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Abstract 

 A few years ago, the world witnessed a tremendous development in the digital information 

systems at various levels, which requires their introduction, use and application in the 

governmental administrative bodies in the Arab countries, which is one of the core resources of 

these devices and their strategic weapon in dealing with the current conditions of rapid change 

with The intensification of competition not only at the local level, but also at the international 

level, so that these devices can overcome all the obstacles of routine in terms of twinning with the 

nature of the era and the shift to digital technologies to save time and effort and work to enhance 

performance and The efficiency of the professional. 

 The present article focuses on the study and knowledge of the impact of digital 

transformation in the professional competence of senior administrative leaders. As the originality 

of the current issue in being one of the most thorny and innovative topics, which many countries 

stressed the need to activate in all institutions to overcome the professional problems faced by 

employees in state institutions and facilitate dealing and save time and effort and organization of 

work, so it had to be highlighted . 
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  ملخص البحث: 

يشهد العامل منذ سنوات قليلة ماضية تطور هائل يف نظم املعلومات الرقمية على مستويات عدة، األمر الذي يستلزم  

األخذ هبا واستخدامها وتطبيقها يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف الدول العربية، حيث تعترب أحد املوارد األساسية لتلك 

سة ليس مع الظروف احلالية اليت تتصف بالتغري السريع مع اشتداد حدة املنافسالحها االسرتاتيجي يف التعامل و األجهزة 

فقط على املستوى احمللي وإمنا أيضًا على املستوى الدويل وحىت تستطيع تلك األجهزة التغلب على كافة املعوقات 

ى تعزيز األداء العمل علجلهد و التقنيات الرقمية لتوفري الوقت واو الروتينية من جهة التوأمة مع طبيعة العصر والتحول حن

إلدارية دراسة ومعرفة تأثري التحول الرقمي يف الكفاءة املهنية لدى القيادات ا قالة احلالية علىتركز امل، و والكفاءة املهنية

ت العديد من أكثر املواضيع الشائكة واملستحدثة واليت أكدوضو  احلايل يف كون  تتمحور األصالة يف امل. حيث العليا

من الدول على ضرورة تفعيلها يف كافة املؤسسات للتغلب على املشكالت املهنية اليت تواج  املوظفني يف مؤسسات 

 الدولة وتيسري التعامل وتوفري الوقت واجلهد وتنظيم األعمال، لذلك كان ال بد من تسليط الضوء عليها. 

 العليا الكفاءات املهنية، القيادات اإلدارية ،التحول الرقمي :ت مفتاحيةكلما
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 مقدمة:

تسخري تلك ب ةملتخصصني يف اإلدارة التكنولوجيمع التطورات يف التكنولوجيا احلديثة واحلاسبات اآللية قام اخلرباء ا

حيث برزت منظومة جديدة تسمى التحول الرقمي واليت بدورها ساندت اإلدارة واملنظمة  ،الطاقات خلدمة البيئة اإلدارية

يف مجيع عملياهتا اإلدارية وفرضت تلك املنظومة على املديرين وحىت القائمني باألعمال اإلدارية أن ميتلكوا املهارات 

م األعمال ع البيانات واسرتجاعها وتنظيواملعارف اجليدة هبذه التقنية واليت تساعدهم على القيام بأعماهلم من مج

الوقت والصورة  لوبة يفوالتخطيط بأنواع  وحل املشاكل واختاذ القرارات من خالل تزويدهم باملعلومات الدقيقة واملط

 .(1)املناسبني

ما و  وهينوتستخدم التقنيات الرقمية مجيع أنوا  التكنولوجيا لتشغيل ومعاجلة وختزين ونقل املعلومات يف شكل إلكرتو 

يعرف بتكنولوجيا املعلومات اليت تشمل شبكات الربط ما بني األجهزة واملعدات لتشغيل البيانات وتقدميها 

واملهام  ءللمستخدمني، والعديد من النظم مستخدمة ما زالت تستخدم األشكال الروتينية يف العمل مما يزيد من األعبا

 .(2)الوظيفية على املوظفني

هنية يربز من خالل املساعدة على لحليل اجلهد الذي سيبذل  الفرد يف نشا  معني ومقدار الصالبة إن أثر الكفاءة امل

واملثابرة يف مواجهة العقبات والصعاب ويؤكد على أن  كلما زاد اإلحساس بالكفاءة زاد اجلهد واملثابرة والصالبة ويشري 

 .(3)كالت واألنشطة الصعبة هبدوء أكثرالكفاءة املهنية املرتفعة يتعاملون مع املشو بأن األفراد ذ

                                                           
 .2007، دراسات العلوم اإلدارية، األردن، 2،  34األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصل العزام، مجدور شبكات نظم املعلومات ودعم اإلدارة العليا يف لحسني وتطوير  )1(

م(، جملة القراءة واملعرفة، مصر، 4(1)20دور نظم املعلومات يف رفع مستوى أداء العاملني يف القطا  العام يف ظل الثورة الرقمية، صربي، سوىل، ))2(

( 1)57. 

م(، جملة العلوم 2009ة الذاتية األكادميية املدركة لدى طلبة اجلامعة األردنية يف ضوء متغري اجلنس والكلية واملستوى الدراسي، الزق، أمحد، )الكفاء (3(

 .2والنفسية،    الرتبوية
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وتفرتض النظرية املعرفية االجتماعية أن األفراد لديهم قوة داخلية تتمثل يف الكفاءة املهنية واليت تؤدي إىل السلوك 

املستقبلي والذي يرتبط بثالثة عوامل وهي: التأثريات البيئية والسلوك واملقومات الشخصية الداخلية مثل العمليات 

املعرفية والعاطفية والبيولوجية وأن هذه القوى الثالث تؤثر على ما يفعل  الفرد وهذا يعين أن السلوك املستقبلي للكفاءة 

  (4)نتاج التفاعل الديناميكي بني القوى الداخلية واخلارجية للفرد.و املهنية ه

 -ألكادميية د وهي: املعلومات: مثل )اجملاالت اأن مفهوم الكفاءة املهنية مفهوماً متسعاً ويشتمل على ثالثة أبعا ذكروي  

ل أداء مهارات نفس حركية( االجتاهات: مثل )مي -القيم( املهارات: مثل )التفاعل مع اآلخرين  -العالقات املتداخلة 

 .(5)االستعداد للتعرف املهين( –اطفي التزام ع –ممارسة املهنة و ذايت حن

أن اإلدارة القائمة على الكفاءة  (kaushiki& Agrawal, 2014: p354)وقد أكدت نتائج دراسة   

 ولحقيق نيأخذت يف االنتشار سريعًا بوصفها هنجًا جديدًا لتحقيق نسبة عالية أكرب يف لحسني األداء املهين للعامل

 .(6)خمرجات األداء للمنظمة

  

                                                           
موك: األردن، واإلداريني، رسالة دكتوراه غري منشورة، رميا حممد يونس، األردن: كلية الرتبية، جامعة الري التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة الريموك وعالقت  بالكفاءة املهنية لدى القادة األكادمييني  (4)

2013. 

