
822074-6032 :ISSN

  

92 
 

ور نظم المعلومات اإلدارية في إدارة أداء العاملين بالمؤسسات االعالمية د
 الرياضية في محافظة ديالى

 عثمان محمود شحاذة .د م.
 جامعة ديالى –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

oth.shehada@yahoo.com 
 المؤسسات اإلعالمية الرياضية ،المعلومات اإلدارية، ادارة االداء نظم فتاحية:المالكلمات 

 البحث ملخص
اتجهت المؤسسات الكبيرة الحجم إلى استخدام نظم المعلومات اإلدارية لتوفير معلومات تصف     

يمكن القول ان نظم و  .االناألنشطة العامة للمنظمة، بشأن ما حدث في الماضي وما يحدث 
واشكالها انما تعمل كنسيج متماسك واحد متكامل مع البيئة انماطها رية بكل المعلومات اإلدا

تتضح أهمية و  والمستفيدين.احتياجات اإلدارة تلبية وذلك بهدف  الحديثة،التنظيمية لمنظمة االعمال 
البحث في ان نظم المعلومات اإلدارية تهدف إلى تطوير المؤسسات االعالمية الرياضية واساليب 

لى انه وتشير مشكلة هذه الدراسة ا .المناسبها ويتم ذلك بتقديم معلومات دقيقة بالوقت العمل في
هناك ضعف واضح في المدى المطلوب إلدارة الموارد البشرية للمؤسسات االعالمية الرياضية 
العراقية وال تزال الممارسات في هذا المجال يغلب عليها النمط التقليدي الذي ال يتماشى مع حجم 

م واعتمد الباحث المنهج الوصفي في اتما .المحيطةغيير ومداه الذي أصاب كل عناصر البيئة الت
هذه الدراسة وتمثلت عينة البحث باإلعالمين العاملين في مجال االعالم والرياضي في محافظة 

قشة ومنا ئيامعالجتها احصاولقد تم  البيانات،ديالى وأعتمد الباحث استمارة االستبانة للحصول على 
النتائج ومن ثم تم التوصل الى بعض االستنتاجات والتي من اهمها هي وجود عالقة ارتباط عالية 
دارة أداء العاملين في مجال االعالم الرياضي، وهذا يدل على  نسبيًا بين نظم المعلومات اإلدارية وا 

  .الدور المهم الذي تلعبه نظم المعلومات اإلدارية في إدارة أداء العاملين
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Abstract 
    The huge institutions tend to use the administrative data systems  to 
increase the sufficient data describe the general activities of these 
systems ،especially those happened in the past or nowadays . it is said 
that the administrative data systems with all their patterns and forms work 
as a full texture combined with the organizational environment of the 
modern systems. The significance of the research derived from the aim 
of the administrative data systems to develop the sport media systems 
and the work methods used in. Actually، this happened through presenting 
accurate data at the suitable time. The problem of this study reveals the 
existence of overt weakness in directing human sources in the Iraqi sport  
media institutions. These institutions still keep on using the traditional way  
of dealing with the  varieties. 
    The researcher followed the descriptive method in fulfilling this study 
choosing the sample to represent those who work in mass media in Diyala 
province. The researcher used questionnaire to collect data which are 
analyzed statistically ،then the results and recommendations are listed 
finally  as: there  is a strong connection between the administrative data 
and those who work  in the sport mass media . 
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  المقدمة:-1
اضية بصورة مع تزايد حجم المؤسسات االعالمية بصورة عامة والمؤسسات االعالمية الري    

خاصة وما تتعامل فيه من بيانات أصبحت نظم معالجة البيانات غير قادرة على توفير احتياجات 
صانعي القرارات من المعلومات، ولذلك اتجهت المؤسسات الكبيرة الحجم إلى استخدام نظم 

ضي االمعلومات اإلدارية لتوفير معلومات تصف األنشطة العامة للمنظمة، بشأن ما حدث في الم
وما يحدث أالن، وما هو متوقع حدوثه في المستقبل، وغالبًا ما توفر هذه النظم معلومات في شكل 
تقارير دورية وتقارير خاصة وتمكن المدراء من استخدامها في صنع القرارات وحل 

( انه 00 :5112 غالب:(. ويشير )ياسين وسعد 23 : 5118المشكالت)المشرقي وحسن علي : 
واشكالها انما تعمل كنسيج متماسك واحد انماطها نظم المعلومات اإلدارية بكل  يمكن القول ان

احتياجات اإلدارة تلبية وذلك بهدف  الحديثة،متكامل مع البيئة التنظيمية لمنظمة االعمال 
انها " عبارة عن جهد مشترك شامل ومتكامل تشارك فيه المعلومات وتعرف نظم  والمستفيدين.

واجهزة واجراءات الغاية منه الحصول على البيانات الخام من مصادرها  كفؤةعناصر بشرية 
الداخلية والخارجية والتي تخضع إلى معالجات بعد استرجاعها من قاعدة البيانات وتحويلها إلى 

وفق لغة عالية المستوى وموثوق بها تساند إدارة المؤسسة على صنع على معلومات دقيقة وواضحة 
 (. 061 :0775 واخرون:")البياتي رشيدة القرارات الكفؤة وال

من خالل االستعراض السابق ممكن ان نبين أهمية البحث في ان نظم المعلومات اإلدارية و     
تهدف إلى تطوير المؤسسات االعالمية الرياضية واساليب العمل فيها ويتم ذلك بتقديم معلومات 

ؤ بمستقبل احتماالت أو التنبتصف تها لذا من كلفاكبر دقيقة بالوقت المناسب، تمتاز بأن قيمتها 
المؤسسة، وهي تلبي حاجات متخذي القرار من المستفيدين وفي الوقت نفسه تحقق مبدأ المشاركة 

المورد البشري يمثل مصدر اإلبداع واالبتكار وخلق القيم في المنظمات وبما ان  القرار.في صنع 
جابي، لمنظمات البد من استثماره وتوظيفه بشكل ايويمتلك قدرة عقلية ومعرفة تعد رأس مال حقيقي ل

