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المقدمة

في عصرنا الحديث تعتبر المعلومات المحرك لجميع شؤون الحياة فنحن نتعامل مع
المعلومات ونعمل في داخلها ونتعلم منها وفيها فلم تعد األساليب القديم ناجحة في
إدارة المؤسسات حيث التخمين والحدس والتقليد كلها أساليب لم تعد ضمن نجاح
اإلدارة الحالية في تحقيق األهداف المرجوة للمؤسسات وعلى الرغم من استعمال
االنسان للمعلومات منذ القدم اال أن التور التكنولوجي الموجود حاليا أتاح فرصة
اكبر لجمع المعلومات واالستفادة منها ومن وقتها ومن سرعة الحصول عليها في
الوقت المناسب ومعالجتها وتخزينها السترجاعها بشكل لم يكن متاحا به بهذا الكم
والنوع من قبل وهذا يعون الى بالدرجة األولى الى أجهزة الحاسوب وملحقاتها
وقدرتها
ا
والشبكات وأنظمة االتصاالت وهذا كله أدى الى ظهور أهمية المعلومات
على تحسين جوانب الحياة المختلفة عموما وادارة المؤسسات بشكل خاص (صالح
غميض)7102 ،
نعرف النظم المعلوماتية بأنها مجموعة من االجراءات التي تتضمن تجميع وتشغيل
وتخزين وتوزيع ونشر واسترجاع المعلومات بهدف تدعيم عمليات صنع القرار
والرقابة داخل المنظمة (سلطان )0: 7111
اتخاد القرار :هو عملية اختيار بديل واحد من بين مجموعة البدائل الممكنة لتحقيق
هدف واحد او مجموعة من االهداف خالل فترة زمنية معينة (برهان ورخو،
)0::8:91
وعملية اتخاذ القرار من العلميات اإلدارية المهمة حيث ترتبط عملة حل المشكلة مع
عملية اتخاذ القرار ارتباطا وتبعا ويتطلب ذلك النوع معين من المعلومات حتى تصبح
عملية اتخاذ القرار ذات مردود إيجابي وتعد المعلومات هي المادة األساسية لالتخاذ
القرار (عالء الجيالني.)7112 ،

وتعرف عملية اتخاذ القرار
وهذا ما أكدته دراسة إسماعيل مناصرية بعنوان دور نظام المعلومات اإلدارية في
الرفع من فعالية عملية اتخاذ القرار حيث توصل الباحث الى انه كلما استطاعت نظم
المعلومات تحقيق مستوى عالي من االنسجام بين نظم ومكونات ويراجع تكنولوجيا
المعلومات الحديثة كما استطاعت هذه النظم تحقيق الميزة التنافسية االستراتيجية
التي ال تتحقق اال من خالل اكتساب وانتاج معلومات ذات قيمة مضافة الى قيمة
الكلية المخرجات المؤسسة (إسماعيل مناصرية)
وعليه اصبح إيجاد واستعمال نظم المعلومات عليه فعالية تتميز باألداء السريع
والفعال ام اًر ضروريا على المؤسسات وذلك من خالل ادماج تكنولوجيا المعلومات
واالتصال في نظم المعلومات للحصول على المعلومات المالمة والتي من شأنها
تغذية سير الق اررات للحصول على ق اررات سريعة وسليمة لترشيد العمليات اإلدارية
ومواجهة التغيرات السريعة والمستمرة في هذه العصر ،ويعتبر اتخاذ القرار المحور
الرئيسي للنشاطات اإلدارية ويرجع ذلك الى سيطرته على كافة وظائف المدراء مهما
كانت طبيعة نشاطاتهم ومهما اختلفت مستويا تعتن التنظيمية (سلطان رشدي،
 ،)7119:02ويعتبر اتخاذ القرار بداية رسم المسار المستقبلي للمؤسسات خاصة
في ظل تزايد حجم المؤسسات مما أدى الى كثرة أنشطتها وتشعب اتصاالتها من
جهة وزيادة تعقيد البيئة من جهة أخرى كل هذا جعل المؤسسات امام أهمية حتمية
في إيجاد نظم معلومات حديثة ومتطورة وفعالة الستخدامها في ترشيد أنشطتها
وتنمية فدراتها على اتخاذ الق اررات والسريعة والسليمة لتحقيق البقاء واالستم اررية
واالرتقاء بمستوى األداء.
ومن هنا جاءت أهمية مشكلة البحث في محاولة االجابة على التساؤل االتي-:

ما مدى مساهمة نظم المعلومات في اتخاذ القرار على مستوى إدارة جامعة سبها.
أهمية البحث-:
 -0يمثل البحث مساهمة علمية بسيطة في دراسة نظام وتحليل دورة في اتخاذ
القرار بالمؤسسة اإلدارية.
 -7يساهم البحث في زيادة االهتمام بموضوع نظام المعلومات واالهمية
االستراتيجية للمعلومات في هذا العصر.
 -1فتح المجال لدراسة نظام المعلومات من ابعاد أخرى وعدم االقتصار على
دورة في اتخاد القرار فقط.
أهداف البحث-:
 -0التعريف على دور النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدى موظفي
جامعة سبها.
 -7التعريف على الفروق الفردية لنظم المعلومات وعالقتها بصناعة القرار لدى
موظفي جامعة سهبا تعزى لمتغير االجتماعي.
 -1التعرف على الفروق الفردية لنظم المعلومات وعالقتها بصناعة القرار لدى
موظفي بجامعة سبها تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 -2التعرف على الفروق الفردية لنظم المعلومات وعالقتها بصناعة القرار لدى
موظفي الجامعة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
. -5التعريف على الفروق الردية لنظم المعلومات وعالقتها بصناعة القرار لدى
موظفي الجامعة تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية.
 -9التعرف على الفروق لنظم المعلومات وعالقتها لصناعة القرار لدى موظفي
الجامعة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية التي تلقها موظفي الجامعة.

