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 شكر وتقدير

تتنززل  هجود وببحر الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفيض مغفرته تتنزل الرحمات، 

عبده ورسزوله، معمزم اةمزأل اةول والهزادي إلزل سزبيل  له إال اهلل وأن محمدا  إ الخيرات، وأشهد أن ال

 الرشاد.  

 ام والتاززززززززززدير إلززززززززززل أسززززززززززتاذي الفا ززززززززززلبدايززززززززززأل أتاززززززززززدم بجزيززززززززززل الشزززززززززز ر ووا ززززززززززر االحتززززززززززر 

الذي لزم يزدخر جهزدا   زد تازديم  زل العزون والمسزاعدي  زد تزذليل مصطفى محمد النائلي / الد تور 

بذلزه معزد مزن جهزد  ال ثير من الصعاب التد اعتر ت هزذه الدراسزأل، أسزال اهلل أن يجعزل  زل مزا

 استمراريأل العطاء.ووقت  د ميزان حسناته ويمده بالصحأل و 

يفززوتند أن أتاززدم بجزيززل الشزز ر والتاززدير ل ززل مززن سززاهم  ززد هززذه الدراسززأل ولززو ب ممززأل   مززا ال

زماليززد الززذين را اززوند  ززد  طيبززأل وأخززل بالززذ ر أع ززاء هييززأل التززدريص ب ميززأل االقتصززاد وجميزز 

دراسززتد،  مززا أتاززدم بالشزز ر ل ززل العززاممين بم تبززأل  ميززأل أ اديميززأل الدراسززات العميا بنغززازي  عمززل مززا 

 م من رقيد معاممتهم وما قدموه لد من مساعده  مهم  ل الش ر والتادير .  لايته منه

ر جميزز  أ ززراد أسززرتد ال ريمززأل التززد ممرتنززد بالمحبززأل يسززعدند  ززد هززذا الماززام أن أشزز   مززا

الشز ر  مزا ال يفزوتند أن أتازدم بجزيزل ل بعد اهلل عز وجل  يما وصمت إليزه، واالهتمام  مهم الف 

أطزال اهلل  معتوق  العموا  وأخل بالذ ر منهم الشيخ الفا ل اة ا ل  خدلمشايوالعر ان أي ا  

  د مدته .
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 ملخص الدراسة  
  

 هد مصزدر قزوي ومحزرس أساسزد ةنشزطتنا  المعاصري، تمعب المعمومات دور هام  د حياتنا
المختمفززأل، ولممعمومززات دور مززؤثر و عززال  ززد صززناعأل الاززرارات واتخاذهززا عمززل مختمززف المسززتويات 

 واةنشطأل اإلداريأل.
إن بنززززاء المنامززززات اليززززوم أصززززبح يعتمززززد بشزززز ل أساسززززد عمززززل تززززو ر المعمومززززات لتخطززززيط 

عداد لمعمومات يعتبر موردا  أساسيا  لو   المستابل الاريب أو البعيد، الن تو ر ا االستراتيجيات وا 
الخطط، وبالتالد  ان نال المعمومزات لزه انع اسزات سزمبيأل عمزل نمزو المنامزات وصزمودها أمزام 

 .أل المحيطألديات البييحت
ولاززززد أ ززززدت العديززززد مززززن الدراسززززات والبحززززون العمميززززأل  ززززد ليبيززززا عمززززل أن المعمومززززات  ززززد 

لين  يهززا، وقززد أدى ذلززس إلززل تززدند اززل باالهتمززام ال ززا د مززن قبززل المسززيو تحالمنامززات الميبيززأل ال 
مستوى خدمات المعمومات بهزذه المنامزات، وأن اعتمزادهم  زد اتخزاذ الازرارات يزاتد اعتمزادا  عمزل 

لممارسزأل الخبري والحدص والتخمين، ولهذا  ان مش مأل الدراسأل تدور حزول تزو ر المعمومزات الالزمزأل 
 .الرقابأل اإلداريأل

 ونها تسعل لمتعزرف عمزل مسزتوى  –االستنتاجد -ن النوع االست شا د وتعد هذه الدراسأل م
خزززدمات المعمومزززات بالمستشزززفيات قيزززد الدراسزززأل ومزززدى تزززو ر المعمومزززات التزززد يسزززتخدمها المزززدراء 
ومعر أل مصادرها مما يم نهم من ممارسأل وايفأل الرقابأل اإلداريأل ب فاءي و اعميأل،  ما تحزاول هزذه  

  .لتد تحول دون تو ر هذه المعموماتدراسأل التعرف عمل المش الت والمعوقات اال
وقد احتوى منهج الدراسأل عمل جانب نازري وخخزر ميزداند، حيزن اسزتهدف الجانزب النازري 
مراجعززززأل واسززززتاراء اةدب اإلداري المتعمززززق بمو ززززوع الدراسززززأل، مزززز  التر يززززز بشزززز ل أساسززززد عززززل 

نام المعمومزات، و يفيزأل التغمزب عمزل مشزا ل ومعوقزات تطبيزق الصعوبات والتحديات التد تواجه 
نام المعمومات وأما الجانب الميزداند  ازد اسزتهدف  تجميز  البيانزات اةوليزأل مزن مجتمز  الدراسزأل، 
والززذي يتمثززل  ززد المستشززفيات العامززأل الميبيززأل، وتززم االعتمززاد عمززل اسززتماري االسززتبانأل  ززاداي رييسززيأل 

( اسزتماري عمزل أ زراد عينزأل الدراسزأل واسزترد منهزا 65مدراسزأل حيزن وزعزت  لتجمي  البيانات اةوليأل ل
اسزززتخالل ، وتزززم تحميزززل البيانزززات اةوليزززألل( اسزززتماري، واسزززتخدم أسزززموب اإلحصزززاء الوصزززفد 65 

مجموعزززأل مزززن النتزززايج مزززن أبرزهزززا، أن أممزززب المبحزززوثين لزززيص لزززديهم الفهزززم واإلدراس ال زززا د مزززن 



 ن
 

ى أهميتها  د العمل اإلداري ،  ما أن وحدات المعمومات تفتار المعر أل  د مجال المعمومات ومد
إلززل المززوارد اةساسززيأل لممعمومززات وبالتززالد ال تززؤدي دورهززا بالشزز ل المطمززوب، وقززد أشززارت نتززايج 
الدراسأل إلل وجزود صزعوبات تواجزه العمميزأل الرقابيزأل بالمستشزفيات قيزد الدراسزأل ومزن أهمهزا  زعف 

ذه المستشفيات، وقمأل تو ر المعمومات الالزمأل لممارسأل الرقابأل اإلداريأل، اةنامأل الرقابيأل الاايمأل به
 .اإلداريأل و عف اهتمام اإلداري العميا بتاهيل اة راد  د مجال المعمومات لممارسأل الرقابأل

ويت ح من هذه النتايج أن وحدات المعمومزات بالمستشزفيات قيزد الدراسزأل تعزاند مزن قصزور 
طموبززأل لممززدراء لممارسززأل وايفززأل الرقابززأل اإلداريززأل و اززا  لخصايصززها الجيززدي  ززد تززو ير المعمومززات الم

 اةمر الذي ينع ص سمبا  عمل سير العمميأل الرقابيأل بهذه المستشفيات.
قززدمت الدراسززأل مجموعززأل مززن التوصززيات التززد تعمززل عمززل دعززم النززواحد االيجابيززأل   ي ًا..وقأخوو

ابززأل اإلداريززأل وسززبل تطززوير الززنام التززد تززو ر هززذه لتززو ير المعمومززات الالزمززأل لممارسززأل وايفززأل الرق
المعمومات،ومحاولأل عالج النواحد السمبيأل بهذه الزنام وصزوال  لزيزادي  فاءتهزا و اعميتهزا  زد الرقزد 

 . ات هذه المستشفيات والرسالأل التد أنشيت من أجمها وهد خدمأل اإلنسانبمستوى خدم
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 :تقديم 1-1

تعتبررالمعلعمالرري لصررالالرراييلمعدرريعاللرراارميليرًرررميلااةًبررًييلظرللي لرر لب رر لمعي ررالارر ل

،لاعقرررررل لرررربد لمعلعمالرررري لبيعيبررررب لعلي لرررري لمظالرررري لبًعرررر ليارررريطميل الديلمرررريل اللم ًتمرررريط

معتررالتعتلرررلامًمرريلعلليابرر ل اليعمرريلصررال رر لبًةرر لمعلعيلرراولامعيييدرر لبل يبرر لمعقيارررولمظبيبررً ل

لمظالي لمعلت ًاولامعلعقرولمعتالتدًطلبيعلي ل لديعًييل اللبتقبالي.

،لصمر لتعررلعقرامام لبيعيبرب لعرررماولمعدرً ر اتل  لمعلعمالري لمظبريالمعليطقرالععلمًر لمتاري لم

لباول المعدرال المعتالً .لمعقامام لمعتالتتا هيلمإلرماولامىليلًعللبتاًيتميلتعتلرلامىلمعا

رر ل لرريل  لمعلعمالرري لتعتبررالللرررالهيلررييلااةًبررًييلعررررماولمعدرً رر لعلليابرر لا ية مرريل مإلرمًا

ر ل اتعرلمعاقيبامعتالل لبًيميلمعاقيب ؛ل ،لااللً تلر ل رلالر لارمارل درل ه لا رية لمععلمًر لمإلرمًا

معتراللاييري لمعاطرطلامعقرامام لمعلاتم ر برا لمعاقيبر لعمتك ررللر لتدقًرهلمظهررم لامعيتريةجلمعلايراول

ل،لاعلعيعي لماليدامصي لامالاتالصي لمعتالقرلتياكلبعًرميلاليلت لمعتاطًطلعه.تتا هيلمإلرماو

ا لمعاقيبرر لصررالياهاهرريلتقررا لامررىل برريالصدرراليترريةجلمظرم لمع عمررالمعلدققرر لالقيايتمرريللررعل

ل.للطمابلتدقًقميلصالمعاط لمعلطماب مظهرم لمع

ررري لمظدررررم لصرررالمعتي رررً لاتلررربللمعد ييررر لعماقيبررر ل رررااًا لاليبررر لع مررر لامبرررتًعيبلليًا

ا ببيبميلامعابطلصًليلبًيميل،لصبرا لمعاقيب لامعلعمالري لمعلردًد لمعلترماعر لار لمظرم لامعتقرر لصرال

مععلرر لبرررت مالذ ررريال عرررالصرررالاررر  ل رررامهالبررمبً للتعرررررولتتل ررر لصرررالمات ررري لمعت ررريعً لامظابررري ل

مالبررت ليال،لابررتراالمعلي لرر لصررالابررًيع ال عررالصررالميا رري لمععيةرررلامررىللاميا رري لمإلًررامرم 

لمعلعمالي لمعلدًد لا لمظرم .ل لا لامىلاهلي لمعاقيب لاباا لترما ل اغ لطيعليللق مد
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عرر عالييرررل  لمعاقيبرر لالبرررل  لتاررتل لامررىللاميعرر لااملرر لمعبًةرر لمعايايًرر ل ً ررييلعلالد رر ل

لدمًمميلاذ يال عالامىل رم لمعلي ل .لرىلت ًاهيلامعاقا لامىليتيةجلت

اه رر ملهييعررالااملرر لاتدرررًي ل  ًرراولتاميررهللي لرري لمعًررا لاتيعرر لالمًرر لمعاقيبرر لصررالغيًرر ل

الريلا مل يير لهييهلً لع لي لدب لبرًالمععلر لاتقًارالمظ اصرال رللعرالديير لعمتدبرً لامعتطرًا

ل.لتطاالابااته،لاه لهالايي ل  لال،لاليلدي له ملمعمعلييال 

مإلرمًا لامعتالل لبًيميلياالمعلبتا ًي ل  ًاهيلل لمعلي لي لمظااىلا ية لمععلمً لاتل

،لاع التؤررله هلمعا ً  لب  ري ولاصيامًر لصمرالتدتريىلاعرىللعمالري لتاتقرالبمريلاعرىلمعقًري لمعاقيب 

،لصرريعتطاام لمعتقيًرر لمعبررًاع لامعلتالدقرر لصررال رر لمعرر رلًيرربل  لت ررطمعلبررهلصررالمعليتلررعبيعررراال

رماولمعلبتارر ًي لالالرريي،لليرريال  لتطبًررهلتقيًرر لمعلعمالرري لطيعرر لمعقطرري لمعلرردالالالررييلاما

معا ً  لمعاقيبً لًعرل درل ه لال لبًيميلصيبتارم لتطبًقي لتقيً لمعلعمالي لصالمعا ية لمإلرمًا ل

لمالتييهي لمعتطبًقً لمعدرً  لعماصعلل ل  ي ولاصعيعً لارماولمعلبتا ًي .ل

يالبا  ل يل لامىلمعلعمالي لا لالبرلل لتامصاللعمالي لا لمإليييزلا لالمً لمعاقيب لتب

،لابررا لهر هلمعلعمالري لعر لترييلللعمالري لمعاطرطلال تاري لماليدرام لمع عمالعًت للقيايتمريللرع

له هلمعا ً  لصالتلدًلل  ام لمعتاطًطلامعتي ً لامعتي ً .ل

 

ل
ل
ل
ل
ل
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 :السابقة الدراسات 1-2

لارال للر لمعلعمالري لي  للا ا لبيعبد لتيياع لمعتال معبيبقلمعرامبي لل لمععرًرلهييعا

ررررررر لمع رررررررامهاللررررررر لمععرًرررررررر ل،مإلرماولبا رررررررية لمعقًررررررري لصرررررررالرااهررررررريل هلًررررررر لتيياعررررررر لا ررررررر عالمإلرمًا

ر لمعلبرتاًي لع يصر لعملعمالري لرقًرهلي ري لتاصالديع لصالب يامً لمعقًي لصال هلًتميلالرىل لمإلرمًا

ل:ماًلليلمعرامبي له هل ل لال لمدتًييمي،لدبب

 (:2002دراسة البشابشة )ل-ل

رررر "لمععالقرررر لبررررً لالرررريةالمعلعمالرررري لاصيامًرررر لمعاقيبرررر لبعنوووو ا    لرررريلًامهرررريلمظصررررامرللمإلرمًا

لعاصر لمععالقر لبرً لالريةاللاعرىمععيلما لصالمظيمزولمعد الً لمظاريً ل"،لاهرص له هلمعرامب ل

رر معلعمالرري لاصيامًرر لمعقررامام ل اريًرر لاتدمًممرري،لاتالررم لمعرامبرر لصررالمظيمررزولمعد الًرر لمظلمإلرمًا

ررر   لهيررريالاالقررر لبرررً لمعلت ًرررام لمعلبرررتقم لعالررريةالمعلعمالررري لاصيامًررر لمعاقيبررر للاعرررى ،لمإلرمًا

ررر ا الرررىلمعبيدررر لب ررراااولمهتلررري ل لرررديبلمعقرررامالبالررريةالمعلعمالررري ل صرررالمعيمررريزللمإلرمًا

الاررب  لمعلعمالرري لاتدبررًيميلعررتالة لطبًعرر لا غررام لمعاقي برر ،لاتكهًرر لاترررًابلمعد ررالا،لاتطررًا

هييالتكًًرل بًالعاليةالمعلعمالي لصالل ،لا ً ييلمإلرمًامظصامرلمعلتاللً لبي  لمعلعمالي ل

يرولصيامً لمعاقيب ل ل.لمإلرمًا ًز

 :(3002) الط يل دراسة  -

لهرر هل ارريا لدًرر ل"معمًبًرر لمعلرريياً لمعلي لرري لصررالمإلبررتامتًيً لمإلرماوللليابرر "لبعنوو ا  

للررر لمالبرررت يرولاارررر لمعلي لررري لبرررررماولامعتا ًرررهلمعلعمالررري لي ررري ل  رررعل  لاعرررىلمعرامبررر 

لعرربع لمععملًرر لمعلررؤهال لا ررع لاتدمًممرري،لمعلعمالرري لاتا ًررهلد رر لصررالمعدرً رر لمعلً يرر 

ل يرهلاعرىلا اريا ل،اامعقلراللمع رع لل ريهال دررلهرالمعلي لري لبربع لمعقًيرً لمعا ية 

لمات رري لببررببلالرريلبًةًرر ،للرري لعماللامررىلمعدلررا لمعلررعبللرر لً ررا لمظدًرري لبعرر لاصررا
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رر لمع  رري م لترراصاللرررىلاعررىلبيإل رريص للاميررع،لعايررارل الت م تمرري لامظرام لامعابررية ل،مإلرمًا

لبريع اا لمعلتعمقر لمعلعمالري ليقال  ل ليلمعيتيةج،لامبتاالالمعتدمًال لإليام لمعالزل 

لمعلرررعًرلامرررىلمعتييصبرررً لبيظا ررري لليمررريلًتعمرررهلصًلررريلايلررر لمعلاتم ررر لمعبًةًررر لامظا ررري 

 .مإلبتامتًيً لعررماولمع عمً لمعللياب لتعًهلمعتالمعلدررم ل ه ل درلل لًعتبالمعايايا

 (:2002دراسة الهاشم )  -

ررر لامرررلبعنووو ا  ررر صيامًررر لمعاقيبررر للى"ل  ررراليررراروللاايررري لي ررر لمعلعمالررري لمإلرمًا صررراللمإلرمًا

بيطًر لطارًر لبرً ليررارول  لهيريالاالقرر لماتلاعرىمعييلعري لمظاريًر ل"لا اريا لهرر هلمعرامبر ل

ررر لاايررري لي ررر لمعلعمالررري ل ررر ا بعيرهررريلابرررً لصيامًررر لمعاقيبررر للمإلرمًا صرررالمعييلعررري للمإلرمًا

مظاريًرر لبقيطعًمرريلمععرري لامعارريا،لل لرريلبًيرر لمعرامبرر ل  ليرراروللاايرري لي رر لمعلعمالرري ل

ً ،لصالمعييلعي لمعد الً لتتلتعلبياروللتابط لمعلبتاىلل لايم لي المعلبدا لمإلرمًا 

صالمعييلعري للمإلرمًا يببًييلصالمعييلعي لمعايل ،ل ليل  لصيامً لمعاقيب للعابلبتاىللات 

مظاريًرر لبقيطعًمرريلمععرري لامعاررياللتابررط لمعلبررتاىللرر لايمرر لي ررالمعلبدررا ً ،لا الررىل

معبيدرر لب رراااولمهتلرري لمعييلعرري لمظاريًرر لايلرر لمعد الًرر لليمرريلبكبعرريرليرراروللاايرري ل

ر ظهلًتميلصالمعترك ًالامرىلصيامًر لمعاقيبر للرمًا مإلي  لمعلعمالي ل ،لا راااولمهتلري لمإلرمًا

بًر لعمقريةلً ل معييلعي لمظاريً لبقيطعًميلمععري لامعاريالبيععلمًر لمعاقيبًر ،لااقررلراام لترًا

لامىلالمً لمعاقيب لاالبًليلمإلرماولمععمًيلامعابطىل.ل

ل

 

 

ل
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 :(3002) سالم دراسة -

قً ،لمعقامام لمتاي لصالمإلرمًا لمعقًيرم لامىلا  اهيلمعتباًقً لمعبًة "لبعن ا ل لا ايا لمعتبًا

لمعلررًال  ل رلًتار هي،لمعتالمعقامام ليا لهالمعلرًالع  ي ولمظبيبالمعل مال  لاعىلمعرامب له ه

لاتلدًالت  ًالالمً لامىلابيي ميللبمي،للا اهللعمالي لامىلبيي ميللقامامتهلًتا لمع رلهالمع   

ل  رري وللبررتاىلتررريال  لاعررىلمعبيدرر لتالرر ل لرريلامعلترري ،لمظص رر لمعبرررً لاماتًرريالمعبرررمة لع يصرر 

لمعلدًطررر لمعبًةررر لامرررىلمعتعرررا لصرررالمعلتاللرررً لمعلررررًًا لاقرررراولابررراولارررر لاررر لييتيررر لمعقرررامام 

ل،امآلاررلبع رميلصرالاميعرملرهلمعلي لري لبربع لعايمعدرلمعلعمالري لي ري ل رع لا  لتم ،يبلي لر

لمعيترررريةجللؤ رررررولغًررررالقررررامام لمتارررري لاعررررىل رىلمعلعمالرررري ،لليمرررريلتبررررتقىلمعتررررالمعقيررررام لا ررررع 

ل.للايطة للعمالي ل البميللا اهلغًالعلعمالي 

 :(3002) التره ني دراسة -

لالمًر لامرىل عالا  المعمًبً لمعارلً لبيعلي لي لبيعلعمالي لمالهتلي لار ل ببيب"لبعن ا  

لاميا رري ،لمعلعمالرري لليرري لصرراللررؤهمً لصررامر لايررارلاررر لمعرامبرر لهرر هليترريةجل هرر لالرر "لمعاقيبرر 

قررر لمعلعمالررري لتقرررر لمعادررررم لهررر هلاالزمعررر لمعلعمالررري لادررررم لعلبرررةاعالمعتعمًلرررالمعلبرررتاى لبطًا

ررررلارررال للررر لبرمةًررر  ل  مرررا ل لررري،لمعلعمالررري لامبرررتايي لد ررر لصررراللرررعاب لا ررر عالمعررررمامالمعبًا

رر لمعلًزميًرري لمبررتارم لصررال بًرراملمهتليلرريلًاعررا لمعليعًرر لمإلرماولارر لمعلبررةاعً ل  لمعرامبرر  لمعتقرًًا

للارر م لًاميمررا ل يمرر لماللمعاقيبًرر ،لبيععلمًرر لعمقًرري لمعلعمالرري ل يررام للرر ل يررا لامعقرراميً لامعمررامةل

لصرررالمعلعمالررري لالرررا لتررركاالا ررر عالمعاقيبررر ،لبعلمًررر لعمقًررري لمعالزلررر لمعلعمالررري لامرررىلمعدلرررا 

ل.للمعلييببلمعاق 

ل

ل
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 :(3002) الفصع ني دراسة -

ل ردرىلمعتقرًًا لمعلًزميًي لاارمرلصالمإلرمًا لمعلعمالي لي  لمبتارم لامقعلرامب " بعن ا ل

رر لمعاقيبرر ل رام  لي رر لمبررتارم لامقررعلامررىلمعتعررا لامررىلا ررز لامعتررا"لمعمًبًرر لمعلي لرري لصررالمإلرمًا

ر ،لمعلًزميًري لااررمرلصالمإلرمًا لمعلعمالي  لرا لتدرا لمعترالمععامةرهلامرىلمعتعرا لا ر عالمعتقرًًا

ل رم لصالمعتقرًًا لمعلًزميًي لراالامىلمعتعا لا ً يلمعلطماب،لبيعلبتاىلمعلعمالي لي  لبًهتط

ر لمعادررم لبرً لمعلعمالري لتبير ل  لمعرامب له هليتيةجل ه لال لمإلرمًا لمعاقيب لالمً  لًرت لمإلرمًا

رر لمعادرررم لتعررييال لرريلمظدًرري ل غمرربلصرراللترركااولمعلعمالرري لاتلرر للدررياال لبعرررو لبعًيرر لمإلرمًا

لبرريعباملجلمالهتلرري لااررر لبرريبق ،لزليًرر لب تررام لمعلتعمقرر لمعلعمالرري لمبررتايي للررعاب للرر لمعرامبرر 

بً  ارمرلمإلرمًا لمعلعمالي لي  للييعالصالمعترًا ل.معتقرًًا لمعلًزميًي لاما

 :(3002)الحداد دراسة -

ليررارولىبلبررتاللااالقتمرريلمعتاطررًطلعا ً رر لبيعلبتارر ًي لمعلرررًًا للليابرر لرايرر "لبعنوو ا  

لبيعلبتار ًي لمعلررًًا للليابر لراير لامرىلمعتعا لاعىلمعرامب له هلاتمر ل،"لمعلدً لمعارلي 

لراي لبً لمععالق لاتدرًرلمعلدً ،لمعارلي لياروللبتاىلامىلمعتعا لا ً يلمعتاطًط،لعا ً  

ل  هرلالر لمعلردً ،لمعاررلي لياروللبتاىلابً لمعتاطًطلعا ً  لبيعلبتا ًي لمعلرًًا لللياب 

لصررالمععملًرر لمعلررؤهال لدلمرر للرر لمعرامبرر للدرر لمعلبتارر ًي للرررًارل رر ل  لمعرامبرر ،لهرر هليترريةج

لمعلبتار ًي للع ر لتلرياال ليلمإلرماو،لليي لصاللؤه لعرًهلل لبًيم لل لًايرلااللمعطبلليي 

لمععمًررررريلمإلرماولقرررررراولا رررررع ل،البرررررتللاغًرررررالليرررررت  لغًرررررالباررررر  لمعتاطرررررًطلالمًررررر لمعلبدا ررررر 

لمعابررراولعررريقالا عرررالاصعررري ليًررررلباررر  لمعتاطًطًررر لبيععلمًررر لمعقًررري لامرررىللبدا ررر معلعملبتاررر ًي 
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ررر  يرررام لمعلا رررىلبلاميعررر لمعلررررًًا لامياررر ي لامعلعمالررري لمعالزلررر لعمقًررري لبمررر هلمععلمًررر لمإلرمًا لاما

ل.معيامدً لمععلمًي 

 :(3002) المحاسنة دراسة -

لهرر هلمبررتمرص لدًرر "لام معقرراملمتارري لالمًرر لصيامًرر لصررالمعلعمالرري لي رر ل  رري ول  ررا"بعنوو ا 

رر لمعلعمالري لي ر ل  رري ول  رالتدمًر لمعرامبر  لمعيلررياالرمةراولصرالمعقررامام لمتاري لصيامًر لامرىلمإلرمًا

لامىلمععيلمً لبً لمع عيع لمعلايا  لل ليالامهلًيبليه لاعىلمعرامب له هلتالم لاقرلمظاريً ،

اهيل ي لل لا عالعميلامعلبتارلً لمعباملجله ه ل.لالتيبعتميلتطًا

 :(3002) التركا ي دراسة -

ر لمعلعمالي لي  لمبتارم لامقع"لبعن ا  لمعرامبر لهر هلبًير لاقرر"مععيلر لمعقطياري لصرالمإلرمًا

برري%ل06ل   رر لمعتاللرري ل ارللرر لهرر لمعرامبرر لاًيرر ل صررامرللرر لتقًا لًترراصالااللامعليعًرر ،لمإلرمًا

لمعقررررامام للع ررر لا  لالرررري ،معلعملي ررر لعليرررري لمظبيبرررً لبيعل رررريهً لمع يلررر لامإلرامالمع مرررر لعررررًم 

لمعلعمالري لتراصًالامرىلمعقرية لمعلعمالري لي ري لقلراالا ر عالمعلعمالري ،لامرىلتعتلررلاللمعلتار و

لعلاتمر لمعلطمابر لمعلعمالري لامبرتايي لد ر لالرعاب لمعلييبرب،لمعاقر لصالعملبةاعً لمعلطماب 

ل.عميلمظبيبالمععل ل رم لصالصامميلابيعتيعا(لمعًراً )لمعتقمًرً لمعطاهلامىلامالاتليرلمإلرمام ،

 :(3002) الص صاع دراسة -

ررر لمعلعمالررري لي ررر لتطبًرررهلامقرررع"لبعنووو ا   لبي ررريزرلبلررررًيتالمعامقعررر لمعلبتاررر ًي لصرررالمإلرمًا

ر لمعلعمالري لي ر لامقرعلامىلمعتعا لامىلمعرامب له هلا ز لاقرل،"اطامبما لبيعلبتار ًي لمإلرمًا

لهرر هلتالررم ل،اقرررلتطبًقمرريللرر لتدرررلمعتررالامعلررعابي لمعلارري  ل هرر لتدرًرررلاامررىلمعمًبًرر ،لمععيلرر 

لصرالمعلعمالري لبادررم للؤهم لباًا لاييلالايارلار :ل هلميلمعيتيةجلل لليلاا لاعىلمعرامب 

بًرر لراام لتي ررً لااررر لمعبدرر ،لقًرررلمعلبتارر ًي  لصررالمعتقيًرر لعمتطرراام لالترريبعللبررتلالبارر  لترًا
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ل ي لرر ل ايمرريلتتعرررىلاللمعلبتارر ًي لبتمررالبقرر معلطلمعلعمالرري لي رر ل  ل رر عالمعلعمالرري ،لليرري 

لتمررررالرمارررر لديبررررابً لمتلرررريال لااررررب ي لبًييرررري لقامارررررلايررررارلاررررر ل  ل لرررريلبًييرررري ،للعيعيرررر 

ر لمعلعمالري لي ر لتطبًرهلصرالمعقلراالًا للمعلبتا ًي  لاعرىلمعالرا ل لري لايةقريلاًقر لمإلرمًا

لمععملًرر لامعقرررام لعلررؤهال ملمبررتقطيبلب رراااولمعبيدرر ل الررىلاقرررلصعرري ،لارمارللعمالرري لي رري 

ل.معلعمالي لليي لصا

مت ررلل  للع رر لهرر هلمعرامبرري لًررراالدررا للبرريبق لرامبرري للرر لاا ررهلترر للرريلاررال للرر 

 هلً لمعلعمالي لارااهيلصالمععلمً لمإلرمًا لا  ليقلميلًعرلل ل ه لمعلاري  لمعترالتاميرهللع ر ل

هرر هلمعرامبرري لاعررىلاررر لا ررا لل  لرريل ارريالل،الرر لبًيمرريلمعلي لرري لمعلرردً معلي لرري لصررالعًبًرريل

ا ايا ل ً يلل،يرم لمإلرمًا لبيعلي لي لمعمًبً معل يهً لمظبيبً لعي  لمعلعمالي لعرىل غمبلمعقً

معلررررًالمعمًبرررالظيرررام لمعلعمالررري لمعلطمابررر لاللررريرالمعدلرررا لامًمررريلعمقًررري للمرماالاعرررىل رررع 

علعمالري لاالزمعر لهر هلمعادررم لاميا ري لمعلبرتاىلمعتعمًلرالعلبرةاعالادررم لملبلميلهلمإلرمًا ،

قرر لبرمةًرر للرر لاررال لمعب رررلمعرررمامالامالتلرريال لمعلبيارراوتقررر لمعلعمالرري لبطًا ا رر عاللررعاب لل،ًا

د رر لامبررتايي لمعلعمالرري ل لرريل  لتدمًرر لمعبًييرري لبمرر هلمعلي لرري لاللًاتقررالاعررىللبررتاىلايترريىل

غًريبلمعرراالمعلدراارلمعر رلتمعبرهللر،للليلًؤ رمام معلعمالي لمعتالًل  لمبتارملميلصالمتاي لمعقال

ك لهيررياللارر م لصررالمعدلررا لامررىلبررل ًعتقرررلمعبيدررل لرريلمعلعمالرري لصررالمعقًرري لبا ررية لمإلرماو،

ررر لالررر لبًيمررريلمعاقيبررر  بيعلي لررري لمعمًبًررر لبلررريلصًمررريللمعلعمالررري لمعالزلررر لعلليابررر لمعا رررية لمإلرمًا

ظلالمع رلايعلمعبيدر لامرىلمعقًري لمل،ع لتتطاهلاعًميلمعرامبي لمعبيبق معلي لي لمعلدً لامعتال

لبم هلمعرامب لامىلايهلمعالاا.
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 :مشكلة الدراسة 1-3

رر لاتمرررر لاعرررىللامقبررر لمععلررر لاقًرررياللرتعرر معاقيبررر لادررررىلمععييلرررالمظبيبرررً لعمعلمًررر لمإلرمًا

،لاامررىلًًالاقيبًرر لًقرريا لبمرريلهرر ملمظرم مظرم لمع عمررالالقيايتررهللررعللرريلهرراللاطررطلبيبررتارم للعرري

ترال،لاماليدامصري لمعبرمبً لمعيزم لمإلًييبًر لمعترالًيربلتعًززهريجلمعلقياي لًت لتدرًرلمإليي ا ليتية

ل،لابيعتيعالتدقًهلمظهرم لمعلطماب .ًيبلتلدًدميلاتييبميللبتقباليل

مع تريبلصرالامر لمإلرماولتعريًا للقر ل،لاعقرظاًي لامظصامرلاماليدامصي اتلياالمعاقيب لامىلم

،لصيعاقيبرر لهررال"المًرر لمعلديص رر لامررىلماللت رري ليلاالقمررياللرررىلاررلاعًتمارًرررولعماقيبرر لت ياترر لصرر

(لمعاقيبرر لبكيمرريل"المًرر للامقبرر لمعيارريطي لع ررلي لRobins coutler,1999عمي رري "،لاقرررلاررا ل)

ل.للاططلاتلدًلل رلميدام للم لصًمي"ايييزهيلدببلليلهال

معتاطًطلتبعىلا ً  لمعاقيبر ل،لص اليبً لع  لا ية لمععلمً لمإلرمًا اتعرلمعاقيب لا ًزول ب

اعىلمع ا لا ل ً ً لتي ً لمعاط لبدً لًل  لتعرًمميلامظار لبردررىلمعاطرطلمعبرًمر لا عرالاصقرييل

،ل لصرالتببرًطلمإليرام م لاطراهلمععلر ،ل لريلتبريه لمعاقيبرمًرهلمإلل ييًري لمعلتيدر لبيعلي لر عليلتل

ليلععلمً لمعت ًا لا عالار لطًارهللريه ملبًيليلت مال هلً لمعاقيب لصالمعتي ً لل لاال لتًبًاه

ل.لتاصاهلل لابية لعلاميع لمعيتيةج

بي ل للعمالري للييبرب لقيةلر لامرىلمعديبري رًعتلرلييي لمععلمً لمعاقيبً لامىللررىلتراصالال

رررر لليت لرررر معلعمالرررري لمعالزلرررر لعع ررررلي لترررررصهلمآلعًرررر ،ل ،لادًرررر لتعرررررلعلمًرررر لمعاقيبرررر لبلرررر  لراًا

رررللرر ل  رري ولاصيامًرر لالمًرر لمتارري لمعقررامام لمعلعمالرري لمعلتاعرررولبل يبرر لت  ًرر  لا بررً لعملرررًًا لتًز

ل،لت لمع ا لايهل المعتيبؤلبه.لصي لمعلدًد لع  لميدام ل الرالع معلتعمق لبيعتلال
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ترررريعال،لابيع،ل ررررع ل رم لا ً رررر لمعاقيبرررر اميرررربلمع ررررع لمظبيبررررً لصررررالمعلي لرررري الرررر لي

 ررري لللرررراللعمالررري لًرررزارهلب ررر ل،لًيررربل  لًتررراصالعمررر ملمعيعمدلرررا لامرررىلي ررري لاقررريبالصعررري 

مدتًيييتررهللرر لمعتقرريًاالامعلعمالرري لمعالزلرر لعمقًرري لبمرر هلمعا ً رر لامررىل برراللرردًد لبعًرررولارر ل

معتالررً لامالدتلرريال لامعتقرررًام لمعاالررً لا لًتاترربلامررىلهرر هلمالاتبرريام لصررال غمرربلمظدًررري ل

اامىلمالاتبيام لمعاالً ل ع لمععلمً لمعاقيبً لععر لماتليرهيلامىلمعلعمالي لمعلدًد لتياول

برببلصرالميدرام لمععلمًر لمعاقيبًر لتياول ااى،لبيإل يص لاعىلايارل  اطلالؤ ام لايايًر لقررلتت

لا لمالتييهلمعلدًل.ل

،للرر ل رع لمعا ً ر لمعاقيبًرر معلبتار ًي لامعتراللرر لبًيمريليال غمربلمعلي لرري لمعمًبًر لاتعري

،ل ر عاليميلل ل رم لالمميلبرق لالا ااً  يتًي لععر لمعدلا لامىلمعلعمالي لمع يصً لمعتالتل

علليابررر لا رررية م للمعالزلررر لعملررررام لمعلعمالررري لقررريراولامرررىلتررراصًاالررري لملععمل ي لررر لتررراصالارررر 

ررر  ،لصلررر اليل اررريا لرامبررر ليل  ماترررهليتررريةجلمعرامبررري لمعبررريبق ،لا عرررال لررربيعاررر  لمعلطمرررابلمإلرمًا

،لمالي لبيعلي لي لمعارلً لمعمًبًر معلع(لاعىلار لايارل صامرللؤهمً لصالليي ل4662معزغاميال)

،لاالزمعررررر لهررررر هلمعادررررررم لتتررررررما لعتعمًلرررررالعلبرررررةاعالادررررررم لمعلعمالررررري اميا ررررري لمعلبرررررتاىلم

،للعاب لصالد  لامبتايي لمعلعمالي معلعمالي لبطًاق لبرمةً لل لاال لمعبًارلمعرمامالا  عال

رر لًررت ل(لاعررىل  لتبررير لمعلعمالرري لبرر4662 لرريل ا ررد لرامبرر لمع لررعايال) ً لمعادرررم لمإلرمًا

(ل4660بعروللدياال لاتل لمعلعمالي للتكااولصال غمبلمظدًي ل،ل ليلتاًالرامب لمعتا يارل)

عاقر لمعلييبربلاعىلقلاالي ي لمعلعمالي لمعقية لامىلتاصًالمعلعمالي لمعلطماب لعملبةاعً لصالم

ايررارلاييلررالباررًا ل(لاعررىلاررر ل4662،لبًيلرريل ارريا لرامبرر لمعلالرري ل)صرالمعقطيارري لمععيلرر 

،ل ر عال  لي ر لمعلعمالري لمعلطبقر لبتمرالمعلبتار ًي لبادرم لمعلعمالي لصالمعلبتار ًي للؤهم 
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،لا ً رررييلارررر لايرررارلقاماررررلبًييررري لاارررب ي لمتلررريال لتتعررررىل ايمررريل ي لررر للعيعيررر لبًييررري الل

لديبابً لرما لتمالمعلبتا ًي .

رر لعررر لابيرري يلامررىل عرررالصررر للررررىلترراصالمعلعمالررري لارااهرريلصررر ال رم لا ررية لمععلمًررر لمإلرمًا

رر لب يعلي لرري لمعارلًرر لمعمًبًرر لامعترراللرر لبًيمرريلًد ررىلبيالهتلرري لمع رريصاللرر لقبرر لمعقًرريرم لمإلرمًا

ل،لامًهلًعتقرلمعبيد لبك للا م له هلمعرامب لت ل لصالمعتبيؤ لمعتيعا:معلبتا ًي ل

يووة بالمستشووفيات الرقابووة اادار   ظيفووة مووا موودف توو عر المعل مووات الارمووة لممارسووة -

 ؟بنغاري العامة العاملة بمدينة

 :ةوالدراس دافوأه 1-2

ل.لمعرامب لقًرلمععيل لبيعلبتا ًي لمعلعمالي لارلي للبتاىلامىلمعتعا  -0

ل.مإلرمًا للمعاقيب لا ً  عللياب للمعلعمالي لتاصاللرىلامىلمعتعا  -2

ا ً ررر لللليابررر علمعالزلررر لمعلعمالررري لتررراصالرا لتدرررا لمعترررال معلعاقررريلامرررىلمعتعرررا  -3

للللللللللللللللمعاقيب لمإلرمًا لا لاير .للللللل

 :ةوالدراس أهمية 1-5

لر لارال للدياعر لمعاقرالبلبرتاىلاررلي لمعلي لري لمعلردً للصالمعرامب له هل هلً لت ل 

اللليابررر لا ً ررر لمعاقيبررر لمإلرم ررري لامعتررراللررر ل هلمررريلتطرررًا ررر لبمررر هلمعلي لررري لاررررول اعًا ا عرررالًا

امتارري لمإليررام م لمعالزلرر للعمق رري ل الامررىلمظقرر للرر لدرررل رريهاولمع برريرلمإلرمارلبمرر هلمعلي لرري 

ر لب  ري ولاصيامًر لصييرهللا ً   يهلعللياب لاعىللمإلاياواتيرالعتلدًللماليدامصي ،ل معاقيب لمإلرمًا

لا ررام لصررالمعرامبرر لهرر هلتبرريه لي لررلًيرربلترراصالمعلعمالرري لمعالزلرر لعمرريلاصقرركلعاليةلررميلمعيًرررو،

ر لامعاقيبر لمعلعمالري لي ر لليري لصرالمععملً لمعلعاص  لمبرتارم لامقرعلاصمر لتدمًر لارال للر لمإلرمًا



03 

 

ررر لمعقيةلرر لامرررىلت ياعايًررريللاا ررعل برررالمعاقيبًررر لمعا ً رر لصرررالمعلعمالرري  علليابررر لمعاقيبرر لمإلرمًا

لاعررىلبيإل رريص لمعرامبرر ،لقًرررلععيلرر ملبيعلبتارر ًي لمعطبًرر لمعارررلي للبررتاىللرر لعماصررعمعلعمالرري ل

لبعرر لامررىلمعتعررا لصررالمعبدرر للرر لمعي ررارلمعيييرربللرر لمالبررت يرولب ررا لمععررا لعتقرررً للدياعرر 

لمعلعمالر للتمعبرهلمعر رلامعرراالبًيملري،لمعترامبطلالرىلمإلرمًا لامعاقيب لبيعلعمالي لمعلتعمق لمعل يهً 

ل.مإلرمًا لمعاقيب لليي لصا

 ة:اق الدراسود د  نطوح 1-6

بياتبياهرريللرر ل هرر للات ررزم لمعي رري للمعمًبًرر هرر هلمعرامبرر لامررىلمعلبتارر ًي لمععيلرر لمقتلررا ل

تارياهيلي امصًريلااقر لمعبيدر لاتعرررلمعلبتار ًي لاميلال ييًي لاي املعلدرارً ل،معلدالصالعًبًي

لرًيرر لبي رريزرلمررىلمعلبتارر ًي لمععيلرر لمععيلمرر لصررالمقتلررالليتلررعلمعرامبرر لال،امررىللبررتاىلمعراعرر 

دًرر لترر لمصتترري لبرراىلامدرررللًا رر ل ال رر ل بررامىلمإليارري معطبررالاهررالدرررً للبي رريزريبررت يي للا ررزلب

للللل(للبتا ًي .8اب عالبمغلاررلمعلبتا ًي لمعتالالمميلمعليتلعل)ل،0/9/2119لصالصقط

 :الدراسة  عينة مجتمع 1-7

لعازماوللامعتيبع لي يزربلبلرًي لمععيلم لمععيل ليعلبتا ًي بلمععيلمً لصالمعرامب لليتلعلًتل  لل

ل:هالمعلبتا ًي لاه هلمعلد ،

ل.ًا مالمعيلللبتا ى .0

ل.معيال للبتا ى .2

ل.مظط ي للبتا ى .3

ل.  تابال7للبتا ى .4

ل.معمامارللبتا ى .5

ل.معلرًا لعأللام لمع اً ً للبتا ى .6
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ل.معي بً لمظلام للبتا ى .7

ل.مععًا لايامد لعطبلمعيماللبتا ى .8

ررر لارررؤا معلام لررررللررر لصتت رررا لمعرامبررر لاًيررر ل لررري الررررام لل،عًررر معليلارررؤا معلالررررام ل،مإلرمًا

لامعتا ًررره،لمإلدلررري ل قبررري لااؤبررري لمعطبرررا،لامإللررررمرمعلرررًرع للارمام  لالررررامل،معارررؤا لمعطبًررر 

لاررررلايلرريعالًا ررللمعترريعالامعيرررا ل،تلررًا معل قبرري لااؤبرري لمععررراى،لل يصدرر ل قبرري لااؤبرري 

ل يظتا:لاهالمععًي لل ارم 

ل

ل8لمًا لللرام لمعاؤا لمإلرل.0
ل8للرام لمعاؤا لمعليعً ل.2
ل8للرام لمعاؤا لمعطبً للللل.3
للرام لارمام لمعلًرع لامإللرمرلمعطبالللللللللللللللللللللللللل4 ل8
لاؤبي ل قبي لمإلدلي لامعتا ًهلللللللللللللللللللللللللللللللل.5 ل8
لللللاؤبي ل قبي لل يصد لمععراىلللللللللللللللللللللللللللللل.6 ل8
لاؤبي ل قبي لمعتلًا لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.7 ل8

لصمررالمعلبررتارل لمععًيرر ل لرريلل ررارو،(ل56ا)هررل،علبررتمر ملعًيرر معلل ررارم لاررررلصرري لابيعترريعا

ًيرر ل،لابررببلماتًرريالهرر هلمععمعرامبرر لقًرررلمعليتلرعلطبًعرر للررعليمبييبررعتليماتًياهررلاترر لمععلرًرر لمععًير 

