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Abstract: 

The study aimed to: To know the extent of effectiveness and efficiency of the management 

information system, it will be rewarded, especially in light of the emerging coronavirus crisis. 

The most important findings of the study of results: The information system does not cover all the 

activities of the Ministry of Public Employment, Labor and Social Dialogue. The management 

information system does not contain all the fields of employee data, including phone numbers, and 

that the files submitted by employees are completed without prior follow-up. Owners. 

 امللخص:

هدفت الدراسة إىل: معرفة مدى فاعلية وجناعة نظام املعلومات االدارية سيقاسىب، وال سيما ففي ظل أزمة فريوس  
  .كروان املستجد
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من نتائج: ال يغطي نظام املعلومات سيقاسىب كافة أنشطة وزارة الوظيفة العامة والعمل أهم ما توصلت إليه الدراسة 
واحلوار االجتماعي، ال حيتوي نظام املعلومات اإلدارية سيقاسىب على كل خاانت ببياانت املوظفني مبا يف ذلك أرقام 

 .اصحاهبا دون متابعة من قبل التلفوانت، وأن امللفات املقدمة من قبل املوظفني تنجز

Keyword: Systems,  information ,  efficient , performance,  management 

 نظم, معلومات, كفاءة, أداء, إدارة الكلمات املفتاحية:

 
 املبحث األول: املنهجية واإلطار النظري

 املطلب األول: املنهجية
 املقدمة
سياسية اليت شهدها العامل يف كافة اجملاالت االقتصادية وال يرتب على التطورات السريعة املتالحقة والتحدايت        

واالجتماعية والبيئية واإلنسانية  يف هناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين كثري من التحدايت أمام املؤسسات 
لعامة ى على اإلدارات االعامة واخلاصة على حد سواء، ومن أبرز هذه التحدايت أزمة فريوس كروان املستجد الذي ألق

واخلاصة على حد سواء عبء  تغيري أساليب وإجراءات العمل من خالل تطوير نظم املعلومات اإلدارية اليت ميكن أن 
ا تساهم يف ترقية ومكافئة العاملني دون قيامهم ملتابعة ملفاهتم أبنفسهم نظرا للحالة اليت فرضها الفريوس مبا ينعكس سلب

 . على األداء اإلداري

وانطالقا مما سبق يوجه هذا البحث إىل دراسة مؤشرات دور نظم املعلومات اإلدارية وأثرها يف حتقيق كفاءة األداء     
اإلداري يف وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي لبناء إطار نظري وعملي ملعرفة أثر مؤشرات نظم املعلومات 

رتحات ة فضال عن حتليل تلك العالقة وأتثريها على املتغريات وتقدمي التوصيات واملقاالدارية يف حتقيق الكفاءة االداري
 للوزارة املعنية والباحثني يف هذا املوضوع مستقبال.

 مشكلة البحث -1
 :تتمثل مشكلة البحث يف مدى فاعلية واثر نظام املعلومات االدارية املعروف اقتصارا بسيقاسىب على الكفاء االدارية

 حثأسئلة الب -2
 للتوصل إىل حل ملشكلة البحث، نطرح األسئلة اآلتية:

 ما مدى جناعة نظام املعلومات االدارية سيقاسىب املطبق يف وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي ؟ -أ
م يهل مت األخذ بعني االعتبار كل اإلجراءات اإلدارية الضرورية اليت تساهم يف حتقيق الكفاءة اإلدارية عند تصم -ب

 النظام؟
 هل تتوفر الكفاءة واملرونة املطلوبة يف نظام املعلومات اإلدارية سيقاسىب؟ -ج
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 فرضيات البحث -3
 للتوصل إىل اجاابت ألسئلة البحث نفرتض اآليت:

تقوم اللجنة اخلاصة بتصميم نظام املعلومات اإلدارية ابلوزارة األخذ بعني االعتبار كل املعلومات الضرورية عند  -أ
 ام. تصميمها للنظ

 يتصف نظام املعلومات اإلدارية سيقاسىب ابملرونة والفاعلية.  -ب
 منهجية البحث -4

 استخدمت الورقة البحثية املنهج الوصفي التحليلي لتحليل بياانت االستبيان
 أدوات البحث  -5

بيان، تاستخدمت الورقة البحثية جلمع املعلومات: أرشيف وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي، واالس
 والكتب، وشبكة االنرتنت.

 أهداف البحث -6
 يهدف البحث إىل اآليت: 

 ما مدى فاعلية وجناعة نظام املعلومات االدارية سيقاسىب، وال سيما ففي ظل أزمة فريوس كروان املستجد. -أ
 معرفة مدى جدية وفاعلية اللجنة اخلاصة بتصميم نظم املعلومات ابلوزارة. -ب
ىل معرفة مدى مسامهة نظام املعلومات املتبع يف تسهيل عملية انتقال امللفات الكرتونية كما يهدف البحث أيضاً إ   -ج

دون حضور شخصي للموظفني التابعني للوزارة وال سيما يف ظل تطبيق اجراءات التباعد االجتماعي املفروضة يف ظل 
 وابء فريوس كروان املستجد.

