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 المستخلص:

في تطوير أداء  هدفت هذه الدراسة لتقصي دور نظم المعلومات اإلستراتيجية 

المنظمات بالتطبيق على شركة النفيدي المحدودة، وقدمت الدراسة من خالل اإلطار 

النظري شرح لماهية نظم المعلومات اإلستراتيجية، ومفهوم أداء المنظمات، كما 

أستعرضت بعض الدراسات السابقة وأوضحت وجه الشبه واإلختالف بينها وبين هذه 

هذا الموضوع من خالل تساؤالت صيغت بناءاً عليها الفرضيات الدراسة، تناولت الدراسة 

التي بنيت عليها الدراسة وهي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات 

توجد عالقة بين تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية اإلستراتيجية وتطوير أداء المنظمات، 

بتكار في العمل وتطوير أداء وتطوير أداء المنظمات. توجد عالقة بين تشجيع اال

المنظمات. توجد عالقة بين بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية وتطوير أداء المنظمات. 

عند مستوى وجود عالقة ذات داللة إحصائية وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها تبين 

شركة ء ( بين نظم المعلومات اإلسترايجية وتطوير أداα ≤ 0.05) الداللة اإلحصائية

 عند مستوى الداللة اإلحصائيةوجود عالقة ذات داللة إحصائية النفيدي المحدودة، كما تبين 

(α ≤ 0.05 بين ) شركة النفيدي المحدودة، وتطوير أداء تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية

( α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة اإلحصائيةوجود عالقة ذات داللة إحصائية وأيضاً تبين 
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وجود عالقة شركة النفيدي المحدودة، كما تبين وتطوير أداء تشجيع االبتكار في العمل بين 

بناء موارد المعلومات ( بين α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة اإلحصائيةذات داللة إحصائية 

شركة النفيدي المحدودة. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها : وتطوير أداء اإلستراتيجية 

صة بنظم المعلومات اإلستراتيجية.  العمل على ترسيخ مفهوم المعلومات إنشاء إدارة خا

اإلستراتيجية بين العاملين.    التخطيط على المدى الطويل وفق معطيات نتائج تقارير نظم 

 المعلومات اإلستراتيجية.

Abstract: 
             This study aimed to investigate the role of strategic information 

systems in developing the performance of organizations by applying to Al-

Nafidi Company Limited, and the study provided through the theoretical 

framework an explanation of what is strategic information systems, and 

the concept of organizations' performance, also reviewed some previous 

studies and clarified the similarities and differences between them and this 

study, the study addressed This topic is based on questions formulated on 

the basis of the hypotheses upon which the study was based. There is a 

statistically significant relationship between strategic information systems 

and organizational performance development. There is a relationship 

between improving the level of operational efficiency and developing the 

performance of organizations. There is a relationship between encouraging 

innovation at work and developing organizational performance. There is a 

relationship between building strategic information resources and 

developing organizational performance. The study reached several results, 

the most important of which was the presence of a statistically significant 

relationship at the level of statistical significance (α ≤ 0.05) between 

strategic information systems and the development of the performance of 

Al-Nafidi Company Limited, as it was found that there was a statistically 

significant relationship at the level of statistical significance (α ≤ 0.05) 

between improving the level Operational efficiency and development of 

the performance of Al-Nafidi Company Limited, and also showed a 

statistically significant relationship at the level of statistical significance (α 

≤ 0.05) between encouraging innovation in work and developing the 

performance of Al-Nafidi Company Limited, as it was found that there is a 

statistically significant relationship at the level of statistical significance (α 

≤ 0.05) Between building the resource Alomat strategy and develop the 

performance of Alinvada Company Limited. The study recommended 
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several recommendations, the most important of which are 1 / Establishing 

a special department for strategic information systems. 2 / Working to 

establish the concept of strategic information among workers. 3 / Long-

term planning according to the data of the results of strategic information 

systems reports. 

 مقدمة البحث:

منذ القدم كانت منظمات األعمال تحتاج إلي مقدار كبير من المعلومات لكي تؤدي     

وظائفها اإلدارية، حيث كانت مهمة جمع البيانات وتحويلها إلي معلومات، ونشر 

المعلومات تترك إلي فئات وظيفية تتولى تنفيذ هذه العملية وبعد ذلك حدث تطور في طريقة 

حيث أصبحت تعامل المعلومات كأحد المواضيع تعامل المنظمات مع المعلومات، 

الدراسية، فجمع البيانات وتحويلها إلي معلومات من قبل األفراد والمعدات، ونقل 

المعلومات إلي المستخدم، والتقييم وصنع القرارات كلها درست تحت تصنيف هو نظم 

ليا للتخطيط طويل المعلومات اإلدارية وبعد ذلك حدث زيادة في التأكيد من قبل اإلدارة الع

األجل ولصنع القرار اإلستراتيجي مقارنة بالقرار التشغيلي، وهذا التغير قد أوجد الحاجة 

إلي صنف جديد من المعلومات وفي منتصف عقد الثمانينات بدأت العديد من منظمات 

ً بالمنظمات  األعمال بالنظر إلي نظم المعلومات كأدوات لكسب المزايا التنافسية قياسا

ً ما تدعى هذه النظم بنظم المعلومات اإلستراتيجية، كما وأن استخدامها الم نافسة. وغالبا

 لدعم تخطيط ورقابة اإلدارة كان موجهاً نحو جعل عمليات األعمال أكثر فاعلية وكفاءة.

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في أن المنظمات السودانية ال تتعامل مع نظم المعلومات اإلستراتيجية 

 -بما يؤدى إلي تطوير أداءها العام وبالتالي تطرح األشكالية التساؤالت التالية:

 المنظمات؟ في اإلستراتيجية المعلومات نظم تطبيق مدى  ما -

 ما مدى العالقة بين تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وتطوير أداء المنظمات؟ -

 في العمل وتطوير أداء المنظمات؟ ما مدى العالقة بين تشجيع اإلبتكار  -

 ما مدى العالقة بين بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية وتطوير أداء المنظمات؟   -

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث فى دراسة نظم المعلومات اإلستراتيجية ومدى تطبيقها في المنظمات 

 -وذلك كما يلي:

سد الفجوة في الدراسات تتمثل أهمية الدراسة العلمية في  األهمية العلمية للبحث: -أوالً:

السابقة التى تناولت نظم المعلومات اإلستراتيجية من خالل ربط أبعادها بتطوير أداء 

المنظمات من خالل االستفادة من التجارب المشابهة وتقديم حلول ومقترحات بخصوص 

 تطوير األداء.
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ث في معرفة كيفية التعامل مع نظم المعلومات يسهم البح األهمية العملية: -ثانياً:

اإلستراتيجية واالستفادة منها في تطوير أداء المنظمات من خالل األبعاد المختلفة وهى 

تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية، تشجيع االبتكار في العمل، بناء موارد المعلومات )

علومات تفيد متخذى القرار، (، كما أنه يسد ثغرة علمية ويعمل على توفير ماإلستراتيجية

ً لبحوث جديدة، باإلضافة إلي أنه من  كما أنه يوفر مرجع بالمكتبة للدارسين وقد يفتح آفاقا

 البحوث القليلة والنادرة فى هذا المجال.

 أهداف البحث:

يهدف البحث لمعرفة أثر نظم المعلومات اإلستراتيجية في تطوير أداء المنظمات 

 -ية:من خالل األهداف التال

 .نظم المعلومات اإلستراتيجية وأبعادها المختلفة/ التعرف على مفهوم 1

 .التنظيم والمنظمة واألداء/ التعرف على مفهوم 2

 .أثر نظم المعلومات اإلستراتيجية في تطوير أداء المنظمات/ دراسة 3

 فرضيات البحث:

ً لهدف البحث وفي ضوء الدراسات السابقة ولإلجابة عن تساؤال ت البحث تحقيقا

  -فقد تم صياغة الفرضيات اآلتية:

الفرضية الرئيسية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلستراتيجية 

 وتطوير أداء المنظمات. وتتفرع منها

 / توجد عالقة بين تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وتطوير أداء المنظمات.1

 في العمل وتطوير أداء المنظمات. توجد عالقة بين تشجيع االبتكار / 2

 توجد عالقة بين بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية وتطوير أداء المنظمات.  / 3

  أسلوب البحث:

 لتحقيق أهداف البحث فقد أعتمد الباحثين على أسلوبين هما: 

على الدراسات السابقة ذات العالقة بنظم المعلومات  الجانب النظرى: يتمثل في اإلطالع .1

 اإلستراتيجية بهدف إعداد اإلطار النظرى والتحليلى للبحث واستقراء فرضياته.

الجانب الميدانى: يتمثل في إعداد استبانة وتحكيمها ومن ثم توزيعها على مجتمع البحث  .2

 م( وذلك للتحقق من فرضيات البحث.2019في العام )

 : ثحدود البح
يقتصر البحث على قياس أثر نظم المعلومات اإلستراتيجية في تطوير الحد الموضوعى: 

 أداء المنظمات.

 السودان الحد المكانى:

 م 2019العام الحد الزمانى: 

 تنظيم البحث:
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ً ألهداف البحث فقد قسم إلي أربعة محاور، المحور األول اإلطار العام  تحقيقا

اإلطار النظرى والدراسات السابقة، المحور الثالث الدراسة  للبحث، المحور الثانى

 الميدانية، المحور الرابع النتائج والتوصيات، المراجع والمالحق.

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة

 نظام المعلومات اإلستراتيجية:

 نظام المعلومات :مفهوم  

العهود البابلية األولى على الرغم من أن بدايات فكرة أنظمة المعلومات ترجع إلي 

والتى تعد بداية لنشوء فكرة تسجيل وحفظ البيانات ومعالجتها عن طريق قيام التجار 

البابليين بتسجيل نتائج معامالتهم وعقودهم على االلواح والرقائق الطينية إال أن البدايات 

ور على شكل الحديثة تعود إلي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والتى تبل

نظم مختلفة لمعالجة البيانات، إن اعتماد المنظمات على أنظمة المعلومات في تحقيق 

أهدافها قد أدى إلي تطور هذه األنظمة وزاد في أهمية الدور الذى يؤديه في أعمال 

مستويات المنظمة كافة، وفيما يلي أهم السمات التى تتمتع فيها أنظمة المعلومات في كل 

 (49-48م، ص ص 2013هواسي، )ال -مرحلة:

 م : تتسم بالبساطة وتقتصر على معالجة المعامالت.1960-1950/ الفترة من 1

م : تزويد المستفيدين والمديرين بالتقارير المعلوماتية التى 1970-1960/ الفترة من 2

 يحتاجونها ألغراض دعم عملية اتخاذ القرار عن طريق استخدام نظم المعلومات اإلدارية.

م: بدأ ظهور نظام معلومات التقارير لتلبية احتياجات المديرين 1980-1970الفترة من  /3

 في صنع القرارات الروتينية وظهور نظام دعم القرار لتقديم بدائل لصنع القرارات المعقدة.

ً لهذه األنظمة ومنها 1990-1980/ الفترة من 4 م : ظهرت أدواراً جديدة وأكثر اتساعا

ة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وشبكة االتصاالت التى التطورات الحاصل

سهلت عملية نقل وتبادل المعلومات داخل وخارج المنظمات ومن بين التطورات في مجال 

ً للعوامل السابقة هو ظهور عدد من النظم منها نظام  نظم المعلومات والتى كانت انعكاسا

 يقات الذكاء االصطناعى. معلومات المديرين والنظم الخبيرة وتطب

م: ظهور األنظمة الخبيرة وأنظمة المعلومات اإلستراتيجية، 2000-1990/ الفترة من 5

فاستخدام المنظمات لهذه األنظمة ساعدها كثيراً على تحقيق األهداف التى وضعتها ومنها 

وانجاز  رفع كفاءة المنظمة وفاعلية الوظيفة وجودة خدمة الزبون وانتاج وتعزيز االبتكار

 األعمال ورفع أسس المنافسة وقيمة االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات.

