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 بالجامعات المصرٌة تصور مقترح لتطوٌر نظم المعلومات االدارٌة

 

 مقدمة:

ظل الـعولـمة ٌـشـهد العالـم تـطورا عمٌقا و سرٌعا على المستوى االقتصادي و السٌاسً و االجتماعً  والتكنولوجً ، فً         

ونـتـٌجة لعمق هـذا الـتطور و سرعته فً مجال تكنولوجٌا المعلومات دخـل الـعالـم عصر مـجـتمع المعلومات ،   و فً ظل الـتنافس 

المادة األولٌة ألي نشاط إنسانً ، فنجد أن معظم دول العالم المتقدم تتسابق فٌما بٌنها لوضع  الدولً الحاد أصبحت المعلومات

استراتٌجٌاتها و خطط لتطوٌر تكنولوجٌا المعلومات و هذا ما صاحبه ظهور و انتشار الحواسب اآللـٌة التً أضحت بمـثابة ضرورة 

جة و تخزٌن كم هابل من الـمعلومات بطرٌقة مـنظمة و سرٌعة و دقـٌـقـة حتمٌة تحتاجها جمٌع المإسسات لـمٌزتها القوٌة فً معال

باإلضافة إلى تـطور أجهزة االتصال و األقـمار الصناعـٌة ، فـؤصبح فً مـقـدرة الـباحث مهما بعد عن مصدر المعلومات من 

ت و تـقنٌاتها أكـبر األثـر فً بـروز لـفـظ " الـوصول إلـٌها و إعادة تـشكٌلها لـٌستثمرها فً أبحاثه ، و كان ألهـمٌة الـمعلوما

الـمعـلوماتٌة " و ؼٌرها من المصطلحات األخرى " كعلم المعلومات " و " تـكنولوجٌا الـمعلومات " الـتً تـدرس كل وظابؾ و 

خل الـنظم أصبح ٌـستخدم تقنٌات الـمعلومـات و إسهاماتـها فً الـبحث  و اإلدارة و االقـتـصاد و الـعلم بصفة عامة ، ومع ظهور مد

مصطلح " نظام المعلومات " كؤسلوب معاصر من األسالٌب اإلدارٌة الحدٌثة التً تساعد فً ترشٌد العملٌة اإلدارٌة لمواجهة 

التحدٌات فً عصر ٌتسم بالتؽٌٌر المستمر تسٌره الـمعلومـة باعـتبارها مـوردا أساسـٌا ، لـذلك أضـحى لـمفـهوم نظم الـمعلومات 

را جوهرٌـا و حٌوٌـا فً الفكر اإلداري و المعلوماتً الـمعاصر ٌجب اإللـمام بـه و الـتعرؾ على سماتـه و تطوراتـه المخـتلفة دو

.وتحتاج اإلدارة فً المإسسات إلى كم هابل من المعلومات فً مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة وذلك لتسٌٌر األعمال الٌومٌة 

المإسسات لنشاطاتها قدر كبٌر من البٌانات، ولذلك كان البد من وجود كٌان ٌعمل على معالجة للمإسسات،كما ٌتولد عن ممارسة 

وخزن وبث هذه البٌانات إلى مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة، وهذا الكٌان هو نظام المعلومات اإلداري، والذي ٌدعم وبصورة ربٌسٌة 

 . وفاعلة بٌبة األعمال المعاصرة من خبلل دعم عملٌات المإسسة

 .79م، ص1997(كامل السٌد ؼرٌب وفادٌة حجازي، نظم المعلومات اإلدارٌة مدخل إداري، الرٌاض، جامعة الملك فهد، 1)



ودعم وظابؾ اإلدارة والمٌزة اإلستراتٌجٌة للمإسسة ، ودعم اتخاذ القرار اإلدارى .إن نظم المعلومات عبارة عن تجمع األفراد, و 

ووسابل اإلدخال واإلخراج, و معدات االتصال, وذلك إلمداد اإلدارة و العاملٌن من خارج الهٌبة  أدوات و معدات تشؽٌل البٌانات

اإلدارٌة بالمعلومات الدقٌقة و الشاملة و المرتبطة باحتٌاجات هذه الفبات, فً التوقٌت المناسب لتخطٌط وتشؽٌل و مراقبة عملٌات 

ه التً ٌإدٌها, و نهاٌاته التً ٌتوصل إلٌها و هً الرقابة, المتابعة, التنسٌق, و ( ،نظام المعلومات ٌظهر من خبلل ؼاٌات1المنظمة. )

( ، و نظام المعلومات اإلداري الفاعل ٌدعم كافة المستوٌات اإلدارٌة فً اتخاذ قراراتها 2االتصال و المساعدة على اتخاذ القرار )

من البٌبة الخارجٌة، ومن وحدات المإسسة وٌعمل على معالجة هذه  وإدارة نشاطاتها،حٌث ٌستقبل نظام المعلومات اإلداري البٌانات

البٌانات، وٌمد المستوٌات الثبلثة بالمعلومات التً تتناسب مع نوع النشاط فً هذه المستوٌات، حٌث ٌمد المستوى االستراتٌجً 

ت تكتٌكٌة، وٌمد المستوى الفنً بالمعلومات بالمعلومات التً تتعلق بالنشاط االستراتٌجً للمإسسة، وٌمد المستوى التكتٌكً بمعلوما

خصابص النظم  ان من ابرز  التً تخدم النشاط الفنً كما ٌوفر معلومات عن اللوابح والقوانٌن للمإسسة واألطراؾ األخرى،

موضوعٌة التنظٌم الحكومً على درجة كبٌرة من التخصص ، وتوزٌع الوظابؾ ٌتم وفقا لمعاٌٌر  هى أن االدارٌة للدول المتقدمة

وتعتمد اتخاذ القرارات على العقبلنٌة والعلمانٌة وعلى  ؼٌر مزاجٌة ، وذلك ٌعنً ان البٌروقراطٌة على درجة عالٌة من الكفاءة

إلى جانب وجود عبلقة متٌنة بٌن  بضخامة النشاطات السٌاسٌة واالدارٌة فً كافة المجاالت كما أنها تتمٌز اساس النظام القانونً

ٌة تقوم على التعاون مع المواطنٌن والقادة ٌقلل من التناقضات ، ان النظام الكؾء الذى ٌترجم المطالب الشعبٌة الى السلطة والشرع

هنالك تفاعل واسع بٌن فبات الشعب والنظام ، لكن ذلك الٌعنً مشاركة كل مواطن .حٌث ان المشاركة تبدأ واسعة  قرارات كما أن

، لذا لزم القٌام بهذه الدراسة لتفعٌل تطوٌر نظم المعلومات  ون محصورة بٌد عدد محدود من القادةشعبٌة فً اتخاذ القرار لكنها قد تك

 .بالجامعات المصرٌة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .52ص  2005معلومات ألؼراض اإلدارة فً المنشآت الصناعٌة و الخدمٌة, جامعة القاهرة,محمد علً شهٌب, نظام ال (1) 

                      (2) L. Peaucelle, aquoi servent les systèmes d’information, N° 43 ; Paris ; Novembre-  

                        Décembre 1983 ; P 10.  

  



 لتها:مشكلة الدراسة وأسب

تشٌر معطٌات القرن الحادى والعشرٌن إلى أن الحضارة االنسانٌة تمر بعصر جدٌد ٌعرؾ بعصر المعرفة، والذى ٌرتكز على 

دعامة أساسٌة هى المعلوماتٌة التى حولت المنظمات إلى حجرة الكترونٌة صؽٌرة رؼم التدفقات الهابلة للمعلومات ولجمٌع األنشطة 

ى معلومات البٌبة الخارجٌة والتى تعتبر ضرورة ٌستند علٌها عند اتخاذ القرارات المإثرة من قبل اإلدارات التى تمارسها باألضافة ال

المختلفة فى المنظمة وٌمثل حقل نظم المعلومات اإلدارٌة رافدا واسعا وثرٌا بالتخصصات والتطبٌقات، فمن ناحٌة تمثل هذه النظم 

والنظم الفرعٌة للبرمجٌات واإلجراءات واألفراد وعناصر أخرى تعمل فى اطار بنٌة حزمة متكاملة من النظم الفرعٌة للمكونات 

 (1تنظٌمٌة وتقنٌة متكاملة وموجهة لدعم اإلدارة فى أنشطتها وعملٌاتها وباألخص فى إسناد القرارات ؼٌر الهٌكلٌة وشبه الهٌكلٌة    )

وباتساع مجال النشاطات التً تمارسها المإسسة وتعدد الوظابؾ،  ٌوجد عدد كبٌر من التصنٌفات ألنواع نظم المعلومات اإلدارٌة،

وتعدد النشاطات داخل هذه الوظابؾ، وكذلك طرق المعالجة للبٌانات سواء ٌدوٌا أو آلٌا، كل هذه األسس كان لها دور كبٌر فً 

ر تعقٌداً، ففً المنظمات الكبٌرة ممكن تقسٌم تصنٌفات نظم المعلومات اإلدارٌة كما أن التنظٌمات الكبٌرة تكون لدٌها هٌاكل إدارٌة أكث

 وظٌفة اإلنتاج  مثبلً إلى الهندسة الصناعٌة، و رقابة الجودة، الشراء، والعملٌات، وبالتالً فإن هناك حاجة لتبادل المعلومات بٌن هذه

(ومن البدٌهى القول أن ؼٌاب نظم 1الوحدات الفرعٌة  واإلدارات الربٌسٌة، وٌمكن لنظام المعلومات اإلداري أن ٌعكس هذا الهٌكل )

المعلومات اإلدارٌة فى منظمات األعمال الحدٌثة ٌعنى ؼٌاب او استحالة وجود او استمرار أنشطة األعمال الجوهرٌة فى عالم الٌوم 

 (2والمستقبل )

 تعانً الجامعات الحكومٌة المصرٌة من وجود هدر فً طاقاتها وإمكانٌاتها

--------------------------------------------------------- 

 24 :2005.عبلءالدٌن قندٌلجى ،عامر إبراهٌم الجنابى " نظم المعلومات االدارٌة ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان1

 .253م، ص2001.سونٌا محمد البكري وإبراهٌم سلطان، نظم المعلومات اإلدارٌة، مصر، الدار الجامعٌة، 1

 25ص  2005ٌلسٌن: " تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات، دار المناهج للنشر والتوزٌع، عمان ، الطبعة األول  .سعد ؼالب2

األمر الذي ٌتطلب إعادة هٌكلة هذه الجامعات للتخلص من هذا الهدر وتفعٌل نظم المعلومات لدٌها وتطوٌر عملها بما ٌحقق رضا 

التنظٌم الحكومً على درجة كبٌرة من التخصص ، وتوزٌع  هى أن ل المتقدمةخصابص النظم االدارٌة للدو ان من ابرز .عمبلبها

وتعتمد اتخاذ القرارات  الوظابؾ ٌتم وفقا لمعاٌٌر موضوعٌة ؼٌر مزاجٌة ، وذلك ٌعنً ان البٌروقراطٌة على درجة عالٌة من الكفاءة

