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 مقدمة:
هتمامنا من لكافة شؤون الحياة, فهي محط إ ركاً تعتبر المنظمات في عصرنا الحديث مح 

وتعتبر الزيادة المضطردة كما حيث أن تعاملنا معها وتعلمنا منها وفيها وعملنا معها وداخلها, 
حجام هذه المنظمات الحديثة يجة طبيعية لالزدياد المستمر في أللمتعاملين معها والعاملين فيها نت

ساليب نه في هذه األيام ال تعد األتعدد أهدافها, وعليه فإملياتها, و التها , وتشابك ع, وتعقد مشك
والعمل بمبدأ التجربة ناجعة في إدارة المنظمات, حيث ان الحدس والتخمين والتقليد القديمة 
 ق األهداف المرجوة لهذه المنظمات,ساليب لم تعد تضمن نجاح اإلدارات في تحقيكلها أوالخطأ, 

همية , وقد استحدث هذا األتعتبر من الموضوعات بالغة ات دارة المعلومإن تكنوستراتيجية إ
نحيا في , و المصطلح استجابة للتسارع والتغيير في كافة ميادين الحياة العملية والموسومة بالحداثة

هذا العصر تجليات ثورة المعلومات والمعرفة التي طالت كافة مجاالت الحياة وبروز مفاهيم كثيرة 
والتقدم والذي يحمل في طياته العديد من المؤشرات التي تؤثر في رفع مصاحبة لهذا التطور 
 مال واكسابها ميزة تنافسية عالية.القيمة االجمالية لألع

يا المعلومات لديها لى استخدام وتطوير استخدامات تكنلوجاألعمال إ تسعى كثير من منظماتو  
تكنلوجيا متقدمة تلبي الحاجات لى بهدف التحول إلى بيئة األعمال اإللكترونية, والوصول إ

وتواكب التقدم المتسارع في هذا المجال ,  ستخدامراد والمستخدمين وتعزز عمليات االالمتزايدة لألف
جل تحقيق الكفاءة المطلوبة في هذه من مواردها , ومن أ كبيراً  وتستثمر في سبيل ذلك قدراً 

ستراتيجي لتطوير تكنلوجيا المعلومات ذه الجهات اللجوء الى التخطيط اإلالعملية يتحتم على ه
لرسم الرؤيا المستقبلية الصحيحة لعملية التطوير , وتحقيق التكامل بينها وبين عملية التخطيط 

 .(2011)الحدراوي،  دارة المعلوماتبتكنوستراتيجية إ لتطوير اعمالها والذي يتمثل
العملية االدارية لترابطها الوثيق  هم العناصر الفاعلة فيملية صنع واتخاذ القرار, تعد من أإن ع

مع جميع الوظائف االدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة )وتنمية للمديرين( حيث ان عملية 
دارة إليجاد أو حالة غير مرغوب فيها تسعى اإل اتخاذ القرار, إما أن تهدف الى تجاوز مشكلة ما,

 .(2013، )الشمري، العزاوي، و المشهداني الحل المالئم لها 
 دارية تعد محور العمل ألي تنظيم مهما كانت طبيعة نشاطه,إن عملية اتخاذ القرارات اإلكما 

تم اختيار القرار هداف المرجو تحقيقها, والتي في ضوئها يوتظهر هذه العملية بعد تحديد األ
الل عدة فراد من البدء في التنفيذ من ختيار بين عدة بدائل حتى يتمكن األخالمناسب بعد اال

 .(1996)مقدادي، نشاطات إدارية او فنية داخل التنظيم او خارجه 
محافظات غزة شركة مساهمة خصوصية محدودة تقوم بتقديم خدماتها  –ن شركة توزيع الكهرباء إ

وتم تأسيس  شماالً  للمحافظات الخمس في قطاع غزة من مدينة رفح جنوبا الى مدينة بيت حانون
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لتنتقل لكافة الصالحيات والمهام المتعلقة بالتوزيع  11/99 وزاري برقم بقرار 1998 الشركة عام
  .م 1998 من البلديات إلى الشركة وتم إصدار أول فاتورة باسم الشركة في أغسطس عام

وتؤدي الشركة مهامها في كافة أرجاء محافظات غزة ومدنها وقراها ويتبع لها فروع لتوزيع 
الشمال ومحافظة غزة ومحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس الكهرباء في كل من محافظة 

 وتقدم الخدمة ألكثر ,مربع كيلو متر ) 360( ومحافظة رفح وبذلك فان خدماتها تغطي
  .(2017)موقع شركة توزيع الكهرباء  مليون مواطن فلسطيني في محافظات غزة 2 من
 

 أواًل: مشكلة البحث:
ذات المساهمة الخصوصية المحدودة وهي بطابعها المنظمات شركة توزيع الكهرباء من  تعتبر

قامت على شراكة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في سلطة الطاقة نها أحيث شبه حكومية 
في تقديم ولها دور كبير , الفلسطينية ووزارة المالية وبين مجموع البلديـات في محافظـات غـزة

في مساعدة المواطنين  هاماً دورًا  الشركة حيث تلعب ,عنهمخدماتها للمواطنين وتخفيف العبء 
 وتقديم خدماتها مما يساهم في تطوير ورقي المجتمع. 

نه قد فإ محافظات غزة   –حد العاملين في شركة توزيع الكهرباء ومن منطلق كون الباحث أ 
لى مما دعاه إفي الشركة من قبل المسؤولين  اتخاذ القرارجودة ب تتعلقاستشعر بوجود مشكلة 

وفي ظل نقص الموارد من على مستوى وضعية صنع القرار بها,  التحقق من المشكلة والوقوف
 وعدم استقرار الخطوط المزودة بالطاقة من الجانبكميات الطاقة التي يتم تزويد القطاع بها 

منية هناك وتقليص الكميات المنتجة من محطة المصري واستمرار تعطلها بسبب األوضاع األ
توليد الكهرباء بسبب شحة الوقود والضرائب المفروضة عليه والحروب المدمرة التي عصفت 

تالف الشبكات ي السنوات العشرة الماضية والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وا  بقطاع غزة ف
طنابه حول قطاعنا الحبيب , الذي ضرب أ ربائي والحصار الخانق والخطوط الناقلة للتيار الكه

لى اتخاذ قرارات ذات فإن الشركة تحتاج إ ,ساير كل ذلك مجموعة من القرارات الغير مدروسة
 جودة عالية مبنية على مخططات ومعلومات استراتيجية حديثة ودقيقة .

في  اً هناك تذبذبن السابقة والتي أظهرت أ الدراسات الفلسطينية مجموعة مننتائج على  واعتماداً 
ان  (2017)أبو زايد, حيث أشارت دراسة  في المؤسسات المختلفة مستوى جودة اتخاذ القرار
 التي كانت جودة اتخاذ القرار (2017)ابو حميد, دراسة ( ، و %69.9نسبة جودة اتخاذ القرار )

اتخاذ جودة  بأن فادتفقد أ( 2016)حميد,أما دراسة  ,(%58.33) قصى فيها هيبجامعة األ
, وخلصت ( %60.22) الشق المدني كانت بنسبة –من الوطني واأل وزارة الداخلية في القرار
جودة اتخاذ القرار في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع  نسبة الى أن( 2015)الوادية,  دراسة

 .(%67.4) غزة هي
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إلى أن جودة اتخاذ في مجملها وبناء على نتائج هذه المجموعة من الدراسات والتي أشارت   
 المطلوب سبة متوسطة وال ترتقي إلى المستوى( وهي ن%69.9 - %58القرار تترواح مابين )

 .فانها فوق المتوسط بقليل   (2017)أبو زايد, ماعدا دراسة 
توزيع مشكلة الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة استكشافية من خالل  ومن أجل الوقوف بدقة على

عدد  بلغ، حيث محافظات غزة   –في شركة توزيع الكهرباء  مجموعة من العاملين على ستبانةا
وظائفهم تتراوح ما كانت  والذين الشركة ,في  العاملينموظفين من ال اً فرد (30العينة المستهدفة )

التالي ويوضح الجدول ، " رئيس شعبةو ، رئيس قسم,  ،مدير دائرة، دارةإ مدير"مدير عام , بين 
 نتائج هذه الدراسة:

 ( نتائج الدراسة االستكشافية1جدول )

موافق  البيـــــــان م.
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

الوزن 
 النسبي

تقيم الشركة التي اعمل بها تأثير القرارات التي  1
 تتخذها

0 12 5 13 0 59.4 

 66.0 0 12 6 12 0 الشركةتحقق القرارات االدارية المتخذة اهداف  2

يوجد تكامل وترابط بين القرارات التي يتم اتخاذها  3
 بالشركة

0 8 5 17 0 55.4 

تتمتع القرارات بعامل االقناع والرضا من قبل  4
 المنفذين بالشركة

0 10 10 5 5 52.0 

يتم استخدام اسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة  5
 عند اتخاذ القرار بالشركة

0 12 8 10 0 64.0 

تعمل الشركة على مشاركة جميع المستويات  6
 االدارية في صنع القرار

0 14 11 10 5 51.4 

تقيس شركتي احتماالت النجاح في القرار المزمع  7
 اتخاذه

0 13 8 5 4 61.4 

يتوفر لدى الشركة المرونة الكافية لتعديل القرارات  8
 بما يتالءم مع التطورات المختلفة

0 13 9 8 0 63.4 

 61.4 0 8 11 9 2 تشجع الشركة على اتخاذ القرارات االبتكارية 9

تقدم الشركة تدريبا للعاملين على اتخاذ القرارات  10
 العلمية

0 9 15 5 1 60.0 

عانت الشركة من نتائج سلبية بسبب البطأ في  11
 اتخاذ القرار

17 7 4 2 0 86.6 

 82.6 0 1 4 15 10اتخاذ القرارات في  شركتي  يعاني من تكرار  12
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 ر(من العينة غي%29.84) هما نسبتوبناء على نتائج الدراسة االستكشافية التي أظهرت أن 

بها إذا ما  نال يستهاموافقين على كون الشركة لديها جودة في عملية اتخاذ القرار وهي نسبة 
 ( ممن كانت اجابتهم محايدة .%27.37أضيف لها )

( أي بمستوى موافقة متوسطة %63.3والذي يساوي )لجودة اتخاذ القرار وبالنظر أيضا للوزن النسبي 
( واستنادًا للمؤشرات السابقة ، Ozen , 2013( طبقا لمعيار )%68-%52حيث تقع في الفئة ما بين )

تعاني من خلل في  ,محافظات غزة -اتخاذ القرار بشركة توزيع الكهرباءجودة فيمكن استخالص أن 
في رحلة  ىتها وتحسينها لنضع اللبنات األولمعالج عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب مما يستلزم

 ن الباحثة في جودة اتخاذ القرار, وعليه فإفاعلبناء المؤسسات الفلسطينية لتصبح منظمات متطورة 
 جودة اتخاذ القرار بشركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة فيدارة المعلومات تكنوستراتيجية إ سيدرس دور

 :وبناء على ما سبق ، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
بشركة توزيع الكهرباء محافظات  ادارة المعلومات في جودة اتخاذ القرار ةتكنوستراتيجيما دور 

 غزة؟
 الدراسة.أسئلة 

 األسئلة الفرعية التالية : السؤال الرئيس وينبثق من
  محافظات  –دارة المعلومات في شركة توزيع الكهرباء تكنوستراتيجية إتطبيق  ىما مستو

 غزة حسب تصور المبحوثين؟
  ؟محافظات غزة –اتخاذ القرار في شركة توزيع الكهرباء جودة  دىما م 
  جودة اتخاذ و  دارة المعلوماتأبعاد تكنوستراتيجية إ بين ذات داللة احصائية يوجد عالقةهل

 القرار ؟
 في جودة اتخاذ القرار؟ تأثيرا جوهرياً  دارة المعلوماتعاد تكنوستراتيجية إبهل تؤثر أ 
  لمبحوثين حول ا اتاستجابمتوسطات  بينهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية (

التالية   الديمغرافية للمتغيرات ىتعز  (القرار, جودة اتخاذ دارة المعلوماتتكنوستراتيجية إ
 .(سنوات الخدمة -المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي  -العمر-الجنس)

 االخطاء المرتكبة  في الماضي
اتخاذ القرارات في  شركتي  يتأثر بالمصلحة  13

 الشخصية ألصحاب القرار
5 8 13 2 2 71.4 

تنشر شركتي القرارات التي تتخذها بين العاملين  14
 بشكل فعال

2 8 12 5 3 60.6 

شركتي  معلومات واضحة وغير مبهمة تقدم   15
 لعملية اتخاذ القرار

2 8 5 9 6 54.0 

 63.3 الوزن النسبي
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 أهداف الدراسة:ثانيًا: 
 ما يلي: إليتهدف الدراسة الحالية 

 –تكنوستراتيجية ادارة المعلومات في شركة توزيع الكهرباء  تطبيق درجة  علىالتعرف  -1
  .محافظات غزة

 محافظات غزة. –اتخاذ القرار في شركة توزيع الكهرباء جودة  مستوىقياس  -2
 دارة المعلومات و جودة اتخاذ القرار.تكنوستراتيجية إتوضيح اتجاه وطبيعة العالقة بين أبعاد  -3
 .دارة المعلومات في جودة اتخاذ القرارتكنوستراتيجية إثر أبعاد أمعرفة  -4
كل من )أبعاد لمبحوثين حول استجابة ا بين( α≤ 0.05)داللة ىدراسة الفروق  عند مستو  -5

التالية  الديمغرافية( تبعًا للمتغيرات تكنوستراتيجية ادارة المعلومات , جودة اتخاذ القرار
 .(سنوات الخدمة -المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي  -العمر -الجنس)
 بشكل عام وشركة توزيع الكهرباء بشكل خاص المنظمات تقديم المقترحات التي تساعد  -6

دارة المعلومات و جودة اتخاذ تكنوستراتيجية إالربط بين  أهميةوذوي االختصاص لتعزيز 
 .القرار

 الدراسة: أهميةثالثًا: 

 ة: ميالعل األهمية
 

  ثراء المكتبة العربية بمعلومات خاصة عن موضوع     اإلسهام في إضافة مادة علمية وا 
   ال نه من الموضوعات المهمة والحيوية و أ دارة المعلومات  حيثأبعاد تكنوستراتيجية إ     
 تضيف معلومات جديدة ومفيدة وتعد كما  لموضوع ,يوجد الكثير من الكتابات حول هذا ا     
 مرجع إضافي للمعنيين والباحثين في هذا المجال.     
   بحقه الكافي من قبل  يحظىطرح موضوع هام لم الدراسة كونها ت ذهتتضح أهمية ه

دارة تكنوستراتيجية إ دراسةحيث تعتبر الدراسة من الدراسات القليلة التي تحاول الباحثين , 
, كما تركز الدراسة علي بيئة كمتغيرين مجتمعين  جودة اتخاذ القرارب وعالقتهاالمعلومات 

شركة توزيع الكهرباء_ وهي قدمها من نوعية الخدمات التي ت أهميتهاعمل واسعة تنبع 
 . محافظات غزة

 
 العملية:  األهمية
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  ُيأمل تقديم مجموعة من التوصيات لصناع القرار والمسؤولين بشركة توزيع الكهرباء– 
محافظات غزة , من شأنها تحسين فعالية ومستوى جودة اتخاذ القرارات داخل الشركة بما يعود 

 دارة المعلومات.تكنوستراتيجية إفع وخاصة من خالل عليها بالن
  يلتزم بها  أنالتي يجب  دارة المعلوماتأبعاد تكنوستراتيجية إهم أ ي إبرازإلتشير هذه الدراسة

داعمة ومساندة في  أنهار أن تعتبالتي يمكن  شركة توزيع الكهرباءفي  والمسؤولين العاملين
 .جودة اتخاذ القرار في المؤسسةتحسين 

  الموضوع واستكمال البحث فيه مستقبال. إلثراءتفتح الباب واسعا واآلفاق امام الباحثين 

 للباحث: األهمية
كما  والقيادة اإلدارةتعتبر هذه الدراسة متطلب الستكمال درجة الماجستير في تخصص  

 .البحث العلميفي مهارات ال كسابهوا   ,موضوعات الدراسةل معرفة جديدة تكسب الباحثأنها 

 نموذج الدراسةمتغيرات الدراسة و  رابعًا:
 : دارة المعلوماتتكنوستراتيجية إ: المتغير المستقل .1

 التخطيط االستراتيجي -أ
 البنية التحتية إلدارة المعلومات -ب
 صناع المعرفة -ت
 الدعم المالي -ث

 .محافظات غزة  –اتخاذ القرار بشركة توزيع الكهرباء  جودة: المتغير التابع .2

 ، سنوات الخدمة(.الوظيفي، المؤهل العلمي العمر، المسمى ,الجنس):ةغرافيو الديم اتالمتغير  .3
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اسماعيل, ) ايضا( و 2012الحدراوي, علي, و) (Campos &et al,2009)تم بناء هذا النموذج من قبل الباحث بالرجوع إلى نموذج 
 .تكنوستراتيجية ادارة المعلومات ابعاد فيما يخص (2017

 : فرضيات الدراسةخامساً 
 -فرضيات التالية: تم صياغة فرضيات الدراسة في ضوء مشكلة الدراسة واشتملت علي 

تكنوستراتيجية ادارة المعلومات 

(IMTs) 

التخطيط االستراتيجي 
البنية التحتية لنظم المعلومات 
صناع المعرفة. 
الدعم المالي. 