 -2التعرف على الفروق الفردية لنظم المعلومات وعالقتها بصناعة القرار لدى
موظفي جامعة سبها تعزى لمتغير التخصص.
فروض البحث
 -0توجد عالقة بين استخدام النظم المعلوماتية وفاعلية اتخاذ القرار لدى موظفي
جامعة سبها.
 -7توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدى موظفي جامعة سبها.
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية تعري لمتغير المسمى الوظيفي في مستوى
النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدى موظفي جامعة سبها.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير المؤهل العلمي في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير الخبرة االدارية في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
 -9توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير عدد الدورات التدريبية في دور
النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير التخصص في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
حدود البحث-:
مكانية -:جامعة سبها – اإلدارة العامة.
زمانية7177 – 7170 :
بشرية :مديري ورؤساء األقسام وموظفي اجارة جامعة سبها.

مصطلحات البحث-:
/0نظم المعلومات :هي مجموعة من االجزاء المركبة والمكونة ذات العالقة بأعمال
جمع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات لدعم صناعة وتخاد القرار في المنظمة
(العاني وجواد )750: 7118
 /7اتخاد القرار :هو عبارة عن عملية اختيار حل معين بين حلين او اكثر من
الحلول المتاحة في بيئة العمل (ياغي )725: 711:
 /1الموظف :عرفة االستاذ توفيق شحاته بانه هو كل شخص عينة االدارة بقرار من
اجل القايم بعمل دائم داخل مرفق عام او داخل وحدة ادارية (توفيق شحاته 0:55
) 182:
 /2تعريف الموظف اجرائيا :هو من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره
الدولة
األساليب اإلحصائية-:
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري-:
اختبار T
التباين-:
أوجه التشابه-:
 -0من حيث الهدف :كالتعرف على جور النظم المعلوماتية في اتخا 0القرار (آمال،
)7101

 -7من العينة كانت كل الدراسات موجهة الى موظفين مثل موظفي المصارف
والشركات (عدنان)7118 ،
 -1من حيث المنهج تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة الحالية واتفقت فمع
دراسة (عدنان عواد )7118 ،نفس المنهج (مدثر )7101 ،
 -2من حيث األداة :اغلب الدراسات استخدمت االستبيان (دراسة امال،)7101 ،
عدنان)7118 ،
أوجه االختالف
 -0من حيث الهدف ال يوجد اختالف في الدراسات السابقة من حيث الهدف مع
الدراسة الحالية
 -7من حيث العينة :ال توجد تعارض مع أي دراسة بحيث كل الدراسات طبقت
على نفس عينة دراسة الحالية.
 -1من حيث المنهج :يوجد اختالف في المنهج حيث الدراسات استخدمت المنهج
الوصفي التحليلي وبعضها استخدم دراسة الحالية (شهاب)7105 ،
 -2م ن حيث األداة :استخدمت بعض الدراسات أدوات مختلفة عند االستبيان مثل
استخدام اختبار القدرات كدراسة (مدثر)7101 ،

تمهيـــــــد -:

يتضمن هذا البحث اإلجراءات المنهجية والميدانية للبحث والتي تشمل منهج
البحث ،ومجتمع البحث ،وعينة البحث،وأداة البحث ،والدراسة التي أجريت من صدق
وثبات أداة البحث ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات البحث.

منهج البحث -:
المنهج العلمي هو المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إلى حلول المشكالت التي تورق
البشرية وتحيرها.
لقد نهج الباحثين المنهج الوصفي التحليلي لالئمته ألهداف البحث وطبيعته فهو
يقدم المعلومات والحقائق عن واقع الظاهرة الحالية.

مجتمع البحث -:
يقصد بمجتمع البحث جمع األفراد أو األشخاص أو األشياء اللذين يكونون موضوع
مشكلة البحث.
تحدد مجتمع البحث بمعلمين المرحلة الثانوية ،وتم جمع العينة بالطريقة العشوائية
نظر ا لعدد المعلمين لدي المرحلة التعليمية بجميع المراحل التعليمية وجميع المواد
الدراسية.

عينة البحث -:
تعني هذه الكلمة من الناحية اإلحصائية "جزءا كميا من مجموع أكبر من األشياء أو
األشخاص" وقد قام الباحث باختيار العينة وفقا لالتي :
الخصائص الديموغرافية لعينــة الدراسة:

أوالً :توزيع عينة الدراسة وفقا ً للنوع االجتماعي:
جدول ( ) 1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للنوع االجتماعي

م

النوع االجتماعي

العدد

%

1

ذكر

54

54.4

انثي

2
االجمالي

44

44.4

144

%144.4

ذكر
انتي

يشير الجدول ( )1الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير النوع االجتماعي .حيث عند
اختيار العينة عملت علي تقسيم العينة بنسب متقاربة وفقا للنوع االجتماعي ،فبلغ عد
عينة الذكور لدي موظفي جامعة سبها بين( )111موظف ،فبلغ عدد الذكور()54
موظف و عدد االناث ( )44موظفة.

ثانياً :توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير المسمى الوظيفي:
جدول ( ) 2
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير المسمى الوظيفي

م

المسمى الوظيفي

العدد

%

1

رئيس

7

%7.4

2

نائب

11

11.4

1

موظف
االجمالي

04

04.4

99

%144.4

رئيس
نائب
موظف

يشير الجدول ( )2الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير المسمى الوظيفي .حيث أن تم
تقسيم عينة البحث تبعا للمتغير المسمى الوظيفي بنسب متفاوتة نتيجة لقلة مسمي عن
آخر ،فبلغ اقل عينة للمسمى الوظيفي رئيس عدد ( )7واكثر عدد لعينة موظف فبلع
العدد ( )01موظف.

