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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT      

The subject of project management acquires a special importance in the 

field of processes management , and this field has witnessed a wide development 

in the concepts including the processes of projects implementation that consist of 

group of processes utilized to complete the specified work in the plan of project 

management in order to achieve the requirements of the project represented by ( 

directing and managing project implementation , quality assurance performance 

,getting the project team , information distribution , choosing the suppliers or the 

contractors ) and correlated with this , the information represent the lifeblood for 

different organizations , it’s the window that through which overlooks on the 

interior surrounding and outer world and looks at their future . 

The Management Information System provides accurate and appropriate 

information about different activities and meets the management needs of various 

information. 

Based on the mentioned  above , the researcher chose his dissertation 

subject “the impact of the Management Information Systems in the 

implementation of the projects of The Ministry of Construction and Housing ”. 

The study problem was determined by that what the Management 

Information System perform from an effective and important role and in the 

correct way in the processes of projects implementation , acquire a maximum  

importance to a great extent as that depends on the degree of availability 

information that features by accuracy , containment ,  integration and ease flow in 

the proper time and way. 

And the study targets was defined by the following : 

1. Building a knowledge framework that addresses the study variables 

(activities and supplies ) and the project management , features and  

lifecycle with emphasing on the processes of project implementation  . 

2. Clarifying and explaining the correlation , impact and difference relation 

between the study variables (the management information systems and 

processes of project implementation ). 

3. Recognizing the level that the management information systems occupy 

and its impact on information production in high quality that helps in the 

success of the processes of project management . 



 

 

4. Determining  the necessary technical and human capabilities which utilize 

the management information systems in the processes of projects 

implementation by The Ministry of Construction and Housing.  

5. Determining the main problems that face the processes of projects 

implementation . 

And for the purpose to achieve the study goals , a hypothetical model was set 

to determine the nature of relationship and impact between study variables , and 

four hypotheses have been postulated : the first for the simple correlation 

relationship, the second for the multiple correlation relationship , the third for the 

impact relationship and the forth for the differences between study variables from 

the point of view of the study sample .   

And they have been tested by using the modern statistical means , which are : 

Percentage , Descriptive Statistic ,Factorial Analysis , Spearman Correlation 

Coefficient , Simple Linear Regression R
2
 ,  Multiple Linear Regression , f & t Tests 

and Kruskal – Wellis Test by using the SPSS software. 

And the study field was the constructions sector in The Ministry of 

Construction and Housing which is composed of 6 companies , while the study 

community was composed from the managers in that companies that are 240 

managers , and the study sample was 48 managers  that constitutes 20% of the 

study community  . 

And the questionnaire was the main tool to collect data in addition to other 

information . 

And the study reached a number of conclusions , the most important are : 

1. The companies under study give a great importance to the variable of 

management information systems and its dimensions , realizing the 

importance of (data collection , processing , storage , recall and 

update)in the processes of project implementation  . 

2. The application of the project management methodology has acquired a 

great importance in the companies under study because it help in 

implementing its projects successfully . 

3. The plan of quality management the most influential problem in the 

quality assurance , and the problems of documentation and 

management were the most important domains .   



 

 

4. The problem of negotiations with the suppliers or contractors represents 

the most influential problem in its choosing , and the raw materials , 

management and supplier  are the domains of this problem. 

And the study reached a number of recommendations, most important are: 

1. The necessity of companies under study to adapt an integrated 

system for the management information systems with its dimensions 

(activities and  supplies) and providing a supporting environment 

that realizes the importance of system in the processes of projects 

implementation . 

2. The necessity of preparing database contain the project details and 

what are the information the needed by the work teams and 

managerial levels in the implemented project.  

3. The necessity of activating and reinforcing the work of the quality 

management unit or section and giving the needed concern through 

entrust the activities and management with the most efficient 

workers in their scientific efficiency and practical experience and 

make its mission pivotal to achieve the company targets.   

4. The necessity to raise the implementation ability of the companies to 

perform the projects successfully and providing the work supplies in 

all its shapes and works. 
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  المقدمة

قطاع االنشاءات من القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني لما يمثله من اهمية على  يعد  

مستوى النشاط الذي يقوم به وما يحققه من ايرادات للموازنة العامة فضال عن مساهمته الفاعلة في 

  .توفير السكن المالئم و مشاريع البنية التحتية 

عل ومهم وعلى الوجه الصحيح في عمليات فا MISلذا فان ما تؤديه نظم المعلومات االدارية 

تنفيذ المشاريع ، يكتسب اهمية قصوى في انتاج المعلومات بجودة عالية تساعد في عمليات تنفيذ 

واستنادا على ذلك جاء موضوع االطروحة ليسلط الضوء على عالقة . المشاريع بنجاح وفاعلية وكفاءة 

ت تنفيذ المشاريع في وزارة االعمار واالسكان في العراق ، االرتباط والتاثير بين تلك النظم وواقع عمليا

وانطالقا من اهمية عمل هذه الشركات في تنفيذ المشروعات االنشائية ، كما انها استطاعت االستمرار 

  .في عملها في ظل الظروف الصعبة فضال عن كونها الشركات الرائدة في قطاع االنشاءات 

لمنهجية الدراسة ودراسات ، خصص الفصل االول منها اذ قسمت الدراسة الى خمسة فصول 

المشكلة ، واالهمية ، واالهداف ، واالنموذج ، (سابقة، حيث تناول المبحث االول منهجية الدراسة 

والفرضيات ، والمنهج ، والمجتمع ، والعينة وطرق جمع البيانات والمعلومات ، وصدق مقياس 

اما المبحث الثاني فقد تناول الدراسات ).دمة في التحليل االختبار ، والوسائل االحصائية المستخ

  .السابقة ، عربية واجنبية ذات صلة بمتغيرات الدراسة 

اما الفصل الثاني فقد تناول نظم المعلومات االدارية  و تقنياتها المستخدمة في منظمات 

اسية والمبحث الثاني مفاهيم اس: االعمال من خالل مبحثين ، المبحث االول تناول نظم المعلومات 

  .تناول تطبيقات تقنية المعلومات االدارية المستخدمة في منظمات االعمال 

اما الفصل الثالث فقد تناول ادارة المشروع من خالل مبحثين ، المبحث االول تناول المشروع 

  .وادارة المشروع اما المبحث الثاني فقد خصص لتناول انواع منهجيات ادارة المشروع 
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  تقديرشكر و 

في مثل هذه اللحظات يتوقف القلم ليفكر من يحمله الختيار أجمل ما يمكن من الكلمات 

ليرتبها سطورًا كثيرة تضم جمًال عديدة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نهاية المطاف اال 

ذكريات تجمعنا بأخوة وأساتذة كرام كانوا الى جنبنا ، فواجب علينا شكرهم وتقديم خالص 

  .ان لديهماألمتن

نخص بالشكر والتقدير الهيئة التدريسية في جامعة سانت كليمنتس العالمية و في مقدمتهم 

الدكتور جاسم مشتت الزبيدي الذي تفضل األستاذ المساعد المشرف على اطروحتي 

  .باالشراف على اطروحتي هذه والوصول بها الى المستوى الذي بين ايديكم األن 

ة التي قدمها السادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة وال أنسى الجهود الكبير 

  .اطروحتي واغنائها باالراء واالفكار القيمة والسديدة 

كما اوجه كلمات التقدير واالحترام الى عمادة الجامعة على اتاحة الفرصة لي الكمال 

  .أطروحتي والتسهيالت التي ابدوها

وزارة االعمار شركات في ولي وحدات المعلومات كما واتقدم بالشكر الجزيل الى مسؤ 

وال يفوت الباحث ان يشكر العاملين في مكتبات كليات . التي شملتها الدراسة واالسكان

  .اد في جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجيةاالدارة واالقتص

  وفق اهللا الجميع لخدمة بلدنا وشعبنا ومن اهللا نستمد العون والتوفيق

  الباحث

  مد جواد كاظممح
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يكتسب موضوع ادارة المشروعات اهمية خاصة في حقل ادارة العمليات وقد شهد هذا الحقل تطورا 

يع التي تتكون من مجموعة العمليات المستخدمة الكمال واسعا في مفاهيمه ومنها عمليات تنفيذ المشار 

توجيه وادارة تنفيذ (العمل المحدد في خطة ادارة المشروع لتحقيق متطلبات المشروع والمتمثلة بـ 

المشروع ، اداء ضمان الجودة ، الحصول على فريق المشروع ، توزيع المعلومات ، واختيار المجهزين 

ذلك تعد المعلومات عصب الحياة للمنظمات المختلفة ، فهي النافذة التي وترابطا مع ) اوالمتعاقدين 

  .تطل من خاللها على محيطها الداخلي وعالمها الخارجي ومن خاللها تنظر الى مستقبلها 

اذ يوفر نظام المعلومات االدارية معلومات دقيقة ومناسبة عن االنشطة المختلفة ويلبي حاجات االدارة 

  .تنوعة من المعلومات الم

في  MISتأثير نظم المعلومات االدارية "وعلى ضوء ذلك ، اختار الباحث موضوع اطروحته الموسوم 

  ".تنفيذ مشاريع وزارة االعمار واالسكان

فاعل ومهم  رمن دو ) MIS(ان ما تؤديه نظم المعلومات االدارية هذا وقد حددت مشكلة الدراسة في 

لمشاريع ، يكتسب اهمية قصوى الى حد كبير اذ يعتمد ذلك وعلى الوجه الصحيح في عمليات تنفيذ ا

على درجة توافر المعلومات التي تمتاز بالدقة والشمولية والتكامل وسهولة التدفق في الوقت والشكل 

  . المناسبين

  :وقد حددت اهداف الدراسة بما ياتي 

) نشطة ومستلزمات ا(بناء اطار معرفي يتناول متغيرات الدراسة ، نظم المعلومات االدارية  -1

  .والمشروع ادارته و خصائصه ودورة حياته مع التركيز على عمليات تنفيذ المشروع 

نظم المعلومات االدارية (توضيح و تفسير عالقات االرتباط والتاثير والفروق بين متغيرات الدراسة  -2

  ) .وعمليات تنفيذ المشاريع 

مات االدارية واثره في انتاج المعلومات بجودة عالية التعرف على المستوى الذي تحتله نظم المعلو  -3

  .تساعد في نجاح عمليات تنفيذ المشاريع 



 

 

تحديد االمكانات الفنية والبشلرية الالزمة التي تستخدم نظم المعلومات االدارية في عمليات تنفيذ  - 4

  .المشاريع التي تنفذها شركات وزارة االعمار واالسكان

  .ساسية التي تواجه عمليات تنفيذ المشاريع تحديد المشكالت اال -5

  

بين والفروق القة والتاثير وضع انموذج فرضيا يحدد طبيعة العولغرض تحقيق اهداف الدراسة تم 

متغيرات الدراسة ، وتم صياغة اربعة فرضيات ، االولى لعالقة االرتباط البسيط ،والثانية لعالقة 

ثير ، والرابعة للفروق بين متغيرات الدراسة من وجهة نظر عينة االرتباط المتعدد ،والثالثة لعالقة التا

  .الدراسة

  :بارها باستخدام الوسائل االحصائية المتقدمة وهي تتم اخوقد 

والتحليـل العـاملي  )الوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري(االحصـاء الوصـفي و النسب المئوية 

)Factor Analysis( معامـل ارتبـاط سـبيرمان ، وSpearman   معامـل التحديـد ، وR2    االنحـدار و

ويلـز  –اختبـار كروسـكل و    f & tاختبـاري و  Multiple Linear Regressionالخطـي المتعـدد 

Kruskal – Wellis Test  بتطبيق البرنامج االحصائي ،)SPSS. (  

شركات ) 6(ن وكان مجال الدراسة هو قطاع االنشاءات التابع لوزارة االعمار واالسكان والذي يتكون م

مديرا ، بينما ) 240(اما مجتمع الدراسة فيتكون من المديرين في الشركات المذكورة والبالغ عددهم ، 

  .من مجتمع الدراسة%) 20(وبذلك تشكل مانسبته  مديراً  ) 48(تبلغ عينة الدراسة 

  .وكانت األستبانة هي األداة الرئيسة لجمع البيانات فضال عن المعلومات األخرى 

  : د توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات اهمها وق

تعطي الشركات المبحوثة اهتماما كبيرا بمتغير نظم المعلومات االدارية وابعاده ، ادراكا منها  -1

في عمليات تنفيذ ) جمع البيانات ، المعالجة ،الخزن ، االسترجاع ، والتحديث ( باهمية  

 .المشروع



 

 

لمشروع اهمية كبرى في الشركات المبحوثة النه يساعدها على اكتسب تطبيق منهجية ادارة ا -2

 .تنفيذ مشروعاتها بنجاح 

تعد خطة ادارة الجودة اكثر مشكالت عملية ضمان الجودة تأثيرا ، وقد كانت مشكالت  -3

 .عمليات التوثيق واالدارة اهم مجاالتها 

ر تاثيرا في اختياره ، تعد مشكلة المفاوضات مع المجهزين او المتعاقدين هي المشكلة االكث -4

 .وتعد المواد االولية واالدارة والمجهز هي مجاالت هذه المشكلة 

  

 :  كما توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان اهمها 

انشطة (ضرورة قيام الشركات المبحوثة بتبني نظام متكامل لنظم المعلومات االدارية بابعاده  -1

 .رك اهمية النظام في عمليات تنفيذ المشاريعوتوفير بيئة داعمة تد) ومستلزمات 

ضرورة اعداد قاعدة بيانات تحوي تفاصيل المشروع وما هي المعلومات التي تحتاجها فرق  -2

 .العمل والمستويات االدارية في المشروع المنفذ 

ضرورة تفعيل وتعزيز عمل شعبة او وحدة ادارة الجودة ومنحها االهتمام الالزم من خالل  -3

طاتها وادارتها باكثر العاملين كفاءة علمية وخبرة و جعل مهمتها محورية لتحقيق اناطة نشا

 .اهداف الشركة

ضرورة رفع القدرة التنفيذية للشركات على انجاز المشروعات بنجاح وتوفير مستلزمات العمل  -4

 . بكافة اشكالها واعمالها 
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  ملخص

موضوع ادارة المشروعات اهمية خاصة في حقل ادارة العمليات وقد شهد هذا الحقل تطورا  يكتسب

العمليات المستخدمة الكمال  وعةالتي تتكون من مجم ريعمشاواسعا في مفاهيمه ومنها عمليات تنفيذ ال

تنفيذ  ادارةتوجيه و (العمل المحدد في خطة ادارة المشروع لتحقيق متطلبات المشروع والمتمثلة بـ 

ضمان الجودة ، الحصول على فريق المشروع ، توزيع المعلومات ، واختيار المجهزين  اءالمشروع ، اد

ذلك تعد المعلومات عصب الحياة للمنظمات المختلفة ، فهي النافذة التي  وترابطا مع) اوالمتعاقدين 

  . لهاومن خاللها تنظر الى مستقب جيخاللها على محيطها الداخلي وعالمها الخار  نتطل م

حاجات االدارة  ويلبييوفر نظام المعلومات االدارية معلومات دقيقة ومناسبة عن االنشطة المختلفة  اذ

  .متنوعة ال لمعلوماتمن ا

 فيMIS داريةتأثير نظم المعلومات اال"الموسوم  هضوء ذلك ، اختار الباحث موضوع اطروحت وعلى

  ".االعمار واالسكان وزارة مشاريعتنفيذ 

  الدراسة  اهداف

  :ياتي  بماتحديد اهداف الدراسة  تم

)  اتتلزمومس نشطةا(المعلومات االدارية  ظم، ن سةاطار معرفي يتناول متغيرات الدرا بناء -2



 

 

  .والمشروع ادارته و خصائصه ودورة حياته مع التركيز على عمليات تنفيذ المشروع 

االدارية  معلوماتنظم ال(توضيح و تفسير عالقات االرتباط والتاثير والفروق بين متغيرات الدراسة  -2

  ) .وعمليات تنفيذ المشاريع 

ارية واثره في انتاج المعلومات بجودة عالية المعلومات االد ظمتحتله ن ذيالمستوى ال علىالتعرف  -3

  .في نجاح عمليات تنفيذ المشاريع  ساعدت

االمكانات الفنية والبشلرية الالزمة التي تستخدم نظم المعلومات االدارية في عمليات تنفيذ  حديدت - 4

  .المشاريع التي تنفذها شركات وزارة االعمار واالسكان

  .تي تواجه عمليات تنفيذ المشاريع تحديد المشكالت االساسية ال -5

 بين والفروقوالتاثير  القةانموذج فرضيا يحدد طبيعة الع وضعتحقيق اهداف الدراسة تم  ولغرض

، وتم صياغة اربعة فرضيات ، االولى لعالقة االرتباط البسيط ،والثانية لعالقة  لدراسةمتغيرات ا

رابعة للفروق بين متغيرات الدراسة من وجهة نظر عينة ،والثالثة لعالقة التاثير ، وال داالرتباط المتعد

  .الدراسة

  : وهي ةاالحصائية المتقدم لوسائلا باستخدام بارهاتاخ تم وقد

والتحليـل العـاملي  )الوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري(الوصـفي  االحصـاء والمئوية  النسب

)Factor Analysis(،  ارتبــاط سـبيرمان  معامـلوSpearman   التحديـد  امـلمع، وR2 االنحــدار و 

ويلــز  –كروســكل  اختبــار و f & t اختبــاريو  Multiple Linear Regressionالمتعــدد  الخطــي

Kruskal – Wellis Test  بتطبيق البرنامج االحصائي ،)SPSS. (  

شركات ) 6(يتكون من  والذيواالسكان  االعمارالتابع لوزارة  االنشاءات قطاعمجال الدراسة هو  وكان

، بينما  رامدي) 240(مجتمع الدراسة فيتكون من المديرين في الشركات المذكورة والبالغ عددهم  اما ،

  .من مجتمع الدراسة%) 20(وبذلك تشكل مانسبته  مديراً  ) 48(تبلغ عينة الدراسة 

 وجهمن درو فاعل ومهم وعلى ال) MIS(االدارية  وماتان ما تؤديه نظم المعل:  الدراسةمشكلة  

درجة  ىفي عمليات تنفيذ المشاريع ، يكتسب اهمية قصوى الى حد كبير اذ يعتمد ذلك عل يحصحال



 

 

 نالتدفق في الوقت والشكل المناسبي وسهولةوالتكامل  الشموليةتوافر المعلومات التي تمتاز بالدقة و 

  :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت االتية 

مصممة بشكل جيد تلبي  علوماتواالسكان قيد الدراسة نظم م هل ان لشركات وزارة االعمار -1

  احتياجاتها المختلفة ومنها عمليات تنفيذ مشاريعها ؟

في الشركات قيد الدراسة مهتمة بانشطة نظم المعلومات االدارية  ياالقيادات االدارية العل انهل  -2

وهل تتوافر مستلزمات نظم ) جمع البيانات ، والمعالجة ، والخزن ، واالسترجاع ، والتحديث (

  لديها؟) والبرامجيات  ،المستلزمات البشرية ، والمستلزمات المادية (المعلومات االدارية 

  ؟ سةما طبيعة عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة في الشركات قيد الدرا -3

حل عمليات تنفيذ في مرا)  وبرامجيات انشطة ومستلزمات(ما مدى تاثير نظم المعلومات االدارية  -4

  المشاريع في الشركات قيد الدراسة ؟

  ؟ راسةالشركات قيد الد في شاريعهل يوجد اهتمام بمراحل عمليات تنفيذ الم -5

  :تتجلى اهمية الدراسة بما ياتي :  اهمية الدراسة 

دير في تعد نظم المعلوامات االدارية الوسيلة الفاعلة والمحققة الهداف المنظمات ، الن نجاح الم -1

  عالية  ودةمن معلومات ذات ج رهعمله يتوقف على نظم المعلومات االدارية وما توف

تعد هذه الدراسة مساهمة في التعريف بموضوع حيوي يتوافق مع مرحلة البناء واالعمار التي يمر  -2

  .بها البلد 

لدور نظم المعلومات  اهمية اجراء الدراسات التحليلية الميدانية التي تسهم في التحسين المستمر -3

  .مدروسة ةالمشاريع على اسس علمي يذاالدارية في االرتقاء بعمليات تنف

تمثل الدراسة الحالية اضافة متواضعة و نوعية للمكتبة العربية وذلك لندرة الدراسات المشابهة ال  -4

  .سيما على مستوى العراق والوطن العربي

وشاملة  كامليةمتكامل تناولت متغيراته بنظرة ن موذجلمي النتاتي اهمية الدراسة كونها تقدم اطار ع -5



 

 

امتدت من المسببات وانعكست في النتائج بما يعزز تبنيها وتعميميها على قطاع االسكان واالنشاءات 

  ).، مختلط ، خاص  وميحك(

  :رئيسة وهي  ضياتالدراسة على اربعة فر  استندت: فرضيات الدراسة :  خامسا

نظم المعلومات (عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متغيرات  هناك:  األولىالرئيسة  الفرضية

  . منفردة او مجتمعة) االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع ومتغيراتهم الثانوية 

نظم ((عالقة ارتباط متعدد ذات داللة معنوية بين متغيرات  هناك:  الرئيسة الثانية الفرضية

  .منفردة او مجتمعة) عمليات تنفيذ المشاريع  ومتغيراتهم الثانوية  المعلومات االدراية وبين

المعلومات  منظ((عالقة تاثير ذات داللة معنوية بين متغيرات  هناك:  الثالثة الرئيسة الفرضية

  .مجتمعة ومنفردة ا) االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع ومتغيراتهم الثانوية 

نظم المعلومات االدراية (فروق ذوات داللة معنوية بين متغيرات   اكهن:  الرئيسة الرابعة الفرضية

  .لدراسةفي الشركات الصناعية قيد ا) وبين عمليات تنفيذ المشاريع 

  : منهج الدراسة ومتغيراتها   

  الوصفي  المنهج  -1

   التحليليالمنهج     -2

   االستنتاجات

  : ا توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات اهمه وقد

الشركات المبحوثة اهتماما كبيرا بمتغير نظم المعلومات االدارية وابعاده ، ادراكا منها  تعطي -5

في عمليات تنفيذ ) جمع البيانات ، المعالجة ،الخزن ، االسترجاع ، والتحديث ( باهمية  

 .المشروع

عدها على تطبيق منهجية ادارة المشروع اهمية كبرى في الشركات المبحوثة النه يسا اكتسب -6

 .بنجاح  هاتنفيذ مشروعات



 

 

خطة ادارة الجودة اكثر مشكالت عملية ضمان الجودة تأثيرا ، وقد كانت مشكالت  تعد -7

 .عمليات التوثيق واالدارة اهم مجاالتها 

االكثر تاثيرا في اختياره ،  كلةاو المتعاقدين هي المش هزينمشكلة المفاوضات مع المج تعد -8

 .دارة والمجهز هي مجاالت هذه المشكلة االولية واال وادوتعد الم

   التوصيات

 :  توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان اهمها  كما

انشطة (قيام الشركات المبحوثة بتبني نظام متكامل لنظم المعلومات االدارية بابعاده  ضرورة -5

 .ريعوتوفير بيئة داعمة تدرك اهمية النظام في عمليات تنفيذ المشا) ومستلزمات 

اعداد قاعدة بيانات تحوي تفاصيل المشروع وما هي المعلومات التي تحتاجها فرق  ضرورة -6

 .العمل والمستويات االدارية في المشروع المنفذ 

الجودة ومنحها االهتمام الالزم من خالل  ةتفعيل وتعزيز عمل شعبة او وحدة ادار  ضرورة -7

لمية وخبرة و جعل مهمتها محورية لتحقيق اناطة نشاطاتها وادارتها باكثر العاملين كفاءة ع

 .اهداف الشركة

رفع القدرة التنفيذية للشركات على انجاز المشروعات بنجاح وتوفير مستلزمات العمل  ضرورة -8

 . بكافة اشكالها واعمالها 

) MIS(  االدارية المعلومات تاثيرنظماستطاع ان يقدم بحثا تفصيليا عن  حثيتبين بان البا دمتق مما

. واالستنتاجاتمن النتائج  مجموعةب لباحثخرج ا وقد االعمارواالسكان وزارة مشاريع تنفيذ عمليات في

  .موضوع االطروحة  نبشأ رحاتومقت وصياتعدة ت مكما قد

     المشاريع   ادارة فىدرجة الدكتوراه  همنح ستحقيجواد كاظم  محمد باحثةفأن ال دمومما تق وعليه       
  

    توراهلدكبرنامج ا مدير
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 المبحث االول

  منهجية الدراسة

  :تاطرت منهجية الدراسة بما ياتي 

من درو فاعل ومهم وعلى الوجه ) MIS(ان ما تؤديه نظم المعلومات االدارية :  مشكلة الدراسة: اوال 

ية قصوى الى حد كبير اذ يعتمد ذلك على درجة الصحيح في عمليات تنفيذ المشاريع ، يكتسب اهم

توافر المعلومات التي تمتاز بالدقة والشمولية والتكامل وسهولة التدفق في الوقت والشكل المناسبين 

  :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت االتية 

بشكل جيد تلبي  هل ان لشركات وزارة االعمار واالسكان قيد الدراسة نظم معلومات مصممة -1

  احتياجاتها المختلفة ومنها عمليات تنفيذ مشاريعها ؟

هل ان القيادات االدارية العليا في الشركات قيد الدراسة مهتمة بانشطة نظم المعلومات االدارية  -2

وهل تتوافر مستلزمات نظم ) جمع البيانات ، والمعالجة ، والخزن ، واالسترجاع ، والتحديث (

  لديها؟) المستلزمات البشرية ، والمستلزمات المادية ، والبرامجيات (دارية المعلومات اال

  ما طبيعة عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة في الشركات قيد الدراسة ؟ -3

في مراحل عمليات تنفيذ )  وبرامجيات انشطة ومستلزمات(ما مدى تاثير نظم المعلومات االدارية  -4

  الدراسة ؟ المشاريع في الشركات قيد

  هل يوجد اهتمام بمراحل عمليات تنفيذ المشاريع في الشركات قيد الدراسة ؟ -5

  

  :تتجلى اهمية الدراسة بما ياتي :  اهمية الدراسة: ثانيا 

تعد نظم المعلوامات االدارية الوسيلة الفاعلة والمحققة الهداف المنظمات ، الن نجاح المدير في  -1

  .علومات االدارية وما توفره من معلومات ذات جودة عالية عمله يتوقف على نظم الم



 

 

تعد هذه الدراسة مساهمة في التعريف بموضوع حيوي يتوافق مع مرحلة البناء واالعمار التي يمر  -2

  .بها البلد 

اهمية اجراء الدراسات التحليلية الميدانية التي تسهم في التحسين المستمر لدور نظم المعلومات  -3

  .في االرتقاء بعمليات تنفيذ المشاريع على اسس علمية مدروسة االدارية

تمثل الدراسة الحالية اضافة متواضعة و نوعية للمكتبة العربية وذلك لندرة الدراسات المشابهة ال  -4

  .سيما على مستوى العراق والوطن العربي

غيراته بنظرة نكاملية وشاملة تاتي اهمية الدراسة كونها تقدم اطار علمي النموذج متكامل تناولت مت -5

امتدت من المسببات وانعكست في النتائج بما يعزز تبنيها وتعميميها على قطاع االسكان واالنشاءات 

  ).حكومي ، مختلط ، خاص (

  

  :تتجسد اهداف الدراسة بما ياتي :  اهداف الدراسة: ثالثا 

) انشطة ومستلزمات (االدارية  بناء اطار معرفي يتناول متغيرات الدراسة ، نظم المعلومات -1

  .والمشروع ادارته و خصائصه ودورة حياته مع التركيز على عمليات تنفيذ المشروع 

نظم المعلومات االدارية (توضيح و تفسير عالقات االرتباط والتاثير والفروق بين متغيرات الدراسة  -2

  ) .وعمليات تنفيذ المشاريع 

ه نظم المعلومات االدارية واثره في انتاج المعلومات بجودة عالية التعرف على المستوى الذي تحتل -3

  .تساعد في نجاح عمليات تنفيذ المشاريع 

تحديد االمكانات الفنية والبشلرية الالزمة التي تستخدم نظم المعلومات االدارية في عمليات تنفيذ  - 4

  .المشاريع التي تنفذها شركات وزارة االعمار واالسكان

  .المشكالت االساسية التي تواجه عمليات تنفيذ المشاريع تحديد  -5

يتضمن االنموذج متغيرات الدراسة التي تشمل متغيرين رئيسين ومتغيراتهم :  انموذج الدراسة: رابعا 



 

 

  : الثانوية وكما ياتي 
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  :استندت الدراسة على اربعة فرضيات رئيسة وهي : سة فرضيات الدرا: خامسا 

نظم المعلومات (هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متغيرات :  الفرضية الرئيسة األولى

  . منفردة او مجتمعة) االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع ومتغيراتهم الثانوية 

نظم ((متعدد ذات داللة معنوية بين متغيرات  هناك عالقة ارتباط:  الفرضية الرئيسة الثانية

  .منفردة او مجتمعة) المعلومات االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع  ومتغيراتهم الثانوية 

نظم المعلومات ((هناك عالقة تاثير ذات داللة معنوية بين متغيرات :  الفرضية الرئيسة الثالثة

   .منفردة او مجتمعة) غيراتهم الثانوية االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع ومت

نظم المعلومات االدراية (هناك فروق ذوات داللة معنوية بين متغيرات  :  الفرضية الرئيسة الرابعة

  .في الشركات الصناعية قيد الدراسة) وبين عمليات تنفيذ المشاريع 

  

  :تتحدد بما ياتي  :  حدود الدراسة –سادسا   

 2013/لغاية تشرين االول   2012/ دت الدراسة للمدة من تشرين االولامت/ الحدود الزمانية •

 .  

قطاع حكومي / ست شركات من شركات وزارة االعمار واالسكان الصناعية / الحدود المكانية •

  في محافظة بغداد

القيادات االدارية العليا من المديرين في االدارتين العليا والوسطى في / الحدود البشرية ••••

  قيد الدراسةالشركات 

  : منهج الدراسة ومتغيراتها   -سابعا

التحليلي في دراسته الميدانية النه منهجًا يمتاز بنظرة شمولية و  - اعتمد الباحث المنهج الوصفي 
اقتران وصف الحالة بتحليلها  ، اذ يتناول هذا المنهج وصف ماهو كائن  و تفسيره وتحديد الظروف 

ئع ومن ثم تحليل وتفسير البيانات والمعلومات المتحصلة الغراض والعالقات التي توجد بين الوقا
  .تحديد النتائج و الوقوف على ابرز المؤشرات و ذلك ليقترن الوصف بالتحليل للمتغيرات 



 

 

   - : مجتمع وعينة الدراسة –ثامنا 

دهم يتكون مجتمع الدراسة من المديرين في ست شركات تابعة لوزارة االعمار واالسكان والبالغ عد

  %) .20(  مديرا اي بنسبة )  48(  مديرا بينما تبلغ عينة الدراسة ) 240(

  :وفي ادناع نبذة مختصرة عن مجتمع الدراسة 

 شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية  - 1

  وعي متخصصة في اعمال المباني والماء والمجاري والركائز 1987تاسست شركة الفاروق عام 

 شركة حمورابي العامة  -2

وهي متخصصة في مجال انشاء وصيانة الطرق والجسور  1988تأسست شركة حمورابي عام 

  وتصنيع الركائز الكونكريتية وانتاج المواد االنشائية

 شركة اشور العامة للمقاوالت االنشائية  -3

  وهي متخصصة في اعمال الطرق والجسور 1988تأسست الشركة عام 

 ءيةشركة المنصور العامة للمقاوالت االنشا -4

  وهي متخصصة في اعمال المباني والروافد  1987تاسست 

 للمقاوالت االنشائية شركة الرشيد العامة -5

شركة متخصصة بانشاء المشروعات االنشائية وكذلك تنفيذ ركائز خرسانية اسس البناء وتاسست 

  . 1987الشركة عام 

 شركة المعتصم العامة للمقاوالت االنشائية  -6

  .صصة في مجال االبنية والجسور والخدمات وهي متخ 1987تاسست عام 

  :اما مبررات اختيار الشركات المذكورة فهي 

دورها المتميز في تنفيذ مشاريع وزارة االعمار واالسكان ولما تحققه من مردودات مالية لالقتصاد  -1



 

 

  .الوطني

  .تميزها بجودة المشاريع المنفذة وحصولها على عدد من شهادات التميز واالبداع  -2

استعداد الشركات قيد الدراسة للتعاون مع الباحث وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة والجدول  -3

  .االتي يوضح تفاصيل عينة الدراسة 

  ) 1( جدول 

  تفاصيل عينة الدراسة

  النسبة المئوية  العدد  الفئة المستخدمة  المتغيرات  ت
  %63  30  ذكر  الجنس  1

  %37  18  أنثى
    48  المجموع  
  %10  5  سنة30-20  العمر  2

  %35  17  سنة 31-40
  %23  11  سنة 50 41-

  %32  15  سنة فاكثر50
    48  المجموع  
  %7  3  اعدادية  التحصيل الدراسي  3

  %8  4  دبلوم فني
  %53  25  بكالوريوس
  %8  4  دبلوم عالي

  %16  8  ماجستير
  %8  4  دكتوراه    
    48  المجموع  
  %62  30  فني   االختصاص  4

  %38   18 أداري
    48  المجموع  
  %8  4  عاممدير   العنوان الوظيفي  5



 

 

  %12  6  معامدير م 
  %42  20  قسممدير 

  %38  18  مدير شعبة
    48  المجموع  
  %67  80  داخل العراق  الدورات التدريبية  6

  %33  40  خارج العراق
    120  المجموع  
  %7  3  سنوات فأقل 5  سنوات الخدمة  7

  %8  4  سنة 10 – 6
  %16  8  سنة 15 - 11
  %24  12  سنة 20 – 16
  %29  13  سنة 25 – 21

 25اكثر من 
  سنة

8  16%  

    48  المجموع
  

  

  

اعتمد الباحث في جمع البيانات والمعلومات على  - : طرائق جمع البيانات والمعلومات –تاسعا 

  :المصادر االتية 

  :نظري ، وتم الحصول عليها من المعلومات المتعلقة بالجانب ال•

  المتوافر من الكتب ذات العالقة بالدراسة •

  التقارير والسجالت الخاصة بالشركات قيد الدراسة•

  )Internet(الشبكة الدولية للمعلومات •



 

 

  الدوريات•

  وتم الحصول عليها من خالل  - :المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني •

  استمارة االستبانة•

  ي يمتلكها الباحث عن الشركات قيد الدراسةالمعلومات الت•

  

  :اختبارات الصدق والثبات:  عاشرا 

 :اجريت على االستبانة االختبارات االتية للتحقق من صدقها وثباتها وعلى النحو االتي     

 :اختبار صدق المحتوى -ا

عدة  هناك. ويقصد به قدرة االستبانة للتعبير عن الهدف الذي صممت من اجله          

صدق االستبانة (The comparison of Extreme Groups) طرائق احصائية لقياس

اهمها واكثرها شيوعا ودقة هي  طريقة المقارنة   الطرفية  وتتاخص فكرة هذه الطريقة 

من اعلى % 27ترتيبا تصاعديا وتقسم الى مجموعتين ويتم اختيار  بترتيب نتائج االستبيان

من اوطا الدرجات كمجموعة ثانية ويتم حتساب  بالصيغة % 27الدرجات كمجموعة اولى و 

  اختبار t:  االتية

 

  هما متوسط المجموعة االولى ومتوسط المجموعة الثانية 

  هما تباين المجموعة االولى وتباين المجموعة الثانية 

ثم   tحرية  المحسوبة مع القيمة الجدولية عند مستوى داللة معين ودرجة) n1+n2-2(فاذا تبين ان 

تقارن قيمة  المحسوبة اكبر من الجدولية فهناك فروق بين المتوسطين ويكون االستبيان صادقا في 

  قياسه والعكس صحيح



 

 

 اختبار ثبات االستبانة –ب 

يقصد بالثبات ان مقياس االستبانة يعطي النتائج نفسها لمواعيد تطبيقها على مجتمع         

وتوجد طرائق احصائية عدة لبيان مدى ثبات مقياس . لزمن الدراسة نفسه بعد فترة من ا

معامل االرتباط ومن اهم الصيغ (Guttman L.Aوهي(  االستبيان وتعتمد جميعها على فكرة

  واكثرها صالحية وشيوعا هي صيغة جتمان

 

  Rمعامل الثبات 

    تباين درجات االسئلة الفردية 

    تباين درجات االسئلة الزوجية

   درجات جميع االسئلة تباين

   والجدول االتي يبين نتائج الصدق ومعامل الثبات

 )2(الجدول 

 نتائج الصدق ومعامل الثبات لمتغيرات الدراسة

 المتغير t(الصدق)المحسوبة   معامل الثبات

0.79 8.76 X 

0.76 9.54 Y 

يمة المحسوبة  اذ يتضح ان الق) 1.645( مع العلم ان القيمة الجدولية الختبار الصدق 

كما ان معامل الثبات اكثر من . كانت اكبر من الجدولية وهذا يؤكد صدق مقياس االستبانة

 . والذي يؤكد ثبات مقياس االستبانة 0.5



 

 

  الوسائل االحصائية المستخدمة في تحليل النتائج - احد عشر

  :استخدم الباحث مجموعة من الوسائل االحصائية المتمثلة بــ

  .واستخدمت لوصف مجتمع وعينة الدراسة وبعض النشاطات: ة النسب المئوي•

  )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري(االحصاء الوصفي •

  Factors Analysisالتحليل العاملي •

  Spearman Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان •

  R2     Simple Linear Regressionمعامل التحديد •

  Multiple Linear Regressionدد االنحدار الخطي المتع•

   f  &tاختباري •

 Kruskal – Wellis Testويلز  –اختبار كروسكل •

  

  المبحث الثاني

 دراسات سابقة

  الدراسات العربية : اوال 

استخدام نظم دعم القرارات في المنشات : ( الموسومة ب )  1998الشدادي وأيوب ، ( دراسة  .1
  )الصناعية 

ى االعتماد على نظم دعم القرار في اتخاذ القرارات اإلدارية شبه ركزت هذه الدراسة على مد

المهيكلة وغير المهيكلة ، وكذلك دعم القرارات اإلستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية أو القرارات الوظيفية 

كذلك حاولت الدراسة معرفة اثر . األساسية ومن أهمها وظيفة التصنيع والتمويل والتسويق واإلفراد 



 

 

منشاة صناعية )  61( دام هذه النظم في زيادة فاعلية القرار المتخذ وكفائته ، شملت الدراسة استخ

استخدمت الدراسة االستبانة كأداة للبحث وكانت الوسائل اإلحصائية المعتمدة . في مدينة الرياض 

  )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( هي 

ميل إلى استخدام نظم المعلومات بشكل مكثف توصلت الدراسة إلى أن منشات العينة كانت ت

لدعم اإلدارة في % ) 51( منها للمساعدة في تقديم الخبرة لإلدارة ، % ) 65( وإلغراض عديدة ، 

لدعم القرارات الجماعية ، كما أن درجة التركيز على استخدام نظم % ) 33( عملية اتخاذ القرار، و

داري ونوعه ومستواه ، وتبين أن المستوى اإلداري للقرار دعم القرار تراوحت تبعا لهيكل القرار اإل

االستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي كان له اثر معنوي سلبي على استخدام نظم دعم القرار ، في حين 

أن درجة استخدام هذه النظم كان له اثر معنوي موجب على القرارات الوظيفية في اإلنتاج أو التمويل 

كذلك كان لمستوى استخدام نظم دعم القرار تأثير ايجابي على كفاءة القرارات . د أو التسويق أو اإلفرا

التي يتم صنعها باستخدام هذه النظم في حين لم يكن لذلك أي تأثير معنوي على فاعلية القرارات 

  . المتخذة 

 

 :الموسومة بـ )  2000العامري والطائي ، ( دراسة  .2

 )ات الحاسوبية على بيئة صانعي القرارات تحليل أثر اعتمادية أنظمة المعلوم( 

هــدفت الدراســة إلــى تقــويم أثــر اعتماديــة أنظمــة المعلومــات الحاســوبية علــى المســتفيدين وعلــى 

البيئات التي يصنعون فيها قراراتهم وكشف العالقة بين هذه التطبيقات ومقاييس األداء الخاصة بالنظام 

ة تقع في محافظة نينوى واختيرت عينة عشوائية مكونة منظمات حكومية كبير )  9( ، حيث إذ اختيرت 

  . في هذه المنظمات ) صانعًا للقرار ( مستفيدًا )  154( من 

  واســـــــــتخدمت االســـــــــتبانة أداة رئيســـــــــة للحصـــــــــول علـــــــــى المعلومـــــــــات ذات العالقـــــــــة بالدراســـــــــة 

لغـرض ) التميـزي مربع كأي معامل االرتبـاط ( مستخدمًا عدد من الوسائل اإلحصائية منها . التطبيقية 

  . تحليل لبيانات والمعلومات 



 

 

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن المنفعة المتحققة من النظام تعـد ضـرورية 

ومهمة غير أن تحقق هذه المنفعة ال يقترن دائمًا بالرضـا المعلومـاتي ، وكـذلك إمكانيـة اإلفـادة مـن هـذه 

  . لتأثير في عملية صنع القرار وهيكلة هذه القرارات التطبيقات وتوظيفها إيجابيًا في ا

  

 ) دور المعلومات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية: (الموسومة بـ )  2004العتيبي ، ( دراسة  .3

هــدفت الدراســة إلــى تحديــد أهــم مصــادر جمــع المعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرارات اإلداريــة ؛ مــن 

ة للحصول على المعلومات الالزمة لعملية اتخـاذ القـرارات اإلداريـة أجل التعرف على الطرائق المستخدم

  . وقد أجريت الدراسة في المديرية العامة للجوازات لمدينة الرياض . 