 

 المتغيرات الديمغرافية
 المسمى الوظيفي, المؤهل العلمي, سنوات الخدمة( العمر,)الجنس ,

 

 

 

 

 جودة اتخاذ القرار

 

 

 
 

 

 

 المتغير التابع المتغير المستقل
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( α ≤ 0.05)ى داللة القة ذات داللة إحصائية عند مستو توجد ع :الفرضية الرئيسية األولى -1

 محافظات غزة. -اتخاذ القرار بشركة توزيع الكهرباءوجودة دارة المعلومات تكنوستراتيجية إبين 

 
 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

اتخاذ القرار بشركة وجودة  التخطيط االستراتيجيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين  -1-1
 محافظات غزة. -توزيع الكهرباء

وجودة اتخاذ القرار  المعلومات إلدارةالبنية التحتية يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -1-2
 .محافظات غزة -بشركة توزيع الكهرباء

اتخاذ القرار بشركة توزيع وجودة  صناع المعرفةيوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -1-3
 محافظات غزة. -الكهرباء

توزيع  وجودة اتخاذ القرار بشركة الدعم المالييوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -1-4
 محافظات غزة. -الكهرباء

 الفرضية الرئيسة الثانية: -2
 (α ≤ 0.05)  ى داللةعند مستو   إحصائيةذو داللة  تأثير دارة المعلوماتتكنوستراتيجية إتؤثر 

 محافظات غزة. -في جودة اتخاذ القرار بشركة توزيع الكهرباء
 الفرضية الرئيسة الثالثة: -3

بين متوسطات  (α ≤ 0.05) ى داللة عند مستو لة إحصائية ال توجد فروق ذات دال
طبقًا   محافظات غزة -جودة اتخاذ القرار بشركة توزيع الكهرباءن حول استجابة المبحوثي

 (سنوات الخدمة -المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي  -العمر-الجنسللمتغيرات الديمغرافية )
 الفرضية الرئيسة الرابعة: -4

بين متوسطات استجابة  (α ≤ 0.05) ى داللةعند مستو ية توجد فروق ذات داللة إحصائ
-العمر-الجنسللمتغيرات الديمغرافية )تبعًا دارة المعلومات إتكنوستراتيجية المبحوثين حول 
 (سنوات الخدمة-المؤهل العلمي-المسمى الوظيفي 

 -:وأدواتهاسادسا: منهجية الدراسة 
المنهج  الباحث فسوف يستخدمتحقيقها  ىإل ىالتي تسع واألهدافبناء علي طبيعة الدراسة 

الوصفي التحليلي , والذي يعتمد علي دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا 
المعلومات المتعلقة دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا كميًا , كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع 

التحليل والربط والتفسير  إليجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة, بل يتعداه أبالظاهرة من 
 يث يزيد رصيد المعرفة عن الموضوعاستنتاجات يبني عليها التصور المقترح بح إليوالوصول 
 .( 100: 2006)الحمداني، 
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 -للمعلومات: أساسيينمصدرين   وسيتم االعتماد على
ذات العالقة ,  واألجنبيةللكتب والمراجع العربية  : حيث اتجه الباحث المصادر الثانوية -1

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث ,  واألبحاثوالدوريات والمقاالت والتقارير , 
 .والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة

جمع البيانات  ىإل الباحث ألجالبحث  لموضوع: لمعالجة الجوانب التحليلية  األوليةالمصادر  -2
ممت خصيصًا رئيسية للبحث صُ  كأداة االستبيانمن خالل دراسة استكشافية باستخدام  األولية

 .لهذا الغرض 

  -أداة الدراسة:
د يد من المزايا منها التكلفة والجهتحقق العد كونها ,االستبيانبأداة الدراسة تتمثل سوف 

مكانية ترك وقت للمبحوثين للتفكير وتوضيح أي غموض في األسئلة  منهم  المستقصىمن قبل وا 
 -: هي ثالث أقسامالدراسة من  ةتتكون استبان نومن المتوقع أ, 

-المؤهل العلمي-العمر-الجنسعبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب ) :القسم األول
 سنوات الخدمة(-الوظيفي المسمى
 دارة المعلوماتتكنوستراتيجية إيتكون من مجموعة من الفقرات لقياس س:  الثانيالقسم 

دارة المعلومات, صناع ط االستراتيجي, البنية التحتية إل)التخطيالمختلفة  االربعةبأبعادها 
ودراسة  (2017,اسماعيل)باالستعانة بالدراسات السابقة مثل  دراسة  المعرفة, الدعم المالي(

 (. 2012، الحدراوي)
باالستعانة  اتخاذ القراريتكون من مجموعة من الفقرات لقياس مستوى جودة س:  الثالثالقسم 

ودراسة , (Donelan,2013)دراسة لتي وردت بالدراسات السابقة مثل بمجموعة من األدوات ا
ديوب دراسة ) و (, 2016، كراز(، ودراسة )2017، ابو حميد(، ودراسة )2017، ابو زايد)

 ( 2015,وزريقا
 مجتمع الدراسة : :سابعاً 

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبناء على مشكلة  
بالوظائف اإلشرافية  العاملين جميع يتمثل في الحالة الدراسة وأهدافها فإن مجتمع هذه الدراسة

 - شركة توزيع الكهرباءفي  )مدير عام, مدير ادارة, مدير دائرة, رئيس قسم, رئيس شعبة(
 وذلك وفق الجدول اآلتي: ( موظف371الستة والبالغ عددهم ) بكافة فروعهاغزة  محافظات
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 (: مجتمع الدراسة وعينته2جدول رقم )

رئيس  رئيس شعبة المقر م
 قسم

مدير 
 دائرة

مدير 
 إدارة

مدير 
 عام

 االجمالي

 87 1 8 25 37 16 الرئيسي 1
 50 0 1 5 16 28 الشمال 2
 82 0 3 12 26 41 غزة 3
 49 0 1 3 14 31 الوسطى 4
 60 0 1 4 22 33 خانيونس 5
 43 0 1 6 17 19 رفح 6

 371 1 15 55 132 168 المجموع
 0 1 0.04 0.15 0.36 0.45 النسبة المئوية
 189 1 8 28 67 85 حجم العينة

 .2018سنة محافظات غزة  –الموارد البشرية بشركة توزيع الكهرباء  بإدارةباالستعانة  غير منشورة المصدر: بيانات

من  موظف( 189وهي بواقع ) طريقة العينة العشوائية الطبقيةب الدراسة ةعين اختياروسيتم 

( حيث تم احتساب Moore ،2003معادلة )مخرجات  إجمالي عدد مجتمع الدراسة بناء على

 حجم العينة من المعادلة اآلتية:
2

2

Z
n

m

 
  
 

(1)  

 حيث:

Z :مثاًل( القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم :Z  =1.96  لمستوى داللةα≤0.05.) 

m  :(. 0.05)الخطأ الهامشي(: ويعبر عنه بالعالمة العشرية ) مثاًل± 

 ثم يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة اآلتية:

(2) n = الُمَعّدل
1 

nN

N n
 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1، وباستخدام المعادلة )حجم العينة Nحيث تمثل 
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2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n 

 ( يساوي:2، فإن حجم العينة الُمَعّدل باستخدام المعادلة )N   =371وحيث أن مجتمع الدراسة 
189

1384371

371384






 nالُمَعّدل  =

 في حده االدنى( موظفًا 189وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي )
 حدود الدراسة :ثامناً 

 تكنوستراتيجية ثر فيها وهي ؤ والعوامل التي ت اتخاذ القرار: سيتم دراسة جودة الحد الموضوعي
المستقلة االخرى التي من الممكن ان يكون  متغيراتالمن  ة غيرهدون دراس المعلوماتادارة 

 لها تأثير على المتغير التابع.
 2018 عام في: سيتم الدراسة الحد زماني 
 شركة توزيع الكهرباء العاملين بالوظائف اإلشرافية في دراسة عينةسيتم  :الحد البشري-  

 )مدير عام, مدير ادارة, مدير دائرة, رئيس قسم, رئيس شعبة( محافظات غزة
 اإلحصائية األساليب ًا:تاسع

 األساليب واألدوات اإلحصائية: .1

 نظرًا لطبيعة الدراسة فإن األساليب واألدوات اإلحصائية ستكون على النحو اآلتي:    

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض  .1
 معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة. 

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .2
 لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.( split halfاختبار التجزئة النصفية ) .3
  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف- استخدام اختبار كولمجوروف .4

 يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
( لقياس درجة االرتباط: يقوم Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .5

تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي وسياالختبار على دراسة العالقة بين متغيرين.  هذا
 والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tاختبار  .6
 داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.وصلت إلي الحياد ، ولقد تم استخدامه للتأكد من 

لمعرفة ما إذا كان هناك  independent sample t. testلعينتين مستقلتين  Tاختبار  .7
 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات.
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( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .8
 اك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.ما إذا كان هن

 Multiple Regressionاختبار االنحدار المتعدد  
 

 مصطلحات الدراسة :عاشراً 
 :معلوماتدارة التكنوستراتيجية إ

الجوانب , كونها عملية تنظيمية ذات طابع متعدد "نها تعرف تكنوستراتيجية إدارة المعلومات بأ
داري ويؤثران بشكل ملحوظ في اداء المنظمة , وتقوم تتناول مفهومان أساسيان في الفكر اإل

 campos ,et) "عملية الدمج بينهما , وهما تكنلوجيا المعلومات واالدارة االستراتيجية بإجراء
al,2009:47 ).  ,عملية تنظيمية يتم من خاللها "( بانها 289:2012وعرفها )الحدراوي والعلي

جهزة والمعدات التقنية بطريقة استراتيجية تضمن ارات الفكرية والمعلوماتية مع األج المهدم
 . "للمنظمة الحصول على الميزة التنافسية

 -:لمعلوماتدارة اتكنوستراتيجية إ,التعريف اإلجرائي 
التخطيط االستراتيجي والبنية التحتية لنظم المعلومات من خاللها دمج  يتم ممنهجةهي عملية 

مثل للموارد والخبرات والدعم المالي بما يضمن تحقيق االستغالل األبهدف في المنظمة 
 . المستدامة الحصول على الميزة التنافسية

ا, وذات الصلة هو استخدام المعلومات الدقيقة , والموثوق به : جودة اتخاذ القرارتعريف 
 دارية بالمنظمةلقرار الجيد بمختلف المستويات اإللى اتخاذ ابالمشكلة, للوصول إ

لعملية التي ا" بأنها القرار ( عملية اتخاذ 15:2010وقد عرف )ياغي , (.2008:21حسان,)
 مهماً  لى الواقع العملي في المؤسسة , واتخاذ القرارات ليس فقط عنصراً تنقل وظيفة التخطيط إ

خرى من تنظيم وتوجيه ورقابة, التحريك الفعلي لوظائف المدير األلوظيفة التخطيط فقط , بل هو 
 ."وغيرها

القرار بها لية التي تم اتخاذ هي عملية الحكم على اآل  :جودة اتخاذ القرارل, تعريف اإلجرائيال
معلومات ذات جودة و فردي او استشاري , وهل تم اتخاذه بناء على سواء كان بشكل جماعي أ

 عالية.
 :  محافظات غزة –شركة توزيع الكهرباء تعريف 

بين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة  خصوصية محدودة قامت على شراكةهي شركة مساهمة 
,  غـزةقطاع في سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارة المالية وبين مجموع البلديـات في محافظـات 

الطاقـة الكهربائيـة في كافـة المناطـق التـي تقـع تـحت سلطـة و إدارة السلطـة وتعمـل علـى توزيـع 
شـراف ن أعمـال الجبايـة والتحصيـل واإلالوطنية الفلسطينيـة في محافظـات غـزة ومـا يتبـع ذلك م
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كيلو فولت ( والضغط  22لشبكـات الضغـط العالي )  الفني و أعمال الصيانة والتطويـر
 (2018موقع شركة توزيع الكهرباء  المنخفـض.)

 
 :لدراسات السابقةا الحادي عشر:

 أهداف وشملتمن الحصول عليها  الباحث ملخص لبعض الدراسات التي تمكن تم عرض
الباحث  وقام, لك النتائج والتوصيات لكل دراسةالدراسة والمنهج المتبع, مجتمع وعينة الدراسة, كذ

المتغير حيث تم تصنيفها إلى دراسات تتعلق بالمتغير  بتصنيف الدراسات السابقة حسب نوع
اتخاذ جودة ودراسات تتعلق بالمتغير التابع " ،"دارة المعلوماتتكنوستراتيجية إالمستقل "

بدًء بالدراسات  األقدم، إلي األحدثهذا وسيتم عرض الدراسات وفق التسلسل الزمني من ."القرار
 -الموضوع)وهي سيتم عرض الفجوة البحثية وفق معايير  لكذك . األجنبيةالمحلية والعربية ثم 

 أوجه إلىالدراسة( , ثم االنتقال  إجراءمكان وتوقيت  - األدوات – المنهج المتبع -الفئة المبحوثة
 .ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها  أهماالستفادة من الدراسات السابقة وما 

 : دارة المعلوماتبتكنوستراتيجية إالمتعلقة السابقة أواًل: الدراسات 

 :المحليةالدراسات السابقة  -1

فان الباحث م وجود دراسات محلية تناولت مفهوم تكنوستراتيجية ادارة المعلومات بالضبط دنظرا لع
 تقترب من هذا المفهوم وكانت على النحو التالي: عمل على تجميع بعض الدراسات التيقد 

اتيجي في رفع الكفاءة دور التخطيط االستر  : "( بعنوان 2017, الغوطيدراسة ) -1-1
 "ؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة في مالعاملين  االنتاجية لدى

في العاملين  نتاجية لدىاتيجي في رفع الكفاءة اإلدور التخطيط االستر تعريف الى  هدفت الدراسة
استخدم الباحث المنهج هداف الدراسة , ولتحقيق أؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزةم

الوصفي التحليلي في اجراء الدراسة, كما استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة, فيما تكون 
مجتمع وعينة الدراسة من جميع العمداء ونوابهم والمدراء ورؤساء االقسام االدارية في الجامعة 

( فردا , 186الغ عددهم )االسالمية وجامعة االقصى والذين لهم عالقة بموضوع الدراسة والب
 ( لتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة.SPSSواستخدم الباحث برنامج )

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 لدى العاملين  بلغ الوزن النسبي الكلي لدور التخطيط االستراتيجي في رفع الكفاءة االنتاجية
 ( أي ان هناك درجة توافر كبيرة.%76.08في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة )
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 ( وللموارد المادية %77.03بلغ دور التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية ,)
(, وإلدارة %75.56(, ولألنظمة والعمليات االدارية بنسبة )%79.93والتكنلوجية بنسبة )

 ( .%71.97جودة الخدمات بنسبة )
 دال توج ( فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 بين متوسطات تقديرات )

لدى العاملين في مؤسسات  افراد العينة لدور التخطيط االستراتيجي في رفع الكفاءة االنتاجية
التعليم العالي بمحافظات غزة تعزى الى متغير المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي, باستثناء 

 تغير سنوات الخدمة, فانه توجد فروق ذات داللة احصائية.متغير الجامعة وم

  :كما وخلصت الدراسة الى نتائج كان من اهمها

 عداد الخطة االستراتيجية, لوضع السياسات عند إ ضرورة مراعاة فريق التخطيط االستراتيجي
 للعاملين.واالستراتيجيات واالهداف التنفيذية في ضوء محددات رفع الكفاءة االنتاجية 

  اهتمام ادارة الجامعة بالتخطيط االستراتيجي إلدارة جودة الخدمات لما لها من أثر كبير في
 تحسين وتطوير الخدمات وزيادة كفاءة العاملين وتحسين أداء الجامعة ككل.

  استحداث وحدة مستقلة إلدارة الموارد البشرية , تسند اليها مهام تحديد االحتياجات
 عيين, وصياغة استراتيجيات لتدريب وتنمية الموارد البشرية.  واالستقطاب والت

المدارس الثانوية درجة ممارسة مديري  ( بعنوان : "2017, الحليميدراسة ) -1-2
 لميهمت القيادية لدى معرااها بتنمية المهتيجي وعالقتار تخطيط اإلستلبمحافظات غزة ل

تخطيط لالثانوية بمحافظات غزة لدرجة ممارسة مديري المدارس التعرف الى  هدفت الدراسة:
ولإلجابة على اسئلة الدراسة .  لميهمت القيادية لدى معرااها بتنمية المهتيجي وعالقتااإلستر 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي , واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة التي تكون 
-2017زة للعام الدراسي )مجتمعها من جميع معلمي المدارس الثانوية في محافظات غ

( معلما 450وقد بلغت عينة الدراسة ), ومعلمة ( معلماً 4446والبالغ عددهم ), م(2016
 ومعلمة.

 :وخلصت الدراسة الى نتائج كان من اهمها

  تخطيط لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للان المتوسط الكلي
(, وأن المتوسط %78.40من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة بوزن نسبي ) تيجيااإلستر 
ت رااهالملدورهم في تنمية  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزةالكلي 

 ( .%77.80لميهم من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة بوزن نسبي )القيادية لدى مع
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 دتوج ( فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 بين متوسطات درجات )
لدرجة ممارسة مديريهم المدارس الثانوية بمحافظات غزة تقدير افراد العينة من معلمي 

 دحين ال توجفي تعزى لمتغير الجنس لصالح المعلمين االناث . لتخطيط االستراتيجي ل
 , المؤهل العلمي( .فروق تعزى لمتغيري )سنوات الخدمة

 ذات داللة احصائية وجود عالقة ارتباطية ( عند مستوى داللةα ≤ 0.05 بين متوسطات )
درجات تقدير افراد العينة لدرجة ممارسة مديريهم للتخطيط االستراتيجي, وبين متوسطات 

ت القيادية لدى رااهالملدورهم في تنمية  همممارسة مديري درجات تقدير افراد العينة لدرجة
 . المعلمين

 وكان من ابرز التوصيات لهذه الدراسة: 

 .الحاق المعلمين بدورات داخلية وخارجية في مجاالت التخطيط االستراتيجي والقيادة التربوية 
  االستفادة من خبرات المختصين في مجال التخطيط االستراتيجي المدرسي والقيادة التربوية

 واالطالع على تجاربهم.
  قيام مديريات التربية والتعليم بعقد ورش عمل لمدراء المدارس في مجال التخطيط

 االستراتيجي ومجال تنمية المهارات القيادية للمعلمين.
دى عيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لم ( بعنوان : "2016, ابو الخيردراسة ) -1-3

 "إدارات االندية  مجالسأعضاء  وجهة نظر من األندية الرياضية بقطاع غزة

لدى األندية الرياضية  االستراتيجيالتخطيط  قى معيقات تطبيلع فالتعر : هدفت الدراسة
ج "الوصفي هالباحث المن ماستخد االندية. إداراتة نظر أعضاء مجالس هوج نبقطاع غزة م

عينة  آراءع الستطالل المسح الشام, مستخدما بحث لاالستبانة كأداة ل، واعتمد لي"يلالتح
 .األندية   الرياضية في قطاع غزة  إداراتس للمج اعضو  (234والتي بلغت )البحث، 

  :خلصت الدراسة الى العديد من النتائج والتي من اهمها

 زمة الموارد المالية الال نى ألالموافقة ع ند عينة البحث وجود درجة مرتفعة مار أبدى أف
 في األندية الرياضية. اإلستراتيجيتخطيط لالمعيقات اإلدارية لهم ندية الرياضية ألأل
 صادية األوضاع االقت نى ألالموافقة ع ند عينة البحث وجود درجة مرتفعة مراكما أبدى أف

في  اإلستراتيجي للتخطيط لالمعيقات المرتبطة بمناخ العم من أهم في المنطقة غير مستقرة
 األندية الرياضية.

  وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستو( ى داللةα ≤ 0.05 في )ناستجابات المبحوثي 
لدى األندية الرياضية في قطاع  اإلستراتيجيالتخطيط  قإحصائية معيقات تطبي لى مجالع
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كما أشارت  (,التدريبية  الدوراتمي، التخصص، لالع هلغزة تعزى لمتغير )المحافظة، المؤ 
 ة،ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  )الفئات العمري قال توجد فرو  هنتائج البحث إلى أن

 .( المسمى الوظيفي، الخبرة

   ا:همهقدمت الدارسة مجموع من التوصيات، والتي من أ

 التخطيط االستراتيجي. قالرياضية لتطبي لألنديةمخصصة  ميزانيةبتوفير  متماهضرورة اال  
 جارب والدروس والت الخبرات لوعربيا لتباديا لمح ةاألندية الرياضي نبي كوالتشبي قالتنسي

 س اإلدارة. لأعضاء مج نالتفويض بي ا وتعزيز مبدأهالمستفادة فيما بين
  نم يتجزأاألندية الرياضية بحيث تصبح جزء ال  لداخ اإلستراتيجيتعزيز ثقافة التخطيط 

 .اهفي ليندية والمنظومة الرياضية والعامثقافة األن
دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة  بعنوان : " (2015, الزعانيندراسة ) -1-4

 " عزةالتربية والتعليم العالي ـ باإلدارية في وازرة 

التعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في  إلى هدفت الدارسة
الباحث " المنهج الوصفي وازرة التربية والتعليم العالي بغزة؛ لتحقيق هذا الغرض استخدم 

آراء عينة الستطالع مستخدما "العينة العشوائية"  اسة,االستبانة كأداة للدر  واعتمد, التحليلي"
ن في وزارة التربية والتعليم العالي وموظفة من العاملي موظفا (298والتي بلغت ) , الدراسة
 بغزة. 

