تقييى َظاو تكُىنىريا املعهىياث املتكايم يف املُظًاث

حبج استطالعي يقارٌ آلراء عيُت يٍ انعايهني يف كهيتي انعهىو
وانرتبيت األصًعي يف رايعت دياىل

م.م حٌدر شاكر نوري
كلٌة اإلدارة واالقتصاد /جامعة دٌالى
املهخص

ٌعد موضوع نظام تكنولوجٌا المعلومات ( )ITSمن الموضوعات المهمة والمعاصرة فً الفكر اإلداري،
وتسعى المنظمات بمختلؾ أنواعها إلى تطبٌقه ومحاولة الوصول إلى النظام المتكامل لتكنولوجٌا المعلومات
بؽٌة النمو واالستمرار بالتنافس ،ولهذا ظهرت الحاجة إلى دراسته فً المنظمات العراقٌة .إذ هدؾ البحث إلى
معرفة مستوى أداء ( )ITSفً كلٌتٌن من كلٌات جامعة دٌالى وهما (كلٌة العلوم ،وكلٌة التربٌة األصمعً)
وفٌما إذا كان األداء منسجما مع متطلبات ( )ITSالمتكامل.
أُختٌرت عٌنة البحث من المالكات الوظٌفٌة فً الكلٌتٌن وبمستوٌات مختلفة ،واستخدمت استمارة
االستبانة لجمع البٌانات ،إذ بلػ المسترجع منها ( )67استبانة لكال الكلٌتٌن ،وبعد التحلٌل توصل البحث إلى
عدم وصول الكلٌتٌن إلى متطلبات النظام التكنولوجً ألمعلوماتً المتكامل ،فضال عن وجود فروم معنوٌة بٌن
الكلٌتٌن فً مستوى اإلجابات ومستوى أداء الكلٌتٌن الحالً.

المصطلحات الرئٌسة البحث  /تكنولوجٌا المعلومات -نظام تكنولوجٌا المعلومات

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

العدد 19
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يقذيت Introduction :

إن اشتداد المنافسة والتحدٌات التً تواجه المنظمات كثٌرة ومعقدة ،كما أن الثورة الهائلة التً نعٌشها
الٌوم بما بات ٌسمى " مجتمع المعلومات " ركز االهتمام على دور المعلومات التً تعد حجر األساس والمورد
المهم ألداء فعالٌات وممارسات مختلؾ المنظمات ،األمر الذي اجبر المنظمات على التسارع فً تطوٌر أنظمة
معلوماتها والمستندة إلى الحاسوب خاصة .فضال عن استخدام التقنٌات الحدٌثة والتً ؼٌرت العمل فً مجال
اإلدارة بوظائفها المختلفة تؽٌٌرا ملحوظا ،إذ قدمت لنا انجازات اقرب منها للخٌال ،وقد أصبح المكون
ألمعلوماتً من أرقام وبٌانات وإحصاءات جزء ال ٌتجزأ من األرضٌة التً تتخذ علٌها القرارات اإلستراتٌجٌة
وحتى التكتٌكٌة منها .
وبدأ ٌنظر إلى التكنولوجٌا التً تساعدنا على الوصول إلى هذه المعلومات بوصفها وسائل مهمة
وحتمٌة لتحقٌم األهداؾ المجتمعٌة المتفم علٌها عالمٌا  .كما ال ٌنظر إلى نظام تكنولوجٌا المعلومات على انه
مجرد أداة وتقنٌات لتسهٌل وتسٌٌر األعمال الفردٌة وعلى مستوى المنظمات فقط ،بل هو ضرورة قصوى من
اجل اللحام بكل المتؽٌرات اآلنٌة فً العالم .
وضمن هذا السٌام فان نظام تكنولوجٌا المعلومات ٌعد صفة مالزمة ومنهجا تسٌر علٌه المنظمات
وركٌزة مهمة لعمل اإلدارة ،فضال عن كونه مصدرا ٌعزز نقاط قوة المنظمات وٌخلم لها فرصا جدٌدة فً بٌئة
عالمٌة متسرعة ومتؽٌرة ومعقدة .
وانطالقا مما سبم ٌقدم البحث الحالً اسهامه معرفٌة تتناول التطبٌقات العملٌة لتكنولوجٌا المعلومات
فً مختلؾ النشاطات ومجاالت العمل ،فضال عن قٌاس ومقارنة أداء نظام تكنولوجٌا المعلومات المتكامل فً
كلٌة العلوم وكلٌة التربٌة األصمعً فً جامعة دٌالى ،إذ ٌمكن لمنظماتنا تحسٌن أدائها من خالل التوظٌؾ
الخالم لهذا المفهوم (نظام تكنولوجٌا المعلومات)  .ولذلك اهتم البحث الحالً بدراسة هذا المفهوم متضمنا
أربعة مباحث ،تناول األول منها الدراسات السابقة ومنهجٌة البحث التً سار علٌها ،فٌما ناقش الثانً اإلطار
النظري لمفهوم نظام تكنولوجٌا المعلومات ،فً حٌن تطرم الثالث إلى تحلٌل البٌانات وتفسٌر النتائج ،فٌما
خصص الرابع لالستنتاجات والتوصٌات ،فضال عن قائمة المصادر المعتمدة فً البحث.

املبحج األول /انذراساث انسابقت ويُهزيت انبحج

ا
أول  :دراساث سابقت
 –1دراسة ) :(Konsynski Band, BharadWaj A, 1999وهً بعنوان " Information
"  :Technology Effect on Firm Performanceدراسة مٌدانٌة افترضت تأثٌر تكنولوجٌا
المعلومات فً أداء الشركات ،إذ تمثل المتؽٌران المستقالن ( ،البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات )
متؽٌرا أول وبأربعة أبعاد هً :حجم االستثمار فً األجهزة ،والبرمجٌات ،وقواعد البٌانات ،والشبكات .
والثانً (الموارد البشرٌة) أما المتؽٌر التابع وهو األداء فتمثل بثالثة محاور هً  :العائد على
االستثمار ،والعائد على المبٌعات ،ومتوسط التكلفة للوحدة الواحدة .
وقد خلصت الدراسة إلى أن البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات تلعب دورا مهما فً تحسٌن أداء
المنظمة من خالل إسهامها فً تطوٌر الحلول السرٌعة لعملٌات المنظمة بسرعة وكفاءة عالٌة .وتوصلت
الدراسة لعدة نتائج أهمها :
 وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن قدرات تكنولوجٌا المعلومات واألداء العالً ،فضال عن انخفاضتكالٌؾ المنظمة ،إذ ٌزداد األداء المالً وتنخفض تكالٌؾ الخدمات .
 إن قدرة تكنولوجٌا المعلومات تسهم فً تطوٌر وإٌجاد القواعد المعرفٌة الالزمة لحل المشكالتالمتكررة وتطوٌر السلع والخدمات واستؽالل موفورات الحجم من خالل خبرات ومهارات العاملٌن.
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 – 2دراسة (  : ) Devarg & Kohli , 2003وتحمل عنوان ( Performance Impact Information
) ?  : Technology : Is Actual Usage The Missing Linkافترضت الدراسة بأن االستعمال
الفعلً لتكنولوجٌا المعلومات قد ٌوضح األثر فٌعلى األداء ،وان إزالة هذا المتؽٌر قد ٌكون هو الحلقة
المفقودة فً تحلٌل فوائد تكنولوجٌا المعلومات ،وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استعمال ( )ITألنظمة
دعم القرار  Decision Support Systemعلى وجه الخصوص فً األداء ،اخذ المتؽٌر المستقل ثالثة
محاور (مؤشرات) وهً  :التقارٌر المنفذة من قبل المستخدم ،وزمن انجاز المعاملة ،وعدد السجالت
التً ٌتم الوصول إلٌها لكل تقرٌر .أما المتؽٌر التابع وهو األداء فقد تم قٌاسه من خالل ثالثة مؤشرات
أٌضا وهً  :معدل الوفٌات ،ومعدل الدخل ،ومعدل اإلٌرادات .
طبقت هذه الدراسة على مجموعة مستشفٌات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،إذ جمعت البٌانات
وحللت خالل مدة (  ) 36شهر .وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها " أن االستخدام الفعلً الواسع لتكنولوجٌا
المعلومات ٌؤدي إلى تحقٌم أداء عالً (مالً وأداري) فً اتخاذ القرارات فً هذه المستشفٌات .
 – 3دراسة ( إدرٌس : ) 2009 ،أثر تكنولوجٌا المعلومات فً تطوٌر العمل اإلداري  :دراسة استطالعٌة .
وهدفت إلى معرفة اثر تكنولوجٌا المعلومات فً تطوٌر إدارة البنوك التجارٌة السودانٌة من خالل استعراض
موقؾ إدارة البنوك من هذه التكنولوجٌا ،فضال عن تقٌٌم مدى مساهمة تطبٌقات ( )ITفً إدارة وتطوٌر هذه
المنظمات  .وحققت هذه الدراسة صحة عدة فرضٌات والتً نصت احدها على وجود عالقة ذات داللة معنوٌة
بٌن تطبٌم نظام ( )ITوتطوٌر العمل اإلداري فً المنظمات محل الدراسة ،فضال عن الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة
والتً نصت على وجود عالقة ذات داللة معنوٌة بٌن التحول نحو( )ITوتحسٌن مستوى الخدمات المقدمة من
قبل المنظمات عٌنة الدراسة.
ومن خالل الفرضٌات التً تقدمت خلصت الدراسة إلى أن هناك اثر واضح لتكنولوجٌا المعلومات فً
تطوٌر إدارة المنظمات محل الدراسة ،وان مستوى الخدمات المقدمة من قبل هذه المنظمات قد ازدادت جودة
بعد التطبٌم التكنولوجً الحدٌث فٌها  .وعلى ضوء النتائج المتحققة ،تقدمت الدراسة ببعض التوصٌات
تتلخص فً ضرورة عمل البنوك على تهٌئة وتطوٌر بٌئة آمنة للتكنولوجٌا المستخدمة ،وان ٌكون مستوى
الدعم الحكومً كبٌرا بؽٌة تعزٌز القدرات الفنٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للبنوك عٌنة الدراسة .
 – 4دراسة ( العلً والعمري : ) 2010 ،االستخدام المشترك لتكنولوجٌا المعلومات وإدارة المعرفة لتحقٌم
قٌمة عالٌة ألعمال البنوك التجارٌة األردنٌة  :دراسة استطالعٌة  .إذ هدفت إلى تحلٌل االستخدام المشترك
لتكنولوجٌا المعلومات وإدارة المعرفة لتحقٌم قٌمة عالٌة ألعمال البنوك التجارٌة األردنٌة ،وجمعت البٌانات
من (  ) 116مدٌرا ومستشارا ٌعملون فً (  ) 16بنكا تجارٌا أردنٌا عن طرٌم استبانة صممت كأداة لقٌاس
النموذج ،وتمثلت مشكلة الدراسة فً وجود فجوة بٌن ما تمتلكه البنوك من تكنولوجٌا معلومات وإدارة معرفة
من ناحٌة وبٌن ما هً بحاجة إلٌه فعال لٌساعدها فً اتخاذ القرارات وحل المشكالت ،وقدمت الدراسة ثالث
فروض رئٌسة وأخرى فرعٌة منبثقة عنها .
وتوصلت الدراسة إلى نتائج مفادها وجود عالقات ارتباط قوٌة ومعنوٌة بٌن إدارة المعرفة والقٌمة
العالٌة لألعمال ،وبٌن تكنولوجٌا المعلومات والقٌمة العالٌة لألعمال ،فضال عن وجود اثر واضح ومباشر
إلدارة المعرفة وتكنولوجٌا المعلومات فً قٌمة األعمال العالٌة للبنوك ،وأوصت الدراسة بضرورة استخدام
نظم دعم القرار والنظم الخبٌرة فً عملها نظرا لما تحققه من قٌمة عالٌة ألعمالها وقراراتها ،مع ضرورة
التعاون المشترك من خالل شبكات االنترنت لخفض الكلؾ وتحسٌن جودة الخدمات .
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يربراث اختيار انبحج احلايل وجمالث اإلفادة يٍ انبحىث انسابقت

 املسىغاث  :وتمثلت باالتً :
 –1بسبب ثورة تكنولوجٌا المعلومات المعاصرة ،فال بد من دراسة موضوع نظام ( )ITالمتكامل وأهمٌته فً
تقلٌل الكلؾ وأوقات االنجاز وزٌادة فاعلٌة وكفاءة األعمال .
 –2الوقوؾ على مستوى أداء نظام ( )ITفً الكلٌتٌن عٌنة البحث لمحاولة االرتقاء بهذا المستوى.
 –3بٌان مدى اسهام نظام ( )ITفً صنع القرارات ،إذ أن صنع القرارات هو صلب العمل اإلداري أو مبتؽاه.

