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 ملخص الدراسة
ربيـة السـعودية   المملكة العباستهدفت الدراسة معرفة واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم  للبنين     

  :من خالل اإلجابة على األسئلة التالية  .والتصور المقترح لتطويرها 

ما واقـع نظـم المعلومات اإلداريـة في إدارات التربيــة والتعليــم للبنين في المملكة العربية السعودية مـن وجهـة   :  ١س

 نظر مديري التعليم ومساعديهم ورؤساء األقسام في تلك اإلدارات ؟ 

التي تصلهم مـن أقسـام المعلومـات     -الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية -ما تقويم أفراد مجتمع الدراسة المعلومات اإلدارية : ٢س

 الموجودة في إداراتهم ؟

ما مقترحات أفراد مجتمع الدراسة نحو تطـوير نظـم المعلومات اإلدارية في إدارات التربيـة والتعليم للبنين في المملكـة  : ٣س

 ربية السعودية ؟  الع

هل يوجد فروق ذات داللة إحصـائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في إدارات التربيـة والتعليم للبنين في المملكة :  ٤س

 -الدورات في مجال الحاسب اآللـي  -المؤهل – نوع العمل –اإلدارة التعليمية (العربية السعودية تعزى لمتغيرات الدراســة

ـا يتعلق بتقديرهم لواقع نظم المعلومات اإلدارية ، وتقويمهم للمعلومات اإلدارية التي تصلهم من أقسام المعلومات فيم) الخبرة

 لديهم ، ومقترحات تطوير نظـم المعلومات اإلدارية ؟ 

قسام ، فـي  وطبقت هذه الدراسة على جميع مديري التربية والتعليم ومساعديهم ، وعينة من مديري اإلدارات ورؤساء األ   

 تاستخدمو، واستخدم المنهج الوصفي المسحي.إدارة تعليمية)٤٢(إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وعددها

 وقد تم اعتماد صدق المحكمين لهذه االستبانة ، كم تم حساب الثبات لها بطريقة الفاكرونباخ االستبانه كأداة لهذه الدراسة

 :اليب اإلحصائية التاليةاألس ثواستخدم الباح

معامل ، ، اختبار شيفيه  )ف(اختبار،  )ت(اختبار، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، التكرارات، والنسب المئوية . ١

 .الفا كرونباخ للثبات

 :أهم النتائج كالتاليوكانت  
 .ول اختلفت استجابات أفراد عينة الدراسة إجماالً فيما يتعلق بالبعد األ .١

الدقـة ،  (رضا أفراد عينة الدراسة إجماالً كان جيداً عن المعلومات التي تقدم لهم من إدارات المعلومات لديهم مـن حيـث    .٢

ومتوسطاً عن المعلومات التي تقدم لهم مـن  ) . الموثوقية الموضوعية ،، التكلفة ، الوضوح ،  مةءالمالالتوقيت المناسب ، 

 ).المرونة الشمول ،(إدارات المعلومات لديهم من حيث

 درجة موافقة عينة الدراسة على مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم كانت بدرجة موافـق   .٣

  . جميع فقرات هذا المجال علىبشده 

 :يوصي الباحث بتطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم وفق اآلتي  :التوصيات 

 .بناء نظام معلومات متكامل في إدارات التربية والتعليم وعدم االقتصار على اإلصالحات الجزئية -١

 .تدريب الموظفين في نظم المعلومات على جمع وحوسبة البيانات-٢

 .تفعيل دور البريد اإللكتروني كوسيط مناسب لنقل المعلومات بسرعة -٣

 .ية تغذى بالمعلومات لتعطي بدائل مناسبة التخاذ القرارتزويد مكاتب المسئولين بأجهزة حاسب ذك -٤

 .تطوير طرق عقد االجتماعات عن بعد بين المسئولين في اإلدارات والميدان عبر الوسائل التقنية  -٥

 .يحصل المتصفح على ما يريد منها دون مراجعة اإلدارةلدارات التربية والتعليم االنترنت إلتفعيل مواقع -٦

 .للمسئولين في كيفية إدارة المعلومات بفعاليةعقد دورات -٧

 
 



 

Abstract 
The study aims to knowing the systems of the management information the administrations of the 
Ministry of Education for Boys in The Kingdom of Saudi Arabia. And the suggested imaginary to 
develop it through answering the following questions:  
Q١: What are the systems of the management information in the administrations of the Ministry of 
Education for Boys in The  
Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of the educational administrators, their assistances and 
the departments heads in those administrations? 
Q٢: What are the evaluations of the committee study members of the management information – which 
is important to achieve their administrative duties – which they got from the information departments of 
their administrations? 
Q٣: What are the committee study members’ suggestions towards developing the systems of the 
management information in the administrations of the Ministry of Education for Boys in The Kingdom 
of Saudi Arabia?  
Q٤: Are there any differences of an accounting indicator among the responses of the committee study 
members in the administrations of  the Ministry of Education for Boys in The Kingdom of Saudi Arabia 
   go to the changes of the study ( the educational administration – the work sort – the  qualification – the 
training courses in computing – the  experience) which related to their estimation of the systems of the 
management information, and their evaluation for the management information which they get from 
their information departments, and the      suggestions for developing the systems of the management 
information 
     This study has applied  on all the directors of the Ministry of Education  and their assistances, in 
addition to a sample of the administrations’  directors and departments’ heads in the administrations of 
the Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia, which are (٤٢)  educational Administrations. 
The descriptive survey for the curriculum was used in this study. Also this questioner has been used as a 
tool for this study. The judges’ decisions for this study have been accredited. Also the stability has been 
accounted according to ALFAKRONABAKH method. The researcher also has used the following 
statistical methodologies:- 
١- Repetitions, percentages, tests (T), tests (F), oral test and ALFAKRONABAKH method for stability. 
The most important results were as follow : 
١- The responses of the sample study members have varied according to the first depth. 
٢- The agreement of the sample study members was high in general to the     information that has been 
presented to them from their information management according to accuracy, the right timing, 
convenience, cost, clarity, objectivity, trust). It supports the information which has been presented to 
them from the information management according to (comprehensiveness and flexibility).               
٣- The degree of the sample study agreement on the development suggestions of the management 
information systems in the directorates  of the Ministry of education was very high on all parts of this 
domain. 
RECOMMENDATIONS 
   The researcher recommends to develop the management information systems in the directorates of the 
Ministry of education according to the following: 
١- Building a complete information system in the directorates of the Ministry of Education, and not to 
be limited to partial repairing. 
٢- Training the employees in the information systems on counting data. 
٣- Activating the role of the e-mail addresses as a suitable mediator to transfer the information quickly.  
٤- Providing the offices of the people in charge with smart computers which are supplied with 
information to give suitable choices for taking decisions. 
٥- Developing ways of holding distance meetings among the people in charge inside and outside the 
directorates through the technical methods.     
٦- Activating the internet web sites for the directorates of the Ministry of  Education so that the browser 
can get whatever he wants without going back to the administration. 
٧- Holding training courses for those who are in charge in how information could be managed actively.  

                



 

 
 
 

 ـداءـــــإهـ
      

  أعبـاء احليـاة الذي كان مدرسة يف صربه وحتملـه ، إىل والدي رمحه اهللا رمحة واسعة 
قسـوة رغـم مـن حولـه وكفاحه يف طلب العلم الشرعي ورفع اجلهل عن نفسـه وعـن 

 .الظروف يف ذلك الزمن
 

التي كان ، حفظها اهللا من كل مكروه ، الغالية إىل صاحبة القلب الرحيم والدتي      
 .  لدعواتها الصادقة يل بالتوفيق أعمق األثر يف نفسي

 
 .ومؤازرتهم لقاء تشجيعهم -حفظهم اهللا  -يإىل إخواني وأخوات

 
 .انشغايل عنهم بالدراسة حتملهملقاء األعزاء إىل زوجتي وأبنائي 

 
 .وزمالئي الكرام الذين تعلمت منهم الكثري الفضالء إىل أساتذتي 

     
 
 
 
 
 



 

 وتقــدير شكـر
وعلـى   نبينا محمد   والمرسلين األنبياءشرف أرب العالمين والصالة والسالم على الحمد هللا 

 :أما بعد. آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

ثم أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي الدكتور  ، هللا عزوجل الذي من علي بإتمام هذا البحثا فأشكر

وما ، هذه الرسالة على ما أسداه من نصح وتوجيه  المشرف على عبد اهللا بن محمد الحميدي

وأسـأل اهللا أن  ، بذل من وقته وجهده في سبيل إنجاح هذا العمل فله خالص الشكر والتقدير

 .يجـزل له المثوبة ويعظم له األجر

، سـلطان بن سعيد مقصـود بخـاري  ادة الدكتور ـعـكذلك أتقدم بالشـكر واالمتنان إلى س

، عضوي لجـنة المناقــشة  ،  عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطين دكتورالاألستاذ وسعادة 

 .خالص الشـكر والتقدير  اعلى تفضلهما بمناقشة هذه الرسـالة والحكم عليها فلهم

لمسـاعدتهم  ،  للبحوث التربوية بوزارة التربية والتعلـيم شكر منسوبي اإلدارة العامة أكما  

 . الباحث أثناء التطبيق الميداني

شكر أساتذتي الذين حـكموا أداة الدراسـة من أعضاء هيئة التـدريس فـي   أوال يفوتني أن 

ومـن منسـوبي   ، حائـل  أعضاء هيئة التدريس في جامعة و،  أم القرىكلية التربية بجامعة 

 .اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل فجزاهم اهللا خير الجزاء

 ومديري اإلدارات ورؤساء األقسـام ، ساعديهم وم، التعليم مديري  خص بالشكر الجزيلأكما 

 .ةــالذين أجابوا على أسئلة الدراس بإدارات التعليم في المملكة العربية السعودية

 .شكراً لكل من ساهم في مساعدة الباحث أثناء إنجازه لهذا العمل 

 .نه سميع مجيبإوفق اهللا الجميع لما يحب ويرضى 

 الباحـث                                                         

مشــعان بــن ضــيف اهللا مقبــل الســلماني الشــمري                                    



 

 فهــرس المحــتويات

 الصفحـةالمـوضـــــــــــــــوع             

 ج.باللغة العربيةملخص الدراسة -

 د.باللغة االنجليزيةملخص الدراسة -

 هـ داءإهــ-

 و .شكـر وتقـدير-

 ز.فهرس المحتويات-

 ي .فهرس الجداول -

 س.فهرس المالحق -

 س  األشكالفهرس -

   ٨-١:مدخل الدراسة: الفصل األول 

 ٢ .المقدمة -١ 

 ٤.مشكلة الدراسةتحديد -٢ 

 ٥.أسئلة الدراسة -٣ 

 ٦.أهداف الدراسة-٤ 

 ٦.الدراسة أهمية -٥ 

 ٧.حدود الدراسة -٦ 

 ٨.الدراسة مصطلحات-٧ 

 ١٦١-٩:اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

 ١٣١-٩:اإلطــار النـظـري: أوالً -

 ٥٢-٩ :ونظم المعلوماتواإلدارةالمدخل إلى النظم والمعلومات:األولالمبحث -

 ٢٤-٩ . النظم -١

 ٣٧-٢٥ .ات المعلوم-٢



 

 فهــرس المحــتويات: تابع 

 الصفحـة المـوضـــــــــــــــوع

 ٤٦-٣٨ .اإلدارة -٣

 ٥٢-٤٧.نظم المعلومات -٤

 ١٠٣-٥٣ :)MIS(نظم المعلومات اإلدارية: المبحث الثاني 

 ٥٣ .مقدمة-

 ٥٣.التطور التاريخي لنظم المعلومات اإلدارية-

 ٥٤.مفهوم نظم المعلومات اإلدارية-

 ٥٥.تعريف نظم المعلومات اإلدارية-

 ٥٨.النظام الفرعي لنظم المعلومات اإلدارية-

 ٥٩.خصائص ومميزات نظم المعلومات اإلدارية-

 ٥٩.عناصر نظم المعلومات اإلدارية-

 ٦٠.أهداف ووظائف نظم المعلومات اإلدارية-

 ٦٢.مات اإلداريةأهمية نظم المعلو-

 ٦٢.فوائد نظم المعلومات اإلدارية-

 ٦٣.أنواع نظم المعلومات اإلدارية-

 ٦٦.بناء وتطوير نظم المعلومات اإلدارية-

 ٧٤.إدارة نظم المعلومات اإلدارية-

 ٧٩.هيكلة نظم المعلومات اإلدارية-

 ٨٣.المستلزمات األساسية لنظم المعلومات اإلدارية-



 

 فهــرس المحــتويات: تابع 

 الصفحـة المـوضـــــــــــــــوع

 ٩٩.امن النظم والمعلومات-

 ١٠٢.اإلستراتيجيةنظم المعلومات -

 ١١٠-١٠٤ دور نظم المعلومات اإلدارية في نجاح المنظمات: المبحث الثالث 

نظم المعلومات اإلدارية فـي وزارة التربيـة والتعلـيم: المبحث الرابع 

 .واإلدارات التابعة لها بالمملكة العربية السعودية

١٢٢-١١١ 

 

 ١٣١-١٢٣التطوير: المبحث الخامس 

 ١٦١-١٣٢:الدراسات السابقة:ثانيا

 ١٥٣-١٣٢.الدراسات العربية -

 ١٥٩-١٥٤. األجنبيةالدراسات -

 ١٦١-١٦٠.تعليق على الدراسات السابقة-

 ١٧٥-١٦٢.اسةإجراءات الدر: الفصل الثالث 

 ٢٣٤-١٧٦:عرض ومناقشة النتائج: الفصل الرابع 

 ١٩٠-١٧٧.إجابة السؤال األول-

 ٢٠٨-١٩٢.الثانيإجابة السؤال -

 ٢١٣-٢٠٩.الثالثإجابة السؤال -

 ٢٣٤-٢١٤.الرابعإجابة السؤال -

 ٢٥٤-٢٣٥ .والتصور المقترح ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات:الفصل الخامس

 ٢٤٣-٢٣٦ .ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات -

 ٢٥٤-٢٤٤ .لنظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليمالتصور المقترح -

 ٢٦٦-٢٥٥ .المراجع -

 ٢٩١-٢٦٧ .المالحق -



 

 فهــرس الجــداول

رقم 

 دولالج
 الصفحة مـوضـــــوع الجــــــدول

 ١٦٤   .وصف مجتمع الدراسة  .١
 ١٦٥     .عدد االستبانات الموزعة والمستكمل منها   .٢
 ١٦٥    .لمتغير تصنيف اإلدارةالدراسة وفقاًعينةتوزيع  .٣
  ١٦٦    .لمتغير الوظيفةاًتبعالدراسةعينةتوزيع  .٤
 ١٦٦    .لمتغير المؤهل الدراسي اًتبعالدراسةعينةتوزيع  .٥

٦.  
فـي مجـال تغير الـدورا لمتاًتبعالدراسةعينةتوزيع

  الحاسب اآللي 

   ١٦٧ 

٧.  
لمتغير الخبرة في مجال العمـلاًتبعالدراسةعينةتوزيع

 .اإلداري

   ١٦٧  

 ١٧٥-١٧٣ .بطريقة الفا كرونباخألبعاد االستبانةحساب الثبات  .٨
 ١٧٧    واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .٩
 ١٧٩    المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم واقع أقسام  .١٠
 ١٨١    واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١١

 ١٨٢    واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١٢
 ١٨٤    واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١٣
 ١٨٥ رية في إدارات التربية والتعليم واقع أقسام المعلومات اإلدا  .١٤

 فهــرس الجــداول

رقم 

 الجدول
الصفحة مـوضـــــوع الجــــــدول

 ١٨٥ .واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١٥



 

 ١٨٧ .واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١٦
 ١٨٨ .واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١٧
 ١٨٩ .واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١٨
 ١٩٠ .واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم   .١٩

٢٠.  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينـة

اسة حول تقييم المعلومات التي توفرها أقسـام المعلومـات فـيالدر

 .اإلدارات

١٩٣ 

٢١.  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينـة

الدراسة حول تقييم المعلومات التي توفرها أقسـام المعلومـات فـي

 .اإلدارات

١٩٥ 

٢٢.  
ـ  ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عين
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 :املقدمة 
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسـلين         

 :أما بعد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

اليوم موردا أساسيا من موارد المنظمات الحديثة أكثر مـن   تتعد المعلوما       

حيث ال يمكـن أداء   -مثلها مثل الموارد الرأسمالية والبشرية -أي وقت مضى 

، وتقـويم   تالعديد من العمليات اإلدارية األساسية كالتخطيط ، واتخـاذ القـرارا  

 .  وتطوير األداء ، وغيرها دون االعتماد على المعلومات 

) م٢٠٠٢(لذلك فإن المعلوماتية تشـكل اآلن كمـا تقـول معـالي حيـدر            

موردا استراتيجياً يرفع من إنتاجيـة المنظمـة وفعاليتهـا ،    ) م٢٠٠٢(والحسنية

وسالحا ماضيا في مواجهة المنافسة الحادة بين المنظمات سواء كانت منظمـات  

ولذلك فهي تلقى اهتماما متزايدا وانتشـارا  . ١٣؛ ص ٧ص. حكومية أو خاصة

 .واسعا وحاجة ملحة أكثر فأكثر

أن القرن الحادي والعشرين يستحق بجدارة أن يطلـق عليـه   والشك  في        

نحو الرضـوخ النعكاسـات    -وبخطى ثابتة  -عصـر المعرفة ، إذ يتجه العالم 

 . ثورة المعلومات على مختلف جوانب الحياة 

ــا يشـــير          ولعـــل أهـــم مميـــزات عصـــر المعلومـــات كمـ

ن المعلومات وسـرعة  الزيادة الهائلة في اإلنتاج اليومي م"هو)هـ١٤٢٢(كتوعة

األمر الذي أدى إلى بروز . تداولها مع شمولية المعلومة وظهورها كقيمة مضافة 

 .   ١ص" وتفوق صناعة المعلومات على غيرها من الصناعات

التحدي األعظم ليس في إنتاج المعلومة أو "أن ) هـ١٤٢٢(ويضيف كتوعة      

ل في تحقيق الهدف منها ، األمر الحصول عليها بل في استغاللها االستغالل األمث

 .    ١ص ". الذي طوع اآلليات االلكترونية لتتالءم مع ثورة المعلومات



 

من أجل ذلـك فـإن أهـم االتجاهـات المعاصـرة كمـا تـرى سـونيا                

نمو الدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلداريـة ، حيـث   "هو ) م١٩٩٧(البكري

 دارة ، وموردا أساسيا تعتمد عليه في تدعيمأصبحت جزءاً ال يتجزأ من نسيج اإل

  ٩ص" العملية اإلدارية ، وتدعيم القرارات اإلدارية، والمساعدة في تحسين األداء 

ونظرا لتعدد وظائف اإلدارة في العصر الحديث ، فقد استوجب لـإلدارة أن        

تكون على مستوى عاِل  من المهارة ، والدقة في الحصـول علـى المعلومـات    

وأساليب حفظها واسترجاعها، باإلضافة للحاجة إلى نظم اتصاالت متقدمـة بـين   

 .  المستويات اإلدارية المختلفة ، لكي يتم انسياب المعلومات بشكل صحيح 

إلى أن هناك ارتباطاً كبيراً بين المعلومـات ومنظومـة   ) ت.د(ويشير أحمد      

كبيراً بين المعلومات ووظـائف   حيث أن هناك ارتباطاً. إدارة المنظمات التعليمية 

القرار ، وتقويم وتطوير  ذاإلدارة في المنظمات التعليمية كالتخطيط ، وصنع واتخا

 .٢٣٨ص .  األداء ، والبحوث التربوية ، وغيرها من العمليات اإلدارية

واإلدارات التعليمية كأي منظمات أخرى بحاجة إلى نظام معلوماتي كـفء        

ة الصحيحة والمناسبة ، لكي يساعدها علـى القيـام بمهامهـا    يزودها بالمعلوم

 .اإلدارية المتعددة على الوجه المطلوب

وبطبيعة الحال فإن إدارات التربية والتعليم تمتلك أقساما مهمتها تزويـدها        

 ولكن التساؤل ينصب على واقع تلك األقســام ،. بالمعلومات التي تحتاج إليها 

ليتها في القيام بدورها على الوجه المطلوب ، وأوجه القصور ومدى كفاءتها وفاع

التي تكتنف تلك األجهزة سواء في مـدخالتها أو مخرجاتهـا ، أو فيمـا يتعلـق     

، وإمكانية تطوير واقع هذه النظم إلى ) العمليات(بتحويل المدخالت إلى مخرجات

 . األفضل ، ومقترحات التطوير

 .خالل هذه الدراسة  هذا ما ستتم اإلجابة عليه من    



 

 :مشكلة الدراسة حتديد  
تحتاج اإلدارات التعليمية إلى أن تقوم بدورها على الوجه األكمل ، لتحقيق        

األهداف التي أنشئت من أجلها ، كما أن القيادي التربوي بحاجة إلى أن يخطط ، 

ى دون وجود كل هذا لن يتأت. ويتخذ القرارات المهمة بالسرعة والدقة الالزمتين 

نظام معلومات إدارية كفء ، يساعد القيادي التربوي على القيام بالدور المنـوط  

 .  به 

إن أي خلل أو نقص في نظام المعلومات اإلدارية ، قد يتسبب في خطأ كبير       

في العملية اإلدارية التربوية ، سواء على مستوى التخطيط ، أو اتخاذ القـرار ،  

 .تنظيم ، أو غيره أو التقويم ، أو ال

ولقد شهد مجال نظم المعلومات اإلدارية تطورا هائال في السنوات األخيرة ،       

خصوصا في ظل تطور تقنية الحاسبات وثورة االتصاالت ، األمر الذي ساعد على 

ميكنة المعلومات بواسطة أنظمة الكومبيوتر المتطـورة باإلضـافة إلـى ظهـور     

خاصة في المنظمـات مهمتهـا جمـع البيانـات ،      فاستحدثت أقسام. االنترنت 

ومعالجتها ، وتنظيمها ، لكي يسهل الحصول عليها من قبل متخذ القرار، بـل إن  

دورها تعدى ذلك إلى أن أصبحت تعطي متخذ القرار خيـارات عديـدة لتسـهيل    

 .   مهمته

ـ         ائل وإدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية يوجد لـديها وس

لحفظ المعلومات واسترجاعها ، إال أن اهتمامها في مجال النظام المعلوماتي لـم  

يكن بالمستوى المطلوب ، فهناك نقص واضح في هذا المجال ، كما أثبتت ذلـك  

الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث على عينة من إدارات التربية والتعلـيم  

 يوجد جهاز مستقل لنظام المعلومـات فـي   فال. للبنين بالمملكة العربية السعودية

إدارات التربية والتعلم ، بل هي مشتته في أقسام متفرقة، وغير مواكبة للتطـور  



 

الحاصل في هذا المجال ،  لذلك فالحاجة ماسة للتطوير في هذا المجال ألهميته ،  

 . ولوجود قصور واضح في االهتمام به 

في مجال تطوير  -حسب علم الباحث  –وكذلك لعدم وجود دراسات محلية       

. نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السـعودية  

فإن هذه الدراسة سعت إلى التعرف على واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات 

   .التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ، مع وضع تصور مقترح لتطويرهـا

 :لذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة في ما يلي       

ما واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم  للبنـين فـي         

من وجهـة نظـر   . المملكة العربية السعودية ؟ وما التصور المقترح لتطويرها 

 .رة ؟مديري التعليم ، ومساعديهم ، ورؤساء األقسام في اإلدارات المذكو

 :أسئلة الدراسة 
 :من السؤال الرئيس السابق تتفرع أسئلة الدراسة التالية       

ما واقـع نظـم المعلومات اإلداريـة في إدارات التربيــة والتعليــم :  ١س

للبنين في المملكة العربية السعودية من وجهـة نظـر مـديري التعلـيم ،     

 ت ؟ ومساعديهم ، ورؤساء األقسام في تلك اإلدارا

الالزمة ألداء مهامهم  -ما تقويم أفراد مجتمع الدراسة للمعلومات اإلدارية : ٢س

 التي تصلهم من أقسام المعلومات الموجودة في إداراتهم ؟ -اإلدارية

ما مقترحات أفراد مجتمع الدراسة نحو تطـوير نظـم المعلومات اإلدارية : ٣س

 كة العربية السعودية ؟  في إدارات التربيـة والتعليم للبنين في الممل

هل يوجد فروق ذات داللة إحصـائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة :  ٤س

في إدارات التربيـة والتعليم للبنين في المملكة العربية السـعودية تعـزى   

الـدورات   -المؤهل – نوع العمل –اإلدارة التعليمية (ةــلمتغيرات الدراس

فيمـا يتعلـق بتقـديرهم لواقـع نظـم     ) ةالخبر -في مجال الحاسب اآللي



 

المعلومات اإلدارية ، وتقويمهم للمعلومات اإلدارية التي تصلهم من أقسـام  

 المعلومات لديهم ، ومقترحات تطوير نظـم المعلومات اإلدارية ؟ 

 :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي  : أهداف الدراسة

إدارات التربيـــة   التعرف على واقـع نظـم المعلومات اإلداريــة فـي   -١

والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر مديري التعلـيم  

 .ومساعديهم ورؤساء األقسام في اإلدارات المذكورة

التعـرف على تقويم المسئولين في إدارات التربيـة والتعليـم للبنـين فـي    -٢

مـة ألداء مهـامهم   الالز -المملكة العربيـة السعودية للمعلومات اإلداريـة 

 . التي تصلهم من أقسام المعلومات الموجـودة في إداراتهم –اإلدارية

التعرف على مقترحات أفراد مجتمـع الدراسة فيما يتعلـق بتطـوير نظـم     -٣

المعلومات اإلدارية في إدارات التربيـة والتعليم للبنين في المملكة العربيـة  

 .  السعودية

لداللة اإلحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة فـي  التعرف على الفروق ذات ا -٤

إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السـعودية التـي تعـزى    

الدورات في  -المؤهل – نوع العمل –اإلدارة التعليمية (لمتغيرات الدراســة

فيمـا يتعلق بـ تقديرهم لواقع نظم المعلومات ) الخبرة -مجال الحاسب اآللي

دارية ، وتقويمهم للمعلومات اإلدارية التي تصلهم من أقسـام المعلومـات   اإل

 . لديهم ، ومقترحات تطوير نظـم المعلومات اإلدارية 

 :أهمية الدراسة 
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية دور نظم المعلومـات اإلداريـة فـي      

ية فـي إدارات  التطوير المنشود ، نظرا لدورها في دعم الوظائف اإلدارية الرئيس



 

التربية والتعليم كالتخطيط ، واتخاذ القرار ، والتطوير خصوصا مع اتساع نطاق 

 .عملها ، وتعقد وظائفها 

كما تنبع أهميتها أيضا من التطور المتسارع في مجال نظـم المعلومـات     

واالتصاالت ، بحيث أصبح اإلداري اآلن وبضغطة زر فقط يحصل على المعلومة 

 . ، بل وعلى الخيارات المتاحة التخاذ القرار التي يحتاجها 

باإلضافة إلى ضعف كفاءة نظم المعلومات الموجودة في إدارات التربيـة    

والتعليم وحاجتها إلى التطوير ، كما أثبتت ذلك الدراسة االستطالعية التي أجراها 

 . الباحث على عينة من إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية 

كذلك عدم وجود دراسات محلية في مجال تقويم وتطوير نظم المعلومـات    

اإلدارية ، لذا فإن هذه الدراسة ستسهم في معرفة واقع نظم المعلومات اإلدارية 

 . في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ، ومقترحات تطويرها

 : الدراسةحدود 
 :الحدود الموضوعية     

تحديد واقـع نظـم المعلومات اإلداريـة في إدارات التربيــة والتعلـيم   -١

 .في المملكة العربية السعودية مع تصور مقترح لتطويرها 

 :الحدود المكانية     

طبقت هذه الدراسة على جميع إدارات التربيــة والتعلـيم فـي المملكـة      -٢

 .العربية السعودية

 :الحدود الزمانية     

ــذ -٣ ــت ه ــي   طبق ــام الدراس ــاني للع ــل الث ــالل الفص ــة خ ه الدراس

 .هـ١٤٢٨/هـ١٤٢٧

 



 

 : الدراسةمصطلحات 
 : نظم المعلومات اإلدارية       

عبارة :"نظم المعلومات اإلدارية بأنها ) م٢٠٠٤(يعرف الحميدي وآخرون      

عن نظام منهجي محوسب قادر على تكامل البيانات بقصـد تـوفير المعلومـات    

 .٧٣ص "  القرارات الضرورية لصنع

 : تعريف الباحث لنظم المعلومات اإلدارية      

هي أحد األنظمة الفرعية في إدارات التربية والتعلـيم ، والمتمثلـة فـي         

بغرض  –يدويا أو آلياً  -اإلدارات واألقسام التي تختص بجمع ومعالجة البيانات 

 . فق مع احتياجاتهمتحويلها إلى معلومات مفيدة تخدم متخذي القرارات وتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 الفصل الثاني

 والدراسـات السـابقة اإلطـار النظـري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اإلطار النظري 
 نظم املعلومات اإلدارية

 مدخل إىل النظم واملعلومات واإلدارة ونظم املعلومات          :املبحث األول
 النـــــظـم -١-١

 مقدمة 
لمعلومات اإلدارية على مفـاهيم الـنظم ، حيـث تعـد     يستند مجال نظم ا      

 . األساس الذي تقوم عليه نظم المعلومات اإلدارية

لذا فإنه سوف يتم استعراض بعض المفاهيم األساسية للـنظم ، وكيـف         

 .تنطبق على مكونات وأنشطة نظم المعلومات ، وسنبدأ بتحديد مفهوم النظام

 مفهوم النظام -١-١-١
لرغم من أن النظم قد وجدت قبـل وجـود اإلنسـان ذاتـه ، إال أن     على ا     

لم يتم إال منذ ) "م٢٠٠٥(استخدام هذا المفهوم في مجاالت العلم كما يشير سلطان

وقد كان أول استخدام لهذا المفهـوم فـي مجـال العلـوم     . م تقريبا١٩٣٧ًعام 

ـ   ال العلـوم  الطبيعية وبصفة خاصة علم األحياء ثم انتقل هذا المفهوم إلـى مج

 .١٧ص " االجتماعية ، ليصبح مدخالً لدراسة العديد من الظواهر االجتماعية

هذا وقد حظي مفهوم النظم باهتمام الكثير من الكتاب والباحثين في اآلونة      

أن هذا المفهوم أحد الدعائم األساسية )م٢٠٠٢(حيث تذكر معالي حيدر. األخيرة 

اإلدارية حيث يزود مصـمم نظـم المعلومـات    التي يقوم عليها نظام المعلومات 

اإلدارية برؤية واضحة ، وتفهماً عميقاً لألبعاد والعناصر المختلفة التي يجب أن 

 . ٦٥يكون عليها نظام المعلومات ص 

أنـه  ) م١٩٩٦(إن الفكرة األساسية للنظام ببساطة كمـا يـذكر الكشـف        

لة، فقد ينظر إلـى الجـزئ   المترابطة والمتداخ) المكونات(مجموعة من األجزاء



 

كنظام من الذرات ، وللفرد كنظام من األعضاء ، وللمجموعة كنظام من األفراد ، 

وللمنظمة كنظام يتكون من مجموعة مترابطة من األنظمة الفرعية المؤثرة فـي  

 . ٣٠-٢٩ص . بعضها البعض

 وتستعمل كلمة نظام بشكل واسع وفي كافة الميادين والمجاالت، فهنـاك       

 .األنظمة السياسية ، واالقتصادية ، واالجتماعية ، والثقافية

إن الكثير من الناس يسـتخدمون مفهـوم النظـام بصـورته المطلقـة            

والعمومية في الوقت الذي يتوجب استخدام هذا المفهوم بصورة دقيقـة ، لـذلك   

 .يتوجب تحديد وتعريف مفهوم النظام بشكل علمي ودقيق

 )system(النظام  تعريف -٢-١-١     
يعد من المصطلحات الشـائعة االسـتخدام فـي    ) system(مصطلح نظام      

مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، وهـو مصـطلح مشـتق    

اليونانية التي تعني الكل " systema"من كلمة ) م٢٠٠٢(أساساً كما يقول الطائي

ب هذا المصطلح بمـرور الـزمن   المركب من عدد ضخم من األجزاء، وقد اكتس

معاني جديدة ودالالت مختلفة ، لوصف مختلف الظواهر اإلدارية والفنية والعلمية 

 . ٣٣ص "  والظواهر العامة األخرى

وهناك تعاريف كثيرة للنظام تتعدد من حيث األلفاظ المستخدمة ، ولكنهـا        

ير من البـاحثين  إلى أن الكث)م١٤٢٠(حيث يشير موسى. تتفق من حيث المعنى 

مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملـة  "في هذا المجال يعرفون النظام بأنه 

 . ١١ص " والمتفاعلة والتي تعمل معاً لتحقيق هدف أو أهداف مشتركة

مجموعة أجزاء أو عناصـر أو  " النظم بأنها) هـ١٤١٨(وعرف الصباح      

ا تتكامل وتتفاعـل مـع بعضـها    أقسام ترتبط مع بعضها بعالقات منطقية أي أنه

" البعض بغرض أداء أهداف معينة ، عن طريق تحويل المدخالت إلى مخرجـات 

 . ٢١ص



 

مجموعة من المكونات "بأنه ) م٢٠٠٣(بينما عرفه كالً من الكردي والعبد      

المرتبطة والتي تعمل معاً نحو تحقيق هدف واحد عن طريق قبول مدخالت مـن  

 . ٢٢ص " ت تحويلية عليها لتحويلها لمخرجاتالبيئة ، وإجراء عمليا

التركيب المنظم لألجـزاء  : النظام هو)م٢٠٠٣(ويعرف الكيالني وآخرون      

الذي يشكل وحدة مركبة مع عالقات متداخلة ، وإلنجازات متقاطعة فيما بين هذه 

 . ٤١األجزاء وبين النظام والبيئة المحيطة به ص 

و مجموعة من األجزاء المترابطة والمتفاعلـة  ويرى الباحث أن النظام ه      

مع بعضها البعض ومع بيئتها لتحقيق هدف محدد ، عن طريق استقبال مدخالت 

 ). عمليات(وإنتاج مخرجات من خالل إجراء تحويلي منظم

 ويوضح الشكل التالي أجزاء النظام البسيط

 

 
 ) ١(شكل

 .٢٧م ، ص ١٩٨٩الهادي ، 

 النظام)عناصر(مكونات -٣-١-١

األساسية التي تتفاعـل  )العناصر(يقصد بها تلك المكونات"مكونات النظام   

 :مع بعضها البعض من أجل تحقيق الهدف النهائي من النظام وتتمثل فيما يلي 

 

  

 مخرجات )تحويل(معالجة  )موارد(مدخالت البيئةالخارجية

 الضبط

 )القياس /المقارنة (

 البيئة الخارجية 



 

 )input: (المدخالت  -١-٣-١-١

مدخالت وهي كل شيء يأتي من خارج النظام ويدخل إليه ، حيث تعرف ال  

تلك العناصر التي تدخل حدود النظام من البيئة "بأنها ) م١٩٩٤(كما يذكر شاهين

 . ٧٥ص "  فالنظام بدون مدخالت ال يعمل وال ينتج مخرجات. ويقوم بتجهيزها

وتتمثل المدخالت بالموارد الالزمة للنظام ، لكـي يـتمكن مـن القيـام       

تشمل المدخالت العديد من العناصر و. باألنشطة المختلفة والالزمة لتحقيق أهدافه

ويالحظ أن مدخالت النظام هـي  . كالخامات ، والطاقة ، والمعلومات ، واآلالت 

 . مخرجات نظم أخرى موجودة في بيئة النظام ، أو نظم فرعية داخل النظام ذاته

 : إلى ثالثة أنواع هي) م٢٠٠٦(ويمكن تقسيم المدخالت كما يشير المغربي 

أي أن مدخالت نظام معين هي مخرجات نظام آخـر ، أو  : تابعية المدخالت الت-أ

 .نظم أخرى سابقة وتربطها به عالقة تتابعية مباشرة

توصف بذلك إذا توافرت للنظام عدة بدائل للمدخالت، : المدخالت العشوائية  -ب

 . ويكون النظام في حالة عدم تأكد بشأن أي منها سوف يستخدم

ويتمثل ذلك في إعادة استخدام جزء : غذية المرتدة المدخالت عن طريق الت -جـ

من مخرجات النظام كمدخالت له مره أخرى، وعادة ما تمثـل هـذه نسـبة    

 . ٢١-١٩ص ص . صغيرة من مخرجات النظام

 -:هذه المدخالت إلى ثالث أنواع هي ) م١٩٩٤(بينما يقسم شاهين  

 . تحول إلى مخرجاتوهي التي تدخل في عمليات النظام لل: مدخالت أساسية  -أ

وهي التي يتم استبدالها لتطوير النظام، وال تـدخل فـي   : مدخالت إحاللية  -ب

 . عمليات النظام ، وإنما تصبح أحد العناصر والمكونات األساسية له

وهي المؤثرات البيئية التي ال تدخل في عمليـات النظـام     : مدخالت بيئية  -جـ

 . ٧٦ – ٧٥ص  . وإنما تؤثر عليه تأثيراً خارجياً

 



 

 )process(العمليات  -٢-٣-١-١

والمقصود بها اآللية التي يتم التعامل بها مع المدخالت لتحويلهـا إلـى     

 وهذه العمليات قد تكون آله ، أو إنسان ، أو مزيجا من االثنين. مخرجات 

كافة العمليـات  : "عمليات التشغيل بأنها)م٢٠٠٢(فقد عرفت معالي حيدر  

تي تجرى على مدخالت النظام بهدف تحويل تلك المـدخالت إلـى   والتفاعالت ال

 . ٦٨ص ". مخرجات بتضافر وتعاون عناصر النظام جميعها

وتعتبر المعالجة مكوناً أساسـياً فـي النظـام لكونهـا تحـول المـادة         

كما أن التفاعل . إلى مخرجات تحقق أهداف النظام المحددة فيها )المدخالت(الخام

اصة بالنظام ال تتم بشكل عشوائي ، بـل تـتم بشـكل مـنظم     بين المكونات الخ

 .ومخطط ومقصود لغرض تحويل المدخالت إلى مخرجات مفيدة

إلى أنه عندما تكون العمليات التحويلية واضـحة  ) م٢٠٠٠(وقد أشار طه  

، وذلك تمييزاً لها عن الحـاالت  " الصندوق األبيض"ومعروفة يطلق عليها حالة 

لى وجه الدقة طبيعة أو كيفية العملية التحويلية لتعقـدها ،  التي ال يعرف فيها ع

وبالتالي يتم التركيز على مدخالت ومخرجات النظام والتي يطلق عليهـا حالـة   

 . ٣٢ – ٣١ص ص " الصندوق األسود

 )Output(المخرجات  -٣-٣-١-١

بأنها كل ما ينتج عن عملية ) م٢٠٠٥(يقصد بها وفقاً للحميدي وآخرون  

ويمكن أن تكون مدخالت نظام معـين  . المنظمة والمقصودة للمدخالت المعالجة 

وقد تكون المخرجات سلع ، أو خدمات ، أو . هي مخرجات نظام آخر أو العكس 

 .  ١٢معلومات  ص 

وتعد المخرجات هي األداة التي يمكن من خاللها التحقق من أداء النظـام    

تسـتخدمها أنظمـة أخـرى     كما أن هناك مخرجات. وقدرته على تحقيق أهدافه

 .كمدخالت، وهناك مخرجات يستخدمها النظام ذاته ، وأخرى يتخلص منها النظام



 

