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 مقدمة :  

لمنظمات )سووا  فوي القطوال العوا  أو ال واعى تسوعل وبثوك ل حصيوث للحصوو  في عصر التكنولوجيا والمعلوماتية, أصبحت ا

علوول وامووتلو الوسوواق  التقنيووة الحديصووة بفيووة  يووادة فاعليووة وكعووا ة فثوواطاتها وأعمالهووا فووي بيئووة تنافسووية سوومتها التقلبووات و  هووور 

ات خارجيوة ولمواجهوة التحوديات الحاليوة اإلبداعات والتجديد. وتسعل ك  منظمة لتحسين أوضاعها وفثواطاتها كوردف فعو ل لضوفوط

والمستقبلية من أج  النمو والبقا  في سوق المنافسة
  .

هذا ومع التطورات في التكنولوجيا الحديصة والحاسبات اآلليوة وييوا  المبودعين 

 Managementموون اإلداريووين فووي تسوو يرها ل دمووة البيئووة اإلداريووة بوور ت منظومووة جديوودة تسوومل فظووم المعلومووات اإلداريووة 

Information Systems   والتوي بودورها تسوافد اإلدارة والمنظموة فوي جميوع عملياتهوا اإلداريوة, وتعورن تلو  المنظوموة علول

 المديرين وحتل القاقمين باألعما  اإلدارية أن يمتلكوا المهارات والمعرفة الجيدة بهذه التقنية والتي تساعدهم في القيا  بأعمالهم من

اعها وتنظووويم األعموووا  والت طوووي  بأفواعوووه وحووو  المثووواك  وات وووات القووورارات.....ال , وتسووواعد اإلدارة جموووع بيافوووات واسوووترج

)واإلداريوينى بمودفهم بالمعلوموات الدييقووة والمطلوبوة فوي الويوت والصووورة المناسوبين وتلو  للوصوو  نلوول أهودا  المنظموة وكووذل  

عوة للمنظموة وتوجيههوا للوصوو  نلول األهودا  العاموة التوي تسوعل تساعد تلو  الونظم علول ربو  األهودا  المتعوددة للو واقل الم تل

ا . )برهان ,   ى2112لتحقيقها, وفي غالب األمر يستحي  القيا  بهذا الرب  في    غياب فظا  معلومات فعف

ت دا  وتعتبر دراسة فظم المعلومات اإلدارية من األمور الضرورية في م تلل الوحدات األعما  , حيوث يتجوه العوالم فحوو اسو

وتطبيق األفظمة االلكتروفي في م تلول الوحودات االيتصوادية, األمور الوذ  يضول بضورورة ييوا  يطوال الطيوران المودفي بتطووير 

أفظمووة المعلومووات لديووه فحووو اسووت دا  تكنولوجيووا المعلومووات واالتجوواه فحووو الحكومووة االلكتروفيووة للسووتعادة موون مزايووا األفظمووة 

وتوفير المعلومات الملقمة لإلدارة المالية حيث تسهم أفظمة المعلومات نلي توفير الويت في نفجوا   االلكتروفية في السرعة والدية

المعاملت نضافة نلل تحقيق الدية في نفجا  المعواملت, وتووفر المعلوموات الملقموة فوي نعوداد الموا فوة , وفوي تنعيوذها والريابوة 

ات العامة للثركة, ولتحقيق العاقدة المرجوة من فظوم المعلوموات البود مون تووفر علل تنعيذها, نضافة نلل المساهمة في رسم السياس

 ى2113المقومات األساسية التي تسهم في تحقيق الفاية من فظا  المعلومات اإلدار  .) ععيعي ,ويوسل ,

لمتزايود بضورورة ندخوا  وفظراً ألهمية خدمات الطيران المدفي فقد سعت ك  دولة نلل تطوير أسواليب تقوديمها وبودا االهتموا  ا

تكنولوجيا الحاسبات وتقنيات االتصواالت نلول المجوا  التنعيوذ  لل ودمات والوذ  يتمصو  فوي اسوت دا  الحاسوب اآللوي فوي تنعيوذ كافوة 

 عمليات الحجز والمبيعات.

تحسوين جوودة فوي  ومن هنا فإن هذا البحث يسعل من خل  التقصي والتحلي  نلول التعور  علوي دور فظوم المعلوموات اإلداريوة    

 القرارات اإلدارية . 

Abstract 
 

      The study of management information systems is necessary in various business units. The 

world is moving toward the use and application of electronic systems in various economic units, 

which necessitated the civil aviation sector to develop its information systems towards the use of 

information technology and towards electronic government to benefit from the advantages of 

systems And provide appropriate financial management information as information systems 

contribute time to transaction completion as well as accuracy in the completion of transactions, 

and provide appropriate information in the preparation of In addition to contributing to the 

formulation of general policies of the company. In order to achieve the desired benefit of the 

information systems, the basic elements that contribute to the purpose of the administrative 

information system must be provided (Afifi, Youssef, 2003ى 

In view of the importance of civil aviation services, each country has sought to develop its 

methods of delivery. There has been increasing interest in the need to introduce computer 
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technology and communications technologies to the operational field of services, which is the use 

of computers in the implementation of all bookings and sales. 

    Hence, this research seeks to identify the role of MIS in improving the quality of administrative 

decisions. 

 مشكلة البحث  : 

لقد افعكست تطورات فظم المعلومات علل العديد من ال دمات ومن بينها خدمات الطيران المودفي التوي تمصو  ركنوا أساسويا فوي 

  والمنعوذة لرغبوات  ورفاهيوة النظم الحديصة باعتبارها فثاط مدعم   لكافة األفثطة االيتصوادية والتجاريوة واالجتماعيوة لكافوة الودو

المواطن,كما أفة يحقق مزايا السرعة و عد  االرتباط بالمويع الجفرافي  والوصو  نلل أكبر شريحة من المستهدفين بأي  األسعار 

, ويد سعت شركات الطيران  نلل الحصو  علل أكبر حصة في هذا المجا  وجذب أكبر عدد من المسافرين وفل سبيلها نلول تلو  

تعم  علل تطوير الطاقرات وفتح مجاالت جوية جديدة والتنافس علل  تقديم أفض  ال ودمات بأسوعار منافسوة كموا تعمو  علول  فهي

تقديم اكبر يدر مون ال ودمات السوياحية و الترفيهيوة المرتبطوة بالسوعر مصو  خودمات حجوز العنوادق والسويارات والورحلت الداخليوة, 

رية وبرامج تعم  علل تدعيم ورفع كعا ة وفعالية أجهزتها اإلداريوة القاقموة علول تقوديم تلو  وتل  من خل  ما تت ذه من أشكا  ندا

 ى2112ال دمات.) محمود , 

وفظراً ألهمية خدمات الطيران المدفي فقد سعت ك  دولة نلل تطوير أسواليب تقوديمها وبودا االهتموا  المتزايود بضورورة ندخوا  

نلول المجوا  التنعيوذ  لل ودمات والوذ  يتمصو  فوي اسوت دا  الحاسوب اآللوي فوي تنعيوذ كافوة  تكنولوجيا الحاسبات وتقنيات االتصواالت

 عمليات الحجز والمبيعات.

