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رأس املال البشري ودوره يف فاعلًة نظه املعلىمات اإلدارية
دراسة تطبًقًة يف عًنة من كلًات جامعة املىصل
السمان
الدكتور ثائر أحمد سعدون
ّ

أستاذ مساعد /رئيس قسم نظم املعلومات اإلدارية

فراج نغيمش فرج الشمري

مدرس مساعد /قسم نظم املعلومات اإلدارية

ميادة عبد الغني سليمان

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة املوصل

المستخلص

تعد اجلامعات مركز اشعاع علمي وحضاري يسػاىم مسػا ة كةػيفة د ةدمػة اعاتاعػات امل تلمػة علمتتمػد وتسػاعد
د تتوره وتادمو ،إذ ينةثق منها األفكار االبداعية واالبتكارية واعيت تتوج مبشاريد تضيف قيمة حاياية علمتتمد ،ويؤسػس
كافة االنشتة اعتتارية واعصناعية واعزراعية استناداً مل رجات اعتعليم اععايل.

ونشػػيف د ىػػيا اعسػػياؽ إث أف اعةلػػمه يؤكػػد علػػب أ يػػة رأس املػػاؿ اعةشػػري باعتةػػاره املكػػوف األساسػػي علتامعػػات
وأساس كل أنواع املعارؼ واألسس املعرفية اعيت من شأهنا تساعد د تأمني اعماعلية عنظم املعلومات اإلدارية.
وتأسيساً علب ما تادـ فاف اعةلمه قد أسس علب منظومػة فكريػة اسػياتيتية تػرب بػني ممهػومي رأس املػاؿ اعةشػري

وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية اعيت تعكس ىيا املمهوـ د جامعػة املوصػل املةلو،ػة ،واجلػدير باعػيكر أف رأس املػاؿ اعةشػري
متلب عاملي وحملي هبدؼ رفد اعتنمية بأشكاهلا امل تلمة ،فضالً عػن كوهنػا تنشػيتاً علػدور اعػيي ػب أف يظهػر د ا تمػد
من أجل حتايق اعتنمية اعشاملة.
المقدمة

حتػػاوؿ اعدراسػػة تواػػيق اععالقػػة بػػني رأس املػػاؿ اعةشػػري وفاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ،حيػػمه تتػػوير فراػػيات
الةتةار تأ،يف رأس املاؿ اعةشري د فاعلية نظم املعلومػات اإلداريػة د جامعػة املوصػل  /عينػة مػن كليػات اجلامعػة ،حيػمه
مجد بيانات باعيكيز علب كلية اإلدارة واالقتصاد د جامعة املوصل واعيت تعد مصدر علميزة اعتنافسية عػرأس املػاؿ اعةشػري د
مؤسسػػات اعتعلػػيم اععػػايل ،وقػػد كػػاف حتػػم اععينػػة  )37تدريسػػي عػػن ماػػاييس رأس املػػاؿ اعةشػػري وفاعليػػة نظػػم املعلومػػات
اإلداريػػة ،وإف مو،وقيػػة قيمػػة كرومةػػاخ اعمػػا ،عالقػػات بيفسػػوف واالمػػدار ارتػػي اسػػت دمظ الةتةػػار اعمراػػيات ،وأ هػػرت
اعنتائج أف ىناؾ تأ،يف ا ايب معنوي عرأس املاؿ اعةشػري د تعزيػز فاعليػة نظػم املعلومػات اإلداريػة ،وأعتػظ اعنتػائج وعػي إث
اسياتيتية االستثمار د رأس املاؿ اعةشري وادارهتا علميزة اعتنافسية.
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المحور االول :منهجية البحث
أوالً :مشكلة البحث

تعمػػل اجلامعػػات د ػػل تنافسػػية كةػػيفة السػػيما بعػػد االنمتػػاح علػػب اععػػان اػػا يتتلػػب مػػن اععػػاملني د ذع ػ ا ػػاؿ

اععم ػػل م ػػد ل ػػاوز تل ػ اعتل ػػديات م ػػن ة ػػالؿ منت ػػق اعتمي ػػز د ػػاؿ املػ ػوارد اعةش ػرية ،ود إ ػػار ذع ػ تظه ػػر ا اج ػػة إث
االسػػت داـ األمثػػل ع ػرأس ماهلػػا اعةشػػري ،حيػػمه يعػػد مػػدةل مهػػم عتعزيػػز فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة مػػن أجػػل جعلهػػم
أفراداً مةدعني ومةتكرين وصوالً إث مستوى اعماعلية د نظاـ املعلومات اإلدارية.
تأسيساً علب ما تادـ ديكن تضمني مشكلة اعةلمه علتساؤالت اآلتية:
 .1ىل يادـ رأس املاؿ اعةشري مسا ة فكرية وعملية د تعزيز فاعلية نظم املعلومات اإلدارية؟
 .2ىػػل ديتل ػ اععػػاملني د اعشػػركة قيػػد اعةلػػمه تصػػور وااػػق عػػن عالقػػة وأ،ػػر مكونػػات رأس املػػاؿ اعةشػػري د تعزيػػز
فاعلية نظم املعلومات اإلدارية؟

ثانياً :أىمية البحث

تنصب أ ية ىيا اعةلمه من ةالؿ اجلوانب اآلتية:
 .1بناء تصور وااق عدى اععاملني د اعشركة املةلو،ة عن ممهومي رأس املاؿ اعةشري وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .2بناء منوذج يعكس عالقات وارتةاط وأ،ر رأس املاؿ اعةشري مد فاعلية نظم املعلومات اإلدارية قد دي ّكن اجلامعة
املةلو،ة من اعوقوؼ بوجو املنافسة مد اجلامعات.
ثالثاً :أىداف البحث

د اوء حتديد مشكلة اعةلمه وأ يتو ديكن حتديد أىداؼ اعةلمه باآليت:
 .1تادمي معان نظرية عن ممهوـ ومكونات رأس املاؿ اعةشري وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .2حتديد اععالقة واأل،ر عرأس املاؿ اعةشري د فاعلية نظم املعلومات اإلدارية ،وبياف ىل أهنا كانظ معنوية أـ غيف معنوية؟
رابعاً :نموذج البحث

االعتماد علػب اعنمػوذج كمػا ىػو مواػق د اعشػكل ) ُمةػني املتريػيف املسػتال واملعتمػد إذ عػد رأس املػاؿ اعةشػري
مترييفاً مستاالً يؤ،ر د فاعلية نظاـ املعلومات اإلدارية بوصمو مترييفاً معتمداً.
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رأس املاؿ اعةشري

املعرفة

املوىةة ومهارة

اعتعليم واعتدريب

االبداع واالبتكار

اعمرد

فاعلية نظاـ املعلومات اإلدارية

جودة اعنظاـ

قناعة املستميد

است داـ اعنظاـ

الشكل ( )1نموذج البحث

خامساً :فرضيات البحث

دتاشػػياً مػػد أىػػداؼ اعةلػػمه واةتةػػار انوذجه ػا فاػػد اعتمػػد اعةلػػمه علػػب موعػػة مػػن اعمراػػيات اعرئيسػػة واعمرعيػػة
نعراها كاآليت:
الفرضييية الرئيسيية ا:ولي  :توجػػد عالقػػة ارتةػػاط بػػني رأس املػػاؿ اعةشػػري وفاعليػػة نظػػاـ املعلومػػات اإلداريػػة د اجلامعػػو
قيد اعةلمه ،وتنةثق منها اعمرايات اعمرعية اآلتية:
 .1توجد عالقة ارتةاط معنوية بني رأس املاؿ اعةشري وجودة اعنظاـ.
 .2توجد عالقة ارتةاط معنوية بني رأس املاؿ اعةشري وقناعة املستميد.
 .3توجد عالقة ارتةاط معنوية بني رأس املاؿ اعةشري واست داـ اعنظاـ.
 .4توجد عالقة ارتةاط معنوية بني املعرفة وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .5توجد عالقة ارتةاط معنوية بني املوىةة ومهارة اعمرد وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .6توجد عالقة ارتةاط معنوية بني اعتعليم واعتدريب وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .7توجد عالقة ارتةاط معنوية بني االبداع واالبتكار وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
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الفرضييية الرئيسيية الثانييية :تػػؤ،ر مكونػػات رأس املػػاؿ اعةشػػري د فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ،وتنةثػػق مػػن ىػػيه

اعمراية اعمرايات اعمرعية اآلتية:
 .1يوجد تأ،يف معنوي بني رأس املاؿ اعةشري وجودة اعنظاـ.
 .2يوجد تأ،يف معنوي بني رأس املاؿ اعةشري وقناعة املستميد.

 .3يوجد تأ،يف معنوي بني رأس املاؿ اعةشري واست داـ اعنظاـ.
 .4يوجد تأ،يف معنوي بني املعرفة وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .5يوجد تأ،يف معنوي بني املوىةة ومهارة اعمرد وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .6يوجد تأ،يف معنوي بني اعتعليم واعتدريب وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
 .7يوجد تأ،يف معنوي بني االبداع واالبتكار وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
سادساً :حدود البحث

تاسيم حدود اعةلمه إث:

 .1الحدود المعرفية :اقتصرت تل ا دود علب اعتوجو مو رأس املاؿ اعةشري وأ،ره د فاعلية نظاـ املعلومات اإلدارية
د اجلامعة املةلو،ة.
 .2الحدود الزمانية :دتتد ا دود اعزمنية علةلمه من  2112/11/4وعرياية .2113/2/2
 .3الحدود المكانية :تتمثل ا دود املكانية علةلمه د جامعة املوصل.
 .4الحدود البشرية :وتتمثل باألش اص اعيين توزيد استمارات االستةانة عليهم.
سابعاً :منهج البحث

اعتمد اعةاحثني املنهج اعوصمي واعتلليلي د اةتةار فراياتو باعتماد استمارة االستةياف املواػلة د املللػق ، )1
وقد است داـ األسػاعيب االحصػائية ومنهػا معامػل االرتةػاط اعةسػي ومعامػل االرتةػاط املتعػدد الةتةػار عالقػات االرتةػاط
بػػني رأس املػػاؿ اعةش ػػري وفاعليػػة نظػػم املعلوم ػػات اإلداريػػة د اعش ػػركة املةلو،ػػة ،فض ػالً ع ػػن حتديػػد قػػوة اععالق ػػة بػػني ى ػػيين

املتريػيفين ،كمػػا اعتم ػاد معامػػل االمػػدار املتعػػدد عايػػاس اعتػػأ،يف املعنػػوي هلػػيين املتري ػيفين باعتةػػار أف رأس املػػاؿ اعةشػػري ىػػو
املترييف املستال وفاعلية نظاـ املعلومات اإلدارية د اجلامعة املةلو،ة كمترييف معتمد.
ثامناً :اسلوب جمع البيانات والمعلومات

االعتمػػاد د تريتيػػة اجلانػػب اعنظػػري علػػب املصػػادر املتاحػػة واعدراسػػات اععربيػػة واألجنةيػػة اعػػيت تتعلػػق د مواػػوع
اعةلمه ،فضالً عن االعتماد علب اعشةكة اعدوعية علمعلومات.
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أمػػا اجلانػػب اععملػػي اعتتةياػػي) فاػػد اعتمػػد اعةػػاحثني علػػب املاػػابالت اعش صػػية مػػد األف ػراد ذوي اععالقػػة د موقػػد
املسػػؤوعية ،وذعػ صػػر املتريػيفات ا ايايػػة املتعلاػػة باملشػػكلة هبػػدؼ املعاجلػػة اعدقياػػة هلػػا ،فضػالً عػػن اعوصػػوؿ إث جػػزء مػػن
املترييفات من ةالؿ اعدراسات واعكتابات واملؤعمات املادمة د اؿ رأس املاؿ اعةشري وفاعلية نظم املعلومات اإلدارية.
تاسعاً :وصف ا:فراد المبحوثين