 اإلدارية اليت تقدمها الوزارة قبل وبعد تطبيق نظام سيقاسىب. معرفة ما إذا كان  هناك فارق نوعي يف اخلدمات -د
معرفة مدى جناح نظام املعلومات االدارية املطبق يف وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي ومسامهته   -ه

 يف حتقيق الكفاءة اإلدارية. 
 والكفاءة اإلدارية.  التعرف على طبيعة العالقة بني مؤشرات جناح تطبيق نظم معلومات انجع  -و
أمهية موضوع البحث واسباب اختياره )أثر نظم املعلومات اإلدارية)نظام سيقاسىب( على كفاءة األداء  -7

 اإلداري(
 دفع الباحث الختيار هذا املوضوع االسباب التالية: 

مالح -أ
اإلدارية يف ظل عصر  معمليةظيت ابعتباري أحد الباحثني املهتمني بنظم املعلومات واليت تعترب اآلن أساس النجاح لل

تكنولوجيا املعلومات،  وتعد تقنية املعلومات من املستلزمات اليت تسهل عمل نظم املعلومات والسيما نظام املعلومات 
االدارية اليت تساهم يف إجناحه، إذ يعترب اعطاء نظم املعلومات اإلدارية االهتمام األكرب وتطبيقها بطريقة علمية وحمكمة 

 نجاح يف املؤسسات العامة واخلاصة على حد سواء.أساس  ال
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ال  -ب
حظ الباحث من خالل ترداده على وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي كأحد املوظفني، وحتدثه مع جمموعة 

ن و من املوظفني وعمال الوزارة يف حيثيات وظروف العمل وعن نظام املعلومات املطبق، أن املوظفني الشاديني يواجه
 عدة مشاكل حتول دون اجناز ملفاهتم ومطالبهم ابلسرعة والكفاءة املطلوبتني. 

ظهور  -ج
م الذي زاد من معاانت املوظفني التشاديني املنتسبني إىل وزارة 2019جائحة فريوس كروان املستجد يف شهر سبتمرب 

دولة ملكافحة لصحية املفروضة من قبل الالوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي إىل الضعف بسبب اجراءات التباعد ا
 اجلائحة.

اخلرو -د
ج بنتائج علمية ميكن أن تساهم يف دعم جمال نظم املعلومات اإلدارية وتوجيه الباحثني املهتمني هبذا اجملال دراسة مثل 

قدم إىل تهذه املوضوعات إلثرائه واالستفادة منها يف حتسني أداء موظفي القطاع العام واخلاص واخلروج بتوصيات 
 متخذي القرار.

8-  
 جمتمع وعينة دراسة

يقصد مبجتمع الدراسة اجملموعة الكلية من العناصر اليت سعى الباحث أن تعمم عليها النتائج ذات العالقة ابملشكلة 
املدروسة، ويتكون جمتمع الدراسة األصلي من مجيع عمال وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي والذين بلغ 

 .م06/09/2020فرداً بتاريخ (363)عددهم

ويقصد بعينة الدراسة يف العينة العشوائية اليت اختارها الباحث يف هذه الدراسة بطريقة عشوائية من العينة الكلية من 
د من العينة الكلية، وق( %41.32فرداً من إمجايل موظفي الوزارة وبنسبة) (150)جمتمع الدراسة، وقد بلغ أفراد هذه العينة

من املستهدفني، واحتوت استمارة االستبانة  (%80)فردا أي بنسبة ( 120)بلغ عدد العينة الفعلية بعد استالم االستباانت
عبارة، طلب فيها من أفراد العينة، على أن حيددوا إجاابهتم على األسئلة  ملعرفة أثر نظم املعلومات  14على فرضيتني و 

 على الكفاءة اإلدارية.

ائج دقيقة قدر اإلمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث مشوهلا على عدة مكوانت دميغرافية  وللخروج بنت
 كاآليت:

أ -9
 داة الدراسة:
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وهييييييييييييي عبييييييييييييارة عيييييييييييين الوسيييييييييييييلة اليييييييييييييت اسييييييييييييتخدمها الباحييييييييييييث يف مجييييييييييييع املعلومييييييييييييات الالزميييييييييييية عيييييييييييين الظيييييييييييياهرة     
مة يف جمييييييييييييال البحييييييييييييث العلمييييييييييييي وذات الصييييييييييييلة مبوضييييييييييييوع الدراسيييييييييييية، ويوجييييييييييييد العديييييييييييييد ميييييييييييين األدوات املسييييييييييييتخد

للحصييييييييييييول علييييييييييييى املعلومييييييييييييات والبييييييييييييياانت الالزميييييييييييية للدراسيييييييييييية، وقييييييييييييد اعتمييييييييييييد الباحييييييييييييث يف دراسييييييييييييتهما علييييييييييييى 
 (.34، 2016االستبانة كأداة رئيسية جلمع املعلومات من عينة الدراسة،)خباري،  

 

 املطلب الثاين اإلطار النظري: نظم املعلومات والكفاءة االدارية

 لومات اإلداريةأواًل: نظم املع
 ماهية نظم املعلومات اإلدارية: 

نفهم من معىن نظام املعلومات اإلدارية، انه جيب على املدير املسؤول النظر إىل املنشأة كمجموعة من النظم الثانوية او 
ج يدخل املواد ا سلسلة من النظم الثانوية كل منها يكون مبفرده نظاما متكامال مبدخالته وعملياته وخمرجاته فمثال ، االنت

 (. 60، 1960االولية ) املدخالت ( ويضعها إلنتاج السلعة اجلاهزة للبيع )املخرجات ( )القاضي ،فؤاد، 

ازداد استخدام نظم املعلومات اإلدارية يف العقدين األخريين من قبل املنظمات سواء العامة أو اخلاصة ، وقد أثبتت 
ني أن عدد منها قد فشل، وال يعزى هذا الفشل إىل عدم مالئمة نوعية الدراسات أن عدد من هذه األنظمة جنح يف ح

( Bruwer , 1984 , 63التقنية املستعملة أو النظام ، ولكن حصل هذا نتيجة عوامل حمددة أخرى مل تؤخذ ابحلسبان )
كان هنالك إمهال إىل أن نظم املعلومات اإلدارية ميكن أن يفشل مىت ما   (Robey 1979 , 527ويف هذا السياق أشار )

لردود فعل املستخدم النفسية والعوامل التنظيمية من قبل مصممي النظام، وأن معايري تطوير نظم املعلومات قد ختتلف 
من شخص إىل أخر إال أن هناك مميزات عامة تصف إطار أي نظام معلومات انجح وهي دقة وصحة النظام، واستقاللية 