   وتوصلت الدارسة إلى العديد من النتائج والتي من أهمها:

 د عينة الدارسة ارتفاع درجة توافر البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية في راأبدى أف
  (.%73.2ه )حصلت على وزن نسبي قدر  رة التربية والتعليم العالي، حيثواز 
   ومات اإلدارية في وازرة التربيةد عينة الدارسة ارتفاع مجاالت تطبيق نظم المعلراأفأبدى 

  . (%70.5) بوزن نسبي والتعليم العالي
  وجود أثر( ذو داللة احصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 لنظم المعلومات االدارية )

 بمكوناتها على الحوكمة االدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة.
 ( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 في )ناستجابات المبحوثي 

 المعلومات االدارية تعزى لمتغير المؤهل العلمي .حول نظم 
 وقدمت الدارسة مجموعة من التوصيات والتي من أهمها:  

 في توفير المستلزمات الخاصة بتشغيل نظم المعلومات اإلدارية في الوازرة. االستمرار 
 .تفعيل اإلدارة التشاركية في الوازرة واالستغناء علن أسلوب اإلدارة التقليدية 
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 وجودة , لحد من الفساد اإلداري والماليتطبيق الحوكمة اإلدارية في از و ح أثر تعزيتوضي
 .الخدمات المقدمة ، وتعزيز التطور اإلداري

دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة اإلشراف "( بعنوان : 2015, ابو عاذرةدراسة ) -1-5
 "التربوي على المدارس الحكومية 

 التربوي اإلشرافإلى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة  هدفت هذه الدارسة
 إضافة إلى معرفة أهم المعوقات التي تحول دون استخدام تكنولوجيا ,على المدارس الحكومية

، والعمل على وضع تصور مقترح يمكن من خالله استخدام التربوي اإلشرافالمعلومات في 
منهج الوصفي التحليلي ، ولقد اتبعت الباحثة ال التربوي اإلشرافتكنولوجيا المعلومات في 

ن مجتمع الدارسة من جميع المشرفين التربويين باإلضافة اسة وقد تكو لطبيعة الدر  هلمالءمت
 والبالغ ( م2014-2015)في وازرة التربية والتعليم وذلك لعام التربوي اإلشراف رؤساء أقسام

ميع أفارد مجتمع يت دارسة مسحية على جفي حين أجر  تربويا،( مشرفا 197)عددهم
ولتحقيق أهداف الدارسة قامت الباحثة بإعداد استبانة لمعرفة دور تكنولوجيا  ,الدارسة

 إدارة االشراف التربوي على المدارس الحكومية.في المعلومات المعلومات 

 ما يلي: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة،  

  التربوي اإلشرافأن متوسط رغبة المشرف التربوي في توظيف تكنولوجيا المعلومات في إدارة 
يتضح لنا أن متوسط معرفة كذلك , وهذا يعني أنها كانت بدرجة متوسطة (, %60.73) هي

التربوي  اإلشرافالتربوي في  اإلشرافالتربوي بأهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة المشرف 
( وبالتالي كانت بدرجة كبيرة جدا أما بالنسبة لمتوسط المهارة اإللكترونية %93.33)كانت 

 التربوي بلغت اإلشرافالتربوي في استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة  لدى المشرف
لكن نجد أن متوسط درجة ممارسة المشرف  بدرجة متوسطة أي أنها كانت (55.92%)

أي أنها كانت  (%77.4التربوي بلغت ) اإلشراف إدارةالتربوي لتكنولوجيا المعلومات في 
 . بدرجة كبيرة

 ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 في درجة ممارسة )
المشرف التربوي لتكنلوجيا المعلومات في االشراف التربوي تعزى لمتغير الجنس والمؤهل 

كذلك سنوات(,  10سنوات الخدمة )اكثر من  العلمي, بينما توجد فروق تعزى لصالح متغير
فروق تعزى لمتغير درجة اإللمام بالحاسوب واإلنترنت لصالح مستوى اإللمام توجد 

 .بالحاسوب واإلنترنت بدرجة كبيرة 

 



19 

 

 :بالتالي أوصتوبناء على النتائج التي توصلت إليها الدارسة فإن الباحثة 

  ضرورة العمل على تأهيل المشرفين التربويين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات
 .ويالترب اإلشرافلتحسين مهارتهم وقدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات في 

 أن الدارسة بينت أن أكثر  تخفيف األعباء اإلدارية عن كاهل المشرف التربوي وبخاصة
 ي العبء اإلداري الذي يعاني منه المشرف التربوي.اإللكتروني ه اإلشراف معوقات

  يتم من خالله نشر المعلومات التربوي بالوازرة  اإلشرافتصميم موقع إلكتروني خاص بإدارة
 باإلضافة إلى تصميم صفحات إلكترونية للمشرفين التربويين . اإلشرافيةتخص العملية  التي

المعلومات اإلدارية في تحقيق األمن دور نظم  "( بعنوان : 2014, ابو حمامدراسة ) -1-6
 "المعلوماتي في جهاز الشرطة الفلسطينية

إلى التعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية المطبقة في اإلدارات  هدفت هذه الدراسة
والوحدات التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية في تحقيق األمن المعلوماتي بعناصـره األساسية 

، حيث تم  ية الوصول للمعلومات عند الحاجة(مة المعلومات، إمكان)سرية المعلومات، سال
استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت هذه الدراسة على اإلدارات والوحدات التابعة 

إدارة  (14)اإلدارية والبالغ عددها لجهاز الشرطة الفلسطينية والتي تستخدم نظم المعلومات
عنقودية عشوائية مكونة من ضابطًا، حيث تم أخذ عينة  (1851)وقد بلغ مجتمع الدراسة

بإعداد  ولتحقيق أهداف الدارسة قام الباحث ,( ضابطًا من مجتمع الدراسة الكلي346)
 .لهذا الغرض استبانة

  وكان من أهم نتائج الدراسة: 

  في يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية وتحقيق األمن المعلوماتي
 جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.

 ( من افراد عينة الدراسة على ان تحقيق %69.93) خلصت الدراسة إلى موافقة ما نسبته
 . ىالمطبقة والباقي يعود لعوامل أخر يفسره  نظم المعلومات اإلدارية  االمن المعلوماتي

 : وقد أوصت الدراسة

  بزيادة االهتمام بتطوير نظم المعلومات اإلدارية، والتي أصبحت تشكل عصب العمل اإلداري
 في كافة المؤسسات وخاصة في المؤسسة الشرطية.   

  مكانيات مراكز المعلومات سواء رصد وتوفير الميزانيات المالية الالزمة لتطوير قدرات وا 
 كانت ] مكونات مادية ، مكونات برامجية [.  
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 ء إدارة أو وحدة متخصصة في أمن المعلومات تضم خبراء متخصصين في مجال أمن إنشا
 المعلومات تكون الجهة المسئولة عن تطبيق ومتابعة األمن المعلوماتي. 

مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات  ( بعنوان : "2014, ابو حسنةدراسة ) -1-7
 "حسين األداء المؤسسي لها كليات التربية في الجامعات الفلسطينية وعالقتها بت

 التعرف إلى درجة ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات الفلسطينية :هدفت الدارسة
وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لها من وجهة نظر  ,االستراتيجيالتخطيط  لمهارات

سنوات الخدمة ، الرتبة االكاديمية ، )التالية  للمتغيرات تبعا أعضاء  الهيئة التدريسية فيها
، ولإلجابة عن أسئلة الدارسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي؛  ة(الجامع

قام الباحث باستخدام استبانتين،  ولتحقيق أهداف الدارسةوذلك لمالءمته لموضوع الدارسة، 
التخطيط  لمهاراتلفلسطينية األولى لقياس درجة ممارسة قيادات كليات التربية بالجامعات ا

ينية الفلسط ،  والثانية لقياس درجة ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعاتاالستراتيجي
من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في  مجتمع الدارسةوتكون  ،لتحسين األداء المؤسسي لها

 الدراسيللعام  وجامعة األزهر, وجامعة األقصى ,كليات التربية في الجامعة اإلسالمية
 . اً عضو  (149والبالغ عددهم ) م(2014-2013)

  وقد توصلت الدارسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 د عينة الدارسة على ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعاترالقد بلغت درجة موافقة أف 
 (.%74.88مرتفعة بنسبة )إلى درجة  االستراتيجيالتخطيط  لمهاراتالفلسطينية 

  عند المستوى إحصائية توجد فروق ذات داللة(α ≤ 0.05)  أعضاء تقديرات بين متوسط 
 لمهاراتالتدريس لدرجة امتالك قيادات كليات التربية في الجامعات الفلسطينية  هيئة

 تعزى لمتغير الجامعة وذلك لصالح الجامعة اإلسالمية، عدا مجالين االستراتيجيالتخطيط 
مهارة صياغة رسالة الكلية" و"امتالك مهارة صياغة رؤية الكلية" حيث اثنين وهما: "امتالك 

 وجد أنه ال توجد فروق تعزى لمتغير الجامعة.
  أعضاء هيئة التدريس  تقديراتإحصائية بين  متوسطة ذات داللة  ةطردي ةوجود عالق

، ستراتيجياالالتخطيط  لمهاراتالجامعات الفلسطينية  امتالك قيادات كليات التربية في لدرجة
 لدرجة ممارستهم لتحسين األداء المؤسسي. وتقديراتهم

 ا:توصياته اسةعلى نتائج الدر وبناء   

  محددة وممنهجة، تعمل على تعزيز مشاركة المجتمع الداخلي والخارجي لكليات وضع آليات
 . االستراتيجيالتربية في عملية التخطيط 
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 الكلية مع   استراتيجية، بحيث تعمل على ربط االستراتيجيةالمرونة في الخطط  مراعاة
 الظروف المحيط بها. 

  السياسية   التغيراتعند إعداد الخطط التنفيذية؛ بسبب كثرة  االستراتيجيةاالهتمام بالبدائل
 واالقتصادية التي تؤثر في عملية التطبيق. 

البشرية في دور التخطيط االستراتيجي للموارد  ( بعنوان : "2014, البيطاردراسة ) -1-8
 رفع مستوى التمكين الوظيفي في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة "

 وىمست فعر في يةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطلتخدور ا على رفلتعاالى  سةدرالا تفده
 ضيحوت لخال نم كلوذ , زةغ عاطق في ميةولحكا رغي تسساؤلما في،   يفيوظلا نلتمكيا
 وىمست , ويةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطللتخ يةتيجراإلستا لفلسفةوا يةرؤلا رفوت دىم

 وىمست على رفلتعاالى  يضاأ, وهدفت يةرلبشا واردللمالتخطيط االستراتيجي  تسارمما
 يفيوظلا نلتمكيا تماومقو دبعاأ لخال نم ميةولحكا رغي تسساؤلما في يفيوظلا نلتمكيا

  يعجم نم سةدرالا مجتمع ونتكو,  يدار الا نلتمكيوا لنفسيا نلتمكيا في تتمثل لتي، وا
 هاددع لبالغوا  زةغ عاطق في ليةدولوا لمحليةا ميةولحكا رغي تسساؤلما     في نلعامليا
 ليلتحليا صفيولا لمنهجا ثةلباحا تمدستخا دق، و حصائياتالا رخآ بحس سسةؤم (870)

 ئيةواعش عينة رختياا مت، و منظمة (60)هادرق عينة على راسةدلا تبقوط , سةدرالا في
 تلبياناا لجمع داةكأ الستبانةا تمدستخوا فةوظمو وظفم (260) نم تنوتك بقيةط
 دلبمع ستبانةا (220) ردادستا متو سةدرالا عينة على  تالستباناا جميع ثةلباحا تعزوو 
  مت لتيا تلبياناا لمعالجة (SPSS) نامجرب دامباستخ لباحثةا تقام دقو(, %85)ردادستا

 .سةادر لأداة ا لخال نم جمعها

 :سةدرالا ليهاإ تصلولتي تا لنتائجا مهوأ

 طيطللتخ يةتيجراإلستا لفلسفةوا يةرؤلا نبي  يةحصائإ اللةذات د يةطرد عالقة ودجو 
 نبي يةحصائإ اللةذات د عالقة دو جو يضاوأ يفيوظلا نلتمكيوا يةرلبشا واردللم تيجيراالستا

 . يفيوظلا نلتمكيوا في يةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطلتخا تسارمما
  البشرية واردللم تيجيراالستا طيطللتخ يةتيجراإلستا لفلسفةوا يةرؤلا نم لك وىمستأن   

 . ةطسومت بنسبة ءجا يةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطلتخا تسارمما وىمستو

  :سةدرالا  بها تصأو لتيا  تصياولتا مهأ

 لجميع يةر لبشا واردللم تيجيراالستا طيطللتخ لعلميا وملمفها سيخرتو دتأكي،  رورةض 
 . تسساؤلما بيئة في هميتهوأ يةدارالا تياولمستا جميع في نلعامليا
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  ورادلما رعتباوا يةرلبشا واردللم تيجيراالستا طيطللتخ عمةدا يميةظتن ثقافة قخل رورةض 
 .تسساؤللم تنافسية زةمي قخل على درقا حقيقي تيجيراستا رستثماا يةرلبشا
  قدراتهم ومهاراتهم االدارية في  ريطولت تيجيتراالستا طيطللتخ دراءلما لهيأت على للعما

  التحليل والتخطيط االستراتيجي ورسم السياسات.
م المشرفين التربويين في مديريات ادتخسا ةدرج ( بعنوان : "2014, ابو شقرةدراسة ) -1-9

  التعليم العالي بمحافظات غزة لتكنلوجيا المعلومات وسبل االرتقاء بها"

م المشرفين التربويين في مديريات التعليم درجة استخدا على فالتعر الى  الدراسة دفته
العالي بمحافظات غزة لتكنلوجيا المعلومات من وجهة نظر معلميهم والسبل المقترحة لالرتقاء 

وقد تكون لطبيعة الدارسة.  لمالئمته المنهج الوصفي التحليليت الباحثة ملقد استخدو . بها
الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية بقطاع غزة للعام مجتمع 

(, في حين تكونت عينة الدراسة من 10499عددهم ) البالغو (، 2013-2014الدراسي )
, ولتحقيق اهداف ( تقريبا من مجتمع الدراسة%4.27) ه( معلما ومعلمة, أي ما نسبت499)

ديريات مفي المشرفين التربويين  ملقياس درجة استخدا نةاستبات الباحثة بإعداد مقاالدراسة 
 .غزة ليم لتكنلوجيا المعلومات في محافظاتالتعو التربية 

 :الدارسة هات اليلتائج التي توصنال همن أمو 

  تكنلوجياغزة ل والتعليم بمحافظاتالتربية  استخدام المشرفين التربويين في مديرياتدرجة 
 .(%55.27)  معلميهم كانت متوسطة بوزن نسبيمن وجهة نظر  المعلومات

  الداللة  وىستم ندع ذات داللة إحصائية وقجد فر و ال ت(α ≤ 0.05بي )سطات متو  ن
غزة لدرجة استخدام مشرفيهم لتكنلوجيا المعلومات تعزى  معلمي المدارس بمحافظات تقديرات

 لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخدمة . 

 على النحو التالي:وجاءت توصيات الدراسة 

  للمشرفين التربويين مع مراعاة توظيفها بشكل ر مستم لتدريبية بشك رامجبتنظيم رة و ضر
 عملي وبالشكل الصحيح في العمل االشرافي .

  نشر المعلومات التي تهم تصميم صفحة انترنت خاصة بكل مشرف تربويي, يتم من خاللها
 الطلبة والمعلمين واولياء االمور .

  المشرفين التربويين على استثمار ادوات تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل فعال تشجيع
 للتواصل مع المعلمين ومديري المدارس ومراكز الوزارة بشكل افضل .
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 :المتعلقة بتكنوستراتيجية إدارة المعلومات  الدراسات السابقة العربية -1
 

تكنوستراتيجية ادارة المعلومات في تحقيق دور بعنوان : " (2017,  اسماعيلدراسة )  -2-1
 "االبعاد المعلوماتية لنظام المناعة المنظمية

 .(دراسة استطالعية آلراء المديرين في عينة من المصارف األهلية في مدينة دهوك )

دارة المعلومات في تحقيق األبعاد تشخيص دور تكنوستراتيجية االى  هدفت الدراسة
استخدام المنهج وتم ،  صارف االهليةالمناعة المنظمية في مجال المالمعلوماتية لنظام 

ألهلية في مدينة امن المصارف ( 9)الوصفي التحليلي , وقد تكون مجتمع الدراسة من 
عينة الدراسة من دهوك كمجال ميداني لتطبيق البحث الحالي. وتم توزيع االستبانة على 

وعددهم , ، ورؤساء االقسام ومسئولي الوحدات في تلك المصارف   عاونيهموم المديرين
 .فردا  (50)

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

  أظهرت النتائج وجود اثر ذو داللة احصائية لتكنوستراتيجية ادارة المعلومات في األبعاد
 المتغيرات الفرعية. المعلوماتية لنظام المناعة المنظمية على مستوى المتغيرات الرئيسة و 

  بشكل أفضل ، من  (توفر المعلومات)تساهم تكنوستراتيجية ا دارة المعلومات في تحقيق بعد
يستنتج من مما  , جودة المعلومات(مساهمتها في تحقيق البعدين اآلخرين )الذاكرة المنظمية

لمتخذي القرارات   المعلومات نوستراتيجية ادارة المعلومات في توفيرتكذلك وجود دور مهم ل
 التي تحول دون وصولهم لقواعد المعلومات . يةوازالة العوائق االدارية والفن ,بسهولة 

 التوصيات التي خرجت بها الدراسة : أهم

  تطوير البنية التحتية لتقانة المعلومات )نظم المعلومات( من خالل ادخال المكونات المادية
 .البشرية المؤهلةالحديثة لها ودعم مراكزها بالكوادر 

  ضرورة الحفاظ على االفراد ذوي المعرفة والخبرة باعتبارهم صناعا للمعرفة والتعامل معهم
 االستغناء عنهم. نال يمككرأس مال فكري 

  لتطبيق فلسفة تكنوستراتيجية ادارة المعلومات ضرورة توفير الدعم المالي المناسب. 
 

( , بعنوان : " مساهمة تكنلوجيا المعلومات في تحديد 2016دراسة )بهاز, -2-2
 االستراتيجية التنافسية للمؤسسة " 

 (( اوماش –دراسة حالة المطاحن الكبرى للجنوب ))                
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هدفت الدراسة الى معرفة مدى مساهمة تكنلوجيا المعلومات في تحديد االستراتيجية التنافسية, 
يار المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية للدراسة حيث تم استخدام ولتحقيق هذا الهدف تم اخت

في تحليل النتائج التي تم الحصول عليها من خالل توزيع االستبانات على  spssبرنامج 
( وهي %90) هما نسبت( استبانة أي 45( استبانة , تم استرجاع )50عينة الدراسة البالغة )

)مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب( والتي تعتبر مجتمع نسبة مقبولة لتمثيل اطارات المؤسسة 
 . الدراسة

 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 يمكن ان ينعكس على  ان االختيار وتنفيذ أي استراتيجية من االستراتيجيات التنافسية العامة
كبيرا بسبب طبيعة المنافسة  نال يكو اداء المؤسسة وبدرجات متفاوتة مع ان هذا التأثير قد 

 السائدة.
 حولها من تغييرات باستمرار واالستجابة لها في الوقت  ثما يحدكل ان المؤسسة تستجيب ل

 .المناسب 
  تسعى المؤسسة الى تخفيض التكاليف باستمرار مع المحافظة على تمييز خدماتها المقدمة

 للعمالء.

  ومن أهم توصيات الدراسة:

  المؤسسة بتكنلوجيا المعلومات لما لها من دور في نجاح تطبيق ضرورة اهتمام
 االستراتيجيات التنافسية التي تحقق لها التفوق والتمييز على باقي المنافسين.

