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 شكر وامتنان
 
 
  يدنكم(ال اهلل تعالى في محكم كتابه) ألن شكرتم ألز ق

 ))صدق اهلل العمي العظيم((                                  
 ( مى اهلل عميه وسمموقال الرسول الكريم )ص 

  )من لم يشكر المخموق لم يشكر الخالق(   
 ((صدق رسول اهلل ))                                    

 المهم لك الحمد والشكر والثناء بقدر ما تستحق وترضى 
 كما ينبغي لعظيم فضمك واحسانك عمي في اتمام هذا

 المتواضع . الجهد
 ن اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى كل من أوال يسعني هنا اال 

 ساعدني في انجاز هذا البحث واخص بالذكر منهم .....
 ما خصني )حسين فالح ورد(  الدكتوراالستاذ المشرف االستاذ 

 ه طيمة فترة اعداد البحث حيث به من الدعم واالرشاد والتوجي
 غمرني بفيض اخوته وانسانيته .....

 لى اساتذتي االفاضل في كمية االدارة إواوجه شكري وتقديري 
 القادسية, والشكل موصول الى الخبيرجامعة /  واالقتصاد

 فضال عن رئيس واعضاء لجنة المناقشة المحترمون المغوي والعممي.
 لى زمالئي في قسم ادارة االعمال إكما اوجه شكري وتقديري 

 لى كل من مد يد العون والمساعدةإواخيرا اوجه شكري وتقديري 
 ا البحث.نجاز هذأفي 
 

 الباحث                                                           
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 المستخمص

الموارد المتمثؿ بػ ) تأثير نظـ المعمومات االستراتيجيةالتعرؼ عمى الحالي  البحثالغرض مف   

موظفي مديرية الموارد المائية في  لدى  الفاعمية التنظيميةفي  (المادية, واالفراد, والمعمومات, والبرمجيات

استخدمت  وعميو(, الوظيفي االداء الوظيفي, والتطوير التنظيمي, والرضابػ ) ةالمتمثممحافظة واسط 

( استمارة استبياف, وتـ 125تـ توزيع ) االستبانة مف اجؿ قياس مستوى توفر متغيرات البحث, اذ 

( استمارات, وعميو بمغت 4(, وبعد تبويب البيانات تبيف اف عدد االستمارات التالفة بمغ )113استرجاع )

لحة لقياس مستوى نظـ المعمومات االستراتيجية ( استمارة صا109عددت االستمارات الصالحة لمتحميؿ )

ومف اجؿ الكشؼ عف طبيعة النتائج التي تسعى الدراسة الى , لدى المديرية المعنية الفاعمية التنظيميةو 

معادلة , و )التوزيع الطبيعي تحقيقيا يتعيف استعماؿ مجموعة مف االدوات االحصائية والتي تمثمت بػ

والوسط الحسابي, واالنحراؼ المعياري, ومعامؿ ارتباط بيرسوف,  الفا, كرونباخمعامؿ و النمذجة الييكمية, 

(, وعميو اظيرت نتائج البحث AMOS.V.26)برنامج  بواسطة ومعامالت االنحدار التي تـ استخراجيا

ج واظيرت نتائ , الفاعمية التنظيميةلنظـ المعمومات االستراتيجية في عالقة ارتباط وتأثير معنوية وجود 

حرص المديرية المبحوثة عمى تطوير امكانيات العامميف باستخداـ اجيزة الحاسوب مف اجؿ توفير البحث 

ضرورة اىتماـ المديرية  , وعميو فقد اوصى البحثالسرعة والدقة في معالجة البيانات وتحديثيا باستمرار

ية عالية السرية مف خالؿ المبحوثة بالمحافظة عمى امف المعمومات, مما يتطمب منيا تأميف شبكة حما

 تدريب العامميف عمى استخداـ التقنيات الحديثة والكفيمة بحماية سرية المعمومات الخاصة بيا

االداء الوظيفي, والتطوير  , والفاعمية التنظيمية: نظـ المعمومات االستراتيجية, و الرئيسةالكممات 

 .التنظيمي, والرضا الوظيفي
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 المقدمة 

نظـ المعمومات االستراتيجية بدور مميز وميـ بيف المنظمات, كوف ىذه المنظمات باتت  حظيت         

مف خالؿ بناء , مما يتحتـ عمييا تحسيف الفاعمية التنظيمية تعمؿ في بيئة مضطربة وغير مستقرة

اءة متطمبات بيئة العمؿ , وقر مجموعة مف السيناريوىات الكفيمة بمعالجة حالة التعقيد التي تتسـ بيا البيئة

جؿ ضماف تحقيؽ االىداؼ التي تسعى الى تحقيقيا, مما يتطمب مف ىذه المنظمات تعزيز قابميات مف أ

بداع في بناء استراتيجيات واأل بتكارالامعرفة وخبرات العامميف لدييا مف أجؿ ضماف تحقيؽ وميارات و 

 تحسيف فاعميتيا.جديدة كفيمة بتحسيف نظـ المعمومات االستراتيجية بغية 

ميزة تنافسية في السوؽ ويتـ ذلؾ مف خالؿ  كتساباف المنظمات ترغب في التركيز عمى فالعديد م 

ف تمكيف أذ إعمؿ عمى تمكينيـ قدر استطاعتيا, تجاه االىتماـ بالعامميف لدييا والاتعزيز فاعمية المنظمة 

ذ إتخاذ القرارات االدارية, أجراءات العمؿ  والمشاركة في إفراد العامميف في أللى مشاركة اإميف يشير العام

 .ف فاعمية المنظمة تبدأ بتحسيف نظـ المعمومات االستراتيجيةأ

ىذه الجوانب والمتمثمة بنظـ المعمومات ط الضوء عمى مسيالحالي ل البحث ومف ىذا المنطمؽ جاء

نظـ المعمومات االستراتيجية يعكس ف أ, فضال عف التنظيميةفاعمية الجؿ تحسيف أية مف االستراتيج

الموارد المادية, واالفراد, والمعمومات, والبرمجيات, بعالقة التفاعؿ بيف اعضاء المنظمة فيما يتعمؽ 

الوظيفي, والتطوير  باإلداءفيما يتعمؽ  الفاعمية التنظيميةالمنظمة لغرض دعـ وتعزيز والتعاوف مع افراد 

 التنظيمي, والرضا الوظيفي.

 وؿ خصصألؿ االوؿ بواقع مبحثيف, المبحث االى اربعة فصوؿ: كاف الفصتـ تقسيـ البحث  وعميو

 . خصص لمدراسات السابقة , بينما المبحث الثاني لدراسة المنيجية العممية لمبحث 

, نظـ المعمومات االستراتيجيةبينما الفصؿ الثاني كاف بواقع مبحثيف, كاف المبحث االوؿ يخص موضوع 

 . الفاعمية التنظيميةث الثاني تناوؿ موضوع ما المبحأ
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ذ تناوؿ المبحث إنب التطبيقي بواقع ثالثة مباحث, فُخصص لمجا البحث الحاليما الفصؿ الثالث مف أ

داة القياس, والمبحث الثاني بواقع االحصاء الوصفي لبيانات البحث, وخصص المبحث أختبار وؿ الألا

وؿ تناوؿ االستنتاجات, ألالفصؿ الرابع بمبحثيف, المبحث اجاء  راً واخي. البحث الثالث الختبار فرضيات 

 .والمبحث الثاني تناوؿ التوصيات
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 المبحث االول

 منهجية البحث

 -توطئة :

يتطمب التمييد لمبحث الحالي إعداد, وصياغة المنيجية العممية التي           

يتبعيا الباحث, مف أجؿ تحديد الطريؽ والمسار الذي يتبعو في بناء وتوجيو 

محاورىا, وبالتالي فأف ىذا المبحث خصص لتوضيح مشكمة, وأىمية وأىداؼ 

 -و وحدوده وكما يأتي :وفرضيات البحث فضاًل عف المخطط الفرضي لمبحث وادوات

 -: بحث وتساؤالتها: مشكمة الالً و أ

إف منظمات األعماؿ تمثؿ نظمًا مفتوحة تؤثر, وتتأثر بالبيئة المحيطة بجميع مكوناتيا        

وعناصرىا, إذ تتعرض إلى مجموعة مف التيديدات واألزمات التي تواجييا وتؤثر في مستقبميا, 

ما وليذا كاف لزامًا عمى كؿ منظمة مواجية ىذه التيديدات واألزمات, ومحاولة استثمار الفرص, ب

يحقؽ أىدافيا ويحافظ عمى فاعمية أداءىا التنافسي مف خالؿ تحسيف مستواىا في إدارة نظـ 

المعمومات االستراتيجية, لذا فإف ىذه المنظمات عمى وفؽ رسالتيا وأىدافيا أماـ واقع متمثؿ 

ومف ىذا المنطمؽ بتحديات متصاعدة بسبب طبيعة عمميا, وظروفيا البيئية التي تعمؿ بصددىا, 

مكف بمورة مشكمة البحث بالتساؤؿ اآلتي: كيؼ يمكف تحديد طبيعة العالقة بيف نظـ المعمومات ي

 ؟الموارد المائية في محافظة واسطاالستراتيجية, والفاعمية التنظيمية  لدى مديرية 

وانسجامًا مع حيوية الدور الذي تؤديو ىذه المتغيرات يمكف وصؼ مشكمة البحث مف خالؿ طرح 

 وعمى النحو اآلتي: التساؤالت 

 لنظـ المعمومات االستراتيجية؟ الموارد المائية في محافظة واسطما مستوى تطبيؽ مديرية ػػ 1
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 ؟الموارد المائية في محافظة واسطما مستوى الفاعمية التنظيمية في مديرية ػػ 2

التنظيمية لدى ما طبيعة ونوع العالقة والتأثير بيف نظـ المعمومات االستراتيجية, والفاعمية ػػ 3

 ؟الموارد المائية في محافظة واسطمديرية 

 ػ-: البحثهداف أ: اً ثاني

اليدؼ الرئيس لمبحث ىو تحديد وقياس طبيعة العالقة والتأثيريف نظـ المعمومات االستراتيجية 

 :ادناه والفاعمية التنظيمية لدى العينة المبحوثة . ويتفرع مف ىذا اليدؼ االىداؼ الفرعية المدرجة

تعريؼ العينة المبحوثة بمفيوـ نظـ المعمومات االستراتيجية, والفاعمية التنظيمية , وتقديـ ػػ 1

 إطار نظري أكثر وضوحًا حوؿ االىتماـ بالموظفيف.

التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في درجة تطبيؽ نظـ المعمومات االستراتيجية, والفاعمية ػػ 2

 التنظيمية  لدى العينة المبحوثة .

التعرؼ عمى االستراتيجيات المناسبة التي يمكف مف خالليا االىتماـ بنظـ المعمومات ػػ 3

 االستراتيجية.

تحديد مستوى توافر مفيوـ نظـ المعمومات االستراتيجية, والفاعمية التنظيمية لدى العينة ػػ 4

 المبحوثة.

 -: البحثهمية أ: اً ثالث
 : تياآلفي  تكمفالبحث ىمية أف إ       

أىمية القطاع الخدمي المبحوث, والذي يمثؿ أحد مرتكزات البنى التحتية ألي بمد وىو قطاع . 1

  الماء ,وخصوصا عمى المستوى المحمي.

تسميط الضوء عمى العوامؿ الرئيسة التي تُنمي نظـ المعمومات االستراتيجية. الفاعمية 2. 

 .الموارد المائية في محافظة واسطمديرية التنظيمية لدى 
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لفت انظار المسؤوليف في مديرية الموارد المائية ألىمية نظـ المعمومات االستراتيجية  .3

 والفاعمية التنظيمية وتوظيؼ االمكانيات الالزمة لتعزيزىا . 

 -: بحثالمخطط الفرضي لم: رابعاً 

ـ          الدراسات  وفرزتأوفي ضوء ما  ,ىدافياأالبحث و  مشكمةليو مف إالتطرؽ  في ضوء ما ت

ـ   لمتعبير عف العالقة بيف  (,1الشكؿ) الذي يعرضو الفرضي, البحثمخطط  أعداد السابقة ت

بيف متغيرات  والتأثيرعالقات االرتباط وعة مف ويتمثؿ ىذا المخطط بمجم ,البحثمتغيرات 

 :يأتي كماو  البحث

الموارد المادية, ) بأبعاده بمتغير نظـ المعمومات االستراتيجية ويتمثؿ -:المستقلالمتغير  -1
( 2018,ومف ىذا الصدد تـ استخداـ مقياس ما قدمو )دبيب (واألفراد, والمعمومات, والبرمجيات

 .في أبعاد نظـ المعمومات االستراتيجية
داء الوظيفي, والتطوير األ) بأبعادىا متغير الفاعمية التنظيمية ويمثؿ-التابع: المتغير  -2

( في تحديد أبعاد 2017, نوفؿتمد البحث عمى نموذج )وقد أع (التنظيمي, والرضا الوظيفي
 الفاعمية التنظيمية.

 
 ( المخطط الفرضي لمبحث1شكل )                               

 . عداد الباحثإ  -:المصدر
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 : البحث: فرضيات خامساً 
نظـ المعمومات  رتباط ذات داللة إحصائية بيفتوجد عالقة ا -:ولىأل الفرضية الرئيسة ا

 , وتتفرع مف ىذه الفرضية عدة فرضيات فرعية ىي:, والفاعمية التنظيميةاالستراتيجية

الموارد المادية والفاعمية التنظيمية بأبعادىا توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف . 1

 (.داء الوظيفي, والتطوير التنظيمي, والرضا الوظيفي)األ

داء والفاعمية التنظيمية بأبعادىا )األ االفراد إحصائية بيفتوجد عالقة ارتباط ذات داللة . 2

 (.الوظيفي, والتطوير التنظيمي, والرضا الوظيفي

داء والفاعمية التنظيمية بأبعادىا )األ ,المعموماتتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف 3. 

 (.الوظيفي, والتطوير التنظيمي, والرضا الوظيفي

داء والفاعمية التنظيمية بأبعادىا )األ البرمجيات اط ذات داللة إحصائية بيفتوجد عالقة ارتب4. 

 (.الوظيفي, والتطوير التنظيمي, والرضا الوظيفي

لنظـ المعمومات االستراتيجية في داللة إحصائية  يوجد تأثير ذو -:الثانيةالفرضية الرئيسة 

 فرعية ىي:, وتتفرع مف ىذه الفرضية عدة فرضيات الفاعمية التنظيمية 

داء في الفاعمية التنظيمية بأبعادىا )األ لمموارد الماديةداللة إحصائية  تأثير ذو يوجد 1.

 (.الوظيفي, والتطوير التنظيمي, والرضا الوظيفي

داء الوظيفي, في الفاعمية التنظيمية بأبعادىا )األ لألفرادداللة إحصائية  ذو تأثير يوجد2. 

 (.الوظيفيوالتطوير التنظيمي, والرضا 

داء الوظيفي, في الفاعمية التنظيمية بأبعادىا )األ لممعموماتداللة إحصائية  يوجد تأثير ذو3. 

 (.والتطوير التنظيمي, والرضا الوظيفي
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داء الوظيفي, في الفاعمية التنظيمية بأبعادىا )األ لمبرمجياتداللة إحصائية  ذو تأثيرد يوج4. 

 (.يوالتطوير التنظيمي, والرضا الوظيف

 -: البحث وصف مجتمع وعينة: اً سادس

مػػػػػػػوظفي مديريػػػػػػػة المػػػػػػػوارد المائيػػػػػػػة فػػػػػػػي محافظػػػػػػػة تمثػػػػػػػؿ مجتمػػػػػػػع البحػػػػػػػث فػػػػػػػي جميػػػػػػػع         

المػػػوارد المائيػػػة فػػػػي , بينمػػػا تمثمػػػت عينػػػة البحػػػػث فػػػي مجموعػػػة مػػػف العػػػامميف فػػػػي مديريػػػة واسػػػط

ـ  توزيػػػػػػػػع )محافظػػػػػػػػة واسػػػػػػػػط ـ  اسػػػػػػػػترجاع )125, إذ تػػػػػػػػ (, وبعػػػػػػػػد 113( اسػػػػػػػػتمارة اسػػػػػػػػتبياف, وتػػػػػػػػ

( اسػػػػػػػتمارات, 4تبويػػػػػػػب البيانػػػػػػػات تبػػػػػػػيف  أف عػػػػػػػدد االسػػػػػػػتمارات الغيػػػػػػػر صػػػػػػػالحة لمتحميػػػػػػػؿ بمػػػػػػػغ )

( اسػػػػػػػتمارة صػػػػػػػالحة لقيػػػػػػػاس مسػػػػػػػتوى 109وعميػػػػػػػو بمػػػػػػػغ عػػػػػػػدد االسػػػػػػػتمارات الصػػػػػػػالحة لمتحميػػػػػػػؿ )

نظػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتراتيجية والفاعميػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى المديريػػػػػػػػػػة المعنيػػػػػػػػػػة . ونسػػػػػػػػػػبة 

 ( يوضح خصائص عينة البحث.1, والجدوؿ )% ( 96االسترداد بمغت )

( ونسبة 33) تمثمت بأعمى معدؿ تكراري بواقعسنة( 25  –18ف الفئة العمرية )إ: فئة العمر ( أ

, مشيرًا ىذا األمر إلى امتالؾ المديرية المبحوثة خبرات متراكمة قادرة (%30) قيمتيااستجابة 

 عمى تحسيف فاعمية أدائيا عمى المستوى المحمي.

اظيرت استجابة عينة البحث إف ىناؾ نتائج متقاربة لمنوع االجتماعي : النوع االجتماعيفئة  ( ب

في المديرية, مشيرًا إلى اىتماـ المديرية بتطوير امكانياتيا بشأف تحقيؽ نوع مف التوازف بيف 

العامميف في النوع االجتماعي, مما يؤدي ىذا األمر إلى حث العامميف عمى تطوير امكانياتيـ مف 

 خالؿ ابداء روح التنافس فيما بينيـ.

تبيف استجابة عينة البحث الى اف اغمب العامميف في المديرية ىـ مف ذوي : الشهادةفئة  ( ت

%( مف العدد الكمي, ليظير امتالؾ 37( وبنسبة )40حممة شيادة البكالوريوس بتكرار بمغ )
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االستراتيجية الالزمة لتطوير العامميف لدى المديرية الوعي الكافي بشأف تطبيؽ نظـ المعمومات 

 .الفاعمية التنظيمية لمديريتيـ

 قدرهبمعدؿ تكراري  المتزوجيفف فئة االستجابة العالية ضمت إ: الحالة االجتماعيةفئة  ( ث

مشيرًا إلى أف الغالبية العظمى مف العامميف في المديرية %( 80) بمغت( ونسبة استجابة 87)

 .حياة العمؿ وحياة االسرة ذوي طموح عالي في تحقيؽ التوازف بيف

اظيرت استجابة عينة البحث إف أغمب العامميف في : فئة عدد سنوات الخدمة الوظيفية ( ج
المديرية يمتمكوف الخبرات الكافية مف اجؿ تنفيذ نظـ المعمومات االستراتيجية الضرورية مف اجؿ 

وجيود العامميف, والمعمومات, تحسيف الفاعمية التنظيمية مف خالؿ استثمار نظـ الموارد المادية, 
 والبرمجيات.

 ( خظائض ػْنح اىثسث1خذًه )

 ترتٍت االهًٍخ انُسجخ انًئىٌخ انتكراراد انؼىايم انذًٌىغرافٍخ

 انؼًر

 1 %30 33 سُخ 25–18

 2 %27 29 سُخ 33–26

 3 %19 21 سُخ 41–34

 3 %19 21 سُخ 49–42

 4 %5 5 سُخ فأكخر 50 

 انُىع االجتًبػً
 1 %53 58 ركر

 2 %47 51 اَخى

 انشهبدح

 1 %37 40 ثكبنىرٌىش

 2 %36 39 دثهىو ػبنً

 3 %15 16 يبجستٍر

 4 %13 14 دكتىراِ

 انحبنخ االجتًبػٍخ

 2 %14 15 اػسة

 1 %80 87 يتسود

 3 %6 7 غٍر رنك

 ػذد سُىاد انخذيخ

 6 %2 2 اقم يٍ سُخ

 2 %19 21 سُىاد  5–1

 1 %41 45 سُخ 10–6
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 4 %12 13 سُخ 15 –11

 3 %18 20 سُخ 20 –16

 5 %7 8 سُخ فأكخر 21

 

 -:  البحث حدود: اً سابع

 ةفي محافظالموارد المائية مديرية ي العامميف في فتمثمت الحدود البشرية  -الحدود البشرية:ــ 1

 .واسط

 .ة واسط في محافظالموارد المائية مديرية  يتمثمت الحدود المكانية ف -الحدود المكانية:ــ 2

كانوف واخر شير أوحتى  2021أواخر شير ايموؿ سنة مف  البحث امتد -الحدود الزمانية:3-

 .2022الثاني

  -:أدوات جمع البيانات : اً ثامن

االكاديمية,  تمثمت أدوات الجانب النظري في الكتب والمجالت والرسائؿ واألطاريح           

فضال عف  استعماؿ الشبكة العنكبوتية )االنترنيت(, بينما تمثمت أداة الجانب التطبيقي في أداة 

القياس االستبياف, مف اجؿ جمع المعمومات والبيانات الضرورية حوؿ مجتمع البحث, كما اعتمد 

موضح في  البحث عمى مقاييس خاصة في ضوء المسح الذي جرى في الدراسات السابقة,  كما

 ( يبيف متغيرات وأبعاد البحث.2الجدوؿ )

 ( متغيرات وابعاد البحث2جدوؿ )                                
 المصدر عدد الفقرات البعد المتغير

نظم المعمومات 
 االستراتيجية

(SIS) 

 3 انًىارد انًبدٌخ

 دثٍت, 2018
 4 االفراد

 3 انًؼهىيبد

 4 انجريجٍبد

 نوفل, 2017 5 االداء انىظٍفًالفاعمية التنظيمية 
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(EPO) 5 التطوير التنظيمي 

 5 الرضا الوظيفي

 االساليب االحصائية المستخدمة :_ تاسعأ :

 تمثمت االساليب االحصائية المستخدمة في البحث )معادلة النمذجة الييكمية ,معامؿ كرونباخ

الفا, الوسط الحسابي , االنحراؼ المعياري, معامؿ ارتباط بيرسوف , معامالت االنحدار التي تـ 

 ( .SPSS.V.27( , وبرنامج )AMOS.V.26استخراجيا بواسطة )

 

  



 

 

12 

 الثانيالمبحث 

 دراسات سابقة

 توطئة

 في اسياميا خالؿ مف وذلؾ, الباحثيف لجميع وغنياً  ميما مصدراً  السابقة الدراسات تشكؿ       

نظـ المعمومات االستراتيجية, ) البحث والخاصة في متغيرات لمفاىيـ ودقيؽ عممي فيـ بناء

 -: يأتي وكماتقديـ االطر النظرية, والعممية  في أسيمت والتي( والفاعمية التنظيمية 

 -خاصة بنظم المعمومات االستراتيجية:دراسات سابقة  -: أوالً   

 بنظـ المعمومات االستراتيجيةخاصة ( دراسات سابقة 3جدوؿ )

 الدراسات العربية

 2020خرميط,  1الدراسة 

 عنوان الدراسة
قياس مستوى تطبيق نظم المعمومات االستراتيجية اعتماد عمى قدرات 

 (SWOTالموارد البشرية في مهام الجامعة باستخدام تحميل )

 المنهج التحميمي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
االدارية العميا والوسطة في جامعة واسط والبالغ عددهم القيادات 

 ( مدير.219)

 نتائج الدراسة

ان استخدام نظم المعمومات االستراتيجية في الجامعات يحقق السرعة 

في االنجاز والسرعة في تدفق المعمومات والبيانات ومعالجة الخدمة 

المطموبة, فضال عن التمكن من فرض اسموبا مناسبا من المراقبة عمى 

المهام يفوق النظام اليدوي من جانب الدقة والموثوقية لكن استخدام 
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البشرية له لم يصل الى مستوى يتجاوز الفجوة بين ما مطموب  الموارد

 الوصول اليه وما تحقق فعميا.

 2021منيرة,  2الدراسة 

 عنوان الدراسة
نظم المعمومات االستراتيجية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية 

 لممؤسسات

 دراسة تحميمية منهج الدراسة

 عينة الدراسة
تمثمت عينة الدراسة في االدارة العميا في المؤسسات الجزائرية البالغة 

 ( مدير.41مؤسسة اقتصادية, اذ بمغ عدد المديرين فيها ) 16

 نتائج الدراسة

وجود ارتباط بين نظم المعمومات االستراتيجية والميزة التنافسية, مما 

حفز المؤسسات الجزائية الستخدام وتطوير نظم المعمومات 

 االستراتيجية.

 2021عالونة وحوامدة,  3الدراسة 

 عنوان الدراسة
نظام المعمومات االستراتيجية واثرها في تنمية رأس المال الفكري في 

 شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة في الممكية االردنية الهاشمية

 المنهج التطبيقي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
الكهرباء المساهمة العامة في الممكية االردنية  العاممين في شركة توزيع

 ( عامل135الهاشمية والبالغ عددهم )

 نتائج الدراسة
ان تصورات العاممين لمستوى اهمية نظم المعمومات االستراتيجية كان 

 مرتفعا.
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 الدراسات االجنبية

  Yoshikuni& Albertin, 2018 الدراسة 

 عنوان الدراسة

Effects of strategic information systems on 

competitive strategy and performance 

 تأثير نظم المعمومات االستراتيجية في الميزة التنافسية واألداء

 المنهج الوصفي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
العاممين في الشركة البرازيمية لمعالجة األزمات االقتصادية والبالغ 

 ( عامل.389عددهم )

 نتائج الدراسة

بينت النتائج ان نظم المعمومات االستراتيجية توفر لممنظمات رؤى ثاقبة 

حول كيفية تمكين نظم المعمومات الجغرافية عمميات التخطيط 

االستراتيجي إلنشاء استراتيجية تنافسية, وتحسين األداء أثناء 

 االضطرابات االقتصادية.

  Kitsios& Kamariotou,2019 6الدراسة 

 عنوان الدراسة

Information Systems Strategy and Strategy-as-

Practice: Planning Evaluation in SMEs 

نظم المعمومات االستراتيجية واالستراتيجية كممارسة : تقييم التخطيط 

 في الشركات الصغيرة والمتوسطة

 منهج التحميل الوصفي منهج الدراسة
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 عينة الدراسة
التنفيذيين لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليونان, المديرين 

 ( مدير.294والبالغ عددهم )

 نتائج الدراسة
إن المديرين التنفيذيين في نظم المعمومات ليسوا عمى دراية بتحميل بيئة 

 تكنولوجيا المعمومات الخارجية وتقييم فرص تطوير نظم المعمومات.

 -الفاعمية التنظيمية :خاصة دراسات سابقة  -ثانيا: 

 الفاعمية التنظيميةخاصة ب( دراسات سابقة 4جدول )

 الدراسات العربية

 2011رشيد و محمد,  1الدراسة 

اختبار العالقة بين عمميات إدارة المعرفة الجوهرية والفاعمية التنظيمية  عنوان الدراسة
 لمؤسسات التعميم العالي

 المنهج التحميمي منهج الدراسة

( قائد إداري موزعين بين ) عميد, ومعاون 76تضمنت عينة الدراسة ) عينة الدراسة
 عميد, ورئيس قسم(.

