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لجنة المناقشة والحكم

ج

شهادة المصحح اللغوي


د

اإلهداء
الدي الغاليين أطال هللا عمرهما في طاعته وأمدهما بالصحة والعافية ،رب اغفر لهما كما ربياني صغي ار.
 إلى و ّ
 إلى من تحملت عني كثي ار من المسؤوليات طيلة مدة دراستي  ...زوجتي الغالية.
 إلى إخواني وأخواتي الذين أعتز وأفتخر بهم جميعا.
 إلى أوالدي الذين آمل من هللا أن يكونوا من الصالحين.
 إلى كل من ساعدني من أساتذتي األجالء وزمالئي األعزاء.
 إلى قيادة ومنتسبي مصلحة الجمارك اليمنية.
لكل هؤالء أهدي هذا الجهد العلمي،
وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا وينفع به اإلسالم والمسلمين.




ه

شكر وتقدير

ان ِإال ِ
الحمد هلل القائل في محكم التنزيلَ ﴿ :ه ْل َج َزاء ِ
اإل ْح َس ِ
اإل ْح َسان﴾ [الرحمن ،]60 :وجعل الوفاء من أجمل

شمائل اإلنسان ،والصالة والسالم على أوفى الخلق من ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه األخيار ،بفضل
من هللا تعالى ومساعدة األهل أتممت كتابة رسالتي.

وانطالقا من العرفان بالجميل ،فإنه يسرني ويثلج صدري أن أتقدم بجزيل الشكر ومشاعر االمتنان ألستاذي
القدير الدكتور /عبده نعمان صالح الشريف المشرف على الدراسة ،الذي أفاض علي من منابع علمه بالكثير ولم
ّ
يتوان يوما عن مد يد المساعدة وتقديم النصح واإلرشاد والتوجيهات العلمية النابعة من علمه وخبرته الواسعة التي
موصول لألساتذة الفضالء لجنة المناقشة والحكم،
كان لها األثر الكبير في إغناء الدراسة وإخراجها بصورتها ،والشكر
ٌ
األستاذ الدكتور /مراد محمد النشمي أستاذ إدارة األعمال المشارك بجامعة العلوم والتكنلوجيا رئيس اللجنة ،واألستاذ

الدكتور /منصور نعمان القباطي أستاذ نظم المعلومات اإلدارية المشارك بجامعة صنعاء عضو اللجنة ،اللذان
القيمة.
تفضال بالموافقة على مناقشة الدراسة وعلى ما تكبداه من عناء في قراءة رسالتي وإغنائها بمقترحاتهما ّ

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألساتذة األفاضل الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة وتقديم المالحظات

والتوجيهات العلمية القيمة التي ساعدت في بناء االستبانة وإظهارها بصورتها النهائية.
وال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى األكاديمية اليمنية للدراسات العليا التي أفاخر أن تتلمذت فيها وعلى يد أساتذتها
ونيل شهادة الماجستير من صرحها العلمي ،والشكر موصول ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والعاملين فيها على
ما قدموه لي من مساعدة ومسانده مكنتني من المضي بخطى ثابتة في مسيرتي العلمية ،كذلك جزيل الشكر لكل
من مد لي يد العون من أفراد أسرتي ،ولكل الزمالء والزميالت الذين ال يتسع المكان لذكرهم ،فلهم جميعا كل الشكر
وفائق التقدير.

وابهلل التوفيق،

و 

ملخص الدراسة

دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية
دراسة تطبيقية على مصلحة الجمارك اليمنية

إشراف الدكتور /عبده نعمان صالح الشريف

إعداد الباحث /أمين محمد أحمد أبوعلي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الدور الذي تلعبه نظم المعلومات بمتطلباتها (الموارد المادية ،الموارد البشرية ،قواعد
البيانات ،البرمجيات ،الشبكات ،النظم والتطبيقات ،المتطلبات التنظيمية ،تكامل النظم) في بناء المنظمات الذكية
بأبعادها (اإلدارة اإللكترونية ،بلوغ الغايات ،العمليات الذكية ،التعامل مع البيئة ،الذكاء الجماعي ،الرغبة في التغيير)
من وجهة نظر العاملين في ديوان عام مصلحة الجمارك.
ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها والوصول إلى النتائج :استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،حيث
تكون مجتمع الدراسة من موظفي ديوان عام المصلحة البالغ عددهم ( )950موظفا ،واستخدمت االستبانة كأداة
لجمع البيانات حيث وصل حجم عينة الدراسة إلى ( )274مفردة بحسب جداول كريجيسى ومرجان عند مستوى ثقة
( ،)0,95ولمزيدا من الدقة في الحصول على العينة المطلوبة والتمثيل الحقيقي لمجتمع الدراسة جرى توزيع ()290
استبانة بطريقة عشوائية بسيطة ،حيث تم استرداد ( )273استبانة استبعد منها عدد ( )3استبانات؛ نظ ار لعدم تحقق
الشروط المطلوبة لإلجابة ،وبذلك يصبح عدد االستبانات السليمة القابلة للتحليل اإلحصائي عدد ( )270استبانة
بنسبة ( ،)%93وهي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عليها بواسطة عدد من األساليب اإلحصائية
المناسبة ضمن برنامج الحزم اإلحصائية .SPSS
توصلت الدراسة لعدد من النتائج لعل أبرزها :وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات وبناء
المنظمات الذكية حيث ساهمت نظم المعلومات في خلق ذكاء منظمي في مصلحة الجمارك وبنسبة متوسطة ،فيما
تعاني مصلحة الجمارك من عدم توفر بعض متطلبات نظم المعلومات الالزمة لتعزيز بناء المصلحة الذكية ،حيث
كان بعد المتطلبات التنظيمية أقل أبعاد نظم المعلومات توف ار وبدرجة منخفضة ،كما تعاني مصلحة الجمارك من
محدودية توفر أبعاد المنظمات الذكية كاإلدارة اإللكترونية وبلوغ الغايات وبدرجة منخفضة.
وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات لعل أهمها :ضرورة االهتمام بتوفير المتطلبات التنظيمية؛
بإعادة هندسة العمليات داخل المصلحة وبما يتالءم مع متطلبات نظم المعلومات وآليات عملها لتسهيل انسياب
البيانات والمعلومات بين المستويات اإلدارية من خالل نظام معلوماتي متكامل يحتوى على مختلف األنظمة الجزئية،
وتكون مصممة بحسب المجال التي تعمل فيه بهدف القضاء على التداخل في المهام وحل كل مشاكل المصلحة
بكفاءة عالية ،وضرورة تفعيل دور اإلدارة اإللكترونية في تقديم خدماتها؛ لما لها من أهمية كبيرة في توفير الوقت
والمال والجهد ،واالهتمام بدعم األفكار اإلبداعية وتعزيز استراتيجية التعلم المستمر؛ لبلوغ الغايات التي بدورها ستؤثر
على تحولها من المصلحة التقليدية إلى المصلحة الذكية.
ز 

. مصلحة الجمارك اليمنية، المنظمات الذكية، نظم المعلومات:الكلمات المفتاحية الرئيسة
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115
116

 4-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك

119

 6-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات

121

 5-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي
المبحث الثاني :أدوات الدراسة
 1-2-3أداة الدراسة

120
122
123
123

 1-1-2-3القسم األول من االستبانة

123

 2-1-2-3القسم الثاني من االستبانة

126

 2-2-3خطوات بناء أداة الدراسة

126

 3-2-3صدق أداة الدراسة

 1-3-2-3الصدق الظاهري (صدق المحكمين)

127
127

 2-3-2-3صدق المقياس (الموثوقية)

137

 4-2-3ثبات أداة الدراسة

137

 1-4-2-3طريقة ألفا كرونباخ

138

 2-4-2-3طريقة التجزئة النصفية

139

 5-2-3اختبار التوزيع الطبيعي

140

 6-2-3إجراءات تطبيق أداة الدراسة

141

 7-2-3التقدير اللفظي (المحك المعتمد)

142

 8-2-3األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

143

خالصة الفصل الثالث

م 

الموضـــــــــــــــــــــــــوع

الصفحة

الفصل الرابع :تحليل النتائج واختبار الفرضيات

182-144
145

تمهيد

146

المبحث األول :تحليل نتائج الدراسة

 1-1-4تحليل النتائج الخاصة بأبعاد الدراسة

 1-1-1-4تحليل نتائج آراء عينة الدراسة عن السؤال األول

 1-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد المادية

147
147
149

 2-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد البشرية

150

 4-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد البرمجيات

152

 3-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد قواعد البيانات
 5-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الشبكات

 6-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد النظم والتطبيقات

 7-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد المتطلبات التنظيمية
 8-1-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد تكامل النظم

 2-1-1-4تحليل نتائج آراء عينة الدراسة عن السؤال الثاني

151
153
154
155
156
157

 1-2-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد اإلدارة اإللكترونية

158

 3-2-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد العمليات الذكية

160

 2-2-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد بلوغ الغايات

159

 4-2-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد التعامل مع البيئة

161

 6-2-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الرغبة في التغيير

163

 5-2-1-1-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الذكاء الجماعي
المبحث الثاني :اختبار فرضيات الدراسة
 1-2-4اختبار الفرضيات

162
165
166

 1-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى

167

 3-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة

168

168

 2-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية

 4-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة
 1-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات عينة الدراسة بحسب الجنس
 2-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات عينة الدراسة بحسب العمر
 3-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب المؤهل العلمي

 4-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب الخبرة في المصلحة
 5-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب المستوى الوظيفي
 6-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب عدد الدورات التدريبية

المعلوماتابع
نظم الفصل الر
خالصة
في

ن 

171
172
173
174
176
178
180
182

الموضـــــــــــــــــــــــــوع

الصفحة

الفصل الخامس :النتائج والتوصيات

209-183
184

تمهيد

185

المبحث األول :نتائج الدراسة
 1-1-5نتائج الدراسة

 1-1-1-5نتائج آراء عينة الدراسة إزاء المتغيرات وأبعادها

186
186

 1-1-1-1-5نتائج تتعلق بخصائص عينة الدراسة (المتغيرات الديموغرافية)

186

 3-1-1-1-5نتائج تتعلق بالمنظمات الذكية وأبعادها (المتغير التابع)

189

 2-1-1-1-5نتائج تتعلق بمتطلبات نظم المعلومات (المتغير المستقل)
 2-1-1-5نتائج اختبار فرضيات الدراسة

 2-1-5استنتاجات الدراسة

 1-2-1-5استنتاجات تتعلق بمحاور الدراسة (المتغيرات وأبعادها)

187
190
193
193

 1-1-2-1-5استنتاجات تتعلق بخصائص عينة الدراسة (المتغيرات الديموغرافية)

193

 3-1-2-1-5استنتاجات تتعلق بالمنظمات الذكية وأبعادها (المتغير التابع)

195

 2-1-2-1-5استنتاجات تتعلق بمتطلبات نظم المعلومات (المتغير المستقل)
 2-2-1-5استنتاجات تتعلق بنتائج اختبار فرضيات الدراسة
 3-2-1-5استنتاجات عامة

 4-2-1-5االستنتاج النهائي للدراسة

194
195
196
197

المبحث الثاني :توصيات الدراسة

 1-2-5توصيات تتعلق بمحاور الدراسة (المتغيرات وأبعادها)

198
199

 1-1-2-5توصيات تتعلق بخصائص عينة الدراسة (المتغيرات الديموغرافية)

199

 3-1-2-5توصيات تتعلق بالمنظمات الذكية وأبعادها (المتغير التابع)

200

 2-1-2-5توصيات تتعلق بمتطلبات نظم المعلومات (المتغير المستقل)
 2-2-5توصيات عامة

199
200

 3-2-5آفاق الدراسة (توصيات بدراسات مقترحة)

201

خالصة الفصل الخامس

209

202

 4-2-5مقترح مشروع خطة تطويرية

233-210

قائمة المراجع والمالحق

211

قائمة المراجع

211

المراجع العربية

219

المراجع األجنبية

222

قائمة المالحق

234

ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
س
 

قائمة الجداول

رقم الجدول وعنوانه

الصفحة

الجدول ( :)1-1ملخص الدراسات المحلية

15

الجدول ( :)1-2ملخص الدراسات العربية

17

الجدول ( :)1-3ملخص الدراسات األجنبية

24

الجدول ( :)2-1نسب االتفاق ألبعاد نظم المعلومات وفاقا آلراء عدد من الباحثين والكتّاب

56

الجدول ( :)2-2مستويات الذكاء التنظيمي

68

الجدول ( :)2-3مقارنة بين المنظمات التقليدية والمنظمات الذكية

72

الجدول ( :)2-4نسب االتفاق ألبعاد المنظمات الذكية وفاقا آلراء عدد من الباحثين والكتّاب

76

الجدول ( :)2-5خدمات مصلحة الجمارك

98

الجدول ( :)3-1مجتمع الدراسة

113

الجدول ( :)3-2عدد االستبانات

115

الجدول ( :)3-3توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنس

115

الجدول ( :)3-4توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمر

116

الجدول ( :)3-5توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي

117

الجدول ( :)3-6إعادة توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي

118

الجدول ( :)3-7توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك

119

الجدول ( :)3-8توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي

120

الجدول ( :)3-9توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب عدد الدورات في مجال نظم المعلومات

121

الجدول ( :)3-10أبعاد وعبارات المتغير المستقل والمتغير التابع

125

الجدول ( :)3-11درجات مقياس ليكرت الخماسي

126

الجدول ( :)3-12الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد األول (الموارد المادية)

128

الجدول ( :)3-13الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثاني (الموارد البشرية)

128

الجدول ( :)3-14الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثالث (قواعد البيانات)

129

الجدول ( :)3-15الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الرابع (البرمجيات)

129

الجدول ( :)3-16الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الخامس (الشبكات)

130

الجدول ( :)3-17الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد السادس (النظم والتطبيقات)

130

الجدول ( :)3-18الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد السابع (المتطلبات التنظيمية)

131

ع 

رقم الجدول وعنوانه

الصفحة

الجدول ( :)3-19الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثامن (تكامل النظم)

131

الجدول ( :)3-20الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد األول (اإلدارة اإللكترونية)

132

الجدول ( :)3-21الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثاني (بلوغ الغايات)

133

الجدول ( :)3-22الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثالث (العمليات الذكية)

133

146
الجدول ( :)3-23الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الرابع (التعامل مع البيئة)

134

الجدول ( :)3-24الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الخامس (الذكاء الجماعي)

134

الجدول ( :)3-25الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد السادس (الرغبة في التغيير)

135

الجدول ( :)3-26الصدق البنائي إزاء عبارات أداة الدراسة

136

الجدول ( :)3-27معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أبعاد االستبانة

137

الجدول ( :)3-28معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)

138

الجدول ( :)3-29اختبار التوزيع الطبيعي االلتواء والتفرطح

139

الجدول ( :)3-30التقدير اللفظي إزاء عبارات الدراسة

141

الجدول ( :)4-1نتائج آراء عينة الدراسة حول مدى توفر متطلبات نظم المعلومات

147

الجدول ( :)4-2نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد المادية

149

الجدول ( :)4-3نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد البشرية

150

الجدول ( :)4-4نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد قواعد البيانات

151

الجدول ( :)4-5نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد البرمجيات

152

الجدول ( :)4-6نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الشبكات

153

الجدول ( :)4-7نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد النظم والتطبيقات

154

الجدول ( :)4-8نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد المتطلبات التنظيمية

155

الجدول ( :)4-9نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد تكامل النظم

156

الجدول ( :)4-10نتائج آراء عينة الدراسة حول مدى توفر أبعاد المنظمة الذكية

157

الجدول ( :)4-11نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد اإلدارة اإللكترونية

158

الجدول ( :)4-12نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد بلوغ الغايات

159

الجدول ( :)4-13نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد العمليات الذكية

160

الجدول ( :)4-14نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد التعامل مع البيئة

161

ف
 

رقم الجدول وعنوانه

الصفحة

الجدول ( :)4-15نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الذكاء الجماعي

162

الجدول ( :)4-16نتائج آراء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الرغبة في التغيير

163

الجدول ( :)4-17مفاتيح المتوسطات الحسابية واألوزان المرجحة لإلجابات

166

الجدول ( :)4-18التقدير اللفظي لمستوى العالقة

167

الجدول ( :)4-19نتائج اختبار  Tحول توفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجمارك

167

الجدول ( :)4-20نتائج اختبار  Tحول توفر أبعاد المنظمة الذكية في مصلحة الجمارك

168

الجدول ( :)4-21نتائج اختبار االنحدار الخطي حول مساهمة نظم المعلومات في بناء المنظمات

169

الذكية :)4-نتائج اختبار  Tلعينتين مستقلتين بحسب متغير الجنس
الجدول (22

172

الجدول ( :)4-23نتائج اختبار Fتحليل التباين األحادي بحسب متغير العمر

173

الجدول ( :)4-24نتائج اختبار Fتحليل التباين األحادي بحسب متغير المؤهل العلمي

174

الجدول ( :)4-25نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب المؤهل العلمي

175

الجدول ( :)4-26نتائج اختبار Fتحليل التباين بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك

176

الجدول ( :)4-27نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب سنوات الخبرة في المصلحة

177

الجدول ( :)4-28نتائج اختبار Fتحليل التباين األحادي بحسب متغير المستوى الوظيفي

178

الجدول ( :)4-29نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب المستوى الوظيفي

179

الجدول ( :)4-30نتائج اختبار Fتحليل التباين بحسب عدد الدورات في نظم المعلومات

180

الجدول ( :)4-31نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب الدورات في نظم المعلومات

181

الجدول ( :)5-1نتائج آارء عينة الدراسة تجاه متطلبات نظم المعلومات

187

الجدول ( :)5-2نتائج آارء عينة الدراسة تجاه المنظمات الذكية وأبعادها

189

الجدول ( :)5-3ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة

190

الجدول ( :)5-4مقترح مشروع خطة تطويرية في مصلحة الجمارك

203

الجدول ( :)5-5مواقع إلكترونية  -مصلحة الجمارك اليمنية

218

ص 

قائمة األشكال والرسوم البيانية
رقم الشكل وعنوانه

الصفحة

الشكل ( :)1-1أنموذج الدراسة االفتراضي

8

الشكل ( :)2-1مراحل تطور نظم المعلومات

37

30

الشكل ( :)1-2الفجوة البحثية للدراسة

الشكل ( :)2-2البيانات ،المعلومات ،المعرفة

41

الشكل ( :)2-4األنشطة الرئيسة لنظم المعلومات

44

الشكل ( :)2-6سمات نظم المعلومات

45

42

الشكل ( :)2-3أهداف نظم المعلومات

44

الشكل ( :)2-5عمليات النظام

الشكل ( :)2-7وظائف نظم المعلومات

46

الشكل ( :)2-9أهم أنشطة نظم معالجة المعامالت

48

الشكل ( :)2-11أهم أنشطة نظم العمل المعرفي

50

47

الشكل ( :)2-8أنواع نظم المعلومات

49

الشكل ( :)2-10أهم أنشطة نظم آلية المكتب

الشكل ( :)2-12أهم أنشطة نظم المعلومات اإلدارية

51

الشكل ( :)2-14أهم أنشطة نظم دعم القرار الجماعي

52

الشكل ( :)2-16أهم أنشطة نظم الدعم التنفيذي

54

الشكل ( :)2-18أبعاد نظم المعلومات المستخدمة في الدراسة الحالية

57

الشكل ( :)2-20المبادئ التسعة للمنظمة الذكية

74

الشكل ( :)2-13أهم أنشطة نظم دعم القرار
الشكل ( :)2-15أهم أنشطة النظم الخبيرة
الشكل ( :)2-17أبعاد نظم المعلومات

الشكل ( :)2-19العالقات التبادلية بين نظم المعلومات

52
53
55
63

الشكل ( :)2-21أبعاد المنظمات الذكية المستخدمة في الدراسة الحالية

77

الشكل ( :)2-23أهداف اإلدارة اإللكترونية

79

الشكل ( :)2-22مراحل اإلدارة اإللكترونية

78

الشكل ( :)2-24متطلبات اإلدارة اإللكترونية

79

الشكل ( :)2-26أبعاد اإلدارة اإللكترونية

81

الشكل ( :)2-28أبعاد العمليات الذكية

83

80

الشكل ( :)2-25فوائد اإلدارة اإللكترونية

82

الشكل ( :)2-27أبعاد بلوغ الغايات

ق


رقم الشكل وعنوانه

الصفحة

الشكل ( :)2-29أبعاد التعامل مع البيئة

84

الشكل ( :)2-31مراحل التغيير التنظيمي

86

85

الشكل ( :)2-30أبعاد الذكاء الجماعي

الشكل ( :)2-32القيم الجوهرية لمصلحة الجمارك

الشكل ( :)2-33الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك

الشكل ( :)2-34األنظمة الفرعية لنظام األسيكودا++

90
94

103

الشكل ( :)2-35أنواع أجهزة الفحص باألشعة السينية المتحركة والثابتة

106

الشكل ( :)2-37صور ناتجة عن أجهزة األشعة السينية بنوعيها المخترقة والمرتدة

108

الشكل ( :)3-2التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير العمر

117

الشكل ( :)2-36جهاز الفحص باألشعة السينية نوع ZBV

الشكل ( :)3-1التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير الجنس

الشكل ( :)3-3التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي

107
116
118

الشكل ( :)3-4التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير سنوات الخبرة في المصلحة

119

الشكل ( :)3-6التمثيل البياني ألفراد العينة بحسب متغير الدورات في مجال نظم المعلومات

121

الشكل ( :)4-2مدى توفر أبعاد المنظمة الذكية

157

الشكل ( :)3-5التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير المستوى الوظيفي
الشكل ( :)4-1مدى توفر متطلبات نظم المعلومات

120
148

قائمة المالحق

المالحق

الصفحة

الملحق ( :)1استمارة التأكد من عدم تكرار العنوان-و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

223

الملحق ( :)2إفادة عدم تكرار عنوان الرسالة -المركز الوطني للمعلومات

224

الملحق ( :)3قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)

225

الملحق ( :)4االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم

226

الملحق ( :)5جدول كريجسي ومرجان لتحديد عينة مجتمع معلوم العدد

232

الملحق ( :)6مذكرة تسهيل المهمة -األكاديمية اليمنية للدراسات العليا

233

ر 








الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
 اإلطار املنهجي للدراسة -الدراسات السابقة

- Methodology of the study
- Previous studies

اإلطار المنهجي للدراســـــــــــة
Methodology of the study

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

تمهيد:
يطرح في هذا الفصل رؤية شاملة عن اإلطار العام للدراسة (اإلطار المنهجي والدراسات السابقة) ،حيث تناولت
الدراسة في المبحث األول :المقدمة ،مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،فرضياتها ،أهميتها ،أهدافها ،متغيرات الدراسة
وأنموذجها ،حدود الدراسة ،منهج الدراسة ،مصادر جمع البيانات ،مصطلحات الدراسة ،محددات الدراسة ،أسباب
اختيار الدراسة ،وأخي ار هيكل أو تقسيمات الدراسة.
كما يتناول في المبحث الثاني :الدراسات السابقة (الدراسات المحلية ،الدراسات العربية ،الدراسات األجنبية) ذات
العالقة بمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،والتعليق على الدراسات السابقة وما يستفاد منها ،وأهم ما يميز الدراسة
الحالية عن الدراسات السابقة؛ ألجل توضيح المسار الذي تم انتهاجه لمعالجة مشكلة الدراسة ،وكذلك توضيح الفجوة
البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ،حيث سيتناول الفصل المبحثين اآلتيين:

 المبحث األول :اإلطار المنهجي للدراسة. المبحث الثاني :الدراسات السابقة.























2

اإلطار المنهجي للدراســـــــــــة
Methodology of the study

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة














































المبحث األول
اإلطار المنهجي للدراسة
Methodology of the study



اإلطار المنهجي للدراســـــــــــة
Methodology of the study

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

المبحث األول

اإلطار المنهجي للدراسة
 1-1-1مقدمة:

إن ما يشهده العالم اليوم من ثورة تكنولوجية وما يصاحبها من اهتمام بالمعلومات ،أدى إلى تغيير جوهري في

شكل ومضمون العملية اإلدارية ،وكذا خلق قدرة غير محدودة على امتالك العناصر التقنية الضرورية لمعالجة
البيانات وتوزيعها واسترجاعها والسيطرة عليها وتخزينها بكميات كبيرة وتحديثها واالستفادة القصوى منها كمورد مهم
من موارد المنظمة ،وتمثل نظم المعلومات جانبا مهما في حياتنا المعاصرة ،فبعد أن كانت التقنيات المتاحة لتخزين
وعرض المعلومات تقليدية ،أصبحت في الوقت الحاضر تعتمد اعتمادا كبي ار على الحواسيب بأنواعها المختلفة في
خزن البيانات ومعالجتها؛ للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة وتقديمها للمستفيدين.
وانطالقا من كون المنظمات ال تعيش في فراغ ،بل تشكل كل متكامال مع بيئتها وتتأثر وتؤثر فيها؛ لذا أصبح
من الضروري على هذه المنظمات أن تعمل على مواجهة التغيير ومواكبة التقدم ،والتكيف مع بيئتها لتستطيع تحقيق
أهدافها والمحافظة على بقائها واستمراريتها ،وسيتم لها ذلك في حال واكبت التطورات في البيئة المحيطة ،واالهتمام
بنظم المعلومات كبعد مهم من أبعاد العملية اإلدارية ،فالمنظمة الفاعلة هي التي تتفهم بوعي وذكاء المرحلة الحالية،
والمراحل المستقبلية القادمة من التغييرات ،وما يتطلبه ذلك من تحديث اإلجراءات واألنظمة لتكون قادرة على
االستجابة للتغيرات وسعيها الدائم لمواكبة التطور باستمرار مع الحفاظ على غاياتها واتجاهاتها.
من هنا ال بد على المنظمات أن ترعى الذكاء التنظيمي الخاص بها ،لتضمن استمرارها في بيئة األعمال
المتجددة؛ ألن التحول إلى المنظمة الذكية يم ّكن المنظمات من تنوع مصادر معلوماتها من داخل المنظمة وخارجها،
ومن ثم توفير بيئة عمل مؤتمتة فاعلة ومشجعة على التعلم المستمر ،التفكير أو الذكاء الجماعي ،بناء الصورة
الذهنية والحركية ،وتوليد األفكار الجديدة التي تخلق اإلبداع وسرعة إنجاز المعامالت بالتالي رضاء العمالء وتحقيق
أهدافها.
ومن المعلوم أن عدم توفر نظم معلومات في المنظمات سواء كانت خدمية أم ربحية ،يؤثر سلبا في بناء
المنظمات الذكية ،ما يؤدي إلى تدنى مستوى تقديم الخدمات أو المنتجات لديها ،األمر الذي يتطلب توفر نظم
معلومات فعالة إلدارة كمية كبيرة من المعلومات التي تحتاجها المنظمة؛ لتكون ذكية في اتخاذ ق ارراتها بكفاءة وفاعلية
ومن ثم تحقيق أهدافها.
ولتسهيل بناء المنظمة الذكية في مصلحة الجمارك وفق نظم معلومات حديثة ،ال بد من معرفة أنواع نظم
المعلومات ومجاالت تعزيز بناء المنظمة الذكية ،وعليه فإن هذه الدراسة جاءت الستكشاف الدور الذي توليه
مصلحة الجمارك ألنظمة المعلومات ،وتوضيح الدور الذي تمثله أنظمة معلوماتها لبناء المصلحة الذكية.
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 2-1-1مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

على الرغم من وجود نظم معلومات في بعض المنظمات الحكومية إال أنها بشكل عام ومصلحة الجمارك بشكل

خاص تحتاج إلى منظومة متكاملة من األنظمة المعلوماتية التي تسهم في تعزيز قدراتها وتخلق منها منظمة ذكية
قادرة على تحسين مستوى تقديم خدماتها وزيادة كفاءتها.
وتعد مصلحة الجمارك من القطاعات االقتصادية التي تعاني من قصور كبير في سرعة تقديم خدماتها
للمستفيدين؛ نظ ار الستمرار التعامالت الورقية في أعمالها ،وذلك ناتج عن عدم تكامل األنظمة الحالية بين اإلدارات
المختلفة ،ومن هنا جاءت الفكرة لدراسة الدور الذي توليه مصلحة الجمارك ألنظمة المعلومات وكيفية توظيفها في
بناء المصلحة الذكية ،ويمكن التعرف على مشكلة الدراسة بواسطة اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:

ما دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية؟
حيث يمكن إظهار مشكلة الدراسة بصورة أكثر جالء ،وذلك عن طريق إثارة عدد من التساؤالت اآلتية:
 .1إلى أي مدى تتوفر متطلبات نظم المعلومات (الموارد المادية ،الموارد البشرية ،قواعد البيانات ،البرمجيات،
الشبكات ،النظم والتطبيقات ،المتطلبات التنظيمية ،تكامل النظم) في مصلحة الجمارك؟
 .2ما مستوى توفر أبعاد المنظمات الذكية (اإلدارة اإل لكترونية ،بلوغ الغايات ،العمليات الذكية ،التعامل مع
البيئة ،الذكاء الجماعي ،الرغبة في التغيير) في مصلحة الجمارك؟
 .3إلى أي مدى تسهم نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك؟
 .4هل توجد فروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات المبحوثين ،عن دور نظم المعلومات في بناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك ،تعزى للمتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة في مصلحة الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات)؟

 3-1-1فرضيات الدراسة:

بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،وبهدف توفير إجابة مناسبة على التساؤالت الدراسية المطروحة ،فإن الدراسة

الحالية تسعى إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسة األولى :تتوفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجمارك.
الفرضية الرئيسة الثانية :تتوفر أبعاد المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك.
الفرضية الرئيسة الثالثة :تسهم نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك.
وتتفرع منها الفرضيات اآلتية:
−

تسهم نظم المعلومات في تشييد اإلدارة اإللكترونية في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في التمكن من بلوغ الغايات في مصلحة الجمارك.
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−

تسهم نظم المعلومات في دعم العمليات الذكية في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في فهم التعامل مع البيئة في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في تعزيز الذكاء الجماعي في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في خلق الرغبة في التغيير في مصلحة الجمارك.

الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عن دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك ،تعزى للمتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في مصلحة
الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات).

 4-1-1أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها ،كون المنظمات تبحث عن طريق ومسلك للحصول على التميز في تقديم خدماتها،

ومواكبة تغيرات األحداث ،والظروف البيئية المختلفة؛ وذلك سعيا منها في تعزيز بناء المنظمات الذكية ،وتعد نظم
المعلومات إحدى الطرق المستخدمة لتحقيق هذه الميزة ،حيث تبرز أهمية الدراسة انطالقا من الدور الحيوي الذي
تؤديه نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،وذلك من جانبين:
 1-4-1-1األهمية العملية:
تكتسب الدراسة الحالية أهميتها العملية (التطبيقية) ،من أنها:
 .1تطبق على مصلحة الجمارك ،التي تعد رافدا أساسيا من روافد االقتصاد الوطني ،ذا التأثير المباشر
على التنمية الشاملة ،وأهمية ذلك على أفراد المجتمع كافة.
 .2قد تلفت نتائج هذه الدراسة أنظار المسؤولين وصّناع القرار في مصلحة الجمارك إلى نظم المعلومات
ودورها في بناء المصلحة الذكية ،ﺍلﺫﻱ بدوره سيؤدي إلى تحسيﻥ سير العمليات اإلدارية بكفاءة وفاعلية،
بالتالي تقديم خدمات متميزة ذات جودة وكفاءة عاليتين ،تؤدي إلى إرضاء المستفيدين ،ومن ثم تحقيق
أهداف المصلحة المرجوة.
 .3يأمل الباحث أن تسهم نتائج الدراسة وتوصياتها ،في تفعيل دور نظم المعلومات في بناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك بوجه خاص وفي المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال بوجه عام.
 2-4-1-1األهمية العلمية:
تكتسب الدراسة الحالية أهميتها النظرية (العلمية) ،في تناولها مفاهيم حديثة وأساسية منها اآلتي:
 .1تسليط الضوء على مواضيع ذات أهمية في الفكر اإلداري ،وهي نظم المعلومات والمنظمات الذكية.
 .2يعﺩ مفهﻭﻡ المنظمات الذكية مجاال حيا للﺩﺭﺍسة؛ ما يعول عليه أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات
أخرى في منظمات األعمال الحكومية والخاصة.
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 .3إثراء المكتبات المحلية ،التي تعاني من ندرة الدراسات واألبحاث التي تتطرق لمثل هذه الموضوعات
اإلدارية المهمة والضرورية للباحثين والمهتمين وكذا المنظمات.
 .4يأمل الباحث أن تشكل نتائج هذه الدراسة إضافة علمية للباحثين والمنظمات والمهتمين ،حيث تطرقت
هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين مفهومي نظم المعلومات ودورها في بناء المنظمات الذكية وهي تعد
من الدراسات األولى في اليمن على حد علمه.

 5-1-1أهداف الدراسة:

في ضوء تحديد مشكلة الدراسة الحالية وأهميتها ،فإن هدف الدراسة ينصب أساسا في تحديد دور نظم المعلومات

في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية ،فضال عن تحقيق األهداف اآلتية:
 .1معرفة نظم المعلومات السائدة ،ومستوى توفر متطلباتها (الموارد المادية ،الموارد البشرية ،قواعد
البيانات ،البرمجيات ،الشبكات ،النظم والتطبيقات ،المتطلبات التنظيمية ،تكامل النظم) في مصلحة
الجمارك.
 .2تحديد مستوى توفر أبعاد المنظمة الذكية (اإلدارة اإل لكترونية ،بلوغ الغايات ،العمليات الذكية ،التعامل
مع البيئة ،الذكاء الجماعي ،الرغبة في التغيير) في مصلحة الجمارك.
 .3توضيح مدى مساهمة نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك.
 .4تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات المبحوثين عن دور نظم المعلومات في بناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك ،تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة في مصلحة الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات).
 .5وضع خطة تطويرية وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات تسهم في تحسين أداء المصلحة
وتطوير منظومة العمل الجمركي نحو بناء المصلحة الذكية.

 6-1-1أنموذج الدراسة:

توضح هذه الدراسة دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،حيث تم االعتماد على

مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية في تحديد أبعاد متغيرات الدراسة األساسية
وبناء أنموذج الدراسة االفتراضي وذلك كما يلي:
المتغير المستقل :نظم المعلومات بأبعادها (الموارد المادية ،الموارد البشرية ،قواعد البيانات ،البرمجيات،
الشبكات ،النظم والتطبيقات ،المتطلبات التنظيمية ،تكامل النظم).
المتغير التابع :المنظمة الذكية بأبعادها (اإلدارة اإللكترونية ،بلوغ الغايات ،العمليات الذكية ،التعامل مع البيئة،
الذكاء الجماعي ،الرغبة في التغيير).
7

اإلطار المنهجي للدراســـــــــــة
Methodology of the study

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

باإلضافة إلى المتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في مصلحة الجمارك،
المستوى الوظيفي ،عدد الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات).
وفي ضوء ما تم صياغته من فروض ،فإنه يمكن التعبير عن العالقة بين متغيرات الدراسة بواسطة األنموذج
االفتراضي كما في الشكل رقم (:)1-1
الشكل ( :)1-1أنموذج الدراسة االفتراضي

إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (غنيم ،2017 ،ص.)6

 7-1-1حدود الدراسة:

حددت هذه الدراسة بعدد من الحدود الموضوعية ،المكانية ،البشرية ،والحدود الزمانية ،كما يلي:

 1-7-1-1الحد الموضوعي (األكاديمي):
تناولت هذه الدراسة موضوع نظم المعلومات (كمتغير مستقل) ودورها في بناء المنظمات الذكية (كمتغير تابع)
في مصلحة الجمارك.
 2-7-1-1الحد المكاني:
طبقت هذه الدراسة على ديوان عام مصلحة الجمارك؛ نظ ار لحاجتها إلى منظومة متكاملة من األنظمة
المعلوماتية ،تسهم في تعزيز قدراتها ،وتخلق منها منظمة ذكية قادرة على تحسين مستوى تقديم خدماتها وزيادة
كفاءتها ،ومن ثم تحقيق أهدافها.
 3-7-1-1الحد البشري:
جرى تنفيذ هذه الدراسة على موظفي ديوان عام مصلحة الجمارك محل الدراسة.
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 4-7-1-1الحد الزماني:
المدة الزمنية التي بدأت في إطارها مصلحة الجمارك بتطبيق نظم المعلومات من العام
اقتصرت الدراسة على ّ

2004م لغاية عام 2020م ،وتم إعداد الدراسة خالل المدة الممتدة من تاريخ 2019/11/23م إلى
2020/12/17م.

 8-1-1منهج الدراسة:

في ضوء طبيعة الدراسة الحالية واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها وكذا األسئلة التي سعت الدراسة لإلجابة

عنها ،فقد اعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه أنسب المناهج لطبيعة الدراسة وأهدافها؛ ومن
أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر االجتماعية.
ويعتمد المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة (دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية) ،كما هي في الواقع
ويهتم بوصفها وصفا دقيقا والتعبير عنها كما وكيفا ،ويوضح خصائصها وحجمها وتغيراتها ودرجة ارتباطها مع
الظواهر األخرى ،ويقوم بتحديد نوعية العالقة بين متغيرات الظاهرة وأسبابها واتجاهاتها واستخالص النتائج منها.
كما ال يقتصر هذا المنهج على جمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة المراد دراستها فقط ،بل يمتد إلى تحليلها
وتفسيرها من أجل الوصول إلى استنتاجات يمكن أن تسهم في تحسين الواقع وتطويره (عبيدات؛ عدس؛ عبد الحق،
 ،1984ص.)189

 9-1-1مصادر جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة في أثناء جمع البيانات المتعلقة بنظم المعلومات والمنظمات الذكية ،على مصدرين ،هما:

 1-9-1-1مصادر أولية:
لمعالجة اإلطار العملي للدراسة المتمثل بالجوانب التحليلية لموضوع الدراسة ،اعتمدت الدراسة على مصادر
البيانات األولية وذلك عن طريق االستبانة التي أعدها كأداة رئيسة للدراسة ،حيث وزعت على العينة المستهدفة في
ديوان عام مصلحة الجمارك حيث شكلت الدراسة الميدانية لمجتمع الدراسة مصد ار مهما للبيانات والمعلومات األولية
الالزمة التي خدمت الدراسة وحققت أهدافها.
 2-9-1-1مصادر ثانوية:
لمعالجة اإلطار النظري للدراسة ،جرى االعتماد على عدة مصادر ثانوية ،منها :الكتب ،والمراجع العربية
واألجنبية ،والنشرات ،والدوريات المتخصصة ،والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات العلمية السابقة التي لها
عالقة بموضوع الدراسة (دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية) ،والمعلومات المتوفرة عن طريق البحث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة ،التي جرى التعرف بواسطتها على األسس النظرية في كتابة الرسالة ،وكذلك
أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة.
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 10-1-1مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية على عدد من المصطلحات العلمية ويتطلب ذلك تحديد معانيها اإلجرائية لمعرفة حدود

الظاهرة المراد دراستها ،وجرى ذكر أهم المصطلحات على النحو اآلتي:
 1-10-1-1نظم المعلومات Information Systems:
هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والوثائق التي تعطي المعلومات المفيدة وتساعد في وظائف اإلدارة ،ومن
جهة ثانية الوسائل المادية والبشرية الضرورية لمعالجة ،تخزين وتحويل المعلومات؛ بهدف االستغالل الجيد والصحيح
(السباخي ،2014 ،ص .)14
وت ّعرف نظم المعلومات إجرائيا َّأنها :مجموعة متكاملة من العناصر البشرية ،المادية ،البرمجية يتم من خاللها

تجميع وتخزين واسترجاع وتوزيع المعلومات بهدف تحقيق الرقابة وعمليات دعم القرار بالتالي تحسيﻥ سير
العمليات اإلدارية وتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفاعلية.
 2-10-1-1المنظمة الذكية :Smart Organization
عبارة عن "مدخل هدفه األساس تعظيم ذكاء المنظمة مع استعدادها للقبول بالتغيير؛ ما يكسب المنظمة القدرة
على التعامل اإليجابي مع التغيير" (.)Schwaninger, 2009
وعرفها التلة وآخرونّ ،أنها "نتاج عمليات تطبيق التكنلوجيا في مواجهة التحدي لتطوير العمل ،عن طريق إحداث
ّ

موائمة ناجحة بين المنظمة والبيئة وتطوير المزايا التنافسية باالعتماد على وجود رؤية استراتيجية وثقافة الجدارة
فعال" (التلة وآخرون ،2017 ،ص.)6
والبراعة مع توفر نظام حوافز ّ

وتعرف على ّأنها "خليط من ذكاء األفراد واستخدام التكنولوجيا الحديثة" )الحجاج ،2017 ،ص.)46

وت ّعرف المنظمة الذكية إجرائيا أّنها :منظمة عالية األداء ،تمارس أعمالها بذكاء ،وتحظى بالوالء التنظيمي

من موظفيها؛ العتمادها مبدأ الذكاء الجماعي والعمليات الذكية رغبة في التغير وبنفس الوقت تعمل على اقتناء
األنظمة وتكنلوجيا المعلومات الحديثة لمواكبة التطورات البيئية المحيطة بها.
 3-10-1-1مصلحة الجمارك اليمنية :Yemen Customs Authority

تعرف مصلحة الجمارك "بالجهاز المركزي الجمركي والدوائر الجمركية التنفيذية" (قانون الجمارك،1990 ،
ص.)5
ويمكن تعريفها إجرائيا أّنها :الجهة التي تقوم على االستيراد والتصدير وتطبيق التشريع الخاص بالتجارة
الخارجية والتشريع الذي يضبط العالقات المالية مع الخارج ،ومسؤولة عن مراقبة السلع والخدمات ورؤوس
األموال المارة عبر الحدود ،وعلى قبض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة عليها بحسب تعريفة معينة.
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 11-1-1محددات الدراسة:

اقتصرت الدراسة على ديوان عام المصلحة ،ومن الصعوبات أثناء إعداد الدراسة اآلتي:
 −على المستوى النظري :من حيث قلة المراجع التي تناولت المنظمات الذكية وعالقة هذه األخيرة بنظم
المعلومات ،وهو ما أدى إلى االعتماد بشكل كبير على المجالت العلمية والمذكرات.
 −على المستوى التطبيقي :من حيث صعوبة توزيع أداة الدراسة واسترجاعها في الوقت المحدد ،حيث تزامن
توزيع أداة الدراسة مع انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-عالميا* ،باإلضافة الى صعوبة فهم بعض
المصطلحات المتعلقة بالمنظمات الذكية من قبل عينة الدراسة.

 12-1-1أسباب اختيار الدراسة:

هناك عدد من األسباب التي أدت إلى اختيار الدراسة الحالية ،منها:

 1-12-1-1أسباب ودوافع علمية:
إثراء البيئة التعليمية بهذه الدراسات؛ لفتح الباب أمام الباحثين والطالب والمهتمين كي يقدموا اآلراء والمقترحات
بشأنها ،وكذلك ندرة الدراسات في مجال تقنية ونظم المعلومات في الجمهورية اليمنية ،وتركيز معظم الباحثين على
مواضيع اإلدارة التقليدية البحتة ،وانعدام الدراسات المتعلقة بالمنظمات الذكية في الجمهورية اليمنية ،باإلضافة إلى
ندرة الدراسات العربية التي تطرقت إلى هذا النوع من الدراسات ،التي تشمل متغيرات الدراسة مجتمعة.
 2-12-1-1أسباب ودوافع اجتماعية:
كما هو معلوم فإن ّأية دراسة في المقام األول ال بد أن تعمل على خدمة المجتمع؛ لذلك فهذه الدراسة تصب في

هذا اإلطار ،وتهتم بمحاولة لفت أنظار متخذي القرار في المصلحة ،إزاء أهمية نظم المعلومات ودورها في بناء
المصلحة الذكية.
 3-12-1-1أسباب ودوافع ذاتية:
هناك أسباب ذاتية دفعت إلى اختيار مجال الدراسة الحالية ،منها :الميول الشخصي لكون الموضوع جديدا إلى
حد ما ،باإلضافة إلى محاولة توظيف اختصاص الباحث المهني في الوظيفة اإلدارية التي يشغلها في مصلحة
الجمارك ،حيث ش ّكل ذلك حاف از له لدراسته ،ومحاولة تطبيق ذلك على المنظمات اليمنية ممثلة في مصلحة الجمارك؛
للتعرف إلى دور نظم المعلومات ومدى االستفادة منها في بناء المصلحة الذكية.

* مرض فيروس كورونا (كوفيد  :)19-هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المكتشف مؤخ ار ( ،)nCoV 2019حيث يعاني األشخاص الذين يصابون بهذا

حمى ،السعال الجاف ،اإلرهاق ،التهاب الحلق ،اإلسهال ،الصداع ،فقدان حاسة التذوق أو الشم ،ويتعافون في
المرض من أعراض خفيفة أو متوسطة ،مثل ال ّ
أغلب األحيان دون عالج خاص ،وينتقل الفيروس عن طريق القطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى أثناء السعال أو العطس  ،ويمكن أن تصاب
بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبا جدا من شخص مصاب أو المست سطحا ملوثا ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك ،بينما يمكنك الوقاية منه بالمواظبة

على تنظيف يديك ،وباستخدام الماء والصابون أو محلول كحولي لتعقيم اليدين أو ارتداء القفازات على اليدين ،وباالبتعاد مسافة آمنة عن أي شخص مصاب

بالعدوى أو ارتداء الكمامات ،وااللتزام بالبقاء في البيت ، https://www.google.com/intl/ar/covid19/ .الساعة 5:00م ،التاريخ 2020/06/08م.

 11

اإلطار المنهجي للدراســـــــــــة
Methodology of the study

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

 13-1-1هيكل الدراسة:

انقسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول ،على النحو اآلتي:

الفصل األول :تناول اإلطار العام للدراسة في مبحثين ،حيث تناول المبحث األول (اإلطار المنهجي للدراسة)،
فيما سيتناول المبحث الثاني (الدراسات السابقة).
الفصل الثاني :سيتناول اإلطار النظري للدراسة في ثالثة مباحث ،حيث سيتناول المبحث األول (نظم
المعلومات) ،ويتناول المبحث الثاني (المنظمات الذكية) ،فيما يتناول المبحث الثالث (مصلحة
الجمارك اليمنية).
الفصل الثالث :سيمثل اإلطار الميداني للدراسة ويتناول الطرق واإلجراءات في مبحثين ،حيث يتناول المبحث
األول (مجتمع الدراسة وعينتها) ،فيما يتناول المبحث الثاني (أدوات الدراسة).
الفصل ال اربع :سيتناول عرض وتحليل النتائج واختبار الفرضيات في مبحثين ،حيث يتناول المبحث األول
(تحليل نتائج الدراسة) ،فيما يتناول المبحث الثاني (اختبار فرضيات الدراسة).
الفصل الخامس :سيتضمن نتائج وتوصيات الدراسة في مبحثين ،حيث يتناول المبحث األول (نتائج الدراسة)،
فيما يتناول المبحث الثاني (توصيات الدراسة) ،وفي األخير (مراجع ومالحق الدراسة).
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المبحث الثاني

الدراســـات السابقـــة
تعد الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي يقوم عليها موضوع الدراسة ،حيث تقدم إفادة كبيرة في استكمال
الخلفية النظرية للدراسة الحالية وتحديد أهدافها وصياغة فروضها وتفسير مدلول ما يتم التوصل إليه من نتائج يمكن
استخالصها منها ،وكذا أهم التوصيات التي ستخرج بها ،وقد أسفرت جهود الباحث عن ظهور عدد من الدراسات
التي تناولت موضوعي نظم المعلومات والمنظمات الذكية.
حيث يتناول هذا المبحث عرض عدد من الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية التي تناولت موضوعي
نظم المعلومات والمنظمات الذكية ،مرتبة تاريخيا من األحدث إلى األقدم ،حيث جرى عرض عدد ( )6دراسات
محلية تشمل موضوع نظم المعلومات كأحد المتغيرات ،دون الحصول على أية رسالة محلية تشمل موضوع المنظمات
الذكية ،كما جرى عرض عدد ( )22دراسة عربية منها عدد ( )7دراسات تشمل موضوع نظم المعلومات كأحد
متغيرات الدراسة ،وعدد ( )14دراسة تشمل موضوع المنظمات الذكية كأحد متغيرات الدراسة كذلك ،باإلضافة إلى
عدد ( )1دراسة تشمل موضوعي نظم المعلومات والمنظمات الذكية مجتمعة ،كما جرى عرض عدد ( )7دراسات
أجنبية منها عدد ( )1دراسة تشمل موضوع نظم المعلومات كأحد متغيرات الدراسة ،وعدد ( )6دراسات تشمل
موضوع المنظمات الذكية كأحد متغيرات الدراسة كذلك ،وجرى بعد ذلك تحليل الدراسات السابقة وعرض النتائج
العامة التي يمكن استخالصها منها ،مع توضيح الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وطريقة
معالجتها.
وقد لخصت كل من الدراسات المحلية والعربية ضمن جداول تفصيلية تشمل عنوان الدراسة والهدف منها والمنهجية
واألدوات المستخدمة وكذلك نتائجها وتوصياتها ،فيما جرى تلخيص الدراسات األجنبية ضمن جداول تشمل عنوان
الدراسة ،والهدف منها وكذلك نتائجها وتوصياتها.
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الدراسات السابقــــة
Previous studies

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

 1-2-1الدراسات المحلية:

على الرغم من عدم توفر دراسات محلية تتعلق بموضوع المنظمات الذكية ،فقد تناولت الدراسة عدداّ من الدراسات المحلية المختلفة تتعلق

بموضوع نظم المعلومات ،وقد جرى توضيحها بواسطة الجدول رقم ( ،)1-1وذلك على النحو اآلتي:

جدول ( :)1-1ملخص الدراسات المحلية
عنوان الدراسة

الهدف من الدراسة

المنهجية واألدوات

نتائج الدراسة

توصيات الدراسة

-1دراسة (البحم2019 ،م)
بــعـــنــوان :ظتــكـــــامـــــل نــظـــم
المعلومـــات كمـــدخـــل لتنفيـــذ
مشروع الحكومة اإللكترونية
في الجمهوريـــــة اليمنيـــــةظ،
األكاديمية اليمنية للدراســات
العليا ،صنعاء ،اليمن.

هدفت الدراســــــــة ،إلى
البحـــث في إمكـــانيـــة
اتخـــــاذ تكـــــامـــــل نظم
المعلومــــات كمــــدخــــل
لــتــنــفــيـــــذ مشـــــــــــروع
الحكومـــة اإللكترونيـــة
فــــي الــــجــــمــــهــــوريـــــة
اليمنية.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

خلصــــــت الدراســــــة إلى عدد
من النتــــائج لعــــل أهمهــــا:
وجود إدراك عـــــال ألهميـــــة
تكــامــل نظم المعلومــات من
الـــعـــــامـــلـــيـــن فـــي قـــطـــــاع
المعلومــــات في المنظمــــات
الـحـكـومـيـــــة الـيـمـنـيـــــة ،كـمـــــا
تعــاني المنظمــات الحكوميــة
الـيـمـنـيـــــة مـن عـــــدم تـوفـر
المتطلبــات الالزمــة لتكــامــل
نظم المعلومات.

توصــــــلت الدراســــــة إلى عدد
من التوصـــــــــيــــات ،أهمهــــا:
ضـــــــــرورة قيــــام المنظمــــات
الـحـكـومـيـــــة الـيـمـنـيـــــة بـتـو ـفيـر
المتطلبـــات الالزمـــة لتكـــامـــل
نظم المعلومـات ،وضـــــــــرورة
قيـام الـدولـة بـءنشــــــــــاء هيئـة
متخصــــــصــــــة ،تعنى بتوحيد
مــعـــــايــيــر تصــــــــــمــيــم نــظــم
المعلومـات في كـل المنظمـات
الحكوميـــة اليمنيـــة ،وتنفيـــذ
مشروع الحكومة اإللكترونية.

-2دراســـــــــة (الصـــــــــعيتري،
2018م) بـــعـــنــوان :ظدور
نظم المعلومـــــات في دعم
صـــــــــنع القرارات اإلداريــة-
الهيئـــــة العـــــامـــــة للطيران
المدني واألرصــــــاد الجويظ،
األكاديمية اليمنية للدراســات
العليا ،صنعاء ،اليمن.

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلـــــى الـــــدور الـــــذي
تلعبه نظم المعلومات
اإلداريــــة في الهيئــــة
الــعـــــامـــــة لــلــطــي ـران
المــدني واألرصـــــــــــاد
الجوي في مســـــاعدة
مـــتـــخـــــذي الـــقـ ـرارات
التـــــخـــــاذ الـــــقــــرارات
اإلداريـة الســـــــــليمـة،
وحل المشـــــكالت عن
طـــــريـــــق تـــــوفـــــيـــــر
الــمــعــلــومـــــات الــتــي
تســــاعدهم للوصــــول
إلى ذلك.

-3دراســـــــــــــة (الــحــكــيــمــي،
2017م) بعنوان :ظدراســـــــة
الجـــدوى ودورهـــا في تنفيـــذ
مشــاريع نظم المعلومات في
المؤســـــــــســــــــــات الحكوميـة
اليمنيـــةظ ،دراســـــــــــة حـــالـــة
وزارتــي اإلدارة الــمــحــلــيـــــة
والتربيـة والتعليم ،األ كـاديميـة
اليمنيـة للـدراســــــــــات العليـا،
صنعاء ،اليمن.

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلــــى دور دراســـــــــــــة
الـجـــــدوى فـي تـنـفـيـــــذ
مشـــــــــــــاريـــــع نـــــظـــــم
الــــمــــعــــلــــومـــــات فــــي
المؤســســات الحكومية
اليمنية.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

اســـــــ ـتـخـــــدام منـهج
المسح الشامل ،كما
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصـــائية ،spss
بــــاإلضــــــــــــافــــة إلى
اســـــــــتخدام المقابلة
الفردية.
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توصـــــــ ـلـت الـدراســــــــــة إلى
مــجــمــوعـــــة مــن الــنــتـــــائــج،
أبرزها :أهمية أن تتناســــب
الـمـعـلـومـــــات الـتـي يـوفـرهـــــا
الـنـظـــــام الـحـــــالـي مـع مـــــا
يحتــاجــه صــــــــــانع القرارات،
وأهميــــة أن يقــــدم النظــــام
الـمـعـلـومـــــات الـتـــــاريـخـيـــــة
لصـــــــــانعي القرارات بالدقة
والســـــرعة والوقت المطلوب،
وأن يــوفــر الــنــظـــــام اآللــي
المعلومات الكافية بما في
ذلك المعلومات عن األطراف
الـخـــــارجـيـــــة ذات الـعـالقـــــة
لصانع القرارات.
الوصــــــ ـول إلى أهم النتائج،
منهـــا :وجود دور نســـــــــبي
لـدراســـــــــة الجـدوى في تنفيـذ
نـظـم الـمـعـلـومـــــات فـي كـال
الـوزارتـيــن ،نـظـرا لـلــتــنــفــيـــــذ
ـل
الجزئي غير المكتمـل في ك ّ
منهــا ،وخلصــــــــــت أيضــــــــــا
الدراســــة إلى عدم اســــتيعاب
نـظـم الـمـعـلـومـــــات لـلـتـطـور
والنمو المستقبلي.

أوصـت الدراسـة بضـرورة أن
تهـتـم اإلدارة العـلـيـــــا بتـوفيـر
الكــادر البشـــــــــري ،المؤهــل
لتحســــين اســــتخدام وتطوير
نظام المعلومات ،وبضـــرورة
أن تتولى متـــابعـــة ســـــــــير
العمل القائم على اســـتخدام
الـنـظـــــام وتـخـطـي الـعـقـبـــــات
والصعوبات.

أوصــــــــت الباحثة بضــــــــرورة
إدراج دراســـة الجدوى ضـــمن
ســـــــياســـــــة المؤســـــــســـــــات
الحكومية ،ضـــــــــمانا لفاعلية
ونـجـــــاط الـتـخـطـيـط والـتـنـفـيـــــذ
للمشاريع وحل المشكالت.

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

-4دراســـــــــــة (الصـــــــــليــت،
2017م) بـــعـــنــوان :ظدور
نظم المعلومات في تحسين
جودة الرعـايـة الصـــــــــحيـة،
دراســـة ميدانية ،مســـتشـــفى
 48النموذجيظ ،األكــاديميـة
اليمنيـة للـدراســــــــــات العليـا،
صنعاء ،اليمن.

-5دراســـــــــــــة (الــمــعــمــري،
2017م) بعنوان :ظالعالقـــة
بين نظم المعلومــات واألداء
الوظيفي ،دراســـــــــة تطبيقيـة
على وزارة الخــدمــة المــدنيــة
والتـأمينـات بـاليمنظ ،جـامعـة
صنعاء ،صنعاء ،اليمن.

-6دراســــــــــــــة (يـــــحـــــيـــــى،
2017م) بعنوان :ظدور نظم
الــمــعــلــومـــــات فــي اتــخـــــاذ
القرارات ،دراســــــــــــة حــــالــــة
مجلس القضـــــاء األعلى في
الجمهوريـة اليمنيـةظ ،جـامعـة
صنعاء ،صنعاء ،اليمن.

الدراسات السابقــــة
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التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلــــــى دور نــــــظــــــم
الـــمـــعـــلـــومـــــات فـــي
تحسـين مسـتوى جودة
الرعاية الصـــــــحية في
مســـــــــــتشـــــــــــفــى 48
الـنـمـوذجـي ،والـتـعـرف
إلى مســـتوى ممارســـة
نظم المعلومـات ومـدى
تحقق جودة الرعـــايـــة
الصـحية بالمسـتشـفى،
وكـــــذلـــــك عـــلـــى أثـــر
اخــــتــــالف الــــعـــوامـــــل
الـــــديــم ـوغ ـرافــيـــــة فــي
مســـتوى جودة الرعاية
الصحية.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلى الوضـــــــــع الحـالي
الســــــــــتــخـــــدام نــظــم
المعلومـــــات في وزارة
الـخـــــدمـــــة الـمـــــدنـيـــــة
والتــأمينــات ،وأهميتهــا
في حـــــل مشـــــــــكالت
إنــــجـــــاز مــــعـــــامــــالت
الـمســـــــــتـفـيـــــديـن مـن
الوزارة.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلــــــى واقــــــع نــــــظــــــم
المعلومــــات ،وعمليــــة
اتــخـــــاذ الــق ـرارات فــي
مــجــلــس الــقضـــــــــــــاء
األعلى.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الـوصــــــــــفـي ،كـمـــــا
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss

توصـــــلت الدراســـــة إلى عدد
من النتــائج لعــل أهمهــا :أن
المســــــــتشــــــــفى يمارس نظم
المعلومات بنسبة جيدة ،وأن
هنــاك دورا لنظم المعلومــات
في تحســـــــــين جودة الرعـايـة
الصـحية بالمسـتشـفى بنسـبة
ضعيفة.

توصــلت الدراســة ،إلى وجود
دور كبير الســـــــــتخــدام نظم
المـعـلـومـــــات في رفع األداء
الوظيفي ،بــاإلضـــــــــــافــة إلى
وجود عالقـــــة طرديـــــة ذات
داللة إحصائية بين استخدام
نظم المعلومــــات في الوزارة
واألداء الوظيفي من وجهـــة
نظر العاملين.

توصـــــــــلــت الــدراســـــــــــة إلى
مجموعـــة من النتـــائج لعـــل
أهمهـــا :وجود كـــادر مؤهـــل
في مجـــال نظم المعلومـــات،
وجود عالقــة طرديــة موجبــة
بين نظم المعلومـــــات بكـــــل
أبعــادهــا وبين عمليــة اتخــاذ
القرارات في مجلس القضـــاء
األعلى.

من أهم التوصـــــــــيــــات التي
خرجت بها الدراسـة ،أن على
إدارة المســـــــــتشـــــــــفى زيــادة
االهتمـام بنظم المعلومـات في
المسـتشـفى؛ لما لها من دور
في تحســــــين جودة الرعاية
الصــــــــــحــيـــــة ،وعــلــى إدارة
المســــتشــــفى االســــتمرار في
مـواكـبـــــة الـتـطـور الـتـكـنـلـوجـي
والـمـعـلـومـــــاتـي فـي مـخـتـلـ
مراكز وإدارات المســــــتشــــــفى
عن طريق تحـــديـــث البرامج
وصـــــــ ـيـانـة األ نظمـة واألجهزة
وبالسرعة المطلوبة.
من أهم التوصـــــــــيــــات التي
خرجت بها الدراســـــــة ،إدخال
نـظـم الـمـعـلـومـــــات إلـى وزارة
الخـدمـة المـدنيـة والتـأمينـات،
ويتطلـــب ذلـــك التخطيط عن
طريق توفير الموارد الالزمــة
لذلك ،باإلضـــــافة إلى وضـــــع
مراحــــل يمكن بواســـــــــطتهــــا
الـتـوســـــــ ـع فـي تـطـبـيـق نـظـم
الـمـعـلـومـــــات وصـــــــــوال إلـى
الهدف األســاســي وهو أتمتة
أنشطة الوزارة كافة.
خلصــــت الدراســــة إلى العديد
من التوصــــــــيات لعل أهمها:
رفع كفـــاءة نظم المعلومـــات
وذلــك تبعــا للمســـــــــتحــدثــات
التكنلوجيــة الحــديثــة ،والعمــل
على التخلص من العراقيــــل
والمعوقـات اإلداريـة والمـاديـة
التي تواجه اإلدارة المختصـــة
بالمعلومات ،وضـرورة إشـراك
الموظفين في اتخــاذ القرارات
اإلدارية الخاصة بالمجلس.

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول عينه.
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الدراسات السابقــــة
Previous studies

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

 2-2-1الدراسات العربية:

تناولت الد ارس ــة عددا من الد ارس ــات العربية المتعلقة بموض ــوعي نظم المعلومات والمنظمات الذكية ،وقد جرى توض ــيحها بواس ــطة الجدول

رقم ( ،)1-2وذلك على النحو اآلتي:

جدول ( :)1-2ملخص الدراسات العربية
عنوان الدراسة

الهدف من الدراسة

المنهجية واألدوات

نتائج الدراسة

-1دراســـــــــــــة (الــــعــــلـــوان،
2020م) بعنوان :ظأثر نظم
المعلومـــــات اإلداريـــــة على
جودة صـــــــــنــــاعــــة القرارات
اإلداريـــــة مـن وجـهـــــة نـظـر
متخــذي القرارات في البنوك
األردنية.

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلــــــى أثــــــر نــــــظــــــم
المعلومـــــات اإلداريـــــة
على جودة صـــــــ ـنـاعـة
القرارات اإلداريـــــة في
الـبـنـوك األردنـيـــــة مـن
وجهــــة نظر متخــــذي
القرارات.

اســـتخدمت الدراســـة
الـمـنـهـج الـتـحـلـيـلـي
الـمســــــــ ـحـي ،كـمـــــا
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss

توصـــــلت الدراســـــة إلى عدة
نتــائج أهمهــا :أن متطلبــات
تـطـبـيـق نـظـم الـمـعـلـومـــــات
اإلداريـــــــة ،ودور نـــــــظـــــــم
المعلومـات اإلداريـة في الحـد
من المعوقـات التنظيميـة في
البنوك األردنيـة ،وجود درجـة
مرتفعة لدور نظم المعلومات
اإلداريـــة في دعم القرار في
البنوك األردنية.

-2دراسـة (سـارة2019 ،م)
بعنوان :ظأثر نظم المعلومات
عــلــى تــفــعــيـــــل الــيــقــظـــــة
االسـتراتيجيةظ ،دراسـة حالة
مؤســــســــة تعاونية الحبوب
والبقول الجـــافـــة ،جـــامعـــة
الـعـربـي بـن مـهـيـــــدي ،أم
البواقي ،الجزائر.

-3دراســـــــــــــة (كـــــنـــــعـــــان،
2019م) بــــعــــنـــوان :ظدور
أبعــاد الــذكــاء التنظيمي في
تـــطـــويـــر أداء شـــــــــــركـــــات
التـأمينظ ،دراســــــــــة ميـدانيـة
عـلـى شـــــــــركـــــات الـتـــــأمـيـن
الخــاصــــــــــة في الســــــــــاحــل
السوري ،الالذقية ،سوريا.

هـــدفـــت الـــدراســــــــــــة،
الــتـ ّـعـرف إلــى تـــــأثــيــر
نظــام المعلومــات على
اليقظة االســـــــتراتيجية
في المنظمات.

االعـــتـــمـــــاد عـــلـــى توصــــــلت الدراســــــة إلى أهم
المنهج الوصـــــــفي النتــــائج اآلتيــــة :وجود أثر
التحليلي ،واســـتخدم ذات داللة إحصـــــــــائيـة لنظم
المنهج االســتقرائي المعلومـــات بـــأنواعهـــا (نظم
فــــــي اخــــــتــــــبــــــار المعلومـــــات اإلداريـــــة ،نظم
الفرضـــــــيات وبيان دعـم الـقـرار والـنـظـم الـخـبـيـرة)
نتــائج الــدراســـــــــــة ،على اليقظــة التنــافســـــــــيــة،
وذلـــــك بـــــجـــــمـــــع والــيــقــظـــــة الــتــكــنــولــوجــيـــــة،
البيانات باســـتخدام واليقظة التســويقية ،واليقظة
االســـــــ ـتـبـــــانـــ ـة ثـم البيئيــة ،كمــا توصـــــــــــل إلى
معـالجتهـا ببرنـامج وجود أثر لنظم المعلومــــات
الحزمة اإلحصــائية عـــلـــى تـــفـــعـــيـــــل الـــيـــقـــظـــــة
االستراتيجية.
spss.

هدفت الدراســــــــة إلى
دراســـــــــــة مــدى توافر
أبعـاد الـذكـاء التنظيمي
في شـــــــــركات التـأمين
الخاصـــة في الســـاحل
الســــــــوري ،ودراســــــــة
طبيعــــة وقوة العالقــــة
التي تربط بين أبعــــاد
الـــــذكـــــاء الــتــنــظــيــمــي
واألداء.

توصـــــلت الدراســـــة إلى عدة
نتـائج أهمهـا ،يتوافر الـذكـاء
في الشــــــــركات المدروســــــــة
بتقييم جيد ،كما توجد عالقة
طرديــــة موجبــــة بين أبعــــاد
الــــذكــــاء التنظيمي واألداء،
كمــا يوجــد تــأثير ذو داللــة
إحصـــــــائية للذكاء التنظيمي
على األداء في الشـــــــــركــات
محل الدراسة.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss
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توصيات الدراسة
أوصــت الدراســة بالعمل على
تكثيف الــــدورات التــــدريبيــــة
لصـــــــــنـــاع القرار ،من أجـــل
مواكبة التطورات الحاصـــــــــلة
فيمــا يتعلق بنظم المعلومــات
اإلداريـــة وتطبيقهـــا ،والعمـــل
على إجراء دراســــــات للتعرف
عـلـى مـعـيـقـــــات تـطـبـيـق نـظـم
الــمــعــلــومـــــات اإلداريـــــة فــي
البنوك األردنيـة ،والعمـل على
تحديث األجهزة بشكل دوري.
خلصــــــــــت الـدراســــــــــة إلى
مجموعة من التوصــــــــيات،
أهمهــــا :االســـــــــتثمــــار في
المورد المعلوماتي ضــــرورة
البد منها للمؤســـــــــســـــــــات،
واالســــــتغالل األمثل للمورد
المعلومــاتي ،والحفــا على
نظم المعلومــــات بـــالحفــــا
عــلــى األجــهــزة وتــطــويــرهـــــا
وتحـــديثهـــا ،وكـــذا تحـــديـــث
بــرمــجــيـــــاتــهـــــا ،وتــوعــيـــــة
الـــمـــوظـــفـــيـــن بـــــدور نـــظـــم
المعلومـــــات في تحســـــــــين
األداء.
أوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة
تعزيز قدرة الشــــــركات على
االبتكــــار ،وتعزيز اإليمــــان
لدى العاملين بأهمية العمل
الجمـــــاعي ،تعزيز اهتمـــــام
شـــــــركات التأمين ب إعادة
تصـــــميم هياكلها التنظيمية
بما يســـــــمح بتفويض أكبر
للمســـــؤوليات والصـــــالحيات
للمســــــتويات اإلدارية الدنيا
كـأحـد األبعـاد المهمـة التي
تمكن من االســــــــتفادة من
مزايا الذكاء التنظيمي.

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

-4دراســـــــــــــة (أبو علبــــة،
2018م) بــــعــــنـــوان :ظدور
إدارة الـمـواهـــــب فـي بـنـــــاء
الـمـنـظـمـــــة الـــــذكـيـــــة لـــــدى
المنشـــــــــ ـ ت الصـــــــــنــاعيــة
الفلســـــــــطينيـــةظ ،الجـــامعـــة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

-5دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
(الـبـوســـــــــعـيـــــدي2018،م)
بعنوان :ظدرجــة توافر أبعــاد
المنظمة المتعلمة في كلية
الســـــــــلطـان قـابوس لتعليم
اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين
بـغـيـرهـــــاظ ،جـــــامـعـــــة نـزوى،
سلطنة عمان.

-6دراســــــة (التلة و خرون،
2017م) بعنوان :ظالكليـــات
التقنيـــــة كمنظمـــــات ذكيـــــة
وعــــالقــــتــــهـــــا بــــتــــحــــقــــيــــق
االســــتدامةظ ،كلية فلســــطين
الـــتـــقـــنـــيـــــة ،ديـــر الـــبـــلـــح،
فلسطين.

الدراسات السابقــــة
Previous studies

هدفت الدراســــــــة إلى
التعرف إلى دور إدارة
ّ
الـمـواهـــــب فـي بـنـــــاء
المنظمــة الــذكيــة لــدى
المنشــ ـ ت الصــــناعية
الفلسطينية.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
اســـــــــتخـــدم المنهج
إلى درجة توافر أبعـاد
الـوصــــــــــفـي ،كـمـــــا
المنظمـــــة المتعلمـــــة
اسـتخدمت االسـتبانة
في كلية الســـــــــلطان
أداة لجمع البيــانــات
قــابوس لتعليم اللغــة
وتحليلها باســــتخدام
الـعـربـيـــــة لـلـنـــــاطـقـيـن
بــــرنـــــامــــج الــ ـحــــزم
بـغـيـرهـــــا مـن وجـهـــــة
اإلحصائية .spss
نـظـر الـعـــــامـلـيـن فـي
الكلية.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
التعرف
هدفت الدراسـة ّ
االستبانة أداة لجمع
إلى الكليــــات التقنيــــة
البيـــانـــات وتحليلهـــا
كمؤســـــــــســـــــــات ذكية
باســـــــــتخـدام برنامج
وعالقتها.
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss
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توصلت الدراسة ،أن مستوى
ممارســـــة إدارة المواهب يقع
عند مسـتوى كبير ،ومسـتوى
متطلبـات بنـاء إدارة المواهـب
من وجهة نظر العاملين يقع
عنـد مســـــــــتوى كبير ،وأبعـاد
إدارة الـــــمـــ ـواهـــــب (جـــــذب
واســـــــــتـقـطـــــاب الـمـوهـبـــــة،
المشــاركة واالتصــال) األكثر
تــأثيرا على (متطلبــات بنــاء
المنظمــات الــذكيــة) ،وأبعــاد
إدارة الــم ـواهـــــب (تـــــدريـــــب
وتطوير الموهبــة ،إدارة أداء
الموهبة ،االحتفا بالموهبة)
تـــــأثـيـرهـــــا ضـــــــــعـيـف عـلـى
(متطلبـــات بنـــاء المنظمـــات
الذكية).

أظهرت نتائج الدراســـة ،أن
درجـة توافر أبعـاد المنظمـة
المتعلمة في الكلية جاءت
متوســـــــ ـطـة بشـــــــ ـكـل عـام
ومتوســطة أيضــا في جميع
محاور الدراسة.

أظهرت النتــائج وجود درجــة
عــــاليــــة من الموافقــــة على
أبعاد المنظمة الذكية بحسب
وجهــــة نظر العــــاملين وأن
الـكـلـيـــــات الـتـقـنـيـــــة حـقـقـــــت
مســتوى عال من االســتدامة
في عمليــاتهــا ،وأكــدت وجود
عالقة ذات داللة إحصـــــائية
بين أبعــاد المنظمــة الــذكيــة
وتحقيق االســـــــــتــــدامــــة في
الكليـــات التقنيـــة في قطـــاع
غزة.

خلصــــــــــت الـدراســــــــــة إلى
مجموعـة من التوصـــــــــيـات،
أهمها :ضــرورة إنشــاء وحدة
مســــــــتقلة إلدارة الموهبة في
المنشـ ت ،ووضـع خطة عمل
شـــــــــاملـة للعمـل على تطوير
الـبـنـيـــــة الـتـحـتـيـــــة والـنـهـو
بـــــالــقــطـــــاع الصـــــــــــنـــــاعــي
الفلســـطيني ،تدريب العاملين
بشــــكل مســــتمر على معايير
ونــظــم ومــتــطــلــبـــــات بــنـــــاء
المنظمـة الـذكيـة وإشـــــــ ـراكهم
بشــــــــكل فعال في النشــــــــطة
التخطيطية.
أوصـــــــت الدراســـــــة ،بتنفيذ
برامج تـدريبيـة إلدارة الكليـة
وموظفيها تختص باألساليب
والوســـائل التي تمكن الكلية
من الوصــــــــول إلى مرحلة
تتوافر بهــا جميع مقومــات
وخصـــــــــــــائـص الـمـنـظـمـــــة
المتعلمة ،وإتاحة الفرصــــــة
لـمـنـتســـــــ ـبـي الـكـلـيـــــة لـلـتـعـلـم
الـمســـــــ ـتـمـر بـتـوفـيـر الـمـوارد
الالزمة وتســـهيل اإلجراءات
اإلدارية لذلك ،ومنح الكلية
مـزيـــــدا مـن الصـــــــــالحـيـــــات
اإلداريـــة بمــــا يمكنهــــا من
الوصـول بالكلية إلى منظمة
متعلمة.
أقترط البــــاحثون عــــددا من
التوصـــــــ ـيـات ،أهمهـا :تعزيز
أبعـــاد المنظمـــة الـــذكيـــة في
الكليـات التقنيـة بـالعمـل على
تحســـــــــين برنـــامج الحوافز،
وتطوير الرؤية االسـتراتيجية،
ومن ثم دعم ثقــافــة الجــدارة
والبراعـــة ،وزيـــادة االهتمـــام
بـــــــــــأبعاد تحقيق االسـتدامة،
وحــث اإلدارة العليــا ومتخــذي
القرار في الكليــــات التقنيــــة
عـــلـــى اإلبـــــداع واالبـــتـــكـــــار
ومكــــافــــأة ودعم المبــ ـدعين
منهم.

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

-7دراســـــــــــــة (الــحــجـــــاج،
2017م) بــــــــعــــــــنــــــ ـوان:
ظاســتكشــاف طبيعة العالقة
بين عنـاصـــــــــر المنظمـات
الـذكيـة والمعرفـة اإللكترونيـة
بــاســـــــــتخــدام الشـــــــــبكــات
العصــــبونيةظ ،دراســــة حالة
بنك لبنان والمهجر ،جامعة
الشــــــرق األوســــــط ،عمان،
األردن.

