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 لملخص العربي :ا
 

ت اإلداريدة فراعليتهدا فاءاهتهدا فأارعدا علدى تحسدي  تدوارر مسدتلزمات تطبيدق  ادم المعلومدامدد  يهدف البحث التعرف على      

العالقدة بدي  اتسدتمدا   لدراسدة فذلك لسير العمليات اإلدارية على أرضل فجه. فاذلك األداه للعاملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكويت

ك مد  الدالت تطبيدق البحدث علدة عيندة . فذلدتحسدي  أداه العداملي  بالهيئدة العامدة للبيئدة بالكويدتاألمثل لنام المعلومات اإلدارية ف

( موظءا م  مجتمع موظءة الهيئة العامة للبيئة بالكويت ، فتم االتيار عناصدرعا باسدتمدا  طريقدة العيندة العيدوا ية 80مكو ة م  )

يدة مسدتلزمات  ادم المعلومدات التنايميدة فالبرمجفتوصل البحث م  الدالت اسدتمدا  المدنهل الوصدءة التحليلدة نلدى أ   البسيطة .

فالمادية فالبيرية مطبقة بدرجة متوسطة مد  قبدل مدوظءة قطداه الهيئدة العامدة للبيئدة بالكويدت ، امدا أف دحت  تدا ل الدراسدة أ  

رددة تنميددة مسددتلزمات  اددم المعلومددات اإلداريددة تدداار علددى أداه مددوظءة قطدداه الهيئددة العامددة للبيئددة بالكويددت مدد  الددالت المسدداعدة 

تداد  نلدى زيدادة سدرعة  ، امدا أ هدا حصديلة معلوماتيدة ااريدة عد  العمدل فالماسسدة، فتورير ري مهارات التواصل الجيد مع اآلال

تسداعد ف تسداعد العداملي  ردة ااتسداا مهدارات حدل الميدكالت فتورر جو م  المنارسة رة األداه بدي  الدزماله  المالحاة فالءهم ف

تسداعد ردة تحسدي   فزيدادة الرببدة للتعداف  مدع زمداله العمدل العاملي  رة المياراة رة طرح أركار جديدة فتساعد العاملي  علدى 

( رأقدل 0,01اذلك أف حت  تا ل الدراسة فجود عالقة طردية ذات دتلة نحصا ية عند مستو  الدتلدة ) . رعالية األداه بيكل عا 

 ملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكويدتبي  جميع مستويات مستلزمات  ام المعلومات المادية فالبيرية فالتنايمية فالبرمجية فأداه العا

ردة الهيئدة أ  عندا  مجموعدة مد  المعوقدات التدة تحدوت دف  اتسدتمدا  األمثدل لدنام المعلومدات اإلداريدة فا تهت الدراسدة نلدى  .

 تتلمص رة:العامة للبيئة بدفلة الكويت 

تورر التدريب الكارة فالالز  لتطبيق  ام المعلومات  عد  اءاية البرامل الحاسوبية الالزمة لتطبيق  ام المعلومات اإلدارية .فعد 

فاذلك عد  ف وح فرهم معايير الجودة المطلوبة فالالز  تحقيقها ، باإل ارة نلى  عف الحوارز المادية الالزمدة  اإلدارية بكءاهة.

 للتيجيع على تطبيق عذه النام الحاسوبية .

 

THE ROLE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS TO IMPROVE THE 

PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN THE ENVIRONMENT PUBLIC AUTHORITY IN 

KUWAIT 

 

ABSTRACT: 

 

     The research aims to identify the availability of supplies management information 

systems and their effectiveness, efficiency and impact on improving the performance of public 

authority by Kuwait for administrative operations. As well as to study the relationship between the 

optimal use of information management systems and improving the performance of employees 

with environment public authority in Kuwait. Through the application of research on a sample of 

80 staff from the community environment public authority staff in Kuwait, elements were selected 

using simple random sampling. And research through the use of descriptive analytical to 

organizational information systems and accessories and material and human applied moderately 

by staff of the public authority for the environment in Kuwait, as the results of the study indicated 

that supplies information management systems affect the performance of the staff of the public 

authority for the environment sector in Kuwait through assistance in developing good 

communication skills with others, and provide information on the outcome of labour and 

enterprise, it leads to increased speed and understanding and provide an atmosphere of 

competition in performance between Colleagues and help employees acquire skills to solve 

problems and help workers to participate in new ideas and help workers to increase their desire to 
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collaborate with co-workers and help improve efficiency. The study results also indicated the 

existence of a direct correlation of statistical significance at the level indication (0, 10), the lowest 

among all levels of information systems supplies material and human, organizational, and 

personnel performance environment public authority in Kuwait. The study concluded that there is 

a range of obstacles to the optimal use of management information systems in the environment 

public authority of the State of Kuwait are: inadequate software required for application of the 

management information systems and the lack of adequate training for the application of the 

management information systems efficiently. As well as lack of clarity and understanding of the 

standards of quality required and necessary, in addition to poor material incentives necessary to 

encourage the application of these computer systems. 

 

 المــقــدمــة : 
 

رية م  األصوت األساسية للمنيآت رة العالم المتقد ، فأصبحت تاد  دفرا مميزا رة تهيئة األقسا  تعد  ام المعلومات اإلدا     

اإلدارية بءعالية فاءاهة لتحقيق أعداف المنيأة بعيدة المد  ، فعليه أصبحت  ام المعلومات اإلدارية العمود الءقر  للمنيآت ، 

ث تلعب المعلومات دفرا عاما رة تحقيق التكامل بي  المتغيرات المارجية حي .رهة تورر الجا بي  اإلدار  فالتقنة رة آ  فاحد

فبي  احتياجات فنمكا يات فقدرات األجهزة اإلدارية. فعنا  العديد م  اتتجاعات التة تبرز الحاجة نلى  رفرة فجود  اا  

، فظهور أساليب جديدة رة اتماذ للمعلومات رة األجهزة اإلدارية فم  أعمها اتتجاه نلى زيادة التمصص فتقسيم العمل

القرارات، فاتتجاه  حو الالمرازية رة اإلدارة، فالتوظيف الماقت لالستءادة م  مهارات معينة فألداه مها  محددة، فبرفز 

ظاعرة العولمة فالتحوت  حو اقتصاد المدمات
 

ات .فلذلك يعتبر  اا  المعلومات اإلدارية  اا  شامل يـعمل عـلى جمع ال المعلوم

الضرفريــة لجميع فظا ف اإلدارة بهدف  دعـم اإلداريي  ف الاصة المديري  بإتاحة المعلومات الدقيقة ف الوا حة رة الوقت 

الـمـناسـب لمساعدتهم على تمطيط ف تنايم فتطوير الماسسات، مما يورر المعلومات المناسبة فبالصورة المناسبة لممتلف 

ميع المها  فالوظا ف اإلدارية، باإل ارة نلى تحسي  فتطوير حراة اتتصات فتدرق المستويات اإلدارية ، فذلك لدعم ج

 المعلومات بي  جميع المستويات اإلدارية رة المنيأة ، ف بالتالة اتماذ القـرارات الـمناسبة . 

 

 مشكلة البحث  وتساؤالته :
 

مدات  اإلداريدة ردة تحسدي  أداه العداملي  بالهيئدة العامدة يسعى الباحث نلى دراسة مد  نسدهامات اسدتمدا  فتطبيدق  ادم المعلو     

 للبيئة بدفلة الكويت ، فعليه يمك  تلميص ميكلة البحث رة طرح التساؤتت التالية :

 

 ما مد  توارر مستلزمات تطبيق  ام المعلومات اإلدارية رة الدفا ر الحكومية العامة بدفلة الكويت ؟-1

 ؟. أداه العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويترية رة تحسي  عل تاار  ام المعلومات اإلدا -2

 بالهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت ؟م  قبل العاملي  ما المعوقات التة تحوت دف  اتستمدا  األمثل لنام المعلومات اإلدارية  -3

 ؟. أداه العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت تحسي عل توجد عالقة بي  اتستمدا  األمثل لنام المعلومات اإلدارية ف -4

 أهداف البحث : 
 

 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية :   
 

فالالزمة  توارر مستلزمات تطبيق  ام المعلومات اإلدارية م  قبل العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكويتالتعرف على مد   -1

 أرضل فجه.لسير العمليات اإلدارية على 

 التعرف على مد  راعلية فاءاهة  ام المعلومات اإلدارية فأارعا على تحسي  أداه العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكويت.  -2

تحسي  أداه العاملي  بالهيئة العامة رة التعرف على المعوقات التة تحوت دف  اتستمدا  األمثل لنام المعلومات اإلدارية  -3

 .يتللبيئة بالكو

 .تحسي  أداه العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكويتبي  اتستمدا  األمثل لنام المعلومات اإلدارية فدراسة العالقة  -4
 

 : أهمية البحث
 

ترجع أعمية البحث نلى  رفرة التعرف على طرق تطوير أ امة المعلومات اإلدارية ، فاألعمية التة يمك  أ  تحداها عذه      

فلعل عذه الدراسة تسهم رة تورير عدد م   ، ارعا رة تحسي  األداه الوظيءة للعاملي  بالدفا ر الحكومية العامة بالكويتالنام ف أ

التوصيات فالمقترحات لتءعيل أ امة المعلومات اإلدارية فم  ام ررع مستو  األداه الوظيءة لد  العاملي  بالدفا ر الحكومية 

 مهامها بكءاهة عالية  .بالكويت مما يمكنها م  القيا  ب
 

 : فروض البحث 
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 رة  وه تساؤتت البحث فأعداره ، تتبلور الءرفض ريما يلة :     

  .أداه العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويتتاار  ام المعلومات اإلدارية رة تحسي   -

 .داه العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت أتحسي  توجد عالقة بي  اتستمدا  األمثل لنام المعلومات اإلدارية ف -

 

 نظم المعلومات اإلدارية :
 

