقات حول عالقة نظم المعلومات اإلدارية وجودة الق اررات ترتبط بمتغيرات الجن
والم هل والعمر والمستو الوظيفي عك
أوصت الدراسة باآلتي:

متغير سنوات الخدمة.

 -1حث اإلدارة العليا على زيادة دعم توفر المستلزمات الخاصة بتشغيل نظم المعلومات اإلدارية
في الو ازرة.

 -2الحرص على اشراك العاملين في تقييم فاعلية البرام .

 -3اشراك العاملين عند احداث أي تغيير حول النظام واألخذ باقتراحاتهم بتحقيق نجاح النظام.
13

الفصل األول

اإلطـــــار الــعــام للدراسة والدراسات السابقة

 دراسة هاجر قسم السيد محمد (2015م):
عنوان الدراســــــة :أثر نظم المعلومات اإلدارية في أداء العاملين في منشـ ـ ـ ـ ـ ت األعمال– وحدة
تنفيذ السدود – السودان.
هدفت الد ارسـ ـ ـ ــة إلى محاولة معرفة أثر نظم المعلومات اإلدارية في أداء العاملين في منشـ ـ ـ ـ ت
األعم ـ ــال ولمعرف ـ ــة دور نظم المعلوم ـ ــات اإلداري ـ ــة في عملي ـ ــة األداء االداري ونتيج ـ ــة للتطورات
التكنولوجية المتســارعة التي أدت إلي ظهور شــركات متعددة الجنســيات وانتشــار مفاهيم الخصــخصــة
والعولمة ،فأصـ ـ ــبحت المعلومة سـ ـ ــالحًا تنافسـ ـ ــيًا وموردًا اسـ ـ ــتراتيجيًا ويتوقف عليه نجاح المنظمة أو
فشـ ـ ــلها ،واتخذت الدارسـ ـ ــة من وحدة تنفيذ السـ ـ ــدود مكانا لجمع البيانات عن طريق اس ـ ــتخدام المنه
المسحي على عينة من موظفي وحدة تنفيذ السدود.
نتائ الدراسة:
توصلت إلى نتيجة مفادها أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المستلزمات البرمجية ،البشرية،
والتنظيمية في أداء العاملين.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المتغيرات المستقلة مجتمعة على أداء العاملين.
توجد عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية ومختلف األنشطة اإلدارية في وحدة تنفيذ السدود.
التوصيات:
ضرورة تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على جميع الم سسات ألنها تساعد في تطوير األداء
اإلداري بصورة فاعلة.
يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل.
ضرورة توافق البرمجيات المستخدمة مع االجهزة الموجودة.
ضرورة أن تكون البرمجيات المستخدمة تغطي النشاطات التي تقوم بها الم سسة كافة.
ضرورة أن يتمتع العاملون بالقسم المختص بالنظام بالمهارات الكافيه.
ضرورة مشاركة العاملون في القسم المختص بالنظام ،والمستخدمون في تصميم وتطوير النظام.
ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بتطوير أنظمة المعلومات المستخدمة في وحدة تنفيذ السدود.
تشجيع اإلدارة العليا في وحدة تنفيذ السدود على استخدام نظم المعلومات.
ضرورة قيام اإلدارة العليا في وحدة تنفيذ السدود بإشراك العاملين في طرح األفكار الجديدة.
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 دراسة محمود حسن الغربأوي (2014م):
عنوان الدراســــــة :نظم المعلومات الص ـ ـ ـ ــحية وعالقتها باألداء الوظيفي -د ارس ـ ـ ـ ــة ميدانية على
مراكز وكالة الغوث الصحية األولية في قطاع غزة.
تهدف هذ الد ارس ـ ــة إلى التعرف على نظم المعلومات الص ـ ــحية المحوس ـ ــبة وعالقتها باألداء
الوظيفي وهي د ارس ـ ـ ــة ميدانية على مراكز وكالة الغوث للرعاية الص ـ ـ ــحية األولية في قطاع غزة،
واستخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،وقام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل لجميع
الموظفين ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات هي:
وجود درجة عالية من الموافقة من قبل أفراد مجتمع الد ارس ـ ـ ــة فيما يخص اإلمكانات المتاحة
السـ ـ ــتخدام نظم المعلومات الصـ ـ ــحية المحوسـ ـ ــبة ،تطبيقات نظم المعلومات الصـ ـ ــحية المحوسـ ـ ــبة
المســتخدمة ومســتو األداء الوظيفي للعاملين في المراكز الصــحية ،وجود عالقة ايجابية بين نظم
المعلومات الص ــحية المحوس ــبة واألداء الوظيفي في مراكز وكالة الغوث الص ــحية في قطاع غزة،
عدم وجود فروقات ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية في اس ـ ـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين حول اإلمكانات المتاحة
السـ ــتخدام نظم المعلومات الصـ ــحية المحوسـ ــبة تعز لمتغيرات( ،الجن  ،الم هل العلمي ومجال
العمل) ،ما عدا متغير العمر لصــالح الفئات العمرية الصــغيرة ،ومتغير ســنوات الخبرة لصــالح من
يمتلكون خبرة ما بين (أقل من  5ســنوات – أقل من  10ســنوات) ،وعدم وجود فروقات ذات داللة
إحصائية في استجابات المبحوثين حول مستو األداء الوظيفي للعاملين تعز لمتغيرات (الجن ،
العمر ،الم هل العلمي وس ــنوات الخبرة) ،ما عدا متغير مجال العمل لصـــالح العاملين في المجال
اإلداري.
وقد أوصت الدراسة:
ضــرورة االهتمام بتوفير شــبكات حديثة تمتاز بســرعة االتصــال ،وانشــاء قســم فني متخصــص
بنظم المعلومات الص ـ ــحية المحوس ـ ــبة ،عقد الدورات التدريبية في مجال اس ـ ــتخدام نظم المعلومات
الصــحية ،زيادة دعم اإلدارة العليا للمســتخدمين من خالل تشــجيعهم على اســتخدام نظم المعلومات
الصـ ـ ــحية المحوسـ ـ ــبة ،وضـ ـ ــرورة إش ـ ـ ـراك العاملين في عملية تصـ ـ ــميم نظم المعلومات الصـ ـ ــحية
المحوس ـ ـ ــبة ،زيادة الرقابة الفعالة من قبل اإلدارة العليا على العمليات كافة ،توفير بريد الكتروني
خاص لكل موظف داخل المركز الصـ ـ ـ ـ ــحي ،واســ ـ ـ ــتخدام نظم قواعد المعرفة والنظم الخبيرة في
ررات اإلدارية والطبية.
مجاالت صناعة الق ا
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 دراسة يوسف رمضان خضر(2014م):
بعنوان :دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسـ ـ ـ ــبة في تحسـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي في الكليات
المتوسطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا( .

هدفت الد ارسـ ــة إلى التعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسـ ــبة في تحسـ ــين األداء

الوظيفي في الكليات المتوســطة )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نموذجا( ،ولتحقيق أهداف الد ارســة
تم تصميم وتطوير استبانة تتكون من ( )56فقرةً لغرض جمع البيانات وقيا
استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي.

متغيرات الدراسة ،وقد

توصلت الدراسة إلى نتائج عدةً أهمها:

إن متطلبات نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة (المادية ،البرمجية ،البشرية ،التنظيمية) تتمتع

بكفاءة عالية من وجهة نظر المبحوثين ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات
اإلدارية المحوسبة واألداء الوظيفي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – غزة.
خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين معوقات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
المحوسبة وتحسين األداء الوظيفي في الكليات الجامعية للعلوم التطبيقية.
توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول " دور نظم المعلومات
اإلدارية المحوسبة على تحسين األداء الوظيفي في الكليات المتوسطة (الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية نموذجًا) ،وتعز للمتغيرات الديموغرافيه( ،الجن  ،الفئة العمرية ،الم هل العلمي ،نوع
الوظيفة) ،مع وجود فروقات تعز لسنوات الخبرة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
العمل على تحديث البرمجيات بما يتناســ ـ ـ ـ ـ ــب مع حاجات العمل بالكلية بحيث تغطي البرمجيات

كافة النشاطات التي تقوم بها األقسام في الكلية.

تطوير قدرات األفراد العاملين في النظام وذلك باالس ـ ــتمرار في رفع كفاءتهم الفنية واإلدارية ،مثل

رفع مهارات اللغة اإلنجليزية لد بعض موظفي الكليات الجامعية.

ضـرورة تطوير وتحديث الشـبكة وأنظمتها بالكلية بحيث تصـبح سـرعتها مالئمة لمسـتجدات العمل

واحتياجاته.

ضرورة تطوير نظام المعلومات اإلداري المحوسب بحيث يعطي الفرصة للمر وسين للتعبير عن

ارت.
رأيهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القر ا

تخطي العقبــات اإلداريــة والمــاديــة التي تحــد من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام التكنولوجيــا الحــديثــة في مجــال نظم

المعلومات مع األخذ بعين االعتبار حجم العمل وطبيعته لتحديد نوعية المعدات المسـ ــتخدمة ضـ ــمن

معيار التكلفة.
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 دراسة أيمن أبو كريم(2013م):

عنوان الدراســــة :عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحس ـ ــين األداء اإلداري  -د ارس ـ ــة ميدانية
بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
هدفت الد ارس ـ ــة إلى التعرف على عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسـ ــين األداء اإلداري -
د ارسـ ـ ـ ـ ــة ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،وقد اسـ ـ ـ ـ ــتخدمت الد ارسـ ـ ـ ـ ــة
المنه الوصفي التحليلي وأعتمدت على االستبانة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
ت ثر األجهزة بشكل كبير على تحسين األداء يليها المستخدمين الذين يستخدمون نظم
المعلومات ،ثم البرمجيات بينما كان األقل تأثي اًر على نظُم المعلومات اإلدارية هم االختصاصيون
الفنيون وقواعد البيانات.
كما توصلت النتائ إلى أن مجل

اإلدارة يقوم باإلشراف وتحديد السياسات ،كما بينت النتائ

أن قسم تكنولوجيا المعلومات يتحمل مس ولية تخزين البيانات وأظهرت وجود عالقة بين نظم
المعلومات اإلدارية وتحسين األداء اإلداري ،واظهرت النتائ فروقات في إجابات المبحوثين تُعز
لمتغيرات سنوات الخدمة والم هل حول عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحسين األداء اإلداري.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات:
 -1التأكيد على أهمية وجود قسم لتكنولوجيا المعلومات.
 -2ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تطوير البينة التحتية لتكنولوجيا المعلومات (نظم المعلومات اإلدارية) ،واعداد الكادر
الستخدامها.
 -3يجب العمل داخل الم س ـســات اإلدارية (المنظمات غير الحكومية) على توجية نظم المعلومات
اإلدارية نحو تحسين األداء لرفع الكفاءة والفعالية للمنظمة.

 دراسة أيمن احمد إبراهيم العمري (2009م):
عنوان الدراســـــــــة :أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوســ ـ ـ ـ ـ ــبة على أداء العاملين في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة
االتصاالت الفلسطينية.
هدفت الد ارســة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوســبة على أداء العاملين في
شـ ــركة االتصـ ــاالت الفلسـ ــطينية؛ ولتحقيق أهداف الد ارسـ ــة تم تصـ ــميم اسـ ــتبانة تتكون من ( )60فقرةً
لغرض جمع البيانات وقيا

متغيرات الدراسة ،واستخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي.

توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها:
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وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتطلبات تشغيل وادارة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة (المادية،
البرمجية ،البشرية ،التنظيمية) ،على أداء العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية.
وجود فروقات ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين تص ـ ـ ــورات المبحوثين حول أثر نظم المعلومات اإلدارية
المحوسـ ـ ـ ــبة على أداء العاملين في شـ ـ ـ ــركة االتصـ ـ ـ ــاالت الفلسـ ـ ـ ــطينية ،تعز للمتغيرات الديموغرافيه
(المستو التعليمي ،سنوات الخبرة ،مكان العمل ،المستو الوظيفي).
وخلصت الدراسة إلى النتائج ومنها:
 -1ض ـ ـ ــرورة اس ـ ـ ــتمراية مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم المعلومات اإلدارية والحرص
على استخدام األجهزة الحديثة ،والبرمجيات المتطورة.
 -2االهتمام بتوفير شـ ـ ــبكات حديثة والعمل على حل مشـ ـ ــاكل الشـ ـ ــبكة مثل مشـ ـ ــاكل االنقطاعات
وبطء االتصال التي جاءت ضمن نتائ الدراسة.
 -3عقد دورات للمس ـ ـتخدمين تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التشـ ــغيلية والتطبيقية لزيادة
إدراك المستخدمين لقدرات األجهزة والبرمجيات المستخدمة وعدم التركيز على كيفية استخدامها فقط.
 -4ض ــرورة إشـ ـراك العاملين والمس ــتخدمين في عملية تص ــميم نظم المعلومات اإلدارية المحوس ــبة
وتطويرها ،لما لذلك من أهمية في تحقيق الرضـ ـ ـ ـ ــا النفسـ ـ ـ ـ ــي ،وتقليل أسـ ـ ـ ـ ــباب المقاومة ،ورفع الروح
المعنوية ،واشعار العاملين بأهميتهم في الشركة.
 -5العمــل على إتــاحــة المعلومــات للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمين من خالل النظــام بمــا يتوافق مع احتيــاجــاتهم
الوظيفيه وبشكل يكفل استخدامها في مجال العمل فقط.

 دراسة موسى أحمد السعودي (2006م):
عنوان الدراســــــة :أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوس ـ ـ ـ ــبة على أداء العاملين في م سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة
الضمان االجتماعي.
هدفت الد ارســة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوســبة على أداء العاملين في
م سسة الضمان االجتماعي دراسة تحليلية استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات.
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -1تصورات المبحوثين تجا مستلزمات تشغيل نظام المعلومات جاءت بدرج ٍة عالي ٍة.
 -2تصورات المبحوثين تجا األداء الوظيفي جاءت بدرجة متوسطة.
-3

وجود أثر للمس ـ ــتلزمات الرئيس ـ ــية إلدارة تش ـ ــغيل النظم (المادية البرمجية البشـ ـ ـرية التنظيمية)

على األداء الوظيفي.
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أظهرت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وجود فروقات بين تصـ ـ ـ ـ ـ ــورات المبحوثين للمسـ ـ ـ ـ ـ ــتلزمات تُعز للمتغيرات

الديموغرافيه (الجن

العمر الم هل الخبرة المستو الوظيفي).

توصلت الدراسة للتوصيات اآلتية:
زيادة دعم اإلدارة العليا للمستخدمين من خالل تشجيعهم على استخدام النظم وتفهم حاجياتهم
وسماع آرائهم حول المشكالت التي تواجه النظم.
تزويد القسم المس ول عن نظام المعلومات بالمستلزمات الضرورية كي يستطيع القيام بواجباته.
توفير البرمجيات التي تلبي احتياجات المستخدمين والتي تتالئم مع األجهزة والشبكات
المستخدمة في العمل.
عقد دورات للمستخدمين تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التشغيلية والتطبيقية لزيادة
إدراكهم بقدرات األجهزة والبرمجيات وعدم التركيز على كيفية االستخدام.

الدراسات األجنبية:
) Gulati & Khera،2012)"Human Resource Information System & it's



Impact on Human Resource Planning: Aperceptual analysis of Information
Technology companies".
عنوان الدراسة :أنظمة معلومات الموارد البشرية وأثرها على تخطيط الموارد البشرية.
تحليل إدراكي لش ـ ـ ــركات تكنولوجيا المعلومات ،وقد أجريت الد ارس ـ ـ ــة على أكبر س ـ ـ ــبع ش ـ ـ ــركات
تكنولوجيا معلومات بحســب ما تشــير حصـصــها الســوقية في الهند ،وهدفت هذ الد ارســة إلى التعرف
على فوائد أنظمة معلومات الموارد البشـرية في منظمات تكنولوجيا المعلومات ،وتوضــيح دور أنظمة
معلومات الموارد البشـرية في األنشــطة االســتراتيجية لمديرون الموارد البشـرية ،واســتكشــاف المســاهمة

الكلية ألنظمة معلومات الموارد البشرية في تخطيط الموارد البشرية في هذ المنظمات.

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن أنظمة معلومات الموارد البشرية تساعد على:
اتخاذ ق اررات موارد بشرية كف ة.
توفير إشراف وتحكم أفضل بالقو العاملة في المنظمة.

تقليل تكلفة العمل ،وتقليل مختلف التكاليف في المنظمة.

إنجاز جميع أنشطة تنمية الموارد البشرية من تدريب وتطوير وتخطيط للتعاقب ،وتتبع لعمليات

طلب التوظيف واالختيار ،وتخطيط للقو العاملة ،واالحتفاظ بالمعلومات الشخصية ،وتخطيط
الرواتب ،وتحليل التغيب عن العمل ،وتحليل الدوران الوظيفي ،ووضع جدأول العمل ،وادارة
التعويضات ،وادارة األداء ،وادارة المنافع كالعوائد والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.
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 (Shani & Tesone،2010)"Have human resource information systems
?evolved into internal e-commerce
عنوان الدراسة :تأثير التكنولوجيا على وظيفة الموارد البشرية في المنظمات.
هدفت الد ارس ـ ــة إلى مناقش ـ ــة تأثير التكنولوجيا على وظيفة الموارد البشــ ـرية في المنظمات بش ـ ــكل
عام وبوجه الخص ــوص على ش ــركات الض ــيافة ،وقد قام الباحثان بمراجعة االدبيات المتعلقة بعناص ــر
الدراسة محل البحث ،فضالً عن االطالع على أمثلة عملية في صناعة الضيافة.
وتوصــــلت الدراســــة إلى وجود دم كبير للتكنولوجيا في مجال عمليات الموارد البش ـ ـ ـرية إلى حد
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــبح النظر إلى نظم معلومات الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية كأنها تجارة الكترونية داخلية ،ويتيح التحول إلى
التكنولوجيا إمكانيات كبيرة للمنظمة كما أنها تثير تحديات تحتاج إلى معالجة على المستو االداري.
وقد أوصت الدراسة بأهمية التزام اإلدارة لنجاح أداء نظم معلومات الموارد البشرية في
المنظمات ،وزيادة دعم اإلدارة لتذليل العقبات أم انجاح نظم معلومات الموارد البشرية في المنظمات

 (Sirisom، et.al، 2008): (The Accounting Information received، its
Utilization to Enhance Thai، executive Decision Making and the Effect of
Personal Characteristics).
هدفت هذ الدراسة إلى محاولة معرفة دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات التنفيذية
وكذا استخدامات المعلومات وركزت على المتغيرات الديموغرافيه التي من الممكن أن ت ثر على اتخاذ
الق اررات (المعلومات ذاتها يمكن اس ـ ـ ـ ـ ــتخدامها بشـ ـ ـ ـ ــكل مختلف من قبل المسـ ـ ـ ـ ــتخدمين) وهي د ارس ـ ـ ـ ـ ــة
اســتخدمت المنه المســحي على عينه من موظفي اإلدارات العليا والتنفيذية في إحد شــركات القطاع
الخاص في تايلند.

النتائج:
أظهرت النتائ تأثير المتغيرات الديموغرافيه لمستخدمي المعلومات على عملية اتخاذ الق اررات
في إجابات المبحوثين.
أظهرت النتائ أن المدراء التنفيذيين يستخدمون المعلومات المحاسبية لدعم ق ارراتهم وتعزيزها
فضالً إلى أنهم يفكرون على الدوام بضرورة استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ الق اررات.
أظهرت الدراسة أ ن اإلدارة العليا لها دور في التأثير واالستفادة من المعلومات لتعزيز صنع
القرار واألداء.
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التوصيات:
توصلت الدراسة إلى أهم توصية وهي التشديد على األخذ بعين االعتبار طبيعة المعلومات
المحاسبية والمتغيرات الديموغرافيه لمستخدمي المعلومات عند تصميم نظم المعلومات المحاسبية

حتى تكون متطورة وذات فاعلية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
تبين من العرض الس ــابق للد ارس ــات الس ــابقة والتي تنأولت موض ــوعات نظم المعلومات اإلدارية
ودورها على األداء أن هناك إختالف في طبيعة أنشـ ــطة الم س ـ ـسـ ــات محل الد ارسـ ــة ووجد أن هناك
تنوع في المتغيرات المستخدمة وكذا اختالفاً في استخدام األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل
البيانات الخاصة بهذ الدراسة.
وعلى الرغم من تعدد الدراسات والبحوث حول دراسة العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وبين
األداء الوظيفي إال أنه ال يزال هناك قصـ ـ ــور واضـ ـ ــح في تنأول تلك الد ارسـ ـ ــات لهذا الموضـ ـ ــوع ومع
وجود بعض التوافق في تحديد فرضيات تلك الدراسات.
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادة هذ الدراسة من الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة.
استفادة هذ الدراسة اختيار منه الدراسة وأدواته ،واألسلوب اإلحصائي المتبع.
استفادت في عرض اإلطار النظري والوصول إلى المراجع الثانوية.
استفادت في تكوين االستبيان.
تزود الباحث بالمراجع من هذ الدراسات بالشي اليسير تحاشيًا االعتماد على المراجع الثانوية
دون األولية حيث تم فقط االسترشاد بقوائم المراجع المدرجة في هذ الدراسة والوصول إلى مصادرها
واستخدامها كمراجع وذلك بتوفير الجهد والوقت.
انطلق الباحث في فرضياته من نتائ معظم هذ الدراسات ودراسات اخر ممثلة بالدراسات
اآلتية- :
 -1دراسة محمد الوادية (.)2015
 -2دراسة الغربأوي (.)2014
 -3دراسة خضر خضر (.)2014
 -4دراسة أبو كريم (.)2013
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 -5دراسة نجوان القرشي (.)2010
 -6دراسة أيمن المعمري (.)2009
 -7دراسة موسى السعودي (.)2006
 أوجه االتفاق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:
أغلب الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــات المحلية والعربية قد تنأولت بالبحث والتحليل نظم المعلومات اإلدارية ودورها
في األداء (اإلداري والوظيفي) ،وركزت على األداء الوظيفي بحيث كانت هذ الد ارسـات هي األقرب
إلى هذ الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة من حيث إدراك أهمية نظم المعلومات اإلدارية واالهتمام باألداء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكي من
خالل دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي حيث اتفقت مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة (العمري
والسيد وخضر) في الدراسات العربية ،و(السنحاني والقرشي) في الدراسات المحلية.
وظهر االختالف النسـ ـ ـ ـ ــبي مع الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات األجنبية نوعاً ما من خالل تركيز بعض منها على
اتخــاذ الق اررات ،وأخر على أنظمــة معلومــات الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة والبعض اآلخر على التكنولوجيــا،
ولكنها في الحقيقة شبه متقاربة مع الدراسات العربية والمحليه.
 مايميز هذه الدراسة عن غيرها:
ركزت هذ الدراسة على م سسة االتصاالت اليمنية بحيث درست العالقة بين نظم المعلومات
اإلدارية وبين تحسين األداء الوظيفي.
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المبحث األول :نظم المعلومات االدارية.
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المبحث األول :نظم المعلومات اإلدارية- :

تمهيد:

ســيعرض هذا الجزُء اإلطار العام النظري للد ارســة وذلك بتقســيم الفصــل إلى أربعة مباحث رئيســة

ُخصــ ـ ـ ـ ـ ــص المبحث األول منها لنظم المعلومات اإلدارية ،والمبحث الثاني لألداء الوظيفي ،في حين

تنأول المبحث الثالث نظم المعلومات اإلدارية في الم سسة العامة لالتصاالت.

وير الباحث أن تكنولوجيا المعلومات تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في العصــ ـ ـ ـ ـ ــر الراهن في تطوير أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب أداء
الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات والمنظمات الحديثة ،إذ ش ـ ـ ــملت جميع جوانب العمل اإلداري ولما كانت المعلومات أحد
عوامل نجاح الم س ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات مع تزايد تدفقها ،ظهرت الحاجة إلى اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام ُنظم تقوم بتنظيم عملية
معالجتها وارسالها لمستخدميها داخل الم سسة ،شملت توجهات األجهزة الحكومية التحول نحو تطبيق
نظم المعلومات اإلدارية وذلك ألدوارها المتعددة وفي مقدمتها تحسين مستو األداء الوظيفي.
ولــذلــك تعتبر نظم المعلومــات االداريــة أحــد أهم التطبيقــات الحــديثــة لتكنولوجيــا المعلومــات داخـل
مختلف الم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وفي بيئـة منظمـات األعمـال حيـث تعـد أحـد النظم الفرعيـة لنظم المعلومـات
وسيتعرض هذا المبحث نظم المعلومات اإلدارية في التقسيمات اآلتية:

مفاهيم أساسية:
أ .مجتمع المعلومات- :
انتقلــت المجتمعــات البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة في م ارحــل تطورهــا التــاريخي من المجتمع الزراعي إلى المجتمع
الص ـ ـ ــناعي في نهض ـ ـ ــه غير مس ـ ـ ــبوقة ركزت على أر

المال االقتص ـ ـ ــادي ،ومع مرور الوقت انتقلت

المجتمعات إلى عصــر مجتمع المعلومات في مرحلة اعتبرت أحدث نقله نوعيه عاشــتها البش ـرية حيث
تميزت بكفاءة اســ ـ ـ ـ ـ ــتخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بات يعرف بالتركيز على أر

المال المعرفي إذ

اتسم بجمله من الخصائص يمكن إيجازها في العرض اآلتي:
 -1اسـ ـ ـ ـ ــتخدام المعلومات كمورد اقتصـ ـ ـ ـ ــادي حيث تعمل هذ المعلومات على زيادة فاعلية التناف
االقتصادي وانشاء شركات معلومات تزيد من عملية القيمة وتحسين االقتصاد.
 -2اســتخدام المعلومات وســط الجمهور العام لممارســة مس ـ ولياتهم واالســتفادة من حقوقهم وتوســيع
التعليم والثقافة.
 -3تركز القوة النش ـ ـ ـ ـ ــطة اقتص ـ ـ ـ ـ ــاديًا في األنش ـ ـ ـ ـ ــطة المعلوماتية إلى جانب قطاعات البحث العلمي

واالتصاالت واإلعالم والحاسبات وخدمات المعلومات (العتيبي.)16،15 ،2010،
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 -4أص ـ ــبح خبراء وأص ـ ــحاب المعلومات والمعرفة في الم سـ ـ ـس ـ ــات والدول اآلن المحور الرئي

في

القو المسيطرة على االقتصاد الحديث واألسواق العالمية (علوطي.)8 ،2008 ،

وقد اتســعت المجاالت التي يمكن أن تســاهم في المعلومات لتشــمل كل جوانب الحياة بعد اندماج

ما يســمى بثورة المعلومات التي تميزت بالكم الهائل من المعرفة ،وثورة االتصــاالت الحديثة التي بدأت
باالتص ـ ـ ـ ــاالت الس ـ ـ ـ ــلكية وانتهت بثورة االقمار الص ـ ـ ـ ــناعية واأللياف الض ـ ـ ـ ــوئية حيث افرزت ما يعرف

بتكنولوجيا االتصــال التي تجمع بين التقنيات والوســائل والنظم المختلفة لمعالجة المعلومات ومضــمون
اء على المستو الشخصي أو التنظيمي (عصفور.)28، 2012،
عملية االتصال سو ً

وعليه كس ــرت المعلومات حاجز الوقت والجغرافيا إذا أص ــبح االنتاج ممكنًا في أي وقت ومن أي

مكان مما يعني السرعة وتقصير الزمن وتصغير الحيز واختصار المسافات (السالمي.)6 ،2009،

وبالتالي فإن عصر مجتمع المعلومات جعل من المعلومات سلعة ومورداً اقتصادياً مهماً وأصبح
دورها في العملية االقتص ـ ـ ـ ــادية دو ًار مهمًا بل وامتد دورها ليش ـ ـ ـ ــمل جميع الجوانب خاصـ ـ ـ ـ ـ ًة مع ظهور
تقنيات االتصـال الحديثة التي عمدت على تنظيم ومعالجة مضـمون المعلومات بحيث أصـبح لها قيمة
لي

فقط على مستو الم سسات بل امتد ليشمل حياة الفرد داخل المجتمع.

ب .مظاهر عصر المعلومات:

تعددت مظاهر عصر المعلومات وشملت جوانب عدة أهمها:

 -1االنترنت وتطبيقاته :يعرف االنترنت بأنه :شــبكة كونية للمعلومات تضــم حزم هائلة متداخلة
من آالف الشبكات المحوسبة الموزعة على مختلف انحاء المعمورة (ياسين.)51 ،2005 ،

ويعد االنترنت من الثورات التكنولوجية التي شـ ـ ــهدها نهاية القرن الماضـ ـ ــي إذ أسـ ـ ــهمت خدماته

بشـ ــكل مباشـ ــر في دفع وتيرة نمو العديد من االقتصـ ــاديات العالمية وما يتفرع عنها من انشـ ــطة ،وقد

حقق تطور اسـ ـ ـ ــتخدام االنترنت في إطار األعمال االلكترونية عوائد حقيقية وملموسـ ـ ـ ــة للجهات التي

انتهجت مدخل االنترنت في اداء مهامها وانشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطتها وربطها بالبيئة الخارجية ،ومن أهم تطبيقات

رنــت (الطعــامنــة،
اإلنترنــت البريــد اإللكتروني وبعض الخــدمــات التي يقــدمهــا كــاإلنت ارنــت ،اإلكســ ـ ـ ـ ـ ــت ا

آخرون ،2004،ص.)99-82

(* لمزيد من التفاصـــــــــيل انظر محمد الطعامنة ،طارق علوش ،2004،الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في الوطن

العربي ،المنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة ،مصر ،ص.)99-82

 -2التجارة االلكترونية وتطبيقاتها:

تعتبر التجارة االلكترونية ش ـ ـ ـ ـ ــكل من اش ـ ـ ـ ـ ــكال التعامل التجاري االلكتروني بحيث يش ـ ـ ـ ـ ــير هذا
التعامل إلى تسـ ــويق المنتجات عبر شـ ــبكة االنترنت وتفريغ البرام االلكترونية من دون الذهاب إلى
المتجر واالتصال بين الم سسات محلياً ودولياً (ياسين ،آخرون.)209 ،2006،
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لقد أد التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى خلق تقنيات وتطبيقات للنظم والتي تعتمد
على المعلومات بش ــكل كامل كأس ــا

يجمع مختلف العمليات اإلدارية ،ويمكن توض ــيح مد حاجة

الم سـســة لنظم المعلومات من خالل اســتعراض تطور دورها في الم سـســة والمراحل التي مرت بها،
ففي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين يات من القرن الماضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كان الدور التقليدي لنظم المعلومات مجرد حفظ للعمليات
المحاسـ ـ ــبية وبعض التطبيقات الخاصـ ـ ــة بنظم التشـ ـ ــغيل االلكتروني ،ومع الوقت أضـ ـ ــيف دور جديد
لنظم المعلومات تمثل في امداد المسـ ــتخدمين النهائيين باإلدارات المختلفة بالتقارير وبالمعلومات بما
بات يعرف بنظم المعلومات االدارية سيستعرضها الباحث في األجزاء الالحقة.

ج .التطور في مجال إنتاج أنظمة المعلومات- :
عجزت تلك النظم التي أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرنا إليها أن توفر المعلومات كافة والالزمة لدعم احتياجات اإلدارة،
لــذلــك ظهرت مــداخــل جــديــدة في نظم المعلومــات تعمــل على إمــداد اإلدارة بمســ ـ ـ ـ ـ ــتويــاتهــا المختلفــة
بالمعلومات الال زمة لدعم ق ارراتها وقيامها بالتخطيط والرقابة بعد أن عجزت نظم المعلومات المطبقة
حينها عن دعمها (عصفور.)31 ،2012،

لذا فإن التطور الذي رافق نظم المعلومات المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتندة على قواعد البيانات انتقل ليركز في نهاية
المطاف على نظم المعلومات الخاصة بالذكاء االصطناعي التي اندمجت مع نظم المعلومات األخر
وفي مقدمتها نظم المعلومات اإلدارية التي أصبحت تمثل نقطة ارتكاز نظم المعلومات في الم سسات
الحديثة .الش ـ ــكل رقم ( ،)2قام الباحث باإلسـ ــتعانه بالمراجع النظرية بإعداد لتوض ـ ــيح وجهة نظر من
تطور نظم المعلومات وذلك في الشكل اآلتي:
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شكل رقم ( )2تطور نظم المعلومات
الشبكات العصبية
النظم الخبيرة

نظم تستند على قواعد المعرفة

النظم الخبيرة
الذكاء االصطناعي

نظم المعلومات التنفيذية

المعرفة
حقل الذكاء االصطناعي

المعلومات والق اررات اإلستراتيجية

نظم مساندة الق اررات
الجماعية

نظم تستند على قواعد البيانات

نظم مساندة الق اررات
نظم معالجة المعلومات

نظم تشغيل البيانات

المصدر( :ياسين.)2000،20،
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مفاهيم (النظام ،المعلومات):
يتكون مصــطلح نظام المعلومات من جزئين (النظام ،المعلومات) ،ســيســتعرض هذا المدخل كالً

منها في العرض اآلتي:
النظام- :

تعريف النظام:
يعرف النظام أنه مجموعة من العناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المترابطة والمتداخلة التي تكون كالً متكامالً وتتفاعل
مع البيئة ومع بعض ـ ـ ـ ـ ــها البعض لتحقيق هدف ما عن طريق قبول المدخالت وانتاج المخرجات خالل
إجراء تحويلي منظم (الصباغ.)3 ،2000،

ويعرف النظام أنه مجموعة من المكونات المتداخلة التي تنش ـ ـ ـ ـ ــال كياناً كامالً بأهداف مش ـ ـ ـ ـ ــتركة
(محمد الهادي.)51 ،1993،

وعرف( ،)Guptaالنظام بأنه :وحدة ما تعمل في بيئة معينة وتتض ـ ـ ــمن العديد من األجزاء التي

تعمل معاً لتحقيق هدف عام (.)17،2000،Gupta

ويوض ـ ـ ـ ــح (ملوخية) في تعريفه للنظام " بأن هذ العناص ـ ـ ـ ــر يمكن لها ان تمثل نظم فرعية داخل

النظام تتفاعل وتتكامل مع بعضـ ـ ــها البعض لتحقيق هدف من األهداف" ،مضـ ـ ــيفاً بأن مفهوم النظام "

يتيح د ارس ـ ـ ــة الظواهر من خالل منه ش ـ ـ ــمولي يأخذ في االعتبار العالقات التي تربط بين األجزاء أو

النظم الفرعية المكونة للنظام (ملوخية.)23 ،2006،

ويسـ ــتعرض (زمزير) األهداف الرئيسـ ــية للنظام في تعريفة بأنه " لكل نظام هدف رئيسـ ــي لوجود

فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن أ هداف فرعية إذ أن النظام خليط من مجموعة من العناصــ ـ ـ ـ ـ ــر بيئة وحدود ومدخالت
ومخرجات ومكونات النظام" (زمزير ،آخرون.)21 ،2013،

ويقول (الهادي) إن كل ما هو خارج نطاق النظام يطلق علية بيئة النظام ،وبين النظام وبيئته
تتواجد الحدود الخاص ــة بالنظام ،وبذلك فإن تفس ــير مدخل النظام العام يحتل جزًء من البيئة التي ت ثر
على النظام والذي بدور ي ثر من خالل مخرجاته على بيئته (الهادي.)25 ،1989،

وعند إمعان النظر إلى التعريفات السابقة نجد أنها كانت أكثر شمولية إذ لم تحدد النظام بالضبط
فكانت تعريفات مجرد  ،وبالتالي فإن النظام من منظور نظم المعلومات يصــبح قاد اًر على تنظيم نفســه
في حال ما إذا تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الموارد المتمثلة باألجهزة واألفراد واإلجراءات باعتبارها مكونات متداخلة
ومتكاملة تش ـ ــكل في مض ـ ــمونها نظماً فرعية تتفاعل مع بعض ـ ــها داخل البيئة الداخلة وفي حدود البيئة
الخارجية بحيث يكون لها مدخالت ومخرجات تتحقق على أثرها التغذية العكسية.
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عناصر النظام:

من التعريفات السابقة نجد أن النظام يتكون من اجزاء عدة رئيسة يمكن إجمالها في اآلتي:
 .1المدخالت :تتعلق المدخالت بتجميع العناص ــر التي تدخل إلى النظام لكي تعال البيانات (المواد
الخام ،الموارد البشرية ،الموارد المادية) ،لتشكيل هذا التفاعل (زمزير ،آخرون.)23 ،2013 ،

 .2المعالجة :يقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بها كافة العمليات التي تجري على المدخالت بهدف تحويلها إلى مخرجات
وفق ماهو مطلوب داخل إطار األهداف المحددة والبد من تضـ ـ ـ ـ ـ ــافر عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر النظام األخر
لتحقق ذلك.
 .3المخرجات :تشـ ـ ـ ـ ــمل المخرجات النتائ النهائية للنظام وال ش ـ ـ ـ ـ ــك أن المخرجات تختلف باختالف
طبيع ــة النظ ــام وأه ــداف ــه فهي نت ــاج العملي ــة التحويلي ــة للم ــدخالت وفق األه ــداف واإلجراءات
الموضوعة مسبق ًا (السديري.)18،17 ،2009،

 .4قاعدة البيانات :تمثــل قــاعــدة البيــانــات المســ ـ ـ ـ ـ ــتودع التي تتــداول فيــه البيــانــات والمعلومــات بين
المســ ـ ــتخدمين المتعددين وتشـ ـ ـ ــمل على جوانب البيانات الموحدة التي تســ ـ ــتخدم بواسـ ـ ـ ــطتها نظم
المعلومات الفرعية (الهوش.)95 ،1996،

 .5حدود النظام :الحدود هي المنطقة التي تفصــل نظام معين عن نظام آخر كما تفصــل أيض ـاً بين
النظام والبيئة التي يعمل فيها ،وهي المنطقة التي تمر من خاللها مدخالت ومخرجات النظام
في عمليات التبادل مع البيئة.
 .6بيئة النظام :هي أي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يقع خـارج حـدود النظـام وتـأثر على عمليـاتـه وال يمكن التحكم فيهـا
بواسطة محلل النظام ،وقد تتسع حدود النظام لتشمل بعض عناصر البيئة ،وعند إذ تصبح هذ
العناصر جزءًا من النظام ولي

من عناصر البيئة (ملوخية.)27 ،2006،

 .7التغذية المرتدة :تعرف هذ العملية بالتغذية العكسـ ــية وهي تعني اسـ ــترجاع المعلومات عن نتائ
عمل النظام وتغذية النظام بها لترشيد آلية التشغيل (موسى.)14 ،2006،

يتضـ ـ ـ ــح من عرض هذ العناصـ ـ ـ ــر أن النظام يتكون من عناصـ ـ ـ ــر متعددة تشـ ـ ـ ــكل توليفه واحدة
(تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى المــدخالت) ،حيــث تقوم هــذ المــدخالت بــإجراء عمليــات المعــالجــة ومن ثم التحويــل إلى
(المخرجــات) ،في حــدود التفــاعــل بين البيئــة الــداخليــة والبيئــة الخــارجيــة ومن ثم القيــام بتغــذيــة النظــام
بناء على المعلومات التي انتجها النظام.
العكسية التي على ضوئها يتم ترشيد العمليات اإلدارية ً
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أنواع النظم- :

تصـ ــنف النظم إلى تصـ ــنيفات عدة حس ـ ــب طبيعة النشـ ــاطات ،واإلجراءات الخاص ـ ــة بالنظام ،أو
حســب طبيعة البيئة المحيطة بهذا النظام ،يمكن اســتعراض أنواع النظم حســب تصــنيفاتها المتعددة في
العرض اآلتي كما وضـ ـ ـ ـ ــحها كالً من (ادري  ،33، 2005،مبارك ،54 ،2014،ملوخية،31-30 ،2006،
السالمي ،26 ،2009،خشبة- :)27 ،1987،

أ -تصنيف النظم من حيث هيكليتها- :
 -1النظم المفتوحة:
وهي النظم القادرة على التفاعل مع البيئة المحيطة ،والتي تس ـ ـ ــتطيع اس ـ ـ ــتقبال المعلومات المرتدة
والقيام بإجراء التعديل أو التص ـ ـ ـ ـ ــرف المناس ـ ـ ـ ـ ــب ،والنظام المفتوح له نقاط التقاء عدة مع البيئة ويمكن
دائماً تبادل األشــ ـ ـ ـ ـ ــياء المادية والمعلومات عك

النظام المغلق فهو ال يحاول فرض رقابة تامة على

مبادالته مع البيئة.

 -2النظم المغلقة:
يقصــد بها النظم المنعزلة عن البيئة المحيطة بالنظام ،وتخضــع إلى متغيرات داخلية فقط ،وميزة
هذ النظم قدرتها الكبيرة على التنب والتحكم في جميع العوامل المحيطة بالنظام بدقة كبيرة.

ب -تصنيف النظم من حيث الموارد:
 -3النظم الطبيعية:
تتمثل النظم الطبيعية بالنظم التي أوجدها الخالق عز وجل ،والتي ال يتدخل اإلنســان في وجودها
أو تحديد القوانين التي تنظم عمل اجزائها ،مثال خلق اإلنسان ،النبات ،المجموعة الشمسية.

 -4النظم االصطناعية:
تعد النظم االصطناعية من ابتكار اإلنسان مثل أنظمة الحاسوب ،انظمة المعلومات.

ج -ومن ناحية المدة الزمنية تصنف النظم إلى نظم دائمة ونظم مؤقته:
 -5النظم الدائمة:
يعــد مفهوم النظُم الــدائمــة مفهوم نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ،فــالنظم التي تســ ـ ـ ـ ـ ــتمر لفترة زمنيــة أطول من أعمــار
مس ـ ـ ـ ـ ــتخدميها يمكن أن نطلق عليها نظم دائمة على الرغم من التغييرات التي قد تحدث في تلك النظم
مثال النظام المحاسبي.
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 -6النظم المؤقتة:
تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ النظم الم قتــة لتحقيق هــدف معين خالل فترة معينــة ينتهي به ـا النظــام مثــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة
المحاصصة.
د -تصنف النظم إلى نظم اجتماعية ونظم فنية:
 – 7النظم االجتماعية:
اء كانوا اشخاص أو جماعات.
تشير النظم االجتماعية إلى العالقات المتبادلة المكونة للنظام سو ً

 -8النظم الفنية:

يقصـ ــد بها النظم التي تعمل من دون تدخل من العنصـ ــر البشـ ــري مثال ،األقمار الصـ ــناعية وقد
يجمع النظام بين النظم االجتماعية والفنية مثال ،النظام اإلنتاجي التكنولوجي فيه عنصـ ـ ــر فني والذين
ينفذون المهام لهذا النظام يكونون نظام ًا اجتماعي ًا.

ه -تصنف النظم إلى نظم مادية وغير مادية:
 -9النظم الغير مادية:
وهي النظم المفاهيمية المجردة التي تكون جميع عناص ـ ـ ــرها عبارة عن مجموعة من األفكار التي
يمكن تخيلها بصورة رمزية غير ملموسة في عقولنا.

 -10النظم المادية:
وهي النظم الملموسة التي لها مكونات من أشياء وأفراد أو خليط منهما وعادةً ما تنبني على نظم

مفاهيمية مثال ،ظهور القنبلة الذرية الذي أعتمد على نســ ـ ـ ـ ـ ــبية الكتلة التي قدمتها النظرية النســ ـ ـ ـ ـ ــبية
ألينشتين.

ومن العرض السـ ــابق تبين أن النظم تتعدد حسـ ــب طبيعة النظام نفسـ ــه ،ومكوناته وبيئته الداخلية
والخارجية المحيطة ،وبالتالي فإن األس ـ ـ ـ ــا

المش ـ ـ ـ ــترك في تص ـ ـ ـ ــنيفات هذ النظم هو أنها تتكون من

عناصر ومكونات محددة لها وأساليب خاصة بها وأهداف تسعى لتحقيقها تختلف من نظام إلى آخر.
خصائص النظم:
من عرض أنواع النظم السابق أفاد في معرفة الخصائص التي يتمتع بها النظام وهي:
 -1غاية النظام إلى تحديد مستخدمي النظام واحتياجاتهم.
 -2يكشف النظام عن األهداف الكلية ولي

فقط الجزئية.