وتمص  شركة ال طوط الجويوة الكويتيوة الثوركة الرقيسوية فوي دولوة الكويوت حيوث توم نفثواقها فوي أواقو  السوبعينيات مون القورن 

متوسطة الحجم وتطور األمر نلل الوضع الحالي حيث تمتلو  الثوركة أسوطو  العثرين بأسطو  يتكون حينئذ من ثمافي  طاقرات 

 22مو ول فوي جميوع المجواالت, و يوتم ندارة الثوركة مون خول    3311طاقرة متعددة األحجا  , باإلضوافة نلول  33ض م يضم 

مسوافر  2221111فق  فحو  فرل مو عة حو  العالم, ويد حققت الثركة طعرة في عدد الركاب المسافرين عبر رحلتها حيث تم

 . 2113رحلة عا   11221عبر   

ومع اشتداد المنافسة بين شركات الطيران في اجتذاب أكبر عدد من المسافرين وشكوى بعض المسافرين مون صوعوبة التعامو  

, باإلضافة نلول مع شركات الطيران المدفي وضيال الويت في متابعة الحجو ات للسعر و تقيدهم بعدد ساعات العم  داخ  الثركة

مركزية مكاتب العم  فل المدن الرقيسية مما يمص  صعوبة لدى طالبي ال دمة حيث ينتق  العمل  من المناطق الناقية و القر  نلي 

مكاتب الثركة في المدن الرقيسية, بجافب ما ينتج من ضفوط العم  علل العواملين مون كصورة المهوا  التوي كوان مون اليسوير تنعيوذها 

 ى2113ا نتا ما توافر فظا  حديث لذل  يوفر الما  والويت والجهد لكل من العمل  والعاملين. ) العريح ,ومتابعته
 

ويمكن ترجمة مثكلة البحث في مجموعة من التساؤالت التي تحتوا  مون خول  التقصوي والتحليو  نلول تقوديم نجابوات واضوحة 

 ودييقة , وتتمص  هذه التساؤالت فيما يلي :

 إن هذا البحث يسعي من خل  التقصي والتحلي  نلي اإلجابة علي التساؤالت التالية : وبالتحديد ف

هوو  يوجوود اخووتل  بووين سوولوو اسووت دا  المووديرين فووي شووركة ال طوووط الجويووة الكويتيووة لوونظم المعلومووات اإلداريووة وفقوواً  ى 1)

 دار  ى ؟الختل  خصاقصهم الديموجرافية )  مستو  التعليم, مدة ال برة, المستو  اإل

ه  يوجد اختل  بين المديرين في شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة وتلو  مون حيوث مجواالت اسوت دا  فظوم المعلوموات  ى 2)

 اإلدارية وفقاً الختل  خصاقصهم الديموجرافية  )  مستو  التعليم, مدة ال برة, المستو  اإلدار  ى ؟

است دا  فظوم المعلوموات اإلداريوة فوي شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة ه  توجد علية تات داللة نحصاقية بين مستو   ى 3)

 وبين تحسين جودة القرارات اإلدارية  ؟
 

 أهداف البحث  : 

 تتمص  األهدا  الرقيسية للبحث فيما يلي:

الكثوول عوون موود  وجووود تثووابه أو اخووتل  بووين سوولوو اسووت دا  المووديرين فووي شووركة ال طوووط الجويووة الكويتيووة لوونظم   ى1)

 المعلومات اإلدارية وفقاً الختل  بعض خصاقصهم الديموجرافية )مستو  التعليم, مدة ال برة, المستو  اإلدار  ى.

الكثل عن مود  وجوود تثوابه أو اخوتل  بوين الموديرين فوي شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة وتلو  مون حيوث مجواالت  ى 2)

خصاقصهم الديموجرافية )مستو  التعلويم, مودة ال بورة, المسوتو  است دا  فظم المعلومات اإلدارية وفقاً الختل  بعض 

 اإلدار  ى.
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تحديد العلية بوين مسوتو  اسوت دا  فظوم المعلوموات اإلداريوة فوي شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة وبوين تحسوين جوودة   ى 3)

 القرارات اإلدارية .
 

 فروض البحث :  

 رون التالية : يسعي الباحث من خل  هذا البحث نلي اختبار الع

ى ال يوجوود اخووتل  جوووهر  بووين المووديرين فووي شووركة ال طوووط الجويووة الكويتيووة موون حيووث سوولوكهم فووي اسووت دا  فظووم 1) 

 المعلومات اإلدارية , وتل  وفقاً لمستوياتهم التعليمية , ومدة خبرتهم الو يعية, ومستوياتهم اإلدارية, ك  علل حدة.

ديرين في شركة ال طووط الجويوة الكويتيوة مون حيوث مجواالت اسوت دا  فظوم المعلوموات ى ال يوجد اختل  جوهر  بين الم2)

 اإلدارية , وتل  وفقاً لمستوياتهم التعليمية , ومدة خبرتهم الو يعية, ومستوياتهم اإلدارية, ك  علل حدة.

كة ال طووط الجويوة الكويتيوة ى ليس هناو علية تات داللة نحصاقية بين مستو  است دا  فظوم المعلوموات اإلداريوة فوي شور3)

 وبين تحسين جودة القرارات اإلدارية .
 

 منهجية البحث :  

 تتضمن منهجية البحث عدة عناصر هي كما يلي :

 ( الدراسة المكتبية :1) 

عهوو  استهدفت الدراسة المكتبية جمع البيافات الصافوية لتحقيق أهودا  البحوث , وتثوم  الدراسوة المكتبيوة علوي بيافوات عون م   

ومزايوا ومكوفوات فظوا  المعلوموات اإلداريوة , ومعهوو  جوودة القورارات اإلداريوة  ,ومعويوات اسوت دا  فظوم المعلوموات اإلداريوة , 

 والمتطلبات الل مة الست دا  وتطبيق فظم المعلومات اإلدارية .

لسوابقة التوي لهوا عليوة بموضوول البحوث ولقد اعتمد الباحث في الحصو  علي البيافات الصافوية علي البحوث والدراسوات ا     

وما تم التوص  نليه من فتاقج وتوصيات لدراسة نمكافية االستعادة منها في البحث الحالي والتقوارير الصوادرة عون شوركة ال طووط 

 الجوية الكويتية .
 

 الدراسة الميدانية : (2)

جميعها مون عينوة الدراسوة , والتوي سولوو اسوت دا  الموديرين استهدفت الدراسة الميدافية جمع وتحلي  البيافات األولية التي تم ت

, ولقود توم تجميوع هوذه  تحسوين جوودة القورارات اإلداريوة, وومجاالت است دا  فظم المعلومات اإلدارية  لنظم المعلومات اإلدارية ,

 البيافات بواسطة ياقمة االستقصا  التي يا  الباحث بإعدادها .
 

 ( مجتمع البحث :3)

تمع البحث في  المديرين ورؤسا  األيسا  ومساعديهم في شركة ال طوط الجوية الكويتية مجا  تطبيق البحث الحالي يتمص  مج

 معردة .  322والبالغ عددهم 
  

 بحث : لى عينة ا2)

 ى 2112تم تحديد حجم العينة وفقاً للمعادلة التالية ) علي , 

 

  ى – 1  )× ن ×  2ت                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حجم العينة   =               

                                   Δ2 ى – 1ن ) 2ن + ت  

 حيث :

 . 1,11% , وهي = 13الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الصقة  ت =

 %31يعي فإن فسبة النجاح = فسبة العث  = فسبة النجاح في التو يع , وحيث أن التو يع طب   =

Δ =  = 3فسبة ال طأ المسموح به والمنتثر علل طرفي التو يع بمقدار متساو  وهي. % 
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 حجم المجتمع . ن =

 وباست دا  المعادلة السابقة يتضح لنا أن حجم العينة 
 

 ى1,31 – 1) 1,31×  322×  2ى1,11)                   

 معردة 311ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = =      ـــــ       

 ى  1,31 – 1) 1,31×  2ى1,11+ ) 322×  2ى1,31)            

 

فوي  ولقد تم التو يع النسبي لعينة ك  مستو  ندار  في شركة ال طوط الجويوة الكويتيوة وتلو  فوي ضوو  فسوبة عودد الموديرين

 مجتمع البحث , ويمكن توضيح تل  من خل  الجدو  التالي :

 ى 1جدو  ريم )