لعلالاتال لمعمً  لمعتي ًلالعملبتا ًي لقًرلمعرامب .اميلرا لغًاهي

ل

 :الدراسة منهجية 1-8

لمعلعمالرري لترراصاللرررىللعاصرر لاعررىلتبررعىلا لمالبت ارريصا،لمعيررا للرر لمعرامبرر لهرر هلتعتبررالل

رررر للمعاقيبرررر لعلليابرررر لا ً رررر لمعالزلرررر  للبررررتاىللرررر لعماصررررعلمعرامبرررر لقًرررررلمععيلرررر لبيعلبتارررر ًي مإلرمًا

ل:معتيعً لمعياميبلامىلتاتل لمعرامب لليميً لصي لاابيعتيعلمعطبً ،لمعارلي 
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 الجانب النظري: -

لامعاقيبررر لمعلعمالررري لي ررر لليررري لصرررالمعلياررراالمإلرمارلمظربلبلاميعررر لمعيييررربلهررر ملًمرررت لل

ل(ماليتاير )لمععيعلًر لمعلعمالري لاارب  لامعرراًاي لمع تربلامرىلمالطرال لارال لل لا عالمإلرمًا ،

لمعاقيبر لمظا لًتيريا لصلرمً ،لاعرىلمعيييربلهر ملتقبرً لبرًت ل لريل ،معلا اايلعم هلتطاق لامعتا

تييا لمإلرمًا ، ل.معلعمالي لمع ييالًا

ل

 :يدانيلما الجانب -

رررهلاررر لعمرامبررر لمظبيبرررً لمعبًييررري لتيلًرررعلمعيييررربلهررر ملًت رررل لل لمالبرررتبًي ،لمبرررتلياولطًا

لمعقًري لصرالامعلتل ر لمععلمالامقعامعلمعي ارلمإلطيالبً لمعابطلل لالبرل هرمصميلمعرامب لتدقهلاع ا

لبعرر لالبررتاالالتدمًممرريل رر لمظبيبررً لمعبًييرري لتيلًررعلاالعمرريللرر لًررت لمعتررالمعلًرميًرر لبيعرامبرر 

ل.معرامب للا م لامقعلا لمعلعباولمعيتيةج

 :التحليلي الجانب -

لع را لعمرامبر لمعلًررميالمعيييربللر ليلعمريلتر لمعتالمعبًييي لتدمً لمعيييبله ملًت ل لل

 معرامب .لعلا ا لمعلالةل لمإلدليةً لمظبيعًبلرم بيبتالليميلمعيتيةجلبتاالام



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 نظم المعلوماتل األساسيةمفاهيم ال
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 :ديمـتق 2-1

،مفددد ات  رممات  دددقم مات دددظلمماتع صدددرممإلظمريما شددد  ممأس سددد   مإحدددظ تعدددظم ادددلمماتع  تددد  م

ذاكمتنممب ت مص حم،ت رمص  ع ةم ه متفمتحت اةم غ ره فقم س ئ ممالتص ال متنمأقماتذهلم

،مجعلمتنمماصع بةمبت مك نمماعتلمماتخت فةممألعت ل لمبه مت ات  متع ظم ت  عمماعت    مماتقمت 

م.(21 :2222،)طهمبتعزلمعنمماتع  تة

مأمأس سدد  متددنمتدد مرظمتع  تدد اا ددظمجعددلمت دد رم اددلمماتع  تدد  متددنمتفهدد لمماب   دد  م م  مجددًز

م مسدد مًمفددقمب ئتهدد مماظمخ  ددةمأ ت مجههدد ممات اتدد فمماتتغ ددرامماتددقمخ صددةمفددقماددلممااددر ممات اتددةم

ممإلق  ت دة،م ترمجد مماحدظ ظم تحر رمماتجد رام،ج همماتتس رعم ح مع ات ةممألس مقماخ رج ةمضتنممالت

 .ا ظ لمماتخت فة

ق معدظمما عبدةمتغ  درممإاد  ا ظمأظ ممالعتت ظمع د مماسدبقمفدقمماتعرفدةمضدتنممات  فسدةمماحد ظام

 ت  م ماتعرفةمأكثرم فسهمفقم المماتع ممإل س نتس هتةمم تعتتظمع مات  فس ةمفأصبح ممات  فسةم

شر  مآا   معتلمتخت فةمأكثرممضتت مفرم،ممألخر تنممعتت ظه مع  ممات مرظممارأست ا ةممات   ظ ةم

م.(5: 2222،) النجار مإلظمر ةب المماتع  ت  مممرتب   أم

    اسية:ـمفاهيم أس  2-2

أ ممتنمخص ئصممات ات  مماتع صرامت م تع دقمبخ صد ةمماتع  تد  مب عتب رهد مأحدظمماتد مرظ

م،صددغ رام كب ددرامأم،خددت فمأ  معهدد مخ صددةمألمع تددةاهددذهممات اتدد  مع دد ممماتددظخ  ممألس سدد ةم

ثددددلمأظمامربدددد مضددددر ر ةماجت دددد مأجددددزمًم،م ماتع  تدددد  متتخ ر ددددةم،محك ت ددددةمأ  ددددةتج رممصدددد  ع ةمأ 

،م ذادكماضدت نمماب د ًمهد متدنمماعتدلمتعد متدنمخد لممات سد ق تتك م،ما  ح ةممات ا ت ةمات اتةمتنم

م.مح ما ج 
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ب اب ئددةمماتح  دددةمبهدد م تسددد عظه مع دد متح  دددقمأنمماتع  تددد  مهددقمماتدددقمتددرب ممات اتدددةممكتدد 

م(.72: 2225، إدريس)ماتغ رم مماتقمتس ظمب ئةممألعت لماتف علمتعه م ماتك فمت مم

م.اخ  مب  ه م ب نمتفه لمماتع  ت   تلممم س تلمت ض حمتجت عةمتف ه لم ماتقمع ظامت 

   Data ) البيانات)

 رظمم(ممادذيTurbanتعر دفم م،   د  م دذكرمت هد مع د مسدب لمماتثد لا بمتعر فد   كمعظامه م

قدظمتكد نمح د ئقمم،مااد هريماتجت عدةمح د ئقمغ درمت اتدة"مماشدكلمع ظمما ج رمح ثمعرفهد مبأ هد م

،م المقدةمبد نمبعضده ممادبعضالمع م،زرتد ممأ م،أ مصد رم،أ مك تد  م،فقمشدكلمأرقد لمتص رم مأ 

مظا.تع قمتع  م هقمت فرم

ذم مق تدةمبشدك ه ممأل ادقم،ما سد مأ ا دةمل مبأ ه م"معب رامعنمح  ئقم ت مظمخد   تكنمتعر فهم

م(.22:  2222، يلجي والجنابي)قندمتع  ت  متفه تةم تف ظامإا المتتح لممهذمم،مت 

 :Informathion)المعلومات )

ماتع  ت  م ت ه متد ب ا سبةما ب     م جظمماعظ ظمتنمماتعر ف  مماتقمت   ا ممملماح مه  كت م

م:  ق

ت  سدددبةمبح دددثممب ر  دددةمت ا ف دددة"ماتع  تددد  مهدددقمتجت عدددةمتدددنمماب   ددد  ممات اتدددةم مات سددد ةم

تنممالستف ظامت ه مفقمممإل س نتتكنمم،تع قمتع  مخ ص ،م ترك بةمتتج  سةمتنممألفك رم ماتف ه ل

م(.02:  2222،نديلجي والجنابي) ق"ماتعرفةم مكتش فه مإا ما ص لم

،مبهظفممستخرمجمماب     مماتقمخضع ما تع اجةم ماتح  لم ماتفس ر"مأ ه متع  ت  ماعرف م م

 "تددد مبعضددده ممادددبعض مااددد مهرم ماع قددد  مماتدددقمتدددرب مماح ددد ئقم مألفكددد رمم،رم  ماتؤشدددم،مات  ر دد  

م(.02:  2222 ،)الحسنية



71 

 

ا تهدد م ت م،تددلمتصدد  فه م تح   هدد إذممتتدد متع اجتهدد مم تددلمتعر فهدد مأ ضدد مع دد مأ هدد م"مب   دد  

م(.22:  2222،النجار)ح ثمأصبح مذم متع  مبشكلم ستحمب ستخظمته م مالستف ظامت ه م

مأ ماتع    مماتشدت ةم ما  تجدةمعدنمأ شد ةمتع اجدةمماب   د  م دظ   م تع قمماتع  ت  مأ ض م"

"متع منث  أ مب الآا  أم م  .(22:  2222، التكريتي)ًأ

،مفتدد م عددظمتع  تدد  ماشددخصمه لم سددب ة تفدد  حددامتددنمتعدد ر فمماب   دد  م ماتع  تدد  مأ هدد م

.م  سدتخظلمتع د رم محدظما تت  دزمبد نم تكدنممالسدتف ظامت هد مب   د  مالمآخدرتع نمقدظم عتبدرهمشدخصم

تح دقمماغدرضمك   مماب     مفإذمم.متثلمفقمتح  قمماغرضمتنممالستخظملماب     م ماتع  ت  م  ت

المتنممستخظمته متب شرامفهقمتع  ت  م  عدةم معظظمما د بممات جد ظ نمفدقمما فهقمب     ،مفتث م 

محسددد بم سدددبةمماحضددد رم ماغ ددد بمتصدددبحمتع  تددد  فدددقمم  ع دددظممسدددتخظمتهم، معتب رهددد مب   ددد  تكدددنم

مم.( 05:  2225،)الحميدي

 ف تدد م خددصمع قددةمماب   دد  مب اتع  تدد  مفدد نمماب   دد  مهددقمعبدد رامعددنمتفددرظم مماتع  تدد  م

ق تددةممةمتدد ،م أ هدد مادد مماهدد متع دد م مضددحمأ أ متدد الماتعبددرمعددنمتع  تددم،تبدد بمقبددلمأنمتصدد فمأ 

ممم،بحددظمذمتهدد ع ت ددةم مأ مجددريمبحثدد مكت دد أم،مفع ددظت م تخدد ذمما ددرمرم مبت جبهدد أيم صددعبمع ددقمماتددًر

قبدددلمتصددد  فه م تب  بهددد م ترت بهددد ممبت ضددد عممابحدددثماكدددنجتددد مماب   ددد  مماتتع  دددةم متدددث أممإحصددد ئ  أم

م،اذاكمف  أمماب     متع  ت  م مفعلمتصبحمت م ظ ع .ممالستف ظامت ه مست   مفهته مأ  م تع اجته مال

ف جددظمأنمماب   دد  متتثددلمتددظخ  متددلم،مع دد مع قددةمماب   دد  مب اتع  تدد   ب  دد متفهدد لمما ادد لممفددإذم

ا حص لمع  مماتخرج  م ماتقمتتثدلمب اتع  تد  مماجد هزاما سدتخظملممةماتع اجفقمترح ةممإظخ اه 

م اق:ضحمب اشكلمماتت مم ذاكمكت مه 

م

م
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ممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممم

 (1-2شكل رقم )
 يوضح نظام معالجة البيانات 

 (72 :2002: )صابر، المصدر

ظمخدلمت اتدةممألعتد لمتدلمت هد ممح د ئقمتتع دقمب ألحدظمثمسد مًمتد مإالهدقمم ماب     مه  متد م

م، فددرزم تصددف ةمت ددكمماب   دد   تصدد  فم تع ددقمبترت ددبممتدد مفهددقأتدد معت  ددةمماتع اجددةممخ رجهدد .مأ 

.مأتدد مماتخرجدد  مفهددقمماتع  تدد  مماجدد هزامبح ددثمتصددبحمذم متع دد م تددؤثرمفددقمسدد  كمتددنم ت   هدد 

 رمًمماتددقم جددبمأنمتتدد فرمبهدد ماكددقم تكددنمأنمتح ددقمماهددظفمتددنمم،ب اخصدد ئصمماج ددظاا سددتخظملم

م(.277:  2222)جودة، مستخظمته مفقمص  مما رمرم م

 :) Knowledge) رفةـالمع

مةمألكثددرمأهت دد أنمماتهدد رامم،ق ئتددةمع دد مماتعرفددةمت اتدد  إادد متدد  مشدد ئ مفشدد ئ ممات اتحدد لمت

فدددددقمماتك  ا ج ددددد  ممجدددددرمًمماتع  دددددظم ادددددظ مماتدددددظ ر نمتتتثدددددلمفدددددقمإظمرامماتعرفدددددةمكتددددد مأنمماتعرفدددددةم

ما  تدددةممإ شدد ً،مأصدددبح مهددقممألكثددرمقدددظرامع دد م مسددتخظمته مإظمرمتهدد ماتسددتخظتةم ماتخصددصمفدددقم

م.   مات اتب ا سبةماألفرمظم ت ا ظمما   ظم

ف ددظم،م ماتددقمتت مجددظمبأشددك لمتخت فددةمفددقمتجدد لمماتع  تدد  م  اددرممألهت ددةمماتعرفددةمماتترمكتددة

م.(27  : 2225، )نجمفقمتجت عت نممإجت اه قظت متعر ف  مكث راما تعرفةم  تكنم

 :ريحة وتكنولوجيا المعلوماتمجموعة تعريفات القائمة على المعرفة الص -أولا 

متعرفدةمماصدر حةم تح  ادةمتخف ضده مإاد مامإاد أنمظعد امتك  ا ج د مماتع  تد  م ت  د نمح ثم

م:ع  مأ ه تعر فمماتعرفةممإا  ت   نممفإ هلاهذممم.تست  مماتع  ت  

 معلومات بياناتمعالجة  بيانات

 تغذية عكسية
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م."ماتع  ت  مفقمما ش  مم تكنمت ص  ه م ت  سته م،أ مماتقماخبرامم" -

هدد م تع اجتهدد ما  ددلملمت ا تماتع  تدد  مماتددقمتددمهددقمماتددقمتتكدد نمتددنمماب   دد  مأ مماتعرفددةم" -

م."ما ش  ممارمهنم ماتقمت بقمفقمماتشك ةمأ  ماتع لمماتترمكلمممافهلم ماخبرا

ق عددددددظامماتعرفددددددةممإادددددد تتحدددددد لممنالبددددددظمأةممات اتددددددعرفددددددةمتم ظعدددددد امهددددددذهممارؤ ددددددةم ددددددر نمأن

 Knowledge Baseمأ مهدددقم تددد ذجما تعرفدددةم  مب  هددد (مماتدددقمهدددقمتجت عدددةمما قددد ئ م ماع قددد،

.م بدظالمتدنمماعتدلمماتعرفدقم هدقمأ اتدةمماتع  تد  ماذيم ستخظلمب مس ةمما ا لمماخب رمممإل س   ة

ماتقمتس عظمعت لمماتعرفةمفقمم ج زممألعت لممار ت   ةمماتعرف ةم كذاكمفقمت ا ظم تك تدلمماتعرفدةم

م.ةفقممات اتمماجظ ظاماهذهمما  عظا

 :فـراداأل سرؤو التعريفات القائمة على المعرفة الضمنية في  -ثانياا  

ع دد مخصدد ئصمماتعرفددةمماضددت  ةمماتددقم تكددنمماتشدد ركمف هدد م تع تهدد مهددذهمماتعر فدد  متركددزم

م:،مح ثم عرف نمماتعرفةمبأ ه اآلخر ن   ه مم اكنمتنمماصعبمماتعب رمع ه مأ 

م ب  مفقمرأمممافرظم".مت مقماتعرفةمه"م -

ماددرؤ مماخب ددرامماتددقملمتددنمماخبددرام ما دد لم ماتع  تدد  مماسددب قةم م"مماتعرفددةمهددقمماتددز ئمماسدد ئ -

مات   لم ت ر رمماخبرم م ماتع  ت  مماجظ ظام".مإ  رمأمت ظلم

ع ددد مأنمماتجتددد عت نمتددنمماتعددد ر فمتتدددث نمتددظخ  نمتخت فددد نمفدددقمإظمرام البددظمتدددنمماتأك ددظمم

 تع اجدددددةمما ددددد ئلمع ددددد مما   سددددد ةمم(Codification م تتثدددددلمفدددددقمتدددددظخلمماترت دددددزم.ممأل لماتعرفدددددة

،مما تدد ذجمماتحددظظمتسددب  أممما  عددظامأ مأ ممإلجددرمًماتعرفددةمماتتت ث ددةمفددقمم ب العتتدد ظمع ددم ماتشددك 

 تعدددرفتهلمماتدددقم تكدددنمممألفدددرمظ(ممادددذيم  ددد لمع ددد مPersonalizationتدددظخلمماشخصددد ةم  ماثددد  قم

.م أنمك مماج  ب نممفقمتع اجةمتشك  متتت زامتتب   ةمتنمح اةمألخر مستخظمته مبتر  ةمع ا ةم

،م هتد مما دذمنم  صدبمع  هتد مماعتدلمماتعرفدق.مف اعتدلمماتعرفدقمت اتدةقممافد تث نم ا لمماتعرفدةم
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مات  سدل،مم، ماجتد م ماحصد لماتعرفةمماذ نم حت ج نمفدقمعت  دةمماتعرفدةممأفرمظفقمج هرهمعتلممه 

مات ا ت ةمماتك  ةماتظخلمماترت زممظ آا  ته م ما  معإا متك  ا ج  مماتع  ت  م شر،م ت ا ظمماتعرفة(م

مم مستخظمته .مإا هما ص لمماتقمت الم

 المعلومات: تصنيف

م:ك آلتقتص  فمماتع  ت  ممن اهذمم تكم،ه  كمماعظ ظمتنممالجته ظم ماتص  فمماتع  ت  

 :إلىتنقسم  من حيث مصدر الحصول عليها -أولا 

أ متتع ددقمم،مإل ت ج ددة ما  قددةممفب اتكدد ا كدد اتقمتتع ددقمم،ب اتددظخلتتع ددقمممعلومــات دايليــة -

م.،م كت ةم ق تةمماتب ع  مإل ت ج اتع  ت  معنمكت ةم ج ظامكم،ب اتخرج  

 ماس  س  م،مك اتقمتختصمب اس ق،م مات  فس نمتتع قمب اب ئةمماخ رج ة،معلومات يارجية  -

م. مالقتص ظمما  تقم،ماحك ت ة

 معلومات تهم كل من: إلىمن حيث مستيدميها تصنف المعلومات   -ثانياا 

م.خ رج ةم  مظمخ  ةمأ إظمراممات اتةمس مًمك   متع  ت -

متتع قمب ا  محقممات ا ة.م غ اب مت م،ماتستخظلمماخ رجقمأيمحت ةممألسهل -

 :إلىتصنيف المعلومات من حيث الرسمية  -ثالثاا 

م ما دد مئحم مادد المماتعتدد لم، ن،م ما ددرمرم  هددقمتع  تدد  متتضددتنمما دد م متع  تدد  مرسددت ة: -

ماتركزم ر رم ت م، ما  مئحمماتفسراماه  ق   نمماضت نممالجتت عق،مم،ك    نمماضرمئبمبه ،

م. غ ره مقمات ا

 ماحكدددلمماشخصدددق،م ماتختددد ن،مم،ًرممآل هدددقمتع  تددد  متتضدددتنمتع  تددد  مغ دددرمرسدددت ة:م -

تتثدلمقد   نمأ مم اك هد مالم، تسدتخظلمفدقممتخد ذمما درمرم م، ماخبرم مماشخصد ة،م ماشد ئع  

م.غ ره متنمماح ث   ممات ا ت ةمالئحةمأ 
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 :(84:  2002، ) قنديلجي والسامرائي إلىمن حيث الوظيفة تصنيفها  -رابعاا 

منك ددرمرمتع دد  قددرمرمتعدد نممالتخدد ذمممإلظمري تدد  مماتددقم حت جهدد م:مك اتع م ج ز ددهتع  تدد  م -

م.(شرمًمجه زمتع نم،مأ ت اف

 هقمماتع  ت  مماتقمتهظفما ت   رم ت ت دةمما دظرم م ت سد  مماتدظمركمم:مإ ت ئ ةتع  ت  م -

م. ت  مماظ رم مماتظر ب ة(تثلمتع فقمماعتلم 

 ماتدددقمتدددظعلمم،ماتدددقمتحت جهددد مماتؤسسددد  مماتع  ت دددة:م هدددقمماتع  تددد  متع  تددد  متع  ت دددة -

م.مات  هئمماظرمس ة

م،مإل تد ج ت   رم سد ئلمم،ثمابح ممإجرمً:م هقمماتع  ت  مماتقمتف ظمفقمإ ت ج ةتع  ت  م -

م.ظ مستثت رممات مرم

مماتصد ت لممأل ا ددة،مأ مأ م،بظرمسدةمماجدظ  ع  تد  مماتدقمتتع ددقمتع  تد  متخ    دةم:مك ات -

م.( 9 : 2007 ،السلمي) مماخ  مما زتةما تشر ع

            :المعلومات وفوائد مميزات 

م خ صددةمبعددظت بددهمرجدد لممألعتدد لم مالقتصدد ظمفددقمت تصددفمما ددرنمماعشددر نما  تددةمماتع  تدد  م

مكتشددف مم جدد ظم ال معددنمبعددظ.م مسدد بم مالتصددماتع  تدد  م بظم ددةممزظهدد رمتك  ا ج دد مماح متفجدرمثدد رام

م.( 75:  2227، )عليان والسامرائيمعظ ظاما تع  ت  متنمأهته مظتت زم م ف مئ

م.تترت فرمماتع  ت  مفقمأيمزت نم تك نم تجظظه م  ت ه مبشكلمتس -

م. ظام عظلمما ض بم ت جةما ستخظملبلمماز م،ت زمماتع  ت  مب اظ ت تةم ماب  ًت -

مق  سدد أمب ا تدد ئئمم مسددتخظمته مالمهدد م  ت جمابحددثمعددنمماتع  تدد  م م -  ماف مئددظمماتددقم ك ددفمكث ددرممأ

م.ع  مماتست   نممالقتص ظيم مات اقت ه ممتج ق
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م،صدد  عمما ددرمرمإادد   ددلمماتع  تدد  مبكت دد  مه ئ ددةمعبددرمماعدد المبسددرعةمقصدد  ممب إلتكدد ن -

،مكتدددد مأنملمماحظ ثدددةماتك  ا ج دددد مماتع  تددد  عدددنم ر ددددقمما سددد ئ رجددد لمماتددد لم مالقتصدددد ظم

ماتع  تدددد  مسددددد عظمفددددقمفددددتحمأسددددد مقم تجدددد ال معتددددلمجظ دددددظام  جدددد ظمشدددددرك  ممخظملمسددددت

م.ت م عرفمبص  عةم تس  قمماتع  ت  ،مف تعه  تؤسس  متتع تلم

 دددددةم فدددددقمماح جدددددةم حسدددددبم ر م،ماتع  تددددد  مبأشدددددك لمتت  عدددددةم تخت فدددددة تكدددددنمأنمت  دددددلم -

م. بسه اةم ك فةمتع  اةالستخظملممم

 يصائص جودة المعلومات:  2-0

جددرمًه تد مفددقمماتخ دد  م متخد ذمما ددرمرم ممظ رمأمم  تدد  ت عدبمماتع مخددلماعت  د  م مأل شدد ةمظمم م 

  ع ددةمف هدد مأنمعددظلمتدد فرمخصدد ئصممإذ،مت ددكمماتع  تدد  مخصدد ئصمكمع دد ادد  عتتددظمذمةمات اتدد

م. عظ تةمماجظ متخرج  ممإا س ؤظيم

م:أبعددددددد ظمرئ سدددددددةمهدددددددق  تكدددددددنمت ددددددد  لمخصددددددد ئصمجددددددد ظامماتع  تددددددد  متدددددددنمخددددددد لمث ثدددددددةم

م(.17: 2222)النجار،

 :(dimension  Time) البعد الزمني -أولا 

 صدددفممابعدددظممازت دددقممافتدددراممازت  دددةمماتدددقمتتع دددقمب اتع  تددد  م تدددظ متكدددرمرمماتع  تدددةمماتدددقم

،متت مت ظلمماتع  تةماتنماتع  ت  متج ب مع  متس ؤلم تت ؟(مزتنممستخظملمبمق ست ب ه مكت م تع 

م؟م   به م ستخظته مأ 

م:ات ا ة بممضتنمهذمممابعظمماج م  ت

،ماكقمتك نمماتع  تدةمتت حدةمإا ه أيمت ف رمماتع  ت  مع ظمماح جةم:مTimelinesالتوقيت ـ 

م.تع  ةف ظمنمفرصةممحظ ثمت قفمحرجمأ ملما رمرمقبالتخ ذم
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أ الأمماج ر ددةمحدد لممات ضدد عم جددبمأنمتعكددممماتع  تدد  ممألحددظمثم:مCurrentlyالحداثــة ـــ 

م.بأ ل

ــ  ماح جددةماددذاكم،ألنممك تدد مظعدد ت ددظ لمماتع  تددةمماج ددظاممإادد م  شدد ر:مFrequencyالتكــرار ـ

م.اذيم   به ،م ب ر  ةمت  سبمماتستخظلمم  ت  م جبمأنمت ظلم  ات م حت جه ماتع

ماتع  تدةمهقممافترامماتقمت ظلمبهد مماتع  تد  مح دثمتغ دقم:مTime periodالفترة الزمنية ـ 

م.ضقم ماح ضرم ماتست بلت  معنممات أيمت ظ لمتع  م،ممافتراممازت  ةمماصح حة

 (:Content dimension)د المحتوى ـعب   -ثانياا 

م تددد ذمم؟م(مل  تع دددقمب إلج بدددةمع ددد متسددد ؤم صدددفمبعدددظمماتحتددد  متجددد لم تحتددد  مماتع  تددد  م

م  تضتنمماج م بممات ا ة:

هلمظقدةمماتع  تد  مفدقم تع قمخ د مماتع  تد  متدنممألخ د ًمح دثمتسد :م Accuracy الدقةـ 

هدظمر دلمتددنمماتك فددةم،م ت جد ظامما ددرمر ،م  خت دفمتددظ مماظقددةمفدقمماتع  تدد  ممات   بددةمما قدد م م 

م.مالستخظملم  ب عةمماتشك ةمإا حسبمماح جةم

 ئئمماتدقمماتع  تد  ماد فممما تدمإع د ًهدقم:ممValidity& reliabilityثبـات الصـد  والــ 

 تت د بقمم،م أنمتك نمماتع  ت  مماتتجتعةمشدرع ةم صد ظقةم صدح حةأع ته مماتجربةمماس ب ة

م.مما مق مشك م تضت   م ت جه ت متع    م

ماتسدتف ظ نمأنمتتثلمماتع  ت  مما مق م أنمتك نمترتب ةمب حت  ج  م:مActualityالواقعية ـ 

مقرمرم مرش ظام.مإا تنمماتح زما  ص لمم خ  مماتع  ت ت مماتأك ظمع  م

هدةمخص صد ما تشدك ةما ت ض عم ت جأنمتك نمماتع  ت  مت ئتةم:مRelevancyالمالئمة ـ 

م ترتب ةمب حت  ج  مماتستخظلم.تظرممماتقم
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نمماتشدك ةمص رامك ت دةمعدمإع  ً هقمقظرامماتع  ت  مع  م:مCompleteness الشموليةـ 

تدد مت ددظ لمبددظمئلمماح دد لمماتخت فددةماهدد محتدد متددتتكنمماظرمسددةممعددنمح دد ئقمماادد هرامت ضدد عمأ 

م.تنمتأظ ةم ا ئفه مماتخت فةممإلظمرا

 تددد م ت  سدددبمتددد ممإظمريما زتدددةماكددلمتسدددت  مت دددظ لمماتع  تددد  م: Conciseness اإليجـــازــــ 

نمماخد ضمفدقمكدلمفدقمماتسدت  ممالسدترمت جقمظ مممإل جد زالبدظمتدنمإذمتت  ب تهمتنمماتع  ت  م

م.كب رمتنمماتع  ت  معنممات ض ع

،مخددد رجقمبترك دددزمظمخ دددقمأ م،مأ كددد نمماتع  تددد  م مسدددعةمأ مضددد  ةمهددد  : Scopeالمـــدى ــــ 

م.اتع  ت  مبتظ مشت ا ته ظمتظ مم  تحظ

مأنم كدد نم ماددذيم تكددنم،عدنممألظمً قدظرامماتع  تدد  مفددقمماكشددف:ممPerformanceاألداء ـــ 

ممأل ش ةم ص  ممات ظلم تجت  ممات مرظ.مإتت لب مس ةمق  مم

 (:( Form dimensionد الشكلي ـعالب   -ثالثاا  

مب إلج بدة،مفهدقمتتع دقمتدنم   بهد ماتع  تدةم تكد نمح ضدرامابك فمت دظلم تع قممابعظمماشك قم

مك فم؟م(م  تضتنمماج م بممات ا ة:مع  متس ؤلم 

 متدنمقبدلمماتسدتخظلمك تد مت دظ لمماتع  تد  مب ر  دةم شدكلم سدهلمفهتهد:مClarityالوضـو  ـ 

م.أتكنمذاك

ـــ  ـــ  ـ سددد ةمضدددتنمتعددد   رمتع  تددد  مبترت دددبمصدددح حم  ر  دددةمتت  لممات دددظ :Orderlyالترتي

م.ت  سبمبظمأنمترتبمماتع  تةمب ظرم س  ق،ماذممالامت ه ت حظا،مكقم تلممالستف ظ

ألكثدددرمتدددنمتسدددتخظلم أكثدددرمتدددنمق ب  دددةمماتع  تددد  مع ددد مماتك دددفم: Flexibilityالمرونـــة ــــ 

م.ت ب ق
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ــ  ــديم ـ كلمبشددمنف ددظمتكدد مهددقم ر  ددةمت ددظ لمماتع  تدد  مبشددكلمت  سددبمم:Presentationالتق

عدددرضمماتع  تددد  مب ا ر  دددةمم،مادددذممالبدددظمتدددنصدددفق مم بشدددكلمكتدددقمأ م،تفصددد  قمتختصدددرمأ 

م.ت م عالممالستف ظامت ه ما تستخظلاجع ه مق ب ةما ستخظملمبمات  سبةم ت   عه م تع اجته م

تدددنمماتف صددد لم ب اددد لمتحددد يمماتع  تدددةمماتسدددت  ممات  سدددبمم جدددبمأنم:Detail التفاصـــيلــــ 

 ر ددرمقبددلمماتمت خددصمفددقمبظم ددةمإادد  حتدد جمماتددظ رمعدد ظامات  ب ددةممحت  جدد  متددنم   بهدد مفتددث م

م.مإلظمريتظ مماتف ص لممات   بةم خت فمب خت فمماتست  مم،مع ت مأنماظخ لمفقمماتف ص ل

ت دددددظلمم تكدددددنمأنمإذمماتع  تددددد  ،ما سددددد  ةمماتدددددقم تكدددددنمأنمت دددددظلمبهددددد مم:Mediaالوســـــائط ــــــ 

م. س  مماكتر  قمماتع  ت  مع  م رقمت ب عمأ 

 لنظام المعلومات: ةاألنشطة الرئيسي  2-8

ماتدددقمتتف عدددلمتعددد معدددنم ر دددقمقبددد لمماتفتددد حمتجت عدددةمتدددنممألجدددزمًمماتترمب دددةمم تثدددلمما اددد ل

ةممارمجعدددةماتصدددح حمماتدددظخ  م تع اجتهددد ماتع دددقمتخرجددد  متددد مضدددت نمماترمقبدددةم مات  ددد لم ماتغذ ددد

مفقمماب ئةمماتح  ة.مضتنمحظ ظمما ا لمتتف ع أمت ممأل اتةممألخر مال حرمف  م

منممأل شددددددد ةم ماتك  ددددددد  ممارئ سدددددددةم هدددددددق ع  دددددددهم تكددددددد نم اددددددد لمماتع  تددددددد  متدددددددنمعدددددددظظمتددددددد

م(. 22: 2222)النجار،

 (:Inputالت )ـالمدي -

عدظمظه ماكدقمتدظخلمما اد لماتع اجتهد م البدظم تتضتنمضلم تجت  مماع  صرمأ ممألجزمًمتعد م م 

م.نمماتظخ  مقظمظخ  مصح حةما  ا لتنمماتأك ظمع  مأ

مس ةمهق: تتضتنمماب     مفقم المماتع  ت  مختسةمأ  معمرئ 

 هج ئ ةم مم     مرقت ةمأ بItem data).م

  ب     م ص ةمText data).م
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 ب     مص ر ةم مAudio dataم.(م

 ب     مص ت ةم م Image data).م

  ب     مف ظ  م .(Video dataم

 (: Processingة) ـالمعالج -

لمتدظخ  مخد لمإاد متخرجد  مذم مشدكلمادهمتع د م دهقمماتهتدةمماتدقم دتلمتدنمخ اهد متح مم

.مح ثمت المهذهمما ش    م تح لم تع ائمماب   د  م  مماتص  ع ةم ماحس ب  ممار  ض ةتثلمماعت  

،م ت جددظمعددظام ددرقماتع اجددةمماب   دد  ملمماب   دد  مإادد متع  تدد  ما تسددتخظلحتدد متعتددلمع دد متح  دد

متترم حمت ب نمماتع اجةممابس  ةم حت مماتع اجةممآلا ةمماتع ظا.

مع اجةمماب     :م مآلتقمماع متلمماتحظظامالخت  رم ر  ةمت

 م.ك ت ممتجه  مإا مماتع اجةممآلا ةك ت ممزظمظمحجلمماب     مم:حجم البيانات

 ك تد ممزظمظ مظرجدةمماتع  دظم ماتدظمخلمفدقمماب   د  مأظ مإاد م: درجة تعقيد وتدايل البيانـات

مضر راممالستع  ةمب رقمآا ةمتع ظام تت ظتة.

 أظ مإادد ممالتجدد هم حدد مماتع اجددةممآلا ددةمم، نمما قدد مماتتدد حما تع اجددةمقصدد رمأمك تدد مكددم:الوقــت

مماتع ظام.

 ــــات الحســــابية جدددد هم حدددد مك تدددد ممزظمظ مماعت  دددد  مماحسدددد ب ةمتع  ددددظممأظ مإادددد ممالتم:العملي

م.ماتع اجةممآلا ةمماتع ظا

 مخ صددةمإذممكدد نم، تدد ممتجه دد م حدد مماتع اجددةممآلا ددةك تدد مك دد مماتدد مرظممات ا ددةمكم:التكــاليف

 حجلمماب     مكب رمأ.

  

م



01 

 

 (:Outputات )ـجالمير  -

ا جهدددد  مماتددددقمت  بهدددد م تددددنممتتضددددتنمماع  صددددرمماتخرجددددةم ت جددددةمماتع اجددددةم،اتكدددد نمتتدددد فرا

م.اتع  ت  ممإلظمر ةمإا متستخظت ه مات تج  مما ه ئ ةم مأتث ته :م

 :( Feedback and controlوالرقابة )  التغذية الراجعة -

 مارق بةم ع ظه م ست ممارمجعةمم ك نمتفه لمما ا لمأكثرمف ئظامع ظمتضت  هم ش    مماتغذ ة

م.ترمقبةمذمت ةمأ م ا لمت ا لمذمتق،مإذم صبحمبذاكم ا لم ا لمماضب 

 ماتغذ ددةممارمجعددةمعمماعكسدد ةمfeedback م  دد  مأ متع  تدد  محدد لمأظمًمما ادد ل:مهددقمب،

مات  دد لممإذم سددتخظلمفدقم،تدنمماع  صددرمماه تدةمفددقمما اد لم  عتبدرمتح  ددلمماتغذ دةممارمجعددة

مترامأخر ماتعا لمما  تةمماتض فةما تع  ت  . مماتظخ  م ماع ظامإا

 مارق بةم ماتحكلمcontrolم تضتنمماتحكلمترمقبةم ت   لمماتغذ ةممارمجعةماتحظ ظمف ت مإذمم:

م تحركمب تج همتح  قمماغ    مألمال.ملك نمما ا 

 :Environment))  البيئة -

جد  م ت  سدلمماتدظخ  م ماتخرممل،مادذاكمفهد م اد ت اتةمهقم ا لمتفت حم ق بدلما تك دفإنمما

م،عبددددقمماب ئددددةممألس سدددد ةمتددددنمتسددددته ك ن،م تدددد رظ ن،مكتدددد مأنمالمأل اتددددةممألخددددر مفددددقمماب ئددددةم تدددد

مم.ف ع  نمت ممات اتةم  ؤثر نمف ه ،م أصح بمماتص احمماتخت فةم ت فس ن ت 

مماتع  ت  .ملمأل ش ةممارئ س ةما ا م(م2-2  ب نمماشكلم م

م

م

م

م



22 

 

م

                                                                                                                                         

م

م

 

 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

 (2-2الشكل )
مالمعلومات. ماألنشطة الرئيسية لنظا

 (22: 2002)النجار،

 لومات وعناصرها:موارد نظم المع 2-5

تددقمتشدكلمماتدد مرظماختسدةمتدنمماع  صددرممألس سد ةممم ماتع صدرمع دد شدتتلم اد لمماتع  تدد  م

 عتددلمب ر  ددةممما ادد لمالبشددكلم جعددلم،متكتددلمبعضدده مماددبعضم تتددرمب مماضددر ر ةممات   بددةم ماتددق

م(:22: 2222والجنابي،قنديلجي ) مهقم هذهمماع  صرم، تك تلمبظ نم محظمت ه م،مأ فع اة

 : Human resourcesوارد البشرية الم -

ظمراممنتحت جممات ات  مماتدقمتسدتخظلم ادلمماتع  تد  ممإلظمر دةمإاد ممألفدرمظمماعد ت   اتشدغ لم م 

جظمأمات مكبدةمماتحدظ ثمفدقم ادلممةهذهمما الم تك   ته ،ماذممف نمماتظر بم مات   رمتنممألت رمماه ت

م:ع   تشتتلممات مرظممابشر ةمع ظامماتع  ت  ممإلظمر ةم،م

 ماتستخظلمما ه ئقEnd userم:م هد ممافدرظممادذيم سدتف ظمتدنمتخرجد  مما اد لم هدذمم ت  دب

م. غ رهلمن ماته ظس من:مماتظ ر نم ماتح سب ت ف رم س  ةمتخ  بمسه ةمتعهمتثل

 المدخالت  

Input     

 العمليات   

Processing 

 المخرجات 

Output   

 التحكم      

     Control            

                  

 

COOCOC

OOOO     

  

 التغذية الراجحة التغذية الراجحة

 التحكم
 التحكم
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 تتخصصدقم ادلمماتع  تد  مSpecialists information systemsم هدلمتجت عدةمم:

تح  ددلم ت دد  رم ادد لمماتع  تدد  .م تددنمتددنممألفددرمظمماتتخصصدد نمفددقمتصددت لم تشددغ لم م

م. قمما ال،م ماتبرتج ن،م ماتشغ  نأتث تهلمتح 

  تكنمماتعرفمع  متدظ متد فرمماتد مرظممابشدر ةمفدقممات اتدةمتدنمخد لمماتعدرفمع د متدظ م

مت ف ره ما ظ رم مماتظر ب ةما ع ت  نمفقم المماتع  ت  ،م تظ مت فرمماتتخصص نمفقمهذهمما ال.

 :  resources Hardwareالموارد المادية  -

ماتستخظتةمفقمتع اجةمماب     مح ثمالمتتضتنممظتتضتنممألجهزام ماتك    ممات ظ ةم مات م

ف دد ممألجهددزامتثددلمماح سدد بم ما  بعددةم غ رهدد ،مبددلمتشددتلمأ ضدد أمتددظ مإتك   ددةمتحددظ ثمتثددلمهددذهم

مماتغ رم مماتستترامفقممات اتة.مةمألجهزامبشكلمظ ريمت تالمات مكب

 :  resources   Softwareرمجيات موارد الب -

 ماتعدددد رفم تحددددظظمم هددددقممأل اتددددةم مابددددرمتئمماتددددقمتشددددغلممألجهددددزامتددددنمماب   دددد  م ماتع  تدددد 

م:مألجهزا،م تشتلممابرتج   مت م  قماعت    مماتقمستؤظ ه م

هقمبرمتئم المتشغ لمتجعدلمما اد لمقد ظرم:  Operating softwareبرمجيات التشغيل • 

تثددلم:مبددرمتئمماتشددغ لمماتددقمترمقددبم تددظعلمت ح دد  مما ادد لم تعتددلمع دد متشددغ لمماب   دد  مم ع دد

مفقمإظمرامماجه ز.ملماتحك

هدقمبدرمتئمتكت بدةمات ب  د  مخ صدةمم Application software :برمجيـات التطبيـ  •  

تشددغلم تعدد ائمتب شددرامب   دد  ممات اتددةمفددقمما ادد ئفمماتخت فددةمعددنم ر ددقمماتسددتخظلمما هدد ئقم

م.ب ع  تح  لمماتمئتثلمبرمت
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هددقمتجت عددةمماخ دد م مماتددقم جددبمأنم تبعهدد ممألفددرمظمماددذ نممStatements :النصــوص  •

 سددتخظت نمماتع  تدد  ،مفهددقمخ دد م مماتشددغ لم مإلرشدد ظم مماتددقمت ضددحمتدد م جددبمعت ددهمتددنم

مقبلمتستخظلمما ا ل.

 :  Data resourcesموارد البيانات  •

مأمأس س  أمتنمأص لممات اتة،مف اب      مكت رظم جبمأنم  الم  ظمرمبكف ًامتعظمماب     مجًز

ماب   د  مخظتدةممبح ثم تضتنمجت  متك  د  متك  ا ج د مماتع  تد  مما زتدةمات شدأامحتد متسدت   

م.ماتستخظلمما ه ئق

ق معدظمب   د  ،مأ مق معدظمم: المماتع  ت  مف ظمتك نمع  مشكلمأت مت ا لمت مرظمماب     مفق

م.  ًمماخبرامفقممات مض  مماتخت فةماتع  ت  مإلع،مأ مب  كمماتع  ت  مماتقمت فرمتعرفة

  :(Network resources) موارد الشبكات -

،مع دظامماتدظ م تخت دفمأ د معمماشددبك   مالتصدد ال مبم مالتصد ال تشدتتلمع د متك  ا ج د  م

،م ماتدقمأصدبح مماشبك  مماخ رج ةم ممألكسدترم  ((،م م مال ترم  ماظمخ  ة ماشبك  مم،تثلممال تر  

عبددددرم ادددد لمم،بكددددلمأ  معهدددد م ماعت  دددد  مماتج ر ددددةم،مراممألعتدددد لممالاكتر   ددددةمما  جحددددةإظتهتددددةمفددددقم

م.تع  ت ته ممات اتة

قمكددذاكم،م هددأربعددةمع  صددرمأس سدد ةمإادد  ه دد كمتددنم ددذهبمات سدد لمتدد مرظم اددلمماتع  تدد  م

 تك تدلمبدظ نم محدظممأ م، عتلمب ر  دةمفع ادةمبشكلم جعلمما ا لمال،متكتلمبعضه ممابعضم تترمب 

م:ه م هذهمماع  صرمهقت 

س مًمم،ماذيم تب  مب  ًم ا لمماتع  ت  ممات ا لم   صظمبه م:( Organization) المنظمة•

  ب عدةمعت هد ،مم،أهظمفممات اتةأنمح ثممماخ...ص  ع ة.متؤسسةمتج ر ةمألمألك   مشركةم

م.رممتهت متنمع  صرم ا لمماتع  ت  ك ه متتثلمع صم، ث  فته ،م ب ئته مماخ رج ة
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،مات ف دذمما شد    مماتخت فدة،م هقمما د  مماتؤه دةم ماتظربدةم:(Manpower)القوى البشرية •

م.،محسبم ب عةمما ا لم  ا ئفه كف ًم متخت فة ماتقمتك نمع ظامبتست    م

،مماتك  دد  ممات ظ دددةمبتخت ددفمأ  معهددد  تتتثدددلمفددقممألجهدددزام مم:(Technology)التكنولوجيــا •

أجهزام تعدظم ممتصد لمابدثمم،مأ ا زر ةمتر   ةمألمض ئ ة تظخ  مماكم،ح مس بمس مًمأك   

،م ماتدقمتشدتتلمع د مماد الم مألسد ا بمماف  دةمماتتبعدةم كدذاكم.إا ممات مق ممات   بدةمماتع  ت  

 د  م تخز  هد م،م خ صةممابرتج   ممات ب   ةممات   بةماتع اجدةمماب  تج   ابرممأ  معممتخت فم

م مسترج عمتع  ت ته .