  العمل على زيادة الوعي لدى االفراد في المؤسسة محل الدراسة حول اهمية تكنلوجيا
 المعلومات في الوقت الحالي.

  بيانات يترتب عليه تكوين االفراد في كيفية تحليلها لتحديد رغبات االهتمام بإنشاء قاعدة
 الزبون بناء على المعلومات المتوفرة فيها.

 
 

لومات المع ةستراتيجيو تكن(, بعنوان "  2015دراسة ) الحدراوي وابو طبيخ و طه,  -2-3
 التوجهات االدارية المعاصرة" لفي ظ تاالزما ةادار  ليةودورها في فاع

 العراق( -تطبيقية في جامعة الكوفةدارسة )

ومات وادارة االزمات لتيجية المعراوم تكنوستهيمي لمفهمفا تأطير:  الى هدفت هذه الدراسة 
تم ,  ا في ادارة االزماتهودور  هاومات ومكوناتلتكنوستراتيجية المع أهميةتوضيح جرى فيها 
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ثل في اساتذة جامعة الكوفة استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث ان مجتمع الدراسة يتم
( مدرسا وتم 79وقد تم اختيار عينة عشوائية للدراسة وبلغ حجم العينة )في عدد من الكليات 

 ( استبانة اعتبرت حجم العينة  83( استبانة تم استرجاع )100توزيع )

 سة إلى مجموعة من النتائج أهمها:وقد خلصت الدرا

 ومات ، اال لتيجية المعراالستخدام وتوظيف ابعاد تكنوستد العينة رانالك رغبة شديدة لدى افه
ر( اباستمر  رال تتوفر )مثل التكنولوجيا الحديثة التي قد اباستمر  امتوفر  نال يكو ا قد هان بعض

. 
 ت معنوية ذات داللة معنوية ار ية عن وجود عالقات ارتباط  وتأثييالت اإلحصائلكشفت التح 

في ادارة  المعلومات لتكنوستراتيجية، احصائيا ى مستوى العوامل لى المستوى الكمي وعلع
التي اعتمدت في بناء  المتغيراتا، وثبتت قوة العالقة والتأثير بين هت الفرعية المكونة لاالزما

 مخطط الدارسة .
  ة لالزمات ، من خالل لدور في تحقيق ادارة فاع المعلومات لتكنوستراتيجيةاثبتت النتائج ان

وتحديد  المعلوماتتمام بتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا هيم وااللالس االستراتيجيط التخطي
 البشرية . للموارد والخبرات المهاراتا، وتطوير هالبدائل المناسبة ل

  ومن أهم توصيات الدراسة: 

  استخداما امثال هاومفردات المعلومات تكنوستراتيجيةالتوسع في استخدام وتطبيق. 
  ى مواكبة التقدم لع واالستمرارومات الحديثة ، لى تكنولوجيا المعلتوسع الجامعة باالعتماد ع

 والتطور التكنولوجي.
  لحضور برامج، من خالل وضع  والمهارات القدراتتوفير بيئة مشجعة وداعمة لتطوير 

 التدريبية التخصصية . والدوراتمية وورش العمل لالعواللقاءات  المؤتمرات
 المعلومات تكنوستراتيجيةسة راسات والبحوث الميدانية  والتوسع في دراالمزيد من الد إجراء 

ية وفي كل لا بفاعهفي توظيف يساهممي الذي ليل والبحث العلا بالتحه، واشباع وعناصرها
 ا .هرت النتائج محدودية الدارسات )وخاصة العربية( التي تناولتهالظروف، حيث اظ

 
اإلدارة اإلستراتيجية (, بعنوان: "  2014, حمدشوقي ومهدي ومدراسة ) -2-4

 .بغداد (-) دراسة حالة في شركة الصناعات الجلدية"ودورها في رفع كفاءة أداء العاملين 

بما يمكنها من  االستراتيجيةالى : إفادة المنظمة من مفاهيم اإلدارة  هدفت هذه الدراسة
ظهار فوائدها في عملية تحقيق االهداف  شاعة هذه المفاهيم وا  بلوغ اهدافها بشكل أفضل وا 
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وفعالية, واعتمدت الدراسة المنهج االستطالعي الذي يقوم على استطالع آراء عينة  بكفاءة
مع المستحصلة عليها واستخالص النتائج, وتمثل مجتمن المسؤولين ومن ثم تحليل البيانات 

الدراسة في العاملين في الشركة العامة للصناعات الجلدية وتم استخدام المقابالت الشخصية 
إلدخال ومعالجة   SPSSوتم استخدام البرنامج اإلحصائي واالستبانات كأداة لجمع البيانات,

 وتحليل البيانات.

 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

   استراتيجية ذات رؤية ليست بمستوى الطموح الذي ينسجم ومسار تعتمد المنظمة على خطط
 المنظمة .

  تمارس المنظمة المبحوثة انشطة التخطيط االستراتيجي في تحديد اساليب العمل وتقويم أداء
 العاملين .

  يتأثر مستوى النجاح االستراتيجي الذي تتطلع اليه المنظمة بالضعف الواضح في فهم دور
 االستراتيجية في نجاح المنظمة .االدارة 

  ومن أهم توصيات الدراسة:

  السعي إليجاد رؤية استراتيجية واضحة كي تتوجه صوبها أنشطة المنظمة المختلفة وذلك من
 خالل دراسات تجري بتشخيص المؤثرات البيئية وأثرها على مسار عمل المنظمة .

 نظمة مهمة االشتراك في أ سهيلالعمل على اشراك المستويات اإلدارية المختلفة في ت
 التخطيط االستراتيجي .

 
دور تكنوستراتيجية ادارة المعلومات في (, بعنوان: "  2012, الحدراوي والعليدراسة ) -2-5

)) دراسة حالة في كلية الطب /  "تحقيق ابعاد ادارة الجودة الشاملة للمنظمات التعليمية
 .جامعة الكوفة ((

تكنوستراتيجية ادار المعلومات في تحقيق ابعاد ادارة دور  إظهار الى : هدفت هذه الدراسة
ومن أجل تحقيق الجودة الشاملة للمنظمات التعليمية وباألخص منظمات التعليم العالي , 

اسة الذي يتكون من ) در مجتمع الل يالتحليل أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي
(, والبالغ عددهم والتنفيذية في كلية الطب عينة الدراسةالقيادات في االدارة العليا والوسطى 

( موظف , حيث تم استخدام 86دها )د( موظف , وقد تم اختيار عينة عشوائية ع417)
إلدخال ومعالجة   SPSSاإلحصائيكأداة لجمع البيانات, وتم استخدام البرنامج  اإلستبانة

 وتحليل البيانات.
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 مجموعة من النتائج أهمها: إلىوقد خلصت الدراسة 

   موجبة وقوية بين مقاييس تكنوستراتيجية ادارة المعلومات وتأثير طردية وجود عالقة ارتباط
وادارة الجودة الشاملة وهذا يشير الى انه كلما ازداد استخدام وتطبيق تكنوستراتيجية ادارة 

ما ادى ذلك الى ارتفاع في المعلومات في المنظمات التعليمية )حسب نتائج عينة الدراسة( كل
 مستوى تحقيق ابعاد ادارة الجودة الشاملة في هذه المنظمات. 

  يتطلب اعادة النظر في تحسين مهارات وخبرات العاملين من جانب وتحسين االجهزة
 . والمعدات والبرمجيات من جانب اخر 

 وعة من االمور البد من االشارة الى ان عمليات االبداع التنظيمي في الغالب تتطلب مجم
 .المحفزة ومن اهمها الحوافز المالية )المكافئات(

  ومن أهم توصيات الدراسة:

  ضرورة تبني فلسفة ادارية شاملة لتطبيق تكنوستراتيجية ادارة المعلومات بمقاييسها كافة
 .والعمل على نشر ثقافة الجودة الشاملة بشكل مستمر , وليس لمدة محددة

  ان تكون هناك مبادرات لتطوير البنى التحتية التكنلوجية , وبالشكل الذي يمكن من خالله
 .تحقيق المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات التكنلوجية السريعة

  ضرورة تنمية وتطوير مهارات وخبرات جميع العاملين من خالل ادخالهم في دورات تدريبية
 .رة المعلومات , داخل وخارج البالدمتخصصة في مجال تكنوستراتيجية ادا

 
تكنوستراتيجية ادارة المعلومات ودورها ( , بعنوان : "  2012طالب وشهيد, دراسة )  -2-6

  " المستدامة التنافسية في تحقيق الميزة التكنلوجية 
 (دراسة استطالعية لعينة من المنظمات العربية واالجنبية)

تكنوستراتيجية ادارة المعلومات واالبعاد التي ترتكز الى ابراز دور هدفت الدراسة 
عليها واهميتها والميزة التكنلوجية التنافسية المستدامة ومؤشراتها في منظمات عالمية ذات 
ريادة كما هدفت الى التواصل مع الجهود البحثية السابقة من اجل زيادة االثراء الفكري 

وكان من اهم اهدافها االحاطة بمشكلة الدراسة  والتراكم المعرفي في مجال متغيرات الدراسة
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم  من خالل االجابة على التساؤالت المثارة في مشكلة البحث.

تم تصميم استبانة  منهج الوصفي التحليلي نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة , وقدال إتباع
وقد تم اختبار صدق  شركة (55وتوزيعها على مجتمع الدراسة بشكل كامل والذي بلغ )

 . وثبات االستبانة
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 الدراسة :  إليهاأهم النتائج التي توصلت 

 مات مما لو تيجية ادارة المعراستو ت تكنرابمؤش متماها االهالشركات عينة الدارسة لدي ناتضح أ
األساليب و ية اإلنتاجية لير العمو تط قطري نعتكنلوجيا المعلومات ا تستثمر في لهجع

 .  ملب العلو ير اسو تط واإلنتاج أ يفخفض تكال ققا بما يحهالمستخدمة في
 ذات داللة و ية و د عالقة ارتباط قو جو شركات عينة الدارسة لرت النتائج اإلحصائية لهأظ

لتنافسية المستدامة ، مما جية او لو الميزة التكنو مات لو تيجية ادارة المعراستو تكن  نإحصائية بي
الميزة  ققمات تحلو تيجية ادارة المعار ستو ا تكنهبأتباع ي بانهاالشركات تع لى انيشير ا
 المستدامة .  لتنافسيةجية او لو التكن

 ائد و الع يقالى تحق يجيا التي تؤدو لو ى اختيار التكنلالشركات عينة الدارسة ع ملتع
ي جيا الذو لو قيت التكنو بت وهناك اهتمام لهذه الشركات  اهيقية لو التسو االنتاجية و االقتصادية 

 دةمات جديلو جيا معو لو تكن لخال نا مهتنفيذو االحتياجات ذات االسبقية العالية ويل بتحيهتم 
 .قت المحددو ال لخال

 أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي : 
 التطبيقية و  االستراتيجية نالمضامي ليلى تحلعمي لالبحث الع ومراكز نتشجيع الباحثي

التنافسية المستدامة  التكنلوجيةكالميزة  لوماتادارة المع تكنوستراتيجية ناءمة بيو ع المو ضو لم
 م الدعـ م تقديـ لخال نالتنافسية م التكنلوجيةاستدامة الميزة م و لتدعي هم المصدر األ وصفهاب

مية لت العراالخبو مي كاستقطاب الكفاءات لبحث العكز الرالمو  نباحثيلل ويالمعنو  يالماد
 .  لبالنسبة لمنظمات االعما هميتهبأ يفتعر لل
  مات لو بمع لقكخاصة ما يتع لمات لمنظمات االعمالو شبكات المع مستوى نرة تحسيو ضر

خطط الشركة ، هداف و بأ وربطها المعلوماتانظمة  نالتجانس بيو  ملالتكا  يقكتحق نالزبائ
 . المعلومات تكنولوجياارد و م ناالستفادة م نكتحسي التكنولوجي لتطوراالنظمة لذه همتابعة و 
 البرنامج و  لالتفاصيضع و  هدفب المعلومات تكنولوجياير و اعداد خطة تنفيذية لتط ضرورة

 لتكنولوجيا  االستراتيجيةاردة في الخطة و ماتية اللو المع االستراتيجياتالزمني لتنفيذ  
 ..  المعلومات

 
 " تكنوستراتيجية ادارة المعلومات مفاهيم ونماذج(, بعنوان : " 2011الحدراوي,) دراسة -2-7

 :هدفت الدراسة
تقديم االطار النظري لمفهوم تكنوستراتيجية ادارة المعلومات من خالل عرض هذا      

المفهوم والعناصر التي يرتكز عليها واهميتها, كما هدفت الدراسة الى تقديم عدد من النماذج 
  لتكنلوجية ادارة المعلومات والتي تبناها مجموعة من الباحثين.
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وسعت الدراسة الى معالجة مشكلة علمية حقيقية وهي قلة البحوث النظرية والتطبيقات 
والدراسات التحليلية ذات الصلة بموضوع الدراسة او انها الزالت محدودة جدا وخاصة في 
الدراسات العربية او ان الدراسات عالجت عددا معينا من المتغيرات الفرعية لهذا المفهوم كل 

مجها في مصطلح موحد يتمثل في )تكنوستراتيجية ادارة المعلومات( على حدة دون د
  (2011:2.)الحدراوي , 

 ما يلي: إليهاالنتائج التي قد توصلت الدراسة  أهمومن 
بينت االدبيات المتخصصة ان مفهوم تكنوستراتيجية ادارة المعلومات يعتبر مفهوما حديثا  -

لذلك يختلف بعض الباحثين حول ماهية تكنوستراتيجية ادارة المعلومات وتداخل هذا المفهوم 
مع بعض المصطلحات االخرى ذات العالقة ويعتبروه مجموعة من العمليات المتكاملة 

 .ها اساسها عمليات منتظمة ترتكز على المستقبل والمرتبطة فيما بين
بينت المراجع  النظرية تباين الكتاب في طرح عناصر تكنوستراتيجية ادارة المعلومات أو  -

 مراحلها وهذا يعني اختالفهم في تحديد إجراءاتها وخطواتها .

ة ادارة اظهرت الدراسة محدودية الدراسات العربية التي تتعلق بمفهوم تكنوستراتيجي- 
 المعلومات ونماذجها.

 توصيات الدراسة: أهمومن 
توسيع االعتماد على تكنوستراتيجية ادارة المعلومات وعناصرها واستخدام برمجيات   -

 الحاسوب وتقنياته الحديثة وذلك من خالل العمل وباستمرار على ادخال احدث التكنلوجيا.

تنشيط البحث العلمي حول عناصر تكنوستراتيجية ادارة المعلومات واشباعها بالتحليل  -
 .العلمي الذي يساهم في تشخيص ابعاد هذه العناصر ومجاالت استخدامها بدقة 

ضرورة التغيير باتجاه استخدام تكنوستراتيجية ادارة المعلومات وان تكون هذه التغييرات  -
 عن العشوائية التي تخل كثيرا في تطور االعمال.تدريجية بشكل مدروس بعيدا 

 جنبية:الدراسات السابقة اال  -3

 بعنوان :   Aqdas, et al, (2017)دراسة  -3-1
 Strategic Planning Role in Non Profit Organizations""  

في المؤسسات  االستراتيجي( بعنوان: " دور التخطيط  2017, وآخرون أقداس)دارسة 
 الربحية". باكستان غير
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 الربحية، المؤسسات غير فياالستراتيجي  التخطيط دور على التأكيد إلى الدارسة هدفت  
 أهمية تقييم إلى باإلضافةاالستراتيجي   التخطيط في القادة دور على الضوء وتسليط
 التي المشكالت في التحقيق إلى تهدف اكم, المؤسسة فينجاح  ألي االستراتيجي التخطيط
 .االستراتيجي التخطيط تواجه  

 وصلت إليها الدارسة، اآلتي:   من أهم النتائج التي ت 
 بكفاءة أدائها وتحسين هدافهاأ إلى الوصول المؤسسات فياالستراتيجي  التخطيط يساعد 

 ة.وفاعلي
 وفقا   للمجاالت االستراتيجيات وصياغة البيئة تغيير في العمل على المؤسسات يساعد 

 الجديدة.
  عالية.االهداف والغايات بفاعلية وكفاءة يعمل على توفير فرص للعاملين بالمؤسسة لتحقيق 
 بعنوان:  Solomon & Ayebale (2017)دراسة    -3-2

" Planning Competence and Staff Performance in MUNI 
University, UGANDA".  

بعنوان: " كفاءات التخطيط وأداء العاملين في جامعة   (2017, سولومون وآيبالي)دارسة
 موني، أوغندا ". 

 السياق فيالعاملين  وأداء التخطيط كفاءات بين لعالقةا على التعرف إلى الدارسة هدفت
 . موني لجامعةالفريد 
 وعينة مجتمعوتكون  ( والنوعي )الكمي التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقد

 عددهم والبالغ, التدريس هيئة وأعضاء اإلداريين والعاملين الجامعة مجلس أفارد من الدارسة
  . البيانات لجمع كأداة االستبانةان الباحث واستخدم, اً فرد (112)

 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة، اآلتي:
 يكون التخطيط  وجود عالقة ترابطية قوية بين الكفاءة في التخطيط وأداء العاملين , فعندما

بطريقة بسيطة ومحددة وواقعية وكاملة يجعل كفاءة التخطيط اكثر حيوية مما يسهم بشكل 
                                          كبير وايجابي في اداء العاملين.
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 من أهم توصيات الدارسة، اآلتي: 
التركيز على تقديم الخطط في الوقت المناسب, واشراك العاملين في اعداد الخطة   

 االستراتيجية وتنفيذها لضمان النجاح في تحقيق االهداف. 
 وان : نبع(  Garcia and Cano)  2113و ندارسة جارسيا وكا -3-3

التربوي )  اإلشراف؛  لتطوير واالتصاالت ات مو لعمال تكنولوجيا وأدوات  استراتيجيات" 
 ( " ياالفتراض اإلشراف

"ICT Strategies and Tools For the Improvement of Instructional   
Supervision " The Virtual Supervision" " 

الدراسة الى تقييم وتحليل استراتيجيات وأدوات تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت, وذلك  دفته
والذي يعزز من مشاركة المدارس في عملية لتعزيز التحول النوعي في االشراف التربوي, 

, لقد جرى تناول هذه الدراسة من منظور كمي, حيث تم فحص يالتعليم والتعلم اإللكترون
 ( مشرفا تربويا محليا في ثالث مناطق مختلفة من اسبانيا.278ات لدى )الممارسات والتصور 

يكمل   يوقد توصل التحليل الوارد في هذه الدراسة الى ان نموذج االشراف اإللكترون
استراتيجيات وتقنيات الرقابة التقليدية , كما ويشتمل على طرق جديدة لمعالجة مشكالت 

،   فان هناك حاجة الى العمليات التي تستند على تطبيقات الويب ليبالتاالعملية التعليمية, و 
النموذج باإلشرافي االفتراضي )الوهمي(. والذي يكون موجه  ذاه يةمتس لىح علقد اصطو 

 نحو التدخل لتحليل وتحسين وتحويل عملية التعلم والتعليم في المدارس.
 

 ( Arasa, K'Obonyo, 2012دارسة ) -3-4
 وأداء الشركات في البالد النامية ) كينيا(  اإلستراتيجيالعالقة بين التخطيط  بعنوان :

Study: The Relationship between Strategic Planning and Firm 
Performance in a developing country’s context (Kenya)    

يعط  مواألداء ولـ االستراتيجيالمباشرة بيف التخطيط  قةالالعى لع فتعر لدفت الدارسة له
الطريقة والمدى  نإ.  االستراتيجيية التخطيط لعم لخطوات المحددة التي تشكلتماما لها

 االستراتيجيى نتائج التخطيط لا آثار عهالخطوات ل نخطوة م لما كفيهمالذي يمارس 
اء أدو  االستراتيجيالتخطيط  نقة قوية بيعال وداالرتباط تشير إلى وج ليلنتائج تح المتوقعة .