الدراسات السابقــــة
Previous studies

هدفت الدراسـة بشـكل
أسـاسـي ،للكشـ عن
طبيعـــة العالقـــة بين
المعرفــة اإللكترونيــة
والمنظمـــــة الـــــذكيـــــة
بـواســــــــــطـــــة نــظـــــام
الشــبكات العصــبونية
ومســتوى ممارســاتها
وكـذلـك تقـديم نموذج
تأثير مقترط ،لتحقيق
أهداف الدراسة،

اســـــــــتخـــدم المنهج
االســــتكشــــافي ،كما
أســـــــــتخـــدم قـــائمـــة
الــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــص
 checklistكــــأداة
في اســـــــــتحصـــــــــال
البيـانـات ،وتم تحليـل
البيانات باســــــتخدام
نـظـــــام الـمـحـــــاكـــــاة
للشـبكات العصـبونية
الــــــــــعــــــــــنــــــــــقــــــــــدة
.clustering

هـدفـت الـدراســـــــــة إلى
اســـــــــتخـــدم المنهج
-8دراســــــــــــة (بن طـــاطـــة ،تحليــل تــأثير تفــاعــل
االســــــــــــتــــقــ ـرائــــي-
2017م) بـــعـــنـ ـوان :ظأثـــر نـظـــــام الـمـعـلـومـــــات
االســـــــ ـتـداللي وذلـك
تفــــاعــــل نظم المعلومــــات وإدارة المعرفــــة على
بدراســـة العالقة بين
وإدارة المعرفة على تحقيق تـــحـــقـــيـــق الـــمـ ـزايـــــا
الــمــتــغــي ـرات ،كــمـــــا
المزايا التنافســــيةظ ،دراســــة الـتـنـــــافســــــــــيـــــة فـي
اسـتخدمت االسـتبانة
مـيـــــدانـيـــــة مـقـــــارنـــــة بـيـن مـنـظـمـــــات الـقـطـــــاع
أداة لجمع البيــانــات
منظمات القطاع الصــناعي الصــــــــناعي والخدمي
وتحليلها باســــتخدام
والخــدمي بــالجزائر ،جــامعــة بـالجزائر ،كمـا هـدفـت
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
التعرف إلى الكفـــاءة
بي بكر بلقايد ،تلمســــــــان،
ّ
اإلحصـــائية ،spss
النســـــــــبيـة لمنظمـات
الجزائر.
باإلضـــــــافة إلى أداة
األعـــــمـــــال مـــــحـــــل
المقابلة الشخصية.
الدراسـة في اسـتخدام
تقنية المعلومات،

-9دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
(بـوشـــــــــوشـــــــــــــة2017،م)
بــعــن ـوان :ظعــالقـــــة نــظـــــام
الـمـعـلـومـــــات بـــــالـتـحســـــــ ـيـن
المســـــــــتمر كــأحــد مرتكزات
إدارة الجودة الشــــــــــــاملـــةظ،
دراســــــــة حالة مؤســــــــســــــــة
اتصـــــــــــاالت الجزائر لواليـــة
قسنطينة ،الجزائر.

هـدفـت الـدراســـــــــة إلى
معرفـة مـدى إســـــــ ـهـام
نظـــام المعلومـــات في
تـحـقـيـق الـتـحســـــــــيـن
المسـتمر على مسـتوى
مؤســـــســـــة اتصـــــاالت
الـــــجـــ ـزائـــــر لـــ ـواليـــــة
قسنطينة،

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss
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خلصـت الدراسـة إلى ضـرورة
االســـــتمرار بنشـــــر واعتماد
المعرفة اإللكترونية لتحقيق
ميزة تنافســـــية اســـــتراتيجية
مـهـمـــــة ،إدراك الـتـعـقـيـــــدات
أظهرت نتائج الدراســـة ،أن
وحـاالت الال تـأكـد في البيئـة
ممارســـــــة المنظمات الذكية
الداخلية والخارجية الخاصـــة
له تأثير أكثر على عناصـر
بعملها لغر وضـع الخطط
المعرفــة اإللكترونيــة وأكثر
الــتــي تــعــزز مــن قـــــدراتــهـــــا
استقرارا منها.
التنـافســـــــ ـيـة التخـاذ القرارات
الفعــالــة ،كــذلــك تعزيز قرارات
االستراتيجية ذات بعد تحول
إلى بنيـة تحتيـة والعمليـات
وقــدرات وثقــافــة إلكترونيــة
التي توفر الموارد ومناقلتها.
تمثلت أهم نتائج الدراســــــــة
فـي وجـود تـــــأثـيـر مـعـنـوي
خلصــــــــــت الـدراســــــــــة إلى
لــنــظــم الــمــعــلــومـــــات عــلــى
مجموعـة من التوصـــــــــيـات،
تحقيق المزايا التنافســــــــية،
أهمهـــا :تحتـــاج المتطلبـــات
وان هنـــاك عالقـــات تـــأثير
الـتـنـظـيـمـيـــــة إلـى مـراجـعـــــة
ذات دالة إحصـائيا بين أبعاد
مســــــتمرة لتحقيق المواءمة
نظـــام المعلومـــات وتحقيق
الــمســـــــــــتــمــرة بــيــن هـــــذه
المزايا التنافســـــــية ،ووجود
الــمــتــطــلــبـــــات وحـــــاجـــــات
لكل من (خلق
تأثير معنوي ّ
األ نظمـة ،وبمـا يخـدم تفعيـل
المعرفـة ،نشـــــــــر المعرفـة،
دورهــــا في تحقيق المزايــــا
وتـطـبـيـق الـمـعـرفـــــة) عـلـى
التنـــافســـــــــيـــة ،والمتـــابعـــة
تحقيق المزايا التنافســــــية،
المســـتمرة ألحدث تكنولوجيا
وعــدم وجود تــأثير معنوي
المعلومات ،واالستفادة منها
لــتــخــزيــن الــمــعــرفـــــة عــلــى
فــي تــطــويــر الــمــتــطــلــبـــــات
تحقيق المزايا التنافســــــــية،
التكنولوجيــة الالزمــة لزيــادة
كمــــا يؤثر تفــــاعــــل نظــــام
كفــــاءة ،وفعــــاليــــة أنظمــــة
المعلومـــات وإدارة المعرفـــة
المعلومات.
بشـــكل معنوي على تحقيق
المزايا التنافسية.
خلصــــــــــت الـدراســــــــــة إلى
التوصل إلى عدد من النتائج
مجموعة من التوصـــيات لعل
منها ،وجود عالقة بين نظام
أهمهـا :إعـداد برامج تـدريبيـة
الـمـعـلـومـــــات والـتـحســـــــــيـن
فـي مـجـــــال الـمـعـلـومـــــاتـيـــــة
المســـــــــتمر على مســـــــــتوى
لضـــــــ ـمـان جودة المعلومـات،
مؤســـســـة اتصـــاالت الجزائر
وإنشــــاء نظام معلومات فعال
لوالية قســــنطينة؛ إذ تســــهم
داخل المؤســـســـة ،باإلضـــافة
كل من المســـتلزمات المادية
إلى استخدام تجهيزات حديثة
والبشــــــرية وحتى الشــــــبكات
وبرمجيات فعالة وكذا وسـائط
والـبــرمـجــيـــــات فـي تـحــقــيــق
إلكترونيــة جيــدة للحصـــــــــول
التحســين المســتمر ،ومن َث َّم
على المعلومات في أقل وقت
تفعيل إدارة الجودة الشاملة.
وتكلفة ممكنة.

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

-10دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
(غــنــيــم2017،م) بــعــن ـوان:
ظأثـــر اســــــــــــتـــخـــــدام نـــظـــم
الـمـعـلـومـــــات اإلداريـــــة فـي
تـعـزيـز بـنـــــاء الـمـنـظـمـــــات
الذكيةظ ،دراسة ميدانية على
الكليـات التقنيـة بقطـاع غزة،
الجامعة اإلســـــــــالمية ،غزة،
فلسطين.

-11دراســــــــــــة (الربـــابعـــه،
2016م) بعنوان :ظالقيـــادة
االســـــــــتراتيجيــة ودورهــا في
بنـــــاء المنظمـــــات األمنيـــــة
الذكيةظ ،دراســـــة مقارنة بين
مديرية األمن العام والمديرية
العــــامــــة لقوات الــــدرك في
المملكة األردنية الهاشـــمية،
جـامعـة نـايف العربيـة للعلوم
األمنيــة ،الريــا  ،المملكــة
العربية السعودية.

الدراسات السابقــــة
Previous studies

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلى مــدى تــأثير نظم
المعلومـــات اإلداريـــة
عــلــى تــعــزيــز بــنـــــاء
المنظمـات الـذكيـة من
وجهـة نظر العـاملين
في الوظائ اإلشرافية
لــدى الكليــات التقنيــة
في قطاع غزة.

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلــــى دور الــــقــــيـــــادة
االســـتراتيجية في بناء
الـمـنـظـمـــــات األمـنـيـــــة
الــــذكيــــة ،وذلــــك عن
طريق مهـارات القيـادة
االســـتراتيجية (تشـــكيل
الـــرؤيـــــة ،الـــتـــركـــيـــز،
التنفيذ االستراتيجي)،

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلى درجـة توافر أبعـاد
المنظمـــــة المتعلمـــــة
-12دراســـــــــة (الشـــــــــنطي ،فـــــــــــي الـــــــــــوزارات
2016م) بـعـنـوان :ظمـــــدى الفلسـطينية في قطاع
تــوفــر أبــعـــــاد الــمــنــظــمـــــة غزة ،بـاإلضـــــــــافـة إلى
الـــمـــتـــعـــلـــمـــــة بـــــالـــوزارات مـعـرفـــــة الـفـروق فـي
الفلســـطينية في قطاع غزة اســتجابات أفراد العينة
من وجهة نظر شــــــــاغلي إزاء تــ ـوافــــر أبــــعـــــاد
الوظائ اإلشــــ ـرافيةظ ،غزة ،المنظمة المتعلمة في
فلسطين.
وزاراتهم تعزى لمتغـيـر
(الـجـنـس ،ســــــــــنـوات
الــخـــــدمـــــة ،الــمــؤهـــــل
العلمي).

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

اعـتــمـــــد الـبـــــاحـــــث
الـمـنـهـج الـوصـــــــ ـفـي
الــتــحــلــيــلــي ،كــمـــــا
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss
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خلصــــت الدراســــة إلى وجود
عالقة ارتباطية طردية قوية
ذات داللة إحصــــــائية بين
م ـوارد نــظــم الــمــعــلــومـــــات
اإلداريـــــة ،وتــعــزيــز بــنـــــاء
المنظمــة الــذكيــة وأبعــادهــا،
فـي الـكـلـيـــــات الـتـقـنـيـــــة فـي
قطاع غزة ،وإلى وجود أثر
واضــــــــح الســــــــتخدام نظم
المعلومـات اإلداريـة وتعزيز
بنــــاء المنظمــــات الــــذكيــــة
تــعــزى لــمــتــغــيــر (الــعــمــر،
الجنس ،ســــــــنوات الخبرة،
المؤهل العلمي ،والمســــــتوى
الوظيفي).

خلصــــــــــت الـدراســــــــــة إلى
مجموعـة من التوصـــــــــيـات،
أهمها :اســــتمرار الكليات في
رفـع كـفـــــاءة مـكـونـــــات نـظـم
المعلومـات اإلداريـة ،وتوفير
أحدث األجهزة إلتمام العمل
فــي الــكــلــيـــــات ،واخــتــيـــــار
الـــعـــــامـــلـــيـــن الـــمـــؤهـــلـــيـــن
والـمـخـتصـــــــــيـن فـي مـجـــــال
تكنلوجيـــا المعلومـــات للعمـــل
في مراكز نظم المعلومــــات
في هذه الكليات ،واســــتخدام
حزم برمجية شــــــاملة يمكن
اســـــــــتخـدامهـا في أكثر من
نشــــا في الكليات ،والعمل
على تحديثها بشكل مستمر.

توصـــــلت الدراســـــة إلى عدد
من النتـائج ،أهمهـا :موافقـة
أفراد عينــة الــدراســــــــــة على
تـــوفـــر مـــهـــــارات الـــقـــيـــــادة
االســتراتيجية وأبعاد المنظمة
الـذكيـة لـدى القيـادات العليـا
في المنظمـــــات المبحوثـــــة،
وموافقة أفراد عينة الدراســــة
عـــــلـــــى دور الـــــقـــــيـــــادات
االســـــــــتراتيجيـــــة في بنـــــاء
المنظمـات األمنيـة الـذكيـة في
المملكة األردنية الهاشمية.

خلصــــــت الدراســــــة إلى عدة
توصـــــــــيـــات ،أهمهـــا :إيالء
الـخـطـط واالســـــــــتـ ارتـيـجـيـــــات
المتعلقة بتطبيق برامج إعداد
القيادات االســتراتيجية عناية
خــــاصــــــــــــة ،تطبيق أنظمــــة
الــحـــكـــومـــــة اإللــكـــتـــرونــيـــــة
واأل نظمـة الـذكيـة في مـديريـة
األمن العـام والمـديريـة العـامـة
لقوات الـدرك للوصـــــــــول إلى
منظمات أمنية ذكية ممارسـة
وتطبيق.

توصــــلت الدراســــة أن جميع
األبعاد حصــــــــلت على درجة
متوســـــــــطـــة ،ووجود فروق
ذات داللــة إحصــــــــــائيـة في
جميع أبعــاد المقيــاس تعزى
لـمـتـغـيـر الـجـنـس لصـــــــــــــالـح
الــذكور ،وعــدم وجود فروق
تبعا لمتغير ســـــنوات الخدمة
باســــــــتثناء ظإنشــــــــاء أنظمة
لمشـــــــــاركـة المعرفـة والتعلمظ
لصــالح ســنوات الخدمة أكثر
من  15ســــــنة ،وعدم وجود
فروق إحصــــــــائية بحســــــــب
الـمـؤهـــــل الـعـلـمـي فـي جـمـيـع
أبعـــــاد المنظمـــــة المتعلمــــة
باستثناء ظإيجاد فرص للتعلم
المســـــــتمرظ ،لصـــــــالح حملة
المؤهالت العليا.

خلصــــــت الدراســــــة إلى عدة
توصــــــــيات ،أهمها :وضــــــــع
عـــمـــلـــيـــــة تـــحـــول الـــوزارات
الفلســـــــــطينيـة من المنظمـات
التقليـــــديـــــة إلى المنظمـــــات
المتعلمة على ســـــلم أولويات
عمـل الحكومـة ،والعمـل على
توفير فرص التعلم المســــتمر
لجميع العـــاملين ،واالهتمـــام
بــالبيئــة الخــارجيــة وعلى مــا
يطرأ بهـا من تغيرات ،وزيـادة
التوجـــه نحو الالمركزيـــة في
اتــخـــــاذ الــق ـرارات وتــفــويــض
الــمــزيـــــد مــن الســــــــــلــطـــــات
والصــــالحيات وإتاحة الفرص
أمام العاملين للمشـــــاركة في
عمليات صنع القرار.

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

-13دراســـــــــــة )الكرعــاوي،
2016م) بعنوان :ظتـــــأثير
الـــقـــيـــــادة الـــــذكـــيـــــة فـــي
المنظمـات الـذكيـة من خالل
تـعـزيـز الـتـعـلـم الـتـنـظـيـمـيظ،
دراســـــــة تحليلية آلراء عينة
من رؤســـــــاء األقســـــــام في
بــعــض جـــــامــعـــــات الــف ـرات
األوسـط ،جامعة القادسـية،
العراق.

الدراسات السابقــــة
Previous studies

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلى مـدى تـأثير أبعـاد
الـــقـــيـــــادة الـــــذكـــيـــــة)
الــــذكــــاء الشـــــــــعوري
والـعـقـال نـي والـروحـي)،
في المنظمـة الـذكيـة
بــــأبعــــادهــــا (الرؤيــــة
االســـــــــــت ـراتــيــجــيـــــة،
المصــــــير المشــــــترك،
الرغبــــة في التغيير،
القلــب ،االنســـــــــجــام
والـــتــوافـــق ،تـــطـــويـــر
الـمـعـرفـــــة وضـــــــــغـط
األداء).

اســـــــــتخـــدم المنهج
الـوصــــــــــفـي ،كـمـــــا
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بـ ـرامـــج amose,
 ،spssباإلضـــــــافة
إلى اســــــــتخدام أداة
المقابلة الشخصية.

-14دراســــــــــــــة (ردايــــــدة،
اســـــــــتخـــدم المنهج
2016م) بـــعـــنـ ـوان :ظأثـــر
خصــــائص المنظمة الذكية هدفت الدراســــــة إلى الوصـــــفي التحليلي،
في إدارة األزماتظ ،دراســــة بيان أثر خصــــــائص كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
تطبيقية في المســتش ـ يات المنظمـة الـذكيـة في االستبانة أداة لجمع
الخـاصــــــــــة بمـدينـة عمـان ،إدارة األزمــــــات فــــــي البيـــانـــات وتحليلهـــا
رســــالة ماجســــتير ،جامعة الـمســــــــــتشـــــــــ ـيـــــات باســـــــــتخـدام برنامج
الشــــــرق األوســــــط ،عمان ،الخــاصـــــــــــة بمــدينــة التحليل اإلحصــــــائي
.spss
عمان.
األردن.

-15دراســـــــــــة (ســـــــــهلـــة،
2015م) بــــعــــنـــوان :ظدور
الـتـمـكـيـن اإلداري فـي بـنـــــاء
المنظمة المتعلمةظ ،دراســــــة
حــالــة كليــات جــامعــة محمــد
خيضر بسكرة ،جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر.

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
إلى تصـورات األسـاتذة
اإلداريـــيـــن بـــكـــلـــيـــــات
جامعة محمد خيضـــــر
بســـكرة ،نحو مســـتوى
الـــتـــمـــكـــيـــن اإلداري،
ودور ذلــــك في بنــــاء
منظمة متعلمة.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
واســــــــــتــخـــــدام أداة
االســـــــــتبــانــة كــأداة
لــجــمــع الــبــيـــــانـــــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss

التعرف
هدفت الدراسـة ّ
اســـــــــتخـــدم المنهج
-16دراســـــــــــــة (الــــذيــــاب ،إلـــى درجـــــة تـ ـوافـــر
الــــــــوصــــــــــــــــفــــــــي،
2014م) بـعـنـوان :ظمـــــدى متطلبـــــات المنظمـــــة
واســـــــــتخــدمــت أداة
توافر متطلبــــات المنظمــــة المتعلمـــة ،ومجـــاالت
االســـــــــتبــانــة كــأداة
المتعلمة ومجاالت تطبيقها تــطــبــيــق الــمــنــظــمـــــة
لــجــمــع الــبــيـــــانـــــات
بـــالكليـــة التقنيـــة بـــالخرجظ ،المتعلمــــة ،ومعوقــــات
وتحليلها باســــتخدام
المملكة العربية السعودية .تــــطــــبــــيــــق مــــفــــهــــوم
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
الـمـنـظـمـــــة الـمـتـعـلـمـــــة
اإلحصائية .spss
بـــــالــكــلــيـــــة الــتــقــنــيـــــة
بالخرج.
 21

خلصـــــــــت الـدراســـــــــة إلى
اســــتنتاجات أهمها ،يســــهم
امتالك القيـادات الجـامعيـة
لمســــــــتوى عال من الذكاء
فــي زيـــــادة قـــــدرتــهــم عــلــى
تــحــويـــــل كــلــيـــــاتــهــم إلــى
منظمـات ذكيـة ،عن طريق
اهتمـام تلـك الكليـات بـأبعـاد
التعلم التنظيمي.

توصـــلت الدراســـة إلى عدد
من النتـائج ،أبرزهـا :وجود
تأثير ذي داللة إحصـــــــائية
لخصـــائص المنظمة الذكية
بأبعادها )التعلم المســــتمر،
توليد البدائل االســــتراتيجية
وفهم البيئــــة) ،في مراحــــل
إدارة األزمات (اســــتكشــــاف
األزمة ،االســـــتعداد لحدوث
األزمـــــة ،احـتـواء األزمـــــة،
اسـتعادة النشـا والتوازن أو
الــتــعــلــم مــن األزمـــــة) فــي
المســتش ـ يات الخاصــة في
مدينة عمان.
توصـــــلت الدراســـــة إلى عدد
من النتـــائج ،لعـــل أهمهـــا:
يوجد دور ذو داللة إحصائية
بــيــن الــتــمــكــيــن بـــــأبــعـــــاده
(تفويض الســــلطة ،التدريب،
فرق العمــــل ،االتصــــــــــــال،
التحفيز) والمنظمـة المتعلمـة
في جامعة بسكرة.

على ضــوء االســتنتاجات تم
صـــــــــيـــاغـــة مجموعـــة من
التوصـــــــ ـيـات ،أهمهـا :دعوة
الجامعات المبحوثة لنشـــــــر
مفهوم القيــادة الــذكيــة بين
أعضـاء الكليات من رؤسـاء
األقســــــــام ،وذلك عن طريق
عقـــــد المؤتمرات والنـــــدوات
وتنظيم البرامج التــــدريبيــــة
الهـادفـة إلى التوعيـة بـدور
الـتـعـلـم الـتـنـظـيـمـي فـي تـعـزيـز
القدرات التنافسـية للجامعات
وصـــــــــوال إلـى الـمـنـظـمـــــات
الذكية.
أوصـــت الدراســـة ،بضـــرورة
االهـــــتـــــمـــــام مـــــن قـــــبـــــل
المســتشــ يات محل الدراســة
بتحـــديـــد حـــاالت الالتـ ـأكـــد
البيئي المتعلقـــــة بقراراتهـــــا
تجــــاه الحــــاالت الطــــارئــــة
واألزمـــــات الــــمــــحــــتــــمــــلـــــة
والتواصـــــل مع المختصـــــين
لمعـــالجتهـــا ،وقيـــام إدارات
المســتشــ يات محل الدراســة
بــتــوفــيــر الـــــدعــم الــمـــــادي
المناســب للفريق المســؤول
عن التشــــــخيص والتخطيط
لمعالجة األزمات المحتملة.
توصــــــلت الدراســــــة إلى عدة
توصـــــيات ،أهمها :التوســـــع
في تفويض السلطة لألساتذة
وتـحـمـيـلـهـم الـمســــــــــئـولـيـــــة
المتعلقــــة بعملهم ،وإتــــاحــــة
الـفـرصـــــــــــــة لـلـجـمـيـع لـلـتـعـلـم
المسـتمر ،وإنشـاء أنظمة في
الجامعة لتبادل المعرفة.

من أهم التوصــــيات ،تخ يف
توصـــــلت الدراســـــة إلى عدد األعبــــاء الوظي يــــة وتوزيع
من النتــــائج ،أهمهــــا :أن المهــام بين العــاملين ،عقــد
الخصـــــــــــائص التي تؤهــل برامج لتطوير القوى البشــرية
الكلية التقنية بالخرج؛ ألن وتــنــمــيـــــة مــهـــــارات الــتــعــلــم
تـكـون مـنـظـمـــــة مـتـعـلـمـــــة واالبتكار والتجديد ،تشــــــجيع
الموظفين على اســـــــــتخـــدام
متوفرة بدرجة متوسطة.
روط االبتكار والتجريب.

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

-17دراســـــــة (الســـــــباخي،
2014م) بعنوان :ظدور نظم
المعلومـات اإلداريـة في دعم
القرارات المتعلقـــــة بقســـــــــم
القبول والتســـــــــجيــــل لــــدى
معاهد التدريب الخاصـــة في
مــدينــة الريــا ظ ،دراســــــــــة
حالة واقعية شــــــــركة أدكس
للتـــدريـــب والتعليم ،جـــامعـــة
العلوم اإلبـــداعيـــة ،الفجيرة،
اإلمارات.

-18دراســـــــــــــة (عـبـــــادي،
2014م) ،ظدور نـــــــظـــــــم
المعلومات في تحســين أداء
شـــــــــركات االتصـــــــــاالت في
ســـــــورياظ ،دراســـــــة تطبيقية
على شـركة سـيريتل ،جامعة
حلب ،حلب ،سوريا.

-19دراســــــــــــة (عجيالت،
2013م) بـــعـــنـ ـوان :ظأثـــر
المنظمــة الــذكيــة والتوجــه
بـــــالــتــعــلــم عــلــى اإلبـــــداع
التقنيظ ،دراســـــــــة تطبيقية
على شـــــــــركـــــات البرمجــــة
والـتصـــــــ ـمـيـم والـتـطـويـر فـي
األردن ،جـــامعـــة الشـــــــــرق
األوسط ،عمان ،األردن.
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هـدفـت الـدراســـــــــة إلى
مــعــرفـــــة الــمــحـــــددات
المتعلقة بالمســـــــتوى
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي إلدارة
القبول والتســـــــــجيـــل
واســـــــــتـخـــــدام نـظـــــام
المعلومات المحوســـب
(بـــرنـــــامـــج الـــقـــبـــول
والـتســـــــ ـجـيـــــل) ،وإلـى
معرفة مدى اسـتخدام
نــظــم الــمــعــلــومـــــات
اإلدارية في صـــــــــنع
الـــــقـــ ـرارات اإلداريـــــة،
والـتـعـرف إلـى مـــــدى
تقديم نظم المعلومات
اإلداريـــــة مــعــلــومـــــات
مالءمـــة إلدارة القبول
والتسجيل.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــــفي التحليلي
الــتــطــبــيــقــي ،كــمـــــا
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss

خلصـــــــــــت الــدراســـــــــــة إلى
مــجــمــوعـــــة مــن الــنــتـــــائــج،
إن نظم المعلومــات
أهمهــاَّ :
تعــــ َّـد نظم داعمـــــة التخـــــاذ
الـــقــرارات اإلداريـــــة بـــــدقـــــة
وســـــــــرعة عالية وهذه النظم
يمكن تصـــنيفها وفاقا للمهام
اإلداريــــة التي تتعلق بهــــا،
وتـخـتـلـ نـظـم الـمـعـلـومـــــات
اإلداريــــة بــــاختالف طبيعــــة
عمل المنظمة أو المنشــــــأة،
وأن وظيفــة األ نظمــة تنطوي
على تصميم النظام المطلوب
واإلشراف على المبرمجين.

هـدفـت الـدراســـــــــة إلى
بـــــيـــــان دور نـــــظـــــم
المعلومات بشــكل عام
ونــظــم الــمــعــلــومـــــات
اإلدارية بشـكل خاص،
في تحســين األداء في
شركات االتصاالت.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
وأســـــــــــتـ ـخـــــدم أداة
االســـــــــتبــانــة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

من أهم نتائج هذه الدراســة،
إن نظم المعلومــات اإلداريــة
َّ
تســــــــهم في تحســــــــين أداء
الشـــــــــركــات بشـــــــــكــل عــام،
بـاالعتمـاد على بيـانـات فعليـة
من واقع الشركة.

هدفت الدراســــــة إلى
بيــــان أثر المنظمــــة
الـــــذكــيـــــة والــتــوجـــــه
بـالتعلم على اإلبـداع
التقني.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــــفي التحليلي
الســـــــــــبــبــي ،كــمـــــا
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss
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توصــــــلت الدراســــــة إلى عدد
من التوصـــــيات ،لعل أهمها:
يجب تصنيف نظم المعلومات
اإلدارية وفاقا للمهـام اإلدارية
الـــتـــي تـــتـــعـــلـــق بـــهـــــا كـــــل
المعلومـات التي تحتـاجهـا كـل
اإلدارات ،بـــاإلضـــــــــــافـــة إلى
ضــــرورة االســــتفادة من نظم
المعلومـــــات المتكـــــامـــــل في
قياس النتائج واإلحصـــــائيات
التي تحــدد نتــائج المتــدربين
الذين انســـــــحبوا من دوراتهم
التــدريبيــة ومعرفــة أســـــــــبــاب
االنسحاب.

ختم البـــاحـــث بتوصـــــــــيـــات
ومقترحات تفيد الشــــــركة في
تحســــين أدائها بشــــكل أكثر،
وأخــرى تــفــيـــــد الــبـــــاحــثــيــن
والمبرمجين ،في اســـــــــتخـدام
تـقـنـيـــــة الـهـيـكـلـــــة الـمـوجـهـــــة
بــــاألنموذج ،لتوفير أخطــــاء
التجربة عليهم.

أوصـــــــــــت الــدراســـــــــــة بربط
مـخـرجـــــات تـطـبـيـق مـبـــــاد
المنظمة الذكية في الشــركات
توصــلت الدراســة إلى وجود محـل الـدراســــــــــة ببعضـــــــ ـهـا
أثر ذي دال لـة إحصـــــــــائيـة لـتـحـقـيـق الـبـنـــــاء الـتـراكـمـي
لخصـــــائص المنظمة الذكية للخبرات بصـــــــــورة منهجيــــة
(بلوغ الغايات؛ فهم البيئة؛ وشـــــــــموليـــة والـــذي ينعكس
مناقلة الموارد؛ بناء الذكاء إيجابا على مســـــتوى اإلبداع
الجمــــاعي) ،على التوجــــه واألداء ،واعتمــاد عنــاصـــــــــر
بــــالتعلم وكــــذلــــك اإلبــــداع التوجــــه بــــالتعلم وترجمتهــــا
التقني في شــركات البرمجة عــمــلــيـــــا عــلــى ال ـواقــع فــي
والتصـــــميم والتطوير بمدينة الشـــركات محل الدراســـة وبما
يحقق لهـــا نتـــائج إيجـــابيـــة
عمان.
تتعلق بثقــــافــــة الجودة على
مختل المستويات اإلدارية.

الدراسات السابقــــة
Previous studies

الفصـــــــــــــل األول
اإلطار العام للدراسة

هدفت الدراســــــــة إلى
تــــــحــــــلــــــيــــــل واقــــــع
-20دراســـــــــــــــة (هــــــادي ،االســـــــــــتـ ـراتـــيـــجـــيـــــة
2013م) بعنوان :ظصـياغة الـــــــمســـــــــــــــتـــــــدامـــــــة
االســـــتراتيجية المســـــتدامة وتشـخيصـها وقياسـها
للشــركة في بناء المنظمات فــي شــــــــــركـــــة زيــن
الذكيةظ ،دراسـة اسـتطالعية لالتصـــــاالت ،وتحليل
آلراء عينــة من المــديرين وقــــــــــيــــــــــاس دور
في شـــــــــركــة زين العراقيــة االســـــــــــتـ ـراتـــيـــجـــيـــــة
لالتصـــاالت ،جامعة الكوفة ،المســـــتدامة في بناء
المنظمـة الـذكيـة في
النج  ،العراق.
شـــــــــــــــركـــــــة زيـــــــن
لالتصاالت.

اســـــــــتخـــدم المنهج
االســــــــــــتــــطــــالعـــي
بـالتحليـل الشــــــــــامـل
للمشـــــــــكلـــــة ،كمـــــا
اسـتخدمت االسـتبانة
أداة لجمع البيــانــات
وتحليلها باســــتخدام
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss

-21دراســــــــــة (القــاســـــــــم،
2010م) بعنوان :ظالفطنــــة
المنظميــة في المصـــــــــــارف
الـتـجـــــاريـــ ـة الـعـــــامـلـــــة فـي
األردنظ ،جـــــامـعـــــة الـبـتـراء،
األردن.
−

اســـــــــتخـــدم المنهج
االســـــــ ـتـكشـــــــــــــافـي
التعرف
هدفت الدراسـة ّ
الـوصــــــــــفـي ،كـمـــــا
إلى مدى توافر مبـاد
اسـتخدمت االسـتبانة
الفطنــة المنظميــة في
أداة لجمع البيــانــات
المصـــــــــارف التجـاريـة
وتحليلها باســــتخدام
العاملة في األردن.
بــــرنـــــامــــج الــــحــــزم
اإلحصائية .spss

-22دراســـــــة (أبو ســـــــبت،
2005م) بـعـنـوان :ظتـقـيـيـم
دور نظم المعلومات اإلدارية
في صـــــــنع القرارات اإلدارية
في الجامعات الفلســــــــطينية
في قطـــاع غزةظ ،الجـــامعـــة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

اســـــــــتخـــدم المنهج
الوصـــــفي التحليلي،
كمـــا اســـــــــتخـــدمـــت
االستبانة أداة لجمع
البيـــانـــات وتحليلهـــا
باســـــــــتخـدام برنامج
الحزم اإلحصـــــــــائيـة
.spss

هﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى
تقييﻡ ﺩﻭﺭ هﺫه ﺍلنﻅﻡ
في عملية صنـــــــــــــــ ـع
ﺍلق ـرارات لﺩﻤ متخﺫ
ﺍلقـــــــــــــــــــــﺭﺍﺭﺍﺕ في
ﺍلجامعاﺕ ﺍلفلسﻁينية
بقﻁاﻉ غﺯﺓ.

توصـــلت الدراســـة إلى عدد
خلصت الدراسة إلى مجموعة
مـن الـنـتـــــائـج ،أبـرزهـــــا :أن
من التوصـــــــــيــــات ،أبرزهــــا:
اهـــتـــمـــــام شــــــــــــركـــــة زيـــن
ضـــــــرورة اهتمام الشـــــــركات
لالتصــــاالت باالســــتراتيجية
بعنـــاصـــــــــر االســـــــــتراتيجيـــة
المســتدامة وبكل عناصــرها
المســــتدامة عن طريق تعزيز
ســـــــــــــاهـم فـي تـعـزيـز دور
األهميــــة النســـــــــبيــــة لتلــــك
الشــــــــــركـــــة وجــعــلــهـــــا مــن
العناصــر؛ الن ذلك ســيســهم
المنظمــــات الــــذكيــــة ،وأن
وبشـــــــــكـــــل كـبـيـر فـي بـلـورة
هناك تأثيرا واضـــــحا ألبعاد
الشــــــركة لعناصــــــر المنظمة
االســــــتراتيجية المســــــتدامة
الذكية.
بأبعاد المنظمة الذكية

توصـــلت الدراســـة إلى عدد
من النتـــائج ،أهمهـــا :توافر
مبـاد الفطنـة المنظميـة في
المصــارف محل البحث ،وأن
هنــــاك توافقــــا في وجهــــات
النظر بين مجموعتي المدراء
والعاملين بشــــــأن توافر هذه
المباد في مصارفهم.

خلصﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى وجـود
فﺭﻭﻕ في مﻜﻭنـــــــاﺕ نﻅـــــــﻡ
ﺍلمعلﻭمـــــاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية لصالح
ﺍلجامعة ،ﻭهناﻙ عالقة قﻭية
جﺩﺍﹰ بيﻥ ﺍلمستﻭﻤ ﺍلتنﻅيمـي
لـــــــــﺩﺍئﺭﺓ نﻅـــــــــﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ
ﻭجﻭﺩﺓ ﻭﺍستخـــــــــــــــــــــــﺩﺍﻡ
ﺍلمعلﻭماﺕ في عملية صنع
ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻭجﻭﺩ تقنياﺕ
حﺩيثة بشﻜل عــــــــــــــــــاﻡ في
مﻜﻭناﺕ نﻅـــــــــ ـﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ
في هﺫه ﺍلجامعاﺕ جعلﺕ
مستخﺩمي هﺫه ﺍلنﻅــــــــــــــــــﻡ
يعتمـــــﺩﻭﻥ عليهـــــا ﺍعتمـــــاﺩا
كبيرا في صنع القرارات.

خلصت الدراسة إلى مجموعة
من التوصـــــــــيــــات ،أبرزهــــا:
إعداد برامج التعليم المسـتمر
بمفهومه الشــــمولي ،وتوجيه
عمليــــة التعليم نحو تحقيق
مبــــاد الفطنــــة المنظميــــة
وتحســـين إدارتها ،باإلضـــافة
إلى بنــــاء ثقــــافــــة منظميــــه
داعـــمـــــة لـــلـــمـــعـــرفـــــة فـــي
المصــــــارف ،وتشــــــكيل فريق
اســــــتراتيجي في المصــــــارف
تحـــديـــدا ومنظمـــات األعمـــال
عموما.
قﺩمﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة مجمﻭعة مﻥ
ﺍلتﻭصياﺕ منهـــا ،ﺍالستمﺭﺍﺭ
في تﻁﻭيﺭ ﻭﺭفع كـــــفـــــاءة
نﻅــــــــــــ ـﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية
ﺍلمحﻭسبة ﻭﺫلـــــــــــﻙ تبعـــــــــــا
للمستحﺩثاﺕ ﺍلتﻜنﻭلﻭجيـــــــ ـة
ﺍلحﺩيثـــــــــــــــــــة في ﺍلجامعة
ﺍإلسالمية ﻭعلى ﺍلجامعاﺕ
األخــــرى ﺍلعمل علــــــــــــــــــــــى
ﺍلتخلﺹ مﻥ ﺍلعقباﺕ ﺍلماﺩية
ﻭﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلتي تﻭﺍجه عمـــــل
ﺍلـــــﺩﻭﺍئﺭ ﻭﺍألقـــــساﻡ ﺍلتابعـــــة
لـــــــــنﻅﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية،
وﺃﻥ تحﺭﺹ ﺍلجامعـــــــــــــــــاﺕ
ﺍلفلسﻁينية بقﻁاﻉ غﺯﺓ على
ﺯياﺩﺓ جﻭﺩﺓ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلتي
تقﺩمها نﻅمهــــــــــــــــــــــــــا مﻥ
حيﺙ ﺯياﺩﺓ ﺩقتها ﻭسﺭعة
ﺍلﻭصﻭل ﺇليها.

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول عينه.
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 3-2-1الدراسات األجنبية:

تناولت الد ارسـ ـ ــة بعض الد ارسـ ـ ــات األجنبية المتعلقة بموضـ ـ ــوعي نظم المعلومات والمنظمات الذكية ،وقد جرى توضـ ـ ــيحها بواسـ ـ ــطة

الجدول رقم ( ،)1-3وذلك على النحو اآلتي:

جدول ( :)1-3ملخص الدراسات األجنبية
عنوان الدراسة

الهدف من الدراسة

-1دراســــــــــــــة )(Anna, 2009
بعنوان :ظإدخـال نظم المعلومـات في
المنظمـاتظ ،دراســــــــــة حـالـة واقعيـة
شــــركة وارتســــال ،جامعة هلســــينكي
للتقنية ،فلندا.
"On Introducing
Information Systems in
"Organizations

هــدفــت الــدراســـــــــــة إلى
تسليط الضوء على دور
نظم المعلومـات الجـديـدة
التي أصـــــــــبحــت تــدخــل
بشـــــــ ـكـل كبير في عمـل
المنظمات.

-2دراســـــــــــــــــة ( & Nasabi
 )Safarpour, 2009بــعــن ـوان:
ظالعوامـــــل الرئيســـــــــــــة في تحقيق
المنظمـــة الـــذكيـــة من وجهـــة نظر
العــاملين بجــامعــة شـــــــــيراز للعلوم
الطبيةظ ،إيران.
“Key Factors in
Achieving to Intelligent
Organization an in the
View of Employee in
Shiraz University of
"Medical Science
-3دراسة ( )Goh, 2006بعنوان:
ظتقييم مســــــتوى اإلمكانات المتوافرة
لدى شـــــــــركات قطـاع المقـاوالت في
سنغافوراظ.
"Creating intelligent
enterprises in the
Singapore construction
industry to support a
knowledge economy".

هـدفـت الـدراســــــــــة إلى
تحديد العوامل الرئيســة
فـي تـحـقـيـق الـمـنـظـمـــــة
الذكية من وجهة نظر
العـــاملين في جـــامعـــة
شيراز للعلوم الطبية.

نتائج الدراسة

توصيات الدراسة

خلصــــت الدراســــة إلى
عـــــدد مـن الـنـتـــــائـج،
أهمها :أن مشـــــــــاريع
نظم المعلومات صعبة
للغــــايــــة ،تــــدرك إدارة
الشــــركات مدى أهمية
التفــاهم المتبــادل بين
تكنولوجيــا المعلومــات
واإلدارات وأقســـــــــامهـا
ولكن ال تعرف كي يــة
معالجة هذه المشـــكلة
في الممارسة العملية.

خلصـت الدراسـة بمجموعة من التوصـيات،
أبرزها :الحـاجة إلى نهج عالمي إلدارة نظم
المعلومــــات ،إدارة األعمــــال وإدارة تقنيــــة
المعلومــات ،منــاقشـــــــــــة تحــديــد أولويــات
تكنولوجيـا المعلومـات فضـــــــــال عن تحـديـد
ميزانيـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات ،وعمليـــة
التـدريـب والصـــــــ ـيـانـة هي أكثر أهميـة من
مســــــــتوى الخبرة الســــــــابقة لألفراد ،والتزام
اإلدارة يجـــب أن يكون على مســـــــــتويـــات
اإلدارة كـــافـــة ،وينبغي إيالء إدارة التغيير
التنظيمي المزيد من االهتمام في مشــــاريع
نظم المعلومات ،وأن التدريب واالتصـــــاالت
والتعاون أحد عوامل النجاط الحاســــمة في
مشـــــــاريع نظم المعلومات وينظر إليه على
أنـــــه جــزء مــلــمــوس مــن إدارة الــتــغــيــيــر
التنظيمي.

توصــلت الدراســة ،إلى
عـــــدد مــن الــنــتـــــائــج
الـرئـيســـــــــــــة لـتـحـقـيـق
الـمـنـظـمـــــة الـــــذكـيـــــة
تـتـمـثـــــل فـي الـرؤيـــــة
االسـتراتيجية والتغيير
والـمـحـــــاذاة ونشـــــــــر
المعرفـــة ،الرغبـــة في
الــتــغــيــيــر ،وضــــــــــغــط
األداء.

خلصــت الدراســة بمجموعة من التوصــيات
منهــا ،يجــب أن تصـــــــــبح المنظمــات أكثر
ذكـاء للتعـامـل مع عـدد من التحـديـات ،وأن
تولي اهتمـامـا خـاصـــــــــا للتحول إلى النظـام
الذكي.

خلصـت الدراسـة بمجموعة من التوصـيات،
هـدفـت الـدراســــــــــة إلى
توصــلت الدراســة إلى
تـــقـــيـــيـــم مســــــــــــتـــوى
أبرزها :أن هناك ســـت اتجاهات لصـــناعة
عـــــدد مـن الـنـتـــــائـج،
المقاوالت في سـنغافورة وفي جميع أنحاء
اإلمـكـــــانـــــات الـمـتـوافـرة
أبرزهـــا :أن اعتمـــاد
العالم هي :االســـــتفادة من البنية التحتية
لـدى شـــــــــركـات قطـاع
تكنولوجيا المعلومات
لالتصـــــاالت ،العمل ضـــــمن إطار قانوني
المقاوالت في سنغافورة
وإمكانات الشـــــــركات
وتـنـظـيـمـي ،تـنـفـيـــــذ نـظـم تـخـطـيـط مـوارد
بـــمـــــا يـــعـــكـــس أنـــهـــــا
فـي قـطـــــاع الـبـنـــــاء
المنظمة ،االســــتثمار في بناء قدرات ذكاء
منظمـات ذكيـة ،بـءجراء
يمكن الشـــــركات من
األعمال ،ممارســة إعادة هندســة عمليات
مقارنات مع الشــــــركات
أن تصـــــبح منظمات
األعــــمـــــال ،والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى األفـــراد
عينهـــا في الـــدنمـــارك،
ذكيـــــة ،وبواســـــــــطـــــة
واحتيـــاجـــاتهم التكنولوجيـــة والقـــدرة على
والســـــــــويـــــد ،وفنـلـنـــــدا
إجراء التقييم.
إدارة التغيير في الشركات صغيرة الحجم.
ومنطقة الشمال ككل.
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-4دراســــــــــــــة ()Filos, 2005
بعـنـوان :ظالمـنـظـمـــــة الـــــذكيـــــة في
العصور الرقمية.
"Smart Organizations in
ظthe Digital Age.
.

-5دراســـــــــــة ( & Finkelstein
 )Jackson, 2005بــــعــــنــ ـوان:
"األمان من االنهيار الداخلي :بناء
القيادة الذكيةظ.
"Immunity from
implosion: Building
ظsmart leadership

-6دراســـــــــــــة ()Liang, 2004
بعنوان :ظاســتراتيجية الذكاء :اإلطار
المتكــــامــــل  3C-OKللمنظمــــات
اإلنســــــــــانيـة الـذكيـة ،إدارة األ نظمـة
البشريةظ.
"Intelligence Strategy:
The Integrated 3C-OK
Framework of Intelligent
Human Organizations".
-7دراســــــــــــــة ( & Matheson
 )Matheson, 2001بــعــن ـوان:
ظالمنظمـات الـذكيـة تمـارس أعمـالهـا
بشكل أفضلظ.
"Smart Organizations
ظPerform Better.

الدراسات السابقــــة
Previous studies

توصــــــــلت الدراســــــــة
خلصـــــــــــت الــدراســـــــــــة إلى مجموعــة من
لـمـفـهـوم الـمـنـظـمـــــة
التوصــــــيات ،أبرزها :أكدت الدراســــــة على
الـذكيـة ،وتعرضــــــــــت
األهميــــة البــــالغــــة في إيجــــاد الظروف
هدفت الدراسـة إلى رسـم
لوصـفها وخصـائصـها
المالءمة ألن تصـــــــبح المنظمة ذكية في
صـــــــــــــورة أل نـــــمـــــوذج
وفـــ ـاقـــــا لــلــمــنــظــور
هذا العصــــــر ،وأن إدارة المنظمة الذكية
المنظمــــة المتغيرة في
األوروبي ،وأضـــــــافت
تتطلب مقدرة كبرى إلدارة مصــــادر الذكاء
الـعصــــــــــور الـرقـمـيـــــة،
بعـــدا خرا للمنظمـــة
الــمــتــعـــــددة فــي الــمــنــظــمـــــة (الــنـــــاس،
وتعرضــــــــــت الـدراســـــــــة
الذكية يتمحور حيال
المعلومات ،المعرفة ،اإلبداع) ،وأكدت على
لــمــفــهــوم الــمــنــظــمـــــة
اســـــــــتخـدام التقنيـات
أن هنـالـك ترابطـا شـــــــــبكيـا ثالثي األبعـاد
الــذكيــة والــذي نشــــــــــأ
الحــديثــة واإلنترنــت،
واســـــعا ومتقنا في المنظمة الذكية يتمثل
كاســــــــتجابة ديناميكية
وركـزت عـلـى عـالقـــــة
في تمكينها بتقنية االتصـــال والمعلومات،
للتغيرات النــاتجــة عن
الـــــذكـــــاء الـمـنـظـمـي
والـتـوســـــــــع فـي الـتـنـظـيـم الـفـرقـي ،والـربـط
االقتصاد الرقمي.
بالمعرفة ،وضـــــــرورة
المعرفي العالي.
اســـــتجابة المنظمات
للمتغيرات البيئية.
هــدفــت الــدراســــــــــة إلى
وتوصــــــلت الدراســــــة
وصــــــــ ـ الــمــنــظــمـــــة
إلـى نـتـيـجـــــة مـهـمـــــة
خلصـت الدراسـة بمجموعة من التوصـيات،
الــــذكيــــة ،ال ســـــــــيمــــا
تفيــد بــأن أول خطوة
القيادة الذكية ،و َّ
أبرزها :أن تفهم المنظمة وتقيم مكوناتها
أعدت
في بنــــاء المنظمــــات
وفق أســـــــــس ثـابتـة ومنظمـة للتـأكـد من
كـل من القيـادة الـذكيـة
الذكية هي أن تمتلك
احتفــا القيــادة بحيويتهــا وتفتح عقلهــا
والــعــمــلــيـــــة الـــــذكــيـــــة
الـمـنـظـمـــــة الـقـيـــــادة
الذي يميزها كمنظمات ذكية.
واالســـــــتراتيجية الذكية
الذكية.
األعـمـــــدة الـرئـيســـــــــــــة
الثالثة للمنظمة الذكية.
هـدفـت الـدراســـــــــة إلى خلصـــت الدراســـة إلى
خلصـــــــــــت الــدراســـــــــــة إلى مجموعــة من
محـــاولـــة بنـــاء إطـــار أن الـذكـاء الجمـاعي
التوصـيات ،أبرزهاّ :بينت الدراسـة أن على
نـظـري عـلـى شــــــــــكـــــل ســــــيكون هو الخيار
المنظمات أن تكون ذكية بما فيه الكفاية
الســـــــــمـــــات الـمـهـمـــــة الجـــديـــد للمنظمـــات،
لتبقى وتســـــــتمر في هذه البيئة الجديدة،
الســتراتيجية الذكاء في وهو النتيجة لصـــالح
ومن َث َّم أول عمل يجب أن تقوم به هو
المنظمــة ،انطالقــا من التنظيم المؤســــســــي
أن تمتلك ما أســــــــمته الدراســــــــة العقل
أن نـظـريـــــة الـمـنـظـمـــــة الـــــذي يــركــز عــلـــى
المنظمي؛ العقـــل ذو الـــذكـــاء الجمـــاعي
الذكية تتعامل أســـاســـا المعلومات والمعرفة،
الناتج من تحســـــــين ذكائها الصـــــــناعي
مع فهم وخلق األ نظمة وعلى ربط األ نظمــــة
والذكاء الجماعي والذكاء الذاتي.
بالمف ّكرة اإلنساني.
اإلنسانية الذكية.
أظـهـرت الـنـتـــــائـج أن
هناك عالقة إيجابية
التعرف بين المباد التســعة
هدفت الدراســــة ّ
إلـــى الـــعـــالقـــــة بـــيـــن لــلــمــنــظــمـــــة واألداء خلصـــــــــــت الــدراســـــــــــة إلى مجموعــة من
الـمـبـــــاد الـتســــــــــعـــــة المؤســـــــســـــــي الكلي التوصـــــــيات ،أبرزها :ضـــــــرورة زيادة ذكاء
للمنظمة الذكية واألداء لتلـك المنظمـات ،وأن المنظمة ألدائها المستقبلي.
الـمـنـظـمـــــة الـــــذكـيـــــة
المنظمي الكلي لها.
تـــــتـــــمـــــيـــــز بــــاألداء
األفضل.

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول عينه.
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 4-2-1التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية بينها وبين الدراسة الحالية:

بعد أن جرى االطالع واستعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية وبمتغيراتها (نظم المعلومات

والمنظمات الذكية) ،وعرض أهم أهدافها ،نتائجها وتوصياتها ،يتضح أن تلك الدراسات قد تناولت كل متغير من
متغيرات الدراسة على حدة ،في حين أن هذه الدراسة شملت المتغيرين معا ،وجرى التعقيب عليها بذكر اآلتي:
 1-4-2-1أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
يمكن إيضاح أوجه االستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي:
.1

االطالع على تجارب الباحثين في دراساتهم محليا وعربيا وأجنبيا.

.2

سهل الطريق في بناء منهجية الدراسة
التعرف إلى منهجيات هذه الدراسات وتسلسل فقراتها بالشكل الذي ّ

.3

التعرف إلى بعض المصادر والدوريات والبحوث النظرية والتطبيقية ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية،

الحالية.

وتتبع نتائجها؛ ما سهل الطريق في بناء األدب النظري للدراسة.
.4

صياغة تقسيمات الدراسة الحالية ،واالسترشاد بمناهج الدراسة المستخدمة وأدواتها في هذه الدراسات ،وانتقاء
ما يتناسب منها مع موضوع الدراسة الحالية.

.5

اإللمام بالوسائل اإلحصائية المالءمة للدراسة الحالية واألكثر جدوى الختبار فرضيات الدراسة الحالية
وأنموذجها الفرضي ،وعرض نتائجها.

.6

تصميم استمارة االستبانة ،عن طريق االستفادة من المقاييس المعدة ،واالستدالل ببعض الفقرات والتساؤالت
من الدراسات السابقة.

.7

المساعدة في عقد مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية؛ للتعرف إلى الفجوة البحثية (المواضيع التي
لم تتطرق لها تلك الدراسات ،فيما يخص متغيرات الدراسة الحالية) ،باإلضافة إلى االستفادة من توصيات
تلك الدراسات ،فيما يخص البحوث المستقبلية.

 2-4-2-1أوجه اال تفاق مع الدراسات السابقة:
هناك عدد من أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ،منها اآلتي:
.1

اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة ،في اتباعها المنهج الوصفي التحليلي.

.2

اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة ،في استخدامها االستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة.

.3

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة ،في عينة الدراسة التي تستهدف الوظائف كافة
والتخصصات المختلفة لعينة الدراسة.

.4

في إطار البحث عن األبعاد التي تتفاعل فيما بينها لتشكل اإلطار النظري لنظم المعلومات؛ وذلك الختبار
مدى ممارستها في المنظمات ،حيث وجد الباحث عددا من آراء الباحثين الذين تناولوا هذه األبعاد خالل
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دراساتهم ،حيث اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة التي تم عرضها وكذلك التي لم يتمكن من
عرضها ضمن هذا المبحث ،حيث كان االتفاق في األبعاد والمتغيرات الفرعية على النحو اآلتي:
الصباغ2000 ،؛ السباخي ،)2014 ،حيث تناولت كل منها ( )5أبعاد لنظم المعلومات،
أ -اتفاق كل من ( ّ
تمثلت في (الموارد البشرية ،الموارد المادية ،الموارد البرمجية ،موارد البيانات ،اإلجراءات) ،وتشترك مع

الدراسة الحالية في ( )4أبعاد هي (الموارد البشرية ،الموارد المادية ،الموارد البرمجية ،موارد البيانات).
ب -أما دراسة (غنيم2004 ،؛ الزعبي والزيدي ،)2012 ،فقد تناولت ( )6أبعاد لنظم المعلومات ،تمثلت في
(الموارد البشرية ،الموارد المادية ،الموارد البرمجية ،موارد البيانات ،موارد الشبكات ،اإلجراءات) ،حيث تشترك
مع الدراسة الحالية في ( )5أبعاد هي (الموارد البشرية ،الموارد المادية ،الموارد البرمجية ،موارد البيانات،
موارد الشبكات).
ت -وعن دراسة (مناصرية ،)2004 ،فقد تناولت ( )4أبعاد لنظم المعلومات ،تمثلت في (الموارد البشرية ،الموارد
المادية ،الموارد البرمجية ،موارد البيانات) ،وتشترك مع الدراسة الحالية في األبعاد المذكورة كافة.
ث -وتتفق كل من دراسة (عيسى2015 ،؛ غنيم ،)2017 ،حيث تناولت ( )5أبعاد لنظم المعلومات تمثلت في
(الموارد البشرية ،الموارد المادية ،الموارد البرمجية ،موارد البيانات ،موارد الشبكات) ،وتشترك مع الدراسة
الحالية في األبعاد المذكورة كافة.
ج -أما دراسة (الحلبي2010 ،؛ الوادية ،)2015 ،فقد تناولت ( )4أبعاد لنظم المعلومات ،تمثلت في (الموارد
البشرية ،الموارد المادية ،الموارد البرمجية ،المتطلبات التنظيمية) ،وتشترك مع الدراسة الحالية في األبعاد
المذكورة كافة.
ح -وعن دراسة (أبو سبت ،)2005 ،فقد تناولت ( )7أبعاد لنظم المعلومات ،تمثلت في (الموارد البشرية ،الموارد
المادية ،الموارد البرمجية ،موارد البيانات ،موارد الشبكات ،المتطلبات التنظيمية ،جودة المعلومات) ،حيث
تشترك مع الدراسة الحالية في ( )6أبعاد هي (الموارد البشرية ،الموارد المادية ،الموارد البرمجية ،موارد
البيانات ،موارد الشبكات ،لمتطلبات التنظيمية).
خ -أما دراسة (بن طاطة ،)2017 ،فقد تناولت ( )2أبعاد لنظم المعلومات ،تمثلت في (المتطلبات التنظيمية،
المتطلبات التكنلوجية) ،وتشترك مع الدراسة الحالية في بعد المتطلبات التنظيمية.
د -بينما تناول (عبد هللا ،عبد الرحمن ،يحيى ،أحمد (2019 ،في دراستهم ( )3أبعاد لنظم المعلومات ،تمثلت
في (ثقافة نظم المعلومات اإلدارية ،المتطلبات التنظيمية ،المتطلبات التكنلوجية) ،وتشترك مع الدراسة الحالية
في بعد المتطلبات التنظيمية.
.5

كما اتفقت الدراسة الحالية في معظم أبعاد المنظمات الذكية مع كل من دراسة ( Finkelstein & Jackson,
2005؛ Schwaninger, 2009؛ القاسم2010 ،؛ عجيالت2013 ،؛ أبو علبة ،)2018 ،واتفقت في
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بعض أبعاد المنظمات الذكية مع كل من دراسة (Albrecht, 2002؛ هادي2013 ،؛ الكرعاوي2016 ،؛
الطائي وآخرون2013 ،؛ كنعان ،)2019 ،وفي دراسة (Laing, 2004؛  ،)Filos, 2005من حيث بعد
الذكاء الجماعي ،وغيرها من الدراسات المتعلقة بموضوع المنظمات الذكية.
 3-4-2-1ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
لعل ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،أنه ال توجد ّأية دراسة من الدراسات السابقة تناولت

الموضوعين (نظم المعلومات ،والمنظمة الذكية) في الوقت عينه ،حيث لم تدرس متغيرات الدراسة من قبل وبشكل

مجتمع ،وتعد الدراسة الحالية األولى على حد علم الباحث التي تربط بين نظم المعلومات والمنظمات الذكية في
القطاع اإليرادي ممثال بمصلحة الجمارك ،وعن طريق استعراض األدبيات التي أتيحت للباحث المتعلقة بموضوع
الدراسة الحالية ،يمكن توضيح ما تتميز به الدراسة الحالية عما جاءت به الدراسات السابقة المشار إليها وفاقا
للمجاالت الموضحة وذلك من حيث:
أوال) حداثة الموضوع:
تناولت هذه الدراسة موضوعا إداريا حديثا ومعاص ار بعنوان :دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك اليمنية ،وإضافة أبعادا أخرى فيما يتعلق بموضوعي نظم المعلومات (تكامل النظم) ،والمنظمات
الذكية (اإلدارة اإللكترونية) ،وتعد هذه الدراسة المحلية الوحيدة بحسب علم الباحث ،التي تناولت تلك المواضيع
مجتمعة أو بشكل منفرد فيما يخص موضوع المنظمات الذكية.
ثانيا) هدف الدراسة:
تعددت التوجهات البحثية للدراسات السابقة ،التي هدفت إلى تعريف دور نظم المعلومات في تحقيق الجودة
الشاملة ،اليقظة االستراتيجية واتخاذ الق اررات والبعض منها في تعريف المنظمة المتعلمة ،الذكاء التنظيمي.
حيث هدفت دراسة (غنيم )2017 ،إلى إيضاح أثر نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز بناء المنظمات الذكية،
في حين هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة الدور الذي تلعبه نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة
الجمارك.
ثالثا) بيئة الدراسة:
أجريت الدراسات السابقة المتعلقة بمفهوم نظم المعلومات أو المتعلقة بمفهوم المنظمة الذكية في بيئات عربية
وأجنبية تتطور فيها المفاهيم اإلدارية ،وفي قطاعات صناعية ،فنية ،وخدمية مختلفة ،في حين نّفذت الدراسة الحالية
على البيئة اليمنية ،ممثلة بمصلحة الجمارك إحدى مصادر الدولة اإليرادية.
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رابعا) طبيعة مجتمع الدراسة:
مدة زمنية (عدة
تمثل مجتمع الدراسات السابقة باختياره دراسة شركة معينة كحالة دراسية أو المسح الممتد على ّ

سنوات) ،ولشركات رائدة في صناعات متنوعة ،أما مجتمع الدراسة الحالية فال يمثل تنوعا ،ويتكون من جميع
موظفي ديوان عام مصلحة الجمارك.
خامسا) الموضوعات:
كل من نظم المعلومات والمنظمة الذكية ،وكيف يمكن توظيفها
عرضت معظم الدراسات السابقة ،خصائص ّ

للمحافظة على التميز واالستمرار لتلك المنظمات ،كما عرضت أسباب الفشل لبعض المنظمات وعالقة هذه
الخصائص بذلك الفشل ،في حين عمدت الدراسة الحالية بالتعرف إلى مصلحة الجمارك كمنظمة ذكية تستند على
أنظمة معلوماتية متطورة وتكنلوجيا حديثة ،تسهم في سرعة إنجاز المعامالت وعمليات اتخاذ الق اررات.
 4-4-2-1الفجوة البحثية للدراسة*:

حاولت الدراسة الحالية إكمال الجهود البحثية التي قامت بها الدراسات العربية واألجنبية والتي تساعد على الترابط
المنطقي بين أبعاد الدراسة ،مع التركيز على عدم إغفال أي بعد يرى فائدته وأهميته في تحقيق غاية الدراسة ،ويمكن
توضيح الفجوة البحثية للدراسة ،بواسطة الشكل رقم (.)1-2



*هي قضــية بحثية لم يجر التطرق إليها ســابقا ،تشــكل نقصــا في حقل ما ،ويكمل بها الباحث ما توقف عنده الباحثون الســابقون بالنظر إلى زاوية بحثية جديدة،
أوهي مجال الد ارسـ ــة التي غاب عنها الباحثون السـ ــابقون ،والمجتمع لديه معلومات محدودة عنها ،ويقوم الباحث بإجراء د ارسـ ــة بهدف سـ ــد هذه الفجوة ،وبصـ ــورة

أخرى هي مشــكلة لم يوجد لها حل بعد أو نقطة لم يتم بعد اســتكشــافها ود ارســتها أو الخوض فيها في مجال البحث العلمي ،وأهم أهداف الفجوة البحثية :توضــيح

المش ــكلة البحثية التي اكتش ــفها وتوص ــل إليها الباحث ،والعمل على توض ــيح الفارق ما بين البحث الحالي والبحوث الس ــابقة التي تناولت في ذات المجال ،وكذلك

التأكد بأن مشـكلة البحث المزمع القيام به غير مسـبوقة ،باإلضـافة إلى إبراز القيمة المعنوية للبحث،https://www.manaraa.com/post/3701/ .
الساعة10:19 /ص ،التاريخ2020/05/13 /م.
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الشكل ( :)1-2الفجوة البحثية للدراسة

ركزت الدراسات السابقة على

نظم المعلومات ومعوقاتها
ودرجة توظيفها وربطها
بمتغيرات مختلفة

المنظمات الذكية وعملياتها
وأبعادها وأثرها في متغيرات
أخرى

تقديم مقترحات لتطوير نظم
المعلومات والمنظمات الذكية
كل على حدة

الفجوة البحثية

ال توجد أية دراسة سابقة
ربطت بالتحديد بين دور نظم
المعلومات في بناء المنظمات
الذكية

هذه المتغيرات (نظم
المعلومات ،المنظمات الذكية)
لم تدرس مجتمعة قبل ذلك في
منظمات المجتمع اليمني

هذه المتغيرات (نظم
المعلومات ،المنظمات الذكية)،
لم تدرس قبل على مصلحة
الجمارك اليمنية

المعالجة
ستركز الدراسة الحالية على
دور نظم المعلومات في بناء
المنظمات الذكية

التركيز على نظم المعلومات
والمنظمات الذكية في المجتمع
اليمني ممثال بمصلحة الجمارك

التركيز على شمولية الدراسة
لمتطلبات نظم المعلومات
وعمليات المنظمات الذكية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الفليت ،2018 ،ص.)48
يتبين من الشكل السابق :أن هناك فجوة بحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة تتمثل في تركيز الدراسات
السابقة على نظم المعلومات ومعوقاتها ودرجة توظيفها وربطها بمتغيرات مختلفة ،والمنظمات الذكية وعملياتها
وأبعادها وأثرها في متغيرات أخرى ،وكذلك تقديم مقترحات لتطوير نظم المعلومات والمنظمات الذكية كل على حدة،
وتمثلت الفجوة البحثية ّأنه ال توجد ّأية دراسة سابقة ربطت بالتحديد بين دور نظم المعلومات في بناء المنظمات

الذكية ،حيث لم تدرس المتغيرات (نظم المعلومات ،المنظمات الذكية) مجتمعة قبل ذلك في منظمات المجتمع
اليمني ،أو على مصلحة الجمارك ،وكانت المعالجة لهذه الفجوة أن جرى تركيز الدراسة الحالية على دور نظم
المعلومات في بناء المنظمات الذكية ،وعلى د ارسة نظم المعلومات والمنظمات الذكية في المجتمع اليمني ممثال
بمصلحة الجمارك ،باإلضافة إلى التركيز على شمولية الدراسة لمتطلبات نظم المعلومات وعمليات المنظمات الذكية.
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خالصة الفصل األول
تناولت الدراسة في هذا الفصل اإلطار العام للدراسة في مبحثين شمل المبحث األول :اإلطار المنهجي للدراسة،
الدرسة وأنموذجها ،حدود الدراسة،
من حيث مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،فرضياتها ،أهميتها ،أهدافها ،متغيرات ا
منهجية الدراسة ،مصادر جمع البيانات ،محددات الدراسة ،وتقسيمات الدراسة.
كما جرى عن طريق المبحث الثاني :استع ار

الدراسات السابقة التي تم الحصول عليها ولها عالقة بهذه

الدراسة أو تتشابه معها من حيث المتغيرين أو أحدهما ،حيث تم تلخيصها والتعقيب عليها ،ومقارنة الدراسة
الحالية مع الدراسات السابقة ،وبيان أوجه االستفادة منها ،كما تم توضيح ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها
باإلضافة إلى توضيح الفجوة البحثية بينهما.
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اإلطار النظري للدراسة
 نظم املعلومات املنظمات الذكية -مصلحة اجلمارك اليمنية

- Information systems
- Smart organizations

- Yemen customs authority
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الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

تمهيد:
التعرف إلى اإلطار النظري والمفاهيمي لكل من نظم المعلومات
يهدف هذا الفصل وعن طريق مباحثه الثالثة ّ

والمنظمات الذكية وكذلك مصلحة الجمارك اليمنية.

حيث يسّلط الضوء على أهم التعريفات التي تناولها الباحثون وأهمية كل منهما ،وسيتناول الفصل ثالثة مباحث
كاآلتي:

 المبحث األول :نظم المعلومات. المبحث الثاني :المنظمة الذكية. -المبحث الثالث :مصلحة الجمارك اليمنية.
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المبحث األول

نظم المعلومات
مع تزايد التحديات التي تواجه المنظمات؛ يبرز دور المعلومات فيما يخص اإلدارة ،وهو ما حدى بالمنظمات
إلى استخدام تقنيات المعلومات الحديثة وتطوير نظم المعلومات التي أحدثت تغي ار ملحوظا في مجال اإلدارة بوظائفها
المختلفة؛ لما لها من دور في تحقيق اإلبداع والتميز وانعكاس ذلك على نجاح المنظمات ،ويتوقف نجاح المنظمات
على ما يتوفر من معلومات دقيقة وصحيحة وواضحة ومدى االستفادة منها ،حيث إن أكثر منظمات القرن الحاضر
أخذت على عاتقها مغادرة األطر التقليدية المألوفة في إدارة أنشطتها والتوجه نحو األساليب والتقنيات الحديثة ونظم
االتصال والمعلومات المتطورة مستندة على مؤشرات نجاح أنظمة المعلومات.
ويعد المورد المعلوماتي ركيزة أساسية تعتمد عليه أنشطة المنظمة والوظائف اإلدارية فيها ،فضال عن اتساع
دائرة المعرفة في أواخر القرن العشرين في جميع مجاالت الحياة التي خلقت توجهات جديدة متمثلة بعولمة التجارة
ونظم االتصاالت والمعلومات ،وظهور ما سمي بثورة المعلومات والمجتمع المعلوماتي (السباخي ،2014 ،ص.)11
وفي هذا المبحث جرى التطرق إلى مداخل معاصرة لدراسة نظم المعلومات ،مراحل تطور نظم المعلومات،
مفهوم النظام ،مكونات النظام ،خصائص النظام ،أنواع النظام ،تعريف نظم المعلومات ،مبادئ نظم المعلومات،
مكونات نظم المعلومات ،فوائد تطبيق نظم المعلومات ،وظائف نظم المعلومات ،أنواع نظم المعلومات ،أبعاد نظم
المعلومات ،نظم المعلومات والمنظمات.

 1-1-2المداخل المعاصرة لدراسة نظم المعلومات:
التمييز بصفة عامة بين ثالثة مداخل لدراسة نظم المعلومات ،وهي ( Laudon & Laudon, 2015,
يمكن ّ
:)p13-14
 .1مدخل علم الحاسوب أو المدخل التقني :Technical approach
يركز هذا االتجاه على النماذج التي تستند على األسس الرياضية في دراسة نظم المعلومات ،باإلضافة إلى
التكنولوجيا المادية والقدرات الخاصة بتلك النظم ،وكذلك الموضوعات والتخصصات التي تسهم في الفهم التقني،
التي هي :علم الحاسوب ،وعلم اإلدارة ،وبحوث العمليات ،فعلم الحاسوب له عالقة ببناء نظريات الحوسبة ،وطرق
الحوسبة ،والوصول إلى طرق التخزين الكافية ،أما علم اإلدارة فيركز على تطورات نماذج صناعة الق اررات
والتطبيقات اإلدارية ،وتركز بحوث العمليات على التقنيات الحسابية والرياضية ،ومعالجة موضوعات مثل النقل
والسيطرة على المخزون ،وتكاليف التعامالت التجارية.
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 .2مدخل علم النفس أو المدخل السلوكي :Behavioral approach
ركز هذا المدخل على دراسة التغييرات التي يمكن إجراؤها على اتجاهات األفراد وعلى السياسات اإلدارية
والتنظيمية ،فالمدخل التقني وحده غير كاف لمعرفة بعض الجوانب ،كالتكامل االستراتيجي للمنظمة ،تصميم نظم
المعلومات وتطبيقها واستخدامها ،وركز علماء االجتماع على دراسة تأثير نظم المعلومات في الجماعات والمنظمة
والمجتمع ،واهتمت العلوم السياسة بالتعامل مع اآلثار واالستخدامات السياسة لنظم المعلومات ،واهتم علماء النفس
بدراسة استجابات األفراد وردود أفعالهم نحو نظم المعلومات والحاسبات اآللية.

 .3المدخل التقني  -االجتماعي :Sociotechnical approach
يركز هذا المدخل على التغييرات التي يجب أن يعمل بها األفراد والمنظمات الستيعاب التطورات التكنولوجية،
بحيث يتحقق تعظيم فعالية أداء النظام ككل ،حيث إن مشاكل النظم وحلولها ناد ار ما تكون تقنية بالكامل أو سلوكية
بالكامل ،ولقد أظهرت الكتابات األكاديمية والممارسات العلمية أّنه ال يوجد مدخل منفرد يمكن بواسطته دراسة نظم

المعلومات ،حيث إن فهم نظم المعلومات بغرض تحقيق فعالية أداء النظام ككل بعناصره البشرية والمادية يتطلب
استخدام مدخل متكامل يحقق التوازن بين التطورات التكنولوجية واالحتياجات اإلنسانية والتنظيمية.
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :إنه وألجل دراسة صحيحة ودقيقة لنظم المعلومات ،ال بد من التعرف إلى

العلوم التي تستمد منها هذه النظم المعرفة ،فأي تطور أو تغير في مجال هذه العلوم يؤدي بالضرورة إلى تطور
وتحسين في األداء في مجال نظم المعلومات.

 2-1-2مراحل تطور نظم المعلومات:
ال بد من اإلشارة إلى أن تطور نظم المعلومات مر بثالث مراحل أساسية (البحيصي ،2006 ،ص:)155
المرحلة األولى :بدأت مع مطلع الستينييات من القرن الماضي ،التي بدأ فيها استخدام نظم تشغيل البيانات ،التي
تهدف إلى ميكنة عملية تشغيل البيانات؛ بغرض تطوير الكفاءة التشغيلية.
المرحلة الثانية :بدأت خالل السبعينيات من نفس القرن ،وفيها كان البدء باستخدام نظم المعلومات اإلدارية ،على
نطاق واسع ،وقد أتاح استخدام هذه النظم االستفادة من قدر كبير من البيانات المتراكمة في المرحلة السابقة بغرض
زيادة فعالية اإلدارة ٕواشباع حاجتها من المعلومات.

المرحلة الثالثة :بدأت مع نهاية سنوات الثمانينيات من القرن الماضي ،وبدأ فيها استخدام ما يعرف بنظم المعلومات
االستراتيجية ،الذي يهدف إلى استخدام النظم من أجل تطوير القدرة التنافسية لمنظمات األعمال ،ويمكن توضيح
مراحل تطور نظم المعلومات بواسطة الشكل اآلتي (.)2-1
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الشكل ( :)2-1مراحل تطور نظم المعلومات
 نظم األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية :وتستند إلى اإلنترنت واإلنترانتواإلكسترانت وغيرها من الشبكات.
 -4مرحلة النظم اإلستراتيجية ونظم المستخدم النهائي :الثمانينيات–التسعينيات.
 نظم المستخدم النهائي :توفر تدعيم مباشر لعمل المستخدم النهائي ،وتتميز باعتمادالمستخدم على نفسه في توفير احتياجاته المعلوماتية.
 نظم دعم اإلدارة العليا :توفر المعلومات الهامة لإلدارة العليا. النظم الخبيرة :توفر نصيحة الخبراء للمستخدم النهائي. نظم المعلومات اإلستراتيجية :تساند تقديم سلع وخدمات لتحقيق ميزات تنافسية. -3مرحلة تدعيم القرارات :السبعينيات – الثمانينيات.
 -نظم دعم القرارات :توفر تدعيم تفاعلي محدد الغرض لخدمة عملية اتخاذ القرارات.

 -2مرحلة التقارير اإلدارية :الستينيات – السبعينيات.
 نظم المعلومات اإلدارية :توفر تقارير إدارية ذات طبيعة محددة لتدعيم اتخاذ القرارات. -1مرحلة تشغيل البيانات :الخمسينيات – الستينيات
 نظم تشغيل البيانات إلكترونيا :تقوم بتشغيل المعامالت وحفظ السجالت والتطبيقاتالمحاسبية.

الدور المتزايد لنظــــــم المعلومـــــــات في المنظمـــــــات

الدور المتزايد لمشاركة المستخدم النهائي واإلدارة في نظم المعلومات

 -5مرحلة األعمال والتجارة اإللكترونية :التسعينيات وحتى اآلن.

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الكردي؛ العبد ،2003 ،ص.)290
إن التطور السريع في أجهزة الحواسيب اآللية ،أدى بالرقي بهذه النظم َّ
بعدها أي الحواسيب
ويمكن القولَّ :
أحد أهم العناصر المادية التي تعتمد عليها نظم المعلومات.

 3-1-2مفهوم الـنـظامSystem concept :
قبل الدخول إلى نظم المعلومات ،ال بد من معرفة مفهوم النظام ،مكوناته ،خصائصه وتصنيفاته المختلفة ،حيث
يعتمد النظام أساسا على فلسفة بنائية تتناسق بطريقة مثالية وفاعلة مع األنشطة العمليات داخل أي نظام؛ ما
يساعد على دراسة وتحليل المشكلة المعقدة والمواقف المتداخلة والمتشابكة.
حيث عرفه النجار ،أنه "مجموعة من العناصر أو األجزاء المترابطة التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل ،تحكمها
عالقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد؛ لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام ،بواسطة قبول المدخالت ومعالجتها
بإجراء تحويلي منظم للمدخالت؛ بهدف إنتاج المخرجات مع التغذية الراجعة والرقابة وتسمى هذه العملية ديناميكية
النظام" (النجار ،2013 ،ص.)38
وكما عرف أنه "مجموعة من األجزاء التي تتفاعل وتتـكامل مع بعضها البعض ومع بيئتها لـتحقـيق هدف أو
أهداف مـعـيـنة" (سلطان ،2000 ،ص.)17
ويمكن تعريف النظام على َّأنه مجموعة من اإلجراءات أو العمليات التي تتلقى مدخالت وتنتج عنها مخرجات.
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 1-3-1-2مكونات النظام :System components
يتكون النظام من المكونات اآلتية (الشريف ،2014 ،ص:)29
.1

المدخالت :هي العناصر كافة التي تدخل إلى النظام ليتم تحويلها ومعالجتها.

.2

المعالجة :هي العملية التي يتم عن طريقها تحول المدخالت إلى مخرجات نهائية ،وفاقا للهدف والمعايير
المطلوبة.

.3

المخرجات :هي المنتجات النهائية كافة ،التي ينتجها النظام ويقدمها إلى المحيط.

