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تقويم نظم المعمومات اإلدارية في كميات جامعة ديالى من وجية نظر
رؤساء األقسام العممية واإلنسانية
م.د.سيام عبد اهلل حسين

كمية التربية لمعموم االنسانية/جامعة ديالى
الممخص

تتناوؿ ىذه الدراسة موضوعاً تنبع أىميتو مف الحاجة الممحة والضرورية لوجود

نظاـ فعاؿ ومتكامؿ لممعمومات اإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي
بشكؿ عاـ ،وجامعة ديالى بشكؿ خاص  .حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
مدى فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية لدى رؤساء األقساـ العممية واإلنسانية في
كميات جامعة ديالى .وقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي

التحميمي لمناسبتو لموضوع البحث وىدفو ،وقد توصمت الباحثة في دراستيا إلى الدور
الكبير الذي تمعبو تكنولوجيا المعمومات في تطوير العمؿ اإلداري كما أوصت الدراسة
بضرورة تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات في المؤسسات التربوية والتعميمية واالفادة منيا
في تطوير نظـ المعمومات في كميات جامعة ديالى.
الفصل األول
أوال:مشكمة البحث -:
تواجو دوؿ العالـ المختمفة في العصر الحديث وخاصة الدوؿ النامية تحديات
أساسية تدور حوؿ كيفية تحقيؽ مستويات عالية مف الرفاىية االقتصادية واالجتماعية
لمجتمعاتيا والحفاظ عمى مركزىا في المجتمع الدولي مف خالؿ التفاعؿ االيجابي مع
الدوؿ األخرى التي سبقتيا في مجاالت التطور العممي والتكنولوجي .فالثورة العممية
والتكنولوجية في ىذا العصر وما يصاحبيا مف التفجر السكاني والحراؾ االجتماعي
والتغير االقتصادي في المجاالت المختمفة وما يسوده مف انفتاح عمى العالـ .جعؿ
المؤسسات التعميمية وسيمة لمتنافس وبذؿ الجيود الحثيثة لمواكبة المستجدات العممية
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والتكنولوجية السائدة في العالـ.وكذلؾ إلى مراجعة تمؾ المؤسسات لسياساتيا
وأنشطتيا وأىدافيا مف خالؿ االستثمار المنظـ لمموارد المتاحة (مادية وبشرية)
والعمؿ عمى تنمية المزيد مف تمؾ الموارد(.الدايني .)2 : 2008،
وتعد نظـ المعمومات اإلدارية بعدىا إحدى ىذه الموارد وأثمف مدخالت النظاـ
التعميمي ،ومف أىـ مشكالتنا المعاصرة في الوقت الحاضر والتي ما زالت الكثير مف
الدوؿ العربية تعاني منيا وخاصة .بالدنا ىي مشكمة اإلدارة أكثر مف كونيا مشكمة
فقر أو نقص في الموارد وخالفو ،فالموارد الطبيعية والبشرية لدينا ثرية ومتعددة
الجوانب،ولكف اإلدارة ىي المشكمة الرئيسة عمى اختالؼ أسبابيا
ومقوماتيا(.عفيفي inter net)2 : 2003 ،ويشيد العالـ منذ سنوات قميمة ماضية
تطو ار ىائؿ في نظـ المعمومات عمى مستويات عدة األمر الذي يستمزـ األخذ بيا
واستخداميا وتطبيقاتيا في األجيزة اإلدارية ،حيث إف احد الموارد األساسية لتمؾ
األجيزة وسالحيا االستراتيجي في التعامؿ مع الظروؼ التي تتصؼ بالتغير السريع
حيث إف اشتداد ىذه المنافسة ليس فقط عمى المستوى المحمي وانما أيضا عمى
المستوى الدولي ،وذلؾ حتى نستطيع تمؾ األجيزة التغمب عمى كافة المعوقات
الروتينية مف جية والتأقمـ مع طبيعة العصر ومنتجاتو االلكترونية مف جية أخرى
(.حيدر inter net )2 : 2002 ،
إف التطور السريع في نظـ الحاسبات وتطور وسائؿ االتصاؿ جعؿ تكمفة نظـ
المعمومات االداريةضرورة في عمؿ المؤسسات وبالتالي تحفيزىا عمى ىذه النظـ.
وىذا ما أكدتو دراسة
(شريؼ ) 2000 ،إذ تشير إلى إف التقدـ التكنولوج ي مف الناحية الفنية واإلدارية
،واعداد البرامج أدى إلى سيولة استخداـ الحاسوب في جوانب النشاطات المختمفة
لممؤسسة مما ساىـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تزايد االىتماـ بنظـ
المعمومات اإلدارية( .شريؼ)43: 2000 ،
وبيذا تحتاج المؤسسات إلى إدارة متميزة لدعـ نظـ المعمومات ومساندتيا في
تسيير األمور اإلدارية بطريقة عممية لدعـ نظـ المعمومات ومساندتيا في تسيير
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األمور اإلدارية بطريقة عممية منظمة باإلضافة إلى مساىمتيا في تقميص الوقت
المستغرؽ النجاز العمؿ اإلداري ومساندتو لعممية إدارة القرار.
إذ تؤكد دراسة (بيزاف)2002 ،عمى ضرورة توفير إدارة رشيدة لموارد المعمومات
والمعرفة مف اجؿ دعـ واسناد عممية اتخاذ الق اررات مف حيث ىيكمية نظـ مؤسسيو
والتي تعنى بالمعمومات سواء عمى المستوى اإلقميمي أـ عمى المستوى المحمي.
(بيزاف.)33 :2002،
لقد أكدت ذلؾ العديد مف األبحاث والدراسات التي شاركت في المؤتمرات
والندوات التي عقدت في ىذا المجاؿ وأشارت إلى ضرورة اإلسراع.نظ ار لمحاجة
الممحة.بوضع سياسة قومية في مجاؿ نظـ المعمومات واستخداـ الحاسبات
االلكترونية .وبالرغـ مف قبوؿ ىذه الفكرة في مختمؼ الدوؿ إال إف العدد القميؿ منيا
بدأ بنشاط فعاؿ في ىذا المجاؿ (يوسؼ . inter net)11 : 2003،
اف مثؿ ىذه الدراسة تعد ضرورية كونيا تتناوؿ موضوعاً عصريا ودقيقا لمغاية وىو

نظـ المعمومات اإلدارية ال سيما وأننا نعيش اليوـ في عالـ كؿ ما فيو يسير وفؽ
أنظمة ومنيجيات التعمـ االلكتروني وذلؾ مف اجؿ تطوير االنجازات التعميمية
والتربوية والمساىمة في بناء مجتمع معموماتي قائـ عمى إتاحة المعرفة لممجتمع
واعتماد المعموماتية وسيمة لمنيوض بالمجتمع الجامعي لمتعامؿ معيا مف خالؿ

التدريب الموجو والمستمر وادخاؿ منظومة اإلدارة االلكترونية لإلدارة العممية التعميمية
والتربوية.
انياً:أىمية البحث -:

