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Abstract: 

      Electronic systems are considered one of the most important pillars in the development of the 

work of any institution, especially the systems related to the administrative and financial aspects . 

          In this research, an electronic system for salaries for the Nineveh Investment Commission 

(NIC) was designed and implemented model using the language (C#), A central database was built 

using a Database Management System (SQL), This system was based on a local wireless network to 

share work by adopting (Client/Server) model to connect the computers, the proposed system 

includes very important features such as the open system data that enables the user to add and amend 

the percentages of the basic and secondary salary components, automatic calculation of the salary by 

specifying the employee service specifications and the certificate obtained, fixed and variable 

allocations and deductions, calculating all leave, Determining annual bonuses and promotions and 

organizing them to makes it easy for the user to know who is eligible, update and calculate them, in 

this system several levels of system users were built. A report was added for the employee's last 

salary certificate with detailed reports on salaries and the system was strengthened with the feature of 

backing up to prevent the database from Damage and referred to at any time. 

    The system was tested on real data to issuing salary reports for three months. As the system met 

with great desire and reliability in its use by conducting a questionnaire to measure the usability of 

the system on the specialists. 
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 لمالية.  تعد النظم اإللكترونية من أهم الدعائم في تطوير عمل أي مؤسسة السيما المتعلقة بالجوانب اإلدارية وا 
، تم بناء قاعدة بيانات  (#C)باستخدام لغة (NIC) تم في هذا البحث تصميم وتنفيذ نظام إلكتروني للرواتب لهيئة استثمار نينوى 

البيانات قواعد  ادارة  باستخدام نظام  اعتماد  SQLمركزية  العمل من خالل  النظام على شبكة السلكية محلية لمشاركة  استند هذا   ،
المفتوح التي تمكن   ملتوصيل أجهزة الكمبيوتر، ويتضمن النظام المقترح ميزات مهمة جًدا مثل بيانات النظا Client/Server نموذج

تب الثانوي، االحتساب اآللي للراتب عن طريق تحديد مواصفات المستخدم من إضافة وتعديل النسب المئوية األساسية ومكونات الرا
الحصول   التي تم  الموظف والشهادة  الثابتة والمتغيرة، واحتساب جميع اإلجازات، تحديد  خدمة  عليها، المخصصات واالستقطاعات 

حتسا  تالعالوا بها، كما تم في هذا النظام السنوية والترفيعات وتنظيمها بطريقة تسهل على المستخدم معرفة المستحقين وتحديثها وا 
راتب للموظف مع تقارير تفصيلية بالرواتب لجميع الموظفين    بناء عدة مستويات لمستخدمي النظام. إضافة تقرير خاص بشهادة آخر

 النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات للحفاظ عليها من التلف وكذلك للرجوع إليها في أي وقت. إضافة إلى تعزيز النظام بخاصية
رغبة وموثوقية كبيرة في استخدامه  تم اختبار النظام على بيانات حقيقية إلصدار تقارير الرواتب لمدة ثالثة أشهر. إذ لقي النظام

 الموظفين المختصين. ىعن طريق عمل استبيان لمقياس قابلية استخدام النظام عل
 

   محلية. ، الرواتب، شبكةلكترونية، المحاسبة ال SQL SERVER 2008قواعد البيانات،  الكلمات المفتاحية:
 
 مقدمة   .1

استخدام تكنلوجيا الحاسبات في جميع مجاالت الحياة ومنها    إلىالحاجة الماسة  نظرًا للتطور الحاصل الذي يشهده العالم اليوم و 
التطبيق األساسي الوحيد الذي يتم من خالله فقط أداء   Excelالـ  كان برنامج    لكترونيةمية، ففي بداية المحاسبة اإلكو مؤسساتنا الح

المحاسبية والمهام  الوظائف  التكنلو لكترونيةاإل  مختلف  التطور  وأكثر تخصيصًا  ، ومع  وفعالية  تطورًا  أكثر  البرامج  أصبحت    إذ جي 
   [. 3] تدعم الشركات حسب حجم الشركة
المؤسسات الحكومية لتواكب   إلى وفي مقدمتها الحاسوب أدخلت أساليب جديدة وحديثة    لكترونيةمع ظهور وتطور األجهزة اإل

وهي   ةمن اهم هذه األساليب هي االتمتو ورواتبهم الشهرية،    ظفينالمو   إلدارةكل مؤسسة لديها احتياجات مختلفة  فلالتطور العصري،  
الحاس إنجازهغالبًا، يتم بموجبها جعل عملية م  وبتقنية مرتبطة ببرامج  اثناء  البشر  ذاتيًا )أوتوماتيكيًا( دون االعتماد على   ا تعمل 

[4]  . 
لذا بوتيرة دورية،  الرواتب عملية تستغرق وقتًا طوياًل وتتكرر  إدارة  البشري  ان  المضني واالخطاء  العمل  الممكن  ةلتجنب  ، من 

مميز   الكتروني  نظام  والماليالموظفين  اتب و رو ال  إلدارةاستخدام  اإلداري  القسم  بكل    ينوب عن موظفي  الرواتب  إدارة  عمليات  في 
في وبرمجتها  مكانية جمعها  دقيقة تتم فيها معالجة المعلومات بشكل فوري وبدون أخطاء وا    إلكترونيةحيثياتها، وذلك عبر عمليات  

 .  [5][1]  اليها عند الحاجة دةقاعدة بيانات أساسية وكذلك إمكانية عمل نسخ احتياطي لها والعو 
 أهمية البحث  .2

لكتروني  في تصميم نظام اتنبع أهمية البحث    إذ في العراق،    لكترونيةيعد هذا البحث من البحوث الرائدة في مجال المحاسبة اإل
مكانية تطبيقه  قيفي جميع مؤسسات الدولة العرا  لكترونيةعلى هيئة استثمار نينوى لتعزيز مشروع الحكومة اإل  للرواتب وتطبيقه ة وا 
تطوير النظام االلكتروني للرواتب لديها، والذي بدوره يقلل التكاليف ورفع مستوى األداء والسرعة   إلىسيؤدي   إذسسات، على هذه المؤ 

الوقت   يقلل  مما  العمل  انجاز  على  في  باالعتماد  الموظفين  بين  العمل  توزيع  مكانية  وا  والسهو،  األخطاء  من  والتخلص  المستهلك 
يعطي أهمية كبيرة في    إذ ذلك إمكانية عمل نسخ احتياطي لبيانات النظام    إلىإضافة    المخولين،  شبكة المحلية التي تربط حاسباتال

كما تعد هذه   السابقة عند الحاجة اليها،بيانات األشهر    إلى والرجوع    لففي حال تعرضت حاسبة الخادم للت  إمكانية استعادة البيانات
 عمليات التطوير التقني في جميع المجاالت اإلدارية.   ء فيبدللالدراسة حافزًا 
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 أهداف البحث    .3
على شبكة  تصميم وبناء نظام حاسوبي متكامل لحساب رواتب الموظفين في هيئة استثمار نينوى، مستنداً  إلىيهدف هذا البحث 