فرامفددددقمتصدددد ظرم ماتتدددد مم:فــــي نظــــام المعلومــــات إديالهــــالومــــات المطلــــو  البيانــــات والمع•

همماب   ددد  م ماتع  تددد  متتثدددلمأنمهدددذم،مكتددد مالاكتر   دددةمما رق دددةمت هددد مأ ماتع  تددد  مماتخت فدددة،م

م.ماتع  ت  م الم(م  ضحمتص رمات مرظ2-0 ماشكلم ،م.تظخ  ما  ا ل
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 (7-2شكل رقم )

 اتيوضح تصور لموارد نظم المعلوم

 (89، 2002:)قنديلجي والجنابي، المصدر

 موارد البرمجيات

 برامج وإجراءات
 موارد األفراد

مستخدمون نهائيون 

 واختصاصيون

 

 السيطرة على أداء النظام

         مخرجات 

 المعلومات

معالجة بيانات إلى 

 معلومات

 

 مدخالت البيانات

 

 اتخزن موارد البيان

 

 موارد األجهزة 

 أجهزة ووسائط

 

 موارد بيانات 

 وقواعد معرفية

 موارد الشبكات

 اتصاالت وشبكات
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  :ةـاإلداريات ـم المعلومـنظ  2-6

ظمرام مسدددددتتع دددددقم ادددددلمماتع  تددددد  م تخظملمأظ م متك  ا ج ددددد ممإلظمر دددددةمبددددد اتخ   ما ت ددددد  ر،م م 

ظمرتهدد اتسدد عظاممألفددرمظمفددقمم جدد زمك فددةمتهدد تهلمماترتب ددةمم،ماتع  تدد   . تنمبتع اجددةمماتع  تدد  م م 

تدنمممإلظمريمات   د  مماتدقمتسدتخظلمب اعتدلممأ د معتشدتلمك فدةمممإلظمر دةتع  تد  مه  مفد نمت   د  مما

م(.27 : 2222، النجار) رقممارق بةم مات ا لم متخ ذمما رمفمأهظمفه أجلمتح  قم

كدددد نم ادددد لممإذممأث ددددرمتدددد ،مح ددددثممإلظمر ددددة تعددددظظ م جهدددد  مما اددددرمحدددد لم اددددلمماتع  تدددد  م

مكد نم عبدرمعدنمكدلمتد مإذمم،م تد  عدةمتدنمماد الممافرع دةتجتمأل عظم ا ت مك   مممإلظمريماتع  ت  م

م.مإلظمرامات ب    ممآلا ةمفقمتج لمألمأ هم تثلمأحظمممإلظمرا تكنمأنم  ظتهمماح سبمفقمتج لم

هدد مما ادد لممأللمممإلظمريفتددنممات حددامأنمبعددضمتفكددريممادد الم عتبددر نم ادد لمماتع  تدد  م

،م معتبرهدد مآخددر نممآلا ددةب  ددةمع دد مماح سددب  مب  ددةم اددلمماتع  تدد  ممألخددر مماتماددذيمتتفددرعمت ددهم

 تدد حمتع  تدد  مممإلظمريتبدد رمأنم ادد لمماتع  تدد  م،مب عمإلظمرامادد الممافرع ددةمتددنم اددلمظعددلممإحددظ 

م (.552:  2222) طه، فقممات ات  ممقما رمرمما  تتظعلمعت    ممتخ ذم

 مفهوم نظم المعلومات اإلدارية: 2-6-1

ادد المماتع  تدد  م  جددظممتفدد قمعدد لمع دد متعر ددفمتحددظظممهمال،مأ ددتخبر دد مماظرمسدد  مذم مماصدد ة

،م تنمأبرزمماتع ر فمماتقمقظتته متعر فم عكممترمحلمت  رمت كمما التنممأكثر،مفه  كممإلظمر ة

م:  قمفقمهذممماصظظمت م الاأظب   مم

ألغدرمضمظعدلممتع  ت  اهقم ا لمتتك تلمتب قمع  مماح سب  ممآلا ةم  فرمم"مفعرفت بأنها

م.( 572:  2222) طه، م"فقممات اتةم ما رمرم  ا ئفممتخ ذمم مإلظمرا  مماعت  
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س سددد ةمادددكظمرامكددد اتخ   مفدددقممالعتبددد رمبعدددضمما اددد ئفممألمآخدددذمماآليـــروعرفهـــا الـــبع  

ما س  مفقمما   لمبد ا فتقمماتخ د  م مارق بدةمممإلظمرا المتخظلمتست    م"ممأ ه فعرف مب.م مارق بة

مم.ز  ظه مبت  ر رممستث  ئ ةم ظ ر ة"خ لمت،م ذاكمتنم ما رمرم متخ ذم

ادد لم تكدد نمتددنم ادد لممتع  تدد  مآاددقم"م موعرفتهــا جمعيــة نظــم المعلومــات األمريكيــة بأنهــا

فدقمتجد ال مماتخ د  م   لمبجت م ت ا لم م  ص لم عرضمماتع  ت  مالسدتعت اه متدنمقبدلممإلظمرام

م .(70:  2227لمي وآيرون، ) السااتقمتت رسه مما حظاممات ا ت ة"م مارق بةماأل ش ةمم

"م اد لمتح سدبمتتك تدلم شدبك  متت  سد ةمتدنممإلجدرمًم مح دثمعلى أنهـا كما تم تعريفها 

،ماته ئددةمماتع  تدد  مما زتددةمالتخدد ذمما ددرمرم مب   دد  م تك ت هدد متددنمتصدد ظرمتخت فددةت دد لمبتع اجددةمما

م(.22:  2222،النجار )مإلظمر ةم ما   لمب ا ئفه مماتخت فةمتنمتخ   م ت ا لم ت ج هم رق بةم

تك  ا ج د مماتع  تد  ،م  هدظفمإاد ممإاد سدت ظمعبد رامعدنم اد لمآادقم "مموعرفها الباحث بأنها

ممممممممممممممممممظعلمما ا ئفممإلظمر ةماتح  قمأهظمفممات اتةمبأكثرمكف ًام ف ع  ةم".

 ت وفوائد نظم المعلومات اإلدارية:مميزا 2-6-2

 ماف مئدظ،م  تكدنمت ضد حه مفدقم ت اتد  مماعظ دظمتدنمماتزم د متح قم ادلمماتع  تد  ممإلظمر دةما

ممآلتق:

م: مميزات نظام المعلومات اإلدارية -أولا 

 ت ب  هدد مم،فددقمما قدد مماحدد اقمةماحظ ثددمإلظمر ددةمتددنمأهددلممات   دد  ممماتع  تدد   اددلمتعددظمت   ددةم

من  تئمع ذاكمم،فقمماب ئةمماتح  ةمبه م ع قما ت اتةم ضع مت  فس  م ت زه معنمب ققممات ات  

،م تدنمخصد ئصم ت دزم متت زمبهد م ادلمماتع  تد  ممإلظمر دةات اتةمب اخص ئصمماتقمتمتأثرمهذهم

م:( 2227، )السالمي وآيرونهذهمما الم

م.يم ا لمتف ه لم  ا لمتجر بقمعت ق ا لمماتع  ت  ممإلظمرم -
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 متخد ذمأ هم ا لمتفت حمألنمتعالمأ اتةمماتع  تد  ممإلظمر دةمتسدتخظلمألغدرمضمماتخ د  م -

م.ت متح  مماعتلمماخ رجقمما رمرم م ماتقمتست زلمب اضر رامتف ع أم

م.ع  همتغ  رم م أ هم ا لمترنمأل هم رمج م  حظثمب ستترمرم تجرم -

تلمتصح حهم فترضمبهذممما ا لمماتع تلمت مأص  فمتع  ةممأ هم ا لمتست رمأل همتت مت  -

م.تع نمئ تتنمماتش كلمبح ثم ز ظممإلظمرامب اتع  ت  متبع أمابر 

مأمتنمما ا لمماك قما ت اتةأ هم ا لمث   يم ذاكمأل هم تث - م.لمجًز

 ادد لمماتع  تدد  ممإلظمريم عتتددظمع دد مماتع  تدد  مماظق  ددةمعددنمأ شدد ةم  ادد ئفممات اتددةم -

م ماتقمتؤظيمإا ممتخ ذمما رمرم ممارش ظا.

اتدددةم ادددلمماتع  تددد  ممإلظمر دددةمهدددقمح  دددةمما صدددلمبددد نمأ اتدددةمماتع  تددد  مماتخت فدددةم مات  -

م.مة فسه م ب ئته مماخ رج 

ب اب ئدةمماخ رج ددةمكتد مأ هدد م اددلممرمإلظمر ددةم ادلمتفت حددةمتدؤثرم تتددأثم تعتبدرم اددلمماتع  تد  -

م.مإل س نم ق ب ةما ت   رمتنمقب همإ س   ةمأيمتنمص  

 فوائد نظم المعلومات اإلدارية:  -ثانياا 

 سددد  مأ مع ددد مإلظمرامماماتع  تددد  ممإلظمر دددةمف مئدددظمعظ دددظامسددد مًمع ددد متسدددت  ممملت دددظلم اددد

، )النجارنمت ظته م المماتع  ت  ممإلظمر ةم،م مآلتقمأهلمماف مئظمماتقم تكنمأتست  ممات اتةمماك ق

م:( 22: 2222

م.  مإا متخت فمماتست    ممإلظمر ةت ظ لمماتع  ت -

 ئةمماار فممات  سدبةمتجه زمماتع  ت  ممات ئتةمبشكلمتختصرم فقمما ق ممات  سبماته -

م.مرمراص  مما 

م. اتةماتصح حممال حرمف  مماتحتت ةت   لم ش    م  ت ئئممات -
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ألخدذممالحت   د  مما زتدةممةماتخت فدم مات اتدةم مالحتتد الملع  ممات بدؤمبتسدت بماماتس عظ -

م.فقمتح  قممألهظمفملفقمح اةم ج ظمخ 

 تد م خدصممإلح  ةمماتستترامب اتع  تد  معدنممات د رم مماحظ ثدةمماتدقمتخدظلمماتسدتف ظ نمف -

م. ش    ممات اتةمماتخت فة

تحظ دددظمق ددد م ممالتصددد لمبددد نمما حدددظم ممإلظمر دددةمأف  ددد أم عت ظ ددد أماتسددده لمعت  دددةممسدددترج عم -

مماب     .

م. ماتع  ت  مماتخت فةمفقممات اتةمحفامماب      -

 .ماتخت فةم ما ا لم ماتستف ظما رظمع  ممالستفس رممنتسه لمماتح  رمب  -

            المعلومات اإلدارية:بنظم  اإلدارةعالقة وظائف   2-6-7

،مفهدددقمتشدددكلمماتصدددظرمب ات اتدددةممإلظمراماتع  تددد  ممإلظمر دددةمبتخت دددفم اددد ئفمتدددرتب م ادددلم

ع دد مماتع  تدد  مما زتددةماددظعته مفددقممةماتخت فددمألس سددقمماددذيمتتحصددلمت ددهمماتسددت    ممإلظمر ددةم

تعتلمفقمص راممالمفا ئما م،م هذهم ت ا لم رق بةم ظعلمتتخذيمما رمرب ا ئفه متنمتخ   مما   لم

 ف تد م  دقم،مظما عتلمع  متح  قمأهدظمفممات اتدة،مبلم  جظمب  ه ممرتب  م   ت فص ةمعنمبعضه 

محت  جد  مكدلم ا فدةمتدنمب المماتع  ت  ممإلظمر دةم مممإلظمرااع قةمكلم ا فةمتنم ا ئفمعرضم

م.(22-02: 2220، ) الكيالني وآيرونماتع  ت  م

 اإلداريـة:المعلومات  عالقة التيطيط بنظم -أولا 

،مكت م عتتظمب اظرجةممأل ا مع  مح  ئقمأس سه ماكظمرامألس س ةممتنمما ا ئفم عظمماتخ   

ممألرقدددد لماخ دددد مع دددد متع  تدددد  مأس سدددده مم العتتدددد ظم ماظرمسددددةم مابحددددثمماتعتتددددظمع دددد مماتع  تدددد 

متخ د  مإاد متد ،م  تكنمت س لمماتع  تد  مماتدقم حت جهد مماماتقمتعكممهذهمماح  ئقم مإلحص ئ   

م  ق:
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ماتتع  ددةمبس  سددةمماظ اددة،ممماتشددر ع   ما دد مئحم هددقمتشددتلمما دد م  نمم:اليارجيــةالمعلومــات  -

،م غ رهدددد متددددنمك أل اتددددةمماتتع  ددددةمب اضددددرمئب،م قدددد م  نمماعتددددل،م ما دددد   نمماتدددد اقما ظ اددددة

م.ماتع  ت  مماتش بهة

ماتدظ متدنمح دثمم  ستف ظمت ه مفدقمماتخ د  مما   دلم ما صد رم:عن السكان اإلحصائيات -

ماكث فدةمماسدك   ةم مخت فهد مفدقمبعدضممات د  قماغدرضمظرمسدةمحد ال مماسد قم تدظ مما د ام

ماد  صمفدقمم ماتعدرفمع د متعدظال مماز د ظامأ مماشرمئ ةمف همات تئمتع نمع  مسب لمماتث ل

م.ماسك نم أسب به 

ًمفدقمتغ درم مع د مما ضد ممالقتصد ظيمسد ممن  درأمتدكدلمتد مم هد م:القتصادية المتغيرات -

أ مع  مماتست  مماع اتقم أهته مماظخلمما  تقم ه كلمتست    مماب ئةمماتح  ةما ت اتةم

م.مالسته كم  ب عةم أ ت  ممألفرمظم م  ت ج ةممألج ر

ـــة - ـــرات التقني تجددد هم هدددقمماتع  تددد  مماتتع  دددةمبددد ات  رم ممات   دددةمماتحتتدددلمحدددظ ثه مم:التغي

ع دد مما ضدد مماحدد اقمم أثددرهماتغ ددرمسددرعةمهددذممم  تدد متددظ،مت ددتئمتعدد نمصدد  عةمتع  ددةمأ 

م.ا ت اتة

 اتدددةمماتع  تددد  مأع  هددد متدددنمخددد لمملماحصددد م هدددقمماتدددقم تكدددنمم:المعلومـــات الدايليـــة -

م،مأ   محجددلمماتب عدد  مات تجدد  ممات اتددة،مك اتع  تدد  مماتتع  ددةمبتسددتماظمخ  ددةما ت اتددة

ماتتع  ددةممماتع  تدد  م،مأ   محجددلمماتب عدد  مات تجدد  ممات اتددةماتع  تدد  مماتتع  ددةمبتسددت

جتددد اقكتعرفدددةمماتركدددزمماتددد اقما ت اتدددةممات ا دددةممبددد ألت ر م ماس  سددد ،م كدددذاكمماخصددد لم م 

م:تكنمتحظ ظمهذهمماتع  ت  مك ات اقب ات اتةم ت جه ته م  مماخ صة مالسترمت ج   م

 م.مألهظمفتع  ت  مت  ظمإا متحظ ظم

   م.تع  ت  مت  ظمإا متحظ ظمماس  س
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 م.ئمماتفص   ةم مات ف ذ ة ظممابرمتتع  ت  مت  ظمإا متحظ

 : معلومات اإلداريةعالقة الرقابة بنظم ال -ثانيا ا 

تد ممماتح  دةم ت  ر تهد مأ المبدأ لمافع دقمممألظمًت  لمعت  ةممارق بدةمع د مأسد ممفحدصم تد ئئم

ما ا فددةم حتدد جمإادد ممهم جدد زمهددذ،م أنمتح   هدد مفددقمماخ ددةممات ضدد عةمتسددب  مات  دد بمممألهددظمف

م:ق مبشكلمأكثرمظقةمك ات اتع  ت  م تكنمتحظ ظه

 م.ارق بةمماصح حةتع  ت  معنمتحظ ظمأس ا بمم

 م. ماتب ظرم م  مإل ج زمت   لمماعتلممتؤشرم تع  ت  معنمتحظ ظم

 م. مال حرمف  م  رقمتع اجته ممألخ  ًتع  ت  معنمتحظ ظم

 :التنظيم بنظم المعلومات اإلداريةعالقة  –ثالثاا 

م:  نمتتظمخ  نمهت   مت ا ت نمأس ستعتتظمأيمت اتةمع

 ــــل التنظيمــــي ا ت اتددددةم  تثددددلمحددددظ ظمماسدددد  ةمممإلظمري بدددد نممات ادددد لممي هدددد مماددددذ: الهيك

 ماتسددددئ ا ةم ماصدددد ح   ماك فددددةمماتسددددت    ممإلظمر ددددةمبهدددد مظ نمحددددظ ثمأيمتددددظمخلمب  هدددد م

م.مالتص لماهذهمماتست    ق  م ممإ ض ح كذاكم

  ــل ــات:هيك  ق دد م ممالتصدد لمبدد نمتخت ددفم  تثددلمهددذممماه كددلمتسدد رمماتع  تدد  م المعلوم

م.مات ا تقأقس لم  حظم مماه كلم

 ه كدددلمماتع  تددد  محتددد متتح دددقمادددذممتدددنمماضدددر ريمأنم ت ددد بقمكدددلمتدددنمماه كدددلممات ا تدددقم

،م  تكددنمتحظ ددظمماتع  تدد  م ددةمفددقمعت  ددةممات ادد لمظمخددلممات اتددةمالسددتف ظامتددنمماتع  تدد  ممإلظمرم

م    :بشكلمأتثلمفقمث ثم

  م.كلممات ا تقمتع  ت  ماتحظ ظمماه

 مما مجب  .تع  ت  ماتحظ ظم
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 مماص ح   .تع  ت  ماتحظ ظم

 :باتياذ القرار عالقة نظم المعلومات اإلدارية -رابعاا 

مابددظ لممألتثددلمتددنممابددظمئلمماتت حددةمات مجهددةمت قددفمتعدد نمالتخدد ذممرما ددرمرممخت دد  ع ددقممتخدد ذم

تدددز ظمتتخدددذمما دددرمرمب اتع  تددد  م ت  دددبمتددد فرمق عدددظامتع  ت ت دددةمممالخت ددد ر هدددذممم،ما دددرمرمماصددد ئب

مممما زتة.

 :الرقابة على نظم المعلومات اإلدارية 2-6-8

 هددد متدددؤثرمع ددد مكفددد ًامتتتثدددلمفدددقمك ممأهت دددةمكب دددرامالمإلظمر دددةمم ا رق بدددةمع ددد م ادددلمماتع  تددد 

حت  دةمأتدنم سد تةمما اد لمبتك   تدهم تد مرظهمتدنمماب   د  مع د مأ ض أم م عتلمما ا لم فع ا ةمأظمًم

ظمرته مابرمتئمماتقم   لمبتخز  ه متحت  ه ممقماتمت   ماتع  م .م اذاكم أخذمتفه لممارق بدةم تشغ  ه م م 

م.(227:  2222،)الصيرفي رئ س ةمهقمأبع ظع  م المماتع  ت  ممإلظمر ةمث ثةم

 ماترمجعةماتصح حممألخ  ًم كشفممال حرمف  مبص رامب اترمقبةممل ه م تصم:البعد األول 

م.اتك ا ف ًاممألظمًم ت   لممتستترامبغرضمرف مكف

 حت  دةمما اد لمتدنمم خدصم ذادكمف تد  مابدرمتئمممألجهدزام سد تةمبأتن  ع  مم:البعد الثاني

م ته كمحرتةمق معظمماب     م مابرمتئمتنمأفع لممأشك لأ تنمم،ماح مظثم ماك مرثمما ب ع ة

م.تئم شبك  ممتص لمماب      تظت رم الممابرمم مإلفش ًماسرقةم

 ــالبعــد ال أ شدد ةم عت  دد  مما ادد لم تح  ددلمماف مئددظم ماتكدد ا فمماك  ددةمملبتصددت   تع ددقمم:ثثال

ب هاددةمماتكدد ا فمحتدد م ادد مك  دد ممإظمر ددة اددلمتع  تدد  ما  ادد لمفتددنمغ ددرممات   ددقم جدد ظم

 .ًام ماف ع  ةم ماتر  ةمماتشغ   ة  جحةمبتع   رمماكف 

م

م
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 ام المعلومات اإلدارية المتكاملة:نظ  2-6-5

ع  ت  ممإلظمر ةمماتتك ت ةمذادكم"مما اد لممادذيم جتد مماب   د  متدنمتصد ظره م  صظمب ا لممات

رس لمأل ا ةمثلمتع اجته مب ر  ةمتركز ةم ماتخت فةمفقممات اتةمممإلظمرم  ت ئئمت كمماتع اجةمإا مم م 

هددقمملاهددذممما ادد ممألس سدد ةماصددفةممأنكددقمتسددتف ظمت هدد مفددقمعت  ددةمصدد  مما ددرمرم م"م   حددامه دد م

تد متك تدلمما اد ئفم دت ًلممادهمبتد مماتع  تد  ممإلظمر دةمماتك  دةمةصظمبه متك تلمأ اتدماتك تلم   

 غ رهد متعتدلممتخ   م مارق بةك امإلظمر ةمماتقمت  لمبخظتته مهذهمما الممافرع ةمف ا ا ئفممإلظمر ةم

اتح  دقممألهدظمفمماع تدةما ت اتدةم تدنمثدلم جدبمأنمتعتدلمأ شد ةمماتع  تد  مرامتتك ت دةمبص ممتع أم

بد فممما ر  دةم ذادكم سدتظعقمتجت د مك فدةمماب   د  مماتت حدةمبعت  د  م  شد  ممات اتدةمفدقممةفع  ما

ماتتك ت ةمف جبمأنممإل ش ًم ا لمماتع  ت  ممإلظمر ةأيمأ هم تك   مما  لمبأ همق عظامب     م محظام

م:( 2222  ) الصيرفي، ممارئ س ةممات ا ةممألهظمف ح قم

ظمعدنمت دكمظمخلممات اتةم مابعداع قةمب اعت    مماتقمتجر متجت  مماب     مماه تةم ذم مم .7

م.ت ه ممات اتةمتستف ظمالماب     ممازمئظامماتقم

تع اجةمماب     مب ر  ةممقتص ظ ةم فع اةم ت ب قمأكبدرمقدظرمتتكدنمتدنممألسد ا بممإلظمر دةم .0

م.ماحظ ثة

إلظمر ددةم  ممت ددظ لمماتع  تدد  مب اشددكلم ماكت ددةم ما قدد ممات  سددبماكددلمتسددت  متددنمماتسددت   .2

م.مب ات اتة

فددقمأيم اددلمماتع  تدد  ممإلظمر ددةمم ت دد  رمتصددت لمتح  ددقمخ صدد ةمماتك تددلمع ددظم ن ع  ددهمفدد

تت  بدد  مهددذهماممماددظق قمتحظ ددظمامب سددت جمت اتددةم اكددقمتح ددقمماغددرضمماددذيمصددتت متددنمأج دده

ماتغ رمفقمبةمق ظرامع  مت مكم أ ض أمترمع امأنمتك نمهذهمما ال،متنممات مرظممات ا ةم مابشر ةما الم

م (.Thomas,1968: 196) مات اتة



22 

 

  تي تواجه نظم المعلومات اإلدارية:الصعوبات والتحديات ال 2-6-6

،متددنملم اددلمماتع  تدد  ممإلظمر ددةب دد ًم مسددتخظمت مجددهممات اتدد  مماعظ ددظمتددنمماتحددظ   مفددقممم

م  دددقم  متدد ،م تددنمأهدددلمهددذهمماتحددظ مات   ظ دددةمإادد ممات اتدد  ممارقت ددةمتددنممات اتدد  مللمماتحدد مأجدد

م(:   72:  2222قنديلجي والجنابي، )

مسددتثت رم مكب ددرا،م تغ ددرم مفددقم  ع ددقمذاددكمتحــدي الســتثمارات فــي نظــم المعلومــات :  -

م.مات اتةماكفأهمفقمغ رممل،م مالستغ  ًمعنمماه  كة،م س  ك ةممات اتترمحلمماعتل

تددد  مفدددقم مفدددقمأ اتدددةمماتع  مت ددد  رممألجهدددزام مابرتج ددد م   صدددظمبدددهالتطـــوير:  يتحـــد -

م.،ماكقمت مكبمماتع   رمماع ات ةمات اتة

مظمركممات اتدددةمب جددد ظممات اتددد  ممارقت دددةم هددد مم:األعمـــال إلدارةي الســـتراتيجي دالتحـــ -

ماتددقمتعتتددظمعددلمت ب ددقم اددلمماتع  تدد  مم(مRealizing the digital firmماحظ ثددةم م

اتصددبحمماتع  تدد  م ك ددفمتسددت   مإظمراممألعتدد لممسددتخظملمتك  ا ج دد ممةممارقت ددةم ا ت اتدد

م.  مسترمت ج  تهم ت  فس ةم تؤثرام تتتك ةمفقممتج ه ته

مع دد مفهددلمتت  بدد  ممألعتدد لم ما ادد لمما ددذ نم  ع ددقمتددظ مقددظرامماشددركة: تحــدي العولمــة -

،م بددر زممالقتصدد ظم ت مماتتسدد رعمفددقمماتجدد رامماظ ا ددة،مفدد اتت  بهتدد مب ئددةممالقتصدد ظمماعدد اتق

مةاتت رسددد مع ددد متسددت  معددد اقمتددنمماكفددد ًام ماف ع  ددةم سددتظع  نم اتددد أما تع  تدد ماكدد  قم

م.مارقت ةم مأل ش ةماعت    م

ممماممات اتددةمع دد م:م  تع ددقمهددذممماتحددظيمب دد ممالتحتيــة تحــدي معماريــة المعلومــات وبنيتهــا -

إض فةمإاد مب  دةمتحت دةماتك  ا ج د مماتع  تد  مم، ه ك  ةمتع  ت ت ةمت  سبةمتعت ر ةت   رم

مممم.  فسةممألس مقمماع ات ةمماتحتظتة لمأت لمتمات امأهظمفتست   مظعلم

ملمماتع  ت  ممإلظمر ةمفقمكت مت مجهمهذهمما المصع ب  متتعظظامتع قم ج حمت ب قم امم
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مم( :71: 2222)السامرائي والزعبي، ت م  قممات اتة،م تنمهذهمماصع ب  ممم

ع ظاماصع ب  ممات ا ت ةم تشك ةمماتغ رم - م.مات ا تقملماه كتصت لمم م 

مماتع  ت  .ب نمعظظمتنمما المماتست ظامإا متك  ا ج  مع بةمماتك تلمص -

مماتك  ا ج  .ضجةمماتك  ا ج  م ت م ص حبه متنمعظلم مقع ةممات قع  ماتست بلم -

مماتع  ت  .صع بةمب  ًم ت   رم تعظ لم المماتع  ت  مماتست ظامإا متك  ا ج  م -

مع  ت  مفقممات ات  م. ب قم المماتماتست ب  ةماتمئصع بةممات بؤمب ا ت ئ -

 :اإلدارية تالتغل  على مشاكل ومعوقات تطبي  نظم المعلوما 2-6-2

ا سدددممه ددد كمأسددد  بم محدددظمم  ت دددقم تكدددنمإتب عدددهمفدددقمتح  ادددةمماتغ دددبمع ددد مماتع قددد  مم

،مفكدلممآلا دة ت ف ذم اد لمماتع  تد  ممإلظمر دةمماتبدرتئمب اح سدب  ممإظخ ل ماتشك  مماتقمتعترضم

.م تدد مهددذمم تكددنممسددت ب  مماحددلممات ئددلمادده فصددلم ب اتدد اقمت تح   ددهمبشددكلممت قددفم جددبمظرمسددته

أخددذ  مفددقممالعتبدد رمتجت عددةمتددنمماع متددلممإذممتدد  تكددنمماحددظمتددنمبعددضمماصددع ب  م ماتشددك  م

م(: 221:  2225، إدريس) ممآلتق ماتقم تكنمأنمتتتثلمفقمماترشظام

 :لومات(بالمستيدم ) المتلقي للمعتوجيه فلسفة وأهداف النظام  -

 تتخذمما رمرم (مهدقممات جدهممألس سدقممماخظتةمةماتت  ق بتع  مأنمتك نممالحت  ج  مماح   

أ دهمإذممفشدلم اد لم دظعمتجد الما شدكمم تتد مالمماتع  تد  .اف سفةم أهظمفم ت ك   ك ةمتشغ لم ا لم

ف رمتددد مس تتسددك نمبددد اتهلمما ظ تددةمفددقممفددإ هلتتخددذيمما دددرمرم مماتع  تدد  مفددقمت  ب دددةممحت  جدد  م

مماتع  ت  .

 ة:ـالمشارك -
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مإشدرمكتدلممتد إذممم ت ف دذمما اد لمماجظ دظح ثم تكنمماتغ بمع  مماعظ ظمتنمتشك  متصدت لم

ف اتش ركةمتنمجت  مأعض ًمماتست    ممإلظمر ةمسد فمم،تخظت نمماتحتت  نماتخرج  مما ا لماتس

مأهت ةمتخرج ته.م تأك ظما ا لم ماظف عمع هممتأ  ظع  همم ترتب

 ت:الـالتص -

ما ادددد لمماجظ ددددظما تع  تدددد  م  ب عددددةمعت ددددهم ظ رهم جددددبمأنمت  ددددلمإادددد مأعضدددد ًممأهددددظمفمإن

فبظ نمتح  قمهذمممالتص لماتفهلم ب عدةم خصد ئصمماه.ماتحتت  نممات اتةم خ صةمماتستخظت نم

 أهددظمفمما ادد لمماجظ ددظمفدد نممألفددرمظمسدد فم خت فدد نمتددنمح ددثمآرمئهددلم ت  دد تهلمألهت تددهم ظ رهمفددقم

م.مات اتة

 : جهة التحديات الجديدةموا -

هلمتدددنمماتخ ددد  م ماع  ددد م ماتدددقمتتكدددممإلظمرا  دددتلمذادددكمبتح  ادددةمتددد ف رمماتع  تددد  مألعضددد ًم

م.تتعرضماه ممات اتةمأنمالسترمت جقم   لممألجلم تنمثلمت مجهةمماتحظ   مماتقمتنمماتحتتلم

 :سالي  األداء الحالية في المنظمةتطوير طر  وأ -

إادد مبشددر متفع  هدد ممةب ات اتددماتخت فددةمممأل شدد ةفددقم دد مماتت دد رامماتك  ا جمبإظخدد لمك  ددتلمذادد

ممم.مار  ظا م،ما  ص لمإا مماتت زم  ممات اتةمبأقلمجهظم  ق متتك  نأقص مظرجةمتتك ةمفقمعت  

 علومات اإلدارية:األهمية اإلستراتيجية لنظم الم 2-6-4

تدددنمأهدددلمما ضددد   مماتدددقمصددد  غةممالسدددترمت ج   مماتتع  دددةمبددد المماتع  تددد  ممإلظمر دددةمتعدددظممإن

 تددنمم،مح ددثمأنمهددذهمماصدد  غةمتددؤثرمع دد متخصدد صمتدد مرظممات اتددةت مجددهممات اتدد  مماتع صددرا

تهتددد أمفدددقمصددد  مما دددرمرمف جدددبممتعتبدددرمعددد ت أمماتددد مرظمماتع  ت ت دددة،م ح دددثمأنمهدددذهمماددد الممأهتهددد 
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 p29 :1975) أهددددددددددددددظمفممات اتددددددددددددددة ح ددددددددددددددقممصدددددددددددددد  غته م ف دددددددددددددد أما تفهدددددددددددددد لمماع تددددددددددددددقم بتدددددددددددددد 

:f.warren,l.nolan.)م

م(: 70:  2227) ياسين، ذهممألهت ةمتنمخ لمتح ر نمهت قشةمه  تكنمت  

 أبعاد الدور الستراتيجي: -

مإلظمر ددددةمب ادددد ئفمت   ظ ددددةمتتتثددددلمبجتدددد م تح  ددددلم تخددددز نم تع اجددددةمم ت دددد لم اددددلمماتع  تدددد 

عددظمظممات دد ر رمماه تددةماددكظمرامماب   دد  م مسددترج عمماتع  تدد    تدد  م،مكتدد مت دد لمبعددضم اددلمماتع  م 

مإلظمر دددةمذم مماب  دددةمماشدددبك ةمماتدددقمتسدددت ظمع ددد مق معدددظمماب   ددد  م ما تددد ذجمبت ف دددذمأظ مرمإسدددترمت ج ةم

  تضحمماظ رممالسترمت جقما المماتع  ت  ممإلظمر ةمتنمخ لمتأث ره مماجد هريمم مات اتة.اكظمرام

مال م مأل ش ةممارئ س ةممات ا ة:فقمماتج 

اتددةمتددنمخدد لمإضددف ًما ت مStrategic visionترمت ج ةممماتشدد ركةمفددقمصدد  غةممارؤ دد ممإلسددم•

 ماشددت لمع دد مهددذهممارؤ دد م ماتسدد عظامفددقمتح  ددقمأع دد مقددظرمتددنمم،خصدد ئصممابسدد  ة،م ما ضدد ح

مماتش ركةمماف ع ةمفقمعت  ةمص  غةممارؤ  ممإلسترمت ج ة.

م ذكمعدنم ر دقمتحظ دظمأ د معمOrganization missionظعدلمعت  دةمصد  غةمرسد اةممات اتدةمم•

م. لمتع  ت  معنممألس مقمماتستهظفةمأل ش ةمماج هر ةم ت ظ

صدد  غةممألهددظمفممإلسددترمت ج ةما ت اتدددةمتددنمخدد لمتح  ددلمع  صدددرمما دد ام ماضددعفمفددقمظمخدددلم•م

ئم ت  ر دةمهدذهمما تد ئمت قعةمفقمماب ئةمماخ رج ةممات اتةم ت  ر ته مب افرصم ماتهظ ظم مماح ا ةم مات

م.ت ممات مرظم ما ظرم ممات ا ت ة

،مب إلضدددد فةمإادددد م نممابددددظمئلممإلسددددترمت ج ةمماتتك ددددةإسددددترمت ج ةممألعتدددد لمماشدددد ت ةمتددددنمبددددمرمخت دددد م•

مال دددظت جمتددد ممأل شددد ةمماج هر دددةما رق بدددةم مات  ددد لممالسدددترمت جقممات جدددهم حددد متعددد  راممألظمًمماك دددقم

م.  ر تهمبأظمًممات ات  ممات  فسةا ت اتةم ت
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 :سيةومات اإلدارية والميزة التنافنظم المعل -

تعتددلم اددلمماتع  تدد  مع دد متح  ددقممات ددزاممات  فسدد ةمماتؤكددظام ذاددكمتددنمخدد لمتدد مت ظتددهمتددنم

،مكتدد مأنم ب عددةم ظرجددةممات  فسددةمفددقمفسددةممارئ سدد ةمفددقمماب ئددةمماخ رج ددةتع  تدد  معددنمقدد  ممات  

ظ دددظم م،م ته،مقددد امماتسددد  تةما تشدددتر ن:مشدددظاممات  فسدددة ددد مختسدددةمع متدددلمهدددقماصددد  عةم ت قدددفمع

اتح  لممات زاممPorter.م تعرفمهذهمماع متلمأ مما   مماختسةمب ت ذجم ماخظت  ممابظ  ةمات تج  م

ممإلسترمت ج ة.ممات  فس ة

 :اإلدارية التيطيط الستراتيجي لنظم المعلومات  2-6-9

فهدددلمعتدددلمماتع  تددد  ممفدددقم ادددلمماتع  تددد  مع ددد ما سدددتثت ر ركدددزمماتخ ددد  ممالسدددترمت جقم

مضتنمأعت لمتتت زمب ا  بمماتتغ رمبتك  ممرتتأثمات ا ت ةمماتقم اذاكمالبظمأ الأما ج  متت  رمسر ع مأ

، النجــار)  مماتسد ؤال ممات ا دةع ددممإلج بدةالمماتع  تدد  م مادذيم شدتلم تدنمماتفك درممالسدترمت جقماد

م(: 222:  2222

 هو نطا  التيطيط الستراتيجي المطلو  ؟ ما 

 ى الهدف المنشود ؟أين نحن اآلن ؟و أين نريد أن نكون ؟ وكيف نصل إل 

ماهد م ت  دبمما زتدةا تع  تد  م ت د  رم ادلمماتع  تد  مممسترمت ج ه ع  همف نمت   رمخ ةم

م:هقتنمماترمحلم مماعظ ظم

 م ماخ رج ة.تح  لمماب ئةمماظمخ  ةم
 .متحظ ظممارس اةمفقم المماتع  ت  م
 .متحظ ظمأهظمفم المماتع  ت  م
 م أ ا  ته . المماتع  ت  ممات   بةممتحظ ظ
 م. ظ رمت مرظم المماتع  ت  مت
 .  مماس  س
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م:ف ت م  قممإلظمر ة تكتنمأهت ةمماتخ   ممالسترمت جقما المماتع  ت  مم

  مسددد مًمك  ددد مصدددغ رامألمت اتدددمالسدددترمت جقمضدددر رامحتت دددةمفدددقممام  عتبدددرمماتخ ددد  
م.كب را

 مث  فدددددةمكددددد نمتت مف ددددد أمتددددد مإذم  عدددددبمماتخ ددددد  ممالسدددددترمت جقمظ رمأمه تددددد أمفدددددقممات اتدددددةم
م. صرمماتخ   ممالسترمت جقماألعت ل،م البظماهمأنم تك تلمت مع ت اتةما

 تست   ممات اتةمتنمخد لمهدذممماتخ د  مأنمتح دقما فسده متزم د مت  فسد ةمعدنم ر دقم
،مح ثم تك ه مماحص لمع  مماتع  ت  م  ا ج  مماتخت فةم ماس  رامع  ه مستخظملمماتك

ظمالتخدددد ذمما ددددرمرممات  سددددبمع ددددماظماضددددر ر ةماعت  دددد  مماتح  ددددلمماتخت فددددةماتكدددد نمق عدددد
م.ماتف ض ةمب نممابظمئلمماتخت فة

،م شددرامب تدد م ت دد  رمماعتددلمب ات شددأااددهمع قددةمتبتع  تدد  ما ت دد م ددرم ب دد ًم اددلمج ددظاممإن

ا دددددةم مألس سددددد ةما ب ددددد ًمتع  تددددد  مأصدددددبح متدددددنمماتت  بددددد  ممأل ممإ تددددد جمإاددددد ح دددددثمأنمماح جدددددةم

ر  م م تشد رهمع د متسدت  مماعد المزمظم بشدكلمكب درمتدنمكت مأنممالستخظملمما مس ما  تم. مالستترمر

مممق تةمتص ظرمماتع  ت  مماتقمتت كه ممات اتة.م



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الرقابة اإلدارية                            
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :ـديمتق  3-1

غإشللل   فلللحغتق ملللعغممم اللل غمللل غا  للل ا غمللل غ للل لغغمنظمللل غأيغإنشللل  غتتمثللللغاية مللل غمللل 

ا غغايمسئ ي ايعلم غغاإل ارةغرايممتمعغ تعت تك  غمنه غا فرا غ ايمنظم تغا  رىغايتحغمغاقتم م ت

 غيمسلتغايرلر غاي قمل غايلشيغمشل ر غفلحغاي مل طغ   نشلر غاي للر رمغهل أنغإالغ،ا  ل ا تق ملعغتلل غ

، إدريــــ )إيمهلللل ايرق  لللل غ ايق ملللل غغ تنشللللكغمشللللكل ملللل غ نلللل غغ،ي  للللعغ للللش غا  لللل ا غم  للللعغايتن مللللش

غ.(5002

 :اإلداريةمفهوم الرقابة   3-5

غ:غحملغايتع رم غم غ م غ ش غاإل ارم كثمرةغيلرق   غغ تع رمغي كرغايمع صرق طغين غاغ

 ل غم رلرغغيمل تنمل غ ف ل  غغأنهل  غمت  ع غا نشر غيلتكك غمل غمامل"غعرفها البعض بأنها دفق

ممل غايمل ىغايمسلم  غ  غتشلمرغ  مل  غ لللغتمل غتانقرافل ،غ تصقمحغأيغانقرافل تغشاتغ اليل غ يه 

غ.(686: 5005طه، )  مست احغا مه(

غتعنللللحغظللللر ط،غفهللللحغملللل غ مهلللل غناإل ارملللل  مرللللر غن للللر  غتصلللل رغم تللللل غيم هلللل طغايرق  لللل غ

 ق ئملل غملل غغإمللرا ات  ت لل شغغةايم لل  رغ،غ لللغايمرغلل وغ ايم رللرغا  ا ي ملل  غانقللرا غ للم غغراالنتظلل 

غ.يلقمل ي غ   غق  ثغ شاغاالنقرا غاي  ام 

علغا  ا غاملم غات  شغايتصرف تغاي ق ئم غ ايتصقمقم غيمغ"غبأنها اإلداريةلذا عرفوا الرقابة 

ملد ىغ:غ"  غايعمللغاغايم هل طغايشلع رغايتل يحغيلرق  ل  لشغم ا  مرفلعغم لغ".مم حغفلحغمسل ر غايم رلر

غ.(686 :5005) طه، "غايتكك ،غايسل كم غ ظر  غا طغ  يرغطغم غايمع ق تغاي مئم ،غايتنظممم 

"غاململل غقملل  غغ( بأنهــا Koontz and Weihrich ــونتو وريــري  )  هــا  ــ  مــ عرفو 

غإيل ن لشغ  يررم ل غايصلقمق غ ةمل غاي صل لغاي ررغايم   ا غتغأ  ت ممطغا  ا غ ه  غايتكك غم غ

غ.(غ333:غ9114،غ ر غ ن ر  غايتنظمط غأ   
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غ

حيــي يم ــ   ،تعريــب مــام  لبرقابــة إلــ ومــ  لــل  التعــاريب اليــابقة يم ــ     ن ــ  

ــــا  ــــاتعريفه  ايسم سلللل تغ اي رللللرغغيأل لللل ا غايم  لللل ا "ايتككلللل غملللل غأ غايعملللللغمسللللمرغ ف لللل  غغبأنه

،غي رللكغ  صلل غمع يمتهلل غ الل طغتكرار لل أ مللهغاي صلل رغ اغإيلل غاإلشلل رة لل غ،غ أ غار لله غايمرسلل م 

غغنش ر(.أ غ  حغتنر عغال غكلغشح غ املغ

أنه غتسمرغفحغغ ايتكك غم غ،تعنحغم قظ غتن مشغا ام لغاإل ارم ايرق   غغأ مم غت  طغن قظغ

غ،را غالل غا  للل ا غ معرفلل غأسللل  وغشيللل ،غ مق  يلل غاكتشللل  غأيغاتملل  غي نقلللاالتم  لل تغايم لللررة

ا  لللل ا غغ انملللل غ،غ أم لللل  غت ممللللهغأنشللللر غا فللللرا غنقلللل اإلمللللرا اتغاي  ملللل غيمنللللعغ ق اهلللل  ات لللل شغ

غ".ايتنظممم 

اي علللحغغاإل اريرغاململل غت مللمطغاينشلل  للحغفللحغق م تهلل غغاإل ارملل  ع لل رةغأ للرىغفلل  غايرق  لل غغأ 

غ صلل م غأ غ ررم لل غاالنقرافلل ت ملل غثللطغتق ملل غغ،ايم رللرغأ اد غاإل ارييلتنظللمطغ م  رنتللهغ  ينشلل رغ

غطفللحغايتنظللم شيلل غ هلل  غاسللتثم رغك فلل غايمصلل  رغايمت قلل غغ،مللل طغيمع يمتهلل غكمملل غ ةملل غات لل شغملل 

غأمثلغيتق معغأ  افهغايمنش  ة.غا غاستثم رغ

 :اإلداريةالرقابة  إل اتجارات ملتبفة لبنظرة   3-3

ممكلللللللللل غتل مصلللللللللله غفمملللللللللل غمملللللللللل لغايرق  لللللللللل غملللللللللل غالللللللللل ةغ  املللللللللل غغاإل ارةتنلللللللللل  لغالملللللللللل  غغ

غ:(235: 5002، إدري)ملح

 االتجاه ال( يببي  و ال ليي يClassical Approach): 

.غ الملهغيألفلرا  ته مل غغا  رل  ايرق   غال غأنه غاململ غت تلموغ  قلثغال غغإي قمثغمنظرغ

.غف يمل مرغيلرق  ل غمل غ لشاغايمنظل رايسلر غان غتعرم هطغغ غايكت وغمعتم   غال غم   مطغاي  ةغأ فإ
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 مق سللل تهطغانللل م غغتن ملللشغا  املللرغ ايتعلممللل ت،غالللل ا فلللرا غغإم للل رفلللحغغمسلللت  طغسللللرتهغأ غق تللله

غ.م غايع  وغ يم غرغ  غفحغاالنم  غت  ف  غكم غأ غاي ر غم  طغ    ا غغ،م رئ  

  ( االتجاه اليبو يBehavioral Approach) : 

كثمرغق لعغ لشاغايتل قملثغمغاآل لرم تعر غايرق   غ ن غم غ ا م غاي  رةغال غايتلكثمرغفلحغسلل  غ

 كحغفلحغاي مل طغ  يعململ غ ايتلكثمرغايسللغاإلنس نم أ مم غايع ق تغغاالتم  .غ م ر غ شاغاينت ئجغايمرم ة

،غقملللثغم لللر غ لللشاغاالتمللل  غايللل  رغايلللشيغمركللل غالللل غايسللللر غا  لاالتمللل  غغض  للل غن لللم،غايرق  مللل 

معلللر غ رللل اتغغالأنلللهغغإال.غ غايلللرغطغمللل غامم  مللل تغ لللشاغاالتمللل  .غ الللليلمللل مرغ اإلنسللل نحاي مللل  يغ

غ. غمر  غ اإلشرا ىغمثلغاي م  ةغ اي  افعغأ رغغإ ارم ايرق   غكم غمت ا لغمعغم   مطغ

 االتجاه العمبي  و  ( التطبيقيApplied Approach): 

الل غ رل اتغاي مل طغغأ لرى ع  رةغغ،غأ ايتر م م غقمثغمرك غال غايعملم غايرق  م غم غاين قم 

غ،ا مللراسللت ا غغإشاايع مملل غغاإلمللرا اتمللتطغتن مللش غ ات لل شغغ.غفتعللر غايرق  لل غ كنهلل غتق ملل غيملل  هلل 

غ.معغاي ررغايم   ا غا  ا قت غمتم ش غ

غإيلل فللممك غاينظللرغغ، نلل  غتك ملللغ منهلل أ غالتم  لل تغايسلل    غنملل غاغ   سللت  اطغايم لل  مطغأ 

نحغفللحغاإلنسلل ،غ تركملل غاي لل ئطغ  يرق  لل غاللل غايم نللوغيرق  ملل غملل غقمللثغ رلل اتغاي ملل طغ هلل ايعململل غا

اسلت ا غا ملرغغإشا،غكطغممك غيلم مرغاست  اطغن  ش غفحغتصممطغمس رغايتن مشغقم مهغ هش غاي ر ات

ايت  مللل غ ايته مللل غ تصلللم غأ رللل  غغأسللل يمونللل  غمللل غغأنهللل  الغمملللوغأ غمنظلللرغيلرق  للل غالللل غ.شيللل 

تسلع غيلتق لعغ كشل غا  رل  غ  راسل غغإ ارمل ايعكل غفل  غايرق  ل غ لحغ ظم ل غال غغ ل،غ رم اآل

غغأس   ه غ ايعملغال غا مه غف را .