 جمالث اإلفادة :وتمثلت باالتً:
 –1اإللمام ببعض المصادر والمراجع التً سهلت بناء اإلطار النظري فً البحث الحالً .
 –2الوقوؾ على المنهجٌات التً سارت علٌها هذه الدراسات بشكل مكن الباحث من تصمٌم منهجٌته .
 –3االطالع على نتائج الدراسات التً توصلت إلٌها وأفادت البحث عن الجوانب التً لم تتناولها .
 –4التعرؾ على الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة فٌها واستخدام األسالٌب المالئمة للبحث الحالً .

ثانٌا :منهجٌة البحث
 –1يشكهت انبحج ٌ :تبنى البحث الحالً موضوعا مهما بوصفه مفهوما جدٌدا ومعاصرا تعمل المنظمات
على تطبٌقه باختالؾ أنواعها استجابة لمتؽٌرات وعوامل البٌئة ،أما على الصعٌد التطبٌقً فان المنظمات
العراقٌة وال سٌما الجامعات وفً ظل االنفتاح والتطور الهائل فً البٌئة العراقٌة نحو تكنولوجٌا المعلومات
فإنها بحاجة إلى تطبٌم وتوظٌؾ نظام (  ) ITبؽٌة التنافس وتفعٌل الدور ألمعلوماتً الذي ٌساعدها فً صنع
القرارات وحل المشكالت وتحقٌم قٌمة عالٌة ألنشطتها وأعمالها وصوال إلى ما ٌعرؾ " بمنظمات المعرفة "
وفً مجتمع ٌوصؾ بأنه " مجتمع المعلومات " .
وعلى وفم هذا الطرح ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتٌة :
 ما المقصود بتكنولوجٌا المعلومات كنظام ؟ .
 ما مدى مشاركة نظام ( )ITفً تحقٌم قٌمة عالٌة ألنشطة وأعمال (أداء) الكلٌتٌن عٌنة البحث وعلى
وفم آلراء العٌنة؟.
 هل تمتلك كلٌاتنا عٌنة البحث متطلبات نظام (  ) ITالمتكامل وعلى فم للمقاٌٌس العلمٌة ؟ .
 هل يساعد نظام (  ) ITبالضرورة في اتخاذ القرارات وحل المشكالت وتحقيق األهداف المرجوة ؟ .
 –2أهًيت انبحج  :وتتمثل فً مساهمته الجادة لتحقٌم فائدة من الناحٌتٌن العلمٌة والعملٌة من خالل
إبرازها للجوانب اآلتٌة :
ٌ تناول موضوعا مهما فً وقتنا المعاصر ،إذ تساعد تكنولوجٌا المعلومات فً معالجة كم هائل من
البٌانات وتزود اإلدارات بمعلومات سرٌعة ودقٌقة النجاز أعمالها وأنشطتها التخاذ القرارات بشكل
صائب ،فضال عن ذلك فان (  ) ITأصبحت الطابع الذي ٌمٌز المجتمعات المتطورة التً تتسم بضخامة
حجم البٌانات والمعلومات المطلوب معالجتها ونقلها وتخزٌنها .
 الدور الرٌادي والمؤثر الذي تلعبه الجامعات بشكل عام والكلٌات بشكل خاص فً تطوٌر الحٌاة الثقافٌة
للبلد بأبعادها المختلفة ( العلمٌة ،والفكرٌة ،واألدبٌة ،والتكنولوجٌة  ...الخ ) .
 دراسة واستقراء المالمح األساسٌة لمتطلبات نظام (  ) ITالثنٌن من الكلٌات الحٌوٌة فً جامعة دٌالى.
 دعم وتوجٌه المٌدان المبحوث لتناول مثل هذه الموضوعات المهمة بالدراسة والتحلٌل ألجل االستفادة
منها فً تحسٌن أداء نظام تكنولوجٌا المعلومات فً المنظمات بشكل عامة وفً الكلٌتٌن موضوع البحث
خاصة .
 –3أهذاف انبحج  :من اجل اإلحاطة بأبعاد مشكلة البحث إذ انه فانه ٌسعى إلى بلوغ األهداؾ اآلتٌة :


تقدٌم إطار فكري عن موضوع نظام ( )ITاعتمادا على الخبرات التً طرحها الباحثون فً مجال ()IT
وإمكانٌة نقله وتطبٌقه فً البٌئة العراقٌة .

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

المجلد 91

العدد 71

تقييم نظام تكنولوجيا المعلومات المتكامل في المنظمات

711

بحث استطالعي مقارن آلراء عينة من العاملين في كليتي العلوم والتربية
األصمعي في جامعة ديالى




تشخٌص متطلبات نظام (  ) ITالموجودة فً الكلٌتٌن عٌنة البحث .
تحدٌد نواحً الخلل والقصور فً مستوى متطلبات نظام (  ) ITللكلٌتٌن عٌنة البحث وصوال إلى النظام
المتكامل لتكنولوجٌا المعلومات .
تقدٌم توصٌات إلدارات الكلٌتٌن فً ضوء نتائج البحث وتحدٌد اتجاهات البحث المستقبلٌة .

 –4فرضيت انبحج  :توصؾ الفرضٌات بأنها إجابات مؤقتة أو حلول متوقعة للمشكلة المطروحة،
وٌتضح قبولها من عدمه بعد التحلٌل العملً للظاهرة المبحوثة ،وٌحاول البحث الحالً إثبات صحة الفرضٌة
اآلتٌة :
الفرضٌة الرئٌسة ( : )H0وتنص على "عدم وجود اختالؾ معنوي بٌن آراء عٌنة البحث فً كل من كلٌة
العلوم وكلٌة التربٌة األصمعً فً تحدٌد مستوى أداء نظام تكنولوجٌا المعلومات ومقاربته مع متطلبات النظام
المتكامل لتكنولوجٌا المعلومات " .

 –5أمنىرد انبحج

تتطلب المعالجة المنهجٌة لمشكلة البحث فً ضوء إطارها النظري ومضامٌنها المٌدانٌة ،فضال عن
تحقٌم أهداؾ البحث ،صٌاؼة أنموذج فرضً ٌوضح فٌه المتطلبات األساسٌة للنظام المتكامل لتكنولوجٌا
المعلومات ( األجزاء الرئٌسة والفرعٌة المكونة للنظام )  .وكما ٌتبٌن فً الشكل اآلتً:
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شكل (  ) 1مكونات (متطلبات) نظام ()IT

الموارد البشرية

األجهزة والمعدات

 التقنيون والمساندون المستخدمون (المستفيدون) تطوير وتأهيل المواردالبشرية

البرمجيات والمعالجات
 أنظمة التشغيل برمجيات التطبيقات برمجيات التأليف -قواعد البيانات

البيانات والمعلومات
 الحقائق والرموز واألرقاموالمفاهيم
أساليب جمع وتصنيف وحفظالمعلومات
 -سرية وأمنية المعلومات

 الحواسيب وملحقاتها الكترونيات المستهلك -أجهزة تقنية أخرى

نظام ( ) IT
المتكامل
البنية التحتية
لنظام
المعلومات

الشبكات واالتصاالت
 برامج وبروتوكوالتاالتصال
 أنواع شبكات االتصال -البريد االلكتروني

اإلجراءات التنظيمية
 األنظمة والقوانين القواعد والتعليمات -إجراءات التخطيط والتنفيذ

 –6أسانيب مجع انبياَاث
أ -أداة البحث  :استنادا إلى مشكلة البحث وفرضٌاته فقد تم اللجوء إلى االستبانة كأداة رئٌسة ومصدر لجمع

المعلومات ،وتتكون من جزئٌنٌ ،تعلم األول بالمعلومات العامة ألفراد العٌنة الموجهة إلٌهم
( كالتحصٌل الدراسً ،والعنوان الوظٌفً ،وسنوات الخدمة) ،أما الجزء الثانً فٌتعلم بالمعلومات
الخاصة بموضوع البحث ،وبواقع ستة محاور (أبعاد) وهً ( الموارد البشرٌة ،والمعدات واألجهزة،
والبرمجٌات والمعالجات ،والبٌانات والمعلومات ،والشبكات واالتصاالت ،واإلجراءات التنظٌمٌة ) ،إذ تم
تحدٌد (  ) 6أسئلة لكل محور فبلػ مجموع األسئلة (  ) 36سؤاال ،وقد صٌؽت باالعتماد على األطروحات
الفكرٌة المتوافرة ومن ثم تحكٌمها من قبل خبراء ذوي االختصاص والمشار إلٌهم فً الملحم ( ) 1
وبناء على مالحظاتهم من تعدٌل أو حذؾ أو اضافة استقر المقٌاس بشكله النهائً والمبٌن فً الجانب
العملً ،كما روعً توزٌع العبارات بطرٌقة متباعدة ولٌست متسلسلة بؽٌة الحصول على إجابات أكثر
دقة واقل تحٌزا  .األمر الذي ٌعنً ضمنٌا صدم محتوى المقٌاس .
ب -األسالٌب اإلحصائٌة :استخدمت مجموعة من األسالٌب اإلحصائٌة من اجل التوصل إلى نتائج دقٌقة تخدم
أهداؾ البحث واختبار فرضٌته ،إذ أعتمد على حزمة البرامج اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة
(  ،)SPSSوتمثلت باالتً :
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الوسط الحسابً الموزون  :لتحدٌد مستوى وأهمٌة متؽٌرات ( محاور ) البحث نظرا الختالؾ عدد العٌنة
فً كل من الكلٌتٌن المبحوثتٌن .
االنحراؾ المعٌاري  :لقٌاس معامل التشتت عن الوسط الحسابً .
معامل االختالؾ  :لمقارنة التباٌنات ولقٌاس مستوى التشتت النسبً .
اختبار (  : ) tالختبار فرضٌة البحث ولتحدٌد مدى وجود فروم معنوٌة بٌن إجابات األفراد عٌنة البحث .
وقد تم استخدام مقٌاس لٌكرت (  ) Likertالخماسً فً تحدٌد مستوى اإلجابات .