ثالتاً :توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير المؤهل العلمي:
جدول ( ) 1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير المؤهل العلمي

م

المؤهل العلمي

العدد

%

1

دبلوم

14

%14.4

2

ليسانس

14

%14.4

1

بكالوريوس

13

%13.4

5

ماجستير

5

%5.4

144

%144.4

االجمالي

دبلوم
ليسانس
بكالوريس
ماحستير

يشير الجدول ( )3أعاله الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير المؤهل العلمي  .حيث
بلغ عدد ( )31بنسب متساوية لكل من (دبلوم -بكالوريوس) ،واقل نسبة للمؤهل
العلمي (ماجستير) عدد (.)5

رابعا ً:توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير الخبرة االدارية:
جدول ()5
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير الخبرة االدارية

م

سنوات الخبرة

العدد

%

1

( )14-4سنوات

34

%34.4

2

( )14-14سنة

19

%19.4

1

( -14فما فوق)

21

%21.4

144

%144.4

االجمالي

)(5-10
)(10-15
(-15فمافوق)

يشير الجدول أعاله الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير الخبرة االدارية  .حيث بلغ
اعلي خبرة ادارية التي تتراوح ما بين ( )11-4سنوات وكانت العدد ( )01موظف،
واقل عدد كانت لصالح الخبرة االدارية التي تتراوح ما بين ( -14فما فوق) بنسبة
( )%21.1موظف.

خامسا ً:توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير عدد الدورات التدريبية:
جدول ()4
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير عدد الدورات التدريبية
م

عدد الدورات التدريبية

العدد

%

1

2

20

%20.4

2

1

10

%1084

1

5

10

%10.4

5

ال شيء

13

%13.4

144

%144.4

االجمالي

2
3
4
الشئ

يشير الجدول أعاله الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير عدد الدورات التدريبية.
حيث بلغ اعلي عدد الدورات التدريبية عدد ( )30لعدد الدورات ( )5دورة تدريبية،
واقل عد الدورات التدريبية (ال شئ) دورة تدريبية لعدد( )10موظف.

سادسا ً:توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير التخصص:
جدول ()3
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير التخصص
م

التخصص

العدد

%

1

علمي

34

%34.4

2

ادبي

54

%54.4

144

%144.4

االجمالي

علمي
ادبي

يشير الجدول أعاله الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير التخصص .حيث بلغ اعلي
نسبة للتخصص (علمي) نسبة ( ، )%01.1واق نسبة ( )%.51للتخصص االدبي.

أداة البحث-:
قاموا الباحثين باستخدام استبيان(النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار
لدي موظفي جامعة سبها)ويحتوي على:
أ -استبيان (النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار) .ويحتوي علي ()22فقرة.

الصدق -:
ويقصد بصدق االستبيان مدى تلبية االستبيان لألغراض واالستعماالت الخاصة
التي صمم من أجلها .
إن مفهوم الصدق هو أحد المفاهيم األساسية في مناهج البحث خصوصا في مجال
بناء واستخدام االختبارات والمقاييس لذا قام الباحثين باإلجراءات التالية للتأكد من
صدق األداء وذلك باستخدام الطرق التالية :

أ -صدق المضمون أو المحتوى -:
ويقصد به تمثيل العناصر التي تتضمنها أداة االستبيان لألبعاد المكونة لألداة مع
تمثيل هده األبعاد للسمة أو الخاصية المراد قياسها .

فقد قاموا الباحثين بعرض االستبيان المكون من ()22فقرة علي ()7محكمين من
أساتذة اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية اآلداب – جامعة سبها ،ملحق رقم ( ،)1وقد
أثنوا على بناء االستبيان وطبيعته.

ب -صدق المقارنة الطرفية -:
ويتم من خالل هذه الطريقة التميز بين األفراد والتعرف على الفروق بين مرتفعي
ومنخفضي الدرجة عن طريق استخدام اختبار (ت) للمقارنة بين المجموعتين العليا
والدنيا.
حيث قاموا الباحثين بترتيب أفراد العينة تصاعديا من األدنى إلى األعلى ,وتم تحديد
المجموعة الدنيا (أدنى  )%27والمجموعة العليا (أعلى  )%27من العينة
االستطالعية ،حيث بلغ حجم ( )0معلما من أصل ()54موظفا وموظفة ،ثم قام
الباحثين باستخراج صدق المقارنة الطرفية  ،وكانت النتائج وفق الجدول رقم (.)7
جدول رقم ()7
يبين معامل االرتباط لقياس صدق المقارنة الطرفية لالستبيان
م

المجموعة

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ت

النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة
القرار

الدنيا

3

55.13

5.13

11.94

العليا

3

35.01

4.74

مستوي
الداللة
4.44

ويتضح من الجدول رقم ( )7وجود فروق حيث إن مستوى الداللة لالستبيان ككل
( النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها)،أقل من
( ،)1.14وبذلكـ يكون االستبيان صادقا من حيث المقارنة الطرفية.

ثبات االستبيان -:
يشير الثبات إلى اتساق أداة القياس أو أمكانية االعتماد عليها وتكرار استخدامها في
القياس للحصول على نفس النتائج ،وأستخدم الباحثين معامل الثبات لالستبيان
بطريقتين :
نم حساب ثبات االستبيان(النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي
جامعة سبها)،وذلك بتطبيق معامل "ألفا كورنباخ " كما استخدم طريقة التجزئة

النصفية لالستبيان ككل بعد تصحيح الطول بمعادلة "سبيرمان "و "براون" كما
يوضحها الجدول رقم ( . ) 0
جدول رقم ( )0
يبين ثبات االستبيان
م
النظم المعلوماتية وعالقتها
بصناعة القرار

معامــــــــــل الثبـــــــــــات
الفا كورنباخ

التجزئة النصفية "جثمان"

94.4

70.4

يتضح من الجدول السابق أن جميع القيم تدل على ثبات االستبيان سواء لمعامل
"ألفا كورنباخ" أو" التجزئة النصفية" ،وبذلكـ يكون االستبيان ثابتا .
الوسائل اإلحصائية-:بعد إن قاموا الباحثين بتصحيح فقرات االستبيان (النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها)،ورصد البيانات
المتحصلة عليها من االستبيان ،باستخدام البرنامج اإلحصائي ) ،)SPSSلتحليل
البيانات ومعالجتها ،وتم االستخدام األساليب اإلحصائية األزمة التي تطلبها طبيعة
الدراسة ومن أهمها:
.1
.2
.3
.5
.4

