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دور نظم ادلعلومات اإلدارية يف أداء إدارة ادلوارد البشرية دراسة حالة شركة سكر النيل األبيض احملدودة
)م3102 – 3102( يف الفرتة
2

 حامد أمحد عبد هللا1اندر إبراىيم دمحم عبد هللا
 قسم إدارة األعمال،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة خبت الرضا1
ابحث2

ادلستخلص
ىدفت الدراسة إذل التعرف على نظم ادلعلومات اإلدارية بشركة سكر النيل األبيض وأثر ىذه النظم علي أداء إدارة
 وتكمن مشكلة الدراسة يف توضيح دور نظم ادلعلومات اإلدارية يف أداء إدارة ادلوارد البشرية، ادلوارد البشرية يف الشركة
 الفرضية الرئيسية اليت بُنيت عليها الدراسة سبثلت يف أن ىنالك عبلقة إحصائية بُت نظم،يف شركة سكر النيل األبيض
 وتفرعت من ىذه الفرضية عدة فرضيات تتعلق ابدلستلزمات ادلادية، ادلعلومات اإلدارية وأداء إدارة ادلوارد البشرية
 وقد توصلت الدراسة، ) لتحليل بياانت الدراسةSPSS(  مت استخدام احلزم اإلحصائية، والربرلية والبنية التحتية للنظام
 وأن، إذل العديد من النتائج أمهها أن نظام ادلعلومات ابلشركة لو دور فعال على أداء إدارة ادلوارد البشرية ابلشركة
 ومن أىم،  يف الشركةIT  مع توافر البنية التحتية لدى قسم،الربرليات ادلستخدمة تتوافق مع متطلبات العمل
 وضرورة مواكبة التطورات، التوصيات اليت خلصت إليها الدراسة ضرورة تعزيز نظام ادلعلومات اإلداري ابلشركة
.التكنولوجية يف رلال نظم ادلعلومات واحلرص على استخدام األجهزة احلديثة والربرليات ادلطورة
Abstract: The study aimed to identify the management information systems of Nile
Sugar Company and the role of these systems on the performance of human resources
management in the company. The problem of the study is to clarify the role of
management information systems (MIS) on the performance of human resources
management in the White Nile Sugar Company. That there is a statistical relationship
between the administrative information systems and human resource management
performance and this hypothesis has been derived from several hypotheses related to the
physical and software requirements and the infrastructure of the system .The statistical
packages (SPSS) was used to conduct the statistical analysis of this study. The study
reached several results, the most important of which is that the information systems of
the company has an effective role in the performance of the human resources
management of the company and that the software used complies with the work
requirements. The most important recommendations of this study are the need to
strengthen the management information systems of the company, the need to keep
abreast of technological developments in the field of information systems and to ensure
the use of modern devices and software developed.
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مقدمة
لقد شهدت اآلونة األخَتة تطورات سريعة وغَت مسبوقة يف كافة مناحي احلياة ،أبرز ىذه التطورات واليت ميزت وقتناً
احلارل ،ىي الديناميكية اليت عرفها اجملال التكنولوجي خاصة تلك ادلتعلقة دبعاجلة ادلعلومات وبثها أو دبا يعرف
(بتكنولوجيا ادلعلومات) ،واالعتماد ادلتزايد وادلكثف ضلو استعماذلا وتوظيفها بقوة يف معظم األنشطة البشرية واليت من
ادلتوقع أن تفرض سيطرهتا لعقود الحقة .فقد تزايد احلاجة يف الوقت احلاضر إذل نظم معلومات إدارية ابستخدام
التكنولوجيا احلديثة ادلتمثلة يف احلواسيب دبختلف أنواعها ،ونتيجة لذلك بدأت احلاجة دلعرفة األساليب العلمية لدراسة
ىذه النظم بقية جعلها أكثر فعالية ودقة وسرعة يف هتيئة ادلعلومات للجهات ادلستفيدة منها .ولكن على الرغم من
التطور التقٍت ذلذه األنظمة إال أهنا تبقي حباجة لقبوذلا من ادلستخدم ورضاءه عنها حىت يقبل على استخدام واالستفادة
منها.إن التحوالت اجلذرية يف عادل األعمال أثرت يف طبيعة اإلدارة عموماً وإدارة ادلوارد البشرية خصوصاً ،ولذلك بدأت
ادلنظمات يف السنوات األخَتة تنظر إذل إدارة ادلوارد البشرية على أهنا الوسيلة ادلباشرة لتحقيق أىداف ادلنظمة ،ومن مث
بدأت منهجاً جديداً نظراً دلا إاتحتو نظم ادل علومات من تسهيبلت يف إدارة األعمال ،أدي ىذا إذل تغَت يف تركيبية القوة
العاملة داخل ادلنشآءات .سبثل ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة مورداً مهماً من أىم مواردىا ،وأصل من أىم األصول اليت
سبتلكها حيث ال ديكن ربقيق أىداف ادلؤسسة دون ادلوارد البشرية لذا جيب على ادلؤسسة أن تسعى جاىدة لبلىتمام
هبا ،واالستثمار يف تنمية مهاراهتا وكفاءهتا لتكون قادرة على ربقيق أىداف ادلؤسسة بفعالية ،تساعدىا يف مواجهة
التغَتات والتحدايت.لذلك أتت ىذه الدراسة لتجيب عن إشكالية الدراسة اليت تتمثل يف السؤال :ما ىو دور نظم
ادلعلومات اإلدارية يف أداء إدارة ادلوارد البشرية يف شركة سكر النيل األبيض؟ تتضح أمهية الدراسة من النقاط التالية:
زلاولة إجياد حلول للمشاكل والصعوابت اليت تعاين منها ادلنظمات يف عملية نظم ادلعلومات اإلدارية .أمهية عامل
التكنولوجيا يف التأثَت على كفاءة أداء ادلنظمات وتطورىا بشكل عام سواء يف القطاعُت .من ادلتوقع أن تسهم الدراسة
يف تقييم نظم ادلعلومات اإلدارية يف الشركة والوقوف على مدى مبلئمة ىذه النظم الحتياجات العاملُت ورفع مستوى
األداء لديهم .االستفادة العلمية والتطبيقية من نشر ادلفاىيم العلمية للنظم ومفاىيم ادلواردالبشرية والعوامل ادلؤثرة عليهما.
هتدف الدراسة إذل اآليت :التعرف علي دور نظم ادلعلومات اإلدارية يف أداء إدارة ادلوارد البشرية .دراسة الوضع احلارل
للنظم ابلشركة وتقدمي تصور للتطوير والتحديث من خبلل التوصيات  .استخبلص النتائج وربليل ادلشاكل وزلاولة وضع
احللول ادلناسبة .التعرف على ادلفاىيم العلمية والنظرية للنظم ومفاىيم أداء إدارة ادلوارد البشرية .استخدمت الدراسة
ادلنهج الوصفي التحليلي.
الدراسات السابقة:

أمني (3112م)( :)1ىدفت الدراسة إذل التعرف على أثر جودة نظم ادلعلومات اإلدارية يف رفع مستوى األداء الوظيفي
يف مؤسسة الضمان االجتماعي األردين ،كما ىدفت إذل التعرف على واقع جودة نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلؤسسة،
ومستوى األداء الوظيفي ،ولتحقيق أىداف الدراسة فقد مت تطوير استبانو لقياس متغَتات الدراسة،ومت االعتماد على
احلزم اإلحصائية  ، SPSSللقيام ابلتحليل اإلحصائي ،وتوصلت الدراسة إذل نتائج أمهها وجود أثر ىام جلودة نظم
ادلعلومات يف رفع مستوى األداء الوظيفي.
 .1البشاشة سام أمُت  ،أثر جودة نظم ادلعلومات اإلدارية يف رفع مستوى األداء الوظيفي يف مؤسسة الضمان االجتماعي األردين( ،رسالة ماجستَت2005 ،م).
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حمارش (2007م) :1ىدفت ىذه الدراسة إذل اكتشاف مسببات تدين جودة اخلدمة العامة ابدلنظمات احلكومية
والتعرف على سلبيات العمل اإلداري داخلها ،ومعرفة مدى تطبيق نظم معلومات ادلوارد البشرية ،ومدى فعاليتها يف
تطوير العمل اإلداري داخلها ،توصلت الدراسة إذل ضعف اىتمام إدارات ادلنظمات احلكومية بتنظيم معلومات ادلوارد
البشرية  ،وقد تكون مهمتها مهمشة داخلها ،أي أنو دل يتم االستفادة من اإلمكاانت ادلتطورة اليت ديكن أن توفرىا ىذه
النظم ألساليب العمل اإلداري ..كما توصلت إذل أن طابع البَتوقراطية يغلب على األساليب اإلدارية داخل ادلنظمات
احلكومية أي أهنا تعاين من االزدواجية والتضارب يف إجراءاهتا وأنظمتها اإلدارية فيؤثر ذلك سلبًا على معدالت االصلاز
يف ىذه ادلنظمات احلكومية .ومن أىم توصيات الدراسة ضرورة إجياد شبكة معلوماتية موحدة تشمل كافة ادلنظمات
احلكومية حبيث ربتوى على كافة اخلدمات العامة  ،وضرورة إعادة ىيكلة اإلجراءات والقوانُت البلزمة إلصلاز كل
خدمة عامة .
أمين(3119م)( :)2ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على أثر نظم ادلعلومات اإلدارية احملوسبة على أداء العاملُت يف
شركة االتصاالت الفلسطينية  ،وقد خلصت الدراسة إذل عدة نتائج أمهها وجود أثر ذو داللة إحصائية دلتطلبات تشغيل
وإدارة نظم ادلعلومات اإلدارية (ادلادية ،الربرلية  ،البشرية  ،التنظيمية )  ،على أداء العاملُت يف شركة االتصاالت ،
وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت تصورات ادلبحوثُت حول موضوع الدراسة تعزى للمتغَتات الدديغرافية (ادلستوى
العلمي  ،سنوات اخلربة  ،مكان العمل  ،ادلستوى الوظيفي )  ،كما أوصت الدراسة بضرورة مواكبة التطورات
التكنولوجية يف رلال نظم ادلعلومات اإلدارية ،االىتمام بتوفَت شبكات حديثة وحل مشاكلها  ،عقد دورات تتعلق
بتكنولوجيا ادلعلومات  ،مشاركة العاملُت يف عملية تصميم نظم ادلعلومات اإلدارية وتطويرىا .