 نتائج الدراسة
تباين الكميات المبحوثة في تبنيها لعمميات إدارة المعرفة الجوهرية  -1

 وكذلك مستوى فاعميتها.
وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين عمميات إدارة المعرفة  -2

 الجوهرية ومستوى الفاعمية التنظيمية.
 2017عموان,  2الدراسة 

العالقة بين عوامل تنمية االبداع االداري وممارسات القيادة التحويمية  عنوان الدراسة
 وتأثيرها في تحقيق الفاعمية التنظيمية

 المنهج التطبيقي نهج الدراسة

, والبالغ عددهم واالولى لمدينة بغدادالمديرين في فنادق الدرجة الممتازة  عينة الدراسة



 

 

16 

 ( مدير131)

 نتائج الدراسة
 دوراً  تؤدي التحويمية القيادة وممارسات االداري االبداع تنمية عوامل أن

 لمفنادق التنظيمية الفاعمية تحقيق كيفية تحديد في االفراد لدى مهماً 
 المبحوثة

 2017الهاشمي والعضايمة,  3الدراسة 

 المستشفيات في التنظيمية الفاعمية عمى الوظيفية الحياة جودة أثر عنوان الدراسة
 وجهة نظر العاممين فيها من الرياض بمنطقة العسكرية

 دراسة وصفية تحميمية منهج الدراسة

 عينة الدراسة
( عامل في المستشفيات السعودية العسكرية 403تمثمت عينة الدارسة )

قوى االمن, ومدينة االمير بمنطقة الرياض وهي ) برنامج مستشفى 
 سمطان الطبية العسكرية, ومدينة الممك عبد العزيز الطبية.

 نتائج الدراسة

 في العاممين نظر وجهة من الوظيفية الحياة جودة ان مستوى (1
 المتوسط بمغ حيث متوسطة بدرجة كانت العسكرية المستشفيات

 .( 3.18)  الوظيفية الحياة لجودة الحسابي
 وجهة من العسكرية المستشفيات في التنظيمية الفاعمية مستوى أن (2

 .( 3.26) الحسابي المتوسط وبمغ متوسطة بدرجة كانت العاممين نظر
 لجودة المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق وجود (3

 كانت حيث(  والخبرة الجنسية) لمتغير تعزى والتي الوظيفية الحياة
 سنوات. 6 من أقل الخبرة ذوي و السعوديين غير لصالح النتائج

 المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم (4
 والعمر, العمل, جهة)لممتغيرات تعزى والتي الوظيفية الحياة لجودة

 وطبيعة الوظيفي, والتصنيف االجتماعية, والحالة العممي, والمؤهل
 .(االجتماعي والنوع العمل,

 الدراسات االجنبية

 Ghorbani&Sedeh,2014 5 الدراسة

 An empirical investigation on the impact of internal عنوان الدراسة
marketing on organizational effectiveness within 
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human resource capabilities perspective (Case 
study: Islamic Azad University branches in region 

of Isfahan municipality) 
 التنظيمية الفاعمية عمى الداخمي التسويق تأثير حول تجريبي تحقيق

  قدرات منظور ضمن
 المنطقة في اإلسالمية آزاد جامعة فروع: حالة دراسة) البشرية الموارد

 (أصفهان بمدية من
 المنهج الوصفي منهج الدراسة

 من جامعة ازاد.( رئيس وخبير 120تتألف عينة البحث من ) عينة الدراسة

 نتائج الدراسة
 التنظيمي األداء عمى مباشر غير تأثير له الداخمي التسويق أن -

 البشرية. الموارد إمكانات خالل ومن
 في الداخمي التسويق من المستمدة البشرية الموارد تحسين يؤثر -

 .التنظيمية الفعالية
 Gavgani et al.,2015 6الدراسة 

 عنوان الدراسة

A survey on relation between customer relationship 
management and organizational effectiveness: the 

case study of Emam Reza hospital in Tabriz 
 والفاعمية الزبائن عالقات إدارة بين العالقة عن استقصائية دراسة

 تبريز في الرضا اإلمام مستشفى حالة دراسة: التنظيمية
 المنهج الوصفي منهج الدراسة

 عينة الدراسة
تتألف عينة البحث من طاقم االفراد العاممين في مستشفى االمام الرضا 

( فرد 127( فرد عامل. وتم اخذ عينة بمغت )200والبالغ عددهم )
 كعينة لمدراسة.

 نتائج الدراسة
 والفعالية الزبائن عالقات إدارة بين مغزى ذات عالقة هناك -

 . التنظيمية
 , الزبائن رضا وأبعاد التنظيمية الفعالية بين معنى ذات عالقة توجد -

 الخدمة وجودة الزبائن والء
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 الحالية عن الدراسات السابقةالبحث  ما يميز:- 

 إف ما يميز البحث الحالي يتمثؿ في:

لمعمومات نظـ ا) في دمج متغيرات لـ يسبؽ الدمج بينيا عمى حد عمـ الباحث البحث سيـأ (1

 .االستراتيجية, والفاعمية التنظيمية( 

 . عينة الدراسةمف حيث عف الدراسات السابقة  البحث اختمؼ (2

 ليا. مف التطبيؽ في الواقع العممي ميداناً  عف الدراسات السابقة في كونو اتخذ البحث ختمؼا (3

 الموارد المائية في محافظة واسط مديرية العامميف في اختار كونو البحث اختمؼ (4

 مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة:- 

 -ىـ مجاالت االستفادة التي اضافتيا الدراسات السابقة في مجموعة مف النقاط, وىي:أتنعكس 

لمعمومات االستراتيجية نظـ ا بكؿ مفمساعدة الباحث في تحديد مقاييس الدراسة المتعمقة  (1

 .والفاعمية التنظيمية 

بما يؤمف تحسيف , نظـ المعمومات االستراتيجية توليد رؤية لدى الباحث حوؿاالسياـ في  (2

 الفاعمية التنظيمية .

 تحديد العينة المستيدفة. (3
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 المبحث االول

 نظم المعمومات االستراتيجية

 -: توطئة

 ,لػػػى النمػػػو واالسػػػتمرارإعمػػػاؿ تسػػػعى أنظمػػػة م أليىػػػـ المػػػوارد أتعػػػد المعمومػػػات مػػػف           

ساس ليا, كونػو أللى المنظمة ُيعد الشرياف اإف تدفؽ المعمومات إذ إسواؽ, ألوتحقيؽ النجاح في ا

لمعمومػػات االسػػتراتيجية, مػػف الػػذي يمكػػف مػػف خاللػػو تػػوفير فيػػـ متكامػػؿ لػػنظـ ا يسػػئيالمصػػدر الر 

خػػػر تمثػػػؿ نظػػػـ المعمومػػػات االسػػػتراتيجية سػػػالح ىجػػػومي اسػػػتراتيجي يمكػػػف لممنظمػػػة مػػػف أجانػػػب 

 والتأثير عمى نشاطاتيا ومواردىا بالنمو وتحقيؽ النجاح المستمر. ,خاللو مواجية المنافسيف

 -:مفهوم نظم المعمومات االستراتيجية -اواًل:

لػػػػػػػػػػى إبمفيوميػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػديث والمعاصػػػػػػػػػػر تعػػػػػػػػػػود  ت االسػػػػػػػػػػتراتيجيةف نظػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػاإ         

النصػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػاني مػػػػػػػػف القػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػريف, كونيػػػػػػػػا تمثػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػؾ النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػذي يرفػػػػػػػػد المنظمػػػػػػػػة 

بالمنتجػػػػػػات والخػػػػػػدمات والقػػػػػػدرات التػػػػػػي يمكػػػػػػف مػػػػػػف خالليػػػػػػا تحقيػػػػػػؽ الميػػػػػػزة االسػػػػػػتراتيجية عمػػػػػػى 

اؿ وتحسػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػألفػػػػػػػػي ا منافسػػػػػػػػييا فػػػػػػػػي سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػؿ, وتشػػػػػػػػجيع المنظمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى االبػػػػػػػػداع

ذ ُتعػػػػػػػد إ(, 3: 2018,دبيػػػػػػػبالسػػػػػػػتراتيجية )فػػػػػػػي بنػػػػػػػاء مػػػػػػػوارد معموماتيػػػػػػػا ا سػػػػػػػياـواإلعممياتيػػػػػػػا 

عػػػػػف  نظػػػػـ المعمومػػػػات االسػػػػتراتيجية بمثابػػػػة نظػػػػاـ مسػػػػػاند لنشػػػػاطات المنظمػػػػة وقراراتيػػػػا, فضػػػػالً 

العميػػػػػػػػا  دارةاإللػػػػػػػػى مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو افضػػػػػػػػؿ, مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ تزويػػػػػػػػد إتمكػػػػػػػػيف العمميػػػػػػػػات مػػػػػػػػف الوصػػػػػػػػوؿ 

راتيجية المناسػػػػػبة التػػػػػي يمكػػػػػف التعويػػػػػؿ عمييػػػػػا لجعػػػػػؿ المنظمػػػػػة رشػػػػػيقة فػػػػػػي بالمعمومػػػػػات االسػػػػػت

اسػػػػػػػػتخداـ المعمومػػػػػػػػات وتحميميػػػػػػػػا بيػػػػػػػػدؼ وضػػػػػػػػع اتجاىػػػػػػػػات جديػػػػػػػػدة ليػػػػػػػػا, كمػػػػػػػػا تشػػػػػػػػكؿ نظػػػػػػػػـ 
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المعمومػػػػػات خيػػػػػارات اسػػػػػتراتيجية لممنظمػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ تحسػػػػػيف قػػػػػدرتيا عمػػػػػى اسػػػػػتثمار المػػػػػوارد, 

 (.96: 2012والعامميف بشكؿ افضؿ )نايؼ, والبرمجيات

ف نظػػػػػػـ المعمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجية تمثػػػػػػؿ مجموعػػػػػػة معقػػػػػػدة مػػػػػػف المػػػػػػوارد والمعرفػػػػػػة والميػػػػػػارات إ

المتعمػػػػػؽ بتكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات التػػػػػي تػػػػػتـ ممارسػػػػػتيا مػػػػػف خػػػػػالؿ العمميػػػػػات التنظيميػػػػػة وتمكػػػػػيف 

ىػػػػػداؼ ألوتكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات لتحقيػػػػػؽ ا المنظمػػػػػة مػػػػػف اسػػػػػتخداـ موجػػػػػودات نظػػػػػـ المعمومػػػػػات

ف نظػػػػػػػػػـ إ( 110: 2017(, وتوصػػػػػػػػػؿ )حتاممػػػػػػػػػة,175: 2021, امػػػػػػػػػدةوحو  عالونػػػػػػػػػة) المرجػػػػػػػػػوة

المعمومػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتراتيجية تمثػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػأداة محػػػػػػػػددة فػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات وفػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػاؿ 

المعاصػػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػػذه حػػػػػػػػػدثت تغييػػػػػػػػػرات جوىريػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي دور نظػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػات بحيػػػػػػػػػث أصػػػػػػػػػبحت 

 .استراتيجياً  أماـ المنافسة ومورداً  المعمومات تمثؿ سالحاً 

نػػػػػػواع التطبيقػػػػػػات المعاصػػػػػػرة التػػػػػػي تمكػػػػػػف أمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجية تمثػػػػػػؿ نػػػػػػوع مػػػػػػف المعف نظػػػػػػـ إ

ثػػػػػػػؿ نظػػػػػػػـ عػػػػػػػف كونيػػػػػػػا تم تغييػػػػػػػرات, فضػػػػػػػالً الالمنظمػػػػػػػة مػػػػػػػف تغييػػػػػػػر طبيعػػػػػػػة اعماليػػػػػػػا لمواكبػػػػػػػة 

: 2014فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ مزايػػػػػػا تنافسػػػػػػية )الياسػػػػػػري ومػػػػػػرداف, داريػػػػػػةاإلمتطػػػػػػورة تػػػػػػدعـ المسػػػػػػتويات 

ف نظػػػػػػػػػاـ المعمومػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػتراتيجية إلػػػػػػػػػى إ( 46: 2014بوبعايػػػػػػػػػة ويعقػػػػػػػػػوبي, شػػػػػػػػػار )(. وا36

تمثػػػػػػؿ النظػػػػػػاـ الػػػػػػذي يسػػػػػػتطيع أف يػػػػػػوفر لممؤسسػػػػػػة, خػػػػػػدمات ومنتجػػػػػػات تنافسػػػػػػية, تحقػػػػػػؽ ليػػػػػػا 

تقػػػػػدما اسػػػػػتراتيجيا عمػػػػػى المنافسػػػػػيف فػػػػػي السػػػػػوؽ, وىػػػػػو نظػػػػػاـ يحفػػػػػز االبػػػػػداع االداري, ويحسػػػػػف 

: 2014,عسػػػػػػمةبو ) اشػػػػػػارةو  ,وارد معمومػػػػػػات اسػػػػػػتراتيجية لممؤسسػػػػػػةمػػػػػػ كفػػػػػػاءة العمميػػػػػػات, ويبػػػػػػيف  

ـ معمومػػػػػػات ميمتػػػػػػو تحويػػػػػػؿ البيانػػػػػػات نظػػػػػػاىػػػػػػو ظػػػػػػـ المعمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجية ف نالػػػػػػى إ( 12

لػػػػػى معمومػػػػػات اسػػػػػتراتيجية تخػػػػػدـ االدارة العميػػػػػا فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات االسػػػػػتراتيجية التػػػػػي تعتبػػػػػر إ

نظمػػػػػة ال بػػػػػد ألجػػػػػؿ تطػػػػػوير ىػػػػػذه اأمػػػػػف و ذات درجػػػػػة عاليػػػػػة مػػػػػف المخػػػػػاطرة, قػػػػػرارات حساسػػػػػة و 
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عػػػػػػػػػض المتطمبػػػػػػػػػات الميمػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػذه العمميػػػػػػػػػة تتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي المتطمبػػػػػػػػػات التنظيميػػػػػػػػػة ف تتػػػػػػػػػوافر بأ

 وغياب ىذه المتطمبات قد يحد مف عممية تطوير ىذه النظـ. ,والمتطمبات التكنولوجية

 -:همية نظم المعمومات االستراتيجيةأ -ثانيا:

مكانيػػػػػػػات المنظمػػػػػػػة عمػػػػػػػى أمػػػػػػػات االسػػػػػػػتراتيجية مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تطػػػػػػػوير ىميػػػػػػػة نظػػػػػػػـ المعمو أتبػػػػػػرز 

ىميػػػػػػػة ألف ىػػػػػػػذه اإقيػػػػػػػؽ النجػػػػػػػاح االسػػػػػػػتراتيجي, وعميػػػػػػػو فػػػػػػػلتخطػػػػػػػيط االسػػػػػػػتراتيجي وبالتػػػػػػػالي تحا

 -تية:ألالنقاط ا يمكف تمخيصيا في

 .تحسيف الموقؼ التنافسي لممنظمة مف خالؿ تغيير طبيعة االعماؿ التي تقـو بيا .1

 .جمع ومعالجة وخزف واسترجاع المعمومات .2

التنافسػػػػػػية مػػػػػػف خػػػػػػالؿ دعػػػػػػـ قػػػػػػرارات االدارة دعػػػػػػـ قػػػػػػدرات المنظمػػػػػػة عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ الميػػػػػػزة  .3

 (.97: 2012العميا )نايؼ,

 داة واسموب لتحسيف التخطيط االستراتيجي لممنظمة.أ .4

 (.111: 2017االستجابة السريعة لمتغييرات التي تطرأ عمى البيئة )حتاممة, .5

 الالزمة.تجييز المديريف بالمعمومات  .6

 (.36: 2014ياسري ومرداف,تحميؿ متغيرات البيئة الداخمية والخارجية )ال .7
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 -:هداف نظم المعمومات االستراتيجيةأ -ثالثًا:

جػػػػؿ تحقيػػػػؽ جممػػػػو أتػػػػى مػػػػف أبػػػػؿ  ,ف ظيػػػػور نظػػػػـ المعمومػػػػات االسػػػػتراتيجية لػػػػـ يػػػػأتي مػػػػف فػػػػراغأ

: 2014,بوعسػػػػػػػػػػػػمة ; 14: 2020منيػػػػػػػػػػػػرة, ; 4: 2018)اسػػػػػػػػػػػػماعيؿ, ىميػػػػػػػػػػػػاأىػػػػػػػػػػػػداؼ ألمػػػػػػػػػػػػف ا

12):- 

ذ يسػػػػػػاىـ فػػػػػي تػػػػػوفير المعمومػػػػػػات إ: االســـــتراتيجيةتـــــوفير معمومــــــات لوضـــــع االهــــــداف  .1

عػػػػػػػف االسػػػػػػػياـ فػػػػػػػي  الداخميػػػػػػػة والخارجيػػػػػػػة لممسػػػػػػػتويات االداريػػػػػػػة المختمفػػػػػػػة بالمنظمػػػػػػػات, فضػػػػػػػالً 

 وضع االىداؼ االستراتيجية المناسبة.

: يسػػػػػػػػػاىـ نظػػػػػػػػػاـ المعمومػػػػػػػػػات وبنـــــــــاء االســـــــــتراتيجيات دعـــــــــداا  تـــــــــوفير المعمومـــــــــات و  .2

خػػػػػػالؿ تػػػػػػوفير المعمومػػػػػػات المعقػػػػػػدة  االسػػػػػػتراتيجية مػػػػػػفاالسػػػػػػتراتيجي فػػػػػػي دعػػػػػػـ ومسػػػػػػاندة االدارة 

ومتابعػػػػػػػػػػػػة خطػػػػػػػػػػػػط تنفيػػػػػػػػػػػػػذ  ,والقػػػػػػػػػػػػرارات االسػػػػػػػػػػػػتراتيجية ,عػػػػػػػػػػػػداد وصػػػػػػػػػػػػياغة االسػػػػػػػػػػػػتراتيجياتا  و 

 االستراتيجيات التي تضعيا المنظمة.

ـــــرارات .3 ذ يسػػػػػيـ نظػػػػػاـ المعمومػػػػػات االسػػػػػتراتيجي فػػػػػي تػػػػػوفير إ: المســـــاهمة فـــــي اتخـــــاذ الق

راتيجية فػػػػػي معالجػػػػػة المشػػػػػاكؿ التػػػػػي تواجييػػػػػا ومعالجػػػػػة المعمومػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػاعد االدارة االسػػػػػت

  .حالة عدـ التأكد الناتجة عف التخطط لممستقبؿ البعيد

ــــــيم ا .4 ىميػػػػػػا فػػػػػػي قيػػػػػػاس أىػػػػػػداؼ عديػػػػػػدة يتمثػػػػػػؿ أ: وذلػػػػػػؾ لتحقيػػػػػػؽ داء االســــــتراتيجيألتقي

مػػػػػد ألعمػػػػػاؿ فػػػػػي األعمػػػػػى المركػػػػػز التنافسػػػػػي لمنظمػػػػػات ا ثػػػػػرهأوقيػػػػػاس  ,داء الػػػػػذي يػػػػػتـ تنفيػػػػػذهألا

داء أداء االسػػػػػػػػػتراتيجي يعكػػػػػػػػػس ألف األػػػػػػػػػى إ( 107: 2013يشػػػػػػػػػير )سػػػػػػػػػرور وعمػػػػػػػػػر, يػػػػػػػػػؿ.الطو 

ة التسػػػػػويقية والقطػػػػػاع المنظمػػػػػة المتميػػػػػز مقارنػػػػػة بػػػػػأداء المنظمػػػػػات المنافسػػػػػة فػػػػػي نفػػػػػس الشػػػػػريح

داء االسػػػػػػتراتيجي يعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى دعػػػػػػـ المزايػػػػػػا التنافسػػػػػػية ألف اإمػػػػػػر الػػػػػػذي يعنػػػػػػي ألالصػػػػػػناعي, ا
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( الػػػػػػػى 121: 2013عيػػػػػػػد وتوصػػػػػػػؿ )جػػػػػػػواد,االمػػػػػػػد البوتحقيػػػػػػػؽ االداء المتميػػػػػػػز لممنظمػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

لػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المػػػػػػػػوارد االقتصػػػػػػػػادية والتنظيميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي إداء االسػػػػػػػػتراتيجي يشػػػػػػػػير ألف اإ

يعػػػػػػػػػػرؼ )موسػػػػػػػػػػى داءىػػػػػػػػػػا والمحافظػػػػػػػػػػة عميػػػػػػػػػػو. و أجػػػػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػػػػيف أمػػػػػػػػػػف  ,تسػػػػػػػػػتعمميا المنظمػػػػػػػػػػة

المتوقعػػػػػػػػة, نشػػػػػػػػطة المنظمػػػػػػػػة أاء االسػػػػػػػػتراتيجي بانػػػػػػػػو يمثػػػػػػػػؿ نتػػػػػػػػائج دأل( ا94: 2015وك رجػػػػػػػػي,

 مواردىػػػػػا سػػػػػتعماؿانظمػػػػػة عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ االىػػػػػداؼ مػػػػػف خػػػػػالؿ نػػػػػو يمثػػػػػؿ قػػػػػدرة المأ عػػػػػف فضػػػػػاًل 

ظمػػػػػة نػػػػػو يمثػػػػػؿ الدرجػػػػػة النيايػػػػػة ألنشػػػػػطة المنأ لػػػػػىإضػػػػػافة إالمتاحػػػػػة بطرائػػػػػؽ عاليػػػػػة المسػػػػػتوى, 

و البشػػػػرية فػػػػػي أدىػػػػا المختمفػػػػة سػػػػواء الماديػػػػة منيػػػػا دارة موار إالتػػػػي تعكػػػػس قػػػػدرة المنظمػػػػة عمػػػػى 

مػػػػػػػػػػػػػػػد البعيػػػػػػػػػػػػػػػد أللػػػػػػػػػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػى اإىػػػػػػػػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػعى ألسػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ ا

(Wheelen&Hunger,2010: 379.) 

 -:دوار االستراتيجية لنظم المعمومات االستراتيجيةألا -رابعًا:

لػػػػػى تحقيػػػػػؽ التفػػػػػوؽ إدوار اليادفػػػػػة أللمعمومػػػػػات االسػػػػػتراتيجية عػػػػػدد مػػػػػف اتػػػػػؤدي نظػػػػػـ ا         

دوار كقػػػػػػػوة داعمػػػػػػػة ألىػػػػػػػذه ا اسػػػػػػػتخداـخػػػػػػػالؿ مػػػػػػػف  ,التنافسػػػػػػػي عبػػػػػػػر تطػػػػػػػوير المزايػػػػػػػا التنافسػػػػػػػية

 -:تياآلفي  اردو ألة, وبالتالي يمكف عكس ىذه االستراتيجيات المنظم

 -:تحسين مستوى كفاءة العاممين .1

 .لمنػػػػػػػػواتج المقصػػػػػػػػودة اً مقيػػػػػػػػاس لمػػػػػػػػدى اسػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػدخالت جيػػػػػػػػدتمثػػػػػػػػؿ الكفػػػػػػػػاءة            

والوقػػػػت فػػػػي تحقيػػػػؽ فالكفػػػػاءة تمثػػػػؿ القابميػػػػة عمػػػػى تجنػػػػب إىػػػػدار المػػػػواد والطاقػػػػة والجيػػػػد والمػػػػاؿ 

ذ ينظػػػػػر العػػػػػامميف إلػػػػػى الكفػػػػػاءة كنسػػػػػبة مػػػػػف المخرجػػػػػات عمػػػػػى المػػػػػدخالت, إ ,النتيجػػػػػة المرجػػػػػوة

فالكفػػػػاءة تتعمػػػػؽ بػػػػالموظؼ الواضػػػػح عػػػػف أىدافػػػػو  ,ر ألربػػػػاب العمػػػػؿ قيمػػػػة مقابػػػػؿ المػػػػاؿممػػػػا يػػػػوف

(. فعنػػػػػػػػػػػػػدما يػػػػػػػػػػػػػصبح Ahmad&Sattar,2017:53وارد قميمػػػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػػبًيا )أو أىدافػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػ

جميػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػامميف بالمنظمػػػػػػػػػػة يتقنػػػػػػػػػػوف عمميػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػشكؿ جيػػػػػػػػػػد ويؤدونػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػكؿ المطمػػػػػػػػوب 
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وبالكفػػػػػػػػاءة المطموبػػػػػػػػة , يػػػػػػػػؤدي ذلػػػػػػػػؾ لمسػػػػػػػػاعدة المػػػػػػػػدير أو المػػػػػػػػػشرؼ لموصػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػؽ 

وؼ يتجػػػػػو ألمػػػػػور أخػػػػػرى فػػػػػػإف المػػػػػػشرؼ سػػػػػػ التخطػػػػػيط ليػػػػػػا, عميػػػػػػو األىػػػػػداؼ بسػػػػػيولة وكمػػػػػا تػػػػػـً 

: 2008بيػػػػػذه المسػػػػػألة التػػػػػي تثيػػػػػر قمػػػػػؽ المػػػػػديريف )لطيػػػػػؼ والشػػػػػكر, شػػػػػغاؿواالنتخػػػػػص عممػػػػػو 

لػػػػػػى التفاعػػػػػػؿ بػػػػػػيف السػػػػػػموؾ إداء العػػػػػػامميف يشػػػػػػير أف إ( 314: 2016ويػػػػػػرى )حمػػػػػػادي, (.167

 لػػػػػػى كافػػػػػػة السػػػػػػموكيات التػػػػػػي تسػػػػػػيـ فػػػػػػيإداء العػػػػػػامميف إى يشػػػػػػير ومػػػػػػف جيػػػػػػة اخػػػػػػر  واإلنجػػػػػػاز,

سػػػػػويؽ, ففػػػػػي الميػػػػػاـ االداريػػػػػة يمكػػػػػف سػػػػػاس فػػػػػي المنظمػػػػػة مثػػػػػؿ االنتػػػػػاج والتألنجػػػػػاز االعمػػػػػاؿ اأ

الجيػػػػػود  لػػػػػى حالػػػػػة التنػػػػػافس بمعنػػػػػى كػػػػػؿإفػػػػراد أللػػػػػى تحويػػػػػؿ الصػػػػػراع بػػػػػيف اإف يشػػػػمؿ الحاجػػػػػة أ

 (.240: 2016داء المياـ )عبود وحسيف,أالتحفيزية التي تسيـ في 

 -:بداع في العملألا .2

 لجديػػػػػدة إلػػػػػى قيمػػػػػة تجاريػػػػػة أو غيرىػػػػػابػػػػػداع العمميػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػوؿ األفكػػػػػار األيمثػػػػػؿ ا           

أي بمعنػػػػػى اخػػػػػر إنيػػػػػا تمثػػػػػؿ قػػػػػدرة حيويػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ األعمػػػػػاؿ, وريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ, والتصػػػػػميـ, 

والتكنولوجيػػػػػػػا بجميػػػػػػػع أنواعيػػػػػػػا, والرعايػػػػػػػة الصػػػػػػػحية, واليندسػػػػػػػة, والبنػػػػػػػاء, والتصػػػػػػػنيع, والنقػػػػػػػؿ, 

دارة المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريع واالتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت, واالقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد, وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ االجت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع, وا 

(Archibald&Archibald,2016:1 وعميػػػػػػػػػػػػػو اشػػػػػػػػػػػػػار .) ,ف ألػػػػػػػػػػػػػى إ( 164: 2016)ميػػػػػػػػػػػػػدي

فػػػػػرد مػػػػػف انتػػػػػاج فكػػػػػرة جديػػػػػدة ومفيػػػػػدة يمثػػػػػؿ مػػػػػزيج مػػػػػف القػػػػػدرات التػػػػػي تمكػػػػف ال بداعيػػػػةاإل دارةاإل

سػػػػػػاليب عمػػػػػػؿ جديػػػػػػدة ومقبولػػػػػػة ومناسػػػػػػبة لظػػػػػػروؼ وامكانيػػػػػػات المنظمػػػػػػة وقػػػػػػدرتيا أو اختػػػػػػراع أ

والتعامػػػػػؿ مػػػػػع كافػػػػػة المتغيػػػػػرات وتحسػػػػػيف انتاجيػػػػػا وتطػػػػػور مسػػػػػتوى ادائيػػػػػا واداء عمػػػػػى التكيػػػػػؼ 

التبػػػػػػػػػػػاس واخػػػػػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػػػػػيف  ( اف ىنالػػػػػػػػػػػؾFitzgibbon,2001:11ويػػػػػػػػػػػرى ). العػػػػػػػػػػػامميف فييػػػػػػػػػػػا

الخػػػػػػػػتالؼ والتبػػػػػػػػايف بػػػػػػػػيف االبػػػػػػػػداع ( يوضػػػػػػػػح ا5, لػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػاف الجػػػػػػػػدوؿ )بتكػػػػػػػػارواالاالبػػػػػػػػداع 

 بتكارالاو 



 

 

26 

 تالؼ بيف االبداع واالبتكار( االخ5جدوؿ )                       

 االبتكار االبداع

 ينطوي عمى أصالة حقيقية ينطوي عمى ابداعات تنظيمية جديدة
 تتساوى مع التفكير أو اختراع يشمل التنفيذ

ـــد مـــن  ـــى العدي ـــي تنطـــوي عم ـــة الت ـــة االجتماعي العممي
 االفراد وتخصصات وظيفية متنوعة

 عمميػػػػػػػػة فرديػػػػػػػػة أو مجموعػػػػػػػػة صػػػػػػػػغيرة , تحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػى
 الحماية

غامضػػػػػػػػة, ظػػػػػػػػاىرة الصػػػػػػػػندوؽ األسػػػػػػػػود, غيػػػػػػػػر قابمػػػػػػػػة  يمكن تقسيمها إلى مراحل متميزة يمكن إدارتها
 لإلدارة

Source: Fitzgibbon, M. (2001). Managing innovation in the arts: Preserving 

environmental uncertainty—the case of Druid Theatre Company, Ireland. 

