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 أثر تفعيل نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية 
على تحسين أداء العاملين في ظل األوبئة واألزمات: دراسة تطبيقية

د. حنين محمد شعيب

 عميدة كلية اإلعالن بجدة
 جامعة األعمال والتكنولوجيا

اململكة العربية السعودية

امللخص 1

تهــدف الدراســة إلــى تحديــد أثــر تفعيــل دور نظــم املعلومــات اإللكترونيــة لتحســين أداء العامليــن فــي وزارة الحــرس الوطنــي 
أثــر  تنفيــذ نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة، وتحديــد  مــدى توافــر متطلبــات  الســعودية. ومعرفــة  العربيــة  فــي اململكــة 

التطبيــق علــى تحســين أداء العامليــن فــي فتــرات األزمــات واألوبئــة.

اإلداريــة  املعلومــات  اســتخدام  بيــن  العالقــة  وتحديــد  املؤسســات  فــي  اإلداريــة  العمليــات  تحســين  بهــدف  ذلــك،  كل 
املوظفيــن. أداء  وتحســين  اإللكترونيــة 

وقد توصلت الدراسة إلى:
أن متطلبــات تنفيــذ نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة التــي تتكــون مــن )عناصــر تنظيميــة، برامــج تشــغيل النظــام،   

عناصــر املاديــة، مــوارد البشــرية( متوافــرة لــدى وزارة الحــرس الوطنــي الســعودي.
تعمل متطلبات التنفيذ على تحسين أداء املوظفين من خالل تطوير مهاراتهم في التواصل مع اآلخرين.  
إن تنفيذ نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية يزود املوظفين بالكثير من املعلومات حول املنظمة وعملياتها التشغيلية.  
إن تطبيق نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية يزيد املنافسة في أداء العاملين ويمنحهم املهارة في حل املشكالت.  
وجود عالقة طردية بين تنفيذ نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية وتحسين أداء العاملين.  

تو�صى الدراسة بـ:
استكشــاف األســاليب العلميــة والعمليــة التخــاذ القــرارات مــن خــالل )تحديــد املشــكلة، جمــع البيانــات واملعلومــات   

عــن املشــكلة، تقديــم عــدة حلــول للمشــكلة، تقييــم كل الحلــول، اختيــار أفضــل الحلــول، اتخــاذ القــرار، تحديــث 
باســتمرار(. املعلومــات 

توفير برامج الحماية لشبكات الحاسوب واالتصال، لحمايتهم من القرصنة والفيروسات.  

الكلمات املفتاحية: نظم املعلومات اإلدارية، نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية، األزمات، األوبئة، أداء العاملين، املؤسسات 
الحكومية، الحرس الوطني السعودي.

التعريفات اإلجرائية
نظــام املعلومــات اإلداريــة: هــو النظــام الــذي يــزود اإلدارييــن باملعلومــات الالزمــة ألداء أعمالهــم بعــد معالجة البيانات   

املدخلــة إليه.

نظــام املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة: مجموعــة مــن املكونــات املاديــة  األجهــزة والشــبكات  والبرمجيــات التــي تعمــل   
علــى معالجــة البيانــات وتحويلهــا إلــى معلومــات مفيــدة للمنظمــة.

 *  تم استالم البحث في  يونيو 2020، وقبل للنشر في  يوليو 2020، وتم نشره في مارس 2021.
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تهــدف الدراســة إلــى تحديــد أثــر تفعيــل دور نظــم املعلومــات اإللكترونيــة لتحســين أداء العامليــن فــي وزارة الحــرس الوطنــي فــي 
اململكــة العربيــة الســعودية. ومعرفــة مــدى توافــر متطلبــات تنفيــذ نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة، وتحديــد أثــر التطبيــق علــى 
تحســين أداء العامليــن فــي فتــرات األزمــات واألوبئــة. كل ذلــك، بهــدف تحســين العمليــات اإلداريــة فــي املؤسســات وتحديــد العالقــة بيــن 
اســتخدام املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة وتحســين أداء املوظفيــن. وقــد توصلــت الدراســة إلــى:   أن متطلبــات تنفيــذ نظــم املعلومــات 
اإلداريــة اإللكترونيــة التــي تتكــون مــن )عناصــر تنظيميــة، برامــج تشــغيل النظــام، عناصــر املاديــة، مــوارد البشــرية( متوافــرة لــدى 
وزارة الحــرس الوطنــي الســعودي.   تعمــل متطلبــات التنفيــذ علــى تحســين أداء املوظفيــن مــن خــالل تطويــر مهاراتهــم فــي التواصــل مــع 
اآلخريــن.   إن تنفيــذ نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة يــزود املوظفيــن بالكثيــر مــن املعلومــات حــول املنظمــة وعملياتهــا التشــغيلية. 
  إن تطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة يزيــد املنافســة فــي أداء العامليــن ويمنحهــم املهــارة فــي حــل املشــكالت.   وجــود عالقــة 
طرديــة بيــن تنفيــذ نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة وتحســين أداء العامليــن. تو�صــى الدراســة بـــ:   استكشــاف األســاليب العلميــة 
والعمليــة التخــاذ القــرارات مــن خــالل )تحديــد املشــكلة، جمــع البيانــات واملعلومــات عــن املشــكلة، تقديــم عــدة حلــول للمشــكلة، تقييــم 
كل الحلــول، اختيــار أفضــل الحلــول، اتخــاذ القــرار، تحديــث املعلومــات باســتمرار(.   توفيــر برامــج الحمايــة لشــبكات الحاســوب 

واالتصــال، لحمايتهــم مــن القرصنــة والفيروســات.
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مســتلزمات إدارة وتشــغيل نظــام املعلومــات: املســتلزمات الضروريــة لضمــان عمــل نظــام املعلومــات اآللــي، ومــن   
خاللهــا يتــم القيــام بأنشــطة نظــام املعلومــات ومنهــا اإلدخــال، التخزيــن، التحديــث، واالســترجاع لنقــل املعلومــات 

وغيرهــا مــن األنشــطة، وكذلــك ضمــان صيانــة النظــام وتطويــره.

األداء الوظيفي: قيام العاملين باملهام والواجبات واملسئوليات التي تحدد لهم لتحقيق الوظائف التي يشغلونها.  

املقدمة

مــع انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد لــم يبــق اقتصــاد حــول العالــم إال وقــد أعلــن عــن تأثــره الســلبي مــن هــذا 
الفايــروس، وتباعــا لذلــك تأثــرت العديــد مــن الشــركات والقطاعــات حــول العالــم بســبب اإلجــراءات التــي اتخذتهــا العديــد مــن 
الــدول للحــد مــن انتشــار الفايــروس، ومنهــا الحــد مــن التجمعــات والتعامــالت الورقيــة وتقليــل مواعيــد العمــل واالعتمــاد بصــورة 

.)Deloitte, 2020: 251( كبيــرة علــى نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة

  يعتبــر نظــام املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة نظــام شــامل يـــعمل عـــلى جمــع كل املعلومــات الضروريــــة لجميــع وظائــف 
اإلدارة بهــدف دعـــم اإلدارييــن بإتاحــة املعلومــات الدقيقــة والواضحــة فــي الوقــت الـمـناســـب؛ ملســاعدتهم علــى تخطيــط وتنظيــم 
وتطويــر املؤسســات حيــث يعتبــر العمــود الفقــري الــذي يوفــر املعلومــات املناســبة وبالصــورة املناســبة ملختلــف املســتويات 
اإلداريــة، باإلضافــة إلــى تحســين وتطويــر حركــة االتصــال وتدفــق املعلومــات بيــن جميــع املســتويات اإلداريــة فــي املنشــأة، وبالتالــي 

اتخــاذ القـــرارات الـــمناسبة )البشابشــة، 2015: 63(.

تعتبــر نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة واحــدة مــن النظــم القــادرة علــى جمــع ومعالجــة وتبويــب وحفــظ البيانــات 
وتحويلهــا إلــى املعلومــات التــي يحتاجهــا متخــذو القــرارات للقيــام بالوظائــف اإلداريــة املختلفــة؛ مــن تخطيــط وتنظيــم وتوجيــه 
ورقابــة، ولكــن بالرغــم مــن التطــور التقنــي لهــذه األنظمــة إال أنهــا تبقــى بحاجــة لقبــول املســتخدم لهــا ورضــاءه عنهــا، حتــى ُيقِبــل 
علــى اســتخدامها واالســتفادة منهــا، وكذلــك قــدرة العامليــن علــى اســتخدامها واســتيعابها. ومــن هنــا يأتــي االهتمــام بمســتخدمي 

نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة.