 -3تحديد القيود الخاصة بتصميم النظام ومعايير األداء.
 -4تنمية التصميمات البديلة.
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 -5الدراسات التوفيقية لتحديد ما إذا كان أداء النظام الكلي يمكن تحسينه عن طريق االستغناء عن
بعض األنظمة الفرعية لصالح البعض اآلخر.
 -6التصميم التفصيلي.
 -7تشغيل وتقييم التصميم النهائي للنظام (مبارك.)41،40،28 ،2014،

ذكر (محمد خشبة) بأن للنظام مجموعة من الخصائص تتمثل في العناصر اآلتية:
أ -المدخالت والمخرجات.
ب -الحدود والبيئة.
ج -المكونات وعالقات التبادل.
د -القيود والضوابط.
ه -تعتبر النظم انضباطية شامليه ومتنوعة وتعأونية وهرمية (خشبة.)19 ،1987،

ومن عرض خص ـ ـ ــائص النظام الس ـ ـ ــابقة يتض ـ ـ ــح أن معايير النظم تركز على الجوانب التنظيمية
ال عن تركيزها على المدخالت والمخرجات وعالقات التبادل بين
وقدرتها على التكيف البيئي ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
المكونات .كما أنها تركز على األهداف الكلية للنظام وتصــ ـ ـ ـ ـ ــميمة ومعايير أدائه وقيود وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابطه
فض ـالً عن أنها تتســم بالســهولة والســرعة نظ اًر لتمتعها بالنمطية بحيث تكون هذ النظم شــاملة تنســجم
مع المستو الهرمي للبيئة الداخلية وحدودها في البيئة الخارجية.
المعلومات- :
 تعريف المعلومات وبعض المفاهيم األخر المرتبطة بها:
تلعب المعلومات دو اًر ممي اًز في أداء الم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة وتتعدد مص ـ ـ ـ ــادرها وأنواعها ومس ـ ـ ـ ــارات تدفقها
واس ـ ــتخداماتها ،كما تعد المعلومات عنص ـ ــر أس ـ ــاس ـ ــي في عملية االتص ـ ــال وت ثر على فاعلية االداء،
وعلى الرغم من ش ــيوع اس ــتخدام مص ــطلح المعلومات إال أن هناك تباين وتداخل حول المفهوم العلمي
للمعلومات من جه ،ومن جه تشابهه مع بعض المفاهيم األخر التي يمكن عرضها في اآلتي:
أ -المعلومات:
يعرف مصطلح المعلومات على أنه " النظام الذي يقوم بتشغيل البيانات غير المجهزة لالستخدام
بحيث يحولها إلى بيانات قابله لالسـ ــتخدام أي إلى معلومات ومن ثم تحويلها إلى صـ ــانع القرار بحيث
تمثل المعلومات المخرجات النهائية لسلسلة من العمليات" (مبارك.)24،23 ،2014،

فالمعلومات عبارة عن بيانات وضعت في محتو ذات معنى وداللة لمتلقيها بحيث يخصص لها
قيمة ألنه يتأثر بها أو ألنها تحقق له منفعة (.)6،1986، Grudanitski،Burch
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أو هي :بيانات تم تش ـ ـ ــغيلها ومعالجتها بطريقة ما ،أو تم تقديمها بطريقة ذات معنى وداللة أكثر
لمتلقيها وتساعد على اتخاذ قرار ما (.)20،1998، Dawkins،Haag
ب -البيانات:
تعتبر البيانات المواد الخام لنظم المعلومات بحيث تس ـ ـ ــجل وتخزن في قواعد البيانات وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأخذ
اشكال مختلفة إما على شكل نص أو صورة أو رسوم بيانية أو مرئية وصوتية (الصباغ.)26 ،2000،

ويرتبط مص ـ ـ ـ ـ ــطلحي البيانات والمعلومات ببعض ـ ـ ـ ـ ــهما البعض ارتباط وثيقاً إال أنهما مختلفان وال
يشـ ــيران إلى مفهوم واحد ،فالبيانات تعبيرات لغوية أو رمزية أو رياضـ ــية أو مجموعة منها وتم التعرف
على اسـ ــتخدامها لتمثل األفراد واألش ـ ــياء واألحداث أي أنها تشـ ــير إلى حقائق المادة الخام كما سـ ــبقت
االش ـ ــارة .أما المعلومات فهي عبارة عن "بيانات تم جمعها وتنظيمها وتحليلها بش ـ ــكل تص ـ ــبح فيه ذات
ررات" (عريف.)43 ،2008،
منفعة لمستخدميها ومالئمة لعملية اتخاذ الق ا

وعليــة ف ــإن العالقــة بين البيــان ــات والمعلوم ــات تكمن في أن البيــانــات تعتبر مــادة خــام إلنتــاج
المعلومــات ،واذا طبقنــا مفهوم النظم على تلــك العالقــة فــأن البيــانــات تمثــل مــدخالت يتم معــالجتهــا
للحصول على المخرجات والتي هي المعلومات المنت لها النظام.
ال عدد العاملين في الم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة أو حجم المبيعات المحققة تقدم بيانات خام ،أما المعلومات
فمث ً
فهي عبـارة عن بيـانـات تم جمعهـا وتنظيمهـا وتحليلهـا وتقـديمهـا لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدميهـا لغرض اتخـاذ الق اررات
(.)20 ,1998 , Haag

ج -المعرفة:
تعتبر المعلومات مرحلة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط بين البيانات والمعرفة ،ومفهومها يحول األفكار إلى أفعال أو
تصرفات تتعد

مفهوم المعلومات ،وهو ما يطلق عليها المعرفة (الهادي.)55 ،1993،

د -الحقائق:
الحقائق هي جمع حقيقة والحقيقة هي التي تتبين صــدفة عن طريق المالحظة بقدر ما تســمح به
القدرة اإلنس ــانية وكل مجموعة مختارة من الحقائق تش ــكل ما يعرف عامة بالبيانات أو المعطيات بينما
المعلومات هي خالصة استنتاج لهذ المعطيات بعد معالجتها (منال المزاهرة،2014،

.)30

ه -المعلوماتية:

هي مصطلح يشير إلى التجهيز اآللي للبيانات واألنشطة المتصلة بتصميم الحاسبات اإللكترونية

وانتاجها واســ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها ،بينما المعلومات هي نتاج عملية المعالجة للمعلومات عن طريق التجهيزات
وطرق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامهــا فضــ ـ ـ ـ ـ ــال عن أن المعلومــاتيــة هي تقنيــة تــدر

(خضر.)7 ،2012،
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الشكل رقم ( )3يوضح النظام المتكامل لمعالجة البيانات إلى معلومات والفرق بينها وبين المعلومات والمعرفة

المعرفة

بيانات
(مدخالت)

الحكم التشخيصي

بيانات

تشكيل

(نوعية البيانات)

معلومات

(مخرجات)

التغذية العكسية
المصدر (:سلطان.)149 ،2005 ،

من العرض الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع مالحظــة الفرق بين المعلومــات والبيــانــات والمعرفــة والحقــائق
والمعلوماتية إذ أن البيانات تعتبر المادة الخام لجميع هذ العناصـ ـ ــر في حين تتوسـ ـ ــط المعلومات بين
المعرفة والبيانات بينما تختلف الحقائق مع هذ المصـ ــطلحات من ناحية إمكانية التوصـ ــل إليها ،إذ قد
تحتـاج إلى بيـانـات ولكنهـا ال تحتـاج إلى معـالجـة في الوقـت الـذي تعبر المعلومـاتيـة عن مســ ـ ـ ـ ـ ــتويـات
استخدام الحواسيب والتصميمات والعمليات واستخدام البيانات والمعلومات والحقائق.
خصائص المعلومات:
تتمتع المعلومات بمجموعة من الخصائص تبعاً لنوع المعلومة والهدف من معالجتها:
أ – الوضوح :إن وضوح المعلومات يجعلها أكثر فائدة في المجال المطلوبة له.
ب – الدقة :ت دي دقة المعلومات إلى نتائ دقيقة يمكن االعتماد عليها في المجال المطلوب منها
ولتحقيق الدقة يتم تخفيض نسبة الخطأ.
ج – السرعة :يجب أن توفر المعلومات عنصر السرعة خالل مدة زمنية قصيرة مع مراعاة الوضوح
والدقة عند جمعها (السالمي.)14 ،2003،

د – إمكانية التعبير الكمي :تتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المعلومــات بــإمكــانيــة التعبير الكمي عن المعلومــات بــاألرقــام
والنماذج الكمية إذا لزم األمر.
ه – إمكانية التحقق :يقص ـ ـ ــد بإمكانية التحقق درجة االتفاق فيما بين المس ـ ـ ــتخدمين المختلفين عند
تفحص ـ ـ ــهم نف

المعلومات وهذ الخاص ـ ـ ــية ترتبط بالموض ـ ـ ــوعية أي عدم التحيز بحيث توفر الدليل

الموضوعي القابل للتحقق.
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و – إمكانية الحصـــــول عليها :نعني بإمكانية الحصـ ـ ـ ــول عليها درجة اليسـ ـ ـ ــر في الحصـ ـ ـ ــول على
المعلومات الالزمة (إدري .)81 ،2005،

ز – الشـــفافيه والحياد :يقص ـ ــد بالش ـ ــفافيه غياب النية في تعديل أو تحريف المعلومات للتأثير على
المتلقي أو لتحقيق أغراض خاصة (ابو رحمة.)34 ،2005،

ح – المالئمة :يقصــد بالمالئمة أنه كلما كانت المعلومات أكثر مالئمتةً للتكنولوجيا المســتخدمة في
المنظمة زادت قيمتها وتواجه المنظمة مشكلتين أساسيتين فيما يتعلق بالمالئمة هما:
 -1تحديد ماهية المعلومات البيئية المالئمة.
 -2لمن تكون هذ المعلومات مالئمة داخل المنظمة.
ط – الكم والنوع :تكون الكمية الكافيه من المعلومات ض ـ ـ ـ ـرورية غير أن الكميات الكثيرة ت دي إلى
حصول فائض مما ي دي إلى تجاهلها.
أم ا النوعية فهي تخص تمثيل الواقع فكلما زادت دقة المعلومات كلما زادت ثقة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين عند
استخدامها (الهزايمة.)388 ،2009،

ي -ســرية المعلومات :تتســم المعلومات المهمة بخاص ـية الس ـرية إذ يجب الحفاظ على خصــوصــية
المعلومات التي تخص المنظمة خاصـ ـ ـ ـ ـ ــة المعلومات المهمة االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية حيث يتم التعامل معها
بشكل سري ومعقد ووفق ضوابط محددة من قبل اإلدارة العليا (السالمي.)15 ،2003،

ومن العرض الس ــابق يتض ــح أن للمعلومات خص ــائص إذا فقدتها يتعذر اس ــتخدامها بالش ــكل األمثل
حيــث يجــب ان تكون دقيقــة وواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة ومعبر عنهــا كميـاً كمــا يجــب أن تحمــل نف

المعنى لــد

مسـ ــتخدميها إضـ ــافةً إلى سـ ــهولة الوصـ ــول إليها بحيث تحمل صـ ــفة الشـ ــفافيه والموض ـ ــوعية وتكون
مختصرة غير مخلة وال مطولة تبعث بالملل مع مراعات جوانب السرية في بعض المعلومات خاص ًة
التي تتعلق بعنصر التخطيط في الم سسة.
مصادر المعلومات:
هناك أربعة مصادر للحصول على المعلومات:
أ -المصـــادر الثانوية :تتمثل المصـ ــادر الثانوية بالمصـ ــادر التي يتم جمعها من الميدان أو المكتبية
الجاهزة حيث تنقسم إلى مصادر ميدانية وبحوث ومنشورات:
 -1المصــــادر الميدانية :يتم اس ـ ـ ــتقاء المعلومات في حال تعذر الحص ـ ـ ــول عليها بش ـ ـ ــكل دقيق من
مصادر متنوعة ،وهي البيانات المجمعة من مصدرها األصلي.
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-2البحوث والمنشورات :ال يكلف البحث عن هذ المصادر جهداً ووقتاً كبيرين ،ويقصد بها أدوات
المناه كالمطبوعات والمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات والبحوث وأدوات المالحظة والتجربة والمقابلة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
(الهزايمة.)395 ،2009،

 -3وســائل االتصــال :تتس ــم مص ــادر وس ــائل االتص ــال بتنوعها وتجديدها خاصـ ـ ًة في ظل التدفق
الهائل للمعلومات.
ويقصد بوسائل االتصال المصادر المتعلقة باستخدام وسائل االتصال الحديثة.
ب -بنوك المعلومات :تعتبر بنوك المعلومات من المصــادر المهمة حيث تقوم بتخزين كم هائل من
المعلومات في خزائنها اإللكترونية وغالباً ما تكون هذ البنوك تابعة لدولة أو مشاريع كبر .
ويقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــالبنوك خزائن المعلومــات المحليــة أو اإلقليميــة أو العــالميــة والتي يتم تبــادل المعلومــات
والبيــانــات فيمــا بينهــا عبر برتوكوالت وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط معينــة ،وتحمــل هــذ البرتوكوالت اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب مثــل
استخدامات الحواسيب المرتبطة بالشبكة.
ج -المصــادر المحفوظة :تمثل المصــادر المحفوظة اهم مصــادر للمعلومات ويقصــد بها المصــادر
األولية التي تشــمل المعلومات المنشــورة وغير المنشــورة المحفوظة والتي تجمع من قبل اجهزة الدولة
(السالمي.)7،5 ،2003،

د -الشـــبكة العنكبوتية :تعد الش ـ ــبكة العنكبوتية مص ـ ــد اًر مهماً من مص ـ ــادر المعلومات خاصـ ـ ـةً بعد
تعديل مس ـ ــار تدفق المعلومات من الش ـ ــكل ال أرس ـ ــي إلى األفقي خارج حدود الم سـ ـ ـس ـ ــات باس ـ ــتخدام
التقنيات الحديثة المرتبطة بشبكة األنترنت (السالمي ،آخرون.)19 ،2001،

ويوجد تصنيف آخر لمصادر المعلومات ينقسم إلى:

 -1مصادر داخلية :يقصد بها السجالت والتقارير التي تحتفظ بها الم سسة للرجوع لها عند وضع
الخطط االستراتيجية والمعايير لتقويم األداء التخاذ الق اررات المتعلقة باإلدارة.
 -2مصادر خارجية :يقصد بالمصادر الخارجية كل ما يصل إلى الم سسة من البيئة الخارجية (ابو
سبت.)47 ،2005،

ويلحظ من العرض الس ـ ـ ــابق أن مص ـ ـ ــادر المعلومات تتعدد وتتنوع تبعاً لنوع المعلومات المطلوبة
التي قد يتم الحصـ ـ ـ ــول عليها من الميدان والمراجع المكتبية كالبحوث والد ارسـ ـ ـ ــات واالسـ ـ ـ ــتبيان وأدوات
القيا  ،أو الحص ـ ـ ـ ــول عليها من خالل إما وس ـ ـ ـ ــائل اإلعالم واالتص ـ ـ ـ ــال الحديثة أو تلك المتوافرة في
الشـ ـ ـ ــبكة العنكبوتية كما يتم الحصـ ـ ـ ــول عليها من بنوك المعلومات في البيئة الخارجية للم س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة أو
األرشيف الم سسي.
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أنواع المعلومات:
تتعدد وتتنوع المعلومات تبعاً ألهميتها واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداماتها ،وانســ ـ ـ ـ ـ ــجاماً مع أ هداف هذ الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
سيستعرض هذا الجزء انواع المعلومات التي تصنف وفق المستويات اإلدارية في الم سسة في التالي:
أ -المعلومات االستراتيجية :وهي المعلومات المحددة بسقف زمني طويل المد ن سبياً وتصف هذ
المعلومات أهداف وغايات واس ـ ــتراتيجيات الم سـ ـ ـس ـ ــة والموارد الالزمة لتحقيق هذ األهداف ،وتتميز
بأنها تتعلق بالمنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،الزبائن ،الموردين ،البيانات المتعددة المرتبطة بالتنب ات والتوقعات حول
االتجاهات المستقبلية للمتغيرات االقتصادية المختلفة.
ب -المعلومات التكتيكية (الوظيفيه) :تغطي هذ المعلومات مدة زمنية مسـ ـ ــتقبلية قص ـ ـ ــيرة غالبا ما
تكون سـ ـ ـ ـ ــنة وتتعلق بتنفيذ األنشـ ـ ـ ـ ــطة الوظيفيه المختلفة في الم س ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة كاإلنتاج ،والمبيعات وفقًا
لالسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات الموضـ ـ ـ ـ ــوعية من قبل االدارة العليا ،وتتصـ ـ ـ ـ ــف هذ المعلومات بكونها ذات طبيعة
وصفيه تأريخية تتعلق باألداء الحالي للم سسة (زمزير ،آخرون.)10 ،2013 ،

ج -المعلومات التشــغيلية :وهي معلومات يومية قصــيرة األجل ترتبط باألعمال التنفيذية ،وتســتخدم
من قبل اإلدارة الدنيا اإلشـ ـرافيه ،ومن أمثلتها المعلومات المتعلقة بشـ ـ ون الموظفين وســـاعات العمل
(ادري .)2005،213 ،

إنه على الرغم من تعدد تص ــنيفات المعلومات إال أن األخذ س ــالف الذكر هو األقرب إلى الهيكل
التنظيمي الذي يحدد مســتويات اإلدارة في أي م سـســة من الم سـســات والمحدد بمســتو اإلدارة العليا،
ومســتو اإلدارة الوســطى ،ومســتو اإلدارة الدنيا (الســالمي ،)13 ،2003،وهو البناء الهرمي الذي يتسـق
مع المستويات اإلدارية لنظم المعلومات اإلدارية محل هذ الدراسة سنتطرق إليها في هذا المبحث.

نظم المعلومات:
أ -تعريف نظم المعلومات- :
تعرف نظم المعلوم ــات بـ ـأنه ــا " مجموع ــة من األفراد ،واإلجراءات ،والبرام وقواع ــد البي ــان ــات،
والتجهيزات التي تعمل على جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم توصـ ـ ــيلها للمسـ ـ ــتفيد" (قنديلجي،
وآخرون.)29 ،2005،

ويعرفها (منعم زمزير) بأنها " مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها والتي
تعمل على جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتخزينها وبثها وتوزيعها بغرض دعم صنع القرار
والتنسيق وتأمين السيطرة على الم سسة ،إضافة إلى تحليل المشكالت" (زمزير ،آخرون،2013 ،
.)29
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وعرفتها (الكردي) بأنها " مجموعة منظمة من األفراد وشـ ـ ـ ـ ـ ــبكات االتصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت والبرام  ،وموارد
البيانات التي تقوم بتجميع وتش ـ ــغيل وتوزيع المعلومات لمس ـ ــاندة اتخاذ الق اررات والتعأون والرقابة داخل
الم سسة" (الكردي ،جالل العبد.)21 ،2003،

وفي تعريف آخر (للســالمي) ركز فيه على ضــرورة ارتباط تعريف نظم المعلومات بالبناء الهرمي
للم س ـســة إذ تعرف ،بأنها النظم التي تمد المســتويات االدارية المختلفة بالمعلومات الضــرورية لغرض
قيام االدارات في هذ المســ ـ ـ ـ ـ ــتويات بوظائفها بكفاءة وهذ النظم تعتمد أســ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًا على الحاســ ـ ـ ـ ـ ــوب
(السالمي.)39 ،2003،

وهنــاك تعريف قــدمــه (مطيع) ركز على البيئــة المحيطــة بحيــث تخزن هــذ المعلومــات إلى حين
الحاجة إليها وتحول مباش ـ ـ ـرة إلى صــ ــانع القرار الس ـ ــتغاللها لي

فقط على مســ ــتو الم سـ ـ ـس ـ ــة وانما

بالتركيز أيض ًا على البيئة الخارجية (مطيع ،آخرون.)12 ،2009،

ومن عرض التعريفات الس ــابقة نجد أن نظم المعلومات عبارة عن مجموعة من العناص ــر المادية
والبرمجية والبش ـ ـ ـرية والشـ ـ ــبكات واالتصـ ـ ــاالت والبيانات حيث تشـ ـ ــكل في مجملها توليفة واحدة تتداخل
وتتفاعل فيما بينها آليًا حيث تقوم بجمع وتنظيم البيانات وتخزينها ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات
وارس ـ ــالها لمس ـ ــتخدميها في مجاالت التخطيط والرقابة وتقييم األداء في الوقت والمكان المناس ـ ــبين عند
المستويات االدارية المالئمة داخل الم سسة.
مكونات نظام المعلومات
ومما سبق فأن نظام المعلومات يتألف من أربعة عناصر أساسية هي- :
أ -المدخالت :تتمثل المدخالت بالعناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التي تعتمد عليها نظم المعلومات ،وتمثل العناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
البشرية والمادية والبيانات.
ب-العمليات :تش ـ ـ ــكل العمليات الوظائف الرئيس ـ ـ ــية التي يعمل بها النظام (المعالجة)التي تعمل على
تحويل المدخالت إلى مخرجات.
ج -المخرجات :تعد المخرجات نتائ تم التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليها من خالل العمليات التي عالجت البيانات
وحولتها لمعلومات (مخرجات).
د -التغذية العكســـية :تعني التغذية العكسـ ــية تقييم النتائ التي تمثل المخرجات فبها يتم قيا

مد

تطابقها مع األهداف المحددة (صالح.)208 ،2004،

ومن خالل ما سبق قام الباحث باإلستعانة بالمراجع النظرية بإعداد الشكل رقم ( ،)4لتوضيح وجهة
نظر فيما يتعلق بطبيعة ووظائف نظم المعلومات ،ويوضح ذلك في اآلتي:
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الشكل رقم ( )4طبيعة ووظائف نظم المعلومات

البيئة الخارجية

المنظمة

مدخالت النظام

نظم المعلومات

مخرجات النظام

المعالجة:

التصنيف

الترتيب

التخزين
الحفظ

اإلسترجاع

التغذية المرتدة
المستخدمون النهائيون

المصـ ـ ـ ــدر(:من اعداد الباحث من خالل اسـ ـ ـ ــقاط الجانب النظري لعناصـ ـ ـ ــر نظم المعلومات باالسـ ـ ـ ــتعانة على بعض
المراجع).

موارد نظم المعلومات:

يقصـ ــد بالموارد مكونات نظم المعلومات ،وتكاد تنحصـ ــر موارد نظم المعلومات في الموارد
التالية:
 الموارد المادية :ويقصـ ـ ــد بها مجموعة الموارد ذات التقنية العالية والتي تسـ ـ ــاعد في اسـ ـ ــتقبال
ومعالجة وخزن واسترجاع المعلومات ،كما تشمل حوامل البيانات مثل األقراص المضغوطة والضوئية
والحواسـ ــيب وملحقاتها وأجهزة الفاك

والهواتف ،فض ـ ـالً عن األوراق والوثائق (قنديلجي ،وآخرون،2005،

.)37

كما أنها قد تشـمل الميزانيات الخاصـة بالموارد وبالتالي فإن الموارد المادية تعبر عن القيم النقدية
التي تتض ـ ـ ـ ــمن قوائم التكاليف التفص ـ ـ ـ ــيلية للتجهيزات والبرمجيات واالجور والتخطيط والمتابعة والبحث
والتطوير والصــيانة والتشــغيل( ،العمري ،وآخرون ،)68 ،2008 ،وتعد الشــبكات أيضــاً من ضــمن الموارد
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المادية حيث تربط الحاس ــبات مع بعض ــها البعض ومع األجهزة الطرفيه األخر المس ــتخدمة في إطار
نظم المعلوم ــات به ــدف تحقيق الموارد المت ــاح ــة والمعلوم ــات الن ــاتج ــة عن نظ ــام المعلوم ــات وتتنوع
الشــ ـ ـ ـ ـ ــبكــات(*) ،طبقـًا للربط الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي بين الحواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــب داخــل المنظمــة وارتبــاطهــا بخــارج المنظمــة
(الطائي.)229 ،2007،

(*) وتنقس ــم الش ــبكات إلى ش ــبكات محلية ،ش ــبكات اتص ــاالت ،ش ــبكات نمطية ،ش ــبكات نجمية،
شــبكات مختلطة ،شــبكات النظير ،شــبكات الخادم ،وتتعدد هذ الشــبكات حســب تقنية الربط الشــبكي،
للمزيد من التفاصيل انظر (الطائي.)237-232 ،2007 ،

 الموارد البشرية:
يقصد بالموارد البشرية مجموعة األشخاص الذين يقومون بالعمليات واإلجراءات اإلدارية ويعملون

على تنفيذ متطلبات األداء الوظيفي وتخطيط الموارد البش ـ ـ ـ ـرية وتصـ ـ ـ ــميم انظمة األجور والمزايا وتقييم

األداء والتدريب وتخطيط المسار الوظيفي (ماهر.)33 ،2014،

وقد حددها بو (قريص) بمدراء المشـ ــروع ومحللو النظم والمبرمجين وفنيي ومش ـ ـرفي االتصـ ــاالت

وكذا مشـ ـ ـ ـ ــرفي قواعد المعلومات وأمن البيانات ومشـ ـ ـ ـ ـرفي أنظمة التشـ ـ ـ ـ ــغيل ،منسـ ـ ـ ـ ــقي خدمات النظام
المتخصـ ـص ــون الفنيون ،المس ــتخدمون( ،بوقريص ،)24-21 ،2003،فضـ ـالً عن فنيي الص ــيانة واإلدامة
ومشغلي األجهزة (الهوش.)100 ،1996،



البيانات:

لقد مر بنا أن البيانات تعتبر المادة األس ــاس ــية لنظم المعلومات حيث تص ــبح بعد عملية اإلدخال

والمعالجة معلومات وتتضمن قاعدة البيانات المستودع الرقمي الذي تتداول فيه البيانات ،ويعتمد شكل
وسعة البيانات على مد الحاجة من إدخالها.



البرمجيات:

هي مجموعــة األوامر والتعليمــات التي يحتــاجهــا األفراد لمعــالجــة البيــانــات ،والتي يتم بموجبه ـا

العمل بالنماذج اإلحص ـ ــائية ،بحوث العمليات وبها تحل مش ـ ــاكل تس ـ ــيير المعلومة ،إلى جانب الخطط
وملفات األوامر ،واإلجراءات اإلدارية ،والنصـ ـ ـ ـ ـ ــوص والبرام المعلوماتية المدارة حسـ ـ ـ ـ ـ ــابياً ،وتنقسـ ـ ـ ـ ـ ــم

البرمجيات إلى برمجيات تطبيقية ،برام التشغيل والتي تحتاج إلى صيانة دائمة
(الطائي.)235-237 ،2007،

من العرض السـ ـ ـ ــابق تبين أن موارد نظم المعلومات تتكون من موارد مادية فضـ ـ ـ ـالً عن البيانات

والبرمجيات التي يتم تنفيذ العمل من خاللها من قبل الموارد البشـرية داخل الم سـســة حيث تشــكل هذ

الموارد نظم المعلومات التي تقوم بمعالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات وارســ ـ ـ ـ ـ ــالها لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدميها

حســ ــب المســ ــتويات اإلدارية لغرض التخطيط والرقابة وتقييم األداء لمختلف العمليات اإلدارية وتحقيق

اهداف الم سسة ،الشكل رقم ( )5يوضح من وجهة نظر الباحث لمكونات نظام المعلومات.
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الشكل رقم ( )5مكونات نظام المعلومات

البيانات:
 -المادة الخام لنظم

موارد مادية:

المعلومات

األجهزة.-المعدات.

-

الملحقات الفنية.الحاسوب.-األقراص الضوئية أو المنغناطيسية للخزن.

-نفقات النظم.

ن ا الم وما

البرمجيات:
 برمجيات التطبيق.– برمجيات التشغيل.

الشبكات (االتصاالت):

الموارد البشرية:

-الشبكات محلية.

مجموع األفراد:

 -الشبكات الواسعة.

-الموظفين.

 -شبكة الويب.

 -المدراء.

 -شبكة الالسلكية.

 -الفنيين (محللو النظم ،المبرمجون).

 -الخبراء.

 -التدريب والتأهيل.

 -خطة تقييم األداء.

المصدر :من إعداد الباحث اعتماداً على االطالع على الجانب النظري لنظم المعلومات.
خصائص نظم المعلومات:
يجب أن تتوافر مجموعة من المعايير في نظام المعلومات والتي يجب أن تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد على الكفاءة
والفاعلية يمكن إيجازها في اآلتي- :
ب -منفعة النظام:
تتمثل المنفعة في الهدف الذي أُنشال النظام من أجله حيث يتضمن نظام المعلومات كل البيانات
والمعلومات التي تعك

في تص ـ ــميمة والوجهة اإلدارية أو أس ـ ــلوب اإلدارة الذي يخدمه (الهادي،1993،

.)171

ج -ربط مكونات النظام وتكامل أجزائه.
د -المفهوم الموســع للبيانات حيث يشــمل كل البيانات التي تحتاجها الوحدة ســواء كانت وصــفيه أو
كمية (ابو بكر الهوش.)92 ،1996،
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ه -يعتبر العنص ـ ـ ـ ـ ــر الزمني من أهم خص ـ ـ ـ ـ ــائص نظم المعلومات بحيث تعال هذ النظم معلومات
خاصـ ـ ـ ـ ـة بالماض ـ ـ ـ ــي ومعلومات خاصـ ـ ـ ـ ـة بالحاضـ ـ ـ ـ ــر وايضـ ـ ـ ـ ـاً معلومات خاصـ ـ ـ ـ ـة بالمسـ ـ ـ ـ ــتقبل
(المغربي.)41 ،2002،

و -يشبه نظام المعلومات حالة شبكة االتصال إذ يزود الم سسة بمسارات معلوماتية إلى الكثير من
النقاط ويساعد على تدفق المعلومات داخل الم سسة وخارجها.
 لكل نظام معلومات مجموعة من األهداف تتمثل في: التزويد بالمعلومات المساندة لعملية اتخاذ القرار. التزويد بالمعلومات المساندة للعمل اليومي الروتيني. التزويد بالمعلومات الخاصة بنشاط وعمليات الم سسة.ز -مستخدمو المعلومات:
يش ــمل المس ــتخدم الداخلي المديرين والموظفين داخل الم سـ ـسـ ـة ،أما المس ــتخدم الخارجي فيش ــمل
الجهات كافة المهتمة خارج الم سسة مثل الموردين ،العمالء (القباني.)13 ،2003،

يفيد عرض الخص ـ ـ ـ ــائص معرفة الس ـ ـ ـ ــمات التي يجب توافرها في نظم المعلومات إذ ترتبط بمد
الحاجة لنظم المعلومات فضـ ـ ـ ـ ـالً عن ض ـ ـ ـ ــرورة الترابط بين المكونات خاصـ ـ ـ ـ ـةً البيانات التي يجب أن
تعطي م ش ـرات تفيد الم س ـســة عند تحويلها إلى معلومات تحدد على ضــوئها مســارات هذ المعلومات
ال عن تركيزها على
باس ـ ــتخدام الش ـ ــبكات داخل الم سـ ـ ـس ـ ــة بحيث تعبر عن فترات زمنية مختلفة فضـ ـ ـ ً
المســتخدم النهائي وذلك لغرض تحقيق األهداف المســاندة ليدارة العليا ومســاعدة العمليات واإلج ارءات
اإلدارية داخل الم سسة.
أنواع نظم المعلومات:
تتش ـ ــابه نظم المعلومات من حيث العناص ـ ــر والمكونات ،وتختلف من ناحية األنواع فكل نوع من
نظم المعلومات له خصـ ــائصـ ــه ومميزاته واسـ ــتخداماته ،ويمكن اجمال انواع نظم المعلومات في اآلتي
كما وضــحها كالً من ( ،1،2015، Kendhe،Mishraالبكري ،آخرون ،د.ت ،35 ،ياســين،86 -55 ،2000،
الص ــباغ ،32 -31 ،2000،الس ــديري ،18 ،2009،رفاعي ،د.ت ،14 ،الطواب ،48 ،2012،علي،8 ،2005 ،
العلي ،26 ،2013،السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي ،338 -75 ،2003،الكردي ،وآخرون ،33 ،2003،قنــدلجي ،وآخرون،2005،

 ،)49وتظهر تصنيفات نظم المعلومات في اآلتي:
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 نظم معالجة البيانات:
تعتبر نظم معالجة البيانات من أوائل نظم المعلومات التي استخدمت في الم سسات كونها ت دي
مهام ال غنى عنها ،فهي تتولى عمليات جمع البيانات الروتينية اليومية التي تصــ ـ ـ ـ ـ ــف المســ ـ ـ ـ ـ ــتويات
التشـ ـ ــغيلية المختلفة من تسـ ـ ــويق ،وانتاج ،وتمويل ،وأفراد ،ومعالجتها وتلخيصـ ـ ــها ،وتخزينها في ملفات
تس ـ ـ ـ ــمى بقاعدة البيانات ،ومن ثم عرض ـ ـ ـ ــها بش ـ ـ ـ ــكل تقارير تحتوي على بيانات تتعلق بمرحلة تاريخية
اء داخل المنظمة
معينة ،وتساهم في عملية صنع الق اررات من قبل أنواع أخر من نظم المعلومات سو ً

أو خارجها.

 نظم المعلوما ت اإلدارية:
ظهرت نظم المعلومات اإلدارية ،نتيجة نقص نظم معالجة البيانات في إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباع حاجات المدراء
من المعلومات ،وذلك بهدف مس ـ ــاعدة اإلدارة الوس ـ ــطى ،حيث تش ـ ــمل هذ النظم المعلومات التاريخية
الس ــابقة ،والحالية ،والمس ــتقبلية ،في حين أن نظم معالجة البيانات تقتص ــر على بيانات معينة ،أي أن
المخرجات تبقى بيانات تعتمد عليها نظم المعلومات إلنتاج المعلومات.

ونتيجة للتطور في تكنولوجيا الحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب تمكن المديرين من جمع المعلومات ودمجها وتخزينها
وادارتها بسهولة في الشكل الذي تحتاجه تبعاً الحتياجاتها وتوقيتها.

ويتكون هذا النظام من نظم عدة ،فرعية تتكامل مع بعض ـ ـ ـ ـ ــها البعض لت دي أدوا اًر وظيفيه مهمة
يأتي في مقدمتها دور اتخاذ الق اررات وستعرض الدراسة هذا النوع بالتفصيل في الجزء الالحق الخاص
بنظم المعلومات اإلدارية.
 نظم دعم الق اررات:
تقوم نظم دعم الق اررات بإســناد تفاعلي لعملية ص ــناعة الق اررات التي ينتجها المدراء كجزء رئيســي
من أعمالهم.

وتعتبر نظم دعم الق اررات امتــداد طبيعي لنظم التقــارير المعلومــاتيــة ونظم معــالجــة المعــامالت
ررات.
وتعرف أيضًا بأنها نظم معلوماتية على مستو اإلدارة العليا للمساعدة في صنع الق ا

 النظُم الخبيرة:
لقد أضــافة األبحاث في الذكاء االص ــطناعي أبعاداً جديدةً الســتخدام الحاســبات اآللية مثل القدرة

على التفســير وربط الموضــوعات والوصــول إلى اســتنتاجات تطبيقات الذكاء االصــطناعي بشــكل عام،
ومثل هذ النظم يطلق عليها اسم النظم الخبيرة.
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 نظم أتمتة المكاتب:
تعتمد نظم أتمتة المكاتب على الحاس ـ ـ ــب اآللي بهدف إتمام األعمال المكتبية داخل الم سـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
ال واضحًا على هذ النظم وهي ببساطة تساعد على إتمام األعمال
وتعتبر برام المعالجة للكلمات مثا ً
المكتبية وال تساعد في دعم اتخاذ القرار.

وبحكم تشـ ــابه مسـ ــميات بعض أنواع نظم المعلومات وفروعها يمكن اسـ ــتعراض تصـ ــنيفات أخر
ألنواع هذ النظم وهي:
 -1تصنيف نظم المعلومات حسب التخصص الوظيفي:
يكون لكل وظيفة داخل الم سسة نظام معلومات خاص بها ومن تطبيقات هذ النظم اآلتي:


نظام معلومات التسويق:

وجود نظام فعال للتس ــويق يقود بال ش ــك إلى نجاح إدارة التس ــويق بالمنظمة ،األمر الذي يمكنها من
نظام آلي يعمل بالتكامل مع األنظمة األخر
اتخاذ الق اررات التســويقية ونظام معلومات التســويق هو ُ
لدعم المنظمة في حل المشكالت المرتبطة بتسويق المنتجات.


نظام معلومات اإل نتاج والعمليات:

ُيقدم هذا النظام ليدارة معلومات منظمه حول حجم اإلنتاج ،ومستويات المخزن والجودة والصيانة.



نظام معلومات الموارد البشرية:

هو النظام الذي يسـ ـ ــعى إلى جمع وصـ ـ ــيانة البيانات التي تصـ ـ ــف العمالة فيها وتحويل البيانات إلى
معلومات واعطائها المس ــتفيدين على ش ــكل تقارير وقد تس ــتخدم في بعض األحيان تس ــمية نظم إدارة
الموارد البشرية.



نظم المعلومات المحاسبية والمالية:

هي النظم التي تش ـ ــترك داخل المنظمات لتطبيق ش ـ ــكل معين وتتكون هذ النظم من نظم محاس ـ ــبية
ومالية األولى تقوم بتســ ـ ـ ـ ـ ــجيل المعامالت المحاســ ـ ـ ـ ـ ــبية والثانية تقوم بإعداد القوائم المالية والميزانية
واالستثمارات.

 -2تصنيف نظم المعلومات حسب المستويات اإلدارية- :
تتضــمن الم س ـســة أو المنظمة مســتويات وتخص ـصــات مختلفة ،لذا فهي بحاجة إلى نظم متعددة
تتمثل بالنظم اآلتية:
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 نظام معلومات المستوى التشغيلي:
يساعد هذا النظام ،المديرين على المستو التشغيلي في متابعة وتقييم األداء لألنشطة ،والمعامالت
الخاصـ ـ ــة بالم س ـ ـ ـسـ ـ ــة مثل المبيعات ،وكذا العمالء ،التأمين ،تدفق الموارد الخاصـ ـ ــة ،ومسـ ـ ــتلزمات
اإلنتاج ،وهو نظام خاص بإدارة الحركة.

كما تقوم نظم المعلومات التشـ ـ ـ ــغيلية بمعالجة البيانات التي تنتجها وتســ ـ ــتخدمها المنظمة ،من خالل
بعض النظم الفرعية الخاصـ ـ ــة ،والتي من شــ ــأنها تقوم بمعالجة المعامالت والســ ــيطرة على العمليات
وأتمتة المكاتب وعمليات اإلنتاج والبيع.

 نظام معلومات مستوى المعرفة:
يدعم هذا النظام الموظفين العاملين في مجال المعرفة ،والبيانات في الم س ـســة ،وتتجســد في أشــكال
مختلفة من نظم التسجيل والحفظ والتوثيق.

 نظام معلومات مستوى اإلدارة:
يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم هذا النظام ليســ ـ ـ ـ ـ ــتخدم في العمليات اإلدارية مثل التوجيه ،الرقابة ،اتخاذ الق اررات ،ويوفر
التقارير الدورية التي تتعلق بالتشغيل.
 نظام معلومات المستوى االستراتيجي:
صمم هذا النظام لدعم احتياجات اإلدارة االستراتيجية من خالل صياغة وتطبيق استراتيجية المنظمة
بالنظر إلى متغيرات البيئة الداخلية والخارجية من أجل مقاربة النتائ الخاصـ ـ ـ ــة بالفرص والتهديدات

بالمعلومات التي تحصل عليها هذ النظم من البيئة.

-3

تصنيف نظم المعلومات حسب نوع العمل الذي يؤديه النظام- :

 نظم معالجة المعامالت:
يقوم هذا النظام بتقديم خدمة المستويات التشغيلية داخل الم سسة أو المنظمة ،ويعتمد على الحاسب
اآللي (البرمجة) لتسجيل البيانات الروتينية اليومية من دون االهتمام باتخاذ الق اررات.
 نظم المعلومات االدارية:
وقد س ــبقت االش ــارة إلى نظم المعلومات اإلدارية في أنواع نظم المعلومات من باب الحص ــر ،إال
أ ن إدراجها هنا ضـ ـ ـ ــمن النظم المصـ ـ ـ ــنفة حسـ ـ ـ ــب نوع العمل يحدد موقعها ضـ ـ ـ ــمن المسـ ـ ـ ــتو األعلى
للم س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ،فهي نظم معلومات مبرمجة ،ويعتبر نظام المعلومات اإلدارية قاد اًر على تكامل البيانات
ررات اإلدارية.
المتدفقة من مصادر مختلفة قصد توفير المعلومات الضرورية التخاذ الق ا

45

الفصل الثاني

اإلطــار النــظـري

 نظم أتمتة المكاتب:
وقد سـ ـ ــبقت االشـ ـ ــارة إلى نظم أتمتة المكاتب بأنها نظم تقع ضـ ـ ــمن تصـ ـ ــنيف المسـ ـ ــتو المعرفي
للم س ـ ـ ـسـ ـ ــة ،وتعد نوع خاص من نظم تشـ ـ ــغيل المعلومات ،والتي يمكن اسـ ـ ــتخدامها في نطاق أعمال
وأنشـ ـ ــطة المكاتب ،وتجهيزها آلياً لتشـ ـ ــمل كل أنواع نظم المعلومات الرسـ ـ ــمية وغير الرسـ ـ ــمية المتعلقة
بتوصيل المعلومات المكتوبة وغير المكتوبة من شخص آلخر داخل أو خارج الم سسة.

وير الباحث أن كل م س ـ ـسـ ــة تحتاج لواحد أو أكثر من هذ االنظمة التي تتسـ ــم بالتداخل حيث
تتطلب توفير الموارد الالزمة لنظم المعلومات فض ـ ـ ـالً عن وجود أنظمة مهيأة بكل مسـ ـ ــتوياتها اإلدارية
لتحديد أوجه االسـ ـ ـ ـ ــتفادة من تكامل هذ النظم لتحليل المعلومات الشـ ـ ـ ـ ــاملة التي تخدم جميع الوظائف
داخل الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة ،إذ أصـ ـ ــبح نظام المعلومات في جميع المنش ـ ـ ـ ت يعتمد على عدد من األجزاء وفي
مقدمتها الحاس ـ ـ ـ ــب اآللي ،لما له من مميزات تس ـ ـ ـ ــهم في زيادة فاعلية نظم المعلومات وعلى أر

هذ

النظم نظم المعلومات اإلدارية.

نظم المعلومات اإلدارية:
تطور نظم المعلومات االدارية:
ال من (عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفور،2012،31 ،
وقــد ظهر هــذا التطور خالل فترات متزامنــه كمــا اوضــ ـ ـ ـ ـ ــحهــا ك ً
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي ،36 ،2003،الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيـ ـ ــه ،53 ،2002،ملوخيـ ـ ــة ،69 ،2006،إدري  ،199 ،2005،قنـ ـ ــدلجي،
وآخرون ،)38 ،2005،وقد توضح هذا التطور في اآلتي:

لقد مر بنا أن نظم المعلومات اإلدارية نشـ ــأت في السـ ــتينيات من القرن الماضـ ــي وقد كان دورها
يقتصـ ــر على بعض التطبيقات وفي منتصـ ــف السـ ــبعينيات من القرن نفسـ ــه سـ ــاعد على تطورها التقدم
دور جديداً تمثل في إمداد المسـ ــتخدمين النهائيين ليدارات المختلفة بالتقارير
التقني حيث أضـ ــيف لها اً
ررات.
اإلدارية وبالمعلومات لقيامها بالتخطيط والرقابة واتخاذ الق ا

وقد ساعد على تطوير هذ النظم ظهور أجيال من الحواسيب الحديثة بحيث أ صبح لها إمكانات
تخزين هائلة فض ـالً عن ،ظهور البرمجيات المتقدمة ومنها نظم إدارة قواعد البيانات التي ســاعدت في
تقليل وقت اإلنجاز.

وانتقلت نظم المعلومات اإلدارية نقلة نوعية حيث توفر لد الم سـ ـ ـس ـ ــات كوادر من المختص ـ ــين
الملمين بالحاسوب واستخداماته الحديثة في تطبيق نظم المعلومات اإلدارية.
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وحققت هذ النظم تقدماً في التس ــعينيات من القرن الماض ــي ،حيث شـــكلت عنصـ ـ اًر أس ــاس ــيا في
صناعة القرار في الم سسات المختلفة بحيث أصبحت هذ الم سسات تعتمد عليها بشكل كبير.

وعلية فأن التقدم الهائل لتكنولوجيا المعلومات وتوسـ ـ ــع نشـ ـ ــاط الم س ـ ـ ـسـ ـ ــات في ظل وجود البيئة
التنــافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة أد إلى ظهور فروع لهــذ النظم وبــات دورهــا الرئي

م ث اًر في تكــامــل نظم المعلومــات

اإلدارية ،على الرغم من أن المس ـ ـ ــتويات اإلدارية داخل الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة هي التي تحدد أصـ ـ ـ ـالً فروع نظم
المعلومات اإلدارية لتوفير المعلومات كافة لهذ المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات إال أن هناك المتغيرات عدة طرأت على
العمل اإلداري حددها إدري

بثالثة متغيرات هي:

أ -أص ـ ــبحت اإلدارة موجهة بمفهوم النظم وبالتالي اتس ـ ــمت األس ـ ــاليب والوس ـ ــائل اإلدارية بالتش ـ ــابك
والتعقيد وضرورة التكامل.
ايد أهمية المعلومات وأصــبحت تخضــع للتنظيم والتخطيط ،وأســاليب التشــغيل العلمية المتقدمة
ب -تَز َ
لتكون متاحة للمديرين عندما يشعرون بالحاجة إليها.

ج -أصبح نظام المعلومات ضروريًا لي

فقط للتخطيط اإلداري بل لفاعلية نظم المتابعة والرقابة.

لذا شمل نظام المعلومات اإلدارية المستويات اإلدارية كافة واألنشطة داخل الم سسة ،وقد برزت
أهمية نظم المعلومات اإلدارية كون مهمتها األســاســية تتركز على إنتاج المعلومات الالزمة للمديرين
في جميع المسـ ــتويات الهرمية داخل الم س ـ ـسـ ــة ونتيجة لتك المتغيرات باتت نظم المعلومات اإلدارية
تساعد على:
 تأمين منتجات وخدمات جديدة داخل الم سسة. المساعدة في إعادة تشكيل الوظائف وانسيابية العمل داخل الم سسة. -المساهمة في عملية التغير الواسع في إدارة األعمال.

وبهذا فأن وظائف نظم المعلومات اإلدارية انتقلت عبر مراحل عدة وفي كل مرحلة كانت تضاف
إليها وظائف جديدة بدأت بمرحلة التشــغيل والمعالجة إلى أن أُضــيف إليها التخطيط والرقابة واس ـتقل
بها األمر بوظائف اتخاذ الق ار ارت.
مفهوم نظم المعلومات اإلدارية:
يسـ ــتخدم بعض الباحثين المصـ ــطلح ( ،)misليشـ ــمل جميع نظم المعلومات التي تدعم الوظائف
المختلفة في الم سـسـة ،وبالموازاة مع ذلك يفضـل آخرون اسـتخدام نظام المعلومات المحوسـب المعتمد
على الحاس ــب اآللي الذي يجمع أنواع من نظم المعلومات ،وتعتبر نظم المعلومات اإلدارية عبارة عن
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نظم مخص ـ ـ ـصـ ـ ــة عامة للوظائف التي تعتمد على الحاسـ ـ ــوب وفق المسـ ـ ــتو اإلداري في الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة
(إدري .)203 ،2005،

على الرغم من تعدد تعريفات نظم المعلومات اإلدارية إال أن نقطة االتفاق حول مفهومها يرتكز
على مس ـ ـ ــتويات االس ـ ـ ــتخدام ،إذ أن نظم المعلومات اإلدارية تس ـ ـ ــتخدم عند مس ـ ـ ــتو أعلى عك

نظم

معالجة البيانات التي تس ــتخدم عند المس ــتو التش ــغيلي في الم سـ ـس ــة وبالتالي تس ــاعد هذ النظم على
اتخاذ الق اررات.
الباحث بعض التعريفات التي خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نظم
وفي مطلع هذا الجزُء من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يســ ـ ـ ـ ـ ــتعرض
ُ

المعلومات اإلدارية في اآلتي:

 عرف (ملوخيــة) نظم المعلومــات اإلداريــة أنهــا "مجموع ـةُ من العمليــات المنتظمــة التي تمــدررات" (ملوخية.)70 ،2006،
المديرين بالمعلومات لمساعدتهم في تنفيذ األعمال واتخاذ الق ا

 بينمــا عرفهــا (إدري ) بــأنهــا "مجموعــة من النظم التي تتضــ ـ ـ ـ ـ ــمن خلق المعلومــات من خاللعمليات تحليلية ،كما أنها صـ ــممت لتقوم بتلخيص المشـ ــكالت وتقوم بإصـ ــدار التقارير (إدري ،2005،
.)28

في حين عرفهـا (يـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين) بـأنهـا النظم التي تتولى معـالجـة بيـانـات األعمـال وانتـاج المعلومـات
والتقارير التي تمثل خالصة لمعامالت المنظمة في معالجاتها الوظيفيه (سعيد.)27 ،2009،

وعرفت نظم المعلومات اإلدارية أنها مجموعة من البيانات المص ــنفة والمفسـ ـرة المس ــتخدمة في
ُ -

صــنع القرار ،كما تم تعريفها بأنها ":بعض الكيانات الملموســة أو غير الملموســة التي تعمل على الحد
من عدم اليقين بشأن الدولة أو األحداث المستقبلية" (.)1،2015، Kendhe،Mishra

 غير أن هناك تعريفًا آخر قد يكون أكثر ش ـ ــمولية حيث عرف نظم المعلومات اإلدارية بأنها "نظممتكاملة تعمل على خدمة جميع المجاالت االدارية بالم سسة من ناحية تقديم المعلومات التي تتعلق
بالماضي والحاضر والمستقبل" (المغربي.)76 ،2002،

كما ُعرفت نظم المعلومات اإلدارية بأنها مجموعة من األجزاء المترابطة التي تعمل مع بعضـ ـ ـ ــها

البعض بصـ ـ ــورة متفاعلة لتحويل البيانات إلى معلومات يمكن اسـ ـ ــتخدامها لمسـ ـ ــاندة الوظائف اإلدارية
كالتخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات والتنسيق لعمل األنشطة التشغيلية في المنش ت االقتصادية
(.) 43، 2003 ، A. Hickieys، D greasley، p. chatly،Boci
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ينبثق من التعريفات السابقة العناصر اآلتية:
إ ن نظم المعلومات اإلدارية هي مجموعة من النظم التي تعمل على معالجة البيانات وتحويلها
إلى معلومات ترتبط بالماضـ ــي والحاضـ ــر والمسـ ــتقبل وتقديمها على شـ ــكل تقارير للمسـ ــتويات اإلدارية
المختلفة لمساعدتها على دعم العمليات واتخاذ الق اررات.
أهمية نظم المعلومات اإلدارية:
تكمن أهمية نظم المعلومات في أنها تقوم بدعم الم سسة والعمل اإلداري من خالل الجوانب اآلتية
كما وض ــحها كالً من (الش ــري ،العابدي ،100 ،2006 ،عجالن ،75 ،2007،القيس ــي ،27 ،2005،علي،

 ،)1،2015، Kendhe،Mishra ،16،15 ،2005وتتوضح هذ األهمية في اآلتي:
أ -دعم المنظمة ككل:
 -1تساعد في سرعة التأقلم مع المتغيرات الجديدة في العمل.
 -2تساعد على تطوير وظائف اإلنتاج وتحديث أساليب التسويق.
 -3تســاعد في منح ثقة الموردين والعمالء تجا المنظمة باســتخدامها أســاليب حديثه تســاعدها على
رفع مستو األداء.
 -4تساعد في التخزين المركزي لجميع المعلومات التجارية.

ب -دعم العمل اإلداري:
 -1المساعدة على تركيز اإلدارة في المهام االستراتيجية والتخفيف من األعباء الروتينية.
 -2دعم المدراء في وظائفهم اإلدارية كالتخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه.

 -3تكمن أهمية نظم المعلومات اإلدارية بأنها نظم موجهة لخدمة صانع القرار في الم سسة.
 -4تحتوي على برام وتتطل ــب ق ــدرة تحليلي ــة مح ــدودة عك
تحليلية

النظم األخر المعتم ــدة على ق ــدرة

كبيرة.

 -5ترتبط أهمية اســتخدام هذ النظم بكبر حجم الم سـســة وتعقد اعمالها وزيادة درجة التعقيد البيئية
والتكنولوجية.

 -6أس ــهم التقدم التكنولوجي بص ــورة مباشـ ـرة في تزايد االهتمام بنظم المعلومات اإلدارية الس ــيما مع
التغير في النواحي التنظيمية والظروف االجتماعية واالقتصـ ـ ـ ــادية التي أتاحت للمدير حرية االعتماد
عليها إذا اراد لق ارراته النجاح.
 -7ازداد االهتمام بنظم المعلومات اإلدارية مع تزايد نشاط الم سسات وتعقد أساليبها.
 -8أصبحت تشكل ضرورة حيوية لبقاء المنظمة.
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 -9خلق الميزة التنافسية في بيئة األعمال التي تتصف بالمنافسة.

وبالتالي فإن الدعم الذي تقدمة نظم المعلومات اإلدارية يشــمل الدعم الكلي للم سـســة فيما يخص
رسم استراتيجية المنافسة الموجهة للبيئة الخارجية ،كما أنها تساعد في دعم العمليات اإلدارية وتطوير
األداء اإلداري والوظيفي في المستويات اإلدارية المختلفة في إطار البيئة الداخلية للم سسة.
وفقاً للتعريفات والخصائص والمعلومات التي تم مناقشتها لنظم المعلومات بشكل عام وعلى وجه
الخص ـ ـ ـ ــوص نظم المعلومات اإلدارية ،فإنه يمكن تقديم أنموذج عام يص ـ ـ ـ ــف العناص ـ ـ ـ ــر المكونه لهذا
النظام ويوضــح مســارات تدفق البيانات والمعلومات بين عناصــر  ،وبالنظر إلى العناصــر المكونه لهذا
النظام فإنها توضح في ثالثة عناصر رئيسية كل عنصر يحتوي على فروعة الخاصه به ،وقد وضح
(ملوخية) تلك العناصر في اآلتي:
 -1لمدخالت- :
وتتكون مدخالت نظام المعلومات اإلدارية من ثالثة نظم فرعية هي:
 النظام الفرعي لمعالجة البيانات :يوفر بيانات تصـ ـ ـ ـ ــف مجاالت النشـ ـ ـ ـ ــاط والعمليات الداخلية فيالمجال الوظيفي أو المنظمة ككل.
 النظام الفرعي للبحوث والد ارســات المتخصـصــة :يتجه بصــفة أســاســية لد ارســة أثر البيئة الخارجيةعلى العمليات الداخلية ،ويعتمد في ذلك على تجميع بيانات من مصـ ـ ـ ـ ــادر داخلية وخارجية لتحليلها
واالستفادة منها.
 النظام الفرعي للمخابرات الخارجية :يهتم بد ارســـة البيئة الخارجية ،ويركز خص ــيصـ ـاً على د ارس ــةأح د العناصر وهم (المنافسون) ،لذلك أطلق علية نظام المخابرات ،إذ يهتم بجمع وتحليل المعلومات
التي تصف عمليات وتحركات واستراتيجيات الشركات المنافسة.
 -2المخرجات- :
وتتكون مخرجات نظام المعلومات اإلدارية من ثالثة أنواع من التقارير هي:
 التقارير الدورية. التقارير الخاصة. مخرجات النماذج الرياضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية التي تحاكي الواقع الفعلي .ويجب اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أن محتو هذالتقارير يختلف من مجال وظيفي آلخر ،ولكن السـ ـ ـ ـ ــمة العامة لها أنها تصـ ـ ـ ـ ــف محتو العناصـ ـ ـ ـ ــر
الفرعية المكونه للمجال الوظيفي .فمثالً في مجال التس ـ ــويق تركز هذ التقارير على خدمة عناص ـ ــر
50

الفصل الثاني

اإلطــار النــظـري

المزي التس ـ ـ ـ ـ ـ ــويقي (المنت  ،والتروي  ،والتس ـ ـ ـ ـ ـ ــعير ،والتوزيع المادي) ،وفي مجال اإلنتاج تخدم هذ
التقارير مجاالت التصنيع ،والمخزون ،والجودة ،والتكاليف.
 -3المعالجات الداخلية:
ويقصد بها معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من مصادرها الداخلية والخارجية ،والتي تتمثل
في تجميع واعداد ومراجعة ومعالجة وتخزين البيانات واعداد التقارير .أنظر الشـكل رقم ( )6أنموذج
عام لنظم المعلومات اإلدارية.
شكل رقم ( )6أنموذج عام لنظم المعلومات اإلدارية

مدخالت النظام
مخرجات نظام
معالجة البيانات

معلومات

معالجة داخلية
تقارير دورية
قواعد
بيانا
أخرى

مصادر داخ ية

دراسا
متخصصة

قواعد بيانا
المجال الو يفي

تقارير خاصة

إدارة المجال
الو يفي

بيانات معلومات

مصادر
خارجية

مخرجات نظام

المخابرات المرتبط
بالمنافسين في

قاعدة
بيانا
المن مة

مخرجات نماذج
رياضية

البيئة

المصدر (:ملوخية.)86-84 ،2006،

أنواع وتصنيفات نظم المعلومات اإلدارية:
وير الباحث بأن هناك تنوع لنظم المعلومات اإلدارية داخل الم سسة تبعاً الرتباطها بالمستويات
التنظيمية اإلدارية الهرمية بحيث يختص كل مستو بمهام معينة.
وبحسب األبحاث التي صنفت نظم المعلومات اإلدارية سيقدم هذا الجزء التصنيفات المتعددة لنظم
المعلومات اإلدارية مع التأكيد أن بعض من هذ التصــنيفات ســتدرج من باب الحصــر للتحليل كما
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ذكرت في د ارســات عدة وذلك اعتبا ار للتداخل الكبير بين تصــنيفات وأنواع نظم المعلومات اإلدارية
من جهــة ،ومن جهــة إعطــاء تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور عــام عن التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفــات النظريــة التي قــدمتهــا بحوث نظم
المعلومات اإلدارية في العرض اآلتي والتي وضـــــحها كالً من (مكليود ،847 ،1998،المغربي،2002،

 ،327-326علي ،29-7 ،2005 ،الكردي ،آخرون ،32 ،2003،قنـ ــديلحي ،الجنـ ــابي،63-35 ،2005،
ياسين ،81 ،2000،السديري ،2009،ص ،75السالمي)77 ،2003،

ويمكن تفصيل هذ النظم في اآلتي:
أوالً :النظم وفق وظائف المنظمة:
 -1نظام معلومات منفذي اإلدارة العليا:
هو نظام جزئي من نظام المعلومات اإلدارية ص ـ ـ ـ ـ ــمم لدعم منفذي اإلدارة العليا في الم سـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة،
واالهتمام هنا ينص ـ ـ ــب على الجزء الرس ـ ـ ــمي العام الذي يس ـ ـ ــتخدم الحاس ـ ـ ــوب وتقارير  ،االتص ـ ـ ــاالت
والمقابالت.