International Journal of Arts Management, p11. 

 -:تخفيض التكاليف .3

ف تخفػػػػػػػيض التكػػػػػػػاليؼ تمثػػػػػػػؿ احػػػػػػػدى الطرائػػػػػػػؽ الميمػػػػػػػة التػػػػػػػي يػػػػػػػتـ اسػػػػػػػتعماليا مػػػػػػػف إ          

 Freimane etاجػػػػػػػػؿ تقميػػػػػػػػؿ أي اسػػػػػػػػتثمارات اضػػػػػػػػافية تقػػػػػػػػـو بيػػػػػػػػا المنظمػػػػػػػػة )

al.,2017:377( وبػػػػيف .)Kurbatov et al.,2016:205 يػػػػؤدي ( تخفػػػػيض التكػػػػاليؼ

مػػػػػػر الػػػػػػذي ألتخفػػػػػػيض اسػػػػػػعار الوحػػػػػػدة الواحػػػػػػدة, ا لػػػػػػى زيػػػػػػادة الكميػػػػػػة فػػػػػػي االنتػػػػػػاج مػػػػػػف خػػػػػػالؿإ

نتػػػػػاج ألػػػػػى إف المنظمػػػػػة تمجػػػػػأ أمنتجػػػػػات, وبالتػػػػػالي فػػػػػمراء الزبػػػػػائف للػػػػػى زيػػػػػادة عمميػػػػػة شػػػػػإيػػػػػؤدي 

مػػػػػر يتطمػػػػػب مػػػػػف المنظمػػػػػة ألات التػػػػػي يفضػػػػػميا الزبػػػػػائف, وىػػػػػذا اكبػػػػػر قػػػػػدر ممكػػػػػف مػػػػػف المنتجػػػػػأ

الضػػػػػػػػخـ, و زيػػػػػػػػادة التركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى  نتػػػػػػػػاجاإلنتيجػػػػػػػػة  نتػػػػػػػػاجاإليػػػػػػػػا ث تغييػػػػػػػػر فػػػػػػػػي تكنولوجحػػػػػػػػداإ

 استعماؿ الموارد غير المكمفة.

فتخفػػػػػػيض التكػػػػػػاليؼ لػػػػػػيس شػػػػػػرًطا ضػػػػػػرورًيا أو مالئًمػػػػػػا لتحقيػػػػػػؽ أقصػػػػػػى قيمػػػػػػة عادلػػػػػػة بػػػػػػؿ قػػػػػػد 

يػػػػػػػػؤدي الػػػػػػػػى إلػػػػػػػػى زيػػػػػػػػادة فػػػػػػػػي المبػػػػػػػػالغ النقديػػػػػػػػة لحممػػػػػػػػة األسػػػػػػػػيـ )التػػػػػػػػي تزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف القيمػػػػػػػػة(, 
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)التػػػػػي تقمػػػػػؿ مػػػػػف القيمػػػػػة(, ونتيجػػػػػة لػػػػػذلؾ يمكػػػػػف أف يػػػػػؤدي خفػػػػػض التكػػػػػاليؼ إلػػػػػى  ,والمخػػػػػاطر

(. وتمثػػػػػؿ Serrano et al.,2017:1زيػػػػػادة المخػػػػػاطر وربمػػػػػا يػػػػػدمر قيمػػػػػة المسػػػػػاىميف)

تخفػػػػػيض التكػػػػػػاليؼ احػػػػػػدى االسػػػػػتراتيجيات الميمػػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػػتـ اسػػػػػتعماليا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المنظمػػػػػػات 

-Dukersمولػػػػػة وتطػػػػػور المنظمػػػػػة )مػػػػػف اجػػػػػؿ الكشػػػػػؼ عػػػػػف التيديػػػػػدات التػػػػػي قػػػػػد تقػػػػػؼ دوف حي

Muijrers et al.,2015:7.) 

 -:دارة العالقات الخارجية )الزبائن, والموردين(إتحسين  .4

سػػػػػػػػػػاس تقػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػات أدارة العالقػػػػػػػػػػات الخارجيػػػػػػػػػػة دور إتمثػػػػػػػػػػؿ                

 دارةإعمػػػػػى بنػػػػػاء روابػػػػػط تواصػػػػػؿ تمكنيػػػػػا مػػػػػف جػػػػػؿ تحسػػػػػيف قػػػػػدرة المنظمػػػػػة أمػػػػػف  ,االسػػػػػتراتيجية

جػػػػػػػػػؿ رفػػػػػػػػػع كفاءتيػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػذه العالقػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف  وتعزيػػػػػػػػػز ,عالقاتيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف الزبػػػػػػػػػائف والمػػػػػػػػػورديف

(  Maiga et al.,2015:423(, ويػػػػرى )175: 2021, وحوامػػػػدة عالونػػػػةاالسػػػػتراتيجية )

 بغيػػػػػة   ,دارة العالقػػػػػات الخارجيػػػػػة تمػػػػػارس دور رئػػػػػيس فػػػػػي تطػػػػػوير وتنفيػػػػػذ سياسػػػػػة المنظمػػػػػةإف إ

ات العميػػػػػػػػػا منيػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػث اصػػػػػػػػػبحت القضػػػػػػػػػايا التفاعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع البيئػػػػػػػػػة وخاصػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػتوي

سػػػػػػاس التفاعػػػػػػؿ مػػػػػػا بػػػػػػيف المنظمػػػػػػة والبيئػػػػػػة فػػػػػػي جميػػػػػػع عمميػػػػػػات أمػػػػػػد ألتيجية طويمػػػػػػة ااالسػػػػػػترا

جػػػػػؿ ضػػػػػماف التكيػػػػػؼ مػػػػػع أمػػػػػف  ,االدارة, وبالتػػػػالي تحػػػػػاوؿ االدارة بنػػػػػاء عالقػػػػػة قويػػػػػة مػػػػػع البيئػػػػػة

 المتغيرات التي قد تطرأ عمييا والتأثير بيا.
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 -:المعمومات االستراتيجيةامتالك نظم  -خامسًا:

إلػػػػػػػػى مػػػػػػػػدى امػػػػػػػػتالؾ المنظمػػػػػػػػة قواعػػػػػػػػد  ,تشػػػػػػػػير الػػػػػػػػنظـ المعموماتيػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتراتيجية           

المعمومػػػػػات االسػػػػػتراتيجية والتػػػػػي تشػػػػػتمؿ عمػػػػػى المعمومػػػػػات عػػػػػف البيئيتػػػػػيف الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة 

لممنظمػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػيؿ ميمػػػػػػػػػػة ادارة المنظمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التخطػػػػػػػػػػيط االسػػػػػػػػػػتراتيجي والمبػػػػػػػػػػادرات 

 ,ذ تسػػػػػػػػيـ نظػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتراتيجية فػػػػػػػػي تمكػػػػػػػػيف المنظمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف بنػػػػػػػػاءإالسػػػػػػػػتراتيجية, ا

وامػػػػػػػتالؾ ىػػػػػػػذا المػػػػػػػورد االسػػػػػػػتراتيجي الميػػػػػػػـ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تيسػػػػػػػير ميمػػػػػػػة التميػػػػػػػز بػػػػػػػيف مػػػػػػػوارد 

لػػػػػػػى جانػػػػػػػب تيسػػػػػػػير ميمػػػػػػػة امػػػػػػػتالؾ القواعػػػػػػػد إالسػػػػػػػتراتيجية وغيػػػػػػػر االسػػػػػػػتراتيجية, المعمومػػػػػػػات ا

مراعػػػػػػاة اسػػػػػػبقيات بنػػػػػػاء كػػػػػػؿ قاعػػػػػػدة فػػػػػػي إطػػػػػػار دورة حيػػػػػػاة الخمسػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية فػػػػػػي ضػػػػػػوء 

النظػػػػػاـ, وبالتػػػػػالي فػػػػػاف امػػػػػتالؾ نظػػػػػـ المعمومػػػػػات االسػػػػػتراتيجي يشػػػػػترط تطبيػػػػػؽ خمسػػػػػة قواعػػػػػد 

 (:112-111: 2017ىي )حتاممة,

 القاعدة الخاصة بمعمومات نقاط القوة ونقاط الضعؼ. .1

 القاعدة الخاصة بمعمومات الفرص والتيديدات البيئية. .2

لمعمومػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة بالمنافسػػػػػػػػة وتحمػػػػػػػػيالت المنافسػػػػػػػػيف واسػػػػػػػػتراتيجياتيـ ونقػػػػػػػػاط قاعػػػػػػػػدة ا .3

 القوة ونقاط الضعؼ لدييـ.

 قاعدة المعمومات الخاصة بمعايير الصناعة بما في ذلؾ عوامؿ النجاح الحرجة. .4

قاعػػػػػػػػدة المعمومػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػة باألنمػػػػػػػػاط القياديػػػػػػػػػة والقػػػػػػػػػيـ والمنػػػػػػػػاخ التنظيمػػػػػػػػػي والثقافػػػػػػػػػة  .5

 التنظيمية.
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 -:خصائص نظم المعمومات االستراتيجية -سادسًا:

تتسػػػػػػػـ نظػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتراتيجية بمجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمات التػػػػػػػػي تميزىػػػػػػػػا عػػػػػػػػف         

 غيرىا, وىذه الخصائص تتمثؿ في االتي:

ف نظػػػػػػػاـ المعمومػػػػػػػات االسػػػػػػػتراتيجي المتكامػػػػػػػؿ يحتػػػػػػػوي عمػػػػػػػى معمومػػػػػػػات شػػػػػػػاممة تكػػػػػػػوف أ .1

الكمػػػػػػػي المناسػػػػػػػبة  ؿاسػػػػػػػاليب التحميػػػػػػػ سػػػػػػػتخداـباحميميػػػػػػػا تخصػػػػػػػائص كميػػػػػػػة يػػػػػػػتـ  تبعضػػػػػػػيا ذا

 الشخصية والمالحظات. اآلراءتعتمد عمى  ات خصاص وصفيةذخر ألوالبعض ا

مػػػػػػػػػؿ يعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى نظػػػػػػػػػاـ التقػػػػػػػػػارير نظػػػػػػػػػاـ المعمومػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػتراتيجي ىػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػاـ متكا .2

كبػػػػر عمػػػػى المعمومػػػػات أيعتمػػػػد بشػػػػكؿ  حيػػػػثالمنظمػػػػة الداخميػػػػة  بأوضػػػػاعية المتعمقػػػػة صػػػػصالتخ

تتعمػػػػػػؽ بالمسػػػػػػتقبؿ اثػػػػػػر  تنبؤيػػػػػػوالتػػػػػػي تنشػػػػػػأ فػػػػػػي البيئػػػػػػة الخارجيػػػػػػة والتػػػػػػي تكػػػػػػوف ذات طبيعػػػػػػة 

 ارتباطيا بالماضي.

 .ميما مف عناصر نظاـ المعمومات االستراتيجي يشمؿ الحاسوب مورداً  .3

جمػػػػػع المعمومػػػػػات ويعالجيػػػػػا يومػػػػػات االسػػػػػتراتيجية عمػػػػػى جػػػػػزء رسػػػػػمي يحتػػػػػوي نظػػػػػاـ المعم .4

: 2018)اسػػػػػػماعيؿ,لإلداريػػػػػػة ويقػػػػػػدميا عمػػػػػػى شػػػػػػكؿ تقػػػػػػارير إلجػػػػػػراءات معينػػػػػػة,  قػػػػػػاً بانتظػػػػػػاـ طب

 (.16-15: 2014,بوعسمو  ; 8-9

سػػػػػػػتراتيجية يغيػػػػػػػر كثيػػػػػػػرا فػػػػػػػي أداء المؤسسػػػػػػػة, وذلػػػػػػػؾ وفػػػػػػػؽ مؤشػػػػػػػر االنظػػػػػػػاـ المعمومػػػػػػػات  .5

واحػػػػػد أو أكثػػػػػر, حيػػػػػث يعػػػػػد حجػػػػػـ التػػػػػأثير أحػػػػػد المعػػػػػايير فػػػػػي التمييػػػػػز بػػػػػيف نظػػػػػـ المعمومػػػػػات 

نظػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػات التقميديػػػػػػػة, أي مػػػػػػػا تحققػػػػػػػو نظػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػات التقميديػػػػػػػة مػػػػػػػف سػػػػػػػتراتيجية, و اال

 ستراتيجية أف تحقؽ أضعاؼ ذلؾ.االعائد, يمكف لمنظـ 
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ىػػػػػػػػػداؼ المؤسسػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػتراتيجية, فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ غايػػػػػػػػػات و االيسػػػػػػػػػاىـ نظػػػػػػػػػاـ المعمومػػػػػػػػػات  .6

سػػػػػػػتراتيجية, حيػػػػػػػث يكػػػػػػػوف النظػػػػػػػاـ اسػػػػػػػتراتيجيا, إذا كػػػػػػػاف ىػػػػػػػو أحػػػػػػػد المكونػػػػػػػات اسػػػػػػػتراتيجية اال

 ىداؼ وغايات المؤسسة بنجاح.أت اىمية الكبرى, في مسالة تحقيؽ لقميمة ذاا

يعػػػػػػػػد النظػػػػػػػػاـ اسػػػػػػػػتراتيجياي إذا سػػػػػػػػاىـ وبشػػػػػػػػكؿ أساسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي تغييػػػػػػػػر طريقػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػة,  .7

النشػػػػػاطات, أو طريقػػػػػة قيػػػػػاميـ بالمنافسػػػػػة, أو طريقػػػػػة تعػػػػػامميـ مػػػػػع الزبػػػػػائف والمػػػػػورديف,  بإنجػػػػػاز

: 2014اـ منتجػػػػػات المؤسسػػػػػة )بوبعايػػػػػة ويعقػػػػػوبي,فالنظػػػػػاـ الػػػػػذي يفػػػػػتح قنػػػػػاة توزيػػػػػع جديػػػػػدة أمػػػػػ

46-47.) 

 

 -:بعاد نظم المعمومات االستراتيجيةأ -سابعًا:

 يمكف قياس نظـ المعمومات االستراتيجية مف خالؿ االبعاد االتية:

 -:الموارد المادية .1

ف المكونػػػػػػػات الماديػػػػػػػة تمثػػػػػػػؿ المعػػػػػػػدات التػػػػػػػي تسػػػػػػػمح لممسػػػػػػػتخدـ بالتفاعػػػػػػػؿ داخػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػة إ 

(Manis& Choi,2019:2( وبػػػػػيف .)Çaylı et al.,2018:324 اف المكونػػػػػات )

كبػػػػػر قػػػػػدر ممكػػػػػف أاحػػػػػة تإجػػػػػؿ أمػػػػػف  يالماديػػػػة تتضػػػػػمف تػػػػػوفير تصػػػػػميـ تجػػػػػاه المنػػػػػتج المسػػػػتعمؿ

. ويعتقػػػػػػد تعػػػػػػديميا وتوزيعيػػػػػا وصػػػػػناعتيا جػػػػػؿ دراسػػػػػػة التصػػػػػميـ واالجيػػػػػزة و أمػػػػػف  يلممسػػػػػتخدميف

(Chaminama,2018:9 اف المكونػػػػػػػػات الماديػػػػػػػػة تشػػػػػػػػير )الجػػػػػػػػزء الػػػػػػػػذي يمكػػػػػػػػف لمسػػػػػػػػو لػػػػػػػػى إ

 ورؤيتو وبالتالي ويمكف تصنيؼ المكونات المادية إلى أربعة مجموعات وىي:
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أجيػػػػػزة اإلدخػػػػػاؿ: ىػػػػػي المكونػػػػػات الماديػػػػػة المسػػػػػتخدمة إلرسػػػػػاؿ البيانػػػػػات إلػػػػػى الكمبيػػػػػوتر  ( أ

 ومف األمثمة القمـ الخفيؼ ولوحة المفاتيح والماوس.

مػػػػػف خالليػػػػػا إرسػػػػػاؿ المعمومػػػػػات مػػػػػف  أجيػػػػػزة اإلخػػػػػراج: ىػػػػػي المكونػػػػػات الماديػػػػػة التػػػػػي يػػػػػتـ ( ب

 الكمبيوتر وىي تشمؿ مكبرات صوت وطابعات وشاشات.

يتكػػػػػػػوف مػػػػػػػف  ر حيػػػػػػػث ىػػػػػػػي جػػػػػػػزء مػػػػػػػف الكمبيػػػػػػػوت(: و CPUوحػػػػػػػدة المعالجػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة ) ( ت

 .وتقوـ بمياـ معالجة المعمومات المعالج الدقيؽ الذي ىو عقؿ الكمبيوتر

 -:بيانػػػػػػػات ىنػػػػػػػاؾ نوعػػػػػػػافأجيػػػػػػػزة التخػػػػػػػزيف: وىػػػػػػػي المكونػػػػػػػات الماديػػػػػػػة التػػػػػػػي تخػػػػػػػزف ال ( ث

أساسػػػػػي )يخػػػػػزف المعمومػػػػػات مؤقتًػػػػػا( والثػػػػػانوي )يخػػػػػزف المعمومػػػػػات بشػػػػػكؿ دائػػػػػـ( ومػػػػػف األمثمػػػػػة 

 عمى ذاكرة الوصوؿ العشوائي وذاكرة القراءة فقط عمى التوالي.

 -:فرادألا .2

ومػػػػػػا الوسػػػػػػائؿ  ,وؿ فػػػػػػي جميػػػػػػع المنظمػػػػػػات دوف اسػػػػػػتثناءُيعػػػػػػد المػػػػػػورد البشػػػػػػري ىػػػػػػو المػػػػػػورد األ 

المػػػػػػورد  التكنولوجيػػػػػػة واآلالت المتطػػػػػػورة إال عوامػػػػػػؿ مسػػػػػػاعدة ليػػػػػػذا المػػػػػػورد لمػػػػػػا يتمتػػػػػػع بػػػػػػو ىػػػػػػذا

وبشػػػػػكؿ فاعػػػػػؿ فػػػػػي  ,وبيػػػػػذا فػػػػػاف إدارة المػػػػػوارد البشػػػػػرية تسػػػػػاىـ ,مػػػػػف ميػػػػػارات ومعرفػػػػػة ورغبػػػػػات

تطػػػػػػوير عمػػػػػػؿ المنظمػػػػػػات مػػػػػػف خػػػػػػالؿ أداء اإلعمػػػػػػاؿ بشػػػػػػكؿ أفضػػػػػػؿ واالسػػػػػػتجابة الحتياجػػػػػػات 

ير المعمومػػػػػػػػات ذات المصػػػػػػػػداقية العاليػػػػػػػػة والمفيػػػػػػػػدة, وتعزيػػػػػػػػز القػػػػػػػػدرة التنافسػػػػػػػػية الزبػػػػػػػػائف وتػػػػػػػػوف

لممنظمػػػػػػػػػة, والمسػػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػػي اإلدارة اإلشػػػػػػػػػراقية, وبنػػػػػػػػػاء رأس المػػػػػػػػػاؿ البشػػػػػػػػػرية, ودعػػػػػػػػػـ خطػػػػػػػػػة 

ف مسػػػػػػػاىمة المػػػػػػػوارد إذ إلػػػػػػػؾ فيػػػػػػػي شػػػػػػػريكة فػػػػػػػي إعمػػػػػػػاؿ المنظمػػػػػػػة, عػػػػػػػف ذ اإلعمػػػػػػػاؿ, فضػػػػػػػالً 

تمػػػػػػػد عمػػػػػػػى خصائصػػػػػػػيا وبشػػػػػػػكؿ أكثػػػػػػػر البشػػػػػػػرية فػػػػػػػي تحسػػػػػػػيف موقػػػػػػػؼ المنظمػػػػػػػة التنافسػػػػػػػي يع

تحديػػػػػػػدًا يعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى مػػػػػػػدى نجاحيػػػػػػػا فػػػػػػػي أداء دورىػػػػػػػا فػػػػػػػي اسػػػػػػػتعماؿ مواردىػػػػػػػا االسػػػػػػػتراتيجية 

(Pesic et al ., 2012:577) 
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حقػػػػػػؽ تكامميػػػػػا, كػػػػػونيـ يمثمػػػػػػوف مجموعػػػػػة مػػػػػػف تشػػػػػػكؿ البنػػػػػى التنظيميػػػػػة و ترد البشػػػػػرية اف المػػػػػو إ

ومػػػػػات, وتشػػػػػػمؿ ىػػػػػػذه المجموعػػػػػػة نظػػػػػػـ المعم دارةإخاص الػػػػػػذيف يتولػػػػػػوف تصػػػػػحيح البػػػػػػرامج االشػػػػػ

مػػػػػػػدخمي و مشػػػػػػػغمي الػػػػػػػنظـ, و مػػػػػػػدير النظػػػػػػػاـ, ومحممػػػػػػػي الػػػػػػػنظـ والمبػػػػػػػرمجيف ومػػػػػػػديري العمميػػػػػػػات 

( اف قػػػػػػػػػػػػػػدرة 118: 2019(. وبػػػػػػػػػػػػيف )العػػػػػػػػػػػػواوده,648: 2020البيانػػػػػػػػػػػػات وغيػػػػػػػػػػػػرىـ )خػػػػػػػػػػػػرميط,

يػػػػػػػػػػر وتطو  ,سػػػػػػػػػتخداـ الحاسػػػػػػػػػوب وبػػػػػػػػػػرمجياتوعمػػػػػػػػػى ا المنظمػػػػػػػةاألفػػػػػػػػػراد العامميػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػروع 

 وخططػػػػػػػػو , ,البػػػػػػػػػرمجيات وتكييفيػػػػػػػػا وفقػػػػػػػػا الحتياجػػػػػػػػات فػػػػػػػػروع البنػػػػػػػػوؾ ,وتنفيػػػػػػػػذ بػػػػػػػػػرامجو ىػػػػػػػػذه

 باإلضافػػة إلػػى تدريػػب األفػػراد  العامميػػػف فيػػو وتحفيػػػزىـ.

 

 -:المعمومات .3

رض ينظػػػػر إلػػػػى المعمومػػػػات عمػػػػى أمنيػػػػا بيانػػػػات تمػػػػت معالجتيػػػػا لتكػػػػوف ذات معنػػػػى تػػػػؤدي الغػػػػ 

المطمػػػػػػػوب منيػػػػػػػا, وليػػػػػػػا دور كبيػػػػػػػر فػػػػػػػي حركػػػػػػػة االنسػػػػػػػاف والمجتمػػػػػػػع وتطورىمػػػػػػػا وتعػػػػػػػد اسػػػػػػػاس 

نجػػػػػػاح المنظمػػػػػػات فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ لكونيػػػػػػا مجموعػػػػػػة مػػػػػػف الحقػػػػػػائؽ التػػػػػػي تكػػػػػػوف الغايػػػػػػة 

ذ تعتمػػػػػػػػد دقػػػػػػػػة القػػػػػػػػرارات إوزيادتيػػػػػػػػا ممػػػػػػػػا يجعميػػػػػػػػا ذات قيمػػػػػػػػة,  منيػػػػػػػػا تنميػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػاف

ومػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تبػػػػػػػػرز مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػدور الػػػػػػػػذي تؤديػػػػػػػػو اإلداريػػػػػػػػة وجودتيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػة المعم

المعمومػػػػػػات فػػػػػػي تقميػػػػػػؿ حػػػػػػاالت عػػػػػػدـ التأكػػػػػػد لمسػػػػػػتخدمي الػػػػػػنظـ وبمػػػػػػا تحققػػػػػػو المنظمػػػػػػات مػػػػػػف 

فوائػػػػػػػد متنوعػػػػػػػػة أىميػػػػػػػا فوائػػػػػػػػد ممموسػػػػػػػة )كالفوائػػػػػػػػد الماليػػػػػػػة( وفوائػػػػػػػػد غيػػػػػػػر ممموسػػػػػػػػة )كالفوائػػػػػػػػد 

القػػػػػرارات )الياسػػػػػري  المعنويػػػػػة( التػػػػػي تزيػػػػػد مػػػػػف اطمئنػػػػػاف المػػػػػديريف فػػػػػي عمميتػػػػػي التنبػػػػػؤ واتخػػػػػاذ

 (.37: 2014ومرداف,
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اف اسػػػػػػػػػػتخداـ نظػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػات االستػػػػػػػػػػػراتيجية يسػػػػػػػػػػاعد الشػػػػػػػػػػركات عمػػػػػػػػػػى تغييػػػػػػػػػػػر  أىػػػػػػػػػػدافيا 

وعممياتيػػػػػػػػػا, ومنتجاتيػػػػػػػػػا, وعالقاتيػػػػػػػػػا البيئيػػػػػػػػػة الكتسػػػػػػػػػاب ميػػػػػػػػػػزة عمػػػػػػػػػى المنافسيػػػػػػػػػػف العتبػػػػػػػػػارات 

عممياتيػػػػػا المصػػػػػرفية استػػػػػػراتيجية, فقػػػػػد سػػػػػاعد اإلنتػػػػػػرنت  والتقنيػػػػػة الرقميػػػػػة البنػػػػػوؾ فػػػػػي ممارسػػػػػة 

بطريقػػػػة غيػػػػػػر تقميديػػػػػةي ففػػػػػي التسػػػػويؽ الرقمػػػػػي اسػػػػػتخدـ اإلنتػػػػػػرنت والتقنيػػػػة  الرقميػػػػػػة فػػػػػػي زيػػػػػػادة 

وظائػػػػػػػؼ التسػػػػػػػويؽ العاديػػػػػػػة وتحسػػػػػػػينيا, والتأثيػػػػػػػػر فػػػػػػػي مواقػػػػػػػؼ المستفيديػػػػػػػػف واتجاىاتيػػػػػػػـ فػػػػػػػي 

ـ التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدد طبيعػػػػػػػػة محاولػػػػػػػػة إلعػػػػػػػػادة تشػػػػػػػػكيؿ  تمػػػػػػػػؾ المواقػػػػػػػػؼ, وبالتالػػػػػػػػي توجيػػػػػػػػو قراراتيػػػػػػػػ

سػػػػػػػموكيـ, فػػػػػػػػزاد ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػف قوتيػػػػػػػػـ وقػػػػػػػػوة مسػػػػػػػاومتيـ, وفتػػػػػػػػح  فاقػػػػػػػػا واسػػػػػػػعة  أمػػػػػػػاـ المسوقيػػػػػػػػف 

 (.114: 2019إلقامة عالقات مباشرة مع المستفيديػف بأقؿ التكاليؼ )العواوده,

 

 -:البرمجيات  .4

المعمومػػػػػػػػػػات تمثػػػػػػػػػػؿ البرمجيػػػػػػػػػػات محػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػف المحػػػػػػػػػػاور التقنيػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػة والفنيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػنظـ  

فػػػػػػػػي تطػػػػػػػػوير  اً رئيسػػػػػػػػينػػػػػػػػًا ذ تعػػػػػػػػد البرمجيػػػػػػػػات مكو إ(, 401: 2015سػػػػػػػػتراتيجية )ابػػػػػػػػو زيػػػػػػػػد,اال

(. وعمػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػياؽ نفسػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف Gomez-Diaz& Recio,2019:3المنظمػػػػػػػػػػػة )

(Yue,2019:2341 اف البرمجيػػػػػػػػػػػػات تمثػػػػػػػػػػػػؿ اإلبػػػػػػػػػػػػداع الفكػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػذي يشػػػػػػػػػػػػمؿ البػػػػػػػػػػػػرامج )

ذ إبتشػػػػػػغيؿ نظػػػػػػاـ معالجػػػػػػة البيانػػػػػػات, ؽ واإلجػػػػػػراءات والقواعػػػػػػد وأي وثػػػػػػائؽ مرتبطػػػػػػة بيػػػػػػا تتعمػػػػػػ

 اً جػػػػػد اً ميمػػػػػ اً منظمػػػػػة, فجػػػػػودة البػػػػػرامج ُتعػػػػػد جانبػػػػػفػػػػػي ال اً ميمػػػػػ اً تمػػػػػارس أنظمػػػػػة البرمجيػػػػػات دور 

 عاماًل رئيسا في نجاح منتجات البرامج.ًا توقعات المستخدـ كما تمثؿ دائمل
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مج اف البرمجيػػػػػػػػػات تمثػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػرامج الكمبيػػػػػػػػػوتر والرمػػػػػػػػػوز التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػػي األجيػػػػػػػػػزة,  فبرنػػػػػػػػػا

ىنػػػػػػاؾ ثػػػػػػالث اف ذ إمػػػػػػات المكتوبػػػػػػة ألداء ميمػػػػػػة محػػػػػػددة, الكمبيػػػػػػوتر ىػػػػػػو مجموعػػػػػػة مػػػػػػف التعمي

 -وىي:( Taiwo,2016,4)فئات مف البرامج 

برنػػػػػامج النظػػػػػاـ: ويػػػػػوفر الوظػػػػػائؼ األساسػػػػػية لمكمبيػػػػػوتر, ويتكػػػػػوف مػػػػػف نظػػػػػاـ التشػػػػػغيؿ  ( أ

 وأدوات التشخيص كأمثمة عمى التوالي. Linuxونظاـ الدعـ مع 

البرمجيػػػػػػػات: ويسػػػػػػػاعد المسػػػػػػػتخدميف عمػػػػػػػى أداء ميػػػػػػػاـ محػػػػػػػددة ومػػػػػػػف األمثمػػػػػػػة تطبيػػػػػػػؽ  ( ب

 عمى ذلؾ متصفحات الويب وبرامج تطوير الوسائط.