.4

التغذية العكسية :وهي الجزء الذي يعمل على ضبط النظام ،حتى تكون المخرجات وفاقا للمعايير المحددة
مسبقا ،حيث تتفاعل هذه المكونات مع بعضها؛ بهدف تحويل المدخالت إلى مخرجات ،وتعمل التغذية
العكسية على إرسال اإلشارات بالمعلومات عن هذه المخرجات إلى عنصر الرقابة الذي بدوره يعطي
التوجيهات إلى مراكز اإلدخال والمعالجة للضبط والسيطرة.

إن مكونات النظام(مدخالت-عمليات-مخرجات) تترابط وتتفاعل مع بعضها؛ من
إضافة إلى ذلك يمكن القولَّ :
أجل تحقيق مجموعة أهداف يسعى النظام إلى تحقيقها.

 2-3-1-2خصائص النظام :System properties
بعد معرفة مفهوم النظام ومكوناته ،يصبح من األهمية التعرف إلى خصائص النظام وميزاته التي يتمتع بها،
وهي كاآلتي (سيلم2017 ،م ،ص:)21
 .1يقوم النظام على فكرة التراكب ،بمعنى :أن النظام قد يتكون من عدة أنظمة فرعية تعمل بآلية عمل النظام عينها
بغض النظر عن مخرجات كل منها.
 .2كل عنصر من عناصر النظام يمتاز إلى حد ما بخصائص ذاتية تميزه عن غيره.
 .3قدرة النظام ككل تفوق مجموع قدرات األجزاء المكونة له.
 .4لكل نظام دورة حياة ،بمعنى :أّنه معرض للفناء بشكل تدريجي ،إذا لم يجري تطويره ودعمه لمقاومة حالة الفناء.
 .5وجود عالقة ارتباطية بين عناصر النظام ،يساعد ذلك على إيجاد محاور تلتقي إزاءها هذه العالقات.

إن من خصائص أي نظام أن يحوي مدخالت تكون على شكل بيانات أو
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :
مواد خام ،تجري لها عملية المعالجة للحصول على معلومات أو منتجات كمخرجات ،يمكن االستفادة منها.
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 3-3-1-2تصنيف النظم :Systems classification
.1

صنف األنظمة بحسب الغرض من استخدامها إلى (سيلم ،2017 ،ص:)24
ت ّ

من حيث العالقة المتبادلة بين النظام وعناصر البيئة الخارجية :تنقسم النظم من حيث عالقتها بالبيئة الخارجية

إلى نظم مغلقة ونظم مفتوحة.
النظم المغلقة :هي النظم التي ال تتفاعل مع البيئة المحيطة بها ،ولها استقالل تام وارتباط ضعيف بالبيئة

أ-

الخارجية ال يتأثر بها وال يؤثر فيها ،مثل نظام الذرة.
ب-

النظم المفتوحة :هي النظم التي تتفاعل مع البيئة المحيطة بها ،ولها عالقة متبادلة وارتباط قوي بالبيئة
الخارجية تؤثر فيها وتتأثر بها ،مثل نظم المنظمة.

من حيث طبيعة نشأة النظام :تنقسم النظم من حيث طبيعة نشأة النظام إلى نظم طبيعية ونظم مصطنعة.

.2

النظم الطبيعية :هي النظم الموجودة في الطبيعة التي ال يتدخل اإلنسان في تركيبها ،وكل شيء فيها من

أ-

صنع هللا تعالى ،مثل النظم الكونية ،اإلنسان.
ب-
.3

وحدد العالقة التبادلية فيما
النظم الصناعية :هي نظم من ابتكار اإلنسان ،حيث ّ
وطورها ّ
صنعها اإلنسان ّ
بينها ،مثل نظم الحاسوب ،المنظمات.

من حيث الملموسية :تنقسم النظم من حيث الملموسية إلى نظم مادية محسوسة ونظم معنوية مجردة.
أ-

النظم المحسوسة :هي النظم التي لها كيان مادي ملموس ويمكن إدراكها حسيا مثل نظم االتصاالت.

ب-

النظم المجردة :هي النظم التي تتكون من عناصر مجردة غير ملموسة ،مثل نظم التسويق.

من حيث أجل النظام :وتنقسم النظم من حيث أجل النظام إلى نظم دائمة ونظم مؤقته.

.4
أ-

النظم الدائمة :هي النظم التي تتصف بالثبات واالستمرار ،مثل النظام الكوني.

ب-

مدة زمنية محددة وال يمكن التنبؤ بسلوكها مستقبال ،مثل
النظم المؤقتة :هي النظم المتغيرة التي تعمل ل ّ

النظم اإلدارية والمالية.

عطفا على ما سبق فهناك أنواع أخرى للنظم ،كالنظم االجتماعية التي تربط السلوك اإلنساني بالجماعة ،مثل
العادات والتقاليد االجتماعية ،وكذلك النظم الفكرية الفلس ية ،مثل النظام االشتراكي وغيرها.
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 4-1-2نظم المعلومات (تعريفها ،أهدافها ،أنشطتها ،فوائدها ،سماتها ،وظائفها):
تلعب نظم المعلومات دو ار مهما وفعاال في تطوير منظمات األعمال ،وتقوم بتوفير المعلومات المناسبة والمالءمة
لمختلف المستويات اإلدارية الالزمة إلنجاز جميع المهام والوظائف اإلدارية.
 1-4-1-2تعريف نـظم الـمعـلومـات :Definition of information systems
انطالقا من ظاهرة المعلومات التي يتسم بها العصر الحديث والحاجة الملحة للـحصول عـلى المعلومات ،سواء
للـفـرد أم المنظمة ،وفي إطار مدخل الـنظم الـمستخدمة في إدارة المنظمات المعاصرة ،ارتبطت هذه الـنظم بالـمعلومات
وكـونـت ما أتفق عليه حديثا ،بما يسمى نظم المعلومات.
وهي عبارة عن كيان يقوم بعمليات (جمع ،معالجة ،خزن معلومات) كافة ،وفاقا لمخطط عام يساعد على عملية
إدارة المعلومات بتعاون مع الكيانات األخرى ،لتلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات بكفاءة وفاعلية (الشريف،
 ،2014ص.)51
وقبل الدخول في تفصيالت نظم المعلومات ،ال بد من التفريق بين عدد من المصطلحات الواردة مثل :البيانات،
المعلومات ،والمعرفة والتي تستخدم بشكل واسع في مجال النظم المختلفة ،ومن المهم جدا أن نعرف االختالفات
بين هذه المفاهيم الثالثة ،وذلك كما يلي (النجار ،2013 ،ص:)46
 .1البيانات :Data
هي المادة الخام األولية (رقمية ،نصية ،صوتية ،صورية ،فيدوية) خالية األخطاء ،تدخل للنظام كمدخالت ليتم
معالجتها لتعطي معلومات على شكل مخرجات.
 .2المعلومات :Information
هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها ،إذ جرى تصنيفها ،تحليلها ،تنظيمها ،وتلخيصها بشكل يسمح استخدامها
واالستفادة منها ،حيث أصبحت ذات معنى ،مع أن المعلومات في نظام ما قد تكون بيانات لنظام آخر يستفاد منها
كمدخالت مرة أخرى.
 .3المعرفة :Knowledge
هي الفهم المكتسب بواسطة الخبرات والدراسة المتراكمة ،وهي معلومات جرى معالجتها وتنظيمها لتحويلها إلى
معرفة.
إن نظم المعلومات تستقبل البيانات كمدخالت ،ثم تعمل على معالجتها وتحويلها
إضافة إلى ذلك ،يمكن القولَّ :
إلى معلومات كمخرجات ،وتستخدم هذه المعلومات من قبل المديرين للحصول على المعرفة من أجل الوصول
إلى ق اررات ونتائج سليمة ،ويمكن توضيح االختالفات من حيث مستوى القيمة والمعنى بين البيانات ،المعلومات،
والمعرفة بواسطة الشكل رقم (.)2-2
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الشكل ( :)2-2البيانات ،المعلومات ،المعرفة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (النجار ،2013 ،ص.)46
أن القيمة تزداد بدءا من البيانات وصوال إلى المعرفة التي تكون عندها أكثر ما
يالحظ من الشكل السابقَّ ،
يمكن ،بينما يقل المعنى من المعرفة وصوال إلى البيانات التي يكون عندها أقل ما يمكن.
وبعد معرفة المفاهيم الثالثة (البيانات ،المعلومات ،والمعرفة) ،ال بد من التعرف إلى نظم المعلومات* ،حيث
عرفها النجار ،أنها "مجموعة اإلجراءات النمطية التي تتضمن تجميع المعلومات وتشغيلها وتخزينها وتوزيعها ونشرها
واسترجاعها ،التي تحتاجها المنظمة؛ بهدف تدعيم اتخاذ الق اررات والرقابة داخل المنظمة" (النجار ،2010 ،ص.)55
وعرفها الشريف ،أنها "مجموعة من العناصر البشرية واآللية والبرامج والتي تتفاعل فيما بينها وفاقا لقواعد
وإجراءات محددة قصد توفير المعلومات للمنظمة لتحقيق أهدافها" (الشريف ،2014 ،ص.)56
كما عرفها صليحة ،أنها "مجموعة من اإلجراءات والوثائق التي تعطي المعلومات المفيدة وتساعد في وظائف
اإلدارة ،ومن جهة ثانية الوسائل المادية والبشرية الضرورية لمعالجة المعلومات وتخزينها وتحويلها؛ بهدف استغاللها
الجيد والصحيح" (صليحة ،2000 ،ص.)74
ويمكن تعريف نظم المعلومات في هذه الدراسة َّأنها :مجموعة متكاملة من العناصر البشرية ،المادية ،البرمجية
يتم من خاللها تجميع وتخزين واسترجاع وتوزيع المعلومات بهدف تحقيق الرقابة وعمليات دعم القرار بالتالي
تحسيﻥ سير العمليات اإلدارية وتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفاعلية.


*

هي عبارة عن "مجموعة من المدخالت التي تمثل بيانا ت ومعطيات مختلفة ،يتم معالجتها للوصول إلى مجموعة من المخرجات للحصول على نتائج

أفضل مقارنة بالمعايير المحددة لقياس الفائدة أو المردود" (النجار ،2013 ،ص.)39

41

نظــــــــــم المعلومــــــات
Information systems

الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

 2-4-1-2أهداف نظم المعلومات :Information systems goals
من األهداف التي تحققها نظم المعلومات اآلتي :توفير المعلومات المناسبة في الوقت األكثر مالءمة للشخص
المناسب ،تحسين حركة االتصال في المنظمة وتنشيطها ،الوفاء بمتطلبات اإلدارة ،دعم عملية اتخاذ القرار وتحسينها،
التحسين الكبير في استخدام القوى العاملة والموارد (الشريف ،2014 ،ص.)55
ويمكن للمنظمة من تحقيق عدة أهداف عند توفر نظم المعلومات الجيدة ،من أهمها:

-1تحقيق الكفاءة :Achieving efficiency
عن طريق أداء المهام بصورة أسرع وبأقل تكلفة (إحالل الحاسب اآللي مكان األفراد).
-2تحقيق الفعالية :Achieving effectiveness
بواسطة مساعدة المديرين في اتخاذ الق اررات ذات جودة أفضل ،ومن ثم تحقيق أهداف المنظمة.

-3تحقيق المزايا التنافسية :Achieve competitive advantages
عن طريق تمكين المنظمة من المنافسة في تقديم خدماتها بين منظمات األعمال ودعم استراتيجية المنظمة.
 -4تحقيق جودة الخدمة :Achieving quality of service
تحسين جودة الخدمة لعمالء المنظمة ،بواسطة كسب رضاء العمالء عن الخدمات التي تقدمها المنظمة بحسب
طبيعة عملها مثل (التعامل عبر المواقع اإللكترونية ،البريد اإللكتروني ،والصراف اآللي وغيرها) ،ويمكن توضيح
أهم أهداف نظم المعلومات الرئيسة ،بواسطة الشكل رقم (.)2-3
الشكل ( :)2-3أهداف نظم المعلومات
تحقيق
الكفاءة

تحقيق
الفعالية

أهداف
نظم
المعلومات
تحقيق
الميزة
التنافسية

إعداد الباحث2020 ،م.
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 3-4-1-2أنشطة نظم المعلومات :Information systems activities
تتضمن النظم مجموعة من األنشطة الرئيسة التي ال بد من القيام بها؛ من أجل الحصول على معلومات دقيقة
ومالءمة ضمن حدود النظام متفاعال مع األنظمة األخرى في البيئة المحيطة ،وتتمثل بما يلي:
-1الـمـدخـالت :Inputs
تمثل المدخالت الموارد الالزمة للنظام ليتمكن من القيام باألنشطة المختلفة لتحقيق األهداف المحددة ،وتـشمل
عددا من العناصر غير المـتجانسة كالمواد الخام والطاقة والمعلومات واآلالت ،وتعد المدخالت مخرجات لـنظم
أخـرى سواء تلك النظم الموجودة في بيئة الـنظام أو نظم فـرعية داخل النظام ذاتـه (طه ،2010 ،ص.)7
-2المعالجة :Processing
تعبر عن األنشطة التي يمارسها النظام على المدخالت عن طريق عمليات (التجميع ،الفرز ،المعالجة ،التخزين،
واالسترجاع) ،وذلك باعتماد المستلزمات الضرورية من قوى بشرية ومادية وإجراءات بهدف تحويل تلك المدخالت
إلى المخرجات المطلوبة (غنيم ،2017 ،ص.)28
-3الـمخـرجات :Outputs
هي ناتج عملية تحويل المدخالت إلى مخرجات ،وقد تكون هذه المخرجات عبارة عن سلعة ،خدمة أو معلومة،
وتعد المخرجات األداة التي عن طريقها يجري التحقق من أداء النظام وقدرته على تحقيق أهدافه.
ويقصد بها عملية معالجة المدخالت إلى مخرجات تحمل معنى يمكن االستفادة منها من قبل المستفيد
(الصعيتري ،2018 ،ص.)25
-4الـمـعـلـومة الـمـرتـدة :Feedback
تعد الـمعلومـات الـمـرتدة األداة الـتصحيحـية للمخرجات فهي أداة لتحقيق الرقابة على أداء النظام ،وهي عبارة عن
معلومات مرتـدة تصحيحية يـقـصد بها إرجاع األشياء إلى وضعها الصحيح ،ومعلومات مرتدة تطويرية تعمل على
تطوير أداء النظام أو تغيير األهداف ،حيث تتحول المعلومات مجددا إلى بيانات ،مضاف إليها أثر البيئة ليتم
معالجتها مرة أخرى وتعطي معلومات جديدة تماما (الصعيتري ،2018 ،ص.)26
 -5بـيـئـة الـنـظام :System environment
للتكيف ،ويتقاسم المدخالت والمخرجات مع األنظمة األخرى في البيئة (النجار،
المنظمة نظام مفتوح وقابل ّ

 ،2013ص.)52

فوجود النظام في البيئة يسمح له باستقطاب مدخالته منها ،كما أنه يلقي بمخرجاته إليها ،ومن ثم فعدم وجود
تفاعل بين النظام وبيئته يؤدي إلى فشل النظام وفنائه.
-6الـعـالقـات :Relations
تمثل الوسيلة التي بواسطتها تربط النظم الفرعية ببعضها بعض ،وربط النظام بالبيئة المحيطة.
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 -7حــدود الـنـظام :System boundaries
تتمثل حدود النظام في الغشاء الذي يحيط به ويفصله عن بيئته ،فحدوده غير ثابتة لكونها تتوقف عـلى أهداف
النظام ودرجة تعقده ،ويمكن توضيح أهم أنشطة نظم المعلومات الرئيسة ،بواسطة الشكل رقم (.)2-4
الشكل ( :)2-4األ نشطة الرئيسة لنظم المعلومات

البيئة

المدخالت
بياناتأوموادخا م

عملية
المعالجة

المخرجات
ت
معلوماتأو منتجا 

البيئة

التغذية العكسية
ت
جزءمنالمخرجاتتصبحمدخال 

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالستعانة بشبكة اإل نترنت.
إضافة إلى الشكل السابق الذي يبين األ نشطة الرئيسة لنظم المعلومات المتمثلة بالمدخالت ،المعالجة،
المخرجات ،والتغذية المرتدة ،العالقات ،حدود النظام ،فإنه يمكن توضيح إجراءات أو عمليات النظام المختلفة
بواسطة الشكل رقم (.)2-5
الشكل ( :)2-5عمليات النظام

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالستعانة بشبكة اإل نترنت.
يتضح من الشكل السابق ،إ َّن أية منظمة يمكن تصنيفها أداة أو وسيلة ،يتم فيها تحويل المدخالت (بيانات أو
مواد خام) بواسطة العمليات واأل نشطة الداخلية أو عملية المعالجة وتحويلها إلى مخرجات (معلومات أو منتجات)
لالستفادة منها.
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 4-4-1-2سمات نظم المعلومات :Features of information systems
يمكن بيان السمات التي يجب توفرها في نظام المعلومات الجيد في اآلتي (الشريف ،2014 ،ص:)54-53
 .1أن يتصف نظام المعلومات بسرعة االستجابة السترجاع وبث المعلومات.
 .2أن يحقق االنسجام والتكامل مع مختلف األنظمة داخل المنظمة ،وذلك عن طريق االنسجام مع الهيكل التنظيمي
للمنظمة لتحقيق أهداف المنظمة.
 .3أن يكون النظام اقتصاديا قياسا إلى التكاليف ،بمعنى أن تكون العمليات ومنافعها متوازنة مع التكاليف.
 .4أن يكون النظام ذات قدرة عالية من حيث السرعة في معالجة المعلومات ،قدرته العالية على تخزين كم هائل
من المعلومات التي تخدم نشاط المنظمة ،توفير المعلومات الدقيقة وذات الصلة وفي الوقت المناسب ،التي
تلبي احتياجات مستخدم النظام ،العمل بتكامل مع مختلف العناصر واألنظمة الجزئية داخل النظام.
 .5أن يكون متمتع بمرونة مناسبة من حيث التطوير ،الصيانة ،النقل ،والتشغيل بما يتناسب مع المتغيرات سواء
في البيئة الداخلية أم البيئة الخارجية للمنظمة.
 .6أن يستخدم تكنلوجيا وتقنيات المعلومات لما لها من قدرة عالية للقيام بمختلف وظائف للنظام.
 .7أن يملك إدارة متخصصة تدير النظام بكفاءة وفاعلية.
 .8أن يكون النظام آمن بحيث يصعب اختراقه والتجسس عليه.
 .9أن يحقق التكامل بين البيانات والمعلومات القديمة والجديدة ،ويستخدم النماذج الرياضية التي تقدم الواقع الفعلي،
ويمكن توضيح أهم مبادئ نظم المعلومات ،بواسطة الشكل رقم (.)2-6
الشكل ( :)2-6سمات نظم المعلومات
السرعة في
معالجة
المعلومات

توفير
المعلومات في
الوقت
المناسب

سمات
نظم
المعلومات
يتمتع
بالمرونة

نظام اقتصادي
وفاعل

نظام أمن
يصعب اختراقه

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الشريف ،2014 ،ص.)53
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 5-4-1-2وظائ
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نظم المعلومات :Information systems jobs

عبارة عن "تجميع البيانات -تشغيل البيانات -إدارة البيانات -رقابة البيانات والمعلومات -حماية البيانات-
استخراج المعلومات وبثها إلى المستخدم" (الشريف ،2014 ،ص.)54
ومهما اختلفت أنظمة المعلومات فإنها تتمتع جميعها بأربعة وظائف أساسية على النحو اآلتي (درحمون،2005 ،
ص:)66
 -1تأمين المدخالت المطلوبة من البيانات :تتضمن هذه الوظيفة تجميع مختلف البيانات المطلوبة من مصادر
مختلفة في المنظمة ،سواء كانت داخلية أم خارجيه وفي ضوء احتياجات المستويات اإلدارية في المنظمة.
-2المعالجة :تتعرض البيانات التي جرى الحصول عليها من مصادرها المختلفة إلى أنشطة المعالجة مثل الحساب،
المقارنة ،الفرز ،التصنيف والتلخيص لتحويلها من شكلها األولي إلى معلومات مفهومة وقابلة لالستعمال في
التسيير والتخاذ القرار.
-3الحفظ :إن تخزين البيانات والمعلومات من الوظائف األساسية لنظام المعلومات ،بعده الذاكرة الجماعية للمنظمة؛
لقدرته على تخزين البيانات والمعلومات بصفة مستمرة.
-4االتصال :هناك عالقة بين االتصال والمعلومة بحيث تكمن مهمة االتصال في تبادل ونقل المعلومات سواء
من داخل نظام المعلومات ،أو بين مختلف الوظائف التي يحتويها.
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :إنه البد أن تتمتع نظم المعلومات في المنظمات بمجموعة من المهام التي
يجب أن تؤديها بكفاءة عالية ،التي تميزها لتتمكن من الربط بين مختل

أجزائها وبلوغ األهداف المرجوة منها.

ويمكن توضيح أهم وظائف ومهام نظم المعلومات ،بواسطة الشكل رقم (.)2-7
الشكل ( :)2-7وظائ

نظم المعلومات

تأمين
المدخالت

معالجة
البيانات

وظائف
نظم
المعلومات

تبادل
المعلومات

تخزين
البيانات
والمعلومات

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (درحمون ،2005 ،ص.)66
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 5-1-2أنواع نظم المعلومات :Types of information systems
يـمتاز الـعصر الـذي نـشهـده اآلن بـانفـجار الـمعلومات ومن الـصعب الـتحـكم فـيها نتيجة التطور التكنولوجي في
نقل المعلومات وتخزينها وجمعها ،ومع تعقد احتياجات المستفيدين ال سيما المنظمات الحديثة ،فقد عملت على
تطوير نظم المعلومات التي تحتاجها في إدارة أعمالها ودعمها التخاذ ق ارراتها أو معالجة بـياناتها.
وقبل تحديد أنواع نظم المعلومات التي تتعامل مع المستويات التنظيمية في المنظمات ،البد من التمييز بين
ثالث مصطلحات وهي ،نظم تشغيل الحاسوب ،برنامج الحاسوب ،نظم المعلومات؛ إلدراك أن مفهومي نظم
الحاسوب ونظم المعلومات غير متطابقة حيث ذكر (قندلجي والجنابي ،2005 ،ص )35ما يلي:
نظم تشغيل الحاسوب :تمثل األجزاء والمعدات المادية المستخدمة في نشاطات إدخال البيانات ومعالجتها
واسترجاعها في نظم المعلومات ،برامج الحاسوب :تمثل األوامر والتعليمات واإليعازات الضرورية في نظام
المعلومات ،نظم المعلومات :مجموعة من المكونات التي تقوم بجمع البيانات من مصادرها المختلفة وتحويلها
إلى مخرجات تساعد المديرين على اتخاذ القررات اإلدارية السليمة.
وأشار الشريف ،إلى أنواع نظم المعلومات بحسب المستويات اإلدارية فمنها نظم معلومات المستوى االستراتيجي،
نظم معلومات المستوى اإلداري ،نظم معلومات المستوى المعرفي ،نظم معلومات المستوى التشغيلي ،حيث أفرد هذا
التصنيف مستوى رابعا في أسفل الهرم اإلداري وقبل المستوى التشغيلي يسمى بالمستوى المعرفي يتعلق بالوحدات
واألقسام الخاصة بموظفي البيانات والمعلومات (الشريف ،2005 ،ص .)58
ويمكن توضيح أهم نظم المعلومات التي تتعامل مع المستويات التنظيمية كافة بواسطة الشكل رقم (.)2-8
الشكل ( :)2-8أنواع نظم المعلومات

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (النجار ،2013 ،ص.)80
إن نظم المعلومات ضمن هذه الدراسة ،تشمل نظم معالجة المعامالت ،نظم
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
لية المكتب ،نظم العمل المعرفي ،نظم المعلومات اإلدارية ،نظم دعم القرار ،نظم دعم القرار الجماعي ،النظم
الخبيرة ،وكذا نظم الدعم التنفيذي.
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 1-5-1-2نظم معالجة المعامالت ):Transaction processing systems (TPS
هي "نظام معلومات محوسب يعالج ويسجل البيانات الناتجة عن أحداث مبادالت األعمال الروتينية اليومية
الضرورية إلدارة األعمال ،ويخدم المستوى التشغيلي في المنظمة" (النجار ،2013 ،ص.)81
وعرفها كل من  ،Laudon & Laudonأنها "نظام معلومات محوسب يعالج ويسجل المعامالت الروتينية
اليومية الضرورية ألداء أعمال المنظمة" (.)Laudon & Laudon, 2012, p40
كما أنها تخدم مستوى العمليات والتعامالت التجارية في المنظمة التي تتابع انسيابية العمل اليومي التي هي
ضرورية ألداء أعمال المنظمة ،وتتمتع نظم معالجة المعامالت بناحيتين أساسيتين (سلطان ،2000 ،ص:)56
 −رسم حدود المنظمة وبيئتها بواسطة ربط العمالء بالمنظمة وإدارتها ،ومن ثم فإن فشلها يؤدي إلى فشل النظام
في الحصول على المدخالت من البيئة أو تصدير المخرجات إلى البيئة.
 −تعد نظم معالجة المعامالت بمكانة منتج للمعلومات كي تستخدم بواسطة أنواع أخرى من نظم المعلومات
سواء داخل المنظمة أو خارجها.
عطفا على ما سبق ،ت َّ
عد نظم معالجة المعامالت ،المنتج األ كبر للمعلومات التي تستخدم في أنواع النظم
األخرى ،حيث تعمل على جمع البيانات وتخزينها يوميا كمدخالت ومن ثم معالجتها ،بهدف تأمين جميع المعلومات
التي تحتاجها المنظمة في المستوى التشغيلي للمحافظة على األعمال بدقة وكفاءة ،ويمكن توضيح أهم أنشطة
نظم معالجة المعامالت ،وذلك بواسطة الشكل رقم (.)2-9
الشكل ( :)2-9أهم أنشطة نظم معالجة المعامالت
حفظ
وتخزين
البيانات
متابعة
الطلبات

تأمين
جميع
المعلومات

نظم
معالجة
المعامالت

مراقبة
أوضاع
التشغيل

معالجة
الطلبات

إعداد الباحث2020 ،م.
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 2-5-1-2نظم لية المكتب* ):Office automation systems (OAS
هي "النظم التي تتعلق بوظائف المعالجة المحوسبة للكلمات والنشر المكتبي وتصوير الوثائق التي تعتمد عليها
أعمال وإجراءات المنظمة" ،ومن أهم صور تلك النظم األرشفة اإللكترونية لحفظ المستندات واسترجاعها (الصباح،
 ،1999ص.)48
إن نظم أتمتة المكاتب ،إحدى أنواع نظم المعلومات تهدف إلى زيادة إنتاجية
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
المكاتب ،وتختص بجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع الرسائل اإل لكترونية والمستندات من االتصال بين األفراد
وجماعات العمل والمنظمات ،ويمكن توضيح أهم أنشطة نظم آلية المكتب ،بواسطة الشكل رقم (.)2-10
الشكل ( :)2-10أهم أنشطة نظم لية المكتب
أتمتة
العمل اإلداري

معالجة
البيانات

نظم آلية
المكتب

تأمين
التقويمات
الزمنية
المطلوبة

األرشفة
اإللكترونية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الصباط ،1999 ،ص.)48
 3-5-1-2نظم العمل المعرفيKnowledge work system (KWS) :
تعد النظم الخبيرة األكثر شيوعا لنظم العمل المعرفي ،وتعرف نظم العمل المعرفي وفاقا لوجهة نظر قندلجي
والجنابي ،على أنها "النظم التي تتعلق وظائفها بالمحطات الهندسية ،معالجة البيانات ،محطات الرسومات،
المحطات اإلدارية ،تصوير الوثائق ،والمفكرات اليومية اإللكترونية التي تخدم العمل المعرفي وكذلك مستوى نظم
المكتب" (قندلجي والجنابي ،2005 ،ص.)63
إن نظم العمل المعرفي نظم متكاملة من البيانات والمعلومات تساعد في الحصول على المعرفة،
ويمكن القولَّ :
تنظيمها ،خزنها ،ومن ثم توفيرها في سبيل تطوير خدمات المنظمة ،ويمكن توضيح أهم أنشطة نظم العمل
المعرفي ،بواسطة الشكل رقم (.)2-11



*

تتعلق نظم أتمتة المكاتب بوظائف المعالجة المحوسبة للكلمات والنشر المكتبي وتصوير الوثائق التي تعتمد عليها أعمال المنظمة (مكتب بال ورق،

التكامل في البرمجيات) ،http://abouzied2010.mam9.com/t36 -topic ،الساعة 3:00م ،التاريخ 2020/06/05م.
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الشكل ( :)2-11أهم أنشطة نظم العمل المعرفي
الحصول
على
المعرفة

تنظيم
المعرفة

نظم العمل
المعرفي

توفير
المعرفة

خزن
المعرفة

إعداد الباحث2020 ،م.
 4-5-1-2نظم المعلومات اإلدارية ):Management information systems (MIS
كان عقد السبعينيات من القرن الماضي بمكانة مرحلة والدة ونـمو ألنظمة الـمعلومات اإلدارية حيث اتـسعت
تطبيقاتها فـي مختلف أنشطة األعمال ،وقد صممت نظم المعلومات اإلدارية لخدمة وظائف المستوى اإلداري في
المنظمة وتوفير التقارير المتعلقة بالتشغيل أو األداء الحالي ،ومن ثم المساعدة في تحقيق الرقابة على األداء اليومي
كونها نظم موجه للبيئة الداخلية وليس للبيئة الخارجية للمنظمة.
حيث عرفها الشريف ،أّنها "نظام رسمي يتكون من مجموعة من األنظمة الفرعية تعمل بتكامل في إطار مهيكل،

وباالرتكاز على الحاسوب وبرمجياته الحديثة بغرض معالجة أنواع البيانات كافة من مختلف المصادر؛ بهدف توفير
المعلومات ذات الجودة العالية بسرعة ودقة لدعم وظائف وعمليات المنظمة" (الشريف ،2014 ،ص.)67
ويعرف كل من ) (Raymond & Georgeنظم المعلومات اإلدارية أنها "نظم المعلومات المبنية على الحاسب

اآللي والتي توفر المعلومات للمستخدمين ذوي االحتياجات المتشابهة في المنظمة" ( Raymond, and George,
.)2004, p40
أما  ،Laudon & Laudonفعرفانها أنها "نظم معلومات صممت لخدمة وظائف المستوى اإلداري في المنظمة،
تقوم بتزويد المسيرين بالتقارير الفورية عن األداء الحالي والتقارير التاريخية ،وهذه النظم موجهة للبيئة واألحداث
الداخلية للمنظمة ،وهي تخدم وظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرار في المستوى اإلداري ،كما تعتمد بشكل أساسي
على نظم معالجة المعامالت في الحصول على البيانات" (.)Laudon & Laudon, 2012, p43-44
إن نظم المعلومات اإلدارية نظام شامل يـعمل عـلى جمع كل
عطفا على ما سبق من التعاريف ،يمكن القولَّ :
المعلومات الضروريــة لجميع وظائ

اإلدارة ،بهدف دعـم المديرين وإتاحة المعلومات الواضحة في الوقت

الـمـناسـب لمساعدتهم على تخطيط وتنظيم ورقابة أعمالهم ،ومن َث َّم اتخاذ القـ اررات الـمناسبة ،ويمكن توضيح أهم
أنشطة نظم المعلومات اإلدارية ،بواسطة الشكل رقم (.)2-12
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الشكل ( :)2-12أهم أنشطة نظم المعلومات اإلدارية
األعمال
المكتبية

تنظيم
اإلجتماعات

نظم
المعلومات
اإلدارية

الوصول
للمعلومات

تخدم وظائف
التخطيط
والمراقبة

دعم القرارات
اإلدارية

تخدم
األدارات
المختلفة

إعداد الباحث2020 ،م.
 5-5-1-2نظم دعم القرار ):Decision support systems (DSS
يواجه أي فرد في حياته اليومية مهام كثيرة من أهمها مهام اتخاذ ق ارراته ،الشيء عينه يعد حقيقيا في حالة أية
منظمة ،إال أن مهام اتخاذ الق اررات في المنظمة تميل إلى التعقيد إلى حد كبير وتستغرق وقتا طويال ،وتؤثر تأثي ار
كبي ار في نجاح المنظمة أو فشلها ،ويوضح مفهوم نظم دعم القرار بواسطة مسمى النظام نفسه حيث نجد (النجار،
 ،2013ص:)153
نظم  :Systemsيحوي النظام على األنشطة المختلفة المكونة له ويبنى بناء على حاجات المستفيدين الفعلية
مع مالحظة التغيرات البيئية التي يتعامل معها.
دعم  :Supportإن نظم دعم القرار تدعم وال تحل محل المدير في اتخاذ القرار ،بل تهيئ للمدير أساليب
التحليل المناسبة للظاهرة ويترك اتخاذ القرار النهائي للمدير.
القرار :Decisionتركز نظم دعم الق اررات على دعم االنتقال باهتمام المديرين من المستويات العملياتية إلى
االهتمام بحل المشكالت اإلدارية.
وتعرف نظم دعم القرار على أنها "نظام معلومات يساعد المسيرين في اتخاذ الق اررات شبه الهيكلية ،وغير
الهيكلية الخاضعة للتغير السريع ،ومن الصعب تحديدها مسبقا" (.)Laudon & Laudon, 2012, p48
إن نظم دعم القرار عبارة عن نظم تدعم مهام عملية صنع وترشيد اتخاذ
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :
الق اررات المبرمجة وغير المبرمجة وال تحل محل المدير في اتخاذ القرار ،ويمكن توضيح أهم أنشطة نظم دعم
القرار ،بواسطة الشكل رقم (.)2-13
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الشكل ( :)2-13أهم أنشطة نظم دعم القرار
صنع
القرارات

ترشيد عملية
إتخاذ القرار

نظم
دعم القرار

دعم القرارات
اإلدارية

رقابة
المدخالت
والمخرجات

إعداد الباحث2020 ،م.
 6-5-1-2نظم دعم القرار الجماعي ):Group decision support systems (GDSS
ظهرت نظم دعم القرار الجماعي في بداية الثمانينيات بعد أن تبين أن أكثر الق اررات ال يمكن اتخاذها بشكل
فردي ،بل تحتاج إلى تشاور مجموعة من متخذي الق اررات ،وتعد جيل متطور من نظم دعم القرار  DSSعلى
مستوى عتاد الحاسوب والبرمجيات؛ وذلك من أجل تقديم الدعم التقني للعمل الجماعي* .وهو نظام تفاعلي مبني
على الحاسوب يدعم مجموعة من الناس يتشاركون في مهمة واحدة لتسهيل حل المشاكل غير المهيكلة بمشاركتها
قاعدة البيانات الموحدة التي يمكن الوصول إليها من قبل الفريق (النجار ،2013 ،ص.)159
إن نظم دعم القرار الجماعي عبارة عن نظام تفاعلي مبني على الحاسوب
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :
لتسهيل عملية تقديم حلول للمشكالت شبه المهيكلة وغير المهيكلة ،لدعم مجموعة من الناس يعملون مع
بعضهم كفريق ويتشاركون في مهمة واحدة ،ويمكن توضيح أهم أنشطة هذه النظم ،بواسطة الشكل رقم (.)2-14
الشكل ( :)2-14أهم أنشطة نظم دعم القرار الجماعي
العمل
الجماعي
ومشاركة
الفريق

اإلجتماعات
عن بعد

نظم
دعم القرار
الجماعي

صنع
القرار
الجماعي

المؤتمرات
الصوتية
والمرئية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (النجار ،2013 ،ص.)159

*

تحوي نظم دعم القرار الجماعي ( )GDSSعلى ثالثة عناصر رئيسة هي :األجهزة  ،األفراد ،البرمجيات ،وتقدم أشكاال مختلفة من التسهيالت هي :حجرة

القرار (حجرة مجهزة بالتسهيالت الفنية والحاسوبية يجتمع فيها مجموعة صغيرة من المشاركين معا في قاعة واحدة) ،االجتماع المشترك (عندما يكون

المشاركون بأعداد كبيرة وال يستطيعون استخدام حجرة القرار ،يمكنهم المشاركة عبر تقنيات االتصاالت والفيديو في تنفيذ االجتماع) ،المؤتمرات بواسطة
الحاسوب (عندما تكون المجموعات كبيرة وموزعة على مناطق جغرافية متباعدة ،يمكنهم المشاركة عبر المؤتمرات الصوتية والمرئية) ،تعتمد على حجم

المجموعة ومدى تباعد األفراد المشاركين (النجار ،2013 ،ص.)161

52

نظــــــــــم المعلومــــــات
Information systems

الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

 7-5-1-2النظم الخبيرة ):Expert systems (ES
ظهرت النظم الخبيرة لتحاكي نمط التفكير اإلنساني وتخدم احتياجات المديرين المختلفة ،وتستخدم لمساندة متخذي
القرار في التعامل مع الق اررات غير المهيكلة التي ال يمكن الـتـنبؤ بـخطواتها ،وهي نوع من أنواع النظم المبنية على
المعرفة  Knowledge–Based Systemوشكل متطور من أشكال الذكاء الصناعي ،Artificial Intelligence
ولكي يقوم النظام الخبير بهذه المعرفة ال بد أن يمتلك مكونات جوهرية مثل :قاعدة المعرفة ،محرك االستدالل،
تفسير االستدالل ،واجهة المستخدم* .حيث تـتضمن قـاعدة المعرفة مجموع الـبيانات الـمتعلقة بالمشكلة موضوع
البحث ،أما محرك االستدالل فهو "مجموعة من البرامج التي تسمح بالبحث في قاعدة المعارف إليجاد االقتراحات
المناسبة ،طرح األسئلة التكميلية الضرورية لحل المشكلة ،تشخيص المشكلة واقتراح الحلول" (صليحة،2000 ،
ص.)84
وتعد النظم الخبيرة أحد تطبيقات الذكاء الصناعي المستخدمة في مجال اإلدارة ،الذي يتميز عن الذكاء البشري
أنه دائم وال ينسى ،والذكاء الصناعي يعمل على دراسة القدرات العقلية لإلنسان باستخدام نماذج الحاسوب إلكساب
الحاسوب بعضا منها (الشريف ،2005 ،ص.)89
إن النظم الخبيرة عبارة عن نظم مصممة لنمذجة قدرة الخبيراإلنساني لحل
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :
المشكالت مبنية على المعرفة المتراكمة التي يقوم بتجهيزها الخبير ليتمكن المديرين من الرجوع إليها عند الحاجة،
وتشمل القواعد ،المفاهيم ،والعالقات ،ويمكن توضيح أهم أنشطة هذه النظم ،بواسطة الشكل رقم (.)2-15
الشكل ( :)2-15أهم أنشطة النظم الخبيرة
الذكاء الصناعي

محاكاة التفكير
اإلنساني

النظم
الخبيرة

تقديم النصائح
الجاهزة

بناء المعرفة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الشريف ،2005 ،ص.)89

*

قاعدة المعرفة  :عبارة عن نموذج معرفة إنسانية وجزء من النظام الخبير يعتمد على الحقائق متمثلة بمجموعة تعريفات ،فرضيات ،معايير ،واحتماالت

تصف منطقة المشكلة ،وعلى أسلوب تمثيل المعرفة ممثال بمجموعة من القواعد واالفتراضات المنطقية والرياضية ،محرك االستدالل :عبارة عن برمجية

للبحث في محتوى قاعدة المعرفة في سياق وتسلسل دقيق ،يقوم بمزج ومقاربة الحقائق التي توجد في الذاكرة عند االستشارة في مسألة ما ،ومقارنتها وربطها

مع قواعد المعرفة المخزنة لديه لتوليد حل للمشكلة واختيار النصيحة المناسبة ،تفسير االستدالل :برمجية تعمل بواسطة عرض حقائق وقواعد المعرفة التي

استخدمها النظام الخبير للتوصل الى النصيحة المقدمة ،واجهة المستخدم :يتلقى عبرها المستخدمون نصائح الخبرة من النظام الخبير من محطات العمل

المختلفة (النجار ،2013 ،ص.)173
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 8-5-1-2نظم الدعم التنفيذي ):Executive support systems (ESS
تعد نظم الدعم التنفيذي أو نظم دعم اإلدارة العليا ،نظم مبنية على الحاسوب كغيرها من نظم المعلومات المستندة
للحاسوب ،وهي نظام يزود المعلومات للمديرين في اإلدارة العليا التخاذ الق اررات ويساعد في مراقبة أداء المنظمة
ودعم حل المشاكل غير المهيكلة التي يمكن أن تحدث في المستوى االستراتيجي للمنظمة بتزويدها بالمعلومات،
كما يعمل على تسهيل إعادة هيكلة المنظمة ويؤدي إلى التفكير الواضح في األعمال؛ ما يعمل على تحسين األداء
في المنظمة (النجار ،2013 ،ص.)165
وتعرف ّأنها "نظم مبنية على الحاسب اآللي تقوم بتنظيم وتقديم المعلومات الالزمة لقيام المديرين بعمليات

التحليل ،واالتصاالت ،والتخطيط" (الكردي؛ العبد ،2001 ،ص.)320

وهي عبارة عن نظم تخدم المستوى االستراتيجي في المنظمة وتتعامل مع القرارت غير الروتينية ،وتعمل على
خلق بيئة اتصاالت بدال من التطبيقات الثابتة والقدرات المحدودة لتزويد المديرين في اإلدارة العليا بالمعلومات التي
تخص أحداث وموضوعات خارجية ودمجها مع معلومات داخلية مستخلصة من نظم المعلومات اإلدارية ونظم
دعم القرار (.)Laudon & Laudon, 2012, p50
إن نظم الدعم التنفيذي عبارة عن نظام معلومات مبني على استخدام
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
الحاسب اآللي يهدف إلى تسهيل ودعم الوصول إلى المعلومات الداخلية والخارجية لمساعدة المديرين في اتخاذ
الق اررات االستراتيجية ،ويمكن توضيح أهم أنشطة نظم الدعم التنفيذي ،بواسطة الشكل رقم (.)2-16
الشكل ( :)2-16أهم أنشطة نظم الدعم التنفيذي
التنبؤات
اإلستراتيجية

التخطيط
اإلستراتيجي

مراقبة أداء
المنظمة

نظم
الدعم
التنفيذي
تخطيط
الوظائف

تخطيط
األرباح

إعداد الباحث2020 ،م.
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 6-1-2أبعاد نظم المعلومات :Information systems dimensions
ؤمن الحل اإلداري لتحديات البيئة المحيطة
تساعد نظم المعلومات على تأمين القيمة للمنظمة كتنظيم ،كما ت ّ
بفعالية الفهم الكامل ألبعاد نظم المعلومات (المنظمة ،واإلدارة،
بالمنظمة ،حيث يتطلب استخدام نظم المعلومات
ّ
وتكنولوجيا المعلومات) في المنظمات كافة ،حيث تتمثل العناصر التكنولوجية لنظام المعلومات ،بواسطة الحواسيب

والبرمجيات ومن دون استثمار مكوناتها وتوجيهاتها نحو العنصرين اآلخرين ،المتمثلين بالمنظمة واإلدارة ،فإنهما
أي الحواسيب والبرمجيات سيصبحان من دون فائدة نوعا ما ،ويمكن توضيحها كما يلي (النجار ،2010 ،ص:)31
 .1المنظمة :Organization
تتمّثل العناصر األساسية للمنظمات في الهياكل ،واألفراد ،ومعالجة األعمال ،والسياسات ،والثقافة؛ لذا فإن نظم
المعلومات تمّثل جزء متكامل مع المنظمات.
 .2اإلدارة :Management
هي تحقيق الغايات التنظيمية بكفاءة وفاعلية بواسطة التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،ومراقبة الموارد التنظيمية،
وهي القدرة على تحقيق األهداف بواسطة اآلخرين.
 .3التكنولوجيا :Technology
تمثل تكنولوجيا المعلومات األجهزة والبرمجيات واألدوات والوسائل والطرق ونظم البرمجة التي تحتاجها المنظمة
لتحقيق أهدافها وتساعدها في تدوين المعلومات وتسجيلها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها واسترجاعها التي تستخدم
مادية ( (Physical Devicesوبرمجيات
من قبل نظم المعلومات ،أما تكنولوجيا االتصاالت فتتكون من وسائط ّ

تربط المكونات المادية وتنقل المعلومات من محطة إلى أخرى ،فتساعد بذلك على مشاركة البيانات والموارد ،ويمكن

توضيح أبعاد نظم المعلومات الرئيسة ،بواسطة الشكل رقم (.)2-17
الشكل ( :)2-17أبعاد نظم المعلومات

المنظمة

التكنلوجيا

أبعاد
نظم المعلومات
اإلدارة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (.(Laudon & Laudon, 2014, p48
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وتختلف أبعاد نظم المعلومات باختالف الباحثين وآرائهم وباختالف األهداف التي يسعون إلى تحقيقها من
دراستهم وأبحاثهم.
وبناء على ذلك ،وضمن إطار البحث عن األبعاد المختلفة التي تتفاعل فيما بينها لتشكل اإلطار النظري لنظم
المعلومات في الدراسة الحالية ،فقد جرى تلخيص هذه األبعاد ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)2-1
الجدول ( :)2-1نسب اال تفاق ألبعاد نظم المعلومات وفاقا آلراء عدد من الباحثين والك ّتاب
األبعاد
الموارد البشرية

الموارد المادية

البرمجيات

قواعد البيانات

غنيم2004 ،م

*

*

*

*

*

*

الزعبي؛ الزيدي2012 ،م

*

*

*

*

*

*

الصباغ2000 ،م
ّ

*

*

*

*

*

السباخي2014 ،م

*

*

*

*

*

عيسى2015 ،م

*

*

*

*

*

غنيم2017 ،م

*

*

*

*

*

مناصرية2004 ،م

*

*

*

*

الحلبي2010 ،م

*

*

*

*

الوادية2015 ،م

*

*

*

*
*

عبد هللا؛ عبد الرحمن؛ يحيى؛ أحمد؛ 2019م

بن طاطة2017 ،م
عدد التقا

10

10

10

8

5

المتطلبات
التكنلوجية

الشبكات

ثقافة نظم
المعلومات اإلدارية

المتطلبات التنظيمية

جودة المعلومات

أبو سبت2005 ،م

*

*

*

*

*

*

1

اإلجراءات

المصدر

*

*

*

*

*

5

2

1

4

المصدر :جرد بواسطة الباحث2020 ،م ،باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول عينه.
عطفا على ما سبق من آراء الباحثين المختلفة في تحديد أبعاد نظم المعلومات ،يترتب على ذلك اإلجابة عن
سؤال مهم هو :كيف يمكن قياس مدى استخدام المنظمات لنظم المعلومات؟
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ولإلجابة عن ذلك فءنه سيقاس مدى ممارسة نظم المعلومات في هذه الدراسة بمجموعة من األبعاد (الموارد
المادية ،الموارد البشرية ،قواعد البيانات ،البرمجيات ،الشبكات ،المتطلبات التنظيمية) ،حيث كانت هذه األبعاد
األكثر استخداما من قبل الباحثين السابقين في دراساتهم ،كما جرى إضافة بعدي (النظم والتطبيقات ،تكامل
النظم) ألهميتها في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،وسيعتمد على هذه األبعاد مجتمعة كونها أكثر
توضح
األبعاد مالءمة للمجتمع المستهدف في هذه الدراسة (موظفي ديوان عام مصلحة الجمارك) محل الدراسة ،و ّ
أبعاد نظم المعلومات المستخدمة في الدراسة الحالية؛ وذلك بواسطة الشكل رقم (.)2-18

الشكل ( :)2-18أبعاد نظم المعلومات المستخدمة في الدراسة الحالية
الموارد
المادية
الموارد
البشرية

تكامل النظم

أبعاد نظم
المعلومات

قواعد
البيانات

المتطلبات
التنظيمية

النظم
والتطبيقات

البرمجيات
الشبكات

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على المصادر المذكورة بالجدول رقم (.)2-1
وبناء على ما سبق ،وما جرى تلخيصه من المصادر المختلفة ،فءن أبعاد نظم المعلومات األنسب للدراسة
الحالية تلخص على النحو اآلتي:

-1الموارد المادية :Hardware resources
الصباغ ،2000 ،ص.)24
تشمل الموارد المادية جميع المعدات المادية والمواد المستخدمة في معالجة البيانات ( ّ

حيث تشمل الموارد المادية اآلتي (الشريف ،2014 ،ص:)59
−

األموال والتي بواسطتها يمكن شراء كل ما يتطلبه النظام.

−

اآلالت والتجهيزات ،مثل الطابعات ،الحاسبات ،الشاشات ،والمحطات المركزية.

−

وسائط البيانات والوسائل المساعدة كافة مثل ،األقراص المغناطيسية ،الورق ،واألشرطة.
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-2الموارد البشرية :Human resources
تمثل القوى األساسية لبناء نظم المعلومات وتشغيلها واستخدامها (الشريف ،2014 ،ص:)58
 −محللو النظام :األفراد الذين يقومون بدراسة كل متطلبات المستخدم ودراسة األنظمة السابقة ومعرفة نقاط
الضعف فيها.
 −مصممو النظام :األفراد الذين يقومون ببناء البرامج المطلوبة للنظام عن طريق ما يوفره محللو النظام من
بيانات ومعلومات.
 −منفذو النظام :األفراد الذين يقومون بتنفيذ النظام عن طريق تحديد العالقات بين مختلف األنظمة ،ودمجها
مع األجهزة وإعداد النظام بشكل نهائي.
 −اإلدارة المدربة :األفراد الذين يقومون باستخدام النظام وإدارة قواعد البيانات واستخدام المعلومات.
 −التشغيل والصيانة :األفراد الذين يقومون بتشغيل وصيانة النظام والمعدات والتجهيزات.
وتحتاج كل منظمة تستخدم نظم المعلومات إلى األفراد العاملين لتشغيل وإدارة هذه النظم ومكوناتها ،ويعد المورد
البشري كمورد أساسي لتشغيل المكونات األخرى والسيطرة عليها ويعد من أهم عناصر النظام حيث يقوم بتحليل
المعلومات ووضع البرامج وإدارة نظم المعلومات واستخدام مخرجاته ،وهناك نوعان أساسيان من الموارد البشرية
الالزمة لنظام المعلومات ،وهما (النجار ،2013 ،ص:)57
أ -المستخدمون النهائيون:
وهم األفراد الذين يستخدمون النظام بطريقة مباشرة أو يستخدمون مخرجاته بواسطة اآلخرين ،ومن أمثلة
المستخدمين النهائيين :المديرين ،المحاسبين ،المهندسين ،البائعين ،العمالء…إلخ.
ب -متخصصو نظم المعلومات:
هم األشخاص الذين يقضون وقتا كامال في تطوير وتتشغل نظام المعلومات ،حيث يشمل األخصائيون في
نظام المعلومات كل من:
.1

محللو النظم :يقومون بتصميم النظام وتطويره باالستناد إلى االحتياجات المعلوماتية للمستخدم النهائي.

.2

المبرمجون :بتمثل دورهم في إعداد برامج الحاسوب بناء على المواصفات التي يقدمها محلل النظم.

.3

المشغلين :األفراد الذين يقومون بإدخال البيانات والمعلومات إلى الحاسب ويعملون على تشغيل النظام.

-3قواعد البيانات :Databases
البيانات هي أكثر من أن تكون المواد األولية لنظم المعلومات ،وتعد قواعد البيانات موارد ذات قيمة عالية في
المنظمة ،لذا فإنها ينبغي أن تستثمر وتدار بشكل فعال لكي تؤمن فائدتها للمستخدم النهائي في المنظمة ،حيث
تمثل البيانات كافة ،وهي التي تخدم نشاطات المنظمة ،وهي المورد األساسي لنظم المعلومات ،ويجري تنظيمها في
قواعد البيانات ،قواعد النماذج ،وقواعد المعرفة (الشريف ،2014 ،ص.)59
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ومن أمثلتها قاعدة بيانات عن العاملين وعن المتعاملين ،قاعدة بيانات سعرية ،وعن المستودعات والمناطق
الحرة ،وعن أصول وممتلكات المصلحة ،وعن اإلجراءات الجمركية ،وعن التعليمات والق اررات والكتب الدورية التي
تصدر عن رئاسة المصلحة ،،قاعدة بيانات عن قانون ضريبة المبيعات وتعديالته والتعليمات المكملة ،وغيرها.
إن قاعدة البيانات عبارة عن مخزن يحوي البيانات التي تص
ويمكن القولَّ :

كل األحداث والعمليات الجارية

خزنة في شكل ملفات يدوية أو إلكترونية* ،بواسطتها يعمل نظام المعلومات على تحويلها
في المنظمة وتكون م ّ
إلى معلومات تمكن متخذ القرار من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة.
-4البرمجيات :Software
تنطوي البرمجيات على كل تعليمات المعالجة ضمن برامج وإجراءات محددة ،وهي نوعان (الشريف،2014 ،
ص:)59
 −برامج التشغيل :هي البرامج التي تساعد على تشغيل النظام واألنظمة المكملة.

 −البرامج التطبيقية :هي عبارة عن برامج معدة في مجال محدد ،وتنفيذ تطبيقات محددة لالستجابة لحاجات
المنظمة ،مثل برامج الذكاء الصناعي ،النظم الخبيرة.

وهي األنظمة والبرامج التي تشتغل بواسطتها الحواسيب وتشمل كل من البرامج واإلجراءات ،ومن أمثلة هذه
الموار" (النجار ،2013 ،ص:)58
أ -برمجيات التشغيل  :Operating softwareهي برامج تعميمية مرتبطة بنظام التشغيل ،تجعل النظام قادر
على تشغيل البيانات.
شغل وتعالج
ب -برمجيات التطبيقات  :Applications softwareهي برامج مكتوبة لتطبيقات خاصة ت ّ
مباشرة بيانات المنظمة.
ج -النصوص/اإلجراءات  :Statementsهي مجموعة الخطوات والتوجيهات التي يجب أن يتبعها األفراد الذين
يستخدمون المعلومات.
إن البرمجيات هي عمليات تـقوم بوص
ويمكن القولَّ :

وترتيب مجموع الخطوات والتعليمات المحددة إل نجاز

الـعمليات الحاسـوبية وتسمى بخريطة مسار النظام وتقوم بشرط ما الذي يجب عمله؟

*

هرمية البيانات :تحتوي قاعدة البيانات على مجموعة من الملفات على النحو اآلتي (النجار ،2013 ،ص:)192
−

الملفات :Filesهي مجموعة عناصر أو سجالت مرتبطة مثل ملف العمالء ،المبيعات ،المشتريات .الخ ،مع مالحظة أن الملف يحوي مجموعة من

−

السجالت :Recordsهي مجموعة من حقول بيانات مرتبطة ،تتعلق بشخص ما ،مكان ما ،شيء ما .الخ ،مع مالحظة أن السجل يحوي مجموعة

−

الحقول :Fieldsمجموعة من البيانات تمثل كلمة أو مجموعة من الكلمات كوحدة متكاملة مثل عمر الشخص ،مع مالحظة أن الحقل يحوي مجموعة

−

البايت :Bytesتستخدم لخزن عدد واحد أو حرف في نظام الحاسوب ،مع مالحظة أن البايت يحوي مجموعة من البتتات وتساوي  8بت.

السجالت.

من الحقول.
من البايت.

−

البت : Bitعدد ثنائي يمثل أصغر وحدة في نظام الحاسوب ،يأخذ أحد حالتين ويتمثل في العدد الثنائي  ،0أو .1
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-5الشبكات :Networks
ظهرت الشبكات كركيزة أساسية من ركائز عصر معلومات عالي السرعة ،التي يمكن بواسطتها نقل البيانات
والمعلومات سواء داخل المنظمة أو خارجها ،حيث تمثل الشبكات مختلف شبكات وقنوات انسياب المعلومات داخل
المنظمة وخارجها ،وتمثل وسائط االتصاالت مختلف التقنيات الحديثة مثل الكابالت بأنواعها ،األقمار الصناعية،
والميكروويف (الشريف ،2014 ،ص.)59
وتشمل تكنولوجيا االتصال ومختلف أنواع الشبكات* ،مثل اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت التي أصبحت مهمة
في إدارة األعمال اإللكترونية ،العمليات التجارية بكل أنواعها ،وتتضمن الشبكات اآلتي (النجار ،2013 ،ص:)59
أ -وسائط االتصاالت** :هي الوسيلة التي يتم بواسطتها مرور البيانات من مكان إلى آخر.
ب -دعم الشبكات :عند توفر الشبكات الداخلية ومجموعات العمل تقلل من كلف المعلومات في المنظمة ،وتسهل
ارتباط اإلدارة بفروعها المختلفة ،وكذلك ارتباط الفروع فيما بينها بشبكة من االتصاالت وارتباط اإلدارة مع
العالم الخارجي عن طريق شبكة اإلنترنت العالمية.
-6النظم والتطبيقات :Systems and applications
صممت برامج النظم من أجل تشغيل جهاز الحاسوب والتنسيق بين مكونات الحاسوب والنظام ،فهي تعمل من
تلقاء نفسها ،ومن أهم برامج الحاسوب؛ نظام التشغيل مثل  ،Windows, Linux, BIOSفبرامج النظم محدودة
المهام وال تحتاج إلى التطبيقات ،بينما تؤدي التطبيقات مهام متعددة وال يمكنها العمل دون الحاجة إلى برامج لتعمل
بشكل صحيح ،وهناك عدة أنواع لتطبيقات البرامج منها :برنامج معالج النصوص مثل  Microsoft Wordوبرنامج
جداول البيانات مثل  MS Excelوبرامج االتصاالت مثل  Hyper Studioومتصفحات اإلنترنت مثل MS
 Google Chrome, Internet Explorerوبرامج البريد اإللكتروني مثل .***MS Outlook
فالهدف األساسي من نظم المعلومات هو إعطاء المنظمة أقصى فائدة من استخدام الحاسب اآللي والنظم
والتطبيقات المختلفة ،وذلك للمساعدة في توفير المعلومات وإدارتها واستخدامها في الحياة العملية للوصول إلى
ق اررات إدارية رشيدة.

*

يمكن تصنيف الشبكات بحسب اآلتي (النجار ،2013 ،ص:)233
 −الطريقة التي توصل بها مكونات الشبكة :إلى شبكة النجمة  ،Star Networkالخطية  ،Bus Networkالحلقية .Ring Network

 −المجال الجغرافي :إلى شبكة المناطق المحلية ) ،Local Area Network (LANشبكة المناطق اإلقليمية ) ،Metropolitan Network (MANشبكة
المناطق الواسعة ).Wide Area Network (WAN

 −معيار دور كل حاسوب في توفير خدمة الشبكات :إلى شبكة الخادم /المستفيد  ،Client/Server Networkالشبكة التناظرية.Peer to Peer Network
 −أنواع الخدمة التي تقدمها :إلى شبكة القيمة المضافة ) ،Value-Added Network (VANشبكة التبادل الرزمي Packed Switched Network

**

تشمل وسائط االتصاالت كال من (النجار ،2013 ،ص:)227

 −وسائط اإلرسال الموجهة :تستخدم نظام كابالت يقوم بتوجيه اإلشارات عبر مسار محدد مثل( :الكوابل المجدولة والمحورية ،كوابل األلياف الضوئية).
 −وسائط اإلرسال غير الموجهة :تعمل على إتمام عملية اإلرسال واالستقبال الالسلكي عن طريق هوائي مثل( :الستااليت ،الشبكات الالسلكية).
***  https://sotor.comالساعة 05:33م ،اتريخ 2020 /06 /04م.
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-7المتطلبات التنظيمية :Organizational Requirements
هي الهياكل والتعليمات التي تنظم سير العمل داخل المنظمة وتحدد نوع نظام المعلومات المستخدم داخل
إطار عاما يحدد نطاق اإلشراف ومراكز اتخاذ القرار ،وكذلك التركيبة البنيوية
ا
المنظمة ،ويعد الهيكل التنظيمي
لوحدات وإدارات وأقسام المنظمة وقنوات االتصال وانسياب المعلومات ،وال بد من تصميم الهيكل التنظيمي بما
يتناسب مع التطورات والتغيرات التي تحدث في بيئة المنظمة ،حيث تعتمد المنظمات في هيكلها التنظيمي على
تنظيمين أساسيين متداخلين ومتطابقين؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل ،وهما (الشريف ،2014 ،ص:)161
 .1الهيكل التنظيمي :ويمثل حدود السلطة والمسئولية والتنظيم اإلداري.
 .2هيكل المعلومات :ويمثل مسار المعلومات وقنوات االتصال اإلداري داخل التنظيم.
كما تشير إلى موارد المنظمة :حجم المنظمة ،درجة الرسمية ،درجة المركزية ،الرابط فيما بينهم ،الهيكل التنظيمي،
دعم اإلدارة العليا ،الثقافة التنظيمية (البحم ،2019 ،ص.)11
وينبغي توافر عدد من المتطلبات التنظيمية إلى جانب المتطلبات السلوكية (التغيير ومقاومة التغيير ،الثقافة
التنظيمية ،التعليم والتدريب)؛ وذلك إلبراز أهمية نظم المعلومات في هذا الجانب ،ومنها دعم اإلدارة العليا ،تعديل
الهيكل التنظيمي ،تقانة المعلومات واالتصاالت ،االستراتيجية ووضوح أھداف وغايات تطبيق نظم المعلومات.
أ-دعم اإلدارة العليا :يعد اهتمام اإلدارة العليا ومساندتها لتطبيق تكنولوجيا المعلومات ومنها نظم المعلومات أحد
العوامل المساعدة في تحقيق نجاح تطبيق نظم المعلومات ،حيث إن وجود قيادة تنظيمية قوية ومقنعة تتمتع
بدعم فني ومالي قوي يجعلها قادرة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
ب-تعديل الهياكل التنظيمية :تمثل حدود السلطة والمسؤولية والتنظيم اإلداري ،وتنعكس أهمية نظم المعلومات
وانتشارها الواسع في المنظمات على الهياكل التنظيمية وتعمل على تقليل عدد المستويات اإلدارية في المنظمة
وزيادة عدد العاملين التابعين للمشرف الواحد ،وغالبا ما يتبع تكنلوجيا جديدة تحول في هياكل المنظمات من
الهياكل الهرمية إلى المسطحة ،وتساعد نظم المعلومات في إعادة هندسة العمليات وإحالل اإلجراءات المؤتمتة
بدال من إجراءات العمل اليدوية التي لها أثر كبير في رفع كفاءة المنظمة (النجار ،2013 ،ص.)98
ج-االستراتيجية ووضوط األهداف والغايات :يتطلب وضع االستراتيجيات وخطط التأسيس وجود رؤية مستقبلية
مشتركة وواضحة إزاء مشروع التحول للعمل بمثل أنظمة كهذه؛ وذلك لتحديد الكيفية التي سيكون عليها مشروع
مدة مستقبلية ،وأبعاده ،ومنطلقاته.
تطبيق نظم المعلومات في ّ

د-تقانة المعلومات :وهي األداة األكثر دقة وسرعة وحداثة واستخداما لتحقيق اإلبداع واألداء المتفوق ،ومن ثم
الوصول إلى التطبيق الناجح لنظم المعلومات التي تتطلب درجة عالية من التقنية والتقدم التكنولوجي.
عطفا على ما سبق ،فءن المتطلبات التنظيمية تتمثل بسرعة توفير الخدمات وذلك بتطبيق أنظمة معلوماتية
حديثة تستند على سرعة ودقة إنجاز العمليات واأل نشطة المختلفة ،بالتالي تقديم الخدمة في الوقت المناسب.
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-8تكامل النظم* :Systems integration
يعد مفهوم تكامل النظم من المفاهيم الحديثة واألساسية في مجال نظم المعلومات ،حيث أصبح ضرورة ال بد
منها لكسر الحواجز بين اإلدارات واألقسام ،والعمل على تأمين المعلومة التي هي ملك لجميع أعضاء المنظمة لمن
يطلبها بالسرعة والدقة المناسبة ،في المنظمات الحكومية كافة؛ من أجل استمراريتها وتحسين أدائها (النجار،2013 ،
ص.)134
ويعرف تكامل النظم بالمدى الذي تكون فيه البيانات والتطبيقات خالل شبكات االتصال المختلفة يمكن مشاركتها
والوصول إليها من أجل االستخدام التنظيمي ،ويكون التكامل بين كل أنواع نظم المعلومات بواسطة التنسيق بين
مهامها وتبادل البيانات والمعلومات التي تنشأ عن هذه األنواع وفاقا لقاعدة بيانات موحدة ،ومن أسباب الحاجة إلى
تكامل نظم المعلومات في المنظمات ،تقسيم العمل ،التقدم التكنلوجي ،صنع القرار ،زيادة حدة المنافسة ،التأثر
بالبيئة الخارجية ،التوجه من اقتصاديات السوق إلى اقتصاديات المعرفة ،نمو المنظمات وتوسعها ،وتعدد أهدافها
وتنوع عملياتها وأنشطتها ،األمر الذي فرض على هذه المنظمات العمل على تحقيق التكامل والربط بين نظم
المعلومات ،لتوفير المعلومات التي تحتاجها األطراف كافة ذات العالقة ،من أجل بقائها واستمرارها ،ومن أهداف
تكامل النظم ،توحيد مصدر المعلومات ،وتسهيل عملية مشاركتها وتبادلها ،عن طريق القدرة على الوصول إلى عدة
قواعد بيانات ،وتشجيع التفاعل بين المسافات لألفراد ،والتنسيق بين األهداف الفرعية ،بما يخدم هدفها العام (البحم،
 ،2019ص.)88
وهناك عدد من الطرق التي استخدمت لتحقيق تكامل النظم بشكل مناسب مثل التكامل الرأسي ،والنجمي،
واألفقي ،وكذلك تنسيق البيانات المشتركة **.
إن تكامل نظم المعلومات يتطلب ضرورة انفتاط المنظمات على بيئتها،
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا واألعمال.


*

هو مصـ ــطلح هندسـ ــي يشـ ــير إلى عملية تجميع وربط مختلف النظم الفرعية لتشـ ــكيل نظام أسـ ــاسـ ــي رئيس واحد ،وتتألف عملية تكامل النظم من ربط شـ ــبكات
الكمبيوتر بتطبيق ــات المنظم ــة التي تع ــد مث ــالي ــة لعملي ــة إدارة أعم ــاله ــا ،)http://tawteed.sa/ar/system-integration/( .السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــة 4:00م ،ت ــاريخ
2020/04/08م.

** التكامل ال أرسـي :هي اســتراتيجية عمل تســتخدم لتوســيع شــركة أو منظمة عن طريق اكتســاب ملكية المورد أو الموزع الســابق للشــركة ،وتســتخدم كوســيلة لخفض
التكاليف وزيادة الكفاءة؛ ما يؤدي إلى زيادة القدرة على المنافسة ،وتنخرط الشركات في نوعين من التكامل الرأسي (التكامل لألمام-التكامل للخلف):
−
−

التكامل لألمام :هو إحدى طرق التكامل الرأسي تحصل فيها الشركة على ملكية موزعيها.

التكامل للخل  :هو طريقة للتكامل الرأسي تحصل فيها الشركة على ملكية مورديها.

التكامل األفقي :يخلق قدرات جديدة عبر النظم الفردية التي تضعها برامج االستحواذ المختلفة.

التكامل النجمي أو تكامل الســــــــباغيتي :عبارة عن نظام مختلط يرتبط فيه كل نظام مع النظم الفرعية وعندما يتم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام هذه الطريقة من وجهة نظر أخرى
خاصة بالنظام الفرعي الذي يتم دمجه ،نجد هذه الوصالت تذكرنا بالنجم ،ولكن عندما يتم تقديم النظام ككل ،تبدو هذه الوصالت الداخلية مثل السباغيتي.

تنســيق البيانات المشــتركة :تضــع األنظمة التي تســتخدم هذه الطريقة تنســيقا مشــتركا أو مســتقال للتطبيق ،أو توفر خدمة تقوم بالتحويل من وإلى أحد التطبيقات
إلى التطبيق المشترك ( ،)http://tawteed.sa/ar/system-integration/الساعة 4:30م ،تاريخ 2020/04/08م.
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 7-1-2العالقات التبادلية بين نظم المعلومات Interrelationships between
:information systems
يلعب كل نوع من أنواع النظم دو ار ممي از في خدمة مستوى إداري معين ،والبد من وجود عالقات تبادلية وترابط
بين هذه النظم لخدمة المنظمة ،حيث ال يعمل كل نظام منها بشكل مستقل عن اآلخر ،وإنما تعمل النظم المختلفة
بواسطة عالقات تبادلية في المنظمة ،إذ يشكل نظام معالجة المعامالت الذي يقع ضمن نظم المستوى التشغيلي
المصدر الرئيس لبيانات النظم األخرى.
حيث تقدم نظم معالجة المعامالت ()TPSالمعلومات المختلفة المتجمعة لديها من النظم الوظيفية إلى نظم دعم
القرار ( )DSSونظم المعلومات اإلدارية)) ،MISوتقدم نظم المعلومات اإلدارية ( )MISالمعلومات الالزمة إلى
القرر ( ،)DSSونظم المعلومات اإلدارية ( )MISنظم دعم المديرين
نظم دعم الق اررات ( ،)DSSوتزود نظم دعم ا
التنفيذيين ( ،)ESSبالمعلومات والنماذج الالزمة التخاذ الق اررات االستراتيجية (النجار ،2013 ،ص.)85
ومن األهداف الرئيسة لتكامل نظم المعلومات في المنظمات ،تكامل أجزائها والربط فيما بينها؛ لتوحيد مصدر
المعلومات ،وتسهيل عملية مشاركتها ،وتبادلها ،عن طريق القدرة على الوصول إلى عدة قواعد بيانات ،وتشجيع
التفاعل بين المسافات لألفراد ،والتنسيق بين األهداف الفرعية بما يخدم هدفها العام ،باإلضافة إلى تزويد األطراف
كافة ذات العالقة بالمعلومات الدقيقة ،ولضمان تكامل نظم المعلومات فال بد من توفر الموارد الالزمة وكذا مجموعة
من المتطلبات ،مثل المتطلبات االستراتيجية ،البيئية ،التكنولوجية ،التنظيمية ،ومتطلبات المعرفة ،ومتطلبات
األعمال ،ويمكن توضيح العالقة التبادلية بين النظم ،بواسطة الشكل رقم (.)2-19
الشكل ( :)2-19العالقات التبادلية بين نظم المعلومات

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (النجار ،2013 ،ص.)86
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 8-1-2نظم المعلومات والمنظمات :Information systems and organizations
تعد نظم المعلومات جزء من بنية تنظيمية متكاملة تضم إلى جانب نظم المعلومات مكونات تتبادل عالقات
التأثير والتأثر مع أنماط تكنولوجيا المعلومات المستخدمة ،حيث تعمل نظم المعلومات على تقديم المعلومات المناسبة
لمساعدة اإلدارة في اتخاذ الق اررات بمختلف أنواعها ،وبغض النظر عن المستوى اإلداري الذي يقع به متخذ القرار،
ويوجد ثالثة أنواع رئيسة من الق اررات بحسب المستوى اإلداري ،وهي (النجار ،2013 ،ص:)79

أوال /الق اررات المهيكلة :Structured decisions
هي الق اررات الروتينية المتكررة تكون فيها إجراءات اتخاذ القرار واضحة المعالم ومحددة بشكل مسبق وفاقا
لمعايير مبرمجة ،وغالبا ما تتخذ في المستوى التشغيلي التي تكون ق ارراته ذات صفة متكررة ،ومن األمثلة عليها:
إجراءات صرف الرواتب ،إدخال المواد مخزنيا ،ترفيع الموظفين.

ثانيا /الق اررات شبه المهيكلة :Semi structured decisions
هي ق اررات يكون فيها جزء من المشكلة واضح واإلجراءات شبه محددة ،حيث تكون بعض اإلجراءات محددة
ولكنها غير كافية التخاذ القرار وتحتاج إلى جمع بعض المعلومات إزاء المشكلة ومن األمثلة عليها :إجراءات تعيين
الموظفين ،أو التوسع في المناطق الجديدة.

ثالثا /الق اررات غير المهيكلة :Unstructured decisions
هي النوع من الق اررات التي تكون فيها اإلجراءات غير محددة ،وتتخذ في ظروف عدم التأكد ،ويتناول القرار هنا
المسائل والحاالت االستثنائية التي قد تظهر خالل تشغيل النظام ،حيث تكون هذه المسائل معقدة لعدم المعرفة
المسبقة للكثير من مؤشراتها ،وغالبا ما تتخذ هذه الق اررات في المستويات اإلدارية العليا ضمن ظروف غير مؤكدة،
ومن األمثلة عليها :استهداف أسواق جديدة بسلعة معينة جديدة ،إضافة خط إنتاجي جديد ،افتتاح فروع دولية وما
تحمله من مخاطر (ثقافية ،سياسية ،اقتصادية).
إن هذه الق اررات بمختل
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :

مستوياتها ،تحتاج إلى معلومات حتى تكون ق اررات

رشيدة من حيث المحتوى والتوقيت ،ومن الضروري توفر أنواع النظم السالفة الذكر في المنظمات؛ من أجل
خدمة ومساعدة المستويات اإلدارية فيها التي تشمل المستوى (التكتيكي ،اإلداري ،واالستراتيجي) ،إل نجاز أعمالها
واتخاذ ق ارراتها ،ومن َث َّم تحقيق أهدافها.
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ظهرت نظم المعلومات لمعالجة األعمال الحسابية للمنظمات؛ ألنها كانت مقتصرة على أعمال اإلدارة المالية،
وبسبب تزايد حجم األنشطة والعمليات ظهرت إدارة نظم المعلومات داخل المنظمات تتبع اإلدارة العليا مباشرة،
وتتمتع نظم المعلومات بمهام واختصاصات وصالحيات في قمة الهرم التنظيمي ،حيث يمكن أن تتخذ أسلوبين في
تنظيم أعمالها (الشريف ،2014 ،ص:)143
 -1أن يكون تنظيم نظم المعلومات مركزيا ،يكون إدارة المعلومات فيها مركزيا ،ومن ثم قاعدة البيانات مركزية.
 -2أن يكون تنظيم نظم المعلومات ال مركزيا بواسطة تفويض الوحدات اإلدارية ،حيث تدار المعلومات من
الوحدات المختلفة ،وكذا إنشاء قاعدة بيانات لكل وحدة تنظيمية.
وتلعب نظم المعلومات دو ار كبي ار في حياة المنظمة وتؤثر مباشرة في ق اررات المديرين عن طريق المعلومات
والنماذج المختلفة التي تقدمها لهم ،وتؤثر نظم المعلومات والمنظمات كل في اآلخر حيث أدت االعتمادية المتبادلة
بين المنظمات ونظم المعلومات إلى عالقة تبادلية بين المنظمة متمثلة في استراتيجية األعمال ،القواعد والمبادئ،
السياسات واإلجراءات من جهة ،ونظم المعلومات متمثلة في المكونات المادية ،البشرية ،البرمجيات ،قواعد البيانات،
الشبكات واالتصال من جهة أخرى (النجار ،2013 ،ص.)94
كما إن نظم المعلومات في المنظمة تظهر بين نظامي القـيادة والـتنفيذ ،حيث النظام التنفيذي يقوم بتحويل
المدخالت إلى مخرجات بغرض تحقيق األهداف المحددة ،فيما نظام القيادة يقوم بمراقبة وتعديل ما ينجز من طرف
النظام التنفيذي ،أما دور نظم المعلومات فيتمثل في التنسيق بين النظامين (القيادة والتنفيذ) ،إذ يجب على كل
منظمة أن تصمم نظم معلومات خاص بها وفقا الحتياجات مستخدميها ،وبناء على ذلك فإن األدوار الخاصة بنظم
المعلومات سوف تختلف من منظمة إلى أخرى؛ إذ يتضح الدور االستراتيجي لنظم المعلومات عن طريق تأثيرها
الجوهري في المجاالت واألنشطة الرئيسة اآلتية (عبد هللا ،2014 ،ص:)136
 −المشاركة في صياغة الرؤيا ،الرسالة ،األهداف االستراتيجية للمنظمة.
 −المساعدة في اختيار استراتيجية األعمال الشاملة.
 −االندماج البنيوي مع األنشطة الجوهرية للرقابة والتقييم االستراتيجي الموجه نحو معايرة األداء الكلي للمنظمة
ومقارنته بأداء المنظمات المنافسة (عبدربه ،2012 ،ص.)41
إضافة الى ما سبق :فءن الهدف الرئيس لنظم المعلومات هو توفير المعلومات لكل مـستويات اإلدارة والـتـنـبؤ
عن طـريق تجميع هذه المعلومات ،حـفـظها ،تحلـيلها ،ترتيبها ،واسترجاعها بـطريقة تـساعد اإلدارة في عملية
اتخاذ الق ار ارت السليمة ،ويمكن تلخيص أدوار نظم المعلومات في المنظمة ،في خمسة عناصر أساسية ،هي:
-1التخطيط  :Planningيقصد به التفكير الذي يسبق عملية التنفيذ عن طريق استقراء الماضي ودراسة الحاضر
والتنبؤ بالمستقبل بواسطة األنظمة المعلوماتية؛ إلعداد الق اررات المطلوبة ولتحقيق الهدف بالوسائل الفعالة.
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-2التنسيق  :Coordinatingالتنسيق واالتصال بين مختلف اإلدارات عن طريق تبادل المعلومات والوثائق
المرافقة لمختلف العمليات واألنشطة ،وتعتبر نظم المعلومات المحور األساسي الذي تتجمع حولها مختلف
الوظائف اإلدارية وتستمد منها ما تحتاج إليه من معلومات ،ومن ثم تحقيق التنسيق واالنسجام.
-3الرقابة  :Controllingينبغي أن تحقق نظم المعلومات الثقة كي تكون المراقبة ف ّـعـالة حيث يسهل اكتشاف
األخطاء التي قد تقع ،وتبرز الحاجة إلى الرقابة ومتابعة مستوى األداء من أجل بلوغ األهداف.

