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ثر تطبيق نظم املعلوماث االداري على حتسني اداء االفراد يف أ
 وزارة الرتبيت

 رويده هاشم جبرم.م. 
 المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية / قسم تربية المدائن

roiedahashim@gmail.com 
 الممخص:

يعتبػر اسػموب رسػمي يستخدـ لتوفير المعمومػػات الدقيقػة لػإلدارة والمديريف  اإلداريةإفَّ نظػـ المعمومػػات 
لتسييؿ عمميػة اتػخػاذ القػرارات لتمكػيف المػػيريف مػف القياـ بوظائفػو بفاعميػة واف اىميػة وجػود نػظػـ 

زمػة ومعالجتيػا إلنتػاج المعمومػات  المفيدة لإلدارة فػي المعمومػات األدريػة تكمػف فػي تػوفير البيانات الال
الوقت المناسب والدقػة المناسبة وبالكميػة المناسبة وبما يتناسػب مػع احتياجػات متخذي القرارات، حيث 
تمثمت مشكمة البحث في التقميدية التي تعتمدىا الوزارات المبحوثة في التعامؿ مع اداء العامميف، حيث 

 تبدي اىمية لعمميات تخطيط االداء ومتابعتو والتأكد مف مطابقتو مع االىداؼ المحددة مسبقًا. انيا ال
واجرى البحث دراسة استطالعية آلراء عينة مف موظفيف وزارة التربية في العراؽ، وقد قاـ الباحث 

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي الذي ارتكز عمى باستخداـ طريقة العينة العشوائية، كما 
،  spss24المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجمع البيانات وتحميميا باستخداـ برنامج 

 .إستبانة عمى موظفيف وزارة التربية 33ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد تـ توزيع  
نظـ المعمومات اإلدارية مف شأنيا أف  أفالى مجموعة مف االستنتاجات مف اىميا وتوصؿ البحث 

تساعد المدراء عمى قياس تقييمات االفراد وكذلؾ خزف معمومات تقييـ أداء االفراد في قاعدة معمومات 
 إلكترونية. كما توفر مخططًا لمتطػور الميني مما يساعد اإلدارة في تحسيف فاعمية األداء.

ات لزيادة ميارة المستفيديف مف نظـ المعمومات إقامة دورات تدريبية وندو ى البحث بضرورة واوص
 اإلدارية وتطوير قدراتيـ في عممية تصميـ نظـ المعمومات اإلدارية وتطويرىا.

جاء البحث في اربعة مباحث ؛ تناوؿ المبحث األوؿ المنيجية العممية لمبحث وتضمنت )المشكمة، 
البحث(، في حيف تناوؿ المبحث  االىمية، االىداؼ، منيج البحث، مجتمع وعينة البحث ، حدود

الثاني االطار النظري لمتغيرات البحث، والمبحث الثالث تضمف الجانب العممي لمبحث، اما المبحث 
 الرابع فقد تناوؿ اىـ االستنتاجات والتوصيات.

 الكممات المفتاحية: )نظـ المعمومات اإلداري، تحسيف اداء االفراد(.
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The impact of the application of management information systems on 

improving the performance of individuals in the Ministry of Education 

Rowadeh Hashem Jabr 
General Directorate of Education Rusafa II / Department of Education of cities 

Abstracts: 

The administrative information is considered a drawing style used to provide 

accurate information for the administration and managers to facilitate the 

process of taking the decisions to enable therin to make its jobs effectively 

and that the importance and existence of the organizations of the 

administrative information lies in providing the necessary data and 

processing it to produce the beneficial time for the appropriate time. Decision 

makers, where the research problem was the traditional adopted by the 

surveyed ministries in dealing with the performance of workers, as it does not 

show importance to the processes of performance planning and follow-up and 

to ensure its conformity with the predetermined goals. 

The research conducted an exploratory study of the opinions of a sample of 

employees of the Ministry of Education in Iraq, and the researcher used the 

random sampling method, and the descriptive analytical method was used, 

which was based on arithmetic averages and standard deviations to collect 

and analyze data using the spss24 program, and to achieve this goal, 30 

questionnaires were distributed to Ministry of Education employees. 

The research reached a set of conclusions, the most important of which is that 

management information systems would help managers measure the 

evaluations of individuals, as well as storing the individuals' performance 

evaluation information in an electronic database. It also provides a blueprint 

for professional development, which helps the administration in improving 

the effectiveness of performance. 

The research recommended the necessity of holding training courses and 

seminars to increase the skill of the beneficiaries of management information 

systems and to develop their capabilities in the process of designing and 

developing management information systems. 

The research came in four sections; The first topic dealt with the scientific 

methodology of the research and it included (the problem, importance, 

objectives, research methodology, the research community and sample, the 

limits of the research), while the second topic dealt with the theoretical 

framework for the research variables, and the third topic included the 

practical aspect of the research, while the fourth topic dealt with the most 

important conclusions and recommendations . 