:  يسػػػػػػتخدـ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ مطػػػػػػوري البػػػػػػرامج إلنشػػػػػػاء البػػػػػػرامج والبػػػػػػرامج ة برمجيػػػػػػالبػػػػػػرامج ال ( ت

 .ألخرى وتصحيحيا وصيانتيا ودعميا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 المبحث الثاني

 الفاعمية التنظيمية 

 -:توطئة

فػػػػػي  امػػػػػف المجػػػػػاالت التػػػػػي تمقػػػػػى اىتمامػػػػػًا متزايػػػػػدًا, ألىميتيػػػػػ تُعػػػػػد الفعاليػػػػػة التنظيميػػػػػة         

مواجيػػػػػػػة التحػػػػػػػديات العصػػػػػػػرية التػػػػػػػي تواجػػػػػػػو الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف المنظمػػػػػػػات مثػػػػػػػؿ: شػػػػػػػدة المنافسػػػػػػػة, 

والفاعميػػػػػة وتقميػػػػػػؿ التكمفػػػػػػة,  والتطػػػػػور التكنولػػػػػػوجي والتقنيػػػػػات الجيػػػػػػدة, مػػػػػف أجػػػػػػؿ زيػػػػػادة الكفػػػػػػاءة

مػػػػػػع  مػػػػػػة الفػػػػػػرد مػػػػػػع متطمبػػػػػػات الوظيفػػػػػػة التػػػػػػي يشػػػػػػغميا ولكػػػػػػي يكػػػػػػوف قػػػػػػادرًا  عمػػػػػػى التػػػػػػأقمـوائوم

ػػػػػػة مػػػػػػا ال يقػػػػػػوـ دوف  ,بػػػػػػرامج عمػػػػػػؿ وطػػػػػػرؽ ووسػػػػػػائؿ حديثػػػػػػة ف نجػػػػػػاح أي تنظػػػػػػيـ فػػػػػػي منظم  وا 

وجػػػػػػود كفػػػػػػاءات وميػػػػػػارات مػػػػػػديريف يػػػػػػديروف ىػػػػػػػذا النظػػػػػػاـ, وذلػػػػػػؾ لضػػػػػػماف وبقػػػػػػاء واسػػػػػػػتمرارية 

فػػػػػػي المنظمػػػػػػة سػػػػػػواء قػػػػػػادة أو  نظيميػػػػػػة لرفػػػػػػع األداءالمنظمػػػػػػة, وىنػػػػػػا تكمػػػػػػف أىميػػػػػػة الفاعميػػػػػػة الت

فػػػػػاألداء عمميػػػػػة إداريػػػػػة متكاممػػػػػة يحتػػػػػؿ مكانػػػػػة ىامػػػػػة بػػػػػيف األنشػػػػػطة اإلداريػػػػػة اليادفػػػػػة  ,عػػػػػامميف

 إلى رفع الكفاءة وتحسيف أساليب العمؿ.

 -:مفهوم الفاعمية التنظيمية -:اوالً 

تناسػػػػػػب مػػػػػػع األىػػػػػػداؼ ليػػػػػػة لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى نتػػػػػائج أو مخرجػػػػػػات ت الفاعميػػػػػػة  تمثػػػػػؿ            

(, فالفاعميػػػػػػػػة تمثػػػػػػػػؿ دور ميػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي Hoffmann,2014:10) المتوقعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػة

المنظمػػػػػػة كونيػػػػػػػا تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ التػػػػػػوازف بػػػػػػػيف المػػػػػػػدخالت والمخرجػػػػػػػات التنظيميػػػػػػػة مػػػػػػػف 

خػػػػػػالؿ مجموعػػػػػػة مػػػػػػف العمميػػػػػػات الداخميػػػػػػة والبػػػػػػرامج الخارجيػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ محػػػػػػددة مسػػػػػػبقا 

(Willems et al.,2016:480; Tang,2017:1834 .) ,وبػػػػدوره يػػػػرى )تاوريريػػػػت

ف الفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػة تعمػػػػػؿ عمػػػػػى تحسػػػػػيف قػػػػػدرة المنظمػػػػػة عمػػػػػى بمػػػػػوغ األىػػػػػداؼ أ( 9: 2006
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المسػػػػػػػطرة أو تجاوزىػػػػػػػا, وذلػػػػػػػؾ لضػػػػػػػماف تكيفيػػػػػػػا وبقائيػػػػػػػا ونسػػػػػػػتدؿ عمييػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ بعػػػػػػػض 

فػػػػػػي اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار, ومؤشػػػػػػرات  المؤشػػػػػػرات االجتماعيػػػػػػة والسػػػػػػموكية كرضػػػػػػا العمػػػػػػاؿ, والمشػػػػػػاركة

 اقتصادية مثؿ ارتفاع كمية اإلنتاج وجودتو ..... الخ.

لتػػػػػػي يسػػػػػػعى الييػػػػػػا سػػػػػػواء ىػػػػػػداؼ األتمثػػػػػػؿ قػػػػػػدرة المنظمػػػػػػة عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ ا فالفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة

القػػػػػػػوي  التػػػػػػػأثيروالتػػػػػػػي تعكػػػػػػس توزيػػػػػػػع القػػػػػػػوى لمجيػػػػػػات ذات  ,مػػػػػػػدألو قصػػػػػػيرة اأكانػػػػػػت طويمػػػػػػػة 

و التطػػػػػوير التػػػػػي أة مػػػػػف خػػػػػالؿ التقيػػػػػيـ ومرحمػػػػػة النمػػػػػو لمعنيػػػػػعمييػػػػا وتحديػػػػػد مصػػػػػالح الجيػػػػػات ا

 (.123: 2018تمر بيا المنظمة خالؿ فترة حياتيا )الخشاب, 

جػػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ النجػػػػػػاح فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ أعمػػػػػػى قيػػػػػػاس فاعميتيػػػػػػا التنظيميػػػػػػة مػػػػػػف تركػػػػػػز المنظمػػػػػػات  

وتحسػػػػػيف سػػػػػير العمميػػػػػات الداخميػػػػػة مػػػػػف ناحيػػػػػة, وقيػػػػػاس  ,تحقيقيػػػػػالػػػػػى إىػػػػػداؼ التػػػػػي تسػػػػػعى ألا

جػػػػػؿ ضػػػػػماف بقائيػػػػػا فػػػػػي عػػػػػالـ أسػػػػػتجابة مػػػػػع المتغيػػػػػرات البيئيػػػػػة مػػػػػف رتيا عمػػػػػى التكيػػػػػؼ واالقػػػػػد

(. وينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 6: 2016خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى )محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد, أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ألا

(Mishra&Misra,2017:72 )لػػػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف إف الفاعميػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػير ألػػػػػػػػػػى إ

خػػػػػؿ المنظمػػػػػة, و المعػػػػػايير التنظيميػػػػػة والتػػػػػي تتمثػػػػػؿ بالمرونػػػػػة التنظيميػػػػػة, و غيػػػػػاب السػػػػػاللة دا

اإلنتاجيػػػػػػػة, والصػػػػػػػراع , وغمػػػػػػػوض الػػػػػػػدور , والعالقػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػانية , والقيػػػػػػػادة , ودور المػػػػػػػدراء, 

 ومشاركة المرؤوسيف وتقييميـ كمؤشرات لمفعالية التنظيمية.

الفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػة تعبػػػػػر عػػػػػف قػػػػػدرة المنظمػػػػػة عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ المسػػػػػطرة  فظػػػػػال عػػػػػف اف

 ر,كنػػػػػة بػػػػػالموازاة مػػػػػع تطويرىػػػػػا المسػػػػػتمجتماعيػػػػػة بأقػػػػػؿ تكمفػػػػػة ممو المختمفػػػػة الماديػػػػػة منيػػػػػا و اال

التنافسػػػػػػية عمػػػػػى الصػػػػػػعيديف الػػػػػداخمي و الخػػػػػػارجي التػػػػػي يمكػػػػػػف مػػػػػػف و  ,الػػػػػدائـ لقػػػػػػدراتيا الذاتيػػػػػةو 

خالليػػػػا الحكػػػػـ عمػػػػػى مػػػػدى النجاعػػػػػة التنظيميػػػػة مػػػػف خػػػػػالؿ مؤشػػػػرات كيفيػػػػػة كطبيعػػػػة العالقػػػػػات 
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لػػػػػػػوظيفي االسػػػػػػتقرار , و مؤشػػػػػػرات كميػػػػػػػة السػػػػػػائدة بػػػػػػيف العمػػػػػػاؿ و المشػػػػػػػرفيف, تحقػػػػػػؽ الرضػػػػػػا ا

 .(16: 2014تتعمؽ بالمردودية اإلنتاجية و القيـ الربحية ودرجة النوعية )ثامر, 

ا الدرجػػػػػػة التػػػػػػي بيػػػػػػا تحقػػػػػػؽ ( الفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة بانيػػػػػػ195: 2021وعػػػػػػرؼ )العطػػػػػػوي ولفتػػػػػػة,

كفػػػػػاءة ىػػػػػدافيا مػػػػػف خػػػػػالؿ ضػػػػػماف بنػػػػػاء تركيبػػػػػة مػػػػػف المػػػػػوارد الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة و أالمنظمػػػػػة 

العمميػػػػػات ورضػػػػػا العػػػػػامميف والزبػػػػػائف والتنػػػػػافس وتطػػػػػوير رأس المػػػػػاؿ الفكػػػػػري واالبػػػػػداع والتغييػػػػػر 

وفيػػػػػػػػػـ بيئػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػة  ,والتكيػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػاس المشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػحيحة

 واالستجابة ليا.

 -:همية الفاعمية التنظيميةأ -:اً ثاني

داء العػػػػػػامميف أميػػػػػػة فػػػػػػي قػػػػػػدرتيا عمػػػػػػى تحسػػػػػػيف ميػػػػػػارات ىميػػػػػػة الفاعميػػػػػػة التنظيأتبػػػػػػرز          

 تية:ألسواء, وذلؾ مف خالؿ النقاط ا والمنظمة عمى حدً 

تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إنتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  .1

(Malik&Awan,2015:117.) 

تحسػػػػػػيف العالقػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػربط االدارة واالفػػػػػػراد العػػػػػػامميف والمنظمػػػػػػة ذاتيػػػػػػا مػػػػػػع بعضػػػػػػيا  .2

 (.67: 2019,دبيبالبعض )

المتنوعػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تمتمكيػػػػػػػػػا واسػػػػػػػػػتثمار  ددارة المػػػػػػػػػوار إقػػػػػػػػػدرة منظمػػػػػػػػػات االعمػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػى  .3

, وقػػػػػػيز ر و ىػػػػػػدافيا وفػػػػػػؽ رؤيتيػػػػػػا التنظيميػػػػػػة )عمػػػػػػؾ أوتوجيييػػػػػػا نحػػػػػػو تحقيػػػػػػؽ  ,الفػػػػػػرص البيئيػػػػػػة

2017 :202.) 

 .الجيدة لإلعماؿتوفير رسـو عادلة وكافية  .4

 .توفير ظروؼ عمؿ  منة وصحية .5
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 .رات جديدةتوفير فرص لمتعمـ واكتساب ميا .6

 .خمؽ النمو والتقدـ في التنمية .7

  .حماية حقوؽ األفراد الموظفيف .8

 .دعـ معنويات الموظفيف وخمؽ شعور بالفخر في عمميـ وتنظيميـ .9

 (.Gavgani et al.,2015:22خمؽ التوازف العقمي ) .10

المنظمػػػػػػػػة والعػػػػػػػػامميف وتشػػػػػػػػكؿ االسػػػػػػػػاس ليػػػػػػػػـ كونيػػػػػػػػا تمثػػػػػػػػؿ  إلدارةتعتبػػػػػػػػر بمثابػػػػػػػػة دليػػػػػػػػؿ  .11

 انموذج السموؾ والعالقات التي يتعيف اتباعيا واالسترشاد بيا.

تعبػػػػر عػػػػف االطػػػػار الفكريػػػػة الػػػػذي يوجػػػػو اعضػػػػاء المنظمػػػػة الواحػػػػدة والػػػػذي يػػػػنظـ اعمػػػػاليـ  .12

 وعالقاتيـ وانجازاتيـ.

ع واالبتكػػػػػػار ممػػػػػػا يػػػػػػؤثر ايجػػػػػػاد نػػػػػػوع مػػػػػػف االسػػػػػػتقاللية لػػػػػػدى العػػػػػػامميف تمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف االبػػػػػػدا .13

 (.7-6: 2016عمى كفاءتيـ وادائيـ )محمد, 

 ; Won et al.,2017:116تعزيػػػػز قػػػػدرة المنظمػػػػة عمػػػػى تحقيػػػػؽ اىػػػػدافيا ) .14

Chidambaranathan &Swarooprani ,2015: 759 ; Singh,2016:28). 

 (.Mezei&Kareem,2018:64تحسيف اداء المنظمة ) .15
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 -:التنظيميةخصائص الفاعمية  -:ثالثاً 

 و الخصػػػػػػػائص التػػػػػػػي تتميػػػػػػػز بيػػػػػػػا فاعميػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة ,ىنالػػػػػػػؾ مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػمات       

(Robertson  etal,2003,5 ) :وىي- 

 .أىداؼ محددة بوضوح (1

 .المتعمقة باألىداؼ يةييكمال (2

 .المسح المستمر لمبيئة والتكيؼ المناسب (3

 .سقة تتطور بشكؿ ىادؼنإجراءات واضحة م (4

 .بطريقة تعترؼ بالتأثير المتبادؿممارسة السمطة  (5

 .المرونة , المشاركة في صنع القرار (6

 .انفتاح المعمومات (7

 .مبادرة في العالقات الخارجية (8

 .مفيـو محدد جيدا لممسؤولية االجتماعية (9

 .عمؿ ىادؼ ومتنوع مع فرص التعمـ (10

 .االلتزاـ بنمو الشخصية )تطوير الميارات المخطط ليا( (11

 .المتبادؿ والدعـالثقة واالحتراـ  (12

 .في الوقت المناسب دقيؽالألداء للفعؿ اردود  (13

 .مكافآت عادلة ومنصفة  (14
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 -:مؤشرات تقييم الفاعمية التنظيمية -:رابعاً 

فاعميػػػػػػة ىنالػػػػػػؾ مجموعػػػػػػة مػػػػػػف المؤشػػػػػػرات الميمػػػػػػة التػػػػػػي يمكػػػػػػف مػػػػػػف خالليػػػػػػا تقيػػػػػػيـ ال         

 -:تيآلاولعؿ ابرزىا (.Colbert et al.,2014:354-355 )التنظيمية

ىنالػػػػػػػؾ مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف المؤشػػػػػػػرات  -(:Robbinsمؤشػػػػػػػرات الفاعميػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة وفقػػػػػػػًا لػػػػػػػػ ) (1

: 2008الميمػػػػػة التػػػػػي يمكػػػػػف مػػػػػف خالليػػػػػا قيػػػػػاس وتقيػػػػػيـ الفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػة )جػػػػػودي واحمػػػػػد, 

 (.6جدوؿ )(, والتي يمكف تمخيصيا في 10

 (Robbins( مؤشرات الفاعمية التنظيمية وفقًا لػ )6جدوؿ )

 المفهوم المؤشر ت
 قدرة المنظمة عمى التكيؼ واالستجابة لممتغيرات البيئية ومتطمباتيا. المرونة 1
 الحصوؿ عمى الدعـ الموجستي الخارجي وعمى القوة االضافية الحصوؿ عمى الموارد 2
 قدرة المنظمة عمى وضع اىداؼ دقيقة واضحة ومفيومة التخطيط 3
 االنتاج, وزيادة معدؿ المخرجات مقارنة بالمدخالتتتضمف زيادة حجـ  الكفاءة االنتاجية 4
 تشمؿ قنوات االتصاالت مف اجؿ تعريؼ العامميف بمؤشرات العمؿ. توفر المعمومات 5
 وتشمؿ قدرة النظاـ, واالستمرارية, وتحقيؽ االماف في العمؿ الثبات واالستقرار 6
واالحتػػػػػػػراـ, وتعػػػػػػػاوف العػػػػػػػامميف فيمػػػػػػػا ويشػػػػػػػمؿ الثقػػػػػػػة, والمصػػػػػػػداقية فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ,  قوة عمؿ متماسكة 7

 بينيـ.
وتشػػػػػػػمؿ تػػػػػػػوفير بػػػػػػػرامج العمػػػػػػػؿ اليمػػػػػػػة لمعػػػػػػػامميف مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تطػػػػػػػوير ميػػػػػػػاراتيـ  قوة عمؿ مؤىمة 8

 ومعارفيـ.

Source: Robbins, S.P., (1990) ," Organizational theory ",4th/ ed, 

New Jersey, Prentice- Hall, international,p53. 
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بالنتػػػػػػػػائج وعالقػػػػػػػػات  األسػػػػػػػػاسوتتمثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه المؤشػػػػػػػػرات بالصػػػػػػػػفة  -الخارجيػػػػػػػػة:المؤشػػػػػػػػرات  (2

 ( كما يمي:2006المنظمة مع بيئتيا الخارجية, ويمكف تقسيميا )تاوريريت, 

إنتػػػػاج السػػػػمع والخػػػػدمات: إف المنظمػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى تزويػػػػد بيئتيػػػػا بمػػػػوارد اوليػػػػة متمثمػػػػة  -

مػػػػػػر الػػػػػػػذي يؤكػػػػػػػد ألعمييػػػػػػا فػػػػػػػي البيئػػػػػػػة, ايرتفػػػػػػػع الطمػػػػػػػب بالمخرجات)السػػػػػػمع والخػػػػػػػدمات( التػػػػػػي 

 اىميتيا كمورد فعاؿ لممجتمع الذي تظير فيو.

 ي ضػػػػػػػماف ارتفػػػػػػػاع المسػػػػػػػتوى العػػػػػػػالي لمجػػػػػػػودة ولمخرجػػػػػػػات المنظمػػػػػػػة )سػػػػػػػمع أالجػػػػػػػودة:   -

 أو خدمات(. 

لمنظمػػػػػة عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ األربػػػػػاح: كممػػػػػا كانػػػػػت اربػػػػػاح المنظمػػػػػة عاليػػػػػة, كممػػػػػا سػػػػػاعد ذلػػػػػؾ ا  -

ىػػػػدافيا, ومػػػػع أربػػػػاح ال تسػػػػتطيع المنظمػػػػة تحقيػػػػؽ ألاؿ, فبػػػػدوف االبقػػػػاء والنمػػػػو فػػػػي عػػػػالـ االعمػػػػ

ض النتػػػػػائج غيػػػػػر لػػػػػى بعػػػػػإذلػػػػػؾ  تركيػػػػػز عمػػػػػى ىػػػػػذه األربػػػػػاح, قػػػػػد يػػػػػؤدىذلػػػػػؾ فػػػػػإف زيػػػػػادة شػػػػػدة ال

فػػػػػػػػػػػراد العػػػػػػػػػػػامميف, أو تحميػػػػػػػػػػػؿ األفػػػػػػػػػػػراد ضػػػػػػػػػػػغوط عمػػػػػػػػػػػؿ اضػػػػػػػػػػػافية ألالطيبػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػػػرد ا

 (.175: 2016)الجنابي,

ع العػػػػامميف عمػػػػى التكيػػػػؼ فػػػػي وقػػػػت واحػػػػد مػػػػ القػػػػدرة عمػػػػى التكيػػػػؼ: يشػػػػير التكيػػػػؼ الػػػػى قػػػػدرة -

بيػػػػا المنظمػػػػة واالنخػػػػراط داخػػػػؿ ىػػػػذه الميػػػػاـ بسػػػػيولة مػػػػع  تػػػػؤمفمختمػػػػؼ الميػػػػاـ والبػػػػرامج التػػػػي 

مػػػػػػر الػػػػػػذي ألجػػػػػػؿ انجازىػػػػػػا, اأالمتطمبػػػػػػات الضػػػػػػرورية والتعػػػػػػاوف مػػػػػػف االخػػػػػػريف والتركيػػػػػػز عمػػػػػػى 

مػػػػػػع االدوار يتطمػػػػػػب مػػػػػػف العػػػػػػامميف الػػػػػػتعمـ بسػػػػػػرعة واكتسػػػػػػاب ميػػػػػػارات مرنػػػػػػة عاليػػػػػػة تتناسػػػػػػب 

سػػػػرعة ممكنػػػػة, فالمنظمػػػػات  بأقصػػػػىحػػػػداث التغييػػػػر أيػػػػة التػػػػي يقومػػػػوف بيػػػػا والقػػػػدرة عمػػػػى الوظيف

جػػػػؿ تمبيػػػػة متطمبػػػػات السػػػػوؽ واالسػػػػتحواذ عمػػػػى أبسػػػػرعة مػػػػف تعمػػػػؿ عمػػػػى  تطػػػػوير حمػػػػوؿ جديػػػػدة 

اكبػػػػر حصػػػػة سػػػػوقية ممكنػػػػة مػػػػف اجػػػػؿ جنػػػػي االربػػػػاح, وبالتػػػػالي يتعػػػػيف عمػػػػى العػػػػامميف التكيػػػػؼ 
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-Patil& Suresh,2019:2ات والسػػػػػمات التػػػػػي تسػػػػػتخدميا المنظمػػػػػة )مػػػػػع مختمػػػػػؼ التقنيػػػػػ

3.) 

سػػػػػاس الػػػػػذي يعكػػػػػس نيػػػػػة الشػػػػػركة لتحقيػػػػػؽ النمػػػػػو البسػػػػػيط ألالنمػػػػػو: يمثػػػػػؿ النمػػػػػو المرتكػػػػػز ا -

بيػػػػػػػدؼ زيػػػػػػػادة  مرالمسػػػػػػػتخػػػػػػػالؿ تخصػػػػػػػيص المػػػػػػػوارد واالىتمػػػػػػػاـ  وزيػػػػػػػادة قيمتيػػػػػػػا الجزئيػػػػػػػة مػػػػػػػف

إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ حصػػػػػة أعمػػػػػى مػػػػػف  نػػػػػو ييػػػػػدؼ باسػػػػػتمرارأعػػػػػف  اسػػػػػتراتيجيات نمػػػػػو الشػػػػػركة, فضػػػػػالً 

لػػػػػػػػى تقػػػػػػػػديـ إحجػػػػػػػػـ )فػػػػػػػػي أعػػػػػػػػداد المػػػػػػػػوظفيف(, اضػػػػػػػػافة المتوسػػػػػػػػط فػػػػػػػػي السػػػػػػػػوؽ والمبيعػػػػػػػػات وال

مسػػػػػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػػػػػوؽ المتوسػػػػػػػػػػػػط ألداء السػػػػػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػركة, فممارسػػػػػػػػػػػػة التنفيػػػػػػػػػػػػذ المتػػػػػػػػػػػػزامف 

لالسػػػػػػػػػػتراتيجيات المواليػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػربح والمؤيػػػػػػػػػػدة لمنمػػػػػػػػػػو تزيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف القيمػػػػػػػػػػة اإلجماليػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػركة 

(Han,2007:48-50 ,.)تخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات أسػػػػػػػػس الميمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ألفمعػػػػػػػػدؿ النمػػػػػػػػو ُيعػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ا

معػػػدؿ النمػػػو  فأذ إ(, Paldor et al.,2016:1والماليػػػة فػػػي مختمػػػؼ الشػػػركات ) داريػػػةاإل

حػػػػػػػداث تغييػػػػػػػر فػػػػػػػي ميػػػػػػػارات ومعرفػػػػػػػة الشػػػػػػػركة واسػػػػػػػتثمار الفػػػػػػػرص إلػػػػػػػدى الشػػػػػػػركة يسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي 

 Nordholt et al.,2017:2 ; Liu etوتجنػػػػب التيديػػػػدات التػػػػي تواجييػػػػا )

al.,2017:199  .) 

 األىػػػػػداؼذ تسػػػػػعى كػػػػػؿ منظمػػػػػة فعالػػػػة إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ مجموعػػػػػة مػػػػػف إتحقيػػػػؽ أىػػػػػداؼ جديػػػػػدة:  -

سػػػػػػبيؿ الحصػػػػػػر ذ بالنسػػػػػػبة  لمجموعػػػػػػة مػػػػػػف مراكػػػػػػز رعايػػػػػػة الشػػػػػػباب عمػػػػػػى إامػػػػػػة, الجديػػػػػػدة والي

ذ إف إ ,وىػػػػػػاـ منػػػػػػة لعػػػػػػالج المػػػػػػدمنيف الشػػػػػػباب ىػػػػػػو ىػػػػػػدؼ جديػػػػػػدأيكػػػػػػوف خمػػػػػػؽ مراكػػػػػػز صػػػػػػحية 

مؤشػػػػػػػػرا مػػػػػػػػف المؤشػػػػػػػػرات عمػػػػػػػػى فاعميػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػة )تاوريريػػػػػػػػت,  تحقيػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػدؼ يعتبػػػػػػػػر

2006 :154 .) 