مجيع املستفيدين، إذ أن وجود هذه الصفات تدعم النظام وترفع من جودته، ومن  النظام وأن يستخدم بشمولية من قبل
مث يساعد نظام املعلومات الناجح يف رفع جودة املنظمة، ويساهم يف اجلودة اإلمجالية لإلدارة عن طريق جعل مسؤولياهتا 

ظمة يف ألنه مرتبط بنشاط املن على عاتق كل فرد من املنظمة ، فاملصمم واإلداري واملستخدم والعامل هم جزء مهم
( ويقصد بفشل النظام ليس توقفه فقط، وإمنا عدم استخدامه بطريقة فعالة، ويعود ذلك 17، 1999السالمي ، اليومي )

أما النجاح فيعين أن يكون  ( 409،  2000)إبراهيم سلطان ، إىل مشاكل يف التصميم، والتكاليف، والبياانت، والتشغيل
جودة عالية يقوم بتحقيق مجيع أهداف ومتطلبات املستفيد بشكل يغطي مجيع إجراءات العمل نظام معلومات ذو 

املطلوبة حاليا ومستقباًل ويعمل بطريقة تقنية صحيحة بدون أخطاء وأن يكون سهل الصيانة والتطوير بشرط أن تفوق 
 . (1،  2002عيسى والنائب ، حمصلة الفوائد املادية واملعنوية للنظام على حمصلة التكاليف املنفقة عليه)
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 مفهوم الكفاءة االدارية -1
 لغًة: الكفاءة -أ

ورد يف لسان العرب للعالمة ابن منظور: "كافيه على الشيء مكافأة وكفاء: جازاه. والكفي: النظري، وكذلك الكفء 
 والكفوء، واملصدر الكفاءة.

 الكفء: النظري واملساواة، ومنه الكفاءة يفوتقول ال كفاٍء له، ابلكسر، وهو يف األصل مصدر، أي ال نظري له، و 
 النكاح، وهو أن الزوج مساوايً للمرأة يف حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغري ذلك.

وقد ظهر   compétenceوالكفاءة يف العمل: القدرة عليه وحسن التصرف فيه. وأن لفظ الكفاءة ذات أصل التيين 
 (.79، 2006عالية بنت خلف، م)1968سنة 

 اءة اصطالحاً:الكف -ب
تعرف الكفاءة اصطالحاً على أهنا الكيفية اليت يؤدي هبا العاملون مهامهم على أمت وجه وصورة اثناء العمليات اإلدارية 
واالنتاجية واخلدمية والعمليات املرافقة هلم ابستخدام الوسائل املختلفة املتاحة لتوفري مستلزمات العمل واالنتاج طبقاً 

 األهداف احملددة. للربانمج املسطر و 
كما تعرف الكفاءة أيضُا على أهنا: األداء السليم للخدمة أو املنتج أو العمل يف الوقت احملدد واملالئم بتكلفة 

 (.85، 1987خشور، مناسبة)

 

 املبحث الثاين: اجراءات الدراسة امليدانية واثبات صحة الفرضيات

لبحثية، ويشمل قة واإلجراءات اليت اتبعها الباحث يف تنفيذ هذه الورقة اتناولت الورقة البحثية يف هذا احملور وصفاً للطري
وصفًا جملتمع الدراسة وعينته، وطريقة إعداد أداهتا، واإلجراءات اليت اختذت للتأكد من صدقها وثباهتا، والطريقة اليت 

، كما مشلت الورقة على حتديداً ج النتائجاتبعت لتطبيقها، واملعاجلة اإلحصائية اليت مت مبوجبها مت حتليل البياانت واستخرا 
 ووصفاً ملنهج البحث.

 املطلب األول:  اجراءات الدراسة امليدانية

 أواًل: األساليب اإلحصائية املستخدمة 

 لتحقيق أهداف الدراسة وللتحقق من فرضياهتا، مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

1-  
 التوزيع التكراري لإلجاابت.



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from  455 to 472 
 

460 
 

ا -2
 ية.لنسب املئو 

3-  
 الوسيط.

4-  
 اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت.

والييييييييييييييذي  SPSSوللحصييييييييييييييول علييييييييييييييى نتييييييييييييييائج دقيقيييييييييييييية قييييييييييييييدر اإلمكييييييييييييييان، مت اسييييييييييييييتخدام الييييييييييييييربانمج اإلحصييييييييييييييائي 
 Statistical Package for Socialيشيييييييري اختصييييييياراً إىل احلزمييييييية اإلحصيييييييائية للعليييييييوم االجتماعيييييييية

Sciencesت والنسييييييييييييب املئوييييييييييييية إلجيييييييييييياابت املبحييييييييييييوثني يف اال يييييييييييياه ، وذلييييييييييييك هبييييييييييييدف معرفيييييييييييية، هييييييييييييل التكييييييييييييرارا
السيييييييييييله أم يف اال ييييييييييياه اإلجييييييييييييا ؟ كميييييييييييا اسيييييييييييتخدم مربيييييييييييع كييييييييييياي ملعرفييييييييييية جيييييييييييودة التطيييييييييييابق، وابختبييييييييييياران ملربيييييييييييع  
كيييييييييياي مصييييييييييل علييييييييييى قيمتييييييييييه احملسييييييييييوبة وميييييييييين مث مقارنتهييييييييييا مييييييييييع قيمتييييييييييه اجلدولييييييييييية. كمييييييييييا أن القيييييييييييم االحتمالييييييييييية 

ذات دالليييييييييية إحصييييييييييائية بييييييييييني التكييييييييييرارات املتوقعيييييييييية والتكييييييييييرارات هييييييييييي اليييييييييييت حتييييييييييدد مييييييييييا إذا كييييييييييان هنيييييييييياك فييييييييييروق 
(، فيييييييييييي ذا كانيييييييييييت هييييييييييييذه القيميييييييييييية)كاي 0.05املشييييييييييياهدة، وذلييييييييييييك مبقارنييييييييييية القيميييييييييييية احلاليييييييييييية مبسييييييييييييتوى معنويييييييييييية)

فهيييييييييييييذا دلييييييييييييييل عليييييييييييييى وجيييييييييييييود فيييييييييييييروق بيييييييييييييني التكيييييييييييييرارات املشييييييييييييياهدة  0.05( أقيييييييييييييل مييييييييييييين sigاالحتماليييييييييييييية أل 
 والتكرارات املتوقعة.