اإلطار النظري
دور نظم املعلومات اإللكترونية في املؤسسات العامة

 
ً
تعــد نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة مــن أهــم اإلنجــازات التــي تحققـــت فـــي مجــال العمــل اإلداري، كمــا تعتبــر عامــال

مهًمــا مــن عوامــل زيــادة كفــاءة وفاعليــة األنشــطة اإلداريــة املختلفــة، وذلــك فــي االعتمــاد علــى الحاســبات اإللكترونيــة، وقواعــد 
البيانـــات، والتـــي تهــدف إلــى توفيــر املعلومــات املوثوقــة واملتكاملــة فــي الوقــت املناســب لعمــوم املســتفيدين مــن نظـــم املعلومــات 
اإلداريــة بشــكل عــام، ولكــي تســتفيد املنظمــة والعامليــن فيهــا مــن التطــورات الســريعة لتكنولوجيــا املعلومــات ومــا يصاحبهــا مــن 
تطــور لنظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة، ويجــب علــى املنظمــات أن تطــور أنـــشطتها ووظائفهـــا، وأن تعمــل علــى رفــع مســتوى 

األداء  الوظيفــي للعامليــن فيهــا )الصبــاغ، 78:2010(.

مفهوم ووظائف نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية

نظــام املعلومــات اإلداري اإللكترونــي هــو نظــام متكامــل يتكــون مــن مجموعــة مــن األفـــراد واألجهــزة واإلجــراءات واألنظمــة 
الدقيقــة  األنشــطة  عــن  وكافيــة  دقيقــة  معلومــات  مــن  تحتاجــه  مــا  كل  اإلدارة  تزويــد  بغــرض  وذلــك  للمعلومــات،  الفرعيــة 
للمنظمــة مــن أجــل إنجــاز الوظائــف اإلداريــة مـــن تخطيــط وتنظيــم وقيــادة ورقابــة واتخــاذ قــرارات شــبه هيكليــة وغيــر هيكليـــة 

بـــصورة ذات كفـــاءة وفاعليــة )األعرجــي وآخــرون، 2012:65(.

كمــا يمكــن تعريفــه بأنــه نــوع مــن أنــواع أنظمـــة املعلومـــات املـــصممة لتزويـــد إدارة املنظمـــة باملعلومــات الالزمــة للتخطيــط 
والتنظيــم والقيــادة والرقابــة علــى نشــاط املنظمــة، أو للمـــساعدة فـــي اتخــاذ القــرارات )الحســين، 2016:53(.

وبالتالــي  والدقيقــة،  املالءمــة  اإللكترونيــة  اإلداريــة  املعلومـــات  نظـــم  تـــوفير  تتطلــب  الســابقة  التعريفــات  أن  ونالحــظ 
اإلدارة. فــي  املعلومــات  نظــم  مــن  االســتفادة 
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 اســتراتيجيا فــي حيــاة املنظمـــات لـــضمان اســـتمراريتها ونجاحهــا وتقــوم 
ً
تلعــب نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة دورا

هــذه النظــم بتدعيــم اإلدارة فــي التخطيــط والرقابــة علـــى الـــنظم، باإلضـــافة إلـــى مســاعدتها فــي توفيــر املنتجــات، والخدمــات 
الجديــدة، وفتــح أســواق جديــدة، وتخفيــض التكلفــة، وتحســين مســتوى الخدمــة ممــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى ميــزة تنافســية 

والوصــول إلــى التميــز )الســالم، 2014: 14(.

مــن خـــالل  الشــاملة  الجــودة  كمــا يمكــن اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة ملســاندة اســتراتيجية إدارة 
مســاعدة املنظمــة علــى تجميــع البيانــات الهامــة عــن العمــالء، وتحليــل هــذه البيانـــات لتقـــديم خدمـــة أفضــل للعمــالء، والربــط 

بيــن املنظمــة وعمالئهــا، ومتابعــة أدائهــم حــول مســتوى املنتــج )الكــردي، 2013: 102 110(.

وتنحصر وظائف نظم املعلومات اإلدارية في اآلتي: )غراب، 2017: 45 46(

الحصول على البيانات من املصادر الداخلية والخارجية لها )عنصر املدخالت(.1  

إعداد التعليمات الخاصة بتشغيل البيانات )عنصر اإلجراءات(. 2  

تجميع وتحليل وتبويب وتلخيص البيانات )عنصر املعالجة والتشغيل(.3  

تقسيم وتصنيف املعلومات في ملفات يمكن حفظها ويسهل الرجوع إليها عنـد الحاجـة.4  

استخراج املعلومات طبقا لحاجة مستخدميها )عنصر املخرجات(.5  

توصيل املعلومات إلى مستخدميها واسترجاع النتائج إلى النظام لضبط التـشغيل فيـه )عنصر االتصال(.6  

مكونات نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية

تتكــون نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة مــن خمــس مــوارد رئيســة علــى املنظمــة أن تكــون قـــادرة علـــى تعظيــم الفائــدة 
)Bhatt, 2020: 52(:مــن نظــام املعلومــات، كالتالــي

املــوارد البشــرية HR: إن وجــود األفــراد ضــروري لعمــل أي نظــام معلومــات، وهنــاك نوعيــن أساســيين مــن املــوارد 1  
البشــرية الالزمــة لنظــم املعلومــات وهمــا:

املستخدمين النهائيين: وهم الذين يستخدمون النظام بطريقة مباشرة أو يستخدمون مخرجاته املجهزة.  

األخصائيون في نظم املعلومات: وهم الذين يطورون ويشغلون النظام.  

املــوارد املاديــة Hardware: تتضمــن جميــع األجهــزة املاديــة واملــواد املـــستخدمة فـــي تشــغيل املعلومــات، وتشــمل 2  
والوســائط. والطرفيــات  الحاســبات 

موارد البرمجيات Software: تشمل جميع أنواع تعليمات تشغيل البيانات، والبرامج.3  

 ينبغــي إدارتــه بفاعليــة 4  
ً
 هامـــا

ً
 تنظيميــا

ً
البيانــات تعتبــر مــوردا  أن 

ً
Data: أدركــت املنظمــات أخيــرا مــوارد البيانــات 

املنظمــة. فــي  النهائييــن  املســتخدمين  لصالــح جميــع 

مــوارد الشــبكات Network: أصبحــت شــبكات االتـــصال مثـــل اإلنترنــت واإلنترانــت واإلكســترانت ضروريــة لقيــام 5  
املنظمــة بالتجــارة واألعمــال اإللكترونيــة.

دور نظم املعلومات اإلدارية في األجهزة اإلدارية العامة

)Bahatt, 2019( :يمكن تحديد دور نظم املعلومات املستخدمة باألجهزة اإلدارية الحكومية كما يلي

دور نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي نجــاح املنظمــات: وذلــك بتوفيــر املعلومــات باألوصــاف املطلوبــة لصناعــة القــرار، 1  
إذ تعــادل أهميــة القــرارات أهميــة املعلومــات املعتمــدة فــي صنعهــا.

صنــع 2   فــي  إدارتهــا  كفــاءة  معــدل  علــى  يتوقــف  املنظمــة  نجــاح  القــرارات:  صنــع  فــي  اإلداريــة  املعلومــات  نظــام  دور 
القــرارات، وتعــد املعلومــات حجــر أســاس ترتكــز عليــه القــرارات وبقــدر الدقــة والشــمول وحســن التوقيــت فــي توفيــر 
املعلومــات ترتفــع تلــك الكفــاءة، ويتوقــف ذلــك علــى نوعيــة املعلومــات املتاحــة ودرجــة دقتهــا ألن القــرار اإلداري هــو 
عمليــة اختيــار أفضــل البدائــل املتاحــة بعــد تقييــم النتائــج املترتبــة علــى كل بديــل وأثرهــا فــي تحقيــق األهــداف املطلوبــة.
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دور نظــام املعلومــات اإلداريــة فــي إمــداد مراكــز صنــع القــرارات باملعلومــات الضروريــة: يتكفــل النظــام بتوفيــر 3  
املعلومــات فــي الوقــت املناســب وبالكميــة والدقــة والتكلفــة املناســبة وبالشــكل الــذي يســاهم فــي إتاحــة صــورة واضحــة 

عــن مجــال القــرار، وأن أي خلــل فــي القيــام بهــذه املهمــة ينعكــس ســلًبا علــى وضــوح تلــك الصــورة.

دور نظــام املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة فــي تكامــل وظائــف املنظمــة: تشــكل أغلــب املنظمــات األنظمــة الوظيفيــة 4  
بتجميــع األنشــطة املتشــابهة؛ مثــال ذلــك وظيفــة التســويق التــي تتشــكل مــن تجميــع أنشــطة البيــع والتســعير واإلعــالن 

.)Laudon, 2018: 247( والتعبئــة والتغليــف وغيــر ذلــك

دور نظــام املعلومــات اإلداريــة فــي تحقيــق املزايــا التنافســية: إن املزايــا التنافســية ليســت حديثــة فقــد ظهــرت فــي 5  
أواخر الســبعينيات، ويمكن تعريف املزايا التنافســية على أنها الوضع الذي يتيح للمنظمة الفرصة لتحقيق األرباح 
مقارنــة مــع املنافســين، وذلــك مــن خــالل تمييــز منتجــات املنظمــة عــن منتجــات املنافســين، والتركيــز علــى تقســيمات 

.)King, 2020( ســوقية محــددة، واالقتصــار علــى اإلنتــاج أو قنــوت التوزيــع، واســتخدام هيــاكل تكلفــة مختــارة

 على نحو أفضل 
َ
 ومتمايزا

َ
وســواء تم اســتخدام واحد من هذه األســاليب أو مجموعها فإن الهدف املنشــود ســيكون متفردا

من املنظمات األخرى ويســاهم نظام املعلومات اإلدارية اإللكترونية بدور كبير في اعتماد هذه األســاليب أو تعزيز اســتخدامها.