نتاجيػػػػػػػػة ف تحسػػػػػػػػيف اإلنتاجيػػػػػػػػة يعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى استكشػػػػػػػػاؼ الفػػػػػػػػرص اإلإتحسػػػػػػػػيف االنتاجيػػػػػػػػة:  -

حػػػػػػػػػػػػػػػػػداث التطػػػػػػػػػػػػػػػػػورات عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى المنتجػػػػػػػػػػػػػػػػػات إجػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
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(Abolhassani,2017:1 ,)العػػػػػػػػػػػػامميف تمثػػػػػػػػػػػػؿ النسػػػػػػػػػػػػبة بػػػػػػػػػػػػيف العمػػػػػػػػػػػػؿ المنجػػػػػػػػػػػػز  فإنتاجيػػػػػػػػػػػػة

 &Nasirzadehوسػػػػػػػػػػاعات العمػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػتغرقة فػػػػػػػػػػي تنفيػػػػػػػػػػذ مشػػػػػػػػػػاريع المنظمػػػػػػػػػػة )

Nojedehi,2013:903 ; Chaudhary et al,.2020:390  .) 

المسػػػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػػػػة: تعتبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف المؤشػػػػػػػػػرات الميمػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه السػػػػػػػػػنوات  -

 لجػػػػػػادة التػػػػػػي تعمػػػػػػؿ بيػػػػػػا المنظمػػػػػػة مػػػػػػفاألخيػػػػػػرة, فالمسػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػة تتمثػػػػػػؿ بالمحػػػػػػاوالت ا

 جؿ معالجة المشاكؿ االجتماعية التي تكوف المنظمة السبب في ظيورىا.أ

ف ىػػػػػذا يػػػػػدؿ أمػػػػػد الطويػػػػػؿ, فػػػػػألالبقػػػػػاء عمػػػػػى ا البقػػػػػاء: عنػػػػػدما تحقػػػػػؽ المنظمػػػػػة النجػػػػػاح فػػػػػي -

 و متطمبات البيئة.  ,ف منتجات ىذه المنظمة تكوف متالئمة وفؽ حاجاتأعمى 

 بمدخالت وظروؼ المنظمة الداخمية. وتتمثؿ -:المؤشرات الداخمية (3

وتحديػػػػد األىػػػػداؼ مػػػػف أىػػػػـ تمػػػػؾ المؤشػػػػرات  ,التخطػػػػيط وتحديػػػػد األىػػػػداؼ: يعتبػػػػر التخطػػػػيط -أ

المسػػػػػػتعممة فػػػػػػي اصػػػػػػدار الحكػػػػػػـ عمػػػػػػى فاعميػػػػػػة المنظمػػػػػػات والتػػػػػػي تتمثػػػػػػؿ بقػػػػػػدرتيا فػػػػػػي تحديػػػػػػد 

وتحديػػػػػد المسػػػػػار الػػػػػذي يػػػػػتـ مػػػػػف خاللػػػػػو تحقيػػػػػؽ  ,األىػػػػػداؼ فضػػػػػال عػػػػػف قػػػػػدرتيا عمػػػػػى تخطػػػػػيط

 (.174: 2016)الجنابي, المرجوةاألىداؼ 

لػػػػػػى الميػػػػػػارات والخبػػػػػػرات والمعػػػػػػارؼ التػػػػػػي يمتمكيػػػػػػػا إالميػػػػػػارات العمميػػػػػػة لممػػػػػػدير: وتشػػػػػػير  -ب

جػػػػػػؿ أت الميمػػػػػػة لمفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػديريف فػػػػػػي المنظمػػػػػػة والتػػػػػػي تعتبػػػػػػر مػػػػػػف المؤشػػػػػػرا

 لى تحقيقيا. إىداؼ المنظمة التي تسعى أتحقيؽ 

ة لممػػػػػػدير: وتتمثػػػػػػؿ بالميػػػػػػارات  االجتماعيػػػػػػة التػػػػػػي يمتمكيػػػػػػا أعضػػػػػػاء الميػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػ-ت

جػػػػػؿ أمػػػػػف  المنظمػػػػػة مػػػػػف المػػػػػديريف, والتػػػػػي تضػػػػػمف تػػػػػوفير المسػػػػػاندة والػػػػػدعـ إلػػػػػى المرؤوسػػػػػيف

 فضػػػػػالً  ,أو فػػػػػي حيػػػػػاتيـ االسػػػػػرية الخاصػػػػػة بيػػػػػـمواجيػػػػػة التيديػػػػػدات سػػػػػواء فػػػػػي داخػػػػػؿ العمػػػػػؿ 

فػػػػػػراد المجموعػػػػػػة فػػػػػػي أس بػػػػػػيف مػػػػػػاعي يعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى توليػػػػػػد الحمػػػػػػاف المػػػػػػدير االجتأعػػػػػػف ىػػػػػػذا فػػػػػػ
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ممكػػػػػف مػػػػػف أجػػػػػؿ انجػػػػػاز أىػػػػػداؼ المنظمػػػػػة )تاوريريػػػػػت,  ,قصػػػػػى جيػػػػػدأجػػػػػؿ بػػػػػذؿ أالعمػػػػػؿ مػػػػػف 

2006 :155-156.) 

وقػػػػػػػػات أيػػػػػػػػات عمػػػػػػػى التكمفػػػػػػػة, والجػػػػػػػػودة, وعػػػػػػػدد كفػػػػػػػاءة اسػػػػػػػتعماؿ العمميػػػػػػػػات: تركػػػػػػػز العمم -ث

سػػػػاس أسػػػػاس القائمػػػػة عمػػػػى ألحػػػػدى المرتكػػػػزات اإعػػػػف تخفػػػػيض التكػػػػاليؼ تمثػػػػؿ  الػػػػدورة, فضػػػػالً 

 Gonçalves et) كفػػؤةعػػف تحقيػػؽ ميػػزة تنافسػػية  تحقيػػؽ القيمػػة فػػي ادارة المنظمػػة, فضػػالً 

al.,2018: 378( و تحقيػػػؽ وفػػػورات اقتصػػػادية عاليػػػة ,)Vatish et al.,2016: 

 (.  Burton et al.,2018: 1029(, وتحقيؽ التميز التنظيمي )769

ذ ال إسػػػػػاس ليػػػػػا, ألوحجػػػػػر الزاويػػػػػة ااد مػػػػػورد المنظمػػػػػة فػػػػػر أليمثػػػػػؿ اتػػػػػدريب وتنميػػػػػة األفػػػػػراد:  - ج

 Zainal etدارتيػػػػػػا )إفػػػػػػراد يعممػػػػػػوف عمػػػػػػى أف تسػػػػػػتمر المنظمػػػػػػة مػػػػػػف دوف أيمكػػػػػػف 

al.,2020:35 ; Eknath et al.,2020:86( ويػػرى .)Khalik et al.,2020:63 )

دارة المعرفػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بالمنظمػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تطػػػػػػػوير الميػػػػػػػارات إفػػػػػػػراد يعممػػػػػػػوف عمػػػػػػػى ألف اأ

جذريػػػػػو عمػػػػػى عممياتيػػػػػا المعرفيػػػػػة مػػػػػف لمنظمػػػػػة واحػػػػػداث تغييػػػػػرات دوريػػػػػة و التكنولوجيػػػػػة داخػػػػػؿ ا

فػػػػػػػػػػػراد ألف اأ( Tanjung,2020:1240ويعتقػػػػػػػػػػػد ) ,جػػػػػػػػػػػؿ التكيػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػع البيئيػػػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػػػةأ

 . يمثموف جزء ال يتجزأ مف قدرة المنظمة عمى تحسيف رفاىية المجتمع

الصػػػػػػراعات والنزاعػػػػػػات  بػػػػػػإدارةاإلدارة السػػػػػػميمة لمصػػػػػػراع: إف قػػػػػػدرة المنظمػػػػػػة فػػػػػػي النجػػػػػػاح  -ح 

 والدالة عمى الفاعمية التنظيمية.  ,داخميا يعتبر مف المؤشرات الميمة

 كـ بػػػػػػالحوادث والمشػػػػػػاكؿ االقتصػػػػػػاديةف قػػػػػػدرة المنظمػػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػػيطرة والػػػػػػتحإالحػػػػػػوادث:  - ح

والتنظيميػػػػػػة واالنسػػػػػػانية تعتبػػػػػػر مػػػػػػف المؤشػػػػػػرات الميمػػػػػػة عمػػػػػػى الفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

 ماف ليا.ألمف واألسائمة القانونية وتوفير اعف المدفع المنظمة 
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معػػػػػػػػدالت الغيػػػػػػػػاب يعتبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف المؤشػػػػػػػػرات الميمػػػػػػػػة لمفاعميػػػػػػػػػة  نخفػػػػػػػػاضاف إي أالغيػػػػػػػػاب:  - د

 (.157-154: 2006ظيمية )تاوريريت, تنال

 -:بعاد الفاعمية التنظيميةأ -خامسًا:

 مية ىي:بعاد ركز عمييا معظـ الباحثيف في قياس الفاعمية التنظيأىنالؾ ثالثة        

(; Malik&Awan,2015:118  1028: 2017, نوفؿ) 

 -:داء الوظيفيألا (1

سػػػػػػاس كونػػػػػػو يمثػػػػػػؿ مجموعػػػػػػة مػػػػػػف الميػػػػػػاـ ألداء الػػػػػػوظيفي مػػػػػػف المرتكػػػػػػزات األيمثػػػػػػؿ ا         

يف فػػػػػػي المنظمػػػػػػة )حسػػػػػػيف, فػػػػػػراد العػػػػػػاممألدائيػػػػػػا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ اأت التػػػػػػي يػػػػػػتـ والمعػػػػػػارؼ والواجبػػػػػػا

لميمػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػتعمميا المنظمػػػػػة مػػػػػف مػػػػػف الوسػػػػػائؿ اداء الػػػػػوظيفي ُيعػػػػػد ألف اإذ إ(, 7: 2017

لػػػػػػػػى  تحقيقيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػت الحػػػػػػػػالي وفػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتقبؿ إىػػػػػػػػدافيا التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػعى أجػػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػػؽ أ

(Dobrin et al.,2012:311 ,)داء الػػػػوظيفي المفػػػػاىيـ المبنيػػػػة اجتماعيػػػػًا ألذ يعكػػػػس اإ

نجػػػػػػاز فػػػػػػي لػػػػػػألداء التنظيمػػػػػػي والتػػػػػػي أصػػػػػػبحت تنظيميػػػػػػة بقػػػػػػوة باعتبارىػػػػػػا جوانػػػػػػب مشػػػػػػروعة لإل

 Al Maani et(. وتوصػػػػػػػؿ )Modell,2019:428المجػػػػػػػاالت التنظيميػػػػػػػة )

al.,2020:501 ; Jadhav et al.,2015:217 ; Kajembe et al.,2016:26 )

ويػػػػػػػػػػػػرى  ,متابعػػػػػػػػػػػػة أىػػػػػػػػػػػػداؼ المنظمػػػػػػػػػػػػة وتحقيقيػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػدى إداء الػػػػػػػػػػػػوظيفي يشػػػػػػػػػػػػير ألف اأ

(Altanashat et al.,2019:1 )رة المنظمػػػػػة لػػػػػى مػػػػدى قػػػػػدإداء الػػػػػوظيفي يشػػػػير ألف اأ

سػػػػػػباب التمكػػػػػػؤ الحاصػػػػػػؿ فػػػػػػي ميػػػػػػاراتيـ. أداء الخػػػػػػاص بالعػػػػػػامميف والحػػػػػػد مػػػػػػف ألعمػػػػػػى قيػػػػػػاس ا
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لػػػػػػػى جميػػػػػػػع التشػػػػػػػريعات والسياسػػػػػػػات إداء الػػػػػػػوظيفي يشػػػػػػػير ألف اأ( Esau,2016:686وبػػػػػػػيف )

 داءىا وتحسيف سمعتيا بيف المنظمات.أتي تحكـ عمؿ المنظمة وتسيؿ ال

الػػػػػػوظيفي ىػػػػػػو النظػػػػػػاـ المتكامػػػػػػؿ لعمػػػػػػؿ المنظمػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػوء تفاعميػػػػػػا مػػػػػػع عناصػػػػػػر  فػػػػػػاألداء

 AlDeeb etبيئتيػػػػا الداخميػػػػة والخارجيػػػػة ويشػػػػمؿ أداء األفػػػػراد فػػػػي وحػػػػداتيـ التنظيميػػػػة )

al.,2019:141 اكػػػػػد(. و (Alsharah et al.,2020:2-3 )داء الػػػػػوظيفي ُيعػػػػػد ألف اأ

مػػػػػى االسػػػػػتجابة بسػػػػػػرعة لمتغيػػػػػرات البيئيػػػػػػة أحػػػػػد األسػػػػػاليب اإلبداعيػػػػػػة ويجعػػػػػؿ المنظمػػػػػة قػػػػػػادرة ع

داء الػػػػػػػػوظيفي ىػػػػػػػػو ألف اأ( Tuama,2014:82شػػػػػػػػار )أوبالتػػػػػػػػالي التفػػػػػػػػوؽ عمػػػػػػػػى منافسػػػػػػػػييا. و 

حصػػػػػػػيمة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف األداء الفػػػػػػػردي وأداء الوحػػػػػػػدات التنظيميػػػػػػػة باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى تػػػػػػػأثيرات البيئػػػػػػػة 

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

لحػػػػػػػد مػػػػػػػف التقػػػػػػػادـ المػػػػػػػزدوج لمعمميػػػػػػػات الداخميػػػػػػػة داء الػػػػػػػوظيفي عمػػػػػػػى األكمػػػػػػػا يعمػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػيف ا

(, وتحسػػػػػػيف نمػػػػػػو وتطػػػػػور المنظمػػػػػػة, وتعزيػػػػػػز Efendic& Pugh,2015:503لممنظمػػػػػة )

( Chaudhry et al.,2019:60االنفتػػػػػاح لػػػػػدى العػػػػػامميف تجػػػػػاه تطػػػػػوير امكانػػػػػاتيـ )

( , وتحسػػػػيف اليػػػػدؼ النيػػػػائي Novayanti et al.,2017:2,وتحسػػػيف رفاىيػػػػة العػػػػامميف )

ف أ( 33-32: 2017ويػػػػػػرى )امينػػػػػػة,  (.Jimad et al.,2020:23االدارة ) لقيػػػػػػادة

داء الػػػػػػػػػوظيفي ذو اىميػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى منظمػػػػػػػػػات االعمػػػػػػػػػاؿ وتتجمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذه االىميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ألا

 مجموعة مف النقاط الميمة ىي:

ف المنظمػػػػػػة تمػػػػػػر بمجموعػػػػػػة مػػػػػػف أي أحياتيػػػػػػا المختمفػػػػػػة:  ارتبػػػػػػاط المنظمػػػػػػة بمراحػػػػػػؿ دورة -أ  

 ىػػػػاعتمادباوذلػػػػؾ  ,كثػػػػر تقػػػػدماً ألػػػػى مرحمػػػػة إوتقػػػػدـ  ,وتتخطػػػػى مرحمػػػػة النمػػػػو ,المتتاليػػػػة ؿالمراحػػػػ

لػػػػػى مرحمػػػػػة الظيػػػػػور ثػػػػػـ مرحمػػػػػة البقػػػػػاء ثػػػػػـ مرحمػػػػػة إسػػػػػتوى الفاعميػػػػػة والكفػػػػػاءة, وتنتقػػػػػؿ عمػػػػػى م
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وىػػػػذه  وىػػػػي مرحمػػػػة الريػػػػادة ,خيػػػػرةألخػػػػر ثػػػػـ مرحمػػػػة التميػػػػز ثػػػػـ المرحمػػػػة ااالسػػػػتقرار ثػػػػـ مرحمػػػػة الف

 المنظمة وتميزىا. رتقاءاالمراحؿ بمجموعيا تعبر عف 

ىػػػػػداؼ ألجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ اأمػػػػػف  ,لػػػػػى التفاعػػػػػؿ مػػػػػع بعضػػػػػيا الػػػػػبعضإاحتيػػػػػاج المنظمػػػػػات  - ب

ارد الػػػػػذي يحػػػػػوؿ المػػػػػو  يمػػػػػف خػػػػػالؿ المخرجػػػػػات بتقػػػػػديـ الخػػػػػدمات بػػػػػالتركيز عمػػػػػى المػػػػػورد البشػػػػػر 

 داء.ألالى مخرجات ذو قيمة عالية ا

العػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ  التػػػػػػػػي تػػػػػػػػرتبط بحيػػػػػػػػاة دارةاإلدوات أ احػػػػػػػػدوىػػػػػػػػي  -داء:ألر اتقػػػػػػػػاري -ت 

تعيػػػػػػيف الموظػػػػػػؼ الػػػػػػى صػػػػػػدور انتيػػػػػػاء  ظيفيػػػػػػة لمموظػػػػػػؼ مػػػػػػف اثنػػػػػػاء صػػػػػػدور قػػػػػػرارالرحمػػػػػػة الو 

 خدمتو في المنظمة.

وفػػػػػػػػػي  ’داء العػػػػػػػػػاليألىميػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػودة اأداء الػػػػػػػػػوظيفي ذو أليعتبػػػػػػػػػر ا -ث 

يـ ف معظػػػػـ العػػػػامميف قػػػػد تمػػػػت معػػػػاممتأالمنظمػػػػة مػػػػف  تتأكػػػػدوبػػػػو  ,تخػػػػاذ القػػػػرارأالمشػػػػاركة فػػػػي 

 التوجيػػػػػػويعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى  فػػػػػػاألداء, وتػػػػػػـ العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى مسػػػػػػاعدتيـ بمسػػػػػػاواة ,بعدالػػػػػػة وموضػػػػػػوعية

فػػػػراد العػػػػامميف والحػػػػد مػػػػف نقػػػػاط الضػػػػعؼ التػػػػي ألاوالتنظػػػػيـ والتخطػػػػيط لرفػػػػع مسػػػػتوى  والتشػػػػجيع

 تعاني منيا المنظمة.

 -:(Organizational Developmentالتطوير التنظيمي ) (2

التطبيقػػػػات الرئيسػػػػة لمتغيػػػػر بغػػػػرض تجديػػػػد العمميػػػػات التنظيميػػػػة ُيعػػػػد التطػػػػوير التنظيمػػػػي مػػػػف   

تنظيمػػػػػػػي , والييكػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػي , مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التركيػػػػػػػز عمػػػػػػػى الثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة , والسػػػػػػػموؾ ال

 حػػػػػداث تطػػػػػػويرإلػػػػػى إسػػػػػباب التػػػػػي تػػػػػدفع المنظمػػػػػات ألذ تتركػػػػػز اإوطػػػػػرؽ العمػػػػػؿ,  واإلجػػػػػراءات

, وانػػػػػو ال ة بيػػػػػا داخميػػػػػا وخارجيػػػػػالػػػػػى وجػػػػػود تغييػػػػػرات ومشػػػػػاكؿ محيطػػػػػإ جراءاتيػػػػػاإوتغييػػػػػر فػػػػػي 

تحػػػػػػػدث بعػػػػػػػض مػػػػػػػا لػػػػػػػـ  ,و المواكبػػػػػػػة مػػػػػػػع التغييػػػػػػػرات المحيطػػػػػػػةأيمكػػػػػػػف حػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه المشػػػػػػػاكؿ 
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, نوفؿ جػػػػػزاء المنظمػػػػػة وفػػػػػي االسػػػػػموب الػػػػػذي تفكػػػػػر بػػػػػو فػػػػػي مواجيػػػػػة مشػػػػػاكميا)أالتغيػػػػػرات فػػػػػي 

2017 :1028.) 

 -:(Job Satisfactionالرضا الوظيفي ) (3

كثػػػػػر ألكػػػػػؿ مػػػػػف يعمػػػػػؿ فػػػػػي المنظمػػػػػات , ويعػػػػػد يمػػػػػا يعػػػػػد الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي موضػػػػػوعا م       

ف عمميػػػػػػػػة الرضػػػػػػػػا الػػػػػػػػوظيفي أفػػػػػػػػي بحػػػػػػػػوث السػػػػػػػػموؾ التنظيمػػػػػػػػي , لكػػػػػػػػوف المتغيػػػػػػػػرات شػػػػػػػػيوعا 

لمموظػػػػػؼ تتميػػػػػز فػػػػػي فعاليػػػػػة مسػػػػػتمرة ومتغيػػػػػرة, وبالتػػػػػالي فػػػػػأف تػػػػػأثيره يػػػػػتـ التعبيػػػػػر عػػػػػف طريػػػػػؽ 

ألفراد الػػػػى حالػػػػة اىتمػػػػاـ المػػػػديريف بالرضػػػػا الػػػػوظيفي بسػػػػؤاليف : مػػػػا ىػػػػي العوامػػػػؿ التػػػػي تػػػػؤدي بػػػػا

و غيػػػػر أعػػػػؿ االفػػػػراد حينمػػػػا يكونػػػػوف  راضػػػػيف الرضػػػػا او عػػػػدـ الرضػػػػا عػػػػف وظائفيػػػػا ؟ ومػػػػاذا يف

راضػػػػيف عػػػػػف وظػػػػػائفيـ؟ بالمجمػػػػؿ يعػػػػػد الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي مكسػػػػبا حقيقيػػػػػا لممنظمػػػػػات , اذ حينمػػػػػا 

يكػػػػػػوف العػػػػػػامميف ارضػػػػػػيف عػػػػػػف وظػػػػػػائفيـ يػػػػػػزداد االداء, وبالتػػػػػػالي يقػػػػػػؿ التغيػػػػػػب, ودوراف العمػػػػػػؿ 

 (.1028: 2017, )عمواف

ُيعػػػػػػػراؼ رضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي بأنػػػػػػػو حالػػػػػػػة عاطفيػػػػػػػػة إيجابيػػػػػػػة بػػػػػػػيف الفػػػػػػػرد فػػػػػػػي وظيفتػػػػػػػو والمنظمػػػػػػػػة 

(Zhang& Li,2013:48 ; Deb et al.,2018:2 ; Chinomona& 

Mofokeng,2018:649( ويػػػػػػػػػػػػػػػػرى .)Alimov,2019:35 اف رضػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفي يمثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ )

يحتاجػػػػػػػو العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي  مػػػػػػػزيج مػػػػػػػف ردود الفعػػػػػػػؿ العاطفيػػػػػػػة عمػػػػػػػى التوقعػػػػػػػات التفاضػػػػػػػمية لمػػػػػػػا

ف ألػػػػػى إ( Goel,2014:63الحصػػػػػوؿ عميػػػػػو مقارنػػػػػة بمػػػػػا يتمقونػػػػػو فػػػػػي مكػػػػػاف العمػػػػػؿ. واشػػػػػار )

واإليمػػػػػػػاف المؤكػػػػػػػد  ,ومفيػػػػػػػـو الػػػػػػػذات ,لػػػػػػػى نظػػػػػػػرة الموظػػػػػػػؼ والتفػػػػػػػاؤؿإرضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي يشػػػػػػػير ال

 بأنفسيـ ومنظمتيـ ورسالتيا وأىدافيا والمسار المحدد والقرارات اليومية وتقدير العامؿ.

بالسػػػػػػػعادة  كػػػػػػػاف اـ مرؤوسػػػػػػػاً  يمثػػػػػػػؿ حالػػػػػػػة مػػػػػػػف شػػػػػػػعور الموظػػػػػػػؼ رئيسػػػػػػػاً  لرضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفياف ا

واالرتيػػػػػاح نحػػػػػو العمػػػػػؿ, وتحقيػػػػػؽ نتيجػػػػػة اشػػػػػباع لتمػػػػػؾ الحاجػػػػػو, ممػػػػػا يػػػػػنعكس عمػػػػػى اسػػػػػتعداده 
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الػػػػػذىني والبػػػػػدني عمػػػػػى بػػػػػذؿ اقصػػػػػى قػػػػػدر مػػػػػف العطػػػػػاء بحيػػػػػث يصػػػػػبح الفػػػػػرد مسػػػػػرورا وراضػػػػػيا 

مر وتعػػػػػػـ وذلػػػػػػؾ يػػػػػػؤدي الػػػػػػى نمػػػػػػو وتوسػػػػػػع عػػػػػػف عممػػػػػػو, وراغبػػػػػػا فيػػػػػػو, ومقػػػػػػبال عميػػػػػػو دوف تػػػػػػذ

اف  (26: 2015)ابػػػػػػػراىيـ وكػػػػػػػريـ,(. وبػػػػػػػيف 350: 2016وتطػػػػػػوير المنظمػػػػػػػة )مطػػػػػػػوؼ, 

 االسباب التي توجو االىتماـ نحو الرضا الوظيفي لمعامميف يمكف حصرىا في االتي:

 يؤدي الى انخفاض نسبة تغيب العامميف. ,ف ارتفاع درجة الرضا الوظيفيإ - أ

 يؤدي الى ارتفاع مستوى الطموح لدى العامميف. ,لرضا الوظيفيف ارتفاع درجة اإ

وقػػػػػت فػػػػػراغيـ  فػػػػػيلػػػػػوظيفي المرتفػػػػػع يكونػػػػػوف اكثػػػػػر رضػػػػػا ف االفػػػػػراد ذوي درجػػػػػات الرضػػػػػا اإ - ب

  . وخاصة مع عائالتيـ واكثر رضا عف الحياة بصورة عامة

 قؿ عرضة لحوادث العمؿ.أألكثر رضا عف عمميـ يكونوف اف العامميف إ  - ت

 طردية بيف الرضا الوظيفي واالنتاج في العمؿ. قةعالىناؾ   - ث
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 المبحث االول

 اختبار اداة القياس

المػػػػػػوارد المائيػػػػػػة فػػػػػػي تمثمػػػػػػت عينػػػػػػة البحػػػػػػث فػػػػػػي مجموعػػػػػػة مػػػػػػف العػػػػػػامميف فػػػػػػي مديريػػػػػػة         

( عامػػػػػؿ لقيػػػػػاس مسػػػػػتوى نظػػػػػـ المعمومػػػػػات االسػػػػػتراتيجية 109والبػػػػػالغ عػػػػػددىـ ) محافظػػػػػة واسػػػػػط

المديريػػػػة المعنيػػػػة, وبالتػػػػالي ييػػػػتـ ىػػػػذا المبحػػػػث فػػػػي قيػػػػاس مصػػػػداقية  والفاعميػػػػة التنظيميػػػػة لػػػػدى

 أداة القياس وثباتيا تجاه العينة المبحوثة, وىذا يتـ وفؽ االتي:

 -البحث: متغيرات وترميز توصيف: اوالً 

أف اىتمػػػػػاـ الباحػػػػػث بوضػػػػػع مجموعػػػػػة مػػػػػف الرمػػػػػوز المعبػػػػػرة عػػػػػف متغيػػػػػرات البحػػػػػث مػػػػػا         

بيػػػػػاف وتوضػػػػػيح نتػػػػػائج البحػػػػػث التػػػػػػي يػػػػػتـ تقػػػػػديميا فػػػػػي ىػػػػػػذا  ىػػػػػي اال خطػػػػػوة جيػػػػػدة مػػػػػف اجػػػػػػؿ

الفصػػػػػؿ, اضػػػػػافة الػػػػػى بيػػػػػاف صػػػػػورة واضػػػػػحة امػػػػػاـ القػػػػػارئ تجػػػػػاه النتػػػػػائج التػػػػػي يقػػػػػدميا البحػػػػػث 

 وىذا يتـ وفؽ الجدوؿ أدناه.