-4اتخاذ القرار  :Make decisionيزود نظام المعلومات المديرين بالمعلومات الضرورية التي يحتاجونها في
عملية اتخاذ القرار ،حيث يضمن توفير هذه المعلومات بدرجة عالية من الصحة والدقة ،التوقيت المناسب.
-5المساعدة  :Supportingتعمل نظم المعلومات على مساعدة المديرين في عملية اتخاذ القرار عن طريق
إيجاد أساس أو قاعدة لتحليل اإلشارات التحذيرية األولية التي تبرز داخليا وخارجيا.

 10-1-2مقاومة نظم المعلومات وتقنياتها في المنظمات Resistance to information
:systems and technologies in organizations
في الطريق نحو إصالح المنظمات وتحسين أدائها ،أصبح التغيير فلسفة أساسية يهدف إلى زيادة فاعلية المنظمة
عن طريق مواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية كافة ،وفي أثناء تطبيق المنظمة لبرامج التغيير والتطوير فإنها تواجه
بنوع من عدم القبول والرفض من قبل األفراد وبعض القيادات في تلك المنظمات ،العتقادهم بتأثيرها السلبي وأنها
تهديد ألهدافهم الذاتية أو الجماعية أو لمصالحهم الشخصية ،وهناك عدة عوامل قد تكون األسباب الرئيسة التي
تؤدي إلى المقاومة التنظيمية لنظم المعلومات منها (الشريف ،2014 ،ص:)153
 .1عدم ثقة العاملين في نظم المعلومات ،بسبب خوفهم أن يحل الحاسب اآللي محلهم.
 .2صعوبة تطبيق النظم؛ بسبب ما تحدثه من تغييرات تنظيمية مرتبطة بتطبيقها.
 .3الخوف من انخفاض جودة العمل ،بسبب تقليل الحاجة إلى المهارات.
 .4إحداث التغيير بصورة سريعة وشاملة ،فيولد نوعا من الرفض والمقاومة.
ومع النجاحات الكبيرة التي حققتها نظم المعلومات في المنظمات ،إال أن هناك معوقات قد تؤدي إلى فشلها
وذلك راجع إلى التسرع في إدخال تقنية الحاسب اآللي ،وعدم التخطيط لتصميم نظام المعلومات والتحديد الدقيق
إلمكانياتها ،والعمل برد الفعل بدال من العمل بالمبادأة والمشاركة ،وكذلك الفشل في تهيئة الظروف المحيطة المدعمة
لنجاح النظام ،والتقدير الخاطئ الحتياجات المنظمة مستقبال من المعلومات ،باإلضافة إلى عدم تكوين المزيج
المتكامل من األفراد واألجهزة والمعدات واإلجراءات في المنظمات (عبدربه ،2012 ،ص.)42
إن استخدام نظم المعلومات في المنظمات أحدث تطو ار مذهال في كل مجاالت
وبناء على ما تقدم يمكن القولَّ :
العمل ،حيث تحولت كل من اإلدارة واألعمال من المنظور التقليدي الورقي إلى المنظور اإل لكتروني ،وظهرت
المعامالت اإل لكترونية عبر وسائل تكنلوجية حديثة ،كاإل نترنت ،والبريد اإل لكتروني واإلنترانت واإلكسترانت وغيرها.
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المبحث الثاني

المنظمات الذكية
تعد المنظمة الذكية منظمة القرن الحادي والعشرين المتسم بسرعة التغيرات وكثرة التحديات ،وتقدم التكنولوجيا
وتوليد المعرفة والبدائل واالهتمام بالعنصر البشري (أبو علبة ،2018 ،ص.)27
وفي هذا المبحث سيجري دراسة الذكاء التنظيمي والتعرف إلى مفهوم المنظمة الذكية وأهميتها وخصائصها،
والوقوف على أسباب التحول من المنظمة التقليدية إلى المنظمة الذكية ،والفروقات بينها وبين المنظمات المتعلمة
والمنظمات التقليدية ،وكذا تناول األبعاد التي تسهم في بنائها لتحقيق النجاح واالستدامة في بيئة األعمال الخدمية.

 1-2-2مفهوم الذكاء التنظيمي:
قبل توضيح مفهوم الذكاء التنظيمي ،ال بد من معرفة الذكاء ،فهو بمكانة اتخاذ ق اررات نوعية في البحث
والتطوير ،وهو القدرة على المعرفة أو الفهم أو التعامل مع األوضاع الجديدة (الطائي وآخرون ،2013 ،ص.)132
إن الذكاء قدرة الفرد على الفهم والتحليل والتكيف مع المواقف المختلفة ،والتصرف تجاهها بما
ويمكن القولَّ :
يحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية.
 1-1-2-2تعريف الذكاء التنظيمي:
يعد الذكاء التنظيمي ذخيرة اإلدارة ،فهو "مقدرة المنظمة للمحافظة على المعرفة المتاحة وقابليتها لتعلم المعرفة
الجديدة وتطبيقها في كل المواقف التي قد تواجه فيها منافسة ما" (غنيم ،2017 ،ص.)26
ويتكون الذكاء من ثالثة مستويات هي (الربابعة ،2016 ،ص:)67
الذكاء االستراتيجي ،الذكاء التكتيكي ،الذكاء التشغيلي ،حيث يمكن توضيح مستويات الذكاء التنظيمي ،وذلك
بواسطة الجدول رقم (.)2-2
الجدول ( :)2-2مستويات الذكاء التنظيمي
مجال االختالف
تركيز األعمال

ذكاء األعمال
التشغيلي

إدارة عمليات األعمال
اليومية

ذكاء األعمال
التكتيكي

إدارة المبادرات التكتيكية لتحقيق
األهداف االستراتيجية

ذكاء األعمال
االستراتيجي

تحقيق األهداف طويلة
األجل

المستخدم الرئيس
أكثر من سنة
أيام إلى سنة
يومي
األفق الزمني
تاريخية
تاريخية
يومية
البيانات
المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الربابعة ،2016 ،ص.)67
مديرو األنظمة التشغيلية

مديرو اإلدارات العملياتية

المديرين في اإلدارات العليا

إن الذكاء التنظيمي هو مجموع القدرات المعرفية والخبرات التراكمية الكافية لدى اإلدارة؛ لتتمكن
ويمكن القولَّ :
من إحداث عمليات التطوير والتغيير وتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية.
 68

المنظمــــات الذكيـــــــــــة
Smart organizations

الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

 2-1-2-2العوامل الرئيسة في الذكاء التنظيمي:
هنالك عدد من العوامل ،التي يمكن أن توفر وسيلة لتحريك المنظمة بتتابع نحو مستويات أعلى من الذكاء
الجماعي ،وهي على النحو اآلتي:
 .1قادة الفكر :تنعم كل منظمة ببعض األشخاص الذين يمكنهم التفكير فيما وراء األدوار والقواعد التي يفرضها
هيكل المنظمة ،حيث إن اتساع نطاق نظرتهم ومهاراتهم المفاهيمية وقدرتهم على رؤية وتمييز المتغيرات
واألولويات الرئيسة القليلة في المواقف ،تجعلهم فعالين بشكل غير عادي في أي وظائف يجري تعيينهم فيها،
سواء قد شغلوا وظائف إدارية أو وظائف أخرى ذات مسؤولية.
 .2األ نظمة الديمقراطية :تميل األنظمة الديمقراطية إلى أن تكون أكثر فاعلية عندما تكون صغيرة ومركزة جيدا،
يقودها قادة فكر أكفاء ،وتسهم في دعم األفكار واالبتكارات؛ ما يزيد من الذكاء التنظيمي للمنظمة.
 .3منصات المعرفة :تحتاج كل منظمة كبيرة الحجم أو معقدة إلى بنية تحتية متطورة في تكنولوجيا المعلومات
ونظر ألن المديرين التنفيذيين أكثر دراية بتقنية المعلومات ،فقد أصبحوا أكثر واقعية
ا
لدعم عملية نشر المعرفة،
تركيز في توقعاتهم ومطالبهم لهذه التقنية الرقمية ،ومن المتوقع بشكل متزايد أن تظهر أقسام تكنولوجيا
ا
وأكثر
المنصات والمواقع اإللكترونية المختلفة.
المعلومات إسهاماتها في تحقيق المهمة ونشر أنواع المعارف كافة عبر
ّ

 2-2-2مفهوم المنظمة الذكية:
يعد مفهوم المنظمة الذكية مفهوما جديدا في الفكر اإلداري المعاصر ،ويشير إلى نوع معين من المنظمات التي
تشجع التعلم وتسعى إليه ،وقبل التعرف إلى مفهوم المنظمة الذكية ال بد من معرفة مفهوم المنظمة ،فهي "وحدة
اجتماعية تقوم بتحقيق أهداف معينة في ظل الظروف التي تعمل بها" (الطائي وآخرون ،2013 ،ص.)132
إن المنظمة هي واقع ملموس ضمن بيئة محددة ،لها هيكل تنظيمي يضم مجموعة من األدوار،
ويمكن القولَّ :
تعمل كجهاز منظم يقوم بعدد من الوظائ

اإلدارية بواسطة مجموعة من الرؤساء والمرؤوسين القادرين على

التفاعل والمشاركة والتواصل نحو تحقيق أهداف محددة.
وقد اقتصر مفهوم المنظمة الذكية في بداياته على إدارات البحث والتطوير في المنظمات ،أي أنها تلك الق اررات
التي تنتج أفضل ما يتوقع لتوليد القيمة ،ويمكن توسيع هذا المفهوم ليشمل بعد ذلك تطور المنظمة ككل نظ ار
لألهمية التي اكتسبها من داخل المنظمات). (Matheson & Matheson, 2001
والمنظمات الذكية كمفهوم معاصر يدعو إلى التغيير في الطريقة التي تدار بها منظمات األعمال مع األخذ في
الحسبان مضامين كل من التعلم والتطوير والتدريب والتنمية (ردايدة ،2016 ،ص.)16
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وعرف  ،Williamsالمنظمة الذكية أنها "المنظمة التي تتعلم وتتكيف مع البيئة العاملة فيها مع التأكيد على
قيمة المسح الخارجي المنظم للبيئة الخارجية ،وأن المنظمة عليها أن تتعلم كيف تكون ذكية بواسطة ربط العناصر
المتعلقة بإدارة المعلومات والتعلم كافة" ).)Williams, 1997, p147
أما  ،Filosفبين أن المنظمات الذكية هي "تلك المنظمات التي لديها القدرة على سرعة الحركة والخفة والرشاقة
في توليدها للمعرفة واالستفادة من تلك المعرفة في تحقيق أهدافها المرجوة عن طريق اقتناص الفرص والتكيف مع
التغيرات والتحديات البيئية" (.)Filos, 2005, p5
كما نظر ،Robertإلى المنظمة الذكية من منظور الكفاءة في تحديده لمفهومها وذلك أنها تتصف بأربع
خصائص هي :حب االستطالع ،التسامح ،الثقة ،والترابط (.)Robert, 2009, p20
وهي "تلك المنظمات المستثمرة بمواهبها البشرية وتكنولوجيا المعلومات بواسطة منظومة قيم تنظيمية تعتمد على
الشفافية واإلبداع واالحترام" (العنزي وصالح ،2009 ،ص.)172
كما تعرف بأنها "المنظمة التي لديها القدرة الفائقة في التعامل مع متطلبات الحاضر ،ومواجهة التحديات
المستقبلية" (.)Wiig, 2000, p2
وهي "المنظمة التي تتخذ ق اررات استراتيجية جيدة ،وتلك الق اررات التي تنتج أفضل الفرص لخلق القيمة وأن
الفعال لهذه الق اررات" (.)Matheson & Matheson, 1998, p16
التصرف بذكاء هو النشاط التنفيذي ّ

وفي سياق آخر أوضح  ،Finkelstein and Jacksonأن المنظمات الذكية هي منظمات تتصف بمستويات

أداء عالية عن طريق أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بتحقيق المرونة والمعرفة والمهارة لدى
العاملين").)Finkelstein and Jackson, 2005, p2
وحددها الطائي وآخرون أنها "وحدة اجتماعية هادفة يمتلك مديرها مستوى عال من المعرفة والحكمة للتعامل
مع األحداث الطارئة والمستجدة" (الطائي وآخرون ،2013 ،ص.)132
وبشكل عام فإن الفكرة األساسية للمنظمات الذكية في "كونها تؤثر بعمق في كيفية التفكير إزاء حياة هذه
المنظمات ،حيث إن األفكار التي بنيت عليها تمثل تحديا كبي ار ألليات استخدام المعرفة بهدف وضع االستراتيجيات
التنافسية والتوسعية على المستويين المحلي والعالمي (.)Quinn, 2005, p49
إن المنظمة الذكية عبارة عن منظمة عالية األداء ،تمارس أعمالها
إضافة إلى التعاريف السابقة يمكن القولَّ :
بذكاء ،وتحظى بالوالء التنظيمي من موظفيها؛ العتمادها مبدأ الذكاء الجماعي والعمليات الذكية رغبة في التغير
وبنفس الوقت تعمل على اقتناء األنظمة وتكنلوجيا المعلومات الحديثة لمواكبة التطورات البيئية المحيطة بها.
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 3-2-2خصائص المنظمة الذكية:
هناك مجموعة من الخصائص والمواصفات المرتبطة بالمنظمة الذكية التي تميزها عن المنظمة التقليدية ،وما
يميز األشخاص على أنهم أذكياء بواسطة تفكيرهم وطريقة عملهم في اختبارات معالم الذكاء الذهني ،فالشخص
الذكي يمثل ثالث خصائص تتمثل بالقابلية العالية إلدراك المعلومات المعقدة في العالم الخارجي ،والقابلية العالية
لالستجابة للمعلومات بشكل مالئم ،والقابلية للتعلم بسرعة .وكذلك الحال بالنسبة للمنظمة فإنه يمكن أن نصفها من
الناحية المنطقية بنفس الطريقة فالمنظمات غير الذكية تفشل في كشف حتى اإلشارات األكثر وضوحا للتغير في
بيئتها ،وتفشل في االستجابة المالءمة ويكون تعلمها بطيء جدا (.)Veryard, 2000
وأما المنظمات األخرى التي تكون متيقظة لظروف التغير ،وتستجيب بشكل مبدع للتهديدات والفرص البيئية
وتتعلم بشكل مستمر من خبرتها ومن أخطاء منافسيها ،سوف تظهر المقد ارت عينها التي يمكن أن يميز بها الناس
األذكياء ،حيث إن المنظمة الذكية هي في األصل منظمة مستدامة تركز قدرتها على االستمرار والتجديد ( Clarke
.)and Clegg, 2000, p50
وأن المنظمة الذكية هي التي تتوافر فيها الخصائص* والمقومات تتمثل بااللتزام بمبادئ اإلدارة وتحقيق وظائفها،
وإدارة الجودة الشاملة وتحقيق رضا العمالء الداخليين والخارجيين ،والكفاءة والدقة في تحقيق النتائج والوصول إلى
األهداف المطلوبة ،باإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار بواسطة التغيير والتجديد اإليجابي والفعال ،ومراعاة أخالقيات
المجتمع وقيمه (أبو النصر ،2009 ،ص.)98
إن من خصائص المنظمة الذكية أنها منظمة مستدامة ومتعلمة ،تتعلم من
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :
تجاربها السابقة ومن تجارب اآلخرين ولديها حب االستطالع والتعلم ونقل المعرفة ،هياكلها التنظيمية تدعم
التجديد واالبتكار ،المركزية تكرس مبدأ العمل الفرقي والجماعي وتطبق مبدأ المشاركة والتمكين ،وغرس القيم
والثقافة التنظيمية ،تهتم بالعاملين وتعدهم أصال من أصول المنظمة ورأس المال الفكري ،باإلضافة إلى أنها
تمتلك الرغبة في التغيير ولها استراتيجية ورؤية مستقبلية واضحة.


*

حدد العبادي أربعة عشر ميزة للمنظمات الذكية كاآلتي :امتالكها استراتيجية ورؤية واضحة ،وجود هيكل تنظيمي يدعم التجديد ،ثقافة وقيم تشجع على التعلم

المستمر ،تطبيق سياسة التحسين المستمر)الجودة الشاملة) ،الموارد البشرية فيها مصدر قيم ومهم ،إعادة هندسة العمليات بشكل دائم ،إدارة األداء الكفء،

إدارة القدرات الذهنية والفكرية بشكل منتظم ،انتشار المعرفة بين أفرادها العاملين ،فرق عمل متماسكة بشكل كفء ،استعادة التغذية الراجعة بشكل مناسب،
استخدام أساليب تمكين وتطور العاملين ،العمل القيادي باألسلوب التحويلي والتبادلي ،وقدرة التغيير العالية )العبادي ، 2012 ،ص.)863
كما أشير إلى أهم خصائص المنظمة الذكية على النحو اآلتي (:)Clarke and Clegg, 2000, p50
−

الحساسية للبيئة :وهي قدرة المنظمة على االستشعار والتغير والتكيف مع البيئة.

−

الالمركزية والتسامح في المنظمة :اللذان يسمحان بالتجريب المقبول بواسطة قدرتها على بناء عالقات بناءة داخليا وخارجيا.

−

قدرة المنظمة على التحكم بالنمو والتطور وإدراك وتحديد االتجاه.

 −تماسك المنظمة :فهي قادرة على بناء مجتمع من األفراد الملتزمين والمتمسكين بها على المستوى الداخلي والخارجي وعلى تطوير شخصيتها.
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 4-2-2الفرق بين المنظمة الذكية والمنظمة التقليدية:
يمكن تلخيص الفرق بين المنظمة الذكية والمنظمة التقليدية ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)2-3
الجدول ( :)2-3مقارنة بين المنظمات التقليدية والمنظمات الذكية
مجال المقارنة

المنظمات التقليدية
Traditional Organizations

المنظمات الذكية
Smart Organizations

التدريب

تعتمد على المهارات التقنية لألفراد

تهتم بتطوير األفراد العاملين

الداخلية

الداخلية والخارجية

الهيكل التنظيمي

االعتماد على المركزية

تعامل اإلدارة مع الفرد

كآلة

االهتمام بالبيئة

االعتماد على الالمركزية
كائن بشري له حقوق

عدم التخصص في الوظائف
وتقسيمها بشكل دقيق

التخصص في الوظائف
وتقسيمها بشكل دقيق

المكاف ت

تمنح على أساس المساهمات غير
العادلة لألفراد

تمنح على أساس المساهمات
العادلة لألفراد

األداء

منخفض

مرتفع

التركيز واالهتمام

على جني األرباح (الجانب
االقتصادي)

على جميع الجوانب البيئية
واالجتماعية واالقتصادية

التخطيط والرقابة

تقتصر على اإلدارة العليا

مشاركة األفراد العاملين

االستجابة للتغيرات التكنولوجية
في بيئة األعمال

بطيئة

سريعة ومستمرة

حياة الفرد

مغلقة

منفتحة

التخصص في الوظائ

النظرة والتفكير
بيئة العمل

قصيرة األمد
غير مناسبة

ثاقبه بعيدة األمد
مناسبة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الطائي و خرون.)2013 ،

يتبين من الجدول السابق أن المنظمة التقليدية هي التي تعتمد على االستقرار والتخطيط قصير المدى وبيئة
مدير ومرؤوسين ،وتنساب األ وامر من األعلى إلى األسفل ،وال مجال للتشاور والمشاركة أو اإلبداع فيها وتركز
على الجانب المالي ،بينما المنظمة الذكية هي التي تعتمد على تقبل التغيير والتخطيط بعيد المدى وبيئة قائد
وفريق عمل ،وهي التي تعمل على استقطاب الكفاءات وتوسيع فكرة الموارد ،الالمركزية واأل تمتة ،الحفا على
البيئة وإدارة األ زمات ،التدريب والتمكين ،التحفيز والوالء التنظيمي ،التعلم المستمر والرغبة في التغيير وتركز
على جميع الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية في الوقت عينه.
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 5-2-2مباد المنظمة الذكية:
هنالك عدد من المبادئ التي مكنت المنظمة الذكية من االستجابة للمتغيرات البيئية من بلوغ الذكاء وتتوفر فيها
ما يلي (الربابعة ،2016 ،ص:)67
−

الذكاء العاطفي وهو ينطبق على األفراد والمنظمات.

−

حب االستطالع والتعلم.

−

المنهج االستراتيجي في اإلدارة أحد أساليب التفكير اإلبداعي واالبتكاري ويسهم في تحقيق األهداف.

−

النظر إلى المنظمة ككائن حي ،وتكون من أربعة أبعاد :الجسد والقلب والروح والعقل.

ويرى أبو النصر ،أن المنظمة الذكية منظمة متعلمة ،تطبق المبدأ التجريبي ،تتعلم من تجاربها السابقة ومن
تجارب اآلخرين ولديها حب االستطالع والتعلم ،ونقل المعرفة* )أبو النصر ،2009 ،ص.)100

 6-2-2أبعاد المنظمة الذكية:
تختلف أبعاد المنظمة الذكية باختالف الباحثين وآرائهم واألهداف التي يسعون إلى تحقيقها من دراستهم وأبحاثهم،
حافز للباحث
ا
وعلى الرغم من حداثة هذا المفهوم وتطبيقاته والنتائج التي توصل إليها الباحثون ،فقد شكل ذلك
لدراسته ومحاولة تطبيق ذلك على المنظمات اليمنية.
وفي إطار البحث عن األبعاد التي تتفاعل فيما بينها لتشكل بذلك اإلطار النظري للمنظمات الذكية ،والختبار
مدى ممارسة هذه األبعاد في المنظمات ،فقد وجد عدد من راء الباحثين الذين تناولوا الكثير من هذه األبعاد
خالل دراساتهم منها:
تحديد تسع مبادئ أساسية للمنظمة الذكية



من قبل ( ،)Matheson & Matheson, 2001وشملها في

ثالث مجموعات ،وهي بمكانة تسهيالت لتنفيذ أفضل الممارسات في المنظمة ،وإذا ما تم تطبيقها فإنها تساعد
المنظمة على تحقيق أهدافها وتساعدها على تعبئة الموارد التي تعمل بها وعلى فهم البيئة التي تتعامل معها ،ويمكن
توضيح هذه المبادئ التسعة بواسطة الشكل رقم (.)2-20


*

كما أنها منظمات متميزة ،وامتالك المنظمة لمقومات التميز هو الطريق الوحيد لبقاء المنظمات واس ـ ــتمرارها في عالم اليوم ،وأن مفهوم التميز على مس ـ ــتوى

المنظمة يشير إلى بعدين هامين ويكمل كل منهما اآلخر وهما (أبو النصر ،2009 ،ص:)100

 −أن تكون الغاية الحقيقية لدى المنظمة السعي إلى تحقيق التميز ،أي الوصول إلى نتائج غير مسبوقة تحقق للمنظمة التفوق على المنظمات األخرى.
 −كل ما يصدر عن المنظمة من ق اررات وأعمال ،وما تعتمده من أنظمة وفعاليات يتميز بالجودة الكاملة ،وال يوجد مجال للخطأ واالنحراف ،ويتم تنفيذ
األعمال بالطريقة الصحيحة من أول مرة وفي كل مرة.

المبادئ التسعة للمنظمة الذكية حسب ما ذكره (:)Matheson & Matheson, 2001
 بلوغ الغايات :وتتضمن (توليد البدائل  -ثقافة توليد القيمة -التعلم المستمر). -مناقلة المواد :وتتضمن (التمكين  -اتخاذ القرار -التدفق المستمر للمعلومات).

 فهم البيئة :وتتضمن (التفكير النظمي -استيعاب حاالت عدم التأكد -المنظور االستراتيجي من الخارج الى الداخل) . 73
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الشكل ( :)2-20المباد التسعة للمنظمة الذكية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (.)Matheson & Matheson, 2001
وتتفق دراسة ( ،)Matheson & Matheson, 2001مع دراسة كل من (الحجاج2017 ،؛ سليم ،صادق،
 )2018وذلك على النحو اآلتي:
-1بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف:
حدد ( )Matheson & Mathesonبلوغ الغاية ،بثقافة توليد القيمة ،تحقيق البدائل ،التعلم المستمر ،وجرى
االعتماد عليها ضمن بعد بلوغ الغايات؛ ألهميتها في تعزيز بناء المنظمات الذكية بمصلحة الجمارك.
-2فهم /التعامل مع البيئة:
حدد ( )Matheson & Mathesonفهم البيئة ،بالتفكير النظمي ،استيعاب حاالت عدم التأكد ،والمنظور
االستراتيجي ،وكما يالحظ اتفاق دراسة كل من (ردايدة2016 ،؛ أحمد ،إسماعيل ،)2018 ،حيث تناولت كل منها
بعدين من أبعاد المنظمة الذكية تتمثل في فهم البيئة (التفكير النظمي ،استيعاب حاالت عدم التأكد ،المنظور
االستراتيجي) ،باإلضافة إلى بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف (ثقافة توليد القيمة ،تحقيق البدائل ،التعلم المستمر)،
واعتمدت الدراسة الحالية ضمن بعد التعامل مع البيئة على ( التفكير النظمي ،استيعاب حاالت عدم التأكد،
المنظور االستراتيجي)؛ لدورها الكبير في تعزيز بناء المنظمات الذكية بمصلحة الجمارك.
-3حشد أو نقل الموارد:
أن عملية نقل الموارد هي عملية الحصول على الموارد المختلفة من البيئة الخارجية عن طريق النقد واألصول
والمباني وغيرها وتوظيفها لصالح المنظمة في تحقيق األهداف األساسية والمهمة إلى عملها ،بواسطة اتخاذ الق اررات
المضبوطة "الصارمة" ،تمكين العاملين ،العمليات الذكية "التدفق المستمر للمعلومات"( & Matheson
.)Matheson, 2001
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ويعرف تمكين األفراد ،أنه العملية التي تمكن العاملين* من تحمل مسؤولية ما يؤدونه من أعمال ( Robbins,
.)2005
وعلى الرغم من أهمية األبعاد كافة ضمن بعد حشد الموارد ،فقد جرى االستناد على مبدأ العمليات الذكية
ظالتدفق المستمر للمعلوماتظ دون غيره؛ الرتباطه مباشرة بالدراسة الحالية كتعزيز لبناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك.
وقد أضاف ( )Finkelstein & Jackson, 2005مجموعة أساسية رابعة إلى المبادئ األساسية التي حددها
( )Matheson & Matheson, 2001متمثلة في:
-4الذكاء الجماعي:
ويشمل (بناء الفريق االستراتيجي ،اختيار المتميزون ،الخفة والرشاقة في االستجابة) ،ويتفق معه كل من
(عجيالت2013 ،؛ القاسم2010 ،؛ أبو علبة ،)2018 ،وكذلك ).)Schwaninger, 2009
كذلك تطرق باحثون آخرون أمثال ( )Filos, 2005 ،Laing, 2004إلى أبعاد أخرى للمنظمة الذكية وأطلقوا
عليها الذكاء الجماعي ،وهم بذلك قد جعلوا المنظمات بمكانة الكائنات البشرية ،التي أصبح من أهم واجباتها أن
تحافظ على عقلها الجماعي في مواجهة األحداث البيئية السريعة والمتغيرة بكل ما تحمله من غموض وتعقيد.
وعلى هذه المنظمات أن ترعى عقلها المنظمي وذكاءها الجماعي لتستطيع التكيف مع هذه األوضاع الجديدة،
ولكي تحقق المنظمة بناء الذكاء الجماعي فقد أصبح لزاما عليها القيام بمجموعة من الوظائف واألنشطة أهمها،
بناء الفريق االستراتيجي ،اختيار المميزين ،الخفة ورشاقة االستجابة (الربابعة ،2016 ،ص .)81
وقد اعتمدت الدراسة الحالية عليها ضمن بعد الذكاء الجماعي ،وذلك ألهميتها في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك.
كما اتفق كل من (الطائي وآخرون2013 ،؛ الكرعاوي2016 ،؛ هادي2013 ،؛ كنعان )2019 ،مع أنموذج
( )Albrecht, 2002الذي اعتمد على سبعة أبعاد للمنظمة الذكية تتمثل في الرؤية االستراتيجية ،والمصير
المشترك ،وااللتزام الجماعي ،وضغط األداء ،وتطوير المعرفة ،والرغبة في التغيير ،واالنتظام والتوافق (الكرعاوي،
 ،2016ص.)7
وقد اعتمدت الدراسة الحالية على بعد الرغبة في التغيير؛ وذلك ألهميتها في بناء المنظمات الذكية في مصلحة
الجمارك.


*

يكون التمكين بمنح األفراد العاملين القوة والحرية والمعلومات لصنع الق اررات والمشاركة فيها ،وهو أولوية استراتيجية لتطوير المنتجات والخدمات في المنظمة،

والخطوة األولى نحو منظمة قابلة لتبني التعليم وزيادة الدافعية لدى العاملين تستطيع أن تحدث تغيي ار سريعا في العالم (.)Daft, 2001
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وبناء على ما سبق ،وضمن إطار البحث عن األبعاد المختلفة التي تتفاعل فيما بينها لتشكل اإلطار النظري
للمنظمات الذكية للدراسة الحالية ،فقد جرى تلخيص هذه األبعاد وذلك بواسطة الجدول رقم (.)2-4
الجدول ( :)2-4نسب اال تفاق ألبعاد المنظمات الذكية وفاقا آلراء عدد من الباحثين والك ّتاب
األبعاد

المصـــــــــــــــدر

الرغبة في التغيير

فهم البيئة (التفكير النظمي،
استيعاب حاالت عدم التأكد،
المنظور االستراتيجي)

الرؤية االستراتيجية

اال لتزام الجماعي

حشد الموارد (العمليات الذكية،
اتخاذ القرار المنضبط ،التمكين)

تطوير المعرفة

إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي

التواصل والترابط

ضغط األداء

المصير المشترك

االنتظام والتوافق

الذكاء الجماعي (بناء الفريق
االستراتيجي ،اختيار المتميزين،
الخفة والرشاقة في االستجابة)

بلوغ الغايات (توليد البدائل ،التعلم
المستمر ،ثقافة توليد القيمة)

Matheson & Matheson, 2001

*

*

*

الحجاج2017 ،م

*

*

*

سليم ،صادق2018 ،م

*

*

*

ردايدة2016 ،م

*

*

أحمد ،إسماعيل2018 ،م

*

*

Finkelstein & Jackson, 2005

*

*

*

*

Schwaninger, 2009

*

*

*

*

القاسم 2010م

*

*

*

*

عجيالت2013 ،م

*

*

*

*

أبو علبة2018 ،م

*

*

*

*

Albrecht, 2002

*

*

*

*

*

*

*

هادي2013 ،م

*

*

*

*

*

*

*

الطائي؛ و خرون 2013م

*

*

*

*

*

*

*

الكرعاوي2016 ،م

*

*

*

*

*

*

*

كنعان2019 ،م

*

*

*

*

*

*

*
*

Filos, 2005
Laing, 2004
عدد النقا

5

10

5

5

8

5

*

*

1

1

*
5

5

5

7

10

المصدر :جرد بواسطة الباحث2020 ،م ،باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول عينه.
وبناء على ما سبق من آراء الباحثين المختلفة في تحديد أبعاد المنظمة الذكية ،يترتب اإلجابة عن سؤال مهم
وهو :كيف يمكن قياس مدى استخدام أبعاد المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية؟
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ولإلجابة عن ذلك ،فءنه سيقاس مدى ممارسة أبعاد هذه الدراسة بمجموعة من األبعاد (بلوغ الغايات ،العمليات
الذكية ،التعامل مع البيئة ،الذكاء الجماعي ،الرغبة في التغيير) ،حيث كانت هذه األبعاد األكثر استخداما من
قبل الباحثين السابقين في دراساتهم ،وجرى إضافة بعد (اإلدارة اإل لكترونية)؛ ألهمية هذا البعد في بناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك ،وسيعتمد على هذه األبعاد مجتمعة كونها أكثر األبعاد مالءمة للمجتمع المستهدف
في هذه الدراسة (موظفي ديوان عام مصلحة الجمارك) محل الدراسة ،ويمكن توضيح أبعاد نظم المعلومات
المستخدمة في الدراسة الحالية ،وذلك بواسطة الشكل رقم (.)2-21
الشكل ( :)2-21أبعاد المنظمات الذكية المستخدمة في الدراسة الحالية
اإلدارة
اإللكترونية
الرغبة
في التغيير

بلوغ
الغايات

أبعاد
المنظمة
الذكية
الذكاء
الجماعي

العمليات
الذكية
التعامل
مع البيئة

إعداد الباحث2020 ،م.
وبناء على ما سبق ،وما لخصه الباحث من المصادر المختلفة ،فإن األبعاد التي تسهم في بناء المنظمة
الذكية ألجل تحقيق النجاح واالستدامة في بيئة األعمال الخدمية واألنسب للدراسة الحالية تلخص على النحو اآلتي:
 .1اإلدارة اإل لكترونية:
تعد اإلدارة اإللكترونية فلسفة إدارية حديثة ترمي إلى استبدال نظم اإلدارة التقليدية في تسيير األعمال إلى نظم
إلكترونية تستند في عملها على تسخير تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) ،إلنجاز األعمال
بأقل تكلفة وجهد ووقت وجودة عالية ،وهي العلم الذي يجمع علم اإلدارة مع تكنولوجيا المعلومات مع الهندسة
اإللكترونية للوصول ألهداف المؤسسات بكفاءة وفعالية (الفليت ،2018 ،ص.)55
إن اإلدارة اإل لكترونية هي منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من إدارة
ويمكن القولَّ :
يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسوب ،وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار اإلداري
بأسرع وقت وبأقل التكاليف.

 77

المنظمــــات الذكيـــــــــــة
Smart organizations

الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

أ -التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإل لكترونية:
يكون التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية في المنظمات عبر مراحل مختلفة منها :أتمتة األعمال
وتحويل جميع معلومات المنظمة الورقية إلى معلومات إلكترونية ،وتأمين البنية التحتية الضرورية لربط إدارات
المنظمة كافة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف اإلدارات ،وكذلك تأهيل كادر وظيفي ،لسهولة
التعامل مع مدخالت ومخرجات اإلدارة اإللكترونية ،باإلضافة إلى تحويل جميع التعامالت بين المواطن والمنظمة
إلى تعامالت إلكترونية ،ويمكن إيضاح مراحل اإلدارة اإللكترونية بواسطة الشكل رقم (.)2-22
الشكل ( :)2-22مراحل اإلدارة اإل لكترونية
أتمتة
األعمال

مراحل
اإلدارة
اإللكترونية

تأمين
البنية
التحتية

تحويل
التعامالت
إلكترونيا

التأهيل
والتدريب

إعداد الباحث2020 ،م.
ب -أهداف اإلدارة اإل لكترونية:
هناك عدد من األهداف المتعلقة باإلدارة اإللكترونية منها اآلتي:
−

تطوير اإلدارة العامة :بخفض األعمال الورقية ،واستعمال األرشفة اإللكترونية.

−

تحسين الخدمات :تقليل التنقل ،والتوصيل في أي وقت وأي مكان ،وسهولة الوصول للمعلومات.

−

دعم التنافس االقتصادي :باستخدام اإلنترنت للتجارة العالمية ،وإتاحة الفرصة للشركات ذات المقاس

المتوسط والصغير لدخول المنافسة.
−

خفض المصاريف :بتكامل النظم لدعم اإلجراءات الداخلية والخارجية ،ويمكن إيضاح أهداف اإلدارة

اإللكترونية بواسطة الشكل رقم (.)2-23
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الشكل ( :)2-23أهداف اإلدارة اإل لكترونية
تطوير
اإلدارة
العامة

أهداف
اإلدارة
اإللكترونية

تحسين
الخدمات

خفض
المصاريف

دعم
المنافسة
االقتصادية

إعداد الباحث2020 ،م
إن هدف اإلدارة اإل لكترونية هو تسهيل وصول المنظمات إلى أهدافها المختلفة ،سواء
ويمكن القولَّ :
االستراتيجية أو التنفيذية بأقصر وقت وأقل جهد وتكلفة؛ بتسخير التقنيات الحديثة التي توصل لها عقل اإلنسان
في هذا العصر مهما اختلفت تعقيدات األهداف ووسائل الوصول إليها.
ج-متطلبات اإلدارة اإل لكترونية:
تتطلب عملية التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية عدد من المستلزمات ،منها:
−

بنية شبكية تحتية قوية وسريعة وآمنة.

−

بنية معلوماتية قوية (نظم معلومات قوية ومتوافقة فيما بينها).

−

كادر بشري مدرب على استخدام التقنيات الحديثة ،قادر على تطوير النظم المعلوماتية المختلفة،
ويمكن إيضاح متطلبات اإلدارة اإللكترونية بواسطة الشكل رقم (.)2-24
الشكل ( :)2-24متطلبات اإلدارة اإل لكترونية
بنية
شبكية

متطلبات
االدارة
اإللكترونية
بنية
معلوماتية

كادر
وظيفي
مؤهل

إعداد الباحث2020 ،م.
في ضوء ما سبق يتبين أنه ولتحقيق النجاط في توظيف اإلدارة اإللكترونية على المنظمة أن تعمل على
توفير التمويل الالزم للتحول نحو اإلدارة اإل لكترونية ووضعها ضمن استراتيجياتها والعمل على تطبيق ذلك.
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د -فوائد اإلدارة اإل لكترونية:
هناك عدد من الفوائد المتعلقة باإلدارة اإللكترونية منها :السرعة في إنجاز العمل ،المساعدة في اتخاذ
القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي الق ارر ،خفض تكاليف العمل اإلداري مع رفع مستوى األداء،
تجاوز مشكلة البعدين الجغرافي والزمني ،تطوير آلية العمل ومواكبة التطو ارتت ،معالجة البيروقراطية والرشوة ،رفع
كفاءة العاملين في اإلدارة ،ويمكن إيضاح فوائد اإلدارة اإللكترونية ،وذلك بواسطة الشكل رقم (.)2-25
الشكل ( :)2-25فوائد اإلدارة اإل لكترونية
السرعة
في إنجاز
العمل
رفع
كفاءة
العاملين

المساعدة
في اتخاذ
القرار

فوائد
اإلدارة
اإللكترونية

خفض
التكاليف

تجاوز
مشكلة البعد
الجغرافي

تطوير
آلية العمل

معالجة
البيروقراطية
والرشوة
تجاوز
مشكلة البعد
الزمني

إعداد الباحث2020 ،م.
ه -أبعاد اإلدارة اإل لكترونية:
يوجد بعدين أساسيين لإلدارة اإللكترونية تسهم في تقديم أدق وأشمل لمفهومها ورسالتها وأهدافها وآلياتها ،تتمثل
هذه األبعاد ببعد الزبون وبعد األعمال ،وفيما يلي شرح لها (الفليت ،2018 ،ص:)69-68
أوال-بعد الزبون :يريد الزبون من المنظمة أن تعمل بأفضل طريقة عمل عبر اإلنترنت ،ويرغب بالتخلص من أية
قيود تمنعه أو تحد من وصوله إلى الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ثانيا-بعد األعمال :يتمثل هذا البعد في طريقة إسهام اإلدارة في تحسين مناخ العمل وتوفير مزايا لمنظمات األعمال
محققة بذلك كثي ار من المكاسب من حيث خفض التكاليف ،زيادة اإلنتاجية ،وتفعيل الرقابة ،وهذه المنظمات
تعتمد على التجارة اإللكترونية فيما بينها ،ويقع على عاتقها تقليص الروتين وذلك بتبسيط إجراءات العمل،
ومساعدة المنظمات على الوصول للميزة التنافسية ،ويمكن إيضاح أبعاد اإلدارة اإللكترونية ،بواسطة الشكل رقم
(.)2-26
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الشكل ( :)2-26أبعاد اإلدارة اإل لكترونية
بعد
الزبون

أبعاد
اإلدارة
اإللكترونية
بعد
األعمال

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الفليت ،2018 ،ص.)69
إن رؤية اإلدارة اإل لكترونية في مصلحة الجمارك تتضح بواسطة وضع استراتيجية ترمي إلى
ويمكن القولَّ :
التحديث الكامل لشكل المصلحة في المستقبل وإعادة تعريف طريقة تعاملها مع زبائنها.
 .2بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف:
إن المبدأ األساسي األول هو عمليات تحقيق األهداف أو الغايات في منظمات األعمال ،وأية منظمة البد أن
تسعى إلى تحقيق األهداف التي تعد خارطة عمل المنظمة باالستناد إلى هذه المبادئ واألهداف ( & Wheelen
.)Hunger, 2002, p8
ويعبر هذا المبدأ عن مدى وجود رؤية تنظيمية وأهداف مشتركة تكون مرتبطة باستراتيجية المنظمة ،كما يشير
إلى ارتباط أهداف المنظمة برغبة األفراد في تعلم مهارات وأشياء جديدة ،ويتضمن مبدأ بلوغ الغايات ثالثة مبادئ
فرعية ،وذلك على النحو اآلتي:
أ .التعلم المستمرّ :عرفته (ردايدة ،)2016 ،أنه عملية اكتساب المعرفة بشكل مستمر بواسطة التجربة التي تقود
إلى تغير مستمر في السلوك واستعمال تلك المعرفة بما يحسن المواءمة بين المنظمة وبيئتها ،بمعنى أن

المنظمة الذكية تتعلم بشكل مستمر* كيف تولد قيمة أكبر في مواجهة التغييرات.
إن التعلم المستمر هو عملية استثمار خبرات وتجارب المنظمة واألفراد العاملين فيها ،ورصد
ويمكن القولَّ :
المعلومات الناجمة عن هذه الخبرات والتجارب في ذاكرة المنظمة ثم مراجعتها من حين إلى خر لالستفادة منها
في حل المشكالت التي تواجهها.


*

فلسفة هذا المبدأ هي أن غرض المنظمة يتمثل في االستمرار بتعلم كيفية خلق قيمة أكبر وكيفية توصيلها ،ولكي تصبح المنظمة ذكية ،فإن هذا يعني أن

تتعلم باستمرار كيفية خلق قيمة أكثر فيما يتعلق بواقع التغيير في السياسة والهيكل الديموغرافي ،والتقدم السريع في التكنولوجيا ،وتحدد الفرص باستمرار وتقوم
بإيجاد طرائق جديدة ومتطورة لتكوين قيمة أكبر (.)Matheson & Matheson, 2001, p51
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ب .ثقافة إنشاء القيمة :تقوم فلسفة هذا المبدأ على أساس أن غرض المنظمة هو إنشاء القيمة وتعظيمها من
أجل الزبائن وأن كل فرد في المنظمة الذكية يجب أن يعرف هذا الغرض ،أي :أن تركيز الق اررات سيكون على
إنشاء القيمة (.)Matheson & Matheson, 1998, p112
إن إنشاء أو خلق أفضل قيمة يعني قيام المنظمة بتطوير مجموعة من الخيارات القيمة وطرق
ويمكن القولَّ :
العمل الجديدة والبديلة مسبقا لتختار من بينها ما يلبي احتياجاتها ،ولتتخذ إجراءاتها االستراتيجية.
ج .توليد البدائل :عملية توليد البدائل االستراتيجية هي قيام المنظمة بتطوير مجموعة من الخيارات القيمة وطرق
عدها أداة
العمل الجديدة والبديلة لتختار من بينها ما يلبي احتياجاتها واتخاذ إجراءاتها االستراتيجية ،كما يمكن ّ
لتقليص الفارق بين األداء المنظمي الحالي والمرغوب به (.)Daft, 2001, p279

ويمكن القولَّ :إنه لتوليد البدائلاالستراتيجية فمن الضروري التنبؤ بالنتائج المتوقعة في حالة عدم حدوث
أي تغير في االستراتيجية مع األخذ بالنتائج المتوقعة ألهداف المنظمة والتي تتخذ في ظل تغي ارت البيئة المحيطة
والموارد المتاحة لها ،ويمكن إيضاح أبعاد بلوغ الغايات ،بواسطة الشكل رقم (.)2-27
الشكل ( :)2-27أبعاد بلوغ الغايات
التعلم
المستمر

أبعاد بلوغ
الغايات
ثقافة
إنشاء
القيمة

توليد
البدائل

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (.)Daft, 2001, p279
 .3العمليات الذكية (التدفق المستمر للمعلومات):
يشير مفهوم تدفق المعلومات إلى قيام المنظمة بتوفير منافذ مفتوحة للمعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بالعمل
لموظفيها كافة وتمكينهم من تبادلها واالتصال ببعضهم بشأنها ،بمعنى أن المعلومات الرسمية متوافرة لكل من
يحتاجها من الموظفين (.)Daft, 2001
وتضم مجموعة من العمليات ذات التماس المباشر بعدد من الهياكل والمكونات الداخلية في المنظمة ،وتشمل
اآلتي (سليم وصادق ،2018 ،ص:)367
أ .الهيكل التنظيمي :يعرف الهيكل التنظيمي أنه نظام من المهمات والتقارير وعالقات السلطة التي تجري في
داخل المنظمة.
ويمكن تعريفه ب َّأنه وسيلة تنظيمية تهدف إلى تحديد طبيعة العالقات والمهام وخطو السلطة واالتصال
اإلداري في المنظمة.
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ب .قنوات االتصال :تمثل عملية إرسال المعلومات واستقبالها بين طرفين (مرسل ومستقبل) ،ويعني التفاعل
والمشاركة بينهما إزاء معلومة أو رأي أو اتجاه أو سلوك ،بمعنى آخر :كيف يعمل الناس والمجموعات معا؟
كيف يتبادلون المعلومات والمعرفة؟ وكيف يتشاركون األفكار فيما بينهم؟
ج .ثقافة المشاركة :تعد ثقافة المنظمة ركنا أساسيا من مكونات المنظمة الرئيسة ،وذلك إلى جانب أبعاد ومكونات
أخرى في المنظمة ،ومنها (الرؤية االستراتيجية ،والهيكل التنظيمي والعمليات واألساليب ،وأنماط القيادة وأدواتها
وقواعد التوجيه والتعاون) ،أي أنها تشتمل على المعايير والهياكل والتدفقات والقيم والمواقف والتصورات السائدة
في المنظمة ،التي بدورها تؤثر على سلوكيات أفراد المنظمة وعلى صورتها الخارجية ،وهي تكون بذلك عنوانا
لهوية المنظمة.
إن العمليات الذكية متمثلة بالتدفق المستمر للمعلومات ،هي مبد
ويمكن القولَّ :

من مباد

نقل الموارد

المختلفة من البيئة الخارجية وقت الحاجة إليها ومناقلتها لصالح المنظمة وتوظيفها في تحقيق األهداف .ويمكن
إيضاح أبعاد العمليات الذكية بواسطة الشكل رقم (.)2-28
الشكل ( :)2-28أبعاد العمليات الذكية
الهيكل
التنظيمي

قنوات
االتصال

أبعاد
العمليات
الذكية

ثقافة
المشاركة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (سليموصادق ،2018 ،ص.)367
 .4التعامل مع البيئة:
إن التعامل مع البيئة* من قبل منظمات األعمال يعد شرط أساسي لنجاحها ،وأن هذا الفهم مرتبط بقدرة تلك
المنظمات على تجميع المعلومات والبيانات ذات العالقة وتحليلها وفحصها لغرض تطوير الخيارات المناسبة
(إدريس.)2007 ،
وتتضمن فهم البيئة األبعاد اآلتية( :التفكير النظمي ،استيعاب حاالت عدم التأكد ،المنظور االستراتيجي) ،وذلك
على النحو اآلتي (الحجاج2017 ،م ،ص:)38


*

تتعامل المنظمات في العادة مع بيئة غامضة من حيث درجة التعقيد والالتأكد ،وتسعى جاهدة لفهم بيئتها التي تعمل بها ،ويعني هذا الفهم قيامها بإدراك

التعقيد وعدم التأكد بطرق تسهل اتخاذ الق اررات الفعالة (ردايدة ،2016 ،ص.)23
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أ .التفكير النظمي :يعد التفكير النظمي* بمكانة اإلطار لرؤية العالقات المتداخلة ورؤية أنماط التغيير ،وهو لغة
تسهم في تغيير األساليب العادية التي يفكر بها األفراد إزاء القضايا المعقدة وتساعد الشخص لرؤية األنظمة
من منظور واسع ويتضمن رؤية شاملة للهياكل واألنماط والحلقات في النظم ،وليس رؤية أحداث معينة فقط
في النظام.
إن التفكير النظمي هو نهج لحل المشاكل التي تقدر طبيعة األ نظمة المعقدة ديناميكيا وتتغير
ويمكن القولَّ :
باستمرار ،ويساعد على معرفة مشاكلها وإيجاد الحلول الممكنة.
ب .السيطرة (استيعاب حاالت عدم التأكد) :يتمثل هذا المبدأ بالممارسات التي تقوم بها المنظمة الذكية للتخفيف
من حالة عدم التأكد؛ إذ ال توجد أي حقائق بخصوص المستقبل باستثناء عدم التأكد ،لذلك يتوجب على
المنظمة أن تالئم بين الهيكل الداخلي والبيئة الخارجية (.)Daft, 2001
ويمكن القولَّ :إنه في ظل ظروف صعبة وعدم توفر المعلومات بشكل كامل وواضح لمتخذي القرار ،حتما
سيؤدي ذلك إلى اتخاذ ق اررات غير مناسبة وال تخدم المنظمة بالشكل المطلوب ،وهذه جميعها أسباب ستؤدي
إلى حالة عدم التأكد في المنظمة.
ج .المنظور االستراتيجي (من الخارج -إلى الداخل) :حيث أوضحت ردايدة ،نقال عن ( & Matheson
 ،)Matheson, 2001بإن المنظور االستراتيجي ،يعني أن تبدأ المنظمة عند مواجهة الق اررات االستراتيجية
المهمة ،بفهم البيئة الخارجية ،ثم تعمل داخليا على نتائج ذلك (ردايدة ،2016 ،ص.)21
إن المنظور االستراتيجي أساس فكري يتمتع برؤية مستقبلية من قبل المديرين ،ويتميز بالدقة
ويمكن القولَّ :
إن عمل المنظمات في
العالية واال لتزام بالمعايير المناسبة لوضع واتخاذ االستراتيجيات المناسبة للمنظمة ،و ّ
البيئات الداخلية والخارجية يتطلب منها الوعي الكامل وإدراك تلك البيئات بءيجابياتها وسلبياتها ،بفرصها
ومخاطرها ،بنقا القوة ونقا الضع  ،ويمكن إيضاح أبعاد التعامل مع البيئة بواسطة الشكل رقم (.)2-29
الشكل ( :)2-29أبعاد التعامل مع البيئة
التفكير
النظمي

إستيعاب
حاالت عدم
التأكد

أبعاد
التعامل
مع البيئة

المنظور
اإلستراتيجي

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الحجاج2017 ،م ،ص.)38

*

يقصد به ذلك المجال الذي يتعلق بفهم االعتماد المتبادل والتعقيد ودور التغذية الراجعة في تطوير النظام ،ويدعو التفكير النظمي إلى كشف هذه العالقات

البينية المتشابكة ويساعد في توسعة حدود النماذج العقلية لمستخدميه ويحسن قدراتهم على توليد األدلة والتعلم منها (ردايدة.)2016 ،
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 .5الذكاء الجماعي:
يساعد الذكاء الجماعي في الوصول إلى تحقيق األهداف ،بواسطة تكاتف األفراد جميعا وتركيز طاقاتهم وذكائهم
في اتجاه واحد (.)Liang, 2004, p203
إن الذكاء الجماعي عبارة عن مفهوم استراتيجي عملي يص
ويمكن القولَّ :

استثمار الطاقات االبتكارية

الخالقة والكامنة لدى األفراد في المنظمة بطريقة تخدم المنظمة وتطورها.
حيث يشمل الذكاء الجماعي (بناء الفريق االستراتيجي ،اختيار المتميزون ،الخفة والرشاقة في االستجابة) وذلك على
النحو اآلتي (أبو علبة ،2018 ،ص:)63
قمة كل منظمة ذكية
أ .بناء الفريق االستراتيجي :نقال عن ( ،)Finkelstein & Jackson, 2005فإن على ّ
هناك قيادة ذكية تتمثل في مستوى الفريق التنفيذي ومجالس اإلدارة ،وهذه القيادة تتميز بحيوية عالية وعقول
متفتحة تمتلك المهارات والمعرفة التي ال تمتلكها المنظمات األقل ذكاء التي كانت ناجحة ثم فشلت.
ب .اختيار المتميزين :تعمل المنظمة الذكية على المحافظة على موظفيها بشتى الوسائل ،فهي تعمل على تدريبهم
مدة عملهم فيها وفاقا لبرامج متنوعة ،كما تشجع موظفيها على السعي
بعد اختيارهم ،وتستمر في ذلك طوال ّ

للحصول على درجات علمية عليا والحصول على عضوية هيئات علمية مهنية متخصصة.

ج .الخفة والرشاقة في االستجابة :تسعى جميع المنظمات لكي تصبح أكثر رشاقة وخفة في الحركة وذلك في
ظل اشتداد المنافسة ،وهدفها تحقيق االستجابة بطريقة ديناميكية وإبداعية ،والمنظمة الذكية من جهة تتعلم
وتتكيف مع البيئة العاملة فيها ،ومن جهة أخرى تتكيف بديناميكية مع األشكال والنماذج والتطبيقات المنظمية
الجديدة بما يساعد في جعلها سريعة االستجابة (.)Filos, 2005
ويرى الباحث أن الحركة الرشيقة هي :التي تميز المنظمة الذكية التي لها القدرة على التكيف السريع في
مواجهة التحديات ،والسرعة بشكل كاف في استحضار المعلومة وتوليد واستغالل المعرفة استجابة للفرص ،ويمكن
إيضاح أبعاد الذكاء الجماعي بواسطة الشكل رقم (.)2-30
الشكل ( :)2-30أبعاد الذكاء الجماعي
بناء
الفريق
اإلستراتيجي

أبعاد
الذكاء
الجماعي
اختيار
المتميزون

الخفة
والرشاقة
في اإلستجابة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (أبو علبة ،2018 ،ص.)63
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 .6الرغبة في التغيير:
يعد التغيير شكال من أشكال االنزعاج النفسي أو حتى الشدة لبعض الثقافات التنظيمية داخل المنظمات ،بينما
يمثل التغيير تحديا وفرصة لتجارب جديدة ومثيرة وفرصة البتكار أشياء جديدة ،ويجب أن تكون الرغبة في التغيير
كبيرة بما يكفي الستيعاب أنواع التغييرات المطلوبة في الرؤية االستراتيجية" (.)Albrecht, 2002, p11
حيث تشمل مراحل التغيير التنظيمي على (مرحلة إذابة الجليد ،مرحلة التغيير ،مرحلة إعادة التجميد) وذلك على
النحو اآلتي (عايش ،2016 ،ص:)44-43
أ .مرحلة إذابة الجليد :وتسمى أيضا مرحلة تفكيك عوامل الجمود وتتمثل في محاولة إثارة أذهان األفراد والجماعات
من العاملين في المنظمة والمديرين بضرورة الحاجة إلى التغيير (إيجاد الشعور بالحاجة إلى التغيير).
ب .مرحلة التغيير :في هذه المرحلة يتعلم الفرد أفكا ار وأساليب ومهارات ومعارف جديدة (تغيير وتعديل فعلي في
المهام والواجبات أو األداء والتقنيات أو الهيكل التنظيمي).
ت .مرحلة إعادة التجميد (التثبيت) :بعد مرحلة إذابة الموقف ثم االنتقال إلى إدخال التغييرات المطلوبة ،يكون ال
بد من تجميد ما توصل إليه؛ لتثبيت التغيير واستق ارره (تعزيز النتائج ،تقييم نتائج النتائج ،إجراء تعديالت بناءه)،
ويمكن إيضاح مراحل التغيير التنظيمي بواسطة الشكل رقم (.)2-31
الشكل ( :)2-31مراحل التغيير التنظيمي
مرحلة
إذابة
الجليد

مرحلة
التغيير

مراحل
التغيير
التنظيمي

مرحلة
إعادة
التجميد
(التثبيت)

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (عايش.)44 ،2016 ،
إن مفهوم المنظمات الذكية ظهر استجابة للزيادة في االضطرابات التي تعتري البيئة ،وهي
ويمكن القولَّ :
عملية مستمرة تتضمن جهود المدراء االستراتيجيين الرامية إلحداث مواءمة ناجحة بين المنظمة والبيئة باالعتماد
على الذكاء التنظيمي والتركيز على مباد المنظمات الذكية.
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المبحث الثالث

مصلحة الجمارك اليمنية
يقدم في هذا المبحث نبذة مختصرة عن مصلحة الجمارك اليمنية وخلفية عن نظم المعلومات في المصلحة،
وسيتم التعرف إلى نشأة وتطور مصلحة الجمارك ،أهدافها ،المهام واالختصاصات والهيكل التنظيمي للمصلحة،
والخدمات التي تقدمها ،تطور نظم المعلومات وأنواعها في مصلحة الجمارك ،باإلضافة إلى دور نظم المعلومات
في خلق الذكاء المنظمي لمصلحة الجمارك.

 1-3-2نبذة عن الجمارك:
ليست الجمارك من مبتكرات هذه العصور القريبة ،بل ترتبط نشأتها بظهور التجمعات البشرية ،سواء في شكل
دول كما نراها اليوم ،أوفي شكل من أشكال التجمعات القديمة ،التي عرفتها البشرية ولجأت إليها في مختلف
العصور وإن اختلفت غايتها على ما نراها اليوم.
تعني الجمارك للكثيرين ،أنها الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع لدى دخولها الحدود الجمركية للدولة
وقد يطلقونها على الضريبة وجباتها ،بل الجمارك عبارة عن قواعد ونظم واتفاقات يتم تنفيذها وفقا لمعايير دولية
ووطنية عن طريق منظمات أو مؤسسات تنشئها الدول يطلق عليها اسم اإلدارات الجمركية ،وتتبع القطاعات المالية.
وقد عرفت قديما عن المصريين بمسمى الضرائب ،وكانت تفرض على البضائع المستوردة بقصد حماية
المصنوعات الوطنية (بوترعة ،معروفي ،طبية ،2018 ،ص.)7
وعرفت الجمارك عند الرومان واستخدموها لمكافحة تسلل العبيد دون تسديد الضرائب المفروضة ،وكانت تفرض
على البضائع سواء القادمة من خارج بالدهم أو التي تنقل من مدينة إلى أخرى ،وإن كانت غير ثابتة ،حيث يمكن
زيادتها حال الحاجة لسد خدمات الدفاع عن الوطن ،أو القيام بمشاريع عامة (بوترعة؛ وآخرون ،2018 ،ص.)7
وفي عهد الدولة اإلسالمية كانت تسمى بنظام العشور (مكوس) ،وكانت تؤخذ من التجار األجانب الذين يقومون
بالتجارة في دار اإلسالم وغيرها من دور الحرب ،كما أنها كانت محدودة بمرة واحدة في السنة على كل تاجر
وهكذا انتشر نظام العشور في الدولة اإلسالمية ،وهي نوع من الضرائب أو الرسوم الجمركية كما نراها اليوم.
وعرف العثمانيون الضرائب أو الرسوم الجمركية بالرسوم األميرية ،وكانت تجبى عن البضائع المستوردة ،لسد
أعباء العامة عن حفظ األمن في داخل اإلمبراطورية ،وعن حال الدول العربية بعد االستقالل ،فكانت معظم قوانينها
التجارية والجمركية مقتبسة من تشريعات المستعمر ،مع اختالف السياسات التجارية في االستيراد والتصدير ،دول
رأسمالية ،وأخرى اشتراكية وغيرها (بوترعة؛ وآخرون ،2018 ،ص)8
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فءن الرسوم الجمركية ،وسيلة من وسائل تحصيل الموارد المالية ،وأداة حماية من منافسة
إضافة إلى ذلك َّ
السلع األجنبية للمنتجات المحلية ،وأن الجمارك هي الجهة المعنية باستيفاء الرسوم الجمركية لرفد الخزينة
العمومية ودعم االقتصاد الوطني.

 2-3-2مصلحة الجمارك وتطورها:
يختلف مفهوم مصلحة الجمارك باختالف مهامها ،وبحسب التغيرات التي حدثت في هيكلها وقوانينها التشريعية،
نتيجة التطورات التي عرفتها البالد ،حيث تجدها تعمل جاهدة على مواكبة التغيرات الطارئة على االقتصاد الوطني.
وعند تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م ،تم دمج جهازي الجمارك في الشطرين
في جهاز إداري واحد يسمى مصلحة الجمارك ،وتعيين رئيسا للمصلحة وثالثة وكالء لكل من قطاع الشؤون الفنية،
قطاع الرقابة والضابطة الجمركية ،قطاع الشؤون المالية واإلدارية (مجلة الجمارك ،2017 ،ص.)54
وتعد مصلحة الجمارك أحد أهم الجهات الحكومية اإليرادية للدولة ،ذات سيادة مركزية ،تتبع و ازرة المالية ،وتعد
جها از فنيا واستشاريا للوزير فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الجمركية وفاقا للقوانين والق اررات النافذة ،وتعرف الجمارك
اليمنية ،أنها الجهاز المركزي الجمركي والدوائر الجمركية التنفيذية (قانون الجمارك ،1990 ،ص.)5
وهي "اإلدارة التي أوكل إليها مراقبة تطبيق األنظمة الجمركية بشأن تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية
المستحقة للخزينة العمومية واستيفاء الشروط والقيود االستيرادية المقرر عليها ،حماية للنظم االقتصادية لكل دولة"
(بوترعة؛ وآخرون ،2018 ،ص.)7
إضافة إلى ذلك يمكن تعريفها َّأنها الجهة التي تقوم على االستيراد والتصدير وتطبيق التشريع الخاص بالتجارة
الخارجية والتشريع الذي يضبط العالقات المالية مع الخارج ،ومسؤولة عن مراقبة السلع والخدمات ورؤوس
األموال المارة عبر الحدود ،وعلى قبض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة عليها بحسب تعريفة معينة.

 3-3-2استراتيجية مصلحة الجمارك:
لمصلحة الجمارك اليمنية ،رؤية ،رسالة ،قيم ،وأهداف استراتيجية تعبر في مجملها عن استراتيجية المصلحة
ويمكن تلخيصها في اآلتي (الالئحة التنظيمية لمصلحة الجمارك:)1993 ،
 -1الرؤية :تتجسد رؤية مصلحة الجمارك في "جمارك متميزة وحديثة تدعم األمن واالقتصاد الوطني".
 -2الرسالة :تنص رسالة مصلحة الجمارك على أن الجمارك اليمنية مصلحة حكومية تسهم في رسم وتنفيذ
السياسات العامة للدولة المرتبط بها ،وتقدم خدمات جمركية متميزة تتسم بالشفافية والنزاهة وتسهيل حركة التجارة




وهي عبارة عن هيئة مدنية نظامية تابعة لو ازرة المالية تتولى تنفيذ متابعة السياسات والق اررات الخاصة بعمليات االستيراد والتصدير والرقابة الجمركية واألمنية

في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية (ويكبيديا2020 ،م ،س 11:50م).
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المشروعة وفاقا للمعايير الدولية ،وحماية المجتمع بما يحقق رضى المتعاملين معها ويساعد في رفد الخزينة العامة
للدولة.
 -3القيم :تتبنى مصلحة الجمارك قيم ،النزاهة (ترسيخ مبادئ وأخالقيات العمل) ،الشفافية (مبدأ المساءلة) ،الفاعلية
والكفاءة ،االبتكار واإلبداع (تطوير أفكار جديدة ومبتكرة لخلق التنافسية) ،العمل بروح الفريق ،االنضباط والمسؤولية،
االنتماء والوالء ،المهنية واالحتراف ،العدالة ،ويمكن إيضاح القيم التي تتبناها مصلحة الجمارك ،بواسطة الشكل رقم
(.)2-32
الشكل ( :)2-32القيم الجوهرية لمصلحة الجمارك
العدالة
املهنية

النزاهة
والشفافية

االحرتاف

القيم
الجوهرية

الفاعلية
والكفاءة

االبتكار
واالبداع

االنتماء
والوالء

االنضباط
العمل بروح
الفريق

واملسؤولية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الالئحة التنظيمية لمصلحة الجمارك.)1993 ،
 -4األهداف االستراتيجية:تسعى مصلحة الجمارك بواسطة المهام واالختصاصات؛ إلى تنفيذ عدد من األهداف،
منها:
 .1زيادة تحصيل اإليرادات :بتحسين القيمة لألغراض الجمركية وتبسيط اإلجراءات الجمركية.
 .2تحديث البيئة التشريعية :بدراسة وإعداد الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك ،وتحديث دليل اإلجراءات
الجمركية ،ووضع نظام تشريعي قانوني يشرح للمتعاملين كيفية العمل.
 .3تحديث البيئة التنظيمية :بتحديث الهيكل التنظيمي للمصلحة وفروعها ،وبناء توصيف وظيفي لكل الوظائف
اإلدارية في الهيكل.
 .4تنمية القدرات البشرية :وذلك عن طريق تدريب موظفي الجمارك وتأهيلهم في مجال القيمة والمعاينة
واإلجراءات الجمركية واإلدارية ،وفي مجال األنظمة والفحص اآللي ،باإلضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات
للموظفين في المصلحة وفروعها.
 .5تعزيز دور مكافحة الغش والتهريب والحد منه :عن طريق عمل دراسة بأهم المواقع األكثر خطورة للتهريب،
وإنشاء مراكز جمركية رقابية ،والحد من تهريب أو دخول األشياء المحظورة من وإلى البالد (األسلحة
والمخدرات وغيرها)؛ حفاظا على أمن وسالمة الوطن والمواطن.
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 .6تفعيل دور الرقابة والمراجعة المصاحبة والالحقة :عن طريق تحليل البيانات الجمركية وتفعيل مبدئ
االنتقائية؛ وتحديث القائمة السوداء للمستوردين والمصدرين.
إن هناك أهدافا جوهرية ال بد أن تسعى مصلحة الجمارك إلى تحقيقها ،رغم
إضافة إلى ذلك ،يمكن القولَّ :
اختالفها من دولة إلى أخرى وهي :بناء العالقات والشراكات االستراتيجية لدعم الميزة التنافسية ،تنظيم حركة
السلع ورؤوس األموال من وإلى الحدود الجمركية ،مراقبة سير عمل المكاتب الجمركية ،ترسيخ ثقافة اإلبداع
واالبتكار في بيئة العمل المؤسسي ،تطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين ،بواسطة استحداث
أنظمة معلوماتية وأنظمة الفحص اآللي المتطورة التي تستخدم في مجاالت عمل المصلحة ،وبما يواكب التطورات
العالمية في هذا الجانب.

 4-3-2المسؤولية المجتمعية:
تنفذ مصلحة الجمارك مبادرات ومشاريع تؤكد التزامها بخدمة وتنمية المجتمع المحلي ،وتسعى المصلحة بواسطة
هذه المبادرات والمشاريع؛ لتفعيل دورها في توفير ظروف مالءمة للتنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية
والبيئية ،حيث تقوم مصلحة الجمارك بلعب دور كبير ومميز في تحقيق األمن االجتماعي ،وذلك عن طريق
(القادري ،2013 ،ص:)72
.1

تأمين السلع األساسية بأسعار مخفضة ،بواسطة تطبيق اإلعفاءات الجمركية على هذه السلع.

.2

اإلسهام في مجال الصحة والتعليم ،بواسطة إعفاء األدوية واللوازم الطبية والمواد الالزمة للعملية التعليمية
والمختبرات.

.3

تحقيق العدالة االجتماعية بواسطة إعادة توزيع الدخل ،ويتمثل ذلك في زيادة الرسوم الجمركية على السلع
الكمالية وتخفيضها على السلع األساسية.

إضافة إلى ذلك فءن مصلحة الجمارك ممثلة بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية عليها تطبيق منهجية
واضحة للمسؤولية المجتمعية ضمن البيئة المحيطة بها تهدف بواسطتها إلى تحقيق المسئولية واألمن المجتمعي؛
وذلك عن طريق المشاركة في األ نشطة المجتمعية ،وتحديد وتقييم ودعم البرامج والمبادرات المجتمعية الداخلية
والخارجية ،التعرف إلى راء ومالحظات وانطباعات واحتياجات المجتمع بالجوانب المتعلقة بهم بواسطة توزيع
استبانة واضحة على أفراد تلك المجتمعات وفاقا للمقاييس التي يتم تحديدها ،تعزيز النواحي اإليجابية لرضا
المجتمع في المواضيع المحددة التي يتم استخالصها من نتائج االستبانة والعمل على معالجة النواحي السلبية
الواردة ضمنها ،باإلضافة إلى إعطاء فرصة أولوية التوظيف ألفراد المجتمعات المجاورة لهذه المنافذ والمراكز
الجمركية المختلفة وبمعايير سليمة بحسب الكفاءة والتخصصات المطلوبة.
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 5-3-2االختصاصات والمهام:
مصلحة الجمارك جهاز حكومي إيرادي ،يتبع و ازرة المالية وتعد جها از فنيا واستشاريا للوزير فيما يتعلق بتنفيذ
السياسات الجمركية وفاقا للقوانين والق اررات النافذة.
لها عدد من المكاتب والدوائر الجمركية في عدد من المحافظات والتي تمارس أعمالها وصالحياتها وفاقا للقانون
رقم ( )14لعام 1990م ،بشأن الجمارك ،وتنظم عملها الالئحة التنظيمية بالقرار الجمهوري رقم ( )48لعام 1993م،
والتي تهدف إلى تمكين المصلحة من ممارسة نشاطها واختصاصاتها ووضع الخطط والبرامج الالزمة إلنجاز
المهام المناطة بها استنادا إلى الدستور والقوانين والق اررات النافذة والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
وتتولى على وجه الخصوص المهام واالختصاصات اآلتية (الالئحة التنظيمية للمصلحة ،1993 ،ص:)2-1
 .1اقتراح وتنفيذ السياسات الجمركية للدولة وفاقا للقوانين واللوائح والق اررات النافذة المنظمة لذلك.
 .2وضع خطط العمل السنوي وبرامج تنفيذها ومتابعة وتقييم نتائج التنفيذ.
 .3بحث واقتراح وسائل تنمية اإليرادات الجمركية كلما تطلب األمر ذلك.
 .4تنظيم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الموظفين في شتى نواحي العمل الجمركي محليا وخارجيا.
 .5تطبيق قانون الجمارك واللوائح والق اررات المنفذة له ،وكذا القوانين واللوائح والق اررات األخرى النافذة المتعلقة
بالجمارك والتعليمات الصادرة إليها من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والجهات ذات العالقة في حدود
صالحياتها القانونية.
 .6جباية الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات والصادرات وفقا لقانون وجدول التعريفة الجمركية
والرسوم األخرى والغرامات وفاقا للقوانين والق اررات النافذة.
 .7مكافحة التهريب الجمركي بكافة صوره وأشكاله واقتراح الوسائل المالءمة لمواجهته ومكافحته وذلك بالتعاون
والتنسيق مع األجهزة المعنية واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه مرتكبي جرائم التهريب والمشاركين لهم
من الموظفين والمواطنين وذلك وفاقا للقوانين النافذة.
 .8اقتراح تعديل بعض أوكل فئات جدول التعريفة الجمركية وذلك وفاقا لمعطيات ونتائج البحوث واإلحصاءات
الجمركية؛ كي تحقق الضريبة الجمركية كافة أهدافها المرسومة.
 .9إصدار الشروح والفتاوى المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك وقانون التعريفة الجمركية بما يساعد على تنفيذ
األعمال؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة.
 .10تقديم المقترحات بشأن تطوير القوانين واللوائح واألنظمة الجمركية بما يضمن تحسين مستوى العمل الجمركي
وزيادة إنتاجيته ورفع كفاءة األداء.
 .11تجميع إحصاءات التجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة كأحد مصادر رسم السياسة الجمركية.
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 .12التنسيق مع الدول المجاورة واالستفادة من تجارب الدول األخرى والدراسات المتخصصة؛ بهدف تحقيق
وتحسين أساليب ووسائل مكافحة التهريب.
 .13دراسة وإبرام االتفاقيات الجمركية بما يخدم تنمية األنشطة الجمركية وأهداف السياسة الجمركية والمشاركة في
إعداد االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالجمارك.
 .14التنظيم واإلشراف الفني واإلداري والرقابة على المكاتب والدوائر والمراكز والنقاط الجمركية ووحداتها الفرعية
بالمحافظات وتنميتها بالتنسيق معها ومراجعة أعمالها.
 .15أية مهام أخرى تكلف بها المصلحة من قبل و ازرة المالية.
إضافة إلى ذلك يرى الباحث أن مصلحة الجمارك تعد أداة فاعلة لضبط االقتصاد الوطني بصفة عامة ،وضبط
التجارة الخارجية والصادرات بصفة خاصة ،حيث تسهر بكامل أفرادها على تطبيق القوانين وإحكام التشريعات
التي تضم المخالفات االقتصادية وتحركات األشخاص ووسائل النقل البرية والجوية وكذلك البحرية من وإلى
البالد.