 Information“أل ه يدمل تمصصي  فعما  ام المعلومات  يعتبر تمصص  ام المعلومات اإلدارية م  التمصصات المهمة     

System”  ف التمصددص األالددر عددو اإلدارة“Management”   أحددد تمصصددات الحاسددب فالددذ  فيعتبددر  اددم المعلومددات عددو

يدرس رة الية الحاسب اآللة أف تقنية المعلومات فعو معنة بتحليل فتصميم األ امة فتصميم قواعد البيا دات فتصدميم المددالالت 

أما اإلدارة رهة م  تمصص  ، فالممرجات .. فالمسمى الوظيءة لهذا التمصص عو تحليل النام فييغل محلل النام عذه الوظيءة

 .عمات ندارة أ

 

 :األداء الوظيفــــــــي 
 

يعتبر مءهدو  األداه مد  المءداعيم التدة  الدت  صديباا فاردراا مد  اتعتمدا  فالبحدث ردة الدراسدات اإلداريدة بيدكل عدا  فدراسدات      

ار علدى الموارد البيرية بيكل الاص، فذلك ألعمية مءهو  األداه على مستو  الءرد فالمنامدة فادذلك لتدداالل المداارات التدة تدا

األداه فتنوعها ، فلذلك  سلط الضوه على أعم التعريءات التة قدمت لمءهدو  األداه علدى السداحة اإلداريدة . فيقصدد بمءهدو  األداه 

بصءة عامة بأ ه الممرجات فاألعداف التة تسعى المنامة نلى تحقيقها ع  طريق العاملي  ريهدا، فلدذا رهدو مءهدو  يعكد  ادالا مد  

الالزمة لتحقيقها، أ  أ ه مءهو  يربط بي  أفجه النياط فبي  األعدداف التدة تسدعى المنامدات نلدى تحقيقهدا عد  األعداف فالوسا ل 

طريق مها  ففاجبدات يقدو  بهدا العداملي  داالدل تلدك المنامدات . ادذلك يعدرف األداه بأ ده النتدا ل العمليدة التدة تندتل مد  الءعاليدات 

 ت داالل المنامة.فاإل جازات أف ما يقو  به األرراد م  أعما

فيعرف الباحث األداه بأ ه المسئوليات فالواجبات فاأل يطة فالمها  التة يتكو  منها عمدل الءدرد الدذ  يجدب عليده القيدا  بده علدى 

 الوجه المطلوا .
 

 العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية واألداء :
 

اعدعا رة تحسي  فتطوير أداه فحداتها اإلدارية فبالتالة تبحث المنامات رة القطاه العا  فالماص ع  األدفات التة تس     

األداه العا  لها، فمنذ ذلك الوقت تسعى ندارات المنامات لتبنة ال مستلز  جديد م  الالت األدفات المساعدة. فرة  هاية القر  

 رفريات الحياة اإلدارية  العيري ، ظهر اإلبداه اإل سا ة رة مجات تكنولوجيا المعلومات فالذ  أالذ يتعالى حتى أصبح م 

ت جاز المها  فاألعمات المستهدرة . فظهر استمد  الحاسوا أفتا رة القطاه الماص ام تحوت الى القطاه العا  حينما أابت م  

ات قدرة را قة رة تحسي  األداه ريها. فم  عذا المنطلق، سعت ندارة المنامة نلى حوسبة نداراتها فمكاتبها لتسهيل فتسريع المدم

التة تقدمها، فعدرها العا  عو تكوي  قاعدة معلوماتية عامة تسهل على متمذ القرار الحصوت على المعلومات بالسرعة فالوقت 

المطلوبي  فبأقل جهد فتكلءة. بعدعا تطور استمدا  الحاسوا ليعم جميع مناحة العملية اإلدارية، رهو يستمد  اأداة مهمة للرقابة 

سها اإلدارة، ام أداة تقي  راعلية فاءاهة الوحدات اإلدارية، فم  جهة أالر  اأداة راعلة فمهمة رة على األعمات التة تمار

اتتصاتت الرسمية رة المنامة. بعدعا أيضاا تنامت استمدامات الحاسوا رة بيئة األعمات المعاصرة حتى أصبح جزها ر يسياا 

تصاتت رقد ظهرت شبكات اتصاتت حديثة متطورة فسريعة اأداة رة  ياطاتها، ف تيجة تزافج علو  الحاسبات مع علو  ات

رعالة لزيادة اإل تاجية فالءعالية. لقد أ ارت التكنولوجيا الحديثة الى اإلدارة صءة جديدة تمكنها م  أداه أعمالها بيكٍل أرضل م  

فعلو  اتتصات رببةا منها رة تحسي  أدا ها  قبل، مما حدا بها الى استغالت تلك الطءرات العلمية رة مجالة التكنولوجيا الحديثة

 رة ظل المنارسة المحلية فاإلقليمية فالعالمية. 
 

إن تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال من شأنها أن تؤدي الى ما يلي
 

: 

 .اتستغناه ع  الكثير م  العمليات اإلدارية ذات الطابع التكرار  فالرفتينة.1

 فالتواز  رة األعمات..اتبتعاد ع  اتزدفاجية 2

 .تحسي  عمليات التوايق.3

 .تحسي  عمليات تدرق المعلومات فررع اءا تها.4

 .تسريع عمليات رد رعل اإلدارة.5

 .تكامل الهيكل التنايمة فاإلدار .6

 .ررع المستو  العا  لإلدارة فاإل تاج.7

 .تحسي  عمليات اتتصات فررع مستواعا العا .8
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 نها أن تحسن من دور اإلدارة العليا لتصبح كما يلي :كل هذه الفوائد من شأ

 تداالل أقل رة عمليات اتماذ القرار الرفتينية.  -   

 استمدا  أاثر فأابر فبيكل أرضل ألساليب المحاااة.  -   

 رؤية أف ح للمياال فف ع بدا ل لها.  -   

 داه فات جاز.مواابة التطور بسرعة عالية فتنءيذه لمواابة التطورات رة األ  -   

 

 الدراسات السابقة :
 

(م 1990دراسة )الدهان والمخامرة،  -
 "

"، فأظهرت الدراسة بأ  لعدد  أهمية الحاسوب كعامل مهم وحيوي في العمليات اإلدارية

اا م  الءرفه فحجم رأس المات رة البنك فعمر البنك أار ر يسة رة نبراز أعمية الحاسوا رة البنك. ن ارة نلى أ  عنا  عدد

المياال التة تواجه عمليات الحوسبة فعة الحماية فالرقابة، فالسلطة فبيرعا م  األمور التة تاار على عمليات الحوسبة 

فاألداه رة البنو  ، فأظهرت دراستهما أ  حوسبة  ياطات األعمات تّسره عمليات اتماذ القرار، فتحّس  الرقابة فتحّصل 

 زيد م  المدمات المقدمة للمواط ، فت تاار على اإلبداه رة بيئة العمل.المعلومات المواوقة فالدقيقة، فت
 

عدرت عذه الدراسة ، حيث  م( "نظم المعلومات وأثرها على فاعلية اتخاذ القرارات في المصارف التجارية"1990دراسة النظاري) -

لى أ  مد  تساعم عذه النام رة الوصوت نلى نلى التعرف على مد  اءاهة  ام المعلومات رة المصارف التجارية األرد ية ام ن

قرارات أاثر رشداا؛ فعدرت أيضاا نلى الكيف ع   واحة الضعف رة  ام المعلومات المستمدمة رة المصارف التجارية 

 األرد ية فسبل معالجتها، فم  ام تطوير عذه النام فزيادة راعليتها. 
 

شملت عينة ف رية على األداء المؤسسي في الشركات المساهمة األردنية .م(، أثر نظم المعلومات اإلدا1994دراسة الشناق ) -

" شراة مدرجة رة سوق عما  المالة، فقد عدرت عذه الدراسة نلى الكيف ع  مد  توارر 103" شراة م  أصل "53الدراسة"

ك درجة تأايرعا على األداه  ام المعلومات اإلدارية لد  اليراات المساعمة العامة األرد ية، فدرجة اتستءادة منها فاذل

 الماسسة لهذه اليراات.
 

(م 1996دراسة )عقيل،  -
 
"حيث اللصت دراسته نلى أ  المنارسة  استخدام نظم المعلومات كأداة تنافسية في البنوك األردنيةأهمية " 

معلومات الحديثة فالمتجددة فاآلمنة العالية بي  البنو  أعطت دفراا استراتيجياا لنام المعلومات اأداة تنارسية تزّفد المدراه بال

فالكارية تتماذ القرارات رة فقت قصير. اذلك لعبت  ام المعلومات دفراا حيوياا رة تحسي  األداه رة قطاه البنو  األرد ية لما 

ة مما يعنة لها م  نيجابيات عديدة، اما توصل الباحث نلى فجود تعاف  بي  الءرفه الممتلءة للبنو  الارج  طاق المقر الر يس

 ترابط الءرفه بيبكة معلوماتية محلية فعذا ما يحّس  األداه فيسهل تنافت المعلومات فتدافلها رة جميع  ياطات األعمات اليومية. 

عدرت عذه  م( ، قياس مواقف المستفيدين تجاه أنظمة المعلومات في منظمات القطاع الصناعي باألردن .1999دراسة إسماعيل ) -

تحديد الصا ص المستءيدي )الءردية، الوظيءية، المهنية(، فاذلك تحديد طبيعة حاجة المستءيدي  م  المعلومات الدراسة نلى 

للتعرف على طبيعة اترتباط فالتأاير بي  الصا ص المستءيدي  فمواقءهم تجاه أ امة المعلومات، حيث تم ذلك بأالذ عينة م  

فجود  رااا م  صا عة القرار م  مجتمع الدراسة، ف توصلت الدراسة نلى(ميا112صا عة القرارات، فقد بلغت عينة الدراسة )

مستو  استمدا  أ امة المعلومات يتأار  عالقة بي  الصا ص المستءيدي  فمواقءهم  حو أ امة المعلومات اإلدارية، اما أ 

مات أ امة المعلومات ف ياطات بمواقف المستءيدي   حو اعتماد الحاسب رة تطبيقات أ امة المعلومات فبمواقءهم تجاه مستلز

 الناا .
 