 –7جمتًع وعيُت انبحج
أ -وصؾ مجتمع البحث  :أ ُسست جامعة دٌالى عام (  ) 1998وبدأت العمل بثالث كلٌات ،وتضم اآلن
(  )12كلٌة هً (التربٌة األساسٌة ،التربٌة /األصمعً ،التربٌة /الرازي ،العلوم ،الطب ،الطب البٌطري،
الهندسة ،القانون ،الزراعة ،التربٌة الرٌاضٌة ،اإلدارة واالقتصاد ،والعلوم اإلسالمٌة)  .واشتملت
الدراسة الحالٌة على كلٌتٌن منها  .وهما كلٌة العلوم والتً افتتحت عام ( ) 2001وتتضمن (  ) 5أقسام
علمٌة ،وكلٌة التربٌة األصمعً وافتتحت عام (  ) 2008بعد أن قُسمت كلٌة التربٌة دٌالى إلى كلٌتٌن (
األصمعً وهً كلٌة إنسانٌة ،والرازي وهً علمٌة ) وتتضمن (  ) 6أقسام .
ب -وصؾ عٌنة البحث  :إذ تم اختٌار عٌنة عشوائٌة من (  ) 80فردا من الكلٌتٌن المبحوثتٌن بهدؾ
الحصول على إجابات متوازنة ،وقد بلػ عدد االستبانات المسترجعة (  ) 35من كلٌة العلوم ،و(  ) 32من
كلٌة التربٌة األصمعً ،وٌوضح الجدول (  ) 1وصؾ عٌنة البحث وبحسب معطٌات االستبانة ،علما أن
عدد األفراد فً الكلٌتٌن هو (  ) 132و(  ) 130على التوالً .
جدول (  ) 1وصؾ عٌنة البحث
التحصٌل الدراسً

سنوات الخدمة

العنوان الوظٌفً

الكلٌة

دبلوم

بكالورٌوس

علٌا

مج

مسؤول
(مدٌر)

موظؾ

مج

اقل
من 5

10- 5

أكثر
من10

مج

العلوم

4

25

6

35

18

17

35

15

10

10

35

التربٌة
األصمعً

5

22

5

32

12

20

32

13

11

8

32
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 –8اختبار حباث الستباَت ( :)Reliabilityوٌشٌر إلى توافر مؤشرات االستقرار والرسوخ فً
األداة لقٌاس المفهوم المبحوث وتساعد فً تقدٌر جودة المقٌاس المستخدم ،وقد اعتمد اختبار
(  ) Gronbach Al-phaلتحدٌد درجة التناسم الداخلً والتجانس بٌن أسئلة االستبانة ومدى تعبٌرها عن
موضوع البحث ،إذ بلػ (الفاكرونباخ) الكلً ( )0.801وهً نسبة مرتفعة ومعنوٌة إحصائٌا ،أما على مستوى
المحاور فقد بلػ اآلتً :
جدول (  ) 2اختبار ثبات مقٌاس البحث
نتائج اختبار مقٌاس البحث
اسم االختبار

الموارد
البشرٌة

األجهزة
والمعدات

البرمجٌات
والمعالجات

البٌانات
والمعلومات

الشبكات
واالتصاالت

اإلجراءات
التنظٌمٌة

Gronbach
Al-pha

0.764

0.777

0.694

0.645

0.713

0.791

وٌالحظ أن الفاكرونباخ على مستوى المحاور اقل منه على المستوى الكلً ( العام ) وهذا ٌدل على
عدم وجود محور أو فقرة تضعؾ المقٌاس  .األمر الذي ٌعطً صفة الثبات والصدم لمقٌاس االستبانة
المعتمدة فً البحث الحالً .

املبحج انخاَي /اإلطار انُظري

ا
أول  -:يفهىو َظاو تكُىنىريا املعهىياث وتسًيته وتعريفه

تتطلب اإلحاطة بمفهوم نظام (  ) ITدراسته من ناحٌتٌن ،لؽوٌة وأكادٌمٌة ( لؽة واصطالحا ) ولكل
كلمة من المفهوم بشكل منفصل للوقوؾ على المفهوم كامال فٌما بعد ،فالنظام كمفهوم تبلور فً نهاٌة
األربعٌنٌات وهو اصطالح مأخوذ من الكلمة الٌونانٌة (  ) Systemaوالتً تدل على الكل الذي ٌتركب من
عدد من األجزاء و ٌُعرؾ كما فً ( الصباح ) 138 : 1998 ،بأنه " مجموعة عناصر أو أجزاء أو أقسام
ترتبط مع بعضهما بعضا بعالقات منطقٌة ،بحٌث تتكامل وتتفاعل مع بعضهما ُ بعضا لؽرض أداء أهداؾ معٌنة
وذلك عن طرٌم تحوٌل المدخالت إلى مخرجات " .أما مفهوم ( التكنولوجٌا ) لؽة " فنً أو تقنً أو علوم
تطبٌقٌة " (  ،) Oxford , 1995 :716ولهذا ٌسمى المفهوم كامال لدى الكثٌر من الكتاب والباحثٌن ( نظام
تقانة المعلومات ) ،و ُتعرؾ التكنولوجٌا (  ) Technologyبأنها " عملٌة تحوٌل المواد األولٌة إلى منتجات
وخدمات جاهزة من خالل الطرائم واألسالٌب واألدوات والمعدات وكل ما له عالقة بهذا التحوٌل " (العانً
وجواد ،) 78 : 2008 ،وبمعنى أبسط فان التكنولوجٌا تعنً " محاولة تطوٌع القوى لمصلحة البشر "  .أما
مصطلح المعلومات ( ) Informationفهو مأخوذ من الكلمة الالتٌنٌة "  " Informanioوتعنً إبالغ أو
إعطاء صورة للعقل ٌستطٌع فهمها ،وتعنً المعلومات لؽة " معلومة أو حقٌقة أو نبأ مفٌد " ( Oxford ,
 ،) 1995 : 349و ٌُعرفها ( الزعبً والسامرائً ) 24 : 2004 ،بأنها " مجموعة بٌانات منظمة ومرتبطة
بموضوع معٌن وتشكل حقائم ومفاهٌم وآراء واستنتاجات ومعتقدات والتً تشكل خبرة ومعرفة محسوسة
ذات قٌمة مدركة فً االستخدام الحالً أو المتوقع "  .ونحصل على المعلومات نتٌجة معالجة البٌانات من
خالل عملٌات التبوٌب والتصنٌؾ والتحلٌل والتنظٌم بطرٌقة مخصصة تخدم هدؾ معٌن .
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أما مفهوم ( تكنولوجٌا المعلومات  ) IT ( ) Information Technologyفٌبدو للوهلة األولى عند مراجعة
األدبٌات الخاصة به ظهور شبه اتفام فً تحدٌد مفهومه بوصفه أداة مهمة تسهم وتساعد فً ترابط وأداء
العملٌات األساسٌة للمنظمة ،واسهم الكثٌر من الكتاب والباحثٌن بطرح آرائهم وتعرٌفاتهم حول هذا المفهوم
ووفقا لمنظورهم الخاص ونورد البعض منها لعدم سعة المجال لذكرها جمٌعا وبحسب التسلسل الزمنً لها
وكاآلتً :
 تعرٌؾ (  / ) Corter & Sinr ,1997 : 4بأنها " استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة التً تسهم فً التقاط
البٌانات ومعالجتها وتخزٌنها واسترجاعها وإرسالها إلى الجهات المعنٌة بها بالشكل والتوقٌت
المناسبٌن" .
 تعرٌؾ ( الصباح / ) 75 : 1998 ،بأنها " مجموعة من األجزاء المترابطة بعضها ببعض وهً تشتمل
على أسالٌب المعالجة السرٌعة للمعلومات باستخدام الحاسب وتطبٌم األسالٌب اإلحصائٌة والرٌاضٌة فً
حل المشكالت ومحاكاة التفكٌر من خالل برامج الحاسوب " .
 تعرٌؾ ( الزعبً والسامرائً ) 119 : 2004 ،بأنها " خلٌط من استخدام البٌانات والمعلومات مع
الحواسٌب واالتصاالت كمكونات مهمة لهذا المفهوم " .
 تعرٌؾ (  / ) Slack & et ,2004 : 254بأنها " أدوات ووسائل تستخدم لجمع المعلومات وتصنٌفها
وتحلٌلها وخزنها أو توزٌعها ،وتصنؾ تحت عنوان أوسع واشمل وهو التقنٌات المستندة إلى الحاسوب
لعالقتها المباشرة بنشاطات العملٌات فً المنظمات " .
 تعرٌؾ ( السالمً / ) 20 : 2007 ،بأنها " جمٌع التقنٌات المتطورة التً تستخدم فً تحوٌل البٌانات بمختلؾ
أشكالها إلى معلومات بمختلؾ أنواعها والتً تستخدم من قبل المستفٌدٌن منها فً مجاالت الحٌاة كافة " .
 وأخٌرا نورد تعرٌؾ ( الشوابكة / ) 169 : 2011 ،بأنها " عبارة عن المكونات المادٌة والبرمجٌة ألجهزة
الحاسوب وشبكات االتصال وقواعد البٌانات التً تعمل على استقبال البٌانات ومعالجتها وتخزٌنها وإرجاعها إلى
المستخدم النهائً فً الوقت والزمان المناسبٌن وألجل استخدامها فً عملٌة اتخاذ القرارات اإلدارٌة فً المنظمة"
ومما ورد أعاله ٌورد الباحث التعرٌؾ اإلجرائً لتكنولوجٌا المعلومات بأنها " كل التقنٌات المستخدمة فً جمع
وتخزٌن ومعالجة وتناقل نتائج عملٌات التحلٌل والتصنٌؾ واالستخالص للمعلومات وتوجٌه اإلفادة منها من قبل
المستفٌدٌن بأٌسر الطرائم مع ضمان االنجاز بدقة وسرعة " .
وبناء على تقدم ٌُعرؾ المفهوم كامال أي ( نظام تكنولوجٌا المعلومات المتكامل ) (  ) ITSبأنه " نظام مكون من
مجموعة من الموارد المترابطة والمتفاعلة التً تعمل معا وهً األجهزة والبرمجٌات والموارد البشرٌة والشبكات
واالتصاالت والبٌانات التً تستخدم نظم المعلومات المستندة إلى الحاسوب" (  . ) James , 1998 : 7وكذلك ٌُعرؾ
بأنه " مجموعة المعرفة العلمٌة والتكنولوجٌة والهندسٌة واإلجراءات اإلدارٌة المستخدمة فً تداول ومعالجة
المعلومات والتطبٌقات " ( الروٌلً ،) 128 : 2004 ،كما ٌُعرؾ بأنه " مجموعة من األجزاء المركبة والمكونة ذات
العالقة بأعمال جمع ومعالجة وخزن وتوزٌع المعلومات لدعم أعمال صناعة واتخاذ القرارات فً المنظمة "
( العانً وجواد . ) 251 : 2008 ،أما ( الشوابكة ) 107 : 2011 ،فٌرى انه " نظام متكامل ٌتكون من مجموعة

من األفراد واإلجراءات ومصادر المعلومات والشبكات والذي ٌعمل على تزوٌد اإلدارة بكل ما تحتاجه من
معلومات دقٌقة وكافٌة عن األنشطة المختلفة فً المنظمة وفً الوقت المناسب " .
و ٌُستنتج من الطروحات الفكرٌة حول المفاهٌم المذكورة انفا ما ٌأتً :
 إن مفهوم تكنولوجٌا المعلومات ( ٌ ) ITختلؾ عن مفهوم أنظمة المعلومات Information System(  ،) ISإما الدور الذي ٌربطهما معا فهو أن (  ) ITتعد وسٌلة لتسهٌل عمل نظم المعلومات وتمكنها من
القٌام بوظائفها والتً ٌتم الحصول على المعلومات المطلوبة من خاللها .
 إن مفهوم (  ) ITهو الجانب التقنً من (  ) ISوبدأ ٌحل كبدٌل لتسمٌته وٌطلم علٌه أحٌانا " تقانةالمعلومات " أو " التقنٌات المستندة إلى الحاسوب " .
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 ٌختلؾ مفهوم (  ) ITعن مفهوم (  ،Information Technology System ) ITSإذ ٌعد جزء منهوٌطلم على مصطلح ( )ITSعند بعض الكتاب والباحثٌن " البنٌة التحتٌة للمعلومات Information
 " Infrastructureبؽٌة التعبٌر عن األجزاء الضرورٌة التً تكون النظام التكنولوجً للمعلومات ،وهذا
ما دفع الباحث إلى تفصٌل المصطلح إلى أجزاءه ( كما مر سابقا ) وذلك للوقوؾ على الفرم بٌن
المفهومٌن .
 ٌُرجع الباحث اختالؾ التسمٌات لدى الكتاب والباحثٌن إلى التداخل الكبٌر بٌن المفاهٌم والتً تحتاج إلىبحث مستفٌض للتوصل إلى مصطلحات موحدة تعد مقٌاس ومرجع للباحثٌن والمهتمٌن .
وٌمكن إٌراد تعرٌؾ لنظام تكنولوجٌا المعلومات (  ) ITSبأنه " مجموعة من األجزاء المترابطة والتً
تعمل معا كنظام ٌشمل التسهٌالت التكنولوجٌة واإلجراءات اإلدارٌة التً تساند عمل األجهزة والمعدات
والبرمجٌات المختصة بجمع البٌانات ومعالجتها وخزنها ونقلها من خالل شبكات االتصاالت بؽٌة ضمان تأدٌة
العمل المطلوب بالوقت والشكل المناسبٌن " .