غ

غ
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 :ةـاإلداريابة ـ رمية الرق 3-4

غاإل ارملل   غايرق  لل غغاإل اريايت رللمرغغاململل ملل غ لل لغغ تنملل غاإل ارملل ايرق  لل غغأ مملل تن للعغ

 سل وغغاإل ارمل  تل  ا غأ ممل غايرق  ل غغ، رلرغيلهغايشيغتلطغانمل   غ فلعغمل تس ا غال غتق م غايعملغ

فلحغ مل  غ مهل تغغاإل ارمل ،غ تكم غأ ممل غايرق  ل غيلتنظمم تتص  م غايمت ق غمق   م غايم ار غاالق

ملل غغفهنلل  غات لل عغ للم غكثمللر،غ مللعغ للشاغايتنظللمطغإل ارةقلل لغأف لللغايسلل لغايمن سلل  غغ مت  منللنظللرغ

غف   ل ا اي ع يل غغيلد ارةاي ع ي غ لر رم غغاإل ارم ايرق   غغأ ال غغاإل اريعملغي  را غ مم رسحغا

 غمللنمحغ   غ ملل  غنظلل طغممكلل غأغاي علل لغالغه ايت ممللغاي علل لشللكلغمللت  غ ايتنظللمطغ ايتللحغ  للعتغ

 .( 338 :111،وآلرو دره ) رق  حغفع ل

غ:(234 :5002)إدري ، غيع ةغاات  راتغأ مه غاإل ارم  ت ر غأ مم غايرق   غ

ار  غيل ركغ االنقرا غمم غمست موغغح  يت ي،غ   غأ غايعملغم  طغ تك متهغانصرغ شري -1

غ. تصقمحغاالنقراف تغ تهغيت   يغاي ركمراق

 ا غ   للعغيأل للغايت رللمرغ ملل غمنرلل يغالمللهغملل غتق ملل  للم غاململل غ ملل  غف صلللغ منللحغ -2

تةملراتغفلحغ مئل غايغ.غقملثغقل غمقل ثغايع مل غمل يمست م تغا  ا غ..غايل..غ اململ تغايتن ملش

غا  ا   غ لم غ،غا مرغايشيغق غمنتجغانلهغا لتاالثنم غمع  غغأ اي  رمم غغ ايعملغاي ا لم غأ

غتق مل غأسل  وغ لش غاال ت فل تغ كم مل غا مهل غأ غ،غمم غمترلواي علحغ ا  ا غايمسته  

غغ.   غاي  رغايشيغت  طغ هغايرق   غ،تصقمقه 

،غمسلت موغمراق ل غأنشلرته غيلتككل غن  غأام يه غ تع  غايع ملم غفمه  تغ ايمنظماتس  غقمطغ -3

غ. كلغايتن مشغ ايتص يغيه رف غمش،غ معيل ررغايم   ا غتسمرغ ف   غم غأنه غ

ممكلللل غأ غمترتللللوغغ ملللل غغم  هلللل مسللللت لغاللللل غأ مملللل غايرق  لللل غفللللحغق يلللل غتصلللل رغغممكلللل غأ  -4

غ:هغم الم
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غاي ر غفحغانم  غا ام لغ. -

غيم ار غايم  م غ.افحغاست  اطغغإسرا  -

غ.ا طغايك   ةغفحغاستة يهغأ غ م  غاي قتغ -

غفحغاي مئ غايتنظممم غ.غايتكك ظه رغا طغ -

غ،غ م غثطغصع   غايقكطغال غف الم غايمنظم غ.ا   ا غإي  لغا طغاي ص -

 :ةـاإلداريابة ـداب الرقـ ر 3-2

اي عللللحغمللتطغ ف للل  غيل رلللرغيلتككلل غمللل غا  ا غغاإل ارةمتمثلللغايهللل  غايعللل طغيلرق  لل غفلللحغمسللل ا ةغ

 :5002 ، إدريـ) مللحغايرق  ل غيتق م هل غ منهل غمل غ نل  غأ ل ا غأ لرىغتسلع غأ إالغ.غايم   ا 

غ:(232

 . غايتكم غمعغايتةمراتغاي مئم غ ايتنظممم

 .غت قم غايتصرف تغاي  م غيتن مشغاي رر

 ا  ةايمس ا ةغفحغايت رمرغ غايت رمرغ.غ ا 

 غم  ررغا  ر  غان غ  عغاي رر.ت  مضغ

  غ.مراقلغايتن مشغ مت  ع غايت  طغتق م

 غ.تق معغايتع   غ م غاي ق اتغ ا قس طغايتحغتش ر غفحغايتن مش

ملل  ا غغفعنلل م ،غ،غ ايتع ملللغمللعغايتع لل غايتنظممللحاي رلل  تللراكطغغإم لل  رق  لل غاللل غكملل غتعملللغاي

 غايرق  لللل غممكنهلللل غأ غتقسلللل غملللل غايتنسللللمعغ للللم غم تللللل غاي قلللل اتغفللللإغتع ملللل ا .غايتنظممللللحايهمكلللللغ

تكملل غفللحغايتعللر غغا غايرق  لل غال،غ معنللحغشيلل غأ غأ لل ايتع لل غايتنظممللحايتنظممملل غ ت للللغملل غقلل ةغ

تتعللعغ م انلوغأكثلرغامم  مل غتسل ا غالل غتق ملعغغأنهل ،غ لغاي ررغ ايمع ممر غاالنقراف تغا غال

.غإالغأ غتق ملعغا  ل ا غمسلت م تغايك ل  ةغ اي ع يمل  لكال غغا  ل ا غ  انم ا  ا غاي ع لغيل ررغ
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،غقتل غممكل غاكتشل  غا  رل  غق للغيرق  م غ سرا غ فلحغاي قلتغايمن سلومترلوغت فعغايمعل م تغا

غ.قتغر ملغال غق  ثه مه غأ غمر رغ غتراك

 :(Management Areas of Controlling )اإلدارية  مجاالت الرقابة 3-6

،غ قل غتكل  غ لش غايممل التغمطتةرحغايرق  ل غاإل ارمل غم تلل غاي ظل ئ غايتلحغم ل طغ هل غايتنظلغ

)مـــريب  مللللحغتشلللملغايممللل التغايع مللل غيلرق  للل غمللل ،غ غ،غكمللل غقللل غتكللل  غممللل التغمت صصللل ا مللل 

غ(:585: 5006وآلرو ،

 اي قللل اتغغ ا قسللل طغاإل ارات،غ أ للل ا غلللل غتق ملللعغا  للل ا غايع مللل غيلمنظمللل ايرق  للل غاغ 

غ.ا  رىايتنظممم غ

 مرا اتايرق   غال غايسم س تغايم ررةغغ غ.عملغايمق  ةياغ ا 

 غ.  يمنظم غاإل اريايرق   غال غف الم غايتنظمطغ

  غ. ايمعل م تم غايرق   غال غف الم غ أنظم غايم ار غاي شرم

 غ.ايم يم غ ايمق س م يرق   غا

 غ.،غ ايمشترم تايرق   غال غايعملم ت،غ ايتس مع

 غ.ق   غال غف الم غ ك   ةغايم مرم ايرغ

 غ.ل غك   ةغأنشر غاي  م تغايمس ا ةايرق   غا

رس غمم غأ غ اينش رغكمتسترمعغمم رس غايرق   غال غك ف غأ مهغغالاإل ارةغغأ  م غايم قظغ

مم التغمعمنل غيلرق  ل غغرا تم ،غ   يت يحغمموغق غم   غغمرغاقتص  يغا نشر ال غ عضغغايرق   

ف يرق  ل غالل غقملطغاي  ائلعغأ غغ.مقصلل غاململ تغت صلملم غأ نت ئجغغتعك غاستراتمممهغتمثلغن  ر  غ

 تعكلل غغلسلل ملغايمثلل   ينسلل  غيل نلل غاللل غغاسللتراتمممهتمثلللغن  رلل  غغا ر لل  قمللطغغقمللطغاالئتملل  غأ 

غ.هغفحغتق معغأ  افهك مرغم ىغت  مغإي غق 
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 : اإلدارية  نواع الرقابة  3-6

،غ ملللل غ لللللش غأنلللل ا غ ف لللل  غيألسللللل  غايمسللللت  طغإيلللل غاللللل ةاإل ارملللل غغممكلللل غتصللللنم غايرق  للللل غ

غ:(243 :5002، إدري )غا س غم غملح

 غ رق   غم ئم غأ غت صملم غتلتطغش مل غايرق   غإي غرق   غكلم غأ تصن غغ:م  حيي النطاق،

غ.ت ئجغمق  ةت ىغنش رغأ غنال غمس

 رق  للل غغايرق  لل غإيلل غرق  للل غ ا لملل غأ غتصلللنم ممكلل غغ:مــ  حيـــي الجهــة القارمـــة بالرقابـــة

ا  نللل غايعلمللل غأ غايمسلللت م تغغاإل اراتغفلللحغايرق  للل غاي ا لمللل غفلللحغايرق  للل غتمثلللل.غ ت  رممللل 

.غأمل غايرق  ل غاي  رممل غمهل ةغايرق  مل غاي ا لمل غايمت صصل سله غا  كشي غايرق  ل غايتلحغتم رغ

غ. أفرا غأ غأمه ةغ  رمم غا غايمنظمفحغتل غايتحغم  طغ ه غغتمثلفت

 ت سلطغايرق  لل غالل غ لشاغا سل  غإيل غرق  ل غم  شلرةغ رق  لل غ: الرقابـة حيـط طريقـة تنفيـذرا

 .(311: 5002، ( نقًل ع  )تر ما Hodgetts, 1997:310)غغمرغم  شرة

 يت مملهغايعململ ت،غغ  لحغتت لم غم ل   تغش صلم غأ غ مهل  غي ملهغ:ايرق   غايم  شلرة

أ غ م راتغم  طغ ه غايردسل  غيلتعلر غالل غايمشلك تغ ايتقل م تغايتلحغت املهغايتن ملشغ

غفحغاي ق اتغايم تل  .

 أشلللك لغأ لللرىغمكت  للل غيرق  للل غ طغ لللشاغاينللل  غايت للل رمرغ غمسلللت غ:ايرق  للل غغملللرغايم  شلللرة

دسللل  غأ غايعململلل تغ مثللل لغشيللل غايت للل رمرغاي  رمللل غايشلللهرم غملللث  غايتلللحغترسللللغإيللل غايرغ

 ايمم انم .

غ

 غكم غق غتك  غسل م غتعتم غال غاي ام غ ايته م ق غتك  غايرق   غغ:الرقابة م  حيي طبيعة،

غ.ا  ا امم  م غتعملغال غمس ا ةغا فرا غال غتق معغاينت ئجغايمرل   غ تقسم غ تر مرغ
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 اينتل ئجغالل غغ،غأ مرقلمل غ،غأ   غايرق  ل غمسلتمرةغم مهل غ ل   ا قل غتكلغ:م  حيي التوقيت

غ:غغح،غ شي غكم غملاينه ئم 

ـــة الميـــتمرة لللل غت قلللعغقللل  ثغا،غ تسللل ا غيرق  للل غايمصللل ق  غيعململلل تغايتن ملللش لللحغاغفالرقاب

غ.اي قتغايمن سوغحايتصقمقحغف،غ م غثطغات  شغاإلمرا غ ق اه االنقراف تغق لغ

أ غغرلل  للحغايرق  لل غايتللحغتللتطغا للوغانتهلل  غملل  غأ غمرقللل غمعمنلل غملل غاي غوالرقابــة المرحبيــة 

 ف ل  غغأنمل تايسل    غقل غغمل غأ غايمرقلل متطغاي   غفحغايمرقل غايت يم غق للغايتككل غغ،غ قمثغالاينش ر

غ.يم غ  غم رر

ــة ــار  النهاري ــ  النت ــة عب غ،غفهللحغتللل غايتللحغتللتطغ علل غاالنتهلل  غملل غتن مللشغاي رللكغأ  مــا الرقاب

ملل غغ،غ معت للرغ للشاغاينلل   لل ا   يمعلل ممرغايم غغا  مللرةاينتلل ئجغاي علملل غاينشلل رغ ت لل طغاللل غم  رنلل غ

غاي ر غايم م ة.غإا ا ان غإالغمنه غغ  الغمست  ،غتمنعغ ق  غاي ركغ،غقمثغأنه غاليرق   غسل م  غا

 ملحغاإل ارم غإي غم ممك غتصنم غايرق   غقمثغ: م  حيي الميتوى التنظيمي: 

 غ كلللشي غاي لللر غيلعمللللغأ ا قملللثغمكللل  غايتركمللل غالللل غغ:رق  للل غالللل غمسلللت ىغاي لللر اي،

غ. كم تغايمرت ر غ  نم  غ شاغايعمليسلا

  ايشللللللرا غ ايتللللللحغتشللللللملغايعململللللل تغ ايتسلللللل معغغ:ايرق  لللللل غاللللللل غايعململللللل تغ ا نشللللللر 

غ غمر  .غ االستثم ر

 كللللحغيلمنظمللل غمللل غي تهللل  غإيللل غت ملللمطغا  ا غاغ:يرق  للل غالللل غا  ا غايكللللحغيلمنظمللل ا

ال غاالسلتثم رغيع ئ غا  لغاست  اطغمع ممرغ مدشراتغا م غمثلغايقص غايس قم غ غ

غ مع التغاينم غ غمر  .

 فلللللحغ لللللش غغاإل ارمللللل ايرق  للللل غغ:غ تصلللللن بالرقابـــــة اإلداريـــــة مـــــ  حيـــــي طبيعـــــة التوجـــــه

غ:ك آلتحايق ي غ
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  غ.ايرق   غايش صم غرق   غمرك ةغال غاي ر غأ

  غ ا نشلر غا امل لتن ملشغغإملرا ات:غقمثغمكل  غاال تمل طغالل غايرق   غاي مر قرارم،

غ.ايمست  م غ ا س يموا غ ايررعغ م ىغايتمس غ  ي  ا

 غ:غقمثغتن سطغايرق   غ ن غإي غ:م  حيي  طراب التعام  مع المنظمة

 ايمهل طغ نظلطغغا نشلر :غقملثغمكل  غايتركمل غالل غق   غال غايمعل م تغاي ا لمل ايرغ 

ايتع ملغاي ا لحغمعغايمنظمل غمثللغايرق  ل غالل غغ كررا ،غ اي  ص غ غمر  غاإلشرا 

غ.ال غتصرف تغايم مرم غي غ ايرق   ايعم 

  غقمللللثغمكلللل  غاال تملللل طغمركلللل ا غاللللل غا قلللل تغايرق  لللل غاللللل غايمعلللل م تغاي  رمملللل:

ايقك مملللل غغ ا مهلللل ةايعملللللغاي لللل رمحغمثلللللغايعملللل  غ ايملللل ر م غغ للللكررا ايمنظملللل غ

غ. غمر  

 :لطوات الرقابة اإلدارية 3-8

غ: تتمثلغ ش غاي ر اتغفمم غملح

 Setting standards ): )المعايير تحديد  - والً 

ا للل رةغاللل غمسلللت م تغكممللل غ ن امللل غم  للل ا غ"غغأنهللل   امللل غممكللل غتعرمللل غايمعللل ممرغالللل غ

 رلرغتصل غ ع  رةغأ لرىغ لحغغأ .غ(331: 1114درة وآلرو ، )غايع ملم غتست  طغيت ممهغأ ا 

 مل غغ،اي علحغ ايمت قعغا  ا أ غمق ث،غ متطغاست  امهغفحغاملم غايم  رن غ م غم غمموغأ غمد ىغ

غ  .(246 :5002، إدري )تق م غاالنقراف تغ ت ممطغاينت ئجغثطغ

ممللللل  غغ مقللللل  ةغيل مللللل  غالغصللللل رم غر قللللل غركللللل غايت لمللللل م  غالللللل غ لللللر رةغااتمللللل  غمعللللل مم

حغملتطغ  ل غايشاتمل "غايتل"ايرقغم ل أالل غغأكل ت.غأمل غايم رسل غايسلل كم غف ل غإر قل تم     غغ يلمرد سم

غا  ا تقلل    غر معلل غغأ ي ملل ت فللعغ  غا  لل ا غاي للر غقرملل غ اسللع غفللحغانمللغإارلل  ملل غ  يهلل غ
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،غ نلل  غق ملل غملل غق لللغايمشللرفم ،غ فللحغايتلل مهم غاي كللرمم غمعلل  غغرايم  شلل لل   غايتلل  لغغوايمرللل غ

ممكلل غااتم   لل غفللحغقملل  غاينتلل ئجغاي علملل غيكللحغممكلل غملل غ  يهلل غتق ملل غي  للعغم لل مم غنمرملل غ

) أ مهللل  نللل  غأنللل ا غا مللل ةغمللل غايمعللل ممرغ،غ غايتشلللةملحغ شلللكلغاللل طغا  ا االنقرافللل تغايتلللحغترافلللعغ

غ(: 318: 5006المماع وحمود، 

 غ.،غ ايم  يغ:غا ا ا ،غ ا قم ط  ل غيل م  غكمم  غمثل  حغايمدشراتغاي غ:يير ال ميةالمعا

 ايمرل  لل غ  صلل مغايمنللتجغأ غغ تمثلللغايصلل  تغايتممم ملل غ االاتم  ملل غ:المعــايير النوعيــة

،غنسلللللل  غ،غ رملللللل غر لللللل  غايعلللللل ملم  ايم ئملللللل غ،  لللللل   رملللللل غايمر ،غمثلللللللغايملللللل  ةاي  ملللللل غ

غ.ايمعموغ غمر  غاإلنت جنس  غغ،ايمر   ات

 ــة سلل تغايم  لل ام غ ممرغايتللحغتعتملل غ قلل ةغايلل م غأس سلل  غيل م   للحغايمعللغ:المعــايير الومني

غ.ا م ط،غأ غ:غا  غايس ا تمثل

 غايكللللل :غاللللل غاي قلللل ةغاين  ملللل غمثلللللغتللللحغتعتملللل ي تمثلللللغايمدشللللراتغاغ:المعــــايير الماليــــة،

غغ.،غ ايع ئ غال غاالستثم ر اإلمرا ات

غغغغغ اي   لمللل غ،غ:غاي  للل   عللل  غمللل غايصللل  تغمثللللغتتسلللطغايمعللل ممرغأ غايمدشلللراتغاي م سلللم غأ غ ال للل غغغ

أمل غغ،ا  ا ممك غأ غنق عغأالل غمسلت م تغغ ش غايص  تغرت ف  غ، اي ق غ،ال غايتق مع،غ ايمر ن 

،غالللل غايعلل ملم ،غ يلمنظملل غككلللغيألفللرا رةغايشاتملل غاي لل غإ للع  فمللد يغإيلل غغملل وغ للش غايسللم تغ

غغ.ايتن مش

 : ((Measuring Performanceقيا  األداء الفعبي -ثانياً 

 أ غايمتق لع(غسل ا غق للغايتن ملشغايمتك مللغيل ع يمل غغا  ا غاي عللحتستل طغ ظم  غايرق  ل غقمل  غ

 غاي عللحغيلأل ا غمل غ ل لغايتن لدغ مل غ.غ تع غمم رس غاي مل  ع   أ غ،غ،غأ غأثن ئه اإل ارم غاي نم غأ 

غ.غ  ق ي غمتر رةغفحغأ ا غفع يم غايرق   غالمهغاي اقعغاي علحغمست   غ غسمك
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غ(: 220 :5002، إدري )  ش غايمرقل غم ن م غرئمسمم غ م  تت م غ

غ.ايم   ا غرايمع مم ةرضغتق م غاالنقراف تغا غغ،قم  غاينت ئجغاي علم غيأل ا  -

غتاالنقرافللل ،غقتللل غمتسلللن غتقلمللللغمعل مللل تغإيللل غمراكللل غايمسلللئ يم  ايت صلللملغاي م نللل تغ -

.غ مللللل طغاي ملللل  غايمملللل غفللللحغاي قللللتغايمن سللللوغايمن سلللل   ات لللل شغاإلمللللرا اتغايتصللللقمقم غ

غ:ايت يم غا سئل ال غغاإلم   مق  ي غ

  قم  غايقص غمثلغغف ي م  غمموغأ غمنصوغال غا نشر غأ غاينت ئجغايه م غ؟ماذا نقي

غ. ايتكل  غ   را غايعملغ غمر  غئ ايس قم غ ايع 

  غ معن غ لغسلمتطغقمل  غشل ملغ كسل وغ نر عغقم  غا  ا غاإلم   تعلعغت غغ؟ يب نقي.

غغغأطغسمتطغاالقتص رغال غ ع ه ؟غا نشر  نت ئجغغتايعملم ينت ئجغ

يلل عضغغ    ينسل ،غمكل  غاي مل  غشل م  غغأ  فحغايق م  غف نهغ  ينس  غيل عضغا نشلر غمملوغ

غغ.م غايعملم تغأ غا نشر غاي رام غلغأ غتكت حغ م  م  غاآل ر

  غ  لغمموغأ غتكل  غق للغأ غم عملم غاي  متعلعغ شاغايسدالغ ت قمتغاي م طغغ؟مت  نقي  

 إالغ،ن ا غايث ث غفحغايمنظم غاي اق ةتت ام غا غ .غ ا  ة غم ع غتك م غاينش رغأ أثن  غ

فللحغأسللر غ قللتغقتلل غمللتطغغيلل ىغمت للشغاي للرارغايرق  ملل غتايمعل ملل ايم  لللغأ غتتلل افرغنللهغملل غإغغ

غ.ايتصقمقم غفحغاي قتغايمن سوغاإلمرا اتات  شغ

غت م غغ.ك غاينت ئجغاي علم غ ص رةغق م م يلقص لغال غ م ن تغ معل م تغ قم  غتع غ

غ:يتق معغ شاغايةرضغ  م رئمسمت  غغأ ات  

غغ:( Personal Actual Observationالملحظة المل ية ) 

غش صم  ،غيل ق  غال غم ىغغ ايمرد سمقم  غايرئم غايم  شرغ م قظ غأ ا غ تتمثلغفحغ

غ ارغايشيغ مس ا غايق،غا  ا ،غ مست ىغاالنم  غايمق عايم ش لغفحغغ ايمه قمطغ،غت  مهط



55 
 

غ مع وغال غ ش غغ.التم   تغ تر مرغأس يموغايتن مشم  رغفحغم اقعغايعملغال غتصقمحغا

غ:غاآلتحايررم  غ

 غاإل راكلح يتقم غ مل  غمل غمسلم غ ل Perceptual biasغ معنل غقل غمل ر غأ غم قلظغغ)

مللتمك غغ،غ منملل غالد سللم مرغايغايسللل م غفللحغأ ا غأ مل مرغمعللم غ عللضغايم انللوغاالمم  ملل غ

غ.همرد سمم قظ غن  غ ش غايم انوغي ىغغأ م مرغن رغم غا ار غ

 المهل غغمل  كممل غ قم ل غممكل غاالاتال غ م نل تغغتسل رغأ غ ش غايم قظ تغايش صلم غال

تللطغتمممعهلل غ  اسللر غايم قظلل غتعتملل غ شللكلغك مللرغ  غ م نلل تغا  ا غايتللحغ.ايت مللمطغفللح

غ.حغي ر غ اق غ   غاي  ئطغ  يم قظ ال غايقكطغايش ص

 غاللل غايمن للشم ،اسللت  اطغ للش غايررم لل غقلل غتللكتحغ نتلل ئجغاكسللم غ سلل وغاي للة رغاي اقعلل غ

غ.غ قتهطغ ا   ار

غغغغأف لأنه غستظلغغإال،غ ت  غايكثمرغم غاي ق غ ايم   ام    يرغطغم غأ غ ش غايمع ممرغتغغ

غ.م غا طغاست  اطغأيغمع ممرغغ

غ

 :(Control Reports) التقارير الرقابية

 كلشي غغ  ايملرد غت ر غأ مم غايت ل رمرغ ايتلحغتعت لرغاي سلمل غايرئمسلم غي تصل لغ لم غايلرئم غ

حغايمنظمل تغايك لرىغايتلحغتتع ل غفمهل غنظلطغ،غ  ص ص  غف ايمست م تغايتن مشم غايم تل  غاإل ارة م غ

 نل  غأسل غ ش غايت  رمرغغ إلا ا ،غالمه غاإلشرا االتص التغ تتع  غأنشرته غ مه مه غايتحغسمتطغ

مللل غمتعللللعغ كسلللل وغغ شيللل غفممللل غمتعلللعغ  يشلللكلغأ متعلل ر غالمهللل غيتق لللعغايةلللرضغايمرللل وغمنهللل غ

  صللل  غا مللل غغ،إقصللل ئم ،غأ غ للل  غكتمأ غ،غم  غقللل غتكللل  غايت للل رمرغايرق  مللل غشللل ،غ غايعلللرضغ ايكت  للل 
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مل غ  ي قل غ ايشلم لغفلحغتتمغأ ،غكم غمموغمكت   غ   رم غ سرمع غايت ا لغتك  غايت  رمرغأ م  لغ

غ:فحغايمنظم تغم غملحغا  ا ايتحغتست  طغي م  غغايت  رمرغأمثل ،غ م غايعرض

 سن يغا غقل التغتلر غ رمرغايايتغت  رمرغايمرامعم غاي ا لمم ،غايمم انم غايعم مم ،غت رمر

غ:مرقل غمموغمراا ةغم غملح ينم  غ ش غايايت رمرغايشهريغيقس وغايعممل،غغايعمل،

 ملللللعغتقلمللللللغايمعل مللللل تغ اي م نللللل تغايمتعل للللل غ للللل   ا غ ايتلللللحغملللللتطغممعهللللل غاللللل غررغ

غ.ايم قظ غايش صم غأ غايت  رمر

 غال لللت  غفللللحغاالنقلللرا غالللل أ ممللل غاي  لللرةغفللللحغاململلل غايم  رنللل غيت لللل مرغأ ممللل غا

غ.ايمع ممر

 اي للل مغ تق مللل غمللل ىغاالنقلللرا غ أ ممتلللهغفلللحغايمسلللت ىغاي رملللوغغأ غمت لللشغاي لللرار

غ.،غكلم غك  غشي غممكن  غا  ا م  شرة غم غم قعغ

 ايم  رم ،غ يم غايم ئمل غغاال ت ف تغايه م غأ غراف تغأ ايعلم غ  النقغاإل ارةغإ  غ

 .مس ا غشي غفحغت فمرغايمه غ اي قت،غقمثغمنه 

غ

 :)بالمعايير( طقارنة األداء الفعبي بالمرغو م -ثالثاً 

،غ ا غايمرغ وغ، م غ  لغايم  رن  علحغ ا ايغا  ا  رم غاالنقرا غ م غتق  غ ش غاي ر ةغ

،غ تعنحغ  م  ايتحغق غتك  غسل م غأ غاممغا  ا فحغممك غايت صلغإي غتق م غاالنقراف تغايق صل غ

حغاي رلللرغ ايمعللل ممرغا غقم سللل  غ مللل غ للل غمقللل  غأصللل  غفلللايق يللل غاالمم  مللل غاي مللل  ةغايمتق  للل غفلللحغا  

غا  ا   لل رغفللحغغأ تغسللل م غفهللشاغمشللمرغإيلل غ ملل  غن للمغ.غأملل غإشاغك نللتغاالنقرافلل ايمن ث لل غانهلل 

غ.إ اريكلم غاست ا غشي غات  شغتصر غ رم غاالنقرا غغتا  غ،غ كلم غقم س  غ  ي ررغايم   ا 
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االنقرا غ م غغ رم ايت يم غفحغاقتس وغغ(Control Equation تست  طغايمع  ي غايرق  م غ 

غ(: 612: 5005، ) طها  ا غاي علحغ ا  ا غايمرغ وغ

 = AP  -  DP DOV      غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

غ:قمثغغ

DOV =اي علحغ ايمرغ وغغا  ا  رم غاالنقرا غ م غغDegree of Variation.غ

DP    =ا  ا غايمرغ وغغDesired Performance.غ

    AP =غغاي علحغا  ا غActual Performance.غ

NFA =اإل اريغم  ارغايق م غيلتصر غغNeed For Managerial Action.غ

ا  ا غاي عللللحغم للللغاللل غا  ا غ غ   يتللل يحغفللل  غنللل تجغايمع  يللل غايرق  مللل غقللل غمكللل  غقممللل غسللل ي  

غ.Problem Situation مرلعغال غشي غاي  عغايمشكل غغايمرغ و(

ا  ا غاي عللللللحغم للللل عغا  ا غمكللللل  غنللللل تجغايمع  يللللل غقممللللل غم م للللل غ م   للللللغممكللللل غأ غ فلللللحغاي

غ.Opportunity Situationغاي  عغاي رص غ مرلعغالمه(غايمرغ و

مرل  عغيلمعل ممرغ،غفل  غشيل غمعنلحغأ غا  ا غتجغايمع  ي غايرق  م غقمم غص رم أم غإشاغم  غن غ

غ.ايم   ا 

 :تمليص  يباط االنحراب -رابعاً 

   غايم  رن غ م غا  ا غاي علحغ ايم رلرغف نلهغال ل غمل غتشل ممغأسل  وغاالنقلرا غأ غفحغ

مل غالل غال ةغأصلع ةغغ ايمسد يم.غ مشملغشي غتق م غاي ررغ ايمع ممرغايمن ث  غانه اال تع  غا غ

م يملللل ،غمعل م تملللل (،غ ايعململللل تغ،غم  ملللل غ، غ شللللرم غايمنظملللل ملللل ار غ،غ غ ا فللللرا ،غ:غايمنظملللل أ مهلللل غ

قصللل رغأ غ لللللغفلللحغأقللل غ لللش غغ قللل غتكللل  غاالنقرافللل تغاللل غايمسللل راتغايمقللل  ةغ سللل و،غمللل ايتق مل
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  قللل غ م  للل ام غغا سللل  و.غيلللشي غال للل غمللل غتق مللل غأكثلللرغمنهللل غ،غأ غ  متمللل  غاللل ملم غأ ايع املللل

غ.،غأ غايع مم غ شكنه ،غأ غايمت امن ايتصقمقم غاي ق ئم غاإلمرا اتالت  شغ

    :ةيالت حيح اإلجراءاتاتلاذ  -لامياً 

 غتق مل غاالنقرافل تغ تشل ممغأسل   ه غ،غسلمم غ أ غايرق   املمم غ تمثلغايمرقل غا  مرةغغغ

،غأ غتن مشغايمتك ملغيل ع يم غايمعنم   غق لغايايمرل غغاإلمرا اتمعرحغيمت شغي رارغاي  رةغال غات  شغ

غاإلمرا ،غأ غاي ررغشئ غا غاالنقرا غ ع غتن مشاين غاآلث ر،غايشيغمتمثلغ مع يم غايع محغاإلمرا 

غ.نث ر  غإ اي غأ ،غ   يت يحغمع يم غايمشك تغايمت ام غمعغايتن مشغايتصقمقح

 :ت ميم نظام الرقابة  1-9 

غمتسلسللل غ شللكلغمنر للحغتشللكلغكلللغ رلل ةال لل غأ غممللرغنظلل طغايرق  لل غاي علل لغ علل ةغمراقلللغغ

 انلل غتصللممطغ  ع،غمرقللل غتمهم ملل غيل رلل ةغاآلتملل غ قلل غسلل عغت  للمحغ للش غاي رلل اتغفللحغمقلل رغسلل

 5002)تر مـا ،ن   غا غ (316 :1110، مريي)اإلرش  اتغاآلتم غغ إت   ايرق   غم ص غنظ طغ

غ:(136 :

 اي  مل غإلارل  غصل رةغمموغأ غم تصرغنظ طغايرق   غال غايق غا  ن غم غايمعل م تغ

 ق م م غا غا ق اث.

 . است  اطغايم  مم غاين ام غ غايكمم 

 ممكل غات ل شغاإلملرا اتغايتصلقمقم غغسللمطغفلحغنظلطغايرق  ل غيكلحمموغمراال ةغايت قملتغاي

غق لغف اتغاي قتغايمن سوغ  إل  ف غإي غاال تم طغ نظطغايرق   غايت ممهم .

 است  اطغأ  اتغايرق   غقصمرةغ غر مل غايم ى.غ 

 مموغأ غترملحغنظلطغايرق  ل غإيل غاكتشل  غاالسلتثن  ات.غمقتل جغا ملرغإيل غايتل  لغف لرغ

  ئجغايتحغت عغ  رجغنر عغمنر  غايسم  غايمق  ةغم غق ل.اينتغفحغق ي غ
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 ممللوغاال تملل طغ مك فللكةغاينملل  غفللحغاي صلل لغإيلل غمعلل التغا  ا غايمرغ  لل غأ غتعلل مله غ

غ  ال غم غمع ق  غاي شلغفحغاي ص لغإي غ ش غايمع الت.غ

 :  لتي تؤثر عب  ت ميم نظام الرقابةالعوام  الموقفية ا 1-30

غ  للش غقللمرغ لل يم ق غايللشيغمر للعغفملله.ي علل لغ علل  غملل غايع املللغايتللحغتمتللكثرغنظلل طغايرق  لل غا

غ:غايع املغ ح

 :حجم المنظمة (1

م تل غتصممطغنظ طغايرق   غ   ت  غقمطغايمنظم ،غقملثغتعتمل غايمنظمل تغايصلةمرةغالل غ

ك للرغملل غغمر لل .غ تعت للرغايرق  لل غايمت امنلل غملل غ ملل غغمللرغايرسللمم غ ايش صللم غ  رملل غأايملل ا لغايرق 

 لل يتم ل،غ للحغأشللهرغأنلل ا غايرق  لل غم ئملل غيلمنظملل تغايصللةمرة،غغةإلشللرا غايم  شللر،غ اإل ارغ لل لغا

 غ لل لغايت لل رمرغأملل غايمنظملل تغايك مللرةغفهللحغتعتملل غ  رملل غأك للرغاللل غأنظملل غايرق  لل غايرسللمم غملل

غ.يرق   غايس    غ ايرق   غاي ق  ،غ ترك غ ص رةغأك رغال غا ايل ائحغ غمر  

غ

 :يالتنظيم  ي الهي الموقع والميتوى ف (5

،غفكلمللل غمقللللغايرق  للل غفلللحغايهمكللللغايتنظمملللحغ متعللللعغ  يمك نللل غاي ظم مللل غايتلللحغمشلللةله غاي لللر 

 غارت عتغ ش غايمك ن غكلم غترلوغا مرغاست  اطغمع ممرغرق  م غمتعل  ةغ سل وغصلع   غقمل  غا  ا

ايتنظممملل غايلل نم غفتللتطغ.غأملل غا فللرا غايللشم غمعمللل  غفللحغايمسللت م تغفللحغايمسللت م تغايتنظممملل غايعلملل 

غ.،غ سهل غاي م  هطغ  ست  اطغمع ممرغرق  م غقلمل ايرق   غال غأ ائ

 : درجة اللمر ـوية (3

غطا غقراراتغمرد سمهغة ا تغق م غايم مرم غيلمعل م تغايمرت غكلم غ ا تغ رم غاي مرك م ،

ظللل  غمسللئ يم غاللل غ،غ نهللطغمملل ىغاتصلل فه غ  يك لل  ةغ اي  المللل غ نتلل ئجغا  ا غقتلل غمرمئنلل اغإيللل 
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،غ شي غ ف   غيلم  أغايتنظممحغايشلهمرغال غايرغطغم غت  مضغايسلر غيهطغ تصر غأ يئ غايمرد سم

غ.لر غت  ضغ يك غايمسئ يم غالغت  ض""ايس

 الثقافة التنظيمية: (4

ممكلل غ صلل غايث  فلل غايتنظممملل غايسلل ئ ةغفللحغ عللضغايمنظملل تغ  السللت  يم غ االن تلل  غ ايث لل ،غ

ايث  ،غ ايرغ  غفحغاالنت  ط.غ يشي غمةلوغغطمنظم تغأ رىغ شم  غاي   ،غ ا فحغقم غتتص غفحغ

اير  عغايشاتحغغمرغايرسمحغال غايرق   غايمر   غفحغاين  غا  لغم غايث  ف تغايتنظممم ،غفحغقلم غ

غمةلوغال غايرق   غايمر   غفحغاين  غايث نحغاير  عغايرسمح.