اله القسم اإلداري والمالي في  الموظفين في  الرواتب واستحقاقات  أهدافه  يئمحلية في تنظيم  أبرز  إليها، وتتلخص  الرجوع  ة، وسرعة 
 بالمحاور اآلتية: 

فتوح اذ وبنظام م  رصين قادر على حساب رواتب الموظفين وجميع استحقاقاتهم اإلدارية والمالية إلكترونياً   تصميم نظام إلكترونيل .أ
بيا ادخال  فقط  برمجة  وبدون  سهلة  بطريقة  الحكومية  المؤسسات  معظم  على  تطبيقه  في  نايمكن  المؤسسة  تلك  واستحقاقات  ت 

   بسهولة ودقة. جازاتاالترفيعات و العالوات و احتساب البيانات النظام، اضافًة الى 
دمتهم الوظيفية في القسم اإلداري والمالي للهيئة يسهل بناء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات الموظفين ورواتبهم وخل  .ب

الم إليها وتنظيمها من قبل  ربط النظام في مواقع العمل  لوبكفاءة عالية    وبناء شبكة محليةلين بالعمل على النظام،  خو الوصول 
 .حتياجات الهيئةإالمختلفة حسب 

والرجوع إليها عند تضرر النظام أو الحاسبة المستخدمة وعند    لعمل نسخ إحتياطي لقاعدة البيانات لحمايتها من التلف أو الفقد  .ت
 .قةلألشهر السابالحاجة لبيانات 

 مشكلة البحث .4
الحكومية في جاءت   المؤسسات  الذي تعمل عليه معظم  التقليدي  الواقع  البحث من  وهيئة استثمار نينوى غير  العراق،    مشكلة 

  إذية استخدام تكنلوجيا الحاسوب،  حدودالتقليدية وم  أوتخدم األنظمة اليدوية  ومية تسكان اغلب المؤسسات الح  إذمستثناة من ذلك،  
عتماد عليها مع زيادة عدد الموظفين في الدوائر الحكومية الكبيرة والمتوسطة بالمقارنة مع النظم يمة وال يمكن االقدأصبحت أنظمة  

يوجد مبدأ العمل المشترك بين الموظفين، كونها تعمل    قسم أي الترتبط ببقية الشعب في ال  ن هذه األنظمة الا  و الحديثة،    لكترونيةاإل
  إلى  ذلك عدم وجود قاعدة بيانات يلجأ اليها الموظف المختص في حال احتياجه    إلى، إضافة  حدةوا على نظام واحد وعلى حاسبة  

 بيانات لألشهر السابقة. 
 الدراسات ذات الصلة   .5

 الدراسات العربية:   1 .5
ة على جودة  بيإعداد دراسة من قبل الباحث منذر يحيى الداية بعنوان "أثر استخدام نظم المعلومات المحاس  تم  (2009)في عام    •

د على  الحصول  لمتطلب  استكمااًل  قطاع غزة"  في  الخدمات  قطاع  في  المالية  المحاسبة والتمويل من  البيانات  في  الماجستير  رجة 
المح التجارة قسم  الدراسة  الجامعة اإلسالمية في غزة كلية  المحاسبية   إلىاسبة والتمويل. تهدف  المعلومات  أثر استخدام نظم  تقييم 

اذ تم العمل على قياس وتقدير الجدوى   جودة االقتصاديةيانات المالية لشركات قطاع الخدمات في قطاع غزة وتقدير اللبعلى جودة ا
 [.  26] االقتصادية من استخدام نظم المعلومات المحاسبية

ارد البشرية في  مو من قبل الباحث حمد فهد دعسان المطيري بعنوان "تطبيق نظم محاسبة ال  ( 2010)لرسالة في عام  قدمت هذه ا  •
المبررات الكويت  بدولة  العامة  المساهمة  في   الشركات  الماجستير  درجة  على  الحصول  لمتطلبات  استكمااًل  والمعوقات"  والمبادئ، 

ية األعمال قسم المحاسبة. تهدف هذه الدراسة على التعرف على أهمية نظم المحاسبة  سط كلو المحاسبة في الكويت جامعة الشرق األ
الموا و   ردعن  الكويت  في  المساهمة  الشركات  في  تطبيقها  ومبررات  لىالبشرية  نظم   ا  تحكم  التي  والقواعد  المبادئ  على  التعرف 

تحول دون تطبيق نظم المحاسبة على الموارد البشرية في المحاسبة على الموارد البشرية في حالة تطبيقها واستكشاف المعوقات التي  
   [.24الشركات المساهمة بدولة الكويت ]

، نظام بعنوان "تصميم وا عداد نظام 6، العدد  23جان سيريل فضل هللا في مجلة التقنيات، المجلد    األستاذفي العام نفسه نشر    •
نشر تصميم نظام يمكن من خالله توضيح وتعريف هياكل ملفات قاعدة   ".خاصة بالعاملين في جامعة بغدادإلدارة قاعدة البيانات ال
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مكانية استعمالها كمفاتيح، كما يعمل النظام على توفيرف  البيانات، ومن ثم تعري إمكانية تحديث   الحقول وتحديد أحجامها وأنواعها وا 
البيانات المطلوبة للعمل   إلىمعينة من أجل الوصول    البيانات عن طريق )نظام تفاعلي(، فضاًل عن إعداد التقارير باستخدام مفاتيح

[25  .] 
عام    • را  ( 2011)في  الباحث  عبد  شدقام  نظم    األمين  "دور  بعنوان  بحث  بنشر  والتكنلوجيا  للعلوم  السودان  جامعة  من  هللا 

السودانية الداخلية  المالي: دراسة حالة وزارة  المحوسبة في رفع كفاءة األداء  المحاسبية  " كجزء من متطلبات نيل شهادة المعلومات 
البحث   يهدف  المحاس  إلىالماجستير.  المعلومات  نظم  دور  المابيمعرفة  األداء  كفاءة  ورفع  المحوسبة  ومواكبة  ة  الداخلية  لوزارة  لي 

 [.  23التطور التقني باستخدام الحاسوب ]
بيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على  بعنوان "أثر تط  ( 2017) العزيز في عام    هللا عبد   جاءت رسالة الباحث وليد عبد  •

في مصر الس العامة"  المالية  إدارة  في مصر. تككفاءة  القومي  التخطيط  الماجستير من معهد  على درجة  الحصول  متطلبات  مال 
لبنا الدراسة  تتهدف  التي  المحاسبية  المالية  العمليات  بأداء  يقوم  الحكومة  أجهزة  كافة  يربط  إلكتروني  نظام  دورة ء  مراحل  بكل  تم 

 [.  7واالبالغ ] ئلةساالم    الموازنة بدًأ من مرحلة التخطيط االستراتيجي وانتهاًء بمرحلة 
قسم    • واالقتصاد  اإلدارة  كلية  الموصل  جامعة  في  عاٍل  دبلوم  رسالة  محل  نهير  أحمد  خليل  الباحث  رسالته قدم  األعمال  إدارة 