 م( " الحاسوب واألداء الوظيفي في جهاز األمن العام األردني ":1999دراسة األعور) -
فقد عدرت عذه الدراسة نلى معررة فاقع استمدا  الحاسوا فايءية  استمدامه رة الرقابة فاإلشراف فاستقرار العمل فالر ا عند   

تحسي  الرقابة  ة، فقد توصلت عذه الدراسة نلى أ  استمدا  الحاسوا ياد  نلى تحسي  األداه الوظيءة فالعاملي  فاألداه الوظيء

 فاإلشراف، فاذلك نلى تحسي  اإلبداه فالمبادرة عند العاملي .
 

 األردنية ،م( "واقع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة في وزارة التربية والتعليم" 2002دراسة األعرجي وعالونة) -
فعدرت عذه الدراسة نلى بحث فتحليل فتقييم آاار استمدا  أ امة المعلومات المحوسبة ممثلة بالموظءي  رة عدة مجاتت 

منها:األعمات اإلدارية، فاألعمات المالية، األعمات المكتبية، اتماذ القرارات، القو  العاملة، تحديد الميكالت فالعقبات التة تحد 

مة المعلومات المحوسبة، فم  النتا ل التة أظهرتها الدراسة: أ  أعم أسباا  عف استمدا  أ امة المعلومات م  استمدا  أ ا

 المحوسبة عة قلة الدفرات التدريبية ف قلة المتمصصي  ف قلة أجهزة الحاسوا فقد  مواصءاتها.
 

الـوظيفي دراسـة تطبيقيـة علـى األجهـزة األمنيـة  م( بعنـوان: "اإلبـداع اإلداري وعالقتـه بـاألداء2003 -هــ ١٤٢٤دراسة رضا )   -

 بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة".

عدرت  عذه الدراسة نلى التعرف على مسدتو  اإلبدداه اإلدار  لدد  العداملي  بداألجهزة األمنيدة بمطدار الملدك عبدد العزيدز الددفلة 

) يقدو  العداملو  ردة وكان من أهـم نتـائه هـذه الدراسـة :المطار. بجدة، ف على فاقع األداه الوظيءة للعاملي  رة األجهزة األمنية ب
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تسداعد ميداراة المرؤفسدي  ردة تحديدد  -األجهزة األمنية بإ جاز عملهم بأسلوا متجدد، فيتمتعو  برؤية شاملة لميدكالت العمدل. 

 أعداف اإلدارة على نيجاد رفح اإلبداه لرجات األم  بالمطار  
 

العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأداء العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية م(  2003دراسة الذنيبات ) -

 المتخصصة باإلقراض :
حيث عدرت الدراسة نلى التعرف على العالقة بي   ام المعلومات المحوسبة فأداه العاملي ، فاذلك بيا  مستو  اتستءادة م  

فجهة  ار المبحواي ، اما عدرت نلى معررة مستو  أداه العاملي  فأعمية فأبعاد  ام   ام المعلومات اإلدارية المحوسبة م 

(، فتوصلت عذه الدراسة نلى 436المعلومات اإلدارية م  فجهة  ار المبحواي ، حيث تم ذلك بأالذ عينة م  الموظءي  بلغت )

 ، فاذلك فجود عالقة ايجابية بي  الٍّ م  حدااة فجود عالقة ايجابية بي   ام المعلومات اإلدارية المحوسبة فأداه العاملي

 األجهزة، فالبرمجيات المستمدمة، الصا ص المعلومات التة توررعا  ام المعلومات، أداه العاملي .

 

حيث  م( " أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية" :2003دراسة الضمور ) -

لدراسة نلى التعرف على فاقع استمدا  تكنولوجيا المعلومات رة اليراات الصناعية األرد ية فتأايرعا على اإلبداه عدرت ا

 التنايمة. فقد توصلت الدراسة نلى فجود عالقة ايجابية بي  تكنولوجيا المعلومات فاإلبداه التنايمة.
 

مي وعالقته باألداء الوظيفي " دراسة مسحية على ضباط قطاع م( ، بعنوان:"المناخ التنظي2004 -هـ 1425دراسة السكران ) -

للتعرف على توجهات العاملي  رة قطاه األم  الماصة   حو المناخ   عدرت عذه الدراسةاألمن الخاصة بمدينة الرياض . 

ية مرتءعة لد   باط فجود  توجهات ايجابوكان من أهم نتائه الدراسة التنايمة السا د رة عذا القطاه فعالقة ذلك بأدا هم. 

فجود توجهات ايجابية  -األم  الماص بمدينة الرياض  حو محور "ندرا  الموظف لدفره " اأحد محافر األداه الوظيءة. 

ا مءاض راعلية أداه القيادات  -مرتءعة لد  أرراد العينة  حو محور القدرات فالمصا ص الءردية  اأحد محافر األداه الوظيءة. 

 قد السياسات ف اإلجراهات فصعوبة تدافت المعلومات. األمنية بسبب تع
 

م( "تأثير االختالفات المحتملة للقيم الثقافية في أداء العاملين في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية 2005دراسة الهيتي ) -

 في األردن" :
در  فنلى معررة أفليات القيم فمستو  الءرفق ريما بينها، فتم عدرت عذه الدراسة نلى تحديد أار القيم الثقارية الءردية رة األداه الم

( موظءاا م  مجتمع الدراسة، فتوصلت الدراسة نلى عدة  تا ل م  أعمها أ  عنا  تأايرا للمتغيرات 697ذلك بأالذ عينة بلغت)

ير الءرد ( فلك  مستو  عذا التأاير يتءافت بي  المستقلة )القيم الثقارية الءردية(ف)القيم الثقارية التنايمية( على المتغير التابع )المتغ

 العاملي ، اما أ  عنا  ررفقا نحصا ية بي  أفليات القيم عند العاملي .

 

فـي قطـاع  -م( بعنوان:"نظـام قيـاس األداء الـوظيفي للعـاملين فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية2005 -هـ1426دراسة عواد ) -

وكـان مـن أهـم فتحليل  اا  تقويم األداه المتبع رة ماسسدات السدلطة الوطنيدة الءلسدطينية . عدرت عذه الدراسة نلى دراسة   -غزة 

) فجود  عف عا  رة  اا  تقويم األداه فعد  الجدية فاتلتزا  م  قبدل الجهدات اإلشدرارية العليدا ردة السدلطة نتائه هذه الدراسة:

امدا أ  المدوظءي   .الح فتطدوير الدنام اإلداريدة فالمهنيدة الممتلءدة لتطبيق  اا  رعات فم  ام تحليل  تا جه لالستءادة منها ردة نصد

لديهم ا طباه سلبة حوت الناا   تيجة لعد  فجود تمطديط فظيءدة فا دح. ادذلك تبدي  أ  عندا  اللدل الطيدر ردة ف دع فتوصديف 

 المعايير التة تستند نليها عمليات التقويم، فظيءية.( .
 

 لومات اإلدارية المحوسبة في أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية ":م( أثر نظم المع2006دراسة السعودي ) -
( موظف م  369رقد بينت عذه الدراسة أار  ام المعلومات اإلدارية المحوسبة رة أداه العاملي ، حيث تم ذلك بأالذ عينة بلغت )

مستلزمات تيغيل  ام المعلومات جاهت بدرجة مرتءعة  مجتمع الدراسة، فتوصلت عذه الدراسة نلى أ  تصورات المبحواي  تجاه

 ، اما أ  تصورات المبحواي  تجاه األداه الوظيءة جاه بدرجة متوسطة.
 

 

م( "أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في القطاع المصرفي 2006دراسة المعشر والخصبة ) -

راسة نلى التعرف على أار العوامل التنايمية فالتقنية رة تطبيقات  ام المعلومات اإلدارية، حيث حيث عدرت عذه الد األردني ":

( موظف م  مجتمع الدراسة، فتوصلت الدراسة نلى فجود أار عا  ذف دتلة نحصا ية لمتغير 292تم ذلك بأالذ عينة بلغت)

لومات اإلدارية، حيث أشارت الدراسة نلى  رفرة نشرا  العوامل التقنية فمتغير العوامل التنايمية رة تطبيقات  ام المع

العاملي  رة عملية تصميم فاستمدا  أ امة المعلومات اإلدارية فتطويرعا، لما ذلك م  أعمية لتحقيق الر ا النءسة، فررع الرفح 

 المعنوية، فنشعار العاملي  بأعميتهم رة المنامة.
 

للباحث أ  عنا  االتالرات بي  الدراسات السابقة فبي  الدراسة الحالية حيث تطبق فم  الالت استعرا نا للدراسات السابقة تبي  

الدراسة الحالية على العاملي  بالهيئة العامة لقطاه البيئة بدفلة الكويت ف الدراسات السابقة طبقت رة مجاتت أالر ، ن ارة نلى 
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أداه العاملي  ، فعذا ما لم تتنافله الدراسات السابقة بصورة أ  عذه الدراسة عملت على ربط  ام المعلومات اإلدارية المحوسبة ب

 مباشرة.