 تو يع عدد المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية علي مجتمع البحث

 حجم العينة الو ن النسبي حجم مجتمع البحث * بيان

 13 %2 21 مدير  اإلدارة العليا 

 32 %12 11 مدير  اإلدارات 

 11 %21 112 أليسا  رؤسا  ا

 23 %22 121 مساعد  رؤسا  األيسا  

 32 %12 12 المرايبين 

 22 %12 21 المنسقين 

 311 %111 322 اإلجمالي 

   .2111مسيرة أفجا  , الكويت :مطابع شركة  ال طوط الجوية الكويتية ,  –*المصدر : ال طوط الجوية الكويتية 
 

 اإلطار النظر  للبحث : 

ومات هي فظم آلية تتكوون مون مجموعوة مون المكوفوات التوي تسوت د  للقيوا  باسوتقبا  مووارد البيافوات, وتحويلهوا نلول فظم المعل

ى فموت  تصور  لمكوفات فظا  المعلومات يوضوح أهوم مووارده وأهوم أفثوطته, وتتعامو  فظوم 1منتجات معلوماتية, والثك  ريم )

وات ات القورارات لتثوفي  الجهوا  اإلدار  بفورن رفوع كعا توه وفاعليتوه عون  المعلومات مع جميع األفثطة المتصلة بالمعلومات,

 ى2111طريق توفير المعلومات وتدعيم يرارات المسئولين . )السيد, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نموذج مكونات نظام المعلومات1شكل رقم )   
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وتلعووب المعلومووات دورا هامووا فووي تحقيووق التكاموو  بووين المتفيوورات ال ارجيووة وبووين احتياجووات ونمكافيووات ويوودرات األجهووزة 

إلدارية. وهناو عديد من االتجاهات في األجهزة اإلدارية تبر  الحاجة نلل ضرورة وجود فظا  للمعلومات من أهمها االتجاه نلول ا

 يادة الت صو  وتقسويم العمو , و هوور أسواليب جديودة فوي ات وات القورارات, واالتجواه فحوو اللمركزيوة فوي اإلدارة, والتو يول 

نة وألدا  مها  محددة, وبرو   اهرة العولمة والتحو  فحو ايتصاد ال دماتالمؤيت للستعادة من مهارات معي
 

 ى2113.)يوسل ,

وتعتبر األجهزة اإلدارية الحكومية هي المنتج األساسي للمعلومات الموجهةة نحةو اتسةتمدامات العامةةي وفةي الةدوم الناميةة 

تجتماعيةة واتتتاةادية. ويمكةن القةوم اةمن المسةفولين فةي تكون تلك األجهزة غالبا هي المنتج الوحيةد للمعلومةات العمرانيةة وا

 (2003األجهزة اإلدارية ينظرون إلى المعلومات على أنها واحد من ثالثة: موردي أو أصلي أو أنها سلعة. )المتولي ي 
 

 Information as a Resource( المعلومات كمورد: 1)

أهدا  مثورول موا, تماموا مصو  النقوود والموواد ال وا  واآلالت وغيرهوا مون تمص  المعلومات أحد الموارد المست دمة في تحقيق 

المووارد التووي يعموو  المسوئولين علوول حسوون اسوتفللها والتنسوويق بينهووا بموا يحقووق صووالح المثورول. علوول سووبي  المصوا , فووإن تزويوود 

اإلفتا  بالثك  الذ  يحقق أفض   المسئولين بمعلومات جيدة عن طلب المستهلكين علل منتجات المثرول سو  يمكنهم من جدولة

 ربح ممكن, ويقل  من مستويات الم زون السلعي نلل أدفل حد. 
 

 Information as an Asset: ( المعلومات كمصل2)

يمكن النظر نلل المعلومات بوصعها أص  مون األصوو  التوي تمتلكهوا اإلدارة, مصلهوا فوي تلو  مصو  المبوافي واآلالت وال اموات 

لعملية اإلفتاجية. ويؤكد هذا علل أهمية أن يعام  المسئولين فظم المعلومات كاستصمار من االستصمارات, األمر الذ  التي تسهم في ا

 يعطي الجها  اإلدار  ميزة فسبية في مواجهة المنافسين في األسواق.
 

 Information as a Commodity: ( المعلومات كسلعة3)

لتي تنتجها اإلدارة, سوا  لفرن االست دا  الداخلي مص  الريابة وتقييم األدا  أو دعوم يمكن اعتبار المعلومات سلعة من السلع ا

القرار, أو لفرن البيع في األسواق مص  نفتا  األفل  اإلعلمية
 
. 

وتست د  فظم المعلومات جميع أفوال التكنولوجيا لتثفي  ومعالجة وت زين وفق  المعلومات في شك  الكتروفي وهو ما يعر  

كنولوجيا المعلومات التي تثم  الحاسبات اآللية ووساق  االتصا  وشبكات الرب  وأجهزة العواكس وغيرهوا مون المعودات. ويقوو  بت

فظا  المعلومات بتثفي  البيافات وتقديمها للمست دمين ـ ربما يكون فردا أو مجموعة من األفراد ـ الذين يقومون بتثفي  م رجوات 

جة توفر الحاسبات اآللية. وربما تكون م رجات العديود مون الونظم مسوت دمة بثوك  روتينوي ألغوران فظا  المعلومات بأفعسهم فتي

 ى2113الريابة علل أدا  الجها  اإلدار  فعسه أو لتبسي  تثفي  أوامر المست دمين. ) ععيعي , 

اح تلوو  الجهوا , فعلول سووبي  وتعتبور القورارات ال اصوة بالتكنولوجيووا المسوت دمة فوي الجهوا  اإلدار  العنصوور الحواكم فوي فجو

% موون رأا الموا  المسووتصمر فووي األجهوزة اإلداريووة يتعلووق بالمعلوموات, كمووا أن هنوواو 31المصوا  فووي الواليووات المتحودة األمريكيووة 

عام , بينما تقدر بعض المصادر أن واحد من ك  ثلثة من العاملين يست د  الحاسب اآللي. كموا  111حاسب آلي لك   13حوالي 

 %. 22سبة المديرين الذين يست دمون الحاسب اآللي في أعمالهم حوالي تبلغ ف
 

كوميةةة للمعاونةةة فةةي عمليةةات المسةةتويات اإلداريةةة يمكةةن تقسةةيم نظةةم المعلومةةات التةةي تسةةتمدة داخةةل األجهةةزة اإلداريةةة الحو

 (2012) طه ي  الممتلفة إلى أراعة أنواع رئيسية كما يلي
 

 ( نظم معالجة العمليات:1)

هي فظم للمعالجة اآللية للعمليات الروتينية األساسية لدعم أفثطة التثفي  الم تلعوة داخو  الجهوا  اإلدار , وأهوم و واقل هوذه 

بيافات ونفتا  التقارير, ومن أمصلة فظوم معالجوة العمليوات: فظوا  شوئون الموو عين, فظوا  الثوئون الماليوة, فظوا  النظم هي معالجة ال

المستودعات ومتابعة الم زون
 
 . 