اف المرحمة الحالية اصبحت معتمدة عمى المعمومات والتي تعد مورداً استثمارياً

وسمعة إستراتيجية ومصد اًر ميما لمدخؿ القومي ومجاالً لمقوى العاممة مف خالؿ

توظيؼ كافة إمكانيات تقنيات المعمومات التي أصبحت مف أكثر القطاعات نمواً

،ولذلؾ فاف مقياس تقدـ الدوؿ وتطور المجتمعات تقاس بمدى التقدـ التي تحرزه في

مجاؿ المعمومات  (.عصفور. inter net) 1: 2006،
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اف اتساع دائرة المعرفة والبحث في القرف الحالي بحيث أصبحت تشمؿ جميع
المجاالت وقد أدى ذلؾ إلى ما يعرؼ اآلف بثورة المعمومات وأصبح المجتمع الذي
نعيشو اآلف يسمى بػ(مجتمع المعمومات ) الذي يعتمد في بنيتو عمييا،وقد أدت ىذه
الزيادة اليائمة في كميات المعمومات إلى خمؽ ضرورة ممحة لوضع نظـ متكاممة ليذه
المعمومات تستخدـ فييا أساليب جديدة وحديثة قادرة عمى التعامؿ مع احدث األجيزة
التكنولوجي الحديثة القادرة عمى تخزيف ومعالجة واسترجاع حجـ ىائؿ مف البيانات
ة
(.آؿ عمي .) 407 :2001،
لقد غيرت الثورة الرقمية المتمثمة بالمعمومات واالتصاالت التي يشيدىا العالـ
اآلف الكثير مف المفاىيـ اإلدارية ،فنجد إف معظـ الدوؿ المتقدمة تقنياً أصبحت

تعتمد اعتمادا أساسيا في عمميا عمى نظـ المعمومات وادخاؿ ىذه التقنية في معظـ
األجيزة الرسمية والخاصة ،وعمى األخص األجيزة اإلدارية التي تقوـ بتقديـ
الخدمات العامة لمجميع ،ومعظـ تمؾ األجيزة ليا اتصاؿ مباشر مف خالؿ شبكات
الحاسوب ،ولقد أدركت مختمؼ بمداف العالـ الثالث بما فييا الدوؿ العربية أىمية نظـ
المعمومات ودخمت منيا بدرجات متقاربة ىذا المجاؿ لكي تشارؾ في مجاؿ االستفادة
العممية(.عمي . inter net)1 :2005 ،يشيد العالـ اليوـ في ظؿ العولمة تطو ار
عميقا وسريعا عمى المستوى االقتصادي والسياسي واالجتماعي والتكنولوجي ،ونتيجة
لعمؽ ىذا التطور وسرعتو في مجاؿ تكنولوجية المعمومات دخؿ العالـ عصر مجتمع
المعمومات ،وفي الوقت الراىف وفي ظؿ التنافس الدولي الجاد أصبحت المعمومات
والمعموماتية المادة األساس ألي نشاط إنساني ،فنجد معظـ دوؿ العالـ المتقدمة
تتسابؽ في ما بينيا لوضع استراتيجياتو ا وخطط لتطوير تكنولوجيا المعمومات وىذا
ما صاحبو ظيور وانتشار الحواسيب اآللية التي أصبحت بمثابة ضرورة حتمية
تحتاجيا جميع المؤسسات لميزتيا القوية في معالجة وتخزيف كـ ىائؿ مف المعمومات
(.العربي. inter net)2 : 2010،
اف معظـ األجيزة اإلدارية تواجو ضغوطا ممحة لمواجو التحديات المتعمقة بيذا
التغيير التقني ،حيث اتضحت التأثيرات التي يمكف إف نجد فييا أنظمة المعمومات
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الحديثة في جميع مياديف التنمية ،وأصبح مف غير الممكف بعد اليوـ التفكير بالتنمية
في أي مجاؿ اجتماعي أو اقتصادي أو تربوي دوف االىتماـ بالقضايا المتصمة
بأنظمة المعمومات ومواردىا  (.،عمي. inter net)1: 2005،
لقد برزت أىمية نظـ المعمومات اإلدارية في كونيا تمعب دو ار ميماً في األجيزة

اإلدارية المعاصرة،فيي أداة مف أدوات اإلدارة الحديثة وضرورة إلجراء االتصاؿ

والتنسيؽ والرقابة ،كما إف المشاركة في المعمومات عامؿ ميـ التخاذ الق اررات التي
تتخذىا المؤسسة مف اجؿ انجاز أي عمؿ إداري (،برىاف . inter net)1 :1994،
وتمعب المعمومات دو اًر ميماً في تحقيؽ التكامؿ بيف المتغيرات الخارجية وبيف

احتياجات وامكانيات األجيزة اإلدارية ،وىناؾ العديد مف االتجاىات في األجيزة

اإلدارية تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود نظاـ لممعمومات مف أىميا االتجاه في زيادة
التخصص األكاديمي والعممي وتقسيـ العمؿ واالتجاه نحو الالمركزية في اإلدارة
(.حيدر. inter net )3 : 2002،
اف نظـ المعمومات اإلدارية توفر البيانات والمعمومات التي تحتاجيا المؤسسة
عمى الصعيديف الداخمي والخارجي لإلدارة عمى كافة مستوياتيا حتى تتمكف القيادات
اإلدارية في المؤسسات مف القياـ بعمميات التخطيط والرقابة والتوجيو داخؿ
المؤسسة(.خضير . inter net) 635 – 619 : 1989،
تعمؿ نظـ المعمومات عمى توفير البيانات المطموبة بيدؼ دعـ وادارة وظائؼ
برامج المؤسسة ،لقد توسع استخدا

ـ الحاسوب مف سيولة استعماؿ المعمومات

والحصوؿ عمييا والتعامؿ مع البيانات بكميات كبيرة .كما إف ىذه البيانات تكوف
متاحة لالستخداـ مف قبؿ المؤسسة ككؿ(.منتدى المحاسبيف العرب)1 : 2008 ،
.inter net
اف ظيور نظـ المعمومات اإلدارية ساىـ في ضماف سير العممية اإلدارية بوتيرة
متناسقة تكفؿ لممؤسسة ميما صغر حجميا أو كبر إف تحقؽ أىدافيا واف تمنع حالة
التمكؤ وغيرىا مف األمور التي تعرقؿ سير العمؿ وما تكفؿ بو ىذا النظاـ ووفره
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لمستخدميو مف سرعة في األداء ودقة في المعمومات وتقديميا كمعمومات فكاف ىذا
النظاـ مثاالً لمتناسؽ والدقة (.كردي. inter net)1 : 2010،

وىكذا بفضؿ التقنيات الحديثة أمكف إحداث تغيرات جذرية لزيادة كفاءة برمجيات
الحاسوب وفاعميتيا وذلؾ مف خالؿ جعؿ الحاسوب يتسـ بصفة الذكاء ومحاولة

محاكاة سموؾ الخبير البشري عندما يوجو بموقؼ يحتاج الى اتخاذ قرار ما وىو ما
يسمى بػ(( الذكاء الصناعي)) .والتي تعد النظـ الخبيرة إحدى أىـ تطبيقاتو
(.المعمار . inter net)49 : 2002،
ومف ىنا يمكف القوؿ إف الثورة التقنية الحديثة قد أتاحت فرصة كبيرة اماـ
اإلدارة واإلدارييف لالفادة مف مزايا وامكانيات تقنية المعمومات في مجاؿ الخبرة
االلكترونية ولالفادة مف ىذه النظـ يجب عمى أي نظاـ لممعمومات اف يكوف قاد اًر

عمى التكيؼ والتأقمـ السريع مع ىذه التقنية ومجاراتيا (.المعمار inter )5 :2002 ،

.net
إف أىمية ىذه الدراسة تنبع مف األىمية التي يحتاجيا وجود نظاـ فعاؿ
لممعمومات اإلدارية في مؤسساتيا التربوية ،حيث ال يمكف ألي مؤسسة تربوية أف
تتطور وتتقدـ وتستمر ويتحسف وضعيا بدوف تدفؽ مستمر ودائـ لممعمومات ،إذ
أصبحت نظـ المعمومات اإلدارية المورد الرئيس لممؤسسة التربوية،وخصوصاً التي

يتسع نطاؽ نشاطيا كمؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي .

وترى الباحثة ضرورة دراسة وضع نظـ المعمومات اإلدارية في مؤسساتنا التربوية
نظ ار لضخامة ىيكميا التنظيمي وأىميتيا في تسيير شؤوف الحياة العامة باإلضافة
إلى نقص الثقافة المعموماتية لدى بعض اإلدارييف بدور نظـ المعمومات اإلدارية في
ىذه المؤسسات.
وعمى وفؽ ما تقدـ تمخص الباحثة أىمية البحث كاآلتي:
-1الدور الذي تمعبو القيادات التربوية واإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي والبحث
العممي ودور رؤساء األقساـ في تطوير أقساميـ وذلؾ مف خالؿ استخداـ احدث
األجيزة االلكترونية والتقنيات الحديثة في مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية .
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 -2توفر أداة لقياس وتقويـ نظـ المعمومات اإلدارية التي مف شأنيا أف تساعد في
تطوير عممية البحث في مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية.
-3تظير أىمية البحث مف خالؿ التعرؼ عمى تأثير نظـ المعمومات اإلدارية في
مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي لكي يتسنى لممسئوليف وضع تصاميـ
متكاممة لنظـ المعمومات اإلدارية وبالتالي تحقؽ عالقات مترابطة ومتكاممة بيف
كافة النظـ الفرعية التي تتواجد في المؤسسة.
ال اً:ىدف البحث-:

ييدؼ البحث الحالي إلى -:
تقويـ نظـ المعمومات اإلدارية في كميات جامعة ديالى مف وجية نظر رؤساء
األقساـ العممية واإلنسانية
رابعاً:حدود البحث -:

يتحدد البحث الحالي برؤساء األقساـ العممية واإلنسانية في كميات جامعة ديالى

لمعاـ الدراسي . 2011 -2010
خامساً -:تحديد المصطمحات-:
أوالً:التقويم-:

-1عرفو عودة بأنو (( عممية منظمة لجمع وتحميؿ المعمومات بغرض تحديد درجة
تحقيؽ األىداؼ التربوية واتخاذ الق اررات لمعالجة جوانب الضعؼ وتوفير النمو السميـ
المتكامؿ مف خالؿ إعادة تنظيـ البيئة التربوية واثرائيا))(عودة )25 : 1988،
-2عرفو شحاتة بأنو (( مجموعة األحكاـ التي نزف بيا جوانب العممية التربوية
وتشخيص نقاط القوة والضعؼ فييا بقصد اقتراح الحموؿ التي تصحح مسارىا ))
(شحاتة )204 : 1998،
التعريف النظري (( ىو عممية الوصوؿ إلى حكـ عف مدى فاعمية تطبيؽ نظـ
المعمومات اإلدارية في جامعة ديالى لدى رؤساء األقساـ وذلؾ لمعمؿ عمى تطويرىا
ومساعدة متخذي القرار لمحكـ بشأنيا )).
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انياً :نظم المعمومات اإلدارية -:

-1عرفتيا جمعية نظـ المعمومات األمريكية بأنيا ((نظاـ آلي يقوـ بجمع وتنظيـ
وايصاؿ وعرض المعمومات الستعماليا مف قبؿ األفراد في مجاالت التخطيط والرقابة
لألنشطة التي تمارسيا المؤسسة )) (البياتي . inter net)49 : 1990،
 -2عرفيا المنصور بأنيا ((النظاـ الذي يقوـ بتزويد الوحدات اإلدارية بالمعمومات
الضرورية الالزمة لصناعة واتخاذ الق اررات وذلؾ في الوقت المناسب وعند المستوى
اإلداري المالئـ )) (المنصور . inter net)58 :1999،
التعريف النظري ((وىو نظاـ متكامؿ األجزاء يعمؿ عمى جمع البيانات عف طريؽ
األفراد العامميف في المؤسسة وتحويميا إلى معمومات بواسطة عمميات التشغيؿ
بطريؽ تقنية حديثة مما يسيؿ عمى األفراد انجاز أعماليـ اإلدارية بطريؽ أسيؿ
وأسرع وأكثر دقة ))
التعرف اإلجرائي (( ىو استجابة أفراد العينة لفقرات االستبانة المعدة ليذا الغرض
وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصموف عمييا نتيجة استجابتيـ عمى فقرات االستبانة )).
الفصل ال اني
 نبذة تأريخية عن التقويم -:
لقد عرؼ التقويـ عند األمـ القديمة ،فقد عرفت الصيف القديمة نظاـ االمتحانات
التحريرية وكاف عمى درجة كبيرة مف الصعوبة كما عرؼ المجتمع اليوناني القديـ ىذا
النوع مف االمتحانات أيضا.وعرفو العرب قبؿ اإلسالـ في مجاؿ الشعر ،وكاف الشعر
كما ىو معروؼ سجؿ العرب غير المدوف لمعموـ واآلداب والفمسفة والتاريخ وكؿ
أنواع العموـ األخرى المعروفة في ذلؾ الوقت وكاف يعنى بو عناية فائقة .لذلؾ نجد
أنيـ وضعوا المعايير التي يفترض وجودىا ؼ ي القصائد الجيدة ثـ اختيار القصائد
التي تمثؿ القمة،ومف ثـ يتـ تعميقيا عمى جدار الكعبة أقدس مكاف عندىـ وسميت
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المعمقات نسبة إلى تعميقيا عمى ىذا الجدار  ،ومف ثـ األدلة األخرى عمى معرفتيـ
لمتقويـ منذ القديـ ما كاف يعقد في سوؽ عكاظ مف ندوات يتـ فييا طرح فنوف الشعر
والعمـ واألدب ثـ يتـ إصدار الحكـ عمى ىذه الفنوف مف قبؿ حكـ طويؿ الباع في
ىذه الفنوف ليقوـ ما يعرضو الشعراء والخطباء واألدباء (.الزوبعي.)69: 1980،
إال إف التقويـ بوصفو حركة حديثة يعود إلى نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف
العشريف فقد نادى ىورسماف(  )Houresmanوىو احد المربيف في عاـ  1845إلى
ضرورة إدخاؿ اإلصالحات عمى ما كاف سائدا في تقويـ الطمبة والمعتمد عمى
االمتحانات الشفوية ،وبعدىا قاـ العالـ الفرنسي بينو(

 )Beaneaheعاـ 1904

بوضع أوؿ مقياس لمذكاء ثـ توالت بعد ذلؾ وضع المقاييس واالختبارات
(الزوبعي.)70 : 1980،
*وظائف التقويم-:

اف لمتقويـ وظائؼ عديدة منيا(:ىندي ))203 : 1999،

-1المساعدة في الحكـ عمى قيمة األىداؼ التربوية،فاألىداؼ عند صياغتيا تكوف
بمثابة فروض تحتاج إلى عممية تقوـ بيف مدى صدقيا أو خطئيا.
-2المساعدة في رفع مستوى العممية التعميمية عف طريؽ مدى تقدـ الطمبة نحو
األىداؼ التربوية المقررة ،واتخاذ الق اررات الالزمة لتمكينيـ مف تحقيؽ تمؾ األىداؼ
بالمستوى المطموب.
*خطوات عممية التقويم -:
 -1تحديد األىداؼ التربوية في صورة أىداؼ تعميمية مصاغة في عبارة سموكية
إجرائية.
 -2إصدار حكـ واتخاذ الق اررات في ضوء الموازنة بيف البيانات التي تحصؿ عمييا
اإلدارة(.المممكة العربية السعودية . inter net)3 : 2003،
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*األسس التي يقوم عمييا التقويم:
ىنا مجموعة مف األسس أو المعايير التي ال بد أف تراعى عند تخطيط عممية التقويـ
وتنفيذىا وىذه األسس ينبغي اف تكوف واضحة إذ ما أريد ليذه العممية النجاح في
بموغ أىدافيا ومف ىذه األسس -:
-1يجب إف يبنى التقويـ عمى أساس المشاركة الفعالة(.إبراىيـ.)180 :2000،
 -2يجب إف يبنى التقويـ عمى أسس عممية(.جامؿ ..) 172: 2000،
 -3يجب إف يبنى التقويـ عمى أساس انو عممية شاممة(.شحاتة .)211 : 1998،
*نبذة تاريخية عن النظم-:
عمى الرغـ مف إف النظـ قد وجدت قبؿ وجود اإلنساف إلى إف استخداـ ىذا
المفيوـ في مجاالت العمـ لـ يكف منذ عاـ (  )1939فأصبح يمعب مفيوـ النظـ دو اًر

ىاماً في العمـ الحديث وقد شغؿ ذلؾ تفكير العمماء والمختصيف بصفة عامة

وانعكس أثره بيف عمماء اإلدارة بصفة خاصة،اذ يعد أسموب النظـ بالنسبة ليـ
أداةأساسية وفعالة لمتغمب عمى بعض المشاكؿ والصعاب التي

تواجييـ(.صميحة.) 76 : 2000 ،لـ يتـ التفكير في المعمومات عمما مستقال بذاتو
إال في السنوات القميمة الماضية ،والعالـ اليوـ يشيد اىتماماً كبي اًر ومتزايدا بنظـ
المعمومات التي تخدـ أىدافا عديدة في جميع أوجو أنشطة الحياة المختمفة وقد

تنػبيت الدوؿ المتقدمة إلى أىمية المعػمومات بالنػػسبة
لإلدارة وخصوصا في التخطيط والتنظيـ والرق ػػابة واتخاذ الق ػ اررات فسارعت إلى
تطوير نظـ المعمومات اإلدارية واستخداـ تكنولوجيا المعمومات الحديثة (.آؿ عمي
.)127 : 2002،
وكاف عقد السبعينات بمثابة مرحمة والدة ونمو ألنظمة المعمومات اإلدارية حيث
اتسعت تطبيقاتيا في مختمؼ أنشطة األعماؿ ،وانطالقاً مف ظاىرة المعمومات التي
360

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

يتسـ بيا العصر الحديث والحاجة الممحة لمحصوؿ عمى المعمومات سواء لمفرد أو
المؤسسة وفي ظؿ إطار مدخؿ النظاـ المستخدـ في إدارة المؤسسات
المعاصرة،ارتبطت ىذه النظـ بالمعمومات وكونت ما اتفؽ عميو حديثاً(( بنظـ

المعمومات))(.صميحة.)77 : 2000،
*أنواع نظم المعمومات-:

ويمكف تقسيـ نظـ المعمومات إلى عدة أنواع رئيسة ىي (:تيشوري)1 :2006 ،
.inter net
-1نظـ تشغيؿ ومعالجة البيانات.
 -2نظـ دعـ الق اررات.
 -3نظـ المعمومات اإلستراتيجية .
 -4نظـ التقارير اإلدارية.
 -5نظـ دعـ المدراء.
*مراحل نظم المعمومات:
تعد نظـ المعمومات عمى مستوى جيد عندما تخدـ المؤسسة ومديرييا عف طريؽ
جمع وتحميؿ المعموما ت المناسبة والشاممة،لذا فاف معايير نظـ المعمومات اإلدارية
الجيدة ىي منتدى المحاسبيف العرب (. Inter net.)2-1 :2008
- 1الدقة:وينبغي إف تكوف البيانات والمعمومات صحيحة ودقيقة.
- 2حداثة المعمومات:يجب إف تكوف المعمومات المتوافرة حديثة وفي حينيا.
- 3التكامؿ:توفر قدر ِ
كاؼ مف المعمومات الضرورية بالنسبة لغرض محدد.
*ادوار نظم المعمومات-
تمعب نظـ المعمومات دو اًر ميماً في نجاح جميع أنواع المؤسسات (.الصباغ

. inter net)1 :2004،

-1إسناد العمميات التشغيمية .
 -2إسناد اتخاذ الق اررات اإلدارية.
 -3إسناد التقدـ التنافسي اإلستراتيجي .
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*اآل ار والفوائد المترتبة من إنشاء نظم المعمومات-:

اف التفكير الجدي في بناء نظاـ دقيؽ لممعمومات ،أصبح أم ار أساسيا ألسباب
عدة (:كردي . inter net)7 : 2010،
- 1السرعة:حيث إف اإلجراءات التوثيقية لممعمومات وأوعيتيا المختمفة تكوف أسرع
بكثير عند استخداـ الحاسوب وخاصة بالنسبة السترجاع المعمومات.
- 2الدقة:حيث إف احتماالت الوقوع في الخطأ اكبر بكثير في النظـ التقميدية اليدوية
مف النظـ المحسوبة ،وذلؾ نتيجة التعب الذي يصيب اإلنساف في مجاؿ العمؿ
اليدوي ،أما في الحاسوب فاف أداءه يكوف بنفس القابمية والدقة.
- 3التوفير في التكاليؼ المادية :خصوصاً إذا كاف لمنظاـ اإلداري أكثر مف مستخدـ

فكمما اتسعت رقعة المستخدميف قمت التكاليؼ المادية عف األنظمة التقميدية الورقية
كانت أـ الميكانيكية.
*أسباب فشل نظم المعمومات:
ىناؾ عدة أسباب تؤدي إلى فشؿ النظاـ منيا )المغربي)9 : 2010،
- 1عدـ التخطيط لتصميـ نظاـ المعمومات .
- 2عدـ التحديد الدقيؽ إلمكانيات نظاـ المعمومات.
- 3العمؿ برد الفعؿ بدالً مف العمؿ بالمبادأة والمشاركة.

- 4الفشؿ في تييئة الظروؼ المحيطة المدعمة لنجاح النظاـ .
- 5التفكير الخاطئ الحتياجات المنظمة مستقبالً مف المعمومات

*معوقات استخدام نظم المعمومات في األجيزة اإلدارية-:

يمكف تصنيؼ أىـ المعوقات المتعمقة باستخداـ نظـ المعمومات إلى ثالثة
معوقات رئيسة (:عمي.) 12-10 :2005،
-1معوقات تنظيمية وادارية :إف أىـ المعوقات المرتبطة باستخداـ نظـ المعمومات
ىي انعداـ التخطيط والتنسيؽ والرقابة عمى األنشطة المتعمقة باستخداـ ىذه
التكنولوجيا. inter net)shio.1983:10(.
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 -2معوقات بشرية :يعد العنصر البشري أىـ العناصر في أي نظاـ إذ بدوف ىذا
العنصر ال يمكف ألي نظاـ إف يحقؽ أىدافو المرجوة ،فالمعدات واآلالت وكؿ
الوسائؿ التقنية الحديثة تبقى خاممة بدوف العنصر البشري (الجعفري )11 : 1983 ،
.inter net
 -3معوقات تقنية وفنية:وتتمثؿ ىذه التقنيات في ضعؼ انتشار تقنية نظـ
المعمومات واالتصاالت في الكثير مف الدوؿ العربية ،كما إف المحتوى العربي عمى
االنتر نت قميؿ نسبياً،باإلضافة إلى قمة الوعي العاـ بما توفره ىذه التقنيات مف