 م(، الرياض2003طفى حممد، )يل، مصمهنة التعليم يف دول اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، عبد اجلواد، نور الدين حممد، ومتو ( 5)

(6) Kaushiki .T , Agrawal .M " Competency Based Management In Organizational Context: A 

Literature Review" Global Journal of Finance and Management.Vol.6. No.4 .P(349 - 356) 
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 المبحث األول: مصطلحات الدراسة

 المطلب األول: مفهوم التحول الرقمي

يش، واملواد ذات الشكل امليكروفو املخزنة على امليكروفيلم أو التحول الرقمي على أن : عملية لحويل املواد املطبوعة، أيعرف 

إعادة اإلدخال إىل مواد و املرئية عن طريق املسح الضوئي، أو التناظري، واليت من مناذجها األشرطة الصوتية، وأشرطة الفيدي

ع احلاسب التعامل مع ، وذلك بتنظيمها إىل وحدات منفصلة من البيانات الشكل الذي يستطيو ذات شكل رقمي، وه

خارجية كاألقراص املليزرة، وأقراص و ، وختزينها على وسائط داخلية كاألقراص الصلبة، أ"Bytes "يطلق عليها

 (.7)وإتاحتها على شبكة اإلنرتنت، أالرقميةو الفيدي

 المطلب الثاني: مفهوم الكفاءة المهنية

املعارف، واملهارات  إىل أن مفهوم الكفاءة املهنية يتضمن (Kaslow et al, 2007الباحثة مع ما أشار إلي  )تتفق 

لسمات الشخصية، او التصرفات، و القيم، و املواقف، واملعتقدات، و االسرتاتيجيات، و السلوكيات، و القدرات املتكاملة، و 

 (.8)دد ال حيصى من النتائج احملتملةاملهام مع وجود عالدوافع اليت تكمن وراء أداء و التصورات الذاتية، و 

 

 

 

                                                           
، دار النخلة -، جملة املكتبات واملعلومات14للدورياتالتحول الرقمي و دراسة لواقع مبادرات املكتبات ومؤسسات املعلومات العربية، يس، جنالء أمحد، حن(7) 

 .119، ص 2015للنشر: ليبيا. 

 )8()Kaslow,N; Rubin,N; Forrest,L; Elman,N. Horne,B.; Jacobs, S et al, Recognizing, Assessing, and 

Intervening With Problems of Professional Competence. Professional Psychology, 38(5), Research 

and Practice. 2007, p 479-492. 
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 المطلب الثالث: مفهوم القيادات اإلدارية

داري على اإلشراف اإلو إصدار األوامر و وإصدار القرار  وتعرف: بأهنا النشا  الذي ميارس  القائد اإلداري يف جمال اختاذ 

األخرين باستخدام السلطة الرمسية وعن طريق التأثري واالستمالة بقصد لحقيق هدف معني، فالقيادة اإلدارية جتمع يف 

 .(9يق اهلدف)استمالتهم للتعاون لتحقو هذا املفهوم بني استخدام السلطة الرمسية وبني التأثري على سلوك األخرين 

 الرقميالمبحث الثاني: التحول 

مع التطورات احلديثة يف التكنولوجيا واحلاسبات اآللية قام اخلرباء املتخصصني يف اإلدارة التكنولوجية إىل تسخري تلك 

الطاقات خلدمة البيئة اإلدارية، حيث برزت منظومة جديدة تسمى التحول الرقمي، واليت بدورها ساندت اإلدارة واملنظمة 

 رضت تلك املنظومة على املديرين، وحىت القائمني باألعمال اإلدارية أن ميتلكوا املهاراتيف مجيع عملياهتا اإلدارية، وف

واملعارف اجليدة هبذه التقنية، واليت تساعدهم على القيام بأعماهلم من مجع البيانات، واسرتجاعها، وتنظيم األعمال 

والصورة قت املعلومات الدقيقة واملطلوبة يف الو والتخطيط بأنواع ، وحل املشكالت، واختاذ القرارات من خالل تزويدهم ب

 (.10)املناسبني

 المطلب األول: أهمية التحول الرقمي، وأهدافه

 أهمية التحول الرقميالفرع األول: 

 أن التحول الرقمي ل  أمهية بالغة تتمثل يف اآليت:

 إجراءات العمل.ساعد التحول الرقمي يف زيادة سرعة إجناز األعمال، واألنشطة، وتوحيد، وتبسيط  .1

                                                           
 .2001، 46تنمية املهارات القيادية للمديرين اجلدد، عليوة، السيد، دار السماح: القاهرة، ص    )9(

ص ، 2007، دراسات العلوم اإلدارية، األردن، 2،  34دور شبكات نظم املعلومات ودعم اإلدارة العليا يف لحسني وتطوير األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصل العزام، مج(10) 

319. 
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 أسهم التحول الرقمي يف التفاعل االجتماعي بني األفراد، باإلضافة إىل ضمان جودة العمل، ومواكبة التطور. .2

ساعد التحول الرقمي يف جتويد عملية التدريب، واخلدمات املقدمة لألفراد. عالوة على اكساهبم املهارات املختلفة  .3

 ومات.يف إطار االستثمار األمثل لتقنية املعل

التعامل مع العمل مبثابة العنصر الثالث الفعال، والذي إن مل يراعى لحسين ؛ فإن تطبيق التقنية قد يصبح زيادة يف  .4

 العبء على العمل اليدوي.