 ث )االستبانة(اثنياً: صدق أداة البح
 -وللتأكد من صدق وثبات االستبانة، استخدم الباحث الصدق الظاهري والصدق التمييزي:

( حمّكم من 4أواًل: الصدق الظاهري، وذلك بعد عرض االستبانة بصورهتا األولية على جمموعة من احملكمني وعددهم)
قق رباء يف جمايل إدارة األعمال واالقتصاد للتحذوي اخلربة واالختصاص يف عدة جامعات وجمموعة من األكادمييني اخل

من صدق احملتوى ألداة االستبانة من خالل التأكد من مدى قياس كل فقرة للجانب املراد قياسه، ومدى وضوح الفقرات، 
. وبعد ةوسالمة الصياغة اللغوية، إضافة إىل املالحظات والتعديالت اليت يتم اقرتاحها من قبلهم على احملتوى العام لألدا

فقرتني، واإلبقاء على  (2)فقرات، وحذف (5)مجع آراء احملّكمني ومراجعتها واألخذ مبالحظاهتم وتوصياهتم، مت تعديل
ف بقية الفقرات جبميع فرضيات البحث احلايل، فأصبحت استبانة حمكمة بصيغتها النهائية وبفرضيتيها احلاليتني، تتأل

 فقرًة.      (14)من
متثيل االستبيان  ويعين ابلصدق التميزيمييزي وذلك ابستخدام اختبار معامل ألفاكرونبانخ، اثنياً: الصدق الت

للمجتمع املدروس بشكل جيد وأن اإلجاابت اليت مصل عليها من أسئلة االستبيان تعطينا املعلومات اليت وضعت من 
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عينة أخرى بنفس  ستبيان قيد الدراسة علىأجلها، ويقصد بثبات االستبيان يف حال قيامنا إبعادة توزيع نفس أسئلة اال
 حجم العينة ف ن النتائج تكون قريبة جداً من النتائج اليت حتصلنا عليها من العينة األوىل)أسئلة االستبيان قيد الدراسة(.

 (Reliability Statistics (: )معامل الثبات أللفا كرونباخ  1/2جدول)

n of items   cronbach’s alpha 

16 0.956 

 م.2020، سبتمرب، spss v23املصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام 

وعليييييييييييييييييه ميكيييييييييييييييين القييييييييييييييييول أن  0.956( نالحييييييييييييييييظ أن قيميييييييييييييييية معامييييييييييييييييل الثبييييييييييييييييات 1/2ميييييييييييييييين اجلييييييييييييييييدل رقييييييييييييييييم)
االسييييييييييتبيان اثبييييييييييت بدرجيييييييييية عالييييييييييية حيييييييييييث أن قيميييييييييية معامييييييييييل قريبيييييييييية جييييييييييداً ميييييييييين الواحييييييييييد الصييييييييييحيح. وللتأكييييييييييد 

ان نقييييييييييوم أبخييييييييييذ اجلييييييييييذر الرتبيعييييييييييي لقيميييييييييية معامييييييييييل الثبييييييييييات فنحصييييييييييل علييييييييييى معامييييييييييل ميييييييييين مصييييييييييداقية االسييييييييييتبي
وعلييييييييييييييه ميكييييييييييييين القيييييييييييييول أن االسيييييييييييييتبيان ميثيييييييييييييل عينييييييييييييية الدراسييييييييييييية ويتصيييييييييييييف  %98الصيييييييييييييدق واليييييييييييييذي يسييييييييييييياوي 

 ابلثبات والصدق.

 (: )اختبار ألفا كرونباخ ألسئلة االستبيان(2/2جدول رقم)        

 العبارات

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

 953, 810, 196,890 46,2750 1عبارة

 954, 755, 197,045 46,1167 2عبارة

 950, 911, 184,874 46,4833 3عبارة

 985, 934,- 253,584 46,7500 4عبارة

 951, 904, 186,856 47,8667 5عبارة

 950, 915, 185,030 47,8083 6عبارة

 950, 899, 184,437 47,8417 7عبارة

 949, 965, 180,291 46,6667 8عبارة

 950, 950, 185,462 46,5167 9عبارة

 949, 965, 181,686 46,8333 10عبارة

 950, 919, 177,162 47,3250 11عبارة

 949, 945, 177,112 46,7833 12عبارة

 949, 954, 177,798 46,9083 13عبارة

 14عبارة
47,7583 182,555 ,907 ,950 
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مجموع 

عبارات 

الفرضية 

 األولى

46,2750 196,890 ,810 ,953 

مجموع 

عبارات 

الفرضية 

  الثانية 

46,6667 180,291 ,965 ,949 

 م.2020 ، سبتمرب،spss v23املرجع: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام     

مل   Cronbach's Alpha if Item Deleted ( نالحظ أن قيم العمود األول  2/2من اجلدول أعاله رقم) 
( ميكن 2/2وبناء على نتائج اجلدول رقم)  0.956( اليت تساوي1/2تتجاوز قيمة معامل الثبات الواردة يف اجلدول)

 ق ما عدى العبارة الرابعة فقط.القول أن مجيع عبارات أسئلة االستبيان تتصف ابلثبات والصد

 اثلثاً: البياانت األساسية)الدميغرافية(:

ا -1
 ملؤهل العلمي:

 (: )التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي(3/2جدول)
 النسبة املئوية التكرار املؤهل
 % 6.7   8 اثنوي

 %52.5 63 جامعي
 %14.2 17 فوق اجلامعي

 %26.7 23 آخر
 %100 120 اجملموع

 م.2020، سبتمرب، spss v23املصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام       