اةتيػػار االف ػراد املةل ػػو،ني د اجلامعػػة املةلو،ػػة اعػػيين ديلك ػػوف معلومػػات عػػن مهػػاـ اجلامعػػة وقراراهتػػا واع ػػيين هل ػػم
مسػػؤوعيات ويتمتعػػوف بصػػالحيات ،ومبوجػػب ذع ػ اعتص ػػور دتثلػػظ عينػػة االف ػراد املةلػػو،ني اععػػاملني د االقسػػاـ واعشػػعب
واعوحػػدات اعرئيسػػة د اجلامعػػة واعػػيين توزيػػد اسػػتمارة االسػػتةياف علػػيهم واعػػيت بلريػػظ  )35اس ػتمارة و اسػػتعادة )35
استمارة  ،عيا فإف عدد االستمارات اعػيت جػرى حتليلهػا  )35اسػتمارة دتثػل  )35مػن االسػتمارات املوزعػة ،واجلػدوؿ )3
يعػػرض وصػػف ألف ػراد عينػػة اعةلػػمه حسػػب املركػػز اعػػو يمي واعتلصػػيل اعدراسػػي ومػػدة اردمػػة علمةلػػوث د اجلامعػػة قيػػد
اعةلمه.
المحور الثاني :االطار المفهومي لرأس المال البشري
أوالً :ماىية رأس المال البشري

يعد رأس املاؿ اعةشري موجوداً اسياتيتياً يتمثل د موعة اعادرات وارربات واملهارات اعةشرية اععاملة د املنظمة
واعيت ديكن إدارهتا واستثمارىا من ةالؿ اعتمعيل اعكامل عتاقاهتا واعتلسني املتواصل ألدائهػا ،حيػمه أف رأس املػاؿ اعةشػري
ىو رأس املاؿ ا اياي إذ ياد عليو عبء تادمي األفكار واجراء اعةلوث وحتويل نتائتها إث منتتات.
 (Grantham,أف رأس املػاؿ اعةشػري ىػو معرفػة ومهػارات وةػربات اععػاملني اعػيت تعػد حمػور االبػداع د
ويةػني ) ,
اعشركة وبشكل ةاص د است دامهم علتانيات ا ديثة وعالقاهتم اعتكاملية مد اعزبائن.
وتشػػيف اعيػػونس )21 ،2118 ،بػػأف رأس املػػاؿ اعةشػػري موعػػة مػػن املعلومػػات واملعػػارؼ وارػربات واملهػػارات عػػدى
بعػػا اععػػاملني د اعشػػركة ،واعػػيت دتيػػزىم عػػن غػػيفىم ودتكػػنهم مػػن اإلبػػداع د منػػتج اعشػػركة أو د أداء اععمػػل فيػػو باعشػػكل
اعيي يضمن اعوصوؿ إث راا ووالء اعزبائن وحتايق امليزة اعتنافسية.
ويعتاػد  )Bontis, et. al, ,إف رأس املػاؿ اعةشػري ديثػل مصػدر عالبتكػار واعتتديػد االسػياتيتي سػواء كانػظ
مػػن جلسػػات اععصػػف اعػػيىت د بتػربات اعةلػػمه أو اارسػػة أحػػالـ اعياظػػة واعػػت لإ مػػن امللمػػات اعادديػػة وإعػػادة ىندسػػة
اععمليات اجلديدة وتتوير املهارات اعش صية أو املعلومات اجلديدة.
كمػا جػاء بأنػو موعػة املهػارات اعش صػية واعاػدرات وارػربات واملعرفػة اعػيت ديتلكهػا اعمػرد واعػيت يكتسػةها ةػالؿ
اعوقػظ ويػتم ا صػوؿ علػب رأس املػاؿ اعةشػري مػن ةػالؿ موعػة مػن اعوسػائل اعتعلػيم ،لػار ا يػاة ،اعتػدريب (Peters,
) . ,
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ويعػػرؼ علػػي )25 ،2117 ،رأس املػػاؿ اعةشػػري بأنػػو موعػػة اعاػػدرات اعمكريػػة واملعرفيػػة واملهنيػػة ،اعػػيت يتمتػػد هبػػا
اعع ػػاملوف املتمي ػػزوف د املنظم ػػات ،وديثل ػػوف مص ػػدر اإلب ػػداع واالبتك ػػار علنتاج ػػات اعمكري ػػة واعس ػػلد وار ػػدمات اع ػػيت حتا ػػق
علمنظمات امليزة اعتنافسية املستدامة واعايمة املضافة اعشلمة.)115 ،2119 ،
وذكر نور وآةروف )23-1 ،2111 ،أف رأس املاؿ اعةشري ديثل املهارات واالبػداعات وارػربات املياكمػة علعنصػر
اعةشري د املنظمة.
ويشػػيف مزريػػق وقوشػػيق )18-1 ،2111 ،إث أف رأس املػػاؿ اعةشػػري ديثػػل املػوارد اعةشػرية علشػػركة مبػػا فيهػػا املعرفػػة،
سر اعصند اعيت ديكن حتويلها إث قيمة ،وىيا يوجد عدى األفراد واعنظم واعاواعد واالجراءات اعيت تست دمها اعشركة .
أما اعكردي) فاد عرفو بأنو اعثروة ا اياية غيف امللموسة اعيت ال ديكن تادير قيمتها بثمن ألهنا مادرة عاليػة كامنػة
ديتلكهػا بعػا اععػاملني مػن رأس املػاؿ اعةشػري د املنظمػة ويعػد أقػوى سػالح تنػافس هلػا كونػو املصػدر األسػاس اعػيي تنةثػػق
منو كل املعارؼ واالبداعات اعيت تستتيد املنظمة هبا مواجهػة كػل اعتريػيفات ا اصػلة د اعةيملػة املتسػمة باعتعايػد  ،ا ػاف ،
.)259-239 ،2112
أيضاً عرؼ رأس املػاؿ اعةشػري بأنػو املواىػب واملهػارات واعكمػاءات واملزايػا األةػرى اعػيت ديتلكهػا اعنػاس ،واعػيت ديكػن
واعها عالست داـ األفضل من أجل إعتاء املنظمات فوائد أكثر وأكثر ) . (Chris& Francis, , -
اتسػػاقاً مػػد مػػا تاػػدـ يػػرى اعةػػاحثني أف رأس املػػاؿ اعةشػػري ديثػػل موعػػة مػػن ار ػربات واملعػػارؼ واملهػػارات واعاػػدرات

واعتاقػػات واالب ػػداع واعص ػػمات اع ػػيت ديتلكه ػػا األف ػراد اعع ػػاملوف د منظمػػة م ػػا ويس ػػتثمروهنا د ا ػػاز اععم ػػل عتلاي ػػق اعتا ػػدـ
املتلو .
ثانياً :أىمية رأس المال البشري

يتتلب حتايق اعنتاح واعنمو واعتوسد علمنظمات د عػان االعمػاؿ تاػدمي سػلد وةػدمات ذات جػودة عاعيػة وسػعر
معاوؿ علعمالء فمن اعناحية اعتاليدية ينظػر علسػلد او ارػدمات كنتػائج علعمليػات املاديػة وا سػابية ،اال انػو د املنظمػات
ا ديثة فهي تع ّد اعترياة اعيت يدار هبا رأس املػاؿ اعةشػري اعػيي ديثػل اععنصػر املهػم علايمػة مػن أجػل حتايػق أىػداؼ املنظمػة
إذ يعد رأس املاؿ اعةشري احملور االساسي واملهم د اععملية االنتاجية رزيق وآةروف.)43 ،2117 ،
عاػد الهػظ اعكثػيف مػن املنظمػات اث واػد اعػربامج اعتدريةيػة عػرأس ماهلػا اعةشػري ملػا عػو مػن أ يػة اسػياتيتية علػب
مستوى املنظمة ككل واععمل علب زيادة االبتكارات واملهارات عرأس املػاؿ اعةشػري وواػد عػدد مػن املؤشػرات عايػاس تتػور

رأس املػػاؿ اعةشػػري د املنظمػػة وادةػػاؿ ب ػرامج ا اسػػو اراصػػة سػػا اعتتػػور ع ػرأس املػػاؿ اعةشػػري مػػن ةػػالؿ ادةػػاؿ
اعةيانػػات عللاسػػو  ،مثػػاؿ علػػب ذعػ منظمػػة ) (mercerاعػػيت تسػػتعني هبػػا اععديػػد مػػن اعشػػركات اععامليػػة إلعػػادة تنظػػيم رأس
ماهلا اعةشري ) .(Wyman, , -
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ويػرى اعشػػمري )43 ،2118 ،بأنػػو عػيس كافيػاً أف نسػػتأجر مػو مني ذي مواىػػب عاعيػػة ونتوقػد بػػأف ىػػيه املهػػارات
واعاابليات هلؤالء اععاملني سوؼ تةاب واؿ مدة تو يمهم إذ ب أف نعتمد علػب عمليػيت اعتتػوير واعتػدريب اعػيي ينةريػي
أف يكػػوف د كػػل مسػػتويات املنظمػػة وذعػ مػػن ةػػالؿ اعتشػػتيد عبشػياؾ بػربامج حتميػػز اعتػػدريب واعػػتعلم واكتسػػا املعرفػػة
من ةالؿ اعتعلم.
ثالثاً :مكونات رأس المال البشري

قَػػدـ اععديػػد مػػن اعةػػاحثني املهتمػػني باملواػػوع آراءىػػم حػػوؿ ىػػيه اععناصػػر أو املكونػػات ،فض ػالً عػػن انػػو ديكػػن أف

نسػػتنتج ىػػيه املكونػػات عػػرب اععػػودة إث املمػػاىيم اعػػيت قػػدمها اعةػػاحثوف وحتليلهػػا ،وإ ػػاد نسػػةة االتمػػاؽ األعلػػب عتلديػػد ىػػيه
املكونات ،وىيا ما سنتده د اجلدوؿ  )1اعيي يظهر حتليالً آلراء اعةاحثني.
الجدول ()1