 6-3-2الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك:
تعد مصلحة الجمارك ،أحد وحدات الهيكل التنظيمي لو ازرة المالية ،وهي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في
الدولة ،والمسؤولة عن رسم السياسة الجمركية ،وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات
التهريب الجمركي والغش ،وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة.
ويمثل الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك مجموعة من العالقات التنظيمية واألعمال والمهام المرتبة وفاقا
لمستويات إدارية ،ويحدد المسؤوليات والصالحيات وينظمها بحيث تتوجه الجهود الجماعية باتجاه تحقيق أهداف
المصلحة ،كما يتغير الهيكل التنظيمي في المصلحة بناء على متطلبات االستراتيجية العامة للمصلحة ليكون أكثر
توافقا معها ،حيث إن أي تغيير في المصلحة يؤدي إلى تغيير مماثل في هيكلها التنظيمي ،ويمكن توضيح الهيكل
التنظيمي لمصلحة الجمارك ،بواسطة الشكل رقم (.)2-33
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الشكل ( :)2-33الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الالئحة التنظيمية لمصلحة الجمارك ،1993 ،ص.)8

 1-6-3-2البناء التنظيمي لمصلحة الجمارك:
يتكون الهيكل العام للمصلحة من ديوانها الرئيس ،ومكاتبها ودوائرها ومراكزها ونقاطها الجمركية في الوحدات
اإلدارية (الالئحة التنظيمية لمصلحة الجمارك ،1993 ،ص:)8
حيث يتبع رئيس المصلحة مباشرة كل من :مكتب رئيس المصلحة ،المكتب الفني (المستشارون) ،المكاتب
والدوائر الجمركية بالمحافظات ،ويشرف وكيل المصلحة على القطاعين (الشئون الفنية ،الضابطة الجمركية)
واإلدارات العامة األخرى ،ويتكون البناء التنظيمي للمصلحة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية اآلتية:
 -1قطاع الشئون الفنية:
يتبع هذا القطاع كل من :اإلدارة العامة للتعريفة الجمركية -اإلدارة العامة لإلعفاءات واإلدخال الجمركي المؤقت-
اإلدارة العامة للمبيعات والمستودعات -اإلدارة العامة للقيمة الجمركية -اإلدارة العامة للسيارات والمعدات.
 -2قطاع الضابطة الجمركية:
يتبع هذا القطاع كل من :اإلدارة العامة لمكافحة التهريب -اإلدارة العامة للمراجعة والمخاطر -اإلدارة العامة
للمكتب المحلي لتبادل المعلومات.
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 -3اإلدارات العامة التي ال تندرج تحت نشا قطاعي:
تتبع مباشرة رئيس المصلحة ،وهي :اإلدارة العامة للشئون القانونية -اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش -اإلدارة
العامة للعالقات العامة والتعاون الدولي -اإلدارة العامة للنظام اآللي -اإلدارة العامة لألشعة والفحص اآللي -اإلدارة
العامة لألسيكودا العالمي -اإلدارة العامة للمعهد الثقافي الجمركي -اإلدارة العامة للشئون المالية -اإلدارة العامة
للموارد البشرية -اإلدارة العامة للشئون اإلدارية واألمن الجمركي -اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء -اإلدارة العامة
لإليرادات -اإلدارة العامة لمكتب جمارك االستثمار باألمانة.
 -4فروع المصلحة ومكاتبها ودوائرها الجمركية:
حيث يرأس المصلحة رئيس يحدد مستواه الوظيفي بوكيل و ازرة وفاقا لقرار تعيينه ،كما يرأس كل قطاع وكيل
مساعد ،ويرأس كل إدارة عامة مدير عام ،ويتحدد المستوى التنظيمي لفروع المصلحة ومكاتبها ودوائرها ونقاطها
الجمركية بإدارة عامة أو إدارة أو قسم طبقا لمقتضيات النشاط ونظم التنظيم اإلداري.
كما يتحدد المستوى التنظيمي لمكتب الرئيس بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المصلحة،
ويتبع رؤساء الفروع والمكاتب في خط السلطة والمسئولية رئيس المصلحة ،ويشرف كل من المكاتب في المحافظات
على الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية المنشأة والواقعة في نطاق اختصاص كل منها وإال ما استثني عند الضرورة
بقرار من رئيس المصلحة.
 2-6-3-2أبعاد الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك:
يصنف الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك بوضعه الحالي تحت مسمى الهيكل المركب ،الذي اعتمد في إنشائه
على الوظيفة وكذا على التقسيم الجغرافي ومن خصائصه اآلتي (السنفي ،العريقي ،2013 ،ص:)162
.1

درجة المركزية :ويقصد بها درجة تمركز سلطة اتخاذ القرار في المستويات اإلدارية العليا وفي الهيكل التنظيمي
للجمارك يتضح تمركز السلطات والصالحيات بيد رئيس المصلحة أومن ينوب عنه وهذا ما يجعل المركزية
عالية جدا في الجمارك.

.2

درجة الرسمية :ويقصد بها مدى اعتماد المنظمة على القوانين واألنظمة والقواعد والتعليمات والق اررات
واإلجراءات والمعايير التفصيلية ،في توجيه وضبط سلوك العاملين وأفعالهم وتصرفاتهم في أثناء أدائهم للعمل،
وليس بالضرورة أن تكون هذه القوانين واألنظمة والتعليمات مكتوبة بل يكفي أن يعيها العاملون ،وهذا ما هو
مطبق في الجمارك ومن ثم فإن درجة الرسمية عالية.

.3

درجة التعقيد :وتقاس درجة التعقيد بواسطة عدد الوظائف والوحدات التنظيمية في الهيكل (اإلدارات ،األقسام)،
عدد المستويات اإلدارية ،يتكون هيكل ديوان عام مصلحة الجمارك من عدد ( )22إدارة عامة وتندرج ضمنها
عدد ( )82إدارة باإلضافة إلى ( )35مكتب ودائرة جمركية بالمحافظات؛ ويستنتج أن درجة التعقيد في الجمارك
عالية نسبيا واشتمال الهيكل التنظيمي على جانب فني كبير.
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 3-6-3-2أوجه االختالف بين الهيكل التنظيمي الحالي والسابق لمصلحة الجمارك:
عند مقارنة الهيكل التنظيمي الحالي مع الهيكل السابق للجمارك بحسب القرار الجمهوري رقم ( )48لسنة
1993م بشأن الالئحة التنظيمية لمصلحة الجمارك ،نجد أن هناك عددا من اإلدارات العامة واإلدارات التي تم
استحداثها لتتكيف الجمارك مع التطورات الحاصلة ،ومنها:
 -1التعديالت التي حصلت في قانون الجمارك وقانون التعريفة الجمركية.
 -2اإلدارات العامة التي تم استحداثها نتيجة إدخال أنظمة جديدة :اإلدارة العامة للنظام اآللي ،اإلدارة العامة
لألشعة والفحص اآللي ،اإلدارة العامة لمشروع األسيكودا العالمي.
 -3اإلدارات العامة التي تم استحداثها نتيجة انضمام الجمارك لمنظمات دولية وإقليمية :فصل اإلدارة العامة
للعالقات العامة والتعاون الدولي عن مكتب رئيس المصلحة لتتمكن من متابعة المستجدات الحاصلة في
منظمة الجمارك العالمية وكذا متابعة توقيع وتنفيذ االتفاقيات الثنائية واإلقليمية واالستفادة من خبرات
الجمارك في الدول العربية واألجنبية ،كذلك استحداث اإلدارة العامة للقيمة الجمركية كمتطلب النضمام
اليمن لمنظمة التجارة العالمية وتطبيق المادة السابعة من اتفاقية الجات.
 -4استحداث إدارات تتبع اإلدارة العامة للتعريفة :إدارة األمن والسالمة الكيميائية  -اتفاقية حظر األسلحة
الكيميائية والبيولوجية السامة ،إدارة االتفاقيات االقتصادية وقواعد المنشأ– انضمام اليمن لمنظمة التجارة
العربية الحرة الكبرى.
 -5استحداث إدارات تتبع اإلدارة العامة للمراجعة :إدارة المخاطر ،إدارة االنتقائية.
 -6استحداث المكتب المحلي لتبادل المعلومات والضبطيات الجمركية.
 -7اإلدارات العامة التي تم استحداثها نتيجة لصدور قوانين وتشريعات بعض الجهات الحكومية :استحداث
جمرك المنطقة الحرة بمحافظة عدن نتيجة لتطبيق قانون المناطق الحرة ،اإلدارة العامة للموارد البشرية تنفيذ
لقانون الخدمة المدنية.
علما بإن هذه اإلدارات استحدثت بموجب ق اررات صادرة من وزير المالية أو رئيس المصلحة ،التي اقتصرت
على تسميتها فقط دون تحديد مهامها واختصاصاتها.
إن هناك تطورات حاصلة في هيكل مصلحة الجمارك خالل المدة القليلة
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
الماضية ومنها ،انضمام الجمارك لمنظمة الجمارك العالمية والتزامها بتنفيذ عدد من المعايير والبرامج ،وكذلك
انضمام اليمن إلى عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية ،خرها منظمة التجارة العالمية ،وتحول عمل الجمارك
من العمل التقليدي اليدوي إلى العمل اآللي وأتمتها بءدخال النظام اآللي أسيكودا ،++باإلضافة إلى إدخال أنظمة
الفحص اآللي باألشعة السينية ،والعمل على إدخال نظام األسيكودا العالمي.
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 7-3-2مجال عمل مصلحة الجمارك:
في ظل اإلصالحات والتعديالت التي عرفتها مصلحة الجمارك بواسطة إعادة هيكلتها وانتهاجها سياسة جمركية
تتالءم مع التحول الذي يشهده االقتصاد الوطني على مستوى التجارة الخارجية ،وباختالف أوجه النظر ،فهناك من
يرى أن مهمة مصلحة الجمارك إدارة ضريبية بحكم إتباعها و ازرة المالية؛ ألنها تجبي مختلف الرسوم والضرائب،
أما بعضها اآلخر فيعطيها صفة اقتصادية لكونها تلعب دو ار اقتصاديا أكثر من الجبائي ،ويتفق الرأيان على أن
مصلحة الجمارك تعد من أهم أجهزة إنعاش وتطوير االقتصاد الوطني ،باإلضافة إلى كونها جهة ضابطة ورقابية
في الحدود البرية والبحرية؛ من أجل حماية االقتصاد الوطني ،وتقوم بإنشاء الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية،
وتحدد اختصاصاتها ،وال يجوز القيام باإلجراءات الجمركية إال في الدوائر الجمركية المختصة ،مع مراعاة أن تجرى
معاينة البضائع في الحرم الجمركي ،وال يسمح بإجراء المعاينة خارج هذا الحرم إال لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة
ونوعيتها وأن يكون ذلك بناء على طلب من أصحاب العالقة ،ويتم نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود
وإعادة تغليفها ،وكل األعمال األخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته ،وال يجوز
نقل البضاعة التي وضعت في المخازن الجمركية في األماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الجمارك ،كما وينبغي
أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل الجمارك وال يجوز ألي شخص دخول المخازن
والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها في األماكن المحددة
للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك (قانون الجمارك ،1990 ،ص.)16
حيث تمارس مصلحة الجمارك عملها عبر الدوائر الجمركية البرية والبحرية والجوية ،في الحرم الجمركي وفي
النطاق الجمركي المحدد ،وتمارس صالحيتها على امتداد أراضي الجمهورية والمياه اإلقليمية التابعة لها ،وذلك
ضمن الشروط المحددة في هذا القانون (قانون الجمارك ،1990 ،ص.)6
وبحسب المادة ( )1من قانون الجمارك رقم ( )14لسنة 1990م ،فإن الجزء من األراضي أو البحار الخاضعة
لرقابة وإجراءات جمركية محددة يعرف بالنطاق الجمركي كاآلتي:
أ  -النطاق الجمركي البحري:
يشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها.
ب  -النطاق الجمركي البري:
يشمل األراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة أخرى.
ج -النطاق الجمركي الجوي:
يشمل الموقع الجمركي ضمن حرم المطارات الجوية.
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 8-3-2خدمات مصلحة الجمارك:
تلتزم مصلحة الجمارك بتقديم عدد من الخدمات العامة للمتعاملين معها وفاقا لشروط واضحة عند تقديم تلك
الخدمات ،ويمكن إيضاح أهم الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك ،بواسطة الجدول رقم (.)2-5
الجدول ( :)2-5خدمات مصلحة الجمارك

نوع الخدمة

المستندات والوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي

األمتعة الشخصية

السيارات الشخصية الداخلة لغر

مقدم الخدمة

مصلحة الجمارك
المنافذ الجمركية
المنافذ الجمركية

السياحة والزيارة

السيارات واآلالت والمعدات الخاضعة للرسوم (االستيراد الشخصي)

المنافذ الجمركية

إعفاءات األدوات واألثاث المنزلي المستعمل الخاص بالمغتربين

المنافذ الجمركي

البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية

المنافذ الجمركية

المنافذ الجمركي

المستوردات الشخصية الخاضعة للرسوم

المنافذ الجمركية

البضائع المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية

اإلدارة العامة لإلعفاءات

الحصول على استمارة اإلعفاء للجهات المستفيدة
البضائع المستوردة المعفاة بموجب قانون االستثمار

المنافذ الجمركية

الحصول على استمارة اإلدخال المؤقت للجهات المستفيدة

المنافذ الجمركية

المنافذ الجمركية

تخليص البضائع المستوردة (اإلدخال المؤقت)

طلب الموافقة الجمركية للحصول على لوحات اإلدخال المؤقت وتجديدها

اإلدارة العامة لإلعفاءات

الحصول على قرار إنشاء المستودعات

اإلدارة العامة للمبيعات والمستودعات

تخليص البضائع تحت نظام اإليداع الجمركي

اإلدخال المؤقت للبضائع واآلالت والمعدات للمشاركة في المعار

التجارية

إدخال مؤقت لمستلزمات اإلنتاج المستوردة للتصنيع وإعادة التصدير

المنافذ الجمركية

اإلدارة العامة لإلعفاءات
اإلدارة العامة لإلعفاءات

استعادة الرسوم الجمركية لمستلزمات اإلنتاج المستوردة للتصنيع وإعادة التصدير اإلدارة العامة لإلعفاءات
المنافذ الجمركية
الترانزيت الداخلي (نقل البضاعة من دائرة إلى دائرة أخرى)
المنافذ الجمركية

تصدير البضائع المنتجة والمصنعة محليا

المنافذ الجمركية

إعادة تصدير البضائع التي لم توضع في االستهالك

إعادة تصدير البضائع التي سبق وضعها في االستهالك

إعادة تصدير البضائع التالفة أو غير المطابقة للمواصفات
إعادة تصدير البضاعة الداخلة تحت نظام اإلدخال المؤقت
إعادة التصدير لغر

اإلصالط والعودة

تخليص البضائع المعادة بعد اإلصالط

المنافذ الجمركية
المنافذ الجمركية

اإلدارة العامة لإلعفاءات
المنافذ الجمركية
المنافذ الجمركية
المنافذ الجمركية

إعادة التصدير المؤقت للسيارات المرسمة

تخليص السيارات المرسمة المعادة السابق تصديرها

المنافذ الجمركية

استعادة الرسوم الجمركية الموردة إلى ط /اإليراد العام

اإلدارة العامة للمراجعة

اإلدارة العامة لإليرادات

استعادة الرسوم الجمركية (الدروباك)

اإلدارة العامة للمراجعة

إعادة إصدار وثائق جمركية للبيانات المفقودة والتالفة

اإلدارة العامة للتعريفة الجمركية

البت في المسائل الخالفية

اإلدارة العامة للضابطة الجمركية

الترخيص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي

اإلدارة العامة للنظام اآللي

ربط النظام اآللي بمكاتب المستخدمين

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالستعانة http://www.customs.gov.ye/service_ar.php
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 9-3-2نظم المعلومات والذكاء المنظمي لمصلحة الجمارك:
قامت مصلحة الجمارك خالل األعوام الماضية باقتناء عدد من التقنيات في مجال األنظمة والفحص اآللي؛
سعيا منها إلى تحويل سير اإلجراءات الجمركية اليدوية إلى إجراءات آلية محوسبة ،ومواكبة التطورات العالمية في
المجال الجمركي واالنتقال إلى المنظمات الجمركية الذكية.
 1-9-3-2نظم المعلومات والميكنة:
أصبح من المسّلم به أن انتشار ظاهرة اإلجراءات المستندية المتقادمة والمعقدة ،والعمل اليدوي في الدورة
المستندية ،يمثل واحدا من أخطر القيود غير التعريفية في وجه التجارة الدولية ،ومصد ار مؤكدا لخلق تكاليف إضافية
في مجال عمليات التجارة الدولية ،ومن ثم إلحاق الضرر بالدول أطراف التبادل الدولي.
وفي الوقت عينه تحتل جهود إدخال تطبيقات نظم المعلومات إلى اإلدارات الجمركية مكانة خاصة ،وربما تحتل
أولوية في منظومة اإلصالح والتطوير الجمركي ،وتقوم فكرة تطوير مصلحة الجمارك بواسطة استخدام الحاسب
اآللي ،وتفيد مثل هذه النظم في تسهيل عملية الحصول على البيانات المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتوفيرها
بالصورة واآللية التي تفيد عملية التحليل االقتصادي للبيانات ،وربط عمالء الجمارك بالمصلحة واألجهزة المعنية
وباستخدام نظام معين للتشغيل وحزمة برامج مالءمة.
وهناك عدد من المكاسب المتوقعة جراء التطبيق السليم والكفء لتكنلوجيا المعلومات في مجال العمل الجمركي،
منها (المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،2008 ،ص:)48-47
 .1تحقيق الحكومات والمصالح الجمركية لعدد من المكاسب في صورة:
−

دقة تحصيل اإليرادات.

−

تحقيق وتحسين مستوى ودرجة التوافق في عمليات الجمارك ،والتجارة بصفة عامة.

−

تسهيل التوسع في تطبيق النظم المتطورة في اإلدارات المختلفة.

−

زيادة كفاءة وفعالية استغالل الموارد.

−

زيادة مستوى الشفافية والنزاهة الجمركية.

 .2كما تعود تلك النظم على التجارة بعدد من المكاسب في صورة:
−

خفض تكلفة الصفقة بواسطة تخفيض التأخير في إنجاز العمل.

−

اإلسراع بعملية التخليص الجمركي.
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 2-9-3-2الهدف من إدخال تطبيقات نظم المعلومات والميكنة في اإلدارات الجمركية:
هناك عدد من األهداف من عملية إدخال تطبيقات نظم المعلومات والميكنة في اإلدارات الجمركية ،منها:
 .1إدخال اإلصالحات الجوهرية والضرورية على كل من اإلدارة واإلجراءات الجمركية؛ بهدف تحسين كفاءة
عملية التخليص الجمركي ،وإحكام الرقابة عليها -في الوقت نفسه -بما يقود في نهاية المطاف إلى زيادة
موارد الدولة جراء زيادة الحصيلة الجمركية.
 .2تبسيط وتوفيق المستندات واإلجراءات الجمركية.
 .3تحسين درجة ومستوى المعقولية والتوقيت في مجال توفير بيانات التجارة الخارجية.
 .4زيادة الحصيلة الجمركية والتي تعد في أغلب األحوال مصد ار هاما لميزانية الدولة في معظم الدول ،ويحصل
ذلك بواسطة :ضمان اإلفراج عن جميع السلع ،وكذلك تطبيق أنظمة اإلعفاءات والتفضيالت بصورة سليمة،
حساب الرسوم الجمركية وكذلك الضرائب بصورة صحيحة.
 3-9-3-2االعتبارات الواجب مراعاتها قبل تطبيق نظم المعلومات وفي أثنائها:
في حالة تطبيق أي نظام معلوماتي يجب مراعات أو األخذ في الحسبان عدد من االعتبارات منها:
 .1توفير الدعم الالزم من السلطات العليا ،بواسطة تبني الحكومة سياسة تطوير العمل الجمركي.
 .2تبسيط المستندات واإلجراءات الجمركية التي تتم بأسلوب القيد اليدوي ،حيث إن تطبيق نظم معلومات دون
تعديل وتطوير النظم القائمة ال ينجم عنه سوى مزيد من تعقيد األمور.
 .3التخطيط الجيد للتنفيذ ،بواسطة إعداد خطة تنفيذية واضحة المعالم واألهداف ،بإشراك فريق العمل الذي
سيكلف بالتنفيذ من االشت ارك في هذه الخطط.
 .4أن يعتمد أي نظام لإلدارة الجمركية على استخدام المواصفات واألكواد الدولية التي تتولى تطويرها المنظمات
الدولية اآلتية :منظمة المواصفات العالمية  ،ISOمنظمة الجمارك العالمية  ،WCOمنظمة التجارة العالمية
 ،WTOاألمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وغيرها .وذلك كمدخل على طريق تحقيق التوافق في إدارة
الجمارك الدولية وتنميط الوظيفة الجمركية على اإلطار اإلقليمي والدولي.
 .5ضرورة أن يتمتع النظام المطبق بالمرونة مع إمكان إدخال التعديالت عليه ،وبما يتوافق مع خصائص
وظروف أنظمة الجمارك في كل دولة من حيث تنظيماتها ،وأساليب العمل بها ،وتشريعاتها ،وكذلك هيكل
التعريفات الجمركية المطبقة بها.
 .6تبسيط اإلطار التشريعي الجمركي ،وكذلك نظم التعريفات الجمركية المطبقة.
 .7تطوير اإلجراءات ،بواسطة توافر نظام يسهل استخدامه لجميع األطراف المتعاملة.
 .8أن يسمح النظام الجمركي بتبادل المعلومات إلكترونيا ،بين أطراف عملية التخليص الجمركي ،وهم
المصدرون ،المستوردون أو وكالءهم ،والسلطات الجمركية ،وغيرهم من ذوي العالقة.
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إن هناك مجموعة من االعتبارات التي يجب أن تكون واضحة في أذهان
عطفا على ما سبق ،يمكن القولَّ :
القائمين على مصلحة الجمارك والمسئولين عند تطبيق تلك النظم وتطويرها ورقابة أداءها ،ومنها :النظرة
المستقبلية في بناء وتشغيل نظم المعلومات من حيث ضمان مالءمتها لمتطلبات التطوير في اإلطارين اإلقليمي
والدولي ،اختيار النظام في ضوء االحتياجات الفعلية والمخططة بناء على رؤية واقعية ونظرة متأنية للتطورات
المستقبلية ،وكذلك وضع جدول زمني للتحول من المستندات الورقية إلى المستندات اإل لكترونية بالتدريج بما ال
يؤثر في سالمة اإلجراءات وحقوق األطراف كافة ،دون إضافة المزيد من األعباء على المتعاملين مع النظام.

 10-3-2تطور نظم المعلومات والفحص اآللي في مصلحة الجمارك:
يتميز ديوان عام مصلحة الجمارك بارتباطه الوثيق بعمليات التطوير الساعية إلى تقديم أفضل الحلول اآللية؛
من أجل الوصول إلى إجراءات محوسبة مبسطة وأكثر دقة تواكب تطورات العصر (القادري ،2013 ،ص.)158
حيث قامت المصلحة خالل األعوام الماضية باقتناء عدد من التقنيات في مجال األنظمة والفحص اآللي؛ سعيا
منها على تحويل سير اإلجراءات الجمركية اليدوية إلى إجراءات آلية محوسبة ،وعملت على إدخال عدد من األنظمة
المعلوماتية وأنظمة الفحص اآللي (نظام األسيكودا ،++نظام األسيكودا العالمي ،أنظمة الفحص اآللي باألشعة
السينية) ،سعيا منها في مواكبة التطورات العالمية في المجال الجمركي ومنها:
 1-10-3-2نظام األسيكودا( ++نظم المعلومات):
مواكبة للتطورات الحاصلة في هذا الجانب ،بدأت فكرة مشروع نظم المعلومات أوما يسمى األسيكودا في سنة
1997م ،وذلك ضمن برنامج مشترك بين الحكومة والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة؛ من أجل تحسين اإلدارة المالية
واالقتصادية.
وفي أغسطس 1999م ،كان الحصول على منحة ممولة عبر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،تم بواسطتها
تطبيق النظام اآللي (األسيكودا) في جمرك مطار صنعاء الدولي ورئاسة مصلحة الجمارك.
وفي شهر سبتمبر 2000م ،زادت هذه المنحة ليتم بواسطتها إضافة تطبيق النظام في كل من جمرك ميناء
الحديدة وجمرك الطوال ،لينتهي تنفيذه في المكاتب والمنافذ الجمركية كافة عام 2014م ،بجهود ودعم ذاتي من قبل
مصلحة الجمارك وتنفيذ مهندسي اإلدارة العامة للنظام اآللي.
-1تعريف النظام اآللي (األسيكودا):
كلمة أسيكودا ( ،)ASYCUDAاختصار لعبارة ،AUTOMATED SYSTEM FOR CUSTOMS DATA
والتي تعني باللغة العربية النظام اآللي للبيانات الجمركية ،وهو نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة
باإلدارات الجمركية تأسس في أوائل الثمانينيات ووضعت االونكتاد ( )UNCTADالحل في نظام األسيكودا الذي
أصبح الوسيلة الرائدة للجمارك الحديثة على مستوى العالم (المؤتمر نت.)2004 ،
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وهو نظام يعنى بمعالجة البيانات الجمركية آليا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ،وتعمل برمجيات نظام األسيكودا
على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في بيئة عمل مكونة من الجهاز الرئيس ( )Serverوجهاز المستخدم (،)Client
( )DOS( ،)UNIXللتشغيل وأنظمة إدارة قواعد البيانات االرتباطية ( )Oracleأو ( ،)Informixويعتمد النظام
على الرموز والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير  ،ISOومنظمة الجمارك العالمية ،WCO
واألمم المتحدة  ،UNويوفر النظام إمكانية تبادل البيانات إلكترونيا بين الجمارك والمتعاملين عبر بروتوكوالت
( EDIFACTالقادري ،2013 ،ص.)159
وفاقا لالتفاقيات الدولية ،وأدبيات االونكتاد يعرف األسيكودا أنه نظام إداري جمركي آلي يعمل على إيجاد نظام
متكامل لحوسبة العملية الجمركية ،ويتم بواسطة معالجة جميع األوضاع الجمركية ،بما في ذلك االستيراد والتصدير،
والعبور ،واإليداع ،والوظائف المصاحبة للمنافست والحسابات والمعاينة االنتقائية (تحديد المخاطر) ،واإلدخال اآللي
المباشر ( ،)DTIوكذلك إمكانية الحصول على بيانات إحصائية تجارية دقيقة في الوقت المناسب ،وكل هذه المزايا
صممت وفقا للمعايير والرموز الدولية المتفق عليها.
المكون الرئيس والجوهري ألنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة في أكثر
ويعد برنامج األسيكودا حاليا
ّ

من ( )90دولة حول العالم؛ إذ إن منظمة االونكتاد بدأت حينها بتصميم نظام دولي لمعالجة البيانات الجمركية آليا،
معتمدة على البيان الجمركي الموحد ( )SADبصفته األكثر شهرة واستخداما آنذاك.
ويحوى البيان الجمركي الموحد على أكثر من ( )51ملف تتعلق بخطوات وفرص التخليص الجمركي ،وتبدأ
بنوع البيان ،وقائمة المستوردين ،والمخلصين ،وتفاصيل الشحن ،وتنتهي بنسخة من التعريفة الجمركية ،بما في ذلك
فئات الرسوم والوصف التعريفي ،وهذه جميعا تعد أجزاء رئيسة لتصميم نظام األسيكودا.
ويهدف هذا النظام بصفة عامة إلى تحسين االقتصاد الوطني بواسطة تقديم خدمة جمركية ذات كفاءة عالية

للقطاع التجاري ،وتوفير خدمة ذات جودة عالية لتحصيل اإليرادات وتوفير آلية متابعة البيانات التجارية واإلحصائية
بشكل دقيق ،كما يهدف بشكل أساسي إلى تبسيط اإلجراءات الجمركية بواسطة توفير قاعدة للبيانات والمعلومات،
واالستفادة منها كعامل مساعد ألهداف برمجيات نظم المعلومات.
 -2ميزات النظام اآللي (األسيكودا):
يعنى هذا النظام بتقديم بيئة عمل مناسبة ويعود نفعه على الجمارك من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى
وذلك من حيث (الجمارك ،2008 ،ص:)75-74
 −معالجة البيانات الجمركية آليا.
 −تطوير عملية التحصيل لإليرادات بتبسيط اإلجراءات الجمركية ودقة احتساب الرسوم الجمركية
 −زيادة كفاءة عملية التخليص الجمركي بواسطة السرعة وتقليص الوقت الالزم لذلك.
 −مكافحة التهريب الجمركي بواسطة توحيد اإلجراءات واستخدام نظام االنتقائية والمخاطر.
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 −توفير اإلحصاءات الدقيقة الالزمة للتخطيط االقتصادي والتجارة الخارجية.
 −الحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع األعمال واألدلة اإلجرائية للعمالة الجمركية ،بما فيها التشريعات
واللوائح المنظمة لعملية االستيراد والتصدير والتعليمات التي تهم قطاع التجارة.
 −خلق بيئة عمل مناسبة إلجراءات التخليص الجمركي ،ومن ثم تقليص األعباء اإلدارية والمالية على القطاع
الخاص ،بواسطة تقديم خدمات متميزة وسريعة لهذا القطاع الهام من المكاتب الخاصة بهم.
 -3األ نظمة الفرعية والبرامج المصاحبة لنظام األسيكودا:++
اعتمدت الجمارك عدد من البرامج المصاحبة إلى جانب نظام األسيكودا واألنظمة الفرعية التابعة منها (نظام
االنتقائية في معاينة البضائع ،نظام المخاطر في الدوائر الجمركية الرئيسة ،نظام المنافست اإللكتروني ،برنامج
حوسبة إجراءات المركبات والمعدات ودليل القيمة الجمركية ،برنامج حوسبة نظام التربتيك وغيرها) ،ويمكن توضيح
بعض منها من خالل الشكل رقم (.)2-34
الشكل ( :)2-34األنظمة الفرعية لنظام األسيكودا++

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (القادري ،2013 ،ص.)161
أ-

نظام التخليص الجمركي :MODBRK
يعتبر النظام الفرعي  MODBRKأحد األنظمة الفرعية المنبثقة عن النظام اآللي الجمركي خاص بالمتعاملين

مع الدائرة الجمركية من تجار ومخلصين وجهات حكومية ومنظمات دولية ،حيث يقوم المستخدم عن طريق هذا
النظام بإنشاء البيان الجمركي وفحصه وتخزينه على الجهاز الرئيسي بالجمرك (دليل نظام المخلص الجمركي،
.)1999
ب-

نظام إدارة المنافست :MODCBR
يعتبر النظام الفرعي  MODCBRأحد األنظمة الفرعية المنبثقة عن النظام اآللي الجمركي ،حيث يتم استقبال

البيان الجمركي ومرفقاته من المصرح وقبوله وتسجيله من خالل النظام الخاص بالدائرة الجمركية ،وتكون مسئولية
إنجاز هذه المرحلة من مهام قسم االستقبال في إدارة المنافست (دليل نظام المنافست الجمركي.)1999 ،
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يعتبر النظام الفرعي  MODCARأحد األنظمة الفرعية المنبثقة عن النظام اآللي الجمركي ،حيث يتم من خالله
تدقيق كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالبيان الجمركي (دليل نظام التدقيق والتعديل الجمركي.)1999 ،
ث-

نظام إدارة الحسابات :MODACC

يعتبر النظام الفرعي  MODACCأحد األنظمة الفرعية المنبثقة عن النظام اآللي الجمركي ،حيث يعالج كافة
التسديدات النقدية من إيرادات ومصروفات تتعلق بالبيانات الجمركية ،كما يسمح بعملية التسديد المسبق عند إيداع
مبالغ نقدية مقدمة كوديعة لدى الدائرة الجمركية (دليل نظام الحسابات الجمركي.)1999 ،
وهناك العديد من األ نظمة الفرعية كنظام الدروباك ،اإلعفاءات ،اإليرادات ،المخازن ،الموارد البشرية ،وغيرها.
 2-10-3-2نظام األسيكودا العالمي:
سعت مصلحة الجمارك في المدة األخيرة إلى استحداث مشروع نظام ( )ASYCUDA Worldويأتي ذلك ضمن
اإلجراءات االستراتيجية الهامة التي تسعى قيادة المصلحة إلى تبني أفضل الممارسات الجمركية العالمية (صحيفة
الثورة.)2014 ،
ولعل أبرز ما دفع مصلحة الجمارك إلى اإلسراع في االنتقال إلى النظام العالمي (:)ASYCUDA World
 .1النظام الجمركي (األسيكودا  )++المطبق حاليا لم يعد قاد ار على تلبية متطلبات األعمال الجمركية في ظل
االنفتاح العالمي ،أمام حركة انسياب السلع والبضائع ومواكبة آخر التطورات العالمية في المجال الجمركي.
 .2وقف نظام األسيكودا  ++عاج از أمام التقدم في موضوع االتصاالت وسرعتها وتوحيد قواعد البيانات بين
المنافذ الجمركية ،وذلك بسبب أن كل دائرة جمركية تمتلك سيرفر رئيسا تقوم بتطبيق احتياجاتها المحلية بشكل
أو بآخر حتى لو تعارض ذلك مع النظام العام على مستوى مصلحة الجمارك برمته.
وفي العام 2009م ،وّقعت اليمن مع منظمة االونكتاد على اقتناء نظام األسيكودا العالمي ،وبدأت مرحلة االختبار
الفعلي لمشروع النظام اآللي العالمي (أسيكودا وورد) في عام 2011م ،بجمرك مطار صنعاء للشحن (البضائع)
ليتم إحالله بدال عن نظام األسيكودا  ++بحلول 2015م.
ويهدف النظام إلى تحقيق هدف عالمي من حيث تسهيل التجارة بواسطة تقوية القدرة التشغيلية لإلدارات الجمركية
لتنفيذ المهام الرقابية والمالية ،بواسطة تطبيق أنظمة حديثة.
 -1ميزات نظام األسيكودا العالمي:
نظام األسيكودا العالمي عبارة عن نسخه مطورة لنظام األسيكودا  ++ويتميز النظام لكونه:
أ -نظام مركزي ويعتمد على الشبكة اإللكترونية (اإلنترنت) ،يتعامل مع األنظمة األخرى المطورة من قبل.
ب -يتميز

باستخدام أوسع للنظام المنسق،

حيث يستخدم

البيان الموحد ()SAD

SINGLE

 ،ADMINISTRATION DOCUMENTويتعامل مع ميثاق كيوتو ويستخدم نظام الترميز العالمي.
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ج -يمكن التحديث بواسطة النظام للوصول إلى عدم استخدام األوراق في التعامل الجمركي (أرشفة اإللكترونية).
د -يساعد على إنشاء النافذة الواحدة وذلك إلمكانيه الحصول على المعلومات عن طريق النظام وربط كافة
األنظمة المركزية في الجمارك ليتم عملها بواسطة نظام األسيكودا العالمي.
ه -يتم التعامل بواسطة النظام بطرق عديدة في أساليب القبض المالي المختلفة منها  Credit Cardوالقبض
اإللكتروني ،مع وجود إمكانيه الدفع على وصل واحد ألكثر من بيان وغيرها.
و -يوفر نظاما إحصائي متكامال بواسطة اعتماده على نشر المعلومات عبر الشبكة اإللكترونية (اإلنترنت)،
ويوفر إحصائيات خاصة يمكن االعتماد عليها من قبل و ازرة المالية والو ازرات المختلفة.
ز -إضافة إلى وجود قاعدة بيانات متاحه على شبكة المعلومات (اإلنترنت) خاصة بنظام األسيكودا العالمي
( )ASYCUDAWorldالتي تسمح لإلدارات في المنافذ الجمركية المختلفة وكذلك التجار بإدارة معظم
عملياتهم التجارية – بدءا من المنافست إلى تسجيل البيانات الجمركية ووثائق العبور وذلك عبر شبكة
اإلنترنت.
 -2الوظائ

الجوهرية لنظام األسيكودا العالمي:

بحسب وثائق مشروع النظام فإن الوظائف الجوهرية لهذا النظام العالمي الذي يعتمد على الشبكة العنكبوتية
تتمثل في:
أ  -تبسيط وتحسين اإلجراءات الجمركية واحتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب األخرى المرتبطة
بالعمليات الجمركية.
ب -اختصار زمن التخليص للبضائع باإلضافة إلى اإلسهام في مكافحة التهريب باالعتماد على نظام االنتقائية
بواسطة تحديد مسارب البيانات وتزويد اإلدارات الجمركية بالمعلومات الدقيقة في الوقت المحدد ،واستخراج
إحصاءات التجارة الخارجية.
ج -تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها االقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم؛ كونه سيعمل
على ضمان تحصيل اإليرادات الحكومية بطريقة فعالة وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة.
د -يحد من التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن المجتمع وسالمته وصحته التي تسعى الحكومة إلى كبح
جماحها بصورة جادة بواسطة تضافر جهود اليمنيين وتفاعلهم مع مجتمع التجارة العالمي.
حيث يجري حاليا من قبل مصلحة الجمارك تحديث استخدام نظام األسيكودا  ++إلى األسيكودا العالمي ،في
أغلب المراكز الجمركية ،لسهولة وبساطة التعامل مع هذا النظام الجديد كاإلجراءات العامة على النظام مثل
ليات البحث واستخدام التعريفة الجمركية وغيرها من اإلجراءات.

 105

مصلحة الجمـارك اليمنيـــــــــــة
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الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

 3-10-3-2أنظمة األشعة والفحص اآللي:
في ظل مواكبة التطورات العالمية للرقي بالخدمات الجمركية وفاقا للمعايير الدولية ،وسعيا منها ضمن خطة
الدولة في انضمام اليمن لمنظمة الجمارك العالمية ،وتطوير أدائها الجمركي للوصول إلى تقديم خدمات جمركية
متميزة بكفاءة وفاعلية ذات جودة عالية وبوقت قياسي لخدمة تسهيل التجارة وتخفيف األعباء والتكاليف.
حيث عمدت مصلحة الجمارك في عام 2004م ،إلى إدخال أنظمة فحص الحاويات باألشعة السينية ،وتحقق
لها ذلك في عام 2005م ،حيث تم إدخال ثمانية أجهزة فحص باألشعة السينية تعمل بتقنية االختراق،Transmation
منها سته أجهزة ثابتة نوع  MB1215HSوجهازين موبايل متحركة نوع  ،MT1213LTوذلك من قبل شركة
نيوكتيك الصينية ،ويمكن توضيح أنواع تلك األجهزة الثابتة منها والمتحركة ،وذلك بواسطة الشكل رقم (.)2-35
الشكل ( :)2-35أنواع أجهزة الفحص باألشعة السينية المتحركة والثابتة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالستعانة بأرشيف اإلدارة العامة لألشعة والفحص اآللي.
ومع أواخر العام عينه تم توظيف عدد من المهندسين المختصين ذوي المؤهالت الجامعية التي تتطلبها الجمارك
للعمل على هذه األجهزة ومن التخصصات الهندسية كافة (هندسة الميكاترونيكس ،هندسة اإللكترونيك واالتصاالت،
هندسة الكهرباء ،هندسة الميكانيك ،هندسة الكمبيوتر ،علوم الحاسوب) التي يتطلبها العمل الجمركي ،وكان اختيارهم
بعناية فائقة بعد إجراء االختبارات وفاقا للتخصصات المطلوبة عن طريق المفاضلة التنافسية ضمن التخصصات
الدراسية وفي اللغة اإلنجليزية ،وإجراء المقابالت الشخصية لكافة المتقدمين عبر لجنة مكونة من الجمارك والخدمة
المدنية للعمل على هذه المنظومة المتطورة بمكوناتها المختلفة (القادري ،2013 ،ص.)143
وخالل مرحلة التشييد لمواقع األجهزة من قبل الشركة المصنعة ،واستغالال للوقت من قبل رئاسة المصلحة ،جرى
العمل على تأهيل كافة المهندسين المعينين على هذه األجهزة وذلك ضمن برنامج يتكون من عدة دورات تخصصية
داخلية وخارجية متعلقة بإجراءات سير العمل الجمركي بشكل عام ،وكذا تشغيل وصيانة أجهزة الفحص اآللي
باألشعة السينية بشكل خاص.
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الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

وفي منتصف عام 2006م ،مع اكتمال التركيب لكافة األجهزة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية ،تم توزيع
المهندسين المؤهلين للعمل على هذه األجهزة على مجموعات تتضمن كل مجموعة مهندسين من كافة التخصصات،
وذلك ضمن خطة عمل واضحة ومنتظمة قائمة على التدوير السنوي المنتظم للمهندسين العاملين ضمن هذا المشروع
العمالق ،حرصا من قيادة المصلحة على تطبيق مبدأ النزاهة في العمل الجمركي.
وفي عام 2010م ،تم إضافة ثالثة أجهزة أخرى نوع  ZBVمن شركة  AS&Eاألمريكية ،تعمل هذه األجهزة
بنظام األشعة المرتدة  ،Backscatterويمكن بواسطتها اكتشاف المواد العضوية الموجودة على جوانب الحاويات/
السيارات ،وذلك كما هو موضح بواسطة الشكل رقم (.)2-36
الشكل ( :)2-36جهاز الفحص باألشعة السينية نوع ZBV

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالستعانة بأرشيف اإلدارة العامة لألشعة والفحص اآللي.
وخالل المدة من العام 2014م ،تم تحديث المنظومة وإدخال عدد أربعة أجهزة موبايل متطورة تعمل بتقنية
االختراق ،إال أنه وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البالد من عدوان استهدف أغلب المنشآت الحيوية ضمن
المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بشكل عام وأجهزة األشعة السينية بشكل خاص ،لم تتمكن قيادات المصلحة
خالل المرحلة الماضية من تفعيل هذه األجهزة األربعة للعمل في المنافذ والمواقع الجمركية المستحدثة ،ولكن مع
أصرار وعزيمة قيادة المصلحة الحالية وإشراف مباشر من قبل اإلدارة العامة لألشعة والفحص اآللي ،تسنى لمصلحة
الجمارك تفعيل هذه األجهزة والبدء فعليا في صيانتها وتركيبها بشكل كامل وتشغيلها لالستفادة منها في تسهيل العمل
الجمركي.
 -1ميزات أنظمة الفحص اآللي باألشعة السينية:
تسهم أجهزة األشعة بنوعيها الثابتة والمتحركة إسهامات متعددة تنعكس آثارها على جميع جوانب العمل الجمركي
من حيث إنها:
أ-تساعد على تسهيل عملية التخليص للبضائع من حيث اختصار الوقت والكلفة المالية ،بالتالي زيادة الشفافية
في المعاملة ،الحد من سرقة البضائع ،والمحافظة على البضاعة من التلف.
ب -اكتشاف المواد المهربة واألشياء المخفية ،المحظورة منها أو ذات الرسوم العالية أو القيمة العالية.
ج -سرعة تسليم الشحنة ،ومن ثم بالتالي توفير مساحات كافية للموانئ؛ الستيعاب المزيد من البضائع.
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الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

 -2وظائ

مصلحة الجمـارك اليمنيـــــــــــة
Yemen customs authority

أنظمة الفحص اآللي باألشعة السينية:

وتعنى هذه األنظمة بتقديم بيئة عمل مناسبة في العمل الجمركي من حيث إنها:
أ -تضمن إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة أنواع التهرب الجمركي سواء بالنسبة للبضائع التي يتم
تهريبها بسبب الرسوم أو القيمة العالية ،أو المواد المحظور دخولها على سبيل المثال( :األسلحة ،المتفجرات،
األقراص المخدرة والمنشطة ،المشغوالت الذهبية ،العمالت الورقية ،المواد الكحولية ،أدوية غير مرخصة أو
غير مسموح باستخدامها ،المهاجرين غير الشرعيين) ،بما يضمن حماية أمن وسالمة البالد من هذه
المخاطر ،وعدم ضياع أية إيرادات نتيجة فشل محاوالت التهريب.
ب  -تحصيل إيرادات إضافية مثل الغرامات والرسوم اإلضافية األخرى عند اكتشاف أصناف مخفية ذات الرسوم
العالية أو التي لم يتم اإلقرار بها أوفي حالة زيادة الكمية عن المقر به ،ويمكن توضيح مخرجات أجهزة
األشعة بنوعيها ،بواسطة الصور الناتجة كما في الشكل رقم (.)2-37
الشكل ( :)2-37صور ناتجة عن أجهزة األشعة السينية بنوعيها المخترقة والمرتدة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالستعانة بأرشيف اإلدارة العامة لألشعة والفحص اآللي.
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الفصـــــــــــــل الثانــي
اإلطار النظري للدراسة

خالصة الفصل الثاني
بعد االطالع على األدب النظري ،جرى في هذا الفصل عن طريق مباحثه الثالثة عر

جميع الجوانب

والمحاور المتعلقة بنظم المعلومات ،المنظمات الذكية ،مصلحة الجمارك اليمنية.
حيث جرى في المبحث األول :التعرف على مداخل معاصرة لدراسة نظم المعلومات ،مراحل تطور نظم
المعلومات ،مفهوم النظام ،مكوناته ،أهميته ،وظائفه ،خصائصه ،تصنيف النظم ،تعريف نظم المعلومات ،مباد
نظم المعلومات ،أهداف نظم المعلومات ،فوائد تطبيق نظم المعلومات ،وظائ

نظم المعلومات ،أنواع نظم

المعلومات ،أبعاد نظم المعلومات ،نظم المعلومات والمنظمات ،دور نظم المعلومات في المنظمات.
كما جرى في المبحث الثاني :عر

جميع الجوانب والمحاور إزاء موضوع المنظمة الذكية منها ،مفهوم الذكاء

التنظيمي ،المنظمة الذكية وخصائصها وبيان مدى الفروقات بينها وبين المنظمات التقليدية ،وتوضيح أبعاد
إن تطبيق مبدأ المنظمة الذكية ،يعد بحق نقلة نوعية وممتازة في إدارة المنظمات ،فالمنظمة
المنظمة الذكية ،حيث َّ
تتعلم وتتطور بواسطة نفسها ومشاركة األفراد الذين يعملون بها رغبة في التغيير عن طريق نقل خبرات المنظمات
والمجتمعات األخرى.
وقدم في المبحث الثالث :نبذة مختصرة عن مصلحة الجمارك وخل ية عن نظم المعلومات في المصلحة،
والتعرف إلى نشأة وتطور مصلحة الجمارك ،أهدافها ،المهام واالختصاصات والهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك،
الخدمات التي تقدمها ،باإلضافة إلى دور نظم المعلومات في خلق الذكاء المنظمي لمصلحة الجمارك.
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الفصل الثالث



الطرق واإلجراءات
 جمتمع الدراسة وعينتها -أدوات الدراسة

- Study population and sample
- Study tools

مجتمـــــــــــــــع الدراســــة وعينتها
Study population and sample

الفصـــــــــــل الثالث
الطرق واإلجراءات

تمهيد:
تتناول الدراسة في هذا الفصل وفي المبحث األول :مجتمع الدراسة ومفرداتها والعينة التي طبقت عليها ،وصف
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة وتحليلها؛ لمعرفة مدى تمثيل إجابات أفراد مجتمع الدراسة ،ومن ثم تقديم
إحصاء وصفي للبيانات الوظيفية.
كما يتناول في المبحث الثاني :األدوات التي تم االعتماد عليها في هذه الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي
استخدمت في معالجة البيانات ،حيث سيتناول الفصل المبحثين اآلتيين:

 المبحث األول :مجتمع الدراسة وعينتها. -المبحث الثاني :أدوات الدراسة.
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المبحث األول
مجتمع الدراسة وعينتها
















Study population and sample

مجتمـــــــــــــــع الدراســــة وعينتها
Study population and sample

الفصــــــــــل الثالث
الطرق واإلجراءات

المبحث األول

مجتمع الدراسة وعينتها
تتناول الدراسة في هذا المبحث وصف مجتمع الدراسة وعينتها ،ووصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
وتحليلها؛ لمعرفة مدى تمثيل إجابات أفراد مجتمع الدراسة ،ومن ثم تقديم إحصاء وصفي للبيانات الوظيفية ،وجرى
تلخيص هذه البيانات في جداول وأشكال توضح قيم كل متغير ،حيث جرى بواسطتها توضيح عدد المشاهدات
للقيمة الواحدة داخل المتغير في شكل أرقام ونسب مئوية ،وقد جرى استهداف ديوان عام مصلحة الجمارك في هذه
الدراسة ،حيث تألف مجتمع الدراسة من ( )950مفردة وتحديد حجم عينة الدراسة حيث بلغ ( )270مفردة ،وأيضا
سيتطرق المبحث إلى آلية اختيار عينة الدراسة.

 1-1-3مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة هم "األفراد الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة ،محل الدراسة" (البحم ،2019 ،ص.)152
حيث يتألف مجتمع الدراسة ،من جميع الموظفين العاملين في ديوان عام مصلحة الجمارك ،حيث تكون مجتمع
الدراسة من ( )950موظفا منهم ( )639موظف أساسي ،وعدد ( )311موظف متعاون من العاملين في ديوان عام
المصلحة محل الدراسة* ،وكما هو موضح بالجدول رقم (.)3-1
الجدول ( :)3-1مجتمع الدراسة
عدد الموظفين

الجهة

 950موظفا

ديوان عام مصلحة الجمارك

 639أساسيا

 311متعاونا

المصدر :إعداد الباحث ،باالعتماد على قاعدة بيانات الموارد البشرية في ديوان عام المصلحة.

 2-1-3عينة الدراسة:
يقصد بالعينه ،أنها "ذلك الجزء من مجتمع الدراسة الذي جرى اختياره بطريقة علمية محددة ،ليستخدم هذا الجزء
في الحكم على الكل" (البحم ،2019 ،ص.)153
وقد أخذت عينة عشوائية للقياس الكمي آلراء عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية
في مصلحة الجمارك اليمنية ،حيث جرى تقسيمها إلى:


*

باالعتماد على قاعدة بيانات اإلدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المصلحة بتاريخ 2019/ 11/ 20م.
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الفصــــــــــل الثالث
الطرق واإلجراءات

 1-2-1-3عينة استطالعية:
جرى اختيار عينة قوامها ( )15مفردة من مجتمع الدراسة في ديوان عام المصلحة واستثنت هذه العينة من
المجتمع بعد تطبيق أداة الدراسة عليها بواسطة حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية المالءمة؛ بهدف التحقق
من صالحيتها للتطبيق والتوزيع على أفراد العينة الكلية.
 2-2-1-3عينة الدراسة الميدانية:
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها وسالمتها ،أخذت عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ،استنادا إلى
طورها كل من كريجيسى ومرجان ( ،)Krejcie and Morganوذلك "لتحديد حجم العينة
األسس العلمية التي ّ
لمجتمع محدد" (فهمي ،2005 ،ص.)125
حيث اعتمدت هذه الجداول وكما هو موضح بالملحق رقم ( )5على معادلة كريجيسى ومورجان ( & Krejcie
 )Morganلتحديد حجم العينة من المجتمع التي تنص على*:
])n=X2*N*P*(1-P)/ [e2 (N-1) +X2*P*(1-P
إن )n( :حجم العينة المطلوب )N) ،حجم مجتمع الدراسة )P) ،مؤشر العدد ويساوي ( )e) ،)0,5نسبة
حيث َّ
الخطأ الذى يمكن التجاوز عنه وأكبر قيمة له ( (X2( ،)0,05قيمة كا 2لدرجة حرية واحدة ( ،)3,841عند مستوى
ثقة ( ،)0,95كما يمكن تحديد حجم العينة بشكل أكثر دقة باالستعانة ببرنامج ،Sample5Size5Calculator
عن طريق الموقع اإللكتروني  ،http://www.surveysystem.com/sscalc.htmحيث إن حجم العينة التي تم
الحصول عليها هي ذاتها سواء بواسطة المعادلة أو عبر البرنامج ،تعكس عدد من االستجابات التي يتم الحصول
عليها للتعبير بشكل مناسب عن المجتمع.
وألجل القياس الكمي آلراء عينة الدراسة إزاء ،دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك
اليمنية ،فقد أخذت عينة عشوائية بسيطة من المجتمع في ديوان عام المصلحة محل الدراسة ،حيث وصل حجم
عينة الدراسة إلى ( )274مفردة عند مستوى ثقة ( )0,95بحسب جداول كريجيسى ومرجان ،لمجتمع بلغ ()950
موظفا وبنسبة تقريبية ( ،)%29ولمزيدا من الحرص في الحصول على العينة المطلوبة والتمثيل الحقيقي لمجتمع
الدراسة ،فقد تم زيادة عدد االستبانات الموزعة ( )16استبانة بنسبة ( ،)%1,7ليصبح حجم عينة الدراسة ()290
مفردة جرى توزيعها أثناء الدوام الرسمي بطريقة عشوائية بسيطة وبنسبة ( ،)%100وقد جرى التحدث مع األغلبية
لتعريفهم بالهدف من الدراسة واإلجابة عن أي استفسارات لهم ،وأعطيت الفرصة ألفراد عينة الدراسة لإلجابة عن
االستبانة ،وفي وقت الحق عمد الباحث بالمرور عليهم لتجميعها ،حيث بلغ عدد االستبانات غير المستردة ()17
استبانة وبنسبة تقريبية ( ،)%6فيما بلغ عدد االستبانات المستردة ( )273استبانة بنسبة تقريبية ( ،)%94وبعد

2

* حيث أن ?= ،e=0.05 ،X =3.841 ،P=0.5 ،N=950 ،nوإليجاد حجم العينة  ،nيتم تعوبض المعطيات السابقة بواسطة معادلة كريجيسى ومورجان فنجد

أنn=3.841*950*0.5 (1-0.5) / [(0.05)2* (950-1) + (3.841*0.5* (1-0.5))] =912.24/3.33=273.72274 :
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تفحصها جرى استبعاد عدد ( )3استبانة نظ ار لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة وبنسبة ( )%1تقريبا ،وبذلك
يصبح عدد االستبانات السليمة القابلة للتحليل اإلحصائي عدد ( )270استبانة بنسبة تقريبية ( ،)%93وهي نسبة
مرتفعة ومناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عليها ،ويمكن توضيح تفاصيل االستبانات ،بواسطة الجدول رقم (-2
.)3
الجدول ( :)3-2عدد االستبانات
االستبانة
العدد

الموزعة غير المستردة المستردة المستبعدة القابلة للتحليل
290

17

273

3

270

النسبة المئوية %100

%6

%94

%1

%93

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن االستبانات الموزعة ( )290استبانة ،فقد منها عدد ( )17استبانة ليصبح عدد
االستبانات المستردة ( )273استبانة ،استبعدت منها عدد ( )3استبانات لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة،
وبذلك يصبح عدد االستبانات السليمة القابلة للتحليل اإلحصائي عدد ( )270استبانة ،وهي نسبة مرتفعة ومناسبة
إلجراء المعالجات اإلحصائية عليها ،كما أن هذا العدد مناسب في الحصول على نتائج تمثل مجتمع الدراسة.

 3-1-3خصائص عينة الدراسة:
يعد تحليل ومناقشة خصائص عينة الدراسة أم ار أساسيا؛ وذلك إلعطاء صورة واضحة عن خصائص مجتمع
الدراسة ،وبواسطة التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة الميدانية جرى عرض خصائص أفراد عينة الدراسة بحسب
بياناتهم الديموغرافية على النحو اآلتي:
 1-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الجنس:
تم توزيع عينة الدراسة بحسب الجنس ،كما في الجدول رقم (.)3-3
الجدول ( :)3-3توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنس
المتغير

فئات المتغير التكرار
ذكر

الجنس

أنثى

اإلجمالي

226
44

270

النسبة

%83,7
%16,3
%100

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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الشكل ( :)3-1التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير الجنس

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول والشكل السابقين ،أن العينة شملت مختلف الفئات من حيث الجنس ،وأن فئة الذكور ()226
فردا بنسبة ( )%83,7وهي النسبة األعلى ،بينما فئة اإلناث ( )44فردا بنسبة ( )%16,3من إجمالي عينة الدراسة.
إن هذه النسبة طبيعية ومعقولة في ديوان عام مصلحة الجمارك بشكل
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
خاص وفي المنظمات الحكومية اليمنية بشكل عام ،حيث يكون فيها فئة الذكور أكبر من فئة اإلناث ،ويعزو ذلك
إلى سببين رئيسين ،األول انخفا

مستوى التعليم لإلناث في المجتمعات اليمنية ،بينما يرجع السبب الثاني في

الغالب ألسباب اجتماعية (العادات والتقاليد السائدة في المجتمع).
 2-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب العمر:
تم توزيع عينة الدراسة بحسب العمر ،وذلك كما في الجدول والشكل رقم (.)3-4
الجدول ( :)3-4توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمر
المتغير

فئات المتغير

أقل من  25سنة

 - 25أقل من  35سنة

العمر

التكرار النسبة
7

%2,6

%44,4 120

 - 35إلى أقل من  45سنة %48,1 130
 - 45إلى أقل من  55سنة 10
 55سنة فأكثر
اإلجمالي

3

%3,7
%1,1

%100 270

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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الشكل ( :)3-2التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير العمر

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول والشكل السابقين ،أن العينة شملت مختلف الفئات من حيث العمر ،وأن الفئة العمرية أقل من
 25سنة قد حصلت على تكرار ( )7بنسبة ( ،)%2,6والفئة العمرية  - 25أقل من  35سنة حصلت على تكرار
( )120بنسبة ( ،)%44,4والفئة العمرية  - 35أقل من  45سنة حصلت على تكرار ( )130بنسبة ( )%48,1وهي
النسبة األكبر ،بينما حصلت الفئة العمرية  - 45أقل من  55سنة على تكرار ( )10بنسبة ( ،)%3,7وحصلت الفئة
العمرية  55سنة فأكثر على تكرار ( )3بنسبة (.)%1,1
إن فئة القوى العاملة الشابة هي األكثر في ديوان عام مصلحة الجمارك،
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
وهذا قد يرجع إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على استقطاب القوى العاملة الشابة وتمتلك كاد ار قاد ار على العطاء
واإلنتاج المستمر وكذلك اإلبداع واالبتكار.
 3-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي:
تم توزيع عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي وذلك كما في الجدول رقم (.)3-5
الجدول ( :)3-5توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي
المتغير

المؤهل العلمي

التكرار

النسبة

فئات المتغير

دبلوم بعد الثانوية

47

%17,4

ماجستير

7

ثانوية عامة فأقل
بكالوريوس
دكتوراه

اإلجمالي

35

%13,0

180

%66,7

1

%0,4

270

%2,6

%100

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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ونظ ار إلن التكرار ذات الرقم ( )1التابع لفئة الدكتوراه سيؤثر على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي لمتغير
المؤهل العلمي ،لذا جرى إعادة توزيع عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي ،كما في الجدول رقم (.)3-6
الجدول ( :)3-6إعادة توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي
فئات المتغير

المتغير

ثانوية عامة فأقل

التكرار النسبة
35

دبلوم بعد الثانوية

47

دراسات عليا (ماجستير-دكتوراه)

8

المؤهل العلمي

بكالوريوس
اإلجمالي

%13,0
%17,4

%66,7 180
%3,0

%100 270

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
الشكل ( :)3-3التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول والشكل السابقين ،أن العينة شملت مختلف الفئات من حيث المؤهل العلمي ،وأن أغلب العينة
كانت من الفئة الحاملة لمؤهل البكالوريوس ،حيث حصلت على تكرار ( )180وبنسبة ( )%66,7من العينة ،يليها
الفئة الحاملة لمؤهل دبلوم بعد الثانوية بتكرار ( )47وبنسبة ( ،)%17,4ثم فئة ثانوية عامة فأقل بتكرار ( )35وبنسبة
( ،)%13,0وأخي ار الفئة الحاملة لمؤهل دراسات عليا (ماجستير-دكتوراه) بتكرار ( )8وبنسبة ()%3,0
إن ارتفاع نسبة المستوى التعليمي ألفراد عينة الدراسة ،يدل على أن مصلحة
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
الجمارك تعمل على استقطاب وتوظيف الكفاءات العلمية التي تمتلك مؤهالت جامعية ،وبما يتوافق مع معايير
وشرو االختيار والتعيين في الوظيفة العامة ،التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لعملية االستقطاب واالختيار
والتعيين ،كما تضفي هذه النتيجة قوة على إجابات المبحوثين عن أسئلة الدراسة إلمكانهم إدراك القضايا محل



نظ ار إلن التكرار ذات الرقم ( ،)1التابع لفئة الدكتوراه سيؤثر في مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي لمتغير المؤهل العلمي ،لكون البرنامج ال يتعامل مع

فئة ذات التكرار ( )1بشكل عام ،ولكي يتم الحصول على نتائج واقعية تمثل عينة الدراسة وتالفيا ألي أخطاء قد تنتج أثناء عملية التحليل اإلحصائي ،فقد رأى
الباحث أن يتم دمج الفئتين (ماجستير ودكتوراه) تحت مسمى دراسات عليا (ماجستير-دكتوراه) ،وسيتم التعامل مع هذه الفئة بهذا المسمى الجديد ،على الرغم من
أن فئات هذا المتغير كانت بشكلها األولي في االستبانة النهائية.
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إن تحديدهم لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية ،سيتأثر بخلفيتهم العلمية،
الدراسة بشكل جيد ،حيث َّ
وتقييمهم لن يكون عشوائيا.
 4-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك:
تم توزيع عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك ،كما في الجدول رقم (.)3-7
الجدول ( :)3-7توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك
المتغير

فئات المتغير

أقل من  5سنوات

 - 5أقل من  10سنوات
سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك

 - 10أقل من  15سنة
 - 15أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر
اإلجمالي

التكرار النسبة
24

%8,9

97

%35,9

67
70
12

%24,8
%25,9
%4,4

%100 270

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

الشكل ( :)3-4التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير سنوات الخبرة في المصلحة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول والشكل السابقين ،أن العينة شملت مختلف الفئات من حيث عدد سنوات الخبرة في المصلحة،
وأن أغلب العينة كانت من الفئة التي تتراوح خبراتهم ما بين  - 10أقل من  15سنة ،حيث حصلت على تكرار
( )97وبنسبة ( )%35,9من العينة ،يليها الفئة التي تتراوح خبراتهم ما بين  - 15أقل من  20سنة ،بتكرار ()70
وبنسبة ( ،)%25,9ثم الفئة ذو الخبرة  - 5أقل من  10سنوات بتكرار ( )67وبنسبة ( )%24,8ثم الفئة ذو الخبرة
أقل من  5سنوات ،بتكرار ( )24وبنسبة ( ،)%8,9وأخي ار الفئة ذو الخبرة  20سنة فأكثر بتكرار ( )12وبنسبة
(.)%4,5
إن الكادر الوظيفي في مصلحة الجمارك يتسم بالخبرة العالية والكفاءة،
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
ويعطي ذلك صورة إيجابية لمجتمع الدراسة ،مما يعطي ثقة أكبر لمعظم نتائج الدراسة.
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 5-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي:
تم توزيع عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي ،كما في الجدول رقم (.)3-8

الجدول ( :)3-8توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي
المتغير

فئات المتغير

التكرار

النسبة

نائب مدير عام

17

%6,3

المستوى الوظيفي

مدير عام

مدير إدارة

5

45

رئيس قسم

87

اإلجمالي

270

مختص

116

%1,9

%16,7
%32,2
%43,0
%100

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
الشكل ( :)3-5التمثيل البياني ألفراد عينة الدراسة بحسب متغير المستوى الوظيفي

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول والشكل السابقين ،أن العينة شملت مختلف الفئات من حيث المستوى الوظيفي ،وأن أغلب
العينة كانت من الفئة ذات المسمى الوظيفي مختص ،حيث حصلت على تكرار ( ،)116وبنسبة ( )%43,0من
العينة ،يليها الفئة ذات المسمى الوظيفي رئيس قسم ،بتكرار ( ،)87وبنسبة ( ،)%32,2ثم الفئة ذات المسمى الوظيفي
مدير إدارة ،بتكرار ( ،)45وبنسبة ( ،)%16,7ثم الفئة ذات المسمى الوظيفي نائب مدير عام ،بتكرار ( ،)17وبنسبة
( ،)%6,3وأخي ار الفئة ذات المسمى الوظيفي مدير عام ،بتكرار ( ،)5وبنسبة (.)%1,8
إن ما سبق يعكس الترتيب الهرمي الطبيعي للعاملين في مصلحة الجمارك،
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
والحرص على أخذ راء جميع طبقة العاملين في المصلحة ،ودليل على أن الفئة (رئيس قسم أو مختص) ،هي
األكثر قدرة على التعامل مع نظم المعلومات ،وتقديم الخدمات ،وهذا التنوع الوظيفي له أثر إيجابي في إجابات
المبحوثين على أسئلة الدراسة ،وبما يعكس الواقع.
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 6-3-1-3توزيع عينة الدراسة بحسب عدد الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات:
تم توزيع عينة الدراسة بحسب الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات ،كما في الجدول رقم (.)3-9
الجدول ( :)3-9توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب عدد الدورات في مجال نظم المعلومات
المتغير

عدد الدورات التدريبية
في مجال نظم المعلومات

فئات المتغير

التكرار

النسبة

دورة واحدة

143

%53,0

 3دورات

14

%5,2

ال شيء
دورتان

 4دورات فأكثر
اإلجمالي

75
32
6

270

%27,8
%11,9
%2,2

%100

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

الشكل ( :)3-6التمثيل البياني ألفراد العينة بحسب متغير الدورات في مجال نظم المعلومات

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول والشكل السابقين ،أن العينة شملت مختلف الفئات من حيث عدد الدورات التدريبية في مجال
نظم المعلومات ،وأن أغلب العينة كانت من الفئة ذات عدد الدورات دورة واحدة ،حيث حصلت على تكرار ()143
وبنسبة ( )%53,0من العينة ،يليها الفئة ذات عدد الدورات ال شيء ،بتكرار ( )75وبنسبة ( ،)%27,8ثم الفئة ذات
عدد الدورات دورتان بتكرار ( )32وبنسبة ( ،)%11,8ثم الفئة ذات عدد الدورات  3دورات بتكرار ( )14وبنسبة
( ،)%5,2وأخي ار الفئة ذات عدد الدورات  4دورات فأكثر بتكرار ( )6وبنسبة (.)%2,2
إن هناك قصور إلى حد ما في إقامة الدورات التدريبية الخاصة في مجال
عطفا على ما سبق يمكن القولَّ :
يتلق سوى دورة واحدة ،أو لم يحصل
نظم المعلومات للعاملين في مصلحة الجمارك ،حيث َّ
إن أغلب العاملين لم َ
على أي دورة في هذا المجال ،مقارنة بالقليل منهم من حصل على دورتان أو ثالث وأربع دورات فأكثر ،وهذا

مؤشر سلبي ويدل على أن هناك قصور في االهتمام بتأهيل العاملين في مجال نظم المعلومات.
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المبحث الثاني
أدوات الدراسة

في هذا المبحث وبناء على مجتمع الدراسة وطبيعة البيانات التي يراد جمعها والوقت المسموح به ،فقد جرى
استخدام األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة وكيفية بناءها؛ لجمع البيانات ومدى صدقها وثباتها،
وإجراءات تطبيقها ،حيث سّلم موظفي ديوان عام مصلحة الجمارك استمارة االستبانة لجمع المعلومات ومن ثم تحليل
البيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة ،وذلك على النحو اآلتي:

 1-2-3أداة الدراسة:
تعد االستبانة* األداة الرئيسة التي اعتمدها الباحث لجمع البيانات األولية المتعلقة بالدراسة ،وقد جرى بنائها
باالعتماد على الجانب النظري للدراسة باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات السابقة ذات العالقة ،بما يضمن
تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ،واستخدامها لمعرفة دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك اليمنية ،حيث جرى تقسيم االستبانة إلى قسمين رئيسين هما:
 1-1-2-3القسم األول من االستبانة:
يشمل معلومات عامة وتعريفية خاصة بالمبحوثين أي :الخصائص الديموغرافية لمفردات العينة بأبعادها الستة
والمتمثلة في (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في مصلحة الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد الدورات
التدريبية في مجال نظم المعلومات).
 2-1-2-3القسم الثاني من االستبانة:
حيث تضمن هذا القسم عدد ( )56عبارة موزعة كاآلتي:
-1

عبارات المتغير المستقل ،والمتعلق بنظم المعلومات ،والبالغ عددها ( )32عبارة موزعة على ( )8أبعاد.

-2

عبارات المتغير التابع ،والمتعلق بالمنظمات الذكية والبالغ عددها ( )24عبارة موزعة على ( )6أبعاد.

ويتناول هذا القسم دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية ،وقد قسم إلى
محورين ،وذلك كما يلي:


*

االسـتبانة هي أحد أدوات البحث ،وتتكون من مجموعة من األسـئلة وغيرها من أوجه طلب المعلومات وذلك من أجل تجميع المعلومات من األشـخاص موضـع

البحث ،وتتميز االس ـ ــتبانات عن باقي أدوات البحث بكونها قليلة التكلفة وال تتطلب ممن يطرح الس ـ ـؤال القدر عينه من المجهود الذي يتطلبه القيام بالبحث لفظيا

أو بواس ــطة الهاتف ،وغالبا ما يكون لالس ــتبانة إجابات قياس ــية محددة بش ــكل يجعل من الس ــهل تجميع البيانات وتنظيمها ،إال أن هذه اإلجابات المحددة غالبا ما
تسـ ــبب اإلحباط لدى القائمين باإلجابة وهي تلتزم بحدود أن القائمين باإلجابة بإمكانهم قراءة األسـ ــئلة واإلجابة عليها .ولهذا فإن إجراء بحث بواسـ ــطة االسـ ــتبانات

قد ال يكون أم ار عمليا لدى بعض الفئات السـكانية ،وفضـال عن ذلك قد تشـكل صـياغة السـؤال في بعض االسـتبانات مشـكلة في الحصـول على اإلجابة المالئمة،
4:37 ،https://ar.wikipedia.org/wiki/م2020/04/03 ،م.
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 1-2-1-2-3المحور األول من القسم الثاني:
يشمل معلومات عن المقاييس الخاصة بمؤشرات نظم المعلومات والبالغ عددها ( )32عبارة بأبعادها الثمانية،
وذلك على النحو اآلتي:
البعد األول :الموارد البشرية ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الثاني :الموارد المادية ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الثالث :قواعد البيانات ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الرابع :البرمجيات ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الخامس :الشبكات ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد السادس :النظم والتطبيقات ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد السابع :المتطلبات التنظيمية ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الثامن :تكامل النظم ،ويتكون من ( )4عبارات.
 2-2-1-2-3المحور الثاني من القسم الثاني:
يشمل معلومات عن المقاييس الخاصة بمؤشرات المنظمات الذكية والبالغ عددها ( )24عبارة بأبعادها الستة،
وذلك على النحو اآلتي:
البعد األول :اإلدارة اإللكترونية ،ويتكون من ( )4عبا ارت.
البعد الثاني :بلوغ الغايات ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الثالث :العمليات الذكية ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الرابع :التعامل مع البيئة ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الخامس :الذكاء الجماعي ،ويتكون من ( )4عبارات.
البعد السادس :الرغبة في التغيير ،ويتكون من ( )4عبا ارت.
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ويمكن توضيح عبارات كل بعد من أبعاد المتغيرين بواسطة الجدول رقم (.)3-10
الجدول ( :)3-10أبعاد وعبارات المتغير المستقل والمتغير التابع
المحور

محتوى البعد

البعد

عدد العبارات

نظم المعلومات

األول

الموارد المادية

4

الثاني

الموارد البشرية

4

الثالث

قواعد البيانات

4

الرابع

البرمجيات

4

الخامس

الشبكات

4

السادس

النظم والتطبيقات

4

السابع

المتطلبات التنظيمية

4

الثامن

تكامل النظم

4

إجمالي عبارات المتغير المستقل

32

المنظمات الذكية

األول

اإلدارة اإللكترونية

4

الثاني

بلوغ الغايات

4

الثالث

العمليات الذكية

4

الرابع

التعامل مع البيئة

4

الخامس

الذكاء الجماعي

4

السادس

الرغبة في التغيير

4

إجمالي عبارات المتغير التابع
إجمالي عبارات االستبانة

24
56

إعداد الباحث2020 ،م.

حيث اعتمد مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي* ،لإلجابة عن كل عبارة وبيان آراء أفراد عينة الدراسة إزاء
العبارات الواردة في االستبانة ،وخصصت أوزان ترجيحية تتفق مع إجابات أفراد عينة الدراسة إليجاد المتوسطات
الحسابية آلراء عينة الدراسة ،حيث الدرجة ( )5للحالة "موافق بشدة" )4( ،للحالة "موافق" )3( ،للحالة "محايد")2( ،
للحالة "غير موافق" )1( ،للحالة "غير موافق بشدة".


* مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي المعتمد للعلوم االجتماعية ،يعتمد هذا المقياس على التقييم الفردي الختيار اإلجابة ،حيث تعطي خمس درجات للتأييد الكبير
وتتناقص تدريجيا حتى تصل إلى درجة واحدة للرفض (القاسم ،2010 ،ص.)378
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ويمكن توضيح درجات مقياس ليكرت الخماسي ،بواسطة الجدول رقم (.)3-11
الجدول ( :)3-11درجات مقياس ليكرت الخماسي
التصنيف
الدرجة

موافق بشدة
5

موافق

محايد

4

3

غير موافق
2

غير موافق بشدة
1

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (الفليت ،2018 ،ص.)148

حيث كانت اإلجابات على كل عبارة مكونة من ( )5إجابات ،وتم اختيار الدرجة ( )5للتصنيف "موافق بشدة"،
ويكون الوزن النسبي في هذه الحالة  ،%100وهو يتناسب مع هذا التصنيف ،والدرجة ( )1للتصنيف "غير موافق
بشدة" ،ويكون الوزن النسبي في هذه الحالة  ،%20وهو يتناسب مع هذا التصنيف.

 2-2-3خطوات بناء أداة الدراسة:
تم إعداد استمارة االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات األولية المتعلقة بالدراسة ،دور نظم المعلومات في بناء
المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية ،وقد جرى أثناء عملية بناء أداة الدراسة اتباع الخطوات اآلتية:
 .1االطالع على األطر النظرية ،والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في بناء
االستبانة وصياغة عباراتها.
 .2تحديد المحاور الرئيسة واألبعاد التي شملتها االستبانة ،وتحديد العبارات التي تندرج تحت كل بعد وعددها.
 .3تصميم االستبانة في صورتها األولية ،لغرض استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.
 .4عرض االستبانة على المشرف؛ لمراجعتها وتنقيحها والتحقق من درجة مالءمتها لجمع البيانات ،واألخذ
بمقترحاته وتعديالته األولية.
 .5عرض االستبانة على عدد ( )11من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص ،من أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات اليمنية؛ لغرض التحكيم ومدى مالءمتها لجمع البيانات ،ملحق رقم (.)3
 .6في ضوء أراء المحكمين وتقديمهم جملة من النصائح ،تم تعديل بعض عبارات االستبانة ،سواء الحذف أو
اإلضافة والتعديل؛ لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )56عبارة ،ملحق رقم (.)4

 3-2-3صدق أداة الدراسة:
جرى التأكد من صدق أداة الد ارسة (االستبانة) بواسطة نوعين من أنواع الصدق ،وهما الصدق الظاهري وصدق
المقياس ،ويقصد بصدق األداة ،التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت له لقياسه ،وذلك كما يلي (غنيم،2017 ،
ص:)71
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 1-3-2-3الصدق الظاهري (صدق المحكمين):
يعد أحد أنواع صدق األداة التي يعتمد عليها في القياس ،حيث يعرف "بقدرة المقياس على قياس ما ينبغي قياسه
عن طريق النظر إليه وتفحص مدى مالءمة بنوده لقياس أبعاد المتغير المختلفة" (العزعزي ،2017 ،ص.)100
وللتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة وأنها تقيس ما وضعت ألجله ،جرى عرضها في صورتها األولية على
عدد من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ،ملحق رقم ()3؛
لغرض التحكيم ومعرفة آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم إزاء أبعادها وعباراتها ومدى وضوحها ومالءمتها لجمع
البيانات ،وتحقيقها أهداف الدراسة.
وفي ضوء المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون ،فقد أجريت التعديالت التي اتفق عليها المحكمين،
وذلك بحذف وتعديل صياغة بعض العبارات أو إضافة البعض اآلخر منها ،حتى أخذت االستبانة صورتها النهائية
تتكون من ( )56عبارة ،وأصبحت أكثر وضوحا ومالءمة لقياس ما صممت ألجله وجاهزة للتطبيق الميداني ،ملحق
رقم (.)4
 2-3-2-3صدق المقياس (الموثوقية):
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ،جرى تطبيقها ميدانيا على عينة استطالعية قوامها ( )15موظفا
من مجتمع الدراسة وخارج عينتها وذلك بتاريخ 2020 /03 /10م وجمعها منهم ،وبعد أكثر من أسبوع أعيد توزيعها
على العينة ذاتها وجرى االنتهاء من جمعها مرة أخرى بتاريخ 2020 /03 /20م ،وذلك للتحقق من صدق االتساق
الداخلي لالستبانة وكذلك الصدق البنائي (التكويني) لها ،ويعد صدق المقياس أحد أنواع صدق أداة الدراسة التي
يعتمد عليها في القياس ،حيث جرى حساب صدق المقياس على النحو اآلتي:
 -1صدق اال تساق الداخلي:
ويقصد بصدق االتساق الداخلي" ،مدى اتساق كل عبارة من عبارات االستبانة مع البعد الذي تنتمي إليه هذه
العبارة" (الفليت ،2018 ،ص.)149
حيث جرى حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة؛ لمعرفة مدى التجانس الداخلي ألداة الدراسة ،وذلك عن
طريق حساب معامالت االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات البعد والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي
إليه هذا من ناحية ،وحساب معامالت ارتباط بيرسون لحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات
أداة الدراسة ودرجة جميع العبارات التي تضمنتها هذه األداة من ناحية أخرى ،وذلك كما يلي:
أ .صدق اال تساق الداخلي إزاء عبارات المحور األول (نظم المعلومات):
يتكون المحور األول (المتغير المستقل) من ( )8أبعاد ،كل بعد منها مكون من ( )4عبارات ،ليكون مجموع
عبارات األبعاد الثمانية ( )32عبارة ،ويمكن توضيح معامالت ارتباط بيرسون إزاء عبارات المتغير المستقل بواسطة
الجداول اإلحصائية (بالدرجة الكلية لكل بعد) ،وذلك على النحو اآلتي:
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يوضح الجدول رقم ( ،)3-12الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد الموارد المادية والدرجة الكلية للبعد عينه.
الجدول ( :)3-12الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد األول (الموارد المادية)

رقم
العبارة

العبارة
تتوفر أجهزة حاسوب مالءمة لطبيعة عمل نظم المعلومات
في مصلحة الجمارك.
توفر مصلحة الجمارك الموارد الالزمة لدعم نظم
المعلومات.
تقوم مصلحة الجمارك بصيانة األجهزة والمعدات عند
حصول األعطال.
تحرص قيادة مصلحة الجمارك على اقتناء أحدث التقنيات
في مجال نظم المعلومات.