 اط: ـة النمـ رمي (2

،غ شلللم لغايرق  للل غالمللله،غف  نشلللر غمللل  غفلللحغتق مللل غمللل ىغكث فللل مهتلعلللوغأ ممللل غاينشللل رغ  را غ

 ال غقتل غإشاغ،غتقتل جغإيل غرق  ل غأكثلرغكث فل غ شلمترتوغال غاي ركغفمهل غأ لرارغك ملرةايمهم غايتحغم

 غلل ك نتغأ ر ئهغغملرغملدثرةغ شلكلغك ملر،غفغ،،غأم غإشاغك  غاينش رغأقلغأ مم ك نتغتكل ته غا يم 

غ.رق  حغت صملحغ مكث  م غإي غنظ طغقغ مك  غ ن 

 :ةـابة اإلداريـ دوات الرق  1-33

غ:  اتغايتحغممك غإمم يه غفمم غملحمتطغمم رس غايرق   غم غ  لغممم ا غم غا 

 :(Budgetary Controlالميوانيات التقديرية )  (1

 تل للل غتسلللت  طغايمم انمللل تغايت  مرمللل غمللل غق للللغايمدسسللل تغايع مللل غ ايمشلللر ا تغايتم رمللل غايم

 اسللت  ام  غفللحغغ،غقمللثغتعت للرغمل غأكثللرغأ  اتغايرق  لل غاإل ارملل غر املل  غاللل غأاملل لغايمشللر  يلرق  ل غ

،غفهللحغتقلل  غيلمنظملل غفللحغكلللغ مللهغملل غأ مللهغنشلل ره غايمعلل ممرغايتللحغمللتطغملل غايمنظملل تغايق مثلل 

غررمللعغايعملللغغيمم انملل تغايت  مرملل ،غكملل غتتللرمطغاا غاي علللحغيملل غتللطغانملل   غ ت ممملله  يهلل غقملل  غا  
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،غ ت للم غملل غ  يهلل غاالنقرافلل تغ تتللمحغاي رصلل غيتصللقمحغ صلل لغإيلل غا  لل ا غفللحغشللكلغأرقلل طيل

غ(.46: 5001راض  وحجاوي، )اي ركغق لغ ق اهغ  قتغك  غ

 اللللل غايللللرغطغملللل غاال ت فلللل تغايمتعلللل  ةغفللللحغتعرملللل غايم ا نلللل غأ غايمم انملللل غ غ تللللطغ صلللل ه غ

 اته غ غيلمشللر  غأ غيلمنظملل غككلللغ  قلل  يت  مرملل غأ غايت رمرملل (غ يكلل غات للعغاللل غأنهلل غ رلل غكمملل

،غفهحغتع مرغم يحغا غ ر غت صملم غتعك غأ  ا غاي ق ةغاالقتصل  م غاي رام غي ترةغ منم غمق  ة

غ: ن تغإي غايع م غم غا قس طغمنه ،غ ممك غت سمطغايم ا ا  ايكم م غايتحغمتطغ ه غانم  غتل غا  

 .غمم انم غاإلمرا اتغ ايمصر ف ت . غايمم انم غاين  م

 . غمم انم غاين   تغايرأسم يم . غايم ا ن غايتر مرم

 . غغايم ا ن غاي  مل

،غ كللشي غ  ظ ئ له،غتق ملل ا غ قم ل  غيلتنظلمطغ أ  افللهغململ غايرق  لل غ  سلت  اطغايم ا نل ت تترللوغا

 غ،غ مل حغسللمطغ   لعغمعل ممرغالممل غ قم ل ،غ  مل  غنظل طغمق سل تق م غ ر رغايسللر غ ايمسلد يم

غيلرق  ل مملوغايتن ملهغإيملهغأ غايم ا نل تغايت رمرمل غ يكنهل غتعل غمل  ا غملل غ،غ غالغتعت لرغنظ ملل  غكل م غ 

غ.(914غ:4004 غايصق غ ايس افمري،غ شاغاينظ طغ

 :(Personal Observationالملحظة المل ية ) (5

مسلم غ  حغأ اةغأ غ سمل غرق  م غيلقص لغال غمعل م تغرق  م غم ئم غيمممعغايممل التغايرئ

غ(.80: 1112عبا ،)غمه غاإل ارةغال غم تل غمست م ته  تست  

المهغم غ  لغاالتص لغايش صحغقملثغملتطغغل تعتم غ ش غاي سمل غال غاالنر   غايمتقص

للل غايعلل ملم غايقكللطغاللل غا  ا غملل غ لل لغنتلل ئجغا املل لغ ايت تللموغايش صللحغقمللثغمللتطغايقكللطغا

،غ الل غايلرغطغمل غأ ممل غيل غمل غاقل غم امل غ لش غا  اةمعللغش،غا ملرغايلشيغميلتكك غم غسمرغايعمل

،غفمل غايصلعوغأ لشغانر ل  غال غ م غغمرغأنه غالغتتسطغ  يم  ل ام ايم قظ غايش صم غكك اةغرق 
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غ أا ا غك مرةغم غايعل ملم غكمل غأنهل غت لتحغممل ال غين للغمعل مل تغغملرغصلقمق غمل غق للغايمرد سلم

غ.أم طغايم مرم  كنهطغأكثرغ ال  غغا غ عضغ م ئهطغيمظهر ا

 ( :   Intrernal Auditonsالمراجعة الدالبية ) (3

غ، لل طغ للهغ مئلل غايمللرامعم غايلل ا لمم مع للرغ للشاغايم هلل طغالل غايت مللمطغايمللنظطغ ايمسللت لغايللشيغتغ

لغ،غإالغأنهلل غم ه مهلل غايم ملل غمشللمفللحغايم  للحغاللل غايقسلل   تغ ايسللم ت قلل غاقتصللرتغمه مهلل غ

 غثطغيطغم تصرغ  رغايمرامعغاي ا لحغال غايتكك غم غمر    غ م،غت ممطغأ ا غايعملم تغ ص  غا م 

إلمرا اتغ ف الم غرلرعغ نظلطغ اغتإيمهغقم مهغ ت ممطغف الم غايسم س غ ،غ لغأ ميقس   تغيلق م  ا

غغ،غكملللللللللللللللل غم لللللللللللللللل طغ ت مللللللللللللللللمطغف الملللللللللللللللل غاسللللللللللللللللت  اطغايسلللللللللللللللللر غ ملللللللللللللللل ىغنملللللللللللللللل  غاإل ارةايعمللللللللللللللللل

غ(.221 :5002) إدري ،

غ

غ

 ( :  Quality Circlesحبقات الجودة )  (4

،غ أ لغظه رغيه غك  غفلحغايرق   غال غايم  ةقل  تغايم  ةغ حغا تص رغيمصرلحغقل  تغ

،غ  للحغممم الل تغتتكلل  غكلللغأ سللعغ أث تللتغفع يمتهلل غفللحغايم  لل  أمرمكلل غ يكنهلل غر  للتغاللل غنرلل عغ

ا  ا غم غمست م تغام يم غغمرغإ ارم غمنتم  غإي غ ق ةغتنظممم غمشلترك ،غغ94إي غغ3منه غم غ

غيقلغايمش كلغايتلحغتل ام م  غ ،غ م ل طغ لشاغا سلل وغايرقل  حغههطغأثنل  غايعمللم  غ  المتم  غ  رم غ 

ت رلللمرغ ايرق  للل غالللل غمللل  ةغالللل غم للل أغاشلللترا غايعللل ملم غ غملللرغاإل ارملللم (غفلللحغات للل شغقلللراراتغاي

،غ ي للم  غنملل  غ للش غايقل لل تغ تق مللعغايهلل  غمنهلل غمسللت ع غ  للرا غايك لل  ةغاإلنت مملل غملل غاإلنتلل ج

غ.ايرأيغ س وغت ام غمثلغ شاغاي  مرمتم ا تغ شي غيكحغالغمشعرغايع مل  غ  يقرجغم غإ  ا غاال

 :تحبي  النيط المالية (2
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غ  اللل غيلرق  لل غاإل ارملل غ ايم يملل ،ملل غا   اتغايغايم يملل غمعلل غايتقلملللغايملل يحغ  سللت  اطغاينسللو

سلتغ لحغاية مل غفلحغايتقلمللغإي غأ غاينسلوغايم يمل غايتلحغتسلت  طغفلحغايتقلمللغيمغاإلش رةكم غتم رغ

نمللل غايمللل يحغ يكثملللرغمللل غايتسللل دالتغايمتعل للل غغاإلم  للل تصللل راتغتعرلللحغغ لللحغفلللحغاي اقلللعغنتللل ئجغأ  ا 

 للل يمرك غايمللل يحغ ايمركللل غاين للل يغ ا  ا غ ت ملللمطغقلللراراتغاالسلللتثم ر،غ الللل غايلللرغطغمللل غأ غقسللل وغ

غإ غإالفل غ  ي م نل تغايمق سل م غق رغمقل   ا غمل غاي  لرةغ ايمهل رةغ ايمعرغإالغتترلوغغاينسوغايم يم غال

  شلللكلغاللل طغغاإل ارةمسلللت موغمللل غغ ملللتلللل غاينسلللوغ ر رهللل غ للل   ا غمتصللل غ  يصلللع   غمغت سلللمر

غ تةمراتهلل ايملل  ريغيم  ملل غ ر معلل غايع قلل تغايتللحغك نتهلل غغاإل را  ايمقللللغايملل يحغ شللكلغ لل مغ

يلكشل غال غ تغايت رم مل غ م  طغايم مرغايم يحغ تقلملغاي م نغ،(64 :5006)الوبيدي،   لغاي م 

 غاململل غتق ملللغايكللطغ،غ منظللرغإيلل غايتقلملللغايملل يحغ كنللهايع املللغشاتغايتللكثمرغاللل غق لل عغايملكملل 

غ ق ئمللل ايم  نللل غ للل ي  ائطغايم يمللل غ غق ئمللل غايمركللل غايمللل يحغايه ئللللغمللل غاي م نللل تغايم يمللل غ ايت رم مللل ،غ

غ،غ تشللللكلغاينسللللوغايم يملللل اراتايلللل  ل(غإيلللل غكللللطغأقلللللغملللل غايمعل ملللل ت،غ أكثللللرغف ئلللل ةغالت لللل شغاي للللرغ

(Willey, 1979: 535  ًنقل )  ،غ.(41 :5006ع  )حنفي

 :اإلداريةلبرقابة  اإليتراتيجيةالنقاط  1-35

ر معل غ ظلر  غايمشلر  غمملوغأ غت  لعغيلرق  ل غالل غغحايعن صلرغايتلغأ مم غت  مرغت ق م

.غ   يتل يحغمصلعوغرمل ةتق ملعغ لش غا  ل ا غايمغمل ىالل غغ أثلرغ لش غايعن صلر،غايرئمسلم  أ  افهغ

أ غغاإلرشللل  ات،غ يكللل غمللل غايممكللل غ  لللعغ علللضغ لللش غايعن صلللرغ  لللعغق االلل غ معللل  التغتقللل  

(غايتلحغمملوغأ غتكل  غمقللغاإلسلتراتممم  غا س سلم  ش غاين  رغاالات  راتغايتحغتس ا غفحغتق م غ

غ:ملحغايرق   غ تشملغ ش غاالات  راتغم 

اينتمملل غغأ أ غتهلتطغايرق  لل غ  يهل  غأيغ: قهــاالنتـار    ثــر مــ   يـاليط تحقي الرقابـة عبــ  .1

غ. ا غايم ش لغيتق معغ ش غاينتمم   غأ غأسل وغا مايمق   غأكثرغم غا تم مه غ ررغ
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معنللحغ للشاغايم هلل طغتركملل غايرق  لل غغ:غيــرات األيايــية الميــببة للنحــرابالرقابــة عبــ  المت .5

 تللللرت رغغ ئجغاينه ئملللل أ غا نشللللر غايرئمسللللم غايتللللحغتللللتقكطغفللللحغاينتللللاللللل غايع املللللغايق سللللم غ

غ ك لللل ا غايمنظملللل  ،غف للللحغا نشللللر غأ غايم انللللوغا  للللرىغإ ملللل ل.غ الغمعنللللحغشيلللل غم  شللللرةغ 

أكثلرغمل غايتركمل غالل غغا فلرا رك غالل غأ غت غايرق   غمموغ،غفإ  م تغام م  غمنظم تغاي

(غأ غتركملل غنظلل طغايرق  لل غاللل غDrucker مللرىغ غ. غايتكن ي مملل غأ غايم  ملل غا  للرىايملل ارغ

ا غمللد يغإيلل غف الملل غنظلل طغأ غا  لل نشللر غايتللحغيهلل غتللكثمرغ ا للحغاللل غايتكل لل غايكلملل غا 

غ.ايرق   

فللحغغتركملل  معنلل غأ غمللتطغ: يحتمــ     يويــد فيهــا االنحــراب الرقابــة عبــ  المجــاالت التــي .3

يمسلم  غامتمل   غاالنقلرا غإشاغمل غقل ثغال غايقل   غغايرق   غال غايع املغايتحغمقتمللغأ 

أنهغفحغق ي غتركم غايرق   غال غا  ا غفحغاين اقحغايتلحغيلم غمل غايمت قلعغغ  شاغمعنح،غ ه 

غ.اقتص  م غا غايم ىغايمسم  غ هغممعلغايرق   غت صملم غ غمرم  ا غفمه غاالنقرا غغأ 

مم رسلل غايرق  لل غغإمك نملل اللل غايللرغطغملل غغ:عبــ  المــدللت الرقابــة عبــ  الملرجــات قيايــاً  .4

ت مل غا قل غ ا لق غ منهمل غغأنهغفحغايق التغايتحغالالغإ،غمع  غال غايم   تغ ايم رم تغ

غ.م غا ف لغايتركم غال غايم رم تغف نهمثلغاي  م تغ

مترللوغأ غتركل غغ ايرق  لايتصممطغايممل غينظل طغغإ : األفرادالرقابة عب  النتار  قيايا عب   .2

الل غ للش غغ ات لل ر طغمسللئ يم ،غ أن سللهطايرق  لل غاللل غنتلل ئجغا  ا غأكثللرغملل غمراق لل غا فللرا غ

ممكنه غأ غتل فرغ سل ئلغايرق  ل غايشاتمل غأ غاي ا لمل غ   م طغايرق   غال غ شاغايم ه طغغ،اينت ئج

 .قمحغسل كهغر    غيلنت ئجغايمق   ايتحغتسمحغيل ر غ تص

غ

غ
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   :ا ـابي الفعـرص النظام الرقل ا  31 -1

 علللضغغ افرف نلللهغال للل غمللل غتلللغ  للل افه ،فلللحغتق ملللعغايمنظمللل غيكلللحغمق لللعغنظللل طغايرق  للل غ  ر غ

غ منه :اي ص ئمغايمهم غفمهغ

  ( الملرمــــــةConvenience:)يرق  لللللل غير معلللللل غاينشلللللل رغا  للللللشاغمعنللللللحغم ئملللللل غنظلللللل طغغ

اينشل رغايتلحغت تلل غغأ مهايع م غم غغاإل اري معن غن رغأ غم  شرغايمه  غ غغ اقتم م ته،

نلحغأ غيكللغ.غ  لشاغمع اي نمل .االقتم مل تغايم  مل غغ–اير معل غغ–فمم غ منه غم غقمثغاين  غ

يلشاغمملوغأ غمكل  غاينظل طغايرقل  حغغا  لرى، صل ئمغتممل  غال غا نشلر غنش رغسم تغ غ

الغمللعغسللم تغ  صلل ئمغكلللغمنهلل غغمت ئملل   أصلل حغغمللرغقلل  رغاللل غتق مللعغغملل  ر غف لل  ا 

غا   ا .

  ( المرونــــةFlexibility):غايمعلللل ممر غغهق  لملللل غاينظلللل طغايرقلللل  حغفللللحغممم اللللمعنللللحغشيلللل غغ

ايمتةملراتغاي ا لمل غ اي  رممل غيلمنظمل غ.غ يةلرضغ،غ أم ل  غأ غايتةمملرايمست  م غيلتعل ملغ

من ةحغاي م طغ  يمرامع غاي  رم غيلنظ طغايرق  حغ  ستمرارغ كش غن  رغاي للغغتق معغايمر ن 

غ .أ غاي ع

  ( الوضــوو والفهــمCelerity and Understanding)ملل غايمترل لل تغا س سللم غ:غ

يم غال غئ غمل غق للغممملعغايمسل سلهلغاي هلطغغمك  غ ا ق  غغي  الم غ ك   ةغنظ طغايرق   غأ 

مصللمطغنظلل طغرقلل  حغتسللت  طغفمللهغا سلل يموغغ،غف لل تر م لله،غ متن سللوغمللعغقلل راتهطغ   للراتهط

يلمسلللئ يم غاللل غ يكنلللهغغملللرغم هللل طغغ،غ ايلللشيغمكلللل غايكثملللر ايرم  لللم غايمع للل ةغاإلقصلل ئم 

منلهغ ملعغا  ل ا غايمرل  ل غ،غ فلحغ لش غايق يل غيل غملد يغاينظل طغايرقل  حغإيل غتقاست  امه

غنظرا غيع طغفهطغ ت  لغايم مرم غيهشاغاينظ طغغ.
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 ( اليـرعة فـي ا تمـاب االنحـرابQuick Detection):  مل غف المل غاينظل طغايرقل  حغغإ

،غ أم للل  غسلللراتهغفلللحغت لملللغغمراكللل غ النقرافللل تغ اكتشللل فه غق للللغ ق اهللل ق رتلللهغالللل غايتن لللدغ 

قمقم غايم ئمل غايتصلغاإلملرا اتمل غات ل شغغيتتمك ،غفحغق ي غ ق  غاالنقرا غات  شغاي رار

 .فحغاي قتغايمن سو

  ( االقت اد في الت بفةScale of Economies):غ ف المل غاينظل طغايرقل  حغةت   غك   غ

   يت يحغفل  غتكل ل غاينظل طغ،غتك يم غاين مم غا غاملم غايرق      رتهغال غاالقتص  غفحغاي

غ.ي ف راتغايشيغمق  ه غشي غاينظ طات لغا غغأ يرق  حغاي ع لغمموغا

  ( الموضوعيةObjectivity):غ م ص غ ه غتت فرغيلنظ طغايرق  حغايم   ام غمن ةحغأ غ،

أقكلل طغغاغاينظلل طغاللل مدسلل غ للشغ،غ أ ا فللرا ا ايلل غايمعلل ممرغ من سلل ته غيلنشلل رغ ي لل راتغ

تكلل  غغأ حغاي اقعملل غ ايم  لل ام غتعنللغط ا قكلل ،غاللل غأقكلل طغش صللم غ ت رم ملل غ اقعملل غال

اينتلل ئجغاي علملل غيلتن مللشغم لل مم غغ  مت  عللم غأ غايمعلل ممرغايرق  ملل غايمسللت  م غي ملل  غايم لل م

غ.لم م،غتت فرغفمه غاي ق غايعلمم غ ايم ئم غايعع ممرغكمم غ ن ام غ   رغايمستر   م

 اللطـة ومـ   التنظـيم ري ـ  النظـام الرقـابي  ع ـ    ي (Relation with Plans and 

Structure): كملل غ،غايتللحغت لل ر غ هلل غاينتلل ئجغاي علملل غف ي رلل غتملل غاينظلل طغايرقلل  حغ  يمعلل ممر

    غاال تص صل تغ ايسللر تغ  رل رغاالتصل لغايرسلمم غ غملرغايرسلمم غايتلحغملتطغأ غ

 غمر ل غمل غغ، ىاي  صل غ كللغمسلتغ ايمسلد يمتق مل غ غغايرق  مل ،غال غأس سه غرفلعغايت ل رمر

 غمعلم غمملوغأ غاايرق  ل غالل غأ كمل غأ غ،غ أ ل افه غغايرق   غي ل غغا  ع  غايتنظممم غأس سم  غ

 غايرق  ل غايتلحغم ل طغ هل غ ،غ كلشي غفلفحغايمنظمل غا  رىتتك ملغمعغايرق   غال غا نشر غ

ايمست م تغاإل ارم غغمعم غال  غ أ غتتك ملغ تترا رغمعغايرق   غايتحغت  طغ ه غإ اريمست ىغ

 ا  رى.
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 :رق التغبط عبيهاـوط قاومة الرقابة يباط م  1-34

 : يباط مقاومة الرقابة - والً 

،غ أقللللغاي عللل لغتمعللللغايرق  للل غأكثلللرغف المللل اينظللل طغايرقللل  حغ صللل ئمغغتللل فرغأ  للل يرغطغمللل غغ

مللل غم نلللوغايعللل ملم غ أكثلللرغ للللش غغايرق  للل  نللل  غأسللل  وغكثملللرةغيم   ملللل غغإالغأ ،غار للل غيلم   مللل 

م  غ:ملحغا س  وغشم ا غ 

  ( المبالغة في الرقابةOver control): 

غانل م  ش غايمشكل غ شكلغ ا لحغ ت ر غغايرق   ،فحغ ركغايم  ية غفحغغأقم ن ت عغايمنظم تغ

 فتلللراتغغ انصلللرافهط،فتراقلللوغم اامللل غق للل ر طغغايعملللل،تنصلللوغيرق  للل غالللل غسلللل  غايعللل ملم غفلللحغ

 ايمت  عل غغمل غايرق  ل غمن ةلحغمم رسل غقل رغل  ر مع غايق غ غمر  .غمرت  نه ، ا  م  غايتحغغراقتهط،

غايم   ي . ك غم غمنحغايع ملم غ رم غم غاالست  يم غغ يك غالغايعمل،يسل  غايع ملم غفحغمك  غ

  (  التر يو غير المتواوImpporprate Focus ): 

  ملل غا  علل  غأ غ،غ تهملللغا  ا غأ علل  ايرق  لل غاللل غ اقلل غف للرغملل غتكلل  غانلل م غثغشيلل غ مقلل

ملث  غايم معل تغغإقل ىق ملتغغفلإشا،غا  لرىغجاينل ات تتم  لغغ،غأ غترك غال غأق غاين اتجايمك ن ت

،غا  ق ثأك رغا  غممك غم غغر ت  مطغق اف غ مك فآتغ ا   غ مئ غايت رم غايشم غم  م  غ نش

 رللكغايتركملل غغمللرغتكلل  غقلل غارتك للتغغ،غفإنهلل غ للشي تلت للتغإيلل غملل ىغملل  ةغ للش غا  قلل ثغ   غأ 

غ.ايمت ا  

 تحفيو األداء غي ( ر ال بءRewards For Inefficiency ): 

غايكلل  ، الغت لل طغقلل اف غيللأل ا غغايكلل  ،يللأل ا غغمللرغت لل طغ عللضغايمنظملل تغأقم نلل  غقلل اف غ

يألقسل طغمتعللعغ  يمم انمل تغايتلحغت صلمغغ م غأشهرغايم اق غايتحغمظهرغفمه غ شاغاي ركغ ل غمل 

أملل غغإن لل ع ارملل غإيلل غقمللثغتتمللهغايكثمللرغملل غ للش غا قسلل طغ اي قلل اتغاإلغايمنظملل .ايم تل لل غ ا لللغ
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 نهل غتعت ل غأنهلل غإشاغ فلرتغ علضغا ملل الغمل غ لش غايمم انملل تغ،غفلحغنه مل غايعلل طغغغتت  ل غيلل مه يم ل 

،غ قلل غت  للضغمم انملل تهطغفللحغيهللش غا ملل الغ ق ملل غتكنهلل غيمسلل اللل غاي لل رغغاإل ارةفسلل  غت تللرضغ

أن  لتغكللغايمم انمل غغسل طغايتلحمقل ثغايعكل غاينسل  غيألق،غفحغقم غ شاغايت فمرغ م  اراي اق غايع طغ

غايكللل  ،أصلللق وغا  ا غغقللل غا ق للتغمنظمللل ي.غ  لللشي غتكلل  غاايم صصلل غيهللل ،غأ غقتلل غتم   تهللل 

غ شمعتغأصق وغا  ا غغمرغايك  .

  ( التعرض لبمياءلةAccountability ): 

مترتوغال غ م  غنظ طغرق  حغفع لغتق م غا قس طغأ غا فرا غايمسئ ي  غا غ م  غانقراف تغ

 غايمسل  ي غمتهر ل  غمل،غ يلشي غفل  غا شل  مغايلشم غ عللحغ  يم  رنل غ ل   ا غايمعمل ريحغا  ا غايف

 م  غايرق  لل غ نهلل غ،غ الغمق لل  غأ غمللد  اغر  لل  غيلمعلل ممرغايم  لل ا غقلل غم لل اللطغارتك لل  غملل غأ رلل  

غ.تكش غأ ر ئهط

 طرق التغبط عب   يباط مقاومة الرقابة:  -ثانياً 

تحغم غأ مه :غايتك ملغ ايغتت فرغفمهغ ص ئمغاينظ طغايرق  حغاي ع لغتصممطغنظ طغرق  حغإ 

،غ ملم غأكثللرغااترا لل  غاللل غايرق  لل ،غ ايمر نلل ،غسلل  غممعلللغايعلل،غ ايم  لل ام ،غ اي قلل ،غ ايت قمللت

غ:لوغال غم   م غايرق   غ م غأ مه   طغ ن  غا ةغررعغيلتةغشكل غ  غ

 :الرقابي مالنظاتمجيع العامبي  عب  وضع  .1

 حغيرقلل اشيلل غ للك غمكلل  غيلعلل ملم غصلل تغمسللم  غفللحغتعلل ملغ تصللممطغأملل ا غاينظلل طغمتق للعغ

معلهلطغأكثلرغاسلتع ا ا غي  ل لغاينظل طغايرقل  حغمغ،غ  لشاغمل غشلكنهغأ ايشيغمدثرغالمهطغ صل رةغم  شلرة

غ.يهغفهم  غ أف لغ

 :(Management By Objectiveباألرداب ) اإلدارةايتلدام  يبوط  .5
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 لللعغا  للل ا غ ررم للل غتعتمللل غالللل غايمشللل رك غ لللم غايردسللل  غأسلللل وغملللتطغمللل غ  يلللهغ غغ  للل 

  غتم مل  غا  ل ا غايمت قعل غملنهط،غ كمل غممكل غمعرفلغاينظل ط،غف يعل ملم غفلحغظللغ لشاغ  ايمرد سم

غ.يتحغتع  غالمهطغإشاغنمق اغفحغشي  ايع ائ غاغعايمن ف حغغ،غ م تق م ه 

 :ـاتاالنحراف اتـإثب .3

 لتغ قل  غاالنقرافل تغم ل حغالل غاينظل طغايرقل  حغ سم تغ مسلتن اتغتثغإمرا ات م  غغإ 

ملل غايمصلل اقم ،غ م للللغملل غاقتملل لغم   متللهغم ملل ا  غمر لل غغإمللرا اتملل غغاإلث  تلل ت،غكملل غأ غ للش غً 

غ.فحغن  غاي قتغ ت فرغايقم م غيلمنظم غ ايع ملم

غ

غ

 اقع المعبومات والرقابة اإلدارية:و  1-32

 :ـديمتق  1-32-3

يمل طغمل غمرللعغالملهغ اصلرغا امل ل(غفت ل طغا ملطغ قل راته غتعموغمعظطغممتمع تغا يمنل غا

الللل غرفلللعغمسلللت ىغمعمشللل غأفرا  للل غإنمللل غمعتمللل غأس سللل  غالللل غقللل رةغايمنظمللل تغايم تل للل غ مللل غ منهللل غ

شلللل   غاقتم ملللل تغ رغ لللل تغمسلللتهلكمه غ ك لللل  ةغا يملللل ،غ ت امللللهغ ايمنظمللل تغايصللللقم غاللللل غتل مللل غ ا 

ايمت امللل غغ  صللل غ  يعمللللغفلللحغ مئللل غتتسلللطغ  يتع مللل ايمنظمللل تغفلللحغاي لللر غايقللل  يغ ايعشلللرم غتقللل م غ

غ(.16 :5002 )م طف ،  ايت ا لغ اي من ممكم 

إ غا يطغا امل لغايمل طغمشله غظل  رةغاالنت ل لغإيل غاإلنتل جغايك ملرغفلحغايمعل مل تغ أ غمراكل غ

مقلغغإل  ف غإي اي  ىغتنت لغم غاي ل غايتحغتمتل غايم لغإي غاية ي م غايتحغتمتل غايمعل م ،غ شاغ  

غ.نظرم غقمم غايعمل
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إ غايمم ةغايتن فسم غ يغمنظم غق يم غ مست   غتتمثلغفحغم ار   غايمعل م تم غ مل ىغقل راته غ

الللل غاسلللت  اطغ لللش غايمللل ار غ قرفمللل غ ت نمللل غا يمللل ،غ ت لللر غأ ممللل غ  رغايمعل مللل تغ تكن ي مم تهللل غ

م غ ايتلللحغتقللل  غ للل  ر  غايمترللل رةغفلللحغمسللل ا ةغمت لللشيغاي لللرارغالللل غايت صللللغإيللل غاي لللراراتغايسللللم

ا نشر غايتحغمموغتك مته غ ا لغايمنظم ،غ ايتحغتق  غأم   غم ىغنم  غأ غفشلغايمنظم ،غا مرغ

ايللشيغم سللرغاات لل رغايمعل ملل تغككقلل غأس سللم تغاململل غاإل ارةغقمللثغمنظللرغإيلل غاإل ارةغاللل غأنهلل غ

غ.إي غتصرف تغم غ  لغصنعغاي راراتاملم غتق ملغايمعل م تغ

غ

 تعريب الميتمف :  1-32-5

غ:ع رم غمتع  ةغيلمستش  غ م غ منه  ن  غت

مدسس غتقت يغال غمه  غر حغمنظطغمتمتلعغ"غبأنهاغلميتمفياتعرفت الجمعية األمري ية ا

 تسلللهم تغر مللل غ ائمللل غتشلللملغأسلللرةغيلتنللل مطغ  للل م تغر مللل غتت لللم غ للل م تغا ر للل  غ  للل م تغ

غ(. 1111)  بو ويتو ،  مم غيلمر  "تش ممغ ايع جغاي ايتمرمضغايمستمرةغيت  مطغاي

ـــا ـــة وعرفته ـــة ال ـــحة العالمي ـــاغمنظم ا للل رةغاللل غتنظلللمطغأس سلللحغمللل غتنظلللمطغر لللحغغ"غبأنه

 امتمللل اح،غ ظم تلللهغت للل مطغرا مللل غصلللقم غك ملللل غيلسلللك  غا مللل  غ  ق مللل  ،غ تمتللل غ للل م تغام  تلللهغ

غملم غايصلقمم ،غ اي مل طا سرةغفحغ مئتهل غايمن يمل ،غكمل غأنلهغمركل غأم ل  غيتل رموغايعل غإي اي  رمم غ

غغ."  ي ق ثغاالمتم ام غ اي م ي مم 

"غنظلل طغكلللحغم للطغممم اللهغملل غايللنظطغاي راملل غايمتك مللل غغ مــا عــرب الميتمــف  عبــ   نــه

 ايمتمثل غفحغنظ طغاي ل م تغاإل ارمل غ تت  اللغتلل غايلنظطغمعل  غ هل  غتق ملعغأقصل غرا مل غممكنل غ

 ايت رم مل غ اي قثمل غيل ارسلم غ ايعل ملم غفلحغايممل لغيلمرمضغ ايمصل وغ تل امطغا نشلر غايتعلمممل غ

غغ(.56: 5006)جبده، اير ح
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ــاريب اليــابقة    تعريــب الميتمــف  رــو "غمدسسلل غ لل فه غويــرى الباحــي مــ  لــل  التع

اي ق ئملل غغايرئمسللحغت لل مطغاي لل م تغايع مملل غيم تللل غفئلل تغايملل ارنم ،غكملل غتسللع غيت لل مطغاي لل م ت

غ. ايتعلممم غ اي قثم غ"

غ

غ

 :واقع الميتمفيات العامة في ليبيا 1-32-1

تت لعغ لش غغاإل ارمل إ غايمستش م تغايع م غايلم م غ حغمنظمل تغممل كل غيل  يل ،غ مل غاين قمل غ

ايصلللق ،غ ت للل طغ لللش غايمستشللل م تغ للل م ته غيممملللعغفئللل تغايمللل ارنم غمم نللل ،غغيللل  ارةايمستشللل م تغ

يع مملل غاي  ملل غيتشلل ممغ مع يملل غ تتمملل غ كنهلل غت للطغ لل ا له غم تللل غايت صصلل تغ ا قسلل طغا

ايقلل التغايمر للم غايم تل لل ،غ تتصلل غ للش غايمستشلل م تغ كنهلل غتنظمملل تغمع لل ة،غقمللثغأنهلل غتقلل يغ

ت صص تغ قم  غفحغايكثمرغم غأقس مه ،غ  لحغك ملرةغايقملطغ صل  غا مل ،غ معمللغ هل غال  غك ملرغ

 ملل غمتن الل ،غكملل غأ غملل غايملل ظ م غاللل غا للت  غفئلل تهطغ ت صصلل تهط،غ تسللت  طغفمهلل غت نملل تغر

تك يم غتشةمله غ   ظ ،غ ت  طغ ش غايمستش م تغ   رغ  طغفحغنظ طغايرا م غايصلقم ،غا ملرغايلشيغ

مقلللتطغتنظلللمطغ ا  ارةغ لللش غايمستشللل م تغ   سلللل وغايعلملللحغايصلللقمح،غ شيللل غالغملللتطغإالغ  مللل  غنظللل طغ

ار ل غايمن رل غ  ا غأ  غغمعل م تغإ اريغ ايشيغم     غ كلغاقتم م ته غمل غايمعل مل تغ مل  ةغا يمل 

غ. ه غ ك   ةغ ف الم 

 :لبميتمفيات العامة اإلدارية رمية الرقابة  1-32-4 

،غ منظرغإيمه غفلحغاي  يل غايق مثل غاإل ارم م غايعن صرغا س سم غيلعملم غغاإل ارم تع غايرق   غ

يه مل غفلحغحغمصل  غايسللر تغاكقمرغاي ا م غيك نه غت ل طغ  ظم ل غقم مل غ  ي رمل غايتلحغت لعه غفل

،غ يلطغمعلل غم هل طغايرق  ل غفللحغاصلرن غايقل يحغم تصللرغالل غايم هل طغايت لملل يغ ايلشيغمنقصللرغاي  يل 
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اي قثغا غس لغرفعغك   ةغايمه  غاإل اريغ تق م  غغإي ف رغ  ي قثغا غا  ر  غ لغتم   غشي غ

تعنلحغتل  لغا غررمعغإ را غايم انوغاالمم  م غفحغامله،غكم غأ غم غمعر غ   يل غايرف  مل غ ايتلحغ

اي  يلل غفللحغم تللل غمنلل قحغايقملل ةغاالقتصلل  م غ فللحغك فلل غاي ر الل تغ ايمملل  م غتترلللوغمنهلل غتلل فمرغ

أمه ةغإ ارمل غك لك غتنمل غا امل لغ تلد يغاي  مل غ ك ل  ةغ ف المل غملعغ  ل  غ لش غا مهل ةغيلرق  ل غ

غغ(.50 :1118)القبيلت،أكملغ مهغغ  ايمق س  غيلتق عغم غقم مه غ عمله غال

اي رلللل  غايصللللقحغأقلللل غأ للللطغقر الللل تغاي نملللل غايتقتملللل غاالمتم املللل غفللللحغأيغ  يلللل غ  غ معلللل غ

أف لغمست ىغصقحغيكلغمل ار غمعل غمل غا  ل ا غايرئمسلم غايتلحغتسلع غقك مل تغغإي اي ص لغ

غ االمتم امل  اين سلم غغاي  نمل ه،غف يصلق غ لحغق يل غمل غاكتمل لغايسل م غتق م غإي اي  لغايم تل  غ

 لللل  غايملللرضغأيغق يللل غتسلللمحغيل لللر غ للل يعموغقمللل ةغمنتمللل غامتم امللل غغ يلللم غمملللر غ االقتصللل  م 

غ(.123: 5001)ادبي ،   اقتص  م 

غاإل ارملللل  تملللل ر غايمستشلللل م تغايع ملللل غكةمر لللل غملللل غايمنظملللل تغا  للللرىغ ظم لللل غايرق  لللل غغغ

  ات  ر لل غ سللمل غملل غ سلل ئلغ ملل  ةغفع يملل غاإل ارةغفللحغايمستشلل م تغقمللثغمللتطغملل غ  يهلل غايتق للعغ

م غأ غايعملغمسمرغ ف  غيم غ  غم ررغيه،غ يشي غفل  غ ظم ل غايرق  ل غتلرت رغارت  رل غ ثم ل غغ ايتكك 

تسممرغا ام لغ ف  غيل ر غايم   ا غ ايكشل غال غأيغغإي ،غفهحغاي سمل غايتحغتسع غر  يت رم

اا ملل جغمنشللكغالل غايمسلل رغايم رللرغيللهغ ايتككلل غملل غسلل م غ ك لل  ةغايتن مللش،غ مصللعوغيلرق  لل غأ غ

 ر  غم غيلطغتكل غ نل  غأ ل ا غ  رلرغمرسل م ،غ ي ل غأصل قتغايرق  ل غفلحغايمستشل م تغت رلعغ  

رق  للل غت صصلللم غتمللل ر غمللل غ للل لغأكثلللرغمللل غمهللل غ ا للللغايمستشللل  ،غفهنللل  غمملللل غاإل اراتغ

غ.  ىغ يم  غايم  ةغاين ام غ غمر   ايمم ي غاير م غ يم  غمك فق غايع

مسللمرغ ف لل غيللل ائحغ ا نظملل غ اإلمللرا اتغغايتككلل غملل غأ غايعملللغإيلل غاإل ارملل  تهلل  غايرق  لل غ

اللل غغاإل ارملل ،غ ات لل شغاإلمللرا اتغايتصللقمقم غفللحغقلل لغ ملل  غانقللرا غكملل غتسلل ا غايرق  لل غةايم لررغ
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ايتككلل غملل غقسلل غاسللت  اطغايملل ار غاي شللرم غ ايم يملل غايمت قلل ،غكملل غتعملللغأم لل غاللل غتق مللعغايلل فرغ

 ا غفلحغايمل ار ،غ تق ملعغأ ل ا غايسم سل غايع مل غايم  يغفحغتكل  غايتن مشغ ايق غم غايه رغ االسلتن

اكتشل  غأف للغرلرعغاي قلثغي مل  ةغاي  المل غ ا  ا غفلحغغإيل ايمتعل  غ  يصلق غايع مل غملعغايسلعحغ

اي  م تغايصقم غايتحغت  مه غايمستش م تغا مم غ  ق ئم غ  قثل غ تنممل غيل ل ىغاي شلرم غايصلقم ،غ

) اي رللللللللرغ اإلمللللللللرا اتغايمعتملللللللل ةغغحغ لللللللل     للللللللعغت مللللللللمطغشلللللللل ملغيمسللللللللت  لغايمستشلللللللل  غفلللللللل

غ(.161 :1118ياعاتي،

 :ات في الميتمفيات العامة البيبيةلدمات المعبوم 1-32-2

ت امهغمعظلطغايل  لغاين ممل غتقل م غيل ل رةغالل غايتكمل غ ايتلكقلطغملعغايتةملراتغايك ملرةغ ايسلرمع غ

حغم تللل غايمملل الت،غايتللحغمشلله   غايعلل يطغايملل طغ ايتللحغأقلل ثتغثلل راتغ  ئللل غفللحغايعللل طغايت نملل غفلل

 تعت رغت نم غايمعل م تغمل غأ لطغممل التغايثل رةغايت نمل غايق مثل غفلحغايعصلرغايقل يح،غف ل غانتشلرتغ

 ش غايت نم غ عملعغفلحغممملعغأ ملهغاينشل رغاي شلري،غكمل غتعت لرغمدشلرا غمل غمدشلراتغاينمل غ ايت ل ط،غ

 غمسلمرةغايت ل ط،غ تعت لرغيم مل غإالغأ غاي  لغاين مم غك نتغا قللغقظل  غمل غ لم غ  لغايعل يطغفلحغم اك ل

غ.مرقل غمت  م غفحغمم لغايمعل م تغإي إق ىغ ش غاي  لغايتحغتسع غي نت  لغ

أ غايمعل ملل تغالغتقظلل غغإيلل  تشللمرغ راسلل تغا ملل ةغتن  يللتغم  لل  غايمعل ملل تغفللحغيم ملل غ

ــــاربي  ال تملللل طغايكلللل فحغملللل غقمللللثغاي قللللثغ ايلللل اطغ ايترلللل مر،غ ملللل غ للللش غاي راسلللل تغ راسلللل غ ، )الن

أمللرىغم   للل غش صللم غملعغايمسللئ يم غ  قلل اتغايمعل ملل تغ ايق اسللموغفللحغ( حيــي 1112ـــ1114

ممم الل غملل غايمنظملل تغايلم ملل غكعمنلل غم تلل رةغيمن قشلل غايع ملل غملل غايم انللوغاي  صلل غ نشلل رغإنتلل جغ

غإشاايمعل ملل تغ اإلمك نملل تغايمسلل رةغيهللشاغاينشلل رغ من قشلل غأ مللهغاسللت  اطغايق اسللمو،غ معرفلل غملل غ

مست ىغإنت جغمعل م تغم مه غ صمص غغإي ايق س وغيل م ن تغ هش غايتر م  تغمرت حغغك  غتقلمل

  يمنظمللل ت،غ مللل غأ لللطغاينتللل ئجغايتلللحغت صللللغإيمهللل ،غإ غاسلللت  اطغايق سللل وغالغمللل الغغ ايمللل راغإيللل 
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مقصلللل راغفللللحغمملللل لغا املللل لغاير تمنملللل غاللللل غ مئلللل غمنظ ملللل تغفر ملللل غمت صصلللل غايهلللل  غملللل غ

مللل غتترل لللهغاإلملللرا اتغايرسلللمم غيتن ملللش ،غممللل غم  لللحغأ غايت للل رمرغاسلللت  امه غ للل غانمللل  غايعمللللغ 

ايمنتمللل غمللل غ لللش غايمنظ مللل تغالغتتعللل ىغك نهللل غمل صللل تغينتللل ئجغايعململلل تغايمن لللشةغ  اسلللر غ لللش غ

ايمنظ ملل ت،غ أ غ للش غايمنظ ملل تغالغمسللت   غمنهلل غفللحغتلل فمرغايمعل ملل تغإالغاللل غمسللت ىغاإل ارةغ

ايم  شللللرغيألاملللل ل،غ أ غتقلملللللغاي م نلللل تغ  اسللللر غايمنظ ملللل تغاإلشللللرافم غايمسللللئ ي غاللللل غايتن مللللشغ

تغايعلمل غ  يمنظمل تغمسلت ىغإنتل جغايمعل مل غايمرل  ل غمل غرلر غاإل اراغإي ايت صصم غالغمرت حغ

غ. غقصلاين  غاي  مغ  يرق   غامغايلم م غ ايتحغم غ منه 

لغاللل طغ مللل  غ قللل اتغمت صصللل غفلللحغممللل غإيللل غ(5004)التررـــوني، كمللل غأشللل رتغ راسللل غ

ايمعل م تغ غل م غايمنظم تغاي  مم غايع م غايلم م غ،غقمثغ لةتغنس  غايمنظمل تغايتلحغيلم غفلحغ

أ غ قلل اتغايمعل ملل تغغإيلل  أشلل رتغأم لل  غغ%،64 م كلهلل غايتنظممملل غ قلل اتغمسللت ل غيلمعل ملل تغ

 ل غ ايمت صص غفلحغايم م  ةغتع نحغايع م غم غايمش كلغأ مه غاين مغفحغايعن صرغاي شرم غايمدغ

غ.مم لغايمعل م ت

 يلرقحغ  ي  م تغايصقم غايم  م غيلمل ارنم ،غ   ات ل رغأ غايمستشل م تغ لحغمقل رغاينظل طغ

ايصللقحغ ملل غم لل مم غترلل رغاي  يلل ،غ شيلل غملل غ لل لغاي لل م تغايع مملل غ اي ق ئملل غايتللحغت لل مه ،غ

اي للل ىغغ  للل م تغايللل اطغ ايتث مللل غايصلللقحغ ايتنممللل غاالمتم امللل ،غكمللل غأنهللل غت لللطغاللل  ا غك ملللرا غمللل 

ايع مللل غفللحغم تللل غايت صصلل تغ تتصلل غ ك للرغمم انمتهلل غ تعلل  غأنشللرته ،غيللشاغفهللحغ ق ملل غيكللحغ

أسلل وغإ اريغالملحغ م تكلرغيتق لعغأ ل افه غ تمل ر غغإيل ت عغ رره غ سم سته غ اسلتراتممم ته غ

نظلل طغ ايتللحغملل غ منهلل غايرق  لل غ ك لل  ةغ ف الملل غا يملل ،غ شيلل غالغمتللكت غإالغ  ملل  غغاإل ارملل  ظ ئ هلل غ

غ.اإل ارم إ اريغم فرغمعل م تغشاتغم  ةغمن س  غيلمست م م غمنه غ ك ف غايمست م تغ
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 الل غايللرغطغملل غأ مملل غاي ل م تغايتللحغت لل مه غايمستشلل م ت،غفل  غإ اراتهلل غتعلل نحغملل غقصلل رغ

 تغ ايتحغمل غ منهل غايرق  ل ،غ  لشاغمل غم قلظغمل غ ل لغ علضغاي راسلغاإل ارم فحغمم رس غ ظ ئ ه غ

 راسللل غق  يلللتغمللل غ  يهللل غايتعلللر غالللل غ رمللل غمم رسللل غ (5004)الحـــداد، ف للل غأملللرتغايسللل    ،غ

ايمل مرم غي ظم لل غايت رلمرغ  يمستشلل م ت،غ مسلت ىغملل  ةغاي ل م ت،غ تق ملل غايع قل غ منهملل ،غ ملل غ

أ طغنت ئجغ ش غاي راس ،غأ غكلغم مريغايمستش م تغمقلغاي راس غمل غقملل غايملد  تغايعلممل غفلحغ

م غم غ منهطغم غي مهغمد لغفحغمم لغاإل ارة،غكم غتمل ر غمعظلطغايمستشل م تغمم لغايروغ الغم غ

أ ا غ  مللل غايعململلل تغالللل غاململلل غايت رلللمرغ شلللكلغغملللرغمنلللتظطغ غملللرغمسلللتمرغممللل غملللنعك غسلللل   غ

غ.  م غيل م طغ  يعملم غايت رمرم ،غ أم   غن مغاي م ن تغ ايمعل م تغاياإل ارم 

 راسلللتهغايتعلللر غالللل غ اقلللعغنظلللطغايمعل مللل تغمللل غ للل لغغ(5006)ال و ـــاع، كمللل غقللل  لغ

  يمستش م تغايع م غايلم م ،غ تق م غأ طغايمش كلغايتحغتق غم غتر م ه ،غ م غأ طغاينت ئجغغاإل ارم 

ايتللحغت صلللغإيمهلل ،غالل طغ ملل  غان صللرغ شللرم غمد للل ،غكملل غأ غنظللطغايمعل ملل تغايمر  لل غفللحغتللل غ

،غكملللل غأشلللل رغأغلللللوغايمسللللئ يم غفللللحغ للللش غايمستشلللل م تغالغتتعلللل ىغك نهلللل غأنظملللل غمع يملللل غ م نلللل ت

تغمللللعغالللل طغت افللللعغايمعل ملللل تغايتللللحغمقصللللل  غالمهلللل غملللل غ قلللل اتغايمعل ملللل غإيلللل ايمستشلللل م تغ

غ.اقتم م تهطغالت  شغاي رارات

  ن   غال غ ش غايمدشراتغمعت  غاي  قثغأ غايم  مل تغا س سلم غ مل ار غايمعل مل ت(،غ  الحغ

فرغايمعل ملل تغ مسللت ىغ لل م ته ،غ للحغملل غمترل للل تغاإل ارةغ م تللل غمسللت م ته غ ك مملل غملل ىغتلل غ

 ايتلحغملل غ منهل غايرق  ل ،غيللشي غفل  غأيغن للمغغاإل ارملل نمل  غتلل غاإل اراتغفللحغمم رسلته غي ظ ئ هل غ

فحغتل غايمك ن تغأ غان   ضغمست ىغاي اح،غ ا طغإ را غاي مم غايمقتمل غيم ىغت فرغايمعل م تغ

مسل   تغاينمل  غتلل غمشل كلغتقل لغ   غمم رسل غ مست ىغ ل م ته غمل غمت لشيغاي لرارغممعللغمل غ

غ.  يشكلغايصقمحغاإل ارم  ظم  غايرق   غ
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إ غايمدشللراتغايسلل    غالل غاي  للعغايللرا  غيملل ىغتلل فرغايمعل ملل تغاي  ملل غيمم رسلل غ ظم لل غ

فحغايمستش م تغايع م غايلم مل ،غيمسلتغك فمل غالسلتم  غق م ل غ لشاغاي  لعغ تق مل غغاإل ارم ايرق   غ

ل وغالمحغ  ررم  غ قم  غتق عغأ ل ا غ لش غاي راسل ،غممل غم لرضغالل غاي  قلثغاي مل طغمع يمهغ كس

  راسلل غمم انملل غمللتطغفمهلل غتمممللعغ م نلل تغأ يملل غت لل طغمشللكل غ للش غاي راسلل غ تق للعغملل غ ر غفمللهغملل غ

غ. ست  اطغاإلقص  غاي ص حغايتقلملحأ  ا ،غ تقلملغاالست م  غ 

 :اريةاإلد رمية المعبومات في الرقابة  1-32-6

سل ا غك نلتغا مل غغ-فحغأمل غمنظمل غغاإل اريتع رغايمعل م تغ مث   غايعم  غاي  ريغيلعملغغغ

 مل غ منهل غايرق  ل ،غ تت قل غف المل غغاإل ارمل أ غ  ص ،غيك نه غاي  ا ةغا س سلم غيممملعغاي ظل ئ غ

 ل قه غالل غمل ىغتل فرغ تك مللغايمعل مل تغاي لر رم غ مل ىغم ئمتهل غ  قتهل غ  غغاإل ارم ايرق   غ