ا
حاَيا  -:يكىَاث ( يتطهباث ) َظاو تكُىنىريا املعهىياث ( ) ITS

وضع الباحثون والكتاب نماذج فكرٌة فلسفٌة لنظام (  ) ITلمحاولة تطبٌقها ونذكر منها على سبٌل
المثال ال الحصر وبحسب التسلسل الزمنً :
 أنموذج ( :) James . A , 1995وٌتكون من خمسة أجزاء هً ( األجهزة ،والبرامج ،والمعلومات،
واألفراد العاملون ،واإلجراءات ).
 أنموذج ( شحاذة : ) 38 : 1998 ،وٌتكون من ثالثة أجزاء هً (المكون المادي وٌدعى المعدات
واألجهزة ،والمكون المعنوي وٌدعى البرمجٌات ،والعنصر البشري ) .
 أنموذج ( :) Alter , 2002 : 6وٌتكون من خمسة أجزاء وهً ( األجهزة ،والبرمجٌات ،والموارد
البشرٌة ،والشبكات واالتصاالت ،والبٌانات ) .
 أنموذج ( الزعبً والسامرائً : ) 119 : 2004 ،وٌتكون من ستة أجزاء وهً ( البٌانات ،واألجهزة،
والبرمجٌات ،واالتصاالت ،والشبكات ،واالنترنت ) .
 أنموذج ( الالمً : ) 153-150 : 2008 ،وٌتكون من أربعة أجزاء وهً ( المكونات المادٌة للحاسب،
البرمجٌات ،وقواعد البٌانات ،االتصاالت بعٌدة المدى ) .
 أنموذج ( العانً وجواد : ) 229-227 : 2008 ،وٌتكون من ستة أجزاء وهً (الموارد البشرٌة،
واألجهزة والمعدات ،والبرمجٌات والمعالجات ،البٌانات والمعلومات ،والشبكات واالتصاالت ،واإلجراءات
التنظٌمٌة ) .
 أنموذج ( الكردي : ) 2010 ،وٌتكون من خمسة أجزاء وهً ( األجهزة ،والبرمجٌات ،وتكنولوجٌا
الخزٌن ،وتكنولوجٌا االتصاالت ،والشبكات ) .
 أنموذج ( الشوابكة : ) 169 : 2011 ،وٌتكون من خمسة أجزاء وهً الحاسوب ومكوناته المادٌة،
والبرمجٌات ،واألفراد ،واإلجراءات ،وقواعد البٌانات ) .
وس ٌُركز البحث الحالً على أنموذج ( العانً وجواد  ) 2008 :نظرا لشمولٌته وتوافقه النسبً إذا ما
طبم فً بٌئتنا العراقٌة ،فضال عن مالءمته مع متطلبات البحث الحالً  .والذي ٌتبٌن فً الشكل ( ) 1
( أنموذج البحث ) السابم ذكره فً منهجٌة البحث .
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 -1املىارد انبشريت : Human Resources

وٌعد هذا الجزء ( المكون ) األهم فً نظام (  ) ITوٌضم

شرٌحة متخصصة من األفراد الذٌن ٌتم إعدادهم وتأهٌلهم وتدرٌبهم بشكل ٌمكنهم من أداء عملهم بصورة صحٌحة
وٌصنؾ هذا العنصر ( الجزء ) إلى مجموعة فئات وهً  ( :العانً وجواد) 228 : 2008 ،
 فئة التقنٌٌن  :وتشمل كل من الفنٌٌن والمبرمجٌن والمهندسٌن والمحللٌن ومشؽلً األنظمة وؼٌرهم ،والذٌنٌعملون بشكل مباشر فً تشؽٌل النظام وصٌانته ومتابعته وإعداد مخرجاته .
 فئة المساندٌن  :وتشمل كل من ٌقدم الدعم للنظام من اإلدارٌٌن والمالٌٌن وؼٌرهم . -فئة المستخدمٌن  :وتشمل كل من المستخدمٌن النهائٌٌن لمخرجات النظام على اختالؾ مستوٌاتهم .

 -2األرهزة واملعذاث: Hard Ware & Devicesهي كل االجهزه والمعدات المستخدمة فً

عملٌات اإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزٌن وإرسال البٌانات (  ) Alter , 2002 : 6وٌشمل هذا المكون
المعدات واألجهزة المادٌة المستخدمة فً عملٌات النظام ( ،كالحواسٌب وملحقاتها ،والطابعات ،والماسح
الضوئً ،وأجهزة االستنساخ ،والتخزٌن ،والنسخ االحتٌاطً ،والمودم ،والراسمات ،وآالت التصوٌر،
وشاشات العرض ،وأجهزة التحكم بالكهرباء ،والفاكس ،والوسائط المتعددة  Multi Mediaوؼٌرها كثٌر ) (
السالمً . ) 68-56 : 2007 ،فضال عن الشبكات ووسائط نقل وتبادل المعلومات ،وكذلك االنترنت الذي
أصبح أداة مهمة فً جمع المعلومات والتجارة بها .
وٌمكن القول أن األجهزة والمعدات هو المكون األساس الذي ٌقوم علٌه عمل نظام (  ) ITوٌشمل كل
األجهزة المختصة بإدخال البٌانات ومعالجتها وإخراجها ونقلها للمستفٌدٌن والتً ٌقوم علٌها عمل أي مكتب،
ومن الضروري جدا التأكٌد على متابعة هذه األجهزة وتحدٌثها لمواكبة التطور التكنولوجً الهائل وٌصب فً
أداء المنظمات .

 -3انربجمياث واملعاجلاث  : Soft Ware & Processingوتعنً برامج الحاسوب عملٌة تشؽٌل
وإدارة المكونات المادٌة التً تقوم بمختلؾ التطبٌقات ،وألهمٌتها أصبحت تكنولوجٌا أساسٌة لتشؽٌل الحاسب
( الالمً ) 150 : 2008 ،وتقسم على أنواع منها  ( :قندلٌجً والسامرائً) 167 : 2002 ،
 برمجٌات النظام  :System Soft Waresإذ ال ٌعمل النظام بدونها فهً تنظم عالقة وحداته
بعضها ببعض وٌضم هذا النوع برامج التشؽٌل  Operation Systemوهً " سلسلة برامج تعد من
قبل الشركات المصنعة للحاسب وتخزن فٌه داخلٌا وتعد جزءاً ال ٌتجزأ من الحاسب .
 برمجٌات التألٌؾ  : Compilation Soft Wareوهً برامج تعنً بترجمة التعلٌمات
واالٌعازات المكتوبة بإحدى لؽات البرمجة ذات المستوى العالً إلى لؽة اآللة .
 البرمجٌات التطبٌقٌة  : Application Soft Wareوهً برامج معدة لتشؽٌل عملٌات معٌنة
ذات طبٌعة نمطٌة بحٌث ٌمكن تطبٌقها مع تؽٌٌرات طفٌفة ،وتشتمل على التعلٌمات التً تحدد بصورة
تسلسلٌة عملٌات المعالجة الالزمة للبٌانات وكٌفٌة تنفٌذها ومن هذه البرامج ما ٌأتً :
( السالمً) 61-60 : 2007 ،
 برامج معالجة النصوص  : Word Processingوتختص بكتابة النصوص وتنسٌقها بؽٌة الوصولإلى المخرجات ذات الجودة العالٌة فً التصمٌم .
 برامج قواعد البٌانات  : Data Baseوتختص بحفظ البٌانات والمعلومات بشكل جداول وتستخدمفً حاالت خزن المعلومات الكبٌرة جدا مع إمكانٌة استرجاعها بكفاءة وجودة عالٌتٌن .
 برامج البٌانات المجدولة  : Spread Sheetsوتختص بعمل جداول مع قدرة إنشاء جداولإحصائٌة ومخططات ورسوم بٌانٌة .
 برامج االتصال  : Communicationوتختص بتوفٌر القدرة أو الوسائل التً تسمح باالتصال بٌنالحواسٌب عن طرٌم شبكات مختلفة لنقل البٌانات والمعلومات .
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 برامج خاصة بالمعدات  : Hard Wareوترافم هذه البرامج مع األجهزة والمعدات التً تربط معالحاسب مثل الماسحات الضوئٌة وآالت التصوٌر والطابعات وؼٌرها .
 برامج أخرى  : Othersمثل برامج الرسم  ،Corel Drawوبرامج صٌانة الحاسب ،وبرامجمكافحة الفٌروسات ،وؼٌرها .
ُ
أما المعالجات فتعنً معالجة البٌانات الداخلة إلى الحاسوب وتعرؾ بأنها " سلسلة متتابعة من
اإلجراءات أو العملٌات على بٌانات محددة وخاصة بموضوع معٌن بؽٌة تحقٌم نتائج معٌنة ٌحددها تخطٌط ما
للوصول إلى الحل " ( السالمً ،) 73 : 2007 ،والمعالجات فً الحاسب أنواع عدٌدة ال ٌسع المجال لذكرها.
 -4انبياَاث واملعهىياث  : Data & Informationوتعد األساس األول لبناء النظام ومفهومه،
ومن دون البٌانات ال ٌمكن إطالقا لباقً األجزاء أن تعمل ،إذ ال نظام (  ) ITبال بٌانات
(الزعبً والسامرائً . ) 119 : 2004 ،وتشمل البٌانات المادة الخام األولٌة التً تدخل النظام ،وان
استمرارٌة تدفم البٌانات بالشكل الصحٌح ٌساعد على دٌمومة النظام ألنها المكون األساس الذي تبنى فً
( العانً وجواد،) 259 : 2008 ،
ضوئه القرارات بعد أن تتم معالجتها بطرائم وأسالٌب معٌنة
و ُتعرؾ البٌانات بأنها " حقائم لها كٌنونة وتعبر عن الناس أو األشٌاء أو الصور أو األصوات أو األماكن أو
األرقام وتمثل المواد الخام فً نظام (  ( " ) ITالعلً والعمري. ) 130 : 2010 ،
أما المعلومات فهً " مواد مصنفة جاهزة لالستخدام وتقدم لنا إفادة ما وتوصؾ بأنها بٌانات خضعت
للمعالجة والتحلٌل والتفسٌر ،بهدؾ استخراج مقارنات ومؤشرات وعالقات منها " ( الكردي. ) 2 : 2010 ،
بمعنى أن المعلومات هً حقائم منظمة وذات قٌمة ومعنى للمنظمات وٌمكن اإلفادة منها مباشرة .
 -5انشبكاث والتصالث  : Net Works & Communicationالشبكات هً حصٌلة تطور
االتصاالت عن بعد وتأخذ مفهوم العالم كقرٌة واحدة وساعدت على نقل البٌانات والمعلومات المنتجة من قبل
األجهزة والبرمجٌات بشكل سرٌع وكبٌر جدا ( الزعبً والسامرائً . ) 119 : 2004 ،و ُتعرؾ الشبكات بأنها
" جمٌع الوسائل التقنٌة التً تنقل البٌانات من حاسوب إلى آخر ومن محطة طرفٌة إلى أخرى ،وإتاحة
الفرص لإلفادة من المعلومات ضمن حدود االستخدام المتعلقة بالمستفٌد داخل المنظمات "
( الشوابكة. ) 212 : 2011 ،
وتشمل الشبكات أنواعا عدٌدة منها ( االنترنت ،واالنترانت ،وشبكات النقل المحلٌة ،LAN
واالكسترانت  ...الخ ) والشبكات هً تركٌبة من أجهزة الحاسب والطرفٌات التً تربط فٌما بٌنها وسائط النقل
واالتصال بأنواعها المختلفة .
أما االتصاالت فهً " عملٌة إرسال واستقبال البٌانات والمعلومات خالل الشبكة " ( James . A ,
 . ) 1995وتضبط عملٌة النقل هذه بواسطة بروتوكوالت وبرامج االتصال السابم ذكرها .
 -6اإلرراءاث انتُظيًيت  : Proceduresإذ ٌجب أن توضح العملٌات خطوة بخطوة Step by
 Stepمن خالل مجموعة من التعلٌمات النجاز أهداؾ ونتائج مرجوة (  . ) James . A , 1995وٌقصد
باإلجراءات " الخطوات الالزمة لتطبٌم القواعد والقوانٌن والتعلٌمات للحصول على أفضل النتائج من خالل
تنفٌذ عملٌات النظام فً إطار تنظٌمً وسري للمحافظة على المعلومات " (العانً وجواد. )259 : 2008 ،
ونستنتج من الطرح المذكورة انفا ما ٌأتً:
 ال ٌمكن االستؽناء عن العنصر البشري فً عمل أي نظام ومنها نظام تكنولوجٌا المعلومات ( . ) ITS
 إن كل جزء من مكونات ( )ITSهو نظام كامل قائم بذاته ٌتكون من عناصر النظام األربعة
( مدخالت ،وعملٌات ،ومخرجات ،وتؽذٌة راجعة ) وبمجموعها ( األجزاء ) ٌتكون النظام المتكامل
 ) ITS ( وبفقدان أحدها ٌعد النظام ناقصا .
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ٌقصد باألجهزة كل مكون مادي ٌقوم بعمل محدد مثل ( الحاسب ،والطابعة ،والماسح الضوئً  ..الخ )
أما المعدات فٌقصد بها الكترونٌات المستهلك مثل (الفالش ،والقرص المكتنز ،ووصالت الكٌبل ...الخ).
إن البرامج نوعان ،نوع عام ونوع خاص ،فالعام كأنظمة التشؽٌل والتً هً عبارة عن بٌئة عمل فً
داخل الحاسب ال ٌمكن أن ٌعمل بدونها ،فضال عن الخاص الذي ٌعمل ألجل هدؾ محدد وٌعمل فً بٌئة
النظام العام .
عطفا على ما طرح فً نماذج (  ) ITSفان قواعد البٌانات لٌست مكونا من (  ،) ITSبل هً جزء من
المكون الثالث ( البرمجٌات والمعالجات ) .
إن الشبكات تمثل الجانب المادي  Hard Wareفً عملٌة نقل وتبادل المعلومات  .أما االتصاالت تمثل
الجانب البرمجً  Soft Wareمن عملٌة نقل وتبادل المعلومات .
عطفا على ما طرح فً نماذج (  ) ITSفان االنترنت لٌس جزء من (  ) ITSوإنما هً جزء من المكون
الخامس ( الشبكات واالتصاالت ) .
ال ٌمكن ألي نظام العمل بدون تنظٌم إداري ومالً وعلى وفم قواعد وقوانٌن تسهل الوصول إلى الهدؾ
المنشود.