1
2
3
4

الموارد المادية

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0.642

0.01

دال

**0.724

0.01

دال

**0.687

0.01

دال

**0.737

0.01

دال

**0.804

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد األول "الموارد المادية" ،من العبارة رقم ( )1إلى
العبارة رقم ( )4دال إحصائيا ،ويتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ،0,01 ≤
وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا لما وضع
لقياسه.
ويوضح الجدول رقم ( ،)3-13الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد الموارد البشرية والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

الجدول ( :)3-13الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثاني (الموارد البشرية)

5
6
7
8

العبارة
تهتم مصلحة الجمارك باستقطاب المختصين في مجال
نظم المعلومات.
تتناسب مهارات العاملين في مصلحة الجمارك على نظم
المعلومات مع المهام الموكلة.
تمتلك مصلحة الجمارك خطط تدريبية للعاملين على نظم
المعلومات بحسب االحتياجات.
يستوعب العاملون في مصلحة الجمارك على نظم
المعلومات احتياجات المستفيدين.

الموارد البشرية

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0.820

0.01

دال

**0.778

0.01

دال

**0.713

0.01

دال

**0.763

0.01

دال

**0.790

0.01

دال

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل

الداللة
اللفظية

اإلحصائي.

يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الثاني "الموارد البشرية" ،من العبارة رقم ()5
إلى العبارة رقم ( )8دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
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كما يوضح الجدول رقم ( ،)3-14الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد قواعد البيانات والدرجة الكلية للبعد عينه
رقم
العبارة

9
10
11
12

الجدول ( :)3-14الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثالث (قواعد البيانات)
العبارة
تمتلك مصلحة الجمارك قاعدة بيانات مركزية تخزن فيها
البيانات والمعلومات دون تكرار.
تمتلك مصلحة الجمارك سياسة لحماية بياناتها بعمل نسخ
احتياطي لها بشكل دوري.
يتم معالجة البيانات ليا بما يخدم عمل مصلحة الجمارك
واحتياجاتها من تلك البيانات.
تلبي البيانات المتاحة احتياجات المستفيدين ومتخذي
القرار في مصلحة الجمارك.

قواعد البيانات

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0.440

0.01

دال

**0.676

0.01

دال

**0.488

0.01

دال

**0.642

0.01

دال

**0.689

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الثالث "قواعد البيانات" ،من العبارة رقم ( )9إلى
العبارة رقم ( )12دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
ويوضح الجدول رقم ( ،)3-15الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد البرمجيات والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

13
14
15
16

الجدول ( :)3-15الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الرابع (البرمجيات)
العبارة
تمتلك مصلحة الجمارك أنظمة معلومات تغطي كافة
األ نشطة الجمركية.
يوجد تعليمات /أدلة تشغيل لنظم المعلومات المستخدمة
في مصلحة الجمارك.
تستخدم مصلحة الجمارك برامج حاسوبية متطورة لحماية
أمن المعلومات.
توفر البرمجيات كافة البيانات والمعلومات لمصلحة
الجمارك وبدقة عالية.

البرمجيات

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0.767

0.01

دال

**0.748

0.01

دال

**0.170

0.01

دال

**0.796

0.01

دال

**0.847

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الرابع "البرمجيات" ،من العبارة رقم ( )13إلى
العبارة رقم ( )16دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
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كما يوضح الجدول رقم ( ،)3-16الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد الشبكات والدرجة الكلية للبعد عينه.
الجدول ( :)3-16الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الخامس (الشبكات)

رقم
العبارة

العبارة
تتناسب الشبكة المستخدمة مع احتياجات العمل في
مصلحة الجمارك.
تمتلك مصلحة الجمارك شبكة إنترانت داخلية تربط كل
الوحدات اإلدارية.
يتم صيانة الشبكة المستخدمة في مصلحة الجمارك بشكل
مستمر.
تحرص مصلحة الجمارك على اقتناء ومواكبة التقنيات
الحديثة في مجال الشبكات.

17
18
19
20

الشبكات

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0.724

0.01

دال

**0.244

0.01

دال

**0.696

0.01

دال

**0.742

0.01

دال

**0.782

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الخامس "الشبكات" ،من العبارة رقم ( )17إلى
العبارة رقم ( )20دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
ويوضح الجدول رقم ( ،)3-17الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد النظم والتطبيقات والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

21
22
23
24

الجدول ( :)3-17الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد السادس (النظم والتطبيقات)
العبارة
تمتلك مصلحة الجمارك موقع إلكتروني تفاعلي مع عمالئها
يتكامل مع األ نظمة والتطبيقات الحالية.
تساعد األ نظمة والتطبيقات على تحسين أداء العمل في
مصلحة الجمارك.
تساعد األ نظمة والتطبيقات على تبسيط اإلجراءات وإدارة
أعمال مصلحة الجمارك.
تساعد األ نظمة والتطبيقات على مشاركة البيانات والمعلومات
بين موظفين مصلحة الجمارك بسهولة ويسر.

النظم والتطبيقات

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

الداللة
اللفظية

**0.770

0.01

دال

**0.615

0.01

دال

**0.552

0.01

دال

**0.807

0.01

دال

**0.832

0.01

دال

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد السادس "النظم والتطبيقات" ،من العبارة رقم
( )21إلى العبارة رقم ( )24دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى
داللة  ،0,01 ≤وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته
صادقا لما وضع لقياسه.
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ويوضح الجدول رقم ( ،)3-18الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد المتطلبات التنظيمية والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

الجدول ( :)3-18الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد السابع (المتطلبات التنظيمية)

25
26
27
28

العبارة
تعمل مصلحة الجمارك على إعادة هندسة هيكلها التنظيمي بما
يالئم متطلبات المنظمات الذكية.
تعمل مصلحة الجمارك على إعادة هندسة عملياتها اإلدارية
ودمج المهام المتشابهة في مهمة واحدة.
تسمح النظم اإلدارية في مصلحة الجمارك على انسياب
البيانات والمعلومات بين المستويات اإلدارية المختلفة.
يوجد تنسيق وتكامل بين القطاعات المختلفة في مصلحة
الجمارك يمنع وجود أي تعار بين المهام.

المتطلبات التنظيمية

معامل االرتبا

مستوى
الداللة

**0.858

0.01

دال

**0.835

0.01

دال

**0.882

0.01

دال

**0.859

0.01

دال

**0,464-

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد السابع "المتطلبات التنظيمية" ،من العبارة رقم
( )25إلى العبارة رقم ( )28دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى
داللة  ،0,01 ≤وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته
صادقا لما وضع لقياسه.
ويوضح الجدول رقم ( ،)3-19الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد تكامل النظم والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

29
30
31
32

الجدول ( :)3-19الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثامن (تكامل النظم)
العبارة
تعمل مصلحة الجمارك على ربط نظم المعلومات
وتطبيقاتها لتشكيل نظام واحد يقوم بوظائفه بفاعلية.
يؤدي تكامل النظم إلى تنفيذ مشروع مصلحة الجمارك
اإل لكترونية بصورة شاملة.
يساعد تكامل نظم المعلومات في مصلحة الجمارك على
توحيد المعلومات وتبادل مصادرها المختلفة.
يساعد تكامل نظم المعلومات المستفيدين من مصلحة
الجمارك في الحصول على الخدمات بجودة عالية.

تكامل النظم

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0.770

0.01

دال

**0.807

0.01

دال

**0.678

0.01

دال

**0.834

0.01

دال

**0.779

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الثامن "تكامل النظم" ،من العبارة رقم ( )29إلى
العبارة رقم ( )32دال إحصائيا ،ويتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ،0,01 ≤
وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا لما وضع
لقياسه.
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إن جميع العبارات واألبعاد في المتغير المستقل (نظم المعلومات)
كما تبين من الجداول السابقة يمكن القولَّ :
من العبارة رقم ( )1إلى العبارة رقم ( )32دال إحصائيا ،وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت اال تساق
الداخلي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية وبذلك يعد
المتغير المستقل بأبعاده وعباراته صادقا لما وضع لقياسه.
ب .صدق اال تساق الداخلي إزاء عبارات المحور الثاني (المنظمات الذكية):
يتكون المحور الثاني (المتغير التابع) من ( )6أبعاد ،كل بعد منها مكون من ( )4عبارات ،ليكون مجموع عبارات
األبعاد الستة ( )24عبارة ،ويمكن توضيح معامالت ارتباط بيرسون إزاء عبارات المتغير التابع بواسطة الجداول
اإلحصائية (بالدرجة الكلية لكل بعد) وذلك على النحو اآلتي:
ويوضح الجدول رقم ( ،)3-20الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد اإلدارة اإللكترونية والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

الجدول ( :)3-20الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد األول (اإلدارة اإل لكترونية)

33
34
35
36

العبارة
تسهم اإلدارة اإل لكترونية في تبسيط إجراءات العمل وسرعة
إنجاز المعامالت في مصلحة الجمارك.
تقدم مصلحة الجمارك خدماتها إلكترونيا عبر صفحتها
اإل لكترونية الرسمية.
ي
يستخدم البريد اإل لكتروني لالتصال اإلدار في مصلحة
الجمارك.
تقوم مصلحة الجمارك بأرشفة الوثائق إلكترونيا وتقليل
استخدام الورق.

اإلدارة اإللكترونية

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

الداللة
اللفظية

**0.193

0.01

دال

**0.812

0.01

دال

**0.794

0.01

دال

**0.786

0.01

دال

**0.645

0.01

دال

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد األول "اإلدارة اإللكترونية" ،من العبارة رقم ()33
إلى العبارة رقم ( )36دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
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ويوضح الجدول رقم ( ،)3-21الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد بلوغ الغايات والدرجة الكلية للبعد عينه.
الجدول ( :)3-21الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثاني (بلوغ الغايات)

رقم
العبارة

العبارة
تتخذ مصلحة الجمارك إجراءات عملية تهدف للتعلم
المستمر والتكيف مع التطورات في بيئة األعمال.
تعزز مصلحة الجمارك من استراتيجية التعلم المستمر
التي تسهم في إيجاد أعلى قيمة لها ولعمالئها.
تعمل مصلحة الجمارك على توليد عدة بدائل استراتيجية
كي تصل إلى قرارات رشيدة.
تدعم مصلحة الجمارك األفكار اإلبداعية المتميزة والجديدة
ألجل بلوغ الغايات.

37
38
39
40

بلوغ الغايات

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0,893

0.01

دال

**0.887

0.01

دال

**0.823

0.01

دال

**0.842

0.01

دال

**0.600

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الثاني "بلوغ الغايات" ،من العبارة رقم ( )37إلى
العبارة رقم ( )40دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
كما يوضح الجدول رقم ( ،)3-22الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد العمليات الذكية والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

الجدول ( :)3-22الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الثالث (العمليات الذكية)

41
42
43
44

العبارة
تستخدم مصلحة الجمارك التقنيات الحديثة في إدارة
أعمالها.
تدعم أنظمة المعلومات المستخدمة في مصلحة الجمارك
التدفق المستمر للمعلومات.
تم ّكن أنظمة المعلومات العاملين في مصلحة الجمارك من
أداء أعمالهم بكفاءة.
توفر األ نظمة المستخدمة في مصلحة الجمارك خاصية
اإلنذار المبكر لألزمات لمواجهتها في الوقت المناسب.

العمليات الذكية

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

**0.823

0.01

دال

**0.681

0.01

دال

**0.835

0.01

دال

**0.193

0.01

دال

**0.564

0.01

دال

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الثالث "العمليات الذكية" ،من العبارة رقم ()41
إلى العبارة رقم ( )44دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
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ويوضح الجدول رقم ( ،)3-23الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد التعامل مع البيئة والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

الجدول ( :)3-23الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الرابع (التعامل مع البيئة)
العبارة
تمتلك قيادة مصلحة الجمارك القدرة على تشخيص حاالت
عدم التأكد البيئي.
تمتلك قيادة مصلحة الجمارك القدرة على معالجة حاالت
عدم التأكد البيئي المرتبط بتنفيذ قراراتها االستراتيجية.
تعمل قيادة مصلحة الجمارك على تحديد مصادر حاالت
عدم التأكد البيئي عند اتخاذ القرارات.
تمتلك مصلحة الجمارك أنظمة معلوماتية لتقييم حاالت
عدم التأكد البيئي.

45
46
47
48

التعامل مع البيئة

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

الداللة
اللفظية

**0.880

0.01

دال

**0.619

0.01

دال

**0.678

0.01

دال

**0.872

0.01

دال

**0.424

0.01

دال

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الرابع "التعامل مع البيئة" ،من العبارة رقم ()45
إلى العبارة رقم ( )48دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
كما يوضح الجدول رقم ( ،)3-24الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد الذكاء الجماعي والدرجة الكلية للبعد عينه.
رقم
العبارة

الجدول ( :)3-24الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد الخامس (الذكاء الجماعي)

49
50
51
52

العبارة
يسود مصلحة الجمارك العمل الجماعي وروط الفريق
الواحد.
تمتلك مصلحة الجمارك فريق عمل استراتيجي قادر على
التعامل مع الظروف المتغيرة.
يضم فريق العمل االستراتيجي في مصلحة الجمارك عدد
من المتميزين ومن تخصصات مختلفة.
يوجد مناخ تنظيمي يشجع على اإلبداع الجماعي ويوّلد
االبتكار في مصلحة الجمارك.

الذكاء الجماعي

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

الداللة
اللفظية

**0.769

0.01

دال

**0.309

0.01

دال

**0.717

0.01

دال

**0.773

0.01

دال

**0.796

0.01

دال

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد الخامس "الذكاء الجماعي" ،من العبارة رقم ()49
إلى العبارة رقم ( )52دال إحصائيا ،حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة ≤
 ،0,01وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا
لما وضع لقياسه.
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ويوضح الجدول رقم ( ،)3-25الصدق الداخلي إزاء عبارات بعد الرغبة في التغيير والدرجة الكلية للبعد عينه.
الجدول ( :)3-25الصدق الداخلي إزاء عبارات البعد السادس (الرغبة في التغيير)

رقم
العبارة

53
54
55
56

العبارة
تتوافر القدرة لدى مصلحة الجمارك على تغيير البيئة
الداخلية بما يواكب التطورات في البيئية الخارجية.
تتوافر المرونة الالزمة للتجاوب مع التغيرات البيئية لدى
مصلحة الجمارك.
تنظر مصلحة الجمارك للتغيير اإليجابي كعملية أساسية
مهمة.
يمتلك العاملون الرغبة في التغيير وخو تجارب جديدة
في مصلحة الجمارك.

الرغبة في التغيير

معامل
االرتبا

مستوى
الداللة

الداللة
اللفظية

**0,772

0.01

دال

**0,229

0.01

دال

**0,761

0.01

دال

**0,624

0.01

دال

**0.606

0.01

دال

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع العبارات الواردة ضمن البعد السادس "الرغبة في التغيير" ،من العبارة رقم
( )53إلى العبارة رقم ( )56دال إحصائيا.
حيث يتضح أن معامالت االرتباط بيرسون المبينة دالة عند مستوى داللة  ،0,01 ≤وهذا يعطي داللة قوية
على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي لهذا البعد ،وبذلك يعد البعد بعباراته صادقا لما وضع لقياسه.
إن جميع العبارات واألبعاد في المتغير التابع (المنظمات الذكية) من العبارة
من الجداول السابقة يمكن القولَّ :
رقم ( )33إلى العبارة رقم ( )56دال إحصائيا ،وهذا يعطي داللة قوية على ارتفاع معامالت اال تساق الداخلي،
كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية وبذلك يعد المتغير
التابع بأبعاده وعباراته صادقا لما وضع لقياسه.
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 -2الصدق البنائي:
يعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها،
ويبين مدى ارتباط كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية لعبارات االستبانة (الفليت ،2018 ،ص.)155
ويمكن توضيح الصدق البنائي إزاء عبارات أداة الدراسة بواسطة الجدول رقم ( )3-26وذلك كما يلي:
الجدول ( :)3-26الصدق البنائي إزاء عبارات أداة الدراسة
المحور

نظم المعلومات

البعد

محتوى
البعد

معامل
االرتبا بيرسون

مستوى
الداللة

األول

الموارد المادية

**0.804

0.01

دال

الثاني

الموارد البشرية

**0.790

0.01

دال

الثالث

قواعد البيانات

**0.689

0.01

دال

الرابع

البرمجيات

**0.847

0.01

دال

الخامس

الشبكات

**0.782

0.01

دال

السادس

النظم والتطبيقات

**0.832

0.01

دال

السابع

المتطلبات التنظيمية

**0,464-

0.01

دال

الثامن

تكامل النظم

**0.779

0.01

دال

**0.923

0.01

دال

األول

اإلدارة اإل لكترونية

**0.645

0.01

دال

الثاني

بلوغ الغايات

**0.600

0.01

دال

الثالث

العمليات الذكية

**0.564

0.01

دال

الرابع

التعامل مع البيئة

**0.424

0.01

دال

الخامس

الذكاء الجماعي

**0.796

0.01

دال

السادس

الرغبة في التغيير

**0.606

0.01

دال

**0.857

0.01

دال

نظم المعلومات

المنظمات الذكية

المنظمات الذكية

الداللة
اللفظية

االرتبا دال إحصائيا عند مستوى داللة **0,01

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بيرسون في جميع أبعاد االستبانة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة  ،0,01 ≤ حيث كانت تلك القيم تتراوح بين ( ،)0,847 ،0,424في جميع أبعاد الدراسة ،سواء في
محور نظم المعلومات أو أبعاد المنظمات الذكية ،وبذلك تعد جميع أبعاد االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه ،دليل
أيضا على أن االستبانة في صورتها النهائية تتسم بدرجة عالية من صدق االتساق والبناء الداخلي.
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 4-2-3ثبات أداة الدراسة:
يقصد بثبات أداة الدراسة التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم في
أوقات مختلفة (غنيم ،2017 ،ص.)78
حيث جرى تطبيق خطوات الثبات على عينة استطالعية قوامها ( )15موظفا من مجتمع الدراسة وخارج عينتها
بطريقتين هما ،طريقة التجزئة النصفية وطريقة تباث المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وذلك كما يلي:
 1-4-2-3طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
كطريقة لقياس الثبات ،أستخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات عبارات االستبانة ومصداقيتها ،ويمكن توضيح
ذلك بواسطة الجدول رقم (.)3-27
الجدول ( :)3-27معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أبعاد االستبانة
المحور

محتوى
البعد

البعد

عدد
العبارات

ألفا
كرونباخ

0,769

4

نظم المعلومات
المنظمات الذكية

األول

الموارد المادية

الثاني

الموارد البشرية

الثالث

قواعد البيانات

4

الرابع

البرمجيات

4

الخامس

الشبكات

4

السادس

النظم والتطبيقات

4

السابع

المتطلبات التنظيمية

4

الثامن

تكامل النظم

4

األول

اإلدارة اإل لكترونية

الثاني

بلوغ الغايات

4

الثالث

العمليات الذكية

الرابع

التعامل مع البيئة

4

الخامس

الذكاء الجماعي

4

السادس

الرغبة في التغيير

4

نظم المعلومات

المنظمات الذكية

4

0,791
0,626
0,754
0,637
0,881
0,776

0,810

0,880

0,890
0,790
0,870
0,800
0,940
0,880

32

0,866

0,930

4

0,882

0,940

4
24
56

إجمالي عبارات االستبانة

0,650

الصدق الذاتي

0,691
0,613
0,771
0,711
0,655

0,795
0,896

0,830
0,780
0,881
0,840
0,810

0,890
0,950

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول السابق أن درجة الثبات (ألفا كرونباخ) ألبعاد أداة الدراسة مرتفعة ،حيث بلغت قيمة معامل
الثبات للمتغير المستقل ( )0,866وتراوحت قيم أبعاده بين ( )0,881 ،0,626بينما كانت درجة المصداقية لهذا
المتغير بقيمة ( )0,930وتراوحت قيم المصداقية ألبعاده بين ( ،)0,880 ،0,790وهذا يعني أن نسبة الثبات
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والمصداقية لهذا المحور مرتفعة ،كما بلغت قيمة معامل الثبات للمتغير التابع ( )0,795وتراوحت قيم أبعاده بين
( )0,882 ،0,613بينما كانت درجة المصداقية لهذا المتغير بقيمة ( )0,890وتراوحت قيم المصداقية ألبعاده بين
( )0,940 ،0,780وهذا يعني أن نسبة الثبات والمصداقية لهذا المحور مرتفعة كذلك.
وقد كان إجمالي قيمة معامل الثبات ألداة جمع البيانات ( ،)0,896بينما درجة المصداقية ألداة جمع البيانات
( ،)0,950وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والمصداقية ،ودالة إحصائيا؛ ما يشير
إلى أن النتائج األولية قابلة للتعميم على مجتمع الدراسة في ديوان عام مصلحة الجمارك محل الدراسة ،وبذلك
تكون االستبانة في صورتها النهائية ،ملحق رقم ( ،)4قابلة للتوزيع على عينة الدراسة الكلية.
 2-4-2-3طريقة التجزئة النص ية :Split-Half Coefficient
حيث تم إيجاد معامل ارتباط بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل محور ،واستنادا
على أداة هذه الدراسة؛ فإن عدد األسئلة الفردية مساوية لعدد األسئلة الزوجية ،في كال المحورين (نظم المعلومات،
كبير نسبيا لمحاور االستبانة.
المنظمات الذكية) ،حيث يبين الجدول رقم ( ،)3-28أن هناك معامل ثبات ا
الجدول ( :)3-28معامل الثبات (طريقة التجزئة النص ية)
المحور
نظم المعلومات

المنظمات الذكية

عدد العبارات التجزئة النص ية معامل االرتبا
0,764

32

0,588

24

المصحح
0,636
0,419

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعها كانت مرتفعة ،مما يدل على أن
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
وبذلك جرى التأكد من صدق أداة الد ارسة وثباتها؛ ما يجعل الباحث على ثقة تامة بصحة األداة وصالحيتها
لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الد ارسة واختبار فرضياتها؛ ما يعني أن االستبانة صادقة وتمثل المجتمع
الذي سحبت منه العينة وأن درجة مصداقية اإلجابات مرتفعة ،وبما يشير إلى أن النتائج التي سترد الحقا قابلة
للتعميم على مجتمع الدراسة ،وأن موضوع الدراسة يتسم بدرحة عالية من الصدق والثبات ،وال يبرهن الباحث
على صدق أداة القياس ،وإنما يقدم أدلة تتعلق بصالحية أداة القياس للغر
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 5-2-3اختبار التوزيع الطبيعي:
يستخدم هذا االختبار لمعرفة فيما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أو ال؟ ،وهو اختبار ضروري في حالة
اختبار الفرضيات؛ ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا ،وجرى التأكد من اتباع
البيانات للتوزيع الطبيعي بواسطة اختبار االلتواء والتفرطح للبيانات ،حيث يشير االلتواء ( )Skewnessإلى مستوى
التشابه السيكو متري ( )Psychometricلتوزيع البيانات ،بينما يشير التفرطح ( )kurtosisإلى ارتفاع منحنى
التوزيع ،ويشترط أن تكون قيم االلتواء أقل من ( )2,5للحكم بوجود توزيع طبيعي ،وأن تكون القيمة الحقيقية للتفرطح
أكبر من القيمة ( )10هي التي تشير إلى وجود مشكلة في البيانات (البحم ،2019 ،ص.)167
ويمكن توضيح قيم االلتواء والتفرطح لجميع أبعاد متغيرات الدراسة ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)3-29
الجدول ( :)3-29اختبار التوزيع الطبيعي ،اال لتواء) )Skewnessوالتفرطح ()Kurtosis
متغيرات الدراسة وأبعادها

 Kurtosisالتفرطح

 Skewnessاال لتواء

Std. Error

Statistic

Std. Error

Statistic

الموارد المادية

0.295

5.450

0.148

2.168-

الموارد البشرية

0.295

6.058

0.148

2.284-

قواعد البيانات

0.295

3.070

0.148

0.988-

البرمجيات

0.295

5.734

0.148

1.676-

الشبكات

0.295

3.895

0.148

1.190-

النظم والتطبيقات

0.295

6.753

0.148

2.192-

المتطلبات التنظيمية

0.295

2.661

0.148

1.912

تكامل النظم

0.295

7.923

0.148

2.267-

نظم المعلومات

0.295

8.574

0.148

2.350-

اإلدارة اإللكترونية

0.295

5.595

0.148

2.103

بلوغ الغايات

0.295

2.689

0.148

1.913

التعامل مع البيئة

0.295

8.466

0.148

2.039-

العمليات الذكية

0.295

5.508

0.148

2.017-

الذكاء الجماعي

0.295

3.996

0.148

1.313

الرغبة في التغيير

0.295

7.188

0.148

1.933-

المنظمة الذكية

0.295

7,347

0.148

0.783

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
إن نتائج اختبار معامل اال لتواء لمتغيري نظم المعلومات بأبعاده،
من بيانات الجدول السابق يمكن القولَّ :
والمنظمات الذكية بأبعادها ،كانت أقل من القيمة ( ،)2,5أما بالنسبة للتفرطح لم توجد قيم أكبر من ( ،)10األمر
الذي يعني أن هذه البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
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 6-2-3إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري وصدق المقياس بنوعيه البنائي واالتساق الداخلي ،وثبات أداة الدراسة بطريقة
عدت أداة الدراسة في صورتها النهائية لتطبيقها ميدانيا بطريقة
التجزئة النصفية وطريقة معادلة ألفا كرونباخ ،أ ّ
عشوائية بسيطة على عينة من العاملين في ديوان عام مصلحة الجمارك محل الدراسة ،وفق الخطوات اآلتية:
.1

توجه الباحث إلى رئاسة األكاديمية اليمنية للدراسات العليا ،وذلك بتاريخ 2019/12/03م لطلب مذكرة

تسهيل مهمة موجهة إلى رئاسة مصلحة الجمارك ثم أستلمها ،ملحق رقم (.)6
.2

عدم التمكن من البدء في تطبيق الدراسة بعد استالم مذكرة تسهيل المهمة مباشرة؛ بسبب االنشغال بمهمة

خارج مكان العمل وألكثر من ثالثة أشهر وجرى استغالل الوقت للتوسع والبحث في الجانب النظري.
.3

بعد االنتهاء من مهمة العمل ،جرى التوجه إلى ديوان عام مصلحة الجمارك مكان عمله بتاريخ

2020/03/10م ومقابلة رئيس المصلحة؛ للموافقة على التطبيق وأخذ توجيها من رئيس المصلحة إلى اإلدارات
المعنية بالتعاون في توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد الرسالة.
.4

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة والصدق البنائي (التكويني) لها وبعد أخذ الموافقة من قبل

رئاسة المصلحة على تطبيق الدراسة ،طبقت أداة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة تكونت من
( )15موظفا وذلك بتاريخ 2020/03/10م وتجميعها منهم ،وبعد أكثر من أسبوع أعيد توزيعها على العينة
ذاتها وانتهى من تجمعيها بتاريخ 2020 /03 /20م.
.5

بعد االنتهاء من التطبيق على عينة الدراسة االستطالعية ،جرى تفريغ البيانات ومعالجتها باستخدام األساليب

اإلحصائية المناسبة ،حيث جرى فحص صدق األداة وثباتها*.
.6

في ضوء نتائج عينة الدراسة االستطالعية ،جرى البدء بتوزيع االستبانات على أفراد مجتمع الدراسة بشكل

مباشر ضمانا في وصولها إلى عينة الدراسة المكونة من ( )290موظفا من مجتمع الدراسة في ديوان عام
المصلحة وذلك بتاريخ 2020/03/25م ،تم االنتهاء من جمعها بتاريخ 2020/06/01م ،عقب انتهاء إجازة
عيد الفطر المبارك.
.7

مواجهة صعوبات كبيرة في تطبيق االستبانات ومتابعتها ،نظ ار لبدء العمل بنظام المناوبات في جميع إدارات

ديوان عام مصلحة الجمارك تزامنا مع توزيع االستبانات؛ بسبب انتشار وباء فيروس كرونا (كوفيد )19-عالميا
واليمن بشكل خاص؛ ما تتطلب مزيدا من الوقت والجهد.


*

المصداقية والثبات :هي من بين أهم المواضيع التي تهم الباحثين من حيث تأثيرها في أهمية نتائج األبحاث وقدرتها على نشر النتائج ،وترتبط الموثوقية

واالتساق باألدوات المستخدمة في البحث ،وقدرتها على قياس ودقة القراءات المأخوذة من هذه األدوات2:12 ،https://e7sa.com/post/48/.ص،
2020/04/30م.
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بعد استكمال جمع االستبانات جرى مراجعتها وتدقيقها وترقيمها ،وإدخال المكتملة منها ومعالجتها باستخدام

األساليب اإلحصائية المناسبة عن طريق برنامج SPSS؛ بهدف الحصول على النتائج المتعلقة بفروض الدراسة
حيث بلغ عدد االستبانات السليمة التي تم تحليلها ( )270استبانة.
.9

جرى تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،وعلى ضوء نتائج الدراسة واالستنتاجات ،ق ّدمت بعض

المقترحات والتوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة.

 7-2-3التقدير اللفظي (المحك المعتمد:)
بعد إكمال جمع االستبانات تم مراجعتها وترقيمها ،ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية واإلجابة عن تساؤالتها واختبار
فرضياتها ،ولتحليل البيانات التي جمعها باستخدام البرنامج اإلحصائي ( ،)SPSSجرى ترميز البيانات وتفريغها
وإدخالها إلى الحاسب اآللي ،بحسب مقياس ليكرت الخماسي ( 1غير موافق بشدة 2 ،غير موافق 3 ،محايد4 ،
موافق 5 ،موافق بشدة) ،ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي ،تم حساب المدى بين درجات المقياس (-5
 ،)4=1وللحصول على طول الفترة ،جرى تقسيم المدى على أكبر قيمة في المقياس ( ،)0,8=5/4بعد ذلك أضيفت
القيمة الناتجة إلى أقل قيمة في المقياس (الواحد الصحيح) لتحديد الحد األعلى للفترة األولى أي ( )1,80وهكذا
لبقية الفترات ،ويمكن توضيح التقدير اللفظي إزاء عبارات الدراسة بواسطة الجدول رقم (.)3-30
الجدول ( :)3-30التقدير اللفظي إزاء عبارات الدراسة
مدى النسبة

المتوسط

التقدير اللفظي مستوى اإلجــابة

من  1إلى أقل من  1,8من  %20إلى أقل من  %36غير موافق بشدة منخفض جدا

من  1,8إلى أقل من  2,6من  %36إلى أقل من %52

غير موافق

منخفض

من  3,4إلى أقل من  4,2من  %68إلى أقل من %84

موافق

مرتفع

من  2,6إلى أقل من  3,4من  %52إلى أقل من %68
من  %84حتى %100

من  4,2إلى 5

إعداد الباحث2020 ،م.

محايد

موافق بشدة

متوسط

مرتفع جدا

يتضح من الجدول السابق كيفية إيجاد التقدير اللفظي ألسئلة الدراسة بالنسبة للمتوسط ،وكذلك مدى النسبة
ومستوى اإلجابة عن كل منها ،ولتفسير نتائج الد ارسة والحكم على مستوى االستجابة ،جرى االعتماد في ترتيب
المتوسطات الحسابية على مستوى أبعاد االستبانة ومستوى العبارات في كل بعد.

 يعد المحك مقياسا موضوعيا يستخدم لقياس صدق االختبار في البحث العلمي وتحديد درجات إجابات أفراد العينة.
مصطلح ( )SPSSهو اختصار حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( (Statistical Package for the Social Sciencesحيث ظهرت أول
نسخة من البرنامج عام  1968ويعتبر البرنامج من أكثر البرامج استخداما لتحليل المعلومات اإلحصائية في علم االجتماع .يستخدم اليوم بكثرة من قبل الباحثين
في مجال التسويق والمال والحكومة والتربية ويستخدم أيضا لتحليل االستبانات وفي إدارة المعلومات وتوثيق المعلومات،.https://ar.wikipedia.org/wiki/
الساعة 10:46م ،التاريخ 2020/05/07م.
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 8-2-3األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
التوصل إلى مؤشرات دقيقة تخدم أهداف الدراسة الحالية ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة
من أجل
ّ

فرضياتها؛ جرى تفريغ البيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية في العلوم
االجتماعية ( ،)SPSSوفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التي استخدمت:
 -1حساب التك اررات ( :)Frequencyلوصف خصائص مجتمع الدراسة وبيان عدد مفرداته ،وتحديد استجابات
العينة نحو عبارات األبعاد الرئيسة إلداة الدراسة وفاقا لمقياس ليكرت الخماسي.
 -2حساب األهمية النسبية أو النسب المئوية ( :)Percentلتحديد نسبة التك اررات سواء فيما يتعلق بوصف
خصائص مجتمع الدراسة أو إجابات مفردات المجتمع عن عبارات االستبانة.
 -3المتوسط الحسابي ( :*)Meanلمعرفة متوسط آراء العينة المشاركة في الدراسة ،وحساب متوسط اإلجابة عن
كل عبارة من عبارات االستبانة ،وكذلك المتوسط الحسابي لكل محور من محاور الدراسة.
 -4اال نحراف المعياري ( :**)Standard Deviationلتحديد مدى انحراف اإلجابات عن متوسطها الحسابي.
 -5اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( :)One Sample T-Testلمعرفة داللة انحراف متوسط العينة عن الوسط
االفتراضي ( )3أي (محايد).
 -6اختبار  Tفي حالة عينتين مستقلتين ( :)Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي مجموعتين من البيانات المستقلة مثل (الجنس).
 -7اختبار  Fتحليل التباين األحادي ( :)One Way Analysis of Variance-ANOVAلمعرفة ما إذا
كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء المبحوثين ،بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات
مثل (العمر ،المؤهل العلمي ،المستوى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،عدد الدورات التدريبية في نظم المعلومات).
 -8معامل اال رتبا البسيط بيرسون :لمعرفة العالقة التي تربط بين متغيرين وقياس قوة العالقة االرتباطية بين
األبعاد الفرعية لكل متغير على حدة ،وقياس صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
 -9معامل اال رتبا سيبرمان للتجزئة النص ية ومعامل ألفا كرونباخ ( :)Alpha Cronbachلقياس صدق
وثبات االستبانة.
 -10االنحدار الخطي البسيط ( :)Linear Regressionلمعرفة أثر المتغير المستقل في المتغير التابع.


*

يحس ـ ــب الوس ـ ــط الحس ـ ــابي بجمع قيم عناص ـ ــر المجموعة المراد إيجاد وس ـ ــطها ،ويقس ـ ــم المجموع على عدد العناص ـ ــر،https://ar.wikipedia.org/wiki/ .

10:48ص2020/05/09 ،م.
**

يعتبر االنحراف المعياري القيمة األكثر اس ـ ــتخداما من بين مقاييس التش ـ ــتت اإلحص ـ ــائي لقياس مدى التبعثر اإلحص ـ ــائي ،ويتأثر بالقيم المتباعدة أو المتطرفة

ولكنه ال يتأثر كثي ار بالتغيرات التي تط أر على العينة10:51 ،https://ar.wikipedia.org/wiki/.ص2020/05/11 ،م.
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خالصة الفصل الثالث
تناولت الدراسة في هذا الفصل وفي مبحثه األول :الحديث عن مجتمع الدراسة وعينتها ووص

الخصائص

الديموغرافية لعينة الدراسة وتحليلها؛ لمعرفة مدى تمثيل إجابات أفراد مجتمع الدراسة ،ومن ثم تقديم إحصاء
وصفي للبيانات الوظي ية ،ولخصت هذه البيانات في جداول وأشكال ،توضح قيم كل متغير؛ لتوضيح عدد
المشاهدات للقيمة الواحدة داخل المتغير ،في شكل أرقام ونسب مئوية.
وجرى في المبحث الثاني :توضيح كي ية بناء أداة الدراسة لجمع المعلومات ،واإلجراءات العلمية التي استخدمت
للتأكد من صدق أداة الدراسة ،باإلضافة إلى بيان إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية ،واألساليب اإلحصائية
المناسبة لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها.
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تحليـــــــل نتائــــــج الدراسة
Analyze results of study

الفصــــــــــــــــــــــــل الرابـــــــع
تحليل النتائج واختبار الفرضيات

تمهيد:
تتناول الدراسة في هذا الفصل وفي مبحثه األول :تحليل وتفسير آراء عينة الدراسة وعرض نتائجها ،ومناقشتها
إزاء عبارات المتغير المستقل والمتغير التابع محل الدراسة؛ بهدف الوقوف على دور نظم المعلومات في بناء
المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية.
كما يتناول في المبحث الثاني :اإلجابة عن تساؤالت الدراسة بواسطة اختبار فرضيات الدراسة األربع مع
الفرضيات المنبثقة عنها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،وعرض كل النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها
وتحليلها وذلك بما يحقق أهداف الدراسة ،حيث سيتناول الفصل المبحثين اآلتيين:

 المبحث األول :تحليل نتائج الدراسة. -المبحث الثاني :اختبار فرضيات الدراسة.
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تحليـــــــل نتائــــــج الدراسة
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المبحث األول
تحليل نتائج الدراسة
Analyze result of study

تحليـــــــل نتائــــــج الدراسة
Analyze results of study
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تحليل النتائج واختبار الفرضيات

المبحث األول

تحليل نتائج الدراسة
يسعى الباحث في هذا المبحث إلى تحليل نتائج الدراسة بواسطة تحليل وتفسير آراء عينة الدراسة وعرض نتائجها
ومناقشتها إزاء عبارات المتغير المستقل والمتغير التابع محل الدراسة؛ بهدف الوقوف على دور نظم المعلومات في
بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية.

 1-1-4تحليل النتائج الخاصة بأبعاد الدراسة:
سيتم عرض ومناقشة نتائج الدراسة للمتغير المستقل والمتغير التابع؛ بهدف التعرف إلى ظدور نظم المعلومات
في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجماركظ ،باإلضافة إلى اختبار فرضيات الدراسة الحالية.
لذا فقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المجمعة بواسطة أداة الدراسة؛ للحصول على نتائج سيتم عرضها
وتحليلها في هذه الدراسة؛ باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج بواسطة اإلجابة عن تساؤالت
الدراسة والتحقق من فروضها.
 1-1-1-4تحليل نتائج راء عينة الدراسة عن السؤال األول:
استخرجت التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة،
وذلك لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على ظإلى أي مدى تتوفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة
الجمارك؟ظ ،ويمكن توضيح نتائج آراء عينة الدراسة حول مدى توفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجمارك،
وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-1
الجدول ( :)4-1نتائج راء عينة الدراسة حول مدى توفر متطلبات نظم المعلومات
الرقم

البعد

الترتيب

1

الموارد المادية

3

قواعد البيانات

2
4
5
6
7
8

الثالث

4,23

0,48

41,59

%85

عالية جدا

الخامس

3,96

0,35

45,43

%79

عالية

السابع

3,49

الموارد البشرية

الثاني

البرمجيات

السادس

الشبكات

النظم والتطبيقات

المتطلبات التنظيمية
تكامل النظم

المتوسط اال نحراف المعياري

قيمة T

الوزن النسبي مستوى التوافر

الرابع

الثامن
األول

متطلبات نظم المعلومات

4,26
3,64
4,19
1,84
4,33

3,74

0,59
0,50
0,46
0,48
0,78
0,54

0,33

35,31
20,95
17,75
40,73

%85
%73
%70
%84

24,62-

%37

36,70

%75

40,57

%87

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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الشكل ( :)4-1مدى توفر متطلبات نظم المعلومات
5.00
4.00

4.26 4.23

3.96

3.49 3.64

3.00

4.33

4.19

1.84

2.00
1.00
0.00

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول والشكل السابقين إن متغير متطلبات نظم المعلومات ككل حصل على متوسط حسابي ()3,74
وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%75أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,33
حيث حصل بعد تكامل النظم ،على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( )4,33وهو أكبر من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%87أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري ( ،)0.54فيما حصل بعد المتطلبات التنظيمية،
على الترتيب (الثامن) بمتوسط حسابي ( )1,84وهو أقل من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%37أي
بدرجة منخفضة وانحراف معياري (.)0,78
إن هناك قصور في توفير موارد المتطلبات التنظيمية ،ومع ذلك فءن مصلحة
من النتائج أعاله يمكن القولَّ :
الجمارك تهتم بدرجة عالية بتوفير متطلبات نظم المعلومات (الموارد المادية ،الموارد البشرية ،قواعد البيانات،
البرمجيات ،الشبكات ،النظم والتطبيقات ،تكامل النظم) ،الالزمة لبناء المصلحة الذكية.
ويمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة لجميع عبارات أبعاد نظم المعلومات كل على حدة على النحو اآلتي:
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 1-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد المادية:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد المادية ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-2
الجدول ( :)4-2نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد المادية
الرقم
1
2
3
4

العبارات
تتوفر أجهزة حاسوب مالءمة
لطبيعة عمل نظم المعلومات في
مصلحة الجمارك.
توفر مصلحة الجمارك الموارد
الالزمة لدعم نظم المعلومات.

تقوم مصلحة الجمارك بصيانة
األجهزة والمعدات عند حصول
األعطال.
تحرص قيادة مصلحة الجمارك على
اقتناء أحدث التقنيات في مجال نظم
المعلومات.

الموارد المادية

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

الثاني

4,23

0,63

32,24

0,00

%85

الثالث

4,16

0,71

26,97

0,00

%83

الترتيب المتوسط

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
عالية
جدا
عالية

األول

4,49

0,69

35,26

0,00

%90

عالية
جدا

الرابع

4,02

0,74

22,65

0,00

%80

عالية

4,23

0,48

41,59

0,00

%85

عالية
جدا

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد الموارد المادية ،حصل على متوسط حسابي ( )4,23وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%85أي :بدرجة عالية جدا وانحراف معياري (.)0,48
وأن العبارة رقم ( ،)3التي تنص على( :تقوم مصلحة الجمارك بصيانة األجهزة والمعدات عند حصول األعطال)،
حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,49وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%90أي :بدرجة عالية ،جدا وانحراف معياري (.)0,69
وهذا يعني أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك تقوم بصيانة األجهزة والمعدات عند حصول األعطال.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)4التي تنص على( :تحرص قيادة مصلحة الجمارك على اقتناء أحدث التقنيات في
مجال نظم المعلومات) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)4,02وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ()3,4
ووزن نسبي ( )%80أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,74
ويعني ذلك أن عينة الدراسة توافق على أن قيادة مصلحة الجمارك تحرص على اقتناء أحدث التقنيات في
مجال نظم المعلومات.
كبير بتوفير المتطلبات المادية الالزمة
إن مصلحة الجمارك تولي اهتماما ا
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
ضمن بعد نظم المعلومات بدرجة عالية جدا ،لتسهم في بناء المصلحة الذكية.
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 2-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد البشرية:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد البشرية ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-3
الجدول ( :)4-3نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الموارد البشرية
الرقم
5
6
7
8

العبارات
تهتم مصلحة الجمارك باستقطاب
المختصين في مجال نظم
المعلومات.
تتناسب مهارات العاملين في مصلحة
الجمارك على نظم المعلومات مع
المهام الموكلة.
تمتلك مصلحة الجمارك خطط
تدريبية للعاملين على نظم
المعلومات بحسب االحتياجات.
يستوعب العاملون في مصلحة
الجمارك على نظم المعلومات
احتياجات المستفيدين.

الموارد البشرية

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

األول

4,43

0,76

31,10

0,00

%89

الثاني

4,41

0,77

30,19

0,00

%88

عالية
جدا

الرابع

4,03

0,77

21,80

0,00

%81

عالية

الثالث

4,16

0,75

25.52

0,00

%83

عالية

4,26

0,59

35,31

0,00

%85

عالية
جدا

الترتيب المتوسط

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
عالية
جدا

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد الموارد البشرية ،حصل على متوسط حسابي ( )4,26وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%85أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,59
وأن العبارة رقم ( ،)5التي تنص على( :تهتم مصلحة الجمارك باستقطاب المختصين في مجال نظم المعلومات)،
حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,43وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%89أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,76
وهذا يعني أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك تهتم باستقطاب المختصين في مجال نظم المعلومات.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)7التي تنص على( :تمتلك مصلحة الجمارك خطط تدريبية للعاملين على نظم
المعلومات بحسب االحتياجات) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( )4,03وهو أكبر من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%81أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,77
ويعني ذلك أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك تمتلك خطط تدريبية للعاملين على نظم المعلومات
بحسب احتياجاتهم.
كبير بتوفير الموارد البشرية الالزمة ضمن
إن مصلحة الجمارك تولي اهتماما ا
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
بعد نظم المعلومات بدرجة عالية جدا ،لتسهم في بناء المصلحة الذكية.
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 3-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد قواعد البيانات:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد قواعد البيانات ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-4
الجدول ( :)4-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد قواعد البيانات
الرقم
9
10
11
12

العبارات
تمتلك مصلحة الجمارك قاعدة
بيانات مركزية تخزن فيها البيانات
والمعلومات دون تكرار.
تمتلك مصلحة الجمارك سياسة
لحماية بياناتها بعمل نسخ احتياطي
لها بشكل دوري.
يجري معالجة البيانات ليا بما يخدم
عمل مصلحة الجمارك واحتياجاتها
من تلك البيانات.
تلبي البيانات المتاحة احتياجات
المستفيدين ومتخذي القرار في
مصلحة الجمارك.

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

الرابع

3,39

0,59

10,80

0,00

%68

الثالث

4,09

0,67

26,58

0,00

%82

عالية

األول

4,20

0,57

34,25

0,00

%84

عالية

الثاني

4,18

0,62

31,20

0,00

%84

عالية

3,96

0,35

45,43

0,00

%79

عالية

الترتيب المتوسط

قواعد البيانات

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
متوسطة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد قواعد البيانات ،حصل على متوسط حسابي ( )3,96وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%79أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,35
وأن العبارة رقم ( ،)11التي تنص على( :يجري معالجة البيانات آليا بما يخدم عمل مصلحة الجمارك واحتياجاتها
من تلك البيانات) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,2وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ()3,4
ووزن نسبي ( )%84أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,57
وهذا يعني أن العينة توافق على أنه يجري معالجة البيانات ليا بما يخدم عمل مصلحة الجمارك واحتياجاتها
من تلك البيانات.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)9التي تنص على( :تمتلك مصلحة الجمارك قاعدة بيانات مركزية تخزن فيها
البيانات والمعلومات دون تكرار) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)3,39وهو أقل من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%68أي :بدرجة متوسطة ،وانحراف معياري (.)0,59
ويعني ذلك أن العينة توافق على امتالك مصلحة الجمارك قاعدة بيانات مركزية تخزن فيها البيانات والمعلومات
دون تكرار وبنسبة متوسطة.
إن مصلحة الجمارك تمتلك قواعد البيانات الالزمة بدرجة عالية ،وتعمل على
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
حمايتها ،لتسهم في بناء المصلحة الذكية.
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الفصــــــــــــــــــــــــل الرابـــــــع
تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 4-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد البرمجيات:
يمكن توضيح إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد البرمجيات ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-5
الجدول ( :)4-5نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد البرمجيات
الرقم
13
14
15
16

العبارات
تمتلك مصلحة الجمارك أنظمة
معلومات تغطي األ نشطة الجمركية
كافة.
يوجد تعليمات /أدلة تشغيل لنظم
المعلومات المستخدمة في مصلحة
الجمارك.
تستخدم مصلحة الجمارك برامج
حاسوبية متطورة لحماية أمن
المعلومات.
توفر البرمجيات كافة البيانات
والمعلومات لمصلحة الجمارك
وبدقة عالية.

البرمجيات

قيمة T

مستوى
الداللة

الثاني

4,13

0,78

23,91

0,00

%83

األول

4,36

0,86

25,95

0,00

%87

عالية
جدا

الرابع

1,97

0,90

18,89-

0,00

%39

منخفضة

الثالث

4,10

0,78

23,27

0,00

%82

عالية

3,64

0,50

20,95

0,00

%73

عالية

الترتيب المتوسط

اال نحراف
المعياري

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
عالية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد البرمجيات ،حصل على متوسط حسابي ( )3,64وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%73أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,50
وأن العبارة رقم ( ،)14التي تنص على( :يوجد تعليمات /أدلة تشغيل لنظم المعلومات المستخدمة في مصلحة
الجمارك) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,36وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن
نسبي ( )%87أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,86
وهذا يعني أن العينة توافق على وجود أدلة تشغيل لنظم المعلومات المستخدمة في مصلحة الجمارك.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)15التي تنص على( :تستخدم مصلحة الجمارك برامج حاسوبية متطورة لحماية أمن
المعلومات) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,97وهو أقل من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%39أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,9
ويعني ذلك أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك ال تستخدم برامج حاسوبية متطورة لحماية أمن
المعلومات.
إن مصلحة الجمارك تمتلك برامج معلوماتية متطورة وتوفير المتطلبات
ومن أغلب النتائج أعاله يمكن القولَّ :
البرمجية كافة بدرجة عالية؛ لتسهم في بناء المصلحة الذكية.
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الفصــــــــــــــــــــــــل الرابـــــــع
تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 5-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الشبكات:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إ ازء عبارات بعد الشبكات ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-6
الجدول ( :)4-6نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الشبكات
اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

الثاني

4,10

0,72

25,04

0,00

%82

الرابع

1,69

0,94

22,96-

0,00

%34

منخفضة
جدا

يتم صيانة الشبكة المستخدمة في
19
مصلحة الجمارك بشكل مستمر.

األول

4,14

0,71

26,49

0,00

%83

عالية

تحرص مصلحة الجمارك على
 20اقتناء ومواكبة التقنيات الحديثة
في مجال الشبكات.

الثالث

4,04

0,78

21,88

0,00

%81

عالية

3,49

0,46

17,75

0,00

%70

عالية

الرقم

العبارات

تتناسب الشبكة المستخدمة مع
 17احتياجات العمل في مصلحة
الجمارك.
تمتلك مصلحة الجمارك شبكة
 18إنترانت داخلية تربط كل الوحدات
اإلدارية.

الشبكات

الترتيب المتوسط

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
عالية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد الشبكات ،حصل على متوسط حسابي ( ،)3,49وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%70أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,46
وأن العبارة رقم ( ،)19التي تنص على( :يتم صيانة الشبكة المستخدمة في مصلحة الجمارك بشكل مستمر)،
حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,14وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%83أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,71
وهذا يعني أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك تعمل على صيانة الشبكة المستخدمة بشكل مستمر.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)18التي تنص على( :تمتلك مصلحة الجمارك شبكة إنترانت داخلية تربط كل
الوحدات اإلدارية) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,69وهو أقل من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن
نسبي ( )%34أي :بدرجة منخفضة جدا ،وانحراف معياري (.)0,94
ويعني ذلك أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك ال تمتلك شبكة إنترانت داخلية تربط كل الوحدات اإلدارية.
إن مصلحة الجمارك تحرص على اقتناء التقنيات الحديثة في
إال أنه ومن أغلب النتائج أعاله يمكن القولَّ :
مجال االتصاالت والشبكات وتوفير الشبكات وبدرجة عالية؛ لتسهم في بناء المصلحة الذكية.
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الفصــــــــــــــــــــــــل الرابـــــــع
تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 6-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد النظم والتطبيقات:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد النظم والتطبيقات ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-7
الجدول ( :)4-7نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد النظم والتطبيقات
الرقم

العبارات

21

تمتلك مصلحة الجمارك موقع إلكتروني
تفاعلي مع عمالئها يتكامل مع األنظمة
والتطبيقات الحالية.

22
23
24

تساعد األنظمة والتطبيقات على تحسين
أداء العمل في مصلحة الجمارك.
تساعد األنظمة والتطبيقات على تبسيط
اإلجراءات وإدارة أعمال مصلحة
الجمارك.
تساعد األنظمة والتطبيقات على
مشاركة البيانات والمعلومات بين
موظفين مصلحة الجمارك بسهولة
ويسر.

النظم والتطبيقات

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

الرابع

4,07

0,84

20,95

0,00

%81

األول

4,27

0,55

37,98

0,00

%85

الترتيب المتوسط

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
عالية
عالية
جدا

الثاني

4,25

0,57

36,20

0,00

%85

عالية
جدا

الثالث

4,16

0,77

24,82

0,00

%83

عالية

4,19

0,48

40,73

0,00

%84

عالية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد النظم والتطبيقات ،حصل على متوسط حسابي ( ،)4,19وهو أكبر من
المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%84أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,48
وأن العبارة رقم ( ،)22التي تنص على( :تساعد األنظمة والتطبيقات على تحسين أداء العمل في مصلحة
الجمارك) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,27وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن
نسبي ( )%85أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,55
وهذا يعني على أن العينة توافق على أن األ نظمة والتطبيقات تساعد على تحسين أداء العمل في المصلحة.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)21التي تنص على( :تمتلك مصلحة الجمارك موقع إلكتروني تفاعلي مع عمالئها
يتكامل مع األنظمة والتطبيقات الحالية) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)4,07وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%81أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,84
وهذا يعني على أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك تمتلك موقعا إلكترونيا تفاعليا مع عمالئها يتكامل
مع األ نظمة والتطبيقات الحالية.
إن األ نظمة والتطبيقات متوفرة وتساعد على تبسيط اإلجراءات وتحسين سير
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
العمل في مصلحة الجمارك ،وتعمل المصلحة على توفير الدعم الال زم لمتطلبات األ نظمة والتطبيقات بدرجة عالية؛
لتسهم في بناء المصلحة الذكية.
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الفصــــــــــــــــــــــــل الرابـــــــع
تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 7-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد المتطلبات التنظيمية:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد المتطلبات التنظيمية ،بواسطة الجدول رقم (.)4-8
الجدول ( :)4-8نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد المتطلبات التنظيمية
الرقم
25
26
27
28

العبارات
تعمل مصلحة الجمارك على إعادة
هندسة هيكلها التنظيمي بما يالئم
متطلبات المنظمات الذكية.
تعمل مصلحة الجمارك على إعادة
هندسة عملياتها اإلدارية ودمج
المهام المتشابهة في مهمة واحدة.
تسمح النظم اإلدارية في مصلحة
الجمارك على انسياب البيانات
والمعلومات بين المستويات اإلدارية.
يوجد تنسيق وتكامل بين القطاعات
المختلفة في مصلحة الجمارك يمنع
وجود أي تعار بين المهام.

المتطلبات التنظيمية

قيمة T

مستوى
الداللة

الوزن
النسبي

درجة
التوافر

الثاني

1,98

0,89

18,93-

0,00

%40

منخفضة

األول

2,01

0,88

18,46-

0,00

%40

منخفضة

الثالث

1,69

0,95

22,86-

0,00

%34

منخفضة
جدا

الرابع

1,67

0,90

24,13-

0,00

%33

منخفضة
جدا

1,84

0,78

24,62-

0,00

%37

منخفضة

الترتيب المتوسط

اال نحراف
المعياري

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد المتطلبات التنظيمية ،حصل على متوسط حسابي ( ،)1,84وهو أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%37أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,78
وأن العبارة رقم ( ،)26التي تنص على( :تعمل مصلحة الجمارك على إعادة هندسة عملياتها اإلدارية ودمج
المهام المتشابهة في مهمة واحدة) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)2,01وهو أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%40أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,88
وهذا يعني على أن راء العينة توافق على أن مصلحة الجمارك ال تعمل على إعادة هندسة عملياتها اإلدارية
ودمج المهام المتشابهة في مهمة واحدة.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)28التي تنص على( :يوجد تنسيق وتكامل بين القطاعات المختلفة في مصلحة
الجمارك يمنع وجود أي تعارض بين المهام) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,67وهو أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%33أي :بدرجة منخفضة جدا ،وانحراف معياري (.)0,9
ويعني ذلك أن العينة توافق على عدم وجود تنسيق وتكامل بين القطاعات المختلفة في مصلحة الجمارك يمنع
وجود أي تعار

بين المهام.

إن مصلحة الجمارك ال تولي اهتماما لجانب المتطلبات التنظيمية وبدرجة
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
منخفضة؛ بالتالي سيؤثر ذلك في بناء المصلحة الذكية.

155

تحليـــــــل نتائــــــج الدراسة
Analyze results of study
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تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 8-1-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد تكامل النظم:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد تكامل النظم ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-9
الجدول ( :)4-9نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد تكامل النظم
الرقم
29
30
31
32

العبارات
تعمل مصلحة الجمارك على ربط نظم
المعلومات وتطبيقاتها لتشكيل نظام
واحد يقوم بوظائفه بفاعلية.
يؤدي تكامل النظم إلى تنفيذ مشروع
مصلحة الجمارك اإللكترونية بصورة
شاملة.
يساعد تكامل نظم المعلومات في
مصلحة الجمارك على توحيد
المعلومات وتبادل مصادرها المختلفة.
يساعد تكامل نظم المعلومات
المستفيدين من مصلحة الجمارك في
الحصول على الخدمات بجودة عالية.

تكامل النظم

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

الرابع

4,18

0,68

28,57

0,00

%84

الثاني

4,46

0,74

32,21

0,00

%89

عالية
جدا

الثالث

4,20

0,65

30,12

0,00

%84

عالية

األول

4,48

0,70

34,57

0,00

%90

عالية
جدا

4,33

0,54

40,57

0,00

%87

عالية
جدا

الترتيب المتوسط

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
عالية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتبين من الجدول السابق ،أن بعد تكامل النظم ،حصل على متوسط حسابي ( ،)4,33وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%87أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,54
وأن العبارة رقم ( ،)32التي تنص على( :يساعد تكامل نظم المعلومات المستفيدين من مصلحة الجمارك في
الحصول على الخدمات بجودة عالية) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,48وهو أكبر من
المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%90أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,7
وهذا يعني على أن العينة توافق على أن تكامل نظم المعلومات يساعد المستفيدين من مصلحة الجمارك في
الحصول على الخدمات بجودة عالية.
فيما حصلت العبارة رقم ( )29التي تنص على( :تعمل مصلحة الجمارك على ربط نظم المعلومات وتطبيقاتها
لتشكيل نظام واحد يقوم بوظائفه بفاعلية) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)4,18وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%84أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,68
ويعني ذلك أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك توافق على ربط نظم المعلومات وتطبيقاتها لتشكيل
نظام واحد يقوم بوظائفه بفاعلية.
إن تكامل نظم المعلومات يساعد مصلحة الجمارك على التحول من العمل
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
التقليدي إلى العمل اإل لكتروني ،بواسطة توحيد المعلومات وتبادل مصادرها المختلفة ومن َث َّم الحصول على
الخدمات بجودة عالية ،حيث تعمل مصلحة الجمارك على توفير متطلبات تكامل النظم بدرجة عالية؛ لتسهم في
بناء المصلحة الذكية.
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 2-1-1-4تحليل نتائج راء عينة الدراسة عن السؤال الثاني:
جرى استخراج التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة
الدراسة ،لإلجابة عن السؤال الثاني ظما مستوى توفر أبعاد المنظمة الذكية (اإلدارة اإل لكترونية ،بلوغ الغايات،
التعامل مع البيئة ،العمليات الذكية ،الذكاء الجماعي ،الرغبة في التغيير) في مصلحة الجمارك؟ظ
ويمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة حول مدى توفر أبعاد المنظمة الذكية في مصلحة الجمارك ،وذلك
بواسطة الجدول رقم (.)4-10
الجدول ( :)4-10نتائج ارء عينة الدراسة حول مدى توفر أبعاد المنظمات الذكية
الرقم

الترتيب

البعد

المتوسط
الحسابي

اال نحراف
المعياري

1,93

0,77

1

اإلدارة اإللكترونية

الخامس

2,44

3

العمليات الذكية

الثالث

3,61

2

السادس

بلوغ الغايات

4
5

التعامل مع البيئة

الثاني

الرغبة في التغيير

األول

6

0,49

3,63

الرابع

الذكاء الجماعي

0,50

0,54
0,51

2,66

0,47

3,68

2,99

أبعاد المنظمات الذكية

0,33

قيمة T

األهمية
النسبية

18,18-

%49

20,57

%72

22,9018,92

%39
%73

10,94-

%53

0,39-

%60

24,02

%74

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

الداللة
اللفظية

منخفضة
منخفضة
عالية
عالية

متوسطة
عالية

متوسطة

الشكل ( :)4-2مدى توفر أبعاد المنظمة الذكية
4.00
3.00

3.63

3.61
2.44

2.00

3.68

2.66

1.93

1.00
0.00

اإلدارة

اإللكترونية

بلوغ الغايات

العمليات
الذكية

التعامل مع
البيئة

الذكاء

الجماعي

الرغبة في
التغيير

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
من الجدول والشكل السابقين ،يتبين أن متغير أبعاد المنظمات الذكية ككل حصل على متوسط حسابي ()2,99
وهو أقل من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%60أي :بدرجة متوسطة ،وانحراف معياري (.)0,33
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حيث حصل بعد الرغبة في التغيير ،على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)3,68وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%74أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,47
فيما حصل بعد بلوغ الغايات ،على الترتيب (السادس) بمتوسط حسابي ( ،)1,93وهو أقل من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%39أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,77
إن مصلحة الجمارك ال تتوفر فيها أبعاد المنظمة الذكية كافة وبالشكل الذي
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
يصنفها كمصلحة ذكية ،حيث َّإنها بشكل عام تهتم بدرجة متوسطة بتوفير أبعاد المنظمات الذكية ،مع قصور
كبير في عدم توفير أبعاد المنظمات الذكية (اإلدارة اإل لكترونية ،بلوغ الغايات) ،والتي سوف تؤثر على بناء
المصلحة

الذكية .

 1-2-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد اإلدارة اإل لكترونية:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد اإلدارة اإللكترونية ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-11
الجدول ( :)4-11نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد اإلدارة اإللكترونية
قيمة T

مستوى الوزن
الداللة النسبي

درجة
التوافر

األول

4,27

0,61

34,38

0,00

%85

عالية
جدا

الثاني

1,94

0,79

22,07-

0,00

%39

منخفضة

35

يستخدم البريد اإللكتروني لالتصال
اإلداري في مصلحة الجمارك.

الرابع

1,62

0,82

27,72-

0,00

%32

منخفضة
جدا

36

تقوم مصلحة الجمارك بأرشفة
الوثائق إلكترونيا وتقليل استخدام
الورق.

الثالث

الرقم
33
34

العبارات
تسهم اإلدارة اإللكترونية في تبسيط
إجراءات العمل وسرعة إنجاز
المعامالت في مصلحة الجمارك.
تقدم مصلحة الجمارك خدماتها
إلكترونيا عبر صفحتها اإللكترونية
الرسمية.

اإلدارة اإللكترونية

الترتيب المتوسط

اال نحراف
المعياري

1,93

0,77

22,67-

0,00

%39

منخفضة

2.44

0,50

18,18-

0,00

%49

منخفضة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد اإلدارة اإل لكترونية ،حصل على متوسط حسابي ( )2,44وهو أقل من المتوسط
االفتراضي ( ،)3,4ووزن نسبي ( )%49أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,50
وأن العبارة رقم ( ،)33التي تنص على( :تسهم اإلدارة اإللكترونية في تبسيط إجراءات العمل وسرعة إنجاز
المعامالت في مصلحة الجمارك) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,27وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%85أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,61
وهذا يعني أن عينة الدراسة توافق على أن اإلدارة اإل لكترونية تسهم في تبسيط إجراءات العمل وسرعة إنجاز
المعامالت في مصلحة الجمارك.
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فيما حصلت العبارة رقم ( ،)35التي تنص على( :يستخدم البريد اإللكتروني لالتصال اإلداري في مصلحة
الجمارك) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,62وهو أقل من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%32أي :بدرجة منخفضة جدا ،وانحراف معياري (.)0,82
وهذا يعني أن راء عينة الدراسة توافق على أن مصلحة الجمارك ال تستخدم البريد اإل لكتروني لالتصال
اإلداري.
إن مصلحة الجمارك ال تتبنى دعم اإلدارة اإل لكترونية كبعد أساسي ضمن
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
أبعاد المنظمات الذكية بدرجة منخفضة ،التي سوف تؤثر في بناء المصلحة الذكية ،حيث يمكن لمصلحة الجمارك
تقديم الخدمات عبر صفحتها اإل لكترونية الرسمية ،وأرشفة الوثائق إلكترونيا لتقليل استخدام الورق ،أو استخدام
البريد اإل لكتروني لالتصال اإلداري ،وستسهم اإلدارة اإل لكترونية بشكل كبير في تبسيط إجراءات العمل وسرعة
إنجاز المعامالت.
 2-2-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد بلوغ الغايات:
حيث يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إزاء عبارات بعد بلوغ الغايات ،بواسطة الجدول رقم (.)4-12
الجدول ( :)4-12نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد بلوغ الغايات
الرقم
37
38
39
40

العبارات
تتخذ مصلحة الجمارك إجراءات عملية
تهدف للتعلم المستمر والتكيف مع
التطورات في بيئة األعمال.
تعزز مصلحة الجمارك من استراتيجية
التعلم المستمر والتي تسهم في إيجاد
أعلى قيمة لها ولعمالئها.
تعمل مصلحة الجمارك على توليد عدة
بدائل استراتيجية كي تصل إلى قرارات
رشيدة.
تدعم مصلحة الجمارك األفكار
اإلبداعية المتميزة والجديدة ألجل بلوغ
الغايات.

بلوغ الغايات

الترتيب

المتوسط

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى الوزن
الداللة النسبي

األول

2,02

0,88

18,28-

0,00

%40

منخفضة

الرابع

1,75

1,03

19,95-

0,00

%35

منخفضة
جدا

الثاني

1,99

0,81

20,62-

0,00

%40

منخفضة

الثالث

1,95

0,85

20,26-

0,00

%39

منخفضة

1,93

0,77

22,90-

0,00

%39

منخفضة

درجة
التوافر

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد بلوغ الغايات ،حصل على متوسط حسابي ( ،)1,93أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%39أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,77
وأن العبارة رقم ( ،)37التي تنص على( :تتخذ مصلحة الجمارك إجراءات عملية تهدف للتعلم المستمر والتكيف
مع التطورات في بيئة األعمال) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)2,02أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%40أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,88
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وهذا يعني أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك ال تتخذ أي إجراءات عملية تهدف للتعلم المستمر
والتكيف مع التطورات في بيئة األعمال.
وأن العبارة رقم ( ،)38التي تنص على( :تعزز مصلحة الجمارك من استراتيجية التعلم المستمر التي تسهم في
إيجاد أعلى قيمة لها ولعمالئها) ،حصلت على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,75أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%35أي :بدرجة منخفضة جدا ،وانحراف معياري (.)1,03
وهذا يعني أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك ال تعزز من استراتيجية التعلم المستمر التي تسهم في
إيجاد أعلى قيمة لها ولعمالئها.
إن مصلحة الجمارك ال تولي أي اهتمام إلى بلوغ الغايات كبعد أساسي ضمن
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
أبعاد المنظمات الذكية ،وتسعى وبدرجة منخفضة إلى بلوغ الغايات بتعزيز استراتيجية التعلم المستمر ،أو توليد
عدة بدائل استراتيجية كي تصل إلى ق اررات رشيدة ،ودعم األفكار اإلبداعية المتميزة والجديدة ألجل بلوغ الغايات،
ومن َث َّم بناء المصلحة الذكية.
 3-2-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد العمليات الذكية:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إ ازء عبارات بعد العمليات الذكية ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-13
الجدول ( :)4-13نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد العمليات الذكية
الرقم
41
42
43
44

العبارات
تستخدم مصلحة الجمارك التقنيات
الحديثة في إدارة أعمالها.
تدعم أنظمة المعلومات المستخدمة في
مصلحة الجمارك التدفق المستمر
للمعلومات.
تم ّكن أنظمة المعلومات العاملين في
مصلحة الجمارك من أداء أعمالهم
بكفاءة.
توفر األنظمة المستخدمة في مصلحة
الجمارك خاصية اإلنذار المبكر لألزمات
لمواجهتها في الوقت المناسب.

العمليات الذكية

قيمة T

مستوى
الداللة

الثالث

4,06

0,77

22,48

0,00

%81

الثاني

4,12

0,73

25,28

0,00

%82

عالية

األول

4,39

0,81

28,10

0,00

%88

عالية
جدا

الرابع

1,88

0,75

24,43-

0,00

%38

منخفضة

3,61

0,49

20,57

0,00

%72

عالية

اال نحراف
الترتيب المتوسط المعياري

الوزن
النسبي

درجة
التوافر
عالية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد العمليات الذكية ،حصل على متوسط حسابي ( ،)3,61أكثر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%72أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,49

160

تحليـــــــل نتائــــــج الدراسة
Analyze results of study

الفصــــــــــــــــــــــــل الرابـــــــع
تحليل النتائج واختبار الفرضيات

وأن العبارة رقم ( ،)43التي تنص على( :تم ّكن أنظمة المعلومات العاملين في مصلحة الجمارك من أداء أعمالهم

بكفاءة) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,39أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%88أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,81
وهذا يعني أن العينة توافق على أن األ نظمة تم ّكن العاملين في المصلحة من أداء أعمالهم بكفاءة.

وأن العبارة رقم ( ،)44التي تنص على( :توفر األنظمة المستخدمة في مصلحة الجمارك خاصية اإلنذار المبكر
لألزمات لمواجهتها في الوقت المناسب) ،حصلت على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,88أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%38أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,75
وهذا يعني أن العينة توافق على أن األ نظمة المستخدمة في مصلحة الجمارك ال توفر خاصية اإلنذار المبكر
لألزمات لمواجهتها في الوقت المناسب.
ومن النتائج أعاله يمكن القول :أنه على الرغم من عدم توفر خاصية اإلنذار المبكر لمواجهة األزمات ،إال
أن مصلحة الجمارك تسعى وبدرجة عالية إلى دعم متطلبات العمليات الذكية كبعد أساسي ضمن أبعاد المنظمات
الذكية ،بواسطة استخدام األ نظمة والتقنيات الحديثة في إدارة أعمالها ،ومن َث َّم بناء المصلحة الذكية.
 4-2-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد التعامل مع البيئة:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إ ازء عبارات بعد التعامل مع البيئة ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-14
الجدول ( :)4-14نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد التعامل مع البيئة
الرقم
45
46
47
48

العبارات
تمتلك قيادة مصلحة الجمارك القدرة
على تشخيص حاالت عدم التأكد
البيئي.
تمتلك قيادة مصلحة الجمارك القدرة
على معالجة حاالت عدم التأكد البيئي
المرتبط بتنفيذ قراراتها االستراتيجية.
تعمل قيادة مصلحة الجمارك على
تحديد مصادر حاالت عدم التأكد
البيئي عند اتخاذ القرارات.
تمتلك مصلحة الجمارك أنظمة
معلوماتية لتقييم حاالت عدم التأكد
البيئي.

التعامل مع البيئة

قيمة T

مستوى
الداللة

الوزن
النسبي

درجة
التوافر

0,00

%81

عالية

%64

متوسطة
متوسطة

المتوسط

اال نحراف
المعياري

األول

4,04

0,78

21,88

الثالث

3,22

0,58

6,29

0,00

الرابع

3,20

0,57

5,68

0,00

%64

الثاني

4,04

0,84

20,19

0,00

%81

عالية

3,63

0,54

18,92

0,00

%73

عالية

الترتيب

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد التعامل مع البيئة ،حصل على متوسط حسابي ( ،)3,63وهو أكبر من
المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%73أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,54
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حيث حصلت العبارة رقم ( ،)45التي تنص على( :تمتلك قيادة مصلحة الجمارك القدرة على تشخيص حاالت
عدم التأكد البيئي) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,04وهو أكبر من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%81أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,78
وهذا يعني أن العينة توافق على امتالك مصلحة الجمارك القدرة على تشخيص حاالت عدم التأكد البيئي.
وأن العبارة رقم ( ،)47التي تنص على( :تعمل قيادة مصلحة الجمارك على تحديد مصادر حاالت عدم التأكد
البيئي عند اتخاذ الق اررات) ،حصلت على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)3,2وهو أقل من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%64أي :بدرجة متوسطة ،وانحراف معياري (.)0,57
وهذا يعني أن العينة توافق على أن قيادة المصلحة تعمل على تحديد مصادر حاالت عدم التأكد البيئي عند
اتخاذ الق اررات ولكن بنسبة متوسطة.
إن قيادة المصلحة تسعى بدرجة عالية إلى امتالك مصلحة الجمارك أنظمة
ومن النتائج أعاله يمكن القولَّ :
معلوماتية لها القدرة على تشخيص وتقييم حاالت عدم التأكد البيئي وتحديد مصادره ،حيث يساعد ذلك على بناء
المصلحة الذكية.
 5-2-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الذكاء الجماعي:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إ ازء عبارات بعد الذكاء الجماعي ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-15
الجدول ( :)4-15نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الذكاء الجماعي
الرقم
49
50
51
52

العبارات
يسود مصلحة الجمارك العمل
الجماعي وروط الفريق الواحد.
تمتلك مصلحة الجمارك فريق عمل
استراتيجي قادر على التعامل مع
الظروف المتغيرة.
يضم فريق العمل االستراتيجي في
مصلحة الجمارك عدد من المتميزين
ومن تخصصات مختلفة.
يوجد مناخ تنظيمي يشجع على
اإلبداع الجماعي ويوّلد االبتكار في
مصلحة الجمارك.