 -2نظم معلومات الموارد البشرية:
تمثل نظم معلومات الموارد البشـرية نظامًا فرعيًا في نظم المعلومات االدارية حيث يعمل على توفير
المعلومات التي يحتاجها المديرون التخاذ الق اررات الخاص ــة باس ــتخدام الموارد البشـ ـرية بفعالية ،فهي
اء منظم لجمع وتخزين واســتخراج واســترجاع البيانات عن الموارد البش ـرية في الم س ـســة وش ـ ون
إجر ُ
األفراد ،وسمات الوحدات التنفيذية التي تتعامل معها.

ويتكون نظام معلومات الموارد البشرية من:
أ -نظام معلومات تخطيط الموارد.
ب -نظام معلومات االختيار والتعيين.
ج -نظام معلومات التدريب والتأهيل.
د -نظام معلومات تخطيط المسار الوظيفي.
ه -نظام معلومات تقييم وتحليل الوظائف.
و -نظام معلومات مخزون المهارات.
ز -نظام معلومات المعلومات األساسية للموظف.
ح -نظام معلومات األجور والحوافز والمكاف ت.
ط -نظام معلومات تخطيط األمن والسالمة.
ي -نظام معلومات المزايا والفوائد.
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 -3نظام معلومات التسويق:
لقد سبقت اإلشارة لنظام معلومات التسويق.

ويتكون هذا النظام من النظم اآلتية:

أ -نظام معلومات التوزيع.
ب -نظام معلومات المنتجات.
ج -نظام معلومات التسعير.

د -نظم معالجة البيانات التسويقية.
ه -نظم التنب بالمبيعات.
و -نظم بحث السوق.

ز -نظم بحث المستهلك.

ح -نظم معلومات التروي .

 -4نظام معلومات العمليات واإل نتاج:
وهو النظام الخاص بإدارة عمليات اإلنتاج من خالل د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتحليل إدارة االنتاج واتخاذ القرارات

بشأنها.

وأهم النظم الفرعية:

أ -النظام الجزئي للهندسة الصناعية.
ب -النظام الجزئي لمعالجة البيانات.

ج -النظام الجزئي للعمليات والتصنيع.
د -النظام الجزئي للمخزون.

ه -النظام الجزئي للجودة.

و -النظام الجزئي للتكاليف.

ز -النظام الجزئي لينتاج.

 -5نظام معلومات التمويل:
تهتم عملية التمويل بصورة رئيسية بعمليات التدفق المالي للمنظمة ومن خالل نظام معلومات تمويل

جيد تتم المراقبة للتأكد من االســتخدام األمثل لها لتقدير أنشــطة المنظمة ،ويتفرع عن نظام معلومات

التمويل النظم الفرعية اآلتية:

 النظم الفرعية للمدخالت:
 -1نظام المعلومات المحاسبية.
 -2نظام المراجعة الداخلية.

 -3نظام استخبارات التمويل.
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 النظم الفرعية للمخرجات:
أ -النظام الفرعي للتنب .

ب -النظام الفرعي إلدارة التغذية.

ج -النظام الفرعي للرقابة.

 -6نظام معلومات عمليات الشراء والمخزون:
هو نظام يهدف إلى إدارة عمليتي الشراء والمخزون والرقابة عليها.

ثانياً :النظم اإلدارية وفق األنشطة اإلدارية- :
 -1نظام العمليات:

وهي تقدم المعلومات التي تسيطر على عمليات المنظمة والسيطرة على اإلنتاج والسلع.

 -2نظام المعلومات اإلداري للرقابة على العمليات:

ويشمل جدأول أنشطة المشروع واعداد التقارير الخاصة باألداء وتحليلها وعملية التقويم.
 -3نظام المعلومات اإلداري للرقابة اإلدارية:

ويش ـ ــمل إعداد الموازنات التخطيطية ،وتخص ـ ــيص الموارد المختلفة وفق خطة الم سـ ـ ـس ـ ــة الخاص ـ ــة

بالمشروع.

 -4نظام المعلومات اإلداري للتخطيط االستراتيجي:
لقد سـ ـ ـ ـ ــبقت اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلى نظم المعلومات للتخطيط االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي حيث وأنها تسـ ـ ـ ـ ــعى إلى دعم

األهداف الرئيسة للمنظمة من خالل تقديم منتجات وخدمات تنافسية مما يعطيها تقدماً استراتيجياً على
منافسـ ــاتها في السـ ــوق ،إذ أن هذ النظم تسـ ــاعد الم س ـ ـسـ ــة على تطوير أهدافها ووضـ ــع خطط طويلة

األمد.

وتتفرع هذ النظم إلى نظم فرعية ال تخرج في مجملها عن التصنيف السابق.

ولعل اختالف الكتاب والباحثين حول عالقة تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفات النظم بنظم المعلومات اإلدارية هو انعكا

للتصـ ــنيفات المتعددة التي شـ ــملتها نظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها داخل الم س ـ ـسـ ــات والمنظمات.
وقد أمكن للباجث بعد اإلطالع على المراجع النظرية لتصـ ـ ـ ـ ــنيفات نظم المعلومات اإلدارية ،من إعداد

شكل رقم ( )7يوضح التصنيفات المختلفة لنظم المعلومات اإلدارية والموضح في اآلتي:
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الشكل رقم ( )7انواع نظم المعلومات اإلدارية:

النظم وفق وظائف المنظمة

النظم اإلدارية وفق األنشطة اإلدارية

نظم معلومات منفذي اإلدارة

نظام معلومات الرقابة إلعداد العمليات

العلياء

نظم معلومات الموارد البشرية

العادية

نظام معلومات الرقابة على العمليات

نظام المعلومات اإلداري للتخطيط االستراتيجي
نظم معلومات التخطيط المتكامل
نظم معلومات تدعيم اإلدارة العليا
نظام معلومات تدعيم الق اررات

نظم معلومات التسويق

نظام معلومات الرقابة اإلدارية

نظم معلومات التمويل
نظم معلومات العمليات واإلنتاج

المصــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر من إعــداد :البــاحــث بعــد االطالع على
المراجع النظرية لتصنيفات نظم المعلومات اإلدارية.

نظم معلومات الشراء والمخزون

الدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية:
من العرض السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق لتكامل نظم المعلومات اإلدارية يتضــ ـ ـ ـ ـ ــح أن الدور االســ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي لنظم
المعلومات اإلدارية في الم سسة يتمثل في العناصر اآلتية:
 المشاركة في صياغة الر ية االستراتيجية للم سسة. دعم عملية صـ ـ ــياغة دور الم سـ ـ ـسـ ـ ــة لتحديد أنشـ ـ ــطتها الخاصــ ــة وتقديم معلومات عن األس ـ ـ ـواقالمستهدفة.
 تقديم المعلومات الموثوق بها للمفاضلة بين البدائل االستراتيجية المالئمة للم سسة. تحقيق الميزة التنافس ــية االس ــتراتيجية الم كدة من خالل ما توفر من معلومات عن قو المنافس ــةالرئيسية في البيئة الخارجية للم سسة (الصيرفي ،وآخرون.)146 ،2006،
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المبحث الثاني :االداء الوظيفي

تمهيد:
ير الباحث أن مفهوم األداء الوظيفي ارتبط بدورة حياة الم سـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات إذ أن مراحل تطور هذ
الم سسات مرهون بمستويات األداء الوظيفي.
ويعتبر تقييم األداء أو قيــا

األداء الوظيفي واحــداً من الوظــائف المهمــة والمتعــارف عليهــا من

الم سسات الحديثة وذلك ألهميته في تحديد الكفاءة والتقدير األمثل خدمة ألهداف الم سسة ونجاحها.
حظي موض ــوع األداء الوظيفي باهتمام الباحثين في حقل اإلدارة واالقتص ــاد وهناك د ارس ــات عدة
بحثت عن حلول للمشكالت المتعلقة باألداء الوظيفي ،وقدمت توصيفات ألنواع وطرائق تقييم األداء.
سيستعرض هذا الجزء من الدراسة األداء الوظيفي من خالل التقسيم اآلتي- :

مدخل لمفهوم االداء الوظيفي:
تعددت تعريفات األداء الوظيفي وركزت بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها على الجوانب الفنية ،في حين ذهبت بعض
التعريفات وعرفت األداء باعتبار مص ـ ــطلح يتض ـ ــمن بعدين هما :بعد تنظيمي ،وبعد اجتماعي فضـ ـ ـالً
عن البعد االقتصادي ،وهنا سنحأول استعراض تعريفات األداء المختلفة.

 -1مفهوم األداء:
يش ــير مفهوم األداء إلى أنه د ارس ــة وتحليل أداء العاملين لعملهم ومالحظة س ــلوكهم ،وتصـ ـرفاتهم

اثناء العمل وذلك للحكم على مد نجاحهم ومستو كفائتهم بأعمالهم الحالية وكذا على امكانية التقدم
والنمو للفرد في المستقبل ،وتحمله لمس وليات أكبر أو ترقيته لوظيفة أخر (عبد الباقي.)75 ،2001،

ويعرف األداء بأنه :تأدية عمل أو إنجاز نشـــاط ،أو تنفيذ مهمة ،بمعنى القيام بفعل يسـ ــاعد على
ُ
الوصـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى األهداف المرسـ ـ ـ ـ ـ ــومة ،وينظر البعض إلى كلمة االداء باعتبار انها تطلق عدة معاني

وعبــارات فهي تعبر عن التزام الموظف بمتطلبــات وظيفتــه المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــدة إليــة مهــامهــا ،وااللتزام بــاآلداب

واألخالق داخل الم سسة ،وتحمل األعباء والمس وليات.

وتشـ ـ ـ ــير (سـ ـ ـ ــهيلة عبا ) إلى بعض المفاهيم المرتبطة باألداء وهي :الكفاءة ،والفاعلية ،فالكفاءة

تشــ ـ ـ ـ ـ ــير إلى النســ ـ ـ ـ ـ ــبة بين المدخالت والمخرجات ،فكلما كانت المخرجات أعلى من المدخالت كانت

الكفاءة أعلى.

فهو مفهوم يرتبط بالقدرة على أداء األعمال بمهارة ،أما الفاعلية فتشــ ـ ـ ـ ـ ــير إلى األهداف المحققة

من قبل الم سسة (عبا .)138 ،2002،
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ومن عرض التعريفات السابقة نلحظُ أنها ركزت على:
الموظف :محور ارتكاز عملية األداء حس ـ ـ ــب التص ـ ـ ــنيف الوظيفي ،ويرتبط األداء هنا بالس ـ ـ ــمات
الشخصية ،والمواهب ،واإلمكانيات ،والمهارات ،والمعارف ،والم هالت.
المهام :وفي حين ركزت على المهام التي يقوم بها الموظف ،إذ تشــ ـ ـ ـ ـ ــكل جزءاً من التزاماته في
الوظيفة ،وعالجت هذ التعريفات الجانب الســلوكي الذي هو نات عن تفاعل جميع العناصــر المحيطة
بالوظيفة ،في الوقت الذي ركزت فيه على محددات األداء والمتمثلة بالبنية الهيكلية للم سـ ـ ـس ـ ــة والنظم
واللوائح اإلدارية داخلها وطبيعة النشاط القائم.
 -2عناصر االداء الوظيفي:
ال من (سـ ـ ــالمة،
يوفر األداء الوظيفي مجموعة من العناصـ ـ ــر المتمثلة في اآلتي ،كما وضـ ـ ــحها ك ً

آخرون ،7 ،2001،قرموط ،54 ،2014،الحسنية ،)74 ،2002،وتعرض تلك العناصر في اآلتي:
 -1العناصـ ـ ـ ــر التنفيذية ويقصـ ـ ـ ــد بها القدرة على تحديد متطلبات العمل من خالل تحديد الموارد
الفنية ،تحديد الموارد البشرية ،وكذا تحديد الموارد المادية.

 -2العناصــر المرتبطة بمتطلبات الوظيفيه وتتمثل في المعارف العامة ،المهارات الفنية والخلفيه
عن الوظيفة ومجاالتها.
 -3نوعيـة العمـل وتتمثـل في مـد أدارك الموظف لنوعيـة عملـة ،وايض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً للمهـام الملقـاة على
عاتقة.
 -4كمية العمل المتمثلة بمقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجاز  ،ومد

سرعة اإلنجاز.

 -5العناصــر األخالقية التي تركز على المحافظة على أوقات الدوام ،وتقدير المسـ ولية ،القدرة
على الحوار وعرض الرأي ،االهتمام بالمظهر ،حسن التصرف.
 -6العناص ـ ـ ـ ــر االجتماعية التي تنحص ـ ـ ـ ــر حول العالقة مع الزمالء ،العالقة مع المر وس ـ ـ ـ ــين،
العالقة مع المراجعين من خارج الم سسة.
 -7العناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التطويرية التي تعمل على تحفيز الموظف لمتابعة كل جديد في مجال العمل،
وتقديم األفكار واالقتراحات ،وتحدد إمكانية تحمل أنواع متعددة من المس وليات.

وبعد اإلطالع على بعض المراجع النظرية قام الباحث بإعداد الشكل رقم ( )8يوضح فية وجة نظر
الباحث للعناصر الخاصة باألداء الوظيفي ،وذلك في العرض اآلتي:
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الشكل رقم ( )8يوضح عناصر األداء الوظيفي

عناصر األداء الو يفي
العناصر التنفيذية:
-1تحديد متطلبات العمل:
-تحديد الموارد الفنية.

-تحديد الموارد البشرية.

 -تحديد الموارد المادية.

-2تحديد متطلبات الوظيفة:
 -المعارف العامة.

-المهارات (الفنية والمهنية).

العناصر األخالقية:

العناصر االجتماعية:
 -1العالقة مع الزمالء.

 -1االلتزام بالدوام.
-2القدرة على الحوار.
 -3عرض الرأي.

 -2العالقة مع
المرؤوسين.

 -3العالقة مع

-4االهتمام بالمظهر.
 -5تقدير المسؤولية.
 -6حسن التصرف.

المراجعين من خارج

المنظمة.

العناصر التطويرية:

 -1متابعة كل جديد
في مجال العمل.

 -2تقديم االفكار

واالقتراحات.

 -3تحمل انواع
متعددة من

المسؤوليات.

 -خلفية الوظيفة.

 -مجاالت الوظيفية.

-3عناصر مرتبطة بنوعية
العمل:
 إدراك نوعية العمل. -إدراك المهام.

 -4عناصر مرتبطة بكمية
العمل:
 فهم مقدار العمل. -فهم وقت اإلنجاز.

المص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر :تم اعداد هذا الجدول بوس ـ ـ ـ ـ ـ ــاطة الباحـث
مستعيناً ب ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ (سالمة ،7 ،2001،الحسنية،2002،
.)72

58

الفصل الثاني

اإلطــار النــظـري

تقييم األداء الوظيفي- :
تعتبر عملية تقييم األداء عملية منتظمة تتبع في اإلدارة الحديثة إذ تعتبر أهم وسـ ـ ـ ــيلة لتصـ ـ ـ ــحيح
مس ـ ــارات الس ـ ــلوك الوظيفي لغرض تحس ـ ــين األداء ،وهناك نوعان من تقييم األداء هما األداء اإلداري،
واألداء الوظيفي واتس ــاقاً مع موض ــوع الد ارس ــة س ــيركز هذا الجزء على األداء الوظيفي لألفراد العاملين
داخل الم سسة.
تعريف تقييم االداء:
تختلف عملية تقييم أداء الموظفين من حيث المسـ ـ ـ ـ ــميات ،إال أنها تعتبر وسـ ـ ـ ـ ــيلة تسـ ـ ـ ـ ــاعد على
إص ـ ــدار األحكام الموض ـ ــوعية على قدرة الموظف في أداء واجباته ومســ ـ ولياته الوظيفيه ،والتحقق من
سـ ـ ـ ــلوكه وتص ـ ـ ـ ـرفاته في أدائه للعمل ،وأُسـ ـ ـ ــلوب هذا األداء ،وكذا القدرة على تحمل هذ الواجبات (ابو
شيخة.)217 ،2000،

ويعرف تقييم أو قيا

األداء كما يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميه البعض بالعملية اإلدارية والفنية التي يتم من خاللها

جمع واسـ ـ ـ ـ ــتنباط البيانات والمعلومات الوصـ ـ ـ ـ ــفيه والكمية الدالة على مس ـ ـ ـ ـ ــتويات األداء المتحقق فعالً
للعاملين ،ومقارنته بأدائهم السابق أو بأداء زمالئهم ،أو بالمعدالت والمعايير التي توضح ما ينبغي أن
يحقق (الكبيسي.)189 ،2005،

كما يعرف تقييم األداء بأنه "تحديد مسـ ــتو الكفاءة للوصـ ــول إلى معرفة المسـ ــاهمة في اإلنجاز،
امكانياته وقدراته خالل مدة زمنية (رش ــيد،2001،

واحتمال اس ــنادها للموظف في المس ــتقبل ،وكذا قيا
.)74

الباحث أن
وس ـ ـ ــعياً ليلمام بجميع أبعاد عملية تقييم األداء ومن خالل التعريفين الس ـ ـ ــابقين يلحظ
ُ
تقييم األداء عملية إدارية تتبع قواعد وأس ـ ـ ـ

لغرض جمع المعلومات عن مســ ــتو األداء الوظيفي في

الحاضـ ـ ــر ومقارنته باألداء في الماضـ ـ ــي وفق محددات مصـ ـ ــاغه مسـ ـ ــبقًا ،كما يعد تقييم األداء عملية
قيا

عن مستو الكفاءة يحدد على ضوئها المهام االفتراضية للموظف.
أهمية تقييم األداء الوظيفي:
تعد عملية تقييم األداء عملية جوهرية بالنس ــبة للمس ــتويات اإلدارية داخل الم سـ ـس ــة حيث تتجلى

هذ العملية من خالل أهميتها على عدد من المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات ،التي وض ـ ـ ـ ـ ـ ــحها كالً من (خليفة ،د.ت،3 ،

خميلي ،وآخرون ،د .ت ،6 ،رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ،74 ،2001،ثابت ،87 ،2001،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،وآخرون ،102 ،2002،حمود،

آخرون ،)153 ،2007،وتوضح تلك األهمية لتقييم األداء الوظيفي من خالل الجوانب اآلتية:
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أهميته على مستوى المؤسسة:
 -يكمن في التعرف على مســتويات األداء ومد إســهامه في تحقيق أهداف الم سـســة ،كما يخلق

المناخ المالئم من الثقة والروح المعنوية ،وتعزيز العالقات بين الموظفين.

 -لذا فأن تقييم األداء مقيا

كلي يعطي م شرات عن مد تحقيق أهداف الم سسة االستراتيجية

في تحسين األداء الوظيفي.

أهميته على مستوى العاملين:
 -يجعل العامل أكثر شـ ـ ـ ـ ــعو اًر بالمســ ـ ـ ـ ـ ولية من خالل ادراكة لعدالة التقييم ،ودفع الموظف للعمل

بإخالص.

أهميته على مستوى المديرين:
 -يدفع المديرين والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفين على التقييم إلى تنمية مهاراتهم وامكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم

اإلبـداعيـة .وكـذا دفعهم إلى تطوير العالقـات الجيـدة مع المر وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين والتقرب منهم للتعرف على
المشاكل والصعوبات الخاصة باألداء.

 -تنمية وتطوير أداء الموظفين:

تســمى هذ األداة بالتغذية العكســية ،حيث تمكن الموظفين من معرفة مد تحســن أدائهم ،واإللمام

بجوانب الجودة ،وتطوير األداء.
 -زيادة الشعور بالمس ولية:

مباشر علية ،يدفعه
أثر
اً
عندما يدرك الموظف بأن أدائه سيخضع للتقييم وأن نتائجه سيكون لها اً

إلى بذل الجهد الالزم ألداء العمل على الوجه الصـحيح ،والى تحسـين مسـتوا  ،كما يعزز من شـعور

الر سـ ــاء بالمس ـ ـ ولية لمتابعة أداء موظفيهم واإلحاطة بانتظام بسـ ــير العمل بوجه عام ،والعمل الجاد
على معالجة مشكالت األداء.

 -يخدم تقييم األداء أغراض مهمة للر سـ ـ ـ ــاء والمر وسـ ـ ـ ــين على ح ٍد س ـ ـ ـ ـواء ،أي األداء الكلي

للمنظمة ويكشف عدة نقاط مهمة هي :التخطيط ،والتنظيم ،والرقابة ،واإلشراف ،ومن خالله تستطيع
الم سسة أن تعيد النظر في رسم سياساتها وبرامجها واجراءاتها في مجال استخدام الموارد البشرية.

يمكن القول إن :كل الم سسات الحكومية ومنظمات األعمال الحديثة تعطي أهمية كبيرة

لعملية تقييم األداء ،حيث تمكنها من:

أ -التأكد من مد تعامل الم سسة مع الموظفين فيما يخص الترقيات والتعويض وانهاء الخدمة.
بناء على تقييم األداء.
ب -تحديد المتميزين من الموظفين ً
ج -إظهار جوانب النقص في سياسة الم سسة أو المنظمة حول االهتمام بالكادر الوظيفي.
د -إظهار جوانب النقص لد الموظف ،وكذا جوانب األداء المتميز على ٍ
حد سواء.

ه -تحديد االحتياجات التدريبة بحيث يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم تقييم األداء في تحديد برام التدريب التي يتطلبها

تحسين وتطوير أداء الموظفين في الم سسة أو المنظمة.
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تعتبر عملية تقييم األداء كما ير الباحث عملية منظمة تسـعى إلى تحقيق هدف رئيسـي للكشـف

عن مســ ـ ـ ـ ـ ــتو أداء الموظفين وامكانية تطوير هذا األداء وذلك بالنظر إلى العوامل التي يرتكز عليها

أداء الجودة بما يخدم أهداف الم سـ ـ ـسـ ـ ــة أو المنظمة .وعلية قام الباحث باإلســ ــتعانة بالمراجع النظرية
بإعداد الشكل رقم ( )9يوضح فية وجهة نظر الباحث حول اهمية تقييم األداء ،وذلك في اآلتي:
شكل رقم ( )9يوضح اهمية تقييم األداء

اهمية تقيي األداء

تنمية

زيادة

كشف األداء

وتطوير

اإلحساس

الكلي

معرفة مدى تحسين

التخطيط

تنمية مهارات

األداء

المديرين

اإللمام بجوانب الجودة

تعزيز شعور

التنظيم
الرقابة

الموظفين
بالموضوعية

اإلشراف

التطوير

تحديد

حاجيات
التدريب

اكتشاف

المميزين

المكافآت

والترقيات

تحديد

الحوافز

األداء
الضعيف

إعادة رس سياسا وتخطيط
الموارد البشرية

زيادة
االنضباط

المصــدر :تم إعداد هذا الشــكل من قبل الباحث مســتعيناً بالمراجع التالية( :ســالم ،2000،ص ،102عبا ،2008،
ص ،140ثابت ،87 ،2001،ابو بكر ،20 ،2003،عبد اهلل وآخرون.)188 ،2003،

ق اررات ما بعد تقييم األداء:
تتخذ الم سسة أو القائمين على األداء على ضوء عملية التقييم اإلجراءات اآلتية:

أ -يتم ترقية الموظف على ض ـ ـ ــوء نتيجة التقييم حيث وأنها تعتبر مقيا
قدراته وامكانياته.

موض ـ ـ ــوعي للكش ـ ـ ــف عن

ب -على ضوء نتائ التقييم يتم تحديد المكاف ت والحوافز بين الموظفين.
ج -تقوم الم س ـ ـسـ ــة أو المنظمة ما بين الحين واآلخر بعملية التدوير الوظيفي وهي العملية المحددة
بناء على نتائ التقييم.
بالتعيين والنقل داخل االدارة ً
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د -ت حدد عملية التقييم مكامن القوة والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف في األداء ،وبالتالي فأن نتائ التقييم تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في
مساعدة اإلدارة على اعتماد معايير سليمة في إعداد البرام التطويرية لتأهيل الموظفين.

ه -يس ــهم التقييم في عملية انض ــباط الموظفين خاصـ ـةً الموظفين الذين ظهر تقييمهم س ــلبياً (عبا ،

.)142،141 ،2008

مسؤوليه تقييم األداء:
تعتمد عملية التقييم داخل الم سسة على عدد من العناصر ،كما وضحها كالً من (ماهر،2014،

 ،414 -413عبد الكريم ،)51 ،2012 ،وتظهر العناصر المس لة عن تقييم األداء كما يأتي:
 -الرؤساء المباشرون:

وهي طريقة أكثر شيوعاً تتماشى مع مبادئ اإلدارة وهي تخص الرئي

المباشر أما المدير األعلى

يقوم بضبط تقديرات الر ساء المباشرون لبعضهم البعض.

 -الزمالء:

يقصد بالزمالء الموظفين األكثر مالزمة لبعضهم البعض داخل الم سسة وتعتبر هذ الطريقة مثل

ســابقاتها لكنها تخص تقييم الموظفين فيما بينهم ومازالت هذ الطريقة تحت التجريب وتســتخدم في
المستويات التنظيمية األدنى ألنها قد تفسد العالقة بين الموظفين.

 -المرؤوسين:

يقصـ ـ ــد بالمر وسـ ـ ــين الموظفين دخل الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة وتفيد هذ الطريق في بعض الم س ـ ـ ـسـ ـ ــات ولكن
يحوطها كثير من المشاكل لتناقضها مع مبادئ اإلدارة وتسلسل الرئاسة من أعلى إلى أسفل وغالبًا

ما يمانع المر وسين في تقييم ر سائهم.

 -تقييم الفرد لذاته:

هناك أنظمة يقوم الموظفون بتقييم أنفس ـهم إذ أنه يوفر فرصــة لتحســين األداء ذلك أن الفرد يســجل

آراء الشــخصــية واحتمال تحســين أداء بتوفير شــروط معينة ومد قدرته لتحســين الوضــع بالنســبة

للبنود الضعيفة أو المتوسطة وهذ أسئلة يتم تسجيلها على نفسه.

 -التقييم من قبل الزبائن:

حيث تَس ـ ـ ــتخدم بعض المنظمات تقييم الزبائن لبعض العاملين لديها ،خاصـ ـ ـ ـ ًة الذين يعتبر حس ـ ـ ــن
تعاملهم مع الزبائن العنصر األهم في أدائهم وهذا يشمل الباعة والمسوقين.
 -تقييم اللجنة:

حيث يتم التقييم باعتماد لجنة مكونة من مجموعة من األشــخاص الذين يكونون على اتصــال بالعمل

ولهم إلمام بتفاصيله ،حيث أن اللجنة ستضمن موضوعية وجدية عملية التقييم ذلك العتماد وجهات
نظر متعددة للحكم على مستو أداء العاملين.

وقد تس ـ ـ ــتعين الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة أو المنظمة بخبراء من خارج اإلدارة ليشـ ـ ـ ـراك في عملية التقييم ،وهو

أسـ ــلوب شـ ــائع أيض ـ ـاً تتبعه اإلدارة الحديثة حيث تسـ ــتفيد الم س ـ ـسـ ــة من إمكانية خبراء التقييم ،واعداد
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أنموذج للتقييم الجيد .ومن خالل اإلطالع على عدد من المراجع النظرية قام الباحث بإعداد الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
رقم ( ،)10يوضح فية وجهة نظر الباحث عن مس لية تقييم األداء الوظيفي داخل الم سسة.
الشكل رقم ( )10يوضح مسؤولية تقييم األداء داخل المؤسسة

مسؤولية تقييم األداء
البيئة الخارجية(:العمالء)

المدير

أداء البيئة الداخلية (الم سسة)

العام

المباشر

التقييم
من خالل

رئيس مباشر

رئيس مباشر

رئيس مباشر

العمالء
والزبائن

زميل

زميل

زميل

المصدر :من اعداد الباحث مستعيناً باإلطار النظري لبعض المراجع.

توقيت فترة التقييم:
ترتبط فترة التقييم ببرنام الم سسة أو المنظمة ،حيث يكون دورياً إما كل عام ،أو نصف سنوي،
وبعض الم سسات أو المنظمات تأخذ بالتقييم الدوري ربع السنوي ،في حين ال يرتبط التقييم في بعض
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الم سـ ـس ــات بالتوقيت حيث يعتمد على األس ــلوب االس ــتثنائي خاصـ ـ ًة عند فتح باب الترش ــيح للوظائف
الجديدة (ابوبكر.)2003،20،

مراحل تقييم األداء:
يجب مراعاة خطوات عدة عند تقييم األداء الوظيفي ويمكن إجمالها في اآلتي:
 توقعات التقييم:يتم االتفاق بين الموظفين واإلدارة مسبقاً حول توقعات األداء المطلوب تقييمه.
 مرحلة مراقبة التقدم في االداء:تختص هذ المرحلة بعملية المقارنة بين كيفية عمل الموظف والمعايير والمحددة س ـ ـ ـ ــلفاً ،ويتم إجراء
الخطوات التصحيحية وتوفير المعلومات عن كيفية إنجاز األعمال بشكل أفضل.
 مرحلة تقييم االداء:يتم في هذ المرحلة التعرف على مســ ـ ـ ـ ـ ــتو األداء والذي على ضــ ـ ـ ـ ـ ــوئه يتم اتخاذ مختلف الق اررات
لتحديد مستويات األداء بطرق عدة.
 التغذية العكسية:يقصد بالتغذية العكسية تعريف الموظف بمستو أداء من خالل النتائ المحققة والتقدم في األداء،
والتغذية المرتدة تفيد في كيفية األداء المستقبلي.
 اتخاذ الق اررات:تعتبر هــذ المرحلــة مــا قبــل األخيرة ،ففيهــا يتم اتخــاذ ق اررات إداريــة تتعلق بــالترقيــة ،النقــل ،التعيين،
الفصل.
 وضع خطط تطوير األداء:تعتبر هذ المرحلة األخيرة من مراحل التقييم ،حيث يتم وضـ ـ ـ ـ ــع خطة لتطوير قدرات الموظفين
من خالل صقل المهارات ،والتزويد بالمعارف والقيم التي يحملها الموظف (الهيتي.)2003،204،205،

يتض ــح أن مراحل تقييم األداء تبدأ بمرحلة تحض ــيرية حيث يتم تحديد التوقعات المطلوبة ،ومن
ثم مرحلة التقييم أثناء العمل إذ يتم فيها المقارنة بين أســلوب األداء والمعايير المحددة بغية التوص ــل
إلى الخطوات االفت ارضـ ـ ـ ـ ــية التي يجب على الموظفين سـ ـ ـ ـ ــلوكها إلنجاز العمل ،وتأتي مرحلة التقييم
لمســتويات األداء حيث ترصــد مســتو األداء للموظفين ،ولغرض ترقية أســلوب األداء في المســتقبل
يتم إعالم الموظفين بمس ــتو أدائهم (نتائ التقييم) ،وبالتالي يتم اتخاذ الق اررات الخاص ــة بالتس ــويات
وتعتبر هذ المرحلة خالص ـ ــة لعملية التقييم التي على ض ـ ــوئها توض ـ ــع خطط إدارة الموارد البشـ ـ ـرية
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لتطوير وتحس ـ ــين األداء .وبعد اإلطالع على المراجع النظرية قام الباحث بإعداد الش ـ ــكل رقم ()11
يوضح من وجهة نظر الباحث الم ارحل التي تمر فيها عملية التقييم.
الشكل رقم ( )11وهذا الشكل نوضح مراحل تقييم االداء
تخطيط ن ا تقيي األداء:

المرحلة األولى- :

-

تحديد األهداف
تقدي األهداف إلى المو فين
تحديد م ايير تقيي األداء

تحديد ال ناصر التالية:

المرحلة الثانية- - :
-

المسؤول عن عم ية التقيي .
قدرة التقيي .
طريقة التقيي .

المرحلة الثالثة- - :

فحص ال مل المنجز.

المرحلة الرابعة- - :

تقيي النتائج.

المرحلة الخامسة- :

إجراء مقاب ة التقيي .

المصدر(:جبر)2010،58،

طرائق تقييم األداء- :
تتعدد طرق وأس ـ ــاليب تقييم األداء ،حس ـ ــب خطة التقييم المتبعة داخل الم سـ ـ ـس ـ ــة والغرض من
أجراء عملية التقييم ،وقد عرفت عملية تقييم األداء مرحلتين أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــيتين لتطور طرائق التقييم ،كما
وضحها كالً من (الهيتي ،205-204، 2003 ،ماهر ،424-421 ،2014،العريقي،308-303 ،2008،
شـ ـاوش ،95 ،2005،والي ،25 ،2011 ،عقيلي ،424-423، 2005،محمود ،)78 ،2014،وتوض ــح تلك
الطرق في اآلتي:
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الطرق التقليدية- :

يقص ـ ـ ـ ــد بالطرق التقليدية أس ـ ـ ـ ــاليب التقييم التي كانت تتبع في اإلدارة التقليدية إذ ال تعتمد على
األسلوب العلمي والفني لنظم تقييم األداء الوظيفي ،وتنقسم الطرق التقليدية إلى الطرق اآلتية:
طريق التقييم ببحث الصفات والخصائص:
أ -التعأون مع الر ساء والزمالء والمر وسين.
ب -االلتزام بمواعيد العمل.
ج -السرعة والدقة في األداء.
د -المبادرة وااللتزام وتحمل المس ولية.

ه -القدرة على حل المشكالت.
وفي هذ الطريقة يقوم الرئي

المباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بإعطاء عالمة لكل تلك الصــ ـ ـ ـ ـ ــفات ،ومن ثَم تُجمع

العالمات لتصــبح ممثلة لمســتو األداء ،وما ي خذ على هذ الطريقة بســبب افتقادها للموضــوعية إذ
تستند إلى معيار التقدير الشخصي.
 طريقة الترتيب البسيط:يقوم كل رئي

بترتيب مر وس ـ ـ ــيه تنازليًا من األحس ـ ـ ــن إلى األس ـ ـ ــوء بحيث يتم االعتماد على ترتيب

األداء العام ككل ويتم التوصـل إلى قائمة بترتيب العاملين حسـب ادائهم ،وهي طريقة سـهلة وبسـيطة
لكنها تعاني من المشكلة التقليدية في تقييم األداء.
 طريقة التوزيع االجباري:يقوم الرئي

الكفاءة بشكل تحدد الم سسة.

بتوزيع المر وسين على درجات مقيا

 طريقة المقارنة المزدوجة:وتعتمد على مقارنة الموظفين فيما بينهم على شـ ــكل مجموعات بحيث يتم اختيار األفضـ ــل من

بين الفردين ،ثم يتم جمع عدد المرات التي حص ــل فيها الفرد على الترتيب األعلى ومن مميزات هذ

الطريقة أنها سهلة خاص ًة إذا كان عدد الموظفين قليالً داخل الم سسة والعك
 -طريقة التقييم بحرية التعبير:

صحيح.

ال يتطلب هنا جداول أو قوائم ،وهذ الطريقة تعتمد على انطباعات المش ـ ــرف على التقييم تجا
الموظف.
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طريقة التقرير المكتوب:
يقوم مشـ ـ ــرف التقييم بإعداد تقرير عن الموظف بشـ ـ ــكل مكتوب يتضـ ـ ــمن مجموعة نقاط التقييم
األسـاسـية التي يتصـف بها أداء الموظف وسـلوكه خالل فترة التقييم وجوانب القوة والضـعف وامكانية
التقدم أو الترقية.

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان الطرائ ق التقليــديــة ال تعتمــد على معــايير علميــة وفنيــة حيــث يغلــب عليهــا الطــابع
الشـ ــخصـ ــي فض ـ ـالً عن اعتمادها على الجوانب السـ ــلوكية أكثر منها على محددات الكفاءة والفاعلية
ال عن أنها ال تعتمد معايير موضوعية.
وتحديد المس ولية ومستو اإلنجاز فض ً
الطرق الحديثة- :
وجهت انتقادات عدة للطرق التقليدية سـ ـ ـ ــالفة الذكر ،ووضـ ـ ـ ــع مفكري اإلدارة طرق حديثة لتقييم
االداء يمكن اجمالها في اآلتي:
طريقة االختيار اإلجباري:
يكون كل رئي

في هذ الطريقة مجب ًار على توزيع مر سـ ــية على درجات قيا

الكفاءة بشـ ـ ٍ
ـكل

تحــدد المنظمــة ويـأخـذ هـذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل مـا يطلق عليــة التوزيع الطبيعي ،وهو توزيع ير أن الغــالبيــة
يأخذون درجةً وسـ ـ ــيطة من المقيا

ويأخذ نسـ ـ ــبة االنخفاض كلما يعرف عن هذ الدرجة الوسـ ـ ــيطة

اء باالنخفاض أو االرتفاع.
سو ً

طريقة األحداث الحرجة:

وفيهــا يتم التقييم عن طريق د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة طبيعــة كــل نوع من الوظــائف من خالل نتــائ تحليلهــا
وتوصـ ــيفها ،ومن ثم تحديد مجموعة من السـ ــلوكيات الم ثرة في ادائها إيجابيًا أو سـ ــلبيًا ،ش ـ ـريطة أن
تكون هامة وحسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ثرة على األداء ،ومن مميزات هذ الطريقة أنها تعطي للرئي

مقايي

موض ـ ـ ــوعية عن الس ـ ـ ــلوكيات لتقييم أداء المر وس ـ ـ ــين ،وال تعتمد على الذاكرة والتعميم ،وابراز نواحي
الض ـ ــعف إلى جانب أنها تتيح الفرص ـ ــة أمام الرئي
ويعاب عليها أنها تجعل الرئي

لمناقش ـ ــة المر و

في س ـ ــبل تالفي القص ـ ــور،

يميل إلى ممارســة الرقابة المصــاحبة المســتمرة على المر وســين مما

تسبب مضايقة للموظفين.

طريقة التقرير الحقلي الميداني:
وتعتمد هذ الطريقة على مندوب إدارة الموارد البش ـ ـرية أو أحد الخبراء االسـ ــتشـ ــاريين من خارج
الم سسة ،إذ يتولى جمع المعلومات من الرئي

المباشر للموظف أو ممن يعرفون مستو أدائه في

العمــل من زمالئــه حول طبيعــة العمــل الــذي ي ديــه ،ومن ثم يبــدأ في إعطــاء درجــة التقييم ألداء
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الموظف وعلى نحو مبسـ ـ ــط كمتميز ،ومرض ـ ــي عنه ،غير مرض ـ ــي عنه ،وهي طريقة تس ـ ـ ـاعد على
التغلب على عامل التحيز.

أسلوب اإلدارة باألهداف:
وتعتمد هذ الطريقة على العبرة بالنتائ أي أن الرئي

المباشــر ال يلتفت إلى ســلوك مر وســيه

وال إلى صفاتهم بل يهتم فقط بما استطاعوا تحقيقه من نتائ .

طريقة التقييم الذاتي:
وفيهــا يقوم الفرد المراد تقييمــه بــالتعليق بــاألداء الخــاص بــه مــا يجعلــه يقــدم بعض االقت ارحــات
كتعديل وصف وظيفة التدريب أو التكوين الذي يحتاج إلية مستقبالً حتى يتوصل إلى مستو األداء
المتوقع من قبل ادارة التنظيم ،ويعد هذا األسلوب محبذاً للم سسات خاصةً عندما يدرج لنظام شامل
للتقييم ولتطبيق هذ الطريقة البد من وجود عامل الثقة بين اإلدارة والموظفين.
طريقة قائمة االختيار:
وتعتمد هذ الطريقة على إعداد قائمة مراجعة بأسئلة وعبارات محدد حول أداء الموظف ويقوم
المباشـ ـ ـ ـ ــر باإلجابة عن االس ـ ـ ـ ـ ــئلة ثم تقوم اإلدارة المختصـ ـ ـ ـ ــة بإعطاء

المقي َم وعادةً ما يكون الرئي
المقيم وفقًا ألهمية ووزن كل س ـ ال ومن مميزات هذ الطريقة ســهولة
األوزان ليجابات من دون علم ُ
االسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام وامكانية التحوير لتتناسـ ـ ـ ـ ـ ــب مع كل مجموعة من الوظائف ،غير أنه يعاب عليها عدم
معرفة المقيم باألوزان المعطاة لكل س ـ ـ ـ ـ ـ ال وكذا ضـ ـ ـ ـ ــرورة إعداد قائمةً منفصـ ـ ـ ـ ــلة لكل مجموعة من
الوظائف ذات عبارات مختلفة.

طريقة التدرج البياني السلوكي:
الهدف من هذ الطريقة هو العامل السـ ـ ـ ــلوكي في التقييم للوقائع الحرجة للموظف المراد تقييمه
فهي تعك

المسـ ـ ـ ــتويات المتباينة لسـ ـ ـ ــلوكيات الموظف من خالل بعض الوقائع السـ ـ ـ ــابقة في العمل

(معرفة طبيعة عمله ،وواجباته ،تعامله مع زمالئه ،اســ ـ ـ ـ ـ ــتخدام االجهزة ،مد اهتمامه بكل ما هو
جديد في عملة).
طريقة قياس المعيار المختلط:
وهي طريقة تقييم أداء العاملين في إطار الس ـ ـ ـ ـ ـ ــمات والص ـ ـ ـ ـ ـ ــفات والخص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص المتوافرة لد
العاملين ،إال أن هذ الطريقة تعتمد على مقارنة هذ الص ـ ـ ـ ــفات بمعيار محدد يعطي المقيم عدد من
الجوانب التي يتم على أسـ ـ ــاس ـ ـ ــها تقييم الص ـ ـ ــفة المعينة ،ثم يقوم المش ـ ـ ــرف بالتعرف على كل جانب
ودمجها مع ًا ومقارنتها في المعيار المحدد.
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بالمقارنة بين الطرق الحديثة والطرق التقليدية يلحظ الباحث أن نجاح الطرائق الحديثة
يجب أن يرتبط بمد تحقيقها للمعايير اآلتية:
أ -وضـ ــع معايير قيا

الكفاءة المحددة في خطة التقييم التي تتبعها إدارة الم س ـ ـسـ ــة بالتنسـ ــيق مع

إدارة الموارد البشرية بحيث ترتبط بمستويات تتعلق بالكفاءة وحجم اإلنجاز ،والفاعلية في األداء.
ب -يجـب ارتبـاط هـذ المعـايير بـالوظيفـة (المهـام) ،ونوعهـا بحيـث يتم التقييم على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

المهـام

الموكلة للموظف.
ج -يجب مراعاة الجانب المعنوي للموظف ألن الهدف األسـاسـي من التقييم هو تحسـين األداء إذ ال
فائدة من عملية التقييم التي قد تخلق مشــكالت في المحيط المهني وت ثر على الجوانب النفســية
للموظفين.
د -يجــب أن يترتــب على عمليــة التقييم إجراءات إداريــة وكــذا خطوات تحفيزيــة تُـدرج مخرجــاتهــا
برصـ ــيد الموظف داخل الم س ـ ـسـ ــة خاصـ ــة في ظل توافر الموظف المثالي وأصـ ــحاب المهارات

المتفوقة واإلنجازات العالية.
ه -يجب أال تركز على طريقة أو طرائق محددة حيث ينبغي أن تشــ ـ ـ ـ ـ ــمل أكبر قدر ممكن من هذ
الطرق بحيث تعطى لكل طريقة درجات وأوزان معينة يتم جمع هذ الدرجات واألوزان وتقس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
عالماتها على إجمالي الطرق للخروج بنتيجة تشـ ـ ـ ـ ــكل في مجملها المتوسـ ـ ـ ـ ــط العام للتقييم وذلك
لتالفي سلبيات بعض الطرق.
و -يجب أن يتمتع المقيمون بقدرات فائقة من الناحية العلمية وبأبجديات إدارة الموارد البشرية فضالً
عن ارتباط عملية التقييم بطبيعة الوظائف داخل اإلدارة وبأهداف واستراتيجية الم سسة.
ز -يجب االعتماد على مبدأ تعدد مص ـ ـ ـ ــادر المعلومات التي من خاللها ُيَزَوَد المقيمون بالمعلومات
الشاملة عن الموظفين قبل عملية التقييم.
ح -يجب أن يتم تحديد وتطوير خطط وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب تقييم األداء ألن عملية التقييم هي عملية مالزمة
للمشوار المهني للموظفين والتي تتسم بالتحسن أو الضعف خاللها.
ط -يجب أن تحاط نتائ التقييم بالس ـ ـ ـ ـ ـرية التامة ويقتصـ ـ ـ ـ ــر إبراز نتائجها على الموظف ومس ـ ـ ـ ـ ـ ولة
المباشر فقط.
أسس التقييم الفعال لألداء:
ـير بعض الد ارسـ ـ ــات إلى أن التقييم الفعال لألداء يرتبط بأس ـ ـ ـ
وفي العرض اآلتي تشـ ـ ـ ُ

معينة ،كما وضحها كالً من (العريقي ،300، 2008،ماهر )416 -415 ،2014،هي:
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 تحديد األهداف بدق ٍة وكذا تحديد مجاالت تقييم األداء. وضع معايير موضوعية وواضحة لعملية تقييم األداء. ضـ ـ ـ ـ ــرورة أن يكون نظام تقييم األداء ذات صـ ـ ـ ـ ــلة وثيقة بالوظيفة أي أن تكون معايير التقييم لهاعالقة مباشرة بالوظيفة.
 -التوصيف الدقيق لكل وظيفة ومعايير األداء فيها.

 تدريب مقيمي األداء على استخدام نظم وأساليب التقييم تدريبًا كافيًا. ضرورة االتصال المستمر للمقيمين بالموظفين المراد تقييمهم. ضرورة أن يتم التقييم عن طريق أكثر من شخص وبشكل مستقل تفادياً لبعض االنحرافات. تزويد الموظفين بالتغذية العكسية عن مستو أدائهم وكفائتهم. أن يتضــمن التقييم اســتخدام أســلوب النتائ المرتكز على تخطيط األداء وأســلوب التقييم الخاصبالسلوك الذي يركز على الصفات والسمات السلوكية.
 إذا كـان التقييم يتعلق بمجموعـه من مقـاييكل مقيا

األداء مثـل المواظبـة ،والجودة ،والكميـة فـأن معيـار

يجب أن يكون ثابت ًا طيلة مدة التقييم.