خدمات (.المتولي .)13-12 : 2003،

*التحديات التي تواجو نظم المعمومات :
ىناؾ العديد مف التحديات التي تواجو نظـ المعمومات منيا (-:المغربي ،

: 2010

.)15
- 1عدـ دراسة وتقدير المخاطر وعوامؿ عدـ التأكد في نظـ التطوير.
- 2المناخ التنظيمي المصاحب لنظاـ المعمومات .
- 3تغيير طرؽ وأساليب اإلدارة رغـ بناء نظاـ المعمومات الجديدة.
- 4تناقص قيمة المعمومات بمرور الزمف .
- 5نقص العمالة الفنية المتخصصة والماىرة.
انياً:دراسات سابقة-:

سيعرض في ىذا الفصؿ الدراسات التي تتناوؿ نظـ المعمومات اإلدارية

وعالقتيا ببعض المتغيرات األخرى وستنظـ ىذه الدراسات بحسب تواريخ صدورىا
وعمى النحو اآلتي -:
-1دراسة شريف ()2000
(عالقة نظم المعمومات اإلدارية بالتخطيط والرقابة )
استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى عالقة التخطيط بنظـ المعمومات اإلدارية في
المنظمات الحديثة.
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ومف أىـ نتائج الدراسة-:

-1توجد عوامؿ عديدة أدت إلى تزايد الحاجة إلى معمومات منيا كبر حجـ
المنظمات الحديثة وانتشارىا جغرافياً وكذلؾ القيـ والعادات والتقاليد وتزايد حدة

المنافسة.

 -2أدى زيادة وانتشار الحواسيب إلى بذؿ المحاوالت لالفادة مف القدرة االلكترونية
اليائمة لمحواسيب لتنفيذ الحسابات الرياضية المعقدة.
 -2دراسة بيزان()2002
(رؤية مستقبمية نحو رؤية عربية لمموارد المعموماتية )
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أىمية توفر إدارة رشيدة لموارد المعمومات
والمعرفة كما ينبغي إف تكوف في األلفية الثالثة مف اجؿ دعـ ومساندة اتخاذ الق اررات
مف حيث ىيكمية نظـ مؤسسي والتعرؼ عمى الممارسات العممية التطبيقية الستثمار
المعرفة ومساندة ودعـ اتخاذ القرار المناسب وذلؾ مف خالؿ عرضيا وتحميميا.
ومف أىـ نتائج الدراسة -:
- 1يمعب المبرمجوف الذيف يجيدوف استخداـ تقنيات المعمومات مف الخزف الفعاؿ
.دو اًر أساسيا في تزويد متخذي القرار بالمعمومات.

- 2يعد توليد األفكار وتفسيرىا وفيما واستخداميا حمقة خارج التوصيؼ الوظيفي

الحالي الختصاصي المعمومات.
 3د-راسة الشريف() 2004
(دور نظم المعمومات في إدارة المؤسسا ت الحكومية /حالة وزارة التربية والتعميم
في الجميورية اليمنية).

استيدفت ىذه الدراسة إبراز دور نظـ المعمومات والنظـ الجزئية في المساىمة
في إدارة وزيادة كفاءتيا والوصوؿ إلى تقييـ لوضع نظـ المعمومات في الحاضر وما
يمكف إف تكوف عميو في المستقبؿ في المؤسسات الحكومية .
ومف أىـ نتائج الدراسة-:
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- 1إف المؤسسة ال يمكف إف تستمر وتتطور إال مف خالؿ نظاـ معمومات متكامؿ
يحتوي عؿ مختمؼ األنظمة الجزئية .
- 2ساىمت نظـ المعمومات وتقنياتيا بدور فاعؿ جداً في تحسيف أداء المؤسسات

ومكنت مف إدارتيا بكفاءة عالية .

-4دراسة جرادات()2009

(واقع استخدام نظم المعمومات اإلدارية في جودة عممية صنع القرار اإلداري).
استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى واقع استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية في جودة
عممية صنع القرار اإلداري في بنؾ اإلسكاف لمتجارة والتمويؿ ،كما حاولت الدراسة
الكشؼ عف المشاكؿ والصعوبات التي تؤثر في عممية اتخاذ الق اررات والتعرؼ عمى
دور نظـ المعمومات اإلدارية في جودة القرار.
ومف أىـ نتائج الدراسة-:
- 1التأكيد عمى االرتباط الوثيؽ بيف نظـ المعمومات اإلدارية وعممية جودة صنع
الق اررات اإلدارية .
- 2وتوصمت الدراسة أيضا إلى األثر الكبير الذي تحدثو نظـ المعمومات اإلدارية
في جودة القرار اإلداري مف حيث (البعد الزمني ،والبعد الشكمي والمحتوى).
الفصل ال الث
منيجية البحث واجراءاتو
يتناوؿ ىذا الفصؿ منيجية البحث،موضحاً بو المنيج في ىذه الدراسة ومجتمع

البحث وعينتو واجراءات وخطوات بناء أداة البحث ووصفاً لإلجراءات التي اتبعت

لمتأكد مف دالالت الصدؽ والثبات في أدوات البحث وكيفية تطبيقيا عمى أفراد العينة

والوسائؿ اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ بياناتيا ،وتسير ىذه اإلجراءات عمى
وفؽ ما يمي-:
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أوال:منيجية البحث -:

اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى جمع البيانات
والمعمومات ،ثـ مقارنتيا وتحميميا وتفسيرىا لموصوؿ إلى تعميمات مقبولة
(.بدر.)222 : 1979،
انياً :مجتمع البحث وعينتو-:

لما كانت الدراسة الحالية محددة برؤساء األقساـ العممية واإلنسانية في كميات

جامعة ديالى لمعاـ الدراسي ، 2011 - 2010فقد تألؼ المجتمع مف ( ) 63رئيس
قسـ  ..وبعد إف قامت الباحثة بتحديد المجتمع لبحثيا ،فإنيا اختارت عينة ممثمة
عشوائية طبقية تشكؿ ()% 80مف رؤساء األقساـ
ال اً:أداة البحث -:

لما كاف البحث الحالي يستيدؼ تقويـ نظـ المعمومات اإلدارية في كميات

جامعة ديالى ،فقد كاف تحقيؽ اليدؼ يتطمب البحث عف أداة لنظـ المعمومات
اإلدارية ،لذلؾ قامت الباحثة ببناء أداة البحث الخاصة بنظـ المعمومات اإلدارية مف
المصادر اآلتية :
- 1األدب النظري المتعمؽ بموضوع نظـ المعمومات اإلدارية .
- 2االستعانة بالدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع نظـ المعمومات اإلدارية .
- 3االستبانة االستطالعية .
وبعد جمع الفقرات وتنسيقيا وحذؼ المكرر منيا واعادة صياغتيا عرضت عمى
عينة مف الخبراء في مجاؿ اإلدارة التربوية وعمـ النفس وطرائؽ التدريس والبالغ
عددىـ ( )10خبراء ممح ؽ(.)1ولمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لإلدارة واعتماد معيار
الصدؽ (  )%80مف آراء السادة الخبراء فضالً عف التأكد مف ثباتيا بإعادة

االختػػبار باستخداـ

معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة بيف التطبيؽ األوؿ والثاني وكانت المدة بينيما
(أسبوعيف) وكاف معامؿ الثبات لجميع الفقرات (.)0 ،83
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وبعد التأكد مف صالحية أداة البحث واعدادىا بصيغتيا النيائية ،قامت الباحثة
بتطبيقيا عمى عينة البحث التي اختيرت والبالغة (

 )30فردا مف رؤساء األقساـ

العممية واإلنسانية في كميات جامعة ديالى.