الذكاء الجماعي

الترتيب

المتوسط

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

الوزن
النسبي

درجة
التوافر

الثالث

1,98

0,87

19,39-

0,00

%40

منخفضة

األول

4,09

0,82

21,62

0,00

%82

عالية

الثاني

2,67

0,73

7,49-

0,00

%53

متوسطة

الرابع

1,92

0,75

23,61-

0,00

%38

منخفضة

2,66

0,51

10,94-

0,00

%53

متوسطة

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد الذكاء الجماعي ،حصل على متوسط حسابي ( ،)2,66وهو أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%53أي :بدرجة متوسطة ،وانحراف معياري (.)0,51
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وأن العبارة رقم ( ،)50التي تنص على( :تمتلك مصلحة الجمارك فريق عمل استراتيجي قادر على التعامل مع
الظروف المتغيرة) ،حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,09وهو أكبر من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%82أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,82
وهذا يعني أن عينة الدراسة توافق على امتالك مصلحة الجمارك فريق عمل استراتيجي قادر على التعامل مع
الظروف المتغيرة.
وأن العبارة رقم ( ،)52التي تنص على( :يوجد مناخ تنظيمي يشجع على اإلبداع الجماعي ويوّلد االبتكار في
مصلحة الجمارك) ،حصلت على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,92وهو أقل من المتوسط االفتراضي
( )3,4ووزن نسبي ( )%38أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,75
وهذا يعني أن العينة توافق على أنه ال يوجد مناخ تنظيمي يشجع على اإلبداع الجماعي ويوّلد االبتكار في
مصلحة الجمارك.
ومن النتائج أعاله يمكن القول :مع أَّنه ال يسود مصلحة الجمارك العمل بروط الفريق الواحد ،وال يوجد مناخ
تنظيمي يشجع على اإلبداع الجماعي ويوّلد االبتكار ،إالّ أن لدى المصلحة فريق عمل استراتيجي يضم عدد من
المتميزين ومن تخصصات مختلفة له القدرة على التعامل مع الظروف المتغيرة.
 6-2-1-1-4نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الرغبة في التغيير:
يمكن توضيح نتائج إجابات عينة الدراسة إ ازء عبارات بعد الرغبة في التغيير ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-16
الجدول ( :)4-16نتائج راء عينة الدراسة إزاء عبارات بعد الرغبة في التغيير
الرقم
53
54
55
56

العبارات
تتوافر القدرة لدى مصلحة الجمارك
على تغيير البيئة الداخلية بما يواكب
التطورات في البيئية الخارجية.
تتوافر المرونة الالزمة للتجاوب
والتغيرات البيئية لدى مصلحة
الجمارك.
تنظر مصلحة الجمارك للتغيير
اإليجابي كعملية أساسية مهمة.

يمتلك العاملون الرغبة في التغيير
وخو تجارب جديدة في مصلحة
الجمارك.

الرغبة في التغيير

الترتيب

المتوسط

اال نحراف
المعياري

قيمة T

مستوى
الداللة

الوزن
النسبي

درجة
التوافر

الثالث

4,12

0,82

22,33

0,00

%82

عالية

الرابع

1,93

0,89

19,83-

0,00

%39

منخفضة

األول

4,40

0,81

28,43

0,00

%88

عالية
جدا

4,27

0,66

31,92

0,00

%85

عالية
جدا

3,68

0,47

24,02

0,00

%74

عالية

الثاني

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتبين من الجدول السابق ،أن بعد الرغبة في التغيير ،حصل على متوسط حسابي ( ،)3,68وهو أكبر من
المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي ( )%74أي :بدرجة عالية ،وانحراف معياري (.)0,47
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وأن العبارة رقم ( ،)55التي تنص على( :تنظر مصلحة الجمارك للتغيير اإليجابي كعملية أساسية مهمة)،
حصلت على الترتيب (األول) بمتوسط حسابي ( ،)4,4وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%88أي :بدرجة عالية جدا ،وانحراف معياري (.)0,81
وهذا يعني أن العينة توافق على أن مصلحة الجمارك تنظر للتغيير اإليجابي كعملية أساسية مهمة لمواكبة
التطورات في البيئة المحيطة.
فيما حصلت العبارة رقم ( ،)54التي تنص على( :تتوافر المرونة الالزمة للتجاوب والتغيرات البيئية لدى مصلحة
الجمارك) ،على الترتيب (الرابع) بمتوسط حسابي ( ،)1,93وهو أقل من المتوسط االفتراضي ( )3,4ووزن نسبي
( )%39أي :بدرجة منخفضة ،وانحراف معياري (.)0,89
وهذا يعني أن العينة توافق على أنه ال تتوفر المرونة الالزمة للتجاوب والتغيرات البيئية لدى مصلحة الجمارك.
من النتائج السابقة يمكن القولَّ :إنه على الرغم من عدم توافر المرونة الالزمة أثناء عملية التغيير ،إال أن
مصلحة الجمارك تنظر للتغيير اإليجابي كعملية أساسية مهمة ،خصوصا أنها تمتلك القدرة على تغيير بيئتها
الداخلية بما يواكب التطورات في البيئية الخارجية ،باإلضافة إلى رغبة العاملين في التغيير وخو
تصب جميعها في تسهيل بناء المصلحة الذكية.
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المبحث الثاني

اختبار فرضيات الدراسة
يجري في هذا المبحث اإلجابة عن تساؤالت الد ارسة وذلك بواسطة اختبار فرضيات الد ارسة األربع والفرضيات
المنبثقة عنها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،وعرض كل النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها وتحليلها؛
وذلك بما يحقق أهداف الدراسة.

 1-2-4اختبار الفرضيات:
أستخدم االختبار اإلحصائي  Tللعينة الواحدة ( ،)One - Sample T Testعند المتوسط االفتراضي بقيمة
( ،)3,4كمتوسط للقبول ،وذلك وفاقا لمفاتيح المتوسطات الحسابية واألوزان المرجحة لإلجابات المشار إليها ،كما
في الجدول رقم (.)4-17
الجدول ( :)4-17مفاتيح المتوسطات الحسابية واألوزان المرجحة لإلجابات
الدرجة

التصنيف

قيمة المتوسط الحسابي

درجة االتجاه

1

غير موافق بشدة

1,80-1,00

منخفض جدا

3

محايد

3,40-2,61

متوسط

2
4
5

غير موافق

موافق

موافق بشدة

2,60-1,81
4,20-3,41

5,00-4,21

منخفض
مرتفع

مرتفع جدا

الحكم
رفض
قبول

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على (العزعزي ،2017 ،ص.)126
بحيث تقبل الفرضية العدمية الصفرية ( )H0وترفض الفرضية البديلة ( ،)H1إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي
لعينة الدراسة أكبر من قيمة المتوسط الحسابي ( )3,4وذات داللة إحصائية ،وكان مستوى الداللة اإلحصائية الناتج
أقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (.)0,05
وسترفض الفرضية العدمية الصفرية ( )H0وتقبل الفرضية البديلة ( ،)H1إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي لعينة
الدراسة أقل من قيمة المتوسط الحسابي ( )3,4وغير دالة إحصائيا ،وكان مستوى الداللة اإلحصائية الناتج أكبر
من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (.)0,05
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كما سيتم التقدير اللفظي لمستوى العالقة ،وذلك كما في الجدول رقم ( ،)4-18الذي يوضح كيفية إيجاد التقدير
اللفظي لمستوى العالقة.
الجدول ( :)4-18التقدير اللفظي لمستوى العالقة
قيمة معامل االرتبا ()R

مستوى العالقة

فوق 0,70

ارتبا قوي جدا

0,69-0,50

ارتبا قوي

0,49-0,30

ارتبا متوسط

0,29-0,10

ارتبا منخفض

0,09-0.01

ارتبا منخفض جدا

الحكم
قبول الفرضية

رفض الفرضية

إعداد الباحث2020 ،م.
حيث جرى اختبار الفرضيات لكل متغير على حده ،وذلك على النحو اآلتي:
 1-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
لقد نصت الفرضية الرئيسة األولى على ظتتوفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجماركظ ،والختبار هذه
الفرضية ،فقد جرى استخدام اختبار ( )Tلعينة واحدة ) ،(One Sample T-Testلمعرفة داللة انحراف متوسط
العينة عن الوسط االفتراضي بقيمة (.)3,4
ويمكن توضيح نتائج اختبار ( )Tلعينة واحدة ،للفرضية الرئيسة األولى المتعلقة بتوفر متطلبات نظم المعلومات
في مصلحة الجمارك ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-19
الجدول ( :)4-19نتائج اختبار  Tحول توفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجمارك
المحور

المتوسط

اال نحراف
المعياري

T

مستوى الداللة
sig

الداللة
اللفظية

متطلبات نظم المعلومات ككل

3,74

0,33

36,70

0,00

دال

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق وبحسب آراء عينة الدراسة أن ( )Tجاءت دالة إحصائيا بقيمة ( ،)36,70وأن المتوسط
( )3,74أعلى من قيمة المتوسط الفرضي ( )3,4كمتوسط للقبول ،وكان مستوى الداللة اإلحصائية الناتج ()0,00
أقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05ومن ث ّم فإنه تقبل الفرضية العدمية ( ،)H0والتي تنص على:
ظتتوفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجماركظ.
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 2-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
تنص الفرضية الرئيسة الثانية على ظتتوفر أبعاد المنظمات الذكية في مصلحة الجماركظ ،والختبار هذه الفرضية،
فقد جرى استخدام اختبار ( )Tلعينة واحدة ) ،(One Sample T-Testلمعرفة داللة انحراف متوسط العينة عن
الوسط االفتراضي بقيمة (.)3,4
ويمكن توضيح نتائج اختبار Tلعينة واحدة ،للفرضية الرئيسة الثانية المتعلقة بتوفر أبعاد المنظمة الذكية في
مصلحة الجمارك ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-20
الجدول ( :)4-20نتائج اختبار  Tحول توفر أبعاد المنظمة الذكية في مصلحة الجمارك
المتوسط اال نحراف المعياري

المحور
أبعاد المنظمة الذكية ككل

2,99

0,33

T
0,39-

مستوى الداللة  sigالداللة اللفظية
0,70

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

غير دال

يتضح من الجدول السابق أن ( )Tجاءت غير دالة إحصائيا بقيمة ( )0,39-وان المتوسط ( )2,99أقل من
قيمة المتوسط الفرضي ( )3,4كمتوسط للقبول ،وكان مستوى الداللة اإلحصائية ( )0,70أكبر من مستوى الداللة
اإلحصائية النظرية ( ،)0,05ومن ث ّم ترفض الفرضية العدمية ( )H0التي تنص على :ظتتوفر أبعاد المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك ظ ،وتقبل الفرضية البديلة ( )H1التي تنص على :ظال تتوفر أبعاد المنظمات الذكية في
مصلحة الجماركظ.
 3-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:
نصت الفرضية الرئيسة الثالثة على أنه ظتسهم نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجماركظ،
والتي تتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
−

تسهم نظم المعلومات في تشييد اإلدارة اإل لكترونية في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في التمكن من بلوغ الغايات في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في دعم العمليات الذكية في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في فهم التعامل مع البيئة في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في تعزيز الذكاء الجماعي في مصلحة الجمارك.

−

تسهم نظم المعلومات في خلق الرغبة في التغيير في مصلحة الجمارك.

والختبار هذه الفرضية والفرضيات المتفرعة منها ،استخدم تحليل االنحدار الخطي البسيط ،ويوضح الجدول رقم
( ،)4-21نتائج االنحدار الخطي للفرضية الرئيسة الثالثة المتعلقة بمساهمة نظم المعلومات في بناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك.
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الجدول ( :)4-21نتائج اختبار االنحدار الخطي حول مساهمة نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية
اختبار T

مستوى
المعنوية Sig

معامل
االرتبا
R

معامل
التحديد
R2

قيمة اختبار
F

نوع العالقة

0,06

0,0036

0,955

ارتباط منخفض جدا

0,0121

3,290

ارتباط منخفض

409,562

ارتباط قوي جدا
ارتباط قوي جدا

المتغيرات

المعامالت
B

القيمة

اإلدارة اإل لكترونية

0,09

0,977

0,329

بلوغ الغايات

0,25-

1,814-

0,071

0,11

العمليات الذكية

1,14

20,238

0,000

0,78

0,6084

التعامل مع البيئة

1,21

18,031

0,000

0,74

0,5476

325,105

الذكاء الجماعي

0,46

5,136

0,000

0,30

0,0900

26,378

ارتباط متوسط

الرغبة في التغيير

0,89

13,310

0,000

0,63

0,3969

177,150

ارتباط قوي

0,59

12,057

0,000

0,59

0,3481

145,361

ارتبا قوي

أبعاد المنظمات
الذكية ككل

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول أن قيمة ( )Tألبعاد المنظمات الذكية ككل ( ،)12,057وقيمة معامل االرتباط ( )Rلجميع
األبعاد ( )0,59ويدل على وجود عالقة ارتباط قوية ،عند مستوى معنوية ( )0,000أقل من مستوى الداللة ()0,05
دليل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد المنظمات الذكية ككل ونظم المعلومات بحسب آراء العينة.
وأن قيمة ( )Tفي بعد اإلدارة اإللكترونية ( ،)0,977وقيمة معامل االرتباط ( )Rللبعد نفسه ( )0,06أي عالقة
ارتباط منخفضة جدا،ومستوى معنوية ( )0,329أكبر من مستوى الداللة ( ،)0,05وهذا يدل على عدم وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين بعد اإلدارة اإللكترونية ونظم المعلومات بحسب آراء عينة الدراسة.
قصور في عدم تشييد اإلدارة اإل لكترونية وتفعيلها من قبل
ا
إن ذلك يعود إلى أن هناك
حيث يمكن القولَّ :
مصلحة الجمارك بالشكل المطلوب بما يتناسب مع النظم المعلوماتية المستخدمة.
فيما أن قيمة ( )Tفي بعد بلوغ الغايات ( ،)1,814-وأن قيمة معامل االرتباط ( )Rللبعد نفسه ( )0,11أي
عالقة ارتباط منخفضة ،ومستوى معنوية ( )0,071أكبر من مستوى الداللة ( ،)0,05وهذا يدل أيضا إلى عدم
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد بلوغ الغايات ونظم المعلومات بحسب آراء عينة الدراسة.
إن ذلك يرجع إلى أن هناك قصور في عدم التمكن من بلوغ الغايات من قبل مصلحة الجمارك
ويمكن القولَّ :
وبالشكل الذي يتناسب مع حجم أعمالها.
وأن قيمة ( )Tفي بعد الذكاء الجماعي ( ،)5,136وقيمة معامل االرتباط ( )Rللبعد نفسه ( )0,30أي عالقة ارتباط
متوسطة ،وهذا يدل أيضا إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد الذكاء الجماعي وبين نظم المعلومات
بحسب آراء عينة الدراسة.
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إن ذلك يرجع إلى قصور في عدم تعزيز المصلحة لمبد الذكاء الجماعي والعمل بروط الفريق
ويمكن القولَّ :
الواحد وهذا بدوره سيؤثر على عدم خلق مناخ تنظيمي يشجع على اإلبداع الجماعي ويوّلد االبتكار في المصلحة.
كما يتضح وجود عالقات ارتباط ذات داللة إحصائية بين بقية أبعاد المنظمة الذكية ونظم المعلومات وهذه
العالقات ما بين قوية  -قوية جدا ،وذلك كما يلي:
-

جاءت العالقة بين بعد العمليات الذكية ونظم المعلومات بمستوى قوي جدا؛ إذ بلغت قيمة العالقة االرتباطية
بينهما ( )0,78كما يفسر قيمة المعلمة ( )Bمقدار التغير ،أي :أنه إذا حدث تحسن في نظم المعلومات بقيمة
وحدة واحدة ( )1فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في العمليات الذكية بقيمة ( ،)1,14ويوضح معامل التحديد
( )R2أن التباين في العمليات الذكية يفسره التحسن في نظم المعلومات بقيمة ) ،)0,6084كما يشير اختبار
( )Fإلى وجود الداللة اإلحصائية الستقرار األنموذج وقبوله في تفسير تأثير نظم المعلومات في العمليات
الذكية.

-

جاءت العالقة بين بعد التعامل مع البيئة ونظم المعلومات بمستوى قوية جدا؛ إذ بلغت قيمة العالقة االرتباطية
بينهما ( )0,74كما يفسر قيمة المعلمة ( )Bمقدار التغير ،أي :أنه إذا حدث تحسن في نظم المعلومات بقيمة
وحدة واحدة ( )1فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في التعامل مع البيئة بقيمة ( ،)1,21ويوضح معامل التحديد
( )R2أن التباين في التعامل مع البيئة يفسره التحسن في نظم المعلومات بقيمة ) ،)0,5476كما يشير اختبار
( )Fإلى وجود الداللة اإلحصائية الستقرار األنموذج وقبوله في تفسير تأثير نظم المعلومات على التعامل مع
البيئة.

-

جاءت العالقة بين بعد الرغبة في التغيير ونظم المعلومات بمستوى قوي؛ إذ بلغت قيمة العالقة االرتباطية
بينهما ( )0,63كما يفسر قيمة المعلمة ( )Bمقدار التغير ،أي :أنه إذا حدث تحسن في نظم المعلومات بقيمة
وحدة واحدة ( )1فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في الرغبة في التغيير بقيمة ( ،)0,89ويوضح معامل التحديد
( )R2أن التباين في الرغبة في التغيير يفسره التحسن في نظم المعلومات بقيمة ) ،)0,3969كما يشير اختبار
( )Fإلى وجود الداللة اإلحصائية الستقرار األنموذج وقبوله في تفسير تأثير نظم المعلومات على الرغبة في
التغيير.

-

جاءت العالقة بين أبعاد المنظمة الذكية ككل ونظم المعلومات بمستوى قوي؛ إذ بلغت قيمة العالقة االرتباطية
بينهما ( )0,59كما يفسر قيمة المعلمة ( )Bمقدار التغير ،أي :أنه إذا حدث تحسن في نظم المعلومات بقيمة
وحدة واحدة ( )1فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في أبعاد المنظمة الذكية ككل بقيمة ( ،)0,59ويوضح معامل
التحديد ( )R2أن التباين في أبعاد المنظمة الذكية ككل يفسره التحسن في نظم المعلومات بقيمة )،)0,3481
كما يشير اختبار ( )Fإلى وجود الداللة اإلحصائية الستقرار األنموذج وقبوله في تفسير تأثير نظم المعلومات
على أبعاد المنظمة الذكية ككل.
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األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرضية الرئيسة الثالثة أي العدمية ( )H0التي تنص على أنه" :تسهم نظم
المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك" ،وكذلك قبول جزئي للفرضيات الفرعية العدمية (،)H0
التي تنص على أنه:
 −تسهم نظم المعلومات في دعم العمليات الذكية في مصلحة الجمارك.
 −تسهم نظم المعلومات في فهم التعامل مع البيئة في مصلحة الجمارك.
 −تسهم نظم المعلومات في خلق الرغبة في التغيير في مصلحة الجمارك.
ورفض جزئي للفرضيات الفرعية العدمية ( ،)H0التي تنص على أنه:
 −تسهم نظم المعلومات في تشييد اإلدارة اإل لكترونية في مصلحة الجمارك.
 −تسهم نظم المعلومات في التمكن من بلوغ الغايات في مصلحة الجمارك.
 −تسهم نظم المعلومات في تعزيز الذكاء الجماعي في مصلحة الجمارك.
وقبول الفرضيات الفرعية البديلة ( )H1عنها وبحسب آراء عينة الدراسة التي تنص على أنه:
 −ال تسهم نظم المعلومات في تشييد اإلدارة اإل لكترونية في مصلحة الجمارك.
 −ال تسهم نظم المعلومات في التمكن من بلوغ الغايات في مصلحة الجمارك.
 −ال تسهم نظم المعلومات في تعزيز الذكاء الجماعي في مصلحة الجمارك.
 4-1-2-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة:
تنص الفرضية الرئيسة الرابعة على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عن دور نظم المعلومات في بناء
المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة في مصلحة الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات)ظ.
والختبار هذه الفرضية ،فقد جرى استخدام اختبار (Independent Samples T-Test) Tلعينتين مستقلتين
لمعرفة ما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط إجابات العينة على المتغير المستقل أو المتغير
التابع ،في حال كون المتغير الديموغرافي يتكون من فئتين مثل متغير (الجنس).
كما أستخدم اختبار ،)One Way Analysis of Variance-ANOVA) Fتحليل التباين األحادي لمعرفة
ما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط إجابات العينة على المتغير المستقل أو المتغير التابع،
في حال كون المتغير الديموغرافي يحوي ثالث فئات أو أكثر مثل متغير (العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة
في مصلحة الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد الدورات التدريبية في نظم المعلومات).
حيث تقبل الفرضية العدمية ( ،)H0ورفض الفرضية البديلة ( ،)H1إذا كان مستوى الداللة اإلحصائية الناتج
اقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05كما سترفض الفرضية العدمية ( ،)H0وقبول الفرضية البديلة
( ،)H1إذا كان مستوى الداللة اإلحصائية الناتج أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (.)0,05
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وقد كانت نتائج اختبار الفروقات في إجابات عينة الدراسة على النحو اآلتي:
 1-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب الجنس:
تنص الفرضية على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك تعزى لمتغير الجنسظ ،ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة
الدراسة من عدمه تبعا لمتغير الجنس ،فقد جرى استخدام اختبار  T–testلعينتين مستقلتين.
ويمكن توضيح نتائج اختبار  Tلعينتين مستقلتين؛ لمعرفة الفروق بحسب متغير الجنس ،وذلك بواسطة الجدول
رقم (.)4-22
الجدول ( :)4-22نتائج اختبار  Tلعينتين مستقلتين بحسب متغير الجنس
المحور

ذكر

العدد المتوسط

أنثى

اال نحراف
المعياري

العدد

اال نحراف
المتوسط المعياري

T-Test
مستوى
قيمة
الداللة sig.
T

الداللة
اللفظية

226

3,78

0,26

44

3,57

0,55

3,89

0,00

دال

المنظمات الذكية 226

2,99

0,28

44

2,97

0,53

0,59

0,55

غير دال

نظم المعلومات

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة إزاء المتغير المستقل
(نظم المعلومات) بحسب متغير الجنس ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية
النظرية ( ،)0,05وهذا يعني وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور.
ويعزو ذلك إلى سببين رئيسين ،األول انخفا

مستوى التعليم لإلناث في المجتمعات اليمنية ،بينما يرجع

السبب الثاني في الغالب ألسباب اجتماعية (العادات والتقاليد السائدة في المجتمع).
باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة إزاء المتغير التابع (المنظمات
الذكية) بحسب متغير الجنس ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( ،)0,55أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية
( ،)0,05وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير الجنس.
وبناء على ما تقدم ،تقبل الفرضية العدمية ( )H0جزئيا ،التي تنص على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية
لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى لمتغير الجنسظ ،فيما يخص المتغير
المستقل (نظم المعلومات) ،وترفض الفرضية العدمية ( )H0جزئيا ،وقبول الفرضية البديلة ( )H1التي تنص على
أنه :ظال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك
تعزى لمتغير الجنسظ ،فيما يخص المتغير التابع (المنظمات الذكية).
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 2-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب العمر:
تنص الفرضية على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك تعزى لمتغير العمرظ.
ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة ،تبعا لمتغير العمر ،فقد جرى
استخدام تحليل التباين األحادي).)One-Way-ANOVA
ويمكن توضيح نتائج اختبار تحليل التباين؛ لمعرفة الفروق بحسب متغير العمر بواسطة الجدول رقم (.)4-23
الجدول ( :)4-23نتائج اختبار Fتحليل التباين األحادي بحسب متغير العمر
المحور

نظم
المعلومات

من
من
من

المنظمات
الذكية

من
من
من

فئات المتغير الديموغرافي

العدد

المتوسط

أقل من  25سنة
 -25إلى أقل من 35
 -35إلى أقل من 45
 -45إلى أقل من 55
 55سنة فأكثر
أقل من  25سنة
 -25إلى أقل من 35
 -35إلى أقل من 45
 -45إلى أقل من 55
 55سنة فأكثر

7
120
130
10
3
7
120
130
10
3

3,72
3,75
3,75
3,54
3,81
3,01
2,96
3,01
2,99
3,28

سنة
سنة
سنة

سنة
سنة
سنة

اال نحراف
المعياري
0,25
0,30
0,35
0,45
0,40
0,13
0,31
0,34
0,50
0,65

اختبار
F

1,02

0,98

مستوى
الداللةSig.

0,39

0,42

الداللة
اللفظية

غير دال

غير دال

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات
في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،بحسب متغير العمر ،حيث إن مستوى الداللة للمتغير المستقل
( ،)0,39أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05ومستوى الداللة للمتغير التابع ( ،)0,42أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير
النوع ،وأن قيمة  Fغير دالة بالنسبة لكال المتغيرين.
وبناء على ما تقدم ،ترفض الفرضية العدمية ( )H0التي تنص على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية في
إجابة عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى لمتغير العمرظ،
وتقبل الفرضية البديلة ( )H1التي تنص على أنه :ظال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابة عينة الدراسة
إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى لمتغير العمرظ ،فيما يخص المتغيرين
المستقل (نظم المعلومات) والتابع (المنظمات الذكية).
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 3-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب المؤهل العلمي:
تنص الفرضية على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك ،تعزى لمتغير المؤهل العلميظ.
ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،فقد
جرى استخدام تحليل التباين األحادي ).)One-Way-ANOVA
ويمكن توضيح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي؛ لمعرفة الفروق بحسب متغير المؤهل العلمي ،وذلك بواسطة
الجدول رقم (.)4-24
الجدول ( :)4-24نتائج اختبار Fتحليل التباين األحادي بحسب متغير المؤهل العلمي
المحور

نظم
المعلومات

المنظمات
الذكية

فئات المتغير
الديموغرافي

ثانوية عامة فأقل
دبلوم بعد الثانوية
بكالوريوس
دراسات عليا
ماجستير-دكتوراه
ثانوية عامة فأقل
دبلوم بعد الثانوية
بكالوريوس
دراسات عليا
ماجستير-دكتوراه

اال نحراف
المعياري

العدد

المتوسط

35
47
180

3,81
3,85
3,72

0,14
0,21
0,35

8

3,32

0,61

35
47
180

3,03
3,04
2,98

0,23
0,34
0,33

8

2,89

0,57

اختبار
F

مستوى الداللة
Sig.

الداللة
اللفظية

7,07

0,00

دال

0,78

0,50

غير دال

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم
المعلومات) بحسب المؤهل العلمي ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية
النظرية ( ،)0,05وهذا يعني وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وأن قيمة  Fدالة
بالنسبة للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير التابع
(المنظمات الذكية) بحسب المؤهل العلمي ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( ،)0,50أكبر من مستوى الداللة
اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي،
وأن قيمة  Fغير دالة بالنسبة للمتغير التابع.
وبناء على ما تقدم ،تقبل الفرضية العدمية ( )H0جزئيا التي تنص على أنه :ظيوجد فروق ذات داللة إحصائية
في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى
لمتغير المؤهل العلميظ ،فيما يخص المتغير المستقل (نظم المعلومات) ،وترفض الفرضية العدمية ( )H0جزئيا،
التي تنص على أنه" :يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في
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بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى لمتغير المؤهل العلمي" ،فيما يخص المتغير التابع (المنظمات
الذكية) ،وقبول الفرضية البديلة ( )H1فيما يخص هذا المتغير التي تنص على أنه :ظال يوجد فروق ذات داللة
إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمار
تعزى لمتغير المؤهل العلميظ.
ولكي نعرف مصدر واتجاه الفروق ،أستخدم اختبار  LSDللمقارنات البعدية ،وذلك كما هو موضح بواسطة
الجدول رقم (.)4-25
الجدول ( :)4-25نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب المؤهل العلمي
المتغير

الفئة األولى
ثانوية عامة فأقل

المتغير المستقل ككل

دبلوم بعد
الثانوية
بكالوريوس

الفئة الثانية
دراسات عليا ماجستير-
دكتوراه

دبلوم بعد
الثانوية

بكالوريوس

المؤهل العلمي

المتوسط

ثانوية
عامة فأقل

ثانوية عامة فأقل

3,81

1

دبلوم بعد الثانوية

3,85

بكالوريوس

3,72

دراسات عليا (ماجستير-دكتوراه)

3,32

دبلوم
بعد الثانوية

الفرق بين
متوسطي الفئتين

مستوى
الداللة

*0,48683

0,000

*0,52809

0,000

*0,39948

0,001

*0,12861

0,015

بكالوريوس

دراسات عليا
ماجستير-دكتوراه
*0,48683

1

*0,12861

*0,52809

1

*0,39948
1

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة ،بين فئة (دراسات عليا)
مقارنة بالفئات (ثانوية عامة فأقل-دبلوم بعد الثانوية –بكالوريوس) ،وذلك لصالح الفئات (ثانوية عامة فأقل  -دبلوم
بعد الثانوية – بكالوريوس) ،كما أن الفروق كانت بين فئة (بكالوريوس) مقارنة بفئة (دبلوم بعد الثانوية) ،ولصالح
فئة (دبلوم بعد الثانوية).
إن مصلحة الجمارك تعمل على استقطاب وتوظيف الكفاءات العلمية التي تمتلك مؤهالت
ويعزو ذلك على َّ
جامعية  ،وبما يتوافق مع معايير وشرو االختيار والتعيين في الوظيفة العامة ،التي تفرضها القوانين واللوائح
المنظمة لعملية االستقطاب واالختيار والتعيين.
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 4-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك:
تنص الفرضية على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مصلحة الجماركظ.
ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة ،تبعا لمتغير سنوات الخبرة في
مصلحة الجمارك ،فقد جرى استخدام تحليل التباين األحادي ).)One-Way-ANOVA
ويمكن توضيح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي؛ لمعرفة الفروق بحسب متغير سنوات الخبرة في مصلحة
الجمارك ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-26
الجدول ( :)4-26نتائج اختبار Fتحليل التباين األحادي بحسب سنوات الخبرة في مصلحة الجمارك
المحور

نظم
المعلومات

المنظمات
الذكية

فئات المتغير الديموغرافي

العدد

المتوسط

اال نحراف
المعياري

أقل من  5سنوات
من  -5أقل من  10سنوات
من  -10أقل من  15سنة
من  -15أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  -5أقل من  10سنوات
من  -10أقل من  15سنة
من  -15أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر

24
67
97
70
12
24
67
97
70
12

3,68
3,76
3,73
3,82
3,42
3,02
2,93
3,02
3,02
2,92

0,37
0,23
0,41
0,17
0,53
0,37
0,18
0,38
0,28
0,63

اختبار
F

مستوى
الداللة
Sig.

4,35

0,00

دال

0,95

0,44

غير دال

الداللة
اللفظية

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم
المعلومات) بحسب سنوات الخبرة ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية
( ،)0,05وهذا يعني وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وأن قيمة  Fدالة بالنسبة
للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير التابع (المنظمات
الذكية) بحسب سنوات الخبرة ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,44أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية
( ،)0,05وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،وأن قيمة  Fغير دالة
بالنسبة للمتغير التابع.
وبناء على ما تقدم ،تقبل الفرضية العدمية ( )H0جزئيا التي تنص على أنه" :يوجد فروق ذات داللة إحصائية
في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى
لمتغير سنوات الخبرة في مصلحة الجماركظ ،فيما يخص المتغير المستقل (نظم المعلومات) ،وترفض الفرضية
العدمية ( )H0جزئيا ،التي تنص على أنه" :يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء
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دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى لمتغير سنوات الخدمة في مصلحة
الجمارك" ،فيما يخص المتغير التابع (المنظمات الذكية) ،وقبول الفرضية البديلة ( )H1فيما يخص هذا المتغير
التي تنص على أنه :ظال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات
في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،تعزى لمتغير سنوات الخدمة في مصلحة الجماركظ.
ولكي نعرف مصدر واتجاه الفروق ،أستخدم اختبار  LSDللمقارنات البعدية ،وذلك كما هو موضح بواسطة
الجدول رقم (.)4-27
الجدول ( :)4-27نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب سنوات الخبرة في المصلحة
المتغير

الفئة الثانية

الفئة األولى

الفرق بين
متوسطي الفئتين

مستوى
الداللة

*0,25911

0,02

أقل من  5سنوات

المتغير المستقل ككل

من  -5أقل من  10سنوات
من  -10أقل من  15سنة
من  -15أقل من  20سنة

سنوات الخبرة في
مصلحة الجمارك

المتوسط

أقل من  5سنوات
من  -5أقل من 10
من -10سنو
ات من 15
أقل
من -15سنة
أقل من 20
سنة فأكثر
 20سنة

3,68
3,76
3,73
3,82
3,42

أقل من 5
سنوات
1

 20سنة فأكثر

من  -5أقل من من  -10أقل
من  15سنة
 10سنوات
1

1

*0,34779
*0,31110
*0,40074
من  -15أقل
من  20سنة

1

0,00
0,00
0,00
 20سنة
فأكثر
*0,25911
*0,34779
*0,31110
*0,40074
1

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة ،بين فئة ( 20سنة
فأكثر) مقارنة بالفئات (أقل من  5سنوات - 5 ،أقل من  10سنوات - 10 ،أقل من  15سنة -15 ،أقل من 20
سنة) ،لصالح الفئات (أقل من  5سنوات - 5 ،أقل من  10سنوات -10 ،أقل من  15سنة -15 ،أقل من 20
سنة).
إن الكادر الوظيفي في مصلحة الجمارك يتسم بالخبرة المناسبة والكفاءة العالية ،ويعطي ذلك
ويعود ذلك على َّ
صورة إيجابية لمجتمع الدراسة ،مما يعطي ثقة أكبر لمعظم نتائج الدراسة.
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 5-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب المستوى الوظيفي:
تنص الفرضية على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك تعزى لمتغير المستوى الوظيفيظ.
ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة ،تبعا لمتغير المستوى الوظيفي،
فقد جرى استخدام تحليل التباين األحادي).)One-Way-ANOVA
ولتوضيح نتائج اختبار تحليل التباين؛ لمعرفة الفروق بحسب المستوى الوظيفي ،بواسطة الجدول رقم (.)4-28
الجدول ( :)4-28نتائج اختبار Fتحليل التباين األحادي بحسب متغير المستوى الوظيفي
فئات المتغير
الديموغرافي

المحور

نظم المعلومات

المنظمات الذكية

مدير عام
نائب مدير عام
مدير إدارة
رئيس قسم
مختص
مدير عام
نائب مدير عام
مدير إدارة
رئيس قسم
مختص

العدد

المتوسط

5
17
45
87
116
5
17
45
87
116

3,79
3,43
3,63
3,81
3,77
2,98
3,07
2,96
3,00
2,99

اال نحراف
المعياري
0,12
0,55
0,45
0,24
0,27
0,14
0,61
0,37
0,27
0,31

اختبار
F

مستوى الداللة
Sig.

الداللة
اللفظية

6,82

0,00

دال

0,38

0,83

غير دال

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم
المعلومات) بحسب المستوى الوظيفي ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية
( ،)0,05وهذا يعني وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير المستوى الوظيفي ،وأن قيمة  ،Fدالة بالنسبة
للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير التابع (المنظمات
الذكية) بحسب المستوى الوظيفي ،حيث إن مستوى الداللة ( )0,83أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية
( ،)0,05وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية في آراء العينة ،تعزى لمتغير المستوى الوظيفي ،وأن قيمة  Fغير
دالة بالنسبة للمتغير التابع.
وبناء على ما تقدم ،تقبل الفرضية العدمية ( )H0جزئيا التي تنص على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية
في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك تعزى
لمتغير المستوى الوظيفيظ فيما يخص المتغير المستقل (نظم المعلومات) ،وترفض الفرضية العدمية جزئيا ()H0
التي تنص على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات
في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك  ،تعزى لمتغير المستوى الوظيفيظ فيما يخص المتغير التابع
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(المنظمات الذكية) ،وقبول الفرضية البديلة ( )H1فيما يخص هذا المتغير التي تنص على أنه :ظال توجد فروق
ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة
الجمارك ،تعزى لمتغير المستوى الوظيفيظ.
ولكي نعرف مصدر واتجاه الفروق ،أستخدم اختبار  LSDللمقارنات البعدية ،وذلك كما هو موضح بواسطة
الجدول رقم (.)4-29
الجدول ( :)4-29نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب المستوى الوظيفي
المتغير

الفئة األولى

المتغير المستقل ككل

مدير عام
مدير إدارة
رئيس قسم
مختص
رئيس قسم
مختص

المستوى الوظيفي

المتوسط

مدير عام
نائب مدير عام
مدير إدارة
رئيس قسم
مختص

3,79
3,43
3,63
3,81
3,77

الفئة الثانية
نائب مدير عام

مدير إدارة

مدير
عام

نائب
مدير عام

مدير
إدارة

1

*0,35551
1
*0,19857
*0,38123
*0,34253

1
*0,18266
*0,14396

الفرق بين
متوسطي الفئتين

مستوى الداللة

*0,35551
*0,19857
*0,38123
*0,34253
*0,18266
*0,14396

0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,01

رئيس
قسم

مختص

1

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

1

يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة ،بين فئة (نائب مدير
عام) مقارنة بالفئات (مدير عام -مدير إدارة -رئيس قسم -مختص) ،وذلك لصالح الفئات (مدير عام  -مدير إدارة
 رئيس قسم  -مختص) ،كما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة بين فئة (مدير إدارة)مقارنة بالفئات (رئيس قسم  -مختص) ولصالح الفئات (رئيس قسم  -مختص).
ويعود ذلك على أن الفئة (رئيس قسم أو مختص) ،هي األكثر قدرة على التعامل مع نظم المعلومات ،وتقديم
الخدمات ،وهذا التنوع الوظيفي له أثر إيجابي في إجابات المبحوثين على أسئلة الدراسة ،وبما يعكس الواقع.
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 6-4-1-2-4نتائج اختبار الفروق في إجابات العينة بحسب عدد الدورات في نظم المعلومات:
تنص الفرضية على أنه :ظتوجد فروق ذات داللة إحصائية لدور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في
مصلحة الجمارك ،تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في نظم المعلوماتظ.
ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة ،تبعا لمتغير عدد الدورات التدريبية
في نظم المعلومات ،فقد جرى استخدام تحليل التباين األحادي ).)One-Way-ANOVA
ويمكن توضيح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي؛ لمعرفة الفروق بحسب متغير عدد الدورات التدريبية في
نظم المعلومات ،وذلك بواسطة الجدول رقم (.)4-30
الجدول ( :)4-30نتائج اختبار Fتحليل التباين بحسب عدد الدورات في نظم المعلومات
فئات المتغير
الديموغرافي

المحور

نظم المعلومات

المنظمات
الذكية

ال شيء
دورة واحدة
دورتان
 3دورات
 4دورات فأكثر
ال شيء
دورة واحدة
دورتان
 3دورات
 4دورات فأكثر

العدد

المتوسط

75
143
32
14
6
75
143
32
14
6

3,77
3,79
3,58
3,56
3,52
3,07
2,96
2,91
2,99
3,17

اال نحراف
المعياري
0,35
0,21
0,51
0,52
0,34
0,41
0,19
0,48
0,48
0,35

اختبار
F

مستوى
الداللةSig.

الداللة
اللفظية

4,85

0,00

دال

2,17

0,07

غير دال

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم
المعلومات) بحسب عدد الدورات التدريبية في نظم المعلومات ،حيث إن مستوى الداللة ( )0,00أقل من مستوى
الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وهذا يعني :وجود فروق جوهرية في آراء العينة تعزى لمتغير عدد الدورات
التدريبية في نظم المعلومات ،وأن قيمة  Fدالة بالنسبة للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في
إجابات عينة الدراسة في المتغير التابع (المنظمات الذكية) بحسب عدد الدورات التدريبية في نظم المعلومات ،حيث
إن مستوى الداللة ( ،)0,07أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وهذا يعني :عدم وجود فروق في
آراء العينة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في نظم المعلومات وأن قيمة  Fغير دالة بالنسبة للمتغير التابع.
وبناء على ما تقدم ،تقبل الفرضية العدمية ( )H0جزئيا التي تنص على أنه :ظيوجد فروق ذات داللة إحصائية
في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،تعزى
لمتغير عدد الدورات التدريبية في نظم المعلوماتظ ،فيما يخص المتغير المستقل ،وترفض الفرضية العدمية جزئيا
( ،)H0التي تنص على أنه :ظيوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم
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المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في نظم
المعلوماتظ ،فيما يخص المتغير التابع وقبول الفرضية البديلة ( )H1فيما يخص هذا المتغير والتي تنص على أنه:
"ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك ،تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في نظم المعلوماتظ.
ولمعرفة مصدر واتجاه الفروق ،أستخدم اختبار  ،LSDكما هو موضح بواسطة الجدول رقم (.)4-31
الجدول ( :)4-31نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بحسب عدد الدورات في نظم المعلومات
المتغير

المتغير المستقل ككل

عدد الدورات في
نظم المعلومات
ال شيء
دورة واحدة
دورتان
 3دورات
 4دورات فأكثر

الفئة األولى

الفئة الثانية

ال شيء

دورتان
 3دورات
دورتان
 3دورات
 4دورات فأكثر

دورة واحدة

المتوسط

ال شيء

3,77
3,79
3,58
3,56
3,52

1

دورة
واحدة
1

الفرق بين
متوسطي الفئتين
*0,19188
*0,21196
*0,21252
*0,23261
*0,26981

دورتان

 3دورات

*0,19188
*0,21252
1

*0,21196
*0,23261
1

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

مستوى
الداللة
0,01
0,02
0,00
0,01
0,04
 4دورات
فأكثر

*0,26981
1

يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة ،بين فئة (ال شيء)
مقارنة بالفئات (دورتان 3 ،دورات) ،وذلك لصالح الفئة (ال شيء) ،حيث نجد أن المتوسط الحسابي للفئة (ال شيء)
أكبر في المتوسط الحسابي في الفئات األخرى ،كما أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين فئة (دورة واحدة)
مقارنة بالفئات (دورتان 3 ،دورات 4 ،دورات فأكثر) ،وذلك لصالح الفئة (دورة واحدة) ،حيث نجد أن المتوسط
الحسابي للفئة (دورة واحدة) أكبر في المتوسط الحسابي في الفئات األخرى.
إن هناك قصور في إقامة الدورات التدريبية الخاصة في مجال نظم المعلومات للعاملين في
يعود ذلك الى َّ
يتلق سوى دورة واحدة ،أو لم يحصل على أي دورة في هذا المجال ،وهذا
المصلحة ،حيث َّ
إن أغلب العاملين لم َ
مؤشر سلبي ويدل على أن هناك قصور في االهتمام بتأهيل العاملين في مجال نظم المعلومات.

لذا يمكن قبول الفرضية العدمية ( )H0جزئيا ورفض الفرضية البديلة ( )H1في المتغير المستقل ،تعزى

للمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،المستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،عدد الدورات في نظم المعلومات) ،ورفض

الفرضية العدمية ( )H0وقبول الفرضية البديلة ( )H1جزئيا في المتغير المستقل ،تعزى لمتغير العمر ،باإلضافة

إلى رفض الفرضية العدمية ( )H0وقبول الفرضية البديلة ( )H1في المتغير التابع ،تعزى للمتغيرات (الجنس،
العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في المصلحة ،المستوى الوظيفي ،عدد الدو ارت التدريبية في مجال نظم

المعلومات).
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خالصة الفصل الرابع
تم في هذا الفصل وبواسطة مبحثين جرى في المبحث األول منه :معرفة راء عينة الدراسة وتحليلها وعر
نتائجها ومناقشتها إزاء عبارات المتغير المستقل والمتغير التابع محل الدراسة؛ بهدف التعرف إلى دور نظم
المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية.
كما جرى في المبحث الثاني :اإلجابة عن تساؤالت الد ارسة؛ وذلك عن طريق اختبار فرضيات الد ارسة األربع
مع الفرضيات المنبثقة عنها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،وعر
إليها ومناقشتها وتحليلها وذلك بما يحقق أهداف الدراسة.
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كل النتائج التي جرى التوصل

الفصل الخامس


النتائج والتوصيات
 نتائج الدراسة -توصيات الدراسة

-Study results
-Study recommendations

نتائج الدراسة
Study results

الفصــــــل الخامس
النتائج والتوصيات

تمهيد:
تتناول الدراسة في هذا الفصل عن طريق المبحث األول :ملخصا ألهم نتائج آراء عينة الد ارسة واختبار
فرضيات الد ارسة التي توصل إليها إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك
اليمنية ،وصياغة عدد من االستنتاجات التي توصلت إليها الد ارسة.
كما يتناول في المبحث الثاني :استخالص مجموعة من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة
واستنتاجاتها ،والتطرق إلى الدراسات المستقبلية المقترحة ذات العالقة بنظم المعلومات والمنظمات الذكية ،كما
سيتم تقديم مقترح مشروع خطة تطويرية في مصلحة الجمارك ،حيث سيتناول الفصل المبحثين اآلتيين:

 المبحث األول :نتائج الدراسة. -المبحث الثاني :توصيات الدراسة.
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المبحث األول
نتائج الدراسة
Study results



نتائج الدراسة
Study results

الفصــــــل الخامس
النتائج والتوصيات

المبحث األول
نتائج الدراسة

بعد عملية تحليل النتائج واختبار الفرضيات لعينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية
بمصلحة الجمارك اليمنية ،وباالعتماد على المالحظات والمشاهدات الشخصية للباحث كونه أحد كوادر ديوان عام
المصلحة ،فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وصياغة عدد من االستنتاجات ،وذلك على النحو اآلتي:

 1-1-5نتائج الدراسة:
بواسطة تحليل النتائج واختبار الفرضيات لعينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات بأبعاده المختلفة في بناء
المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،تمثلت في اآلتي:
 1-1-1-5نتائج راء عينة الدراسة إزاء المتغيرات وأبعادها:
بعد عملية تحليل آراء عينة الدراسة إزاء المتغيرات وأبعادها سواء (الوسيطة والتي تمثل المتغيرات الديموغرافية
المستقلة وتمثل نظم المعلومات – أو التابعة وتتمثل بالمنظمات الذكية) ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجيمكن توضيحها كاآلتي:
 1-1-1-1-5نتائج تتعلق بخصائص عينة الدراسة (المتغيرات الديموغرافية):
جرى تحليل خصائص عينة الدراسة بحسب المتغيرات الديموغرافية ،واستخلصت النتائج اآلتية:
 .1فئة الذكور ( )226فردا بنسبة ( )%83,7وهي النسبة األعلى ،بينما فئة اإلناث ( )44فردا بنسبة ()%16,3
من إجمالي عينة الدراسة.
 .2حصلت الفئة العمرية أقل من  25سنة على تكرار ( )7بنسبة ( ،)%2,6والفئة العمرية  - 25أقل من  35سنة
حصلت على تكرار ( )120بنسبة ( ،)%44,4والفئة العمرية  - 35أقل من  45سنة حصلت على تكرار
( )130بنسبة ( )%48,1وهي النسبة األكبر ،بينما حصلت الفئة العمرية  - 45أقل من  55سنة على تكرار
( )10بنسبة ( ،)%3,7وحصلت الفئة العمرية  55سنة فأكثر على تكرار ( )3بنسبة (.)%1,1
 .3كانت أغلب فئات العينة من حيث المؤهل العلمي هي الفئة الحاملة لمؤهل البكالوريوس حيث حصلت على
تكرار ( )180بنسبة ( )%66,7من العينة ،يليها الفئة الحاملة لمؤهل دبلوم بعد الثانوية ،بتكرار ( )47بنسبة
( ،)%17,4ثم فئة ثانوية عامة فأقل بتكرار ( )35بنسبة ( ،)%13,0وأخي ار الفئة الحاملة لمؤهل دراسات عليا
(ماجستير-دكتوراه) ،بتكرار ( )8بنسبة (.)%3,0
 .4أغلب فئات العينة من حيث عدد سنوات الخبرة في المصلحة كانت الفئة التي تتراوح خبراتهم ما بين - 10
أقل من  15سنة ،حيث حصلت على تكرار ( )97بنسبة ( )%35,9من العينة ،يليها الفئة التي تتراوح خبراتهم
ما بين  - 15أقل من  20سنة ،بتكرار ( )70بنسبة ( ،)%25,9ثم الفئة ذو الخبرة  - 5أقل من  10سنوات،
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بتكرار ( )67بنسبة ( ،)%24,8ثم الفئة ذو الخبرة أقل من  5سنوات ،بتكرار ( )24بنسبة ( ،)%8,9وأخي ار الفئة
ذو الخبرة  20سنة فأكثر ،بتكرار ( )12بنسبة (.)%4,5
 .5كانت أغلب فئات العينة من حيث المستوى الوظيفي الفئة ذات المسمى الوظيفي (مختص) حيث حصلت على
تكرار ( ،)116بنسبة ( )%43,0من العينة ،يليها الفئة ذات المسمى الوظيفي (رئيس قسم) بتكرار ( )87بنسبة
( ،)%32,2ثم الفئة ذات المسمى الوظيفي (مدير إدارة) بتكرار ( )45بنسبة ( ،)%16,7ثم الفئة ذات المسمى
الوظيفي (نائب مدير عام) بتكرار ( )17بنسبة ( ،)%6,3وأخي ار الفئة ذات المسمى الوظيفي (مدير عام) بتكرار
( )5بنسبة (.)%1,8
 .6أغلب فئات العينة من حيث عدد الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات كانت الفئة ذات عدد الدورات
(دورة واحدة) حيث حصلت على تكرار ( )143بنسبة ( )%53,0من العينة ،يليها الفئة ذات عدد الدورات (ال
شيء) بتكرار ( )75بنسبة ( ،)%27.8ثم الفئة ذات عدد الدورات (دورتان) بتكرار ( )32بنسبة ( ،)%11,8ثم
الفئة ذات عدد الدورات ( )3دورات بتكرار ( )14بنسبة ( ،)%5,2وأخي ار الفئة ذات عدد الدورات ( )4دورات
فأكثر بتكرار ( )6بنسبة (.)%2,2
 2-1-1-1-5نتائج تتعلق بمتطلبات نظم المعلومات (المتغير المستقل):
يظهر الجدول رقم ( )5-1نتائج تحليل آارء عينة الدراسة تجاه نظم المعلومات بأبعادها كافة في مصلحة
الجمارك ،على النحو اآلتي:
المحور

الجدول ( :)5-1نتائج ارء عينة الدراسة تجاه متطلبات نظم المعلومات
الداللة
المتوسط اال نحراف األهمية
الترتيب
البعد
الحسابي المعياري النسبية اللفظية

نظم المعلومات

الموارد المادية

الموارد البشرية
قواعد البيانات

البرمجيات

الشبكات

النظم والتطبيقات

المتطلبات التنظيمية
تكامل النظم

متطلبات نظم المعلومات

الثالث

4,23

0,48

%85

عالية جدا

الخامس

3,96

0,35

%79

عالية

السابع

3,49

الثاني

السادس
الرابع

4,26
3,64
4,19

1,84

الثامن

4,33

األول

3,74

0,59
0,50
0,46
0,48
0,78
0,54

0,33

%85
%73
%70
%84
%37
%87
%75

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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يتضح من الجدول السابق أن هناك اتفاق في آراء عينة الدراسة على أن مستوى توافر متطلبات نظم المعلومات
( المادية ،البشرية ،قواعد البيانات ،البرمجيات ،الشبكات ،النظم والتطبيقات ،المتطلبات التنظيمية ،تكامل النظم)،
في مصلحة الجمارك كانت عالية ،حيث أن المتوسط الحسابي ( )3,74وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ()3,4
ووزن نسبي ( )%75أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري ( ،)0,33وقد جرى استخالص النتائج
اآلتية:
 .1أعلى مستوى موارد نظم المعلومات في مصلحة الجمارك ،في بعد تكامل النظم بمتوسط حسابي ( )4,33وهو
أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%87أي :بدرجة عالية جدا ودال إحصائيا ،وبانحراف
معياري (.)0,54
 .2حصل بعد الموارد البشرية على المرتبة الثانية ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( ،)4,26وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%85أي :بدرجة عالية جدا ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,59
 .3حصل بعد الموارد المادية على المرتبة الثالثة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )4.23وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( ،)%85أي :بدرجة عالية جدا ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,48
 .4حصل بعد النظم والتطبيقات على المرتبة الرابعة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )4,19وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%84أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,48
 .5حصل بعد قواعد البيانات على المرتبة الخامسة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )3.96وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%79أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,35
 .6حصل بعد البرمجيات على المرتبة السادسة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )3,64وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%73أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,50
 .7حصل بعد الشبكات على المرتبة السابعة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )3,49وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%70أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,46
 .8فيما حصل بعد المتطلبات التنظيمية على المرتبة الثامنة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )1,84وهو أقل من
المتوسط االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%37أي :بدرجة منخفضة وغير دال إحصائيا ،وبانحراف معياري
(.)0,78
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 3-1-1-1-5نتائج تتعلق بالمنظمات الذكية وأبعادها (المتغير التابع):
يظهر الجدول رقم ( )5-2نتائج آارء عينة الدراسة تجاه المنظمات الذكية وأبعادها على النحو اآلتي:
الرقم

الجدول ( :)5-2نتائج ارء عينة الدراسة تجاه المنظمات الذكية وأبعادها
الداللة
المتوسط اال نحراف األهمية
الترتيب
البعد
الحسابي المعياري النسبية اللفظية

1

اإلدارة اإللكترونية

الخامس

2,44

0,50

%49

منخفضة

3

العمليات الذكية

الثالث

3,61

0,49

%72

عالية

2
4
5
6

بلوغ الغايات

السادس

التعامل مع البيئة

الثاني

الرغبة في التغيير

األول

الذكاء الجماعي

1,93
3,63
2,66

الرابع

3,68

2,99

أبعاد المنظمات الذكية

0,77
0,54
0,51
0,47

0,33

%39
%73
%53
%74

%60

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

منخفضة
عالية

متوسطة
عالية

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن هناك اتفاق في آراء عينة الدراسة على أن مستوى توافر أبعاد المنظمات الذكية
(اإلدارة اإللكترونية ،بلوغ الغايات ،العمليات الذكية ،الذكاء الجماعي ،التعامل مع البيئة ،الرغبة في التغيير) في
المصلحة متوسطة ،حيث كان المتوسط الحسابي ( )2,99وهو أقل من المتوسط االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية
( )%60أي :بدرجة متوسطة وغير دال إحصائيا وبانحراف معياري ( ،)0,33وقد استخلصت النتائج اآلتية:
 .1أعلى مستوى أبعاد المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،كان في بعد الرغبة في التغيير بمتوسط حسابي
( )3,68وهو أكبر من المتوسط االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%74أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا،
وبانحراف معياري (.)0,47
 .2حصل بعد التعامل مع البيئة على المرتبة الثانية ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )3,63وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%73أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,54
 .3حصل بعد العمليات الذكية على المرتبة الثالثة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )3,61وهو أكبر من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%72أي :بدرجة عالية ودال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,49
 .4حصل بعد الذكاء الجماعي على المرتبة الرابعة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )2,66وهو أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%53أي :بدرجة متوسطة وغير دال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,51
 .5حصل بعد اإلدارة اإللكترونية على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )2,44وهو أقل من المتوسط االفتراضي
( )3,4وأهمية نسبية ( )%49أي :بدرجة منخفضة وغير دال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,50
 .6وحصل بعد بلوغ الغايات على المرتبة السادسة ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )1,93وهو أقل من المتوسط
االفتراضي ( )3,4وأهمية نسبية ( )%39أي :بدرجة منخفضة وغير دال إحصائيا ،وبانحراف معياري (.)0,77
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 2-1-1-5نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
يمكن توضيح نتائج آراء عينة الدراسة تجاه فرضيات الدراسة بواسطة الجدول رقم ( )5-3على النحو اآلتي:
الجدول ( :)5-3ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة

م

نص الفرضية

1

تت ـ ـ ـ ـ ــوفر متطلب ـ ـ ـ ـ ــات نظ ـ ـ ـ ـ ــم المعلوم ـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ـ ــي
مصلحة الجمارك.

2

تتـ ـ ــوفر أبعـ ـ ــاد المنظمـ ـ ــة الذكيـ ـ ــة فـ ـ ــي مصـ ـ ــلحة
الجمارك.

3

تس ـ ــهم نظ ـ ــم المعلوم ـ ــات ف ـ ــي بن ـ ــاء المنظم ـ ــات
الذكية في مصلحة الجمارك.

الفرضية الرئيسة األولى:

قبول الفرضية العدمية (.)H0
رفض الفرضية البديلة (.)H1

الفرضية الرئيسة الثانية:

رفض الفرضية العدمية (.)H0
وقبول الفرضية البديلة (.)H1

الفرضية الرئيسة الثالثة:

قبول الفرضية العدمية (.)H0
ورفض الفرضية البديلة (.)H1

1-3

الفرضية الفرعية األولى:

رفض الفرضية العدمية (.)H0
قبول الفرضية البديلة (.)H1

تسـ ـ ـ ــهم نظـ ـ ـ ــم المعلومـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي تشـ ـ ـ ــييد اإلدارة
اإللكترونية في مصلحة الجمارك.

2-3

الفرضية الفرعية الثانية:

رفض الفرضية العدمية (.)H0
قبول الفرضية البديلة (.)H1

تسهم نظم المعلومات في التمكن من بلوغ
الغايات في مصلحة الجمارك.

3-3

الفرضية الفرعية الثالثة:

قبول الفرضية العدمية (.)H0
ورفض الفرضية البديلة (.)H1

تسـ ـ ــهم نظـ ـ ــم المعلومـ ـ ــات فـ ـ ــي دعـ ـ ــم العمليـ ـ ــات
الذكية في مصلحة الجمارك.

4-3

الفرضية الفرعية الرابعة:

قبول الفرضية العدمية (.)H0
ورفض الفرضية البديلة (.)H1

تسهم نظم المعلومات في فهم التعامل مع البيئة
في مصلحة الجمارك

5-3
6-3

الفرضية الفرعية الخامسة:

تس ـ ـ ــهم نظ ـ ـ ــم المعلوم ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي تعزي ـ ـ ــز ال ـ ـ ــذكاء
الجماعي في مصلحة الجمارك.
تسـ ــهم نظـ ــم المعلومـ ــات فـ ــي خلـ ــق الرغبـ ــة فـ ــي
التغيير في مصلحة الجمارك.

رفض الفرضية العدمية (.)H0
قبول الفرضية البديلة (.)H1

الفرضية الفرعية السادسة:
الفرضية الرئيسة الرابعة:

4

نتيجة اختبار الفرضية

توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ع ـ ــن دور
نظـ ــم المعلومـ ــات ف ـ ــي بنـ ــاء المنظمـ ــات الذكي ـ ــة
فـ ـ ـ ــي مصـ ـ ـ ــلحة الجمـ ـ ـ ــارك ،تعـ ـ ـ ــزى للمتغيـ ـ ـ ـرات
الديموغرافيـ ـ ـ ـ ــة( :الجـ ـ ـ ـ ــنس ،العمـ ـ ـ ـ ــر ،المؤهـ ـ ـ ـ ــل
العلمـ ـ ـ ـ ــي ،سـ ـ ـ ـ ــنوات الخدمـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي مصـ ـ ـ ـ ــلحة
الجم ـ ــارك ،المس ـ ــتوى ال ـ ــوظيفي ،ع ـ ــدد ال ـ ــدورات
التدريبية في مجال نظم المعلومات).

قبول الفرضية العدمية (.)H0
ورفض الفرضية البديلة (.)H1
قبول الفرضـــــــية العدمية ( )H0جزئيا ورفض الفرضـــــــية
البــــديلــــة ( ،)H1فيمــــا يخص المتغير المســـــــــتقــــل تعزى
للمتغيرات (الجنس ،المؤهـــل العلمي ،ســـــــــنوات الخـــدمـــة،
المستوى الوظيفي ،عدد الدورات في نظم المعلومات).
رفض الفرضية العدمية ( )H0وقبول الفرضية البديلة ()H1
جزئيا ،فيما يخص المتغير المستقل تعزى لمتغير العمر.
رفض الفرضية العدمية ( )H0وقبول الفرضية البديلة
( ،)H1فيما يخص المتغير التابع تعزى للمتغيرات (الجنس،
العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في مصلحة الجمارك،
المستوى الوظيفي ،عدد الدورات التدريبية في مجال نظم
المعلومات).

المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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من الجدول السابق وبحسب آراء عينة الدراسة ،استخلصت النتائج اآلتية:
 .1فيما يتعلق بالفرضية الرئيسة األولى :جاءت ( )Tدالة إحصائيا بقيمة ( ،)36,70وان المتوسط ( )3,74اعلى
من قيمة المتوسط الفرضي ( )3,4كمتوسط للقبول ،وكان مستوى الداللة اإلحصائية الناتج ( )0,00أقل من
مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (.)0,05
 .2فيما يخص الفرضية الرئيسة الثانية :جاءت ( )Tغير دالة إحصائيا بقيمة ( )0,39-وان المتوسط ()2,99
أقل من قيمة المتوسط الفرضي ( )3,4كمتوسط للقبول ،وكان مستوى الداللة اإلحصائية ( )0,70أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (.)0,05
 .3فيما يخص الفرضية الرئيسة الثالثة :جاءت قيمة ( )Tألبعاد المنظمات الذكية ككل ( ،)12,057عند مستوى
معنوية ( ،)0,000وقيمة معامل االرتباط ( )Rألبعاد المنظمات الذكية ككل ( ،)0,59وهذا يدل على وجود
عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين أبعاد المنظمات الذكية ككل وبين نظم المعلومات ،أما مساهمة
نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية فقد كانت كاآلتي:
أ -قيمة ( )Tفي بعد اإلدارة اإللكترونية ( ،)0,977ومستوى معنوية ( ،)0,329وقيمة معامل االرتباط ()R
في بعد اإلدارة اإللكترونية ( )0,06أي عالقة منخفضة جدا ،وهذا يدل إلى عدم وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين بعد اإلدارة اإللكترونية ونظم المعلومات.
ب -قيمة ( )Tفي بعد بلوغ الغايات ( ،)1,814-ومستوى معنوية ( ،)0,071وقيمة معامل االرتباط ( )Rفي
بعد بلوغ الغايات ( )0,11أي عالقة منخفضة ،وهذا يدل إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
بعد بلوغ الغايات ونظم المعلومات.
ت -قيمة ( )Tفي بعد العمليات الذكية ( ،)20,238ومستوى معنوية ( ،)0,000وقيمة معامل االرتباط ()R
في بعد العمليات الذكية ( )0,78أي عالقة قوية جدا ،وهذا يدل إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
بعد العمليات الذكية ونظم المعلومات.
ث -قيمة ( )Tفي بعد التعامل مع البيئة ( ،)18,031ومستوى معنوية ( ،)0,000وقيمة معامل االرتباط ()R
في بعد التعامل مع البيئة ( )0,74أي عالقة قوية جدا ،وهذا يدل أيضا إلى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين بعد التعامل مع البيئة ونظم المعلومات.
ج -قيمة ( )Tفي بعد الذكاء الجماعي ( ،)5,136وقيمة معامل االرتباط ( )Rفي بعد الذكاء الجماعي ()0,30
أي عالقة متوسطة ،وهذا يدل أيضا إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد الذكاء الجماعي
ونظم المعلومات.
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ح -قيمة ( )Tفي بعد الرغبة في التغيير ( ،)13,310ومستوى معنوية ( ،)0,000وقيمة معامل االرتباط ()R
في بعد الرغبة في التغيير ( )0,63أي عالقة قوية ،وهذا يدل إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
بعد الرغبة في التغيير وبين نظم المعلومات.
 .4فيما يتعلق بالفرضية الرئيسة الرابعة فقد استخلص اآلتي:
أ -يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور إزاء المتغير
المستقل (نظم المعلومات) ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية
النظرية ( ،)0,05باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة تعزى
لمتغير الجنس ،إزاء المتغير التابع (المنظمات الذكية) ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( ،)0,55أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (.)0,05
ب -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة بحسب متغير العمر لكال المتغيرين ،حيث
إن مستوى الداللة للمتغير المستقل ( ،)0,39أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05ومستوى
الداللة للمتغير التابع ( ،)0,42أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (.)0,05
ت -وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم المعلومات) بحسب
المؤهل العلمي ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( )0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (،)0,05
وأن قيمة ( )Fدالة بالنسبة للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة
في المتغير التابع (المنظمات الذكية) بحسب المؤهل العلمي ،حيث إن مستوى الداللة الناتج ( ،)0,50أكبر
من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وأن قيمة ( )Fغير دالة بالنسبة للمتغير التابع.
ث -وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم المعلومات) بحسب
سنوات الخبرة ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وأن
قيمة ( )Fدالة بالنسبة للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة
في المتغير التابع (المنظمات الذكية) بحسب سنوات الخبرة ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,44أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وأن قيمة ( )Fغير دالة بالنسبة للمتغير التابع.
ج -وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم المعلومات) بحسب
المستوى الوظيفي ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (،)0,05
وأن قيمة ( )Fدالة بالنسبة للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة
في المتغير التابع (المنظمات الذكية) بحسب المستوى الوظيفي ،حيث إن مستوى الداللة ( )0,83أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وأن قيمة ( )Fغير دالة بالنسبة للمتغير التابع.
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ح -وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير المستقل (نظم المعلومات) ،بحسب
عدد الدورات التدريبية في نظم المعلومات ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,00أقل من مستوى الداللة
اإلحصائية النظرية ( ،)0,05وأن قيمة ( )Fدالة بالنسبة للمتغير المستقل ،وعدم جود فروق ذات داللة
إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المتغير التابع (المنظمات الذكية) ،بحسب عدد الدورات التدريبية
في نظم المعلومات ،حيث إن مستوى الداللة ( ،)0,07أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية النظرية (،)0,05
وأن قيمة ( )Fغير دالة بالنسبة للمتغير التابع.

 2-1-5استنتاجات الدراسة:
عن طريق نتائج الدراسة واختبار فرضياتها وبحسب آراء عينة الدراسة إزاء دور نظم المعلومات بأبعادها المختلفة
في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك ،خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات تمثلت في اآلتي:
 1-2-1-5استنتاجات تتعلق بمحاور الدراسة (المتغيرات وأبعادها):
بواسطة نتائج آراء عينة الدراسة إزاء المتغيرات وأبعادها سواء (الوسيطة والتي تمثل المتغيرات الديموغرافية -
المستقلة وتمثل نظم المعلومات  -أو التابعة وتتمثل بالمنظمات الذكية) ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من
االستنتاجات يمكن توضيحها كاآلتي:
 1-1-2-1-5استنتاجات تتعلق بخصائص عينة الدراسة (المتغيرات الديموغرافية):
توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات عن طريق نتائج الدراسة المتعلقة بخصائص عينة الدراسة ،وذلك
على النحو اآلتي:
 .1نسبة فئة الذكور في ديوان عام مصلحة الجمارك أعلى من نسبة فئة اإلناث ،في جميع المجاالت الوظيفية،
ويعزو ذلك إلى سببين رئيسين ،األول :انخفاض مستوى التعليم لإلناث في المجتمعات اليمنية ،والسبب الثاني:
في الغالب إلى أسباب اجتماعية (العادات والتقاليد السائدة في المجتمع).
 .2النسبة العالية من أفراد عينة الدراسة ،كانوا ضمن فئة الشباب ،التي أعمارهم ما بين ( 25سنة -إلى أقل من
 45سنة) ،ويعزو ذلك إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على استقطاب القوى العاملة الشابة ،وتمتلك كاد ار شابا
قاد ار على العطاء ،واإلنتاج المستمر ،وكذلك اإلبداع واالبتكار.
 .3ارتفاع نسبة المستوى التعليمي ألفراد عينة الدراسة ،حيث كانت أعلى نسبة من أفراد العينة هي الفئة الحاملة
لشهادة بكالوريوس ،وهذا يدل على أن مصلحة الجمارك تعمل على استقطاب وتوظيف الكفاءات العلمية ممن
يحملون شهادات جامعية ،وتشجع الموظفين على تطوير مستوياتهم العلمية ،وأدنى نسبة من أفراد العينة هي
الفئة الحاملة لشهادة دكتوراه.
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 .4أعلى نسبة من أفراد العينة هي الفئة التي تتراوح خبراتهم ما بين ( - 10أقل من  20سنة) ،ويدل ذلك على أن
الكادر الوظيفي في ديوان عام مصلحة الجمارك يتسم بالخبرة العالية والكفاءة وينعكس ذلك بصورة إيجابية على
مجتمع الدراسة؛ ما أعطى ثقة أكبر لمعظم نتائج الدراسة.
 .5أعلى نسبة من أفراد العينة هي الفئة التي تشغل وظيفة (رئيس قسم أو مختص) ،يعود ذلك إلى الترتيب الهرمي
الطبيعي للعاملين في ديوان عام مصلحة الجمارك ،ودليل على أن هذه الفئة هي األكثر قدرة على التعامل مع
نظم المعلومات ،وتقديم الخدمات ،وهذا التنوع الوظيفي له أثر إيجابي في إجابات المبحوثين في أسئلة الدراسة،
وبما يعكس الواقع.
 .6أظهرت الدراسة أن هناك قصور في إقامة الدورات في مجال نظم المعلومات ،حيث إن أدنى نسبة من أفراد
العينة هي الفئة ذات عدد الدورات ( ،)4وأعلى نسبة هي الفئة ذات عدد الدورات ( ،)1وهذا يعكس قلة الدورات
التدريبية في مجال نظم المعلومات؛ ما قد ينعكس سلبا على األداء في هذا المجال.
 2-1-2-1-5استنتاجات تتعلق بمتطلبات نظم المعلومات (المتغير المستقل):
توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات عن طريق نتائج الدراسة المتعلقة بمتطلبات نظم المعلومات،
وذلك على النحو اآلتي:
 .1تعاني مصلحة الجمارك من عدم توفر بعض متطلبات نظم المعلومات الالزمة لتعزيز بناء المصلحة الذكية،
وعدم إدراكها ألهمية تلك المتطلبات ،إذ أنه لو حدث تحسن في نظم المعلومات بقيمة وحدة واحدة ( )1فإن
ذلك سيؤدي إلى تحسن في أبعاد المنظمة الذكية ككل بقيمة (.)0,59
 .2يعد تكامل النظم أكثر أبعاد نظم المعلومات أهمية بين القطاعات المختلفة يحتوي على مختلف األنظمة الجزئية
بحيث تكون مصممة بحسب المجال التي تعمل فيه؛ بهدف القضاء على التداخل في المهام وحل كل مشاكل
المصلحة بكفاءة عالية نظ ار لدور تكامل نظم المعلومات في تسهيل بناء المصلحة الذكية.
 .3كان بعد المتطلبات التنظيمية أقل أبعاد نظم المعلومات تواف ار وبنسبة منخفضة ،ويدل ذلك على أن مصلحة
الجمارك ال تولي االهتمام الكافي بهذا الجانب وبدوره سيؤثر في بناء المصلحة الذكية.
قصور في توفير المتطلبات التنظيمية في
ا
إن هناك
من االستنتاجات أعاله يمكن القول :أنه على الرغم من َّ
المصلحة ،إال أنها تهتم وبدرجة عالية بتوفير متطلبات نظم المعلومات (الموارد المادية ،الموارد البشرية ،قواعد
البيانات ،البرمجيات ،الشبكات ،النظم والتطبيقات ،تكامل النظم) الالزمة لبناء المصلحة الذكية.
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 3-1-2-1-5استنتاجات تتعلق بالمنظمات الذكية وأبعادها (المتغير التابع):
توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات عن طريق نتائج الدراسة المتعلقة بالمنظمات الذكية وأبعادها،
وذلك على النحو اآلتي:
 .1تعاني مصلحة الجمارك من محدودية توفر أبعاد المنظمات الذكية كاإلدارة اإللكترونية ،وبلوغ الغايات ،الذكاء
الجماعي ،وهذا يدل على أن مصلحة الجمارك ال تولي أي اهتمام بهذه األبعاد وعدم إدراكها أهميتها في تحويلها
من المنظمة التقليدية إلى المصلحة الذكية.
 .2يعد بعد الرغبة في التغيير أكثر أبعاد المنظمات الذكية أهمية وبنسبة عالية لدور نظم المعلومات في بناء
المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك.
إن مصلحة الجمارك تتوافر فيها أبعاد المنظمات الذكية بدرجة متوسطة،
من االستنتاجات أعاله يمكن القولَّ :
حيث تهتم بتوفير أبعاد المنظمات الذكية (العمليات الذكية ،التعامل مع البيئة ،الرغبة في التغيير) بدرجة
عالية ،وتوفير بعد الذكاء الجماعي بدرجة متوسطة ،مع قصور كبير في توفير أبعاد المنظمات الذكية (اإلدارة
اإل لكترونية ،بلوغ الغايات)؛ والتي سوف تؤثر في بناء المصلحة

الذكية .

 2-2-1-5استنتاجات تتعلق بنتائج اختبار فرضيات الدراسة:
توصلت الدراسة عن طريق نتائج اختبار فرضيات الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات ،كاآلتي:
 .1قبول الفرضية العدمية ( )H0ورفض الفرضية البديلة ( ،)H1بالنسبة للفرضية الرئيسة األولى التي تنص على:
ظتتوفر متطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجماركظ.
 .2توفر أبعاد المنظمة الذكية في مصلحة الجمارك بدرجة متوسطة ومن ث ّم ترفض الفرضية العدمية ( )H0للفرضية
الرئيسة الثانية التي تنص على :ظتتوفر أبعاد المنظمات الذكية في مصلحة الجماركظ ،وقبول الفرضية البديلة

( )H1التي تنص على :ظال تتوفر أبعاد المنظمات الذكية في مصلحة الجماركظ.
 .3قبول الفرضية العدمية ( )H0ورفض الفرضية البديلة ( ،)H1بالنسبة للفرضية الرئيسة الثالثة التي تنص على:
"تسهم نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجماركظ وكذلك قبول جزئي للفرضيات الفرعية
العدمية ( ،)H0التي تنص على أنه:
 −تسهم نظم المعلومات في دعم العمليات الذكية في مصلحة الجمارك.
 −تسهم نظم المعلومات في فهم التعامل مع البيئة في مصلحة الجمارك.
 −تسهم نظم المعلومات في خلق الرغبة في التغيير في مصلحة الجمارك.
ورفض جزئي للفرضيات الفرعية العدمية ( ،)H0التي تنص على أنه:
 −تسهم نظم المعلومات في تشييد اإلدارة اإللكترونية في مصلحة الجمارك.
 −تسهم نظم المعلومات في التمكن من بلوغ الغايات في مصلحة الجمارك.
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 −تسهم نظم المعلومات في تعزيز الذكاء الجماعي في مصلحة الجمارك.
وقبول الفرضيات الفرعية البديلة ( )H1عنها وبحسب آراء عينة الدراسة التي تنص على أنه:
 −ال تسهم نظم المعلومات في تشييد اإلدارة اإللكترونية في مصلحة الجمارك.
 −ال تسهم نظم المعلومات في التمكن من بلوغ الغايات في مصلحة الجمارك.
 −ال تسهم نظم المعلومات في تعزيز الذكاء الجماعي في مصلحة الجمارك.
 .4قبول الفرضية العدمية ( )H0جزئيا ورفض الفرضية البديلة ( )H1فيما يخص المتغير المستقل تعزى للمتغيرات
(الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في مصلحة الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد الدورات في نظم
المعلومات) ،مع رفض الفرضية العدمية ( )H0وقبول الفرضية البديلة ( )H1جزئيا فيما يخص المتغير المستقل
تعزى لمتغير العمر ،ورفض الفرضية العدمية ( )H0وقبول الفرضية البديلة ( )H1فيما يخص المتغير التابع
تعزى للمتغيرات (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في مصلحة الجمارك ،المستوى الوظيفي ،عدد
الدورات التدريبية في مجال نظم المعلومات).
 3-2-1-5استنتاجات عامة:
جرى التوصل عن طريق نتائج الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات العامة ،وذلك على النحو اآلتي:
 .1هناك إدراك عال من العاملين في مصلحة الجمارك ألهمية نظم المعلومات نظ ار إلدراكهم فوائد ومزايا النظم
التي ستحققها لمصلحة الجمارك.
 .2رغم القصور الواضح في بعد المتطلبات التنظيمية في مصلحة الجمارك إال أنها تدرك أهمية نظم وتقنية
المعلومات في مجال أعمالها الرتباطها المباشر بالفروع ومختلف المنافذ الجمركية في المحافظات وكذلك
الربط مع المنظمات الحكومية ذات العالقة ،ومن ث ّم فإنها أي المصلحة تولي متطلبات النظم كافة اهتمامها،
وتعمل على توفيرها بدرجة عالية ،ومواكبة التطورات الناجمة في هذا المجال.