فــــردًا مــــن الضــــباط )  115( فــــرد مثلــــت عينــــة الدراســــة )  200( إذ تــــألف مجتمــــع الدراســــة مــــن 

  . الوظيفيين والمدنيين العاملين 

داة الرئيســية التــي اســتخدمت لغــرض الحصــول علــى المعلومــات التــي تخــص وكانــت االســتبانة األ

التكـرارات ، والنسـب المئويـة ، معامـل ( الدراسة التطبيقية مستخدمة عددًا من الوسائل اإلحصـائية وهـي 

، ومــن أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا ) االرتبــاط ، الوســط الحســابي المــرجح ، واالنحــراف المعيــاري 

إن مصـــادر جمـــع المعلومـــات الالزمـــة التخـــاذ القـــرارات اإلداريـــة هـــي األنظمـــة واللـــوائح :  الدراســـة هـــي

والدراسات والبحوث والحفظ والتقارير السريعة ، وأن أكثر الطرائق المستعملة للحصول علـى المعلومـات 

رد المتاحـة الالزمة من أجل اتخاذ قرار إداري هي جمع األفراد للمعلومات بأنفسهم واستخدام جميع المـوا

للحصول على المعلومات وجمع البيانات من مصادر متعددة من أجل الحصول على معلومات مناسبة 

وأن للمعلومـات دورًا فعـاًال فـي عمليـة اتخــاذ القـرارات اإلداريـة مـن حيــث تحقيـق األهـداف المرجـوة بــأكبر 

  . قدر من الكفاءة 

  

 ) المعلومات في صنع القرار أثر نظم: (الموسومة بـ )  2006العبادي ، ( دراسة  .4



 

 

عنيت الدراسة بتحديد أثر نظم المعلومات في عملية صناعة القرار لمختلف المسـتويات التنظيميـة 

، واتخـــذ المركـــز الـــوطني االستشـــارات والتطـــوير ) االســـتراتيجي ، واإلداري ، والمعرفـــي ، والعمليـــاتي ( 

  . اإلداري ميدانًا للدراسة والتحليل 

وقــد شــملت . إلــى قيــاس العالقــة بــين نظــم المعلومــات ومســتويات صــناعة القــرار  وهــدفت الدراســة

  . فردًا )  54( عينة الدراسة 

اســــتخدمت االســــتبانة أحــــدى أدوات جمــــع البيانــــات والمعلومــــات ، فضــــًال عــــن جانــــب المقــــابالت 

  ت وهــي الشخصــية واســتخدم الباحــث عــددًا مــن الوســائل اإلحصــائية لغــرض تحليــل البيانــات والمعلومــا

  ) . النسبة المئوية ، والتكرار ، والوسط الحسابي المرجح ، ومعامل االرتباط ( 

توصـلت الدراســة إلـى مجموعــة مـن االســتنتاجات كــان مـن أبرزهــا وجـود عالقــة ارتبـاط طــردي بــين 

كفاءة نظام المعلومات وعملية صنع القرار بمختلف المستويات وأن لنظام المعلومات أثرًا فـي مسـتويات 

  .صناعة القرار 

  

   

العالقــة بــين القــيم الثقافيــة وتقانــة المعلومــات : ( الموســومة بـــ )  2007التميمــي ، ( دراســة  .5
 ) وأثرها في صنع واتخاذ القرارات 

هــدفت الدراســة إلــى تشــخيص واقــع العالقــة بــين القــيم الثقافيــة وتقانــة المعلومــات وأثرهــا فــي صــنع 

  إذ أجريــــــــت الدراســــــــة علـــــــــى عينــــــــة مكونـــــــــة . وزارة الـــــــــنفط / واتخــــــــاذ القــــــــرارات فـــــــــي الــــــــدائرة الفنيــــــــة 

وقـــــد اســــتخدمت االســـــتبانة أحـــــدى أدوات جمـــــع . فـــــردًا مـــــن العـــــاملين فــــي الـــــدائرة الفنيـــــة )  40( مــــن 

ــــة ولغــــرض تحليــــل البيانــــات  ــــب المقــــابالت الشخصــــية والمعايشــــة الميداني المعلومــــات فضــــًال عــــن جان

التكـرار ، والنسـبة المئويـة ، والوسـط ( ئل اإلحصـائية وهـي والمعلومات استخدم الباحـث عـددًا مـن الوسـا

، وتحليـل االنحـدار  Tالحسـابي المـرجح ، واالنحـراف المعيـاري ، ومعامـل االرتبـاط سـبيرمان ، واختبـار 

  .  Spssونفذت هذه الوسائل اإلحصائية باعتماد برنامج ) الخطي البسيط والمتعدد 



 

 

لدراســة هــي وجــود عالقــة تــأثير بــين القــيم الثقافيــة وتقانــة ومــن أبــرز النتــائج التــي توصــلت إليهــا ا

  . المعلومات وعالقتها في مراحل صنع واتخاذ القرار 

  

   ) اثر المعلومات ودوره في تدعيم الميزة التنافسية( بــ الموسومة  2007الحفير  ،دراسة بريج .6

  الجزائر - يحيى فارس بالمدية.دراسة مقدمة الى جامعة د             

 تفوقها المؤسسة و في التنافسية الميزة مراريةاست في المعلومات نظم هدفت الدراسة إلى بيان اثرو       
 نظم عن الغموض رفع إلى الدارسة هدفت كما جيد معلومات لنظام امتالكها خالل من منافسيها على

 نظرة المعومات نظامى إل النظر يجب انه على التأكيد كذلك األبعاد متعدد مفهوم باعتبارها المعلومات
  . شاملة

 أن كذلك المعلومات نظام الخام والمادة الحسي العصب تعتبر المعلومة أن إلى خلصت الدراسةو           
 على تنافسية مزايا لتحقيق تسعى التي الناجحة المؤسسة موارد من مورد أهم بمثابة يكون المعلومات نظم

باالهتمام بالمعلومات باعتبارها مصدرا مهما لتدعيم الميزة  أوصت الدراسةو  .المنافسة المؤسسات حساب
  .التنافسية وخاصة المعلومات التنافسية 

 

تعزيز قدرات نظم المعلومات في دور ( الموسومة بــ  )2007(دراسة ليث طشطوش .7
لنيل  دراسة ميدانيةوهي )  الميزة التنافسية في المنظمات الصناعية  األردنية إستراتيجيات

  .الماجستير مقدمة الى جامعة عمان شهادة

ونت عينة الدراسة من المنظمات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي السوق وتك       
منظمة صناعية، باالعتماد على التقرير السنوي لبورصة عمان لعام ) 64(األولي والبالغ عددها 

وتم اختيارها حسب المنظمات التي يزيد  راسة،منظمة كعينة لهذه الد) 20(حيث تم اختيار ). 2007(
  .مليون دينار باعتبارها منظمات كبيرة الحجم 19حجم موجوداتها عن 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة نظم المعلومات من خالل تحليل قدرات إدارة نظم المعلومات و         
و دراسة دورها ) رمجيات، المعداتالمورد البشري، الب(في المنظمات الصناعية األردنية والمتمثلة في 

  ).إستراتيجية التمايز، إستراتيجية قيادة التكاليف(في  الميزة التنافسية والمتمثلة إستراتيجيات في تحقيق



 

 

تبين أن المنظمات الصناعية تركز في أعمالها على استخدام إستراتيجية وكانت ابرز النتائج        
فسية لديها أكثر من استخدامها إلستراتيجية التمايز وذلك بسبب قيادة التكاليف لتعزيز الميزة التنا

 .انفتاحها على البيئة الخارجية ولكن ضمن حدود معينة

باستخدام برامج تدريبية جديدة ومتطورة لمواردها البشرية لتحقيق إستراتيجية وأوصى الباحث       

عالقة بين النظام والمورد البشري من أجل هناك أهمية لوجود آلية لتقييم الالتمايز، كما يجب أن يكون 

الحصول على مؤشرات يجب أخذها بعين االعتبار لتعديالت مستقبلية سواٌء من خالل مالحظات 

الصناعية القيام  ، كما يجب على إدارة الشراء في المؤسساتالعاملين أو من تجربة تطبيق النظام نفسه

  .والتصميم لديها في اختيار وشراء المعدات المناسبةبالتنسيق مع إدارة اإلنتاج و إدارة الهندسة 

  

  

  

عالقة استخدام تكنولوجيا  (بــ   الموسومة )2011(سيرين عبد المجيد ،  دراسة الناظر  .8
المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر العاملين في شركة جوال في الضفة 

 فلسطين -دراسة مقدمة إلى جامعة الخليلوهي  )  الغربية

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية  و 

 موظف 242وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي ولتنفيذ البحث تم توزيع استمارة االستبيان على 

لميزة التنافسية  إلى وجود دور كبير الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق ا خلصت الدراسةو 

 إذ تبين إحصائيا هناك عالقة طرديه بين تكنولوجيا المعلومات والميزة التنافسية

أوصت الدراسة أن تولي اإلدارة اهتماما خاصا بالموارد البشرية في دائرة تكنولوجيا المعلومات وقد 

 لما تمثله من عنصر حيوي في انجاز العمل

  

  



 

 

  :ة الدراسات االجنبي: ثانيا 

 :الموسومة بـ )  O'Brien, 1991( دراسة  .1

 )العوامل المؤثرة في قناعة المستفيد : تقويم نظم المعلومات اإلدارية ( 

( Evaluating Management Information System: factors Affecting end – 

user satisfaction ) 

ل العوامـل المـؤثرة فـي قناعـة هدفت هـذه الدراسـة إلـى تقـويم أنظمـة المعلومـات اإلداريـة مـن خـال

إذ حاولت قياس فاعلية النظام واختبار مدى موثوقيته واستعماله من أجل التكيـف مـع حاجـة . المستفيد 

  . المستفيد ومدى قناعته بها 

مســـتفيدًا فـــي إحـــدى المنشـــآت الحكوميـــة ، وكـــان مـــن أبـــرز )  45( تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

ســة أن المسـتفيدين النهــائيين غيـر مقتنعــين بالنظــام فضـًال عــن تحديــدها النتـائج التــي توصـلت إليهــا الدرا

  . مقياسًا لقياس الفاعلية وأن هناك تباينًا واضحًا بين قناعة المستفيدين وخصائص النظام المهمة 

  

 :الموسومة بـ )  Goncallres & Antunes, 2000( دراسة  .2

 )عمليات القرار الجماعي  مدخل نظم المعلومات لدعم صانعي القرار في اختيار( 

( An Information System Approach to Support Decision Makers 

Selecting Group Decision Proccsses ) 

هـــدفت الدراســـة إلـــى تحســـين صـــنع القـــرار الجمـــاعي باســـتخدام قاعـــدة بيانـــات ونمـــوذج أساســـي 

القـــــرار المســـــتخدمين لـــــنظم  مـــــن صــــانعي)  80( شـــــملت الدراســـــة و . لعمليــــة صـــــنع القـــــرار الجمــــاعي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافرت   المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات إذ ت

  . إجابة ، وقيّمت اإلدارة والنموذج وحاالت القرار ، وصنفت بصيغة معايير متعددة )  20( على  

واســـتخدمت االســـتبانة كـــأداة رئيســـة للحصـــول علـــى المعلومـــات ذات العالقـــة بالدراســـة وكانـــت 

  ) الحسابي ، واالنحراف المعياري  الوسط( الوسائل اإلحصائية المعتمدة عليها هما 



 

 

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة همـا إن هنـاك رضـا جماعيـًا عامـًا علـى األنمـوذج 

واإلدارة من خالل ما يقدمه األنموذج من خدمات لتنظيم طريقة تفاعل المسـتخدمين مـع قاعـدة البيانـات 

وأظهـرت الدراسـة أيضـًا وجـود بعـض النتـائج . هـا لدعم عـرض حـاالت القـرار النمـوذجي وتميزهـا واختيار 

  . السلبية في اإلدارة التي ينبغي إعادة صياغتها في المستقبل 

  

 :الموسومة بـ )  Ajayi & omirin, 2007( دراسة  .3

 )استخدام نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرار في جامعات غرب نايجيريا ( 

( The use of Management In formation System in Decision Making in 

the South – West Nigerian Universities ) 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى بحــث المــدى الــذي يســتخدم عنــده نظــم المعلومــات اإلداريــة التخــاذ القــرار 

الخــاص بــالتخطيط طويــل األجــل والتخطــيط قصــير األجــل وقضــايا إعــداد الميزانيــة فــي جامعــات جنــوب 

ــــًا وصــــفيًا مــــن نــــوع المســــح  .غــــرب نايجيريــــا  ــــألف مجتمــــع الدراســــة . واســــتخدمت الدراســــة بحث   وقــــد ت

جامعات ، وهي جامعتان اتحاديتان وجامعتان من جامعات الواليات أختير منـه عينـة بحجـم )  4( من 

مســؤول )  200( كــادر عمــل علمــي يمتلكــون مناصــب إداريــة و)  400( فــردًا يتــألفون مــن )  600( 

  . عمل اإلداري بارز من كادر ال

التكرار ، والنسب المئوية ( وكانت البيانات المجمعة محللة باستخدام عدد من الوسائل اإلحصائية 

إن : ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هي )  T، ومتوسطات االنحراف المعياري ، ومؤشر اختبار 

دفق حـد للمعلومـات مـن أجـل نظم المعلومات اإلدارية يجب أن تمول وتصان علـى نحـو دائـم لضـمان تـ

  . اتخاذ القرار في التخطيط القصير األجل والتخطيط طويل األجل 

 الموسومة بــ  (Rayan ,2000) دراسة  .4
  )  المعلومات تكنولوجيا خالل المستديمة من المزايا المنافسة( 

   "Sustainable Competitive Advantage Through Information 
Technology  " 

  



 

 

 من االستفادة خالل من ومنافسة دائمة مزايا  على الحصول إلى معرفة كيفية الدراسة هذه فتهد و
  المعلومات تكنولوجيا

 تزداد المعلومات تكنولوجيا مجال فيات االبتكار  ال تزالوكانت ابرز النتائج تشير الى ان 
 الحفاظ في المعلومات لوجياتكنو  من االستفادة على قادرة كانت الشركات من القليل أن إال جليا وتظهر

  .صناعاتها مجال في  الرائدةمكانتها  على

 المؤسسي التصميم وكذلك االستراتيجي والتخطيط المعلومات تكنولوجيا دمجواوصت الدراسة ب
باعتبارها امثل طريقة للحصول على ) (Michael Scott Mortonباستخدام إطار العمل المقدم من 

  .ميزة تنافسية مستدامة

 بــالموسومة  Ueno/1998اسة در  .5
  ) إدارة سلسلة التوريد فيالميزة التنافسية و  تكنولوجيا المعلومات(

Information technology as competitive advantage in supply chain 

management  

 من االستفادة خالل من ومنافسة دائمة مزايا  على الحصول إلى معرفة كيفية الدراسة هذه هدفتو 
  .المعلومات ولوجياتكن

أن توفر مميزات ذات طابع دائم ومنافس تستطيع تكنولوجيا المعلومات وكانت ابرز النتائج ان 
  .كما تعد المميزات المنافسة لتكنولوجيا المعلومات تعتبر عملية دائمة،في مجال التوريد 

هنالك العديد  ،يداتأهمية الحفاظ على مزايا دائمة ومنافسة إلدارة سلسلة التور واوصت الدراسة ب
ويجب العمل على الخلط بين  ،من الطرق واألنظمة التي تلعب دور فعال في إدارة سلسلة التوريدات 
  .مزايا وأنواع أنظمة المعلومات من اجل تحقيق أفضل المزايا التنافسية

  

 : مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة :  لثاثا

في مجالي نظم المعلومـات االداريـة وعمليـات تنفيـذ المشـاريع  من خالل تقصي بعض الدراسات السابقة

  :يمكن تحديد مجاالت االفادة بما ياتي 



 

 

االطالع على على منهجيـة الدراسـات السـابقة واالفـادة منهـا فـي بنـاء وصـياغة االطـار النظـري  -1

 .للدراسة الحالية

 .الع عليها واالفادة منها االسترشاد الى اهم المصادر والبحوث والدراسات التي تناولتها واالط -2

االطالع على االبعاد الرئيسة والثانوية لمتغيرات الدراسات السابقة والعوامل المرتبطة بها والتـي  -3

 .الجانب المعرفي للدراسة الحالية اغناءساعدت على 

 .تحديد مجتمع الدراسة الحالية والعينة المناسبة وحجمها وطريقة سحبها من المجتمع -4

 .نة واتباع الخطوات العلمية في اعدادهااالستبا تصميم -5

التعرف على الوسائل االحصائية المستخدمة في هذه الدراسات وتحديد الوسـائل االكثـر مالئمـة  -6

 .الختبار فرضيات الدراسة الحالية

  

  

  

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة : ا رابع

بقة من حيث االعداد والمنهجيـة والوسـائل االحصـائية ان الدراسة الحالية تشترك مع الدراسات السا

  :المستخدمة ، غير انها تتميز من سابقتها بما ياتي 

تناولت الدراسة الحالية تاثير متغير نظـم المعلومـات االداريـة فـي عمليـة تنفيـذ المشـاريع ، ممـا  -1

ا نظــــم يضــــفي عليهــــا تكــــامال وشــــموال لتوضــــيح العالقــــة بــــين متغيــــري الدراســــة الرئيســــين وهمــــ

ومتغيــر عمليــة ) انشــطة ومســتلزمات نظــم المعلومــات االداريــة (المعلومــات االداريــة متمثلــة ب

توجيــه وادارة تنفيــذ المشــروع ، واداء ضــمان الجــودة ، والحصــول (  تنفيــذ المشــاريع متمثلــة ب 

 )على فريق المشروع ، وتوزيع المعلومات ،  واختيار المجهزين او المتعاقدين 

الدراســات الســابقة علــى المؤسســات التعليميــة او الخدميــة مجتمعــا للدراســة فــي اعتمــدت اغلــب  -2

حين تناولت الدراسة الحالية لمشاريع التي تنفـذها شـركات وزارة االعمـار واالسـكان فـي العـراق 

  .  مجتمعا لها مما يعطيها تميزا في الجانب التطبيقي
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  المبحث األول

  نظم المعلومات اإلدارية مفاهيم أساسية 

  

  :اإلطار المفاهيمي لنظام المعلومات : أوًال 

من الضروري إلقـاء نظـرة مـوجزة علـى بعـض  اذقبل التطرق إلى تحديد مفهوم نظام المعلومات   

  : المفاهيم ذات العالقة وتشمل تلك المفاهيم ما يأتي 

 . النظام  .1
 . المعلومات  .2

  : وستهيئ هذا المفاهيم قاعدة مفاهيمية الستيعاب مفهوم نظام المعلومات على وفق ما يأتي 

 : النظام  .1

إن فكــرة النظــام تقــوم علــى أســاس أنــه جــزء ال يتجــزأ عــن البيئــة التــي يعمــل بهــا ، ولــذلك ال يمكــن 

تــه مــن البيئــة ويطــرح مخرجاتــه إلــى البيئــة دراســته بصــورة معزولــة عــن بيئتــه لكــون النظــام يســتمد مدخال

فالنظــام هــو مجموعــة أجــزاء أو مكونــات مترابطــة )  40:  1997غــراب وحجــازي ، ( التــي يعمــل بهــا 

تعمل مع بعـض إلنجـاز هـدف عـام إذ يتكـون مـن مجموعـة مـن العناصـر الرئيسـة التـي تـرتبط بعالقـات 

  : وهذه العناصر هي )  O Brien: 1993 : 295( تبادلية 

  وهــــي جميــــع المتغيــــرات التــــي تــــؤثر فــــي النظــــام التــــي تمثــــل المــــوارد الالزمــــة للنظــــام  :المــــدخالت  .1
وقــد تكــون مــدخالت يســعى النظــام إلــى الحصــول عليهــا بســبب حاجتــه )  5:  2001ســلطان ، ( 

إليها ، وفي هذه الحالة يخصص أحد أجزائه للبحث عنها ومتابعة تـدفقها مثـل البيانـات التـي تتعلـق 
أو قد تكون مدخالت تُْفَرض على النظام من )  96:  2000توربان وآخرون ، ( ة المنظمة بأنشط

 ) .  76:  1994شاهين ، ( واقع البيئة المحيطة به 
وهي مجموعة األنشطة التي تجري على المدخالت لغرض تحويلها من صورتها  :معالجة البيانات  .2

 .  ) Valley : 2002 : 11( األولية إلى صورة جديدة 



 

 

تمثــل النتــائج النهائيــة أو المعلومــات المطلوبــة مــن قبــل المســتفيد والتــي تــرتبط ارتباطــًا  :المخرجــات  .3
 ). 322:  1994العبدلي وآخرون، (وثيقًا بأهداف النظام إذ تصف مخرجات النظام بالشمول 

افـات النظـام هـي عمليـة عـن أداء النظـام تقـوم بـإجراء وظيفـة الرقابـة لتحديـد انحر  :التغذية العكسية  .4
  عـــــــــــــــن مســـــــــــــــاراته مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل إجـــــــــــــــراء التعـــــــــــــــديالت لضـــــــــــــــمان الدقـــــــــــــــة فـــــــــــــــي المخرجـــــــــــــــات 

 )O Brien, 2000, 298 . ( 
إذ تعد التغذية العكسية بمنزلة أداة إرشادية ألنشطة النظام والعمل على تفسير النتائج لتحسـين أداء 

  يوضـــــــــــــــح عناصـــــــــــــــر نظـــــــــــــــام المعلومـــــــــــــــات )  2( النظـــــــــــــــام وتقليـــــــــــــــل االنحرافـــــــــــــــات والشـــــــــــــــكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 2 (كل ش

  عناصر النظام

O' Brien James A, 2002, " Introduction to information systems ", 9th 

ed, McGraw- Boston : 398  

 : المعلومات  .2

ـــذي تحتاجـــه المنظمـــة فـــي موقـــف أو قـــرار معـــين إذ تحتـــاج  المعلومـــات هـــي العنصـــر األساســـي ال

زائهـا المختلفـة لتحقيـق أهـدافها وكـي تـتمكن مـن التكيـف مـع المنظمة إلى المعلومات لتتمكن من ربط أج

  

  

  

  

  

  

 

 الرقابة

 مخرجات مدخالت  المعالجة



 

 

وتكــون المعلومــات ذات قيمــة للمنظمــة عنــدما تكــون فائــدتها أكبــر فــي اتخــاذ . البيئــة المحيطــة بنجــاح 

إذ تعد المعلومات العنصر األساسي في عملية )  134:  1992الدهان ، (                   القرارات

اح أو فشـــل أي منظمـــة يتوقـــف علـــى عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات ومـــدى صـــحتها اتخـــاذ القـــرارات إذ إن نجـــ

، وقـد تعـددت التعريفـات التـي ) Hlirsch: 1968: 41(           َومْالَءمتهـا فضـًال عـن دقـة نتائجهـا

علـى أنهـا بيانــات )  Parker : 1989: 12(              أوردهـا البـاحثون فـي المفهـوم فقـد عرفهـا

في )  O'Brien, 2000 : 6( يد يستخدمها الناس التخاذ قراراتهم ،وأما وجهة نظر ُتحّول إلى شكل مف

:  2000الســيد ، ( بيانــات ُتحــّول إلــى محتــوى قــيم ومفيــد للمســتخدم النهــائي وأشــار ( المعلومــات بأنهــا 

نـات هي ناتج معالجة البيانات تحليًال وتركيبًا الستخالص ما تتضمنه هـذه البيا( بأن المعلومات )  65

، وتميــز المعلومــات بمجموعــة مــن خصــائص مــن أهمهــا الدقــة أي يجــب أن ) مــن مؤشــرات وعالقــات 

تكــون المعلومــات دقيقــة لتصــبح ذات قيمــة حقيقيــة للمــدير ؛ والدقــة تعنــي إمكانيــة المعلومــات مــن تقــديم 

علومـات فـي االنعكاس الواضح والمعتمد للحقيقة ، وتـوفير المعلومـات فـي الوقـت المناسـب أي تـوفير الم

الوقــت المحــدد مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراء اإلداري المناســب ، وتمتــاز المعلومــات بكونهــا تامــة أي تجهيــز 

المــديرين بجميــع مــا يحتاجــه مــن المعلومــات ، ويجــب أن تكــون المعلومــات ذات العالقــة بالموضــوع أي 

  همتوضــــــــح للمــــــــديرين بــــــــأن المعلومــــــــات مفيــــــــدة لهــــــــم ضــــــــمن ظــــــــروفهم المعينــــــــة مــــــــن أجــــــــل حاجــــــــات

  )Griffin, 2002: 683-682  ( وقـد صـنفت المعلومـات مـن حيـث مصـادرها إلـى نـوعين أساسـيين

  ) .  24:  1998برهان وآخرون ، (    :هما 

 . وهي المعلومات التي تتعلق وتنبع من داخل المنظمة  :معلومات داخلية   .أ 
أو تتـداخل معهـا فـي وهـي المعلومـات التـي تـربط المنظمـة بالمنظمـات األخـرى  :معلومات خارجيـة   .ب 

 . طبيعة عملها 
  )  164:  2000: الطائي : ( أما من حيث المحتوى فقد ُصنفت إلى 

وهي التي تغطي مدة زمنية طويلة نسبيًا وتتعلق بصياغة أهداف المنظمة  :المعلومات اإلستراتيجية  .1
 ).  6-1( والتي تتراوح مدتها من 

دة الزمنيــة المتوســطة األمــد وتتعلــق بتنفيــذ اإلســتراتيجية وهــي التــي تغطــي المــ :المعلومــات التكتيكيــة  .2
 ).  2-1( والتي تتراوح مدتها من 

 . وهي التي تتعلق بعمليات المنظمة اليومية التي تمثل نشاط المنظمة كله  :معلومات تشغيلية  .3
  )  Turbon, etal, 2001: 49: ( أما من إذ االستخدام فقد ُصنفت على النحو اآلتي 



 

 

 . ت تحتاج إليها اإلدارة لممارسة وظائفها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ قرار معلوما  .أ 
 . معلومات متعلقة بالمخرجات من سلع وخدمات وذلك لتحليل المنتجات   .ب 
 . معلومات تتعلق بمدخالت المنظمة من الموارد المختلفة المادية والبشرية   .ج 

مــة وذلــك مــن أجــل تخطــيط العمــل والرقابــة عليــه واتخــاذ معلومــات تتعلــق باألنشــطة األساســية فــي المنظ  .د 
 .يوضح كيفية إنتاج المعلومات )  3( والشكل  .القرارات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 3( شكل 

  إنتاج المعلومات

، مجلة العربي ، العدد  نظم إدارة قواعد البيانات،  )  2008( الحسيني ، صالح هادي حسن ، ( 
10   (  

  :مات ونظم المعلومات اإلدارية مفهوم نظم المعلو : ثانيًا 

ُتعــد نظــم المعلومــات إحــدى فــروع علــم الحاســوب ، وقــد ُأنشــئت هــذه الــنظم ؛ لفهــم وفلســفة إدارة   

التكنولوجيا داخـل المنظمـات ثـم تبلـورت لتصـبح مجـاًال رئيسـًا فـي اإلدارة ، إذ تزايـدت التصـريحات علـى 

1  

تعزيز متطلبات 

المعلومات

2  

تصميم قاعدة 

البيانات

3  

 جمع البيانات

4  

 خزن البيانات

5  

معالجة 

البيانات

6  

اشتقاق 

المعلومة

 اإلدارة

  

  

 الظاهرة

   رغبة اإلدارة

  

هيكل قاعدة 

 البيانات

  المقاييس
حاجات 

 البيانات

 قاعدة البيانات

الهيكلة والبيانات 

  ذات العالقة 

 )رسالة البيانات(

 المعلومات



 

 

ــ د باتــت المعلومــات فــي يومنــا هــذا أحــدى المــوارد أنــه مجــال مهــم للبحــوث فــي الدراســات اإلداريــة ، ولق

الخمســة المتــوافرة لــدى المــديرين لتشــكيل المنظمــة إلــى جانــب المــوارد البشــرية والمــوارد الماليــة والمــوارد 

إذ إن انتشــــــــار ) ويكيبيــــــــديا ، الموســــــــوعة الحــــــــرة ) (  1،  2008الحســــــــيني ، (       الخــــــــام واآلالت

إلــى بنــاء وتصــميم واســتخدام نظــم المعلومــات ، ولقــد مــر التطــور  التكنولوجيــا كــان األســاس الــذي أدى

  )  75 – 74:  2004الشرمان ، : ( الحديث لنظم المعلومات اإلدارية بأربع مراحل رئيسة هي 

وهــي مرحلــة الخمســينيات وجــزء مــن الســتينيات إذ اقتصــرت مهمــة  :مرحلــة التركيــز علــى البيانــات  �
 . على إنتاج بيانات من دون معلومات  نظم المعلومات قبل انتشار الحاسوب

وهــي المرحلــة التاليـة التــي تتركــز علــى أن الحاســوب قــادر علــى  :مرحلــة التركيــز علــى المعلومــات  �
أشياء أكثر بكثير من تشغيل البيانات ، مثل تخـزين واسـترجاع البيانـات بـل يمكـن معالجـة البيانـات 

 ) . معلومات ( واستخالص نتائج منها 
هذا هو االتجـاه الحـديث الـذي يركـز البحـث عليـه  :يز على اتخاذ القرارات واالتصاالت مرحلة الترك �

، وهـــو أســـلوب مختلـــف لـــنظم المعلومـــات ، أســـلوب يســـاعد المـــديرين علـــى إنجـــاز أعمـــالهم واتخـــاذ 
 . قراراتهم حتى ظهر ما يعرف بنظم دعم القرار 

ى قواعـــد المعرفـــة ، إذ تحـــاول إدخـــال علـــ/ اآلن وفـــي المســـتقبل / هـــي التركيـــز : المرحلـــة الرابعـــة  �
الــذكاء االصــطناعي فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة ، وذلــك بوســاطة برمجــة الحاســوب ألداء بعــض 
األعمــال المنطقيــة بالطريقــة نفســها التــي يؤديهــا اإلنســان مثــل الــنظم الخبيــرة ، التــي تــوافر استشــارة 

 . إدارية للمدير في أحد المجاالت اإلدارية أو الفنية 
( وانطالقًا من ظاهرة المعلومات التي يتسم بها العصر الحديث والحاجة إليها ، يوضح الشـكل 

أتســاع نطــاق نظــم المعلومــات إذ أصــبحت المعلومــات وبمــرور الــزمن تــؤدي دورًا واضــحًا فــي حيــاة )  4

م الالحقة فقد المنظمات وقد سببت النظم األولى تغيرات تقنية كان من السهل نسبيًا تحقيقها ، وأما النظ

أثــــرت فـــــي الســــيطرة اإلداريـــــة والســــلوك اإلداري ، وفـــــي نهايـــــة األمــــر أثـــــرت فــــي النشـــــاطات المركزيـــــة 

المؤسســاتية المتعلقــة بالمنتجــات ، واألســواق ، والمجهــزين ، والزبــائن إذ أصــبح النظــام يجســد التغيــرات 

 )  Loudon & Loudon : 1994 : 16( اإلدارية المؤسساتية 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  ) 4( شكل 

  مراحل نشوء نظم المعلومات اإلدارية

Source : Laudon & Laudon, 1994 " Management Information System ", 

3rd ed, New york united states America, 16 . 

  

شــاعت ظــاهرة المعلومــات فــي العصــر الحــديث ، وأضــحت ســمة مميــزة لــه ، وظهــرت الحاجــة   

إطـار مـدخل النظـام المسـتخدم فـي إدارة المنظمـات المعاصـر كّونـت  الملحة إلى هـذه المعلومـات ، وفـي

، التي تعددت واختلفت التعريفات لها ، إذ يمكـن عـرض ) بنظم المعلومات ( ما اصطلح عليه حديثًا بـ 

  :  مجموعة منها ، وعلى النحو اآلتي 

إلدارة نظـــــم المعلومـــــات علـــــى أنـــــه تلـــــك األنظمـــــة التـــــي تتـــــولى تزويـــــد ا) ياســـــين ( فقـــــد عـــــرف  

  بالمعلومــــــــــــــــــــــات الدقيقــــــــــــــــــــــة والوافيــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي الوقــــــــــــــــــــــت المناســــــــــــــــــــــب والمكــــــــــــــــــــــان المناســــــــــــــــــــــب 

فأنــه يصــف نظــم المعلومــات بأنــه ذلــك )  Certo, 2000: 389( ، أمــا ) 55:  1998ياســين ، ( 

)  1:  2008الحسيني ، ( النظام الذي يوافر المعلومات بشكل تقارير مقاسة تعرض لإلدارة ،  ويرى  

أنــه نظــام أو عمليــة تــوافر المعلومــات إلدارة المنظمــة بكفــاءة والتــي تعطــي للمنظمــة نظــام المعلومــات ب

  مكونات أساسية لقرارات العمل ، وتكون داعمة لألهداف اإلستراتيجية الطويلة األمد للمنظمة ، 

 

نشاطات مركزية 

 مؤسساتية 

نظام 

 المعلومات 

 
نظام 

 المعلومات 

 السيطرة اإلدارية 

 
نظام 

 المعلومات 

 تغيرات تقنية 

 التسعينيات   الثمانينيات   السبعينيات  الستينيات  الخمسينيات 



 

 

 أما النقشبندي فقد وصف نظم المعلومات اإلدارية على أنها تلك النظم التي تساعد اإلدارة من خالل   

ما تقدمه من معلومات مهمة يمكن أن تـؤدي إلـى تحسـين جـودة القـرارات اإلداريـة بهـدف مسـاندة اإلدارة 

بمــا فــي ذلــك عمليــة اتخــاذ ) التخطــيط ، والتنظــيم ، والتوصــية ، والرقابــة ( فــي تنفيــذ الوظــائف اإلداريــة 

النقشـبندي ( لنحو األمثل القرارات وذلك من خالل تقديم المعلومات الالزمة إلنجاز هذه الوظائف على ا

نظـم المعلومـات اإلداريـة علـى أنـه نظـام لنقـل )  Bee , 1999 : 3( ، كـذلك يشـير)  8:  1999، 

البيانات من مصادر داخلية وخارجية إلى معلومات تكون مالئمة للمديرين على جميع المسـتويات وفـي 

ب بالنســبة لتخطــيط وتوجيــه ورقابــة جميــع المهــام لتمكيــنهم مــن اتخــاذ قــرارات كفــوءة وفــي الوقــت المطلــو 

نظـم المعلومـات اإلداريـة )  Alter, 1999: 42( األنشـطة التـي يكونـون مسـؤولين عنهـا ، وقـد عـرف 

علـى أنــه نـوع معــين مـن نظــام العمـل الــذي يسـتخدم تكنولوجيــا المعلومـات لجمــع ونقـل وخــزن واســترجاع 

 O Brien, 2000: 6( مل األخرى ، ويرى ومعالجة البيانات وذلك لدعم واحد أو أكثر من أنظمة الع

نظم المعلومات اإلدارية على أنه مجموعة من األفراد واإلجراءات والمصادر التي تجمع وتنتقل وتبث ) 

المعلومات في المنظمة ، ، وتعد نظم المعلومـات اإلداريـة وسـيلة لنقـل البيانـات التـي تسـتخدم معلومـات 

هــذه المعرفـة بشــأن المعلومــات بيانـات معالجــة لغــرض )  5( كل فـي عمليــات اتخـاذ القــرار ويوضــح الشـ

  ) .  Lucey: 1997 : 431( محدد 
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 نظم المعلومات اإلدارية وعمليات اتخاذ القرار

 

عمليات نظم 

المعلومات 

 اإلدارية 

 مستخدمو

 المعلومات 

 القرارات 

 البيانات  تتبع



 

 

Lucey, T, Management Information System, 3rd ed, London,: 89 . 

  

  : المبــــــــــــــــــادئ اآلتيــــــــــــــــــة  إذ يجــــــــــــــــــب أن تتــــــــــــــــــوافر فــــــــــــــــــي نظــــــــــــــــــم المعلومــــــــــــــــــات اإلداريــــــــــــــــــة  

  )  52:  1993عبد الهادي ، ( 

 . ينبغي أن يصمم النظام وأن ُيَدار بالطريقة التي تضمن أعلى كفاءة  :الخدمة  .1
 . ينبغي أن يعمل النظام على تقديم المعلومات لطالبها إذ يحتاجها يحصل عليها  :التوقيت  .2
ظــام نفســه وغيــره وكــذلك التوحيــد القياســي تتطلــب ســهولة تــداول المعلومــات بــين أجــزاء الن :التوحيــد  .3

 . في معالجة المعلومات 
وهو أساس المحافظة على استمرار كفاءة النظام فـي مواجهـة التغيـرات والمعالجـة وزيـادة  :التطوير  .4

 . سرعة توصيل المعلومات 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  .أنموذجا لنظام المعلومات اإلدارية )  6( وفيما يأتي يبين الشكل 
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  أنموذج لنظام معلومات إدارية

، نظم المعلومات اإلدارية ، مطابع  1997غراب وحجازي ، كامل السيد وفاديه محمد ، : المصدر 

  . 46: جامعة الملك ، الرياض 

 بيئة نظام المعلومات اإلدارية

 مدخالت تشغيل

 مدخالت

 مخرجات

 إجراءات

 تخزين

 معايير األداء

  

  بيانات داخلية

  

 استرجاع النتائج

توصل المعلومات 

إلى المستويات 
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 حدود المنشأة

 �>���ت

��#�� اQداء� 

8#�<� 

 إ��اءات

 ��KHت



 

 

ومــن خــالل عــرض مفــاهيم نظــم المعلومــات يمكــن َعــد هــذا النظــام فــي أي منظمــة ذاكــرة لهــذه   

  رك والمعبـــر عنهـــا إذ يكـــون نظامـــًا شـــامًال لكافـــة األنشـــطة التـــي يخـــدمها كافـــةالمنظمـــة وفكرهـــا المتحـــ

  ) .  336 – 335:  2005نجم ، ( ويمكن أن نلحظ ما يأتي )  83:  1994شاهين ، ( 

 . أن نظام المعلومات اإلدارية موجه لداخل الشركة وكفاءتها الداخلية   .أ 
 . شطة الداخلية أن نظام المعلومات اإلدارية يرتبط بالوظائف واألن  .ب 
وأن االتجـاه السـائد اليـوم هـو . أن نظام المعلومات اإلداريـة يعمـل علـى أسـاس يـدوي أو أسـاس آلـي   .ج 

 . التحول نحو نظام المعلومات اإلدارية المحوسب 
أن نظــام المعلومــات اإلداريــة يســتخدم ألغــراض المســتويات اإلداريــة المختلفــة فهــو يقــدم إلــى اإلدارة   .د 

ريخية عن اتجاهات المبيعات واألسعار والتكاليف ، كمـا يقـدم لـإلدارة الوسـطى أيضـًا العليا بيانات تا
هـذه البيانــات عــن كــل وحــدة مــن وحــدات العمـل واإلنتــاج مــع إمكانــات المقارنــة والتقــويم ، أمــا اإلدارة 
الــــدنيا فأنهــــا تســــتخدم النظــــام للحصــــول علــــى البيانــــات الضــــرورية اليوميــــة المتعلقــــة بحركــــة المــــواد 

 الخ . ستخدام العاملين والنفقات والمبيعات وا
  

  :أسباب االهتمام بنظم المعلومات اإلدارية  : ثالثًا 

يجــب العنايــة بمجموعــة مــن المبــادئ اإلداريــة الخاصــة بأســباب االهتمــام نظــم المعلومــات لضــمان 

  )  2007موسوعة ويكيبيديا ، : ( نجاح هذه الخطط في تحقيق مرادها ومنها 

 :جية المنظمة ببنية تقنية ومعايير وسياسات مناسبة دعم إستراتي .1

يجــب العنايــة بخلــق التــوازن بــين الحاجــات العامــة للــنظم جميعهــا ومــا تحتاجــه نظــم هــذه الــدائرة مــن 

أجل تقليل الفجوات الفنية بين هذه النظم ؛ ألنها تؤدي إلى عدم توافق الـنظم مـع بعضـها الـبعض ، لـذا 

  . تقريبًا  تقوم أحيانًا بالمهمات نفسها

ولضمان هـذا التوافـق يجـب أن تكـون هنـاك مرجعيـة فنيـة مركزيـة مسـبقًا ، تأخـذ علـى عاتقهـا اتخـاذ 

القـــرارات المتعلقـــة بالمعـــايير الفنيـــة للـــنظم كلهـــا فـــي المنظمـــة ، وأن تكـــون ملمـــة بكـــل مـــا يخـــص الـــنظم 

  . المعلوماتية المتوافرة 

  



 

 

 :ي نظم المعلومات الكلي تقويم التكنولوجيا في المنظمة كعنصر أساسي ف .2

عندما يتم تقييم معدات النظام وبرمجياته ، فأنه يجب أن يتم تقييمها أيضًا كأحد العناصر في النظام  

الكلي ، فلو تم تحديث األجهزة المستخدمة لنظام بزيادة سعة ذاكرتها ، فأن ذلك قد ال يعود بالفائدة 

لقديمة نفسها التي ال يمكن الوصول إلى الذاكرة التي تمت المرجوة إذا بقي النظام مستخدمًا البرمجيات ا

. زيادتها إلى األجهزة   

 :األخذ بعين االعتبار تكاليف دورة حياة النظام وليس تكاليف اقتناء المعدات والبرمجيات فقط  .3

ال تقتصـــر تكـــاليف نظـــم المعلومـــات علـــى تكـــاليف اقتنـــاء المعـــدات والبرمجيـــات ، بـــل تشـــمل تكـــاليف  

. األجهزة وربطها بالشبكة أيضًا ، فضًال عن تكاليف تدريب المستخدمين ودعمهم ، وغيرها تركيب   

 : للتحديثتصميم نظام معلومات قابل  .4

تصميم معظم نظم المعلومات كي تكون صالحة لالستخدام سنوات متعددة ، لذا يجب أن تكون قابلة  

ائها ، وهذا يتطلب أن يكون النظام محكم حتى في حالة عدم وجود األشخاص الذين قاموا ببن للتحديث

علمًا بأنه . البناء ، فضًال عن ضرورة اعتناء بتوثيقه الذي يشمل جميع التعديالت التي أجريت عليه 

.لتسهيل عمليات الصيانة والتطوير والمتابعة ممن األفضل تقسيم األنظمة على وحدات   

 :م المعلومات إدراك أهمية العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر نظ .5

تفشــل نظــم المعلومــات حتــى لــو ُأعــدت بصــورة جيــدة إذا أهمــل العنصــر البشــري ، أو لــم يقــم بالــدور   

  . المناط بالكفاءة المطلوبة ، فالنظام ال ينجح من دون وجود أشخاص مؤهلين يدركون آليته وأهميته 

 : دعم الجانب الفني وٕادارته  .6

مثل عدم متابعة قواعـد البيانـات ، وعـدم حـل المشـكالت التـي يشكل إهمال الجوانب الفنية للنظام ، 

، أو جراء أخطاء المستخدمين ، خطرًا على أداء النظام )  Overload( تطرأ عليها جّراء الحمل الزائد 

، إذ إن تخطــيط اإلدارة للنظــام ودعمــه فنيــًا بوجــود جهــة فنيــة متخصصــة ضــمانًا لنجــاح النظــام ، ويعــد 

  . من عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات " العامل الفني " ام هذا العامل في النظ

  

  

  :أهمية نظم المعلومات اإلدارية : رابعًا 



 

 

تشكل المعلومات المادة لنظم المعلومات اإلدارية لهذا يستمد نظم المعلومات اإلدارية أهميته   

لمختلفة فهي النافذة التي تطل من أهمية المعلومات نفسها التي تعد عصب الحياة للمنظمات بأنواعها ا

  من خاللها على محيطها الداخلي وعالمها الخارجي ، ومن خاللها ننظر إلى مستقبلها 

إذ إن استخدام المنظمات ألنظمة المعلومات  هو من أجل الحصول ، )  13:  2000العبيدي ، ( 

إذ تكتسب نظم ، ) Licker, 1997: 76( على المزايا التنافسية لإلستراتيجية التي تتبناها الشركة  

المعلومات اإلدارية أهميتها من تأثيرها المباشر في نجاح المنشأة في تحقيق أهدافها وأن اتخاذ القرارات 

هو من أهم وظائف المدير العصري في دعم اتخاذ القرار سواء على المستوى االستراتيجي أو 

 & post( إدارية التي تختص بذلك  التكتيكي أو التشغيلي حيث يقوم على توافر نظم معلومات

Anderson, 2000: 6  ( ولقد حدد ، ) ، ثالثة أسباب تجعل المنظمات )  29،  2007الملكاوي

  : تعنى بنظم المعلومات اإلدارية عند تنفيذ استراتيجياتها وهي 

 . لفة الحاجة إلى التركيز أي التنوع والمرونة لتستطيع العمل ضمن التعقيدات والمتغيرات المخت  .أ 
الحاجة إلى طاقة معالجة عاليـة للمعلومـات تـدعم القاعـدة المعرفيـة بالمنظمـة وتسـهل تقـديم إبـداعات   .ب 

 . جديدة تمكنها من التعامل مع المتغيرات المختلفة 
الحاجـة للمشـاركة بالمصـادر المختلفـة لتحقيـق اإلفـادة القصـوى منهـا وبمـا يتـيح التشـارك فـي المعرفـة   .ج 

ع العــاملين والوحــدات التنظيميــة فــي المنظمــة وبمــا يمكنهــا مــن تقــديم طرائــق والمعلومــات ويخــدم جميــ
 . عمليات ومنتجات وخدمات جديدة وٕابداعات أخرى 

كذلك يوفر نظم المعلومات اإلدارية معلومات دقيقة وكافية عن األنشطة المختلفة للمنظمـة مـن 

ن نظــام المعلومــات قــادر علــى إنتـاج وتســويق وتخطــيط وأنشــطة بحــث وتطــوير ، وفــي الوقــت نفســه يكــو 

تلبيــة حاجــات اإلدارة مــن المعلومــات الخاصــة بالبيئــة الخارجيــة والتــي تكــون ضــرورية لصــياغة وتطــوير 

ولعــــل أهميــــة الــــدور الــــذي تؤديــــه أنظمــــة المعلومــــات فــــي تهيئــــة )  33:  2007ملكــــاوي ، ( الخطــــط 

صـر وفـي الوقـت المناسـب كمـا الظروف التخاذ قرارات فاعلـة عـن طريـق تجهيـز المعلومـات بشـكل مخت

  )  4:  1994سويلم ، : ( تنبع أهمية نظم المعلومات لإلدارة من خالل ما يأتي 

وصف المواقف واألحداث المختلفة المؤثرة على اإلدارة التي تمثل المناخ الذي يتم في إطاره العمـل  .1
 . اإلداري 

وامــل والمتغيــرات األساســية المحــددة للوصــول إلــى الع: تحليــل المواقــف واألحــداث الســابقة وتفســيرها  .2
 . لها ، وللوصول إلى العالقات التي تربط العوامل وتحركها 



 

 

ــــول : معاونــــة اإلدارة فــــي اتخــــاذ القــــرارات  .3 مــــن خــــالل تــــوفير أســــس المقارنــــة والمفاضــــلة بــــين الحل
 . واإلجراءات البديلة الختيار أنظمتها 

األمــر الــذي يمكــن اإلدارة مــن ) : التنبــؤات (  تــوفير المعلومــات عــن األحــداث والظــواهر المســتقبلية .4
 . األعداد لها والتخطيط لمواجهتها 

وفير المعلومـات الالزمـة تقويم السياسات والقرارات اإلدارية لبيان مدى فاعليتها وكفاءتها في سبيل ت .5
  لإلدارة 

( مات والجـدول الذي يوضح العالقة بين المستويات اإلدارية ونظم المعلو )  7( وهذا مبين بالشكل 

  الــــــــذي يوضــــــــح مســــــــتويات اإلدارة وحاجتهــــــــا للمعلومــــــــات وصــــــــفات ونوعيــــــــة المعلومــــــــات التــــــــي )  3

  . تحتاجها ، وعالقة ذلك بنوعية األعمال والقرارات لكل مستوى 

  

  

  

  

  

  

  

  ) 7( شكل 

  مستويات اإلدارة وحاجتها للمعلومات
Source: Ludon & Ludon, 1994" Management Information System ", 9th 

ed, Prentice Hall Int. Inc :21 

  ) 3( جدول 

 طبيعة المعلومات وعالقتها بالمستويات اإلدارية

 

 أعمال وقرارات غير مهيكلة

 أعمال وقرارات مهيكلة

 أعمال وقرارات شبه مهيكلة



 

 

  طبيعة المعلومات        

  المستوى      المطلوبة 

  اإلداري

  درجة التكرار  المدة الزمنية
مصادر الحصول 

  عليها

درجة التأكد 

  والدقة

  اإلدارة العليا
طويلة األجل 

  نسبياً 
  درةنا

خارجية أكثر 

  وداخلية بشكل أقل
  منخفضة

  اإلدارة الوسطى
متوسطة 

  األجل نسبياً 
  قليلة

داخلية أكثر 

  وخارجية بشكل أقل
  متوسطة

  اإلدارة الدنيا
قصيرة األجل 

  نسبياً 
  عالية  داخلية فقط  مكررة

ي نظم المعلومات والمعرفة وأثرهما ف" ،  2007الملكاوي ، نازم محمود محمد ، : المصدر 

  .اإلبداع ، أطروحة دكتوراه 

وترجع أهمية نظم المعلومات اإلدارية إلـى ظهـور ثالثـة اتجاهـات حديثـة فـي الـنظم والمنظمـات   

  ) : 21:  1994مسلم ، ( وهي 

تزايـد نفـوذ الحركـة والمعلومـات فـي المجتمعـات الصــناعية الحديثـة فضـًال عـن تزايـد نفـوذ المشــتغلين  .1
 . بها في المنظمات 

طــوير شــبكات االتصــال والمعالجــات الدقيقــة قــد ترتــب عليهــا ظهــور نظــم معلومــات مبنيــة تنميــة وت .2
 . على استخدام أجهزة الحاسوب اآللية وشبكات االتصال المتعددة 

التغيرات التي طرأت في المعلومات ، وفي األساليب الفنية الالزمة لتشغيلها قد أدت إلـى تغييـر فـي  .3
 . مفهوم وعمل المعلومات 

  

  :العوامل التي تبرر الحاجة إلى نظم المعلومات :  خامساً 



 

 

لقد أثرت نظـم المعلومـات فـي أهـداف المنظمـة والعالقـات مـع المسـتهلكين والمـديرين والعمليـات   

الداخليـة وأحـدثت بهــا تغيـرات متالحقــة بمعنـى أن نظــم المعلومـات الجديــدة تتطلـب شــكل نظـم معلومــات 

إذ هناك الكثير من العوامل التي تبرر )  38:  1997البكري ، (  وبناء النظام المالئم لحاجات المدير

قنــــديلجي ، (، ) 138 – 137:  2001إدريــــس ، :(الحاجــــة الحتميــــة للمعلومــــات تــــتلخص فــــي اآلتــــي 

  ) 27،  2002السامرائي ، 

 التغيرات المستمرة والسريعة في البيئة المحيطة إذ إن التكيف مع هذه التغيرات ال يمكن تحقيقـه مـن −
دون تــوفير المعلومــات الدقيقــة والكافيــة والحديثــة عنهــا ســواء كانــت هــذه التغيــرات محليــة أو عالميــة 

 . فأنها تؤثر في األجهزة الحكومية والمنظمات التابعة لها 
تعقــد أنشــطة وأعمــال المنظمــات واتســاع نطاقهــا وذلــك بســبب التطــور فــي الوظــائف واألعمــال  ممــا  −

بعــــة مــــن خــــالل شــــبكة معلومــــات حديثــــة ومتطــــورة ووجــــود أجهــــزة يتطلــــب ضــــرورة التنســــيق والمتا
 . متخصصة إنجاز وتخزين المعلومات

قيود الوقـت المتـاح للمـدير فـي المنظمـة التخـاذ القـرارات إذ أننـا نعـيش فـي عصـر ال يقبـل االنتظـار  −
 . ولو لساعات محددة التخاذ القرار وهذا يؤمن من خالل نظام جيد للمعلومات 

خدمــة العامــة فــي الكثيــر مــن األجهــزة اإلداريــة الحكوميــة والمنظمــات الــذي قــد يرجــع تــدهور جــودة ال −
إلى أسباب عديدة منها سوء االتصال ، وعدم توافر المعلومات الكافية والدقيقة فـي الوقـت المناسـب 

 . ، واستخدام األساليب القديمة والمختلفة في إنتاج وتخزين المعلومات 
ات المختلفــة نتيجــة للتطــور التكنولــوجي والحاجــة إلــى المعلومــات التــي ازديــاد التنــافس بــين المؤسســ −

 . تؤمن للمؤسسات البقاء والنجاح في وسط مثل هذا التنافس 
أمـا البكـري فبـررت . متخذو القرارات من المديرين والقادة بحاجة ماسة إلى نظم متطورة للمعلومـات  −

ـــــــــــــــــى أنشـــــــــــــــــاء نظـــــــــــــــــام للمعلومـــــــــــــــــات اإلد   . اريـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــاآلتي أســـــــــــــــــباب قيـــــــــــــــــام المنظمـــــــــــــــــة إل
 )  39 – 38:  1997البكري ، ( 
 
 : التحديات الخاصة باالتجاه نحو الكيانات العمالقة  �

كيف يمكن للمنظمة أن تفهم حاجات المنظمة للتكيف مع الظروف البيئية التي تميز بالكيانات 

ويبيـــع الســـلع  إذ إن النمـــو المتزايـــد يمكـــن أن يـــدعم عمليـــة اإلنتـــاج. العمالقــة وتتجـــه نحـــو العالميـــة 

والخــدمات فــي بلــدان متعــددة ومختلفــة ، ولتطــوير نظــام معلومــات متكامــل فــال بــد أن تتبــين اإلدارة 

  . ضرورة االهتمام بوجود شبكة للمعلومات ورصد تدفق المعلومات عبر دول متعددة 



 

 

 : تحدي بناء هيكل للمعلومات  �

ف المنظمة في حين يقدم نظـم كيف يمكن للمنظمة أن تطور هيكل المعلومات الذي يدعم أهدا

المعلومــات طرائــق جديــدة ألداء األنشــطة فقــد تكــون المنظمــة لــيس لــديها فكــرة واضــحة عــن أهــداف 

ـــنظم المعلومـــات إذ إن بعـــض المنظمـــات ال تســـتطيع أن تحقـــق  ـــدعم ب المنظمـــة وكيـــف يمكـــن أن ت

  . أهدافها بسبب نقص كفاءة نظم المعلومات 

 : ات تحدي االستثمار في نظم المعلوم �

كيف يمكن للمنظمة أن تحدد قيمة نظم المعلومات لقد أدى تطـوير الحاسـبات اآلليـة ذات القـوة 

وغيــر المكلفــة التــي تتطلــب تكنولوجيــا متطــورة فضــًال عــن نظــم إداريــة وتنظيميــة تواكبهــا والســتخدام 

ن نظــم المعلومــات فــي تصــميم وٕانتــاج وتســلم وصــيانة المنتجــات والخــدمات مــن الضــروري أن يكــو 

االســتثمار فيهــا ذي عائــد اقتصــادي إذ هنــاك ضــرورة للتعــرف علــى تكلفــة وعوائــد بنــاء هيكــل نظــم 

المعلومـــات فـــي التنظـــيم فمـــن الضـــروري مالحظـــة تكلفـــة التغيـــر فـــي النـــواحي التنظيميـــة المصـــاحبة 

  إلدخال نظم المعلومات 

  

  : أنشطة النظام : سادسًا 

ومــات ، ولكــن هنــاك مواصــفات مــن الضــروري إن أنشــطة النظــام هــي واحــدة لكــل أنظمــة المعل

  : توافرها في هذه األنشطة لغرض تحقيق فاعلية النظام ، وهي على النحو اآلتي 

 :جمع البيانات  .1

تعد هذه الوظيفة هي األولى التي يمكن أن توفرها أنظمة المعلومات من خالل تكديس المعلومات 