إلكترو  برنامج  "تصميم  في  الموسومة  مقترح  نموذج  والترفيعات  العالوات  في سنة   بعض    ني الحتساب  الموصل"  كليات جامعة 
واآلليات المستخدمة الحتساب العالوات والترفيعات   التعويضات ومكوناته تقديم إطار مفاهيمي لنظام  إلىلدراسة  . تهدف ا(2019)

 [.  2](Microsoft Access) برنامج  باستخداملدى األفراد العاملين فيها 
 الدراسات األجنبية:  2 .5
الباحث    • جامعة    Ratul Paulقام  إدارة    The people’s university of Pangladeshمن  عن  نظام  وتطوير  بتصميم 

  PHPستقطاعات باستخدام لغة يقوم باحتساب رواتب الموظفين والمكافئات والقروض مع اال ، (2012)الرواتب قائم على الويب لعام 
 MYSQL [17  .]مع 
ة يقوم بحساب الرواتب بإدارة الموارد البشريي قام بدراسة عن نظام خاص  من جامعة دلهي الهندية الذ  Kramyaj Zutamأما    •

عام   إلكترونيًا  الموظفين  المشروع  (2012)واجازات  يهدف  ذ  إلى .  يكون  اإلنترنت  عبر  اإلجازات  نظام إلدارة  أهمية ألي تطوير  ا 
محدد. يستخدم ألتمته سير عمل طلبات   قسم  /منظمة قائم على اإلنترانت يمكن الوصول إليه في جميع أنحاء المنظمة أو مجموعة  

يد اإللكتروني، والموافقة التلقائية على اإلجازة، وُمنشئو التقارير، إلخ. يقلل التطبيق ات والموافقات. مع ميزات مثل إشعارات البر اإلجاز 
 [.18إدارة اإلجازات من العمل الورقي ويحافظ على السجل بطريقة أكثر كفاءة ]

عام   • جامعة    Pronoti  RoI  قام  (2015)وفي  نظام    Lingaya’s Universityمن  بتصميم  الرواتب الهندية  مراجعة 
النظام   يهدف  الراتب    إلىالمحوسب.  كشوفات  اب إدارة  لبيانات  بسجل  واالحتفاظ  العمل  ساعات  رواتب تتبع  المتضمنة  لموظفين 

تم   .اتالتعديالت على البيانارد البشرية للدخول واجراء  يمكن كل موظف في إدارة المو و ستقطاعات والضرائب على أساس شهري  واال
 JavaScript, CSS, HTML, Ajax and JSON  [10  .]استخدام األدوات التالية في تصميم النظام 

 Structuralبدراسة بعنوان  Lagos State University, Nigeriaب في جامعة  قام مجموعة من الطال  ( 2016) في عام    •

Determinants of Job Satisfaction: The Mutual Influences of Compensation Management and 

Employees' Motivation  الم وتحفيز  التعويضات  إلدارة  المتبادلة  التأثيرات  الوظيفي:  للرضا  الهيكلية  سعت   وظفين.األبعاد 
 قيق في األبعاد الهيكلية إلنجاز المهمة كما هدفتفهم آلية تحقق الرضا الوظيفي في إدارة أعمال التأمين من خالل التح  إلى الدراسة  
للوصول    إلىالدراسة   الموظفين  التعويضات ودوافع  المتبادلة إلدارة  التأثيرات  التحليل    إلى تقييم  استخدام  الوظيفي من خالل  الرضا 

  [.9]( SEM)لتحديد هيكلية الرضا الوظيفي ونمذجة المعادلة الهيكلية   AMOSتم استخدام   إذدد المتغيرات. متع
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عام   • الباحث    ( 2017)في  جامعة  Kolawole Emmanuelقدم   بحثاً   Lagosوالية    في  Caleb University  من 
 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF EMPLOYEEINFORMATION AND PAYROLLبعنوان"

SYSTEM  دم جامعة كالب كبيئة عمل  بناء نظام يقوم بحساب رواتب الموظفين وبناء قاعدة بيانات للمؤسسة واستخ  إلى". يهدف
 [. 8البيانات ]  قاعدة لبناء MySQLوواجهات يم اللتصم JAVAمستخدمًا لغة 

تابع لجامعة موالنا  لتكنولوجيا المعلومات ال    RCCمن معهد    MARCUS ATISH D ROZARIOقام    (2018)وفي عام   •
للتكنولوجيا بتصميم تطبيق بشأن قاعدة بيانات الموظفين ونظا ظفين  الغرض منه إدارة شؤون المو   م إدارة سجل الرواتب.أبو اآلزاد 

تط عبر  رواتبهم  كانت:وكشوف  والمستخدمة  األدوات  ويب   :RDBMSو  .Languages: HTML, PHP, JavaScript بيق 

Online MySQL. وWeb Server: WAMP server.   وDevelopment Platform: Adobe Dreamweaver. [6 ] . 
يعمل على حساب رواتب الموظفين    ،لكتروني للرواتبإظام  ت السابقة بأنها تناولت تصميم نالدراسة والدراسان الفرق بين هذه  إ     

النظام  و  هذا  السنويةإيشمل  الموظف  الموظف    والترفيعات  حتساب عالوات  تنبيه  للعالوة  المختص  مع  استحقاقه  الترفيع   أوبموعد 
صدار التقاريرعند انتهائها و   بأنواعها  لإلجازاتوكذلك تنبيهه  وقابلية اصدار تقرير  موظفب لكل خر راتآشهادة  اصدارمع  النهائية ا 

 ظف الحصول عليها، إحتساب كتب الشكر والعقوبات التي يمكن للمو   النظام علىوكذلك إمكانية    مفصل عن مفردات راتب الموظف
 السابقة. ن بيئة النظام تختلف عن بيئات األنظمة المتناولة في الدراسات إ  عن فضالً 

 الرواتب نظام مفهوم  .6
ب رواتب الموظفين وجميع استحقاقاتهم اإلدارية والمالية على أساس معادالت معينة بصورة عامة هي حسا  مفهوم نظام الرواتب

واستقطاعات   إضافات  تتضمن  عليها والتي  يستحصل  التي  وعالوة  ترفيع  من  األخرى  المتغيرات  وجميع  شهر  كل  في  الموظف 
صدار الموظف في ذل    . [22] تهاقوائم نهائية برواتب الموظفين وعملية ارشفك الشهر وغيرها من المتغيرات على الراتب وا 

 
 مقارنة بين النظام المحاسبي اليدوي والنظام المحوسب .7
تسجيلها يدويًا   وهي األنظمة التي ال تستخدم أجهزة الحاسوب في إجراء العمليات الُمحاسبية، إنما يتم  ليدوي:النظام المحاسبي ا 1 .7

، ويقوم المحاسب بإجراء جميع الحسابات المؤسسة     قي لكل شهر منصرم في تندات كأرشيف ور وتحفظ هذه المس  في دفتر اليومية
 . [13][16] بنفسه توا عداد القوائم المالية وغيرها من العمليا