تحليل آراء الباحثين لمفهوم ومكونات رأس المال البشري
الموىبة والمهارة

القابليات

القدرات
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2111
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أش ػػارت معتي ػػات اجل ػػدوؿ  )1إث أف مكون ػػات رأس امل ػػاؿ اعةش ػػري ووف ػػق آراء اعة ػػاحثني تتمل ػػور ح ػػوؿ املوىة ػػة
واملهػػارة علمػػرد ،وقدرتػػو وقابليتػػو ،واملعرفػػة املكتسػػةة أ،نػػاء اعتعلػػيم واعتػػدريب ،اعػػيت تكػػوف املصػدر اعػرئيس عببػػداع واعتتديػػد)،
كمػػا ديكػػن أف ػػد عػػرب معتيػػات اجلػػدوؿ  )1أف ىناع ػ أربعػػة متري ػيفات رئيسػػة احتلػػظ مراتػػب عليػػا باتمػػاؽ اعةػػاحثني،
فكانػػظ املعرفػػة واالبػػداع واالبتكػػار حتػػتالف املرتةػػة األوث باعتسػػاوي بنسػػةة  )%71مػػن آراء اعةػػاحثني ،ه يليهػػا باعتسػػاوي
املترييفاف املوىةػة واملهػػارة ،اعتعلػػيم واعتػػدريب) بنسػػةة  )%64مػػن اتمػػاؽ اعةػػاحثني د مواػػوع رأس املػػاؿ اعةشػػري ،وديكػػن أف
نالح أف ىناؾ مترييفات حصل تةاين د آراء اعةاحثني حوهلا ،عػيا ػد أهنػا أةػيت نسػةاً تاػل عػن  )%51وىػي قابليػة
اعمرد وقدرتو) ،وهبيا سوؼ ال نعتمد عليها باياس رأس املاؿ اعةشري د حبثننا ا ايل.
وانسػػتاماً مػػد آراء اعةػػاحثني ومػػا رحػػوه مػػن مكونػػات عػرأس املػػاؿ اعةشػػري نالحػ وجػػود قاسػػم مشػػيؾ بػػني غاعةيػػة
اعتروحات واف اةتلمظ اعتسميات إال أهنا تصب د رافد واحد ،ديكن أف يتمثل بػ:
 .1املعرفة.
 .2املهارة واملوىةة.
 .3اعتعليم واعتدريب.
 .4االبداع واالبتكار.
عػػيا سػػيعتمد اعةلػػمه ا ػػايل علػػب ىػػيه احملػػاور عريػػرض قيػػاس رأس املػػاؿ اعةشػػري ،واعػػيت امجػػد عليهػػا اعةػػاحثوف ةػػالؿ
حاةة زمنية امتدت مني بداية عاـ 1999ـ) وعرياية 2112ـ) حوؿ ممهوـ ومكونات رأس املاؿ اعةشري.
.1المعرفة
تعود بداية ممهوـ املعرفػة إث وجػود اإلنسػاف نمسػو علػب وجػو األرض ،فهػي مصػتلق قػدمي ال جديػد ،وحتػدث عنهػا
اعمالسػػمة اعاػػدماء مػػن إغريػػق ورومػػاف ومسػػلمني ،إال أف اجلديػػد د ىػػيا املمهػػوـ ىػػو حتػػم تأ،يفىػػا علػػب ا يػػاة االقتصػػادية
واالجتماعية وعلب منو اإلنساف.
حيػػمه أشػػار  )Pearsإث ممهػػوـ املعرفػػة وفػػق ،ال،ػػة ممػػاىيم أساسػػية ،فعرفهػػا وفػػق املصػػتلق بأهنػػا مشػػتاة مػػن اعمعػػل
 ،)Know Toووفق اعترياة بأهنا معرفة اعمرد كيف يؤدي شػيملاً مػا ،وأةػيفاً أواػق املمهػوـ علػب أسػاس املسػتوى ،وىػو ياسػم
إث مستويني فرعيني ،األوؿ معرفة األشياء وىي املعرفة املكتسةة ،واعثاين معرفة ا اائق  ،اعشمري.)25 ،2116 ،
كما ذكر ) (Briggsأف املعرفة ىي عملية إنسانية دينامية تربر االعتااد اعش صػي مػو ا اياػة ،ويػتم ةلاهػا عنػدما
حيدث تماعل اجتماعي خيلق سػياؽ علمعرفػة ودييػز بػأف املعرفػة تةػدأ مػن اعمػرد ه دتتػد عتصػل إث املسػتوى اعتنظيمػي وباعتػايل
تكوف ذات بعدين  ،بعد فردي امن اعمرد اعواحد) وبعد اجتماعي بني موعة أفراد).)Briggs , , ،
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ويتمق آةػروف علػب حاياػة أف املعرفػة ىػي أحػد موجػودات املنظمػة ،ياػود اكتشػافو واسػت دامو وتتةياػو إث االرتاػاء
بػػأداء اعمػػرد واملنظمػػة وإهنػػا ال تنةػػد مػػن اعم ػراغ ،وإف االسػػتمادة منهػػا تكػػوف غػػيف كاملػػة مػػا ن يكػػن املسػػتميد ىػػو املسػػاىم د
ةلق وإ اد املعرفة عتالف.)15 ،2118 ،
أما ) (Steven, et.alعرؼ املعرفة بأهنا شرط ملعرفة شيء يكتب من ةالؿ املالحظة أو اعتتربػة حيػمه أهنػا فعػل أو
أفعػاؿ حمتملػة ا ػدوث مػن احملتمػل أف ختلػق قيمػة اسػتناداً إث بيانػات أو معلومػات أو معرفػة سػاباة
.),
بناءً علب ما سةق د اعةاحثني أف املعرفة ما ىي إال مزيج مػن اعسػمات اعش صػية ،اعاػدرة د عمليػة بنػاء األفكػار،

Stevens, et.al ,

اإلدراؾ اعػػيي ديثػػل اععمليػػة اععاليػػة اراصػػة بتنظػػيم املعلومػػات اعػػيت يسػػتاةلها اععاػػل اعةشػػري عبحسػػاس باألشػػياء احمليتػػة بػػو
وتمسيفىا واةتيار املوقف اجليد واملرغو من بينها ،واعيي دتيزه من أقرانو وتسهم د توجهيػو مػو املسػار واعتوجػو اعصػليق
د حل املشاكل واختاذ اعارارات اعصائةة.
.2المهارة والموىبة

نتيتػػة اعتري ػيفات اعدديوغرافيػػة اعػػيت حصػػلظ د اعا ػػوى اععاملػػة واالمس ػػار اعػػيي حصػػل د تل ػ اعا ػػوى ،فا ػػد أزداد
اعتنافس علب املهارات واملواىب اعةشرية د املنظمات ،عيع فاد أصةلظ قضية جي املواىب واملهارات اععاعيػة وتعينهػا
واالحتمػاظ هبػػا ىػػي عامػػل حاسػم عتكػػوين رأس املػػاؿ اعةشػػري وتنميتػػو د املنظمػات ،وأف املنظمػػات اعػػيت تػػتمكن مػػن اإلدارة
اعماعلػػة علمواى ػػب وامله ػػارات ال تتلا ػػق فا ػ بتال ػػيإ اعتكػػاعيف املرتةت ػػة باعع ػػاملني اعع ػػاديني والس ػػيما اعتك ػػاعيف املرتةت ػػة
بػػاعتعني واالنتاػػاؿ ،إال أهنػػا تػػتمكن أيضػػا مػػن توجيػػو قػػوة نتػػائج اععػػاملني ذوي املواىػػب واملهػػارات اععاعيػػة بأفضػػل مػػا ديكػػن،
وديكػػن علمنظمػػات ومػػن ةػػالؿ حتايػػق االنسػػتاـ بػػني نشػػا اهتا اعتمويليػػة مػػد أىػػدافها اععامػػة أف تضػػمن امتالكهػػا علعػػاملني
اجليدين املتلوبني اعيين يسهموف د حتايق غاية املنظمة.
 )Hale,بػػأف املهػػارة واملوىةػػة ىػػي اعاػػدرة علػػب اسػػتعماؿ معػػارؼ اعمػػرد بماعليػػة ود اعوقػػظ
,
حيػػمه يػػرى
املناس ػػب باس ػػتعدادية ،د اعتنمي ػػي أو األداء ،وى ػػي اعا ػػوة املتعلم ػػة ألداء ش ػػيء م ػػا مبه ػػارة وى ػػي اس ػػتعدادية متت ػػورة أو ق ػػدرة
متتورة .
 )Brook,فاػد عػرؼ املهػارة واملوىةػة بأهنػا توعيمػة متنوعػة وديناميكيػة مػن ارػربات واملعػارؼ اعػيت تتميػز هبػا
أمػا
موعة من األفراد دوف غيفىم اعشلمة.)151 ،2119 ،
د اػوء مػا تاػدـ يػرى اعةػاحثني بػػأف املهػارة واملوىةػة ىػي اعاػدرة علػػب أداء األعمػاؿ باسػت داـ ػرؽ تتسػم باعكمػػاءة
واعتميز وحتاق أفضل اعنتائج من املوارد واالمكانات املتاحة ومصدر املوىةة واملهػارة تسػمق عػةعا األفػراد باػدرات ال تتػوافر
عرييفىم ،وقد يكوف مصدرىا اعةيملة وما توفره من تعليم وتدريب.
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.3التعليم والتدريب

إذا ما اقتنعنا بأف األفػراد ىػم أعظػم مواردنػا عنػدىا ػب أف ناتنػد أف املنظمػات تتنػافس علػب اععمػل عػرب ىػيا اعمػرد
اعيي تو مػو عػديها ،وإذا كػاف األمػر كػيع عنػدىا يتوجػب علػب املنظمػات أف حتػاف عليػو ،وتتػور أعظػم أصػوهلا أال وىػم
األفراد .وال ننسب أف االىتماـ باعتعلم وانعكاسو علب سلوؾ األفراد وأ يتو بدأ قةل ىيا اعتمكػيف ،إذ تشػيف اعػدالئل اعارآنيػة
إث أنو عز وجل قد أكد د أكثر من مواد علب اعتعلم ،فاد كاف اعتعلم األوؿ عبنسػاف د اعسػماء عنػدما علػم اا تعػاث
آدـ األمساء كلها.
حيػػمه ذكػػر ا ػػاف  )91 ،2116 ،أف اعتعلػػيم عمليػػة أساسػػية د ا يػػاة ال خيلػػو منهػػا أي نشػػاط بشػػري بػػل ىػػو
جػػوىر ىػػيا اعنشػػاط ،فةواسػػتتو يكتسػػب اإلنسػػاف مػػل ةربتػػو اعمرديػػة ،وعػػن رياػػو ينمػػو ويتاػػدـ ،وبمضػػلو يسػػتتيد أف
يواجػػو أةتػػار اعةيملػػة ،وأف يكػ ّػوف أمنػػاط اعسػػلوؾ علػػب اةتالفهػػا ،واف ياػػيم املؤسسػػات االجتماعيػػة ،ويصػػةق منتتػػا علعلػػم
واعمن واعثاافة ،حافظاً هلم ونػاقالً إيػاىم عػرب األجيػاؿ يتعلمهػا ويعلمهػا عتكػوف عمليػة اعتعلػيم جانةػا مهمػاً د حيػاة كػل فػرد
وكل تمد.
 )Decenzo & Robbins, ,يػرى أف اعتػدريب ىػو تعلػم ارػربة ،إذ أف اعتػدريب
أمػا فيمػا يتعلػق باعتػدريب فػاف
حياق ترييفات دائمة نسةية د اعمرد اعيي ينعكس اعتدريب د حتسني قدرة أدائو عند اععمل.
 )Prussia, et. al.,إث أف اعتعلػػيم واعتػدريب يلاػػب باالىتمػاـ األكػرب مػػن قةػل اعدراسػػات اعػيت هتػػتم
كمػا أشػار
بتلديػػد عناصػػر رأس املػػاؿ اعةشػػري ،حيػػمه إف اعكثػػيف منهػػا تناوعػػظ اععالقػػة بػػني ىػػيين اععنص ػرين مػػن جهػػة ،وبػػني اعنتػػاح
املهػػت اعػػيي حيااػػو اعمػػرد د املنظمػػة مػػن جهػػة أةػػرى ،كمػػا ربتػػظ بػػني ىػػيين اععنصػرين وبػػني مسػػتوى اعثاػػة واحملافظػػة علػػب
اعو يمة ا اعية ،وا صوؿ علب فرصة عمل جديدة اعشلمة.)139 ،2119 ،
اػػا سػػةق رحػػو يػػرى اعةػػاحثني أف اعتعلػػيم واعتػػدريب ػػا عمليػػة بتػ هلػػا هتػػدؼ إث تتػػوير املعرفػػة واملعلومػػات عػػدى
اععاملني ,فضال عن تزويدىم باملهارات اعالزمة واعادرات علب حتليل املشكالت.
.4االبداع واالبتكار
ييادؼ است داـ ممهوـ اإلبداع مد ممهوـ االبتكػار د األدبيػات اععربيػة واألجنةيػة علػب حػد سػواء ,كمػا أشػارت
اعدىاف إث حاياة اقياف است دامها د األدبيات االنكليزية وذع ععػدـ وجػود حػدود فاصػلة ودقياػة بينهمػا مصػتمب،
.)22 ،1998
بينما أواق محود )2112 ،بأف اإلبداع خيتلف عن االبتكػار بػاعرغم مػن إهنمػا يسػت دماف ميادفػني ،إذ يشػيف إث
أف االةػ ػياع يع ػػت إدة ػػاؿ ش ػػيء جدي ػػد علع ػػان ن يس ػػةق ع ػػو أف وج ػػد أو س ػػةق إعي ػػو اح ػػد ويس ػػهم ذعػ ػ د إش ػػةاع بع ػػا
ا اجات اإلنسانية ،أمػا اإلبػداع فانػو يتضػمن قيػاـ املنظمػة بإنتػاج سػلد أو ةدمػة أو اسػت داـ ػرؽ جديػدة د املػدةالت
ن يس ػػةق هل ػػا أف قام ػػظ باس ػػت دامها وى ػػيا يع ػػت إجػ ػراء تريػ ػيفات تكنوعوجي ػػة معين ػػة ،ي ػػرى اع ػػةعا ب ػػاف اإلب ػػداع عة ػػارة ع ػػن
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اسػػتتابات معينػػة علمتريػيفات اعةيمليػػة وىػػو وسػػيلة إلحػػداث اعتريػػيف واعتتػػوير د املنظمػػة ،كمػػا أشػػار إث أف اإلبػػداع ىػػو حماوعػػة
إنسانية علب املستوى اعيايت علمرد أو اجلماعة الست داـ اعتمكيف واعادرات اععاليػة واعيىنيػة ومػا حيػي هبػا مػن مؤشػرات أو
متري ػيفات بيمليػػة مػػن اعايػػاـ بتاػػدمي ةػػدمات جديػػدة ن يس ػػةق واف أنتتػػظ واف تتسػػم بتلايػػق منمعػػة علمتتمػػد اعش ػػلمة،
.)95 ،2119
واتسػاقاً مػػد مػػا سػةق ػػد اعةػػاحثني أف االبػداع واالبتكػػار ىػػو اسػتلداث شػػيء جديػػد ,فكػرة أو أسػػلوباً أو نظريػػة أو
هنتػاً جديػداً د إنتػػاج سػلعة أو ةدمػػة معينػة إذ يػيادؼ اسػت داـ ممهػوـ اإلبػػداع مػد ممهػػوـ االبتكػار ،وذعػ ععػدـ وجػػود
حدود فاصلة ودقياة بينهما.
المحور الثالث :االطار المفهومي لفاعلية نظم المعلومات اإلدارية
أوالً :ماىية فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