ي أرقام وحقائق أولية تعكس جانبًا واحدًا من إذ إن البيانات ه)  25:  2007يونس ، ( وتجميعها 

أن )  Romney & Steinber , 2000 : 13( ويرى) .  Griffin , 2002 : 681( الواقع 

البيانات  هي كل الحقائق واألرقام التي تجمع وتخزن وتعالج بواسطة نظام المعلومات وأن جمع 

المنظمة واألحداث األخرى الخاصة  البيانات هي عبارة عن استحصال البيانات الخاصة بعمليات

بالبيئة الخارجية وأعدادها للمعالجة من خالل إدخال البيانات وتسجيلها وتحريرها ويقوم األفراد 

أو إدخالها مباشرة )  22:  1997الصباغ ، ( بتسجيل هذه البيانات على أوساط مادية كالورق 



 

 

باستخدام لوحة المفاتيح المرافقة للحاسوب أو إلى الحاسوب بوساطة األفراد العاملين في النظام أما 

بالطريقة اإللكترونية من خالل وسيلة اإلشعار اإللكترونية باستخدام اللمس أو الصوت إذ إن الدقة 

والجودة ُتعّدان من األمور المهمة في عملية إدخال البيانات بصورة صحيحة ويتوقف عليهما دقة 

  ،)  152:  2007يونس ، ( وجودة مخرجات النظام

  )  53:  1999النقشبندي ، (     : عملية جمع البيانات بما يأتي  ومن الضروري أن تتصف

 .التنوع في مصادر جمع البيانات   .أ 
تحديـــد أســـلوب واحـــد بجمـــع البيانـــات وذلـــك بالحصـــول عليهـــا فـــي الوقـــت المناســـب وبالدقـــة   .ب 

 .المناسبة 
  .تنوع األدوات الالزمة لجمع البيانات من مصادرها   .ج 

   

 :المعالجة  .2

ويقصـد بهـا إجـراء العمليـات الحسـابية والمنطقيـة المختلفـة علـى البيانـات وتحويلهـا إلـى معلومــات إذ 

تتضـــمن تحويـــل جميـــع أشـــكال البيانـــات أو المعلومـــات وتحليلهـــا وتركيبهـــا وتشـــمل المعالجـــة علـــى 

  ) Anderson & Post , 2000 : 122-123: ( عمليات متعددة وهي كما يأتي 

هي تحويل أي نوع من المعلومات إلى أشكال مختلفة أكثر تفصيًال وتنوعًا : المعلومات معالجة   .أ 
 .ودقة إذ تكون المعلومة نهائية وواضحة وهادفة 

معالجـة الكلمـات والوثـائق المسـتندة إلـى الـنص بمـا فـي ذلـك التقـارير واألخبـار والمراسـالت ، إن   .ب 
ت والصـور فـي الحاسـوب وتحويلهـا إلـى أشـكال نظم معالجـة الكلمـات تتـيح لألفـراد إدخـال البيانـا

 . مفيدة 
والمنتجــات والرســوم والصــور إلــى شــكل يمكــن ) المرئيــة ( تحويــل المعلومــات : معالجــة الصــور   .ج 

 . إدارته في ضمن الحاسوب أو تحويله بين األفراد والحواسيب األخرى 
المعالجــة تطـــورًا  وهـــي نقــل المعلومــات الصـــوتية وتحويلهــا ، إذ شــهدت هـــذه: معالجــة الصــوت   .د 

نوعيـــًا فقـــد وجـــدت نظـــم تســـمح لألفـــراد بالتحـــدث مباشـــرة إلـــى نظـــام الحاســـوب لتوجيهـــه التخـــاذ 
 . إجراءات محددة 

 

 : الخزن  .3



 

 

َإن خزن المعلومات هو مكون أساسي لنظم المعلومات ، فالخزن عبارة عن نشاط نظـام المعلومـات 

( تعمالها مخرجــات عنــدما يحتاجهــا المســتفيد ُتحفــظ فيــه البيانــات والمعلومــات فــي شــكل مــنظم الســ

O'Brien , 1990 : 9  ( وٕان الخــزن يســاعد الحواســيب علــى المحافظــة علــى البيانــات ،

  ) .  25:  2007يونس ، ( والمعلومات الستعمالها في وقت الحق 

هــا ويمكــن أن تتخــذ البيانــات علــى شــكل ملــف أو حقــول أو قــوائم يطلــق عليهــا قاعــدة البيانــات إذ إنّ 

" بأنها )  150:  1992البياتي ، وعالء ، ( تقوم بتنظيم وجمع وخزن واستخدام البيانات إذ عّرفها 

مجموعـــة مـــن المعلومـــات المتصـــلة بموضـــوع أو غـــرض معـــين ، وهـــذه المعلومـــات تكـــون منظمـــة 

ومخزونة بطريقة تسمح باستعادتها والعمل عليها من حيث إدخـال وٕاضـافة وخـزن معلومـات بسـرعة 

  " . ءة عاليتيين وكفا

  )  O'Brien , 2001 : 6: ( وتخزن البيانات والمعلومات في نظام المعلومات باألشكال اآلتية 

 . التي تحوي بيانات المعالجة والمنظمة ) بيانات ( قواعد المعلومات   .أ 
التــي تحــوي مفــاهيم ، ونمــاذج رياضــية ، ومنطقيــة والتــي توضــح عالقــات : قواعــد النمــاذج   .ب 

 . ال ، واإلجراءات الحسابية ، واألساليب التحليلية منشأة األعم
ــــة   .ج  ــــل الحقــــائق والقواعــــد : قواعــــد المعرف ــــة فــــي أشــــكال مختلفــــة مث ــــى معرف ــــوي عل التــــي تحت

 .واالستنتاجات في مواضيع مختلفة 
  : ومن الضروري أن تتصف قاعدة المعلومات بما يأتي 

 ) . 15:  1999الحمامي والشاوي ، ( توفير األمن والحماية والسرية   .أ 
 .سهولة الوصول إلى الملفات   .ب 
تمثيـــل البيانـــات وفاقـــًا لواقـــع المنظمـــة ، إذ تكـــون المعلومـــات موجـــودة فـــي قواعـــد البيانــــات   .ج 

 . مطابقة لوضع المنظمة 
  

 :االسترجاع  .4

مــن خــالل اســتعمال ) ملفــات ، أو أجــزاء منهــا ( وهــو األســلوب المتبــع فــي العثــور علــى معلومــات 

ب أن يتطابق مع رمـز اختيـار الملفـات ، والمعلومـات واسـترجاعها والتـي تلبـي رمز السؤال الذي يج

ــــــــــة فــــــــــي النظــــــــــام  ــــــــــات ، ومعلومــــــــــات مخزون   حاجــــــــــات المســــــــــتفيدين مــــــــــن بــــــــــين مجموعــــــــــة ملف



 

 

ومن الضروري توافر السرعة في عملية االسترجاع والتي يطلـق عليهـا )  62:  2000الطائي ، ( 

ة فهـــــو الوقـــــت المســـــتغرق فـــــي تجهيـــــز المســـــتفيدين أمـــــا وقـــــت االســـــتجاب) . بالتوقيـــــت ( بعضـــــهم 

بالمعلومات المطلوبة والمخزونة في قاعدة المعلومات لغـرض اسـتخدامها فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات 

  . ويؤدي وقت االستجابة دورًا واضحًا في تقويم فاعلية النظام )  87:  1995السامرائي ، ( 

 

 : التحديث  .5

أو حـــذف بعـــض المعلومـــات أو تعـــديلها بســـبب التغيـــر فـــي وهـــي عمليـــة إضـــافة معلومـــات جديـــدة 

حاجات المستفيدين لمواكبة التغير المستمر في بيئة األعمـال ويفتـرض أن تتصـف عمليـة التحـديث 

  . أن تتم عملية التحديث بصورة مستمرة وآنية لمواكبة أي تغيير في الحاجات المعلوماتية : باآلتي 

  

  :مستلزمات النظام : سابعًا 

  :يكل نظام المعلومات اإلدارية يضم العناصر اآلتية إن ه

 : المستلزمات البشرية  .1

ويتمثـــــل بالمهـــــارات البشـــــرية العاملـــــة والمتخصصـــــة بنظـــــام المعلومـــــات وهـــــم المصـــــممون للبـــــرامج 

  ) .  151:  2001إدريس ، ( والمحللون والموزعون للمعلومات 

  ار الباحثــــــــــــــــــانإذ اختلــــــــــــــــــف البــــــــــــــــــاحثون فــــــــــــــــــي تحديــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــوارد األفــــــــــــــــــراد ، فقــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــ

  )Davis & Olson , 2000 : 32  ( إلـى أن هنـاك نـوعين مـن المـوارد البشـرية التـي يحتـاجهم

النظام ويصنفهم إلى مطـور النظـام الـذي يطـور تطبيقـات معالجـة البيانـات وتقنيـات النظـام األخـرى 

  .والمستفيد النهائي وهو الذي يستفيد من مخرجات النظام 

شــغيل البيانــات وتقــديمها للمســتخدمين عــن طريــق الفــرد أو مجموعــة مــن ويقــوم نظــام المعلومــات بت

ـــــراد الـــــذين يقومـــــون بتشـــــغيل مخرجـــــات نظـــــام المعلومـــــات بأنفســـــهم نتيجـــــة تـــــوافر الحاســـــبات    األف

  ) 65:  2002حيدر ، ( 



 

 

على أنهم مجموعة األشـخاص الـذين يتولـون تصـميم البـرامج )  4:  2006عليان ، ( وأشار إليهم 

تحديـــد البيانــــات وترميزهـــا وٕادخالهــــا وأمنهـــا وتشـــغيل الحاســــوب وٕادارة نظـــام المعلومــــات وأعـــدادها و 

وتشمل هذه المجموعة مدير المعلومات ومحللي النظم والمبرمجين ومدير العمليات ومشغلي النظام 

  . ومدخلي البيانات ومدير قاعدة البيانات ومدير أمن النظام 

بأنهم العاملون في النظام ولديهم القدرة على التكيف مع األفراد )  Stair & Reyonlda(  وعرف 

  . متطلبات العمل 

وتكـــون هـــذه العناصـــر البشـــرية مؤهلـــة ومدربـــة لتنفيـــذ النشـــاطات المختلفـــة والتـــي تكـــون بمســـتويات 

  ) . 64:  2002قنديلجي ، السامرائي ، ( وكفاءات مختلفة بحسب طبيعة النظام ووظائفه 

فقــد عــرف مــوارد األفــراد بــأنهم األفــراد المطلوبــون لتشــغيل نظــم )  O'Brien 2001 : 12( أمــا 

  : المعلومات كافة ويقسمهم على قسمين هما 

هــم األفــراد الــذين يقومــون بتطــوير وتشــغيل نظــم : الفنيــون أو المتخصصــون بنظــام المعلومــات  •
 .لخ ا... المعلومات مثل محللي النظم والمبرمجين ومشغلي النظام واإلداريين والفنين 

هــــــم األفــــــراد الــــــذين يســــــتخدمون نظــــــام المعلومــــــات أو : النهــــــائي ) المســــــتفيد ( المســــــتخدمون  •
 . المعلومات مثل المحاسبين ورجال البيع والمهندسين والفنيين واإلداريين 

  

  

 : المستلزمات المادية  .2
كوناتهــا وتشــمل المعــدات واألدوات الماديــة كافــة التــي يتكــون منهــا الــنظم كالشاشــات والطابعــات وم

  ) .  OZ , Effy , 2002 : 118( الداخلية ووسائط التخزين المادة وغيرها 

إذ إن المكونـــات الماديـــة تضـــم جميـــع الوســـائل الماديـــة والمـــواد المســـتعملة فـــي معالجـــة المعلومـــات 

فقـط بـل ) كالحاسـبات والمعـدات األخـرى ( وبشكل خاص فإن المكونات الماديـة ال تشـمل المكاتـب 

بيانــات وســائل األعــالم وهــي أهــداف ملموســة تخــزن مــن خاللهــا البيانــات ابتــداًء مــن تشــمل جميــع 

  ) . 26:  2001الجنابي ، ( صفحات الورق وانتهاًء باألقراص الممغنطة 



 

 

فيجد إن مفهوم موارد المكونات المادية يتضمن الرسائل الماديـة )  O'Brien , 2001 : 13( أما 

ــــي معالجــــة ال ــــات كلهــــا والمــــوارد المســــتخدمة ف ــــنظم . بيان ــــة ب ــــات المادي ــــى المكون ــــة عل ومــــن األمثل

  : المعلومات 

مثـــل الحاســـبات الشخصـــية والمحمولـــة وأنظمـــة الكومبيـــوتر والمعـــالج ووحـــدة : أنظمـــة الحاســـبة  •
 . المعالجة المركزية 

مثــل لوحــة المفــاتيح والمــاوس إلدخــال البيانــات واألوامــر والشاشــة : الوحــدات الملحقــة بالحاســبة  •
 . ابعة لإلخراج والط

 :البرامجيات  .3

  وتشير إلى مجموعة البرامج المستخدمة من قبل الحاسبات في ضمن قاعدة البيانات 

 )Rob & Coronel , 2000 : 17  ( ويشير )O'Brien  ( إلى البرامجيات على أنها تعليمات

ات التشغيلية تمس معالجة البيانات كافة وهذا المفهوم العام للبرامجيات ال يشمل مجموعة التعليم

البرامج وتراقب وتوجه المكونات المادية للحاسوب فقط بل هناك مجموعة من تعليمات معالجة 

  : وهناك نوعان من البرامجيات وهي )  O'Brien , 2000 : 26( المعلومات التي يطلبها األفراد 

جــل االســتخدام برامجيــات التطبيــق وهــي مجموعــة مــن البــرامج التــي تقــوم بالمعالجــة المباشــرة أل  .أ 
 : الشخصي بوساطة المستخدم النهائي التي يمكن تصنيفها إلى 

وهـــي بـــرامج تقـــوم بانجـــاز عمليـــات معالجـــة البيانـــات فـــي : البرامجيـــات ذات الغـــرض العـــام  .1
العمل وتوجيهها إلى المستخدمين النهائيين مثل بـرامج معالجـة الكلمـات وبـرامج إدارة قواعـد 

 . البيانات 
وهـي بـرامج متـوافرة لـدعم التطبيقـات الخاصـة بالمسـتخدمين : لغرض الخاص البرامج ذات ا .2

النهـــــائيين فـــــي مجـــــال األعمـــــال والحقـــــول األخـــــرى فعلـــــى ســـــبيل التمثيـــــل هنـــــاك حـــــزم مـــــن 
البرامجيات لدعم القرارات اإلدارية والبرامجيات التخصصية وعقد الصفقات التـي تـؤدي دورًا 

طويرية في تصميم اإلنتاج الكفء إلظهار المنتجـات كبيرًا في عملية البحث عن البرامج الت
  ) . O'Brien , 2000 : 96( بالجودة المطلوبة العالية 

هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن البــرامج العامــة التــي تصــممها الشــركات وتريــد : برامجيــات النظــام   .ب 
التعامــــل مــــع مختلــــف مكونــــات الحاســــوب مثــــل المعــــالج المركــــزي الــــدقيق وروابــــط االتصــــاالت 

  ) .  Laudon & Laudon , 1994 : 171( لوسائط المتعددة وا
  



 

 

  المبحث الثاني

  تطبيقات تقنية المعلومات االدارية المستخدمة في منظمات االعمال

  مقدمة

تعد المعلومات االدارية في نظرتها الشمولية بانها الهيكلية والترتيبات المالئمة من التقنيات 

شكالها والتي ستقدمها المنظمات في ظل تشكيل موارد بشرية كفوءة للوصول المتطورة لكل انواعها وا

فضال عن خدمة المستهلك لتقديم افضل الخدمات  ،الى افضل حاالت االداء واالنتاجية والتطوير 

ومن هذا المنطلق توجه الباحث في هذا  ،والمنتجات والتي يمكن ان تعزز المركز التنافسي لها 

ة المعلومات االدارية بشكل يعزز الولوج الى توضيح الخصائص التي تتميز بها المبحث ليوضح تقني

ومكوناتها الى جانب التحديد ابرز القيود والمحددات التي تحول دون اللجوء اليها والسيما مايتعلق 

  .الخ وفيما ياتي تفصيالت معطيات هذا المبحث ... بالوقت والكلفة والتوظيف ومقاومة التغيير 

  طبيعة تقنية المعلومات وماهيتها  :اوال 

 مفهوم تقنية المعلومات واهميتها وفوائدها  -1

 مفهوم تقنية المعلومات   - أ

يقوم مفهوم تقنية المعلومات على فكرة مكننة استخدام الحاسب االلي في تناول المعلومات من 

ر استخدام وفي االونة االخيرة ظه. حيث تخزينها واسترجاعها وارسالها ومعالجتها وطباعتها 

مصطلح تقنية المعلومات مؤخرا يشمل ثورة القرن الحالي في تقدم مجال الحواسيب واتمته نظم 

  فماذا نعني بتقنية المعلومات ؟ ،المعلومات 

وهي ثورة المعلومات باستخدام وسائل التقنية الحديثة من ) :  Info Tec(تقنية المعلومات 

وتلبية حاجة االنسان بشكل اكثر  ،اكبة تطور العصر تقنية االتصاالت وتقنية الكترونيات لمو 

بدأ مفهوم جديد يتوسع بشكل كبير جدا لما اطلق )  2001( ففي عام . دقة ومرونة وسرعة 

عليه تقنيات المعلومات االدارية وهي عبارة عن كل انواع التقنيات التي تستخدم بالعمل 

ة والتنظيم واتخاذ القرارات واصبحت هذة االداري من اجل تحقيق اهدافها في التخطيط والرقاب

بسبب رخص ثمنها وسهولة  ،التقنيات في الوقت الحاضر في متناول االدارات جميعها 



 

 

وبدات  ،استخدامها فقد بدأت الكثير من الدول استخدام هذة التقنيات بفعالياتها االدارية كافة 

عن انشاء الحكومات االلكترونية واالعالن  ،تعلن بشكل واضح عن ادخال المكننة في دوائرها 

  ) . 160:  2006 ،البحيصي ( على وفق خطط معلنه 

تعد التقنية المعلومات بادواتها المتطورة ذات اهمية بالغة فلم يؤثر شي في الحياة االنسانية منذ 

الثورة الصناعية مثلما اثرت فيها التقنية المعلومات والتي اصبحت الغنى عنها في حياة 

فيما يشهد العالم من تحول تقني متسارع والتطورات المتالحقة  ،المؤسسات والدول الشعوب و 

في مجال اجهزة الحاسوب والبرامجيات واجهزة االتصاالت ووسائلها وهذا الكم الهائل من 

المعلومات الذي ينمو وينتقل بسهولة ويسر مابين الدول العالم االمر الذي جعل من تقنية 

ة في منظمات االعمال الحديثة وصار على المنظمات على اختالف المعلومات وسيلة مهم

انواعها واحجامها مواكبة هذا التقدم التقني الهائل اذا كان هدفها البقاء في بيئة المنافسة فلقد 

دخل العالم عصرا متطورا ليس له حدود تؤدي فيه تقنية المعلومات دور االعمدة الحامله لهذا 

  )  8:  2008 ،العطيوي ( مميزة لهذا العصر  التقدم الذي اصبح عالمة

تقنية المعلومات بانها مصطلح يستخدم لوصف مدى )  knott & Waites( وعرف 

المنتجات واالنظمة التي تعالج المعلومات وتديرها وتولدها وذلك باستخدام تقنية الحاسوب 

 1998 ،لحسينة ا( فيما عرف ) .  knott & Waites , 1997 : 1(          واالتصاالت

 hardwareمادي ( الشطر االول : تقنية المعلومات من خالل تناول شطرين هما )  141: 

( والشطر الثاني . ويتكون من معدات الحاسوب والتحكم االوتماتيكي وتقنية االتصاالت ) : 

. يتكون من البرامجيات والذكاء االصطناعي وهندسة البرامجيات ) :  softwareذهني 

  .تقسيم الحسينة لتقنية المعلومات )  8( الشكل  ويظهر

  

  

 



 

 

  
  ) 8(  شكل 

  ) 1998الحسينة ، (تقسيم تقنية المعلومات على وفق منظور 

 141:  1998الحسينة ، : المصدر 

كما تعرف على انها التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف اشكالها الى 

 : AL-Otabmi , 1998( ستفيد في مجاالت الحياة كافة معلومات تستخدم من قبل الم

244 . (  

ان تقنية المعلومات )  Zee & John , 1999 : 140( وفي السياق نفسه يرى كل من 

الذي يركز على مسالة تطبيق تقنية المعلومات اي ان : جانب الطلب : تضم جانبين هما 

وهذا : وجانب العرض . في المنظمة االهتمام يكون منصبا على الجانب التطبيقي للتقنية 

يركز على الجانب التقني وكيفية التوصيل تقنية المعلومات من خالل اجهزة الحواسيب 

  .والبرامجيات 

نظم تتميز باستجابتها الذاتية تم تصميمها ( تقنية المعلومات بانها )  Hellriegel( وعرف 

ع البيانات وخزنها لى جملمنظمات ومواردها البشرية ععلى الحاسوب لكي تساعد ا

 : 1999( فيما عرف )   Hellrieg(et al , 2003:4  )  واسترجاعها ومعالجتها ونقلها 

19  ,  et alturban ( تقنية المعلومات بانها تمثل الجانب التقني للنظام المعلومات المتمثل

جيات وغيرها وشبكات البرام)  Database(وقواعد البيانات )  Hardware( بالهيكل المادي 

 informationتقنية المعلومات ( من الوسائل وفي كثير من االحيان يستخدم مصطلح 



 

 

technology IT  ( بشكل متبادل مع نظام المعلومات او يمكن استخدامه بشكل واسع

في حين ان ) IT(و ) IS( لوصف مجموعة من النظم المعلومات وكثير ممايخلط بين 

( الى ان نظام المعلومات )  Alter( وبهذا الصدد يشير ) .  IT( اوسع من )  IS( مصطلح 

IS ( ماهو اال نظام للعمل يستخدم تقنية المعلومات للوصول الى المعلومات او نقلها او خزنها

او استرجاعها او عرضها وهذة المعلومات تستخدمها انظمة العمل التي تدعمها نظم 

( المترابطة والتي تتنافس في بيئة االعمال  المعلومات وتتالف المنظمات من انظمة العمل

Alter  ,1999  :43  . ( ويمكن التعبير عن ذلك بالشكل )الذي يوضح وبشكل مبسط )  9

  .ان تقنية المعلومات ماهي اال جزء من نظام اوسع واشمل اال وهو نظام المعلومات 

  

  

  
  تقنية المعلومات ونظم المعلومات)   9( شكل 

Source : Alter , 1999: 43 

 

فيرى ان نظم المعلومات تختلف عن تقنية المعلومات )  Melean  ,1999  :17( اما 

فاالولى تضم مدخالت وعمليات ومخرجات في حين ان الثانية تتضمن مراجعة االنظمة 

بينهما من خالل تطبيقات )    Lucey ,1997 : 198( وميز . الفرعية لنظام المعلومات 

التقنية المعلومات المستخدمة في نظم المعلومات  ويعطي ثالث مناطق رئيسة لنظم 

  .) 10( كل وكما يظهرها الشالمعلومات تكون المحور االساس لها تطبيقات تقنية المعلومات 



 

 

  
  )  10(  شكل 

  تقنية المعلومات ونظم المعلومات

Source : Lucey , 1997 :198 

  

انها مجموعة من المعدات والبرامج التي تستخدم في )  Post  &Anderson( ويرى كل من 

  ) . Post &Anderson  ,2000  :6( نظام المعلومات 

معلومات بانها االدوات التي تشكل تقنية ال)  178:  2003 ،رسلي وسعد ( ويرى كل من 

من الحاسب والتي يتم استخدامها من قبل االفراد للتعامل مع المعلومات ودعم المعلومات 

ومن كل هذا نستنتج ان تقنية المعلومات هي . ومتطلبات معالجة المعلومات في المنظمة 

 ،المعلومات  القدرة على استعمال الحاسب وبرامجيا ت الحاسب وشبكاته من اجل انتاج

  .معرفة والذكاء واالدراك والبصيرة  ،خبرات 

وباستعراض التعاريف التي وردت عن تعريف تقنية المعلومات نالحظ ان هنالك اتفاقا في 

ويعود السبب في ان تقنية المعلومات ذات  ،بعض الجوانب واختالفا في الجوانب االخرى 

ا تمثله من دور ريادي انعكست تاثيراته االطار شمولي يمنع من تحديدها في اطار ضيق لم

وفي ضوء ماسبق يمكن تعريف تقنية المعلومات بانها هيكل متراكم . في مختلف القطاعات 

من التقنيات المتطورة باشكالها المستخدمة كافة من قبل ادارة المنظمة ومواردها البشرية 

( وتحقيق رضا المستهلك للوصول الى افضل الحاالت في تحسين االداء وزيادة االنتاجية 



 

 

عن الخدمات او السلع التي تطبق هذة التقنيات وانعكاس ذلك في تعزيز الموقع ) الزبون 

  .التنافسي للمنظمة 

  اهمية تقنية المعلومات  –ب 

مما الشك فيه ان اهمية تقنية المعلومات تتاتى من اهمية المعلومات نفسها اذ ان هذة االخيرة 

اط المنظمة فعدم توفرها يجعل المنظمة تعيش في حالة من الالتاكد تمثل العصب الحيوي لنش

ومن الجانب االخر . والضبابية مما يؤدي الى اضعاف قدرتها على اتخاذ القرارات الصحيصة 

فان توفر المعلومات وتدفقها بشكل كبير ومكثف من دون وجود طريقة الية تساعد على 

فانه سوف يؤدي الى ارباك  ،ملية االفادة منها ادارتها وتنظيمها وتصنيفها بشكل يسهل ع

ومن هنا جاءت اهمية تقنية المعلومات التي تساعد المنظمة على تحقيق التوازن . المنظمة 

المطلوب بين الندرة و بين الكثرة والتنحصر اهميتها في هذة الحدود وانما تعدادها من خالل 

وافر فرص عمل جديدة والغاء اعمال مااحدثته من التغيرات في طبيعة عمل المنظمات بت

قديمة فاستخدام تقنية المعلومات ادى الى تقليص عدد كبير من الوظائف النتفاء الحاجة اليها 

 Turban( وايجاد فرص وظيفية جديدة التي تتميز باالجور العالية والمواقع الوظيفية المتميزة 

 ,1999  :103 . (  

ها من تقدم علمي وتقني وتغير نوعي في حقول المعرفة لقد اصبحت تقنية المعلومات ومايرافق

كة االنترنت االمر الذي جعل منها ومن بن خالل انبثاق ثورة االتصاالت وشفضاءا رحبا م

  .ادواتها القاعدة التقنية لالنطالق في مجال االعمال 

ثورة االتصاالت قد احدثت  الى ان تطبيقات الحاسوب وتقنية)  Alter( وبهذا الصدد يشير 

طريقة التي يعمل بها اغلب محترفو االعمال وهي تؤدي دورا اساسيا في الطريقة التي في ال

حيث اعتمد االشخاص في السابق على المصنع او المكتب الرئيس  ،تتنافس بها االعمال 

اذ ان تطبيقات ) . اما االن فان الكثير من االعمال تنجز حيثما يكون ومتى مايكون . لعملهم 

ب ومااحدثته من من ثورة في ترتيب االعمال للمؤسات واالسهام في تطوير سلسلة الحاسو 

)  IT( القيمة بمساعدة الزبائن والسعي الى تقديم الخدمات بحسب حاجاتهم فبفضل تطبيقات 

اصبحت الروابط بين المجهزين وزبائنهم اكثر فاعلية بكثير في العقد االخير مع االستخدام 

وادارة سلسلة التجهيز وصوال الى التكيف )  EDI( ادل البيانات الكترونيا الواسع االنتشار لتب

قد احدثت تغيرا ملحوظا في استخدام )  IT( مع ما يستجد من ظروف طارئة فضال عن ان 



 

 

اقل )  IT( اساليب جديدة في التسويق مختلفة تماما عما كان ممكنا عندما كانت تطبيقات 

اال خير دليل على ذلك التطور الذي شهدته تطبيقات تقنية  تطورا وما التجارة االلكترونية

  ) . Alter  ,1999  :6 -11( المعلومات 

الى ان تقنية المعلومات قد اصبحت المحفز الرئيس )  Turban( وبهذا الصدد يضيف 

: ( لنشاطات االعمال في عالم يوم وذلك بسبب قدرات هذة التقنية وامكانياتها المتمثلة في 

Turban et al  ,1999  :5  (  

 .القيام بحسابات رقمية كبيرة الحجم وبالغة السرعة  -1

 .التزويد باتصاالت سريعة ودقيقة ورخيصة ضمن المنظمات وبينها  -2

 .خزن كميات كبيرة من المعلومات في مكان صغير يسهل الوصول اليه   -3

رجاء السماح بالحصول السريع والرخيص على كميات كبيرة من المعلومات وفي كل ا -4

 .العالم 

زيادة فاعلية االشخاص العاملين وكفائتهم في مجاميع سواء في الموقع واحد او في عدة  -5

 .مواقع 

 .تقديم وبوضوح معلومات تتحدى العقل البشري  -6

 .تشغيل عمليات االعمال شبه االلية والمهام المنجزة يدويا بشكل الي  -7

نية للمعلومات واالتصاالت التي تتمثل ان اهمية الثورة التق)  33:  2001 ،العنزي ( ويرى 

واالستخدام المالئم  ،باعتمادها على المعرفة العلمية والمعرفة المكتسبة من الخبرات والمهارات 

للمعلومات اذ انها التعتمد على المكونات المادية فقط بل ان محورها ومحركها االساس هو 

  .                       يه براس المال الفكري العقل البشري المتمثل المورد البشري والذي يطلق عل

  

ان  ،ويتضح عن طريق استعراض مفاهيم تقنية المعلومات والمفهوم االجرائي الذي جاءت به الدراسة

ويمكن ان نجعل اهمية توظيف  ،اهمية تقنية الملعومات يمكن ان تكون اعظم  بكثير مما تتوقعه 

  -:التيتقنية المعلومات في انجاز االعمال كا



 

 

والسيما  ،تعمل تقنية المعلومات على اتاحة الفرصة امام المنظمات لالنتفاع االفضل للموارد -1

عندما بدأ التعامل مع المعلومات على اساس عدها احد الموارد التي يستوجب التخطيطي لها 

نها وتزداد اهمية تقنية المعلومات بالنسبة للمنظمات ال،وادراتها لتحقيق اقصى استفادة ممكنة

تساعد على االقتصاد في التكاليف واتاحة فرص سوقية جديدة فهي تجعل المنظمات تخرج 

عن النطاق القديم والتقليدي في ممارسة اعمالها في موقع واحد ومن ثم فهي توفر فرصة 

للمنظمات القامة شبكات لالعمال بين اطراف متفرقة في شتى انحاء العالم وبذلك فهي تساعد 

 (Gulledge&Hasko,1999:17).االنتشار والدخول الى بيئات اخرى  المنظمات على

انها مدخل يمتد تقريبا الى كافة االنشطة فلها القدرة على االستخدام في عدد ال نهائي من  -2

 .المواقع واالغراض

تمكنت تقنية المعلومات بزيادة قدرة التنسيق بين اقسام المنظمة وبين  :التنسيق بين االقسام -3

االمر الذي يقود الى تقليل كلف المقابالت الشخصية التي قد  ،مع بعضها بعضاالمنظمات 

فضال عن الوقت المستغرق النجاز ذلك عن طريق  ،تطلب انتقال االفراد من منطقة الى اخرة 

ما توفره الشبكات المحلية والعالمية وامكانية ربط الحواسيب التابعة للشركات مع بعضها بعضا 

.(Daft,2001:246-247) 

ان تطبيق مفهوم واساليب تقنية المعلومات في : االستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة - 4

المنظومات يحتم على كل منظمة اللحاق بركب التطور تجنبا الحتماالت العزلة والتخلف عن 

 .مواكبة عصر المعلوماتيةوالتنافس في تقديم السلع والخدمات بناء لمعايير الكفاءة والفاعلية 

) ,Untechation (2001:25و )  19-8: 1999مسعد (و   (Millr,1996:16) اما

  - :فقد اوضحو ان اهمية تقنية المعلومات تتمثل في ) 215:  2002،صبري(و

تقنية المعلومات غالبا ما تحسن عمليات االعمال وتخلق مناخا :  تحسين اتخاذ القرارات - 1

ديناميكية وطويلة المدى مبنية  يلبي طموحات االطراف كافة وتجسد عالقات عمل اكثر

 .على المصلحة المشتركة 

تعمل تقنية المعلومات على تمكين المنظمة من ادراك الكثير من :  ادارة المخاطرة - 2

والقدرات  ،والتنظيم  ،المخاطر المحتملة وخفض احتمالتها عن طريق البحث العلمي 

اتي قوي عندئذ تتمكن الدول و عندما تكون القدرات مبنية على اساس معلوم ،التنظيمية 

 .من ان تصبح  تقنية المعلومات قوة ايجابية من اجل التنافس 



 

 

يشغل موضوع المستقبليات حيزا كبيرا من الجهد الفكري واالنساني :  ادارة المستقبليات - 3

وتقنية  ،وفي عالمنا المعاصر تتنافس الدول والمجتمعات فيما بينها من اجل ابتكار اليات 

والذي  ،التي تتيح لها افتراض الصيغ المستقبلية االكثر قربا من الواقع المعلومات 

وستكون هنالك حاجة ماسة السناد دور  ،سيمكنها من ايجاد موطن قدم لها في عالم الغد 

رئيس لتراكم المعرفة واالبتكار التقني خالفا للدور الثانوي الذي كانا يقومان به في ظروف 

 .السوق المعزولة 

تحسن تقنية المعلومات الطريقة التي يمكن البحث فيها غالبا :  على المعلومات السيطرة - 4

وقد  ،عن البيانات وجمعها واختيارها وتصنيفها لزيادة سرعة تعلم المنافسين المحتملين 

اصبح باستطاعة تقنية المعلومات المتقدمة اليوم ان تجعل من الممكن جمع كميات هائلة 

 .من اماكن شديدة االختالف والتباعدمن المعلومات المستفادة 

 . حفظ البيانات والمعلومات التاريخية الضرورية التي تعد اساسا في عملها - 5

مهمة تتراوح بين تحسين نوعية الحياة وزيادة  ادوات تقنية المعلومات واستخداماتها - 6

في  ان قوة تقنية المعلومات الحقيقية تكمن ،االنتائجية وخفض نفقات التبادل التجاري 

قدرتها على احداث تغيرات هيكلية في االقتصاد الوطني عن طريق قابليتها على تشفير 

االمر الذي  ،المعرفة وجعلها سهلة االستخدام في جميع  القطاعات االقتصادية جميعها 

ينعكس ايجابيا على االنتاجية العالية للفرد والمنظمة والقطاع وكذلك تحسين جودة 

 .المنتجات وخفض الكلف

ولعل اهمية الدور الذي تلعبه تقنية المعلومات في التوجه االستراتيجي اصبح واضحا من  - 7

وهنالك من يؤكد  ،خالل دورها الحيوي في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات المعاصرة 

على ان مالك المعرفة وتقنية المعلومات قد اصبحا اقوى من مالك االموال فمن ياخذ 

ات يكون متمكنا من تطوير الخدمات والمنتجات وعمليات االنتاج بناصية تقنية المعلوم

والتسويق وفي خفض التكلفة وتحسين الجودة في بيئة تتزايد فيها حدة المنافسة العالمية 

 .حتى قيل ان احد اهم ركائز ثورة المعلومات هي ان المعرفة رديفة القوة 

ن ممايساعدهم على السيطرة على توفر تقنية المعلومات معلومات كبيرة ودقيقة للمديري - 8

تنفيذ قراراتهم من قبل مرؤوسيهم وهذا قد يعني عودتهم الى المركزية من خالل الرقابة 

 .التي ستوفرها لهم ادوات تقنية المعلومات



 

 

تؤثر تقنية المعلومات في الجانب المعنوي لدى العاملين باتجاه زيادة والئهم وانتمائهم  - 9

من فرص لالطالع على المعلومات بشكل سهل مما سيسهم للمنظمة من خالل ماتوفره  

 .في تعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار 

ان تقنية المعلومات مهمة لدورها في االدارة )  Kalon & Ros(ويؤكد كل من 

 Kalon & Ros 1996 : 132: ( االستراتيجية حيث يتمثل هذا الدور بتحقيق االتي 

.(  

 .يم ميزة تنافسية ايجاد تطبيقات تسهم بتقد -1

دعم التغيرات االستراتيجية مثل اعادة الهندسة او تقصير االزمنة الالزمة لتصميم  -2

المنتجات وذلك عن طريق استخدام االدوات الهندسية التي توفرها برامج التصميم 

 .بمساعدة الحاسوب 

 تساعد في تامين استخبارات في مجال االعمال وذلك من خالل جمع المعلومات حول -3

والمنافسين وغيرها من المعلومات التي تؤدي اكتساب  ،واالسواق  ،االبتكارات الجديدة 

 .ميزة استراتيجية وتحليلها

يتمثل بدعم : اهمية تقنية المعلومات باتجاهين االول )  Turban ,1999: 48( ويحدد 

مة وهذا االستجابة للضغوط التي تقررها محركات االعمال في البيئة الخارجية على المنظ

  )  11(ما يوضحه الشكل 



 

 

  

  ) 11( الشكل 

  تقنية المعلومات تدعم االستجابة للضغوط

Source : Turban et al , 1999 : 28 

  

والثاني يمثل بوصفها واحد من خمسة مكونات اساسية للمنظمة والتي تنسجم مع المكونات االربعة 

رار والتوازن للمنظمة في ظل متغيرات الباقية حيث تعمل مع المكونات االخرى على ضمان االستق

  .الخ .... البيئة الخارجية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 



 

 

  

  

  

  

  فوائد تقنية المعلومات  -ج

ان االهداف التي تتحقق من خالل تطبيقات تقنية المعلومات ستكون هي القاعدة ) الدليمي ( يرى 

ات والتي بدورها ستساعد المنظمة على تحقيق اهدافها والمحور الرئيس لتحقيق تطبيقات نظم المعلوم

  :الشكل االتي )  4- 5:  2006 ،الدليمي ( ومن هذا المنطق يقدم . المتنوعة بكفاءة وفاعلية 
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تكون اساسا  ،يتضح مما طرح ان الفوائد الدقيقة والمحددة التي تتحقق من خالل تقنية المعلومات 

وتساعد على الحصول على فوائد ذات مدى اوسع واشمل للمنظمة بعد توظيفها في تطبيقات نظم 

  .المعلومات التي تستخدمها المنظمة في انشطتها المختلفة 
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  مراحل تقنية المعلومات وتطورها  - 2

حديثة في لقد بات التسابق نحو استخدام التقنية الحديثة ظاهرة تتميز بها المنظمات االدارية ال    

فلقد استطاعت تقنية المعلومات ان . سعيها نحو تحقيق اعلى مستويات االداء وبأسرع كيفية ممكنة 

تخلق انسجاما فنيا واقتصاديا بين القطاعات التصنيعية من جهة والقطاعات الخدمية من جهة اخرى 

( ويشير ) .  60: 2000 ،قاسم ( وذلك من خالل التزاوج بين تقنية المعلومات وتقنية االتصاالت 

الى ان العالم قد قطع شوطا كبيرا في التعامل مع تقنية المعلومات وعملت )  2:  2003 ،طالب 

الدول بالتعاون والتنسيق المشترك فيما بينها على تنظيم هذه التقنية فاصبح االنترنيت ووسائل 

لم ويشكل تحديا كبيرا للزبائن المعلومات واالتصاالت االخرى عامال حاسما ومؤثرا في اقتصاديات العا

تحاول المنظمات االفادة منه في تقديم الخدمات االلكترونية الى زبائنها الشباع حاجاتهم وتحقيق 

الى ظهور الكثير من )  7:  1999 ،النقشبندي ( وتشير . الرضا لديهم والريادة في المنافسة 

ات االتصال والتي يستحدمها المستفيد التطورات في تقنية الحاسبات وفي تطبيق البرامجيات وشبك

 حويوض. بالدقة والسرعة المطلوبة  النهائي والتي بامكانها ان توفر له التقارير والكشوفات المالية

  .المراحل المختلفة لتطور مكونات تقنية المعلومات)  14( الشكل
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اتية هي في تطور متزايد  فالحواسيب اصبحت مع ومن مالحظة الشكل نجد ان معطيات الثورة المعلوم

مرور الوقت اصغر حجما واكثر قدرة واقل تكلفة وعلى صعيد البرامج والتطبيقات فانه تتوافر اعداد 

كبيرة من البرامج التي تستطيع القيام باية عملية منطقية وفي اي حقل من الحقول اما على صعيد نقل 

بيوتر واالجهزة المتطورة في انحاء العالم جميعها الى تسهيل نقل المعلومات فلقد ادى انتشار الكوم

الصوت والصورة والنص مجتمعة والتي كانت مستحيلة بواسطة مايعرف بالوسائط المتعددة 

واالتصاالت الحديثة وخاصة الرقمية منها والتي تتمثل في منظومة االقمار االصطناعية التي تدور 

  .فوق كل بقاع العالم 

قد تناول تطور انظمة المعلومات داخل المنظمة حيث اشار الى ان )   Draft(الشارة الى ان وتجدر ا

  :االتية )  Draft , 2001 : 241-243(هذا التطور قد مر بالمراحل 

حيث كانت االستخدامات االولية تستند الى كفاءة غرفة الماكنة اي ان :  المرحلة االولى  - أ

كفاءة باستخدام تقنية الحاسوب حيث كانت القيمة هي االعمال يمكن ان تنجز بشكل اكثر 

تقليل تكاليف العمل من خالل تولي الحاسبات اداء بعض المهام واصبحت تلك النظم تعرف 

 ) Transaction Processing Systemبنظم معالجة المعامالت ويرمز لها اختصارا بـ 

TPS ) كوك في البنوك وهي تؤمن المعامالت اليومية للمنظمة مثل ايداع الص. 

اصبحت التقنية موردا للعمل من خالل استعمال نظم المعلومات االدارية :  المرحلة الثانية  - ب

حيث كانت لدى المدراء ادوات لتحسين اداء االقسام واداء المنظمة بشكل  ،ونظم دعم القرار 

للحاسوب  بدا المدراء بتصوير طرائق يمكن)  TPS( عام فعندما تراكمت قواعد البيانات من 

. ان يساعدهم على صنع قرارات معينة من خالل استعمال البيانات بالصورة الملخصة لها 

ونظام المعلومات االدارية يوفر تقاريرا معلوماتية مصممة لمساعدة المدراء على صنع القرارات 

ها اما نظام دعم القرار فهو نظام يتيح للمدراء قدرة استعادة المعلومات ومعالجتها وعرض. 

 .ضمن قواعد بيانات متكاملة وصوال الى صنع قرارات معينة 

اصبحت تقنية المعلومات سالحا استراتيجيا من خالل تطبيقاتها الداخلية :  المرحلة الثالثة  - ج

التبادل (  ـوتطبيقاتها الخارجية المتمثلة ب) االنترانت واعادة تصميم تدفق العمل (  ــالمتمثلة ب

  ).ت والتجارة االلكترونية وهيكلة شبكات العمل االلكتروني للبيانا



 

 

  .االستخدامات التنظيمية لتقنية المعلومات )  15( يوضح لنا الشكل و 

    

  

  

    

الحا استراتيجيا يمكن سن تقنية المعلومات يمكن ان تصبح ا)  Draft , 2001 : 243( ويضيف 

يجية التي تتبعها معتمدة على تقنية المعلومات الشركة من ان تحقق ميزة تنافسية من خالل نوع االسترات

.  

  

  خصائص تقنية المعلومات ووظائفها : ثانيا 

E.ا�د E� ا$-,��ا
�ت ا�,"���L. �,�"�. ا����'
�ت) :  PQ )15   ا� 

Source : ( Draft , 2001 : 241 ) 



 

 

 خصائص تقنية المعلومات  - 1

)  35:  2003 ،غراب وحجازي : ( لتقنية المعلومات عدة خصائص يمكن اجمالها فيما يلي 

.  

ليس في االماكن  اذ اصبح انتشار استخدام تقنية المعلومات:  التقدم واالنفجار المعرفي •

حتى باتت هذه التقنيات تطمح الى مرافقة  ،المتخصصة فقط بل في اغلب المنازل ايضا 

وفي  ،ولقد واكب االنفجار المعرفي تقدما تقنيا في االتصاالت . كل انسان اينما كان 

 .حفظ ونقل المعلومات وتداولها بشكل لم يكن بصدق قبل سنوات قليلة 

ان التقدم ادى الى سهوله الحصول على المعلومات :  لوماتسهولة الحصول على المع •

وهذا ما يحتم على المجتمعات االستفادة القصوى من  ،المخزنة في الحاسوب واسترجاعها 

 .هذة الخصوصية للتقنية المعاصرة 

من سمات التقنية المعلومات التباين الواضح في جانب التوازن بين :  تباين التوازن •

مما  ،ان هناك مفارقات دولية كبيرة في امتالك المعلومات وفي تقنيتها اذ  ،المجتمعات 

 ،يؤدي الى تقدم ثقافي ومعرفي في بعض المجتمعات التي تتوفر لها المعلومات وتقنياتها 

 .بينما تقبع اخرى في الجهل الثقافي والعلمي والتقني 

 ،لمجاالت المختلفة المعلومات اساسا لغيرها من ا:  تقنية المعلومات اساسا لغيرها •

والتقنية حاملة لمعلومات حافظة لها ومسهلة  ،كاالدارية والصحية واالقتصادية 

الستخدامها وهذا ما ادى الى ازدياد الحاجة الى استخدام التقنية وتوظيفها في مجال 

وهذا اكسبها  ،اذ اصبحت سرعة نقل المعلومات متوقفة على استخدام التقنية  ،المعلومات 

ة ومع ان تقنية المعلومات تعد حديثة العهد نسبيا فانها قد ساهمت وبعدة طرائق خصوصي

: ( في تحقيق انجازات ونتائج ايجابية وتقدم واضح عبر استخدام وسائلها المتعددة مثل 

ومن تلك االسهامات ) وغيرها  ،والشبكات  ،ووسائل االتصال عن بعد  ،الحاسبات 

 ) . 38:  2003 ،السالمي : ( ياتي االيجابية لتقنية المعلومات ما

 ،وتشمل وسائل التخزين االلي مثل الشريط الممغنط والقرص :  وسائل تسجيل المعرفة •

وكما ان قواعد  ،كذلك وسائل التخزين البصرية التي تمدنا بقدرات جديدة للمستقبل 

وقد . ومالية البيانات كاملة النص تقدم ادلة مقروءة اليا ودوائر معارف وبيانات احصائية 

 .امكن تخزينها وقراءتها اليا بفضل توفر وسائل التخزين البصرية 



 

 

وتشمل اجهزة الحاسب مثل وسائل :  وسائل االحتفاظ بسجالت عن انشطة االنسان •

والبرامج المجدولة  ،مقرونة ببرامج تصميم قواعد البيانات وانشائها ومراجعتها  ،التخزين 

 .والبرامج المماثلة 

وتشمل وسائل اعداد الفهرس المطبوع المحوسب :  رسة الوثائق والمعلوماتوسائل فه •

وهي الملفات التي ( واعداد ملفات الفهارس او الملفات المقلوبة  ،على اختالف انواعها 

يحتوي دليلها على سجل فيه عناوين المواد او الوثائق المشتمله على الخاصية المبحوث 

ل عملية استرجاع التسجيالت عن طريق المصطلحات وكذلك اعداد ملفات تسه) . عنها 

. 