معوقات نجاح عملية التقييم:

من العرض السـابق ألسـ

وطرق تقييم األداء قام الباحث بتوضـح وجهة نظرة فيما يخص

معوقات نجاح عملية التقييم ولخصها في اآلتي:
أ-عدم وضوح الهدف من نظام تقييم األداء ،إذ يجب توضيح تصميم نظام التقييم ومناقشته مع
الموظفين والمشرفين ألخذ آرائهم.
كما يجب التعرف على معايير التقييم الموضوعية والعلمية والفنية لتحقيق هدف التقييم.
كما يجب أن يحصل الموظف على التغذية العكسية عن تلك األحكام لمناقشة جوانب القصور.
ب -عدم موضوعية المشرفين:
ال يخلو التقييم من االنحياز فهو يشمل الحكم على الموظف من قبل موظف آخر وبالتالي فالكل
يتأثر وي ثر بعوامل البيئة الداخلية والخارجية وعدم موضـ ـ ـ ــوعية المشـ ـ ـ ــرف تنجم عن م ثرات قد ترتبط
بالطابع الشخصي أو التساهل ،وفي أحيان كثيرة التشدد والميل نحو المركزية.
ج -اعتبار التقييم جزءاً من انضـــباط العمل وليس حكم على الموظف ،فجوانب القصـــور يمكن
معالجتها من خالل تقييم فعال لألداء ،وبالتالي يجب أن تشكل حاف ًاز لتحسين األداء الوظيفي.
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ير الباحث أن نجاح عملية تقييم األداء تستند على مجموعة من الطرق التي تعتمدها الم سسة
في تنفيذ عملية التقييم ،وحتى تض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هذ الطرق تحقيق النتائ المرجوة كما رأينا في نماذج الطرق
المختلفة يجب توافر شروط عدة هي:
أ -ارتباط الطريقة برسالة وأهداف وقيم وثقافة الم سسة.
ب -ضرورة أن توفر الطريقة خطوط إرشادية واضحة لمن يعمل في تقييم األداء.
ج -يجب التمكن من عمل اتص ـ ـ ــاالت مفتوحة بين مختلف أطراف عملية التقييم من دون عوائق أو
صعوبات.
د -االعتماد على معلومات دقيقة وواض ــحة وموثوق في مص ــادرها عن الموظفين ألن على ض ــوئها
تتم عملية التقييم.
ه -يجب أن ت دي إلى نتائ عادلة وموضوعية وذات مصداقية.
و -يجب أن تتسم بالمرونة وسهولة التعديل والتطوير.
ز -تكون ذات منه متناسق وبسيط بعيد عن التعقيد.
ح -تمكن من القيام بإجراءات التقييم في الوقت المناسب ولمدة محددة.
نظم المعلومات اإلدارية وأثره في تحسين األداء الوظيفي.
عرض ـ ـ ــنا في الجزء الس ـ ـ ــابق من الد ارس ـ ـ ــة نظم المعلومات ،مفهومها ،خص ـ ـ ــائص ـ ـ ــها ،ووظائفها،
وأنواعها ،وكذلك التركيز في جزئية على نظم المعلومات اإلدارية ،باعتبار يضــ ـ ـ ـ ـ ــم عدد من األنظمة
اإلدارية ،بحيث تم التطرق بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح لهذا النظام ،من حيث التطور ،والمفهوم ،واألهمية التي
يحضى بها ،وكذا التصنيفات المختلفة لهذا النظام ووظائفها.
كما تم التطرق في س ـ ـ ــياق الوص ـ ـ ــف النظري األداء الوظيفي ،وبالنظر إلى دور نظم المعلومات
اإلدارية في تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي ير الباحث أنها تعمل على تحقيق جملة من األهداف يمكن
اجمالها في اآلتي- :
تسهم نظم المعلومات اإلدارية في التكيف مع البيئة الداخلية في المؤسسة:
اس ــتخدام وس ــائل اقتص ــادية فعالة لتخزين واس ــترجاع ومعالجة البيانات وتقديمها لمس ــتخدميها مما
يتيح لهم التأقلم والتكيف مع المرونة العالية التي تقدمها هذ التغيرات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة ،كما تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهل حركة
المعلومات داخل الهيكل التنظيمي للم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة وأش ـ ـ ـ ــكال االتص ـ ـ ـ ــاالت ،تغيير العالقة بين األقس ـ ـ ـ ــام
واألشخاص داخل الم سسة ففي الم سسة التقليدية يتم االنتقال للمعلومة هرمياً من أسفل إلى أعلى أو
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إذ تص ــل المعلومات ألش ــخاص محددين مما يغيب عنص ــر التنس ــيق والتكامل وباس ــتخدام نظم

المعلومات اإلدارية تنتقل المعلومة هرمياً بشـ ــكل أفقي بحيث تصـ ــل للكل من دون أشـ ــخاص محددين،
مر الذي ينعك
مما يحس ـ ـ ـ ــن من س ـ ـ ـ ــرعة تداول وانتش ـ ـ ـ ــار المعلومات ،األ َ
واألداء الم سسي ككل بشكل عام.

ايجابًا على األداء الوظيفي

تحسين اإل نتاجية وتحفيز المستويات اإلدارية المختلفة على بذل الجهود لتحقيق
ميزة الجودة.
تتيح نظم المعلومات االدارية سرعة المعالجة الفورية للمعلومات:
تعمــل نظم المعلومــات اإلداريــة على تقليــل التكــاليف عن طريق أتمتــة العمليــات واالنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة،
وتحســين جودة الخدمات ،وتحســين إنتاجية الموظف عن طريق ســرعة الوصــول للمعلومة وتيســر طرق
إدخالها ومعالجتها واخراجها ،بحيث ت ثر مباشــرةً في العناصــر الرئيســة للنظام اإلداري وطرق معالجة
المعلومات األمر الذي ينعك

إيجاباً على درجة رضاء الموظف.

تساعد نظم المعلومات اإلدارية على إيجاد قنوات تواصل جديده:
توفر نظم المعلومات اإلدارية قنوات االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال أرســ ـ ـ ـ ـ ــية واألفقية واألخر المتعددة من خالل
مر الذي ينعك
شــبكات الحواســيب واالتصــاالت على مســتو الم سـســة األ َ
والمرتبط بأداء الموظفين.

إيجابًا على أســلوب العمل

تساعد على التخلص من الروتين اإلداري الممل:
اء كان موظفاً أو رئيساً في عملية التخطيط ،مما تحقق
تتيح للمستخدم استثمار فائض الوقت سو ً

األمر الذي ينعك
سرعة اإلنجاز َ

إيجاباً على األداء الوظيفي الذي يمكن وصفة بالمرونة والسالسة.

تساعد على توسيع مجال الرقابة لإلدارة العليا:

تحقق نظم المعلومــات اإلداريــة مرونــة كبيرة م ثرة على األداء وبــأســ ـ ـ ـ ـ ــلوب يجمع بين المركزيــة
والالمركزية وبدرجة اسـ ـ ـ ـ ــتجابة عالية في النظام اإلداري ،وبالتالي ت ثر هذ النظم على أداء الموظفين
بمستوياتهم اإلدارية العليا فيما يخص الجانب الرقابي.
دور نظم المعلومات اإلدارية على المسار المهني:
تتيح نظم المعلومات متابعة المسار المهني للموظف بطريقة سهلة ومن دون تكاليف عالية حيث
توفر قاعدة البيانات معلومات عن ماهي المناصــب التي تقلدها الموظف داخل الم سـســة طوال مســارة
المهني؟ وقدراته وكفائته وأدائه ،وبالتالي تعمل نظم المعلومات في هذا الســ ـ ـ ـ ـ ــياق على حفظ الســ ـ ـ ـ ـ ــيرة
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المهنية للموظف مما ينعك

ذلك إيجاباً على أدئه بمجرد معرفته بأن هناك من يرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مســ ـ ـ ـ ـ ــيرته

المهنية.
تحسين عمليات التعليم والمعرفة:
حيث تتيح فرصة للموظفين لالطالع على المعلومات بشكل يسهم في تعزيز مشاركتهم
في عملية صنع الق اررات وزيادة جودتها.
دور نظم المعلومات اإلدارية في تقييم األداء.
إن مــا يخص دور نظم المعلومــات اإلداريــة في تقييم األداء نجــد ان نظم المعلومــات اإلداريــة
تحقق جملة من األهداف يمكن اجمالها في اآلتي:
 -وضـ ــع معايير وم ش ـ ـرات القيا

الخاصـ ــة بتقييم األداء من خالل تصـ ــميم التقارير لمعرفة القيمة

المضافة وكفاءة األداء وقدرات العاملين.
 تتولى نظم المعلومات اإلدارية مهام المتابعة وتقييم األداء بص ـ ــورة عملية منظمة بحيث تحفظ فيسجالت وتقارير ونظم تحليل مبوبة ومحوسبة تقود لم شرات تفيد في المعالجات السريعة.
 توفر نظم المعلومات اإلدارية وسـ ـ ــائل االتصـ ـ ــال الفعال ،واألجهزة والمعدات ،والشـ ـ ــبكات والب ارمال.
التي تتيح الوصول للمعلومات وت دي دو ًار رقابيًا فعا ً
 تعمــل نظم المعلومــات اإلداريــة على تحقيق التبــادل الــدائم للمعلومــات بين القــائمين على عمليــةالتقييم وبينهم وبين المقيمين وبين المقيمين بعضهم ببعض بشكل مستمر (علي.)33،32 ،2005،

ال عن
وعليه فأن نظم المعلومات اإلدارية تلعب دو ًار كبي ًار في تحس ـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي ،فضـ ـ ـ ـ ـ ً
دورها في تحقيق عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التخطيط ،الرقابة ،الكفاءة ،الفاعلية ،ت دي دو اًر مهماً في تنظيم عملية
تقييم األداء التي تعتبر أحد أهم وظائف إدارة الموارد البشرية داخل الم سسة الحديثة.
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المبحث الثالث :نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة العامة لالتصاالت
اليمنية
تمهيد:
اء
شـ ــهدت الم س ـ ـسـ ــات والمنظمات تحوالت كبيرة في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصـ ــاالت س ـ ـو ً

على مســ ــتو بيئتها الداخلية أو على مســ ــتو بيئتها الخارجية ،وتمثلت هذ التحوالت بتغيير أسـ ـ ــاليب
العمليات اإلدارية باعتبارها أحد أهم العوامل الم ثرة على أداء الم ســ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة خاصــ ـ ـ ـةً التي ترتبط بنظم
المعلومات وتطبيقاتها في المستويات اإلدارية المختلفة التي تحمل طابعاً ذات نشاط اقتصادي.
وتحتل عملية تحليل ومراجعة نماذج تطبيقات نظم المعلومات داخل الم سـســة أهمية بالغة كونها
تعد أحد الركائز األ ساسية التي على ضوئها تتم عملية التقييم لنشاط الم سسة من جهة ،وقيا

أثرها

من جهة أخر الختيار أفضل البدائل المتاحة لتطوير أساليب العمل اإلدارية وتحديث هذ النظم.
ســيعرض هذا الجزُء نظم المعلومات اإلدارية في الم س ـســة العامة لالتصــاالت ،بد ًء بمدخل واقع

االتصاالت في الجمهورية اليمنية ،إذ سيتم تقسيم هذا المبحث إلى فروع عدة وذلك على النحو اآلتي:

االتصاالت في الجمهورية اليمنية:
يعد قطاع االتصاالت من القطاعات االقتصادية المهمة ،وقد ركزت جهود الحكومة اليمنية على
تنمية قطاع االتص ـ ـ ـ ــاالت من خالل وض ـ ـ ـ ــع الخطط االس ـ ـ ـ ــتراتيجية ومراحل تنفيذها لمواكبة التطورات
التكنولوجية الحديثة ،وفي هذا الجزء من الد ارس ــة س ــيتم د ارس ــة واقع االتص ــاالت في الجمهورية اليمنية
من خالل عرض األجزاء اآلتية:
مجتمع المعلومات في اليمن- :
يشــمل دور التكنولوجيا جوانب النشــاط االقتصــادي بل يتجأوز مســتوا ليطال الجوانب االجتماعية
إذ بات التوجه نحو اقامة مجتمع للمعلومات هدفًا ووسـ ـ ـ ــيل ًة للتنمية بجوانبها المختلفة ،وبما أن الحديث
عن االتصــاالت يدخل في إطار توصــيف تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت ككل البد من اســتعراض
مالمح مجتمع المعلومات في اليمن من خالل العرض اآلتي:
أ-

االستراتيجية الوطنية- :
يحظى قطاع تكنلوجيا المعلومات باهتمام ملحوظ من قبل الحكومة ،وقد شهد في األعوام األخيرة

تحوالت كبيرة ،تجسـ ـ ـ ـ ــدت في خطط وسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات الحكومة من خالل االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية لمجتمع
المعلومات حيث تم تشـ ـ ـ ــكيل لجنة الصـ ـ ـ ــياغة لالسـ ـ ـ ــتراتيجية لعام2001م(الريوي ،)6 ،2009،وكان من
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المتوقع أن يجري إقرارها في العام2009م من قبل لجنة اإلســ ـ ـ ـ ـ ــكوا إال أنه لم يتم اقرارها في حينه ،إذ
كانت اليمن قد شاركت في العام2008م في اجتماع خبراء تعزيز صناعة المحتو الرقمي العربي في
منطقة غربي آس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا والمنعقد في بيروت ،وكان لمش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة اليمن أثر كبير لتكوين خلفيه معرفيه عن
تكنولوجيا المعلومات واالستفادة من التجارب العربية ،ومن الجدير بالذكر أن توجه الحكومة اليمنية قد
جاء مبك ًار.
ففي العام 1995م تم إنش ـ ـ ـ ــاء المركز الوطني للمعلومات كم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة تحمل على عاتقها مهمة
االطالع بوض ــع ومتابعة وتنفيذ س ــياس ــات التطوير في المجال المعلوماتي (اللجنة االقتص ــادية واالجتماعية

لغربي آسيا اإلسكوا ،)7 ،2009،وقد أسندت للمركز المهام اآلتية:
استكمال اجراءات اقرار االستراتيجية الوطنية للمعلومات ،حيث تم اقرارها في العام 2011م.
إعداد الشبكة الوطنية للمعلومات:
حيث تمثل مش ـ ــروع الش ـ ــبكة الوطنية في ربط جميع وحدات القطاع العام شــ ــبكياً لغرض تبادل
البيانات (عبد اللطيف.)6،3 ،2013،
إنشاء معهد المعلوماتية (المركز الوطني للمعلومات.)WWW.YEMEN-nic.INFO :2016

ب-

استحداث وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات- :

بعد أن أُضـ ـ ـ ــيف إلى اختصـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــاتها المهام ذات الصـ ـ ـ ــلة بالتكنولوجيا ،تم تغيير مسـ ـ ـ ــمى و ازرة
زرة االتصـ ــاالت وتقنية المعلومات في حكومة ( 2003الجريدة الرسـ ــمية ،2003 ،و ازرة
االتصـ ــاالت إلى و ا
الش ون القانونية ،قرار تشكيل الحكومة.)،

وتتبنى الو ازرة خطة الحكومة في تبني اس ـ ــتراتيجية االتص ـ ــاالت وتكنولوجيا المعلومات 2001م-
2005م ،حيث ركزت على توفير وتسهيل خدمات تكنولوجيا المعلومات (نشرة و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.)39 ،2005،

وهي الجهة المنظمة لقطاعي االتصـ ـ ـ ــاالت وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية وتقوم برسـ ـ ـ ــم
الس ـ ــياس ـ ــات الهادفة إلى تنمية هذين القطاعين ،وتقوم الو ازرة باإلشـ ـ ـراف المباش ـ ــر على المش ـ ــغلين في
مجال االتصاالت كافة وتقنية المعلومات كما تقوم باإلشراف والتنظيم للخدمات البريدية.
وفي مبادرة البرنام الوطني لتكنولوجيا المعلومات أعلنت الو ازرة نية الحكومة إشـ ـ ـ ـ ــهار مشـ ـ ـ ـ ــروع
الحكومة االلكترونية في العام ( 2002الريوي.)6 ،2007،

وكانت قد تبنت الحكومة أيضـ ـ ـ ـ ـاً مش ـ ـ ـ ــروع متكامل إلعادة هيكلة م سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات قطاع المعلومات
واالتصاالت لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال حيث ركزت الخطة على إعادة هيكلة الو ازرة،
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والم س ـســة العامة لالتصــاالت ،فض ـالً عن إنشــاء هيئ ًة لتنظيم االتصــاالت وكان قد صــدر القانون رقم
 393لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2008م ،من قبل رئي

مجل

الوزراء وأحيل في حينة للبرلمان السـ ـ ـ ـ ـ ــتكمال إجراءات

االقرار إال أن المش ــروع لم يص ــادق علية ولم ير النور إلى حد اآلن (اللجنة االقتص ــادية واالجتماعية لغربي
آسيا اإلسكوا.)8 ،2009،

وحول حرية تبادل المعلومات احتلت اليمن المرتبة الثانية وفق التقرير الســ ـ ـ ـ ـ ــنوي الخام

حول

الحريات والذي أصدر مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان حيث يقوم المركز الوطني للمعلومات في
اليمن بتزويد المعلومات إلى طالبيها عبر البريد اإللكتروني واإلجابة عن مئات اآلالف من الطلبات
على المعلومات سنوياً (عبد اللطيف.)7 ،2013،

ومن ضـ ـ ـ ــمن اهتمامات الحكومة في قطاع المعلومات بدأت خدمة األنترنت في اليمن من العام
1996م عن طريق المزود الخاص (الشـ ـ ــركة اليمنية لالتصـ ـ ــاالت الدولية تليمن) ،والتي تعود ملكيتها
للم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت بموجب انتقال الملكية في العام 2003م التي تعتبر بدورها مزوداً ثانيًا
لخدمة اإلنترنت (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا.)12 ،2009،

أما بالنس ـ ــبة ألجهزة الحواس ـ ــيب فقد أرتفع تداولها في الس ـ ــوق المحلية ،وتش ـ ــير اإلحص ـ ــائيات أن
جهاز ،بمعنى
ًا
جهاز وفي العام 2007م 396000
عددها في العام 2005م كان قد بلغ 270000
اً
أن معدل انتش ــارها مقارنة بعدد س ــكان الجمهورية اليمنية يرتفع بنس ــبة  %5كل عامين أي أن إجمالي
جهاز في العام 2016م.
ًا
عدد الحواسيب قد بلغ حوالي قرابة المليون
أما وفق اس ــتراتيجية الو ازرة فأنه ببلوغ العام2025م س ــيبلغ عدد الحواس ــيب المتداولة االس ــتخدام
ـاز( ،الجبري ،)www.ptc.gov.yem ،2003،في الوق ـ ــت ال ـ ــذي تج ـ ــأوز في ـ ــه ع ـ ــدد
 6.2مليون جه ـ ـ ًا
مس ـ ـ ـ ــتخدمي االنترنت  205613مش ـ ـ ـ ــتركًا نهاية العام2007م

(اللجنة االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية لغربي آس ـ ـ ـ ــيا

اإلسكوا.)13 ،2009،

وبمقدار يزيد 49801ألف جهاز عن العام 2006م ،بمعنى أن عدد مشـ ـ ـ ــتركي االنترنت يرتفع
بش ــكل بطال كل عام بما يعادل نس ــبة  ،%0.2وبعد دخول الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت كمزود ثاني
لينترنت س ـ ـ ـ ــاعد ذلك على ارتفاع نس ـ ـ ـ ــبة عدد المش ـ ـ ـ ــتركين حيث بلغت (%0.95موقع قناة اليمن اليوم،
.)www.yementoday tv.net،2013

وفي إحصائية حديثة فقد بلغ عدد مشتركين النت  2.363000مستخدم ،وبالنسبة لعملية النفإذ
إلى المعلومات والمعرفة للعموم عبر شـ ـ ـ ـ ـ ــبكة الويب فقد بلغ حسـ ـ ـ ـ ـ ــب آخر إحصــ ـ ـ ـ ــائية العام 2012م
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( )915موقعاً موزعاً ما بين تجارية وحكومية وتعليمية ومنظمات وشبكات تتيح من خاللها المعلومات
للعموم.
ويبلغ عدد المشــ ـ ـ ـ ـ ــتركين في خدمة ت ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل المعطيات خالل آخر إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية لعام 2009م

( )16.234جهة موزعين ما بين مزودي الخدمة ،عبر القنوات الم جرة ألغراض األنترنت ،والم جرة
ألغراض نقل البيانات (عبد اللطيف.)8،7،5،11 ،2013،

وتعد ش ـ ـ ــبكة ت ارس ـ ـ ــل المعطيات واحدةً من المش ـ ـ ــاريع الهامة التي تبنتها و ازرة االتص ـ ـ ــاالت ممثلة
بسلسلة من النقاط تم ربطها بمسارات تراسل البيانات وهي شبكة رقمية واسعة تغطي اغلب محافظات

الجمهورية.

كمــا تتوافر أغلــب المواقع الحكوميــة على مواقع الكترونيــة على شــ ـ ـ ـ ـ ــبكــة اإلنترنــت لغرض مــد

المسـ ـ ـ ــتخدمين بالمعلومات في ظل غياب عنصـ ـ ـ ــر التحديث ،وبالنسـ ـ ـ ــبة للبرمجيات اتجهت العديد من

الم س ـســات الحكومية وكذا التابعة للقطاع الخاص بإدخال أنظمة األتمتة وشــبكات المعلومات وطبقت

عدد من الجهات في هذا الجانب من عملية التطوير مثال نظام البصــ ـ ـ ـ ـ ــمة المتفرع من نظام الموارد

المالية والبشـ ـ ـرية واالنظمة المحاس ـ ــبية والتحليل المالي خاصـ ـ ـ ًة في أنظمة البنوك وشــ ــركات الصـ ـ ـرافة
(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا.)16 ،2009،

 وعن استخدامات تطبيق نظم المعلومات يقول (شرف الدين) أنه يجر استخدام نمطية واحدة من
التطبيقات في معظم الجهات تخدم المستويات المختلفة:

 -1تطبيقات األجور والمرتبات.
 -2تطبيقات الحاسبات.

 -3برام مراقبة المخزون.
 -4برام الحماية والصيانة.
 -5برام الرسوبيات.
 -6برام االحصاء.

 -7برام النشر المكتبي.
 -8برام الخرائط.

ويتم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخراج هذ التطبيقات من الخارج لعدم ثقة المســ ـ ـ ـ ــتخدم المحلي بالمورد الداخلي نظ ًار

لقصورها في أداء وظائفها (شرف الدين ،د .ت.)7 ،

وتستخدم هذ التطبيقات في البنوك والم سسات والشركات المالية والمصرفيه والمحاسبية.

عدد من المؤسسات الحكومية التي طبقت نماذج األ نظمة اآللية مثل- :
 وهناك ً
 -1و ازرة االتصاالت.
 -2المركز الوطني للمعلومات.
 -3الجهاز المركزي ليحصاء.
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 -4الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
 -5و ازرة الداخلية.
 -6و ازرة الدفاع.

 -7الهيئة العامة للبريد.
 -8الجمارك.

 -9مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
-10و ازرة التربية والتعليم.

 -11و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.

 -12مصلحة االحوال المدنية.
 -13و ازرة التدريب المهني.

 -14الهيئة العامة لألراضي (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا.)18 ،2009،

 -15و ازرة الخدمة المدنية (نظام البصمة البيولوجية).

 -16و ازرة المالية (نظام المعلومات المحاسبية والمالية).
 -17البنك المركزي اليمني (نظام التحويالت البنكية).

ال عن عدد من الم س ـس ــات والو ازرات الحكومية والمكاتب التابعة لها التي أدخلت األنظمة
فض ـ ً
اآللية إلى مجاالت عملها (عبد اللطيف.)12 ،2013،

وجاء في تقرير ليس ــكوا أن كثير من هذ الم سـ ـس ــات الحكومية فضـ ـالً عن بعض م سـ ـس ــات
القطاع الخاص تجري عملية تطوير على النظم المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة ولكن في ظل غياب المعايير العلمية
والفنية والتي تعتبر أحد أبرز س ـ ـ ـ ــماتها ،حيث ال تتوافق مع األنظمة والتطبيقات المس ـ ـ ـ ــتخدمة (اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا.)18 ،2009،

وقد اتجهت عدد من هذ الم س ـســات نحو إدخال واســتخدام أنظمة األتمتة وشــبكات المعلومات
والتي ساهمت في تطوير أدائها (عبد اللطيف.)12 ،2013،

وبالنس ــبة لدور التعليم والتدريب والتأهيل في تكنولوجيا المعلومات تس ــهم الم سـ ـس ــات الحكومية
ومراكز التدريب والتأهيل والجامعات التخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــية والكليات والمعاهد والمدار الحكومية والتابعة
للقطاع الخاص في نشر ثقافة المعرفة ومكافحة األمية المعلوماتية.
على أ نه كان قد تم اقرار االســ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتعليم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي(2015-2003م)،
واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني(2014-2005م) ،واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية
للتعليم العــالي (2010-2006م) ،لغرض رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اســ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــات التعليم اإللكتروني وادمــاج هــذ
التكنولوجيا في مسارات التعليم المختلفة (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا.)19 ،2009،
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واس ـ ــتناداً على آخر التقارير الرس ـ ــمية فقد تم إدخال عدداً من الحواس ـ ــيب وربطها بش ـ ــبكة النت
لعدد من المدار .
ففي العام 2009م تم ربط ( )605مدرســـة وتوزيع ( )90000ألف جهاز حاســـوب للمدار ،
كما تشير آخر إحصائية لنف

العام إلى أن عدد الملتحقين في المعاهد التقنية تخصص إلكترونيات

واتص ـ ـ ـ ــاالت وبرمجة وصـ ـ ـ ــيانة حاس ـ ـ ـ ــوب بلغ ( )9980طالباً ،وض ـ ـ ـ ــمت كليات المجتمع الحكومية
تخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــات نوعية وبرام تقنية عالية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصـ ـ ـ ـ ــاالت وبرمجة علوم
الحاسوب وعلم المعلومات.
عدد من الكليات واألقس ـ ـ ـ ــام التابعة للجامعات والتي تفوق ()28
وفي قطاع التعليم العالي تقوم ً

جامعة بتدري

بعض التخصصات في هندسة االتصاالت وعلم الحاسوب (عبد اللطيف.)10 ،2013،

اما فيما يخص الحكومة االلكترونية ،فقد قامت و ازرة االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وتقنية المعلومات بتبني
َّ 
واعداد وثيقة البرنام الوطني لتقنية المعلومات والموضـ ــحة سـ ــابقاً في إطار االسـ ــتراتيجية الوطنية
حيث يهدف البرنام إلى تطبيق الحكومة االلكترونية من خالل:
 -1التعريف بأهمية تكنلوجيا المعلومات.
 -2رفع كفاءة وأداء األجهزة الحكومية في مجال التكنلوجيا.
 -3رفع قنوات االتص ـ ـ ــال والتواص ـ ـ ــل على المس ـ ـ ــتو المحلي من ناحية ،والعالم الخارجي من ناحية
أخر .
 -4إيجاد البنية األساسية الضرورية لتشجيع قطاع األعمال لالستثمار في مجال التكنولوجيا.
 -5توظيف تقنية المعلومات في تقييم الجهاز الحكومي (الجبري.)25 ،2003،

 -6تم تدش ـ ـ ـ ـ ـ ــين موقع الحكومة االلكترونية في العام 2003م حيث أعتبر منفذًا أو بواب ًة الكترونية
لجميع الجهات الحكومية لتقديم المعلومات الضرورية (الريوي.)11 ،2007،



ولغرض التهيئة لمشروع الحكومة االلكترونية فقد تم اتخاذ الخطوات اآلتية:

أ -توسيع شبكة تراسل المعطيات ،افتتاح مدينة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ب -تجسيد مشروع البرنام الوطني لتقنية المعلومات فكرة الحكومة االلكترونية والمقر من الحكومة
وعلى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوئه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلت اللجنة اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرافيه المكونة من عدداً من الجهات وفي مقدمتها و ازرة
االتص ـ ـ ـ ــاالت ،والتي هي بدورها تلعب دور المنس ـ ـ ـ ــق للبرنام من خالل عض ـ ـ ـ ــويتها في اللجنة
اإلشرافيه.
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ج -تطوير الم شـ ـ ـ ـ ـرات الخاص ـ ـ ـ ــة باإلحص ـ ـ ـ ــاء من خالل الجهاز المركزي ليحص ـ ـ ـ ــاء فيما يخص
تكنولوجيا المعلومات (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا.)24 ،2009،

واسـ ـ ــتنادًا على آخر إحصـ ـ ــائية رسـ ـ ــمية فأن اليمن يحتل المرتبة ( )164من بين ( )192دول ًة
ضـ ـ ــمن م شـ ـ ــر جاهزية الحكومة اإللكترونية ،وحتى مبادرة المشـ ـ ــروع بحد ذاته فقد تعثرت لضـ ـ ــعف
التنســيق وعدم تحديد أدوار ومس ـ وليات الجهات الحكومية المختلفة إلى جانب عدم الجاهزية للتحول
لتطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية (عبد اللطيف.)13-12 ،2013،

أما فيما يخص التجارة االلكترونية فنظ اًر لحداثة التطبيقات والتخوف من هذا النوع من التجارة
والذي عرفته العديد من الدول نجد أن التجارة اإللكترونية تكاد تكون معدومة في اليمن ،على الرغم
من توافر البنوك والش ـ ـ ــركات التجارية على مواقع الكترونية (اللجنة االقتصـ ـ ـ ــادية واالجتماعية لغربي آسـ ـ ـ ــيا
اإلسكوا.)24 ،2009،



وفي نهاية المطاف نســـتطيع القول أن :مجتمع المعلومات في اليمن ال زال في بداية طريقة ،بســـبب

وجود عدداً من الصعوبات التي يمكن إجمالها في اآلتي:

أ -غياب ر ية اسـتراتيجية وطنية شـاملة حول تكنولوجيا المعلومات ترسـم السـياسـات التي تعمل على
تمكين الدولة والمجتمع من التحول نحو مجتمع المعلوماتية.
اء على المسـتو الم سـســي
ب -عدم توافر االمكانات المادية لمسـتخدمي تكنولوجيا المعلومات سـو ً

واإلداري.
ج-

البيروقراطية اإلدارية التي تتسـ ـ ـ ـ ـ ــم باإلجراءات اإلدارية المملة والتي تعمل على تعثر مسـ ـ ـ ـ ـ ــار

السياسات واإلجراءات الهادفة إلى التحول نحو تكنولوجيا المعلومات.
د -غياب التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات القانونية الالزمة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وان وجد جزءًا منها فهو
يعاني من القصور.
ه-

غياب الجوانب التنظيمية الالزمة لد الم س ـ ـسـ ــات العليا ،والم س ـ ـسـ ــات التابعة لها الضـ ــامنة

لقيام الدور الحكومي للنفإذ إلى مجتمع المعلومات.
و -غياب دور الشـ ـريك االجتماعي ،ويقص ــد بالشـ ـريك االجتماعي منظمات المجتمع المدني في تبني
متطلبات المجتمع وحاجياته للمعلوماتية.
ز-

غياب دور النخب المثقفة في عرض وتحليل أســاســيات تكنولوجيا المعلومات وتحســي

والمجتمع بأهمية النفإذ لمجتمع المعلومات.
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غيــاب دور الجــامعــات ومخرجــات البحــث العلمي في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ممــا يغيــب

فرصة النفإذ نحو مجتمع المعلومات.
ط-

غياب الكوادر الم هلة التي تحمل م هالت علمية ترتبط بتكنولوجيا المعلومات.

ي-

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف البنيـة التحتيـة الحكوميـة فيمـا يتعلق بتكنولوجيـا المعلومـات ،وتـدني خـدمـات التقنيـة

كبير من مواردها وم سساتها من قبل الدولة.
المتوفر  ،واحتكار جزءاً اً
ك-األمية اإللكترونية وتتمثل بعدم تبني ثقافة معلوماتية في الوسط الثقافي واإلعالمي ،ويقول (محمد
ملهي) "إن حاجز اللغة يلعب دو اًر كبي ًار ،حيث أن التدفق الهائل للمعلومات وتعدد مصـ ـ ـ ـ ـ ــادرها ،إلى
جانب تقنيات هذ المعلومات كلها ترتبط باللغة االنجليزية ،اللغة التي تكاد أن تكون عالمية في ظل
ما يسمى بثقافة العولمة مما يشكل عائقاً أمام المستخدم المحلي" (ملهي.)5 ،2004،

لذا نس ــتطيع القول إن الحكومة اليمنية اتخذت خطوات في مس ــارات مختلفة لمجارات تكنولوجيا
المعلومات واالتصــاالت تتمثل في الر ية االســتراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المعلومات واالتصــاالت
ال عن اس ـ ــتخدامات القطاع الحكومي للتكنولوجيا المعلومات المتمثلة لتطبيقات نظم المعلومات
فضـ ـ ـ ً
وحوســبة األداء الم سـســي غير أن اليمن ال زال يخطو خطوات بطيئة للولوج إلى مجتمع المعلومات
وذلك السـ ـ ـ ـ ـ ــباب عدة ،منها تنظيمية وقانونية فضـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن أن اليمن يعد دولة نامية يفتقر إلى البنية
التحتيــة فيمــا يتعلق بتكنولوجيــا المعلوم ــات إلى جــان ــب األميــة اإللكترونيــة التي تعــد أحــد العوائق
األساسية لتبني ثقافة معلوماتية ناجحة.
واقع االتصاالت في اليمن:
قامت الحكومة اليمنية في الثالثة عقود الماض ــية بإص ــالحات وتحديث قطاع االتصـــاالت تتمثل
في اآلتي:

 الرؤية االستراتيجية- :
تتبلور الر ية االستراتيجية للنهوض بقطاع االتصاالت في المحأور اآلتية:
أ -تبني الر ية االســ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الوطنية ( ،)2025-2001المتضــ ـ ـ ـ ـ ــمنة توفير وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيل خدمات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
ب -إعادة هيكلة قطاع االتص ـ ـ ــاالت والم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ــاالت وتوفير البنية التحتية الالزمة
لقطاع االتصاالت.
ج -إنشـاء قانون االتصـاالت في لعام 2008م ليشـراف على عملية التشـغيل في قطاع االتصـاالت
لمواكبة التطورات والتغيرات التكنولوجية الحاصلة في مجال االتصاالت.
81

الفصل الثاني

اإلطــار النــظـري

د -إعداد د ارس ــة لتقييم وض ــع البنى التحتية لالتص ــاالت ،واالهتمام بالتدريب والتأهيل لموظفي قطاع
االتصاالت.
ه -توسـ ـ ــيع شـ ـ ــبكة الهاتف الثابت والموبايل في إطار شـ ـ ــبكة رقمية متكاملة في ٍ
عدد من محافظات
الجمهورية.
و -تحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية الخاصة بمجاالت االتصاالت والمعلومات.
ز -عرض شروط مشجعة لتوسيع دائرة مزودي خدمة االنترنت طبقًا لقرار رئي

مجل

الوزراء رقم

 6لعام 2001م (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا.)9،8 ،2009،

ح -المش ـ ـ ـ ــاركة في تنفيذ أهداف البرنام الوطني لتقنية المعلومات بما يحقق المش ـ ـ ـ ــاركة في التنمية
االقتصادية واالجتماعية الشاملة (محمد ملهي.)5 ،2004،

 تبعية قطاع االتصاالت- :
تتبع ادارة قطاع االتصاالت في اليمن الم سسات الحكومية التالية:
أ -مجلس الوزراء:
هو اإل طار األعلى في الحكومة اليمنية الذي يقر الســ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واأل هداف االســ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية لو ازرة
االتصاالت وتقنية المعلومات.
ب -وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:
لقد سبقت اإلشارة إلى أن و ازرة االتصاالت وتقنية المعلومات هي الم سسةُ المناط بها تنفيذ ما
تقرة السـ ـ ــياسـ ـ ــات واألهداف المدرجة ضـ ـ ــمن برنام الحكومة وتتبع تعليماتها وتقوم بعملية اإلش ـ ـ ـراف
على المشـ ـ ــاريع المرسـ ـ ــومة ،وتتبع الو ازرة كالً من الم سـ ـ ـســ ــة العامة لالتص ـ ــاالت ،والشـ ـ ــركة اليمنية
لالتص ـ ـ ـ ــاالت الدولية تليمن ،والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وتتبع هذ الو ازرة والم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
الثالث شـ ــركات القطاع الخاص في مجال االتصـ ــاالت والبريد من ناحية تخويلها بممارسـ ــه النشـ ــاط
واإلش ـ ـ ـ ـ ـراف على ادائها ،كما تتبع و ازرة االتصـ ـ ـ ـ ــاالت عدداً من الفروع التنفيذية في جميع محافظات
الجمهورية.
ج -وزارة التخطيط والتعأون الدولي:
يكمن دور و ازرة التخطيط والتعأون الدولي في فتح قنوات التعأون مع الش ــركاء الدوليين للتعأون
مع الجمهورية اليمنية فيما يخص تطوير قطاع االتصاالت فضالً عن أن و ازرة التخطيط هي الجهة
المخولة للتعامل المباشـ ـ ـ ـ ــر مع خطط التنمية لقطاعي االتصـ ـ ـ ـ ــاالت وتكنولوجيا المعلومات قصـ ـ ـ ـ ــيرة
وطويلة األمد (محمد ملهي.)5 ،2004،
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 البنية االساسية لقطاع االتصاالت في اليمن- :
حيث تمثل الر ية الوطنية للنهوض لقطاع االتصاالت ،وتتمثل هذ البنية أو الر ية كمايأتي:
أ -شبكة االتصاالت:
يقصـــد بش ــبكة االتصـــاالت التقنية التي تديرها الم سـ ـســـات والشـــركات التي تقدم خدمة الهاتف
الثابت والنقال في الجمهورية اليمنية عبر األلياف الضوئية ،وقد بلغت االستثمارات في تطوير البنية
التحتية في قطاع االتصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت خالل 2015م ( 80مليار لاير) ،فض ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن قروض ( 31مليون
دوالر) ،من حكومـة كوريـا الجنوبيــة( ،موقع الموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـة الحرة ويكيبيــديــا،)www.wikipedia.org ،2016،
بإدخالها م سسة االتصاالت عبر شركة ) )AFEاألمريكية( ،كمال الجبري،2003،ص ،)15ويمثل ما
نس ـ ـ ـ ــبته ( )%75قطاع االتص ـ ـ ـ ــاالت (القطاع الخاص) ،و( )%25القطاع العام (الم س ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة العامة
لالتصاالت،2016،نشرة اتصال.)2 ،

حيث تتوزع ش ـ ــبكات االتص ـ ــاالت في اليمن ما بين حكومية وخاص ـ ــة ،وذلك على النحو
اآلتي:
شبكات االتصاالت الحكومية تتمثل في اآلتي:
 -1شبكة الهاتف الثابت:
تطمح خطة الحكومة (2000م2025-م) أن تصل السعة المطلوبة لشبكة الهاتف الثابت في
العام 2025م إلى ( )5.5مليون خط أي بمعدل خمســة عشــر خط لكل مئة نســمة( ،الجبري،2003،

 ،)17حيث تقدم ش ـ ــبكة الهاتف الثابت خدمة هاتفي ،خدمة نظام الفوتر  ،خدمة نظام الدفع المس ـ ــبق
هاتفي أوفر (موقع الم سسة.(www.ptc.gov.yem)،2015،

 -2شبكة الهاتف النقال (:)cdma
تطمح خطة الحكومة فيما يخص خطة الهاتف النقال يمن موبايل أن تصـل سـعة الخطوط إلى
 5.5مليون خط أي بمعدل ( )15خط لكل مئة نس ـ ـ ـ ـ ــمة( ،الجبري ،)17 ،2003،وقد قامت الش ـ ـ ـ ـ ــركة
منتصـ ــف العام 2015م بأنشـ ــاء ( )15محطة بث جديدة تضـ ــاف إلى الثالثين محطة القائمة (موقع
الم سسة.(www.ptc.gov.yem) 2014،

و تأسـ ـس ــت في العام 2004م عندما أجازت و ازرة االتص ــاالت اليمنية لش ــركة (هواوي) بافتتاح
نظام ) ،)cdma2000وفي بداية تأســيســها كانت تعتبر م سـســة حكومية ثم أصــبحت تحمل طابع
خاص وظهر أسمها (شركة يمن موبايل) ،وتدار منذ تأسيسها بكوادر محلية ،وتعتبر شركة مساهمة
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إذ أن أ قل من خمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين بالمئة من أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهمها ملك لمواطنين وجهات حكومية( ،موقع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة يمن

موبايل ،)Www Yemen mobil.com ،2016،وتطمح الم س ـســة العامة لالتصــاالت بتطبيق المشــروع
االستراتيجي ( ،)LTEمن خالل التنسيق مع شركة يمن موبايل وشركة تيليمن لتشغيل الشبكة التي
ستضمن تشغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال

(المؤسسة العامة لالتصاالت،2016،نشرة اتصال.)1 ،

أما بالنسبة لشبكات االتصاالت التابعة للقطاع الخاص فتتوزع بين مستخدمين ثالثة:
َّ
 -1شركة سبأفون:
حصــلت شــركة ســبأفون على ترخيص من الحكومة اليمنية بعد رســو المناقصــة المفتوحة لتقديم
خدمة الهاتف النقال ) )GSMفي اغسط

2001م.

 -2شركة ):(MTN
حص ــلت ش ــركة  MTNس ــبس ــتل س ــابقًا على ترخيص من الحكومة اليمنية بعد رس ــو المناقص ــة
عليها لتقديم خدمة الهاتف النقال (جي أ

أم) في اغسط

من العام 2001م (الجبري.)7 ،2003،

و تأس ـ ـسـ ــت شـ ــركة ) (MTNعام 1994م ومقرها الرئيسـ ــي جنوب أفريقيا ،وفي العام 2006م
اندمجت مع ش ـ ـ ــركة انفس ـ ـ ــتكوم وتعتبر ش ـ ـ ــركة رائدة في االتصـ ـ ــاالت في المنطقة االفريقية والش ـ ـ ــرق
األوسط وتقدم خدماتها في  21دولة (موقع شركة إم تي إن لالتصاالت.)WWW.MTN.COM،2016،

 -3شركة (واي) لالتصاالت النقالة:
وتأسـ ـس ــت الش ــركة في العام 2007م ،ش ــركة مس ــاهمة يمنية محدودة مقرها الجمهورية اليمنية
لتقديم خدمة الهاتف النقال (جي أ

أم) وهي رابع شـ ــركة لالتصـ ــاالت النقالة في الجمهورية اليمنية

(موقع شركة واي النقالة.)WWW.GSM.COM ،2016،
ب -مزودو خدمة اإلنترنت:
بدأ اســ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اإلنترنت في اليمن من ال عام 1996م من خالل مزود خدمة اإلنترنت المحلي
يمن نت والم سسة العامة لالتصاالت ،وقد تم منح شركة تليمن رخصة تزويد خدمة اإلنترنت (موقع
الموسوعة الحرة ويكيبيديا.)WWW.WIKIPEDIA.ORG،2012،

حيث تم تجهيز البوابة اليمنية لألنترنت ( ،)GATE WAYومن خاللها يتم ربط مزودي خدمة
اإلنترنت إلى شـ ــبكة اإلنترنت العالمية ،وقد تم تركيب التجهيزات في عدد من المدن صـ ــنعاء ،عدن،
تعز ،الحديدة ،المكال ،وتش ــمل اثنا عش ــر موقعًا بحيث عملت على توفير س ــرعة كافيه للمس ــتخدمين
وتقدم الخدمة عن طريق تأجير الخطوط (الجبري.)8 ،2003،
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والخدمة مهيئة لتطبيق المشـ ـ ـ ـ ــروع الوطني لالنتقال ليصـ ـ ـ ـ ــدار السـ ـ ـ ـ ــاد

لبروتوكول اإلنترنت

 ،IPV6بعد أن كانت قد عملت الم سـ ـ ـس ـ ــة على توس ـ ــيع خيارات اإلنترنت ض ـ ــمن اإلص ـ ــدار الرابع
خالل شهر يناير 2016م بزيادة سعات اإلنترنت إلى عشرة جيجا ،وأوضح (عبدالكريم اآلنسي) أن
اليمن أخذت من تجارب عربية وعرضــتها على مجل

اإلدارة في الم س ـســة وأن التواصــل والتنســيق

مع االتحاد الدولي لالتصـ ـ ـ ـ ــاالت ما زال مس ـ ـ ـ ـ ــتمر فيما يخص تقديم المس ـ ـ ـ ـ ــاعدات في إعداد الخطة
الوطنيـة لالنتقـال من اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الرابع إلى اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  ،وفي تقرير حكومي تم توفير
( ) IB- 65000لتوس ـ ـ ــيع خدمة المش ـ ـ ــتركين ليص ـ ـ ــل العدد إلى نحو ( )120000ض ـ ـ ــمن نطاق
( )IPV4كحل م قت حتى تتم عملية االنتقال ،واإلص ـ ـ ــدار الس ـ ـ ــاد

هو تقنية حديثة توفر س ـ ـ ــعات

أكبر للشبكة كما توفر األمن والحماية لها.
وفي تقرير حكومي تم توفير  65ألف (أي بي) ،لتوس ـ ــيع خدمة المش ـ ــتركين ليص ـ ــل العدد إلى
نحو مئة وعشـ ـ ــرون الفاً ضـ ـ ــمن نطاق  IPV4كحل م قت حتى تتم عملية االنتقال (الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة العامة
لالتصاالت ،2016،نشرة اتصال.)1،3 ،

لكن وأثر فعل االضطرابات التي شهدها اليمن أد توقف الكابالت الدولية في مناطق الصراع
إلى االنقطاع وفقدت السـعات الدولية لخدمة النت خمسـون  %منتصـف العام 2016م (موقع صـحيفة
يمن بر .)www.yemeni.pres.net ،2016،

المؤسسة العامة لالتصاالت:
يســتعرض هذا الجزُء من الد ارســة التوصــيف النظري للم س ـســة العامة لالتصــاالت ،ونظ ًار ألن
الد ارسـ ـ ـ ـ ــة تبحث دور نظم المعلومات اإلدارية في تحســ ـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم س ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة العامة

لالتصاالت ينبغي اإلشارة هنا إلى أسباب اختيار النموذج في هذا الجزء الذي استخدمت فيه الدراسة
مراجع عدة ومن مصادر مختلفة كما يأتي- :
 موقع الم سسة اإللكتروني. قانون االتصاالت اليمن. المقابالت الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية التي أجراها الباحث مع كالً من (مدراء وموظفي ادارة نظم المعلومات،إدارة الشــبكات ،إدارة االتصــاالت ،إدارة التشــغيل ،إدارة اإلنترنت ،إدارة نظم المعلومات االدارية،
إدارة المشروع ،إدارة العالقات العامة).
 مراجع مختلفة تطرقت لم سسة االتصاالت اليمنية. الوثائق الصادرة من الم سسة فيما يخص بعض البيانات.85
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 -1أسباب اختيار المؤسسة محل الدراسة- :
أ -اعتماد الم س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ـ ــاالت على التطبيقات التكنولوجية مما يسـ ـ ـ ــاعد على د ارسـ ـ ـ ــة
الموضوع.
ب -تُعد الم سسة أنموذجاً للم سسة االقتصادية الناجحة في اليمن.
ج -المكانة المتميزة التي تحتلها الم سسة في سوق االتصاالت اليمنية.
د -اسـ ــتقبال الم س ـ ـسـ ــة للباحثين وادراكها بأهمية البحث العلمي وهذا ما يشـ ــير إلى أنها تسـ ــعى دائماً
للتطوير في قطاع االتصاالت وتسهيل عمل الباحثين.
ه -مس ـ ــاهمتها الواس ـ ــعة في تلبية الس ـ ــوق المحلية لخدمة االتص ـ ــاالت ،اإلنترنت ،البرمجيات ،النظم
وتطبيقاتها في الم سـسـات الحكومية والقطاع الخاص ،إذ تجسـد توطين البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.

 -2المؤسسة العامة لالتصاالت- :
 التعريف بالمؤسسة- :
هي م سسة عامة ذات طابع اقتصادي مملوكة ملكية كاملة للدولة ،تم إنشا ها سنة 1981م،

وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة استقالل مالي واداري

(موقع الم سسة. (www.ptc.gov.yem)،2016،

وتخضــع ألحكام القانون رقم ( )20لســنة 1981م الخاص بإنشــائها ،والقانون رقم ( )38لســنة

1991م بشــأن القانون األســاســي لالتصــاالت الســلكية والالســلكية ،والقانون المعدل رقم ( )33لســنة
1996م بشـ ـ ــأن االتصـ ـ ــاالت السـ ـ ــلكية والالسـ ـ ــلكية ،وتعمل تحت إش ـ ـ ـراف و ازرة االتصـ ـ ــاالت وتقنية
المعلومات (الجبري.)6 ،2003،

 النشأة والتطور:

أُنشـ ــئت الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت السـ ــلكية والالسـ ــلكية لتحقيق األهداف العامة إلنشـ ــائها،
ويتوجب من أجل تحقيقها القيام بتنفيذ المهام واالختصـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ــات المحددة لها بموجب أحكام قانون
إنشائها والقانون األساسي لالتصاالت وذلك اعتبا ار من بداية العام 1982م.