المتوسط الحسابي .
االنحراف المعياري .
اختبار (ت) .
معامل ارتباط بيرسون الخطي .
معادلة سبيرمان إليجاد معامل الثبات الختبار .
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نتائج الفرضيـــة األولى-:

"ما دور النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها"؟
وللتحقق من الفرضية األولى ثم استخدام اختبار (ت) ،وفق الجدول رقم (.) 9
جدول رقم ()9
يبين اختبار (ت) الستبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار
م
النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة
القراراالصالة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة
الحيادية

47.54

7.51

99

ت

مستوي
الداللة

10.40

4.44

يتضح من الجدول أعاله بأن قيمة (ت) الكلي الستبيان (النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة القرار)تساوي( )10.10وعند مستوى الداللة وهو( )1.11وهي
اصغر من مستوي الداللة المعتمد بالبرنامج االحصائي ( )SPSSوهي(،)1.14
وبذلك توجد فروق في النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار.ويرجع ذلك الي
توفير النظم المعلوماتية وتقنياتها لها تأثير علي سرعة انجاز القرار لدي الموظف في
مجال عمله من خالل توفير المعلومات الخاصة باإلدارة منها المالية واالنشطة
االدارية وتشخيص البيانات الالزمة لتسهيل مختلف المهام الوظيفية .
وتتوافق هده الدراسة (امال عبد هللا محمد الشيه) ودراسة (مدثر سعد أحمد سعد)
ودراسة (عدنان عواد الشوابكة)

-2

نتائج الفرضيــــة الثانية -:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها" ؟
وللتحقق من الفرضية الثانية ،ثم استخدام اختبار (ت) ،وذلك وفق الجدول رقم
(.)11
جدول رقم ()14
يبين اختبار (ت) الستبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وفق متغير النوع

م

المجموعة

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ت

النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة
القرار

ذكـر

54

49.24

4.95

2.25

أنثي

44

44.91

0.10

مستوي
الداللة
4.42

يتضح من الجدول أعاله بأن قيمة (ت) الكلي الستبيان (النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة القرار)،تساوي( )22.25وعند مستوى الداللة وهو( ،)1.12وهي
اصغر من مستوي الداللة المعتمد بالبرنامج االحصائي ( )SPSSوهي (،)1.14
وبذلك تحققت الفرضية الثانية وهي توجد فروق في دور النظم المعلوماتية وعالقتها
بصناعة القرار ،وكان لصالح النوع االجتماعي (ذكر).ويرجع ذلك الي ان النظم
المعلوماتية وتقديم انظمة وشبكة تقدم المعلومات تقدم تطور واضع للنظام االداري
يساعد في اتخاذ القرار واكثر تأثيرا بهذه النظم المعلوماتية للنوع االجتماعي الذكور
بحكم قدرتهم علي اتخاذ القرار.
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نتائج الفرضيــــة الثالثة-:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية تعري لمتغير المسمى الوظيفي في مستوى
النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرارلدي موظفي جامعة سبها" ؟
وللتحقق من الفرضية الثالثة ،ثم استخدام اختبار تحليل التباين البسيط ،وذلك وفق
الجدول رقم (.)11
جدول رقم ()11
يبين اختبار تحليل التباين البسيط الستبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وفق
متغير المسمى الوظيفي

البعد
النظم
المعلوماتية
وعالقتها
بصناعة القرار

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

رئيس

144.00

2

1.15 174.55

نائب

44.04.11

97

42.52

موظف

4513.44

99

التباين

التباين

ف

مستوى
الداللة

لصالح
المسمى
الوظيفي

4.41
موظف

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرالمسمى
الوظيفي) الستبيان ككل (النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي
جامعة سبها) ،حيث ان قيمة (ف) تساوي ( )3.35عند مستوي داللة ( ،)1.13وهي
اصغر من ( )1.14في االستبيان ككل.
وقدد يرجع ذلك الي ان المسمى الوظيفي لها تأثير علي دور النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة القرار وكان لصالح (الموظف) وقد يرجع ذلك إلي أن الموظف
أكثر معرفة وخبرة بالنظم المعلوماتية السائدة في االدارة وخاصة بموظفي الجامعة
وما تقدم لهم من تطور واضع وفعال وتشخيص للبيانات الالزمة في وضع القرار
لدي الموظف.
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نتائج الفرضيــــة الرابعة -:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير المؤهل العلمي في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها" ؟
وللتحقق من الفرضية الرابعة ،ثم استخدام اختبار تحليل التباين البسيط ،وذلك
وفق الجدول رقم (.)12
جدول رقم ()12
يبين اختبار تحليل التباين البسيط الستبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وفق
متغير المؤهل العلمي

البعد
النظم
المعلوماتية

التباين
بين
المجموعات

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

234341

4

التباين

ف

63.0 34344

مستوى
الداللة
6330

لصالح
المؤهل
العلمي

وعالقتها
بصناعة
القرار

داخل
المجموعات

71.1304

.0

الكلي

7340366

..

77324
دكتوراه

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغيرالمؤهل العلمي (دبلوم  -ليسانس -بكالوريوس -ماجستير – دكتوراه) الستبيان
ككل (النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار) ،حيث ان قيمة(ف) تساوي
 )1.00وعند مستوي داللة ( ،)1.50وهي اكبر من ()1.14الستبيان ككل.
وقد يرجع ذلك الي ان المؤهل العلمي (دبلوم  -ليسانس-بكالوريوس -ماجستير –
دكتوراه)،لها تأثير علي النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وكان لصالح
(دكتوراه)،وقد يرجع ذلك هو ان درجة المؤهل العلمي وما يقدمه من مناهج
ومعلومات وتطورات استخدمها في مرحلة الدكتوراه خاصة عن النظم المعلوماتية
يساعد علي اتخاذ القرار في االدارة.
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نتائج الفرضيــــة الخامسة -:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير الخبرة االدارية في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها" ؟
وللتحقق من الفرضية الخامسة ،ثما استخدام اختبار تحليل التباين البسيط ،وذلك
وفق الجدول رقم (.)13
جدول رقم ()11
يبين اختبار تحليل التباين البسيط الستبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وفق
متغير الخبرة االدارية
مجموع
المربعات

درجة
الحرية
1

63.4 30360

.4

7736.