دمحمعلي (3103م :)3سبثلت مشكلة الدراسة يف ضعف االىتمام بنظم ادلعلومات وإمهال الدور اذلام الذي تلعبو يف
صلاح ادلنظمات .ىدفت الدراسة إذل التعرف على مدى مسامهة نظم ادلعلومات االدارية يف عملية صناعة وازباذ القرارات
واذل اختبار مدى أتثَت استخدام نظم ادلعلومات االدارية على ازباذ القرارات .وامشل البحث على فرضية رئيسيو وتتمثل
يف :ىنالك اثر ذو داللو إحصائية لكفاءة نظم ادلعلومات االدارية يف رفع كفاءة ازباذ القرارات االدارية ،أىم النتائج
سبثلت يف إن إدارة البنك تقدم الدعم البلزم إلدارة نظام ادلعلومات االدارية شلا يشَت إذل إدراك إدارة البنك ابلدور الذي
تلعبو إدارة نظام ادلعلومات يف توفَت معلومات دقيقو وكافيو وعند احلاجة إليها ويف الوقت ادلناسب واجلودة ادلناسبة.وقدم
الباحث بعض التوصيات أمهها يتعُت على إدارة البنك إعطاء ادلزيد من الدعم وادلساندة واالىتمام بنظام ادلعلومات
دمحم يوسف (3102م :)4سبثلت مشكلة الدراسة يف إن بعض ادلؤسسات دل هتتم ابستخدام نظم ادلعلومات االدارية يف

عملية التخطيط االسًتاتيجي الذي يعترب من أىم الركائز األساسية يف عملية التنبؤ ابدلستقبل دلواجهة ادلتغَتات ادلختلفة
اليت تؤثر على األداء ،ىدفت الدراسة إذل ادلسامهة يف تعريف العاملُت بنظم ادلعلومات االدارية و دورىا يف رفع كفاءة
1زلارش  ،أتثَت تطوير أنظمة معلومات ادلوارد البشرية على فعالية العمل اإلداري ،دراسة تطبيقية يف ادلنظمات احلكومية دبدينة جدة  ،رسالة ماجستَت ،أكادديية انيف
العربية للعلوم األمنية ،الرايض:السعودية) . ( 2007
.2العمري أدين،

أثر نظم ادلعلومات اإلدارية احملوسبة على أداء العاملينفي شركة االتصاالت الفلسطينية ،رسالة ماجستَت يف احملاسبة غَت منشورة( ،غزة :كلية العلوم اإلدارية وادلالية ،اجلامعة اإلسبلمية2009 ،م).

 3التاج دمحم دمحمعلي حامد_دور نظم ادلعلومات االداريو يف رفع كفاءة القرارات االداريو ابلتطبيق يف بنك اخلرطوم _حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف ادارة االعمال
_جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا 2012م

 -4دمحم امحد دمحم يوسف ،دور نظم ادلعلومات االداريو يف تطوير اخلطط االسًتاتيجيو يف ادلنظمات  -ابلتطبيق على وزارة ادلاليو واالقتصاديو وشؤون ادلستهلك ،واليو
اخلرطوم  ،حث مقدم لنيل درجة ادلاجستَت يف ادارة االعمال ،جامعة النيلُت ،كلية الدراسات العليا 2013 ،م .
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األداء ابلوزارة وتقدمي بعض ادلقًتحات والتوصيات بشأن دور نظم ادلعلومات االدارية يف تطوير اخلطط اإلسًتاتيجية ،و
توصل البحث إرل عدد من النتائج أمهها ىنالك إدراك أبمهية تطبيق نظم ادلعلومات االدارية من قبل ادلسؤلُت والعاملُت
ابلوزارة ،وعدم كفاءة األجهزة والربرليات ادلستخدمة يف الوزارة فضبلً عن ضعف إدلام معظم العاملُت بعملية التخطيط
االسًتاتيجي .كانت أىم التوصيات أنو جيب على اإلدارة العليا ابلوزارة واالىتمام بتوفَت كافة االحتياجات وادلعينات
البلزمة لتطبيق نظم ادلعلومات االدارية بكفاءة وفعالية من خبلل توفَت األجهزة والربرليات .اتفقت الدراسة احلالية مع
الدراسات السابقة يف العديد من اجلوانب ولكن االختبلف اجلوىري سبثل يف متغَت إدارة ادلوارد البشرية و احلدود البشرية
وادلكانية والزمنية ويف النتائج النهائية ويف بعض التوصيات .
مفهوم وتعريف نظم ادلعلومات اإلدارية
ادلعلومات تلقي اىتماماً متزايداً وانتشار واسعاً وحاجة ملحة أكثر فأكثر مثل نظم معلومات السياسة والثقافة والًتبية
والصحة واألحوال الشخصية وإذل آخره من النظم ،وما يهمنا من كل ىذه النظم ىو نظم ادلعلومات اإلدارية على
مستوى منظمة األعمال .يعرف النظام أبنو ترتيب منتظم من األنشطة واإلجراءات ادلتصلة بعضها ابلبعض اآلخر اليت
يؤدي تنفيذىا إذل ربقيق أىداف النظام الرئيسة ،كما يتضمن عدة معاين منها( :)1أن يصمم النظام إلنتاج أىداف
زلددة .أن عناصر النظام ال بد أن تكون بًتتيب معُت .وجود عبلقات اعتمادية وتفاعلية يشًتك فيها كل عناصر
النظام .كما عرف النظام أبنو رلموعة من األجزاء اليت تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض ومع بيئتها لتحقيق أىداف
معينة(.)2يتكون أي نظام من رلموعة من العناصر األساسية وىي كاآليت(:)3ادلدخبلت) (inputsسبثل ادلدخبلت ادلوارد
البلزمة للنظام لكي ليتمكن من القيام ابألنشطة ادلختلفة ،العمليات ) (processesىو ربويل ادلدخبلت إذل
سلرجات وقد تقوم هبذه العمليات آلة أوإنسان ،ادلخرجات ) (outputsوىي عملية ربويل ادلدخبلت وقد تكون
ادلخرجات سلع ،خدمة  ،أو معلومات ،التغذية ادلرتدة ( :)feed backوتلك ادلعلومات تعترب أدارة يستخدمها
النظام لتحقيق الرقابة على أدائو ،العبلقات ( )Relationshipsوىي الوسيلة اليت تربط النظم الفرعية يبعضها
البعض ،وأيضاً ببيئتو  ،بيئة النظام ( ) Environmentsالنظم احمليطة ابلنظام تشكل ما يطلق عليو بيئة النظام،
حدود النظام( )Boundariesحدود النظام دبثابة الغشاء الذي حييط بو النظام ويفصلو عن بيئتو.
تعريف البياانت وادلعلومات

تعرف البياانت وادلعلومات كالتارل :البياانت تشَت إذل احلقائق واألرقام واحلروف والكلمات واخلرائط واإلشارات اليت
تعرب عن فكرة ما أو شئ ما ،أو ظروف ما ،أو موقف زلدد ،ادلعلومات ىي انتج تشغيل البياانت اليت تصف أحداث
العمليات اليت تقع يف ادلنظمة وإخراجها يف شكل لو معٌت للمستفيد ،ودبا يتفق مع احتياجاتو والفائدة ادلنتظرة من ىذه
ادلعلومات( .)4إذا كانت البياانت تشكل ادلواد اخلام ألي نظام فإن ادلعلومات ىي البياانت ادلصنعة اجلاىزة لبلستخدام.

 . 1ايسُت سعد ،اإلدارة االلكًتونية وآفاق تطبيقاهتا العربية( ،ادلملكة العربية السعودية :معهد اإلدارة العامة2005 ،م).
 .2سلطان إبراىيم ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،مدخل إداري( ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية) ،ص ص.26 – 25

 .3سلطان إبراىيم ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،مرجع سبق ذكره ،ص.27

 .4شهيب دمحم ،ادلعلومات ألغراض اإلدارة يف ادلنشآت الصناعية اخلدمية( ،القاىرة1984 :م) ،ص.52
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وادلعلومات ىي البياانت اليت خضعت للمعاجلة والتحليل هبدف استخراج ادلقارانت وادلؤشرات اليت تربط احلقائق
واألفكار بعضها ببعض(.)1
تعريف نظام ادلعلومات اإلداري

يعرف نظم ادلعلومات أبنو رلموعة من العناصر ادلتداخلة وادلتفاعلة مع بعضها البعض واليت تعمل على مجيع البياانت
وادلعلومات ومعاجلتها وزبزينها وبثها وتوزيعها لغرض دعم صناعة القرارات وتنسيق وأتمُت السيطرة على ادلنظمة ،إضافة
إذل ربليل ادلشكبلت وأتمُت ادلنظور ادلطلوب للموضوعات ادلعقدة ويشمل نظام ادلعلومات على بياانت األشخاص
األساسُت ،واألماكن والنشاطات واألمور األخرى اليت زبص ادلنظمة والبيئة احمليطة( .)2ويعرﻑ نﻅاﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ
ﺍإلﺩﺍﺭﻱ أبنو نﻅاﻡ متكامل يتكﻭﻥ مﻥ مجمﻭعة مﻥ ﺍألفﺭﺍﺩ واألجهزة واإلجراءات األنظمة ﺍلفﺭعية للمعلﻭماﺕ ﻭﺫلﻙ
 ،بغﺭﺽ تﺯﻭيﺩ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بكل ما تحتاجو مﻥ معلﻭماﺕ ﺩقيقة ﻭكافية عﻥ ﺍألنشﻁة ﺍلﺩقيقة للمنﻅمة ﻭمﻥ ﺃجل ﺍنجاﺯ
ﺍلﻭﻅائﻑ ﺍإلﺩﺍﺭية مﻥ تخﻁيﻁ ﻭتنﻅمي ﻭقياﺩﺓ ﻭﺭقابة التخاﺫ قﺭﺍﺭﺍﺕ شبو ىيكلية وغيﺭ ىيكلية بصورة ذات كفاءة
وفاعلية(.)3ﻭيمكﻥ تعﺭيﻑ نﻅﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية أبنها مجمﻭعة مﻥ ﺍألفﺭﺍﺩ  ،peopleﻭﺍلبياناﺕ data
واإلجراءات  procedureﺍلمﺭتبﻁة مع بعضها البعض لتقﺩيﻡ معلﻭماﺕ مفيﺩﺓ(.)4
أمهية نظم ادلعلومات اإلدارية

تلعﺏ نﻅﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺩﻭﺭ اسًتاتيجياً في حياﺓ ﺍلمنﻅماﺕ لضماﻥ استمراريتها ﻭنجاحها ﻭتقﻭﻡ ىﺫه ﺍلنﻅﻡ

بتﺩعيﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ في التخﻁيﻁ ﻭﺍلﺭقابة على ﺍلنﻅﻡ ،باإلضافة ﺇلى مساعﺩتها في خلﻕ ﺍلمنتجاﺕ  ،ﻭﺍلخﺩماﺕ ﺍلجﺩيﺩﺓ
،ﻭفتح ﺃسﻭﺍﻕ جﺩيﺩﺓ  ،ﻭتخفيﺽ ﺍلتكلفة  ،ﻭتحسيﻥ  ،مستوى اخلدمة شلا ديكنها من احلصول على ميزة تنافسية
والوصول إذل التميز(.)5وتكمﻥ ﺃىمية ﺍلمعلﻭماﺕ نﻅﻡ ﺍإلﺩﺍﺭية في مسانﺩﺓ عملياﺕ ﺍلمنﻅمة ﺍألساسية ﻭذلك مﻥ

خبلل مسانﺩﺓ ﺍألنشﻁة ﺍلﺩﺍعمة لئلدارة ﻭﺍلتنسيﻕ ذلا ،ﻭﺫلﻙ مﻥ خبلل نﻅاﻡ لتﺩفﻕ ﺍلتعاﻭن عرب اإلنًتنت ومسانﺩﺓ

إدارة ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلبشﺭية من خبلل نظام معلﻭماﺕ لتﻁﻭيﺭ ادلسار الوظيفي للعامليﻥ بتطبيق نﻅاﻡ ﺍلتﺩﺭيﺏ باستخﺩﺍﻡ
ﺍلحاسﺏ ﺍآللي كما تلعﺏ ﺍلمعلﻭماﺕ نﻅﻡ ﺩﻭﺭﺍً ىاماً في ﺇعاﺩﺓ ىنﺩسة ﺍلعملياﺕ مﻥ خبلل توفَت السرعة والكفاءة
في تشغيل ﺍلبياناﺕ ﻭسهﻭلة االتصاالت ،مما يﺅﺩﻱ ﺇلى ﺭفع كفاءة ﺍلعملياﺕ ﻭتسهيل  ،جهﻭﺩ ﺍلتعاﻭﻥ بيﻥ
مجمﻭعاﺕ ﺍلعمل(.)6
موارد نظم ادلعلومات اإلدارية :تتكون نظم ادلعلومات اإلدارية من مخس موارد رئيسة كالتارل(:)7

 /1ادلوارد البشرية :Human Resourceإن وجود األفراد ضروري لعمل أي نظام معلومات
 /2ادلوارد ادلادية  :Hardwareوىي األجهزة ادلادية وادلوارد ادلستخدمة يف تشغيل ادلعلومات.
 /3موارد الربرليات  :Softwareتشمل مجيع أنواع تعليمات تشغيل البياانت ،وتشمل الربامج واإلجراءات.
 :دار الوراق للطباعة والنشر2002 ،م) ،ص .17

 .1سليم اخلشبة ،نظم ادلعلومات اإلدارية (منا) ،ط( ،2األردن

 .2قنديلجي علم ،وآخرون ،نظم ادلعلومات اإلدارية( ،عمان :دار ادلسَتة2005 ،م) ،ص.12

 .3األعرجي عاصم عبلونو على ،واقع آاثر استخدام أنظمة ادلعلومات احملوسبة ،اجمللة العربية لئلدارة ،العدد األول ،اجمللد 2002 ،22م.
 .4البكري سونيا ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،ادلفاهيم األساسية( ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية2000 ،م) ،ص.13
ص.20
 .5البكرى سونيا ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،مرجع سبق ذكره،

 .6الكروى منال ،وآخرون ،مقدمة يف نظم ادلعلومات اإلدارية( ،اإلسكندرية – مصر :دار اجلامعة اجلديدة2003 ،م) ،ص.8
7

.Chang Jerry, King William (2005), "Measuring the Performance Of Information Systems: A Functional
Scorecard" Joumal Of Management Information Systems
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 /4موارد البياانت  :Dataأن البياانت تعترب مورداً تنظيمياً ىاماً ينبغي إدارتو بفاعلية لصاحل اجلميع.
 /5موارد الشبكات  :Networkإن شبكات االتصال ادلختلفة ضرورية للقيام ابلتجارة واألعمال االلكًتونية.
وظائف نظم ادلعلومات اإلدارية:تنحصر وظائف نظم ادلعلومات اإلدارية يف اآليت(:)1

 /1احلصول على البياانت من ادلصادر الداخلية واخلارجية ذلا (عنصر ادلدخبلت).
 /2إعداد التعليمات اخلاصة بتشغيل البياانت (عنصر اإلجراءات).
 /3ذبميع وربليل وتبويب وتلخيص البياانت (عنصر ادلعاجلة والتشغيل).
 /4تقسيم وتصنيف ادلعلومات يف ملفات ديكن حفظها ويسهل الرجوع إليها عند احلاجة (عصر التخزين).
 /5استخراج ادلعلومات طبقاً حلاجة مستخدميها (عنصر ادلخرجات).

إن دور نظم ادلعلومات اإلدارية يف حتسني األداء الوظيفي يتمثل يف عدة نقاط أمهها(:)2

 /1تساعد على سرعة ازباذ القرارات على أساس سليم بتوفَتىا ادلعلومات احلقيقية والكافية ويف الوقت ادلناسب.
 /2تقدمي ادلعلومات إذل ادلستوايت اإلدارية ادلختلفة ومساعدة اإلدارات يف عمليات التخطيط والرقابة والتنظيم.
 /3تسهيل االتصال اإلداري بُت كافة ادلستوايت اإلدارية.
 /4تساعد ادلنظمة يف التخطيط االسًتاتيجي وفتح أسواق جديدة.
 /5زايدة كفاءة أداء ادلوظفُت بتطوير وتنمية األساليب اإلدارية ،وربقيق أفضل استثمار للبياانت .
 /6االستفادة من األجهزة االلكًتونية يتم دبوجبهرض وحفظ ادلعلومات.
مفهوم وتعريف إدارة ادلوارد البشرية
لقد تباينت وتعددت السمات اليت تطلق على اإلدارة ادلعنية ابلعنصر البشري يف ادلنظمات وإن كان أكثرىا انتشاراً
تسميتها إبدارة األفراد وىي تعرف أبهنا ذلك اجلزء من الوظيفة اإلدارية ادلتعلقة ابلعبلقات اإلنسانية يف ادلنظمة أو أهنا
ذلك اجلزء من اإلدارة ادلتعلق ابلعاملُت وبعبلقاهتم يف ادلنظمة ،والذي يهدف إذل رفع مستوذل كفاءة العاملُت واذل ربقيق
العدالة فيما بينهم(. )3كما عرفت أبنو النشاط الذي دبوجبو يتم دبوجبو احلصول على األفراد للمنظمة ابلكم والنوع
ادلناسبُت ودبا خيدم أغراض ادلنظمة ويرغبهم يف البقاء خبدمتها،وجيعلهم يبذلون اكرب قدر شلكن من طاقاهتم وجهودىم
إلصلاحها وربقيق أىدافها(.)4وعرفت أيضاً أبهنا رلموعة من األنشطة ادلتمثلة يف ربليل العمل واالختيار والتعُت وتقومي
أداء العاملُت وترقيتهم ونقلهم وتصميم ىيكل أجورىم وتدريبهم وتوفَت سبل األمن والسبلمة ذلم( .)5تنطوي إدارة العنصر
العنصر البشري على تلك النشاطات ادلصممة لتوفَت القوى العاملة حسب التخصصات ادلطلوبة وكذلك احملافظة على
تلك الكفاءات وتنميتها وربفيزىا دبا ديكن ادلنظمة من بلوغ أىدافها بكفاءة وفاعلية(.)6زبتص إدارة ادلوارد البشرية
 .1غراب كامل ،وآخرون ،نظم ادلعلومات اإلدارية( ،السعودية :جامعة ادللك سعود1997 ،م) ،ص.22
 .2قندليجي علم ،وآخرون ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،مرجع سبق ذكره ،ص.33

.3اندر أمحد أبو شيخة ،إدارة ادلوارد البشرية ،ط(،1عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع2000 ،م) ،ص.17
.4عمر وصفي عقيلي ،إدارة ادلوارد البشرية( ،عمان :مؤسسة زىران2005 ،م) ،ص.12
 .5رضا عبد الرازق وىيب ،إدارة األفراد( ،بغداد :وزارة التعليم العارل ،د ت) ،ص.8

 .6حنا نصر هللا ،إدارة ادلوارد البشرية( ،عمان :دار زىران للنشر والتوزيع ،)2001 ،ص.3
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بشئون االستخدام األمثل والفعال للموارد البشرية جبميع ادلستوايت التنظيمية للمنظمة حىت ربقق أىدافها كما أهنا
نشاط إداري ديثل احد فروع إدارة األعمال ،أما يف معناىا الضيق ،فهي هتتم بتوفَت احتياجات ادلنظمة من القوى العاملة
واحملافظة عليها وتنمية قدراهتا ورغبتها على العمل دبا يساعد على تدريب قوة عمل راضية ومنتجة(.)1وبناء على ذلك
يكون مفهوم إدارة ادلوارد البشرية أوسع وأمشل من مفهوم إدارة األفراد .فهي أوسع من كوهنا تلك اإلدارة ادلسئولة عن
العبلقات العمالية .وإمنا ىي رلموعة من سياسات ادلوارد البشرية ادلتكاملة وادلًتابطة مع اسًتاتيجيات ادلنظمة األخرى
من خبلل خلق عملية التوافق بُت كافة أنشطة ادلوارد البشرية وكل مرحلة من مراحل اإلدارة اإلسًتاتيجية( .)2وابلنظر إذل
التعريفات السابقة ديكن استنتاج رلموعة من ادلهام اليت على إدارة ادلوارد البشرية القيام هبا( :)3ضمان هتيئة ادلنظمة
ابلكفاءات ادلطلوبة دلقابلة متطلبات ادلنشاة .وضع التنبؤات ابحتياجات ادلنظمة من القوى العاملة .وضع اخلطط للقوى
العاملة واإلشراف على تنفيذىا .اقًتاح السياسات واألنظمة واللوائح ادلتعلقة ابلتوظيف ،مكافآت،أجور ،منافع ،صحة،
سبلمة العاملُت..اخل .توفَت ظروف وشروط عادلة للتوظيف وعمل مرضي للعاملُت .تطبيق أسس عادلة قائمة على
نظام ادلوارد يف التوظيف والتنافس .صيانة وتدريب القوى العاملة وتنميتها.ربقيق التكامل بُت مصاحل الفرد والتنظيم.
أهداف إدارة ادلوارد البشرية :هتدف إدارة ادلوارد البشرية إذل تنمية قدرات األفراد وتطويرىا ابستمرار حبيث تليب

احتياجاهتم ورغباهتم وكذلك احتياجات ادلنظمة ،وعموماً ديكن تقسيم ىذه األىداف إذل ثبلثة أىداف ىي:

األهداف االجتماعية :تتمثل ىذه األىداف يف مساعدة األفراد أبن صلد ذلم أحسن األعمال وأكثرىا إنتاجية ورحبية شلا
جيعلهم سعداء يشعرون ابحلماس والرضا وىذا من أجل ربقيق الرفاىية العامة لؤلفراد يف اجملتمع.