غ.نه غ است  امه غفحغاي قتغايمن سو م ىغتنظممه غ قمثغممك غاالست   ةغم

 مللل غ لللشاغايمنرللللعغفللل  غقللل رةغايمنظمللل تغالللل غتللل فمرغايمعل مللل تغاي  مللل غ  سلللرا غمعت لللرغ

غإي ايع املغايمتع  ةغايتحغتد يغغإي . مرمعغشي غغاإل ارم ايمرلوغا س سحغيترشم غاملم غايرق   غ

 معلل ممرغا  ا غ  للش غغ.  اقللعغا  ا غاإل اريغ ايتنظممللحغل ملل تغايرق  ملل غايمرت رلل  ملل  ةغايق ملل غيلمع

غ:ايع املغ ح

 غ. مث ،غ اتس  غ  رغاإل ارةغايع م ر مع غايتنظمم تغايق

 غ.يت  طغايتكن ي محغايسرمعا

 غ.غاإل ارم ايظر  غاالقتص  م غ االمتم ام غ اي  ن نم غ أثر  غال غاملم غايرق   غ

 ك   ةغ ف الم غ  يمستش م تغقم غغاإل ارم تم ر غ ظم  غايرق   غي غنظطغرق  م غاملم غتك مغإ 

املللغتترلللوغنظللطغمعل ملل تغاللل غمسللت ىغالل يحغملل غايقرفملل غ ايت نملل غيتسلل  طغفللحغتع ملل غغاي راسلل 

معل م تغا غاينظطغايرق  م ،غ م غأ طغمس  م تغنظطغايمعل م تغت  م غايم را غ م غمقت م نهغم غ
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مملللللللللللللللللل  اي علللللللللللللللللللحغالللللللللللللللللل غايمسللللللللللللللللللته  غغا  ا انقللللللللللللللللللرا غ غايمن سلللللللللللللللللل  غيللللللللللللللللللشي غغايقللللللللللللللللللل لغ ا 

( 633-634: H.C,2000 Lucas,).  
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 :ديمـتق 4-1

يرتبط تحقيق التقدم في مجال العلم والمعرفة، وفي مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعيةة 

وغيرها بدرجةة اييمةاب بالبحةل العلمةي باةلوباي وواةيلة ومن اجةاي، فمةب ثةال البحةل العلمةي يم ةب 

 .اعادة على ماتوى األفراد والشعوبواألفراد حل ال ثير مب المش ات وتحقيق الرفاهية وال للدول

ا تشةةاح حقيقةةة مومةةو  معةةيب ومعرفةةة القواعةةد التةةي تح مةة ،  إلةةىوياةةعى البحةةل العلمةةي 

وبةةكلال ال تعتبةةر الماحاةةات العةةابرة بو اال تشةةافات التةةي تةةتم عةةب طريةةق الصةةدفة حقةةا ق علميةةة 

إجابةات لتاةاتالت م  إلةىوعامت بهميت ا، ويتيح البحل العلمةي للبةاحثيب التوصةل م ما بلغ شأن ا 

والةةى تياةةير للاةةواهر التةةي يقومةةوب بدرااةةت ا بطريقةةة علميةةة منامةةة وبأاةةلوب من جةةي بعيةةد عةةب 

الاةةةب بو التثمةةةيب، حيةةةل يعتمةةةد البحةةةل العلمةةةي علةةةى المعلومةةةات والحقةةةا ق المتةةةوافرة ال تشةةةاح 

)أبــكب   بةةت بمةةا يم ةةب بب يحةةدل فةةي الماةةتقبل و يةةح يم ةةب التعامةةل معةة  الاةةواهر وتياةةيرها والتن

 (.72: 7002كاللحلح، 

وبعةةد بب بدر ةةت الةةدول المتقدمةةة بهميةةة البحةةل العلمةةي وعاةةم الةةدور الةةك  يتديةة  فةةي التقةةدم 

والتنميةةة اةةةثرت لةةة   ةةل ايم انيةةةات الماليةةةة والبشةةرية، ولقةةةد اةةةاعد التقةةدم ال ا ةةةل فةةةي االتصةةةاالت 

 .البحل العلمي ات والتطور الت نولوجي على زيادة فاعليةوالمعلوم

 (7005)على البحل العلمي حاب إحصةا  عةام  مليا  دكال ( 375)فقد بلغ إنياق العالم 

مليا  1.1)ا بنيق حوالي تتصدرها الواليات المتحدة األمري ية والياباب، بينما الوطب العربي مجتمع

 (.7003)ياقكت، دكال  ( 

العلمةةي بأنةة  ل عمليةةات التقصةةي والماحاةةة المدرواةةة والمنامةةة للاةةواهر،  ويعةةرح البحةةل

وتحديةةد العاقةةات التةةي تح م ةةا والوقةةوح علةةى األاةةباب والعوامةةل المتديةةة بو المةةتثرة فةةي توجيةةة  

 (.12: 7004) شك ت كفائق،  ماارات ا والتوصل إلي فرميات وقواعد عامة
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ومةب بين ةا الرقابةة دوب  ايداريةةاةة واا ية  فا يم ب أل  مدير في منامات األعمال ممار 

القةرارات ال امةة فةي تلةال توفر المعلومات الازمة لكلال، وكلال ألهمية الدور الةك  تلعبة  فةي اتثةاك 

 .المنامات

لكا فاب هكه الدرااة اثتصت بدرااة مةدى تةوفر المعلومةات الازمةة لمماراةة واييةة الرقابةة 

م الحصةول علي ةا مةب الجانةب الناةر  ل ةكه الدرااةة غيةر  افيةة ، وبمةا بب البيانةات التةي تةايدارية

بميردهةةا لتحقيةةق بهةةداح هةةكه الدرااةةة، قةةام الباحةةل بدرااةةة ميدانيةةة للماتشةةييات العامةةة للحصةةول 

علةةى بيانةةات مةةب الواقةةن الميةةداني الاةةت مال متطلبةةات هةةكه الدرااةةة، وااةةتثدمت ااةةتمارة االاةةتبانة 

 األولية بغرض تحليل ا بااتثدام بالوب ايحصا  الوصيي. أداة ر ياية لتجمين البيانات 

 ة:ـمنهجية الد اس 4-7

تحقيق ةةةا لل شةةةةح عةةةب مةةةدى تةةةةوفر  إلةةةىفةةةي مةةةو  طبيعةةةة الدرااةةةةة واألهةةةداح التةةةي تاةةةةعى 

، ااةةةتثدم الباحةةةل المةةةن   الوصةةةيي، حيةةةل ايداريةةةةالمعلومةةةات الازمةةةة لمماراةةةة واييةةةة الرقابةةةة 

ومةةةا  الراهنةةةة للاةةةواهر مةةةب حيةةةل ثصا صةةة ا، وبشةةة ال ا، ياةةةتثدم هةةةكا المةةةن   فةةةي درااةةةة األ

وعاقات ا، والعوامل المتثرة في ا، وهكا يعني بب المةن   الوصةيي يعتمةد علةى درااةة الاةواهر  مةا 

في فترة زمنية معينةة بو  و مياي   ييياي  عن ا تعبيراي  ويعبر دقيقاي  توجد في الواقن وي تم بوصي ا وصياي 

 إلةةىعلةةى هةةكه الاةةواهر مةةب حيةةل المحتةةوى والممةةموب، والوصةةول  لعةةدة فتةةرات مةةب بجةةل التعةةرح

 .ات تااعد على ف م الواقن وتطويرهنتا   وتعميم

 مجتمع كعينة الد اسة: 4-5

م انيت ةا وتقنيات ةا  تطورت الماتشةييات فةي عصةرنا الحةديل فةي دورهةا وواا ي ةا وحجم ةا واا

 ، فةةي تقةةديم الثةةدمات العاجيةةة فقةةط وهيا ل ةةا وتنايمات ةةا،  مةةا لةةم تعةةد هةةكه الماتشةةييات محصةةورة

فأصةبحت تقةدم الثةةدمات الوقا يةة والتعليميةة والبحثيةةة، ويعةزى اةبب اثتيةةار هةكه المنامةات  ون ةةا 
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جانةةةب تزايةةةد بعةةةداد هةةةكه الماتشةةةييات وا ةةةور باةةةاليب  إلةةةىالمحةةةور الر ياةةةي للثةةةدمات الصةةةحية، 

م انيات هكه المتااات الطبية المثمة إدارةحديثة في  المادية والبشرية بما ي يل تحقيق  موارد واا

 .     يا ة والياعلية المطلوبةال 

الماتشةييات العامةة ب  امتثةك  القةرارات بةايدارات الواةطى والةدني ويت وب مجتمن هكه الدرااة مب

لةةوزارة الصةةحة، والجةةدول التةةالي يومةةح تقاةةيم ايدارات الواةةطى العاملةةة بمدينةةة بنغةةاز ، والتابعةةة 

 ( :                   9002تنايمي اعتمدت  وزارة الصحة لانة ) لر هي والدنيا حاب آث

 عدد األقاام         عدد ايدارات         الماتشيى        

 92              5              ماتشيى ال وار      

 92             5              ماتشيى الصدرية     

 92             5              ماتشيى الجا      

 55             5              ماتشيى الجم ورية    

 92             5              ب توبر 7ماتشيى     

 92             5              ماتشيى العيوب    

 92             5              ماتشيى األطيال    

 92             5              ماتشيى النياية    

 تولغةرض تحديةد عةدد بفةراد العينةة الةكيب اتشةمل م الدرااةة قةام الباحةل بزيةارة ميدانيةة للماتشةةييا 

قيةةد الدرااةةة وتةةم مةةب ثال ةةا إجةةرا  مقةةابات مةةن بعةةض الماةة وليب فةةي ايدارات الواةةطى والةةدنيا 

الوحةةدات  فةةي  ثةةتاحا لمعرفةةة البنةةا  التنايمةةي ل ةةكه الماتشةةييات، حيةةل تبةةيب للباحةةل بب هنةةاال

باالطا  على آثر هي ةل تنايمةي و  لدرااة مب حيل التامية والعدد، بالماتشييات قيد ا ايدارية

ار ايدارات يةثتميترض تطبيقة  مةب  ةل الماتشةييات تةم ا( وال9002للصحة لانة ) وزارةاعتمدت  
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ت مةةةب بعةةةض مةةةدرا  ت ونةةةوعليةةة  فةةةاب عينةةةة الدرااةةةة  واألقاةةةام المشةةةتر ة بةةةيب هةةةكه الماتشةةةييات، 

الشةةتوب  إدارة ،ايداريةةةالشةةتوب  إدارةايدارات ورتاةةا  األقاةةام ب ةةكه الماتشةةييات والمتمثلةةة فةةي: )

قاةةةةم إدارة الصةةةةيدلة وايمةةةةداد الطبةةةةي، قاةةةةم ايحصةةةةا  والتوثيةةةةق،  ،طبيةةةةةال الشةةةةتوب إدارة ،ةلماليةةةةا

العينةة العمديةة ل هةي تلةال و  وكلال بإتبةا  باةلوب العينةة العمديةة،م افحة العدوى، قام التمريض(، 

( 55وب ةكا بلةغ عةدد ميةردات العينةة فةي هةكه الدرااةة ) ت ةال.داالعينة التي يقةرر الباحةل مقةدماي مير 

( ااةةتبياب، ب  50( ااةةتبياب، ااةترجن من ةا )55ميةردة، وبةكلال ي ةوب عةةدد االاةتبيانات الموزعةة )

 ( ااةتبياب،50ت الصةالحة للتحليةل )( ااتبيانات، وبكلال ي وب العدد ايجمةالي لااةتبيانا5بياقد )

 .%( مب عينة الدرااة20ب  بواقن )

 ات:ـع البيانـأداة جم 4-4

تثتلح بااليب جمن البيانات والمعلومات مب مصادرها للقيام بدرااةة مةا بةاثتاح مومةو  

تجميةةن البيانةةات بوااةةطة المقابلةةة الشثصةةية والةةبعض ا ثةةر ياةةتثدم  إلةةىالبحةةل فبعمةة ا يحتةةا  

 .ر مب هكه األااليب في البحل نيا ياب بو الماحاة، ويم ب ااتثدام بالوب بو ب ثاالاتب

مب مزايا تتمثل في توفير الوقةت والج ةد علةى الباحةل فةي عمليةة جمةن  بونارا لما لااتبيا

عطا  الحرية ال املة للمبحول في اثتيةار الوقةت والاةروح المنااةبة لتعب ت ةا، وتم ةيب  البيانات واا

جمن البيانات في عينة  بيرة فةي فتةرة زمنيةة قصةيرة، والتقليةل مةب فةرز التحيةز اةوا  الباحل مب 

بمومةو   عند الباحل بو المبحول، فاب الباحةل ااةتثدم االاةتبياب  ةأداة لجمةن البيانةات المتعلقةة

 .الدرااة مب بفراد العينة

لمشةةةةرح وقبةةةةل توزيةةةةن ااةةةةتمارة االاةةةةتبانة علةةةةى عينةةةةة الدرااةةةةة تةةةةم عرمةةةة ا علةةةةى األاةةةةتاك ا

جةرا  التعةديات المقترحةة حتةى بثةكت االاةتمارة شة ل ا الن ةا ي ومةب بومجموعة مةب المح مةي ، واا

 .زيع ا على بفراد العينة وتجميع اثم تو 
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 الد اسـة االستطالعية:  4-3

وكلةةال بالقيةام بثطةةوات الدرااةةة  ةاليعليةة ةالدرااةالدرااةةة االاةةتطاعية قبةل الشةةرو  فةةي  جةرت

عينةةةة مصةةةغرة مةةةب مجتمةةةن الدرااةةةة وكلةةةال للتأ ةةةد مةةةب ف ةةةم وومةةةو  األاةةة لة الر ياةةةية نياةةة ا علةةةى 

الواردة بااتمارة االاتبياب مب قبل المبحوثيب ولمعرفة جوانب المةعح فةي ااةتمارة االاةتبياب ومةا 

يم ةةةب إجةةةراته مةةةب تعةةةديات علي ةةةا واالاةةةتيادة مةةةب آرا  وماحاةةةات المبحةةةوثيب، وقةةةد قةةةام الباحةةةل 

 قتةةم اثتيارهةةا للتحقةةعينةةة الدرااةةة االاةةتطاعية التةةي  تبياب علةةى بفةةراد( ااةةتمارات ااةة00بتوزيةةن )

مب إم انية إجرا  الدرااة، ومةدى ومةو  األاة لة واة ولة إجابت ةا والوقةت الماةتغرق ل ةا، و ةكلال 

مةةةب حيةةةل التصةةةميم. وبعةةةد القيةةةام بالدرااةةةة االاةةةتطاعية قةةةام الباحةةةل بتعمةةةيم ااةةةتمارة االاةةةتبياب 

 مين ميردات العينة بالماتشييات العامة قيد الدرااة .بش ل ا الن ا ي على ج

 صدق كثبات مقياس الد اسة: 4-6

يعتبةةر مي ةةوم الثبةةات والصةةدق مةةب الميةةاهيم األاااةةية التةةي تتثةةك بعةةيب االعتبةةار عنةةد تقيةةيم 

مةةا ومةةن مةةب بجلةة  بو  ىمقةةدرة المقيةةاى علةةى قيةةال إلةةىجةةودة اثتبةةار مةةا ويشةةير مي ةةوم الصةةدق 

، )حسـي قيااة ل  إلةىياا ا، بو التأ د مب بب األداة تقيى فعةا مةا ياةعى الباحةل الااهرة المراد ق

قيةةةةاى ال مبمةةةا الثبةةةةات )ف ةةةو يةةةةرتبط بالثطةةةأ العشةةةةوا ي بو المتغيةةةر بمعنةةةةى بب ال(. 502، 1222

بثةةرى، وعليةة  فةةاب ثبةةات بو اعتماديةةة المقيةةاى يتحةةدد بالمةةدى الةةك   إلةةىتثتلةةح نتا جةة  مةةب حالةةة 

. ومب ثم فاب ثبات المقيةاى يةرتبط باااةا لثطأ العشوا ي فقطياى ثالية مب ات وب في  عملية الق

 .لقدرة على التنبت بنتا   الدرااةباالتااق والدقة وا

 وللتحقةةةةةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةةةةةب ثبةةةةةةةةةةةةةةات مقيةةةةةةةةةةةةةةاى الدرااةةةةةةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةةةةةةتثدمت معادلةةةةةةةةةةةةةةة بليةةةةةةةةةةةةةةا  رونبةةةةةةةةةةةةةةا 

(  (Alpha Cronbach  

 بما الصيغة الريامية ل كه المعادلة ف ي :
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                               =                   

 حيل بب:  

 = معامل الثبات. 
= N  البنود بالمقياى عدد. 

²бq  .تبايب  ل بند مب بنود المقياى = 

²б  ل. = تبايب االثتبار   

 .= مقدرا ثابت  1 

 %( وهي قيمة مقبولة ودالة إحصا يا.55معامل الثبات ) وبنا  على هكه المعادلة بلغ

( والثبةةةةةات s.vولقةةةةةد تةةةةةم تلثةةةةةيز العاقةةةةةة بةةةةةيب الصةةةةةدق الةةةةةكاتي بو الصةةةةةدق ايحصةةةةةا ي )

 بالمعادلة ا تية:

                                        S    V=  
 حيل بب :

 = Vتي .معامل الصدق ايحصا ي بو الكا 

S = .معامل الثبات 

% ( وهةي ناةبة صةدق عاليةة ممةا يجعةل 10وبنا  على هةكه المعادلةة بلةغ معامةل الصةدق )

 الثقة في صدق المقياى مرتيعة. 

 أسلكب تحليل البيانات: 4-2

: األاةةلوب حليةةل البيانةةات األوليةةة إلةةى نةةوعيبتنقاةةم األاةةاليب ايحصةةا ية الماةةتثدمة فةةي ت

مةةن طبيعةةة الدرااةةة وبهةةداف ا، تةةم ااةةتثدام  صةةا ي االاةةتداللي، وتمشةةياي ايحصةةا ي، واألاةةلوب ايح

ايحصةةا  الوصةةيي والمتمثةةل فةةي تحويةةل البيانةةات األوليةةة إلةةى شةة ل يم ةةب ااةةتثدام  فةةي وصةةح 
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مجموعة مب الاواهر للمش لة المدرواة، وتم كلال عب طريق ترتيب البيانات ومعالجت ا ومب بهم 

والك  يشير إلى عدد  ،تماد علي ا في هكه الدرااة التوزين الت رار األدوات الوصيية والتي تم االع

ت ةةةةرار الميةةةةردات الم ونةةةةة للمجموعةةةةة اليرعيةةةةة الثاصةةةةة باةةةةاهرة معينةةةةة، ومن ةةةةا ااةةةةتثرا  الناةةةةب 

تةةةم ااةةةتثاز مجموعةةةة مةةةب النتةةةا   ليةةةل البيانةةةات األوليةةةة الم ويةةةة، وبعةةةد االنت ةةةا  مةةةب عمليةةةة تح

 .اليصل القادمتم عرم ا في التي والتوصيات و 

 خصائص عينة الد اسة: 4-8

مةب حيةل المتهةل العلمةي،  ت تم هكه اليقرة بمعرفة بعض الثصا ز الر ياية لعينة البحل،

ومجال التثصز، وانوات الثبرة، ومدى حصول المبحوثيب على دورات تدريبية في مجةال ناةم 

األقاةةةةةةام ايداريةةةةةةة المعلومةةةةةةات، وكلةةةةةةال للتعةةةةةةرح علةةةةةةى الاةةةةةةمات الشثصةةةةةةية لماةةةةةة ولي ايدارات و 

 .الماتشييات قيد الدرااةب

 :المؤهل العلمي للمبحكثي  4-8-1

يعتبر المتهل العلمي للمبحةوثيب مةب الثصةا ز الم مةة لمومةو  الدرااةة، حيةل بب توافةق 

المتهل العلمي مةن مجةال الواييةة لة  مةتثرات ايجابيةة فةي القيةام بم ام ةا علةى ب مةل وجة ، ويبةيب 

% يحملةوب 54لمبحوثيب بنا  على متهات م العلميةة حيةل يشةير إلةى بب ( توزين ا0-4الجدول )

%، بمةةا حملةةة 90عاليةةاي، بينمةةا حملةةة الماجاةتير والةةد توراه تبلةةغ ناةةبت م  شة ادات جامعيةةة ودبلومةةاي 

%، وناتنت  مب الناب الاابقة بب الماتوى العلمي ألغلب 90الدبلوم المتواط فقد بلغت نابت م 

وهةكا عامةل ايجةابي فةي االاةتجابة الاةتمارة االاةتبياب الثاصةة ب ةكه الدرااةة،  بفراد العينة مرتيةن،

ويشير الباحل إلى بب المتهات المومةحة فةي الجةدول الاةابق تشةتمل علةى تثصصةات مثتليةة 

ناانية، لكا يةرى الباحةل مةرورة التعةرح علةى ناةبة هةكه التثصصةات المثتليةة وثاصةة  علمية واا

 نواحي المعلوماتية وايدارية.نابة التثصصات المتعلقة بال
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 (1-4جدكل )
 تصنيف المبحكثي  حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئكية  ا ـالت  المؤهل العلمي
 %9.0 0 الثانوية

 %94.0 09 دبلوم متواط
 %94.0 09 دبلوم عالي
 %50.0 05 ب الوريوى
 %5.0 5 ماجاتير
 %04.0 7 د توراه

 %100 30 اليـاإلجم

 :صات العلمية للمبحكثي التخص 4-8-7

ترا م معرفةي فةي مجةال معةيب، وألدا  العمةل بالشة ل الصةحيح  إلىيشير التثصز العلمي 

( توزيةن المبحةوثيب 9-4يجب بب يتوافةق مجةال العمةل مةن التثصةز العلمةي، ويومةح الجةدول )

% مةب بفةراد العينةة هةم مةب كو  التثصصةات 54بنا ي على تثصصات م العلميةة، حيةل يبةيب بب 

% 00األعمةةةال والمحااةةةبة، وبب ناةةةبة  إدارة% مةةةن م مةةةب كو  التثصةةةز فةةةي 55الطبيةةةة، وبب 

موزعةةة علةةى تثصصةةات بثةةرى هةةي، الحااةةوب، وهنداةةة اينتةةا ، واالقتصةةاد، ويتمةةح مةةب هةةكا 

التحليةةل بب بغلةةب المبحةةوثيب مةةب كو  التثصصةةات الطبيةةة، األمةةر الةةك  يترتةةب عليةة  بب هةةتال  

ر ال ةةافي مةةب المعرفةةة فةةي مجةةال المعلومةةات ومةةدى بهميت ةةا فةةي العمةةل المبحةةوثيب لةةيى لةةدي م القةةد

ايدار  األمةةر الةةك  يةةنع ى اةةلباي علةةى اةةير العمليةةة ايداريةةة وواا ي ةةا والتةةي مةةب بين ةةا الرقابةةة 

 بالش ل المطلوب.
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 (  7-4جدكل)
 يكضح التخصصات العلمية للمبحكثي 

 المئكيةالنسبة   ا ـالت  التخصص العلمي
 %18 9 إدارة
 %18 9 محاابة
 %45 77 طب
 %5 7 اقتصاد
 %5 7 حااوب

 %7 1 هنداة إنتا 
 %055 05 اإلجمالي

 :  سنكات الخب ة للمبحكثي   4-8-5

تلعب انوات الثبرة دوراي ر ياياي فةي تزويةد المةدير بالم ةارات والقةدرات الازمةة ألدا  واا ية  

وزين المبحوثيب حاب انوات ثبرت م، حيةل ( ت5-4بالش ل المطلوب، ويا ر الجدول ) ايدارية

 % تتراو  ثبرت م ما بةيب50انوات، في حيب 00% مب المبحوثيب تجاوزت ثبرت م 41 نجد بب

اةةنوات، ومةةب هةةكا التحليةةل ناحةةا بب  5% مةةن م ال تتجةةاوز ثبةةرت م 99اةةنوات، بينمةةا  5-00

ألمةر الةك  يترتةب علية  عةدم بغلب المبحوثيب ال يتمتعوب بثبرة  افية في مجال العمةل ايدار ، ا

ااةةةتقرار ايدارة، وتةةةدني ماةةةتوى بدا  المةةةديريب لم ةةةام م وواةةةا ي م، ول ةةةب يجةةةب التأ يةةةد علةةةى بب 

عامةةل الثبةةرة فةةي حةةال انثيةةاض الماةةتوى التعليمةةي وقلةةة الةةدورات تدريبيةةة فةةي مجةةالي المعلومةةات 

 وايدارة ال يمثل بالمرورة إتقاب في العمل وتطويره.
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 (5-4جدكل )
 كضح عدد سنكات الخب ة للمبحكثي ي

عدد سنكات الخب ة في          
 الكظيفة الحالية

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %77 11 انوات4بقل مب
 %01 14 انوات11وبقل مب 4مب 
 %17 6 ان  14وبقل مب  11مب 
 %18 9 ان 71ان  وبقل مب  14مب 

 %18 9 ان  فأ ثر 71مب 
 %055 05 يـاإلجمال

 :دك ات تد يبية في مجال المعلكماتالمشا  ة في  4-8-4

تعتبةر عمليةةة المشةةار ة واالنثةةراط فةةي الةةدورات التدريبيةةة إحةةدى العوامةةل الماةةاعدة علةةى رفةةن 

مةوارد بشةرية متهلةة ومدربةة لتنييةك  إلةىماتويات األدا  بالمنامةات المعاصةرة، فالمنامةات تحتةا  

ال المبحوثيب في دورات تدريبية بمجال المعلومات يعد ب اشتراثطط بياعلية و يا ة مميزة، لكا فإال

عاما مااعدُا يزيد مب قدرة المبحوثيب على ااتيعاب وتطبيق الت نولوجيا الحديثة للمعلومات مما 

والتةةي مةةب بين ةةا الرقابةةة بالشةة ل المطلةةوب، وثاصةةة فةةي  ايداريةةةياةاعدهم علةةى مماراةةة واةةا ي م 

 .عمل ايدار  لدى المبحوثيب مة للغياب التثصصات العلمية الما

    .دورات تدريبية في مجال المعلومات( يومح مشار ة المبحوثيب في 4-4والجدول) 
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 (4-4جدكل )
 تكزيع المبحكثي  حسب مشا  تهم في الدك ات التد يبية بمجال المعلكمات 

 هل سبق ل م المشا  ة في دك ات
 ت ؟تد يبية في مجال المعلكما

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %67 01 نعم
 %08 19 ال

 %055 05 يـاإلجمال

% مةةةةب المبحةةةةوثيب تلقةةةةوا دورات تدريبيةةةةة فةةةةي مجةةةةال 59( بب 4-4يتمةةةةح مةةةةب الجةةةةدول )  

% مةةب المبحةةوثيب لةةم يتلقةةوا ب  دوره 51المعلومةةات وتعةةد هةةكه الناةةبة مرتيعةةة ناةةبيا، فةةي حةةيب بب 

مةب حيةل ااةتثدام ت نولوجيةا المعلومةات فةي م ةام م وواةا ي م  وهكا  ينع ى اةلباي علةى  يةا ت م

، وقةةةد بفةةةاد المبحوثةةةوب بب هةةةكه الةةةدورات اقتصةةةرت علةةةى دورات باةةةيطة جةةةداي وداثليةةةة فةةةي ايداريةةةة

ب نةةو  المةةادة العلميةةة المقدمةةة فةةي هةةكه الةةدورات  انةةت مةةعيية  إمجةةال الحااةةب ا لةةي، وبالتةةالي فةة

ي فةةةي مجةةةال المعلومةةةات ودرجةةةة ارتباط ةةةا بالواةةةا ح التةةةي مةةةب حيةةةل موا بت ةةةا للتطةةةور الت نولةةةوج

يماراةةةون ا، وبالتةةةالي لةةةم تاةةة م هةةةكه الةةةدورات فةةةي تحاةةةيب م ةةةارات م وزيةةةادة معةةةارف م فةةةي واةةةا ي م 

 .    ايدارية

 ( 3-4جدكل )
 تفي مجال المعلكما  التي تلقاها المبحكثي تعدد الدك ا

 النسبة المئكية الت  ا  عدد الدك ات
 %45 17 رتيبدو  7-1مب 
 %56 15 دورات 4-0مب 

 %055 10 يـاإلجمال
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علي ا  االتي تحصلو  تمب المبحوثيب لم تتعدى الدورا% 54( بب 5-4يتمح مب الجدول )

دورات، مما يدل على تةدني  5% من م لم تتعدى الدورات التي تحصلوا علي ا 45الدورتيب، بينما 

ال المعلومةةةات، األمةةةر الةةةك  يةةةتثر اةةةلباي علةةةى  يةةةا ة فةةةي مجةةة ةالتدريبيةةة تماةةةتوى االهتمةةةام بالةةةدورا

 .ايداريةوفاعلية الما وليب في ممارات م لواا ي م 

 :داخل المستشفيات العامة اإلدا يةالكاقع التنظيمي للكحدات  4-8-3

اةةيتم التعةةرح مةةب ثةةال هةةكا الجةةز  علةةى مةةدى اهتمةةام األمانةةات بوجةةود ال ي ةةل التنايمةةي 

  :( يومح كلال5-4شيى، والجدول ) ماتالوامح والمحدد ل ل 

 (6-4جدكل )
 التع ف على كجكد هي ل تنظيمي م  عدمه داخل المستشفيات العامة   

 هل يكجد بالمستشفى هي ل تنظيمي
 محدد ككاضح؟

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %97 56 نعم
 %8 5 ال

 %055 05 يـاإلجمال

يةةة فةةي الماتشةةةييات قيةةد الدرااةةةة ( بب ناةةبة وجةةود هيا ةةةل تنايم5-4يتمةةح مةةب الجةةةدول )

% وهكا متشر جيةد، ويت ةد علةى االحتيةا  لوحةدات المعلومةات داثةل هةكه الماتشةييات 29بلغت 

ومةةب بين ةةا الرقابةةة،  ايداريةةةفي ةةا بالمعلومةةات الازمةةة لمماراةةة واةةا ي م  ايداريةةةلتزويةةد الوحةةدات 

مبحةةوثيب بثنةةا  تعب ةةة ااةةتمارات ول ةةب مةةب ثةةال المقةةابات الشثصةةية التةةي بجراهةةا الباحةةل مةةن ال

ومةةةب ثةةةال ااتياةةةاره علةةةى ومةةةن ال ي ةةةل التنايمةةةي فةةةي  ةةةل الماتشةةةييات التةةةي قةةةام  ،االاةةةتبياب

الحةةةا بب  ةةةل ماتشةةةيى يعمةةةل ب ي ةةةل تنايمةةةي مثتلةةةح عةةةب ا ثةةةر،  مةةةا بب ال ي ةةةل  ،بزيارت ةةةا

شةةييات، ( غيةةر معمةول بةة  فةي هةةكه المات9002التنايمةي الصةةادر مةب قبةةل بمانةة الصةةحة لاةنة )
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وبب ل ل ماتشيى مب هةكه الماتشةييات ال ي ةل التنايمةي الثةاز بة ،  مةا بن ةا تعتمةد علةى دمة  

بعةةةض الواةةةا ح فةةةي واييةةةة واحةةةدة، فعلةةةى اةةةبيل المثةةةال وجةةةد الباحةةةل بب واييةةةة المشةةةتريات فةةةي 

نما تش ل لجاب مب عدة بقاام  إدارةالماتشييات قيد الدرااة ال تمارى مب قبل  بو قام مثتز واا

الصيدلة وايمداد الطبي،  إدارةيام ب كه الوايية في بعض الماتشييات وعادة ما يتم دمج ا من للق

 مةةا بب بغلةةب الماتشةةييات التةةي يوجةةد ب ةةا هي ةةل تنايمةةي ف ةةو غيةةر معتمةةد راةةميا ي باةةبب عةةدم 

لغا  غيرها.  االاتقرار ايدار  و ثرة التغيرات بإمافة األقاام والوحدات الجديدة واا

 :د كحدات إدا ية مستقلة للمعلكماتكجك  كاقع 4-8-6

يتناول هكا الجانب مب الدرااة الواقن اليعلي لوجود وحدات إدارية ماتقلة لتوفير المعلومات 

داثةةةل الماتشةةةييات العامةةةة، ومةةةدى  يةةةا ة هةةةكه الوحةةةدات ومةةةدى ااةةةتقاليت ا وقةةةدرت ا علةةةى تةةةوفير 

المواقةةةن التنايميةةةة لتلةةةال الوحةةةدات إب  ، وبيمةةةاي التعةةةرح علةةةىايداريةةةةالمعلومةةةات لبةةةاقي الوحةةةدات 

 .علومات بالماتشييات قيد الدرااة( يومح وجود وحدات الم7-4وجدت، والجدول )

 ( 2-4جدكل )
 كجكد كحدات إدا ية مستقلة للمعلكمات

هل يكجد بالمستشفى كحدة إدا ية 
 مستقلة لتكفي   المعلكمات ؟

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %66 00 نعم
 %16 8 ال

 %18 9 ال بعرح
 %055 05 يـاإلجمال

% مب المبحوثيب ب دوا على وجود وحدات ماةتقلة 55( بب نابة 7-4يتمح مب الجدول )

 للمعلومات.
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آثةر، فيةي بعمة ا  إلةىبما الماتوى التنايمي لوحدات المعلومات فقد اثتلح مب ماتشةيى 

وحةدات فةي ماتشةييات  وجدت وحدات للمعلومات على هي ة بقاام وفي األثةرى م اتةب، واةميت

طبيعةةةة الم ةةةام الم ليةةةة ب ةةةا هةةةكه الوحةةةدات ومةةةا يمةةةنح ل ةةةا مةةةب  إلةةةىبثةةةرى، وعةةةادة مةةةا يشةةةير كلةةةال 

( يومةةةةح الماةةةةتوى التنايمةةةةي لوحةةةةدات 1-4، والجةةةةدول )تصةةةةاحيات ومةةةةا علي ةةةةا مةةةةب ماةةةةتوليا

 .بالماتشييات قيد الدرااة المعلومات حاب ما بطلق علي ا مب ماميات

 (8-4جدكل )
  دات المعلكمات حسب المستكى التنظيميتصنيف كح

 النسبة المئكية  ا ـالت  التصنيف
 %9 0 وحدة
 %71 7 م تب
 %01 11 قام
 %51 10 إدارة
 %055 11 يـاإلجمال

% مةب 40( اثتاح ناب ماميات وحدات المعلومات حيل بب 1-4يتمح مب الجدول )

% مةن م بةأب 50(، فةي حةيب ب ةد  إدارةهةو) المبحوثيب بفادوا بأب الماتوى التنايمي ل ةكه الوحةدة 

% مةةن م علةةى بب الماةةتوى التنايمةةي 90الماةةتوى التنايمةةي ل ةةكه الوحةةدة هةةو) قاةةم (، بينمةةا بفةةاد 

بب ماةميات هةكه الوحةدات  انةت تةرد دا مةاي ممةافة  إلةىل ا هةو )م تةب(، ومةا تجةدر ايشةارة إلية  

ومةةات والمتابعةةة، والةةبعض ا ثةةر وحةةدات بثةةرى، حيةةل وردت فةةي بعةةض األحيةةاب بقاةةم المعل إلةةى

المعلومةةةات والتوثيةةةق، وفةةةي بحةةةد الماتشةةةييات وجةةةد م تةةةب التوثيةةةق والمعلومةةةات فةةةي نيةةةى م تةةةب 

 .ايداريةالشتوب 
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وهةةكا يعطةةي متشةةراي عةةب تةةدني ماةةتوى االهتمةةام بوحةةدات المعلومةةات والةةدور الر ياةةي الةةك  

قران ةةا مةةن واةةا ح لياةةت علةةى عا قةةة ب ةةا، وعةةدم منح ةةا االاةةتقال تلعبةة  فةةي العمةةل ايدار ، واا

والتثصصةةية واعتبارهةةا واييةةة ثانويةةة م ملةةة لواييةةة بثةةرى،  مةةا يت ةةد انثيةةاض ماةةتوى اهتمةةام 

بالماتشةييات قيةد  ايداريةةودورهةا فةي العمليةة  ايداريةةايدارة العليا ببنا  وتطوير نام المعلومةات 

 الدرااة. 

الوحدة في الحصول علةى المعلومةات التةي وللتعرح على درجة اعتماد المبحوثيب على هكه 

  :( يومح كلال2-4يحتاجون ا، قام الباحل بومن اتال للتعرح على كلال، والجدول )

 (2-4جدكل)
 الالزمة ألداء العمل د جة االعتماد على كحدة المعلكمات في الحصكل على المعلكمات

 ما د جة اعتمادك على كحدة المعلكمات
 لتيفي الحصكل على المعلكمات ا
 تحتاجها ألداء عملك ؟

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %01 14 عالية
 %41 74 متواطة
 %71 11 معيية
 %055 05 يـاإلجمال

% مةةةب المبحةةةوثيب ب ةةةدوا بب درجةةةة اعتمةةةادهم علةةةى وحةةةدة 50( بب 2-4يشةةةير الجةةةدول )  

 درجةةة % مةةب المبحةةوثيب ب ةةدوا بب50المعلومةةات متواةةطة، وهةةكا متشةةر غيةةر جيةةد، فةةي حةةيب بب 

% مةةن م ب ةةدوا علةةى بب درجةةة اعتمةةادهم علةةى 90علةةى وحةةدة المعلومةةات عاليةةة، بينمةةا  ماعتمةةاده

% مةةب المبحةةوثيب  انةةت درجةةة 70هةةكه الوحةةدة مةةعيية، ومةةب هةةكا التحليةةل يتمةةح بب مةةا ناةةبت  

اعتمادهم علةى وحةدة المعلومةات مةابيب مةعيية ومتواةطة، وبب الةكيب بفةادوا بوجةود هةكه الوحةدات 

م ام ةةا األاااةةية متمثلةةة فةةي تجميةةن البيانةةات فةةي اةةجات ومليةةات وتقةةارير م داةةة فةةي  يةةروا بب
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بقاةةةام المحيواةةةات المثتليةةةة بالماتشةةةييات قيةةةد الدرااةةةة، وهةةةي بطبيعةةةة الحةةةال عبةةةارة عةةةب وحةةةدات 

، ايداريةةةتقليديةةة يدويةةة ب  ال تقةةوم بتحليةةل هةةكه البيانةةات وفةةق األاةةى المعروفةةة لةةنام المعلومةةات 

ليةةة  فةةةاب  ةةةل هةةةكه الماةةةتوى المطلةةةوب، وع إلةةةىثدام ا للناةةةام االل ترونةةةي ال يرتقةةةي  مةةةا بب ااةةةت

هةةكه الوحةةدات تواجةة  العديةةد مةةب الصةةعوبات فيمةةا يتعلةةق ببنةةا  وااةةتثدام ناةةم  المتشةةرات تت ةةد بب

بةةاألج زة والبرمجيةةات  ، وكلةةال مةةب حيةةل االاةةتثمار فةةي هةةكه الةةنام وتطويرهةةاايداريةةةالمعلومةةات 

 .والمتثصصيب

 :  بش ية مؤهلة في مجال المعلكماتكجكد عناص 4-8-2
ومب بين ا الماتشييات العديد مةب التحةديات التةي تيةرض نياة ا علةى بي ةة  تتواج  المناما

العمل، مما ييرض على هكه المنامات إحدال تغيرات لموا بة هكه التحديات، ومب هكه التغيةرات 

ت والتةي تاةتطين إمةداد ناةام المعلومةات وجود العناصر المتثصصة والمتهلة في مجال المعلومةا

 ايدار  ب ل ما يحتاج  ألدا  واا ي  ب يا ة.