تحسين أداء العاملين في الهيئات العامة

يعتبر األداء الوظيفي مـن أهم األنشطة التي تعكس كال من األهداف ووسـائل تحقيقها، ويعبر عن مدى كفاءة العامل 
أو بلــوغ مســتوى اإلنجــاز املرغــوب فـــي هـــذا العمـــل، ويرتبــط باملخرجــات التــي تســعى املنظمــات لتحقيقهــا، وألهميتــه شــهدت 
الثمانينيــات البحــث عــن حلــول للمشــكالت املتعلقــة بــاألداء الوظيفــي، وذخــرت الدوريــات العلميــة بالتقـــارير عــن منظمــات 
التــي أعــادت تصميــم هياكلهــا التنظيميـــة، وحاولـــت إشـــراك العامليــن فــي صنــع السياســيات بصــورة أكبــر، وتــم اســتحداث نظــام 

.)Ahearne, 2018: 125( حلقــات الجـــودة، وحـــوافز كبيــرة للمجهــودات امللموســة لتحســين األداء

مفهوم وعناصر األداء

بهــا،  العامليــن  عــن طريــق  لتحقيقهــا  املنظمــة  تســعى  التــي  واألهــداف  املخرجــات  عامــة  بصفــة  األداء  بمفهــوم  يقصــد 
ولــذا فهــو مفهــوم يربــط بيــن أوجــه النشــاط وبيــن األهــداف التــي تســعى املنظمــات لتحقيقهــا عــن طريــق مهــام وواجبــات يقــوم 
بهــا العامليــن داخــل تلــك املنظمــات )حنفــي،2012:36(. وتتنــوع العناصــر املرتبطــة بــاألداء والتــي يفتــرض إملــام العامليــن بهــا 

)Bergeron, 2018: 125( :والتمكــن منهــا بشــكل جيــد، وأهــم تلــك العناصــر مــا يلــي

املعرفة بمتطلبات الوظيفة: وتشمل املعارف واملهارات الفنية والخلفية العامة عن الوظيفة واملجاالت املرتبطة بها.1  

كمية العمل املنجز: أي مقدار العمل الذي يستطيع العامل إنجازه في الظروف العادية ومقدار سرعة هذا اإلنجاز.2  

املثابــرة والوثــوق: وتشــمل الجديــة والتفانــي فــي العمــل، والقــدرة علــى تحمــل مســئولية العمــل، وإنجــازه فــي الوقــت 3  
املحــدد، ومــدى حاجــة املوظــف لإلرشــاد والتوجيــه مــن قبــل املشــرفين وتقييــم نتائــج عملــه.

:)Bretschneider, 2020: 536( :أهم العوامل املؤثرة على األداء

غيــاب األهــداف املحــددة: فاملنظمــة التــي ال تمتلــك خطــط تفصيليــة لعملهــا وأهدافهــا، ومعــدالت اإلنتــاج املطلــوب 1  
أدائهــا، لــن تســتطيع قيــاس مــا تحقــق مــن إنجــاز أو محاســبة موظفيهــا علــى مســتوى أدائهــم لعــدم وجــود معيــار محــدد 
، فــال تملــك املنظمــة معاييــر أو مؤشــرات لإلنتــاج واألداء الجيــد. وعندهــا يتســاوى املوظــف ذو األداء الجيــد 

ً
مســبقا

مــع املوظــف ذو األداء الضعيــف.

عــدم املشــاركة فــي اإلدارة: إن عــدم مشــاركة العامليــن باملســتويات اإلداريــة املختلفــة فــي التخطيــط وصنــع القــرارات 2  
يســاهم فــي وجــود فجــوة بيــن القيــادة اإلداريــة والعامليــن، ويــؤدي إلــى ضعــف الشــعور باملســئولية والعمــل الجماعــي، 
وتدنــي مســتوى األداء لــدى العامليــن لشــعورهم بعــدم مشــاركتهم فــي وضــع أهــداف املنظمــة أو فــي حــل مشــكالت األداء.

اختــاف مســتويات األداء: مــن العوامــل املؤثــرة علــى أداء العامليــن عــدم نجــاح األســاليب اإلداريــة التــي تربــط بيــن 3  
معــدالت األداء واملــردود املــادي واملعنــوي املتحصــل عليــه، فكلمــا أرتبــط مســتوى أداء املوظــف بالترقيــات والعــالوات 
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أداء  لتقييــم   
ً
 متميــزا

ً
نظامــا يتطلــب  وهــذا  غيــر مؤثــرة،  التحفيــز  كانــت عوامــل  كلمــا  عليهــا  التــي يحصــل  والحوافــز 

العامليــن ليتــم التمييــز الفعلــي بيــن املوظــف ذو األداء العالــي وذو األداء املتوســط والكســول وغيــر املنتــج.

مشــكات الرضــا الوظيفــي: الرضــا الوظيفــي مــن العوامــل األساســية املؤثــرة علــى مســتوى األداء للعامليــن، فعــدم 4  
مــن  كبيــر  بعــدد  يتأثــر  الوظيفــي  والرضــا  أقــل،  واإلنتاجيــة  ضعيــف  األداء  يجعــل  انخفاضــه  أو  الوظيفــي  الرضــا 
العوامــل التنظيميــة والشــخصية للموظــف، مثــل العوامــل االجتماعيــة كالســن واملؤهــل التعليمــي والجنــس والعــادات 

.)Hadad, 2019: 122( والتقاليــد، والعوامــل التنظيميــة كاملســئوليات والواجبــات ونظــام الترقيــات باملنظمــة

تقويم األداء الوظيفي

أو  فرديــة  بصــورة  ذلــك  بالوظيفــة  املرتبطــة  والضعــف  القــوة  لنواحــي  املنظــم  الوصــف  الوظيفــي  األداء  تقويــم  يمثــل 
جماعيــة بمــا يخــدم: تطويــر أداء العامليــن بالوظيفــة، باإلضافــة إلــى إمــداد املديريــن والعامليــن باملعلومــات الالزمــة التخــاذ 

ثــالث محــاور: فــي  تقويــم األداء يصــب  أن  القــرارات. )Laudon, 2016: 326(، ويالحــظ 

سلوكيات العامل وتصرفاته وكفاءة وفاعلية أدائه الوظيفي وإنجازه.1  

عالقة العامل برؤسائه وزمالئه واملتعاملين معه.2  

الصفات والسمات الشخصية للعامل وقدراتـه، وإمكاناتـه، ومواهبـه، ومهاراته.3  

وقــد بينــت دراســة )Hendrick, 2014: 543( املزايــا التــي يمكــن جنيهــا مــن تقويــم األداء الوظيفــي وهــي: )تنميــة وتطويــر 
أداء العامليــن، زيــادة اإلحســاس باملســئولية، تحقيــق الفاعليــة التنظيميــة، توفيــر التغذيــة املرتــدة عــن عمليــات إدارة املــوارد 

البشــرية، تحســين االتصــاالت التنظيميــة، املوضوعيــة فــي قــرارات إدارة املــوارد البشــرية(.

وقــد أضافــت دراســة )Laudon, 2018: 247( إلــى أهميــة تقويــم األداء؛ أنــه يســاعد فــي تحديــد االحتياجــات التدريبيــة مــن 
خــالل تحديــد البرامــج التدريبيــة الالزمــة، وأنــه يســاعد فــي وضــع نظــام عــادل للحوافــز واملكافئــات؛ حيــث التقييــم العــادل لــأداء 
مــن شــأنه بيــان مســتوى اإلنجــاز الفعلــي للعامــل، وتحديــد مــدى قدرتــه علــى تحقيــق واجبــات العمــل بدقــة. كمــا يدعــم عمليــات 
النقــل والترقيــة، ويـــساعد اإلدارة علــى معرفــة العامليــن مــن حيــث املهــارات والقــدرات، ومعرفــة فائــض ونقــص املــوارد البشــرية.

العاقة بين نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية واألداء

تبحــث املنظمــات فــي القطــاع العــام والخــاص عــن األدوات التــي تســاعدها فــي تحســين وتطويــر أداء وحداتهــا اإلداريــة 
وبالتالــي األداء العــام لهــا، ومنــذ ذلــك الوقــت تســعى إدارات املنظمــات لتبنــي كل مســتلزم جديــد مــن خــالل األدوات املســاعدة.