أهداف العاملني :وتتمثل يف العمل على ترقية وتقدم األفراد يف إطار ظروف عمل منشطة ربفزىم على أداء العمل
إبتقان وفعالية ،انتهاج سياسات موضوعية ربد من استنزاف الطاقات البشرية .
أهداف ادلنظمة :وتتمثل يف جلب أفراد أكفاء تتوفر فيهم مجيع ادلؤىبلت عن طريق االختيار والتعيُت حسب ادلعايَت،
االستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبها وتطويرىا إبجراء فًتات تدريبية ،والعمل على زايدة رغبة
العاملُت على بذل اجلهد والتفاين وإدماج أىدافها مع أىدافهم خللق تعاون مشًتك.
أمهية إدارة ادلوارد البشرية  :ىناك مجلة من األسباب أدت إذل إبراز األمهية البالغة للعنصر البشري داخل التنظيم ،

وابلتارل توفَت ذلذا اجلهاز اإلداري ادلتخصص قصد تلبية حاجاتو وربقيق طموحاتو دبا يساعد على تعظيم منافع كل من
اإلدارة والفرد على حد سواء أىم ىذه األسباب ىي( :)4التوسع والتطور الصناعي الذي مت حالياً ،وابلتارل كرب حجم
العمالة الصناعية دبا يشًتط فيها من مواصفات وما ربتاجو من تدريب جيعل من العسَت التفريط يف القوى العاملة اليت مت
استخدامها وتدريبها وضرورة احملافظة عليها من خبلل نظم وإجراءات مستمرة تقوم على تنفيذىا إدارة متخصصة
مسئولة .ارتفاع مستوايت التعليم والثقافة بُت العاملُت دبا أدى إذل تغَت خصائص القوى العاملة حيث أصبحت أكثر
وعياً من ذي قبل شلا تطلب وجود خرباء ومتخصصُت يف إدارة القوى العاملة  .ارتفاع تكلفة العمل اإلنساين  ،حيث
أصبحت األجور سبثل نسبة عالية ومتزايدة من التكاليف ،شلا يتطلب األمر وجود إدارة متخصصة تعمل على االىتمام
 .1صاحل مفتاح ،إدارة ادلوارد البشرية وتسري ادلعارف يف خدمة الكفاءات ،ورقة حبثية2004 ،م،ص.12
.2عبد العزيز بد ،إدارة ادلوارد البشرية نظرة إسًتاتيجية(عمان :دار ادليسرة للنشر والتوزيع) ،صص.209–86
 .3صاحل مفتاح،مرجع سبق ذكره ،ص ص.13-12

 .4دمحم سعيد سلطان،إدارة ادلوارد البشرية( ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية ،د ت)،صص.31 - 29
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هبذا ادلورد و تفجَت طاقاتو الكامنة .اتساع نطاق التدخل احلكومي يف رلال األعمال والعبلقات العمالية  ،ىذا التدخل
فرض على التنظيمات دبختلف أشكاذلا وأحجامو  ،توفَت إدارة فعالة تعمل على تطبيق سلتلف اللوائح والتشريعات.
االذباه ادلتزايد ضلو كرب حجم ادلنظمات ،واستخدامو العمال سلتلفُت يف ثقافاهتم ،كفاءاهتم وكذا جنسياهتم شلا حتم وجود
إدارة متخصصة هبذا ادلورد .زايدة دور وأمهية دور ادلنظمات العمالية والنقاابت يف الدفاع عن حقوق العمال  ،وزايدة
حده الصراع بُت اإلدارة والعاملُت ،ومن مث كانت ضرورة وجود جهاز يعمل على خلق التعاون بُت اإلدارة والعمال
فعليًا .ارتفاع مستوى تطلعات العاملُت نتيجة الرتفاع مستوايت معيشتهم ووعيهم وثقافاهتم ،لذا تطلب األمر وجود
إدارة متخصصة تعمل على استشارة أخصائيُت يف علم النفس واالجتماع لسبيل االستجابة ذلذه التطلعات .إن كل
ىذه العوامل وغَتىا من التحوالت أدت إذل تغيَت النظرة ذباه ادلورد البشري خاصة يف وقتنا احلارل (عصر ادلعلومات
وادلعرفة ) حيث أصبحت ادلؤسسات تقاس يف تطورىا دبا سبلكو من أفراد مبدعُت ومبتكرين قادرين على خلق التميز .
نظم معلومات ادلوارد البشرية :وفقاً دلا يقولو ( )Garaإن اذلدف األساسي لنظم معلومات ادلوارد البشرية ىو
االحتفاظ بقاعدة بياانت دقيقة وكاملة ومتجددة يكمن استخدامها عند احلاجة للتقارير والسجبلت وآلية ادلهام
واإلجراءات مثل تتبع طلب توظيف(.)1ولغرض الدراسة مت اعتماد تعريف"" Sang Grayلنظام معلومات ادلوارد
البشرية وىو":النظام الذي يتم تصميو بوظيفة زلددة يف إطار عمليات ادلنظمة ،وللتحديد بقيام وظيفة إدارة ادلوارد
البشرية والسعي بصفة أساسية إذل توفَت ادلعلومات اليت حيتاجها ادلديرون الزباذ القرارات ادلتعلقة بفاعلية وكفاءة
استخدام العنصر البشري والرفع من مستوي أدائو ليؤدي دوره يف ربقيق األىداف التنظيمية(.)2

مكوانت نظام معلومات ادلوارد البشرية :يتكون نظام ادلعلومات ادلعتمد على احلاسب من ثبلثة عناصر ىي(:)3

 /0ادلكون البشري :يقصد بو رلموعة األفراد العاملُت ابألقسام ادلختلفة ابلنظام والذين يعدون أساس النظام ،وىم
صنفان األخصائيون وادلستخدمون النهائيُت.األخصائيون وىم األفراد الذين حيللون ويصممون ويشغلون نظام
ادلعلومات ،أما ادلستخدمون النهائيُت فهم األفراد الذين يستخدمون نظام ادلعلومات.

 /3ادلكون ادلادي :ويقصد بو مجيع واألجهزة ادلكونة للنظام وادلتمثلة يف احلاسوب ولواحقو واليت تستخدم يف معاجلة
البياانت ،كما تشمل الشبكات ادلعلوماتية ،وسلتلف ووسائل االتصال(اذلواتف ،فاكس..،اخل) ،كما يشمل ىذا ادلكون
كل العناصر غَت ادلعلوماتية  ،كادلكاتب،األماكن ادلناسبة للعمل وحفظ التجهيزات ...اخل.

 /2ادلكون اجملرد :وىو يشمل كافة الربامج والتعليمات اليت تدير النظام ،وال يقصد ىنا فقط الربامج اليت تدير ادلكوانت
ادلادية للحاسوب ،ولكنها تشمل أيضا رلموعة التعليمات اليت حيتاجها األفراد دلعاجلة البياانت.

 /4برجميات النظم  :وىي اليت تسمح لنا ابستغ بلل احلاسوب  ،واليت يستحيل يف غياهبا تشغيل احلاسوب وىي تسمي
برامج التشغيل مثل ...Windows ،MSDOS،Unix:اخل.

 /2برجميات التطبيقية:وىي برامج يتم من خبلذلا تنفيذ التطبيقات ادلختلفة من قبل ادلستخدم النهائي ومن أمثلتها،
نظام مراقبة ادلخزون ،نظام األجور،معاجلة النصوص...اخل.
1 .

Gara, Steven J. (2001), "How an HRIS can Impact HR: a Complete Paradigm Shift for the 21 st Century",
SHRM Website: Publications, white Pages handout.

 .2بدر سادل ابجربر وكمال ادلفيت ،استخدام معلومات ادلوارد البشرية وأثرها على فاعلية إدارة شؤون ادلوظفني ابدلملكة( ،الرايض :معهد اإلدارة العامة1987 ،م)،
ص.36
 .3دمحم نور برىان وغازي إبراىيم ،نظم ادلعلومات احملوسبة( ،عمان :دار ادلناىج1989 ،م) ،ص ص.37 – 36
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 /6اإلجراءات:وىي التوجيهات التشغيلية لؤلفراد الذين سيستخدمون نظام ادلعلومات ومن أمثلتها التوجهات اخلاصة
دبلء االستمارات أو استخدام حزمة بررليات معينة.

أمهية دور نظم معلومات ادلوارد البشرية على مستوي ادلنظمة :لنظام معلومات ادلواردالبشرية دور حيوايً داخل
التنظيم وابلنسبة إلدارة ادلوارد البشرية نظراً دلا يقدمو من معلومات مفيدة لصياغة االسًتاتيجيات وازباذ القرارات ،
وفيما يلي سنربز ىذه األمهية من خبلل توضيح العبلقة الوطيدة بينو وبُت سلتلف الوظائف إلدارة ادلوارد البشرية(.)1
أوال:نظام ادلعلومات وختطيط ادلوارد البشرية  :أن لنظم ادلعلومات احملوسبة دوراً كبَتاً يف ىذا اجملال نظراً دلا توفره من

تسهيبلت يف إعداد اخلطط التنبؤية ابالعتماد على احلاسوب والربامج اليت حيتويها خاصة اإلحصائية منها حيث يوجد
حالياً العديد من الربامج ادلعلوماتية اليت تساعد يف ربليل البياانت اإلحصائية (.)2
اثنيا :نظام ادلعلومات وعملية التوظيف  :فنظم ادلعلومات احملوسبة اليوم تسمح إبحصاء وجرد كل الكفاءات
وادلناصب ادلتوفرة داخل التنظيم.أما فيما خيص عملية االختيار فهناك تطبيقات عديدة يف رلال ادلعلوماتية الختيار
األفراد العاملُت وإلجراء االختبارات لتعيُت األفراد الذين تتوفر فيهم الشروط البلزمة للعمل.