نظام المعلومات هو المدخل الذى يتعامل مع المشروع كوحدة ويتكون النظام من 

مجموعة من االنظمة النوعية المترابطة والتى تعمل معاً لتوفير معلومات دقيقة وفى توقيت 

ارية والتى تقود إلي تنظيم أهداف المشروع الكلية، كما عرف مناسب إلتخاذ القرارات االد

بذكر الغرض منه وهو توليد كل البيانات الدائمة لتشغيل المنشأة وتشغيل البيانات باكثر 
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الطرق كفاءة واقتصاد وإنتاج معلومات دقيقة لكل مستوى إدارى، كما يعرف بأنه نظام من 

ووسائل اإلتصال الذى يجمع البيانات ويقوم  االفراد والمعدات واإلجراءات والمستندات

بعمليات تشكيل وتخزين وإسترجاع وعرض البيانات إلستخدامها فى التخطيط والموازنات 

التخطيطية وفى المحاسبة والرقابة وغيرها من العمليات اإلدارية، من هذه التعريفات 

موجودة بالمشروع نخلص للتعريف بأن نظام المعلومات هو نظام من االنظمة االخرى ال

يقوم بمهمة تجميع البيانات وتحويلها إلي معلومات حسب إجراءات وقواعد محددة تساعد 

بها اإلدارة وفئات أخرى فى إتخاذ القرارات التى تتعلق بالتخطيط والرقابة والعناصر 

الرئيسية لنظام المعلومات هى تجميع البيانات وتشغيلها وتخزينها وإسترجاعها 

(51-50م، ص ص2001بارك، وتحويلها.)م
  

نظام المعلومات هو بيئة تحتوى على عدد من العناصر التى تتفاعل فيما بينها ومع 

ً وإنتاج وبث المعلومات لمن يحتاجها  محيطها بهدف جمع البيانات ومعالجتها حاسوبيا

م، ص 2000لصناعة القرارات، هذا التعريف يبين أن نظام المعلومات: )الصباغ، 

 (12-11ص

/ هو بيئة أو كيان قائم بذاته تفصله عن الكيانات األخرى أو عن المحيط الذى يعمل فيه 1

 حدود وفي معظم الحاالت ال تمتلك هذه الحدود صفة المادية أى أنها غير ملموسة.

/ أنه يتألف أو يتكون من عدد من العناصر وهذه العناصر هى األفراد ومنظومات 2

اإلجراءات واألساليب التى تحكم عمل النظام وتديره وبرمجيات ومنظومات االتصال و

 واألجهزة والمعدات واألبنية واألثاثات. 

/ أن العناصر اعاله تتفاعل فيما بينها مع بيئتها أو محيطها بصورة دائمة وهذا هو مفهوم 3

ً أما النظام الذى ال يتفاعل مع  النظام المفتوح الذى ينطبق على معظم النظم العاملة حاليا

 بيئته فيسمى النظام المغلق.

/ الهدف األساسي لنظام المعلومات وجمع البيانات ومعالجتها وإنتاج وبث المعلومات 4

والبيانات هى مفاهيم لغوية أو رياضية أو رمزية خالية من المعنى الظاهرى متفق عليها 

 لتمثيل األشخاص أو األشياء أو االحداث. 

ام المعلومات )المعلومات الرسمية( وهى جميع / تسمى المعلومات التى ينتجها نظ5

القوانين والتشريعات واألحكام والتعليمات والقرارات التى تحكم وتنظم عمل نظام 

المعلومات وغيره من األنظمة، والمعلومات الرسمية هى المصدر الرئيسي لصناعة 

االعتماد على نوع القرارات ولكنها ال تتوفر دائماً لسبب أو آلخر فيضطر صانع القرار إلي 

آخر من المعلومات ال تنتج عن نظام معلومات وانما تستحصل من زمالء العمل أو 

االصدقاء أو األفراد أو جهات أخرى وتسمى المعلومات غير الرسميةومن أمثلتها الدعاية 

ً من مصادر المعلومات المعتمدة في صناعة  واالشاعة واألفكار وهى تشكل مصدراً مهما

 ندما ال تتوفر معلومات رسمية.القرارات ع
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 خصائص نظم المعلومات:

هنالك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها نظم المعلومات عند استخدامها في العمليات 

المختلفة التي تقوم المنظمة بتنفيذها وتساعد هذه المنظمة في تنفيذ االنشطة المختلفة التي 

 ( 64م، ص2014تي: )حافظ وعباس، تقوم بها ويمكن تحديد أهم هذه الخصائص باآل

/ الوفرة: أي عملية تحديد الوقت الذي سوف يكون فيه نظام نظم المعلومات متاحاً 1

للعاملين أي بعبارة أخرى الفترة الزمنية التي يتوفر فيها نظام نظم المعلومات للعاملين و 

تنفيذ األنشطة المختلفة بالشكل الذي يقوم فيه النظام بتقديم المساعدة المطلوبة للعاملين في 

 المكلفين بها.

/ سهولة الوصول: وهي عملية تقسيم المعلومات إلي عدة فئات وتحديد من يصل إلي كل 2

فئة من األفراد العاملين في المنظمة أي بعبارة أخرى العمل على توفير المعلومات 

اعد على تقليل المطلوبة لألفراد العاملين في الوقت والمكان المناسب وبالشكل الذي يس

 الجهد والوقت والكلفة التي من الممكن أن تتحملها المنظمة.

/ اإلعتمادية: تعني بأن نظم المعلومات الخاص بالمنظمة يقوم بتوفير كافة المعلومات 3

المطلوبة بشكل دقيق وبالوقت المناسب وبالتالي فإنه قادر على تنفيذ كافة المهام والواجبات 

 كل إليه.التي من الممكن أن تو

/ القابلية للتوسع: أي الدرجة التي يكون فيها النظام قادراً على التكيف مع المتطلبات 4

المتزايدة وبشكل جيد، إذ كما هو معروف أن البيئة التي تعمل فيها المنظمة هي بيئة متغيرة 

باستمرار وبالتالي فهي بحاجة إلي نظام يمكنه التكيف مع المتغيرات المستمرة التي 

 اجهها المنظمة في عملياتها اليومية.تو

/ المرونة: أي قابلية نظام نظم المعلومات على التغيير وبشكل سريع تبعاً إلي التغييرات 5

التي تحدث في المنظمة وبالشكل الذي يساعد النظام على تجنب التقادم والتكيف مع 

 تطورات التكنولوجيا التي يشهدها العالم في هذا المجال.

: أي مدى السرعة والدقة التي يمكن أن يقوم بها نظام نظم المعلومات بأداء وظيفة / االداء6

 معينة.

/ تخطيط القدرة: أي القيام بتحديد متطلبات البنية التحتية المناسبة لنظام نظم المعلومات 7

 وبالشكل الذي يجعله قادرة على أداء وظائفه المختلفة.

 (    13-10م، ص ص2008)القبانى،   -يلى: يمكن إجمال خصائص نظام المعلومات فيما

/ شبكة إتصال: يشبه نظام المعلومات حالة شبكة اإلتصال فى أنه يزود بمسارات 1

معلومات إلي التأثير من النقاط وهو يساعد المعلومات على التدفق فى كل مكان بالمشروع 

 وربما إلي خارج المشروع.

م المعلومات بتحويل المدخالت إلي مخرجات / مراحل تحويل وتوظيف البيانات: تقوم نظ2

وهنا توجد ثالثة مراحل أساسية فى هذا التحويل هى مرحلة اإلدخال ومرحلة التشغيل 
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ومرحلة اإلخراج وترتبط بهذه المراحل عدة وظائف هي تجميع البيانات وتشغيل البيانات 

 إدارة البيانات.وإنتاج المعلومات، كما يتم تنفيذ وظائف أخرى هى رقابة البيانات و

يتم إدخال البيانات خالل مرحلة اإلدخال بينما يتم  / إدخال البيانات وإخراج المخرجات:3

الحصول علي المعلومات خالل مرحلة المخرجات وعلى ذلك فإن البيانات هى الخامات 

 التى تتحول إلي منتجات معلوماتية أو بضاعة تامة وتبداء البيانات بأكثر من شكل كما تنتج

 المعلومات لمختلف األهداف والمستخدمين.

/ مستخدموا المعلومات: يتم إنتاج المعلومات من نظام المعلومات بالمشروع وذلك 4

ليستخدمه أى من المستخدم الداخلى أو المستخدم الخارجى ويشمل المستخدم الداخلى 

فيشمل كافة الجهات المهتمة خارج  المديرين والموظفين بالمشروع، أما المستخدم الخارجى

 المشروع مثل الدائنين والموردين والعمالء...الخ.

/ األهداف: أى نظام معلومات بأى مشروع لديه ثالثة أهداف هى التزويد بالمعلومات 5

المساندة لعملية إتخاذ القرار، التزويد بالمعلومات المساندة للعمل اليومى الروتينى، التزويد 

وتتم عمليات خدمات كل من المستخدمين الداخليين والمستخدمين الخارجيين  بالمعلومات،

من خالل معلومات مساندة القرار ومساندة العمليات ويتم إنتاج معظم المعلومات الالزمة 

 للهدفين الثانى والثالث من خالل تشغيل العمليات.

بها حتى يستطيع يتضمن نظام المعلومات مجموعة من الفعاليات واألنشطة التى يقوم 

)الجزراوى  -الحصول على المعلومات المالئمة من خالل مراحل معالجة البيانات وهى:

 (20م، ص2009والجنابي، 

 : Inputالمدخالت 

حيث أن البيانات تشكل مدخالت النظام وألنها متعلقة بعمليات الوحدة االقتصادية وبقية 

األحداث فيجب أن تجمع وتدخل إلي النظام من أجل عمليات المعالجة الالحقة فالمستندات 

والوثائق التى تصور العمليات المالية بين الوحدة االقتصادية والبيئة المحيطة تشكل مدخل 

 اسبي.النظام المح

 : Processingالمعالجة 

هى تمثل الجانب الفنى من النظام وهى مجموعة من المعطيات المحاسبية وعمليات 

المقارنة والتلخيص والتصنيف والفرز والتى تجرى على البيانات المدخلة بهدف تحويلها 

 إلي معلومات تقدم للمستفيد النهائي.

 : Outputالمخرجات 

المستفيدين وفق أشكال متعددة كالتقارير والجداول والقوائم يتم ايصال المعلومات إلي 

واألشكال البيانية وهذه المعلومات يطلق عليها مخرجات نظام المعلومات حيث أن الهدف 

 الرئيسي ألى نظام معلومات هو إنتاج المعلومات المناسبة للمستفيدين.

 التدقيق والرقابة:
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في النظام لعملية التدقيق والرقابة الداخلية ) إن المدخالت والعمليات والمخرجات خاضعة 

أجهزة الوحدة المحاسبية المختصة( وكذلك إلي عملية التدقيق والرقابة الخارجية )مراقب 

 الحسابات أو أى جهة أخرى(.