ساهم التحول الرقمي أيضًا يف أمن املعلومات، وحفظها، وسهولة ختزينها، واسرتجاعها، واتاحة االطال  عليها  .5

 يف ن يتم من حفظ الوثائق، والبيانات يف ارشيفات ورقية قد تأخذ حيزاً كبرياً، وتتطلب وقتاً طويالً للجميع بداًل مما كا

 (.11)البحث عن الوثائق املطلوبة

 أهداف التحول الرقميالفرع الثاني: 

 يهدف التحول الرقمي إىل ما يلي:

 .العادي عند قيام  بعمل لحسني مستوى اخلدمات: عن طريق جتاوز األخطاء اليت قد يقع فيها املوظف  .1

 التقليل من التعقيدات اإلدارية: وذلك من خالل التقليل من البريوقراطية يف اإلدارة، واختصار مراحل إجناز املعامالت. .2

ختفيض التكاليف: مما يتيح لألفراد إمكانية التوصل للمعلومات، والبيانات اليت تلزمهم للحصول على خدمة معينة  .3

 نت دون أن يكلف نفس  مراجعة املؤسسة.عن طريق شبكة اإلنرت 

لحقيق اإلفادة القصوى يف املؤسسة: وذلك من خالل اتبا  أسلوب موحد للتعامل مع مجيع املوظفني يف املؤسسة مبا  .4

 (.12)رتونية بالعمل على مدار الساعةحيقق املساواة يف تقدمي اخلدمة، وكذلك قيام نظام اخلدمات اإللك

 .التحول الرقميو االنتقال نحالمطلب الثاني: أسباب 

                                                           
 .271، ص 2011ية الرتبية: مصر. (، كل33)14النحول الرقمي للجامعات املصرية، املتطلبات واآلليات،علي، أسامة عبد السالم، (11) 

 .404، ص2014(، عامل الرتبية: مصر، 48) 15متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات، قنرب، معتز ابراهيم، (12) 
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التحول الرقمي، ومن أهم تلك األسباب اليت و هناك العديد من األسباب اليت تقف جسدًا عاجزًا أمام االنتقال حن

 لتطبيق منظومة التحول الرقمي هي:املنظمة و تدع

ور حوهلا دتلك التعقيدات الشائكة يف األعمال، واليت أصبح من الضروري على اإلدارة التعرف على ما ي .1

 أكثر من أي وقت مضى.

ا إىل بناء تنافسها يف السوق احمللي، والعاملي قد دفع هبو التوسع يف األعمال، ووجود هياكل تنظيمية كبرية،   .2

قاعدة معلوماتية، ونظام أكرب للتفاعل اإلجيايب املنظم لتحقيق أهدافها، ولكن لعدم العمل بتلك اآللية أدى 

من التعقيدات املهنية، واالعباء الوظيفية، واستخدام النظام الورقي يف العمل،  إىل اثقال املوظف بالكثري

 (.13)القطا  اخلاصو والذي يهدد باهنيار األجهزة اإلدارية سواء يف القطا  احلكومي أ

 المطلب الثالث: أبعاد التحول الرقمي 

أبعاد تتمثل يف  يرى أن للتحول الرقمي أربعةللتحول الرقمي جمموعة من األبعاد اليت تباينت بني الباحثني، فمنهم من 

 Changes In Value، والتغريات يف انتاج القيمة Use Of Technologiesاستخدام التكنولوجيا 

Creation والتغريات اهليكلية ،Structural Changes واجلوانب املالية ،Financial Aspects ويعاجل ،

التكنولوجيا اجلديدة، فضاًل عن قدرهتا على استغالل هذه التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا موقف املؤسسة إزاء 

وبالتايل فإن  حيتوي على الدور االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات للمؤسسة، وطموحها التكنولوجي يف املستقبل، وهنا 

خدام التكنولوجيا ن حيث استلحتاج املؤسسة إىل أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تصبح رائدة يف اجملال اليت تعمل ب  م

وسيلة ما إذا كانت تفضل اللجوء إىل املعايري املعمول هبا بالفعل كو مع القدرة على خلق املعايري التكنولوجية اخلاصة، أ

لتحقيق العمليات التجارية، يف حني أن كوهنا رائدة يف السوق التكنولوجية ميكن أن تؤدي إىل مزايا تنافسية، وميكن أن 

                                                           
 (13)Koushanfar, Farinaz& Potkonjak, Miodrag, CAD- based Security, Cryptography, and Digital 

Righta Management ECE and Depts, Rice University6100 S, Main st. MS- 380. 2007, p 268. 
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تطلب ياً للمؤسسات األخرى اليت أصبحت تعتمد على املعايري التكنولوجية، وبالتايل قد يكون أكثر خطورة، و تنتج فرص

 (.14)بعض الكفاءات التكنولوجية

 : الكفاءة المهنيةالثالثالمبحث 

الرياضي، و تعد الكفاءة أحد املتغريات البحثية اليت جذبت انتباه الباحثني يف العديد من اجملاالت املخلفة، كاجملال الرتبوي، 

رية فوائد متعددة، تتمثل يف جمملها يف اجملال اإلداري االهتمام بالعملية اإلداو غريه ملا هلذا املفهوم من أمهية و اإلداري، و 

 النهوض بالعمل.و 

 ، وأهميتهالب األول: مفهوم الكفاءة المهنيةالمط

 مفهوم الكفاءة المهنيةالفرع األول: 

 على : القدرةهياملهنة" فالكفاءة و عند التطرق إىل مفهوم الكفاءة املهنية، نرى أن هذا املفهوم يتكون من" الكفاءة 

 من تتكونو  األقوال،و أ األفعالو أ احلركاتو أ التصرفات من عنها مبجموعة يعربو  معينة مبهام يرتبط معني سلوك أداء

 اإلتقان من معني مبستوى تؤدى و ، معني مبجال مباشراً  اتصاالً  تتصل اليت االجتاهات،و ، املهاراتو  من املعارف، جمموعة

 (.15)فعال بشكل األهداف لحقيق يضمن

                                                           
 (14)Matt, c; Hess, H; Benlian, A, Digital Transformation Strategies, 57(5), Bus Inf Eng. 2015, p 339. 