البعد

التباين

النظم
المعلوماتية
وعالقتها
بصناعة

بين
المجموعات

.1321

داخل

74343..

التباين

ف

مستوى
الداللة

لصالح
الخبرة
االدارية

6334
()26-7
سنوات

القرار

المجموعات
الكلي

..

7340366

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
المؤهل العلمي (-14(،)14-11(،)11-4فمافوق) ،الستبيان ككل (النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة القرار) ،حيث ان قيمة (ف) تساوي ( )1.03وعند مستوي داللة
( ،)1.53وهي اكبر من ( )1.14في االستبيان ككل.
وقد يرجع ذلك الي ان المؤهل العلمي (دبلوم  -ليسانس -بكالوريوس -ماجستير –
دكتوراه) ،ليس لها تأثير علي النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وكان لصالح
( )11-4سنوات ،وقد يرجع ذلك هناك نظام معلومات غير الحاسب األلي وانشطة
ذات العالقة بالوظيفة والعمل تزيد من فعالية القرارات المتخذة.
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نتائج الفرضيــــة السادسة -:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير عدد الدورات التدريبية في دور
النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها" ؟
وللتحقق من الفرضية السادسة ،ثم استخدام اختبار تحليل التباين البسيط ،وذلك
وفق الجدول رقم (.)15
جدول رقم ( )15
يبين اختبار تحليل التباين البسيط الستبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وفق
متغير عدد الدورات التدريبية
البعد

التباين

مجموع
المربعات

بين
النظم
المعلوماتية المجموعات
وعالقتها
داخل
7104373
بصناعة
المجموعات
241337

درجة
الحرية التباين

ف

4

2363 7433.

.0

7736.

مستوى
الداللة

لصالح عدد
الدورات
التدريبية

6344
1

القرار

الكلي

..

7340366

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد
الدورات التدريبية (-5-3-2الشئ) ،لصالح ( )2دورة تدريبية ،الستبيان ككل (النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار) ،حيث ان قيمة (ف) تساوي ( )1.15وعند
مستوي داللة ( ،)1.37وهي اكبر من ( )1.14الستبيان ككل.
وقد يرجع ذلك الي ان عدد الدورات التدريبية ليس لها تأثير علي النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة القرار ،وقد يرجع ذلك نظم المعلومات معلومات عامة يستطيع اي
موظف اداري ان يكتسبها من خالل تواجده باإلدارة ومن خالل زمالئه وال تحتاج الي
توفير دورات تدريبة.
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نتائج الفرضيــــة السابعة -:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير التخصص في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها" ؟
وللتحقق من الفرضية السابعة ،ثم استخدام اختبار(ت) ،وذلك وفق الجدول رقم
(.)14
جدول رقم ( )14
يبين اختبار (ت)الستبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار وفق متغير التخصص

م

المجموعة

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ت

النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة
القرار

علمي

34

40.41

7.33

1.45

ادبي

54

43.54

3.99

مستوي
الداللة
4.29

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
التخصص (علمي – ادبي)،الستبيان (النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار)،
حيث ان قيمة (ت) تساوي ( )1.15وعند مستوي داللة ( ،)1.29وهي اكبر من
( )1.14الستبيان ككل.

وقد يرجع ذلك الي ان التخصص الدراسي ليس له تأثير في دور النظم المعلوماتية
وعالقته باتخاذ القرار وذلك لما يقتنيه من معلومات تخص التقنيات المعلوماتية القليلة
الخاص بالتقنية المعلوماتية التي تخص االدارة وسبل اتخاذ القرار.

تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
تشمل خاتمة البحث ملخص النتائج التي توصل إليها هذا البحث والمتمثلة في
التحقق من صحة الفرضيات البحث واإلجابة على التساؤالت المطروحة فيه ،وتشمل
التوصيات والمقترحات المترتبة من النتائج التي توصل إليها هذا البحث.

ملخص النتـائـج-:
-1
-2
-3
-5
-4
-0
-7

توجد عالقة بين النظم المعلوماتية وصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع في دور النظم المعلوماتية
وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير المسمى الوظيفي في مستوى
النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير المؤهل العلمي في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير الخبرة االدارية في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير عدد الدورات التدريبية في دور
النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تغري لمتغير التخصص في دور النظم
المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدي موظفي جامعة سبها.

التوصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات-:
 .1االهتمام بالموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم الجامعي
 .2تقديم دورات تدريبية والتعرف علي نظم المعلوماتية المتطورة التي تخدم اإلدارة.
 .3ترسيخ إدارة المعرفة لدي موظفي الجامعة فيما يحص القوانين واللوائح اإلدارية.

المقترحات-:
 .1إجراء متل هذه الدراسة علي مدراء المدارس والمؤسسات التربوية والمستشفيات
والقطاعات الحكومية .
 .2إجراء دراسة حول إدارة المعرفة وعالقتها باتخاذ القرار .
 .1اجراء ورشات عمل لتوضيح فاعلية استخدام نظم المعلومات في اتخاد القرار

الملحق رقم ()1

اسماء المحكمين
ر.م

االسم

المؤهل

القسم

التخصص الدقيق

2

أ .امنة امبارك الدليو

ماجستير

تخطيط وادارة تربوية

تربية بيئية

1

أ.نجوى ابوبكر محمد

ماجستير

تخطيط وادارة تربوية

صحة نفسية

4

أ.منى عبدهللا حسين

ماجستير

تخطيط وادارة تربوية

علم نفس تربوي و
اجتماعي

3

أ.سعاد سعيد عبدهللا

ماجستير

تخطيط وادارة تربوية

إدارة تعليمية

7

أ.ريم مفتاح ساسي

ماجستير

تخطيط وادارة تربوية طرق ومناهج تدريس

0

أ.ميز محمد خليفة

ماجستير

تخطيط وادارة تربوية مناهج وطرق تدريس

4

أ.فاطمة عبدالرحمن امهبج

ماجستير

علم النفس

صحة نفسية

.