ا
حانخا  -:أهًيت َظاو تكُىنىريا املعهىياث يف املُظًاث

أصبحت استخدامات (  ) ITأكثر مجاالت الحٌاة اإلنسانٌة نشاطا وبروزا وتأثٌرا ،إذ أنها قلبت موازٌن
الثروات المادٌة وصار لها موقعا رٌادٌا فً حلبات السبام االقتصادٌة والصناعٌة والمادٌة
(عباس ) 466 : 2010 ،وقد ازداد فً اآلونة األخٌرة اهتمام المنظمات بـ (  ) ITSودوره فً التأثٌر على
نجاحها من حٌث القٌام بالوظائؾ المناطة بها مثل التخطٌط والتنظٌم والرقابة واتخاذ القرارات وبخاصة فً
ظل التطورات الهائلة والمستمرة فً مجال المعلومات .
وٌعد (  ) ITSالقاعدة األساس التً تبنً على ضوئها المنظمات مٌزتها التنافسٌة ،فضال عن كونه
مصدرا مهما للتطوٌر والنمو االقتصادي للمنظمات ( الشوابكة . ) 165 : 2011 ،وٌدعم (  ) ITSعملٌات
المنظمة لٌكون نظام متكامل للمعلومات ،وكما ٌظهر فً الشكل اآلتً :
شكل (  ) 2وظٌفة (  ) ITSالمتكامل بٌن أجزاء المنظمة  ....بتصرؾ من الباحث
تطبيقات
المبيعات /
التسويق
الزبائن

التوزيع
والتسليم
المادي

توجهات
إستراتيجية

نظام
( ) IT
المتكامل

الخدمات
إدارة الموارد
البشرية

تطبيقات مالية

اإلنتاج
والعمليات

المجهزين

تطبيقات
الشراء والبيع

Source : Slack, Nigel , Chambers, Stuart &Johnston, Robert " Operation Management
" 4th ed ( New York Prentice Hall ) , 2004 . P 485 .
وتبرز أهمٌة (  ) ITSبعد دخولها فً مجاالت الحٌاة كافة بوصفه نظام ٌؤدي مهام كثٌرة ومتعددة وما من
منظمة الٌوم إال وقد أدخلته فً صمٌم أنظمتها األخرى لعدة أسباب منها( :حمود والشٌخ) 265 : 2010 ،
( حرٌم. ) 358 : 2009 ،
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انه نظام ٌصؾ الماضً والحاضر وٌتنبأ بالمستقبل .
انه نظام متكامل ٌربط جمٌع المجاالت الوظٌفٌة داخل المنظمة .
انه نظام ٌدعم عناصر العملٌة اإلدارٌة وهً مطلوبة فً كل وظائؾ المنظمة .
تزاٌد المعرفة المتاحة للمدٌرٌن والتً تستخدم فً عملٌة صنع واتخاذ القرارات .
زٌادة أنشطة وال مركزٌة المنظمات ما أدى إلى زٌادة الحاجة إلى أسالٌب متقدمة فً الرقابة والقٌام
بالواجبات على أتم وجه .
انتشار الحواسٌب والبرمجٌات مع انخفاض تكلفتها ،إذ تعد وسٌلة مثالٌة فً معالجة البٌانات بسرعة
هائلة .
وتتاطر أهمٌة ( )ITSللمنظمات باالتً( :العانً وجواد( ) 261- 260 : 2008 ،شحاذة.) 24 :1998 ،
 دوره فً االستؽناء عن األعمال الورقٌة والتعوٌض عنها باألعمال االلكترونٌة والتً تمتاز بسهولة التعامل-

-

معها وسهولة استرجاعها ومعالجتها .
تقلٌل األخطاء التً كانت تحصل فً األعمال التقلٌدٌة وخصوصا عندما تتعامل المنظمة مع كم هائل من
البٌانات ،فضال عن االمتٌاز بالدقة والسرعة .
تمتاز بالسرعة فً إدخال البٌانات والمعلومات ومعالجتها واسترجاعها ،فضال عن دخول الشبكة العالمٌة التً
اظافت وسٌلة أخرى لنقل وتبادل المعلومات بسرعة عالٌة .
ٌدعم نظام (  ) ITSأنظمة اتخاذ القرار وعملٌة التخطٌط والرقابة فً المنظمات .
ٌساهم (  ) ITSفً مواكبة ومتابعة تطورات السوم لكسب وفتح أسوام جدٌدة وكسب زبائن جدد .
ٌؤدي استخدام (  ) ITSإلى رفع كفاءة المنظمة وتحسٌن أدائها العام ،من خالل االستؽالل األمثل لمواردها
والتخطٌط لتطوٌر أدائها .
ٌساعد (  ) ITSفً فهم متطلبات المنظمة واإلدارة وٌساعد فً متابعة التطورات التكنولوجٌة لتقدٌر

الحلول واآلفام المستقبلٌة للمنظمة
فضال عن كل ذلك فان ( ٌ ) ITSوافر المعلومات الضرورٌة فً الوقت والمكان والشكل المناسب.
وٌوضح الشكل اآلتً ما ورد أعاله .
شكل (  ) 3أهمٌة (  ) ITSفً المنظمات

فهم السوق
فهم اإلدارة

فهم المنظمة
فهم التطورات
التكنولوجية

نظام
تكنولوجيا
المعلومات
المتكامل

تقدير الحلول
واآلفاق
المستقبلية
للمنظمة

( ) ITS

استخدام التكنولوجيا
الحديثة
المصدر  /العانً ،مزهر شعبان  .وجواد ،شوقً ناجً " العملٌة اإلدارٌة وتكنولوجٌا المعلومات " الطبعة األولى ،عمان ،األردن،
إثراء للنشر والطباعة  ،2008 .ص . 261

ا
رابعا  -:يراحم تصًيى َظاو تكُىنىريا املعهىياث ) ITS ( Design

ٌشمل (  ) ITSتنظٌم متكامل لألجهزة والمعدات والبرمجٌات والقوى العاملة واإلجراءات ،إذ ٌتكون من
مجموعة مراحل وخطوات وكاالتً ٌ ( :اؼً( ) 190 : 2005 ،العانً وجواد)257-256 : 2008 ،
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 مرحلة جمع البٌانات  : Data Collectionعملٌة جمع البٌانات من داخل وخارج المنظمة،
فالبٌانات الداخلٌة هً نتاج األعمال اإلدارٌة التً تتضمن القرارات والتعامٌم وؼٌرها .أما البٌانات
الخارجٌة فهً نتاج العالقة بٌن المنظمة وبٌئتها .
 مرحلة تنظٌم البٌانات  : Data Organizationوهً عملٌة تنظٌم وتصنٌؾ البٌانات الواردة
إلى عدد من الفئات لتتالءم مع عملٌة التخزٌن والمعالجة واالستخدام .
 مرحلة معالجة البٌانات  : Data Processingوتهدؾ إلى نمذجة البٌانات الخام أو إعادة ترتٌبها
وتنظٌمها بشكل ٌجعلها مناسبة لالستخدام المستقبلً بؽٌة تحقٌم أؼراض وأهداؾ معٌنة .
 مرحلة إنتاج المعلومات  : Production Informationوهً عملٌة بشرٌة وآلٌة فً الوقت
ذاته من اجل الحصول على معلومات جدٌدة وفعلٌة عند الحاجة .
 مرحلة استخدام المعلومات  : The Use of Informationأي استخدام المعلومات التً تم
إنتاجها وجمعها من نظام إدارة المعلومات ألداء األعمال أو صنع القرارات  ..الخ .
 مرحلة تطبٌم المعلومات  : Application of Informationوهً عملٌة تحلٌل ووضع
السٌاسات والبرامج وإدارة المشروعات  ...وؼٌرها بناء على المخرجات .
ٌتكون كل نظام من أربعة مكونات ( أجزاء ) كما هو معلوم وهً ( المدخالت ،والعملٌات ،والمخرجات،
والتؽذٌة الراجعة ) ،فان المراحل أعاله تتمثل باالتً :إذ تمثل مرحلتً جمع وتنظٌم البٌانات المكون األول من
النظام وهو إدخال البٌانات .أما مرحلة معالجة البٌانات فتمثل المكون الثانً من مكونات النظام وهً العملٌات.
فً حٌن تمثل مرحلتً إنتاج واستخدام البٌانات المكون الثالث من مكونات النظام وهو إخراج المعلومات.
وأخٌرا تمثل مرحلة تطبٌم البٌانات المكون األخٌر من مكونات النظام وهً التؽذٌة الراجعة ).
وبالرجوع إلى مكونات ( ٌ ) ITSمكن وضع مخطط افتراضً تفصٌلً ٌوضح آلٌة عمل (متطلبات)
النظام المتكامل لتكنولوجٌا المعلومات وفم مكونات النظام العام ،ومكونات (  ،) ITSومراحل تصمٌم
(  . ) ITSكما ٌتبٌن فً الشكل اآلتً :
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بحث استطالعي مقارن آلراء عينة من العاملين في كليتي العلوم والتربية
األصمعي في جامعة ديالى
االجراءات التنظٌمٌة
األجهزة
والمعدات