يعد نظاـ املعلومات االدارية احد اعنظم اعصػناعية اعػيت دتتػاز بتػداةل اععنصػر اعةشػري فيهػا وىػو مػا دييزىػا عػن اعػنظم
اعتةيعيػػة اعػػيت ال تتضػػمن مثػػل ذع ػ اعتػػداةل ،وقػػد صػػممظ اعػػنظم اعصػػناعية و ػػورت مػػن اجػػل دعػػم اىػػداؼ حمػػددة دتثػػل
اعرياية االساسية منها ،ومبػا اف اعماعليػة ىػي مايػاس يسػت دـ عايػاس قيمػة اعػنظم اعصػناعية فاػد اسػت دمظ اعماعليػة عايػاس
.)Zwass, ,
نظاـ املعلومات االدارية ومعرفة مدى حتاياو ألىدافو

حيػمه أف اعماعليػة ىػي ممهػوـ واسػد د اإلدارة وتعػت اعتأكػد مػن أف اسػت داـ املػوارد املتاحػة قػد أدى إث حتايػق
األىػداؼ واعريايػات املرجػوة منهػا ،إذ تشػيف فاعليػة نظػم املعلومػات اإلداريػة إث مػدى مسػا ة نظػاـ املعلومػات د حتايػق
.(Tong&Yap,
األىداؼ اعتنظيمية )
كما تعت فاعلية نظاـ املعلومات أف يكوف ذو جودة عاعية ياػوـ بتلايػق مجيػد أىػداؼ ومتتلةػات املسػتميد بشػكل
يريتػػي مجيػػد إج ػراءات اععمػػل املتلوبػػة حاعيػػا ومسػػتاةالً ويعمػػل بترياػػة تانيػػة صػػليلة بػػدوف أةتػػاء ،وأف يكػػوف سػػهل
اعص ػػيانة واعتت ػػوير بش ػػرط أف تم ػػوؽ حمص ػػلة اعموائ ػػد املادي ػػة واملعنوي ػػة علنظ ػػاـ عل ػػب حمص ػػلة اعتك ػػاعيف املنما ػػة علي ػػو عيس ػػب
واعنائب.)1 ،2112 ،
كمػػا عرفػػظ فاعليػػة نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة بأهنػػا اعايػػاس عاػػدرة نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة علػػب توعيػػد امل رجػػات
بارصػػائإ املتلوبػػة اعػػيت تسػػاىم د تسػػهيل مهمػػة صػػند اعا ػرار بشػػكل حياػػق راػػا املسػػتميد مػػن ىػػيه امل رجػػات  ،وىػػيا
اعتعريف ينتلق من حاياة أف اهلدؼ االساسي عنظاـ املعلومات االدارية ىػو د تػوفيف املعلومػات اعالزمػة الختػاذ اعاػرار علػب
اةتالؼ انواعو اعتائي.)44 ،1995 ،
ورمبػػا يكػػوف اعتعريػػف االوسػػد نتاقػػا عماعليػػة نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة ىػػو تعريػػف  (Goyalهلػػا إذ عػػاد عيلػػدد ممهػػوـ
فاعليػػة نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة مػػن ةػػالؿ حتديػػد ،ال،ػػة ابعػػاد عماعليػػة ىػػيا اعنظػػاـ ىػػي اعاػػدرة واالسػػتارار واعتكيميػػة ،إذ
تشػػيف اعاػػدرة اث قػػدرة اعنظػػاـ املوجػػود علػػب اشػػةاع حاجػػات و ػػائف اععمليػػات واختػػاذ اعاػرار مػػن املعلومػػات عػػيع ديكػػن
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ماارنػػة برجػػات اعنظػػاـ مػػد ا اجػػات اعػػيت وجػػدت مػػن اجلهػػا وتتمثػػل املاػػدرة بواػػوح د صػػيرية ودقػػة وتوقيػػظ برجػػات
اعنظػػاـ ،امػػا االسػػتارار واعتكيميػػة فيش ػيفاف اث اعاػػدرة املسػػتاةلية ويسػػعياف اث محايػػة االسػػتثمار د نظػػاـ معلومػػات املنظمػػة
االداري ،فاالستارار ىي اعدرجة اعيت تستمر تدوـ) هبا قدرة اعنظاـ ةالؿ اعترييفات د بيملة اعنظاـ ارارجية أي بيملة االفػراد
اعيين ال يستميدوف مػن اعنظػاـ د حػني تعػرؼ اعتكيميػة علػب اهنػا اعدرجػة اعػيت ديكػن تعػديل اعنظػاـ هبػا علػب وفػق اعتريػيفات
د بيملة املستميد
وأشػار اعةػاحثوف )  (Loudon & Loudon,و) –  (Ryker & Nath, ,إث امكانيػة اعتعػرؼ علػب فاعليػة نظػاـ
املعلومػػات االداريػػة مػػن ةػػالؿ مسػػا تها د أداء املنظمػػة كمسػػا ة اعنظػػاـ د حتايػػق االربػػاح وزيػػادة ا صػػة اعسػػوقية ،كمػػا
,

.)Goyal,

اةتلػف اعةػاحثوف حػوؿ اجلهػة اعػيت ينظػػروف مػن ةالهلػا عماعليػة نظػم املعلومػات ،فةعضػػهم يراىػا مػن وجهػة نظػر املسػػت دـ،
وبعضهم يراىا من وجهة نظر اجلهة املشرفة علب اعنظاـ.
وهبػيا اعصػدد يشػيف كػل مػن اعتػائي وارمػاجي )66 ،2119 ،و (  )Daft , ,و)  (Robbins, ,إث أف
اجل ػػدؿ ا اص ػػل ب ػػني اعكت ػػا واعة ػػاحثني د نظ ػػم املعلوم ػػات دت ػػا عن ػػو س ػػة م ػػداةل عتلدي ػػد وقي ػػاس فاعلي ػػة نظ ػػم
املعلومات ،وىي:
 .1مدخل الهدف (المخرجات) :وىػو املػدةل األكثػر شػيوعا د االسػت داـ ،وحيػدد اعماعليػة بأهنػا املػدعم اعػيي
مػن ةالعػو يػتمكن اعنظػاـ مػن حتايػق أىدافػو ،حيػمه أف ىػيا املػدةل يعتمػد علػب مػدى قػدرة اعنظػاـ د حتايػق أىدافػو ،أي
يعتمػػد علػػب امل رجػػات د تعريػػف اعماعليػػة ،فاعنظػػاـ اعماعػػل ىػػو اعػػيي حياػػق األىػػداؼ احملػػددة مسػػةااً فاػػد يكػػوف ىػػدؼ
نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة ىػػو تػػوفيف معلومػػات دقياػػة ووااػػلة عػػن حاجػػات ورغةػػات اعزبػػائن فتلايػػق ىػػيا اهلػػدؼ يعػػت اف
فاعلية اعنظاـ عاعية ،ويتتلب االعتماد علب ىيا املدةل توفر االيت:
أ .وجود اىداؼ أساسية.
 .أف تكوف األىداؼ ممهومة ومعروفة علتميد.
ت .أف تكوف األىداؼ قليلة وديكن ادارهتا.
ث .ىناؾ اتماؽ علب ىيه االىداؼ.
ج .أف تكوف األىداؼ قابلة علاياس.
 .2ميدخل الميوارد (الميدخ)ت) :حيػدد ىػيا املػدةل اعماعليػة د إ ػار املوقػد اعتنافسػي علمنظمػة مػد بيملتهػا
ارارجي ػػة ،وى ػػو ق ػػدرة املنظم ػػة عل ػػب اس ػػتريالؿ اعةيمل ػػة د ا ص ػػوؿ عل ػػب امل ػػوارد اعن ػػادرة ،إذ حت ػػل امل ػػدةالت حم ػػل امل رج ػػات
كاىتمػػاـ اساسػػي ،حيػػمه يكػػوف ا كػػم علػػب اعماعليػػة وفػػق ىػػيا املػػدةل مػػن ةػػالؿ مػػدى قػػدرة اعنظػػاـ د ا صػػوؿ علػػب
املػدةالت مػن اعةيملػة ارارجيػة واسػت دامها بشػكل افضػل عتلايػػق األىػداؼ  ،إذ يركػز ىػيا املػدةل علػب اعوسػائل ال علػػب
اعنهايات أو األىداؼ بعكس املدةل اعسابق أي مدى قدرة اعنظاـ علب حتويل املدةالت اث برجات.
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 .3الميدخل االيكوليوجي (رضيا المشيتركين) :تػرتة اعماعليػة د ػل ىػيا املػدةل مبنمعػة ومصػللة املشػيكني

مت يي اعارارات االسياتيتية) ،إذ تتلدد اعماعلية من ةالؿ اعدرجػة اعػيت يلػي هبػا اعنظػاـ حاجػات وتوقعػات املشػيكني،
أي أف فاعلي ػػة اعنظ ػػاـ وف ػػق ى ػػيا امل ػػدةل ى ػػي م ػػدى ق ػػدرة اعنظ ػػاـ عل ػػب حتاي ػػق واش ػػةاع حاج ػػات ومتتلة ػػات املكون ػػات
االسياتيتية واعيين يعتمػد علػيهم باػاء واسػتمرار اعنظػاـ  ،واملكونػات االسػياتيتية ىػي مجيػد اجلهػات واملصػا اعػيت تػرتة
علب مو مةاشر مد املنظمة وتستمد منهم املنظمػة قوهتػا عتضػمن بااءىػا و احهػا  ،وىػيه اجلهػات قػد تكػوف محلػة األسػهم
 ،واملوردوف  ،واجلهات ا كومية ،واععاملوف ،واعزبائن وغيفىم.
 .4مدخل العمليات :تتمثل اعماعلية وفق ىيا املدةل علب أهنػا مكافملػة علعمليػة اعداةليػة علنظػاـ وسػالمة عملياتػو
واجراءاتو اعداةليػة ،أي أف اعماعليػة وفػق ىػيا املػدةل ىػي اعصػلة اعداةليػة علنظػاـ مػن ةػالؿ عمليػات متسلسػلة وأنشػتة
ميابتة د مجيد اجزاء اعنظاـ علب مو متناسق ،إذ ال يأةي ىيا املدةل اعةيملة ارارجية بنظر االعتةار.
 .5ميدخل العدالية االجتماعيية :ويسػتند ىػيا املػدةل إث قاعػدة اعاػدـ بعػد إف يػتم تصػنيف املشػيكني إث فملػات
حمددة.
وبنػػاء علػػب مػػا تاػػدـ يػػرى اعةػػاحثني أف فاعليػػة نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة تتلاػػق مػػن ةػػالؿ قػػدرة اعنظػػاـ د ا صػػوؿ
علػػب املػػدةالت وتوعيػػد امل رجػػات بارصػػائإ املتلوبػػة عتسػػهم د إ ػػاز األنشػػتة واعمعاعيػػات واألىػػداؼ وصػػوالً عتلايػػق
اداء عايل يوفر منافد وقيمة مضافة وةدمات متميزة عكل من املنظمة واملستميد.
ثانياً :قياس فاعلية نظام المعلومات اإلدارية