Keywords: (management information systems, improving the performance of 

individuals). 
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 المقدمة: 
تعد نظـ المعمومات اإلدارية مف أىـ آليات العممية اإلدارية الذي تعمؿ اإلدارة مف 

لوزارات الطرائؽ واقؿ التكاليؼ، كما أف بقاء ا بأفضؿخالليا عمى تحقيؽ اىدافيا 
ونموىا يتحدد في وجود نظـ معمومات اداريػة تػوفر المعمومات الضرورية الالزمة لتحديد 
اتجاىات عمؿ الوزارة واىدافيا االستراتيجية ومف ثـ تنفيذ النشاطات ومتابعتيا والسعي 

 إلى تطويرىا.
 المبحث االول

 المنهجية العممية لمبحث 
 اواًل: مشكمة البحث 

في التعامؿ مع اداء   البحث في التقميدية التي تعتمدىا الوزارات المبحوثةتتمثؿ مشكمة 
العامميف، حيث انيا ال تبدي اىمية لعمميات تخطيط االداء ومتابعتو والتأكد مف مطابقتو 
مع االىداؼ المحددة مسبقًا، كما انيا ال تراعي البعد التقني إلدماج نظـ المعمومات 

ص الناشئة عنيا في مختمؼ عمميات ادارة اداء ، حيث تتمثؿ االدارية وفي استثمار الفر 
 مشكمة البحث في طرح التساؤؿ االتي:

 تطبيؽ نظـ المعمومات االدارية عمى تحسيف اداء العامميف في وزارة التربية؟  ىؿ يؤثر
 أهمية البحث ثانيًا: 

تتمثؿ اىمية البحث في انيا تأتي استكمااًل لجيود عدد مف الباحثيف الذيف اسيموا في 
تناوؿ ىذا الجانب الحيوي والفكري لنظـ المعمومات االدارية، وىي بيذا تمثؿ اسيامًا في 
 ىذا االتجاه والسيما فيما يتعمؽ بأثر نظـ المعمومات االدارية في تحسيف اداء العامميف. 

 اف البحث ثالثًا: اهد
 تتمثؿ اىداؼ البحث في :

 عمى مفيوـ واىمية نظـ المعمومات االدارية.التعرؼ  .1
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بالنظر ألىمّية أداء العامميف في الوزارة ييدؼ البحث الى ابراز تمؾ االىمية  .2
 وتطويرىا.

تقديـ مجموعة اقتراحات وتوصيات الصحاب القرار في الوزارة المبحوثة لزيادة  .3
 وتحقيؽ مستوى أداء عاٍؿ ومتميز.نظـ المعمومات االدارية فاعمية ممارسات 

 رابعًا: منهج البحث
لقد تـ معالجة إشكالية ىذا البحث باالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، مف خالؿ 

في اداء العامميف ومختمؼ متطمباتيا ومبادئيا،  نظـ المعمومات االداريةتقديـ خمفية عف 
الػتي تجنييػا ىػذه الوزارات مف خالؿ اعتماد نظـ المعمومات وكذلؾ األىمية والفوائد 

 االدارية.
 خامسًا: مجتمع وعينة البحث 

يتمثؿ مجتمع البحث في اراء عينة مف موظفيف وزارة التربية .. وقد قاـ الباحث 
 إستبانة عمى مجتمع البحث  33باستخداـ طريقة العينة العشوائية، حيث تـ توزيع 

 حث حدود البسادسًا:
حدودا  وزارة التربيةعينة لموظفيف  33جسدت عينة مكونة مف حدود مكانية :  .1

 مكانية لمبحث . 
خالؿ العاـ الدراسي تتمثؿ بمدة إعداد البحث الميدانية التي امتدت حدود زمانية :  .2

 (2321 – 2322  ) 
 سابعًا: دراسات سابقة 

 (2115دراسة )الشاهين وتركي، .1
التفاعمي لنظـ المعمومات االدارية واستراتيجيات ادارة الصراع"، ىدفت  بعنواف:"الدور

الدراسة الى التعرؼ عمى مدى إدراؾ أفراد العينة في المركز الوطني لفقرات االستبانة، 
اف القدرة عمى توفير االمف وتوصمت الدراسة الى مجموعة مف االستنتاجات مف اىميا 

ومف اىـ التوصيات اه استراتيجيات ادارة الصراع، لممعمومات يسير باتجاه مغاير التج
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البد لنظـ المعمومات االدارية الموجودة في المركز مف اف تصؿ الى رضا جميع 
المستفيديف منيا مف خالؿ خفض معدالت الكمؼ التي تحمميا لخدماتيا المقدمة 

 لممستفيديف وإلدارة الصراع. 
 ( 2121دراسة )تركي، .2

أثر نظـ المعمومات االدارية في االعماؿ القانونية لالدارة العامة وأداء العامميف  بعنواف:"
فييا"، ىدفت الدراسة الى تسميط الضوء عمى نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في 
معالجة ظاىرة الفساد اإلداري ومدى إمكانية تطبيقيا في الحد منو والمساعدة عمى 

يجاد آليات إدارية  التقميؿ مف آثاره وضرورة إيجاد حموؿ ناجحة تحد مف ىذه الظاىرة وا 
جديدة لمحد مف انتشارىا عمى اقؿ تقدير، وتوصمت الدراسة الى مجموعة مف 

اف لنظـ المعمومات اإلدارية دورًا كبيرًا في تحقيؽ ىدؼ االستنتاجات مف اىميا 
المطموب مف إدارة المؤسسة وغايتيا اذا ما استخدمت استخدامًا سميمًا وتوفر ليا الدعـ 

لممؤسسة والبيئة المناسبة لمتطبيؽ ويكوف ليا عندئذ الدور االستراتيجي الفعاؿ في 
 تحقيؽ النجاح وبموغ الغاية التي خصصت مف أجميا وىي مكافحة الفساد اإلداري.