 )Feed Back(التغذية العكسية -٤-٣-١-١

التغذية العكسية أو المرتدة أو الراجعة ، هي العالقة التي تربط ما بـين    

أنها تـأثير  ب) م٢٠٠٤(إذ يعرفها السامرائي والزعبي. مخرجات ومدخالت النظام

البيئة الخارجية على النظام والتي تحدد مدى مالءمة وصالحية النظام وكفاءتـه  

في تحقيق األهداف المطلوبة ، وتلبية الحاجات للمسـتفيد مـن خـالل تمريـر     

المالحظات عن أي قصور ، أو عيب في تطبيق النظام ، ليتم إصالحها وتالفـي  

 . ٣٠حصولها مستقبالً  ص 

مرتدة تكشف عن مدى تحقيق النظام ألهدافه وفـي حالـة   والمعلومات ال  

وجود خلل ما بالنظام فإن هذه المعلومات تحدد موقعة سواء كـان هـذا الخلـل    

بعناصر المدخالت ، أو بعمليات التشغيل ، لكي يتم اتخاذ اإلجراءات التصـحيحية  

اتي من وبذلك فإن المعلومات المرتدة تسمح للنظام أن يوفر الضبط الذ. المناسبة

 .  خالل الجهود المستمرة المبذولة ، لتحقيق أهداف هذا النظام

 :المعلومات المرتدة إلى نوعين هما ) م٢٠٠٥(و يقسم سلطان 

 .وتهدف لتصحيح األخطاء ، أو  االنحرافات: المعلومات المرتدة التصحيحية  -أ

يـر فـي   وتؤدي إلى تطـوير األداء ، أو تغي : المعلومات المرتدة التطويرية -ب

 . ٢٥ص .  األهداف ، أو التوصل إلى طرق جديدة لألداء

 أنواع النظم- ٤-١-١

يعد تصنيف النظم أمراً ضرورياً وهاماً للقيام بتحليل ودراسة النظم ، وقد  

فيمكن استخدام معيـار  . تعددت المعايير واألسس المستخدمة في تصنيف النظام

م المعلومـات وفقـاً للحـدود    كما يمكن تصنيف نظ. خصائص النظم ومجاالتها 

 .والبيئة ، أو حسب إمكانية  التنبؤ بسلوكها ،أو حسب درجة تعقدها أو غير ذلك

وفيما يلي عرضاً ألهم أنواع النظم اعتماداً علـى خصائصـها ومجـاالت    

 :وجودها



 

وقد أشـار كـالً مـن    : النظم المحددة والنظم االحتمالية  -١-٤-١-١

النظام المحدد هو النظام الذي يعمل بطريقـة  إلى أن ) دت(والسيد) م٢٠٠٠(طه

ومثال ذلـك  . حيث التفاعل بين أجزائه معلومة بصورة مؤكدة.  يمكن التنبؤ بها

أما النظام االحتمالي فهو الذي يصـعب التنبـؤ بنتـائج    . برنامج الحاسب اآللي

تشغيله بدقة ، لخضوعه لمتغيرات غير مؤكدة، ولذلك ال نعرف على وجه الدقـة  

 . ١٨٤، ص  ٣٤مخرجاته  ص  ما هي

النظام )م٢٠٠٥(وقد عرف النجار: النظام المغلق والمفتوح -٢-٤-١-١

المغلق بأنه النظام المفصول عن البيئة المحيطة ، فال يتفاعل معهـا وال توجـد   

بينهما أي حدود مشتركة ، وال يقوم بعملية التبـادل للمـواد أو المعلومـات أو    

ا ، وهذا النوع من النظم نادر الوجود مثل السـاعة  الطاقة مع البيئة الموجود به

أما النظام المفتوح فهو النظام الذي يتفاعـل مـع البيئـة    . التي تعمل بالبطارية

المحيطة يتأثر ويؤثر بها ، ويكون له عالقة مستمرة معها ، ويتبادل مع بيئتـه  

ـ   ا إلـى  المعلومات والطاقات والموارد ، ويستقبل من بيئته المـدخالت ، ليحوله

 .    ٨ص . مخرجات كالمنظمات التعليمية

والنظم المغلقة تماماً ، أو المفتوحة تماماً نادرة الوجود ، وتنتمي غالـب  

،أو الـنظم  )أو النصف مغلقة(النظم المعروفة إلى مايسمى بالنظم النصف مفتوحة

 .نسبياً)أو المغلقة(المفتوحة

د (عرف السـيد ) : سةالملمو(النظم المجردة والنظم المادية -٣-٤-١-١

النظم المجردة بأنها إعداد مرتب لمجموعـة مـن المفـاهيم ، أو األفكـار     ) ت

. المتفاعلة، أو التي تعتمد كل منها على اآلخر كاألفكار ، والمفاهيم ، والنظريات

فهي مجموعة من العناصر التي لها كيـان مـادي   ) الملموسة(أما النظم المادية

.  والتي تعمل معاً من أجل إنجاز هدف ما) در طاقةأفراد ، آالت  ، مصا(ملموس

 .  ١٧٧ص 



 

ــطناعية    -٤-٤-١-١ ــنظم االص ــة وال ــنظم الطبيعي ــح : ال أوض

هي تلك النظم التي أوجدها الخالق عزوجل ، : أن النظم الطبيعية)م٢٠٠٥(سلطان

وبالتالي لم يتدخل اإلنسان في نشأتها ، أو القوانين التي تـنظم عمـل أجزائهـا    

أما النظم االصطناعية فهي تلك الـنظم التـي قـام اإلنسـان     . الشمسي كالنظام 

 . ٣٨بصنعها لخدمته ، كالنظم االجتماعية ، والسياسية ، واالقتصادية  ص 

النظم الدائمـة كمـا تـذكر    : النظم الدائمة والنظم المؤقتة -٥-٤-١-١

النظـام  : هي النظم التي تستمر لفتـرات طويلـة مثـل    ) م٢٠٠٢(معالي حيدر

أما النظم المؤقتة فهي التي تبقى فترات قصيرة وسرعان ما تضـمحل  . لشمسيا

 .   ٨٣ص .  وتنتهي حياتها

ومفهوم النظم الدائمة مفهوم نسبي ، إذ ال يوجد نظم دائمة وكل نظام البد 

له من نهاية ، إال أن النظم التي تستمر لفترة زمنية أطول من أعمار مستخدميها 

، أما النظم التي تنشأ لتحقيق هدف معـين خـالل فتـرة    نطلق عليها نظم دائمة 

 . معينة ينتهي بعدها النظام فهي نظم مؤقتة

عرفـت معـالي   : النظم المتكيفة والنظم غيـر المتكيفـة    -٦-٤-١-١

هي تلك النظم التي يكون لديها القـدرة علـى   : النظم المتكيفة ) م٢٠٠٢(حيدر

الشكل الذي يتناسـب مـع تحقيقهـا    االستجابة مع التغيرات الحادثة في البيئة ب

أما النظم غير المتكيفة فهي تلك النظم التي تفشل في تحقيق أهدافها ، . ألهدافها 

 .٨٤الفتقادها القدرة على التأقلم مع التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة  ص

 النظم الفرعية  -مستويات النظم  -٥-١-١
من األنظمة األصغر أو مـن أنظمـة    عادة ما يتكون النظام من مجموعة       

عبارة عن نظام موجود داخل )م١٩٩٠(والنظام الجزئي كما يذكر مكليود.  جزئية

نظام اكبر ، وعلى هذا فإن النظام الجزئي عبارة عن نظام أيضاً ، وهذا يعني أن 

 . ٥٢ص .  النظم موجودة على مستويات متعددة



 

لفرعي عبارة عن نظام تقع حدوده إلى أن النظام ا)م٢٠٠٥إدريس (ويشير       

وكل نظام فرعي قد ينقسم بدوره إلى مجموعة نظم . داخل حدود النظام الرئيسي

 .  ٢٨فرعية تترابط ، أو تتداخل مع بعضها البعض  ص 

يمكن اعتبار النظام فرعياً إذا كـان يمثـل   ) م٢٠٠٣(ووفقاً للكردي والعبد      

بيئـة  (الة فإن النظام األكبر يعتبر بمثابـة جزءاً من نظام آخر أكبر وفي هذه الح

 .  ٢٧ص  – ٢٦ص ص )  النظام الفرعي

ويشير كٌل من غراب وحجازي إلى أنه يوجد بين النظم الفرعيـة داخـل         

. النظام عالقات ترابط وتفاعل عبر حدود النظم في شكل مـدخالت ومخرجـات  

 .  ٢٦ص

سوف تتحدد ) م١٩٩٨(ا البكريوالنظم الفرعية ألي تنظيم كما تذكر سوني      

إال أن تحديد نظام معين عملية صعبة نظـراً ألن كـل   . بواسطة أهداف التنظيم 

نظام في الغالب عبارة عن نظام فرعي من نظام آخر ، وهو في الوقـت نفسـه   

 .   ٩١-٨٨ص ص .  يحتوي على بعض النظم الفرعية

 خصائص ومسات النظام -٦ -١-١
على خصائص النظم باعتبارها األساس الذي نستند  من الضروري التعرف      

ومن خالل تعريفات النظام التي سبق اإلشـارة  . عليه عند تعاملنا مع هذه النظم 

 :اليها يمكن تلخيص أهم خصائص النظم فيما يلي 

يشمل أي نظام على عناصر أساسية هي المدخالت وعمليات التشـغيل ، أو   -١

 .التحويل والمخرجات

 .ام هدف أو مجموعة أهداف محددة ينبغي عليه تحقيقهالكل نظ -٢

 .توجد عالقات متبادلة بين عناصر النظام -٣

يتكون النظـام مـن مجموعـة مـن      : الترابط والتكامل بين مكونات النظام -٤

األجزاء ، أو النظم الفرعية المترابطة والمتفاعلة مع بعضها البعض من أجل 

 .تحقيق هدف النظام



 

أن لكل نظام بيئة ، وهي عبارة عن عـدد مـن   ) م١٩٩٦(السيد ويضيف       

 .  ٣٠العناصر التي ال تنتمي للنظام ولكنها تؤثر في عمل النظام  ص 

 :فيضيف إلى خصائص النظام الخاصيتين التاليتين ) م٢٠٠٥(أما سلطان      

النظم تتكيف مع التغيرات في الظروف البيئية ، ففي حالة حدوث تغيرات في  -١

بيئة النظام ، فإن النظام يتخذ إجراءات وردود أفعال من شأنها مقابلة تلـك  

 .التغيرات بهدف تحقيق التوازن بين النظام والبيئة

أي أنها معرضة للفناء ويتم الفناء بشكل تدريجي لذلك : النظم لها دورة حياة -٢

 . ٣٢-٢٨ص ص .  فالنظم تحتاج إلى محفزات لمقاومة حالة  الفناء

فيشيران إلى أن النظام لديه القدرة في الحصول ) م١٤٢٢(أما قوته ودياب      

تتمثل في تحول جزء من مخرجات النظـام إلـى   ) عكسية(على معلومات مرتدة

 .   ٣٣٦ص .   مدخالت ترتد إلى النظام التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

عن النظم األخرى ، أن أي نظام له حدود تميزه ) م٢٠٠٤(ويرى المقابلة       

إال أن ذلك . وإال أصبح من الصعوبة تعيين ما هو ضمن النظام وما هو خارجه 

ال ينفي أن هناك تداخالً بين النظام والنظم األخرى المجاورة ، وما يقع خـارج  

 . ٤ص .  نطاق هذه الحدود يعد بيئة للنظام

حيث يمكـن  : إلى خاصية شمولية النظام ) م١٤٢٠(وأخيرا يشير موسى       

تكوين وتجميع عناصر النظام بطرق مختلفة ومتعددة لتحقيق هدف النظام ، وال 

بد ألي طريقة لتجميع عناصر النظام ، أن تؤدي إلى وجود وحدة شاملة تعمـل  

 . ١٤من أجل الوصول للهدف النهائي  ص 

إلى أن النظم المفتوحة تتميـز بمجموعـة مـن    ) م١٩٩٦(ويشير الكشف      

 : أهمها  الخصائص

استيراد الطاقة والموارد األساسية من المجتمع المحيط بـه أي أن هنـاك    -١

 .عالقة تبادلية بين المنظمة والمجتمع أو البيئة المحيطة



 

قيامها بأنواع مختلفة من النشاط  بقصد تحويل الموارد ومصادر الطاقة إلى  -٢

 . منتجات نهائية تقدم للمجتمع مرة أخرى

إعطاء منتج نهائي يعود مرة أخرى إلـى المجتمـع أو البيئـة    قدرتها على  -٣

 . المحيطة

 .ال بد أن يأخذ النشاط فيها شكل دورة حتى يمكن له االستمرار -٤

قدرتها على مقاومة الفناء من خالل قدرتها علـى اسـتيراد الطاقـة مـن         -٥

 المجتمع   

لثبـات  ص ص  التوازن بين المدخالت والمخرجات بما يحقق لهـا حالـة ا   -٦

٤٣-٣٩ . 

 حدود النظام  وبيئته -٧-١-١
سبق اإلشارة إلى أن النظام يتكون من مجموعة عناصر أو نظم فرعية ،       

ولذلك يجب . وأنه يمكن النظر للنظام على أنه نظام فرعي من نظام أعلى وهكذا 

 .يهأن يكون لكل نظام إطار،أو حدود تميز بين عناصره والعناصر التي ال تدخل ف

مـن  )م٢٠٠٢(ويمكن تحديد الحدود الداخلية للنظام كما تقول معالي حيدر      

التعرف على حجم المنظمة وأبعاد البيئة التي تتعامل معها وأطراف النشاط التي 

لها عالقة بالمنظمة ، أما الحدود الخارجية فتتمثل في بيئة المنظمة ، وهي تشمل 

 . ٦٩ص .  م والتي يؤثر النظام فيها أيضاًكافة المتغيرات التي تؤثر على النظا

فـي خطـوط   )م٢٠٠٥(تتمثل حدود النظام كما يشير الحميدي وآخـرون       

افتراضية تبين المكونات التي يحتوي النظام وتفصلها عن األشياء التي ال تعـد  

ويتم هنا فصل حدود النظام عن بيئته وينظر إلى البيئـة بوصـفها   . من النظام 

وتقرير الحدود ليس باألمر المباشر الذي يتم بطريقة بسيطة ، ولكنه . نظاماً آخر

ص ص .  يتم في ضوء متغيرين أساسيين هما طبيعة النظام والغرض من تحليله

١٥-١٤ . 



 

وغالباً ما ترسم حدود النظام بطريقة تحكمية علـى ضـوء المتغيـرات          

ين قد تختلف حدوده حيث أن النظام الذي يتم دراسته لغرض. الخاضعة للدراسة 

 .  التي يتم رسمها من قبل دارس هذا النظام 

 . أما بيئة النظام فهي ما يتبقى بعد استبعاد النظام نفسه من النظام األكبر     

 : إلى)م٢٠٠٢(ويمكن تقسيم البيئة المحيطة وفقاً لمعالي حيدر      

المنظمـة وتقـع    وهي العوامل المؤثرة علـى : البيئة الخارجية ، أو العامة  -أ

خارج حدودها ونطاق رقابتها كالعوامل السياسية ، واالقتصادية ، والثقافية ،  

 .  والتكنولوجية 

وهي العوامل التي تقع علـى حـدود المنظمـة    : البيئة الخاصة بالمنظمة  -ب

 . وتختلف من منظمة ألخرى ، وترتبط بعملية اتخاذ القرارات 

ت وإمكانيات المنظمـة الماديـة ،واإلنسـانية    وتمثل طاقا: البيئة الداخلية -ج

 . ٧٥ – ٧٠الحالية ، والمستقبلية  ص ص 

 مدخل النظم -٨-١-١
 : مدخل النظم  -١-٨-١-١

إلـى  ) م٢٠٠٠(بصفة عامة كما يقول طـه    Approachيشير المدخل      

 . ٢٨ص .  الطريقة التي يتم من خاللها معالجة أو تناول موضوع معين

النظم هو طريقة للبحث والدراسة كما أنه أسلوب تفكيـر يقـوم    إن اتجاه      

على النظرة الشاملة الفاحصة المحللة ، وهذا مما يجعل لـه أهميـة فـي تلـك     

المجاالت التي تتعقد فيها الظواهر المختلفة وتتداخل وتتفاعل كثير من العوامـل  

 .  في تكوينها

حدة بدالً من التركيـز علـى   إن مدخل النظم ينظر إلى المنظمة كوحدة وا      

بعض عناصرها ، أو مقوماتها، وهذا ال يعني بحال التقليل من شأن مثـل هـذه   

 .       العناصر المكونة للمنظمة ، وإنما المقصود أن ينظر إلى النظام كله نظرة شاملة



 

يؤكـد علـى أن   "إلى أن هذا المدخل ) هـ١٤١٧(ويشير النمر وآخرون      

أجزاء ترتبط ببعضها  بعالقة تفاعل ، وتداخل أي أن كل جزء المنظمة تتكون من 

منها يؤثر في األجزاء األخرى ويتأثر بها وان الكيان الكلي يتأثر بهذه األجـزاء  

وكما أن المنظمة تتكون من  األجزاء فإنها هي نفسها جـزء  . جميعاً ويؤثر فيها

".  اعل فيمـا بينهـا  في نظام أكبر يتكون أيضاً من مجموعة من األنظمة التي تتف

 . ٨٢-٨١ص ص 

سبب االتجاه إلى مدخل النظم أنه بسـبب تعـدد   ) م١٩٧٧النجار (ويبرر      

عناصر العمل اإلداري ومكونات العملية اإلدارية والتنظيمية في الداخل وتـراكم  

التفاعالت بين المنظمة والبيئة من الخارج ، ولذلك فإن اإلدارة العليا بالمنظمات 

للبحث عن إطار شامل للتفكير وتحليل النشـاط اإلنسـاني اإلداري    تجد ضرورة

 . ٤٢ص .  وهذا اإلطار توفره لنا نظرية النظم. والتنظيمي

وفكرة اعتبار الشئ كنظام ليست فكرة جديدة من جهة ولم تنشأ في حقل       

العلوم االجتماعية من جهة أخرى، فقد كان هناك اتجاهاً منذ فترة زمنية طويلـة  

فقد قدم عالم األحياء األلماني . ستخدام فكرة النظم كطريقة أفضل لكل الظواهرال

م وسـماها بالنظريـة   ١٩٣٧هذه الفكرة ألول مرة عام ) فون برتاالنفي(الشهير 

العامة للنظم ، ورأى بان هذه الفكرة تتضمن مبادئ يمكن تطبيقها علـى الـنظم   

 .و العالقات ،أو القوى بين مكوناتهاعامة أياً كانت طبيعة العناصر المكونة لها ،أ

إلى أن فهم األجزاء ال يعد ) م٢٠٠٥(وقد أشار برتاالنفي كما يقول سلطان      

كافياً لفهم النظام الذي يضم تلك  األجزاء ، بل يجب تفهم العالقـات بـين تلـك    

 واعتبر أن النظرية العامة للنظم تتضمن إطاراً رياضياً منطقياً يمكن له. األجزاء

التعامل مع الظواهر المختلفة من خالل البحث عن التماثل بين المفاهيم والقوانين 

والنماذج في مجاالت المعرفة المختلفة ، ومن ثم استخالص مبادئ عامة يمكـن  

 . ٣٢ص .  تطبيقها واستخدامها في تحليل سلوك النظم



 

فـي   إلى أن هذه النظرية أتاحت منهجـاً جديـداً  )م٢٠٠٢(ويشير الطائي      

التفكير والبحث العلمي يختلف عن النظرية التقليديـة ، ويقـوم علـى دراسـة     

العالقات المتداخلة بين أجزاء النظام بدالً من االقتصار على دراسة هذه األجزاء 

ص .فقط ، مع محاولة اعتماد األساليب الكميـة في دراسـة العلـوم اإلنسـانية  

    ٤٠-٣٩ص

 : هور مدخل النظم العوامل المؤثرة في ظ -٢-٨-١-١
أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في االتجاه الستخدام ) م١٩٨٩(ذكر الهادي       

 :  المدخل العلمي للنظم منها

 .زيادة درجة التعقيد في األعمال نتيجة لنمو األنشطة والمهام وتداخلها معاً  -١

شـطة لـدى   ازدياد التداخل والتفاعل الوظيفي بين االهتمامات والمهام واألن -٢

وقد أدى ذلك إلى النظر إليها كنظام متكامل ، الفرد أو المجموعة أو المنظمة 

 .  يتفرع منه نظم فرعية متداخلة ومرتبطة معاً

السرعة والدقة في حل كثير من المشاكل المعقـدة التـي تواجـه الفـرد أو      -٣

 . ٢٩ص .  الجماعة أو إدارة المنظمة

  :أهداف نظرية النظم  -٣-٨-١-١   
 : أهداف نظرية النظم في النقاط اآلتية )هـ١٤٢٤(يلخص الشايع        

 .وضع اتجاه عام نحو تكامل العلوم المختلفة طبيعية كانت ، أم اجتماعية -١

 .االستفادة من النظريات في مجال معين من مجاالت أخرى  -٢

 . ٢٠تشجيع تطوير وتنمية مبادئ عامة ويمكن تطبيقها على كافة النظم ص  -٣

 : المبادئ األساسية لنظرية النظم العامة  

 :يمكن استخالص المبادئ األساسية التالية لنظرية النظم العامة        

يتصف مفهوم النظرية بالعمومية، فهو يمكـن تطبيقـه علـى العديـد مـن       -١

 .الظواهر



 

يقوم النظام بتحويل المدخالت إلى مخرجات ، وهـو مـا يعـرف بالعمليـة      -٢

 .  ليةالتحوي

 .للنظام هدف أو مجموعة أهداف يسعى لتحقيقها -٣

 .أداء النظام ككل يفوق مجموع أداء األجزاء المكون له -٤

 .للنظام موارد ووظائف يقوم بها  -٥

 :المبادئ التالية ) م٢٠٠٠(ويضيف طه       

للنظام إدارة تتولى مسئولية التخطيط والقيادة والرقابة وتخصيص المـوارد   -١

 .األنظمة الفرعية وتحديد األهداف وأولويات تنفيذهابين 

النظام غالباً ما يقوم بضبط نفسه ذاتياً من خالل عمليـات التغذيـة العكسـية     -٢

 . ٣٠ –٢٩ص ص. التي توفر إمكانية الرقابة وتقسيم أداء ومكونات النظام

 :المبادئ التالية ) م١٩٩٨(كما تضيف سونيا البكري        

إن الوظائف الصحيحة للنظام هي نتـائج العالقـات المتبادلـة    :  النظم كلية -١

ألجزائه ، ولهذا ينظر له كوحدة مع عدم إغفال أنه يتكون من مجموعة مـن  

 . األجزاء

عندما يكون جزء من النظام في حد ذاته نظام يطلق عليه نظام : النظم مركبة -٢

  .  ١٠٠- ٩٩ فرعي، كما قد يكون النظام نفسه جزء من نظام أكبر  ص ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املـعـلــومــات -٢-١
  مقدمة

يمكن القول أننا نعيش عصر المعلومات ، أو الثورة المعلوماتيـة حيـث           

أصبحت المعلومات تمثل ركيزة أساسية لصـنع واتخـاذ القـرار سـواء علـى      

المستوى الكلي لرسم سياسات التنمية ، أو علـى المسـتوى الجزئـي لرسـم     

ولذلك  تعتبر المعلومات من أهم الموارد األساسـية ،  . يجيات المنظمات استرات

 وتقف على نفس درجة األهمية لباقي الموارد األخرى كالموارد البشرية والمادية 

وفي سبيل توفير هذه المعلومات ، تحرص معظم التنظيمات علـى جمـع          

التي تسهل قيام المديرين  البيانات وتصنيفها ومعالجتها ، لتتوصل إلى المعلومات

 .فيها بمهامهم التخطيطية ، والتوجيهية ، والتنظيمية ، والرقابية

ومع االهتمام المتزايد بمعالجة المعلومات ودخول مفهوم النظم إلى الحياة        

العلمية ، ظهر حقل لعلم جديد يعرف بعلم المعلومات ، هذا العلم الناشئ يـرتبط  

 .  االت وغيرهابعلوم الحاسوب واالتص

ولذلك فسوف نتعرف فيما يلي على ما يتعلـق بالمعلومـات كمفهومهـا           

 .وأنواعها وخصائصها ومميزاتها وغير ذلك

  مفهوم املعلومات والبيانات واملعرفة   -١-٢-١

: عند البحث في مفهوم كلمة المعلومات ستصادفنا ثالثة مصطلحات هـي        

، ومصـطلح     Informationصطلح المعلومـات ، وم  Dataمصطلح البيانات

وكثيرا ما يحدث الخلط بينها ، وباألخص بين مصطلحي   Knowledgeالمعرفة 

 .    Information، والمعلومات  Dataالبيانات

 . ولذلك من المفيد التمييز بين هذه المصطلحات وعدم الخلط بينها       

   Dataمفهوم وتعريف البيانات -١-١-٢-١
 وهي البيان)بين(أن كلمة بيانات مشتقة من كلمة)م٢٠٠٦(يذكر المغربي       



 

 .٢٨أي ما يتبين به الشيء من ص  

البيانات بأنهـا مجموعـة مـن الحقـائق     ) م٢٠٠٥(بينما يعرف حجازي       

الموضوعية غير المترابطة عن األحداث ، وبالتالي فإنها ال تقـدم تفسـيرات أو   

وهي أيضا مالحظات غير مهضـومة  . عما يجب فعله قواعد للعمل ، و ال تخبر 

وحقائق غير مصقولة ، تظهر في أشكال مختلفة قد تكون أرقاما أو حروفـا أو  

 .   ٥٤كلمات أو إشارات  متناظرة أو صوراً ودون أي سياق أو تنظيم لها  ص 

علـى أن  ) م١٩٩٦(والصباح والصباغ ) م٢٠٠٥(ويتفق كل من إدريس        

ارة عن تعبيرات ، أو رموز لغوية ، أو رياضـية ، أو معنويـة ، أو   البيانات عب

مجموعة منها متفق على استخدامها لتمثيل األفراد ، واألشـياء ، واألحـداث ،   

 .  ٤، ص  ٦٨والمفاهيم ، والمصطلحات  ص 

هـي مجموعـة مـن الحقـائق     : والبيانات التعليمية كما يراها الباحث         

وغالبا ما تكون هذه الحقـائق مسـتقلة   . ظام التعليمي ذاتهالموجودة في بيئة الن

مثل اإلحصاءات المتعلقة بأعـداد التالميـذ فـي المراحـل     . عن بعضها البعض

 .   التعليمية واإلحصاءات المتعلقة بعدد المعلمين في مدارس التعليم المختلفة

   Information   مفهوم وتعريف المعلومات -٢-١-٢-١
سنواجه بعـض الصـعوبات فـي    " معلومات"ث في مدلول كلمة عند البح       

التحديد الدقيق لمعناها شأنها شأن الكثير من المفاهيم المتداولة بين الناس بشكل 

ذلك أنه كثيرا مايتم الخلـط بينهـا   . يبعدها أحياناً عن مفهومها العلمي المحدد 

 . لبياناتوبين كلمة البيانات فتستخدم كلمة المعلومات مرادفة لكلمة ا

لذا من المهم أن نحدد بدقة ماذا نعني بكلمة معلومات بما يضع حداً فاصال        

بين هذا الذي نقصده وبين ما قد يتبادر إلى الذهن من استخدامات شائعة وكلمات 

 .مترادفة



 

إلى أن كلمة معلومات مشتقة ) م١٩٩٨(والحسنية) م١٩٨٩(يشير الهادي       

أي األثر الذي يستدل به على الطريق وأصل )معلم(ى كلمةوترجع إل)علم(من كلمة

التي تعني تعليم المعرفة ونقلهـا   Informationالالتينية هي  ةالكلمة في اللغ

 .  ٣٧،  ص   ٥٥كما تعني شرح أو توضيح شيء ما   ص 

في  Informationأن معني كلمة ) م١٩٩٧(ويضيف السريحي وشاهين       

وأن الجزء األول من . التصال أو ما يتم إيصاله أو تلقيه األصل الالتيني عملية ا

وعند إضـافة  . يعني يجد أو يعلم أو يبلغ عن شيء  Inform ةالكلمة اإلنجليزي

المعلومـات أو األخبـار أو   : أي   Informationللكلمة تصبح   tionاألحرف

 .  ٢-١المعرفة  ص ص 

العصور الوسطى كمـا   في   Informationوفي فرنسا كانت تشير كلمة      

 إلى عمليات جـمع البيانات ونقلها وتوثيقها رسـميـاً ) م٢٠٠٤(يذكر الشرمان

 . ١٤-١٣ص ص 

وعند البحث في التعريف االصطالحي لكلمة معلومات نجد شبه اتفـاق أن         

مصطلح المعلومات في االستخدام العام يشير إلى الحقـائق واآلراء واألحـداث   

والبد حتى يطلق على ما يتبادله الناس من أخـبار . حياة العامة والعمليات في ال

وحقائق مصطلح معلومات من أن تكون المعلومات منتظمة منطقياً لتشـير إلـى   

 .شكل من أشكال المعرفة أو الخبرة

المعلومات بأنها البيانات المجهزة فـي شـكل   )م٢٠٠٦(فقد عرف المغربي       

 .   ٢٩منظم ومفيد  ص 

البيانات التي يتم إعدادها لتصبح في شـكل  "بأنها ) م٢٠٠٥(وعرفها بالل       

أكثر نفعا لمستقبلها والتي لها أما قيمة مدركة في االستخدام الحالي أو المتوقـع  

المخرجات الناتجة عن تشغيل نظـام  "، أو هي" أو في القرارات التي يتم اتخاذها



 

. ي المعلومات في المنظمةالمعلومات والتي تعبر عن خصائص محددة لمستخدم

 .  ٢٢ص 

إلى أن المعلومات هي بيانات تمت معالجتها بأي ) م٢٠٠٢(ويشير مصطفى       

من الطرق الحسابية أو المنطقية لتستخدم في اتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة ويمكن 

 . ١١في مراحل تالية إلنتاج معلومات جديدة  ص ااستخدامه

مات هي بيانات تم تصـنيفها تحليلهـا تنظيمهـا    ويرى الباحث أن المعلو       

أي إنهـا بيانـات تمـت    . وتلخيصها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها 

 . معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى 

  Knowledge مفهوم وتعريف المعرفة -٣-١-٢-١  
يشير الكثيرون إلى أن المعرفة هي حصيلة ما يمتلكه فرد أو منظمـة أو         

تمع من معلومات وعلم وثقافة في وقت معـين ، وأنهـا خالصـة البيانـات     مج

على سبيل المثال مايحتويه هذا البحث هو معلومات ولكـن عنـد   . والمعلومات 

 .  استيعابه وفهمه يتحول إلى معرفة

تتكون المعرفة البشرية من مفاهيم فكرية عامة ، ومجردة ومـن مفـاهيم          

كل قواعـد للتصـرف ، ونمـاذج لتبسـيط الواقـع ،      فكرية يتم صياغتها في ش

 . ونظريات تمكن من المالحظة والشرح والتوقع لحقيقة معينة

بأنها تراكمات للمعلومات في )م٢٠٠٢(وتعرف المعرفة كما يقول مصطفى       

مجاالت وتطبيقات مختلفة ، بحيث تصبح ذات نفع وفعالية لكل مـن المسـتخدم   

 .  ١٢-١١لجديدة للمعلومات   ص صوالمنتج لهذه التراكمات ا

 :تعريفاً للمعرفة نقالً عن كٍل من ) م٢٠٠٥(كما يذكر حجازي       

مجموعة من الخبرات والقيم : عرفا المعرفة بأنها  ناللذا: بالكوبل وجامبل    

والبيانات المرتبطة واإلدراك المتمعن والمسلمات البديهية القائمة على أسـاس  



 

ياً كي توفر البيئة المواتية واإلطار المناسب الـذي مـن   معين والتي تجمع سو

 .شأنه أن يساعد على التقييم والجمع بين الخبرات والمعلومات

   Stettner   الذي عرف المعرفة بأنها عملية تراكمية تكاملية تتكون وتحدث

على امتداد فترات زمنية طويلة نسبيا كي تصبح متاحة للتطبيق واالسـتخدام  

لجة مشكالت وظروف معينة ، وبالتالي فإن المعرفـة إنمـا يـتم    من أجل معا

استخدامها لتفسير المعلومات المتوافرة عن حالة معينة ، واتخاذ قرار حـول  

 . ٥٥-٥٤كيفية إدارة هذه الحالة ومعالجتها  ص ص 

هي درجة أعلى من درجـة المعلومات ):م١٩٩٦(المعرفة كما يقول سويلم       

 . ٢٩تقييم المعلومات وتحويلها إلى مهارات وخبرات  ص وتشمل عملية فهم و

 .  ٧٨المعرفة بأنها نتاج الفهم وتبادل المعلومات  ص )د ت(يعرف بدر       

 ، والمعلومـات     Dataالفرق بين مفهومي البيانـات  -٤-١-٢-١
Information      

 :تمثل في والمعلومات ي  مما سبق يتضح أن الفرق بين مصطلحي البيانات       

يمكن أن تكون ذات مدلوالت رقمية ، أو حرفية ،  يالبيانات هي الحقائق الت -١

وحينمـا  . أو شكلية ولكنها لم تصل إلى مرحلة يستفاد منها استفادة كاملـة 

تجهز هذه البيانات وتصبح في اإلمكان االستفادة منها في ممارسة النشاطات 

 .واتخاذ القرارات تصبح معلومات

البيانات هي المادة الخام الالزمة إلنتاج المعلومات ، وإذا طبقنا مفهوم  تعتبر -٢

النظم على تلك العالقة فإن البيانات تمثل مدخالت يتم معالجتها للحصول على 

 .المخرجات وهي المعلومات التي ينتجها النظام

أي هـي  . المعلومات هي نتاج عمليات المعالجة التي تجرى على البيانـات  -٣

 .جات التي نحصل عليها من عمليات التحويل التي تجرى على البياناتالمخر



 

كل المعلومات تشتمل بالضرورة على بيانات في حين ال تعبر كـل البيانـات    -٤

بالضرورة عن معلومات مفهومة تؤدي إلى زيادة اإلدراك ، وتحسين عملية 

 .اتخاذ القرارات 

. لتمييز بين المعلومات والبياناتيتمثل تحقيق الغرض من االستخدام معياراً ل -٥

فإذا كانت البيانات في صورة تحقق الغرض من استخدامها مباشرة تكون في 

هذه الحالة معلومات ، ولذلك فان بيانات لغـرض معـين يمكـن أن تكـون     

 .معلومات لغرض آخر

 أنواع املعلومات   -٢-٢-١     

ت تبعا للهدف منها حيـث  تعددت المعايير المستخدمة في تصنيف المعلوما       

 : إلى أنه يمكن تقسيم المعلومات إلى ثالث فئات هي )م١٩٨٤(أشار عبد الهادي

 .وهي المعلومات التي تساعد على اإلنماء و التطوير: المعلومات اإلنمائية  -١

وهي التي تحتاجها اإلدارة في المؤسسات ): التعليمية(المعلومات البيداغوجية -٢

 .أي تلك التي تساعد التعلم. جامعات والمدارسالتعليمية مثل ال

 . ١٤وهي المعلومات التي تساعد على اإلنجاز  ص: المعلومات اإلنجازية  -٣

 إلى ماسبق) م٢٠٠٤(ويضيف الشرمان       

وهي المعلومات التي تفيد في إجراء البحوث التطبيقية ، : المعلومات اإلنتاجية-٤

مار الموارد الطبيعية واإلمكانـات المتاحـة   وفي تطوير وسائل اإلنتاج ، واستث

 .  ١٥بشكل أحسن  ص 

أنه يمكن تصـنيف المعلومـات وفقـاً    )م٢٠٠٥(ويرى الحميدي وزمالؤه       

 :للمعايير

 . فقد تكون المعلومات تاريخية أو مستقبلية: زمن المعلومات  -١

 . فقد تكون المعلومات ملخصة أو تفصيلية: شكل المعلومات  -٢

 . فقد تكون متوقعة أو غير متوقعة: ة المعلومات صف -٣



 

 .قد تأتي المعلومات من مصادر داخلية أو خارجية: مصدر المعلومات  -٤

 .  ٤١قد تكون منظمة أو غير منظمة  ص : تنظيم المعلومات  -٥

المعلومات الالزمة لإلدارة إلى األقسـام الثالثـة   ) م١٤٠٤(ويقسم سليمان       

 :التالية

 . ومات الزمة للتخطيط معل -١

 .معلومات الزمة للتنفيذ  -٢

 .٩١معلومات الزمة للرقابة وتقييم األداء  ص  -٣

 مصادر املعلومات   -٣-٢-١    

حجمها وأهدافها وطبيعة  فتختلف مصادر المعلومات في المنظمات باختال      

القنوات التي  أنشطتها وأسلوب القيادة المتبع بها ، ولكنها تتفق جميعا في نوعية

تتدفق من خاللها تلك المعلومات والبيانات فهناك نوعان من القنوات كمـا يـذكر   

 :هما ) هـ١٤٢٢(ذلك قوته ودياب

وتنفذ من خاللها جميع المعلومات والبيانات الرسمية بمختلف : قنوات رسمية  -١

 . األهداف العامة والقرارات المركزية: مصادرها واتجاهاتها مثل 

مصادرها واتجاهاتها مثل اإلشاعات والمبالغات  فباختال: ت غير رسمية قنوا -٢

 .  ٧٢واألحداث غير المتوقعة التي يتناقلها األفراد بشكل غير رسمي  ص

وهناك عدة تصنيفات لمصادر البيانات والمعلومـات كمـا يشـير لـذلك          

 : منها ) م٢٠٠٤(السامرائي والزعبي

 .  فرة والموجودة داخل المنظمةوهي المتو: المصادر الداخلية 

وهي التي يتم الحصول عليهـا مـن بيئـة المنظمـة     : المصادر الخارجية -٢

 .  ٢٦- ٢٥الخارجية  ص ص

 :وإجماال يمكن القول أن أهم مصادر البيانات والمعلومات هي      



 

ويشمل البيانات المنشورة وغير المنشورة والمحفوظة : المصدر الوثائقي  -١

ع من قبل مراكز البحوث كاإلحصائيات ، والمنشورات ، والكتب والتي تجم

 .  وتقسم إلى مصادر أولية و ثانوية. ، والمطبوعات

وهو الحصول على البيانات من مصدرها األصلي خاصة : المصدر الميداني  -٢

عندما يتعذر الحصول عليها من مصدرها التـاريخي أو عـدم وضـوحها    

ـ    دة كالمقابلـة الشخصـية والتجربـة    ودقتها ويتم ذلك وفـق طـرق عدي

 .   والمشاهدة

وهي الحصول على البيانات أو : شبكات المعلومات وبنوك وقواعد البيانات  -٣

المعلومات من عدد من البنوك العالمية أو اإلقليمية أو الخاصة أو المحملة 

 .على الحاسبات أو المتوفرة عن طريق شبكات

ير مـن قواعـد المعلومـات والمكتبـات     وتضم الشبكة عدد كب: االنترنت  -٤

 . والجامعات والمراكز البحثية وغيرها

فـي تعـداد مصـادر البيانـات     ) م١٩٩٧(ويتوسع السريحي وشـاهين       

 : والمعلومات كما يلي 

تقسيم حسب طبيعة المعلومات التي تحتويها تلك المصـادر وتشـتمل علـى    -أ

 . مات من الدرجة الثالثةمصادر أولية ، ومصادر ثانوية ، ومصادر المعلو

تقسيم حسب ثبات وتغير المعلومات التي تحويها هذه المصادر وتنقسم إلى -ب

 . مصادر متغيرة أو متجددة ، ومصادر ثابتة 

تقسيم حسب أشكال مصادر المعلومات حيث يمكن تقسيمها إلـى مصـادر    -ج

سـوم  مطبوعة كالكتب ، والدوريات ، ومصادر سمعية وبصرية كاألفالم والر

ـ   ، ومصـادر مقـروءة آليـا كالمصـادر      ةواألشرطة والمصـغرات الفيلمي

 . االلكترونية



 

تقسيم حسب نوعية وشكل المعلومات التي تحويها تلك المصادر إلى مصادر  -د

 . البيانات الرقمية، ومصادر البيانات غير الرقمية ، وغيرها

ات مرجعيـة  تقسيم المعلومات بحسب نوعية المعلومات إلى مصادر معلوم-هـ

 .كالقوانين والكشافات ، و مصادر معلومات غير مرجعية كالكتب والدوريات

 .  ٩٩-٩٥ص ص  

   طرق مجع املعلومات   -٤-٢-١     

تجميع البيانات أنه ال توجد هناك قاعدة أو  تاتفق المتخصصون في مجاال      

لوحيدة والهامـة  طريقة قياسية وموحدة لتجميع البيانات والمعلومات ، والقاعدة ا

أن يتم البحث عن الحقائق بإتباع مناهج تجميع البيانات ، واستنتاج المعلومـات  

التي تتناسب مع ظروف العمل وطبيعة المشكلة ، لتحقيق أعلى دقة ومصـداقية  

 . وبأقل قدر من اإلزعاج والتعطيل للمستخدمين أو بلبلة وعدم ثقة العاملين

ن الطرق لجمع البيانات طرق أهمهـا كمـا   إال أن البعض ذكر مجموعة م     

 ) : م٢٠٠٦(يذكر السالمي وآخرون

حيث يتم جمع البيانات عن كل وحـدة مـن   : طريقة أسلوب الحصر الشامل  -١

 .وحدات المجتمع اإلحصائي ومثال على هذا األسلوب التعداد السكاني العام

المجتمـع  حيث يـتم تمثيـل البيانـات عـن     : طريقة أسلوب المسح بالعينات -٢

اإلحصائي بجمع بيانات عن طريق اختيار مجموعة من وحداته وبطرق معينة 

 .  ١٩-١٧الخ  ص ص ..بشكل عشوائي ، أسلوبي ، طبقي

إلـى أن طـرق جمـع البيانـات     )م٢٠٠٤(كما أشار السامرائي والزعبي     

 : والمعلومات تشمل

الكتب والمراجـع  وتعتمد الطريقة أساسا على الرجوع إلى : الطرق المكتبية  -١

 .  واإلحصائيات والدوريات والمجالت الموجودة في المكتبات والمراكز البحثية



 

وتعتمد على البيانات والمعلومات األولية الميدانية المتناثرة  : الطرق الميدانية  -٢

–االسـتبيان ،المقابلـة  (وتشمل الطرق الميدانية لجمع المعلومات االستقصـاء 

 .  ٢٦-٢٧، والمالحظة  ص ص )  E-mailونيالبريد االلكتر–الهاتف

 :إنتاج املعلومات من البيانات  -٥-٢-١  
هناك طرق متعددة إلنتاج المعلومات من البيانات ، يجب أن نختـار مـن        

كما أن هناك عمليات متعددة يمكـن أن  . بينها الطريقة األفضل للعملية اإلنتاجية 

 .وللحصول على المعلومات منهانجريها على البيانات ، لزيادة قيمتها 

ويعـد التشـغيل   . وتتراوح تلك الطرق ما بين طرق بسيطة وطرق معقدة      

كما أن هناك طرق تجمع بـين  . اليدوي للبيانات من أقدم األساليب التي استخدمت

وبظهور الحاسبات اآللية فقد ظهـرت  ) . الطرق الكهروميكانيكية(اإلنسان واآللة

ية لتشغيل البيانات ، لذلك يطلق عليها نظام معالجـة البيانـات   األساليب االلكترون

على الحاسب اآللي وتعد األساليب االلكترونية لمعالجة البيانات أكثر طرق معالجة 

 .البيانات قدرة

 : وهناك إجماع على أن إنتاج المعلومات من البيانات يمر بالمراحل التالية      

 جمع البيانات  -١

 تصنيفها  -٢

 ترتيبها  -٣

 تلخيصها  -٤

 تخزينها  -٥

 استرجاعها  -٦

 . توزيعها -٧

 

 



 

  أهمية املعلومات -٦-٢-١

لم يعد هناك أي شك في أن المعلومات أصبحت في عصرنا الحالي مورداً       

جديداً ورئيسياً ألي منظمة بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو حجمها أو ملكيتهـا  

المـوارد  : ثالثة موارد هامة في المنظمة وهـي  فالمعلومات هي في الواقع أحد 

وتمثل المعلومات األساس المنطقـي  . البشرية ، والموارد المادية ، والمعلومات 

لعملية اتخاذ القرارات بالنسبة لإلدارة الحديثة ، فلم تعد القرارات التـي تتخـذها   

معلومـات  فال. اإلدارة على جميع مستوياتها تعتمد فقط على الخبرة أو التخمـين  

هي بمثابة الوقود أو الطاقة الالزمة لإلدارة عند أداء وظائفها اإلدارية األساسـية  

) م٢٠٠٥(وفي هذا الصدد يشير إدريس. من تخطيط ، وتنظيم ، وقيادة ، ورقابة 

% ١٠من القرار الجيد يتمثل في معلومات دقيقة ، وحوالي% ٩٠حوالي "إلى أن 

ص ص "  لطموحات أو التقـديرات الشخصـية  فقط أو أقل يتمثل في الخبرة أو ا

٨٠ -٧٩  . 