فراظ اعتةيعة اعديناميكية علةيملة اعػيت تعمػل هبػا املنظمػات اػرورة اعتايػيم املسػتمر عماعليػة نظػاـ املعلومػات االداريػة

فيها ،وذع علتأكد مػن ػاح اعنظػاـ د حتايػق االىػداؼ اعػيت وجػد مػن اجلهػا علػب اعتةػار اف مصػتلق قيػاس اعماعليػة ىػو
تو يف مؤشر اعماعلية عتلديد قدرة اعنظاـ علب حتايق اىدافو سلماف.)24 ،1996 ،
كمػػا أف عمليػػة قيػػاس فاعليػػة نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة ال تػػتم مػػن ةػػالؿ قواعػػب منتيػػة او شػػاملة وامنػػا يػػتم اشػػتااؽ
املعػػاييف واسػػاعيب اعايػاس مػػن ةػػالؿ دراسػػة ػػروؼ املنظمػػة فضػالً عػػن اقتصػػاديات اعتتػػوير وقػػدرات املسػػتميدين و،اػػافتهم
وتػػأىيلهم وغيفىػػا ،وإف عمليػػة اعايػػاس قػػد تػػتم باسػػت داـ اكثػػر مػػن اسػػلو  ،وذعػ حسػػب اهلػػدؼ منػػو وةصػػائإ اعنظػػاـ
واملستميدين ةشةة.)91 ،1995 ،
ومن ةالؿ اال الع علب ادبيات ىيا املواوع سيتم تناوؿ وعػرض أىػم املاػاييس املادمػة مػن قةػل اعةػاحثني عايػاس
نظم املعلومات ،واعيت تتواق د اجلدوؿ اآليت:
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الجدول ()2
تحليل آراء الباحثين لمقاييس فاعلية نظام المعلومات االدارية
جودة النظام

جودة المعلومات

جودة الخدمة

استخدام النظام

قناعة المستفيد

تأثير فيردي

تأثير منظمي

1

Delon & mclean

1992



2

Lawrence & Law

1993



3

Seddon & Kiew

1994





4

Compeau& Higgins

1995





5

الطائي

1995







6

1996



1996



1997



1998



الباحث

ت






2111



13

Rai & et.al.

2112

14

Delon & mclean

2112

8
9
11
11
12












1999
2111





Jurison
Etezadi-Amoli
&Farhoomand
Gefen & Straub
& Pinsonneault
Rivard
Compeau& Higgins
& Agarwal
Karahanna
Plouffe & et.al

7

فوائد النظام









السنة




















15

Gable & et.al.

2113







16

حسن

2113



17

Boffo & Barki

2113

18

الشبلي

2115



19

Iivari

2115



21

Wei & et.al.

2119



21

أبو عمر

2119




















22

Niemi & Pekkola

2119



23

Xu & et.al.

2111







24

عبدويان

2111



25

AlMabhouh & Ahmad

2111







26

Jafari & et.al.

2111







27

عبد الرزاق

2111





28

Lee

2112







29

Zaied

2112


21


12


8

1,68









اعنسةة من موع اعةاحثني






ا موع



1,41

1,27

اععناصر اعيت نسةتها أكثر من %51

المصدر :اعداد اعةاحثني باالعتماد علب املصادر اعواردة فيو.

( ) 188


18
1,62







4 19

1

1,13
1,65

1,13


9
1,31
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ديكػػن أف ػػد عػػرب معتيػػات اجلػػدوؿ  )2أف ىناع ػ ،ال،ػػة متري ػيفات رئيسػػة احتلػػظ مراتػػب عليػػا باتمػػاؽ اعةػػاحثني،
فكانظ جودة اعنظاـ حتتل املرتةة األوث بنسػةة  )%68مػن آراء اعةػاحثني ،ه يليهػا متريػيف قناعػة املسػتميد بنسػةة ،)%65
ه مترييف است داـ اعنظاـ بنسةة  )%62من اتمػاؽ اعةػاحثني حػوؿ ماػاييس فاعليػة نظػم املعلومػات ،وديكػن أف نالحػ أف
ىناؾ مترييفات حصل تةاين د آراء اعةاحثني حوهلا ،عيا د أهنا أةػيت نسػةاً تاػل عػن  )%51وىػي جػودة املعلومػات،

جودة اردمة ،اعتأ،يف اعمردي ،اعتأ،يف املنظمي ،وفوائد اعنظاـ) ،وهبػيا سػوؼ ال نعتمػد عليهػا بايػاس فاعليػة نظػم املعلومػات
اإلدارية د حبثننا ا ايل.
وانسػػتاماً مػػد آراء اعةػػاحثني ومػػا رحػػوه مػػن ماػػاييس عماعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة نالحػ وجػػود قاسػػم مشػػيؾ

بني غاعةية اعتروحات واف اةتلمظ اعتسميات إال أهنا تصب د رافد واحد ،ديكن أف يتمثل بػ:
 .1جودة اعنظاـ.
 .2قناعة املستميد.
 .3است داـ اعنظاـ.

وعليػػو فػػإف اعةاحػػمه وعتلايػػق اعشػػموعية د اةتيػػار املاػػاييس يػػرى د امكانيػػة اسػػت داـ ىػػيه املاػػاييس عريػػرض قيػػاس
فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ،واعػػيت امجػػد عليهػػا اعةػػاحثوف ةػػالؿ حاةػػة زمنيػػة امتػػدت منػػي بدايػػة عػػاـ  )1992وعريايػػة
.)2112
 .1جودة النظام

 (Niemi & Pekkola,ىػي قيػػاس بنيػػة أو تركيػػب اعنظػاـ ،مبعػػا آةػػر اعنظػػاـ
إف جػودة اعنظػػاـ كمػػا ذكػػر ) , -
نمسو ديكن أف يتم تاييمو من ةالؿ اعو يمة واملرونة واعثاة ووقظ االستتابة واعتكامل أو قدرة اعنظاـ .
كما يعرؼ )  (Petter & McLean, , -و)  (Lee, , -جودة اعنظاـ بأهنا أداء نظاـ املعلومات من
ناحية اعثاة واملالئمة وسهوعة االستعماؿ واعو يمة وعروض اعنظاـ األةرى .
ويشيف )  (Ramirez & Ancha,إث أف جودة اعنظاـ تعت معدؿ اإلنتػاج واعناػل واعثاػة وسػهوعة االسػتعماؿ (Wei,

) .et.al., , -
 (Shin,إث أف عوامػػل جػػودة اعنظػػاـ ىػػي اقػػة اعنظػػاـ اإلنتاجيػػة وسػػهوعة االسػػتعماؿ
,
كمػػا يشػػيف )
واعادرة علب حتديد مكاف اعةيانات وختويل اعوصوؿ وجودة اعةيانات اعيت تعترب حامسة عماعلية نظاـ املعلومات (AlMabhouh
) .& Ahmad, , -
بنػػاءً علػػب مػػا سػػةق يػػرى اعةػػاحثني أف جػػودة اعنظػػاـ ىػػي مايػػاس علمػػدى اعػػيي يكػػوف فيػػو اعنظػػاـ صػػليق تاني ػاً مػػن
حيمه املكونات وسهوعة االستعماؿ واعتو،يق وقابلية االسيجاع وارزف.
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 .2قناعة المستفيد

تعػػد قناعػػة املسػػتميد مػػن أكثػػر املاػػاييس اسػػت داما عتاػػيم فاعليػػة أنظمػػة املعلومػػات ألهنػػا تمػػيض بػػأف ىنػػاؾ عالقػػة
مةاشػػرة بػػني فاعليػػة اعنظػػاـ وبػػني قناعػػة املسػػتميد مػػن اعنظػػاـ ،وعليػػو فػػأف فاعليػػة اعنظػػاـ يعػػرب عنهػػا باملػػدى اعػػيي يعتاػػد فيػػو
(Delone & Mclean,
املستميد بأف اعنظاـ يلي احتياجاتو املعلوماتية , - ).

وقػػد ذكػػر  )Meloneأف قناعػػة املسػػتميد تعػػت مواقػػف املسػػتميدين مػػن برجػػات نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة واملتعلاػػة
مبػػدى تلةيػػة حاجػػاهتم مػػن املعلومػػات  ،فاعنظػػاـ اعػػيي حياػػق قناعػػة املسػػتميدين منهػػا يكػػوف نظامػاً فػػاعالً حسػػن،2113 ،
.)24
 (Zaied,إث أف قناعػػة املسػػتميد ىػػي ردة فعػػل عػػا مي عػػاـ ألدراؾ اعمػػرؽ بػػني اعتوقعػػات
,
ويشػػيف )
املسػػةاة واألداء امللمػػوس بعػػد االسػػت داـ ،وتشػػمل اعكمػػاءة اعياتيػػة وتك ػرار االسػػت داـ وااػػماء اعتػػابد اعش صػػي وارتػػر
امللموس واملالئمة .
وانسػػتاماً مػػد مػػا سػػةق يػػرى اعةػػاحثني أف قناعػػة املسػػتميد تشػػيف إث مواقػػف املسػػتميدين اعػػيين يسػػتلموف برجػػات
أنظمة املعلومات املتعلاة مبدى تلةية حاجاهتم من املعلومات.

 .3استخدام النظام
يشيف ىيا املاياس اث مدى اعتماد املستميدين علب امل رجات املعلوماتية عنظػاـ املعلومػات االداريػة د اداء مهػامهم
 ،وقياس مستوى االست داـ من ةالؿ عدد مرات االست داـ حسن.)24 ،2113 ،
وعػػد مسػػتوى االسػػت داـ مؤشػراً أساسػػيا عايػػاس فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة إث جانػػب اعاناعػػة علػػب أسػػاس أف

فشػػل وفاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة يعتمػػداف علػػب مسػػتوى اسػػت داـ املسػػتميد هلػػا ،ألف األنظمػػة صػػممظ ألجػػل توعيػػد
امل رجػػات علمسػػتميدين فػػأف عػػدـ اسػػت دامها يعػػت عػػدـ االنتمػػاع منهػػا د صػػند اعا ػرارات ،وىػػيا يعػػت فشػػلها اعتػػائي ،
.)49 ، 1995
اف درج ػػة اس ػػت داـ اعنظ ػػاـ تع ػػد داع ػػة عل ػػب فاعليت ػػو إذ تك ػػوف اعماعليػ ػػة عاعي ػػة عندمػ ػػا يتلاػ ػػق مسػ ػػتوى ع ػػاؿ م ػػن
االسػت داـ وتكػرارىا مػن قةل املسػتميديػن اععةيدي.)92 ،2111 ،
 (Zaied,أف اسػػت داـ اعنظػػاـ يشػػيف إث اعتماعليػػة ووقػػظ االسػػتتابة ولنػػب االاػػترا
,
وقػػد ذكػػر )
وعدد اععمليات املنمية باإلاافة إث ااماء اعتابد اعش صي.
واتسػػاقاً مػػد مػػا سػػةق ػػد اعةػػاحثني أف مايػػاس اسػػت داـ اعنظػػاـ يعػػد مػػن اكثػػر املا ػاييس اعةديلػػة اسػػت داـ عتلديػػد
فاعلية نظاـ املعلومات االدارية بسةب وجود تراب قوي ومةاشر بينو وبني فاعلية ذع اعنظاـ.
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المحور الرابع :اإلطار التحليلي للبحث

يعػػرض ىػػيا احملػػور وصػػماً وتش يص ػاً ملتري ػيفات اعةلػػمه هبػػدؼ معاجلتهػػا مسػػت دمني بػػيع اعتوزيعػػات اعتكراريػػة
واعنسػػب اململويػػة واألوسػػاط ا سػػابية واالمرافػػات املعياريػػة ،وعكػػل متريػػيف مػػن مترييفاهتػػا باسػػت داـ اعرب يػػة ا اسػػوبية ،Minitab
تاسػػيم
فضػالً عػػن عػػرض وحتليػػل عالقػػات اعتػػأ،يف عػرأس املػػاؿ اعةشػػري د فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ،ومبوجػػب ذعػ
احملور إث:

أوالً :وصف متغيرات البحث وتشخيصها

 .1وصف متغير رأس المال البشري وتشخيصو

تشػيف معتيػات اجلػدوؿ  )3أف إجابػات األفػراد املةلػو،ني حػوؿ ىػيا املتريػيف مػن ةػالؿ مؤشػر ِ
اتو  )X -Xكانػظ
بال ػ ػ ػػاه االتم ػ ػ ػػاؽ وبنس ػ ػ ػػةة  ،)%35,81د ح ػ ػ ػػني ش ػ ػ ػ ّكل االل ػ ػ ػػاه اعس ػ ػ ػػلي ع ػ ػ ػػدـ االتم ػ ػ ػػاؽ) عتل ػ ػ ػ اإلجاب ػ ػ ػػات نس ػ ػ ػػةة

 ،)%23,198فيمػػا بلريػػظ نسػػةة احملايػػدين  )%41,991واعػػيي جػػاء كلػػوُ بوسػ حسػػايب قػػدرهُ  )2,126وبػػامراؼ
معياري قدرهُ  .)1,742وىناؾ مؤشرات عدة سا ظ د ا ابية بعد املعرفػة ا هػا املؤشػر  )Xواعػيي حصػل علػب اعلػب
نسػػةة اتمػػاؽ  )%51,35يػػدعمها قيمػػة اعوس ػ ا سػػايب  )2,378وبػػامراؼ معيػػاري  )1,721امػػا املؤشػػر  Xفاػػد

حصل علب اقل نسةة اتمػاؽ بنسػةة  )%35,14,يػدعمها اعوسػ ا سػايب  )2,189وبػامراؼ معيػاري .)1,711امػا
فيم ػػا خي ػػإ بع ػػد امله ػػارة واملوىة ػػة فا ػػد حص ػػل عل ػػب اعل ػػب نس ػػةة اتم ػػاؽ  )%51,35وبوسػ ػ حس ػػايب ق ػػدرهُ )2,297
وبػػامراؼ معيػػاري قػػدرهُ .)1,812امػػا املؤشػػر  )Xفاػػد حصػػل علػػب اقػػل نسػػةة اتمػػاؽ وبنسػػةة  )% 13,51يػػدعمها
بوسػ حسػػايب قػػدرهُ  )1,784وامػراؼ معيػاري قػػدرهُ  .)1672امػػا بعػػد اعتعلػػيم واعتػدريب فػػاف املؤشػػر  Xفاػػد حصػػل

علػػب اعلػػب نسػػةة اتمػػاؽ  )%59,46وبوس ػ حسػػايب قػػدرهُ  )2,459وبػػامراؼ معيػػاري قػػدرهُ .)1,731امػػا املؤشػػر
 )Xفاػػد حصػػل علػػب اقػػل نسػػةة اتمػػاؽ وبنسػػةة %18,92وبوسػ حسػػايب قػػدرهُ  )1,919وبػػامراؼ معيػػاري قػػدرهُ
.)1,682اما فيما خيػإ بعػد االبػداع واالبتكػار فػاف املؤشػر  )Xفاػد حصػل علػب اعلػب نسػةة اتمػاؽ )%37,24
وبوسػ حسػػايب قػدرهُ  )2,189وبػػامراؼ معيػاري قػػدرهُ .)1,739امػػا املؤشػر
 )%24,23وبوس حسايب قدرهُ  )1,946وبامراؼ معياري قدرهُ .)1,715

 )Xفاػػد حصػل علػػب اقػل نسػػةة اتمػػاؽ

الجدول ()3

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية وا:وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية :بعاد رأس المال البشري
المتغير

أتفق
التكرار

%

محايد
التكرار

ال أتفق

%
المعرفة

X

,

X
X
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%

الوسط

الحسابي

االنحراف المعياري
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المهارة والموىبة

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
التعليم والتدريب
X
X
X
X
X
اإلبداع واالبتكار
X
X
X
المؤشر الكلي

المصدر :إعداد اعةاحثني باالعتماد علب نتائج ا اسو
 .2وصف متغير فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وتشخيصو

يتضق من ةالؿ اجلدوؿ  )4أف إجابات األفراد املةلو،ني حوؿ ىيا املترييف من ةػالؿ مؤشػر ِ
اتو  )X -Xدتيػل
بال ػػاه االتم ػػاؽ وبنس ػػةة  )%31,81م ػػن تل ػ اإلجاب ػػات ،د ح ػػني بلري ػػظ نس ػػةة ع ػػدـ االتم ػػاؽ  )%19,335ونس ػػةة

احملايػػدين  )%48,855واعػػيي جػػاء كلػػوُ بوس ػ حسػػايب قػػدرهُ  )2,124وبػػامراؼ معيػػاري قػػدرهُ  .)1,695وىنػػاؾ
مؤشرات سا ظ د ا ابية بعد جودة اعنظاـ ا ها املؤشر  Xفاد حصل علب اعلب نسػةة اتمػاؽ  )%45,95وبوسػ
حسػ ػػايب قػ ػػدرهُ  )2,271وبػ ػػامراؼ معيػ ػػاري قػ ػػدرهُ .)1,769امػ ػػا املؤشػ ػػر  )Xفاػ ػػد حصػ ػػل علػ ػػب اقػ ػػل نسػ ػػةة اتمػ ػػاؽ
 )%18,92وبوس حسايب قدرهُ  )1,919وبامراؼ معياري قدرهُ .)1,682اما فيما خيػإ بعػد قناعػة املسػتميد فػاف

املؤشػػر  )Xفاػػد حصػػل علػػب اعلػػب نسػػةة اتمػػاؽ  )48,65وبوسػ حسػػايب قػػدرهُ  )2,378وبػػامراؼ معيػػاري قػػدرهُ
.)1,681اما املؤشر  )Xفاد حصل علب اقل نسةة اتماؽ  )%21,62وبوس حسػايب قػدرهُ  )2,154وبػامراؼ
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معي ػػاري ق ػػدرهُ  )1,621اف املؤش ػػر .ام ػػا بع ػػد اس ػػت داـ اعنظ ػػاـ ف ػػاف املؤش ػػر  )Xق ػػد حص ػػل عل ػػب اعل ػػب نس ػػةة اتم ػػاؽ
 )%35,14وبوسػ حسػػايب قػػدرهُ  )2,243وبػػامراؼ معيػػاري قػػدرهُ  )1,641امػػا املؤشػػر  Xفاػػد حصػػل علػػب اقػػل
نسةة اتماؽ  (%29,73وبوس حسايب قدره  )2,142وامراؼ معياري )1,646
الجدول ()4
التوزيعييات التكرارييية والنسييب المئوييية وا:وسيياط الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية :بعيياد فاعلييية نظييم المعلومييات
اإلدارية
املترييف

أتمق
اعتكرار

حمايد
%

اعتكرار

ال أتمق
%

اعتكرار

%

اعوس
ا سايب

االمراؼ املعياري

جودة اعنظاـ
X
X
X
X
X
X
X
قناعة المستفيد
X
X
X
X
استخدام النظام
X
X
املؤشر
اعكلي

المصدر :إعداد اعةاحثني باالعتماد علب نتائج ا اسو .
ثانياً :عرض وتحليل ع)قات التأثير لرأس المال البشري في فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

تشػػيف نتػػائج حتليػػل االمػػدار واملواػػلة د اجلػػدوؿ  )5وجػػود تػػأ،يف ذي دالعػػة معنويػػة عػرأس املػػاؿ اعةشػػري د فاعليػػة
نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ،إذ بلريػػظ قيمػػة  )Fاحملسػػوبة  )18,92وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )4,125عنػػد
مستوى معنوية  )1,15ودرجيت حرية  ،)1,35فيمػا بلريػظ قيمػة معامػل اعتلديػد  ،)35,1 )Rوىػيا يعػت أف رأس
املػ ػػاؿ اعةشػ ػػري قػ ػػد أسػ ػػهم وفسػ ػػر  )%35,1مػ ػػن االةتالفػ ػػات ا اص ػ ػػلة د فاعليػ ػػة نظ ػ ػػم املعلومػ ػػات اإلداريػ ػػة وأف م ػ ػػو
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 )%64,69من املترييفات ىي عشوائية ال ديكن اعسػيترة عليهػا أو أهنػا غػيف داةلػة د أمنػوذج اعةلػمه أصػالً .ومػن ةػالؿ
متابعػػة معػػامالت  )βواةتةػػار  )Tتةػ ّػني أف قيمػػة  )Tاحملسػػوبة بلريػػظ  )4,35وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة
 )1,69عند مستوى معنويػة  )1,15ودرجػيت حريػة  ،)1,35وهبػيه اعنتيتػة سػيتم قةػوؿ اعمراػية اعةديلػة ورفػا فراػية
اععػػدـ واعػػيت تػػنإ علػػب أنػػوُ ال توجػػد عالقػػة ارتةػػاط بػػني راس املػػاؿ اعةشػػري وفاعليػػة نظػػم املعلومػػات االداريػػة د اجلامعػػة قيػػد
اعةلمه واعمرايات اعمرعية املنةثاة عنها.

الجدول ( )
نتائج تأثير رأس المال البشري في فاعلية نظم المعلومات اإلدارية عل المستوى الكلي
رأس المال البشري

المتغير المستقل
β
المتغير المعتمد

T
المحسوبة

F

R

المحسوبة

الجدولية

الجدولية

%

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
)

=< P

( = df

=N

المصدر :إعداد اعةاحثني د اوء نتائج اعرب ية .Minitab
وهبػػدؼ تواػػيق عالقػػات اعتػػأ،يف عػرأس املػػاؿ اعةشػػري د كػػل متريػػيف مػػن متريػيفات فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ود
اوء اعمراػيات املنةثاػة ،فػإف اجلػدوؿ  )6يواػق نتػائج تػأ،يف رأس املػاؿ اعةشػري د فاعليػة نظػم املعلومػات اإلداريػة بدالعػة
أبعادىا وكما يأيت:
يتةني من اجلدوؿ  )6وجود تأ،يف ذي دالعة معنوية عرأس املاؿ اعةشري د جودة اعنظاـ ،حيمه بلريػظ قيمػة )F
ّ .1
احملس ػػوبة  )15,21وى ػػي أك ػػرب م ػػن قيمته ػػا اجلدوعي ػػة اعةاعري ػػة  )4,125عن ػػد مس ػػتوى معنوي ػػة  )1,15ودرج ػػيت حري ػػة
 ،)1,35كمػ ػػا بلريػ ػػظ قيمػ ػػة معامػ ػػل اعتلديػ ػػد  ،)31,3 )Rوىػ ػػيا يعػ ػػت أف رأس املػ ػػاؿ اعةشػ ػػري ق ػ ػػد أسػ ػػهم وفسػ ػػر
 )%31,3مػػن االةتالفػػات ا اصػػلة د جػػودة اعنظػػاـ ويعػػود اعةػػاقي  )%69,7إث متريػيفات عشػوائية ال ديكػػن اعسػػيترة
عليهػػا أو أهنػػا ةػػارج نتػػاؽ اعةلػػمه أصػالً .ومػػن ةػػالؿ متابعػػة معػػامالت  )βواةتةػػار  )Tتةػ ّػني أف قيمػػة  )Tاحملسػػوبة