، عيسى، جابر حممد عبداهلل "مقارنة دراسة"والسعودية  مصر من كل يف للمعايري العاملية بصرياً طبقاً  املعاقني الطالب ملعلمي املهنية الكفاءة تقييم (15)

 . 438-353، ص 2012، دراسات تربوية ونفسية ) جملة كلية الرتبية بالزقازيق (: مصر. 75وعماشة، سناء حسن، 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 61 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

هبا الفرد من خالل ممارسات أما املهنة فتعرف على أهنا: جمموعة من األعمال لحتاج إىل مهارات معينة يقوم 

يف العمل،  توظيف املهاراتو استقاللية، و كما تعرف على أهنا: مدى القدرة على تقدمي اخلدمات بفاعلية، (16)تدريبية.

 (.17)ب  الفرد من واجبات أعمال إضافيةما يقوم و حن مدى االلتزامو 

 أهمية الكفاءة المهنية الفرع الثاني:

 بة للمؤسسة:فيما يلي توضيح أمهية الكفاءة املهنية بالنسو املؤسسة، و إن للكفاءة املهنية أمهية كبرية بالنسبة للفرد، 

 بالنسبة للمؤسسة فتتضح أمهية الكفاءة فيما يلي:

 تقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان.و تدعيم القوى اإلجيابية يف املؤسسة،  .1

 الرتجيح بني اآلراء.و حسم اخلالفات، و حلها، و السيطرة على مشكالت العمل  .2

 رعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة، كما أن األفراد يتخذون من القائد قدوة هلم.و تدريب، و تنمية،  .3

 (18)توظيفها خلدمة املؤسسة.و مواكبة املتغريات احمليطة،  .4

 خصائصهاو المطلب الثاني: أبعاد الكفاءة المهنية 

 أبعاد الكفاءة المهنية الفرع األول:

 يشري زار  إىل أن الكفاءة املهنية تتضمن ثالثة أبعاد تتمثل يف اآليت:

 قيم (. -عالقات متداخلة  -مثل ) جماالت أكادميية  المعلومات: .1

                                                           
 .27أخالقيات العمل، السكارنة، بالل، دار املسرية للنشر والتوزيع: عّمان. د.ت، ص  (16)

 باألردن، اخلتاتنة، الكرك حمافظة يف مدارس نظرهم وجهة من املهنية بالكفاءة وعالقتها تكنولوجيا املعلومات ملهارات الرتبويني املرشدين امتالك مدى (17)

 . 458-429، ص 2015. مصر: مشس عني - الرتبية كلية (، جملة4)39شاهر،  سالم جربيل والعرود، حمسن سامي

 بن حسني مقرتح، حسن، منوذج  :السعودية العام التعليم التعلم مبؤسسات جمتمعات معايري لتطبيق املدرسية القيادات لدى املنشودة املهنية الكفايات (18)

 .32، ص 2016مصر.  :والتنمية (، الثقافة103)16قاسم، 
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 أداء مهارات نفس حركية (. -مثل ) التفاعل مع اآلخرين  المهارات: .2

 .(19)االستعداد للتعرف مهنياً ( -التزام عاطفي  -ممارسة املهنة و مثل ) ميل ذايت حن االتجاهات: .3

 أن الكفاءات املهنية تنقسم إىل ما يلي: يرى الشمريو هذا 

ب القدرة الطرق اليت يلجأ إليها القائد يف ممارسة مهمات ، وتتطلو  ،هي اليت تتعلق باألساليبو  الكفاءات الفنية:. 1

كتابة و  ،وعقد االجتماعات ،تنظيم االتصاالتو  ،وإعداد امليزانية ،رسم السياسات يف بيئة العملو  ،علي التخطيط

 وتوزيع العمل داخل املؤسسة. ،التقارير

 تتعلق بالطريقة اليت يستطيع هبا القائد التعامل بنجاح مع اآلخرين، أي كيف يستطيع أنو  الكفاءات اإلنسانية:. 2

 العطاء.و يزيدون من قدرهتم على اإلنتاج و  ،العملخيلصون يف و  ،جيعلهم يتعاونون مع و  ،جيذب اآلخرين إلي 

 ،اإلحساس هباو  ،التعرف على املشكالتو  ،تتمثل يف درجة كفاءة القائد يف ابتكار األفكارو  الكفاءات التصورية: .3

 حماولة البحث عن احللول اليت من شأهنا تطوير مؤسست .و 

األهداف املنشودة،  لحقيقو العاملني مع  لدفعهم حنتتمثل يف متكن القائد من التأثري على و  الكفاءات القيادية: .4

مارها يف ثقدرت  على التعرف على قدرات العاملني مع  الستو ق، يالتنسو ، التخطيطو كذلك قدرت  على التنظيم و 

 (.20)لحقيق األهداف

 خصائص الكفاءة المهنيةالفرع الثاني: 

 التايل: وتوضيحها على النحاليت ميكن و تتسم الكفاءات املهنية مبجموعة من اخلصائص، 

                                                           
  "األساسي التعليم شعبة الطالب املعلمني لدى االجتماعية املهاراتو  املهنية الكفاءة التواصلية لتنمية النظرية مهارات على قائم مقرتح برنامج فاعلية(19)

 . 567-507، ص 2015مصر.  :بأسيو  الرتبية كلية جملة (،4)31أمحد،،  زار  أمحد الرتبية زار ، بكلية "اجتماعية مواد

  "األساسي التعليم شعبة الطالب املعلمني لدى االجتماعية املهاراتو  املهنية الكفاءة التواصلية لتنمية النظرية مهارات على قائم مقرتح برنامج فاعلية(20)

 .567 -507، مرجع سابق، ص 2015أمحد،.  زار  أمحد الرتبية زار ، بكلية "اجتماعية مواد
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مدجمة، وهي أمشل من اهلدف اإلجرائي يف شكل  السلوكي امليكانيكي. و فالكفاءة شاملة،  االندماج:و الشمولية  .1