 

 منهه البحث والمجتمع والعينة:  
 

رة  وه طبيعة البحث فاألعداف التة يسعى لتحقيقها تم استمدا  المنهل الوصءة التحليلة فالذ  يعتمد على دراسة الواقع أف      

صءا دقيقا، فيعبر عنها تعبيرا ايءيا بوصءها فتو يح الصا صها ، فتعبيرا اميا الااعرة اما عة رة الواقع فيهتم بوصءها ف

بوصءها رقميا بما يو ح حجمها فدرجات ارتباطها مع الاواعر األالر  ، فعذا المنهل ت يهدف فصف الاواعر ففصف 

 ( .188-187، ص1997، فآالرف  الواقع اما عو، بل يتعداه نلى الوصوت تستنتاجات تسهم رة رهم الواقع فتطويره ) عبيدات 

موظءا( ، فتيتمل العينة على  402اما يعرف مجتمع البحث بأ ه جميع موظءة قطاه الهيئة العامة للبيئة بالكويت فالبالغ عدده )

 طة .( موظءا م  مجتمع موظءة الهيئة العامة للبيئة بالكويت ، فتم االتيار عناصرعا باستمدا  طريقة العينة العيوا ية البسي80)

 

 : أداة البحث 
 

فتتكو  األداة م  قا  الباحث بتصميم استبا ة الدراسة معتمدا على تلك الدراسات التة تنافلت الحوسبة فبرامل  ام المعلومات    

 البيا ات األفلية )اليمصية( للدراسة )اتسم فالحالة اتجتماعية فالماعل العلمة ف وه الوظيءة فالدرجة الوظيءية فسنواتبعض 

المبرة ( .باإل ارة نلى المحافر األساســية للدراسة فالمكو ة م  عبارات مستلزمات ندارة فتيغيل  اا  المعلومات فيتكـــو  

( عبارات ، 10( عبارات ، فالمستلزمات البرمجية )10( عبارة موزعة على أربع مجاتت ، فعة المستلزمات المادية )39م )

 ( عبارات .9ت  فالمستلزمات التنايمية ) ( عبارا10فالمستلزمات البيرية )

فأاليرا المعوقات التة تحوت دف  اتستمدا  األمثل لنام المعلومات اإلدارية رة ( عبارة . 17فاذلك عبارات األداه الوظيءة ) 

 الهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت .

بارات األداه الوظيءة قا مة تحمل العبارات التالية : ) فيقابل ال عبارة م  عبارات مستلزمات ندارة فتيغيل  اا  المعلومات فع

بير موارق بيدة ( فقد تم نعطاه ال عبارة م  العبارات السابقة درجات لتتم –بير موارق –محايد  –موارق  –موارق بيدة 

 معالجتها نحصا يا على النحو التالة : 

 درجة (  .  1درجة( بير موارق بيدة )  2بير موارق ) درجات(  3درجات( ، محايد)  4درجات( ، موارق)  5موارق بيدة )
 

 الصدق والثبات ألداة الدراسة  :
 

قا  الباحث بقياس صدق أداة الدراسة مد  الدالت صددق اتتسداق الددااللة ، حيدث قدا  الباحدث بتطبيدق أداة الدراسدة علدى عيندة      

، فتم حساا معامل ارتباط بيرسو  لمعررة الصددق  ئة بالكويتموظءا م  موظءة قطاه الهيئة العامة للبي 80الدراسة المكو ة م  

الدااللة لعبارات اتستبا ة ، حيث تم حساا معامل اترتباط بي  نجابات العينة علة ال رقرة م  رقرات ال محور فالدرجة الكليدة 

ر فالدرجدة الكليدة لجميدع محدافر إلجمالة نجابات العينة علدى جميدع رقدرات المحدور ، فادذلك اترتبداط بدي  الدرجدة الكليدة للمحدو

 اتستبا ة اكل ، ف يو ح  الجدفت التالة  تا ل صدق اتتساق الدااللة ، فتم تقريب القيم نلى أقرا رقمي  عيريي  .

 

 

 

 (:صدق االتساق الداخلي لعبارات محاور أداة الدراسة :1جدول )

 

 (0,70طه بالدرجة الكلية لالستبا ة = :)ارتبا: مستلزمات ندارة فتيغيل  اا  المعلومات  المحور األول

 (0,71)ارتباطه بالدرجة الكلية= المستلزمات البرمجية:   (0,70المستلزمات المادية:)ارتباطه بالدرجة الكلية= 

 اترتباط   اترتباط   اترتباط   اترتباط   اترتباط   اترتباط          

1 0,59  * 5 0,76  * 9 0,63  * 1 0,73  * 5 0,60  * 9 0,67  * 

2 0,61  * 6 0,60  * 10 0,57  * 2 0,72  * 6 0,75  * 10 0,63  * 

3 0,52  * 7 0,59  *   3 0,57  * 7 0,73  *   

4 0,62  * 8 0,61  *  4 0,62  * 8 0,65  *  

 (0,74بالدرجة الكلية= :)ارتباطه  المستلزمات التنايمية (0,68المستلزمات البيرية :)ارتباطه بالدرجة الكلية= 

 اترتباط   اترتباط   اترتباط           اترتباط   اترتباط   اترتباط          

1 0,60  * 5 0,75  * 9 0,62  * 1 0,57  * 5 0,59  * 9 0,57  * 

2 0,67  * 6 0,73  * 10 0,51  * 2 0,65  * 6 0,74  *   
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3 0,62  * 7 0,55  *   3 0,60  * 7 0,68  *  

4 0,64  * 8 0,62  *     4 0,56  * 8 0,63  *  

 (0,66:)ارتباطه بالدرجة الكلية لالستبا ة = : األداه الوظيءة  المحور الثاني

 اترتباط           اترتباط           اترتباط           اترتباط           اترتباط           اترتباط          

1 0,56  * 4 0,62  * 7 0,55  * 10 0,60  * 13 0,59  * 16 0,65  * 

2 0,61  * 5 0,60  * 8 0,51  * 11 0,63  * 14 0,57  * 17 0,61  * 

3 0,58  * 6 0,49  * 9 0,57  * 12 0,61  * 15 0,63  *  

 .       0,05*دتلة نحصا ية عند مستو  الدتلة  

ع قيم معامالت اترتباط بي  ال رقرة م  رقرات ال محور فالقيمة الكلية إلجمدالة رقدرات فتو ح  تا ل الجدفت أعاله أ  جمي     

( فالهددا اا ددت موجبددة فدالددة  0,76نلددى  0,49المحددور التابعددة لدده الءقددرة  علددى مسددتو  محددور  الدراسددة قددد ترافحددت مددا بددي  ) 

اط بي  محور  الدراسة فالدرجة الكلية لالستبا ة الدل ( ، اذلك ترافحت قيم معامالت اترتب 0,05نحصا يا عند مستو  الدتلة ) 

( فيءسدر ذلدك فجدود عالقدة ارتبداط موجبدة  0,05( ، فجميعها اا ت دالدة نحصدا يا عندد مسدتو  الدتلدة ) 0,74ف  0,66ما بي  ) 

رقرات ال محدور فنجمدالة  على ال رقرة م م  موظءة الهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت فدالة نحصا يا بي  نجابات عينة التقني  

اإلجابات على جميع رقرات المحور التابعة له الءقرة ، فادذلك بدي  نجابدات الدرجدة الكليدة للمحدور فالدرجدة الكليدة لجميدع محدافر 

اتستبا ة ،مما يدت ذلك على صدق المحتو  ف المضمو  لءقدرات ف محدافر اسدتبا ة الدراسدة ، أ  أ  عندا  صددق تتسداق الءقدرة  

 ورعا فصدق تتساق المحور مع اتستبا ة اكل .مع مح

   لقياس مد  ابات أداة الدراسة ، استمد  الباحث طريقة معامل ألءا ارف باخ ، فريما يلة  تا ل الثبات باستمدا  عذه الطريقة .و

 ( :  2جدول رقم )    

 باستخدام معامل ألفا كرونباخ :محاور أداة الدراسة ثبات فقرات 

 معامل ألفا كرونباخ لعباراتعدد ا المحاور

مستلزمات إدارة محور 

 وتشغيل نظام المعلومات

 المستلزمات المادية

 المستلزمات البرمجية

 المستلزمات البيرية

 المستلزمات التنايمية

10 

10 

10 

9 

0,67 * 

0,69 * 

0,73 * 

0,70 * 

 * 0,72 17 األداء الوظيفيمحور 

 0,71قيمة الثبات الكلي لالستبانة = 

 0,05داللة إحصائية عند مستوي الداللة *   

فتو ح  تا ل عذا الجدفت أ  معامالت الثبدات لمحدافر اسدتبا ة الدراسدة مرتءعدة فادذلك القيمدة الكليدة لثبدات األداة ، ممدا يددت      

ندة مدوظءة الهيئدة العامدة على أ  الءقرات المكو ة لالستبا ة تعطة  تا ل مستقرة فاابتة فت تتغير ردة حالدة نعدادة تطبيقهدا علدى عي

 . ألداة المستمدمة رة عذه الدراسة للبيئة بالكويت مرة أالر  ، فبالتالة توجد طمأ ينة تجاه تحليل بيا ات ا
 

 النتائه المتعلقة بوصف أفراد البحث :
 

 يمك  تحديد الصا ص أرراد البحث على النحو التالة :

 ** المسمى الوظيفي :

 رراد العينة طبقا لمتغير المسمى الوظيءة :يبي  الجدفت التالة توزيع أ

 

 (: توزيع عينة الدراسة طبقا للمسمى الوظيفي .3جدول رقم ) 

 النسبة المئوية % عدد األفراد )ك( المسمى الوظيفي

 16,25 13 مدير

 11,25 9 ر ي  قسم

 72,5 58 موظف ندار 

 % 100 80 مجموه

%( ، يلي  72,5عينة الدراسة من الموظفين اإلداريين ، إذ بلغت نسبة هذه الفئة ) وتوضح نتائه الجدول أعاله أن غالبية أفراد

 %( .11,25%( ، وأخيرا فئة رئيس قسم وبنسبة قدرها ) 16,25ذلك فئة المديرين وبنسبة قدرها )
 

 ** الجنس :
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 يبي  الجدفت التالة توزيع أرراد العينة طبقا لمتغير الجن  :
 

 ينة الدراسة طبقا للجنس .(: توزيع ع4جدول رقم )  