كة على تحمل المسؤوليات، وراغبًا في المشار  اً كما يتميز المورد البشري ذو المعرفة بوصفه قادر 
ناك واشارت مشكلة هذه الدراسة الى انه ه ،الفاعلة في حل مشكالت العمل وتطويره وتحمل النتائج

الموارد البشرية للمؤسسات االعالمية الرياضية العراقية ضعف واضح في المدى المطلوب إلدارة 
وال تزال الممارسات في هذا المجال يغلب عليها النمط التقليدي الذي ال يتماشى مع حجم التغيير 

ويالحظ أن هذه المؤسسات االعالمية الرياضية  ومداه الذي أصاب كل عناصر البيئة المحيطة.
ها ال تستخدم هذه النظم بمكوناتها في تحقيق أهدافها بكفاءة قد تمتلك نظم معلومات أداريه لكن

ى وجه الدقة وعل المماثلة،وفاعلية، ومن ثم تحقق لنفسها ميزة تنافسية بين المؤسسات االعالمية 
لفرص ا استثمارنظم المعلومات اإلدارية وفي  دماجالفهذه المؤسسات قد ال تراعي البعد التقني 

اذ ان اهمية نظم المعلومات االدارية في  العاملين.مليات إدارة أداء الناشئة عنها في مختلف ع
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مجال ادارة العاملين تثير التساؤالت حول مدى مواكبة ادارة الموارد البشرية في المؤسسات المبحوثة 
للتطورات التي حصلت في مجال التعامل مع اداء العاملين. وهدفت الدراسة الى تعرف العالقة 

دارة أداء العاملين في المؤسسات االعالمية الرياضية. التأثيرية بين  نظم المعلومات اإلدارية وا 
دارة أداء العاملين  وتمثل فرضاها توجد عالقة ارتباط معنوية بين بعدي نظم المعلومات اإلدارية وا 

 تؤثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة أداء، في المؤسسات االعالمية الرياضية في محافظة ديالى
  العاملين في المؤسسات االعالمية الرياضية.

لين في العام باإلعالميين الرياضيينوتضمنت مجاالت البحث في المجال البشري المتمثل     
من مجالها الزماني فكان المدة  ديالى. اماالمؤسسات االعالمية الرياضية في محافظة 

المؤسسات واألقسام المكاني في  في حين تمثل مجال الدراسة .50/8/5103ولغاية  7/05/5102
 والوحدات االعالمية الرياضية في محافظة ديالى.

 منهجة البحث واجراءاته الميدانية:-2
 البحث:منهج  2-1

تي أبداها اقف الاستخدم الباحث المنهج الوصفي في اختبار فرضياتها في ضوء وصف المو     
  إلى تحديد العالقات بينهان لمتغيرات الدراسة وتحليلها وصوالً و األفراد المبحوث

  :مجتمع وعينة البحث 2-2
تمثل مجتمع وعينة الدراسة على العاملين في المجال االعالم الرياضي في المؤسسات     

استبانة على األفراد  توزيع استمارةاذ تم  موظفًا.( 08عددهم ) ديالى والبالغاالعالمية في محافظة 
 البحث .( يوضح عينة 0ل )المبحوثين في مواقع عملهم والجدو 

 ( مجتمع وعينة الدراسة1الجدول )

 
 

العدد العالمين الرياضيين  اسم المؤسسة
 العاملين فيها

 النسبة
 المؤية

 %21،421 6 قناة ديالى
مدرية االنشطة الرياضية والفنية لمدرية التربية في محافظة 

 %21،4.1 4 ديالى 

 %14،214 2 قسم االنشطة الرياضية  في جامعة ديالى 
وحدة االعالم في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 

 %14،214 2 ديالى

 %21،421 6 قسم االعالم في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ديالى
 %..1 14 المجموع
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 :أساليب جمع البيانات والمعلومات 2-6
ي إلتمام اإلطار النظري والتطبيق استخدمتي اعتمدت الدراسة على عدد من األدوات البحثية الت    

 -وكما يأتي:
المصادر العربية واألجنبية المتمثلة بالكتب والمجالت والدراسات والمؤتمرات واألطاريح والبحوث 

ية مع المقابالت الشخص، العلمية فضاًل عن المصادر التي تم الحصول عليها من شبكة اإلنترنت
 .االستبانة ، استمارةعدد من أفراد العينة

 :وصف استبانة الدراسة 2-4
الجزء االول المقاييس الخاصة بمكونات نظم المعلومات  جزئيين:على  االستمارةوتضمنت     

االدارية، وتضمن على خمس محاور او مجاالت هي )الموارد البشرية، الموارد المادية، البرمجيات، 
عض الدراسات في صياغة هذا الجزء من قواعد المعلومات، الشبكات( وقد تم االستفادة من ب

( 5112( )ياسين، 0774( )مكلويد، 0771( )عيادة، 5112االستبانة نذكر منها. )المحاسنة، 
اما الجزء الثاني في االستبانة فقد تضمن المقاييس الخاصة بمكونات ادارة  (.5118)الشرمان، 

خطيط االداء، مراجعة االداء خاصة بالمكونات )ت خمسة متغيراتاالداء اذ تضمن هذا الجزء 
ومتابعته، تقييم االداء، التغذية العكسية، تحسين االداء وتطويره(. وقد تم تصميم االستبانة باالعتماد 

 ( .5113( )عباس، 5110( )السلمي،5110على العديد من الدراسات نذكر منها. )شوارتز، 
 ( مكونات استمارة االستبانة2الجدول )

اجزاء 
 الفقرات ونات كل جزءمك االستبانة

مجموع 
فقرات كل 
 مكون

مجمع 
فقرات كل 

 جزء

نظم 
المعلومات 
 اإلدارية

 6 6-1 موارد بشرية

21 
 4 .1-. موارد مادية
16-11 برمجيات  6 

21-.1 قاعدة المعلومات  2 
21-22 شبكات  . 