 : Feed backالتغذية الراجعة 

هى عملية قياس رد فعل المستفيدين على عمل النظام أو كما تعرف هى المخرجات التى 

ترسل إلي النظام ثانية كمصادر للمعلومات ويمكن أن تكون التغذية الراجعة داخلية )من 

داخل الوحدة االقتصادية( أو أن تكون خارجية )من خارج الوحدة االقتصادية( وتستخدم 

للبدء أو لتغيير العمليات، كما أن التغذية الراجعة هى نظام تحكم أى أنه ينظم معدل إدخال 

النظام ومعدل إخراج المخرجات من النظام وكذلك معدل إجراء العمليات المدخالت إلي 

داخل النظام، حيث تستخدم المدخالت بعض أو كل المخرجات القادمة عبر جهاز التحكم 

ويسمى الجزء العائد من المخرجات إلي المدخالت بهذه الطريقة بالتغذية الراجعة. 

 (21م، ص2009)الجزراوى والجنابي، 

 لومات اإلستراتيجية:نظام المع

يعرف نظام المعلومات اإلستراتيجية بأنه النظام الذى يدعم أو بصيغ اإلستراتيجية التنافسية 

 (26م،  ص2010العمرى والسامرائي،  لوحدات األعمال.)

كما عرف بأنه ذلك النظام الذى يعمل على تنفيذ استراتيجيات األعمال باستخدام الحاسوب  

لنظم التى تطبق فيها موارد وخدمات المعلومات الستغالل فرص فضالً عن أنها تلك ا

األعمال اإلستراتيجية بطريقة تكون فيها لنظم الحاسوب تأثير في منتجات المنظمة 

وعملياتها
(

 (33م، ص2005.)الزعبي، 

 كما يعرف بأنه النظام الذى يؤمل لمخرجاته أن تسهم في دعم أو تشكيل اإلستراتيجية

وتنفيذها باستخدام الحاسوب واسناد قرارات اإلدارة العليا في المنظمة بالمعلومات 

اإلستراتيجية للحصول على تقدم في الموقف التنافسي أو ادامة التقدم المتحقق أصالً أو 

م، 2012تقليص الفجوة التنافسية التى تفصل المنظمة عن منافسيها. )العبادى والعارضى، 

 (84ص

 معلومات اإلستراتيجية:خصائص نظم ال

رغم قلة الكتابات التى تناولت خصائص نظام المعلومات اإلستراتيجية إال أنه يمكن 

 (25-24م، ص ص1996)أيوب،  -تلخيص أهم هذه الخصائص كما يلي:

/ إن نظام المعلومات اإلستراتيجية هو نظام متكامل يعتمد على معلومات التقارير 1

المنظمة الداخلية كما يعتمد بصورة أكبر على المعلومات التى التلخيصية المتعبقة بأوضاع 

تنشأ في البيئة الخارجية والتى تكون ذات طبيعة تنبؤية تتعلق بالمستقبل أكثر من ارتباطها 

 بالماضى.
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/ إن نظام المعلومات اإلستراتيجية المتكامل يحتوى على معلومات شاملة يكون بعضها ذا 2

استخدام أساليب التحليل الكمى المناسبة والبعض اآلخر ذات خصائص كمية يتم تحليلها ب

 خصائص وصفية تعتمد على اآلراء الشخصية والمالحظات.

 / يشكل الكمبيوتر عنصراً مهماً من عناصر نظام المعلومات اإلستراتيجية.3

/ يحتوى نظام المعلومات اإلستراتيجية على جزء رسمى يجمع المعلومات ويعالجها 4

بقاً الجراءات معينة ويقدمها على شكل تقارير لإلدارة كما يحتوى على جزء غير بالنظام ط

 رسمى يعمل على تقديم المعلومات التى تدعم بكفاءة الفكر االستراتيجى لدى اإلدارة.

 األدوار اإلستراتيجية لنظم المعلومات اإلستراتيجية:

ءة التشغيلية إلي القدرة التى تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية ، تشير الكفاالدور األول: 

تتمتع بها المؤسسة في أداء عملياتها التشغيلية المختلفة بأقل التكاليف الممكنة في إطار 

ً بأن هذه القدرة مقيدة  الموارد المتاحة وصوالص إلي مستوى أداء مطلوب للمؤسسة علما

 (135م، ص2010العمرى والسامرائي،  ) -بثالثة شروط هي:

، الموارد المتاحة والوصول إلي مستوى األداء المستهدف، ويتجلى دور نظم التكلفة األقل

 -المعلومات اإلستراتيجية في تعزيز الكفاءة التشغيلية فيما يلي:

 تأهيل المؤسسة وحثها على تبنى استراتيجية التكلفة المنخفضة. -

تميزها وتجاوز جوانب  تحقيق مساعدة المؤسسة في توظيف جوانب القوة الداخلية التى -

 ضعفها.

مساعدة إدارة المؤسسة في استثمار الفرص المتاحة في البيئة الخارجية وتجنب  -

 التهديدات الكائنة فيها.

المساهمة في إعادة هيكلة كلف الصناعة بعدة أساليب أهمها أسلوب اقتصاديات الحجم  -

 والمشاركة في الموارد.

مل، تساهم نظم المعلومات اإلستراتيجية بدور تشجيع االبتكار في العالدور الثانى: 

جوهرى في تشجيع االبتكار في حياة المؤسسة على نحو يثير تساؤل خاص بمفهوم االبتكار 

وكيفية حصوله وطبيعة الدور الذى تساهم به نظم المعلومات اإلستراتيجية إذ يعرف 

 االبتكار على أنه توليد االفكار الجديدة وقبولها وتطبيقها.

اقع أن قدرة المؤسسات على االبتكار تحدث تأثيراً مباشراً على قدرتها التنافسية وأدائها الو

حيث تتميز المؤسسات الناجحة باستخدام التكنولوجيا وانتاج المنتجات الفريدة وبقدرة 

داخلية على وضع خطط التطوير وحيازة آلية فعالة لتلبية احتياجات الطلب، أما بخصوص 

 -م المعلومات في تشجيع االبتكار فإنه يمكن تجسيد تلك المساهمة كما يلي:كيفية مساهمة نظ

 (29م، ص2014)أحمد ومجلى، 
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تعزيز القاعدة المعرفية في المؤسسة وتطبيق مفهوم إدارة المعرفة وما يترتب على هذه  -

 اإلدارة من ميزات متنوعة.

يتعلق باألبداعات  تيسر استجابة المؤسسة وتكييفها مع بيئتها الخارجية خاصة فيما -

 الجديدة والتطورات الحاصلة واالستجابة لها.

تعزيز قدرة المؤسسة على المساومة مع العمالء من خالل تعزيز والئهم ومنعهم من  -

التحول إلي التعامل مع منتجات المؤسسة المنافسة وخدماتها نتيجة خلق مزايا 

 ابتكارات جديدة.

الموردين من خالل تطبيق مبدأ المؤسسة تعزيز قدرة المؤسسة على المساومة مع  -

 األولى بالرعاية.

بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية، يتحقق هذا عندما تستثمر المنظمة في  الدور الثالث:

نظام المعلومات اإلستراتيجية المتطورة والتى تساعدها في بناء قاعدة بيانات استراتيجية 

مات إال أنه يمكن استخدامها في وظائف أخرى وذلك من أجل الغرض الرئيسي لنظم المعلو

وحيث أن هذه القاعدة تحتوى على معلومات عن عمليات المنظمة وأنشطتها وكذلك عن 

العمالء والمجهزين والمنافسين والبيئة المحيطة فإن توافر مثل هذه المعلومات يعد من 

تيجى والمبادرات الموجودات الثمينة في المنظمة والتى تساعدها في التخطيط االسترا

 (3م، ص2015اإلستراتيجية. )المبيضين، 

 أداء المنظمة:

 مفهوم األداء:

إن األداء هو الجهود المبذولة  لتحقيق األهداف بفاعلية من خالل االستخدام الكفوء  

للموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية المتاحة في فترة زمنية معينة، وهو النتيجة 

لألنشطة والفعاليات داخل الشركة وفي جانل متصل أن األدجاء يشير إلي قدرة النهائية 

الشركة على تحقيق أهدافها المالية واالجتماعية واالخالقية واألداء في الشركة يعتمد على 

عدد من العوامل الخارجية والداخلية فالعوامل الخارجية هى خارج سيطرة الشركة في 

الداخلية من قبل اإلدارة وتؤثر اإلدارة العليا على المنتجات  حين يمكن التحكم في العوامل

والثقافة التنظيمية وخدمة إدارة الجودة والتوجه نحو السوق، كما أن األداء هو دالة األنشطة 

والفعاليات المتعددة في الشركة والتى تحكمها عوامل ومحددات مختلفة فهو انعكاس لقدرة 

 (   84م، ص2018لية. )الطويل، الشركة على تحقيق أهدافها بفاع

من المفاهيم المرتبطة باألداء مفهوم اإلنتاجية الذى يشير إلي ما يتضمن كالً من   

الفاعلية والكفاءة وتشير الفاعلية إلي تحقيق األهداف المحددة من قبل المنظمة بغض النظر 

المدخالت المستهلكة عن التكاليف المترتبة على هذه األهداف، أما الكفاءة فتشير إلي نسبة 

إلي المخرجات حيث كلما كانت المخرجات أكثر من المدخالت فإن الكفاءة تكون أعلى 
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واإلنتاجية تقاس بمعيارى الكفاءة والفاعلية فالعامل الجيد تكون انتاجيته عالية ويساهم أداؤه 

 (43م، ص2010فى تقليل المشاكل المرتبطة بالعمل. )الفروخ، 

لبعد المعرفة والكفاءة التى تعتبر مهمة فى انظمة المساءلة إذ تهتم بعض كما يتضح فى هذا ا

أنظمة المساءلة بأساسيات القراءة والكتابة والحسااب وبعضها باإلضافة إلي ما ذكر يهتم 

 (110م، ص2012بالمواد األخرى مثل العلوم والدراسات االجتماعية. )الراسبي، 

تأديته ودفعه للتنفيذ ويقال قد أدى أى بمعنى تمت تأديته  كما يعرف األداء لغة تنفيذ الشئ أى

وتنفيذه ولألداء مرادفات لغوية منها )اتمام، انجاز، تحقيق، تمضية، وتنفيذ وعمل وفاعلية 

وفعل وقيام ومباشرة ووفاء(، واألداء أيضاً من حيث اللغة مصطلح مستمد من الكلمة 

والذى  Performerة الفرنسية القديمة والذى اشتق من الكلم To Performاالنجليزية 

 (46م، ص2016يعنى تنفيذ مهمة أو تأدية عمل.)القبسي، 

يشير األداء إلي ما يتمتع به العاملون في المنظمات من مهارات وقدرات وامكانات فإذا كان 

 األداء مناسباً للعمل المطلوب إنجازه فإنه يحقق الغرض منه أما إذا كان األداء ال يرقى إلي

المستوى المطلوب إلنجاز العمل فإن ذلك يتطلب استحداث وسائل وطرق جديدة وتدريب 

العاملين عليها لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى أدائهم وهذا ال يتم التعرف عليه إال في ظل 

تقييم أداء العاملين مع استخدام إدارة األداء كوسيلة فاعلة تساعد في تخطيط وتنظيم وتوجيه 

ء بغرض التعرف على أوجه القصور وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة وتقييم األدا

لتحسين مهارات العاملين بشكل يسهم بفاعلية في رفع قدرات العاملين بهدف الوصول إلي 

 (299م، ص2013المستوى المطلوب من األداء.)النمر وآخرون، 

 أنواع تقييم األداء:

 / تقييم األداء المإلي1

يحتل تقييم األداء المالي مكانة بالغة األهمية في القطاعات االقتصادية ركزت عليه 

الكثير من الدراسات واألبحاث المحاسبية واإلدارية، وذلك بسبب الندرة النسبية التي 

ً بحجم االحتياجات المالية الكبيرة والمتنافس عليها، ولهذا  تعتمدها مؤسسات األعمال قياسا

اء المالي يعد أحد العناصر األساسية للعملية اإلدارية حيث يوفر لإلدارة فإن تقييم األد

بيانات ومعلومات تستخدم في قياس وتحقيق أهداف المؤسسة والتعرف على اتجاهات 

األداء لذا يوفر أساس في تحديد مسيرة المؤسسة ونجاحها ومستقبلها، ويعتبر تقييم األداء 

ستناد إلي مؤشرات مالية يفترض أن تعكس إنجاز المالي هو استخدام نسبة بسيطة باال

األهداف االقتصادية للمؤسسة، ويعد تقييم األداء المالي  بأنه وصف لوضع المؤسسة أنياً 

وتحديد االتجاهات المستخدمة للوصول إليه من خالل دراسة المبيعات واإليرادات، 

ر التمويل على ربحية الموجودات المطلوبة وصافي الثروة باإلضافة إلي أنه يوضح أث

المؤسسة، ويعكس كفاءة السياسة التمويلية لها، أما أهمية دراسة تقييم األداء الملي فإنه ينتج 

من خالل متابعة ومعرفة نشاط المؤسسة وطبيعته، المتابعة والمعرفة بالظروف المالية 
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رنة وتقييم واالقتصادية والمحيطة بالمؤسسة والمساعدة في إجراء عملية التحليل والمقا

 (251م، ص2009البيانات المالية.)عبد القادر وآخرون، 

تقويم األداء المالي هو الركيزة األساسية لتحسين األداء وكفاءته ألنه جوهر الرقابة من 

تحليل االنحرافات المترتبة على عملية التقويم باإلضافة إلي اتخاذ اإلجراءات الصحيحة 

التغيير الفعلي، وإجراء الفحص والتدقيق والتحليل بضبط سلوك التخطيط والنتائج من  

المنظم لكل اتجاهات التنظيم داخل العمل كالتنظيم  والسياسات واإلجراءات والفوائد 

واختيار األفراد لتحقيق األهداف بأقل جهد وتكلفة وزمن لتحقيق عائد مجزي من 

 (25م، ص1997العمل.)الطويل، 

ة للحكم على األداء المالي، ومن أهمها: )الشمماع وأممين، هناك العديد من المعايير المستخدم

 (15م، ص1990

هي تلك النسب أو المعدالت التي أصبح استعمالها في حقل التحليل المعايير المطلقة: أ/ 

المالي متعارفاً عليها في جميع المجاالت رغم اختالف نوع الشركة وعملها ووقت التحليل، 

  1:  1ونسبة السيولة السريعة  1:  2ومن أمثلتها نسبة التداول 

 وغيرها.

وهو متوسط نسبة مأخوذة لمجموعة كبيرة ممن الشمركات والمؤسسمات معيار الصناعة: ب/ 

التممي تنتمممي إلممي صممناعة واحممدة عممن فتممرة زمنيممة محممددة ويفيممد هممذا المعيممار أو المعممدل عنممد 

لنسمبي لهما، وممدى مقارنة النسمبة الخاصمة بالشمركة موضموع الدراسمة فمي معرفمة المركمز ا

 التطابق أو التباين مع معدل الصناعة للقطاع.

يعتبممر هممذا المعيممار أداة هامممة لتقيمميم أداء البنممك لمقارنممة المؤشممرات المعيااار التاااريخي: ج/ 

الماليممة للبنممك مممع نفممس المؤشممرات للبنممك ذاتممه ولكممن لفتممرات زمنيممة سممابقة، وبالتممالي يمكممن 

لسمة الزمنيمة، والكشمف علمى ممدى التغيمر الحمادث التعرف على تطور المؤشرات خمالل الس

 في األداء.

المعيمار المخطمط همو عبمارة عمن تصمور يبحمث فمي الجوانمب المختلفمة المعيار المخطط: د/ 

للعمليممات المسممتقبلية وتكممون لفتممرة محممددة ومممن أمثلممة المعيممار المخطممط، قيممام إدارة الشممركة 

ر والعائممد علمى حقموق المسماهمين قبممل بتحديمد نسمب مسمتهدفة لكمل مممن العائمد علمى االسمتثما

بداية السنة المالية، ثم تقوم اإلدارة بعد انتهاء السنة المالية بالمقارنة بمين المخطمط والمتحقمق 

 فعالً.

هممو نسممبة أو رقممم تقمموم بوضممعه هيئممة ذات اختصمماص وتطلممب مممن هاا / المعيااار الوضااعي: 

زي ممن البنموك االلتمزام بهما مثمل المعنيين االلتزام بمه، مثمل النسمب التمي يطلمب البنمك المركم

 (17م، ص1007نسبة القروض إلي الودائع. )رمضان، 

يعتمد تقييم األداء المالي على مجموعة كبيرة جداً من المؤشرات والمعايير المالية لفهم 

البيانات المالية والتي يمكن إدراجها تحت عناوين عديدة منها ما يتعلق بالربحية والسيولة 
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ع المالي، كما أن تقييم األداء باستخدام النسب المالية: يعتبر هذا األسلوب من والنشاط والدف

أساليب التحليل المالي األكثر شيوعاً في عالم األعمال ألنه يوفر عدداً كبيراً من المؤشرات 

المالية التي يمكن االستفادة منها في تقييم أداء المؤسسات من مجاالت الربحية والسيولة 

 (231م، ص2014إدارة األصول والخصوم. )العريفي،  والكفاءة في

 مفهوم التنظيم:

بالرغم من اإلهتمام المتزايد الذي القاه موضوع التنظيم إال أنه من أكثر المصطلحات 

عرضة للتضارب في تحديده أو شرح مضمونه لذا نري من األفضل في ظل هذا التضارب 

ا اإلستدالل إلي مفاهيم واضحة ودقيقة أن نلجأ إلي أكثر من تعريف للتنظيم حتي يمكنن

يصلح معها تحديد المقومات التي يستند عليها مفهوم التنظيم وتقول ماري فوليت في التنظيم 

" ال يمكننا أن نتنبأ اآلن بمدي التغيرات التي يمكن أن يحدثها التغيير في التنظيم الداخلي 

" التنظيم هو عبارة عن الشكل  علي السياسات اإلدارية للمنظمات" ويقول مرني ورايلي

الذي تبدو فيه أي جماعة إنسانية لغرض تحقيق هدف مشترك" أما شمستر برنارد فيعرف 

التنظيم بأنه " نظام يعمل علي التحديد اإلداري لألنشطة أو القوى الشخصية المنسقة بين 

ا يساعدها شخصين أو أكثر" والتنظيم كما يقول هنري فايول " إنه إمداد المنظمة بكل م

علي تأدية مهامها من " المواد األولية واآلالت ورأس المال واألفراد ويتوجب علي المدير 

إقامة نوع من العالقات بين األفراد بعضهم ببعض وبين األشياء بعضها ببعض أيضاً"، من 

م، ص 1996إستعراض التعريفات السابقة تتضح المقومات التالية لمفهوم التنظيم:)بربر، 

(84-83ص
 

 

 يرتبط وجود التنظيم بوجود هدف أو أهداف محددة وهي مبررات وجوده.-1

يستند التنظيم علي تحديد واضح للعالقات والسلطات وهذه العالقات هي األساس في -2

 تحقيق األهداف بكفاءة عالية.

يستند التنظيم علي مجموعة من األفراد لديهم الرغبة في توجيه جهودهم لتحقيق األهداف -3

 المتفق عليها.

يقوم التنظيم علي شبكة من اإلتصاالت تكفل ترابطه وإنسجامه وتكفل تنمية العالقات بين -4

 األفراد والوحدات اإلدارية.

كما يعرف التنظيم بأنه كيان إجتماعي منسق بوعي وله حدود واضحة المعالم ويعمل علي 

عريف أن التنظيم يتميز أساس دائم لتحقيق هدف معين أو مجموعة أهداف ويتضح من الت

(50-49م، ص ص2008بسمات هي: )القريوتى، 
 

 

أنه كيان إجتماعي يضم مجموعة من األفراد والجماعات تجتمع بتخطيط مسبق وليس -1

 مجرد الصدفة.

وجود إطار محدد المعالم يحدد هوية أعضاء الجماعة التي تنضوي تحت لوائه وال -2

التنظيم ذلك منهم إال مقابل ما يتلقونه من بدالت مادية يعطي األفراد هذا الوالء وال يتوقع 
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ومعنوية تتمثل باألجور ومزايا العمل األخري من تأمينات صحية وإجتماعية وخدمات 

 مختلفة تتفاوت في شموليتها من منظمة إلي أخري.

وجود رابط إستمرارية في العالقة بين العاملين في التنظيم إذ يكون اإلرتباط بالتنظيم -3

ً وال يقصد بذلك أن ال يستطيع العضو اإلنفكاك  ً وليس أمراً عرضيا علي أساس دائم نسبيا

من التنظيم فهذا أمر ممكن ويحصل عادة بإنتقال الموظف من تنظيم إلي آخر، أو االستقالة 

أو التقاعد ولكن المقصود هو أن ينضم للتنظيم من تتوافر لديه نية اإلستمرار في العمل مثله 

 مثل الزواج بنية اإلستمرار.في ذلك 

وجود أهداف تسعي المنظمة إلي تحقيقها من خالل توزيع األدوار المختلفة علي مختلف -4

العاملين ومن الضروري أن يتفهم الجميع هذه األهداف حتي تكون أعمالهم موجهة نحو 

ت تحقيقها ويعتمد نجاح المنظمات علي مدي وضوح هذه األهداف لدي الجميع فكلما كان

األهداف واضحة للجميع كانت إمكانيات النجاح في تحقيقها أقرب للتحقق والعكس صحيح، 

ولعل من التعريفات الجيدة للتنظيم هو ما وضعه اتزيوتي حيث وصف التنظيم بأنه وحدات 

ً لهذا التعريف  إجتماعية ) أو مجموعات بشرية( تقام من أجل تحقيق اهداف محددة وطبقا

وائياً وإنما يتم بناؤه لتحقيق هدف أو أهداف محددة تتطلب قيام مثل هذا فإن التنظيم ليس عش

التنظيم وينطبق هذا علي المؤسسات الصناعية والشركات والتنظيمات العسكرية والهيئات 

واألجهزة الحكومية والمستشفيات والجامعات حيث يكون هناك الهدف أو األهداف المحددة 

كيانات التنظيمية إلي تحقيقها وال يعتبر ضمن نطاق هذا والمخططة التي يؤدي قيام هذه ال

ً وغير مخطط  التعريف الوحدات أو األنشطة اإلجتماعية والتي يكون قيامها عشوائيا

 (24م، ص1994كجماعة األصدقاء واألسرة والقبيلة وغيرها.)كامل، 

فإننا نجد أن  كما أنه إذا تتبعنا موضوع التنظيم في العديد من الكتب والمؤلفات اإلدارية

المفكرين في هذا المجال يقدمون تعاريف متعددة فيعرف بأنه تحديد للنشاطات الضرورية 

لتحقيق أي هدف وترتيبها في مجموعات تمكن من إسناد القيام بها إلي أفراد، كما يعرف 

بأنه الشكل الذي تتعاون فيه الجهود اإلنسانية ألجل تحقيق هدف عام، كما يعرف بأنه عملية 