بلريػػظ  )3,91وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )1,69عنػػد مسػػتوى معنويػػة  )1,15ودرجػػيت حريػػة ،)1,35
وهبيه اعنتيتة سيتم قةوؿ اعمراػية اعةديلػة ورفػا فراػية اععػدـ واعػيت تػنإ علػب عػدـ وجػود عالقػة ارتةػاط وتػا،يفمعنوي بػني
راس املاؿ اعةشري وجودة اعنظاـ.
.2تشيف معتيات اجلدوؿ  )6إث وجود تأ،يف ذي دالعة معنوية عرأس املاؿ اعةشػري د قناعػة املسػتميد ،يػدعم ذعػ
قيم ػػة  )Fاحملس ػػوبة واع ػػيت بلري ػػظ  )21,81وى ػػي أك ػػرب م ػػن قيمته ػػا اجلدوعي ػػة اعةاعري ػػة  )4,125عن ػػد مس ػػتوى معنوي ػػة
 )1,15ودرجػػيت حريػػة  ،)1,35فيمػػا بلريػػظ قيمػػة معامػػل اعتلديػػد  ،)37,3 )Rوىػػيا يعػػت أف رأس املػػاؿ اعةشػػري
قد أسهم وفسر  )%37,3من االةتالفػات ا اصػلة د قناعػة املسػتميد وأف مػو  )%62,7مػن املتريػيفات ىػي عشػوائية
ال ديكن اعسيترة عليها أو أهنا غيف داةلة د أمنوذج االمدار أصالً .ومن ةػالؿ متابعػة معػامالت  )βواةتةػار  )Tتة ّػني
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أف قيمػػة  )Tاحملسػػوبة بلريػػظ  )4,65وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )1,69عنػػد مسػػتوى معنويػػة )1,15
ودرجيت حرية  ،)35,1وهبيه اعنتيتة سيتم قةوؿ اعمراية اعةديلة ورفا فراية اععدـ واعيت تنإ علب أنػوُ ال توجػد عالقػة
ارتةاط وتا،يف معنوي بني راس املاؿ اعةشري وقناعة املستميد.
.3يتضػػق مػػن اجلػػدوؿ  )6وجػػود تػػأ،يف ذي دالعػػة معنوي ػة ع ػرأس املػػاؿ اعةشػػري د اسػػت داـ اعنظػػاـ ،إذ بلريػػظ قيمػػة
 )Fاحملسػػوبة  )24,81وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )4,125عنػػد مسػػتوى معنويػػة  )1,15ودرجػػيت حريػػة
 ،)1,35فيمػ ػػا بلريػ ػػظ قيمػ ػػة معامػ ػػل اعتلديػ ػػد  ،)41,5 )Rوىػ ػػيا يعػ ػػت أف رأس املػ ػػاؿ اعةشػ ػػري قػ ػػد أسػ ػػهم وفسػ ػػر
 )%41,5مػ ػػن االةتالفػ ػػات ا اصػ ػػلة د اسػ ػػت داـ اعنظػ ػػاـ ويعػ ػػود اعةػ ػػاقي  )%58,5إث متري ػ ػيفات عش ػ ػوائية ال ديكػ ػػن
اعسػػيترة عليهػػا أو أهنػػا ةػػارج نتػػاؽ اعةلػػمه أص ػالً .ومػػن ةػػالؿ متابعػػة معػػامالت  )βواةتةػػار  )Tتةػػني أف قيمػػة )T
احملسػػوبة بلريػػظ  )4,98وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )1,69عنػػد مسػػتوى معنويػػة  )1,15ودرجػػيت حريػػة
 ،)1,35وهبػػيه اعنتيتػػة سػػيتم قةػػوؿ اعمراػػية اعةديلػػة ورفػػا فراػػية اععػػدـ واعػػيت تػػنإ علػػب أنػػوُ ال توجػػد عالقػػة ارتةػػاط
وتا،يف معنوي بني راس املاؿ اعةشري وجودة اعنظاـ).
الجدول ( )
نتائج تأثير رأس المال البشري في فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بداللة أبعادىا
رأس المال البشري
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المصدر :إعداد اعةاحثني د اوء نتائج اعرب ية .Minitab
وهبدؼ توايق عالقات اعتأ،يف عرأس املاؿ اعةشري علب املستوى اجلزئي د فاعلية نظم املعلومات اإلداريػة ود اػوء
اعمرايات املنةثاة ،فإف اجلدوؿ  )7يواق نتائج تأ،يف رأس املػاؿ اعةشػري بدالعػة أبعػاده د فاعليػة نظػم املعلومػات اإلداريػة
وكما يأيت:
.1يتةػ ّػني مػػن اجلػػدوؿ  )7وجػػود تػػأ،يف ذي دالعػػة معنويػػة علمعرفػػة د فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ،حيػػمه بلريػػظ
قيمػػة  )Fاحملسػػوبة  )11,27وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )4,125عنػػد مسػػتوى معنويػػة  )1,15ودرجػػيت
حري ػ ػػة  ،)1,35كم ػ ػػا بلري ػ ػػظ قيم ػ ػػة معام ػ ػػل اعتلدي ػ ػػد  ،)22,7 )Rوى ػ ػػيا يع ػ ػػت أف املعرف ػ ػػة ق ػ ػػد أس ػ ػػهمظ وفس ػ ػػرت
 )%22,7من االةتالفات ا اصلة د فاعلية نظم املعلومات اإلدارية ويعود اعةاقي  )%77,3إث متريػيفات عشػوائية ال
ديكػػن اعسػػيترة عليهػػا أو أهنػػا ةػػارج نتػػاؽ اعةلػػمه أصػالً .ومػػن ةػػالؿ متابعػػة معػػامالت  )βواةتةػػار  )Tتةػ ّػني أف قيمػػة
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 )Tاحملسػػوبة بلريػػظ  )3,21وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )1,69عنػػد مسػػتوى معنويػػة  )1,15ودرجػػيت
حرية  ،)1,35وهبيه اعنتيتة سيتم قةوؿ اعمراية اعةديلة ورفا فراػية اععػدـ واعػيت تػنإ علػب انػو ال توجػد عالقػة ارتةػاط
وتا،يف معنوي بني املعرفة وفاعلية نظم املعلومات االدارية.
.2تشيف معتيات اجلدوؿ ) إث وجود تأ،يف ذي دالعة معنوية علمهارة واملوىةة د فاعلية نظم املعلومػات اإلداريػة،
يػػدعم ذع ػ قيمػػة  )Fاحملسػػوبة واعػػيت بلريػػظ  )15,25وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )4,125عنػػد مسػػتوى
معنوي ػػة  )1,15ودرج ػػيت حري ػػة  ،)1,35فيم ػػا بلري ػػظ قيم ػػة معام ػػل اعتلدي ػػد  ،)31,3 )Rوى ػػيا يع ػػت أف امله ػػارة
واملوىة ػ ػػة ق ػ ػػد أس ػ ػػهمظ وفس ػ ػػرت  )%31,3م ػ ػػن االةتالف ػ ػػات ا اص ػ ػػلة د فاعلي ػ ػػة نظ ػ ػػم املعلوم ػ ػػات اإلداري ػ ػػة وأف م ػ ػػو
 )%69,7مػن املتريػيفات ىػي عشػوائية ال ديكػػن اعسػيترة عليهػا أو أهنػا غػيف داةلػػة د أمنػوذج االمػدار أصػالً .ومػن ةػػالؿ
متابعػػة معػػامالت  )βواةتةػػار  )Tتةػ ّػني أف قيمػػة  )Tاحملسػػوبة بلريػػظ  )3,91وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة
 )1,69عند مستوى معنويػة  )1,15ودرجػيت حريػة  ،)1,35وهبػيه اعنتيتػة سػيتم قةػوؿ اعمراػية اعةديلػة ورفػا فراػية
اععدـ واعيت تنإ علب أنوُ ال توجد عالقة ارتةاط وتا،يف معنوي بني املهارة واملوىةة د فاعلية نظم املعلومات االدارية).
.3يتضػػق مػػن اجلػػدوؿ  )7وجػػود تػػأ،يف ذي دالعػة معنويػػة علتعلػػيم واعتػػدريب د فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ،إذ
بلريػػظ قيمػػة  )Fاحملسػػوبة  )11,42وىػػي أكػػرب مػػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )4,125عنػػد مسػػتوى معنويػػة )1,15
ودرجػػيت حريػػة  ،)1,35فيمػػا بلريػػظ قيمػػة معامػػل اعتلديػػد  ،)22,9 )Rوىػػيا يعػػت أف اعتعلػػيم واعتػػدريب قػػد أسػػهم

وفسػػر  )%22,9مػػن االةتالفػػات ا اصػػلة د فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ويعػػود اعة ػػاقي  )%77,1إث متري ػيفات
عشوائية ال ديكن اعسيترة عليها أو أهنا ةارج نتاؽ اعةلمه أصػالً .ومػن ةػالؿ متابعػة معػامالت  )βواةتةػار  )Tتةػني
أف قيمػػة  )Tاحملسػػوبة بلريػػظ  )3,23وىػػي أكػػرب م ػن قيمتهػػا اجلدوعيػػة اعةاعريػػة  )1,69عنػػد مسػػتوى معنويػػة )1,15
ودرجيت حرية  ،)1,35وهبيه اعنتيتة سيتم قةوؿ اعمراية اعةديلة ورفا فراية اععدـ واعيت تنإ علب أنوُ اليوجػد عالقػة
ارتةاط وتا،يف معنوي بني اعتعليم واعتدريب د فاعلية نظم املعلومات االدارية).
.يتةني من اجلدوؿ  )7وجود تأ،يف ذي دالعة معنوية عببداع واالبتكار د فاعليػة نظػم املعلومػات اإلداريػة ،حيػمه
ّ 4
بلري ػػظ قيم ػػة  )Fاحملس ػػوبة  )7,51وى ػػي أك ػػرب م ػػن قيمته ػػا اجلدوعي ػػة اعةاعري ػػة  )4,125عن ػػد مس ػػتوى معنوي ػػة )1,15

ودرجػػيت حريػػة  ،)1,36كمػػا بلريػػظ قيمػػة معامػػل اعتلديػػد  ،)17,6 )Rوىػػيا يعػػت أف اإلبػػداع واالبتكػػار قػػد أسػػهم
وفسػػر  )%17,6مػػن االةتالفػػات ا اصػػلة د فاعليػػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة ويعػػود اعة ػػاقي  )%82,4إث متري ػيفات
عشوائية ال ديكن اعسيترة عليها أو أهنا ةارج نتاؽ اعةلمه أصػالً .ومػن ةػالؿ متابعػة معػامالت  )βواةتةػار  )Tتة ّػني
أف قيمة  )Tاحملسوبة بلريظ  )2,174وىي أكػرب مػن قيمتهػا اجلدوعيػة اعةاعريػة  )4,125عنػد مسػتوى معنويػة )1,15
ودرجيت حرية  ،)1,35وهبيه اعنتيتة سيتم قةوؿ اعمراية اعةديلة ورفا فراػية اععػدـ واعػيت تػنإ علػب عػدـ وجػود عالقػة
ارتةاط وتا،يف معنوي بني االبداع واالبتكار د فاعلية نظم املعلومات االدارية.
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الجدول ( )
نتائج تأثير رأس المال البشري بداللة أبعاده في فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
فاعلية نظم املعلومات اإلدارية
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المصدر :إعداد اعةاحثني د اوء نتائج اعرب ية .Minitab
االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات:

 -1ا،ةتػػظ نتػػائج اعةلػػمه مػػن ةػػالؿ اعتللػػيالت االحصػػائية اف ىنػػاؾ عالقػػة ارتةػػاط معنويػػة موجةػػة بػػني راس املػػاؿ اعةشػػري
وفاعلية نظم املعلومات االدارية د جامعة املوصل وحتااظ اعمرايات اعمرعية املنةثاة من ىيه اعمراية .
 -2تؤ،ر مكونات راس املاؿ اعةشري د فاعلية نظم املعلومات االدارية وكيع اعمرايات اعمرعية املنةثاة عنها .
 -3اتضق من ةالؿ معادعة ة االمدار بني راس املاؿ اعةشري وفاعلية نظم املعلومػات االداريػة  ,اف اكثػر اععوامػل تػا،يفا
امن راس املاؿ اعةشري املهارات واملوىةة  ,د حني اف اكثر اععوامل تا،يفا امن فاعليػة نظػم املعلومػات االداريػةىي جػودة