 إدارة األداء

62-25 تخطيط األداء  4 

21 
64-66 مراجعة األداء ومتابعته  6 

.4-66 تقييم األداء  4 
44-41 تغذية عكسية  4 

45 -44 تحسين األداء وتطويره  4 
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 االستبانة: استمارة اختبار 2-4
اتها وذلك وثب االستبانةلغرض قياس صدق  االختباراتلعدد من  االستبانة استمارةخضاع اتم     

 -االتي:ب االختباراتوتتمثل هذه  قبل البدء بتوزيعها على األفراد المبحوثين قيد الدراسة
 االستمارة:قبل توزيع  اختبار 2-4-1
 :قياس الصدق الظاهري 2-4-1-1

ق الصد اختبارعلى قياس متغيرات الدراسة فقد أجري  االستمارةمن أجل التأكد من قدرة     
خبراء لمن أعدادها وذلك بعرضها على مجموعة ا االنتهاءبعد أن تم  االستبانةالظاهري لفقرات 

ا وترابطها ومقدار مالءمته االستبانة( لمعرفة آرائهم بمدى وضوح فقرات 6المتخصصين الملحق )
عديل وتم مناقشة المالحظات وأجراء الت االستبانةعلى قياس متغيرات الدراسة وشمولية أبعاد وعوامل 
 مين.من المحك على رأي األغلبية االستبانةوالحذف واإلضافة الالزمة عليها وبهذا فقد حصلت 

 االستبانة:قياس ثبات  2-4-1-2
لغرض الوقوف على دقة متغيرات استمارة االستبانة أجري اختبار أولي بتوزيع استمارة االستبانة     

( فردًا، في األسبوع األول وأعيد االختبار بعد 2على مجموعة من أفراد عينة الدراسة مؤلفة من )
ولي وكان الغرض من ذلك تأكيد دقة متغيرات استمارة مضي قرابة أسبوعين من االختبار األ

االستبانة عند تكرار االختبار مع فرد أو مجموعة أفراد. وقد تبين أن نسبة التطابق في إجابات 
 ( وتعد هذه النسبة عالية.%76أفراد العينة قد بلغ )

 :بعد توزيع االستمارة اختبار 2-4-2
 الحيادية: 2-4-2-1

د توزيع استمارة االستبانة على حالة جوهرية وهي عدم التدخل في إجابات أفراد عن االعتمادتم     
عينة الدراسة والتأثير فيها من أجل الحصول على إجابات موضوعية وتحقيق الحيادية والعملية 
عطاء فرصة لكل أفراد العينة للتعبير عن الرأي الحقيقي وبموجب ذلك فقد منح كل فرد وقتًا كافيًا  وا 

 جابة عن االستبانة.لإل
 :الداخلي االتساق 2-4-2-2

ن متغيرات الداخلي بي االتساق باختيارصدق محتوى االستبانة فقد قام الباحث  اختيارلغرض      
ة، وفيما يلها لمتغيرات الدراسعن مدى مصداقية تلك الفقرات في تمث االرتباطالدراسة، إذ تعد قيم 

ي الداخلي موضحة ف االتساقالدراسة علمًا أن نتائج  توضيح ذلك على مستوى متغيرات أتيي
 (.8الملحق )

 االستطالعية:التجربة  2-6
( من االفراد العاملين في مجال االعالم 5تم إجراء التجربة االستطالعية على عينة قوامها )     

ريقة ( وتعد التجربة االستطالعية ط53/5/5103الرياضي، تم اختيارهم بصورة عشوائية بتاريخ )
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الستكشاف مدى مالءمة أداة البحث المصممة وهو اختبارها قبل تنفيذها أي إجراء تجربة استكشافية 
  أتي:رض من التجربة االستطالعية ما يوكان الغ مشكالتها،)استطالعية( للتثبت من 

 االستبانة.التأكد من مدى وضوح تعليمات   -0
 فيه.أخطاء  التأكد من وضوح فقرات االستبانة وعدم وجود  -5
 تعرف مدى تفهم عينة البحث الستمارة االستبانة.  -6
 الرئيسة.أثناء التجربة  في تشخيص المعوقات والسلبيات التي قد تحدث -8
 الرئيسة: التجربة .-2

توزيع اذ تم  03/6/5108ولغاية  3/6/5103قام الباحث بإجراء التجربة الرئيسة بتاريخ     
 نجابة عوبعد انتهاء من اال ينة.العثم توزيعها على  البحث،ها لعينة االستبانة وتوضيح استمارة

فقرات االستبانة تم التأكد على عدم ترك اي فقرة بدون إجابة وكذلك ذكر أكثر من اجابة في 
االستبانة وراعى الباحث عدم التدخل في اختيار المختبر وعدم التأثير عليه والتحيز إلجابة ما 

بة من قبل الزميل وبعد االنتهاء من ملئ استمارة االستبانة تم تجميع االستبانة وكذلك عدم نقل اإلجا
 بعد.لغرض تفريغها واجراء العمليات االحصائية عليها فيما 

 اإلحصائي:التحليل  أساليب 6-1
اعتمد الباحث على عدد من األدوات اإلحصائية بهدف الوصول إلى نتائج العالقات بين    

ت وتمت معالجـة البـيـانان التحقق من صحة الفرضيات المطروحة وقياسها المتغيرات فضاًل ع
 ( .SPSSإحـصائيًا بــواسطة برنامج الحـقيبة االحـصائية للـعلوم االجتماعية )

 :النتائج وتحليلها ومناقشتها عرض-6
 :وتحليلها ومناقشتها عرض النتائج6-1

 :الفرضية األولى
دارة أداء العاملين  ارتباط تنص هذه الفرضية )توجد عالقة     بين بعدي نظم المعلومات اإلدارية وا 

 في المؤسسات اإلعالمية الرياضية(.
دارة أداء العاملين       ألجل تعرف طبيعة عالقات االرتباط بين نظم المعلومات اإلدارية اجمااًل وا 

علومات اإلدارية ( إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين نظم الم6تشير معطيات الجدول )
( 1،423بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي ) اذوأداة أداء العاملين في المجال اإلعالم الرياضي 