 اجليدة خصائص املعلومات -٧-٢-١   

اتجه الكتاب في مجال نظم المعلومات إلـى تحديـد الخصـائص العامـة          

للمعلومات والتي تتضمن عددا من الخصائص يختلف عددها مـن كاتـب آلخـر    

 . كمي الموضوعيوتسمى الخصائص الوصفية حيث ال يمكن إخضاعها للقياس ال

المعلومات الجيدة يجب أن تتوفر فيها مجموعة من السمات األساسية حتى      

  -:تكون معلومات قيمة وهي 

وهي أن تكون المعلومات محددة وخالية من األخطاء ومسـتندة إلـى   : الدقة -١

 .الحقائق والثوابت 

ن زيـادة أو  وهي أن تكون مناسبة لحجم وطبيعة االستخدام بـدو : المالءمة  -٢

 نقص أو خروج عن الموضوع 



 

وهي أن تكون بسيطة ومفهومة وغير معقدة أو غامضة وسـهلة  : الوضوح  -٣

 .الفهم والتطبيق 

 . وهي أن تغطي جميع جوانب الموضوع الذي جمعت من أجلة: الشمول  -٤

وهي أن توفر وتصل إلى الجهة التي طلبتها في التوقيـت السـليم   : التوقيت  -٥

 .ب وبالسرعة الممكنة والمناس

وهي قدرة المعلومات على تلبية احتياجات المستخدم ورغباته وأن : المرونة  -٦

 تخدم أكثر من غرض في نفس الوقت 

وهنا يجب أن ال تميل المعلومات إلى جهة معينة أو تنحاز مع : الموضوعية  -٧

 .رأي معين أو تختلط فيها األهواء الشخصية 

إلى خصائص المعلومات الجيـدة  ) م٢٠٠٤(ي والزعبيويضيف السامرائ      

 :مايلي 

وهي أن ال تزيد تكلفة الحصول على المعلومات عن العائـد  ):الجدوى(التكلفة -١

 .المتوقع من استخدامها 

وهي تعني إمكانية تسجيل المعلومات وفحصها مـن خـالل   : القابلية للقياس  -٢

. مكن من استرجاعها في أي وقتتدوينها وتحليلها وتقويتها وتصنيفها بشكل ي

 . ٢٨- ٢٧ص ص

 :الخصائص التالية) م١٩٩٦(كما يضيف الصباح والصباغ      

 . المعلومات يجب أن يكون لها هدف وإال تصبح مجرد ضوضاء: الهدف  -١

 . الطريقة التي يتم بها تزويد المعلومات للمستخدم: الشكل أو الطريقة  -٢

لمستلمة بعد اإلرسال ربما تقاس بواسطة الـزمن  نسبة المعلومات ا: النسبة  -٣

 . الذي نحتاجه لفهم ظرف معين

 .   قيمة المعلومات تتأثر بعدد المرات التي يتم بها اإلرسال أو االستالم: التكرار  -٤



 

المعلومات التي تخص المستقبل تحتوى على نسبة من : االحتمالية والتقديرية -٥

 .طاء مجموعة احتماالت للنتائج المتوقعةالشك واالحتمالية ، لذلك يجب إع

 . ١٨-١٤الحداثة تشير إلى عمر المعلومات  ص ص :الحداثة -٦

 : الخصائص التالية ) م١٩٩٦(ويضيف سويلم      

بمعنى أن البيانات تدور حول الموضوع وذات : االرتباط المنطقي بالموضوع  -١

 .عالقة منطقية وثيقة

انات عن الحد المالئم يشكل خطورة على كفاءة نظام كثرة البي: القدر المناسب  -٢

المعلومات مثلما تشكل صعوبة أمام متخذ القرار ، كما أن شح البيانات تسـبب  

 . قدرا كبيرا من اإلرباك لعدم وضوح أبعاد المشكلة

 .  ٢٧التناسق ويقصد به عدم وجود تعارض وتضارب بين البيانات  ص  -٣

  ماتتقدير قيمة املعلو -٨-٢-١   

من الصعوبة بمكان قياس دور المعلومات بطريقـة إحصـائية أو تقـدير    

 . تكاليف أو تبعات عدم توفر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب 

ولكن كل ما نستطيع القيام به في هذا الصدد وهو تعريف احتياجاتنا بدقة 

 .   على أساس ثالثة أبعاد للمعلومات وهي الوقت ، والمحتوى ، والشكل

لتقدير قيمة المعلومات يجب المقارنة بين قيمـة المعلومـات وتكلفتهـا    

باستخدام أساليب تقريبية ، حيث تستمد المعلومات قيمتها من األثر الذي تحدثـة  

حاصل (أي أن قيمة المعلومة وبشكل تقريبي تساوي. في عملية صنع القرارات 

).  فـة القـرار بالمعلومـة   حاصل تكل –تكلفة القرار قبل الحصول على المعلومة 

ويجب أن تكون قيمة المعلومة أعلى من تكاليف الحصول عليها وإال فال جـدوى  

 .منها

   

 



 

 اإلدارة -٣-١
  مقدمة     

فقـد  . يمكن القول بأن اإلدارة نشاط اجتماعي قديم قدم التاريخ اإلنساني 

احـل  عرفت المجتمعات البشرية هذا النشاط في كل عصورها ، وفي مختلف مر

تطورها ، حيث مارس اإلنسان النشاط اإلداري منذ أن عرف العمل في جماعات 

فالحاجة إلى اإلدارة تظهر دائماً عندما يرغب الناس في العمل المشترك . منظمة 

 . والتعاون لتحقيق أهداف معينة 

وفي المجتمع الحديث ، مجتمع المؤسسات ، تبلـورت اإلدارة بوصـفها   

 . للدراسة وفرعاً من فروع المعرفة مهنة ، وأصبحت مجاالً

أن اإلدارة تعتبـر أداة  )د ت(لقد أصبح من قبيل المسلمات كما يقول أحمد

تطوير رئيسية للمجتمع ، تعمل على تفعيله وتقدمه وزيادة درجة رفاهيته ، وذلك 

عن طريق استثمار موارده البشرية والمادية أفضل استثمار ممكن ، وبما يحقق 

 . ١٥ص .  ىغاياته الكبر

والحديث عن اإلدارة في سياق نظم المعلومات اإلدارية يجب أن ينطلـق  

من أن هذه النظم تهدف إلى خدمة اإلدارة ، ولذا ال بد من الوقوف على طبيعـة  

 .العمل اإلداري الذي تخدمه نظم المعلومات

ولذا فإنه من الضروري دراسة المفاهيم اإلداريـة وضـبط مصـطلحاتها    

 .  أجل فهم أفضل لعالقتها بنظم المعلومات اإلدارية األساسية من

 مدخل تارخيي  -١-٣-١

إلى أن بروز علم اإلدارة لم يتم إال مـع  ) هـ١٤٠١(يشير ياغي وعساف

أواخر القرن التاسع عشر بصورته الفعلية ، وقد بدأ بمدلوله الحديث والعلمـي  

شهورين فـي هـذا   أول ما بدأ في مجال منشآت األعمال ، وقد ارتبط باسمين م

 .  ١٣ص .  فردريك تيلور وهنري فايول: المجال وهما 



 

 : مراحل تطور اإلدارة في مايلي ) هـ١٤٠٠(ويلخص المنيف

-١٨٦٤ظهرت في ألمانيا نظرية البيروقراطية للعالم األلماني فيبر ما بين  -١

  .م لتركز على إدارة المرافق الحكومية أو ما أطلق عليه اإلدارة العامة١٩٢٠

ابتدأت بعد ذلك حركة اإلدارة العلمية في أميركا بالدراسات واألبحاث التـي   -٢

وتركز نظرياتهم "اإلدارة العلمية " قام بها فردريك تايلور وزمالءوه بتسميتها 

 .على إدارة المصنع وإنتاج السلع أو المعدات

تـي  ال". هنري فـايول "ظهرت خالل هذه الفترة في فرنسا نظرية اإلدارة لـ -٣

ركزت على اإلدارة العليا، وحددت عدداً من المبادئ في التنظـيم والتوجيـه   

 . والرقابة

ظهرت نظرية العالقات اإلنسانية كرد فعل للنظريات السابقة العتقاد هم أنها  -٤

اعتبرت أن اإلنسان كاآللة ولم تعط اعتبـارات أساسـية للجانـب النفسـي     

 . وحاجات اإلنسان األخرى

اإلدارة العلمية وبحوث العمليات للدمج بين فلسفة ومفـاهيم   ظهرت نظرية -٥

 .ومبادئ نظرية اإلدارة العلمية ونظرية البيروقراطية

وظهرت خالل نفس الفترة كذلك نظرية اتخاذ القرارات التي تركز على كيفية  -٦

اتخاذ القرارات ومن خالل بحوث العمليات واإلدارة العلمية المحدثة والمحاكاة  

 .د سايمون بأن كيفية اتخاذ القرارات يمكن تعلمها بطريقة منهجية ويعتق

ظهرت نظرية السلوك والتي انطلقت من الفلسـفة التـي تنـادي بتحقيـق      -٧

 .الحاجات اإلنسانية للموظف كما وصفها ماسلو

وانتقل االتجاه بعد ذلك إلى دراسة الكل بدالً من دراسة األجزاء انطالقاً مـن   -٨

لنظريات السابقة ركزت على عناصر وأجزاء معينـة وأغفلـت   اإليمان بأن ا

فظهر مدخل النظم الذي ينظر إلى العملية اإلدارية وعـدد  . األجزاء األخرى 

من المبادئ األساسية في اإلدارة ويحاول بناء المفاهيم األساسـية لـإلدارة   



 

ة بالبيئة مع العناصر البيئية وتأثر اإلدار" اإلدارة " انطالقاً من تفاعل نظرية 

 .   ٩٥-٩٠ص ص .  وتأثير اإلدارة على هذه البيئة العامة

 نظريات اإلدارة التعليمية 

لقد بذلت جهود متعددة في محاولة جادة لصياغة نظرية خاصة بـاإلدارة  

 ):      هـ١٤١٤(التعليمية من اهمها كما ذكر الفايز

دارة علـى أنهـا   وينظر إلـى اإل : نظرية اإلدارة كعملية اجتماعية لجيتزلس -١

تسلسل هرمي للعالقات بين الرؤساء والمرؤوسين في إطار نظام اجتمـاعي  

وهو يرى أن النظام االجتماعي للمؤسسة التعليمية . من أجل تحقيق األهداف 

البعـد التنظيمـي أو   : همـا  . يتكون من جانبين يؤثر كل منهما في اآلخر 

وتحديد مسؤوليات ) فرادنشاط اال(والبعد الشخصي). دور المؤسسة(المعياري

 .الموظف في النظام التعليمي ال بد أن ينظر إليها من خالل البعدين

في هذه النظرية يعتبر القرار لب العملية : نظرية اإلدارة كعملية اتخاذ القرار . ٢

. اإلدارية والمحور الذي تدور حوله كل الجوانب األخـرى للتنظـيم اإلداري  

اإلدارية يتحدد بالطريقـة التـي تعمـل بهـا      ويرى جريفث أن تركيب النظم

 . القرارات 

يعتبر سيرز من أوائل الـذين درسـوا اإلدارة التعليميـة    : اإلدارة كوظائف  -٣

واألساس الذي تقوم عليه نظريتـه هـو أن طبيعـة اإلدارة    . دراسة واسعة 

 . ٤٨ -٤٦ص ص .  مستمدة من طبيعة الوظائف التي تقوم بها

 دارة  مفهوم اإل -٢-٣-١   

اإلدارة هي فن إنجاز األعمال من خالل اآلخرين بهـدف الوصـول إلـى    

تحقيق األهداف المطلوبة ، كما أن عمليات التخطيط والتنظيم واتخاذ القـرارات  

 .  هي وظائفها األساسية



 

إن مصطلح اإلدارة يشوبه بعض الغموض، فقد يطلق على أشياء مختلفة  

مجموعة األفراد الذين ينفـذون تلـك   "، أو "طةمجموعة من األنش" فأحياناً يعني 

، وأحيانا يستخدم لوصف التسلسل الهرمـي أو أنشـطة األفـراد فـي     "األنشطة

 .المنظمة

لقد تعددت التعريفات التي حاولت أن تحدد معنى اإلدارة ومفهومها ولكن 

يمكن بلورة أهم العناصر التي تتمحور حولها التعريفات المختلفة كما يذكر ياغي 

 :فيما يلي ) هـ١٤٠١(عسافو

 .إنها وسيلة أو نشاط أو عملية ، أو جهد : أوالً 

 . إنها تعني بتجميع الجهود الفردية والجماعية: ثانياً 

 .  ١٨إنها ترتبط بهدف محدد تضعه السلطة ذات العالقة من أجل تنفيذه ص :ثالثاً

 تعريف اإلدارة  -٣-٣-١    

إلى أصلها باللغة اإلنجليزيـة  )ة العربيةباللغ(ثمة تفرقة في رد كلمة إدارة

وتارة أخـرى   administration، فتارة ترد إلى مصطلح )د ت(كما يقول احمد

ولقد شـهدت أدبيـات اإلدارة العديـد مـن      managementترد إلى مصطلح 

التفسيرات للمصطلحين ، وربما من أهم هذه التفسيرات هو المفهوم البريطـاني  

هو تعبيـر عـن مهـام     administrationن مصطلح عن اإلدارة الذي يؤكد أ

هو تعبير عن مهام  managementاإلدارة في المستويات العليا ، وأن مصطلح 

اإلدارة في مستويات التنفيذ واألعمال اإلجرائية اليومية، أما المفهوم األمريكـي  

 . ١٦ص .  عن اإلدارة ، فينادي بنقيض ما ذهب إليه المفهوم البريطاني

دت الكتابات التي تعرضت لتعريف اإلدارة ، نظراً الختالف الرؤية وقد تعد

ـ ١٤٢٣(التي تناول من خاللها كل باحث الموضـوع فقـد ذكـر حريـري     ) هـ

 :التعريفات التالية نقالً عن 



 

إنها تتمثل في الوعي السليم بما هـو مطلـوب أن   : "تايلور الذي عرف اإلدارة 

المرتفعة بقيامهم فعالً بالمطلوب وفقاً يفعله العاملون في المؤسسة ، ومع الثقة 

 " .ارتفاع الجودة ، وقلة النفقات: لمعياري 

كالتنبؤ ، والتخطـيط ،  : فايول وعرفها عن طريق عدد من العمليات األساسية  

وبالتالي فإن الحكم علـى اإلدارة  . والتنظيم ، والتنظيم ، والتنسيق ، والرقابة 

 .رتفاع الكفاية في القيام بهذه العملياتبالنجــاح أو الفشل يكون بمقدار ا

هي تنفيذ األعمال بواسطة آخرين عن طريـق  : الهواري حيث رأى أن اإلدارة  

 . ١٠-٨ص ص . تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة مجهوداتهم

أن اإلدارة تعني النشاط الموجـه نحـو التعـاون    )هـ١٤١٧(ويرى النمر

ية المختلفة العاملة من أجل تحقيـق  المثمر ، والتنسيق الفعال بين الجهود البشر

 . ٥ص. هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة

هـي   -بإيجاز-أن اإلدارة) م١٩٨١(ويرى الدكتور علي عبد المجيد عبده

أو هـي  . القدرة على تنسيق وترتيب العديد من ضروب النشـاط االجتمـاعي   

ـ . العملية الخاصة بتنفيذ غرض معين واإلشراف على تحقيقه  رف أيضـاً  كما تع

بأنها الناتج المشترك ألنواع ودرجات مختلفة من المجهود اإلنساني الذي يبـذل  

 .   ١٩-١٨ص ص . في هذه العملية

إلى أنه يمكن تعريفها أيضاً من خالل الوظائف ) م١٩٨٨(كما يشير مرسي

 والفعاليات واألنشطة التي تقوم بها أو من خالل العمليات اإلجـرائية التي تسير 

 . ١٥ص  .فيها

ويتفق الباحث مع من يرى أن اإلدارة عبارة عن مجـمـوعة األعمـال  

والوظائف والنشاطات التي يتم إنجازها من خـالل العمـل المشـترك والجهـد     

الجماعي المخطط له والمدروس ، بغية تحـقيق أهداف التنظيـم التي تحـددها 

 .اإلدارة العليا في كل الظروف الداخلية والخارجية



 

 ف اإلدارة التعليميةتعري  

من المالحظ أن مفهوم اإلدارة التعليمية ال يختلف كثيراً عن مفهوم اإلدارة 

غير أن االختالف بينهمـا يظهـر   . العامة من حيث اإلطار العام للعملية اإلدارية 

 . بشكل واضح من خالل التطبيق العملي والممارسة الفعلية لهذين المفهومين

 :حديد مفهوم اإلدارة التعليمية وقد تعددت اآلراء حول ت

علم وفن تسيير العناصر البشـرية  : بأنها ) هـ١٤١٤(فقد عرفها الفايز

في إطار المؤسسات التعليمية ذات األنظمة واللوائح التي تهـدف إلـى تحقيـق    

أو . أهـداف معينة بوجود تسهيالت وإمكانيات مادية في زمان ومكان محددين 

عمليات التنظيميـة التي تشرف علـى ضـمان   هي عبارة عن مجـموعة من ال

 . ١٧ص . فعالية الخدمات التربوية من خالل تطبيق السياسة التعليمية

إدارة المنظمات التعليميـة بأنهـا مجموعـة مـن     ) د ت(كما عرف أحمد

العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها ، سواء داخل المنظمات التعليميـة أو  

 . ١٨ص .  تحقيق األغراض المنشودة من التربيةبينها وبين نفسها ، ل

 أهمية اإلدارة  -٤-٣-١   

تؤدي اإلدارة دوراً مهماً في توجيه الجهـود الجماعيـة علـى اخـتالف     

 .مستويات تجمعها ، وعلى اختالف أنواعها 

أن اإلدارة الناجحة هي مـن الضـرورات   ) هـ١٤٢٢(ويرى قوته ودياب

تغيرات االجتماعية واالقتصادية والتقنية،التي الملحة في الوقت الحاضر بسبب ال

 : منها 

كبر حجم المنظمات ، وزيادة الحاجة إلى التخصصات المختلفة ، األمر الذي  -١

 . يظهر أهمية التنظيم والتنسيق والرقابة 

التغيرات التقنية واالقتصادية واالجتماعية ، األمـر الـذي يظهـر أهميـة      -٢

 . لمواجهتها والتأقلم معها التخطيط والتنظيم والتنبؤ 



 

المنافسة الشديدة بين الدول والشـعوب ، األمـر الـذي يتطلـب التجديـد       -٣

 .واالبتكار

الندرة المتزايدة للموارد المادية والبشرية الالزمتين ، األمـر الـذي يتطلـب     -٤

 -٧الرشـد واالقتصاد والبحث عن وسائل وطرق تحقيق الفعاليـة  ص ص  

٨   . 

 اصر العملية اإلداريةعن -٥ -٣-١  

يتفق رجال اإلدارة على أن هناك وظائف رئيسـية تقـوم بها اإلدارة أياً 

كان نوعها سواء كانت إدارة عامـة ، أو إدارة أعمـال ، أو إدارة تعليميـة أو    

 وضمت هذه العناصــر . وقد ركز فايول على ما أسماه بعناصر اإلدارة . غيرها

وقد تم تطبيـق عناصـر   . ، والتنسيق ، والضبط  التخطيط ، والتنظيم ، واألمر

 .اإلدارة الصناعية في مجال اإلدارة العامة ومن ثم انتقلت إلى اإلدارة التربوية 

أما جولك فقد نظر إلى اإلدارة على أنها تضم سـبعة عناصـر كما ذكـر  

هذه العناصر يمكن تلخيصها أو توضـيحها مـن خـالل    ) م٢٠٠١(ذلك الطويل

وهذا المصطلح تجميع من الحروف األولى لعدد مـن   POSDCORBمصطلح 

 : المصطلحات والمهام اإلدارية كما يأتي 

١- )P ( Planning أي التخطيط . 

٢- Organizing (O) أي التنظيم. 

٣- )S (Staffing أي التوظيف . 

٤-)D (Directing أي التوجيه. 

٥- )CO(co-ordinating  أي التنسيق 

٦- )R (Reporting  التقارير أي. 

 ٧-)B (Budgeting  ١١-٩أي الميزانية   ص ص . 

 



 

 املستويات اإلدارية -٦ -٣-١

 :إلى أن هناك ثالثة مستويات لإلدارة هي) م٢٠٠٤(يشير الشرمان

ويهـتم هـذا المسـتوى    ) : المستوى االستراتيجي(مستوى اإلدارة العليا: أوالً 

ـ  داف المنظمـة طويلـة   بالتخطيط ورسم استراتيجيات اإلدارة التي تنفذ أه

 .   األمد

ويهتم هذا المستوى أساساً ) : المستوى التكتيكي(مستوى اإلدارة الوسطى: ثانياً 

بخطط وأهداف المنشأة قصيرة المدى التي تتراوح عادة بين سنة وثـالث  

سنوات ، وهو مسئول عن ترجمة خطط وأهداف المسـتوى االسـتراتيجي   

 .   طويلة األمد

ويهتم أساساً بمتابعـة تنفيـذ األعمـال للخطـط     : إلدارة الدنيامستوى ا: ثالثاً 

الموضوعة من قبل المستوى التكتيكي ويترجم المستوى الخطـط قصـيرة   

 .  ٣٥ص .  األمد

  املعلومات اإلدارية -٧-٣-١
المعلومات التي يستفاد منها في إنجـاز  "بأنها ) م٢٠٠٤(يعرفها الشرمان

ص "  والتنظيم والسيطرة واتخاذ القـرارات  الوظائف الخاصة باإلدارة كالتخطيط

٣٤ . 

 باملعلومات عالقة الوظائف اإلدارية -٨ -٣-١

تحتاج اإلدارة ـ على اختالف مستوياتها ـ إلى المعلومات ، الستخدامها   

ويعد اتخاذ القرارات بمثابة صلب هذه الوظيفـة وال  . في أداء وظيفتها اإلدارية 

فهناك . لى المعلومات إال التخاذ القرارات اإلدارية يعني ذلك أن اإلدارة ال تحتاج إ

أن اإلدارة تسـتخدم  ) م٢٠٠٠(استخدامات أخرى لها حيث يرى غراب وحجازي

المعلومات في التخطيط بأنواعه االستراتيجي ، والتكتيكي ، والتشـغيلي ، كمـا   

،  تستخدم اإلدارة المعلومات في اتخاذ قرارات التنفيذ ، وترشيد عملية التوجيـه 



 

وتسـتخدم اإلدارة  . والتعرف على مشكالت التنظيم ، ورسم سبل العـالج لهـا   

المعلومات في قياس األداء في مختلف أنشطة المنظمة حتـى تسـتطيع القيـام    

وتبتعد عن مواطن الضعف في األداء وتحقق أهدافها قصـيرة  . بوظيفة الرقابة 

بتحركـات منافسـيها    ويسهم ذلك في زيادة قدرتها على التنبؤ. وطويلة األجل 

 . ٦٥ص.  ورسم خطط مواجهتهم والتغلب عليهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 نظم املـعـلــومــات -٤-١
  مفهوم نظم املعلومات -١ -٤-١     

وجدت نظم المعلومات بمفهومها العام البسيط مع بدايات تحضر اإلنسـان  

أحوال الجـو ،  البدائي وذلك من أجل سد حاجته للبقاء واالستمرار فكان يرصد 

كل هذه العمليات تحتاج إلى جمـع  . وتغير الفصول ، ويبحث عن مصادر الغذاء

إال أن الثورة العظمى في نظم . المعلومات ومعالجتها واستخدامها التخاذ قرار ما

. المعلومات تعود إلى اكتشاف وسائل وأدوات تسجيل المعرفة والخبرة اإلنسانية

 . حديث يعود إلى النصف الثاني من هذا القرنإن نظم المعلومات بمفهومها ال

الكـم  "إلـى  ) م٢٠٠٤(ويشير هذا المفهوم كما يرى السامرائي و الزغبي

الكبير من المعلومات التي تخص موضوع واحد والتي تم تخزينهـا وتصـنيعها   

وتبويبها وترتيبها بطريقة منظمة ومعالجتها وعرضها بأشـكال خاصـة تخـدم    

املين في نفس مجال هذه المعلومات والتي تهدف إلى مجموعة من األشخاص الع

تقديم معلومات مفيدة وسريعة للمستخدم تساعده في اتخاذ القـرارات وتسـهل   

 . ٣٣ص".  عليه عمله

  تعريف نظم املعلومات -٢-٤-١   

 :تعددت المحاوالت التي اهتمت بوضع تعريف نظم المعلومات ومن أهمها

نظام المعلومات هو مجموعـة مـن   "ويرى أن ) م١٩٩٨(تعريف الحسنية

األفراد والتجهيزات واإلجراءات والبرمجيات ، وقواعد البيانات تعمـل يـدوياً أو   

ميكانيكياً أو آلياً على جمع المعلومات وتخزينهـا ومعالجتهـا ومـن ثـم بثهـا      

 .  ٤٢ص ".  للمستفيد

ويرى السامرائي والزعبي أن نظم المعلومات عبارة عن النظـام الـذي   

المعلومـات ، األفـراد ، التجهيـزات ،    (ون مـن مجموعـة مـن األجـزاء    يتك

المترابطة والتي تعمل معاً بشكل متناسق من خـالل مجموعـة مـن    )اإلجراءات



 

وعـرض المخرجـات   )تجميع ، تخزين ، معالجـة ، تحليـل  (العمليات المنتظمة

د بحيث تزو)تقارير ، أشكال ، رسومات ، مخططات(باألشكال المختلفة للمعلومات

النتائج للمستفيدين من هذا النظام بطريقة تدعم وتخدم قراراتهم وتسهل أعمالهم 

 .  ٣٤ص .  وتمكنهم من التخطيط والرقابة على نشاطاته المنتظمة

  أنواع وأشكال  نظم املعلومات -٣-٤-١    

تنوعت وتعددت التصنيفات وفيما يخص نظم المعلومات ، فقـد صـنفها   

 : إلى ) م٢٠٠٤(السامرائي والزعبي

وهي المختصة بمعالجـة وتشـغيل المعلومـات    : نظم المعلومات اإلدارية  -١

اإلدارية في المنظمات للمساعدة على اتخـاذ القـرار والتخطـيط والتنظـيم     

 . والتوجيه

هي النظم التي تكون فيها المدخالت والعناصر : نظم المعلومات الحاسوبية  -٢

 .    تعالج عمليات تكنولوجيا الحاسوبوالمخرجات عبارة عن معلومات تتعلق و

 .وهي النظم التي تخدم الجغرافيين: نظم المعلومات الجغرافية  -٣

 .وهي التي تخدم العاملين في مجال الهندسة : نظم المعلومات الهندسية  -٤

 .وهي التي تخدم العاملين في مجال االقتصاد: نظم المعلومات االقتصادية  -٥

وهي التي تخدم العاملين في مجال الطب  ص ص : طبية نظم المعلومات ال -٦

٣٥-٣٤  . 

 :   ستة أنواع لنظم المعلومات هي) م٢٠٠٤(بينما ذكر لودون ولودون

هي نظـم الحاسـبات المتعلقـة بحفـظ سـجالت      : نظم المعامالت اليومية  -١

 .المعامالت التجارية الروتينية اليومية الضرورية الموجودة على  الحاسب

هي عبارة عن نظم المعلومات التي تساعد العـاملين  : العمل المعرفي  نظم -٢

بحقل المعرفة في إيجاد وتجميع المعرفة الجديـدة فـي المنشـأة ، وتخـدم     

المستوى المعرفي للمنشأة يساعده نظام الحاسب المكتبي األوتوماتيكي الذي 



 

بريـد  يتكون من البرامج المكتبية كمعالج الكلمـات والناشـر المكتبـي وال   

 .  االلكتروني

الذي يعتمد على ميكنة األعمـال المكتبيـة المتعلقـة    :نظم الميكنة المكتبية  -٣

بأعمال السكرتارية ، وحفظ الملفـات ، والمواعيـد وتنظـيم االجتماعـات     

باستخدام الحاسبات وبرامج معالج الكلمات ونظام البريد االلكتروني ونظـام  

 . قائمة المواعيد

وتقوم بخدمة وظائف التخطيط والرقابـة واتخـاذ   : اإلدارية  نظم المعلومات -٤

 .القرارات وإعداد التقارير الدورية وتقارير األداء الحالي وحفظ السجالت 

وتعد لمستوى اإلدارة العليا في المنشأة ، حيث تقوم : نظم دعم اتخاذ القرار  -٥

رات للمشـاكل  بجمع البيانات ونماذج التحليالت المعقدة ، لتقوم بصنع القـرا 

 .شبه الهيكلية وغير الهيكلية التي ليس لها حلول معروفة 

وتعد للعاملين في المستوى االسـتراتيجي للمنشـأة ،   : نظم الدعم التنفيذية  -٦

وتصمم للمساعدة في اتخاذ القرارات لبعض المشكالت غير الهيكلية من خالل 

ال متقدمة  ص محطات عمل لهذه النظم والتي تدعم برسومات ووسائل اتص

 .   ٦٥-٥٤ص 

إلى أنه يمكن تصنيف نظم المعلومات بعدة طـرق  )م٢٠٠٦(ويشير مرسي

 :وهي

 وتقسم إلى : تصنيف نظم المعلومات وفق المستوى التنظيمي : أوالً 

 .نظم على مستوى اإلدارات مثل نظام معلومات إلدارة الموارد البشرية  

معلومات توصل بين عدة نظم معلومات على مستوى المنشأة ككل ، نظم  

 . منظمات



 

: وتقسم إلى : تصنيف نظم المعلومات وفق المجاالت الوظيفية الرئيسية : ثانياً 

نظم معلومات محاسبية ، نظم معلومات ماليـة ، نظـم معلومـات المـوارد     

 .البشرية

كنظم تشغيل التعامالت،ونظام : تصنيف المعلومات وفق الدعم الذي تقدمه : ثالثاً 

مات اإلدارية ، نظام آلية المكاتب ، نظام دعم القـرار ، نظـام دعـم    المعلو

 . اإلدارة العليا

ويعبر عن كيفية ترتيب ، : تصنيف نظم المعلومات وفق التركيب البنائي: رابعاً 

وتوصيل وتشغيل وإدارة حاسبات آليـة ، وشـبكات ، وقواعـد بيانـات ،     

ت الوظيفية ، ونظم الدعم ويمزج هذا التركيب بين المجاال. وتسهيالت أخرى 

 .   ٤٨-٣٣ص ص .  العامة والبنية األساسية

  الفرق بني نظم املعلومات ونظم املعلومات اإلدارية  -٤ -٤-١  

من خالل قراءة الباحث في أدبيات نظم المعلومـات ونظـم المعلومـات    

اإلدارية الحظ أن هناك خلط كبير بين المفهومين يمارسه الباحثون والمؤلفـون  

فحين يستخدم كثيرا من الباحثين المفهـومين لمعنـى واحـد    .  في هذا المجال

ويقصدون بها غالباً نظم المعلومات اإلدارية ، يفرق آخرون بـين المصـطلحين   

.  فيعتبرون مفهوم نظم المعلومات أشمل وأعم من مفهوم نظم المعلومات اإلدارية

فروع نظم المعلومـات التـي   وبالتالي يعتبرون نظم المعلومات اإلدارية فرع من 

يرون أنها تشمل فروعا أخرى كنظم المعلومات الجغرافيـة ونظـم المعلومـات    

ويبدو . الحاسوبية ونظم المعلومات المحاسبية ونظم المعلومات الطبية وغيرها 

أن الخالف لم يحسم في هذه المسألة شأنها شأن كثير من المصطلحات األخـرى  

أي الثاني الذي يرى أن مصطلح نظم المعلومات اشمل إال أن الباحث يميل إلى الر

من مصطلح نظم المعلومات اإلدارية ، وأن نظم المعلومات اإلداريـة مـاهي إال   

 . جزء من نظم المعلومات



 

باإلضافة إلى ماسبق هناك خالف بين المختصين في تحديد عالقـة نظـم   

ي أهدافها ووظائفها  المعلومات اإلدارية بنظم أخرى مشابهة لها ومتداخلة معها ف

كنظم معالجة التقارير ، ونظم استرجاع البيانات ، ونظم أتمتة المكاتب ، ونظـم  

دعم القرار ، ونظم دعم اإلدارة العليا ، والذكاء االصطناعي ، والـنظم الخبيـرة   

وانقسمت أراء المختصين حول ذلك إلى عدة اتجاهات أهمها كما أشار . وغيرها 

 : مايلي) م٢٠٠٣(ياسين 

أن الفرق بـين أنظمـة معالجـة أو     Spragueيعتقد :   Spragueنموذج  -١

تشغيل البيانات وأنظمة المعلومات اإلدارية وأنظمة مساندة القرار يستند علـى  

تركيز هذه األنظمة المختلفة على كل من البيانات بالنسبة لنظم تشغيل البيانات 

ية ، والقرارات بالنسـبة لـنظم   ، والمعلومات بالنسبة ألنظمة المعلومات اإلدار

 .مساندة القرارات

نموذج في تحديد العالقات البينية بين أنظمـة   Davisقدم :   Davisنموذج  -٢

سوى أنه قدم النموذج  Spragueالمعلومات اإلدارية بنفس االتجاه الذي قدمه 

 .بصيغة هرم تتطور فيه تطبيقات أنظمة المعلومات في مجاالت اإلدارة 

يرى مكليود أن نظم المعلومات اإلدارية ليست مجرد مرحلة : ج مكليود نموذ -٣

أو مستوى معين من التطور في المكونات . وسيطة في تطور أنظمة المعلومات

 .  والبرامجيات وإنما هي اإلطار أو التكوين الشامل لكل أنظمة المعلومات

مات التي عدة أنواع من أنظمة المعلو Laudonيحدد :   Laudonنموذج  -٤

فمثال أنظمة معالجة الحدث تهتم . تساند عمل أنظمة إدارية بمستويات مختلفة 

وأنظمة المعلومات اإلدارية توجه . بأنشطة وعمليات مستوى اإلدارة العملياتية 

 .لتجهيز أنظمة المستوى اإلداري بالمعلومات المبرمجة وشبه المبرمجة

المعلومات التنفيذية الموجهة  أما أنظمة المستوى االستراتيجي فهي أنظمة

ويقتـرح  . لمساعدة اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات غير البنائية وشبه البنائية 



 

Laudon    إضافة مستوى أنظمة المعرفة التي يجري دعمها والمشـاركة فـي

وظائفها أنظمة أتمتة المكاتب ، وأنظمة العمل المعرفـي التـي تشـمل هندسـة     

 .  ٤١-٣٩ومعالجة الكلمات  ص ص  ياللكترونمحطات العمل والبريد ا

والمتبع هنا في هذا البحث هو نمـوذج مكليـود الـذي يـرى أن نظـم      

المعلومات اإلدارية مظلة شاملة لألنظمة األخرى ، وأن الـنظم األخـرى كـنظم    

معالجة التقارير، ونظم استرجاع البيانات ، ونظم أتمتة المكاتب ، ونظـم دعـم   

إلدارة العليا ، والذكاء االصطناعي ، والنظم الخبيرة وغيرها القرار ، ونظم دعم ا

 .  ماهي إال أجزاء من نظم المعلومات اإلدارية أو تطبيقات لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 نظم املعلومات اإلدارية:املبحث الثاني
)MIS(Management Information Systems 

 مقدمة 
م في كافة المجاالت أصبح في ظل التقدم المتسارع الذي يشهده العالم اليو

 .     للمعلومة القدح المعلى في المنظمات المتنافسة ، بل والمتصارعة على القمة

ونتيجة لذلك أضحت المعلومة أحد الموارد المهمة لمنظمات اليوم وأصبح 

وحيث أنـه لـيس   . الحصول عليها هاجساً للقيادات والمخططين ومتخذي القرار

، بسبب عدم تفرغهم لذلك نتيجة لزيادة التعـامالت  باستطاعتهم الحصول عليها 

اليومية وتعقد العمليات اإلدارية ، فقد اتجه تفكير القائمين بتصميم وبناء الـنظم  

في إيجاد نظام معلومات إداري يستخدم التقنيات الحديثة كالحاسبات اإللكترونية ، 

وبمـا يشـبع    وتقنيات االتصال في تدعيم عمليات اتخاذ القـرارات المختلفـة ،  

 . احتياجات المستويات التنظيمية المختلفة من المعلومات

من هنا برزت أهمية وجود نظم للمعلومـات اإلداريـة تكـون مهمتهـا     

األساسية هي توفير البيانات الالزمة ، ومعالجتها إلنتـاج المعلومـات المفيـدة    

سب احتياجـات  لإلدارة في الوقت المناسب وبالدقة والكمية المناسبتين ، وبما ينا

 .متخذي القرارات

 التطور التارخيي لنظم املعلومات اإلدارية   -١ -٢
إن نظم المعلومات اإلدارية الحديثة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار اسـتخدام  