إلى  امة النشاطات السٌاسٌة واالدارٌة فً كافة المجاالتبضخ كما أنها تتمٌز على العقبلنٌة والعلمانٌة وعلى اساس النظام القانونً

جانب وجود عبلقة متٌنة بٌن السلطة والشرعٌة تقوم على التعاون مع المواطنٌن والقادة ٌقلل من التناقضات ، ان النظام كؾء 

ك الٌعنً مشاركة كل مواطن . هنالك تفاعل واسع بٌن فبات الشعب والنظام ، لكن ذل وٌترجم المطالب الشعبٌة الى قرارات كما أن

، لذا لزم القٌام بهذه الدراسة  ان المشاركة تبدأ واسعة شعبٌة فً اتخاذ القرار لكنها قد تكون محصورة بٌد عدد محدود من القادة

  مثل فرنسا وألمانٌا .  لتفعٌل برنامج نظم المعلومات فى ضوء خبرات الدول المتقدمة

 راسة تحاول اإلجابة على االسبلة التالى : ومن هنا ٌمكن القول بؤن هذه الد

 ما ااالسس النظرى لنظم المعلومات االدارٌة بالمإسسات الجامعٌة؟

 ما واقع نظام المعلومات اإلدارٌة بالجامعات المصرٌة ؟

 ما الصعوبات التً تواجه تطوٌر نظام المعلومات اإلدارٌة بالجامعات المصرٌة ؟

 ٌر نظم المعلومات االدارٌة بالجامعات المصرٌة ؟ما هى االجراءات المقترحة اتطو

 منهج البحث: 

سوؾ تستخدم الدراسة المنهج الوصفى باإلضافة إلى استبانة كاداة لدراسة واقع نظم المعلومات االدارٌة بجامعة جنوب الوادى كونها 

 جامعة حدٌثة ومحل اقامة الباحث وجامعة لها خصوصٌة بحكم موقعها.

  مصطلحات البحث :



     SYSTEMالنظام 

من المصطلحات الشابعة اإلستخدام فى مختلؾ المجاالت اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والسٌاسٌة .... الخ وهو منبثق أساسا من كلمة 

(Systema)  الٌونانٌة التى تعنى الكل المركب من عدد من األجزاء حٌث اكتسبت هذه الكلمة بمرور الزمن معانى جدٌدة ودالالت

(وقد ظهرت فكرة النظم على ٌد عالم األحٌاء 1لوصؾ مختلؾ الظواهر اإلدارٌة والعلمٌة والفنٌة والظواهر األخرى )مختلفة، 

وقد اعطاها اسم النظرٌة العامة للنظم والتى تقول " لكى  1937عام  Ludving Von Bertalanffyاأللمانى لودفٌنػ فون برتلنفى 

 (1) ام، النظام هو مجموعة من األجزاء المترابطة والتى تعمل معا لتحقٌق هدؾ معٌن "تفهم عمل اى كٌان ٌجب ان تنظر الٌه كنظ

 وٌمكن تعرٌفه على انه : 

" مجموعة من العناصر او األجزاء التى تتكامل مع بعضها وتحكمها عبلقات والٌات عمل معٌنة وفى نطاق محدد بقصد تحقٌق 

 (2هدؾ معٌن " )

 : Informationالمعلومات 

 ( 3ك الجزء الفعال من المعطٌات والتى تحقق اإلستفادة المطلوبة فى مجال الدراسة اى دراسة ترٌدها اإلدارات او المنظمون )هى ذل

 ونرى  ان المعلومات هى البٌانات التى تم اجراء التعدٌبلت علٌها والتى ٌستند علٌها متخذ القرار

 Management Information                                                                                          نظام المعلومات األدارٌة

System 

 ٌعنى مجموعة من العناصر او المكونات ذات الصلة المتداخلة التى تجمع وتخزن وتعالج وتوزع

 .(4)نتجات جدٌدةالمعلومات لدعم اتخاذ القرار ةالسٌطرة داخل المنشؤة من اجل التنسٌق والسٌطرة خلق م

------------------------------------------------------------ 

 :198721: " نظم المعلومات االدارٌة ، دار الكتب للطبع والنشر، جامعة الموصل1987ـ محمد الطابى  1

 :200413:" مبادىء نظم المعلومات االدارٌة الحاسوبٌة ، عمان 2004ـ عماد الصباغ2

 : " مدخل فى نظم المعلومات االدارٌة واالقتصادٌة " ، دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل1981الفتاح وآخرون  .محمد عبد3

 م2000سمٌر إسماعٌل السٌد "نظم المعلومات اإلدارٌة"، مكتبة عٌن شمس، القاهرة، . 4

 

  (1)فى تقارٌر المنشؤة"وتعرؾ بؤنها :" نظام للحاسوب مصمم ألٌصال كمٌات هابلة من المعلومات والمرتبة 

                (2)كما تعرؾ نظم المعلومات األدارٌة بؤنها :شبكة مستندة على الحاسوب متكاملة لجمع ومعالجة وارسال البٌانات " 

واعد والقوى وتذكر نظم المعلومات اإلدارٌة بؤنها عبارة عن "التكوٌن الهٌكلى المتكامل والمتفاعل من األالت والمعدات والبرامج والق

العاملة والذى ٌكفل تحصٌل ومعالجة البٌانات ألجل توفٌر المعلومات الضرورٌة او توصٌلها الى المستفٌدٌن او تخزٌنها او تحدٌدها 

اواسترجاعها بالوقت والكمٌة المناسبتٌن عن البٌبة الداخلٌة للمنظمة والخارجٌة المحٌطة بها فٌما ٌتصل الماضى والحاضر والمستقبل 

 .(3)لتنبإات فى اتخاذ القرارات من خبلل انجاز الوظابؾ األدارٌة وبما ٌحقق افضل استخدام ممكن لهذه المعلومات "وا

 تسٌر البحث وفق هذا التعرٌؾ.

وٌمكننا تعرٌفها على انها "نوع من انواع نظم المعلومات المصممة لتزوٌد اإلدارى بالجامعة بالمعلومات البلزمة للتخطٌط والتنظٌم 

 القٌادة والرقابة على نشاط الجامعة او لمساعدتهم على اتخاذ القرارات" .و



 :أهداؾ البحث

 :تتحدٌد أهداؾ البحث فً النقاط التالٌة

 الوقوؾ على األسس النظرٌة لنظم المعلومات اإلدارٌة المستخدمة بالجامعات المصرٌة.

 

------------------------------------------------------ 
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2.Bryson,W.,1990:”Information systems”,by prentice –Hall,Inc. 

.3Kreitner,Robert,1986:”Mangement” third Edition by Houghton   

Mifflin. 

 جه تطوٌر نظم المعلومات اإلدارٌة بالجامعات المصرٌة. الكشؾ عن الصعوبات التً توا

 الكشؾ عن واقع نظم المعلومات اإلدارٌة بالجامعات المصرٌة. 

 وضع اجراء مقترح بهدؾ تطوٌر نظم المعلومات اإلدارٌة بالجامعات المصرٌة. 

 

 

 أهمٌة البحث:

اإلدارٌة الناجح من أهم ماٌمٌز العصر الحالى عصر .تتناول البحث موضوع من الموضوعات المهمة إذ أن نظم المعلومات  1

المجتمع المعلوماتى ، وأصبح الطابع الذى ٌمٌز المجتمعات المتقدمة التى تتسم بضخامة حجم البٌانات والمعلومات المطلوب 

 معالجتها وتخزٌنها .

 تحسٌن األداء.ـ قد تفٌد القٌادات والعاملٌن بالجامعات المصرٌة الى إهمٌة نظام المعلومات فى  2

 دراسات السابقة :

 (1)(:2015دراسة عبد الرحمن على المزمومى )

 المدٌرٌن نظر وجهة من االبتدابً العام التعلٌم مدارس فً اإلدارٌة المعمومات نظم استخدام درجة عمى التعرؾ إلى الدراسة هدفت

 اإلدارٌة المعلومات نظم استخدام أهمٌة أن .تفعٌمها عوقاتم على والتعرؾ ، االستخدام أهمٌة عمى والتعرؾ ، جدة بمحافظة والوكبلء

 فى ة  ٌ اإلدار المعلومات نظم تفعٌل  استخدام معوقات ،أن )جداً  لٌة   اع ( بدرجة جاءت جدة بمحافظة ىاالبتداب العام التعلٌم   مدارس فى

 ة  ٌاالبتدابٌة الحكوم المدارس ووكبلء ر ي مد ظرن وجهة من  )عالٌة   ( بدرجة جاءت جدة بمحافظة ىاالبتداب العام التعلٌم   مدارس

 نظم استخدام درجة حول ن ةٌالع أفراد استجابات ىف (0.05) الداللة مستوى عند ة  ٌإحصاب داللة ذات فروق التوجد ، جدة بمحافظة

 فروق ،توجد الخبرة وسنوات م  ٌالتعل والمستوى الوظٌف ة إلى تعزي جدة بمحافظة االبتدابى العام م  ٌالتعل مدارس فى ة  رٌاإلدا المعلومات

  نظم استخدام أهمٌة   حول ن ةٌالع أفراد استجابات ىف ( 0.05 ) الداللة مستوى عند ة  ٌإحصاب داللة ذات

-------------------------------------------------- 



م العام االبتدابً من وجهه نظر المدٌرٌن عبد الرحمن على المزمومى درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارٌة فً مدارس التعلٌ

 ( .2015والوكبلء بمحافظة جدة رسالة ماجستر فى كلٌة تربٌة جامعة ام القرى المملكة العربٌة السعودٌة )

 توجد ، ٌن   ٌر   المد لصالح الفروق هذه وكانت ، الوظٌف ة إلى تعزي جدة بمحافظة ىاالبتداب العام م  ٌالتعل مدارس فى ة  ٌاإلدار المعلومات

حول أهمٌة  استخدام نظم المعلومات اإلدارٌة   حول ن ةٌالع أفراد استجابات ىف (0.05 ) الداللة مستوى عند ة  ٌإحصاب داللة ذات فروق

ٌن  والوكبلء أصحاب  فى مدارس التعلٌم  العام االبتدابى بمحافظة جدة تعزي إلى المستوى التعلٌم  ،ً وكانت هذه الفروق لصالح المدٌر 

 المستوى التعلٌم  )دراسات علٌا (.