اثلثا :نظام ادلعلومات وتطوير الكفاءات :لقد استفادت عملية التدريب من التطورات احلاصلة يف رلال ادلعلوماتية،
فهناك العديد من الربرليات والتطبيقات ادلتوفرة اآلن الغرض منها ىو تنمية قدرات العاملُت كنظام Though
 Wares Management Diagnosisللقيادة والتحفيز وربديد األىداف وإدارة الوقت،
وبرانمج  Dimensions of leadershipادلتعلق جبوانب سلتلفة يف إدارة ادلوارد البشرية  ،وبرانمج Decide
لتطوير مهارات ازباذ القرارات .كما تسمح الشبكات ادلعلوماتية اليوم بتلقي برامج تدريبية عن بعد.
رابعاً:نظام ادلعلومات وادلسار ادلهين  :تتيح اليوم نظم ادلعلومات احملوسبة متابعة ادلسار ادلهٍت للعامل بطريقة سهلة
وأكيدة وبدون تكاليف عالية ،عن طريق الولوج الكًتونياً إذل قاعدة البياانت ادلتاحة حول األفراد.

خامساً:نظم ادلعلومات واألجور(ادلكافأة)  :فعن طريق احلاسوب أمكن اليوم إعداد قوائم األجور وادلكافأة  .،ويوجد
حالياً برامج سلتصة يف ىذا اجملال تعمل علي حساب األجور ،تقيم أداء األفراد .

سادساً:نظام ادلعلومات والعالقات العمالية  :فعن طريق تكنولوجيا ادلعلومات اليوم أمكن دبقدور إي شخص
االتصال ابلفرد الذي يريده دون احلاجة إذل التنقل من مكتبة ،عن طريق الًتاسل االلكًتوين من خبلل خدمات
الشبكة ،وىكذا بُت سلتلف اإلدارات.كما أمكن عقد االجتماعات كل يف مكانو ويف الوقت احملدد ،كما ساعدت
كذلك الشبكة على تفعيل عمل اجملموعات دبا أصبح يعرف اليوم مجاعات العمل أو العمل اجلماعي.
مزااي نظام معلومات ادلوارد البشرية :أن نظم معلومات تساعد يف ترشيد والتحكم يف تدفق ادلعلومات ،وىذا سيؤثر
إجياابً علي تنافسية التنظيم حيث يساعد يف خلق القيمة ،وديكن إبراز أىم مزااي النظام يف النقاط اآلتية:

 /0تقليص اآلجال والوقت :حيث أمكن اليوم االطبلع وإجراء العديد من ادلعاجلات فيما خيص ملفات العاملُت
وربرير التقارير وادلراسبلت يف وقت وجيز جداً.
 /3التحكم يف التكاليف:أن جل األنشطة اإلدارية اليوم ادلتعلقة ابدلوارد البشرية وغَتىا أصبحت تتم عرب الشبكة دون
احلاجة إذل أوراق وتكاليف الطبع واحلفظ،وىذا من شأنو ادلسامهة مباشرة يف التحكم يف التكاليف.
.S.L. Dolan Qautros, op.ciT, pp606 - 615
.J.M.peretti, Hunanresources management computer, p78
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 /2جودة القرارات :لقد ساعدت نظم ادلعلومات البشرية اليوم على سرعة وجودة تداول ادلعلومات بُت األفراد وىذا
شأنو ضمان ازباذ قرارات صائبة وفعالة خاصة تلك ادلتعلقة ابألفراد العاملُت داخل التنظيم.

 /4العمل اجلماعي:وىو يشَت إذل رلموعو من األفراد تفصل بينهم مئات األميال فهم يشكلون مجاعة ،حبيث يكون
عمل كل فرد منهم داعماً مكمبلً لآلخر دبا يؤدي يف هناية ادلطاف إذل ربسُت األداء واإلنتاجية (.)1

 /2تثمني رأس ادلال :لقد وفرت نظم ادلعلومات إمكاانت غَت مسبوقة لؤلفراد يف رلال تنمية وتثمُت القدرات
والكفاءات البشرية ،حيث أاتحت خدمات التعلم والتدريب عن بعد ،وذلك عن طريق الشبكات ادلعلوماتية.

 /6تدفق العمل :ديكن القول أهنا "بررليات إلدارة مراحل العمل وقياسها وتسجيلها وتنسيقها ومراقبتها ،ويعٍت ذلك
أن األشخاص ادلناسبُت يستلمون ادلعلومات الصحيحة يف الوقت الصحيح.
الدراسة ادليدانية :مصنع سكر النيل األبيض :ىو سادس مصنع للسكر يف السودان واألكرب من حيث ادلساحة

واإلنتاجية يف أفريقيا والوطن العريب وأتسست شركة سكر النيل األبيض يف عام  2002م إبنشاء ادلزرعة التجريبية .
يقع على الضفة الشرقية للنيل األبيض على بعد 150كلم جنوب اخلرطوم وحيده من جهة الشرق مشروع اجلزيرة
وادلناقل ومن جهة الغرب طريق ادلرور السريع (جبل أوليا – ربك) ومن جهة اجلنوب مدينة الكوة .وتقدر ادلساحة الكلية
للمشروع حبوارل  69.3000ىكتار أي ما يعادل  165ألف فدان وتبلغ الطاقة التصميمة للمصنع  45ألف طن من
السكر سنوايً ،وىو شراكة بُت شركة سكر كنانة وحكومة السودان وبعض ادلسامهون من البنوك واذليئات العربية.
أهداف الشركة :إنتاج  450ألف طن سكر ،إنتاج  115ميغاواط من الكهرابء ،إنتاج  45مليون لًت من الوقود
احليوي (اإليثانول) ،و إنتاج أكثر من  100ألف طن من العلف إبضافة إذل زلصوالت زراعية أخرى.

أمهية ادلشروع :وىي تتمثل يف جانبُت:

أوالً :اجلانب االقتصادي  :ديكن ىذا ادلشروع التنموي الكبَت من إعادة احلياة للمنطقة وربسُت األوضاع االقتصادية
وادلعيشية لؤلىارل.

اثنياً :اجلانب االجتماعي والصحي والتعليمي :إعادة توطُت مواطٍت منطقة ادلشروع يف قرى ورلمعات منوذجية مزودة
خبدمات ادلياه النقية وادلراكز الصحية وادلدارس وادلساجد والتخطيط العمراين احلديث.
النظام ادلعلومايت ادلتبع يف الشركة:

النظام ادلتبع يف شركة سكر النيل األبيض ىو نظام ERPاختصار Enterprise Resource
 Planningوالذي يعٍت زبطيط موارد الشركة وىذا الربانمج أو النظام من النظم اجلديدة يف نظم ادلعلومات اإلدارية يف
الشركات وىو يتلخص ببساطة يف توسيع برامج احملاسبة إذل برانمج شامل حىت يصبح كل شئ ابلشركة مربوط مع
بعضو البعض ويتيح ادلراقبة من خبلل إدخال الصبلحيات لؤلشخاص ويتيح رؤية كاملة ومتخصصة للشركة تساعد
اإلدارة ادلهنية احملًتفة يف عملها بتمكن وإحكام وفاعلية وسبرير خططها بنجاح وقياس مدى صلاحها بسرعة وإمكانية
تعديل خططها بكل سهولة وربديد ادلسئوليات ومعرفة النظرايت بكل سهولة ويسر وذلك إلمكانية الشركة ككل جبميع
أقسامها وفروعها وىذا طبعاً مفيد جداً للجميع .وبرانمج  ERPحيتوى على اآليت(:)2أدارة ادلوارد ادلالية FRM
 .1أرلد اجلباس ،العمل اجلماعي وجناح ادلؤسسات(،الرايض :ربدايت وإشكاليات ،رللة اجلزيرة2003 ،م) ،د ص.
 .2مطبوعات شركة سكر النيل األبيض.
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.Finance Resource Managementو أدارة ادلوارد البشرية HRM Human Resource
 ،Managementوأدارة العبلقات مع العمبلء CRM Customer Relationship
 ،Managementوأدارة حركة التوريد  ، SCM Supply Chain Managementو زبطيط موارد
التصنيع.MRP Manufacturing Resource Planning
مميزات  :ERPتقليل التكلفة والوقت البلزم يف العمليات ،سرعة اكتشاف األخطاء وإصبلحها ،سهولة تغَت آلية
العمل للشركة وتوسعها بسرعة وربويرىا لدخول أسواق جديدة  ،أخذ قرارات أكثر حكمة ابالعتماد على األرقام
واحلساابت ،وزايدة كفاءة اخلدمات والسمعة.
مساوئ :ERPعدم تقرير تعقيد النظام أو معرفة ادلتطلبات بشكل جديد ، ،االعتماد على شركات الربرلة
وادلستشارين بشكل كلي ،وربليل الربامج فوق احملتمل وتوقع النتائج سريعاً.
تكاليف :ERPتطوير الربامج ،البنية التحتية يف الشركة ،ادلستشارين وأصحاب اخلربة ،الدعم الفٍت ،الفرق التقٍت
ادلسئول عن النظام عند إنشاءه ،و تدريب ادلوظفُت .وابلتارل صلد أن نظام  ERPيربط مجيع أقسام الشركة ادلختلفة
يف نظام واحد ويسمى (.)ERP
نظام إدارة ادلوارد البشرية :تعترب إدارة ادلوارد البشرية ىي اإلدارة ادلسئولة عن التوظيف واالختيار والتعُت ،ابإلضافة إذل

ذلك تقوم بوضع قوانُت ولوائح ضبط العمل ،وأيضاً كذلك تعمل على توضيح ادلسار العملي أو الوصف الوظيفي
لؤلفراد وما يًتتب عليو من مسئوليات .وقد كانت إدارة ادلوارد البشرية يف ادلرحلة األوذل من بداية إنشاء ادلصنع تعتمد
على الوسائل التقليدية يف إدارة ادلورد البشري ابلشركة  ،وكانت يف نفس الوقت تقوم دبهام وظيفية أخرى على سبيل
ادلثال اجلانب ادلارل وكل ما يتعلق بو ،وذلك ألنو يف ذلك الوقت كان عدد العاملُت قليل جداً .ويف عام 2013م
عندما مت االنتهاء من مجيع مراحل إنشاء ادلصنع حيث حدثت طفرة نوعية يف إدارة ادلوارد البشرية من حيث الكمية
فيما يتعلق جبانب األفراد والبنية التحتية واستخدام األنظمة احلديثة أي دبعٌت استخدام احلاسوب وابألخص نظام
( )ERPالذي عمل على ربديث إدارة ادلوارد البشرية بصورة جذرية وسهل الكثَت من ادلهام ومت استخدام األكواد .
الدراسة التحليلية  :من أجل احلصول على ادلعلومات والبياانت األولية ذلذا لدراسة قام الباحث بتصميم استبانو دلعرفة
أثر نظم ادلعلومات اإلداري علي أداء إدارة ادلوارد البشرية .

