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أنشطة  المعلومات لدعمفي تبادل  تهسرعلاإللكتروني م اإلتصاالت اإلدارية ابدأت منظمات األعمال تهتم بإمتالك نظلخص: الم

ختبار أثر جودة المعلومات كمتغير وسيط في عالقة قدرات نظام اإلتصاالت اإلدارية االلكتروني .هدفت الدراسة الالمنظمة

من مستخدمي نظام  البياناتإستبانة لجمع  وُصممتتم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي  بيشة.بالهيكل التنظيمي في جامعة 
ستخدام عدد من اصالحة للتحليل. تم منها %( 72.2) 65سترجاع اتم  استبانه 90 و وزعت ياإللكتروناالتصاالت اإلدارية 

بيرسون  ارتباطنحراف المعياري، معامل ألفا كرنوباخ، التحليل العاملي، معامل الوسط الحسابي،اال)األساليب اإلحصائية 

بين إستخدام نظم اإلتصاالت اإلدارية  . توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها وجود عالقة إيجابية معنوية(وتحليل االنحدار
ورسمية لوجود عالقة إيجابية معنوية بين نظام اإلتصاالت اإلدارية االلكترونية  ومركزية الهيكاللتنظيمي إضافةااللكترونية 

 دة المعلوماتالمعلومات، وجوله عالقة إيجابية معنوية مع جودة  أن نظام اإلتصاالت اإلدارية االلكترونية التنظيمي كما الهيكل

للعالقة بين  كامال   ا  كما تعتبر جودة المعلومات وسيط التنظيمي. من مركزيةورسمية الهيكلكل  ومعنوية معلها عالقة إيجابية 

كامال للعالقة بين نظام اإلتصاالت اإلدارية  التنظيمي وكذلك وسيطا   ومركزية الهيكلنظام اإلتصاالت اإلدارية االلكتروني 
في  وجود التعقيدلى عدم إدى ألكتروني قد خيرا  استخدام نظام االتصاالت اإلدارية اإلأو التنظيمي. سمية الهيكلورااللكتروني 

وقد أوصت الدراسة بإمكانية إختبار أثر عوامل أخرى مثل تأثير البيئة المحيطة على نظام االتصاالت  التنظيمي.الهيكل 

 قطاعات أخرى. لتطبيق الدراسة فيإضافة اإلدارية االلكتروني 
 التنظيمي،الرسمية،المركزية.الهيكل  المعلومات،جودة  اإللكتروني،تصاالت اإلدارية م االانظ: المفتاحيةالكلمات 

 

Testing the Impact of Information Quality as Mediator Variable in the 

Relationship between Electronic Management Communication System 

Capacity and Organizational Structure: Case Study of Bisha University 
 

Mudathir Saad Ahmed Saad 

Adam Ahmed Musa Hamed 
 

Business organizations began to give more consideration for acquiring Electronic Management 

Communication System, to speed the exchange of information to support their performing 

activities. The study aimed at testing the impact of information quality as mediator variable in 
the relationship between electronic management communication system and organizational 

structure in the University of Bisha. The descriptive analysis method was used and a 

questionnaire was designed to collect the data from the users of electronic management 

communication system. The number of distributed copies was 90 and only 65 were received 
(72.2%) for analysis. Arithmetic mean, standard deviation, Cronbach's alpha coefficient, Factor 

analysis, Pearson correlation coefficient and regression analysis were all used in the statistical 

analysis. The study found a positive significant correlation between the use of electronic 
management communication system and the centralizing of organizational Structure. In 

addition, there is a positive significant relation between electronic management communication 

system and the formalizing of organizational Structure. In addition, information quality is full 
Mediator in the relationship between electronic management communication system and 

centralization, formalization of organizational structure. Finally the use of the electronic 

management communication system has got rid of complexity in organizational structure. The 

study recommended that it is possible to test other factors that could have effect such as the 
environment on electronic management communication system and it could be applied in other 

sectors. 
Keywords: Electronic Management Communication System, Information Quality, Organizational Structure, centralizing, 

formalizing. 
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 مقدمة

في ظل بيئة العملل العاملة والمنافسلة فلي بيئلات األعملال تحتلات منظملات األعملال اللى التطلوير فلي 

      على المدى القصير أو الطويل نافسةت هذه المكان ا  مكوناتها الداخلية حتى تواجه المنافسة سواء

Cemal Zehir,2009)،)
 
تصاالت اإلداريلة م االامتالك نظانتيجة لذلك بدأت هذه المنظمات تهتم بو

حتللى يتثنللى لهللا تبللادل المعلومللات والمسللتندات داخليللا وخارجيللا  ألداء األنشللطة اإلداريللة  اإللكترونللي

ت هللذه المنظمللات االهتمللام بهيكلهللا التنظيمللي أقللد بلدفالمختلفلة بسللرعة وكفللاءة وفاعلية.إضللافة لللذلك 

ا لللدور اللذي يلعبله فلي تقسليم األنشلطة، تحديلد المسلاوليات والواجبلات ممل ذللكوالذي يعتبر مهما و

سللتخدام ال ا  ملموسل ا  هنالللك دور أنيسلهل عمليلة اإلاللراف، الرقابلة والمتابعلة لتحقيللق األهلداف. كملا 

عنصلرا  ملاثرا   والتلي تعلدالجيلدة  وتبادل المعلوملاتفي توفير  اإللكترونيتصاالت اإلدارية م االانظ

 المنظمة. التنظيمي فيفي خصائص الهيكل 

 

 :مشكلة الدراسة

تصلاالت اإلداريلة م االاالختبارأثر جودة المعلومات كمتغيلر وسليط فلي عالقلة نظلتتجه هذه الدراسة 