 (1):)2016(الخثبلن  زٌد بن منصور .ددراسة 

 من السعودٌة العربٌة المملكة فً العزٌز عبد بن سلمان جامعة فً اإلدارٌة المعلومات نظم استخدام واقع عن الكشؾ إلى الدراسة هدفت

 الربٌسٌة النتابج بٌن من وكان التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة واستخدمت الجامعة، فً واألكادٌمٌة اإلدارٌة القٌادات نظر وجهة

 وجهة من السعودٌة العربٌة المملكة فً العزٌز عبد بن سلمان جامعة فً رٌة اإلدا المعلومات نظم الستخدام الفعلً الواقع أن :للدراسة

 ناشبة أنها رؼم ما، حد إلى مرضً بشكل وتستخدم بقُتط األنظمة هذه أن على ٌدل الجامعة فً والمسإولة األكادٌمٌة القٌادات نظر

 تجربة من أنظمتها تصمٌم فً واستفادت العرٌقة، سعود الملك جامعة مظلة تحت إنشابها بداٌة فً كانت أنها إلى ذلك فً السبب وٌعود

 فً الدراسة عٌنة أعضاء من ةالمقدم الردود فً إحصابٌة داللة ذات فروق هناك أن الدراسة نتابج أظهرت كما سعود، الملك جامعة

 دكتوراه، ٌحملون الذٌن وأولبك الماجستٌر درجة ٌحملون الذٌن أولبك بٌن ادوتحدٌ العلمً، المإهل متؽٌر حٌث من عام بشكل االستبٌان

 عٌنة أفراد استجابات فً إحصابٌة داللة ذات فروق هناك تكن لم ذلك، ومع الدكتوراه، درجة على الحاصلٌن لصالح الفروق هذه وكانت

 .الخبرة سنوات عدد حٌث من الدراسة

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 اإلدارٌة القٌادات نظر وجهة من العزٌز عبد بن سلمان جامعة فً اإلدارٌة المعلومات نظم استخدام الخثبلن واقع زٌد بن منصور .د

 . )2016(السعودٌة  – اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة - التربوٌة العلوم فٌها مجلة دٌمٌةواألكا

 

 Nurash (2012)(1)دراسة -ج

 خبلل من وذلك ، المعرفة إدارة ونظام المعلومات تكنولوجٌا جودة إلى تحسٌن تإدي التً العوامل عل التعرؾ إلى الدراسة هدفت

 لعدد من الدراسة وتوصلت ، فردا ( 770 ) الدراسة عٌنة بلؽت حٌث تاٌلند فً ومتوسطة صؽٌرة على مإسسات إجراء إستطبلع

 المناسب والتوقٌت الدقة هً إدارة المعرفة ونظام المعلومات تكنولوجٌا جودة تحسٌن عملٌة فً تساهم التً العوامل أهم أن النتابج

تكنولوجٌا المعلومات ،  بإستخدام المعلومات تخزٌن ذلك إلى ، وإضافة حلٌلهاوت المعلومات توافر وهو الثانً العامل أما ، للمعلومات

وتعد المعلومات الخارجٌة والداخلٌة هً أقل نسبٌا فً التؤثٌر على جودة تكنولوجٌا المعلومات ونظام إدارة المعرفة ، ولكن تبقى 

 ء الشركات .جمٌع العوامل مهمة بهدؾ تحسٌن العملٌة وٌزٌد فً نهاٌة المطاؾ من أدا

 Melouk (2013)(2)دراسة   -د

 من خبلل وذلك ، الفوالذ تصنٌع فً القرار دعم أداة أساس على المبنٌة المثالٌة المحاكاة نهج وتوظٌؾ تطوٌر على الدارسة هذه وركزت

 حٌث ، الفوالذ تصنٌع عمصان تصمٌم وتشؽٌل فً المحتملة التؽٌرات لتحقٌق القرار اتخاذ دعم أداة وتطوٌر ، النظام على التجرٌب

 سعة فً وتؽٌرات المخزون مستوٌات على تعدٌبلت خبلل من التكالٌؾ وذلك فً كبٌرة وفورات وجود الى التجرٌبٌة الدراسة توصلت

 فةلمعر المعقدة البٌبات فً األمثل المحاكاة نهج استخدام الدراسات من لمزٌد الباحثٌن قٌام ضرورة الدراسة على أوصت كما ، األنتاج

 . فاعلٌته مدى من التحقق و النظام لهذا اإلضافٌة الفوابد

----------------------------------------------------- 

1- Nurash "Factors that improve the quality of information technology and knowledge management 

system for small and medium enterprises in Thailand"(2012). 



"Optimized Simulation-Based Decision Support Tool for Steel Manufacturing"(2013). : Melouk-2 

 

 

 

 

 



 نظم المعلومات اإلدارٌة بالمإسسات الجامعٌة )إطار نظري(

 مفهوم نظم المعلومات اإلدارٌة

، حٌث أصبح هناك فً المجتمعات المعاصرة ما ٌسمى بمجتمع تشكل المعلومات الٌوم أساس القوة للمجتمع وأساس النجاح والتقدم له

المعرفة، والذي ٌتمٌز بإنتاج المعرفة التً تفوق رأس المال والجهد الذي ٌبذل فً العمل، وتسعى إلً إٌجاد بٌبات تعلم مناسبة وبناء 

لً المشاركة الفعالة فً التعلٌم والتعلم بٌن المعرفة، وتطبٌق الذكاء الفردي ومعالجة مشاكل التعلم المستقل أو الفردي، والتشجٌع ع

المتعلمٌن وبٌن الخبراء، وتعتمد علً ربط المعلومات وتحلٌلها ونقدها وتركٌبها من جدٌد لتصبح تلك المعلومات معرفة ٌمكن 

 .(1)تكار لدى األفراداالستفادة منها فً حل مشاكل الفرد الحٌاتٌة وبناء عبلقات مع اآلخرٌن والتواصل معهم وتنمٌة اإلبداع واالب

و تعرض الدراسة الحالٌة بعض محاوالت وجهود الباحثٌن المعنٌٌن بالمجال لتحدٌد مفهوم نظم المعلومات اإلدارٌة؛ ومن أهم هذه 

 التعرٌفات ما ٌلً : 

ل البٌانات أنظمة أساسٌة محوسبة ٌتم استقاإها من خبلل أجهزة الحاسوب وإدارتها واستخدامها فً المنظمة، من خبلل تحلٌ

والوصول إلى قرارات رشٌدة صممت بهدؾ إعطاء المنشآت أقصى فابدة من استخدام الحاسب اآللً والنظم للمساعدة فً توفٌر 

 .(2)المعلومات، وٌتم تحلٌلها واتخاذ القرارات الصاببة إدارٌا

 .(3)القرارات فً المنظمة دارة ووظابؾ اتخاذقابم على الحاسبات اآللٌة؛ ٌوفر المعلومات ألؼراض دعم العملٌات واإل نظام متكامل

مجموعة من األفراد واإلجراءات والمصادر أو الموارد التً تجمع وتحول وتثبت المعلومات فً المنظمة، وتتعامل مع البٌانات 

ٌُطلق علٌها مخرجات  .(4)كمدخبلت وتقوم بمعالجتها إلنتاج معلومات 

بالمعلومات البلزمة للتخطٌط والتنظٌم والقٌادة والرقابة على  زوٌد اإلدارٌٌن بالمنظمةنوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة لت

 .(5)اتخاذ  القرارات نشاط المنظمة أو لمساعدتهم على

للمدٌرٌن كافة المعلومات التً تتعلق باألداء الحالً والسجبلت السابقة والموجهة بالبٌبة  النظام الذي ٌخدم اإلدارة حٌث ٌوفر

من خبلل ملخصات  الداخلٌة بالمنظمة والتً تستخدم فً وظابؾ التخطٌط والمتابعة والرقابة واتخاذ  القرارات ، وذلك اثواألحد

 .(6)والشهرٌة والسنوٌة ولٌست الٌومٌة وٌخدم النظام عادة المدٌرٌن المهتمٌن بالنتابج األسبوعٌة ،وتقارٌر استثنابٌة

 

التخطٌط والرقابة لؤلنشطة التً  ٌصال المعلومات الستعمالها من قبل اإلدارة فً مجاالتآلً ٌقوم بجمع وتنظٌم وإ نظام معلومات

 .(7)تمارسها

 أهمٌة نظم المعلومات اإلدارٌة وأهدافها:

                                                           
 فً التدرٌس هٌبة أعضاء نظر وجهة من المعرفة مجتمع بناء فً التطبٌقٌة البلقاء جامعة دور م(:2017) الفرٌحات محمود هناء - 1

 80 ص ،الجزابر ،(50) العدد ،دراسات مجلة ،الجامعٌة عجلون كلٌة

 لدى نالعاملٌ نظر وجهة من اإللكترونٌة التجارة تطبٌقات على اإلدارٌة المعلومات نظم أثر م(:2016) ٌوسؾ محمود منور - 2

 207 ص الجزابر، (،44) العدد ،دراسات مجلة األردنٌة، االتصاالت شركات

 560 ص اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار ،واالنترنت اآللٌة والحاسبات المعلومات نظم م(:2007) طه طارق - 3

 19 ص عمان، التوزٌع،و للنشر الثقافة دار مكتبة ،المعلومات نظم فً الحاسوب تطبٌقات م(:2000) الصباغ عماد - 4

 53 ،عمان والتوزٌع، للنشر الوراق مإسسة (،نما) اإلدارٌة المعلومات نظم م(:2002) الحسنٌة ابراهٌم  سلٌم - 5

 201 ص ،االسكندرٌة ،الجامعٌة الدار ،المعاصرة المنظمات فً اإلدارٌة المعلومات نظم (:م2005) إدرٌس الرحمن عبد ثابت - 6

 59 ص عمان، والتوزٌع، للنشر المناهج دار ،االدارٌة المعلومات نظم الى المدخل م(:2003) خرونوآ كٌبلنً عثمان - 7



استخدامها وتطبٌقها،  تنبع أهمٌة نظم المعلومات اإلدارٌة بالمإسسات الجامعٌة من العدٌد من االعتبارات التً أكدت على ضرورة

استخدامها من فعالٌة وتحسن مستمر فً  ك الكثٌر من التجارب والخبرات والدراسات التً أشارت إلى ما ترتب علىوعزز ذل

 :(8)ٌلً منظومة اإلدارة التربوٌة بصفة عامة وإدارة المإسسات الجامعٌة بصفة خاصة، ولعل أهم تلك االعتبارات ما

انعكست على نظم إدارة المإسسات التعلٌمٌة، وتمثل ذلك فً العدٌد من ما تشهده كثٌر من الدول من ثورات تكنولوجٌة متبلحقة 

 .التعلٌم وإدارة منظماته المنتجات التقنٌة والمعدات والبرمجٌات المستخدمة فً حقل

نحو نظم فرض حتمٌة التوجه  كثافة واتساع المعرفة التربوٌة واإلدارٌة وتطورها وتعقدها، إضافة إلى تنوعها وتباٌنها وتشابكها، مما

 .إلدارة المعلومات وإدارة المعرفة ودعم القرار وحل المشكبلت

وما ٌترتب على ذلك من  وجود توجه عام نحو بناء مستقبل التعلٌم والتخطٌط له وتطوٌره فً ضوء المعلوماتٌة ومجتمع المعرفة

 تحوالت نوعٌة فً الرإى والسٌاسات واالستراتٌجٌات التربوٌة واإلدارٌة.