( 63( أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من أصحاب املؤهل العلمي اجلامعي، حيث بلغ عددهم)3/2يظهر اجلدول رقم)
( فرداً 32حاب املؤهالت األخرى الذين بلغ عددهم)(، مث يلوهنم من حيث العدد أص%52.5فردًا وبنسبة) 

(، %14.2( فرداً وبنسبة)17(، مث يلوهنم أصحاب املؤهالت العلمية فوق اجلامعي حيث بلغ عددهم)%26.7وبنسبة)
 (.%6.7( أفراد وبنسبة)8ويف املرتبة األخرية أصحاب املؤهل الثانوي حيث بلغ عددهم)
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 املركز الوظيفي: -2
 زيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري املركز الوظيفي((: )التو 4/2جدول)
 النسبة املئوية التكرار املركز الوظيفي
 %21.7 26 موظف عادي

 %31.7 38 سكرتري
 %13.3 16 رئيس قسم

 %4.1 5 مدير
 %29.16 35 أخر

  %100 120  اجملموع
 م.2020، سبتمرب، spss v23ام املرجع: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخد

( 38( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من أصحاب املركز الوظيفي سكرتري حيث بلغ عددهم)4/2يتبني من اجلدول رقم)
( فردا 16وأييت يف املرتبة الرابعة والقبل األخرية أصحاب املركز الوظيفي رئيس قسم حيث بلغ عددهم)

(، وأييت يف املرتبة الثانية أصحاب املراكز الوظيفية األخرى حيث بلغ %31.7(، فردَا وبنسبة)%13.3وبنسبة)
(، كما أييت يف املرتبة الثالثة أصحاب املركز الوظيفي موظف عادي حيث بلغ %29.16( فردا وبنسبة)35عددهم)
( 5هم)د(، وأييت يف املرتبة األخرية أصحاب املركز الوظيفي مدير حيث بلغ عد%21.7( فردا وبنسبة)26عددهم)

 (. %4.1أفراد وبنسبة)
 سنوات اخلربة: -3

 (: )التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة(6/2جدول)
 النسبة املئوية التكرار سنوات اخلربة

 %  20 24 سنوات 5أقل من 
 % 40 48 سنة10-6من 
 %21.7   26   سنة 15-11من

 %18.3  22 سنة 15أكثر من 
  %100  120 اجملموع

 م.2020، سبتمرب، spss v23املرجع: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام 
( 48سنة( حيث بلغ عددهم)10 -6( أن غالبية أفراد عينة الدراسة  من الفئة العمرية)من6/2يتبني من اجلدول رقم)

( فرداً، 26سنة( ويبلغ عددهم) 15-11مرية) من (، ويقع يف املرتبة الثانية أصحاب الفئة الع%  40فردا وبنسبة)
( فردا 24سنوات( حيث بلغ عددهم) 5(، ويليهم يف العدد أصحاب الفئة العمرية)أقل من %21.7وبنسبة)
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سنة(، حيث بلغ 15(، ويقع يف املرتبة األخرية من حيث العدد أصحاب الفئتني العمريتني)أكثر من %20وبنسبة)
 (.%18.3( فردا، وبنسبة)22عددهم)

 عدد الدورات التدريبية يف جمال نظم املعلومات اإلدارية: -4
 (: )التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري الدورات التدريبية(5/2جدول)

 النسبة املئوية التكرار الدورات التدريبية
 % 34.2 41 دورة واحدة

 %48.3 58 دوراتن
 %12.5 15 ثالث دورات

 % 5 6 اتأكثر من ثالث دور 
  %100 120 اجملموع

 م.2020، سبتمرب، spss v23املرجع: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام 
( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من فئة احلاصلني على)دوراتن( حيث بلغ عددهم) 5/2يتبني من اجلدول رقم رقم)

(،  34.2ن عينة الدراسة حاصلني على )دورة واحدة( وبنسبة)%(فردا م41(، وأن هناك)% 48.3(فرداً وبنسبة )58
( أفراد 6(، وأن هناك)%12.5( فردا من عينة الدراسة حاصلني على )ثالث دورات( وبنسبة)15كما كان هناك )

 (.%5من عينة الدراسة حاصلني على )أكثر من ثالث دورات فقط( وبنسبة)
 لفرضياتاملطلب الثاين: مناقشة النتائج واثبات صحة ا

 أواًل: مناقشة نتائج الفرضيات
مناق -1

شة نتائج جمموع عبارات الفرضية األوىل اليت تنص على: تقوم اللجنة اخلاصة بتنظيم نظم املعلومات اإلدارية بوزارة 
 الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي األخذ بعني االعتبار كل البياانت واملعلومات الضرورية لتصميم النظام. 

 (: )التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات الفرضية األوىل(7/2جدول رقم)
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة

 %17.9 150  ال أوافق بشدة
 %19.6 165 ال أوافق

 %13.7 115 حمايد 
 %38.5 323 أوافق

 %10.4 87 أوافق بشدة
 %100 480 اجملموع
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 م.2020، سبتمرب، spss v23د الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام املرجع: إعدا
( فرداُ موافقون على مجيع ما جاء يف عبارات الفرضية 323( أن غالبية أفراد عينة الدراسة)7/2يتبني من اجلدول رقم )

يوافق بشدة على  (، كما مل%19.6( فردًا وبنسبة)165(، يف حني مل يوافق على ذلك)%38.5األوىل وبنسبة)
( حمايدون خبصوص ذلك، بينما مل %13.7( فردًا وبنسبة)115(، وأن هناك)%17.9( فردًا وبنسبة)150ذلك)

 (.%10.4( فرداً وبنسبة)87يوافق بشدة على ذلك)
مناقشة نتائج جمموع عبارات الفرضية الثانية اليت تنص على: )يتصف نظام املعلومات)سيقاسىب( املستخدم يف وزارة  -2

 الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي ابملرونة والفاعلية
 (: التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات الفرضية الثانية(8/2جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرار اإلجابة
 %16.8 141  ال أوافق بشدة

 %18.7 157 ال أوافق
 %24.4 183 إىل حد ما

 %29.2 205 أوافق
 %18.3 154 أوافق بشدة

 %100 480 اجملموع
 م.2020، سبتمرب،spss v23املرجع: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام 

( فرداُ موافقون على مجيع ما جاء يف عبارات الفرضية 205( أن غالبية أفراد عينة الدراسة)8/2يتبني من اجلدول رقم )
( حمايدون خبصوص ذلك، بينما مل يوافق على %24.4( فرداً وبنسبة)183(، وأن هناك)%29.2األوىل وبنسبة)

(، بينما مل %18.3( فرداً وبنسبة)154(، يف حني مل يوافق بشدة على ذلك)%18.7( فرداً وبنسبة)157ذلك)
 (.%16.8( فرداً وبنسبة)141يوافق بشدة على ذلك)

 اثبات صحة فرضيات الدراسة اثنياً:
ة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياهتا سيتم حساب الوسيط لكل عبارة من عبارات االستبانة واليت لإلجاب

( كوزن لكل 1تبني آراء عينة الدراسة خبصوص)أثر القيادة اإلدارية على الرضا الوظيفي(، حيث مت إعطاء الدرجة )
( كوزن لكل إجابة "حمايد". 3ق "، والدرجة)( كوزن لكل إجابة "ال أواف2إجابة " ال أوافق بشدة"، والدرجة )

( كوزن لكل إجابة" أوافق بشدة"  إن كل ما سبق ذكره وحسب 5( كوزن لكل إجابة" أوافق"، والدرجة)4والدرجة)
متطلبات التحليل اإلحصائي هو حتويل املتغريات االمسية إىل متغريات كمية، وبعد ذلك سيتم استخدام الوسيط 

 عرفة داللة الفروق يف إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات كل فرضية.واختبار مربع كاي مل
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  عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: -1
دارية تقوم اللجنة اخلاصة بتنظيم نظم املعلومات اإلتنص الفرضية األوىل من فرضيات الدراسة على اآليت:          

يم اعي األخذ بعني االعتبار كل البياانت واملعلومات الضرورية لتصمبوزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتم
 النظام. 

(ال تعىن أن مجيع املبحوثني  متفقني على ما ورد يف عبارات الفرضية األوىل، 7/2النتائج أعاله  الواردة يف اجلدول)
قني( مت وافقني إىل حد ما، واملوافوالختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد األفراد )الغري املوافقني، وامل

استخدام الوسيط ومربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات الفرضية األوىل، واجلدول 
 ( يلخص نتائج اختبارات الفرضية األوىل:10/2)

الفرضية  ينة على عبارات: )الوسيط ونتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني إجاابت أفراد الع(10/2اجلدول )
 األوىل(

 قيمة العبارة
مربع  
 كاي

 القيمة
االحتمالية 

 ملربع 
 كاي

 قيمة
 الوسيط

 تفسري قيمة 
 الوسيط

يقوم مصممو نظم املعلومات اإلدارية ابلوزارة مبسح شامل ملعرفة كل 
 احتياجات العمل واملوظفني قبل القيام بتصميم الربانمج

 أوافق 3.7 0.000 159

 أوافق 3.9 0.000 28 ميم نظام املعلومات اإلدارية بطريقة علميةيتم تص
 أوافق 3.5 0.000 97 تساهم كل اجلهات املعنية بنظام املعلومات يف تصميمه

 حمايد 3.3 0.000 29.5 يتناسب الربانمج املستخدم مع حجم وقدرة األجهزة املستخدمة
العمل وظيفة العامة و يغطي نزام املعلومات سيقاسىب كافة أنشطة وزارة ال

 واحلوار االجتماعي
 ال أوافق 2.1 0.000 50

 ال أوافق 2.2 0.000 36.9 هناك تقييم دائم ومستمر للنظام من قبل اجلهة املصممة
تقوم اجلهة املشرفة على النظام األخذ بعني االعتبار كل االقرتاحات و 

 املالحظات الواردة من املوظفني والعاملني يف الوزارة
 ال أوافق 2.2 0.000 45.7

 حمايد 3 0.000 200.7 اجملموع

 م.2020، سبتمرب، spss v23املرجع: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام 
 (:10/2ميكن تفسري نتائج اجلدول أعاله كاآليت)
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( و القيمة 19.5 العبارة األوىل )بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف
( واعتماداً على ما ورد يف اجلدول %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية هلا)

( بني إجاابت أفراد الدراسة ولصاحل %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )7/2)
ن مصممو نظم املعلومات اإلدارية ابلوزارة يقوم مبسح شامل ملعرفة كل احتياجات العمل واملوظفني قبل املوافقني على  أ

 القيام بتصميم الربانمج. 
( و القيمة  23.3بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة الثانية ) 

( واعتماداً على ما ورد يف اجلدول %5وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )( 0.000االحتمالية هلا )
( بني إجاابت أفراد الدراسة ولصاحل %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )7/2)

 املوافقني على أن تصميم نظام املعلومات اإلدارية يتم بطريقة علمية. 
( و القيمة   97قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة الثالثة )بلغت 

( واعتماداً على ما ورد يف اجلدول %5( وهذه القيمة االحتمالية اقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية هلا )
( بني إجاابت أفراد الدراسة لصاحل %5لة إحصائية وعند مستوى )( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات دال7/2)

 املوافقني على أن كل اجلهات املعنية بنظام املعلومات تساهم يف تصميمه.
( و القيمة 29.5بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة الرابعة )

( واعتمادًا على ما ورد يف %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية هلا )
( بني إجاابت أفراد الدراسة %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )7/2اجلدول)