)تحديد الغرض  االستراتيجيخطوات التخطيط  لك نأ نم ،كى ذللوة عالشركات .عال
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شركة، واختيار لل االستراتيجيةوتحديد القضايا  ،لبيئة األعما نالبيئي م حوالمس, شركْة لل
قامة نظم  االستراتيجية  إيجابي ألداء الشركة. لة بشكلمتص نتكو ( والمراقبة مالتنفيذ والتقييـوا 

( بعنوان " Campis ,Aguirre ,Perellada & La parra ,2009دراسة ) -3-5
 استراتيجية التكنلوجية والشركات الجديدة القائمة على التكنلوجيا "

y and New Technology Based FirmTechnology Strateg " 

لمعرفة االثر الذي تحدثه تكنوستراتيجية ادارة المعلومات في تحسين الميزة  :هدفت الدراسة
, واعتمد الباحث النظرية الراسخة باعتبارها التنافسية في شركات التكنلوجيا الجديدة الناجحة 

استراتيجية نوعية لبناء النظرية , واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن حيث اجريت دراسة 
على مجموعة من الدراسات التي تهدف الى فهم عملية تكنوستراتيجية ادارة المعلومات استكشافية 

وتمثل مجتمع الدراسة بستة شركات ناجحة وجديدة اعتمدت تكنوستراتيجية  في المشاريع الجديدة
 .ادارة المعلومات في ادارة نشاطاتها واستعمل الباحث العينة المسحية الشاملة للمجتمع

 : تائج الدراسةوكان من اهم ن
  اظهرت الدراسة بان عملية تكنوستراتيجية ادارة المعلومات تمثل عملية التعلم للمدراء والتي

 بدورها تسمح لهم بتطوير انفسهم واتخاذ القرار في الوقت المناسب لألحداث المستقبلية.
  كما جاء في دراسة مجددا وجود ردود فعل عملية واستراتيجية  دراسةؤكد الت(Maidique & 

Zergeid,1985 ،المفاضلة بين عدم اليقين من التكنولوجيا  في( في اإلدارة الناجحة للشركة
 والفوائد االستراتيجية المحتملة للتكنولوجيا أمر ضروري.

   وقيمة االستراتيجية الجيدة هي الدرع الذي توفره ضد المنافسة، مما يضمن قدرا من اليقين
 فعال الحتياجات السوق. ويسمح للمنظمة بإنشاء نهج

   الفوائد. وترافق التكاليف  تعتبر من اهمالتكنولوجيا هي واحدة من األنشطة الرئيسية التي
التنظيمية الستخدام العناصر التكنولوجية ضمن استراتيجية التكنولوجيا بالحاجة إلى مواجهة 

ية التخطيط التقليدية قدر إضافي من عدم اليقين والتعطيل. وهذا يتطلب إعادة النظر في عمل
  والتكامل الدقيق للنماذج من االستراتيجيين مع نماذج من التكنولوجيين.

 :إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها الدراسةوخلصت 
  على الرغم من أن تصميم هذا التحقيق يتبع نهجا بناء، فمن الجدير بالذكر بعض الجوانب

غي النظر إلى نتائج هذه الدراسة في سياقها وينبغي التي ينبغي أن نأخذ في االعتبار. وينب
حول واقع ستة شركات  لتكنو ستراتيجية ادارة المعلومات معالجتها بعناية. وقد أجريت دراسة 

من  ها االولىجديدة تعتمد على التكنلوجيا ، التي حصلت على أداء جيد خالل سنوات
 األنشطة التجارية. 
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  البداية تقديم دراسة شاملة، يمكن أن يركز المشروع في على الرغم من أننا اقترحنا في
المستقبل على دراسة جزء واحد فقط من النموذج أكثر تعمقا. وبهذه الطريقة، كل واحد من 

 المقترحات التي تم إنشاؤها سوف تكتسب أهمية بطريقة محددة.
 .ويمكن أن تمثل المقترحات الفردية أو مجموعها خطا جديدا من البحوث 
 يا: الدراسات المتعلقة بجودة اتخاذ القرارثان 

 الدراسات المحلية: -2-1
اذ تخا فيعرفة ملممارسة إدارة ا دور: , بعنوان (2017, ابو معمردراسة ) -2-1-1

 ′′قطاع غزة فيدراسة تطبيقية على مدراء وكالة الغوث" راتيجيةتسالاالقرارات 
لدى  االستراتيجيةعلى دور ممارسات إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات  فالتعر  :هدفت الدراسة

مجتمع الدراسة من المدراء العاملين في الطبقة  نمدراء وكالة الغوث في قطاع غزة، حيث تكو 
رئيس برنامج، رئيس منطقة، رئيس قسم، نائب رئيس برنامج، نائب رئيس منطقة، مدير (العليا 

ومديرة، وتم ( مدير 46عددهم ب) ويقدر (دير، مدير مركز تدريبمنطقة، مدير قسم، نائب م
ستبانة كأداة رئيسة تم إعدادها االاستخدام أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، وقد تم توزيع 

وتحكيمها بغرض الدراسة،  واألكاديميينمن قبل الباحثة وعرضها على مجموعة من المختصين 
الذي من  SPSSوصفي التحليلي، وبرنامج التحليل اإلحصائي وقد استخدمت الباحثة المنهج ال

  .الدراسة فيمكن أن تتحقق أهدا خالله
   :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  تشخيص المعرفة، إنشاء )إحصائية بين ممارسات إدارة المعرفة  داللةيوجد عالقة ذات
 االستراتيجيةوأبعاد اتخاذ القرارات  (المعرفةالمعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق 

 .)الالمركزية، درجة االتفاق، درجة االتصالالرشد والشمول، السلوك السياسي، درجة )
  بينما بلغت  .43(%43.78)المعرفة في وكالة الغوث بلغت  إلدارةدرجة ممارسة المدراء

 .(%28.75) االستراتيجيةنسبة اتخاذ القرارات 
 إحصائية في استجابات المبحوثين لممارسات إدارة المعرفة واتخاذ  داللة توجد فروق ذات

الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، )تبعا للمتغيرات الديمغرافية  االستراتيجية القرارات
 . (المسمى الوظيفي

  :وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها
  اإلدارةد زيادة وعي عالمعرفة وتعزيز عملياتها وذلك ب إلدارةواضحة  استراتيجية األونرواتبني 

 العليا بأهمية إدارة المعرفة كونها تعد مرتكزا أساسيا من مرتكزات التطور والتقدم
  تقوم على أساس  االستراتيجيةالقرارات  ذالتخاالعمل على خلق بيئة محفزة ومشجعة داعمة

 .األفضلوتقييم البديل  فلها حول تحديد الهدوالمقترحات وتباد اآلراءالمشاركة وتقاسم 
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إدارة األزمات وأثرها على جودة  " ( , بعنوان: 2017, عبد العالدراسة ) -2-1-2
 "القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية 

ي اإلدارية بوازرت القرارات  ةو أثرها على جود األزماتة هدفت الدارسة إلى التعرف على إدار 
العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 

 ، فيةراالذين يشغلون الوظائف اإلش رتيناالتحليلي، وتم اختيار مجتمع الدارسة من موظفي الوز 
لصغر حجم نظرا  واستخدم الباحث أسلوب المسح الشامل؛ ( موظف ,116)والذي يبلغ عددهم

حيث تم  والمعلومات؛ رئيسة لجمع البيانات ةاالستبانة كأدا تكما استخدم اسةمجتمع الدر 
استبانة أي بنسبة  (94) ين )مجتمع الدارسة(، وتم استرداداستبانة على المبحوث (116)توزيع

(81.03%) . 
 :وتوصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 ت اإلداريةاالقرار   ةمتوسطة لجود وجود مستوى بدرجة موافقة من قبل المبحوثين على 
 .العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبيةي بوازرت

  إحصائية عند مستوى داللة ة طردية قوية ذات داللةعالقة ارتباطيوجود (α ≤ 0.05)  بين
االجتماعية بالمحافظات جودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية مراحل ادارة االزمات و 

  . الجنوبية
  عند مستوى داللة جودة القرارات اإلداريةو مجتمعة معا على  األزمات ةإدار  لمراحلأثر  جودو 

(α ≤ 0.05) ,بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية. 
  ةئية عند مستوى الداللافروق ذات داللة إحص دجال تو (α ≤ 0.05) استجابات متوسطات ل

التالية: )الجنس، المسمى الوظيفي، للمتغيرات تبعا  جودة القرارات اإلدارية ولالمبحوثين ح
 .ة(المؤهل العلمي،  وسنوات الخدم

  وتوصلت الدارسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
  األزمات   ةم إدار ة لنظومادي ,زياد  االهتمام، وتوفير الدعم الالزم من موارد مالية  ةضرور

 المتخذة بالوزارتين. ت اإلداريةارار الق  ةوداشر على جأثير مبوت ، ةمان أهمية كبير  هللما
  االدارية بالوزارتين.ت ارار الق ةوداالهتمام بمستوى ج ةزياد  ةضرور 

 
لنظم الخبيرة في جودة اتخاذ دور ا" ( , بعنوان: 2017, بو زايددراسة )أ -2-1-3

 "وازرة الصحة الفلسطينيةاإلدارة العليا في ت راراق
 اإلدارة العليا في قراراتهدفت هذه الدارسة إلى التعرف على دور النظم الخبيرة في جودة اتخاذ 

واعتمدت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي,  رة الصحة الفلسطينية المحافظات الجنوبية.اوز 
استبانة على العاملين في اإلدارة  (170)واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم توزيع 
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بطريق المحافظات الجنوبية, حيث مثلت عينة الدراسة  –العليا في وازرة الصحة الفلسطينية 
 . اسةر لصغر مجتمع الد االمسح الشامل نظر 

 وقد توصلت الدارسة إلى نتائج أهمها : 
  مجتمع الدارسة علىد ااإلدارة العليا( من قبل أفر  قراراتت )جودة اتخاذ احصلت جميع فقر 

 ، وهو بدرجة )كبيرة(. (%69.924) وزن نسبي بلغ
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى(α ≤ 0.05 ) بين استخدام النظم الخبيرة وبين

 رة الصحة الفلسطينية.ات اإلدارة العليا في وز قراراجودة اتخاذ 
  الثابتة )األجهزة، البرمجيات، مهندس   المتغيراتوجود أثر ذو داللة إحصائية لكل من

 رة الصحة الفلسطينية.ات اإلدارة العليا في وز راراالمعرفة( في جودة اتخاذ ق
 -:أبرزهاهذا وخرجت الدراسة بتوصيات كان 

 حث اإلدارة العليا في وازرة الصحة الفلسطينية لزيـادة االعتمـاد علـى الـنظم الخبيـرة عنـد اتخـاذ 
القرارات وذلك لسرعة ودقة القرارات التي تبنى على نتائجها واستخدامها ايضا في التخطيط 

 االستراتيجي.
  تزيـــد مـــن فاعليـــة الـــنظم الخبيـــرة، لوجـــود عالقـــة واضـــحة  واستراتيجياتوضـــع سياســـات

 ة العليا.اإلدار  قراراتبـــين استخدام النظم الخبيرة على جودة اتخاذ 
   السعي نحو مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في نظم وتكنولوجيا المعلومات لتطوير

 رة الصحة الفلسطينية.االـنظم الخبيرة الحالية في وز 
أثر أبعاد جودة حياة العمل على ( , بعنوان: " 2017دراسة )ابو حميد,   -2-1-4

 "غزةاإلدارية  في جامعة األقصى ب القراراتاتخاذ   فاعليه 
ت راراة العمل على فاعلية اتخاذ القهدفت هذه الدارسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة حيا

اإلدارية في جامعة األقصى بغزة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي للوصول 
الشامل  رمستخدما اسلوب الحصإلى النتائج، وصمم الباحث استبانة كأداة لجمع البيانات،  

بجامعة ،  اإلشرافيةوالمتمثل في جميع القيادات اإلدارية في الوظائف , من مجتمع الدارسة 
 األقصى بغزة )األكاديميين، اإلداريين( من نواب رئيس الجامعة ومساعديه، وعمداء األقسام

االستبانة  حيث وزع الباحث , ( موظف185والبالغ عددهم ) االكاديمية واإلدارية ورؤسائها
 . (%89.7( استبانة بنسبة )166على مجتمع الدراسة كافة , وقد تم استرداد )

 وتوصلت الدارسة الى عدد من النتائج أهمها ما يأتي: 
   سة على مجال أبعاد جودة حياة العمل اد مجتمع الدر اوجود موافقة إلى حد ما من قبل افر

موافقة إلى حد ما  وجود (. أيضا% 57.33ككل في جامعة األقصى بغزة، بوزن نسبي )  
اإلدارية في جامعة األقصى  اراتقر الد مجتمع الدارسة على مجال فاعلية اتخاذ رامن قبل أف

 (.%58.33بوزن نسبي ) بغزة 
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  األقصى  ت اإلدارية في جامعة راراوفاعلية اتخاذ القوجود عالقة بين أبعاد جودة حياة العمل
 بغزة. 

  ةت اإلدارية في جامعراراة العمل على فاعلية اتخاذ القوجود تأثير ايجابي ألبعاد جودة حيا 
 األقصى بغزة.

 : وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ما يأتي
  االهتمام بموضوع جودة حياة العمل في تنمية وتطوير الموارد البشرية من قبل إدارة جامعة 

 أبعادها كافه.  األقصى بغزة والتعرف على
   ضرورة تشكيل نقابة للعاملين داخل جامعة األقصى بغزة تساهم في معالجة مشكالتهم

 الوظيفية من ناحيه، وتزيد من تحقيق األمان الوظيفي من ناحية أخرى.  
   التركيز على حق العاملين في جامعة األقصى بغزة للتقدم والترقي الوظيفي،  واتاحه

 هم وابداعاتهم.طاقات إلبراز، الفرصة
 قرارت؛ كي تزيد من درجه قبولهم للقراراك العاملين في جامعة األقصى بغزة في اتخاذ الراإش 

 .الذي شاركوا بصياغته، وزيادة والئهم له
دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في بعنوان: "  (2016, حماددراسة ) -2-1-5

 "  الفلسطينيةدارية في جهاز الشرطة ت اإلارار اتخاذ القتحسين جودة 
ة جود لتعرف على دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسينلهدفت هذه الدارسة 

عينة الدارسة من  وتكونت   ة,غز  عت اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية بقطارااتخاذ القرا
الضباط العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية حملة المسميات الوظيفية المحورية على 

  ة، ولتحقيق هدف الدارسة قام الباحث باستخدام أدا ةغز  عمستوى مناطق العمل في قطا
اتخاذ  ةجود الدارسة للتعرف على دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين

ولإلجابة عن أسئلة  مفردة,( 183وتم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغت), ت اإلداريةاالقرار 
استخدم المنهج الوصفي على افراد العينة  اتاالستبان م توزيعت االدارسة وفحص فرضياته

 .لتحقيق أهداف الدارسة التحليلي
  وتوصلت الدارسة إلى أهم النتائج التالية:

 ت ارار الق ، يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين محددات تصميم الهياكل التنظيمية واتخاذ
 . ةغز  عاإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية في قطا

 وبفروق ضئيلة في دور الهيكل  جميع عناصر المحددات تسهم بفاعلية بنسب متقاربة
 ت اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية. ارار اتخاذ القة التنظيمي بتحسين جود

   وتوصلت الدارسة إلى أهم التوصيات التالية:
 الطواقم ة وزياد ,الشرطة  اكل التنظيمية في جهازاالهتمام بتطبيق محددات تصميم الهي ةزياد

 .بهذا الشأن  ةالخبير 
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 لها، ةتدريبية متطور  برامجها مع إعداد عمل أعداد الشرطة الفلسطينية لتواكب تطور ةزياد 
 .العدد  وتكثيف المسؤولية للتغلب على مشكلة نقص والعمل على تقليص المركزية

 بما محددات الهياكل التنظيمية بشكل دوري مع كل ما يشمله الهيكل التنظيمي من  مراجعة
 .و الخارجية يتالءم مع واقع العمل والظروف الداخلية 

أسلوب إدارة فرق العمل في تحسين "  ( بعنوان :2016دارسة )حميد،  -2-1-6
  ."المدنيالشق  -واألمن الوطني  بوزارة الداخلية تراراواتخاذ الق األداء مستوى

 فرق العمل في تحسين  ةاسة إلى التعرف على دور ممارسة أسلوب إدار هدفت هذه الد ر 
استخدمت ، وقد  ةغز  عالداخلية الشق المدني بقطاارة ز بو  راراتالقواتخاذ  مستوى األداء

 ولتحقيق أهداف  راسة, الد  عاسة المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه يتناسب مع موضو ر الد
من  ،اإلشرافية على الموظفين الذين يحملون المسميات ها توزيعتم تصميم استبانة الدراسة 

تم استخدام أسلوب وقد  ( موظفا وموظفة, 220رئيس شعبة الى مدير عام والبالغ عددهم )
 . SPSSوتم تحليل البيانات المحصلة باستخدام البرنامج اإلحصائي  المسح الشامل،

  تائج التالية:وتوصلت الدارسة إلى أهم الن 
  (%60.22) حصل على متوسط حسابي نسبيارة ز اإلدارية بالو  راراتالقعملية اتخاذ  . 
  وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (a ≤ 0.05 بين أسلوب إدار ) فرق ة

 .، وتحسين مستوى األداء  تاالقرار واتخاذ  العمل
  داللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ((a ≤ 0.05   بين متوسطات

تعزى ت ، راراواتخاذ القاستجابات المبحوثين حول دور فرق العمل وتحسين مستوى األداء 
 والكادر ,المسمى الوظيفية, ، )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبر  افيةر ت الديمغراللمتغي

 .المهني( 
  وتوصلت الدارسة إلى أهم التوصيات التالية:      

 ة ار فرق العمل بالوز  ةالعليا بأسلوب إدار  ةاهتمام اإلدار  ةالعمل على زياد . 
  إعداد  ، والعمل على ةممارسة أسلوب فرق العمل في جميع مجاالت الوازر العمل على زياد

 .ين أهمية فرق العملوورش عمل تبرات دو 
 وتوزيع الوصفمن نتائج تقييم األداء السنوي، ة رفع مستوى األداء من خالل االستفاد 

 . والمكافآت والتوازن ما بين العقوبات, الوظيفي
 ت من )تحديد المشكلة، تجميع البيانات و المعلومات، رارااتخاذ الق عملية عناصرع اتبا

 (.االنحرافاتوتصحيح ت، رارار البديل المناسب، متابعة القوضع البدائل، اختيا
 

( , بعنوان: " العوامل البيئية لنظم ادارة معلومات التعليم 2016دراسة )كراز,   -2-1-7
 وتأثيرها على جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات" 
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 (في مدارس االونروا في قطاع غزة EMISدراسة تطبيقية على نظام )
 

التعليم وتأثيرها على  معرفة العوامل البيئية لنظم ادارة معلومات ىسـة إلراهدفت الد
جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات وتم تطبيق هذه الدراسة على مدارس االونروا 
في قطاع غزة , وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي , حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها 

( استبانة صالحة للدراسة من 208على مدارس االونروا في قطاع غزة وتم استالم )
 على المدارس . االستبانات الموزعة

 وقد اظهرت الدراسة عدة نتائج كان من اهمها:
  وجود درجة موافقة عالية من قبل افراد العينة المستطلعة آرائهم على ان هناك عالقة بين

العوامل التنظيمية المتاحة الستخدام النظام متمثلة )بالنمط االداري المتبع ودعم االدارة العليا 
 معلومات التي ينتجها النظام التخاذ القرارات.وتدريب العاملين( وجودة ال

   وجود عالقة ايجابية بين بين العوامل التقنية المتاحة وجودة المعلومات التي ينتجها نظام
معلومات ادارة التعليم وذلك فيما يخص العوامل التقنية المتاحة المتمثلة )بالتجهيزات 

 التكنلوجية وجودة النظام(.
  أظهرت الدراسة ان العوامل البيئية لنظم ادارة معلومات التعليم تؤثر على جودة المعلومات

من خالل تقديم النظام لمعلومات مالئمة ومعلومات بالتوقيت المناسب التي ينتجها النظام 
 ومعلومات ذات دقة عالية يعتمد عليها في اتخاذ القرار.