 

 ( نظم المعلومات اإلدارية:2)

سواعدتها فوي تنعيوذ تتألل من مجموعة من العمليات المنتظموة التوي تودعم المسوتويات اإلداريوة الم تلعوة بالمعلوموات الل موة لم

األعما  وات ات القرارات داخ  الجها  اإلدار , ومن أمصلة هوذه الونظم: فظوا  معلوموات التسوويق, فظوا  معلوموات التمويو , فظوا  

معلومات اإلدارة العليا
 
. 
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 : ( نظم دعم اتماذ القرارات3)

ت وات القورار أسواا العمليوة اإلداريوة. ويواجوه تقو  بودعم أفثوطة ات وات القورارات داخو  الجهوا  اإلدار , حيوث تعتبور عمليوة ا

اإلداريين في األجهزة الحكومية العديد من المثكلت المتعلقة بالت طي  ووضع ال ط , وتحليو  البوداق , واختيوار أفضو  الحلوو  

ات التوي يحتاجهوا للستفل  األمص  للموارد المتاحة وغيرها. وينتج عن هذا التنول من المثكلت تنول فوي طبيعوة وشوك  المعلومو

اإلداريوون, األموور الووذ  يسووتدعي نفثووا  فظووم معلومووات يووادرة علوول تلبيووة االحتياجووات المعلوماتيووة الم تلعووة علوول كافووة المسووتويات 

اإلداريووة, وفووي م تلوول المجوواالت الو يعيووة خاصووا أن ات ووات يوورار سووليم أصووبح نحوودى التحووديات التووي تواجووه موودير  اليووو  فظووراً 

 في المجاالت اإلدارية في    االتجاه فحو عولمة األجهزة اإلدارية وتعقد المتفيرات التي تواجهها.   للتقلبات الهاقلة
 

 

 (  نظم المعلومات المكتبية:2)

تهد  نلل تحسين كعا ة أعما  السكرتارية والعاملين في الجها  اإلدار  عن طريق نمكافية نجرا  تعدي  أو تفييور فوي هياكو  

سووت د  هووذه الوونظم تقنيووات حديصووة لتسووهي  عمليووات: تجهيووز المعلومووات, ت ووزين واسووترجال المعلومووات, فقوو  أفثووطة المكاتووب, وت

 ى2112المعلومات.) العبد,و الكرد  , 

و تمضي فظم المعلومات واالتصاالت يودماً وبثوك  متسوارل وتوأتي موع كو  يوو  بجديود, ويمكننوا القوو  بأفوه أصوبح للكمبيووتر 

اً في المجتمع بثك  عا  وفي تطور أدا  األجهزة اإلدارية الحكومية بثك  خاع. ومن المسلم به أفوه مون واالتصاالت دوراً رقيسي

الصعب بمكان رسم صورة لنهاية المطا  لهذه التكنولوجيا. ولكون هوذه التكنولوجيوا ال توزا  حتول اآلن تتركوز بثوك  رقيسويي فوي 

ه التكنولوجيووا وتطبيقاتهووا خاصووة فووي مجووا  اإلدارة الحكوميووة ل فثووطة بلوودان العووالم المتقوود , وبالتووالي فووإن دراسووة منجووزات هووذ

الحضرية بالمدينة, وكذل  دراسة المثروعات والتصورات المستقبلية في هذه الدو  يسواهم نلول حود بعيود بوضوع النقواط الرقيسوية 

 لملمح مجتمع المستقب . 

العربية يد تمكنت من ايتنا  األجهزة والنظم المتطوورة فوي مجوا   وبالرغم من أن الكصير من األجهزة اإلدارية الحكومية بالمدن

تكنولوجيا المعلومات, نال أن معظمها ال يزا  عواجزا عون تحقيوق االسوتعادة الكاملوة مون نمكافوات هوذه األجهوزة والونظم, وتو يعهوا 

ت فوي مجوا  اسوت دا  هوذه التكنولوجيوا فوي كأداة فعالة في تنمية الموارد المعلوماتية للمجتمع. وتجمع الدراسات والبحووث التوي تمو

م تلل دو  العالم الصالث بما فيها الدو  العربية علل أن هذه الدو  تواجه مجموعة من القيود والمعويات التي تعري  عمليوة النقو  

 الععا  لهذه التكنولوجيا المتطورة واست دامها في نحداث تنمية حقيقة.
 

ة ااستمداة نظم المعلومات في األجهزة اإلداريةة الحكوميةة إلةى ثالثةة معوتةات رئيسةية ويمكن تانيف أهم المعوتات المتعلق

 (Gordon & Gordon,2009 )هي: معوتات تنظيمية وإداريةي ومعوتات اشريةي ومعوتات تقنية.
 

 ( معوتات تنظيمية وإدارية: 1)

العربية هي افعدا  الت طوي  والتنسويق والريابوة علول نن أهم المعويات المرتبطة باست دا  تكنولوجيا فظم المعلومات في المدن 

األفثطة المتعلقة باست دا  هذه التكنولوجيا, وتل  كنتيجة لعد  وجود سياسة عامة فنية موحدة علل مستوى الدولة في هذا المجوا . 

ي توحيد معاهيم وأسس اسوت دا  وما يزا  االهتما  في معظم الدو  العربية محدودا بعملية صياغة استراتيجية فنية موحدة تساعد ف

هذه التكنولوجيا الحديصة ومقومات االست دا  األمص  إلمكافاتها الكبيورة. وموا يوزا  االتجواه السواقد هوو فحوو الحصوو  علول أكصور موا 

ل والهدر يمكن من طايات هذه التكنولوجيا بفض النظر عن مدى نمكافية اإلدارات الم تلعة في االفتعال منها, مما يؤد  نلل الضيا

في هذه الموارد العامة
. 

 

 ( معوتات اشرية:2)

يعتبر العنصر البثور  هوو أهوم العناصور فوي أ  فظوا , نت بودون هوذا العنصور ال يمكون أل  فظوا  أن يحقوق أهدافوه المرجووة, 

الورغم مون أن  فالمعدات واآلالت واألجهزة وك  وساق  التقنيوة الحديصوة موا هوي نال عناصور خاملوة بودون العنصور البثور . وعلول

سوونهى نال أفهووم ال  11-13مليووون فسومة أكصوور موون فصووعهم فووي سوون العموو  ) 223الودو  العربيووة تتمتووع برصوويد بثوور  يبلووغ حوووالي 

يساهمون بثك  فاع  في تطوير واست دا  فظم المعلومات والحاسبات االلكتروفية في األجهزة اإلداريوة, وتلو  فظورا لل صواق  

 عظم الدو  العربية في هذا المجا  وهي:التالية التي تثترو فيها م

  علول المسوتوى العوالمي حسوب تقريور 22,3% فوي مقابو  31فسبة األمية العالية في الدو  العربية والتي تص  نلل حووالي %

  2113التنمية البثرية لعا  
 
 . 

 لين والمبرمجين ومهندسي الصويافة فدرة الكوادر العنية المت صصة في هذا المجا , وخاصة بالنسبة للكوادر التطويرية كالمحل

وغيرهم, حيث أن هذه الكووادر هوي وحودها القوادرة علول االرتقوا  بمسوتوى اسوت دا  تكنولوجيوا فظوم المعلوموات بثوك  علموي 

 وفعا . وال تقتصر  اهرة الندرة هذه علل الدو  العربية ب  تمتد لتثم  معظم الدو  النامية. 
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 ين العاملين في مجا  فظم المعلومات وبين المستعيدين من هذه التكنولوجيا مما يجعو  االتصوا  العجوة الكبيرة العاصلة بين العني

والتعاهم بين هاتين العئتين ضعيعا. وفتيجة لذل  يتم تصميم أفظمة ال تلبي حاجة المستعيدين في معظم الحاالت, وهذا يعني هودر 

االتصا  المناسب إليجاد التنسويق المسوتمر والتعواون خول  جميوع  المزيد من الويت والموارد. ولذل  يجب التركيز علل تأمين

مراح  بنا  األفظمة منذ الدراسة األولية وحتل االفتها  مون عمليوة التنعيوذ واالختيوار لضومان الوصوو  نلول أفظموة فعالوة تلبوي 

االحتياجات الععلية
 
. 

 ض الودو  العربيوة ـ خاصوا تات العمالوة الكصيعوة العودد ـ تواجه است دا  فظم المعلومات في األجهوزة اإلداريوة الحكوميوة فوي بعو

مثكلت تات طابع اجتماعي فظرا لموا تسوببه الميكنوة مون تقلوي  فورع العمو  ونلفوا  الكصيور مون الو واقل, مموا يوؤد  نلول 

 مقاومة العاملين أل  تكنولوجيا جديدة, وي لق العديد من القضايا االجتماعية.