 النسبة المئوية % عدد األفراد )ك( الجنس

 70 56 ذاور

 30 24 ن اث

 % 100 80 مجموه

%( ، بينما بلغت  70فتو ح  تا ل الجدفت أعاله أ  بالبية أرراد عينة الدراسة م  الموظءي  الذاور ، نذ بلغت  سبة عذه الءئة )

 %( . 30ة ) سبة الموظءات اإل اث بعينة الدراس
 

 ** المؤهل العلمي :

 يبي  الجدفت التالة توزيع أرراد العينة طبقا لمتغير الماعل العلمة :
 

 (: توزيع عينة الدراسة طبقا للمؤهل العلمي .5جدول رقم )  

 النسبة المئوية % عدد األفراد )ك( المؤهل العلمي

 25 20 دبلو  متوسط رما روق

 60 48 بكالوريوس

 15 12 ادراسات علي

 % 100 80 مجموه

فتو ح  تا ل الجدفت أعاله أ  الماعل العلمة لغالبية أرراد عينة الدراسة م  حملة البكالوريوس ، نذ بلغت  سبة عذه الءئة 

 %( .15%( ، فأاليرا رئة الدراسات العليا فبنسبة قدرعا ) 25%( ، يلة ذلك حملة الدبلو  المتوسط رما روق فبنسبة قدرعا )60)
 

 * سنوات الخبرة :*

 يبي  الجدفت التالة توزيع أرراد العينة طبقا لمتغير سنوات المبرة :

 (: توزيع عينة الدراسة طبقا لسنوات الخبرة .6جدول رقم )  

 النسبة المئوية % عدد األفراد )ك( سنوات الخبرة

 11,25 9 سنوات 5أقل م  

 26,25 21 سنوات 10ألقل م   5م  

 43,75 35 سنة 15ألقل م   10م  

 18,75 15 سنة رأاثر 15م  

 % 100 80 مجموه

سنة( ، نذ بلغت  سبة عذه  15ألقل م   10فتو ح  تا ل الجدفت أعاله أ  بالبية أرراد عينة الدراسة م  رئة سنوات المبرة )م  

%( ، ام رئة سنوات المبرة  26,25( فبنسبة قدرعا ) 10سنوات ألقل م   5%( ، يلة ذلك رئة سنوات المبرة )م   43,75الءئة )

 %( .11,25سنوات( فبنسبة قدرعا ) 5%( فأاليرا رئة سنوات المبرة )أقل م  18,75سنة رأاثر( فبنسبة قدرعا ) 15)م  
 

 عرض النتائه والمناقشات :
 

 نتائه سؤال الدراسة األول:
      

، فلإلجابدة علدى عدذا  ؟"الهيئدة العامدة للبيئدة بدفلدة الكويدت ما مد  توارر مستلزمات تطبيدق  ادم المعلومدات اإلداريدة ردة  "     

الساات ، يبي  الجدفت التدالة المتوسدطات الحسدابية فات حراردات المعياريدة لددرجات موارقدات مدوظءة الهيئدة العامدة للبيئدة بدفلدة 

ة الكويدت )بأبعادعدا األربعدة : الماديدة الكويت حوت توارر مستلزمات تطبيق  ام المعلومات اإلداريدة ردة الهيئدة العامدة للبيئدة بدفلد

فالبرمجية فالبيرية فالتنايمية (، باإل ارة نلدى رتبدة ادل عبدارة داالدل بعددعا طبقدا لقيمدة المتوسدط الحسدابة لددرجات تواررعدا ، 

 فاذلك المتوسط العا  إلجمالة عبارات ال بعد ، باإل ارة نلى المتوسط اإلجمالة للمحور اكل .

 

 تلزمات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت :(: مس7جدول رقم )
 

 

 مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت

 

 المتوسط

 

 االنحراف

 

 الترتيب

 أوال : المستلزمات المادية:

 2 1 3,40 تتورر أجهزة الحاسب المال مة ت جاز العمل المطلوا

 4 1.09 3,05 يورر الناا  مساحات اارية لعملية تمزي  المعلومات
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 7 1,23 2,70 تتورر فسا ل ندالات بيا ات تتناسب فاحتياجات العمل

 9 1,32 2,59 تتناسب فسا ل نالراج المعلومات فاحتياجات العمل

 10 1,37 2,47 تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوا

 5 1,19 2,90 لمتوررة مع احتياجات العملتتناسب اليبكة ا

 3 1,08 3,09 تمتاز اليبكة بالدا رة بسرعة اتتصات

 1 0,91 3,95  ادرا ما تحدث ا قطاعات رة اليبكة المستمدمة

 8 1,31 2,62 تورر اليبكة المستمدمة قدرات اارية لتحقيق الغايات

 6 1,22 2,82 تتورر تقنيات اتصات حديثة ذات اءاهة عالية

 

 2,56المتوسط العام لعبارات المستلزمات المادية = 

 

 ثانيا : المستلزمات البرمجية:

 10 1,32 2,01 تتناسب البرمجيات المستمدمة مع متطلبات العمل

 5 1,19 2,53 يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل

 7 1,26 2,21 تتوارق البرمجيات المطبقة مع األجهزة المستمدمة

 6 1,21 2,46 تتناسب البرمجيات فاليبكة المستمدمة رة العمل

 4 1,11 2,87 تغطة البرمجيات المستمدمة اارة النياطات

 1 0,95 3,51 تتميز برامل فتقنيات الحاسب بسهولة اتستمدا 

 2 0,99 3,35 تتورر جميع التعليمات الالزمة لتيغيل البرامل

 9 1,30 2,11 ة فالدقة المناسبتي تورر البرامل المعلومات بالكمي

 3 1,02 3,14 تساعد البرامل المستمدمة على سرعة استرجاه المعلومات

 8 1,28 2,18 توجد رقابة على البرامل بهدف سالمة التيغيل

 2,64المتوسط العام لعبارات المستلزمات البرمجية = 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 (:مستلزمات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت:7رقم)تابع جدول 
 

 الترتيب االنحراف المتوسط مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت

 ثالثا : المستلزمات البشرية:

 2 0,92 3,11 يجيب القسم الءنة الممتص على استءساراتة بسرعة

 3 0,98 2,64 يعالل القسم الءنة الممتص المياال التة تواجهنة

 4 1,01 2,50 يتم اتتصات بالقسم الءنة الممتص مباشرة

 1 0,89 3,78 أتمتع بعالقات جيدة مع مسئولة القسم الءنة

 5 1,04 2,44 يتءهم العاملو  بالقسم الءنة احتياجاتة الممتلءة

 7 1,11 2,38 يعد به رة الوقت المحدد يلتز  القسم الءنة بما

 8 1,21 2,14 يقد  القسم الءنة  ء  المستو  م  المدمات رة جميع األفقات

 9 1,32 1,65 يتميز العاملو  بالقسم الءنة بالمهارات الكارية

 6 1,09 2,40 ييار  العاملو  بالقسم الءنة رة تصميم الناا  فتطويره

 10 1,34 1,6 لو  للعمل على الناا مستمدمو  اا  المعلومات ماع
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 2,46المتوسط العام لعبارات المستلزمات البشرية = 
 

 رابعا : المستلزمات التنظيمية:

 8 1,13 2,51 تتناسب المعلومات المتاحة مع احتياجات الوظيءة

 6 1,07 2,76 الحصوت على معلومات اإلدارة العليا بسهولة

 4 0,99 2,99 ومات بي  األقسا ت توجد مبالغة رة سرية المعل

 5 1,03 2,84 تهتم اإلدارة العليا بتطوير أ امة المعلومات المستمدمة 

 3 0,97 3,03 تقد  اإلدارة العليا الدعم الكارة الالز  تستمدا   اا  المعلومات

 7 1,09 2,63 تتابع اإلدارة العليا سير العمل القا م على استمدا   اا  المعلومات

 2 0,94 3,11 اإلدارة العليا البرامل التدريبية الالزمة للناا  تورر

 1 0,89 3,23 تيجع اإلدارة العليا على استمدا   اا  المعلومات

 9 1,21 2,26 تورر اإلدارة العليا المتطلبات الالزمة للتحسي  

 

 2,82المتوسط العام لعبارات المستلزمات التنظيمية = 
 

 

 2,67=  مات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في الهيئة العامة للبيئة بالكويتلمستلزالمتوسط العام 
 

 

 حدوت موظءة اإلدارة العامة لقطاه البيئدة بدفلدة الكويدتفلتءسير قيم المتوسطات الحسابية لدرجات موارقات عينة الدراسة م       

ردة الدراسدة عد  درجدات المقيداس المماسدة  أمكد  التعبيدر اميدا،  تطبيق  ام المعلومات اإلدارية رة الهيئة العامة للبيئة بالكويدت

 :بير موارق بيدة ( اما يلة  –بير موارق –محايد  –موارق  –)موارق بيدة 

 يمثل ) بير موارق بيدة (  حو ال عبارة .  1,80نلة أقل م   1م   -

 يمثل ) بير موارق (  حو ال عبارة.  2,60نلى أقل م   1,80م   -

 يمثل ) محايد (  حو ال عبارة. 3,40نلى أقل م   2,60م   -

 يمثل ) موارق (  حو ال عبارة . 4,20نلى أقل م   3,40م   -

 يمثل ) موارق بيدة (  حو ال عبارة . 3,40نلى  4,20م   -
 

  

  

لعاملي  بقطاه الهيئة العامة  تا ل الجدفت السابق أ  قيمة المتوسط الحسابة لدرجات موارقات موظءة عينة الدراسة م  ا وتوضح

فتدت عذه القيمة على أ  (  2,67)   للبيئة حوت تطبيق  ام المعلومات اإلدارية رة الهيئة العامة للبيئة بالكويت قد بلغت القيمة

، فقد جاهت  آراه موظءة قطاه الهيئة العامة للبيئة بالكويت حوت تطبيق  ام المعلومات اإلدارية رة الهيئة العامة للبيئة محايدة