أ.رقية السالم الزين

ماجستير

علم النفس

علم نفس تربوي

محلق رقم ()1
كلية اآلداب -جامعة سبها
قسم التخطيط واالدارة التربوية
االستبيان في صورته المبدئية
أستاذ /دكتور ..............................................................................
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسررررررنا ان ننرررررك برررررين أيرررررديكم مرررررذ االسرررررتمارة التررررري صرررررمم لجمرررررك
المعلومررررا الاللمررررة للبحررررم والترررري نقرررروم بصعرررردادما اسررررتكماال للحصررررو علرررري
شهادة الليسانس بقسم التخطيط واالدارة التربوية تح عنوان
النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار
لدى موظفي جامعة سبها
نظرررررا لمررررا نعهررررد فرررريكم مررررن خبرررررة ودرايررررة فرررري مررررذا المجررررا نرجررررو تفنررررلكم
بررراالطالل علررري الفقررررا االسرررتبانة بونرررك عالمرررة (√) فررري الحقررر المناسرررب وفقرررا
لمرررررا ترونرررررن مالئما(مناسرررررب -غيرررررر مناسرررررب -يحترررررا الررررري تعررررردي ) علمرررررا برررررصن
اجاباتكم تستخدم لألغراض البحم العلمي فقط.
يرجي تعبئة البيانات والمعلومات االولية التالية:
2
1
4
3
7

)
انثى (
)
ذكر (
الجنس:
)
) موظف (
) نائب (
رئيس (
المسمى الوظيفي :
المؤهل العلمي :دبلوم ( ) ليسانس ( ) بكالوريوس ( ) بكالوريوس( ) ماجستير
)
) دكتورا (
(
(  )01- 5سنوا  )05- 01 ( -سنة  05 ( -سنة  -فما فوق)
الخبرة العلمية:
عدد الدورات التدريبية  – 4 - 3 - 2 ( :الشي)

التخصص:

علمي (

)

أدبي (

)

البعد االول  :سرعة جمع المعلومات
ر.م

الفقرات

1

يساعد نظام المعلومات في سرعة االنجاز القرارات الطارئة

2

يساعد نظام المعلومات علي كفاية وضع القرارات المناسبة
ألبعاد االستراتيجية

1

معلومات نظام المعلومات في مؤسستك غالبا ما تكون دقيقة
تزيد من فاعلية القرارات المتخدة

5

وصول المعلومات اليك من دائرة المعلومات في الوقت
المناسب مما تزيد من فاعلية القرارات المتخدة

4

نظام المعلومات في المؤسسة توفر معلومات موجزة تزيد من
فاعلية القرارات

3

نظام يساعد في تقدم معلومات تنبؤية لمتخذي القرار.

7

يساعد نظام المعلومات في تشخيص البيانات الالزمة في وضع
القرار

البعد الثاني :مالءمة نظام المعلومات اإلداري
0

يوفر لي نظام المعلومات البرامج التي تحتاجها في اداء عملك

9

يساعد نظام المعلومات في تسهيل مهمة اتخاد القرار في
مؤسستك

14

يساعد نظام المعلومات في مؤسستك بتوفير المعلومات بكم
مناسب التخاد القرار

11

يساعد نظام المعلومات في تخطيط وتحديد االهداف ورسم
االستراتيجية المالئمة لمؤسستك

12

يساعد نظام المعلومات في تنظيم االنشطة الوظيفية ذات العالقة
بالعمل وأهدافه

11

يساعد نظام المعلومات االدارة في وضع تصور واضح للعملية
االدارية والمالية لألنشطة الوظيفية

15

يساعد نظام المعلومات في زيادة الرضاء واالستقرار الوظيفي

14

يساعد نظام المعلومات في تقليل روتين العمل

مناسب

غير مناسب

يحتاج لتعديل

13

تعتقد ان نظام المعلومات يعزز من مكانة المؤسسة ووقوعها
داخل مدينة سبها

البعد الثالث :الجانب الوظيفي والسلوكي والبيئي
17

يساعدني نظام المعلومات في تشخيص البيانات الالزمة لتسهيل
مختلف المهام والوظائف الوظيفية.

10

يساعدني نظام المعلومات الموظف في االبتعاد عن أزدواجية
العمل .

19

يساعد نظام المعلومات في مؤسستك علي زيادة الرضا الوظيفي
واالستقرار اتجاه الوظيفة

24

يعتمد نظام المعلومات في مؤسستك علي تقنيات اخرى فضال
عن الحاسب االلي

21

يساعد نظام المعلومات المؤسسة في اقتباس كل ما هو جديد
ومتطور لمواكبة التحديات والمتغيرات المحيطة.

22

يجب توفير شبكة معلومات وظيفية واقليمية لتوفير اتخاد القرار

21

عملية اتخاد القرار في القطاع العام تتم بشكل عشوائي ال تعتمد
علي توفير المعلومات الدقيقة.