ن  ا ُيقلل م ب إلنجاز غالبية الوظائف المحاسبية، مموهي األنظمة التي تستخدم أجهزة الحاسو   النظام الُمحاسبي الُمحوسب:  2 .7
الُمحاسبة اإل  ولكنالتي يقوم بها الُمحاسب،  المهام   يقوم بجمع وتسجيل وتخزين و ،  لكترونيةتتطلب مهارات ومعرفة جيدة في برامج 
اإلجراءات المترابطة التي تهدف   خالللجة البيانات إلنتاج المعلومات لصانعي القرار تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة من  ومعا

 . [13][12] غايات محددة سويًا إلى تحقيق
 دارة قواعد البيانات إنظام   .8

نشائها والتعديل   داة المستخدم في فعل ما يشاء في أي بيانات على  ، أي هو أعليهاهو عبارة عن برنامج إلدارة قواعد البيانات وا 
توفير منها هو  الهدف  البرنامج  إمكانيات  المعلومات    حسب  هذه  لتجميع  والفعالة  المناسبة  وتخزينها وحذفها البيئة  وتبويبها  وفرزها 

  :Data Base Management Systemيوضح هيكلية نظام إدارة قواعد البيانات  (،1) والشكل  .[4] واسترجاعها واستخدامها
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 .DBMS [20] نظام إدارة قواعد البيانات هيكلية (1الشكل )
 Microsoft SQL Server 2008نظام  .9

يتم استخدامه لتخزين واسترجاع المعلومات من التطبيقات    Microsoftمن قبل شركة    أنتجانات العالئقية  وهو خادم قاعدة البي
نظام قوي يستخدم إلن.  المختلفة العالئقيةيعتبر  البيانات  قواعد  دارة  وا  Relational Database Management System   شاء 

(RDBMS)  دارة قواعد  زات والتي تجعله من أقوى األنظمة المستهذا النظام على مجموعة كبيرة من الممي  حتوي ، وي خدمة إلنشاء وا 
 [. 15][11] البيانات

 Backupالنسخ االحتياطي  .10
انات حدث أي ضرر بالخادم تتيح هذه العملية استعادة البي  أوكان الذي تتواجد فيه قاعدة البيانات  في حالة حدوث كارثة في الم

حتياطية كاملة لقاعدة البيانات على  إ بأخذ نسخ  تتم العملية    في موقع آخر.   لقائيوري وتبشكل دعن طريق تخزينها في خادم مختلف  
في مكان أكثر أمانًا بشكل متكرر. يمكن استعادة هذه النسخة  وتخزينها    External Hard Disk (HDD)قرص صلب خارجي  

 .[15] حتياطينقطة النسخ اإل األقل عند  الحالة على  إلىانات مثبتة حديثًا وا عادتها حتياطية الحقًا على قاعدة بياإل
 System Usability Scale (SUS)مقياس قابلية استخدام النظام  .11

تستخدم وبسيطة  مدروسة  وخطة  تقنية  في    هي  واسع  نطاق  تم  تقييم  على  الذي  النظام  على    تصميمهُ تصميم  سس  أحديثًا 
ستبيان تحوي على عشرة جمل تم تطويرها إ  استمارةن من  تكو ، يانطباعاته  والتعرف علىبع سلوك المستخدم  حصائية من خالل تتإ

ا  إذاستخدام النظام وقدرة المنتج فيما    ةكمقياس شخصي لقابيل  من القرن المنصرم  في الثمانينات  [،14](John Brooke)قبل    من
   .[19] والمأمولة المتطلبة  واالهداف على تحقيق الغرض المقصود منهُ  كان قادراً 

 مستوى الصالحيات ضمن النظام   لتنظيمي وتحديدتحليل الهيكل ا .12
اإل المستويات  األتعد  الركائز  من  وتحليدارية  دراسة  تم  لذا  المؤسسات،  في  العمل  لنجاح  اإلساسية  المستويات  دارية ل 

الهيئة ورؤساء اال التي يتمتع بها رئيس  اوالصالحيات والمهام والواجبات  الهيكل  الشعب والموظفين ضمن  لتنظيمي قسام ومسؤولي 
 : (2) الشكلوكما في  النظام   إلىبهرم مستويات اإلدارة وصالحيات الوصول  كما موضح لهيئة استثمار نينوى و 
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 النظام.  إلىتويات اإلدارة وصالحيات الوصول  هرم مس( 2الشكل )
 Data Flow Diagram (DFD)تحليل النظام باستخدام مخطط تدفق البيانات  .13

ما المستوى  أبأكمله،     ل من المخطط يسمى بالنموذج االساس للنظام ويتكون من معالجة واحدة فقط تمثل النظام  و المستوى األ
 (:  3) تفصياًل، وكما في الشكل  كثر أالعمليات التي ستجري في النظام بشكل الثاني ويسمى النموذج المفصل لتوضيح 

 

 
 
 
 

 . وذج األساس لمخطط تدفق البياناتمنلا (3الشكل )
البيانات   النموذج األساس من مخطط تدفق  التوضيح، تم تفصيل مستوى  ، وكما Level 1      مستوى آخر وهو  إلىولزيادة 

 (:  4) بالشكل
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .Level 1( 1المخطط الفقاعي لتدفق البيانات المستوى التفصيلي ) ( 4الشكل )
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 ( Entity Relationship Diagram) موذج التواجد والعالقةنظام باستخدام ن تحليل بيانات ال .14
التي تربط بين   نموذج التواجد والعالقة وتحديد التواجدات والصفات والعالقات  باستخدامتم تحليل قاعدة بيانات النظام المقترح  

 ( أدناه:  5بالشكل ) ER Diagramفي مخطط  هذه القاعدة بالتفصيل. وكما إلىتلك التواجدات كمكونات أساس، وسيتم التطرق 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 نموذج التواجدات والعالقات. ER Diagram( 5) الشكل
 

 ERالقة التي تربط بينهم في           مخطط  بعد أن تم تحديد جميع التواجدات والصفات األساس التابعة لكل تواجد والع

Diagram  الشكل التواجد والعالقة وكما في  التي ت5)  نموذج  العالقات  البعض هذ  ربط ( أعاله، يتم تحديد  الكيانات مع بعضها  ه 
 وكما يلي: 

ات راتب الموظف يمتلك راتب  إن بيان  إذلكثير(،  -العالقة بين تواجد بيانات راتب الموظف وتواجد الراتب االسمي من نوع )واحد  •
 اسمي واحد )إجباري مفرد(. 

إن بيانات راتب الموظف يعمل في قسم واحد    إذر(،  لكثي-وظف وتواجد القسم من نوع )واحدالعالقة بين تواجد بيانات راتب الم  •
 على األقل )إجباري مفرد(. 