إخفاء "واألفراد، ومن أبرزها  ً التؽلب على العدٌد من األخطاء المتعلقة بإدارة المعلومات والتً ٌقع فٌها القادةالمساعدة ف

أحٌاناً، تزوٌد جماعة العمل بمعلومات منقوصة وعدم إعطابهم  المعلومات عن فرق وجماعات العمل من المرإوسٌن وعن الرإساء

معلومات لؤلفراد والمدٌرٌن اآلخرٌن، وبالتالً ٌعمل نظام المعلومات اإلدارٌة التربوٌة على تمرٌر ال الصورة الكلٌة للمعلومات، عدم

اإلدارة الجامعٌة بالعدٌد من اإلٌجابٌات  التؽلب على العدٌد من السلبٌات المتعلقة بإدارة المعلومات والمعارؾ، األمر الذي ٌعود على

 .والمنافع

 أهداؾ نظم المعلومات اإلدارٌة:

نظم المعلومات اإلدارٌة بصفة عامة إلً تحقٌق مشاركة ُمختلؾ المستفٌدٌن فً تحسٌن جودة الخدمات المقدمة لهم من خبلل: تسعى 

ضمان تسٌٌر واستخدام أصول تقنٌة المعلومات وفقاً للمتفق علٌه فً السٌاسات واإلجراءات، وضمان تحقٌق هذه األصول قٌمة 

العمل وأهدافه، باإلضافة إلً صنع القرار بعٌداً عن التؤثٌرات العاطفٌة، والعمل علً تحسن  ملموسة للمإسسة ودعمها الستراتٌجٌات

المعاٌٌر وُمحاربة الفساد، وُحسن استؽبلل المواهب، كما ُتساعد على جذب المساهمٌن واالحتفاظ بهم، وتبنً الثقة فً المإسسة من 

 . (9)قبل جمٌع المستفٌدٌن

 :(10)داؾ التً تسعى نظم المعلومات اإلدارٌة إلً تحقٌقها، وتتمثل أهم هذه األهداؾ فٌما ٌلًكما أن هناك العدٌد من األه

ربط النظم الفرعٌة للمنظمة مع بعضها فً نظام متكامل بما ٌسمح بتدفق البٌانات والمعلومات بٌن تلك النظم وبما ٌإدي إلً تحقٌق 

 التنسٌق بٌن أنشطة تلك النظم.

 النظم الفرعٌة بالمنظمة بالهدؾ العام للمنظمة، وبالتالً المساهمة فً تحقٌق هذا الهدؾ.المساعدة فً ربط أهداؾ 

 الرقابة علً عملٌة تداول البٌانات والمعلومات وحفظها.

 توفٌر المعلومات البلزمة ألؼراض التخطٌط والرقابة فً المكان والوقت والشكل المناسب.

لقرار فً جمٌع المستوٌات التنظٌمٌة من خبلل توفٌر التقارٌر التً تضمن المعلومات المساعدة والمساندة فً عملٌة صنع واتخاذ ا

 البلزمة لتلك القرارات وفً التوقٌت المناسب.

                                                           
 بالمناطق التعلٌمٌة لئلدارات التنظٌمٌة بالهٌاكل ومصادرها المعلومات إدارة نظام م(:2017) وآخرون محمد فهران على - 8

 225-224 ص ص مصر، (،183) العدد ،والمعرفة القراءة مجلة السعودٌة، العربٌة بالمملكة المختلفة والمحافظات التعلٌمٌة

 باستخدام الحكومٌة الخدمات جودة تحسٌن فً العمبلء مشاركة دعم فً اإللكترونٌة الحوكمة دور م(:2017) الدقن السٌد أحمد - 9

 (،18) المجلد (،1) العدد ،القاهرة امعةج ،السٌاسٌة والعلوم االقتصاد كلٌة مجلة ،والتكنولوجٌا المعلومات أنظمة مراقبة أهداؾ إطار
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 االسبلمً، لبلقتصاد كامل عبدهللا صالح مركز مجلة القرار، اتخاذ فً اإلدارٌة المعلومات نظم دور م(:2008) صبرٌنة زٌر - 10

 366-365 ص (،36) العدد (،12) المجلد



 كما تهدؾ نظم المعلومات اإلدارٌة إلً تطوٌر أداء المنظمات من خبلل ما تتٌحه من معلومات تتعلق بتنفٌذ الخطط والمشروعات.

 ات اإلدارٌةخصابص نظم المعلوم    

تقدم نظم المعلومات اإلدارٌة العدٌد من الفوابد سواء على مستوى اإلدارة الجامعٌة أو على مستوى المنظومة الجامعٌة ككل، وتهٌا 

المناسبة التً تخدم المإسسة الجامعٌة فً وظابفها أو مساعدة القٌادات عند ممارسة أنشطته المتعددة، باإلضافة إلً تحدٌد  الظروؾ

ٌح قنوات االتصال األفقٌة والعمودٌة لتسهٌل عملٌة استرجاع البٌانات، واإلحاطة المستمرة بالمعلومات عن التطورات الحدٌثة وتوض

حفظ ، والتً تخدم المستفٌدٌن فٌما ٌخص نشاطات المإسسة الجامعٌة وتقٌٌم النتابج والنشاطات لتصحٌح أي انحرافات محتملة

الضرورٌة التً تعتبر أساس فً عملها، والرد على االستفسارات عن طرٌق التحاور بٌن المستخدم البٌانات والمعلومات التارٌخٌة 

 .(11)والنظام

وهناك جملة من الخصابص التً ٌجب توافرها فً المعلومات كمخرجات لنظم المعلومات اإلدارٌة فً المإسسات الجامعٌة، ومنها 

 :(12)ما ٌلً

 علومات الصحٌحة إلى مجموعة المعلومات المنتجة خبلل فترة زمنٌة معٌنة " وتعنً " نسبة الم: Accuracyالدقة  -1

ال قٌمة للمعلومات الدقٌقة إذا لم تصل إلى المستفٌدٌن فً الوقت المناسب؛ لذلك تقاس قٌمة : Timelinessالتوقٌت السلٌم  -2

لسرعة الممكنة، وهذا ما ٌحققه نظام المعلومات المعلومات بدرجة وصولها إلى المستفٌدٌن ومتخذي القرار فً الوقت المناسب وبا

 اإلداري المحوسب.

تكون المعلومات اقتصادٌة إذا كانت قٌمتها أكبر من كلفتها، أما إذا كان العكس، فتكون المعلومات ؼٌر : Economicاالقتصاد  -3

 ٌدوي التقلٌدي.اقتصادٌة، ومن المعروؾ أن الحاسوب ٌوفر معلومات أكثر بكلفة معقولة بعكس النظام ال

وٌعنً احتواء المعلومات المتوافرة أو المنتجة للحقابق األساسٌة التً ٌحتاجها المستفٌدون أو :  Comprehensivenessالشمول  -4

 متخذو القرار، ، فالمطلوب فً أحٌان كثٌرة هو معلومات مختصرة ) جداول ورسومات بٌانٌة وؼٌرها(.

إن مبلبمة المعلومات ومطابقتها لحاجات المستفٌدٌن ومتخذي القرار تعتبر العامل الربٌسً :  Relevanceالمبلءمة أو المطابقة  -5

 فً تحدٌد قٌمة المعلومات االقتصادٌة.

 وظابؾ نظم المعلومات االدارٌة  

رات وإمكانات واسعة وتقوم بتوفٌر قد الهدؾ األساسً لنظم المعلومات اإلدارٌة هو توفٌر اإلمكانات والقدرات التنافسٌة الممٌزة، إن

 سلوك األفراد فً المنظمة وتبلمس قدراتهم وإمكاناتهم وتإثر على نماذج األعمال والتقنٌة فً تقنٌة المعلومات؛ لتنعكس جمٌعها على

رفٌة المستمرة للتؤكد من بناء القدرات المع المعتمدة وتحقٌق االنسجام بٌن الممارسات والتوجهات الحالٌة والمستقبلٌة، والمتابعة

 .(13)والعمل المستمر على تطوٌرها وإدامتها

( هو MISتمتلك نظم المعلومات اإلدارٌة وظٌفة أو ؼرض خاص ٌكون مفٌداً لئلدارة فً أي منظمة ألن نظم المعلومات اإلدارٌة )و

لً مستخدمها، وعلٌه نظام سهل الوصول إلٌه وسرٌع التوصٌل بؤمان حٌث أنه ٌنقل معلومات ذات جودة عالٌة ومبلبمة من منشؤها إ

                                                           
 الدولً العلمً المإتمر القرارات، اتخاذ فً وأثرها اإلدارٌة المعلومات نظم فاعلٌة م(:2015) النسور الحلٌم عبد رسول محمد - 11

 6 ص األردن، التطبٌقٌة، البلقاء جامعة ،والتطلعات" والتحدٌات الفرص – األعمال منظمات " األول

 من الفترة فً المنعقدة المعلومات، نظم وتدقٌق مراجعة ندوة المعلومات، نظم أخطار إدارة : م(2004) أحمد حمزة ممدوح - 12

 3-2 ص ص القاهرة، اإلدارٌة، للتنمٌة العربٌة المنظمة م،2004 أبرٌل 18-22

 رماح مجلة ،الحدٌثة اإلدارٌة الوظابؾ و اإلدارٌة المعلومات نظم بٌن العبلقة م(:2016) دروٌش أبو صبح مطلق نبٌل - 13

 162 ص ،األردن (،20) العدد ،والدراسات للبحوث



نظم المعلومات اإلدارٌة الكفإة تمتلك قواعد بٌانات مفهومة ومدركة دابماً ٌكون مستواها مطابقاً للقرارات التً ٌتم اتخاذها فإن جوهر 

 .14)) وتبنٌها علً المستوى العلمً

 15):)المراحل األساسٌة التً تتمثل فً اآلتًوأي نظام للمعلومات اإلدارٌة حتى ٌتمكن من أداء وظابفه البد له من القٌام بعدد من 

:الوظٌفة االولى فى نظام المعلومات وتشمل هذه المرحلة عملٌات التسجٌل والترمٌز والتصنٌؾ  Data collectionجمع البٌانات 

 والتحوٌل  والتقنٌة

تى ٌتم من خبللها تحوٌل البٌانات الى :بعد تجمٌع البٌانات تصبح جاهزة لعملٌة المعالجة وال Data processingمعالجة البٌانات 

 معلومات للمستفدٌن وهً تتضمن الفرز والحساب والمقارنة 

:تعتبر وظٌفة انتاج المعلومات هى السبب الوحٌد من اجل وجود جمٌع وظابؾ نظام المعلومات  Data productionإنتاج البٌانات 

ة للمستفدٌن من العدٌد من اشكال المخرجات وهً مرحلة اإلرسال االخرى والمعلومات الناتجة من نظام المعلومات تكون متاح

 وإعداد التقارٌر

:تلعب مهمة ادارة البٌانات دورا مهما وفعاال فى تنظٌم البٌانات وتخزٌنها فى صورة منظمة  Data managementإدارة البٌانات 

 واالسترجاع تخزٌن والصٌانةعملٌات البحٌث ٌسهل استرجاعها فى المستقبل وتشمل على ثبلثة انشطة وهى 

او معالجة البٌانات او انتاج البٌانات ٌمكن  البٌانات خبلل وظٌفة تجمٌع فىData control & security :رقابة البٌانات وأمنها 

 ضٌاع بؽض البٌانات او سرقتها او تزٌٌفها او وضعها بطرٌقة خاطبة وعلٌه توجد مهمة اساسٌة اخرى لنظام المعلومات هى ضمان

دقة البٌانات فان اجراءات رقابة وامن البٌانات تشمل شبكة تطوق كل المهام والخطوات التى ٌتم اداوها بواسطة نظام المعلومات 

وعملٌة الرقابة تتضمن توجٌه مهام وانشطة نظام المعلومات طبقا لمجموعة من التعلٌمات واالجراءات وتتضمن اٌضا تقوٌم التؽذٌة 

كان النظام ٌعمل طبقا لبلجراءات والقواعد الموضوعة وانتاج المخرجات المناسبة واذا لم ٌكن فان الضوابط  المرتدة لتحدٌد ما اذا

 الضروٌة النشطة تجمٌع ومعالجة وادارة البٌانات ٌجب ان تتخذ بالترتٌب لضمان انتاج معلومات الصحٌحة .