(، وبهذا تقبل الفرضية األولى وتدل قيمة االرتباط على أن المتغير 1،12عند مستوى معنوية قدره )
رية هتمام بنظم المعلومات اإلداالمستقل ذو عالقة موجبة بالمتغير المعتمد. وهذا يعني كلما زاد اال

 وهذا ما اكده الرياضية.زادت كفاءة تطبيق نظام إدارة أداء العاملين في المؤسسات اإلعالمية 
عالم يتميز بدرجة عالية من التعقيد والتغيير، نتيجة ( اذ اشار الى ان ال62 : 5114)محمود : 

اح التحديات العالمية المصاحبة لالنفتالتطورات التكنولوجية المتسارعة، فضاًل عن ما أفرزته 
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الرياضي نحو العالمية، إذ أصبحت المعلومة ونظم المعلومات الحديثة سالحًا تنافسيًا وموردًا 
استراتيجيًا يتوقف عليه نجاح المؤسسة الرياضية أو فشلها، لذلك البد من وجود قاعدة معلوماتية 

ت من خالل بناء نظم معلومات أداريه تساعد قادرة على التعامل مع الكم الهائل من المعلوما
متخذي القرارات وجميع العاملين في المؤسسة ألداء العمل المطلوب بما يكفل تحقيق رسالتها 

إلى أنه تستخدم تطبيقات  (666-665 :5113: عباسوضمن السياق نفسه يشير ) وأهدافها.
كما  تطويره،و صة بتحسين األداء تحسين األداء وتطويره بشكل أساسي في توثيق المعلومات الخا

أن نظم المعلومات اإلدارية قد توفر مخططًا للتطوير المهني يحتوي على معلومات مهمة كنقاط 
أن تطبيقات التطوير المهني تساعد اإلدارة في تحسين فاعلية  ،القوة من خالل المهارات المطلوبة

  .األداء
دارة األداء في مجال االعالم الرياضي( معامل االرتباط بين نظم المعلومات ا6جدول )  إلدارية وا 

 إدارة األداء المتغير المستقل المتغير المعتمد

 (146،.*) نظم المعلومات اإلدارية
        (4.،.* معنوي عند مستوى )

 :الفرضية الثانية
تنص )تؤثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة أداء العاملين في المؤسسات االعالمية     

 .الرياضية(
( على وجود تأثير معنوي لنظم المعلومات اإلدارية في إدارة أداء 8تشير معطيات الجدول )    

( وهي أكبر من قيمتها 025،247العاملين بوصفها بعدًا معتمدًا ويدعمه قيمة ف المحسوبة )
ر معامل ويشي (،1،12( عند مستوى معنوية )0 : 14( وبدرجتي حرية )8،110الجدولية والبالغة )

ر( إلى أن بنسبة االختالف المفسر في إدارة أداء العاملين )بداللة أبعادها مجتمعة( 2التحديد )
( تمثل %55،3( والنسبة المتبقية والبالغة )%11،8بسبب تأثير نظم المعلومات اإلدارية هي )

ا ويؤشر عليهيمكن السيطرة  نسبة مساهمة المتغيرات غير الداخلة في نموذج الدراسة أو التي ال
دارة أداء  ذلك إلى أن منحنى االنحدار جيد في تفسيره للعالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وا 

 االعالميين الرياضيين العاملين داخل المؤسسات المختلفة .
( لها. أن تأثير نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األداء tواختبار ) (β)ويستدل من معامالت     

(، والتي تعكس طبيعة إجابات المبحوثين عن أثر نظم المعلومات اإلدارية في 1،435كان قدره )
 الثانية. ةموجب ذلك تم قبول الفرضية الرئيسوب الرياضي.إدارة أداء العاملين في مجال االعالم 
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 تحليل عالقة التأثير لنظم المعلومات اإلدارية في إدارة أداء العاملين في مجال االعالم (4جدول )
 الرياضي

 (  1،12* معنوي عند مستوى )
يجب تقوم به و  اً مهم اً مية الرياضية دور في ان للمؤسسات االعال (،شفيق )حسنوهذا ما أكده     

 شفيق: )حسنينأن تدفع الشعب إلى ممارسة الرياضة حتى ال تتخلف عن الركب في بقية الدول 
5113 : 570) .  

  :الخاتمة-4
يمثل هذا الفصل خالصة جهود هذه الدراسة التي ركزت في الدور الذي تساهم به نظم     

اء العاملين في مجال االعالم الرياضي وما أفضت اليه نتائج المعلومات اإلدارية في إدارة أد
فقد توصلت إلى مجموعة من االستنتاجات التي تم بموجبها وضع مجموعة  بفرضياتها،الدراسة 

ومات أن نظم المعل توصيات ومقترحات ويمكن تلخيص ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات
ييمات العاملين وكذلك خزن معلومات تقييم أداء العاملين اإلدارية من شأنها أن تساعد على قياس تق

توفر مخططًا للتطور المهني مما يساعد اإلدارة في تحسين فاعلية و إلكترونية.  في قاعدة معلومات
من خالل الوصف التشخيصي لمكونات نظم المعلومات االدارية وجود اتفاق ايجابي على و  األداء

ن ييدل على اهتمام المؤسسة بالمختص مماهمية الموارد البشرية اهتمام االفراد المبحوثين حول ا
تتجه اجابات معظم المبحوثين نحو االتفاق على انه يمكن توظيف نظم اإلدارية و بنظم المعلومات 

المعلومات االدارية بمكوناتها وعملياتها في وضع خطة ألداء العاملين وتحقيق االنسجام بين خطة 
 ،كما انها تساهم في ترجمة استراتيجية المنظمة الى نقاط سلوكية وادائيةاالداء والوصف الوظيفي 

االفراد المبحوثين يتفقون على ان نظم المعلومات االدارية في المؤسسات التي يعملون فيها ان 
تحدد بدقة نقاط القوة والضعف في اداء العاملين مما يزودهم بمعلومات موضوعية عن ادائهم يمكن 