 (2122دراسة )كاظم، .3
سة الى اثر نظـ المعمومات االدارية في اتخاذ القرار االداري"، ىدفت الدرا بعنواف:"

الكشؼ عف مدى تأثير نظـ المعمومات االدارية في عممية اتخاذ القرار االداري فضاًل 
عف ايضاح تمؾ العالقة التأثيرية بيف متغيرات الدراسة لما ليا مف اىمية في دعـ 
وتعزيز عممية اتخاذ القرار االداري في المنظمة عينة الدراسة، وتوصمت الدراسة الى 

جات مف اىميا تتأثر ادوار المديريف بنظاـ المعمومات االدارية مف مجموعة مف االستنتا
خالؿ المعمومات التي يوفرىا ىذا النظاـ وبخصائص نوعية، ومف اىـ التوصيات يتحتـ 
عمى ادارة الكمية السعي لالىتماـ بنظاـ المعمومات وادراؾ االىمية النسبية لو، مع 

 مف المعمومات. ضرورة العمؿ عمى مراعاة حاجات المستفيديف 
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 المبحث الثاني
 االطار النظري لمتغيرات البحث

 اواًل: نظم المعمومات االدارية 
ظيرت نظـ المعمومات االدارية بداية الثورة الصناعية، حيث يشير ىذا المفيوـ الى 
الكـ الكبير مف المعمومات التي تـ تخزينيا وتبويبيا وتصنيفيا بطريقة منظمة وتتـ 
معالجتو وعرضيا بشكؿ خاص تخدـ جميع العامميف في ىذا المجاؿ وتيدؼ في تقديـ 

اتخاذ القرارات وتسييؿ عمميـ واف اي نظـ بغض  معمومات سريعة ومفيدة تساعدىـ في
 2315النظر عف نوعة يتكوف مف مدخالت وعمميات ومخرجات.)السامرائي والزعبي،

:31) 
 مفهوم نظم المعمومات االدارية   .1

اف نظػـ المعمومػػات األداريػة يعتبػر اسػموب رسػمي يستخدـ لتوفير المعمومػػات الدقيقػة 
سييؿ عمميػة اتػخػاذ القػرارات لتمكػيف المػػيريف مػف القياـ بوظائفػو لػإلدارة والمديريف لت

بفاعميػة واف اىميػة وجػود نػظػـ المعمومػات األدريػة تكمػف فػي تػوفير البيانات الالزمػة 
ومعالجتيػا إلنتػاج المعمومػات  المفيدة لإلدارة فػي الوقت المناسب والدقػة المناسبة 

 (47: 2323وبما يتناسػب مػع احتياجػات متخذي القرارات. )كاظـ،وبالكميػة المناسبة 
( عمى اف نظـ المعمومات االدارية توافؽ منظـ 69: 2315)الشاىيف وتركي، ويتفؽ 

مف االفراد والمكونات المادية والبرمجيات وشبكات االتصاؿ وموارد البيانات التي تقـو 
( Laudon  (48 :2012، ال يبتعدبتجميع ومناقمة ونشر المعمومات في المنظمة. و 

كثيرًا عف التعريفات السابقة عندما اشار الى نظـ المعمومات االدارية بانيا مجموعة مف 
العناصر المترابطة )المادية والبشرية والبرمجيات( تعمؿ جميعيا مف اجؿ جمع ومعالجة 

 وخزف واسترجاع المعمومات وتوزيعيا بيدؼ دعـ اتخاذ القرار.
 476المعمومات التي تساعدىـ في اتخاذ القرار عند الحاجة الييا) المديروف ب

:2333 ،) 
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كما عرفت بانيا توفر معمومات عف االنشطة والفعاليات المختمفة عف عمميات االنتاج 
والتسويؽ والمالية والبحث والتطوير، فضاًل عف تزويدىا بمعمومات عف بيئتيا الخارجية 

 (Certo،2000:476استراتيجيات مختمفة. )والتي البد منيا مف اجؿ تطوير 
 فوائد نظم المعمومات .2

تقػدـ نػظػـ المعمومػات االداريػة العديػد مػف الفوائػد سػواء عمػى مستوى االدارة الوسطى او 
عمػى مستوى المنظمػة الكمػي، ومف اىػـ الفوائػد التػي يمكػف اف تقػدميا نظػـ المعمومػات 

 (55: 2313نجػار االداريػة ىي كاالتي: ) ال
 تقديـ المعمومػػات الػي المستويات االداريػة المختمفة. . أ

تقػديـ المعمومػات الػى االقسػاـ المختمفػة بغيػة اصدار التقارير سػواء كانت تجميعيػة  . ب
 او تفصيمو عف نشاطات المنظمة المختمفة.

ػة الظػروؼ تجييز المعمومػات المالئمػة بشػكؿ مختصػر وفػي الوقػت المناسػب لتييئ . ت
 المناسػبة لصػنع القرار.

 تقػديـ النتائج والنشػاطػات فػي المنظمػة لتصحيح اي انحرافات مختمفة. . ث
 خصائص نظم المعمومات اإلدارية  .3

 (49: 2323يتصػؼ نػظػاـ المعمومػات بعػدة خصائص تتمثػؿ بػػػػػػاالتي: )كاظـ،
دعـ القرار البحث عف إمكانية التعامؿ مع كـ كبير مف البيانات: يمكف لنظـ  . أ

 المعمومات في قواعد بيانات متعددة.
توفر نظـ دعـ القرارات مرونة كبيرة، اذ يمكف تصميـ التقارير بحسب الحالة التي  . ب

 توفر افضؿ استفادة ممكنة.
امكانية الحصوؿ عمى البيانات مف مصادر مختمفة فقد توجد بعض البيانات عمى  . ت

 او عمى شبكات. حواسيب شخصية او عمى اجيزة كبيرة 
توفر مرونة كبيرة في اعداد التقارير، اذ يمكف تصميـ التقارير بحسب الحالة التي  . ث

 توفر افضؿ استفادة ممكنة.
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االستخداـ المتطور لمرسـو البيانية، فمف المعروؼ اف الصورة ابمغ تعبيرًا مف  . ج
عبرة الكممة، اذ يمكف لنظـ دعـ القرارات اف تزود المديريف برسومات بيانية م