وللتعرح على واقن وجود عناصر بشرية متهلة في مجةال المعلومةات بالماتشةييات العامةة، 

 ( يومح كلال:00-4وج  الباحل اتاالي ب كا الثصوز، والجدول )

 (10-4جدكل )
 بالمستشفيات قيد الد اسة  المعلكماتكجكد عناص  بش ية مؤهلة في مجال 
هل تكجد عناص  بش ية مؤهلة في 

 النسبة المئكية  ا ـالت  مجال المعلكمات ؟

 %61 01 نعم
 %71 11 ال

 %71 11 ال بعرح
 %055 05 يـاإلجمال

فةةةي  بحةةوثيب بفةةةادوا بوجةةود عناصةةةر متهلةةة% مةةةب الم50( بب 00-4يتمةةح مةةةب الجةةدول )

% 90% بفةةادوا بعةةدم وجةود مةةتهليب فةي هةةكا المجةةال، فةي حةةيب بفةةاد 90مجةال المعلومةةات، بينمةا 
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من م بعدم معرفت  بوجود متهليب بم ال، وعلية  ناحةا بب بغلةب المبحةوثيب بفةادوا بوجةود عناصةر 

متهليب في مجال المعلومات، وهكا متشر جيد ومب شأن  الرفن مب  يا ة وحدات المعلومةات مةب 

بأفمةل صةورة مم نةة، مةن األثةك فةي  ايداريةةبة ل افة الماتويات حيل توفيرها للمعلومات المطلو 

االعتبةةةار مةةةرورة إقامةةةة دورات تدريبيةةةة فةةةي مجةةةال المعلومةةةات وعلةةةى ماةةةتوى عةةةالي مةةةب الحرفيةةةة 

، األمةةةر الةةةك  يترتةةةب عليةةة  ماةةةاهمة إليةةة  الت نولوجيةةةا توصةةةلتا مةةةوالتثصةةةز وااةةةتثدام بفمةةةل 

 ماتوى العمل ايدار  بالماتشييات قيد الدرااة. وحدات المعلومات بش ل ب ثر فاعلية للرقي ب

ويجب التأ يةد علةى إب إقامةة دورات تدريبيةة متثصصةة فةي مجةال المعلومةات يعةد مةب بهةم 

عوامةةةل تطةةةوير وحةةةدات المعلومةةةات،  مةةةا بب تحديةةةد االحتياجةةةات التدريبيةةةة وهةةةي الثطةةةوة األولةةةى 

عوامةةةل نجةةةا  البةةةرام  والةةةدورات  واألاااةةةية التةةةي تنطلةةةق من ةةةا ب  عمليةةةة تدريبيةةةة تعةةةد مةةةب بهةةةم

مجموعة مب المتغيرات المطلةوب إحةداث ا فةي اليةرد د بتحديد االحتياجات التدريبية لالتدريبية ويقص

بمعلوماتةةةةة  وثبراتةةةةة  وبدا ةةةةة  واةةةةةلو   واتجاهاتةةةةة  لجعلةةةةة  منااةةةةةبا ي لشةةةةةغل واييةةةةةة وبدا   ةوالمتعلقةةةةة

 ل.بات واييت  الحالية ب يا ة عاليةاثتصاصات وواج

 ةةةد مةةةب إقامةةةة دورات تدريبيةةةة فةةةي مجةةةال المعلومةةةات للعناصةةةر المتثصصةةةة فةةةي هةةةكا وللتأ 

 ( يومح كلال. 00-4المجال قام الباحل بطر  اتال ب كا الثصوز والجدول )
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 (11-4جدكل)
 تنظيم دك ات تد يبية في مجال المعلكمات للعناص  البش ية 

 بالمستشفيات قيد الد اسة

 هل يتم تنظيم دك ات تد يبية في
 مجال المعلكمات لتلك العناص ؟

 النسبة المئكية الت  ا 

 %41 18 نعم
 %8 0 ال

 %57 14 ال بعرح
 %055 13 اإلجمالي

% مةب المبحةوثيب بفةادوا بةأب هنةاال دورات تدريبيةة فةي 50( بب 00-4يتمح مب الجةدول )

معرفتةة  % مةةن م بعةةدم 49مجةةال المعلومةةات للعناصةةر المتثصصةةة فةةي هةةكا المجةةال، بينمةةا بفةةاد 

بتنايم هكه الةدورات، وللتعةرح علةى طبيعةة هةكه الةدورات فقةد بفةاد المبحوثةوب بأن ةا دورات باةيطة 

وداثلية، حيل اقتصرت هكه الدورات على دورات في مجةال الحااةب ا لةي، وعلةى الةرغم مةب بب 

لةةةى مجةةال الحااةةب ا لةةةي يعةةد قريبةةاي مةةةب مجةةال المعلومةةات إال بنةةة  لةةيى  افيةةاي بطبيعةةةة الحةةال، ع

اعتبةةار بب الةةدورات التدريبيةةة التةةي تلقاهةةا المبحوثةةوب فةةي مجةةال الحااةةوب تغطةةي حاجةةات م علةةى 

تعلةةةم  يييةةةة البرمجةةةة وبنةةةا  وتصةةةميم بةةةرام  ناةةةم  إلةةةىماةةةتوى التشةةةغيل والطباعةةةة ولةةةم تصةةةل ب ةةةم 

المعلومات، وتصنيح وتحليل البيانات وااتثاز النتا  ، وهي ال تغطةي بالتةالي حاجةات هةتال  

 .  يب مب المعرفة في مجال المعلوماتوثالمبح

 األ ث  أهمية في مجال المعلكمات:مصاد  المعلكمات  4-8-8

ايدارة في المنامات في ثاثة مصادر ر ياة وهةي  إلىتنحصر مصادر المعلومات الواردة 

مصةةةادر المعلومةةةات الداثليةةةة وهةةةي المعلومةةةات التةةةي تتجمةةةن لةةةدى اليةةةرد بو المنامةةةة كات ةةةا نتيجةةةة 

ياعات الداثلية في المنامة، ومصادر ثارجيةة وتشةمل قواعةد المعرفةة بمعناهةا الوااةن وجميةن للت
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األنامةةة والقةةوانيب التةةي تعمةةةل فةةي المنامةةة فةةي إطارهةةةا )البي ةةة المحيطةةة(، ومصةةادر المعلومةةةات 

 .معلومات الداثلية والثارجية معاي المشتر ة والمتمثلة في مصادر ال

ت األ ثةةر بهميةةة فةةي تةةوفير المعلومةةات للماةةتويات ايداريةةة وللتعةةرح علةةى مصةةادر المعلومةةا

ايدارة الدنيا(، فقةد طلةب مةب المبحةوثيب تحديةد ب  مةب المصةادر -ايدارة الواطى -)ايدارة العليا

، ايداريةةةةالمشةةةتر ة ( ب ثةةةر بهميةةةة فةةةي تةةةوفير المعلومةةةات بالماةةةتويات  –الثارجيةةةة  –)الداثليةةةة 

 (.  09-4الجدول )ف انت إجابت م  ما هي مومحة ب

 (17-4جدكل)       
 مصاد  المعلكمات األ ث  أهمية في تكفي  المعلكمات            

 اإلدا يةالخاصة بالمستكيات           
 المعلكماتمصاد            

 
 المستكى اإلدا ي                

 اإلجمالي مصاد  مشت  ة مصاد  خا جية مصاد  داخلية

 النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا 

 %111 41 %65 07 %75 17 %17 6 ايدارة العليا
 %111 41 %57 71 %11 4 %58 75 ايدارة الواطى
 %111 41 %71 11 %8 5 %77 06 ايدارة الدنيا

% مةب المبحةوثيب بفةادوا بب المصةادر المشةتر ة ب ثةر 54( بب 09-4ناحا مةب الجةدول )

% مةن م بةأب المصةادر 41ادر بهمية في توفير المعلومات بالنابة لإلدارة العليا، بينمةا بفةاد المص

% بةةةأب المصةةةادر 79األ ثةةةر تةةةوفيراي للمعلومةةةات لةةةإلدارة الواةةةطى، فةةةي حةةةيب بفةةةاد الداثليةةةة هةةةي 

ا  الداثليةةة بيمةةاي هةةي األ ثةةر تةةوفيراي للمعلومةةات بالناةةبة لةةإلدارة الةةدنيا، وهةةكه النتيجةةة تتيةةق مةةن آر 

بغلةةب المتثصصةةيب فةةي مجةةال ناةةم المعلومات،حيةةل يعتبةةروب المصةةادر المشةةتر ة هةةي األ ثةةر 

ت ل ةل توفيراي للمعلومات بالنابة لإلدارة العليا، بينما المصادر الداثلية هي األ ثةر تةوفيراي للمعلومةا

 .مب ايدارة الواطى والدنيا
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 أسلكب ع ض المعلكمات: 4-8-2

جيةةةد بب يةةةوفر المعلومةةةات حاةةةب طلةةةب الماةةةتييد، وفقةةةاي مةةةب ثصةةةا ز ناةةةام المعلومةةةات ال

لألاةةلوب الةةك  يةةةراه منااةةباي لنوعيةةة المعلومةةةات التةةي يرغةةةب الماةةتييد فةةي الحصةةةول علي ةةا، ومةةةب 

بااليب تقديم المعلومةات )األاةاليب الملثصةة، األاةاليب الميصةلة، األاةاليب البيانيةة(، و مةا هةو 

جةةةةد الماةةةةتوى ايشةةةةرافي )ايدارة الةةةةدنيا( يتمةةةةمب معةةةةروح فةةةةاب هنةةةةاال ثاثةةةةة ماةةةةتويات إداريةةةةة، فن

ثراج ةا فةي تقةارير  عمليات التشغيل اليومية وهي في الغالب ت ةوب تيصةيلية والتةي يةتم تجميع ةا واا

المةديريب فةي  إلةى)ايدارة الواطى(، والتي تقوم بدورها بتقديم تقةارير  الماتوى التنييك  إلىدورية 

م فةةي إعةةةداد يةةةا( علةةى شةةة ل معلومةةات ملثصةةةة قابلةةة لااةةةتثداالماةةتوى االاةةتراتيجي )ايدارة العل

(يومح األالوب األناب لعرض المعلومةات للماةتويات 05-4والجدول ).الثطط واالاتراتيجيات

 حاب رب  المبحوثيب. ايدارية

 (15-4جدكل )
 األسلكب األنسب لع ض المعلكمات للمستكيات اإلدا ية                    

    أسلكب ع ض       
 المعلكمات             

 

 المستكى اإلدا ي                

 اإلجمالي بيانية مفصلة ملخصة

 النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا 

 %111 41 %16 8 %48 79 %76 10 ايدارة العليا
 %111 41 %15 7 %58 75 %08 19 ايدارة الواطى
 %111 41 %16 8 %06 18 %58 75 ايدارة الدنيا

% مب المبحوثيب بفادوا بةأب األاةلوب األناةب لعةرض 51( بب 05-4يتمح مب الجدول )

% بيماي بأب األالوب الميصل هةو 41المعلومات لإلدارة العليا هو األالوب الميصل، بينما بفاد 

اةلوب الملثةز % بةأب األ41األفمل لعرض المعلومات بالنابة لإلدارة الواطى، في حيب بفاد 
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هةةو األناةةب لعةةرض المعلومةةات لةةإلدارة الةةدنيا، وناةةتنت  مةةب هةةكا التحليةةل بب إجابةةات المبحةةوثيب 

، ويرجةةةن كلةةةال لعةةةدم تثصةةةز ب  مةةةب المبحةةةوثيب فةةةي مجةةةال ناةةةم لياةةةت فةةةي االتجةةةاه الصةةةحيح

بب بغلةةب المتثصصةةيب المعلومةةات، وقلةةة الةةدورات التدريبيةةة فةةي مجةةال ناةةم المعلومةةات   ،  مةةا  

م المعلومةةةات يةةةروب بب ناةةةام المعلومةةةات الجيةةةد هةةةو الةةةك  يةةةوفر المعلومةةةات لةةةإلدارة العليةةةا  فةةةي ناةةة

 .دارة الواطى والدنيا بأالوب ميصلبأالوب ملثز بو بياني،   ما يوفر المعلومات لإل

 :ي كقت كصكل المعلكمات للمدي   4-8-10

حديثةة ووقتيةة  لمةا  ةمةترتبط قيمة المعلومةة بوقةت وصةول ا لمتثةك القةرار ف لمةا  انةت المعلو 

لمةدرا  زاد كلال مةب قيمت ةا، وقةد طلةب مةب المبحةوثيب إبةدا  برا  ةم حةول وقةت وصةول المعلومةات ل

 .( يومح كلال04-4والجدول )

 (14-4جدكل)
 كقت كصكل المعلكمات للمد اء

 م  حيث الكقت فا  المعلكمات
 التي تطلبها تصل 

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %55 77 في الوقت المنااب
 %45 77 متأثرة

 %7 1 بعد فوات األواب
 %055 05 يـاإلجمال

% مةةةةب المبحةةةةوثيب بفةةةةادوا بةةةةأب المعلومةةةةات تصةةةةل م 54( بب 04-4ويتمةةةةح مةةةةب الجةةةةدول)

% بفادوا بوصول المعلومةات فةي الوقةت المنااةب، وعلية  فةاب بغلةب المبحةوثيب 44متأثرة، بينما 

لمنااةب، وهةكا دليةل علةى بب معاةم القةرارات ال يعانوب مب مش لة وصول المعلومات في الوقةت ا

تاتند في اتثاكها على المعلومات المناابة،  ما يدل بيماي على معح ناام المعلومات ايدار  
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مةةةب حيةةةل قدرتةةة  علةةةى تةةةوفير المعلومةةةات لألقاةةةام وايدارات فةةةي الوقةةةت المنااةةةب، ويرجةةةن كلةةةال 

 .مات بالماتشييات قيد الدرااةمعلو النثياض ماتوى اهتمام ايدارة العليا بوحدات ال

 :مدى تكف  الخصائص الجيدة في المعلكمات التي يقدمها نظام المعلكمات 4-8-11

تعد المعلومات بااى نجا  المنامات وتطورها، ول ي تيي المعلومات بةالغرض المطلةوب، 

 ولتحقيق ال دح المرجو مب الحصول علي ا يجب بب تتوفر في المعلومات ثصةا ز هامةة تحةدد

% مةب المبحةوثيب 51( يومةح بب 05-4قيمة المعلومات ومدى إم انية االنتيا  ب ا، والجةدول )

ناةةةام المعلومةةةات  التةةةي تحمل ةةةا التقةةةارير المنتجةةةة بوااةةةطةبعةةةدم تةةةوفر الومةةةو  للمعلومةةةات  بفةةةادوا

%  بعةةةدم 50المتةةةوفرة لةةةدي م، بينمةةةا بفةةةاد دقةةةة المعلومةةةات بعةةةدم  % بفةةةادوا59ب ايدار ،  ةةكلال فةةةإ

ال تتمتةةةن % بفةةةادوا بةةةأب المعلومةةةات المتةةةوفرة 50ر المعلومةةةات فةةةي الوقةةةت المنااةةةب،  مةةةا بب تةةةوف

مةن مةا يحتاجونة  التثةاك  تةتا م المتةوفرة لةدي م  ال % بأب المعلومةات50، في حيب بفاد بالشمول

 قرارات م.
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 مدى تكف  الخصائص الجيدة في المعلكمات التي يكف ها نظام المعلكمات          
 المستخدم بالمستشفيات العامة    

 د جة التكف 
 
 الخصائص

 اإلجمالي ةغي  متكف   ة إلى حد ما متكف   جدا   ةمتكف  

 النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا 

 %111 41 %48 17 %75 79 %18 9 الومو 
 %111 41 %47 18 %06 76 %17 6 الدقة
 %111 41 %61 14 %01 01 %11 4 التوقيت
 %111 41 %41 19 %78 74 %17 6 الشمول
 %111 41 %61 15 %78 01 %17 6 الما مة

 غيةةربب ثصةةا ز المعلومةةات   (05-4والمومةةح بالجةةدول ) يتمةةح مةةب التحليةةل الاةةابق

، وهةةكا متشةةر غيةةر جيةةد متةةوفرة فةةي بغلةةب األحيةةاب وقةةد تتةةوفر بدرجةةة متواةةطة فةةي الةةبعض ا ثةةر

نةة  ال رااةةة يعةةاني مةةب صةةعوبات وبالتةةالي فإام المعلومةةات بالماتشةةييات قيةةد الدويةةدل علةةى بب ناةة

يتد  بنشطت  بالصورة الما مة، ويرجن كلال لعدة باباب ومب بهم ا مةعح اهتمةام ايدارة العليةا 

بالموارد الم ونة لنام المعلومات ايدارية والمتمثلة في الموارد البشرية والماديةة ومةوارد البرمجيةات 

ارد البيانات وموارد الشب ات واالتصاالت،  ما بب البيانات التي يعتمد علي ا هةكا الناةام غيةر ومو 

دقيقةةة بو غيةةر متاةةقة وبالتةةالي فةةاب مثرجةةات هةةكا الناةةام اةةت وب معلومةةات غيةةر مييةةدة بو غيةةر 

 املةةةة، وعليةةة  فةةةاب المعلومةةةات المقدمةةةة للمةةةديريب ب ةةةكه الماتشةةةييات ال تتةةةوافر في ةةةا الثصةةةا ز  

يدة للمعلومات، بحيل تتم ب مب رفةن  يةا ة المةديريب فةي اتثةاك القةرار وتمةيح إلةي م المعرفةة الج

 .ايداريةفي مجال المعلومات التي تااعدهم في بدا  م ام م وواا ي م 
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    جاع المعلكمات بكحدة المعلكمات:سهكلة حفظ كاست 4-8-17

فةي بغلةب الحةاالت يةتم تثزين ةا  يم ب بب تاتثدم المعلومات فوراي في بعض الحاالت ول ةب

بطريقةةةةة مةةةةا، وعنةةةةد التثةةةةزيب يجةةةةب بب نأثةةةةك فةةةةي االعتبةةةةار، الت ليةةةةة والتوقيةةةةت واةةةة ولة الوصةةةةول 

. علةى الحصةول علةى المعلومةات وااةترجاع اللمعلومات،  ما بب الحااوب ا ل  ثيراي مب م مة 

ي االعتبةار اة ولة فة بب قرار ااترجا  المعلومات يةتم عنةد تثةزيب المعلومةات، حيةل يتثةك عنةدها

 .  ووقت االاترجا 

( مدى ا ولة حيا وااترجا  المعلومات بوااطة ناام المعلومات 05-4ل )ويومح الجدو 

% مةةب المبحةةوثيب بفةةادوا بةةأب عمليةةة حيةةا 59الماةةتثدم فةةي الماتشةةييات قيةةد الدرااةةة، حيةةل بب 

% بفادوا بأن ا اة لة فةي معاةم األحيةاب، 54وااترجا  المعلومات ا لة في بعض األحياب، بينما

 .ااترجا  المعلوماتعملية حيا و % بفادوا بصعوبة 4في حيب بب 

 ( 03-4جدكل )
 سهكلة حفظ كاست جاع المعلكمات  المبحكثي  حكل مدى إجاباتتكزيع 

 مدى سهكلة حفظ كاست جاع
 المعلكمات

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %05 17 ا ل في معام األحياب
 %67 01 ا ل في بعض األحياب

 %5 7 لغير ا 
 %055 05 يـاإلجمال

ممةةةا اةةةبق بب هنةةةاال ناةةةبة  بيةةةرة مةةةب المبحةةةوثيب يةةةروب بب عمليةةةة حيةةةا وااةةةترجا  ناحةةةا 

المعلومات في الماتشييات قيد الدرااةة اة لة فةي بعةض األحيةاب، ب  بن ةم يواج ةوب صةعوبة فةي 

عمليةةةة الحصةةةول علةةةى المعلومةةةات المتعلقةةةة بيتةةةرات زمنيةةةة اةةةابقة، وقةةةد يرجةةةن فقةةةدان ا فةةةي بغلةةةب 
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.  مةةا يةةدل كلةةال علةةى بب ناةةام معةةدة ماةةبقاي بو ناةةام يثةةتز بةةكلالة عةةدم وجةةود آليةة إلةةىاألحيةةاب 

المعلومةةات ايدار  ال يةةزال يعتمةةد علةةى الطريقةةة اليدويةةة لحيةةا البيانةةات ب ثةةر مةةب اعتمةةاده علةةى 

 .             م دوره المنوط ب  ب يا ة وفاعليةالطريقة ا لية،  وب كا ال يتد  هكا الناا

ـــــكع نظـــــم المعلكمـــــات الم  4-8-15 ـــــز             ســـــتخدمةن ـــــات كتجهي ـــــي معالجـــــة البيان ف

 :المعلكمات

فةةي المنامةةة علةةى المعلومةةات  مصةةدر ر ياةةي ومةةورد هةةام  ايداريةةةتاةةتند ناةةم المعلومةةات 

المنتجةة فةي بي ةة المنامةة  تجميةن ماةتمر ل افةة البيانةات إلةىل كه النام، لةكلال تحتةا  هةكه الةنام 

 إلةىنامة لكلال تحتا  المعلومات بثنةا  نقل ةا مةب م ةاب وبعض المعلومات مب البي ة الثارجية للم

آثةةر باةةلوب بو واةةيلة وهةةكه الواةةيلة بو باةةلوب انتقةةال المعلومةةات يم ةةب بب يأثةةك ثاثةةة بشةة ال 

( يومةةح نةةو  ناةةم 07-4وهي:)الناةةام اليةةدو ، الناةةام االل ترونةةي، الناةةام المثةةتلط(، والجةةدول)

 .                                  اةاالمعلومات الماتثدمة بالماتشييات قيد الدر 

 (01-4جدكل )
 بالمستشفيات قيد الد اسة  في معالجة البيانات كتجهيز المعلكمات مات المستخدمةنكع نظم المعلك 

 

 

% مب المبحوثيب ياتثدموب الناام االل تروني، بينما 51( بب 07-4ناحا مب الجدول )

اليةةدو . ومةةب هةةكا التحليةةل % الناةةام 91% ياةةتثدموب الناةةام المثةةتلط، فةةي حةةيب ياةةتثدم 54

ت ح اهتمةام ايدارة العليةا بوحةدال ترونةي دليةل علةى مةعيبب تدني نابة ااتثدام الناام ا يتمح

 النسبة المئكية  ا ـالت  النظام المستخدم
 %78 15 الناام اليدو 

 %08 19 الناام االل تروني
 %05 17 الناام المثتلط

 %055 05 يـمالاإلج
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 ،ت نولوجيةةةا المعلومةةةات ب ةةةكه الوحةةةدات إلةةةىالمعلومةةةات وبنةةةا  وتطةةةوير ناةةةم المعلومةةةات الماةةةتندة 

غيال دار  في نجا  العمل ايل دورها الم م  مطلب م م وانثياض ماتوى االهتمام بالمعلومات واا

 .الماتشييات قيد الدرااة

 د عليها في الحصكل على المعلكمات:الكسائل المعتم 4-8-14 

تعتمةةد بالدرجةةة األولةةى علةةى دقةةة واةةامة الطريقةةة التةةي  ايداريةةةة واةةامة القةةرارات إب صةةح

، فالمعلومات الجيدة ال ت تمةل ايداريةيتم بوااطت ا إيصال المعلومات المطلوبة لمتثك  القرارات 

لةةح الماةةتويات وايدارات تةةوفرت ل ةةا الواةةيلة المنااةةبة مةةب حيةةل إراةةال ا وتبادل ةةا بةةيب مثت إكاإال 

( يومةةةح واةةةا ل االتصةةةال التةةةي يعتمةةةد علي ةةةا بشةةة ل ب بةةةر فةةةي تبةةةادل 01-4والجةةةدول) .واألقاةةةام

 .بالماتشييات قيد الدرااة ايداريةالمعلومات بيب الوحدات 

 (01-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل الكسائل المعتمد عليها

 في الحصكل على المعلكمات

 النسبة المئكية الت  ا  البيا 
 %75 17 ح العاد ال ات

 %11 4 ال اتح الثلو 
 %11 4 البريد الداثلي
 %11 4 الحااب ا لي
 %56 70 ب ثر مب وايلة

 %055 05 اإلجمالي

% مب المبحوثيب ياةتثدموب ب ثةر مةب واةيلة اتصةال 45( بب 01-4ناحا مب الجدول )

ا جةةا   ةةل مةةب % ياةةتثدموب ال ةةاتح العةةاد ، بينمةة94للحصةةول علةةى المعلومةةات، فةةي حةةيب بب 

%، يتمةةح مةةب هةةكا 00ال ةةاتح الثلةةو  والبريةةد الةةداثلي وشةةب ة الحااةةوب علةةى التةةوالي وبناةةبة 



999 
 

التحليل بب بغلةب المبحةوثيب ياةتثدموب ب ثةر مةب واةيلة للحصةول علةى المعلومةات،  مةا ناحةا 

تدني ماتوى ااةتثدام الحااةب ا لةي باعتبةاره بهةم واةيلة مةب واةا ل الحصةول علةى المعلومةات، 

هةةكا متشةةر وامةةح علةةى قلةةة االهتمةةام بتيعيةةل دور الحااةةب ا لةةي وتزويةةده بةةالبرام  الت نولوجيةةة و 

 .ة على ب مل وج ايداريالتي ت يل مااهمت  في العملية 

 ط ق االتصال لتبادل المعلكمات: 4-8-13

يرجةن ال ثيةةر مةةب مامةةح ناةم المعلومةةات المعاصةةرة مثةةل التشةغيل اليةةور  والتعامةةل المباشةةر 

تقنيات االتصاالت، فنام المعلومات ايدارية هي مب نام المعلومات الحااةوبية  إلىالبيانات من 

التةةةي تت ةةةوب مةةةب بنيةةةة شةةةب ية مر زيةةةة بو موزعةةةة، وبالتةةةالي تتطلةةةب قاعةةةدة ت نولوجيةةةة قويةةةة مةةةب 

، وتحتةةا  المنامةةات فةةي وقتنةةا الحةةالي لناةةام ثتليةةة ومةةب بين ةةا اتصةةاالت المنامةةةاالتصةةاالت الم

ت وت نولوجيا االتصاالت وهي تمثل ما يعرح بناام اتصاالت المنامة التةي تقةوم بتاة يل الشب ا

 بنشطة اتصاالت البيانات والمعلومات بااتثدام جمين الواا ل االل ترونية.   

( يومةةةةح طةةةةرق االتصةةةةال الماةةةةتثدمة لتبةةةةادل المعلومةةةةات بةةةةيب األقاةةةةام 02-4والجةةةةدول )

 وايدارات بالماتشييات قيد الدرااة.
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 (01-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل استخدام  بط شب ي

 معلكماتي بي  إدا ات المستشفى

 هل هناك  بط شب ي معلكماتي
 ع  ط يق الحاسكب بي 

 إدا ات المستشفى؟
 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %18 9 نعم
 %65 07 ال

 %18 9 ال بعرح
 %055 05 يـاإلجمال

% مةةب المبحةةوثيب بفةةادوا بعةةدم وجةةود شةةب ة اتصةةاالت مر زيةةة 54( بب 02-4دول )يومةةح الجةة  

% بفةةادوا 01، بينمةةا ايداريةةةللمعلومةةات ياةةتثدم ا الماتشةةيى فةةي تبةةادل المعلومةةات بةةيب وحداتةة  

  اب هناال ربط شب ي بم ال. إكا% ال يعرفوب ما 01بوجود شب ة االتصاالت، في حيب بب 

لمبحوثيب حول باباب عدم وجود ربط شب ي بيب األقاام وايدارات وبعد االاتياار مب بعض ا  

وجةود بعةض األاةباب من ةا، انثيةاض ماةتوى الةوعي بأهميةة  إلىمن بعم ا البعض، فقد بشاروا 

، وعةةدم التناةةيق بةةيب مةةدير  ايدارات العليةةا والوحةةدات األثةةرى فةةي تبةةادل ايداريةةةناةةم المعلومةةات 

يتعلةةةةق يب فةةةةي وحةةةةدات المعلومةةةةات ب ةةةةكه الماتشةةةةييات فيمةةةةا المعلومةةةةات، ومةةةةعح م ةةةةارات العةةةةامل

 .بتطبيق هكا النو  مب الربط

 ي في كحدة المعلكمات بالمستشفيات:مستكى استخدام الحاسب اآلل 4-8-16

يعةةد الحااةةب ا لةةي جةةز اي جوهريةةاي مةةب ناةةام المعلومةةات ايدار  الحةةديل، ويتميةةز الحااةةب 

يريب ثاصةةة التثةةاك القةةرارات التنايميةةة فةةي  افةةة المنامةةات ا لةةي بأنةة  واةةيلة فعالةةة لألفةةراد والمةةد

 .ايداريةوبمثتلح ماتويات ا 
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 (05-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل استخدام أجهزة الحاسب اآللي 

 بالمستشفيات المعلكمات كحدات في

ما مستكى استخدام أجهزة الحاسب اآللي 
 في كحدة المعلكمات بالمستشفى 

 سبة المئكيةالن  ا ـالت 

 %71 11 قليلة لمتطلبات العمل
 %58 75 مناابة لمتطلبات العمل
 %07 16 متواطة لمتطلبات العمل

 %055 05 يـاإلجمال

% مب المبحوثيب بفادوا بأب ماةتوى ااةتثدام الحااةب 41( بب 90-4يتمح مب الجدول )

تثمر االاةةةةتثمار األمثةةةةل، إال بن ةةةةا ال تاةةةة ا لةةةي فةةةةي وحةةةةدة المعلومةةةةات منااةةةةبة لمتطلبةةةةات العمةةةةل،

بينمةةا بفةةاد  وتينيةةة مثةةل طباعةةة الراةةا ل وغيرهةةا،وانحصةةرت ااةةتثدامات  فةةي األعمةةال اليوميةةة والر 

% بةأب ماةتوى 90% بأب ماتوى ااتثدام الحااب متواط لمتطلبةات العمةل، فةي حةيب بفةاد 59

  ه األج زة قليلة لمتطلبات العمل.كااتثدام ه

 لمعلكمات الالزمة ألداء األعمال:لي في تكفي  ااستخدامات الحاسب اآل 4-8-12

طلب مب المبحةوثيب إبةدا  آرا  ةم حةول إاة ام الحااةب ا لةي فةي تةوفير المعلومةات الازمةة 

 :( يومح كلال90-4عمال م، والجدول )ألدا  ب
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 (00-4جدكل )
 تكفي تكزيع إجابات المبحكثي  حكل إسهام الحاسب اآللي في 

 المعلكمات الالزمة ألداء العمل
 هل ساهم الحاسب اآللي في تكفي 
 المعلكمات الالزمة ألداء عملك؟

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %97 56 نعم
 %5 7 ال

 %5 7 ال بعرح
 %055 05 يـاإلجمال

% مب المبحوثيب بفةادوا بةأب الحااةب ا لةي اةاهم فةي 29( بب 90-4يتمح مب الجدول )

نيةة، و مةا بفةاد لمعلومةات إال بب هةكه المعلومةات هةي معلومةات تتعلةق بعمليةات يوميةة روتيتوفير ا

نةة  بةةالرغم مةةب ااةةتثدام م للحااةةب ا لةةي ول نةة  لةةم ياةةتثمر االاةةتثمار األمثةةل بغلةةب المبحوثةةوب فإ

ب يةةةا ة وفاعليةةةة، ولةةةم  ايداريةةةةفيمةةةا يتعلةةةق بتطةةةوير ماةةةتويات م فةةةي مماراةةةت م لواةةةا ي م وم ةةةام م 

د على ترشةيد قةرارات م، ويعةزى كلةال بالتأ يةد لوجةود صةعوبات فةي بنةا  وتعةديل وتطةوير ناةم يااع

ت نولوجيةةا المعلومةةات باعتبارهةةا الوحيةةدة القةةادرة علةةى االاةةتثمار األمثةةل  إلةةىالمعلومةةات الماةةتندة 

ألج ةةةةةزة الحااةةةةةب ا لةةةةةي، والطريقةةةةةة األمثةةةةةل للتغلةةةةةب علةةةةةى هةةةةةكه الصةةةةةعوبات ت مةةةةةب فةةةةةي تةةةةةوفير 

قامةةةة دورات تدريبيةةةة متثصصةةةة وعلةةةى ماةةةتوى عةةةالي مةةةب المتثصصةةةيب فةةة ي ناةةةم المعلومةةةات واا

الحرفية بو االاتعانة بمنامات متثصصة في نام المعلومةات لتطةوير هةكا المجةال بالماتشةييات 

قيةةد الدرااةةة،  مةةا بب عةةدم دقةةة البيانةةات وصةةحت ا مةةب بهةةم األاةةباب التةةي تجعةةل المعلومةةات التةةي 

 . لمعلومات هي بيانات تمت معالجت ااابة للعمل، باعتبار بب ايوفرها الحااب ا لي غير من
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 اإلدا يــــةالتعــــ ف علــــى كاقــــع تــــكف  المعلكمــــات الالزمــــة لمما ســــة ال قابــــة  4-2

 يد الد اسة:بالمستشفيات ق

، وكلةةةال ب ةةةدح ايداريةةةةتتمةةةمب هةةةكه اليقةةةرة بعةةةض العبةةةارات المتعلقةةةة بالمعلومةةةات والرقابةةةة 

 .بالماتشييات العامة الليبية ايداريةومات الازمة لمماراة الرقابة التعرح على مدى توفر المعل

 :اإلدا يةمدى تكف  المعلكمات الالزمة لمما سة كظيفة ال قابة  4-2-1

، والتةي تغطةي وتوا ةةب جميةن مراحةل النشةةاط األاااةةية ايداريةةتعةد الرقابةة إحةةدى الواةا ح 

 بد مب وجود ناةام معلومةات يم ن ةا مةب تحقيةق ايدار  الماتمر، ول ي تحقق الرقابة بهداف ا فا

بالش ل المطلوب، وكلةال  ايداريةكلال، بحيل يوفر هكا الناام المعلومات الازمة لمماراة الرقابة 

بتاجيل ومتابعة  ل الثطوات والعمليات التنييكية بصورة ماتمرة، وكلةال ال تشةاح بيةة بثطةا  بو 

 ايداريةالمعلومات الازمة لمماراة وايية الرقابة ( يومح مدى توفر 99-4انحرافات والجدول )

 . بالماتشييات قيد الدرااة

 (00-4جدكل ) 
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل مدى تكف  المعلكمات الالزمة

 اإلدا يةلمما سة كظيفة ال قابة 

 ما مدى تكف  المعلكمات الالزمة
 ة؟اإلدا يلمما سة كظيفة ال قابة 

 ةالنسبة المئكي الت  ا 

 %01 14 متوفرة
 %48 79 حد ما إلىمتوفرة 

 %17 6 غير متوفرة
 %055 05 يـاإلجمال
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%مةةب المبحةةوثيب بفةةادوا بةةأب ماةةتوى تةةوفر المعلومةةات 70( بب 99-4يتمةةح مةةب الجةةدول )

غيةر متةوفرة  إلةىحد مةا )متواةطة(  إلىبالنابة ل م مابيب متوفرة  ايداريةالازمة لمماراة الرقابة 

مح مب هةكا بب ناةام المعلومةات غيةر قةادر علةى تةوفير المعلومةات الازمةة لمماراةة إطاقا، ويت

بالماتشةةييات قيةةد الدرااةةة، والمتمثلةةة فةةي المعلومةةات الملثصةةة عةةب األدا  اليعلةةي  ايداريةةةالرقابةةة 

المعلومات التي تااعد على تحليةل  إلىوتقارير المقارنة بيب األدا  اليعلي والمات دح، بايمافة 

اب االنحرافةةات واقتةةرا  الحلةةول، وبالتةةالي لةةب يةةتم ب المةةديريب ب ةةكه الماتشةةييات مةةب مماراةةة باةةب

 عملية الرقابة بطريقة فعالة.  

ـــة  4-2-7 ـــة ال قاب ـــي تخـــدمها المعلكمـــات الالزمـــة لمما ســـة كظيف ـــة الت ـــ ة الزمني الفت

 :اإلدا ية

اليعلي من األدا  المثطط لة  يقوم المديروب بمراقبة األنشطة التنايمية وكلال بمقارنة األدا  

لتحديةةد االنحرافةةات التةةي قةةد تحةةدل بثنةةا  التنييةةك، لةةكلال يجةةب تةةوفير المعلومةةات للمةةدير قبةةل قيامةة  

بصةةورة دوريةةة وعنةةد الطلةةب حتةةى ياةةتطين  شةةح االنحرافةةات ليةةتم ب مةةب  ايداريةةةبعمليةةة الرقابةةة 

التةي تثةدم ا المعلومةات الازمةة  ة( يومةح اليتةرة الزمنية95-4إيجاد الحلول المناابة، والجدول )

 بالماتشييات قيد الدرااة. ايداريةلمماراة وايية الرقابة 
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 (01-4جدكل)
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل الفت ة الزمنية التي تخدمها المعلكمات

 الالزمة لمما سة كظيفة ال قابة اإلدا ية

 متى يتم الحصكل على المعلكمات
 ؟ اإلدا يةبة الالزمة لمما سة ال قا

 النسبة المئكية  ا ـالت 

 %46 78 عند الطلب
 %71 11 في صورة دورية
 %75 17 دورياي وعند الطلب

 %055 05 يـاإلجمال

% مةةب المبحةةوثيب يحصةةلوب علةةى المعلومةةات الازمةةة 46( بب 70-5ناحةةا مةةب الجةةدول )

وب علةةى المعلومةةات التةةي % يحصةةل75عنةةد الطلةةب فقةةط، بينمةةا  ايداريةةةلمماراةةة واييةةة الرقابةةة 

% يحصةلوب علي ةا بصةورة دوريةة،  ويتمةح مةب هةكا 71يحتاجون ا دورياي وعند الطلةب، فةي حةيب 

يواج ةةةوب صةةةعوبات مةةةب حيةةةل تةةةوفر المعلومةةةات الازمةةةة لمماراةةةة الرقابةةةة  الماةةةتوليبالتحليةةل بب 

طلةةب فقةةط، بصةةورة دوريةةة وعنةةد الطلةةب حيةةل بفةةاد بغلةةب المبحوثةةوب بتةةوفر هةةكه المعلومةةات عنةةد ال

 .وهكا يت د معح ناام المعلومات ايدار  بالماتشييات قيد الدرااة

تكافق المعلكمات المتحصل عليها م  كحدة المعلكمات مع احتياجات مما سـة  4-2-5

 :اإلدا يةكظيفة ال قابة 

، ول ةةي تتحقةةق األهةةداح ايداريةةةواييةةة الرقابةةة  ايداريةةةيمةةارى المةةدرا  فةةي  ةةل الماةةتويات 

دة مب هكه الوايية فيجب بب تتوافق المعلومات المتحصل علي ةا مةب وحةدة المعلومةات مةن المنشو 

، وهناال عدة واا ل تم ن م مب تحقيق م ام م الرقابية ومب ايداريةما يحتاجون  لمماراة الرقابة 

 بهم ةا التقةةارير المثتليةةة التةةي تةةرد إلةةي م بوااةةطة وحةدة المعلومةةات بالمنامةةة، لةةكا يجةةب  تابةةة هةةكه

التقةةارير بدرجةةة عاليةةة مةةب الدقةةة والمصةةداقية، وكلةةال ل ةةي تةةوفر احتياجةةات المةةدرا  مةةب المعلومةةات 
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( يومح مدى توافق المعلومات المتحصةل علي ةا مةب وحةدة 75-5بثصا ص ا الجيدة. والجدول )

 . ايداريةالمعلومات من احتياجات مماراة وايية الرقابة 

 (04-4جدكل ) 
 حكل تكافق المعلكمات المتحصل عليهاتكزيع إجابات المبحكثي  

 اإلدا يةم  كحدة المعلكمات مع احتياجات مما سة ال قابة 

 هل المعلكمات التي تحصل عليها تتكافق
 ؟ اإلدا يةمع احتياجاتك لمما سة ال قابة 

 النسبة المئكية الت  ا 

 %08 19 نعم
 %47 76 حد ما إلى

 %11 4 ال
 %055 05 يـاإلجمال

% مةةةب المبحةةةوثيب بفةةةادوا بةةةأب المعلومةةةات المتحصةةةل 47( بب 75-5الجةةةدول )ناحةةةا مةةةب 

حد ما. مما  إلى ايداريةعلي ا مب وحدة المعلومات تتوافق من احتياجات م لمماراة وايية الرقابة 

انثياض ماتوى وحدات المعلومات فيما يتعلق بتحديد نوعية المعلومةات التةي يحتاج ةا  إلىيشير 

، وعليةةة  يواجةةة  ايداريةةةةب وال يييةةةة التةةةي يحتةةةاجوب ب ةةةا إلي ةةةا لمماراةةةة الرقابةةةة المةةةديريب ومتةةةى وبيةةة

المةةةةةدرا  صةةةةةعوبات فيمةةةةةا يتعلةةةةةق باتثةةةةةاك القةةةةةرارات الرقابيةةةةةة والتةةةةةي مةةةةةب بهم ةةةةةا اتثةةةةةاك ايجةةةةةرا ات 

بو ب  ثلةةل يحةةدل بثنةةا   بالتصةةحيحية المطلوبةةة لانحرافةةات التةةي قةةد تحةةدل مةةب قبةةل المرتواةةي

يةةةة، وكلةةةال نتيجةةةة لعةةةدم تةةةا م المعلومةةةات المتةةةوفرة لةةةدي م مةةةن مةةةا يحتاجونةةة  مماراةةةة العمليةةةة الرقاب

 .ايداريةلمماراة الرقابة 
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د جة اهتمام اإلدا ة العليـا بتههيـل األشـخاص فـي مجـال المعلكمـات لمما سـة  4-2-4 

 :اإلدا يةكظيفة ال قابة 

المنامة، ولتحديةد  ايدارة العليا مرورية لومن بهداح نام المعلومات داثل ةتعتبر مااند

احتياجات المنامة األاااية مب المعلومات،  ةكلال لتةوفير المةوارد الازمةة لتحقيةق بهةداح الناةام 

 إلةةةىومةةةب بين ةةا الرقابةةةة، ولةةةكلال تاةةةعى ايدارة العليةةةا  ايداريةةةةلتةةدعيم مماراةةةة المةةةديريب لواةةةا ي م 

يرة بثصةا ز وطبيعةة األدوار درجة  ب إلىتحديد درجة تأثير نام المعلومات على بدا  المديريب 

التةةي يلعب ةةةا المةةةديريب داثةةةل المنامةةةة، ويتحقةةةق كلةةال مةةةب ثةةةال إجةةةرا  دورات تدريبيةةةة فةةةي مجةةةال 

( درجةةة اهتمةةام ايدارة العليةةا بتأهيةةل األشةةثاز فةةي مجةةال 74-5المعلومةةات، ويومةةح الجةةدول )

 ة.ايداريالمعلومات لمماراة وايية الرقابة 

 (00-4جدكل)
 العليا بتههيل األشخاص في مجال دا ةلمبحكثي  حكل د جة اهتمام اإلتكزيع إجابات ا

 اإلدا يةالمعلكمات لمما سة كظيفة ال قابة 
 النسبة المئكية الت  ا  البيا 
 %15 7 ممتازة
 %61 01 جيدة
 %76 10 معيية
 %055 05 اإلجمالي

شةةثاز فةةي مجةةال ( بب درجةةة اهتمةةام ايدارة العليةةا بتأهيةةل األ74-5ناحةةا مةةب الجةةدول )

مةةعيية  مةةا بفةةاد  إلةةى انةةت مةةابيب متواةةطة )جيةةدة(  ايداريةةةالمعلومةةات لمماراةةة واييةةة الرقابةةة 

% مةةب المبحةةوثيب، وهةةكا متشةةر وامةةح علةةى تةةدني ماةةتوى اهتمةةام ايدارة العليةةا بالمعلومةةات 86

يجي لبنةةةا  وكلةةةال لغيةةةاب الرتيةةةة الوامةةةحة فيمةةةا يتعلةةةق بتحديةةةد الطريقةةةة اليعالةةةة للتثطةةةيط االاةةةترات
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وتطةةوير ناةةم المعلومةةات بوحةةدات المعلومةةات بالماتشةةييات قيةةد الدرااةةة ودورهةةا فةةي تيعيةةل واييةةة 

 .بمثتلح ايدارات واألقاام ايداريةالرقابة 

 هداة م  أدكات ال قابة اإلدا ية:الميزانيات التقدي ية   4-2-3

اماي مةةب قبةةل المنامةةات، ف ةةي ااةةتثد ايداريةةةالتقديريةةة ب ثةةر واةةا ل الرقابةةة  تتعتبةةر الموازنةةا

بومةو  حتةى تاةتطين تيةويض الاةلطات  حوايلة تثطيط تم ب ايدارة مب رتية الثطط واألهةدا

المةةديريب لتنييةةك الثطةةط المومةةوعة،  مةةا بن ةةا  ةةأداة رقابيةةة تم ةةب المةةدير مةةب  إلةةىوالصةةاحيات 

مةةب متابعةةة وتوجيةة  مةبط العمليةةات التةةي يشةرح علةةى تنييةةكها بنياة ،  مةةا بب هةةكه األداة اةتم ن  

 لبلوغ بهداح إدارت .  مرتواي

 مةةب ايداريةةة( يومةةح ااةةتثدام الميزانيةةات التقديريةةة للقيةةام بواييةةة الرقابةةة 76-5والجةةدول )

 .عدم  في الماتشييات قيد الدرااة

 (03-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل استخدام الميزانيات التقدي ية

  يةاإلدا هداة م  أدكات ال قابة 

 هل يتم كضع ميزانيات تقدي ية
 ؟اإلدا يةلمساعدة القائمي  بال قابة 

 النسبة المئكية الت  ا 

 %71 11 نعم
 %75 17 ال

 %46 78 ال بعرح
 %055 05 اإلجمالي

% مب المبحوثيب بفادوا بعةدم معةرفت م لومةن ميزانيةات 46( بب 76-5يتمح مب الجدول )

% بعةةدم ااةتثدام هةكه الميزانيات،وقةد بفةةاد 75بم ال، فةي حةيب بفةاد  ةايداريةةتقديريةة للقيةام بالرقابةة 

تةدني ماةتوى ااةتثدام الميزانيةات التقديريةة ومن ةا،  إلةىالمبحوثوب ببعض بهم األاباب التةي بدت 
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نقةةز ماةةتوى الةةوعي لةةدى بغلةةب المبحةةوثيب بأهميةةة الموازنةةات التقديريةةة  ةةأداة مةةب بهةةةم األدوات 

وجةةةود بقاةةةام بو قلةةةة ، و التقديريةةةة مثتصةةةة فةةةي إعةةةداد وااةةةتثدام الميزانيةةةاتالرقابيةةةة، قلةةةة ال ةةةوادر ال

إدارات ثاصةةةة بالميزانيةةةات،  مةةةا بب طبيعةةةة التثصصةةةات العلميةةةة للمبحةةةوثيب والتةةةي  ةةةاب بغلب ةةةا 

تثصصةةةات طبيةةةة، وبيمةةةاي انثيةةةاض ماةةةتوى تةةةأهيل م فةةةي مجةةةال العمةةةل ايدار  يعةةةد مةةةب مةةةمب 

 .ايداريةثدام الميزانيات التقديرية في الرقابة تدني ماتوى اات إلىاألاباب التي بدت 

 للقيام بعملية ال قابة اإلدا ية: استخدام اللكائح كالقكاني  المعتمدة 4-2-6

تعد اللوا ح والقوانيب ش ل مب بشة ال المعلومةات وهةي إحةدى األدوات الرقابيةة المعمةول ب ةا 

االلتزام بتطبيق الايااات والتعليمات في المنامات وتومن هكه اللوا ح والقوانيب مب بجل تشجين 

( يومةح ااةةتثدام المبحةةوثيب ل ةةكه اللةةوا ح 77-5ب ةةكه المنامةةات، والجةةدول ) ايداريةةةوايجةرا ات 

 .ايداريةوالقوانيب للقيام بعملية الرقابة 

 (01-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل استخدام اللكائح كالقكاني 

 ابة اإلدا يةالمعتمدة للقيام بعملية ال ق
هل تستخدم لكائح كقكاني  معتمدة 

 ؟ اإلدا يةللقيام بعملية ال قابة 
 النسبة المئكية الت  ا 

 %06 18 تاتثدم دا ماي 
 %41 74 تاتثدم بحياناي 
 %15 7 ال تاتثدم إطاقا

 %055 05 اإلجمالي
 



999 
 

واللةةوا ح  % مةةب المبحةةوثيب ياةةتثدموب بحيانةةاي القةةوانيب41( بب 77-5يتمةةح مةةب الجةةدول )

% ياةةةتثدمون ا دا مةةةاي، ومةةةب هةةةكا التحليةةةل 06، بينمةةةا ايداريةةةةة لمماراةةةة واييةةةة الرقابةةةة عتمةةةدالم

 .  ايداريةة للقيام بعملية الرقابة عتمدناحا بب بغلب المبحوثيب ال ياتثدموب اللوا ح والقوانيب الم

، ايداريةةيةام بعمليةة الرقابةة ة للقعتمدوالقوانيب الم حوللتأ د مب درجة االاتيادة مب هكه اللوا 

 ( يومح كلال.78-5فالجدول )

 (01-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل د جة االستفادة م  اللكائح