تشير نتائج اختبار الفرضية األولى إلى وجود عالقة ارتباط األداء، و حسين مستوى ان تساهم في ت
دارة أداء العاملين في مجال االعالم الرياضي، وهذا  عالية نسبيًا بين نظم المعلومات اإلدارية وا 
يدل على الدور المهم الذي تلعبه نظم المعلومات اإلدارية في إدارة أداء العاملين . وفي ضوء 

افة كتعزيز الوعي داخل المؤسسات المبحوثة وعلى المستويات يوصي الباحث الى ستنتاجات اال

 المتغير المعتمد
 

 المتغير المستقل

 تخطيط األداء

2R D.F F 
0  المجدولة المحسوبة 

نظم المعلومات 
 662،. اإلدارية

1 
142.415 4،..1 

.،6.4 .،162 

.1 2،264 
 *

(12،6.6) 
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بأهمية نظم المعلومات اإلدارية في نجاح المنظمة عامة ونجاح تطبيق نظام إدارة أداء العاملين 
من أجل أن ، و خاصة وبالتالي رفع كفاءة اداء االشخاص العاملين في مجال االعالم الرياضي

دارتها، من ذوي تعمل ن ظم المعلومات اإلدارية بكفاءة ينبغي توفير عاملين لتشغيل هذه النظم وا 
حاجة إلى أجهزة حديثة ومتطورة لكي تستطيع المؤسسة أن تحقق ها الخلفيات المعلوماتية وكذلك ب

إنشاء  ،أهدافها بأفضل الطرق وكذلك حاجتها إلى برامج حاسوب وتعليمات تشغيل توازيها تطوراً 
دارة قواعد المعلومات الخاصة بالعاملين في مجال االعالم الرياضي لتزويد االدارة والمهتمين و  ا 

بالمعلومات التي تفي بمتطلبات ادارة اداء العاملين مثل نتائج التقييم ومستوى االنجاز ومعدالته 
وضع ياضي و تحديد جوانب تطوير اداء العاملين في مجال االعالم الر ، و والفترة المحددة لإلنجاز

وجه الدعم االيجابي الذي يتعين تقديمه لالرتقاء بمستوى أطة لهذا التطوير الى جانب تحديد خ
 ادائهم في اطار برنامج زمني محدد.

 
  والمراجع المصادر

  ، أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية عملية أتخاذ 5112المحاسنة، محمد عبدالرحيم ،
، 0ئرة الجمارك األردنية، المجلة األردنية في أدارة األعمال، المجلدالقرارات، دراسة ميدانية في دا

 ، األردن.0العدد
 القاهرة ، رحمة بيرس  0حسنين شفيق؛الصحافة المتخصصة المطبوعة وااللكترونية، ج ( :

 (5113للطباعة والنشر، 
 ر والتوزيع، شالسلمي، علي ؛  أدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية : ) دار غريب للطباعة والن

 (5110 ،القاهرة، مصر
  ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحليل المشكالت واتخاذ 5118مشرقي، حسن علي ،

 ، األردن.71القرارات في المنظمات الصناعية والخدمية، اإلداري، العدد
  ،.أدارة األداء، الطبعة األولى، مكتبة جرير للتوزيع والنشر.5110شوارتز، أندرو أي ، 
 استخدام المحاسب اآللي في اإلدارة والمحاسبة، مكتبة عين 0771، اهاب خالد، عيادة ،

 شمس للتوزيع والنشر، القاهرة، مصر.
  عثمان محمود شحاذه ؛ دور مشاهدة القنوات الفضائية الرياضية في نشر الثقافة الرياضية

جامعة ديالى  –الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم  ،بين طلبة جامعة ديالى : ) رسالة ماجستير 
، 5114 . ) 
  ،نظم المعلومات اإلدارية، تعريب سرور علي أبراهيم سرور، دار 0774مكلويد، رايموند ،

 المريخ للنشر، الرياض، السعودية.
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  ،مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية 5118الشرمان، زياد محمد ،MIS ،الطبعة األولى ،
 ردن.دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األ

  ،أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات، 5112ياسين، سعد غالب ،
 الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

  ،أدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر، 5113عباس، سهيلة محمد ،
 عمان األردن.

  ،دار غريب للطباعة والنشر االستراتيجيةلموارد البشرية ، أدارة ا5110 علي،السلمي ،
 والتوزيع، القاهرة، مصر. 

  ،المدخل لنظم المعلومات االدارية، 0775البياتي، هالل عبود وحسن، عالء عبد الرزاق ،
 الجامعة المستنصرية، العراق.

 ( 1الملحق ) 
 استبانةم/ 

 المحترم………………………………………………………… السيد 
دور نظم المعلومات اإلدارية في إدارة  ارة االستبانة هذه جزء من متطلبات أعداد بحثي الموسوم "تمثل استم

 ". وتعد هذه االستمارة مقياسًا يعتمد ألغراض أداء العاملين بالمؤسسات االعالمية الرياضية في محافظة ديالى
آرائكم ذا المجال يود الباحثان ان يستنير بونظرًا إلى ما تتمتعون به من دراية وخبرة علمية في ه العلمي.البحث 

من خالل مساهمتكم في تحديد صالحية المجاالت المرشحة وكذلك فقراتها المرفقة طيًا مع تعريفاتها النظرية 
إلجابة وأن تفضلكم باوالتي جمعها الباحثان من خالل اطالعهما على الدراسات المرتبطة والمصادر ذات العالقة 

 الحصول على نتائج دقيقة بما يعزز تحقيق أهداف البحث. المناسبة يسهم في
 شاكرين تعاونكم معنا.

 أواًل: نظم المعلومات اإلدارية
وهي نظم متكاملة تعمل على جمع البيانات والمعلومات من البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة بهدف تنظيمها، 

دارة في عملية إتخاذ القرار واألنشطة اإلدارية وتلخيصها، وتقديمها بالشكل المناسب والذي يخدم حاجات اإل
 األخرى.

 :االتيةوتتكون نظم المعلومات اإلدارية من المجاالت 
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وتضم اختصاصي أنظمة المعلومات والمستخدمين للنظم والذين يحللون احتياجات المؤسسة  الموارد البشرية:-1
دامة الحاسوب من المعلومات، ويصممون ويشيدون أنظمة المعلومات، ويك تبون البرامج، ويعملون على تشغيل وا 

 وبرامجه.