 :وتشمل :  وسائل تبادل المعلومات •

 .لنقل نصوص المذكرات والرسائل والوثائق الكبيرة : انظمة البريد االلكتروني  -

 .اليصال الوثيقة للطرف االخر ) الفاكس ميل ( انظمة نقل الوثائق طبق االصل  -

 .طة البحثية ونتائجها لعقد مؤتمر بين عدة اطراف لنقل االنش: المجاالت االلكترونية  -

الحوار عن بعد يمكن االطراف في اماكن مختلفة ومتباعدة من المشاركة في اجتماع  -

 .واحد وفي الوقت نفسه 

 .شبكات نقل البيانات اليصال كمية من البيانات على هيئة مقروءة اليا  -

 وظائف تقنية المعلومات  - 2

  :من الوظائف الرئيسية هي ان لتقنية المعلومات عدد 

حين تعد هذة الوظيفة هي االولى التي يمكن ان توفرها تقنية :  جمع المعلومات  - أ

المعلومات من خالل تكديس المعلومات وتجمعيها التي سيتم التعامل معها الحقا الغراض 

 ).  Post & Anderson ,2001 : 122( معينة سواء للفرد او المنظمة 

ان المعالجة عادة هي الغاية التي . نشاط االكثر ارتباطا مع الحاسوب ويعد ال: ة المعالج  - ب

وان وظيفة المعالجة تتضمن تحويل . من اجلها يشتري االفراد او المنظمات الحواسيب 

وتشمل المعالجة على . جميع اشكال البيانات او المعلومات وتحليلها وحسابها وتركيبها 

 )  Post & Anderson ,2001 : 122-123: ( عدة عمليات وهي كاالتي 

  



 

 

o وهي تحويل اي نوع من المعلومات الى اشكال مختلفة اكثر :  معالجة المعلومات

 .تفصيال وتنوعا ودقة حيث تكون معلومة نهائية واضحة وهادفة 

o بما في ذلك التقارير واالخبار  معالجة الكلمات والوثائق المستندة الى النص

كلمات تتيح لالفراد ادخال البيانات والصور في ان نظم معالجة ال ،والمراسالت 

 .الحاسوب وتحويلها الى اشكال مفيدة وجذابة 

o والمنتجات والرسوم والصور ) المرئية ( تحويل المعلومات البصرية :  معالجة الصورة

 .الى شكل يمكن ادارته ضمن الحاسوب او تحويله بين االفراد والحواسيب االخرى 

o اذ شهدت هذة المعالجة . قل المعلومات الصوتية وتحويلها وهي ن:  معالجة الصوت

تطورا نوعيا فقد وجدت نظما تسمح لالفراد بالتحدث مباشرة الى نظام الحاسوب لتوجيهه 

 .التخاذ اجراءات محددة 

تستخدم تقنية المعلومات غالبا لتوليد المعلومات من خالل المعالجة :  توليد المعلومات - ج

ومات يشير الى تنظيم البيانات والمعلومات بشكل مفيد سواء كان ذلك ان توليد  المعل. 

بشكل االعداد او المتون او الصوت او الصورة المرئية واحيانا اعادة توليد المعلومات 

 : Dun & Heeks , 1999(وفي احيان اخرى يجري توليد شكل جديد . بشكلها االصلي 

80 .(  

د الخزن الحواسيب على المحافظة على البيانات يساع:  الخزن واستعادة المعلومات -د

وان البيانات المحزونة والمعلومات توضع في . والمعلومات الستخدامها في وقت الحق 

التي يستطيع الحاسوب ) االقراص الممغنطة او االقراص المدمجة ( وسائط للخزن مثل 

معلومات الى شكل ياخذ حيزا ويقوم الحاسوب بتحويل البيانات وال. قراءتها عند الحاجة اليها 

فمثال ان المعلومات الصوتية التخزن بشكلها الصوتي ولكن  ،اصغر من المصدر االصلي 

  ). Senn , 1998 : 24(بصورة شفرية الكترونية تاخذ حيزا اقل 

 ،وهو ارسال البيانات والمعلومات من موقع الى موقع اخر :  نقل المعلومات وتحويلها -هــ

يب تقوم بعمل النظام الهاتف نفسه عندما تقوم بنقل مكالماتنا من نقطة الى ان نظم الحواس

كذلك الحواسيب فهي تستحدم غالبا خطوط الهاتف وكذلك تسخدم االقمار  ،نقطة احرى 



 

 

 , Senn(االصطناعية والحزم الضوئية المنقولة عبر الياف زجاجية او بالستيكية بصرية 

1998 : 24  .(  

  

  نية المعلومات وادواتها مكونات تق: ثالثا 

 مكونات تقنية المعلومات ومحددات العمل بها  - 1

  ) : Senn , 1998 : 14( لتقنية المعلومات ثالثة مكونات رئيسية وهي 

ان الحاسوب هو اي جهاز الكتروني يوجه لقبول :  ) Computer( الحواسيب   - أ

ب اليوم في الحياة ان وجود الحاسو  ،البيانات والمعلومات ومعالجتها وخزنها وعرضها 

ويكون من الصعب تن نجد نشاطا او عمال معيتا  ،اصبح ضرورة البديل عنها ابدا 

المكان للحاسوب فيه ونتيجة للتطورات واالختالف في طبيعة االعمال فقد كان هنالك 

ومن هذه االنواع ما  ،تنوع في الحواسيب المستخدمة لتناسب هذه االعمال والتطورات 

 :      ياتي

o ويطلق على هذا النوع تسمية الحاسوب الشخصي     والذي :  لحواسيب المايكرويةا

وكذلك حواسيب دفتر المالحظات وهي نسخ . يوضع على منضدة او في المكتب 

مصغرة من الحواسيب المايكروية قد يكون بحجم الكتاب وصممت للعمل والنقل 

( سبيل المثال حاسوب ويستطيع االفراد حمل هذه الحواسيب اينما ذهبوا وعلى 

وهو صغير للغاية ويبلغ حجمه حجم حاسبة الجيب وهي اصغر الحواسيب ) الالبتوب 

النقاله وتستخدم للقيام بعدد صغير من الوظائف مثل ادامة التقارير الشخصية 

 .واضابير االسماء والعناوين والصفحات االلكترونية 

o ط على نحو اكثر بالعمال وهي الحواسيب التي ترتب:  حواسيب متوسطة المدى

ان هذة الحواسيب . وهي حواسيب ذات مدى متوسط  ،والسيما المنظمات الكبيرة 

وان العالقة التبادلية التي توفرها . تربط االشحاص مع كميات كبيرة من المعلومات 

وكذلك قد تكون على . هذة الحواسيب قد تون على مستوى اقسام المنظمة ايضا 



 

 

لكن لها  ،وتكون هذة الحواسيب اكثر كلفة من سابقتها . مختلفة مستوى المنظمات ال

 .قدرة نموذجية في خزن الكثير من البيانات والمعلومات 

o وهي اكثر الحواسيب قوة والمصممة لحل المسائل :  الحواسيب فائقة القدرة

التي تحوي حسابات طويلة وصعبة وبما انها تستطيع اداء عدة ماليين من 

لثانية فان العلماء يعدونها مفيدة جدا في عمليات صعبة كالتنبؤ الحاسبات في ا

باحوال الطقس واعداد النماذج للنظم الكيمياوية والحياتية ورسم سطح الكواكب 

 .ودراسة الشبكة العصبية في الدماغ 

ان المكون الثاني لتقنية المعلومات هو االتصاالت اي ارسال : شبكات االتصال  - ب

علومات عبر شبكة االتصاالت التي تتالف من مجموعة من وتلقي البيانات والم

المحطات في مواقع مختلفة مرتبطة مع بعضها من خالل وسط يتيح لالشخاص 

ان االسالك والكابالت تعد الوسط المادي . ارسال وتلقي البيانات والمعلومات 

ان وان توصيل البيانات هو نقلها من خالل وسط االتصال و . الطبيعي لالتصاالت 

شبكات االتصال هي ثروة من المنتجات للمنظمات مثلما هي مهمة لحياتنا الخاصة 

 )Turban et al , 1999 : 52 . ( 

ان المكون الثالث لتقنية المعلومات هو معرفة :  ) know How( معرفة كيف  - ج

اي يجب ان تكون لدى المستفيد والمتعامل بتقنية المعلومات المعرفة بكيفية  ،كيف 

وتشمل المعرفة بتقنية  ،كشاف واستغالل الفرص التي توفرها تقنية المعلومات است

  ) O'Brien , 2000 : 11: ( المعلومات 

o  معرفة ماهي ادوات تقنية المعلومات 

o  امتالك المهارات المطلوبة الستخدام هذة االدوات. 

o معرفة الوقت المناسب الستخدام تقنية المعلومات في حل مشكلة او التركيز 

 .على استغالل فرصة 

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ان هذة المكونات التستطيع ان تحقق اهدافها في مكننة االعمال في الدوائر المختلفة من دون       

واذ ماتكاملت هذة المكونات مع هذين  ،والمعلومات االدارية  ،عنصري المالكات البشرية المتخصصة 

تقنيات سيحقق االهداف المطلوبة منه في انجاز المعلومات العنصرين فان عملية استخدام هذة ال

وعلى الرغم من النظرة السائدة لتقنية . واتخاذ القرارات وغيرها من الوظائف االدارية بشكل دقيق ومميز 

يمكن ان تجلب . المعلومات بانها وسيلة قوية وذات قيمة للمجتمع بشكل عام وللمنظمة بشكل خاص 

والمنظمات على حد سواء عند تطبيقها بشكل دقيق لكنها في نفس الوقت فان هذة فوائد مهمة لالفراد 

فعند تطبيقها بشكل خاطئ فان ذلك يمكن . الوسيلة ليست اداة سحرية يمكنها ان تحل كل المشكالت 

وذلك  البد من ) .  Alter , 1999 : 24( ان يؤدي الى هدر الكثير من الوقت واالموال والجهد 

ومن ثم . لعوائق التي يمكن ان تؤدي الى صعوبات في تطبيق تقنية المعلومات ووسائلها تحديد اهم ا

ستجعل من هذة التقنية عبئا على المنظمة واالفراد على حد سواء وسببا في اغلب مشكالتها ومن هذة 

  -:العوائق 
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يدة والكثيرة مما الشك فيه ان الكتغيرات الجد:  التوقعات المبالغ فيها لقدرة تقنية المعلومات  - أ

والجودة  ،والمنافسة  ،التي تعمل في ظلها المنظمات كعصر المعلومات عصر االالت الذكية 

 ،واعادة الهندية وغيرها من العوامل الضاغطة  ،والتغيير المستمر  ،والعولمة  ،الشاملة 

اعطت فرصة للشركات المصنعة والمسوقة للتقنية ان تصور للمنظمات بان خالصها في 

هة هذة التغيرات هو عن طريق حصولها واكتسابها على تقنية المعلومات وعدها العامل مجاب

الرئيس والمهم الذي سيساعدها في التفوق على المنافسين االخرين ولعل ماقدمته هذة التقنيات 

قد جعل المنظمات واالفراد  –ومن المؤكد ليس جميعها . من المساعدة في بعض المجاالت 

ولكن . مفادها ان تبني هذة التقنيات المتطورة هو الحل للمشكالت جميعها يقعون في خدعة 

في الحقيقة ان مشكالت االعمال هي اكبر بكثير من ان يتم حلها عن طريق المعدات 

وبرامجيات الحاسوب ان الحل الغلب مشكالت االعمال هو ان تقوم المنظمة باداء اعمالها 

م تقنية المعلومات كعامل من العوامل المساعدة ولكن بطريقة مختلفة وقد يتضمن ذلك استخدا

فمن الممكن ان تستثمر المنظمة احدث نظام  ،قد اليكون اكثر اهمية من العوامل االخرى 

ولكن اذا لم يكن هنالك اشخاص مناسبين  ،حاسوب مع احدث البرامجيات موجودة في السوق 

وقد . ونها فان االستثمار سيكون خاسرا لتشغيل هذة البرامجيات من حيث مهاراتهم التي يمتلك

تصور الشركات المصنعة لتقنية المعلومات للمدراء بانهم سيسيطرون على االمبراطوريات 

وعلى الرغم من ان البرامجيات التي . العالمية من خالل ضربة واحدة على فارة الحاسوب 

القرارات وتخفيض تصنعها هذة الشركات قد تساعد على التسريع في عملية صنع واتخاذ 

الكلف وغيرها من المزايا لكن يبقى العامل الحاسم والحقيقي الذي اليقبل الشك هو ان القرار 

 ) . Alter , 1999 : 25( هو قرار بشري وليس تقني او برمجي 

قد اليكون للمنظمة نظام واحد معتمد :  صعوبة دمج االنظمة المعتمدة على تقنية المعلومات  - ب

وقد . ومات وانما هناك عدد من االنظمة سواء على مستوى االقسام او الفروع على تقنية المعل

فقد . تبرز مشكلة على قدر من الصعوبة عندما يراد دمج هذة االنظمة مع بعضها بعضا 

تحاول المنظمة من توحيد البرامجيات واالجهزة التي تؤدي االعمال نفسها ضمن االنظمة 

على صعيد المنظمة فمن الممكن ان يكون هناك  المختلفة الداء غرض او عمل واحد

الن  ،مصنعان منفصالن ضمن شركة واحد قد اشتريا برامجيات مختلفة الدارة كل مصنع 

واذا قررت الشركة تطوير نظام جديد من شانه توحيد  ،منتوجاتهما وعملياتهما مختلفتان 



 

 

المصنعين او كليهما التخلي العمليات االدارية في كل ارجاء الشركة فان ذلك يحتم على احد 

عن نظامه المعلوماتي القديم والذي صمم خصيصا للتعامل مع بعض القضايا وحل 

وهذة سيؤدي الى . المشكالت المعتمد على تقنية المعلومات لتناسب توجه المنظمة الكلي 

م مواجهة اكبر واكثر خطورة من شانها ان تؤدي الى حالة من االرباك والفوضى لهذا االقسا

 ) . Laudon & Laudon , 2001 : 23( والوحدات المستقلة 

مما الشك فيه ان تتبنى اشكال واساليب جديدة من تقنية المعلومات :  مشكلة مقاومة التغيير - ج

في نظم العمل لتحل محل االساليب القديمة وقد تكون هذة التغييرات جذرية في بعض المواقع 

والسيما لمن  ،ف عليه ان اي عملية تغيير سيرافقها مقاومة وكما هو متعار . واالنشطة للمنظمة 

وقد يقاوم االفراد الذين اعتادوا . ستتاثر مواقعهم وامتيازاتهم التي كانوا يحصلون عليها في السابق 

لتحل محلها نظم معلومات تعتمد  ،على نمط معين في اداء اعمالهم التي يرونها سهلة وروتينيية 

تكون من وجه نظرهم معقدة وصعبة الفهم ومن ثم فانها تستلزم افرادا غيرهم  على تقنية المعلومات

ولذلك سيكون لزاما على المنظمات اشراك افرادها . يتمتعون بمهارات تتناسب مع التقنيات الجديدة 

ومنذ البداية في عملية التغيير هذة واشعارهم بانهم جزء منها لكي اليكون عائقا امام تبني هذة 

 , Alter( ومن اجل تحقيق ذلك فان المنظمة ستتحمل تعباء مالية وجهد ووقت اضافيين .  التقنية

1999 : 25 . (  

ان من الصعوبات التي تواجه حتى :  صعوبة التنبؤ بتطورات استخدام تقنية المعلومات -د

وتكييف  المبتكرين وقادة االعمال والباحثين االساسيين في مجال تقنية المعلومات هي كيفية تطوير

فمثال كانت الفكرة التحويل االلكتروني لالموال جيدة لما . استخدام اي ابتكار معين بمرور الوقت 

له من مميزات كثيرة في مجال االعمال ولكن في الوقت نفسه كانت له سلبيات فقد استغلها 

نبؤات كذلك فان الت. المجرمون في عملية غسيل االموال بشكل سهل من دون ان يمكن تتبعها 

لدور بعض االبتكارات في تقنية المعلومات لم تكن دقيقة اذ كان يتوقع البعض منها انتستمر لمدة 

كما ان بعض االبتكارات كان . زمنية طويلة اال ان ذلك االبتكار لم يصمد لمدة زمنية قصيرة 

  .ت ولكنها ما ان خرجت من المختبرات الى حيز الوجود سرعان مافشل ،يتوقع لها النجاح 

  



 

 

 : ادوات تقنية المعلومات -2

هناك العديد من من االدوات التي قدمها التطور االلكتروني لتقنية المعلومات والتي 

تحقق عند استخدامها فوائد كثيرة ومهمة للمنظمات جميعها من دون استثناء ومن هذة 

  - :االدوات 

ة وليس على هو نظام تتنقل الرسائل عبره بطرائق الكتروني:  البريد االلكتروني  - أ

اساس االتصال الورقي حيث يسمح لالفراد في ارسال رسالة وتحريرها وبثها الى اي 

اذ ترسل الرسائل الى صندوق البريد االلكتروني ومن خالل هذا الصندوق  ،شخص 

 , Cetro( يمكن قراءتها وحفظها واالجابة عليها وارسالها مرة اخرى او رميها 

2000 : 493. ( 

هي اجهزة تسمح بنسخ الوثيقة الحالية بشكلها االصلي سواء كانت  : اجهزة الفاكس- ب

او صور او نصوص وارسالها بسرعة الى الطرف  ،هذة الوثيقة تتضمن مخططات 

ويستخدم الفاكس بشكل واسع باالعمال الحكومية وعلى الرغم من هذة  ،االخر 

دامه منها انه اال ان هناك بعض العيوب او المشكالت عند استخ ،الفوائد للفاكس 

 ). Cetro , 2000 : 493( اليعمل اال بورق خاص 

ويقصد به تبادل البيانات من حاسبة الى حاسبة اخرى :  تبادل البيانات االلكتروني - ج

ان اهمية استخدام تبادل البيانات االلكتروني هو انها تمثل  ،او من البريد االلكتروني 

:  2003 ،السالمي ( ص على حد سواء اتصال مباشر بين مختلف الشركات واالشخا

54 . (  

تشترط اتصال المتصفح ليس فقط  ،هو شبكة عمل لقواعد االنترنيت :  االكسترانيت -د

) البائعين او العمالء او المشتركين ( ضمن المنظمة ولكن مع اطراف ثالثة ايضا مثل 

 & Ebert( وهي نظام ثانوي من اجهزة الحاسوب توفر اتصاال عن طريق االنترنيت 

griffin , 2000 : 378 .(  

هو سلسة من الحواسيب المتصلة ببعضها تتشارك معا في البيانات :  االنترنت - هـ

والمزود ) المزود ( والمعلومات والبرامجيات نفسها انطالقا من حاسوب مركزي يسمى 



 

 

عد وسيلة كذلك ي. هو الية عالية االمكانيات قادرة على القيام بعدة مهام وبسرعة عالية 

لدعم االتصال االلكتروني من خالل الحواسيب المربوطة في مختلف انحاء العالم 

وكذلك تستخدم  ،تستخدمها الشركات التجارية والصناعية لالعالن واالتصال والتسويق 

وتتميز شبكة االنترنت عن سواها . من قبل مختلف االفراد لالتصال وجمع المعلومات 

توفر مرونة اكبر وتسمح الي حاسوب مربوط بها من  من شبكات االتصال بانها

وقد تزايد استخدام شبكة االنترنيت بنسبة  ،التخاطب مع اي حاسوب اخر في العالم 

وتتكون شبكة االنترنت من ثالثة مجاالت . تكافئ انتشار التلفاز في الخمسينات 

وان .  واالتصاالت ،والحواسيب  ،المعلومات : متفاعلة مع بعضها بعضا وهي 

االندماج بين تقنية المعلومات وتقنية االتصاالت بما تشمله من خطوط ربط واجهزة 

قد اسفر عن ثورة المعلومات التي اكتسحت  ،هاتف وشبكات سلكية واقمار اصطناعية 

وهناك . خالل سنوات القليلة الكرة االرضية باثارها وتطبيقاتها المختلفة ممثلة باالنترنت 

الحواسيب ( االنترنت تتكون في جزء منها من المعدات مثل من يرى ان شبكة 

وفي جزئها ) الخ ....والطرفيات وبطاقات الواجهة التخاطبية مع الشبكة والكابالت 

... البرامج التطبيقية وبرامج ادارة الشبكة ونظام الحماية ( االخر من البرمجيات مثل 

واداريين من جهة مهمتهم وضع  ثم ان الطاقم البشري الذي يتالف من تقنيين) الخ 

الشبكة قيد االستثمار ومن زبائن الشبكة من جهة اخرى وهم المستخدمون المستفيدون 

البشرية  –البرمجية  –الفيزيائية  –ان هذة المكونات  ،من الخدمات التي تقدمها لهم 

  ) . 161:  2006 ،البحيصي ( هي القاعدة االساسية في وسائل الخدمة عن بعد 
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  المبحث االول

  المشروع وادارة المشروع

  

ادارة المشروعات هو تخصص يتعلق بتنظيم وادارة الموارد مثل الموارد البشرية بالطريقـة التـي          
 كلفة تمكن انجاز المشروع بأحترام مضمونه وبمراعاة عوامل الجودة المحدد والتوقيت وال

امــا المشــروع فهــو عمليــة اونشــاط مقيــد بــزمن اي لــه تــاريخ بدايــة وتــاريخ نهايــة يــتم القيــام بــه مــرة       
  .واحدة من اجل تقديم منتج ما او خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد او ايجاد قيمة مضافة

م بــه العمليــات وهنــاك تعــارض مــا بــين خاصــية كــون المشــروع امــرا مؤقتــا لمــرة واحــدة وبــين ماتتســ      
االداريــة او التشــغيلية التــي تجــري بشــكل دائــم اوشــبه دائــم مــن اجــل تقــديم نفــس المنــتج او الخدمــة مــرارا 

والتتطلــب ادارة المشــروعات بالضــرورة نفــس المتطلبــات التــي تتطلبهــا ادارة العمليــات االداريــة . وتكــرارا 
وبـــة او فلســـفة العمـــل ، ومـــن ثـــم فقـــد نشـــأت والتشـــغيلية الدائمـــة ســـواء مـــن ناحيـــة المهـــارات الفنيـــة المطل

  .الحاجة الى بلورة ادارة المشروعات 

                                                                http://ar.wikipedia.org/wiki
    

    Project Definitionتعريف المشروع  -:اوال

المشروع بأنه مجموعة مـن االنشـطة التـي يكـون لهـا نقطـة بدايـة   (Slack,2004:553)عرف
  معرفة ونقطة نهاية معرفة ايضا والتي تسعى نحو هدف معرف وتستخدم مجموعة معرفة مـن المـوارد

فقد عرف المشروع بأنه مجموعة انشطة مترابطة تمتلك نقطـة بدايـة    (Krajewski,2005:342)اما 
امــــا . واضــــحتان والتــــي تســــبب حصــــيلة ال مثيــــل لهــــا لتخصــــيص ثــــروة محــــددة ومعينــــة ونقطــــة نهايــــة

(Meredith & Mantel,2000:8)  مجهـود مؤقـت لخلـق منـتج او خدمـة او  فقد عرفوا المشـروع بأنـه
 نتيجة فريدة 

المشروع بأنه سلسلة من المهـام  (Hezier & Rander,2001:658)في حين عرف كل من 
 .منتج رئيس المترابطة موجهة نحو



 

 

المشروع بأنـه تطبيـق المعرفـة والمهـارات واالدوات والتقنيـات   (PMBOK,2000:6)وقد فسر 
  . على انشطة المشروع التي تلبي متطلباته

وبشــكل عــام فــان مفهــوم المشــروع مــن وجهــة نظــر الباحــث هــو مجموعــة مــن العمليــات المترابطــة 
دا وحشــدا لالمكانــات والمــوارد الكافيــة لتحقيــق هــدف والمتناســقة لهــا بدايــة ولهــا نهايــة والتــي تتطلــب جهــ

 . معين خالل وقت محدد

  خصائص المشروع -:ثانيا

ولهــا ) (Objectiveتشــترك اغلــب المشــاريع فــي مجموعــة مــن العوامــل ، فجميعهــا لــديها هــدف 
ـــــــــــــة  .                      واضـــــــــــــحة محـــــــــــــددة وتكـــــــــــــون كلفتهـــــــــــــا محســـــــــــــوبة وكـــــــــــــذلك وقتهـــــــــــــا ونوعيتهـــــــــــــا ) End(نهاي

Slack,2004:554)                  (  

                                                  

ــــة او المخــــرج  -: Objectiveالهــــدف  -1 ــــل النتيجــــة النهائي ــــي  outputيمث ويعــــرف المخــــرج ف
  .نشاطات المشروع بمعايير الكلفة و الوقت والجودة 

  
لتقـــديم منـــتج او خدمـــة او نتيجـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا  يقـــام المشـــروع -: Uniquenessالتفـــرد  -2

فالمشــروعات التــي يعــاد تنفيــذها مــرة اخــرى بالمواصــفات والطريقــة نفســها قــد تختلــف فــي مجــال 
 . الموارد المستخدمة والبيئة الحقيقية التي ينفذ فيها المشروع

  

لك يتطلـب كل مشروع له نقطتا بداية ونهاية لـذ -: Temporary Natureالطبيعة المؤقتة  -3
القيـــام بحشـــد مؤقـــت للمـــوارد لتنفيـــذ المشـــروع، وحـــين تكتمـــل مســـاهمة هـــذه المـــوارد فـــي تحقيـــق 

والطبيعــة المؤقتــة ال تعنــي بالضــرورة مــدة . اهــداف المشــروع يعــاد نشــرها فــي مشــروعات اخــرى
  .قصيرة ،فالعديد من المشروعات تبقى لعدة سنوات

  

ع يجـب القيـام بالعديـد مـن المهـام المختلفـة، لتحقيق اهداف المشرو  -: Complexityالتعقيد  -4
كمـا . وقد تكون العالقـة بـين هـذه المهـام معقـدة السـيما حـين يكـون عـدد المهـام المنفصـلة كبيـرا

  .ان التعقيد يرتبط بالحجم، والقيمة، وعدد االشخاص المشتركين في المشروعات
  



 

 

هـداف المشـروع علـى وفـق تؤثر حالة الالتأكد فـي الوصـول الـى ا -: Uncertaintyالالتأكد  -5
معــايير الكلفــة و الوقــت و الجــودة كــون المشــروعات تضــم نشــاطات جديــدة فهــي تشــتمل علــى 

 .مستويات مختلفة من المخاطر لذلك فكل المشروعات يخطط لها قبل التنفيذ 
  

  دورة حياة المشروع -:ثالثا

وتتضــمن دورة . هايتــه تعــرف دورة حيــاة المشــروع بأنهــا المراحــل التــي تــربط بدايــة مشــروع مــا بن
حيــاة المشــروع نــوع الفعاليــات التــي ســيتم القيــام بهــا فــي اثنــاء بدايــة المشــروع او فــي اثنــاء نهايتــه ، واي 
الفعاليات التـي ال يـتم القيـام بهـا كمـا توضـح مـدى عالقـة المشـروع بمشـاريع اخـرى ضـمن المنظمـة كمـا 

فــي كــل مرحلــة ، واحتياجــات كــل مرحلــة ، تتضــمن مراحــل المشــروع ومــدى اســتخدام التقنيــات واالجهــزة 
كمــا يــتم تحديــد كــل مرحلــة وكيفيــة االنتقــال الــى المرحلــة التــي تليهــا ، وعمليــة نقــل الفــائض مــن المــواد 
والتقنيــــات مــــن المرحلــــة الســــابقة الــــى المرحلــــة الالحقــــة ، واســــلوب عمــــل فريــــق العمــــل فــــي كــــل رحلــــة 

تتضـمن دورة حيـاة المشـروع نسـب المخـاطرة فـي حالـة واحتياجاتهم سواء أكانـت ماديـة أم معنويـة ، كمـا 
) . يتم القبول بذلك اذا كانت نسبة المخـاطرة مقبولـة .( البدء بمرحلة جديدة قبل انتهاء المرحلة السابقة 

(PMBOK,2000:12)                                                                            

تشير الى ان االنتقال مـن احـدى المراحـل ضـمن دورة حيـاة مشـروع ف) 27:2007الشمري،( اما
ما الى مرحلة اخرى يتحدد بأحد اشكال التسليم او النقل التقني، وتجري مراجعة التسليم في  كل مرحلـة 
للوقــوف علــى اســتيفائها و دقتهــا ومــن ثــم المصــادقة عليهــا قبــل بــدء العمــل فــي المرحلــة التاليــة، وتلجــأ 

ظمات الى تعريف مجموعة محددة من دورات الحياة لالسـتخدام علـى مشـروعاتها كافـة ، العديد من المن
اذ ال توجــد طريقــة منفــردة تكــون هــي الفضــلى لتعريــف دورة حيــاة المشــروع، فــبعض المنظمــات اوجــدت 
سياسات تطبق بموجبها دورة حياة نمطية موحدة على مشروعاتها كافة ، في حين تتيح منظمات اخـرى 

.                                                                         رة المشروع اختيار اكثر دورات الحياة المناسبة للمشروعلفريق ادا

ي كون كل ـــها لكنها تتفق فــي اهدافـــلف المشاريع فــة ، وربما تختــاة معينــروع دورة حيــل مشــلك
ها ــة واضحة محددة محسوب كلفتـــجموعة نشاطات متعاقبة ولها نهاية ومــها له دورة حياة معينــمن

           (Slack, 2004 :554),(Reid, & Sanders,2002:521). ووقتها ونوعيتها

فمشروعات صناعة ما لها دورة حياة تختلف عن مشروعات صناعة اخرى ، فدورة حياة 
ة حياة مشروعات تطوير البرامجيات في مشروعات البناء في الصناعة االنشائية تختلف عن دور 

فالممارسات الشائعة في صناعة ما تؤدي في كثير من االحيان الى استخدام دورة . صناعة البرامجيات



 

 

.                     حياة مفصلة ضمن تلك الصناعة
  )  27:2007الشمري،(

  

    -:مراحل دورة حياة المشروع باالتي   (Reid, &Sanders,2002:521)في حين حدد 

هـــي مرحلـــة توليـــد االفكـــار والعمـــل علـــى ترتيبهـــا علـــى وفـــق  :(Conception) توليـــد الفكـــرة  -1
  .االولويات من خالل تحليل الكلفة والفائدة 

  : (Feasibility Analysis or Study)دراسة الجدوى  -2

  -:وتشمل ما يأتي 

واختيـار الفكـرة االقـل كلفـة واالكثـر فائـدة ) الكلفـة والفائـدة(مـن خـالل تحليـل  -:تقييم الكلف المحتملـة -أ
  .وتهمل االفكار االكثر كلفة واالقل فائدة

  فوائد المشروع -ب

  مخاطر المشروع  -ت

وبعــد ان يــتم اختيــار فكــرة المشــروع البــد مــن العمــل علــى تبريــر الفكــرة وشــرحها وذلــك مــن خــالل 
ة ويجــب العمــل علــى مناقشــة هــذه الورقــة المرجعيــة مــع اعضــاء الهيئــة اعــداد ورقــة مرجعيــة عــن الفكــر 

  .االدارية والعاملين والمتطوعين ،والفئات المستهدفة للتأكد من صحة توجهها

  

وهي المرحلة التي ينتقل فيها المشروع من مجرد فكرة الى خطة توضح اهدافه : التخطيط للمشروع -3
فـالتخطيط يشـمل . ووضع الكلف المالية وتحديد وقت االنجـاز. اونشاطاته وخدماته والفئات التي يخدمه

  . جميع النشاطات التي تؤدي الى انتاج منتج جديد

  

وهي المرحلة التي تدرس فيها الموارد البشـرية والماليـة التـي تحتاجهـا لتنفيـذ المشـروع  :رصد الموارد -4
  .يهم، وتعيين االفراد وفرق العمل وتوزيع االدوار والمسؤوليات عل



 

 

وهــي المرحلــة التــي يــتم فيهــا بــدء تنفيــذ المشــروع ويــتم خاللهــا ادارة اداء المشــروع  :تنفيــذ المشــروع -5
وفي بدايـة هـذه المرحلـة يجـب . والتأكد من انه يجري على وفق ما هو مخطط له وفي االتجاه الصحيح

وان يكونـوا جـاهزين للبـدء  توفير الموارد الالزمة لتنفيـذ المشـروع ، وتعريـف فريـق العمـل بـأمور المشـروع
  .بخطط المشروع وهذه المرحلة  تسمى تحريك المعدات والموارد البشرية او جاهزية االنطالق

  

وهي المرحلة التي ينتهي فيها المشروع بعد تقييمه لمدى تطبيقه لالهداف واالثـار : انهاء المشروع -6
تقيــيم نجاحــه وتنقــل امــوره المعرفيــة الــى وتبــين هــذه المرحلــة بــأن المشــروع مكتمــل ويــتم . المرجــوة منــه

االخــرين، وتنتهــي االمــور االداريــة ، وتتــابع امــور العــاملين المنصــرفين مــع انتهــاء المشــروع وانصــراف 
  . فريق العمل

  

  خصائص دورة حياة المشروع  �

  (PMBOK,2000:12) :تتميز معظم دورات حياة المشروع بصفات مشتركة منها       

العمالة تكون منخفضة في البداية ثم تزداد ارتفاعًا حتى تصل اعلى مسـتوياتها قبـل مستوى الكلفة و  -1
  .نهاية المشروع ثم تنخفض بسرعة في نهاية المشروع 

تكون نسب االنجاز منخفضـة فـي بدايـة المشـروع ، لـذا تكـون نسـبة المخـاطرة وعـدم التأكـد عاليـة ،  -2
  .تقدم المشروع  وترتفع نسب االنجاز وتنخفض نسب المخاطرة كلما

ترتفع احتمالية تغيير المنـتج النهـائي للمشـروع بتـأثير حملـة االسـهم وهـذه االحتماليـة تـنخفض بتقـدم  -3
  .المشروع 

  .كلما ازدادت نفقات المشروع ، فان احتمالية انهائه او اكماله ستكون اسرع -4

الوسـطية التـي قــد تتكـون مــن  يتكـون كـل مشــروع مـن مرحلــة ابتـداء ومرحلـة انتهــاء وبينهمـا المرحلــة -5
وفـي . مراحـل او اكثـر بكثيـر  9مراحـل او ربمـا    5 - 4مرحلة واحدة او عدد من المراحل تصل الى 

كـل مرحلـة مـن هـذه المراحـل هنـاك نـوع مـن التذبـذب الن كـل مرحلـة قـد تتكـون فـي الواقـع مـن عـدد مـن 
ويوضـح الشـكل .    Sub projectsاو عـدد مـن المشـاريع الثانويـة  Sub phasesالمراحـل الثانويـة 

   هذه الخصائص)  17(

  



 

 

  

مستوى الكلفة                                                                                                                             

         وفريق العمل          المراحل المتوسطة                                                    

  )واحدة او اكثر(                                    

  المرحلة النهائية                                                  المرحلة االولية  

  

  

  

  

  

  

  

  الوقت                                                               

  البداية                                                                         النهاية 

                                                              

  )17(شكل

  مراحل ومستوى الكلفة والعمالة لدورة حياة المشروع

Source : A Guide to the Project Management Body of Knowledge – 
PMBOK Guide, Third edition , Project Management Institute Newtown 

Square , Pennsylvania , U.S.A.2002,13 

  بيئة المشروع - :رابعا



 

 

المشروع االنشائي اليمكن ان يتم عزله عن بيئة المجتمع ، حيث يعتبر بمثابة نظام مفتوح      
اط بعالقات تبادلية تستهدف تحقيق هدف او مجموعة اهداف يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها من خالل االرتب

                                         .  

(Mullein,  1987:34)   

  Concept of environmentمفهوم البيئة 

. لقد اثبتت البراهين والتجارب العملية ان المنظمات ال تنشأ في فراغ، وانما هي وليدة بيئتها
منظمات لسد حاجة المجتمع من المنتجات والخدمات التي يحتاجها، وبالتالي فان وعادة ما تولد ال

ولكي تحقق المنظمات اهدافها البد . بقاءها مرتبط بقدرتها على اداء هذه الوظيفة بطريقة كفوءة وفاعلة
 وان تكون على دراية واطالع بالتغييرات التي تحصل في البيئة المحيطة بها كون هذه التغييرات هي

ومن هنا جاء . التي تحدد الفرص التي يتوجب اغتنامها، والتهديدات التي يتطلب مواجهتها او تجنبها
بدراسة العالقة بين المنظمة والبيئة التي تعمل فيها، حيث  John Causاهتمام الباحثين وفي مقدمتهم 

فهم كيفية ادائها  اعتبر ان المنظمة هي كائن حي وانها جزء من النسيج االجتماعي، وعليه اليمكن
  )         100:2007رشيد وجالب ،.               (لوظائفها دون التعرف على عالقاتها بالبيئة الخارجية 

      

 Environment definitionتعريف البيئة   

مجموعة من العناصر التي "بيئة المشروع بأنها )  Emery & Trest،1965:18( عرف    
 ,Thompson)وعرف " . النشائي وتشكل عالقات سببية متشابكة معها يتفاعل معها المشروع ا

كل "  (Perrow , 1970:6)في حين عرفها "    كل شيء اخر "بيئة المشروع بأنها  (1967:27
أما " . العناصر المكونة لبيئة المشروع بمثابة محفزات تتفاعل وتؤثر في سلوك المشروع 

1972:312)،Duncan ( مجموعة العوامل المادية واالجتماعية خارج حدود "البيئة على انها
  (Robbins, 1990:196)وعرف ". المنظمة،وهي كل شيء يحيط بالمنظمة ويقع خارج حدودها

كل شيء خارج المشروع كالعوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والهياكل "بيئة المشروع بأنها 
مجموعة "بأنها ) (Jones , 1995:212، وعرفها"وجيةالرسمية والظروف الثقافية والعوامل االيكول

الموارد خارج حدود المشروع التي يحتاجها المشروع لتحسين التكنولوجيا او تطوير االستراتيجية 
كل العوامل والظروف "فقد عرفا بيئة المشروع  Thakur, 1997:7) (Burton&، أما " التنافسية 

  "لوكه خارج المشروع والتي تؤثر في المشروع وس



 

 

  

  انواع بيئة المشروع االنشائي 

أن المشروع اكثر من بيئة واحدة  Bedouin & Zammuto)،1991:319( لقد اكد كل من         
واصبح تأكيد ضرورة تجزئة . وان اغفال هذه الحقيقة ادى الى ظهور الغموض والتناقض في مفهومها 

فعاليات المشروع بهذه االبعاد دافعا لتقسيم بيئة  هذا المفهوم وتحديد ابعاده ومن ثم تحديد مستوى تأثر
  .المشروع الى انواع عدة 

وألغراض دراسة البيئة فقد قسمت الى تقسيمات متعددة حيث             
وبيئة داخلية   (External Environment)الى بيئة خارجية   :Gordon,1983)53(قسمها

(Internal Environment)  ي البيئة التي تتضمن العوامل المؤثرة في المشروع ، البيئة الخارجية ه
ولهذا فأن هناك تمييز بين قوى البيئة  الداخلية والخارجية  من خالل . من داخل الحدود التنظيمية 

قدرة المشروع االنشائي على السيطرة على تلك القوى ، فوصف قوى البيئة الخارجية بأنها القوى التي 
وى الداخلية بالقوى التي يمكن السيطرة عليها والتي من خالل ادارتها يمكن اليمكن السيطرة عليها والق

 ,Wright)اما . للمشروع االنشائي ان يتكيف مع المتغيرات في العوامل البيئية غير المسيطر عليها 
 (Direct Action)فقد اشار الى ان البيئة الخارجية تتضمن عناصر الفعل المباشر  (1996:63

ان البيئة الخارجية  (Ball, 1996:59)وبين  ( Indirect Action)غير المباشر وعناصر الفعل
تتضمن العوامل االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والتكنولوجية والسكانية والمناخية اما البيئة الداخلية 

  ).المباشرة  االيدي العاملة ، المواد االولية ، االليات والمعدات ، الكلف غير(فتتضمن عوامل االنتاج 

وبيئة خاصة  (General Environment)ومن الكتاب من قسم البيئة الى بيئة عامة            
(Spicily Environment)  ومنهم(Schermerhorn, 1996:16)  حيث بين ان البيئة العامة هي

ر العام البيئة التي تتضمن الظروف التي تؤثر بشكل واقعي في عمليات المشروع والتي تشكل االطا
البيئة  –التكنولوجية –السياسية  –القانونية (التخاذ القرار االداري وهذه الظروف تتمثل بالعوامل االتية 

اما البيئة الخاصة فهي تتضمن العوامل التي يجب على المشروع ان يتفاعل معها لغرض ) الطبيعية 
والبيئة الخاصة هي جزء من البيئة  .البقاء والنجاح وهي ذات اثر مباشر في عمليات المشروع اليومية 

  .العامة التي تالئم الشركة االنشائية في تحقيق اهدافها 

بدال  (Dill, 1958:409)ومنهم  (Task Environment)وهناك من استخدم بيئة المهمة            
جمالية من البيئة الخاصة وقد يكون اول من استخدم ذلك ، وتتمثل بيئة المهمة بجزء من البيئة اال

للمشروع والتي من المحتمل ان تكون ذات تأثير في وضع االهداف وتحقيقها ، وان البيئة العامة وبيئة 



 

 

المهمة ليستا مستقلتين بل مترابطتين بعضهما مع بعض ، فضال عن ارتباطهما بالمشروع االنشائي 
  . وان التغيرات التي تحصل في البيئة العامة تؤثر في بيئة المهمة

البيئة الى ثالثة مستويات وهي البيئة الكلية  (Osborn & Hunt, 1974:231)وقسم           
(Macro Environment)   التي تمثل المستوى الواسع للبيئة ويعبر عنها في بعض االحيان بالبيئة

هي العامة ، وبيئة الصناعة والتنافس التي تشير الى بيئة الصناعة التي يعمل فيها المشروع ومنافسيه و 
اضيق من البيئة الكلية ، وبيئة المهمة التي تتضمن المستهلكين والمجهزين والمنافسين والعالقات 
البيئية مثل االتحادات التجارية وهي اضيق من بيئة الصناعة والتنافس كونها ترتبط بالعمليات اليومية 

  .للمشروع 

  تصنيف بيئة المشروع االنشائي 

القة بين البيئة والمشروع ، فقد سعى بعض الكتاب والباحثين الى لغرض تحديد طبيعة الع         
تصنيف البيئة باالعتماد على بعض الخصائص ومدى تأثيرها في المشروع االنشائي او رد فعل 

البيئة الى بيئة عدائية وبيئة  (March &Simon, 1958:23)المشروع تجاه ذلك التأثير حيث صنف 
نيف على وفرة الموارد والمنافسة ، فالبيئة العدائية هي البيئة التي غير ضارة معتمدين في ذلك التص

  .تتصف بندرة الموارد ودرجة منافسة عالية 

البيئة الى بيئة تكنولوجية وبيئة  (Burns & Stalker, 1961:2)في حين صنف كل من         
وج وحددا بعد ذلك هيكلين سوقية من خالل اعتماد بعدي التغير في التكنولوجيا العلمية واسواق المنت

مناسبين للمشاريع هما الهيكل العضوي للمشاريع العامة ضمن البيئات المتغيرة والهيكل االلي للمشاريع 
  .العاملة  ضمن البيئات الثابتة وبذلك هما اعتمدا على مؤشري التغير واالستقرار في تصنيف البيئة 

  

  

  -:ثالثة انواع من البيئة هي  Aguilarحدد 

والتي التظهر اية تغييرات في العوامل المكونة   stable environmentالبيئة المستقرة     
والبيئة الديناميكية .والتي تظهر تغييرات نسبية unstable environmentلها، والبيئة غير المستقرة 

dynamic environment والتي تتضمن تغييرات مستمرة    ومتسارعة في العوامل المكونة لها.  

  



 

 

  - :فقد صنفا البيئة الى اربعة انواع كما في الشكل وهي  (Emery & Trist, 1965:223)اما 

وهي البيئة التي تتسم بدرجة :   Placid random environmentالبيئة الهادئة العشوائية  -1
تعقيد منخفضة واستقرارية عالية وان الفرص والتهديدات في هذه البيئة تتوزع عشوائيا ،كما 

المنظمة في هذا النوع من البيئات ينصب بدرجة اساس على تحقيق الفاعلية ان توجه 
 .  Operational effectivenessالتشغيلية 

وهي بيئة تتسم بدرجة :   Placid clustered environmentالبيئة الهادئة المتجمعة  -2
هذا النوع  وعلى الرغم من ان الفرص والتهديدات في. تعقيد عالية ، اال انها مستقرة نسبيا 

من البيئات مختلفة ، اال انها عادة تكون مجتمعة وان االهتمام الرئيس للمنظمة في هذه 
بالقرب من مراكز تجمع   Optimal locationالبيئة يتمثل في البحث عن الموقع المثالي 

 .الموارد البيئية 
ذا النوع يتسم ه:   Disturbed reactive environmentالبيئة المضطربة االنعكاسية  -3

من البيئات بدرجة تعقيد منخفضة ولكنها غير مستقرة ، باالضافة الى وجود عدد كبير من 
وان تركيز المنظمة في مثل هذه البيئة ينصب بشكل اساس على المحافظة . المنافسين 

 .على المركز التنافسي لها 
ن التعقيد وعدم وهي بيئة تتسم بدرجة عالية م: Turbulent environmentالبيئة الهائجة  -4

االستقرار وتتطلب استجابة سريعة للتغيرات الحاصلة فيها ، ولهذا فأن محور اهتمام 
ان هذا النوع . المنظمة ينصب على التركيز على السلوك العالقاتي مع المنظمات االخرى 
 ,Chartnard)من البيئات هو الذي تعيشه منظمات االعمال في الوقت الحاضر وفقا لرأي 

الذي اشار الى ان المستقبل سيتضمن نوعا اخر من البيئة اطلق عليه الدوامة  (2002:7
Vortex   والذي يتضمن درجة عالية من التعقيد البيئي الذي اليمكن مالحقته. 

             
ان معرفة نوع البيئة المحيطة بالمنظمات والخصائص التي تتسم بها يعد امرا ضروريا لها 

دات المصاحبة لكل نوع من تلك البيئات بقدر تعلق االمر بالمنظمة ، لتحديد الفرص والتهدي
وتحديد الخيار االستراتيجي الذي يحقق لها مركزا تنافسيا يضمن لها النجاح واالستمرار 

والجدير بالذكر ان عملية التعرف على نوع البيئة وخصائصها يجب ان تتسم باالستمرارية .
مثال في موقف معين عن ممارسة المنظمة لهذه العملية ، فال يغني تحديد الفرص البيئية 

  في االوقات االخرى اذا ما اردت بلوغ حالة النجاح المنشودة 
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  Emery & Tristتصنيف البيئة وفقا لمنظور 

  

Source : Emery,F.E.&Trist,E.L.(1965),Casual texture of organizational 

environment,Human Relations.                                                           

       

 

  

  مفهوم ادارة المشروع -:خامسا

ادارة المشـروع بأنهـا تخطـيط وتوجيـه وسـيطرة المـوارد )  (Chase et.al., 2003:87عـرف   
 :Evans, 1997)امـا . لمواجهـة قيـود المشـروع الفنيـة والكلفـة والوقـت) االفـراد و المعـدات ، والمـواد (

فقــد عــرف ادارة المشــروع بأنهــا جميــع النشــاطات التــي تترافــق مــع التخطــيط و الجدولــة والســيطرة  (740
فقــد  (PMBOK ,2000: 6)امــا .                                                 علــى المشــروع

قنيــة فــي انشــطة المشــروع عــرف ادارة المشــروع بأنهــا تطبيــق المعرفــة والمهــارات واالدوات واالســاليب الت



 

 

لتلبية احتياجات ومتطلبات المشروع مـن خـالل عمليـات مختلفـة مثـل البـدء والتخطـيط والتنفيـذ والسـيطرة 
  .واخيرا انهاء المشروع

ادارة المشــروع بأنهــا تطبيــق المعرفــة واالدوات والتقنيــات  (Kenny , 2003: 43)وعــرف   
  . والمهارات المحددة لخلق منتج او خدمة فريدة

فقـد عرفـوا ادارة المشـروع بأنهـا ادارة العمـل لتطـوير  Russell & Taylor, 2003:217)( امـا
 . وتنفيذ االبداع او التغيير في العمليات الموجودة

فقـد عرفـوا ادارة المشـروع بأنهـا مجموعـة مـن المعـارف و (Martin & Tate, 2001: 9)امـا 
    .قديم افضل النتائج للمشروعاالدوات والتقنيات التي حين تطبق ستساعد في  ت

ادارة المشـروع بأنهـا تطبيـق المعرفـة و المهـارات واالدوات Burke, 2002: 3)( في حين عرف 
  والتقنيات في نشاطات المشروع لتلبية احتياجات اصحاب المصالح وتوقعاتها في المشروع 

عــن تحويـل مــدخالت ادارة عمليــات مسـؤولة ادارة المشــروع بأنهـا ) 27: 2001العـزاوي ،(وعـرف 
النظـام الــى مخرجــات، وهــي تسـعى الــى تحقيــق اهــداف الكفــاءة والفاعليـة ورضــا الزبــون ، لكنهــا تخــتص 
. بانتــاج منتجــات فــي بيئــة االنتــاج علــى وفــق الطلــب ، والســيما التــي تنطبــق عليهــا مواصــفات المشــروع

خصوصـية تختلـف عـن  وبسبب هذا التخصص صار الدارة المشـروع مفهـوم وطرائـق ومعـايير تقـوم لهـا
  .ادارة بقية انماط العمليات 

ان مصــطلح ادارة المشــروع يطلــق احيانــا علــى قيــام المنظمــة بقيــادة عــدد مــن المشــاريع فــي حــين 
هو مصطلح افضل ، الن ادارة   Management by projectsمصطلح االدارة من خالل المشاريع 

لمشروع  ، في حـين ان االدارة مـن خـالل المشـاريع المشروع تتطلب معرفة المديرين بالتفاصيل الدقيقة ل
.                                                      تتطلـــــــــــــــــــــــــــــــب معرفــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــديرين بالتفاصــــــــــــــــــــــــــــــــيل العامـــــــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــــــــــــروع

)PMBOK,2000:6 (  

جميـع العمليـات التـي يـتم انجازهـا مـن خـالل وبناء على ماتقدم يمكن تعريف ادارة المشـروع بأنهـا 
ف والمهـارات التـي يحملهـا االفـراد الـذين تنـاط بهـم المهـام وعلـى وفـق القـدرات الشخصـية والعمليـة المعار 

  انموذجًا الدارة المشروع ) 19(ويوضح الشكل .