البيئة الخارجية
والداخلية

شكل (  ) 4آلٌة عمل ( متطلبات ) نظام (  ) ITالمتكامل وفم مكونات النظام العام ومكونات (  ) ITSومراحل تصمٌم ( ) IT
اإلجراءات التنظٌمٌة
اإلجراءات التنظٌمٌة

التغذية الراجعة

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

( تقنيون )

( تقنيون )

(مساندون)

( تقنيون )

المستخدمون

رموز

جمع البيانات

تنظيم وترتيب
البيانات

معالجة وحفظ
البيانات

إنتاج وحفظ
المعلومات

استخدام وحفظ
المعلومات

تطبيق المعلومات

مفاهيم

الموارد
البشرية

األجهزة
والمعدات

األجهزة
والمعدات

األجهزة
والمعدات

األجهزة والمعدات
والبرمجيات

والبرمجيات

والبرمجيات

والبرمجيات

حقائق

أرقام ..الخ
مصادر البيانات

المدخالت

المصدر  /إعداد الباحث باالعتماد على األدبٌات

عمليات المعالجة

المخرجات

عمليات المنظمة

التغذية الراجعة
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املبحج انخانج  :اإلطار انعًهي

ا
أول -:حتهيم انبياَاث وتفسري انُتائذ

سٌتم تحلٌل البٌانات المستحصلة من االستطالع المٌدانً ووفقا للمحاور (األبعاد) الستة لنظام
( . ) IT
 –1املىارد انبشريت ٌ :ناقش هذا المحور إجابات عٌنة البحث تجاه الموارد البشرٌة العاملة فً
(  . ) ITSوكما ٌتبٌن فً الجدول اآلتً :
جدول (  ) 3إجابات عٌنة البحث حول مكون الموارد البشرٌة فً ( ) ITS
كلٌة العلوم
ت

الفقرات

1

ٌشارك الموظفون فً
التكنولوجٌا المالئمة للعمل .
تدفع منظمتك األفراد بشكل مستمر فً
دورات تدرٌبٌة لتطوٌر مهاراتهم وخبراتهم
لمواكبة الجدٌد فً تكنولوجٌا المعلومات .
لدى العاملون وضوح تام عن آلٌة عمل
نظام تكنولوجٌا المعلومات .
تمتلك منظمتك مالك متخصص ومتكامل
ٌعمل فً مجال تكنولوجٌا المعلومات
ٌحقم مكون الموارد البشرٌة مساهمة
حقٌقٌة فً نظام تكنولوجٌا المعلومات .
الوسط العام

2

3
4
5

تحدٌد

قٌمة اختبار ( ) t

نوع

كلٌة التربٌة األصمعً

الوسط
الموزون
3.771

االنحراؾ
المعٌاري
0.689

معامل
االختالؾ
18.27

الوسط
الموزون
3.657

االنحراؾ معامل
المعٌاري االختالؾ
21.93
0.802

3.800

0.759

19.97

3.628

0.843

23.23

4.057

0.764

18.83

3.828

0.663

17.33

3.285

0.925

28.15

4.257

1.038

24.39

3.428

1.170

34.13

3.771

1.165

17.24

3.668

0.535

14.58

3.828

0.619

16.17

5.984

ٌتضح من الجدول أعاله تباٌن إجابات العٌنة ،ففً كلٌة العلوم بلػ الوسط العام الموزون ()3.66
لإلجابة على محور الموارد البشرٌة وهو أعلى من الوسط الفرضً والبالػ (  ) 3وهو ٌعكس نتٌجة ؼٌر
مرضٌة نوعا ما وال تتالءم مع متطلبات نظام تكنولوجٌا المعلومات المتكامل  .إذ بلػ أعلى وسط حسابً
للفقرة (  ) 3والتً تؤكد على أن العاملٌن لدٌهم وضوح تام عن آلٌة عمل (  ) ITSبوسط بلػ ( ) 4.05
وانحراؾ (  ) 0.76ومعامل اختالؾ بلػ (  ) 18.8%وٌعكس فهم عٌنة البحث للفقرة المذكورة ،أما الفقرة (
 )4فقد حصلت على أدنى متوسط حسابً بلػ (  ) 3.28وهو أعلى بقلٌل من الوسط الفرضً وبانحراؾ قدره
(  ) 0.92وهذا ال ٌلبً متطلبات المنظومة المعلوماتٌة بسبب قلة المتخصصٌن فً مجال تكنولوجٌا
المعلومات ،أما الفقرة (  ) 5فقد حازت المرتبة األخٌرة إذ بلػ معامل االختالؾ فٌها أعلى درجة وبمقدار
(  ) 34.1%ما ٌدل على قلة إدراك عٌنة البحث عن المردود الفعلً الذي تحققه الموارد البشرٌة فً حال
توافرها فً ( . ) ITS
أما فً كلٌة التربٌة األصمعً فقد بلػ الوسط الموزون (  ) 3.82وهو أعلى من الوسط الفرضً مما
ٌؤشر حالة اٌجابٌة لمتطلبات النظام المتكامل لتكنولوجٌا المعلومات  .وقد كان الوسط الحسابً للفقرة
(  ) 4أعلى األوساط مقارنة بالفقرات األخرى إذ بلػ (  ) 4.25وهو ٌؤكد امتالك الكلٌة مالك وظٌفً
متخصص فً مجال (  ) ITوبانحراؾ بلػ (  ) 1.03وٌعكس درجة تشتت عالٌة من اإلجابات ،وٌؤكد ذلك
أٌضا قٌمة معامل االختالؾ العالٌة والبالؽة (  ) 24.39والتً تدل علة قلة فهم العٌنة حول مضمون الفقرة،
فً حٌن حصلت الفقرة (  ) 2على اقل وسط حسابً بلػ (  ) 3.62وهً تعكس قلة الدورات التً تقٌمها
الكلٌة أو التً تشارك فٌها لتنمٌة مهارات وقدرات الموظفٌن األمر الذي ٌدل على الضعؾ فً العمل
ألمعلوماتً على الرؼم من وجود المالك المتخصص الكافً فً الكلٌة .
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وعلى اإلجمال ٌوجد تشابه كبٌر نوعا ما بٌن الكلٌتٌن نتٌجة لتقارب أوساطهما الحسابٌة الموزونة .
 –2األرهزة واملعذاث ٌ :ناقش هذا المحور إجابات العٌنتٌن حول مكون األجهزة والمعدات
كما فً الشكل اآلتً .
جدول (  ) 4إجابات عٌنة البحث حول مكون األجهزة والمعدات فً ( ) ITS
كلٌة العلوم
ت

الفقرات

6

ارتفاع أسعار وتكالٌؾ األجهزة ٌعد عائقا لبناء
نظام معلوماتً متكامل .
تساعد أجهزة الحاسوب المستخدمة فً مجال
عملك على استرجاع المعلومات ومعالجتها
بسرعة وٌسر .
تعمل منظمتك وبشكل مستمر على تطوٌر
أجهزتها ومعداتها فضال عن صٌانتها لمواكبة
التطورات التكنولوجٌة .
تساعد األجهزة والمعدات على تسهٌل العمل
بسرعة تصل إلى انجاز جمٌع المعامالت فً
وقت قصٌر .
تسهم األجهزة والمعدات المستخدمة فً مجال
عملك على رفع أداء المنظمة ككل .
الوسط العام

7

8

9

10

قٌمة اختبار ( ) t

كلٌة التربٌة األصمعً

الوسط
الموزون
4.114

االنحراؾ
المعٌاري
0.676

معامل
االختالؾ
16.43

الوسط
الموزون
3.542

االنحراؾ
المعٌاري
0.610

معامل
االختالؾ
17.24

3.657

1.055

28.84

3.514

1.010

28.76

3.885

0.866

22.29

3.828

0.923

24.10

3.485

1.039

29.81

3.485

1.039

29.82

3.771

0.770

20.41

2.942

1.055

35.88

3.782

0.642

16.97

3.462

0.541

15.62

2.555

ٌتضح من الجدول أعاله ما ٌأتً :
 إن مستوى األجهزة والمعدات الموجودة فً كلٌة العلوم أعلى منه فً كلٌة التربٌة األصمعًوبمتوسط موزون بلػ (  ) 3.78وهو أعلى من الوسط الفرضً ،فً حٌن بلػ وسط متوسط الثانٌة (
 ) 3.46وهو أعلى من الوسط الفرضً أٌضا ،وان كالهما ٌعد دون المستوى المطلوب من متطلبات
النظام المتكامل ( . ) ITS
 إن أعلى وسط موزون فً كلٌة العلوم هو للفقرة (  ) 6إذ بلػ (  ) 4.11األمر الذي ٌدل على أنارتفاع األجهزة المتطورة والتً تدخل السوم بخاصة من أهم العوامل التً تعٌم بناء نظام
معلوماتً متكامل ،فً حٌن أن الفقرة (  ) 8فً كلٌة التربٌة حصلت على أعلى متوسط بلػ
(  ) 3.82والذي ٌدل على استمرارٌة الكلٌة فً تطوٌر أجهزتها ومعداتها وبما ٌتالءم مع التطور
الكبٌر الذي ٌحدث فً العالم بهذا المجال .
 حصلت الفقرة (  ) 9فً كلٌة العلوم على اقل متوسط موزون بلػ (  ) 3.4وتدل على انخفاض مدةانجاز العمل  .أما الفقرة (  ) 10فً كلٌة التربٌة فقد حصلت على اقل متوسط بلػ (  ) 2.9وهو اقل
من الوسط الفرضً وٌدل على عدم استٌعاب العٌنة حول المردود المتوقع من توافر األجهزة
والمعدات الحدٌثة فً انجاز األعمال بسرعة ودقة فضال عن رفع أداء الكلٌة ككل  .كما بلػ معامل
االختالؾ للفقرة (  ) 10فً كلٌة التربٌة (  ) 35.88وهً تعكس قصور عٌنة البحث حول فهم
أهمٌة الفقرة .