يعني نظام حاسـوب ، أو أن  " نظام معلومات " الحاسوب ، حتى إنه عندما نقول 

 .ماتالحاسوب هو المكون األساسي لنظام المعلو

لقد مر تطـور نظـم المعلومـات اإلداريـة بعـدة مراحـل كمـا يـرى         

 :  هي) م١٩٩٠(مكليود



 

مرحلة التركيز على البيانات ، وهي مرحلة الخمسينات وجزء من السـتينات   

 . حيث اقتصرت مهمة نظم المعلومات على إنتاج بيانات دون المعلومات

ة التي تركـز علـى أن   مرحلة التركيز على المعلومات ، وهي المرحلة التالي 

: الحاسوب قادر على أشــياء أكثر بكثير من تشــغيل البيانـات ، مثـل    

تخـزين واسترجاع البيانات ، بـل ومعالجـة البيانـات، واسـتخــالص     

 .منها) معلومات(نتائج

مرحلة التركيز على اتخاذ القرارات واالتصاالت ، وهذا اتجاه حديث نسـبياً،   

علومات حيث يساعد المـديرين علـى إنجـاز    وهو أسلوب مختلف لنظم الم

 .  ٧١-٦٧أعمالهم واتخاذ قراراتهم ، فيما يعرف بنظم دعم القرارات ص ص 

 -اآلن ومسـتقبالً -مرحلة التركيز: إلى ماسبق ) م١٩٩٨(ويضيف الحسنية 

على قواعد المعرفة ، وهذه حركة حديثة تحاول إدخال الذكاء االصطناعي في 

، وذلك بوسـاطة برمجـة الحاسـوب ألداء بعـض      نظم المعلومات اإلدارية

األعمال المنطقية بالطريقة نفسها التي يؤديها اإلنسان ، مثل النظم الخبيـرة  

التي توفر استشارة إدارية للمدير في أحـد المجـاالت اإلداريـة أو الفنيـة     

 .   ٧٣ص

 مفهوم نظم املعلومات اإلدارية   -٢-٢
عام إلى االستخدام التكنولوجي فـي   تشير نظم المعلومات اإلدارية بشكل  

مساعدة اإلدارة على إنجاز أهدافها من خالل نظم وبرمجيات مصممة ، لتـتمكن  

من تشغيل العمليات اإلدارية بأسلوب وتقنية سهلة وميسرة وبشكل أفضـل مـن   

الطرق التقليدية ، ويحقق وفورات في موارد ومصادر المنظمـة ، وزيـادة فـي    

 .لعملياتكفاءة وإنتاجية هذه ا



 

وقد تعددت وجهات النظر حول نظم المعلومات اإلدارية ، هل هـو نظـام         

كلي أم نظام فرعي من نظم أخرى؟ وهل يعبر عن كل ما يمكن أن يقدمه الحاسب 

 .اآللي في مجال اإلدارة ،أم أنه يمثل فقط أحد التطبيقات اآللية في مجال اإلدارة ؟

إلـى أن نظـام   ) م٢٠٠٠(كما يقـول طـه  فقد أشار بعض مفكري النظم       

المعلومات اإلدارية هو النظام األم الذي تتفرع منه بقية نظم المعلومات األخـرى  

مثل نظم دعم القرار ، نظم المعلومـات المكتبيـة ،   (المبنية على الحاسبات اآللية

 ).الخ...النظم الخبيرة 

نظم دعـم اإلدارة ،  وفي المقابل إعتبرها آخرون إحد النظم الفرعية من       

باعتبار أن نظام المعلومات اإلدارية يتيح معلومات تدعم عمليات اتخـاذ القـرار   

اليومي في المنظمات المختلفة ، ومن خالل التقارير التي يستدعيها والمعلومـات  

التي يعرضها واالستجابات التي يوفرها تتمكن المستويات اإلداريـة العليـا مـن    

 . ٩٦-٩٥ص ص .  المطلوبة وبالشكل المرغوبالحصول على المعلومات 

" نظم المعلومات اإلداريـة "والمنهج المتبع في هذا البحث هو أن مصطلح       

يمثل المظلة التي تضم كل تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية األخرى كنظم معالجة 

اتب المعامالت والتقارير اإلدارية ، وخزن واسترجاع المعلومات ، ونظم أتمتة المك

، ونظم  قواعد المعرفة ، ونظم دعم القرار ، وأنظمـة معلومـات اإلدارة العليـا    

 .  والنظم الخبيرة والذكاء االصطناعي وغيرها

 تعريف نظم املعلومات اإلدارية   -٣-٢
ذكر الكثير من الباحثين أنه ال يوجد حتى اآلن تعريف جامع شامل محـدد        

 : لنظم المعلومات اإلدارية فمثالً

أن هناك اتجاهين أساسيين لتحديـد مفهـوم نظـم    ) م٢٠٠٥(يذكر الطائي     

 : المعلومات اإلدارية وهما 



 

بشـكل أساسـي كأحـد    )المـادي (يركز على الجانب التصميمي:  االتجاه األول

المقومات أو الخصائص المميزة لنظام المعلومات اإلدارية ويمثـل هـذا االتجـاه    

نظـام  " اللذان عرفا نظم المعلومات اإلدارية بأنها): مردوك ، روز(تعريف الكاتبان

من البشر والتجهيزات واإلجراءات والوثائق واالتصاالت التي تجمـع وتلخـص   

وتعالج وتخزن البيانات الستخدامها في التخطيط والموازنة والحسابات والسيطرة 

 ". والعمليات اإلدارية األخرى

ساسية للنظام وهدف النظام الذي يسعى يركز على الوظائف األ:  االتجاه الثاني

إلى تحقيقه والمتمثل بتوفير المعلومات لإلدارة والتي يجب عليها االستفادة مـن  

ومن األمثلـة علـى تعريفـات هـذه االتجـاه      . هذه المعلومات واستخدام النظام

هو أسـلوب مـنظم   "الذي أشار إلى أن نظام المعلومات اإلدارية ): نيفان(تعريف

ومات عن الماضي والحاضر ومعلومات تساعد في التنبؤ بالمسـتقبل  لجمع المعل

والخاصة بعمليات المنظمة الداخلية والعمليـات األخـرى ذات العالقـة والبيئـة     

 "الخارجية ألجل مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتخطيط والرقابة

 . ٢٥-٢٣ص ص      

 :المعلومات اإلدارية هما تعريفان لنظم ) م١٩٩٤(ويقدم شاهين      

أنها ذلك النظام الفرعي داخل النظام الكلي للمنشأة والذي يختص بتحديد "         

وتجميع وتشغيل وتحليل وإرسال المعلومات إلى مراكز اتخاذ القرارات بحيث تتفق 

 ". مع احتياجات المديرين من حيث الشكل والشمول والنوعية والتوقيت

من العمليات المنتظمة التي تمد المـديرين بالمعلومـات    هي مجموعة"أو      

الالزمة لمساعدتهم في تنفيذ األعمال واتخاذ القرارات داخل التنظيم على أن تتميز 

 " بالشمول والصحة والدقة وأن تكون مالئمة من حيث الجودة والتوقيت والتكلفة

 . ٣٦٨ -٣٦٧ص ص 



 

إحدى تطبيقات نظـم  : "ية بأنهانظم المعلومات اإلدار)م٢٠٠٠(ويعرف طه      

المعلومات المبنية على الحاسبات اآللية والتي توفر المعلومات لـإلدارة بصـفة   

دورية منتظمة في صورة تقارير مطبوعة أو معروضة أو في شـكل اسـتجابات   

تظهر على شاشة الحاسب اآللي مما يسهم في اتخاذ القرار وتتبع وعالج المشاكل 

 .٩٧ص " عمالاإلدارية لمنظمات األ

إلى أنه يمكن تعريف نظم المعلومـات اإلداريـة   ) م٢٠٠٦(ويشير صالح      

نظم متكاملة تعمل على خدمة جميع المجاالت اإلدارية في المنظمة ، حيث : "بأنها

تعمل على توفير المعلومات الالزمة لعمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القـرارات  

ومات تاريخية أو حالية أو مستقبلية ، داخلية أو سواء كانت هذه المعل. اإلدارية 

 . ١٠٧ص " خارجية

نظم المعلومات اإلدارية بأنها عبارة عن )م٢٠٠٤(ويعرف لودون ولودون      

نظم المعلومات لمختلف المستويات اإلدارية في المنشأة حيث تقوم بخدمة وظائف "

ورية والتقارير عـن األداء  التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وإعداد التقارير الد

الحالي وحفظ السجالت الماضية وهذه النظم تكون موجهة عادة إلى داخل المنشأة 

 . ٥٨-٥٧ص ص ".  وليس للبيئة الخارجية لها

نظام المعلومـات بأنـه مجموعـة العناصـر     ) هـ١٤٠٠(يعرف القاصي      

إلـى معلومـات   البشرية واآللية الالزمة لجمع وتشغيل البيانات لغرض تحويلها 

تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات ويتكون نظام المعلومات من مدخالت ومخرجات 

 . ١٢٤ص . وعمليات التشغيل

مجموعـة العناصـر   : نظام المعلومات بأنـه  )هـ١٤٠٣(يعرف العسكر      

البشرية واآللية لجمع وتشغيل البيانات طبقاً لقواعد وإجـراءات مقننـة بغـرض    

ومات تساعد اإلدارة في التخطيط والرقابة وذلك بتجهيز البيانات تحويلها إلى معل

 .       ٨-٧، وتحليلها  ثم تركيب وبناء البيانات  ص ص 



 

 النظام الفرعي لنظم املعلومات اإلدارية   -٤-٢

يعتبر نظام المعلومات اإلدارية نظاماً متكامالً ومفتوحاً يتضمن عددا مـن        

بحيث يمكننـا  . التي تساند أنشطته وعملياته الوظيفية  أنظمة المعلومات الفرعية

القول إن نظام المعلومات اإلدارية يشكل إتحادا فدراليا مـن األنظمـة الفرعيـة    

 المتفاعلة مع بيئة المنظمة والمفتوحة على البيئة الخارجية 

إلى أن هناك مدخلين للتعريف بهذه النظم الفرعية إمـا  )د ت(ويشير السيد      

أو وفقا لألنشطة اإلدارية التي تستخدم فيها هذه ، للوظائف الخاصة بالتنظيم  وفقا

 : المجموعة من النظم الفرعية 

بسبب أن الوظائف الخاصة هي بطريقة : النظم الفرعية وفقا لوظائف التنظيم  -١

أو بأخرى منفصلة عن بعضها البعض من حيث األنشطة التي تؤدى في داخلها 

فـإن نظـم   . ريا يتم فصلها من حيث مسئولية كـل منهـا   ومن حيث أنها إدا

المعلومات اإلدارية أصبح ينظر إليه على أنه اتحاد فيدرالي بين مجموعة مـن  

وقد يكون هناك عدد من األنظمـة المسـاعدة   . النظم الخاصة بهذه الوظائف 

ولكن كل نظام وظيفي فريد ، والتي قد تستخدم بواسطة أكثر من وظيفة واحدة 

 .ونماذجه، وبرامجه ، يث إجراءاته من ح

أي النظر إلى األنظمة الفرعية : األنظمة الفرعية على أساس األنشطة اإلدارية -٢

ومن أمثلة األنظمة الفرعية الرقابة . التي تغطي مجموعة من األنشطة المختلفة

 . ٣٥-٣١على العمليات ، والرقابة اإلدارية، والتخطيط اإلستراتيجي  ص ص 

فيرى أنه يمكننا وانطالقاً من مفهوم نظرية النظـام  ) م٢٠٠٥(ا الطائيأم      

 : تجزئة نظام المعلومات اإلدارية إلى عدة أنظمة فرعية هي 

 . نظام قاعدة المعلومات 

 .نظام االتصاالت 

 .  ٣٤-٣٣ص ص .  نظام االسترجاع 



 

 خصائص ومميزات نظم املعلومات اإلدارية   -٥-٢
مجموعة خصائص يجـب أن تتسـم بهـا نظـم     )هـ١٤٠٣(عدد العسكر     

 : المعلومات منها ما يلي 

 المرونة بحيث يمكن استيعاب أي تعديل على النظام  

 ترابط مكونات وعناصر النظام  

 استيعاب البيانات والمعلومات مهما بلغت كثافتها  

 مدى ميكنة النظام باستخدام أحدث التقنيات في مجال المعلومات  

 تطورة في التنظيم والتحليل تنفيذ البرامج الم 

 . الدقة في مخرجات النظام  

 نقل وتوصيل المعلومات للمستفيدين بالشكل المناسب والوقت المناسب  

 .أن تكون تكلفة النظام متساوية مع مدى االستفادة منه  

ص ص .  تلبية احتياجات اإلدارات المعنية بالمعلومات المنتظرة أو الطارئـة  

١٤-١٣  . 

لنظم المعلومات اإلداريـة المميـزات   )م٢٠٠٦(ف السالمي وآخرونويضي      

 : التالية 

 .ماكنة  -أنه نظام اجتماعي ونظام إنسان  -١

 .يتفاعل مع محيط العمل الخارجي : أنه نظام مفتوح  -٢

 .   ٦٤وذلك ألنه يمثل جزء من النظام الكلي للمنظمة ص)ثانوي(أنه نظام فرعي -٣

  ات اإلداريةعناصر نظم املعلوم -٦-٢

حيث أن نظم المعلومات اإلدارية هي أحد النظم الفرعيـة ، لـذلك فـإن          

عناصرها هي نفسها العناصر الموجودة في أي نظام آخر ، إذ تحدد كمـا يشـير   

 : في األجزاء الرئيسية التالية) م٢٠٠٥(الطائي



 

فـي قنـوات   وتتمثل بسلسلة البيانات التي تنساب ) : البيانات(نظام المدخالت -أ

االتصاالت المختلفة من المصادر الداخلية عن كافة األنشطة والفعاليات التـي  

 .تنجزها المنظمة التي يعمل في إطارها نظام المعلومات

ويتمثل بتحويل البيانات إلى معلومات عن طريـق  ) : المعالجة(نظام التشغيل  -ب

 . التخزين والفهرسة والمعالجة واالسترجاع وإعداد التقارير

وتتمثل بالمعلومات ، وهي البيانات التـي تمـت   ) المعلومات(نظام المخرجات -ج

 .   ١٢٨-١١٥ص ص .  معالجتها بحيث أصبحت لها داللة معينة

 أهداف ووظائف نظم املعلومات اإلدارية   -٧-٢

يختلف الهدف عن الوظيفة في كون الهدف هو ما يصـبو النظـام إلـى          

 .هي األسلوب أو العمل المتبع لتحقيق الهدفتحقيقه ، أما الوظيفة ف

  أهداف نظم املعلومات اإلدارية  -٨-٢

إلـى  )هـ١٤٢٦(يسعى نظام المعلومات اإلدارية كما تشير رانية أبو العال      

 :تحقيق ثالثة أهداف 

 .يقدم معلومات ألغراض اتخاذ القرار -١

 .وميةتقديم المعلومات التي تساعد في إجراء العمليات الي -٢

 . ٣٠ص . تقديم المعلومات الالزمة عن مدى تحقيق اإلدارة لمسئولياتها -٣

 :األهداف التالية )هـ١٤٢٤(ويضيف الشايع      

ربط النظم الفرعية العديدة معاً في كيان متكامل يعمل على تنسـيق تـدفقات    -١

 .البيانات وتوفير المعلومات الصحيحة والمالئمة لمن يطلبها

ليات اتخاذ القرارات على كافة نوعياتها ومستوياتها عـن طريـق   تسهيل عم -٢

توفير المعلومات المنتقاة والمالئمة في الشكل السـليم والتوقيـت الصـحيح    

 .للمساعدة في تقرير مسار األداء الفعلي

 . توفير المعلومات المالئمة ألغراض المتابعة والرقابة وقياس األداء -٣



 

:  وإنتاج التقارير على كافة أنواعها وأشكالها مثل تبسيط سبل وأساليب إعداد -٤

 ).تقارير األداء ، التقارير المحاسبية والمالية ، تقارير نتائج الطالب(

 . ٣٣-٣١ص ص . الرقابة على تداول أوعية البيانات المختلفة في المنظمة -٥

أنه في المجال التربوي تعمل نظـم المعلومـات   ) م٢٠٠٤(ويرى المقابلة      

لتربوية على تحديد السياسات التربوية ، وإعداد اإلصالحات ، وتقدير األولويات ا

كما يمكن لنظم المعلومات التربوية أن تساعد العـاملين فـي   . في ميدان التربية 

ص .  ميدان التربية في جميع المستويات من اإلسهام في تنمية البنـى التربويـة  

 . ١٩-١٨ص 

  دارية وظائف نظم املعلومات اإل -٩-٢

أنه يمكن تحديد الوظائف الرئيسية لنظم )هـ١٤٢٦(ترى رانية أبو العال       

 : المعلومات اإلدارية بناءاً على األهداف السابقة في اآلتي

حيث يتم الحصول على البيانـات مـن مصـادرها المختلفـة     : جمع البيانات  -١

زويـد المنظمـة   ويـتم كـذلك ت  ). الصحة ، الدقة ، الشمول ، المرونة(مراعياً

بالبيانات الخاصة باالتجاهات المستقبلية واالحتماالت الخاصة بالبيئة باستخدام 

 ).التنبؤ والتحليل(وسائل المراقبة

أي تحويلها من هيئتها األولية إلـى معلومـات ذات معنـى    :معالجة البيانات -٢

 .وقيمة

اجها ، فإنـه  إن الحاجة للمعلومات ال تنتهي بمجرد استخر: خزن المعلومات  -٣

 .من المهم جداً خزن تلك المعلومات لحين ظهور الحاجة

وهي العملية الخاصة باسترجاع المعلومات التـي تـم   : استرجاع المعلومات  -٤

 . ٣٠ص .  تخزينها عند ظهور حاجة المستفيد إليها

 

 



 

 أهمية إنشاء نظم املعلومات اإلدارية   -١٠-٢

مية نظم المعلومات اإلدارية للعديد من أنه زادت أه)م٢٠٠٦(يذكر صالح       

 :األسباب منها 

 .تزايد المعلومات والمعارف المتاحة للمديرين والتي تستخدم اتخاذ القرارات -١

 .نمو المنظمات في حجمها وتعقد أعمالها وتشابك العوامل والمتغيرات البيئية -٢

 .سةزيادة درجة التخصص في أعمال المنظمات وتضاعف حدة المناف -٣

 .ازدياد درجة التعقد التكنولوجي في المجتمع بصفة عامة -٤

 .تطور طرق وأساليب اإلدارة يتطلب نظام معلومات يضمن االستفادة منها -٥

 .انتشار استخدام الحسابات اآللية وتوافر سبل تشغيلها لخدمة العملية اإلدارية -٦

اهـات اإليجابيـة نحـو    تزايد مهارات وقدرات الموارد البشرية وتنمية االتج -٧ 

 . ١٠٨-١٠٧ص ص .  استخدام الحاسب اآللي في األعمال اإلدارية

السبب التالي كأحد أسباب زيادة االهتمام بنظم ) م١٩٩٤(ويضيف شاهين      

 : المعلومات اإلدارية 

زيادة االهتمام بنظم التغذية العكسية بالمعلومات ، أي مدى إمكانية توافر نظام  -٨

اع المعلومات بهدف توصيل رد فعل المستخدم إلـى اإلدارة ممـا   يقوم باسترج

 . ٣٦٧ص .  يؤدي إلى إجراء التصحيح التلقائي الالزم

 : فوائد نظم املعلومات اإلدارية   -١١-٢

 : إلى أن لنظم المعلومات اإلدارية الفوائد التالية )هـ١٤٠٠(يشير القاصي     

 : بالنسبة للمنظمة : أوالً 

امل التنظيم وتوازنه حيث تنتج له قنوات جيدة االتصال ، وتسمح تساعد في تك

بإفادة اإلدارات المختلفة بما تنتجه كل إدارة من بيانات ، أو معلومات ، كما تمـد  

كل متخذ قرار بالبيانات المناسبة في الوقت المناسب ، وبذلك نرفع الحواجز بين 

جيدة للتغذية العكسية تسمح  وحدات المنظمة ، هذا إلى جانب توفير قنوات اتصال



 

لإلدارة في مستوياتها المختلفة بتعديل قراراتها وفق الظروف المتغيرة ويـنعكس  

أثر كل ذلك على تحسين أنواع العالقات في المنظمة وتحسين دوافع كافة األفراد 

 .بها

 :بالنسبة للعملية اإلدارية : ثانياً 

يط والتنسيق والتوجيـه والرقابـة   تجمع البيانات التي تفيد في عمليات التخط -أ

وصياغتها التخاذ القرارات من مصادرها المختلفة داخل التنظيم وخارجـه علـى   

أسس عملية ، ويتم ذلك بعد تصنيف البيانات المتجمعة وإزالة ما بها من تعارض 

 .أو اختالف ، وكذلك تصفيتها مما بها من تكرار أو ازدواج

من الطرق البديلة ، النجاز العمـل بشـكل يبـين    تقدم لإلدارة تمثيالً لسلسلة  -ب

 .تأثيرات ونتائج القرارات المختلفة قبل أن تطبق عملياً

تخرج القرارات بقدر كبير من التأكد فتصبح بذلك عمليـة اتخـاذ القـرارات     -ج

ميسرة وعلى قدر كبير من الكفاءة ، بعد أن كانت تعتمد على أفراد قالئـل مـن   

 .  ١٢٩-١٢٨ص ص   .أصحاب الخبرة والمعرفة

 أنواع نظم املعلومات اإلدارية   -١٢-٢

تنوعت وتعددت التصنيفات فيما يخص نظم المعلومـات اإلداريـة فمـن    

الباحثين من استخدم مرجعيات بسيطة للتصنيف اعتمادا علـى درجـة التقـدم    

نظـم المعلومـات   : والتعقيد الفني لألنظمة المستخدمة فقسموها لثالثة أنـواع  

والتي تعتمد على األدوات الفنية ، ونظم المعلومات نصف اآللية والتـي  اليدوية 

تعتمد على فنيات وأدوات متوسطة القدرة ، ونظم المعلومات اآللية وهي التـي  

تتم بها عمليات اإلدخال واإلخراج والمعالجات باستخدام الحاسـبات االلكترونيـة   

 . ه الحاليةوهي التي تستعمل ضمن مفهوم نظم المعلومات وتطبيقات



 

أما التصنيفات الرئيسية التي تتدرج من خاللها أنواع نظـم المعلومـات   

علـى النحـو   ) م٢٠٠٥(المختلفة فهي ثالثة تصنيفات رئيسية ذكرها العبد العال

 : التالي

بالرجوع لمستويات التنظيم المختلفة حيث يمكن بنـاء نظـام   :  التصنيف األول

كل التنظيمي للمؤسسة، ولذلك فقـد نشـاهد   المعلومات اإلداري انسجاما مع الهي

نظم معلومات تختص بشئون دائرة معينـة، أو بالمؤسسـة ككـل، أو بالبيئـة     

 .الخارجية للمؤسسة 

بالرجوع للوظائف التنظيمية فقد صنف بعض البـاحثين نظـم   :  التصنيف الثاني

،  المعلومات نسبة للوظائف التي يقوم بها التنظيم إلى نظم معلومات محاسـبية 

 .األفراد  ةونظم معلومات مالية ،  ونظم معلومات إدار

ويعتبر هذا التصـنيف  : بالرجوع للدعم الموفر من هذه النظم :  التصنيف الثالث

من أوسع وأحدث التصنيفات، ومن خالله تأتي نظم المعلومات اإلدارية تحت ستة 

تحديد وتصـميم   أشكال لتخدم مستويات التنظيم اإلداري األربعة الرئيسية وقد تم

 . ٣٤-٣٠ص ص .  هذه النظم بناء على طبيعة األعمال وأنواع القرارات

أما الباحث فيرى أن نظم المعلومات اإلدارية هي مظلة تندرج تحتها بقية 

 : النظم اإلدارية األخرى ولذلك فإنها تنقسم إلى 

عبارة عـن  )م٢٠٠٦(وهي كما يرى مرسي:  (TPS)نظم تشغيل التعامالت  -١ 

جموعة منظمة من العاملين ، واإلجراءات ، والبرامج ، وقواعد البيانات ، م

واألجهزة المستخدمة لتسجيل التعامالت الروتينية اليومية والالزمـة لقيـام   

نشاط األعمال بأداء دوره ، وتعمل هذه النظم على خدمة المستوى التشغيلي 

 . ٤٤ص .  في المنظمة



 

ــب -٢ ــة المكات ــOAS نظــم أتمت ــتم ه ــد وته ــرى العب ــا ي ــنظم كم ذه ال

بتوفير الدعم للموظفين في حقل األعمال الورقية والمتعـاملين  )م٢٠٠٥(العال

 ٣٢ص ). السكرتاريين والمحاسبين(باستمرار مع البيانات

أنهـا تخـدم اإلدارة   )م٢٠٠٥(يشير العبد العـال :   DSSنظم دعم القرارات -٣

يكلة وتستند هذا النظم على الوسطى من التنظيم وتتعامل مع القرارات غير المه

مجموعة من األدوات والمقدرات الحاسوبية المتكاملة في عملها ، حيث تـوفر  

هذه النظم لمتخذي القرار الحل المناسب عبر اعتمادهـا علـى أدوات كميـة    

وأساليب إحصائية معقدة في تحليل المشكلة وأبعادها واالستفادة مـن قواعـد   

 . القرار المناسب المعرفة والبيانات في رسم صورة

ــذي  -٤ ــدعم التنفي ــد   ESSنظــم ال ــرى العب ــا ي ــنظم كم ــوم هــذه ال وتق

بدعم قرارات اإلدارة العليا اإلستراتيجية بعيدة المـدى وغيـر   )م٢٠٠٥(العال

المهيكلة بتوفيرها لمقدرات حاسوبية اتصاالتية داخلية بمختلف األنظمة السابقة 

 . ٣٤-٣٣ص ص   وخارجية عبر مراقبتها للبيئة ومستجداتها 

السلوك الذي يمكن ) م١٩٩٨(هو كما يقول الصباح:  AIالذكاء االصطناعي  -٥

أو . أن تؤديه اآللة والذي يعتبر من قبيل الذكاء الذي يبذله العنصر البشـري 

بالقدرة  –مثل الحاسبات اآللية  –هو النشاط الذي بمقتضاه يكن تزويد اآلالت 

لـذكاء إذا مـا مارسـه العنصـر     على ممارسة سلوك يعتبـر مـن قبيـل ا   

 . ١٢٧ص.البشري

أنها أنظمة معلومات حاسـوبية  )م٢٠٠٣(ويشير ياسين: ESالنظم الخبيرة  -٦

تتيح إمكانية تكوين عالقة بينية مع المستفيد وآلـة االسـتدالل والخبـرات    

المختزنة والغرض منها تقديم النصائح بالحلول للمشاكل الخاصة بمجال معين 

 .   ٣٤-٣٣ص ص 



 

أنهـا  )م٢٠٠٠(ويرى أبو رمضان):EIS(نظم معلومات منفذي اإلدارة العليا -٧

تختص بتزويد اإلدارة العليا بالمعلومات الخاصة بها فهـي موجهـة لتلبيـة    

 .   ٣٦-٣٤ص ص . حاجات اإلدارة العليا من المعلومات اإلستراتيجية

 بناء وتطوير نظم املعلومات اإلدارية -١٣-٢
مات المحوسبة بتغيرات جذرية ومتسـارعة نتيجـة   يمر حقل نظم المعلو  

، حيث أفرز هذا ) البرامجي(لتطور الحاسب اآللي في جانبيه المادي ، والتطبيقي

التطور تطبيقات جديدة متطورة لنظم المعلومات وازداد تأثير هذه النظم بصـورة  

وتطلب ذلك أن تقـوم تلـك   . جوهرية على طبيعة العمل اإلداري في المنظمات 

منظمات بتفقد نظم معلوماتها بين الحين واآلخر وتطويرها حسـب احتياجهـا   ال

 .  ووفقا لما استجد من تقنيات حاسوبية وغيرها في هذا المجال 

ومن الصعوبة تطوير نظام معلومات قائم أو إيجاد نظام جديـد مـن دون    

مشـكالته  المعرفة الكاملة بواقع النظم فيها ، كما أن الفهم الجيد للنظام وتحديد 

ومتطلبات تحديثه يعد عامالً مهماً وشرطا رئيساً لضمان جودة النظام الذي يجري 

هذه المعرفة والفهم يعدان الضوء األخضر للبدء فـي  . تطويره من جهة أخرى 

تحديد متطلبات اإلدارة من إقامة النظام المقتـرح ، باإلضـافة إلـى توصـيف     

يد البيانات واألجهزة المطلوبة والموارد التفاصيل المتعلقة بإقامته والالزمة لتحد

 .األخرى ، إلنتاج المعلومات الالزمة لدعم اإلدارة في قيامها بوظائفها

وحين يتخذ القرار بتطوير أنظمة المعلومات في منظمة ما فإن إجـراءات   

دورة (هذه الدورة تسمى تطـوير النظـام أو  . متعددة الخطوات أو دورة ستظهر 

والتي تحتوي على عدد من الخطوات كالدراسة والتحليـل   ) SDLCحياة النظام

 .والتصميم والتنفيذ وغيرها

 

 



 

 : التخطيط لفعاليات نظام املعلومات اإلدارية -١-١٣-٢
يمكن تعريف التخطيط لفعاليـات نظـام المعلومـات حسـب مـا يـراه         

على أنه عملية تحديد المراحـل الضـرورية لبنـاء النظـام     )" م٢٠٠٤(الطائي

ره الحقاً مع توضيح األبعاد األساسية الخاصة بكل مرحلة من هذه المراحل وتطوي

وتحديد المستلزمات الضرورية إلنجاز كل مرحـلة وصوالً إلى النظـام بشـكله  

 . ٢٣ص ".  النهائي

أهـم أركـان التخطـيط    )م٢٠٠٤(في  ضوء هذا التعريف يحدد الطـائي   

 : لفعاليات نظام المعلومات على النحو اآلتي

: وتتمثل بثالثة مراحـل هـي  : تحديد مراحل بناء وتطوير نظام المعلومات  -١

مرحلة دراسة الجدوى ، ومرحلة تصميم وبناء النظام المقتـرح ، ومرحلـة   

 .اختبار النظام الجديد وتطبيقه وتقويمه

مثال ذلك  مرحلة دراسة : بيان األبعاد الخاصة بكل مرحلة من هذه المراحل  -٢

ن أبعادها في تحديد المتطلبات التي تسبق هـذه الدراسـة   الجدوى يمكن بيا

 . وخطوات إجراء الدراسة وأنواع دراسات الجدوى وهكذا

تحديد المستلزمات الضرورية لترجمة كل مرحلة مـن المراحـل بأبعادهـا     -٣

المختلفة إلى واقع فعلي والتي تشتمل على المستلزمات البشـرية والماليـة   

 . ٢٣ص .  اواألجهزة والمعدات وغيره

 : مناهج تطوير النظام -٢-١٣ -٢
 :يوجد عدد من المناهج المستخدمة لتطوير النظام أهمها      

إلى أنـه يسـير وفـق خطـوات     ) م٢٠٠٤(ويشير الشرمان: المنهج التقليدي -أ

دراسة الجدوى وأهداف المستفيد ، تحليل وتصميم أولي للنظام ، دراسة :(أهمها

رمجيات ، تصميم مفصل للنظـام ، ترميـز إجـراءات    المتطلبات واألجهزة والب



 

ص ص ). النظـام ، صـيانة النظـام    قوعمليات النظام ، اختبار النظام ، تطبي

١٠٩-١٠٨ . 

إلى أنه يعتمد علـى  )م٢٠٠٤(ويضيف الشرمان): أو البنائي(المنهج التركيبي-ب

يـل  التحل:(التحليل العمودي والتحليل األفقي للنظام ويأخذ عدة خطـوات أهمهـا  

المفصل للنظام ، وضع خوارزميات ، وضع نموذج منطقي ، توزيـع التصـميم   

باالستعانة بالخرائط التنظيمية مثل شجرة القـرارات ، توزيـع الواجبـات بـين     

 .  ١٠٩ص ). اإلنسان واآللة ، تبرير التكاليف العائد على االستثمار

ويمـر  . للنظامويعتمد على بناء نموذج مصغر )أو النمطي(المنهج النموذجي -ج

بيـان المتطلبـات   ):(م٢٠٠٤(هذا المنهج بمراحل أهمها كما يشـير الشـرمان  

واألهداف ، بناء نظام نموذجي أولي ، تنفيذ النمـوذج األولـي واسـتخدامه ،    

الحصول على التغذية الراجعة ، إعادة بناء الـنظم وتطـويره ، تنفيـذ النظـام     

 .  ١١٠-١٠٩ص ص ). وإدامته

أنها طريقة التطوير التي تتاح ) م٢٠٠٤(ويرى الشرمان: ين طريقة المستفيد -د

الفرصة فيها أمام المستفيد النهائي لتطوير النظام بنفسه وليس باالعتماد علـي  

 .  ١١٠ص .   االختصاصين والخبراء

 :  تطوير النظام  )مراحل(خطوات -٣-١٣-٢
ظام تسـمى  هناك عدد من الخطوات أو المراحل المتبعة عند تطوير أي ن      

دورة حيـاة  (خطوات تطوير النظـام أو دورة وضـع أو تطـوير النظـام ، أو    

 :كما يلي . سنتطرق لها بشيء من التفصيل )  SDLCالنظام

 دراسة اجلدوى  : املرحلة األوىل   

وتسمى أيضاً مرحلة الدراسات المبدئيـة ويجـري خاللهـا كمـا يـذكر            

 :األعمال التالية)م١٩٩٦(سويلم

 .مظاهر المشكلة وتحديد األسباب الحقيقية للمشكلة جمع -١



 

 .تصور منطق الحل -٢

 .إجراء دراسة جدوى مبدئية تركز على تكلفة الدراسات فقط -٣

 . ٥٦-٥٣ص ص .  تقديم تقرير لإلدارة العليا التخاذ القرار المناسب -٤

 حتليل النظم    : املرحلة الثانية    

 :   مفهوم تحليل النظم    

عمليـة تجزئـة   "إلى أنه يقصد بتحليل الـنظم  ) م٢٠٠٥(يشير الصيرفي      

وتفكيك النظام ككل واحد إلي جزائه ومكوناته ونظمه الفرعية وذلك بهدف فحص 

ودراسة وتوصيف هذه األجزاء والمكونات واختبار أوضاعها وتشخيص عالقاتها 

فرعي في سياق  بما يؤدي في النهاية إلي فهم طبيعتها ووظائفها ودور كل نظام

وعلى ذلك فإن عملية تحليل النظم تهتم بدراسة الظاهرة كمـا  ". عمل النظام ككل

هي في الواقع الموضوعي من أجل الوصول إلي فهم صحيح للمشكالت ولتهيئه 

 . ٣٣ص " الحلول والبدائل المقترحة تمهيداً لمرحلة التصميم

د مكونات هذا النظـام  تحليل النظام بأنها تحدي) م٢٠٠٢(ويعرف مصطفى      

والتعرف على العالقات بين كل منها وأوليات التعامـل بينهـا ، بهـدف تحديـد     

 .  ٢٧ص . المشكالت المترابطة به ، لوضع حلول مناسبة تؤدي إلي تحسين أدائه

 أهداف تحليل النظم   
 :فيما يلي) م٢٠٠٥(يتمثل الهدف من تحليل النظام كما يشير الصيرفي      

 .األمور الحالية للنظامفحص  -أ 

 .تفحص النقاط المثيرة للقلق -ب

تحديد ما يجب عمله وتحليله لبيان مختلف التغيرات التـي يسـببها إدخـال     -ج

 . ٣٥ص .  متغيرات جديدة إلى النظام

 :أسباب تحليل النظم   
 :إن أهم أسباب التحليل ترجع إلى ما يلي )م٢٠٠٥(يقول الصيرفي       



 

 .غير فعال في تحقيق األهداف المرجوة منهكون النظام  -أ

 .ظهور متطلبات جديدة يكون النظام الحالي عاجزا عن تلبيتها -ب

حاجة النظام إلى إجراء التحسينات الشاملة له وذلك عن طريق إيجاد أفضـل   -ج

السبل لتشغيل ومعالجة البيانات بما يجعلها مواكبة للتطوير السريع الحاصل في 

 .ماتمجال نظم المعلو

الحاجة إلى استخدام األجهزة والبرمجيـات المتطـورة فـي تطبيقـات نظـم       -د

 . ٣٥ص .  المعلومات

 :  حملل النظم   
الفريـق   أوذلك الشخص )م٢٠٠٥(كما يشير الصيرفييقصد بمحلل النظم       

ـ  وإنسانيةتقنية  القيام بمهام تحليلية يتولىالذي  المهـارة   هواتصالية تتطلب من

 :   ويهتم محلل النظم بما يلي. يق للمشكلة موضوع البحث مالع اإلدراكووالمعرفة 

 هل الهدف تطوير النظام الحالي أم تصميم نظام جديد؟ : أهداف النظام -١

 .نطاق النظام أو المشروع أو المنطقة محل الدراسة : مجال النظام -٢

عنهـا النظـام    تحديد المعلومات التي يعمل بها النظام الحالي أو التي ينـتج  -٣

 .الجديد

 .تحديد ما يقوم به األفراد ، فإهمال العنصر البشري يعرض النظام للخطر -٤

 .تحديد المعدات والنماذج التي يتم استخدامها في النظام  -٥

 . ٣٩ص .  تحديد المسؤوليات المخصصة لكل قسم من أقسام النظام -٦

، بحاجـة المنظمـة   الحاجة إلى محلل الـنظم  ) م٢٠٠٢(ويبرر مصطفى      

 : الملحة في مراحل التطوير والتطور إلى من 

يتفهم متطلبات كل فريق بالمنظمة ثم يتأكد من الحاجة لهذه المتطلبات وتحديد  -أ

 .األوليات

 .يتمتع بقدرة تحليلية تساعده على الربط بين المتغيرات المختلفة  -ب



 

بيئة التـي تعمـل بهـا    يستطيع توظيف منهجية التطوير التي تتناسب مع ال -ج

 ٠المنظمة والثقافة السائدة فيها 

 يستطيع تحديد متطلبات ومنهجية التغيير في ثقافة المؤسسة  -د

يحقق للمؤسسة االنتقال اآلمن عبر أطـوار التغييـر المختلفـة لتوظيـف         -هـ

 .تكنولوجيا المعلومات أو تبني فلسفات جديدة في اإلدارة 

 جديدة وينقلها إلى المتخصصين لمزيـد من التحليل  يكتشف مجاالت تكنولوجيا-و

 .  ١٠٤-١٠٣ص ص 

 :تصميم النظم : املرحلة الثالثة     
 مفهوم تصميم النظم      

هي عملية تركيـب  ) م٢٠٠٦(عملية التصميم كما يرى الشنطي وآخرون      

 وتشكيل  األجزاء والمكونات الفرعية في كل متكامل وبطريقة تؤدي إلى تحقيـق 

األهداف المشتركة للنظام ، وبالتالي فإن عملية التصميم تشمل كافة اإلجـراءات  

العملية لبناء وتشكيل النظام وفقاً لمواصـفات ووظـائف محـددة وباسـتخدام     

 .  ٢٣األساليب ، واألشكال ، والنماذج الفنية الضرورية  ص 

عناصـر  أي أن عملية التصميم ببساطة هي عملية إعادة ترتيب وتركيـب       

كثيرة منفصلة وربطها في عالقات تداخلية ، بحيث يجعـل منهـا كيانـا جديـدا     

 .متجاوزا سلبيات النظام القديم ، لتحقيق أفضل األهداف

مما سـبق يتضح أن تصميم الـنظم يجـب أن   : أهداف تصميم النظـم    

 :يحقق للنظام مجموعة من األهداف أهمها 

 .استخدام أفضل للطاقة البشرية -١

 .استخدام أحدث األساليب في إنجاز األعمال -٢

 .االستفادة من الموارد المتاحة بأقصى درجة ممكنة -٣



 