 -التالية: سئلة من خالل األ األعمال وذلكبالهيكل التنظيمي في منظمات  اإللكتروني

 ؟على الهيكل التنظيمي اإللكترونيتصاالت اإلدارية م االانظلقدرات هل هنالك أثر  -1

 ؟على جودة المعلومات اإللكترونيتصاالت اإلدارية م االاهل هنالك أثر ل لقدرات نظ -2

 ؟هل هنالك أثر لجودة المعلومات على الهيكل التنظيمي -3

 اإللكترونلليتصللاالت اإلداريللة م االانظلل عالقللة اسللتخدامهللل هنالللك أثللر لجللودة المعلومللات علللى  -4

 ؟بالهيكل التنظيمي

 أهمية الدراسة:

م اكماأنهللللاتبرز نظلللل ،ونيللللة فللللي منظمللللات األعمللللاللكترتأتيأهميةالدراسللللةمنالدورالمتعاظمللنظم اإل

ومدى تلأثير جلودة المعلوملات  ،بالهيكل التنظيمي وجودة المعلومات اإللكترونيتصاالت اإلدارية اال

على العالقة بين نظام االتصاالت اإلدارية االلكترونلي والهيكلل التنظيمي،إضافةإلبرازمدفتفسليرهذه 

 عمال.يكل التنظيمي وجودة المعلومات في منظمات األالنظم للتغييرات التي تحدثها في اله

 أهداف الدراسة

بالهيكلل  اإللكترونليتصلاالت اإلداريلة م االاتهدف الدراسلة لبيانلأثر جلودة المعلوملات فلي عالقلة نظل

 -التنظيمي في منظمات األعمال من خالل اآلتي:

 هيكل التنظيمي.وال اإللكترونيتصاالت اإلدارية م االاتحديد العالقة بين قدرات نظ -1

 وجودة المعلومات. اإللكترونيتصاالت اإلدارية م االاتحديد العالقة بين قدرات نظ -2

 تحديد العالقة بين جودة المعلومات والهيكل التنظيمي. -3

والهيكللل  اإللكترونلليتصللاالت اإلداريللة م االاختبللار توسللط جللودة المعلومللات للعالقللة بللين نظللا -4

 التنظيمي

 :حدود الدراسة

 ليها في نموذت الدراسة.إ: ركزت الدراسة في ثالثة متغيرات تمت اإلاارة النظريةالحدود  .1

:اعتملدت الدراسلة عللى البيانلات التلي تلم جمعهلا ملن مجتملع الدراسلة فلي العلام الحدود الزمانية .2

 م 2015

 المملكة العربية السعودية. –: جامعة بيشة الحدود المكانية .3
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 :الدراسةالتعريفات اإلجرائية لمتغيرات 

نصل  ملن خاللهلا إطلار التنظليم، درجلة ة أدا: Organizational Structureالهيكل  التنظيمل  

 (.2007تعقيده، رسميته ومركزيته )عبد المحسن،

قوم بتحويل كل المعامالت الورقية إلى معلامالت يالنظام الذي : نظام االتصاالت اإلدارية االلكترون 

 في دقة وسرعة وأمان.لكترونيةتيَسر حركة المعامالت إ

 خصائص المعلومات التي تقابل أو تتخطى توقعات المستفيد منها.: جودة المعلومات
 

 :أدبيات الدراسة والدراسات السابقة

فللراد والعللاملين لتنفيللذ يمثللل الهيكللل التنظيمللي االطللار الللذي يللتم بموجبلله ترتيللب وتنسلليق جهللود األ

الهيكل التنظيملي عرف م( لذلك ي 2011المتاحة )دباغية،ستخدام الموارد ااألنشطة لتحقيق األهداف ب

بأنه مجموعة القواعد واللوائح التي تعطي الحق لمجموعة األفراد أن تصدر األواملر ألفلراد رخلرين 

(. كما يعبر الهيكل التنظيمي عن درجة الرسلمية التلي 2015على نحو يحقق الراد والكفاءة )الشيخ،

 المر وسلين.عبلر تحديلد خطلوط السللطة واالتصلال بلين الر سلاء ويتم ملن خاللهلا إدارة المنظملات 

 Robertتخلاذ القلرارات )التوجيله رئليا المنظملة فلي  ا  إضلافة للذلك يلوفر الهيكلل التنظيملي إطلار

Applebly,1984( أوطريقة لتقسليم أنشلطة المنظملة وتنظيمهلا وتنسليقها )Stoner,1992 نتيجلة .)

ي منظمات األعمال وذلك للدور الذي يلعبه فيهلا ملن حيلق تقسليم ذلك يعتبر الهيكل التنظيمي مهما فل

األنشطة وتنظيم الجماعات وتحديد المسلاوليات والواجبلات )ملن مسلاول علن ملن( داخلل المنظملة. 

التي يتم بها تقسيم األعملال تلاثر إيجابلا  وسللبا  عللى  األفراد، فالطريقةإضافة لذك تأثيره على سلوك 

عملال (. وللهيكلل التنظيملي فلي منظملات األ2003ت داخل المنظملة )حلريم،سلوك األفراد والجماعا

 -:م( 2012عدة خصائص تتكون من اآلتي)ندى،

، (تعللدد وتنللوع األنشللطةالتنظيمية)عنللاه هللي التمللايز األفقللي أي  ة: يتكللون مللن ثالثللالتعقيللد -1

تملايز الجغرافلي ، وال(أي)عمق الهيكل التنظيمي ويقاس بعددالمستوياتالتنظيمية الرأس  والتمايز

. والهيكللل التنظيمللي يكللون (مللدى االنتشللار والتوزيللع الجغرافللي لعملياتالمنظمللة وأنشللطتها)أي 

 .معقدا  كلما زاد واحد أو أكثر منأنواع التمييز الثالثة فيضع عبئا على المديرين

 مللدى اعتمللاد المنظمللة علللى القللوانين واألنظمةوالقواعللد والقللرارات ى: تشللير إلللدرجللة الرسللمية -2

والمعللايير فللي توجيلله وضللبط سلللوك األفللراد أثنللاء العملويعيبهللا إعاقللة نمللو الشخصللية الناضللجة 