وبعد قيام الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م تم دم الم س ـ ـسـ ــة العامة للمواصـ ــالت الس ـ ـلكية

والالســلكية في صــنعاء وهيئة االتصــاالت الســلكية والالســلكية بعدن بمكوناتهما المادية والبش ـرية في
م سس ٍة واحد ٍة سميت بالم سسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية.
 النشاط:

تقدم الم س ـســة العامة لالتصــاالت وبشــكل أســاســي خدمات االتصــاالت وتقنياتها المختلفة إلى
حد سو ٍ
شرائح المجتمع كافة وفي مختلف التجمعات السكانية في الريف والحضر على ٍ
اء ،وبما يكفل
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حق كل مواطن أفراداً أو جماعات أو قطاعات في الحصـ ـ ـ ــول على خدمات اتصـ ـ ـ ــاالت وبتكنولوجيا
ذات جودة عالية وبما يتوافق ويتماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي والمعرفي في
مجال االتص ــاالت وتقنية المعلومات ،حيث وض ــعت الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت على عاتقها منذ
إنشـ ـ ـ ــائها تلبية تلك المتطلبات ،ومواكبة تلك التطورات ،واالسـ ـ ـ ــتجابة الحتياجات عمالئها ،واضـ ـ ـ ــعة
نصب أعينها تحقيق ذلك وهدفها الرئيسي الذي من خالله ترسخ مكانتها وهويتها ،وخاصة في عالم
يتعاظم فيه دور االتص ـ ــاالت واس ـ ــتخداماتها وذلك من خالل حزمة متكاملة من األنش ـ ــطة والخدمات
(موقع الم سسة.) www.ptc.gov.yem ،2016،

 الخدمات التي تقدمها المؤسسة:
أ -خدمات تقنية االتصاالت:
 خدمات االتصاالت الهاتفيه السلكية (الهاتف الثابت). خدمات االتصاالت الهاتفيه الريفيه الالسلكية. خدمات االتصاالت الدولية. خدمات الهاتف النقال بتقنية ((GSM،CDMAب -خدمات اإل نترنت بتقنياتها المختلفة:
 خدمات الربط الشبكي وتراسل المعطيات.-

خدمات التدريب والتأهيل التخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــي ،ونشـ ـ ـ ــر الوعي التكنولوجي (موقع الم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة،2016،
.)www.ptc.gov.yem

ج-

خدمات نظم وتقنية المعلومات- :
تقدم الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ــاالت خدمات تقنية المعلومات (برمجة  -ش ـ ـ ـبكات) للشـ ـ ــركات

والم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات عبر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات وتتمثل خدمات البرمجة والش ـ ـ ــبكات في العرض

اآلتي- :

 -1البرمجة:
إعــداد وانتــاج وتوفير وربط وتطوير األنظمــة والبرام والتطبيقــات المنتجــة ،والجــاهزة ألعمــال
الجهات المس ـ ــتفيدة حس ـ ــب خص ـ ــوص ـ ــية كل جهة ،والعمل على تحديثها وص ـ ــيانتها واإلشـ ـ ـراف على
تشغيلها ومتابعة تنفيذها بموجب العقود واالتفاقيات المبرمة معها.
دراسة وتحليل وتصميم األنظمة والبرام والتطبيقات المتعلقة باحتياجات الجهات المستفيدة.
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إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بنية تحتية لمركز معلومات وفقاً لمعايير علمية وفنية عالمية يكون قاد اًر على تقديم
خدمات مراكز المعلومات والعمل على تكوين وتخصيص بنية تحتية خاصة بالقطاعات الحكومية.
إجراء الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات واألبحاث في جميع مجاالت تقنية المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية
والعمل على ادخالها إلى خدمات المركز.
القيام بالزيارات الميدانية للوزارات والم س ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات والهيئات والشـ ـ ـ ـ ــركات الحكومية والخاصـ ـ ـ ـ ــة
والمختلطــة والعــامــة للتعرف على احتيــاجــاتهم من خــدمــات المركز وتقــديم االقت ارحــات لتلبيــة تلــك
االحتياجات.
دراسة احتياجات السوق المحلية المستهدفة والمستفيدة من خدمات ومنتجات المركز.
تقديم خدمات االستشارات لكافة الجهات المستفيدة والمستهدفة.
تقـديم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـدة والـدعم الفني والتقني لتهيئـة الحكومـة االلكترونيـة وفقـًا لمتطلبـات واتجـاهـات
الحكومة والجهات المستفيدة.
 تصــميم قواعد البيانات الخاصــة الالزمة ألعمال الجهات المســتفيدة وربطها مع بعضــها البعضبش ـ ــبكة متكاملة وتحديد آلية عملها ونوعها وحجمها واألنظمة التي تض ـ ــمن تش ـ ــغيلها وص ـ ــيانتها
وتمكين مستخدميها من التعامل معها بسهولة ويسر

(موقع الم سسة.) www.ptc.gov.yem ،2016،

 -2الشبكات:
أ -تصميم وتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات.
ب -حلول البنية التحتية للشبكات ونظم اإلدارات.
ج -االستشارات والدعم وحلول اإلدارة عن بعد بما في ذلك الحلول في اآلتي:
-

إدارة النظم.

 تصميم وتنفيذ إجراءات األمنية المعلوماتية. تقييم وادارة األمنية للنظم. نظم الرصد الشبكية. تقييم البنية التحتية لتقنية المعلومات. استم اررية العمل. احتياطات الكوارث وادارتها. استراتيجية تقنية المعلومات.د -نظم تصميم المواقع والتنفيذ وتشمل:
88

الفصل الثاني

اإلطــار النــظـري

تحليل متطلبات.
المواصفات الوظيفيه.
تصميم التطبيق.
تطوير البرمجيات.
النشر.
ه-

دعم مرحلة ما بعد اإلنتاج (موقع الم سسة.(www.ptc.gov.yem،2016،

 البنية الهيكلية للمؤسسة:
تعرف البنية الهيكلية بأنها الهيكل التنظيمي للم س ـ ـ ـسـ ـ ــة الذي يحدد المسـ ـ ــتويات اإلدارية داخل
الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة والوظائف التابعة له (بش ـ ـ ــير العالق ،)216 ،2007 ،وقد قام الباحث بإعداد نموذج البنية
الهيكلية للم س ـ ـ ـسـ ـ ــة في الشـ ـ ــكل رقم ( ،)12ويالحظ من خالل الشـ ـ ــكل أن هناك قسـ ـ ــم خاص بنظم
المعلومات اإلدارية ونظ اًر لطبيعة الم س ـســة يفترض أن يكون لهذ النظم أهمية أوســع مثالً أن يكون
لها إدارة عامة لنظم المعلومات اإلدارية أو ربما إدارة دون حص ـ ـ ــرها في قس ـ ـ ــم كما هو موض ـ ـ ــح في
الشكل اآلتي لهيكل الم سسة:
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اإلدارة العامة
للشؤن اإلدالة

نشاط
الطباعة
والفكس

فرع عدن
اإلدارة العامة
للمشتريات

نشاط
اإلرشي
ف

فرع صنعاء

فرع تعز

قسم
السكرت
ارية

نشاط
السكرت
ارية

اإلدارة العامة
لمركز تقينة

قسم
السجال
ت

فرع ذمار
اإلدارة العامة
لإليرادات
فرع الحديدة

فرع عمران

ف
رع
ردا
ع
ف
رع
ير
يم

المعهد العام

اإلدارة العامة
لإلتصاالت

نشاط
تنظيم
مراكزا
التصاال
ت

قسم
تنظم
مراكزا
التصاال
ت

إدارة
تنظيم
مراكز
االتص
االت

فرع ابين

قسم
المتابعة

إدارة
مكتب
المدير
العام

اإلدارة العامة
للتشغيل
نشاط
المعلوما
ت

فرع البيضاء

فرع سيؤون

سكرتار
ية
المدير
العام

اإلدارة العامة
للشؤون المالية

قسم
المعلوما
ت
والتطو
ير

نشاط
التطوير
والجودة

اإلدارة العامة
لمدينة تكنولوجيا

اإلدارة
العامة
للرقابة
والتحكم

إدارة
مكتب
رئيس
مجلس
اإلدارة

فرع اب

ف
رع
الق
اع

المصدر  :المؤسسة العامة لإلتصاالت (،)2016الهيكل التنظيمي للمؤسسة  ،قسم
المعلومات اإلدارية  ،اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية  ،صادرة بتاريخ -19
ديسمبر2016-م ،صنعاء  ،الجمهورية اليمنية .

فرع الجوف

اإلدارة العامة
للعالقات العامة

فرع المهرة

اإلدارة العامة
للتخطيط

فرع صعدة

اإلدارة العامة
لإلنتر من

فرع مارب

مدير عام
المؤسسة

قسم
السكرتا
رية

إدارة
سكرتار
ية نائب
مدير
عام

نائب
المدير
العام
لشؤن
الفروع
اإلدارة
العامة
للمراجع
ة
والتفتي

اإلدارة العامة
للشؤون التجارية

فرع حجة

فرع

فرع ريمة

فرع

فرع لحج

فرع الضالع

اإلدارة العامة
للتكاليف والمشاريع

نشاط
المتابعة

قسم
السكرتا
رية

اإلدارة العامة
لإلنشائات

إدارة
مكتب
نائب
مدير
عام

نائب
مدير
عام
المؤس
سة

اإلدارة العامة لنظم
المعلومات
اإلدارة العامة
للشؤون القانونية

نشاط
المتابعة

اإلدارة العامة
إلكاديمية السيسكو

فرع شبوة
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 مشروع إعادة الهيكلة:
لقد سـبقت اإلشـارة إلى أن فكرة مشـروع إعادة الهيكلة في الم سـسـة تندرج ضـمن مشـروع هيكلة

قطاع االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت( ،و ازرة االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت وتكنولوجيا المعلومات ،)40 ،2008،وقد جر العمل على إعداد
المشــروع من خالل التعاقد مع طرف اســتشــاري ممثالً بشــركة ديتا كون االســتشــارية األلمانية( ،موقع

الم سـ ـس ــة ،)www.ptc.gov.yem ،2016،ليقوم بإعداد مش ــروع الهيكلة للم سـ ـس ــة ،وو ازرة االتص ــاالت
ويقضــي مقترح المشــروع الجديد بإنشــاء هيئة لتنظيم االتصــاالت تتولى اإلش ـراف على انشــطة قطاع

االتصاالت كافة.

تم اقرار المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع من قبــل الحكومــة بموجــب القرار رقم )393( ،لعــام 2008م وتم إحــالتــه

للبرلمان الستكمال إجراءات المصادقة إلصدار قرار بالمشروع ودخوله حيز التنفيذ (اللجنة االقت صادية
واالجتماعية لغربي آسيااإلسكوا.)8 ،2009،

ويتض ــمن المش ــروع الذي أدخلت عليه الو ازرة بعض التعديالت الس ــتيعاب المتغيرات والتطورات
في بيئة االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وأوضـــح تقرير اللجنة المكلفة بإدارة مشـــروع الهيكلة أن
عملية الهيكلة س ـ ــتتض ـ ــمن إدارة واعادة الهيكل التنظيمي للم سـ ـ ـس ـ ــة واعادة بناء اس ـ ــتراتيجية الموارد
البشـرية إلى جانب إعادة هيكلة المعهد العام لالتصـاالت (موقع الم سـســة-11-www.ptc.gov.yem -
.)2016-11

والم س ـ ـسـ ــة بصـ ــدد االنتهاء من المراحل األخيرة المتمثلة في تحديد مرحلة بدء التنفيذ ،وبالتالي
س ـريان التعديالت والتغييرات التي أفرزتها مخرجات مشــروع إعادة الهيكلة والذي ينســجم مع تطلعات
الخطة االستراتيجية لالتصاالت 2025-2011م (السومري.)63 ،2016،

واقع نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة:
يجب على الم س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة تطبيق نظام للمعلومات من أجل تحقيق األهداف االسـ ـ ـ ــتراتيجية وذلك
اء على مســ ـ ــتو بيئتها الداخلية أو الخارجية ،وفي هذا الجزء ســ ـ ــيتم
باالعتماد على المعلومات سـ ـ ـ ـو ً
اسـ ـ ــتعراض واقع نظم المعلومات من خالل الموارد المطبقة لنظم المعلومات لد الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة العامة

لالتصاالت والمتمثلة في الموارد اآلتية- :

 -1الموارد:
أ -الموارد المادية:
األجهزة:
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يتوافر لد الم س ـســة عدداً من الحواســيب والمرتبطة بالشــبكة الرئيســية التي يتم عن طريقها معالجة
وتخزين وحفظ واسترجاع البيانات وتحويلها إلى معلومات ،وتتمثل هذ األجهزة في:
 -1األجهزة الحاسوبية.
 -2المعدات.
 -3الخوادم وملحقات الشبكات.
 -4اجهزة الراديتر الموجه.
 -5الحاسبات والهواتف والفاك .
 -6التوصيالت والكابالت واللوازم األخر .
 -7وسائط المعلومات.
 -8جهاز الجدار الناري.
 -9جهاز البدالة.
كما يتوافر لد الم سسة عددًا من األجهزة والمعدات المرتبطة باألنشطة والعمليات األخر .
البرمجيات:

تتوافر لد الم س ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة برام عدة منها برام التشـ ـ ـ ـ ــغيل ،الرقابة ،تطبيقات برمجيات النظم،
برمجيات المشروعات ،وبرام الشبكات (.)1

ب-

الموارد البشرية:
اء المتعلقة
يوجد لد الم سـسـة الكادر البشـري الالزم لممارسـة األنشـطة والمهام المنوطة به سـو ً

بالعمل اإلداري بكل مسـ ــتويته أو التقني كاسـ ــتخدامات األجهزة والمعدات وتشـ ــغيل البرمجيات والنظم
إلى جانب متطلبات القيام بأعمال الطوارئ والص ــيانة ،كما تتوافر لد الم سـ ـس ــة العناص ــر البشـ ـرية
الم هلة إذ تترأوح في المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط م هالتها ما بين جامعية وعدد محدود من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا وكذا
الحاصلين على دورات تدريبية من خريجي معهد االتصاالت أو الدورات في الخارج.

كما يوجد لد الم س ـ ـس ـ ــة عدداً من العناص ـ ــر التي لديها خبرات طويلة في مجال االتصـ ــاالت
وتقنياتها وغيرها من األعمال المرتبطة بها ( ،)2وفي إحصــ ـ ـ ـ ـ ــائية فقد بلغ عدد المتدربين على برام

1

فهد عبد درهم الشـ ــرعبي ( :) 2016مقابلة بشـ ــأن نظم المعلومات اإلدارية في الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت ،اإلدارة العامة

للشبكات ،الم سسة العامة لالتصاالت19 ،ديسمبر2016م ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.

 2الشرعبي ،يحي النديش ( :)2016مقابلة بشأن نظم المعلومات اإلدارية في الم سسة العامة لالتصاالت ،اإلدارة العامة
للشبكات ،الم سسة العامة لالتصاالت19 ،ديسمبر2016م ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.
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تطبيقات الحاس ــوب وبرنام الرخص ــة الدولية للحاس ــوب من خريجي المعهد ( 1900متدرب) خالل
األعوام (2015-2012م) ،بينما بلغ إجمالي من تم تدريبهم من موظفي الم ســ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة ومن خارجها
حتى نهاية العام 2010م ( )17108بمعنى أن المعهد كان يدرب خالل العام قرابة ( 800موظف)
(عبد اللطيف.)11 ،2013 ،

ج -االتصاالت:
تعتبر االتصـــاالت أداة هامة تعتمد عليها الم سـ ـســـة كغيرها من الم سـ ـســـات في تأدية مختلف
أوجه العمليات اإلدارية المرتبطة بها من تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،ورقابة فهي تعد بمثابة الش ـ ـرايين
التي تربط بين وحدات الم سـ ـس ــة وبينها وبين أعض ــاء الم سـ ـس ــة وأنش ــطتها المختلفة( ،محمد التريوي،

 ،)314 ،2004ويجب على المسيرين تطوير نظام االتصاالت لكي يتوائم مع المعلومات التي تنتجها
منظومة االتصاالت داخل الم سسة.
ويمكن اإلشارة إلى أن خصائص نظم المعلومات تكاد تكون نفسها خصائص نظم االتصاالت،
بعتبار أن المعلومات هي محتو عملية االتصال الذي يعرف بأنه "عملية تبادلية تتضمن معلومات
بين أطراف االتصال والتأثير في السلوك لتحقيق أهداف الم سسة" (مريم حسين.)271 ،2006،

وينظر باحثي نظم المعلومات لالتصـ ــال من وجهة نظر رياضـ ــية على أنه " إسـ ــتقبال وترميز،
وتخزين ،وتحليل ،واسترجاع ،وعرض ،وارسال المعلومات" (شعبان فروج.)145 ،2009 ،

 وتتوفر لدى المؤسسة شبكات اتصاالت تلعب دو ارً رئيسياً في تقديم خدمات التشغيل التالية- :
 -1اإلنترنت:
تعتبر ش ــبكة األنترنت نظام من الش ــبكات الحاس ــوبية يص ــل ما بين حواس ــيب حول العالم ببروتوكول
موحد هو اإلنترنت الذي يربط مابين ماليين الشـ ـ ــبكات الخاصـ ـ ــة والعامة في الم س ـ ـ ـسـ ـ ــات والهيئات
والمنظمات بتقنيات مختلفة عبر الخط الهاتفي بمعنى أن اإلنترنت مجموعة ضـ ــخمة تضـ ــم شـ ــبكات
االتصال المرتبطة ببعضها البعض وتتمثل بشبكة الويب (المزاهرة.)281 ،2014 ،

 -2اإلنترانت:
وهي الش ــبكة الداخلية في الم سـ ـس ــة التي تس ــتخدم تقنيات اإلنترنت المص ــممة لتلبية احتياجات
العــاملين من المعلومــات الــداخليــة أو من أجــل تبــادل البيــانــات والمعلومــات عن عمليــات وأنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة
الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة ،يتم تنفيذها في مقر الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة أو فروعها وال يسـ ـ ــتطيع األشـ ـ ــخاص غير العاملين في
الم سسة الدخول إلى مواقعها.
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 -3اإلكسترانت:
على عك

ش ــبكة اإلنترانت فإن ش ــبكة اإلكس ــترانت تص ــمم الحتياجات المس ــتفيدين خارج الم سـ ـس ــة

وتمد موظفي الم سـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة الموردين والعمالء والزبائن وغيرهم بالمعلومات ،وتسـ ـ ـ ـ ــتخدم في ش ـ ـ ـ ـ ــبكة
اإلكس ـ ـ ـ ــترانت كلمة مرور ألنها غير موجهة إلى الجمهور العام حيث تحدد الم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة التي تمتلك
الشـ ـ ــبكة األفراد الذين يسـ ـ ــمح لهم بالدخول إلى خدمات الشـ ـ ــبكة (بشـ ـ ــير العالق،)22،21،20 ،2007 ،

وتتوافر لد

الم سسة العامة لالتصاالت هذ الخدمة (.)1

د -سياسة أمن المعلومات:
تتوفر لد الم سـ ـ ـس ـ ــة البرام والنظم والتطبيقات الالزمة لحماية البيانات والمعلومات للحد من
السطو اإللكتروني ،وضمان حماية التشغيل والمعالجة واإلخراج والخزن والتشفير(.)2
ويقول شرف الدين :أن نتائ المسح المعلوماتي الستخدامات نظم وبرام أمن المعلومات في
الجهات الحكومية في اليمن أظهرت انخفاض اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها ،وعدم اســ ـ ـ ـ ـ ــتعمالها بكفائة الرتباط هذ
البرام بأجهزة الحواسـ ــيب نفسـ ــها ،وبالتالي فهي تقتصـ ــر على األجهزة فقط ،وكان ينبغي أن تشـ ــمل
موقع الحاس ـ ـ ــوب .كما يجب على الجهات الحكومية تنظيم دورات في حماية الوس ـ ـ ــائط المس ـ ـ ــتخدمة
والتحفظ عليها ووضع ضوابط لعمليات التشغيل ومقأومة الفيروسات ( شرف الدين ،د.ت ،)9 ،وفي هذا
اإلطار تبنت الم س ـســة مشــروع مركز أمن المعلومات واالتصــاالت اليمنية( )Y-CIATوالذي يعتبر
نواة لمركز أمن المعلومات الوطني ونقطة تواصـ ـ ـ ـ ـ ــل مع مركز أمن المعلومات اإلقليمية والدولية في
احتواء مشاكل امن المعلومات داخل قطاع االتصاالت (الم سسة العامة لالتصاالت ،2014،نشرة اعمال،
.)2

ه -البيانات ودور الشبكات:
تعمل الشبكات على تداول البيانات ومتابعة مسار تدفقها عبر الشبكة الرئيسة ومركز المراقبة،
حيث يعمل هذا المركز على مدار الس ـ ـ ـ ــاعة لتأمين ت ارس ـ ـ ـ ــل المعطيات عبر تقنية الربط بين المركز
( )DATA SENTERالبيانات المركزية ،والمواقع التابعة للم سـ ـ ـســ ــة عبر الشــ ــبكة إلى جانب ربط
( )FIBERاأللياف الضوئية بشكات الدعم وذلك بربط اإلدارات العامة بالم سسة بإدارة اإلنشاءات،

 1الشرعبي ( ،)2016مرجع سابق.
2

رشـ ــاد لحنشـ ــلي ( 2016م) :مقابلة بشـ ــأن نظم المعلومات اإلدارية في الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت ،إدارة تشـ ــغيل اإلنترنت

وتراسل المعطيات ،الم سسة العامة لالتصاالت19 ،ديسمبر2016م ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.
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واإلدارة العامة ،وخدمة الفوتر  ،والمعهد العام لالتصــاالت ،ومنطقة األمانة ،ومنطقة صــنعاء ،بمركز
المعلومات والمواقع التابعة للم سسة.
ومن فروع الربط الشبكي:
ربط عن طريق ( )IP/MPLSكل الفروع الرئيسة في الم سسة.
ربط عن طريق ال ـ ــ( )SDHالفروع الرئيسة ال يتوفر فيها الــ(.)IP/MPLS
ربط عن طريق الـ ــ( )ISDNالفروع الثانوية.
عن طريق ال ــ( )DIAL-UPمراكز التحصيل البعيدة (.)1

وتتوافر لد الم سـسـة إمكانية الصـيانة إذ تتم عبر الكوادر الفنية المتخصـصـة داخل الم سـســة
ال عن االستعانة بخبراء
باالستعانة ببعض الشركات المتخصصة في مجال الحواسيب وصيانتها فض ً
أجانب (.)2

ومن المتطلبات الالزمة للتحول نحو تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة تطوير
النظم المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة ،واعادة تصـ ـ ـ ـ ـ ــميم النظام الجديد في إطار ما يطلق علية بدورة حياة النظم التي
أشرنا إليها سابقًا.
 وعلية فإن قيا

نجاح النظام يرتبط بقيمة وفعالية النظام نفسه طبقاً للمعايير اآلتية- :

 -1ارتفاع مستو استخدام النظام.
 -2درجة رضى المستخدم.
 -3االتجاهات اإليجابية تجا النظام والعاملين في إدارة نظم المعلومات.
 -4المساهمة في تحقيق األهداف مثل جودة الق اررات التي أعتمدت على استخدام النظام.
 -5المنافع المالية مثل تخصيص أو زيادة اإليرادات (عريف.)75 ،2008 ،

بعد العرض السـ ــابق نلحظ أن الموارد األسـ ــاسـ ــية لتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية تتوافر لد
الم س ـســة العامة لالتصــاالت بشــكل يســمح بتطبيق وتطوير وتحديث نظم المعلومات اإلدارية وتتمثل
هذ الموارد بالموارد المادية (األجهزة والمعدات) ،كما توفر إدارة الم س ـ ـسـ ــة البرمجيات الالزمة والتي
يجب أن تتناســب تطبيقاتها مع األجهزة المتوفر فض ـالً عن توفر الموارد البش ـرية والتي تدخل ضــمن

 1مقابلة مع الشرعبي ( ،)2016مرجع سابق.
 2ماجد المخالفي ( 2016م) :مقابلة بش أ ن نظم المعلومات اإلدارية في المؤسأأسأأة العامة لالتصأأاالت ،اإلدارة العامة
للنظم ،المؤسسة العامة لالتصاالت19 ،ديسمبر2016م ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.
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أ هم موارد الم سـ ـس ــة في الهيكل التنظيمي وبمقوماتها العنص ــر البش ــري الم هل والخبرات الطويلة في
مجال االتصاالت.
كما نلحظ توافر ش ـ ــبكة االتص ـ ــاالت والتي تعد أهم مورد من موارد نظم المعلومات حيث ت دي
اإلنترنت) والتي تربط الشـ ـ ــبكة على مسـ ـ ــتو البيئة
ا
ـترنت،
مهام تشـ ـ ــغيل الشـ ـ ــبكة (اإلنترنت ،اإلكسـ ـ ـ ا
الداخلية للم سـ ـ ـس ـ ــة مع بيئتها الخارجية ،وللمحافظة على أمن وسـ ـ ـرية المعلومات وادراكاً لهذا الدور
وتماشيًا مع الوظيفيه األساسية للم سسة تتوافر برام الحماية اإللكترونية الالزمة.
كما تتوافر لد الم س ـ ـسـ ــة قواعد البيانات المرتبطة شـ ــبكياً بديوان الم س ـ ـسـ ــة والفروع الرئيسـ ــية
التابعة لها ،وبالتالي تتوافر المتطلبات األس ـ ــاســ ــية من موارد نظم المعلومات في الم سـ ـ ـسـ ـ ــة بشـ ـ ــكل
يسمح بتطوير نظم المعلومات اإلدارية لتحقيق أهداف الم سسة.

-2تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة العامة ال تصاالت:
أ -التعريف اإلجرائي:
لقد ســبقت اإلشــارة في المدخل العام للد ارســة إلى تعريف نظم المعلومات اإلدارية في الم س ـســة
العامة لالتص ـ ـ ــاالت إذ يش ـ ـ ــير إلى أنه عبارة عن نظام ش ـ ـ ــبه متكامل لعدد من األنظمة الفرعية وفي
مقدمتها النظم المالية والمحاســ ـ ـ ـ ـ ــبية والتي ارتبطت أهميتها بطبيعة العمليات اإلدارية والمالية داخل
كبير من نشاط الم سسة.
الم سسة والتي تشكل جزءًا ًا
كما أ نه عبارة عن برنام يعال المعلومات في نظام إلكتروني وتحويل الجهد اليدوي التقليدي
إلى أنظمة إلكترونية بســيطة تمكن المســتخدمين من الوصــول للمعلومات واســتخدامها لتحقيق أهداف
المستويات اإلدارية داخل الم سسة ،وفي إطار بيئتها الخارجية.
وتُعرفها اإلدارة العامة للنظم ،وادارة نظم المعلومات اإلدارية ،بأنها أنظمة تشمل عدد من النظم

الفرعية تم تصـ ــميم جزء منها فيما يخص بعض نظم المعلومات اإلدارية وفروعها داخل الم س ـ ـسـ ــة،
باس ـ ـ ــتخدام تطبيقات من ش ـ ـ ــركة أوراكل ،بينما جزءًا من النظم األخر هي أنظمة جاهزة تم شـ ـ ـ ـرائها
أيض ًا من شركة أوراكل وهي أنظمة الشئون المالية والمشتريات والمخازن (.)1

ب -خالصـــ ًة التعريفات الســـابقة لنظم المعلومات االدارية ،أن النظم المطبقة داخل المؤســـســـة
العامة لالتصاالت تتمثل في النظم اآلتية- :
أو ًال :نظم معلومات الموارد البشرية:
 1مقابله مع النديش ،المخالفي ،)2016( ،مرجع سابق.
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تمثل نظم معلومات الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

لمعظم األنظمة المندرجة تحت إطار نظم

المعلومات اإلدارية ألنها تشـ ـ ـ ــتمل على بيانات القو العاملة داخل الم س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة كافة ،وتنقسـ ـ ـ ــم نظم
معلومات الموارد البشرية إلى أنظمة فرعية عديدة- :
نظام قاعدة البيانات وشئون العاملين:
يعتبر أهم جزءاً في نظام الموارد البشـ ـ ـ ـرية ،حيث يمثل األس ـ ـ ــا

لمعظم األنظمة ألنه يش ـ ـ ــتمل

على بيانات القو العاملة الوظيفيه ،والشــخصــية كافة ،والمالية وغيرها ،والذي من خالله يمكن تنفيذ
بقية األنظمة.
نظام المرتبات:
يوفر النظام إمكانية صـ ــرف المرتبات لموظفي الم س ـ ـسـ ــة وفروعها بالمحافظة بحسـ ــب القوانين
واللوائح المنظمة لذلك.
نظام االستحقاقات العامة:
ويندرج عملة في اتمتة كافة جوانب الصـ ـ ـ ــرف السـ ـ ـ ــتحقاقات بنود الباب األول ،وما في حكمها
وذلك وفق آلية العمل والضوابط واألس

المحددة في القوانين واللوائح والق اررات النافذة.

نظام المحروقات:
هو مجموعة من األس ـ

والمعايير المنظمة لعملية توريد وصــرف المحروقات بأنواعها ،واثبات

وتنظم لحركة األرصـــدة من الوارد والمنصـــرف بدقة وبحسـ ــب المعايير االس ــتهالكية والمخصـ ـصـــات
المحددة لكل جهة ،وكذلك تســهيل إدارة عملية الصــرف واإلخالء ،وتنظيمها بشــكل ســليم ،والحد من
األخطاء وتراكم العمل في إطار المهام والواجبات والمس ـ ـ وليات المرتبطة بالموارد البش ـ ـرية ،فيما لها
من أهمية في استمرار العمل وتقديم الخدمات وانعكاسها على النفقات التشغيلية واإلنجاز كافة.
نظام الرعاية الطبية:
اتمتة جانب الرعاية الطبية للموظفين والمعالين ،وعملية صــ ـ ـ ـ ـ ــرف بمتطلبات مقدمين الخدمات
بناء على المعايير واألسـ ـ ـ
وفق اإلجراءات الطبية المقدمة ،والمتعاقد معها ً

والضـ ـ ـوابط المحددة في

الالئحة الطبية للم سسة والمطبقة في النظام (.)1

نظام االنضباط الوظيفي:
ضــبط عملية االنضــباط الوظيفي والحضــور واالنصـراف للموظفين ،وتنظيم اإلجازات بأنواعها،

 1مقابله مع المخالفي ( ،)2016مرجع سابق.
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وتنفيذ الجزاءات والعقوبات وفقاً للوائح والقوانين النافذة مع تكامل مخرجات النظام كمدخالت ألنظمة
أخر  ،ومن أبرزها نظام االستحقاقات ،التدريب ،والتطيب.
نظام استحقاقات الفروع:
أتمتة جانب الموازنة التقديرية المعتمدة لفروع الم س ـ ـسـ ــة ،وكذلك ضـ ــبط جوانب الصـ ــرف لكافة
مكونات المنظومة اإلدارية ،إلى جانب إجراءات وضوابط التعزيز والرقابة عليها.
نظام التدريب والتأهيل:
تنفيذ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التدريبية لتطوير الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية وكذلك عن طريق تحديد االحتياجات
التدريبية ،تخطيط النش ـ ـ ــاطات التدريبية بأنواعها وتقييم العائد من عملية التدريب والعمل بش ـ ـ ــكل آلي
ودقيق لتحقيق أكبر عائد ممكن وارتباط النظام وانعكاساته على بقية أنظمة الموارد البشرية.
نظام الترابط مع مقدمي الخدمات( ،بنوك جهات أخر ) لمستحقات القو العاملة:
يتم وضـ ـ ـ ـ ـ ــع آلية متكاملة لربط النظام مع مقدمي خدمات البنوك ،الجهات التجارية ،آلياً بحيث
تضمن سالمة الترحيل واألمان بدقة عالية.
نظام األرشيف اإللكتروني:
اعداد نظام لألرش ـ ــفة اإللكترونية لكافة وثائق الموظفين في الملف الوظيفي للموظف إلكترونيًا،
بحيث يتم االستعالم عنها وطباعة الوثائق بحسب الترميز في النظام عند االحتياج بسهولة ويسر.
نظام الرسائل القصيرة (:)SMS
تطوير الخ ــدم ــات اإللكتروني ــة للموظفين وابالغهم ب ــال ــدورات الت ــدريبي ــة والبالغ ــات والتع ــاميم
اإلدارية ،والمستحقات وغيرها.
نظام الرصد اآللي (الدورة المستندية) للمنظمة اإلدارية:
تمثل الدورة المس ــتندية أهمية بالغة في ض ــبط عملية الص ــرف وتتبع س ــير المس ــتحقات وتطبيق
مبدأ الرقابة المصـ ــاحبة بشـ ــكل آلي مرتبطة بالنظام ليتم بعد خروج االسـ ــتحقاق من الشـ ــئون اإلدارية
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقاقات ترحيلها إلى المراجعة والتفتيش ،وتقوم المراجعة والتفتيش بالمراجعة اآللية واليدوية
وترحيلها إلى الشئون المالية التي تعمل على إعداد الشيك للصرف عن طريق الشاشات المعدة لذلك
(.)1

نظام المعلومات اإلدارية:
وبحس ـ ـ ـ ــب المعلومات التي تم الحص ـ ـ ـ ــول عليها من قبل إدارة نظم المعلومات اإلدارية فإن هذ
 1مقابله مع ماجد المخالفي ،يحي النديش ( ،)2016مرجع سابق.
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النظم تقدم المعلومات لمستخدميها في إدارة الموارد البشرية وبقية اإلدارات داخل الم سسة.
ثانياً :نظم المعلومات المالية والمحاسبية- :
النظام المالي ( :)ERPاألستاذ العام ،النقدية ،األصول ،المقبوضات ،المدفوعات ،الموازنة.
نظام المشتريات والمخازن (.)ERP
نظام المبيعات.
نظام التحصيل.
نظام الفوتر (.)1

وهناك أنظمة أخرى تتبع منظومة الموارد البشـــــرية حســـــب التصـــــنيفات الذي حصـــــل عليها
الباحث من قبل إدارة الموارد البشرية يمكن اجمالها في اآلتي:
نظام الـ ـ ).)GIS
نظام االتصاالت الريفيه.
نظام تراسل المعطيات.
نظام اإلنترنت.
نظام الكاميرات (الرقابة المرئية).
نظام مراقبة الشبكات.
النظام اإلحصائي.
نظام البالغات.
نظام القنوات التراسلية.
نظام إدارة المشاريع.
نظام األصول.
نظام تتبع المعامالت :تسجيل وترحيل المعامالت إلكترونياً وفق المسار المحدد للمعاملة
وأرشفة ومتابعة تنظيم جميع أنواع المعامالت آليًا وتقديم خدمات واستفسار المرحلة الثانية
من المشروع (مقابله مع يحي النديش.)2016 ،

نظم المعلومات الجغرافيه :وهي مجموعة من النظم التي يتم تطبيقها لتحديد المواقع الخاصة
بنشاط الم سسة في المركز اليمني لالستشعار عن بعد (الم سسة العامة لالتصاالت ،2016 ،نشرة اتصال،
.)1
 1مقابله مع ماجد المخالفي ،يحي النديش ،)2016( ،مرجع سابق.
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وحول اس ــتخدام النظم والبرام في الم سـ ـس ــات الحكومية يقول ش ــرف الدين :أنه واعتماداً على
بيانات المسح المعلوماتي وجود تباين في حجم استخدام تطبيقات الحاسوب يعود إلى استخدام برام
معالجة النصــوص ،بســبب إحالل الحاســوب محل اآللة الكاتبة في كثير من الم س ـســات الحكومية،
في الوقت الذي يربط عدم ظهور اسـ ــتخدام هذ الم س ـ ـسـ ــات للبرام األخر في المسـ ــح المعلوماتي
وعدم تكاملها في بيئة الشــبكات مع البرام األكثر اســتخداماً (الخاصــة بالجانب المالي والمحاســبي)
سبب أن معظم هذ التطبيقات تعتمد على قواعد البيانات المحددة الستخدامات القيادات العليا داخل
ررات وممارسة دور الرقابة (حسن شرف الدين ،د.ت.)9 ،
الجهة لمدها بالتقارير التخاذ الق ا

وعلية يستخلص هذا الجزء من الدراسة واقع نظم المعلومات اإلدارية في الم سسة العامة
لالتصاالت ،من خالل العناصر التالية- :
تطبق نظم المعلومات اإلدارية في الم سسة العامة لالتصاالت عن طريق فروع بعض النظم،
األمر الذي يشكل كل منها نظاماً متكامالً.
 -1تخدم هذ النظم بعض مديري المنش ـ ـ ـ ـ ــأة كحد أعلى عند مس ـ ـ ـ ـ ــتويات اإلدارة التنفيذية بمن فيهم
مدراء الوحدات الفرعية ومدهم بالمعلومات.
 -2تساعد هذ النظم على استمرار الوظائف والعمليات واألنشطة داخل الم سسة.
 -3تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد هذ النظم في الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على البيانات ومعالجتها وحفظها وتخزينها واسـ ـ ـ ـ ـ ــترجاعها

وتوصيلها إلى مستخدميها.

 -4يعتمد على هذ النظم األفراد العاملين في المستو التنفيذي وبنسبة اقل في المستو التشغيلي

أكثر من اعتماد المدراء في المستويات العليا كونها تشمل بشكل كبير العمليات واألنشطة.

 -5تطبق الم سسة بعض فروع نظم عمليات الشراء والمخزون وتركز على تطبيق نظم المعلومات

المالية والبش ـرية والمحاســبية ،وتشــمل معظم نظم التســويق في الوقت الذي تدخل من ضــمنهًا معظم
نظم العمليات واإلنتاج.

 -6تركز هذ النظم على نظم وظائف المنظمة وبالتحديد في المســ ـ ـ ـ ـ ــتويات اإلدارية الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطى
والتشـ ــغيلية باسـ ــتثناء نظم منفذي اإلدارة العليا مما يغيب عنصـ ــر التخطيط االسـ ــتراتيجي ويعزز من

دور التخطيط التكتيكي.

ومما تجدر اإلش ـ ــارة إلية هنا أن الم سـ ـ ـس ـ ــة العامة لالتص ـ ــاالت تطبق نظمًا فرعية تش ـ ــكل في

مجملهــا جزءًا من متطلبــات تكــامــل نظم المعلومــات اإلداريــة ،األمر الــذي يقودنــا إلى التــأكــد من أن

هذ النظم تخدم جزءاً من المسـ ــتويات اإلدارية داخل الم س ـ ـسـ ــة بحيث تنطبق على نظام المعلومات

اإلدارية الخاص بالرقابة الوس ـ ـ ـ ـ ــطى على العمليات الذي يش ـ ـ ـ ـ ــمل انش ـ ـ ـ ـ ــطة المنظمة واعداد التقارير

الخاصة باألداء وتحليل عملية التقييم في اإلدارات الوسطى والتشغيلية.
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تمهيد:
يتناول هذا الفصـل توصـيف المنهجية المسـتخدمة في الد ارسـة من خالل عرض مناه البحث
ال عن اإلجراءات المنهجية المتمثلة بمصـ ــادر البيانات ومجتمع الد ارسـ ـ ـة ووص ـ ــف
المسـ ــتخدمة فض ـ ـ ً
عينة الدراسة وخطوات المعالجة اإلحصائية من خالل التقسيم اآلتي- :

منهجية الدراسة:
بع ها الباحث عند د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الظاهرة قيد البحث والوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى
يمثل المنه الطريقة التي يت ُ

االسـ ــتنتاجات العامة ليشـ ــكالية الرئيسـ ــة التي تناولتها الد ارسـ ــة ،وألجل تحقيق هذ الد ارسـ ــة ألهدافها
استخدم الباحث المنه الوصفي المسحي:
فالمنهج الوصــــفي ،هو المنه الذي يقوم بوص ـ ــف ود ارس ـ ــة الظواهر اإلنس ـ ــانية كما هي في
الواقع ،وهو من أكثر المناه اس ـ ـ ـ ـ ــتخدامًا في العلوم اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية( ،ومنها العلوم اإلدارية) ،ويقوم هذا
المنه على وصــف ود ارســة الظواهر والمتغيرات التي يهتم بها الباحث كما هي في الواقع الملمو ،
ومن البحوث الوصـ ــفية المنهج المســـحي ،يقوم بالتجميع المنظم للمعلومات من المسـ ــتقصـ ــى منهم
بغرض الفهم والتنب بسلوك المجتمع محل الدراسة ،والمصادر المستخدمة في جمع المعلومات تشمل
الكتب ،الدوريات ،التقارير ،والوثائق التاريخية ،بغرض كتابة الجزء النظري.
أما ما يتعلق بالجانب العملي فتس ــتخدم طريقة االس ــتبيان لجمع المعلومات في أغلب األحيان،
والمقابالت أحياناً( .منصور محمد العريقي).7 ،2012،

مصادر البيانات- :
اعتمدت هذ الدراسة على نوعين من المصادر يمكن اجمالهما في اآلتي- :
أ) البيانات األولية :يقصـ ـ ـ ـ ــد بالبيانات األولية المصـ ـ ـ ـ ــادر التي من خاللها يتم الوصـ ـ ـ ـ ــول إلى
المعلومات الخاص ـ ــة بجوهر الد ارس ـ ــة (الجانب التحليلي) ،وتعتمد البيانات األولية لهذ الد ارس ـ ــة على
استمارة االستبيان ،وهي خاصة باإلطار التطبيقي.
ب) البيانات الثانوية :يقص ـ ـ ـ ـ ــد بالبيانات الثانوية المص ـ ـ ـ ـ ــادر الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بالمعلومات المرتبطة
اء كانت كتب،
بوحدات الد ارس ـ ـ ـ ــة النظرية ،وتعتمد البيانات الثانوية لهذ الد ارس ـ ـ ـ ــة على المراجع سـ ـ ـ ـ ـو ً

دوريات ،رســ ــائل علمية ،مصـ ـ ــادر المكتبة االفت ارضــ ــية (االنترنت) ،الخاصــ ــة بإعداد اإلطار النظري

ومدخل البحث.
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مجتمع وعينة الدراسة- :
مجتمع الدراسة :هو المجتمع العام المعني بالبحث حيث قام الباحث بتحديد المجتمع األصلي
الذي من خالله يتم تحديد عينة البحث بحيث تكون نسبتها تمثيلية للمجتمع العام للدراسة ثم على
ضوئها اشتقاق نتائ الدراسة للنسبة التمثيلية على المفردات الكلية للمجتمع العام وتعميم هذ النتائ ،
والمجتمع األصلي لهذ الدراسة هو موظفي الم سسة العامة لالتصاالت والب ـ ــالغ عـ ـ ـ ــددهم ()1525
موظف( .تم اخذ هذا العدد من واقع احصائية المؤسسة العامة لالتصاالت اليمنية ،اإلدارة العامة للموارد البشرية،
ادارة نظم المعلومات).

عينه الدراسة :يقصد بعينة الدراسة النسبة التمثيلية للمجتمع األصلي ،وتم اخذ العينة ومقدار
اء من ناحية التجان
خصائص وسمات مفردات المجتمع األصلي سو ً

إمكانيات الباحث المتاحة ،بالنسبة للتجان

والالتجان

أو بحسب

إذا كانت مفردات المجتمع األصلي متجانسة إلى ح ٍد

ما يتم األخذ بعينة قليلة العدد خاص ًة إذا كان عدد المفردات كبي ًار ،والعك

إذا كانت المفردات

صغيرةً وغير متجانسة يتم أخذ أكبر عدد ممكن من المفردات أو أخذ العينة بأكملها ،تعد عينة هذ
الدراسة عينة عشوائية وهي العينة التي يتم اختيار مفرداتها بشكل عشوائي نظ اًر لوجود تجان

نسبي

لد مجتمع الدراسة ولذلك تم أخذ نسبة ( ،) 298، 2003،sekaran( ،)%10من مجتمع بحث الدراسة
والب ـ ــالغ عـ ـ ـ ــددهم ( )152موظفًا من موظفي الم سسة العامة لالتصاالت بمختلف مستوياتها اإلدارية
والديوان العام.

وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:


توزيع العينة طبقاً لمتغير الجنس:
جدول رقم ) )1توزيع العينة طبقاً لمتغير الجن
الجنس
م
ذكر
1
أنثى
2
اإلجمالي

العدد
136
14
150

النسبة %
%90.7
%9.3
%100

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضح من خالل الجدول ( )1بأن عدد الذكور أكثر من عدد االناث إذ بلغ ( )136ذكر بنسبة
( )%90.7بينما بلغ عدد االناث ) (14أنثى وبنس ـ ـ ـ ـ ــبة ) )% 9.3ولعل زيادة عدد الذكور عن عدد
االناث في عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عائد إلى أن أغلبية الموظفين هم من الذكور في الم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة
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لالتصاالت التي تقتضي طبيعة األنشطة واألعمال اإلدارية الذكور من دون اإلناث باستثناء األعمال
اإلدارية البسيطة وبعض الصفات الوظيفية في اإلدارات الوسطى.



توزيع ال ينة طبقا لمتغير الدرجة ال مية:
جدول رقم ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة لمتغير الدرجة العلمية
الدرجة العلمية

م
1
2
3
4

ثانوية عامة
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
اإلجمالي

العدد
8
16
109
17
150

النسبة
%
%5.3
%10.7
%72.7
%11.3
%100

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يوضـ ـ ــح الجدول ( )2توزيع أفراد عينة الد ارسـ ـ ــة لمتغير الدرجة العلمية إذ نلحظ أن أعلى نسـ ـ ــبة
هي ()%72.7من اجمالي عدد افراد العينة لحملة البكالوريو

بواقع ( )109موظفاً ،بينما تراوحت

النسـ ـ ــب ) )%5.3) ،)%10.7( ،)%11.3وتوزعت على حملة الماجسـ ـ ــتير ،الدبلوم ،ثانوية عامة
على التوالي ويعزو الباحث ذلك إلى سـ ــياسـ ــة الم س ـ ـسـ ــة في عملية التوظيف وهي نتيجة طبيعية إذا
نظرنــا إلى اإلجراءات وحــاولنــا معرفــة اإلجراءات والمعــايير المتبعــة في عمليــة التوظيف حيــث تقوم
إدارة الموارد البشرية بقبول طلبات الترشيح للوظائف لألشخاص من حملة درجة البكالوريو
األس ـ ــا

بالدرجة

وه الء يلتحق العدد القليل منهم لد ارس ـ ــة الماجس ـ ــتير ،في حين نس ـ ــبة قبول األش ـ ــخاص من

حملة الثانوية العامة ضئيلة إذ يستفيدون من الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد العام لالتصاالت.

 توزيع العينة طبقاً لمتغير الخبرة العملية:

جدول رقم 3توزيع أفراد عينة الدراسة لمتغير الخبرة العملية
م
1
2
3
4

العدد
10
43
51
46
150

الخبرة العلمية
5سنوات فأقل
من 10-6سنوات
من  15– 11سنة
 16سنة فأكثر
اإلجمالي

النسبة %
%6.7
%28.7
%34
%30.6
%100

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS
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يوضـ ـ ــح الجدول ( )3توزيع أفراد العينية حسـ ـ ــب متغير الخبرة العملية ويالحظ أن أعلى نسـ ـ ــبة
ظهرت لد من خبرتهم تتفاوت ما بين ( 15– 11سنةً) بنسبة بلغت ( )%34بواقع ) (51موظفاً،
في حين بلغت النسـ ـ ــب ) ،)% 6.7) ،)%28.7) ،)% 30.6وخصـ ـ ــت ذوي الخبرات األقل بواقع
( (10)،(43)،(46موظفـ ـاً على التوالي يعزو الب ــاح ــث ارتف ــاع ع ــدد الموظفين من ذوي الخبرات
ألحد عشــر عاماً إلى خمســة عشــر عاماً ،وكذا النســبة التي تلتها لموظفي من ذوي الخبرات األقل
إلى أن موظفي الم سسة معظمهم من الكوادر القديمة والتي لديها خبرة لسنوات طويلة.



توزيع ال ينة طبقا لمتغير الصفة الو يفية:
جدول رقم ) )4توزيع أفراد عينة الدراسة لمتغير الصفة الوظيفية
العدد

النسبة %

م

75

%50

2

رئي

قسم

50

%33.4

3

مدير إدارة

15

%10

4

مدير عام

5

%3.3

5

أخر

5

%3.3

150

%100

1

الصفة الوظيفية
مختص

اإلجمالي

(*أخرى) يقصد باألخرى و ائف ع يا رؤساء نشاط وما دون
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

تبين من الجدول رقم ) (4أن أعلى نســبة كانت للمختصــين ،تلتها نســبة ر ســاء األقســام ،ومن
ثم مدراء اإلدارات ،ومدراء العموم ،وأخر  ،حيث أظهرت النسب على التوالي )،)%33.4)،)%50
) ،)%10لهذ المسـ ــتويات على التوالي باسـ ــتثناء مدراء العموم وأخر حيث تطابقت النسـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
) ،)%3.3ويعزو البــاحــث هــذ الفروق ـات بين أفراد العينــة إلى طبيعــة المســ ـ ـ ـ ـ ــتويــات اإلداريــة التي
بموجبها يتم تس ـ ـ ــميه الص ـ ـ ــفات الوظيفية وتوزيع المناص ـ ـ ــب والمهام على اإلدارات العليا والوس ـ ـ ــطى
والتنفيذية ،والتشغيلية في الم سسة العامة لالتصاالت.

أداة الدراسة:
خطوات اعداد وتوزيع وتفريغ ومعالجة استمارة االستبيان:
أ -م ارحل إعداد االستبيان- :
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تكونت األداة الرئيسة للدراسة من االستبانة وقد تم إعدادها على النحو اآلتي:
تم إعداد االستبيان األولي بعد االطالع على عدد من الدراسات تكون فقراته مرتبطة بأهداف
وتسا الت وفرضيات الدراسة.
ُع رض االستبيان على المشرف من أجل قيا

مد مالئمتها ولجمع البيانات من المبحوثين

وبما يلي التوصل إلى االستنتاجات المطلوبة.