الباحثان
خليفة المبروك خليفة
علي حسن عمر

ملحق رقم ()4
كلية اآلداب -جامعة سبها
قسم التخطيط واالدارة التربوية
استبيان النظم المعلوماتية وعالقتها بصناعة القرار لدى موظفي جامعة سبها
في صورته النهائية
األستاذ /الفاضل؛؛؛
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسررررنا ان ننرررك برررين أيرررديكم مرررذ االسرررتمارة التررري صرررمم لجمرررك المعلومررررا
الاللمرررررة للبحرررررم للحصرررررو علرررررى شرررررهادة الليسرررررانس بقسرررررم التخطررررريط واالدارة
التربويررررة تحرررر عنرررروان (:النننننظم المعلوماتيننننة وعالقتهننننا بصننننناعة القننننرار لنننندى
موظفي جامعة سبها) .
نظرررا لعالقرررتكم الوثيقررة بمونرررول البحرررم فنننررا نصمررر مرررنكم ا جابررة علرررى فقررررا
االسرررتبيان والرررذي مرررن اعرررداد الباحثررران (خليفرررة وعلررري) وبعرررد قرأترررن برررتمعن وبكررر
دقرررة ومونررروعية عليرررر ان تخترررار ا جابرررة امرررام البنرررد المناسرررب بونرررك عالمرررة
(√) فررري الحقررر المناسرررب وفقرررا لمرررا ترونرررن مالئمرررا(نعم -أحيانرررا -ال) علمرررا برررصن مرررا
ستدلون بن سيكون مونول سرية وال يستخدم إال لألغراض العلمية.
شاكرين حسن تعاونكم
يرجي تعبئة البيانات والمعلومات االولية التالية:
)
انثى (
)
ذكر (
 0الجنس:
)
) موظف (
) نائب (
رئيس (
 4المسمى الوظيفي :
)
 .المؤهل العلمي :دبلوم ( ) ليسانس ( ) بكالوريوس ( ) ماجستير (
)
دكتورا (
(  )01- 5سنوا  )05- 01 ( -سنة  05 ( -سنة  -فما فوق)
 .الخبرة العلمية:
 26عدد الدورات التدريبية  – 4 - 3 - 2 ( :الشي)

 -6التخصص:

علمي (

)

أدبي (

)

الباحثان
خليفة المبروك خليفة
علي حسن عمر

ر.م

الفقرات

25

يساعد نظام المعلومات في سرعة انجاز القرارات الطارئة

24

يوفر لي نظام المعلومات البرامج التي تحتاجها في اداء عملك

23

يساعدني نظام المعلومات في تشخيص البيانات الالزمة
لتسهيل مختلف المهام الوظيفية.

27

يساعد نظام المعلومات علي كفاية وضع القرارات المناسبة
ألبعاد استراتيجية

20

يساعد نظام المعلومات في تسهيل مهمة اتخاد القرار في
ادارتي

29

يساعد نظام المعلومات الموظف في االبتعاد عن أزدواجية
العمل .

14

نظام المعلومات في ادارتي غالبا ما تكون دقيقة تزيد من
فاعلية القرارات المتخدة

11

يساعد نظام المعلومات في ادارتك بتوفير المعلومات بكم
مناسب التخاد القرار

12

يساعد نظام المعلومات في مؤسستك علي زيادة الرضا
الوظيفي واالستقرار اتجاه الوظيفة

11

وصول المعلومات اليك من دائرة المعلومات في الوقت
المناسب مما تزيد من فاعلية القرارات المتخدة

15

يساعد نظام المعلومات في تخطيط وتحديد االهداف ورسم
االستراتيجية المالئمة إلدارتك

14

يعتمد نظام المعلومات في ادارتك علي تقنيات اخرى فضال
عن الحاسب االلي

13

نظام المعلومات في االدارة توفر معلومات موجزة تزيد من
فاعلية القرارات

17

يساعد نظام المعلومات في تنظيم االنشطة الوظيفية ذات
العالقة بالعمل وأهدافه

10

يساعد نظام المعلومات االدارة في اقتباس كل ما هو جديد

نعم

احيانا

ال

ومتطور لمواكبة التحديات والمتغيرات المحيطة.

19

النظام يساعد في تقدم معلومات تنبؤية لمتخذي القرار.

54

يساعد نظام المعلومات االدارة في وضع تصور واضح
للعملية االدارية والمالية لألنشطة الوظيفية

51

يجب توفير شبكة معلومات وظيفية واقليمية لتوفير اتخاد
القرار

52

يساعد نظام المعلومات في تشخيص البيانات الالزمة في
وضع القرار

51

يساعد نظام المعلومات في تقليل روتين العمل

55

تعتقد ان نظام المعلومات يعزز من مكانة إدارة الجامعة
وموقعها داخل مدينة سبها

54

عملية اتخاد القرار في القطاع العام تتم بشكل عشوائي ال
تعتمد علي توفير المعلومات الدقيقة.

الدراسات السابقة
 -1دراسة أمال عبدهللا محمد الشبة .2414
تناولت هذه الدراسة دور نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات في المنشاءات
وتمثلت المشكلة في هل توفر هل يؤدي نظم المعلومات اإلدارية الى المعلومات
المالئمة واالزمة لعملية اتخاذ القرارات ،وما هي دور نظم المعلومات اإلدارية في
تحقيق األهداف ،هل يؤدي استخدام نظم المعلومات الى اتخاذ القرارات الرشيدة.
وتمثلت فروض البحث في االتي تساعد نظم المعلومات اإلدارية في توفير المعلومات
الالزمة لعملية تخاذ القرارات يؤدي تطبيق نظم المعلومات اإلداري الى تحقيق
األهداف ،واستخدم أسلوب الباحث  SPSSواهمية ما وصى بها الباحثة انشاء إدارة
خاصة لنظم المعلومات اإلدارية ،توفير أنظمة حديثة لدعم اتخاذ القرارات.
 -2دراسة شهاب الدين عبدهللا شيخ 2414م.