ممحق رقم(  )1يوضح أسماء السادة أعضاء لجنة الخبراء حسب المقب العممي
والتخصص ومكان العمل
األسماء والمقب
ت
1

التخصص

العممي
أ .د.ميدي

صالح السامرائي
2

مكان العمل

أ.د.مجبل عموان

إدارة تربوية

كمية التربية(ابن اليي م)

إدارة تربوية

عميد كمية بالد الرافدين األىمية

الماشي
3

أ.د .محمد يوسف

رئيس قسم الجغرافية (كمية

جغرافية

حاجم
4

أ أ.م.د أحمد عمي

التربية/األصمعي)
كمية التربية (ابن اليي م)

إدارة تربوية

الجبوري
5

أ.م.د سممى مجيد

6

م.د.عالء حاكم

طرائق تدريس
تأريخ

إدارة تربوية

كمية التربية (األصمعي)
كمية التربية (ابن اليي م)

الناصر
7

م.د .محمود عبدا

كمية التربية (ابن اليي م)

إدارة تربوية
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هلل
8

م.د.زىرة موسى

9

م.د.أشواق نصيف

10

م.د.منى خميفة

طرائق تدريس

عبجل

تاريخ

أمين مجمس كمية

عمم النفس التربوي

التربية(األصمعي)
طرائق تدريس
جغرافية

كمية التربية (األصمعي)
كمية التربية (األصمعي)

رابعاً:الوسائل اإلحصائية -:

استعممت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية اآلتية -:

1ػ معامؿ ارتباط بيرسوف :لغرض استخراج ثبات االستبانة .
2ػ الوسط المرجح :لغرض قياس مدى تحقؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مف
وجية نظر رؤساء األقساـ.
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرىا
يتناوؿ ىذا الفصؿ تحميؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الخاصة وذلؾ
بتناوؿ الفقرات ( )11األولى والتي حصمت عمى وسط مرجح أكثر مف (  )2مما يدؿ
عمى وجود فعالية وكما ىو موضح في الجدوؿ (.)2
جدول(... )2يوضح الوسط المرجح والرتبة لكل فقرة من فقرات المقياس.
ت

الرتبة

الفقرات

الوسط
المرجح

3

1

التقميؿ مف الجيد المبذوؿ عند استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية

2 ،74

5

2

يمكف اإلدارييف مف صياغة رؤية مستقبمية واضحة

2 ، 62

12

3

تساعد اإلدارييف عمى اختزاؿ الكثير مف الوقت

2 ،60
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1

4

تكوف اإلجراءات التوثيقية أسرع باستخداـ نظـ المعمومات

2 ،59

9

5

يعزز مف ميارات اإلدارييف في إظيار المعمومات واسترجاعيا

2 ،87

8

6

يؤدي إلى اإلقالؿ مف استيالؾ المواد األولية مما يخفض كمفتيا

2 ،78

10

7

القدرة عمى تخزيف أكبر عدد مف المعمومات

2 ،55

7

8

إف نظاـ المعمومات اإلدارية يخفض مف حجـ ووزف المواد المطبوعة

2 ،49

2

9

إتاحة الفرصة الستخداـ النظاـ ألكثر مف شخص في اف واحد

2 ،44

13

10

تقدـ حموؿ سريعة عند حدوث أي مشكمة أثناء العمؿ

2 ،39

11

11

يتيح نظاـ المعمومات سيولة كبيرة في الوصوؿ إلى المعمومات

2 ،20

6

12

تحديد احتياجات المؤسسة مف القوى البشرية بطريقة أكثر دقة

1 ،57

4

13

يؤدي العمؿ بنظـ المعمومات إلى اإلقالؿ مف األيدي العاممة

1 ،50

20

14

تحسيف جودة العمؿ ودقتو بشكؿ مستمر

1 ،34

22

15

تساعد االدارييف عمى اكتساب ثقافة عامة مف خالؿ التخاطب عف طريؽ

1 ،42

21

16

تنمية الطرائؽ واألساليب التي يتعامؿ بيا اإلدارييف

1 ،39

19

17

تجنب التضارب واالزدواج الذي يحدث أثناء العمؿ بطريقة يدوية

1 ،37

15

18

تقدـ الدعـ لمق اررات المتعمقة بالييكؿ التنظيمي لممؤسسة

1 ،28

14

19

تساعد اإلدارييف عؿ استثمار الفرص ومواجية التحديات

1 ،22

17

20

تقوـ بإعداد تصاميـ متطورة يحتاجيا العمؿ اإلداري

1 ،19

18

21

تساعد اإلدارييف في صنع الق اررات مف خالؿ وضع المعمومات الحديثة

1 ،17

16

22

تتميز المعمومات المطموبة بأنيا معروفة وثابتة

1 ،15

االنتر نت

 -1التقميل من الجيد المبذول عند استخدام نظم المعمومات اإلدارية.

يالحظ مف الجدوؿ ( )2إف ىذه الفقرة قد حظيت بالمرتبة األولى ضمف تسمسؿ

فقرات ىذا المقياس بعد حصوليا عمى وسط مرجح(  )2 ،74حيث ترى الباحثة إف
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الجيد المبذوؿ عند استخداـ نظـ المعمومات اإلدارية ىو اقؿ بكثير مف الجيد
المبذوؿ في النظـ التقميدية أي( الجيد البشري).
 -2يمكن اإلداريين من صياغة رؤية مستقبمية واضحة .
يالحظ مف الجدوؿ ( )2إف ىذه الفقرة قد جاءت بالمرتبة الثانية ضمف فقرات ىذا
المقياس بعد حصوليا عمى وسط مرجح (  )2 ،62حيث ترى الباحثة إف العمؿ بنظـ
المعمومات اإلدارية يساعد اإلدارييف عمى توسيع آفاؽ التفكير اإلداري وىذا يتطمب
مف اإلداري إف يوسع مف نظرتو وسموكو في الوصوؿ إلى مستويات عالية مف
االستثمار مما يجعؿ المؤسسة اقرب ما تكوف مف الكماؿ والمثالية في العمؿ
اإلداري.
3ـ تساعد اإلداريين عمى اختزال الك ير من الوقت.
يوضح الجدوؿ ( )2إف ىذه الفقرة قد جاءت بالمرتبة الثالثة ضمف تسمسؿ فقرات
(  )2 ،60حيث ترى الباحثة إف

ىذا المقياس بعد حصوليا عؿى وسط مرجح

العمؿ بنظـ المعمومات اإلدارية يساعد اإلداري عمى استثمار الوقت بشكؿ أفضؿ
وذلؾ الف العمؿ بالنظـ اإلدارية يستغرؽ وقتا اقؿ وأسرع مف العمؿ بالطرؽ التقميدية
4ـ تكون اإلجراءات التو يقية أسرع باستخدام نظم المعمومات
يوضح الجدوؿ(  )2إف ىذه الفقرة قد جاءت بالمرتبة الرابعة بعد حصوليا عمى
وسط مرجح (  ) 2 ،59ضمف تسمسؿ فقرات ىذا المقياس لذلؾ ترى الباحثة إف
اإلجراءات التوثيقية لمبيانات والمعمومات تكوف أسرع بكثير عند استخداـ نظـ
المعمومات مف قبؿ اإلداري إذ ينبغي عميو إف يتعامؿ مع ىذه اإلجراءات التوثيقية
المطموبة في العمؿ اإلداري مف خالؿ استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.
5ـ يعزز من ميارات اإلداريين في إظيار المعمومات واسترجاعيا