 .المبدعة

 (. 2010: تشير إلي موقع ومكان اتخاذ القرارات في المنظمة وتوزيع القوة )فيصل، مركزيةال -3

المترابطلة والمعلدة تعد المعلومات والتي يمكن تعريفها بأنهلا مجموعلة البيانلات المعالجلة، المنظملة، 

عملال ونتيجلة م( أساس العمليات التي تجرى في منظمات األ 2008تخاذ القرارات)ربا،استخدام ولال

ذلك فإن المعلومة ذات الجودة تتوفر فيها الخصائص التي تقابلل أو تتخطلى توقعلات المسلتفيد منهلا. ل

 -يمكن توضيح هذه الخصائص في الجدول التالي:

 لمختلفة المتعلقة بخصائص المعلومات الجيدة(: األبعاد ا1جدول) 
 إهتمام البعد مكونات البعد البعد

ليها، توفر إتوفر المعلومات عند الحوجة  Currency، الحداثة Timelinessالتوقيت وقت المعلومة

 الحداثة فيها وعدم تقادمها.

، الصلة بموضوع القرار Accuracyالدقة محتوى المعلومة

Relevance اإلكتمال ،Completeness 

لى المحتوى كبعد هام وحيوي لتحديد إينظر 

قيمة المعلومة، حيق يتعامل مع مظهر رخر 

 ؟ What من مظاهر المعلومات وهو ماذا

وفقا  للمستوى اإلداري  Detailsالتفاصيل  اكل المعلومة

في  Presentationالذي يستخدمها، العرض 

رسوم بيانية أو كانت في أالشكل المناسب سواء 

 جداول وغيرها

يتعلق بالشكل الذي تظهر به المعلومات، حيق 

يتعامل مع مظهر ثالق للمعلومات وهو 

 ؟Howكي 
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وتعد المعلومات ونوعيتها عنصرا  ماثرا في خصائص الهيكل التنظيملي فلي المنظملة وهلذا ملا أكلده 

تنظيمي )المركزية، المعياريلة ( والتي هدفت دراسته للتعرف على خصائص الهيكل ال2004)السالم،

لى وجلود عالقلة ذات دالللة إحصلائية إوالرسمية( وعالقتها بنوعية المعلومات وقد توصلت الدراسة 

 .  بين خصائص الهيكل التنظيمي ونوعية المعلومات

ساسلي فللي أتعلد نظلم االتصلاالت االدرايلة العمللود الفقلري فلي منظملات األعملال لمللا تلعبله ملن دور 

فللي وقللد أدى التطللور  خارجهللا.كللان داخللل المنظمللة أو أمالت الخاصللة بالمنظمللة سللواء تبللادل المعللا

صلبحت هلذه اللنظم تقلوم ألى تغيير جزري على هذه النظم فوتكنولوجيا المعلوماتإاالتصاالت  وسائل

لكترونيةتيَسللر حركللة المعللامالت فللي دقللة وسللرعة إبتحويللل كللل المعللامالت الورقيللة إلللى معللامالت 

بالتعامالت الورقيةالتقليدية البطيئة نوعا ملا. وتتعلدد فوائلد نظلام االتصلاالت اإلداريلة  وأمان، مقارنة

 االلكتروني

( 2015لكل األطراف المستفيدة من النظام )الحكومة، المواطن وقطاع األعملال(. فقلد ذكلر )ناصلر،

 -عدة فوائد لهذا النظام منها:

 كلفةلتتقليص وقت اإلجراءات وبالتالي تقليص ا. 

 أداء أفضل للخدمات وبتكلفة أقل.  

 .الوصول إلى مختل  المعامالت الحكومية عبر منفذ موّحد للمعلومات 

 توظي  أفضل للكوادر البشرية. 

 :نموذج الدراسةالمقترحة

لكترونلي( متغيلرات مسلتقل)نظام االتصلاالت اإلداريلة اإل ةيتكون نموذت الدراسة المقترحة ملن ثالثل

التنظيمي( إضافة لمتغير وسيط )جودة المعلومات( وذللك بغلرض تحقيلق أهلداف ورخر تابع )الهيكل 

 ( يوضح نموذت الدراسة المقترحة.1الدراسة. الشكل )

 (: نموذت الدراسة المقترحة1الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة

الفرضلليات  ختبللار( فللإن هللذه الدراسللة تسللعى ال1علللى نمللوذت الدراسللة الموضللح فللي الشللكل ) بنللاء  

 -التالية:

 تصاالت اإلدارية اإللكتروني والهيكل التنظيمي.قدرات نظام اال إيجابية بينهنالك عالقة  .1

 تصاالت اإلدارية اإللكتروني وجودة المعلومات.قدرات نظام اال إيجابية بينهنالك عالقة  .2

 والهيكل التنظيمي. المعلوماتجودة  إيجابية بينهنالك عالقة  .3

داريللة اإللكترونللي والهيكللل جللودة المعلومللات تتوسللط العالقللة بللين قللدرات نظللام اإلتصللاالت اإل .4

 التنظيمي.