 وجذابة. 
 معايير فاعمية نظم المعمومات االدارية  .4

اف نجاح نظـ المعمومات االدارية ليس باألمر اليسير، اذ يصعب االتفاؽ عمى قيمة 
وفاعمية النظـ بسبب تنوع االنشطة التي يمارسيا االفراد العامميف واختالؼ االشخاص 

جاح النظـ وىي الذيف يتعامموف مع النظاـ، اال اف ىناؾ معايير تحكـ ن
 (: 28: 2334)المقابمة،

 ارتفاع مستوى استعماؿ النظاـ. . أ
 درجة رضا المستخدـ. . ب
 االتجاىات االيجابية تجاه النظاـ والعامميف في ادارة نظـ المعمومات. . ت
 المنافع المالية المتحققة مثؿ تخفيض التكاليؼ او زيادة االيرادات. . ث
 االسياـ في تحقيؽ االىداؼ. . ج

 ( اف المعايير التي تحكـ النظاـ تشمؿ:72: 2315ىيف وتركي، في حيف يرى )الشا
البساطة وسيولة اجراءات الحصوؿ عمى البيانات ومعالجتيا وتوصيؿ المعمومات  . أ

 الى المستفيديف.
 المرونة والقدرة عمى التكيؼ لممتغيرات البيئية ونمط التكنولوجيا السائد. . ب
 ف مف انو يؤدي دوره بنجاح.الموثوقية وتوليد الثقة الكاممة لدى المستفيدي . ت
القبوؿ مف قبؿ الذيف يصمموف النظاـ ألجميـ الف ىؤالء يمعبوف دورًا في تقدير  . ث

 مدى نجاح او فشؿ النظاـ.
 انخفاض الكمفة.  . ج

حيث اف استعماؿ عدد مف المعايير لقياس فاعمية النظـ مناسبًا في منظمة ما، فانو قد 
يكوف غير مناسب لمنظمة اخرى وال يحقؽ نفس النتائج المرجوة نظرًا المتالؾ او 
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اعتماد كؿ منظمة عمى ما يناسبيا مف مؤشرات ليست بالضرورة مطبقة في المنظمات 
 االخرى. 

 
 مومات اإلدارية ابعاد جودة نظم المع .5

 (772: 2319تتمثؿ اىـ ابعاد جودة نظـ المعمومات اإلدارية في :)حميد وخمؼ،
يعني اف تكوف المعمومات المستخدمة في النظـ مناسبة زمنيًا الستعماؿ  التوقيت : . أ

المستفيديف خالؿ دورة معالجتيا والحصوؿ عمييا ويمكف النظر الييا بطريقة 
بالزمف الذي تستغرقو دورة المعالجة ) االدخاؿ و موضوعية، وىذا البعد يرتبط 

 عمميات المعالجة اعداد التقارير عف المخرجات لممستفيديف(.
يعد بعدًا ميما لجودة نظـ المعمومات اإلدارية، فاذا كانت المعمومات غير  االمان: . ب

امنة فانو يمكػف اعتراضيا بسيولة مػف قبػؿ اي خصـ ذكي . وحماية المعمومات 
 خالؿ تشفيرىا بكممات السر والرموز فضال عف يقظة االنساف. تتـ مف

المعمومات يجب اف ال تكوف فقط واضحة ومفيومة لكف يجب اف ينظر  الدقة: . ت
الييا عمى اف تكوف دقيقة، وىي تعني اف تكوف المعمومات في صورة صحيحة 

اء مف خالية مف اخطاء التجميع والتسجيؿ ومعالجة البيانات اي درجة غيػاب االخط
المعمومات، والدقة يمكف تحسينيا مف خالؿ تنفيذ االجراءات المؤسسية مثؿ وجود 
معمومات مضاعفة يتـ فحصيا مػف قبؿ اشخاص مستقميف او عف طريؽ تثبيت 
الوسائؿ التقنيػة مثؿ معايير اجيزة االستشعار، ويمكف القوؿ اف الدقة ىي نسبة 

 لناتجة خالؿ فترة زمنية معينة .المعمومات الصحيحة إلى مجموع المعمومات ا
صالحية نظـ المعمومات االدارية ىي الصمة الوثيقة بمقياس كيفيػة  الصالحية: . ث

مالءمػة نظػاـ المعمومات الحتياجات المستفيديف بصورة جيدة، وىذا البعد يمكف 
 قياسو بشموؿ المعمومات او بدرجة الوضوح التي يعمؿ بيا نظاـ االستشعار.
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ير عندما تحمؿ المعمومات بمغة او طريقة ال تراعي التوازف في تظ الموضوعية: . ج
وجيات النظر، اف الموضوعية تقدـ الوضوح والفيـ الدقيؽ وبالتالي فأنيا تقمص 

 عدـ التأكد والمخاطرة وفيـ افضؿ لمظروؼ والمشكالت.
جودة المعمومات تعني مالءمتيا لحاجات وتوقعات المستفيديف  زبونية المعمومات: . ح

 لزبائف وااليفاء بػيػا بطريقة افضؿ.أو ا
ارساؿ المعمومات عندما تحتاجيا المستويات االداريػة وتزويدىا بػيػا  نطاق التغطية: . خ

عنػد الحػاجػة لتمؾ المعمومات وذلؾ بيدؼ ممارسة وظائؼ العممية االدارية في 
 المنظمة السياحية.