العمل على إدخال البيانات والمعلومات عن طريق وسائط اإلدخال إلى الحاسبة  -٤

 .اإللكترونية من مصادرها األصلية مباشرة

 العوامل المؤثرة في عملية تصميم نظم المعلومات    
أن هناك عوامل مهمة يجب أخذها بعين )م٢٠٠٦(يذكر الشنطي وآخرون       

 : االعتبار عند تحليل وتصميم النظم ومنها

 .  المرونة في التصميم بحيث تسمح إدخال التعديالت والتغيرات الالزمة -١

 .ليكون أكثر استجابة لحاجات المستفيد : البساطة  -٢

 .وسع في المجاالت الجديدة القدرة على التطور والتحديث والت -٣

 . المالءمة لحاجة المستفيد  -٤

 .سهولة التشغيل واالستخدام ، كما يقدم له العون أثناء عملية التشغيل -٥

 . إنجاز أكبر كمية ممكنة من وظائف النظام بأقل التكاليف: الكفاءة والفاعلية -٦

 ).٣٣-٣١ص ص . أي وجود نظام كفء للحماية: األمان والحماية والتحكم  -٧

 : مداخل تصميم النظام    
 : أن هناك عدة مداخل لتصميم النظم منها)م٢٠٠٥(ذكر الصيرفي         

وفقا لهذا المدخل ال يعمل محلل النظم من أجل تحليل المتطلبات : مدخل التطوير -أ

واالحتياجات الرئيسية لنظام المعلومات ككل ، وإنما يركز فقط على مشكلة معينة 

 صا نقاط الخلل ذات الصلة بموضوع المشكلة التي تستدعي الحل السريع وخصو

وفقا لهذا المدخل يتم تصميم نمـوذج لقاعـدة   : مدخل نمذجة قاعدة البيانات  -ب

بيانات تضم المعلومات الفردية لدعم عمليات وأنشطة المنظمة ، فهو يستند على 

، وما يتبع ذلك من برامج أنشطة معالجة واسترجاع البيانات وتخزينها وتحديثها 

 .أتمتة وإصدار للتقارير حسب احتياجات المستفيدين

يفترض ذلك المدخل أن نظـم المعلومـات   : مدخل التصميم الهرمي التركيبي  -ج

ترتبط بالبيئة التنظيمية وما تتضمنه من وظائف ، وأنشطة ، وعالقات رسمية ، 



 

المدخل فإن النظام يجـب أن  وخطوط السلطة والمسؤولية اإلدارية ، ووفقا لهذا 

وفرع . يحتوي على فرع خاص باإلدخال وقائد اإلدخال يقوم بكل وظائف اإلدخال 

وفرع . خاص بالتحويل وقائد التحويل يقوم بكل عمليات التحويل إلى المخرجات 

 .خاص باإلخراج وقائد اإلخراج يقوم بكل عمليات اإلخراج

وفقا لهذا المدخل فإنه يـتم التركيـز   : مدخل التصميم من األسفل إلى األعلى  -د

على االحتياجات التشغيلية والمشكالت الصغيرة والقرارات المبرمجة وذلك حتـى  

 .االنتهاء باحتياجات المستوى األعلى للمنظمة من المعلومات والتقارير اإلدارية 

يرتكـز هـذا   " : التصميم الهيكلي"مدخل التصميم من األعلى إلى األسفل  -هـ

ل على  مفهوم وتكتيك التحليل والتصميم الهيكلـي الـذي يبـدأ بتحليـل     المدخ

احتياجات النظام ككل في أعلى مستوى ، وتجزئـة ، وتشـعيب النظـام حسـب     

المكونات والنظم الفرعية ، وما يرتبط به من عمليات وأنشطة ، أي أنـه يهـتم   

قال إلى تعيـين  بتعيين احتياجات اإلدارة العليا للمنظمة بصفة جوهرية ، ثم االنت

احتياجات اإلدارات األخرى نزوال من األعلى إلى األسفل ، ومن العام إلى الخاص 

 . ١٤٠-١٣٣، ومن الكل إلى الجزء   ص ص 

 اختبار نظم املعلومات اإلدارية  : املرحلة الرابعة     

بعد أن يتم إكمال كتابة البرامج الخاصة بالنظام وإدخالها إلى الحاسبة يتم       

تجريبها بشكل موحد ، لمعرفة إمكانيات النظام الجديد وهل يتفق مع ما هو محدد 

له من مخرجات ومدخالت وعمليات ؟ حيث يتم إدخال بعض البيانات التجريبيـة  

لتحقيق ذلك ويفضل عند التجربة حضور المستفيد لغرض التعرف علـى عمـل   

ـ   ى إظهـار أشـكال   النظام بغية إعطاء المالحظات أو التعديالت التي تحـض عل

 .المخرجات مثال لغرض تعديلها وتجاوز السلبيات التي تنتج عن التجربة

     
 



 

 تطبيق وتنفيذ نظم املعلومات اإلدارية  : املرحلة اخلامسة  

بعد أن يتم إنجاز مرحلتي التحليل والتصميم يبدأ التنفيذ الفعلـي للنظـام         

وقبـل البـدء   . قة عن طريق تنفيذهاالمقترح أي تحويل األفكار النظرية إلى حقي

 .يتطلب استحصال الموافقة الرسمية على البدء بالتنفيذ من اإلدارة العليا 

 :هما ) م٢٠٠٤(والتنفيذ على نوعين كما يذكر ذلك الشرمان      

ويتضمن هذا التنفيذ إعداد الوثائق الخاصـة بالنظـام وكـذلك    : التنفيذ اليدوي 

 .فيذاألدلة الخاصة بعملية التن

ويقصد بهذا التنفيذ كيفية وضع األفكار وتنفيـذها عمليـا   : التنفيذ اإللكتروني 

 . ١٩٩ص . باستخدام الحاسبة اإللكترونية

على أهمية تدريب المستفيدين على اسـتخدام  ) م٢٠٠٤(ويؤكد الشرمان      

النظام حيث أنه بعد نجاح التجربة والتأكد من صالحية النظام بشكل مبدئي يـتم  

ريب المستفيدين من هذا النظام وخصوصا المشغلين في أنظمة الحاسبات حيث تد

يمثلون عنصراً مهماً في عملية التنفيذ وأن تدريبهم بشكل جيـد يحقـق نجـاح    

 .  ٢٠٠عملية التنفيذ  ص

 تقييم ومتابعة وصيانة نظم املعلومات اإلدارية  : املرحلة السادسة 

تحديد المردود الفعلي لنظام عن طريـق   إن الهدف من عملية التقييم هو      

تحقيق األهداف التي تم رسمها في تعريف المشروع ، ويكون التقييم إمـا غيـر   

مباشر ويتم عن طريق تحديد نسب اإلنجاز أو مباشر وذلك عن طريـق معرفـة   

 .التكاليف والمنافع

 إدارة نظم املعلومات اإلدارية  -١٤ -٢
النشاط األساسي الذي من خاللـه يـتم إدارة    تمثل إدارة نظم المعلومات      

وتطوير مهام ووظائف نظم المعلومات بمنظمـات األعمـال المختلفـة لتحقيـق     

 . األهداف المطلوبة



 

إن دراستنا إلدارة نظم المعلومات اإلدارية ستقتصر على التعريف بالهيكل       

ائرة ووظـائف  التنظيمي لدائرة المعلومات ، وعرض الوظائف اإلدارية لهذه الد

المديرين فيها ، وشرح المسارات الوظيفية للموارد البشرية العاملة فـي مجـال   

 . المعلومات

 : دائرة نظم المعلومات اإلدارية  -أوالً  

وحدة إدارية مسـئولة  )م١٩٩٨(دائرة المعلومات هي كما يرى الحسنية       

يرها ، مـن أجـل   عن تحضير أنظمة المعلومات ، وتشغيلها ، وصيانتها ، وتطو

قد تكـون هـذه   . تحقيق األهداف التي أسست من أجلها وهي صناعة المعلومات

يمكن أن يطلـق علـى هـذه    . الدوائر مستقلة أو مرتبطة بمركز معلومات أكبر

الدائرة أسماء مختلفة مثل مراكز أنظمة المعلومات، دوائر معالجة البيانـات، أو  

كما أنه ال يوجد اسم نمـوذجي متفـق   فقط مركز المعلومات أو دائرة الحاسوب 

 . ٤٠١ص . علية

 :  بناء دائرة المعلومات وتنظيمها 

أنه مهما كانـت طبيعيـة مراكـز أو دوائـر     )م١٩٩٨(ويضيف الحسنية       

المعلومات وحجم نشاطها ونطاقها على مستوى المنظمة، فإنها غالبا ما تقسـم  

شغيل ، وقسم التطوير ، وكل قسم الت:  بصورة أساسية إلى فرعين رئيسيين هما

وأحيانا تضاف أقسـام ثالثـة مثـل قسـم     ، منها يقسم إلى أقسام فرعية أخرى

 . ٤٠٢ص .  االتصاالت وقسم إدارة قواعد البيانات

 :وظائف نظم المعلومات   -ثانيا

بعدد من الوظائف الرئيسة التي )أو دائرة المعلومات(تقوم نظم المعلومات      

ويمكن أن تقسم وظائف نظم المعلومات إلى . ت عمل النظام تعكس عناصر وآليا

أقسام رئيسة كجـمـع البيانات ، ومعالجتها ، وإنتاج نظم المعلومات ، ورقابـة  

 .  أمن البيانات



 

أن من الوظائف المهمـة لنظــم المعلومـات  ) م١٩٩٨(ويرى الحسنية      

البشـرية ،  (ارد البيانـات وظيفة إدارة البيانات ، وهي وظيفة تنظيمية إلدارة مو

حيث تهتم بوضع السياسة المرتبطة بالبيانات ، والتخطـيط  )والمادية ، والمعنوية

لها ، وصيانة نظم البيانات المختلفة ، ويكون من مسـؤوليتها وضـع معـايير    

فمن أهم مهمات إدارة البيانات في مجال السياسة المعلوماتية صـياغة  . الجودة 

. حافظة على البيانات وتوزيعها واستخدامها في المنظمة القواعد التي تضمن الم

 .    ٤١١-٤٠٦ص ص 

 :وظائف إداريي نظم المعلومات  -ثالثا   

ويتولى القيام بوظائف نظم المعلومات اإلدارية مجموعة مـن المـوظفين         

ضمن وظيفة نظم المعلومات اإلدارية الذين يشكلون القوى البشرية لهذه الوظيفة 

وع هذه الوظائف تبعا للمستوى الذي يعمل فيه الموظف والمنصب الـذي  ، وتتن

 :إلى الوظائف التالية ) م٢٠٠٤(ويشير السامرائي والزعبي. يشغله 

وتكون وظيفة نظم المعلومات اإلدارية في هذا المستوى : المستوى اإلستراتيجي

 .المستقبلية هي التخطيط اإلستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية وإعداد التنبؤات

وتكون وظيفة نظم المعلومات في هذا المستوى هي تنظيم :  المستوى التكتيكي

واتخاذ القرارات وإعداد السياسات الكفيلة بتنفيذ الخطط طويلة األجل الموضوعة 

 .من قبل المخططين

تكون وظيفة نظم المعلومات اإلدارية في هذا المسـتوى فـي   : المستوي الفني

تخصصية كوظيفة نظـم التقـارير اإلداريـة ، أو وظيفـة      المنظمة هي وظائف

التطوير والتصميم ، أو وظيفة محلل ، أو وظيفة مبرمج ، أو وظيفة إدارة قواعد 

 .البيانات ، أو وظيفة قسم الصيانة

وتكون وظيفة نظم المعلومات اإلدارية في هذا المسـتوى  : المستوى التشغيلي

دم مجموعة النظم المتمثلـة فـي إدخـال    تنفيذ العمليات بشكل آلي واستخ: هي 



 

البيانات ومعالجتها واستخدام التقارير ويشغل هذا المنصب موظفـون عـاديون   

 .  ٢٧٥-٢٧٤ص ص . بمسمى مدخل بيانات أو مشغل النظام أو مشرف صيانة

 :رابعا  ـ المسارات الوظيفية لنظم المعلومات 

في المسـارات الوظيفيـة   إن التأثير األعظم لحوسبة المعلومات سيكون       

 .للعاملين في هذا المجال الحديث وسريع التطور 

كما أوضحنا أكثر من مرة فإن العنصر البشـري هـو أحـد المكونـات           

 .األساسية والفعالة في بناء نظم المعلومات اإلدارية وتطويرها أو فشلها

ا ألهـم  ونظرا ألهمية االختصاصين في نظم المعلومات سنعطي توصيفا مختصر

 ):م١٩٩٨(اختصاصي نظم المعلومات وأبرزها وهم وفقاً للحسنية

المبرمج هو مهني محترف يعمل في مجال الحاسوب تكون وظيفته : المبرمج  -أ 

األساس هي كتابة البرمجيات وهناك ثالثة أنواع من المبرمجين وهـم مبرمجـو   

 .النظم ومبرمجو التطبيقات ومبرمجو اإلدارة

هو المهني في أنظمة الحاسوب الذي يشـكل حلقـة الوصـل     :محلل النظم -ب 

تكون وظيفته المحـددة  . األساسية بين فريق المبرمجين وباقي أجزاء المنظمة 

ترجمة المشكالت والمتطلبات اإلدارية إلى متطلبات برمجية ونظم معلومات بحيث 

 .يستطيع أن يفهمها مبرمجو التطبيقات ، واالتصاالت

مهمات وواجبات مصمم النظم وإن كانت تتبع مهمات وواجبات : مصمم النظم . ج 

إال أننا نعتقد أنها وظيفة مستقلة محددة تبـدأ مـع   ، محلل النظم وتتكامل معها 

نهاية أعمال محلل النظم الذي يحدد مشكالت ومتطلبات المستفيد ، فتكون مهمة 

-٤١٤بناء جديد يلبي حاجـات المسـتفيد  ص ص    جمصمم النظم وضع نموذ

٤٢٢  . 

 :أيضاً بعض الوظائف الثانوية مثل ) م١٩٩٨(ويضيف الحسنية       

 تم تطـوير اختصاص ثانوي في حقل التدقيـق يعرف : مدقق معالجة البيانات  -د



 

ويتم توظيف هذا المدقق عادة ضمن وظيفة .بمدقق معالجة البيانات االلكترونية

 . البيانات خبرة في الحواسب يجب أن يمتلك مدقق. التدقيق الداخلي أو الخارجي

هنالك العديد من الحقول المهنية ضمن عمليـات معالجـة   : معالج البيانات  -هـ 

 .البيانات منها مشغلو إدخال البيانات،وأمناء المكتبة، ومشغلو الحاسب

يعد إداري قاعدة البيانات مسؤوال عن تصميم وضـبط  : إداري قاعدة البيانات  -و

 . قاعدة البيانات 

يشابه عمل مستشار نظم المعلومات إلى حد كبيـر  : مستشار نظم المعلومات  -ز

عمل محلل النظم ومن الممكن أن يكون داخليا أو خارجيا من بيوت الخبرة فـي  

 .  ٤٢٢-٤١٤ص ص .  نظم المعلومات

لنظم المعلومات اإلدارية المسارات )م٢٠٠٤(ويضيف السامرائي والزعبي       

 :الوظيفية التالية

وهنا يجب أن يكون متخصصا في العلوم اإلدارية مع إمكانية : مدير المشروع  -١

 كبيرة في إتقان مهارات الحاسوب وتكنولوجيا االتصاالت

عادة يكـون مـن المتخصصـين بتكنولوجيـا     : مصمم مواقع على االنترنت  -٢

 . المعلومات والحواسيب ويفضل أن يكون ذو علم ودراية باألعمال اإلدارية

 .له القدرة على صيانة األجهزة والشبكات واالتصاالت: مشغل الحاسوب -٣

 :إداري قواعد بيانات  -٤

   :اختصاصي المعلومات  -٥

التي دخلت إلى نظم المعلومات  ةوهاتان الوظيفتان من التخصصات الجديد      

اإلدارية  التي أحدثت العديد من النقاشات واالختالفات حول تحديـد مواصـفات   

قائمين بها ومؤهالتهم إال أنه من المتفق عليه ضرورة وجود خلفيـة إداريـة   ال

 .   ٢٧٨-٢٧٦وخلفية علمية للعاملين بهما  ص ص 

   



 

   هيكلة نظام املعلومات اإلدارية   -١٥ -٢

يحدد الهيكل التنظيمي للمنظمة األنمـاط اإلداريـة الخاصـة بـاألدوار            

من المسـتويات اإلداريـة فيهـا ، كمـا يحـدد      المتكاملة التي يؤديها األفراد ض

المسؤوليات والصالحيات لجميع الوظائف اإلدارية وينظمها ، بحيث يتم توجيـه  

وإن الهيكـل  . الجهود الجماعية المنسقة باتجاه تحقيق أهداف المنظمـة الكليـة  

التنظيمي في المنظمة يعتبر عامالً متغيراً يتغير بناءاً على العوامـل التنظيميـة   

أي أن الهيكل التنظيمي . لهيكلية التي تحددها سياسات المنظمة واستراتيجياتهاوا

يؤثر على حجم وطبيعة معظـم المعلومـات التـي     ي، وبالتال يتبع اإلستراتيجية

 .  توفرها المنظمة وتستخدمها ، ويؤثر على تدفقها بالشكل المطلوب

معلومات اإلداريـة  إلى أنه بظهور مفهوم نظم ال)م٢٠٠٤(ويشير الصباغ       

في الستينات كان االتجاه العام نحو تصميم نظم كبيرة متكاملة مع قاعدة بيانـات  

وقد ساهم تطور الحاسوب ووسائل االتصـال بعيـدة   .  واحدة وهيكلية ومركزية

المدى في السبعينات وما بعدها وحتى اآلن وبالخصوص بعد ظهـور الحاسـوب   

ور حول إمكانية إجراء المعالجات موقعياً ، الدقيق إلى ظهور هيكلية جديدة تتمح

وقـد  . لترتبط المواقع المختلفة من خالل شبكة اتصال وتسمى الهيكلية الموزعة

استمرت بعض المنظمات بتبني أسلوب الهيكلية المركزية ، واتجه البعض اآلخر 

نحو الهيكلية الموزعة ، في حين تبنى البعض الثالث نوعاً وسيطا بين االثنـين  

خالل استخدام حاسوب رئيسي لخدمة جميع المواقـع واسـتخدام حاسـوب     من

أصغر أو حاسوبات دقيقة في المواقع المختلفة ، بحيث ترتبط الحاسوبات الدقيقة 

 .  ١٧٢ص . بالحاسوب الرئيسي بشبكة اتصاالت

أن نجاح نظام المعلومات اإلداري في )م٢٠٠٤(ويذكر السامرائي والزعبي      

 : في المنظمة يتوقف على مجموعة من العوامل التنظيمية منها  تحقيق أهدافه



 

توافق تخطيط الهيكل التنظيمي في المنظمة مع هيكل انسياب وتدفق المعلومات -١

 . في نظام المعلومات اإلداري

 .مرونة وقابلية الهيكل التنظيمي للتعديل لمواءمة هيكلية المعلومات  -٢

 . اكبة التطورات التكنولوجية المتسارعةقدرة الهيكل التنظيمي على مو -٣

 .   ٢٢استيعاب الهيكل التنظيمي لمتطلبات نظام المعلومات اإلداري   ص  -٤

يمكن توصيف هيكل نظام المعلومات اإلدارية علـى أسـاس المكونـات          

المادية األساسية التي يشتمل عليها ، أو على أساس المستويات اإلدارية وطبيعة 

كل مستوى ، أو على أساس نظم دعم القرارات أي علـى أسـاس    الوظائف في

 :وسوف يتم أن التعرض لمثل هذا التوصيف بشيء من التفصيل. درجة المركزية

 :تصنيف هيكل المعلومات اإلدارية على أساس المكونات المادية  –أوالً 

فالمكونات المادية لهيكل نظام المعلومات اإلداريـة تمثـل المصـادر الهامـة     

الضرورية لهذا النظام ، وتضم األجزاء الفنية والهندسـية للحاسـبات اآلليـة    و

والبرامج الجاهزة لتشغيل المعلومات والتعليمات واإلرشادات الخاصـة بتشـغيل   

هيكل المعلومات علـى أسـاس المكونـات    )م٢٠٠٥(ويصنف إدريس. الحاسب

 :   المادية كالتالي

 :     إدخال البيانات  -أ

 ) :  معالجةال(التشغيل -ب

 :   المخرجات  -ج

 .   ةويتضمن الذاكرة الرئيسية للحاسب أو وحدة التخزين الثانوي: التخزين  -د

 وتتمثل في جهاز لطبع المخرجات أو المعلومات الناتجة  : وحدة الطبع -هـ

  . ٢١٠-٢٠٩ص ص      

 : توصيف هيكل المعلومات اإلدارية على أساس المستويات اإلدارة  –ثانياً 

 يمكن أيضا توصيف هيكل نظم المعلومات اإلدارية على أساس المستويات      



 

اإلدارية فيمكن التفرقة هنا بين ثالث مجموعات من المعلومات وثالثة مستويات 

التخاذ القرارات هي القرارات اإلستراتيجية ، والقرارات اإلداريـة ، والقـرارات   

المجموعـات كمـا قسـمها     التشغيلية وفيما يلي نبـذة مختصـرة عـن هـذه    

 ) :م٢٠٠٥(إدريس

وهي معلومات تتعلق بالمستقبل وتنطوي على درجة : المعلومات اإلستراتيجية  -أ

  .عالية من عدم التأكد

وتتعلق بقرارات اإلدارة الوسـطى أو رؤسـاء اإلدارات   : المعلومات اإلدارية -ب

 .والذين يركزون على التخطيط التكتيكي ومتابعة السياسات

ويمثل هذا النوع من المعلومات اليومية أو المتعلقـة  : المعلومات التشغيلية  -ج

ص  باألجل القصير ويرتبط باألعمال التنفيذية ومجاالت التشغيل في المنظمـة 

٢١٣-٢١٠ .  

 :توصيف هيكل نظام المعلومات اإلدارية على أساس درجة المركزية –ثالثاً 

ضا توصيف هيكل نظام المعلومات أنه يمكن أي)م٢٠٠٥(ويضيف إدريس       

اإلدارية على أساس درجة المركزية أو الالمركزية ، فالمركزية العاليـة لنظـام   

المعلومات اإلدارية تنعكس في وجود وحدة لرقابة المركزية والحاسبات الرئيسية 

والتي تقوم بعملية التحكم والرقابة المركزية لنظام المعلومـات ، أمـا الهيكـل    

لنظام المعلومات اإلدارية فيتكون من وحـدات للحاسـبات ووظـائف    الالمركزي 

موزعة على األقسام أو اإلدارات أو الفروع ومتاحة للمستخدمين المتوقعين فـي  

  . ٢١٤ص .  أي وقت وفي أماكن عملهم وبدون رقابة وتحكم مركزي

إلى أن هناك عدد من الخيارات المتاحة لمحلل الـنظم  ) م٢٠٠٤(ويشير الصباغ

 :هيكلية نظام المعلومات وتتراوح هذه الخيارات من ال

تعالج فيه جميع البيانات في مركز واحد ويخدم البعيـدون  : النظام المركزي  - ١

 .من خالل قنوات االتصال بينهم وبين المركز وفيما بينهم 



 

تعالج بعض البيانات في هذا : نظام مركزي مع حاسبات صغيرة أو شخصية  – ٢

 . وتستخدم حاسبة صغيرة أو مجموعة من الحاسبات الشخصية النظام موقعيا

تكون الحاسبات مستقلة وفي موقع التطبيقات وتحـت سـيطرة   : نظام موزع -٣

اختصاصي الموقع ويسمح النظام الموزع ألي مستفيد في الشبكة لالرتباط بأي 

تطبيق في أي معالج في الشبكة وتمثل هذه الهيكليـة توزيعـا تامـا لطاقـات     

 . ١٧٨-١٧٤ص ص .  عالجةالم

 موقع نظم المعلومات  في الهيكل التنظيمي 
لقد تغير موقع نظم المعلومات والهيكل التنظيمي كنتيجة للتطـور فـي      

تطبيقات نظم المعلومات ، ففي البداية ظهـرت نظـم المعلومـات كمـا يشـير      

اصـة  كتابع لإلدارات المالية وكانت قاصرة على األعمـال الخ )م٢٠٠٤(المقابلة

ومـع تقـدم تطبيقـات    . بالتحليل الرقمي كالمرتبات واألجور وإعداد الكمبياالت 

الحاسب فقد تزايد طلب اإلدارات المختلفة داخل المنظمة على استخدام الحاسـب  

وأصبحت إدارة نظم المعلومات مستقلة عن اإلدارة المالية للمنظمـة ، وبحلـول   

ربط عـدة حاسـبات شخصـية    الثمانينات ظهرت الحاسبات الشخصية حيث تم 

بحاسب مركزي ، وذلك بهدف توفير احتياجات مستخدمي نظم المعلومات ، ولقد 

أدى ذلك التطور إلى تزايد اعتماد المنظمة على نظم المعلومات بحيث أصبح بقاء 

المنظمة مرتبطا بتواجد نظام المعلومات ، وبحلول التسعينيات ظهـرت مراكـز   

ظيمي كترجمة لمفهوم المعلومات وكمورد استراتيجي المعلومات داخل الهيكل التن

للمنظمة وأن هذه المراكز عبارة عن وحدات تنظيمية رسمية يقوم بها مجموعة 

المبرمجين ، ومحللي النظم ، ومديري التسهيالت : من أخصائي المعلومات مثل 

 ، وموردي المكونات المادية للنظم ، وهناك التكنولوجيا المستخدمة سواء كانت

 . ٤٩-٤٨ص ص .  مادية  أو برامج

    



 

 املستلزمات األساسية لنظم املعلومات اإلدارية -١٦ -٢
إن تصميم نظام جيد وكفء للمعلومات اإلدارية اليكفي وحده لنجاح نظام   

 -المعلومات في المنظمات ، بل البد من توفير جملة من المستلزمات الضرورية

هذه المستلزمات يقسمها بعض المختصـين  . إلدارته وتشغيله  –مادية وبشرية 

، ) تكنولوجيـا المعلومـات  (في نظم المعلومات اإلدارية إلى المستلزمات التقنية

 :وسنتطرق إليها بشيء من التفصيل . والمستلزمات البشرية

 ) تكنولوجيا املعلومات(املستلزمات التقنية -١-١٦ -٢
م تكنولوجيا المعلومات   مع بوادر القرن الحادي والعشرين بدت تتضح معال  

إن أي جهـد  . وأصبحت تمثل أهم الدعائم األساسية لنظم المعلومات اإلداريـة  

مبذول لتطوير نظم المعلومات اإلدارية يعتمد في أهم جوانبه علـى تكنولوجيـا   

 .المعلومات التي أصبحت جزءاً ال يتجزأ من نظام المعلومات اإلداري

  يا املعلوماتمفهوم وتعريف تكنولوج -١-١-١٦-٢
تطبيـق  "إلـى  )م٢٠٠٦(تشير تكنولوجيا المعلومات كما يقول المغربـي   

المنهج العلمي في التعامل مع البيانات والمعلومات بما يمكن المنظمات من اتخاذ 

ص " القرارات الفعالة في كافة المستويات اإلدارية وفي شتى مجـاالت نشـاطها  

١٥٦ . 

جميـع أنـواع التكنولوجيـا    : "أنهـا  ب)م٢٠٠٢(كما عرفتها معالي حيدر  

وتشـمل  . المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شـكل الكترونـي  

 تكنولوجيا المعلومات الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربـط وأجهزة

 . ٢٥٣ص ". الفاكس وغيرها من المعدات

بحـث عـن   تكنولوجيا المعلومات بأنهـا ال ) م١٩٨٤(ويعرف عبد الهادي  

أفضل الوسائل لتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة لطالبيها 

 . ٢١٧بسرعة وفاعلية  ص 



 

وفي الحقيقة فإن تقنيات المعلومات تتضـمن جميـع األدوات والوسـائل      

والطرق التي تستخدم في تدوين وتسجيل وحفظ ومعالجة واسترجاع المعلومات ، 

لتي استخدمها اإلنسان لتحقيق هـذه األغـراض بـدءاً    ويشمل ذلك كل األشياء ا

بالنحت على الحجر ، والكتابة على الجلد ، ثم الورق ، ووصوالً إلـى األجهـزة   

 .اإللكترونية الحديثة

   فوائد ومزايا تكنولوجيا املعلومات -٢-١-١٦-٢
يترتب على استخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات العديد مـن الفوائـد      

ا لكل من األفراد واإلدارات والمنظمة بشكل عام ومن بين تلـك الفوائـد   والمزاي

 :ما يلي )م٢٠٠٦(والمزايا كما يشير المغربي

 . رفع مستوى األداء بالمنظمة  -١

 . فعالية اتخاذ القرارات -٢

 .تنمية العمل وفق نظم واضحة وطرق عمل محددة -٣

التنظيميـة المعقـدة التـي    تدعيم نجاح المنظمات ذات المجاالت اإلدارية و -٤

 . ١٥٩ -١٥٨ص ص . يصعب فيها استخدام النظم التقليدية

   متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات -٣-١-١٦-٢
أن هناك العديد من اإلمكانيات والمتطلبـات التـي   ) ٢٠٠٦(يرى المغربي 

 :يلزم توافرها لتطبيق تكنولوجيا المعلومات وهي 

 :ية والبشريةالمتطلبات اإلدارية والتنظيم

 . الحد من بيروقراطية العمل المكتبي وتبسيط إجراءاته  -١

 . تطوير المسارات الوظيفية أمام العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات-٢

تدعيم وتأييد اإلدارة العليا لتطبيق تكنولوجيـا المعلومـات علـى مسـتوى      -٣

 . المنظمة

 . م أداء العاملين على الوسائل الحديثةاالنتقال من الوسائل التقليدية في تقيي -٥



 

 .تدعيم وجود الكوادر البشرية المدربة والمتحمسة لتطوير نظم المعلومات -٦

 :المتطلبات الفنية

 .أتمتة المكاتب -١

 .    توفير البرامج التدريبية لتنمية قدرات األفراد اإلبداعية في الحاسب اآللي -٢

 .ين لالستخدام وتشغيل الحاسب اآلليتوافر القدرة الفنية لدى العامل -٣

 .١٦٢-١٦١ص ص . توفير كفاءات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات  -٤

 :ويضيف المغربي أيضاً المتطلبات التالية        

 :المتطلبات االجتماعية والنفسية

 . تأمين ثقافة تنظيمية تعتمد على دور وأهمية المعلوماتية في اتخاذ القرارات -١

 . ل بروح الفريق وتدعيم روح المعاونة والمساندة بدالً من روح الصراعالعم -٢

 .أهمية تنمية االتجاهات اإليجابية لدى العاملين لتطبيق تكنولوجيا المعلومات -٣

القدرة على التآلف مع أدوات اكتسـاب المعرفـة وطـرق الوصـول إلـى       -٤

 .المعلومات

 :المتطلبات المالية

 .لمطلوب إلدخال تكنولوجيا المعلوماتتوفير الدعم المالي ا -١

 .القيام بالتحليل المالي الالزم تجاه استخدامها لتحقيق اقتصاديات تشغيلها -٢

اعتماد دراسات الجدوى المالية واالقتصادية قبل إدخال تكنولوجيا المعلومات  -٣

 . ١٦٣-١٦٢ص ص .  لتأكيد فوائدها على المدى البعيد

   املعلومات عناصر تكنولوجيا -٤-١-١٦-٢
تتضمن تقنيات المعلومات في العصر الحالي مجموعات من العناصر يشار        

 : إليها بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أهمها مايلي

 :  Hardware) الجانب المادي(أجهزة الحاسب اآللي: أوالً 



 

اسـب  وتشمل كل أنواع الحاسبات بدءاً من الحاسب الشخصي إلـى الح         

 .العمالق  المستخدم في البحوث العلمية المتقدمة

ويخزنهـا، ثـم   )أوامر(والحاسب جهاز إلكتروني يتقبل بيانات وتعليمات        

يعالج البيانات بسرعة وبدقة متناهية وفق التعليمات التي قبلها ، ثم يخرج نتائج 

 .  المعالجة بصورة معينة عند طلبها

 : ب إجماالً من وتتكون أجهزة الحاس        

 .وتستخدم إلدخال البيانات كالشاشة ، لوحة المفاتيح وغيرها: أجهزة اإلدخال  

 . وتستخدم السترجاع البيانات كالطابعة وغيرها) : اإلخراج(أجهزة االسترجاع 

وتعد الجزء الرئيس في الحاسوب حيث يـتم فيهـا   : وحدة المعالجة المركزية  

 .ومات في حين تعد األجزاء األخرى مكملةاختزان ومعالجة البيانات والمعل

وتسـتخدم كـأدوات ووسـائط لحفـظ     : الوحدات والوسائط التخزينية المادية  

واختزان البيانات والمعلومات سواء في الذاكرة الرئيسية داخل الحاسـوب أو  

كوحدات تخزين خارجية أو ثانوية يمكن التعامل معها وخزنها خارج األجهـزة  

 .طة الممغنطة واألقراص الليزريةكاألقراص أو األشر

 :  Softwareالبرمجيات : ثانياً 

وتشمل لغات البرمجة التقليدية والحديثة بكل مستوياتها والبرامج التـي         

تعد بها ونظم التشغيل المختلفة ، وقواعد البيانات ونظم دعم القرارات وصـوالً  

 . م الخبيرةإلى لغات الذكاء االصطناعي وقواعد المعرفة ، والنظ

والبرمجيات هي مجموعة من األوامر والتعليمات المعدة من قبل اإلنسان        

والتي توجه المكونات المادية للحاسوب ، لغرض أداء مهمة ما أو للعمل بطريقة 

وهي الجانـب الـذي   . معينة وفق تعليمات دقيقة للحصول على النتائج المطلوبة

 .المادية بدونه ال تعمل األجهزة والمكونات

 -:وتقسم البرمجيات عموماً إلى قسمين رئيسيين        



 

وهي برمجيات تستخدم لغـرض إعطـاء األوامـر لألجـزاء      :برامج التشغيل  -أ

المختلفة من المكونات المادية للعمل وتنفيذ اإلجراءات والعمليـات الحسـابية   

الـذاكرة  والمنطقية وللسيطرة على تدفق المعلومات واختزانها وحركتها فـي  

ومـن أشـهرها حاليـاً    . الرئيسية عند تلقي أداء معالجة أوتنفيذ أوامر محددة

Windows. 

وهي البرمجيات التي تعمل في بيئة برمجيات التشغيل ، : برمجيات التطبيقات  -ب

وهي عبارة عن أوامر وتعليمات لتنفيذ مهام معينة في تخصص أو موضـوع  

 .دسية ، والطب وغيرهاما يخص اإلدارة ، والعلوم الهن: مثل

 : أن البرامج تنقسم إلى ) م٢٠٠٣(ويرى ياسين       

أو (وهي بـرامج تتضـمن أداوت الهـدف العـام    :  برامج المستفيد النهائي -أ 

متعدد األغراض مثل برامج معالجة الكلمـات ، أنظمـة قواعـد    ) التطبيق العام

لمستفيدين النهائيين من وتنشأ هذه البرامج بهدف استعمالها من قبل ا. البيانات 

 .دون الحاجة إلى مساعدة البرمجة

تستخدم هذه البرامج من قبل المبرمجين ومحللـي  :  برامج تطوير النظام -ب 

 . ٩٠ص . النظم في عملية بناء وتطوير أنظمة المعلومات

 :  Communicationاالتصاالت : ثالثاً 

ـ              ات كمـا يقـول   يشير مفهـوم االتصـاالت فـي مجـال نظـم المعلوم

إلى عملية نقل البيانات والمعلومات من مكان إلى أخر باستخدام )م٢٠٠٥(سلطان

اإلشارات الكهربية أو الموجات الكهرومغناطيسية ، نظراً لقدرتها الفائقـة علـى   

 . ١٨٩ص .  نقل كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصير للغاية

الت عن بعـد أيضـا بأنهـا    االتصا) م٢٠٠٤(وعرف السامرائي والزعبي       

والمكتوبـة والمسـموعة    ةعملية نقل كافة أنواع مصادر المعلومات المقـروء 

 بإلى حواسي بمن حواسي) الخ..نصوص صور مخططات صوت حركة(والمرئية 



 

أخرى منفصلة عنها مكانا بواسطة وسائل وقنوات االتصال الالسلكية كاألقمـار  

 .  الصناعية والشبكات

دم مصطلح اتصاالت لإلشارة أيضا إلى نقل البيانات الكترونيـاً  كذلك استخ      

 بين الحواسيب المتصلة مع بعضها البعض بواسطة شبكات محليـة أو اتصـاالً  

 .  ١٥٤ص . السلكياً

 : وسائل ووسائط االتصاالت   
 :بين نوعين من وسائل االتصاالت وهما )م٢٠٠٥(يميز سلطان       

عملية النقل من خالل وسـائط ملموسـة كاألسـالك     وهي: االتصاالت السلكية -أ

 ).الخ...الكابل الزوجي ، كابل األلياف الضوئية (والكابالت

وتعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية مثل االتصال عن : االتصاالت الالسلكية-ب

. طريق األقمار الصناعية ، أو استخدام الحاسب المحمول والتليفون المحمـول 

 . ١٩٣-١٩٢ص ص .  ائط السلكية كموجات الميكرويفويستخدم لذلك وس

  :تطبيقات االتصاالت عن بعد   
هناك العديد من التطبيقات التي نتجت عن تقدم االتصاالت عن بعـد مـن          

 : أهمها

 .أي نقل البيانات الكترونياً  : التبادل اإللكتروني للبيانات  –أ 

 .إجراء حوارات عبر الهاتفأي : المؤتمرات عن بعد من خالل الهاتف -ب

ويتيح للمشاركين االسـتماع إلـى   : المؤتمرات عن بعد المسموعة والمرئية -ج

اآلخرين ورؤيتهم عبر أجهزة تليفونات وشاشات تلفزيونية وحاسـبات آليـة   

 .وشبكات ربط

أصبح الفاكس جزءاً أساسياً من أي مكتب سواء كان في المنزل ، أو : الفاكس -د

 .تطلب استخدام الفاكس توافر هاتف وآلة مسح في العمل ، وي

 



 

 :  networksالشبكات : رابعاً 

 : هي) م٢٠٠٤(ولها أنواع عديدة كما يشير لذلك السامرائي والزعبي       

 : الشبكات من حيث التغطية الجغرافية -أ

وهي مجموعة من الحواسيب غالبا مـا  ) : LANS(شبكات المناطق المحلية -١

صغرة يتم من خاللها تقاسم التجهيـزات والبـرامج والبيانـات    تكون حواسيب م

المتوافرة ، حيث يمكن من خالل هذه الشبكات قراءة البيانـات الموجـودة فـي    

الحواسيب األخرى المشاركة في الشبكة ، كما يمكن تقاسم البـرامج المختلفـة   

ية وقواعد البرامج اإلحصائية ، وبرامج معالجة الكلمات ، والبرامج التطبيق: مثل

البيانات ، والطابعات عالية الجودة ، وهي شبكات يتم تركيبها في مختلف أنواع 

المؤسسات األكاديمية والتجارية والصناعية والصحية وغيرها ، بغرض تـوفير  

إمكانات تدفق المعلومات واالتصاالت داخل مباني تلك المؤسسة ، حيث يمكن نقل 

 .زعة في منطقة محدودةالبيانات بسرعة عالية بين أجهزة مو

وهي شبكات للمناطق المتباعدة علـى  ) : WANS(شبكات المناطق الواسعة -٢

مستوى الشبكات الوطنية والدولية ، وتستخدم ألغراض االتصال فيهـا موجـات   

وتتيح فـرص الـدخول إلـى قواعـد البيانـات      . واألقمار الصناعية فالميكروي

ى أجهزة وطرفيات ، حيـث يسـتطيع   البيلوغرافية األخرى وغالبا ما تحتوي عل

 .المستخدمون قراءة الملفات ضمن الشبكة دون إمكانية إجراء التغييرات عليها

وينطبق هذا النوع على الشبكات المحلية ) : MAN(شبكات المناطق المدنية  -٣

كيلو متر كمسافة بـين  ) ٤٠(، ولكنها على مستوى مدينة تكون مساحتها بحدود

ها ، ويكون أساس الربط هذا عن طريق تكنولوجيـا األليـاف   أبعد نقاط الربط في

. الضوئية بين المواقع المختلفة مزودة بسرعة نقل تقدر بمليون بايت في الثانية

 . ١٧٦-١٧١ص ص 



 

تعد االنترنيـت الـذروة فـي    ": انترنت"الشبكة العالمية للمعلومات المحوسبة  -٤

إذ أصبح لها أثر كبير في حيـاة   أحدث التقنيات المعلوماتية في السنوات األخيرة

لذا من الضروري التعرف على تقنياتها التي تمثل بدايـة لشـبكات   . البشر كافة

جديدة قادمة وتطورات هائلة ستحدث في تقنية المعلومات ، ناتجة عـن تطـور   

 .أجهزة تقنيات المعلومات المادية والبرمجية كاألنظمة الذكية ، واألجهزة الرقمية

شبكة من الشبكات تربط بين الحاسبات )م٢٠٠٦(ا يشير لذلك مرسيواالنترنت كم

ص .   اآللية في المجال التجاري واألكاديمي والحكومي في كل الدول عبر العالم

١٨٣ . 