 

 

قدرات نظام اإلتصاالت اإلدارية 

 اإللكترون 
 الهيكل التنظيمي

 المتغير التابع المتغير المستق 

المعلوماتجودة   

(الدرجة الوظيفية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرةالخصائص الشخصية )النوع،  

 المتغير الوسيط
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 :منهجية الدراسة

عتمللدت الدراسللة علللى األدبيللات التحقيللق أهللداف الدراسللة تللم استخدمالمنهجالوصللفيالتحليلي، حيللق  

ستبانة بغرض اختبار أثلر جلودة المعلوملات اوالمراجع التي تناولت موضوع الدراسة، كما تم إعداد 

تصلاالت اإلداريلة اإللكترونلي بالهيكلل التنظيملي فلي جامعلة بيشلة. كمتغير وسيط في عالقة نظام اال

تصاالت اإلدارية اإللكتروني وهم جميع العلاملين فلي تمثل مجتمع البحق في المستفيدين من نظام اال

وظيفة )مدير، نائب مدير، عميد، مدير إدارة، مدير وحدة، رئيا قسم، مسجل كلية والموظفين الذي 

سلترجاع استبانة على عينة الدراسة وتم ا 90على هذا النظام(حيق تم توزيع  لديهم صالحية الدخول

سلتخدام علدد ملن األسلاليب اإلحصلائية لتحليلل بيانلات ا%. تلم  72.2منها صالحة للتحليل بنسبة  65

 –الوسلللط الحسلللابي  -النسلللب المئويلللة  –الدراسلللة منها:أسلللاليب اإلحصلللاء الوصلللفي )التكلللرارات 

ضللافة ألسللاليب اإلحصللاء التحليلللي )معامللل االرتبللاط، كرونبللاخ ألفا،التحليللل نحللراف المعيللاري( إاإل

 العاملي، معامل ارتباط بيرسون واإلنحدار البسيط والمتعدد والمتدرت(.

 

 :جودة وثبات المقاييس المستخدمة ف  أداة الدراسة

مقلاييا حيلق تلم  سلتبانة عللى علدةبنلاء لملا ورد فلي أدبيلات الدراسلة والدراسلات السلابقة تلم بنلاء اال

تصلللاالت اإلداريلللة اإللكترونلللي المسلللتخدم اعتملللادا  عللللى دراسلللة كلللل ملللن قيلللاس قلللدرات نظلللام اال

(Sabherwal,2001(و )2002Kaleka, وقللد )عبللارات لقيللاس قللدرات  8حتللوت االسللتبانة علللى ا

تصلللاالت اإلداريلللة اإللكترونلللي المسلللتخدم.ولقياس جلللودة المعلوملللات تلللم االعتملللاد عللللى نظلللام اال

فقلللرات لقيلللاس جلللودة  10( وقلللد احتلللوت فقلللرات االسلللتبانة عللللى Jurij Jaklic,2009اسلللة)در

عبارات لقيلاس  8( وقد احتوت االستبانة على 2012المعلومات. كما تم االعتماد على دراسة )ندى، 

اسلتبانات عللى عينلة ملن مجتملع  10تلم توزيلع وخصائص الهيكل التنظيملي فلي منظملات األعملال. 

سلتخدام معاملل ألفلا اعتماديلة بتلم حسلاا االوختبار المبدئي ألداة الدراسلة. غرض االالدراسة وذلك ب

 .(2)كرونباخ كما في الجدول 

ستخدام معامل ألفا استبانة الدراسة باعتمادية ألسئلة ختبار قياس درجة االا(: نتائج 2الجدول )

 كرونباخ.
 alphaمعام  ألفا  عدد العبارات  المتغير الرقم

 0.88 8 تصاالت اإلدارية اإللكترونينظام االقدرات  1

 0.87 10 جودة المعلومات  2

 0.84 8 الهيكل التنظيمي 3

 لفا تعد مرتفعة مما يشير إلمكانية توزيع بقية استبانة الدراسة.أن قيمة معامل أ( 2ملحوظة: يتضح من الجدول)

 

 :تحلي  البيانات

سلتخدام معاملل ألفلا كرنوبلاخ تلم اعتماديلة أداة الدراسلة باختبلار المبلدئي لقيلاس بعد إجلراء عمليلة اال

ختالفلات بلين العبلارات التلي تقليا كلل ختبلار االإجراء عملية التحليلل العلاملي السلتبانة الدراسلة، ال

 متغير من متغيرات الدراسة للتاكد من تناسق العبارات التي تقيا كل متغير.

 :تق التحلي  العامل  لعبارات المتغير المس: اوالا 

تصاالت اإلدارية اإللكتروني المتغير المستقل للدراسة وقد حلوت أداة الدراسلة تعتبر قدرات نظام اال

عبارات لقياسه تم إدخال عبارات قياسه مجتمعلة إلجلراء عمليلة التحليلل العلاملي حيلق تلم إعطلاء  8

وتلم  SPSSم برنلامج سلتخدااوللى بسم متغير لكل عبارة،وتم إجراء عملية التحليل العاملي للمرة األا

الحصول على مصلفوفة اللدوران الخاصلة بعبلارات هلذا المتغيلر والتلي تعكلا نسلب التشلبعات لكلل 

 عبارة. الجدول التالي يوضح مصفوفة الدورات الخاصة بالتحليل العاملي لعبارات المتغير المستقل.
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ر المستقل)قدرات نظام (: مصفوفة الدوران الخاصة بالتحليل العاملي الخاصة بالمتغي3الجدول )

 تصاالت اإلدارية اإللكتروني(اال
 1العام   اسم المتغير

S1 0.89 

S2 0.87 

S3 0.89 

S4 0.82 

S5 0.79 

S6 0.78 

S7 0.80 

S8 0.81 

 النسب اإلحصائية

 69.345 نسبة التباين المفسر)%(

 69.345 مجموع نسبة التباين المفسر)%(

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) 0.857 

Bartlett,s Test of Spherecity 439.474 

 

ن المصلللفوفة جلللاءت فلللي عاملللل واحلللد وقللليم االالللتراكيات األوليلللة تزيلللد أ( 3يتبلللين ملللن الجلللدول )

(. تللم إسللتخدام نقطللة 0,60( تزيللد عللن )KMO(، قيمللة )0,50(، والتشللبعات أكبللر مللن )0,50عللن)

نه لم يتم تقسيم المتغير المسلتقل للدراسلة لمتغيلرات أخلرى أكما  0.50بمقدار  cut off pointحذف 

سلللتخدام هلللذه العبلللارات مجتمعلللة فلللي عمليلللة قيلللاس المتغيلللر المسلللتقل )قلللدرات نظلللام اوسلللوف يلللتم 

 تصاالت اإلدارية اإللكتروني(.اال

 

ا:التحلي  العامل  لعبارات المتغير الوسيط )جودة المعلومات(  ثانيا

دخالها مجتمعلة إلجلراء عمليلة التحليلل إت لقياس هذا المتغير تم ابارع 10احتوت أداة الدراسة على 

وتم الحصول على مصفوقة الدوران التي تحوي نسبة التشبع لكل عبارة من عبارات قيلاس  ،العاملي

 هذا المتغير.