ىة والشفافية والمراجعة يشير ىذا البعد إلى المساءلة، والنزا حوكمة المعمومات: . د
التاريخية لحماية المعمومات مف التعديؿ غيػر المرخص والتزوير واالتالؼ 

 والتالعب.
 ثانيًا: اداء االفراد

الحسـ ويختمؼ عف الموارد األخرى  ويعد عامؿ الممموسة احد الموارد غير يمثؿ األداء
مساىمة أداء األفراد في ،عمى مستوى،أو فشؿ المنّظمة،في المنّظمة، ويعتمد نجاح

 (77: 2321المنّظمة. )البنداوي، مختمؼ األّنشطةوالمستويات داخؿ
 مفهوم اداء االفراد .1

 .( يبيف مفيـو أداء األفراد  بحسب آراء مجموعة مف الكتاب والباحثيف1الجدوؿ  )
 األفراد ( مفهوم أداء1جدول )

 مفهوم أداء األفراد الباحث ت

 18: 2333الحكيـ، 1
ىو المحصمة النيائية الي نشاط وىو يعتمد عمى الوحدة التنظيمية واالىداؼ التي 

 يتطمب تحقيقيا االمر الذي يظير تركيزًا عمى المخرجات.

 338: 2316حميد، 2
ناتج التفاعؿ الذي يحصؿ بيف قدرة الفرد ودافعيتو عمى استخداـ مياراتو ومعرفتو 

 نظمة.والتي مف الممكف اف تنعكس عمى نجاح الم
يشيرالى  والمياـ والذي  وادراؾ الدور التي تبدأ بالقدرات لجيود الفرد األثر الصافي 2312،3الزىراني 3
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 األفراد أهمّية أداء .2
كنتيجة لمتحديات، التي تواجييا المنّظمات، في السنوات االخيرة مػػف تغيرات، متسارعة  

في بيئة عمميا فرض عمييا، ذلؾ التركيز، عمى تطوير أداء، الفرد كونو المتغّير الحاسـ 
فػػػي قدرتيا عمى، تحقيؽ االبداع والميزة التنافسية، ضمف تمؾ البيئة، التي تمتاز، 

حيث اف امتالؾ،  ،طة، ومؤثرة مف جية، وكاشفة مػػػػػػػػػف، جية ثانيةبعوامؿ تعد ضاغ
المنّظمة لقدرات بشرية مبدعة ومواكبة، لمتغيرات والتطورات، المتسارعة تؤىميا، 

( أىمّية  األداء 2014:77ماضي،لالستمرار وتحقيؽ التميز، في أعماليا ولخص )
 الجيد لالفراد مف وجية نظره بالنقاط االتية : 

ميـ لتحديد مدى سالمة ونجاح برامج  إدارة الموارد البشرّية التي تعدىا  . أ
 وتسخدميا داخؿ،المنّظمة.

 يسيـ في،تشخيص نقاط القوة والضعؼ،لدى األفراد،في المنّظمة . . ب
 رفع مستوى جودة مدخالت العممية األّنتاجية ومخرجاتيا في المنّظمة . . ت
ات الكامنة وتوظيؼ تحديد مدى قدرة المنّظمة،عمى استثمار القدر  . ث

الطموحات،والميارات والمعارؼ،لدى األفراد؛ ألّف األداء ىو،مقياس لقدرة 
 الفرد،ودافعيتو تجاه عممو.

تمكيف إدارة المنّظمة في تصميـ،نظـ ترقيات،وحوافز وأجور،تتناسب مع  . ج
صالح تمؾ،النظـ حاؿ وجود،تأثير سمبي عمى،مستوى أداء  مستوى،أداء األفراد، وا 

 أفرادىا.
 يساعد في تحقيؽ أىداؼ المنّظمة ومدى،إشباع حاجات،ورغبات الفرد .  . ح

 وبنجاحو فييا. تحقيؽ الفرد لميامو درجة

 213: 2337عمراف، 4
بانو كؿ عمؿ يقـو بو العامميف المنظمة وبالشكؿ الذي يساعد عمى تحقيؽ 

لممالحظة والتقدير النسبي بدرجات او مستويات االىداؼ المطموبة ويكوف قابال 
 متفاوتة.
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تقميؿ التكاليؼ و المصروفات مما يؤدي إلى خمؽ،ميزة تنافسية،لممنظمة مف  . خ
 خالؿ،االبتكار واإلبداع.

 العوامل المؤثرة،في أداء األفراد .3
ومف اىـ العوامؿ التي تؤثر عمى أداء األفراد وتؤدي الى زيادة انتاجية المنّظمة وتحقيؽ 

 (  78: 2321اىدافيا التي وجدت مف اجميا مايأتي: )البنداوي،
 . بالعمؿ واتجاىات،خاصة وقيـ مؤىالت وخبرة  مف وما يمتمؾ  : الموّظف  . أ

 فرص تشبع مف تمنح وتحديات وما متطمبات بو مف تتصؼ وما: الوظيفة  . ب
 حاجات،ورغبات األفراد.

واألّنظمة البشرّية  الموارد  ووفرة والرقابة العـ مناخ التنظيمية وتشمؿ البيئةالموقف: . خ
  والييكؿ التنظيمي. اإلدارّية

 في األفراد،إنجازىا عمى ينبغي األىداؼ، مف منظمة،مجموعة لكؿّ  : الهدف . ث
 انعكاس، يمثؿ فرد أي أداء فإف ومف ثـ ادائيا. الموكؿ ليـ، حدود،المياـ والواجبات

بمساىمة األفراد،في جميع  األىداؼ ىذه تحقيؽ، نجاحو،أوفشمو في لمدى
  المستويات،اإلدارّية .