 ال تصلح تصلح الفقرات ت

   ن في إدارة المعلوماتين متخصصيتمتلك مؤسستنا مبرمج 1

2 
تعتمد المؤسسة االعالمية خطوات سليمة الختيار العاملين في مجال نظم 

 المعلومات اإلدارية.
  

   بية للعاملين في مجال نظم المعلومات اإلدارية.تقوم مؤسستنا بإعداد برامج تدري 6
   تكون تكاليف اختيار وتدريب العاملين في نظم المعلومات اإلدارية عالية 4

تزداد حاجة مؤسستنا للعاملين من ذوي الخبرة والمهارة في مجال نظم المعلومات  4
 اإلدارية واالهتمام بتطويرها.

  

في مجال نظم المعلومات اإلدارية كعامل مساعد  تدرك المؤسسة أهمية العاملين 6
 لنجاح وتطوير المنظمة.

  

هي كل األجهزة المستخدمة في معالجة البيانات وتنظيم المعلومات، وتضم أجهزة الحاسوب المادية:  الموارد-2
 وملحقاته.

 صلحتال  تصلح الفقرات ت

   اتخداماتهتحرص المؤسسة على توفير أجهزة حاسوب حديثة ومتطورة الس .
   تحرص المؤسسة على توفير الصيانة الدورية والمستمرة ألجهزة ومعدات النظام 1
   توظف المؤسسة الحاسوب وملحقاته لمعالجة البيانات وتصنيفها وتبويبها. 5

يوفر الحاسوب وملحقاته للمؤسسة ميزة الحصول على معلومات متكاملة عند  .1
 الحاجة أليها.

  

هي مجموعة األوامر والتعليمات الموجهة للحاسوب لمعالجة البيانات المخزونة فيه بالطريقة المناسبة : البرمجيات-6
 لتحقيق األهداف المطلوبة.

 ال تصلح تصلح الفقرات ت

   تمتلك المؤسسة برمجيات االستخدامات العامة 11
   تبدي مؤسستنا اهتماما بتطوير مهارات فريق المبرمجين 12

16 
على مبرمجين متخصصين لوضع برمجيات التشغيل والبرامج  المؤسسةتعتمد 
 الجاهزة

  

يجري تحديث مستمر على البرمجيات المستخدمة باعتماد اإلصدارات الحديثة  14
 من البرامج

  

توفر المؤسسة برمجيات الحماية واألمن والتي تعد ذات أهمية لحماية سرية وأمن  14
 المعلومات
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16 
ة إلى تهيئة المتطلبات الالزمة الستخدام البرمجيات في أنجاز تسعى المؤسس

 عملياتها المختلفة.
  

هي المعلومات المتصلة بموضوع أو غرض معين والتي تصف كل العمليات واألحداث  المعلومات: قاعدة-4
 الجارية في المؤسسة والخاصة بأنشطتها.

 التصلح تصلح الفقرات ت

   ارد المؤسسة المهمةتشكل المعلومات أحد المو  .1
   تتوفر في المؤسسة قاعدة معلومات منظمة 11

15 
تسعى مؤسستنا على أن تتضمن قاعدة المعلومات، معلومات عن البيئة الداخلية 

 والخارجية لها
  

2. 
تحرص المؤسسة على أن تكون قاعدة المعلومات متاحة لكل من يحق له 

 الوصول أليها
  

   ات حماية وأمن على قواعد المعلومات لديها.توفر المؤسسة إجراء 21
عبارة عن تركيب مكون من أجهزة الحاسوب وطرفيات الحاسوب والتي تشترك بإمكانية الوصول إلى  الشبكات:-4

 قواعد المعلومات ووسائل نقل المعلومات خالل النظام.

 صلحتال  تصلح الفقرات ت

   ام والوحدات فيهايتوفر في المؤسسة شبكة حاسوبية بين األقس 22
   تستخدم المؤسسة شبكة الحاسوب في مجال العمليات المختلفة 26

24 
هو مطلوب بسرعة دون أي  يمكن من خالل اإلنترنت الحصول على ما

 محددات زمنية ومكانية
  

24 
تتأثر عمليات الشراء وطلب المعلومات عبر اإلنترنت في المؤسسة ببطء 

 الشبكة
  

26 
م اإلنترنت في المؤسسة ميزة االقتصاد في نفقات االتصاالت يوفر استخدا

 الخ…… السلكية، السفر
  

تعتمد المؤسسة على المعلومات المستحصلة من اإلنترنت في توسيع  .2
 نشاطاتها

  

   يشجع اإلنترنت على التكيف مع المستجدات البيئية 21
 

ها أن تكون أهداف العاملين ونشاطاتهم محققة الوسيلة التي يمكن من خالل هي األداء:ثانيًا: إدارة 
 ألهداف وغايات المؤسسة.

 وتتمثل مكونات إدارة األداء بما يلي:
هي المرحلة التي يتم فيها وضع توقعات األداء وخطة األداء والتي تكون منسجمة مع الوصف تخطيط األداء: -2

 .االستراتيجيةالوظيفي ومرتبطة برسالة المؤسسة وأهدافها 
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 ال تصلح تصلح لفقراتا ت

   تساهم نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة في عملية تخطيط أداء العاملين. 25

6. 
تسهل نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة من عملية وضع توقعات األداء 

 لألفراد العاملين.
  

61 
 تتمكن نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة من تحقيق االنسجام بين توقعا

 أداء العاملين والوصف الوظيفي.
  

توظف نظم المعلومات اإلدارية في ترجمة إستراتيجية المؤسسة إلى نقاط  62
 سلوكية وأدائية

  

هو حوار بناء بين المدير والعاملين لتعزيز األداء اإليجابي وفرص التحسن ويتم خالله  ومتابعته:األداء  مراجعة-2
 المدير مما يساعد على اجتياز عوائق األداء واقتراح الحلول للمشكالت. تقديم النصيحة والمشورة من قبل

 ال تصلح تصلح الفقرات ت

بمعلومات عن مراجعة  ينومات اإلدارية في المؤسسة المدر تزود نظم المعل 66
 األداء ومتابعته لدعم قرارات التعويضات.