يبيف الجدوؿ(  )2إف ىذه الفقرة قد احتمت المرتبة الخامسة ضمف فقرات المقياس

بعد حصوليا عمى وسط مرجح (

 )2 ،87حيث ترى الباحثة إف استخداـ نظـ

المعمومات اإلدارية أثناء العمؿ داخؿ المؤسسة يساعد اإلدارييف عمى تنمية وتطوير
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مياراتيـ مف خالؿ المعرفة التطبيقية التي حصموا عمييا في إثناء عمميـ اإلداري
وخاصة فيما يتعمؽ بعممية إظيار المعمومات واسترجاعيا .
 -6يؤدي إلى اإلقالل من استيالك المواد االولية مما يخفض كمفتيا .
يبيف الجدوؿ(  )2إف ىذه الفقرة قد احتمت المرتبة السادسة ضمف فقرات ىذا
المقياس بعد حصوليا عمى وسط مرجح ( .)2 ،78حيث ترى الباحثة إف العمؿ بنظـ
المعمومات اإلدارية يكوف اقؿ تكمفة عما ىو الحاؿ بالنظـ التقميدية ويوفر الكثير مف
استيالؾ المواد األولية التي يحتاجيا العمؿ اإلداري داخؿ المؤسسة .

 -7القدرة عمى تخزين اكبر عدد من المعمومات.
يوضح الجدوؿ ( )2أف ىذه الفقرة قد احتمت المرتبة السابعة بعد حصوليا عمى
وسط مرجح (  )2 ،55ضمف فقرات المقياس لذلؾ ترى الباحثة أف العمؿ بنظـ
المعمومات يسيـ في تخزيف وحفظ اكبر عدد مف المعمومات وذلؾ الف الذاكرة التي
يمتمكيا الحاسوب تكوف أكثر دقة وقابمية في خزف وحفظ المعمومات مف ذاكرة
اإلنساف إذ إف اإلنساف يكوف أكثر عرضة لمنسياف بسبب مشاغؿ الحياة اليومية
8ـ إن نظام المعمومات اإلدارية يخفض من حجم ووزن المواد المطبوعة.
يبيف الجدوؿ ( )2إف ىذه الفقرة قد جاءت بالمرتبة الثامنة ضمف فقرات ىذا المقياس
بعد حصوليا عمى وسط مرجح (  )2 ،49لذلؾ ترى الباحثة إف استخداـ تكنولوجيا
المعمومات ضروري في ممارسة العمؿ اإلداري داخؿ المؤسػسة
ألنو يسيـ في خفض حجـ ووزف المواد المطبوعة عما ىو الحاؿ عميو لو تـ العمؿ
بالطرؽ التقميدية الورقية.
9ـ إتاحة الفرصة الستخدام النظام الك ر من شخص في ان واحد.
يالحظ مف الجدوؿ (  )2إف ىذه الفقرة قد جاءت بالمرتبة التاسعة بعد إف حصمت
عمى وسط مرجح (  )2 ،44ضمف تسمسؿ فقرات ىذا المقياس .اذ ترى الباحثة
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ضرورة تجييز المؤسسات التربوية والتعميمية بأحدث األجيزة االلكترونية واتاحة
الفرصة لجميع اإلدارييف الستخداـ النظاـ مف خالؿ فتح دورات تدريبية وتطويرية
لجميع العامميف في المؤسسة.
 -10تقدم حمول سريعة عند حدوث أي مشكمة أ ناء العمل.
يبيف الجدوؿ (  )2إف ىذه الفقرة قد احتمت المركز العاشر ضمف فقرات ىذا
المقياس بعد حصوليا عمى وسط مرجح (  )2 ،39حيث ترى الباحثة إف استخداـ
تكنولوجيا المعمومات تمكف اإلداري مف التقدير الصحيح الحتياجات المؤسسة
وبالتالي فاف معالجة أي مشكمة تحدث أثناء العمؿ تكوف أسرع بكثير مما يقوـ بو
األفراد عند العمؿ بالطرؽ التقميدية.

 -11يتيح نظام المعمومات سيولة كبيرة في الوصول إلى المعمومات.
يوضح الجدوؿ( )2إف ىذه الفقرة قد جاءت بالمرتبة الحادية عشرة بعد حصوليا
عمى وسط مرجح (  )2 ،20إذ ترى الباحثة إف العمؿ بنظـ المعمومات اإلدارية
يساعد اإلداري في الوصوؿ إلى المعمومات بصورة أسرع وأكثر دقة وذلؾ مف خالؿ
االستعانة بمختمؼ برامج الحاسوب وسيولة إظيار البيانات والمعمومات التي يتـ
حفظيا بالحاسوب.
الفصل الخامس
أوالً :االستنتاجات -:

في ضوء ما توصمت إليو الباحثة مف نتائج نستنتج مايأتي -:

1ػ إف نتائج تقويـ نظـ المعمومات اإلدارية كانت عالية جداً وىذا يشير إلى الدور
الكبير الذي تمعبو تكنولوجيا المعمومات في تطوير العمؿ اإلداري.

2ػ إف لنظـ المعمومات اإلدارية دور ميـ جداً في العمؿ اإلداري حيث إنيا تزيد مف
الفاعمية والكفاءة والجودة العالية لممعمومات إضافة إلى سيولة الوصوؿ إلييا .
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:التوصيات:ًانيا

توصي الباحثة مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي وباألخص جامعة ديالى

-: في ىذه الدراسة بما يأتي
يجب عمى المؤسسات إعادة النظر في ىياكميا اإلدارية والتنظيمية بما يتناسب-1
.مع التطورات الحاصمة في مجاؿ نظـ المعمومات اإلدارية
. تطبيؽ تكنولوجيا اإلدارة ونظـ المعمومات اإلدارية في المؤسسات التربوية-2
-:المقترحات:ًال ا

-: مف خالؿ ما تقدـ تقترح الباحثة ما يأتي
سنوات، إجراء دراسة عف نظـ المعمومات اإلدارية حسب متغيرات (المقب العممي- 1
.)  الجنس،الخدمة في الموقع اإلداري
. إجراء دراسة عف دور نظـ المعمومات اإلدارية في رفع كفاءة العمؿ اإلداري- 2
إجراء دراسة حوؿ سبؿ إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات اإلدارية مف خالؿ برامج- 3
تدريبية لمقيادات اإلدارية

Abstract
It has been found out that it is necessary to include aneffective
and integral system for the administrion of information in each
fonndation in the ministry of higher education and scientific
research and particulary in the foundations of university of
Diyala so this study aims at finding out the efficiency for the
administration of in formation system for the headmasters of the
scientific and hnmarity departments departments in the colleges
of university of Diyala.
The researcher uses in this study the analy tical and descriptive
method for the suitability of the subject .The findings of the stud
y proves that in formation techonologyin developing the
administrative work plays animportant role. In addition, the
researcher recmmands that it is
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المعاصرة .منشأة

المعرؼ،اإلسكندرية،مصر.
 -2آؿ عمي،رضا صاحب أبو احمد.)2001 (.وظائف المنظمة المعاصرة،نظرة
بانورامية عامة .ط ، 1الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف،األردف.
 -3آؿ عمي،رضا صاحب أبو احمد .)2002 (.مفاىيم إدارية معاصرة،نظرة عامة
.ط ، 1الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف،األردف.
 -4بدر،احمد.)1979( ،أصول البحث العممي ،وكالة المطبوعات ،الكويت.
 -5برىاف ،محمد نور  .)1994 (.إدارة أنظمة المعمومات

الحكومية ،عناصر

االستراتيجيات والسياسات  .تقرير صادر عف دائرة التعاوف الفني لمتنمية باألمـ
المتحدة ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،عماف ،األردف.
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 -6البياتي ،ىالؿ وعالء عبد الرزاؽ .)1992 (.المدخل لنظم المعمومات اإلدارية .
دار الكتب لمطباعة والنشر .جامعة الموصؿ ،العراؽ .)inter net (.
.-7بيزاف ،حناف صادؽ .)2002 (.رؤية مستقبمية نحو رؤية عربية لمموارد
المعموماتية .أكاديمية الدراسات العميا .طرابمس،ليبيا.) inter net (.