 اىثسث( تشٍْز ٍتغْشاخ ًاتؼاد 7خذًه )

 الرمز عدد الفقرات البعد المتغير
نظـ المعمومات 
 االستراتيجية

(SIS) 

 SIM 3 انًىارد انًبدٌخ

 SIP 4 االفراد

 SIF 3 انًؼهىيبد

 SIO 4 انجريجٍبد

الفاعمية التنظيمية 
(EPO) 

 EPF 5 االداء انىظٍفً

 EPD 5 التطوير التنظيمي

 EPJ 5 الرضا الوظيفي
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 -:البحث بيانات فحص: ثانياً 

االجابػػة عمػػى تسػػاؤؿ  المطموبػػة, يتعػػيف  قػػداـ عمػػى تحميػػؿ البيانػػات واسػػتخراج النتػػائج األقبػػؿ        

جػػؿ االجابػػة أال(, وعميػػو مػػف  اـميػػـ وىػػو ) ىػػؿ يمكػػف تعمػػيـ النتػػائج المسػػتخرجة عمػػى المجتمػػع 

لػػى نػػوع مػف االختبػػارات الخاصػػة باختبػػارات إالبحػث عمػى التسػػاؤؿ السػػابؽ يتعػيف اخضػػاع بيانػػات 

, واىػـ ىػذه االفتراضػات تكمػف فػي التوزيع الطبيعي القائمة عمى مجموعة مػف االفتراضػات الميمػة

لكي تتصؼ بعممية القبوؿ,  (0.05عمى مف )أالبحث انو يتعيف اف تكوف القيمة المعنوية لبيانات 

تػائج التػي تػـ التوصػؿ الييػا, ( فانو يتعيف رفض الن0.05قؿ مف )أذا كانت القيمة المعنوية أبينما 

  وؼنػ سػيمر – كمػو مجػروؼاختبػاري الى اخضاع البيانات  جؿ اختبار ىذه الفرضية يتعيف  أومف 

(Kolmogorov – Smirnov)  ويميػؾ  –يروشػابو(Shapiro – Wilk)  الػذيف يعتمػداف

 ,Park) كمػػػا اسػػػمفنا (0.05)وىػػػي مقبولػػػة عنػػػدما تكػػػوف اكبػػػر مػػػف  (P-value)عمػػػى قيمػػػة 

2008:8). 

 البحثومتغيرات  ألبعاد( التوزيع الطبيعي 8جدوؿ )

 المتغيرات
 
دية االختبار

لما
رد ا

موا
ال

 

فراد
اال

ات 
موم

لمع
ا

ات 
مجي

لبر
ا

ت  
وما

معم
م ال

نظ
جية

راتي
ست
اال

في 
وظي

ء ال
الدا

ا
مي 

نظي
 الت

وير
لتط

ا
 

في
وظي

ا ال
رض

ال
مية 

نظي
 الت

مية
فاع

ال
 

Kol-

Smi 
0.24 0.268 0,3 0.185 0.168 0.29 0.187 0.259 0.132 

Sha-

Wil 
0.907 0.887 0.854 0.943 0.903 0.882 0.900 0.893 0.962 

P-

value 

P> 

0.05 

P> 

0.05 

P> 

0.05 

P> 

0.05 

P> 

0.05 

P> 

0.05 

P> 

0.05 

P> 

0.05 

P> 

0.05 
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( اف المتغيػػػػػرات المبحوثػػػػػة تتبػػػػػع التوزيػػػػػع الطبيعػػػػػي بقيمػػػػػة معنويػػػػػة 8يالحػػػػػظ مػػػػػف نتػػػػػائج جػػػػػدوؿ )

(, مشػػػػػػيرا إلػػػػػػى امكانيػػػػػػة تعمػػػػػػيـ نتػػػػػػائج البحػػػػػػث عمػػػػػػى المجتمػػػػػػع المبحػػػػػػوث, 0.05أعمػػػػػػى مػػػػػػف )

ومفادىػػػػػػػػا )أف ( HOاو مػػػػػػػػا تسػػػػػػػػمى فرضػػػػػػػػية العػػػػػػػػدـ )وىػػػػػػػػذا يثبػػػػػػػػت قبػػػػػػػػوؿ الفرضػػػػػػػػية الصػػػػػػػػفرية 

البيانػػػػات المسػػػػػحوبة مػػػػف العينػػػػػة المبحوثػػػػة تتبػػػػػع التوزيػػػػػع الطبيعػػػػي( حيػػػػػث تفتػػػػرض عػػػػػدـ وجػػػػػود 

(, بينمػػػػػا يػػػػػتـ 0.05أعمػػػػػى مػػػػػف ) صػػػػػمة او عالقػػػػػة بػػػػػيف متغيػػػػػرات البحػػػػػث عنػػػػػد مسػػػػػتوى معنويػػػػػة

مفادىػػػػػػا )أف البيانػػػػػػات المسػػػػػػحوبة مػػػػػػف العينػػػػػػة ( و H1رفػػػػػػض الفرضػػػػػػية البديمػػػػػػة او مػػػػػػا تسػػػػػػمى )

المبحوثػػػػػػة ال تتبػػػػػػع التوزيػػػػػػع الطبيعػػػػػػي أي بمعنػػػػػػى وجػػػػػػود عالقػػػػػػة بػػػػػػيف متغيػػػػػػرات البحػػػػػػث( عنػػػػػػد 

 (.0.05مستوى معنوية أقؿ مف )

 

 -:البحث ألداة البنائي الصدق: ثالثاً 

النػػػػوع مػػػػف التحميػػػػؿ يكػػػػوف اليػػػػدؼ منػػػػو اعطػػػػاء نظػػػػرة ثاقبػػػػة وعميقػػػػة بشػػػػأف مػػػػدى  ف ىػػػػذاإ      

لػػػػػى الُبعػػػػػد الػػػػػذي تنتمػػػػػي اليػػػػػو والتػػػػػي إبػػػػػػػػػػػ )المتغيػػػػػرات الداخميػػػػػة(,  انتمػػػػػاء الفقػػػػػرات التػػػػػي تسػػػػػمى

وفػػػػؽ ىػػػػذا النػػػػوع  البحػػػػثعمػػػػؿ يذ إ(. Byrne, 2010:5تسػػػػمى بػػػػػػػػ ) بػػػػالمتغيرات الكامنػػػػة( )

ي لمتعبيػػػػػر ػ ) التحميػػػػػؿ العػػػػػاممي التوكيػػػػػدي( ببنػػػػػاء انمػػػػػوذج قياسػػػػػمػػػػػف التحميػػػػػؿ الػػػػػذي يسػػػػػمى بػػػػػػػ

كػػػػػوف ىػػػػػذه العالقػػػػػة ف تأعػػػػػاد الخارجػػػػػة منيػػػػػا , وعميػػػػػو يتعػػػػػيف بأللػػػػػى اإعػػػػػف مػػػػػدى انتمػػػػػاء الفقػػػػػرة 

ذ حػػػػدث العكػػػػس فانػػػػو يتعػػػػيف حػػػػذؼ الفقػػػػرات إ(, بينمػػػػا 0.05بعػػػػاد اعمػػػػى مػػػػف )ألبػػػػيف الفقػػػػرات وا

( يوضػػػػػح مؤشػػػػػرات جػػػػػودة المطابقػػػػػة العالميػػػػػة المتفػػػػػؽ عمييػػػػػا حسػػػػػب 9مػػػػػف التحميػػػػػؿ, والجػػػػػدوؿ )

 معادلة النمذجة الييكمية.
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 ( مؤشرات جودة المطابقة حسب معادلة النمذجة الييكمية9جدوؿ )

 القاعدة العامة المؤشر
 (Goodness-of-Fit)مؤشرات جودة المطابقة 

 5اقؿ مف   df)ودرجات الحرية )  x2النسبة بيف قيمة  1
 0.90اكبر مف  (GFI)مؤشر حسف المطابقة  2
 0.90اكبر مف  (AGFIمؤشر حسف المطابقة المصحح ) 3
مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي  4

(RMSEA) 
 0.05 - 0.08بيف 

 0.30اكبر مف  األوزان االنحدارية المعيارية )التشبعات المعيارية(

Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). 
"Multivariate Data  Analysis" ,7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle.  

 -:نظم المعمومات االستراتيجية الصدق البنائي لمتغير: اوالً 

 نظػػػػػػـ المعمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجيةلغػػػػػػرض القيػػػػػػاـ بالتحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي التوكيػػػػػػدي لمتغيػػػػػػر          

ـ  إالييكميػػػػػة,  بنمذجػػػػػة المعادلػػػػػةاالسػػػػػتعانة  يتعػػػػػيف   وذج يوضػػػػػح العالقػػػػػة التفسػػػػػيرية بنػػػػػاء انمػػػػػ ذ تػػػػػ

وتبػػػػػػػيف نتػػػػػػػائج اسػػػػػػػتجابة عينػػػػػػػة , نظػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػات االسػػػػػػػتراتيجيةبعػػػػػػػاد وفقػػػػػػػرات متغيػػػػػػػر  أبػػػػػػػيف 

إف البحػػػػػػث اف معػػػػػػايير جػػػػػػودة المطابقػػػػػػة جػػػػػػاءت مالءمػػػػػػة وفقػػػػػػا لمعػػػػػػايير الصػػػػػػدؽ البنػػػػػػائي, إذ 

حسػػػػػػف المطابقػػػػػػة (, وبمؤشػػػػػػر 2.644بمغػػػػػػت ) (Dfات الحريػػػػػػة )ودرجػػػػػػ  X2النسػػػػػػبة بػػػػػػيف قيمػػػػػػة 

(GFI )مؤشػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػذر متوسػػػػػػػػػط ب (, و0.919) بمػػػػػػػػػغومعامػػػػػػػػػؿ تصػػػػػػػػػحيح  (,0.924) مقػػػػػػػػػداره

 (.0.066قدره ) (RMSEAمربع الخطأ التقريبي )
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 ( المخطط البنائي لمتغير نظـ المعمومات االستراتيجية2شكؿ )                  

ف النتػػػػائج ألػػػػى إ( 10جػػػػدوؿ )( والتػػػػي تػػػػـ عكسػػػػيا فػػػػي 2الشػػػػكؿ ) تشػػػػير النتػػػػائج الموضػػػػح فػػػػي

وزاف االنحداريػػػػػػة المعياريػػػػػػة ألف اإالحػػػػػػظ ذ وكمػػػػػػا يإمطابقػػػػػػة لمعػػػػػػايير جػػػػػػودة المطابقػػػػػػة,  جػػػػػػاءت

 (0.30عمى مف )أىي 

 نظـ المعمومات االستراتيجية األوزاف االنحدارية المعيارية لفقرات ابعاد متغير( 10جدوؿ )

 

 

 انًؼهىيبد انًىارد انًبدٌخ

 Estimate انفقرح انًسبر انجؼذ Estimate انفقرح انًسبر انجؼذ

SIM <--- SIM1 0.632 SIF <--- SIF1 0.452 

SIM <--- SIM2 0.558 SIF <--- SIF2 0.839 

SIM <--- SIM3 0.942 SIF <--- SIF3 0.404 

 انجريجٍبد االفراد

SIP <--- SIP1 0.872 SIO <--- SIO1 0.636 

SIP <--- SIP2 0.833 SIO <--- SIO2 0.622 

SIP <--- SIP3 0.742 SIO <--- SIO3 0.732 

SIP <--- SIP4 0.612 SIO <--- SIO4 0.747 
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 -الفاعمية التنظيمية: الصدق البنائي لمتغير: ثانياً 

توضح نتائج استجابة عينة البحث اف معايير جودة المطابقة جاءت مالءمة وفقا            
(, 1.956بمغت ) (Dfودرجات الحرية )  X2النسبة بيف قيمة أف لمعايير الصدؽ البنائي, إذ 

مؤشر ب (, و0.926ومعامؿ تصحيح بمغ ) (,0.939) مقداره( GFIحسف المطابقة )وبمؤشر 
 (0.074قدره ) (RMSEAلخطأ التقريبي )جذر متوسط مربع ا

 
 الفاعمية التنظيمية( المخطط البنائي لمتغير 3شكؿ )

ف النتػػػػػائج ألػػػػػى إ( 11جػػػػػدوؿ )( والتػػػػػي تػػػػػـ عكسػػػػػيا فػػػػػي 3شػػػػػكؿ )تشػػػػػير النتػػػػػائج الموضػػػػػح فػػػػػي 

وزاف االنحداريػػػػػػة المعياريػػػػػػة األف إذ وكمػػػػػػا يالحػػػػػػظ إمطابقػػػػػػة, جػػػػػػاءت مطابقػػػػػػة لمعػػػػػػايير جػػػػػػودة ال

 .(0.30عمى مف )أىي 

 الفاعمية التنظيمية األوزاف االنحدارية المعيارية لفقرات ابعاد متغير( 11جدوؿ )       
 

 الرضا الوظيفي االداء انىظٍفً

 Estimate انفقرح انًسبر انجؼذ Estimate انفقرح انًسبر انجؼذ

EPF <--- EPF1 0.800 EPJ <--- EPJ1 0.698 

EPF <--- EPF2 0.624 EPJ <--- EPJ2 0.610 
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EPF <--- EPF3 0.677 EPJ <--- EPJ3 0.445 

EPF <--- EPF4 0.632 EPJ <--- EPJ4 0.676 

EPF <--- EPF5 0.691 EPJ <--- EPJ5 0.630 

 التطوير التنظيمي

EPD <--- EPD1 0.695 

EPD <--- EPD2 0.819 

EPD <--- EPD3 0.671 

EPD <--- EPD4 0.501 

EPD <--- EPD5 0.401 

 

 -البحث: قياس أداة ثالثًا: ثبات

 _ قياس الصدق الظاهري :_1

استخداـ )صدؽ الخبراء والمحكميف( لمتأكد مف قياس الصدؽ الظاىري مف خالؿ يتم       
 صدؽ وصحة االبعاد والفقرات ومدى مالئمتيا لفرضيات البحث واىدافو .

 _ قياس صدق المحتوى :_2

 لمتأكد مف مالئمة االبعاد والفقرات لفرضيات البحث واىدافو . يتـ قياس صدؽ المحتوى

 كرونباخ الفا ( :_الصدق باستعمال معامل ) -3
اخضاعيا لمجموعة  يتعيف   البحثلغرض الكشؼ عف الصدؽ البنائي لمتغيرات وابعاد            

و أسػػػػاليب ألشػػػػير ىػػػػذه اأباسػػػػتخراج النتػػػػائج المطموبػػػػة, ومػػػػف مػػػػف االسػػػػاليب االحصػػػػائية الكفيمػػػػة 
قيػاس, داة الألى قياس ثبػات واتسػاؽ إو معامؿ كرونباخ الفا الذي ييدؼ دؽ, ىأ المعامالت بشكؿ

%( لكػػي تكػػوف مقبولػػة 70ف تكػػوف النتػػائج اعمػػى مػػف )أ نػػو يتعػػيف  أويفػػرض معامػػؿ كرونبػػاخ الفػػا 
(Bartholomew, 1996: 24( والجػػدوؿ ,)يوضػػح معػػامالت كرونبػػاخ الفػػا لمتغيػػرات 12 )

 .البحث وابعاد
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 الفا كرونباخ معامالت (12) جدوؿ
 

 عدد الفقرات البعد المتغير
كرونباخ 
لمتغيرات 
 البحث

نظـ المعمومات 
 االستراتيجية

(SIS) 

 0.810 3 الموارد المادية
 0.776 4 االفراد

 0.835 3 المعمومات
 0.799 4 البرمجيات

 0.764 كرونباخ لمتغير نظـ المعمومات االستراتيجية

الفاعمية 
 (EPO)التنظيمية

 0.796 5 االداء الوظيفي
 0.791 5 التطوير التنظيمي
 0.801 5 الرضا الوظيفي

 0.773 الفاعمية التنظيميةكرونباخ لمتغير 
يالحػػػػػػظ مػػػػػػف نتػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ أعػػػػػػاله إف أداة قيػػػػػػاس التػػػػػػي وضػػػػػػعت مػػػػػػف أجػػػػػػؿ قيػػػػػػاس اسػػػػػػتجابة 

( لمتغيػػػػػر 0.764بالثبػػػػػات النسػػػػػبي وبواقػػػػػع )األفػػػػػراد العػػػػػامميف لػػػػػدى المؤسسػػػػػة المعنيػػػػػة اتسػػػػػمت 

( لمتغيػػػػػػػػػػر الفاعميػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػة, مشػػػػػػػػػػيرًا إلػػػػػػػػػػى 0.773نظػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتراتيجية, و)

انسػػػػػػجاـ, ومالئمػػػػػػة أداة القيػػػػػػاس مػػػػػػع العينػػػػػػة المبحوثػػػػػػة بينمػػػػػػا نجػػػػػػد اف معامػػػػػػؿ كرونبػػػػػػاخ الفػػػػػػا 

 .( 0.768لمتغيرات االستبانو ككؿ بمغ )
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 يالمبحث الثان                              

 البحثاالحصاء الوصفي لبيانات                      

ذ إالوصػػػػػػفي لفقػػػػػػرات ومتغيػػػػػػرات البحػػػػػػػث,  يتنػػػػػػاوؿ ىػػػػػػذا المبحػػػػػػث تحميػػػػػػؿ االحصػػػػػػاء           

ـ   جػػػػػػؿ اسػػػػػػتخراج النتػػػػػػائج أ( مػػػػػػف SPSS.V.27االسػػػػػػتعانة  بالحزمػػػػػػة االحصػػػػػػائية لبرنػػػػػػامج ) تػػػػػػ

الحسػػػػػػابية, واالنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة, وترتيػػػػػػب كػػػػػػؿ منيمػػػػػػا وفػػػػػػؽ  باألوسػػػػػػاطالمطموبػػػػػػة الخاصػػػػػػة 

 -وكما يمي: سفؿ(,ألعمى الى األاالعداد ترتيبًا تنازليا )مف ا خاصية ترتيب

 -:نظم المعمومات االستراتيجيةالمتغير المستقل: 

 -:الموارد الماديةول: الُبعد األ 

المػػػػػػػوارد الماديػػػػػػػة لػػػػػػػدى ( وجػػػػػػػود مسػػػػػػػتوى عػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػف 13تسػػػػػػػتعرض نتػػػػػػػائج الجػػػػػػػدوؿ )         

العينػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػة, وىػػػػػػػذا مػػػػػػػا فسػػػػػػػره الوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي العػػػػػػػاـ لُبعػػػػػػػد المػػػػػػػوارد الماديػػػػػػػة والبػػػػػػػالغ 

(, مشػػػػػػػػػيرًا إلػػػػػػػػػى اىتمػػػػػػػػػاـ أفػػػػػػػػػراد عينػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػث 0.484(, وبػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػاري قػػػػػػػػػدره )3.95)

, داء ميػػػػػاميـ وتػػػػػوفير السػػػػػرعة فػػػػػي معالجػػػػػة البيانػػػػػاتاسػػػػػتثمار التقنيػػػػػات المتقدمػػػػػة, مػػػػػف أجػػػػػؿ أب

تمتمـــــك المديريـــــة أجهـــــزة حاســـــوب تـــــوفر ( ومفادىػػػػػا )SIM1ذا مػػػػػا بينتػػػػػو الفقػػػػػرة االولػػػػػى )وىػػػػػ

( 4.06( بوسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػغ )الســــرعة فــــي الــــدخول ومعالجــــة البيانــــات وتحــــديثها باســــتمرار

(, كمػػػػػػػا أظيػػػػػػرت اسػػػػػػػتجابة عينػػػػػػة البحػػػػػػػث توجػػػػػػو المديريػػػػػػػة 0.621وانحػػػػػػراؼ معيػػػػػػػاري قيمتػػػػػػو )

امكانيػػػػاتيـ بشػػػػأف اسػػػػتخداـ ىػػػػذه التقنيػػػػات, بوسػػػػػط  المبحوثػػػػة إلػػػػى حػػػػث العػػػػامميف عمػػػػى تطػػػػوير

 (.0.529-0.634( وبانحراؼ معياري تذبذب بيف )4.06-3.87حسابي تراوح بيف )
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 الموارد الماديةلُبعد تحميؿ االحصاء الوصفي ( 13جدوؿ )

 انفقرح د
انىسط 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼٍبري

ترتٍت 

 االهًٍخ

SIM1 
تٌفش اىسشػح فِ  تَتيل اىَذّشّح أخيزج زاسٌب

 اىذخٌه ًٍؼاىدح اىثْاناخ ًتسذّثيا تاستَشاس
4.06 0.621 1 

SIM2 

تَتيل اىَذّشّح شثنح اتظاالخ زذّثح ًفاػيح 

ىخذٍح ًتسيْو ػَيْح االتظاه داخو ًخاسج 

 اىَذّشّح

3.87 0.529 3 

SIM3 
تَتيل اىَذّشّح تديْزاخ ٍؼيٌٍاتْح تتَثو 

 تأخيزج اىطثاػح ًاىتظٌّش
3.93 0.634 2 

  0.484 3.95 ثُؼذ انًىارد انًبدٌخ

 

 -:فرادألاالُبعد الثاني: 

( اف فسػػػػػػره الوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي العػػػػػػاـ لُبعػػػػػػد االفػػػػػػراد 14يالحػػػػػػظ مػػػػػػف نتػػػػػػائج جػػػػػػدوؿ )           

(, مشػػػػػيرًا إلػػػػػى اىتمػػػػػاـ أفػػػػػراد عينػػػػػة البحػػػػػث 0.385(, وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري بمػػػػػغ )3.93قيمتػػػػػو )

تطػػػػػػػوير امكانيػػػػػػػاتيـ وميػػػػػػػاراتيـ بشػػػػػػػكؿ يػػػػػػػتالءـ مػػػػػػػع  بتحسػػػػػػػيف وعػػػػػػػي االفػػػػػػػراد العػػػػػػػامميف عمػػػػػػػى

( ومفادىػػػػػا SIP4متطمبػػػػػات الواقػػػػػع العممػػػػػي والػػػػػوظيفي لمػػػػػدائرة, وىػػػػػذا مػػػػػا بينتػػػػػو الفقػػػػػرة الرابعػػػػػة )

( بوسػػػػط العــــاممين لــــديها باســــتمرار لإلفــــرادتعمــــل المديريــــة عمــــى تحســــين الــــوعي النــــوعي )

يػػػػػػػػرت اسػػػػػػػػتجابة عينػػػػػػػػة (, كمػػػػػػػػا أظ0.623( وانحػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػاري قػػػػػػػػدره )4.1حسػػػػػػػػابي قيمتػػػػػػػػو )

البحػػػػػػث توجػػػػػػو المديريػػػػػػة المبحوثػػػػػػة إلػػػػػػى اسػػػػػػتثمار أكبػػػػػػر قػػػػػػدر ممكػػػػػػف مػػػػػػف المعمومػػػػػػات بالكميػػػػػػة 

الكافيػػػػػػػة, مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ أتخػػػػػػػاذ افضػػػػػػػؿ القػػػػػػػرارات االسػػػػػػػتراتيجية بشػػػػػػػأف تحسػػػػػػػيف نظػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػات 

( وبػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػاري تذبػػػػػػذب 4.1-3.79االسػػػػػػتراتيجية لػػػػػػدييا, وبوسػػػػػػط حسػػػػػػابي تػػػػػػراوح بػػػػػػيف )

 (.0.511-0.743بيف )



 

 

61 

 االفرادلُبعد تحميؿ االحصاء الوصفي ( 14جدوؿ )                    

 انفقرح د
انىسط 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼٍبري

ترتٍت 

 االهًٍخ

SIP1 

ٍؼيٌٍاخ تاىنَْح اىنافْح ًاىَالئَح  ىألفشادتٌفش 

 التخار اىقشاساخ االستشاتْدْح
4.04 0.576 2 

SIP2 

تساػذ  تنثإّوتَتيل اىَذّشّح ٍؼيٌٍاخ راخ قذسج 

اإلداسج ػيَ طْاغح ًتظٌَْ اىخطظ 

 االستشاتْدْح

3.8 0.743 3 

SIP3 

ٍاخ ٌّفش نظاً اىَؼيٌٍاخ االستشاتْدْح اىَؼيٌ

اىزُ ّستاخو اىؼاٍيْن  اىنافْح ػن اىؼَو اإلداسُ

 أػَاىيٌ اىٌٍْْح ألداء

3.79 0.511 4 

SIP4 
تؼَو اىَذّشّح ػيَ تسسْن اىٌػِ اىنٌػِ 

 اىؼاٍيْن ىذّيا تاستَشاس ىألفشاد
4.1 0.623 1 

  0.385 3.93 ثُؼذ االفراد

 

 -:المعموماتالُبعد الثالث: 

( وجػػػػػود مسػػػػػتوى عػػػػػاؿ  مػػػػػف المعمومػػػػػات  لػػػػػدى العينػػػػػة 15تشػػػػػير نتػػػػػائج الجػػػػػدوؿ )             

بكفػػػػػاءة وفاعميػػػػػة عاليػػػػػة, وىػػػػػذا مػػػػػا فسػػػػػره الوسػػػػػط المبحوثػػػػػة الكافيػػػػػة التخػػػػػاذ قػػػػػرارات اسػػػػػتراتيجية 

(, 0.376(, وبػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػاري قػػػػػػػػدره )3.98الحسػػػػػػػػابي العػػػػػػػػاـ لُبعػػػػػػػػد المعمومػػػػػػػػات والبػػػػػػػػالغ )

جػػػػػؿ تحسػػػػػيف وير امكانيػػػػػاتيـ االسػػػػػتراتيجية مػػػػػف أبتطػػػػػمشػػػػػيرًا إلػػػػػى اىتمػػػػػاـ أفػػػػػراد عينػػػػػة البحػػػػػث 

تتصــــــف ( ومفادىػػػػػػا )SIF3, وىػػػػػػذا مػػػػػػا بينتػػػػػػو الفقػػػػػػرة الثالثػػػػػػة )قػػػػػػرارات واسػػػػػػتراتيجيات المديريػػػػػػة

( بوسػػػػػػط المعمومــــــات التــــــي تحتاجهــــــا المديريــــــة التخــــــاذ القــــــرارات االســــــتراتيجية بالكفــــــاءة

(, كمػػػػػػا أظيػػػػػػرت اسػػػػػػتجابة عينػػػػػػة 0.569( وانحػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري بمػػػػػػغ )3.99حسػػػػػػابي مسػػػػػػاو  لػػػػػػػ )

البحػػػػػػث توجػػػػػػو المديريػػػػػػة المبحوثػػػػػػة إلػػػػػػى االىتمػػػػػػاـ بمصػػػػػػداقية تميػػػػػػز المعمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجية 
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جمعيػػػػػػػا مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات االسػػػػػػػتراتيجية, وبوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي تػػػػػػػراوح بػػػػػػػيف  التػػػػػػػي يػػػػػػػتـ

 (.0.451-0.569( وبانحراؼ معياري تذبذب بيف )3.95-3.99)

 المعموماتلُبعد تحميؿ االحصاء الوصفي ( 15جدوؿ )

 انفقرح د
انىسط 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼٍبري

ترتٍت 

 االهًٍخ

SIF1 
تذسخح ػاىْح ٍن تتَْز اىَؼيٌٍاخ االستشاتْدْح 

 اىَظذاقْح
3.98 0.451 2 

SIF2 3 0.516 3.95 تتَْز اىَؼيٌٍاخ االستشاتْدْح تذسخح ػاىْح ٍن اىذقح 

SIF3 
تتظف اىَؼيٌٍاخ اىتِ تستاخيا اىَذّشّح التخار 

 اىقشاساخ االستشاتْدْح تاىنفاءج
3.99 0.569 1 

  0.376 3.98 ثُؼذ انًؼهىيبد

 

 -:البرمجياتالُبعد الرابع: 

( وجػػػػػػػػود مسػػػػػػػػتوى عػػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػػف البرمجيػػػػػػػػات لػػػػػػػػدى العينػػػػػػػػة 16توضػػػػػػػػح نتػػػػػػػػائج جػػػػػػػػدوؿ )         

(, وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري بمػػػػػغ 4.02المبحوثػػػػػة, وىػػػػػذا مػػػػػا فسػػػػػره الوسػػػػػط الحسػػػػػابي العػػػػػاـ ومقػػػػػداره )

 بتبنـــــي البرمجيـــــات المتطـــــورة مـــــن أجـــــل(, مشػػػػػيرًا إلػػػػػى اىتمػػػػػاـ أفػػػػػراد عينػػػػػة البحػػػػػث 0.469)

وبنػػػػػػػػاء عالقػػػػػػػػات ايجابيػػػػػػػػة معيػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ كسػػػػػػػػب  ضػػػػػػػػماف تقػػػػػػػػديـ الخػػػػػػػػدمات لممػػػػػػػػراجعيف

( ومفادىػػػػػا SIO2مصػػػػػداقيتيـ وثقػػػػػتيـ ووالءىػػػػػـ تجػػػػػاه المديريػػػػػة, وىػػػػػذا مػػػػػا بينتػػػػػو الفقػػػػػرة الثانيػػػػػة )

ــــائن) ــــرامج المتطــــورة فــــي إدارة عالقــــات الزب ــــى الب بوسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػغ  (تعتمــــد المديريــــة عم

عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث توجػػػػػػػو (, كمػػػػػػػا أظيػػػػػػػرت اسػػػػػػػتجابة 0.729( وانحػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػاري قيمتػػػػػػػو )4.12)

المديريػػػػػػة المبحوثػػػػػػة إلػػػػػػى الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المعمومػػػػػػات الدقيقػػػػػػة بشػػػػػػأف المشػػػػػػاكؿ التػػػػػػي تواجييػػػػػػا 

مػػػػػف أجػػػػػؿ اسػػػػػتخداـ افضػػػػػؿ البرمجيػػػػػات التخػػػػػاذ افضػػػػػؿ القػػػػػرارات التػػػػػي تعػػػػػالج المشػػػػػاكؿ التػػػػػي 

( وبػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػاري تذبػػػػػػػػذب بػػػػػػػػيف 4.12-3.93تواجييػػػػػػػػا, وبوسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػابي تػػػػػػػػراوح بػػػػػػػػيف )

(0.729-0.539.) 
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 البرمجياتلُبعد تحميؿ االحصاء الوصفي ( 16) جدوؿ

 انفقرح د
انىسط 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼٍبري

ترتٍت 

 االهًٍخ

SIO1 

تَتيل اىَذّشّح تشٍدْاخ ٍتطٌسج تؼتَذ ػيْيا فِ 

اتخار فِ اىسظٌه ػيَ اىَؼيٌٍاخ اىتِ تساػذ 

 .اىقشاساخ

4.04 0.576 2 

SIO2 
فِ ئداسج ػالقاخ تؼتَذ اىَذّشّح ػيَ اىثشاٍح اىَتطٌسج 

 .اىزتائن
4.12 0.729 1 

SIO3 

تَتيل اىَذّشّح قاػذج تْاناخ راخ ًخياخ تْنْح تسيو 

فِ  ػَيْح انتقاه اىَؼيٌٍاخ تْن اىٌزذاخ ًاالقساً

 اىَذّشّاخ اىَناظشج ىيا.