الهندسية  • المخصصات  تواجد  مع  الموظف  راتب  بيانات  تواجد  بين  من    العالقة  تواجد    إذ لكثير(،  -واحد )  نوعوالجامعية  يمتلك 
الجامعية على  خصصات الهندسية و يحتوي تواجد الم  إذ)إختياري مفرد(،    خصصاتبيانات راتب الموظف على واحدة من هذه الم

 عدة مخصصات.  
اجد بيانات راتب الموظف  يمتلك تو   إذلكثير(،  -العالقة بين تواجد بيانات الراتب مع تواجد مخصصات المنصب من نوع )واحد   •

 .  تواجد بيانات الموظف على هذه المخصصات توي يح أالممكن  إذعلى األكثر واحدة من هذه المخصصات )إختياري مفرد(، 
المهنية من نوع )واحد   • المخصصات  الموظف وتواجد  الموظف   إذ لكثير(،  -العالقة بين تواجد بيانات راتب  يمتلك بيانات راتب 

 لمخصصات )إختياري مفرد(. على األكثر هذه ا
م  • العالوة  مخصصات  وتواجد  الموظف  راتب  بيانات  تواجد  بين  )واحدالعالقة  نوع  ا  إذلكثير(،  -ن  على  للموظف  ألقل  يمنح 

 . ()إجباري مفرد مخصصات عالوة 
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أكثر من واحد من    يمنح على األقل إذكثير(، -العالقة بين تواجد بيانات راتب الموظف وتواجد مخصصات متفرقة من نوع )كثير  •
 هذه المخصصات )إجباري متعدد(. 

يستقطع على األقل أكثر من واحدة من    إذكثير(،  -تواجد االستقطاعات من نوع )كثيرالعالقة بين تواجد بيانات راتب الموظف و   •
 هذه االستقطاعات )إجباري متعدد(.

 لكثير(.  -حد العالقة بين تواجد بيانات راتب الموظف وتواجد مخصصات الشهادة )وا  •
فيع يمتلك تواجد بيانات راتب الموظف على تر   إذلكثير(،  -العالقة بين تواجد بيانات راتب الموظف وتواجد المرحلة من نوع )واحد  •

 . (واحد على األكثر )إجباري مفرد
يمتلك تواجد بيانات ممكن أن    إذلكثير(،  -العالقة بين تواجد بيانات راتب الموظف وتواجد المخصصات الزوجية من نوع )واحد  •

 متلك هذه المخصصات.)إختياري مفرد(، أو ال ي الموظف على األكثر على واحدة من هذه المخصصات
بيانا     قاعدة  اإللكترو تتضمن  النظام  ) ت  الشكل  في  الموضحة  للرواتب،  النظام  6ني  في  التواجدات  بين  العالقات  نموذج   )

 ات األساس وكما يلي:اإللكتروني للرواتب أدناه، التواجدات والصف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م اإللكتروني للرواتب.نموذج العالقات بين التواجدات في النظا( 6الشكل )
 حياة النظام  مراحل .15

 ( والتي تتضمن بالتالي: 7شغيل النظام تتلخص بعدة مراحل كما في الشكل )لية تإن عم
ملة بإدارة المستخدمين وذلك بتخويلهم للعمل على النظام كل حسب  الذي لديه الصالحية الكا  مرحلة تسجيل دخول مدير النظام: •

المست المتطفصالحيته ويزودهم باسم  لمنع  الخاصة بكل مخول،  المرور  المخول بالدخول    أول  خدم وكلمة    إلى المستخدم غير 
 النظام، ويتم تسجيل الدخول للمخولين بعد حصولهم على مفتاح الدخول. 

التي هي قاعدة بيانات النظام    إلىفي هذه المرحلة تبدأ بإدخال بيانات الموظفين بشكل كامل  النظام:    إلىمرحلة إدخال البيانات   •
أساسًا   الموظستكون  قبل  من  عليها  الللعمل  باستخدام  المخولين  التقليدي،  فين  النظام  في  ورقية  بيانات  كانت  والتي    إذ نظام، 

 قاعدة كخزن مؤقت سيتم تعديلها في المراحل الالحقة.  ستصبح في هذه المرحلة إلكترونيًا وستخزن في هذه ال
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أي   أوعلى بيانات الموظفين  أوالراتب نات جاهزة للتعديل وهي أي تغيير على رحلة البيافي هذه المالخزن في قاعدة البيانات:   •
والتي ستكون نقطة البداية والنهاية  إجراء سيتم عليها ويتم هذا في القاعدة، والتي سيلجأ إليها الموظفون المخولون للتعديل عليها،  

 لمراحل احتساب الرواتب والعالوات والترفيعات.  
للمستحقين:  إضافة  مرحلة   • والترفيعات  ا العالوات  هذه  يفي  البشرية  لمرحلة  والموارد  األفراد  بشعبتي  المختص  الموظف  قوم 

لعالوة أو الترفيع وجميع األعمال الخاصة بهذه الشعب والمخول بالعمل على النظام بإضافة وتعديل بيانات الموظفين المستحقين ل
 وتعديلها في قاعدة البيانات. 

يث البيانات المالية للموظفين الذين  مالية بتحدموظف المختص بالشعبة الفي هذه المرحلة يقوم البيانات المالية:  عديل المرحلة ت •
 طرأت تغييرات على رواتبهم من إضافات واستقطاعات تتوجب على الموظفين. 

التعديل عليها من إضافات واستقطاعات وجعلها مرحلة احتساب الراتب:   • في هذه المرحلة يتم احتساب جميع الرواتب التي تم 
 قارير.  ا وهي مرحلة إصدار التجاهزة للمرحلة التي تليه

التقارير:   • إصدار  المؤسسة  مرحلة  في  للموظفين  المالية  البيانات  جميع  على  تحوي  التي  التقارير  إصدار  يتم  المرحلة  هذه  في 
 لك بياناتهم اإلدارية لتكون جاهزة للمرحلة التي تليها وهي مرحلة التدقيق.  وكذ

التدقيق:   • المرحلة  الموظف  قبل  البيانات من  تدقيق جميع  لتكون جاهزة وهي مرحلة  النظام  هذا  للعمل على  والمخول  مختص 
في الشهر التالي أو عندما يحتاج المخولون  للمرحلة التي تليها وهي مرحلة الخزن في قاعدة البيانات لتكون جاهزة للعمل عليها  

 إجراء تغييرات على البيانات. 
ية الفترة التي تم العمل عليها وبهذه المرحلة يتم ترميز أو تتم في هذه المرحلة طباعة جميع التقارير لغامرحلة طباعة التقارير:   •

 جاهزة وقابلة لألرشفة.  تسمية التقارير مثال تسمى تبعًا للشهر الذي تم تعديل البيانات لتكون 
مالي من  في هذه المرحلة يتم أرشفة التقارير في الهيئة بإعطائها عنوان ليتمكن الموظفين في القسم اإلداري والمرحلة األرشفة:   •

 شابه ذلك.   الوصول إليها بسهولة في حالة طلبت منهم لعدة أغراض مثاًل للتدقيق الخارجي أو ما 
وتتم عن طريق نسخ قاعدة البيانات   وبشكل دوري   يتم عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات:  Backupمرحلة النسخ الحتياطي   •