 ابرزىا نمط اإلشراؼ،و ،الفرد تؤثر في أداء التي، الخارجية العوامؿ مف العديد وىناؾ  
العوامؿ،الداخمية مع العوامؿ  وتتفاعػؿ عمػػػػػػػى،الوظيفة، تؤثر المحددة، التي السياسات
 الشخصية،وخبرتو سماتو وقدراتو، ذكاؤه الفرد مثؿ بشخصية ترتبط والتي الخارجي،

 وتدريبو،لممارسة عممو.
 األفراد انواع أداء .4

 ( وكاالتي:83-79: 2321تناولتو دراسة )البنداوي، وىي اربعة انواع حسب ما
والواجبات  نحو المياـ بػالسموؾ الموجوالمياـ ،ويعرؼ أداءأداء المهمة:  . أ

سػموؾ أداء،الميمػة ثالثػة  الوظيفة، ويتضمف المتضمنة في توصيؼ والمسؤوليات
 -جوانػب وىي:
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:  يعكس األّنشطة،التحويمية  األساسية،مثؿ اكماؿ الواجبات،المتعمقة الجانب األّول
 بالعمؿ .

 لألّنشطة،التحويمية كقمة أخطاء،العمػؿ . : يعكس الجوانػب،الخادمة الجانب الثاني
 . فمتعمؽ باالتصػاالت،المكتوبػة والشفوية الجانب الثالث:

تعنى بصمب ،األّنشطة التي ال،السياقي بانو مجموعة،يعرؼ األداءاألداء السياقي:  . ب
اكثر ،والفرؽ والمنّظمات،تجعؿ مف األفراد،وانما تمؾ التي،او اليدؼ المحدد،العمؿ

بمياـ إضافية، ،مع زمالء العمػػػػػػػؿ، واالضطالع،اذ يشمػؿ التعاوف،احافعالية ونج
المياـ بنجػػػاح، والدفاع عف أىداؼ ،عمى إنجاز،وتصميـ إضافي،والمثابرة بحماس

 المنّظمة، وااللتزاـ بالسياسات.
عمى الرغـ،مف أىمّية القدرة،عمػػػى التكيؼ، إال أنو مف،الصعب أداء متكيف :  . ت

تعريؼ،واحد وفيـ لمقدرة،عمى التكيؼ. حتى عندما،يتـ تضييؽ تحديد 
)أي األداء،التكيفي(، تستمر  األفراد التركيز،المفاىيمي لمتكيؼ،عمػػػػػػػػى مجاؿ،أداء

مجموعة،واسعة مف التصورات،بالنظر إلى أف،القدرة عمى التكيؼ،ىي مطمب 
 أساسي،عبر العديد مف مجاالت،العمؿ.

 
يقصد بسموؾ العمؿ غػػػػػػػػػػػير المنتج بأنو كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المنتج :غير  سموك العمل . ث

السموكيات التي تؤذي المنّظمة بشكؿ مباشػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريؽ التأثير سػمبًا عمػى 
وظائفيػا،او ممتمكاتيػا او ادائيا ومستقبميا او بشكؿ غير مباشروذلؾ بإيذاء 

 ريقة تخفػض مػف فاعميتيـ.موظفييا بط
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 المذكورة اعاله .،مف االنواع االربعة،المفاىيمي لكّؿ بعد،( يوضح االطار 1والشكؿ )
 
  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 أداء األفراد النواع،( االطار المفاهيمي1شكل )                       
دور ممارسات ادارة الموارد  (،"2121المصدر: البنداوي،صالح ناصر ممدوح،)

 البشرية في رفع اداء االفراد"، رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.
 
 

  

 متكيف أداء السياقي االداء المهمة أداء
 غير المنتج ،سلوك العمل

استكًال 

انىظُفُح، ،انًهاو

كًُح انؼًم و

خ ويهارا وجىدته،

انؼًم، وانًؼرفح 

انىظُفُح، وانذفاظ 

ػهً انًؼرفح يذذثح، 

وانؼًم تذقح وتذقح، 

وانتخطُط وانتُظُى، 

واإلدارج، واتخار 

انقرار، ودم 

انًشكالخ، 

وانتىاصم انشفىٌ 

وانكتاتٍ، ويراقثح 

انًىارد وانتذكى فُها 

. 

انًهاو 

وانجهذ ،اإلضافُح

اش وانًثادرج وانذً

تانىاجة ،واالهتًاو

وسؼح انذُهح 

واالجتهاد وانًثاترج 

وانتذفُس وانتفاٍَ 

واالستثاقُح واإلتذاع 

وانتؼاوٌ يغ 

اِخرٍَ 

ويساػذتهى واألدب 

انفؼال ،وانتىاصم

وانؼالقاخ 

انشخصُح واالنتساو 

 انتُظًٍُ.

جذَذج ويثتكرج، ،تىنُذ أفكار

وتؼذَم األهذاف وانخطط 

دسة انًىقف، وتؼهى انًهاو 

وانتقُُاخ انجذَذج، وانتذهٍ 

 فتاحتانًروَح واألَّ

 وفهى اِخرٍَ،،ػهً

انًجًىػاخ أو انثقافاخ 

األخري، وإظهار انًروَح، 

وانثقاء هادًئا، وانتذهُم 

تسرػح، وانتصرف تشكم 

 يُاسة.

انًهًح، ،انسهىك خارج

أو  انطىَهح،فتراخ انرادح

انذضىر، ػذو انطىَهح، 

انتغُة ػٍ انؼًم، انشكىي، 

انتأخُر، انقُاو تانًهاو 

غُر صذُخ، ،تشكم

انذىادث، اإلهاَح أو انًًُُح 

ػٍ زيالء انؼًم، انقتال أو 

انجذال يغ زيالء انؼًم، 

تجاهم انساليح، إساءج 

استخذاو االيتُازاخ، 

انؼذواٌ، انسرقح، تؼاطٍ 

 انًخذراخ .