  ولوجيا في تهديد الحريات الث صية ل فراد وغيرها من العوام  االجتماعية سيكون له كبير األثر نمكافيات است دا  هذه التكن

فووي مقاومووة اسووت دا  هووذه التكنولوجيووا. وتثووير بعووض الدراسووات نلوول أن الثووبكات ال اصووة بالثووركات والمؤسسووات تتعوورن 

لتكنولووجي كلموا أصوبح مون الصوعب حمايوة شوبكات مرة ك  عا , وكلكموا  اد التقود  ا 13نلل  12للفتهاو بمعد  يتراوح من 

المعلومات وكلما  ادت تكلعوة تلو  الحمايوة, األمور الوذ  يتطلوب الت طوي  لمواجهتوه واإلعوداد الصقوافي واالجتمواعي لتقبو  هوذه 

التكنولوجيا
  .
  

 

 (  معوتات تقنية وفنية:3) 

ومات واالتصاالت في الكصيور مون الودو  العربيوة, فوبعض هوذه تتمص  المعويات التقنية والعنية في ضعل افتثار تقنية فظم المعل

التقنيات دخلت نلل الدو  العربية في ويت متأخر فسبياً مقارفة بالدو  المتقدمة, كما أن المحتوى العربي علل االفترفت يلي  فسوبياً 

ايع االفترفت يكون باللفة اإلفجليزية, األمر الوذ  سواهم فوي نيجواد حواجز لودى اللوذين ال يجيودون غيور اللفوة والتعام  مع أسما  مو

العربية. وللتفلب علل تل  البد من نيجاد المزيد من الموايع العربية ودعم نيجاد مواصعات يياسوية لوضوع أسوما  موايوع االفترفوت 

ة فظوم المعلوموات واالتصواالت أيضوا يلوة الووعي العوا  بموا تووفره هوذه التقنيوات مون باللفة العربية. ومن أسباب ضعل افتثار تقني

 خدمات, وهناو حاجة بل ش  في توعية الثعوب العربية بذل  .
 

ويمكن إجمام أهم المعوتات التقنية والفنية التي تواجه عملية اتستمداة األمثل لتكنولوجيةا الحاسةبات فةي األجهةزة اإلداريةة 

 (Shio,2010 )الدوم العراية فيما يلي: الحكومية ا

  ,صعوبة اختيار األجهزة المناسبة فظرا للتعدد الكبير في األفوال والنظم الم تلعة, وعد  وجوود أسوس واضوحة للمعاضولة بينهوا

ويود  باإلضافة نلل سرعة تطور هذه اآلالت. ويزيد األمر تعقيدا شدة المنافسة في سووق الحاسوبات مموا يجعو  االختيوار صوعبا.

 تعرن أحيافا بعض األفوال واألفظمة فعسها في السوق علل عكس ما يرغب المست د  في الحصو  عليه.

  مثكلت تتعلق بتثفي  األجهزة, كاألعطا  وسرعة اإلصلح ونجرا  عمليات الصويافة الوياقيوة ومسوئولية الثوركات المووردة

لناتجووة عون عوود  افتظوا  التيووار الكهربوواقي وغيرهوا موون المثووكلت والتزامهوا فووي تنعيوذ التعهوودات الم تلعووة. وكوذل  المثووكلت ا

المرتبطة بظرو  العم  كالرطوبة والحرارة وغيرها
   .

 

  ,السرعة الكبيرة لتقاد  أجهزة الحاسبات االلكتروفيوة, مموا يوؤد  فوي معظوم الحواالت نلول تفييورات كبيورة فوي األفظموة القاقموة

ة كبيرة, األمر الذ  يؤد  نلل صعوبة نجرا  تقييم صحيح أو دراسة حقيقية للجودوى حيث يتطلب تل  موارد مالية وفترة  مني

 أو غير تل  من القرارات الهامة.

  عد  نتبال الطرق العلمية لتحديد االحتياجات الل مة لم تلل وحدات وتجهيزات الحاسبات االلكتروفية, وهوذا ال يمكون أن يوتم

الناحيتين العنية وااليتصادية, مما يؤد  في النهايوة نلول عود  التطوابق بوين اإلمكافيوات نال عن طريق القيا  بدراسة للجدوى من 

المتوفرة واالحتياجات الععلية
  .
  

 

 الدراسة الميدانية واختبار الفروض :  
 

 سلوك استمداة المديرين في شركة المطوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية  : (1)

لتحلي  اإلحصاقي ال اصة باإلجابة علل السوؤا  األو  لهوذه الدراسوة والوذ  يتعلوق بوالتحقق مون مودى ينايش هذا الجز  فتاقج ا

وجووود اخووتل  بووين سوولوو اسووت دا  المووديرين فووي شووركة ال طوووط الجويووة الكويتيووة لوونظم المعلومووات اإلداريووة وفقووا الخووتل  

والذ  ين  علل: "عد  وجود اختل  جوهر  بين  خصاقصهم الديموجرافية. واختبار صحة العرن األو  من فرون الدراسة

المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية من حيث سلوو است دا  فظم المعلوموات اإلداريوة وتلو  وفقوا لمسوتوى تعلويمهم ومودة 

 ال برة والمستو  اإلدار , ك  علل حده"
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  : الوعي / عدة الوعي انظم المعلومات اإلدارية 

يوو  اإلحصوواقي أن هنوواو ارتعووال فووي فسووبة وعووي العوواملين بثووركة ال طوووط الجويووة الكويتيووة بوجووود فظووم أوضووحت فتوواقج التحل

%ى أفهوم علوي علوم ومعرفوة أن الثوركة 12ى وبنسوبة )213معردة من معوردات البحوث )  221المعلومات اإلدارية , حيث أوضح 

ملين بوجووود فظووم المعلومووات اإلداريووة , وهووذا أحوود لووديها فظووا  معلومووات ندار  , وهووذا يوضووح ارتعووال درجووة الوووعي لوود  العووا

 المتطلبات المتوفرة في الثركة لتطبيق واست دا  فظم المعلومات اإلدارية .

   : سلوك استمداة نظم المعلومات اإلدارية 

يوضوحه  مواأوضحت فتاقج التحلي  اإلحصواقي ارتعوال فسوبة الموديرين الوذين يسوت دمون فظوم المعلوموات اإلداريوة , وهوو      

 الجدو  التالي : 

 ى1جدو  ريم )

 سلوو است دا  المديرين لنظم المعلومات اإلدارية

 % العدد سلوو است دا  المديرين لنظم المعلومات اإلدارية  *

 %22 212 يست د   -

 %21 31 نلي حد ما  -

 %2 22 ال يست د   -

 %111 213 اإلجمالي 

فقوواط فقوو  تمصوو  الحوواالت الووصلث السووت دا  فظووم المعلومووات التسووويقية وهووي  3نلووي  فقوواط 3* تووم دمووج المقيوواا المسووت د  موون 

 يست د  , والي حد ما , وال يست د  .
 

 ( نستنتج ما يلي :1ومن الجدوم رتم )

 %.22ى وبنسبة 212ارتعال فسبة المديرين الذين يست دمون فظم المعلومات اإلدارية حيث بلغ عددهم ) ى أ)

 % .21رون الذين يست دمون فظم المعلومات اإلدارية أحيافا) نلي حد ما ى )بى تراوحت فسبة المدي

%.وفسوتنتج مموا سوبق ارتعوال فسوبة الموديرين الوذين 2) ى بلفت فسبة المديرين الوذين ال يسوت دمون فظوم المعلوموات اإلداريوة 

املين بثوركة ال طووط الجويووة يسوت دمون فظوم المعلوموات اإلداريوة , وهووذا نن د  فإفموا يود  علوي ارتعوال فسووبة وعوي العو

 الكويتية بوجود فظم المعلومات اإلدارية .
 