 تخدمة.لصاحل  احملايدين على أن الربانمج املستخدم يتناسب مع حجم وقدرة األجهزة املس
( و القيمة 50بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة اخلامسة )

( واعتماداً على ما ورد يف اجلدول %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية هلا )
( بني إجاابت أفراد الدراسة ولصاحل %5وق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )( ف ن ذلك يشري إىل وجود فر 7/2)

 الغري املوافقني  على أن  نظام املعلومات سيقاسىب يغطي كافة أنشطة وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي. 
( و 36.9ء يف العبارة السادسة )بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جا

( واعتماداً على ما ورد يف %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000القيمة االحتمالية هلا )
( بني إجاابت أفراد الدراسة %5( ف ن ذلك يشري إىل  وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )7/2اجلدول )

 فقني على أن هناك تقييم دائم ومستمر للنظام من قبل اجلهة املصممة. ولصاحل  الغري موا
( و القيمة 45.7بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة السابعة )

واعتماداً على ما ورد يف اجلدول ( %5( وهذه القيمة االحتمالية أٌقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية هلا )
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( بني إجاابت أفراد الدراسة ولصاحل  %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )7/2)
الغري موافقني على أن اجلهة املشرفة على النظام تقوم األخذ بعني االعتبار كل االقرتاحات و املالحظات الواردة من 

  يف الوزارة.املوظفني والعاملني
بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف مجيع عبارات الفرضية األوىل 

( واعتماداً %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000( والقيمة االحتمالية هلا )200.7)
( بني %5ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى ) ( ف ن10/2على ما ورد يف اجلدول )

 إجاابت أفراد الدراسة ولصاحل احملايدين على ما جاء يف مجيع عبارات الفرضية األويل.
فة العامة تقوم اللجنة اخلاصة بتنظيم نظم املعلومات اإلدارية بوزارة الوظيوعليه ف ن الفرضية األوىل اليت تنص على" 

 قد حتققت. " مل واحلوار االجتماعي األخذ بعني االعتبار كل البياانت واملعلومات الضرورية لتصميم النظاموالع
  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: -2

لى: يتصف جمموع عبارات الفرضية الثانية اليت تنص ع تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على اآليت:         
  ات)سيقاسىب( املستخدم يف وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي ابملرونة والفاعليةنظام املعلوم

( ال تعىن أن مجيع املبحوثني  متفقني على ما ورد يف عبارات الفرضية الثانية، و 8/2النتائج أعاله  الواردة يف اجلدول)
استخدام  )الغري موافقني، واملوافقني إىل حد ما، واملوافقني( متالختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد األفراد 

( يلخص نتائج 11/2مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات الفرضية الثانية، واجلدول )
 اختبارات الفرضية الثانية:

رضية ابت أفراد العينة على عبارات الف: )الوسيط ونتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني إجا(11/2اجلدول )
 الثانية(

 قيمة العبارة
مربع  
 كاي

 القيمة
االحتمالية 

 ملربع 
 كاي

 قيمة
 الوسيط

 ة تفسري قيم
 الوسيط

 حمايد 3.3 0.002 17 يتناسب النظام مع متطلبات العمل واملوظفني
حيتوي نظام املعلومات اإلدارية سيقاسىب على كل خاانت ببياانت 

مبا يف ذلك أرقام التلفوانت، وأن امللفات املقدمة من قبل  املوظفني
 املوظفني تنجز دون متابعة من قبل اصحاهبا.

 أوافق 3.5 0.000 40

 حمايد 3.2 0.000 22.2 يؤدي النظام إىل ترقية العمل والعمال واملوظفني إىل حٍد سواء 
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 حمايد 2.7 0.007 14 منسو  الوزارة راضون من نظام املعلومات سيقاسىب 

 حمايد 3.2 0.007 11 يساعد النظام على سرعة معاجلة امللفات
 حمايد 3.1 0.10 76 يوفر النظام أرحيية اتمة يف العمل ملستخدميه

يوفر نظام النظام للمسئولني ابلوزارة احصائيات دقيقة يف ما خيص عدد 
ني عن لاملوظفني ابلدولة، والرتقيات، والتثبيتات، وعدد الوفيات واملفصو 
 العمل، ابإلضافة إىل عدد املتفرقني عن العمل ألسباب خاصة.

 ال أوافق 2.3 0.000 31

    اجملموع
15.7 

 حمايد 3 0.000

  م2020، سبتمرب، spss v23املصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، ابستخدام 
 (:11/2ميكن تفسري نتائج اجلدول أعاله كاآليت)

( و القيمة 17.4ع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة األوىل )بلغت قيمة مرب
( واعتماداً على ما ورد يف اجلدول %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.002االحتمالية هلا )

( بني إجاابت أفراد الدراسة ولصاحل  %5ة وعند مستوى )( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائي8/2)
 احملايدين على أن النظام يتناسب مع متطلبات العمل واملوظفني.

( و القيمة 40.4بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة الثانية ) 
( واعتماداً على ما ورد يف اجلدول %5ة االحتمالية اقل من قيمة مستوي املعنوية )( وهذه القيم0.000االحتمالية هلا )

( بني إجاابت أفراد الدراسة ولصاحل  %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )8/2)
 ذلك أرقام التلفوانت، ظفني مبا يفاملوافقني على أن نظام املعلومات اإلدارية سيقاسىب حيتوي على كل خاانت ببياانت املو 

 وأن امللفات املقدمة من قبل املوظفني تنجز دون متابعة من قبل اصحاهبا.
( و القيمة 22.2بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة الثالثة )

( واعتمادًا على ما ورد يف %5ية أقل من قيمة مستوي املعنوية )( وهذه القيمة االحتمال0.000االحتمالية هلا )
( بني إجاابت أفراد الدراسة %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )8/2اجلدول)

 ولصاحل احملايدين على أن النظام يؤدي إىل ترقية العمل والعمال واملوظفني إىل حٍد سواء. 
( و القيمة 14.2كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة الرابعة )  بلغت قيمة مربع
( واعتمادًا على ما ورد يف %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.007االحتمالية هلا )

( بني إجاابت أفراد الدراسة %5ة وعند مستوى )( ف ن ذلك يشري إىل  وجود فروق ذات داللة إحصائي8/2اجلدول)
 لصاحل احملايدين على أن منسو  الوزارة راضون من نظام املعلومات سيقاسىب. 
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( و 11.7بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة اخلامسة )
( واعتماداً على ما ورد يف %5لقيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )( وهذه ا0.007القيمة االحتمالية هلا )

( بني إجاابت أفراد الدراسة %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )8/2اجلدول)
 ولصاحل احملايدين على أن يساعد النظام يساعد على سرعة معاجلة امللفات.