عرض االستبيان على عد ٍد من المحكمين (األساتذة).
القيام بإ عداد االستبانة النهائية بعد التعديل المتمثل بالحذف أو اإلضافة لعدد من الفقرات.
القيام بتوزيع االستبانة على عينة استقصائية قوامها ( )22فرداً وزعت بطريقة عشوائية على
الموظفين بمقر الم سسة العامة لالتصاالت في المدة ( ،)2016 12 16للتأكد من مد

صدق

وثبات األداة.
تم توزيع عدد ( )152استبانة على المبحوثين خالل المدة ( )2016 12 27إلى المدة
( ،)2017 1 12واستغرقت عملية التوزيع واالسترجاع ( )15يومًا وتم استرجاع عدد ()150
استمارة فقط منها بفاقد ع ـ ـ ـدد استمارتين ،وبالتالي فأن اإلجمالي لالستمارات القابلة للتفريغ والمعالجة
والتحليل ( )150استمارة.
ب -محاور االستبيان:
تم تقسيم استمارة االستبيان إلى جزئين هما- :
الجزء األول تناول الخصائص الديموغرافية للعينة.
الجزء الثاني تناول المحاور اآلتية- :
 )1الفقرات المتعلقة ب ـ ـ ـ ـ ـ(واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في م سسة االتصاالت اليمنية) وتتمثل
في العناصر اآلتية:
اإلمكانات المادية

6فقرات

اإلمكانات البرمجية

6فقرات

اإلمكانات والموارد البشرية 5فقرات
اإلمكانات التنظيمية

9فقرات

 )2الفقرات المتعلقة (بتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء ال وظيفي 21فقرة) ،وبالتالي فقد كان عدد ال فقرات 47فقرة
موزعي على جميع المحاور واألجزاء.
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إجراءات صدق وثبات االستبانة:
قام الباحث بإ عداد أداة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمعرفة :دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء
الوظيفي ،وأتبع الخطوات اآلتية- :
إجراءات الصدق- :
ص ـ ــدق االس ـ ــتبيان يعني أن تقي

االس ـ ــتبانة ما وض ـ ــعت لقياس ـ ــه أو ش ـ ــمول االس ـ ــتقص ـ ــاء لكل

العناص ـ ـ ـ ـ ـ ــر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ووضـ ـ ـ ـ ـ ــوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخر
بحيث تكون مفهومة وواضحة.
وتنقسم إجراءات الصدق إلى قسمين:

أ) صدق المحكمين:
تم عرض االسـ ـ ــتبانة في صـ ـ ــورتها األولية على سـ ـ ــبعة أسـ ـ ــاتذة لقب دكتور ،من كوادر جامعة
األندل

وغيرها من الجامعات وقاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول تناسـ ـ ـ ــب الفقرات ،ومد انتماء

الفقرات إلى كل بعد من األبعاد وكذلك وض ـ ــوح الجانب اللغوي ،وتم تعديل االسـ ــتبيان والتوص ـ ــل إلى
صياغتها النهائية ،انظر الملحق رقم (.)2

ب) صدق المقياس:
االتساق الداخلي:
يقص ـ ــد بص ـ ــدق االتس ـ ــاق الداخلي مد إتس ـ ــاق كل فقرة من فقرات االس ـ ــتبيان مع المجال الذي
تنتمي الية هذ الفقرة ،وقام الباحث بحس ـ ــاب االتس ـ ــاق الداخلي لالس ـ ــتبانة من خالل حس ـ ــاب معامل
االرتباط بين كل فقرة من فقرات االس ـ ـ ــتبانة والدرجة الكلية للمجال نفس ـ ـ ــه باس ـ ـ ــتخراج معامل االرتباط
(بيرسون) بين درجات كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للبعد في الجدول رقم ( )5اآلتي:
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 oم امل ارتباط الفقرا مع محاورها:
جدول رقم ( )5معامل اربتاط الفقرات مع محاورها ومع االستبانة ككل
رقــــــم

المحاور

الفقرة

مــــــعــــــامــــــل

ارتباط الفقرة
بالمحور

مــــــعــــــامــــــل

ارتباط الفقرة رقــــــم
بــــالــــدرجــــة الفقرة
الكلية لألداة

مــــــعــــــامــــــل

ارتباط الفقرة
بالمحور

مــــــعــــــامــــــل

ارتباط الفقرة رقــــــم
بــــالــــدرجــــة الفقرة
الكلية لألداة

مــــــعــــــامــــــل

ارتباط الفقرة
بالمحور

مــــــعــــــامــــــل

ارتباط الفقرة
بــــالــــدرجــــة
الكلية لألداة

المادية
البرمجية
البشرية
التنظيمية

اإلمـــــكـــــانـــــات اإلمــــــكــــــانــــــات اإلمــــكـــــانـــــات المســـــــــتلزمـــــات

مـــــدى تــــوفــــر مـــــدى تـــــوفـــــر مـــــدى تـــوفـــر مـــــدى تـــــوافـــــر

األداء الوظيفي

1

)**(.792

)**(3 .668

)**(5 .632(**) .897

)**(.813(**) .870

2

)**(.877

)**(4 .647

)**(6 .759(**) .769

)**(.499(*) .696

1

)**(.863

)**(3 .731

)**(5 .581(**) .791

)**(.488(*) .727

2

)**(.809

)**(4 .738

)**(6 .548(**) .855

)**(.652(**) .864

1

)**(.866

)**(3 .745

)**(5 .934(**) .933

)**(.843(**) .879

2

)**(.896

)**(4 .830

)**(.856(**) .838

1

)**(.838

)**(4 .692

)**(7 .770(**) .832

)**(.689(**) .817

2

)**(.911

)**(5 .727

)**(8 .782(**) .755

)**(.793(**) .851

3

)**(.797

)**(6 .603

)**(9 .715(**) .844

)**(.685(**) .686

1

)**(.662

)**(8 .673

)**(15 .836(**) .773

)**(.596(**) .518

2

)**(.770

)**(9 .825

)**(16 .709(**) .629

)**(.788(**) .715

3

)**(.810

)**(10 .868

)**(17 .806(**) .763

)**(.878(**) .829

4

)**(.809

)**(11 .870

)**(18 .870(**) .800

)**(.834(**) .752

5

)**(.787

)**(12 .849

)**(19 .843(**) .784

)**(.695(**) .600

6

)**(.698

)**(13 .758

)**(20 .784(**) .721

)**(.758(**) .660

7

)*(.444

14

)**(21 .827(**) .777

)**(.769(**) .682

)*(.534

(*) م امل االرتباط دال احصائيا عند مستوى الداللة ()0.05

(**) م امل االرتباط دال احصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

ويتض ــح من الجدول رقم ( )5أن معامل االرتباط (بيرس ــون) للفقرات مع محاورها دال إحص ــائيًا
عند مستو الداللة ( )0.01ما عد الفقرة السابعة في محور األداء الوظيفي إذ كانت دالةً إحصائيًا
عند مستو الداللة ) )0.05والمقدرة ب ـ (.)0.444
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كما أتض ـ ــح أن معامل االرتباط للفقرات مع االس ـ ــتبانة ككل دال إحص ـ ــائياً عند مس ـ ــتو الداللة
) ،)0.01ما عد الفقرة السـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــة في محور مد توافر اإلمكانات المادية ،والفقرة الخامسـ ـ ـ ــة في
محور مــد توافر اإلمكــانــات البرمجيــة وبــالتــالي فــإن معــامــل االرتبــاط دال إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـًا للفقرات مع
محاورها كما هو دال أيضاً للفقرات مع االستبانة ككل وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

 oم امل ارتباط الفقرا مع الدرجة الك ية- :
فيما يلي توض ـ ـ ـ ـ ــيح معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المحاور والدرجة الكلية
من خالل الجداول اآلتية:
جدول رقم ( )6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المكونات المستلزمات المادية والدرجة الكلية

2

تتناسب شبكات الحاسوب المتوفرة مع احتياجات العمل

**.877

**.647

3

تساعد أجهزة المعالجة في تحليل البيانات حسب حاجة العمل

**.897

**.632

4

تتناس ـ ـ ـ ــب وس ـ ـ ـ ــائل المخرجات (للمعلومات) مع االحتياجات الخاص ـ ـ ـ ــة

**.769

**.759

**.870

**.813

**.696

*.499

بالعمل
5

تتناسب األجهزة مع توقعات اإلنجاز للعمل

6

ما يميز الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة (الكفاءة ،الس ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة) إليص ـ ـ ـ ـ ـ ــال وادخال ومعالجة

(المعلومات والبيانات)

الكلية
معامل ارتباط

الفقرة بالمحور

الفقرات بالدرجة

1

تتوافر أجهزة الحاسوب المالئمة إلنجاز العمل المطلوب في الم سسة

**.792

**.668

الرقم

معامل ارتباط

نص الفقرة

(**) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
(*) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

ويوضح الجدول رقم ( )6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المستلزمات المادية والدرجة
الكلية للمجال والذي يبين أن معامالت االرتباط المبنية دالة عند مســ ـ ـ ـ ـ ــتو ( ،)0.01ما عد الفقرة
السادسة إذ أن مستو داللتها بلغ ) ،)0.05والمقدرة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،(0.499وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما
وضع لقياسه.
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جدول رقم ( )7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اإلمكانات البرمجية والدرجة الكلية

بالمحور

الكلية
معامل ارتباط الفقرة

الفقرات بالدرجة

معامل ارتباط

الرقم نص الفقرة
1

تتناسب اإلمكانات البرمجية المتوفرة مع األجهزة المتاحة

**.731 **.863

2

تتناسب اإلمكانات البرمجية المتوفرة مع طبيعة األنشطة واألعمال

**.738 **.809

3

تواكب اإلمكانات البرمجية المتوافرة مع متطلبات االنتقال لتطبيق النظم
والتطور في العمل داخل الم سسة

4

توفر (البرمجيات) إمكانية معالجة الخلل البرمجي المحتمل بسرعة

5

تتميز اإلمكانات البرمجية المتوافرة بسـ ـ ـ ــهولة وسـ ـ ـ ــرعة االسـ ـ ـ ــتخدام أثناء
استرجاع المعلومات

6

تقدم البرمجيات المتوافرة معلومات تفصيلية وقت الحاجة لها

**.581 **.791
**.548 **.855
*.488 **.727
**.652 **.864

(**) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
(*) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

ويوض ـ ـ ـ ــح الجدول رقم ( )7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اإلمكانات البرمجية والدرجة
الكلية للمجال والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالةً عند مس ـ ـ ـ ـ ــتو معنوية ) )0.01ما عد
الفقرة رقم خمسة إذ أن مستو داللتها بلغ ) ،)0.05والمقدرة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ،)0.488ولذلك يعتبر المجال
صادقًا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( )8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات الموارد البشرية والدرجة الكلية

الفقرة بالمحور

الكلية
ارتباط
معامل

الفقرات بالدرجة

معامل ارتباط

الرقم نص الفقرة
1

تتوفر عناصر (التأهيل ) المناسبة الستخدام النظم

**.745 **.866

2

تتوفر عناصر (الخبرة ،الكفاءة ) المناسبة الستخدام النظم

**.830 **.896

3

العاملون بإدارة المعلومات حاصلون على درجة تأهيل ،وكفاءة مناسبة

**.934 **.933

4

يتوافر العدد الكافي من العاملين بإدارة نظم المعلومات من المختصين

**.865 **.838

5

ي ــدرك الع ــاملون ب ــإدارة نظم المعلوم ــات متطلب ــات و احتي ــاج ــات العم ــل
وبالتالي لديهم القدرة على إعطاء المعلومات مباشرةً

**.843 **.879

(**) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
(*) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS
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يوضح الجدول رقم ( )8معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات الموارد البشرية والدرجة الكلية
للمجال والذي يبين أن معامالت االرتباط المبنية دالةً عند مســ ـ ـ ـ ـ ــتو معنوية ( ،)0.01وذلك يعتبر
المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( )9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المستلزمات التنظيمية والدرجة الكلية

بالمحور

الكلية
معامل ارتباط الفقرة

الفقرات بالدرجة

1

تتابع اإلدارة العليا في الم سـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة عملية تطوير نظم المعلومات بما

معامل ارتباط

الرقم

نص الفقرة

**.838

**.692

**.911

**.727

**.797

**.603

**.832

**.770

**.755

**.782

**.844

**.715

7

يتيح نظام المعلومات داخل الم سسة كافة احتياجات األقسام واإلدارات **.817

**.689

8

يوفر النظام إمكانية االتصال المباشر للمستخدمين في أي وقت

**.851

**.793

9

يتم إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك الموظفين في عملية تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم النظم الفرعية للمعلومات

**.686

**.685

يتوائم مع خدمة العمل
2

توفر اإلدارة العليا سقف التمويل الالزم لدعم تطبيق وتطوير النظم

3

يوجد قسـ ـ ــم مختص باإلدارة العامة للنظم المعلومات داخل الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة
يوفر الحد المناسب لمستلزمات تطبيق النظم

4

توفر إدارة نظم المعلومات إمكانيات التدريب المتواص ـ ـ ـ ــل لمس ـ ـ ـ ــتخدمي
النظام

5

تتــابع اإلدارة العليــا عمليــة التوظيف األمثــل لهــذ النظم بمــا يوفر الحــد
المناسب لالستخدام الجيد

6

تس ــهل ش ــبكة االتص ــاالت داخل الم سـ ـس ــة على جميع اإلدارات عملية
االستفادة المثلى من النظام

اإلدارية وتطويرها

(**) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
(*) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الجدول رقم ( )9معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المســ ـ ـ ـ ـ ــتلزمات التنظيمية
والدرجة الكلية للمجال والذي يبين ان معامالت االرتباط المبنية دالةً عند مســ ـ ـ ـ ـ ــتو ) )0.01وبذلك
يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االداء الوظيفي والدرجة الكلية

2

العمل على زيادة الكفاءة والفاعلية في األداء المطلوب.

**.770

**.825

3

لد الموظفين القدرة على حل مشاكل العمل والتقليل من األخطاء.

**.810

**.868

4

بذل الجهد الكافي لتنفيذ مهام العمل المطلوب.

**.809

**.870

5

المساهمة في الدفع بعملية االبداع واالبتكار .

**.787

**.849

6

المساهمة وابداء الرأي في عملية تحسين وترشيد الق اررات العليا.

**.698

**.758

7

العمل على التقليل من دور الرقابة المباشرة داخل الم سسة.

*.444

*.534

8

المساهمة في تجويد الق اررات التكتيكية في اإلدارات التنفيذية والتشغيلية.

**.773

**.836

**.629

**.709
**.806

في إنجاز العمل المطلوب .

الكلية
معامل ارتباط

الفقرة بالمحور

الفقرات بالدرجة

1

لد الموظفين القدرة على سرعة إنجاز العمل المطلوب بالصورة المرجوة.

**.662

**.673

الرقم

معامل ارتباط

نص الفقرة

9

القدرة الكاملة على االعتماد على النف

10

القدرة على تفعيل الميزة التنافسية داخل الم سسة.

**.763

11

لد الموظفين الرغبة في العمل بروح الفريق الواحد.

**.800

**.870

12

التقيد وااللتزام بقواعد ومنهجية العمل.

**.784

**.843

13

تعمل الم سسة على صقل مهارات موظفيها في حل المشكالت.

**.721

**.784

14

تقوم الم سسة بعملية التنسيق والترتيب بين اإلدارات واألقسام.

**.777

**.827

15

تنمي الم سسة لد موظفيها مهارات االتصال والتواصل.

**.518

**.596

16

تهتم الم سسة وكافة العاملين فيها على تطبيق مبدأ الشفافية في العمل.

**.715

**.788

17

تقوم الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة في تفعيل عملية اإلشـ ـ ـ ـراف والمتابعة في كافة المس ـ ـ ــتويات

**.829

**.878

18

تعمل الم سسة على تعزيز الرضا الوظيفي لد العاملين.

**.752

**.834

19

العمل على تطوير األداء وتنمية المهارات بشكل مستمر.

**.600

**.695

20

التعرف على مستو أداء العاملين داخل الم سسة بشكل مستمر.

**.660

**.758

21

توفر الم سسة آليات لتقييم األداء الوظيفي والمهني للعاملين.

**.682

**.769

اإلدارية.

(**) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
(*) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

ويوضح الجدول رقم ( )10أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات األداء الوظيفي والدرجة
الكلية للمجال والذي يبين أن معامالت االرتباط والمبنية دالةً عند مســ ـ ـ ـ ـ ــتو معنوية لجميع الفقرات
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بلغت ) )0.01ما عد الفقرة السـ ـ ـ ـ ـ ــابعة إذ أن مسـ ـ ـ ـ ـ ــتو داللتها بلغ ) ،)0.05وبذلك يعتبر المجال
صادقاً لما وضع لقياسه.
الصدق البنائي:
يعتبر الص ـ ـ ـ ــدق البنائي أحد مقايي

ص ـ ـ ـ ــدق األداة الذي يقي

مد تحقق االهداف التي تريد

االداة الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اليها ،ويبين مد ارتباط كل مجال من مجاالت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالدرجة الكلية لفقرات
االستبانة وقد استخدم الباحث معامل ارتباط (بيرسون).
جدول رقم ( )11معامل ارتباط المحاور مع االستبانة ككل

م

المحاور

معامل اإلرتباط

1

مد توفر اإلمكانات المادية

**0.816

2

مد توفر اإلمكانات البرمجية

**0.747

3

مد توفر الموارد البشرية

**0.956

4

مد توفر المستلزمات التنظيمي

**0.877

5

األداء الوظيفي

**0.911

(**) معامل االرتباط دال احصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتبين من الجدول رقم ) (11أن معامل ارتباط (بيرس ـ ـ ـ ـ ــون) للمحاور مع االس ـ ـ ـ ـ ــتبانة ككل دال
احصائياً إذ بلغ  0.956عند مستو الداللة ) (0.01وكانت أعلى معامل ارتباط للمحور مد توافر
اإلمكانات البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،تال محور األداء الوظيفي بمعامل بلغ ) )0.911في حين بلغ معامل ارتباط
محاور المســ ـ ـ ـ ـ ــتلزمات التنظيمية ،واإلمكانات المادية ،واإلمكانات البرمجية،)0.816) ،)0.877) ،
) ،(0.747على التوالي حيث يمثل أقل معامل في معامالت االرتباط.
إجراءات الثبات باألداة:
يقصـ ـ ــد بمعامل الثبات أن تعطى اسـ ـ ــتمارة االسـ ـ ــتبيان النتيجة نفسـ ـ ــها حتى لو تم توزيعها على
المبحوثين عدة مرات خالل مدة زمنية محدد أي استقرار نتائ االستبيان عند مستو ع ـ ـ ـ ـ ـ ــالي.
الباحث بالتحقق من ثبات االس ـ ـ ــتبانة من خالل طريقة الفا كرو نباخ لكل محور من محاور
قام
ُ
الدراسة ،إذ بلغ الثبات الكلي لألداة حسب طريقة ألفا كرو نباخ ( ،)0.98وهو ثبات ع ـ ـ ـ ـ ـ ــالي ج ـ ـ ــدًا
ي ـ ـ ــدل علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى صالحية األداة للبحث العلمي.
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جدول رقم ( (12معامالت ثبات محاور الدراسة حسب طريقة ألفا كرونباخ

م

المحاور

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات

1

مد توافر اإلمكانات المادية

6

0.894

2

مد توافر اإلمكانات البرمجية

6

0.893

3

مد توافر الموارد البشرية

5

0.924

4

مد توافر المستلزمات التنظيمي

9

0.936

5

األداء الوظيفي

21

0.981

47

0.982

الثبات الكلي

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

ويتبين من الجدول رقم ) (12أن قيمة الثبات كانت مرتفعة وتدل على اتســ ـ ـ ـ ـ ــاق فقرات األداة،
وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لألداة ) ،(0.982وهو ثبات ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدًا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ص ــالحية األداة للبحث العلمي ،بينما تراوحت قيمة معامل الثبات الكلي للمحاور ما بين )،)0.893
) ،(0.981لكل من األداء الوظيفي ،اإلمكانات البرمجية على التوالي وتعد هذ النسبة مقبولة نتيجة
ارتفاع نسبة الثبات.
وألن المقيا

لدية خمســ ـ ـ ـ ــة محاور فقد بلغ معامل الفا كرونباخ للمحور ) ،)0.894اإلمكانات

المادية ،بينما بلغ معامل المحور الثالث اإلمكانات البشرية (.)0.924
في حين بلغ معامل المحور الرابع المستلزمات التنظيمية ) ،)0.936ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل هذا على أن
االستبانة تتمتع بدرجة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية من الثبات تطمئن الباحث إلى إمكانية تطبيقها على عينة الدراسة
حيث أصـ ــبحت جاهزة في صـ ــورتها النهائية قابلة للتوزيع بعد التأكد من الصـ ــدق والثبات وصـ ــالحية
تحليل النتائ واختبار الفرضيات.

خطوات التحليل:
من أجل تحليل النتائ قام الباحث باآلتي- :
 ترميز البيانات بإعطاء كل إجابة قيمة رقمية على مقيا
المقيا

(ليكرت) الخماســ ـ ــي ،إذ يتضـ ـ ـ ــمن هذا

عناصـ ــر (ليكرت) التي هي عبارة عن جمل ذات كلمات بسـ ــيطة التي يمكن من خاللها أن

يتمكن المش ــاركين من التعبير عن موافقتهم أو رفض ــهم على القيا

ذات النقاط الخم

أو المقيا

ذات النقاط السبع ،والتي تتراوح من (أوافق بشدة – غير موافق بشدة) ،إذ تم استخدام المقيا
النقاط الخم

كما هو موضح في الجدول على النحو اآلتي:
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جدول رقم ( )13يوضح الترميز للبيانات بإعطاء كل إجابة قيمة رقمية على مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة
الدرجة

موافق بشدة

موافق

محايد

ال أوافق

غير موافق بشدة

5

4

3

2

1

المصدر( :أنول باتشيرجي.)138 ،2015،

نلحظ من الجــدول رقم ) (13أنــه مكون من خم

نقــاط بحيــث ينتظر من اجــابــات المبحوثين

اختيـار اإلجـابـة داخـل المربع لمـد توافر عنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نظم المعلومـات اإلداريـة ،وكـذا اختيـار المربع
أداء
أداء ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالياً ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً والرقم )ً )1
المناسب على مستو األداء الوظيفي إذ يمثل الرقم )ً )5
منخفضاً ج ـ ـ ــداً.

 إدخال البيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية spss
 استخراج النتائ وتحليلها ومناقشتها
 تصحيح األداة بالتقسيم إلى فئات حسب الجدول اآلتي:
تم وض ــع مد لدرجة األهمية لش ــرح وتفس ــير النتائ  ،حيث يتم حس ــاب المد بأخذ الفرق بين
أعلى درجة وأقل درجة على النحو اآلتي:
الفئة العليا – الفئة السفلى

طول الفئة = —————————————
عدد الفئا
– 5

4

1

طول الفئة = ————————————— = ——— =0.8
5
5

وير البــاحــث لعمــل الحــدود الــدنيــا للفئــات نجعــل أدنى قيمــة هي ( )1كحــد أدنى للفئــة األولى ثم
نضــيف مقدار طول الفئة لتكون الحدود الدنيا للفئات األخر  ،ثم نضــيف لكل ٍ
حد من الحدود (طول
الفئة –  )0.01لتكون الحدود العليا للفئات باس ـ ــتثناء الحد األعلى للفئة الخامس ـ ــة حيث يكون أعلى
قيمة هي ( ،)5والجدول ( )14يبين تقسيم هذ الفئات.
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جدول رقم ()14تقسيم الفئات

الحدود

الحدود

االعلى

األهمية

الفئة األولى

1.00

1.79

الفئة الثانية

1.80

2.59

منخفضة جداً
منخفضة

الفئة الثالثة

2.60

3.39

متوسطة

الفئة الرابعة

3.40

4.19

عالية

4.20

5.00

عالية جداً

الفئات

االقل

الفئة

الخامسة

مستوى درجة

المصدر( :عبد الكري الدعيس.)90 ،2010،

المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
وقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية اآلتية- :

التك اررات ) (Frequenciesوالنسب المئوية ) ،(Valid Percentوذلك لوصف عينة
الدراسة.

معامل ارتباط (بيرسون) ) ،(Pearsonوذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات

ومحاور أداة الدراسة ،ولدراسة دور تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي في

الم سسة العامة لالتصاالت.

معامل (ألفا كرونباخ) ) ،(Cornbrash's Alphaوذلك لقيا

ثبات أداة الدراسة.

المتوسطات الحسابية ) (Meanوذلك لمعرفة متوسط استجابات مفردات عينة الدراسة.
االنحراف المعياري ) ،(Standard Deviationوذلك للتعرف على مد

انحراف وتشتت

استجابات مفردات الدراسة لكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي ،ولكل فقرة من

فقرات هذ المحاور.

اختبار (ليفين) ) ،(Leveneوذلك للتأكد من تجان

التباين بين مجموعات العينة.

اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ) ،(Independent-Samples T-testوذلك لمعرفة داللة

الفروق حسب متغير (الجن ).

اختبار تحليل التباين األحادي ) ،(One Way ANOVAوذلك لمعرفة داللة الفروقات بين

استجابات مفردات عينة الدراسة بالنسبة لمتغيرات (الدرجة العلمية ،والخبرة العملية ،والصفة

الوظيفية).

اختبار ) ،(LSDوذلك لمعرفة اتجا الفروقات التي أظهرها اختبار تحليل التباين األحادي.
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المبحث الثاني :عرض النتائج واختبار فرضيات الدراسة

تمهيد:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لخطوات تحليل البيانات كما يستعرض نتائ االستبيان التي تم
التوصل إليها بعرض دالالتها الكمية كما سيستعرض اختبار الفرضيات بد ًء بالتعرف على العالقة بين
انتهاء
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية ،و ً

بالتعرف على خصائص المتغيرات الديموغرافية ألفراد العينة في الفرضية الثانية.

تحليل نتائج فقرات االستبانة:
 :1ما واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية؟
وســيتم اإلجابة عن هذا السـ ال من خالل محاور الفقرات المتعلقة بواقع تطبيق نظم المعلومات
اإلدارية في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
التحليل وفق للمحاور:
فيما يلي عرض ألهم نتائ التحليل اإلحصائي لمحاور نظم المعلومات اإلدارية.
جدول رقم ()15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توفر نظم المعلومات اإلدارية
رقم

ترتيب
قوة

المحور

المحور

في

درجة التوفر
نص المحور

المتوسط االنحراف الدرجة
الحسابي

االستبانة

المعياري اللفظية

1

1

توفر اإلمكانات المادية

4.07

0.644

عالية

2

3

توفر اإلمكانات البشرية

3.91

0.746

عالية

3

2

توفر اإلمكانات البرمجية

3.83

0.741

عالية

4

4

توفر المستلزمات التنظيمية

3.62

0.861

عالية

المتوسط العام

3.86

0.639

عالية

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضح من الجدول ( )15المتعلق بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما يأتي:
بلغ المتوسط العام للمحاور األربعة في إجابات المبحوثين ( ،)3.86وبانحراف معياري بلغ
( ،)0.639وبدرجة توفر (عالية) ،ويدل هذا على أن أفراد عينة الدراسة توافق على أن هذ المحاور
متوفرة ومطبقة في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية وبدرجة(عالية).

الفـصـل الثالث
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حصل المحور األول (توفر اإلمكانات المادية) على أعلى متوسط حسابي بلغ(،)4.07
وبانحراف معياري بلغ( ،)0.644وبدرجة توفر(عالية) ،ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى حقيقة توفر
اإلمكانات المادية في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية ،وقد شاهد الباحث بنفسه هذ اإلمكانات
على أرض الواقع.
كما حصل محور (توفر اإلمكانات البشرية) على المرتبة الثانية حيث بلغ المتوسط الحسابي
له ( ،)3.91وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.746وبدرجة توفر (عالية) ،وتشير هذ النتيجة إلى أن
الم سسة تولي اإلمكانات البشرية أهمية كبيرة كعنصر م ثر في تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
الحديثة ،لذلك احتل الدرجة الثانية من حيث األهمية.
حصل محور (توافر اإلمكانات البرمجية) على المرتبة الثالثة إذ بلغ المتوسط الحسابي له
( ،)3.83وبانحراف معياري بلغ ( ،(0.741وبدرجة توفر (عالية) ،وتشير هذ النتيجة إلى أن
موافقة أفراد عينة الدراسة على درجة توفر هذا المحور كانت عالية ولكنها ليست بمقدار درجة توفر
اإلمكانات المادية والبشرية.
حصل محور (توفر المستلزمات التنظيمية) على المرتبة الرابعة إذ بلغ المتوسط الحسابي له
( ،)3.62وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.861وبدرجة توفر(عالية) ،وير الباحث أن هذ النتيجة
منطقية من وجهة نظر حيث راعت الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية توفير عناصر نظم
المعلومات اإلدارية بحسب أهميتها ،وبحسب قدرات الم سسة في توفيرها .فكانت األولوية من حيث
التوفير ليمكانات المادية والبشرية ثم البرمجية والتنظيمية.
بلغ المد بين أعلى متوسط حسابي وأقل متوسط حسابي ( )0.45وهو مد

منخفض جدًا

يدل على تقارب النتائ التي حصلت عليها المحاور من حيث درجة توفرها وتطبيقها في الم سسة.
بلغ أعلى انحراف معياري ( )0.861وهو خاص بمحور (توفر المستلزمات التنظيمية) ،وهذا
ي كد مصداقية النتائ التي توصل اليها الباحث ألن هذا المحور حصل على أقل متوسط حسابي،
فلقد كان لتشتت إجابات يعض أفراد عينة الدراسة أثر على انخفاض متوسط هذا المحور.
بلغ أدنى انحراف معياري ( )0.644وهو خاص بمحور (توفر اإلمكانات المادية) ،ويدل على
توافق وانسجام أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول هذا المحور ،والذي أد بالطبع إلى حصوله على
أعلى متوسط حسابي بين المحاور.
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التحليل وفقاً للفقرات:

فيما يلي عرض أهم نتائ التحليل اإلحصـ ـ ــائي لفقرات محوري نظم المعلومات اإلدارية واألداء

الوظيفي حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وذلك على النحو التالي:

المحور األول :نتائج التحليل اإلحصائي لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية:

 اإلمكانيات المادية:
جدول رقم ()16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور توفر اإلمكانات المادية
ترتيب رقم الفقرة
قوة

درجة التوفر

في

الفقرة

االستبانة

1

1

2

2

3

5

4

3

5

4

6

6

نص الفقرة

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
تتوفر أجهزة الحـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــوب المالئمـة إلنجـاز العمل
المطلوب في الم سسة.
تتناســب شــبكات الحاســوب المتوفرة مع احتياجات
العمل.
تتناسب األجهزة مع توقعات اإلنجاز للعمل.
تس ــاعد اجهزة المعالجة في تحليل البيانات حس ــب
حاجة العمل.
تتناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل المخرجات (للمعلومات) مع
االحتياجات الخاصة بالعمل.
ما يميز الشـ ـ ـ ـ ــبكة (الكفاءة ،السـ ـ ـ ـ ــرعة) إليصـ ـ ـ ـ ــال
وادخال ومعالجة (المعلومات والبيانات).
المتوسط العام

التقدير

اللفظي
عالية

4.43

0.689

4.18

0.751

عالية

3.99

0.811

عالية

3.97

0.831

عالية

3.93

0.844

عالية

3.91

0.846

عالية

4.07

0.644

عالية

جداً

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضح من الجدول ( )16الخاص بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

عينة الدراسة لمحور توفر اإلمكانات المادية ما يأتي:

بلغ المتوسط الحسابي لمحور (توفر اإلمكانات المادية) ( ،)4.07وبانحراف معياري بلغ

( ،)0.644وبدرجة توفر(عالية).

حصلت الفقرة األولى (تتوفر أجهزة الحاسوب المالئمة إلنجاز العمل المطلوب في الم سسة)

على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.43وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.689وبدرجة توفر (عالية

جداً) ،وهي الفقرة الوحيدة التي حصلت على هذا الدرجة ،ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى اهتمام
الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بتوفير أجهزة الحاسوب لتسهيل انجاز األعمال المطلوبة في

الم سسة.
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حصلت الفقرة السادسة (ما يميز الشبكة الكفاءة والسرعة إليصال وادخال ومعالجة المعلومات
والبيانات) على أقل متوسط حسابي بلغ ( ،)3.91وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.846وبدرجة توفر

(عالية) ،ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى عدم قناعة بعض أفراد عينة الدراسة بمد كفاءة وسرعة
الشبكة المستخدمة في الم سسة في ايصال وادخال ومعالجة المعلومات والبيانات.
حصلت جميع فقرات المحور على درجة توفر(عالية) ،ما عد

على درجة توفر (عالية جدًا).
بلغ المد

بين أعلى وأدني متوسط حسابي ( ،)0.52وهو مد

الفقرة األولى التي حصلت

منخفض جداً يدل على أن

درجة موافقة عينة الدراسة على جميع فقرات هذا المحور كانت متقاربة.

أن أدنى انحراف معياري وهو ( )0.689خاص بالفقرة األولى ،أي أن أفراد عينة الدراسة كانت

على توافق كبير عند االستجابة على هذ الفقرة ،وهذا يدلل سبب حصولها على أعلى متوسط

حسابي.

أن أعلى انحراف معياري بلغ ( )0.846وهو خاص بالفقرة السادسة ،وهذا يعني أن أفراد عينة

الدراسة كانوا في حالة من عدم االتفاق في استجابتهم على هذ الفقرة ،وهذا السبب كان في حصول

الفقرة على أقل متوسط حسابي في المحور.

 اإلمكانات والموارد البشرية:

جدول رقم ()17المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور توافر الموارد البشرية
ترتيب
قوة

درجة التوفر

رقم الفقرة
في

الفقرة

االستبانة

1

4

2

2

3

1

4

5

5

3

نص الفقرة

يتوافر الع ـ ــدد الك ـ ــافي من الع ـ ــاملين ب ـ ــإدارة نظم

المعلومات من المختصين

تتوفر عنــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــر (الخبرة ،الكفــاءة ) المنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة

الستخدام النظم

تتوفر عناصـ ـ ـ ــر (التأهيل ) المناسـ ـ ـ ــبة السـ ـ ـ ــتخدام

النظم

المتوسط

االنحراف

التقدير

الحسابي

المعياري

اللفظي

4.05

0.888

عالية

3.92

0.863

عالية

3.89

0.894

عالية

يدرك العاملون بإدارة نظم المعلومات متطلبات و

احتياجات العمل وبالتالي لديهم القدرة على إعطاء 3.85

0.946

عالية

المعلومات مباشرةً

العاملون بإدارة المعلومات حاص ـ ـ ـ ـ ــلون على درجة

تأهيل ،وكفاءة مناسبة
المتوسط العام

0.898

عالية

3.84

0.746 3.91

عالية

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS
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يتض ـ ــح من الجدول ( )17الخاص بالمتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرافات المعيارية الس ـ ــتجابات
أفراد عينة الدراسة لمحور توفر اإلمكانات البشرية ما يأتي- :

بلغ المتوسط الحسابي لمحور (توفر اإلمكانات البشرية) ( ،)3.91وبانحراف معياري بلغ

( ،)0.746وبدرجة توفر(عالية) ،وهذ النتيجة ت كد مد اهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية
بتوفير اإلمكانات البشرية من أجل تطبيق نظم المعلومات اإلدارية.

حصلت الفقرة الرابعة (يتوافر العدد الكافي من العاملين بإدارة نظم المعلومات من المختصين)

على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.05وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.888وبدرجة توفر (عالية)،

ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى اهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية الفعلي لتوفير العدد

الكافي من المختصين في نظم المعلومات.

حصلت الفقرة الثالثة (العاملون بإدارة المعلومات حاصلون على درجة تأهيل وكفاءة مناسبة)

على أقل متوسط حسابي بلغ ( ،)3.84وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.898وبدرجة توفر(عالية)،

ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى عدم تركيز اهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بتدريب

وتأهيل العاملين بإدارة المعلومات.

حصلت جميع فقرات المحور على درجة توفر(عالية) ،وهذا يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة

على مضمون محتو جميع الفقرات وبدرجة عالية.

بلغ المد بين أعلى وأدني متوسط حسابي ( ،)0.21وهو مد منخفض جداً يدل على أن

درجة موافقة عينة الدراسة على جميع فقرات هذا المحور كانت متقاربة.

 اإلمكانات البرمجية:

جدول رقم ( )18المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور توافر اإلمكانات البرمجية
ترتيب
قوة

درجة التوفر

رقم الفقرة
في

نص الفقرة

المتوسط

االنحراف

التقدير

الحسابي

المعياري

اللفظي

4.02

0.878

عالية

0.882

عالية
عالية

الفقرة

االستبانة

1

1

تتناسب اإلمكانيات البرمجية المتوفرة مع األجهزة المتاحة

2

2

تتناسب اإلمكانيات البرمجية المتوفرة مع طبيعة األنشطة واألعمال

3.91

3

6

تقدم البرمجيات المتوفرة معلومات تفصيلية وقت الحاجة لها

3.90

0.910

4

5

3.77

0.883

عالية

5

3

3.76

0.895

عالية

6

4

3.62

0.932

عالية

تتميز اإلمكانيات البرمجية المتوفرة بســهولة وســرعة االســتخدام أثناء
استرجاع المعلومات
تواكــب اإلمكــانيــات البرمجيــة المتوفرة مع متطلبــات االنتقــال لتطبيق

النظم والتطور في العمل داخل الم سسة

توفر (البرمجيات) إمكانية معالجة الخلل البرمجي المحتمل بسرعة

3.83

المتوسط العام

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS
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يتض ـ ــح من الجدول ( )18الخاص بالمتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرافات المعيارية السـ ــتجابات
أفراد عينة الدراسة لمحور توافر اإلمكانات البرمجية ما يأتي- :

بلغ المتوسط الحسابي لمحور (توفر اإلمكانات البرمجية) ( ،)3.83وبانحراف معياري بلغ

( ،)0.741وبدرجة توفر(عالية).

حصلت الفقرة األولى (تتناسب اإلمكانيات البرمجية المتوفرة مع األجهزة المتاحة) على أعلى

متوسط حسابي بلغ ( ،)4.02وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.878وبدرجة توفر (عالية) ،ويعزي

الباحث هذ النتيجة إلى اهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بتوفير اإلمكانات البرمجية
المناسبة والمتوفرة مع األجهزة واإلمكانات المتاحة في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.

حصلت الفقرة الرابعة (توفر (البرمجيات) إمكانية معالجة الخلل البرمجي المحتمل بسرعة)

على أقل متوسط حسابي بلغ ( ،)3.62وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.932وبدرجة توفر(عالية)،
ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى عدم قناعة بعض أفراد عينة الدراسة بمد

المستخدمة في الم سسة من إمكانيتها في معالجة الخلل البرمجي بسرعة.

كفاءة البرمجيات

حصلت جميع فقرات المحور على درجة توفر(عالية) ،وهذا يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة

على مضمون محتو جميع الفقرات وبدرجة عالية.

بلغ المد بين أعلى وأدني متوسط حسابي ( ،)0.52وهو مد منخفض جدًا يدل على أن

درجة موافقة عينة الدراسة على جميع فقرات هذا المحور كانت متقاربة.

أن أدنى انحراف معياري بلغ ( )0.878وهو خاص بالفقرة األولى ،ويعني أن أفراد عينة الدراسة

كانت على توافق كبير عند االستجابة على هذ الفقرة ،وهذا يدلل سبب حصولها على أعلى متوسط

حسابي في المحور بلغ (.)4.02

أن أعلى انحراف معياري بلغ ( )0.932وهو خاص بالفقرة الرابعة ،وهذا يعني أن أفراد عينة

الدراسة كانوا في حالة من عدم االتفاق في استجابتهم على هذ الفقرة ،وهذا ما سبب على حصولها
على أقل متوسط حسابي في المحور بلغ (.)3.62
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 المستلزمات التنظيمية:
جدول رقم ()19المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور توافر المستلزمات التنظيمية
ترتيب رقم الفقرة
قوة

درجة التوفر

في

الفقرة

االستبانة

1

3

2

6

3

1

4

8

5

4

6

7

7

2

8

9

9

5

نص الفقرة

المتوسط االنحراف التقدير
الحسابي المعياري اللفظي

يوجد قس ـ ــم مختص باإلدارة العامة للنظم المعلومات

داخل الم سـ ـ ـس ـ ــة يوفر الحد المناس ـ ــب لمس ـ ــتلزمات

3.77

1.004

عالية

تطبيق النظم
تسهل شبكة االتصاالت داخل الم سسة على جميع
اإلدارات عملية االستفادة المثلى من النظام
تتابع اإلدارة العليا في الم سـ ـس ــة عملية تطوير نظم
المعلومات بما يتوائم مع خدمة العمل
يوفر النظام إمكانية االتصــال المباشــر للمســتخدمين
في أي وقت
توفر إدارة نظم المعلوم ـ ــات إمك ـ ــاني ـ ــات الت ـ ــدري ـ ــب
المتواصل لمستخدمي النظام
يتيح نظــام المعلومــات داخــل الم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كــافــة
احتياجات األقسام واإلدارات
توفر اإلدارة العليا سقف التمويل الالزم لدعم تطبيق
وتطوير النظم
يتم إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك الموظفين في عمليـة تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم النظم
الفرعية للمعلومات اإلدارية وتطويرها
تت ــابع اإلدارة العلي ــا عملي ــة التوظيف األمث ــل له ــذ
النظم بما يوفر الحد المناسب لالستخدام الجيد
المتوسط العام

3.72

0.991

عالية

3.69

1.112

عالية

3.64

1.107

عالية

3.62

0.953

عالية

3.61

0.988

عالية

3.57

1.070

عالية

3.49

1.169

عالية

3.45

1.108

عالية

3.62

0.861

عالية

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضـح من الجدول ( )19الخاص بالمتوسـطات الحسـابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفراد
عينة الدراسة لمحور توفر المستلزمات التنظيمية ما يأتي:
بلغ المتوسط العام لمحور (توفر المستلزمات التنظيمية) ( ،)3.62وبانحراف معياري بلغ
( ،)0.861وبدرجة توفر(عالية).
حصلت الفقرة الثالثة (يوجد قسم مختص باإلدارة العامة لنظم المعلومات داخل الم سسة يوفر
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الحد المناسب لمستلزمات تطبيق النظم) على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.77وبانحراف معياري
بلغ ( ،)1.004وبدرجة توفر (عالية) ،وير الباحث أن هذا المتوسط منخفض نوعًا ما على الرغم
من وضوح الفقرة ،ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى اختالف أفراد عينة الدراسة حول محتو الفقرة
ويدلل الباحث على كالمه بقيمة االنحراف المعياري المرتفعة والبالغة (.)1.004
حصلت الفقرة الخامسة (متابعة اإلدارة العليا عملية التوظيف األمثل لهذ النظم بما يوفر الحد
المناسب لالستخدام الجيد) على أقل متوسط حسابي بلغ ( ،)3.45وبانحراف معياري بلغ (،)1.108
وبدرجة توفر(عالية) ،ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى عدم قدرة بعض أفراد عينة الدراسة على ضبط
استجاباتهم بشكل صحيح ،والدليل على ذلك االنحراف المرتفع.
بلغ المد

بين أعلى وأدني متوسط حسابي (،)0.32

وهو مد منخفض جدًا يدل على أن

درجة موافقة عينة الدراسة على جميع فقرات هذا المحور كانت متقاربة.
ومن تحليل النتائ السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة يمكن القول :إن هناك اختالف في وجهات نظر عينة الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بالنســبة لمحور توفر المســتلزمات التنظيمية إذ كان هذا المحور أقل المحاور من حيث التوافق على
محتو جميع فقراته من قبل عينة الد ارس ـ ــة فقد كانت االنحرافات المعيارية مرتفعة جداً ،كما حص ـ ــل
على أقل متوسط حسابي مقارن ًة بمتوسطات المحاور السابقة ،ولكنه متوفر كسابقيه بدرجة (عالية)،
إال أن هناك بعض المسـ ــتلزمات يجب تطويرها وتحديثها ،ويجب على الم س ـ ـسـ ــة العمل على توفير
المستلزمات التنظيمية بالشكل المطلوب وبما يخدم ويلبي متطلبات العمل.

الفقرات المتعلقة باألداء الوظيفي:
س :2ما مستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية؟
سيتم اإلجابة على هذا الس ال من خالل استعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمحور األداء الوظيفي.
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جدول رقم ()20المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور األداء الوظيفي
االستبانة

الحسابي

المتوسط

المعياري

اللفظي
االنحراف

الفقرة

نص الفقرة

التقدير

قوة

رقم الفقرة في

ترتيب

درجة الممارسة

1

2

العمل على زيادة الكفاءة والفاعلية في األداء المطلوب.

4.03

0.897

عالية

2

4

بذل الجهد الكافي لتنفيذ مهام العمل المطلوب.

4.01

0.875

عالية

3

3

القدرة على حل مشاكل العمل والتقليل من األخطاء.

4.01

0.890

عالية

4

12

التقيد وااللتزام بقواعد ومنهجية العمل.

3.95

0.961

عالية

5

1

3.88

1.036

عالية

6

5

المساهمة في الدفع بعملية االبداع واالبتكار .

3.86

1.010

عالية

7

11

الرغبة في العمل بروح الفريق الواحد.

3.83

1.013

عالية

8

17

3.81

0.974

عالية

9

14

3.79

0.973

عالية

10

9

3.77

0.993

عالية

11

13

تعمل الم سسة على صقل مهارات موظفيها في حل المشكالت.

3.77

1.013

عالية

12

18

تعمل الم سسة على تعزيز الرضا الوظيفي لد العاملين.

3.75

1.063

عالية

13

20

التعرف على مستو أداء العاملين داخل الم سسة بشكل مستمر.

3.72

1.063

عالية

14

15

تنمي الم سسة لد موظفيها مهارات االتصال والتواصل.

3.71

1.007

عالية

15

19

العمل على تطوير األداء وتنمية المهارات بشكل مستمر.

3.71

1.115

عالية

16

7

العمل على التقليل من دور الرقابة المباشرة داخل الم سسة.

3.65

0.969

عالية

17

10

القدرة على تفعيل الميزة التنافسية داخل الم سسة.

3.63

1.078

عالية

18

6

المساهمة وابداء الرأي في عملية تحسين وترشيد الق اررات العليا.

3.63

1.053

عالية

19

8

3.61

1.015

عالية

20

21

3.59

1.165

عالية

21

16

3.53

1.139

عالية

3.77

0.798

عالية

لد الموظفين القدرة على سـ ــرعة إنجاز العمل المطلوب بالصـ ــورة

المرجوة.

تقوم الم سـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة في تفعيل عملية اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـراف والمتابعة في كافة
المستويات اإلدارية.
تقوم الم سسة بعملية التنسيق والترتيب بين اإلدارات واألقسام.
القدرة الكاملة على االعتماد على النف

.

في إنجاز العمل المطلوب

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمــة في تجويــد الق اررات التكتيكيــة في اإلدارات التنفيــذيــة
والتشغيلية.
توفر الم سسة آليات لتقييم األداء الوظيفي والمهني للعاملين.
تهتم الم سـ ـس ــة وكافة العاملين فيها على تطبيق مبدأ الش ــفافية في

العمل.

المتوسط العام

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

125

الفـصـل الثالث

اإلطار العملي للدراسة

يتض ـ ــح من الجدول ( )20الخاص بالمتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرافات المعيارية الس ـ ــتجابات أفراد
عينة الدراسة لمحور األداء الوظيفي ما يأتي:
بلغ المتوسط العام لمحور (األداء الوظيفي) ( ،)3.77وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.798وبدرجة
توفر(عالية).
حصلت الفقرة الثانية (العمل على زيادة الكفاءة والفاعلية في األداء المطلوب) على أعلى
متوسط حسابي بلغ ( ،)4.03وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.897وبدرجة توفر (عالية) ،ويعزي
الباحث هذ النتيجة إلى ثقة أفراد عينة الدراسة بأنفسهم وقدرتهم على زيادة الكفاءة والفاعلية في
العمل.
حصلت الفقرة السادسة عشر (تهتم الم سسة وكافة العاملين فيها على تطبيق مبدأ الشفافية
في العمل) على أقل متوسط حسابي بلغ ( ،)3.53وبانحراف معياري بلغ ( ،)1.139وبدرجة
توفر(عالية) ،ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى عدم قناعة بعض أفراد عينة الدراسة حول اهتمام
الم سسة وأفرادها في تطبيق مبدأ الشفافية في العمل.
بلغ المد بين أعلى وأدني متوسط حسابي ( ،)0.50وهو مد

منخفض جداً يدل على أن

درجة موافقة عينة الدراسة على جميع فقرات هذا المحور كانت متقاربة.
أن أدنى انحراف معياري وهو ( )0.875خاص بالفقرة الرابعة ،والتي تنص على (بذل الجهد
الكافي لتنفيذ مهام العمل المطلوب) ،أي أن أفراد عينة الدراسة كانت على توافق كبير عند االستجابة
على هذ الفقرة ،وهذا يدلل سبب حصولها على أعلى متوسط حسابي.
أن أعلى انحراف معياري بلغ ( )1.165وهو خاص بالفقرة الحادية والعشرون ،والتي تنص
على (توفر الم سسة آليات لتقييم األداء الوظيفي والمهني للعاملين) ،وهذا يعني أن أفراد عينة
الدراسة كانوا في حالة من عدم االتفاق في استجابتهم على هذ الفقرة.

نتائج اختبار الفرضيات.
 :3ما العالقة بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وبين تحسين األداء الوظيفي في الم سسة
العامة لالتصاالت اليمنية؟

وسيتم اإلجابة عن هذا الس ال من خالل نتائ اختبار الفرضية األولى ،وذلك على النحو التالي:
الفرضية الرئيسة األولى- :
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء

الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
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وليجابة عن هذ الفرضـ ـ ـ ــية قام الباحث باسـ ـ ـ ــتخدام معامالت ارتباط (بيرسـ ـ ـ ــون) للكشـ ـ ـ ــف عن
العالقة بين واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم س ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة

لالتصاالت اليمنية ،والحكم عليها من خالل الجدول التالي:

جدول رقم )(21تفسير قيمة معامل االرتباط

قيمة معامل االرتباط

نوع االرتباط

1+

ارتباط طردي تام

من 0.7إلى أقل من 1+

ارتباط طردي قوي

من 0.4إلى أقل من0.7

ارتباط طردي متوسط

من صفر إلى أقل من 0.4

ارتباط طردي ضعيف

صفر

ارتباط منعدم

من  0.7-إلى أقل من 1-

ارتباط عكسي قوي

من  0.4-إلى أقل من 0.7-

ارتباط عكسي متوسط

من صفر إلى أقل من 0.4-

ارتباط عكسي ضعيف

المصدر( :ويكبيديا الموسوعة الحرة)https://ar.wikipedia.org/wiki ،

جدول رقم ()22معامل االرتباط بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
األداء

الوظيفي

معامل االرتباط

**0.785

مستو الداللة

0.000

العدد

150

(**) معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01
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ويتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجـدول ( )22والمتعلق بمعـامـل االرتبـاط بين تطبيق نظم المعلومـات اإلداريــة
وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية ما يأتي:

وجود عالقة بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي في م سسة

االتصاالت اليمنية.

إن العالقة دالة احصائيًا عند مستو الداللة ( )0.01وهي داللة ذات مستو أقو من

(.)0.05

إن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.785وهي عالقة (طردية قوية) بحسب جدول التوصيف،

وتعني أنه كلما زاد تطبيق نظم المعلومات اإلدارية زاد تحسين األداء الوظيفي.
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 الفرضية الفرعية األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )0.05بين توافر اإلمكانات المادية
لنظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
جدول رقم ( )23معامل االرتباط بين توفر اإلمكانات المادية واألداء الوظيفي

توفر اإلمكانات المادية
األداء

الوظيفي

معامل االرتباط

**0.549

مستو الداللة

0.000

العدد

150

(**) معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01

يتض ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول ( )23والمتعلق بمعامل االرتباط بين توافر اإلمكانات المادية وتحس ـ ـ ـ ـ ــين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية ما يلي:
وجود عالقة بين توافر اإلمكانات المادية وتحسين األداء الوظيفي في م سسة االتصاالت
اليمنية.
إن العالقة دالة احصائياً عند مستو الداللة ( )0.01وهي داللة ذات مستو أقو من (.)0.05
إن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.549وهي عالقة (طردية متوسطة) بحسب جدول
التوصيف ،وتعني أنه كلما زاد توفر اإلمكانات المادية زاد تحسين األداء الوظيفي.