  : سلوك استمداة نظم المعلومات اإلدارية وفقا للماائص الديموجرافية 

وتل  بفرن تحديد مدى وجود اختل  بين سلوو است دا  المديرين فوي شوركة ال طووط  F-testلقد تم است دا  اختبار) ى  

 ظم المعلومات اإلدارية وفقا الختل  خصاقصم الديموجرافية, ويمكن توضيح تل  من خل  الجدو  التالي:ـالجوية الكويتية لن
 

 ( يتضح ما يلي:2ومن خالم الجدوم رتم )

  وجود اختل  تو داللة نحصاقية في سلوو است دا  الموديرين فوي شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة لونظم المعلوموات اإلداريوة

. وعود  1,11عليمهم) تعليم متوس , تعلويم جوامعي ى, حيوث أن ييموة ) ى معنويوة عنود مسوتوى داللوة نحصواقية وفقا لمستو  ت

وجود اختل  تو داللة نحصاقية في سلوو است دا  الموديرين فوي شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة لونظم المعلوموات اإلداريوة 

 .1,11) ى غير معنوية عند مستوى داللة نحصاقية  ى, حيث أن ييمةماجستير أو دكتوراهوفقا لمستو  تعليمهم )
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 ى2جدو  )

االختل  بين سلوو است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية باختل  خصاقصم 

 الديموجرافية

 اختبار الوس  الحسابي في يطاعات المست دمين ال صاق  الديموجرافية 

F- Test 

 القرار

 ال يست د   نلي حد ما ت د  يس

 : مستو  التعليم 

 تعليم متوس . -

  تعليم جامعي -

 ماجستير أو دكتوراه  -

 

2222 

2223 

2223 

 

3211 

3221 

2221 

 

2223 

1223 

2212 

 

11,1** 

12,21** 

2,21 

 

 معنو  

 معنو  

 غير معنو 

 ( في الثركةىمدة ال دمة ال برة: 

 سنوات 3أي  من  - 

 سنة  13 -3من    -

 سنة  13أكصر من   -

 

2222 

3232 

3213 

 

2232 

2211 

3212 

 

2231 

2211 

3213 

 

1,12 

12,21** 

11,23** 

 

 غير معنو  

 معنو  

 معنو  

   :  المستو  اإلدار 

 .ندارة عليا -

 ندارة وسطي . -

 ندارة نشرافية . -

 

2211 

2221 

2213 

 

3221 

2211 

2232 

 

3221 

3222 

2233 

 

11,3** 

13,1** 

11,2** 

 

 نو  مع

 معنو  

 معنو  

 .F- testطبقا الختبار 1211** تثير نلي داللة نحصاقية عند 

  وجود اختل  تو داللة نحصاقية في سلوو است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتيوة لونظم المعلوموات اإلداريوة

, 1211يوة عنود مسوتوى داللوة نحصواقية سونة ى , حيوث أن ييموة ) ى معنو 13سنة, أكصر مون  13نلي  3وفقا ل برتهم ) من 

وعد  وجود اختل  تو داللة نحصاقية في سولوو اسوت دا  الموديرين فوي شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة لونظم المعلوموات 

 .1,11ى , حيث أن ييمة ) ى غير معنوية عند مستوى داللة نحصاقية سنوات 3أي  من اإلدارية وفقا ل برتهم )

 نحصاقية في سلوو است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتيوة لونظم المعلوموات اإلداريوة  وجود اختل  تو داللة

 . 1,11وفقا لمستواهم اإلدار , حيث أن ييمة ) ى معنوية عند مستوى داللة نحصاقية 

م, ال بورةى وتلو  بعود أن وفي ضو  ما تقد  يتم رفض فرن العد  جزقيا وفقا لوبعض المتفيورات الديموجرافيوة )مسوتوى التعلوي    

)وفقوا الختبوار  ى فوي سولوو  1,13, 1,11أن هنواو اختلفوا جووهر  عنود مسوتوى داللوة نحصواقية  F-testأ هور اختبوار) ى  

               اسووت دا  المووديرين فووي شووركة ال طوووط الجويووة الكويتيووة لوونظم المعلومووات اإلداريووة وفقووا الخووتل  خصاقصووهم الديموجرافيووة.                   

سونوات  ىو  3ومن فاحية أخرى فقد تم يبو  فعس فرن العد  وفقا لمتفير )مستو  التعليم: ماجستير أو دكتووراه, ال برة:أيو  مون 

)وفقوا الختبوار  ى  1,11عد  وجود اختل  جوهر  عند مستوى داللة نحصواقية  F-testتل  بعد أن أ هر فموت  اختبار) ى  

رين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية وفقا الخوتل  خصاقصوهم الديموجرافيوة في سلوو است دا  المدي

 )مستو  التعليم ى.

ومن الناحية اإلدارية فان الباحث ير  وجود اختلفات في سلوو است دا  المديرين في شركة ال طووط الجويوة الكويتيوة لونظم      

  خصاقصووهم الديموجرافيووة , لووذل  يجووب علووي الثووركة توودريب العوواملين لتفييوور سوولوكهم فحووو المعلومووات اإلداريووة وفقووا الخووتل

 است دا  فظم المعلومات اإلدارية بالطريقة التي من خللها تحقق أهدافها .
 

 مجاالت است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية : -2

التحلي  اإلحصاقي ال اصة باإلجابة علل السؤا  الصوافي لهوذه الدراسوة والوذ  يتعلوق بوالتحقق مون مودى ينايش هذا الجز  فتاقج 

وجووود اخووتل  بووين مجوواالت اسووت دا  المووديرين فووي شووركة ال طوووط الجويووة الكويتيووة لوونظم المعلومووات اإلداريووة وفقووا الخووتل  

 دراسة والذ  ين  علل:ـخصاقصهم الديموجرافية. واختبار صحة العرن الصافي من فرون ال
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"عد  وجود اختل  جوهر  بين المديرين في شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة مون حيوث مجواالت اسوت دا  فظوم المعلوموات 

 اإلدارية وتل  وفقا لمستوى تعليمهم ومدة ال برة والمستو  اإلدار , ك  علل حده".

وجووود اخوتل  بووين مجوواالت اسوت دا  المووديرين فووي شووركة وتلوو  بفوورن تحديود موودى  F-testولقود تووم اسووت دا  اختبوار) ى  

ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية وفقا الختل  خصاقصم الديموجرافية, ويمكن توضيح تلو  مون خول  الجودو  

 التالي:
 

 ى .2توص  الباحث نلي النتاقج التي يوضحها الجدو  ريم ) F-testوبتطبيق اختبار) ى 

ن الجدو  السابق وجود اختل  في مجاالت است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لونظم المعلوموات وفستنتج م

اإلداريووة بوواختل  خصاقصووم الديموجرافيووة ) مسووتو  التعلوويم , ال بوورة , المسووتو  اإلدار  ى , حيووث أن ييمووة ) ى معنويووة عنوود 

 .1,11مستوى داللة نحصاقية 
 

تم رفض فرن العد  وفقا للمتفيرات الديموجرافية )مستوى التعليم,ال برة , المستوى اإلدار ى وتل  بعود وفي ضو  ما تقد  ي

فوي مجواالت اسوت دا  الموديرين فوي شوركة  1,11أن هناو اختلفا جوهر  عند مسوتوى داللوة نحصواقية  F-testأن أ هر اختبار 

   خصاقصم الديموجرافية .ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية باختل

 

 ى3جدو  ريم )