(: مصفوفة الدوران الخاصة بالتحليل العاملي الخاصة بالمتغير الوسيط )جودة 4الجدول )

 المعلومات(
 1العام   المتغير اسم

q1 .75 

q2 .67 

q3 .74 

q4 .70 

q5 .86 

q6 .80 

q7 .86 

q8 .78 

q9 .69 

q10 .70 

 النسب اإلحصائية

 57.418 نسبة التباين المفسر)%(

 57.418 مجموع نسبة التباين المفسر)%(

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) 0.862 

Bartlett,s Test of Spherecity 389.979 
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ن قيملة فلإتت في عامل واحد إضافة للذلك أيالحظ من الجدول السابق أن ناتج عملية التحليل العاملي 

( تزيللد عللن KMO(، قيمللة )0,50(، والتشللبعات أكبللر مللن )0,50االاللتراكيات األوليللة تزيللد عللن)

فلإن كلل قليم التشلبعات الموجلودة  0.50بمقلدار  cut off pointستخدام نقطلة حلذف ا( وعند 0,60)

أكبر من هذه النقطة ونتيجة ذلك فإن العبارات المقابللة لهلذه المتغيلرات للم تحلذف منهلا  1ي العامل ف

 ستخدامها مجتمعة لقياس المتغير الوسيط )جودة المعلومات(.اي عبارة وسوف يتم أ

 ثالثاُ:التحلي  العامل  لعبارات المتغير التابع )الهيك  التنظيم (

للقيلاس،وتم إدخالهلا مجتمعلة إلجلراء عمليلة التحليلل العلاملي، والجلدول أسلئلة  8حوت أداة الدراسلة 

 التالي يوضح ناتج هذه العملية.

 (: مصفوفة الدوران الخاصة بالتحليل العاملي الخاصة بالمتغير التابع )الهيكل التنظيمي(5الجدول )
 2العام   1العام   اسم المتغير

st1 .68 .24 

st2 .48 .67 

st3 .07 .78 

st4 .28 .84 

st5 .38 .75 

st6 .87 .12 

st7 .70 .31 

st8 .75 .27 

 النسب اإلحصائية

 13.297 52.871 نسبة التباين المفسر)%(

 66.168 مجموع نسبة التباين المفسر)%(

Kaiser –Meyer-Olkin (KMO) 0.848 

Bartlett,s Test of Spherecity 227.752 

 

ن هنالك بعض التشبعات إفي عاملين و ىناتج عملية التحليل العاملي اتمن الجدول السابق يالحظ أن 

فلإن  0.50بمقلدار  cut off pointسلتخدام نقطلة حلذف اقل منهلا، وعنلد أ( وأخرى 0,50أكبر من )

سلتبعادها ونتيجلة اكل قيم التشبعات الموجودة في كلتا العاملين والتي أقل من نقطة الحذف سوف يتم 

( st1, st6, st7, st8األول سوف يحتلوي عللى العبلارات التلي تقابلهلا المتغيلرات )ذلك فإن العامل ل

مللا العامللل الثللاني فيضللم العبللارات التللي أ( 0.80عتماديللة لهللذا العامللل كانللت قيمتهللا )وعنللد قيللاس اال

دبيلات الدراسلة (. وبالرجوع أل0.84عتماديتها )ا( وقد كانت st2, st3, st4, st5تقابلها المتغيرات )

 ول بالمركزية والعامل الثاني بالرسميةت تسمية العامل األتم

 

 :نموذج الدراسة بعد عملية التحلي  العامل  لمتغيرات الدراسة

 (: نموذت الدراسة المعدل بعد إجراء التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة2الشكل ) 

 المتغير المستقل المتغير الوسيط المتغير التابع 

 

 

 

 

 

 

 

  

نظام االتصاالت 

 اإلدارية اإللكتروني
 المركزية - جودة المعلومات

 الرسمية -

(الدرجة الوظيفية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرةالخصائص الشخصية )النوع،  
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 المتوسطات، اإلنحرافات المعيارية واالرتباطات لمتغيرات الدراسة

 الدراسةنحرافات المعيارية لمتغيرات (: المتوسطات واال6الجدول )
 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي نوع المتغير اسم المتغير

 0.98 3.48 مستقل تصاالت اإلدارية اإللكترونيقدرات نظام اال

 0.70 3.75 وسيط جودة المعلومات 

 0.81 3.58 تابع 1الهيكل التنظيمي 

 0.79 3.74 تابع  2الهيكل التنظيمي 

 N=65ملحوظة: 

 

السلابق أن الوسللط الحسلابي لجميللع متغيلرات الدراسللة أكبلر مللن الوسلط الحسللابي يتبلين ملن الجللدول 

(. امللا االرتباطللات بللين متغيللرات الدراسللة فلليمكن وصللفها فللي الجللدول 3اإلقتراضللي والللذي قيمتلله )

 -التالي:

 رتباط بيرسون بين متغيرات الدراسةا(: معامل 7الجدول )

 المتغير
تصاالت قدرات نظام اال

 اإللكترونياإلدارية 

جودة 

 المعلومات
 الرسمية المركزية

قدرات نظام االتصاالت االدارية 

 االلكترونية

1    

72. جودة المعلومات
**

 1   

67. المركزية
**

 .56
**

 1  

66. الرسمية
**

 .72
**

 .61
**

 1 

 n=65، 0.01ملحوظة: ** مستوى المعنوية 

 