تقييم أدوات القياس :مت إجراء اختبار صدق احملتوى للعبارات حيث قام الباحث بعرض اإلستبانة على عدد( )5من
احملكمُت األكاددييُت  ،وبعد استعادة االستبيان مت إجراء التعديبلت عليها .الختبار مدى توافر الثبات فقد مت
استخدام معامل ألفا كرونباخ.
جدول ( )0نتائج اختبار كرونباخ ألفا لعبارات االستبيان
العبارة

الرقم

كرونباخ ألفا

1

معامل الثبات للمحور األول ككل (البنية التحتية لنظم ادلعلومات)

0.75

2

معامل الثبات للمحور الثاين ككل (ادلستلزمات الربرلية لنظم ادلعلومات)

0.76

3

معامل الثبات للمحور الثالث ككل (ادلستلزمات ادلادية لنظم ادلعلومات)

0.78

4

معامل الثبات للمحور الرابع ككل (إدارة تنمية ادلوارد البشرية)

0.79
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يتضح من جدول ( )1أن قيم الفأكرنباخ جلميع عبارات اإلستبانة أكرب من ( )%60وتعٍت ىذه القيم توافر درجة عالية من
الثبات الداخلي جلميع العبارات ومن مث ديكن القول ابن ادلقاييس اليت اعتمد عليها الدراسة لقياس ادلتغَتات تتمتع ابلثبات
الداخلي لعباراهتا شلا ديكننا من االعتماد عليها .مت توزيع ( )50استبانو على عينة ميسرة من ادلوظفُت اليت سبثلت يف ادلستوايت
اإلدارية ادلختلفة من ادلوظفُت والعاملُت وادلدراء ،ورؤساء األقسام يف شركة سكر النيل األبيض .مت استخدام األساليب اإلحصائية
الوصفية ،الوسط احلسايب  ،واالضلراف ادلعياري  ،اختبار(كاى تربيع)  ،ربليل االضلدار  ،واختبار ألفا كرنباخ .
جدول ( )3اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة .

ادلتغري

الفئة

العدد

النسبة%

النوع

ذكر

42

84

أنثي

8

16

اثنوي

7

04

جامعي

فوق اجلامعي

28
2

76

أقل من  2سنوات

08

26

2وأقل من 01سنوات

07

24

 01وأقل من  02سنة

01

31

إدارة عليا(رئيس/مدير)

6

03

إدارة وسطى (مدير قسم)

00

33

إدارة أعمال

8

06

حماسبة

7

04

اقتصاد

حاسوب

7
8

04

أخرى

31

41

ادلستوى التعليمي

اخلربة العملية

02سنة فأكثر

الوصف الوظيفي

2

إدارة دنيا

التخصص العلمي

01

01

66

22

06
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يتضح من اجلدول ( )2والنسب ادلوضحة يف اجلدول أن نسبة الذكور أعلي من نسبة واإلانث وقد يعود ذلك إرل طبيعة العمل
يف ادلصنع ،وأن ىنالك اىتمام من ادلصرف ابلتأىيل األكادديي حيث بلغ نسبة أفراد العينة اجلامعيُت و فوق اجلامعي (.)%86
وكذلك دلت النسبة العالية علي مدي توافر اخلربات ابدلصرف حيث بلغ نسبة للذين خربهتم من  5سنوات إرل أكثر من 15
سنة فأكثر  ، % 64ىذا وقد أكدت النسب يف اجلدول علي تنوع عينة أفراد الدراسة يف التخصص العملي والعلمي .
جدول ( )2اإلحصاء الوصفي لعبارات احملور األول

العبارة

الوسط

االحنراف

احلسايب

ادلعياري

الرتتيب

النتيجة

تتناسب ادلعلومات ادلتاحة مع احتياجات الوظيفة
ديكن احلصول على ادلعلومات ادلتوفرة لدى اإلدارة العليا بسهولة

3.80
3.34

0.95
1.17

5
7

أوافق
زلايد

هتتم اإلدارة بتطوير بنية أنظمة ادلعلومات ادلستخدمة
تشجع اإلدارة العليا على استخدام نظام ادلعلومات احملوسبة

4.10
4.04

0.71
0.73

2
4

أوافق
أوافق

توفر اإلدارة العليا الربامج التدريبية ادلتعلقة ابستخدام نظام ادلعلومات

3.40

1.16

6

أوافق

يعاجل القسم ادلختص بنظام احلاسوب ابلشركة ادلشاكل اليت تطرأ على النظام
ديتاز العاملون يف القسم ادلختص بنظام احلاسوب ابدلهارات الكافية

4.20
4.10

0.74
0.86

1
3

أوافق
أوافق

ادلتوسط

3.85

0.90
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أوافق

يتضح من اجلدول ( ) 3ما يلي:مجيع العبارات اليت تعرب عن عبارات زلور (البنية التحتية لنظم ادلعلومات) يزيد متوسطها عن
الوسط الفرضي ( ) 3وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مجيع العبارات اليت تقيس البنية التحتية .كما بلغ متوسط
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مجيع العبارات ( ) 3.85وىذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون على غالبية العبارات اليت تقيس زلور البنية التحتية للنظم ا،
ابضلراف معياري  0.9شلا يدل على سبركز القيم حول وسطها احلسايب.
جدول ( )4اختبار مربع كأي لعبارات احملور األول
قيمة مربع كأي

العبارة

درجات احلرية

التفسري

الداللة

تتناسب ادلعلومات ادلتاحة مع احتياجات الوظيفة

40.400

4

0.000

دالة

ديكن احلصول على ادلعلومات ادلتوفرة لدى اإلدارة العليا بسهولة
هتتم اإلدارة بتطوير بنية أنظمة ادلعلومات ادلستخدمة
تشجع اإلدارة العليا على استخدام نظام ادلعلومات احملوسبة
توفر اإلدارة العليا الربامج التدريبية ادلتعلقة ابستخدام نظام ادلعلومات
يعاجل القسم ادلختص بنظام احلاسوب ابلشركة ادلشاكل اليت تطرأ على
النظام
ديتاز العاملون يف القسم ادلختص بنظام احلاسوب ابدلهارات الكافية

8.600
7.000
36.720
10.400
5.061

4
2
3
4
2

0.07
0.30
0.000
0.034
0.08

غَت دالة
غَت دالة
دالة
دالة
غَت دالة

16.080

3

0.001

دالة
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من جدول ( ) 4بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة األوذل ( )40.400و للعبارة الرابعة
( )36.720واخلامسة ( )10.400والسابعة ( )16.080عند درجات حرية ( )4لؤلورل واخلامسة وعند درجات حرية ()3
للرابعة والسابعة ومستوى داللة إحصائية ( )0.000للعبارة األورل والرابعة أما العبارة العبارات اخلامسة والسابعة فقد بلغ مستوي
الداللة اإلحصائية ( )0.034و ( )0.001وىي مجيعها أقل من ( ،)%5وعليو فإن ذلك يشَت إذل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بُت إجاابت أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت .وبلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة
الثانية ( )8.600للعبارة الثالثة ( )7.000و للعبارة السادسة ( )5.061عند درجات حرية ( )4للعبارة الثانية ودجات حرية
( )2للعبارتُت الثالثة والسادسة ومستوى داللة إحصائية ( )0.07و( )0.08( )0.30للعبارات الثانية والثالثة والسادسة علي
التوارل ىي مجيعها أكرب من ( ،)%5وعليو فإن ذلك يشَت إذل عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية بُت إجاابت أفراد العينة.
جدول ( )2اإلحصاء الوصفي لعبارات احملور الثاين
الوسط
احلسايب

االحنراف
ادلعياري

تتناسب الربرليات ادلستخدمة مع متطلبات العمل

4.08

0.85

تتوافق الربرليات ادلستخدمة ابلشركة مع األجهزة اليت استخدمتها يف العمل

3.86

0.95

الربرليات ادلستخدمة تغطي كافة النشاطات اليت تك تصميمها ابلشركة

3.50

0.89

تتميز الربامج التطبيقية ابلشركة بسهولة االستخدام

3.86

0.76

يتم ربديث الربرليات دبا يتناسب مع حاجة العمل

3.66

0.87

ادلتوسط

3.79

0.86

العبارة

الرتتيب

النتيجة

1

أوافق

3

أوافق

5
2
4

أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
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يتضح من اجلدول ( )5ما يلي :مجيع العبارات اليت تعرب عن عبارات زلور (ادلستلزمات الربرلية) يزيد متوسطها عن الوسط
الفرضي ( ) 3وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مجيع العبارات اليت تقيس ادلستلزمات الربرلية  ،كما بلغ متوسط
مجيع العبارات ( )3.79وىذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على مجيع العبارات اليت تقيس زلور ادلستلزمات لنظم
ادلعلومات،ابضلراف معياري  0.86شلا يدل على سبركز القيم حول وسطها احلسايب.
جدول ( )6اختبار مربع كأي لعبارات احملور الثاين

قيمة مربع كأي

العبارة

درجات احلرية

الداللة

التفسري

تتناسب الربرليات ادلستخدمة مع متطلبات العمل

16.240

3

0.001

دالة

تتوافق الربرليات ادلستخدمة ابلشركة مع األجهزة اليت استخدمتها يف العمل

35.000

4

0.000

دالة

الربرليات ادلستخدمة تغطي كافة النشاطات اليت تك تصميمها ابلشركة

15.120

3

0.000

دالة

تتميز الربامج التطبيقية ابلشركة بسهولة االستخدام

45.200

3

0.000

دالة

يتم ربديث الربرليات دبا يتناسب مع حاجة العمل

13.840

3

0.003

دالة
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يتضح من جدول ( )6بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة األوذل ( ، )16.240و
للعبارة الثانية ( ،)35.000و للعبارة الثالثة ( ، )15.120للعبارة الرابعة ( ، )45.2و للعبارة اخلامسة ( )13.840عند
درجات حرية ( )3و درجات حرية ( )4و درجات حرية ( )3و درجات حرية ( )3و درجات حرية ( )3علي التوارل للعبارات
اخلمسة ومستوى داللة إحصائية ( )0.001و ومستوى داللة إحصائية ( )0.000و ومستوى داللة إحصائية ( )0.000و
ومستوى داللة إحصائية ( )0.000و ومستوى داللة إحصائية ( )0.003أيضاً للخمسة عبارات علي التوارل وىي مجيعها أقل
من ( ،)%5وعليو فإن ذلك يشَت إذل وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجاابت العينة ولصاحل ادلوافقُت جلميع العبارات .
جدول ( )7اإلحصاء الوصفي لعبارات احملور الثالث