وفــي نهايــة القــرن العشــرين ظهــر اإلبــداع اإلنســاني فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات والــذي أخــذ يتطــور حتــى أصبــح مــن 
 فــي القطــاع الخــاص ثــم تحــول 

ً
ضروريــات الحيــاة اإلداريــة إلنجــاز املهــام واألعمــال املســتهدفة. كمــا ظهــر اســتخدم الحاســوب أوال

إلــى القطــاع العــام، حينمــا أثبــت قــدرة فائقــة فــي تحســين األداء. ومــن هــذا املنطلــق، ســعت إدارة املنظمــات إلــى حوســبة إداراتهــا 
ومكاتبهــا لتســهيل وتســريع الخدمــات التــي تقدمهــا، وهدفهــا العــام هــو تكويــن قاعــدة معلوماتيــة عامــة تســهل علــى متخــذ القــرار 

.)Kenneth, 2017: 247( الحصــول علــى املعلومــات بالســرعة والوقــت املطلوبيــن وبأقــل جهــد وتكلفــة

وتطــور اســتخدام الحاســوب ليعــم جميــع مناحــي العمليــة اإلداريــة، فهــو يســتخدم كأداة مهمــة للرقابــة علــى األعمــال 
التــي تمارســها اإلدارة، ثــم أداة تقيــس فاعليــة وكفــاءة الوحــدات اإلداريــة، ومــن جهــة أخــرى كأداة فاعلــة ومهمــة فــي االتصــاالت 
 فــي أنشــطتها. 

ً
الرســمية فــي املنظمــة. ثــم تنامــت اســتخدامات الحاســوب فــي بيئــة األعمــال املعاصــرة حتــى أصبحــت جــزًء رئيســا

ونتيجــة تــزاوج علــوم الحاســبات مــع علــوم االتصــاالت فقــد ظهــرت شــبكات اتصــاالت حديثــة متطــورة وســريعة كأداة فعالــة 
.)Mondy, 2015: 317( لزيــادة اإلنتاجيــة والفعاليــة

وقــد أضافــت التكنولوجيــا الحديثــة إلــى اإلدارة صفــة جديــدة تمكنهــا مــن أداء أعمالهــا بشــكٍل أفضــل مــن قبــل، ممــا حــدا 
 منهــا فــي تحســين أدائهــا فــي ظــل 

ً
بهــا إلــى اســتغالل تلــك الطفــرات العلميــة فــي مجالــي التكنولوجيــا الحديثــة وعلــوم االتصــال رغبــة

املنافســة املحليــة واإلقليميــة والعامليــة.
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)Ahearne, 2018: 89  91( :إن تكنولوجيا املعلومات وشبكات االتصال من شأنها أن تؤدي إلى

االستغناء عن الكثير من العمليات اإلدارية ذات الطابع التكراري والروتيني.1  

االبتعاد عن االزدواجية والتوازي في األعمال.2  

تحسين عمليات التوثيق.3  

تحسين عمليات تدفق املعلومات ورفع كفاءتها.4  

تسريع عمليات رد فعل اإلدارة.5  

تكامل الهيكل التنظيمي واإلداري.6  

رفع املستوى العام لإلدارة واإلنتاج.7  

تحسين عمليات االتصال ورفع مستواها العام.8  

كل هذه الفوائد من شأنها أن تحسن من دور اإلدارة العليا لتصبح كما يلي:

تداخل أقل في عمليات اتخاذ القرار الروتينية.  

استخدام أكثر وأكبر وبشكل أفضل ألساليب املحاكاة.  

رؤية أوضح للمشكالت ووضع بدائل لها.  

مواكبة التطور بسرعة عالية وتنفيذه ملواكبة التطورات في األداء واإلنجاز.  

دور نظم املعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي:

للمنظمــة مثـــل املرونــة والســرعة  الفوائــد  مــن  الكثيــر  فــي قدرتهــا علــى تحقيــق  تكمــن أهميــة نظــم املعلومــات اإلداريــة 
وضبــط املخــزون ومراقبــة اإلنتــاج،  وكذلــك تحـــسين األداء  مــن خــالل زيــادة ســرعة إنجــاز املعامــالت ودقتهــا، وتقديــم خدمــات 
الزبائــن بمــا يـــتالءم مـــع حاجاتهــم ورغباتهــم، كمــا تســاعد مــن خــالل التقاريــر التــي توفرهــا فــي دعــم عمليــة اتخـــاذ القـــرارات، 
وبالتالــي تحســين نوعيــة القــرارات وزيــادة قيمتهــا وإنتاجيتهــا املعتمــدة علـــى املعلومـــات املقدمـــة،  وال يقتصــر اســتخدام هــذه 
األنظمــة علــى مجــال دون آخــر، بــل تســتخدم فــي املنظمــات علــى مـــستوى اإلدارة العليــا آخــذة البعــد االســتراتيجي والتناف�صــي، 
وعلــى مســتوى اإلدارة الوســطى حيـــث تفيــد فــي عمليــات التنفيــذ. وتوصــف املعلومــات هنــا بأنهــا تكتيكيــة يغلــب عليهــا طابــع 
التكـــرار، كمـــا تســتخدم علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة بمــا يعــزز مــن عمليــة املراقبــة واإلشــراف املباشــر علـــى ســـير العلميــات 
املتكــررة. وقــد أتفــق الباحثــون فــي هــذا العالــم علــى أن الجهــود يجــب أن تنصــب لتحســين جــودة نظــم املعلومــات اإلداريــة الــذي 

.)Tasi, 2017: 157( يــؤدي بــدوره لتحســين األداء الوظيفــي

فــي  آليــة تســمح بجمــع وتصنيــف ومعالجــة واســـترجاع معلومــات مخزونــة  ونظــًرا ألن نظــام املعلومــات هــو عبــارة عــن 
ملفــات، بصــورة يدويــة أو ميكانيكيــة ســابًقا، وإلكترونيــة حالًيــا، إضـــافة إلـــى بنــاء وإنتــاج معلومــات جديــدة مــن املعلومــات 
 فــي النظــام بعـــد معالجتهـــا، ونظــًرا ملــا توفــره الحواســيب اإللكترونيــة مــن تســهيالت ال يمكــن تجاوزهــا 

ً
الســابقة واملوجــودة أصــال

فـــي نظـــم املعلومـــات املعاصــرة، لــذا فــإن التفكيــر الجــدي فــي بنــاء نظــام للمعلومــات يعتمــد علــى الحاســب اآللــي، أصبــح مــن 
.)Lee, 2020: 17( :الضــروري بنــاء نظــام معلوماتــي يعتمــد علــى اآلتــي

السرعة: اإلجراءات التوثيقية املطلوبة للمعلومات تكون أسرع بكثير وخاصة بالنـسبة السترجاع املعلومات.1  

الدقة: يكون الحاسوب بنفس الفاعلية والدقة بغض النظر عن ومدة العمل وظروفه.2  

الــذي يعتمــد علــى 3   النظـــام  فــي  املبــذول  مــن الجهــد  أكبــر  التقليديــة هــو  النظــم  فــي  البشــري  توفيــر الجهــود: الجهــد 
اآللــي. الحاســب 

كميــة املعلومــات: أن حجــم املعلومــات والوثائــق املخزونــة بالطرائــق التقليديــة محــدودة قياســا باإلمكانــات الكبيــرة 4  
واملتناميــة لذاكــرة الحواســيب، ووســائط الحفــظ وغيـــره.

الخيــارات املتاحــة فــي االســترجاع: إن خيــارات اســترجاع املعلومـــات أوســـع وأفـــضل وأســرع فــي النظــم اإللكترونيــة 5  
عنهــا فــي النظــم التقليديــة.
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وقدمــت دراســة )البحي�صــي، 211:2016( دور نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة فــي تحســين األداء الوظيفــي فــي عــدة 
نقــاط أهمهــا:

زيادة سرعة اتخاذ القرارات على أسس سليمة بتوفيرها للمعلومات الحقيقية والكافية وفي الوقت املناسب.1  

تقديــم املعلومــات للمســتويات اإلداريــة املختلفـــة، ومـــساعدة اإلدارات فـــي عمليـــات التخطيــط والرقابــة والتنظيــم 2  
وغيــر ذلــك.

تسهيل االتصال اإلداري بين جميع املستويات اإلدارية.3  

مساعدة املنظمة في التخطيط االستراتيجي وفتح أسواق جديدة4  

زيــادة كفــاءة أداء العامليــن بتطويــر وتنميــة األســاليب اإلداريــة، وتحقيــق أفـــضل اســـتثمار للبيانــات املتاحــة، وســرعة 5  
إنجــاز املعامــالت ودقتهــا.

تخفيض التكلفة، وتحسين مستوى الخدمات.6  

الدراسات السابقة واستخراج الفجوة البحثية:
قامــت دراســة )Forza, 2015( بتحديــد أثــر نظــم املعلومــات اإللكترونيــة علــى جــودة األداء اإلداري، وأظهــرت النتائــج 
 علــى جــودة األداء اإلداري املرتبــط بعالقــة وثيقــة بدعــم تدفــق املعلومــات ذات 

ً
 إيجابيــا

ً
أن لنظــم املعلومــات اإللكترونيــة أثــرا

الجــودة العاليــة، والعكــس صحيــح. كمــا إن املمارســات الصحيحــة الســتخدام الحاســوب ومجاالتــه لهــا أثــر إيجابــي فــي جــودة 
األداء الفــردي واملؤس�صــي بفضــل تكنولوجيــا املعلومــات وتواؤمهــا مــع األعمــال اإلداريــة. كمــا أوصــت الدراســة بتوفيــر املنــاخ 

املالئــم واإلمكانــات املاديــة والبشــرية الالزمــة لتطبيــق نظــم املعلومــات اإللكترونيــة.