 مهارات مرتابطة، فكل كفاية هي وليدة جمموعة منو إن الكفاءات صياغات ذات طابع توليفي، تتألف من قدرات، 

 (.21)اصالتصرف إزاء موقف خو مشكل طارئ أو مواجهة صعوبة أو عية معينة أالقدرات اليت يقتضيها التكيف مع وض

منها و ن، مكتسب اآلو تتميز الكفاءة بطابعها النمائي، فهي تشكيلة من العناصر، منها ما ه :الطبيعة النمائية .2

ها من التحكم بشكل تدرجيي لتمكن صاحبو ما مت اكتساب  يف مواقف وجتارب ماضية كعناصر تتجمع شيئا فشيئا، 

 (.22)املستجداتو املواقف، و يف بعض الوضعيات، 

  

                                                           
فالح،  فخري ربيع عجلون. املومين، حمافظة يف املدارس لدى معلمي املهنية الكفايات تطوير يف االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا دبلوم برنامج فاعلية (21)

 .33، مرجع سابق، ص2013

فالح،  فخري ربيع عجلون، املومين، حمافظة يف املدارس لدى معلمي املهنية الكفايات تطوير يف االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا دبلوم برنامج فاعلية(22)

 .33ص
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 العليا المبحث الثالث: القيادات اإلدارية

 وعواملها. مفهوم اإلدارة وعناصرهاالمطلب األول: 

 مفهوم اإلدارةالفرع األول: 

ملا و  من دور أساسي يف الوصول لألطر واألهداف،لقد تناولت الباحثة جمموعة من التعاريف اخلاصة باإلدارة ملا هلا 

 يما يأيت:لحقيق هذه األهداف، وستعرض الباحثة التعريفات فو األفراد حن دألمهيتها البالغة يف تنظيم وتوجي  جهو 

األهداف شكل حيقق تنسيقها بو  ،عملية استغالل املوارد املتاحة عن طريق تنظيم اجلهود اجلماعية :تعرف اإلدارة على أهنا

مستفيداً و لتنظيم أا كان عضواً يفأبوسائل إنسانية مما يساهم يف لحسني حياة اإلنسان سواء و  ،فاعليةو  ،احملددة بكفاية

 (.23) كان اجملال الذي متارس في   أياً و خدمات ،  من

ة لكل تكلفة ممكنة لتحقيق أقصى درجات السعادو فن احلصول على أقصى النتائج بأقل جهد  :كما تعرف على أنها

 (.24)لني مع تقدمي أفضل خدمة للمجتمعالعامو من أصحاب األعمال 

 عناصر وعمليات اإلدارةالفرع الثاني: 

 :اليت تتمثل يف اآليتو العمليات و لإلدارة جمموعة من العناصر 

 .واإلجراءات املتخذة لتحقيقها ،األهدافو  ،يشمل التخطيط اختيار املهامو  التخطيط: .1

 املنظمة يفذلك اجلزء من اإلدارة الذي ينطوي على إنشاء هيكل متعمد لألدوار اليت يقوم هبا األشخاص و ه التنظيم: .2

 .مقصود على أن يتم تعيني مجيع املهام الالزمة لتحقيق األهداف بشكل

                                                           
 32، ص 2013التوزيع. و التطبيق . العجمي، حممد حسنني، عمان  : دار املسرية للنشر و التخطيط االسرتاتيجي النظرية و اإلدارة  (23)

 . 9، ص 2014الربزجني، حيدر شاكر، و مبادئ علم اإلدارة احلديثة.اهلواسي، حممود حسن  (24)
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تعيني، و  ،عاملةذلك بتحديد متطلبات القوة ال يتمو  ،يتضمن االحتفاظ بالوظائف يف اهليكل التنظيمي :التوظيف .3

 ،ر كل من املرشحنيخالف ذلك تطويو التعويض، والتدريب أو واختيار، ووضع، وتعزيز، وتقييم، والتخطيط الوظيفي، 

 (.25)كفاءةو والوظائف احلالية إلجناز مهامهم بفعالية 

يكون املديرون  جيب أن بالتايلو  ،واألهداف ،تساهم يف تنظيم اجملموعاتو  ،هي فن التأثري على األفراد القيادة: .4

 .االتصاالتو  ،النهجو  ،أساليب القيادة الناجحةو بالدافع،  ايتسمو أن و  ،الفعالون قادة فعالني

كل وظيفة من و ة، لحقيق أهداف اجملموعو جوهر العملية اإلدارية لتحقيق االنسجام بني اجلهود الفردية حنو ه التنسيق: .5

جلهود او ألن األفراد غالبا ما يفسرون مصاحل مماثلة بطرق خمتلفة،  .ممارسة تسهم يف التنسيقالوظائف اإلدارية هي 

بالتايل تصبح املهمة و اليت تبذهلا بعض األفراد لتحقيق األهداف املتبادلة ال تتشابك تلقائيا مع جهود اآلخرين، 

ة للمسامهة يف مواءمة األهداف الفرديو الفائدة، و اجلهد أو التوقيت، و املركزية للمدير هي تسوية اخلالفات يف النهج، 

 (.26)لحقيق األهداف التنظيمية

 المطلب الثاني: أهمية إعداد القادة اإلداريين

 والقيادة وظيفة هامة وضرورية لتحقيق األهداف اخلاصة باملؤسسة واملديرون سواء أكانوا من مستوى اإلدارة العليا أ

 (.27إحباطهم) وسلباً على املرؤوسني، كما باإلمكان تشجيعهم أو جياباً أن أن يؤثر إالوسطى فإن  من املمك

                                                           
(25) Ibraheem , S . ;Mohammad , S . ;AL-Zeaud , H . & Batayneh , A, The relationship between 

transformational leadership and employees’ satisfaction at Jordanian private hospitals . BEH - 

Business and Economic Horizons , 5 ( 2 ). 2011, p . 34-35. 