تنسيق الجهود البشرية في أية منظمة إلمكان تنفيذ السياسات المرسومة بأقل تكلفة ممكنة، 

كما يعرف التنظيم بأنه تحديد األعمال وتوزيعها علي األفراد في سبيل الوصول إلي الهدف 

ومهما تعددت وتنوعت تعريفات التنظيم فإن هناك عناصر رئيسية ال بد من توفرها فيه 

(148-147م، ص ص1987وهي: )عصفور، 
 

 

 وجود هدف محدد ومتفق عليه.-1

 وجود نشاطات وأعمال يلزم القيام بها للوصول إلي الهدف.-2

 وجود مجموعة من األفراد تقوم بينهم عالقة محددة.-3

الوسائل  إشتراك األفراد في تحقيق الهدف وذلك بتقسيم األعمال بينهم وإستخدام-4

 واإلمكانيات واألجهزة واألدوات المتوفرة لديهم للقيام باألعمال.
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 أهمية التنظيم:

يعتبر التنظيم أهم الوظائف في العملية اإلدارية لكونه اإلطار العام الذي يشمل إعداد الجهاز 

اإلداري وتوزيع الواجبات واألعمال والصالحيات علي العاملين ، كما تنبع أهمية التنظيم 

من كونه يسعي إلي توحيد الجهود وموارد المنظمة لتحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة وذلك من 

خالل التنظيم اإلداري للمنظمة، وتنظيم عملية تسلسل السلطة وإتخاذ القرارات وأساليب 

اإلتصال والعالقات بين العاملين والوحدات اإلدارية في المنظمة ومن هنا يمكن القول بأن 

مية خاصة في العمل اإلداري فهو يحدد اإلطار العام للمنظمة من خالل تحديد للتنظيم أه

الهياكل والخرائط التنظيمية ومن خالل تحديد السلم أو التسلسل اإلداري ومن خالل تقسيم 

العمل ومن خالل توزيع تفويض الصالحيات وتحديد أطر اإلتصاالت بين األفراد واألقسام 

د األنشطة والمهمات المنوطة بالفرد وأقسام المنظمة والتنسيق داخل المنظمة وأخيراً تحدي

 (148-147م، ص ص2009فيما بينها. )عساف وآخرون، 

 مبادئ التنظيم:

بالرغم من أن أحداً ال يمكنه اإلدعاء أن علم التنظيم قد نما إلي الحد الذي يجعل مبادئه 

نجد إتفاقاً كبيراً بين علماء اإلدارة قوانين ال تقبل الجدل أو النقاش ، إال أنه من الغريب أن 

وممارسيها علي وجود عدد من مبادئ التنظيم وهذه المبادئ المتفق عليها تعتبر من الحقائق 

التي تثبت صحتها بصفة عامة ولكن عمومية تطبيقها ليست بالدقة التي تجعلها ترقي إلي 

ذه المبادئ كمعايير للتنظيم مرتبة القوانين في العلوم الطبيعية ومن ثم يمكن النظر إلي ه

(196م، ص1994الجيد السليم ومن هذه المبادئ ما يلي: )توفيق، 
 

 

مبدأ ضرورة التنظيم: عندما يزيد عدد األشخاص الذين يقومون بالعمل عن شخص -1

واحد ينبغي تقسيم الواجبات بينهم وجعل كل شخص مسئوالً من العمل مع تفويضه السلطة 

 .الآلزمة للقيام بعمله

مبدأ تحديد الهدف: ينبغي النص صراحة علي هدف التنظيم ألن هذا التحديد هو الذي -2

يؤدي إلي تنمية الخطط وتركيز الجهود وتوجيه األعمال والجهود الجماعية نحو تحقيق هذا 

 الهدف.

مبدأ وحدة الهدف: تتوقف فاعلية هيكل التنظيم علي مدي مساهمة كل وحداته التنظيمية -3

أهداف المنشأة أي بعبارة أخري يجب أن تكون أهداف كل جزء من التنظيم في تحقيق 

 متفقة مع هدف التنظيم ككل.

ً إذا كان تكوينه يسمح بتحقيق أهداف المنشأة بفاعلية -4 مبدأ الكفاءة: يعتبر التنظيم كفئا

 بواسطة األشخاص مع أقل تكلفة ممكنة.

ووضعها في مجموعات لكي تساهم بأكبر  مبدأ تقسيم العمل: ينبغي تقسيم أنشطة المنشأة-5

 فاعلية نحو تحقيق األهداف فتقسيم العمل يؤدي إلي سرعة تنفيذه وتحسين جودته.
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مبدأ التحديد الوظيفي: بالنسبة لكل مركز أو وحدة تنظيمية كلما زاد التحديد الواضح -6

فوضة وعالقات السلطة للنتائج المتوقعة واألنشطة المطلوبة القيام بها والسلطة التنظيمية الم

مع المراكز األخري كلما زادت إمكانية مساهمة األفراد المسئولين في تحقيق أهداف 

 المنشأة.

مبدأ الوظائف: ينبغي أن يتم التنظيم حول الوظائف وليس حول األشخاص لكي يكون -7

 التنظيم موضوعياً.

األشخاص أو الوحدات  مبدأ زيادة العالقات التنظيمية: يترتب علي إضافة المزيد من-8

التنظيمية إلي هيكل التنظيم ، زيادة عدد العالقات التنظيمية بمعدل أكبر من عدد األشخاص 

 أو الوحدات التنظيمية المضافة.

مبدأ نطاق اإلشراف: يوجد في كل مركز إداري حد لعدد األفراد الذين يمكن لإلداري -9

ً للظروف اإلشراف عليهم وإدارتهم بفاعلية ويختلف هذا ال عدد من حالة ألخري طبقا

 المحيطة.

مبدأ التدرج أو التسلسل: كلما زاد وضوح خط السلطة من قمة إدارة المنشأة حيث -10

السلطة النهائية إلي مركز كل مرؤوس كلما زادت فاعلية عمليتي إتخاذ القرارات 

 واإلتصال التنظيمي.

 ( 296م، ص1997)السلمى،  طبيعة التنظيم:

ً يقوم علي التنظيم -1 نظام متكامل: عن التنظيم عبارة عن نظام متكامل ومتوازن داخليا

أساس مجموعة من األنشطة الرئيسية كاإلختيار والتدريب واإلتصال وأإتخاذ القرارات 

 واإلشراف .

هيكل التنظيم: إن الهيكل المتداخل المبني علي أساس جماعي هو الشكل األفضل لهيكل -2

ً لهد ف وجود التفاعل المؤيد لمشاعر األفراد والحافز لدوافعهم علي العمل التنظيم تحقيقا

وتحقيق أهداف التنظيم ومثال هذا الهيكل المتداخل القائم علي أساس جماعي يجعل عمليات 

 اإلتصاالت والتأثير المتبادل أسهل وايسر.

 كفاءة.جماعات العمل: ينقسم التنظيم إلي مجموعة من جماعات العمل الفعالة ذات ال-3

القيادة في التنظيم: القيادة اإلدارية عنصر أساسي من عناصر التنظيم وهي تؤثر علي -4

السلوك التنظيمي بطريقة مباشرة ، كما أن نجاح التنظيم يتوقف علي نوع واسلوب 

االشراف وبالتالي فإن النظرية تفترض أنه يمكن رفع كفاءة التنظيم بتغيير نمط االشراف 

 اإلنتاج إلي االشراف الذي يركز علي العاملين.من التركيز علي 

جو العمل: يعتبر من العناصر المؤثرة علي سلوك أعضاء التنظيم وبذلك فإن اإلدارة  -5

مسئولة عن توفير جو صالح يحفز األفراد علي العمل واإلنتاج وذلك بالتأكيد علي الدوافع 

 بالعزة والقيمة الشخصية. اإلجتماعية والذاتية وتهيئة السبل لتأكيد مشاعر الفرد
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األفراد: يعتبر األفراد من أعضاء التنظيم عنصراً أساسياً من عناصر نجاحه أو فشله -6

ويكون لألفراد من قدرات ومهارات وإستعدادات شخصية للعمل كذلك فهم يتمتعون 

بمهارات محددة للتفاعل واإلتصاالت الشخصية ، أن دوافع وإتجاهات األفراد تعتبر كذلك 

 من الخصائص المؤثرة علي سلوكهم وبالتالي علي السلوك التنظيمي.

عالقات العمل:تعتبر النظرية المعدلة عالقات العمل من المتغيرات الهامة المؤثرة في -7

السلوك الفردي والتنظيمي فإذا كانت تلك العالقات تعاونية ومؤيدة للفرد كان تأثيرها إيجابياً 

س إذا كانت العالقات تنافسية أو إذا وصلت إلي مرحلة علي السلوك والكفاءة وبالعك

الصراع فإن ذلك يقلل من فاعلية وكفاءة التنظيم.
 

 

وسائل القياس: يقصد بذلك قياس وتتبع التغيرات والنتائج الداخلية في التنظيم وفي -8

ً لتعديل وتطوير التنظيم وسبل آدائه بما يضمن  المجتمع الخارجي وذلك حتي تتخذ أساسا

حقيق األهداف المقررة.ت
 

 أنواع المنظمات:

عندما نطالع أدبيات وأطروحات المتخصصين في مجال العلوم اإلدارية والتنظيم باحثين 

عن أنواع المنظمات نجد أن المنظمات عندهم تنقسم إلي عدة أنواع ولكل نوع منها أهداف 

)فليه وعبد  -نوعية وفي ضوء هذه األهداف تتنوع المنظمات علي النحو التالي: إقتصادية

( 88-87م، ص ص2005المجيد، 
 

 

/ المنظمات الصناعية: حيث تكون األهداف اإلقتصادية ذات نوعية تجارية سواء 1

 إستخراجية أو تحويلية.

رية مثل الشراء / المنظمات التجارية: حيث تكون األهداف اإلقتصادية ذات نوعية تجا2

 والبيع.

/ المنظمات الزراعية: تنقسم المنظمات الزراعية بدورها إلي عدة أنواع حيث تكون 3

 األهداف اإلقتصادية ذات طبيعة أو نوعية زراعية.

/ المنظمات المالية: يمكن تقسيم المنظمات المالية إلي عدة أنواع تجارية وعقارية ، 4

 تصادية ذات طبيعة أو نوعية مالية.سمسرة وبورصة وتكون األهداف اإلق

/ المنظمات الخدمية: عادة تكون األهداف اإلقتصادية في المنظمات الخدمية ذات نوعية 5

 خدمية كالنقل والمواصالت والصحة والتعليم.