عبارة عن ماليين مـن أجهـزة   : االنترنت بأنها) م٢٠٠٢(ويعرف الطائي       

عـة عبـر العـالم ،    الحاسوب الموجودة في اآلالف من المواقع المختلفة الموز

مرتبطة مع بعضها البعض على نحو يمكن لمستخدميها الوصول إلى المعلومات 

 . ٢١٨والمشاركة في الملفات ص 

 : نشأة االنترنت وتطورها     

 :ان تطور االنترنت مر بالمراحل التالية) ١٤١٨(ذكر السريحي وشاهين       

ية بإنشاء شـبكة معلومـات   األمريكوزارة الدفاع م قامت ١٩٦٩في عام        

 .ARPANETتدعىِ مكونة من أربعة حاسبات واتصاالت 

 .م أضيف البريد االلكتروني إلى الشبكة١٩٧١وفي عام  

 TCP/IPم تم تطوير برتوكول للتخاطب مع األجهزة يـدعى  ١٩٨٣وفي عام  

 .ليكون لغة موحدة بين األجهزة المترابطة

النترنت ، وهي في الوقت الحاضـر شـبكة   في التسعينات بدأ االنتشار الحقيقي ل

الشبكات حيث تربط آالف الشبكات من أنحاء العالم ، وهي شبكة عالمية مفتوحة 

 . ةتتيح الوصول إلى اآلالف من خدمات المعلومات المتنوع



 

م تربط شبكة االنترنت مليوني كمبيوتر متصـلة بثمـاني آالف   ١٩٩٦وفي عام 

ويقدر عدد الحاسبات التي تضاف إلى قائمة دولة  ٨٤شبكة كمبيوتر منتشرة في 

مليونـا     ٢٥مستخدمي االنترنت بألف حاسب يوميا ، وعدد مستخدميها يوميـا  

 . ٣٠٧-٣٠٥ص ص 

 :مكونات االنترنت     
أن شبكة االنترنت تتـألف مـن آالف الشـبكات    ) م٢٠٠٢(أشار الطائي       

ـ  )Internet(المترابطة ومـن هنـا جـاءت تسـميتها      ام تتكـون  وبشـكل ع

 :من )Net(الشبكة

وهذا يعنـي أن كـل   ، يقوم على خطط تحويل رزم المعلومات : قلب الشبكة  -١

سواء أكان رسائل البريـد االلكترونـي أم محتويـات    ،ملف يرسل عبر االنترنت 

ويـدعي  ،يجري تقطيعه إلى أجزاء صغيرة من المعلومات ،) Web(محطة ويب 

 .بعنوان مقصدها  الجزء منها رزمه ويتم وسم كل حزمة

وذلك بالقفز من ،مهمتها إرسال الرزم التي تستلمها إلى مقاصدها : الموجهات  -٢

 . ،موجه إلى آخر 

وتعـد  . وهي حواسيب متخصصة تقوم بـدور خدمـة المعلومـات   : الخوادم  -٣

 .الخوادم هي مصادر المعلومات المتوافرة على االنترنت

ويقصد بها . اء اإلنترنت تجريدا وغموضاًوتعد من أكثر أجز: البروتوكوالت  - ٤

أوهـي  . اللغة التي يجب أن تتكلم بها كافة الحواسـيب الموصـولة باإلنترنـت   

محددة من أجل تنفيـذ مهـام    سمواصفات يتواصل عبرها حاسوبان ضمن مقايي

والبروتوكوالت من األمور الحيوية في اإلنترنت حيث تتواصل عبرهـا  ، محددة 

 .  ٢٢٦-٢١٨ص ص . العالم ماليين األجهزة حول

 :استخدامات االنترنت   

 :االستخدامات التالية لشبكة االنترنت ) م٢٠٠٢(يعدد الطائي       



 

وتوفر إمكانية االتصال بالماليين مـن البشـر   ): ( E-Mailالبريد االلكتروني -١

 ٠حول العالم وتساعد األشخاص في المشاركة بما يسمى مجموعة المناقشات

وتعني تصـفح  ):WWW) (World Wide Web(عنكبوت العالميةشبكة ال-٢

وهذه الخدمة تجمـع  النصـوص ، والصـور ،    ، المعلومات متعددة الوسائط

تخاطب، حوار، سـحب وإيـداع   (واألصوات ، واألفالم المتحركة بطريقة فاعلة

 ).بيانات

 تحتوي الشبكة على العديد من قواعد المعلومات يمكـن : استرجاع المعلومات  -٣

 . الدخول إليها لقاء اشتراك سنوي

 .ةالحلقات المناقشة والتحاور واالستشار -٤

 .األخبار والمجالت اليومية والدورية  -٥

أي إنجاز األعمال عن بعد عن طريـق الهـاتف والحاسـب    :التعامل عن بعد  -٦

 .اآللي

 .في المجاالت المفضلة لديك عن أي موضوع تشاء يالبحث االلكترون -٧

 . اركة في الندوات والملتقيات العامة مثل الندوات السياسية والتدريبالمش -٨

 . ٢٣٣-٢٣١ص ص    

 : االستخدامات التالية ) م٢٠٠٥(ويضيف ياسين      

 .عقد االجتماعات من خالل شبكة االنترنت -١

تقدم شبكة االنترنت خدمات المساعدة عن بعـد والتعليـم والبحــث   ص   -٢

 .٢٦٠-٢٥٩ص 

 : االنترنت بنظم المعلومات اإلدارية عالقة 
أن عالقة االنترنت بنظم المعلومـات  ) م٢٠٠٤(يرى السامرائي والزعبي        

 :اإلدارية تتحدد باالتي



 

ساعدت االنترنت على تكوين مجال تكنولوجي عالمي جديد صالح ومناسب لبناء  

ل ، ومؤسسات نظم المعلومات إدارية ، وتقديم خدمات إنتاجية واستراتيجيات عم

 .جديدة في اتجاهاتها وأسلوب تنفيذ أعمالها

أوجدت األرضية التكنولوجية الصالحة والمالئمة إليجاد ما يعرف بالمؤسسـات   

 .اإلدارية اإللكترونية التي تعد النواة لما يعرف بالحكومات اإللكترونية

أثرت في إعادة تشكيل نظم المعلومات وطريقـة اسـتخدامها بواسـطة تقليـل      

لمعوقات المادية والجغرافية والتقنية التي كانت تعرقل تـدفق للمعلومـات  ص   ا

 .  ١٨٦-١٨٥ص 

 :لما سبق مايلي ) م٢٠٠٤(كما أضاف السامرائي والزعبي       

ساعدت شبكة اإلنترنت المؤسسات اإلدارية في تعزيز تطبيقها لمفهـوم نظـم      

 :المعلومات من خالل اآلتي 

 .تعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة محليا وعالمياتطوير االتصاالت وال -١

إتاحة أكبر للمعلومات ومصادرها وبأشكالها الرقميـة المختلفـة المقـروءة     -٢

 .والمرئية والصور المتحركة والناطقة 

 .إمكانية عقد اللقاءات والمقابالت ودخول حلقات النقاش المختلفة -٣

اذ القـرارات المناسـبة فـي الوقـت     الحصول على المعلومات المطلوبة التخ -٤

 .المطلوب وبالسرعة المطلوبة 

 .أثرت في تغيير الكثير من اإلجراءات اإلدارية الروتينية -٥

 .قلصت من البيروقراطية اإلدارية -٦

 .أضافت الكثير من المرونة والشفافية لنظم المعلومات اإلدارية  -٧

 .ة أوجدت مفاهيم جديدة مثل الحكومة االلكتروني -٨

غيرت الكثير في مجال بناء تطوير نظم المعلومات اإلدارية خاصة في مراحل  -٩

 .  ١٨٦-١٨٥ص ص .  تحليل النظام وتصميمه



 

إلى أن هناك عدة أشكال ) ٢٠٠٥(يشير ياسين :الشبكات من حيث الشكل-ب

 : لشبكات المعلومات أهمها 

مـرتبط  ) مركزي(فتتألف الشبكة النجمية من كمبيوتر مضي: الشبكة النجمية -١

وتفيد الشـبكة  . الصغيرة أو المحطات الطرفية رمع عدد من أجهزة الكومبيوت

في تنفيذ األعمال باألسلوب المركزي ، حيث أن كل اتصال ومعالجة للبيانـات  

 . يجب أن يكون من خالل الكومبيوتر المضيف

ال تتعطل كما )مركزي(ال تستخدم هذه الشبكة كمبيوتر مضيف: الشبكة الحلقية  -٢

كل كمبيوتر له تطبيقاته المستقلة عـن  . بالضرورة عند فشل األجهزة األخرى

 .  غيره من نظم الكومبيوتر األخرى ، وهي بقنوات اتصاالتها تشكل دائرة مغلقه

في هذه الشبكة ال يوجد كمبيوتر مركـزي للسـيطرة علـى    : الشبكة الخطية  -٣

بكة ال تتعطل األجهـزة األخـرى   الشبكة ولذلك إذا تعطل جهاز من أجهزة الش

 . ٢٥٥-٢٥٢ص ص.  بالضرورة وتستخدم للشبكات المحلية

  :Data Baseقواعد البيانات : خامساً      
مجموعـة مـن البيانـات    : قاعدة البيانات بأنها )م١٩٩٧(بركاتيعرف         

المرتبطة ببعضها يتم حفظها بطريقة منظمة تتفق مـع احتياجـات المنظمـة ،    

على سرعة وسهولة استخدامها بواسطة أكثر من مستخدم في تطبيقات  وتساعد

متعددة ، ويساعد أسلوب قاعدة البيانات على تحقيـق العديـد مـن األهـداف     

والمزايا التي يصعب تحقيقها باستخدام األسلوب التقليدي لتنظيم وحفظ البيانات 

 . ٢٩ -٢٨ص ص  –الملفات  –

 خصائص ومزايا قواعد البيانات   
نجملهـا فيمـا   . يتوفر لقواعد البيانات عديد من الخصائص التي تميزها        

 :  يلي



 

تحفظ البيانات في نطاق قاعدة البيانات بصفة مستقلة عـن   :استقاللية البيانات-أ

برامج التطبيق التي ال تتأثر بواسطة أي تغييرات في تنظيم البيانات ماديا كمـا  

 .على البرامج مما يقلل من صيانة البرامج أن ذلك ال يستتبعه أي تأثير راجع

للبيانات  يحفظ نموذج قاعدة البيانات في شكل واحد مقنن: مركزية البيانات   -ب

بدال من أشكال عديدة ، فيكون لكل تطبيق ملفاته الخاصة فـي إطـار مركـزي    

 .موحد

ه وباستخدام هـذ . للحد من التكرار وتقليل الحشو واإلسهاب : تقليل الحشو  -ج 

الصفة أمكن تجنب عدم التوافق وحذف البيانات الزائدة عن الحاجـة وتـوفير   

 .مساحة التخزين بحذف المكرر والمشاركة في البيانات بين أكثر من مستخدم

 .تتميز قواعد البيانات بخاصية التكاملية لوحدات بياناتها :تكامل البيانات -د

أن الوصول المعتمد هو الذي إذ يمكن التأكد من : خصوصية وأمن البيانات  -هـ

له الحق في استخدامها فخصوصية  وأمن البيانات تعتبر من البرامج  الروتينية 

الهامة التي يضمنها  نظام قواعد البيانات ، وبذلك ال تكون البيانات المختزنـة  

 .في قاعدة البيانات عرضة للسرقة أو االطالع غير المعتمد أو غير المرخص به

يؤكد أسلوب نظام إدارة قواعد البيانات جودة ما يحويه مـن  : نات جودة البيا -و

ترابط البيانات ، االستدعاء ، الضبط :( بيانات من خالل توفير عدة قدرات منها

 ).المتزامن ، تصحيح الخطأ والتعديل ، البساطة ، توفير البيانات

 :الخصائص التالية) م١٩٨٩(ويضيف الهادي       

تقدم نظم إدارة قواعد البيانات مجموعه من القـدرات العاليـة   : توفير البيانات -

 :المتصلة بتوفير البيانات وإمكانية البحث فيها ما يلي

 .الوصول المتزامن لقاعدة البيانات عن طريق برامج مستخدمين متعددين -

مسارات الوصول المتعدد للبيانات التي توفر برامج تطبيق تؤدي إلـى تـوفير    -

 . من طريقه بيانات بأكثر



 

تصفح قاعدة البيانات تسهل إمكانية التساؤل بدون الحاجة لكتابة برنامج تطبيق  -

 .خاص بذلك 

لغة التساؤل تساعد في إنتاج اإلجابة على التساؤالت وإخراج التقارير المطلوبة  -

   ٢٩٩-٢٩٥ص ص .  بدون الحاجة لتوفير خبرات مميزة متخصصة األداء ذلك

 لتصميم قاعدة البيانات القواعد العامة   
توجد بعض القواعد العامة الضرورية التي يجب أن تعتمد فـي عمليـة          

  -:تصميم قاعدة البيانات عند دراسة النظام حيث نلخصها باالتي 

 .شمول قاعدة البيانات على مجمل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنظمة -أ

 .اجة في قاعدة البياناتيجب أن ال تكون هناك زيادة عن الح -ب

 سهولة الوصول إلى جميع الملفات والقيود باستخدام أي برنامج خاص بذلك  -ج

 .يجب أن يبدأ تصميم قاعدة البيانات من خالل مراحل دراسة وتصميم النظام -د

يجب أن تحقق عملية التهيئة أمن وسالمة الملفات كشرط أساسـي فـي    -هـ 

 .تصميم نظام المعلومات

 ينات قاعدة البيانات تكو   
لنظام إدارة قاعدة البيانات هناك ثالثة تكوينات أو نماذج ابتكرت كما يشير        

 :وهي )م١٩٩٠(لذلك مكليود

عندما ترتب السجالت هرميا فإنهـا تبـدو مثـل الخريطـة     : التكوين الهرمي  -أ

فإذا .  ويمثل كل مستطيل في الرسم احد أنواع السجالت أو الملفات. التنظيمية 

ما قلب الرسم رأسا على عقب فإنه يشبه الشجرة وهذا ما يجعل هذا التكـوين  

وقاعدة البيانات المسـتخدم معهـا التكـوين    . يسمى بالتكوين الشجري أيضا 

 .الهرمي عبارة عن تجمع لملفات وفئات متصلة مع بعضها منطقيا



 

ج مجموعة عمـل  عادة ما يشار إلى هذا التكوين بأنه نموذ: التكوين الشبكي -ب

ويتغلب التكوين الشبكي على معوقات التكوين الهرمي والـذي  . قاعدة البيانات 

 .ال يسمح بالعنصر المعتمد أن يكون له أكثر من عنصر عائل واحد

لقد حظي التكوين العالقي بمعظم االنتبـاه خـالل السـنوات    : التكوين العالقي -ج

لبيانات العالئقيـة فـي جـداول ذات    تنظم البيانات في قواعد ا. القليلة الماضية

ويستخدم اصـطالح ملـف مسـطح حيـث أن     . بعدين ، كل جدول يعتبر ملف 

 .  ٤٣٨-٤٣١ص ص .  محتويات الملف مرتبة في بعدين

 : محتويات قاعدة البيانات

 :  على)م٢٠٠٥(تحتوي قاعدة البيانات حسب النجار       

 الملفات  -١

 السجالت  -٢

 . ١٩٣ص .  الحقول -٣

 : Procedure اإلجراءات :سادسا 

هي عمليات تتضمن وصـف وترتيب مجموعـة الخطـوات والتعليمـات           

 المحددة إلنجاز العمليات الحاسوبية كافة فاألجهزة والبرمجـيات

 .وقواعد البيانات ال يمكن أن تؤدي عملها دون وضع نظام محدد

     Personnel) األفراد(املستلزمات البشرية -٢-١٦-٢
الخالف بين المتخصصين في مجال نظام المعلومـات علـى أن أهميـة      

العنصر البشري في إدارة وتشغيل نظام المعلومات تفوق أهميـة المسـتلزمات   

فعلى الرغم من كون التسهيالت الماديـة كالحاسـبات   . المادية على نحو كبير

ارة وتشغيل نظام اإللكترونية وتقنيات االتصال تعد من المستلزمات المهمة في إد

المعلومات اإلدارية إال أنها تكون هامة على الحد الذي يمكن معه للمسـتلزمات  

 . البشرية من تحديد فرص االستفادة منها أو  استثمار هذه الفرص



 

 العنصـر البشـري فـي نظـم    على أهميـة دور  )م١٩٩٧(ويؤكد بركات  

اد بالمعلومات التـي  الهدف الرئيسي من تلك النظم هو إمداد األفرالمعلومات، ف

أن العنصر البشري هو الذي يقـوم بدراسـة وتحليـل     كما  .تلبي احتياجاتهم

ص ص .  كما يقوم بإدارتها وتشـغيلها وصـيانتها  ، وتصميم نظم المعلومات 

٢٤-٢٣ . 

 :أنواع العاملين في نظام المعلومات اإلدارية
إدارتـه  يعتمد نجاح أي نظام للمعلومات على مهـارات القـائمين علـى      

وتشغيله إذ تتباين على نحو كبير المهارات األساسية المطلوبة للوظائف المختلفة 

في نظام المعلومات اإلدارية على الرغم من اختالف أنواع العاملين تبعاً الختالف 

حجم ودرجة التقنيـة المسـتخدمة ، إال أنـه وبعامـة يفتـرض كمـا يقـول        

لعاملين عند اعتماد تطبيقـات نظـام   توفير األنواع اآلتية من ا) م١٩٩٧(بركات

 .المعلومات الحاسوبية

 . مدير نظم المعلومات -١

 .مدير قواعد البيانات -٢

 .المستخدم -٣

 .محلل النظم -٤

 .مصمم النظم -٥

 .المبرمج -٦

 . ٢٨-٢٤ص ص .  الحاسب مشغلو -٧

 :العناصر اآلتية) م٢٠٠٢(ويضيف الطائي   

 .مسئول البيانات -١

 .رجاع المعلوماتمسئول است -٢

 ).مهيؤ البيانات(الكتاب -٣

 .المشرف على البيانات -٤

 .المتخصصون في تقنيات االتصال -٥



 

 . ١٦٥-١٥٧ص ص . عدد من المختصين في مجال بحوث العمليات -٦

إلى أن األيدي العاملة المتخصصة والمطلوبة ) هـ١٤٠٣(ويشير العسكر   

 : لتشغيل أي نوع من أنظمة المعلومات تشمل

 .    أو األرشيف: متخصصون في مجال المعلومات  -أ

وبواسطتهم يمكن تقدير تكلفة النظام ، واالحتياجات المطلوبة : محللو نظم  -ب

من المعدات والقوى البشرية ، كما يقوم  محللو الـنظم بعمـل التصـميمات    

 .   الالزمة ، وإجراء التحسينات على النظام ، وتقييمه ومراقبته

وتشترك هذه الفئة مع الفئة األولى في تحديد مواصفات النظام : ون مبرمج -ج

، وطرق وأساليب التخزين والمعالجة واالسترجاع ، ووضع الصياغة العامة 

 .للبرنامج ، وتحديد أنسب اللغات التي يمكن أن يستخدمها ألغراض البرنامج

منهـا  مشغلون ، وتشرف هذه الفئة على أداء األجهزة سـواء مـا يتعلـق     -د

بالحاسب اآللي ، أو أجهزة المصغرات الفيلمية ، أو أجهزة الوسائل السمعية 

 .  ١٣ -٩ص ص . والبصرية ، ويتصل بهذه الفئة موظفو الصيانة

 أمن النظم واملعلومات    -١٧-٢

التقدم التقني الهائل قد يحمل بين طياته العديد مـن المخـاطر الهامـة       

لمحاسبية اإللكترونية ، نظـرا ألن التطـور فـي    المتعلقة بأمن وتكامل النظم ا

الحاسبات وتقنية المعلومات لم يصاحبه تطور مماثل في الممارسات والضوابط 

كما لم يواكبه تطور مماثل في معرفة وخبرات ووعي العاملين بتلـك  . الرقابية 

 .المنشآت 

والنظم اإللكترونية تعد عرضة للتهديدات والمخاطر التـي قـد تصـيب       

. والتي ينتج عنها خسائر جوهرية وهامة. لمنشأة بأنواع مختلفة من األضرارا

وأن تلك األضرار قد تتراوح بين مجرد األخطاء التي قد تصيب تكامـل قواعـد   

والخسائر قـد  . البيانات إلى الحرائق التي قد تدمر مراكز الحاسب اآللي تماما 

أومن قبـل قراصـنة   تكون نتيجة الغش والتالعب من قبل موظفي المنشـآت، 

 . المعلومات من خارج المنشأة أو من اإلهمال والالمباالة عند اإلدخال



 

 مفهوم أمن المعلومات         -١-١٧-٢ 

مجموعـة اإلجـراءات   : هو )٢٠٠٥(إن أمن المعلومات كما يرى النجار   

والتدابير الوقائية التي تستخدمها المنظمة للمحافظة على المعلومات وسـريتها  

حفاظ عليها من السرقة والتالعب واالختراق أو اإلتالف غيـر المشـروع ،   وال

سواء قبل أو خالل أو بعد إدخال المعلومات إلى الحاسوب مـن خـالل تـدقيق    

المدخالت وحفظها في مكان أمين ، وتسمية األشخاص المخول لهم التعامل عند 

 .  ٦٤ص . هاإدخال المعلومات وانتقالها داخل المنظمة وتخزينها واستخدام

إن تهديدات ومخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية كمـا يشـير أبـو       

يمكن أن تكون في شكل تحريف المدخالت ، سرقة وقت أجهزة )م٢٠٠٤(موسى

المعلومات ، /الحاسب اآللي واستخدامه في األغراض الشخصية ، سرقة البيانات

به للنظم والشـبكات ،  عدم الحفاظ على سرية البيانات ، الدخول غير المصرح 

االستخدام غير المصرح به للبيانات والتالعبات واالختالسات ، تخريب وتـدمير  

بعض الملفات ، فشل النظام وسقوط شبكة االتصال ، دخول األشـخاص غيـر   

مثل الحرائق والفيضانات (المصرح لهم بالولوج إلى النظام ، الكوارث الطبيعية 

رث غير الطبيعية التي هي من صنع اإلنسـان  ، الكوا)أو انقطاع مصدر الطاقة

المغامرون وقراصنة (، ومخاطر خارجية) الموظفون(وتنقسم إلى مخاطر داخلية

، ومن أمثلة المخاطر غير الطبيعية الحرائـق المفتعلـة ، إدخـال    ) المعلومات

فيروس الحاسب اآللي للنظام ، طمس أو تدمير بنود معينـة مـن مخرجـات     

ات زائفة ، عمل نسخ غير مصرح بهـا مـن مخرجـات    الحاسب ، خلق مخرج

 . ٥١٢-٥١٠ص ص .  الحاسب ، الكشف غير المرخص به للبيانات

وإجماالً فإن أهم المشاكل المعاصرة التي تواجه أمن أنظمـة المعلومـات     

 : هي



 

والفيـروس  . وتعتبر من أكثر جرائم الحاسوب في الوقت الحاضر :الفيروسات -أ

أهداف تدميرية يهدف إلى إحداث أضرار جسيمة بنظـام  عبارة عن برنامج له 

الحاسوب سواء البرامج ، أو األجهزة ، ويستطيع أن يعـدل تركيـب البـرامج    

 . األخرى حيث يرتبط بها ويعمل على تخريبها 

والقرصنة هي :   Hackersالهاكرز أو مخترقي األجهزة: قرصنة المعلومات  -ب

بصور غير شرعية وهـي مخزونـة فـي    سرقة المعلومات من برامج وبيانات 

دائرة الحاسوب أو نسخ برامج معلوماتية بصور غير قانونية ، وتتم القرصـنة  

 ةإما بالحصول على كلمة السر ، أو بواسطة التقاط الموجات الكهرومغناطيسـي 

 . بحاسبة خاصة ، أو بواسطة رشوة العاملين في المنظمات المنافسة

 الحماية من األخطار   -٢-١٧-٢

تعتبر عملية الحماية من األخطار التي تهدد أنظمة المعلومات من المهام    

المعقدة والصعبة والتي تتطلب من إدارة نظم المعلومات الكثيـر مـن الوقـت    

 . والجهد والموارد المالية 

هذا وتقع مسؤولية وضع خطة الحماية لألنشطة الرئيسية علـى نظـم      

تتضمن هذه الخطة إدخال وسائل الرقابة التي على أن ، المعلومات في المنظمة 

 :تحقيق ما يلي ) م٢٠٠٤(تضمن كما يشير الحميدي وآخرون

 .الوقاية من األخطار غير المتعمدة _ 

 .إعاقة أو منع األعمال التخريبية المتعمدة_ 

 .اكتشاف المشاكل بشكل مبكر قدر اإلمكان _ 

 . المساعدة في تصحيح األعطال واسترجاع النظام_  

ويمكن تصميم نظام الرقابة ضمن عملية تطوير نظام المعلومات ، ويجب    

ويمكن أن يصـمم لحمايـة جميـع    ، الوقاية من األخطار  مأن يركز على مفهو



 

-٢٦٦مكونات النظام بما فيها التجهيزات والبرمجيـات والشـبكات  ص ص   

٢٦٥  . 

 :سبل الحماية من القرصنة المعلوماتية 

انات والمعلومات المخزونة في ذاكرة الحاسب ذات أهميـة  لما كانت البي   

خاصة للمستخدمين والمختصين في مجال الحاسبات ، حيث أنها تحتوي علـى  

معلومات خاصة وسرية كان البد من وجود نظام للتخطيـط بوضــع خطــة   

على مستوى المنظمة في مجال أمن وحماية نظم المعلومات ، ويتم إقراراها من 

 :ما يلي )م٢٠٠٤(ة العليا وتتضمن كما يرى الحميدي وآخرونقبل اإلدار

 .وضع سياسة محددة وموثوقة ألمن نظم المعلومات المحوسبة  -أ

 .وضع اإلجراءات والمعايير الالزمة لحماية نظم المعلومات  -ب

تحديد قائمة التهديدات المحتملة لنظم المعلومات واإلجراءات المتخذة للوقاية  -ج

 جهتها أو التصرف في حالة حدوثها منها أو موا

وضع برنامج لتوعية العاملين بأهمية حماية نظم المعلومات وتـوفير السـبل    -د

 .  ٢٧٥ص . والوسائل الالزمة للوقاية من األخطار

 نظم املعلومات اإلسرتاتيجية   -١٨-٢
على أن يشمل النظام باإلضـافة إلـى االهتمـام    ) هـ١٤١٦(يؤكد أيوب   

المرتبطة بالمهام الخاصة بإدارة وتنظيم ورقابة النشاطات المختلفة بالمعلومات 

في المنظمة جانباً آخر يهتم بدعم النشاطات اإلدارية ذات الطبيعة اإلستراتيجية 

التي تهتم بمستقبل المنظمة وأهدافها في المدى البعيد مركزاً على المعلومـات   

 . ١١٨-١١٧ص ص .  ذات الطبيعية اإلستراتيجية

بأنـه نظـام    نظام المعلومـات اإلسـتراتيجية  )م٢٠٠٥(ويعرف الزعبي   

محوسب في أي مستوى تنظيمي يكون قادرا على تغيير األهداف أو العمليات أو 



 

المنتجات أو الخدمات أو العالقات البيئية لتمكين المنظمة من الحصول على تقدم 

 . ٢١-٢٠ص ص . تنافسي

نظـم معلومـات مبنيـة علـى      بأنها) م١٩٩٨(وعرفتها سونيا البكري   

استخدام الحاسب اآللي تستخدم كأداة لتطبيق إستراتيجية المنظمة التي تعتمـد  

وعادة يتعـدى هـذا النـوع مـن     . على استخدام وتشغيل المعلومات واتصالها

المعلومات اإلستراتيجية حدود المنظمة ليشمل المستفيدين ، والمنافسين ولهـذا  

ص   ت االتصال يعتبر جوهر تطبيق هذه الـنظم نجد أن استخدام أدوات وشبكا

٢٠٤ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         دور نظم املعلومات اإلدارية يف جناح املنظمات  :املبحث الثالث
يسهم نظام المعلومات اإلدارية بدور استثنائي في حياة المنظمات وفـي     

ـ   ي تـوفير  نجاح إدارتها وفي تحقيق أهدافها وغاياتها ، ويتجسد هذا الـدور ف

 . المعلومات باألوصاف المطلوبة لإلدارات صانعة القرارات

وتتضح أهمية نظام المعلومات اإلدارية في جوانب أساسية مـن حيـاة      

المنظمة ، يمكن تجسيده من خالل الجوانب األساسية المتعلقة بالمنظمة كصـنع  

قيق المزايا القرارات وتكامل الوظائف اإلدارية ، وتكامل وظائف المنظمة ، وتح

 .التنافسية 

كذلك يعتبر نظام المعلومات اإلدارية ضرورياً لمختلف وظائف اإلداري ،    

من تخطيط ، وتنظيم ، وتنسيق ، وتوجيه ، ورقابة ، وتقيـيم ، حتـى يحقـق    

 .أهداف المنظمة

 :وفيما يأتي توضيحاً لبعض هذه الجوانب    

 : نظم املعلومات اإلدارية ووظيفة التخطيط -١-٣
يعتبر التخطيط من الوظائف األساسية لإلدارة ، ولكون التخطيط يعتمـد     

على حقائق أساسها المعلومات المعتمدة، لذا فإن إعداد الخطـط يحتـاج إلـى    

معلومات دقيقة من األرقام واإلحصاءات سواء كانت هذه المعلومات من خارج 

أو توقعـات   المنظمة أو من داخلها ، وسواء كانت معلومـات عـن الماضـي   

 .للمستقبل

ولما كانت المعلومات الدقيقة والجيدة والمناسبة هي أهم ضمانات نجاح    

عملية التخطيط ، كان التأكيد على أهمية تطـوير نظـم المعلومـات اإلداريـة     

واعتمادها على تكنولوجيا المعلومات الحديثة في توفير البيانـات والمعلومـات   

بناء وتصميم نظـام  )م١٩٩٦(كما يرى السيد التخطيطية للمخطط ، وهذا يتطلب

معلومات كفء يأخذ في اعتباره احتياجات عمليات التخطيط في المنظمة حتـى  



 

يمكن أن تدعم نظام اإلدارة ، بإمدادها بالمعلومات المطلوبة في كل خطوة مـن  

 . ٨٥ص .  عمليات التخطيط

 :نظم املعلومات اإلدارية ووظيفة التنظيم  -٢-٣
يم بشـكله العـام يحــدد كيـف يجــب أن تـوزع المهـام        إن التنظ   

والمسؤوليات، وضبط آليات التنسيق وأنماط التفاعالت التي يتوجب إتباعهـا ،  

وانطالقاً من هذه الحقيقة نجد أن المعلومات التي نحتاجها تنظيمياً تتناول تحديد 

الوصـف  أطراف وأبعاد الهيكل التنظيمي، ومعلومات لتحديد الواجبات والمهام و

الوظيفي ، ومعلومات خاصة بتحديد الصالحيات والمسـئوليات لـدى أعضـاء    

 . التنظيم وفق مراكزهم في التنظيم 

أن عملية التنظيم المتمثلة بتحديد المسـئوليات  )م٢٠٠٤(ويؤكد المقابلة   

والسلطات والمهمات وتقسيم العمل بين األفراد يتطلب وجود معلومـات كافيـة   

.  يام بهذه المهمات بفعالية من أجل تحقيق أهداف المنظمـة ودقيقة من أجل الق

ولذلك برز دور نظم المعلومات الحيوي في المنظمـات المعاصـرة   .  ٥١ص 

بتزويد كافة المستويات اإلدارية بالمعلومات الالزمة كعامل مهم لنجاح عمليـة  

 .م العمل التنظيم بكافة فعالياتها المتمثلة بتحديد السلطات أو الواجبات أو تقسي

أن أحد األسباب التي أدت إلى تزايد الدور )م١٩٩٨(وترى سونيا البكري   

الذي تلعبه نظم المعلومات في التنظيم ، هي تزايد قوة تكنولوجيا المعلومات مع 

انخفاض تكلفة تكنولوجيا المعلومات والحاسب اآللي واألجهزة المعاونة التـي  

 . ٢٩ص .  تكون جوهر نظم المعلومات

 :نظم املعلومات اإلدارية ووظيفة الرقابة والتحكم  -٣-٣
على أساس فحص ) م٢٠٠٤(تقوم الرقابة في جوهرها كما يشير المقابلة  

نتائج األداء الفعلي ومقارنتها أوالً بأول مع األهداف المطلـوب تحقيقهـا فـي    

ولذلك فالمعلومات ضمن هـذه  . الخطة المطلوبة وتصحيح التباينات إن وجدت 



 

يفة تتضمن معلومات عن مستويات الجودة ، إنتاجيـة أجـزاء التنظـيم ،    الوظ

ص ص .  األخطاء واالنحرافات وأساليب تصحيحها وغيرها مـن المعلومـات  

٥٥-٥٤ . 

وحيث أن الرقابة هي الوظيفة التي تختص بالتحقق مـن أن األهـداف      

ت المناسب والخطط والسياسات واإلجراءات يتم تنفيذها بالدقة والشمول والتوقي

، لذا فمن المهم وجود نظام معلومات إداري كفء يعمل على جمـع البيانـات   

الواقعية والعمل على وضع تقارير عن حدوث االنحرافات في جميـع األنشـطة   

ولجميع المستويات اإلدارية ، وتقدم هذه التقارير بالتوقيت المناسب لإلدارة من 

نظام المعلومات الجيد يقوم بتزويد  أجل تجنب االنحرافات واألخطاء ، لذلك فإن

اإلدارة بالمعلومات الضرورية الالزمة عن جميع األنشطة واألعمال والموظفين 

 . والتي تعنى باحتياجات اإلدارة من الرقابة بعد جمعها من داخل المنظمة 

إن نظم المعلومات اإلدارية تعد من أدوات الرقابة حيث يهدف هذا النظام    

مدير بغض النظر عن موقعه بالمعلومات المناسبة ، وفـي الوقـت   إلى تزويد ال

المناسب وبالمقدار المناسب ، والدقة المطلوبة لكي تمكنه من اتخاذ القـرارات  

المناسبة ، فهذا النظام هو الذي يربط المديرين بأنشـطتهم ، ويسـهل علـيهم    

 .عملية الرقابة ألداء مرؤوسيهم

بي محكم يفي باحتياجات اإلدارة يتطلب كما إن التصميم الناجح لنظام رقا   

أن تكون التوقعات محددة بطريقة كمية ، وتتطلب )م١٩٩٨(تؤكد سونيا البكري

أن يكون نظام المعلومات اإلدارية الذي سيستخدم لجمع البيانات الواقعية لعملية 

كمـا  . التغذية العكسية يصمم ، ليقدم للمستويات اإلدارية التفصيالت المؤكـدة 

طلب أن تطور أنشطة التقارير عند حدوث االنحرافـات لجميـع المسـتويات    تت

 . ٢٤٤-٢٤٣ص ص .  اإلدارية حتى تقدم بتوقيت سليم قبل حدوث االنحراف

 



 

 :نظم املعلومات اإلدارية واختاذ القرار  -٤-٣
إذ تعـد  . تقوم المعلومات بدور أساسي ومهم في عملية صنع القرارات    

عدة اإلداريين على صنع القرارات الرشيدة ، فـالمالحظ  المصدر األساسي لمسا

أن خطوات صنع القرار التربوي تزداد تعقداً وتشابكاً في أغلـب المواقـف وال   

 . يقلل هذا التعقد والتشابك إال توفر المعلومات الدقيقة والمتجددة 

ومما ال شك فيه أن عدم توفر المعلومات في الوقت المناسـب والقـدر     

يمثل أحد أكبر المعوقات التي تواجه اتخاذ القرارات ، ومن هنا تظهر المناسب 

 . أهمية المعلومات لمجابهة التحديات المختلفة

والمشكالت التي يواجهها المديرون ليست متساوية في األهمية فبعضها    

محدد األبعاد ومتكرر ، والبعض اآلخر ال يتصف بمثل هذا التحديد وال يتكرر إال 

ت متباعدة وربما ال يحدث إال مرة واحدة على مدار حيـاة التنظـيم ،   على فترا

وينتج عن هذا التنوع في المشكالت تنوع في طبيعة وشكل المعلومـات التـي   

يحتاج إليها المديرون ، األمر الذي يستدعي إنشاء نظم معلومات قـادرة علـى   

تويات اإلداريـة ،  تلبية االحتياجات المعلوماتية المختلفة للمديرين في كافة المس

وفي مختلف المجاالت الوظيفية خاصة أن اتخاذ قرار سليم أصبح أحد التحديات 

التي تواجه مديري اليوم نظراً للتقلبات الهائلة في بيئة المنظمـات فـي ظـل    

 .االتجاه نحو عولمة المنظمات وتعقد المتغيرات التي تواجهها

ارية تسـهم فـي حـل    أن نظم المعلومات اإلد) م١٩٩٨(ويرى الصباح   

 : المشكالت بطريقتين أساسيتين هما 

 .أنها توفر معلومات تغطي المنظمة ككل: األولى 

 .أنها تسهم بشكل مبدئي في التعرف على المشكالت وفهمها: الثانية 

وتوفر نظم المعلومات اإلدارية للمديرين المعلومـات التـي يحتاجونهـا       

ت والمساعدة في فهمهـا مـن حيـث    والتي تمكنهم من التعرف على المشكال



 

ولكن نظم المعلومـات اإلداريـة قـد ال    . حجمها ومكانها والعوامل المسببة لها

تشبع حاجات متخذ القرار من حيث المعلومات ، التخاذ قرار معين على وجـه  

 .  ٨٦ص .  الدقة ، ولهذا الغرض صممت نظم دعم القرارات

ف يظهر طبيعة الدور الـذي  إن التعرف على مراحل صنع القرارات سو   

يمكن أن تلعبه نظم المعلومات في كل مرحلة من مراحل صنع القـرار ، كمـا   

وسوف يوضح الخصائص التي يجب توافرها في نظم المعلومات لكي تتوافـق  

 .مع متطلبات القرارات في المراحل المختلفة

إلى أنه توجد أربع مراحل أساسـية  ) م١٩٩٥(ويشير الصباح والصباغ   

 : لصنع  القرارات هي 

إن أهم ما تحتاجه مرحلة االستخبار هـو مسـح للبيئـة    : مرحلة االستخبار -أ

الداخلية والخارجية ، فنظم المعلومات المبنية على الحاسب اآللي تقوم بتخزين 

كميات هائلة من المعلومات التي يمكن أن تفيد صانع القرار في القيـام بهـذه   

 .   الخطوة بسهولة

نظراً لما تتضمن مرحلة تصميم نمـوذج المشـكلة مـن    : ة التصميم مرحل -ب

التعرف على بدائل التصرفات الممكنة لحل المشكلة ، وتحديد معايير المفاضلة 

بينها ، والتنبؤ بنواتج استخدامها ، وما يستلزم ذلك من التعبير عن المشـكلة  

ن توفر العديد في صورة نموذج مبسط قابل للحل ، فإن نظم دعم القرار يمكن أ

من النماذج الرياضية والكمية التي تساعد في التعرف علـى بـدائل الحلـول    

 .وتقييمها

إن ما توفره نظم المعلومات من نماذج رياضـية  : مرحلة البحث واالختيار  -ج

وكمية تسهم في تحديد الحلول الممكنة وتقييمها مما يسهل اختيـار األنسـب   

 .منها



 