 االختل  بين مجاالت است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية
 

 الوس  العا  سلوو االست دا  مجاالت االست دا 

 ال يست د  نلي حد ما يست د 

 3231 1 3211 2212 نرسا  واستقبا  البريد االلكتروفي -1

 3212 1 3232 2232 اإلطلل علل أحدث األخبار والمعلومات عن الثركات  -2

 3211 1 3212 2221 تقديم معلومات عن الثركة ومجاالت أفثطتها -3

 2221 2212 2213 3211 التعاون مع العمل  الحاليين والمتويعين -2

 3212 1 3211 2223 تقديم الحجو ات للعمل  -3

 2231 1 3222 2222 عسارات العمل الرد علل است -1

 2233 1 2221 2223 اإلعلن عن خدمات الثركة -2

 2211 2221 3232 2213 الحصو  علل معلومات عن المنافسين -2

 2222 2212 3212 3211 نجرا ات االتصاالت الدولية -1

 2213 1 3211 2211 تباد  المستندات والتعايدات الكتروفيا -11

 2231 1221 2223 2221 عمل  جددالبحث عن  -11

 3213 1 2221 3222 التعر  علل احتياجات ورغبات العمل  -12

 2223 1221 3223 3211 توسيع ياعدة العمل  -13

 1211 2222 2211 1222 المثاركة في برامج تدريب من خل  العيديو كوفعرا -13

 3223 2212 3212 2223 المتوس  العا 
 

فقوواط فقوو  تمصوو  الحوواالت الووصلث السووت دا  فظووم المعلومووات التسووويقية وهووي  3فقوواط نلووي  3ا المسووت د  موون * تووم دمووج المقيووا

 يست د  , والي حد ما , وال يست د  .
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 ى العلية بين است دا  فظم المعومات اإلدارية في شركة ال طوط الجوية الكويتية و تحسين جودة القرارات اإلدارية .3)

تاقج التحلي  اإلحصاقي ال اصة باإلجابة علل السؤا  الصالث لهذه الدراسة والذ  يتعلوق بتحديود العليوة بوين ينايش هذا الجز  ف

 مستوى است دا  فظم المعومات اإلدارية في شركة ال طوط الجوية الكويتية وتحسين جودة القرارات اإلدارية .

"عود  وجوود عليوة تات داللوة نحصواقية بوين مسوتوى واختبار صحة العرن الصالث من فرون الدراسة والوذ  يون  علل:وـ 

 است دا  فظم المعومات اإلدارية في شركة ال طوط الجوية الكويتية وتحسين جودة القرارات اإلدارية .

ولقد تم است دا  أسلوب تحلي  االفحدار واالرتباط المتعدد لتوضيح درجة وفوول العليوة بوين مسوتوى اسوت دا  فظوم المعوموات 

 في شركة ال طوط الجوية الكويتية وبين تحسين جودة القرارات اإلدارية .  اإلدارية

 

ويمكن توضيح نوع ودرجة العالتةة اةين المتريةرين السةااش اإلشةارة إليهةاي وكةملك األهميةة النسةبية لمسةتون اسةتمداة نظةم 

 المعومات اإلدارية في شركة المطوط الجوية الكويتية وذلك على النحو التالي:ـ
 

ويوة العلية بين مستوى است دا  فظم المعومات اإلداريوة فوي شوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة وتحسوين جوودة القورارات  فول -1

 اإلدارية : 

تتل   فتاقج تطبيق أسلوب تحلي  االفحدار واالرتباط المتعدد علل العلية بين مسوتوى اسوت دا  فظوم المعوموات اإلداريوة فوي 

 ى حيث يتضح ما يلي: 3ة وتحسين جودة القرارات اإلدارية في الجدو  ريم )شركة ال طوط الجوية الكويتي

أ هرت فتاقج أسلوب تحلي  االفحدار المتعدد أن هناو علية تات داللة نحصاقية بين مستوى است دا  فظم المعومات اإلدارية   -

لية طردية وتات داللة نحصاقية عند في شركة ال طوط الجوية الكويتية و تحسين جودة القرارات اإلدارية. وأن هذه الع

 % وفقا الختبار ) ى.3مستوى 

 ى2جدو  ريم )

االختل  بين مجاالت است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية باختل  خصاقصم 

 الديموجرافية

 ر اختبا الوس  الحسابي في يطاعات المست دمين ال صاق  الديموجرافية 

F- test 

 القرار

 ال يست د   نلي حد ما يست د  

 مستو  التعليم :

 . تعليم متوس 

  تعليم جامعي 

 ماجستير أو دكتوراه 

 

 

3221 

3211 

2231 

 

3222 

3211 

2221 

 

2213 

2211 

3212 

 

1223** 

13222** 

11221** 

 

 معنو  

 معنو  

 معنو 

 ال برة )مدة ال دمة في الثركةى:

  سنوات 3أي  من 

     سنة  13 -3من 

  سنة  13أكصر من 

 

 

2222 

2221 

3221 

 

2231 

2221 

3221 

 

2231 

2222 

3222 

 

2223** 

22211** 

12213** 

 

 معنو  

 معنو  

   معنو 

 المستو  اإلدار  :  

 .ندارة عليا 

 . ندارة وسطي 

 . ندارة نشرافية 

 

2123 

2212 

2213 

 

3221 

2221 

1211 

 

3221 

2212 

2223 

 

1221** 

1123** 

1222** 

 

 معنو  

 معنو  

   معنو 
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 .F- testطبقا الختبار 1211** تثير نلي داللة نحصاقية عند 

 %.33تتصل العلية السابقة بقوة تص  نلل  -

% من التبواين الكلوي فوي بيافوات المتفيور التوابع )تحسوين جوودة  31تساهم المتفيرات المستقلة مجتمعة في تعسير حوالي   -

 القرارات اإلدارية ى.

 

 ى3دو  ريم )ج

فتاقج تحلي  االفحدار واالرتباط المتعدد للعلية بين مستوى است دا  فظم المعومات اإلدارية في شركة ال طوط الجوية 

 الكويتية وتحسين جودة القرارات اإلدارية

 

معام   مستوى است دا  فظم المعومات اإلدارية 

 Rاالرتباط 

مستوى  Bمعام  بيتا 

 المعنوية

 القرار

 غير معنو  12222 1211 1223 ت دمها علي اإلطلق ال اس 

  غير معنو  12232 1213 1222 ال است دمها 

  غير معنو  12321 1212 1212 نلي حد ما 

  معنو  *12111 12233 12321 است دمها 

  معنو   *12111 12231 12111 است دمها بدرجة كبيرة 

   معام  االرتباط في النموتR 1233 

 د في النموت  معام  التحديR2 1231 

 11213 ييمة ) ى المحسوبة 

 2223 ييمة ) ى الجدولية 

 213,3 درجات الحرية 

   1213 مستوى المعنوية في النموت 


 T- testوفقا الختبار )تى  1211تو داللة نحصاقية عند مستو  معنوية  

**
 T- testوفقا الختبار )تى  1213تو داللة نحصاقية عند مستو  معنوية 

وفي ضو  ما تقد  يمكن رفض فرن العد  ويبو  العرن البدي  مأخوت بصورة نجماليوة, وتلو  بعود أن أ هور فمووت  تحليو  

)وفقووا الختبووار  ى بووين مسووتوى اسووت دا  فظووم  1213االفحوودار المتعوودد أن هنوواو عليووة جوهريووة عنوود مسووتوى داللووة نحصوواقية 

ية و تحسوين جوودة القورارات اإلداريوة. كموا تقورر رفوض فورن العود  ويبوو  المعومات اإلدارية في شركة ال طوط الجوية الكويت

متفيراتى, وتلو  لوجوود عليوة 3العرن البدي  لمتفيرين فق  من العدد اإلجمالي للمتفيرات المستقلة في فموت  تحلي  االفحدار )