  



 

 

  بيئة المشروع                        

  

  

  التغيــرات                        

  

  

  فعل التصحيح                        
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  خطوات ادارة المشروع

  

Source: Slack, et al., Operations Management, 2nd ed., pitman 

Publishing, London, 2004 :557 . 

  

  مزايا مدير المشروع   �

من اجل تنسيق جهود مجموعة كبيرة من االفراد التابعين الى عدة اقسام في المنظمـة وبعضـهم   
  )                        (Slack,2004:556.     مشروع من خارج المنظمة فال بد من مدير لل

معظــم نشــاطات مــدير المشــروع تتعلــق بــادارة المــوارد البشــرية  وذلــك لحاجــة االفــراد العــاملين فــي  
  .فريق العمل لفهم ادوارهم بالتحديد والتي تكون مؤقتة مهما طال وقت المشروع
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ــاج الــى تبــادل ســريع للمعلومــات بــين مــدير ت) غيــر المؤكــدة (كمــا ان منــاخ المشــروع وبيئتــه   حت
المشروع والعـاملين معـه ومـع حملـة االسـهم و االفـراد  فـي خـارج المنظمـة وداخلهـا ، ليحصـل كـل مـنهم 
علـــى معلومـــات محـــددة ومهمـــة وكافيـــة النجـــاز المشـــروع كمـــا يجـــب تحديـــد وتعريـــف مهمـــة االشـــخاص 

  .مشروعواالدوات واالجهزة والموارد المستخدمة في تنفيذ ال

 مزايـا مهمـة ان تنفيذ كل ذلك هو عمل تحدي لذا يجب ان يكـون لمـدير المشـروع الكـفء خمـس 
  -:وهي 

  خلفية وتجربة وخبرة في ادارة المشاريع  -1

خبرة قيادية واستراتيجية ، ليستطيع االستمرار في فهم احتياجات المشروع وبيئته والعمـل علـى وفـق  -2
  ادق التفاصيل 

  تمكنه من اتخاذ قرارات تقنية خبرة تقنية  -3

  .كفاءة شخصية تجعل افراد فريق العمل يحترمونه ويتقبلون قيادته  -4

  قدرة ادارية تمكنه من تتبع جميع المهمات التي تمت والتي يتم القيام بها  -5

  

  

  

  

  

  ادارة المشروع الناجحة  �

  -:  هناك نقاط مشتركة لنجاح اي مشروع او فشله ومنها ما يأتي         

Slack,  2004   :556 )                                                                      (  

وتتضـمن فلسـفة المشـروع او الهـدف العـام :  Clearly defined goalsتحديـد االهـداف بوضـوح  -1
  .له ، ومدى التزام فريق العمل  بتحقيق االهداف النهائية او بعضها

  



 

 

يجـب ان يكـون مـدير المشـروع علـى :  Competent project managerير المشـروع كفـاءة مـد -2
درجة عالية من الكفـاءة والمهـارة النجـاز المشـروع مـن خـالل قدرتـه االداريـة واسـلوب التعامـل مـع 

  فريق العمل 

  

ان دعـم االدارة العليـا للمشـروع سـتجعل :   Top management supportدعـم االدارة العليـا  -3
االطراف العاملـة فيـه ملتزمـة بتحقيـق اهـدافها كمـا انـه يمـنح المشـروع قـوة فـي التنفيـذ ودعـم  جميع

  .االطراف الضاغطة وذات المصلحة في المشروع  

  

اختيار وتدريب افراد فريـق العمـل :  Competent project team membersفريق عمل كفوء  -4
كفـاءة خاصـة تـؤدي الـى قيـام الفريـق بانهـاء المسؤولين عن المشروع وان يتمتع كل منهم بمهارة و 

  .المشروع بنجاح 

  

  

  

  

  

  عمليات ادارة المشروع  -:سادسًا 

يتطلـب مــن ادارة المشــروع الناجحــة التقليــل مــن اثــر التفــاعالت الناتجــة مــن العمليــات  المختلفــة 
لفريـق العمـل ان معظم هذه التفاعالت ناتجة من الضغط العصـبي ( في المشروع في الناتج النهائي له 

  .وتحويلها لتحفيز روح التنافس بين افراد فريق العمل ) المكلف بانهاء المشروع بنجاح 

كما ان القيام بعمل قد يكون ناجحا او فاشال وفي هاتين الحالتين ستتأثر المشاريع االخرى من 
شرة وصعب الفهـم خالل التفاعل معها ، هذا التفاعل اما بصورة مباشرة وسهل الفهم او بصورة غير مبا

فمــثًال  تغييــر الهــدف ســيؤثر ماليــًا فــي كلفــة المشــروع العامــة ولكنــه قــد يــؤثر فــي  نوعيــة المنــتج او فــي 
  .نفوس فريق العمل 



 

 

عمليــات ادارة المشــروع بتســع مجــاالت تضــم كــل  PMBOK,2000):41-158( وقــد حــدد  
   -:منها مجموعة عمليات هي كاالتي 

  

   : ادارة تكامل المشروع -1

يتضـــمن مجـــال معرفـــة ادارة تكامـــل المشـــروعات جميـــع العمليـــات واالنشـــطة المطلوبـــة لتحديـــد، 
وتنسيق العمليات واالنشطة المختلفة المتعلقة بادارة المشروعات داخـل مجموعـة عمليـات ادارة المشـروع 

متكاملــة فــي ســياق ادارة المشــروعات، يتمثــل مفهــوم التكامــل فــي فكــرة التوحيــد والتكامــل، واالجــراءات ال
وتتكــون . الضــرورية النهــاء اي مشــروع بنجــاح لاليفــاء بمتطلبــات الزبــون وغيــره مــن اصــحاب المصــالح

  -:من

  

  -:تطوير خطة ادارة المشروع-أ

تتضــمن خطــة ادارة المشــروع توثيقــا لمخرجــات عمليــات التخطــيط الخاصــة بمجموعــة عمليــات  
وقــد تتكــون مــن خطــة فرعيــة او اكثــر  وخطــة ادارة المشــروع قــد تكــون ملخصــة او مفصــلة،. التخطــيط

   .وتتضمن العديد من الخطط التابعة لها من عمليات التخطيط االخرى

  

  

   -:تنفيذ خطة المشروع  -ب

  .من خالل القيام بجميع النشاطات التي تؤدي الى تكوين المشروع 

  

   -:الرقابة المتكاملة للتغيير -ج

وتكـون رقابـة التغييـر مهمـة للغايـة  .روع حتـى نهايتـهيتم تطبيق الرقابة المتكاملة منذ بداية المش
الن المشروعات بطبيعتها نادرا ما تنفذ على وفق خطة ادارة المشروع وبيان مجال المشروع وغيرها من 

والخطوات المذكورة انفًا تبدو متسلسلة ولكنها في الواقع العملي تتفاعل وتتقاطع مع بعضـها  .التسليمات



 

 

خطوات اخرى ضمن المشروع وكل خطوة من هذه الخطوات هي جهد فـردي او ،كما تتقاطع ايضا مع 
  .جماعي يعتمد على احتياجات المشروع ، هذه الخطوة قد تحدث مرة واحدة او اكثر خالل المشروع

   

  ادارة مجال المشروع-2

تتضمن ادارة مجال المشروع جميع العمليات المطلوبة لضمان ان يكون المشروع مشتمال على 
لعمل المطلوب، وان جميع االدوات واالجهزة والمـواد االوليـة متـوافرة ، فضـال عـن وجـود قـوة العمـل كل ا

   -:وتتضمن ادارة مجال المشروع العمليات االتية . البشرية  وذلك الكمال المشروع بصورة ناجحة

  

المرحلـــة هــي عمليــة التخويــل الرســمي لمشــروع جديـــد او انتقــال المشــروع مــن مرحلــة الــى  -:البــدء -أ
  .التالية 

فكــل . ان عمليـة تحديــد وادارة مجــال المشـروع تــؤثر فــي النجـاح الكلــي للمشــروع -:تخطــيط المجــال -ب
مشروع يتطلب توازنا دقيقا بين االدوات ومصادر البيانات والعمليات واالجراءات، وعوامـل اخـرى للتأكـد 

 . ى تعقيده واهميتهمن ان الجهد المبذول في انشطة المجال يناسب حجم المشروع ومد

ان اعــداد بيــان تفصــيلي لمجــال المشــروع لــه اهميــة كبيــرة فــي نجــاح المشــروع ،  -:تعريــف المجــال -ج
كمــا يــتم تحليــل احتياجــات . ويـتم فــي اثنــاء التخطــيط  تعريــف ووصــف مجــال المشــروع بتفصــيالت اكثــر

فتراضـات والقيـود للتأكـد وطلبات وتوقعات اصحاب المصالح وتحويلها الى متطلبات ، وكذلك تحليل اال
                                                      .من اكمالها

هـو عمليـة الحصـول علـى الموافقـة الرسـمية مـن اصـحاب المصـالح لمجـال  -:التحقق من المجـال -د 
وتتضـــمن عمليـــة التحقـــق مـــن مجـــال المشـــروع . المشـــروع الـــذي تـــم اكمالـــه ومـــا يصـــاحبه مـــن تســـليمات

  .   راجعة التسليمات للتأكد من انه قد تم اكمال كل منها على حدة بصورة مرضيةوم

  

تتعلق عملية ضبط مجال المشروع بالتأثير في العوامـل التـي تخلـق تغييـرات فـي  -:ضبط المجال -ه 
 والتأكـد مـن ان التغييـرات المطلوبـة كافـة واالجـراءات. مجال المشروع مع رقابة ما لتلك العوامل من اثر

التصـــحيحية الموصـــى بهـــا يـــتم دراســـتها مـــن خـــالل عمليـــة الرقابـــة المتكاملـــة للتغييـــر، فضـــال عـــن ادارة 
  . التغييرات الفعلية اذا حدثت



 

 

  

ان ادارة كلــف المشـــروع تتضـــمن كــل العمليـــات التـــي تحتاجهــا للتأكـــد مـــن  -:ادارة كلـــف المشـــروع -3
  .     اكمال المشروع بوقت محدد وضمن ميزانية محددة

   -:تشمل العمليات االتية و  

واي الكميـات التـي سـيتم ) افـراد و معـدات و مـواد(وتتطلب تحديد اي المـوارد  -:تخطيط الموارد -أ    
.                                                                                    استعمالها ومتى سيتم احتياجها الداء انشطة المشروع

  

او حزم العمل  المشروعويتضمن  وضع جميع الكلف التقديرية النشطة  -:وضع موازنة الكلفة - ب 
  .                                                المفردة لغرض وضع تقدير الكلفة الكلية لغرض قياس اداء المشروع

 

لكلف الموارد الالزمة النهاء ان عملية تقدير كلف المشروع تشمل عددًا تقريبيًا  -:تقدير الكلفة -ج
جميع انشطة الجدول الزمني وحين تقدر كلف المشروع يجب مراعاة  االسباب المتوقعة التي قد تحدث 

   .اختالفا في تقديرات الكلفة بما فيها المخاطر

  

   .تتضمن السيطرة على جميع المتغيرات في ميزانية المشروع -:رقابة الكلفة -د 

ويجـب . روع بالدرجة االولى بكلفة الموارد التـي يحتاجهـا المشـروع الكمالـه تهتم ادارة كلفة المش
ان تدرك ان جميع القرارات الخاصة بالمشروع ستؤثر في الكلفة سواء مـن ناحيـة انهـاء المشـروع او فـي 

  .كلفة المنتجات التي هي الحصيلة النهائية للمشروع 

الهندســية ســتؤدي الــى تقليــل كلــف المشــروع  ان ادارة كلفــة المشــروع بالتعــاون مــع قيمــة التقنيــات
  .ووقته فضًال عن تحسين نوعية االداء 

فــي كثيــر مــن الحــاالت تــتم عمليــة التنبــؤ بالكلفــة وتحليــل الوضــع المــالي للمشــروع خــارج اطــار 
  المشروع وفي حاالت اخرى تكون ادارة كلفة المشروع طرفًا مهمًا في التنبؤ وتحليل

ي هــذه الحالــة فــان ادارة كلفــة المشــروع ستســتخدم آليــات وتقنيــات الوضــع المــالي للمشــروع وفــ 
وتحتـــاج ادارة كلفـــة ) تـــدقيق االربـــاح و دراســـة االســـتثمار و دراســـة النقـــد المتـــوافر ( اداريـــة جديـــدة مثـــل 



 

 

ــــــــــــام بعملهــــــــــــا ــــــــــــف ادارات المشــــــــــــروع للقي ــــــــــــر مــــــــــــن المعلومــــــــــــات مــــــــــــن مختل ــــــــــــى كثي .                                  المشــــــــــــروع ال
   

  

   -:ادارة جودة المشروع-4

ـــــذة والتـــــي تحـــــدد سياســـــة الجـــــودة، واهـــــدافها  وتشـــــمل كـــــل االنشـــــطة المتعلقـــــة بالمنظمـــــة المنف
يــتم تنفيــذ نظــام ادارة الجــودة مــن . ومســؤولياتها لكــي يحقــق المشــروع االحتياجــات التــي انشــئ مــن اجلهــا

رقابــة الجــودة، مــع االنشــطة خــالل سياســة واجــراءات وعمليــات تخطــيط الجــودة، وضــمان الجــودة، واداء 
  . المستمرة الخاصة بتحسين العمليات المطبقة في اثناء العمل في المشروع

  -:وتتضمن ادارة جودة المشروع العمليات االتية

     .تخطيط الجودة يتعلق بتحديد مقاييس الجودة المالئمة وكيف سيتم تطبيقها -:تخطيط الجودة -أ

المشروع الكلي ضمن اوقات محددة من اجل ضـمان الثقـة بالمشـروع تقييم اداء  -:ضمان الجودة  -ب
  . وانه ضمن المواصفات القياسية للجودة

يتطلـــب اداء رقابـــة الجـــودة متابعـــة نتـــائج معينـــة للمشـــروع للتأكـــد مـــن انهـــا  -:اداء رقابـــة الجـــودة -ج 
       .د وايجاد طرائق للتخلص من مسببات االداء غير الجي .مطابقة للمواصفات القياسية

وتتضـمن كــل العمليـات التــي يحتاجهـا المشــروع لالسـتفادة مــن   -:ادارة المـوارد البشــرية للمشــروع -5
الموارد البشرية باقصى حد ممكن وتشمل الموارد البشرية جميع االفراد الـذين لهـم عالقـة بالمشـروع مثـل 

   )زبائن وغيرهم العاملون و االداريون و ممولوا المشروع و الشركاء والمديرون و ال( 

   -:وتتضمن العمليات االتية 

يحـــدد التخطـــيط للمـــوارد البشـــرية خطـــة ادارة التوظيـــف التـــي توضـــح ادوار   -:التخطـــيط المنظمـــي  -أ
المشروع لالشخاص وللمجموعات، وقد يكون هؤالء االشخاص او تلـك المجموعـات مـن داخـل المنظمـة 

                                                           .              المنفذة للمشروع او من خارجها

ـــق العمـــل   -ب ـــى فري هـــي عمليـــة الحصـــول علـــى المـــوارد البشـــرية الالزمـــة النجـــاز  -:الحصـــول عل
  .المشروع وتحديد ادوارها 



 

 

 القيـام بتطـوير قابليـات االفـراد والمجـاميع للتأكـد مـن قيـامهم بـاداء متميـز  -:تطوير فريـق العمـل  -ج 
  .خالل وقت تنفيذ المشروع 

  

  مهمات ادارة الموارد البشرية 

 القيادة واالتصال والتفاوض •
 تفويض االخرين ومنحهم بعض السلطات الالزمة لعملهم  •
 مراقبة وتقييم وتدريب الموارد البشرية  •
   بناء فريق العمل وتطويره وازالة الخالفات بين افراده •
 قبة مدى احتوائهم من قبل االخريناضافة افراد اخرين لفريق العمل ومرا •
 تشجيع االداء الجيد •
  

  

  

 

   -:ادارة اتصاالت المشروع -6

تتضــمن ادارة اتصــاالت المشــروع عمليــات عــدة الغــرض منهــا جمــع كافــة المعلومــات المرتبطــة 
بالمشروع وخزنها ثم توفيرها الدارة المشروع وفريق العمل ، كل علـى  وفـق اختصاصـه مـن اجـل نجـاح 

وتتضمن  .، وكل فرد عامل في المشروع يجب ان يفهم ان االتصاالت مهمة لنجاح المشروع  المشروع
  -:العمليات االتية

  -:تخطيط االتصاالت -أ

تحـــدد عمليـــة تخطـــيط االتصـــاالت احتياجـــات ادارة المشـــروع وفريـــق العمـــل  مـــن المعلومـــات  
مشـروعات ضـمن مراحـل مبكـرة ويتم الجانب االكبر مـن تخطـيط االتصـاالت فـي معظـم ال. واالتصاالت

  .    جدا من المشروع

تــوفير المعلومـــات المرتبطــة بالمشـــروع لكــل مـــن يحتــاج اليهـــا وفــي الوقـــت   -: نشــر المعلومـــات -ب 
  .المناسب



 

 

   -:اعداد تقرير االداء -ج 

تتضــــمن عمليــــة اعــــداد تقــــارير االداء جمــــع بيانــــات خطــــة المشــــروع وتوزيــــع معلومــــات االداء 
و يجب ان تتضمن تقارير االداء معلومات عن الجدول الزمني والكلفة  والجودة ،  الصحاب المصالح،

ومــن الممكــن اعــداد التقــارير بشــكل . كمــا تتطلــب مشــروعات كثيــرة معلومــات عــن المخــاطر والمشــتريات
  . شامل او على اساس استثنائي

   .يتضمن توثيق نتائج المشروع من اجل البدء بمرحلة جديدة -:االنتهاء -د 

    -:ادارة التوريد بالمشروع - 7
تتضــمن ادارة التوريــد بالمشــروع عمليــات الشــراء ، او الحصــول علــى المنتجــات اوالخــدمات، او 

  . النتائج الالزمة من خارج فريق المشروع الداء العمل

  -:وتتضمن العمليات االتية

    -:تخطيط المشتريات -أ

ي يمكن تلبيتها بشكل افضل عن طريـق تحدد عملية تخطيط المشتريات احتياجات المشروع الت
شــراء اوحيــازة منتجــات ،اوخــدمات، اونتــائج مــن خــارج منظمةالمشــروع،واية احتياجــات يمكــن ان يحققهــا 

تتضــمن هــذه العمليــة مراعــاة مــا اذا كانــت عمليــة الحيــازة ســوف تــتم ، .فريــق المشــروع فــي اثنــاء التنفيــذ
  . تم ذلكوكيف تتم، وما الذي سيتم الحصول عليه، ومتى سي

    -:تخطيط التعاقدات -ب

تقوم عملية تخطيط التعاقدات باعداد المستندات الالزمة لمساندة عملية طلب استجابات        
  .                      المجهزين وعملية اختيار المجهزين

  . االختيار من مختلف العروض المقدمة -:اختيار المصادر  -ج

  .لتعامل مع البائعاسلوب ا -:ادارة التعاقد  -د

وتتضـمن التأكــد مـن قبـول جميـع االعمـال كمــا وتتضـمن تحـديث السـجالت وحفــظ  -:اتمـام العقـد -ه
يتوجـب .  وتـدعم عمليـة اتمـام العقـد عمليـة االنتهـاء مـن المشـروع. المعلومات واستخدامها فـي المسـتقبل

ن تحــدث علـى مســتويات مختلفــة علـى ادارة المشــروع دراسـة العالقــة بــين البـائع والمشــتري والتـي يمكــن ا
فـي مشـروع واحـد ، وفـي الوقـت نفسـه فـان عمليـة البيــع بالنسـبة للبـائع هـي مشـروع بحـد ذاتـه مـن خــالل 

  -:ماياتي 



 

 

 .يصبح المشتري عميًال للبائع  •
 ادارة المشروع سُتعد البائع جزءًا من المشروع  •
روع ســواء أكــان مشــروع البيــع سيصــبح مــدخًال مهمــًا مــن المــدخالت فــي المشــ -شــروط الشــراء  •

  .البائع ام المشتري 
العمليات آآلنفـة الـذكر علـى مراحـل المشـروع التـي حـددها بخمـس  PMBOK,2000وقد وزع    

  :مجموعات وهي 

  مجموعة عمليات البدء   -1

 مجموعة عمليات التخطيط  -2

  مجموعة عمليات التنفيذ  -3

  مجموعة عمليات الرقابة والمتابعة  -4

  مليات االنتهاء مجموعة ع -5

  )4(و تختص كل مرحلة بمجموعة من العمليات كما مبين في الجدول 

      )4(الجدول

 مراحل عمليات ادارة المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  المجاالت المعرفية

  مجموعة عمليات ادارة المشروع

ـــــة  مجموعـــــة عملي
  البدء

  مجموعة عمليات التخطيط
ـــات  مجموعـــة عملي

  التنفيذ
مجموعــــــة عمليــــــات 

  بعةالرقابة والمتا

مجموعـــــــــــــــــــــــة 

عمليــــــــــــــــــــــــــات 
  االنتهاء

  تطوير خطة ادارة المشروع*    ادارة تكامل المشروع
توجيـــــــــــــــه وادارة *

  تنفيذ المشروع
ـــــة * الرقابـــــة المتكامل

  للتغيير
  

  ادارة مجال المشروع

  
  البــدء*       

  تخطيط المجال*

  تعريف المجال*

  

  
  تحقق من المجال*

  رقابة تغيير المجال*
  

    ادارة وقت المشروع

  حديدالنشاطت*

  تتابع النشاط*

  تقدير مدة النشاط*

  تطوير الجدول الزمني*

  
رقابــــــــــة الجــــــــــدول *

  الزمني
  

    ادارة كلف المشروع

  تقدير الكلفة*

  وضع موازنة الكلفة*

  تخطيط الموارد * 

    رقابة الكلفة*  

  تخطيط الجودة*    ادارة جودة المشروع
اداء ضـــــــــــــــــمان *

  الجودة
    اداء رقابة الجودة*

وارد البشــرية ادارة المــ
  للمشروع

  تخطيط الموارد البشرية*  

ـــــى * الحصـــــول عل
  فريق المشروع

تطــــــــوير فريــــــــق *
  المشروع

    

ادارة اتصـــــــــــــــــــــــاالت 
  المشروع

  اعداد تقارير االداء*  توزيع المعلومات*  تخطيط االتصاالت*  
االغـــــــــــــــــالق * 

  االداري



 

 

 

Sources:1- A Guide to the Project Management Body of Knowledge –  

PMBOK Guide , Third edition , Project Management Institute Newtown 
Square , Pennsylvania , U.S.A.2000:38.  

  .وسيتم تناول مجموعة عمليات تنفيذ المشروع بالتفصيل في الفقرة الالحقة كونها موضوع البحث 

  المشروع  عمليات تنفيذ -: سابعًا 

  توجيه وادارة تنفيذ المشروع      -1

وان معظــم الميزانيــة . ان تنفيــذ خطــة المشــروع هــي اولــى عمليــات البــدء بالمشــروع المخطــط لــه        
وعلــى ادارة المشــروع وفريــق العمــل . المخصصــة للمشــروع ســيتم صــرفها علــى وفــق بنــود هــذه الخطــة 

لبشــرية المتــوافرة الجــل تنفيــذ المشــروع علــى وفــق المخطــط التعــاون وتوجيــه جميــع النشــاطات التقنيــة وا
  .المعد 

ادارة مخـــــــــــــــــــــــــــاطر 
  المشروع

  

  تخطيط ادارة المخاطر*

  تحديد المخاطر*

  النوعي للمخاطرالتحليل *

  التحليل الكمي للمخاطر*

تخطـــــــــــــيط االســــــــــــــتجابة *
  للمخاطر

  

  
رقابـــــــــــة وضـــــــــــبط *

  المخاطر
  

ـــــــــــــــــــــــــــد  ادارة التوري
  بالمشروع

  
  تخطيط المشتريات*

  تخطيط التعاقدات*

ـــب اســـتجابات * طل
المجهـــــــــــــــــزين او 

  المتعاقدين

اختيار المجهزين *

  او المتعاقدين

  اتمام العقد*  



 

 

ان المنتج للمشروع لن يتم انتاجه ما لم يسر المشروع على وفق الخطة الموضوعة له ، لذا فان        
جميــع عمليــات التنفيــذ يجــب ان تــتم مراقبتهــا بصــورة مســتمرة لمعرفــة جميــع معــرقالت الخطــة كمــا يجــب 

  .روع النهائية ومدى قدرة فريق العمل على تنفيذ المشروع خالل المدة المحددة التنبؤ بكلفة المش

  

  مدخالت تنفيذ خطة المشروع -أ

    :وثيقة المشروع  �
. تمـــنح وثيقـــة المشـــروع الصـــالحية لمـــدير المشـــروع لتطبيـــق مـــوارد المنظمـــة وانشـــطة المشـــروع 

طيـة مثـل خطـة ادارة المخـاطر و يضع مدير او مديرو المشروع فضًال عن خطة المشـروع خطـط احتيا
خطة الحصول على المواد كما يضع خطة تنفيذ القواعد االساسية في كل مرحلة ويتابعهـا وهـي اسـاس 

ويتم تحديد مـدير المشـروع وتعيينـه فـي مرحلـة مبكـرة مـن المشـروع علـى وفـق الحاجـة .  تنفيذ المشروع 
، ويفضـــل تعيينـــه فـــي اثنـــاء تطـــوير وثيقـــة ويلـــزم دائمـــا تعيـــين مـــدير المشـــروع قبـــل البـــدء فـــي التخطـــيط

يقوم المسؤول عن بدء المشروع ، او راعيه باصـدار وثيقـة المشـروع فـي مسـتوى يتناسـب مـع . المشروع
  . تمويله 

    :التفاصيل الساندة  �
وتتضمن دراسة المشاريع االخرى الساندة لهذا المشروع واالسـتفادة منهـا وكـذلك دراسـة التقنيـات 

  .الحديثة ومدى االستفادة منها في المشروع 

   :سياسة المنظمة  �
لكل منظمة سياسة رسمية واخرى غير رسمية تجاه اي مشروع تقوم به وهذه السياسة قد تؤثر  

  .او ايجابًا في عملية انجاز المشروع سلبًا 

  

    :معوقات المشروع  �
  .هو اي عمل يؤدي الى زيادة نسب المخاطر واحتمالية توقف المشروع 

 
 ) :  التصحيحات ( العمل االصالحي  �

هو اي عمل يتم القيام به العـادة المشـروع الـى طريقـه الصـحيح وتقليـل نسـب الخطـورة وزيـادة  
  .احتمالية انهاء المشروع بنجاح 



 

 

  

  التقنيات الالزمة لتنفيذ خطة المشروعاالدوات و  -ب

    :مهارات االدارة العامة �
هي كل مهارة تتمتع بها ادارة المشـروع كالقـدرة علـى القيـادة واالتصـال والتفـاوض وهـي مهمـة   

  .في تنفيذ خطة المشروع 

    :المهارات والمعرفة بمنتوج المشروع  �
  .رفة بالمشروع ونتائجه الخارجية يجب ان يتمتع كل فرد من فريق العمل بمهارات خاصة ومع

    :نظام السلطة  �
يجــب ان يكــون هنــاك تسلســل قيــادي ضــمن فريــق العمــل ليعــرف كــل فــرد حقوقــه وواجباتــه ومــن 
دون ذلك فان العمل ال يمكن انجازه فـي وقتـه المحـدد او ضـمن جدولـه المحـدد ويجـب ان يـتم التخطـيط 

  .اس لسلم القيادة منذ البداية منعًا لحدوث اي التب

كما يتم تحديد نوع االوامر شفوية او خطية فمعظم االوامر تكـون شـفوية اال فـي حـاالت مهمـة اذ يجـب 
  .ان تكون خطية 

  : اجتماعات بحث الخطة  �
يجب ان تتم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروع ومواجهة اية عراقيل وحلها كما يـتم تبـادل    

معظــم المشــاريع يــتم عقــد هــذه االجتماعــات مــن مســتويات  المعلومــات خــالل هــذه االجتماعــات ، وفــي
  .متعددة وفي اوقات محددة 

  :  نظام معلومات ادارة المشروع  �

مجموعــــة مــــن االدوات والتقنيــــات الالزمــــة لجمــــع المعلومــــات وتصــــنيفها واالســــتفادة منهــــا فــــي 
  .المشروع وهي مهمة السناد المشروع من البداية الى النهاية 

  :   اجراءات المنظمة �
سواء أكانت المنظمة كلها مرتبطة بالمشروع أم جزء منها فهي بصورة عامة لديها سياسة رسمية    

  .واخرى غير رسمية عن المشروع مما يؤثر ايجابًا او سلبًا في تنفيذه 

  

    -:ضمان الجودة  - 2



 

 

مـــن اجـــل اعطـــاء ثقـــة بجـــودة ) ضـــمن نظـــام الجـــودة ( هـــي نشـــاطات تنظيميـــة مخطـــط لهـــا  
ع ، وانه سيتم على وفق المواصفات النوعية ، ويجب ان تتم عمليات ضـمان الجـودة خـالل مـدة المشرو 

  .المشروع 

 ) قسم توكيد الجودة (يتم اجراء عمليات ضمان الجودة من خالل 

Quality Assurance Department   ويــتم مــن خــالل فريــق عمــل معــين فــي ادارة ،
علــى المشــروع او مــن خــالل الزبــائن الــذين يهمهــم جــودة  المشــروع او فريــق عمــل مــن الجهــة المتعاقــدة

المشــروع ونوعيتــه ويجــب علــى فريــق العمــل مهمــا كــان مصــدره ان يتأكــد مــن ان المشــروع يتمتــع بجــودة 
  .داخلية ضمن تركيبته الداخلية وجودة خارجية في االطار الخارجي للمشروع 

  

  مدخالت ضمان الجودة  -أ

  :   خطة ادارة الجودة �
رة المشروع وضـع خطـة ضـمان جـودة المشـروع بالتفصـيل مـن خـالل تحديـد مواصـفات على ادا

الجـودة القياســية وكيفيـة قياســها ونـوع العمليــات التــي يـتم القيــام بهـا ومواصــفات فريـق العمــل ومســؤولياته 
  .والموارد المستخدمة 

  :   نتائج قياس السيطرة على الجودة �
لمشروع من قبـل فريـق العمـل الـذي يقـوم بتحضـير يتم تسجيل وتوثيق جميع مواصفات الجودة ل

  .جميع التجارب واساليب التقييم قبل البدء بالعملية 

  :  تحديد العمليات �
يقــوم فريــق العمــل بتوثيــق اعمالــه بدقــة للتأكــد مــن المواصــفات القياســية للمشــروع وتهيئــة قــرارات 

ثها وفــي ايــة مرحلــة واســاليب دقيقــة فــي حالــة حــدوث االخطــاء المتعلقــة بمواصــفات الجــودة ومــدى حــدو 
  .اصالحها 

  

  ادوات وتقنيات خطة ضمان الجودة  -ب

  :   ادوات خطة ضمان الجودة �



 

 

وكلفــة المواصــفات القياســية فــي المشــروع مــع خــرائط المشــروع / وتتضــمن تحاليــل دقيقــة لفائــدة 
المشــروع ،  بيــان المراحــل المختلفــة فضــال عــن تجــارب واختبــارات لقيــاس جــودة والجــدول الزمنــي لــه مــع

  . فضال عن دراسة مفصلة للكلفة الكلية التقريبية عند انتهاء المشروع

    :تدقيق الجودة  �
نشاط يتضمن اساليب تدقيق مواصفات الجودة ليتعلم فريق العمل كيفية القدرة على تحسين     

شــوائية او وتكــون عمليــة التــدقيق امــا ع) ضــمن هــذا المشــروع او مشــاريع اخــرى ( االداء فــي المســتقبل 
ضمن جداول زمنية محددة ويمكن اجراؤها من قبل فريق ضمن فريق المشروع او يـتم اختيـاره مـن جهـة 

  .خارجية 

  

           -:الحصول على فريق المشروع -3

تتضمن عملية الحصول على فريـق العمـل الحصـول علـى المـوارد البشـرية الالزمـة سـواء أكـانوا 
والمـوارد البشـرية غالبـًا مـا تكـون متـوافرة لـذا يجـب ان تحـرص . مشـروع افرادًا ام مجموعات للعمل فـي ال

  .ادارة المشروع الحصول على افضل الكفاءات البشرية الالزمة لتنفيذ المشروع 

  

  مدخالت الحصول على فريق العمل  -أ

  :   خطة الحصول على فريق العمل �
مــل تتضــمن مواصــفات يجــب ان تضــع ادارة المشــروع خطــة مفصــلة للحصــول علــى فريــق الع  

  . فريق العمل وواجباته 

  :   توصيف فريق العمل  �
تختــار ادارة المشــروع االداريــين الالزمــين الدارة المشــروع وتحديــد  مواصــفات وكفــاءاتهم ، علــى 

  : وفق معايير االختيار االتية

 . التجربة السابقة ، ومدى نجاحها  
 المشروع نفسه ؟ االهتمام الشخصي ، هل الشخص مهتم بالعمل في هذا  
 الصفات الشخصية ومدى قدرة الفرد على العمل ضمن فريق  
 الكفاءة  



 

 

 

  :   اسلوب الحصول على فريق العمل �
هناك سياسات واساليب عمل وطرائق معينة عـن كيفيـة الحصـول علـى فريـق عمـل ، واحيانـًا   

يـين بـدوام كامـل او تعمل هذه السياسات ضد الحصول على اشخاص مالئمين لفريق العمل ويكـون التع
  .جزئي او متغير على وفق حاجة المشروع 

  

  االدوات والتقنيات الالزمة للحصول على فريق العمل  -ب

    :المفاوضات  �
بصورة عامة يتم تفاوض االداريـون المسـؤولون عـن تنفيـذ المشـروع  للحصـول علـى افضـل     

  . نية محددة العناصر التي تشكل  فريق العمل لتنفيذ المشروع ضمن مدة زم

مـــن اصـــحاب الخبـــرة ) عـــاملين ( يـــتم تشـــكيل فريـــق مـــن اداريـــين اخـــرين للتعاقـــد مـــع اشـــخاص  
 وكذلك التعاقد مع المتخصصين .والكفاءة للعمل في المشروع 

ان لنوعيــة المشــروع ومواصــفاته فضــال عــن سياســة المنظمــة دورًا مهمــًا فــي عمليــات الحصــول  
 .على فريق العمل 

  

  

 

  :  التكليف  �
فـي بعـض االحيـان يـتم تكليـف فريـق اداري بالمشــروع قبـل البـدء بـه لتعيـين فريـق عمـل لــه      

  -:في الحاالت االتية 

يكون المشـروع نتيجـة لعمليـة تنـافس ولـذا تقـوم المنظمـة بأعـداد فـرق العمـل التـي ُتعـُد جـزءًا مـن  
 المشروع التنافسي 

ن مــن الســهولة تحديــد فريــق العمــل اذا كــان المشــروع عبــارة عــن مشــروع خــدمات داخلــي اذ يكــو  
 .قبل البدء بالمشروع 

 



 

 

    :التجهيزات  �
ـــى خـــدمات مجموعـــة محـــددة مـــن االفـــراد او  ـــا بالحصـــول عل ـــز المشـــروع احيان تقـــوم ادارة تجهي

  .الجماعات للقيام بنشاطات المشروع او مجموعة محددة من النشاطات 

جموعــات الكمــال المشــروع فــي احــد تعــد التجهيــزات مهمــة حــين يحتــاج المشــروع الــى افــراد او م
مراحله، وال ترغب ادارة المشـروع بتعيـين هـؤالء االفـراد او المجموعـات بشـكل دائمـي السـيما حـين يكـون 
للمشـــروع عـــاملين اكفـــاء يعملـــون فيـــه ، وتشـــمل ادارة تجهيـــزات المشـــروع جميـــع العمليـــات التـــي تتطلـــب 

  .المشروع والتي يتم تحديدها بصورة دقيقة الحصول على االفراد من خارج المنظمة من اجل اكمال 

  

   -:تطوير فريق المشروع -4

مـن اجـل رفـع مسـتوى االداء النجـاز المشـروع بصـورة ) اداريـًا وتقنيـًا ( يتم تطـوير فريـق العمـل 
             .                                  افضل ، وتطوير الفريق وجعل افراده يتعاونون مع بعضهم البعض لنجاح العمل 

تواجـــه عمليـــة تطـــوير فريـــق العمـــل مشـــكالت معقـــدة اهمهـــا ان افـــراد الفريـــق يكونـــون تحـــت   
وعلــــى الـــرغم مـــن ان مـــدير المشــــروع ) ســـلطة قيـــادة العمليــــة وســـلطة مـــدير المشـــروع ( ســـلطتين همـــا 

Project manager الفريـق )  مـدير ( لـه السـلطة العليـا ، فـان قائـدFunctional manager  هـو 
الــذي يتعامــل مــع افــراد الفريــق يوميــا ، ولــه القــدرة علــى حــل المشــكالت االنيــة ، والشــك ان قــدرة مــدير 

  .المشروع في التعاون مع مدير فريق العمل لها تاثير على نجاح المشروع او فشله 

  .ان عملية تطوير فريق العمل  يجب ان تستمر طوال مدة المشروع 

  مدخالت تطوير فريق العمل  -أ

تتضــمن عمليـــة الحصـــول علــى فريـــق العمـــل الحصــول علـــى المـــوارد :  يـــق عمـــل المشـــروعفر  �
ويتطلب مـن ادارة المشـروع .البشرية الالزمة سواء كانوا افرادًا ام مجموعات للعمل في المشروع 

  . الحرص على اختيار افضل الكفاءات الالزمة لتنفيذ المشروع 
مـــن ادارة تنفيـــذ المشـــروع تتضـــمن تـــواريخ هـــي وثيقـــة رســـمية موافـــق عليهـــا :  خطـــة المشـــروع �

المراحـل المختلفــة التــي بموجبهـا يتكــون المشــروع ، ويجـب توزيــع نســخ مـن خطــة المشــروع لكــل 
  .من له عالقة بادارة المشروع 



 

 

ـــين � تختـــار ادارة المشـــروع االداريـــين الالزمـــين الدارة المشـــروع  : خطـــة ادارة المـــوظفين االداري
علــى وفــق معــايير االختيــار التــي ســبق ذكرهــا فــي توصــيف فريــق  وُتحــدد مواصــفاتهم وكفــاءاتهم

  العمل
هـــــي تقــــارير دوريـــــة تقـــــوم بتلخـــــيص الفعاليــــات التـــــي تمـــــت ، وتقـــــوم بتحليـــــل  : تقـــــارير االداء �

المعلومــات عنهــا ، وهـــي ضــرورية البقـــاء ادارة المشــروع علــى اطـــالع تــام بكـــل العمــل وكـــذلك 
ر وربمــا االســتفادة منهــا فــي حالــة حــدوث اخطــاء فــي ممولــوا المشــروع ، ويــتم توثيــق هــذه التقــاري

وتتضمن تقارير االداء تقارير خطيـة وجـداول .المشروع او لالستفادة منها في المشاريع القادمة 
  وتحليالت 

على فريق العمل مقارنة سير العمل في المشروع بصورة دورية مع توقعاتهم  :التغذية العكسية  �
 .عنه 

  

  لالزمة لتطوير فريق العمل االدوات والتقنيات ا -ب

تشــمل نشــاطات الفريــق افعــال اداريــة فرديــة يــتم اســتخدامها مــن اجــل    :تصــميم انشــطة الفريــق  �
  .تحسين اداء الفريق ومن هذه االعمال 

 قيام بعض اعضاء الفريق الذين لديهم خبرات ادارية بالمساهمة في تخطيط مراحل المشروع  
 تحديث قواعد معينة لعمل الفريق  

ان االفعــــال التــــي تطــــور فريــــق العمــــل قــــد تكــــون عبــــارة عــــن محاضــــرة لمــــدة خمــــس دقــــائق خــــالل 
اجتماعــات فريــق العمــل ، وقــد تكــون عبــارة عــن دورات تدريبيــة مســتمرة تســتغرق اســابيع او اشــهر 

وهناك الكثير من االدبيات حول تطـوير فريـق العمـل ، كمـا توجـد مـدارس وطرائـق عديـدة للتوصـل .
  .ة لتدريب فريق العمل الى افضل طريق

ـــة  � ـــدقيق ، : مهـــارات االدارة العام ـــة والت ـــل المالي ـــا بمهـــارات مختلفـــة مث ـــع افـــراد االدارة العلي يتمت
  .والتخطيط االستراتيجي ، والهيكلية ، والعالقات العامة وكل هذه المهارات ضرورية للمشروع 

المكافـــآت والحـــوافز فـــي كـــل منظمـــة هنـــاك سياســـة رســـمية لمـــنح  :نظـــام الحـــوافز والمكافـــآت  �
ولكــي تكــون هــذه السياســة ناجحــة البــد مــن ارتبــاط . لالشــخاص الــذين يتمتعــون بكفــاءة وتميــز 

مدى نجاح المشروع واالفراد العاملين فيه بنظام المكافآت والحوافز بحيث تكـون المكافـأة عادلـة 
  .وال يتم منحها الفراد غير كفوئين . 

) مسـاحة معينـة مـن االرض ( عـاملين فـي مكـان واحـد  يشمل التنظيم وضع جميـع ال:  التنظيم �
للســماح لهــم بالتعــارف والتعــاون مــع بعضــهم ويجــب وضــع غرفــة خاصــة يجتمــع فيهــا اعضــاء 



 

 

الفريق لتبـادل االراء وتحسـين االداء ومراجعـة مـا تـم عملـه ، وفـي بعـض المشـاريع الكبيـرة التـي 
  .اعات دورية لهذا الغرض يتعذر فيها اجتماع فريق العمل جميعًا يتم تنظيم اجتم

ــدريب  � يشــمل التــدريب جميــع النشــاطات التــي تــم تصــميمها مــن اجــل تطــوير فريــق العمــل  :الت
وهناك بعض الخبراء ممن يميز بين التدريب والتثقيف والتطوير ، فالتدريب قد يكون رسميًا في 

تجربـة غرف دراسية او ضمن فصول او مـن خـالل الكومبيـوتر او غيـر رسـمي مـن خـالل نقـل 
 .االخرين 
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وتشمل ضرورة توفير المعلومات الى العاملين في المشروع في الوقـت المحـدد وتطبيـق خطـة     
  .ادارة االتصاالت وضرورة رد الفعل 

ـــذ المشـــروع ومناقشـــة       يقـــوم فريـــق العمـــل المنفـــذ للمشـــروع بتبـــادل االفكـــار عـــن عمليـــات تنفي
االســبوعية باجتماعــات دوريــة واســتثنائية تطــرح خاللهــا المعلومــات الموثقــة مــن خــالل الخطــط اليوميــة و 

  .الصور الفوتغرافية 

  

  مدخالت توزيع المعلومات  -أ

والمعلومـــات عـــن نتـــائج .هـــي مخرجـــات جميـــع النشـــاطات المرتبطـــة بالمشـــروع :  نتـــائج العمـــل �
التـي مـن خاللهـا ُيقـيم المشـروع  العمل سواء تم جمعها ام ال والتي ستظهر المواصفات القياسية

  . ، ومجموع الكلف التي تكلفها المشروع ، وموجز اداء العمل
وهي عبارة عن وثيقة تحوي تفاصيل المشروع والطرائق المختلفـة التـي : خطة ادارة االتصاالت  �

يتم فيها خزن المعلومات ، فضًال عن هيكلية المشروع ونوع المعلومات الواجب نشرها والى اي 
  .وجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع تكون موثقة الى اخر لحظات المشروع . لمستويات ا

هـي وثيقـة رسـمية توضـع السـتخدام ادارة تنفيـذ المشـروع وتتضـمن تـواريخ كـل  :خطة المشروع  �
ونـوع المـوارد وفـرق العمـل والتقنيـات المسـتخدمة ) البدء واالنتهـاء ( مرحلة من مراحل المشروع 

 .مرحلة من مراحل المشروع وكلفة كل 
  

  االدوات والتقنيات الالزمة لتوزيع المعلومات  -ب



 

 

يتم استخدام مهارات االتصال لتبـادل المعلومـات وعلـى المرسـل ان يجعـل  -: مهارات االتصال �
المعلومات واضحة ، غير غامضة ، وكاملـة وبهـذا يسـتطيع المسـتلم ان يسـتلمها بصـورة كاملـة 

ويمكن ان . االستالم وهو مسؤول عن فهم كل المعلومات التي استلمها  وعلى المستلم ان يؤيد
  يكون االتصال على عدة مستويات 

 ) تكلم واستماع ( بالكتابة او بصورة شفوية  
 .او خارجي مع الزبائن او وسائل االعالم والجمهور ) خالل ادوات االتصال ( اتصال داخلي  
 .عبر المالحظات والمحادثات  رسمي عبر التقارير والملخصات وغير رسمي 
 .عمودي بين مستويات المنظمة وافقي عبر افراد متساويين في المستوى االداري  

 

بإمكــان عــدد كبيــر مـن االشــخاص الحصــول علــى المعلومــات  -:انظمــة اســترجاع المعلومــات  �
فــي  نفسـها بواســطة عــدد مــن الطرائــق مثــل قاعـدة المعلومــات االلكترونيــة ، والمعلومــات الموثقــة

االضــابير الرســمية ، واالتصــاالت عبــر البريــد االلكترونــي وتكــون المعلومــات عبــارة عــن وثــائق 
  . رسمية او الكترونية او خرائط او جداول وغيرها 

هناك طرائق عديدة لتوزيع المعلومات سواء عبر االجتماعات ،ام  -:طرائق توزيع المعلومات  �
  .م توزيع الوثائق ،ام الفاكس ،ام الهاتف وغيرها شبكة االنترنيت ،أم البريد االلكتروني، ا
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وتشــمل الحصــول علــى ردود افعــال بشــكل عــروض او اقتراحــات مــن مجهــزين محتملــين يريــدون        
ن من ومعظم العمل في هذا المجال يقوم به المجهزون المحتملو . تزويد المشروع باحتياجاته من المواد 
  .دون ان يكلف عملهم المشروع شيئًا 

  

  مدخالت طلبات المجهزين و المتعاقدين  -أ

هي وثائق تحوي جميع المواد التي يحتاجها المشروع ووصفها بصورة دقيقة  -:وثائق التجهيز  �
  ) رد فعل من المجهزين المحتملين(وصريحة للحصول على عروض مالئمة 



 

 

منظمــات وثــائق او لــوائح بأســماء المجهــزين المحتملــين لــدى بعــض ال -:وثــائق كفــاءة الباعــة  �
ومــدى كفــاءة كــل مــنهم ، وتحــوي الوثــائق المــدة الزمنيــة التــي تعاملــت فيهــا المنظمــة مــع البــائع 

اذا لــم تكــن مثــل هــذه الوثــائق موجــودة فعلــى ادارة المشــروع او فريــق العمــل  .ورأي االدارة فيــه 
  .تهيئة مثل هذه الوثائق 

  

  ات طلب استجابات المجهزين و المتعاقدين ادوات وتقني-ب

عبــارة عـن اجتمــاع تعقــده االدارة مــع المجهـزين يــتم فيــه توضــيح  -:اللقــاء باصــحاب العــروض  �
متطلبــات االدارة مــن المــواد واالدوات ليعــرف المجهــزون مــا يــراد مــنهم ثــم يطلــب  مــنهم تقــديم 

  .العروض 
خــالل اعــالن المنظمــة عــن حاجتهــا مــن مــن الممكــن زيــادة عــدد المجهــزين مــن  -:االعالنــات  �

 .المواد واالدوات عبر وسائل االعالم وبعض المؤسسات الحكومية 
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وهنـاك عوامـل  كثيـرة . وتتضمن استالم العـروض والقـوائم المرفقـة معهـا ، ثـم اختيـار المجهـز    
  -:ة ومنها تلعب دورًا في تقييم اي عرض مقدم الى المنظم

يلعب السعر دورًا مهمًا في تحديد المجهز ، ولكن اقل سعر لن يكون بالضرورة مؤديًا الـى اقـل  
 .كلفة اذا كان المجهز اليستطيع ايصال المادة المطلوبة في الوقت المحدد 

يــتم فصــل العــرض الــى عــرض تقنــي ، وعــرض تجــاري ، مــرتبط بالســعر ويــتم تقيــيم كــل منهــا  
 .بمفرده 

عامــة اذا كانــت الطلبيــة كبيــرة ومعقــدة فالبــد مــن وضــع الئحــة قصــيرة بأســماء المجهــزين وبصــورة 
المحتملــين وبعــد تقــديم عروضــهم يــتم اختيــار احــدهم ومفاوضــته عــن ســبل الحصــول علــى جميــع مــواد 

  .الطلبية خالل زمن محدد 

  

  مدخالت اختيار المجهزين و المتعاقدين-أ



 

 

عــروض الــى ادارة المنظمــة والتــي توضــح نــوع المــواد ُيرســل الباعــة المحتملــون ال -:العــروض  �
التي سيتم بيعها واسعارها واسلوب تسليمها الى المنظمة والمـدة الزمنيـة الالزمـة للتسـليم مـع كـل 

  .الوثائق المطلوبة 
مـــن اجــل تقيـــيم العــروض قـــد تطلــب االدارة مـــن البــائعين المحتملـــين جلـــب  -:معــايير التقيـــيم  �

شـــراؤها او الخـــدمات المطلوبـــة مـــن اجـــل التأكـــد مـــن نوعيـــة البضـــاعة نمـــاذج مـــن المـــواد المـــراد 
  . وكذلك يطلب منهم جلب نبذة عن تأريخ الشركة المجهزة وكفاءتها 

الكلفـة اذا كانـت المواصـفات متشـابهة / ان طريقة تقييم او تثمـين العـروض تعتمـد علـى السـعر 
  .وجميع الشركات المجهزة تتمتع بسمعة جيدة 

اذا كانــت المواصــفات التقنيــة عاليــة المســتوى وتفيــد المشــروع علــى المــدى (  وقــد ُيقبــل عــرض
  .وان كان السعر مرتفعًا ) البعيد 

ويعتمــد قبــول العــرض علــى قــدرة المشــتري الماليــة ايضــًا وكــذلك مــدى اســتطاعة المجهــز علــى 
  .في المستقبل  ) اذا كانت خدمية ( تطوير السلعة 

مية للمنظمة تؤثر في تثمين العروض فتقبلها او ترفضـها هناك سياسة رس -: سياسة المنظمة �
. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

  المبحث الثاني

  منهجيات ادارة المشروع

  

يهدف هذا المبحث الى تقديم مفهوم وانواع منهجيات ادارة المشروع المقدمة من قبل المعاهد 

نظمات وتسليط الضوء على المنهجية االكثر استخداما وانتشارا في كل الم, ومؤسسات عالمية 

  .والتي على ضوئها يرتكز تصميم نموذج نضج ادارة المشروع  ،والصناعات 

  منهجيات ادارة المشروع 

وذلك من  ،سعت العديد من هيئات ومعاهد ادارة المشروع الى تشجيع تطوير ادارة المشروع كمهنة 

 ISOفة الدولية وتضم المنهجيات االدلة المعرفية والمواص ،خالل تقديم منهجيات الدارة المشروع 

تعد االدلة المعرفية ومواصفة ادارة . )   Burke , 2002 , 7(التي تتعلق بادارة المشروع   10006

المشروع االساس لتنظيم وتقديم مدخل مهيكل الدارة المشروع كي تساعد المنظمة على االستمرار بتنفيذ 

 Kerzner , 2003)اعمال المشروع  االعمال بنجاح مقارنة باستحدام السياسات واالجراءات في تنفيذ

وذلك الن االدلة والمواصفة تساعد على تحديد افضل ممارسات او الممارسات الرئيسة .  ( 744,

لذلك . ( Hillson , 2001 , 1 )فضال عن تطوير وتحسين عمليات ادارة المشروع . الدارة المشروع 

وتسعى لتقديم الدعم  ،بادارة المشروع  يجب على المنظمات ان تفهم االدلة والمواصفة التي تتعلق

 Betts )لتمكن مدراء واعضاء فرق المشروعات من تطوير مهاراتهم ومعارفهم في انجاز المشروعات 

كما ان تحقيق النضج والتميز في ادارة المشروع يمكن ان يكون اكثر احتمالية مع .  ( 2 , 2004 ,

وتكرار العملية يمكن الحصول عليه من  ،المشروعات تكرار العملية والتي يمكن ان تستخدم في جميع 

  خالل منهجية ادارة المشروع 

.( Allemam , 2002 , 5 ) 

كما تجدر االشارة الى انه من خالل منتصف التسعينيات بدات ادارة المشروع تتكامل مع العمليات 

ويتوقع  ،قدم منهجية جيدة وضبط تغيير المجال لت ،ادارة الجودة الشاملة  ،االخرى مثل ادارة المخاطر 



 

 

تمتاز منهجية ادارة المشروع الجيدة بالخصائص . ان تستمر بالتكامل مع عمليات اخرى مستقبال 

  - :االتية 

 ( Kerzner , 2003 , 76 )   

  .تكون بمستوى من التفصيالت  -1

  .نمطية التخطيط والجدولة وتقنيات ضبط الكلفة  -2

  .المرونة بسرعة التحسينات  -3

  .التقرير لكل من الزبون الداخلي والخارجي نمطية صياغة  -4

  . استخدام مجاالت دورة الحياة النمطية  -5

  .اعتماد أدلة إدارة المشروع اكثر من السياسات واالجراءات  -6

  .مرونة التطبيق في جميع المشروعات  -7

  .قبولها واستخدامها في جميع انحاء المنظمة  -8

  .ضمان تحقيق أهداف ومنافع المشروع -9

ض االدلة المعرفية الدارة المشروع على وفق معيار التسلسل الزمني وكما وسيتم استعرا

  :ياتي 

  

 ( PMBOK)الدليل المعرفي الدارة المشروع 

 PMBOKمواصفة الدليل المعرفي الدارة المشروع   ( PMI )  اصدار معهد ادارة المشروع

Standard  مرة احرى فقد شملت  تم اعادة تعديلها واصدارها 1987وفي عام  1983اول مرة عام

المجال ( هذة المواصفة بعض لتفصيالت المتعلقة بالمشروع وكذلك المجاالت المعرفية وعددها ثمانية 

وادرة العقود التدابير  ،ادارة االتصاالت  ،ادارة الموارد البشرية  ،المخاطرة  ،الكلفة  ،الوقت  ،الجودة  ،

في   ( PMBOK )دليل معرفي الدارة المشروع الى تطوير المواصفة الصدار اول  PMIوسعى ) . 