 أنواع نظم المعلومات اإلدارٌة  

لومات اإلدارٌة تختلؾ باختبلؾ الباحثٌن والمٌادٌن التً تعمل فٌها، ومن أهم تلك التصنٌفات ما هناك تصنٌفات كثٌرة ألنظمة المع

 : ( 16)ٌلً

من حٌث الوظابؾ التً ٌقوم بها التنظٌم تم تقسٌمها إلً ) نظم معلومات اإلنتاج والتصنٌع ونظم معلومات التسوٌق والتموٌل 

 والموارد البشرٌة(.

 إلً )نظم معلومات التخطٌط ونظم معلومات التنظٌم والرقابة والتقٌٌم(.من حٌث النشاطات اإلدارٌة 

                                                           
 دراسات مجلة اإلداري، القرار صناعة فً وأثرها (MIS) اإلدارٌة المعلومات نظم م(:2006) هبلل محمد أمٌن الجبار عبد -14

 133-132 ص ص العراق، األول، العدد األول، المجلد إدارٌة،

 دراسة :باألداء وعبلقتها بالمإسسات المعلومات نظم م(:2011) الطٌب حسن القادر عبد خالد و محمد صالح الدٌن عبلء أمٌرة -15

 وخدمات )نظم بعنوان والمعلومات للمكتبات العربً لبلتحاد والعشرون الثانً المإتمر السودانً، اإلسبلمً فٌصل بنك على ٌقٌةتطب

-2138 ص ص السودان، الخرطوم، ،والطموح( ، التحدٌات الواقع، - العربٌة المعلومات مإسسات فً المتخصصة المعلومات

2139 

 نظر وجهة من العزٌز عبد بن سلمان جامعة فً اإلدارٌة المعلومات نظم استخدام واقع (:م2016) الخثبلن زٌد بن منصور - 16

ص  ،السعودٌة (،8) العدد ،اإلسبلمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة ،التربوٌة العلوم مجلة ،فٌها واألكادٌمٌة اإلدارٌة القٌادات

 252-251ص

 دراسة " باألردن التربوٌة القٌادات بعض لدى اإلدارٌة المعلومات منظ استخدام درجة م(:2009) أحمد بنً عوض محمد أحمد -

 736 ص سابق، مرجع مٌدانٌة"،



من حٌث المستوى اإلداري فً المإسسة إلى )نظم دعم اإلدارة العلٌا االستراتٌجٌة ونظم دعم اإلدارة الوسطى ونظم دعم اإلدارة 

 التنفٌذٌة(. 

 القرارات الجماعٌة(، من حٌث الجهة المستفٌدة إلى )نظم دعم القرارات الفردٌة ونظم دعم

من حٌث التطور التارٌخً، ظهرت نظم ُمعالجة البٌانات اإللكترونٌة فً الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن وظهرت فً الستٌنٌات نظم 

ر تجهٌز المكاتب آلٌاً لمساعدة المدٌرٌن فً عملٌة صنع القرار ونظم دعم القرار التً ظهرت فً السبعٌنٌات التً ُتمكن ُمتخذ القرا

من التفاعل أكثر مع القرار والتفاعل مع االحتماالت ثم ظهرت فً الثمانٌنٌات وبداٌة التسعٌنٌات أنواع أُخرى مثل نظم معلومات 

 اإلدارة الُعلٌا والنظم الخبٌرة، وما زالت هذه الُنُظم تتطور لُتلبً الُمستجدات وتواكب تطورات التكنولوجٌا الحدٌثة.

 دارٌةمكونات نظم المعلومات اإل 

 .(17)ٌتكون نظام المعلومات اإلداري فً المإسسات الجامعٌة من المكونات الربٌسة التالٌة

وهً عبارة عن البٌانات الخام التً ٌتم إدخالها فً الحاسوب لمعالجتها وإنتاج معلومات جدٌدة، وقد تكون هذه  :Inputsالمدخبلت  

العبلقات العامة أو تسوٌق المعلومات، وؼٌرها؛ وٌنبؽً أن ال ٌدخل فً الحاسوب البٌانات خاصة باألفراد أو الخدمات أو اإلنتاج أو 

 إال البٌانات البلزمة والضرورٌة.

وهً عبارة عن الحواسٌب نفسها واألجهزة الملحقة بها التً تعمل على استقبال البٌانات وتخزٌنها ومعالجتها  :Hardwareاألجهزة 

 وإخراج النتابج.

مجموعة األوامر والتعلٌمات الموجهة للحاسوب لمعالجة البٌانات )المدخبلت( المخّزنة فٌه بالطرٌقة  : Softwareالبرمجٌات 

، ( System Software)المناسبة لتحقٌق األهداؾ المطلوبة )المخرجات(، وهناك أنواع متعددة من البرمجٌات مثل برامج النظام 

، وبرامج المستفٌد ( System Development Software) وٌر النظام، وبرامج تط(plication Systems)وبرامج التطبٌقات 

 .( User Software – End) النهابً 

ٌجب أن ٌكون لدى المكتبة أو مركز المعلومات مصدر موحد ومنظم ٌشتمل على جمٌع المعلومات : Data Baseقاعدة البٌانات 

ت فً نظام الحاسوب بصورة هرم ٌبدأ من أصؽر عنصر فً قاعدة البلزمة لنظام المعلومات اإلداري المحوسب. وتنظٌم البٌانا

، والحقول، والسجبلت، والملفات التً تشكل بمجموعها قاعدة البٌانات. وتعّرؾ قاعدة (Byte)ثم الباٌت  (Bit)البٌانات وهو البت 

قة شمولٌة تلبً الحاجات المختلفة البٌانات بؤنها " أسلوب تنظٌم البٌانات فً شكل ملؾ ربٌس ٌتٌح التعامل مع البٌانات بطرٌ

للمستفٌدٌن ومتخذي القرار." وتتم إدارة موارد البٌانات وقواعد البٌانات من خبلل حزم برمجٌات متطورة تسمى نظام إدارة قواعد 

إجراءات الحماٌة ، وتقوم إدارة قواعد البٌانات بمهام التنسٌق بٌن قواعد البٌانات والمحافظة على مواردها وتنفٌذ (DBMS)البٌانات 

 واألمن المعلوماتً.

وهم مجموعة األشخاص الذٌن ٌتولون تصمٌم البرامج وإعدادها وتحدٌد البٌانات وترمٌزها وإدخالها وأمنها  : Personnelاألفراد 

ٌر العملٌات وتشؽٌل الحاسوب وإدارة نظام المعلومات اإلداري. وتشمل هذه المجموعة مدٌر النظام ومحلّلً النظم والمبرمجٌن ومد

ومشؽلً النظام ومدخلً البٌانات ومدٌر قاعدة البٌانات ومدٌر أمن النظام، وؼٌرهم. وٌعد األفراد محور الكفاءة الجوهرٌة لنظم 

 المعلومات بعامة فً المكتبات ومراكز المعلومات ونظم المعلومات اإلدارٌة فٌها على وجه الخصوص.

                                                           
 تبوك منطقة فً اإلدارات ومدٌرات مدٌري لدى المستخدمة اإلدارٌة المعلومات نظم جودةم(: 2016أمل خلؾ العنزي ) - 17

 467(، السعودٌة، ص 77، العدد )النفسمجلة دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم ، نظرهم وجهة من التعلٌمٌة

 األردنٌة المجلة ،األزمات إدارة فً وأثرها اإلدارٌة المعلومات نظم فاعلٌة م(:2007) القطب الدٌن ومحًٌ الخشالً هللا جار شاكر -

 27ص األول، العدد الثالث، المجلد ،األعمال إدارة فً

 العدد والتجارة، لبلقتصاد العلمٌة المجلة اإللكترونٌة، المنشؤة فً دارٌةاال المعلومات نظم دور م(:2003) دروٌش الشحات محمد -

 418 ص الثالث،



علٌمات واألوامر التفصٌلٌة والخطوات الواجب اتباعها لتنفٌذ البرنامج المطلوب. " وهً مجموعة الت : Proceduresاإلجراءات 

وتشمل النواحً المتعلقة بكٌفٌة تشؽٌل الحاسوب وطرٌقة إدخال البٌانات وإدامتها واسترجاعها وأسماء الملفات والبرامج وتصنٌؾ 

 المخرجات وطرق توزٌعها .. الخ.

: وتتولى إدارة المعلومات مهام التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة  Information Managementإدارة المعلومات ) اإلدارٌة ( 

والتقٌٌم لجمٌع أنشطة نظام المعلومات اإلداري وأعماله. ومن المعلوم أن العامل الحاسم والجوهري فً نجاح أو فشل نظم المعلومات 

 ٌادتها وكادرها اإلداري والتقنً المتخصص.اإلدارٌة فً المكتبات ومراكز المعلومات هو اإلدارة بق

 تحلٌل واقع نظم المعلومات اإلدارٌة بالجامعات المصرٌة

وتعقدت أعمالها ووظابفها،  -منذ منتصؾ القرن العشرٌن  -المصرٌة  عدد المإسسات الجامعٌة شهدت مصر تزاٌداً ملحوظاً فً

لٌن بها، وتعقدت حاجاتهم وطموحاتهم، فً الوقت الذي شهد العالم أحداثاً واألدوار التً تقوم بها داخل المجتمع، وازداد عدد العام

سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة خطٌرة، وقامت ثورات علمٌة وتكنولوجٌة هابلة؛ مما دعا إلى إحداث تنمٌة شاملة فً الجامعات 

اري أو التنمٌة اإلدارٌة وكان األداء وتحسٌنه للتطوٌر والتجدٌد أطلق علٌها أسماء مختلفة مثل اإلصبلح اإلداري أو التطوٌر اإلد

ولم تعد الجامعات المصرٌة تعمل بمعزل عن النظم المجتمعٌة األخرى، حٌث تتوقع تلك .(18)محوراً ربٌسٌاً من محاور اهتمامها