العبارة

الوسط
احلسايب

االحنراف
ادلعياري

الرتتيب

النتيجة

تتوافر أجهزة احلاسوب ادلبلئمة إلصلاز العمل
يوفر النظام ادلستخدم مساحات كافية لعملية زبزين ادلعلومات
تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل ادلخطط لو
تتوافر تقنيات اتصال حديثة ذات كفاءة عالية ابلشركة
سبتاز الشبكة ادلستخدمة بسرعة االتصال
ادلتوسط

4.16
4.26
3.66
4.16
3.90
4.03

0.91
0.72
1.12
1.02
1.03
0.96

2
1
5
3
4

أوافق
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
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يتضح من اجلدول ( ) 7ما يلي :مجيع العبارات اليت تعرب عن عبارات زلور (ادلستلزمات ادلادية) يزيد متوسطها عن الوسط
الفرضي ( )3وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مجيع العبارات اليت تقيس ادلستلزمات ادلادية.كما بلغ متوسط
مجيع العبارات ( ) 4.03وىذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على مجيع العبارات اليت تقيس زلور ادلستلزمات ادلادية  ،ابضلراف
معياري  0.96شلا يدل على سبركز القيم حول وسطها احلسايب.
جدول ( )8اختبار مربع كأي لعبارات احملور الثالث

قيمة مربع كأي

العبارة

درجات

الداللة

التفسري

0.000
0.000
0.004
0.000
0.000

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

احلرية
41.400
30.160
15.600
38.600
21.600

تتوافر أجهزة احلاسوب ادلبلئمة إلصلاز العمل
يوفر النظام ادلستخدم مساحات كافية لعملية زبزين ادلعلومات
تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل ادلخطط لو
تتوافر تقنيات اتصال حديثة ذات كفاءة عالية ابلشركة
سبتاز الشبكة ادلستخدمة بسرعة االتصال

4
3
4
4
4
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يتضح من اجلدول ( )8ما يلي:بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة األوذل ()41.400
و للعبارة الثانية ( )30.160و للعبارة الثالثة ( )15.6و للعبارة الرابعة ( )38.6و للعبارة اخلامسة ( )21.600عند درجات
حرية ( )4لكل العبارات عدا العبارة الثانية حيث بلغت درجات احلرية ( )3ومستوى داللة إحصائية ( )0.000لكل العبارات
أيضاً عدا العبارة الثالثة حيث بلغ ( )0.004وىي مجيعها أقل من ( ،)%5وعليو فإن ذلك يشَت إذل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بُت إجاابت أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت على مجيع العبارات .
جدول ( )9اإلحصاء الوصفي لعبارات احملور الرابع
الوسط

العبارة

احلسايب

االحنراف

الرتتيب

النتيجة

ادلعياري

تؤدي ادلعلومات اإلدارية إذل رفع الكفاءة الوظيفية
تساىم نظم ادلعلومات يف زايدة القدرة على ازباذ القرارات اخلاصة ابدلوارد البشرية
يساعد نظام ادلعلومات على القيام إبصلاز حجم العمل ادلطلوب
تعمل نظم ادلعلومات اإلدارية على ترسيخ نظم العمل ادلتبعة ابلشركة
تساىم نظم ادلعلومات يف تنمية ادلوارد البشرية

4.02
3.98
4.12
3.88
4.20

0.96
0.91
0.69
0.85
1.03

3
4
2
5
1

أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق بشدة

أداء إدارة ادلوارد البشرية ابلشركة بشكل عام مرتفع
يتم تقيم إدارة ادلوارد البشرية ابلشركة بصورة مستمرة
ادلتوسط

2.90
2.88
3.71

1.27
1.27
0.99

6
7

زلايد
زلايد
أوافق

ادلصدر :إعداد الباحثني من واقع بياانت الدراسة ادليدانية 3106
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يتضح من اجلدول ( )9ما يلي:غالبية العبارات اليت تعرب عن عبارات زلور (إدارة ادلوارد البشرية) يزيد متوسطها عن الوسط
الفرضي ( ) 3وىذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مجيع العبارات اليت تقيس إدارة ادلوارد البشرية .كما بلغ متوسط
مجيع العبارات ( )3.71وىذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على غالبية العبارات اليت تقيس زلور إدارة ادلوارد البشرية ،
ابضلراف معياري  0.99شلا يدل على سبركز القيم حول وسطها احلسايب.
جدول ( )01اختبار مربع كأي لعبارات احملور الرابع

العبارة

قيمة مربع
كأي

درجات
احلرية

الداللة

التفسري

تؤدي ادلعلومات اإلدارية إذل رفع الكفاءة الوظيفية

41.400

4

0.000

دالة

تساىم نظم ادلعلومات يف زايدة القدرة على ازباذ القرارات اخلاصة ابدلوارد البشرية

41.800

4

0.000

دالة

يساعد نظام ادلعلومات على القيام إبصلاز حجم العمل ادلطلوب

35.920

3

0.000

دالة

تعمل نظم ادلعلومات اإلدارية على ترسيخ نظم العمل ادلتبعة ابلشركة

30.160

3

0.000

دالة

تساىم نظم ادلعلومات يف تنمية ادلوارد البشرية

48.400

4

أداء إدارة ادلوارد البشرية ابلشركة بشكل عام مرتفع

4.400

4

0.000
0.335

دالة

يتم تقيم إدارة ادلوارد البشرية ابلشركة بصورة مستمرة

3.400

4

0.493

غَت دالة
غَت دالة
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يتضح من جدول ( )10بلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة األوذل ( )41.400و
للعبارة الثانية ( )41.800وللعبارة الثالثة ( )35.920و للعبارة الرابعة ( )30.160و للعبارة اخلامسة ( )48.400عند
درجات حرية ( )4للعبارات األورل والثانية واخلامسة ودرجات حرية ( )3للعبارة الثانية والثالثة ومستوى داللة إحصائية
( )0.000جلميع اخلمسة عبارات األورل وىي مجيعها أقل من ( ،)%5وعليو فإن ذلك يشَت إذل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بُت إجاابت أفراد العينة ولصاحل ادلوافقُت وبلغت قيمة مربع كاى احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة
السادسة ( )4.400و للعبارة السابعة ( )3.400عند درجات حرية ( )4للعبارتُت السادسة والسابعة ومستوى داللة إحصائية
( )0.335ومستوى داللة إحصائية ( )0.493ومها أكرب من ( ،)%5وعليو فإن ذلك يشَت إذل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بُت إجاابت أفراد العينة .
الفرضية األوىل :يوجد أثر ذو داللة إحصائية يف توفَت بنية ربتية لنظم ادلعلومات اإلدارية وادلوارد البشرية
جدول( )00حتليل االحندار اخلطي البسيط للعالقة بني توفري بنية حتتية لنظم ادلعلومات اإلدارية وأداء ادلوارد البشرية
الفرضية األويل

يوجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية يف تددوفري بنيددة حتتيددة

معامل

معامل التحديد

معامل

قيمة ()T

مستوى

نتيجة

االرتباط ()r

()r2

االحندار() B

احملسوبة

ادلعنوية

العالقة

1.27

1.04

1.432

3.723

1.119

قبول

لنظم ادلعلومات اإلدارية
ادلصدر :إعداد الباحثني من واقع بياانت الدراسة ادليدانية 3106

يتضح من اجلدول( ) 11أن:ىنالك ارتباط (ضعيف) بُت البنية التحتية لنظم ادلعلومات وإدارة ادلوارد البشرية ويتضح ذلك من
خبلل قيمة معامل االرتباط ( )Rوقدره  ،0.37وىي قيمة مطلقة ال ربدد شكل العبلقة بُت ادلتغَت التابع وادلستقل وابلرجوع
لقيمة معامل االضلدار( 0.425 )Bشلا يدل وجود عبلقة طردية موجبة بُت البنية التحتية لنظم ادلعلومات اإلدارية وإدارة ادلوارد
البشرية.قيمة معامل التحديد (القوى التفسَتية)  %14من التغَتات احلاصلة يف ادلتغَت التابع (إدارة ادلوارد البشرية) سببها ادلتغَت
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ادلستقل (البنية التحتية لنظم ادلعلومات اإلدارية) وكما يتضح من نتائج التحليل وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت ادلتغَت التابع
(إدارة ادلوارد البشرية) وادلتغَت ادلستقل (البنية التحتية لنظم ادلعلومات اإلدارية) وفقا" الختبار ( )tعند مستوى معنوية ()%5
حيث بلغت قيمة ( )tاحملسوبة ()2.732دبستوى داللة معنوية ( . )0.009وىى قيمة أقل من مستوى ادلعنوية  .%5وعليو
يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل  .والذي يشَت إذل وجود أثر ذو داللة إحصائية يف توفَت بنية ربتية للنظم.
الفرضية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية بُت ادلستلزمات الربرلية وأداء ادلوارد البشرية.
جدول ( )03حتليل االحندار اخلطي البسيط للعالقة ادلستلزمات الربجمية لنظام ادلعلومات وأداء ادلوارد البشرية
الفرضية الثانية