وبذلك اصبح  ،تضمن هذا االصدار اضافة مجال معرفي اخر وهو ادارة تكامل المشروع  1996عام 

عملية كما تم )  37(وعدد العمليات في جميع المجاالت المعرفية  ،عدد المجاالت المعرفية تسعة 

وانهاء ،الرقابة والمتابعة  ،التنفيذ  ،التخطيط  ،مشروع البدء بال( اضافة عمليات ادارة المشروع الخمس 



 

 

وبسبب توسع وتعقد المخاطرة التي تحيط .  ( PMBOK , 1996 ,VII – VIII )) المشروع 

الى اجراء تعديل على المجال المعرفي الدارة محاطرة المشروع باضافة   PMIبالمشروع فقد سعى 

الى تقديم اصدار  PMIمما حدا ب  ،ل المخاطرة كميا وتحلي ،فقرتين هما تحليل المخاطرة نوعيا 

     ( PMBOK , 2000,IX-X )عملية )  39( وبذلك اصبح عدد العمليات  2000الثاني في عام 

 ،وبسبب زيادة استخدام المشروعات كونها احدى الوسائل لتحقيق الخطة االستراتيجية للمنظمة . 

من  PMBOK - 2000الى اعادة تنقيح   PMIسعى وكذلك بسبب زيادة المنافسة بين المنظمات 

اجل اجراء تعديالت على بعض عملياته وتحويل بعض العمليات من مجال معرفي الى مجال معرفي 

وحذف بعض العمليات واعادة تسمية العديد من العمليات واضافة عمليات اخرى لكي يتم انجاز  ،اخر 

 31/10/2004االصدار الثالث في   PMBOK دليله  PMIوعليه اصدر . عمل المشروعات بنجاح 

طبق منهج   PMBOKكما ان . عملية موزعة على تسعة مجاالت معرفية )  44( الذي يضم 

االصدار الثالث لعام   PMBOKالعملية على عمليات ادارة المشروع الخمس فضال عن ان دليل 

ذلك الى دور قسم ادارة تميز بانه تطرق الى العوامل المؤثرة في تنفيذ المشروعات وك 2004

  .المشروعات 

يمكن استخدامه في اغلب المشروعات وبجميع االوقات فهناط   PMBOK - PMIان دليل 

ويكون مدير . اتفاق عام على ان تطبيق هذا الدليل يمكن ان يعزز فرص النجاح لمختلف المشروعات 

اذ يمكن ان يقدم  ،لمشروع وفريق المشروع مسؤوال عن تحديد ماهو المناسب من العمليات الي ا

 ،اعضاء فرق المشروعات  ،مدراء البرامج ومدراء المشروعات  ،المساعدة الى المدراء التنفيذيين 

المدراء الوظيفيين لتحديد فريق  ،الزبائن واصحاب المصالح  ،االعضاء في قسم ادارة المشروع 

تطوير المتدربين للبرنامج  ،قة بها الراغبين بتعلم ادارة المشروع والموضوعات المتعل ،المشروع 

  . ( PMBOK , 2004 , XI –XII )التعليمي بادارة المشروع والباحثين والمحللين بادارة المشروع 

 Visitacion )معلومات مفصلة حول جوهر اجراءات ادارة المشروع   PMBOKيقدم الدليل 

عاما ضمن مهنة االدارة ) قاموسا  (اذ يعد معجما  ،كما انه يقدم دليال واسعا , ( 1-2 , 2003 ,

فضال عن ان .  ( Gusmao & Moura , 2003 ,7 )المشروع يخدم جميع المجاالت المعرفية 

كما ويمتاز بان .  ( Siegelaub , 2004 , 7 )اصبح يعد كمواصفة عالمية  PMBOKالدليل 

كما ان الدليل .  ( Booth , 2004 , 1 ),  ( Kenny , 2003 , 1-2)مجاالت تطبيقه واسعة 



 

 

في ادارة  ( ISO )يستخدم كمرجع عام من قبل المنظمة العالمية للتقييس  PMBOKالمعرفي 

تدرسان  ( IEEE )والمعهد الهندسي للكهرباء وااللكترونيك    ISO لذلك فان ،مشروعات البرامجيات 

 ) , ( Alhir , 2003 , 1).الدليل المعرفي لكي يتم اصداره كمواصفة عالمية في ادارة المشروعات 

Sonnekus & Labuschagne , 2004 , 2 ) 

لقد استخدم قسم الدفاع االمريكي الدليل المعرفي الدارة المشروع في تنفيذ العديد من 

 )www.Secure وسعى الى اضافة مجاالت اخرى تتعلق بقسم الدفاع االمريكي   ،المشروعات 

.pmi . org ) ( Archiblad , 2003 , 4 ) (  .  

  

  :  Prince 2 دليل ادارة المشروع

  ( CCTA)من قبل مركز الحاسوب ووكالة االتصاالت عن بعد   Prince طورت مواصفة

وفي العام  )(OGCوالتي فيما بعد تغير اسمها الى دائرة التجارة الحكومية  ،في المملكة المتحدة 

وبعدها توسع  ، ITكمواصفة حكومية الدارة مشروعات  Princeم بدات هذة الدائرة باستخدا 1989

في القطاعين الحكومي والخاص كطريقة الدارة المشروعات في البيئات  Princeاستخدام مواصفة 

) 8(من  Prince 2يتالف دليل .  Prince 2المسيطر عليها لمختلف المشروعات واطلق عليها 

للمشروع تغذيان العمليات  Directingوالتوجيه   Planningالعمليتان التخطيط  ،عمليات رئيسية 

السيطرة  ، Initiatingالبدء بالمشروع  ، starting upالست االخرى والتي تشمل التحضير للمشروع 

Controlling ،  ادارة تسليم المنتجManaging product delivery ،  ادارة الحدودManaging 

Boundaries   وغلق المشروعClosing  وتوجد ضمن العمليات الرئيسة عمليات فرعية عدة

(Prince2 , 2002 , 1-50 )    يستخدم دليلPrince 2  بشكل واسع في المملكة المتحدة فهو يعد

  .  ( Siegelaub , 2004 , 2 )مواصفة محلية 

  .  APM )-( B ok الدليل المعرفي لهيئة ادارة المشروع البريطانية

االصدار االول عام  ،البريطانية الدليل المعرفي في عدة اصدارات  قدمت هيئة ادارة المشروع

( واالصدار الرابع  ، 1996واالصدار الثالث عام  ، 1994واالصدار الثاني في عام  ، 1992



 

 

عبارة عن مناقشات الصحاب المهن والخبراء    ( Bok) والدليل المعرفي.  2000عام ) الحالي 

ان معلومات المناقشات التي تم الحصول عليها من . ادارة المشروع الذين لديهم معرفة وكفاءة في 

تحديث وتطوير برنامج البحوث المقدم الى مركز البحوث في ادارة المشروع في معهد العلم والتكنلوجيا 

مجموعات هي )  7( ووضعها في   APMتم تنقيحها من قبل الخبراء في  Manchesterفي جامعة 

 ، Technicalالخصائص الفنية  ، controlالسيطرة  ، Strategy ستراتيجيةاال ،  Generalالعام : 

وضمن كل مجموعة . peopleواالفراد  ، Organizationalالتنظيمية  ، Commercialالتجارية 

فعلى سبيل المثال المجموعة التنظيمية تضم خمس  ،من المجموعات السبع توجد مجموعلت فرعية 

-Bok )تسليم المشروع و تقييم المشروع  ،التنفيذ  ،التصميم والتطوير  ،عمليات هي تحديد الفرصة 

APM , 2000 , 1-11 )   . ان الدليل المعرفي الدارة المشروع تم تطويره لدعم البرنامج منح شهادة

كما انه يستخدم بوصفه اساسا . هيئة ادارة المشروع والتي تقييم معرفة ومقدرة االفراد في ادارة المشروع 

نهج دراسي للتدريب في المملكة المتحدة واوربا ولكنه يعد منهجا غير مفصل في ادارة المشروع لم

(Betts , 2004 , 2 )  .  

  .ISO 10006المواصفة الدولية للجودة في ادارة المشروع 

الخطوط االرشادية  –مواصفة تتعلق بجودة االدارة   ( ISO )قدمت المنظمة العالمية للتقييس 

التابع لمعهد ادارة   PMBOKاعتمدت المواصفة على .  1997ادارة المشروع في عام للجودة في 

فقرات تعد بمثابة شروط يجب ) 6(وقدمت المواصفة  ، 1996المشروع االمريكي االصدار االول عام 

 ،المجال ( تضمنت الفقرات الست . في المشروعات   ( ISO 10006)تنفيذها للحصول على شهادة 

الجودة في عمليات ادارة المشروع  ،خصائص المشروع  ،المصطلحات والتعاريف  ،ياري المرجع المع

وشملت الفقرة الخامسة الجودة في عمليات ادارة المشروع فقرات فرعية عدة ) . والتعليم من المشروع  ،

 ،الكلفة  ،قت الو  ،العمليات المتعلقة بالمجال  ،عمليات ادارة التبادلية  ،تمثلت بالعملية االستراتيجية 

  .( ISO 10006 , 1997 , 1-24 )والشراء  ،المخاطرة  ،االتصاالت  ،االفراد  ،الموارد 

  

  

      تقييم منهجيات ادارة المشروع



 

 

 ISO يتبين من استعراض االدلة المعرفية والمواصفة الدولية للجودة في ادارة المشروع

قدم تعريفا مبسطا للمجموعات   ( Bok – APM)ان الدليل المعرفي لهيئة ادارة المشروع  10006

السبع المذكورة انفا كما انه يستخدم لغرض الحصول على الشهادة مهنية للمختصين في ادارة المشروع 

فانها تضمنت شروطا يجب تطبيقها لغرض حصول الشركات على   ISO 10006 اما مواصفة ،

ومواصفة     ( BoK – APM)ليل المعرفي وان كال من الد. شهادة مطابقة الجودة في ادارة المشروع 

( ISO 10006 )   اليقدمان اي خطوات او تقنيات لتطبيق ادارة المشروع.  

وهي منهجية جيدة  ،فانها تستخدم بشكل واسع في المملكة المتحدة    Prince 2اما منهجية

نهجية االكثر انتشارا يعد الم  ( PMBOK)اال ان الدليل المعرفي الدارة المشروع . في ادارة المشروع 

 44( كما انه يعد دليل عالمي في ادارة المشروع اذ يضم الدليل  ،واستخداما ومجاالت تطبيقه واسعة 

شمل جميع الجوانب المتعلقة بالبعد التقني وبعد العمليات  PMBOK - PMIعملية فبذلك فان دليل ) 

ن مايميز الدليل تقديمه للعديد من فضال عن ا ،مما يدل على عمق وشمولية الدليل  ،االنسانية 

كما ان الدليل يقدم تحليال واسعا جدا الدارة مخاطرة المشروع لم  ،االدوات والتقنيات لتنفيذ كل عملية 

فضال عن انه يخدم المنظمات الموجهة وغير الموجهة  ،تتطرق اليها اي من المنهجيات االخرى 

كذللك فان دليل  ،نهم ان يحددوا مايناسب كل مشروع فمدير وفريق المشروع يمك ،الدارة المشروعات 

PMBOK - PMI  تميز بان عملية التخطيط للمشروع فيه تكون شامله وتضم جميع الخطط في

ان جميع ماذكر اعاله يساعد على تبني الدليل المعرفي الدارة المشروع والذي . المجاالت المعرفية 

  .تطبيقه يساعد على تخطي سلم النضج في ادارة المشروع  يمتاز بجميع مزايا المنهجية الجيدة كما ان

  

  

 

 

 

  



 

 

   ( PMBOK )الدليل المعرفي الدارة المشروع 

المجاالت المعرفية  2004االصدار الثالث لعام  PMBOK-PMI تضمنت هيكلية دليل

  .التسعة وعمليات ادارة المشروع الخمس 

  

  . PMBOKالمجاالت المعرفية لدليل 

وكل مجال معرفي يضم  ،عملية )  44( عة مجاالت معرفية شملت تس  PMBOKقدم دليل 

بحيث تتفاعل مع بعضها البعض في المجال المعرفي نفسه ومع العمليات في  ،عمليات عدة 

ان كل عملية من الممكن ان تتضمن جهودا من فرد لو مجموعة واحدة . المجاالت المعرفية االخرى 

ة في مراحل كما ان كل عملية تحدث على االقل مرة واحد. ع او اكثر اعتمادا على متطلبات المشرو 

وستقدم الدراسة . يبين العمليات ادارة المشروع ضمن المجاالت المعرفية ) 20(والشكل . المشروع 

   ( PMBOK , 2004, 81-290 ) عملية)  44( توضيحا لجميع عمليات إدارة المشروع والبالغة 
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  :ادارة تكامل المشروع : اوال 

 ،وتعريف  ،واالنشطة المطلوبة لتحديد  يتضمن مجال معرفة ادارة تكامل المشروعات جميع العمليات

وتنسيق العمليات واالنشطة المختلفة المتعلقة بادارة المشروعات داخل مجموعة عملبات ادارة  ،وتوحيد 

 ،والتوصيف  ،يتمثل مفهوم التكامل في فكرة توحيد والتكامل  ،ادارة المشروعات  المشروع في سياق

واالجراءات المتكاملة الضرورية النهاء اي مشروع بنجاح لاليفاء بمتطلبات الزبون وغيره من اصحاب 

تتضمن العمليات المتكاملة الدارة المشروعات . فضال عن التعامل مع التوقعات كافة  ،المصالح 

  :تي اال

تمنح وثيقة المشروع الصالحية لمدير المشروع لتطبيق :  المشروع) مخطط ( تطوير وثيقة  -1

ويتم تحديد مدير المشروع وتعيينه في مرحلة مبكرة من . موارد المنظمة وانشطة المشروع 

ويفضل تعيينه  ،المشروع وفق الحاجة يلزم دائما تعيين مدير المشروع قبل البدء في التخطيط 

او راعي المشروع باصدار  ،يقوم المسؤول عن بدء المشروع . تطوير وثيقة المشروع  اثناء

احيانا يتم اصدار الوثيقة المشروعات . وثيقة المشروع في مستوى يتناسب مع تمويل المشروع 

بوصفها نتيجة  ،او منظمة  ،وكالة حكومية  ،وترخيصها خارج المشروع بوساطة مؤسسة 

 ،طلب من الزبون  ،حاجة استثمارية  ،الطلب من السوق : سباب االتية لواحد او اكثر من اال

ان اعداد وثيقة المشروع يربط المشروع . ومتطلب اجتماعي  ،متطلب قانوني  ،التقدم التقني 

فبعض المنظمات التعد المشروع قد صدر وثيقة رسميا او انه . بالعمل الجاري داخل المنظمة 

او ما شابه من  ،واعداد الخطة االولية  ،تقييم المتطلبات  بدا رسميا حتى االنتهاء من

ان تطوير وثيقة المشروع يهتم اساسا بتوثيق . الدراسات تحليلية بدا العمل بها بشكل منفصل 

او الخدمة  ،ووصف للمنتج الجديد  ،ومتطلبات الزبون  ،واهداف المشروع  ،متطلبات العمل 

  .لتلبية تلك المتطلبات او النتائج المزمع الحصول عليها  ،

ما  –بيان مجال المشروع عبارة عن تعريف المشروع :  تطوير البيان األولي لمجال المشروع -2

فعملية التطوير بيان مجال المشروع االولي تتناول وتوثق خصائص . هو مطلوب انجازه 

. روع واساليب قبول وضبط مجال المش ،وحدود المشروع وكل المنتجات والخدمات المرتبطة 

Source : A Guide to the project Management Body of Knowledge –PMBOK Guide , Third edition , 

Project Management Institute Newtown Square , Pennsylvania , U.S.A. 2004 , 11 . 



 

 

ويقوم فريق ادارة المشروع من خالل عملية تعريف مجال المشروع بزيادة تنقيح بيان مجال 

المشروع االولي ليصبح بيان مجال المشروع مختلفا عن محتوى بيان مجال المشروع باختالف 

  .مجال التطبيق ودرجة تعقيد المشروع 

 ،وتكامل  ،وتجهيز  ،ريف تتضمن اإلجراءات الضرورية لتع  تطوير خطة إدارة المشروع -3

ويختلف محتوى خطة ادارة . والتنسيق بين جميع الحطط التابعة داخل خطة ادارة المشروع 

كما ويتم تحديث ومراجعة خطة . المشروع باختالف مجال التطبيق ودرجة تعقيد المشروع 

فية تنفيذ ادارة المشروع خالل عملية رقابة التغيير المتكاملة تحدد خطة ادارة المشروع كي

تتضمن خطة ادارة المشروع توثيقا لمخرجات . واالنتهاء منه  ،والرقابة والمتابعة  ،المشروع 

وخطة ادارة المشروع قد تكون . عمليات التخطيط الخاصة بمجموعة عمليات التخطيط 

وقد تتكون من خطة فرعية او اكثر وتتضمن العديد من الخطط التابعة  ،ملخصة او مفصلة 

خطة ادارة الجدول  ،عمليات التخطيط االخرى مثل خطة ادارة اكتمال المشروع لها من 

تطوير  ،تقدير مدة النشاط  ،تقدير موارد النشاط  ،تتابع النشاط  ،تحديد النشاط ( الزمني 

خطة ادارة  ،) ووضع موازنة الكلفة  ،تقدير الكلفة ( خطة ادارة الكلفة  ،) الجدول الزمني 

خطة ادارة ) تخطيط الموارد البشرية ( خطة ادارة التوظيف  ،) لجودة تحطيط ا( الجودة 

وخطة ادارة ) تخطيط المخاطر ( خطة ادارة المخاط  ،) تخطيط االتصاالت ( االتصاالت 

  ) .تخطيط المشتريات والحيازات ( التوريد 

ر المشروع تتطلب عملية تنفيذ وتوجيه ادارة المشروع من مدي:  توجيه وٕادارة تنفيذ المشروع -4

وفريق المشروع القيام باجراءات متعددة لتنفيذ خطة ادارة المشروع النجاز العمل المعرف في 

ويقوم مدير لمشروع بالتعاون مع فريق المشروع بتوجيه اداء انشطة . بيان مجال المشروع 

ر عملية تتاث. المشروع و وادارة التعامالت التقنية والتنظيمية المتختلفة المتعلقة بالمشروع 

ويتم اعداد التسليمات . توجيه وادارة التنفيذ للمشروع تاثيرا مباشرا بمجال تطبيق المشروع 

كمخرجات من العمليات المنفذة النجاز العمل المخطط والمعد في جدول زمني في خطة ادارة 

م يت ،ي تخص وضع استكمال التسليمات وما تم انجازه تان معلومات اداء العمل ال. شروع الم

 ،تجميعها كجزء من تنفيذ المشروع ويتم ادخال المعلومات الى عملية اعداد تقارير االداء 

او النتائج المشروع التي تتكون على شكل ،والخدمات  ،وعلى الرغم من وجود المنتجات 

  .اال انها قد تكون غير مادية مثل التدريب  ،او الطرق او غيرها  ،تسليمات مادية كالمباني 



 

 

 ،يتم تنفيذها لمتابعة عمليات المشروع المتعلقة ببدء المشروع :  متابعة عمل المشروعرقابة و  -5

ويتم اتخاذ االجراءات الوقائية والتصحيحية المتخذة . واالنتهاء منه  ،وتنفيذه  ،وتخطيطه 

وتقييم  ،ونشرها  ،وتشمل المتابعة تجميع معلومات االداء وقياسها . لمتابعة اداء المشروع 

كما ان المتابعة المستمرة تمنح فريق ادارة  ،يس واالتجاهات للعمل على تحسين المشروع المقاي

  .المشروع نظرة متعمقة عن المشروع وتحدد المجاالت التي تتطلب اهتماما خاصا 

. يتم تطبيق الرقابة المتكاملة منذ بداية المشروع حتى نهايته :  الرقابة المتكاملة للتغيير -6

يير مهمة للغاية الن المشروعات بطبيعتها نادرا ماتنفذ على وفق خطة ادارة وتكون رقابة التغ

اذ البد من المتابعة ما يطرا عليها من  ،المشروع وبيان مجال المشروع وغيرها من التسليمات 

اما برفض تلك التغييرات او بقبولها وتضمينها بخط االساس المعدل  ،تغيرات بدقة وباستمرار 

 ،ييرات المقترحة تقديرات تكلفة او سلسلة االنشطة المتعلقة بالجدول الزمني قد تتطلب التغ. 

او تحليالت البدائل لمعالجة مخاطر  ،او متطلبات الموارد  ،او تواريخ في الجدول الزمني 

او بيان مجال  ،وقد تتطلب التغييرات تعديال في خطة ادارة المشروع  ،جديدة او معدلة 

  .لتسليمات المشروع المشروع او غيرها من ا

الجزء الخاص بانهاء المشروع  تتضمن عملية االنتهاء من المشروع:  االنتهاء من المشروع -7

ودور عملية االنتهاء من . طة ادارة المشروع بالنسبة للمشروعات متعددة المراحل خفي 

رحلة المشروع هو انهاء الجزء الخاص بمجال المشروع واالنشطة المرتبطة به والمطبقة في م

تتضمن هذة العملية انهاء كل االنشطة المكتملة على مستوى المجموعات كلها عملية . ما 

ومن ثم تسليم المشروع المكتمل او  ،ادارة المشروع النهاء المشروع او مرحلة المشروع رسميا 

وتنجز عملية االنتهاء من المشروع وضع االجراءات التي من شانها التنسيق بين . الملغى 

شطة المطلوبة للتحقق من تسليمات المشروع وتوثيقها والتنسيق والتفاعل للموافقة على االن

والتوثيق والتحري عن اسباب اتخاذ  ،التسليمات رسميا من قبل الزبون او راعي المشروع 

  .اجراءات انهاء اي مشروع قبل اكتماله 

  

  



 

 

  

  ادارة مجال المشروع : ثانيا 

ليات المطلوبة لضمان ان يكون المشروع مشتمال على كل العمل تتضمن ادارة مجال المشروع العم

وتتضمن ادارة . وذلك الكمال المشروع بصورة ناجحة  ،وليس اكثر من العمل المطلوب  ،المطلوب 

  -:مجال المشروع العمليات االتية 

. إن عملية تحديد وادارة المجال المشروع تؤثر على النجاح الكلي للمشروع :  تخطيط المجال -1

 ،فكل مشروع يتطلب توازنا دقيقا بين االدوات ومصادر البيانات والعمليات واالجراءات 

وعوامل اخرى للتاكد من الجهد المبذول في انشطة المجال يناسب حجم المشروع ومدى تعقيده 

ويقوم فريق ادارة المشروع بتسجيل قرارات ادارة المجال في خطة ادارة مجال . واهميته 

ي هي اداة تخطيط تصف كيفية قيام الفريق بتحديد مجال المشروع واعداد البيان المشروع والت

التفصيلي لمجال المشروع وبتحديد واعداد هيكل تجزئة العمل والتحقق من مجال المشروع 

  .ورقابته 

نجاح المشروع جال المشروع له اهمية كبيرة في إن اعداد بيان تفصيلي لم:  تعريف المجال -2

ساس التسليمات واالفتراضات والقيود الرئيسة المسجلة اثناء بدء المشروع في وهو يبنى على ا

ويتم اثناء التخطيط تعريف ووصف مجال المشروع بتفصيالت . البيان االولي لمجال المشروع 

كما يتم تحليل احتياجات وطلبات وتوقعات اصحاب المصالح وتحويلها الى متطلبات . اكبر 

  .ت والقيود للتاكد من اكمالها و وكذلك تحليل االفتراضا

ان هيكل تجزئة العمل هو تحليل تدرجي للعمل موجه :  العمل) تقسيم ( إنشاء هيكل تجزئة  -3

يتم تنفيذه بواسطة فريق المشروع بغرض تحقيق اهداف ) المخرجات ( نحو التسليمات 

. لي للمشروع وهذا الهيكل ينظم ويحدد المجال االجما. المشروع وخلق التسليمات المطلوبة 

 ،ويقسم هذا الهيكل عمل المشروع الى اجزاء عمل اصغر قابلة لالدارة بصورة اكثر سهولة 

. حيث يمثل كل مستوى تنازلي في الهيكل تعريفا مفصال بصورة متزايدة لعمل المشروع 

ويمكن جدولة العمل المحطط المتضمن في مكونات اقل للمستويات في الهيكل التي تسمى 

  .وتقدير كلفته ورقابته ومتابعته  ،ل حزم العم



 

 

ان التحقق من المجال هو عملية الحصول على القبول الرسمي من :  التحقق من المجال -4

وتتضمن عملية  اكماله وما يصاحبه من تسليمات مصالح لمجال المشروع الذي تملاصحاب ا

كل منها على حدة  التحقق من مجال المشروع ومراجعة التسليمات للتاكد من انه قد تم اكمال

وفي حالة انهاء المشروع قبل اوانه ينبغي ان تحدد عملية التحقق من مجال . بصورة مرضية 

  .المشروع وان توثق مستوى االكتمال ومداه 

مل التي تخلق تغييرات والى العة ضبط المجال المشروع بالتاثير عتتعلق عملي:  ضبط المجال -5

والتاكد من ان التغييرات المطلوبة . لعوامل من اثر في مجال المشروع مع رقابة ما لتلك ا

كافة واالجراءات التصحيحية الموصي بها يتم دراستها من خالل عملية الرقابة المتكاملة 

وهي تتكامل مع عمليات الضبط  ،فضال عن ادارة التغييرات الفعلية اذا حدثت  ،للتغيير 

  .االخرى 

  

  .ادارة وقت المشروع : ثالثا 

  - :وتشمل العمليات االتية  ،ت ادارة المشروع العمليات المطلوبة التمام المشروع يتضمن وق

. يضم تحديد انشطة الجدول الزمني تعريف وتوثيق العمل المخطط تنفيذه :  تحديد النشاط -1

والتي  ،وستحدد عملية تعريف النشاط التسليمات على ادنى مستوى في هيكل تجزئة العمل 

تحليل حزم العمل المشروع الى مكونات صغيرة تسمى انشطة  ويتم. تسمى حزم العمل 

  .الجدول الزمني لتكون االساس لتقدير وجدولة وتنفيذ ومتابعة عمل المشروع 

نشطة الجدول وتوثيق العالقات المنطقية بين ايتضمن تتابع النشاط تحديد :  تتابع النشاط -2

 ،مع عالقات اسبقية مالئمة  ويمكن عمل تتابع منطقي النشطة الجدول الزمني. الزمني 

ويمكن تنفيذ . وكذلك فترات سبق وتاخر لدعم التطوير االخير لجدول زمني لمشروع واقعي 

المشروعات باستخدام برامج الحاسوب الدارة المشروعات او بوساطة استخدام اساليب تقنية 

  .تركة ويمكن ايضا استخدام االساليب التقنية اليدوية وااللية بصورة مش. يدوية 



 

 

او  ،االفراد (يتضمن تقدير موارد النشاط الجدول الزمني تحديد الموارد :  ير موارد النشاطقدت -3

ووقت توفر كل مورد الداء  ،ومقدار الكميات المستخدمة لكل مورد ) او المواد  ،المعدات 

  .ويتم تنسيق عملية تقدير الكلفة . انشطة المشروع 

تقدير مدة النشاط تقدير جهد العمل التمام نشاط الجدول تتطلب عملية :  تقدير مدة النشاط -4

وان يتم تقدير الكمية المفترضة من الموارد التي سيتم تطبيقها التمام نشاط الجدول  ،الزمني 

ويتم توثيق البيانات . وتحديد عدد مدد العمل المطلوبة التمام نشاط الجدول  ،الزمني 

  .ط واالفتراضات التي تدعم تقدير مدة النشا

هو عملية تكرارية تحدد التواريخ  ،تطوير الجدول الزمني للمشروع :  تطوير الجدول الزمني -5

ويمكن ان يتطلب تطوير الجدول . بداية ونهاية يتم التخطيط لها خاصة في انشطة المشروع 

الزمني استعراض تقديرات المدة وتقديرات الموارد ومراجعتهم النشاء جدول زمني للمشروع 

ويستمر تطور الجدول . ليه يمكن ان يخدم كخط اساس مقابل اي تقدم يمكن تتبعه مصادق ع

  .وكذلك عند اجراء تغييرات في خطة ادارة المشروع  ،الزمني طوال المشروع بتقدم العمل فيه 

يهتم ضبط الجدول الزمني بتحديد الوضع الحالي للجدول الزمني :  ضبط الجدول الزمني -6

وتحديد ان الجدول , العوامل التي تنشئ تغييرات الجدول الزمني والتاثير في  ،للمشروع 

ان ضبط الجدول الزمني هو . وادارة التغييرات الفعلية عند حدوثها , الزمني للمشروع قد تغير 

  .جزء من عملية الرقابة المتكاملة للتغيير 

تتابع يكون , وتجدر االشارة الى ان بعض المشروعات والسيما ذات المجال الصغير   

وتقدير مورد النشاط وتقدير المدة الزمنية وتطوير الجدول الزمني مرتبطين بصورة كبيرة حتى , النشاط 

  .انهم يظهرون كعملية واحدة يمكن تنفيذها بواسطة شخص واحد في مدة زمنية قصيرة نسبيا 

  

  ادارة كلف المشروع : رابعا 

كما ان ادارة كلف  ،مة النهاء انشطة الجدول الزمني تعني ادارة كلف المشروع اساسا كلفة الموارد الالز 

 ،المشروع تاخذ بنظر االعتبار اثر قرارات المشروع على كلفة استخدام وصيانة ودعم منتج المشروع 

  - :وتشمل عمليات ادارة كلف المشروع االتي . وخدماته او نتائجه 



 

 

تقريبيا لكلف الموارد الالزمة  تتضمن تقدير كلف انشطة الجدول الزمني اعدادا:  تقدير الكلفة -1

المعدات ، و ارد ، والمو  ،العمالة  على سبيل المثال ( لجدول الزمني النهاء كل من انشطة ا

ويؤخذ بنظر االعتبار عند تقدير الكلف االسباب المحتملة التي قد تحدث ) والخدمات وغيرها

  .اختالفا في تقديرات الكلفة بما فيها المخاطر 

يتضمن وضع موازنة الكلفة تجميع الكلف التقديرية النشطة الجدول او :  لفوضع موازنة الك -2

وبينما يقدم بيان , حزم العمل المفردة بغية ارساء خط اساس كلفة اجمالية لقياس اداء المشروع 

مجال المشروع الموازنة الملخصة فان تقديرات كلف انشطة الجدول او حزم العمل تعد قبل 

  .لة والتصريح بالعمل طلبات الموازنة المفص

تتضمن رقابة كلفة المشروعات كال من التاثير على العوامل التي تحدث : رقابة الكلفة  -3

وادرة التغييرات  ،وضمان االتفاق على التغييرات المطلوبة  ،تغييرات في خط اساس الكلفة 

 اس الكلفتشاف االختالف على خط اسالك ناء حدوثها ، ومتابعة اداء الكلفالفعلية عند واث

تستهدف . والعمل على حصر حاالت فائض الكلفة المتوقعه ضمن حدود مقبولة  ،وفهمه 

رقابة كلفة المشروهات البحث عن مسببات االختالف االيجابية والسلبية وتشكل جزءا من 

  .الرقابة المتكاملة للتغيير

قدير الكلفة بوضع وتجدر االشارة الى ان بعض المشروعات السيما ذات المجال الصغير تربط ت

موازنة الكلفة ربطا وثيقا الى حد عدها عملية واحدة يمكن لشخص واحد اداؤها على مدى مدة زمنية 

  .قصيرة نسبيا

  

  ادارة جودة المشروع : خامسا

تتضمن عمليات ادارة جودة المشروع كل االنشطة المتعلقة بالمنظمة المنفذة والتي تحدد سياسة الجودة 

يتم تنفيذ نظام ادارة .ياتها كي يحقق المشروع المتطلبات التي انشئ من اجلها كافةومسؤول ،واهدافها

مع  ،الجودة من خالل سياسة واجراءات وعمليات تخطيط الجودة وضمان الجودة ورقابة الجودة 

وتشمل عمليات ادارة . االنشطة المستمرة الخاصة بتحسين العمليات المطبقة اثناء العمل بالمشروع 

  -:لمشروع االتي جودة ا



 

 

تخطيط الجودة يتعلق بتحديد مقاييس الجودة المناسبة للمشروع وتحديد كيفية : تخطيط الجودة  -1

  .تطبيقاتها

ضمان الجودة هو تطبيق انشطة الجودة المنتضمة المخطط لها :  اداء ضمان الجودة  -2

ن الجودة وتوفر ضماا. لضمان توظيف المشروع لكل العمليات الضرورية لتحقيق المتطلبات

وهي تحسين العمليات المستمر الذي يساعد على  ،المظلة النشطة اخرى مهمة تتعلق بالجودة 

  .تحسين جودة كل العمليات

تستوجب اداء رقابة الجودة متابعة نتائج معينة للمشروع لتحديد ما اذا :  اداء رقابة الجودة  -3

لص من اسباب االداء غير وتحديد طرق التخ ،كانت متوافقة مع مقاييس الجودة المعنية

يجب ان يكون لدى فريق ادارة المشروع  ،التي يجب تنفيذها خالل المشروع باكمله  ،المرضي

والسيما العينات واالحتماالت المساعدة في تقييم  ،المعرفة العملية برقابة الجودة االحصائية 

  .مخرجات رقابة الجودة

  

  .ادارة الموارد البشرية: سادسا

الموارد البشرية للمشروع العمليات التي تقوم على تنظيم وادارة فريق المشروع اذ يجب ان ة ر اتشمل اد

  .يشارك اعضاء الفريق في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بالمشروع 

. فاالشتراك المبكر العضاء الفريق يضمن الخبرة اثناء عملية التخطيط ويعزز االلتزام تجاه المشروع

  :ة الموارد البشرية العمليات االتيةوتشمل ادار 

يحدد التخطيط للموارد البشريةخطة ادراة التوظيف التي توضح :  تخطيط الموارد البشرية  -1

وقد يكون هوالء االشخاص او التلك المجموعات  ،ادوار المشروع لالشخاص والمجموعات 

اة التوظيف على كما وتشمل خطة ادر . من داخل المنظمة المنفذة للمشروع او من خارجها

متى وكيف يتم الحصول على الموارد البشرية ومعايير تسريحهم من المشروع وكذلك تحديد 

احتياجات التدريب وخطة التقدير والتميز والمكافأت واعتبارات التوافق ومسائل السالمةواثرها 

  .في خطة ادارة التوظيف في المنظمة



 

 

على الموارد البشرية الالزمة الكمال  هي عملية الحصول:  الحصول على فريق المشروع  -2

  .المشروع

تقوم عملية تطوير فريق عمل المشروع على تحسين كفاءات :  تطوير فريق عمل المشروع  -3

وتشمل اهداف  ،اعضاء الفريق وتداخلهم وذلك من اجل تعزيز االداء في المشروع وتحسينه 

ن اجل زيادة قدراتهم على تطوير فريق عمل المشروع على تحسين مهارات اعضاء الفريق م

االنتهاء من انشطة المشروع وتحسين الشعور بالثقة والترابط بين اعضاء الفريق من اجل زيادة 

  .االنتاجية من خالل العمل الجماعي بشكل اكبر

تشمل ادارة فريق المشروع على مالحظة سلوك الفريق وادارة النزاعات :  إدارة فريق المشروع  -4

وفي ضوء ادراة فريق المشروع يتم تحديث خطة  ،اداء اعضاء الفريق  وحل القضايا وتقييم

واضافة الدروس المستفادة الى ) القضايا(ادارة التوظيف وتقديم طلبات التغيير وحل المشاكل 

  .قاعدة بيانات المنظمة 

  .إدارة اتصاالت المشروع: سابعا

ت وجمعها وتوزيعها وتخزينها تتمثل ادارة اتصاالت المشروع بضمان توليد معلومات المشروعا

ان عمليات ادارة اتصاالت المشروع توفر حلقة الوصل . واسترجاعها لالستفادة منها بالوقت المناسب 

الحيوية بين االشخاص والمعلومات الضرورية للتواصل الناجح وتشمل ادارة اتصاالت المشروع 

  :العمليات االتية

تصاالت احتياجات اصحاب المصالح من تحدد عملية تخطيط اال: تخطيط االتصاالت  -1

المعلومات واالتصاالت ويتم الجانب االكبر من تخطيط االتصاالت في معظم المشروعات 

ومع ذلك تراجع نتائج عملية التخطيط هذه بانتظام . ضمن مراحل مبكرة جدا من المشروع 

  .خالل المشروع وتعدل على وفق الحاجة لضمان استمرار صالحياتها للتطبيق

يقتضي توزيع المعلومات العمل على توفير المعلومات المطلوبة :  توزيع المعلومات  -2

ويتضمن توزيع المعلومات تنفيذ خطة ادارة  ،الصحاب المصالح بالمشروع بالوقت المناسب 

  .االتصاالت فضال عن االستجابة لطلبات المعلومات غير المتوقعة 



 

 

التقارير االداء جمع البيانات خطة المشروع كافة تتضمن عملية اعداد :  إعداد تقارير األداء -3

وتشمل معلومات االداء بشكل عام كيفية  ،وتوزيع معلومات االداء الصخاب المصالح 

كما يجب ان توفر تقارير االداء معلومات عن  ،استغالل اللموارد لتحقيق اهداف المشروع 

مشروعات كثيرة معلومات عن كما تتطلب  ،والجودة  ،الكلفة  ،الجدول الزمني  ،المجال 

  .ومن الممكن اعداد التقارير بشكل شامل او على شكل استثنائي . المخاطر والمشتريات 

يشير مصطلح ادارة المصالح الى ادارة االتصاالت على نحو يلبي :  إدارة أصحاب المصالح -4

الفاعلية  اذ تزيد ،احتياجات اصحاب المصالح بالمشروع من االتصاالت ويحل المشاكل معهم 

في ادارة اصحاب المصالح من احتماالت تجنب المشروع الحياد عن مساره نتيجة لمشاكل 

وان مسؤولية ادارة اصحاب المصالح تقع في الغالب  ،معلقة دون حل لدى اصحاب المصالح 

  .على عاتق مدير المشروع 

  

  .ادارة مخاطر المشروع : ثامنا 

المتعلقة باجراء التخطيط الدارة المخاطر وتحديدها وتحليلها تشتمل ادارة مخاطر المشروع العمليات 

ويتم تحديث معظم هذة العمليات طوال مدة المشروع . واالستجابة لها ورقابتها ومتابعتها في مشروع ما 

مع التقليل من  ،وتتمثل اهداف ادارة مخاطر المشروع في زيادة احتماالت وتاثير االحداث االيجابية  ،

   - : وتتضمن ادارة مخاطر المشروع العمليات االتية . اثير االحداث المناوئة للمشروع احتماالت وت

تخطيط ادارة المخاطر هي عملية تقرير الكيفية التي سيتم بها تناول :  تخطيط إدارة المخاطر -1

كما ان عملية تخطيط عمليات ادارة المخاطر لها . واجراء انشطة ادارة المخاطر لمشروع ما 

مان ان يكون مستوى ونوعية ووضوح ادارة المخاطر متناسبا مع المخاطر واهمية اهمية لض

وايضا لتوفير موارد كافية ووقت النشطة ادارة المخاطر ولوضع  ،المشروع بالنسبة للمنظمة 

وينبغي اكمال عملية التخطيط ادارة المخاطر في وقت . قاعدة متفق عليها لتقييم المخاطر 

  .حيث ان لها اهمية كبيرة في االداء الناجح للعمليات االخرى  ،شروع مبكر اثناء تخطيط الم

اطر اي مخاطر قد تؤثر على المشروع وتوثيق ختقرر عملية تحديد الم:  تحديد المخاطر -2

ان عملية تحديد المخاطر هي عملية متكررة اذ قد تظهر مخاطر جديدة وتصبح . خصائصها 



 

 

اته ويختلف معدل التكرار ومن سيشارك في كل دورة معروفة فيما يتقدم المشروع في دورة حي

وينبغي اشراك فريق المشروع في العملية كي يستيطعوا ان يطوروا ويبقوا . ومن حالة الخرى 

  .على االحساس بالمسؤولية تجاه المخاطر وما يصاحبها من اجراءات االستجابة للمخاطر 

يقيم اولوية المخاطر المعروفة باستخدام التحليل النوعي للمخاطر :  التحليل النوعي للمخاطر -3

احتماالت حدوثها والتاثير والمناظر على اهداف المشروع اذا وقعت المخاطر فعال وايضا 

بعض العوامل االخرى مثل االطار الزمني وحدوث تحمل المخاطر في قيود المشروع من 

تويات احتمال الحدوث ويمكن لتعاريف مس. الجودة  ،المجال  ،الجدول الزمني  ،حيث الكلفة 

وعقد المقابالت مع الخبراء ان تساعد على تصحيح اوجه االنحياز التي غالبا ما  ،والتاثير 

قد يعظم عنصر االهمية القصوى . تكون موجودة في البيانات المستخدمة في هذة العملية 

يم جودة كما ان تقي. للوقت بالنسبة لالجراءات المتعلقة بالمخاطر من اهمية مخاطرة ما 

المعلومات المتاحة حول مخاطر المشروع يساعد في فهم تقييم اهمية المخاطر على المشروع 

.  

يتم اداء التحليل الكمي للمخاطر على المخاطر التي تم وضع :  التحليل الكمي للمخاطر -4

االولويات لها في عملية التحليل النوعي للمخاطر بانها من المحتمل ان يكون لها تاثير كبير 

وتقوم عملية التحليل الكمي للمخاطر بتحليل اثر احداث . على متطليات المشروع المتنافسة 

كما توفر طريقة تناول كمية التخاذ . تلك المخاطر وتحديد تقدير رقمي لتلك المخاطر 

  .القرارات في حالة عدم التاكد 

ير الخيارات ان تخطيط االستجابة للمخاطر هي عملية تطو :  تخطيط االستجابة للمخاطر -5

وهي . وتحديد االجراءات التي من شانها ان تعزز الفرص وتقلل التهديدات االهداف للمشروع 

كما تتضمن تخطيط . تاتي بعد عمليات التحليل النوعي للمخاطر والتحليل الكمي للمخاطر 

االستجابة للمخاطر تحديد وتعيين شخص واحد او اكثر لتولي المسؤولية عن كل استجابة من 

فضال عن التطرق الى المخاطر من حيث درجة . استجابات المخاطر الممولة والمتفق عليها 

 ،مع وضع الموارد واالنشطة في الموازنة والجدول الزمني وخطة ادارة المشروع  ،اولوياتها 

كما ويجب ان تكون االستجابات المخططة للمخاطر مناسبة الهمية . كيفما تقتضي الحاجة 

ومناسبة من ناحية الوقت وتكون  ،الة من ناحية الكلفة في االيفاء بالتحدي وفع ،المخاطر 



 

 

وغالبا ما يتطلب . واقعية داخل سياق المشروع ومتفقا عليها من قبل االطراف المعنية كلها 

  .االمر اختيار افضل استجابة للمخاطر من عدة خيارات 

هر مؤخرا وتحليلها المخاطر التي تظهي العملية التي يقوم بها تحديد :  رقابة وضبط المخاطر -6

مع اعداد  ،مع تتبع المخاطر المعروفة والمخاطر المدرجة في قائمة الرقابة  ،طيطها خوت

تحليل المخاطر القائمة ومتابعة االحوال التي تثير خطط الطوارئ ومتابعة المخاطر المتبقية 

  .الوقت  ومراجعة تنفيذ االستجابات للمخاطر مع تقييم فاعليتها في نفس

  

  ادارة التوريد بالمشروع : تاسعا 

او النتائج  ،او الحصول على المنتجات او الخدمات  ،تتضمن ادارة التوريد بالمشروع عمليات الشراء 

حيث تكون فيه  ،وتقدم ادارة التوريد منظورين للتوريد . الالزمة من الخارج فريق المشروع الداء العمل 

وتشمل ادارة . او مشتريا للمنتج او الخدمة او النتيجة بمقتضى عقد ما ) ا متعاقد( المنظمة اما مجهزا 

  -:التوريد بالمشروع العمليات االتية 

تحدد عملية تخطيط المشتريات والحيازات احتياجات المشروع :  تخطيط المشتريات والحيازات -1

او نتائج  ، او خدمات ،جات تو التي يمكن تلبيتها بشكل افضل عن طريق شراء او حيازة من

واية احتياجات يمكن تحقيقها بواسطة فريق المشروع اثناء التنفيذ  ،من خارج منظمة المشروع 

وما الذي  ،وكيف تتم  ،تتضمن هذة العملية مراعاة ما اذا كانت عملية الحيازة سوف تتم . 