, 1211ريوة ى عنود مسوتوى داللوة نحصواقية تات داللة نحصواقية بوين كو  مونهم وبوين المتفيور التوابع )تحسوين جوودة القورارات اإلدا

 ى3)افظر جدو  ريم ) Test-T, وتل  وفقا الختبار 1213
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 النتائج والتوصيات :  

 

هناو ارتعال في فسبة وعي العاملين بثركة ال طوط الجوية الكويتية بوجود فظا  للمعلومات اإلداريوة , حيوث أوضوح حووالل  ى 1)

 علم ومعرفة أن الثركة لديها فظا  للمعلومات اإلدارية  .%ى من المستقصل منهم أفهم علي 12)

 %ى الذين يست دمون فظم المعلومات التسويقية .22ى ارتعال فسبة المديرين )2)

%. وفسووتنتج ممووا سووبق ارتعووال فسووبة المووديرين الووذين 2ى بلفووت فسووبة المووديرين الووذين ال يسووت دمون فظووم المعلومووات اإلداريووة  3)

ومات اإلدارية , وهذا نن د  فإفما يد  علي ارتعال فسبة وعي العاملين بثوركة ال طووط الجويوة الكويتيوة يست دمون فظم المعل

 بوجود فظم للمعلومات اإلدارية.

ى هناو اختل  حقيقل في سلوو است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلوموات اإلداريوة وفقوا لمسوتو  2)

وسوو , تعلوويم جووامعي ى, بينمووا هنوواو عوود  وجووود اخووتل  جوووهرى فووي سوولوو اسووت دامهم لوونظم المعلومووات تعلوويمهم) تعلوويم مت

 اإلدارية وفقا لمستو  تعليمهم األعلل من الجامعي )ماجستير أو دكتوراهى.

وفقوا ل بورتهم  ى هناو اختل  حقيقي في سلوو است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلوموات اإلداريوة3)

 سنواتى. 3سنة ى, بينما  ال يوجد مص  هذا االختل  وفقا ل برتهم  األي  من  13سنة, أكصر من  13نلي  3) من 

ى يوجد اختل  حقيقل في سلوو است دا  المديرين في شركة ال طوط الجوية الكويتية لنظم المعلومات اإلدارية وفقا لمسوتواهم 1)

 اإلدار , .

ة حقيقية بين مستوى است دا  فظم المعلومات اإلدارية في شركة ال طوط الجوية الكويتية وتحسين جودة القرارات ى توجد علي2)

 اإلدارية .

 

 وفي ضوء النتائج السااقة أمكن للباحث التوصل إلي مجموعة من التوصيات والتي تتمثل فيما يلي : 

 دارية يجب توفير األتي: ( لكي تتبني الشركة تطبيش واستمداة نظم المعلومات اإل1)

  الدعم والتأييد الكافيين من جافب اإلدارة العليا سوا  كان تل  فل صورة اداريوة مون خول  موا تت وذه مون يورارات, أو ماديوة مون

خل  توفير الم صصات المالية الل مة للتطبيق وحعز العاملين, أو معنوية من خل  تثجيع است دا  فظوم المعلوموات اإلداريوة 

 دير المميزين والمبتكرين .وتق

  تنمية وفثر ثقافة مؤيدة ومثجعة الست دا  جميع أشكا  التكنولوجيا الحديصة , عن طريق خلق وعي بأهمية ومزايا است دا  فظوم

المعلومات اإلدارية لد  المسئولين والعاملين بثركة ال طوط الجوية الكويتيوة علوي حود سووا  بموا يقلو  مون مقاوموة التفييور مون 

 فب المسئولين والعاملين بالثركة.جا

  توفير الموارد البثرية المؤهلوة والقوادرة علوي نفثوا  وندارة فظوم المعلوموات اإلداريوة بكعوا ة وفعاليوة وتووفير البورامج التدريبيوة

 الحديصة لتنمية مهاراتهم العنية والت صصية داخ  الثركة.

  كيعيوة التنقو  خللوه وتقوديم المثوورة للزاقورين وأن يتسوم هوذا المويوع  اهتما  الثركة بتصميم مويعها علي شبكة االفترفوت ليثوم

 بالبساطة والجاتبية.

 .مثاركة جميع العاملين بها عند ات ات يرار است دا  فظم المعلومات اإلدارية 

 .وجود خطوات منظمة للتعام  مع فظم المعلومات اإلدارية يحدد فيها ويت تنعيذ ك  خطوة ومن المسئو  عنها 

 ما   شركة ال طوط الجوية الكويتية بتحديث مويعها علي شبكة االفترفت بالثك  الذ  يضمن نمداد الزاقرين للمويع بالبيافات اهت

 وال دمات.

ى علوي شوركات الطيوران المودفي التوي ال تسوت د  فظوم المعلوموات اإلداريوة أن تقوو  بتنعيوذ ونفثوا  فظوا  معلوموات ندار  لهوا , 2)

 ت ورغبات العمل  . اليتوافق مع احتياج

 

 

 

 

 

 



 .واخرون... بدالرحمن سند مروحع

 223 

 المراجع :   

  ,المدينة العربية في    الحكومة االلكتروفية", فدوة الحكومة   2113مايو ععيعي, أحمد كما  الدين & يوسل, واق  محمد"

 االلكتروفيةـ الوايع والتحديات, مسق , سلطنة عمان,.

  ر االستراتيجيات والسياسات", )مترجمى, تقرير , "ندارة أفظمة المعلومات الحكوميةـ عناص .2112برهان, محمد فور

  .صادر عن داقرة التعاون العني للتنمية باألمم المتحدة, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, عمان

  الصورة الريمية وتأثيرها علل عمارة القرن الحاد  والعثرين", رسالة ماجستير, كلية  .2112محمود, حاتم محمود فتحي" ,

 .امعة جنوب الواد , أسوانالهندسة, ج

  فظم المعلومات اإلدارية", مكتبة عين شمس, القاهرة .2111السيد, سمير نسماعي" ,. 

  ,افتثار تقنيات المعلومات واالتصاالت في الدو  العربية وأثرها علل مثاريع   .2113, مايو العريح, نبراهيم صالح"

 .ـ الوايع والتحديات, مسق , سلطنة عمانالحكومة االلكتروفية", فدوة الحكومة االلكتروفية 

  المنطقة العربية والعجوة الريمية", مجلة بي سي العربية .2113مايو  1يوسل, حسن" ,.  

  تأهي  الكوادر البثرية لتطبيق الحكومة االلكتروفية في الدو  العربية, فدوة الحكومة  .2113مايو  المتولي, محمد ,

  .ت, مسق , سلطنة عمانااللكتروفية ـ الوايع والتحديا

   ,المدينة العربية في    الحكومة االلكتروفية", فدوة  .2113مايو ععيعي, أحمد كما  الدين & يوسل, واق  محمد"

  .الحكومة االلكتروفيةـ الوايع والتحديات, مسق , سلطنة عمان

   , لدار الجامعية, اإلسكندرية"فظم المعلومات مدخ  لتحقيق الميزة التنافسية", ا  2112طه, حسنين السيد.  

   ,مقدمة في فظم المعلومات اإلدارية: النظرية ـ األدوات ـ التطبيقات",  .2112العبد, جل  نبراهيم & الكرد , منا  محمد"

 ابع الدار الجامعية, اإلسكندريةمط

 

 Gordon, Judith R. & Gordon, Steven R., “Information Systems2009: A Management 

Approach”, 2
nd

 ed., New York: Harcourt Brace College publishers, The Dryden Press,. 

 Shio, Martin J. 2010, “An Approach to Design of National Information Systems for Developing 

Countries”, Information Systems in the Public Administration, North-Holland Pub. Co., 

Amsterdam,. 

 