( ، ام المستلزمات المادية 2,64( يليها المستلزمات البرمجية )2,82المستلزمات التنايمية بأعلى قيمة للمتوسط الحسابة )

 ( . 2,46(، فأاليرا المستلزمات البيرية ) 2,56)
 

 

 وقد جاء ترتيب المستلزمات التنظيمية كما يلي :

 
 

 ، رة الترتيب األفت . المعلومات تيجع اإلدارة العليا على استمدا   اا  -

  رة الترتيب الثا ة،  تورر اإلدارة العليا البرامل التدريبية الالزمة للناا  -

 تقد  اإلدارة العليا الدعم الكارة الالز  تستمدا   اا  المعلومات ، رة الترتيب الثالث -

 رابع ت توجد مبالغة رة سرية المعلومات بي  األقسا  ، رة الترتيب ال -

 تهتم اإلدارة العليا بتطوير أ امة المعلومات المستمدمة ، رة الترتيب المام  -

 الحصوت على معلومات اإلدارة العليا بسهولة ، رة الترتيب السادس -

 تتابع اإلدارة العليا سير العمل القا م على استمدا   اا  المعلومات ، رة الترتيب السابع . -
 

 ات البرمجية كما يلي :وقد جاء ترتيب المستلزم

 

 ، رة الترتيب األفت . تتميز برامل فتقنيات الحاسب بسهولة اتستمدا  -

  رة الترتيب الثا ة،  تتورر جميع التعليمات الالزمة لتيغيل البرامل -

 تساعد البرامل المستمدمة على سرعة استرجاه المعلومات ، رة الترتيب الثالث -

 اارة النياطات ، رة الترتيب الرابع  تغطة البرمجيات المستمدمة -
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 يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل ، رة الترتيب المام  -

 تتناسب البرمجيات فاليبكة المستمدمة رة العمل ، رة الترتيب السادس -

 تتوارق البرمجيات المطبقة مع األجهزة المستمدمة ، رة الترتيب السابع . -
 

 ت المادية كما يلي :وترتيب المستلزما

 

 ، رة الترتيب األفت .  ادرا ما تحدث ا قطاعات رة اليبكة المستمدمة -

  رة الترتيب الثا ة،  تتورر أجهزة الحاسب المال مة ت جاز العمل المطلوا -

 تمتاز اليبكة بالدا رة بسرعة اتتصات ، رة الترتيب الثالث -

 المعلومات ، رة الترتيب الرابع  يورر الناا  مساحات اارية لعملية تمزي  -

 تتناسب اليبكة المتوررة مع احتياجات العمل ، رة الترتيب المام  -

 تتورر تقنيات اتصات حديثة ذات اءاهة عالية ، رة الترتيب السادس -

 تتورر فسا ل ندالات بيا ات تتناسب فاحتياجات العمل ، رة الترتيب السابع . -
 

 لبشرية كما يلي :وأخيرا ترتيب المستلزمات ا

 

 ، رة الترتيب األفت . أتمتع بعالقات جيدة مع مسئولة القسم الءنة -

  رة الترتيب الثا ة،  يجيب القسم الءنة الممتص على استءساراتة بسرعة -

 يعالل القسم الءنة الممتص المياال التة تواجهنة ، رة الترتيب الثالث -

 رة ، رة الترتيب الرابع يتم اتتصات بالقسم الءنة الممتص مباش -

 يتءهم العاملو  بالقسم الءنة احتياجاتة الممتلءة ، رة الترتيب المام  -

 ييار  العاملو  بالقسم الءنة رة تصميم الناا  فتطويره ، رة الترتيب السادس -

 يلتز  القسم الءنة بما يعد به رة الوقت المحدد ، رة الترتيب السابع . -

حرارات المعيارية لدرجات موارقات موظءة قطاه الهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت حوت تطبيق  ام ترافحت قيم ات  كذلك

نلى  0,89المعلومات اإلدارية بمجاتتها األربع )تنايمية فبرمجية فمادية فبيرية ( رة الهيئة العامة للبيئة بالكويت ما بي  ) 

جهات  ار موظءة قطاه الهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت حوت تطبيق (، ليدت ذلك على فجود االتالرات بسيطة بي  ف 1,37

 فتحقيق عذه المستلزمات . 
 

 )ب(نتائه سؤال الدراسة الثاني:
 

" فلإلجابدة علدى عدذا السداات ، يبدي  ؟ بدولـة الكويـت بالهيئـة العامـة للبيئـةهل تؤثر نظم المعلومات اإلدارية في أداء العاملين  "

متوسدطات الحسدابية فات حراردات المعياريدة لددرجات موارقدات مدوظءة الهيئدة العامدة للبيئدة بدفلدة الكويدت حدوت الجدفت التدالة ال

درجة تأاير مستلزمات تطبيق  ام المعلومات اإلدارية رة الهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت بأبعادعا األربعة : )الماديدة فالبرمجيدة 

باإل ارة نلى رتبة ال عبارة طبقا لقيمة المتوسدط الحسدابة لدرجدة تأايرعدا ، فادذلك المتوسدط فالبيرية فالتنايمية (، على األداه 

 عا  إلجمالة عبارات المحور اكل .ال

 (:8جدول رقم)  
 

 تأثير نظم المعلومات اإلدارية علي مستوى أداء العاملين  بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت:

 

 الترتيب االنحراف المتوسط ة مستو  أداه العاملي   بالهيئة العامة للبيئةتأاير  ام المعلومات اإلدارية عل

 9 1,14 3,25 تاد   ام المعلومات اإلدارية نلى ررع اءاهة أداه العاملي 

 14 1,22 2,83 تساعم  ام المعلومات رة زيادة القدرة على اتماذ القرارات

 11 1,17 3,15 لعملتساعم  ام المعلومات رة زيادة بذت الجهد ت جاز ا

 15 1,24 2,79 تساعم  ام المعلومات رة زيادة المواظبة على الدفا  اليومة

 6 1,01 3,81 تساعد العاملي  رة المياراة رة طرح أركار جديدة

 5 0,97 3,95 تساعد العاملي  رة ااتساا مهارات حل الميكالت

 12 1,19 3 تساعد العاملي  على ا جاز ما عو مطلوا منهم

 10 1,14 3,24 تاد  نلى سرعة ا جاز العمل فرقا لمعايير الجودة المطلوبة
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 16 1,26 2,60 تهيئ لالستعداد الكارة لتحمل المسئولية

 7 1,05 3,59 تساعد العاملي  على زيادة الرببة للتعاف  مع زماله العمل

 2 0,91 4,50 تورر حصيلة معلوماتية اارية ع  العمل فالماسسة

 3 0,94 4,15 ى زيادة سرعة المالحاة فالءهمتاد  نل

 13 1,20 2,99 تساعم رة تطوير األداه فتنمية المهارات

 1 0,89 4,58 تساعد رة تنمية مهارات التواصل الجيد مع اآلالري 

 17 1,29 2,42 تزيد م  قدرة العاملي  رة اتعتماد على النء 

 8 1,08 3,51 تساعد رة تحسي  رعالية األداه بيكل عا 

 4 0,95 4,11 تورر جو م  المنارسة رة األداه بي  الزماله

 

 3,44= تأثير نظم المعلومات اإلدارية علي مستوى أداء العاملين بالهيئة العامة للبيئة المتوسط العام ل

 

 

ي  بقطاه الهيئدة العامدة  تا ل الجدفت السابق أ  قيمة المتوسط الحسابة لدرجات موارقات موظءة عينة الدراسة م  العامل وتوضح

)   للبيئة حوت تدأاير  ادم المعلومدات اإلداريدة ردة الهيئدة العامدة للبيئدة بالكويدت علدى مسدتو  أداه العداملي  بالهيئدة قدد بلغدت القيمدة

ئدة العامدة فتدت عذه القيمة على موارقة موظءة قطاه الهيئة العامة للبيئة بالكويت على أ   ام المعلومات اإلدارية ردة الهي(  3,44

 للبيئة تاار علة مستو  أداه العاملي  بالهيئة .

 

 وقد جاء ترتيب هذه المؤثرات كما يلي :  

 

 ، رة الترتيب األفت . تساعد رة تنمية مهارات التواصل الجيد مع اآلالري  -

  رة الترتيب الثا ة،  تورر حصيلة معلوماتية اارية ع  العمل فالماسسة -

 المالحاة فالءهم ، رة الترتيب الثالث تاد  نلى زيادة سرعة -

 تورر جو م  المنارسة رة األداه بي  الزماله ، رة الترتيب الرابع  -

 تساعد العاملي  رة ااتساا مهارات حل الميكالت ، رة الترتيب المام  -

 تساعد العاملي  رة المياراة رة طرح أركار جديدة ، رة الترتيب السادس -

 زيادة الرببة للتعاف  مع زماله العمل ، رة الترتيب السابع . تساعد العاملي  على -

 رة الترتيب الثام ،  تساعد رة تحسي  رعالية األداه بيكل عا  -

 تاد   ام المعلومات اإلدارية نلى ررع اءاهة أداه العاملي  ، رة الترتيب التاسع -

 رة الترتيب العاشرتاد  نلى سرعة ا جاز العمل فرقا لمعايير الجودة المطلوبة ،  -

ترافحت قيم ات حرارات المعيارية لدرجات موارقات موظءة قطاه الهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت حوت تأاير تطبيق  ام  كذلك

نلى  0,89المعلومات اإلدارية بمجاتتها األربع )تنايمية فبرمجية فمادية فبيرية ( على مستو  أداه العاملي  بالهيئة ما بي  ) 

(، ليدت ذلك على فجود االتالرات بسيطة بي  درجات موارقات موظءة قطاه الهيئة العامة للبيئة بدفلة الكويت علة تأاير  1,29

 عذه المستلزمات التقنية على مستو  أداه العاملي  بالهيئة. 