  توسطات استجابات المبحوثين في العوامل كما اظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين م
البيئية لنظم ادارة معلومات التعليم وتأثيرها على جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ 
القرارات تعزى الى المتغيرات التالية )الجنس, العمر, المؤهل العلمي , عدد سنوات الخبرة , 

 . منطقة العمل(
 : ومن اهم ما أوصت به الدراسة

 شراك العاملين بتصميم النظام وأخذ آرائهم ومالحظاتهم المتعلقة بالنظام بعين ضرورة ا
 االعتبار.

  العمل على توفير شبكة انترنت في مدارس االونروا في قطاع غزة تلبي حاجة المستخدمين
 الستخدام النظام بالسالسة والسرعة المطلوبة.

 المهام ت التعليم ودوره في انجاز العمل على توعية المستخدمين بأهمية نظام ادارة معلوما
 وجودة اتخاذ القرارات والوصول ألفضل النتائج.

 
بجـودة ( بعنوان " عالقة نظم المعلومات االدارية 2015دارسة )الوادية،  -2-1-8

 دارسة حالة: وازرة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة.      ", ت اإلداريـةراراالقـ



39 

 

ت راراالق  ةالعالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وجودسة إلى التعرف إلى راهدفت الد
، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ةغز  اعالتربية والتعليم العالي بقطوزارة  اإلدارية في
 ةتخدام أسلوب العينلجمع البيانات، وقام الباحث باس ةتخدم االستبانة كأداسالتحليلي، وا

( 175) وتم استرداد, استبانة على عينة الدارسة( 247) ث تم توزيعيح الطبقية المسحية؛
    (.  %70.8) بنسبة,  استبانة

 وتوصلت الدارسة إلى أهم النتائج التالية: 
 العالي  يمالتربية والتعل  ةت اإلدارية ونظم المعلومات اإلدارية في وازر راراوجود عالقة بين الق

 (.0.744)بمعامل ارتباط يساوي
 67.4%). )بةالتربية والتعليم العالي مطبقة بنس ةي وازر رية فأن نظم المعلومات اإلدا 
 إيجابي  نكا ةز غ عتربية والتعليم العالي في قطاال ةي وازر ت اإلدارية فراراالق ةودأن واقع ج

  (.%63.09) بنسبة
 وتوصلت الدارسة إلى أهم التوصيات التالية:

 م  المعلومات الخاصة بتشغيل نظدعم وتوفير المستلزمات ة داعلى زيا العلية اإلدار  حث
 .  ةاإلدارية في الوازر 

   ت اإلدارية راراعند اتخاذ الق ةالعليا على توفير البدائل المتعدد  ةحرص اإلدار. 
  ي نجاح المختلفة لما له من أثر بالغ ف  ةوائر الوازر على زياد  التنسيق بين أقسام ود العمل

 في تحقيق أهدافها. ةالوازر 
   ن  األثر له م احاتهم حول النظام لماذ باقتر حداث أي تغيير واألخإلين عند ك العامار إش

 البالغ في نجاح النظام في تحقيق أهدافه.
 

القرارات  باتخاذ وعالقتهاضغوط العمل  ( , بعنوان: "2014, ابو زوردراسة ) -2-1-9
 "بقطاع غزة الماليةوزارة  في اإلدارية

في  ةاإلداريباتخاذ القرارات  اوعالقتهعلى ضغوط العمل  فهدفت الدراسة إلى التعر 
على العوامل والمعوقات التي تؤثر على اتخاذ القرارات  فبقطاع غزة، والتعر ة وزارة المالي
ات أثر ضغوط العمل على اتخاذ القرار  ىعل رفوالتعوزارة المالية، لدي العاملين في  اإلدارية
 ضغوط مستوىحوول  المبحوثينات ، وكل من إجابغزة بقطاعة في وزارة المالي اإلدارية
، العلمي المؤهل، العمور، الجنس) الديموغرافية المتغيرات إلى ترجع القرارات واتخاذالعمول 
وقد ( . الحالي، التخصص، الراتبالوظيفي  المسمىي ف الخبرةنوات ، سوظيفيال المسمى

ع موضو  ظاهرةال فوص هخاللن التي تحاول م التحليلي الوصفي المنهج الدراسةتخدمت اس
التي تطرح حولها والعمليات التي  واآلراءقة بين مكوناتها الاسة، وتحليل بياناتها وبيان العالدر 
دثها، وتكون مجتمع الدراسة من متخذي القرار في وزارة المالية التي تح ارواألثمنها تتض
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 ميث تم، ح2014ام ع إحصائيات حسب وموظفة ( موظفاً 150)ددهمع غالبقطاع غزة والب
 .تبانةاس (30)ا حجمه تطالعيةاس عينةعلى  األداةملة ، وطبقت االش ةالعين استخدام

   وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
 همتخصص في عمل ظفكل مو  ألنيتم استدعاء العاملين أيام إجازاتهم بصورة كبيرة،  ال 

 الويقوم بتنفيذه وفق تسلسل خطوات العمل، و أن الضغط الناتج عن عبء العمل مقبول، و 
 .جيدة اإلنسانيةقات الالعمل في الوزارة فالع زمالءمهنية بين  خالفاتيوجد 

   جه وبالوقت فين في الوزارة يقومون فيها على أكمل و ظالموكلة لدى المو  األعمالن إ
لحصول المجال أمام العاملين ل فساحا  ، و القراراتلين في اتخاذ العام كالمناسب، حي يتم إشرا

   .يفيظعلى فرص للتقدم والرقي الو 
  وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:

  و بة توفير أدوات عمل مناس خاللضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في الوزارة من ،
العليا في الوزارة بتحديد مستويات الضغوط المقبولة والمعتدلة، وأن  اإلدارةضرورة اهتمام 

 .حدود المناسبةتتعدى ال التراقب الضغوط السائدة حتى 
   العلمية عند اتخاذ القرارات، و تنمية المهارات القيادات  األساليبالتركيز على أهمية اتباع

 .لمشاكل التي تعترض اتخاذ القراراتبرامج تدريبية في كيفية التعامل مع ا خاللمن  اإلدارية
 

 وعالقتهانماط القيادية التربوية ال ( , بعنوان: "2013, الطيبيدراسة ) -2-1-11
  "ة نظر العاملينهبفاعلية اتخاذ القرار من وج

 .دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة  
إلى التعرف على األنماط القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار  هدفت الدراسة

من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة، وكذلك إلى معرفة 
العالقة بين أنماط القيادة التربوية وعملية اتخاذ القرار، كما تهدف الدراسة أيضًا إلى تحديد 

على  ،(الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة)كل من  تأثير متغيرات
تقديرات العاملين لنمط القيادة وعملية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم 

حيث  أهداف الدراسة، وذلك لتحقيق الوصفي التحليليالعالي، وقد استخدم الباحث المنهج 
يم استبانتين، األولى لتحديد األنماط القيادية، والثانية لقياس درجة فاعلية قام الباحث بتصم

اتخاذ القرار، وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي والبالغ 
من مديري الدوائر ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب واإلداريين، واستخدم ( 225)عددهم 

  (SPSS). اإلحصائية من خالل برنامج الباحث المعالجات
 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
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  أن مستوى ممارسة مديري وزارة التربية والتعليم العالي لعملية اتخاذ القرار وفق الطريقة
 (.%75)العلمية "جيد" بوزن نسبى 

 قراطي وعملية اتخاذ أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط القيادة الديم
 (.0.69)ر= القرار 

  = وجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بين نمط القيادي الترسلي وعملية اتخاذ القرار )ر
0.175.) 

  وقد قام الباحث بتقديم عدة توصيات منها: 
 تزويد القادة التربويين بنتائج الدراسات النظرية والميدانية التي تؤكد على العالقة اإليجابية 

 .بين األنماط القيادية وفاعلية اتخاذ القرار
  القيادة التربوية من ذوى الكفاءات والقدرات القيادية المناسبة، ووضع الرجل  اختيارضرورة

 .المناسب في المكان المناسب
 

معوقات استخدام األساليب الكمية ( , بعنوان: " 2012دراسة )حسونة,  -2-1-11
 )دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين("  القرارات اإلدارية بجودةوعالقتها 

الى التعرف الى اهم معوقات استخدام االساليب الكمية وعالقتها  هدفت الدراسة
بجودة القرارات االدارية في البنوك العاملة في فلسطين من خالل التعرف على مستوى معرفة 
المديرين باألساليب الكمية , ومدى حاجتهم الستخدام تلك االساليب ودرجة تطبيقهم لها في 

استخدام اهم االساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ  اعمالهم, كما تم التعرف على مدى
 , القرارات , والتعرف على مصادر المعرفة بها , ومدى الرغبة في معرفة االساليب الكمية

( بنك من البنوك العاملة في فلسطين حيث بلغت عينة الدراسة 11ويمثل مجتمع الدراسة )
كما  يع استبانات للعدد نفسه,يث تم توز ( موظف )مدراء ومسؤولين وعاملين ( ح300)

 اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
 ومن ابرز النتائج التي تم التوصل اليها:

  وجود عالقة طردية بين المتغيرات المستقلة " مدى المعرفة باألساليب الكمية , ومدى الرغبة
الكمية واالستفادة في التعرف على االساليب الكمية, ومدى حاجة العمل الستخدام االساليب 

منها, واالساليب المستخدمة في اتخاذ القرار, ومدى دعم االدارة العليا الستخدام االساليب 
الكمية, ومدى توفر االمكانيات المادية الستخدام االساليب الكمية, وبين جودة القرارات 

 .االدارية"
  االدارية وبين جودة وجود عالقة عكسية بين اسلوب التجربة والخطأ في اتخاذ القرارات

 القرارات االدارية.
 كما قدمت الدراسة بعض التوصيات كان من أهمها:
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 .االهتمام بالبعد التعليمي والتدريبي وتكثيف تدريب مدراء المصارف 
  انشاء مراكز ابحاث مختصة لتطويع وتطوير االساليب الكمية بما يتوافق مع القطاع

 المصرفي.
 الدراسات العربية: -2

اإلبداعي على فاعلية بعنوان: "أثر التفكير  2017), سويدات والشيخ)دارسة   -2-2-1
دارسة ميدانية من وجهه نظر اإلدارة العليا والوسطى في   اإلداري القرار عملية اتخاذ

 شركات التأمين العاملة في األردن" 
ة عملية التعرف على أثر التفكير اإلبداعي بأبعاده المختلفة على فاعلي : هدفت الدارسة

استخدم الباحث لتحقيق حيث اإلداري في شركات التأمين العاملة في األردن،  القراراتخاذ 
اهداف الدارسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم اعداد االستبانة كأداة لجمع البيانات، تألف 

شركة وبلغ عدد ( 28)مجتمع  الدارسة من العاملين في شركات التأمين التي بلغ عددها 
 ( .218عامال، وتم اخذ عينة طبقية ميسرة مقدارها ) ( 249) العاملين بها 

 وقد توصلت الدارسة الى نتائج اهمها:
  وجود مستوى مرتفع ذو داللة احصائية لتوافر التفكير اإلبداعي بأبعاده الخمسة في شركات

 .التأمين العاملة في األردن
  اإلداري في شركات التأمين العاملة باألردن.  القرارية اتخاذ وجود مستوى مرتفع لفاعلية عمل 

 على التالي :وأوصت الدارسة 
 من التفكير اإلبداعي للمديرين، الطالعهم على ما يستجد  مهاراتفي تنمية  االستمرار

 .تقنيات في هذه المجاالت
 يقلل من درجة ت؛ ألن ذلك راراية المختلفة في عملية صنع القك المستويات اإلدار راشإ

 المباشر دون أي عقبات مستقبلية. هاها وتطبيقمعارضتهم لها وسرعة تقبل
 
 بالتفكير وعالقته اإلداري القرار اتخاذ جودة ( , بعنوان"2016دراسة )ناصر ,  -2-2-2

 "في مديرية تربية بابل التربويين االختصاصين  لدى المشرفين اإلبداعي
المشرفين التعرف على جودة اتخاذ القرار االداري لدى  وتهدف الدراسة الى:        

المشرفين  التعرف على التفكير االبداعي لدى, كما وهدفت الى  التربويين االختصاصيين
التعرف على العالقة بين جودة اتخاذ القرار االداري والتفكير , و التربويين االختصاصيين

الوصفي لمالئمته  المنهجواستخدم الباحث , المشرفين التربويين االختصاصيين االبداعي لدى
وتحدد مجتمع البحث بالمشرفين التربويين االختصاصيين في مديرية  لطبيعة مشكلة البحث.

عينة بالطريقة ال( مشرف ومشرفة واختيرت 267تربية محافظة بابل  والبالغ عددهم )
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االحصائية لمعالجة هم الوسائل واستخدم الباحث ا ( مشرفًا ومشرفة،177العشوائية بعدد )
 (  االختبار التائي مل  االرتباط،امع االنحراف المعياري، بياناته )الوسط الحسابي،

 وكانت اهم االستنتاجات هي:
  اإلبداعي التفكير ومهارات القرار صناعة مهارة البحث عينة افراد جميع يمتلك. 
  التفكير االبداعي.ان وجود صناعة القرار تعتمد على مهارات متعددة ومنها مهارة 
 .القدرة على التفكير االبداعي ينتج عنها ممارسات منها صناعة القرار 

 وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات هي:
  تنمية القدرة على صناعة القرارات لدى جميع العاملين في الميدان التربوي لما له من اثر 

 كبير على المؤسسات التربوية.      

 ريبية لتنمية القدرة على صناعة القرار وحل المشكالت.تصميم برامج تد 

  تصميم برامج تدريبية لتنمية التفكير وخلق  االبداع لدى العاملين في المؤسسات
 التربوية.

 

في عملية نظم المعلومات  دور( بعنوان: " 2016, صالح وحموديدراسة ) -2-2-3
دولة  -االدارية لدى العاملين في دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة اتخاذ القرارات

 "  االمارات العربية المتحدة
نظم المعلومات في عملية الى التعرف على مستوى العالقة بين الدارسة  هدفت

دولة / اتخاذ القرارات االدارية لدى العاملين في دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة
وقد . واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية للدراسة مارات العربية المتحدةاال

الحالي بجميع العاملين بدائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ومن  الدراسةتم تحديد مجتمع 
( 60( فردا, وقد تم اخذ عينة من هذا المجتمع بلغت )84كال الجنسين , والبالغ عددهم )

 وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة. فردا,
 ومن اهم النتائج التي توصل اليها الباحثان:

  وجود عالقة كبيرة جدا بين نظم المعلومات وعملية اتخاذ القرارات االدارية في دائرة الموارد
 البشرية.

  تكنلوجيا وجود عالقة كبيرة جدا بين جودة النظام , جودة الخدمة , جودة المعلومات ,
 المعلومات وعملية اتخاذ القرارات االدارية.

 
 هم التوصيات :وكان من أ

 . العمل على تعزيز كفاءة نظم المعلومات بدائرة الموارد البشرية 

 .التوصية من قبل اصحاب القرار بتعزيز التدريب لزيادة جودة الخدمة 
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المحاسبية في ومة لدور جودة المع : "( , بعنوان2016, حازم ومهناويدراسة ) -2-2-4

 "ت في المؤسسة االقتصادية ارار ترشيد الق
من  هومة المحاسبية بما تحتويلت المعراى تأثيليط الضوء علتسالى الدارسة  هدفت

ا في المؤسسة هوالتحكم في رشد القرارية اتخاذ لا، في عمهيا وخصائص تدعم جودتزام
ج و هم مناهي باعتباره من اليلج الوصفي التحهى المنلعواعتمدت الباحثتان , االقتصادية

ويتمثل مجتمع الدارسة في مجموع موظفي مؤسسة  ,وم اإلنسانيةلأساليب البحث  في الع
نيين الذين هنت حيث تم استبعاد العمال المن بمصنع االسمياسمنت تبسة )الموظفين االداري

تم ,  الدارسةا وبين موضوع هالتي يؤدون ام ،هوجود عالقة بين المون في المصنع لعدم ليعم
ي، وقد تم لموظفا من المجتمع األص (50)ى عينة تتكون من لذه الدارسة عهاالعتماد في 

 .المستويات الوظيفية و ف األقسام لى موظفين من مختلبطريقة عشوائية ع االستباناتتوزيع 
 هي: النتائجوخلصت الدراسة الى مجموعة من 

  ذا ما يدعم هالوقت والحجم المناسبين، و بمحاسبية  معلوماتخاصية المالئمة تضمن توفير
 .تاالقرار ومة المحاسبية في ترشيد لمة المعهحقيقة مسا

 ومات صادقة لم في توفير معهومة المحاسبية تسالالموثوقية اذا ما توفرت في المع خاصية
 ه.يلالمعتمدة ع تاالقرار وصحيحة  مما يدعم صواب وصحة 

 جراء القرارى لالمحاسبية تحقيق الرقابة عومة لمعلية المقارنة تكفل للخاصية قاب حات تصحي وا 
 .تاالقرار م في ترشيد هاالخطاء في التنفيذ، مما يسا

 هي: لتوصياتوكانت اهم ا
 و، وذلك هقة باألخطاء والسلوالمتع القرارومة المحاسبية في لالعمل عل الحد من مخاطر المع

 .االخطاءي في اكتشاف ليق الداخمن خالل تفعيل دور التدق
  المحاسبية المفتوحة في اساليب المعالجة الثغراتمحاربة اساليب المحاسبة االبداعية بسد  
 االتالف والتجسس، وخطر  االختراقالمحاسبية االلكترونية من مخاطر  وماتلحماية المع

ومات، وذلك عن لمعمن  هزة االلكترونية بما تحويهف االجلبسبب الفيروسات او خطر ت
 ومات االلكترونية.لى نسخ سرية من المعلزة، والحفاظ عهمة مرور قوية لألجلاد كطريق اعتم

 
  إدارة مخاطر المشروعات في  دور, بعنوان: "  (2015دراسة )ديوب وزريقا,  -2-2-5

 (ة في الساحل السوريلى شركات المقاوالت العاملدارسة مسحية ع" )ت رارااتخاذ القجودة 
   
شروعات في شركات المقاوالت سة أثر أبعاد إدارة مخاطر المرادهدف البحث الى:   

ا وأهمية في جودة اتخاذ القرارات وتحديد البعد األكثر تأثير ى لي الساحل السوري عة فلالعام
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، وقد شمل مجتمع هستراج المسحي في ده. قام الباحث بإتباع المن تفسير هذه الجودة
( 75)غ حجم عينة الدارسة لالسوري، وبل الساحة في لكافة شركات المقاوالت العام الدارسة

  واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة. .وحدة معاينة
 وخلصت الدراسة الى نتائج كان من اهمها:

 يا في شركات المقاوالت بنشر ثقافة إدارة المخاطر في مستويات اإلدارة لال تقوم اإلدارة الع
 يا والدنيا من اإلدارة .للتواصل بين المستويات العالدنيا، والسبب في ذلك يعود إلى ضعف ا

 ا ضمن هوالتأكد بأن والتشغيلية االستراتيجيةداف هية صياغة األلتشارك إدارة المخاطر في عم
ذه هقة بتحقيق لام المتعهية إنجاز الملى عملا ال تقوم بالرقابة عهية الخطر، إال أنهحدود ش

 داف  .هاأل
 داف وتضع قائمة هى تحقيق األلية والتي تؤثر علاألحداث المستقب تقوم إدارة المخاطر بتحديد

 ا . هب
 لمؤشرات نوعية مما  ا وفقاً هال يتم تصنيف هإال أن, مخاطر بشكل كميلية القياس للتتم عم

 .ا غير دقيقةهرد عيلية  وضع سياسات لليجعل عم
 التوصيات:كما وخلصت لمجموعة من 

 الساحل السوري بضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطر في ة في لالعام توصي شركات المقاوالت
يات إدارة مخاطر لا بالشكل الذي يعزز من تطبيق عمهكافة المستويات اإلدارية لدي

ناك إدارة مخاطر هما كان لأكثر جودة فك قراراتى اتخاذ لالمشروعات، ألن ذلك سينعكس ع
 .  القراراتاتخاذ  ت حاالت عدم التأكد بشأن المستقبل وارتفعت جودةلفعالة ق

  ا بشكل أدق هضرورة تصنيف المخاطر بشكل نوعي األمر الذي يمكن من تحديد آثار
 ا . هيلرد علالمناسبة ل اإلجراءاتوبالتالي اتخاذ 

 ية التنبؤ بالمستقبل لدارة المخاطر وبشكل أكثر دقة بعمإ ومراحليات لف عملتمام بمختهاال
 القرارات.مية كبيرة في تفسير جودة اتخاذ ها من أها لوالمخاطر المتوقعة لموتحديد األحداث 

 
 "الذكــاء وعالقتــه بمهارة اتخاذ القــرار( , بعنوان: " 2015دراسة )المنصور,   -2-2-6

 (دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق ) 
معرفة و ,القرارالوقوف على العالقة بين درجة الذكاء  وبين مهارة اتخاذ  هدفت الدراسة الى: 

معرفة , كما هدفت الى الذكاء الفروق بين طالب الفروع العلمية  وطالب الفروع األدبية في درجة
 . القرارالفروق بين طالب الفروع العلمية  وطالب الفروع األدبية في مهارة اتخاذ 

االصلي  المجتمعحيث يتألف مجتمع البحث:  ل المنهج الوصفي التحليليواتبعت الباحثة 
وقد قامت الباحثة وقد ،م ,   2014-2013للدراسة من طلبة جامعة دمشق للعام الدراسي 
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االدبية والعلمية  طالب وطالبة من الكليات( 521) مكونة من عينة عشوائية طبقيةبسحب 
 (4%بنسبة )

 وقد خلص البحث الى نتائج كان من اهمها:
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة الذكاء على مقياس ارفن للذكاء  وبين درجة

 . القرارالقدرة على اتخاذ 

 بين طالب الفروع األدبية القرارفروق ذات داللة إحصائية بالقدرة على اتخاذ  دال توج 
 .  ( α ≤(0.05  طالب الفروع العلمية عند مستوى الداللةو 

   عند  والعمر حسب متغير الجنس القرارلة إحصائية بالقدرة على اتخاذ توجد فروق ذات دال
   .( α ≤(0.05 مستوى الداللة 

 وخرجت الدراسة بتوصيات كان من اهمها:
  تهم راتدريبية تبدأ من قبل الشهادة الثانوية لمساعدة الشباب على تطوير مها برامجوضع

القائمة على خفض  القراراتخاذ  مهاراتعلى تنمية  البرامجبحيث تركز هذه  القرارباتخاذ 
 القلق الناتج عن نقص المعلومات. 

 1مثل  القرارمزيد من الدارسات التي تلقي الضوء  على الجوانب المختلفة التخاذ  إجراء 
 دارسة المستوى االقتصادي, نمط الشخصية, الثقة بالنفس.

   و النفسية المتنوعة في البرنامج الصحية اإلرشادية  القرارتوظيف نماذج اتخاذ. 

 

م( بعنوان " أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية  2015, هيماابر )دارسة  -2-2-7
 "حمرية البحر االوال -تلالتصاالدارسة حالة شركة سوداني  القرار   اتخاذ

في  القرارإلى الكشف على أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ  سةراهدفت الد
المنهج الوصفي شركة سوداني لالتصاالت بوالية البحر االحمر، استخدمت الباحثة 

مجتمع كأداة لجمع البيانات من  االستبانةلتحقيق هدف الدارسة، وتم استخدام  التحليلي
( عامال، 38والذي  يتكون من العاملين بشركة سوداني لالتصاالت وعددهم ) الدارسة
 مع بأكمله. المجت عينة الدارسةوشملت 

 وقد توصلت الدارسة الى عدة نتائج من أهمها:
  سوداني لالتصاالتتوفر القيادة التحويلية بأبعادها في شركة. 

    أيضا  القراراتخاذ ووجود أثر للقيادة التحويلية على فاعلية  ارتوفر فاعلية اتخاذ القر.  

 
 

 :  أوصت الدارسة



47 

 

  في قطاعات  القرار المزيد من الدارسات على موضوع فاعلية عملية اتخاذ إجراءضرورة
 . أخرى

 اكثر مفاهيم القيادة مالئمة  االهتمام بمكونات القيادة التحويلية في المنظمات ،ّ  ألنها تعد من
 .الفعال القراروالتي تساعد القائد على اتخاذ  ,

 

دور إدارة المعرفــة فــي دعــم عمليــات "  بعنــوان:( 2102)دراسة الشمري,  -2-2-8
       ."مكو السعوديةار بشركة أ القرارتاتخــاذ 

هدفت الدراسة الى الكشف عن دور تطبيق ادارة المعرفة في في دعم عمليات اتخاذ   
القرارات , والتعرف على اهم العوامل المؤثرة في ادارة المعرفة ودعم عملية اتخاذ القرارات , 

إلى  فةضاإلكترونية باإل ستبانةاممت ، وصحيالمس فيالوص هجالمنة الباحث تواستخدم
والمشاركة بالرسائل اإللكترونية   عمع المسؤولين في القطا واالتصاالت ءاتء اللقاار إج

  عمن القطا  ةدر على األدلة التنظيمية الصا عومتابعة الموقع اإللكتروني للشركة واالطال
( مهندسا تم اختيارهم بالطريقة العمدية , وتم استرجاع 180ن ) ة مراسالد وتكونت عينة

 من عينة الدارسة. (%81)وكانت نسبتها , تبانةاس( 146)
  وتوصلت الدارسة إلى أهم النتائج التالية:

 حيث بلغت , ثالخدمات الهندسية يزيد على عدد اإلنا  ععدد الكوادر البشرية للذكور بقطا
 عينة الدارسة.من أفارد  (%99) نسبتهم

   يمتلك  ية الخدمات الهندس علمعرفة، وقطاالهياكل التنظيمية في الشركة ال تسهل تدفق ا
المعرفة الالزمة لعمليات اتخاذ  ةت إدار ء عملياار بنية تقنية عالية تمكن موظفيها من إج

 ت.راراالق

  وتوصلت الدارسة إلى أهم التوصيات التالية: 
 يمهم عليها.ركة بالمعرفة وتقيى المشاجيع المهندسين عليجب إيجاد حوافز مادية لتش 

   مصادر  دد المعرفة التاي تح ةذج إدار اعلى المعرفة الداخلية بتطبيق نم  ةيطر تعزيز الس
 ة الداخلية. سات العليا لتنمية مصادر المعرفرامج الدار المعرفة، والتوسع بب

في االدارية ( بعنوان: " أثر كفاءة نظم المعلومات 2013دراسة )هاشم,   -2-2-9 
 (دراسة تطبيقية "حالة" في بنك اليمن الدوليصنع واتخاذ القرارات " ) ين فاعلية عملية ستح
  

الى التعرف على اثر كفاءة نظم المعلومات االدارية في تحسين فاعلية عملية هدفت الدراسة 
االقتصادية المعروفة التي تعتمد على نظم المعلومات صنع واتخاذ القرارات في المجاالت 

المنهج الوصفي  واستخدم الباحث,  في االدارة المؤسسية سواء بشكل جزئي او كامل
 منمجتمع الدراسة  ويتألف لجمع وتحليل البيانات واستخدام االستبانة كأداة للبحثالتحليلي 
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اء الفروع واالقسام, والمستخدمين لنظم كافة المستخدمين المصنفين تحت فئات )المدراء , مدر 
وتم . ( عنصراً 70المعلومات( في بنك اليمن الدولي , االدارة العامة وفروعه والبالغ عددهم )

( 54( عنصرًا , وزعت عليهم استبانات وتم استرجاع )60ب)العينة الشاملة للدراسة  تحديد
 (90%) هأي ما نسبت استبانة

 اهم نتائج الدراسة :
  أهدافه . مع تنسجم ال مكتوبة البنك ينتجها التي السياسات إن 
 المرتفعة المعلومات نظم ءةلكفا المبحوثين تصورات ءتجا . 
  القرارات صنع فاعلية في اإلدارية المعلومات نظم ءةلكفا إحصائية داللة ذو أثر وجود 

 . متفاوتة بدرجات
 وخرجت الدراسة بتوصيات كان من ابرزها:

 وتقديم المحوسب المعلومات نظام تطوير في للنظام المستخدمين العاملين إشراك ضرورة 
 المعلومات نظام في الفني الجانب مع اإلداري الجانب ليتكام لكي النظام لحو اقتراحات
 نظم فاعلية لتقييم عكسية تنفيذية باعتبارها لمقترحاتهم دوري مسح من وذلك ،اإلدارية

 . اإلدارية المعلومات
  التشغيلية والبرمجيات اإلدارية المعلومات لنظام للمستخدمين تدريبية برامج تنظيم 

على قدرات االجهزة والبرمجيات المستخدمة وعدم التركيز على كيفية  للتعرف  والتطبيقية
 استخدامها فقط .

 الدراسات االجنبية:  -3
 -اإلداري القرار" تحسين إطار صنع  ( بعنوان:Arai، 2015) دارسة -2-3-1

 الخدمات المالية"  دارسة حالة منظمة
Improved Managerial decision making frame – Case :A Financial 

Services Organization.   
وتحديد ,اإلدارية  القراراتهدفت الدارسة الى التعرف على التحديات الحالية في اتخاذ 

اإلدارية الفعالة. و استخدم  القراراتالعوامل الرئيسة التي من شأنها تحسين الكفاءة واتخاذ 
)االنتقال من مالحظة محددة إلى تعميم أوسع ونظريات( االستقرائي الباحث منهج البحث 

ثم حدد النظريات ذات الصلة التي , حيث حدد  البيانات المطلوبة وقام بجمعها وتحليلها 
اسب البيانات التي تم جمعها مع اهداف الدارسة، وقد اعتمد الباحث على المقابالت كأداة تن

مقابلة وجها لوجه على مرحلتين، على مجتمع الدارسة من ( 21) أجرى لجمع البيانات حيث
 القادة باستخدام المسح الشامل.

 
 وقد توصلت الدارسة الى نتائج أهمها: 
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 فيما يتعلق ببعض القضايا واإلجراءات القراراتتخاذ ضعف تمكين المديرين والقادة ال. 
  هناك توازن بين الحقائق المطلوبة، والبيانات من أجل الوصول الى الكفاءة في الوقت

  .المناسب 
وغير اإلداري هو نتيجة لمزيج من العوامل الملموسة   القرارن صنع إ : وأوصت الدارسة

وشروط  ,المديرين وتفسيرهم لهذه العوامل إدراكبكيفية مر ما يتعلق األ اوكثير ,  الملموسة
 .القرارالمناسبة التي تنفذ  اإلجراءاتالمعرفة وكيفية وضع تكوين 
 (  Monzurul , Alam ,2013دراسة ) -2-3-2

 "The strategic decision making process and influence of 
personality-six case studies of farms in Sweden"                                                                                             

 -وتأثير العوامل الشخصية عليها االستراتيجيةت رارارسة بعنوان: )عملية اتخاذ القدا
 في السويد(.  مزارع 6 دارسة حالة على

في السويد،  المزارعفي  االستراتيجية تاالقرار إلى دارسة كيفية تنفيذ هدفت هذه الدارسة 
تأثير الشخصية ما إذا كانت الخصائص  مراقبةمن أجل  القرارسلوك صنع  فواستكشا
واقتصرت هذه الدارسة على دارسات الحالة ,  رار في صانع الق بديهية أم تحليلية الشخصية

، حيث استخدم الباحث  المناطق الريفية في منطقة أوبساال في السويدمزارع في  6في  
المنهج الوصفي التحليلي، وقد جمعت البيانات بصورة أساسية عن طريق المقابالت مع 

 .المزارعهذه  مدراء
  توصلت الدارسة إلى عدة نتائج أهمها:

  بعمق وتتناسب مع شخصيتهم من  تهماقرار تتأثر  المزارعالذين يعملون في هذه  المدراءأن
خالل خبرتهم الطويلة في العمل، وأنها ال تهتم حول الكثير من التحليل والحساب، وأن 

 التفكير والحدس يهيمن في األعمال التجارية.
بعنوان: "أثر نظم المعلومات على ادارة  (Olumoye,2013) دارسة -2-3-3

  "قطاع التأمين النيجيري فـي نظـام القرارصـنع 
"Impact Of Information Systems On Management Decision-

Making In The Nigerian Insurance Sector"  
. القرارإلى التعرف على أهمية دور نظم المعلومات وأثرها في صنع  هدفت هذه الدارسة

ـود عــدد كثيــر حيـث أن التطــور الهائــل فــي مجــال األعمــال والتــأمين الصــناعي أدى إلــى وجـ
 ارر لــذلك يجــب وجــود آليــة لكــي يكــون القــ, الــذي يعملــون علــى صــنع القــرار  مــن المــوظفين

بكفــاءة عاليــة ووقــت مناســـب، حيـــث اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، واتبـــع 
علـــى اإلدارة العليا على خمس شركات تأمين لمعرفة العالقة بين الباحـــث المســـح الشـــامل 
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حيــث وزع الباحــث عـــدد مــن , تهوســرع القرارصــنع  نظم المعلومات وكيفية اسـتخدامها فـي
 ( اناث كالتالي:60و ) ذكور( 80االســتبانات علــى ) 

 ( مدراء .69( متوسطة , )47( ادارة عليا , )24) 
 : هم نتائج الدارسةوكانت أ 

القصــور الموجــودة فــي عمليــة  إزالهأن نظــم المعلومــات ألغــت الــنظم التقليديــة وعملــت علــى 
 نظــام التأمين، وحلت مشكلة الموقع والمكان لشركات التأمين. 

داخـل اسـتخدام نظـم المعلومـات والتـي تعمـل علـى تسـريع العمليـات ب:  وأوصت الدارسة
 شـركات التـأمين، كمـا أنهـا تؤثر على بنية وآلية اإلنتاج على هذه الشركات.

التعرف في أثر تطبيق "  ( بعنوان:Bafroue et al، 2013) دارسة  -2-3-4
لدى المديرين في الجامعات  القرارنظم المعلومات, اإلدارية على صنع 

  "Qom التعليم العالي في مدينة دارسة حالة :الجامعات ومعاهد
An Investigation into the Effects of Applying Management 
Information System (MIS) on Managers Decision Making in 
Universities- Case Study: Universities& Higher Education 

Institutes in the City of Qom  
 

حول أثر تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على  المدراء أراءهدفت الدارسة الى التعرف على 
في الجامعات األكاديمية، كما حاولت الدارسة تقييم وتحديد موقف ودور نظم  القرارصنع 

امعات ومعاهد التعليم العالي في الج المدراءلدى  القرارالمعلومات وتأثيرها على عملية صنع 
في التحليلي واعتمد الطريقة المسحية في ، استخدم الباحث المنهج الوصاإليرانيةمدينة قم في 

 جمع البيانات عن طريق تصميم وتوزيع االستبانة كأداة لجمع البيانات. 
أن هناك عالقة مباشرة وهامة بين استخدام نظم  :وقد توصلت الدارسة الى نتائج أهمها

الذين يطبقون نظم المعلومات في  المدراءوهذا يعني ان  القرارالمعلومات اإلدارية وصنع 
 أفضل. قراراتهمبشكل اكبر يتوقعون أن تكون نتائج  القرارصنع 

على ضرورة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لما لها من أ ثر إيجابي  :وأوصت الدارسة 
 األفضل في المؤسسات األكاديمية. القرارفي اتخاذ 

 بعنوان:  Boswell, Nooraie ,(2012) رسةدا -2-3-5
Factors Influencing Strategic Decision-Making Processes"" 

 .والعوامل المؤثرة فيه(  اإلستراتيجي القرار)عمليات صنع  
والعوامل التي تؤثر على  االستراتيجية القراراتصنع   فاستكشاهدفت هذه الدارسة إلى 

حديد العوامل التي تؤثر في العمليات، وتستند هذه الدارسة على الدارسات النظرية والتجريبية لت
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، وبناء نماذج لمساعدة المسؤولين والتنفيذيين في اتخاذ االستراتيجية القراراتعمليات اتخاذ 
 أفضل بشأن بيئة العمل المعقدة.   قرارات

 القراراتأن األبحاث حول العوامل النصية في  توصلت الدارسة إلى عدة نتائج أهمها:
 القراراتهي عوامل إما محدودة أو أتت بنتائج متناقضة، وأن دارسة عملية صنع  االستراتيجية
 هامة للغاية وتتطلب المزيد من البحوث التجريبية بكثير. تزالال  االستراتيجية

 
 وجودة اتخاذ القرار بتكنوستراتيجية ادارة المعلوماتالفجوة البحثية للدراسات المتعلقة 

 

ما ركزت عليه  الفجوة البحثية سابقةما ركزت عليه دراسات 
 الدراسة الحديثة

: ركزت العديد من الدراسات  من حيث الموضوع
 تكنوستراتيجية ادارة المعلوماتعلى دراسة متغير 

عاد ــــتحقيق االب مثل أخريوربطه مع متغيرات 
)   ةــــــة المنظميـــــة لنظام المناعـــــالمعلوماتي
تحديد االستراتيجية ،  (2017,  اسماعيل

وفاعلية ادارة   (2016،  بهاز) التنافسية 
 (2015)الحدراوي, ابو الطبيخ, طه,  االزمات

وابعاد ادارة الجودة الشاملة للمنظمات التعليمية 
قيق الميزة ( وتح2012)الحدراوي وعلي ,
المستدامة)طالب وشهيد,  التكنلوجية التنافسية 

الشركات الجديدة القائمة على و  (2012
 التكنلوجيا  

Campis,Aguirre,Perellada,2009) ) ومنها
تكنوستراتيجية ادارة المعلومات ما تناول فقط واقع 

(  ومن 2011الحدراوي, مثل ) مفاهيم ونماذج
تناولت العديد من الدراسات موضوع  ناحية أخرى

ه مع متغيرات مختلفة توربط اتخاذ القرارجودة 
جودة ( و 2017 ابو زايد,) دور النظم الخبيرةمثل 

( والعوامل البيئية 2017،  حميد)أبو  حياة العمل
(،  2016،  كراز) لنظم ادارة معلومات التعليم

،  حسونة) معوقات استخدام االساليب الكميةو 

 
 
 
 

لم يتم التركيز على 
تكنوستراتيجية دراسة 

ادارة المعلومات واثرها 
 جودة اتخاذ القرارعلى 

)أي دراسة المتغيرين 
 مجتمعين(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ستركز هذه الدراسة 

 اثر على دراسة
تكنوستراتيجية ادارة 

المعلومات على جودة 
اتخاذ القرار في شركة 

توزيع الكهرباء 
  محافظات غزة
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 (2016، ناصر) والتفكير االبداعي( 2012
( 2015ديوب وزريقا, وادارة مخاطر المشروعات) 
( وكفاءة نظم 2015والذكاء )المنصور, 

 Bafroue( و)2013المعلومات االدارية )هاشم, 
et al,2013.) 