ت وعند الحصول المشروع على منتجات وخدما. وكذلك متى سيتم ذلك  ،سيتم الحصول عليه 

ونتائج الزمة لتنفيذه من خارج المنظمة يتم تنفيذ العمليات من تخطيط المشتريات والحياززات 

يمكن ان يؤثر البرنامج الزمني للمشروع بشكل . حتى ابرام العقد لكل بند يتم شراءه او حيازته 

 كما يمكن ان تؤثر القرارات المتخذة عند. كبير في عمليات تخطيط المشتريات والحيازات 

تطوير خطة ادارة التوريد في البرنامج الزمني للمشروع ووان تتكامل مع التطوير البرنامج 

كما تتضمن عمليات ايضا مراجعة . الزمني وتقدير موارد النشاط وقرارات انتاج او شراء 

  .نوعية العقد المزمع استخدامه فيما يتعلق بتخفيف المخاطر وتحويلها الى المجهز 



 

 

تقوم عملية تخطيط التعاقدات باعداد المستندات الالزمة لمساندة عملية :  تخطيط التعاقدات -2

  .طلب استجابات المجهزين وعملية اختيار المجهزين 

تناول عملية اختيار المجهزين أو المتعاقدين استالم :  طلب استجابات المجهزين أو المتعاقدين -3

تطبيقها وذلك الختيار المجهز أو متعاقد  المعطاءات أو العروض وتطبيق معايير التقييم كلما أمكن

هناك عوامل عديدة يمكن تقييمها عند اتخاذ قرار اختيار . واحد أو أكثر ليكونوا مؤهلين ومقبولين 

  -:المجهزين او المتعاقدين منها 

  .يمكن أن يكون السعر او الكلفة هو العمل االساس المحدد للبند التجاري المتوافر   -

من حيث ( وعروض تجارية ) من حيث االسلوب ( العروض الى عروض فنية عادة ما تقسم  -

  .ويتم تقييم كل منها على حدة ) السعر 

قد تستلزم بعض المنتجات والخدمات والنتائج الحرجة توافر مصادر متعددة لتخفيف المخاطر  -

  .المصاحبة ببعض المسائل مثل الجداول الزمنية لتسليم ومتطلبات الجودة 

فيمكن تكرار العملية الكلية لطلب استجابات المجهزين او المتعاقدين  ،ان بنود التوريد الكبرى اما بش

بعد ذلك . وتقييمها وانشاء قائمة صغيرة بالمجهزين او المتعاقدين المؤهلين بناءا على العرض االولي 

مجهزين او يمكن اجراء تقييم اكثر تفصيال بناءا على عرض اكثر تفصيال وشمولية يطلب من ال

  .المتعاقدين الواردين في القائمة المختصرة

إن الطبيعة القانونية للعالقة التعاقدية تحتم ان يعرف فريق ادارة المشروع بشكل :  إدارة العقد -5

ونتيجة . كامل العواقب القانونية المترتبة على االجراءات التي يتم اتخاذها عند ادارة اي عقد 

ل الكثير من المنظمات مع ادارة العقود باعتبارها وظيفة ادارية لالعتبارات القانونية تتعام

اال انه  ،بينما قد يكون مدير العقود ضمن فريق المشروع . منفصلة عن منظمة المشروع 

عادة مايحدث هذا اذا كانت المنظمة المنفذة تقوم . عادة ما يتبع مشرفا من ادارة مختلفة 

وتشمل ادارة العقد على تطبيق عمليات ادارة . جي بدورها بتنفيذ المشروع الى زبون خار 

المشروع المناسبة على العالقات التعاقدية وتكامل مخرجات تلك العمليات ضمن االدارة 



 

 

غالبا مايقع هذا التكامل على مستويات متعددة عند وجود المجهزين او . الشاملة للمشروع 

  .دة او نتائج متعد ،متعاقدين متعددين ومنتجات او خدمات 

تقوم عملية اتمام العقد بدعم عملية االنتهاء من المشروع حيث انها تتضمن :  إتمام العقد -6

كما انها تشتمل على انشطة ادارية مثل تحديث . التحقق من قبول جميع االعمال والتسليمات 

. السجالت لتعكس النتائج النهائية وحفظ مثل تلك المعلومات الستخدامها في المستقبل 

اما في . ل عملية اتمام العقد كل العقود المطبقة على المشروع او على احدى مراحله وتتناو 

 ،المشروعات متعددة المراحل فقد يتم تطبيق احد بنود العقد على مرحلة معينة من المشروع 

المطبقة على تلك المرحلة من ) او العقود ( وفي هذة الحاالت يتم انهاء العملية اتمام العقد 

وقد تخضع المطالبات التي لم يتم التوصل فيها الى حل للتقاضي عقب اتمام العقد . المشروع 

يعد االنتهاء المبكر . يمكن ان تصف احكام وشروط العقد اجراءات محددة التمام العقد . 

قد تنتج عن اتفاق متبادل بين الطرفين او عن . للعقد حالة خاصة من حاالت اتمام العقد 

يحتوي بند االنهاء في العقد على حقوق ومسؤوليات الطرفين في حالة . اخفاق احد الطرفين 

وطبقا لتلك االحكام والشروط يحق للمشتري في اي وقت ان يقوم بانهاء . االنهاء المبكر للعقد 

ومع ذلك وطبقا لتلك االحكام والشروط . العقد باكمله او جزء من المشروع لسبب او مصلحة 

ويض المجهز او المتعاقد نظير االستعدادات التي قام بها واي قد يتعين على المشتري تع

  .اعمال تمت وقبلت مرتبطة بالجزء المنتهى من العقد 

  

     PMBOKمجموعات عمليات إدارة المشروع لدليل

ان ادارة المشروع هي تطبيق المعارف والمهارات واالدوات التقنية على انشطة المشروع لاليفاء 

  : ولكي يتم انجاز المشروع بنجاح يجب على فريق المشروع ان . بمتطلبات المشروع 

) عملية  44البالغ عددها ( يختار العمليات المناسبة من داخل مجموعات عملية ادارة المشروع  -

  .الالزمة لتحقيق اهداف المشروع 

  . يستخدم طريقة معرفة لتكييف مواصفات المنتج وخططه لاليفاء بمتطلبات المشروع والمنتج -



 

 

  .يلتزم بالمتطلبات لاليفاء باحتياجات اصحاب المصالح ومطالبهم وتوقعاتهم - 

فضال عن الموارد  ،وجودته  ،وكلفته  ،ووقته  ،يوازن بين المطالب المتنافسة لمجال المشروع  -

  .والمخاطر النتاج منتج عالي الجودة 

ت تم تجميعها في خمس مجموعات وهذه العمليا ،عملية  44يتضمن الدليل المعرفي الدارة المشروع 

 ،مجموعة عمليات التخطيط  ،مجموعة عمليات البدء : يتم تطبيقها عند تنفيذ المشروعات وهي 

يكون . ومجموعة عمليات االنتهاء  ،مجموعة عمليات الرقابة والمتابعة  ،مجموعة عمليات التنفيذ 

ومراجعة العديد من العمليات اثناء المشروع كما انه يتم تكرار  ،تطبيق عمليات ادارة المشروع تكراريا 

 ،ويكون مدير المشروع وفريق المشروع مسؤولين عن تحديد اي من العمليات التي سيتم استخدامها 

ودرجة الدقة التي سيتم تطبيقها على تنفيذ العمليات لتحقيق هدف المشروع  ،ومن سيستخدمها 

  .المرغوب 

، نفذ ، افحص ، خطط ( عمليات ادارة المشروع هي دورة ديمنخ  ان احد المفاهيم المهمة للتفاعل بين

حيث يصبح المخرج من جزء ما بالدورة هو مدخالت  ،وهذة الدورة مرتبطة بالمخرجات ) . وعالج

ان الطبيعة التكاملية لمجموعات عملية ادارة المشروع تعد اكثر تعقيدا من دورة . بالنسبة لجزء اخر 

في حين تناظر  ،في دورة ديمنخ " خطط " ة عمليات التخطيط عنصر اذ تناظر مجموع. ديمنخ 

بينما تناظر مجموعة عمليات الرقابة  ،في الدورة ذاتها " نفذ " مجموعة عمليات التنفيذ عنصر 

فان مجموع  ،بما ان ادارة المشروع هي جهد محدود له نهاية " وعالج " " افحص " والمتابعة عنصر 

كما إن الطبيعة . الدورات في حين تقوم مجموعة عمليات االنتهاء بانهائها  عمليات البدء تبدا بها

التكاملية إلدارة المشروع تستلزم تفاعل مجموعة عمليات الرقابة والمتابعة مع كل جانب من مجموعات 

  ) . 21( وكما يوضحها الشكل  ( PMBOK , 2004 , 39 – 40 )العمليات األخرى 

  

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  مجموعة عمليات البدء : اوال 

وتتكون مجموعة عمليات البدء من العمليات التي تسهل التصريح الرسمي لبدء مشروع جديد او مرحلة 

فقبل بدء انشطة مجموعة عمليات البدء فانه يتم توثيق احتياجات او متطلبات العمل . جديدة منه 

بما  ،يتم تطوير وصف واضح الهداف المشروع و . كما يتم تقييم البدائل الختيار افضلها  ،بالمنظمة 

كما يتضمن توثيق . في ذلك السبب الذي يجعل مشروعا محددا هو االفضل بديل للوفاء بالمتطلبات 

كما ويتم توثيق .مجال المشروع والتسليمات ومدة المشروع والتنبؤ بالموارد لتحليل االستثمار بمنظمة ما 

فضال عن تحديد  ،القة المشروع بالخطة االستراتيجية للمنظمة وتحديد ع ،عمليات اختيار المشروع 
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فانه يتم تنفيذ عمليات  ،وفي المشروعات ذات المراحل المتعددة . مسؤوليات االدارة داخل المنظمة 

البدء اثناء المراحل الالحقة الثبات صحة االفتراضات والقيود والقرارات التي يتم اتخاذها اثناء تطوير 

كما ويتم اختيار مدير . وع االصلية وتطوير العمليات االولية لبيان مجال المشروع وثيقة المشر 

  .المشروع اذا لم يكن قد تم تعيينه 

  

  .مجموعة عمليات التخطيط : ثانيا 

يستخدم فريق ادارة المشروع مجموعة عمليات التخطيط المتضمنة عملياتها وتفاعالتها لتخطيط وادارة 

وتساعد مجموعة عمليات التخطيط في تجميع العمليات من مصادر عديدة . مشروع ناجح للمنظمة 

وتقوم عمليات التخطيط بتطوير خطة ادارة المشروع . لكل منها مستويات متفاوتة من االكتمال والثقة 

كما ان هذه العمليات تحدد وتعرف وتعمل على نضج مجال المشروع وكلفته وتضع جدوال زمنيا . 

فانه سيتم تحديد او تسوية تبعات  ،تم اكتشاف معلومات جديدة عن المشروع وعندما ي. النشطته 

كما ان الطبيعة متعددة االبعاد الدارة المشروع . ومتطلبات ومخاطر وفرص وافتراضات وقيود اضافية 

وفيما يتم تجميع وفهم . تؤدي الى حدوث حلقات تغذية عكسية متكررة لتحليلها بشكل اضافي 

فان اجراءات المتابعة قد تكون مطلوبة والتغيرات المهمة  ،اكثر عن المشروع معلومات وخصائص 

 ،التي تطرا طوال دورة الحياة المشروع تولد الحاجة لمراجعة عملية او اكثر من عمليات التخطيط 

وينبغي على فريق المشروع اثناء تخطيطه للمشروع ان يشرك اصحاب . وربما بعض عمليات البدء 

وحيث انه اليمكن لعملية التغذية . نيين كافة على اساس تاثيرهم في المشروع ونتائجه المصالح المع

فان االجراءات التي تضعها المنظمة تحدد الوقت الذي تنتهي  ،العكسية ان تستمر الى ما النهاية 

 وانشطة الرقابة ،وتتاثر هذه االجراءات بطبيعة المشروع وحدوده الموضوعة . عنده جهود التخطيط 

  .والمتابعة المالئمة وايضا البيئة التي سيتم اداء المشروع فيها 

  

  

  



 

 

  .مجموعة عمليات التنفيذ : ثالثا 

تتكون مجموعة عمليات التنفيذ من العمليات المستخدمة الكمال العمل المحدد في خطة ادارة المشروع 

طلوبة في المشروع المحدد وينبغي على فريق المشروع تحديد العمليات الم. لتحقيق متطلبات المشروع 

وايضا تكامل  ،وتتضمن مجموعة عمليات التنفيذ التنسيق بين االشخاص والموارد  ،الخاص بالفريق 

وتتطرق مجموعة العمليات التنفيذ للمجال  ،واداء انشطة المشروع على وفق خطة ادارة المشروع ما 

اذ ستؤدي انحرافات التنفيذ . قة عليها المحدد الى بيان المشروع وتنفذ التغييرات التي تمت المواف

ويمكن ان تتضمن هذه التباينات مدد النشاط وانتاجية وتوفر  ،الطبيعية الى اجراء اعادة التخطيط 

وقد تؤثر مثل هذه التباينات او قد التؤثر على خطة ادارة المشروع . الموارد والمخاطر غير المتوقعة 

كن ان تؤدي نتائج التحليل الى تقديم طلب تغيير الذي من ويم. ولكنها يمكن ان تتطلب تحليال  ،

شانه ان يؤدي في حالة الموافقة عليه الى تعديل خطة ادارة المشروع وقد يستلزم وضع خط اساس 

وسوف يتم انفاق الغالبية العظمى من ميزانية المشروع في اداء عمليات مجموعة عمليات . جديد 

  .التنفيذ 

  

  .ت الرقابة والمتابعة مجموعة عمليا: رابعا 

تتكون عمليات الرقابة والمتابعة من العمليات التي يتم اداؤها لمالحظة تنفيذ المشروع حتى يتسنى 

التعرف على المشكالت المحتملة اوال باول واتخاذ االجراءات التصحيحية عند الضرورة لرقابة تنفيذ 

مليات مطلوبة للمشروع المحدد الذي يقوم به وينبغي على فريق المشروع ان يقرر ايا من الع. المشروع 

وتتمثل الميزة الرئيسة في مجموعة عمليات الرقابة والمتابعة في ان يتم مالحظة المشروع . الفريق 

كما تتضمن مجموعة  ،وقياسه على نحو منتظم من اجل تحديد االنحرافات عن خطة ادارة المشروع 

والتوصية باتخاذ االجراءات الوقائية توقعا للمشكالت المحتملة  عمليات الرقاية والمتابعة رقابة التغيرات

وتوفر عملية المتابعة المستمرة لفريق المشروع فكرة واضحة بشان صحة المشروع وتسلط الضوء . 

واليقتصر دور مجموعة عمليات الرقابة والمتابعة على . على اي مجاالت تحتاج لفاعلية اضافية 

ذي يتم اداؤه داخل احدى المجموعات العمليات فقط بل يمتد دورها لرقابة الرقابة ومتابعة العمل ال

فان مجموعة العمليات  ،وفي حالة المشروعات  المتعددة المراحل . ومتابعة جهود المشروع باكمله 



 

 

وذلك بهدف تطبيق االجراءات  ،الرقابة والمتابعة توفر ايضا تغذية عكسية بين المراحل المشروع 

وحين تعرض . الوقائية حتى يصبح المشروع متوافقا مع الخطة التي تم وضعها له  التصحيحية او

فانه يتم مراجعة عمليات ادارة المشروع المعنية داخل مجموعة  ،االنحرافات اهداف المشروع للخطر 

وقد تؤدي هذه المراجعة . عالج المعدلة  –افحص  –نفذ  –عمليات التخطيط كجزء من دورة خطط 

  .ات معدلة في خطة ادارة المشروع الى معلوم

  

  .مجموعة عمليات االنتهاء : خامسا 

تشمل مجموعة عمليات االنتهاء العمليات المستخدمة لوضع نهاية رسمية لكافة انشطة مشروع ما او 

وعند اكمال مجموعة . مرحلة مشروع وتسليم المنتج النهائي لالخرين او اغالق مشروع تم الغاؤه 

فانها تتحقق من العمليات المعرفة قد تم اكمالها بداخل كل مجموعات العمليات  عمليات االنتهاء

وهي تقرر بصورة رسمية انه قد تم اكمال المشروع  ،كيفما تكون الحالة  ،الغالق مشروع ما او مرحلة 

  .او مرحلة المشروع 

(PMBOK , 2004 , 43-44 , 46 , 55 , 59 , 66 )  

اذ انه عادة مايصبح مخرج عملية  . المشروع باالهداف التي تحققها وترتبط مجموعات عمليات ادارة 

فمجموعة عمليات التخطيط تعطي . ما مدخال لعملية اخرى او تصبح احدى مخرجات المشروع 

فضال عن انه نادرا ماتكون مجموعات العمليات . مجموعة عمليات التنفيذ خطة موثقة الدارة المشروع 

بل هي انشطة متداخلة تحدث بمستويات متفاوتة من  ،ث تقع مرة واحدة اما احداث منفصلة او احدا

كما يوضح  ،كيفية تفاعل مجموعات العمليات )  22( بن الشكل وي. الشدة طوال عمر المشروع 

وٕاذا تم تقسيم المشروع إلى مراحل فان مجموعات . مستوى التداخل في اوقات مختلفة داخل مشروع ما 

 , PMBOK )إحدى مراحل المشروع وقد تعبر أيضا عن مراحل المشروع  العمليات تتفاعل داخل

2004 , 67 )   

  

  



 

 

  

  مستوى   

  تفاعل    

  العملية    

  البداية            الوقت        النهاية 

     

 

 

  

عملية في مجموعات عملية ادارة  44خارطة عمليات ادارة المشروع البالغ عددها )  5( يبين الجدول 

وتبين كل عملية من عمليات ادارة . الخمس والمجاالت المعرفية التسعة الدارة المشروع المشروع 

 .المشروع المطلوبة في مجموعات العمليات التي يتم فيها معظم النشاط 
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ادارة التوريد  

 بالمشروع

  

  

  

ففي وقت مضى كانت المشروعات تنفذ  ،تكمن اهمية هذا المبحث بتقديمه لمنهجيات ادارة المشروع 

وفي بدايات . لتنفيذ ادارة مشروعاتها من خالل السياسات واالجراءات التي تراها المنظمة مناسبة 

بإعداد مواصفة إلدارة المشروع الهدف منها   ( PMI )الثمانينات بدا معهد إدارة المشروع األمريكي

 ،تقديم مدخل مهيكل في إدارة المشروع لكي تساعد المنظمات على االستمرار بتنفيذ مشروعاتها بنجاح 

اإلصدار الثالث  31/10/2004فصدر في .  2004م وقد استمر المعهد بإصدار األدلة إلى عا

الذي أصبح المقياس الفعلي في العالم كله إلدارة      (PMBOK)للدليل المعرفي إلدارة المشروع 

Source : A Guide to the project management body of knowledge – PMBOK Guide , third 

edition , project management institute Newtown square , Pennsylvania , U.S.A. 2004 , 70 .  



 

 

المشروعات في المنظمات والشركات وهو احد أفضل المستندات المتاحة وأكثرها كفاءة وشيوعا في 

الممارسات األساسية التي تدفع نتائج اإلعمال   PMBOKإذ يتضمن دليل ،العديد من الصناعات 

كما إن هيئة إدارة المشروع البريطانية . ألي منظمة أو شركة سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية 

إال إن . قامت بإصدار األدلة والمواصفة المتعلقة بإدارة المشروع  ( ISO)والمنظمة العالمية للتقييس 

  IEE , ISOإدارة المشروع األمريكي هي األكثر استخداما وانتشارا السيما وان األدلة التي قدمها معهد

  .تدرسها حاليا لتكون مواصفة عالمية في إدارة المشروع 

ان منهجية ادارة المشروع تعرف عمليات ادارة المشروع وجميع العمليات ذات الصلة  الباحث يرىو 

ات يتيح للمنظمات تطبيق االساليب العلمية سواء التي كما نا وجود مثل هذه المنهجي. بتنفيذ المشروع 

فضال عن ان المنظمات التي ترغب بمستوى  ،تتعلق بالعمليات التقنية او االنسانية في ادارة المشروع 

  .النضج بادارة المشروع البد لها من االعتماد على منهجية في ادارة المشروع
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  المبحث االول 

الوسط (تقدير اهمية  متغيرات الدراسة باستخدام االحصاء الوصفي 

  والتحليل العاملي) الحسابي واالنحراف المعياري

  

الوسط (يتم في هذه الفقرة وصف وتحليل ومناقشة متغيرات الدراسة باستخدام االحصاء الوصفي : اوال 

االحصائية المناسبة لتحليل متغيرات الدراسة وكما  النهما من الوسائل) الحسابي واالنحراف المعياري

  )   6(  يظهر ذلك الجدول  

  ) 6( جدول 

  االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية لمتغيرات الدراسة االساسية والرئيسة والثانوية

  النسبة المئوية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  نوعه  رمزه  المتغير  ت

  79.47  1.961  3.961  ثانوي X1  اناتجمع اليي  1

  82.46  1.095  4.210  ثانوي  X2  المعالجة  2

  81.61  1.098  4.331  ثانوي  X3  الخزن  3

  82.03  1.088  4.551  ثانوي  X4  االسترجاع  4

  78.74  1.187  3.985  ثانوي  X5  التحديث  5

  80.86  1.125  4.208  رئيسي  H1  انشطة النظام  6

  83.11  0.996  4.231  ويثان  X6  المستلزمات البشرية  7

  79.61  1.954  3.981  ثانوي  X7  المستلزمات المادية  8



 

 

  78.71  1.981  3.851  ثانوي  X8  البرامجيات  9

  80.48  1.211  4.021  رئيسي  H2  مستلزمات النظام  10

  80.76  1.184  4.115  اساسي  H  نظم المعلومات االدارية  11

توجيه وادارة تنفيذ   12

  المشروع

Y1  83.60  0.971  4.231  ثانوي  

  81.26  1.195  3.986  ثانوي  Y2  اداء ضمان الجودة  13

الحصول على فريق   14

  المشروع

Y3  82.66  0.995  4.112  ثانوي  

  81.54  0.967  4.251  ثانوي  Y4  توزيع المعلومات  15

اختيار المجهزين او   16

  المتعاقدين

Y5  83.55  0.991  4.331  ثانوي  

  82.52  1.024  4.182  اساسي  Y  عمليات تنفيذ المشروع  17

  

 )MIS(تشخيص واقع وابعاد نظم المعلومات االدارية  )1

ستقارن قيم االوساط الحسابية الموزونة الجابات العينة على فقرات االستبانة مع قيمة الوسط 

ذو الدرجات )   Li Kert(وذلك الن المقياس المستخدم هو المقياس الخماسي ) 3(الفرضي له البالغ 

ستحسب االوساط الحسابية الموزونة الجابات عينة الدراسة عن الفقرات المكونة و ) 1،2،3،4،5(

فقرة ) 9(و . فقرات للمتغير انشطة النظام ومتغيراته الثانوية) 15(وهي نظم المعلومات االدارية لمتغير 

  لمتغير مستلزمات النظام ومتغيراته الثانوية 

( ادراكات عينة الدراسة وكما يوضحها الجدول  اذ تبين ان اجمالي هذه المتغيرات كانت على وفق

) 4.115(وبوسط حسابي موزون بلغ %)  80.76(كانت جيدة اذ بلغت النسبة المئوية )   6



 

 

وهذا يدل على ). 3(وهو اعلى من الوسط الفرضي للمقياس البالغ ) 1.184(وبانحراف معياري بلغ 

ذي يمثل تتابع منطقي لوجود نظام معلومات اداري ببعديها انشطة النظام النظم المعلومات االدارية  ان

فاعل و كفوء ومستلزمات النظام التي تمثل وجود الموارد البشرية الكفوءة وذات الخبرة والمقدرة في 

استخدام النظام و كذلك توفر المستلزمات المادية متمثلة بشبكة المعلومات التي تربط المركز مع 

قنيات المتطورة كالحواسيب وباعداد مالئمة مع حجم العمل فضال االقسام االخرى و كذلك وجود الت

  .عن وجود البرامجيات المالئمة والمحققة الهداف الشركات قيد الدراسة 

اذ كان انطباع عينة الدراسة عن تلك المتغيرات بمستوى جيد وواقعي وفي ادناه التحليل 

  .التفصيلي للمتغيرات الثانوية 

 : انشطة النظام    ) أ

ان ادراكات عينة الدراسة لمتغير انشطة النظام ومتغيراته الثانوية (   ) من الجدول  يالحظ

) 4.208(و بوسط حسابي موزون قدره %) 80.86(كانت جيدة اذ بلغت النسبة المئوية 

  )3(وهو اعلى من الوسط الحسابي الفرضي البالغ ) 1.125(وانحراف معياري 

جيدة اذ  مع البيانات والمعالجة والخزن واالسترجاع والتحديثجهذا وكانت النسبة المئوية لمتغيرات 

على التوالي وباواسط )  78.74(و )  82.03(و ) 81.61( و ) 82.46( و )  79.47( بلغت 

على التوالي )  3.985(و )  4.551( و ) 4.331( و ) 4.210( و)  3.961(حسابية جيدة بلغت 

و ) 1.088(و )  1.098(و ) 1.095(و ) 1.961(يضا و بانحرافات معيارية بلغت على التوالي ا

)1.187 (.  

وهذا يدل على التالزم والتكامل واالعتمادية بين مكونات النظام ممثلة بانشطته مما يجعله ذو كفاءة 

  .وفاعلية للمستخدم  

 

 مستلزمات النظام ) ب 



 

 

ظام ومتغيراته ان ادراكات عينة الدراسة لمتغير مستلزمات الن)  11( يالحظ من الجدول 

) 4.021(و بوسط حسابي موزون قدره %) 80.48(الثانوية كانت جيدة اذ بلغت النسبة المئوية 

  )3(وهو اعلى من الوسط الحسابي الفرضي البالغ ) 1.211(وانحراف معياري 

 المستلزمات البشرية والمستلزمات المادية والبرامجيات جيدة اذ هذا وكانت النسبة المئوية لمتغيرات

على التوالي بانحرافات معيارية بلغت  )78.71(و) 79.61(و )   83.11(بلغت 

  .على التوالي  )1.981( و)1.954(و)0.996(

وهذا يدل على قيام الشركات قيد الدراسة ووفقا المكانات البلد على توافر كافة مستلزمات النظام من 

اجة الى استثمارها بشكل صحيح في موارد بشرية وتقنيات مادية وبرامجيات وهي حقيقة واقعة بح

  .تحقيق اهداف الشركات المذكورة

 تشخيص واقع وابعاد عمليات تنفيذ المشروع  )2

ستقارن قيم االوساط الحسابية الموزونة الجابات العينة على فقرات االستبانة مع قيمة الوسط 

ذو )   Li Kert(وذلك الن المقياس المستخدم هو المقياس الخماسي ) 3(الفرضي له والبالغ 

وستحسب االوساط الحسابية الموزونة الجابات عينة الدراسة عن الفقرات ) 1،2،3،4،5(الدرجات 

  .  فقرة لمتغيراته الثانوية) 15(المكونة لمتغير عمليات تنفيذ المشروع  وهي 

اذ تبين ان اجمالي هذه المتغيرات كانت على وفق ادراكات عينة الدراسة وكما يوضحها الجدول 

) 4.182(وبوسط حسابي موزون بلغ %) 82.52(كانت جيدة اذ بلغت النسبة المئوية ) 11(

هذا وكانت ). 3(وهو اعلى من الوسط الفرضي للمقياس البالغ ) 1.024(وبانحراف معياري بلغ 

توجيه وادارة تنفيذ المشروع واداء ضمان الجودة والحصول على فريق المشروع النسبة المئوية لمتغيرات 

( و ) 81.26( و )  83.60( جيدة اذ بلغت  وزيع المعلومات واختيار المجهزين او المتعاقدينوت

( و)  4.231(على التوالي وباواسط حسابية جيدة بلغت )  83.55(و )  81.54(و ) 82.66

على التوالي و بانحرافات معيارية بلغت على )  4.331(و )  4.251( و ) 4.112( و ) 3.986

  .) 0.991(و ) 0.967(و )  0.995(و ) 1.195(و ) 0.971( التوالي ايضا



 

 

التتابع المنطقي والتكاملي لعمليات تنفيذ المشروع وتفسر هذه الظاهرة وهذا يدل على ان 

المطابقة مع اهداف وقيم الشركات قيد الدراسة  كما يدل ان انطباع عينة الدراسة عن تلك المتغيرات 

  .بمستوى جيد وواقعي 

  

  

  التحليل العاملي لتحليل واختبار مستوى اهمية متغيرات الدراسة: ثانيا 

                خصصت هذه الفقرة لتحليل واختبار مستوى اهمية متغيرات الدراسة وفقا للتحليل العاملي

 )Factors Analysis  ( وهو جهد احصائي . بهدف التحقق من قوة وضعف فقرات االستبانة

  .والتاثير بين متغيرات الدراسة الختبار عالقات االرتباط

                        وتاسيسا على ذلك فان الجهد االحصائي سيتجه الى تحليل العوامل الرئيسة

)Principal Components Analysis   ( والتي في ضوئها تجري عملية تحديد نسب التشبع و

ومن ثم )  Components Matrix(تحديد درجة التميز من خالل استخدام مصفوفة العوامل 

للبحث عن اقوى نسب للتشبع ومن خالل البرنامج االحصائي ) Rotated Matrix(مصفوفة التدوير 

)SPSS ( اذ رشح اسلوب التحليل العاملي اثنا عشر عامل) من العوامل التي تتحكم في اتجاه ) جذور

دا تفسح مجاال واسعا امام الباحث تميز فقرات االستبانة لمصفوفة المكونات وهي نسبة تعد جيدة ج

  .الختيار الفقرات المميزة 

وقد بينت التحليالت االحصائية للتباين الكلي لهذه العوامل انها قادرة على تفسير ما نسبته 

  .عمليات تنفيذ المشروع ) االستجابي (من التباين الكلي في متغير الدراسة المعتمد ) 70.672(

  يوضح ذلك)  7(والجدول 

  

  

  



 

 

  ) 7( جدول 

  تحليل التباين الكلي لجذور مصفوفة المكونات

  العامل

  )الجذر(

  قيم التشبع لمجموع المربعات

  النسبة المتراكمة للتباين  النسبة المئوية للتباين  الكلي

1  4.296 12.310  12.310  

2  4.163  10.392  22.672  

3  3.491  9.451  32.123  

4  3.321  6.337  38.460  

5  2.800  5.836  44.296  

6  2.471  5.221  49.517  

7  1.872  4.556  54.073  

8  1.613  4.596  58.669  

9  1.532  3.961  62.630  

10  1.281  3.871  66.501  

11  1.271  2.150  68.651  

12  1.525  2.021  70.672  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر  

  

  



 

 

  لعاملي لفقرات انشطة النظام التحليل ا  -أ 

  :يتضمن هذا المتغير خمسة ابعاد وسيجري تحليل كل منهما كاالتي 

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ اكدت :  التحليل العاملي لفقرات بعد جمع البيانات -1

اذ ان جميع فقرات )   8(  نتائج التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

هذا البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء البحوث والدراسات 

 .فاكثر %) 50(السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  

  ) 8( جدول 

  مستوى تميز فقرات جمع البيانات

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  يسيالمتغير الرئ  الفقرات

  متميزة  X11 0.753  جمع البيانات  انشطة النظام

X12  0.833  متميزة  

X13  0.852  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

) 0.852(غت والتي حققت اعلى نسبة تشبع بل) X13(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على اعتماد نظام المعلومات االدارية بشكل اساسي على الحاسوب كونه تقنية متطورة بينما 

لكنها متميزة وهذا يدل على اهمية التدفق السلس ) 0.753(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) X11(حققت فقرة 

  للبيانات والمعلومات التي تحتاجها الشركات 



 

 

  

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ اكدت نتائج :  بعد المعالجة التحليل العاملي لفقرات -1

اذ ان جميع فقرات هذا )   9(  التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء البحوث والدراسات 

 .فاكثر %) 50(ن في علم االحصاء بالسلوكية والتي حددها المختصي

  

  

  

  

  ) 9( جدول 

  المعالجةمستوى تميز فقرات 

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

  متميزة  X21 0.791  المعالجة  انشطة النظام

X22  0.733  متميزة  

X23  0.825  متميزة  

  جدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكترونيال:  المصدر 

  

) 0.825(والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X23(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

اوطأ نسبة تشبع ) X22(وهذا يدل على قدرة الشركات على تحليل البيانات وتفسيرها بينما حققت فقرة 

ا متميزة وهذا يدل على قدرة الشركات العالية على تحويل البيانات الى معلومات لكنه) 0.733(بلغت 

  .ذات معنى لمتخذ القرار 



 

 

  

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ اكدت نتائج :  التحليل العاملي لفقرات بعد الخزن -2

قرات هذا اذ ان جميع ف)   10(  التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء البحوث والدراسات 

 .فاكثر %) 50(السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  

  ) 10( جدول 

  مستوى تميز فقرات الخزن

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  سيالمتغير الرئي  الفقرات

  متميزة  X31 0.771  الخزن  انشطة النظام

X32  0.766  متميزة  

X33  0.787  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X33(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على كون المعلومات المخزونة تتسم بالشمولية والتفاصيل والدقة بينما ) 0.787(

لكنها متميزة وهذا يدل على تواقر شروط ) 0.766(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) X32(حققت فقرة 

  .االمان والسرية في نظام المعلومات االدارية

  

  

  

  



 

 

  

لمتغير من ثالث فقرات اذ اكدت نتائج يتكون هذا ا:  التحليل العاملي لفقرات بعد االسترجاع -3

اذ ان جميع فقرات هذا )   11(  التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء البحوث والدراسات 

 .كثر فا%) 50(السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  ) 11( جدول 

  مستوى تميز فقرات االسترجاع 

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

  متميزة  X41 0.772  االسترجاع  انشطة النظام

X42  0.763  متميزة  

X43  0.788  متميزة  

  تناد على مخرجات الحاسوب االلكترونيالجدول من اعداد الباحث باالس:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X43(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على ان النظام يقدم تقارير معلوماتية تخدم المستفيدين في كافة ) 0.788(

لكنها متميزة ) 0.763(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) X42(التقسيمات االدارية بينما حققت فقرة 

  .وهذا يدل على االنسجام التام بين المعلومات المسترجعة وطبيعة الموضوع

  

  

  

  

  



 

 

  

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ اكدت نتائج :  التحليل العاملي لفقرات بعد التحديث -4

ذا اذ ان جميع فقرات ه)   12(  التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء البحوث والدراسات 

 .فاكثر %) 50(السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  ) 12( جدول 

  مستوى تميز فقرات التحديث

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  متغير الفرعيال  المتغير الرئيسي  الفقرات

  متميزة  X51 0.812  التحديث  انشطة النظام

X52  0.683  متميزة  

X53  0.810  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X51(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على قيام الشركات المبحوثة بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالنظام ) 0.812(

لكنها متميزة وهذا ) 0.683(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) X52(بشكل مستمر بينما حققت فقرة 

يدل على اتسلم النظام المصمم من قبل الشركات بالمرونة و استيعاب التغيرات التي تتطلبها 

  .عملية التعديل 

النسب تعد ابعاد انشطة نظام المعلومات االدارية ابعادا تفسيرية مؤثرة في متغير الدراسة المعتمد  وبهذه

  .وهو عمليات تنفيذ المشروع 

  



 

 

  

  التحليل العاملي لفقرات مستلزمات النظام   - ب 

  :يتضمن هذا المتغير ثالثة ابعاد وسيجري تحليل كل منهما كاالتي 

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ :  لزمات البشريةالتحليل العاملي لفقرات بعد المست -1

اذ ان )   13(  اكدت نتائج التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

جميع فقرات هذا البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء 

 .فاكثر %) 50(ين في علم االحصاء بالبحوث والدراسات السلوكية والتي حددها المختص

  

  ) 13( جدول 

  مستوى تميز فقرات المستلزمات البشرية 

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

المستلزمات   مستلزمات النظام

  البشرية

X61 0.718  متميزة  

X62  0.876  متميزة  

X63  0.845  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X62(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على ان الشركات المبحوثة تدرك اهمية سد النقص الحاصل في ) 0.876(

اوطأ ) X61(نيات المعلومات لضرورات العمل  بينما حققت فقرة المالكات المتخصصة في تق

لكنها متميزة وهذا يدل على ادراك الشركات الحاجة المستمرة في ) 0.718(نسبة تشبع بلغت 

  .تنوع اختصاصات العاملين في مركز الحاسبة

  



 

 

  

قرات اذ يتكون هذا المتغير من ثالث ف:  التحليل العاملي لفقرات بعد المستلزمات المادية -5

اذ ان )   14(  اكدت نتائج التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

جميع فقرات هذا البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء 

 .فاكثر %) 50(البحوث والدراسات السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  ) 14( جدول 

  مستوى تميز فقرات المستلزمات المادية

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

المستلزمات   مستلزمات النظام

  المادية

X71 0.818  متميزة  

X72  0.811  متميزة  

X73  0.767  متميزة  

  االستناد على مخرجات الحاسوب االلكترونيالجدول من اعداد الباحث ب:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X71(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على وجود شبكة معلوماتية متكاملة تربط مركز الحاسبة باالقسام االخرى  ) 0.818(

ا متميزة وهذا يدل على توفير لكنه) 0.767(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) X73(بينما حققت فقرة 

  الشركات لعدد الحاسبات المطلوبة وبما يالئم حجم العمل 

  

  

  

  

  



 

 

  

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ اكدت نتائج :  التحليل العاملي لفقرات بعد البرامجيات -6

ا اذ ان جميع فقرات هذ)   15(  التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء البحوث والدراسات 

 .فاكثر %) 50(السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  ) 15( جدول 

  مستوى تميز فقرات البرامجيات

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

  متميزة  X81 0.813  البرامجيات  مستلزمات النظام

X82  0.807  متميزة  

X83  0.774  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X81(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على ان العاملين في مركز الحاسبة لديهم القدرة على التعامل مع ) 0.813(

) 0.774(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) X83(البرامجيات المستخدمة في النظام بينما حققت فقرة 

  لكنها متميزة وهذا يدل على ان البرامجيات التطبيقية في النظام تلبي حاجات االدارات المختلفة 

  

لنسب تعد ابعاد مستلزمات النظام ابعادا تفسيرية مؤثرة في متغير الدراسة المعتمد وهو وبهذه ا

  .عمليات تنفيذ المشروع 



 

 

وخالصة القول ان التحليل العاملي اثبت اهمية فرضيات الدراسة وتسلسل تاثيرات المتغيرات 

  .على المتغير المعتمد 

  

  التحليل العاملي لفقرات عمليات تنفيذ المشروع   -ج 

  تضمن هذا المتغير خمسة  ابعاد وسيجري تحليل كل منهما كاالتيي

يتكون هذا المتغير من ثالث : التحليل العاملي لفقرات بعد توجيه وادارة تنفيذ المشروع   -1

)   16(  فقرات اذ اكدت نتائج التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

ة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء اذ ان جميع فقرات هذا البعد مميز 

 .فاكثر %) 50(البحوث والدراسات السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  ) 16( جدول 

  مستوى تميز فقرات توجيه وادارة تنفيذ المشروع  

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  رئيسيالمتغير ال  الفقرات

عمليات تنفيذ 

  المشروع

توجيه وادارة 

  تنفيذ المشروع  

Y11 0.881  متميزة  

Y12  0.733  متميزة  

Y13  0.854  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

لتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت وا) Y11(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على عمل ادارة المشروع وفريق العمل على توجيه جميع النشاطات ) 0.881(

اوطأ نسبة ) Y12(البشرية والتقنية الجل تنفيذ المشروع حسب ما مخطط له بينما حققت فقرة 



 

 

تنفيذ المشروع لكنها متميزة وهذا يدل على اهمية مراقبة جميع عمليات ) 0.733(تشبع بلغت 

  بشكل مستمر لضمان فاعلية التنفيذ 

  

  

  

  

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ :  التحليل العاملي لفقرات بعد اداء ضمان الجودة -7

اذ ان )   17(  اكدت نتائج التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

بة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء جميع فقرات هذا البعد مميزة ، لحصولها على نس

 .فاكثر %) 50(البحوث والدراسات السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  ) 17( جدول 

  مستوى تميز فقرات اداء ضمان الجودة

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

ت تنفيذ عمليا

  المشروع

اداء ضمان 

  الجودة

Y21 0.880  متميزة  

Y22  0.732  متميزة  

Y23  0.682  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) Y21(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

يدل على وجود خطة لضمان جودة المشروع وفق المواصفات القياسية  بينما وهذا ) 0.880(

لكنها متميزة وهذا يدل على اهمية نشاط ) 0.682(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) Y23(حققت فقرة 

  .تدقيق الجودة لتعليم فريق العمل كيفية القدرة على تحقيق االداء في المستقبل 



 

 

  

يتكون هذا المتغير من ثالث :  فريق المشروعلحصول على التحليل العاملي لفقرات بعد ا -8

)   18(  فقرات اذ اكدت نتائج التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

اذ ان جميع فقرات هذا البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء 

 .فاكثر %) 50(ها المختصين في علم االحصاء بالبحوث والدراسات السلوكية والتي حدد

  

  ) 18( جدول 

  فريق المشروعمستوى تميز فقرات الحصول على 

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

عمليات تنفيذ 

  المشروع

الحصول على 

  فريق المشروع

Y31 0.882  متميزة  

Y32  0.732  متميزة  

Y33  0.681  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) X31(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

فات ووفق المواص فريق المشروعوهذا يدل على وجود خطة مفصلة للحصول على ) 0.882(

لكنها متميزة وهذا يدل ) 0.681(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) Y33(المطلوبة بينما حققت فقرة 

  .على التعاقد مع اصحاب الخبرة والكفاءة لتشكيل فريق العمل لتنفيذ المشروع

  

  

  

  

  



 

 

  

يتكون هذا المتغير من ثالث فقرات اذ اكدت :  التحليل العاملي لفقرات بعد توزيع المعلومات -9

اذ ان جميع )   19(  حليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول نتائج الت

فقرات هذا البعد مميزة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اجراء البحوث 

 .فاكثر %) 50(والدراسات السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

  

  ) 19( جدول 

  زيع المعلوماتمستوى تميز فقرات تو 

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  المتغير الرئيسي  الفقرات

عمليات تنفيذ 

  المشروع

توزيع 

  المعلومات

Y41 0.864  متميزة  

Y42  0.773  متميزة  

Y43  0.835  متميزة  

  اسوب االلكترونيالجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الح:  المصدر 

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) Y41(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على ضرورة توفير المعلومات في الوقت والمكان المناسبين بينما حققت ) 0.864(

لكنها متميزة وهذا يدل على اهمية تبادل ) 0.773(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) Y42(فقرة 

  .فكار ومناقشة الخطط يوميا واسبوعيا مع عملية التوثيقاال

  

  

  

  



 

 

  

يتكون هذا المتغير :  التحليل العاملي لفقرات بعد اختيار المجهزين و المتعاقدين  - 10

( من ثالث فقرات اذ اكدت نتائج التحليل العاملي لها تحقيق نتائج متقدمة ، يوضحها الجدول 

ة ، لحصولها على نسبة التشبع الالزمة والمعتمدة في اذ ان جميع فقرات هذا البعد مميز )  20

%) 50(اجراء البحوث والدراسات السلوكية والتي حددها المختصين في علم االحصاء ب

 .فاكثر 

  

  ) 20( جدول 

   و المتعاقدين امستوى تميز فقرات اختيار المجهزين 

مستوى تميز   نسبة التشبع  الفقرة  متغيرات الدراسة

  المتغير الفرعي  الرئيسي المتغير  الفقرات

عمليات تنفيذ 

  المشروع

اختيار 

و االمجهزين 

   المتعاقدين 

Y51 0.672  متميزة  

Y52  0.775  متميزة  

Y53  0.864  متميزة  

  الجدول من اعداد الباحث باالستناد على مخرجات الحاسوب االلكتروني:  المصدر 

  

  

والتي حققت اعلى نسبة تشبع بلغت ) Y53(اذ يالحظ من الجدول اعاله ان اعلى فقرة هي 

وهذا يدل على تهمية االستناد على وثائق كفاءة الباعة واالعالنات في اختيار ) 0.864(

لكنها متميزة وهذا يدل على اختيار ) 0.672(اوطأ نسبة تشبع بلغت ) Y51(المجهزين  

  .ات المجهزين والمتعاقدين من خالل عروضهم ومعايير تقييهم من قبل الشرك

واستنادا الى النتائج المتحققة يمكن القول ان التحليل العاملي اثبت اهمية فرضيات الدراسة 

  .وتسلسل تاثيرات متغيرات نظام العمليات االدارية في المتغير المعتمد عمليات تنفيذ المشروع 



 

 

 المبحث الثاني

عرض و تحليل ومناقشة عالقات االرتباط و التأثير والفروق بين 

  يرات الدراسة  واختبار فرضياتهامتغ

  

يتخصص هذا المبحث بعرض احصائي يجري من خالله عرض و تحليل ومناقشة عالقات 

انشطة النظام ومتغيراته الثانوية (االرتباط بين متغيرات الدراسة ، نظم المعلومات االدارية والمتمثلة بـ

ومستلزمات النظام ومتغيراته الثانوية ) ديث جمع البيانات ، والمعالجة ، والخزن ، واالسترجاع ، والتح(

  ) المستلزمات البشرية ، والمستلزمات المادية ، والبرامجيات (

توجيه وادارة تنفيذ المشروع ، واداء ضمان (و عمليات تنفيذ المشروع ومتغيراته المتمثلة ب 

) ن او المتعاقدين الجودة ، والحصول على فريق المشروع ، وتوزيع المعلومات ، واختيار المجهزي

فضال عن تحديد طبيعة عالقات االرتباط البينية ومن ثم اختبار الفرضيات المتعلقة بعالقات االرتباط 

  :وكما ياتي )  Spearman(بين المتغيرات المذكورة باستعمال معامل االرتباط سبيرمان 

  العالقات البينية لمتغيرات الدراسة : اوال 

 : ت نظم المعلومات االداريةالعالقات البينية لمتغيرا  - أ

عالقات االرتباط البينية بين متغيرات نظم المعلومات االدارية فقد )   21(  يوضح الجدول   

  : كانت كاالتي 

  

  

  

  



 

 

  ) 21  (جدول 

  العالقات االرتباطية البينية بين متغيرات نظم المعلومات االدارية
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 ا	���.�ت��  
1  0.781  

**  

0.715  

**  

0.775  

**  

0.693  

**  

0.681  

**  

0.665  

**  

0.653  

**  

0.711  

**  

0.781  

**  

�)	��  ا	�
  1  0.846  

**  

0.658  

**  

0.673  

**  

0.781  

**  

0.691  

**  

0.671  

**  

0.750  

**  

0.691  

**  

  ا	>�ن
    1  0.655  

**  

0.716  

**  

0.717  

**  

0.753  

**  

0.619  

**  

0.666  

**  

0.751  

**  

  ا�����ع
      1  0.732  

**  

0.736  

**  

0.783  

**  

0.651  

**  

0.561  

**  

0.687  

**  

>#�&  ا	
        1  0.785  

**  

0.651  

**  

0.554  

**  

0.663  

**  

0.645  

**  

  ا.��U ا	?�Iم
          1  0.591  

**  

0.671  

**  

0.711  

**  

0.856  

**  

����ت ا	�!
  ا	���#�

            1  0.784  

**  

0.669  

**  

0.751  

**  

����ت ا	�!
  ا	��د#�

              1  0.754  

**  

0.851  

**  

  ا	��ا�(��ت
                1  0.754  

**  

����ت !�
  ا	?�Iم

    