طــورت دراســة )Jerry, 2015( نمــوذج لقيــاس أداء نظــم املعلومــات اإللكترونيــة فــي االعتمــاد علــى نمــاذج املـــدخالت 
واملخرجــات لوظائــف نظــم املعلومــات املســتخدمة لدعــم كفــاءة العمليــات الوظيفيـــة وتحـــسين أداء املؤسســات، والنمــوذج 
أو األداة املقترحــة فــي تلــك الدراســة تحتــوي علــى ثــالث مخرجــات واتجاهــــات للتقيـــيم وهــي كفــاءة النظــام، وفاعليــة املعلومــات، 
وكفــاءة الخدمــة، وتــم التأكــد مــن فاعليــة النمــوذج وتأثيــره اإليجابــي علــى فاعليــة املنظمــات وتحســين كفــاءة العمليــات فيهــا. 

وأوصــت الدراســة بتعميــم النمــوذج املقتــرح علــى باقــي املنظمــات.

هدفــت دراســة )Loukis, 2015( إلــى التعــرف علــى أثــر االســتثمار فــي نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة علـــى أداء 
املنظمــــات الصناعيــة فــي اليونــان، واســتخدمت الدراســة ثالثــة مقاييــس ألداء املنظمـــات )عائــد املبيعــات، إنتاجيــة العامليــن، 
تـــأثير إيجابــي كبيــر لنظــم ملعلومــات علــى مقاييــس اإلنتــاج، وأداء  إلــى: أن هنــاك  العائــد علــى األصــول(، وتوصلــت الدراســة 
العامليــن. وأن تأثيرهـــا علـــى العائـــد علـــى األصــول كان أقــل. أن هنــاك تكامــل بيــن االســتثمار فــي أنظمــة املعلومــات وعواملهــا 
املتمثلــة فــي عــدد موظفــي أنظمــة املعلومــات، وحجــم التـــدريب، وعوامــل أخــرى، وأن هــذا التكامــل يدعــم فــي اتجــاه زيــادة حجــم 

اإلنتــاج فــي املؤسســة، وكفــاءة إنتــاج العامليــن.

أظهــرت دراســة )Nord & Nord, 2017( أن محللــي النظــم )الخبــراء( والعامليــن )األقــل خبــرة( لديهــم نفــس اإلحســاس 
بأهميــة املهــارات التــي تحتاجهــا املنظمــة والفــرد، وهــي مهــارات تقنيــة ومهــارات إداريــة ومهــارات ســلوكية باإلضافــة إلــى مهــارات 
االتصــال والتــي تعــد مــن ضروريــات الدعــم األسا�صــي لوجــود نظــم معلومــات إلكترونيــة وتفعيلهــا بغــرض االســتفادة منهــا فــي 
 أداء املنظمة وإنتاجيتها. وأوصت الدراسة باالهتمام بتنمية مهارات العاملين   التقنية 

ً
تحسين العمليات اإلدارية وخصوصا

بهــدف تفعيــل نظــم املعلومــات اإللكترونيــة.

أثــر نظــم املعلومــات اإلداريــة وتكنولوجيــا املعلومـــات علـــى كفـــاءة إدارة  لقيــاس   )Supattra, 2017( أعــدت دراســة
اإلداريــة  املعلومــات  نظــم  أن  أهمهـــا:  نتائــج  عــدة  إلــى  الدراســة  وتوصلــت  بتايالنــد،  األعمــال  اســتراتيجية  وعلــى  الشــركة، 
وتكنولوجيــا املعلومـــات تزيــد مــن فاعليــة املنظمــة، وكفــاءة أدائهـــا، وتحســن العمــل االســتراتيجي بهــا، وأنــه كلمـــا كـــان االعتمــاد 
ــا،  علــى املعلومــات أكثــر كلمــا زادت الحاجــة إلــى تكنولوجيــا املعلومــات، ويــؤدى ذلــك إلــى زيــادة كفـــاءة املنظمـــة، وزيــادة فعاليتهـ
وكلمـــا تحســنت ثقافــة العامليــن فــي املؤسســة نحــو كفــاءة األداء وفعاليتــه. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة التكامــل بيــن نظــم 

املعلومــات. وتكنولوجيــا  اإلداريــة  املعلومــات 
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بنــاء نظــم معلومــات إلكترونيــة  فــي تكامــل  إلــى تحديــد أهميــة التطــورات التكنولوجيــة   )Lau, 2019( هدفــت دراســة
وتطويــر مهامهــا؛ مــن خــالل الخبــراء فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات. وأوصــت الدراســة بضــرورة االســتعانة بالخبــراء فــي مجــال 

املعلومــات. تكنولوجيــا 

تناولــت دراســة )Thong, 2020( أثــر تكنولوجيــا املعلومــات اإللكترونيــة علــى كفــاءة أداء رجـــال البيـــع فـــي الواليـــات 
املتحـــدة األمريكيــة، وقــد تــم التوصــل إلــى أن هنــاك أثــر إيجابــي لتكنولوجيــا املعلومــات علــى كفــاءة أداء رجــال البيــع وإلــى فاعليــة 

النمــوذج املقتــرح الــذي يوضــح هــذه العالقــة، وأوصــت الدراســة بتفعيــل تكنولوجيــا املعلومــات علــى كافــة وظائــف املنظمــة.

التعقيب على الدراسات السابقة واستخراج الفجوة البحثية:
مــن خــالل اســتعراضنا للدراســات الســابقة نجــد أنــه قــد كشــفت تلــك الدراســات عــن أهميــة نظــم املعلومــات اإلداريــة 
ودورهــا الرئيــس فــي تحقيــق رســـالة املنظمــة وغايتهــا؛ إذا مــا اســتخدمت اســتخداًما صحيًحــا، وتوفــر لهــا الدعــم املطلــوب مــن 
املنظمــة، وتوفــرت لهــا البيئــة املناســبة للتطبيــق، وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي أهميــة نظــم املعلومــات 
وأثرهـــا الكبيـــر علـــى األداء، وأهميــة البعــد التكنولوجــي ألنظمــة املعلومــات، كمــا تبيــن أن الدراســات الســابقة أجريــت فــي بيئــات 
مختلفــة عــن بيئــة هــذه الدراســة، واخـــتالف طبيعـــة نشــاط املنظمــات التــي طبقــت عليهــا، وتنــوع املتغيــرات التــي تناولتهــا وتعــدد 

األســـاليب اإلحـــصائية املســتخدمة للحصــول علــى البيانــات وتحليلهــا.

تتناولــه  لــم  مــا  العامليــن، وهــذا  بــأداء  املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة  ربــط نظــم  الدراســة عملــت علــى  كمــا إن هــذه 
مباشــرة. غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  الســابقة  الدراســات 

مشكلة الدراسة
بناء على ما تقدم تتبلور إشكالية الدراسة من خالل طرح التساؤل الرئيس التالي:

»إلــى أي مــدى يمكــن أن يســاهم تفعيــل نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة فــي تحســين أداء العامليــن بــوزارة الحــرس 
الوطنــي الســعودي فــي ظــل األزمــات واألوبئــة؟«

ومن خالل هذا التساؤل الرئيس نطرح األسئلة الفرعية التالية:

ما مدى توافر مستلزمات تطبيق نظم املعلومات اإلدارية في املؤسسات الحكومية العامة في ظل األزمات واألوبئة؟1  

هل هناك تحسين في مستوى أداء العاملين بسبب تطبيق نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية؟2  

أهداف الدراسة
تتبلور األهداف األساسية من وراء هذه الدراسة فيما يلي:

التعــرف علــى مــدى توافــر مســتلزمات تطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة مــن قبــل العامليــن، والالزمــة 1  
لســير العمليــات اإلداريــة علــى أفضــل وجــه.