 
: لم تتناول الدراسات السابقة  من حيث األبعاد

بعناصرها   تكنوستراتيجية ادارة المعلوماتموضوع 
التخطيط االستراتيجي, البنية التحتية المتمثلة )

 (المعلومات, صناع المعرفة, الدعم الماليلنظم 
ولكن تم التطرق الى بعض منها كما   ,مجتمعة

( 2015في دراسة )الحدراوي, ابو الطبيخ, طه, 
في التخطيط االستراتيجي ودراسة )الحدراوي, 

 .( في البنية التحتية والموارد المالية2012
كما ان معظم الدراسات التي تناولت متغير جودة  

اتخاذ القرار قامت بربطه مع متغيرات اخرى مثل 
ادارة )الكفاءة(,)العوامل الشخصية(,)

المعرفة(,)القيادة التحويلية(,)الذكاء(,)ادارة مخاطر 
 المشروعات(

الدراسات لم يتم تناول 
العناصر  السابقة

باعتبارها مكون 
لتكنوستراتيجية ادارة 

 باستثناء المعلومات 
,  اسماعيل) دراسة 
ولم تكن مع  (2017

نفس المتغير التابع لهذه 
 الدراسة
دراسة قامت  دال توج

بالربط بين متغيري 
تكنوستراتيجية ادارة 

المعلومات وجودة اتخاذ 
القرار في شركة توزيع 

 الكهرباء

على الدراسة  ستركز
 دراسة موضوع

تكنوستراتيجية ادارة 
بأبعادها  المعلومات
 االربعة

 
 

ستركز الدراسة على 
الربط بين المتغيرين 
معا والتطبيق في 

 شركة توزيع الكهرباء

معظم الدراسات السابقة ركزت  مجتمع الدراسة:
قطاعات مختلفة منها لدراسات إجراء العلى 

البنوك والمصارف ، الجامعات ، مؤسسات 
)  القطاع الخاص ، المستشفيات وغيرها مثل 

 ( 2016)بهاز ، و (2017,  اسماعيل
)طالب ، (2015)الحدراوي, ابو الطبيخ, طه, و

 (2017)ابو زايد, ، ( 2012وشهيد, 
 ( Campis,Aguirre,Perellada,2009)ودراسة
 (.Bafroue et al,2013)ودراسة

 

لم تركز معظم  
 الدراسات 

السابقة في كال 
المتغيرين على مجتمع 
شركة توزيع الكهرباء 

 محافظات غزة

ستركز الدراسة الحالية 
شركة توزيع على 

الكهرباء محافظات 
  غزة
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 التعقيب علي الدراسات واالستفادة منها:
لخدمات التعليمية المعلومات ل تكنوستراتيجية ادارة السابقة على الدراساتركزت معظم   -1

في  تكنوستراتيجية ادارة المعلومات ولم تركز علىوالخدمات الربحية  والصحية والمصرفية 
 –قطاع توزيع الكهرباء للشركات الغير ربحية كما هو الحال في شركة توزيع الكهرباء 

 بالمقام االول ةمحافظات غزة حيث انها شركة مساهمة خصوصية محدودة ال ربحي
 ىوأخر  تكنوستراتيجية ادارة المعلومات اثر او دور او واقع قياس  اكتفت الدراسات على -2

تكنوستراتيجية ادارة وال يوجد دراسات تربط بين  اتخاذ القرارركزت علي قياس مستوي جودة 
اثر . فيما تركز الدراسة الحالية علي الربط وتوضيح  المعلومات وجودة اتخاذ القرار

 تكنوستراتيجية ادارة المعلومات في جودة اتخاذ القرار.
 ما يميز هذه الدراسة 

 محليةدراسة  إيالتي لم تتناولها تكنوستراتيجية ادارة المعلومات جمعت هذه الدراسة بين  -1
اتخاذ القرار في شركة توزيع مع جودة  هذا المتغيروربطت )حسب علم الباحث( , من قبل

 الكهرباء بمحافظات غزة
)حسب علم  المستوي المحلي وال العالمي, وع الدراسة لم يطبق من قبل ال علىموض -2

على شركة سيتم تطبيق الدراسة وفق بحث الباحث عن دراسات سابقة حيث  الباحث( 
غزة, وهو قطاع حساس وكبير لما يقدمه من خدمات للمجتمع توزيع الكهرباء محافظات 

  الفلسطيني   خصوصية الوضع الذي يعيشه الشعبالمحلي , وبخاصة قطاع غزة نتيجة 
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 يكلية الدراسة:ه الثاني عشر:
الشكل من عناوين فرعية  حسب التقسيمات الموضحة  هسيتم تقسيم فصول الدراسة وما تحتوي

 ( 2رقم )
  يوضح هيكلية الدراسة (2)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محافظات غزة - بشركة توزيع الكهرباء دور تكنوستراتيجية ادارة المعلومات في تحسين جودة اتخاذ القرار الرسالة:عنوان 

 الفصل األول :
 اإلطار العام للدراسة

 الفصل الخامس: الدراسة الميدانية وتحليل البيانات

جراءاتها   الفصل الرابع : منهجية الدراسة وا 

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة والتعليق عليها 

الفصل الثاني: اإلطار النظري :يشمل تكنوستراتيجية ادارة المعلومات وجودة اتخاذ 
 محافظات غزة-شركة توزيع الكهرباء نبذة عن المتغيرين و القرار والعالقة بين 

 الفصل السادس : النتائج والتوصيات 
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 قائمة المراجع
 
 

 

 ثانيا: المراجع العربية:

 

 :الكتب 

, الدار الجامعية للنشر والتوزيع, اإلسكندرية, نظم المعلومات اإلدارية(: 2008حسان, محمد أحمد,) -1

 مصر.

 

 :المجالت والدوريات والتقارير 

 
االبعاد المعلوماتية دور تكنوستراتيجية ا دارة المعلومات في تحقيق (: 2017) إسماعيل, هادي خليل -1

لنظام المناعة المنظمية دراسة استطالعية آلراء المديرين في عينة من المصارف األهلية في مدينة 

 (, العراق. 2(, العدد )6, المجلة االكاديمية لجامعة نوروز, المجلد )دهوك

قادسية للعلوم , مجلة التكنوستراتيجية ادارة المعلومات مفاهيم ونماذج(: 2011الحدراوي , حامد ) -2

 (, العراق.2(, العدد)13االدارية واالقتصادية, المجلد)

دور تكنوستراتيجية إدارة المعلومات (: " 2012حدراوي, حامد كريم . العلي, علي حميد هندي, )ال -3

, جامعة الكوفة-دراسة حالة في كلية الطب " في تحقيق ابعاد إدارة الجودة الشاملة للمنظمة التعليمية

 (, العراق.27دراسات الكوفة, العدد )مركز 

ودورها في  تمالوالمع تكنوستراتيجية(: 2015الحدراوي, حامد كريم, وابو طبيخ, ليث, طه عدنان ) -4

مؤتمر , دارسة تطبيقية في جامعة الكوفة  ةالمعاصر ةاالداري تجهاوانت لفي ظ تاالزما ةادار ةيلفاع

 .الجزائر –جامعة باتيا -بشرية في ظل التكنلوجيا الحديثة التكامل المعرفي لمقاربات تسيير الموارد ال

جودة اتخاذ   دور إدارة مخاطر المشروعات في (: 2015ديوب, محمد عباس, وزريقا, والء حسين) -5
, دراسة مسحية على شركات المقاوالت العاملة في الساحل السوري, مجلة جامعة تشرين تراراالق

 . 2015(, 5(, العدد)37العلوم االقتصادية والقانونية , مجلد)للبحوث والدراسات العلمية, سلسلة 

 أثر التفكير اإلبداعي  على فاعلية عملية اتخاذ القرار اإلداري(: 2017سويدات, أحمد, والشيخ, فؤاد ) -6

,)دراسة ميدانية من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى في شركات التأمين العاملة في األردن(, المجلة 

 31-63  .(, ص1(, االصدار )13في إدارة األعمال , المجلد ) االردنية

بالمملكة  واقع إدارة المعرفة في جامعتي الملك فيصل والجوف(:  2013الشمري, غربي بن مرجي) -7

 .  703-724(, ص:3(, العدد)25, مجلة العلوم التربوية , مجلد )العربية السعودية

اإلدارة االستراتيجية ودورها في رفع (: 2014)احالم صالح, ومحمد هناء , مهدي, وجنان علي, شوقي -8
مجلة اإلدارة االستراتيجية ودورها  ,بغداد-كفاءة أداء العاملين " دراسة حالة في شركة الصناعات الجلدية

 .في رفع كفاءة العاملين, معهد االدارة الرصافة, العراق 

دور نظم المعلومات في عملية اتخاذ : (2016يز)صالح, فراس مهدي, وحمودي, سندس عبد العز -9
دولة االمارات العربية  -القرارات االدارية لدى العاملين في دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة

 (.6(, العدد)2, المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاث, المجلد)المتحدة
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تيجية ادارة المعلومات ودورها في تحقيق تكنوسترا(: 2012)جنان مهدي , شهيد, وعالء فرحان, طالب -11

المجلة  ,الميزة التكنولوجية التنافسية المستدامة دراسة استطالعية لعينة من المنظمات العربية واألجنبية

 . 21- :1(, ص32(, العدد)8مجلد )العراقية للعلوم االدارية , جامعة كربالء, 

اإلداري وعالقته بالتفكير اإلبداعي لدى المشرفين جودة اتخاذ القرار (: 2016ناصر, عقيل خليل) -11

( , 24, مجلة جامعة بابل, العلوم االنسانية, المجلد)العراق -التربويين الختصاصيين في مديرية بابل

  2016(, 1العدد)

 

 

 :الرسائل العلمية 

دارسة حالة  القرار أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ(: 2015براهيم, هبة تاج السر)إ -1
, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة البحر األحمر, حمرية البحر االوال -تلالتصاالشركة سوداني 

 السودان.

عيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية بقطاع م(: 2016أبو الخير, إيهاب محمد ) -2

ماجستير, كلية االقتصاد والعلوم االدارية, , رسالة إدارات االندية مجالسوجهة نظر أعضاء  منغزة 

 جامعة االزهر, غزة, فلسطين.

مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كليات التربية في (: 2014أبو حسنة, أحمد جالل ) -3

, رسالة ماجستير, كلية التربية, الجامعة الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لها

 زة, فلسطين.االسالمية, غ

وماتي في دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق األمن المعل(: 2014)محمد عبد الرحمن, أبو حمام -4

 أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين., رسالة ماجستير, جهاز الشرطة الفلسطينية

اإلدارية  في  تاالقرار أثر أبعاد جودة حياة العمل على فاعليه اتخاذ (: 2017)هاشم عيسى , أبو حميد -5
 , الجامعة االسالمية, غزة, فلسطين.التجارة, رسالة ماجستير, كلية جامعة األقصى بغزة

ت اإلدارة العليا في راراتخاذ قدور النظم الخبيرة في جودة ا(: 2017)علي عبد الرحمن , دأبو زاي -6

 والسياسة، غزة، فلسطين.أكاديمية اإلدارة , رسالة ماجستير, رة الصحة الفلسطينيةزاو

ضغوط العمل وعالقتها باتخاذ القرارات الدارية في وزارة المالية (: 2014ابو زور, رامي بكر) -7

 أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين.رسالة ماجستير, , بقطاع غزة

بمحافظات درجة استخدام المشرفين التربويين في مديريات التعليم (: 2014)إيناس محمد , أبو شقرة -8

, رسالة ماجستير, كلية التربية, الجامعة االسالمية, غزة, غزة لتكنلوجيا المعلومات وسبل االرتقاء بها

 فلسطين.

دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة اإلشراف التربوي على (: 2015)سهام غازي, أبو عاذرة -9

 ة، فلسطين.أكاديمية اإلدارة والسياسة، غز, رسالة ماجستير, المدارس الحكومية

دراسة " االستراتيجيةاذ القرارات تخا فيعرفة مممارسة إدارة ال دور(: 2017)تهاني فيصل , أبو معمر -11
أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، , رسالة ماجستير, قطاع غزة في تطبيقية على مدراء وكالة الغوث

 فلسطين.

, الستراتيجية التنافسية للمؤسسة مساهمة تكنلوجيا المعلومات في تحديد( : 2016بهاز, خديجة ) -11

أوماش, رسالة ماجستير, كلية العلوم االقتصادية والتجارية  -دراسة حالة المطاحن الكبرى للجنوب

 بسكرة, الجزائر. -وعلوم التسيير, جامعة محمد خيضر

 ىورفع  مست يف يةرالبش اردوللم االستراتيجي خطيط التدور (: 2014)شيرين زهير , البيطار -12
, التجارة, رسالة ماجستير, كلية في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة ظيفيوال يفالتمك

 الجامعة االسالمية, غزة, فلسطين.
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ت في اومة المحاسبية في ترشيد القرار لدور جودة المع(: 2017حازم, رباب, ومهناوي, شيماء) -13
, العلوم التجارية , وعلوم التيسير,  , رسالة ماجستير , كلية العلوم االقتصاديةالمؤسسة االقتصادية

 جامعة العربي التبسي, تبسة, الجزائر.

القرارات  بجودةوعالقتها معوقات استخدام األساليب الكمية (: 2012حسونة, عصام الدين محمد) -14
, كلية االقتصاد والعلوم االدارية, رسالة ماجستير , دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين, اإلدارية

 جامعة االزهر , فلسطين. 

تخطيط لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ل(: 2017الحليمي, محمد أبراهيم) -15

, رسالة ماجستير, كلية التربية, الجامعة همميلت القيادية لدى معرااها بتنمية المهوعالقت اإلستراتيجي

 السالمية, غزة, فلسطين.ا

دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ (: 2016)منصور حماد, حماد -16

أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، , رسالة ماجستير, الفلسطينيةاالدارية في جهاز الشرطة  تاالقرار

 فلسطين.

العمل في تحسين مستوى األداء واتخاذ رة فرق دور ممارسة أسلوب إدا(: 2016)أحمد صالح , حميد -17
أكاديمية , رسالة ماجستير, رسالة ماجستير, الشق المدني -القرارات بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين.

دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وازرة (: 2015)رامز محمد, الزعانين -18

 أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين., رسالة ماجستير, غزةالتعليم العالي ـ بالتربية و

دور إدارة المعرفة في دعم عمليات اتخاذ القرارات بشركة ارامكو (: 2014الشمري, ترفة عواد) -19

 , رسالة دكتوراه, السعودية.السعودية

ة نظر هوعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجاالنماط القيادية التربوية (: 2013الطيبي, سفيان عطية) -21
رسالة ماجستير, , دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة, العاملين

 أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين.

إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية بوزارتي (: 2017عبد العال, محمد حسين ) -21
, رسالة ماجستير, رسالة ماجستير, أكاديمية اإلدارة العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية

 والسياسة، غزة، فلسطين.
العاملين  لدى رفع الكفاءة اإلنتاجية  في اتيجيدور التخطيط االستر(: 2017الغوطي, محمود أحمد) -22

, رسالة ماجستير, كلية التربية, الجامعة االسالمية, غزة,  ؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزةفي م

 فلسطين.

العوامل البيئية لنظم ادارة معلومات التعليم وتأثيرها على جودة (: 2016)معتصم محمد , كراز -23
, الجامعة االسالمية, غزة, التجارة, رسالة ماجستير, كلية المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات

 فلسطين.

, دراسة ميدانية على عبنة من طالب الذكــاء وعالقتــه بمهارة اتخاذ القــرار(: 2015ر, زينة )المنصو -24

 جامعة دمشق, رسالة ماجستير , كلية التربية, جامعة دمشق, سوريا.

(: أثر كفاءة نظم المعلومات في تحسين فاعلية عملية صنع واتخاذ القرارات, 2013هاشم, غسان علي) -25

لة" في بنك اليمن الدولي, رسالة دكتوراه, جامعة سانت كليمنتس العالمية, المكال, دراسة تطبيقية "حا

 اليمن.

, دراسة حالة : عالقة نظم المعلومات الدارية بجودة القرارات اإلدارية(: 2015الوادية, محمد سميح ) -26

 ن.وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة , رسالة ماجستير , جامعة االزهر , فلسطي
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 المالحق
 

 من تحليل المشرف اإلحصائي لإلجابات جدول االستبانة يشمل االوزان النسبية
 

موافق  البيـــــــان م.
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

الوزن 
 النسبي

 59.4 0.0 43.3 16.7 40.0 0.0 تقيم الشركة التي اعمل بها تأثير القرارات التي تتخذها 1

 66.0 0.0 40.0 20.0 40.0 0.0 تحقق القرارات االدارية المتخذة اهداف الشركة 2

 55.4 0.0 56.7 16.7 26.7 0.0 القرارات التي يتم اتخاذها بالشركةيوجد تكامل وترابط بين  3

 52.0 16.7 16.7 33.3 33.3 0.0 تتمتع القرارات بعامل االقناع والرضا من قبل المنفذين بالشركة 4

يتم استخدام اسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ  5
 القرار بالشركة

0.0 40.0 26.7 33.3 0.0 64.0 

تعمل الشركة على مشاركة جميع المستويات االدارية في صنع  6
 القرار

0.0 35.0 27.5 25.0 12.5 51.4 

 61.4 13.3 16.7 26.7 43.3 0.0 احتماالت النجاح في القرار المتخذ  شركتي تقيس  7

يتوفر لدى الشركة المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالءم  8
 المختلفةمع التطورات 

0.0 43.3 30.0 26.7 0.0 63.4 

 61.4 0.0 26.7 36.6 30.0 6.7 تشجع الشركة على اتخاذ القرارات االبتكارية 9

 60.0 3.3 16.7 50.0 30.0 0.0 تقدم الشركة تدريبا للعاملين على اتخاذ القرارات العلمية 10

 86.6 0.0 6.7 13.3 23.3 56.7 عانت الشركة من نتائج سلبية بسبب البطأ في اتخاذ القرار 11

يعاني من تكرار االخطاء المرتكبة    شركتي اتخاذ القرارات في  12
 في الماضي

33.4 50.0 13.3 3.3 0.0 82.6 

يتأثر بالمصلحة الشخصية   شركتي اتخاذ القرارات في  13
 ألصحاب القرار

16.7 26.7 43.2 6.7 6.7 71.4 

 60.6 10.0 16.6 40.0 26.7 6.7 القرارات التي تتخذها بين العاملين بشكل فعال  شركتي تنشر  14

معلومات واضحة وغير مبهمة لعملية اتخاذ   شركتي تقدم  15
 القرار

6.7 26.7 16.6 30.0 20.0 54.0 

 63.3 5.5 24.34 27.37 34.33 8.46 الوزن النسبي