 –3انربجمياث واملعاجلاث  :يوضح الجدول اآلتي إجابة العينة عن محور البرمجيات والمعالجات :
جدول (  ) 5إجابات عينة البحث حول مكون البرمجيات والمعالجات في ( ) ITS
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كلٌة العلوم
ت

الفقرات

11

تعمل البرمجٌات المستخدمة فً عملك على جمع
البٌانات ومعالجتها بسهولة وسرعة وٌسر .
تساعد البرمجٌات الحاسوبٌة المستخدمة فً
مجال عملك على توضٌح وفهم المشكلة المراد
اتخاذ القرار بشأنها بكفاءة وفاعلٌة .
تعمل منظمتك وبشكل مستمر على تطوٌر
البرامج لمواكبة التطورات التكنولوجٌة .
ٌحقم مكون البرمجٌات مساهمة حقٌقٌة فً
نظام تكنولوجٌا المعلومات فً منظمتك .
تمتلك منظمتك قاعدة بٌانات تخص مجال عملك
ٌرجع إلٌها وقت الحاجة .
الوسط العام

12

13
14
15

كلٌة التربٌة األصمعً

الوسط
الموزون
3.857

االنحراؾ
المعٌاري
0.912

معامل
االختالؾ
24.17

الوسط
الموزون
3.828

االنحراؾ
المعٌاري
0.857

معامل
االختالؾ
22.38

3.628

0.877

24.17

3.085

1.121

36.34

3.485

0.701

20.14

2.885

1.131

39.20

3.942

0.872

22.12

2.942

0.905

30.78

3.571

0.850

23.80

3.000

0.907

30.24

3.697

0.463

12.52

3.148

0.688

12.85

قٌمة اختبار ( ) t

2.459

يوضح الجدول أعاله اختالف المنظمتين في جانب البرمجيات والمعالجات المستخدمة في أعمالهما،
إذ أ َ
شرت النتائج ارتفاعا ملحوظا فً كلٌة العلوم مقارنة بكلٌة التربٌة األصمعً  .فقد بلػ الوسط الحسابً
الموزون العام لهذا المحور لدى كلٌة العلوم (  ) 3.69وهو أعلى من الوسط الفرضً مما ٌؤشر حالة
اٌجابٌة ،فً حٌن بلػ الوسط العام الموزون فً كلٌة التربٌة (  ) 3.14وهو أعلى قلٌال من الوسط الفرضً.
وعلى مستوى التفصٌل فقد أشرت النتائج إلى أن كلٌة العلوم تمتلك برمجٌات تحقم لها مساهمة فاعلة
فً مجال العمل ألمعلوماتً ،إذ بلػ متوسط هذه الفقرة (  ) 3.94وٌعد هذا جانبا اٌجابٌا إذ ٌنبؽً معرفة
وإدراك أن مكون البرمجٌات فً ( ٌ ) ITSحقم مساهمة كبٌرة فً النظام المتكامل لتكنولوجٌا المعلومات .
كذلك ارتفاع األوساط الحسابٌة للفقرات األخرى والتً تؤكد على أن البرمجٌات المستخدمة فً أعمال الكلٌة تجمع
البٌانات ومعالجتها بسهولة وسرعة وٌسر،كما تساعد على توضٌح وفهم المشاكل التً ٌراد اتخاذ القرار بشأنها بكفاءة
وفاعلٌة  .وتعد هذه الفقرة اضعؾ الفقرات إدراكا أي الفقرة (  ) 12إذ حصلت على أعلى معامل اختالؾ بلػ (

. ) 24.17
أما فً كلٌة التربٌة فقد كانت النتائج عموما تشٌر إلى حالة من الضعؾ ،فقد حصلت الفقرة ( ) 13
على اقل وسط بلػ (  ) 2.8وٌعكس اتفام العٌنة على ضعؾ تطوٌر البرمجٌات بشكل مستمر لمواكبة
التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة وٌعزز هذا االعتقاد قٌمة االنحراؾ البالؽة (  ) 1.13وهو ٌعكس تشتت كبٌر
إلجابات العٌنة حول هذه الفقرة ،أما أعلى وسط فً إجابات كلٌة التربٌة فهو للفقرة (  ) 11والتً تؤكد على
أن البرمجٌات المستخدمة فً أعمال الكلٌة تجمع البٌانات وتعالجها بسهولة وسرعة وٌسر .
وعلى االعمام فان النتائج تؤكد وجود برمجٌات تعمل على تسهٌل عمل الكلٌتٌن مع ضعؾ فً استمرار تطوٌر
البرامج لمواكبة التطورات التكنولوجٌة فً كلٌة التربٌة .

 –4انبياَاث واملعهىياث :نناقش هنا إجابات عٌنة البحث فٌما ٌتعلم بمحور البٌانات والمعلومات .

جدول (  ) 6إجابات عٌنة البحث حول مكون البٌانات والمعالجات فً ( ) ITS
كلٌة العلوم
ت

الفقرات

16

تتبع فً مجال عملك طرائم معٌنة فً جمع
البٌانات فضال عن التحدٌث المستمر علٌها

الوسط
الموزون
3.742

االنحراؾ
المعٌاري
0.816

كلٌة التربٌة األصمعً
معامل
االختالؾ
21.82

الوسط
الموزون
3.171

االنحراؾ معامل
المعٌاري االختالؾ
31.05
0.984
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17
18
19
20

بهدؾ تحقٌم مرونة عالٌة فً العمل.
تلجأ لالحتفاظ بالبٌانات التً تنتج معلومات
للرجوع إلٌها وقت الحاجة .
تسهم المعلومات مساهمة حقٌقٌة فً نظام
تكنولوجٌا المعلومات فً منظمتك .
تتمٌز المعلومات المستخدمة فً عملك
بالسرٌة واألمنٌة .
تصنؾ المعلومات فً مجال عملك وتنظم
وتحفظ للرجوع إلٌها وقت الحاجة .
الوسط العام

3.685

0.932

25.29

4.342

0.872

20.09

3.600

0.945

26.25

3.942

1.161

29.46

4.000

0.727

18.17

4.142

0.943

22.78

3.942

0.872

22.12

3.571

1.065

29.82

3.794

0.469

12.56

3.834

0.570

14.86

قٌمة اختبار ( ) t

1.727

ٌوضح الجدول أعاله ارتفاع األوساط الحسابٌة الموزونة فوم الوسط الفرضً ،إذ بلػ الوسط الموزون
لمحور البٌانات والمعلومات فً كلٌة العلوم (  ) 3.79وفً التربٌة األصمعً بلػ (  ،) 3.83وٌستشؾ من ذلك
االهتمام الكبٌر الذي أواله أفراد العٌنة لهذا المحور وٌنسجم هذا مع األدبٌات التً تولً اهتماما كبٌرا
بالمعلومات التً تعد عصب تكنولوجٌا المعلومات .
ففً كلٌة العلوم فان الفقرة (  ) 19حصلت على أعلى وسط بلػ (  ) 4.0وبانحراؾ (  ) 0.72مما
ٌعكس اتفام العٌنة حول سرٌة وأمنٌة المعلومات المستخدمة ،كما حصلت هذه الفقرة على اقل معامل اختالؾ
بلػ (  ) 18.1%وتعكس فهم العٌنة لها  .ولكن هذا ال ٌمنع أن هذه المعلومات المستخدمة لٌست لها مساهمة
بقدر كبٌر فً (  ) ITSكما تؤكده إجابات العٌنة عن الفقرة (  ) 18التً تدل على ذلك إذ حصلت على اقل
متوسط بلػ (  ) 3.6وبانحراؾ ( ) 0.94
أما فً كلٌة التربٌة األصمعً فلقد تركزت اإلجابات على ضرورة حفظ البٌانات والمعلومات للرجوع
إلٌها وقت الحاجة فضال عن السرٌة واألمنٌة لهذه المعلومات ،إذ سجلتا هاتٌن الفقرتٌن متوسطٌن بلؽا (
 ) 4.34و (  ) 4.1على التوالً مقارنة بالفقرات األخرى  .أما الفقرة التً حصلت على اقل وسط فً إجابات
كلٌة التربٌة فهً الفقرة (  ) 16بمتوسط بلػ (  ) 3.17وهً تؤشر إتباع طرائم معٌنة فً جمع البٌانات
فضال عن التحدٌث المستمر علٌها بهدؾ تحقٌم مرونة عالٌة فً العمل .
وعلى االعمام فان جمٌع األوساط هً فوم الوسط الفرضً وان كان أٌضا كما فً المحاور السابقة
دون المستوى المطلوب لمتطلبات ( . ) ITS
 –5انشبكاث والتصالث ٌ :هتم هذا المحور من مكونات نظام تكنولوجٌا المعلومات ومستوى
االتصاالت المستخدمة فً الكلٌتٌن وأهمٌتهما لهما وٌتبٌن ذلك فً الجدول اآلتً :

جدول (  ) 7إجابات عٌنة حول مكون الشبكات واالتصاالت فً ( ) ITS
كلٌة العلوم
ت

الفقرات

21

صعوبة بناء شبكة حاسوبٌة ٌعٌم إكمال نظام
معلوماتً متكامل .
ٌساعد الموقع االلكترونً فً منظمتك على
االتصال مع العالم فً مجال المعلومات .

22

كلٌة التربٌة األصمعً

الوسط
الموزون
3.857

االنحراؾ
المعٌاري
0.879

معامل
االختالؾ
22.78

الوسط
الموزون
3.485

االنحراؾ
المعٌاري
0.817

معامل
االختالؾ
23.46

3.514

0.950

27.03

3.857

1.263

32.75
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23

24

25

تسعى منظمتك بشكل كبٌر المتالك شبكة
حاسوبٌة داخلٌة متكاملة تربط وحدات وشعب
وأقسام المنظمة .
ٌحقم مكون الشبكات واالتصاالت مساهمة
حقٌقٌة فً نظام تكنولوجٌا المعلومات فً
منظمتك .
تساعد الشبكات واالتصاالت فً تقلٌل الكلؾ
وأوقات االنجاز مع زٌادة فاعلٌة المنظمة .
الوسط العام

3.314

0.963

29.05

4.171

1.097

26.31

3.371

0.972

28.83

3.457

0.918

26.56

2.971

0.954

32.11

3.514

1.010

28.76

3.405

0.581

17.06

3.697

0.766

20.71

قٌمة اختبار ( ) t

4.309

ٌتضح من الجدول أعاله ارتفاع األوساط الحسابٌة الموزونة عن الوسط الفرضً الخاصة بمحور الشبكات
واالتصاالت ولكال الكلٌتٌن ،إذ بلػ الوسط الموزون لكلٌة التربٌة وكلٌة العلوم (  ) 3.6و (  ) 3.4على
التوالً .
أما على صعٌد الفقرات الفرعٌة فان الفقرة (  ) 23سجلت أعلى وسط حسابً على مستوى كلٌة
التربٌة إذ بلػ (  ) 4.1وبانحراؾ معٌاري بلػ (  ) 1.09وتتضمن سعً الكلٌة بشكل كبٌر المتالك شبكة
حاسوبٌة داخلٌة متكاملة تربط وحدات وشعب وأقسام الكلٌة  .أما اقل وسط فً إجابات كلٌة التربٌة فهو
للفقرة (  ،) 24إذ بلػ (  ) 3.4وفحوى هذه الفقرة هو تحقٌم مكون الشبكات واالتصاالت مساهمة حقٌقٌة فً
نظام تكنولوجٌا المعلومات فً الكلٌة  .أما اكبر معامل اختالؾ فهو للفقرة (  ) 22وٌؤشر قلة استٌعابها وبلػ
(  ) 32.7%وتدل على أهمٌة الموقع االلكترونً للكلٌة والذي ٌسهل عملٌة االتصال مع العالم الخارجً فً
مجال المعلومات .
أما فً كلٌة العلوم فقد حصلت الفقرة (  ) 25على اقل وسط موزون بلػ (  ) 2.9وبانحراؾ معٌاري (
 ) 0.95ومعامل اختالؾ بلػ (  ) 32.1والتً ٌستنتج منها عدم إدراك عٌنة البحث ألهمٌة وجود شبكات
تساعد على تقلٌل الكلؾ وأوقات انجاز المعامالت وؼٌرها وبالتالً زٌادة فاعلٌة وكفاءة نظام المعلومات
والكلٌة بشكل عام ،أما الفقرة (  ) 11فقد حصلت على اكبر وسط حسابً بلػ (  ) 3.85وتشٌر إلى أن
الصعوبة فً نصب شبكات اتصاالت كاملة من حٌث التكالٌؾ مثال أو البعد المكانً ألقسام وشعب الكلٌة ٌعد
عائقا حقٌقٌا الكما النظام ألمعلوماتً المتكامل .
وعلى االعمام تشٌر النتائج إلى اهتمام الكلٌتٌن ببناء شبكات اتصالٌة تربط أقسام وشعب ووحدات
الكلٌتٌن فضال عن الربط العالمً ( االتصال مع العالم الخارجً ) من خالل شبكات اإلنترنت .
 –6اإلرراءاث انتُظيًيت ٌ :وضح الجدول (  ) 8إجابة العٌنة عن هذا البعد .

جدول (  ) 8إجابات عٌنة البحث حول مكون اإلجراءات التنظٌمٌة فً ( ) ITS
كلٌة التربٌة األصمعً

كلٌة العلوم
ت

الفقرات

الوسط
الموزون

االنحراؾ
المعٌاري

معامل
االختالؾ

الوسط
الموزون

االنحراؾ معامل
المعٌاري االختالؾ

26

ٌسٌر عملك على وفم إجراءات تنظٌمٌة
وتخطٌط مسبم بؽٌة تحقٌم أهداؾ معٌنة .
ٌحقم مكون اإلجراءات التنظٌمٌة مساهمة
فعلٌة فً نظام تكنولوجٌا المعلومات فً
منظمتك .