فيذ القرار يستلزم عمليات إقناع لألطراف المشـاركة  إن تن: مرحلة التطبيق  -د

وعملية االقتناع بالقرار كلما اعتمـدت علـى تقـديم    . أو التي ستقوم بالتنفيذ 

مخرجات نظم معلومات وعرض أشكال بيانية ونتائج تحليل الحساسية وغيرها 

 . ٢٢٨-٢٢٠ص ص .  كلما سهل االقتناع

ن بين فاعلية صـنع القـرار ،   أنه توجد نقطة تواز)م١٩٩٤(ويرى قبالن  

وكمية المعلومات التي يجب توافرها ، بحيـث ال تتعـدى كميـة المعلومـات     

والبيانات هذه النقطة ألن زيادة المعلومات عن الحجم الحقيقي المطلوب سيؤثر 

سلباً في عملية صنع القرار ، من ناحية تشتت جهد صانع القرار ، ووقته فـي  

ل العديدة ، وبناءاً عليه فإن المعلومـات المتـوفرة   المقارنة والبحث في البدائ

ص .  يجـب أن تكون مالئمــة من حيث الكمية والنوعية والوقت والتكلفـة 

 . ٦-٥ص 

 :نظم املعلومات اإلدارية ووظيفة التوجيه  -٥-٣    
التوجيه بأنه مجموعة األنماط السـلوكية التـي   )م٢٠٠٢(يعرف الطائي   

يز األفراد إلنجاز العمل بشكل صحيح ، وهذا يتضـمن  تستخدمها اإلدارة في تحف

القيادة والتحفيز واالتصاالت ، وعلى الرغم من اختالف اإلدارات في أنماطهـا  

السلوكية عند مواجهتها لنفس المواقف إال أن الحد األدنى من متطلبات التوجيه 

 . ٢٦٢-٢٦١ص ص .  يتمثل بتوفير المعلومات عن األفراد

بق يتضح أهمية نظام المعلومات اإلدارية في أداء المهام من خالل ما س   

تتمثل تلك األهمية فـي تزويـد الرؤسـاء    . التوجيهية للعاملين في المنظمات 

بمعلومات كافية عن مرءوسيهم من حيث إنتـاجيتهم ونشـاطهم ومهـاراتهم    

وقدراتهم العملية المعرفية وحماسـهم للعمـل ونفسـياتهم والمـؤثرات التـي      

 .لها  من أجل توجيههم وتحفيزهم للعمليتعرضون 

 



 

 :نظم املعلومات اإلدارية ووظيفة التقييم  -٦-٣    
تعد عملية التقييم مصدراً للمعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات في    

مختلف المستويات وقد يخدم التقييم غرضاً إدارياً وذلك باستعماله كـأداة فـي   

، فالنتائج والمعلومات المستخلصة في التقيـيم   توجيه وإدارة األعمال المختلفة

 :يمكن أن تستعمل في كثير من األغراض اإلدارية ، ويمكن أن نذكر منها 

 .مساعدة اإلدارة في القرارات المتعلقة بتخصيص وتوزيع الموارد  

 .تقديم معلومات تساعد في مراجعة وتقييم أداء البرامج والخيارات المتاحة  

 .وتأسيس مقاييس األداء ونظم الحوافز لتشجيع العاملين المساعدة في وضع  

 .المتابعة والسيطرة والتوجيه ألداء العاملين في األعمال المختلفة  

ولذلك فإن نظام المعلومات اإلداري الجيد هو الذي يستفيد مـن عمليـة                    

ليـزود  التقييم كمصدر هام للمعلومات عن المنظمة ونتـائج عملهـا وبيئتهـا    

 .   المسئول بمعلومات أخرى تخص تصحيح النظام ومعالجة االنحرافات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نظم املعلومات اإلدارية يف وزارة الرتبية : املبحث الرابع 
 والتعليم واإلدارات التابعة هلا باململكة العربية السعودية

 مدخل  -١-٤
وحدة )المعارف سابقاً(هـ أنشأت وزارة التربية والتعليم ١٣٨٣في عام          

هـ صدر قرار بإنشاء دار خاصة للوثـائق  ١٣٨٧اإلحصاء والبحوث، وفي عام 

 . هـ أنشأت الوزارة مكتبة الوثائق التربوية١٣٨٨التربوية، وفي عام 

ـ ١٤١٤(وكما يشير اإلصدار الصادر من وزارة التربية والتعليم أدى تطـور  )هـ

تنظيم إداري جديد في الـوزارة ،       مفهوم التخطيط واإلصالح اإلداري إلى حركة 

وكان من مظاهره صدور قرار تجميع وظائف التوثيق والبحوث واإلحصاء فـي  

وقد كان ذلك فـي  )اإلحصاء والبحوث والوثائق التربوية(وحدة واحدة هي وحدة

هــ وفـي عـام    ١٣٩٠بداية الخطة الخمسية الوطنية األولى للتنمية في عام 

ري بتشكيل مركز المعلومات اإلحصائية والتوثيـق  هـ صدر القرار الوزا١٣٩٥

التربوي بوضعه الحالي ، تمشياً مع االتجاه العام الذي ساد المملكة آنذاك لتبني 

أحدث وسائل العلم والتكنولوجيا في جمع المعلومات وتبويبها واسترجاعها فـي  

 . ٥ص.  الميادين المختلفة

والتوثيق التربوي بتشكيله الحـالي  وقد أنشئ مركز المعلومات اإلحصائية        

فـي  /   ٤٢/٨/٨٠٧/٨بموجب القرار الوزاري رقم   ) م١٩٨٢(كما يذكر الديب

حيث ظهر المركز مع بداية السـنة األولـى مـن الخطـة     . هـ ٢٥/٢/١٣٩٥

وقد أسند القرار الوزاري إلـى مـا   . الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية 

جة إلى قيام نظام لحفـظ المعلومـات واسـترجاعها    أشارت إليه الخطة من الحا

بالوزارة تمشياً مع السياسة العامة التي تتبعها الدولة فـي التركيـز علـى دور    

 . ١٣٥ص . وأهمية المعلومات عند اتخاذ القرارات



 

فإن المركز يضم شعبتين ) هـ١٤١٤(ووفقا لنشرة وزارة التربية والتعليم       

  -:رئيستين هما

وتتولى إصدار المطبوعات اإلحصائية السـنوية  : معلومات اإلحصائية شعبة ال* 

 . وإعداد الدراسات والبحوث التحليلية والتشخيصية عن التعليم

وتتولى إصدار نشـرة التوثيـق التربـوي ونشـرة     : شعبة التوثيق التربوي * 

 االستخالصات التربوية وإعداد القوائم الببليوجرافية المقننـة لمقتنيـات مكتبـة   

 . ٥ص .  الوثائق التربوية

ووفقاً للمصدر السابق فإن المركز يقوم بتنفيذ برنامج سنوي يتمثـل فـي          

إصدار مجموعة من المطبوعات اإلحصائية السنوية والسالسل الزمنية والنشرات 

التوثيقية والبيلوجرافية المقننة التي تلبي احتياجـات المؤسسـات التعليميـة ،    

لحكومية ، وكافة الباحثين والدارسين في مجـاالت التربيـة   ومختلف األجهزة ا

 .المختلفة

كما يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث التحليلية والتشخيصية بهدف        

 .الوصول إلى تشخيص مناسب للنظام التعليمي

 :إلى جانب ذلك يكلف المركز بمهام أخرى غير مدرجة في برنامجه السنوي منها

ات استثنائية خاصة وعلى نحو عاجل عن بعض الظواهر التعليميـة  إجراء دراس 

 .المتعلقة ببعض الحاالت الطارئة 

تجهيز البيانات األساسية المتعلقة بكافة االجتماعات والمؤتمرات التعليمية التـي   

 .تشارك بها الوزارة

شاركة إعداد الكتيبات واللوحات البيانية والتقارير العاجلة وغيرها عن التعليم للم 

هذا باإلضافة إلى أنه يتابع المـؤتمرات والنـدوات   . بها في المناسبات العامة

التعليمية للحصول على وثائقها ، بهدف التعريف بها ونشر مـا تسـفر عنـه    

 .قرارات وتوصيات وضمها إلى مجموعة مكتبة الوثائق التربوية بالمركز



 

المركز بالتعاون مـع   اإلحصائي ، فإن لوعلى صعيد تطوير أسلوب العم        

األمانة العامة لمجلس القوى العاملة ، والمركز الوطني للحاسب اآللي بـوزارة  

المالية تمكن من إقامة قاعدة معلومات إحصائية عن الحاسب اآللي مـن خـالل   

برامج إدخال البيانات األساسية لعناصر العملية التعليمية ، وتشمل المـدارس ،  

 .هـ ١٤١٢معلمين ، واإلداريين ، والمباني في عام والفصول ، والطلبة ، وال

هـ قاعدة المعلومات اإلحصائية بإدخـال  ١٤١٤كما استكمل المركز عام         

البيانات التفصيلية الفردية لمنسوبي وزارة المعارف من المعلمـين واإلداريـين   

ـ   ١٢٥والخدم والعمال والبالغ عددهم حوالي  ي ألفاً بالتعاون مع المختصـين ف

 مركز المعلومات باألمانة العامة لمجلس القوى العاملة

وضمن هذا اإلطار الشامل يقدم مركز المعلومات دليل مطبوعاته وخدماته        

متضمناً األعمال وأنواع النشاط التي يقوم بها سنوياً ، وتتمثـل فـي مجموعـة    

متنوعة من المطبوعات واإلصدارات لكـل منهـا دوره وأهميتـه فـي مجـال      

ص . المعلومات ويتعاقب صدورها على فترات زمنية مختلفة بين فصلية وسنوية

 .  ٨-٦ص 

املطبوعات اإلحصائية السنوية ملركز املعلومات اإلحصائية والتوثيق  -٢-٤
 الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم 

ـ ١٤١٤(تشير نشـرة وزارة التربية والتعليـم          أن المطــبوعات  ) هـ

لسنوية لمركز المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربـوي بـوزارة   اإلحصـائية ا

 :التربية والتعليـم تشمل مايلي

 . المسح اإلحصائي السنوي عن التعليم بكليات ومعاهد ومدارس الوزارة) أ

 .البطاقة اإلحصائية عن التعليم في كليات ومعاهد ومدارس الوزارة ) ب



 

المفكرة اإلحصائية (يب وتقنين بياناتيعمل المركز في كل عام على جمع وتبو) ج

هـ وحتى اآلن كمـا يعمـل   ١٣٨٣وذلك منذ صدور أول أعدادها عام ) للوزارة

 .أيضاً على تجهيز هذه البيانات وبثها في أسرع وقت ممكن

ويعتبر هذا المجلد خدمـة مـن   : مجلد خالصات إحصائية عن التعليم بالوزارة) د

على أن يوفرها ليقـدم عرضـاً مـوجزاً    خدمات المعلومات التي يحرص المركز 

 .للتغيير الكمي الذي تم في مجال التعليم خالل العام الدراسي

ويتناول التقرير مراحل التعليم بأنواعه : التقرير اإلحصائي السنوي للوزارة ) هـ

 .تناوالً إحصائياً وبصفة إجمالية لجميع عناصر العملية التعليمية

هـو الكتـاب اإلحصـائي    : كة العربية السـعودية إحصاءات التعليم في الممل) و

 السـنوي

الذي تصدره الوزارة ، ليسجل اإلحصاءات التفصيلية الشاملة عن كافة مراحـل   

وأنواع التعليم لجميع الجهات التعليمية في المملكة ، ويضم البيانات التي تجمـع  

 . عن الكليات والمدارس التابعة للوزارة

 :لتعليم في المملكة العربية السعوديةالبطاقة اإلحصائية عن ا) ز

هي عبارة عن بطاقة إعالمية سنوية تقدم بيانات سريعة وموجزة عن التعليم في 

وتتضمن معلومات عن المدارس والفصول والطلبة وشاغلي الوظائف . المملكة 

 .الخ ..التعليمية واإلداريين 

 : تقرير مبكر عن إحصاءات التعليم في المملكة) ح

لخصاً للبيانات اإلحصائية األساسية عن التعليم فـي المملكـة، ص ص   يتضمن م

١٦-١١  . 

 

 



 

الدراسات اخلاصـة والســالســل اإلحـصـائية الزمنية ملركز  -٣-٤
 املعلومـات اإلحصائية والتوثيق الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم 

ئية الزمنية يشير المصدر السابق أن الدراسات الخاصة والسالسل اإلحصا       

 : لمركز المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي بوزارة التربية والتعليم تشمل 

 .كتاب المؤشرات األساسية عن التعليم بالوزارة) أ

 .كتاب تطور التعليم في المملكة باألرقام) ب

 .تقرير عن المباني المدرسية التابعة للوزارة ) ج

 .س حسب الصفوف دراسة عن نتائج امتحانات المدار) د

 . دراسة عن شاغلي الوظائف التعليمية ونسبة مشاركة العنصر الوطني ) هـ 

 .تقرير عن تطور التعليم في المملكة يقدم لمكتب التربية الدولي بجنيف) و

 . تحليل لمسيرة التعليم بالوزارة ) ز

 .ابقةاالتجاهات العامة لتدفق تالميذ المرحلة االبتدائية خالل عشر سنوات س) ح

 .تطور تسجيل الطلبة والطالبات في التعليم العام بالمملكة) ط

 .الخطة الخمسية لوزارة المعارف في عامها الحالي) ي

 .التركيب العمري للطالب بمراحل التعليم العام بمدارس الوزارة ) ك

 . ٢٣-١٩التعليم األهلي ودوره في دعم المسيرة التعليمية   ص ص ) ل

املعلومات اإلحصائية والتوثيق الرتبوي مبركز أهداف نظام   -٤-٤
 املعلومات اإلحصائية والتوثيق الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم 

يشير المصدر السابق أن أهداف نظام  المعلومات اإلحصـائية والتوثيـق          

التربوي بمركز المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي بوزارة التربية والتعليم 

   : تشمل



 

أن تكون البيانات اإلحصائية والمعلومـات الوثائقيـة المتعلقـة بـالظواهر      -١

التعليمية متوفرة ومعروفة ألجهزة الوزارة لخدمة أهدافها ، وأن تكـون هـذه   

 .البيانات والمعلومات وافية بمتطلبات التخطيط والتقويم والمتابعة

المملكـة وخارجهـا ،    القيام بعمليات جمع وتبويب بيانات وثائق التعليم في -٢

وبث المعلومات بصفة دورية في كتب إحصائية سنوية ونشـرات ودراسـات   

وخدمات ببليوجرافية ، تسـجل تطـور التعلـيم وتعـرف بوثائقـة الجديـدة       

 .ومشروعاته وبرامجه ، وهذه الكتب والنشرات تصدر على مدار العام

االستفسارات وطلب  استخدام قاعدة المعلومات المتوفرة في المركز للرد على -٣

البيانات أو التقارير التي ترد إليه من الجهات والمؤسسات التعليميـة داخـل   

المملكة وخارجها ، وإقامة شبكة لتبادل المعلومات والمطبوعات مع المراكـز  

 .والمنظمات التربوية والتعليمية في أنحاء العالم العربي واإلسالمي والخارجي

فراد والمؤسسات ومعاونتهم فـي الحصـول علـى    االستجابة الحتياجات األ -٤

المعلومات ، والوثائق ، وتقديم خدمات المراجع والخدمات المكتبية وخـدمات  

الترجمة واالستخالص واالستنساخ للوثائق ، وذلك ألجهزة الوزارة والباحثين 

 . ٤١-٤٠ص ص .  والمتخصصين

ثيق الرتبوي اهليكل التنظيمي ملركز املعلومات اإلحصائية والتو -٥ -٤
  : بوزارة الرتبية والتعليم 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز كما يشير المصدر السابق مـن شـعبتين           

 :رئيسيتين هما

 : وهي تضم القسمين التاليين : شعبة المعلومات اإلحصائية -أ

وهذا القسم يتحمل مسؤولية جمـع وتجهيـز   : قسم اإلحصاء والتبويب اآللي  -١

ت اإلحصائية التعليمية ، وإعداد وإصدار الكتب والنشرات الدورية وغيـر  البيانا

الدورية ، ويستخدم القسم لتجميع هـذه البيانـات مجموعـة مـن الكراسـات      



 

اإلحصائية التي قام بتصميمها وتقنينها ، لتشمل كافة البيانات المتعلقة بالعمليـة  

 .التعليمية

د وتحليل المعلومات التـي يجمعهـا   ويقوم بإعدا: قسم الدراسات اإلحصائية  -٢

ويبوبها قسم اإلحصاء والتبويب اآللي ووضعها في صورة دراسات أولية دورية 

، لخدمات عمليات التشخيص والتخطيط والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي 

 .تقوم بها اإلدارات المتخصصة في الوزارة

 : ام وهي من ثالثة أقس: شعبة التوثيق التربوي ) ب

قسم التسويق التربوي ويقوم بمهام تحليل وبث المعلومات التربوية ونشـرها   -١

 .معتمداً على القاعدة التي يقيمها المركز ومساهماً بعملياته المتخصصة

وهي تسعى إلى تجميع وحفـظ الوثـائق الخاصـة    : مكتبة الوثائق التربوية -٢

تبة الوحيـدة المتخصصـة فـي    بالتعليم في المملكة ، كما أنها بحكم كونها المك

الوثائق التربوية تقوم بتوفير المراجع العلمية والنشـرات والوثـائق التربويـة    

للباحثين والتربويين طبقاً ألحدث األساليب العلمية المتبعة فـي مجـال الوثـائق    

 .والمكتبات

ومهمته األساسية القيام بنقل مجموعات مختارة من : قسم الترجمة والتعريف -٣

ئق التعليمية التي تشمل أفكاراً أو تجارب عالمية جديدة إلى اللغـة العربيـة   الوثا

 .   ٤٣-٤١ص ص . وتعميمها لالستفادة منها

التحــول مــن النظــام اليــدوي إىل النظــام اآليل يف مركــز املعلومــات  -٦-٤
 اإلحصائية والتوثيق الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم 

صائية والتوثيق التربـوي بـوزارة التربيـة    حقق مركز المعلومات اإلح       

في الفترة األخيرة نقلة نوعية في ) هـ١٤١٤(والتعليم كما يشير المصدر السابق

أسلوب عمله اإلحصائي ، تمثلت في تحوله من النظـام اليـدوي الـذي كـان     

يستخدمه في جمع وتبويب ومعالجة وبث المعلومات اإلحصائية عن التعليم فـي  



 

خدام النظام اآللي الذي يتم العمل به حالياً ، وأمكـن بواسـطته   المملكة إلى است

استخراج أهم المطبوعات اإلحصائية الدورية وبعض التقـارير الخاصـة التـي    

توضح على نحو سريع وموجز أهم الدالالت اإلحصائية للمتغيرات األساسية في 

 .العملية التعليمية

 :جال عن تحقيق ما يليوقد أسفرت الجهود المتواصلة في هذا الم      

إقامة قاعدة للمعلومات اإلحـصـائية عـن التعليــم فـي المملكـة تلبـي       -١

االحتياجات األسـاسيـة من التقارير والجـداول والمؤشــرات اإلحصائيــة   

وعـن طريـق   ). I.D.M.S(باستخدام نظام إدارة قواعد المعلومات المتكاملـة  

زمة الستخراج التقـارير والجـداول   استخدام هذه القاعدة وتصميم البرامج الال

اإلحصائية فقد أصبح باإلمكان االطالع على البيانات المطلوبة مباشرة وبطريقـة  

 .فورية من خالل شاشات الوحدات الطرفية بمجرد إدخال رقم المدرسة أو المعهد

بعد إقامة القاعدة تم إدخال كافة البيانـات الـواردة بالكراسـات اإلحصـائية      -٢

التي تتعلق بالمعلومات األساسية عن الفصول والطـالب والمعلمـين    المدرسية

 . واإلداريين والخدم والعمال والمباني المدرسية واألثاث والتجهيزات المدرسية

نظراً ألهمية البيانات التفصيلية الفردية للمعلمين واإلداريين والخدم والعمـال   -٣

ات اآللية الخاصة بالمركز ، فقد والتي لم يكن قد تم إدخالها على قاعدة المعلوم

هـ بين المختصـين فـي كـل مـن مركـز      ١٠/١/١٤١٣عقد اجتماع بتاريخ 

المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي بالوزارة ومركز المعلومـات باألمانـة   

العامة لمجلس القوى العاملة ، بهدف بحث خطوات إدخال هذه البيانات الخاصة 

ألف معلـم وإداري ومسـتخدم ،    ١٢٥هم حوالي بمنسوبي الوزارة والبالغ عدد

 .وذلك الستكمال قاعدة المعلومات اإلحصائية بوزارة المعارف

وقد وافق المختصون في مركز المعلومات باألمانة العامة لمجلس القوى        

العاملة على تدعيم فريق العمل من مدخلي البيانات الذين يشاركون منذ فترة في 

 .كرة اإلحصائية بعدد آخر من المدخلينإدخال بيانات المف



 

وجميع هذه البيانات سيتم تحديثها سنوياً على قاعدة المعلومات لتكون جـاهزة  

 .عند طلب الحصول عليها 

بعد انتهاء عملية إدخال البيانات الفردية لجميع منسوبي الوزارة تصبح قاعدة  -٤

ة كافة االحتياجـات مـن   المعلومات اإلحصائية بالمركز متكاملة وقادرة على تلبي

 .البيانات المختلفة لخدمة األغراض التعليمية واإلدارية والتخطيطية

أقام مركز المعلومات عالقات تعاون وثيق ومسـتمر مـع المركـز الـوطني      -٥

للحاسب اآللي ، واستطاع من خالل ارتباط أجهزته بهذا الحاسب أن يستفيد من 

لموجودة في مصلحة اإلحصاءات العامة ،  اإلمكانيات الضخمة للحاسبات الكبيرة ا

كما أن هناك تعاوناً مستمراً مع األمانة العامة لمجلس القوى العاملـة ، بهـدف   

تطوير قاعدة المعلومات اإلحصائية عن التعليم واالستفادة من اإلمكانيات الفنيـة  

 .والبشرية المتوفرة لدى األمانة

ى مستوى جيـد مـن اإلعـداد    حرص المركز على أن يكون جهازه الفني عل -٦

والتدريب من خالل تنظيم إرسال العاملين الوطنيين لديه إلى الدورات التدريبيـة  

التي تعقد في معهد اإلدارة العامة أو في المركز الوطني للحاسب اآللي بـوزارة  

 .المالية ، بهدف تنمية كفاءتهم ومهاراتهم وتزويدهم بكل ما هو جديد

 :التحول إلى النظام اآللي لمحة عن جهود المركز في
هـ ١٤٠٢للتحول من النظام اليدوي إلى النظام اآللي بدأ المركز في عام         

في إقامة نظام للمعلومات اإلحصائية يواكب به التطور التقني الهائـل ألنظمـة   

المعلومات الحديثة ، رغبة في وضع إمكانيات الحاسب اآللي في خدمة الباحثين 

وقـد  . عي القرار والعاملين في الميدان التربوي والتعليمـي  والمخططين وصان

هــ  ١٤٠٧وفـي عـام   . تمكن المركز من إقامة قاعدة للمعلومات اإلحصائية 

أشعرت األمانة العامة لمجلس القوى العاملة والوزارة بعزمها على إقامة نظـام  

بت من لقاعدة معلومات وطنية ، وتكون المعلومات اإلحصائية جزءاً منها ، وطل

الوزارة االستعانة بمركز المعلومات بما لديه من إمكانيات بشرية متخصصة في 



 

مجال المعلومات اإلحصائية ، وتمشياً مع ذلك وقعت األمانـة العامـة لمجلـس    

القوى العاملة عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة في تصميم أنظمة الكمبيوتر 

ن محللي النظم والمبرمجين إضافة توفر بموجبه هذه الشركة عدداً من الفنيين م

ولما كان لدى المركز الوطني للحاسب اآللـي نظـام إدارة   . إلى مدخلي البيانات

ــة   ــات المتكامل ــد المعلوم ــة  ) . I.D.M.S(قواع ــتخدمت األمان ــد اس فق

الموجود في المركز الوطني للحاسب اآللي لتصميم هـذه  ) I.D.M.S(بمساعدة

لتعاون مع هاتين الجهتين إلقامة هذه القاعـدة  وقام مركز المعلومات با.القاعدة

سواء للمعلمين أو الطلبة أو اإلداريين أو المتعاقدين أو المستخدمين وبيانات عن 

 ).٥١-٤٩ص ص . عناصر العملية التعليمية األخرى

نظم املعلومات اإلدارية يف إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية  -٧-٤
 السعودية

جد نظام معلومات إدارية بالمعنى العلمي للكلمة في إدارات التربيـة  ال يو       

والتعليم ولكن يوجد أقسام متفرقة مهمتها تزويد المستفيدين بما يحتاجون مـن  

كما يوجد محاوالت لحوسبة بعض هذه األقسام لكن هذه المحـاوالت  . معلومات 

 .تتسم بطابع االجتهادات الفردية وغير المنظمة 

د قام الباحث بزيارة لبعض أقسام المعلومات في بعض إدارات التربيـة  وق       

والتعليم وخالل هذه الزيارة شاهد على الطبيعة عمل أقسام المعلومات في تلـك  

اإلدارات، كما اطلع على الهيكل التنظيمي الجديد وموقع نظام المعلومات في هذا 

 . الهيكل 

وممـا  . بعض إدارات التربية والتعلـيم  كما قام بزيارة مواقع االنترنت ل       

 : سبق تم استنتاج اآلتي 

 :يوجد في إدارات التربية والتعليم أقسام المعلومات اآلتية : أوالً 



 

وهذا المركز يتبع مباشرة مـدير التربيـة   : مركز الحاسب اآللي والمعلومات  -١

سنوات  وهو حديث التأسيس نسبياً ، حيث أنشئ منذ مايقارب عشر. والتعليم 

 :ومن أهدافه كما ورد في موقع اإلدارة العامة للتعليم بالرياض

 .تصميم البرامج الحاسوبية الالزمة لتنظيم عمل األقسام واإلدارات األخرى -أ

 .تقديم الدعم الفني لبرنامج معارف -ب

 .بناء وتشغيل وربط شبكة الحاسب في المباني الخارجية مع المبنى الرئيس -ج

 لى معامل الحاسب اآللي اإلشراف ع -د

 .تقديم خدمة البريد اإللكتروني والدعم الفني له -هـ

 .إصدار تقارير سنوية دورية عن جميع ما يخص العملية التعليمية-و

 .تقديم الصيانة الالزمة لجميع أجهزة اإلدارة  -ز

 ).برنامج اإلدارة ( تقديم الدعم الفني والبرمجي لبرنامج شؤون الموظفين  -ح

 .اإلشراف على برنامج اإلحصاء اإللكتروني السنوي -ط

تقديم المعلومات والبيانات اإلحصائية لإلدارات واألقسام والجهات الحكومية   -ي

  .www.riyadhedu.gov.sa  والباحثين

 :ويوجد بالمركز األقسام التالية    

 .قسم البرمجة  -أ

 .قسم الشبكات والصيانة  -ب

 .ءقسم البيانات واإلحصا -ج

 .قسم الدعم الفني لبرنامج معارف -د

 .قسم البريد االلكتروني -هـ

 .قسم الدعم الفني لبرنامج شئون الموظفين -و

 .www.riyadhedu.gov.sa.  قسم اإلشراف على معامل الحاسب اآللي  -ز



 

وهذا القسم يختص بحفظ الوثـائق والتعـاميم   : مركز الوثائق والمحفوظات  -٢

كما أنه حديث التأسـيس حيـث الحـظ    . دير العام مباشرة ويتبع الم. القديمة 

 .الباحث في بعض اإلدارات التي زارها أنه في طور التأسيس ولم يكتمل بعد 

 وهذا القسم يدار يدوياً حيث أن دوره ال يتعدى أرشفة وحفظ الوثائق القديمة    

ويخـتص  .  وهذا القسم يتبع إدارة الشئون اإلدارية والماليـة : قسم الملفات  -٣

 .كما انه يدار يدويا ولم يحوسب حتى اآلن . بحفظ ملفات الموظفين 

يوجد في بعض اإلدارات واألقسام كـإدارات شـئون المعلمـين وإدارات    : ثانيا 

وهي غالبا . وأقسام شئون الموظفين وغيرها نظم معلومات مصغرة خاصة بها 

سوبية تختلف قليال نظم معلومات محوسبة وإن كان بعضها يعمل وفق أنظمة حا

 .عن النظام الحاسوبي في مركز الحاسب اآللي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التطوير  :  املبحث اخلامس
  مقدمة
يعتبر التطوير المفردة األكثر تداوالً في عالم اليوم ، سواء على مستوى         

االجتماعيـة ، أو االقتصـادية    تالدول والشعوب ، أو على مسـتوى التنظيمـا  

فالكل يتحدث عن التطوير ، والجميع ينشد التطوير ، باعتباره أساساً . يةواإلدار

في الرقي والتقدم وإثبات الوجود والتفوق علـى اآلخـرين فـي عـالم يعـج      

بالمتغيرات التي تتطلب التكيف المستمر معها ، ومحتدم بالصراعات والتنـافس  

 .على القمة 

أشكالها االقتصادية واالجتماعية  وفي هذا العصر اكتسبت المنظمات بكافة        

والسياسية أهمية متزايدة ، وأصبحت هي الدينمو المحرك لعـالم اليـوم ، كمـا    

احتدمت المنافسة بينها بشكل لم يسبق له مثيل ، وبالتالي أصبحت بحاجة أكثـر  

من أي وقت مضى للتطوير المستمر والمتواصل في عالم لم يعـد فيـه البقـاء    

البقاء لألسرع واألكثر مرونة واستجابة للتغيرات السريعة  لألقوى فقط بل أصبح

 .    والمتواصلة

ويعتبر تطوير المنظمات استراتيجية فريدة لتحسين المنظمة ، تتمثل فـي         

جهد مخطط متواصل وطويل المدى ، لالرتقاء بقـدرات المنظمـات وتحسـين    

 .      كفاءتها

ر المأمول ، يجب االنطالق من األسـس  ولذلك عندما يراد إحداث التطوي       

والمبادئ التي يقوم عليها ، وكذلك النماذج والمداخل التي يحدث من خاللهـا ،  

مع النظرة الكاملة للمنظمة المعنية من كافة أبعادها والمؤثرات البيئية المحيطـة  

 .بها

  تعريف التطوير  -١-٥
هوم التطوير بصيغ ومفـاهيم  تناول العديد من الباحثين وكتاب اإلدارة مف       

بل إن مصطلح التطوير تم التعبير عنه بعدة صيغ . تتفاوت وفقاً لهؤالء الباحثين 



 

تتناسب كل منها مع مدخل الباحث وهدفه من تناول مفهوم التطوير فبينما سماه 

وربطـه  . البعض بالتطوير ، سماه آخرون التغيير المخطط أو التغيير التنظيمـي 

 . ينة فسموه تطوير المنظمات أو التطوير اإلداريالبعض بحاالت مع

وعند تتبع تعريفات تلك المصطلحات نجدها متقاربة ، بل ومتماثلـة فـي          

 :   أحيان  كثيرة كما يلي

 :جملة من تعريفات التطوير منها ) هـ١٤٢٥(نقل لنا آل زاهر      

ألبعـاد ومعروفـة   حالة عقلية وعقالنية محددة ا" عرف الكبيسي التطوير بأنه  

المعالم تطرح من قبل المؤسسات والمجتمعات كبديل للواقع  القـائم وكهـدف   

 ".يمكن تحقيقه في المستقبل المنظور

نقله نوعية وكمية من وضع إلى وضع آخر أفضل منه، " ويعرفه اللوزي بأنه  

وفي جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيـة والبيئيـة   

 . ٣٣-٣٢ص ص".  دارية والصحية والتكنولوجية واإل

التغييـر  " تعريفه الخاص للتطوير بأنـه  ) هـ١٤٢٥(ثم وضع آل زاهر        

سواء كانت تعليمية أو اقتصادية . المخطط الهادف ، الذي يتناول المؤسسة كاملة

أو قد يركز على جزء أو جانب من جوانبها ، مع األخذ . أو اجتماعية أو سياسية

أو قد يتم وفـق  )إدارات،أو مراكز،أو هيئات(ي االعتبار أن يقوم به جهة معينةف

إذا وجدت الدعائم المساعدة على .جهود ذاتية من قبل األفراد المعنيين بالتطوير

وأن يتناول جوانـب متعـددة وفقـاً للحاجـة التـي يظهرهـا األفـراد أو        .ذلك

. ى استشراف المسـتقبل عن طريق  دراسة الواقع واالنطالق منه إل،المؤسسات

 .  ٣٣ص 

فقد نقال عن آخرين جملـة مـن التعريفـات    ) م٢٠٠٠(أما فرنش وجونير      

 :لتطوير المنظمات أهمها 



 

إن تطوير المنظمات مجهود ، مخطط ، يشـمل جميـع   : تعريفات مبكرة تقول  

 المنظمة ، ويدار من قبل اإلدارة العليا ، لزيادة فاعلية المنظمة وسالمتها ، مـن 

 .خالل التدخالت المخططة في عمليات المنظمة باستخدام معلومات علم السلوك

تطوير المنظمات هي المساعدة في إحداث االنسجام بين : تعريفات حديثة تقول  

بنية التنظيم والعمليات واإلستراتيجية واألفراد وبين الثقافة ، وتطـوير حلـول   

 .تجديدتنظيمية وإبداعية وتطوير قدرة المنظمة على ال

ــي            ــا يل ــات كم ــوير المنظم ــاص لتط ــا الخ ــدما تعريفهم ــم ق  :  ث

تطوير المنظمات عبارة عن جهد طويل المدى يدار ويدعم من قبل اإلدارة العليا " 

لتطوير الرؤية المستقبلية للمنظمة ، والتمكين والتعليم وعمليات حـل المشـاكل   

افة المنظمة مع التركيـز بصـفة   من خالل العمليات الجماعية المتفردة إلدارة ثق

خاصة على ثقافة فرق العمـل وتشـكيالت الفـرق باسـتخدام دور المستشـار      

ص ص "  التسهيلى ونظريات وتقنيات علم السلوك بما في ذلك البحـث العملـي  

٦٢-٥٩ . 

    أهداف التطوير  -٢-٥
فيمـا  ) هـ١٤١٦(وتتلخص أهداف التطوير التنظيمي كما يشير القحطاني       

 :ليي

 .زيادة فعالية المنظمة وتنمية قدرتها على التكيف مع التغييرات الخارجية -١

 .تحسين مستوى عمل الفريق فيما بين أعضائه وفيما بين الفرق المختلفة -٢

 .تحسن االتصاالت وحل المشاكل والخالفات وتنمية المهارات المطلوبة لها -٣

واالنفتاح وتهيئة فرصة للتنميـة   تنمية بيئة العمل التي تساعد على اإلبداع -٤

 .الذاتية والتطور الشخصي الذي يؤدي إلى السلوك القويم

خفض السلوكيات الناتجة عن الخلل الوظيفي وبناء الثقة واالنفتـاح بـين    -٥

 .األفراد والجماعات



 

تنمية الوعي الوظيفي بأهمية تبني برامج التغيير، وتهيئة البيئـة القابلـة    -٦

 .اعد على النمو المستمر والتعلم الدائم والتنافسية في األداءلذلك، والتي تس

 .    ٧تنمية القدرة على جذب وتوظيف األفراد المبدعين والمحافظة عليهم ص -٧

    مربرات التطوير  -٣-٥
 :أهم مبررات ومسببات التطوير تتمثل في العديد من العوامل ومنها        

 ي تحرير الطاقات البشرية واستثمار مصادر التي أسهمت ف: الثورة العلمية  -١

 .الطبيعة وتطوير القدرات الكامنة إلى أبعد مدى 

 والتي مكنت اإلنسان من زيادة : الطفرات واإلنجازات التقنية  غير المسبوقة -٢

 .اإلنتاج وتحسين الكفاءة والفعالية في مختلف العمليات اإلنتاجية 

 .ا حققته من ربط وتواصل بين أجزاء العالمالثورة الهائلة في االتصاالت وم -٣

 .الطفرات الهائلة في تقنيات الحاسب اآللي -٤

 اآللية واالتصاالت واإللكترونيات  اتـاسبـبين تقنيات الح التكامل واالندماج -٥

لتشكيل تقنية المعلومات بكل ما تعنيه من إمكانيات ، وآفاق ال محدودة ، وآثار   

وعالقات األفراد وتفـاعلهم  ، المؤسسات ، ونظم العمل عميقة في إعادة تشكيل 

 . مع اآللة

بعض المبررات المحفزة على التطوير كما ) هـ١٤١٦(ويضيف الزهراني      

 -:يلي

 .  وهى الفرق بين مستوي األداء الحالي وما ينبغي أن يكون: فجوة األداء  -١

ن مخرج من هذه عدم الرضا عن أوضاع المؤسسة والتي تقود إلى البحث ع -٢

 . ٢٥٩-٢٥٨ص ص . االحباطات يتبنى تغيير معين

    مقومات التطوير  -٤-٥
 :  للتطوير بعض المقومات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه منها       

 .أن يكون هذا التطوير نابع عن رغبة ذاتية من المنظمة -١

 .أن يكون تغيير شامل يضم كافة أجزاء المنظمة وعناصرها -٢



 

 ) :هـ١٤١٦(ويضيف القحطاني        

إدراك أن كل جزء من المنظمة مرتبطاً باألجزاء األخرى وأن التنظـيم ككـل    -١ 

 .يرتبط بالبيئة المحيطة ويؤثر فيها ويتأثر بها

النظر إلى التطوير على أنه تغييراً مدروساً مبني على خطة طويلـة المـدى    -٢ 

 . ٨ص .  يرقائمة على الشعور بالحاجة إلى التغي

    أنواع التطوير  -٥-٥
التطوير إلى أنواع محددة وذلك على النحـو  )هـ١٤١٦(صنف الزهراني       

 :  التالي

وينقسم إلى جزئي ، يقتصر علـى أحـد أو بعـض    : التغيير حسب شموليته  -١

 .أجزاء المؤسسة ، أو كلي يشمل المؤسسة بكامل مكوناتها 

وينقسم إلى تغيير متدرج أو تطوري ، وتغيير  :التغيير حسب فترات مجدوله  -٢

 .جذري أو جوهري

وينقسم إلى تغيير قصـير  : التغيير حسب المدى الزمني الذي يتطلبه التغيير  -٣

 .المدى وتغيير طويل المدى 

ويمكن التغيير هنا إلى داخلي ينتج : التغيير حسب مصدر الضغوط المحفزة له  -٤

 . ارجي عن ضغوط من خارجهاعن ضغوط من داخل المؤسسة ، وخ

وينقسم إلى التغيير فـي األهـداف ، البيئـة    : التغيير حسب أبعاد المؤسسة  -٥

ص ص .  التنظيمية ، سلوك العـاملين ، التكنولوجيـا والوسـائل المسـتخدمة    

٢٦٠-٢٥٩ . 