(26) Olum , D, Modern Management Theories And Practices . The 15th East African Central 

Banking Course , Held On , 1-25 . 2004, p . 8 

 .73، ص 2001اإلدارة ولحديات التغيري، سعيد، يس، القاهرة، مركز وايد سرفيسس لالستشارات والتطوير اإلداري،  (27)
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 جلانبا املدير( واملرؤوس ومدى تقبل املرؤوسني لسلطة الرئيس تعتمد على ثالثة جوانب وهي:) والعالقة بني الرئيس

 (.28اجلانب النفسي) ،اجلانب القانوين ،األخالقي

 بسلطنة عمان، ومسارات التنمية اإلدارية به.: مكونات الجهاز اإلداري الثالثالمطلب 

 مكونات الجهاز اإلداريالفرع األول: 

 اهليئات التالية:و  ،اجملالسو  ،املؤسساتو  ،يتكون اهليكل التنظيمي للجهاز اإلداري للدولة من السلطات

د موار و  ،الشئون املاليةجملس ، جملس الدفا ، جملس الوزراء، املعظم سعيد بن قابوس السلطان اجلاللة صاحب حضرة

 (.29)اهليئات العامةو  ،اجملالس الفرعيةو  ،اللجان العليا، اجمللس األعلى للقضاء، الطاقة

 : النظريات المفسرة لإلدارةالرابعالمطلب 

 يف هذا املقال ومها:نظريتني ب هناك العديد من النظريات املفسرة لإلدارة، وسأكتفي

 Contingency Theoryالنظرية الموقفية  الفرع األول:

يؤكد من خالل تلك النظرية أن القائد اإلداري الناجح و  ،" Fiedler , 1984ر " دلفيو مؤسسة النظرية املوقفية ه

القائد يف  يؤكد فيلدر يف نظريت  أن النمط اإلداري الذي يتبع و حبكمة مع املواقف اليت تواجه ،  القادر على التعاملو ه

يف تلك النظرية يتم قياس فعالية القيادة لدى القائد و  ،(30)التواصل معهمو  ،يؤثر على التفاعل املرؤوسنيتعامل  مع 

  :اإلداري من خالل ما يلي

 أسلوب القيادة اليت تركز على اإلنتاج والعمل .1

  أسلوب القيادة اليت تركز على العاملني. .2

                                                           
 .  39، ص1971رة، السلمي، علي، دار املعارف: القاهرة. خواطر يف اإلدارة املعاص (28)

 .2000التحديات. و اإلجنازات و العريب، جتربة سلطنة عمان يف التنمية اإلدارية احملاور  ىف الوطن اإلداري اإلصالحو  التنمية جتارب (29)

 .213 – 212، ص  2004حامد: عمان. سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال، حرمي، حسن،  السلوك التنظيمي: دار  (30)
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ألسلوب اتفرتض نظرية فيدلر املوقفية أن  ال توجد طريقة واحدة أفضل للقادة، فاملوقف ميلي على القائد اإلداري  

 (.31)ستخدم اإلداري املناسب ال

 نظرية تالكوت بارسونز  الفرع الثاني:

 ما يلي: لحقيق املنظمات االجتماعية على ضرورة  من اليؤكد "بارسونز" أن

 .تكييف النظام االجتماعي لتلبية املطالب احلقيقية للبيئة اخلارجيةيقصد ب  و التكيف:  .1

  .لك األهدافالوسائل للوصول إىل لحقيق تو  ،تعبئة مجيع اإلمكاناتو  ،يقصد ب  لحقيق األهدافو لحقيق اهلدف:  .2

 ،ينهمحبيث تضمن التنسيق ب ،تنظيم جمموعة من العالقات بني أعضاء املؤسسةو  ،يقصد هبا إرساءو التكامل:  .3

 . توحيدهم يف كل متكاملو 

   يقصد ب  أن لحافظ املؤسسة على االستمرار يف تقدمي احلوافز مع احملافظة على اإلطار الثقايفو :  ينونةالك .4

 المبحث الرابع: المنظور اإلسالمي للدراسة

 المطلب األول: مكانة العلم في اإلسالم

ما اكتسب رجل مثل عقل يهدي صاحب  إىل هدى ورده عن ردى، وما مت اميان وسلم: "رسول اهلل صلى اهلل علي  قال 

وعلى مدى الثالثة والعشرين عاماً حيث كانت آيات القرآن الكرمي تتنزل  ،(32")عبد وال استقام دين  حىت يكمل عقل 

واقعًا حياتيًا نعيش   تحول املعريفعلى النيب بني احلينة واألخرى، استمر التأكيد لتعميق االجتاهات، وتعزيزها وجعل ال

من هنا نستنتج بأن اإلسالم ال يسوي بني الذي يعلم والذي ال يعلم، لذا جعل اإلسالم العلماء ورثة  (،33)يوماً بيوم.

                                                           
 . 547 -545، ص 2003إدارة املوارد البشرية، ديسلر، جاري، ترمجة حممد سيد أمحد، دار املريخ: الرياض.  (31)

 .819كتاب األدب، بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، باب ما جاء يف العقل، حديث رقم   (32)

 .- املوصل، امعةج الرتبية، كلية". والتوقف االزدهار وعوامل املعطيات يف دراسة. خليل الدين عماد"التطبيقية، العلوم اإلسالم، حضارة من صفحات (33)

 . 134 ص
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األنبياء، وقد فضل الرسول صلى اهلل علي  وسلم جمالس العلم على جمالس الذكر، وقد ورد عن  علي  الصالة والسالم: 

 (.34اً سهل اهلل ل  طريقاً إىل اجلنة")طريقاً يلتمس في  علممن سلك "

 أسس القيادة اإلدارية في اإلسالمو المطلب الثاني: القيادة اإلدارية في ضوء الكتاب والسنة، 

 القيادة اإلدارية في ضوء الكتاب والسنة الفرع األول:

يكون قدوة هلم، من خالل بذل السعي للوصول القيادة ما هي إال عملية اقنا  جملموعة من األشخاص من قبل شخص 

 إىل تقيق أهداف منشودة، وحىت تكون القيادة ناجحة جيب أن يتتبع األفراد أوامر القائد عن اقتنا  وينفذوهنا.

القيادة أساسها العدل، الصدق، األمانة، فإذا ما أراد الفرد القائد العدل داخل املؤسسة وج  اإلسالم النظر إىل أن 

ى ٰ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإلَ " أمان  ومسئولية شخصية لدي ، فيقول اهلل تعاىل: وظيفت 

 (.35")ر اِصيبَ  َسِميع ا َكانَ   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   ِبهِ  يَِعُظُكم نِِعمَّا اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  بَ ْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل 

 الفرع الثاني: أهمية وجود القيادة في اإلسالم.