 اإلدا يةكالقكاني  في كظيفة ال قابة 
 ما هي د جة االستفادة م  هذه

 اللكائح كالقكاني  في كظيفة ال قابة؟
 النسبة المئكية الت  ا 

 %7 1 %4بقل مب 
 %9 5 %74% وبقل مب 4مب 
 %05 14 %41%وبقل مب 74مب 

 %74 11 % فأ ثر41مب 
 %70 11 ال إجابة
 %055 41 اإلجمالي

% مةةب المبحةةوثيب لةةم ياةةتطيعوا تحديةةد درجةةة االاةةتيادة 70( بب 78-5يتمةةح مةةب الجةةدول)

% وبقةل 74ا مةب أب درجةة االاةتيادة من ةبة% 05 بفةاد مب اللوا ح والقوانيب  أداة رقابية، فةي حةيب

فأ ثر، ومب % 41أب درجة االاتيادة مب هكه اللوا ح والقوانيب هي ب% 74 بفاد %، بينما41مب 

متشةةر  هةةكا التحليةةل ناحةةا بب اللةةوا ح والقةةوانيب  ةةأداة رقابيةةة ال تاةةتثدم بالشةة ل المطلةةوب، وهةةكا

يت ةد عةةدم ومةةو   مةةاوامةح علةةى إهمةال هةةكه اللةةوا ح والقةوانيب، وعةةدم االلتةةزام ب ةكه التشةةريعات،  
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هكه اللوا ح والقوانيب ومتى و يح تاتثدم مب قبل المبحوثيب بالماتشةييات قيةد الدرااةة ممةا يةتثر 

 .ب كه الماتشييات ايداريةالباي على وايية الرقابة 

 :اإلدا يةتكقيت الحصكل على المعلكمات الالزمة لمما سة كظيفة ال قابة  4-2-2

الةةك  يةةوفر المعلومةةات الازمةةة للمةةديريب لمماراةةة واةةا ي م إب ناةةام المعلومةةات الجيةةد هةةو 

ومةةب بين ةةا الرقابةةة فةةي الوقةةت المنااةةب، فتةةأثير وصةةول المعلومةةات عةةب موعةةدها المحةةدد  ايداريةةة

فقةةداب قيمت ةةا، هةةكا فمةةاي عةب وصةةول ا للمةةدير بعةةد موعةةد الحاجةةة إلي ةةا، ممةةا  إلةةىبةالطبن اةةيتد  

( يومةةةح توقيةةةت الحصةةةول علةةةى المعلومةةةات 79-5دول )يةةةتثر فةةةي عمليةةةة اتثةةةاك القةةةرارات. والجةةة

 ة.ايداريالازمة لمماراة وايية الرقابة 

 (01-4جدكل)
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل تكقيت الحصكل على المعلكمات

 الالزمة لمما سة ال قابة اإلدا ية

هل يحدث تهخي  في الحصكل على 
 المعلكمات الالزمة لمما سة كظيفة

 ة؟ال قابة اإلدا ي
 النسبة المئكية الت  ا 

 %16 8 يحدل  ثيراي 
 %66 00 يحدل بحياناي 
 %18 9 ال يحدل
 %055 05 اإلجمالي

% مةةةب المبحةةةوثيب يعةةةانوب بحيانةةةاي مةةةب حةةةدول تةةةأثير 66( بب 79-5ناحةةةا مةةةب الجةةةدول )

مةةب % مةةن م يعةةانوب  ثيةةراي 16، بينمةةا ايداريةةةللحصةةول علةةى المعلومةةات الازمةةة لمماراةةة الرقابةةة 

هةكا التةةأثير، وهةكا متشةةر وامةح علةةى مةعح وحةةدات المعلومةات بالماتشةةييات قيةد الدرااةةة فيمةةا 

يتعلةةةق بإيصةةةال المعلومةةةةات لةةةإلدارات واألقاةةةةام األثةةةرى األمةةةر الةةةةك  يترتةةةب عليةةةة  عةةةدم وصةةةةول 
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صةةعوبات ومشةةا ل فةةي مماراةةة المةةديريب لواةةا ي م  إلةةىالمعلومةةة فةةي وقت ةةا المنااةةب ممةةا يةةتد  

 ( يومح كلال.01-5بين ا الرقابة .بما األاباب الر ياية لحدول التأثير فالجدول ) ومب ايدارية

 (15-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل األسباب ال ئيسية لحصكل تهخي  في كصكل

 الكقت المناسبفي  المعلكمات الالزمة لمما سة ال قابة اإلدا ية

تهخي   التالية تؤدي إلى حدكث  األسباب أي م 
ي الحصكل على المعلكمات الالزمة لمما سة ف

 في الكقت المناسب؟ اإلدا ية ال قابة
 النسبة المئكية الت  ا 

 %55 77 عدم االلتزام بالوقت المحدد
 %76 10 عدم ايلمام بطرق إعدادها

 %76 10 صعوبة االتصال بايدارات األثرى
 %4 7 ال إجابة
 %055 05 يـاإلجمال

% مةةب 55( بب بهةم باةةباب تةةأثر وصةةول المعلومةات  مةةا بفةةاد 01-5ناحةا مةةب الجةةدول )

،  مةا بب الاةببيب ا ثةريب والمتمثلةيب فةي عةدم ايلمةام عةدم االلتةزام بالوقةت المحةدد المبحوثيب هو

%، األمةةر الةةك  76بطةةرق إعةةدادها، وصةةعوبة االتصةةال بةةايدارات األثةةرى، جةةا ا بةةنيى الناةةبة 

وبةةاقي  المعلومةةات وحةةدات، وعةةدم وجةةود ربةةط شةةب ي بةةيب تةةدني ماةةتوى وحةةدات المعلومةةاتيت ةةد 

 بالماتشييات قيد الدرااة. األثرى األقاام وايدارات
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ـــة المســـتخدمة لمما ســـة ال قابـــة  4-2-8 ـــةاألدكات ال قابي بالمستشـــفيات قيـــد  اإلدا ي

 الد اسة:

طبق في يتوجب على المدير ااتثدام واا ل وبدوات رقابية لمماب نجا  الناام الرقابي الم

المنامةةةة، لبلةةةوغ األهةةةداح التةةةي يرمةةةي إلي ةةةا، والتةةةي فةةةي مقةةةدمت ا قيةةةاى األدا  اليعلةةةي ونتا جةةة ، 

  ايداريةةةةة( يومةةةةح إم انيةةةةة ااةةةةتثدام بعةةةةض األدوات الرقابيةةةةة لمماراةةةةة الرقابةةةةة 01-5والجةةةةدول )

 .بالماتشييات قيد الدرااة

 (10-4جدكل)
 ية المستخدمةتكزيع إجابات المبحكثي  حكل بعض األدكات ال قاب

 لمما سة كظيفة ال قابة اإلدا ية

أي م  األدكات ال قابية التالية تستخدم 
 ؟ اإلدا ية لمما سة كظيفة ال قابة

 النسبة المئكية الت  ا 

 %71 11 الميزانيات التقديرية
 %78 09 الماحاة الشثصية

 %7 1 ثرا ط جانت
 %055 05 يـاإلجمال

% مةةةب المبحةةةوثيب ياةةةتثدموب الماحاةةةة الشثصةةةية 78( بب 01-5يتمةةةح مةةةب الجةةةدول )

%  الميزانيةةةات التقديريةةةة  ةةةأداة رقابيةةةة، 71، بينمةةةا ياةةةتثدم ايداريةةةة ةةةأداة رقابيةةةة لمماراةةةة الرقابةةةة 

وعليةةة  يتمةةةح بب بغلةةةب المبحةةةوثيب ياةةةتثدموب الماحاةةةة الشثصةةةية  ةةةأداة رقابيةةةة، فةةةي حةةةيب ال 

ال  ة فقليل من م ياتثدم الميزانيات التقديرية، بينمامب الطرق الحديثة واأل ثر فاعلي ياتثدموب بياي 

شةةةة ل عةةةةام ب ايداريةةةةة، وهةةةةكا يةةةةتثر اةةةةلباي علةةةةى تطةةةةور الرقابةةةةة ياةةةةتثدم بيةةةةاي مةةةةن م ثةةةةرا ط جانةةةةت

 .بالماتشييات قيد الدرااة
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 ايداريةةةةةبمةةةةا عةةةةب درجةةةةة االاةةةةتيادة مةةةةب األداة الرقابيةةةةة األ ثةةةةر ااةةةةتثداماي لمماراةةةةة الرقابةةةةة 

 .مح كلالو ( ي07-5فالجدول )

 (10-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل د جة االستفادة م  األداة ال قابية

 األ ث  استخداما   لمما سة كظيفة ال قابة اإلدا ية
 النسبة المئكية الت  ا  البيا 
 %18 9 عالية
 %61 01 متواطة
 %77 11 محدودة
 %055 05 اإلجمالي

تيادة مةةب الماحاةةة الشثصةةية باعتبارهةةا ب ثةةر ( بب درجةةة االاةة07-5يتمةةح مةةب الجةةدول )

محةةدودة )مةةعيية(، ومةةب المعةةروح بب الماحاةةة المتواةةطة و الاألدوات الرقابيةةة ااةةتثداماي مةةابيب 

ب ةةةا بن ةةةا ال تتاةةةم بالمومةةةوعية،  مةةةا انةةة  مةةةب و ياألدوات الرقابيةةةة التقليديةةةة ومةةةب عالشثصةةةية مةةةب 

وهةةكا يعطةةي متشةةر وامةةح علةةى مةةعح  ،بالصةةعب بثةةك انطبةةا  عةةب بعةةداد  بيةةرة مةةب المرتواةةي

 الناام الرقابي بالماتشييات قيد الدرااة. 

 لفعال بالمستشفيات قيد الد اسة:تكف  خصائص النظام ال قابي ا 4-1-1

يقوم الناام الرقابي اليعال على باى ومبادئ علمية تحقق ل  االيجابية المرجةوة فةي عمليةة 

ثصةا ز معينةة وكلةال مةب حيةل  ليعال يجب بب تتوافر فية ، وهكا الناام الرقابي اايداريةالرقابة 

و شةةح االنحرافةةات ة فةةي األنشةةطة المثتليةةة بالمنامةةة، والت يةةح مةةن المتغيةةرات المتوقعةة الما مةةة

باةةرعة  بيةةرة، واتثةةاك ايجةةرا ات التصةةحيحية الما مةةة، واالقتصةةاد فةةي الت ليةةة )مقارنةةة العا ةةد مةةب 
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( يومةح إم انيةة تةوفر ثصةا ز 00-5بة ل  (. والجدول )ومن الناام الرقابي بالت لية المصاح

  .الناام الرقابي اليعال بالناام الرقابي المتبن بالماتشييات قيد الدرااة

 (11-4جدكل )
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل تكف  خصائص النظام ال قابي

 الفعال بالنظام ال قابي المطبق بالمستشفى

 التكف د جة         
            

 الخصائص                  

 اإلجمالي غي  متكف  متكف  إلى حد ما متكف  جدا  

 النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا  النسبة الت  ا 

 %111 41 %78 15 %48 79 %15 7 الما مة
 %111 41 %75 17 %65 07 %17 6 الومو  والي م
 %111 41 %78 15 %61 01 %17 6 التوقيت

 %111 41 %71 11 %67 01 %18 9 قتصاد في الت ليةاال
 %111 41 %01 14 %45 77 %16 8 الموموعية

 ق% مةةب المبحةةوثيب بفةةادوا بةةأب الناةةام الرقةةابي المطبةة48( بب 00-5يتمةةح مةةب الجةةدول )

حةةد مةةا، بينمةةا بفةةاد  إلةةىبالماتشةةييات قيةةد الدرااةةة ما ةةم لطبيعةةة نشةةاط الماتشةةييات قيةةد الدرااةةة 

% بةةأب هةةكا الناةةام يطبةةق فةةي 61حةةد مةةا،  ةةكلال بفةةاد  إلةةىكا الناةةام وامةةح ومي ةةوم % بةةأب هةة65

االقتصةةاد فةةي الت ليةةة  ثاصةةيتي مةةا،  مةةا بفةةاد المبحوثةةوب بةةأب  ةةل مةةبحةةد  إلةةىالتوقيةةت المنااةةب 

الجةةدول بشةة ل عةةام ناحةةا بب  إلةةى. وبةةالنار فةةي الناةةام الرقةةابي حةةد مةةا إلةةىوالمومةةوعية متةةوفرة 

حةد  إلةىمتوفرة  ي الناام الرقابي المطبق بالماتشييات قيد الدرااة مابيبدرجة توفر الثصا ز ف

تةةدني  إلةةى، وهةكا متشةةر غيةةر جيةد ومةةب شةةأن  بب يةتد  )مةةعيية( غيةر متةةوفرة إلةةىمةا )متواةةطة( 

ماتوى العملية الرقابية بالماتشييات قيد الدرااة، لكلال يجب العمل علةى تطةوير األنامةة الرقابيةة 
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 فةةي مجةال العمةةل الرقةةابي، ايداريةةثصةةا ز الاةابقة وبيمةةاي تطةوير العناصةةر حتةى تتةةوافر في ةا ال

  .مب بدا  األدوار المناطة ب ا بالش ل المطلوب ايداريةحتى تتم ب الرقابة 

 لمطبقة بالمستشفيات قيد الد اسة:اإلج اءات ال قابية ا  4-1-05

للثطةةةةة المومةةةةوعة   ةةةاب  ةةةةل شةةةي  يحةةةةدل طبقةةةاي  إكاتعنةةةي الرقابةةةةة بشةةة ل عةةةةام التأ ةةةد مةةةةا 

والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة، ومحاولة ا تشاح ب  اتجاه لانحراح عب األهةداح بقصةد 

مةةب مةةمب بهةةم األهةةداح أل  ناةةام رقةةابي هةةو تقليةةل   نةةجت ةةا ومنةةن ت ةةرار حةةدوث ا، وعليةة  فإمعال

لومةات تمةد هةكا ارت اب األثطا  ومعالجة االنحرافات إب وجةدت، وال يةتم كلةال إال بوجةود وحةدة مع

الناام بالمعلومات التي يحتاج ا في الوقت المنااب، وللتأ د مب بب الناام الرقةابي بالماتشةييات 

قيد الدرااة يقوم بواا ية  الماةندة إلية  طلةب مةب المبحةوثيب تحديةد تةأثير ايجةرا ات الرقابيةة علةى 

( 05-5) لدرااةةةةة .والجةةةةدو الماةةةةتثدميب بةةةةايدارات واألقاةةةةام التةةةةي يرباةةةةون ا بالماتشةةةةييات قيةةةةد ال

 .مح كلاليو 

 (14-4جدكل)
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل اآلثا  المت تبة على تطبيق اإلج اءات

 ال قابية بالمستشفيات قيد الد اسة

 تطبيق اإلج اءات ال قابية 
 تؤدي إلى . التي تقكم بها في عملك

 النسبة المئكية الت  ا 

 %81 51 ل مب فرز ارت اب األثطا  .يتقلال
 %5 7 ل مب االنجاز في العمل .يتقلال
 %16 8 ل مب الدافعية في العمل .يتقلال

 %055 05 اإلجمالي

% مب المبحوثيب بفادوا بأب تطبيةق ايجةرا ات الرقابيةة 81( بب 05-5ناحا مب الجدول )

فةي  تقلةل مةب الدافعيةة ايجةرا ات%  بأب هةكه 16يقلل مب فرز ارت اب األثطا ، في حيب بفاد 
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العمةةةل، ومةةةب هةةةكا التحليةةةل ناحةةةا بب بغلةةةب المبحةةةوثيب  بفةةةادوا بةةةاب هةةةكه ايجةةةرا ات تجعةةةل مةةةب 

الماةةةةتثدميب بقةةةةل عرمةةةةة الرت ةةةةاب األثطةةةةا ، وهةةةةكا متشةةةةر جيةةةةد ويةةةةدل علةةةةى بب نتةةةةا   تطبيةةةةق 

 .لرقابية ب كه الماتشيياتاايجرا ات الرقابية هي نتا   ايجابية مما ينع ى إيجابا على العملية 

 المتبع بالمستشفيات قيد الد اسة:النظام ال قابي  4-1-00

دالت بو المعةةةة األاةةةاى لتحديةةةد معةةةايير األدا  )يعةةةد الناةةةام الرقةةةابي المتبةةةن فةةةي ب  منامةةة

وبيما تقييم هكا األدا  على مو  المعايير واألنماط الموموعة  ما األهداح المطلوب تحقيق ا(، 

بةةالمثطط لةة  حتةةى يم ةةب رصةةد االنحرافةةات وبالتةةالي  يعمةةل هةةكا الناةةام علةةى مقارنةةة األدا  اليعلةةي

محاولة تصحيح ا، وياتوجب نجا  ب  ناام رقابي مجموعة مب الثصا ز والتي تةم تومةيح ا 

مب عدم  مةب قبةل المةواييب فةي ب  منامةة يتوقةح علةى بق،  ما بب قبول الناام الرقابي فيما ا

 ( يومح كلال.04-5ل ) ل ا. والجدو تحقيق هكا الناام لألهداح التي صمم مب بج

 (10-4جدكل)
 تكزيع إجابات المبحكثي  حكل النظام ال قابي المتبع

 بالمستشفيات قيد الد اسة

 هل النظام ال قابي المتبع
 بالمستشفى ؟

 النسبة المئكية الت  ا 

 %05 17 مقبول
 %48 79 حد ما إلىمقبول 

 %8 5 غير مقبول
 %055 05 ي ـاإلجمال

% مةةةب المبحةةةوثيب بفةةةادوا بةةةأب الناةةةام الرقةةةابي المتبةةةن 48( بب 04-5ناحةةةا مةةةب الجةةةدول )

% بةةأب هةةكا الناةةام مقبةةول، ومةةب هةةكا 05حةةد مةةا، بينمةةا بفةةاد  إلةةىبالماتشةةييات قةةد الدرااةةة مقبةةول 

حةةد مةةا، وهةةكا متشةةر غيةةر  إلةةىالتحليةل ناحةةا بب بغلةةب المبحةةوثيب بفةةادوا بةةأب هةةكا الناةةام مقبةةول 
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ال يةتدى الةدور المنةاط بة  وكلةال لعةدة باةباب مةب بهم ةا، قلةة تةوفر جيد ويدل على بب هكا الناةام 

والراجةةن  وكلةةال النثيةةاض ماةةتوى وحةةدات المعلومةةات ايداريةةةالمعلومةةات الازمةةة لمماراةةة الرقابةةة 

عةةدم ااةةتثدام و ، النثيةةاض ايم انيةةات الماديةةة والبشةةرية ل ةةكه الوحةةدات بالماتشةةييات قيةةد الدرااةةة

نامةةةة الرقابيةةةة ب ةةةكه الماتشةةةييات، التةةةي مةةةب شةةةأن ا االرتقةةةا  بماةةةتوى األ األدوات الرقابيةةةة الحديثةةةة

وكلةةال مةةب  ايداريةةةوبيمةةاي مةةعح إلمةةام الماةةيريب ل ةةكه ايدارات واألقاةةام للمي ةةوم العلمةةي للعمليةةة 

 . بااايت ا وا ليات التي تعمل ب احيل 

فة ال قابة لمما سة كظي المعكقات التي تحكل دك  تكف  المعلكمات الالزمة 4-1-00

  :اإلدا ية

المعلومةةات  تتمةةمب هةةكه اليقةةرة بعةةض العبةةارات التةةي تمثةةل المعوقةةات التةةي تحةةول دوب تةةوفر

( 8( إلةةى )1طلةةب مةةب المبحةةوثيب بب يوزعةةوا األرقةةام مةةب )الازمةةة لمماراةةة الرقابةةة ايداريةةة، وقةةد 

( 1ألهةةم رقةةم )بحيةةل يعطةةى المعةةوق ا حاةةب األولويةةة  مةةا يراهةةا المبحوثةةوب المعوقةةات  هةةكه علةةى

 ( وه كا.7والمعوق الك  يلي  رقم )

( إلةةةةةى بب بهةةةةةم المعوقةةةةةات التةةةةةي تحةةةةةول دوب تةةةةةوفر 06ةةةةةة5تشةةةةةير البيانةةةةةات فةةةةةي الجةةةةةدول ) 

التةي تصةدرت هةكه و المعلومات الازمة لمماراة وايية الرقابة ايدارية بالماتشييات قيةد الدرااةة، 

حوزت ةا المعلومةات وعةدم تمثيةل المعلومةات المعوقات هي على التوالي عدم تعاوب ايدارات التي ب

ثةةم جةةا ت علةةى التةةوالي بيمةةاي عةةدم دقةةة البيانةةات وصةةحت ا وانثيةةاض بشةة ل دقيةةق للواقةةن اليعلةةي، 

م ارة العامليب فةي تج يةز المعلومةات، ثةم نقةز الثبةرة الميدانيةة للقةا ميب بواييةة الرقابةة ايداريةة 

الرقابة ايدارية، وبثيراي طول الوقت الازم لجمةن  وعدم ومو  المعايير واألهداح للقا ميب بوايية

 المعلومات وصعوبة ااترجا  المعلومات نتيجة لعدم ترتيب ا وتنايم ا وتثزين ا بطريقة صحيحة.

 (13-4جدكل)
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 اإلدا يةأهم المعكقات التي تحكل دك  تكف  المعلكمات الالزمة لمما سة كظيفة ال قابة 
 .حسب إجابات المبحكثي  بالمستشفيات قيد الد اسة

 الت تيب                               
 البيا     

 
0 0 1 4 0 3 1 1 

 10 5 7 7 6 5 6 0 الت  ا  لجمن المعلومات. طول الوقت الازم
 %76 %8 %15 %15 %17 %8 %17 %6 النسبة%

 5 8 7 6 7 7 0 8 الت  ا  عم دقة البيانات وصحت ا.

 %8 %16 %15 %17 %15 %15 %6 %16 النسبة%

 وب ايدارات التةةةةةةةةي بحوزت ةةةةةةةةاعةةةةةةةةدم تعةةةةةةةةا
 المعلومات.

 4 6 6 4 9 5 4 11 الت  ا 

 %17 %11 %11 %17 %18 %8 %11 %71 النسبة%
لعةةةةةةدم  صةةةةةعوبة ااةةةةةةترجا  المعلومةةةةةات نتيجةةةةةةة

 .بطريقة صحيحة ترتيب ا وتنايم ا وتثزين ا
 9 6 9 7 5 6 6 0 الت  ا 

 %18 %17 %18 %15 %8 %17 %17 %6 النسبة%

العةةةةةةةةةةامليب فةةةةةةةةةةي تج يةةةةةةةةةةز انثيةةةةةةةةةةاض م ةةةةةةةةةةارة 
 المعلومات.

 0 5 5 4 4 9 17 8 الت  ا 

 %6 %8 %8 %11 %11 %18 %75 %16 النسبة%
للواقةةةةن  عةةةةدم تمثيةةةةل المعومةةةةات بشةةةة ل دقيةةةةق 

 اليعلي.
 1 8 4 8 6 7 4 11  الت  ا

 %7 %16 %11 %16 %17 %15 %11 %71 النسبة%
بواييةة الرقابةة  نقز الثبرة الميدانيةة للقةا ميب

 .ريةايدا
 9 0 7 8 8 8 8 5 الت  ا 

 %18 %6 %5 %16 %16 %16 %16 %8 النسبة%

ومةةةةةو  المعةةةةةايير واألهةةةةةداح للقةةةةةا ميب عةةةةةدم 
 .ايداريةبوايية الرقابة 

 6 11 11 5 4 4 4 5 الت  ا 

 %16 %77 %71 %8 %11 %11 %11 %8 النسبة%

 يـــاإلجمال
 41 41 41 41 41 41 41 41 الت  ا 

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 النسبة%
 

وقد طلب من المبحوثين ذكر أية معوقات أخرى، فتم سرد بعض هذه المعوقات التي ذكرها 

 بعض المبحوثين في اآلتي:

ضعف اإلمكانيات البشرية المدربة والمؤهلة في مجال المعلومات، وكذلك ضعف  .1

 اإلمكانيات المادية.

نقل البيانات والمعلومات داخل المستشفيات قيد عدم وجود شبكات اتصال حديثة ل .7

 الدراسة.
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 عدم وضوح العالقات التنظيمية داخل المستشفيات قيد الدراسة. .0

 انعدام التنسيق والتكامل بين نظم المعلومات التخصصية. .5

 التغير المستمر في السياسات واإلجراءات وأساليب العمل. .4

 مجال نظم المعلومات اإلدارية.عدم االهتمام بمواكبة التطورات الحديثة في  .6



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات
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 ديم:ـتق  5-1

هثم مثا مت ثىي  ليث  أللثر  اشثمم  لىث   أساسيًا من الدراسة، حيث جزءًا  هذا الجانبيعد 

هذه الدراسة من نمائج بجانبيهثا النرثرو تالعمىثو، تتثد مت ث  الباحث  مثن صثل  الا ثت  السثاب ة 

معثدد  متاجث  المثدراء رثثو تجثتد رثرش شاسثي بثين التاتثي الاعىثو تالممموثث  رثو تجثتد  ثعتباي م  لث 

بالمسمشاياي العامة، تذلث  ل ىثة مثترر المعىتمثاي لهثلمء المثدراء  اإلداريةممارسمهم لترياة الرتابة 

مسمشثاياي تبثين مثا يجثب أن ممثار  تر ًا لص ائ ها الجيد  تضثع  تحثداي المعىتمثاي بهثذه ال

م معىتمثاي لىث  مسثمتا لثالو مثن تر ًا لىماهتم اإلدارو العىمو ترو تجتد نرث اإلداريةالرتابة  ب 

 الم نية تالحررية.

مثثم اسثثمعرا  أهثثم النمثثائج تالمثثو معبثثر لثثن أهثثدا  الدراسثثة، تمثثن وثثم م ثثديم بعثث  تلىيثث ، 

 .  اح  أن مسهم رو ح  مشكىة الدراسةالمت ياي المو يأم  الب

 :النتائـج 5-2

لمص  ثثاي مثثن أرثثراد لينثثة الدراسثثة مثثن ذتو ا %33أتضثثحي نمثثائج الدراسثثة أن حثثتالو  -1

تالماليثثة، تهثثذا يلكثثد أن أمىثثب المبحثثتوين لثثي  لثثديهم الاهثثم تاإلدرا  الكثثارو مثثن  اإلداريثثة

المعررة رو مجا  المعىتماي تمدا أهميمها رو العم  اإلدارو، كما يعد ذل  ملشرًا لى  

 تترائاها تالمو من بينها الرتابة بالشك  المطىتب. اإلدارية عتبة سير العمىية 

سثثثنتاي،  41% مثثثن  جمثثثالو المبحثثثتوين م ممجثثثاتز صبثثثرمهم 25الدراسثثثة أن  أرثثثادي نمثثثائج -2

صىثث  رثثو امسثثم رار   لثث تهثثذا ملشثثر لىثث  تىثثة الصبثثر  لثثدا أمىثثب المبحثثتوين، ممثثا يثثلدو 

 .رائاهماإلدارو تمدنو مسمتا أداء المديرين لمهامهم تت 
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مح ىتا لىيهثا % من المبحتوين لم ممعدا الدتراي المو 21أن   ل أشاري نمائج الدراسة  -3

الثثثدترمين، تهثثثذا يعطثثثو ملشثثثر تاضثثثى لىثثث  مثثثدنو مسثثثمتا امهممثثثام بالمثثثدريب رثثثو مجثثثا  

المعىتمثثثاي، حيثثث  مثثثن الممتتثثثي أن يثثثلدو موثثث  هثثثذا النثثثت  مثثثن الثثثدتراي الممص  ثثثة رثثثو 

امرم ثثثاء بمهثثثاراي تتثثثدراي المثثثديرين لممارسثثثة ترثثثائاهم تمهثثثامهم   لثثث مجثثثا  المعىتمثثثاي 

 اإلدارية.

تحثثثداي المعىتمثثثاي مثثثي ترثثثائ  ليسثثثي لىثثث   ن تثثثرا ائج الدراسثثثة أنامضثثثى مثثثن صثثثل  نمثثث -4

للتثثة بهثثا معطثثو ملشثثر تاضثثى لىثثث  محدتديثثة اصم ا ثثاي ت ثثلحية مىثث  التحثثثداي 

 .اإلداريةتمدنو مسمتا اهممام اإلدار  العىيا بهذه التحداي تدترها رو مطتير العمىية 

توين أرثثادتا بمثثأصر ت ثثت  % مثثن المبحثث21أوبمثثي النمثثائج المثثو مت ثثىي  ليهثثا الدراسثثة أن  -5

المعىتمثثاي، تنميجثثة لثثذل  رثثان األسثثىتب المعممثثد رثثو امصثثاذ ال ثثراراي مالبثثًا مثثا يعممثثد لىثث  

الصبر  العمىية تامجمهاد الشص و، كمثا أرثاد المبحتوثتن بثأن درجثة مثترر الص ثائ  رثو 

هثذا ، ت ممتسثطة  ت ضثعياةتيثد الدراسثة كانثي مثابين  نرام المعىتماي ال ائم بالمسمشثاياي

ملشثثثر تاضثثثى لىثثث  مثثثدنو مسثثثمتا تحثثثداي المعىتمثثثاي بهثثثذه المسمشثثثاياي تارم ارهثثثا ألهثثثم 

الم تمثثثاي األساسثثثية لمطبيثثثش نرثثثم المعىتمثثثاي اإلداريثثثة تذلثثث  لمثثثترير المعىتمثثثاي اللزمثثثة 

لألتسام تاإلداراي األصرا، تأيضًا لدم تجتد تالثد  بيانثاي بثالماهتم العىمثو الحثدي ، مثا 

 .ن تانصاا  جتد  ال راراي الممصذ متا أداء المديرييمرمب لىي  انصاا  مس

% مثن المبحثثتوين أرثادتا بتجثثتد  ثعتباي رثثو أمىثب األحيثثان 35مشثير نمثائج الدراسثثة أن  -6

رثثو لمىيثثة حاثثر تاسثثمرجا  المعىتمثثاي الممعى ثثة بامثثراي زمنيثثة سثثاب ة تالمطىتبثثة مثثن تبثث  

معىتمثثثاي اإلدارو مصمىثثث  األتسثثثام تاإلداراي، تهثثثذا ملشثثثر تاضثثثى لىثثث  ضثثثع  نرثثثام ال
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بالمسمشاياي تيد الدراسة تأن  م يزا  يعممد لى  الطري ة اليدتيثة أكوثر مثن الممثاده لىث  

تجثثتد تتالثثد بيانثثاي بثثالماهتم   لثث الطري ثثة ايليثثة لحاثثر البيانثثاي، تأن هثثذه الثثنرم مام ثثر 

المكنتلتجو الحدي ، تلىي  ران كث  هثذه الملشثراي مثا هثو  م دليث  تاضثى لىث  ضثع  

مثثام اإلدار  العىيثثا ببنثثاء تمطثثتير نرثثم المعىتمثثاي المسثثمند   لثث  مكنتلتجيثثا المعىتمثثاي، اهم

األمثر الثذو يثنعك   اإلداريثةكما أنها مغا  دتر المعىتماي كأهم مترد مثن مثتارد العمىيثة 

 . ى  أداء هذه المسمشاياي بشك  لامسىبًا ل

 جثثتد ربثثط شثثبكو، تأن% مثثن المبحثثتوين أرثثادتا بعثثدم ت 31امضثثى مثثن صثثل  الدراسثثة أن  -7

  لث % أرادتا بأن درجثة  ياثاء أجهثز  الحاسثب ايلثو بممطىبثاي العمث  مثابين ممتسثطة 25

ضثثعياة، كمثثا أرثثاد أمىثثب المبحتوثثتن أنثث  بثثالرمم مثثن اسثثمصدامهم لىحاسثثب ايلثثو تلكنثث  لثثم 

ائاهم تمهثامهم األمو  ريما يمعىش بمطتير مسمتيامهم رو ممارسمهم لتر ريسمومر امسموما

 .اإلدارية

 اإلداريثةأرادي نمثائج الدراسثة بثأن درجثة مثترر المعىتمثاي اللزمثة لممارسثة ترياثة الرتابثة  -8

% مثثثثن المبحثثثثتوين، مثثثثا يعنثثثثو تجثثثثتد  ثثثثعتباي 01مثثثثابين ممتسثثثثطة تضثثثثعياة كمثثثثا أرثثثثاد 

ه ل ىة مترر المعىتماي اللزمة لممارسة هثذ اإلداريةمعمر  المدراء لند ممارسمهم لىرتابة 

لىثث  أن الرتابثة اإلداريثثة بالمسمشثاياي تيثثد الدراسثة م مسثثير ملشثثر تاضثى  ، تهثذاالترياثة

 بالشك  المطىتب.

أشثثثثاري نمثثثثائج الدراسثثثثة بثثثثأن درجثثثثة اهممثثثثام اإلدار  العىيثثثثا بمأهيثثثث  األشثثثثصا  رثثثثو مجثثثثا   -9

% مثثثثثن 63مثثثثثابين ممتسثثثثثطة تضثثثثثعياة كمثثثثثا أرثثثثثاد  اإلداريثثثثثةالمعىتمثثثثثاي لممارسثثثثثة الرتابثثثثثة 

ا ملشثثر تاضثثى لىثث  مثثدنو مسثثمتا اهممثثام اإلدار  العىيثثا بالمعىتمثثاي كثثأهم المبحثثتوين تهثثذ
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بشثثثك  أكوثثثر كاثثثاء   اإلداريثثثةمثثثترد مثثثن مثثثتارد المنرمثثثة تمثثثدا أهميمهثثثا لممارسثثثة الرتابثثثة 

 .ترالىية

أتضثثثثحي نمثثثثائج الدراسثثثثة أن أمىثثثثب المبحثثثثتوين م يعررثثثثتن مثثثثا  ذا كثثثثان هنثثثثا  اسثثثثمصدام  -11

ن مثثدنو اسثثمصدام تبالمثثالو رثث  أم م، اإلداريثثةي الرتابثثة لىميزانيثثاي الم ديريثثة كثثأدا  مثثن أدتا

ن ثثث  الثثثتلو بأهميثثثة  ،الميزانيثثثاي الم ديريثثثة كثثثأدا  رتابيثثثة يرجثثثي لعثثثد  أسثثثباب مثثثن أهمهثثثا

 .اإلداريةاسمصدام الميزانياي الم ديرية رو الرتابة 

% من المبحتوين يعانتن من حثدت  مثأصير لىح ثت  33أن   ل مت ىي نمائج الدراسة  -11

تالسثثبب رثثو ذلثث  راجثثي لغيثثاب نرثثثم  ،اإلداريثثثةلمعىتمثثاي اللزمثثة لممارسثثة الرتابثثة لىثث  ا

اي تميثثثاب الممص  ثثثين رثثثو هثثثذه المعىتمثثثاي اإلداريثثثة المسثثثمند   لثثث  مكنتلتجيثثثا المعىتمثثث

 .        النرم

% من المبحتوين بأن أكور األدتاي الرتابية اسمصدامًا هو الملحرة الشص ية، 06أراد  -12

المبحثثثتوين م يسثثثمصدمتن أيثثثًا مثثثن األدتاي تاألسثثثاليب الرتابيثثثة الحديوثثثة تلىيثثث  رثثثان أمىثثثب 

 .تالمو من أهمها الميزانياي الم ديرية تالمراجعة الداصىية تحى اي الجتد  تصرائط جاني

امضثثى مثثن صثثل  نمثثائج الدراسثثة أن أمىثثب المبحثثتوين أرثثادتا بثثأن درجثثة مثثترر ص ثثائ   -13

ال ثثثائم بالمسمشثثثاياي تيثثثد الدراسثثثة مثثثابين ممتسثثثطة  النرثثثام الرتثثثابو الاعثثثا  بالنرثثثام الرتثثثابو

تضثثثثعياة، تبالمثثثثالو رثثثثان العمىيثثثثة الرتابيثثثثة بالمسمشثثثثاياي تيثثثثد الدراسثثثثة م مسثثثثير بالشثثثثك  

 .المطىتب

أن أهثم المعتتثثاي المثو محثت  دتن مثثترر المعىتمثاي اللزمثثة   لث مت ثىي نمثائج الدراسثثة  -14

ن، لثثثدم ممويثثثث  المعىتمثثثثاي لىتاتثثثثي تكمثثثا أرثثثثاد أمىثثثثب المبحتوثثثثت  اإلداريثثثثةلممارسثثثة الرتابثثثثة 
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الاعىو، تانصاا  مهاراي العامىين رو مجهيز المعىتماي، ن   الصبر  الميدانية لى ائمين 

 . اإلداراي المو بحتزمها المعىتماي،تلدم معاتن اإلداريةبترياة الرتابة 

 

 ات:ـالتوصي 5-3

لثثة مثثن المت ثثياي رثثو ضثثتء النمثثائج المثثو مت ثثىي  ليهثثا الدراسثثة، يمكثثن اسثثمصل  مجمت  

المثثثو تثثثد مسثثثهم رثثثو دلثثثم النثثثتاحو اميجابيثثثثة، تالمغىثثثب لىثثث  النثثثتاحو السثثثىبية المثثثو معيثثثش مثثثثترر 

مكثثثن متضثثثيى هثثثذه بالمسمشثثثاياي العامثثثة الىيبيثثثة، تي اإلداريثثثةالمعىتمثثثاي اللزمثثثة لممارسثثثة الرتابثثثة 

 :المت ياي رو ايمو

امها تدترهثا رثو أداء المهثام المأكيد لى  ضرتر  نشثر الثتلو بأهميثة المعىتمثاي تاسثمصدام -1

، تامهممثثثام بمثثثترير ممطىبثثثاي بنثثثاء تمعثثثدي  تمطثثثتير البنيثثثة األساسثثثية اإلداريثثثةتالترثثثائ  

لمجثثا  صثثدماي المعىتمثثاي تزيثثاد  مهثثاراي العثثامىين رثثو كيايثثة الح ثثت  لىثث  المعىتمثثاي 

 .ياية اسمرجالها رو التتي المناسبتك

المعىتمثثثثثثثاي مثثثثثثثن مبثثثثثثثرمجين  اسثثثثثثثم طاب العنا ثثثثثثثر البشثثثثثثثرية الممص  ثثثثثثثة رثثثثثثثو مجثثثثثثثا  -2

تحثثداي المعىتمثثثاي، تامسثثمااد  مثثنهم رثثو بنثثاء تمعثثثدي    لثث تممص  ثثين تمحىىثثو نرثثم 

 .الدراسةتمطتير نرم المعىتماي بالمسمشاياي تيد 

نشثائها ب ثتر   اإلداريثةر   تحثداي المعىتمثاي لثن بثاتو التحثداي تاألتسثام  -3 األصثرا، تان

 .أصرا بالمنرمةرانها بترائ  مسم ىة دتن  ت

ضثثرتر  اسثثمصدام الثثربط الشثثبكو لثثنرم المعىتمثثاي المتجثثتد  بالمسمشثثاياي العامثثة لمسثثهي   -4

أنشثطة ام ثثامي البيانثثاي تالمعىتمثثاي باسثثمصدام جميثي التسثثائ  املكمرتنيثثة، ممثثا يسثثالد 
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يرين مثثن امصثثاذ لىثث  سثثرلة الح ثثت  لىثث  المعىتمثثاي الكامىثثة تالدتي ثثة تالمثثو ممكثثن المثثد

 .ال راراي المناسبة

ر  ماعيثث  دتر المعىتمثثاي تمسثثاهممها رثثو العمىيثثة الرتابيثثة بالمسمشثثاياي تيثثد الدراسثثة ضثثرت  -5

تذلثثث  بمطثثثتير تحثثثداي المعىتمثثثاي بهثثثذه المسمشثثثاياي ممثثثا يمكنهثثثا مثثثن مثثثترير المعىتمثثثاي 

تامة الدتراي الممص  ة رثو  اللزمة لباتو األتسام تاإلداراي تر اً لص ائ ها الجيد ، تان

لىمثدراء ممثا يمكثنهم مثن  اإلداريثةذو مىعب  رو ممارسة الترائ  نرم المعىتماي تالدتر ال

 بشك  أكور دتة ترالىية. اإلداريةممارسة الرتابة 

امهممثثثام بالمثثثدريب بشثثثك  لثثثام ترثثثو مجثثثا  المعىتمثثثاي لىثثث  تجثثث  المحديثثثد بالمبثثثاره أهثثثم  -6

 .بهذه المسمشاياي اإلداريةلن ر من لنا ر مطتير العمىية 

ة الرتابية تذل  بمترير الصبراء اإلداريين األكااء رو هثذا المجثا  العم  لى  مطتير العمىي -7

تالعمثثثثث  لىثثثثث  مثثثثثترير ص ثثثثثائ  النرثثثثثام الرتثثثثثابو الاعثثثثثا  بالنرثثثثثام الرتثثثثثابو ال ثثثثثائم بهثثثثثذه 

 . بكااء  ترالىية اإلداريةالمسمشاياي حم  يممكن المدراء من ممارسة ترياة الرتابة 
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 مقترحات لدراسات مستقبلية: 5-4

صل  ما مم المت    لي  من نمائج تما مم م ديم  من مت ياي، تنررًا ألهمية من  

متضت  هذه الدراسة، ران الباح  يدلت إلجراء المزيد من الدراساي رو هذا المجا  

 تي مرح المتاضيي المالية:

.  جراء دراسة أصرا مهد   ل  المعر  لى  مدا مترر المعىتماي اللزمة لممارسة 4

 دارية األصرا بالمسمشاياي العامة الىيبية.الترائ  اإل

.  جراء دراسة أصرا مهد   ل   مكانية مطبيش المصطيط امسمراميجو لنرم المعىتماي  5

 اإلدارية بالمسمشاياي العامة الىيبية.

.  جراء دراسة أصرا مهد   ل  معررة المعتتاي المو محت  دتن مترر المعىتماي 3

إلدارية ، تبشك  أكور ما يًل، حي  أن الباح  منات  هذه اللزمة لممارسة الرتابة ا

 المعتتاي كجزء من الدراسة ر ط. 

 



 

 

 
 

 عـالمراجقائمـة 
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Abstract  

    The Information plays an important role in our modern life, they are a 

source of strength and a key engine of our different, and the Information  

role of an influential and effective role in making decision, taken at 

different  levels,  and  administrative activities. 

The building of organizations today has come to rely mainly on the 

availability of information for planning near or distant future, because the 

availability of information is an essential resource for the development of 

strategies and preparation of plans, so the lack of information has a 

negative impact on the growth of organizations and steadfastness in front 

of Tsidiat the surrounding environment. 

We have confirmed many of the studies and scientific research in Libya 

that the information in the Libyan organizations do not receive sufficient 

attention by the officials which has led to the low level of information 

services to these organizations, and their reliance in the decision-making 

comes depending on experience, intuition and guesswork, and that is the 

problem of The study revolves about the availability of information 

necessary for the exercise of administrative control. 

The study is a kind of exploratory as it seeks to  identify the level of  

information services in hospitals under study and the availability of 

information used by managers, knowledge sources, enabling them to 

exercise the function of administrative efficiency and effectiveness, as this 

study attempts to identify the problems and obstacles  prevent the 

availability of this information. And contains the methodology of the study 

on the side of my and another field, targeting the theoretical review and 

extrapolation of literature administrative instruction on the subject of 



study, with a primary focus at the difficulties and challenges faced by 

information systems, and how to overcome problems and constraints of 

the application of information systems and the side of the field have been 

targeted collecting primary data Of the study population, Which is in the 

public hospitals Jamahiriya, relied on a questionnaire form as the main 

tool to collect primary data for the study was distributed (56) form the 

study sample and recovered them (50) form, and use the method of 

descriptive statistics analysis of primary data  Was  Draw a set of results, 

notably, that most respondents do not have adequate understanding and 

awareness of knowledge in the field of information and its importance in 

the administrative work, and the information units lack the basic 

resources for information and therefore do not play their role properly, 

The study results indicated that there were difficulties facing the 

regulatory process in hospitals under study is the most important 

weakness of the existing regulatory regimes to these hospitals, and the 

lack of availability of information necessary for the exercise of 

administrative control, and poor attention of senior management 

personnel in the rehabilitation of the area of information for the exercise 

of administrative control. 

  It is clear from these results that the information units in hospitals under 

study suffer from a deficiency in the provision of information required for 

managers to exercise management control function in accordance with the 

characteristics of good which is reflected negatively on the conduct of the 

audit of these hospitals  .  

Finally… The study provided a set of recommendations that work to 

support the positive aspects to provide the information necessary for the 



exercise of oversight function of management and ways to develop 

systems that provide this information, and try to remedy the negative 

aspects of these systems all the way to increase the efficiency and 

effectiveness in the improvement of the level of services of these hospitals 

and the message that it was created, a service rights. 
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