اعنظاـ.
 -4تةػػني مػػن ةػػالؿ حتليػػل االمػػدار املتعػػدد واالمػػدار املتػػدرج اف جامعػػة املوصػػل ىػػي ػػاؿ ةصػػب عػراس املػػاؿ اعةشػػري ,
فاد ا هرت اعنتائج معنوية اععالقات بني اعنموذجني بدرجة كةيفة جدا ,ااف اث ذع اف عالقات االرتةاط عاعيػة جػدا ,
االمػػر اعػػيي يوشػػر اػػرورة اف يكػػوف ىنػػاؾ اىتمػػاـ مػػن قةػػل عينػػة اعةلػػمه بتةػػت راس املػػاؿ اعةشػػري مػػن اجػػل ا صػػوؿ علػػب
فاعلية نظم املعلومات االدارية.
ثانيا :التوصيات
 -1ارورة اىتماـ جامعة املوصل براس املاؿ اعةشري ,وتمعيل نظم املعلومات االدارية.
 -2اف اقامة نظاـ املعلومات االدارية يؤمن مجيد املعلومات االدارية اعضرورية عراس املاؿ اعةشري بسهوعة ويسر واعتاء
مؤشرات اوعية عن مدى اعتادـ د تتوير راس املاؿ اعةشري .
 -3ارورة اف هتتم جامعة املوصل بتصميم نظاـ املعلومات عكافة االنشتة.
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 -4اف نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة مػػن شػػانو اف ياػػدـ االسػػاس ع ػراس املػػاؿ اعةشػػري علػػب مػػو متزايػػد عتتػػوير اجلامعػػات  ,اذ
البد من مراعاة جودة اعنظاـ  ,وقناعة املستميد  ,است داـ اعنظاـ عنتمكن من من تعزيز فاعلية راس املاؿ اعةشري.
 -5مراعاة االةتالفات د متتلةات راس املاؿ اعةشري وفاعلية نظم املعلومات االدارية .
 -6اعةل ػػمه اةترباععالق ػػة ب ػػني راس امل ػػاؿ اعةش ػػري وفاعلي ػػة نظ ػػم املعلوم ػػات االداري ػػة  ,وس ػػاعدت نت ػػائج اعةل ػػمه د ردـ
اعمتوة بني ىيين املترييفين.
مصادر البحث
أوالً :املصادر اععربية
 .1أبو عمػر ،ىػاين عةػد اعػرمحن حممػد ،2119 ،فاعليػة نظػم املعلومػات اإلداريػة احملوسػةة وأ،رىػا د إدارة األزمػات ،رسػاعة
ماجستيف ،كلية اعتتارة ،اجلامعة اإلسالمية _غزة ،فلستني.
 .2ا ػػاف  ،علػػي عةػػد اعسػػتار ،2116 ،بعػػا متتلةػػات عمليػػات إدارة املعرفػػة :دراسػػة د حمكمػػيت اجلنايػػات واجلػػنق د
رئاسة حمكمة استملناؼ نينوى االحتادية برنامج مايح) ،أ روحة دكتوراه غيف منشورة ،جامعة املوصل.
 .3ا ػاف  ،ماعػ حسػني ،2112 ،رأس املػاؿ اعمكػري اعةشػري اعمػردي كلصػة بػرأس مػاؿ شػركات االشػ اص ،لػة
املنصور ،اععدد  ،17كلية املنصور اجلامعة.
 .4حسن ،حممد مصػتمب حسػني ،2113 ،أ،ػر مؤشػرات فاعليػة نظػاـ املعلومػات اإلداريػة د إقامػة متتلةػات نظػاـ إدارة
  ،ISOرساعة ماجستيف غيف منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.اجلودة
 .5ةشةة ،ماجد ،1995 ،نظم دعم اعارار ،دار اعراا علتةاعة واعنشر ،اعااىرة.
 .6رزيػق ،كمػاؿ ،كورتػل ،فريػد ،امحػد ،عػالش ،2117 ،ادارة اعترييػيف واسػياتيتية رأس املػاؿ اعةشػري د سػوؽ تنافسػي،
املؤدتر اععلمي اعثاين ،جامعة االسراء.
 .7س ػػلماف ،امح ػػد عة ػػداعرزاؽ ،1996 ،تا ػػومي اداء املنظم ػػات ،ا روح ػػة دكت ػػوراه غ ػػيف منش ػػورة ،كلي ػػة االدارة واالقتص ػػاد،
جامعة بريداد.
 .8سػػهيلة حممػػد عةػػاس ,2114 ,عالقػػة رأس املػػاؿ اعمكػػري وإدارة اجلػػودة اعشػػاملة :دراسػػة حتليليػػة ومنػػوذج ماػػيح ,لػػة
اإلداري ,ا لد  ,26اععدد .97
 .9اعس ػػياين  ،حمم ػػد عة ػػد اا ،2111 ،اال ي ػػة االقتص ػػادية املتزاي ػػدة إلدارة املعرف ػػة د املنشػ ػ ت ا ديث ػػة ،املػ ػؤدتر اععلم ػػي
اعسنوي اعثاعمه عكلية اععلوـ االدارية واملاعية  :املعرفة املعلوماتية واالدارة االعكيونيػة ،جامعػة فيالدعميػا ،االردف ،ةػالؿ
اعمية  14-12نوفمرب.
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 .11اعشةلي ،فػراس سػليماف حسػن ،2115 ،فاعليػة نظػاـ املعلومػات اإلداريػة وفػق عالقػة مشػاركة املسػتميد يػودة تصػميم
اعنظ ػػاـ :دراس ػػة اس ػػتتالعية د عين ػػة م ػػن املص ػػارؼ اعتتاري ػػة األردني ػػة ،ا روح ػػة دكت ػػوراه غ ػػيف منش ػػورة ،كلي ػػة االدارة
واالقتصاد ،جامعة املوصل.
 .11اعشػعةاين ،صػا إبػراىيم يػونس ،2111 ،ا،ػر تنميػة رأس املػاؿ اعمكػري علػب اإلتاػاف اعتكنوعػوجي وانعكاسػاتو علػب
ةما اعتكلمة باعتتةيق علب اعشركة اعو نية عصناعات األ،اث املنػزيل ش.ـ) بتلتػة د نينػوى ،لػة جامعػة االنةػار
علعلوـ االقتصادية واإلدارية ،ا لد  ،4اععدد .7
 .12اعشػػلمة ،ميسػػوف عةػػداا امحػػد ،2119 ،دور أبعػػاد اعايػػادة اعرؤيويػػة د رأس املػػاؿ اعةشػػري :دراسػػة آلراء موعػػة مػػن
اعاػػادة األكػػاددييني د جامعػػة املوصػػل واملعهػػد اعتاػػت ،ا روحػػة دكتػػوراه غػػيف منشػػورة ،كليػػة االدارة واالقتصػػاد ،جامعػػة
املوصل.
 .13اعشمري ،ستب عةد اجلةار إبراىيم ،2116 ،إدارة املعرفػة وأ،رىػا د عمليػة اعتنشػي االسػياتيتي ،رسػاعة ماجسػتيف
غيف منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.
 .14اعشمري ،حممد جةار ،2118 ،دور اعتكنوعوجيا د فعاعيات رأس املاؿ اعةشري علملافظة علب املعرفػة :دراسػة حاعػة
علب موعة من اعشركات اععاملية ،جامعة كربالء ،املؤدتر اععلمي اعثاعمه 22-21 ،نيساف.
 .15اعصػمار ،أمحػد عةػد إمساعيػل ،2118 ،تػأ،يف رأس املػاؿ اعةشػري د األداء املصػرد :دراسػة حتليليػة آلراء عينػة مػن
مو مي املصارؼ اعتتارية األردنية ،لة اإلدارة واالقتصاد ،اععدد .71
 .16اعتػػائي ،عةػػد حسػػني حممػػد ،وارمػػاجي ،نعمػػة عةػػاس ةضػػيف ،2119 ،نظػػم املعلومػػات االس ػياتيتية :منظػػور امليػػزة
اعتنافسية ،اعتةعة األوث ،دار اعثاافة علنشر واعتوزيد ،عماف.
 .17اعتػػائي ،حممػػد عةػػد حسػػني ،1995 ،ا،ػػر املنػػاخ اعتنظيمػػي د مؤشػرات فاعليػػة نظػػاـ املعلومػػات االداريػػة  :حتليػػل آلراء
ص ػػانعي اعاػ ػرارات د عين ػػة م ػػن اجلامع ػػات اععراقي ػػة ،ا روح ػػة دكت ػػوراه غ ػػيف منش ػػورة ،كلي ػػة االدارة واالقتص ػػاد ،جامع ػػة
املوصل.
 .18اعتنةور ،رامز سامي ،2117 ،رأس املاؿ اعةشري كاسياتيتية إدارية ،املؤدتر اععلمي اعثاين ،جامعة االسراء.
 .19عةد اعرزاؽ ،معتز سلماف ،2111 ،أدارة األزمات ونظم املعلومات مديات اعتأ،يف واعماعلية ،لة كلية بريداد علعلػوـ
االقتصادية اجلامعة ،اععدد .28
 .21عةد ،غسػاف فيصػل ،2119 ،ا،ػر رأس املػاؿ اعمكػري د أمكانيػة تتةيػق إدارة اجلػودة اعشػاملة :دراسػة اسػتتالعية د
جامعة تكريظ ،لة تكريظ علعلوـ اإلدارية واالقتصادية ،ا لد  ،5اععدد .15
 .21عةػػدوياف ،راد رعػػد ابػراىيم ،2111 ،أ،ػػر فاعليػة نظػػم املعلومػػات اإلداريػػة علػػب أداء اعةنػػوؾ اعتتاريػػة األردنيػػة ،رسػػاعة
ماجستيف ،كلية األعماؿ ،جامعة اعشرؽ األوس علدراسات اععليا.
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 .22اععةيػػدي ،بشػػرى عةػػد اععزيػػز ،2111 ،أ،ػػر ماومػػات نظػػاـ املعلومػػات اإلداريػػة د فاعليػػة اعنظػػاـ :دراسػػة حتليليػػة د
شػػركة ذات اعص ػواري اععامػػة علص ػػناعات اعكيماويػػة ،رس ػػاعة ماجس ػػتيف غػػيف منش ػػورة ،كليػػة اإلدارة واالقتصػػاد ،جامع ػػة
بريداد.
 .23عت ػػالف ،حس ػػن حس ػػني ،2118 ،اس ػ ػياتيتيات اإلدارة املعرفي ػػة د منظم ػػات األعم ػػاؿ ،اعتةع ػػة األوث ،دار اعث ػ ػراء
علنشر واعتوزيد ،عماف ،األردف.
 .24عيسػػب ،غسػػاف فريػػد ،نائػػب ،اب ػراىيم عةػػد اعواحػػد ،2112 ،م ػو بنػػاء نظػػم معلومػػات معياريػػة ناجلػػة ،لػػة اإلدارة
علعلوـ اعتتةياية  ،ا لد  ،1اععدد  ،1جامعة اععلوـ اعتتةياية األىلية ،عماف ،األردف.
 .25مزريػ ػػق ،عاشػ ػػور وقوشػ ػػيق ،نعيمػ ػػة قويػ ػػدري ،2111 ،دور رأس املػ ػػاؿ اعمكػ ػػري د حتايػ ػػق امليػ ػػزة اعتنافسػ ػػية ملنظمػ ػػات
األعمػػاؿ ،ملتاػػب دويل ح ػػوؿ رأس املػػاؿ اعمكػػري د منظمػػات األعمػػاؿ اععربيػػة د االقتص ػػاديات ا ديثػػة  ،جامعػػة
حسيةة بن بو علي ،اعشلف ،اجلزائر.
 .26مصتمب ،شعيب إبراىيم ،1998 ،أ،ر املعرفة اعتاانية واعسلوؾ اإلبداعي د مستوى أداء بعا املنظمػات اعصػناعية:
دراسة ميدانية ،أ روحة دكتوراه غيف منشورة ،جامعة املوصل.
 .27ميفةاف ،ةاعد محد أمني ،2113 ،اععالقة بني األساعيب املعرفيػة ورأس املػاؿ اعمكػري وأ،رىػا د اعتوجػو االسػياتيتي،
أ روحة دكتوراه غيف منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،اجلامعة املستنصرية.
 .28نور ،عةداعناصر واعاشي ،اىر وقراقيش ،جهاد ،2111 ،راس املاؿ اعمكري :اال ية ،واعاياس ،واالفصاح -دراسة
فكرية ،من وجهات نظر متعددة ،لة كلية بريداد علعلوـ االقتصادية اجلامعة ،اععدد .25
 .29اعي ػػونس ،ص ػػةاح أن ػػور يعا ػػو  ،2118 ،دور رأس امل ػػاؿ اعمك ػػري وإدارة اجل ػػودة اعش ػػاملة وأ،ر ػػا د أداء اععملي ػػات،
ا روحة دكتوراه غيف منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.
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