 

 )ج( نتائه سؤال الدراسة الثالث :
 

، فلإلجابدة  ؟  "في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت لومات اإلدارية "ما المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل لنظم المع

على عذا الساات ، احتوت أداة الدراسدة سداات مءتوحدا يتعلدق بدأعم المعوقدات التدة تحدوت دف  اتسدتمدا  األمثدل لدنام المعلومدات 

 اإلدارية رة الهيئة العامة للبيئة  بدفلة الكويت ، فريما يلة عذه المعوقات :

 عد  اءاية البرامل الحاسوبية الالزمة لتطبيق  ام المعلومات اإلدارية . -   

 عد  تورر التدريب الكارة فالالز  لتطبيق  ام المعلومات اإلدارية بكءاهة. -   

 عد  ف وح فرهم معايير الجودة المطلوبة فالالز  تحقيقها . -   

 طبيق عذه النام الحاسوبية . عف الحوارز المادية الالزمة للتيجيع على ت  -   
 

 )د( نتائه سؤال الدراسة الرابع :
 

فلدراسدة  ، ؟ تحسـين أداء العـاملين بالهيئـة العامـة للبيئـة بالكويـتبين االستخدام األمثل لنظم المعلومات اإلدارية وما العالقة  "

تدم اسدتمدا  معامدل  ملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكويتتحسي  أداه العااتستمدا  األمثل لنام المعلومات اإلدارية فعذه العالقة  بي  

 ، فيو ح الجدفت التالة  تا ل عذه العالقة . nosnaeP    ennosraePارتباط بيرسو  
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 (:9جدول رقم ) 

 . تحسين أداء العاملين بالهيئة العامة للبيئة بالكويتاالستخدام األمثل لنظم المعلومات اإلدارية والعالقة بين  

غيرانالمت  اتجـــاه العالقة مستـوي الداللة معامـــــــل االرتباط 

مستلزمات  ام المعلومات التنايمية 

 فأداه العاملي 

بالهيئة العامة للبيئة   

 

**0,43 

 

0,000  

 طردية

 

مستلزمات  ام المعلومات البرمجية 

بالهيئة العامة للبيئة فأداه العاملي   

 

**0,41 

0,000  

 طردية

 ام المعلومات المادية فأداه مستلزمات 

بالهيئة العامة للبيئة العاملي   

 

**0,54 

 

0,000 

 

 طردية

مستلزمات  ام المعلومات البيرية  

بالهيئة العامة للبيئةفأداه العاملي    

 

**0,49 

 

0,000 

 

 طردية

 

 ( فأقل .0,01ة عند مستوي داللة )** داللة إحصائي
 

( رأقدل بدي  جميدع مسدتويات 0,01ود عالقة طردية ذات دتلة نحصا ية عند مستو  الدتلة )فتو ح  تا ل الجدفت السابق فج     

مستلزمات  ام المعلومات المادية فالبيرية فالتنايمية فالبرمجية فأداه العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكويدت ، بمدا يءسدر ا ده ردة 

تنايمية لنام المعلومات اإلدارية رإ ه ياد  نلى تحسي  مستو  األداه لد  حالة زيادة المستلزمات المادية فالبيرية فالبرمجية فال

 فبمناقية  تا ل تساؤتت البحث تتحقق ررفض البحث . العاملي  بقطاه الهيئة العامة للبيئة بالكويت .

 

 (:أهم التوصيات:15) 
 

التدة يأمدل ا  تءيدد المسدافلي  ف المهتمدي  بمجدات  رة  وه النتا ل التة أسءر عنها البحث ، يقد  الباحث عدددا مد  التوصديات     

 مو وه البحث عموما فعة : 

يوصددة الباحددث باسددتمرارية البحددث فالدراسددة رددة مجددات  اددم المعلومددات اإلداريددة فعالقتهددا بمسددتو  تحسددي  أداه العدداملي   -

مدا لده مد  تدأاير ايجدابة علدى بيئدة العمدل بالماسسات الحكومية بالددفا ر الكويتيدة بمدا يتءدق فمتطلبدات معدايير الجدودة اليداملة ف

 بماسسات الدفلة ، مع نمكا ية نجراه دراسة رة مجات  ام المعلومات اإلدارية فمقار تها بدفت أالر  . 

عمل دراسات مو وعية مستمرة فمسوحات دفرية لقيداس مسدتوتات أداه العداملي  بالماسسدات العامدة فاألعليدة بالدفلدة فمدد   -

كنولوجيا المتاحة ، فذلدك  ادرا ألعميدة مو دوه أادر  ادم المعلومدات اإلداريدة علدى أداه العداملي  فبيئدة العمدل تأاره بوسا ل الت

 لتحقيق أرضل مستويات لألداه ، فبالتالة تحقيق األعداف المرجوة لهذه الماسسات . 

ي  الماسسدات مد  أجدل تحسدي  مسدتو  ــ نجراه دراسات مقار دة ألادر  ادم المعلومدات اإلداريدة علدى األداه الدوظيءة للعداملي  بد

 األداه اإلدار  .

اتعتمددا  الجددد  فالوا ددح مدد  قبددل الماسسددات اتقتصددادية العربيددة بددنام المعلومددات فنجراهاتهددا فتقنياتهددا الحديثددة مدد  أجهددزة  -

غيدرات المسدتمرة ردة فبرامل فندارتها او ها أصبحت اليو  رأس المات الحقيقة فالمنبع األساس لمواردعا رة ظل التحديات فالت

 بيئة األعمات، لذلك يجب تييع البحث فالتطوير الماد  فالمعنو   رة عذا المجات.

 ددرفرة نتبدداه األسدداليب فالوسددا ل العلميددة فالعمليددة رددة عمليددة اتمدداذ القددرارات اإلسددتراتيجية المتعلقددة بمصددير فمسددتقبل عددذه  -

نها فع  البددا ل الماصدة بعملهدا ادم تقييمهدا فصدوتا نلدى االتبدار أرضدل الماسسات ابتداها م  تحديد الميكلة فجمع المعلومات ع

 البدا ل م  الالت القرار األمثل، فيكو  ذلك بالتحديث المستمر المعلومات.

اتستءادة م  الماعالت الجامعية فذف  اليهادات العليا لتولة مناصب قيادية تكو  أاثر راعليدة فاءداهة ردة عمليدة اتمداذ القدرار  -

تراتيجة، فأ  يراعة المديرف  الدفر الها  للموارد البيرية المتمصصة رة  ام المعلومات، فالقيا  بالتدريبات الضرفرية اتس

 فبالكم المناسب.

( HACKERSالعمل على تدورير بدرامل الحمايدة فاألمدا  ليدبكات الحاسدوا فاتتصدات فحمايتهدا مد  المتسدللي  فالقراصدنة ) -

 م  العبث فالتدمير مثل الءيرفسات التة تدمر الحواسيب فالملءات.  فحماية مكتسبات المنامات

يجب على اإلدارة اإليما  بقدرات موظءيها رة تحمل مسافلياتهم ف يداطاتهم فالعمدل علدى ميداراتهم ردة اتمداذ القدرارات التدة  -

ا يددت علدى أ  اإلدارة تيداطر موظءيهدا م  شأ ها أ  تاار رة سير عملهم تجداه تحقيدق زيدادة ردة األداه فالكءداهة فالءعاليدة، فعدذ

القرارات مما يملدق لدديهم اإلحسداس بضدرفرة نابدات الثقدة الممنوحدة لهدم مد  قبدل اإلدارة مد  جهدة، فلكدو هم األاثدر اسدتمداما 

  ليبكات اتتصات حيث يعررو  اءا تها فقدرتها على تلبيدة احتياجداتهم فاحتياجدات المنامدة مد  اتتصدات فالتبدادت المعرردة مد

 جهة أالر .



 .واخرون... 1فهاد نهار فالح العجمي

171 

 

العمل على تورير بديل ليبكات اتتصات المستمدمة رة حات تعر ها لقصور أف اللدل أف تددمير لكدة ت تعرقدل العلميدة اإلداريدة  -

فالصوصاا تلك التة تعتمد الياا على الحاسوا رة أعمالها اوزارة المالية فعيئة األفراق المالية، شراة اتتصاتت فبيرعا مد  

 ات.اليراات فالمنام

 

 المـــــــــــراجــــــــــع

 

 أوال: المراجع العربية :

   ( ، اإلدارة المدرسية المعاصرة ، دار جرير للنير ، عما  ، األرد   2006أبو الكيك ، محمد  ايف ، )  -1

ية ،مراددز  ( ، الر ددا الددوظيءة للقددو  البيددرية العاملددة رددة المملكددة العربيددة السددعود1984اسددعد محسدد  فسددال   بيددل نسددماعيل ) -2

 البحوث فالتنمية ، الية اتقتصاد ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة. 

 ( موسوعة اإلدارة الحديثة فالحوارز، المجلد األفت، بيرفت. 1980ألحرره، حامد، ) -3

ية ردة  ( دراسة تحليلية للر ا الوظيءة لد  أعضاه عيئدة التددري  ردة اليدة التربيدة الريا د2000الحنيطة ، نيما  محمد علة ) -4

 الجامعات األرد ية ، رسالة ماجستير بير منيورة ، الجامعة األرد ية ، الية الدراسات العليا .

، جامعة القدس المءتوحدة ،  1 ( بر امل اإلدارة فالريادة ، السلو  التنايمة ، ط 1995المضراه ، بيير فمرفه احمد فآالرف  )  -5

 عما  .

 راد رة مناور امة ، مكتبة األقصى، عما .  ( ندارة األر 1984السلمة، مهد   حس  )  -6

   ، الحوارز فالدفارع ، المنامة العربية للعلو  اإلدارية ، القاعرة .1984السلمة ، علة  -7

  ( تنميددة المهددارات القياديددة فالسددلواية، تدددريبات فأ يددطة، المنامددة العربيددة للتنميددة اإلداريددة، 1997السدديد، نسددماعيل محمددد، )  -8

 القاعرة 

   (، ندارة األرراد فالعالقات اإل سا ية ، اإلسكندرية .1992، صالح )  الينوا ة -9

 ، شراة مطابع العيد ، الدما . 1 ( ، السلو  اإلدار  ، النارية فالتطبيق ط 1993الييخ ، حس  محمد )  -10

، عمددا  ، المملكددة األرد يددة   ، الغدددارة التعليميددة مءدداعيم فآردداق ، دار فا ددل للطباعددة فالنيددر 1999الطويددل ، عددا ة عبدددا لددرحم  -11

 الهاشمية . 