ء هذه الجامعات النظم من الجامعات أن توفر لها خدمات على مستوى جودة ٌتناسب مع احتٌاجاتها، وأن أي نقص أو تقصٌر فً أدا

سوؾ ٌكلؾ النظم األخرى تكالٌؾ باهظة، وعلٌه فإن الجامعات ال بد أن تعٌد النظر فً رسالتها وأهدافها وعملٌاتها ومخرجاتها حتى 

.وبالتالً (19)تتبلءم مع المتؽٌرات والتحدٌات التً تواجهها، ولن ٌتؤتى ذلك بدون إدارة جامعٌة جٌدة مدركة لكل هذه التحدٌات

لتعلٌم الجامعً المصري فً حاجة ملحة إلى إنشاء نظم تساعده على التقدم واالزدهار والنمو بشكل ٌتوافق مع احتٌاجات أصبح ا

مجتمعه، والمتؽٌرات العالمٌة فً ضوء موارده المتاحة له، باإلضافة إلى حاجة الجامعات إلى نظم معلومات إدارٌة متطورة تساعد 

لجامعات، وتقدٌم تؽذٌة راجعة تساعدها على اإلصبلح الفوري لشبونها؛.وأدركت معظم الدول مع فً تنفٌذ المهام واألعمال داخل ا

بداٌة القرن الحادي والعشرٌن أهمٌة العلم والتكنولوجٌا فً تطوٌر التعلٌم الجامعً، واعتبارهما معاٌٌر جدٌدة تحدد مدي قدرة 

ها وتطوٌر اقتصادها, بل وتؤمٌن بقابها وبقاء أجٌالها القادمة كؤمة لها الجامعات علً تنمٌة إنتاجها وتحسٌن خدماتها وتنشٌط تجارت

موضع بٌن األمم, كما أدركت أن تحقٌق هذا الهدؾ ألي دولة رهن بما تملكه من قدرة علً استٌعاب هذه المتؽٌرات ومعاٌشتها 

لم والتكنولوجٌا, بوصفهما سلعتٌن من المنتجٌن ومواكبتها واإلسهام فً صنعها، وأن األمر ال ٌمكن أن ٌقتصر علً مجرد استٌراد الع

ق األجانب, ومن أجل أن ٌتمتع أي بلد بكامل الفابدة من العلم والتكنولوجٌا, ٌنبؽً اعتبارهما أساسٌٌن بالنسبة للجهود الرامٌة إلً تحقٌ

وتعتمد الثورة     .(20)وطنٌةالرفاهة المجتمعٌة ودعمهما باستمرار عن طرٌق السٌاسات التً ترعً قدرات األمة ومواهبها ال

التكنولوجٌة على المعرفة المتقدمة والمعلومات المتدفقة بوتٌرة سرٌعة نتٌجة لظاهرة االنفجار المعلوماتً الناجمة عن تضاعؾ حجم 

ت راؼبة المعرفة العلمٌة كل سبع سنوات حسب تقدٌر مفكري الدراسات المستقبلٌة، وأصبحت التكنولوجٌا تقتحم المجتمعات سواء كان

ولم ٌعد هناك مجال ألن (21)أو ؼٌر راؼبة فٌها, بما تقدمه من سلع وخدمات جدٌدة، وما تحدثه من تؽٌرات فً شتى نواحً الحٌاة.

تنعزل الجامعات عن التقدم العلمً والتكنولوجً الذي نواجهه ٌوماً بعد ٌوم، حٌث ٌفرض التقدم العلمً والتكنولوجً المتسارع علً 

 مستمراً وتوجهات معٌنة، وهذا ٌإكد مسبولٌتها فً النهوض بالمجتمع, والدخول به إلً عصر التقنٌة واإلسهام فً الجامعات تعدٌبلً 

تحقٌق التقدم العلمً والتكنولوجً, والذي ٌتطلب فً أحد جوانبه اتباع مداخل وأسالٌب إدارٌة ؼٌر تقلٌدٌة، واستخدامها لتطوٌر القدرة 

معاٌٌر جودة البرامج والخدمات التً تقدمها الجامعات، وإدخال صٌػ جدٌدة للتعلٌم تناسب متؽٌرات المإسسٌة للجامعات، واألخذ ب

العصر, واستخدام تقنٌة المعلومات فً تطوٌر إدارة المإسسات الجامعٌة لضمان الشفافٌة, والمسابلة, والفاعلٌة, وبما ٌواكب 

                                                           
تكنولوجٌا األداء البشري فً المنظمات، األسس النظرٌة ودالالتها فً البٌبة العربٌة : (2003)عبد الباري إبراهٌم دره -  18

 . 17ص  القاهرة،  المإسسة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، ،المعاصرة

مجلة كلٌة أبعاد القٌادة الجامعٌة لدى عمداء كلٌات التربٌة وعبلقتها بالتطوٌر المإسسً،  :(2010حسن حسان، علً حسٌن ) - 19
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م علً األلفٌة الجدٌدة، وفً ظل هذه الثورة التكنولوجٌة؛ لم تعد الممارسات وفً الوقت الذي أطل فٌه التعلٌ  (22)التطورات العالمٌة.

التقلٌدٌة فً المإسسات الجامعٌة وإدارتها ذات جدوى فً عالم سرٌع التؽٌر العلمً، ولذا ٌعد استخدام وتوظٌؾ التقنٌة التكنولوجٌة 

على إنشاء نظام لرصد األداء الجامعً, وتوفٌر إدارة نظم  بمإسسات التعلٌم الجامعً ضماناً لقٌادة التقدم فً المستقبل, والعمل

(، وتقدٌم الخدمات التكنولوجٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس لتحفٌزهم على اإلبتكار HRM(، وإدارة الموارد البشرٌة )MISالمعلومات )

علٌم الجامعً وتحسٌن جودة بشكل مباشر فً تطوٌر مإسسات الت من أجل تحقٌق رسالة الجامعة وأهدافها، والمساهمةواإلبداع 

تعتمد الجامعة على تطبٌق معاٌٌر جودة التعلٌم الجامعً لتحقق متطلبات االعتماد والتً تعنى "عملٌة تطبٌق مجموعة و(23)إدارتها.

 من المعاٌٌر والمواصفات التعلٌمٌة والتربوٌة البلزمة لرفع مستوى جودة وحدة المنتج التعلٌمً بواسطة كل فرد من العاملٌن

.كما ترتبط بقدرة الناتج التعلٌمً على تلبٌة متطلبات (24)بالمإسسة التعلٌمٌة وفى جمٌع جوانب العمل التعلٌمً والتربوي بالمإسسة

الطالب، وسوق العمل, والمجتمع, وكافة الجهات الداخلٌة والخارجٌة المنتفعة؛ مما ٌتطلب توجٌه كل الموارد البشرٌة والسٌاسات 

لعملٌات والبنٌة التحتٌة لتوفٌر ظروؾ مواتٌة لبلبتكار واإلبداع لضمان تحقٌق المنتج التعلٌمً للمستوي والنظم والمناهج وا

واالرتباط بٌن تطبٌق معاٌٌر الجودة وتؤهٌل المإسسات التعلٌمٌة للحصول على شهادة االعتماد ٌتضح من خبلل  (25)المطلوب،

لجامعة سواء على المستوى المحلً أو العالمً، وتعد نظم المعلومات اإلدارٌة الممارسات التً تضعها الهٌبات التً تقوم باعتماد ا

هً جوهر عملها؛ مما ٌتطلب من المإسسات الجامعٌة التً ترؼب فً الحصول على االعتماد أن تقوم بتفعٌل نظم المعلومات 

ن تطبٌق االعتماد وضمان الجودة فً التعلٌم اإلدارٌة بما ٌمكنها اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة البلزمة لتحسٌن أدابها. وبذلك فإ

الجامعً بات ضرورة تمنح الجامعات فرص الحصول على التموٌل الكافً من الحكومة، وزٌادة ثقة أصحاب األعمال فً خرٌجً 

بالتؤكٌد على  الجامعات المعتمدة، وزٌادة قدرة الطالب على التوظٌؾ والترقً بالمهن المختلفة، وذلك من خبلل قٌام هٌبات االعتماد

ٌعد ترتٌب الجامعات فً التصنٌفات العالمٌة أحد المعالم .وأن المإسسات األكادٌمٌة ٌتوفر فٌها الحد األدنى من شروط جودة األداء

المهمة فً معظم الدول التً تهتم  بؤنظمة التعلٌم العالً بها، فقد حظً هذا األمر بقدر كبٌر من االهتمام فً دول أوربا حٌث تم  

م عن طرٌق المركز  2004عام  International Ranking Expert Group (IREG)سٌس مجموعة خبراء الترتٌب الدولً تؤ

, ومعهد  UNESCO European Centre for Higher Education (UNESCO-CEPES)األوربً للتعلٌم العالً فً بخارست 

م مجموعة من المبادئ 2006ماٌو  20-18لثانً فً برلٌن فً الفترة سٌاسات التعلٌم العالً فً واشنطن, والذي أرسى فً اجتماعه ا

التً ٌجب أخذها فً االعتبار فً الترتٌبات الدولٌة للجامعات سمٌت مبادئ برلٌن حول ترتٌب معاهد التعلٌم العالً بناء على معاٌٌر 

طبلبها أن ٌحصلوا على قبول بإحدى الجامعات م لتوفٌر التموٌل ل2005فعلى سبٌل المثال اشترطت الحكومة المنؽولٌة عام  محددة.

وضعت التصنٌفات العالمٌة للجامعات كاستجابة لمطالب المجتمع ) وقد  (26)التً تظهر فً أحد التصنٌفات الدولٌة على األقل.

ة إلً أنها أدت ( بشؤن إتاحة معلومات ٌسهل فهمها تتعلق بؤوضاع ومكانة مإسسات التعلٌم العالً؛ هذا باإلضاف Customerالعمبلء 

إلً نشؤة حالة من المنافسة والسباق بٌن المإسسات المعنٌة للفوز بمرتبة متقدمة ) مما ٌعنً ضمناً كسب أكبر عدد من الطبلب, ممن 

ٌبحثون عن التعلٌم المتمٌز(, وبالتالً زٌادة إٌرادات الجامعة من رسوم الدراسة المرتفعة بحكم التمٌز، كما توفر هذه التصنٌفات 

إلرشادات والمعلومات األولوٌة المنطقٌة لمساعدة الممولٌن وتخصٌص األموال, هذا باإلضافة إلً المساعدة فً التمٌٌز بٌن ا

الجامعات, وبرامجها المتنوعة فً التخصصات المختلفة, كما تساعد فً تحدٌد مفهوم الجودة علً المستوي المحلً بٌن مإسسات 

                                                           
الجامعة االفتراضٌة مدخل لمواجهة الطلب االجتماعً على التعلٌم الجامعً رإٌة تربوٌة  :(2008جورجً تدمٌان جورج )22 - 

ٌة المصرٌة للتربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة باالشتراك مع كلٌة التربٌة , الجمع”التعلٌم عن بعد“ عشرمعاصرة, المإتمر السادس 

 ببورسعٌد, جامعة قناة السوٌس.