  

              1  

  )0.01(االرتباط ذو داللة معنوية عند مستوى (**) 

  )0.05(و داللة معنوية عند مستوىاالرتباط ذ(* ) 



 

 

وهو )  0.856(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : مستلزمات النظام  –انشطة النظام  -1

وتعكس مدى التالزم واالتساق ) 0.01(ارتباط موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى 

 بين متغيرات نظم المعلومات االدارية 

وهو ارتباط )  0.681(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : جمع البيانات  –انشطة النظام  -2

وتعكس مدى التالزم واالتساق بين تلك ) 0.01(موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى 

 .المتغيرات 

وهو ارتباط موجب )  0.781(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : المعالجة  –انشطة النظام  -3

وتعكس مدى التالزم واالتساق بين تلك ) 0.01(د مستوى و قوي وذو داللة معنوية عن

 المتغيرات  

وهو ارتباط موجب و )  0.717( بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : الخزن  –انشطة النظام  -4

 وتعكس مدى التالزم واالتساق بين تلك المتغيرات ) 0.01(قوي وذو داللة معنوية عند مستوى 

وهو ارتباط )  0.736(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : االسترجاع  –انشطة النظام  -5

وتعكس مدى التالزم واالتساق بين تلك ) 0.01(موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى 

 المتغيرات  

وهو ارتباط موجب )  0.785(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : التحديث  –انشطة النظام  -6

وتعكس مدى التالزم واالتساق بين تلك ) 0.01(مستوى  و قوي وذو داللة معنوية عند

 المتغيرات  

وهو )  0.751(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : المستلزمات البشرية  –مستلزمات النظام  -7

وتعكس مدى التالزم واالتساق ) 0.01(ارتباط موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى 

 .بين تلك المتغيرات 

وهو )  0.851(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : المستلزمات المادية  –لنظام مستلزمات ا -8

وتعكس مدى التالزم واالتساق ) 0.01(ارتباط موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى 

 .بين تلك المتغيرات 

باط وهو ارت)  0.754(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : البرامجيات  –مستلزمات النظام  -9

وتعكس مدى التالزم واالتساق بين تلك ) 0.01(موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى 

 .المتغيرات 



 

 

كما يالحظ من خالل معامالت االرتباط البينية لمصفوفة عالقات االرتباط ان جميع 

و ) لتحديثجمع البيانات ، والمعالجة ، والخزن ، واالسترجاع ، وا(المتغيرات الفرعية النشطة النظام  

  ) .المستلزمات البشرية ، والمستلزمات المادية ، والبرامجيات (ومستلزمات النظام ومتغيراته الثانوية 

وهذه ) 0.01(و ) 0.05(قد حققت عالقات ارتباط موجبة وقوية عند مستوى داللة معنوية و 

  .العالقات تعكس وجود تماسك وتجانس بين هذه المتغيرات وبمستوى جيد

 

عالقات )   22(  يوضح الجدول :   القات البينية لمتغيرات عمليات تنفيذ المشروعالع –ب 

  .االرتباط البينية بين متغيرات عمليات تنفيذ المشروع 

  ) 22  (جدول 

  العالقات االرتباطية البينية بين متغيرات عمليات تنفيذ المشروع

  المتغير   

  

  المتغير

توجيه 

وادارة 

تنفيذ 

  المشروع

 اداء ضمان

  الجودة

الحصول على فريق 

  المشروع
  توزيع المعلومات

اختيار المجهزين او 

  المتعاقدين

  توجيه وادارة المشروع
1  0.766 

** 

0.734 

**  

0.688 

**  

0.891 

**  

  اداء ضمان الجودة
  1  0.684 

**  

0.895 

**  

0.791 

**  

الحصول على فريق 

  المشروع 

    1  0.891 

**  

0.654 

**  

  0.659  1        توزيع المعلومات



 

 

اختيار المجهزين 

  والمتعاقدين

        1  

  )0.01(االرتباط ذو داللة معنوية عند مستوى (**) 

  )0.05(االرتباط ذو داللة معنوية عند مستوى(* ) 

( بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : اداء ضمان الجودة  –توجيه  وادارة تنفيذ المشروع  -1

وتعكس مدى ) 0.01(معنوية عند مستوى  وهو ارتباط موجب و قوي وذو داللة) 0.766

 .التالزم واالتساق بين تلك المتغيرات 

بلغ معامل االرتباط لهذا :  فريق المشروعالحصول على  –توجيه  وادارة تنفيذ المشروع  -2

وتعكس ) 0.01(وهو ارتباط موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى )  0.734(العالقة 

 تلك المتغيرات  مدى التالزم واالتساق بين 

 0.688( بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : توزيع المعلومات  –توجيه  وادارة تنفيذ المشروع  -3

وتعكس مدى التالزم ) 0.01(وهو ارتباط موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى ) 

 واالتساق بين تلك المتغيرات 

(  بلغ معامل االرتباط لهذا العالقة : اختيار المجهزين  –توجيه  وادارة تنفيذ المشروع  -4

وتعكس مدى ) 0.01(وهو ارتباط موجب و قوي وذو داللة معنوية عند مستوى ) 0.891

 التالزم واالتساق بين تلك المتغيرات  

كما يالحظ من خالل معامالت االرتباط البينية لمصفوفة عالقات االرتباط ان جميع المتغيرات 

توجيه وادارة تنفيذ المشروع ، واداء ضمان الجودة ، والحصول على (شروع   الثانوية لعمليات تنفيذ الم

قد حققت عالقات ارتباط موجبة ) ، وتوزيع المعلومات ، واختيار المجهزين والمتعاقدين  فريق المشروع

وهذه العالقات تعكس وجود تماسك وتجانس بين هذه ) 0.01(وقوية عند مستوى داللة معنوية  

  .مستوى جيدالمتغيرات وب

  

  : عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة : ثانيا 



 

 

سيتم في هذه الفقرة التحقق من صحة فرضية الدراسة المتعلقة بعالقات االرتباط بين متغيرات 

  .الدراسة والتي تم صياغتها استنادا الى مشكلة الدراسة 

نوع العالقة بين متغيرات لتحديد ) Spearman(اذ تم استخدام معامل ارتباط الرتب سبيرمان 

  :الدراسة وكما ياتي 

  

 : عمليات تنفيذ المشروع  –تحليل العالقة بين نظم المعلومات االدارية  - 1

نتائج قيم االرتباط بين متغير نظم المعلومات االدارية ومتغيراته )  23(  يتضح من الجدول 

 .وبين عمليات تنفيذ المشروع ومتغيراته 

  

  ) 23  (جدول 

  االرتباطية بين نظم المعلومات االدارية ومتغيراته و عمليات تنفيذ المشروع ومتغيراته العالقات

  المتغير   

  

  المتغير

ارة
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وج
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  جمع البيانات
0.883 

** 

0.844 

**  

0.773 

**  

0.561 

**  

0.668 

**  

0.717 

**  

  المعالجة
0.671 

**  

0.693 

**  

0.637 

**  

0.581 

**  

0.396 

**  

0.576 

**  

 0.882 0.791 0.810 0.715 0.643 0.851  الخزن



 

 

**  **  **  **  **  **  

  االسترجاع
0.660 

**  

0.837 

**  

0.487 

**  

0.586 

**  

0.682 

**  

0.771 

**  

  التحديث
0.715 

**  

0.812 

**  

0.795 

**  

0.886 

**  

0.663 

**  

0.836 

**  

  انشطة النظام
0.861 

**  

0.800 

**  

0.865 

**  

0.831 

**  

0.867 

**  

0.839 

**  

  المستلزمات البشرية
0.671 

**  

0.871 

**  

0.866 

**  

0.791 

**  

0.891 

**  

0.785 

**  

  المستلزمات المادية
0.651 

**  

0.751 

**  

0.781 

**  

0.663 

**  

0.551 

**  

0.778 

**  

  مجياتالبرا
0.781 

**  

0.711 

**  

0.851 

**  

0.622 

**  

0.553 

**  

0.733 

**  

  مستلزمات النظام
0.885 

**  

0.791 

**  

0.811 

**  

0.751 

**  

0.855 

**  

0.851 

**  

  نظم المعلومات االدارية
0.811 

**  

0.833 

**  

0.864 

**  

0.798 

**  

0.851 

**  

0.869 

**  

  )0.01(االرتباط ذو داللة معنوية عند مستوى (**) 

  )0.05(االرتباط ذو داللة معنوية عند مستوى(* ) 



 

 

 حددت طبيعة العالقة بين متغيرات نظم المعلومات االدارية ومتغير عمليات تنفيذ المشروع

وهو موجب ) 0.869(اذ يبين الجدول اعاله ان معامل االرتباط بلغ   بالفرضية الرئيسة االولى

نظم المعلومات االدارية والمتمثلة بانشطة  هميةمما يعكس ا) 0.01(وقوي ودال معنويا بمستوى 

  .النظام ومستلزمات النظام في عمليات تنفيذ المشروع في عينة الشركات التي شملتها الدراسة 

اما بقية عالقات االرتباط بين نظم المعلومات االدارية وبين  توجيه وادارة تنفيذ المشروع ، 

، وتوزيع المعلومات ، واختيار المجهزين  لمشروعفريق اواداء ضمان الجودة ، والحصول على 

على التوالي )0.851(و ) 0.798(و ) 0.864(و ) 0.833(و )0.811(والمتعاقدين قد بلغت 

  ) .0.01(وهي موجبة وقوية ودالة معنويا بمستوى 

 انشطة النظام تقوم بجمع البياناتف. وهذا يدل على قوة العالقة االرتباطية بين تلك المتغيرات 

من مصادرها الداخلية والخارجية وتعمل على معالجتها ومن ثم خزنها وفقا لشروط االمان والسرية 

والعمل على استراجعها في الوقت المناسب وبدقة عالية ، والعمل باستمرار على تحديثها وفقا 

رة  ووفقا للمستجدات ، بينما توفر مستلزمات النظام الموارد البشرية الكفؤة للنظام وبتقنيات متطو 

  .لتطبيقات البرامجيات الحديثة وربط مركز الحاسبة باالقسام االخرى  

هو تعزيز عمليات تنفيذ ) انشطة النظام ومستلزمات النظام(والمحصلة النهائية للنشاطين 

  .المشروع بكفاءة عالية 

  

 عمليات تنفيذ المشروع  –انشطة النظام  -2

وهو موجب وقوي ودال معنويا بمستوى )  0.839( يبين الجدول اعاله ان معامل االرتباط بلغ

اهمية انشطة نظام المعلومات االدارية في المساهمة الفاعلة في عمليات مما يعكس ) 0.01(

تنفيذ المشروع كونها توفر قاعدة بيانات مركزية في الحصول على البيانات ومن ثم تحويلها 

ع طبيعة الموضوع كذلك القيام بعمليات الى معلومات مفيدة تتسم بالشمولية والدقة وتنسجم م

  .التحديث دوريا



 

 

اما بقية عالقات االرتباط بين انشطة النظام وبين  توجيه وادارة تنفيذ المشروع ، واداء ضمان    

، وتوزيع المعلومات ، واختيار المجهزين والمتعاقدين قد بلغت  فريق المشروعالجودة ، والحصول على 

على التوالي وهي موجبة ودالة )  0.867(و ) 0.831(و ) 0.865(و ) 0.800(و ) 0.861(

توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت والمكان  مما يعكس اهمية) 0.01(معنويا بمستوى 

   .المناسبين لضمان عمليات تنفيذ المشروع المشار اليها اعاله

  

جمع (انشطة النظام  المتمثلة بـبقية عالقات االرتباط بين متغيرات )  23( كما يظهر الجدول 

توجيه   (وبين عمليات تنفيذ المشروع  ومتغيراته) البيانات والمعالجة والخزن واالسترجاع والتحديث 

، وتوزيع المعلومات ،  فريق المشروعوادارة تنفيذ المشروع ، واداء ضمان الجودة ، والحصول على 

  )واختيار المجهزين والمتعاقدين 

بين ) 0.01(و بمستوى داللة معنوية ) 0.882(اعلى عالقة ارتباط بلغت  اذ تراوحت بين

  .متغير الخزن وبين عمليات تنفيذ المشروع  

بين متغير جمع البيانات  ) 0.05(و بمستوى داللة معنوية ) 0.561(وبين ادنى عالقة ارتباط بلغت 

 و بين توزيع المعلومات

 

  عمليات تنفيذ المشروع –مستلزمات النظام  -3

وهو موجب وقوي ودال معنويا بمستوى )  0.851(يبين الجدول اعاله ان معامل االرتباط بلغ 

مستلزمات النظام المتمثلة في الموارد البشرية الكفؤة والقادرة على  مما يعكس اهمية) 0.01(

 تشغيل النظام بفاعلية مع ضرورة توفير التقنيات الحديثة واستخدام البرامجيات المتطورة بهدف

        .تعزيز عمليات توفير المشروع حسب ما مخطط له 

  



 

 

اما بقية عالقات االرتباط بين مستلزمات النظام  وبين توجيه وادارة تنفيذ المشروع ، واداء 

، وتوزيع المعلومات ، واختيار المجهزين  فريق المشروعضمان الجودة ، والحصول على 

على ) 0.855(و ) 0.751(و ) 0.811(و ) 0.791(و ) 0.885(والمتعاقدين  قد بلغت 

توافر  مما يعكس)  0.01(وبمستوى ) 0.05(التوالي وهي موجبة ودالة معنويا بمستوى 

المستلزمات المادية والموارد البشرية وتطبيقات البرامجيات الحديثة في العمل من اجل تنفيذ 

  .عمليات المشروع بكفاءة عالية 

  

  

القات االرتباط بين متغيرات مستلزمات النظام  المتمثلة بقية ع)   25( كما يظهر الجدول 

وبين عمليات تنفيذ المشروع  ومتغيراته ) المستلزمات البشرية والمستلزمات المادية والبرامجيات (بـ

، وتوزيع  فريق المشروعتوجيه وادارة تنفيذ المشروع ، واداء ضمان الجودة ، والحصول على (

  )ين والمتعاقدين  المعلومات ، واختيار المجهز 

بين ) 0.01(و بمستوى داللة معنوية ) 0.885(اذ تراوحت بين اعلى عالقة ارتباط بلغت 

  .متغير المستلزمات البشرية وبين اختيار المجهزين او المتعاقدين 

بين متغير ) 0.01(و بمستوى داللة معنوية ) 0.551(وبين ادنى عالقة ارتباط بلغت 

  .اختيار المجهزين او المتعاقدين المستلزمات المادية وبين

  

هناك عالقة ارتباط ذات (وبناءا على ذلك يمكن القول ان الفرضية الرئيسة االولى التي مفادها  

ومتغيراتهم  نظم المعلومات االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع(داللة معنوية بين متغيرات 

  .  قد قبلت) منفردة او مجتمعة) الثانوية

  

  :عرض وتحليل ومناقشة عالقات االرتباط المتعدد بين متغيرات الدراسة : ثالثا 



 

 

انشطة النظام (عالقات االرتباط المتعدد بين ابعاد نظم المعلومات االدارية والمتمثلة بـ  -أ 

 وبين عمليات تنفيذ المشروع) ومستلزمات النظام

هناك  "نية  والتي مضمونها تقاس عالقات االرتباط المتعدد من خالل اختبار الفرضية الرئيسة الثا

نظم المعلومات االدراية وبين عمليات ((عالقة ارتباط متعدد ذات داللة معنوية بين متغيرات 

  .منفردة او مجتمعة) تنفيذ المشاريع  ومتغيراتهم الثانوية 

لتحديد نوع )   Multiple Linear Regression(اذ تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد 

  :لمتعددة بين متغيرات الدراسة وكما ياتي العالقات ا

  

  )24(جدول 

انشطة النظام (عالقات االرتباط المتعدد  بين متغيرات نظم المعلومات االدارية والمتمثلة ب 

  و بين عمليات تنفيذ المشروع  ) ومستلزمات النظام 

  ةالمحسوب T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.883  0.781  0.447  75.258  4.166  

H2 0.549  5.107  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

3.15 

4.98  

1.645 

2.326  

  

  :القراءات والتفسيرات االتية)  24( يبين الجدول 

) 75.258(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

) 0.01(عند مستوى داللة معنوية ) 4.98(الجدولية البالغة  Fاكبر من قيمة  وهي



 

 

وهذا يعني وجود تاثير ذو داللة احصائية للمتغيرين على االلتزام التنظيمي وبدرجة 

 %) 99(ثقة 

انشطة النظام يتضح بان بعدي ) 0.781(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات الحاصلة على عمليات تنفيذ %) 78(نسبته  يفسرا ماومستلزمات النظام 

فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة %) 22(المشروع اما النسبة البالغة 

 .في انموذج الدراسة

بان اي زيادة ) 0.549(و ) 0.447(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

دار وحدة واحدة من االنحرافات بمقانشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى زيادة تعزيز عمليات تنفيذ المشروع 

  

  

  )25(جدول 

انشطة النظام (عالقات االرتباط المتعدد  بين نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب 

  و بين توجيه وادارة تنفيذ المشروع) ومستلزمات النظام 

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  طمعامل االرتبا  المتغير

H1 0.809  0.656  0.456  21.891  4.169  

H2 0.157  1.660  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

3.15 

4.98  

1.645 

2.326  

  

  :القراءات والتفسيرات االتية)  25( يبين الجدول 



 

 

) 21.891(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام ن  المحسوبة للمتغيري Fان قيمة  -1

) 0.01(عند مستوى داللة معنوية ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة 

وهذا يعني وجود تاثير ذو داللة احصائية للمتغيرين على توجيه وادارة تنفيذ المشروع 

 %) 99(وبدرجة ثقة 

انشطة النظام يتضح بان بعدي ) 0.656(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات الحاصلة على توجيه %) 66(ة يفسرا ما نسبته ومستلزمات النظام 

فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى %) 34(اما النسبة البالغة .وادارة تنفيذ المشروع

 .غير داخلة في انموذج الدراسة

بان اي زيادة ) 0.157(و ) 0.456(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات انشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى زيادة تعزيز توجيه وادارة تنفيذ المشروع

  

  

  )26(جدول 

انشطة النظام (عالقات االرتباط المتعدد  بين نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب 

  و بين اداء ضمان الجودة) مستلزمات النظام و 

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.889  0.791  0.166  89.982  1.956  

H2 0.761  8.221  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

3.15 

4.98  

1.645 

2.326  

  



 

 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  26( يبين الجدول 

) 89.982(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

) 0.01(عند مستوى داللة معنوية ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة 

ة وهذا يعني وجود تاثير ذو داللة احصائية للمتغيرين على عمليات اداء ضمان الجود

 %) 99(وبدرجة ثقة 

انشطة النظام يتضح بان بعدي ) 0.791(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات الحاصلة على عمليات اداء %) 79(يفسرا ما نسبته ومستلزمات النظام 

فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير %) 21(ضمان الجودة اما النسبة البالغة 

 .لدراسةداخلة في انموذج ا

بان اي زيادة ) 0.671(و ) 0.166(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات انشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز عمليات اداء ضمان الجودة

  

  

  )27(جدول 

انشطة النظام (االدارية ومتغيراته المتمثلة ب عالقات االرتباط المتعدد  بين نظم المعلومات 

  و بين الحصول على فريق المشروع) ومستلزمات النظام 

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.829  0.688  0.179  99.549  7.941  

H2 0.644  7.549  

  0.05      الجدولية                           

0.01  

3.15 

4.98  

1.645 

2.326  



 

 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  27( يبين الجدول 

) 99.549(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

) 0.01(عند مستوى داللة معنوية ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة 

و داللة احصائية للمتغيرين على عملية الحصول على فريق وهذا يعني وجود تاثير ذ

 %) 99(المشروع وبدرجة ثقة 

انشطة النظام يتضح بان بعدي ) 0.688(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات الحاصلة على عملية %) 69(يفسرا ما نسبته  ومستلزمات النظام

فتعزى الى مساهمة متغيرات %) 31(لبالغة اما النسبة ا.الحصول على فريق المشروع

 .اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بان اي زيادة ) 0.644(و ) 0.179(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات انشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .فريق المشروع المعيارية سيؤدي الى تعزيز عملية الحصول على

  

  )28(جدول 

انشطة النظام (عالقات االرتباط المتعدد  بين نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب 

  و بين توزيع المعلومات) ومستلزمات النظام 

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.830  0.689  1.009  70.510  13.865  

H2 0.869  7.455  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

3.15 

4.98  

1.645 

2.326  

  



 

 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  28( يبين الجدول 

) 70.510(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

) 0.01(عند مستوى داللة معنوية ) 4.98(لغة الجدولية البا Fوهي اكبر من قيمة 

وهذا يعني وجود تاثير ذو داللة احصائية للمتغيرين على عملية توزيع المعلومات 

 %) 99(وبدرجة ثقة 

انشطة النظام يتضح بان بعدي ) 0.689(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

ت الحاصلة على عملية توزيع من التغييرا%) 69(يفسرا ما نسبته  ومستلزمات النظام 

فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة %) 31(اما النسبة البالغة .المعلومات

 .في انموذج الدراسة

بان اي زيادة ) 0.867(و ) 1.009(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

رافات بمقدار وحدة واحدة من االنحانشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز عملية توزيع المعلومات 

  

  

  )29(جدول 

انشطة النظام (عالقات االرتباط المتعدد  بين نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب 

  و بين اختيار المجهزين اوالمتعاقدين ) ومستلزمات النظام 

  المحسوبة T  المحسوبة F  حدارمعامل االن  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.737  0.544  0.446  77.254  4.167  

H2 0.549  5.216  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

3.15 

4.98  

1.645 

2.326  



 

 

  

  :القراءات والتفسيرات االتية)  29( يبين الجدول 

) 77.254(بلغت النظام  انشطة النظام ومستلزماتالمحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

) 0.01(عند مستوى داللة معنوية ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة 

وهذا يعني وجود تاثير ذو داللة احصائية للمتغيرين على عملية اختيار المجهزين او 

 %) 99(المتعاقدين وبدرجة ثقة 

انشطة النظام بعدي يتضح بان ) 0.544(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات الحاصلة على عملية اختيار %) 54(يفسرا ما نسبته  ومستلزمات النظام

فتعزى الى مساهمة متغيرات %) 46(اما النسبة البالغة .المجهزين او المتعاقدين

 .اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بان اي زيادة ) 0.549(و ) 0.446(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات انشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز عملية اختيار المجهزين او المتعاقدين

  

  

 :عرض ومناقشة عالقات التاثير بين متغيرات الدراسة: رابعا 

هناك عالقة تاثير ذات  "لثة والتي مفادها يقاس التاثير من خالل اختبار الفرضية الرئيسة الثا

نظم المعلومات االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع ومتغيراتهم ((داللة معنوية بين متغيرات 

 Simple Linear(وذلك باستخدام االنحدار الخطي البسيط "   .منفردة او مجتمعة) الثانوية 

Regression (  

    Y = a + B xوفقا للمعادلة  

  



 

 

  :ما ياتي وك

في ) انشطة النظام ومستلزمات النظام (نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب تأثير   - أ

  عمليات تنفيذ المشروع

  

 )  30(  جدول 

في ) انشطة النظام ومستلزمات النظام (نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب تأثير 

  عمليات تنفيذ المشروع

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  رتباطمعامل اال   المتغير

H1 0.802 0.643  0.858  79.162  8.945  

H2 0.827  0.685  0.856  99.899  9.998  

H 0.816  0.666  0.884  85.823  9.278  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

4.00 

7.08  

1.645 

2.326  

  

  

  

  :القراءات والتفسيرات االتية )   30( يبين الجدول 

  

المحسوبة النماط نظم المعلومات االدارية وبعديها انشطة النظام ومستلزمات  Fان قيم  -1

على التوالي وهي اكبر ) 85.823( و )   99.899( و )   79.162( النظام بلغت 

 ) 0.01(عند مستوى داللة    )7.08(الجدولية البالغة   Fمن قيمة 



 

 

يتضح ان ) 0.666(و) 0.685(و ) 0.643(البالغة  R2عامل التحديد من خالل قيم م -2

متغير نظم المعلومات االدارية  وبعديها انشطة النظام ومستلزمات النظام قادرة على 

من التغيرات التي تطرا على عمليات %) 67(و%) 69(و%) 64( تفسير ما نسبته

 .تنفيذ المشروع 

فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة  %)33(و%)31(و%)36(اما النسب البالغة 

  .في انموذج الدراسة 

بان اي ) 0.884(و)0.856(و)0.858(البالغة ) B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي   -3

زيادة في متغيرات نظم المعلومات االدارية وبعديها انشطة النظام ومستلزمات النظام بمقدار وحدة 

  . ؤدي الى تعزيز بعد عمليات تنفيذ المشروعواحدة من االنحراف المعياري سي

  

في توجيه )  انشطة النظام ومستلزمات النظام (تاثير نظم المعلومات االدارية والمتمثلة ب   -  ب

  وادارة المشروع 

 )  31(  جدول 

في )  انشطة النظام ومستلزمات النظام (متغيرات نظم المعلومات االدارية والمتمثلة ب تأثير 

  وادارة المشروع توجيه 

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.777  0.599  0.516  38.656  6.059  

H2 0.835  0.698  0.659  158.217  12.577  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

4.00 

7.08  

1.645 

2.326  

  



 

 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  31( يبين الجدول 

) 38.656(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

عند مستوى داللة ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة ) 158.217(و 

 ) .0.01(معنوية 

دي يتضح بان بع) 0.698(و ) 0.599(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات %) 70(و%) 60(يفسرا ما نسبته انشطة النظام ومستلزمات النظام 

%) 30(و%)40(اما النسب البالغة .الحاصلة على عملية توجيه وادارة تنفيذ المشروع

 .فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بان اي زيادة ) 0.659(و  )0.516(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات انشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز توجيه وادارة تنفيذ المشروع 

 

انشطة النظام (متغيرات نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب تأثير  - ج 

  ن الجودة في اداء ضما) ومستلزمات النظام 

 )  32(  جدول 

انشطة النظام ومستلزمات ( متغيرات نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة بتأثير 

  في اداء ضمان الجودة ) النظام

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.880  0.775  0.520  36.665  6.054  

H2 0.825  0.685  0.659  159.225  12.577  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

4.00 

7.08  

1.645 

2.326  

  



 

 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  32( يبين الجدول 

) 36.665(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

عند مستوى داللة ) 4.98(ولية البالغة الجد Fوهي اكبر من قيمة ) 159.225(و 

 ) .0.01(معنوية 

يتضح بان بعدي ) 0.685(و ) 0.775(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات %) 69(و%) 78(يفسرا ما نسبته انشطة النظام ومستلزمات النظام 

زى الى فتع%) 31(و%)22(اما النسب البالغة .الحاصلة على اداء ضمان الجودة 

 .مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بان اي زيادة ) 0.659(و ) 0.520(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات انشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز اداء ضمان الجودة 

 

) انشطة النظام ومستلزمات النظام (نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب  يراتمتغتأثير  -د

 في الحصول على فريق المشروع

 )  33(  جدول 

انشطة النظام ومستلزمات ( نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب متغيراتتأثير 

  في الحصول على فريق المشروع ) النظام

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  الرتباطمعامل ا  المتغير

H1 0.844  0.712  1.009  141.510  11.854  

H2 0.809  0.655  0.857  65.781  8.329  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

4.00 

7.08  

1.645 

2.326  



 

 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  33( يبين الجدول 

بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fقيمة ان  -1

عند ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة ) 67.781(و ) 141.510(

 ) .0.01(مستوى داللة معنوية 

يتضح بان بعدي ) 0.655(و ) 0.712(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات %) 66(و%) 71(يفسرا ما نسبته م انشطة النظام ومستلزمات النظا

اما النسب البالغة .الحاصلة على عملية الحصول على فريق المشروع 

 .فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة%) 34(و%)39(

بان اي زيادة ) 0.875(و ) 1.009(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات نشطة النظام ومستلزمات النظام افي بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز عملية الحصول على فريق المشروع 

انشطة النظام ومستلزمات النظام (نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة ب تأثير متغيرات  -ه 

 في توزيع المعلومات) 

 )  34(  جدول 

انشطة النظام ومستلزمات ( نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة بيرات تأثير متغ

  في توزيع المعلومات ) النظام

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  معمل التحديد  معامل االرتباط  المتغير

H1 0.815  0.664  1.007  143.410  11.832  

H2 0.866  0.751  0.876  68.981  8.349  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

4.00 

7.08  

1.645 

2.326  

  



 

 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  34( يبين الجدول 

بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام المحسوبة للمتغيرين   Fان قيمة  -1

عند ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة ) 68.981(و ) 143.410(

 ) .0.01(ة معنوية مستوى دالل

يتضح بان بعدي ) 0.751(و ) 0.664(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات %) 75(و%) 66(يفسرا ما نسبته انشطة النظام ومستلزمات النظام 

فتعزى %) 25(و%)34(اما النسب البالغة .الحاصلة على عملية توزيع المعلومات 

 .ر داخلة في انموذج الدراسةالى مساهمة متغيرات اخرى غي

بان اي زيادة ) 0.876(و ) 1.007(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات انشطة النظام ومستلزمات النظام في بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز عملية توزيع المعلومات  

  

انشطة النظام ومستلزمات النظام (دارية ومتغيراته المتمثلة ب نظم المعلومات االتأثير متغيرات  - و 

 في اختيار المجهزين اوالمتعاقدين) 

 )  35(  جدول 

انشطة النظام ومستلزمات ( نظم المعلومات االدارية ومتغيراته المتمثلة بتأثير متغيرات 

  في اختيار المجهزين اوالمتعاقدين) النظام

  المحسوبة T  المحسوبة F  معامل االنحدار  التحديدمعمل   معامل االرتباط  المتغير

H1 0.747  0.558  0.445  68.310  8.675  

H2 0.795  0.632  5.430  98.660  9.543  

  0.05الجدولية                                 

0.01  

4.00 

7.08  

1.645 

2.326  



 

 

  

  :القراءات والتفسيرات االتية)  35( يبين الجدول 

) 68.310(بلغت انشطة النظام ومستلزمات النظام للمتغيرين   المحسوبة Fان قيمة  -1

عند مستوى داللة ) 4.98(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة ) 98.660(و 

 ) .0.01(معنوية 

يتضح بان بعدي ) 0.632(و ) 0.558(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

من التغييرات %) 63(و%) 56( يفسرا ما نسبتهانشطة النظام ومستلزمات النظام 

اما النسب البالغة .الحاصلة على عملية اختيار المجهزين او المتعاقدين

 .فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة%) 37(و%)34(

بان اي زيادة ) 0.430(و ) 0.445(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات ومستلزمات النظام  انشطة النظامفي بعدي 

 .المعيارية سيؤدي الى تعزيز عملية اختيار المجهزين او المتعاقدين

  

  اختبار معنوية الفروق بين الشركات قيد الدراسة: خامسا 

لغرض الوقوف على االختالفات بين اجابات المبحوثين عينة الدراسة في الشركات الست تم اختبار 

نظم (هناك فروق ذوات داللة معنوية بين متغيرات  " فرضية الرئيسة الرابعة والتي مفادها ال

  "  في الشركات الصناعية قيد الدراسة) المعلومات االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع 

للوقوف على الفروق بين  )Kruskal - Wallis test(ويلز  - وقد تم اعتماد اختبار كروسكال  

على وفق ارائهم والمبينة نتائجه ) نظم المعلومات االدارية وعمليات تنفيذ المشروع  (الدراسة  متغيرات

  االتي) 36( في الجدول 

  ) 36(جدول 

  ويلز للفروق بين الشركات عينة الدراسة -اختبار كروسكال 



 

 

  رمزه  المتغير  ت
  القيمة المحسوبة

  لالختبار

القيمة 

  الجدولية

  لالختبار

  ةالداللة المعنوي

  *  X 5.186  نظم المعلومات االدارية   1

9.210  

  غير دال معنويا

  غير دال معنويا   Y  4.975  عمليات تنفيذ المشروع   2

  

  

عند مستوى داللة ) Kruskal - Wallis test(ويلز  - بما ان القيمة الجدولية الختبار كروسكال 

تبار وهي مؤشر بعدم وجود فروق وهي اكبر من القيمة المحسوبة لالخ) 9.210(هو ) 0.05(معنوية 

نظم المعلومات االدارية (بين الشركات الصناعية المبحوثة ولمتغيري الدراسة المتغير المستقل 

هناك لذا ترفض الفرضية الرئيسة الرابعة والتي مفادها ) عمليات تنفيذ المشروع (والمتغير المعتمد)

في ) ات االدراية وبين عمليات تنفيذ المشاريع نظم المعلوم(فروق ذوات داللة معنوية بين متغيرات  

 " . الشركات الصناعية قيد الدراسة
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 ا��2�C"2"ت 
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  المبحث االول

  االستنتاجات

  

  :وكما ياتي يتناول هذا المبحث اهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة 

يرا بمتغير نظم المعلومات االدارية وابعاده ، ادراكا منها تعطي الشركات المبحوثة اهتماما كب -9

في عمليات تنفيذ ) جمع البيانات ، المعالجة ،الخزن ، االسترجاع ، والتحديث ( باهمية  

 .المشروع

تدرك الشركات المبحوثة اهمية استخدام الموارد البشرية في تعزيز عمليات تنفيذ  - 10

 :المشروع من خالل 

 .شرية باهمية تحقيق اهداف الشركات واهداف العاملين معا تحفيز الموارد الب  - أ

 .توجيه وتوعية المرؤوسين للمعوقات التي يواجهها عمل شركاتهم    - ب

اظهرت النتائج ان تقنية المعلومات االدارية دور مميز في نجاح عمليات تنفيذ  - 11

 المشاريع في شركات وزارة االعمار واالسكان من خالل 

برامج ونظم محوسبة تمثل تصميما للبناء واالعداد في الشركات تحويل المعلومات الى   - أ

 .الناجحة

تصميم انظمة وهياكل متطورة تتكيف مع البيئة المحيطة وتنسجم مع متطلبات ثقافة المجتمع    - ب

. 

تهتم الشركات المبحوثة باختيار المجهزين او المتعاقدين ثم يليه توزيع المعلومات مما  - 12

وفق ترتيبها في نجاح عمل الشركات واستمرارها في بيئة االعمال  يعكس اهمية تلك المتغيرات

 .التنافسية

اكتسب تطبيق منهجية ادارة المشروع اهمية كبرى في الشركات المبحوثة النه  - 13

 .يساعدها على تنفيذ مشروعاتها بنجاح 



 

 

تحرص االدارات العليا في الشركات المبحوثة الحصول على افضل الكفاءات البشرية  - 14

 .ة لتنفيذ مشاريعها الالزم

تهتم الشركات المبحوثة بتطوير فرق العمل المكلفة بتنفيذ عمليات مشاريعها اداريا  - 15

 .وتقنيا من اجل رفع مستوى االداء النجاز المشاريع بصورة افضل 

الشركات على الحصول على البيانات من المصادر الداخلية والخارجية  تعمل ادارات - 16

االجتماعات ، االنترنت (واسترجاعها وتحديثها وتوزيعها عن طريق النتاج المعلومات و خزنها 

 )، البريد االلكتروني ، الوثائق ، الفاكس ، الهاتف وغيرها 

تعد خطة ادارة الجودة اكثر مشكالت عملية ضمان الجودة تأثيرا ، وقد كانت  - 17

 .مشكالت عمليات التوثيق واالدارة اهم مجاالتها 

لمجهزين او المتعاقدين هي المشكلة االكثر تاثيرا في تعد مشكلة المفاوضات مع ا - 18

 .اختياره ، وتعد المواد االولية واالدارة والمجهز هي مجاالت هذه المشكلة 

ان تنفيذ خطة المشروع على وفق الخطة الموضوعة له يمثل اولى عمليات البدء  - 19

 .جل تنفيذ المشروع بالمشروع وعلى الشركات توجيه النشاطات البشرية والتقنية المتوافرة ال

ان عمليات التنفيذ الناجحة للمشاريع تتطلب تحديد مواصفات الجودة القياسية ونوع  - 20

 .العمليات التي يتم القيام بها ومواصفات فريق العمل و مسؤولياتهم والمواد المستخدمة

هناك اهتمام كبير في اختيار المجهزين او المتعاقدين استنادا الى سيرهم الذاتية  - 21

 . عمال المماثلة والمنفذة من قبلهم سابقا واال

ال يوجد تباين من وجهة نظر القيادات االدارية العليا في الشركات المبحوثة بمتغيري  - 22

 .الدراسة ، اذ اظهرت النتائج انهم يهتمون بها بنفس مستوى االهتمام

     

  

  

  



 

 

  المبحث الثاني 

  التوصيات

الجانب العملي ، تم صياغة مجموعة من التوصيات  في ضوء االطار النظري للدراسة واستنتاجات

  :وكما ياتي 

انشطة (ضرورة قيام الشركات المبحوثة بتبني نظام متكامل لنظم المعلومات االدارية بابعاده  -1

 .وتوفير بيئة داعمة تدرك اهمية النظام في عمليات تنفيذ المشاريع) ومستلزمات 

بين نظم ) عالقات االرتباط والتاثير (عالقة تعميق الوعي لدى المديرين العاميين حول ال -2

 .المعلومات االدارية بابعادها وعمليات تنفيذ المشروع بابعادها 

ضرورة اعداد قاعدة بيانات تحوي تفاصيل المشروع وما هي المعلومات التي تحتاجها فرق  -3

 .العمل والمستويات االدارية في المشروع المنفذ 

رية انسياب المعلومات واالستفادرة من المعلومات التي ضرورة تامين بيئة عمل تسمح بح -4

 .تمتلكها الشركات في نجاح عمليات تنفيذ المشروع

توجيه الشركات المبحوثة على تامين التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وصياغة  -5

 .استراتيجيات متكاملة في مجالها

 .اتها وتحديث الحالي منهاالعمل على ادخال تقنيات المعلومات الحديثة بجميع مكون -6

 .تخصيص مبالغ خاصة لشراء االجهزة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير العمل  -7

على وفق احتياجات ) داخل وخارج العراق(اهمية وضع برامج محددة للتعليم والتدريب  -8

 .الشركات من المهارات والخبرات المطلوية

حو وظائف محددة لما يحقق نجاح عمليات ضرورة توجيه تقنيات المعلومات المستخدمة ن -9

 .تنفيذ المشاريع

ضرورة االهتمام بالموارد البشرية واعداد مديري المشاريع الكفوئين بالتركيز على  - 10

 .التدريب و نشر ثقافة التعلم واكتساب الخبرة 

زيادة االهتمام بالعمليات المتعلقة بادارة المخاطر والتي تشمل جميع انواع المخاطر  - 11

 .يمكن ان تؤثر على انجاز المشروع باقل او ضمن الكلفة والجدول المخطط لهاالتي 



 

 

التاكيد على اهمية عقد لقاءات مع المجهزين او المتعاقدين قبل اجراء المناقصات  - 12

 .لتوضيح صيغة تجهيز المواد االولية ومواصفاتها القياسية واوقات التسلم 

الجودة ومنحها االهتمام الالزم من ضرورة تفعيل وتعزيز عمل شعبة او وحدة ادارة  - 13

خالل اناطة نشاطاتها وادارتها باكثر العاملين كفاءة علمية وخبرة و جعل مهمتها محورية 

 .لتحقيق اهداف الشركة

ضرورة رفع القدرة التنفيذية للشركات على انجاز المشروعات بنجاح وتوفير مستلزمات  - 14

 . العمل بكافة اشكالها واعمالها 
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  مصادر ال

  المصادر العربية : اوال 

  القران الكريم 

  الكتب : اوال 

مؤسسة الوراق : ، عمان ) نما(، نظم المعلومات االدارية  1998الحسنية ، سليم ابراهيم ،  -1

 .للنشر والتوزيع 

، نظم ادارة المعلومات ، منشورات المنظمة العربية  2003السالمي ، عالء عبد الرزاق ،  -2

 .ة ، القاهرة ، مصرللتطوير االداري
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 استبانة / م

 .....الكريم المدير اخي

  عليكم السالم

 تنفيذ عمليات في االدارية المعلومات نظم تاثير ( دراسة الى تهدف التي االستبانة ايديكم بين اضع

 –لدكتوراه وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة ا . ) انواالسك االعمار وزارة مشاريع

 .جامعة سانت كليمنتس العالمية/ تخصص ادارة مشاريع 

 اعالمكم ونود ، وموضوعية بدقة عليها واالجابة ووضوح بعناية فقراتها جميع بقراءة تفضلكم راجين

 . االسم لذكر ضرورة ال لذا ، فقط العلمي البحث الغراض تستخدم بها ستدلون التي المعلومات بان

 

 معنا كمتعاون حسن شاكرين

    االحترام و التقدير مع

 

 

 الباحث 

  كاظم جواد محمد

 

  

  

  



 

 

  التعريفية المعلومات : االول المحور

  الشركة اسم •

 انثى    ذكر      الجنس •

  سنة             العمر •

  العلمي التحصيل •

 اداري    فني   االختصاص •

 شعبة مدير     قسم مدير    عام مدير.م    عام مدير الوظيفي المنصب •

 العراق خارج    العراق داخل  التدريبية الدورات •

 سنة 15-11  سنة10-6   سنوات 5 من اقل  الخدمة سنوات •

 فاكثر سنة25  سنة25-21   سنة 16-20

 

  

  

 



 

 

 المعاصرة االدارية القيادة بانماط المتعلقة الفقرات : الثاني المحور

 المناسب اختيارك امام ( X  ) عالمة وضع يرجى

  نشطة النظام ا: اوال 

 جمع البيانات   - أ
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
 

2- 
 

3- 
  

يوفر نظام المعلومات الحالي تدفقا سلسا 
  للبيانات والمعلومات التي تحتاجها الشركة
يتم االستناد الى قاعدة بيانات مركزية في 

  الحصول على المعلومات 
لومات االدارية الحالي يعتمد نظام المع

 بشكل اساسي على الحاسوب

     

 

 المعالجة - ب •
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
 

2- 
 

3- 
  

ان قواعد البيانات المتوافرة كافية لتلبية 
  متطلبات االقسام المختلفة

ية على معالجة لايتسم النظام بالقدرة الع
  ويلها الى معلومات مفيدةالبيانات و تح

توجد امكانية لدى الشركة لتحليل البيانات 
 و تفسيرها 

     

   

 

 الخزن -ج •
 أتفق ال أتفق ال نادراً  أتفق اتفق الفقرات ت



 

 

 تماماً  ما تماماً 
1- 
2- 
3- 
  

  يمتلك النظام قاعدة لخزن المعلومات
  تتوافر في النظام شروط االمان والسرية

ونة بالشمولية تتسم المعلومات المخز 
  والدقةوالتفاصيل 

     

 

 االسترجاع –د 
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
 

2- 
 

3-  

يتسم النظام بقدرته على استرجاع 
  المعلومات بالدقة المطلوبة

هناك انسجام بين المعلومات المسترجعة 
  وطبيعة الموضوع

تخدم اكثر من توجد تقارير معلوماتية 
 مستفيد

     

 

 التحديث  –ه 
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
 

2- 
 

3- 
  

تحدث قواعد البيانات الخاصة بالنظام 
  بشكل مستمر

يتسم النظام بالمرونة وقدرته على استيعاب 
  التغيرات التي تتطلبها عمليات التحديث

م دوريا لغرض يعاد النظر في النظا
 التعديل على التصميم االساسي

     

  مستلزمات النظام: ثانيا 
 المستلزمات البشرية  –أ 

 أتفق ال أتفق ال نادراً  أتفق اتفق الفقرات ت



 

 

 تماماً  ما تماماً 
1- 
 

2- 
 

3-  

تتنوع اختصاصات العاملين في مركز  
  الحاسبة بما يلبي حاجات تلك الوحدة

ص المالكات نق الحاسبة مركز يعاني
  المتخصصة

يتوافر لدى المالك العامل في نظام 
المعلومات الخبرات الكافية لتلبية حاجات 

  هذه الوحدة

     

 المستلزمات المادية –ب 
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
 

2- 
 

3- 
  

هناك شبكة معلومات تربط بين مركز  
  االخرىالحاسبة واالقسام 

يمتلك النظام التقنية التي تواكب التطور 
  في مجال الحاسبات

عدد الحاسبات المتوافرة في الشركة مالئم 
  لحجم العمل

     

 البرامجيات  –ج 
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
 

2- 
 

3-  

العاملون في مركز الحاسبة قادرون على 
لبرامجيات المستخدمة في التعامل مع ا

  النظام
تعد كافة البرامجيات مالئمة قياسا الى 

  الفائدة المتحققة من جراء استعمالها
تلبي برامج التطبيقات المتاحة في النظام 

 حاجات االدارات المختلفة بشكل كامل 

     

 



 

 

  عمليات تنفيذ المشاريع: المحور الثالث 
 توجيه و ادارة تنفيذ المشروع –أ 

 اتفق الفقرات ت
 تماماً 

 نادراً  أتفق
 ما

 أتفق ال أتفق ال
 تماماً 

1- 
  
  
  

2- 
  
 

3-  
  

تعمل ادارة المشروع و فريق العمل على  
توجيه جميع النشاطات البشرية والتقنية 

الجل تنفيذ المشروع على وفق ما خطط 
  .له 

يجب مراقبة جميع عمليات تنفيذ المشروع 
  يذوبصورة مستمرة لضمان فاعلية التنف

يجب التنبؤ بكلفة المشروع النهائية ومدى 
قدرة فريق العمل على تنفيذ المشروع خالل 

  الفترة المحددة  

     

 اداء ضمان الجودة –ب 
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
  
 

2- 
  
  
 

3- 
  

تضع ادارة المشروع خطة ضمان جودة  
الل تحديد المشروع بالتفصيل من خ
  مواصفات الجودة القياسية

تسجيل و توثيق جميع مواصفات جودة 
المشروع من قبل فريق العمل الذي يقوم 
بتحضير جميع التجارب واساليب التقييم 

  قبل البدء بالعمل
تقوم ادارة المشروع بنشاط تدقيق الجودة 

لتعليم فريق العمل كيفية القدرة على تحقيق 
 .االداء في المستقبل 

     

  

 الحصول على فريق العمل  –ج 



 

 

 اتفق الفقرات ت
 تماماً 

 نادراً  أتفق
 ما

 أتفق ال أتفق ال
 تماماً 

1- 
  
 

2- 
  
  
 -3  

تضع ادارة المشروع خطة مفصلة 
للحصول على فريق العمل تتضمن 

  مواصفات فريق العمل وواجباته
تختار ادارة المشروع االداريين الالزميين 

اصفاتهم و الدارة المشروع وتحديد مو 
  كفاءاتهم 

يتم تشكيل فريق من االداريين للتعاقد مع 
اشخاص من اصحاب الخبرة والكفاءة 

 لتشكيل فريق العمل المنفذ للمشروع 

     

  

 توزيع المعلومات –د 
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
  
 

2-  
 
  
  
 

3- 
 
  

العاملين في ضرورة توفير المعلومات الى 
المشروع في الوقت المحدد و تطبيق خطة 

  الدارة االتصاالت بفاعلية
يقدم فريق العمل المنفذ للمشروع بتبادل 

االفكار عن عمليات التنفيذ ومناقشة 
الخطط اليومية و االسبوعية باجتماعات 

دورية واستثنائية تطرح من خاللها 
المعلومات الموثقة من خالل الصور 

  ةالفوتوغرافي
تستخدم عدة طرائق لتوزيع المعلومات 
سواء كانت عبر االجتماعات ، وشبكة 

.... االنترنت ، و البريد االلكتروني 
 وغيرها 

     

  



 

 

 و المتعاقديناين هز اختيار المج –ه 
 اتفق الفقرات ت

 تماماً 
 نادراً  أتفق

 ما
 أتفق ال أتفق ال

 تماماً 
1- 
  
 

2- 
  
  
 

3- 
 
  

ين هز تختار ادارة المشروع المج
والمتعاقدين من خالل العروض التي ا

يقدموها ومعايير التقييم المعتمدة من قبل 
  المنظمة

ين هز رة المشروع على ردود افعال المجادا
والمتعاقدين من خالل عروض او ا

اقتراحات من مجهزين محتملين بدون 
  تزويد المشروع باحتياجاته من المواد

تستخدم اللقاءات ووثائق كفاءة الباعة 
في تحديد واختيار واالعالنات و غيرها 

والمتعاقدين الحاليين والمحتملين اين هز المج
 . 

     

 



 

  