  

64 
ارير ء ومتابعته بتقتدعم نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة مراجعة األدا

 عن وصف الوظيفة
  

64 
يمكن استخدام نظم المعلومات اإلدارية في مؤسستنا من أدراج مقترحات 

 العاملين في خطط التطوير
  

تتضمن قياس األداء الفعلي للعاملين في المؤسسة ومقارنته بالمعايير المعتمدة  األداء: تقييم-6
 اء وتطويره.القرارات الضرورية لتحسين األد واتخاذ
 صلحتال  تصلح الفقرات ت

66 
تدعم نظم المعلومات اإلدارية عملية التقييم في المؤسسة بتوفير المعلومات 

 الدقيقة عن أداء العاملين.
  

نظم المعلومات اإلدارية من مقارنة األداء الفعلي للعاملين  استخداميسهل  .6
 بالمعايير الموضوعة.

  

علومات اإلدارية في المؤسسة العدالة في عملية تقييم نظم الم استخداميضمن  61
 أداء العاملين.

  

65 
نظم المعلومات اإلدارية من األخطاء المحتملة في عملية تقييم  استخداميقلل 

 أداء العاملين
  

4. 
عطاء الحلول لمشاكل األداء بما انظم المعلومات اإلدارية في  استخداميساهم 
 ونتائج التقييم يتالءم
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عطاء العاملين معلومات موضوعية عن أدائهم يمكن أن تساعدهم في ا العكسية: التغذية-4
تعديل سلوكهم لتحقيق النتائج المطلوبة، وبالمقابل أستالم مقترحاتهم حول كيفية تطوير وتحسين 

 األداء.
 ال تصلح تصلح الفقرات ت

   يةالعكستقترن نتائج عملية التقييم في المؤسسة بتقديم التغذية  41

42 
يمكن استخدام نظم المعلومات اإلدارية في تحديد نقاط القوة والضعف بدقة 

 في أداء العاملين
  

46 
تزود نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة العاملين بمعلومات موضوعية 

 عن أدائهم
  

يضمن استخدام نظم المعلومات اإلدارية من أن يتسلم العاملون تغذية عكسية  44
 ن مصادر متعددة لتحديد ماهو مطلوب منهم بدقةم

  

مجموعة اإلجراءات المتكاملة والمستمرة الهادفة إلى التخلص من  وتطويره:األداء  تحسين-4
 انحرافات األداء وكذلك العمل على االنتقال إلى مستويات أفضل وأحسن من تقنيات األداء.

 ال تصلح تصلح الفقرات ت

لمعلومات اإلدارية في المؤسسة من عملية مقارنة جودة يسهل استخدام نظم ا 44
 برامج تحسين األداء بتكلفتها

  

46 
تمكن نظم المعلومات اإلدارية من تحديد المهارات واإلمكانيات المطلوبة 

 مستقبالً 
  

4. 
تحدد نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة المنافع التنظيمية التي سيحققها 

 مستقبالً  تحسين األداء وتطويره
  

تساعد نظم المعلومات اإلدارية في تحديد األفراد الذين يحتاجون إلى تحسين  41
 وتطوير في أدائهم

  

تساهم نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة باقتراح التعديالت المناسبة لبرامج  45
 تحسين األداء وتطويره
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 (5الملحق )
 االستبانة بصورتها النهائية

 انةستبإم/ 
 المحترم………………………………………………………… السيد 

دور نظم المعلومات اإلدارية في إدارة تمثل استمارة االستبانة هذه جزء من متطلبات أعداد بحثي الموسومة "    
". وتعد هذه االستمارة مقياسًا يعتمد ألغراض  أداء العاملين بالمؤسسات االعالمية الرياضية في محافظة ديالى

 لعلمي وأن تفضلكم باإلجابة المناسبة يسهم في الحصول على نتائج دقيقة بما يعزز تحقيق أهداف البحث.البحث ا
 .االسمالبحث العلمي، دون ضرورة لذكر  إلراضعلمًا بأن اإلجابة تستخدم حصرًا 

 شاكرين تعاونكم معنا.
 مالحظة:

 يرجى اإلجابة على جميع العبارات دون ترك أي منها. -0
 ( في الحقل الذي يمثل قناعتك.وضع عالمة ) الرجاء -5

 أواًل: نظم المعلومات اإلدارية
وهي نظم متكاملة تعمل على جمع البيانات والمعلومات من البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة بهدف تنظيمها، 

 ية األخرى.نشطة اإلدار وتلخيصها، وتقديمها بالشكل المناسب والذي يخدم حاجات اإلدارة في عملية إتخاذ القرار واأل

 الفقرات ت
أتفق 
 تماماً 

 أتفق
أتفق 
لحد 
 ما

ال 
 أتفق

ال 
أتفق 
 تماماً 

1 
ي إدارة ن فتمتلك مؤسستنا مبرمجين متخصصي

 المعلومات
     

2 
تعتمد المؤسسة االعالمية خطوات سليمة 
الختيار العاملين في مجال نظم المعلومات 

 اإلدارية.
     

6 
ن في د برامج تدريبية للعامليتقوم مؤسستنا بإعدا

 مجال نظم المعلومات اإلدارية.
     

4 
تكون تكاليف اختيار وتدريب العاملين في نظم 

 المعلومات اإلدارية عالية
     

4 
تزداد حاجة مؤسستنا للعاملين من ذوي الخبرة 
والمهارة في مجال نظم المعلومات اإلدارية 

 واالهتمام بتطويرها.
     

6 
لمؤسسة أهمية العاملين في مجال نظم تدرك ا

المعلومات اإلدارية كعامل مساعد لنجاح 
 وتطوير المنظمة.
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. 
تحرص المؤسسة على توفير أجهزة حاسوب 

 حديثة ومتطورة الستخداماتها
     

1 
تحرص المؤسسة على توفير الصيانة الدورية 

 والمستمرة ألجهزة ومعدات النظام
     

الحاسوب وملحقاته لمعالجة توظف المؤسسة  5
 البيانات وتصنيفها وتبويبها.