التعرف على مدى فاعلية وكفاءة نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية وأثرها على تحسين أداء العاملين.2  

دراسة العالقة بين استخدام نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية وتحسين أداء العاملين.3  

حدود الدراسة
ســعت الدراســة إلظهار مدى توافر مســتلزمات تطبيق نظم املعلومات اإلدارية في املؤسســات الحكومية )وزارة الحرس 
 ملــا تعانيــه اململكة 

ً
الوطنــي الســعودي( وذلــك فــي ظــل األزمــة الحاليــة وانتشــار فيــروس كورونــا )Covid 19( بصــورة وبائيــة، ونظــرا

ومؤسســاتها العامــة  كباقــي دول العالــم  مــن آثــار الوبــاء فقــد واجهــت الباحثــة العديــد مــن املشــكالت فــي طــرح االســتبانة وتلقيهــا 
بعــد اإلجابــة عنهــا، ممــا دعــا الباحثــة لطــرح االســتقصاءات وتلقيهــا بعــدة طــرق ســواء عــن طريــق املقابــالت الشــخصية، البريــد 
اإللكترونــي، وســائل التواصــل االجتماعــي. كمــا ســعت لبيــان مــدى التحســين فــي مســتوى األداء للعامليــن بســبب تطبيــق نظــم 

املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة عــن بعــد، والوقــوف علــى ســلبيات عمليــات التطبيــق باملؤسســات الحكوميــة.
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فرضيات الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة، وأهدافها يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي:
الفــرض األول: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( بيــن توافــر مســتلزمات   

محــددة وتطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة.
نظــم    تطبيــق  بيــن   )0.05( مــن  أقــل  معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  الثانــي:  الفــرض 

العامليــن. أداء  وتحســين  اإللكترونيــة  اإلداريــة  املعلومــات 

تصميم الدراسة
منهج الدراسة

 ألهداف الدراسة، فإن الدراسة اعتمدت على عدة مناهج بحثية، كما يلي:
ً
تحقيقا

املنهــج االســتقرائي: بهــدف دراســة واســتقراء بعــض الكتابــات والدراســات الســابقة املعاصــرة التــي يتضمنهــا الفكــر 1  
اإلداري واملتعلقــة بموضــوع الدراســة، وكيفيــة االســتفادة منهــا فــي معالجــة مشــكلة الدراســة.

املنهــج االســتنباطي: حيــث يعتمــد علــى التفكيــر املنطقــي االســتنتاجي ملحاولــة الربــط بطريقــة منطقيــة بيــن دور نظــم 2  
املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة وبيــن تحســين أداء العامليــن.

مجتمع وعينة الدراسة

تــرى الباحثــة أن املجتمــع الــذي يحقــق هــدف الدراســة ســوف يتمثــل فــي املؤسســات العامــة الحكوميــة، وبصفــة خاصــة 
املســئولين والعامليــن اإلدارييــن وموظفــي نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي إحــدى املؤسســات العامــة وهــي وزارة الحــرس الوطنــي 
 يمثلــون عــدة أقســام بالــوزارة، وقــد أخــذت الباحثــة عينــة 

ً
الســعودي، وقــد تبيــن أن عــدد العامليــن يفــوق )عشــرة آالف( موظفــا

مــن مجتمــع الدراســة يبلــغ حجمــه 160 مفــردة مــن موظفــي الــوزارة، وقــد اعتمــدت الدراســة فـــي اختيـــار العينـــة علــى العينـــة 
العشـــوائية البســـيطة.

بيانات الدراسة

استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات:

املصــادر الثانويــة: اعتمــدت الباحثــة فــي معالجــة اإلطــار النظــري للبحــث علــى مصــادر البيانــات الثانويــة التــي تتمثــل 1  
فــي الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والدوريــات واملقــاالت والتقاريــر واألبحــاث والدراســات الســابقة 

التــي تناولــت موضوعــات الدراســة والبحــث واملطالعــة فــي مواقــع اإلنترنــت املختلفــة.

املصــادر األوليــة: وملعالجــة الجوانــب التحليليــة ملوضــوع الدراســة لجــأت الباحثــة إلــى جمــع البيانــات األوليــة مــن 2  
خــالل االســتبانة كأداة رئيســة للبحــث ُصممــت خصيصــا لهــذا الغــرض وُوزعــت علــى عينــة مــن موظفــي وزارة الحــرس 

الوطنــي الســعودي.

أدوات وطرق جمع البيانات

املتاحــة، وجــدت  املاديــة  الدراســة، والوقــت املســموح، واإلمكانــات  املــراد جمعهــا، ومنهــج  البيانــات  بنــاًء علــى طبيعــة 
الباحثــة أن األداة األكثــر مالءمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي )االســتبانة( وذلــك لعــدم توفــر املعلومــات األساســية 
الزيــارات  أو  الشــخصية  املقابــالت  طريــق  عــن  عليهــا  الحصــول  صعوبــة  إلــى  إضافــة  منشــورة  كبيانــات  باملوضــوع  املرتبطــة 
امليدانيــة، أو املالحظــة، وعليــه فقــد قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة الدراســة معتمــدة علــى تلــك الدراســات التــي تناولــت 
الحوســبة وبرامــج نظــم املعلومــات اإللكترونيــة واألداء الوظيفــي وتــم توزيعهــا علــى عينــة الدراســة مــن منســوبي وزارة الحــرس 

كالتالــي: الســعودي، وتكونــت أجزاؤهــا  الوطنــي 

الجــزء األول مــن االســتبانة: يتضمــن البيانــات املتعلقــة باملعلومــات العامــة عــن أفــراد الدراســة )املســمى الوظيفــي، 1  
الجنــس، املؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة(.
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يتضمــن 2   االســتبانة  مــن  الثانــي  الجــزء 
عبــارات عــن مســتلزمات إدارة وتشــغيل 

اإللكترونــي. اإلداري  املعلومــات  نظــام 

يتضمــن 3   االســتبانة  مــن  الثالــث  الجــزء 
عبــارات عــن عالقــة نظــام املعلومــات اإلداري 

الوظيفــي. األداء  تحســين  فــي  اإللكترونــي 

الدراسة امليدانية
اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة

ملعرفــة  بيرســون  ارتبــاط  معامــل  حســاب  تــم 
تــم  حيــث  االســتبانة،  لعبــارات  الداخلــي  الصــدق 
حساب معامل االرتباط بين إجابات العينة على كل 
فقــرة مــن فقــرات كل محــور والدرجــة الكليــة إلجمالــي 
إجابــات العينــة علــى جميــع فقــرات املحــور، وكذلــك 
االرتباط بين الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية 
الجــدول  ويوضــح  ككل،  االســتبانة  محــاور  لجميــع 
التالــي )رقــم 1( نتائــج صــدق االتســاق الداخلــي، وتــم 

تقريــب القيــم إلــى أقــرب رقميــن عشــريين.

جميــع  أن   )1( رقــم  الجــدول  نتائــج  وتوضــح 
قيــم معامــالت االرتبــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات 

كل محور والقيمة الكلية إلجمالي فقرات املحور التابعة له الفقرة  على مستوى محوري الدراسة قد تراوحت ما بين ) 0,49 إلى 
0,76 ( وكلهــا كانــت موجبــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة ) 0,05 (، كذلــك تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط بيــن محــوري 
الدراســة والدرجــة الكليــة لالســتبانة كلــل مــا بيــن )0,66 و0,74 (، وجميعهــا كانــت دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة )0,05 (، 

ويفســر ذلــك وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائًيــا بيــن 
إجابــات عينــة مــن موظفــي وزارة الحــرس الوطنــي الســعودي علــى 
كل فقــرة مــن فقــرات كل محــور وإجمالــي اإلجابــات عــن جميــع 
فقــرات املحــور التابعــة لــه الفقــرة، وكذلــك بيــن إجابــات الدرجــة 
الكليــة للمحــور والدرجــة الكليــة لجميــع محــاور االســتبانة، ممــا 
يــدل علــى صــدق املحتــوى واملضمــون لفقــرات ومحــاور اســتبانة 
محورهــا  مــع  الفقــرة  التســاق  صــدق  هنــاك  أن  أي  الدراســة، 
مــدى  لقيــاس  ككل.  االســتبانة  مــع  املحــور  التســاق  وصــدق 
ألفــا  الباحثــة طريقــة معامــل  الدراســة اســتخدمت  أداة  ثبــات 

كرونبــاخ، ويوضــح الجــدول رقــم )2( نتائــج معامــل الثبــات.

وتوضــح نتائــج هــذا الجــدول أن معامــالت الثبــات ملحــاور 
نتائــج  املكونــة لالســتبانة تعطــي  الفقــرات  يــدل علــى أن  لثبــات األداة، ممــا  الكليــة  القيمــة  الدراســة مرتفعــة وكذلــك  اســتبانة 
مســتقرة، وثابتــة وال تتغيــر فــي حالــة إعــادة تطبيقهــا علــى عينــة موظفــي وزارة الحــرس الوطنــي الســعودي مــرة أخــرى، وبالتالــي توجــد 

طمأنينــة تجــاه تحليــل بيانــات األداة املســتخدمة فــي هــذه الدراســة.