23- Somphan Silo ,Wirot Sanrattana ,Merrill M. Oaks (2011): Proposed Policy for Academic 

Development in Higher Education, Thailand, European Journal of Social Sciences , Vol. 23, N. 3, p. 
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ت تلك التصنٌفات بمعاٌٌرها المختلفة فً كثٌر من الدول مع الخطط والسٌاسات الوطنٌة لضمان التعلٌم العالً، حٌث انصهرت وأدمج

 ( 27) الجودة واالعتماد لمإسسات التعلٌم العالً.

من العاملٌن واعضاء هٌبة التدرٌس من خمس كلٌات بجامعة جنوب الوادى وهى )  1299وقد تم تطبٌق االستبانة على عٌنة قوامها 

 علوم ( وكانت سبعة محاورا كالتالى : –الزراعة  –تربٌة رٌاضٌة  –ادب  –بٌطرى طب  –تربٌة 

 المحور األول: كفاءة المكونات المادٌة/المعدات المستخدمة فً النظام الحالً         

 المحور الثانى : كفاءة االتصاالت وقواعد البٌانات المستخدمة فً النظام                  

 : كفاءة البرمجٌات المستخدمة فً النظام                                  المحور الثالث  

 المحور الرابع  : المستوى التنظٌمً لوحدة نظم المعلومات فً الجامعة                     

 المحور الخامس  : كفاءة األفراد العاملٌن فً النظام                                        

 :  جودة المعلومات التً تقدمها نظم المعلومات اإلدارٌة                   لسادسا المحور

 ع: استخدام نظم المعلومات اإلدارٌة فً صنع القرارات اإلدارٌة              سابالمحور ال 

طبٌعة الدراسة للتحقق من  األسالٌب اإلحصابٌة التً تتناسب معلهذه اال ستبانه تمتحلٌل احصابى باستخدام  وبعد عمل ثبات وصدق 

 (، وذلك على النحو التالً:SPSSفروضها باستخدام الرزمة اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة )

 استخدام التكرارات والنسب المبوٌة واألوزان النسبٌة 

 استخدام المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة.

 روق بٌن مجموعتٌن.للتعرؾ على داللة الف (T-Test)استخدام اختبار )ت( 

 للتعرؾ على داللة الفروق التً تعزى إلى أكثر من مجموعتٌن.  (One-Way ANOVA)استخدام تحلٌل التباٌن األحادي 

 استخدام صدق االتساق الداخلً والصدق التمٌزي لصدق االستبانة.

 استخدام معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة.

 ثبات االستبانة..التجزبة النصفٌة لسبٌرمان براون ل

، للمقارنة بٌن التكرارات المشاهدة أو المبلحظة )هـ(، والتكرارات المتوقعة )ق(، (Chi Square)( 2اختبار حسن المطابقة مربع )كا

 وذلك وفًقا للمعادلة التالٌة:

 = 2كا

على كل عبارة، من حٌث درجة تحققها فً  ( فً البحث الحالً لبٌان داللة الفروق بٌن استجابات أفراد العٌنة2وقد تم استخدام )كا  

 الواقع الفعلً.

 .استخدام معامل االرتباط لبٌرسون9

 :توصلت الدراسة إلى العدٌد من النتابج من أهمها نتابج الدراسة وتفسٌرها:

                                                           
ص  القاهرة، المكتبة األكادٌمٌة ،الجامعات العربٌة بٌن مطالب الهوٌة وطموحات الترتٌب العالمً :(2013شرٌؾ شاهٌن )27-  
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ج تفٌد أن نظام المستخدمة فً النظام الحالً جاءت النتاب Hardware المكونات المادٌة/المعدات فى المحور األول الخاص بكفاءة

 المعلومات اإلداري ٌعتمد بشكل أساسً على الحاسوب ، وأن المعدات المستخدمة تتمٌز بالمرونة والحداثة . 

المستخدمة  فً النظام   تفٌد   Data Base &Communicationكفاءة االتصاالت وقواعد البٌانات  وفى المحور الثانى الخاص ب

صال تتمٌز بسهولة تبادل المعلومات، وٌوجد نظام حماٌة محكم لقاعدة البٌانات، وإٌجاد وسابل نتابج الدراسة إلً أن وسابل االت

اتصال فعالة بٌن العاملون والمراجعٌن ، وتوجد قاعدة بٌانات حدٌثة مدعومة بنظام حدٌث للتقارٌر واالستعبلمات المحفوظة ، فهو 

نظمة بؤسلوب فعال ودقٌق واستخدامها لتوفٌر معلومات شاملة والتنسٌق بٌن ذلك النظام الذي ٌقوم بتجمٌع الحقابق والبٌانات عن الم

األنشطة والعملٌات التنظٌمٌة المختلفة، وٌصمم هذا النظام بهدؾ حفظ المعلومات وتحدٌثها بصفة دورٌة ومستمرة واسترجاعها فً 

 الوقت المناسب.  

مستخدمة فً النظام، تفٌد نتابج الدراسة إلً أن جمٌع التعلٌمات ال  Softwareالبرمجٌات   وفى المحور الثالث الخاص بكفاءة 

البلزمة لتشؽٌل البرامج متوفرة، وأن البرمجٌات توفر معلومات تفصٌلٌة عند الحاجة إلٌها ، وتتمٌز البرامج بتمكٌن أكثر من مستفٌد 

عها، فالهدؾ األساسً لنظم المعلومات اإلدارٌة باالتصال معا فً وقت واحد  ، وتتناسب البرامج مع الشبكة المستخدمة فً العمل م

هو تطوٌر أداء المنظمات وتوفٌر اإلمكانات والقدرات التنافسٌة الممٌزة، وتقوم بتوفٌر قدرات وإمكانات واسعة فً تقنٌة المعلومات  

ات الحدٌثة مما ٌنعكس علً سلوك وتقدٌم المساعدة للمسبولٌن فً اتخاذ القرارات حتً نستطٌع مواكبة التطور السرٌع فً مجال التقنٌ

 األفراد بالمنظمة.

المستوى التنظٌمً لوحدة نظم المعلومات فً الجامعة نتابج الدراسة إلً وجود إدارة مستقلة   وفى المحور الرابع الخاص ب      

هٌكل التنظٌمً  ٌسمح  بتدفق داخل الهٌكل التنظٌمً للجامعة مهمتها معالجة وحماٌة البٌانات االلكترونٌة داخل الجامعة، وأن ال

المعلومات بسهولة بٌن اإلدارات الجامعٌة، وتتحدد العبلقة بٌن اإلدارات واألقسام األخرى من خبلل لوابح مكتوبة، وٌقاوم 

المكثؾ المستفٌدون للتحدٌث الذي ٌقوم به العاملون فً النظام، فتعتبر نظم المعلومات اإلدارٌة من المفاهٌم التً ترتبط باالستخدام 

لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال من جهة، ومن جهة أخري ارتبط بزٌادة اإلنتاجٌة والقدرة علً المنافسة من خبلل التحدٌث المستمر 

 لوحدة نظم المعلومات.

ظام  ٌتم بشكل كفاءة األفراد العاملٌن فً النظام تفٌد نتابج الدراسة بؤن  تدرٌب العاملٌن فً النوفى المحور الخامس الخاص ب      

دوري لتطوٌر مهاراتهم وقدراتهم ، وٌتمٌز العاملون فى نظام المعلومات بكفاءة، وٌخدم نظام المعلومات المدٌرٌن المهتمٌن بالنتابج 

 األسبوعٌة والشهرٌة، وٌتوفر نظام للصٌانة واإلرشاد للمستفٌدٌن. 

معلومات اإلدارٌة تفٌد نتابج الدراسة بؤهمٌة أن  ٌوفر النظام جودة المعلومات التً تقدمها نظم الوفى المحور السادس الخاص ب

معلومات متجددة وخالٌة من األخطاء، وٌزود نظام المعلومات المستفٌدٌن بالمخططات البٌانٌة، وتمتاز طرٌقة الحصول على 

 المعلومات بالمرونة الكافٌة إلضافة البٌانات المطلوبة .

معلومات دقٌقة وشاملة وواضحة   ٌتم االسترشاد بها أثناء قٌام المإسسة الجامعٌة بؤعمالها  فنظم المعلومات اإلدارٌة ٌتضمن    

واتخاذها لقراراتها، وتتضح أهمٌة ذلك من خبلل العدٌد من الدراسات التً  ركزت علً ضرورة استخدامها وتطبٌقها، وعزز ذلك 

خدامها من فعالٌة وتحسن مستمر فً المنظومة اإلدارٌة التربوٌة الكثٌر من التجارب والخبرات التً أشارت إلً ما ترتب علً است

 بصفة عامة وإدارة المإسسات الجامعٌة بصفة خاصة.

 

اإلدارٌة فً صنع القرارات اإلدارٌة تفٌد النتابج بضرورة توفر نظام باستخدام نظم المعلومات وفى  المحور السابع الخاص 

القرارات التى ٌتم اتخاذها،  وتتمتع القرارات بعامل اإلقناع والرضا للعاملٌن المنفذٌن، المعلومات إمكانٌة اطبلع المرإوسٌن على 

وٌثق المستفٌدون بالقرارات اإلدارٌة، وتسهم نظام المعلومات فً توفٌر المعلومات البلزمة لعملٌة اتخاذ القرارات، فنظم المعلومات 

ٌعة والمتبلحقة للبٌبة الخارجٌة وتقلباتها المفاجبة التً ٌصعب مبلحقتها، وهذا اإلدارٌة بالجامعة ٌتمثل فً االستجابة للتؽٌرات السر

ٌستوجب الحصول علً الملومات لمختلؾ المستوٌات اإلدارٌة والتً ستإدي إلً القٌام باتخاذ القرارات المبلبمة التً تنسجم مع 

 الظروؾ البٌبٌة داخلٌا وخارجٌا. 

 بالجامعات المصرٌة اجراءات مقترح لتطوٌر نظم المعلومات

 فً ضوء ما أشارت إلٌة الدراسة الحالٌة.

 , وهً:تطوٌرنظم المعلومات اإلدارٌة بالجامعات المصرٌةوٌري الباحث وضع آلٌات تساعد علً 



ب توفٌر البنٌة التحتٌة التكنولوجٌة األساسٌة والبرامج البلزمة إلدارة ومتابعة تشؽٌل شبكات معلومات كل كلٌة بجامعة جنو -1

 الوادي. 

ربط نظم المعلومات بتطبٌقات أخري ونظم مختلفة كؤنظمة االتصال، وبوابة المعرفة ، واالنترنت، ونظم دعم القرار والتنقٌب فً  -2

 البٌانات وؼٌرها مما ٌسهل تداول المعلومات واستخدامها.

بالدقة والحداثة والتكامل، وذلك للمساهمة الفعالة فً توفٌر أسلوب لجمع البٌانات وتحلٌلها ورفع التقارٌر المختلفة والتً تتمٌز  -3

 اتخاذ القرارات.