 الدراسات السابقة:

هنالك العديد من الدراسات التى اجريت فى هذا السياق نستعرض عدداً منها على 

 -النحو اآلتى:

على  في اإلجابة البحث مشكلة تمثلتم(، 2015دراسة: )هشام عثمان المبيضين، / 1

 شركة في التنافسية تحقيق الميزة في اإلستراتيجية المعلومات نظم أثر ما التالي:  السؤال

 في اإلستراتيجية المعلومات نظم أثر قياس إلي الدراسة هذه العربية؟ وهدفت البوتاس



 م2020 يوليو(  13العدد )    -اجمللد الرابع                                    اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

395 

توصلت الهاشمية،  المملكة األردنية في العربية البوتاس شركة في التنافسية الميزة تحقيق

 هو االولى على المرتبة المعلومات نظم كفاءة حصول أن الدراسة لعدد من النتائج أهمها 

 مثل المتقدمة الحاسوبية التقنيات لتوفير لشركة البوتاس العليا االدارة اهتمام على مؤشر

 وٕاصدار وتحليل البيانات قراءة من الشركة موظفي تمكن مركزية قاعدة بيانات وجود

 العمل سير مراحل وتتبع لتقييم المعنية األقسام والدوائر مع ومشاركتها الفورية التقارير

الشركة  كافة مرافق في العمل مراحل في التشغيلية الكفاءة ورفع قدرتها اإلنتاجية وزيادة

األردن، كما أوصت /مايكروسوفت مع شركة البوتاس شركة اتفاقيات اكدته ما وهذا

 ببناء االهتمام العربية البوتاس شركة تبني الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة

 اإلستراتيجية نظم المعلومات بمدخالت االهتمام يتولى اإلستراتيجية موارد المعلومات

(، DSS) التنفيذيين المدراء دعم ونظم (ESS)دعم القرار  نظم بناء خالل من وذلك

تمثلت مشكلة البحث في أنه في ظل  م(،2013دراسة: )أكرم الياسري ونورس مردان، 

تصاعد تيارات المنافسة في اقتصاديات المعرفة أصبحت المنظمات تبحث عن األدوات 

 التى تمكنها من استمرارية بقائها في إطار هذه المنافسة ولعل نظم المعلومات اإلستراتيجية

تمثل احدى هذه األدوات والوسائل الحيوية التى ينظر إليها على أنها اختيار مفروض وليس 

خياراً للمنظمة يمكن تبنيه من عدمه لذلك يمكن تجسيد المشكلة بالتساؤل هل لنظم 

المعلومات اإلستراتيجية دور في تحقيق األداء المتميز في الصناعة المصرفية العراقية، 

رفة الدور الذى تؤديه نظم المعلومات اإلستراتيجية في األداء المتميز وهدف البحث إلي مع

لعينة من المصارف العراقية األهلية، قياس أثر نظم المعلومات اإلستراتيجية في األداء 

المتميز للقطاع المصرفي العراقي الخاص، تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات 

توصلت الدراسة  ث في تحقيق التميز المستدام،لمنظمات األعمال عن دور متغيرات البح

لعدد من النتائج أهمها إدراك المصارف عينة البحث ألهمية نظم المعلومات اإلستراتيجية 

وذلك لدورها الكبير في تحقيق األداء المتميز، أن للمعلومات اإلستراتيجية التى توفرها نظم 

ت الالزمة ألداء العمل المصرفي المعلومات اإلستراتيجية أثر كبير في نجاح القرارا

، كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة إدراك إدارة المصارف  المتميز

بأهمية األداء المتميز لضمان تعزيز فرص التقدم التنافسي ومن أجل تحسين دورها في 

ياس تحقيق التنمية المستدامة وضمان وفاء المجتمع، استخدام متغيرات مستقلة أخرى وق

 أثرها في األداء المتميز لباقي القطاعات الخدمية في العراق.

من خالل معرفة أثر  البحثية الفجوة لتغطي / مما سبق يتضح أن  الدراسة الحالية جاءت2

نظم المعلومات اإلستراتيجية في تطوير أداء المنظمات ولدراسة واقع نظم المعلومات 

 وأثرها اإلستراتيجية المعلومات السابقة تناولت نظماإلستراتيجية في.....، بينما الدراسات 

التنافسية ونظم المعلومات اإلستراتيجية ودورها في تحقيق األداء المتميز  الميزة تحقيق في



 Doi: 10.33850/ejev.2020.101843  د. ياسر مسعود -د. منى النيل مرسال 
 

 

396 

ووجه االتفاق مع الدراسات السابقة يتمثل في تناول نظم المعلومات اإلستراتيجية، مع 

 م(.2019حالية دراسة حديثة )اختالف فترة اجراء الدراسة إذ تعد الدراسة ال

 منهجية البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خالل التعريف االجرائي لمتغيرات 

البحث وطريقة قياسها ومجتمع وعينة البحث وأنواع البيانات ومصادر الحصول عليها 

ت وذلك على النحو واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفرضيا

 -التالي:

 متغيرات البحث:

 / تطوير أداء المنظمات2                / نظم المعلومات اإلستراتيجية1

 

 

 

 

 

 

 م2020مصدر: من إعداد الباحثين، ال

 مجتمع وعينة البحث:

يتم تناول وصف لمجتمع وعينة الدراسة وكذلك تصميم أدوات القياس المستخدمة 

للتأكد من صالحيتها ومدى تطبيقها باإلضافة إلى  وطرق اعدادها، وتقييم أدوات القياس

وذلك على المعالجات اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة 

 -النحو التالي:

ً  : الدراسة وعينة مجتمع .1  وطبيعمة وتسماؤالتها، للدراسمة، الموضموعي المجمال من إنطالقا

 الدراسمة مجتممع البماحثين حمدد لتحقيقها؛ الدراسة تسعى التي واألهداف المطلوبة، البيانات

 .شركة النفيدي  المحدودة في العاملين جميع من يتكون الذي

( 50ممن) مكونمة الممدروس المجتممع بسميطة ممن عشموائية اختيمار عينمة تمم عينة الدراسة: .2

( اسمتبانة 50( استبانة على عينمة الدراسمة وتمم اسمترجاع )50حيث تم توزيع عدد )عامالً، 

 %(، بياناتها كاآلتي:100رجاع بلغت )كلها سليمة، تم استخدامها في التحليل بنسبة است

 ( االستبيانات الموزعة والمعادة:1جدول )
 النسبة % العدد البيان

 %100 50 االستبيانات الموزعة

 %100 50 االستبيانات التي تم إرجاعها

 %0.0 0 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %90 45 االستبيانات الصالحة للتحليل

 اإلستراتيجية المعلومات نظم

تحسين مستوى الكفاءة 

  التشغيلية

 تشجيع االبتكار في العمل

بناء موارد المعلومات 

 اإلستراتيجية

 

تطوير أداء 

 المنظمات
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 مدى صدق وثبات أداة البحث: إختبار

ً  اسمتبيان بنماء تمم السمابقة، والدراسمات النظمري اإلطمار فمي مماورد على باإلعتماد  خصيصما

ً  العينة، مفردات اتجاهات لقياس  إلمى االسمتبيان هذا قسم وقد للدراسة، الرئيسة للمحاور وفقا

 ا يلي:وتمثل محاور الدراسة وفقاً لم ( عبارة،16وعدد )أربعة محاور رئيسية 

( 4( ويشممتمل علممى عممدد )تحسااين مسااتوى الكفاااءة التشااغيلية: يقمميس )المحااور األول

 عبارات.

 ( عبارات.4( ويشتمل على عدد )تشجيع االبتكار في العمل: يقيس )المحور الثاني

( 4( ويشمتمل علمى عمدد )بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية: يقيس )المحور الثالث

 عبارات.

 ( عبارات.4( ويشتمل على عدد )أداء المنظماتيقيس ): المحور الثالث

(، والمذي LikartScaleدرجمة االسمتجابات حسمب مقيماس ليكمرت الخماسمى ) كما تم قيماس

 .(2، كما هو موضح في جدول رقم )أوافق بشدةإلى  بشدة أوافق اليتراوح من 

 ( 2جدول )

 الميزان التقديري لمقياس ليكرت الخماسي

 الداللة اإلحصائية الوسط الفرضي الوزن النسبي درجة الموافقة

 عدم الموافقة بشدة 1.79 - 1 1 بشدة أوافق ال

 عدم الموافقة 2.59 - 1.80 2 أوافق ال

 ال رأي محدد 3.39 - 2.60 3 رأي ال

 الموافقة 4.19 - 3.40 4 أوافق

 الموافقة بشدة 5 - 4.20 5 بشدة أوافق

 .م2020المصدر: إعداد الباحثين 

 من االختبارات: نوعين بإجراء قمنا الدراسة أداة صدق من : للتأكدالدراس  ة أداة ص  دق

 الدراسمة ألداة الظماهري الصمدق من التحقق : تطلبالظاه  ري )صدق المحكمين( الص  دق

خبرتهم  من بقصد اإلفادة األعمال إدارة في المتخصصين المحكمين من االستعانة بمجموعة

مالحظمات  علمى وهمدفها، وبنماء الدراسمة لموضموع مناسمبته ممدى لمعرفة اختصاصاتهم في

دقمة  أكثمر المقيماس جعمل ممما النهائيمة، صمورته فمي وتصمميمه االسمتبيان تعمديل تمم األسماتذة

 بحضمورهما االسمتبانة مملء يمتم أن علمى البماحثين وحرصمت فمي القيماس، وموضموعية

 التمي النتمائج صحة إلى االطمئنان في زاد مما توضيحها، األمر يتطلب قد أية فقرة لتوضيح

 إليها. التوصل تم

 الداخلي االتساق باختبار قمنا لالستبانة الظاهري الصدق من التأكد بعد : الداخلي االتس  اق

 محمور كمل فقمرات ممن فقمرة كمل درجمة بمين بيرسمون ارتباط معامل بحساب قمنا حيث لها،

 التالي: الجدول في مبينة عليها المحصل والنتائج المحور فقرات لجميع الكلية والدرجة
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 ( 3جدول )

 للمحور الكلية والدرجة المحور فقرات من فقرة كل بين ارتباط بيرسون معامل

ية
يل
شغ
لت
 ا
ءة
فا
لك
 ا
ى
و
ست
 م
ن
سي
ح
ت

 

رقم 

 العبارة

معامل 

ارتباط  

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

مل
لع
 ا
ي
 ف
ار
تك
الب
 ا
ع
جي
ش
ت

 

رقم 

 العبارة

معامل 

ارتباط  

 بيرسون

 مستوى

 الداللة

ية
ج
تي
را
ست
إل
 ا
ت
ما
و
عل
لم
 ا
رد
وا
 م
ء
نا
ب

 

رقم 

 العبارة

معامل 

ارتباط  

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

1 0.717 0.000 1 0.763 0.000 1 0.739 0.000 

2 0.553 0.000 2 0.679 0.000 2 0.724 0.000 

3 0.578 0.000 3 0.726 0.000 3 0.802 0.000 

4 0.799 0.000 4 0.787 0.000 4 0.774 0.000 

 م.SPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( وجود عالقة إرتباطات موجبة بين كل فقرة من فقرات 3يتضح من الجدول رقم )  

المحاور والدرجة الكلية للمحور نفسه، حيث كانت قيمة مستوى الداللة لجميع العبارات أقمل 

( 0.799(، وذلك لكل المحماور، كمما تراوحمت قميم معمامالت االرتبماط مما بمين )0.05من )

( فمي أدنممي قيمممة لهمما، وبمذلك تعتبممر فقممرات المحمماور صممادقة 0.553فمي أعلممى قيمممة لهمما و )

 وصالحة لقياس ما وضعت لقياسه.