إجراءات تطبيق الدراسة )الترميز وأساليب التحليل(

بعــد القيــام بتوزيــع )160( اســتبانة، وجمــع االســتبانات واســتكمال تعبئتهــا تــم إدخــال البيانــات ومعالجتهــا إحصائًيــا 
بالحاســب اآللــي عــن طريــق برنامــج )SPSS( ومــن ثــم قامــت الباحثــة بتحليــل البيانــات واســتخراج النتائــج، وفيمــا يلــي مجموعــة 

األســاليب اإلحصائيــة التــي قامــت الباحثــة   باســتخدامها:

جدول رقم )1(
صدق االتساق الداخلي لعبارات محاور أداة الدراسة 

املحور األول: مستلزمات إدارة وتشغيل نظام املعلومات:)ارتباطه بالدرجة 
الكلية لاستبانة = 0,70(

املستلزمات املادية:)ارتباطه بالدرجة 
الكلية= 0,70(

 املستلزمات البرمجية:)ارتباطه 
بالدرجة الكلية= 0,71(

االرتباطماالرتباطماالرتباطماالرتباطماالرتباطماالرتباطم        
1* 0,595* 0,769* 0,631* 0,735* 0,609* 0,67
2* 0,616* 0,6010* 0,572* 0,726* 0,7510* 0,63
3* 0,527* 0,593* 0,577* 0,73
4* 0,628* 0,614* 0,628* 0,65

املستلزمات البشرية:)ارتباطه 
بالدرجة الكلية= 0,68(

املستلزمات التنظيمية:)ارتباطه 
بالدرجة الكلية= 0,74(

االرتباطماالرتباطماالرتباطم        االرتباطماالرتباطماالرتباطم        
1* 0,605* 0,759* 0,621* 0,575* 0,599* 0,57
2* 0,676* 0,7310* 0,512* 0,656* 0,74
3* 0,627* 0,55  3* 0,607* 0,68
4* 0,648* 0,624* 0,568* 0,63

املحور الثاني: األداء الوظيفي:)ارتباطه بالدرجة الكلية لالستبانة = 0,66(
االرتباطم        االرتباطم        االرتباطم        االرتباطم        االرتباطم        االرتباطم        
1* 0,564* 0,627* 0,5510* 0,6013* 0,5916* 0,65
2* 0,615* 0,608* 0,5111* 0,6314* 0,5717* 0,61
3* 0,586* 0,499* 0,5712* 0,6115* 0,63

*داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0,05.      

جدول رقم )2(
ثبات فقرات محاور أداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ

عدد املحاور
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ

محور مستلزمات 
إدارة وتشغيل 
نظام املعلومات

املستلزمات املادية
املستلزمات البرمجية
املستلزمات البشرية

املستلزمات التنظيمية

10
10
10
9

* 0,67
* 0,69
* 0,73
* 0,70

0,72 *17محور األداء الوظيفي
قيمة الثبات الكلي لاستبانة = 0,71

   *داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0,05
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للحاســب    البيانــات  ترميــز وإدخـــــال  تــم 
املقيــاس  خاليــا  طــول  وتحديــد  اآللـــــي، 
والعليــا(  الدنيــا  )الحــدود  الخما�صــي 
املســتخدم فــي الدراســة وحســاب املــدى 
)5 1 =4(، ثــم تقســيم املــدى علــى عــدد 
طــول  علــى  للحصــول  املقيــاس  خاليــا 
 )0,80  =  5/  4( أي  الصحيــح  الخليــة 
وإضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي 
املقيــاس، وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى 
طـــول  أصبــح  وهكــذا  الخليــة،  لهــذه 

يلــي: كمــا  الخاليـــــا 

مــن 1 إلــى أقــل مــن 1,80 يمثــل )غيــر 	 
موافــق بشــدة( نحــو كل عبــارة.

مــن 1,80 إلــى أقــل مــن 2,60 يمثــل 	 
)غيــر موافــق( نحــو كل عبــارة.

 	 3,40 مــن  أقــل  إلــى   2,60 مــن 
عبــارة. نحــو كل  )محايــد(  يمثــل 

 	 4,20 مــن  أقــل  إلــى   3,40 مــن 
نحــو كل عبــارة. يمثــل )موافــق( 

)موافــق 	  يمثــل   5 إلــى   4,20 مــن 
عبــارة. كل  نحــو  بشــدة( 

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة   
أفــراد  لوصــف  الشــخصية  للمتغيــرات 

عينــة الدراســة.

اإلحصائيــة    األســاليب  اســتخدام  تــم 
الوصفيــة الخاضعــة للتحليــل بمقاييس 
الحســابي،  )املتوســط  املركزيــة  النزعــة 
األهميــة النســبية، االنحــراف املعيــاري(.

نتائج الدراسة امليدانية
لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم توزيــع 
وقوامهــا  الدراســة  عينــة  علــى  االســتبانات 
الحــرس  وزارة  موظفــي  مــن  موظفــا   160
االســتبانة  وتحتــوي  الســعودي،  الوطنــي 
محوريــن،  علــى  موزعــة  عبــارة   56 علــى 
مســتلزمات  األول  املحــور  يتنــاول  بحيــث 
بــوزارة  املعلومــات  نظــام  وتشــغيل  إدارة 
الحــرس الوطنــي الســعودي بأبعــاده األربعــة 
)املســتلزمات املاديــة والبرمجيــة والبشــرية 
والتنظيميــة(، ويحتــوي املحــور الثانــي علــى 
إلــى  باإلضافــة  الوظيفــي،  األداء  عبــارات 

جدول رقم )3( 
مستلزمات تطبيق نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية في وزارة الحرس الوطني السعودي

مستلزمات نظم املعلومات اإلدارية في وزارة الحرس 
الترتيباالنحرافاملتوسطالوطني السعودي

أوال: املستلزمات املادية:
3,4018تتوفر أجهزة الحاسب املالءمة إلنجاز العمل املطلوب

3,051.0910يوفر النظام مساحات كافية لعملية تخزين املعلومات
3,701,234تتوفر وسائل إدخال بيانات تتناسب مع احتياجات العمل

3,591,326تتناسب وسائل إخراج املعلومات مع احتياجات العمل
3,471,377تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل املطلوب
3,901,192تتناسب الشبكة املتوافرة مع احتياجات العمل

3,091,089تمتاز الشبكة بسرعة االتصال
3,950,911نادرا ما تحدث انقطاعات في الشبكة املستخدمة

3,621,315توفر الشبكة املستخدمة قدرات كافية لتحقيق الغايات
3,821,223تتوفر تقنيات اتصال حديثة ذات كفاءة عالية

ثانيا: املستلزمات البرمجية:
3,011,3210تتناسب البرمجيات املستخدمة مع متطلبات العمل

3,531,192يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل
3,211,266تتوافق البرمجيات املطبقة مع األجهزة املستخدمة
3,461,214تتناسب البرمجيات والشبكة املستخدمة في العمل

3,871,111تغطي البرمجيات املستخدمة جميع األنشطة
3,510,953تتميز برامج وتقنيات الحاسب بسهولة االستخدام

3,350,995تتوفر جميع التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج
3,111,309توفر البرامج واملعلومات بالكمية والدقة املناسبتين

3,141,028تساعد البرامج املستخدمة على سرعة استرجاع املعلومات
3,181,287توجد رقابة على البرامج بهدف سالمة التشغيل

ثالثا: املستلزمات البشرية 
3,110,927يجيب القسم الفني املختص على استفساراتي بسرعة

3,640,982يعالج القسم الفني املختص املشكالت التي توجنهي
3,501,013يتم االتصال بالقسم الفني املختص مباشرة

3,780,891أتمتع بعالقات جيدة مع مسئولي القسم الفني
3,441,044يتفهم العاملون بالقسم الفني احتياجاتي املختلفة

3,381,115يلتزم القسم الفني بما يعد به في الوقت املحدد
3,141,216يقدم القسم الفني نفس املستوى من الخدمات في جميع األوقات

1,651,329يتميز العاملون بالقسم الفني باملهارات الكافية
2,401,098يشارك العاملون بالقسم الفني في تصميم النظام وتطويره

1,61,3410مستخدمو نظام املعلومات مؤهلون للعمل على النظام
رابعا: املستلزمات التنظيمية:

2,511,138تتناسب املعلومات املتاحة مع االحتياجات الوظيفية
2,761,076الحصول على معلومات اإلدارة العليا بسهولة

2,990,994ال توجد مبالغة في سرية املعلومات بين األقسام
2,841,035تهتم اإلدارة العليا بتطوير أنظمة املعلومات املستخدمة 

3,030,973تقدم اإلدارة العليا الدعم الكافي الالزم الستخدام نظام املعلومات
2,631,097تتابع اإلدارة العليا سير العمل القائم على استخدام نظام املعلومات

3,110,942توفر اإلدارة العليا البرامج التدريبية الالزمة للنظام
3,230,891تشجع اإلدارة العليا على استخدام نظام املعلومات

2,261,219توفر اإلدارة العليا املتطلبات الالزمة للتحسين 
متوسط مستلزمات تطبيق نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية في وزارة الحرس 

الوطني السعودي= 3,67
 لنتائج التحليل اإلحصائي.

ً
الجدول من إعداد الباحثة طبقا
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بعــض املتغيــرات الشــخصية كاملســمى الوظيفــي والجنــس واملؤهــل العلمــي وســنوات الخبــرة، وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج تحليــل 
الدراســة. بيانــات 

نتائج فرض الدراسة األول:
ينــص الفــرض علــى أنــه » توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن توافــر مســتلزمات محــددة وتطبيــق نظــم املعلومــات 
اإلداريــة اإللكترونيــة »، ولإلجابــة علــى هــذا الفــرض، يبيــن الجــدول ) رقــم 3( املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة 
لدرجــات موافقــات موظفــي وزارة الحــرس الوطنــي الســعودي حــول توافــر مســتلزمات تطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي وزارة 
الحــرس الوطنــي الســعودي )بأبعادهــا األربعــة: املاديــة والبرمجيــة والبشــرية والتنظيميــة(، باإلضافــة إلــى رتبــة كل عبــارة داخــل 
بعدهــا طبقــا لقيمــة املتوســط الحســابي لدرجــات توافرهــا، وكذلــك املتوســط العــام إلجمالــي عبــارات كل بعــد، باإلضافــة إلــى 

املتوســط اإلجمالــي للمحــور ككل.