 .3عدم ظهور المصلحة بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه كمنظمة مؤتمتة وذكية لمحدودية توافر بعض
األبعاد (اإلدارة اإللكترونية وبلوغ الغايات ،الذكاء الجماعي) وعدم االهتمام بها على الرغم من أهميتها
ودورها في تكامل أبعاد المنظمات الذكية.
 .4رغم العالقة الضعيفة بين بعدي اإلدارة اإللكترونية وبلوغ الغايات وكذلك العالقة المتوسطة بين بعد الذكاء
الجماعي مع نظم المعلومات والذي كان محصلة لعدم االهتمام من قبل المصلحة بهذه األبعاد ،إال أن
التباين في أبعاد المنظمة الذكية ككل يفسره التحسن في نظم المعلومات وأن العالقة القوية بينهما دليل على
اهتمام المصلحة بنظم المعلومات وإيالئها أهمية كبيرة؛ لما لهذه النظم من دور في تحويل المصلحة من
منظمة تقليدية إلى منظمة مؤتمتة وذكية.

196

نتائج الدراسة
Study results

الفصــــــل الخامس
النتائج والتوصيات

 .5قطعت مصلحة الجمارك شوطا نحو تحديث أعمالها وتطويرها وتحسين األداء فيها ،بواسطة إدخال نظم
المعلومات بديوان عام المصلحة وربطها مع الفروع في المحافظات بالشبكة الرئيسة وساهمت في توفير
المعلومات والبيانات المختلفة وإتاحتها لكافة المستفيدين وباإلمكانيات المتاحة.
 .6على الرغم من توفر اإلمكانيات والدعم الالزمين ألغلب أبعاد نظم المعلومات ،إال أن مؤشرات الواقع الراهن
لنظم المعلومات المستخدمة في المصلحة تتسم بالتواضع ،ويرجع ذلك لعمل هذه النظم كجزر موزعة وعدم
تكاملها في نظام إداري جمركي يشمل قاعدة بيانات موحدة؛ يسهم في إدارة عمليات الوحدات اإلدارية في
المصلحة وفروعها ودعم اتخاذ الق اررات االستراتيجية لتحقيق أهداف المصلحة.
 4-2-1-5االستنتاج النهائي للدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة المتعلقة بمتغيرات الدراسة ونتائج اختبار فرضياتها واالستنتاجات التي أسهمت في
إن هناك دور لنظم المعلومات في بناء المنظمات
اإلجابة عن تساؤالت الد ارسة وفرضياتها َخل َصت الدراسة إلىَّ :
الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية ،ووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات وبناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك ،وأكدت الدراسة أن اهتمام مصلحة الجمارك بنظم المعلومات وبمختل
األداة التي سوف تم ّكنها من بناء المصلحة الذكية بأقل التكاليف وبصورة شاملة.
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المبحث الثاني

توصيات الدراسة
في ضوء اإلطار النظري للدراسة ونتائجها وكذا االستنتاجات التي تم التوصل لها ،جرى في هذا المبحث تقسيم
التوصيات إلى توصيات تتعلق بمتغيرات الدراسة (الديموغرافية ،المستقلة ،التابعة) وتوصيات عامة ،باإلضافة إلى
توصيات تتعلق بدراسات مقترحة في المستقبل ذات العالقة بنظم المعلومات والمنظمات الذكية.
حيث يأمل الباحث من وراء هذه التوصيات إلى تطوير أداء العمل الجمركي واإلداري نحو بناء المصلحة الذكية
باستخدام األنظمة المعلوماتية المتطورة ،ويمكن بلورة التوصيات إلى:

 1-2-5توصيات تتعلق بمحاور الدراسة (المتغيرات وأبعادها):
في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها المتعلقة بمحاور الدراسة (متغيرات الدراسة وأبعادها) ،يوصي الباحث
بمجموعة من التوصيات على النحو اآلتي:
 1-1-2-5توصيات تتعلق بخصائص عينة الدراسة (المتغيرات الديموغرافية):
في ضوء النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة في مصلحة الجمارك ،يوصي الباحث باآلتي:
 .1توظيف اإلناث للعمل في مجال نظم المعلومات.
 .2إقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجال نظم المعلومات من أجل توعيتهم وتثقيفهم بهذا المجال ،مع
ضرورة تكريم المبرزين األكثر إسهاما في إنجاح العمل اإللكتروني.
 2-1-2-5توصيات تتعلق بمتطلبات نظم المعلومات (المتغير المستقل):
في ضوء النتائج المتعلقة بمتطلبات نظم المعلومات في مصلحة الجمارك ،يوصي الباحث باآلتي:
 .1يجب على المصلحة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وإعادة هندسة عملياتها بما يتناسب مع التطورات
في مجال نظم المعلومات وآليات عملها ،وتبني استراتيجية اإلدارة بالمعلومات لمالها من دور في إعادة هندسة
عمليات المصلحة من خالل نظام معلوماتي متكامل بين القطاعات المختلفة يحتوي على مختلف األنظمة
الجزئية بحيث تكون مصممة بحسب المجال التي تعمل فيه؛ بهدف القضاء على التداخل في المهام وحل
كل مشاكل المصلحة بكفاءة عالية.
 .2امتالك قاعدة بيانات مركزية تخزن فيها البيانات والمعلومات دون تكرار وتسهل إنجاز األعمال في كافة
وحدات المصلحة وفروعها.
 .3إعطاء جانب أمن المعلومات اهتمام كبير نظ ار لإلخطار التي تحيط بنظم المعلومات هذه األيام ولضخامة
الخسائر التي قد تصيب المصلحة ،وذلك باستخدام برامج حاسوبية متطورة لحماية أمن المعلومات.
 .4استخدام شبكة إنترانت داخلية لالتصال بين الوحدات اإلدارية.
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 3-1-2-5توصيات تتعلق بالمنظمات الذكية وأبعادها (المتغير التابع):
في ضوء النتائج المتعلقة بالمنظمات الذكية وأبعادها في مصلحة الجمارك ،يوصي الباحث باآلتي:
 .1العمل على تقديم كافة الخدمات إلكترونيا عبر الموقع اإللكتروني الرسمي لما لها من أهمية كبيرة في توفير
الوقت والمال والجهد.
 .2استخدام البريد اإللكتروني لالتصال اإلداري بين الوحدات اإلدارية.
 .3العمل على أرشفة الوثائق إلكترونيا وتقليل استخدام الورق (إدارة بدون أوراق).
 .4اتخاذ إجراءات عملية تهدف لتعزيز التعلم المستمر والتكيف مع التطورات في بيئة األعمال.
 .5تعزيز استراتيجية إدارة المعرفة والتي تسهم في إيجاد أعلى قيمة لها ولعمالئها.
 .6العمل على توليد عدة بدائل استراتيجية والتي تسهم في التوصل إلى ق اررات رشيدة.
 .7دعم األفكار اإلبداعية المتميزة والجديدة والتي تسهم في بلوغ مصلحة الجمارك غاياتها.
 .8توفير أنظمة تستخدم خاصية اإلنذار المبكر لألزمات لمواجهتها في الوقت المناسب.
 .9امتالك القدرة على معالجة حاالت عدم التأكد البيئي المرتبط بتنفيذ ق ارراتها االستراتيجية.
 .10تعزيز مبدئ العمل الجماعي بروح الفريق الواحد وتجسيد المسئولية الجماعية.
 .11إيجاد مناخ تنظيمي يشجع على اإلبداع الجماعي ويوّلد االبتكار.
 .12توافر المرونة الالزمة للتجاوب مع التغيرات البيئية المحيطة.

 2-2-5توصيات عامة:
في ضوء اإلطار النظري للدراسة وما أسفرت عنه نتائجها ،ولتعزيز دور نظم المعلومات في بناء المنظمات
الذكية في مصلحة الجمارك ،يوصي الباحث باآلتي:
 .1ضرورة توفير الموارد الالزمة لنظم المعلومات والتقنيات الحديثة ،وإعطاء جانب أمن المعلومات اهتمام كبير
بإدخال برامج حاسوبية متطورة لحماية أمن المعلومات ،نظ ار لألخطار التي تحيط بنظم المعلومات وتفاديا
للخسائر الكبيرة التي قد تصيب المصلحة في هذا الجانب.
 .2تجهيز مركز المعلومات في ديوان عام المصلحة بمتطلباته الحديثة ضمن خطة استراتيجية وبما يتناسب
وحجم العمل المناط بهذا المركز.
 .3إنشاء إدارة المعرفة ضمن الهيكل التنظيمي؛ لتدوين تجارب الموظفين وخبراتهم وبناء ذاكرة مؤسسية متكاملة
تخزن فيها المعرفة وتكون متاحة طوال الوقت ،والقضاء على مقاومة التغيير داخل المصلحة؛ بنشر ثقافة
إدارة المعرفة وقتل أنانية احتكار المعرفة الموجودة لدى الموظفين بواسطة عقد ورش عمل لتبادل المعارف
والخبرات في مجال نظم المعلومات والذكاء المنظمي.
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 .4االهتمام بتوظيف تطبيقات اإلدارة اإللكترونية إلتاحة خدمات المصلحة ونشر ثقافة المدونات واالجتماعات
اإللكترونية داخل أقسام وإدارات المصلحة وتسخيرها لخدمة بناء المصلحة الذكية.
 .5وضع خطة استراتيجية متكاملة لتحويل العمل اإلداري اليدوي إلى العمل اإللكتروني المحوسب؛ بتفعيل
التراسل واألرشفة اإللكترونية في أعمال المصلحة.
 .6التفاعل مع المستفيدين واستيعاب كافة التطورات المتسارعة في نظم وتكنلوجيا المعلومات وتطبيقاتها بإدخال
نظام السكرتارية وتتبع سير المعامالت برئاسة المصلحة وتصميم وبرمجة التطبيق الخاص بالمراكز.
 .7تجهيز سيرفر مركزي برئاسة المصلحة لحفظ عملية المعاينة اآللية في المنافذ عبر نظام الباركود.
 .8تطوير وتحديث نظم المعلومات بمختلف أنواعها (سواء نظم المعلومات في المستويات اإلدارية ،أو نظم
المعلومات الفرعية)؛ لتصبح نظم معلومات متكاملة وموحدة في ديوان عام المصلحة وفروعها.
 .9تطوير وتحديث البنى التحتية ليتم تقديم عمل تقني دقيق ومستقر ،بواسطة تجديد منظومة الشبكة المعلوماتية
واستبدال األجهزة القديمة والمتهالكة ،وتطوير البرمجيات؛ لتتماشى مع المتطلبات الحديثة للمنظمات الذكية
التي تسهم في تسريع بناء المصلحة الذكية.
 .10توفير اتصاالت تزامنية لتشغيل األنظمة المركزية تربط ديوان عام المصلحة والمنافذ الجمركية ،وكذلك
الجهات الحكومية والخاصة بما يضمن ثبوت ومصداقية العمل؛ لتكون األنظمة تسهيل للعمل وليس عائق.
 .11تطبيق النظام الجمركي األسيكودا العالمي بكافة إمكانياته المتاحة في كافة المنافذ الجمركية كترقية لنظام
األسيكود ،++والعمل على ربط مخرجات أنظمة الفحص اآللي باألشعة السينية بهذا النظام؛ لتكتمل إجراءات
المعاينة اليدوية مع نتيجة الفحص اآللي بنفس اللحظة.

 3-2-5فاق الدراسة (توصيات بدراسات مقترحة):
في ختام الدراسة يبقى هناك عدد من المواضيع المستقبلية ذات الصلة بنظم المعلومات وبناء المنظمات اليمنية
الذكية بشكل عام ومصلحة الجمارك بشكل خاص ،التي تستحق البحث والدراسة عنها وإثراء مواضيعها؛ لدعم
الدراسة الحالية عن دور نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية ،لعل أهمها اآلتي:
 .1دراسة تكامل نظم المعلومات وأثرها في تعزيز بناء المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية.
 .2دراسة دور نظم المعلومات في تشييد اإلدارة اإللكترونية في المنظمات اليمنية.
 .3دراسة دور نظم المعلومات في خلق الرغبة في التغيير في المنظمات اليمنية.
 .4دراسة أثر نظم المعلومات في دعم العمليات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية.
 .5دراسة دور نظم المعلومات في التمكن من بلوغ الغايات في المنظمات اليمنية.
 .6دراسة نظم المعلومات ودورها في تعزيز الذكاء الجماعي في مصلحة الجمارك اليمنية.
 .7دراسة دور نظم المعلومات في فهم التعامل مع البيئة في المنظمات اليمنية.
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 4-2-5مقترط مشروع خطة تطويرية:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات ،وبتعاون المعنيين في اإلدارة العامة للنظام اآللي ،واإلدارة
العامة للتخطيط واإلحصاء ،واإلدارة العامة لمشروع األسيكودا العالمي واإلدارات األخرى بالمصلحة ،يقدم الباحث
مشروع خطة تطويرية من شأنها أن تساعد مصلحة الجمارك على تطوير أنظمة المعلومات لديها وبناء المصلحة
الذكية ،ومما ال شك فيه أن أتمتة العمل وبناء أنظمة معلوماتية حديثة له عالقة مباشرة بنمو وتطوير العمل
بالمصلحة ،وأن الحاجة إلى إنتاج معلومات أصبحت من المتطلبات األولية واألساسية وهدفا لتحسين الكفاءة ،وباتت
تقنية الحواسيب عصب نظم المعلومات؛ لما تقدمه من دعم كبير في إجراء وتنفيذ العمليات المختلفة ومساعدة
المستويات اإلدارية في كافة األنشطة والق اررات التي يتطلبها العمل في المصلحة.
وإلدخال تقنيات جديدة وتطوير نظم المعلومات؛ فإنه ال بد من توفر خطة بعيدة المدى للمعلوماتية تتسق مع
الخطة االستراتيجية العامة ،تهدف إلى تكامل نظم المعلومات وتزامن تطويرها وبما يحقق أهداف وغايات المصلحة،
ويتطلب ذلك العديد من الدراسات والمراحل التالية:
• دراسة االستراتيجية العامة للمصلحة وخطط التطوير المختلفة (خطة تطوير نظم المعلومات ،خطة
التطوير اإلداري ،خطة تنمية القوى البشرية ،خطة تنمية الموارد المالية واإليرادات وغيرها).
• دراسة الهيكل التنظيمي للمصلحة ومهام اإلدارات واألقسام والوظائ

المختلفة.

• إعادة تحليل النظام من خالل دراسة الوضع الحالي لنظم المعلومات وتقنيات الحاسوب في المصلحة.
• تحديد نظم المعلومات المطلوبة للمصلحة وأولوياتها ،ودراسة خيارات وبدائل التقنية المختلفة.
وتشمل عمليات التخطيط االستراتيجي للمعلوماتية ثالثة محاور رئيسة هي:
• صياغة ووضع الخطة االستراتيجية للمعلوماتية :تشكيل فريق العمل لوضع الخطة االستراتيجية
للمعلوماتية ،صياغة األهداف االستراتيجية ،وضع تصور ألسلوب ومراحل العمل.
• تنفيذ الخطة االستراتيجية للمعلوماتية ووضع السياسات والخطط الالزمة لتنفيذها :وضع السياسات
العامة وإعداد خطط وبرامج تفصيلية على مستوى األنظمة الفرعية.
• متابعة وتقويم الخطة االستراتيجية للمعلوماتية :متابعة جمع بيانات عن الموقف التنفيذي لمشاريع
نظم المعلومات أثناء االنتقال من مرحلة إلى أخرى ،تقويم مراحل التنفيذ وتقويم المشروع ككل.
وال بد من وضع معايير ومؤشرات مالئمة لمتابعة وتقويم تنفيذ الخطة تأخذ في االعتبار منها :الفترة الزمنية
للتنفيذ-التكلفة الفعلية -جودة التنفيذ -مؤشر القياس (معايير األداء) ،وبمقارنة هذه المعايير والمؤشرات مع
األداء المخطط له يمكن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية بالصورة المرجوة،
وتحقيق األهداف والغايات السابق تحديدها.
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وسوف يحتوي مقترط الخطة التطويرية على :األهداف الرئيسة -األهداف الفرعية -اإلجراءات (البرامج
واألنشطة) الالزمة لتنفيذها -مسؤولية التنفيذ -مؤشرات القياس وذلك كما في الجدول رقم ( )5-4التالي:

الجدول ( :)5-4مقترط مشروع خطة تطويرية في مصلحة الجمارك.

الهدف العام :تطوير منظومة العمل الجمركي.
وصف الوضع
األهداف الفرعية
المستهدف

اإلجراءات (البرامج واألنشطة)

مسؤولية
التنفيذ

مؤشرات القياس

الهدف الرئيسي ( )1تطوير وتعزيز نظم المعلومات.

الهدف الفرعي ()1تكامل األنظمة المعلوماتية بالمصلحة.

توحيد
المعلومات
وتكامل
الخدمات
المنفذة من
قبل المصلحة
سعيا منها
لتنفيذ مشروع
المصلحة
اإللكترونية
بصورة
شاملة.

اقتناء أحدث التقنيات وتوفير أجهزة حاسوب
مالئمة لطبيعة عمل نظم المعلومات.

النظام اآللي+
الشئون المالية

توفير األجهزة والمعدات
الالزمة.

ربط نظم المعلومات وتطبيقاتها لتشكيل نظام
واحد يقوم بوظائفه بفاعلية.
امتالك قاعدة بيانات مركزية تخزن فيها
البيانات والمعلومات دون تكرار للحد من
تضاربهاوتبادل مصادرها المختلفة بين كافة
اإلدارات بحسب الصالحيات الممنوحة.

النظام اآللي+
اإلدارات المعنية

فاعلية األداء.

استخدام شبكة إنترانت داخلية حديثة لالتصال
بين الوحدات اإلدارية.
توفير شبكات حديثة لتسهيل عملية االتصال
الخارجي.
توفير برامج حاسوبية تتميز بإجراءات أمنية
عالية الكفاءة لحماية أمن المعلومات
الجمركية.
حماية البيانات والمعلومات.
حصول المستفيدين على كافة الخدمات
الجمركية عبر موقع الويب بسرعة وجودة
عالية واقل تكلفة.
إعداد دليل خدمات متكامل يزود الجمهور
باإلجراءات الالزمة إلنجاز الخدمات.
إعداد أدلة التشغيل لنظم المعلومات وكافة
األنظمة الفرعية في اإلدارات المختلفة.

إحالل نظام
األسيكودا
العالمي
عوضا ً عن
النظام الحالي
أسيكودا
.PLUS

النظام اآللي+
كافة اإلدارات
بالمصلحة

النظام اآللي+
الشئون المالية

النظام اآللي

النظام اآللي+
العالقات العامة
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االتصال اإلداري بين
كافة الوحدات.
سهولة االتصال
الخارجي.
األمنية العالية.
عمل نسخ احتياطي لها
بشكل دوري.
الحصول على الخدمة
وعلى مدى  24ساعة
طوال أيام األسبوع.
توفير الدليل.

النظام اآللي+
الشئون المالية

توفر األدلة التشغيلية.
إحالل النظام الجديد
بشكل كامل.

استكمال تطبيق األسيكودا العالمي في الدوائر
والمكاتب الجمركية.
تركيب منظومة سيرفرات نظام األسيكودا
العالمي ونظام الحماية وأنظمة الخزن
المركزية.
تقييم وضع الشبكة واالتصاالت وتحويل
سيرفر ال  Applicationsفي منظومة
سيرفرات األسيكودا العالمي الى سيرفر
.Applications + Backup

تسهيل إنجاز األعمال
في كافة وحدات
المصلحة وفروعها.

النظام اآللي+
مشروع
األسيكودا العالمي

تشغيل المنظومة.

تنفيذ النشاط.
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تتبع الدورة المستندية للبيان الجمركي بنظام
األسيكودا العالمي مع نظام األسيكودا PLUS
وحل المشاكل في حالة وجودها.
االنتهاء من األعمال البرمجية الخاصة بدمج
البرامج المصاحبة في نظام األسيكودا العالمي
واستئناف تقديم حلول المشاكل الناتجة عن
التطبيق في حالة حصولها.

الهدف الفرعي ()2تعزيز وتطوير استخدام تقنية المعلومات.

تطوير بيئة
العمل الجمركي
اآللي.

دمج كافة البرامج بنظام
األسيكودا العالمي.

تطوير النظام المحاسبي وإنشاء قاعدة بيانات
مركزية.

معلومات وتقارير
محاسبية آلية.

استكمال برنامج الضمانات بما يساعد في
أحكام الرقابة على الضمانات ومتابعتها.

الرقابة على الضمانات.

إدراج مبلغ الضمان الخاص بالبيان الجمركي.

استكمال
تحديث
األنظمة
المعلوماتية.

حل كافة المشاكل
المصاحبة لذلك.

اإليرادات +النظام سهولة متابعة البيانات
اآللي
المعلقة بما يقابلها من
ضمانات.

تطوير نظام اإلشعارات البنكية وأرشفتها
الكترونيا لدى الدوائر الجمركية.

معلومات وتقارير
إيراديه آلية.

تطوير النظام اآللي للسيارات الزائرة في كافة
المكاتب والدوائر الجمركية المخولة بالترسيم
والتجديد بما يتالءم مع المتغيرات
والمستجدات وبما يتفق مع االحتياجات
المطلوبة للعمل.

اإلعفاءات+
النظام اآللي

تنفيذ النشاط.

تنفيذ العمل بنظام الموارد البشرية واالنضباط
الوظيفي الجديد ونافذة أرشفة وعمليات وحدة
الرعاية الصحية.

النظام اآللي

التنسيق مع المؤسسة العامة لالتصاالت
الستكمال ربط الدوائر الجمركية بخدمة
االتصال السريع (.)IP/MPLS
تطوير البنية التحتية التصاالت الشبكة
المعلوماتية األسيكودا العالمي (الشبكة
المعلوماتية االحتياطية).
تغيير إعدادات البنية التحتية لالتصاالت في
الدوائر الجمركية بما يتالءم مع التقنيات
الجديدة (تقنية الفايبر).
توفير انظمة النسخ االحتياطية ( Backup
 )Recoveryواالستعادة المحلية.
ترقية بعض المتطلبات والتجهيزات األساسية
لغرفة السيرفرات في مراكز المعلومات
(سيرفرات – روترات – أجهزة سيرفرات).
توفير انظمة وبرامج إدارة مركز المعلومات
المحلية عن بعد (.)DCIM
توفير تقنية ال  Probeلحماية مركز
المعلومات.
تطبيق تقنية ال  VPNواالتصال عبر األنترنت
للشركات التجارية والشركات المحلية
والمخلصين.
التنسيق مع االتصاالت لترقية خدمات
األنترنت في المصلحة والمنافذ الجمركية عبر
شبكات الوايرلس.
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تدشين العمل بالنظام
والحصول على
معلومات وتقارير
واستفسارات كاملة عن
الكادر الوظيفي.
توفير الخدمة.
تنفيذ النشاط.
تنفيذ النشاط.
تنفيذ النسخ االحتياطي.

النظام اآللي+
مشروع
توفير وتركيب
األسيكودا
العالمي +الشئون التجهيزات.
المالية
توفير األنظمة.
توفير التقنية.
تطبيق التقنية.

خدمات عالية السرعة
عبر األنترنت.
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استكمال حصر السلع الغذائية كمرحلة أولى
لتصنيفها وإدراج البنود التعريفية لها.
موافاة إدارة القيمة من قبل إدارة التعريفة
بالسلع التي استكمل لها إجراءات التبنيد.
استهداف بعض السلع الغذائية للتقصي
واالستعالم عن أسعارها وشراء عينات منها.

التعريفة
التعريفة +القيمة

القيمة

االنتهاء من الحصر.
الربط بالقيمة.
إدخال الباركود مع كافة
تفاصيل السلعة عربي
وإنجليزي في ملف
اكسل.

تحديد عبوة السلعة ،بلد المنشأ ،الماركة،
وتحديد القيمة الجمركية لكل سلعة.

تنفيذ النشاط.

إحالة الملف المتضمن باركود كل سلعة،
والوصف الكامل للسلعة من قبل إدارة القيمة
الى إدارة التعريفة.

وضع البند التعريفي
والفئة الجمركية
الخاصة بالسلعة.

إدخال نظام
الباركود
كوسيلة حديثة
للمعاينة ضمن
األسيكودا
العالمي.

إدخال الملف في نظام
األسيكودا العالمي.

تطبيق
األنظمة
المرتبطة
بنظام
المخاطر.

سهولة تصنيف السلع
والمستوردين
والمخلصين بحسب
درجة الخطورة.

تهيئة الملف المتضمن الباركود والوصف
والتصنيف والقيمة والماركة والمنشاء
النظام اآللي+
والكميه وإدخاله في نظام األسيكودا العالمي.
مشروع
إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلدخال نتيجة
المعاينة مع قاعدة بيانات القيمة من واقع ربط األسيكودا العالمي تنفيذ النشاط.
الباركود المشترك.
النظام اآللي+
تهيئة البنية التحتية بساحات المعاينة بالدوائر
مشروع
ربط البرنامج بالمعاينة
الجمركية بتوفير اتصال إلمكانية الربط عبر
األسيكودا
اآللية.
البرنامج بالمعاينة اآللية ،وتوفير أجهزة
العالمي+
أندرويد (ايباد).
الشؤون المالية
سهولة إيجاد القيمة
إنشاء وتطبيق برنامج القيمة للمخاطر.
الناجمة عن المخاطر.
النظام اآللي
سهولة تتيع مسار
إنشاء وتطبيق برنامج مراقبة الحاويات.
الحاويات.
تحديث قوائم المخاطر للسلع والمستوردين
والمخلصين.
ربط مخرجات أنظمة الفحص باألشعة السينية
آليا ً بإدارة المخاطر.
إنشاء قاعدة بيانات التعريفة المتكاملة.

إنشاء قاعدة
بيانات
(التعريفة
المتكاملة،
وقطع غيار
المركبات
والعالمات
التجارية
والوكاالت.

القيمة +التعريفة

إعداد برنامج التعريفة المتكاملة.
إنشاء قاعدة بيانات قطع غيار المركبات.
إعداد برنامج قطع غيار المركبات.
إنشاء قاعدة بيانات العالمات التجارية
والوكاالت.
إعداد برنامج العالمات التجارية والوكاالت.
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النظام اآللي+
المراجعة
والمخاطر

األشعة والفحص سهولة عملية الرقابة
اآللي  +المراجعة اآللية وإعداد الدراسات.
والمخاطر
التعريفة +النظام إقرار اعتماد قاعدة
البيانات.
اآللي
النظام اآللي

تطبيق برنامج التعريفة
المتكاملة.

التعريفة +النظام
اآللي

إقرار اعتماد قاعدة
البيانات.

النظام اآللي

تطبيق برنامج قطع
غيار المركبات.

التعريفة +النظام
اآللي

إقرار اعتماد قاعدة
البيانات.

النظام اآللي

تطبيق برنامج العالمات
التجارية والوكاالت.
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الهدف الفرعي ( )3تطوير البناء التنظيمي
لمصلحة الجمارك.

نشر الثقافة التنظيمية بين كافة العاملين
بالمصلحة.
إعادة النظر في الهيكل التنظيمي بالمصلحة
بما يتالءم مع األنظمة الموجودة دون أحداث
توضيح أهمية تأثير سلبي.

ودور الهيكل
التنظيمي.

إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودمج المهام
المتشابهة في مهمة واحدة،
تحديد دقيق للمهام والصالحيات وتفويض
للسلطات.

الهدف الفرعي ( )4تطوير أساليب تحصيل اإليرادات الحكومية.

تحديث نظام
القيمة
الجمركية
والمنشورات
السعرية في
نظام القيمة.

مصلحة
الجمارك +وزارة
المالية

انسياب البيانات
والمعلومات بين كافة
المستويات اإلدارية.
حل مشكلة تداخل المهام
والصالحيات.

لجان الهيكلة

دقة المهام
والصالحيات.

تنسيق االتصال عبر األنظمة المعلوماتية بين
القطاعات دون وجود أي تعارض بالمهام في
مختلف اإلدارات.

كافة قطاعات
المصلحة

وضع تصور بشكل النظام ومخرجاته من قبل
القيمة.

القيمة

االنتهاء من وضع
التصور النهائي.

النظام اآللي

االنتهاء من تصميم
النظام.

تصميم النظام وفق التصور المقدم من قبل
القيمة.
إدخال بيانات المنشورات السعرية الورقية في
ملف اكسل ،وتهيئة ملف األكسل لغرض
استيرادها وتغذيتها في نظام بيانات القيمة.
العمل بنظام بيانات القيمة في جميع الدوائر
الجمركية.
استهداف كافة السلع وعمل الدراسات الالزمة
لها واستصدار منشورات سعرية محدثة.
الربط الشبكي بين ديوان عام المصلحة
والشئون المالية في الدوائر الجمركية فيما
يتعلق بعمل الشئون المالية برئاسة المصلحة.

أتمتة العمل
المالي.

المعهد
الجمركي +كافة
اإلدارات
بالمصلحة

انتشار الوعي الثقافي
التنظيمي بين كافة
العاملين.

القيمة

القيمة +النظام
اآللي

النظام اآللي+
الشئون المالية

االتصال دون وجود أي
تداخل بالمهام.

إدخال المنشورات
السعرية في نظام بيانات
القيمة.
سهولة االستعالم
والتحديث واإلضافة
للمنشورات السعرية.
تعميم كافة السلع التي
تم إدخالها قاعدة
البيانات السعرية.
عدد الدوائر الجمركية
التي تم استهدافها
وربطها.

االستمرار باستكمال أتمتة تقارير اإليرادات
التحليلية.

اإليرادات +النظام تقارير تحليلية
الكترونية.
اآللي

توثيق األثر المالي لقيمة المخالفات المكتشفة
بأجهزة األشعة السينية.

األشعة والفحص
اآللي +النظام
اآللي

دراسة تقارير البيانات المتاحة لإلدارات
العامة من قبل النظام اآللي وتقارير
المعلومات الصادرة من قبل اإلدارات العامة.

تحسين
مستوى
التقارير
الصادرة عن
المصلحة إلى الرفع بالتقارير من قبل اإلدارات العامة لمتخذ
وزارة المالية .القرار برئاسة المصلحة.

إبداء المالحظات على تقارير البيانات
والمعلومات ،ووضع التصورات حول نوعية
التقارير الصادرة والتصويب عليها وفقا
للمالحظات بما يلبي مخرجات متطلبات العمل.

موافاة وزارة المالية والجهات ذات العالقة
بتلك التقارير.
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النظام اآللي+
التخطيط
واإلحصاء+
اإلدارات ذات
العالقة
كافة اإلدارات
العامة
التخطيط
واإلحصاء

إجمالي ما تم تحصيله.
دراسة وتحليل التقارير.

التصورات حول التقارير
المناسبة.
رفع التقارير.
تزويد وزارة المالية
بالتقارير المطلوبة.
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الهدف الرئيسي ( )2بناء مصلحة الجمارك الذكية.

الهدف الفرعي ( )1مشروع مصلحة الجمارك اإللكترونية.

تشييد اإلدارة اإللكترونية في كافة قطاعات
المصلحة.

النظام اآللي+
اإلدارات العامة
األخرى

إعداد قاعدة بيانات الكترونية لكافة البيانات
الجمركية والمستندات الملحقة لها.

المراجعة
والمخاطر+
النظام اآللي+
كافة الدوائر
الجمركية

إعداد البرنامج الخاص بالتوثيق بما يتناسب
مع طبيعة األرشفة ووضع الحقول المناسبة
وتحديد أدوات البحث وإعداد التقارير
المطلوبة.

المراجعة
والمخاطر+
النظام اآللي

حوسبة
إجراءات
العمل
أرشفة الوثائق إلكترونيا ً وتقليل استخدام
الجمركي
األوراق (إدارة بدون أوراق).
وسرعة إنجاز
المعامالت.

األرشفة اإللكترونية
لكافة الوثائق.
 حفظ الوثائقالجمركية الكترونيا.
 المراجعة الفورية. االحتفاظ بنسخاحتياطية.
الحصول على الخدمة
الكترونيا.

تقديم كافة الخدمات الكرتونيا عبر الصفحة
الرسمية.

النظام اآللي+
العالقات العامة

استخدم البريد اإللكتروني بين اإلدارات
لالتصال اإلداري وصناعة القرار عن بُعد.

كافة اإلدارات
بالمصلحة

أمنية االتصال اإلداري.-سرعة اتخاذ القرار.

التحول الى العملة الرقمية وآلية الدفع
اإللكتروني.

النظام اآللي+
البنك المركزي
اليمني والبنوك

التوريد اإللكتروني.

الهدف الفرعي ( )2تتبع سير أداء العمل
وانضباط سير المعامالت.

تحديث منظومة العمل باألشعة السينية وربط
مخرجاتها بنظام األسيكودا العالمي.

األشعة والفحص تحسين األداء الجمركي
بالتالي تسهيل التجارة
اآللي +النظام
اآللي +مشروع الدولية وتعزيز
األسيكودا العالمي الشراكة.

دراسة إقامة برامج التدريب عن بُعد.

النظام اآللي+
المعهد الجمركي

إكمال الدراسة.

استكمال تجهيز البنية التحتية لتفعيل النظام
اآللي للشئون اإلدارية وربطه باإلنترنت.

النظام اآللي+
الشئون اإلدارية

إرسال واستقبال
الوثائق.

النظام اآللي

تبسيط اإلجراءات.

التوثيق اآللي لجميع المعامالت الصادرة
والواردة.

الشؤون اإلدارية

توثيق المعامالت
الصادرة والواردة.

متابعة حركة سير المعامالت وتقيم أداء
العاملين من خالل شاشة الرقابة على
المعامالت.

كافة اإلدارات
بالمصلحة

ربط برنامج الشؤن اإلدارية باألنظمة األخرى.

أتمتة العمل
في الشئون
اإلدارية بما
يؤدي إلى
انضباط سير
المعامالت.

النظام اآللي+
اإلدارات العامة
األخرى

اكتمال الدراساتالالزمة لذلك.
تفعيل اإلدارةاإللكترونية.
حصر الوثائق المزمعأرشفتها وتحديد كميتها
وأشكالها وأنواعها
وعدد الملفات في كل
دائرة.
التوثيق اإللكترونيعلى مستوى كل دائرة.

تفعيل ميزة الرسائل القصيرة  SMSعبر
الهاتف النقال إلبالغ صاحب الشأن باستكمال
معاملته.
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النظام اآللي+
الشئون اإلدارية

العمل وفق شاشة
الرقابة على المعامالت.

سهولة الحصول على
المعلومة.

توصيـــــات الدراســــــــة
Study recomendation

الفصــــــل الخامس
النتائج والتوصيات

إنشاء إدارة ونظم المعرفة.
تعزيز استراتيجية إدارة المعرفة والتي
تسهم في إيجاد أعلى قيمة لها ولعمالئها.
إنشاء مركز معلومات يشمل متحف
ومكتبة جمركية الكترونية بحيث:

الهدف الفرعي ( )3مشاركة المعرفة (الضمنية والصريحة) داخليا وخارجيا.

-

تبادل
ومشاركة
المعارف.

-

يحدد موقع لتنفيذ المركز.
تحدد المتطلبات الشبكية واألجهزة.
الربط عبر خدمات االتصال السريع من
يمن نت.
تحويل خدمات اتصال المركز الى البنية
التحتية المدمجة من المؤسسة العامة
لالتصاالت.
إنشاء وتوفير انظمة وبرامج إدارة مركز
المعلومات المحلية عن بُعد Data Center

رئاسة المصلحة

قرار اإلنشاء.

إدارة المعرفة

تنفيذ النشاط.

النظام اآللي+
الشؤون المالية +تنفيذ األنشطة.
المعهد الجمركي

.)DCIM( Infrastructure Management

تدوين تجارب وخبرات الموظفين وحفظها في
نظم المعرفة.

إدارة المعرفة

تبادل خبرات الموظفين.

تسهيل وصول جميع المهتمين الى قواعد
المعرفة التي تمتلكها المصلحة.

النظام اآللي+
إدارة المعرفة

الحصول على المعرفة
الجمركية في الوقت
المناسب.

اتخاذ إجراءات عملية تهدف لتعزيز التعلم
المستمر والتكيف مع تطورات البيئة.

كافة اإلدارات
بالمصلحة
إدارة المعرفة+
كافة اإلدارات
بالمصلحة

توليد عدة بدائل استراتيجية تسهم في التوصل
إلى قرارات رشيدة.

تعزيز الذكاء
الجماعي.

تعزيز التعلم المستمر.
الوصول إلى قرارات
رشيدة.

إعداد فريق عمل استراتيجي يضم عدد من
المتميزين ومن تخصصات مختلفة قادر على
التعامل مع الظروف المتغيرة.

قيادة المصلحة

قدرة الفريق على
التعامل مع كافة
الظروف المتغيرة.

دعم األفكار اإلبداعية المتميزة والجديدة.

كافة اإلدارات
بالمصلحة

التمكن من بلوغ
الغايات.

كافة قطاعات
المصلحة
كافة اإلدارات
بالمصلحة

اإلبداع واالبتكار.

إيجاد مناخ تنظيمي يشجع على اإلبداع
الجماعي ويولّد االبتكار.
العمل الجماعي بروح الفريق الواحد وتجسيد
المسئولية الجماعية.
توفير أنظمة معلوماتية تستخدم خاصية
اإلنذار المبكر لألزمات لمواجهتها في الوقت
المناسب.

الهدف الفرعي ( )4التعامل مع
البيئة.

تحليل البيئة الداخلية لنظم المعلومات لتحسين
كفاءة عملياتها وتطوير وتكامل أنظمتها.

تشخيص
وتقييم
امتالك أنظمة معلوماتية لتقييم حاالت عدم
التأكد البيئي.
ومعالجة
حاالت عدم
المرونة الالزمة للتجاوب مع التغيرات البيئية
التأكد البيئي .المحيطة.
معالجة حاالت عدم التأكد البيئي المرتبط
بتنفيذ قرارات المصلحة االستراتيجية .

إعداد الباحث2020 ،م.
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النظام اآللي

تعزيز الذكاء الجماعي.
مواجهة األزمات قبل
حدوثها.
تكامل األنظمة وكفاءة
العمليات المعلوماتية.

النظام اآللي
قدرة األنظمة
المعلوماتية على التقييم.

كافة قطاعات
المصلحة

التجاوب مع التغيرات
البيئية.
امتالك القدرة على
المعالجة.
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خالصة الفصل الخامس
تناولت الدراسة في هذا الفصل عن طريق المبحث األول :ملخصا ألهم نتائج راء عينة الد ارسة ،واختبار
فرضياتها ،وتقديم إجابة عن التساؤل الرئيس للدراسة ،حيث دعمت نتائج الدراسة دور نظم المعلومات في بناء
المنظمات الذكية في مصلحة الجمارك اليمنية بأبعاده المختلفة ،باإلضافة إلى تناوله االستنتاجات المتعلقة
بمحاور الدراسة ،وخصائص عينة الدراسة ،واالستنتاجات العامة التي توصلت إليها الد ارسة.
وفي ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها قّدمت في المبحث الثاني :مجموعة من التوصيات المتعلقة بمتغيرات
الدراسة (الديموغرافية ،المستقلة ،التابعة) وتوصيات عامة ،باإلضافة إلى توصيات تتعلق بدراسات مقترحة في
المستقبل ذات العالقة بنظم المعلومات والمنظمات الذكية ،كما تم تقديم مقترط مشروع خطة تطويرية في مصلحة
الجمارك.
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قائمة المراجع
▪ القر ن الكريم
أوال :المراجع العربية:
أ -الكتب:
 .1أبو النصر ،مدحت ،)2009( ،التخطيط للمستقبل في المنظمات الذكية ،المجموعة العربية للتدريب والنشر،
الطبعة األولى ،القاهرة ،مصر.
 .2إدريس ،عبد الرحمن ،)2007( ،نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،الدار الجامعية ،المنوفية،
مصر.
 .3السنفي ،عبد هللا عبد هللا؛ العريقي ،منصور محمد ،)2013( ،اإلدارة ،مركز األمين للنشر والتوزيع ،الطبعة
الثالثة ،صنعاء اليمن.
 .4الشريف ،عبده نعمان ،)2014( ،نظم المعلومات اإلدارية-دورها في إدارة المؤسسات ،دار جامعة صنعاء
للطباعة والنشر ،صنعاء ،اليمن.
 .5الصباح ،عبد الرحمن ،)1999( ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان األردن.
الصباغ ،عماد عبد الوهاب ،)2000( ،نظم المعلومات-ماهيتها ومكوناتها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
.6
ّ
الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 .7العنزي ،سعد علي؛ صالح ،أحمد علي ،)2009( ،إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال ،دار
اليازوري للنشر والتوزيع ،الطبعة العربية ،عمان ،األردن.

 .8الكردي ،منال محمد؛ العبد ،جالل إبراهيم ،)2003( ،مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية-المفاهيم األساسية
والتطبيقات ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.

 .9الكردي ،منال محمد؛ العبد ،جالل إبراهيم ،)2001( ،مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية-النظرية ،األدوات،
التطبيقات ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،مصر.
 .10النجار ،فايز جمعة ،)2013( ،نظم المعلومات اإلدارية-منظور إداري ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة
ال اربعة ،جامعة جدارا ،عمان ،األردن.
 .11النجار ،فايز جمعة ،)2010( ،نظم المعلومات اإلدارية-منظور إداري ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة
الثالثة ،عمان ،األردن.

 .12دودين ،أحمد يوسف ،)2017( ،إدارة األعمال الحديثة وظائ
والتوزيع ،العبدلي ،األردن.
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 .13سلطان ،إبراهيم ،)2000( ،نظم المعلومات اإلدارية-مدخل إداري ،الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع،
اإلسكندرية ،مصر.
 .14شامل ،فهمي محمد ،)2005( ،اإلحصاء بال معاناة المفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج ،SPSS
إدارة الطباعة والنشر ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية.
 .15طه ،دياب عابدين دياب ،)2010( ،نظم المعلومات اإلدارية.
 .16عبد هللا ،جمال محمد ،)2014( ،إدارة األعمال مباد ومفاهيم ،دار المعتز للنشر والتوزيع،عمان ،األردن.
 .17عبدربه ،رائد محمد ،)2012( ،نظم المعلومات اإلدارية ،الجنادرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .18عبيدات ،ذوقان؛ عدس ،عبد الرحمن؛ عبد الحق ،كايد ،)1984( ،البحث العلمي :مفهومه ،أدواته ،وأساليبه،
مديرية المكتبات والوثائق الوطنية ،األردن.
عمان ،األردن.
 .19غسان ،سلوى ،)2008( ،نظم المعلومات االستراتيجية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةّ ،

 .20فريقمنخبراءالمنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية  ،)2008(،تطوير األداء الجمركي واتفاقيات منظمة التجارة
العالمية،امثل هعربيةمختارة.
 .21قندلجي ،عامر إبراهيم؛ الجنابي ،عالء الدين عبد القادر ،)2005( ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 .22النكستر ،ولفرد ،ترجمة ،قاسم ،حشمت ،)1981( ،نظم استرجاع المعلومات ،مكتبة غريب ،القاهرة ،مصر.
 .23ياسين ،سعد غالب ،)2000( ،تحليل وتصميم نظم المعلومات ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

ب -الرسائل واألطروحات العلمية:
 .1أبو سبت ،صبري فايق عبد الجود" ،)2005( ،تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع الق اررات اإلدارية
في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة" ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .2أبو علبة ،تامر محمد أحمد ،)2018( ،ظدور إدارة المواهب في بناء المنظمة الذكية لدى المنش ت الصناعية
الفلسطينيةظ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .3البحم ،محمد ،)2019( ،ظتكامل نظم المعلومات كمدخل لتنفيذ الحكومة اإل لكترونية في الجمهورية اليمنيةظ،
األكاديمية اليمنية للدراسات العليا ،صنعاء ،اليمن.
 .4البوسعيدي ،سالم بن سليمان ،)2018( ،ظدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في كلية السلطان قابوس
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
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 .5الحجاج ،حسنين عماد ،)2017( ،ظاستكشاف طبيعة العالقة بين عناصر المنظمات الذكية والمعرفة
اإل لكترونية باستخدام الشبكات العصبونيةظ ،دراسة حالة بنك لبنان والمهجر ،جامعة الشرق األوسط ،عمان،
األردن.
 .6الحكيمي ،منى سعيد ،)2017( ،ظدراسة الجدوى ودورها في تنفيذ مشاريع نظم المعلومات في المؤسسات
الحكومية اليمنيةظ ،األكاديمية اليمنية للدراسات العليا ،صنعاء ،اليمن.
 .7الحلبي ،ضياء الحق محمود طه ،)2010( ،ظنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها على الالمركزيةظ،
دراسة تطبيقية على و ازرة المالية في قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .8الخصاونة ،محمود صدقي محمود" ،)2009( ،االستغناء عن المعامالت الورقية في القبول والتسجيل،
األردنظ ،جامعة جرش األهلية ،جرش ،األردن.
 .9الذياب ،سعود بن ذياب ،)2014( ،ظمدى توافر متطلبات المنظمة المتعلمة ومجاالت تطبيقها في الكلية
التقنية بالخرجظ ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .10الربابعه ،خالد أحمد ،)2016( ،ظالقيادة االستراتيجية ودورها في بناء المنظمات األمنية الذكية" ،دراسة
مقارنة بين مديرية األمن العام والمديرية العامة لقوات الدرك في المملكة األردنية الهاشمية ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .11السباخي ،هاني عبد الهادي ،)2014( ،ظدور نظم المعلومات اإلدارية في دعم الق اررات المتعلقة بقسم
القبول والتسجيل لدى معاهد التدريب الخاصة في مدينة الريا

ظ ،دراسة حالة واقعية شركة أدكس للتدريب

والتعليم ،جامعة العلوم اإلبداعية ،الفجيرة ،اإلمارات.
 .12الشريف ،عبده نعمان ،)2005( ،ظدور نظم المعلومات في إدارة المؤسسات الحكوميةظ ،حالة و ازرة التربية
والتعليم في الجمهورية اليمنية ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،الجزائر.
 .13الصعيتري ،أحمد أحسن ،)2018( ،ظدور نظم المعلومات في دعم صنع الق اررات اإلداريةظ ،األكاديمية اليمنية
للدراسات العليا ،صنعاء ،اليمن.
 .14الصليت ،جبران محمد يحيى ،)2017( ،ظدور نظم المعلومات في تحسين جودة الرعاية الصحيةظ ،دراسة
ميدانية مستشفى  48النموذجي ،األكاديمية اليمنية للدراسات العليا ،صنعاء ،اليمن.
 .15العزعزي ،صادق احمد ،)2017( ،ظنظم تخطيط موارد المنظمة  ERPكمدخل إلحداث التغيير التنظيميظ،
األكاديمية اليمنية للدراسات العليا ،صنعاء ،اليمن.
 .16الفليت ،خلود عطية ،)2018( ،ظأثر توظيف اإلدارة اإل لكترونية في عمليات إدارة المعرفة لدى العاملين في
بعض الجامعات الفلسطينية-قطاع غزة-فلسطينظ ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،السودان.
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 .17القادري ،بسام محمد رسخان ،)2013( ،ظتطوير الفعالية التنظيمية لديوان عام مصلحة الجماركظ ،جامعة
صنعاء ،صنعاء ،اليمن.
 .18الكرعاوي ،سجى جواد حسين ،)2016( ،ظتأثير القيادة الذكية في المنظمات الذكية عن طريق تعزيز التعلم
التنظيميظ ،دراسة تحليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام في بعض جامعات الفرات األوسط ،جامعة القادسية،
العراق.
 .19المعمري ،أوسان أحمد ،)2017( ،ظالعالقة بين نظم المعلومات واألداء الوظيفيظ ،دراسة تطبيقية على و ازرة
الخدمة المدنية والتأمينات باليمن ،جامعة صنعاء ،صنعاء اليمن.
 .20الوادية ،محمد سميح ،)2015( ،ظعالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة الق اررات اإلداريةظ ،دراسة حالة و ازرة
التربية والتعليم العالي-قطاع غزة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .21بن طاطة ،عتيقة ،)2017( ،ظأثر تفاعل نظم المعلومات وإدارة المعرفة على تحقيق المزايا التنافسية"،
دراسة ميدانية مقارنة بين منظمات القطاع الصناعي والخدمي بالجزائر ،جامعة آبي بكر بلقايد ،تلمسان،
الجزائر.
 .22بوترعة ،محمد يزيد؛ معروفي ،نبيلة؛ طبية ،صابرينة ،)2018( ،ظدور الجمارك الجزائرية في تسهيل عمليات
التصديرظ ،جامعة الشهيد حمة لخضر ،الجزائر.
 .23درحمون ،هالل ،)2005( ،ظالمحاسبة التحليلية :نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في
المؤسسة االقتصادية" ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
جامعة الجزائر ،الجزائر.
 .24ردايدة ،إيناس محمد ،)2016( ،ظأثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات" ،دراسة تطبيقية في
المستشفيات الخاصة بمدينة عمان ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 .25سارة ،جواني ،)2019( ،ظأثر نظم المعلومات على تفعيل اليقظة االستراتيجيةظ ،دراسة حالة مؤسسة تعاونية
الحبوب والبقول الجافة ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،الجزائر.
 .26سهلة ،صباح ،)2015( ،ظدور التمكين اإلداري في بناء المنظمة المتعلمةظ ،دراسة حالة كليات جامعة
محمد خيضر بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
 .27سيلم ،منى ،)2017( ،ظأثر استخدام نظم المعلومات على فاعلية أداء الموظفين بالبنوك التجارية الجزائريةظ،
دراسة حالة مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية ،الجزائر.
 .28صليحة ،كاريش ،)2000( ،ظدور أنظمة المعلومات في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة-حالة المؤسسة
الجزائريةظ ،رسالة ماجستير ،فرع التسيير ،الخروبة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
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 .29عايش ،مريم ،)2016( ،ظدور القيادة اإلدارية في إدارة التغيير التنظيميظ ،دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي،
وكالة أم البواقي ،الجزائر.
 .30عبادي ،أنس ،)2014( ،ظدور نظم المعلومات في تحسين أداء شركات االتصاالت في سورياظ ،دراسة
تطبيقية على شركة سيريتل ،جامعة حلب ،حلب ،سوريا.
 .31عجيالت ،دانا نادر سليم ،)2013( ،ظأثر المنظمة الذكية والتوجه بالتعلم على اإلبداع التقنيظ ،دراسة
تطبيقية على شركات البرمجة والتصميم والتطوير في األردن ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 .32عيسى ،آدم ،)2015( ،ظدور نظم المعلومات اإلدارية في تطوير األداء اإلداريظ ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.
 .33غنيم ،رمزي محمد إسماعيل ،)2017( ،ظأثر استخدام نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز بناء المنظمة
الذكيةظ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .34غنيم ،ماهر أحمد ،)2004( ،ظدور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع الق اررات في بلديات
قطاع غزة ،فلسطينظ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .35مناصرية ،إسماعيل ،)2004( ،ظدور نظام المعلومات اإلدارية في الرفع من فعالية عملية اتخاذ الق اررات
اإلداريةظ ،دراسة حالة الشركة الجزائرية لأللمنيوم ،جــامعة محمد بوضياف المسيلة ،الجزائر.
 .36يحيى ،صبرين صالح محمد ،)2017( ،ظدور نظم المعلومات في اتخاذ الق ارراتظ ،دراسة حالة مجلس القضاء
األعلى في الجمهورية اليمنية ،جامعة صنعاء ،صنعاء ،اليمن.

ج -المجالت والمؤتمرات والدوريات المحكمة:
 .1أحمد ،محمد صالح؛ إسماعيل ،مصطفى ،)2018( ،دور أبعاد التمكين في تحقيق خصائص المنظمة الذكية،
دراسة ميدانية لعينة من المدراء في منظمات األعمال الصغيرة في محافظة دهوك ،مجلة جامعة دهوك،
المجلد  ،21العدد  ،1دهوك ،العراق.
 .2البحيصي ،عصام محمد ،)2006( ،تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على الق اررات اإلدارية في منظمات
األعمال ،دراسة استطالعية للواقع الفلسطيني ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد
 ,14العدد  ،1غزة ،فلسطين.
 .3التلة ،سليمان وآخرون ،)2017( ،الكليات التقنية كمنظمات ذكية وعالقتها بتحقيق االستدامة ،المؤتمر
العلمي الثاني ،االستدامة وتعزيز البيئة اإلبداعية للقطاع التقني ،كلية فلسطين التقنية ،دير البلح ،فلسطين.
 .4الحديثي ،بسام محمد ياسين؛ الشيخ ،زيد فوزي أيوب ،)2019( ،دور نظم المعلومات اإلدارية في تقييم أداء
الموظفين ،دراسة ميدانية ،المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات ،المجلد  ،9العدد  ،3بغداد ،العراق.
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 .5الخفاجي ،نعمة عباس ،)2012( ،الذكاء المنظمي -فكرة معاصرة في إدارة أزمات األعمال ،مجلة اإلدارة
واالقتصاد ،المجلد  ،21العدد  ،84جامعة بغداد ،العراق.
 .6الزعبي ،خالد يوسف محمد؛ الزيدي ،زينب حسين زويد ( ،)2012أثر نظم المعلومات اإلدارية في عمليات
إدارة المعرفة من وجهة نظر العاملين في مراكز الو ازرات األردنية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد
 ،8العدد  ،4األردن.
 .7الشنطي ،محمود عبد الرحمن ،)2016( ،مدى توفر أبعاد المنظمة المتعلمة بالو ازرات الفلسطينية في قطاع
غزة من وجهة نظر شاغلي الوظائف اإلشرافية ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية،
المجلد  ،24العدد  ،1غزة ،فلسطين.
 .8الطائي ،يوسف حجيم؛ وآخرون ،)2013( ،صياغة االستراتيجية المستدامة للشركة في بناء المنظمات
الذكية ،د ارسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في شركة زين العراق لالتصاالت ،مجلة الغري للعلوم
االقتصادية واإلدارية ،المجلد  ،9العدد  ،26جامعة الكوفة ،النجف ،العراق.
 .9العبادي ،هاشم فوزي ،)2012( ،الذكاء التنظيمي كممارسة أعمال نحو بناء منظمة ذكية-منظور مفاهيمي،
المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ،ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة ،جامعة الزيتونة ،عمان ،األردن،
 26-23أبريل.
 .10العطوي ،عامر علي ،)2009( ،نحو منظمات ذكية ،دراسة مسحية آلراء مدراء عينة من المنظمات
الصناعية العراقية ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديه ،المجلد  ،11العدد  ،1جامعة القادسية،
العراق.
 .11العلوان ،محمد محمود،)2020( ،أثر نظم المعلومات اإلدارية على جودة صناعة الق اررات اإلدارية من وجهة
نظر متخذي الق اررات في البنوك األردنية ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلداري ،المجلد
 ،28العدد  ،2ص.113-90
 .12القاسم ،أحمد غسان ،)2010( ،الفطنة المنظمية في المصارف التجارية العاملة في األردن ،دراسات العلوم
اإلدارية ،المجلد  ،37العدد  ،2جامعة البتراء ،األردن.
 .13بوشوشة ،هبة ،)2017( ،عالقة نظام المعلومات بالتحسين المستمر كأحد مرتكزات إدارة الجودة الشاملة،
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر لوالية قسنطينة ،مجلة البحوث المالية واالقتصادية ،المجلد  ،4العدد
 ،2قسنطينة ،الجزائر.
كية،
 .14سليم ،بهزاد طاهر؛ صادق ،درمان سليمان ،)2018( ،دور نظام اإلنذار المب ّكر في بناء المنظمة ال ّذ ّ
مجلة البوليتكنيك ،المجلد  ،8العدد  ،3جامعة بوليتكنيك أربيل ،العراق.
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 .15عبد هللا ،عبد الرحيم الشاذلي؛ عبد الرحمن ،بدر الدين محمد؛ يحيى ،حمزة عبد هللا؛ أحمد ،أبو ذر يوسف،
( ،)2019فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها على أداء المنظمات الحكومية في منطقة الجوف بالسعودية،
مجلة االقتصاد والعلوم اإلدارية ،المجلد  ،25العدد  ،112جامعة الجوف ،السعودية.
 .16فرعون ،محمد ثابت ،)2015( ،صياغة استراتيجية ريادية األعمال لتطوير أنموذج المنظمات الذكية ،بحث
تطبيقي في شركات االتصاالت المتنقلة في العراق (زين العراق–أساسيل– كورك) ،مجلة الغري للعلوم
االقتصادية واإلدارية ،المجلد  ،10العدد  ،33جامعة الكوفة ،النجف ،العراق.
 .17كنعان ،علي ،)2019( ،دور أبعاد الذكاء التنظيمي في تطوير أداء شركات التأمين ،دراسة ميدانية على
شركات التأمين الخاصة في الساحل السوري ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة
العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،41العدد  ،2الالذقية ،سوريا.
 .18هادي ،قيصر علي ،)2013( ،صياغة االستراتيجية المستدامة للشركة في بناء المنظمات الذكية ،دراسة
استطالعية للراء عينة من المديرين في شركة زين العراق لالتصاالت ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية
واإلدارية ،المجلد  ،9العدد  ،26جامعة الكوفة ،النجف ،العراق.

د -القوانين والتقارير العامة:
 .1إدارة مشروع النظام اآللي الجمركي ( ،)1999دليلنظام إدارة التدقيق والتعديل.
 .2إدارة مشروع النظام اآللي الجمركي ( ،)1999دليل نظام إدارة الحسابات وأمناء الصناديق.
 .3إدارة مشروع النظام اآللي الجمركي ( ،)1999دليل نظام إدارة المنافست.
 .4إدارة مشروع النظام اآللي الجمركي ( ،)1999دليل نظام المخلص الجمركي.
 .5مجلة الجمارك ،)2017( ،العدد ( )80لعام 2017م.
 .6مجلة الجمارك ،)2008( ،مجلة فصلية تعنى بالشؤون الجمركية ،العدد ( )73لعام 2008م.
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 .9مصلحة الجمارك ،)2013( ،التقرير السنوي للعام 2013م ،العدد الثاني.
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2010م.
 .13مصلحة الجمارك ،)2009( ،ورقة مصلحة الجمارك اليمنية المقدمة إلى ورشة العمل عن بيئة األعمال
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ويكيبيديا -الجمارك اليمنية
حساب تويتر
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التاريخ 2020/06/14

تكامل النظم
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صحيفة الثورة
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المصدر :إعداد الباحث2020 ،م ،باالعتماد على المواقع اإل لكترونية ضمن الجدول.
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الملحق ()3

قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)
م

اإلسم

التخصص الدقيق

مكان العمل

رقم الموبايل

1

أ.د .سنان غالب المرهضي

إدارة أعمال /نظرية منظمة
وسلوك تنظيمي

كلية التجارة /جامعة صنعاء

777735000

2

أ.د .أحمد محمد الشامي

إدارة أعمال

كلية التجارة /جامعة صنعاء

771222868

3

أ.د خليل سعيد الوجيه

علوم حاسوب /نظم معلومات

جامعة ذمار

777447262

4

أ.د .حسن ثابت فرحان

اقتصاد /نقود وبنوك

كلية التجارة /جامعة صنعاء

772728143

5

أ.م.د .عبد هللا علي القرشي

إدارة أعمال /إدارة مالية

كلية العلوم اإلدارية /جامعة ذمار

771619039

6

أ.م.د .فؤاد عبده المخالفي

إحصاء تطبيقي

كلية التجارة /جامعة صنعاء

777318220

7

أ.م.د .صالح محمد ُحميد

إعالم

كلية اإلعالم /جامعة صنعاء

771604598

8

أ.م.د .فضل محمد المحمودي

إدارة أعمال /تسويق

كلية التجارة /جامعة صنعاء

777714477

9

د .محمد علي المكردي

اقتصاد مالي ونقدي

جامعة ذمار ومحاضر باألكاديمية
اليمنية للدراسات العليا

773474056

10

د .نبيل محمد العلفي

إدارة بنوك ومؤسسات مالية

جامعة صنعاء

777765854

11

د .عبده نعمان الشريف

إدارة أعمال /نظم معلومات

األكاديمية اليمنية للدراسات العليا

770310666
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الملحق ()4

االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم
الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األ كاديمية اليمنية للدراسات العليا
قسم العلوم اإلدارية والمالية

الزميل الفاضل /الزميلة الفاضلة
تحية طيبة وبعد،

بغرض استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال في األكاديمية اليمنية للدراسات

العليا ،سيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:

دور نظم المعلــــــومات في بنــــاء المنظمـــــــات الذكيـــة
دراسة تطبيقية على مصلحة الجمارك اليمنية

The role of Information Systems in Building Smart Organizations
An Applied Study on Yemen Customs Authority

يرجى التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة ،بعد قراءة كل عبارة من عباراتها قراءة متأنية ،ووضع عالمة (√) باختيار
الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم عليها بحسب الواقع الذي تعملون به ،كما يأمل الباحث نهاية االستبانة إضافة
أي مقترحات وذلك في المكان المخصص لها إزاء أسئلة ومحاور الدراسة ،التي قد تساعد في نجاح هذه الدراسة،
علما بإن البيانات الواردة في هذه االستبانة ستعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم سوى ألغراض الدراسة العلمية فقط،
وتتوقف على دقتها صحة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.
شاكرين تعاونكم ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

الباحــــــث
أمين محمد أبوعلي
لالس تفسار فضال التواصل /
عىل رق املوابيل777361205 :
أو عرب الإمييلameenabuali78@gmail.com :
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أولا  /المعلومات الديموغرافية:
ب،لكلالفقراتاآلتية :
اإلرشادات التوضيحية:يرجىالتكرمبوضعإشارة(√)فيالمكانالمناس 

 .1الجنس :

 .2العمر:

ذكر

ى
أنث 

أقلمن25سن ة 

ن55سن ة
- 45أقلم 

ن35سن ة 
- 25أقلم 

55سنةفأكث ر

ن45سن ة 
- 35أقلم 

 .3المؤهل العلمي:



ثانويةعامةفأق ل 

ماجستي ر

دبلومبعدالثانوي ة 

دكتوراه

دراساتعليا

س
بكالوريو 

 .4سنوات الخبرة في مصلحة
الجمارك:

 .5المستوى الوظيفي:

ت
أقلمن5سنوا 

ن20سن ة
- 15أقلم 

ت
- 5أقلمن10سنوا 

20سنةفأكث ر

ن15سن ة 
- 10أقلم 

مديرعا م 

رئيسقس م

نائبمديرعا م 

ص
مخت 

مديرإدارة 

 .6عدد الدورات التدريبية
في مجال نظم المعلومات:

الشيء 

ت
3دورا 

دورةواحدة 

4دوراتفأكث ر

ن
دورتا 
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ثاني اا  /متغيرات الدراسة (نظم المعلومات ،المنظمة الذكية)
اإلرشادات التوضيحية :يرىج التكرم بوضع العالمة (√) يف معود الإجابة اليت تعرب عن مدى موافقتك.

 -1المتغير المستقل :نظم المعلومات
مجموعة متاكمةل من العنارص البرشية ،املادية ،الربجمية ،البياانت ،الش باكت ،واملتطلبات التنظميية واليت يمت عن طريقها جتميع ،اسرتجاع ،تشغيل،
ختزين وتوزيع املعلومات هبدف اس تغاللها اجليد والصحيح ومن َ مث تسهيل ا إلجراءات ،رسعة اإجناز املعامالت ،حتقيق الرقابة ومعليات دمع القرار.
الرق

2
3
4

البعد الول :املوارد املادية

1

البعاد

5

7
8

البعد الثان :املوارد البرشية

6

9

11

البعد الثالث :قواعد البياانت

10

12
13

15
16

العبارة
تتوفر أهجزة حاسوب مالءمة لطبيعة معل نظم املعلومات يف مصلحة
امجلارك
توفر مصلحة امجلارك املوارد الالزمة دلمع نظم املعلومات.
تقوم مصلحة امجلارك بصيانة الهجزة واملعدات عند حصول العطال.
حترص قيادة مصلحة امجلارك عىل اقتناء أحدث التقنيات يف جمال نظم
املعلومات.
هتمت مصلحة امجلارك ابس تقطاب املتصني يف جمال نظم املعلومات.
تتناسب همارات العاملني يف مصلحة امجلارك عىل نظم املعلومات مع املهام
املولكة.
متتكل مصلحة امجلارك خطط تدريبية للعاملني عىل نظم املعلومات حبسب
لاحتياجات.
يس توعب العاملون يف مصلحة امجلارك عىل نظم املعلومات احتياجات
املس تفيدين.
متتكل مصلحة امجلارك قاعدة بياانت مركزية ختزن فهيا البياانت واملعلومات
دون تكرار.
متتكل مصلحة امجلارك س ياسة محلاية بياانهتا بعمل نسخ احتياطي لها بشلك
دوري.
يمت معاجلة البياانت ألي ًا مبا خيدم معل مصلحة امجلارك واحتياجاهتا من تكل
البياانت.
تليب البياانت املتاحة احتياجات املس تفيدين ومتخذي القرار يف مصلحة
امجلارك.
متتكل مصلحة امجلارك أنظمة معلومات تغطي النشطة امجلركية اكفة.

البعد الرابع :الربجميات

14

موافق
بشدة

يوجد تعلاميت /أدل تشغيل لنظم املعلومات املس تخدمة يف مصلحة
امجلارك.
تس تخدم مصلحة امجلارك برامج حاسوبية متطورة محلاية أمن املعلومات.
توفر الربجميات اكفة البياانت واملعلومات ملصلحة امجلارك وبدقة عالية.
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موافق
بشدة

العبارة

موافق

حمايد

غري
موافق

غري موافق
بشدة

تتناسب الش بكة املس تخدمة مع احتياجات العمل يف مصلحة امجلارك.

17

البعد اخلامس :الش باكت

18
19
20

البعد السادس :النظم والتطبيقات

21
22
23
24

البعد السابع :املتطلبات التنظميية

25
26
27
28
29

البعد الثامن :تاكمل النظم

30
31
32

متتكل مصلحة امجلارك ش بكة اإنرتانت داخلية تربط لك الوحدات الإدارية.
يمت صيانة الش بكة املس تخدمة يف مصلحة امجلارك بشلك مس متر.
حترص مصلحة امجلارك عىل اقتناء ومواكبة التقنيات احلديثة يف جمال
الش باكت.
متتكل مصلحة امجلارك موقع اإلكرتون تفاعيل مع معالهئا يتاكمل مع النظمة
والتطبيقات احلالية.
تساعد النظمة والتطبيقات عىل حتسني أداء العمل يف مصلحة امجلارك.
تساعد النظمة والتطبيقات عىل تبس يط ا إلجراءات وإادارة أعامل مصلحة
امجلارك.
ل
تساعد النظمة وا تطبيقات عىل مشاركة البياانت واملعلومات بني موظفني
مصلحة امجلارك بسهول ويس.
تعمل مصلحة امجلارك عىل اإعادة هندسة هيلكها التنظميي مبا يالئ متطلبات
املنظامت اذلكية.
تعمل مصلحة امجلارك عىل اإعادة هندسة معلياهتا الإدارية ودمج املهام
املتشاهبة يف هممة واحدة.
تسمح النظم الإدارية يف مصلحة امجلارك عىل انس ياب البياانت واملعلومات
بني املس توايت الإدارية املتلفة.
يوجد تنس يق وتاكمل بني القطاعات املتلفة يف مصلحة امجلارك مينع وجود
أي تعارض بني املهام.
تعمل مصلحة امجلارك عىل ربط نظم املعلومات وتطبيقاهتا لتشكيل نظام
واحد يقوم بوظائفه بفاعلية.
يؤدي تاكمل النظم اإل تنفيذ مرشوع مصلحة امجلارك ا إللكرتونية بصورة
شامةل.
يساعد تاكمل نظم املعلومات يف مصلحة امجلارك عىل توحيد املعلومات
وتبادل مصادرها املتلفة.
املس
يساعد تاكمل نظم املعلومات تفيدين من مصلحة امجلارك يف احلصول
عىل اخلدمات جبودة عالية.

مالحظة :يرجى إضافة المقترحات التي تراها مناسبة لتحسين نوعية نظم المعلومات المستخدمة في مصلحة الجمارك اليمنية.
.1
.2
.3
.4
.5

…………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………..…………………..
..……………………………………………………………………………………………..
 ..……………………………………………………………………………………………..
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 -2المتغير التابع :المنظمة الذكية
يه املنظمة عالية الداء ،متارس أعاملها بذاكء ،وحتظى ابلولء التنظميي من موظفهيا؛ لعامتدها ترس يخ مبدأ اذلاكء امجلاعي ،بلوغ الغاايت ،التعامل مع
البيئة ،العمليات اذلكية ،ا إلدارة ا إللكرتونية ،والرغبة يف التغري ،عن طريق المتكني ،املشاركة ،معليات التصال والتحفزي والعمل عىل غرس القي
والثقافة التنظميية بني موظفهيا ،وبنفس الوقت هتمت ابقتناء النظمة املعلوماتية والتكنلوجيا احلديثة ملواكبة التطورات ومن َ مث رسعة اإجناز املعامالت
ومعليات دمع القرار سعي ًا مهنا يف إارضاء معالهئا وحتقيق أهدافها.

الرق

البعاد

33

35
36

البعد الول :ا إلدارة ا إللكرتونية

34

37

39

البعد الثان :بلوغ الغاايت

38

40

44

البعد الثالث :العمليات اذلكية

43

45

47
48

البعد الرابع :التعامل مع البيئة

46

العبارة
تسهم ا إلدارة ا إللكرتونية يف تبس يط اإجراءات العمل ورسعة اإجناز
املعامالت يف مصلحة امجلارك.
تقدم مصلحة امجلارك خدماهتا اإلكرتونيا عرب صفحهتا ا إللكرتونية الرمسية.
يس تخدم الربيد ا إللكرتون لالتصال الإداري يف مصلحة امجلارك.
تقوم مصلحة امجلارك بأرشفة الواثئق اإلكرتوني ًا وتقليل اس تخدام الورق.
تتخذ مصلحة امجلارك اإجراءات معلية هتدف للتعل املس متر والتكيف مع
التطورات يف بيئة العامل.
ملس
تعزز مصلحة امجلارك من اسرتاتيجية التعل ا متر اليت تسهم يف اإجياد
أعىل قمية لها ولعمالهئا.
تعمل مصلحة امجلارك عىل توليد عدة بدائل اسرتاتيجية ك تصل اإل
قرارات رش يدة.
تدمع مصلحة امجلارك الفاكر ا إلبداعية املمتزية واجلديدة لجل بلوغ الغاايت.
تس تخدم مصلحة امجلارك التقنيات احلديثة يف اإدارة أعاملها.

41
42

موافق
بشدة

تدمع أنظمة املعلومات املس تخدمة يف مصلحة امجلارك التدفق املس متر
للمعلومات.
تُم ّكن أنظمة املعلومات العاملني يف مصلحة امجلارك من أداء أعامهلم بكفاءة.
توفر النظمة املس تخدمة يف مصلحة امجلارك خاصية الإنذار املبكر
للزمات ملواهجهتا يف الوقت املناسب.
متتكل قيادة مصلحة امجلارك القدرة عىل تشخيص حالت عدم التأكد
البيئ.
متتكل قيادة مصلحة امجلارك القدرة عىل معاجلة حالت عدم التأكد البيئ
املرتبط بتنفيذ قراراهتا لاسرتاتيجية.
تعمل قيادة مصلحة امجلارك عىل حتديد مصادر حالت عدم التأكد البيئ
عند اختاذ القرارات.
متتكل مصلحة امجلارك أنظمة معلوماتية لتقيي حالت عدم التأكد البيئ.
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يسود مصلحة امجلارك العمل امجلاعي وروح الفريق الواحد.

البعد اخلامس :اذلاكء امجلاعي

50
51
52

البعد السادس :الرغبة يف التغيري

53
54
55
56

متتكل مصلحة امجلارك فريق معل اسرتاتيجي قادر عىل التعامل مع الظروف
املتغرية.
يضم فريق العمل لاسرتاتيجي يف مصلحة امجلارك عدد من املمتزيين ومن
ختصصات خمتلفة.
ّ
يوجد مناخ تنظميي يشجع عىل ا إلبداع امجلاعي ويودل لابتاكر يف مصلحة
امجلارك.
تتوافر القدرة دلى مصلحة امجلارك عىل تغيري البيئة ادلاخلية مبا يواكب
التطورات يف البيئية اخلارجية.
تتوافر املرونة الالزمة للتجاوب والتغريات البيئية دلى مصلحة امجلارك.
تنظر مصلحة امجلارك للتغيري الإجيايب كعملية أساس ية هممة.
ميتكل العاملون الرغبة يف التغيري وخوض جتارب جديدة يف مصلحة
امجلارك.

مالحظة :يرجى إضافة المقترحات التي تراها مناسبة بهدف تحويل مصلحة الجمارك إلى منظمات ذكية وتحسين مستوى
اإلبداع فيها.
.1
.2
.3
.4
.5

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………




انتهى،
شكر اا لحسن تعاونكم،
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جدول كريجسي ومرجان لتحديد عينة مجتمع معلوم العدد
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Study Abstract
The role of Information Systems in Building Smart Organizations
An applied study on the Yemeni Customs Authority

Prepared by the researcher: Ameen Mohammed Ahmad AbuAli
Supervised by: Dr. Abdo Numan Saleh Al-Sharif
The study aimed to demonstrate the role that information systems with their
requirements (material resources, human resources, databases, software, networks,
systems and applications, organizational requirements, systems integration) in building
smart organizations with its dimensions (electronic management, achieving goals, smart
operations, dealing with the environment, collective intelligence, desire for change)
from the viewpoint of the Yemeni Customs Authority employees.
In order to achieve the objectives of the study, test its hypotheses and reach the
results: the descriptive and analytical method was used, where the study population
consisted of (950) employees of the General Authority’s Bureau, and the questionnaire
was used as a tool to collect data as the size of the study sample reached (274)
individuals according to Craigsi and Morgan tables are at a confidence level of (0.95),
and for more care in obtaining the required sample and the real representation of the
study population, (290) questionnaires were distributed in a simple random way, where
(273) questionnaires were retrieved and (3) were excluded; Due to the lack of fulfillment
of the conditions required for the answer, and thus the number of right questionnaires
that can be statistically analyzed becomes (270) questionnaires at a rate of (93%), which
is an appropriate percentage for performing statistical treatments on them by a number
of appropriate statistical methods within the SPSS program.
The study reached a number of results, perhaps the most prominent of which
are: The existence of a direct, statistically significant relationship between information
systems and the building of smart organizations, as the information systems contributed
to creating organizational intelligence in the Yemeni Customs Authority, with a
moderate rate, and the Customs Authority suffers from the lack of some of the
information systems requirements necessary to enhance the building of the smart
interest , As the dimension of the regulatory requirements was the least available and
low-grade information systems dimension, and the Customs Authority suffers from the
limited availability of the dimensions of smart organizations such as electronic
management and the achievement of goals at a low degree.
The study presented a number of recommendations, perhaps the most important
of which are: The need to pay attention to providing regulatory requirements; By reengineering the processes within the authority and in line with the requirements of
information systems and its working mechanisms to facilitate the flow of data and
information between administrative levels through an integrated information system
that contains various partial systems, and is designed according to the field in which you
work in order to eliminate interference in tasks and solve all the interest’s problems with
high efficiency, and the need to activate the role of electronic management in providing
all services; Because of its great importance in saving time, money and effort, and the
interest in supporting creative ideas and promoting a continuous learning strategy; To
achieve the goals that, in turn, will affect its transformation from the traditional interest
to the smart interest.
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