 سمتكونالنتمائج  أن يعنمي والمذي الدراسمة، أداة ثبمات ممن التأكد أجل منالدراسة:  أداة ثبات

ً  نفسها  ألفما كرونبماخ معاممل اسمتخدام تمم أنفسمهم، العينمة أفمراد علمى تطبيقهما تكرر إذا تقريبا

(Cronbach's Alpha( وتعُممد القيمممة المقبولممة إحصممائياً لهممذا المقيمماس ،)فممأكثر، 60 )%

 وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

 ( 4جدول )

 أ كرونباخ(لمحاورالدراسة )الف الثبات معامالت

 معامل الفأ كرونباخ عدد الفقرات المحاور م

 0.841 4 تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية 1

 0.917 4 تشجيع االبتكار في العمل 2

 0.916 4 بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية 3

 0.891 4 تطوير أداء المنظمات 4

 0.953 16 جميع العبارات 

 م.SPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

بلغمت  ( أعاله أن قيم معاممل ألفما كرونبماخ كلهما عاليمة جمداً، حيمث4يظهر من الجدول رقم )

( في أعلمى قيممة 0.917( في أدني قيمة له و)0.841قيمة ألفا كرونباخ الخاصة بالمحاور )
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(، وبشمكل 0.953كرونبماخ الخاصمة باالسمتبيان بشمكل عمام )له، كما بلغت قيمة معامل ألفما 

( فهمذا يعنمي أن االسمتبيان يتمتمع بدرجمة 0.60عام ما دامت كل قيم ألفا كرونباخ أكبمر ممن )

 ثبات مرتفعة تجعل منه أداة مقبولة جداً وصالحة للدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

عهما ممن خمالل االسمتبيان بإسمتخدام الحزممة قام الباحثين بتحليل البيانات التي تم جم

(، وقد تم اإلعتماد على عدد معمين ممن األسماليب اإلحصمائية فمي تحليمل SPSSاإلحصائية )

البيانات التي احتواهما االسمتبيان وذلمك الختبمار فمروض البحمث وتمثلمت همذه األسماليب فيمما 

 يلي: 

 / التكرارات، النسب المئوية لتوصيف عينة الدراسة.1

لمتوسممطات الحسممابية، واالنحرافممات المعياريممة؛ لوصممف اسممتجابات عينممة / ا2

 الدراسة على عبارات االستبانة.

 / معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات عبارات االستبانة.3

/ معاممل ارتبمماط بيرسممون لمعرفممة العالقمة بممين المتغيممرات المسممتقلة والتابعممة 4

 بانة. والتحقق من االتساق الداخلي لعبارات االست

 االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث:

 (: تحسين مستوى الكفاءة التشغيليةالمحور األول )

يهدف الباحثين من خمالل تحليمل ومناقشمة عبمارات همذا المحمور معرفمة أراء عينمة 

فممي الشممركة محممل الدراسممة، حيممث  تحسااين مسااتوى الكفاااءة التشااغيليةالدراسمة حممول مممدى 

 ( التالي:5كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

 ( 5جدول )

تحسين محور  لفقرات المبحوثين لتصورات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 مستوى الكفاءة التشغيلية

 م
الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد العام

1 22 44% 21 42% 3 6% 4 8% 0 0% 4.22 0.887 
أوافق 

 بشدة

 أوافق 1.097 3.98 2% 1 10% 5 18% 9 28% 14 42% 21 2

3 13 26% 9 18% 10 20% 18 36% 0 0% 3,34 1.222 
ال رأي 

 محدد

 أوافق 1.111 3.52 0% 0 24% 12 24% 12 28% 14 24% 12 4

 أوافق 0.894 3.76 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 م.SPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 
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تحسين مستوى الكفااءة على أن  يوافقون( أعاله أن أفراد العينة 5يتضح من الجدول رقم )

حيث يتبين ذلمك خمالل الوسمط الحسمابي العمام شركة النفيدي المحدودة متوفر في  التشغيلية

 (.0.894حراف معياري )( بإن3.76الذي يبلغ )

 (:تشجيع االبتكار في العملالمحور الثاني )

يهدف الباحثين من خمالل تحليمل ومناقشمة عبمارات همذا المحمور معرفمة أراء عينمة  

في الشمركة محمل الدراسمة، حيمث  تشجيع االبتكار في العملالدراسة حول مدى توفر مفهوم 

 ( التالي:6كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

 (6جدول )

تشجيع محور  لفقرات المبحوثين لتصورات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 

 اإلبتكار في العمل

 م
الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 معياري ال

االتجاه 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد العام

 أوافق 1.139 3.64 6% 3 12% 6 16% 8 44% 22 22% 11 1

 أوافق 1.279 3.58 10% 5 10% 5 20% 10 32% 16 28% 14 2

 أوافق 1.249 3.46 12% 6 8% 4 22% 11 38% 19 20% 10 3

 أوافق 1.197 3.42 8% 4 16% 8 20% 10 38% 19 18% 9 4

 أوافق 1.089 3.52 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 م.SPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

تشاجيع االبتكاار مفهاوم علمى أن  يوافقونأن أفراد العينة  ( أعاله6يتضح من الجدول رقم )

ويتبين ذلك خالل الوسط الحسمابي العمام المذي النفيدي المحدودة شركة متوفر في  في العمل

 (.1.089( بإنحراف معياري )3.52يبلغ )

 (:بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية)المحور الثالث 

يهدف الباحثين من خمالل تحليمل ومناقشمة عبمارات همذا المحمور معرفمة أراء عينمة  

فمي الشمركة محمل الدراسمة،  ت اإلساتراتيجيةبنااء ماوارد المعلومااالدراسة حول مدى توفر 

 ( التالي:7حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

 (7جدول )

بناء محور  لفقرات المبحوثين لتصورات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 

 موارد المعلومات اإلستراتيجية

 م
الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد العام

 أوافق 1.005 3.64 2% 1 12% 6 26% 13 40% 20 20% 10 1

 أوافق 1.197 3.42 6% 3 20% 10 20% 10 34% 17 20% 10 2

 أوافق 1.088 3,60 4% 2 14% 7 20% 10 42% 21 20% 10 3

 أوافق 1.245 3.40 10% 5 14% 7 22% 11 34% 17 20% 10 4

 أوافق 1.016 3.51 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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 م.SPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

بناء موارد المعلومات على أن  يوافقون( أعاله أن أفراد العينة 7يتضح من الجدول رقم )

ويتبين ذلك خالل الوسط الحسابي العام شركة النفيدي المحدودة متوفرة في  اإلستراتيجية

 (.1.016( بإنحراف معياري )3.51الذي يبلغ )

 (:تطوير أداء المنظمات)المحور الرابع 

ن خمالل تحليمل ومناقشمة عبمارات همذا المحمور معرفمة أراء عينمة يهدف الباحثين م 

فممي الشممركة محممل الدراسممة، حيممث كانممت  تطااوير أداء المنظماااتالدراسممة حممول مممدى تمموفر 

 ( التالي:8النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

 (8جدول )

ير تطومحور  لفقرات المبحوثين لتصورات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 

 أداء المنظمات

 م
الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد العام

 أوافق 0.638 4.04 0% 0 0% 0 18% 9 60% 30 22% 11 1

 أوافق 0.829 3.92 0% 0 6% 3 20% 10 50% 25 24% 12 2

 أوافق 0.998 3.94 4% 2 4% 2 16% 8 46% 23 30% 15 3

 أوافق 0.844 3.68 0% 0 4% 2 32% 16 52% 26 12% 6 4

 أوافق 0.726 3.89 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 م.SPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

 تطوير أداء المنظماتعلى أن  يوافقون( أعاله أن أفراد العينة 8يتضح من الجدول رقم )

ويتبين ذلك خالل الوسط الحسابي العام الذي يبلغ شركة النفيدي المحدودة متوفرة في 

 (.0.726( بإنحراف معياري )3,89)

 اختبار فرضيات البحث:
نظام عالقة بين المتغيرات المستقلة )قام الباحثين باستخدام تحليل اإلنحدار لمعرفة ال

(، حيمممث يمممتم قبمممول تطاااوير أداء المنظماااات( والمتغيمممر التمممابع )المعلوماااات اإلساااتراتيجية

(، ويمتم 0.05الفرضية إذا كانت قيمة مستوى المعنوية عند مستوى داللة معنويمة أقمل ممن )

بممر مممن رفممض الفرضممية إذا كانممت قيمممة مسممتوى المعنويممة عنممد مسممتوى داللممة معنويممة أك

 (، وفيما يلي اختبار كل فرضية على حدا:0.05)

 اختبار الفرضية الرئيسية:
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 ( 9جدول )

 نتائج إختبار الفرضية الرئيسية

 الفرضية
معامل إرتباط بيرسون 

R 

معامل التحديد 

R
2

 

 مستوى المعنوية

Sig 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم 

وتطوير أداء  المعلومات اإلسترايجية

 المنظمات
0.636 

 

0.404 
0.000 

 مSPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

نظااام المعلوماااات ( أن معاممممل اإلرتبممماط بمممين 9يتضمممح ممممن نتمممائج الجمممدول رقمممم )

(، كممممما أن معامممممل 0.636يبلممممغ ) طممممردي اإلسااااتراتيجية وتطااااوير أداء المنظمااااات

( أي أن عناصممممر نظممممم المعلومممممات اإلسممممتراتيجية تممممؤثر علممممى 0.404التحديممممد كممممان )

فمممممي همممممذا النمممممموذج والعناصمممممر األخمممممرى %( 40.4تطممممموير أداء المنظممممممات بمقمممممدار )

( 0.000بمسممممتوى معنويممممة يسمممماوي ) %(، وذلاااا 59.6الغيممممر مضمممممنة تممممؤثر بنسممممبة )

نظاااام ( وهممممذا يعنممممي أنممممه توجممممد عالقممممة بممممين 0.05وهممممي أقممممل مممممن مسممممتوى الداللممممة )

، األممممممر المممممذي يعكمممممس قبممممممول  اإلساااااتراتيجية وتطاااااوير أداء المنظماااااااتالمعلوماااااات 

توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااائية باااين نظااام الفرضمممية الرئيسمممية التمممي تمممنص علمممى أنمممه )

 .المعلومات اإلستراتيجية وتطوير أداء المنظمات(

 اختبار الفرضية الفرعية األولى:

 ( 10جدول )

 الفرعية األولى:نتائج إختبار الفرضية 

 فرضيةال
معامل إرتباط بيرسون 

R 
Rمعامل التحديد 

2
 

مستوى 

 المعنوية

تحسين توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 وتطوير أداء المنظمات مستوى الكفاءة التشغيلية
0.564 

 

0.304 
0.000 

 مSPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

تحساااااين ( أن معاممممممل اإلرتبممممماط بمممممين 10يتضمممممح ممممممن نتمممممائج الجمممممدول رقمممممم )

(، كمممما 0.564يبلمممغ ) طمممردي وتطاااوير أداء المنظماااات مساااتوى الكفااااءة التشاااغيلية

 تحساااين مساااتوى الكفااااءة التشاااغيلية( أي أن عنصمممر0.304أن معاممممل التحديمممد كمممان )

والعناصممممر فممممي هممممذا النممممموذج %( 30.4يممممؤثر علممممى تطمممموير أداء المنظمممممات بمقممممدار )

بمسممممتوى معنويممممة يسمممماوي  %(، وذلاااا 69.6األخممممرى الغيممممر مضمممممنة تممممؤثر بنسممممبة )

( وهمممذا يعنمممي أنمممه توجمممد عالقمممة بمممين 0.05( وهمممي أقمممل ممممن مسمممتوى الداللمممة )0.000)

، األمممممر الممممذي يعكممممس  وتطااااوير أداء المنظمااااات تحسااااين مسااااتوى الكفاااااءة التشااااغيلية

توجاااد عالقاااة ذات نص علمممى أنمممه )قبمممول الفرضمممية الرفعيمممة األولمممى لهمممذا البحمممث التمممي تممم

 .وتطوير أداء المنظمات( تحسين مستوى الكفاءة التشغيليةداللة إحصائية بين 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

 ( 11جدول )