3.93 0.539 4 

SIO4 
تَتيل اىَذّشّح قاػذج تْاناخ مافْح ًشاٍيح ىالستداتح 

 .ىَتطيثاخ اىؼَو ىذّيا
3.99 0.674 3 

  0.469 4.02 ثُؼذ انجريجٍبد

 

 -تابع: الفاعمية التنظيمية:المتغير ال

 -:داء الوظيفيألاول: الُبعد األ 

( إف الوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي العػػػػػػاـ لُبعػػػػػػد االداء الػػػػػػوظيفي بمػػػػػػغ 17تبػػػػػػيف  نتػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ )          

المديريػػػػػػػة عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث (, مشػػػػػػػيرًا إلػػػػػػػى اىتمػػػػػػػاـ 0.275(, وبػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػاري قػػػػػػػدره )3.95)

بوضػػػػػػع رؤيػػػػػػة اسػػػػػػتراتيجية واضػػػػػػحة ومكتوبػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ اىػػػػػػدافيا واىػػػػػػداؼ المتعػػػػػػامميف 

تمتمـــــك رؤيـــــة اســـــتراتيجية محـــــددة ( ومفادىػػػػػا )EPF1معيػػػػػا, وىػػػػػذا مػػػػػا بينتػػػػػو الفقػػػػػرة االولػػػػػى )

( بوسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػغ ومكتوبـــــة وواضـــــحة لتحقيـــــق اهـــــداف أصـــــحاب المصـــــالح المشـــــتركة

(, كمػػػػػػػػػا أظيػػػػػػػػػرت اسػػػػػػػػػتجابة عينػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػث توجػػػػػػػػػو 0.5يػػػػػػػػػاري قيمتػػػػػػػػػو )( وانحػػػػػػػػراؼ مع4.01)

المديريػػػػػة المبحوثػػػػػة إلػػػػػى ضػػػػػماف تحقيػػػػػؽ التػػػػػوازف بػػػػػيف رؤيتيػػػػػا وأىػػػػػدافيا ومخرجاتيػػػػػا وأولوياتيػػػػػا 

مػػػػػػف أجػػػػػػؿ ضػػػػػػماف تحقيػػػػػػؽ مصػػػػػػالحيا ومصػػػػػػالح الزبػػػػػػائف والعػػػػػػامميف لػػػػػػدييا, وبوسػػػػػػط حسػػػػػػابي 

 (.0.5-0.586( وبانحراؼ معياري تذبذب بيف )4.01-3.87تراوح بيف )
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 االداء الوظيفيلُبعد تحميؿ االحصاء الوصفي ( 17جدوؿ )

 انفقرح د
انىسط 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼٍبري

ترتٍت 

 االهًٍخ

EPF1 
تَتيل سؤّح استشاتْدْح ٍسذدج ًٍنتٌتح ًًاضسح ىتسقْق 

 اىذاف أطساب اىَظاىر اىَشتشمح
4.01 0.5 1 

EPF2 
اىتنظَْْح ىفشّق اإلداسج تُؼذ اىقٌْ ًاىَؼتقذاخ ًاىثقافح 

 اىَذّشّحسؤّح ًسساىح ًاىذاف  ٍِإثش فاػو ف
3.87 0.546 5 

EPF3 

زٌه أىذافيا  ىَذّشّحتسشص ػيَ ستظ سؤّح ا

ٍغ سؤّح ًٍظاىر اىزتائن  ًأًىٌّاتياًٍخشخاتيا 

 فِ اىَذّشّح ًاالفشاد اىؼاٍيْن

4 0.561 2 

EPF4 

اىخطٌط اىؼشّضح ىتٌخْو ػَيْح  َذّشّحتٌضر سؤّح اى

اتخار اىقشاس ًاختْاس سْاساخ اىتطٌّش اىَناسثح ٍن تْن 

 اىسْاساخ اىَطشًزح

3.95 0.516 3 

EPF5 
اىذاخيْح  ىَذّشّحتؼَو ػيَ اإلزاطح تدَْغ ٍنٌناخ ا

 ًاىخاسخْح ًاستْؼاتيا رىنْا ىيتسشك تاتداه اىَستقثو
3.91 0.586 4 

  0.275 3.95 ثُؼذ االداء انىظٍفً

 

 -:التطوير التنظيميالُبعد الثاني: 

( وجػػػػػػود مسػػػػػػتوى عػػػػػػاؿ  مػػػػػػف التطػػػػػػوير التنظيمػػػػػػي لػػػػػػدى 18أظيػػػػػػرت نتػػػػػػائج جػػػػػػدوؿ )           

(, وبػػػػػػػػانحراؼ 3.90العينػػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػػة, وىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا فسػػػػػػػػره الوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي العػػػػػػػػاـ وقيمتػػػػػػػػو )

تقنيػػػػػػػػات  باسػػػػػػػػتخداـ(, مشػػػػػػػػيرًا إلػػػػػػػػى اىتمػػػػػػػػاـ المديريػػػػػػػػة عينػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث 0.493معيػػػػػػػػاري قػػػػػػػػدره )

الحاسػػػػػػوب والمواقػػػػػػع االلكترونيػػػػػػة المناسػػػػػػبة, مػػػػػػف أجػػػػػػؿ القيػػػػػػاـ بالدراسػػػػػػات الضػػػػػػرورية لتحسػػػػػػيف 

ــــــى ( ومفادىػػػػػػا )EPD4مسػػػػػػتويات العػػػػػػامميف لػػػػػػدييا وىػػػػػػذا مػػػػػػا بينتػػػػػػو الفقػػػػػػرة الرابعػػػػػػة ) تعمــــــل عم

ســــات يقــــاس بهــــا مســــتوى درا ألجــــراءاســــتخدام تقنيــــات الحاســــوب والمواقــــع االلكترونيــــة 

( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري بمػػػػغ 4.03( بوسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره )فــــراد العــــاممين بالمديريــــةألتميــــز أداء ا

(, كمػػػػػػػا أظيػػػػػػػرت اسػػػػػػػتجابة عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث توجػػػػػػػو المديريػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػة إلػػػػػػػى امػػػػػػػتالؾ  0.645)

العػػػػػػػدد الكػػػػػػػػافي مػػػػػػػف العػػػػػػػػامميف ذوي الخبػػػػػػػػرة واالختصاصػػػػػػػات فػػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ اسػػػػػػػػتخداـ التقنيػػػػػػػػات 
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( وبػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػاري 0.403-3.74يف )والمواقػػػػػػػػع االلكترونيػػػػػػػػة, وبوسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػابي تػػػػػػػػراوح بػػػػػػػػ

 (.0.643-0.876تذبذب بيف )

 التطوير التنظيميلُبعد تحميؿ االحصاء الوصفي ( 18جدوؿ )

 انفقرح د
انىسط 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼٍبري

ترتٍت 

 االهًٍخ

EPD1 

 ًُػذد ماف ٍن االفشاد اىؼاٍيْن ر تَتيل اىَذّشّح

اىخثشج ًاالختظاص فِ ٍداه استخذً ًتطٌّش اىٌَاقغ 

 .االىنتشًنْح

3.97 0.876 2 

EPD2 

تيتٌ اىَذّشّح تاالطالع ػيَ اىٌَاقغ االىنتشًنْح اىؼاىَْح 

اىتِ تتؼيق تاىؼَو اىَنظَِ ىتسذّث اىؼشًع اىَطيٌتح 

 .ًتشنو ٍستَش

3.86 0.7 4 

EPD3 
تيا اٍن اىَؼيٌٍاخ اىَتؼيقح  تيتٌ اىَذّشّح تاىَسافظح ػيَ

 .ٍن خاله تاٍْن شثنح ىسَاّح قٌاػذ تْاناتيا
3.74 0.843 5 

EPD4 

تؼَو ػيَ استخذاً تقنْاخ اىساسٌب ًاىٌَاقغ 

دساساخ ّقاس تيا ٍستٌٍ تَْز أداء  ألخشاءاالىنتشًنْح 

 االفشاد اىؼاٍيْن تاىَذّشّح

4.03 0.645 1 

EPD5 

ىتذسّة االفشاد  َذّشّحتخظْض خزءاً ٍن ًاسداخ اى

اىؼاٍيْن ػيَ اىتقنْاخ اىسذّثح فِ ٍداه اىؼَو اىَنظَِ 

 االىنتشًنِ

3.89 0.643 3 

  0.493 3.9 ثُؼذ انتطىٌر انتُظًًٍ

 

 -:الرضا الوظيفيالُبعد الثالث: 

( اىتمػػػػػػػػاـ المديريػػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػػة بضػػػػػػػػماف تحقيػػػػػػػػؽ 19يالحػػػػػػػػظ مػػػػػػػػف نتػػػػػػػػائج جػػػػػػػػدوؿ )           

العػػػػامميف تجػػػػاه الميػػػػاـ الموكمػػػػة الػػػػييـ, وىػػػػذا مػػػػا فسػػػػره الوسػػػػط الحسػػػػابي الرضػػػػا الػػػػوظيفي لػػػػدى 

(, مشػػػػػيرًا إلػػػػػى اىتمػػػػػاـ أفػػػػػراد عينػػػػػة 0.291(, وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره )3.96العػػػػػاـ والبػػػػػالغ )

بنػػػػػاء عالقػػػػػات ايجابيػػػػػة مػػػػػع بػػػػػاقي المػػػػػديريات المنػػػػػاظرة ليػػػػػا  بتحســـــين امكانيـــــاتهم فـــــيالبحػػػػث 

( ومفادىػػػػا EPJ1وىػػػػذا مػػػػا بينتػػػػو الفقػػػػرة االولػػػػى ) مػػػػف أجػػػػؿ ضػػػػماف تحقيػػػػؽ النجػػػػاح التنظيمػػػػي,

التنظيميــــة بخصــــوص نشــــاطات االبــــداع وتقيــــيم  بــــاإلداراتتعمــــل المديريــــة عمــــى االتصــــال )
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(, 0.474( وانحػػػػػراؼ معيػػػػػاري قيمتػػػػػو )4.08( بوسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػغ )حـــــاالت النجـــــاح والفشـــــل

عمػػػػى تػػػػوفير بيئػػػػة كمػػػػا أظيػػػػرت اسػػػػتجابة عينػػػػة البحػػػػث توجػػػػو المديريػػػػة المبحوثػػػػة إلػػػػى الحػػػػرص 

عمػػػػؿ امنػػػػو ومالئمػػػػػة لمنشػػػػاطات االبداعيػػػػػة التػػػػي يقػػػػدميا العػػػػػامميف بشػػػػكؿ مسػػػػػتمر فػػػػي العمػػػػػؿ, 

-0.631( وبػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػاري تذبػػػػػػػػذب بػػػػػػػػيف )4,08-3.83وبوسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػابي تػػػػػػػػراوح بػػػػػػػػيف )

0.474.) 

 الرضا الوظيفيلُبعد تحميؿ االحصاء الوصفي ( 19جدوؿ )

 انفقرح د
انىسط 

 انحسبثً

االَحراف 

 انًؼٍبري

ترتٍت 

 االهًٍخ

EPJ1 

فِ اىَذّشّاخ تؼَو اىَذّشّح ػيَ االتظاه 

تخظٌص نشاطاخ االتذاع ًتقٌْْ  اىَناظشج ىيا

 زاالخ اىنداذ ًاىفشو

4.08 0.474 1 

EPJ2 

تسشص اىَذّشّح ػيَ تٌفْش اىَناش اىَالئٌ 

اىؼاٍيْن فْيا تيذف تقذٌّ اػَاه ئتذاػْح  ىإلفشاد

 ٍستَشج

4.02 0.509 2 

EPJ3 
تيتٌ اىَذّشّح تاىَناش اىؼَو اىَثنِ ػيَ االنفتاذ 

 ًاألفناس اإلتذاػْح
3.83 0.57 5 

EPJ4 

تؼَو اىَذّشّح ػيَ اخشاء تسسْناخ ٍستَشج 

ًٍتَْزج فِ أساىْة تقذٌّ اىخذٍاخ ىتتٌافق ٍغ 

 زاخاخ ًتٌقؼاخ اىزتائن اىساىْح ًاىَستقثيْح

3.86 0.631 4 

EPJ5 

ىيتذسّة ّيذف اىَ تخظض اىَذّشّح تشناٍح 

امتساب االفشاد اىؼاٍيْن اىخثشاخ ًاىَياساخ 

 اىتِ تساػذىٌ ػيَ تنَْح اتذاػاتيٌ

4.01 0.616 3 

  0.291 3.96 ثُؼذ انرضب انىظٍفً
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 المبحث الثالث

 البحثاختبار فرضيات 

عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف الحػػػػػـز االحصػػػػػائية  جػػػػػؿ قيػػػػػاس فرضػػػػػياتوأمػػػػػف  البحػػػػػث عتمػػػػػدأ           

ـ  إجػػػػػػػؿ قيػػػػػػػاس معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط, أ( مػػػػػػػف SPSS.V.27الخاصػػػػػػػة ببرنػػػػػػػامج ) اعتمػػػػػػػاد  ذ تػػػػػػػ

, ومػػػػػف البحػػػػػثمعامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػوف كونػػػػػو يعمػػػػػؿ عمػػػػػى قيػػػػػاس قػػػػػوة االرتبػػػػػاط بػػػػػيف متغيػػػػػرات 

ـ  أ بػػػػػيف لقيػػػػػاس عالقػػػػػة التػػػػػأثير  (AMOS.V.26)اعتمػػػػػاد برنػػػػػامج  جػػػػػؿ قيػػػػػاس عالقػػػػػة التػػػػػأثير تػػػػػ

 .بحثغيرات المت

 -:فرضية االرتباط -اواًل:

وابعػػػػػػػاد  البحػػػػػػػثاسػػػػػػػتخراج مصػػػػػػػفوفة معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػيف متغيػػػػػػػرات و قيػػػػػػػاس  إف          

والفاعميػػػػػػػة )متغيػػػػػػػر مسػػػػػػػتقؿ(,  نظػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػات االسػػػػػػػتراتيجيةكػػػػػػػؿ منيػػػػػػػا, والتػػػػػػػي تتمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي 

لػػػػى قػػػػوة معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف إ( يشػػػػير 20)متغيػػػػر تػػػػابع(, وعميػػػػو فػػػػاف الجػػػػدوؿ )التنظيميػػػػة 

 .البحثمتغيرات 

 قيمة معامؿ االرتباط ونوع العالقة وقوتيا( 20جدوؿ )
 َىع انؼالقخ وقىتهب قًٍخ يؼبيم االرتجبط

 ػالقح طشدّح قٌّح ( 1) –( 0.5)

 ػالقح طشدّح ٍؼتذىح (0.50اقو ٍن ) –(0.30)

 ػالقح طشدّح ضؼْفح (0.30اقو ٍن ) -( 0.1)

 ػالقح ال تٌخذ 0

 ػالقح ػنسْح ضؼْفح ( -1) –( -0.50)

 ػالقح ػنسْح ٍؼتذىح (-0.50اقو ٍن ) –(-0.30)

 ػالقح ػنسْح قٌّح (-0.30اقو ٍن ) -( -0.1)

source: Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (1983)," Applied Multiple 

Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences", 3rd Edition, Mahwah,  

NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
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ــة  نــهأتــنص هــذف الفرضــية عمــى  -:ولــىأل ة االفرضــية الرئيســ ) توجــد عالقــة ارتبــاط ذات دالل

 .والفاعمية التنظيميةنظم المعمومات االستراتيجية حصائية بين إ

بػػػػاط ذات داللػػػػة احصػػػػائية معنويػػػػة بػػػػيف نظػػػػـ ( وجػػػػود عالقػػػػة ارت21يالحػػػػظ مػػػػف نتػػػػائج جػػػػدوؿ )

( اي بمسػػػػػػتوى 0.01المعمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجية والفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة, وعنػػػػػػد مسػػػػػػتوى معنويػػػػػػة )

( مشػػػػػيرًا إلػػػػػى اىتمػػػػػاـ 0.479(, وبقػػػػػوة عالقػػػػػة طرديػػػػػة معتدلػػػػػة قػػػػػدرىا )0.99موثوقيػػػػػة قػػػػػدرىا )

قػػػػػدر ممكػػػػػف  عينػػػػػة البحػػػػػث فػػػػػي تطػػػػػوير امكانيػػػػػات العػػػػػامميف, مػػػػػف أجػػػػػؿ الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى أكبػػػػػر

مػػػػف المعمومػػػػات, مػػػػف أجػػػػؿ تحسػػػػيف قػػػػدراتيـ فػػػػي المشػػػػاركة باتخػػػػاذ القػػػػرارات, كمػػػػا تراوحػػػػت قػػػػوة 

( 0.424( لُبعػػػػػػػد الرضػػػػػػػا الػػػػػػػوظيفي الػػػػػػػى )0.280العالقػػػػػػػة ألبعػػػػػػػاد الفاعميػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة بػػػػػػػيف )

 -:تياآلفرضيات فرعية تمثمت في  اربعةوتتفرع مف ىذه الفرضية لُبعد األداء الوظيفي, 

ـــة االفرضـــية ا ـــى:أل لفرعي ) توجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة  نػػػوأتػػػنص ىػػػذه الفرضػػػية عمػػػى  -ول

التطػػػػوير , و داء الػػػػوظيفيألاُبعػػػػد المػػػػوارد الماديػػػػة والفاعميػػػػة التنظيميػػػػة بأبعادىػػػػا )حصػػػػائية بػػػػيف إ

 .(الرضا الوظيفي, و التنظيمي

ُبعػػػػػػد ( وجػػػػػػود عالقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية معنويػػػػػػة بػػػػػػيف 21توضػػػػػػح نتػػػػػػائج جػػػػػػدوؿ )

( اي بمسػػػػػتوى موثوقيػػػػػة 0.05المػػػػػوارد الماديػػػػػة والفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػة , وعنػػػػػد مسػػػػػتوى معنويػػػػػة )

( مشػػػػػػيرًا إلػػػػػػى اىتمػػػػػػاـ عينػػػػػػة 0.234(, وبقػػػػػػوة عالقػػػػػػة طرديػػػػػػة ضػػػػػػعيفة قػػػػػػدرىا )0.95قػػػػػػدرىا )

البحػػػػث فػػػػي بتطػػػػوير امكانياتيػػػػا الماديػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ ضػػػػماف تحسػػػػيف خبػػػػرات وميػػػػارات العػػػػامميف 

ير أداء المديريػػػػة, كمػػػػا تراوحػػػػت قػػػػوة العالقػػػػة ألبعػػػػاد الفاعميػػػػة التنظيميػػػػة فػػػػي بنػػػػاء أدائيػػػػـ وتطػػػػو 

 .التطوير التنظيمي( لُبعد 0.189الى ) داء الوظيفيألا( لُبعد 0.166بيف )
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ـــة  ـــةالفرضـــية الفرعي ) توجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة  نػػػوأتػػػنص ىػػػذه الفرضػػػية عمػػػى  -:الثاني

, التطػػػوير التنظيمػػػي, و داء الػػػوظيفيألاظيميػػػة بأبعادىػػػا )ُبعػػػد األفػػػراد والفاعميػػػة التنحصػػػائية بػػػيف إ

 .(الرضا الوظيفيو 

 ُبعػػػػد األفػػػػراد( وجػػػػود عالقػػػػة ارتبػػػػاط ذات داللػػػػة إحصػػػػائية معنويػػػػة بػػػػيف 21تبػػػػيف نتػػػػائج جػػػػدوؿ )

(, 0.99( اي بمسػػػػػػتوى موثوقيػػػػػػة قػػػػػػدرىا )0.01والفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة, وعنػػػػػػد مسػػػػػػتوى معنويػػػػػػة )

( مشػػػػػيرًا إلػػػػػى اىتمػػػػػاـ عينػػػػػة البحػػػػػث فػػػػػي تطػػػػػوير 0.527قػػػػػدرىا )وبقػػػػػوة عالقػػػػػة طرديػػػػػة معتدلػػػػػة 

قػػػػدراتيا التنظيميػػػػة, مػػػػف أجػػػػؿ ضػػػػماف تحسػػػػيف فاعميػػػػة المديريػػػػة بتحقيػػػػؽ رضػػػػا العػػػػامميف لػػػػدييا, 

 الرضػػػػػا الػػػػػوظيفي( لُبعػػػػػد 0.385كمػػػػػا تراوحػػػػػت قػػػػػوة العالقػػػػػة ألبعػػػػػاد الفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػة بػػػػػيف )

 .التطوير التنظيمي( لُبعد 0.442إلى )

ـــة  الفرضـــية ـــةالفرعي ) توجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة  نػػػوأتػػػنص ىػػػذه الفرضػػػية عمػػػى  -:الثالث

, التطػوير التنظيمػي, و داء الوظيفيألاُبعد المعمومات, والفاعمية التنظيمية بأبعادىا )حصائية بيف إ

 .(الرضا الوظيفيو 

ُبعػػػػػد ( وجػػػػػود عالقػػػػػة ارتبػػػػػاط ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية معنويػػػػػة بػػػػػيف 21تسػػػػػتعرض نتػػػػػائج جػػػػػدوؿ )

( أي بمسػػػػػػػػػتوى موثوقيػػػػػػػػػة 0.01والفاعميػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػة, وعنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػة ) المعمومػػػػػػػػػات

( مشػػػػػيرًا إلػػػػػى اىتمػػػػػاـ عينػػػػػة البحػػػػػث 0.75(, وبقػػػػػوة عالقػػػػػة طرديػػػػػة قويػػػػػة قػػػػػدرىا )0.99قػػػػػدرىا )

فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػماف الحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى المعمومػػػػػػػػات الضػػػػػػػػرورية مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػػيف األداء الػػػػػػػػوظيفي 

بيػػػػػػة كفيمػػػػػػة بكسػػػػػػب رضػػػػػػا العػػػػػػامميف, كمػػػػػػا تراوحػػػػػػت قػػػػػػوة لمعػػػػػػامميف لػػػػػػدييا وبنػػػػػػاء عالقػػػػػػات ايجا

( 0.661إلػػػػػػػػى ) داء الػػػػػػػػوظيفيألا( لُبعػػػػػػػػد 0.226العالقػػػػػػػػة ألبعػػػػػػػػاد الفاعميػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف )

 .الرضا الوظيفيلُبعد 
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ـــة  ـــةالفرضـــية الفرعي ) توجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة  نػػػوأتػػػنص ىػػػذه الفرضػػػية عمػػػى  -:الرابع

, التطػوير التنظيمػي, و داء الػوظيفيألاعميػة التنظيميػة بأبعادىػا )ُبعد البرمجيػات والفاحصائية بيف إ

 .(الرضا الوظيفيو 

ُبعػػػػػػػد ( وجػػػػػػػود عالقػػػػػػػة ارتبػػػػػػػاط ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية معنويػػػػػػػة بػػػػػػػيف 21تشػػػػػػػير نتػػػػػػػائج جػػػػػػػدوؿ )
( أي بمسػػػػػػػػػتوى موثوقيػػػػػػػػػة 0,01والفاعميػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػة, وعنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتوى معنويػػػػػػػػػة )البرمجيػػػػػػػػػات 

( مشػػػػػػػػيرًا إلػػػػػػػػى اىتمػػػػػػػػاـ عينػػػػػػػػة 0.539قويػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرىا )(, وبقػػػػػػػػوة عالقػػػػػػػػة طرديػػػػػػػػة 0.99قػػػػػػػػدرىا )
البحػػػػػػث فػػػػػػي تطػػػػػػوير معرفػػػػػػة وخبػػػػػػرات العػػػػػػامميف باسػػػػػػتخداـ البرمجيػػػػػػات والحاسػػػػػػوب, مػػػػػػف أجػػػػػػؿ 
اتخػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػرارات, وبنػػػػػػػػػاء الخطػػػػػػػػػط االسػػػػػػػػػتراتيجية الكفيمػػػػػػػػػة بتطػػػػػػػػػوير, وتحسػػػػػػػػػيف فاعميػػػػػػػػػة أداء 

الرضػػػػػا ( لُبعػػػػػد 0.199المديريػػػػػة, كمػػػػػا تراوحػػػػػت قػػػػػوة العالقػػػػػة ألبعػػػػػاد الفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػة بػػػػػيف )
 .التطوير التنظيمي( لُبعد 0.592إلى ) الوظيفي

 ( مصفوفة معامالت االرتباط21جدوؿ )
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         1 الموارد المادية

        1 **425. االفراد

       1 *470. **400. المعلومات

      1 **807. **376. **321. البرمجيات

نظم المعلومات 
 االستراتيجية

.747** .743** .560** .577** 1     

    1 **424. **352. *226. **386. *166. االداء الوظيفي

   1 **319. **402. **592. *227. **442. *189. التطوير التنظيمي

  1 **463. **391. **280. *199. **661. **385. *188. الرضا الوظيفي

 1 **757. **864. **660. **479. **539. **750. **527. *234. الفاعلية التنظيمية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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حصــائية إذات داللــة  تــأثير وجــدينــه ) أتــنص هــذف الفرضــية عمــى  -:الثانيــةالفرضــية الرئيســة 
 .لنظم المعمومات االستراتيجية بأبعادها في الفاعمية التنظيمية بأبعادها

ى صػػػػػحة فرضػػػػػية لػػػػػإ( 4( والمبينػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػكؿ )22جػػػػػدوؿ )النتػػػػػائج الػػػػػواردة فػػػػػي  يالحػػػػػظ مػػػػػف

مشػػػػػيرًا ذ إبأبعادىػػػػػا,  الفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػةالسػػػػػتراتيجية بأبعادىػػػػػا فػػػػػي التػػػػػأثير لػػػػػنظـ المعمومػػػػػات ا

بمقػػػػػػػػدار وزف معيػػػػػػػػاري واحػػػػػػػػد يػػػػػػػػؤدي زيػػػػػػػػادة  نظػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتراتيجيةف زيػػػػػػػػادة أ إلػػػػػػػػى

( وبنسػػػػػػػػػػبة حرجػػػػػػػػػػة 0.033( وبخطػػػػػػػػػػأ معيػػػػػػػػػػاري قػػػػػػػػػػدره )0.83بمقػػػػػػػػػػدار ) الفاعميػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػة

 وىذا يبيف صحة الفرضية الرئيسة الثانية., (25.152)

 
 الفاعمية التنظيميةالستراتيجية بأبعادىا في نظـ المعمومات ا أثير( االنموذج القياسي لت4شكؿ )

( مػػػػػػػػػػف 0.689( أف نظػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتراتيجية فسػػػػػػػػػػرت )22تظيػػػػػػػػػػر نتػػػػػػػػػػائج جػػػػػػػػػػدوؿ )
االسػػػػباب التػػػػػي يمكػػػػػف اسػػػػػتثمارىا مػػػػػف أجػػػػػؿ تطػػػػوير الفاعميػػػػػة التنظيميػػػػػة, بينمػػػػػا القيمػػػػػة المتبقيػػػػػة 

فأنيػػػػػا تقػػػػػع خػػػػػارج حػػػػػدود البحػػػػػث ويمكػػػػػف ايجادىػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ الدراسػػػػػات والبحػػػػػوث ( 0.311) 
 المستقبمية.
 بأبعادىا الفاعمية التنظيميةنظـ المعمومات االستراتيجية بأبعادىا في  تأثيرمخرجات ( 22جدوؿ )

 يسبر االَحذار
االوزاٌ 

 انًؼٍبرٌخ

انخطأ 

 انًؼٍبري

انُسجخ 

 انحرجخ

 قًٍخ

R
2 

االحتًبنٍخ 

(P) 

َظى 

انًؼهىيبد 

 االستراتٍجٍخ

<--- 
اىفاػيْح 

 اىتنظَْْح
0.830 0.033 25.152 0.689 0.001 
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 المبحث االول

 االستنتاجات

عالقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية معنويػػػػػػة بػػػػػػيف نظػػػػػػـ المعمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجية وجػػػػػػود 1.