 الفرضية الفرعية الثانية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )0.05بين توافر اإلمكانات البرمجية
لنظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
جدول رقم ( )24معامل االرتباط بين توفر اإلمكانات البرمجية واألداء الوظيفي

توفر اإلمكانات البرمجية
األداء

الوظيفي

معامل االرتباط

**0.658

مستو الداللة

0.000

العدد

150

(**) معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS
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يتضـ ـ ـ ــح من الجدول ( )24والمتعلق بمعامل االرتباط بين توافر اإلمكانات البرمجية وتحسـ ـ ـ ــين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية ما يأتي:
وجود عالقة بين توافر اإلمكانات البرمجية وتحسين األداء الوظيفي في م سسة االتصاالت
اليمنية.
إن العالقة دالة احصائياً عند مستو الداللة ( )0.01وهي داللة ذات مستو أقو من (.)0.05
إن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.658وهي عالقة (طردية متوسطة) بحسب جدول
التوصيف ،وتعني أنه كلما زاد توفر اإلمكانات البرمجية زاد تحسين األداء الوظيفي.
 الفرضية الفرعية الثالثة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )0.05بين توافر الموارد البشرية لنظم
المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
جدول رقم ( (25معامل االرتباط بين توفر الموارد البشرية واألداء الوظيفي

توفر الموارد البشرية
األداء

الوظيفي

معامل االرتباط

**0.726

مستو الداللة

0.000

العدد

150

(**) معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضــح من الجدول ( )25والمتعلق بمعامل االرتباط بين توافر الموارد البش ـرية وتحســين األداء
الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية ما يلي:
وجود عالقة بين توافر الموارد البشرية وتحسين األداء الوظيفي في م سسة االتصاالت اليمنية.
إن العالقة دالة احصائياً عند مستو الداللة ( )0.01وهي داللة ذات مستو أقو من (.)0.05
إن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.726وهي عالقة (طردية قوية) بحسب جدول التوصيف،
وتعني أنه كلما زاد توفر الموارد البشرية زاد تحسين األداء الوظيفي.

الفرضية الفرعية الرابعة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )0.05بين توافر المستلزمات التنظيمية
لنظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.

129

الفـصـل الثالث

اإلطار العملي للدراسة

جدول رقم ( )26معامل االرتباط بين توفر المستلزمات التنظيمية واألداء الوظيفي

توفر المستلزمات التنظيمية
األداء

الوظيفي

معامل االرتباط

**0.723

مستو الداللة

0.000

العدد

150

(**) معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضــح من الجدول ( )26والمتعلق بمعامل االرتباط بين توافر المســتلزمات التنظيمية وتحســين
األداء الوظيفي في م سسة االتصاالت اليمنية ما يلي:
وجود عالقة بين توافر المستلزمات التنظيمية وتحسين األداء الوظيفي في م سسة االتصاالت
اليمنية.
إن العالقة دالة احصائياً عند مستو الداللة ( )0.01وهي داللة ذات مستو أقو من (.)0.05
إن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )0.723وهي عالقة (طردية قوية) بحسب جدول التوصيف،
وتعني أنه كلما زاد توافر المستلزمات التنظيمية زاد تحسين األداء الوظيفي.
س :4هل تختلف تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومس ـ ـ ـ ــتو تحس ـ ـ ـ ــين
األداء الوظيفي في الم سـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ـ ــاالت اليمنية باختالف المتغيرات الديموغرافية التالية:
الجن  ،الم هل العلمي ،الخبرة العملية ،الصفة الوظيفية؟
وسيتم اإلجابة عن هذا الس ال من خالل نتائ اختبار الفرضية الثانية ،وذلك على النحو التالي:
الفرضية الرئيسية الثانية:
يوجد فروقات ذو داللة إحص ــائية عند مس ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومس ـ ــتو األداء الوظيفي في الم سـ ـ ـس ـ ــة العامة لالتص ـ ــاالت اليمنية
تُعز للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجن  ،الم هل العلمي ،الخبرة العملية ،الصفة الوظيفية).
وليجابة على هذ الفرض ــية تم اس ــتخدام اختبار ) (T- testلمعرفة ما إذا كان هناك فروقات

ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية لعينتين مس ـ ـ ـ ــتقلتين ،وهو االختبار المناس ـ ـ ـ ــب لمقارنة متوس ـ ـ ـ ــط مجموعتين من

البيانات ،ولمعرفة الفروقات بين أفراد العينة طبقاً لثالثة متوســ ــطات فأكثر تم اس ـ ــتخدام اختبار التباين

األحــادي ( ،)ANOVAإلى جــانــب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام اختبــار ( )LSDلمعرفــة اتجــا الفروقـات التي أظهرهــا
اختبار التباين األحادي.
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 الفرضية الفرعية األولى:
يوجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية تُعز
لمتغير الجن .
جدول رقم ) (27نتائج اختبار ) (T-testلداللة الفروقات بين متوسطات االستجابات التي تعزى
لمتغير الجنس

االنحراف

المحاور

الجنس

العدد

المتوسط

توفر اإلمكانات

ذكر

136

4.074

0.651

المادية

انثى

14

4.000

0.592

توفر اإلمكانات

ذكر

136

3.824

0.752

البرمجية

انثى

14

3.905

0.650

ذكر

136

3.900

0.761

انثى

14

4.000

0.597

توفر المستلزمات

ذكر

136

3.586

0.878

التنظيمية

انثى

14

3.937

0.610

ذكر

136

3.735

0.801

انثى

14

4.140

0.692

3.824
3.996

0.656
0.507

توفر الموارد البشرية

األداء الوظيفي
الدرجة الكلية

136
ذكر
14
انثى

المعياري

درجة

الحرية

قيمةT

مستوى
الداللة

0.686

148

0.406

148

0.698 -0.389

148

0.635 -0.476

148

0.147 -1.457

148

0.071 -1.820

148

0.341 -0.955

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضـ ـ ـ ـ ــح من الجدول رقم ( )28الخاص بنتائ اختبار ( )T-testلداللة الفروقات بين متوس ـ ـ ـ ـ ــطات
ما يأتي:

استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُعز لمتغير الجن
ال يوجد فروقات ذو داللة احصائية عند مستو داللة ( )0.05على مستو الدرجة الكلية
لالستبانة ،حيث بلغت مستو الداللة المحسوبة ( ،)0.341وهي أعلى من مستو الداللة المقدرة
(.)0.05

ال يوجد فروقات ذو داللة إحصائية عند مستو الداللة ( ،)0.05على مستو كل محور من

محاور األداة حيث بلغت مستو الداللة المحوسبة ما بين أعلى قيمة ( (0.686وأدني قيمة )،)0.071

وكلها أعلى من مستو الداللة المقدرة (.)0.05
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الفرضــية الفرعية الثانية :يوجد فروقات ذو داللة إحصــائية عند مســتو داللة ( ،)0.05في

تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومس ـ ــتو األداء الوظيفي في الم سـ ـ ـس ـ ــة

العامة لالتصاالت اليمنية تُعز لمتغير الم هل العلمي.

جدول رقم )(28نتائج تحليل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُعزى إلى متغير الدرجة العلمية

المحاور

توفر اإلمكانات
المادية

توفر اإلمكانات
البرمجية

توفر الموارد
البشرية

توفر المستلزمات
التنظيمية

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

التباين

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

بين المجموعات

3.538

3

داخل المجموعات

58.295

146

المجموع

61.833

149

بين المجموعات

1.765

3

داخل المجموعات

80.123

146

المجموع

81.888

149

بين المجموعات

4.341

3

داخل المجموعات

78.586

146

المجموع

82.927

149

بين المجموعات

2.207

3

داخل المجموعات

108.272

146

المجموع

110.479

149

بين المجموعات

2.351

3

داخل المجموعات

92.562

146

المجموع

94.912

149

بين المجموعات

2.428

3

داخل المجموعات

59.330

146

المجموع

61.758

149

متوسط
مجموع

المربعات

()F

مستوى
الداللة

1.179
0.399

2.954

0.035

0.588
0.549

1.072

0.363

1.447
0.538

2.688

0.049

0.736
0.742

0.992

0.398

0.784
0.634

1.236

0.299

0.809
0.406

1.992

0.118

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجــدول ( )28الخــاص بنتــائ تحليــل التبــاين األحــادي ) (ANOVAإليجــاد داللــة
الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُعز لمتغير الدرجة العلمية ما يأتي:

 -ال يوجد فروقات ذو داللة احص ــائية عند مس ــتو داللة ( ،)0.05على مس ــتو الدرجة الكلية

لالستبانة ،حيث بلغت مستو الداللة المحسوبة ( ،)0.118وهي أعلى من مستو الداللة المقدرة
(.)0.05
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 ال يوجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتو الداللة ( ،)0.05على مسـ ـ ـ ـ ــتو ثالثةمحاور من محاور األداة هي (اإلمكانات البرمجية ،والمسـ ـ ـ ـ ــتلزمات التنظيمية ،واألداء الوظيفي) إذ
بلغت مس ـ ـ ـ ــتو الداللة المحوس ـ ـ ـ ــبة لهذ المحاور ( )0.299( ،)0.398( ،)0.363على التوالي،
وكلها قيم أعلى من مستو الداللة المقدرة (.)0.05
 يوجد فروقات ذو داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتو الداللة ( ،)0.05على مسـ ــتو محور توافراإلمكانات المادية ومحور توافر الموارد البش ـ ـ ـرية ،إذ بلغت مســ ــتو الداللة المحوســ ــبة (،)0.035
) )0.049على التوالي ،وهي أقــل من مســ ـ ـ ـ ـ ــتو الــداللــة المطلوبــة ( ،)0.05ولــذلــك قــام البــاحــث
باستخدام اختبار ) (LSDلمعرفة اتجا هذ الفروق ،والجداول اآلتية توضح ذلك.
جدول رقم ) )29نتائج اختبار ) (LSDلمتغير الدرجة العلمية محور توافر اإلمكانات المادية

دبلوم

ثانوية

بكالوريو

الدرجة العلمية

المتوسط

ثانوية

4.6042

دبلوم

4.1042

0.50000

بكالوريو

3.9924

*0.61181

0.11181

ماجستير

4.2549

0.34926

-0.26255 -0.15074

ماجستير

(*) فروقات المتوسطات دال احصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

من الجدول ( )29والمتعلق بنتائ اختبار ) (LSDلمعرفة اتجا الفروقات في تحليل التباين

األحادي بين متوسـ ـ ــطات اسـ ـ ــتجابات أفراد عينة الد ارسـ ـ ــة التي تُعز إلى متغير الدرجة العلمية محور
توافر اإلمكانات المادية يتضـ ـ ـ ــح وجود فروقات دالة إحصـ ـ ـ ــائيًا عند مسـ ـ ـ ــتو الداللة ( )0.05بين فئة
(البكالوريو ) وفئة (الثانوية) ولصـ ــالح الفئة الثانية(الثانوية) ،وذلك ألن متوسـ ــطها أعلى من متوسـ ــط

الفئة األولى(البكالوريو ).

جدول رقم ()30نتائج اختبار ) (LSDلمتغير الدرجة العلمية محور توافر الموارد البشرية

دبلوم

ثانوية

بكالوريو

الدرجة العلمية

المتوسط

ثانوية

4.5500

دبلوم

3.9750

0.57500

بكالوريو

3.8312

*0.71881

0.14381

ماجستير

4.0471

0.50294

-0.21587 -0.07206

(*) فروقات المتوسطات دال احصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS
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من الجــدول رقم ( )30والمتعلق بنتــائ اختبــار ) (LSDلمعرفــة اتجــا الفروقــات في تحليــل
التباين األحادي بين متوس ـ ــطات اس ـ ــتجابات أفراد عينة الد ارســ ــة التي تُعز إلى متغير الدرجة العلمية
محور توافر الموارد البشرية يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )0.05بين
فئة (البكالوريو ) وفئة (الثانوية) ،ولص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الفئة الثانية(الثانوية) ،وذلك ألن متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطها أعلى من
متوسط الفئة األولى(البكالوريو ).

 الفرضية الفرعية الثالثة:

ال يوجد فروقات ذو داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية تُعز
لمتغير الخبرة العملية.
جدول رقم ) )31نتائج تحليل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُعزى إلى متغير الخبرة العملية

المحاور

توفر اإلمكانات
المادية

توفر اإلمكانات
البرمجية

توفر الموارد
البشرية

توفر المستلزمات
التنظيمية

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

التباين

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

بين المجموعات

2.492

3

داخل المجموعات

59.342

146

المجموع

61.833

149

بين المجموعات

3.313

3

داخل المجموعات

78.757

146

المجموع

81.888

149

بين المجموعات

6.876

3

داخل المجموعات

76.051

146

المجموع

82.927

149

بين المجموعات

11.099

3

داخل المجموعات

99.381

146

المجموع

110.479

149

بين المجموعات

7.149

3

داخل المجموعات

87.763

146

المجموع

94.912

149

بين المجموعات

5.396

3

داخل المجموعات

56.363

146

المجموع

61.758

149

متوسط
مجموع

المربعات

الداللة

0.831
0.406

2.044

0.110

1.044
0.539

1.935

0.127

2.292
0.521

4.400

0.005

3.700
0.681

5.435

0.001

2.383
0.601

3.964

0.009

1.799
0.386

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

134

()F

مستوى

4.659
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يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجـدول ( )31الخـاص بنتـائ تحليـل التبـاين األحـادي ) (ANOVAإليجـاد داللـة
الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُعز لمتغير الخبرة العملية ما يأتي:

يوجد فروقات ذو داللة احصائية عند مستو داللة ( )0.05على مستو الدرجة الكلية لالستبانة

حيث بلغت مستو الداللة المحسوبة ( ،)0.004وهي أقل من مستو الداللة المطلوبة (.)0.05
يوجد فروقات ذو داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )0.05على مستو محور توفير الموارد
البشرية ومحور توفير المستلزمات التنظيمية ومحور األداء الوظيفي ،حيث بلغت مستو الداللة
المحوسبة ( )0.009( ،)0.001( ،)0.005على التوالي ،وهي أقل من مستو الداللة المطلوبة
(.)0.05
ال يوجد فروقات ذو داللة إحصائية عند مستو الداللة ( ،)0.05على مستو محور توفير
اإلمكانات المادية ،ومحور توفير اإلمكانات البرمجية ،ألن مستو الداللة المحسوبة لهما كانت
( )0.127( ،)0.110على التوالي ،وهي أعلى من مستو الداللة المطلوبة (.)0.05
جدول رقم ((32نتائج اختبار ) (LSDلمتغير الخبرة العملية محور توافر الموارد البشرية

الخبرة العملية

المتوسط

5سنوات فأقل

4.3200

5سنوات فأقل

من10-6
سنوات

من-11
15سنة

من 10-6سنوات 4.0744

0.24558

من15-11سنة

3.9529

0.36706

16سنة فأكثر

0.33555* 0.45703* 0.70261* 3.6174

16سنة
فأكثر

0.12148

(*) فروقات المتوسطات دال احصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

من الجــدول رقم ( )32والمتعلق بنت ــائ اختبــار ) ،(LSDلمعرفــة اتجــا الفروق ــات في تحلي ــل

التباين األحادي بين متوسـ ـ ــطات اسـ ـ ــتجابات أفراد عينة الد ارسـ ـ ــة التي تُعز إلى متغير الخبرة العملية
محور توافر الموارد البشرية يتضح ما يأتي:

يوجد فروقات دالة إحصائياً بين فئة (5سنوات فأقل) وبين فئة (16سنة فأكثر) ،ولصالح الفئة

األولى (5سنوات فأقل) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
يوجد فروقات دالة إحصائيًا بين فئة

(من10-6

سنوات) وبين فئة (16سنة فأكثر) ،ولصالح

الفئة األولى (من 10-6سنوات) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
يوجد فروقات دالة إحصائياً بين فئة (من15-11سنة) وبين فئة (16سنة فأكثر) ،ولصالح الفئة
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األولى(من15-11سنة) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
جدول رقم )(33نتائج اختبار ) (LSDلمتغير الخبرة العملية محور توافر المستلزمات التنظيمية

الخبرة العملية

المتوسط

5سنوات فأقل

4.0556

من10-6

من10-6

5سنوات فأقل

سنوات

3.9251

0.13049

من15-11سنة

3.5730

0.48257

*0.35208

16سنة فأكثر

0.76812* 3.2874

*0.63762

سنوات

من-11
15سنة

16سنة فأكثر

0.28555

(*) فروقات المتوسطات دال احصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

من الجــدول ) (33والمتعلق بنتــائ اختبــار ) (LSDلمعرفــة اتجــا الفروقـات في تحليــل التبــاين
األحادي بين متوس ـ ـ ــطات اس ـ ـ ــتجابات أفراد عينة الد ارس ـ ـ ــة التي تُعز إلى متغير الخبرة العملية محور
توافر المستلزمات التنظيمية يتضح ما يأتي:

يوجد فروقات دالة إحصائياً بين فئة (5سنوات فأقل) وبين فئة (16سنة فأكثر) ،ولصالح الفئة
األولى (5سنوات فأقل) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
يوجد فروقات دالة إحصائيًا بين فئة
األولى

(من10-6

(من10-6

سنوات) وفئة (من15-11سنة) ،ولصالح الفئة

سنوات) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية(من15-11سنة).

يوجد فروقات دالة إحصائيًا بين فئة

(من10-6

سنوات) وبين فئة (16سنة فأكثر) ،ولصالح

الفئة األولى (من 10-6سنوات) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
جدول رقم ( (34نتائج اختبار ) (LSDلمتغير الخبرة العملية محور األداء الوظيفي

الخبرة العملية

المتوسط

5سنوات فأقل

4.3524

من 10-6سنوات 3.8782

5سنوات فأقل

من10-6

من-11

16سنة

سنوات

15سنة

فأكثر

0.47420

من15-11سنة

0.54286* 3.8095

0.6866

16سنة فأكثر

0.84513* 3.5072

*0.37094

0.30228

(*) فروقات المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS
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من الجدول رقم ( )34والمتعلق بنتائ اختبار ) (LSDلمعرفة اتجا الفروقات في تحليل التباين
األحادي بين متوسـ ــطات اسـ ــتجابات أفراد عينة الد ارسـ ــة التي تُعز إلى متغير الخبرة العملية محور

األداء الوظيفي يتضح ما يأتي- :

يوجد فروقات دالة إحصائياً بين فئة (5سنوات فأقل) وبين فئة (من15-11سنة) ولصالح الفئة
األولى (5سنوات فأقل) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية(من15-11سنة).
يوجد فروقات دالة إحصائيًا بين فئة (5سنوات فأقل) وبين فئة (16سنة فأكثر) ولصالح الفئة
األولى (5سنوات فأقل) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
يوجد فروقات دالة إحصائياً بين فئة (من 10-6سنوات) وبين فئة (16سنة فأكثر) ولصالح الفئة
األولى

(من10-6

سنوات) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).

جدول رقم )(35نتائج اختبار ) (LSDلمتغير الخبرة العملية على مستوى الدرجة الكلية

الخبرة العملية

المتوسط 5سنوات فأقل

5سنوات فأقل

4.2756

من10-6
سنوات

من-11
15سنة

16سنة
فأكثر

من 10-6سنوات 0.29463 3.9810
من15-11سنة 0.42484* 3.8508

0.13021

0.67506* 3.6005

*0.38043

16سنة فأكثر

*0.25022

(*) فروقات المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05
الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

من الجدول ( )35والمتعلق بنتائ اختبار ) ،(LSDلمعرفة اتجا الفروقات في تحليل التباين

األحادي بين متوسـ ـ ــطات اسـ ـ ــتجابات أفراد عينة الد ارسـ ـ ــة التي تُعز إلى متغير الخبرة العملية على
مستو الدرجة الكلية يتضح ما يلي- :

يوجد فروقات دالة إحصائياً بين فئة (5سنوات فأقل) وبين فئة (من15-11سنة) ولصالح الفئة

األولى (5سنوات فأقل) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية(من15-11سنة).
يوجد فروقات دالة إحصائيًا بين فئة (5سنوات فأقل) وبين فئة (16سنة فأكثر) ولصالح الفئة
األولى (5سنوات فأقل) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
يوجد فروقات دالة إحصائيًا بين فئة (من 10-6سنوات) وبين فئة (16سنة فأكثر) ولصالح الفئة

األولى

(من10-6

سنوات) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).

يوجد فروقات دالة إحصائياً بين فئة (من15-11سنة) وبين فئة (16سنة فأكثر) ولصالح الفئة

األولى(من15-11سنة) ،وذلك ألن متوسطها أعلى من متوسط الفئة الثانية (16سنة فأكثر).
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 الفرضية الفرعية الرابعة:
ال يوجد فروقات ذو داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية تُعز
لمتغير الصفة الوظيفية.
جدول رقم ( )36نتائج تحليل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُعزى إلى متغير الصفة الوظيفية
المحاور

توفر اإلمكانات
المادية
توفر اإلمكانات
البرمجية
توفر الموارد
البشرية

توفر المستلزمات
التنظيمية

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

التباين

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

بين المجموعات

3.613

4

داخل المجموعات

58.221

145

المجموع

61.833

149

بين المجموعات

4.191

4

داخل المجموعات

77.697

145

المجموع

81.888

149

بين المجموعات

3.781

4

داخل المجموعات

79.146

145

المجموع

82.927

149

بين المجموعات

6.429

4

داخل المجموعات

104.051

145

المجموع

110.479

149

بين المجموعات

3.358

4

داخل المجموعات

91.554

145

المجموع

94.912

149

بين المجموعات

3.719

4

داخل المجموعات

58.039

145

المجموع

61.758

149

متوسط
مجموع

المربعات

()F

مستوى
الداللة

0.903
0.402

2.249

0.069

1.048
0.536

1.955

0.104

0.945
0.546

1.732

0.146

1.607
0.718

2.240

0.068

0.840
0.631

1.330

0.262

0.930
0.400

2.323

0.059

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات نظام ()SPSS

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجـدول ( )36الخـاص بنتـائ تحليـل التبـاين األحـادي ) (ANOVAإليجـاد داللـة
الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُعز لمتغير الصفة الوظيفية ما يأتي:
ال يوجد فروقات ذو داللة احصائية عند مستو داللة ( )0.05على مستو الدرجة الكلية
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لالستبانة إذ بلغت مستو الداللة المحسوبة ( ،)0.059وهي أعلى من مستو الداللة المطلوبة
(.)0.05
ال يوجد فروقات ذو داللة إحصائية عند مستو الداللة ( ،)0.05على مستو كل محور من
محاور األداة حيث بلغت مستو الداللة المحسوبة أعلى قيمة ( )0.262وأدني قيمة (،)0.068
وكلها قيم أعلى من مستو الداللة المطلوبة (.)0.05
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 4الفصل الرابع :مناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات

أوالً :مناقشة النتائج
ثانياَ :مستخلص النتائج
ثالثاً :التوصيات
رابعاً :المقترحات

الفـصـل الرابع

مناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات

تمهيد:
ومن العرض الس ـ ـ ــابق للنتائ الميدانية التي توص ـ ـ ــلت اليها الد ارس ـ ـ ــة ،س ـ ـ ــيقوم الباحث في هذا
الفصــل بتفســير وشــرح هذ النتائ ومناقشــتها مع أهم الد ارســات الســابقة التي تناولت هذا الموضــوع،
مع الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات ،وذلك على اآلتي:

مناقشة النتائج:
مناقشة نتائج السؤال األول:



ونص السـ ـ ال على :ما واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت
اليمنية؟
واإلجابة عن هذا السؤال ستتم على النحو اآلتي:

أ  .على مستوى الدرجة الكلية لمحاور نظم المعلومات اإلدارية:
إذ بلغ المتوسـ ـ ـ ــط العام لتطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ـ ــاالت
( )3.86بانحراف معياري بلغ ( ،)0.639وبدرجة تطبيق (عالية) ،وحصـ ـ ـ ـ ــل مجال توفر االمكانات
المادية على أعلى متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط بين كل المحاور بلغ ( )4.07بانحراف معياري بلغ ( ،)0.644وير
الباحث أن هذ النتيجة طبيعية حيث من الملحوظ للعيان أن اإلمكانات المادية متوفرة في الم س ـســة
العامة لالتصـ ـ ـ ــاالت وبكثرة ،وحصـ ـ ـ ــل محور توافر المسـ ـ ـ ــتلزمات التنظيمية على المرتبة األخيرة من
حيث درجة التوافر ،ولكنه متوافر بدرجة (عالية).
وير الباحث أن هذ النتيجة طبيعية فالم سسة العامة لالتصاالت اليمنية تمتلك كل مقومات
وامكانات العمل بنظم المعلومات اإلدارية من موارد وامكانات مادية وبش ـرية وبرمجية وتنظيمية ،وما
ينقصها إال اليسير من المستلزمات التنظيمية لتصل للدرجة المرغوبة.
واتفق ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذ النتيج ـ ـ ــة مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (العمري ،)2009،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة(خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،)2014،
ود ارســة(الوادية ،)2015،حيث حصــل محور توافر اإلمكانات المادية على المرتبة األولى من حيث
التوافر فبلغت ( )4.04في األولى )4.10( ،في الثانية )3.61( ،في الثالثة وأيضـاً اتفقت من حيث
حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول محور توفر المســ ـ ـ ـ ـ ــتلزمــات التنظيميــة على المرتبــة األخيرة فبلغــت ( )3.76في األولى،
و( )3.96في الثانية )3.21( ،في الثالثة.
واختلفت هذ النتيجة مع دراسة (السعودي ،)2006،ودراسة (الغرباوي ،)2014،حيث حصل
محور الموارد البشـ ـرية في د ارس ــة (الس ــعودي) ،على المرتبة األولى بمتوس ــط بلغ ( ،)3.66وحص ــل
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محور اإلمكانات البرمجية في د ارسـ ــة(الغرباوي) على المرتبة األولى بمتوسـ ــط بلغ ( .)3.76أما من
حيث المحاور التي حص ـ ـ ـ ـ ــلت على المرتبة األخيرة فقد حص ـ ـ ـ ـ ــل عليها محور اإلمكانات المادية في
دراسة (السعودي) بمتوسط بلغ ( ،)3.58ومحور الموارد البشرية في دراسة (الغرباوي) وبمتوسط بلغ
(.)3.51

ب  .على مستوى محاور نظم المعلومات اإلدارية:
حيث سيتم ترتيب المحاور في مناقشتها بحسب قوتها ،وذلك على النحو اآلتي:

 .1توفر اإلمكانات المادية:
إذ بلغ المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط العــام لهــذا المحور ( ،)4.07بــانحراف معيــاري بلغ ( ،)0.644وبــدرجــة
توفر(عالية) ،وهي نتيجة تدل على إهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بالموارد المادية لنظم
المعلومات اإلدارية.
وعند مقارنة هذ النتيجة مع مثيالتها من الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ــابقة وجد أنها كانت قريبة جداً مع
د ارســة (خضــر )2014،حيث بلغ المتوســط فيها ( )4.10تلتها د ارســة(العمري )2009،بمتوســط بلغ
( ،)4.04ثم تلتها د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة(الوادية )2015،بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ــط بلغ ( ،)3.61ثم د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة(الغرباوي)2014،
بمتوسط بلغ ( ،)3.60وفي األخير كانت دراسة(السعودي )2006،بمتوسط بلغ (.)3.58

 .2توفر اإلمكانات البشرية:
حيـث بلغ المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط العـام لهـذا المحور ( ،)3.91بـانحراف معيـاري بلغ ( ،)0.746وبـدرجـة

توفر(عالية) ،وهي نتيجة تدل على اهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بالموارد البشرية لنظم
المعلومات اإلدارية بدرجة ثانية.

وعند مقارنة هذ النتيجة مع مثيالتها من الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ــابقة وجد أنها كانت أقل بقليل من

دراسة (خضر ،)2014،ودراسة (العمري )2009،إذ بلغ المتوسط في األولى ( ،)4.03وفي الثانية

بلغ ( ،)3.92أما بقية الد ارسـ ــات المتفقة بالمحاور مع هذ الد ارسـ ــة فقد كانت المتوسـ ــطات فيها أقل
كدراسة(السعودي )2006،بمتوسط بلغ ( ،)3.66ثم دراسة(الغرباوي )2014،بمتوسط بلغ (،)3.51

وفي األخير كانت دراسة(الوادية )2015،بمتوسط بلغ (.)3.42

 .3توفر اإلمكانات البرمجية:

حيث بلغ المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط العام لهذا المحور ( ،)3.83بانحراف معياري بلغ ( ،)0.741وبدرجة

توفر(عالية) ،وهي نتيجة تدل على اهتمام الم سـســة العامة لالتصــاالت اليمنية باإلمكانات البرمجية
لنظم المعلومات اإلدارية بدرجة ثالثة.

وعند مقارنة هذ النتيجة مع مثيالتها من الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ــابقة وجد أنها كانت أقل بقليل من
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د ارســة (خضــر ،)2014،ود ارســة (العمري )2009،حيث بلغ المتوســط في األولى والثانية (،)4.03
أم ـا بقيــة الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المتفقــة بــالمحــاور مع هــذ الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فقــد كــانــت المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــات فيهــا أقــل
كد ارســة(الغرباوي )2014،بمتوســط بلغ( ،)3.76ثم د ارســة(الســعودي )2006،بمتوســط بلغ(،)3.61

وفي األخير كانت دراسة(الوادية )2015،بمتوسط بلغ(.)3.39

 .4توفر المستلزمات التنظيمية:

حيث بلغ المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط العام لهذا المحور ( ،)3.62بانحراف معياري بلغ ( ،)0.861وبدرجة
توفر (عالية) ،وهي نتيجة تدل على اهتمام الم س ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ـ ــاالت اليمنية بالمسـ ـ ـ ــتلزمات
التنظيمية لنظم المعلومات اإلدارية بدرجة رابعة.
وعند مقارنة هذ النتيجة مع مثيالتها من الدراسات السابقة وجد أنها كانت أقل بقليل من دراسة
(خضــر ،)2014،ود ارســة (العمري ،)2009،ود ارســة (الغرباوي ،)2014،د ارســة(الســعودي)2006،
حيث بلغ المتوس ـ ـ ـ ـ ــط في األولى ( ،)3.96وفي الثانية بلغ ( ،)3.78وفي الثالثة بلغ ( ،)3.65وفي
الرابعة بلغ ( ،)3.64بينما تقدمت الدراسة على دراسة (الوادية )2015،بمتوسط بلغ (.)3.21

 مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ونص الس ال على :ما مستو األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية؟
واإلجابة عن هذا السؤال ستتم على النحو اآلتي:
بلغ المتوســط العام لمســتو األداء الوظيفي في الم س ـســة العامة لالتصــاالت اليمنية ()3.77
بانحراف معياري يلغ ( ،)0.798وبدرجة ممارسة(عالية).
وعنــد مقــارنــة هــذ النتيجــة مع مثيالتهــا من الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــة وجــد أنهــا كــانــت أقــل من
د ارس ــة(خض ــر )2014،الذي بلغ متوس ــطها ( ،)4.08ود ارس ــة(العمري )2009،الذي بلغ متوس ــطها
( ،)4.00ود ارسـ ــة (الغرباوي )2014،الذي بلغ متوسـ ــطها ( ،)3.90لكنها مع ذلك تقدمت على كل
من دراسة (محمد ومساوي )2012 ،الذي بلغ متوسطها ( ،)3.46ودراسة (السعودي )2006،الذي
بلغ متوسطها (.)2.25
ويذهب الباحث إلى أن هذا التفاوت في المتوســ ـ ـ ـ ـ ــطات يرجع إلى اختالف البيئات الوظيفيـة

والجغرافية للد ارس ـ ــات فقد توزعتا بين م سـ ـ ـس ـ ــات ص ـ ــحية وتعليمية وض ـ ــمان اجتماعي واتص ـ ــاالت،

ولوحظ أيضـ ـ ـاً أن متوســ ــطات الد ارســ ــة الحالية كانت قريبة الشــ ــبه بد ارس ـ ــة (العمري ،)2009،والتي
طبقت على بيئة وظيفية مقاربة للبيئة الوظيفية للدراسة الحالية وهي شركة االتصاالت.

 مناقشة نتائج السؤال الثالث وفرضياته:

ونص الس ـ ال الثالث على :ما العالقة بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وبين تحســين األداء
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الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة اآلتية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وبين تحسين األداء
الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
وقد اظهرت النتائ وجود عالقة ارتباطية طردية قوية عند مس ــتو الداللة ( )0.01بين تطبيق
نظم المعلومات اإلدارية وتحسـ ــين األداء الوظيفي في الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت اليمنية بمعامل
ارتباط بلغ (.)0.785
وعند مقارنة هذ النتيجة مع مثيالتها من الد ارسـ ــات السـ ــابقة وجد أنها تتفق مع كل الد ارسـ ــات
التي تناولت قيا

العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي من حيث اتجا

العالقة كدراسة (الغرباوي )2014،التي اثبتت وجود عالقة طردية قوية بين نظم المعلومات الصحية
المحوسـ ـ ـ ــبة واألداء الوظيفي في مراكز وكالة الغوث الصــ ـ ــحية األولية في قطاع غزة بمعامل ارتباط
بلغ ( .)0.831ود ارس ــة(خض ــر )2014،التي اظهرت وجود عالقة طردية متوس ــطة بين مس ــتلزمات
نظم المعلومــات اإلداريــة الحوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة واألداء الوظيفي في الكليــة الجــامعيــة بمعــامــل بلغ (.)0.590
ود ارسـ ـ ــة (أبو كريم )2013،التي اظهرت أيض ـ ـ ـاً وجود عالقة طردية متوسـ ـ ــطة بين نظم المعلومات
اإلدارية وتحسـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي بمعامل ارتباط بلغ ( .)0.420وكذلك د ارسـ ـ ـ ــة(القرشـ ـ ـ ــي)2010،
والتي اظهرت وجود عالقة طردية متوس ـ ـ ـ ـ ــطة بين جميع مس ـ ـ ـ ـ ــتلزمات نظم المعلومات اإلدارية وأداء
العاملين.
وانبثق من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية اآلتية- :

 .1توجـد عالقـة ذات داللـة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة لتوفر اإلمكـانـات المـاديـة لنظم المعلومـات اإلداريـة
وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
كانت نتيجة هذ الفرضـية وجود عالقة ارتباطية طردية متوسـطة عند مسـتو الداللة ()0.01
بين توفر اإلمكانات المادية وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بمعامل
ارتباط بلغ (.)0.549
وتتفق هذ النتيجة مع كل الد ارسـ ــات الس ــابقة التي قامت بد ارســـة العالقة بين (توافر اإلمكانات
المادية) كمتغير مس ــتقل و(األداء الوظيفي) كمتغير تابع ،كد ارســـة (الغرباوي ،)2014،التي اظهرت
وجود عالقة طردية متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة بين توفر إمكانات النظم المادية واألداء الوظيفي في مراكز وكالة
الغوث الصحية األولية بمعامل بلغ ( ،)0.547وهو معامل قريب جدًا مع الدراسة الحالية ،إذ وصل
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الفارق فقط ( .)0.002ود ارسـ ـ ــة (خضـ ـ ــر ،)2014،التي اظهرت وجود عالقة طردية متوسـ ـ ــطة بين
المسـ ــتلزمات المادية واألداء الوظيفي في الكلية الجامعية بمعامل بلغ ( ،)0.550وهو معامل أيض ـ ـًا
قريب جدًا مع الد ارســة الحالية ،إذ وصــل الفارق فقط بينهما ( .)0.001ود ارســة (أبو كريم،)2013،
التي اظهرت وجود عالقة طردية متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طة بين أجهزة نظم المعلومات اإلدارية وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء
اإلداري في المنظمـات غير الحكوميـة بمعـامـل ارتبـاط بلغ ( ،)0.434وهو معـامـل منخفض مقـارنـة
بالد ارس ـ ــة الحالية ،حيث وص ـ ــل الفارق بينهما ( ،)0.115ويعزي الباحث هذ الفارق ربما القتص ـ ــار
د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (أبو كريم )2013،على جزء (األجهزة) فقط من بين المســ ـ ـ ـ ـ ــتلزمــات المــاديــة .ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(القرشـ ـ ــي )2010،التي اظهرت وجود عالقة طردية متوسـ ـ ــطة بين توفر المسـ ـ ــتلزمات المادية وأداء
العاملين في شـ ـ ـ ـ ــركة (واي) للهاتف النقال بمعامل ارتباط بلغ ( ،)0.505وهو معامل قريب جدًا مع
الدراسة الحالية ،إذ وصل الفارق فقط (.)0.006
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية لتوافر اإلمكانات البرمجية لنظم المعلومات اإلدارية وتحسين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
كانت نتيجة هذ الفرضــية وجود عالقة ارتباطية طردية متوســطة عند مســتو الداللة ()0.01
بين توفر اإلمكانات البرمجية وتحس ـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ــاالت اليمنية
بمعامل ارتباط بلغ (.)0.658
وتتفق هذ النتيجة مع كل الد ارس ــات الســابقة التي قامت بد ارســة العالقة بين (توفر اإلمكانات
البرمجية) كمتغير مستقل و(األداء الوظيفي) كمتغير تابع ،كدراسة (الغرباوي ،)2014،التي اظهرت
وجود عالقة طردية متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة بين توفر إمكانات النظم البرمجي واألداء الوظيفي في مراكز وكالة
الغوث الصحية األولية بمعامل بلغ ( ،)0.623وهو معامل قريب جداً مع الدراسة الحالية ،إذ وصل
الفارق فقط ( .)0.035ود ارس ـ ـ ــة (خض ـ ـ ــر ،)2014،التي اظهرت وجود عالقة طردية ض ـ ـ ــعيفة بين
توفر المس ــتلزمات البرمجية واألداء الوظيفي في الكلية الجامعية بمعامل بلغ ( ،)0.410وهو معامل
منخفض نوعا ما مع الدراسة الحالية ،إذ وصل الفارق بينهما ( .)0.248ودراسة (أبو كريم،)2013،
التي اظهرت وجود عالقة طردية ضـ ـ ـ ـ ــعيفة بين برمجيات نظم المعلومات اإلدارية وتحس ـ ـ ـ ـ ــين األداء
اإلداري في المنظمـات غير الحكوميـة بمعـامـل ارتبـاط بلغ ( ،)0.414وهو معـامـل منخفض مقـارنـة
بالد ارس ــة الحالية ،إذ وص ــل الفارق بينهما ( .)0.244ود ارس ــة (القرش ــي )2010،التي اظهرت وجود
عالقة طردية متوسطة بين توفر المستلزمات البرمجية وأداء العاملين في شركة (وآي) للهاتف النقال
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بمعامل ارتباط بلغ ( ،)0.500وهو معامل منخفض مقارنة مع معامل الد ارسـ ـ ـ ــة الحالية ،إذ وصـ ـ ـ ــل
الفارق فقط (.)0.158
 .3توجد عالقة ذات داللة إحص ـ ــائية لتوفر الموارد البشـ ـ ـرية لنظم المعلومات اإلدارية وتحسـ ـ ــين
األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
كانت نتيجة هذ الفرضية وجود عالقة ارتباطية طردية قوية عند مستو الداللة ( )0.01بين
توافر الموارد البش ـ ـ ـرية وتحسـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ــاالت اليمنية بمعامل
ارتباط بلغ (.)0.726
وتتفق هذ النتيجة مع كل الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة التي قامت بد ارس ـ ـ ــة العالقة بين (توفر الموارد
البشـ ـرية) كمتغير مس ــتقل و(األداء الوظيفي) كمتغير تابع ،كد ارس ــة (الغرباوي )2014،التي اظهرت
وجود عالقة طردية متوس ـ ــطة بين توفر اإلمكانات البشـ ـ ـرية واألداء الوظيفي في مراكز وكالة الغوث
الصــحية األولية بمعامل بلغ ( ،)0.482وهو معامل منخفض مقارنة مع الد ارســة الحالية ،إذ وصــل
الفارق ( .)0.244ود ارسـ ـ ــة (خضـ ـ ــر )2014،التي اظهرت وجود عالقة طردية متوسـ ـ ــطة بين توفر
المســ ـ ـ ـ ـ ــتلزمات البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية واألداء الوظيفي في الكلية الجامعية بمعامل بلغ ( ،)0.470وهو معامل
منخفض مقارنة مع الدراسة الحالية ،إذ وصل الفارق بينهما ( .)0.256ودراسة (أبو كريم،)2013،
التي اظهرت وجود عالقة طردية ضـ ــعيفة بين االختصـ ــاصـ ــيون الفنيون في نظم المعلومات اإلدارية
وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء اإلداري في المنظمات غير الحكومية بمعامل ارتباط بلغ ( ،)0.409وهو معامل
منخفض جداً مقارنة بالدراسة الحالية ،إذ وصل الفارق بينهما ( ،)0.317ويعزي الباحث هذا الفارق
الكبير ربما لكون دراسة (أبو كريم ،)2013،اقتصرت فقط على االختصاصين والفنين فقط .ودراسة
(القرش ـ ـ ـ ـ ــي ،)2010،التي اظهرت وجود عالقة طردية متوس ـ ـ ـ ـ ــطة بين توفر الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية وأداء
العاملين في شــركة (وآي) للهاتف النقال بمعامل ارتباط بلغ ( ،)0.464وهو معامل منخفض مقارنة
مع معامل الدراسة الحالية ،إذ وصل الفارق فقط (.)0.262
 .4توجد عالقة ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية بين توفر المس ـ ـ ـ ـ ــتلزمات التنظيمية لنظم المعلومات اإلدارية
وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية.
كانت نتيجة هذ الفرض ــية وجود عالقة ارتباطية طردية قوية عند مس ــتو الداللة ( )0.01بين
توفر المستلزمات التنظيمية وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بمعامل
ارتباط بلغ (.)0.723
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وتتفق هذ النتيجة مع كل الدراسات السابقة التي قامت بدراسة العالقة بين (توفر المستلزمات
التنظيمية) كمتغير مســ ـ ـ ـ ـ ــتقل و(األداء الوظيفي) كمتغير تابع ،كد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (الغرباوي ،)2014،التي
اظهرت وجود عالقة طردية متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة بين توفر اإلمكـانات التنظيميـة واألداء الوظيفي في مراكز
وكالة الغوث الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية األولية بمعامل بلغ ( ،)0.473وهو معامل منخفض مقارنة مع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الحالية ،إذ وصـ ـ ــل الفارق ( .)0.250ود ارسـ ـ ــة (خضـ ـ ــر ،)2014،التي اظهرت وجود عالقة طردية
متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة بين توفر المســ ـ ـ ـ ـ ــتلزمــات التنظيميــة واألداء الوظيفي في الكليــة الجــامعيــة بمعــامــل بلغ
( ،)0.470وهو معامل منخفض مقارنة مع الد ارس ـ ـ ـ ــة الحالية ،إذ وص ـ ـ ـ ــل الفارق بينهما (.)0.253
ود ارسـ ـ ـ ـ ــة (القرشـ ـ ـ ـ ــي ،)2010،التي اظهرت وجود عالقة طردية متوسـ ـ ـ ـ ــطة بين توفر المسـ ـ ـ ـ ــتلزمات
التنظيمية وأداء العاملين في ش ـ ــركة (واي) للهاتف النقال بمعامل ارتباط بلغ ( ،)0.524وهو معامل
منخفض مقارنة مع معامل الدراسة الحالية ،إذ وصل الفارق (.)0.199

 مناقشة نتائج السؤال الرابع وفرضياته:
ونص الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال الرابع على :هــل تختلف تقــديرات أفراد العينــة لواقع تطبيق نظم المعلومــات
اإلدارية ومستو تحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية باختالف المتغيرات
الديموغرافية( ،الجن  ،والم هل العلمي ،والخبرة العملية ،والصفة الوظيفية)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة اآلتية:
يوجد فروقات ذو داللة إحصائية عند مستو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومستو تحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت
اليمنية تُعز للمتغيرات اآلتية :الجن  ،والم هل العلمي ،والخبرة العملية ،والصفة الوظيفية.
وينبثق من الفرضية الرئيسة الثانية الفرضيات اآلتية- :

 .1يوجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومس ــتو األداء الوظيفي في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت اليمنية
تُعز لمتغير الجن .

وقد كانت نتيجة هذ الفرضية عدم وجود فروقات دالة احصائيًا عند مستو الداللة ()0.05

تعز لمتغير الجن

على مستو الدرجة الكلية ،وعلى مستو كل محور من محاور الدراسة ،حيث

بلغت مستو الداللة المحسوبة ( ،)0.341وهي أعلى من مستو الداللة المقدرة (.)0.05

وقــد اتفقــت هــذا النتيجــة مع معظم الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــة الممــاثلــة للــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحــاليــة مثــل

د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة(العمري ،)2009،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة (الغرباوي ،)2014،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة (خضـ ـ ـ ـ ـ ــر ،)2014،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة
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(وادية .)2015،واختلفت دراستنا فقط مع دراسة (السعودي )2006،التي اظهرت وجود فروقات بين
الذكور واإلناث ،وذلك ألن مس ـ ـ ـ ـ ــتو الداللة المحس ـ ـ ـ ـ ــوبه لمتغير الجن

في بلغت ( ،)20.93وهي

أعلى من مستو الداللة الجدولية ( ،)0.05أما دراستنا فهي خالف لذلك تمامًا كما أظهرت النتائ .
 .2يوجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومس ــتو األداء الوظيفي في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت اليمنية
تُعز لمتغير الدرجة العلمية.

وقد كانت نتيجة هذ الفرض ــية عدم وجود فروقات دالة احص ــائياً عند مس ــتو الداللة ()0.05

تعز لمتغير الدرجة العلمية على مسـ ـ ـ ـ ـ ــتو الدرجة الكلية وعلى مسـ ـ ـ ـ ـ ــتو ثالثة محاور من محاور
الدراسة هي (توافر اإلمكانات البرمجية ،وتوافر المستلزمات التنظيمية ،واألداء الوظيفي) .فيما كانت
النتيجة وجود فروقات دالة احصـ ـ ـ ـ ـ ــائياً عند مسـ ـ ـ ـ ـ ــتو الداللة ( ،)0.05تُعز لمتغير الدرجة العلمية

لمحوري (توافر اإلمكانات المادية ،وتوافر الموارد البشــ ـ ـ ـ ـ ــرية) ،وعند الكشــ ـ ـ ـ ـ ــف عن اتجاهات هذ
الفروقات فقد أتضـ ـ ــح أنها بين فئة الثانوية والبكالوريو

ولصـ ـ ــالح فئة الثانوية فيما يخص المحورين

(توافر اإلمكانات المادية ،وتوافر الموارد البش ـ ـرية) .ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى احتمال اشـ ــتمال
ف ئة الثانوية على فنيين وهم األكثر دراية بمد توافر اإلمكانات المادية والبش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية لكثرة تعاملهم مع
هذ البيانات.
وتتفق هذ النتيجة مع كل الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة المماثلة للد ارسـ ـ ــة الحالية على مسـ ـ ــتو الدرجة
الكلية مثل د ارس ــة (الغرباوي ،)2014،ود ارس ــة (خض ــر ،)2014،ود ارس ــة (وادية .)2015،واختلفت
مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودي ،)2006،التي اظهرت وجود فروق ــات على مســ ـ ـ ـ ـ ــتو ك ــل المح ــاور،
ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة(العمري ،)2009،التي اظهرت وجود فروقات في ثالثة محاور هي (اإلمكانات المادية،
واإلمكانات البرمجية ،والمس ـ ـ ــتلزمات التنظيمية) ،وعدم وجود فروقات في محوري (الموارد البشـ ـ ـ ـرية،
وأداء العاملين).
 .3يوجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومس ــتو األداء الوظيفي في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت اليمنية
تعز لمتغير الخبرة العملية.
وقد كانت نتيجة هذ الفرضية وجود فروقات دالة احصائياً عند مستو الداللة ( )0.05تُعز
لمتغير الخبرة العملية على مس ـ ــتو الدرجة الكلية ،وعلى مس ـ ــتو ثالثة محاور من محاور الد ارسـ ـ ــة
هي (توافر الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـرية ،وتوافر المسـ ـ ـ ـ ــتلزمات التنظيمية ،واألداء الوظيفي) .فيما كانت النتيجة
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عدم وجود فروقات دالة احص ــائياً عند مس ــتو الداللة ( )0.05تعز لمتغير الخبرة العملية لمحوري
(توافر اإلمكانات المادية ،وتوافر اإلمكانات البرمجية) وعند الكشــ ـ ـ ـ ـ ــف عن اتجاهات هذ الفروقات
على مس ــتو الدرجة الكلية فقد اتضـــح انها كانت لصـــالح الفئة (5س ــنوات فأقل) على حسـ ــاب فئتي
(من15-11ســنة) و(16ســنة فأكثر) ،ولصــالح الفئة(من10-6ســنوات) على حســاب الفئة (16ســنة
فأكثر) ،ولصالح الفئة(من 15-11سنة) على حساب الفئة ( 16سنة فأكثر) .أما على مستو محور
توافر الموارد البش ـ ـرية فقد كانت الفروقات لصـ ــالح فئتي (5سـ ــنوات فأقل) و(من10-6سـ ــنوات) على
حســاب فئة (16ســنة فأكثر) ،وعلى مســتو توفر المســتلزمات التنظيمية فقد كانت الفروقات لصــالح
الفئة (5سـ ـ ــنوات فأقل) على حسـ ـ ــاب فئة (16سـ ـ ــنة فأكثر) ولصـ ـ ــالح الفئة(من10-6سـ ـ ــنوات) على
حســاب فئتي(من15-11ســنة) و(16ســنة فأكثر) .وعلى مســتو األداء الوظيفي فقد كانت الفروقات
لص ــالح فئة (5س ــنوات فأقل) على حس ــاب فئتي(من15-11س ــنة) و(16س ــنة فأكثر) ،ولص ــالح فئة
(من 10-6سنوات) على حساب فئة (16سنة فأكثر).
ويتض ــح مما س ــبق أن معظم الفروقات كانت لص ــالح الفئات األص ــغر حيث يعزي الباحث هذ
النتيجة إلى أن الفئات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر هي من المهنيين والفنيين الذين هم أكثر دراية بنظم المعلومات
اإلدارية .وقد اتفقت هذ النتيجة مع د ارسـ ــة(الغرباوي ،)2014،ود ارسـ ــة (السـ ــعودي .)2006،ولكنها
اختلفـ ــت مع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة(خضــ ـ ـ ـ ـ ــير ،)2014،ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة(الواديـــة .)2015،وقـــد اختلف ــت جزئيـ ـًا مع
دراسة(السعودي )2006،فيما يخص بعض المحاور.
 .4يوجد فروقات ذو داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتو داللة ( ،)0.05في تقديرات أفراد العينة لواقع
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية ومس ــتو األداء الوظيفي في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت اليمنية
تُعز لمتغير الصفة الوظيفية.