 .كذلكنها مستقلة كما أيتبين من الجدول السابق أن متغيرات الدراسة مرتبطة فيما بينها 

 

 إختبار فروض الدراسة:

يتناول هذا الجزء من الدراسلة اختبلارات فرضليات الدراسلة التلي تملت صلياغتها بعلد إجلراء عمليلة 

 التحليل العاملي،

دار التللدريجي فللي اختبللار العالقللة بللين نحللدار البسلليط وكللذلك االنحللسللتخدام اسلللوا االاوسللوف يللتم 

 ليه.إ متغيرات الدراسة كل حسب الحوجة

 

 تصاالت اإلدارية اإللكترون  والمركزية:أوال: العالقة بين قدرات نظام اال

قلدرات نظلام يجابيلة بلين إعالقلة  وجلودالغرض ملن هلذه العالقلة اختبلار الفرضلية التلي تلنص عللى 

ستخدام االنحدار البسيط والذي االختبار هذه العالقة تم المركزية. وتصاالت اإلدارية اإللكترون  واال

 -:يمكن يمكن توضيح نتائجه في الجدول التالي

تصاالت اإلدارية نحدار البسيط للعالقة بين قدرات نظام االختبار تحليل االا(: نتائج 8الجدول )

 اإللكتروني والمركزية 
 المركزية المتغير

 (Sigالمعنوية )مستوى  معامل بيتا

 0.000 0.67** تصاالت اإلدارية اإللكترونيقدرات نظام اال

 النسب اإلحصائية

 0.449 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.441معامل التحديد المعدل 

 0.449 (R² ∆التغير في معامل التحديد )

 51.390**(sig=0.000) المحسوبة Fقيمة 
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( ويلدل ذللك عللى أن التلأثيرات الناتجلة R²=0.449قيملة معاملل التحديلد )( أن 8من الجدول )يتبين 

% والبلاقي يرجلع 44.9تصلاالت اإلداريلة اإللكترونلي بنسلبة في المركزيلة تفسلرها قلدرات نظلام اال

لعوامل أخرى منها الخطأ العشوائي. كما يتبين من الجلدول السلابق أن هناللك عالقلة إيجابيلة معنويلة 

و مسلتوى المعنويلة 0.67 تصلاالت اإلداريلة اإللكترونلي والمركزيلة )قيملة بيتلابلين قلدرات نظلام اال

0.000.) 

 

 :لكترون  والرسميةاإل اإلدارية ثانيا: العالقة بين قدرات نظام االتصاالت

قلدرات نظلام عالقلة ايجابيلة بلين  وجلودالغرض ملن هلذه العالقلة اختبلار الفرضلية التلي تلنص عللى 

ستخدام االنحدار البسليط واللذي االختبار هذه العالقة تم ترون  والرسمية. واالتصاالت االدارية االلك

 -يمكن توضيح نتائجه في الجدول التالي:

دارية بين قدرات نظام االتصاالت اإل االنحدارالبسيط للعالقة(: نتائج إختبار تحليل 9الجدول )

 لكتروني والرسمية اإل
 الرسمية المتغير

 (Sigالمعنوية )مستوى  معامل بيتا

 0.000 0.66** لكترونيدارية اإلقدرات نظام االتصاالت اإل

 النسب اإلحصائية

 0.434 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.425معامل التحديد المعدل 

 0.434 (R² ∆التغير في معامل التحديد )

 48.269**(sig=0.000) المحسوبة Fقيمة 

 

( ويدل ذلك عللى أن التلأثيرات الناتجلة فلي R²=0.434معامل التحديد )( قيمة 9تضح من الجدول )ت

% والباقي يرجلع لعواملل 43.4لكتروني بنسبة دارية اإلالرسمية تفسرها قدرات نظام االتصاالت اإل

أخلرى منهللا الخطللأ العشللوائي. كملا يتبللين مللن الجللدول السللابق أن هناللك عالقللة إيجابيللة معنويللة بللين 

و مسلللتوى المعنويلللة 0.66 لكترونلللي والرسلللمية )قيملللة بيتللاداريللة اإلاالتصلللاالت اإلقللدرات نظلللام 

0.000.) 

 

ا: العالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإل  لكترون  وجودة المعلومات: دارية اإلثالثا

م اقلدرات نظليجابيلة بلين إنله توجلد عالقلة أالغرض من هذه العالقة اختبار الفرضية التي تنص على 

سللتخدام االنحللدار االختبللار هللذه العالقللة تللم و وجللودة المعلومللات.لكترونيللة داريللة اإلاإلاالتصللاالت 

 -نتائجه في الجدول التالي: البسيط والذي

دارية بين قدرات نظام االتصاالت اإل البسيط للعالقةنحدار ختبار تحليل االا(: نتائج 10الجدول )

 وجودة المعلومات  اإللكتروني
المعلوماتجودة  المتغير  

 (Sigمستوى المعنوية ) معامل بيتا

 0.000 0.72** لكترونيدارية اإلقدرات نظام االتصاالت اإل

 النسب اإلحصائية

 0.512 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.504معامل التحديد المعدل 

 0.512 (R² ∆التغير في معامل التحديد )

 66.098**(sig=0.000) المحسوبة Fقيمة 

 

( ويدل ذللك عللى أن التلأثيرات الناتجلة R²=0.512( أن قيمة معامل التحديد )10من الجدول )يتبين 

% والبلاقي 51.2لكترونلي بنسلبة داريلة اإلفي جودة المعلومات تفسلرها قلدرات نظلام االتصلاالت اإل
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عالقلة إيجابيلة يرجع لعوامل أخرى منها الخطأ العشلوائي. كملا يتبلين ملن الجلدول السلابق أن هناللك 

و 0.72 لكترونللي وجللودة المعلومللات )قيمللة بيتللاداريللة اإلمعنويللة بللين قللدرات نظللام االتصللاالت اإل

 (.0.000مستوى المعنوية 

 