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني ادلستلزمات

معام د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل

معام د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل

معامددل االحندددار(

قيم د د د ددة ()T

مسد د د د د د ددتوى

نتيجد د د د د ددة

االرتباط()R

التحديد()R2

)B

احملسوبة

ادلعنوية

العالقة

1.48

1.32

1.230

2.776

1.111

قبول

الربجمية لنظام ادلعلومات وأداء ادلوارد البشرية.
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يتضح من اجلدول( )12أن:ىنالك ارتباط (دون الوسط) بُت ادلستلزمات الربرلية وإدارة ادلوارد البشرية ويتضح ذلك من خبلل
قيمة معامل االرتباط ( )Rوقدره ،0.48وىي قيمة مطلقة ال ربدد شكل العبلقة بُت ادلتغَت التابع وادلستقل وابلرجوع لقيمة
معامل االضلدار( 0.521 )Bشلا يدل وجود عبلقة طردية موجبة بُت ادلستلزمات الربرلية للنظام وإدارة ادلوارد البشرية .قيمة
معامل التحديد (القوى التفسَتية)  % 23من التغَتات احلاصلة يف ادلتغَت التابع (إدارة ادلوارد البشرية) سببها ادلتغَت ادلستقل
(ادلستلزمات الربرلية للنظام ) وكما يتضح من نتائج التحليل وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت ادلتغَت التابع (إدارة ادلوارد
البشرية) وادلتغَت ادلستقل (ادلستلزمات الربرلية للنظام) وفقا" الختبار ( )tعند مستوى معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ()t
احملسوبة ()3.776دبستوى داللة معنوية ( .)0.000وىى قيمة أقل من مستوى ادلعنوية  .%5وعليو يتم رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل والذي يشَت إذل وجود أثر ذو داللة إحصائية بُت ادلتغَتين .
الفرضية الثالثة :الفرض البديل:يوجد أثر ذو داللة إحصائية بُت ادلستلزمات ادلادية وأداء ادلوارد البشرية.
جدول ( )02حتليل االحندار اخلطي البسيط للعالقة ادلستلزمات ادلادية لنظام ادلعلومات وأداء ادلوارد البشرية
الفرضية الثالثة

يوجد ددد أثد ددر ذو داللد ددة إحصد ددائية بد ددني ادلسد ددتلزمات

معامل

معامل

معامل

قيمة ()T

مستوى

نتيجة

االرتباط()R

التحديد()R2

االحندار()B

احملسوبة

ادلعنوية

العالقة

1.42

31

1.439

2.208

1.111

قبول

ادلادية لنظام ادلعلومات وأداء ادلوارد البشرية.
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يتضح من اجلدول( ) 13أن :ىنالك ارتباط (دون الوسط) بُت ادلستلزمات ادلادية وإدارة ادلوارد البشرية ويتضح ذلك من خبلل
قيمة معامل االرتباط ( )Rوقدره  ،0.45وىي قيمة مطلقة ال ربدد شكل العبلقة بُت ادلتغَت التابع وادلستقل وابلرجوع لقيمة
معامل االضلدار( 0.429 )Bشلا يدل وجود عبلقة طردية موجبة بُت ادلستلزمات ادلادية وإدارة ادلوارد البشرية.قيمة معامل
التحديد (القوى التفسَتية)  % 20من التغَتات احلاصلة يف ادلتغَت التابع (إدارة ادلوارد البشرية) سببها ادلتغَت ادلستقل (ادلستلزمات
ادلادية) وكما يتضح من نتائج التح ليل وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت ادلتغَت التابع (إدارة ادلوارد البشرية) وادلتغَت ادلستقل
(ادلستلزمات ادلادية) وفقا" الختبار ( )tعند مستوى معنوية ( )%5حيث بلغت قيمة ( )tاحملسوبة ()3.518دبستوى داللة
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معنوية ( .)0.000وىى قيمة أقل من مستوى ادلعنوية  .%5وعليو يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشَت إذل
وجود أثر ذو داللة إحصائية بُت ادلستلزمات ادلادية لنظام ادلعلومات وأداء ادلوارد البشرية بسكر النيل األبيض.

النتائج

 /1سبتلك الشركة بنية ربتية متكاملة لنظم ادلعلومات اإلداري أنعكس إجيااب علي أداء إدارة ادلوارد البشرية .
 /2تتوافق الربرليات ادلستخدمة من الشركة مع متطلبات العمل اإلداري وعلي اخلصوص إدارة ادلوارد البشرية.
 /3تستخدم الشركة الربامج التطبيقية ادلناسبة واليت ساعدت يف رفع كفاءة األداء ابلشركة.
 /4توفر البنية التحتية وادلستلزمات ادلادية لدى قسم ( )ITيف الشركة كان كافياً للتحول إذل استخدام نظام ادلعلومات
يف إدارة ادلوارد البشرية.
 /5كفاءة مستخدمي نظام ادلعلومات ودقة ادلعلومات ساىم يف سرعة ربسُت أداء إدارة ادلوارد البشرية ابلشركة .
التوصيات
 /1زايدة دعم اإلدارة العليا للشركة لنظم ادلعلومات وتفهم احتياجاهتا واإلشكاالت اليت يوجهها النظام .
 /2ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية يف رلال نظم ادلعلومات واحلرص على استخدام األجهزة احلديثة.
 /3مواكبة ادلتغَتات ادلتسارعة يف رلال استخدام التكنولوجيا يف إدارة ادلوارد البشرية .
 /4االستفادة القصوى من اخلدمات االلكًتونية يف وظائف إدارة ادلوارد البشرية كالتدريب والتعليم عن بعد.
 /5توعية العاملُت أبمهية نظم ادلعلومات اإلداري ونظام ( )ERPوأثرىا يف أداء العمل ابلشركة.
 /6تقوية العبلقة بُت مستخدمي أنظمة ادلعلومات والعاملُت يف قسم ادلوارد البشرية .
ادلراجع :
 /1البكري سونيا ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،ادلفاىيم األساسية ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية2000 ،م.
 /2الكروى منال ،وآخرون ،مقدمة يف نظم ادلعلومات اإلدارية ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة2003 ،م.
 /3حنا نصر هللا ،إدارة ادلوارد البشرية ،عمان ،دار زىران للنشر والتوزيع2001 ،م.
 /4رضا عبد الرازق وىيب ،إدارة األفراد ،بغداد ،وزارة التعليم العارل للنشر1995 ،م.
 /5سلطان إبراىيم ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،مدخل إداري ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية.
 /6سليم اخلشبة ،نظم ادلعلومات اإلدارية (منا) ،ط ،2عمان ،دار الوراق للطباعة والنشر2002 ،م.
 /7شهيب دمحم ،ادلعلومات ألغراض اإلدارة يف ادلنشآت الصناعية اخلدمية ،القاىرة1984 :م.
 /8صاحل مفتاح ،إدارة ادلوارد البشرية وتسَت ادلعارف يف خدمة الكفاءات ،ورقة حبثية2004 ،م.
 /9عبد العزيز بد ،إدارة ادلوارد البشرية نظرة إسًتاتيجية ،عمان ،دار ادليسرة للنشر والتوزيع.
 /10عمر وصفي عقيلي ،إدارة ادلوارد البشرية،عمان ،مؤسسة زىران للنشر2005 ،م.
 /11غراب كامل ،وآخرون ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،السعودية ،جامعة ادللك سعود1997 ،م.
 /12قنديلجي عام ،وآخرون ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،عمان ،دار ادلسَتة للنشر2005 ،م.
 /13دمحم سعيد سلطان،إدارة ادلوارد البشرية ،اإلسكندرية ،الداراجلامعية .دت
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 /14دمحم نور برىان وغازي إبراىيم ،نظم ادلعلومات احملوسبة ،عمان ،دار ادلناىج1989 ،م.
 /15ادر أمحد ابو شيخو،إدارة ادلوارد البشرية،ط،1عمان ،دار صفاء للنشر2000 ،م.
 /16ايسُت سعد ،اإلدارة االلكًتونية وآفاق تطبيقاهتا العربية ،السعودية :معهد اإلدارة العامة2005 ،م.
 /17البشاشة ،أثر جودة نظم ادلعلومات اإلدارية يف رفع مستوى األداء الوظيفي يف مؤسسة الضمان االجتماعي األردين ،رسالة ماجستَت،
2005م.
 /18لتاج دمحم دمحمعلي حامد  ،دور نظم ادلعلومات االدارية يف رفع كفاءة القرارات االداريو ابلتطبيق يف بنك اخلرطوم  ،حبث مقدم لنيل
درجة الدكتوراه  ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا 2012م
 /19العمري أدين ،أثر نظم ادلعلومات اإلدارية احملوسبة على أداء العاملينفي شركة االتصاالت الفلسطينية ،رسالة ماجستَت يف احملاسبة غزة:
كلية العلوم اإلدارية وادلالية ،اجلامعة اإلسبلمية2009 ،م.
 /20زلارش  ،أتثَت تطوير أنظمة معلومات ادلوارد البشرية على فعالية العمل اإلداري ،دراسة تطبيقية يف ادلنظمات احلكومية  ،رسالة
ماجستَت ،أكادديية انيف العربية للعلوم األمنية ،الرايض:السعودية( . ( 2007
 /21دمحم امحد دمحم يوسف ،دور نظم ادلعلومات االداريو يف تطوير اخلطط االسًتاتيجيو يف ادلنظمات  -ابلتطبيق على وزارة ادلاليو
واالقتصاديو وشؤون ادلستهلك ،واليو اخلرطوم  ،حبث مقدم لنيل درجة ادلاجستَت يف ادارة االعمال ،جامعة النيلُت ،كلية الدراسات العليا
2013 ،م .
 /22األعرجي عبلونو ،واقع وآاثر استخدام أنظمة ادلعلومات احملوسبة يف مركز وزارة الًتبية والتعليم األردنية ،رسالة ماجستَت2002 ،م. 1.
 /23األعرجي عاصم عبلونو على ،واقع آاثر استخدام أنظمة ادلعلومات احملوسبة ،اجمللة العربية لئلدارة ،العدد األول ،اجمللد 2002 ،22م.
 /24أرلد اجلباس ،العمل اجلماعي وصلاح ادلؤسسات ،الرايض ،ربدايت وإشكاليات ،رللة اجلزيرة2003 ،م.
 /25بدر سادل ابجربر وكمال ادلفيت ،استخدام معلومات ادلوارد البشرية وأثرىا على فاعلية إدارة شؤون ادلوظفُت ابدلملكة ،الرايض ،معهد
اإلدارة العامة1987 ،م.
 /26مطبوعات شركة سكر النيل األبيض2013 ،م.
27. Chang Jerry, King William (2005), "Measuring the Performance of Information
Systems: A Functional Scorecard" Joumal of Management Information Systems.
28. Gara, Steven J. (2001), "How an HRIS can Impact HR: a Complete Paradigm
Shift for the 21 st Century", SHRM Website: Publications, white Pages handout.
29. J.M.peretti, Hunanresources management computer, p78
30. S.L. Dolan Qautros, op.ciT, pp606 - 615

111