الخزن  موقع  النظام  وتحديد  قبل مستخدم  الحالي  يتم خ  إذ،  من  والوقت  بالتأريخ  أوتوماتيكيًا  تسميته  يتم  بملف  البيانات  هذه  زن 
 ات سابقة أي لشهر سابق. نلعملية النسخ ليتم الرجوع إليه عند الرغبة بفتح قاعدة بيا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 النظام.  حياة مراحل( 7لشكل )ا
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 تأسيس شبكة محلية السلكية لتطبيق النظام اللكتروني للرواتب  .16
الشبكة من البرامج الشبكية لغرض إدارة قواعد البيانات عبر الشبكة. تم تأسيس شبكة    إلىظام اإللكتروني للرواتب المسند  يعد الن
السلك الشبكة  ية  محلية  حجم  هي  أساس  نقاط  ثالث  مراعاة  الشبكة  Sizeمع  توصيل  أسلوب   ،Model  الشبكة توصيل  نمط   ،
Typology ]21[( 8، وكما في الشكل) بكة النظام االلكتروني للرواتبمعمارية ش  : 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 . [21] معمارية شبكة النظام اإللكتروني للرواتب( 8الشكل )
 :  المحليةالشبكة  شاءلناألجهزة المستخدمة  1 .16

 . (Wireless Router)جهاز راوتر السلكي  •
 .  (Server)حاسوب رئيس يعمل كخادم  •
 . (Client)يعمل كعميل  (Laptop) جهاز حاسوب محمول •
 . (Printer)طابعة ملونة جهاز  •

 :  المحليةتهيئة النظام للعمل على الشبكة  2 .16
وحواسيب    (Server)ميع الحواسيب في الشبكة والتي تتكون من الحاسوب الرئيس  ى جيتم تثبيت النظام االلكتروني للرواتب عل

البيانات  ( أعاله، وتثبيت نظام إدارة8، كما في الشكل )(Clients)العمالء   على الخادم    (SQL Server 2008)          قواعد 
البيانات  ألنهالرئيس فقط    Microsoft)  رنامجبالحواسيب على الشبكة    ميعالمركزية، وكذلك يتم تثبيت في ج  يحتوي على قاعدة 

Visual Studio 2012)  منصةو                 (.NET Framework)  و(Crystal Report) ر. لتوليد التقاري 
 يتميز النظام اإللكتروني للرواتب بمستويات أمان وهي:  

الالسلكية: • الشبكة  ال  أمان  الراوتر  الحماية بجهاز  إعدادات  المستخدمين غير ذي  من خالل ضبط  الالسلكية من  الشبكة  يربط 
الشبكة  إلىي يمكن لها الدخول الشبكة الالسلكية أو تحديد الحواسيب الت إلى الشبكة من خالل تشفير الدخول   إلىالمخولين للدخول 
خفاء و إأ  وضع رمز مرور سري أو    (SSID)الخاصة بكل حاسوب أو من خالل تغيير اسم الشبكة    (MAC)باستخدام خاصية  

النظام وعلى وفق الصالحيات الممنوحة من مدير   إلىالشبكة ومن ثم  إلىلتأمين وصول جميع المستخدمين المخولين  .اسم الشبكة
  عن طريق ادخال اسم مستخدم ورمز المرور الخاص بالمخول.   النظام وذلك

تم تصميمها لتحسين أمن بيئة قاعدة البيانات من خالل تي  يقوم بتقديم العديد من المميزات ال  إذ  أمان نظام إدارة قواعد البيانات: •
 :  نوعين من المصادقة  (SQL Server 2008)يوفر  إذ التشفير والموثوقية )المصادقة(  

- Windows Authentication:    ،هذا النوع من المصادقة يستخدم مع تطبيقات المؤسسة التي تعمل مع الشبكة الداخلية
 ات، والذي تم تطبيقه في هذا المشروع.  يانلالتصال مع خادم قاعدة الب
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- SQL Server Authentication :  .ويستخدم هذا النوع مع تطبيقات الويب 
 

 آلية تشغيل النظام  .17
على حاسبات العميل بالضغط عليها   أو  خادمالل النظام مباشرة بالضغط على ايقونة البرنامج المتواجدة على حاسبة  يبدأ تشغي

 : ( 9الشكل ) واجهة الدخول للنظام،من خالل   النظام إلىول لدخيتم تسجيل او وفتحها 
 
 
 
 
 
 
 

 النظام. إلىواجهة الدخول ( 9الشكل )
واجهة بيانات النظام   إلى  يتم االنتقالريق اسم المستخدم ورمز المرور الصالحين سوف  النظام عن ط  إلىبعد عملية الدخول  
 (: 10) الرئيسة الموضحة بالشكل

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 واجهة بيانات النظام األساسية.( 10) شكلال

 واجهة بيانات النظام الرئيسة .18
ي يحتوي على عشرة جداول تعتبر قاعدة بيانات أساس  ل والذو تبدأ بالقسم األ  إذتحتوي هذه الواجهة على ثالث اقسام أساسية،  

فيحتوي عل الثاني  القسم  اما  الرواتب.  احتساب  في  األساس  لتكون  النظام  الدخول  ى ز يبنى عليها  التي   إلىر  المستخدمين  بيانات 
قسم الثالث فيحتوي على النظام وتحديد العمل للمخولين كٌل حسب عمله، اما ال  إلىتمكن مدير النظام من تحديد صالحيات الدخول  

النسخ اإلحتياطي   النسخ اإلحتياطي    إلىمن خالل الضغط عليه سيتم االنتقال    يالذ  Backupزر  عمل    يتممن خالله سو واجهة 
وتكون هذه الواجهة من النوع المفتوح لهذه البيانات عن الحاجة اليها.    Restoreنسخ لبيانات النظام وكذلك إمكانية عمل استرجاع  

ن تحديث بيانات الجداول حسب احتياجات المؤسسة التي ترغب بتطبيق هذا النظام عن طريق اإلضافة والحذف والتعديل،  أي ممك
  ط في القسم اإلداري والمالي للمؤسسة وكما سيتم توضيحها في واجهة الرواتب وواجهة العالوات والترفيعات. فق اذ يتم تقسيم العمل
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 واجهة الرواتب .19
الر  اقسام أساسية والموضحة بالشكل )تتكون واجهة  أربعة  أدناه،  11واتب من  القسم األ  إذ(  الموظفين و يحتوي  ل على بيانات 

والتي تضم جميع بيانات الموظف اإلدارية والمالية التي من الممكن حصوله عليها في دورة حياته   خول التي يتم إدخالها من قبل الم
تب قسم احتساب الراتب والتي يتم من خاللها احتساب مفردات راتب الموظف باالعتماد الوظيفية، اما القسم الثاني من واجهة الروا

ل، أما القسم الثالث من هذه الواجهة فهو قسم ادخال البيانات وتعديلها و األالقسم    في   على البيانات اإلدارية والمالية التي تم إدخالها
يتميز هذا النظام بإمكانية البحث في كل الحقول   إذالبحث بكل انواعه،  عملية  وحذفها من قاعدة بيانات النظام والتي تحتوي على  

زرار إضافة بيانات الموظف وحذفها وتعديلها، كما يحتوي هذا  ى اوعلى أي بيانات يحتاج الوصول اليها بكل سهولة، كما تحتوي عل
ر له، اما القسم الرابع فهو يحتوي على قائمة القسم على زر شهادة آخر راتب وعلى جميع مفردات راتب الموظف المراد اصدار تقري

 بجميع البيانات لجميع الموظفين في قاعدة بيانات النظام. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرواتب.هة  واج( 11الشكل )
 