11-  
 ( اار الحدوارز علدى األداه ردة المنيدآت العامدة للصدناعات القطنيدة ردة العدراق ، رسدالة ماجسدتير بيدر  1996العا د  ، امات )  -12

 منيورة ، جامعة آت البيت ، عما  . 

جهزة الحكوميدة ردة المملكدة العربيدة السدعودية ، بحدث  ( الدفارع فالحوارز فالر ا الوظيءة رة األ 1982ألعديلة،  اصر محمد،) -13

 . 36ميدا ة  ، الرياض ، مجلة اإلدارة العامة ،عدد 

 ( الر ا الوظيءة : دراسدة ميدا يدة تتجاعدات فمواقدف مدوظءة األجهدزة الحكوميدة ردة مديندة  1984ألعديلة ،  اصر محمد ، )  -14

 الرياض ، معهد اإلدارة العامة . 

 ، عما ، دار النير. 1، سلو  المنامة، سلو  الءرد فالجماعة ط2003اجدة، العطية، م -15

  ( السلو  التنايمة ، مطبعة البالد ، عما  .1989القريو ة ، محمد قاسم ، )   -16

  (، السلو  التنايمة، دار القلم للنير فالتوزيع، القاعرة.1995بدر، حامد احمد، )  -17

 بحوث رة السلو  التنايمة، دار القلم للنير، الكويت   (،1986تراة، مصطءة احمد ) -18
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 األخ الفاضل / األخت الفاضلة

 السالم عليكم ورحمة هللا                                

تستبا ة التة تم تصميمها ألبراض البحث العلمة بهدف جمع البيا ات الالزمة لرسالة يطيب لة أ  أ ع بي  يديك عذه ا

دفر  ـاـم الـمعـلـومـات اإلدارية  رة الماجستير التة أقو  بإعدادعا للحصوت على درجة الماجستير رة العلو  اإلدارية بعنوا  )

 ( .بدفلة الكويت بالهيئة العامة للبيئةتحسي  أداه العاملي  

( بالمكا  المناسب ، فسوف تكو  البيا دات التدة  xرجو التكر  بتعبئة اتستبا ة بعد قراهة ال عبارة بعناية فم  ام ف ع عالمة )أ

 تدلو  بها مو ع السرية التامة فل  تستمد  نت ألبراض البحث العلمة .

 شاكرا ومقدرا ما بذلتموه من وقت وجهد .........                          

 وتقبلوا خالص تحياتي ...............                         

 الباحث                                                                                   

 فهاد نهار فالح العجمي                                                                          

 

 لبيانات األولية )البيانات الشخصية والوظيفية (أوال : ا

 .المسمى الوظيفي :    1

 * مدير                   ،     * ر ي  قسم       ،                 * موظف ندار                

 .الجنس :            2

  * ذار            ،             * أ ثة              

     .المؤهل العلمي : 3

 *  دبلو  متوسط رما روق ،     *  بكالوريوس     ،                   * دراسات عليا             

 .سنوات الخبرة :        4

 ،  10سنوات ألقل م   5سنوات      ،           * م   5* أقل م              

                          

 سنة رأاثر . 15* م        15سنوات ألقل م   10* م              

 

 

 

 

 ثانيا : مستلزمات إدارة وتشغيل نظام المعلومات :

 

 : ( بالمكا  المناسب xم  رضلك  ع عالمة )       

 

 

  
 

 المستلزمات المادية  -1

 درجات الموافقة

موارق 

 بيدة

بير  محايد موارق

 موارق

بير موارق 

 بيدة

      از العمل المطلواتتورر أجهزة الحاسب المال مة ت ج 1

      يورر الناا  مساحات اارية لعملية تمزي  المعلومات 2

      تتورر فسا ل ندالات بيا ات تتناسب فاحتياجات العمل 3

      تتناسب فسا ل نالراج المعلومات فاحتياجات العمل 4

      تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوا 5

      توررة مع احتياجات العملتتناسب اليبكة الم 6

      تمتاز اليبكة بالدا رة بسرعة اتتصات 7

       ادرا ما تحدث ا قطاعات رة اليبكة المستمدمة 8

      تورر اليبكة المستمدمة قدرات اارية لتحقيق الغايات 9
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      تتورر تقنيات اتصات حديثة ذات اءاهة عالية 1

 

 المستلزمات البرمجية  -2

 

1

1 

      تتناسب البرمجيات المستمدمة مع متطلبات العمل

1

2 

      يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل

1

3 

      تتوارق البرمجيات المطبقة مع األجهزة المستمدمة

1

4 

      تتناسب البرمجيات فاليبكة المستمدمة رة العمل

1

5 

      اتتغطة البرمجيات المستمدمة اارة النياط

1

6 

      تتميز برامل فتقنيات الحاسب بسهولة اتستمدا 

1

7 

      تتورر جميع التعليمات الالزمة لتيغيل البرامل

1

8 

      تورر البرامل المعلومات بالكمية فالدقة المناسبتي 

1

9 

تسدددداعد البددددرامل المسددددتمدمة علددددى سددددرعة اسددددترجاه 

 المعلومات

     

2

10 

      امل بهدف سالمة التيغيلتوجد رقابة على البر

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات الموارقة المستلزمات البشرية  -3

موارق 

 بيدة

موار

 ق

مح

 ايد

ب

ير 

 موارق

بير 

 موارق بيدة

2

1 

يجيددب القسددم الءنددة الممددتص علددى استءسدداراتة 

 بسرعة
     

2

2 

يعددددالل القسددددم الءنددددة الممددددتص الميدددداال التددددة 

 تواجهنة
     

2

3 

      الءنة الممتص مباشرة يتم اتتصات بالقسم

2

4 

      أتمتع بعالقات جيدة مع مسئولة القسم الءنة

2

5 

      يتءهم العاملو  بالقسم الءنة احتياجاتة الممتلءة

2

6 

      يلتز  القسم الءنة بما يعد به رة الوقت المحدد
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2

7 

يقد  القسم الءنة  ء  المستو  مد  المددمات ردة 

 جميع األفقات
     

2

8 

      تميز العاملو  بالقسم الءنة بالمهارات الكاريةي

2

9 

ييار  العاملو  بالقسم الءندة ردة تصدميم النادا  

 فتطويره
     

1

10 

مستمدمو  ادا  المعلومدات ماعلدو  للعمدل علدى 

 الناا 
     

 المستلزمات التنظيمية :  -4

3

1 

تتناسددددب المعلومددددات المتاحددددة مددددع احتياجددددات 

 الوظيءة
     

3

2 

      حصوت على معلومات اإلدارة العليا بسهولةال

3

3 

      ت توجد مبالغة رة سرية المعلومات بي  األقسا 

3

4 

تهدددتم اإلدارة العليدددا بتطدددوير أ امدددة المعلومدددات 

 المستمدمة 
     

3

5 

تقد  اإلدارة العليا الدعم الكدارة الدالز  تسدتمدا  

  اا  المعلومات
     

3

6 

يددددا سددددير العمددددل القددددا م علددددى تتددددابع اإلدارة العل

 استمدا   اا  المعلومات
     

3

7 

تدددورر اإلدارة العليدددا البدددرامل التدريبيدددة الالزمدددة 

 للناا 
     

3

8 

تيدددددجع اإلدارة العليدددددا علدددددى اسدددددتمدا   ادددددا  

 المعلومات
     

3

9 

      تورر اإلدارة العليا المتطلبات الالزمة للتحسي  

 

 

 

 

 

 ثالثا: األداء الوظيفي :

 : ( بالمكا  المناسب xم  رضلك  ع عالمة )       

 

  
 

 العبارات

 درجات الموافقة

بير  محايد موارق موارق بيدة

 موارق

بير 

 موارق بيدة

تاد   ام المعلومات اإلدارية نلى ررع اءداهة  1

 أداه العاملي 
     

تساعم  ام المعلومدات ردة زيدادة القددرة علدى  2

 اتماذ القرارات
     

تسدداعم  اددم المعلومددات رددة زيددادة بددذت الجهددد  3

 ت جاز العمل
     

تسدداعم  اددم المعلومددات رددة زيددادة المواظبددة  4

 على الدفا  اليومة
     

تساعد العاملي  رة المياراة رة طدرح أركدار  5

 جديدة
     



 .واخرون... 1فهاد نهار فالح العجمي

177 

 

تسددداعد العددداملي  ردددة ااتسددداا مهدددارات حدددل  6

 الميكالت
     

ا عددو مطلددوا تسدداعد العدداملي  علددى ا جدداز مدد 7

 منهم
     

تدداد  نلددى سددرعة ا جدداز العمددل فرقددا لمعددايير  8

 الجودة المطلوبة
     

      تهيئ لالستعداد الكارة لتحمل المسئولية 9

تساعد العاملي  على زيادة الرببة للتعاف  مع  10

 زماله العمل
     

تدددورر حصددديلة معلوماتيدددة ااريدددة عددد  العمدددل  11

 فالماسسة

     

      نلى زيادة سرعة المالحاة فالءهم تاد  12

      تساعم رة تطوير األداه فتنمية المهارات 13

تساعد رة تنميدة مهدارات التواصدل الجيدد مدع  14

 اآلالري 
     

تزيددد مدد  قدددرة العدداملي  رددة اتعتمدداد علددى  15

 النء 
     

      تساعد رة تحسي  رعالية األداه بيكل عا  16

      لمنارسة رة األداه بي  الزمالهتورر جو م  ا 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