ا: العالقة بين جودة المعلومات والمركزية  :رابعا

جودة المعلوملات يجابية بين إعالقة  وجودالغرض من هذه العالقة اختبار الفرضية التي تنص على 

 -ستخدام االنحدار البسيط والذي نتائجه في الجدول التالي:االختبار هذه العالقة تم والمركزية. و

 (: نتائج إختبار تحليل اإلنحدار البسيط للعالقة بين جودة المعلومات والمركزية 11الجدول )
 المركزية المتغير

 (Sigمستوى المعنوية ) معامل بيتا

 0.000 0.56** جودة المعلومات

 النسب اإلحصائية

 0.316 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.305معامل التحديد المعدل 

 0.316 (R² ∆التغير في معامل التحديد )

 29.052**(sig=0.000) المحسوبة Fقيمة 

 

( ويدل ذللك عللى أن التلأثيرات الناتجلة فلي R²=0.316( قيمة معامل التحديد )11بين من الجدول )ت

% والبلللاقي يرجلللع لعواملللل أخلللرى منهلللا الخطلللأ 31.6المركزيلللة تفسلللرها جلللودة المعلوملللات بنسلللبة 

العشللوائي. كمللا يتبللين مللن الجللدول السللابق أن هنالللك عالقللة إيجابيللة معنويللة بللين جللودة المعلومللات 

 (.0.000و مستوى المعنوية 0.56 والمركزية )قيمة بيتا

 

ا: العالقة بين جودة المعلومات والرسمية:  خامسا

جودة المعلوملات عالقة ايجابية بين  وجودالغرض من هذه العالقة اختبار الفرضية التي تنص على 

 -ستخدام االنحدار البسيط والذي نتائجه في الجدول التالي:االختبار هذه العالقة تم والرسمية. و

 نحدار البسيط للعالقة بين جودة المعلومات والرسمية ختبار تحليل اإلا(: نتائج 12الجدول )
 الرسمية المتغير

 (Sigمستوى المعنوية ) معامل بيتا

 0.000 0.72** جودة المعلومات

 النسب اإلحصائية

 0.521 (R²معامل التحديد )

 Adjusted) R²) 0.514معامل التحديد المعدل 

 0.521 (R² ∆التغير في معامل التحديد )

 68.586**(sig=0.000) المحسوبة Fقيمة 

 

( ويدل ذللك عللى أن التلأثيرات الناتجلة فلي R²=0.521( قيمة معامل التحديد )12بين من الجدول )ت

% والبلللاقي يرجلللع لعواملللل أخلللرى منهلللا الخطلللأ 52.1الرسلللمية تفسلللرها جلللودة المعلوملللات بنسلللبة 

إيجابيللة معنويللة بللين جللودة المعلومللات العشللوائي. كمللا يتبللين مللن الجللدول السللابق أن هنالللك عالقللة 

 (.0.000و مستوى المعنوية 0.72 والرسمية )قيمة بيتا
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ا: توسلللط جلللودة المعلوملللات للعالقلللة بلللين قلللدرات نظلللام االتصلللاالت اإل لكترونللل  داريلللة اإلسادسلللا

 والمركزية

العالقلة بلين الغرض من هذه العالقة الختبار الفرضية التي تنص عللى أن جلودة المعلوملات تتوسلط 

لكتروني والمركزية. إلثبات توسط متغيلر للعالقلة بلين متغيلرين دارية اإلقدرات نظام االتصاالت اإل

 هنالك ثالثة اروط يجب أن تتحقق وهي: (Baron &Kenny,1986(وحسب دراسة

 (.ß1ان تكون عالقة المتغير المستقل بالمتغير التابع ايجابية ومعنوية) -1

 .(ß2)ايجابيا مع المتغير الوسيط ومعنويةعالقة المتغير المستقل  -2

 . (ß3)عالقة المتغير الوسيط تكون مع المتغير التابع ايجابية ومعنوية -3

( والذي يبين نتيجة اختبار االنحلدار التلدريجي للعالقلة بلين المتغيلر المسلتقل )قلدرات 8من الجدول )

ركزية( فقلد بينلت النتلائج عللى وجلود لكتروني( وبين المتغير التابع )المدارية اإلنظام االتصاالت اإل

( اللذي يبلين عالقلة 10( وملن الجلدول )and sig=0.00=ß 0.67يجابيلة ومعنويلة بينهملا)إعالقلة 

يللللر الوسلللليط)جودة غلكترونللللي( مللللع المتداريللللة اإلالمتغيللللر المسللللتقل)قدرات نظللللام االتصللللاالت اإل

 and 0.72بينهملللا )يجابيلللة ومعنويلللة إوضلللحت النتلللائج عللللى وجلللود عالقلللة أالمعلوملللات( فقلللد 

sig=0.00=ß )يجابية ومعنوية بلين جلودة المعلوملات إ( فقد بين على وجود عالقة 11ما الجدول )أ

ن جلودة المعلوملات قلد اسلتوفت إعللى ملا تلم ذكلره فل ( وبناء  and sig=0.00=ß 0.56والمركزية )

 اروط التوسط المذكوره سابقا .

الجدول التالي يوضح نتيجة اختبار االنحدار التدريجي لتوسط جودة المعلومات للعالقلة بلين قلدرات  

 لكتروني والمركزية.دارية اإلنظام االتصاالت اإل

ختبار توسط جودة المعلومات ختبارتحليل اإلنحدار التدريجي الا(: ملخص نتائج 13الجدول )

 لكتروني والمركزيةرية اإلداللعالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإل
 المركزية المتغير

 

قدرات نظام االتصاالت االدارية 

 االلكتروني

  2النموذج  1النموذج 

Beta Sig. Beta Sig. 