     

1. 
يوفر الحاسوب وملحقاته للمؤسسة ميزة 
الحصول على معلومات متكاملة عند الحاجة 

 أليها.
     

      تمتلك المؤسسة برمجيات االستخدامات العامة 11

12 
تبدي مؤسستنا اهتماما بتطوير مهارات فريق 

 المبرمجين
     

16 
تعتمد المؤسسة على مبرمجين متخصصين 

 لوضع برمجيات التشغيل والبرامج الجاهزة
     

14 
يجري تحديث مستمر على البرمجيات 
المستخدمة باعتماد اإلصدارات الحديثة من 

 البرامج
     

14 
توفر المؤسسة برمجيات الحماية واألمن والتي 
 تعد ذات أهمية لحماية سرية وأمن المعلومات

     

16 
تسعى المؤسسة إلى تهيئة المتطلبات الالزمة 
الستخدام البرمجيات في أنجاز عملياتها 

 المختلفة.
     

      تشكل المعلومات أحد الموارد المؤسسة المهمة .1
      تتوفر في المؤسسة قاعدة معلومات منظمة 11

15 
تسعى مؤسستنا على أن تتضمن قاعدة 

البيئة الداخلية المعلومات، معلومات عن 
 والخارجية لها

     

2. 
تحرص المؤسسة على أن تكون قاعدة 
المعلومات متاحة لكل من يحق له الوصول 

 أليها
     

21 
توفر المؤسسة إجراءات حماية وأمن على 

 قواعد المعلومات لديها.
     

يتوفر في المؤسسة شبكة حاسوبية بين  22
 األقسام والوحدات فيها
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26 
ستخدم المؤسسة شبكة الحاسوب في مجال ت

 العمليات المختلفة
     

24 
يمكن من خالل اإلنترنت الحصول على 
ماهو مطلوب بسرعة دون أي محددات 

 زمنية ومكانية
     

24 
تتأثر عمليات الشراء وطلب المعلومات عبر 

 اإلنترنت في المؤسسة ببطء الشبكة
     

26 
زة مؤسسة مييوفر استخدام اإلنترنت في ال

االقتصاد في نفقات االتصاالت السلكية، 
 الخ…… السفر

     

2. 
تعتمد المؤسسة على المعلومات 
المستحصلة من اإلنترنت في توسيع 

 نشاطاتها
     

21 
يشجع اإلنترنت على التكيف مع المستجدات 

 البيئية
     

 
 لمنظمةاكون أهداف العاملين ونشاطاتهم محققة ألهداف هي الوسيلة التي يمكن من خاللها أن تثانيًا: إدارة األداء: 

 ها.وغايات

 الفقرات ت
أتفق 
 أتفق تماماً 

أتفق 
لحد 
 ما

ال 
 أتفق

ال 
أتفق 
 تماماً 

25 
تساهم نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة 

 في عملية تخطيط أداء العاملين.
     

6. 
تسهل نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة من 

 توقعات األداء لألفراد العاملين. عملية وضع
     

61 
تمكن نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة من 
تحقيق االنسجام بين توقعات أداء العاملين 

 والوصف الوظيفي.

     

62 
توظف نظم المعلومات اإلدارية في ترجمة 
 استراتيجية المؤسسة إلى نقاط سلوكية وأدائية

     

66 
اإلدارية في المؤسسة  تزود نظم المعلومات

المدراء بمعلومات عن مراجعة األداء ومتابعته 
 لدعم قرارات التعويضات.

     



822074-6032 :ISSN

  

111 
 

64 
تدعم نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة 
مراجعة األداء ومتابعته بتقارير عن وصف 

 الوظيفة

     

64 
يمكن استخدام نظم المعلومات اإلدارية في 

ط عاملين في خطمؤسستنا من أدراج مقترحات ال
 التطوير

     

66 
تدعم نظم المعلومات اإلدارية عملية التقييم في 
المؤسسة بتوفير المعلومات الدقيقة عن أداء 

 العاملين.

     

6. 
يسهل استخدام نظم المعلومات اإلدارية من 
مقارنة األداء الفعلي للعاملين بالمعايير 

 الموضوعة.

     

61 
ومات اإلدارية في يضمن استخدام نظم المعل

 المؤسسة العدالة في عملية تقييم أداء العاملين.
     

يقلل استخدام نظم المعلومات اإلدارية من  65
 األخطاء المحتملة في عملية تقييم أداء العاملين

     

4. 
يساهم استخدام نظم المعلومات اإلدارية في 
اعطاء الحلول لمشاكل األداء بما يتالءم ونتائج 

 يمالتقي

     

41 
تقترن نتائج عملية التقييم في المؤسسة بتقديم 

 التغذية العكسية
     

42 
يمكن استخدام نظم المعلومات اإلدارية في 
تحديد نقاط القوة والضعف بدقة في أداء 

 العاملين

     

46 
تزود نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة 

 العاملين بمعلومات موضوعية عن أدائهم
     

44 
يضمن استخدام نظم المعلومات اإلدارية من أن 
يتسلم العاملون تغذية عكسية من مصادر 

 متعددة لتحديد ماهو مطلوب منهم بدقة

     

44 
يسهل استخدام نظم المعلومات اإلدارية في 
المؤسسة من عملية مقارنة جودة برامج تحسين 

 األداء بتكلفتها

     

ة من تحديد تمكن نظم المعلومات اإلداري 46
 المهارات واإلمكانيات المطلوبة مستقبالً 
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4. 
تحدد نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة 
المنافع التنظيمية التي سيحققها تحسين األداء 

 وتطويره مستقبالً 

     

41 
تساعد نظم المعلومات اإلدارية في تحديد 
األفراد الذين يحتاجون إلى تحسين وتطوير في 

 أدائهم

     

45 
تساهم نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسة 
باقتراح التعديالت المناسبة لبرامج تحسين 

 األداء وتطويره

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