4.600

0.603

13.10

3.628

0.910

25.08

3.771

1.031

27.34

3.800

1.278

33.63

27
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28
29
30

تشجع التعلٌمات اإلدارٌة والمالٌة على
تطوٌر نظام تكنولوجً معلوماتً متكامل .
تعانً المنظمة من ضعؾ اإلجراءات
التنظٌمٌة المتبعة فً نظام تكنولوجٌا
المعلومات .
تصدر تعلٌمات بشكل مستمر لتوجٌه عمل
النظام ألمعلوماتً فً مجال عملك .

الوسط العام

3.885

0.718

18.48

3.771

0.807

21.41

3.828

0.706

18.44

4.028

1.097

27.24

3.971

0.706

17.77

4.628

0.500

10.60

4.011

0.773

19.27

3.971

0.526

12.40

قٌمة اختبار ( ) t

5.919

ٌالحظ من الجدول ارتفاع األوساط الحسابٌة الموزونة إلجابات العٌنة حول محور اإلجراءات التنظٌمٌة
وفً كال الكلٌتٌن وخصوصا فً كلٌة العلوم ،إذ بلػ (  ) 4.01وهو أعلى وسط حسابً بٌن مكونات ( متطلبات
) نظام تكنولوجٌا المعلومات وٌعود ارتفاع هذه القٌمة إلى ارتفاع مستوى اإلجابات للفقرات المكونة لهذا
المحور ،وتأ ُطر اإلجابات عن هذا البعد بالنقاط اآلتٌة :
 تسٌر أعمال الكلٌة وفم إجراءات تنظٌمٌة مخططة بؽٌة تحقٌم أهداؾ الكلٌة . تساهم اإلجراءات والتعلٌمات والضوابط فً الكلٌة مساهمة فاعلة فً ( . ) ITS تصدر المنظمة تعلٌمات بشكل مستمر لتوجٌه عمل النظام ألمعلوماتً . ال تعانً الكلٌة من ضعؾ اإلجراءات التنظٌمٌة فضال عن كون هذه اإلجراءات تشجع على تطوٌر(  ) ITSالمتكامل .
وتتفم هذه النتائج نسبٌا مع إجابات العٌنة على محور البٌانات والمعلومات ،وٌفسر ذلك بان
اإلجراءات التنظٌمٌ ة قد تركز على البٌانات والمعلومات المنتجة منها والتً تحفظ بسرٌة للمساعدة فً اتخاذ
القرارات .
أما فً كلٌة التربٌة فان األمر مشابه نسبٌا إذ سجلت األوساط الحسابٌة ارتفاعا مقارنة بالوسط
الفرضً وان لم ٌكن بنفس الدرجة فً كلٌة العلوم ،فقد بلػ الوسط العام (  ) 3.97وهو أعلى من الوسط
الفرضً ولكن مع ارتفاع فً األوساط الحسابٌة خصوصا الفقرات الخاصة بعدم ضعؾ اإلجراءات التنظٌمٌة
المتبعة فً نظام تكنولوجٌا المعلومات .فضال عن إصدار تعلٌمات بشكل مستمر لتوجٌه عمل النظام ألمعلوماتً .

ا
حاَيا َ -:تائذ الختبار اإلحصائي

ٌُوض ح هنا اختبار فرضٌة البحث الرئٌسة وتحدٌد مدى وجود فروم معنوٌة فً إجابات عٌنتً البحث (
الكلٌتٌن ) فضال عن بٌان درجة أهمٌة الفروم عند مستوى معنوٌة ( . ) 0.05
 –1قبول فرضٌة العدم (  ) Hoفٌما ٌخص متؽٌرات ( محاور ) كل من ( األجهزة والمعدات ،البرمجٌات
والمعالجات ،البٌانات والمعلومات ) ،إذ بٌنت النتائج عدم وجود فروم معنوٌة كما نصت فرضٌة البحث بٌن
إجابات أفراد العٌنة من الكلٌتٌن ،فقد بلؽت قٌمة (  ) tلهذه المحاور (  ) 1.727 ،2.459 ،2.555على
التوالً وبمستوى معنوٌة (  ،) 0.199 ،0.795،0.471إذ تشٌر النتائج إلى تشابه اإلجابات فً تأثٌر تلك
المحاور ( مكونات نظام تكنولوجٌا المعلومات المتكامل ) .
 –2قبول الفرضٌة البدٌلة (  ) H1فٌما ٌخص محاور ( الموارد البشرٌة ،الشبكات واالتصاالت ،اإلجراءات
التنظٌمٌة ) ،فقد بٌنت النتائج وجود فروم معنوٌة بٌن إجابات العٌنة فً الكلٌتٌن ،إذ بلؽت قٌمة ( ) t
(  ) 5.919 ، 4.309 ،5.984على التوالً وبمستوى معنوٌة (  ) 0.0440 ،0.0350 ،0.0359مما ٌشٌر
إلى وجود فروم معنوٌة واختالؾ فً وجهات النظر بٌن أفراد العٌنة فً الكلٌتٌن حول هذه المحاور .
 –3على اإلجمال تؤكد النتائج النهائٌة إلجابات عٌنة البحث إلى عدم وجود فروم معنوٌة فً إجاباتهم على
مستوى الكلٌتٌن ،إذ بلػ وسط األوساط الموزونة للكلٌتٌن (  ) 3.726لكلٌة العلوم ،و(  ) 3.656لكلٌة التربٌة
األصمعً .

املبحج انرابع /الستُتاراث وانتىصياث
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ا
أول  -:الستُتاراث Conclusion

استنادا إلى معطٌات اإلطار النظري وتحلٌل البٌانات توصل البحث إلى جملة استنتاجات منها ما ٌأتً:
 –1إن مفهوم نظام تكنولوجٌا المعلومات (  ) ITSمفهوم معاصر أفرزته التطورات الكبٌرة فً مجال
تكنولوجٌا المعلومات وما زال فً دور البلورة والبحث النظري فضال عن الحاجة التطبٌقٌة له وٌحاول البحث
الحالً تبٌان ذلك .
ٌ –2تبٌن من الطروحات النظرٌة التداخل الكبٌر فً المسمٌات والمفاهٌم لدى الكتاب والباحثٌن فً مجال
(  ،) ITفضال عن قلة الدراسات التً تعمل على تفصٌلها للوقوؾ على أوجه التشابه واالختالؾ واألجزاء المكونة لها،
ولتفرٌقها عن المصطلحات والمفاهٌم األخرى ،والبحث الحالً هو محاولة فً هذا المجال .
 –3قلة اهتمام المنظمات العراقٌة ومنها الكلٌات بمفهوم (  ) ITSوعدم البحث فً تفاصٌله وأبعاده ومردوداته المختلفة.
 –4ال ٌمكن االستؽناء عن العنصر البشري فً عمل أي نظام ومنها نظام تكنولوجٌا المعلومات (  ،) ITSإذ مدٌر النظام
والمشؽلٌن له ،والمحللٌن فٌه ،والمستفٌدٌن منه فً النهاٌة هم العنصر البشري .
 –5اظهر البحث قلة االهتمام بتطوٌر األجهزة والمعدات والبرمجٌات ،فضال عن قلة االهتمام بتطوٌر قدرات العاملٌن فً
هذا النظام من خالل زجهم فً دورات تأهٌلٌة تطوٌرٌة فً هذا المجال .
 –6أظهرت نتائج البحث اهتمام الكلٌتٌن بمكون البٌانات والمعلومات المستخدمة فٌه ،فضال عن السرٌة واألمنٌة
والحفظ لهذه المعلومات للرجوع إلٌها عند الحاجة .
 –7ضعؾ وعدم فاعلٌة عملٌة االتصاالت بٌن وحدات وشعب وأقسام الكلٌتٌن المبحوثتٌن .
 –8هناك مٌل واضح لدى الكلٌتٌن للعمل على إصدار تعلٌمات لتوجٌه عمل النظام ألمعلوماتً .
 –9قلة فهم وإدراك عٌنة البحث لمكونات (  ) ITSومدى مساهمتها الحقٌقٌة فً تكوٌن نظام معلوماتً ٌزٌد من

سرعة وفاعلٌة وأداء الكلٌتٌن .
ٌ –10بقى االستنتاج األكثر أهمٌة هو أن كال الكلٌتٌن تحاوالن االقتراب من تحقٌم واستٌفاء المتطلبات
الكاملة لنظام تكنولوجٌا المعلومات الذي ٌفترض أن تعمال للوصول إلٌه نظرا للحاجة الماسة له .
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ا
حاَيا  -:انتىصياث consolidation

فً ضوء استنتاجات البحث ٌوصً البحث الحالً بجملة توصٌات وهً كاآلتً :
 –1اعتماد نتائج البحث والمخطط الفرضً المقترح لنظام تكنولوجٌا المعلومات من قبل الكلٌتٌن ،فضال عن
إمكانٌة اعمام األنموذج على باقً الكلٌات والمنظمات العراقٌة .
 –2االهتمام بمفهوم تكنولوجٌا المعلومات ومتطلبات (  ) ITSلكونه الدالة التً ترتكز علٌها عملٌات ونجاحات
الكلٌتٌن ومستقبلهما .
 –3فً ضوء ما ظهر من نتائج نوصً بضرورة تثقٌؾ وتعمٌم الوعً لدى األفراد فً الكلٌتٌن حول مكونات
النظام المتكامل لتكنولوجٌا المعلومات وأهمٌة كل مكون فً هذا النظام ،إذ بضعؾ احد هذه المكونات ٌؤدي
إلى ضعؾ النظام بأكمله .
 –4االهتمام بذوي الخبرة والكفاءة فً مجال (  ) ITفضال عن زٌادة أعدادهم من خالل االستقطاب الدقٌم لهم
الؼناء عمل النظام بأكمله .
 –5إعادة النظر بشكل مستمر فً تطوٌر مكونات النظام ألمعلوماتً للكلٌتٌن وال سٌما مكون
(الموارد البشرٌة ،واألجهزة والمعدات ،والبرمجٌات والمعالجات ) وبما ٌضمن مواكبة التطورات الهائلة فً
مجال تكنولوجٌا المعلومات من خالل إقامة دورات تدرٌبٌة لألفراد العاملٌن فً هذا النظام لتعرٌفهم بكل حدٌث
فً هذا المجال .
 –6العمل على بناء شبكة اتصاالت داخلٌة بٌن ( وحدات وشعب وأقسام ) الكلٌة وخارجٌة عن طرٌم االنترنت
مع المنظمات المماثلة أو ؼٌرها ،من شانها زٌادة فاعلٌة العمل الداخلً ومواكبة التطورات العالمٌة فً البٌئة
الخارجٌة وال سٌما فً مجال المعلومات .
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Evaluation of Integrated Information Technology System in
Organizations “Exploratory Comparative Search for opinions of
sample of Workers in the Faculties of Science & Education ALAsma'I at the University of Diyala
Abstract
The subject of the information technology system ( ITS ) of the important
issues And contemporary thought in management, and various types of
organizations seeking to apply and try to Access to the system of integrated
information technology in order to continue growth and , And for compet
this there is a need to study in the Iraqi organizations. The reseach aim to
findout Level of performance (ITS) in two colleges from the University of
Diyala, ( college of Science, and asmaay college of Education) and
whether performance is consistent with the requirements of (ITS) integrated.
Selected sample of the Teams career in Tow colleges and at different levels
The questionnaire form used to collect data , it was recovered from (67) For
both colleges, and after research found the analysis to non-arrival of the colleges
to the requirements of Integrated Information System technology , as well
as the existence of significant differences between the colleges In the level of
responses and the current performance level of the colleges
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