 -8تيشوري ،عبد الرحمف .)2006 (.نظم المعمومات اإلدارية حل لك ير من
المشاكل والروتين والبيرو قراطية /الحوار المتمدن .العدد ، 1449منتدى الجامعات
السعودية .) inter net) .
 -9جامؿ ،عبد الرحمف عبد السالـ .)2000 (.طرق التدريس العامة وميارات تنفيذ
وتخطيط عممية التدريس.دار المناىج .عماف  ،األردف

-10جرادات،عبد الناصر احمد وآخروف.)2009 (.واقع استخدام نظم المعمومات
اإلدارية في جودة عممية صنع القرار

 .كمية العموـ اإلدارية،جامعة اربد األىمية

،األردف .) inter net) .

 -11الجعفري ،عبد الرحمف احمد. )1983 ( .التحميل اإلداري بداية االنطالق
لتطوير المدينة العربية

.المؤتمر السابع لمنظمة المدف العربية ،أساليب اإلدارة

والتنظيـ في خدمة المدف العربية المعاصرة،الجزائر .) inter net) .
-12حيدر ،معالي فيمي.)2002(.نظم المعمومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية .
الدار الجامعة،اإلسكندرية ،مصر.) inter net) .
 -13خضير ،نرفانا .)1989 (.نظم المعمومات اإلدارية  .ورقة عمؿ مقدمة في
التنظيمات األىمية العربية في مؤتمر القاىرة ،القاىرة،مصر.) inter net) .

-14الدايني ،سياـ عبداهلل.)2008 (.إدارة الوقت لدى القيادات اإلدارية في
مؤسسات التعميم العالي الرسمية وعالقتيا بضغوط العمل  .أطروحة دكتوراه (غير
منشورة) .كمية التربية /ابف رشد ،جامعة بغداد .
 – 15الزوبعي ،ونزار محمد العاني .)1980 (.رأي في تطوير القياس والتقويم في
القطر العراقي  .مجمة العموـ التربوية والنفسية ،الجمعية العراقية لمعموـ التربوية

والنفسية ،العدد الخامس،بغداد،العراؽ.
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– 16شحاتو ،حسف .)1998 (.المناىج بين النظرية والتطبيق  .مكتبة الدار العربية
لمكتاب ،ط، 1القاىرة ،مصر .
 -17شريؼ،احمد شريؼ.)2000 ( .عالقة نظم المعمومات بالتخطيط والرقابة
.مطبعة دار حورس ،القاىرة ،مصر .) inter net) .
 18الشريؼ ،عبد نعماف .)2004 (،دور نظم المعمومات في إدارة المؤسسات
الحكومية/حالة وزارة التربية والتعميم في الجميورية اليمنية.

رسالة ماجستير

،جامعة الجزائر ،الجزائر.) inter net) .
-19الصباغ،عماد عبد الوىاب. )2004 (،نظم المعمومات – ماىيتيا ومكوناتيا -
 .دار الثقافة لمنشر والتوزيع.) inter net) .

 -20صميحة ،كاريش .)2000 (.دور أنظمة المعمومات في تنمية القدرة التنافسية
لممؤسسة  .رسالة ماجستير ،معيد العموـ االقتصادية وعموـ التسيير inter net) .
).
 -21العربي ،سوفت وير .)2010 (،تأ ير نظم المعمومات الجديدة في المؤسسة .
سوفت وير وبرامج  2010لمبرامج المجانية واالستضافة .) inter net) .

-22عصفور،أكرـ سميماف.)2006 (.العالقة بين التخطيط الصناعي ونظم
المعمومات اإلدارية في المنظمات الصناعية الصغيرة.

رسالة ماجستير ،جامعة

العموـ التطبيقية ،اليمف .) inter net) .
– 23عفيفي ،احمد كماؿ الديف وآخروف( .)2003المدينة العربية في ظل الحكومة
االلكترونية .ندوة الحكومة االلكترونية – الواقع والتحديات-مسقط،سمطنة عماف.
).)inter net

 -24عمي ،عصاـ الديف محمد .)2005 (.تأ ير نظم المعمومات عمى اإلدارة
الحكومية في المدينة العربية في ظل ال ورة الرقمية

 .المؤتمر المعماري الدولي

السادس ،جامعة أسيوط،مصر .) inter net) .
 -25عودة ،احمد سميماف وآخروف .)1988 (.اإلحصاء لمباحث في التربية وعمم
النفس والعموم اإلنسانية  .دار الفكر لمنشر والتوزيع،عماف ،األردف .
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 -26عودة ،احمد سميماف (. )1998القياس والتقويم في العممية التدريسية  .دار
األمؿ ،اربد ،األردف
 -27كردي ،احمد السيد طو .)2010 (.دور نظم المعمومات االدارية في منظمات
األعمال العصرية  .جامعة بنيا .) inter net) .

 -28متولي،محمد .)2003 (.تأىيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة االلكترونية
في الدول العربية – الواقع والتحديات . -ندوة الحكومة االلكترونية مسقط،سمطنة
عماف.) inter net) .
 -29المغربي ،عبد الحميد  )2010( .نظم المعمومات االدارية .) inter net) .

 -30المعمار ،عمي قاسـ.)2002(.تقويم دور نظم المعمومات المحاسبية في اتخاذ
الق اررات اإلدارية  .دراسة حالة في الشركة العامة لمصناعات الصوفية.رسالة
ماجستير،جامعة بغداد ،العراؽ .) inter net) .
 -31منتدى المحاسبيف العرب.)2008 ( .نظم المعمومات اإلدارية وأنواعيا وتأ يرىا
عمى المنظمة .منتدى العموـ اإلدارية العاـ .) inter net) .

 -32منصور ،عوض ومحمد أبو النور .)1999 (.تحميل نظم المعمومات باستخدام
الكومبيوتر  .دار الفرقاف لمنشر والتوزيع،ط،1عماف ،األردف .) inter net) .

 -33المممكة العربية السعودية  )2003 ( .التوجيو الفني العام لمتربية اإلسالمية .

توجييات تربوية  ،مجمة اإلشراؼ التربوي ،العدد ، 1السعودية .)inter net) .
 -34ىندي،صالح وآخروف.)1999 (.تخطيط المنيج وتطويره

.دار الفكر

،ط،3األردف.
 -35يوسؼ،حسف. )2003 (.المنظمة العربية والفجوة الرقمية

 .مجمة بي سي

العربية ،القاىرة ،مصرInter net.
المصادر األجنبية :
1- Shio,Martin j.,An Approach to Design of National
Information Systems For Developing Countries.
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