تناولت هذه الدراسة دور نظم المعلومات االدارية في فعالية اإلدارة االستراتيجية
بالمنظمات .دراسة الحالة الشكرة السودانية لخطوط انابيب البترول ،وهدفت الدراسة
االجابة على السؤال الرئيسي وهوما دور نظم المعلومات اإلدارية في فعالية اإلدارة
االستراتيجية في الشرة السودانية لخطوط انابيب البترول واختير الباحث الفروض
االتية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية والتحليل
االستراتيجي ،وتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين نظم المعلومات اإلدارية
واالختيار االستراتيجي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية
والتنفيذ االستراتيجي .توجد عالقة ذات جاللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية
والرقابة االستراتيجية واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة
الحالية برامج ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة.
 -1دراسة مدثر سعد أحمد سعد -:2411
تناولت هذه الدراسة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على كفاءة وفاعلية اتخاذ
القرارات ،وهدفت هذه الدراسة على اختبار اثر قدرات المنظمة (قدرات القيادة العليا
نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات قدرات أنظمة المعلومات والقدرات التكنولوجية)
على فعالية وكفاءة اتخاذا القرارات .اختبار اثر قدرات المنظمة على جودة
المعلومات واختبار توسط جودة المعلومات العالقة بين قدرات المنظمة وفاعلية كفاءة
اتخاذ إقرار واختبار اقر الفائدة المدركة الستخدام تكنولوجية المعلومات على العالقة
بين جودة المعلومات وكفاءة وفاعلية القرارات حيث استخدام الباحث المنهم الوصفي
التحليلي دراسة الحالة.
المرجع -:مدير سعد أحمد سعد ،اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على كفاءة
وفاعلية اتخاذ القرارات .دراسة في المصارف التجارية السودانية يحث مقدم لنيل
درجة الدكتوراة في نظم المعلومات االدارية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
2113م.
 -5دراسة عدنان عواد الشوابكة :2440

تناولت هذه الدراسة دور نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين عملية
اتخاذا القرارات وتمثلت مشكلة البحث للتعريف على دور نظم وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تحسيت عملية االتخاذ القرارات وهدفت البحث اتلى
دراسة واقع نظم وتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في وزارة االشغال العامة
واالمكان (األردن) وأيضا معرفة دوره في تفعيل عملية اتخاذا القرارات.
واستخدم المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات وتحليلها كما تم استخدام
األساليب اإلحصائية.
 -4دراسة هند إبراهيم حسين محمد 2443م
تناولت هذه الدراسة دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية ،وهدفت البحث
الى تنشيط دور تقنية ونظم المعلومات في اتخاذ القرارات ببنك االستثمار المالي.
وتمثلت مشكلة البحث في ما مدى أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية
واستخدمت المنه الوصفي التحليلي.

اإلطار العام للبحث

الفصل الثاني
اإلطار النظري للبحث
+
الدراسات السابقة

أوال :النظام

ثانيا :إتخاذ القرار

الفصل الثالث
اإلطار االجرائي
للبحث

الفصل الرابع
تفسير النتائج
وتحليلها

الفصل الخامس
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المصادر والمراجع

المـــــــــالحق

المراجع
 /0الدويك عبد الغفار عفيفي ( )7102ادارة االزمات والكوارت وتخاد القرار ،
عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع
 /7رمضان ،زياد ،الدهان ،أميمة ،مخامرة ،محسن ،سالم ،فؤاد الشيخ ()7107
المفاهيم االدارية الحديثة ،االردن ،مركز الكتب االردني
 /1الزغبي  ،محمد عمر البطاينة ،محمد تركي ( )7101القيادة االدارية ،عمان ،
دار وائل
 /2الصريفي  ،محمد ( )7119القرار االداري ونظم دعمه  ،االسكندرية ،دار الفكر
الجامعي
 /5الطائي ،محمد عبد حسين أل فرج ( )7112المدخل الي نظم المعلومات االدارية
 ،عمان  ،دار وائل
 /9كنعان ،نواف ( )711:اتخاد القرارت االدارية بين النظرية والتطبيق  ،االردن ،
دار التقافة للنشر والتوزيع
 /2مزغني  ،بلقاسم ( ) 7102نظام للمعلومات ودوره في اتخاد القرار  ،عمان  ،دار
وائل
 /8السالمي ،عالء ،عبدالرزاق ( )7112نظم دعم القرارت  ،عمان  ،دار وائل

 /:الشرابي  ،فؤاد خليل ( )7118نظم المعلومات االدارية  ،عمان  ،دار اسامة
للنشر والتوزيع
 /01علي خلف ( )711:اتخاد القرارت االدارية  ،عمان  ،دار قنديل للنشر
 /00كمال السيد غراب ،فادية محمد حجازي( ، )0:::نظم المعلومات االدارية ،
شعاع الفنية الطبعة األولى
 /07محمد نبهان سويلم( )0::9تحليل وتصميم نظم المعلومات  ،المكتبة
االكاديمية
 /01عماد الصباغ ( )7111نظم المعلومات ماهيتها ومكوناتها  ،دار التفافة للنشر
والتوزيع
 /02توفيق شحاتة( )182;0:55مبادئ القانون االداري  ،القاهرة مصر.
إسماعيل محمد محمد ،نظم المعلومات التخاذ الق اررات االستراتيجية اإلدارية،
اإلسكندرية ،المكتب العربي الحديث ،بدون سنة نشر.
صالح احمد مفتاح غميض ،7102 ،دامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية،
كلية الدراسات العليا قسم اإلدارة ،اندونيسيا.
عالء الجيالني ،7112 ،نظام المعلومات اإلدارية وتطبيقات دعم القرار.
امال عبدهللا محمد الشيبة ،دور نم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات ،بالتطبيق
على جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمن بحث لنيل درجة الماجستير في ادار واالعمال
2111م.
شهاب الدين عبدهللا شيخ الدين ودور نظم المعلومات اإلدارية االستراتيجية ،بالتطبيق
على الشرك السودانية لخطو انابيب ،بحث لنيل درجة الدكتوراة في إدارة االعمال
جامعة النبلين 2114م.

عدنان عواد الشوابكة :دور نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين عملية
اتخاذا القرارات رسالة دكتوراه الفلسفة في إدارة االعمال بالتطبيق في وزارة
االشغال العامة واإلسكان األردن .جامعة التبلن 2117م.