 واجهة العالوات والترفيعات  .20
إضافة وتعديل وحذف  على خمسة اقسام، القسم األول هو قسم آخر عالوة أو ترفيع والذي يتم    العالوات والترفيعاتتضم واجهة  
الموظف وت الشكر والعقوبات والذي يتم من خأريخ آخر عالوة والدرجة والمرحلةاسم  الثاني وهو قسم كتب  القسم  اما  ادخال  الل،  ه 

والذي تم برمجته في النظام باحتساب ثالث كتب شكر فقط خالل السنة، اما   الكتاب  عقوبة ورقم وتأريخ  أوالكتاب ان كان شكر  
الث فيحتوي على قائمة بأسماء الموظفين وتأريخ آخر عالوة والدرجة والمرحلة، اما القسم الرابع فيحتوي على قائمة بكتب  القسم الث

للموظفين الحاصلين على هذه الكتب، اما القسم الخامس فيحتوي على زر تحديث العالوات، فعند الضغط على    باتالشكر والعقو 
حقل الموظف باللون الغامق وكما في الشكل  الترفيع بتنبيه عن طريق تظليل    أوحقين للعالوة  هذا الزر سيتم تحديد الموظفين المست

    ( أدناه: 12)
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 واجهة العالوات والترفيعات. ( 12)الشكل 
 واجهة التقارير   .21

ي صرف الرواتب والتي يتم تدقيقها عتمد عليها فتعتبر واجهة التقارير من االعمال األساسية في اصدار قوائم الراتب، والتي يُ 
ك احتوائها على أيقونات لأدناه، والتي تحتوي على زر اصدار التقارير وكذ  (13)  موضحة بالشكلوال  وتوقيعها من قبل المسؤولين

أيقون الخزن،  التقارير وخزنها واختيار نوع  التقارير والتي تعمل على تصدير  أيقونة تصدير  التقارير،   ة طباعة لطباعةمختلفة منها 
 وغيرها.
 
 

 
 

 
 

 

 
 واجهة التقارير.( 13الشكل )

    واجهة المجازين:  .22
على   الحتوائهاالمجازين بجميع انوع االجازات المتمتعين بها    إلدارةن  يلتساعد شعبة االفراد وشؤون الموظف  هذه الواجهة  صممت
يتم من خاللها تنبيه الموظف المختص عن طريق تظليل    إذ،  دناه( أ 14الشكل )في  المجازين في الهيئة كما  الموظفين  قائمة بكل  

الحصول على االجازة وتحديد تأريخ انتهاءها في   خنوع االجازة وتأري  لموظف المنتهية اجازته والتي تم تحديدباللون الغامق ل  حقلال
 واجهة الرواتب. 
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 واجهة االجازات.( 14الشكل )
   إختبار قابلية استخدام النظام .23

النظام قابلية  النظام بواسطة تقنية مقياس  الهيئة والذين يعملون على    تم اختبار  القسم اإلداري والمالي في  على الموظفين في 
، إذ تم توزيع   لراتب والعالوات والترفيعات واالجازات واطالعهم على النظام والعمل عليه بشكل تجريبي ولمدة ثالثة أشهرااحتساب  

إذ تتكون   شرة أسئلة على الموظفين المختصين في الهيئة واللذين من الممكن ان يعملوا على هذا النظام،استمارات تحتوي على ع
اللذين اطلعوا على  25لة إيجابية واخرى سلبية، ووزعت على ) ئاستمارة االستبيان من خمسة أس ( موظف في هيئة استثمار نينوى 

( أدناه، ليتم 15مستقبل، وتم ملئ واسترجاع هذه االستمارات، والموضحة بالشكل ) النظام واللذين يمكنهم العمل على هذا النظام في ال
 تمارة اإللكترونية وتفريغ اإلجابات فيها لكل موظف. س، إذ تم تصميم هذه االGoogle Formتفريغها باستخدام 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 استمارة االستبيان. ( 15الشكل )
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 االستنتاجات  .24
 وتتلخص بالتالي:   عدد من االستنتاجات والتي تمخضت عنها  إلىالتوصل  من خالل انجاز هذا البحث تم

والشها .1 الموظف  خدمة  تحديد  خالل  من  الكترونيًا  الرواتب  والمتغيرة  داحتساب  الثابتة  والمخصصات  عليها  الحاصل  ة 
تجهيز لمستخدم في الهيئة، مع  واالستقطاعات وغيرها من االعمال المحاسبية بطريقة سلسة وسرعة بالمقارنة مع النظام التقليدي ا

 .كشف الرواتب للموظفين
عبة المالية من حيث االعتماد على بيانات شقلل من مسؤولية الموظف المختص العامل في ال  ه موثوقية العمل على النظام إذ ان .2

دخالها في قاعدة بيانات النظام تقوم باحتساب جميع مفر  دات الراتب بصورة دقيقة أساسية ومعادالت حسابية دقيقة تم برمجتها وا 
 وخالية من األخطاء بدون الرجوع إلى أساليب النظام التقليدي.  

ل اسم المستخدم وكلمة المرور للموظف المخول هذا ما جعل النظام أكثر أمنا التحديد منح الصالحية للدخول إلى النظام من خ .3
الصالحيات على ثالث مستويات تحدد مستوى اإلدارة   وسرية وخصوصية في عملية الوصول إلى بيانات الموظفين إذ تم تقسيم

 له برؤيتها فقط. التي يعمل فيها الموظف ودخوله للواجهة المخصصة له والتعامل مع البيانات المسموح
 التي توفر حماية للبيانات من الفقد.( MS SQL Server 2008)قاعدة بيانات واحدة ضمن نظام  حفظ بيانات الموظفين في .4
قسيم المهام على عدة حاسبات عبر الشبكة المحلية الالسلكية بصورة مرنة لتوفير إمكانية القيام الموظف بالدخول إلى  إمكانية ت .5

 ه والقيام بعمله والربط ما بين شعب قسم اإلداري والمالي في الهيئة.ب الواجهة الخاصة 
الجهد والوقت والدقة والسرعة وسهولة االستعالم عن بيانات منتسب   .6 البحث سيتم استدعاء كافة  توفير  محدد بمجرد تفعيل زر 

 بيانات المنتسب وطباعتها مع إمكانية البحث في كافة الحقول الموجودة.
ذلك إمكانية اصدار تقرير بمفردات راتب الموظف وحفظها بصيغ   إلىالشهرية ككل وشهادة اخر راتب إضافة    راصدار التقاري .7

   .(Word, Excel, PDF, CSV, CRT, RTF, XML)متعددة مثل  إلكترونية
عن    ا الموظفهتنبيه الموظف االداري المختص المسؤول عن اجازات الموظفين لتاريخ انتهاء االجازة التي استحصل       علي .8

 . (14طريق تحديد أسماء الموظفين المنتهية اجازتهم باللون الغامق في واجهة المجازين، وكما في الشكل )
  في كل شهر واصدار تقرير عن المستحقين للعالوةختص لتاريخ استحقاق الموظفين للعالوة السنوية  تنبيه الموظف اإلداري الم .9

، وكما في الشكل  العالوات والترفيعاتباللون الغامق في واجهة    ين للترفيع او العالوة قالمستحعن طريق تحديد أسماء الموظفين  
(12 .) 