 الفرعية الثانية:نتائج إختبار الفرضية 

 الفرضية
معامل إرتباط بيرسون 

R 
Rمعامل التحديد 

2
 مستوى المعنوية 

تشجيع توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 وتطوير أداء المنظمات االبتكار في العمل
0.599 

 

0.359 
0.000 

 مSPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

تشاااااجيع ( أن معاممممممل اإلرتبممممماط بمممممين 11يتضمممممح ممممممن نتمممممائج الجمممممدول رقمممممم )

(، كممما أن معامممل 0.599يبلممغ ) طممردي وتطااوير أداء المنظمااات االبتكااار فااي العماال

تمممؤثر علمممى تطممموير  تشاااجيع االبتكاااار فاااي العمااال( أي أن عنصمممر 0.359التحديمممد كمممان )

فمممممي همممممذا النمممممموذج والعناصمممممر األخمممممرى الغيمممممر %( 35.9أداء المنظممممممات بمقمممممدار )

( وهممممي 0.000بمسممممتوى معنويممممة يسمممماوي ) %(، وذلاااا 64.1مضمممممنة تممممؤثر بنسممممبة )

تشاااجيع االبتكاااار ( وهمممذا يعنمممي أنمممه توجمممد عالقمممة بمممين 0.05أقمممل ممممن مسمممتوى الداللمممة )

، األمممممر الممممذي يعكممممس قبممممول الفرضممممية الفرعيممممة  وتطااااوير أداء المنظمااااات فااااي العماااال

تشاااجيع االبتكاااار توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااائية باااين الثانيمممة التمممي تمممنص علمممى أنمممه )

 .وتطوير أداء المنظمات( في العمل

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

 ( 12جدول )

 الفرعية الثالثة:نتائج إختبار الفرضية 

 الفرضية
معامل إرتباط بيرسون 

R 
Rمعامل التحديد 

2
 

مستوى 

 المعنوية

بناء توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

وتطوير أداء  موارد المعلومات اإلستراتيجية

 المنظمات
0.613 

 

0.376 
0.000 

 مSPSS ،2020المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

بنااااء ماااوارد ( أن معاممممل اإلرتبممماط بمممين 12يتضمممح ممممن نتمممائج الجمممدول رقمممم )

(، كمممما أن 0.613يبلمممغ ) طمممردي وتطاااوير أداء المنظماااات المعلوماااات اإلساااتراتيجية

 اإلساااتراتيجيةبنااااء ماااوارد المعلوماااات ( أي أن عنصمممر 0.376معاممممل التحديمممد كمممان )

فممممي هممممذا النممممموذج والعناصممممر %( 37.6تممممؤثر علممممى تطمممموير أداء المنظمممممات بمقممممدار )

بمسممممتوى معنويممممة يسمممماوي  %(، وذلاااا 62.4األخممممرى الغيممممر مضمممممنة تممممؤثر بنسممممبة )

( وهمممذا يعنمممي أنمممه توجمممد عالقمممة بمممين 0.05( وهمممي أقمممل ممممن مسمممتوى الداللمممة )0.000)

، األممممر المممذي يعكمممس  داء المنظمااااتوتطاااوير أ بنااااء ماااوارد المعلوماااات اإلساااتراتيجية
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توجااااد عالقااااة ذات داللااااة قبممممول الفرضممممية الفرعيممممة الثالثممممة التممممي تممممنص علممممى أنممممه )

 .وتطوير أداء المنظمات( بناء موارد المعلومات اإلستراتيجيةإحصائية بين 

 :النتائج والتوصيات

 نتائج البحث -أوالً:

مااات اإلسااتراتيجية فااي دور نظاام المعلوكممان الهممدف مممن هممذه الدراسممة هممو معرفممة  

، واسممتناداً علممى نتممائج التحليممل اإلحصممائي، واختبممار تطااوير أداء شااركة النفياادي المحاادودة

 فرضيات الدراسة توصل الباحثين إلى النتائج التالية:

( بمين α ≤ 0.05) عند مستوى الداللمة اإلحصمائية/ تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية 1

 شركة النفيدي المحدودة.وتطوير أداء  نظم المعلومات اإلسترايجية

( بمين α ≤ 0.05) عند مستوى الداللمة اإلحصمائيةتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية / 2

 شركة النفيدي المحدودة.وتطوير أداء  تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية

( بمين α ≤ 0.05) عند مستوى الداللمة اإلحصمائيةتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية / 3

 شركة النفيدي المحدودة.وتطوير أداء  تشجيع االبتكار في العمل

( بمين α ≤ 0.05) عند مستوى الداللمة اإلحصمائيةتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية / 4

 شركة النفيدي المحدودة.وتطوير أداء  بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية

فمي  الداخليمة البيئمة تغطمي شماملة معلومات يوفر اإلستراتيجية المعلومات نظام/ أتضح أن 5

شركة النفيدي المحدودة وذلك حسب رأي المبحموثين حيمث بلغمت درجمة الموافقمة علمى ذلمك 

 .(0.887( وإنحراف معياري )4.22%( بمتوسط حسابي )82)

في شركة النفيدي المحدودة يتسم باإلرتفماع وذلمك حسمب رأي  األداء/ كما أتضح أيضاً أن 6

( 4.04%( بمتوسمممط حسمممابي )82ثين حيمممث بلغمممت درجمممة الموافقمممة علمممى ذلمممك )المبحمممو

 .(0.638وإنحراف معياري )

 

 التوصيات -ثانياً:

 -في ضوء النتائج التى توصل إليها الباحثين يمكن تقديم التوصيات التالية: 

 / إنشاء إدارة خاصة بنظم المعلومات اإلستراتيجية.1

 ات اإلستراتيجية بين العاملين./ العمل على ترسيخ مفهوم المعلوم2

 / التخطيط على المدى الطويل وفق معطيات نتائج تقاير نظم المعلومات اإلستراتيجية.3

 / عمل دورات تدريبية للعاملين عن ثقافة المعلومات اإلستراتيجدية.4

 / إشراك العاملين في وضع إستراتيجية الشركة.5

 

 

 



 م2020 يوليو(  13العدد )    -اجمللد الرابع                                    اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

405 

 قائمة المراجع:

(. العالقة بين نظام المعلومات 2014أحمد ومجلى، عودة أحمد ووليد مجلى، )

االستراتيجى والميزة التنافسية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 

 .4، العدد 33سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

ستراتيجي، مجلة جامعة (. نموذج عام  لنظام المعلومات اال1996أيوب، نادية حبيب ، )

 الملك سعود للعلوم اإلدارية، المجلد الثامن.

(.  أساسيات نظم المعلومات 2009الجزراوى و الجنابي، إبراهيم وعامر،)

 المحاسبية،عمان: دار اليازورى

(. تصميم انموذج مساءلة األداء فى النظام التربوى، 2012الراسبى، زهرة بنت محمد ،) 

 عمان: دار الخليج.

(. نظام المعلومات اإلستراتيجية مدخل استراتيجى، عمان: 2005الزعبى، حسن على ، )

 دار وائل.

 (.السلوك اإلنساني في اإلدارة،  القاهرة: دار غريب.1997السلمي، علي السلمي، )

(.التحليل المالي في المصارف التجارية، 1990الشماع وأمين، خليل الشماع وخالد أمين، )

 اتحاد المصارف العربية. بيروت: منشورات

(. نظم المعلومات ماهيتها ومكوناتها، عمان: مكتبة دار الثقافة 2000الصباغ، عماد ، )

 للتوزيع والنشر.

ً لـ 2018الطويل، أكرم أحمد ، ) ألداء االستراتيجى، وا Seven Right(. الشراء وفقا

 عمان: دار اليازورى.

اصرة )المدخل والمشاكل والكفاءة(، القاهرة: (. اإلدارة المع1997الطويل، محمد علي ، )

 دار الفرجانى.

(. نظم إدارة المنظمات منظور 2012العبادى والعارضى، هاشم فوزى وجليل كاظم ،)

 استراتيجى، عمان: دار صفاء.

(. التحليل المالي وجهة نظر محاسبية إدارية، القاهرة: 2014العريفي، محمد العريفي، )

 وزيع.  دار الفجر للنشر والت

(. نظام المعلومات اإلستراتيجية 2010العمرى والسامرائي، غسان عيسي وسلوى أمين ، )

 مدخل استراتيجى معاصر،عمان: دار الميسرة

(. التعلم التنظيمى وأثره فى تحسين األداء الوظيفى، 2010الفروخ، فائز عبد الرحمن ، )

 عمان : دار جليس الزمان.

 . نظم المعلومات المحاسبية، اإلسكندرية: الدار الجامعية.(2008القبانى، ثناء علي ، )

 (. نظرية المنظمة والتنظيم،  عمان: دار وائل.2008القريوتي، محمد قاسم ، )
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: إدارة 2008(. األداء االستراتيجى االمريكى بعد العام 2016القيسى، محمد وائل ، )

 باراك اوباما انموذجاً، الرياض: العبيكان للنشر.

 الميزة تحقيق في وأثرها اإلستراتيجية المعلومات (. نظم2015ضين، هشام عثمان ، )المبي

الهاشمية، المجلة األردنية في  المملكة األردنية في العربية البوتاس شركة في التنافسية

 (.2(، العدد )11إدارة األعمال، المجلد )

(.اإلدارة العامة األسس والوظائف واالتجاهات 2013النمر وآخرون، سعود بن محمد ، )

 الحديثة، الرياض: مكتبة الشقرى.

(. تكنولوجيا وأنظمة المعلومات 2013، حيدر شاكر، )الهواسي والبرزنجي، محمود حسن 

 )بغداد: مطبعة بن العربي.، تكنولوجي -في المنظمات المعاصرة: منظور إداري 

(. نظم المعلومات اإلستراتيجية 2013الياسري ونورس، أكرم الياسري ونورس مردان، )

ودورها في تحقيق األداء المتميز، مجلة اإلدارة واالقتصاد، المجلد الثالث، العدد 

(12.) 

(. اإلدارة عملية ونظام ، بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر 1996بربر، كامل بربر،)

 والتوزيع.

(. إدارة األعمال مدخل وظيفي، )اإلسكندرية: دار الجامعات 1994ل أحمد ، )توفيق، جمي

 المصرية.

(. نظم المعلومات اإلدارية 2014حافظ وعباس، عبد الناصر علك ، حسين وليد ، )

 عمان : دار غيداء للنشر والتوزيع. 1بالتركيز على وظائف المنظمة، ط

  المالي، عمان: دار وائل للنشر. (. أساسيات التحليل1997رمضان، زياد رمضان، )

(. مفاهيم حديثة في إدارة البنوك، 2009عبد القادر وآخرون، عالء نعيم عبد القادر، )

 عمان: دار الراية.

(. التنظيم واألساليب وإدارة المكاتب، القدس: 2009عساف وآخرون، عبد المعطى ، )

 جامعة القدس المفتوحة.

 ل التنظيم واألساليب، جدة: دار الشروق.(. أصو1987عصفور، محمد شاكر ، )

(. السلوك التنظيمي 2005فليه وعبد المجيد، فاروق عبده فليه والسيد محمد عبد المجيد ، )

 في إدارة المؤسسات التعليمية عمان: دار المسيرة للنشر.

(. إدارة الموارد البشرية ،  القاهرة: الشركة العربية 1994كامل، مصطفي مصطفي، )

 والتوزيع.للنشر 

(. إقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية 2001مبارك، صالح الدين عبد المنعم ، )

 واإلدارية، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.

 