**0.67 0.000 **0.55 0.000 

     

R Square 0.449 0.463 

F 51.390 and sig=0.000 1.598 and sig=0.211 

 

قلد  والمركزيلةلكترونلي داريلة اإلالعالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإل (أن13يتضح من الجدول )

وبعد إدخلال جلودة  0.67نخفضت بعد إدخال المتغير جودة المعلومات في النموذت الثاني )قيمة بيتا ا

ي بنسللبة أ 0.014( قللد حلدي فيهلا تغييللر بمعلدل R²أن قيمللة معاملل التحديلد ) (كملا0.55المعلوملات 

للعالقلة بلين قلدرات  fully mediated بالكاملل وسليطا  لك تعتبلر جلودة المعلوملات % نتيجة لذ 1.4

 والمركزية.لكتروني دارية اإلنظام االتصاالت اإل

 

ا: توسط  اإللكترون  والرسميةدارية جودة المعلومات للعالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإل سابعا

عللى أن جلودة المعلوملات تتوسلط العالقلة بلين الغرض من هذه العالقة الختبار الفرضية التي تنص 

نحلدار التلدريجي ختبارتحليل االاستخدام اتم  .والرسميةلكتروني دارية اإلقدرات نظام االتصاالت اإل

 الرسلميةلكترونلي وداريلة اإلختبار توسط جودة المعلومات للعالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإلال

 -:الجدول التالي هذا االختبار موضحة في نتائج تحليلو
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التدريجي إلختبار توسط جودة المعلومات  االنحدارختبارتحليل ا(: ملخص نتائج 14الجدول )

 لكتروني والرسمية دارية اإلللعالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإل
 الرسمية  المتغير

 

قدرات نظام االتصاالت االدارية 

 االلكتروني

  2النموذج  1النموذج 

Beta Sig. Beta Sig. 

**0.66 0.000 **0.29 0.018 

     

R Square 0.434 0.563 

F 48.269 and sig=0.000 18.252 and sig=0.000 

 

لكترونلي والرسلميةقد داريلة اإل( أن العالقة بلين قلدرات نظلام االتصلاالت اإل14يتضح من الجدول )

وبعد إدخلال جلودة  0.66نخفضت بعد إدخال المتغير جودة المعلومات في النموذت الثاني )قيمة بيتا ا

ي بنسللبة أ0.129( قللد حلدي فيهلا تغييللر بمعلدل R²( كملا أن قيمللة معاملل التحديلد )0.29المعلوملات 

للعالقلة بلين قلدرات  fully mediatedبالكاملل  ا  % نتيجة لذلك تعتبر جودة المعلومات وسيط 12.9

 لكتروني والرسمية.دارية اإلنظام االتصاالت اإل

 

 ملخص نتائج إثبات فروض الدراسة

 (: ملخص إثبات فرضيات الدراسة15الجدول )
 نص الفرضية رقم الفرضية

 لكتروني والمركزيةدارية اإلتوجد عالقة إيجابية بين قدرات نظام االتصاالت اإل االولى

 لكتروني والرسميةدارية اإلعالقة إيجابية بين قدرات نظام االتصاالت اإلتوجد  الثانية

 لكتروني وجودة المعلوماتدارية اإلتوجد عالقة إيجابية بين قدرات نظام االتصاالت اإل الثالثة

 توجد عالقة إيجابية بين جودة المعلومات والمركزية الرابعة

 المعلومات والرسميةتوجد عالقة إيجابية بين جودة  الخامسة

 لكتروني والمركزيةدارية اإلجودة المعلومات تتوسط العالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإل السادسة

 لكتروني والرسميةدارية اإلجودة المعلومات تتوسط العالقة بين قدرات نظام االتصاالت اإل السابعة

  

 النتائج ومناقشتها

داريللة عالقللة إيجابيللة ومعنويللة بللين قللدرات نظللام االتصللاالت اإل لقللد بينللت نتللائج الدراسللة أن هنالللك

لكتروني والمركزية كما أاارت النتائج أيضا  لوجود عالقة إيجابية ومعنوية بين نظام االتصلاالت اإل

لكتروني والرسمية،إضافة لوجلود عالقلة إيجابيلة ومعنويلة بلين قلدرات نظلام االتصلاالت دارية اإلاإل

لكتروني وجودة المعلومات. أما جودة المعلومات فللديها عالقلة إيجابيلة ومعنويلة ملع كلل دارية اإلاإل

وضحت النتلائج بلأن جلودة المعلوملات تتوسلط العالقلة بلين قلدرات أمن المركزية والرسمية. وكذلك 

 .لكتروني والمركزية توسطا  كامال  دارية اإلنظام االتصاالت اإل

ن جلودة المعلوملات تتوسلط العالقلة بلين قلدرات نظلام االتصلاالت أكما بينلت نتلائج الدراسلة أيضلا    

 لكتروني والرسمية.دارية اإلاإل

 

  التوصيات

تناولللت الدراسللة اختبللار أثللر جللودة المعلومللات كمتغيللر وسلليط فللي عالقللة قللدرات نظللام االتصللاالت 

لكتروني بالهيكل التنظيمي في جامعة بيشة وهي ماسسلة خدميلة وللذلك توصلي الدراسلة دارية اإلاإل

 بإمكانية تطبيق الدراسة في قطاعات أخرى. 

% ملن 44.9لكترونلي تفسلر ملا نسلبته داريلة اإلبينت نتلائج الدراسلة أن قلدرات نظلام االتصلاالت اإل

ل لللذلك توصللي هللذه الدراسللة عمللاالتغيللرات التللي تحللدي فللي المركزيللة الموجللودة فللي منظمللات األ

لكترونللي علللى المركزيللة داريللة اإلبإمكانيللة دراسللة مللدى تللأثير تحسللين قللدرات نظللام االتصللاالت اإل
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مكانيللة اختبللار أثللر قللدرات نظللام إعمللال. كمللا توصللي الدراسللة بودرجللة الرسللمية فللي منظمللات األ

هيكلل التنظيملي فلي لكتروني عللى خاصلية التعقيلد كخاصلية ملن خصلائص الدارية اإلاالتصاالت اإل
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