وقد كانت نتيجة هذ الفرضــية عدم وجود فروقات دالة احصــائياً عند مســتو الداللة ()0.05

تعز لمتغير الصـ ـ ـ ـ ــفة الوظيفية على مسـ ـ ـ ـ ــتو الدرجة الكلية وعلى مسـ ـ ـ ـ ــتو كل محور من محاور

الد ارسـ ــة .ويعزي الباحث هذ النتيجة إلى توافر نوع من الشـ ــفافية في الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت
يتيح لكل العاملين في الم سـســة معرفة كل امكانيات الم سـســة من (مكونات مادية وبرمجية وبشـرية

وتنظيمية).

وتتفق ه ــذ النتيج ــة مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي(خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر( ،)2014،الوادي ــة ،)2015،واتفق ــت جزئيـ ـاً مع

د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة(الغرباوي )2014،إذ كان االختالف في محور األداء الوظيفي ،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة(العمري)2009،
حيث كان االختالف في محوري (اإلمكانات البرمجية والمســ ـ ـ ـ ـ ــتلزمات التنظيمية) .واختلفت كليًا مع
دراسة (السعودي )2006،حيث اظهرت دراسته وجود فروقات على مستو كل المحاور.
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ملخص نتائج الدراسة- :

بعد استعراض النتائ  ،والتعليق عليها ومناقشتها أمكن للباحث تلخيص أهم النتائ كاآلتي:

 .1بلغ المتوســط العام لتطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم س ـســة العامة لالتصــاالت )(3.86
بــانحراف معيــاري بلغ ) ،(0.639وبــدرجــة تطبيق (عــاليــة) ،وير البــاحــث أن هــذ النتيجــة
طبيعية ،فالم سسة العامة لالتصاالت اليمنية كما وضحت النتائ تمتلك كل مقومات وامكانات
العمل بنظم المعلومات اإلدارية ،من موارد مادية وبرمجية وبشـ ـ ـ ـرية وتنظيمية ،وما ينقص ـ ـ ــها إال
اليسر من المستلزمات التنظيمية لتصل للدرجة المرغوبة.
 .2بلغ المتوس ـ ــط العام لمحور توافر اإلمكانات المادية ) ،(4.07بانحراف معياري بلغ )(0.644
وبــدرجــة توافر (عــاليــة) ،وير البــاحــث أن هــذ النتيجيــة طبيعيــة ،إذ أنــه ظهر من خالل هــذ
النتيجة أن اإلمكانات المادية متوفرة في الم سـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ـ ــاالت وبكثرة ،كما تدل على
اهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بالموارد المادية لنظم المعلومات اإلدارية.
 .3بلغ المتوس ــط العام لمحور توافر اإلمكانات البشـ ـرية ) ،(3.91بانحراف معياري بلغ )(0.746
وبدرجة توافر (عالية) ،وهي نتيجة تدل على اهتمام الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بالموارد
البشرية الكفوءة إلستخدام نظم المعلومات اإلدارية بدرجة ثانية.
 .4بلغ المتوســط العام لمحور توافر اإلمكانات البرمجية ) ،(3.83بانحراف معياري بلغ )(0.741
وبدرجة توافر (عالية) ،وهي نتيجة تدل على اهتمام الم سـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ـ ـ ــاالت اليمنية
باإلمكانات البرمجية لنظم المعلومات اإلدارية بدرجة ثالثة.
 .5بلغ المتوس ــط العام لمحور توافر اإلمكانات التنظيمية ) ،(3.62بانحراف معياري بلغ ((0.861
وبدرجة توافر (عالية) ،وهي نتيجة تدل على اهتمام الم سـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ـ ـ ــاالت اليمنية
بالمستلزمات التنظيمية لنظم المعلومات اإلدارية بدرجة رابعة.
 .6بلغ المتوس ــط العام لمس ــتو األداء الوظيفي في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت اليمنية )(3.77
بانحراف معياري بلغ ) ،(0.798وبدرجة ممارسة (عالية).
 .7وجود عالقة ارتباطية طردية (قوية) عند مســ ــتو الداللة ) ،(0.01بين تطبيق نظم المعلومات
اإلدارية وتحس ــين األداء الوظيفي في الم س ـســة العامة لالتصــاالت اليمنية بمعامل ارتباط بلغ
) ،(0.785وتعني أنه كلما زاد تطبيق نظم المعلومات اإلدارية زاد تحسين األداء الوظيفي.
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 .8وجود عالقة ارتباطية طردية (متوسـ ـ ـ ــطة) عند مسـ ـ ـ ــتو الداللة ) ،(0.01بين توافر اإلمكانات
المادية وتحس ــين األداء الوظيفي في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت اليمنية بمعامل ارتباط بلغ
) ،(0.549وتعني أنه كلما زاد توافر اإلمكانات المادية زاد تحسين األداء الوظيفي.
 .9وجود عالقة ارتباطية طردية (متوسـ ـ ـ ــطة) عند مســ ـ ــتو الداللة ) ،(0.01بين توافر اإلمكانات
البرمجية وتحس ــين األداء الوظيفي في الم سـ ـس ــة العامة لالتص ــاالت اليمنية بمعامل ارتباط بلغ
( ،(0.658وتعني أنه كلما زاد توافر اإلمكانات البرمجية زاد تحسين األداء الوظيفي.
 .10وجود عالقة ارتباطية طردية (قوية) عند مس ـ ــتو الداللة ) ،(0.01بين توافر الموارد البشـ ـ ـرية
وتحسين األداء الوظيفي في الم سسة العامة لالتصاالت اليمنية بمعامل ارتباط بلغ (،(0.726
وتعني أنه كلما زاد توافر الموارد البشرية زاد تحسين األداء الوظيفي.
 .11وجود عالقة ارتباطية طردية (قوية) عند مس ـ ـ ـ ـ ــتو الداللة ) ،(0.01بين توافر المس ـ ـ ـ ـ ــتلزمات
التنظيمية وتحســين األداء الوظيفي في الم س ـســة العامة لالتصــاالت اليمنية بمعامل ارتباط بلغ
( ،(0.723وتعني أنه كلما زاد توافر المستلزمات التنظيمية زاد تحسين األداء الوظيفي.
 .12عدم وجود فروق ذو داللة احصــائية عند مســتو الداللة ) ،(0.05على مســتو الدرجة الكلية
لالس ـ ــتبانة بالنس ـ ــبة لثالثة متغيرات (الجن  ،والدرجة العلمية ،والص ـ ــفة الوظيفية) ،وذلك ألن
مســتو الداللة المحســوبة لكل متغير تمثلت ما بين ( )0.059 ،0.299 ،0.341وهي أعلى
من مستو الداللة المطلوبة (. (0.05
 .13وجود فرق ذو داللة احص ــائية عند مس ــتو الداللة ) (0.05يعز لمتغير الخبرة العملية على
مســتو الدرجة الكلية لالســتبانة ،إذ بلغت مســتو الداللة المحســوبة ) ،(0.004وهي اقل من
مسـتو الداللة المطلوبة ) ،(0.05وقد كانت الفروقات لصـالح الفئات الصـغر  ،ويعزو الباحث
هــذ النتيجــة إلى أن الفئــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر هي من المهنيين والفنيين الــذين هم أكثر د اريــة بنظم
المعلومات اإلدارية.

التوصيات
بناء على ما خلصت إليها نتائ الدراسة فإن الباحث يقدم التوصيات اآلتية:
ً

 .1اإلهتمام بتوفير كافة النظم المعلوماتية في الم سسة العامة لالتصاالت بحيث ُيمكنها من تطبيق
النظــام المتكــامــل لنظم المعلومــات اإلداريــة ،بــاعتبــارهــا النموذج الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المطبق لهــذ النظم

والمصدر للتطور التكنولوجي في كافة القطاعات الحكومية.
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 .2تقديم الدعم الالزم للم س ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة لالتصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت للدفع بعملية تطوير تكنولوجيا المعلومات
واالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت كونها الجهة الحكومية الواعدة ،وتعميم تجربتها على باقي إدارات المرفق الحكومي
العام.
 .3تبني خطة حكومية شاملة تهدف الى تطوير اساليب العمل اإلداري بما يضمن تطبيق تكنولوجيا
المعلومات وتقنية االتصاالت في الم سسات الحكومية.
 .4رفع كفــاءة وأداء الجهــات الحكوميــة من خالل العمــل على بنــاء نظم المعلومــات المتكــاملــة تتيح
تبادل المعلومات بين الو ازرات والهيئات والم سـ ـس ــات والمكاتب التنفيذية لترش ــيد المدخالت وض ــمان
مســار تدفق المعلومات وتحســين جودة المخرجات للخدمات والرفع من الكفاءة واألداء داخل الجهات
الحكومية.
 .5ضـ ــرورة تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على جميع الم س ـ ـسـ ــات ألنها تسـ ــاعد في تطوير األداء

اإلداري والوظيفي بصورة فاعلة.

 .6االهتمام بمستو أداء العاملين داخل الم سسة بشكل مستمر من خالل تفعيل نظام تقييم األداء.
 .7وضع آليات لتقييم األداء الوظيفي والمهني للعاملين داخل الم سسة.

 .8االسـ ـ ـ ـ ــتمرار في رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات االدارية س ـ ـ ـ ـ ـواء المكونات المادية ،المكونات

البرمجية ،الموارد البشرية ،المستلزمات التنظيمية الم هلة وتطويرها تبعاً للمستحدثات التكنولوجية.

المقترحات:
في ضوء الدراسة الحالية ،والنتائ التي توصلت إليها ،ومن أجل اثراء موضوع نظم المعلومات
اإلدارية ،يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:

 .1معوقات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الم سسات الحكومية اليمنية.

 .2القدرة والكفاءة وجاهزية النظام ،ودورهما في تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين األداء الوظيفي في الم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة

لالتصاالت اليمنية.

 .3دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين عملية اتخاذ الق اررات.
 .4دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين عملية صنع الق اررات في الم سسات الحكومية اليمنية.

 .5دور نظم المعلومات اإلدارية في تحســين عملية الرقابة اإلدارية في الم س ـســة العامة لالتصــاالت
اليمينة.

 .6العالقة بين تطبيق نظم المعلومات اإلدارية والرضـ ـ ـ ـ ــا الوظيفي للعاملين في الم س ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة العامة

لالتصاالت اليمنية.

 .7دور نظم المعلومات اإلدارية في تحس ـ ـ ــين الرض ـ ـ ــا الوظيفي للعاملين في الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الحكومية
اليمنية.
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معاصر ،ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -19العريقي ،منصـ ـ ـ ــور محمد(2012م) ،طرق البحث ،ط ،3األمين للنشـ ـ ـ ــر والتوزيع ،صـ ـ ـ ــنعاء،
الجمهورية اليمنية.

 -20العريقي ،منص ـ ــور(2008م) ،إدارة الموارد البشـ ـ ـرية ،ط ،3األمين للنش ـ ــر والتوزيع ،ص ـ ــنعاء،
اليمن.

 -21القباني ،ثناء(2003م) ،نظم المعلومات المحاسبية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 -22الكردي ،منــال والعبــد ،جالل(2003م) ،نظم المعلومــات اإلداريــة :المفــاهيم األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة
والتطبيقات ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.

 -23اللجنة االقتص ـ ـ ــادية واالجتماعية لغربي آس ـ ـ ــيا اإلس ـ ـ ــكوا (2009م) ،المالمح الوطنية لمجتمع
المعلومات في اليمن ،األمم المتحدة ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.

 -24المزاهرة ،منال(2014م) ،تكنولوجيا االتصــال والمعلومات ،ط  ،1دار المســيرة للنشــر والتوزيع
والطباعة ،عمان ،األردن.

 -25المغربي ،عبد الحميد(2002م) ،نظم المعلومات اإلدارية ،المكتبة العص ـ ـ ـ ـ ـرية ،اإلسـ ـ ـ ـ ــكندرية،
مصر.

 -26الهــادي ،محمــد(1993م) ،التطو ارت الحــديثــة لنظم المعلومــات المبنيــة على الكمبيوتر ،دار
الشروق ،ط ،1القاهرة ،مصر.

 -27الهادي ،محمد(1989م) ،نظم المعلومات في المنظمات المعاص ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،ط ،1دار الشـ ـ ـ ـ ـ ــروق،
بيروت ،لبنان.

 -28النجار ،فايز جمعة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح(2007م) ،نظم المعلومات اإلدارية ،ط ،2دار ومكتبة الحامد،
عمان ،األردن.

 -29الهوش ،ابو بكر(1996م) ،نظم وش ـ ـ ـ ـ ــبكات المعلومات ،عضـ ـ ـ ـ ــما للنشـ ـ ـ ـ ــر والتوزيع ،القاهرة،
مصر.
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 -30الهيتي ،خالد(2003م) ،إدارة الموارد البش ـ ـرية :مدخل اسـ ــتراتيجي ،دار وائل للنشـ ــر والتوزيع،
عمان ،االردن.

 -31باتشــيرجي ،أنول(2015م) ،بحوث العلوم االجتماعية المبادئ والمناه والممارســات ،ترجمة:
خالد بن ناصر آل حيان ،ط ،2دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -32بوقريص ،حمد(2003م) ،تحقيق الهدف بواس ـ ـ ــطة نظم المعلومات :مش ـ ـ ــاريع نظم المعلومات
للمدراء :اس

ومفاهيم ،معهد الكويت لألبحاث العلمية ،الكويت.

 -33ثابت ،زهير(2001م) ،كيف أداء الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات والعاملين ،دار قباء للنشـ ـ ـ ـ ـ ــر والتوزيع ،القاهرة،
مصر.

 -34حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،مريم(2006م) ،مبــاد اإلدارة الحــديثــة :النظريــات والعمليــات اإلداريــة ووظــائف
المنظمة ،ط ،1دار الحامد للنشر ،عمان ،األردن.

 -35حمود ،خضير ،آخرون(2007م) ،إدارة الموارد البشرية ،ط ،1دار المسيرة للطباعة والنشر،
عمان ،األردن.

 -36خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،محمد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد(1987م) ،نظم المعلومات :المفاهيم والتكنولوجيا ،المركز الدولي
للدراسات والبحوث ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر.

 -37خض ــر ،ابراهيم ( ،)2012علم المعلومات :نش ــأته وتعريفاته ،الش ــبكة العربية األكاديمية( ،د.
ب).

 -38رشيد ،فار (2001م) ،إدارة الموارد البشرية ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،السعودية.

 -39رفاعي ،صابر (د.ت) ،برمجة الحاسب اآللي ،جامعة ام القر  ،المملكة العربية السعودية.

 -40زمزير ،منعم والفيومي ،محمد(2013م) ،إدارة انظمة تكنولوجيا المعلومات ،ط ،1الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة
العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،القاهرة ،مصر.

 -41زيدان ،سليمان(2010م) ،نظم إدارة المعلومات واتخاذ الق اررات ،دار الكتب ،صنعاء ،اليمن.

 -42ســالم ،م يد ،وآخرون(2002م) ،إدارة الموارد البشــرية :مدخل اســتراتيجي ،عالم الكتب ،أربد،
األردن.

 -43ش ـ ـ ــاوش ،مص ـ ـ ــطفى(2005م) ،إدارة الموارد البشـ ـ ـ ـرية ،ط ،3دار الش ـ ـ ــروق للطباعة ،عمان،
االردن.
 -44سلطان ،ابراهيم(1015م) ،نظم المعلومات االدارية ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر.
 -45سلطان ،ابراهيم(2005م) ،نظم المعلومات اإلدارية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 -46الحسـ ــنية ،سـ ــليم (2002م) ،نظم المعلومات اإلدارية ،ط ،2م س ـ ـسـ ــة الوراق للنشـ ــر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 -47سعيد ،ياسين(2009م) ،نظم المعلومات االدارية ،ط ،1دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.
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 -48صالح ،محمد فالح(2004م) ،إدارة الموارد البشرية ،دار الحامد للنشر ،عمان ،األردن.
 -49عبا  ،س ـ ــهيلة(2002م) ،ادارة الموارد البشـ ـ ـرية :مدخل اس ـ ــتراتيجي ،ط ،3دار وائل للنش ـ ــر،
عمان ،األردن.

 -50عبد الباقي ،ص ــالح الدين(2001م) ،الجوانب العلمية والتطبيقية في ادارة الموارد البشـ ـرية في
المنظمات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 -51عجالن ،حسين(2007م) ،استراتيجيات االدارة العربية ،اإلثراء للنشر ،عمان ،األردن.

 -52عصـ ـ ــفور ،أمل(2012م) ،نظم المعلومات االدارية ،كلية التجارة قسـ ـ ــم ادارة االعمال ،جامعة
قناة السوي  ،مصر.

 -53عقيلي ،عمر(2005م) ،إدارة الموارد البش ـ ـ ـرية المعاصـ ـ ـرة ،دار وائل للنشــ ــر والتوزيع ،عمان،
االردن.

 -54علي ،س ـ ـ ــامي مص ـ ـ ــطفى محمد(2005م) ،نظم المعلومات اإلدارية والتخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي،
المعهد العالي لعلوم الزكاة ،السودان.

 -55فروج ،شعبان(2009م) ،االتصاالت اإلدارية ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -56قنـ ــديلجي ،عـ ــامر والجنـ ــابي ،عالء الـ ــدين(2005م) ،نظم المعلومـ ــات اإلداريـ ــة وتكنولوجيـ ــا
المعلومات ،ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -57ماهر ،احمد(2014م) ،إدارة الموارد البشرية ،ط ،2الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 -58مبارك ،ص ـ ـ ــالح الدين(2014م) ،نظم المعلومات المحاس ـ ـ ــبية ،دار الجامعة الجديدة للنش ـ ـ ــر،
اإلسكندرية.

 -59مطيع ،ياســر ،آخرون (2009م) ،مفاهيم اســاســية في تحليل وتصــميم نظم المعلومات ،ط،1
مكتبة العربي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -60مكليود ،رايمون(1998م) ،نظم المعلوم ــات اإلداري ــة ،ترجم ــة :د .م .ســ ـ ـ ـ ـ ــرور علي إبراهيم
سرور ،دار المريخ للنشر ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 -61ملوخية ،احمد(2006م) ،نظم المعلومات اإلدارية ،م سـ ـ ـس ـ ــة حور الدولية للنش ـ ــر والتوزيع،
اإلسكندرية ،مصر.

 -62موسـ ــى ،نبيل عزة(2006م) ،اسـ ــاسـ ــيا نظم المعلومات في المنظمات المعاص ـ ـرة ،ط ،2مكتبة
الملك فهد الوطنية ،مكة ،المملكة العربية السعودية.

 -63ياس ــين ،س ــعيد ،آخرون ( ،)2006االعمال االلكترونية ،دار المناه للنش ــر والتوزيع ،عمان،
االردن.

 -64والي ،عدنان ماشــي(2011م) ،تقييم األداء الوظيفي ،دائرة التخطيط والمتابعة ،قســم التخطيط
اإلداري ،شعبة التطوير والبحوث( ،د .ب).
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 -65ياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد غالب(2005م) ،االدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية ،معهد االدارة
العامة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 -66ياسـ ـ ــين ،سـ ـ ــعد غالب(2000م) ،تحليل وتصـ ـ ــميم نظم المعلومات ،ط ،1دار المناه للنشـ ـ ــر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

ج -القوانين والتشريعات واللوائح والق اررات:
 -67الجريدة الرس ـ ـ ـ ـ ــمية (2003م) :قرار تش ـ ـ ـ ـ ــكيل الحكومة ،و ازرة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ون القانونية ،ص ـ ـ ـ ـ ــنعاء،
الجمهورية اليمنية.

ج -الرسائل واألطاريح:
 -68أبو رحمة ،امل(2005م) :نظم معلومات الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية وأثرها على فاعلية إدارة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
الموظفين في و ازرات الســلطة الوطنية الفلســطينية لقطاع غزة ،رســالة ماجيســتير غير منشــورة
مقدمة لكلية التجارة قسم إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -69أبو سـ ــبت ،صـ ــبري(2005م) :تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صـ ــنع الق اررات اإلدارية
في الجامعات الفلسـ ـ ـ ــطينية في قطاع غزة ،رسـ ـ ـ ــالة ماجيســ ـ ــتير غير منشـ ـ ـ ــورة مقدمة في كلية

التجارة قسم إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -70أبو كريم ،ايمن(2013م) :عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري  -دراسة
ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،رسالة ماجيستير غير منشورة

مقدمة لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 -71الدعي  ،عبد الكريم ( :)2010أنموذج مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية في ضوء ادارة الجودة
الشـاملة ،رسـالة ماجيسـتر مقدمة لكلية التربية قسـم االدارة والتخطيط التربوي ،جامعة صـنعاء،

اليمن.

 -72العتيبي ،عزيزة(2010م) :أثر اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام تكنلوجيا المعلومات على االداء الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية،
االكاديمية الدولية األسترالية ،ملبورن ،أستراليا.

 -73الســعودي ،موســى احمد(2006م) :أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوســبة على اداء العاملين
في م س ـ ـسـ ــة الضـ ــمان االجتماعي –د ارسـ ــة ميدانية ،رسـ ــالة ماجيسـ ــتير منشـ ــورة مقدمة لكلية

التخطيط واإلدارة جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن.

 -74الواديــة ،محمــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميح(2015م) :عالقـة نظم المعلومــات اإلداريــة بجودة الق اررات اإلداريــة،
د ارس ـ ــة حالة و ازرة التربية والتعليم العالي قطاع غزة ،رس ـ ــالة ماجيس ـ ــتير غير منش ـ ــورة ،مقدمة

لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 -75السـ ـ ــنحاني ،إبراهيم يحي عبد اهلل (2016م) :عالقة نظم المعلومات االدارية بتحسـ ـ ــين األداء
اإلداري ،رس ـ ــالة ماجيس ـ ــتير ،مقدمة لألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصـ ـ ـرفية ،كلية العلوم
المالية والمصرفية واالدارية ،صنعاء ،اليمن.
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 -76السـ ـ ـ ـ ـ ــومري ،محمد حسـ ـ ـ ـ ـ ــن ( :)2016دور اإلدارة اإللكترونية ومتطلباتها في تطبيق التمكين
اإلداري في الم س ـســة العامة لييصــاالت الســلكية والالســلكية اليمنية ،رســالة ماجيســتير غير
منشورة مقدمة إلى قسم إدارة األعمال ،األكاديمية اليمنية للدراسات العليا ،صنعاء ،الجمهورية

اليمنية.

 -77الطواب ،محمد(2012م) :تقنية نظم تحليل المعلومات ،رســالة ماجيســتير غير منشــورة مقدمة
لكلية علوم ادارة األعمال ،الجامعة الدولية ،المملكة المتحدة.

 -78القرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،نجوان عبد الوهاب(2010م) :أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة في اداء
العاملين-د ارسـ ــة ميدانية لعينة من العاملين في شـ ــركة واي للهاتف النقال ،رسـ ــالة ماجيسـ ــتير
غير منشورة مقدمة لكلية العلوم اإلدارية ،جامعة عدن ،عدن ،الجمهورية اليمنية.

 -79جبر ،عبد الرحمن(2010م) :األبداع االداري أثر على االداء الوظيفي د ارس ـ ـ ـ ــة تطبيقية على
مدار وكاله غوث الدولية بقطاع غزة ،رســـالة ماجس ــتير غير منشـــورة ،الجامعة االس ــالمية،

غزة ،فلسطين.

 -80خضر ،يوسف رمضان(2014م) :دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في تحسين األداء
الوظيفي في الكليات المتوسـ ـ ــطة ،رسـ ـ ــالة ماجيسـ ـ ــتير ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،غزة،
فلسطين.

 -81خليفة ،زها (د.ت) :تقييم األداء ،بحث غير منشـ ـ ــور مقدم لقسـ ـ ــم الماجيسـ ـ ــتير ادارة األعمال،
كلية االقتصاد ،جامعة دمشق ،دمشق ،سورية.

 -82فروانه ،أش ـ ـ ـ ـ ــرف حس ـ ـ ـ ـ ــني(2015م) :دور نظم المعلومات اإلدارية في تحس ـ ـ ـ ـ ــين أداء اإلدارة

المدرس ـ ـ ـ ـ ــية ،د ارس ـ ـ ـ ـ ــة تطبيقية على برنام اإلدارة المدرس ـ ـ ـ ـ ــية في و ازرة التربية والتعليم العالي
بمحافظات غزة ،اكاديمية السياسة واإلدارة للدراسات العليا وجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 -83قرموط ،عماد(2014م) :درجة ممارسـ ـ ـ ـ ــة الجودة اإلدارية وعالقتها بفاعلية األداء لد مديري
المدار الحكومية لمحافظات غزة ،رسـ ــالة ماجيسـ ــتير غير منشـ ــورة مقدمة لكلية التربية قسـ ــم

أصول التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -84عبد الكريم ،بوبرطخ(2012م) :د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـة فعالية نظام تقييم أداء العاملين في الم س ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات
االقتصـ ــادية-د ارس ـ ــة حالة م س ـ ـس ـ ــة الج اررات الفالحية ،رسـ ــالة ماجيسـ ــتر مقدمة لكلية العلوم
االقتصـ ـ ـ ـ ــادية وعلوم التس ـ ـ ـ ـ ــيير ،جامعة منتوري ،قسـ ـ ـ ـ ــنطينة ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية.

 -85عريف ،مجدي (2008م) :نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل مشـ ــكالت اإلدارة ،د ارسـ ــة
ميدانية على مديرة المالية في الالذقية ،رسـ ـ ـ ـ ـ ــالة ماجيسـ ـ ـ ـ ـ ــتير غير منشـ ـ ـ ـ ـ ــورة مقدمة الى كلية

اإلقتصاد قسم إدارة األعمال ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سوريا.
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 -86علوطي ،لمين(2008م) :أثر تكنلوجيا المعلومات واالتصـ ـ ـ ــال على اداء الموارد البش ـ ـ ـ ـرية في
الم س ـ ـ ـسـ ـ ــة ،اطروحة دكتو ار غير منشـ ـ ــورة مقدمة لكلية العلوم االقتصـ ـ ــادية وعلوم التسـ ـ ــيير،
جامعة الجزائر ،الجزائر.

 -87محمد ،هاجر قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الســ ـ ـ ـ ـ ــيد(2015م) :أثر نظم المعلومات اإلدارية على اداء العاملين في

منش ت األعمال السودانية ،دراسة حالة وحدة تنفيذ السدود ،رسالة ماجيستير ،جامعة السودان

للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.

د -البحوث والدوريات:

 -88الريوي ،يحيى (2009م)" اليمن والمت ـ ــابع ـ ــة اإلقليمي ـ ــة لمقررات القم ـ ــة الع ـ ــالمي ـ ــة لمجتمع

المعلومات ،منشـ ــورات اللجنة االقتصـ ــادية واالجتماعية لغرب آسـ ــيا اإلسـ ــكوا" ،األمم المتحدة،
نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.

 -89الشـ ـ ــري ،محمد جبار والعابدي ،علي (2006م)" اس ـ ــتخدام نظم المعلومات االدارية في اتخاذ
الق اررات اإلدارية" ،بحث منشور ،مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد ،مجلد  ،1العدد الثاني ،جامعة

البصرة ،البصرة ،العراق.

 -90القيس ـ ـ ـ ــي ،س ـ ـ ـ ــمير (2005م)" دور تكنولوجيا المعلومات في تحس ـ ـ ـ ــين عملية اتخاذ الق اررات،
منشورات الجامعة األردنية( ،د.ع) ،عمان ،األردن.

 -91الم س ـ ـسـ ــة العامة لالتصـ ــاالت (2016م)" نش ـ ـرة اتصـ ــال ،العدد  ،33فبراير 2016م ،اإلدارة
العامة للعالقات ،الم سسة العامة لالتصاالت ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.

 -92الم سـ ـ ـس ـ ــة العامة لالتص ـ ــاالت (2014م)" نشـ ـ ـرة اتص ـ ــال ،العدد  ،23يونيو2014م ،اإلدارة
العامة للعالقات ،الم سسة العامة لالتصاالت ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.

 -93الهزايمة ،احمد(2009م)" دور نظم المعلومات في اتخاذ الق اررات في الم س ـ ـسـ ــات الحكومية،
بحث منش ـ ــور ،مجلة جامعة دمش ـ ــق للعلوم االقتص ـ ــادية والقانونية ،المجلد  ،25العدد األول،
جامعة دمشق ،دمشق ،سورية.

 -94بن محمد ،هد وموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ،عبد النور ( ")2012أثر نظم المعلومات على األداء اإلداري،
مجلة جامعة قسـ ـ ــنطينة للعلوم اإلنسـ ـ ــانية ،العدد ،37جوان2012م ،كلية العلوم االقتصـ ـ ــادية،

جامعة قسنطينة ،الجزائر.

 -95ســالمة ،موســى ،آخرون(2001م)" العوامل الم ثرة في األداء الوظيفي ،مجلة د ارســات العلوم
اإلدارية ،المجلد ( ،)39العدد األول( ،د.ب).

 -96ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الدين ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن (د .ت) :مجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية ،ورقة بحث غير
منشورة( ،غ .د)( ،غ .ب).

 -97عبي  ،تركي كــاظم(2010م) ،نظم المعلومــات اإلداريــة واهميتهــا في اتخــاذ الق اررات ،كليــة
الزراعة – جامعة بابل ،مجلة جامعة بابل العلوم اإلنسانية المجلد  18العدد (.)3
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 -98محمود ،بوقطف(2014م) :التكوين اثناء الخدمة ودورة في تحســين اداء الموظفين بالم سـســة
الجامعية ،بحث غير منشـور مقدم لكلية العلوم اإلنسـانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضـر،
بسكرة ،الجزائر.

 -99و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (2008م)" ــــــــــــــ" ،مجلة تكنولوجيا المعلومات ،العدد
 ،88أكتوبر2008م ،و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.

 -100و ازرة االتص ـ ـ ــاالت وتكنولوجيا المعلومات (2005م)" االتص ـ ـ ــاالت وتكنولوجيا المعلومات "،

مجلـ ــة تكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات( ،د .ع) ،نوفمبر 2005م ،و ازرة االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وتكنولوجيـ ــا

المعلومات ،صنعاء ،الجمهورية اليمنية.

ه -المؤتمرات:

 -101الريوي ،يحيى (2007م)" واقع مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الحكومة اإللكترونية في اليمن" ،م تمر الحكومة
اإللكترونية ،دبي 12-9( ،ديسمبر2007م) ،اإلمارات العربية المتحدة.

 -102خميلي ،فريد وشوكال ،عبدالكريم (د .ت)" أهمية قيا

أداء الموارد البشرية في ضل تغيير

البيئة الداخلية" ،ورقة مقدمة للملتقى العلمي حول أهمية قيا
سعيدة ،الجزائر.

أداء الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،جامعة

 -103عبــدا للطيف ،علي محمــد (2013م) " دور تكنولوجيــا المعلومــات في إيجــاد فرص عمــل

ومحاربة الفقر وتنمية االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الوطني في الجمهورية اليمنية" ،ورقة عمل مقدمة للم تمر
العربي الدولي الساد

و -المراجع االلكترونية:

لتكنولوجيا المعلومات 30-29 ،أكتوبر 2013م ،الرباط ،المغرب.

 -104الجبري ،كمال (2003م)" مراحل تطوير البنية التحتية لقطاع االتصــ ـ ـ ـ ـ ــاالت في الجمهورية
اليمنية والتهيئة لمشـ ـ ـ ـ ــروع الحكومة اإللكترونية" ،متاح بتاريخ ديسـ ـ ـ ـ ــمبر 2003م على الموقع
اإللكتروني للنشرة الصادرة عن الم سسة العامة لالتصاالت. www.ptc.gov.yem:

 -105ملهي ،محمــد (2004م)" الحكومــة اإللكترونيــة إنجــازات في وجــه التحــديــات" ،متــاح بتــاريخ
16م ـ ـ ــار

 2004م على الموقع اإللكتروني لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيف ـ ـ ــة الم تمر ن ـ ـ ــت اإللكتروني ـ ـ ــة:

.WWW.ALMOATAMAR NET

 -106موقع الم س ـســة العامة لالتصــاالت (2016م) متاح بتاريخ  11نوفمبر2016م على الموقع
اإللكتروني للم سسة. www.ptc.gov.yem:

 -107موقع الحكوم ــة (2016م) مت ــاح بت ــاريخ  19ديســ ـ ـ ـ ـ ــمبر 2016م على الموقع اإللكتروني
للحكومة. www.gov.yemen.:

 -108موقع الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ــاالت (2016م) متاح بتاريخ  19ديس ـ ـ ــمبر 2016م على
الموقع اإللكتروني للحكومةwww.ptc.gov.yem:
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 -109موقع الم سـ ـســـة العامة لالتصـــاالت (2015م) متاح بتاريخ 13أكتوبر2015م على الموقع
اإللكتروني للم سسة. www.ptc.gov.yem:

 -110موقع الم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة العامة لالتص ـ ـ ــاالت (2014م) متاح بتاريخ  2يناير2014م على الموقع
اإللكتروني للم سسة. www.ptc.gov.yem:

 -111المركز الوطني للمعلومـ ـ ــات(2016م) متـ ـ ــاح بتــ ــاريخ 24ديســ ـ ـ ـ ـ ــمبر2016م على الموقع
اإللكتروني للمركز.WWW.YEMEN-nic.INFO :

 -112قنــاة اليمن اليوم (2013م) متــاح بتــاريخ14يوليو2013م على الموقع اإللكتروني للقنــاة :
.www.yemen today tv.net

 -113موقع الموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـة الحرة ويكيبيــديــا (2017م) متــاح بتــاريخ  15يوليو2017م على الموقع
اإللكتروني للموسوعة. https://ar. wikipedia.org/wiki:

 -114موقع الموس ـ ـ ـ ــوعة الحرة ويكيبيديا (2016م) متاح بتاريخ 19ديس ـ ـ ـ ــمبر2016م على الموقع
اإللكتروني للموسوعة .www.wikipedia.org:

 -115موقع شـ ـ ـ ــركة يمن موبايل لالتصـ ـ ـ ــاالت (2015م) متاح بتاريخ 19ديسـ ـ ـ ــمبر 2016م على
الموقع اإللكتروني للشركة.Www Yemen mobil.com :

 -116موقع شركة إم تي إن لالتصاالت (2016م) متاح بتاريخ 19ديسمبر 2016م على الموقع
اإللكتروني للشركة. WWW.MTN.COM:

 -117موقع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة واي النقــالــة (2016م) متــاح بتــاريخ  24ديســ ـ ـ ـ ـ ــمبر 2016م على الموقع
اإللكتروني للشركة. WWW.GSM.COM:

 -118موقع الموس ـ ــوعة الحرة ويكيبيديا (2012م) متاح بتاريخ  24ديس ـ ــمبر 2012م على الموقع
اإللكتروني للموسوعة . www.wikipedia.org:

 -119الموقع اإللكتروني لصـ ـ ـ ــحيفة يمن بر (2016م) متاح بتاريخ 24ديسـ ـ ـ ــمبر 2016م على
الموقع اإللكتروني للصحيفة . www.yemeni.pres.net 2016 :
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المالحق

ملحق رقم ( )1يوضح احملكمني:
المسلسل

مكان العمل

االسم

1

د .جبر عبد القوي اسماعيل السنباني

جامعة األندل

2

د .سعيد عبد الم من أنعم

جامعة األندل

3
4

الحميدي
د .فكري محمد احمد ُ

جامعة األندل

د .عبدالرحمن محمد علي الهادي

جامعة األندل

5

د .عبدالقادر احمد قاسم الحوثري

جامعة األندل

6

د .محمد عبد اهلل الحوري

جامعة األندل

7

د .محمد ناجي عطية

جامعة األندل

8

د .نب ار

علي محمد سالم العزعزي
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قائمة

المالحق

ملحق رقم ( )2يوضح أداة الدراسة:
استبانة الدراسة في صورتها النهائية
بس هللا الرحمن الرحي
جام ة األندلس ل و والتقنية
عمادة الدراسا ال يا
استمارة استبانة م ده لغرض التوصل إلى ب ض النتائج الهادفة إلى دراسة الموضوع اآلتي.

دور نظم المعلومات االدارية في تحسين األداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية
(دراسة ميدانية على المؤسسة العامة لالتصاالت اليمنية)
تعد المعلومات – اليوم – مورداً مهماً ورئيسـ ـاً من موارد الم سـ ـس ــة؛ ذلك أنها تش ــكل العامل االس ــا

لنجاحها وتحقيق أهدافها نتيجة التطورات التكنولوجية المتسـ ـ ـ ـ ـ ــارعة إضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى التطورات التي رافقت بيئة
األعمال حيث أصبحت المعلومة موردا استراتيجيا يساهم في الميزة التنافسية.
وعلى الرغم من ضرورة توافر المعلومات ألي م سسة ،إال أن ذلك لي

كافيا لحل المشكالت التي قد

تواجهها ،فالمعلومات يجب أن توضـ ـ ـ ــع في نظام يسـ ـ ـ ــهل عملية الحصـ ـ ـ ــول عليها في الوقت المالئم والقدر
المناس ـ ـ ــب كما يجب تقييمها لغرض حل المش ـ ـ ــكالت التي تعيق عمل النظم إض ـ ـ ــافة إلى إمكانية ص ـ ـ ــيانتها

وتطويرها.
وقد جاءت نظم المعلومات اإلدارية كواحدة من النظم القادرة على جمع ومعالجة وتص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف ،وحفظ
البيــانــات ،والمعلومــات التي يحتــاجهــا متخــذو الق اررات للقيــام بــالوظــائف اإلداريــة كــافــة ،من تخطيط وتنظيم
وتوجيه ورقابة ،وعلى مجاالت العمل في المنظمة كافة ،حيث شهدت المنظمات العامة والخاصة نقلة كبيرة

في أنظمة المعلومات ،تمثلت باسـ ــتخدام الحاسـ ــب وقواعد البيانات وشـ ــبكات االتصـ ــال ،باإلضـ ــافة للوسـ ــائل
التكنولوجية األخر التي ساهمت في وجود نظام معلومات يعتمد بشكل أساسي على استخدام الحاسب.
وعلية نضع بين أيديكم استمارة االستبيان هذ والتي تدخل ضمن أهداف إعداد رسالة الماجستير حول

دور نظم المعلومات االدارية في تحسين األداء الوظيفي في الم سسات الحكومية ،حيث كان اختيار نموذج

الد ارس ــة م سـ ـس ــة االتص ــاالت الس ــلكية والالس ــلكية في الجمهورية اليمنية الس ــتطالع رأي القائمين على تلك
النظم لالس ــتفادة من آرائهم حول تطبيقات هذ النظم ودورها في تحس ــين األداء الوظيفي ،وامكانية التوص ــل
إلى صيغة منهجية حسب أهداف هذا البحث ،،،،،،،شاكرين تعاونكم معنا.
اعداد الباحث  /ع ي محسن حسين عشية
طالب ماجيستير
00967771130088
Alimohsen13579.2017@gmail.com

()27/12/2016
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مالحظة :جميع المعلومات المقدمة ســــوف تســــتخدم ألغراض البحث فقط وســــتحاط بســــرية
تامة ولن تستخدم ألغراض أخرى.

 فقرات االسـ ــتبانة تتكون من ثالثة عناصـ ــر وتم تقسـ ــيمها في جزئين وتتمثل علىالنحو اآلتي:
الجزء األول :ويحتوي على العنصر اآلتي:
 أوالً :فقرات البيانات الش ـ ــخص ـ ــية أو المرتبطة بالمتغيرات الديمغرافية ،التي تمثل في
مضمونها (معلومات عامة عن المستجيب)

الجنس:

-1

أنثى

ذكر

 -2الدرجة ال مية (المؤهل):
بكالوريوس

ثانوية عامة

ماجيستير

دب و

أخرى

دكتوراه

 -3الخبرة ال م ية:
اقل من خمس
سنوا

اقل من عشر
سنوا

اقل من خمسة
عشر سنه

اقل من عشرون
سنه

اكثر

 -4الصفة الو يفية:
مختص

رئيس قس

مدير إدارة

مدير عا

أخرى

الجزء الثاني :المتعلق بالدراسة ويحتوي على عنصرين:
يحتوي هذا الجزء من االستبانة المتعلقة بالدراسة على:
.1الفقرات المتعلقة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ (استخدام نظم المعلومات اإلدارية في م سسة االتصاالت اليمنية) ويتضمن

ذلك ( )26فقرة.
.2الفقرات المتعلقة باألداء الوظيفي ويتكون من ( )21فقرة.
لتحقيق أهداف الد ارسـ ـ ــة يرجى التكرم بقراءة عناصـ ـ ــر هذا الجزء من االسـ ـ ــتبيان كامالً للتعرف
على مكونات كل فقرة (النقاطتان المذكورة اعال ) ثم البدء في االختيار المناسب ليجابة.
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ال :الفقرات المتعلقة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (استخدام نظم المعلومات اإلدارية في م سسة االتصاالت اليمنية )
أو ً
ويتضمن ذلك (  ) 26فقرة موزعة على التالي :
 )1مدى توفر اإلمكانات المادية الستخدام نظم المعلومات اإلدارية ويتكون من ( )6فقرات :

يرجى اإلجابة على كل الفقرات بإحدى الخيارات التالية (أوافق بشـــــدة ف أوافق ف محايد ف ال

أوافق ف ال أوافق بشدة)
الرق

الم يار

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

تتوفر أجهزة الحاسأأأأأأوب المالئمة إلنجاز
العمل المطلوب في المؤسسة
تتناسأأأب شأأأبكات الحاسأأأوب المتوفرة مع
احتياجات العمل
ت ساعد اجهزة المعالجة في تحليل البيانات
حسب حاجة العمل
تتناسأأأب وسأأأائل المخرجات (للمعلومات)
مع االحتياجات الخاصة بالعمل
تتنأأاسأأأأأأأأب األجهزة مع توقعأأات اإلنجأأاز
للعمل
مأا يميز الشأأأأأأأبكأة (الكفأاءة ،السأأأأأأأرعأة)
إليصأأأأأأأال وإدخال ومعالجة (المعلومات
والبيانات)

1
2
3
4
5
6

 )2مدى توفر اإلمكانات البرمجية وتتكون من ( )6فقرات:
يرجى اإلجابة على كل الفقرات بإحدى الخيارات التالية (أوافق بشـدة ف أوافق ف محايد ف ال أوافق

ف ال أوافق بشدة)
الرق
1
2
3

4
5

6

الم يار

أوافق بشدة

أوافق

تتناسأب اإلمكانيات البرمجية المتوفرة مع
األجهزة المتاحة
تتناسأب اإلمكانيات البرمجية المتوفرة مع
طبيعة األنشطة واألعمال
تواكب اإلمكانيات البرمجية المتوفرة مع
متطلبأأات االنتقأأال لتطبيق النظم والتطور
في العمل داخل المؤسسة
توفر (البرمجيات) إمكانية معالجة الخلل
البرمجي المحتمل بسرعة
تتميز اإلمكأأأأانيأأأأات البرمجيأأأأة المتوفرة
بسهولة وسرعة االستخدام أثناء استرجاع
المعلومات
تقأأأأدم البرمجيأأأأات المتوفرة معلومأأأأات
تفصيلية وقت الحاجة لها
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 )3مدى توفر الموارد البشرية وتتكون من ( )5فقرات:
يرجى اإلجابة على كل الفقرات بإحدى الخيارات التالية (أوافق بشدة ف أوافق ف محايد ف ال أوافق

ف ال أوافق بشدة)
الرق
1
2
3
4
5

الم يار
تتوفر ع ناصأأأأأأأر (ال ت ل يل ) الم ناسأأأأأأأ بة
الستخدام النظم
تتوفر عناصر (الخبرة ،الكفاءة ) المناسبة
الستخدام النظم
العاملون بإدارة المعلومات حاصلون على
درجة ت ليل ،وكفاءة مناسبة
يتوافر العأأدد الكأأافي من العأأاملين بأأإدارة
نظم المعلومات من المختصين
يأأدرك العأأاملون بأأإدارة نظم المعلومأأات
متطلبأأات و احتيأأاجأأات العمأأل وبأأالتأأالي
لأأأديهم القأأأدرة على إعطأأأاء المعلومأأأات
مباشر ًة

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

الأوافق بشدة

)4مدى توفر المستلزمات التنظيمية وتتكون من ( )9فقرات:
يرجى اإلجابة على كل الفقرات بإحدى الخيارات التالية (أوافق بشـــــدة ف أوافق ف محايد ف ال

أوافق ف ال أوافق بشدة)
الرق
1

2
3

4
5

6

7
8
9

الم يار

أوافق بشدة

أوافق

تتابع اإلدارة العليا في المؤسأأأأأسأأأأأة عملية
تطوير نظم المعلومأأأأات بمأأأأا يتوائم مع
خدمة العمل
توفر اإلدارة العليا سأأأأأأقف التمويل الالزم
لدعم تطبيق وتطوير النظم
يوجد قسأأأأأأم مختص باإلدارة العامة للنظم
المعلومات داخل المؤسأأأأأأسأأأأأأة يوفر الحد
المناسب لمستلزمات تطبيق النظم
توفر إدارة نظم المعلومأأأات إمكأأأانيأأأات
التدريب المتواصل لمستخدمي النظام
تتابع اإلدارة العليا عملية التوظيف األمثل
لهأأذه النظم بمأأا يوفر الحأأد المنأأاسأأأأأأأأأب
لالستخدام الجيد
تسأأهل شأأبكة االتصأأاالت داخل المؤسأأسأأة
على جميع اإلدارات عمليأأة االسأأأأأأأتفأأادة
المثلى من النظام
يتيح نظام المعلومات داخل المؤسسة كافة
احتياجات األقسام واإلدارات
يوفر النظام إمكانية االتصأأأأأأال المباشأأأأأأر
للمستخدمين في أي وقت
يتم إشأأأأراك الموظفين في عملية تصأأأأميم
النظم الفرعيأأأأة للمعلومأأأأات اإلداريأأأأة
وتطويرلا
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ثانياً :الفقرات الخاصة باألداء الوظيفي وتتكون من ( )21فقرة:
يرجى اإلجابة على كل الفقرات بإحدى الخيارات التالية (أوافق بشـــــدة ف أوافق ف محايد ف ال
أوافق ف ال أوافق بشدة)
الرق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الم يار
لدى الموظفين القدرة على سأأأأأأرعة إنجاز
العمل المطلوب بالصورة المرجوة.
العمأأل على زيأأادة الكفأأاءة والفأأاعليأأة في
األداء المطلوب.
القدرة على حل م شاكل العمل والتقليل من
األخطاء.
بأأأذل الجهأأأد الكأأأافي لتنفيأأأذ مهأأأام العمأأأل
المطلوب.
المسأأأأأأأأأالمأأأة في الأأأدفع بعمليأأأة االبأأأداع
واالبتكار .
المسأأالمة وإبداء الرأي في عملية تحسأأين
وترشيد القرارات العليا.
العمأأأأل على التقليأأأأل من دور الرقأأأأابأأأأة
المباشرة داخل المؤسسة.
المسأأأأأأأالمة في تجويد القرارات التكتيكية
في اإلدارات التنفيذية والتشغيلية.
القأأدرة الكأأاملأأة على االعتمأأاد على النفس
في إنجاز العمل المطلوب .
القدرة على تفعيل الميزة التنافسأأأأأأية داخل
المؤسسة.

11

الرغبة في العمل بروح الفريق الواحد.

12

التقيد وااللتزام بقواعد ومنهجية العمل.

13

تعمل المؤسأأأأأأسأأأأأأة على صأأأأأأقل مهارات
موظفيها في حل المشكالت.
تقوم المؤسأأأسأأأة بعملية التنسأأأيق والترتيب
بين اإلدارات واألقسام.
تنمي المؤسأأأأأأسأأأأأأة لدى موظفيها مهارات
االتصال والتواصل.
تهتم المؤسأأأأسأأأأة وكافة العاملين فيها على
تطبيق مبدأ الشفافية في العمل.
تقوم المؤسأأسأأة في تفعيل عملية اإلشأأراف
والمتابعة في كافة المستويات اإلدارية.
تعمل المؤسأأأأأأسأأأأأأة على تعزيز الرضأأأأأأا
الوظيفي لدى العاملين.
العمل على تطوير األداء وتنمية المهارات
بشكل مستمر.
التعرف على مسأأأأتوى أداء العاملين داخل
المؤسسة بشكل مستمر.
توفر المؤسسة آليات لتقييم األداء الوظيفي
والمهني للعاملين.

14
15
16
17
18
19
20
21

أوافق بشدة

أوافق
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) يوضح ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية3( ملحق رقم
Abstract in English

This study aims to identify the role of administrative information systems in
improving the performances of governmental institutions. The researcher relies on the
descriptive analytical method in the preparing of the theoretical side, studying the
relationship between variables, testing hypothesis. The questionnaire was designed,
selecting (10%) as a sample from the total number of the research community which
reached (1525) and employees reached (152), which (150) were selected with two forms
lost. The study also aims at trying to know the following aspects:
1-Management information systems in the Public Telecommunication Corporation.
2-Elements of MIs (including physical software, human, organizational and their role in
improving the performance of the PTC).
3-The role of demographic variables (gender, scientific degree, experience, functional
status) in determining the responses of the samples and their perceptions in applying
administrative information systems in improving the job performance in the Yemeni
Public Telecommunications Corporation. Moreover, this study reaches a number of
results:
1-The general average of the application of administrative information systems in the
Public Telecommunication Corporation (PEG) was (3.86) with a standard deviation of
(0.639) and a high degree of application.
2-The general average of the level of job performance in the Yemeni Public
Telecommunications Corporation (3.77) reached a standard deviation of (0.798) and a
high degree of practice.
3-The existence of a (strong) correlated discursive relationship at the level of (0.01)
between the application of administrative information systems and the improvement the
job performance in Yemeni Public Telecommunications Corporation with (0.785)
4-The were no statistical significant differences at the level of significance (0.05), as well
as at the level of the total score of the questionnaire for three variables (gender, scientific
degree and functional level), because the level of significance of each variables was
between (0.341, 0.299, 0.059) which is higher than the required level of
significance(0.05).
5- There was a difference of statistical significance at the level of significance (0.05) due
to the variables of experience at the level of the total score of the questionnaire, where
the level of calculated significance was (0.004), which is less than the required level of
significance (0.05), has been in favor of the smaller groups.
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