األفراد انواع أداء  
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 المبحث الثالث 
 الجانب العممي

 أداة الدراسة .1
نظم المعمومات االداري عمى تحسين اداء االفراد في  اثرتطبيقتـ إعداد إستبانة حوؿ " 

 ."وزارة التربية
لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب  spss24وقد تـ استخداـ برنامج 

 (:2جدوؿ )
 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي2جدول )

 االستجابة
 

الاتفؽ 
 تماما

 الاتفؽ
 

اتفؽ الى حد 
 ما

 اتفؽ
  

 اتفؽ تماما

 5 4 3 2 1 الدرجة
 Structure Validityالصدق البنائي  .2

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي 
ترغب األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة 

 الكمية لفقرات اإلستبانة.
 (3جدول )

 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

 المجاؿ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

اثرتطبيؽ نظـ المعمومات االداري عمى تحسيف اداء 
 0.000 3.577* االفراد في وزارة التربية
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عند مستوى ( أف معامالت االرتباط في مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا 3يبيف جدوؿ )
 وبذلؾ تعتبر المجاالت صادقو لما وضعت لقياسو. α ≤ 3.35معنوية  

  الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية .3
 المؤىؿ العممي العمر الجنس 

 ذكر 
 انثى

-26 25ػ18
33 

34-
41 

42-
49 

53 
 فاكثر

 اعدادية
دراسات  بكالوريوس

 عميا
 11 16 3 3 5 7 12 6 14 16 العدد

النسبة 
 المئوية%

53 47 23 43 23 17 3 13 53 37 

)الجنس( اذ  ( اف توزيع االفراد المبحوثيف حسب النوع االحتماعي4يوضح الجدوؿ)
% ( 47% ( لمذكور و )53يشير الى اف نسبة الذكور اعمى مف نسبة االناث وبواقع )

لالناث وىو فرؽ بسيط ويمكف اف يتمثؿ ذلؾ بأف الشركة المبحوثة تتسـ بالعمؿ 
 الصناعي.

( 33-26واف توزيع االفراد المبحوثيف حسب العمر اذ بمغت اعمى االعمار بيف )
 شبابية. %( وىي فئة43وبنسبة)

واف توزيع االفراد المبحوثيف حسب المؤىؿ العممي بمغ اعمى نسبة لشيادة البكالوريوس 
 % مف نسبة العينة. 53اذ تمثؿ 

 تحميل فقرات االستبانة .4
اثرتطبيق نظم المعمومات االداري عمى تحسين اداء االفراد في ػ تحميؿ فقرات مجاؿ " 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  T" تـ استخداـ اختباروزارة التربية
 النتائج موضحة كما يمي: أـ ال. 3وصمت إلى درجة الحياد وىي 

  



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 
 

 
 

1158 

 (5جدول )
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال الثرتطبيق نظم المعمومات االداري عمى تحسين 

 اداء االفراد في وزارة التربية

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبارا

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

1.  
تسيـ نظـ المعمومات اإلدارية في تحقيؽ 

 رؤية الوزارة.
3.49 69.84 5.92 0.000 

2.  
تعد نظـ المعمومات اإلدارية بمثابة الييكؿ 

 األساسي لمبيانات والمعمومات.
3.67 73.44 6.83 0.000 

3.  
 تتوفر لدى وزارة التربية بدائؿ مناسبة ألدارة

 نظـ المعمومات االدارية
3.63 72.58 4.97 0.000 

4.  
نظـ المعمومات اإلدارية المطبقة في وزارة 
التربية تتأثر بالوقت المستقؿ مف قبؿ 

 االفراد.

3.74 74.84 7.62 0.000 

تمتمؾ وزارة التربية اجيزة حاسوب مالئمة   .5
 مع طبيعة عمميا.

3.97 79.35 8.60 0.000 

6.  
المتوفرة لدى وزارة  وسائؿ اخراج البيانات

 التربية تالئـ طبيعة متطمبات العمؿ.
3.94 78.71 8.51 0.000 

7.  
تتأثر نظـ المعمومات اإلدارية في وزارة 

 التربية باألداء الجيد.
4.05 80.97 14.12 0.000 

8.  
وزارة التربية برامج تدريبية  دائما ماتستخدـ

مناسبة لتطوير قدرات الموظفيف العامميف 
3.52 70.32 4.61 0.000 
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 عمى نظـ المعمومات االدارية.
يتوفر لدى وزارة التربية موظفيف لدييـ  9

الخبرة في معالجة المشكالت التي تواجيـ 
 عند استخداـ النظاـ.

3.50 70.00 4.37 0.000 

االدارية السائد لدى وزارة نظاـ المعمومات  13
التربية قادر عمى انجاز نشاطات متعددة 

 في اف واحد.

4.03 80.65 10.05 0.000 

تحدد الوزارة  االحتياجات التدريبية مف  11
 خالؿ خطة سنوية معتمدة .

3.31 66.23 2.34 0.023 

يعتمد تطبيؽ نظـ المعمومات االداري في  12
منح الحوافز والمكافآت عمى نتائج التقييـ 

 السنوي الداء االفراد. .

3.18 63.55 1.70 0.094 

يجري تقييـ األداء لالفراد مف قبؿ المدير  13
 المباشر بدوف تحيز أو محاباة.

3.23 64.52 1.72 0.090 

الموظؼ ييدؼ تقييـ االداء إلى تحديد قدرة  14
 عمى أداء واجباتو الوظيفية المكمؼ بيا.