( والقيمة 7.6ي احملسوبة لداللة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة السادسة)بلغت قيمة مربع كا
( واعتمادًا على ما ورد يف %5( وهذه القيمة االحتمالية أكرب من قيمة مستوي املعنوية )0.10االحتمالية هلا )

( بني إجاابت أفراد %5عند مستوى )( ف ن ذلك يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية و 8/2اجلدول)
الدراسة ولصاحل الغري املوافقني على أن  النظام يوفر أرحيية اتمة يف العمل ملستخدميه ، كما تشري هذه النتيجة إىل قبول 

 الفرض البديل القائل: ال يوفر النظام أرحيية اتمة يف العمل ملستخدميه.
( و القيمة 31.1بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء يف العبارة السابعة )بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق 

( واعتمادًا على ما ورد يف %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية هلا )
أفراد الدراسة ( بني إجاابت %5( ف ن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى )8/2اجلدول)

ولصاحل احملايدين على أن  النظام يوفر للمسئولني ابلوزارة احصائيات دقيقة يف ما خيص عدد املوظفني ابلدولة، والرتقيات، 
 والتثبيتات، وعدد الوفيات واملفصولني عن العمل، ابإلضافة إىل عدد املتفرقني عن العمل ألسباب خاصة.

( 15.7ة الفروق بني أعداد أفراد الدراسة على ما جاء جبميع عبارات الفرضية الثانية)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لدالل
( واعتماداً على ما ورد %5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.003والقيمة االحتمالية هلا )

( بني إجاابت أفراد %5وى )( ف ن ذلك يشري إىل  وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مست11/2يف اجلدول)
 الدراسة ولصاحل احملايدين على مجيع ما ورد يف عبارات الفرضية الثانية.

العامة  : يتصف نظام املعلومات)سيقاسىب( املستخدم يف وزارة الوظيفةوعليه ف ن الفرضية الثانية اليت تنص على
 " قد حتققت. والعمل واحلوار االجتماعي ابملرونة والفاعلية

 متة: اخلا 
 وتشمل اخلامتة على:

 أواًل: النتائج
 -تتلخص نتائج الورقة البحثية يف األيت:
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قام مصممو نظم املعلومات اإلدارية بوزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي مبسح  ملعرفة كل احتياجات العمل 
امالً  وكافياً لكل سح الذي قاموا به مل يكون شواملوظفني قبل القيام بتصميم الربانمج، لكن تبني عرب هذا البحث أن امل

 متطلبات عمل وزارة الوظيفة العامة والعمل.
 يتم تصميم نظام املعلومات اإلدارية بطريقة علمية.

 يتناسب الربانمج املستخدم مع حجم وقدرة األجهزة املستخدمة.
 عدم وجود متابعة وتقييم دائم ومستمر للنظام من قبل اجلهة املصممة.

 تقوم اجلهة املشرفة على النظام األخذ بعني االعتبار كل االقرتاحات و املالحظات الواردة من املوظفني والعاملني يف ال
 الوزارة.

ال حيتوي نظام املعلومات اإلدارية سيقاسىب على كل خاانت ببياانت املوظفني مبا يف ذلك أرقام التلفوانت، وأن امللفات 
 نجز دون متابعة من قبل اصحاهبا.املقدمة من قبل املوظفني ت

 يساعد النظام على سرعة معاجلة امللفات رغم قصوره يف جانب عدة أساسية.
 يوفر النظام أرحيية اتمة يف العمل ملستخدميه مقارنًة ابلنظام السابق)النظام الورقي(.

التثبيتات، وعدد ولة، والرتقيات، و ال يوفر النظام للمسئولني ابلوزارة احصائيات دقيقة يف ما خيص عدد املوظفني ابلد
 الوفيات واملفصولني عن العمل، ابإلضافة إىل عدد املتفرقني عن العمل ألسباب خاصة.

 اثنياً: التوصيات
 -تتلخص توصيات هذا البحث يف األيت:

از املهام جنضرورة قيام وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي بتحديث النظام واالجراءات حبيث تسمح إب
 والوظائف واخلدمات اخلاصة ابملوظفني دون متابعة شخصية.

ضرورة اجراء حتديثات جوهرية يف نظام املعلومات اإلدارية سيقاسىب حبيث يكون قابل للتحديث واإلضافة ملواكبة 
 التغريات البيئية واالقتصادية والتكنولوجية.

 رف. ث النظام بصفة مستمرة حسب ما تقتديه احلال أو الظضرورة تكوين وأتهيل جهة فنية تعتين بصيانة وحتدي
تفعيل دور صندوق االقرتاحات واملالحظات املقدمة من قبل موظفي وعمال وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار 

 االجتماعي والذي أصبح اآلن غري موجوداً متاماً.
 اإلدارية)نظام سيقاسىب منوذجاً( يف حتقيق الرضاوأخريًا يوصي الباحث دراسة أخرى بعنوان "دور نظم املعلومات 

 الوظيفي"، دراسة تطبيقية على وزارة الوظيفة العامة والعمل واحلوار االجتماعي منوذجاً.
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