 عمل بوابة الكترونٌة لكل كلٌة بالجامعة لسهولة تدفق المعرفة بٌنها وبٌن الجامعات األخرى.   -4

املٌن بمنظومة التعلٌم رفع قدرة شبكات المعلومات بالجامعة لتكون قادرة علً تقدٌم خدمات القٌمة المضافة التً تخدم جمٌع الع -5

 الجامعً.  

 تبنً مداخل إدارٌة حدٌثة مثل التخطٌط االستراتٌجً، واإلدارة اإللكترونٌة، ومدخل الجودة اإلحصابً. -6

 توفٌر البنٌة األساسٌة البلزمة لعمل شبكة لكل جامعة ، مع اقتراح إذا كان ذلك ٌتم بصورة مركزٌة أو ال مركزٌة. -7

برامج البلزمة لتشؽٌل صندوق برٌد الكترونً علً مستوي كل جامعة ٌقدم خدماته لجمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس توفٌر النظم لل – 8

 والطبلب والعاملٌن بالجامعة.

 وضع نظم حوافز مادٌة ومعنوٌة لتشجع العاملٌن على استخدام نظم المعلومات وكٌفٌة تفعٌلها فً العمل اإلداري بالجامعة. -9

خدام نظم االتصال الحدٌثة لكل العاملٌن بالجامعة و زٌادة مرونة اآللٌات المختلفة الستخدام التكنولوجٌا التوسع فً است -10

 وتطبٌقاتها.

 التخطٌط الواضح للبرامج الداعمة لنظم المعلومات اإلدارٌة. -11

فة استخدام الخدمات اإللكترونٌة تصمٌم موقع لجمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطبلب والعاملٌن بالجامعة والعمل علً نشر ثقا -12

 المتوفرة بالجامعة.

تفعٌل دور وحدات التدرٌب داخل الجامعة والقٌام بعمل برامج تدرٌبٌة حدٌثة لتنمٌة الوعً بؤهمٌة نظم المعلومات وكٌفٌة تفعٌلها  -13

 بالجامعة. 

تزٌد من استخدام المستحدثات  رة بحوث علمٌةتشجٌع العاملٌن بالجامعة على البحث بتقدٌم مقترحاتهم ومبتكراتهم فً صو  -14

 التكنولوجٌة ونظم المعلومات لتواكب التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة.

 عمل ربط بٌن النظم الحالٌة والوزارات والجهات المهتمة بتبادل البٌانات وذلك لمساعدة الجامعات المختلفة فً القٌام بؤعمالها. -15

 لومات اإلدارٌة والعمل علً تكامل التطبٌقات المختلفة ونشرها علً بوابة الجامعة.استخدام تطبٌقات نظم المع -16

 استحداث وتطوٌر وتفعٌل تطبٌقات وخدمات جدٌدة مثل نظام إدارة المدن الجامعٌة، ونظم معلومات إدارة الجودة بالكلٌات. -17



 المراجع

 المراجع العربٌة

 الكتب : -أ

 م . 1997علومات االدارٌة. مصر :جامعة االسكندرٌة قسم ادارة االعمال _ البكرى ،سونٌا محمد نظم الم1

 م.1998عمان :مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع 1الحسنٌة ، سلٌم ابراهٌم .نظم المعلومات االدارٌة.ط.  2

 م .1988_ الطابى ، محمد.نظم المعلومات االدارءة .بؽداد. جامعة الموصل3

 م. 1997عمان :دار المسٌرة  1المعلومات المحاسبٌةوالمنظمة .ط._ الراوى ، حكمت احمد . نظم 4

 م . 1997_ اٌوب ،نادرة . نظرٌة القرارات االدارٌة. عمان : دار المسٌرة ،5

_ جونٌر ،جٌمز. نظم المعلومات االدارٌة من وجهة نظر المستفٌد. الفبلحى ترجمة حسٌن على الفبلحى .الرٌاض : معهد االدارة 6

 م. 1987العامة 

.،ترجمة عبد القادرمحمد عبد القادر ، دار المرٌخ للنشر ، 1985_ دٌسلر ،جارى . اساسٌات االدارة_ المبادئ والتطبٌقات الحدٌثة7

 م. 1992الرٌاض  

 .1974_ سعٌد، محمود عرفة ، نظام المعلومات ووظابؾ التخطٌط والرقابة ، المنظمة العربٌة للعلوم االدارٌة،نٌسان 8

 . 339، ص 2008ى امٌن ،نظم المعلومات االستراتٌجٌة ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،_ؼسان،سلو9

 م.1992_عبد الحمٌد ،طتعت ،واخرون .مقدمة فى نظم تامعلومات االدارٌة.القاهرة. مكتبة عٌن شمس 10

الرٌاض: مطابع جامعة الملك  1.ط. _ؼراب ،كامل السٌد وحجازى ، فادٌة محمد .نظم المعلومات االدارٌة _ مدخل تحلٌلى11

 م.1998سعود 

 .مز1994_مسلم،على . مذكرات فى نظم المعلومات االدارٌة . مصر :جامعة االسكندرٌة. مركز التنمٌة االدارٌة .12

 .م.1997عمان : للنشر والتوزٌع  1_مشرقى ، حسن على . نظرٌة  القرارات االدارٌة.ط. دار المسٌرة 13

 م.1990د نظم المعلومات االدارٌة .الجزء االول .ترجمة سرور سرور .الرٌاض :دار المرٌخ _مكلٌود، رٌمون14

 م.1998عمان:دار الٌازورى العلمٌة  1_ٌاسٌن ،سعد ؼالب .نظم المعلومات االدارٌة .ط.15

 المجبلت والتقارٌر. -ب

 .2010ة الخرطوم ابرٌل ابو المعالى ،اٌمان ،ادارة التقانة المعلومات  المعوقات والمشاكل ، جامع-1

 م.2006_شرٌؾ محمد،سامى، شبكة الجامعة الؽاٌات واالهداؾ،جامعة الخرطوم ٌناٌر 2

 .50،ص1992_عفٌفى،محمود،)ادارة مإسسات المعلومات بٌن الحاضر والمستقبل(،االدارى،العدد3 

 

 الرسابل الجامعٌة: -ج

ت فى مإسسات التعلٌم العالى فى المملكة االردنٌة الهاشمٌة (،رسالة العقدة احمد): دور عضو هٌبة التدرٌس فى اتخاذ القرارا-1

 م.1991ماجستٌر ؼٌر مشهورة ،الجامعة االردنٌة،كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة ،



 _المومنى،موسى جفال):دراسة عملٌة اتخاذ القرارت وتطوٌر نموذج لها فى دوابر التربٌة والتعلٌم فى االردن (،رسالة ماجستٌر2

 م.1983ؼٌر منشورة ،جامعة الٌرموك،كلٌة التربٌة،

 الكتب األجنبٌة :

Alter, Allon “competitive Advantage “ , from interenent,  1998. 

Bryson, W., “Information systems”, by prentice –Hall, Inc., 1990. 

Draft, Richard L. ,”Organization Theory and Design”,  fourth Edition, by Wesley Publishing Comp., 

1992. 

Jones, Gareth R., “Organization Theory”, by Addison-Wesley Publishing Comp., 1996. 

kreitner   Robert, ”Management”,  third   Edition,   by  Houghton   Mifflin, 1986. 

O” Brin, James A., “Introduction to Information Systems”, 9th ed , Irwin Mc-Craw Hill, 2000 . 

Russell, Robert and Taylor, Bernard, “Production and Opreation Management: Focusing on Quality 

and Competitivenes”, by Prentice- Hall, Inc., 1995. 

         8.Laudon K. C., “ Management Information Systems”, 4th ed,     Prentice-Hall Inc., New jerse 

U.S.A, 2000 

 

 تلخٌص الدراسة :

 الوقوؾ على األسس النظرٌة لنظم المعلومات اإلدارٌة المستخدمة فً كلٌات جامعة جنوب الوادي. هدفت الدراسة 

 الكشؾ عن الصعوبات التً تواجه تطوٌر نظم المعلومات اإلدارٌة فً كلٌات جامعة جنوب الوادي. 

 لكشؾ عن واقع نظم المعلومات اإلدارٌة فً كلٌات جامعة جنوب الوادي. ا

التعرؾ على الدور المتوقع الذي ٌمكن أن ٌلعبه نظم المعلومات اإلدارٌة فً تعزٌز مستوى األداء فً كلٌات جامعة جنوب الوادي 

 وقت اإلستجابة(.  –التكلفة  –من حٌث )الجودة 

 المعلومات اإلدارٌة فً كلٌات جامعة جنوب الوادي. بناء تصور مقترح لهدؾ تفعٌل نظم 

  

 تلخٌص النتابج :

ضرورة وجود نظام المعلومات اإلداري ٌعتمد بشكل أساسً على    الحاسوب وأن االجهزة المستخدمة افضل ما ٌمكن ان  -1  

واالدوات تسهم فى تسهٌل استبلم مختلؾ  ألنها تتمٌز بالمرونة ، كما أن االجهزة والمعداتتستخدم فى نظم جمع وتشؽٌل البٌانات  

 المعلومات الواردة والصادرة من الوحدات االدارٌة وتسلٌمها . 

ضرورة استخدام النظام الحالى شبكة اتصاالت محلٌة اومتباعدة لتبادل ونقل المعلومات بٌن االقسام فى الجامعة والبحث عن  -2   

 ؽٌلٌة والتخزٌنٌة ومقدار االعتماد علٌها فى الحصول على المعلومات .انظمة الحماٌة لقواعد البٌانات وقدرتها التش

مدى تمٌز البرامج بتمكٌن اكثر من مستفٌد باالتصال معا فى وقت واحد وتوفٌر البرمٌجٌات معلومات تفصٌلٌة عند الحاجة - 3   

المعلومات وانها تساعد فى التقلٌل من  الٌها وهل تستطٌع البرامج المستخدمة عمل تحلٌل وتبوٌد وتلخٌص للبٌانات واستخراج



استخدام الورق فى المراسبلت بٌن االقسام فى الجامعة ومدى تمكٌنها للمستخدمٌن باستخدام البرٌد االكترونى وتقٌم هذه البرامج من 

 حٌث حداثتها. 

 

 

 

 

 

Research goals: 

You can determine the objectives of the research in the following points: 

1.Identifying the level of management information used in the faculties of University systems.. 

2.Identifying the availability of ingredients to activate the. management information systems in the 

faculties of the University. 

To identify the characteristics of information systems in both France and England.. 

3.Identifying the role that could be played by the management information systems in the faculties 

of the University . 

4.Identifying the expected role that could be played by the management information systems in 

enhancing the level of performance in the faculties of the University in (quality-price- response 

time).) 

The importance of studying: 

1. Studying include the subject of important topics as the successful management information 

systems is one of the most important characteristic of the current age, the age of the information 

society, and became the character which distinguish the advanced societies characterized by the 

magnitude of the volume of data and information which are required to be processed and stored. 

2 directing staff at the University to the importance of this study in order to make use of them to 

improve performance. 

3. Providing all what is new and modern in the field of management information systems, where it is 

the most important topics in business management field. 

 