اهتم اإلسالم اهتماماً كبرياً بالقيادة، حيث أن اإلسالم قد أخرج بتعاليم  الواضحة قيادات كان وما زال هلم وزن تارخيي، 

فيما روي عن الرَّسول  روضرورية القيادة تظه، استطاعوا تغيري مفهوم العامل ووجهت  العلمية، كانوا نرباسًا حيتذى هبم

                                                           
 القشريي احلسنيو الذكر، رقم مسلم, مسلم بن احلجاج أبكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتما  على تالوة القرآن وعلى   (34)

 .2074، ص 4، مج2699النسابوري، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان, بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. احلديث: 

 58، اآلية سورة النساء (35)
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كما   ،(36)"ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم": حممد صلى اهلل علي  وسلم حيث قال

 .(37")ثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحدهمإذا خرج ثال: "قال علي  الصالة والسالم

الفردية، ة، ودميومتها لتحقيق أهدافها يف إشبا  احلاجات اجلماعية و فالقيادة مثلما نرى يقتضيها اإلسالم لتماسك اجلماع

 :يف النقا  التالية أمهية وجود القيادة يف الفكر اإلسالميوتربز 

 حلقة وصل بني العاملني وبني خطط املؤسسة وتصوراهتا املستقبلية. .1

 تدعم القوى اإلجيابية يف املؤسسة، وتقلص اجلوانب السلبية فيها. .2

 على مشكالت العمل وتتوصل إىل حلول مناسبة هلا.تسيطر  .3

تنمي قدرات األفراد، وهتتم بتدريبهم ورعايتهم، باعتبارهم املورد األساسي للمؤسسة، كما أن القائد يعترب القدوة  .4

 الرئيسية للعاملني.

 قوي على الضعيف.لتنظم حياة العاملني؛ مبا حيقق مصاحلهم، ويضمن لحقيق العدل بينهم، واحليلولة دون استبداد ا .5

وقت وجبهد   وضع اخلطط واالسرتاتيجيات املناسبة، لشغل األفراد وتشجيعهم؛ لتحقيق األهداف املنشودة يف أسر  .6

 (.38أقل)

 سمات القائد اإلداري المسلم الفرع الثالث:

 :ونذكر من أمههايتميز القائد اإلداري املسلم بصفات محيدة، واليت رمسها القرآن الكرمي  

                                                           
 -هـ 1413، 1تح:عصام الدين الصبابطي، مصر، دار احلديث،    نيل األوطار، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين، (36)

 .294، ص8، مج3872م،كتاب األقضية واألحكام، باب وجوب نصب والية القضاء واإلمارة وغريمها، رقم احلديث: 1993

، 8، مج3873ريمها، رقم احلديث: كتاب األقضية واألحكام، الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، باب وجوب نصب والية القضاء واإلمارة وغ  (37)

 .294ص

أمحد، اجلامعة  األسطل، حممود حبث مقدم الستكمال درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن،القيادة يف ضوء اآليات القرآنية ) دراسة موضوعية(   (38)

 .13 – 12م، ص 2012اإلسالمية: غزة.  
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كمة، فات احلهي صفة قد حددها القرآن لقادة األمم، مبا فيهم األنبياء حيث وهبهم بأعظم ص: احلكمة .1

َنا ل ْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشك ْر لِلَّ ِ : "حيث قال جل جالل  َنا آَل "، كما قال عز وجل: (39")َوَلَقْد آتـَيـْ فـََقْد آتـَيـْ

َقْد أ ويتَ يـ ْؤَت احلِْْكَمَة فَـ  َوَمن ۚ  يـ ْؤيت احلِْْكَمَة َمن َيَشاء  "قول  تعاىل: ، أيضًا (40")ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ 

رًا َكِثريًا ، واحلكمة تأتيها يف معناها احلقيقي املنع بغرض االصالح، فاحلكيم من يستطيع التحكم (41")َخيـْ

يف سورة  اهلل سبحان  وتعاىلبنفس  ومنعها عن هواها، وهي بذلك تشتمل على العلم والعمل معاً، وقد ذكر 

ِلَك ممَّا أَْوَحىَٰ ِإلَْيَك َربَُّك مِ ": اإلسراء بيانًا لألخالق واألوامر واملمنوعات معقبًا على ذلك بقول  َن ذََٰ

 .(42")احلِْْكَمةِ 

ية، وقد جاء يف احلديث الشريف: الشجاعة: وهي من أعظم صفات القائد املسلم، سواء أكانت مادية أم معنو  .2

مواجهة الكثرة عندما تكون على و ، ومن أفضل وأقوى أنوا  الشجاعة ه(43ا يف املرء شح هالع وجنب خالع")ر مش"

اللحظة احلرجة  وحيد ضمن القليل، فالقرار الشجا  يفو حق، ولقد واج  النيب علي  الصالة والسالم قوم  قريش، وه

 (.44)قد تنقذ املوقف

                                                           
 .14 -1212: سورة لقمان، اآلية (39)

 54: سورة النساء، اآلية (40)

 269: سورة البقرة، اآلية (41)

 39: سورة اإلسراء، اآلية (42)

كتاب ،  www.almeshkat.net/books/index.phpمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، موقع املشكاة اإلسالمية، القاري، املال على،  (43)

: العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جممو  الفتاوى، تحو . وينظر: بن تيمية، تقي الدين أب166، ص 1الزكاة، باب اإلنفاق وكراهية اإلمساك، مج

 .234، ص17م، مج2005هـ،  1426، 3أنور الباز،   عامر اجلزار، دار الوفاء،  

 م2014/ 9/ 22كرمي، جملة مركز تفسري الدراسات القرآنية، العبدة، حممد، تاريخ النشر من صفات القادة كما عرضها القرآن ال (44)

http://www.almeshkat.net/books/index.php
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لقائد ما يرد ومن أمهها األهداف، ومنها لحصيل النتائج، لذا وجب على اويعترب وسيلة تعني القيادي لتحقيق : العلم .3