3.03 60.65 0.19 0.852 

تقوـ نظـ المعمومات االدارية في الوزارة  15
بتحديد احتياجاتيا المستقبمية مف الموارد 

 ونوعًا. البشرية كماً 

3.50 70.00 4.37 0.000 

أي أف الوزف ، 3.56( تبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي 5مف جدوؿ )
لذلؾ يعتبر  3.333( تساوي Sig%، وأف القيمة االحتمالية ).71.29النسبي يساوي 

، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة α ≤ 3.35المجاؿ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف 3االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد وىي 
 ىذا المجاؿ. قبؿ أفراد العينة عمى

 المبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات  .1
مف خالؿ ما تـ تناولو في البحث ، تمكنت الباحثة مف التوصؿ الى االستنتاجات 

 االتية:
تبيف أف نظـ المعمومات اإلدارية بتطبيقاتيا توفر معمومات دقيقة عف معايير  . أ

العمؿ وبما تمتمكو مف قدرات األداء لكؿ وظيفة ومستوى أداء الفرد أو فريؽ 
تحميمية عالية تستطيع أف تستخمص النتائج مف مجموعة ىائمة مف المعمومات عف 

 العامميف ومستوى أدائيـ. 
اف اىتماـ الوزارة بنظـ المعمومات اإلدارية بشكؿ جيد  فمجأت الى تكثيؼ التدريب  . ب

بحيث صممت البرامج التدريبية بما يتالءـ مع متطمبات  والتطوير لتحسيف،أداءىا
 وشروط الوظائؼ والواجبات.

أف نظـ المعمومات اإلدارية مف شأنيا أف تساعد المدراء عمى قياس تقييمات  . ت
االفراد وكذلؾ خزف معمومات تقييـ أداء االفراد في قاعدة معمومات إلكترونية. كما 

 عد اإلدارة في تحسيف فاعمية األداء. توفر مخططًا لمتطػور الميني مما يسا
 التوصيات  .2

 في ضوء االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا، تضع الباحثة التوصيات االتية:
تعزيز الوعي داخؿ الوزارة المبحوثة وعمى كافة المستويات بأىمية نظـ المعمومات  . أ

خاصة  اإلدارية في نجاح المنظمة عامة ونجاح تطبيؽ نظاـ إدارة أداء االفراد
 وبالتالي رفع كفاءة اداء االفراد.
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دارة المعمومات الخاصة بالعامميف لتزويد االدارة والميتميف  بالمعمومات  . ب إنشاء وا 
التي تفي بمتطمبات ادارة اداء االفراد مثػؿ نتائج التقييـ ومستوى االنجػاز ومعدالتو 

 والفترة المحددة لالنجاز. 
ميارة المستفيديف مف نظـ المعمومات اإلدارية  إقامة دورات تدريبية وندوات لزيادة . ت

 وتطوير قدراتيـ في عممية تصميـ نظـ المعمومات اإلدارية وتطويرىا.
 المصادر والمراجع

(،" دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في 2321البنداوي،صالح ناصر ممدوح،) .1
 عة بغداد.رفع اداء االفراد"، رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، جام

(،"متطمبات تطوير فاعمية نظاـ تقييـ 2333الحكيـ ، ماجدة محسف عبد الرحمف،) .2
االداء الصناعي في الشركة الوطنية لصناعات االثاث المنزلي"،رسالة ماجستير ، 

 كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصؿ.
ء العامميف"، (،" انعكاس سموكيات المواطنة التنظيمية في ادا2316حميد،ريـ ميند،) .3

 .9، العدد22مجمة العمـو االقتصادية واالدارية ، المجمدد
(،" العالقات العامة وعالقتيا بجودة 2319حميد، احمد مجيد، خمؼ،دينا جعفر،) .4

دراسة تطبيقية لعينة مف فنادؽ الدرجة الممتازة"، مجمة  -نظـ المعمومات االدارية 
 .42االدارة واالقتصاد، العدد

 في المؤثرة ( " العوامؿ2012ر عطية والموزي ،موسى سالمة  )الزىراني ، عم .5
 ليا بالمممكة التابعة والمحافظات الباحة منطقة بإمارة لمعامميف الوظيفي  األداء

(، العدد 39تحميمية، دراسات العمـو اإلدارية ، المجمد ) دراسة العربية السعودية"
(1 ). 

نظـ المعمومات االدارية"،  (،"2315محمد،)السامرائي، ايماف فاضؿ، الزعبي، ىيثـ  .6
 ،دار صفاء لمنشر،عماف، االردف. 1ط



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 
 

 
 

1162 

(،"الدور التفاعمي لنظـ المعمومات 2315الشاىيف،نداء صالح، تركي، سنية كاظـ،) .7
 .26االدارية واستراتيجيات ادارة الصراع"،مجمة كمية المأموف الجامعة ، العدد

مات االدارية في اتخاذ القرار (،" اثر نظـ المعمو 2323كاظـ، وسف جواد،) .8
 . 3االداري"، مجمة الريادة لمماؿ واالعماؿ، المجمد الثالث، العدد

(  ،"جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى 2314ماضي، خميؿ إسماعيؿ إبراىيـ ) .9
مستوى األداء الوظيفي  لمعامميف دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية"، 

إدارة األعماؿ. جامعة قناة السويس كمية التجارة أطروحة دكتوراه فمسفة في 
 االسماعمية القاىرة.

،دار الحامد  1ط (، "نظـ المعمومات االدارية"،2313النجار، فايز جمعة،) .13
 لمنشر، االردف.
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