حافظة عليها من التلف وارشفتها والعودة اليها عند الحاجة بوضع النسخة في  نسخ احتياطي لقاعدة البيانات الخاصة بالهيئة للم .10
إلى جهاز خزن   نقلها  أو  الحاسوب  في حالة    (Cloud Storage)أو عمل خزن سحابي    ارجيخمجلد ثانٍ ضمن نفس جهاز 

 .يوجد للهيئة حساب خادم خاص بها
الهيئة تمثلت   .11 النظام واختبر على بيانات حقيقة لموظفي  ( موظف ولمدة ثالثة أشهر تم احتساب رواتبهم وتم اصدار  81بـ)نفذ 

استخدامه ودقة الكشوفات التي تم إصدارها لألشهر تشرين    ، إذ تبين إمكانية العمل على هذا النظام وسهولةالتقارير لهم وتدقيقها
 . 2020األول وتشرين الثاني وكانون األول لعام 

النظام بعد تفريغ جميع االستمارات في  تم الحصول على نتائج مقياس قابلية اس  .12 النتائج على    Google Formتخدام  ظهرت 
 ( أدناه، يوضح إحصائية اإلجابة:   16ل كما موضح بالشكل )اشكل احصائيات لكل سؤال يبين فيه نسبة اإلجابة على السؤ 
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 إحصائية استبيان السؤال األول. ( 16الشكل )
( 5( موظف اختار اإلجابة رقم ) 23%( وهي حصيلة إجابة )92إلجابة على السؤال األول كانت )توضح اإلحصائية بأن نسبة ا    

  اثنين %( والتي اختيرت من قبل موظفين  8( والتي تعني )أوافق( توضح نسبة اإلجابة )4)  والتي تعني )أوافق بشدة(، واالجابة رقم
)صفر(،   فنسبتها  اختيارها  يتم  لم  االختيارات  بقية  أما  سؤال  فقط،  لكل  االحصائيات  نتائج  على  الحصول  تم  األساس  هذا  وعلى 

( بالملحق  األ4والموضحة  ولكل  الموظفين  لجميع  النتائج  على  وللحصول  جدول  سئ(،  في  تمثيلها  تم  والموضح  Excel   (1لة   )
 بالتفصيل أدناه: 

 معدل نتائج االستبيان. ( 1الجدول )
م

  ن
جدو ال
ل  

يتبين 
لدينا 
نسب  
اإلجاب

على   ة 
جميع  

األسئلة 
من 
قبل 

جميع  
الموظف

ين 
اللذين  

تم 
لموظف وما يقابله نتيجة جوابه على السؤال المطروح، فتم اإلجابة على توزيع استمارة االستبيان عليهم، إذ يحتوي الجدول على رقم ا
ت النتائج عن طريق معادلة خاصة والتي تم ذكرها في الفصل الثاني جمعهذه األسئلة بما يراه الموظف من قابلية استخدامه للنظام و 

رقم  
 الموظف 

سؤال  
1 

سؤال  
2 

سؤال  
3 

سؤال  
4 

  سؤال 
5 

سؤال  
6 

سؤال  
7 

سؤال  
8 

سؤال  
9 

سؤال  
10 

SUSRaw 
Score 

SUS Final 
Score 

1 5 1 5 3 4 1 4 1 5 4 33 82.5 
4 5 2 5 4 5 1 5 1 5 3 34 85 
7 5 1 4 2 5 2 5 1 5 4 34 85 
9 4 1 5 2 5 1 4 1 5 2 36 90 

13 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 40 100 
14 5 2 4 2 5 1 4 2 5 1 35 87.5 
15 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 40 100 
17 5 2 4 1 4 1 4 1 4 1 35 87.5 
23 5 1 5 2 5 1 4 1 4 2 36 90 
25 5 1 5 1 4 1 5 1 4 2 37 92.5 
27 5 2 5 1 5 1 5 1 4 2 37 92.5 
28 5 2 5 2 5 2 5 1 5 3 35 87.5 

29 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 39 97.5 
30 5 2 5 2 5 2 5 2 5 3 34 85 
31 5 1 5 1 4 2 5 1 5 1 38 95 
32 5 1 4 2 5 1 5 1 4 1 37 92.5 
33 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 40 100 
34 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 39 97.5 
35 4 1 5 1 5 1 5 2 5 3 36 90 
36 5 1 4 2 5 1 5 1 4 2 36 90 
41 5 2 4 1 5 1 5 1 5 2 37 92.5 
48 5 1 5 2 4 1 5 1 5 2 37 92.5 
50 5 1 4 1 4 1 5 2 4 2 35 87.5 
59 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 40 100 
60 5 1 4 2 5 2 5 2 5 2 35 87.5 

             
Average 36.59 91.47727273 
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فمثالً  ما،  وبمعدل  األسئلة  على جميع  الموظف  إجابة  نتيجة  البحث، فظهرت  هذا  ) من  الموظف رقم  نتائج  1  على  الحصول  تم   )
( النظام  لعمل  واخ82.5تقييمه  النظام،  هذا  قيموا  اللذين  الموظفين  لبقية  بالنسبة  وهكذا  موظف يراً (  لكل  النهائية  النتائج  جمع  تم   

( الكلية  النتيجة  الكلي فظهرت  المعدل  بالن91.4وحساب  نتيجة ممتازة  الكلي، وهذه  الموظفين  نتائج  لمجموع  استخدام  (  لقابلية  سبة 
 ئة. لهيالنظام وتطبيقه على هيئة استثمار نينوى، فهذه النتيجة تبين بإمكانية استخدام النظام ومدى اعتماديته في ا 

 التوصيات واالعمال المستقبلية  .25
 صي ببعض االعمال المستقبلية لتطوير هذا النظام كما يلي: أو على ضوء ما جاء في نتائج البحث 

  أو عن طريق إضافة خاصية ارسال رسالة تنبيه نصية عبر الموبايل عن تاريخ استحقاق الموظف للعالوة السنوية  تطوير النظام   -1
 الترفيع.

النظام -2 كافة  بإ  تطوير  على  تطبيقه  ليتم  الرواتب  احتساب  في  استخدامها  التي ممكن  واالستقطاعات  المخصصات  ضافة جميع 
 .لكترونيةالمؤسسات ضمن مشروع الحكومة اإل

جهاز  إض -3 على  باالعتماد  احتسابهم  وآلية  المرضية  واالجازات  االعتيادية  االجازات  رصيد  احتساب  خاللها  من  يتم  واجهة  افة 
 لحضور اليومي لكل موظف في الهيئة. ل ا البصمة لتسجي

 تطوير النسخ االحتياطي عن طريق رفعه على خادم.  -4
 شكر وتقدير 
 ب والرياضيات، جامعة الموصل وهيئة استثمار نينوى. و ية علوم الحاس، كلوبالباحثون بالشكر لقسم علوم الحاسيتقدم 
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