َناه  ِمن ك لِّ َشْيٍء َسَبًبا: "، قال تعاىل(45)بذل اجلهد الوفري لتحصيل العلم الذي حيقق ل  متطلبات عمل   .(46)"َوآتـَيـْ

 (47).واالقنا  القدرة على احلوارجيب أن يكون القائد مستمعاً جيدا، يتقن فن االتصال مع املوظفني ول  : االستما  .4

 :كما أن هناك مسات شخصية أخرى للقائد تشتمل على مصادر عدة، وهي كالتايل

ام مسة خاصة توجب على املرؤوسني احرت و يكون ذلك بسبب مركزه االجتماعي، أوقد : بالقائد واحرتام  عجاباإل .5

 .بسبب املهارات اليت يتميزون هبا ووتقدير رؤسائهم، أ

قائد، ويكسب  لاالستمرار يف املثابرة والعمل على تنفيذ املهام لتحقيق االهداف، مما يدفع املرؤوسني لألعجاب بشخصية ا

 (.48)احرتامهم وتقديرهم

 .: نظرة اإلسالم إلى التطورالثالثالمطلب 

 نظرة اإلسالم إلى التطورالفرع األول: 

درات  األفراد واستطاعتهم هلا، حىت ال يكلف اإلنسان مبهام أكرب من قإن عملية التطوير ال بد أن يراعى فيها مدى تقبل 

ن يكون للتحسني أوتفوق استيعاب ، وبالتايل لن لحقق النجاح املطلوب، هنا أيضًا راعى اإلسالم بأن التطوير ال بد و 

 (.49والرقي والزيادة )

                                                           
(45) post.html-blogpost.html#!/2016/02/-speech.blogspot.my/2016/02/blog-http://valuable مرجع سابق ،

 م.2018مارس  27

 .84سورة الكهف، اآلية  (46)

 ، بتصرف. 1430مهسات يف أسرار القيادة والتأثري، السيد، عبدالرمحن حممد، صيد الفوائد،  (47)

 . 146-145أساسيات اإلدارة احلديثة دار املستقبل للنشر والتوزيع: الزعيب، فايز؛ عبيدات، حممد، عمان.) بدون(، ص  (48)

 .75، ص 2006.دراسة يف إشكالية التعليم والتنمية يف العامل اإلسالمي، مركز البحوث، اهلنداوي، حسن إبراهيم، اجلامعة اإلسالمية العاملية: ماليزيا (49)

http://valuable-speech.blogspot.my/2016/02/blog-post.html#!/2016/02/blog-post.html
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فض  للمجتمع القرشي ر  لفكر اجلاهلي، فكانأحدث النيب صلى اهلل علي  وسلم تطوراً هائاًل وكبرياً يف تغيري ا 

دراك وتطوير للمجتمع، وذلك عند إعالن  ملبدأ التوحيد، وإجياد فهم مستحدث ومتطور لإلبدا ، وكان حلظة وعي وإ

 (.50خطاب جديد وخمتلف عما ألف  الناس)القرآن الكرمي مبثابة 

 إمكانية التطور الفرع الثاني: 

االسالمية بكافة مظاهرة التطور، وهي على مقدرة يف كل زمان ومكان على التكييف والتجديد، لقد أنعم اهلل على األمة 

وهلا من العلماء واجمليدين ما يعينها على ذلك، والدليل على ذلك أهنا ما تزال قائمة ومؤثرة يف باقي األمم، حىت وإن 

 )51(أصاهبا ما أصاهبا فهي راسخة رغم أنف املغرضون.

ِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة وَ "قال اهلل تعاىل يف حمكم تنزيل :  سالمية حقيقة ال ينكرها أحد، حيثاألمة اإل َسطًا لَِّتك ون وا وََكذََٰ

َهْوَن َعِن اْلم نكَ " ، كما قال:(52")ش َهَداَء َعَلى النَّاسِ  َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َوتـَنـْ  َوتـ ْؤِمن وَن رِ ك نت ْم َخيـْ

 .(54)"مثل أميت كاملطر، ال يدرى أول  خري أم آخرهلنيب علي  أفضل الصالة والتسليم: "، وكذلك قول ا(53")بِاللَّ ِ 

 الخاتمة: 

 من خالل كتابة هذه املقالة ظهرت لنا عدة نتائج، منها: 

 املستحدثة دوليا.موضو  التحول الرقمي يف الكفاءة املهنية يعترب من أكثر املواضيع  .1

 مالحظة التطور اهلائل الذي أحدث  نظم املعلومات الرقمية. .2

                                                           
ع، دمشق: يالنهضة واحلداثة، حفريات يف مفهوم الكتابة والدولة الوطنية والشرعية الدولية، الكسيب، حممد علي، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوز يف  (50)

 .22-20، ص 2007سوريا. 

 . 10،ص 2000، مكتبة النهضة: القاهرة. 3األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم، القرضاوي، يوسف،   (51)

 143لبقرة، اآلية سورة ا (52)

 110سورة آل عمران، اآلية (53)

 رواه املنذري يف الرتغيب واِلرتهيب (54)
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يجي يف التعامل وسالحها االسرتات اإلدارية واحلكومية يف الدول العربية، ألجهزةلأحد املوارد األساسية يعترب هذا األمر  .3

 الدويل.و  ملستوى احملليمع الظروف احلالية اليت تتصف بالتغري السريع مع اشتداد حدة املنافسة على ا

 اهتمام اإلسالم بالقيادة يظهر من خالل نصوص القرآن والسنة.  .4

 صفات القائد اإلداري السديد مستخلصة من القرآن والسنة. .5

 اإلسالم يراعي التطور والتقدم مراعاة بالغة. .6
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 والمراجع المصادر  

 القرآن الكريم

 :المصادر العربية

، 2،  34اإلدارة العليا يف لحسني وتطوير األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصل العزام، مج دور شبكات نظم املعلومات ودعم -1

 .2007دراسات العلوم اإلدارية، األردن، 

دور نظم املعلومات يف رفع مستوى أداء العاملني يف القطا  العام يف ظل الثورة الرقمية، صربي، سوىل،  -2
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