مشػػػػػػيرا الػػػػػػى اىتمػػػػػػاـ المديريػػػػػػة المبحوثػػػػػػة فػػػػػػي تحسػػػػػػيف واقػػػػػػع قابمياتيػػػػػػا  والفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة ,,

 باستثمار الموارد المادية وجيود االفراد العامميف وخبراتيـ البرمجية بشكؿ افضؿ .

وجػػػػػػود تػػػػػػأثير معنػػػػػػوي لػػػػػػنظـ المعمومػػػػػػات االسػػػػػػتراتيجية, والفاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة, مشػػػػػػيرًا إلػػػػػػى 2. 

تيا وامكانياتيػػػػػا, مػػػػػف أجػػػػػؿ تحسػػػػػيف األداء الػػػػػوظيفي اىتمػػػػػاـ المديريػػػػػة المبحوثػػػػػة فػػػػػي بنػػػػػاء قػػػػػدرا

 وتطوير مرتكزاتيا التنظيمية وكسب رضا العامميف.

أظيػػػػػػرت النتػػػػػػائج حػػػػػػرص المديريػػػػػػة المبحوثػػػػػػة عمػػػػػػى تطػػػػػػوير امكانيػػػػػػات العػػػػػػامميف باسػػػػػػتخداـ 3. 

 اجيزة الحاسوب مف اجؿ توفير السرعة والدقة في معالجة البيانات وتحديثيا باستمرار.

ديريػػػػػػة المبحوثػػػػػػة عمػػػػػػى تحسػػػػػػيف الػػػػػػوعي النػػػػػػوعي لألفػػػػػػراد العػػػػػػامميف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ حػػػػػػرص الم4. 

تػػػػػػػػوفير المعمومػػػػػػػػات الكافيػػػػػػػػة, مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تشػػػػػػػػجيعيـ عمػػػػػػػػى المشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات 

 االستراتيجية.

اىتمػػػػػػػػػػاـ المديريػػػػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتخداـ معمومػػػػػػػػػػات دقيقػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػرارات 5. 

 د برامج متطورة في ادارة قاعدة بياناتيا الداخمية.االستراتيجية بكفاءة, مشيرًا إلى اعتما

تركػػػػػػػز المديريػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػة اىتماماتيػػػػػػػا عمػػػػػػػى بنػػػػػػػاء رؤيػػػػػػػة اسػػػػػػػتراتيجية واضػػػػػػػحة ومكتوبػػػػػػػة 6. 

بشػػػػكؿ يفيميػػػػا جميػػػػع العػػػػامميفي مػػػػف اجػػػػؿ تيسػػػػير امكانيػػػػاتيـ عمػػػػى فيػػػػـ األىػػػػداؼ التػػػػي تسػػػػعى 

 المديرية إلى تحقيقيا.
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خداـ تقنيػػػػػػػات الحاسػػػػػػػوب والمواقػػػػػػػع االلكترونيػػػػػػػة المالئمػػػػػػػة اىتمػػػػػػػاـ المديريػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػة باسػػػػػػػت7. 

مػػػػػع امكانياتيػػػػػاي مػػػػػف أجػػػػػؿ القيػػػػػاـ بمجموعػػػػػة مػػػػػف الدراسػػػػػات التػػػػػي تتواكػػػػػب مػػػػػع المشػػػػػاكؿ التػػػػػي 

 تعاني منيا مف أجؿ وضع الحموؿ المناسبة لمعالجتيا.

. اىتمػػػػػػػػاـ المديريػػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػػة بتطػػػػػػػػوير قػػػػػػػػدرتيا عمػػػػػػػػى االتصػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػيف اإلدارات واألقسػػػػػػػػاـ  8

وحػػػػدات الخاصػػػػة بالمػػػػديريات المماثمػػػػة ليػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ بنػػػػاء تصػػػػور واضػػػػح ومتػػػػوازف لألفكػػػػار وال

 لتحقيؽ حاالت النجاح  والسعي لتحقيؽ االىداؼ المرجوة.
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 المبحث الثاني

 التوصيات

االخذ بيا فأنيا مف الممكف اف تحقؽ لممديرية المبحوثة  لمباحث مجموعة مف التوصيات فيما لوتـ

 االىداؼ التي تسعى الى تحقيقيا ويمكف ادراجيا باالتي :_

. امكانية حرص المديرية المبحوثة عمى توفير مناخ عمؿ أمف ومناسب ويشجع عمى االنفتاح 1 

ساليب التي تستخدميا واالفكار االبداعية, مما يتطمب منيا إجراء تحسينات مستمرة ومتميزة لأل

 .    لتحقيؽ حاجات ورغبات الزبائف الذيف تتعامؿ معيـ 

اىتمػػػػػاـ المديريػػػػػة المبحوثػػػػػة بالمحافظػػػػػة عمػػػػػى أمػػػػػف المعمومػػػػػات, ممػػػػػا يتطمػػػػػب منيػػػػػا تػػػػػأميف  2. 

شػػػػػػبكة حمايػػػػػػة عاليػػػػػػة السػػػػػػرية مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تػػػػػػدريب العػػػػػػامميف عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ التقنيػػػػػػات الحديثػػػػػػة 

 ات الخاصة بيا.والكفيمة بحماية سرية المعموم

مواكبػػػػػػة المديريػػػػػػة المبحوثػػػػػػة لمتطػػػػػػورات التػػػػػػي تحػػػػػػدث فػػػػػػي بيئتيػػػػػػا الخارجيػػػػػػة ممػػػػػػا يتطمػػػػػػب  3. 

منيػػػػػػػا بنػػػػػػػاء قاعػػػػػػػدة تسػػػػػػػويقية اسػػػػػػػتخباراتية عاليػػػػػػػة الدقػػػػػػػة بشػػػػػػػأف جمػػػػػػػع المعمومػػػػػػػات الضػػػػػػػرورية 

 لتطوير قدرات المديرية.

ة كونيػػػػػػػا الركيػػػػػػػزة . تركيػػػػػػػز المديريػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػة عمػػػػػػػى القػػػػػػػيـ والمعتقػػػػػػػدات والثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػ4

االسػػػػػػػػاس, مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ المحافظػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كينونػػػػػػػػة وديمومػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتمراريتيا فػػػػػػػػي إداء 

 خدماتيا.

. باإلمكػػػػػػػاف حػػػػػػػرص المديريػػػػػػػة المبحوثػػػػػػػة عمػػػػػػػى بنػػػػػػػاء قاعػػػػػػػدة بيانػػػػػػػات تسػػػػػػػيؿ عمميػػػػػػػة انتقػػػػػػػاؿ 5

 المعمومات بيف الوحدات واألقساـ الخاصة بالمديريات المناظرة ليا .
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باإلمكػػػػػاف حػػػػػرص المديريػػػػػة عمػػػػػى تمييػػػػػز المعمومػػػػػات االسػػػػػتراتيجية مػػػػػف خػػػػػالؿ غػػػػػرس الدقػػػػػة  6.

والموضػػػػػوعية لػػػػػدى العػػػػػامميف وبنػػػػػاء وعػػػػػي واضػػػػػح أتجػػػػػاه المعمومػػػػػات التػػػػػي تحتاجيػػػػػا المديريػػػػػة 

 مف أجؿ تطوير امكانياتيا.

ضػػػػػػرورة أف تعمػػػػػػؿ المديريػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػتثمار الفػػػػػػرص المتاحػػػػػػة أماميػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تطػػػػػػوير  7.

عمػػػػػى التنبػػػػػؤ وصػػػػػياغة, وتصػػػػػميـ الخطػػػػػط االسػػػػػتراتيجية الكفيمػػػػػة باسػػػػػتثمار أكبػػػػػر قػػػػػدر قػػػػػدرتيا 

 ممكف مف الفرص المتاحة.

امػػػػتالؾ المديريػػػػة لشػػػػػبكة اتصػػػػاالت حديثػػػػػة, وفاعمػػػػة لخدمػػػػػة وتسػػػػييؿ العمػػػػػؿ داخػػػػؿ وخػػػػػارج  8.

 المديرية .
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 .71ازة/ بغداد " مجمة االدارة واالقتصاد, العدد الرشيد احد فنادؽ الدرجة الممت

ـ " فاعمية المنظمة والتكيؼ البيئي )االثر والعالقة(: دراسة (2016)محمد, خولة,  .20

" مجمة 2012-2004استطالعية في المعيد التقني بابؿ )االقساـ االدارية حصرا( لمفترة مف 

 .4, العدد 23المجمد العمـو االنسانية, و كمية التربية لمعمـو االنسانية, 

ـ " الرضا الوظيفي واثره في الفاعمية التنظيمية: دراسة تطبيقية (2016 )مطوؼ, نوار, .21

 .21في دائرة صحة ذي قار" مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية واالدارية, العدد 
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" الثقافة التنظيمية واالبداع االداري )العالقة واالثر(: دراسة  (2016)ميدي, جواف,  .22

ة عمى اعضاء الييئة التدريسية في المعيد التقني/ بابؿ " مجمة كمية االدارة واالقتصاد تطبيقي

 .3, العدد8لمدراسات االقتصادية واالدارية والمالية, المجمد

" اثر رأس الماؿ النفسي االيجابي في االداء ( 2015)موسى, صباح / وك رجي, سحر, .23

عينة مف التدريسييف في الجامعة  آلراءحميمية الموارد البشرية: دراسة ت إلدارةاالستراتيجي 

 . 105كمية اليندسة" مجمة االدارة واالقتصاد, السنة الثامنة والثالثوف, العدد  -المستنصرية

في تحقيؽ الميزة  االستراتيجية, دور نظـ المعمومات (2012)نايؼ, باسـ فيصؿ عبد, .24

 .1, العدد 1التنافسية: دراسة تحميمية, مجمة الدنانير, المجمد 

" أثر جودة الحياة الوظيفية  (ـ2017)الياشمي, رياض, والعضايمة, عمي بف محمد,  .25

عمى الفاعمية التنظيمية في المستشفيات العسكرية بمنطقة الرياض مف وجية نظر العامميف فييا" 

 .1, العدد13ادارة االعماؿ, المجمد المجمة االردنية في

, ومرداف, نورس, .26 , نظـ المعمومات االستراتيجية ودورىا في (2014)الياسري, اكـر

تحقيؽ االداء المتميز: دراسة تطبيقية في عينة مف المصارؼ االىمية العراقية, مجمية االدارة 

 .12, العدد 3واالقتصاد, المجمد 

 الرسائل واالطاريح الجامعية_3

, دور القيادة االبداعية في الفاعمية التنظيمية: دراسة (2019)اسماعيؿ, االء عبد المنعـ, .1

حالة المؤسسة السودانية لمنفط, رسالة ماجستير منشورة في ادارة االعماؿ, جامعة افريقيا 

 العالمية, كمية العمـو االدارية.
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ي تحقيؽ الميزة نظـ المعمومات االستراتيجية ف تأثير: (2018)اسماعيؿ, دبيب,  .2

التنافسية: دراسة الحالة لمؤسسة عمر بف عمر, رسالة ماجستير منشورة, كمية العموـ االقتصادية 

 قالمة, قسـ عمـو التسيير. 1945ماي  8والتجارية وعمـو التسيير, جامعة 

ـ " الثقافة التنظيمية واثرىا عمى االداء الوظيفي: دراسة ميدانية (2017)امينة, حسناوي,  .3

 ستشفى االـ والطفؿ بالجمفة" رسالة ماجستير في العمـو السياسية, تخصص ادارة موارد بشرية.لم

ـ " قيػػػػػػػػػاس الفعاليػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ التقيػػػػػػػػػيـ (2006 )تاوريريػػػػػػػػػت, نػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػديف, .4

 التنظيمي" اطروحة دكتوراه في العمـو في عمـ نفس العمؿ والتنظيـ.

راتيجية والفاعمية التنظيمية: دراسة ميدانية ـ "  القيادة االست(2014)ثامر, قويدري,  .5

 بمؤسسة توزيع الكيرباء والغاز بالجمفة " رسالة ماجستير منشورة, في عمـ اجتماع وتنظيـ العمؿ.

, دور نظـ المعمومات االستراتيجية في تحقيؽ (2014)فطيمة الزىراء, بوعسمة,ابوعسمة , .6

وحدة بسكرة, رسالة ماجستير منشورة, –جزائر الميزة التنافسية: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت ال

بسكرة, كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير, قسـ عمـو  -جامعة محمد خيضر

 التسيير.

, نظـ المعمومات االستراتيجية ودورىا في تحقيؽ الميزة (2020)منيرة, عبد الحميد,  .7

ت السابقة ومطابقتيا مع الجانب التنافسية لممؤسسات: عرض وتحميؿ مجموعة مف الدراسا

بسكرة, كمية العموـ االقتصادية  -النظرية, رسالة ماجستير منشورة, جامعة محمد خيضر

 والتجارية وعمـو التسيير, قسـ العمـو االقتصادية.
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 الثاني محورال
 البحثمتغيرات 

 ةمجموعة معقدة مف الموارد والمعرفة والميارات المتعمقىي : نظم المعمومات االستراتيجية -اواًل:
بتكنولوجيا المعمومات التي تتـ ممارستيا مف خالؿ العمميات التنظيمية وتمكيف المنظمة مف 
استخداـ موجودات نظـ المعمومات وتكنولوجيا المعمومات لتحقيؽ االىداؼ المرجوة )عالونو 

 .(175: 2021وحوامده, 

 انفقراد د
تفق ا

 تًبيب
 يحبٌذ اتفق

ال 

 اتفق

ال 

اتفق 

 تًبيب

 &Manisتَثو اىَؼذاخ اىتِ تسَر ىيَستخذً تاىتفاػو داخو اىَنظَح ): انًبدٌخانًىارد 

Choi,2019:2). 

1 
 فِ اىسشػح تٌفش زاسٌب أخيزج اىَذّشّح تَتيل

 تاستَشاس. ًتسذّثيا اىثْاناخ ًٍؼاىدح اىذخٌه

     

2 
 ىخذٍح ًفاػيح زذّثح اتظاالخ شثنح اىَذّشّح تَتيل

 اىَذّشّح. ًخاسج داخو االتظاه ػَيْح ًتسيْو

     

3 
 تأخيزج تتَثو ٍؼيٌٍاتْح تديْزاخ اىَذّشّح تَتيل

 ًاىتظٌّش. اىطثاػح

     

قػػدرة األفػػراد العامميػػػف فػػي فػػروع المنظمة عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػوب وبػػػرمجياتو ,وتطويػػػر مدى : االفراد
باإلضافػػة إلػػى  ,اوخططػػي اوتنفيػػذ بػػػرامجي ,المؤسسةىػػذهً البػػػرمجيات وتكييفيػػا وفقػػا الحتياجػػات 

 .(118: 2019)العواوده, تدريػػب األفػػراد  العامميػػػف فيػػو وتحفيػػػزىـ

1 

 ًاىَالئَح اىنافْح تاىنَْح ٍؼيٌٍاخ ىألفشاد تٌفش

 االستشاتْدْح اىقشاساخ التخار

     

2 
 تساػذ تنثإّو قذسج راخ ٍؼيٌٍاخ اىَذّشّح تَتيل

 االستشاتْدْح اىخطظ ًتظٌَْ طْاغح ػيَ االفشاد

     

3 

 اىنافْح اىَؼيٌٍاخ االستشاتْدْح اىَؼيٌٍاخ نظاً ٌّفش

 ألداء اىؼاٍيْن ّستاخو اىزُ اإلداسُ اىؼَو ػن

 اىٌٍْْح أػَاىيٌ

     

4 
 ىألفشاد اىنٌػِ اىٌػِ تسسْن ػيَ اىَذّشّح تؼَو

 تاستَشاس ىذّيا اىؼاٍيْن

     

)الياسري  بيانات تمت معالجتيا لتكوف ذات معنى تؤدي الغرض المطموب منيا: ىِ انًؼهىيبد
 .(37: 2014ومرداف,



 

 

1 
 ٍن ػاىْح تذسخح االستشاتْدْح اىَؼيٌٍاخ تتَْز

 اىَظذاقْح.

     

      .اىذقح ٍن ػاىْح تذسخح االستشاتْدْح اىَؼيٌٍاخ تتَْز 2

3 
 التخار اىَذّشّح تستاخيا اىتِ اىَؼيٌٍاخ تتظف

 تاىنفاءج. االستشاتْدْح اىقشاساخ

     

 ,Maccoby, et alتحفيز العامميف عمى تبني ىدؼ مشترؾ وتنفيذ تمؾ الرؤية ): ىِ انجريجٍبد
2013:62) 

1 

 فِ ػيْيا تؼتَذ ٍتطٌسج تشٍدْاخ اىَذّشّح تَتيل

 اتخار تساػذىا اىتِ اىَؼيٌٍاخ ػيَ اىسظٌه

 اىقشاساخ.

     

2 
 ئداسج فِ اىَتطٌسج اىثشاٍح ػيَ اىَذّشّح تؼتَذ

 اىزتائن. ػالقاخ

     

3 

 تسيو تْنْح ًخياخ راخ تْاناخ قاػذج اىَذّشّح تَتيل

 ًاالقساً اىٌزذاخ تْن اىَؼيٌٍاخ انتقاه ػَيْح

 ىيَذّشّاخ اىَناظشج ىيا.

     

4 
 ىالستداتح ًشاٍيح مافْح تْاناخ قاػذج اىَذّشّح تَتيل

 ىذّيا. اىؼَو ىَتطيثاخ

     

مجموعة مف المعايير التنظيمية والتي تتمثؿ بالمرونة التنظيمية, : انتُظًٍٍخفبػهٍخ ان -حبٍَبً:
وغياب الساللة داخؿ المنظمة, واإلنتاجية, والصراع, وغموض الدور, والعالقات اإلنسانية, 

 ية التنظيميةمعاوالقيادة, ودور المدراء, ومشاركة المرؤوسيف وتقييميـ كمؤشرات لمف

(Mishra&Misra,2017:72). 

 انفقراد د
تفق ا

 تًبيب
 يحبٌذ اتفق

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 تًبيب

مجموعة مف المياـ والمعارؼ والواجبات التي يتـ ادائيا مف قبؿ االفراد العامميف في : االداء انىظٍفً
 .(7: 2017المنظمة )حسيف, 

1 
 ًًاضسح ًٍنتٌتح ٍسذدج استشاتْدْح سؤّح تَتيل

 اىَشتشمح اىَظاىر أطساب اىذاف ىتسقْق

     

2 

 اإلداسج ىفشّق اىتنظَْْح ًاىثقافح ًاىَؼتقذاخ اىقٌْ تُؼذ

اىَذّشّح  ًاىذاف ًسساىح سؤّح فِ فاػو ٍإثش

 االستشاتْدْح

     

3 

 أىذافيا زٌه اىَذّشّح سؤّح ستظ ػيَ تسشص

 اىزتائن ًٍظاىر سؤّح ٍغ ًأًىٌّاتيا ًٍخشخاتيا

 اىؼاٍيْن ًاالفشاد

     

4 
 ىتٌخْو اىؼشّضح اىخطٌط اىَنظَح سؤّح تٌضر

 اىَناسثح اىتطٌّش سْاساخ ًاختْاس اىقشاس اتخار ػَيْح

     



 

 

 اىَطشًزح اىسْاساخ تْن ٍن

5 
 اىذاخيْح اىَذّشّح ٍنٌناخ تدَْغ اإلزاطح ػيَ تؼَو

 اىَستقثو تاتداه ىيتسشك رىنْا ًاستْؼاتيا ًاىخاسخْح

     

التطبيقات الرئيسة لمتغير بغرض تجديد العمميات التنظيمية مف خالؿ التركيز عمى :  التطوير التنظيمي
)عمواف,  الثقافة التنظيمية , والسموؾ التنظيمي , والييكؿ التنظيمي , واالجراءات وطرؽ العمؿ

2017 :1028). 

1 

 راخ اىؼاٍيْن االفشاد ٍن ماف ػذد اىَذّشّح تَتيل

 ًتطٌّش استخذً ٍداه فِ ًاالختظاص اىخثشج

 االىنتشًنْح اىٌَاقغ

     

2 

 االىنتشًنْح اىٌَاقغ ػيَ تاالطالع اىَذّشّح تيتٌ

 اىؼشًع ىتسذّث اىَنظَِ تاىؼَو تتؼيق اىتِ اىؼاىَْح

 ٍستَش ًتشنو اىَطيٌتح

     

3 
 اىَتؼيقح اىَؼيٌٍاخ اٍن ػيَ تاىَسافظح اىَذّشّح تيتٌ

 تْاناتيا قٌاػذ ىسَاّح شثنح تاٍْن خاله ٍن تاىَذّشّح

     

4 

 ًاىٌَاقغ اىساسٌب تقنْاخ استخذاً ػيَ تؼَو

 تَْز ٍستٌٍ تيا ّقاس دساساخ ألخشاء االىنتشًنْح

 تاىَذّشّح اىؼاٍيْن االفشاد أداء

     

5 

 االفشاد ىتذسّةاىَذّشّح  ًاسداخ ٍن خزءاً  تخظْض

 اىؼَو ٍداه فِ اىسذّثح اىتقنْاخ ػيَ اىؼاٍيْن

 االىنتشًنِ اىَنظَِ

     

 (.Deb et al.,2018:2) حالة عاطفية إيجابية بيف الفرد في وظيفتو والمنظمة: الرضا الوظيفي

1 

اىَثْيح ىيا فِ  تاإلداساخ االتظاه ػيَ اىَذّشّح تؼَو

 ًتقٌْْ االتذاع نشاطاخ تخظٌص اىَذّشّاخ االخشٍ

 ًاىفشو اىنداذ زاالخ

     

2 
 ىألفشاد اىَالئٌ اىَناش تٌفْش ػيَ اىَذّشّح تسشص

 ٍستَشج ئتذاػْح اػَاه تقذٌّ تيذف فْيا اىؼاٍيْن

     

3 
 االنفتاذ ػيَ اىَثنِ اىؼَو تاىَناش اىَذّشّح تيتٌ

 اإلتذاػْح ًاألفناس

     

4 

 ًٍتَْزج ٍستَشج تسسْناخ اخشاء ػيَ اىَذّشّح تؼَو

 زاخاخ ٍغ ىتتٌافق اىخذٍاخ تقذٌّ أساىْة فِ

 ًاىَستقثيْح اىساىْح اىزتائن ًتٌقؼاخ

     

5 

 امتساب اىَ ّيذف ىيتذسّة تشناٍح اىَذّشّح تخظض

 تساػذىٌ اىتِ ًاىَياساخ اىخثشاخ اىؼاٍيْن االفشاد

 اتذاػاتيٌ تنَْح ػيَ

     

 

 

 



 

 

a 

Abstract 
The purpose of the current research is to identify the impact of strategic 

information systems represented by (material resources, people, 

information, and software) on the organizational effectiveness of the 

employees of the Directorate of Water Resources in Wasit Governorate 

represented by (job performance, organizational development, and job 

satisfaction), and therefore the questionnaire was used from In order to 

measure the level of availability of research variables, as (125) 

questionnaire forms were distributed, and (113) were retrieved, and after 

tabulating the data, it was found that the number of damaged forms 

amounted to (4) forms, and accordingly, the number of forms valid for 

analysis reached (109) valid forms for measuring the level of systems The 

strategic information and organizational effectiveness of the concerned 

directorate, and in order to reveal the nature of the results that the study 

seeks to achieve, a set of statistical tools must be used, which were 

(normal distribution, structural modeling equation, Cronbach’s alpha 

coefficient, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson correlation 

coefficient, And the regression coefficients that were extracted by 

(AMOS.V.26) program, and accordingly, the results of the research 

showed the existence of a significant correlation and effect of strategic 

information systems on organizational effectiveness. Yes, and the results 

of the research showed the keenness of the surveyed directorate to 

develop the capabilities of workers using computers in order to provide 

speed and accuracy in data processing and update it constantly, and 

accordingly the research recommended the necessity of the researched 

directorate’s interest in maintaining information security, which requires 

it to secure a high confidentiality protection network through training 

Workers to use modern technologies to protect the confidentiality of their 

information. 

Key words: strategic information systems, organizational effectiveness, 

job performance, organizational development, and job satisfaction. 
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