وتوضــح نتائــج الجــدول الســابق أن قيمــة املتوســط الحســابي لدرجــات موافقــات موظفــي عينــة الدراســة مــن العامليــن 
بــوزارة الحــرس الوطنــي الســعودي حــول وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن توافــر مســتلزمات محــددة وتطبيــق نظــم 
بلغــت القيمــة )3,67( وتــدل هــذه القيمــة علــى موافقــة موظفــي وزارة الحــرس الوطنــي  قــد  املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة 

الســعودي علــى الفــرض األول.

نتائج فرض الدراسة الثاني:

ينــص الفــرض علــى أنــه » توجــد عالقــة 
نظــم  تطبيــق  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات 
وتحســين  اإللكترونيــة  اإلداريــة   املعلومــات 
أداء  العاملين »يبين جدول )4(  املتوســطات 
لدرجــات  املعياريــة  واالنحرافــات  الحســابية 
الوطنــي  الحــرس  وزارة  موظفــي  موافقــات 
نظــم  تطبيــق  تأثيــر  درجــة  حــول  الســعودي  
وزارة  فــي  اإللكترونيــة  اإلداريــة  املعلومــات 
الحــرس الوطنــي الســعودي بأبعادهــا األربعــة: 
والتنظيميــة  والبشــرية  والبرمجيــة  )املاديــة 
رتبــة  إلــى  باإلضافــة  األداء   تحســين  علــى   ،)
الحســابي  املتوســط  لقيمــة  طبقــا  عبــارة  كل 
العــام  املتوســط  وكذلــك  تأثيرهــا،  لدرجــة 

ككل. املحــور  عبــارات  إلجمالــي 

قيمــة  أن   )4( الجــدول  نتائــج  وتوضــح 
موافقــات  لدرجــات  الحســابي  املتوســط 
موظفــي عينــة الدراســة مــن العامليــن بــوزارة 
الحرس الوطني الســعودي حول تأثير تطبيق 
نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة فــي وزارة 
الحــرس الوطنــي الســعودي علــى مســتوى أداء 

العامليــن بالــوزارة قــد بلغــت القيمــة )3,44( وتــدل هــذه القيمــة علــى موافقــة موظفــي وزارة الحــرس الوطنــي الســعودي علــى أن 
نظــم املعلومــات اإلداريــة اإللكترونيــة تؤثــر علــى مســتوى أداء العامليــن بالــوزارة ممــا يؤكــد صحــة الفــرض الثانــي.

مناقشة نتائج الدراسة
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توافر مستلزمات محددة وتطبيق نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية.  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظم املعلومات اإلدارية اإللكترونية وتحسين أداء العاملين.  

جدول رقم )4( 
تأثير تطبيق نظم املعلومات اإلدارية على مستوى أداء العاملين  

التـرتيب    االنحرافاملتوسطالعبارة 
3,251,149تؤدي نظم املعلومات اإلدارية إلى رفع كفاءة أداء العاملين
2,831,2214تساهم نظم املعلومات في زيادة القدرة على اتخاذ القرارات
3,151,1711تساهم نظم املعلومات في زيادة بذل الجهد إلنجاز العمل

2,791,2415تساهم نظم املعلومات في زيادة املواظبة على الدوام اليومي
3,811,016تساعد العاملين في املشاركة في طرح أفكار جديدة

3,950,975تساعد العاملين في اكتساب مهارات حل املشكالت
31,1912تساعد العاملين على إنجاز ما هو مطلوب منهم

3,241,1410تؤدي إلى سرعة إنجاز العمل وفقا ملعايير الجودة املطلوبة
2,601,2616تيهئ لالستعداد الكافي لتحمل املسئولية

3,591,057تساعد العاملين على زيادة الرغبة للتعاون مع زمالء العمل
4,500,912توفر حصيلة معلوماتية كافية عن العمل واملؤسسة

4,150,943تؤدي إلى زيادة سرعة املالحظة والفهم
2,991,2013تساهم في تطوير األداء وتنمية املهارات

4,580,891تساعد في تنمية مهارات التواصل الجيد مع اآلخرين
2,421,2917تزيد من قدرة العاملين في االعتماد على النفس

3,511,088تساعد في تحسين فعالية األداء بشكل عام
4,110,954توفر جو من املنافسة في األداء بين الزمالء

املتوسط العام لتأثير نظم املعلومات اإلدارية 
على مستوى أداء العاملين بوزارة الحرس الوطني 

السعودي = 3,44
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ببرمجيــة،    مســتلزمات  تنظيميــة،  مســتلزمات  وهــي  معقولــة،  بدرجــة  مطبقــة  املســتلزمات  مــن  مجموعــة  توجــد 
البشــرية. مســتلزمات  ماديــة،  مســتلزمات 

هناك مستلزمات نظم معلوماتية ال تقدم إطالقا للموظفين.  

توجــد مجموعــة مــن املعوقــات التــي تحــول دون االســتخدام األمثــل لنظــم املعلومــات اإلداريــة؛ مثــل كبــر ســن بعــض   
العامليــن، انخفــاض مؤهــالت بعــض العامليــن.

توصيات الدراسة
تو�صــي الدراســة باســتمرارية البحــث والدراســة فــي مجــال نظــم املعلومــات اإلداريــة وعالقتهــا بمســتوى تحســين أداء   

العامليــن باملؤسســات الحكوميــة بمــا يتفــق مــع متطلبــات معاييــر الجــودة الشــاملة ومــا لــه مــن تأثيــر إيجابــي علــى بيئــة 
العمــل بمؤسســات الدولــة.

إجراء دراســات مقارنة ألثر نظم املعلومات اإلدارية على األداء الوظيفي للعاملين بين املؤسســات من أجل تحســين   
مستوى األداء اإلداري.

املتعلقــة بمصيــر    القــرارات االســتراتيجية  اتخــاذ  فــي عمليــة  العلميــة والعمليــة  اتبــاع األســاليب والوســائل  ضــرورة 
ومســتقبل هــذه املؤسســات ابتــداًء مــن تحديــد املشــكلة وجمــع املعلومــات عنهــا وعــن البدائــل الخاصــة بعملهــا ثــم 
 إلــى اختبــار أفضــل البدائــل مــن خــالل القــرار األمثــل، ويكــون ذلــك بالتحديــث املســتمر للمعلومــات.

ً
تقييمهــا وصــوال

العمل على توفير برامج الحماية واألمان لشــبكات الحاســوب واالتصال وحمايتها من املتســللين والقراصنة وحماية   
مكتســبات املنظمات من العبث والتدمير مثل الفيروســات التي تدمر الحواســيب وامللفات.

العمــل علــى توفيــر بديــل لشــبكات االتصــال املســتخدمة فــي حــال تعرضهــا لقصــور أو خلــل أو تدميــر لكيــال تعرقــل   
 علــى الحاســب فــي أعمالهــا كــوزارة املاليــة وهيئــة األوراق املاليــة، 

ً
 تلــك التــي تعتمــد كليــا

ً
العلميــة اإلداريــة وخصوصــا

وغيرهــا مــن املؤسســات واملنظمــات.
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Abstract

The study aims to determine the effect of activating the role of electronic information systems to im 
prove the performance of workers in the Saudi Ministry of National Guard.

In addition, to know the availability of requirements for the implementation of electronic administra 
tive information systems, and to determine the impact of the application on improving the performance of 
workers in periods of crises and epidemics.

All that, with the aim of improving the administrative processes in the organization, determining the re 
lationship between the uses of electronic administrative information and improving employee performance.

Findings:

  That the requirements for the implementation of electronic administrative information systems, 
consisting of )organizational elements, system operating programs, physical elements, and human 
resources( are available at the Ministry of National Guard.

  Implementation requirements improve employees’ performance by developing their skills in com 
municating with others.

  The implementation of electronic management information systems provides employees with a lot 
of information about the organization and its operational processes.

  The implementation of electronic management information systems increases competition in 
workers performance and gives them the skill to solve problems.

  There is a positive correlation between the implementation of management information systems 
and improving employee performance.

Recommendations:

  To explore the scientific and practical methods of making decisions through )identifying the problem, col 
lecting data and information about the problem, providing several solutions to the problem, evaluating 
all solutions, choosing the best solutions, making decisions, and constantly updating the information(.

  To provide protection programs for computers and communication networks to protect them from 
piracy and viruses.

Keywords:  Management information systems, Electronic management information systems, Crises, Epi 
demics, Staff performance, Government departments, Saudi National Guard.