    مدارس التطوير  -٦-٥
 :ثالث مدارس فكرية لإلصالح والتطوير وهي) م١٩٩٦(يذكر الصانع       

مدرسة االتجاه الهيكلي التي تهتم بمقومات اإلدارة وتقوية الهياكل التنظيميـة   -١

الموجودة أو إدخال أساليب وإجراءات إدارية جديدة لزيـادة كفـاءة العمليـات    

 .القائمة أو المستقبلية



 

المدرسة السلوكية وتركز على العنصر اإلنساني وإيجاد المناخ اإلداري المالئم  -٢

 .ويبعث على اإلبداع الذي يشجع 

مدرسة بناء المؤسسات التي تـدعو إلـى توجهـات المدرسـتين الهيكليـة       -٣

 . ٢-١ص ص . والسلوكية

    اسرتاتيجيات التطوير  -٧-٥
 :يقوم التغيير المخطط على ثالثة أنواع رئيسية من االستراتيجيات       

ـ ١٤٢١(موهي كما يشير الطج: االستراتيجية العقالنية التجريبية  -١ تقـوم  )هـ

على افتراض أن اإلنسان عقالني ويسعي إلى تحقيق مصـالحه الذاتيـة، لـذلك    

تراهن هذه اإلستراتيجية على أن الفرد والجماعة سوف يقبلون بالتغيير إذا كان 

يحمل فوائد ومزايا، وطالما أن الفرد عقالني ومدفوع بمصالحه الشخصية يجب 

وتعتمد االستراتيجية التجريبيـة  . قبل التغييروالمزايا حتى ي دإقناعه بتلك الفوائ

العقالنية على المعرفة كمصدر للقوة أو السلطة حيث تنبع من األشخاص األكثر 

 . ٢٩ص . معرفة إلى األشخاص األقل معرفة بواسطة عملية التعليم

على أن الفرد )هـ١٤٢١(تقوم كما يرى الطجم :استراتيجية التثقيف الموجهة  -٢

له باألنماط االجتماعية والثقافية التي يعتقد فيها ويلتزم بها، لـذلك  يقاد في أفعا

فالتغيير غير قاصر على المستوى الفكري فقط لكن يتعداه إلى مستوى الشخص 

عاداته واتجاهاته وقيمه، وألن أكثر عوائق العمل واإلنتـاج   يالثقافي المتمثل ف

يد ما يجب تغييره بالتعاون مع تعود أصال لمثل تلك األنماط السلوكية، لذا يتم تحد

 . خبير التطوير

تقــوم هــذه االســتراتيجية كمــا يــرى : اســتراتيجية القــوة القســرية  -٣

على افتراض أن األشخاص األقل سلطة سوف يذعنون لسلطة )هـ١٤٢١(الطجم

األكثرية ، وال شك أن القوة والسلطة حقيقة قائمة في كل العالقـات اإلنسـانية   

 . ٣١-٢٩ص ص . راتيجيتين السابقتينومستخدمه في االست

 



 

    خصائص التطوير  -٨ -٥
 :أن من أهم خصائص التطوير أنه )هـ١٤٢١(يشير الطجم     

 .أي أنه يهدف إلى تغيير فعلى من خالل مراحل متعددة : ذو طابع عملي -١

 .تتميز بالشمولية قد تستغرق عدد من السنوات: برنامج مخطط وطويل األجل  -٢

 .ة نحو حل المشاكل التنظيمية،  وتحسين األساليب  موجه -٣

التطوير برنامج متكامل يهـتم بتنشـيط التفاعـل بـين     : يعكس منهج النظم -٤

 .المكونات والعناصر المختلفة في التنظيم

  : .يعتمد على مفاهيم التجربة في التعليم -٥

ور إحداث وتنفيذ تحتاج إلى خبير التغيير الذي يقوم بد: الحاجة لخبير التغيير -٦

 .وتنسيق عملية التغيير

تعمل برامج التطوير على إيجاد مناخ تنظيمي يسود فيه التعاون : قيم إنسانية  -٧

 .٩٤-٩٢ص ص . والمصارحة والثقة المتبادلة

    وسائل وأساليب التطوير  -٩ -٥
إلى مجموعة من األساليب والوسائل المسـتخدمة  ) م٢٠٠٤(يشير أحمد        

أسلوب إعادة نتائج المسـح ، وتـدريب الحساسـية ،    : لية التطوير مثلفي عم

 . ٤٧-٤٤واإلدارة باألهداف، واإلثراء الوظيفي، وإدارة الجودة الشاملة ص ص

    مراحل وخطوات التطوير  -١٠ -٥
نقال عن كورت ليوين أن أي تغيير مخطط هو )هـ١٤٢٥(يذكر آل زاهر        

 :عملية تتضمن ثالث مراحل وهي

ويتطلب ذلك تحليـل واقعـي ألسـباب    : مرحلة إزالة التجميد للطرق القديمة  -١

 .مقاومة التغيير ومحاولة استبعادها أو التقليل من حدتها

بعد نجاح المرحلة األولى يتم إدخال التغيير المطلوب وإحداث : مرحلة التغيير -٢

والتـدريب   أنماط سلوكية جديدة من خالل األوامـر والتعليمـات واإلرشـادات   

 .والمعلومات الالزمة للتوجه نحو الهدف 



 

وذلك بإدخال عوامـل مقويـة لتثبيـت    : مرحلة تجميد حالة التوازن الجديدة  -٣

من خالل تشجيع السلوك وتثبيته بالحوافز المادية والمعنوية ، . الحالة الجديدة 

وضـع  باإلضافة إلى التدريب ورفع الكفاءات وإصدار األوامـر والتعليمـات ، و  

 .  ٧٩ص .  برامج العمل المناسبة

    مقاومة التطوير  -١١ -٥
: يتوقف نجاح التطوير على حصيلة التفاعل بين نوعين من القوى همـا  

 . القوي االيجابية المناصرة للتطوير والقوى السلبية المقاومة للتطوير 

 أي سلوك أو عمل يهدف إلى اإلبقاء علـى الوضـع  : ويقصد بمقاومة التطوير 

 .الراهن في وجه القوى التي تهدف إلى تغيير ذلك الوضع

مقاومة التطوير إلى أربعة مصادر رئيسـية  ) هـ١٤٢١(كما يرجع الطجم       

 : هي

 . وتنبع من التقييم الموضوعي لجدوى التطوير: المصدر المنطقي أو العقالني  -١

جموعـات نحـو   وتنبع من شعور واتجاهات األفراد أو الم: المصدر العاطفي  -٢

 .التطوير نفسه ، أو القائمين عليه 

قد تعتمد المقاومة على جوانب اجتماعيـة كالمحافظـة   : المصدر االجتماعي  -٣

 . على العالقات االجتماعية القائمة أو الرغبة في المحافظة على الوضع القائم

 . ٣٤-٣٢ص ص : المصدر السياسي -٤

د غالبا يقاومون التطـوير ألسـباب   أن األفرا)هـ١٤١٦(ويذكر الزهراني       

 :منها

 .والرغبة في المحافظة على المألوف: الخوف من المجهول -١

 .حيث يختلف األفراد في إدراكهم لألمور باختالف خبراتهم وتوقعاتهم: اإلدراك -٢

 .ألن الوضع الجديد قد يضطره للتخلي عن أنماط سلوكه السائدة: العادات -٣

الفرد يقـاوم التغييـر العتقـاده أنـه يضـر      : ات القائمةاستمرارية االمتياز -٤

 .بمصالحه



 

 :ويمكن تقسيم مصادر مقاومة التطوير إلى ثالثة مصادر هي    

 .كقيم المجتمع وعاداته وعالقاته: المصادر الثقافية واالجتماعية  -١

 . المصادر الفردية لمقاومة التغيير كضعف القدرة على التجديد واإلبداع-٢

قد تكـون المؤسسـة المسـتهدفة بـالتطوير تعـج      : ادر المؤسساتية المص -٣

بالمتغيرات التي تقف في وجه التطوير المنشـود، أو أن المؤسسـة مصـممة    

أو ، بصورة تعيق التغيير، أو سلوك القيادة العليا بالمؤسسة غير الداعم للتغييـر 

 . ٢٦٣-٢٦٠ص ص . انعدام المناخ الداعم للتغيير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الدراسات السابقة 
 

من خالل البحث عن دراسات سابقة حول الموضوع ، وجد الباحث بعض        

 : الدراسات ، إال أنها ال تتماثل مع الدراسة الحالية لعدة أسباب 

 . –حكومية أو شركات–إما أن هذه الدراسات طبقت على قطاعات غير تعليمية  -١

 . ظم المعلومات في العمليات اإلداريةن)أثر(أو أنها اقتصرت على بحث دور  -٢

 . أو درست نظم المعلومات من الجانب التأصيلي بدون تطبيق على واقع محدد -٣

هناك دراسة واحدة تناولت نظم المعلومات التربوية في وزارة التربية والتعليم  -٤

 بالمملكة العربية السعودية، إال أنها لم تتعد الجانب الوصفي النظري، ولم تضـع 

سنة ، وقـد   ٢٣تصوراً محدداً، كما أنها قديمة جداً حيث مضى عليها ما يقارب 

 . استجد ما يستوجب إعادة بحث هذا الموضوع وفق المتغيرات الجديدة

 : الدراسات العربية: أوالً 
نظام املعلومات الرتبوية يف وزارة املعارف باململكة : "بعنوان) م١٩٨٢(دراسة الديب  -١

   “يةالعربية السعود

 .٩، س٢٥: ع » التربية الجديدة«دراسة منشورة بمجلة        

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في تبلور نظم المعلومات التربويـة فـي          

مركـز المعلومـات   «المؤسسات التربوية ، وباألخص البحث في تاريخ وتطور 

لكـة العربيـة   بالمم –سابقاً  –بوزارة المعارف » اإلحصائية والتوثيق التربوي 

 . السعودية كمؤسسة تربوية تحاول أن تقيم نظاماً شامالً متكامالً للمعلومات

 ) . التاريخي الوصفي(وقد استخدم الباحث المنهج       

وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم تطور نظام المعلومات التربوية في وزارة       

يق المكان المخصـص  المعارف إال أنها تواجهها بعض الصعوبات من أبرزها ض

 . لها، ونقص األيدي العاملة المدربة، وعدم توفر األدوات الببليوغرافية المقننة



 

 : وقد اقترحت الدراسة ما يلي       

 . تطوير القرارات الوزارية التي تنظم مركز المعلومات التربوية -١

ت إصدار تعليمات عامة لتنظيم مركز المعلومـات التربويـة وتقنـين عمليـا     -٢

 . الفهرسة والتصنيف

 . تشجيع استخدام الحاسب اآللي في حفظ المعلومات وتبويبها -٣

تقيــيم نظــام املعلومــات اإلداريــة : "بعنــوان) هـــ١٤٠٤(دراســة راجخــان  -٢
 .“خلدمات مشرتكي اهلاتف السعودي

رسالة ماجستير مقدمة لكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبـدالعزيز         

 . بجدة

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم نظام المعلومات اإلدارية لخدمات مشـتركي         

الهاتف السعودي ، واقتراح بعض التعديالت واالقتراحات التي تخفف المشكالت 

 .الناتجة عن جوانب القصور في هذا النظام

وقد استخدام الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ، واستخدم الباحث       

 .قابالت الشخصية كأداة لبحثهالم

أن نظام المعلومات اإلداريـة الحاليـة فـي    : وكانت أهم نتائج الدراسة        

الهاتف السعودي يعاني من بعض أوجه القصور من ناحية عدم توافر التكامـل  

بين النظم الفرعية لنظام المعلومات، وكذلك عـدم التتـابع المنطقـي النسـياب     

لنظام، وافتقار المرفق المذكور إلـى بعـض الوحـدات    المعلومات بين أجزاء ا

إدارة نظم المعلومات ، وقسم التنظيم واألساليب ، مما أدى إلـى  : اإلدارية مثل 

ضعف فعاليته، وعدم وعي العاملين في المرفق بـدور المعلومـات فـي نظـام     

 .الخدمات، وعدم االستغالل الكفء للحاسب اآللي

 

  



 

درجة اعتماد مديري املدارس الثانويـة ": وانبعن) م١٩٩١(دراسة ملحم  -٣
يف مديرية الرتبية والتعليم لعمان الكربى على معلومـات سـابقة لـدى 

رسالة ماجستير مقدمة إلـى الجامعـة األردنيـة،    “اختاذهم القرارات اإلدارية 

 .عمان
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد مديري المـدارس الثانويـة فـي           

ربية والتعليم لعمان الكبرى باألردن علـى معلومـات سـابقة عنـد     مديريات الت

 .اتخاذهم القرارات اإلدارية وعالقة ذلك بالجنس والخبرة والمؤهل العلمي

تكون مجتمع الدراسة من مديري ومديرات المـدارس الثانويـة العامـة           

 . ديرةمديراً وم) ١٥٩(والخاصة في عمان الكبرى، واشتملت عينة الدراسة على 

 : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية      

أعلى درجة اعتماد لمديري المدارس الثانوية في عمان الكبرى على معلومات  -١

سابقة لدى اتخاذهم القرارات اإلدارية في مجال المعلمين والطالب كان علـى  

 . السجالت الموثقة والتقارير واألنظمة والتعليمات والخبرات الشخصية

أدنى درجة اعتماد مديري المدارس الثانوية في عمان الكبرى على معلومات  -٢

سابقة لدى اتخاذهم القرارات اإلدارية في مجـال المعلمـين والطـالب كـان     

 . االستبانات والتصويت والخبراء

يوجد فروق بين مديري المدارس الثانوية في درجة اعتمادهم على معلومات  -٣

ارات اإلدارية يعود للخبرة والمؤهل العلمـي، لصـالح   سابقة لدى اتخاذهم القر

 .سنوات أو يحملون مؤهالً أعلى ٥مديري المدارس الذين تزيد خبرتهم عن 

نظـام مقـرتح لتطـوير العمليـة ": بعنوان) م١٩٩١(دراسة مريفت صاحل  -٤
اإلدارية والتعليمية بكلية الرتبية يف جامعة عني مشس يف ضوء االجتاهات 

 .رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس. “عاصرة العاملية امل



 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المعلومات في كلية التربيـة فـي          

 جامعة عين شمس من حيث مصادرها وأنماطها وتصنيفاتها والصـعوبات التي

 . تواجه متخذ القرار 

عميـد  (اإلدارة العليـا األول يمثل :وشملت عينة الدراسة مستويين إداريين      

مديري اإلدارات ورؤسـاء  (والثاني يمثل اإلدارة الوسطى) الكلية، مديري الكلية

 . األقسام

 : وتوصلت الباحثة إلى نتائج أهمها      

أجمع المسؤولون على أن أهم مصادر المعلومات التي يعتمدون عليهـا فـي    -١

 . اتخاذ قراراتهم هي السجالت

لتي تواجه المسؤولين عند اتخـاذ القـرارات هـي قلـة     من أهم الصعوبات ا -٢

المعلومات وصعوبة الحصول عليها وعدم كفايتها وعدم وصولها للمسؤول بشكل 

 . منسق ومرتب

نظـم املعلومـات يف اخلطـوط اجلويـة : "بعنـوان) هـ١٤١٢(دراسة عمر  -٥
 . “دراسة لتطوير خدماتها -العربية السعودية  

 –مة إلى قسم المكتبـات والمعلومـات بكليـة اآلداب    رسالة ماجستير مقد      

 . جدة –جامعة الملك عبدالعزيز 

هدفت الدراسة إلى استعراض الوضع الراهن لنظم المعلومات في الخطوط       

 . الجوية العربية السعودية ووضع تصور معياري إلنشاء مركز للمعلومات 

الحالة واستخدم ثالثة أنماط  واعتمد الباحث في الدراسة على منهج دراسة      

من أدوات جمع البيانات هـي المالحظـة ، والمقـابالت ، ودراسـة الوثـائق      

 . والتقارير

 : وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي      



 

تستخدم الخطوط السعودية نظم معلومات آلية متطورة تغطي معظم قطاعاتها  -١

 . التشغيلية، وخبراء على مستو عال

د مركز للمعلومات تصب فيه مختلف إدارات السعودية إنتاجها مـن  عدم وجو -٢

المعلومات ، مما يسبب نقص في المعلومات ، وصعوبة في الحصـول عليهـا   

 . وبالتالي تفقد الكثير من المعلومات على مرور الزمن. مرة أخرى

هناك نقص شديد في المعلومات عن الطيران ونشاطاته في العالم العربـي ،   -٣

 . في الدوريات أو عدم وجود بنوك معلومات في هذا المجالسواء 

 : وكانت أهم التوصيات ما يلي       

إنشاء مركز للمعلومات في الخطوط الجوية العربية السعودية، وفـق أسـس    -١

 . تلبي أهداف المؤسسة ، وتزود متخذي القرارات بما يحتاجونه من معلومات

ر المعلومات المختلفة وبنوك المعلومـات  اشتراك الخطوط السعودية في مصاد -٢

 . اآللية الدولية المخصصة في مجال الطيران

مـدخل اسـرتاتيجي لتطـوير نظـم : "بعنـوان) م١٩٩٤(دراسة السديري  -٦
 . “املعلومات يف اململكة العربية السعودية

 . جامعة لندن –رسالة دكتوراه مقدمة إلى معهد لندن للعلوم االقتصادية       

وهدفت هذه الدراسة إلى تطوير استراتيجية وخطـة معلومـات وطنيـة          

 . منطلقاً من تفكير إنجل الذي يعد القطر أو المنظمة كنظام

واستخدم الباحث أسلوب البحث المكتبي في الدوريات والمجالت والوثائق       

عالقة الصحفية ، باإلضافة إلى المقابالت التي أجراها مع نخبة مختارة من ذوي ال

ضرورة إدخال تقنيـة  : وخلص الباحث إلى نتائج أهمها. بالموضوع في المملكة

المعلومات المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية وفق استراتيجية خاصة فـي  

ضوء الثوابت الثقافية والدينية واللغة، وبإطار خطة وطنية للمعلومات وبنظـام  

 . إداري لتنفيذها



 

تصـور مقـرتح لـنظم املعلومـات يف : "بعنـوان) ـهـ١٤١٤(دراسة الصـاحل  -٧
 . ، دراسة حتليلية للجامعات السعودية“القرار األكادميي

 –رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم اإلدارة العامة بكلية االقتصـاد واإلدارة       

 . جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

يسـاهم   هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لنظم المعلومات يمكن أن     

 . في تطويرها وتحقيق فاعلية القرار

وقد ا تبعت الدراسة المنهج المسـحي التحليلـي فـي هـذه الدراسـة،            

 . واستخدمت االستبيان كأداة لجمع المعلومات

 : وكان أهم نتائج الدراسة ما يلي      

وجود قناعة تامة لمفهوم نظم المعلومـات وأهميتـه ودوره لـدى متخـذي      -١

 . ت في الجامعات السعوديةالقرارا

الوضع القائم لنظم المعلومات في المنشأة األكاديمية ال يحقق فاعلية القـرار   -٢

 . األكاديمي حسب رأي متخذي القرار في الجامعات السعودية

يرى معظم أفراد الدراسة أن عدم وجود نظم معلومات في المنشأة األكاديمية  -٣

 . فر التجهيزات الضرورية والكفاءات الالزمةعائد بالدرجة األولى إلى عدم تو

يعتمد متخذو القرار في المنشأة األكاديمية على المجهود الشخصـي لجمـع    -٤

 . المعلومات التي يحتاجونها التخاذ القرار

 : وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها     

يتها بالجوانـب  االهتمام بتطوير نظم المعلومات في الجامعات السعودية بتغـذ  -١

التقنية والكوادر البشرية المؤهلة، وتكيف المؤتمرات فـي مجـال الحاسـب    

 . والمعلومات، وإدخال النظم الخبيرة في المنشأة األكاديمية

إنشاء مركز معلومات تابع للتعليم العالي يربط الجامعات ببعضـها ويغـذيها    -٢

 . بالمعلومات المناسبة



 

درجة اعتماد مديري الرتبية والتعليم ": انبعنو) م١٩٩٤(دراسة قبالن  -٨
ومساعديهم يف األردن على املعلومات لـدى اختـاذهم القـرارات اإلداريـة 

 . “والفنية 
 . رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية     

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة اعتماد مـديري التربيـة والتعلـيم         

مساعديهم من المديرين اإلداريين والفنيين في األردن على المعلومـات لـدى   و

 . اتخاذهم القرارات اإلدارية والفنية

فقرة موزعة )١٠٢(ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث استبانة مكونة من     

 . مجال القرارات اإلدارية، ومجال القرارات الفنية: على مجالين هما

 : النتائج التاليةوتوصلت الدراسة إلى 

كان االعتماد األعلى لمديري التربية والتعليم والمديرين اإلداريـين والفننـين    -١

لدى اتخاذهم القرارات اإلدارية على األنظمة والتعليمـات وملفـات البيانـات    

الموثقة والتقارير المختلفة والوسائل الكمية واإلحصائية والزيارات الميدانيـة  

أما لدى اتخاذهم القرارات الفنية فكان االعتماد األعلى  والمالحظات الشخصية،

األنظمة والتعليمات، وملفات البيانـات الموثقـة، والتقريـر المختلفـة،     : على

 . والزيارات الميدانية، والمالحظات الشخصية، والوسائل الكمية، واإلحصائيات

قرارات اإلداريـة  كان االعتماد األدنى لمديري التربية والتعليم لدى اتخاذهم ال -٢

القرارات المبرمجة التلقائية، واالستبانات، واالجتماعـات، والشـكاوى،   : على

واالقتراحات، واللجان المختلفة، أما لدى اتخاذ القرارات الفنيـة فكـان علـى    

القرارات المبرمجة التلقائية، والمنطق، والعقالنية، والشكاوى، واالقتراحـات،  

 . واالستبانات، واالجتماعات

كان االعتماد األعلى للمديرين اإلداريين لدى اتخاذهم القرارات الفنيـة علـى    -٣

األنظمة والتعليمات، وملفات البيانات الموثقة والتقارير المختلفة، والزيـارات  



 

الميدانية، والمالحظات الشخصية، والفراسة، والخبرة، أما االعتمـاد األدنـى   

الشكاوى واالقتراحـات واالسـتبانات   فكان على القرارات المبرمجة التلقائية و

 . واالجتماعات والمنطق العقالني

أما لدى اتخاذهم القرارات اإلدارية فكـان علـى االجتماعـات واالسـتبانات      

 . والقرارات المبرمجة التلقائية والشكاوى واالقتراحات

 كان االعتماد األدنى للمديرين الفنيين لدى اتخاذهم القرارات اإلداريـة فكـان   -٤

 . على االستبانات والقرارات المبرمجة التلقائية واالجتماعات واللجان المختلفة

أما لدى اتخاذهم القرارات الفنية فكان على القـرارات المبرمجـة التلقائيـة        

 . والشكاوى واالقتراحات واللجان المختلفة واالستبانات

ختلفة وباألساليب وقد أوصى الباحث بضرورة االعتماد على المعلومات الم      

العلمية الحديثة لحل المشكالت المتنوعة وتطبيق نظام للمعلومات يتفق وحاجات 

 . اإلدارة التربوية الوسطى

منــوذج تكــاملي يف اســتخدام نظــم ": بعنــوان) م١٩٩٥(دراســة الســيد  -٩
 ."املعلومات يف تنظيم وإدارة التعليم، دراسة تطبيقية 

 –كلية التربيـة   –اسات تربوية واجتماعية دراسة منشورة في مجلة در      

 ، ٤، ع١جامعة حلوان، م

تهدف الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة على سياسـات تنظـيم وإدارة         

التعليم التي تمارسها معاهد وكليات التعليم العالي عندما تقرر زيـادة خـدماتها   

 . التعليمية عن طريق تدفق المعلومات

اسة المنهج الوصفي، واتبعت ثالثة أساليب متكاملـة مـن   استخدمت الدر     

 : أساليب البحث هي

 . مراجعة ورصد أهم الدراسات األكاديمية والعلمية المتعلقة بموضوع الدراسة -١



 

 . استخدام أسلوب القيمة الحالية الذي يستخدم عادة في تقييم تدفق المعلومات -٢

من الكليات والمعاهد لفهم وقيـاس  قائمة استبيان وزعت على عينة عشوائية  -٣

 . المتغيرات التي وردت في النموذج المقترحة

 : وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي      

معظم الكليات والمعاهد تتسم بتعقد إجراءات النظم، بسبب تعقد الهيكل اإلداري  -١

 . للتنظيم أو عدم تحديده

 . عقيداًالنظام الحديث يتسم بأنه أصغر حجماً وأقل ت -٢

اقتراح نموذجاً تكاملياً الستخدام نظريات المعلومات : وكانت أهم التوصيات      

 . في تنظيم وإدارة التعليم

ــوب -١٠ ــوان) م١٩٩٦(دراســة أي ــام لنظــام املعلومــات : "بعن منــوذج ع
) ١)(العلوم اإلدارية(دراسة منشورة في مجلة جامعة الملك سعود “االسرتاتيجي

 . ٨م

لدراسة إلى إلقاء الضوء على نظام المعلومات االستراتيجي مـن  هدفت ا      

خالل تقديم فكرة عن مفهوم النظام وأهميتها ودوره في الحصول على المعلومات 

 . واستخدامها في مجال دعم القرارات الخاصة باإلدارة اإلستراتيجية

 . واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل البحث النظري المكتبي      

وضع نموذج مقترح لنظام المعلومات : وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها       

االستراتيجي تشمل نظم معلومات اإلدارة العليا، ونظم دعم اإلدارة العليا ، ونظم 

الخبراء ومكونات أخرى، مثل قاعدة البيانات ومكتبة البرامج وشبكة حاسـوبية  

كما . النظام للحصول على المعلومات منظمة يتصل بها المدير وتسهل تداخله مع

تضمن النموذج التكامل بين نظام معلومات اإلدارة العليا ونظم دعم القرار ونظم 

 .الخبراء



 

دور املعلومـات واالتصـاالت يف إدارة ": بعنـوان) م١٩٩٦(دراسة الكشف  -١١
 . “العملية التعليمية بالتطبيق على جامعة اإلمارات 

 . لى كلية التجارة في جامعة قناة السويس، بورسعيدرسالة ماجستير مقدمة إ 

 . هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية نظام التعليم الجامعي      

 . وطبق الباحث المنهج الوصفي التقويمي، ومنهج تحليل النظم      

 . واستخدم لذلك أداة طبقها على عينة عشوائية 

 : وخلصت الدراسة للنتائج التالية     

مـدى أهميـة   : وجود اختالفات جوهرية بين فئات المسؤولين بالعينة حـول  -١

 . عناصر ومكونات فاعلية نظم المعلومات بالجامعة

وجود اختالفات جوهرية بين تقديرات فئات المسؤولين حول عناصر عمليـة   -٢

تجميع البيانـات عـن   (تجميع البيانات داخل الجامعة ، وجميع عناصر عمليات

، وغالبيـة  )المحيطة ، كفاءة معالجة البيانات للحصول على المعلومـات البيئة 

 . عناصر فاعلية نظم االتصال وقنوات االتصال المستخدمة

هناك اختالفات فيما يتعلق بانتقاء المصطلحات المناسـبة واالتصـاالت فـي     -٣

 المواقف المفاجئة، و تجارب المرءوسين لتنفيذ القرارات، وكفاية نظام االتصال

 . ومعوقاته، وفاعلية دور المعلومات واالتصاالت في إدارة العملية التعليمية

بناء نظام معلومات لتوفري البيانـات ": بعنوان) م١٩٩٦(دراسة السيد  -١٢
 . “الالزمة للتخطيط الرتبوي

هدفت الدراسة إلى تصميم نظم معلومات لبيانات التخطيط التربـوي فـي        

 . تؤدي إلى القيام بعملية التخطيط التربوي بشكل فعالمصر ليكون بمثابة أداة 

 . وقد استخدم الباحث مدخل تحليل النظم في معالجة مشكلة الدراسة    

 : وكانت أهم النتائج اقتراح نظام معلومات يتكون من شقين رئيسيين هما    



 

ظـام  المكون المعلوماتي للنظم ويتكون من قواعد للبيانات، والمكون الفني للن -١

 ). تكنولوجيا الكومبيوتر واالتصاالت(ويتكون من تكنولوجيا المعلومات

الشق الذهني أو البرمجيات واألفراد الالزمين لتشـغيل ومعالجـة البيانـات     -٢

 . والمستفيدين من النظام والميزانية والتمويل

أثر استخدام نظـم مسـاندة : "بعنوان) هـ١٤١٦(دراسة غراب وحجازي  -١٣
 .“لى كفاءة وفاعلية القرارات القرارات ع

 . ١، ع٣٥دراسة تجريبية منشورة في مجلة اإلدارة العامة، م      

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نظم المعلومـات علـى         

كفاءة وفاعلية اتخاذ القرار التنافسي، وكذلك عالقة نمط متخذ القرارات الـذهني  

 . في اتخاذ القرارات التنافسيةعلى استخدامه لهذه النظم 

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ، وقام الباحث بتجربة       

طالباً مـن طلبـة البكـالوريوس الـذين     ) ٦٦(معملية لهذه الدراسة طبقت على

 . يدرسون في المستوى الرابع في إدارة األعمال

 : وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها      

ود تأثير جوهري لكفاءة وفاعلية استخدام نظم مساندة القـرارات علـى   وج -١

 . األداء التنافسي لمتخذي القرارات

لم تعط هذه النتائج الدليل الكافي على أثر استخدام هذه الـنظم علـى عـدد     -٢

البدائل التي يبحثها متخذو القرارات أو على تحسين ثقة متخـذي القـرارات   

 . ة القرارات المتخذةبقراراتهم فيما يخص كفاء

هناك أثراً جوهرياً للنمط الفكري لمتخذ القرارات علـى اسـتخدامه لـنظم     -٣

مساندة القرارات، وهذا األثر يتأكد بتحسن االتجاهات العامة لمتخذي القرارات 

 . نحو  التخطيط واستخدام النماذج اإلدارية ، واستخدام نظم مساندة القرار



 

نظم املعلومات املبنية على احلاسب ": بعنوان ) م١٩٩٧(دراسة بركات  -١٤
دراسة حالة نظـم معلومـات اجلهـاز  –ودورها يف عملية التطوير اإلداري 

 .“املركزي للتنظيم واإلدارة
جامعـة   –رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية االقتصاد والعلوم السياسـية        

 . القاهرة

ات المعتمدة على الحاسب فـي  هدفت الدراسة إلى معرفة دور نظم المعلوم     

 . الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة في مصر في عملية التطوير اإلداري

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج دراسة الحالة مـن خـالل        

 . التركيز على نظم معلومات الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

لشخصية حيث أجرى سلسـلة مـن   كما استخدم الباحث أسلوب المقابلة ا     

 . المقابالت مع العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

 : وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي     

تؤدي نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب دوراً هاماً في تحسين وتطـوير   -١

تخدام أساليب العمل في المنظمات اإلدارية، كما تزيد من كفاءة المنظمة في اس

 . الموارد واإلمكانيات المتاحة له، وتعمل على تحسين قدرتها

إن نجاح نظم المعلومات في تحقيق أهدافها يتوقـف علـى مجموعـة مـن      -٢

االعتبارات مثل التخطيط السليم، ودعم اإلدارة العليا، وتهيئة المنظمة والعاملين 

 .  ائل الحماية، وتوفير الكفاءات الفنية واإلدارية، وإجراء الصيانة ووس

ما زال دور نظم المعلومات في الجهاز المركزي للتنظـيم واإلدارة محـدوداً    -٣

 . وقاصراً خصوصاً في مجال تطوير وتحسين أداء العاملين

 . يقوم الجهاز بدور فعال في توفير المعلومات الالزمة لعملية التطوير اإلداري -٤

يق االستفادة الكاملة مـن نظـم   هناك معوقات تحد من قدرة الجهاز على تحق -٥

نقص الوعي بأهميتها لدى القيادات، ووجود فجوة : المعلومات المتاحة، أهمها



 

بين القيادات والفنيين والعاملين، وغياب الصيانة الدورية والـروتين اإلداري،  

 . وغياب التنسيق بين اإلدارات المركزية داخل الجهاز

تأثري وظائف املعلومـات يف : "عنوانب) م٢٠٠٠(دراسة الشواف والزلزلة  -١٥
 .          “ممارسات اإلدارتني العليا والوسطى باملنظمة

دراسة مطبقة على المنظمات الكويتية، بحث منشور في المجلة العربيـة        

 . ١، ع٧للعلوم اإلدارية، م

هدفت الدراسة إلى قياس مساهمة وظائف نظم المعلومـات فـي تطـوير         

المنظمات الحكومية المدرجة تحت ثالث شـرائح رئيسـية حسـب    أساليب عمل 

الميزانيـة العامـة والميزانيـات الملحقـة والميزانيـات      : الهيكل المالي للدولة

 . المستقلة

مـدير  : واستخدمت لجمع البيانات ثالث قوائم استقصاء منفصلة لكل من       

دارة ، ومدير اإلدارة والمسئول األعلى في اإل. العمليات في وحدة نظم المعلومات

 . األكثر استفادة من نظم المعلومات

 : وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها      

البنية األساسية لوظائف هذا القطاع من حيث وسائل تكنولوجيـا المعلومـات    -١

 . المستخدمة متقدمة تقنياً في نسب أعلى من المنظمات موضع الدراسة

بدرجات متفاوتة في رفـع كفـاءة أداء العمـل     تؤثر الخدمات لهذه الوظائف -٢

 . وفاعليته في المنظمات العاملة بها

وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية بهذا الحقـل        

لتحقيق االستفادة القصوى من الطاقات واإلمكانيات التـي توفرهـا تكنولوجيـا    

  .المعلومات للعمل في بيئة اإلدارة الكويتية

 



 

نظـام معلومـات إداري متكامـل : "بعنـوان) هــ١٤٢٠(دراسة الدعيق  -١٦
 . “إلدارة التعليم والثقافة للحرس الوطني بالقطاع الغربي 

 . رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة      

وقد هدفت الدراسة إلى إعداد وتصميم وتطـوير نظـام معلومـات إلدارة          

 . لتعليم للحرس الوطني بالقطاع الغربيالثقافة وا

واستخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي ، كما قام الباحـث بـإجراء         

مسح ميداني في مجموعة من أكثر شركات الحاسب اآللي ونظـم المعلومـات ،   

 . للتأكد من وجود نظام حديث يفي باحتياجات اإلدارة

ات مقترح يتوقع الباحث أن يـؤدي  وخلصت الدراسة إلى برنامج معلوم      

إلى خدمة النظام التعليمي بالحرس الوطني ، وتقليص الوقت والجهد المبـذول  

في إنجاز التقارير واألعمال الروتينية ، وزيادة الموثوقية في حفظ واسـترجاع  

 . المعلومات، وأتمتة العمل اإلداري المكتبي

ارنة العمل بالنظام الحالي مـع  كما أوصت الدراسة بعمل دراسة بعدية لمق      

النظام السابق، وكذلك إعادة تأهيل بعض الموظفين للعمل بالبرنامج المقتـرح ،  

 .والحرص على حسن ترميز البيانات ليسهل الرجوع إليها

تقيـيم دور نظـم املعلومـات ": بعنـوان) م٢٠٠٠(دراسة أبو رمضـان  -١٧
رسالة ماجسـتير  . “األردنيـة  اإلدارية يف صنع القرارات اإلدارية يف اجلامعة

 . األردن–جامعة آل البيت-مقدمة لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

هدفت الرسالة إلى دراسة نظم المعلومات اإلدارية بصفة عامة، وتقيـيم        

 . دور هذه النظم في صنع القرارات اإلدارية في الجامعة األردنية بصفة خاصة

نة وزعت على عينة الدراسة، وقد خلصت الدراسة واستخدم الباحث استبا      

 : إلى النتائج التالية



 

هناك استخدام يتراوح بين المتوسط والعالي لنظم المعلومات اإلدارية من قبل  -١

 . المديرين في الجامعة األردنية في صنع قراراتهم اإلدارية

لومـات التـي   بين دقة المع –تتراوح بين القوية والقوية جداً  –هناك عالقة  -٢

يقدمها نظم المعلومات اإلداري في الجامعة األردنية وبين استخدام المـديرين  

 . لهذه النظم في صنع قراراتهم اإلدارية

بين مالئمة المعلومـات التـي    –تتراوح بين القوية والضعيفة  –هناك عالقة  -٣

مـديرين  يقدمها نظام المعلومات اإلداري في الجامعة األردنية وبين استخدام ال

 . لهذه النظم في صنع قراراتهم اإلدارية

ال توجد عالقة بين التوقيت المناسب للمعلومات المقدمة من نظام المعلومـات   -٤

اإلداري للجامعة األردنية من جهة وبين استخدام المديرين لهذا النظام في صنع 

 . قراراتهم اإلدارية من جهة أخرى

كمية للمعلومات التي يقدمها نظام المعلومـات  هناك عالقة قوية بين الكفاية ال -٥

اإلداري في الجامعة األردنية واستخدام المـديرين لهـذا النظـام فـي صـنع      

 . قراراتهم

 : وقد أوصت الدراسة بما يلي       

أن تقوم الجامعة األردنية بعقد دورات تدريبية للمـديرين فـي مجـال نظـم      -١

 .ا في مجاالت اإلدارةالمعلومات، وكذلك تعميق الوعي بفائدته

 . أن تعمل على زيادة قدرة أجهزتها وبرامجها كلما أمكن ذلك -٢

أن تحرص على زيادة جودة المعلومات التي يقدمها نظامها من حيث زيـادة   -٣

  .دقتها وسرعة الوصول إليها ومالئمتها وكفايتها الكمية، وتحديث بياناتها

 

 

 



 

درجـة إسـهام املعلومـات يف اختـاذ ": بعنوان) م٢٠٠١(دراسة اجلرايدة  -١٨
القرارات الرتبوية من وجهة نظر مديري الرتبية والتعليم ومسـاعديهم 

 . “يف اململكة األردنية اهلامشية 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العلوم التربوية في كلية اآلداب والعلـوم          

 . بجامعة آل البيت

رجة إسهام المعلومات في اتخاذ القرارات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة د        

التربوية من وجهة نظر مديري التربية والتعليم ومساعديهم في المملكة األردنية 

 . الهاشمية من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة

فقرة، وخمسة مجـاالت  ) ٤٤(واستخدم الباحث لذلك استبانه مكونة من         

 . موليتها، ومالءمتها، والتوقيت المناسب لهادقة المعلومات، ومرونته، وش: هي

 : وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي        

أن درجة إسهام المعلومات في اتخاذ القرارات التربوية مـن وجهـة نظـر     -١

مديري التربية والتعليم ومساعديهم في األردن كانت عالية بالنسبة إلى دقـة،  

درجة اإلسهام متوسـطة بالنسـبة   ومالءمة، ومرونة المعلومات، بينما كانت 

 . لشمول المعلومات والتوقيت المناسب لها

وجود فروق في درجة إسهام المعلومات في اتخاذ القرارات التربويـة مـن    -٢

وجهة نظر مديري التعليم ومساعديهم في األردن لصالح األفراد الذين يحملون 

ـ  )٥(مؤهل الدكتوراه، وكذلك ذوي الخبرة ما دون الح وظيفـة  سـنوات، ولص

 . المدير

 : كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها     

ضرورة توسيع شبكة قاعدة البيانات التربوية في مديريات التربية والتعلـيم   -١

 . بحيث تشمل جميع األقسام التربوية

 . ضرورة زيادة استخدام المعالجة اآللية للبيانات التربوية -٢



 

يم قواعد البيانات التربوية بالشكل الذي يجعلهـا قـادرة   ضرورة إعادة تصم -٣

على شكل جداول (على توفير معلومات أكثر تلخيصاً من المعلومات التفصيلية 

 ). إحصائية وأشكال توضيحية

 . ضرورة التحديث المستمر للبيانات التربوية -٤

ــة  -١٩ ــار اســتخدام أنظمــة ": بعنــوان) م٢٠٠١(دراســة العالون واقــع وآث
 . مركز وزارة التربية والتعليم األردنية –دراسة ميدانية  .“علومات احملوسبةامل

هدفت الدراسة إلى بيان مدى استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة فـي          

مركز وزارة التربية والتعليم األردنية، وكذلك بحث وتحليل وتقييم آثار اسـتخدام  

لمالية والمكتبية والهيكـل التنظيمـي،   النظام المحوسب على األعمال اإلدارية وا

واتخاذ القرارات واالتصاالت، وكذلك المشكالت والعقبات التي قد تعترض أو تحد 

 . من استخدام النظام المعلوماتي المحوسب في مركز الوزارة

وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة الموظفين العاملين في مديريات وأقسام        

موظف وموظفة، تم اختيار عينة عشوائية ) ٨٠٠(غ عددهم مركز الوزارة والبال

موظف وموظفة يعملون في دوائـر وأقسـام يسـتخدمون أنظمـة     ) ٢٠٠(من 

 . المعلومات المحوسبة

 : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها        

سجالت العاملين، التعيـين،  (جاءت أنظمة أتمتة المكاتب في الموارد البشرية  -١

نظـم دعـم   (أوالً، ثم أنظمة المعلومـات اإلداريـة   ) دريب، تنمية المهاراتالت

 ). القرارات، األنظمة الخبيرة، نظم المعلومات واإلدارة العليا

كما جاء استخدام الطباعة والسكرتارية والتقارير اإلحصـائية فـي المرتبـة     -٢

جال اتخـاذ  األولى من مجاالت استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة ثم تلتها م

القرارات في مجال حفظ المعلومات عن المـوظفين ثـم كشـوفات الرواتـب     

 . والحسابات



 

 . قلة الدورات التدريبية أدت إلى ضعف استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة -٣

من % ٩٨.٨بلغت نسبة الذين يستخدمون نظاماً أو أكثر من أنظمة المحوسبة  -٤

 .من العينة% ١.٢ يستخدمون أي نظام عينة الدراسة وبلغت نسبة الذين ال

دور نظـم املعلومـات اإلداريـة يف : "بعنـوان) م٢٠٠٢(دراسة الصباغ  -٢٠
دراسـة منشـورة بمجلـة المكتبـات      “حتقيق التقدم التنافسـي للمؤسسـة

 .١، ع٢٢س. والمعلومات

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور نظم المعلومات اإلدارية فـي         

قدم التنافسي للمؤسسات المتنوعة من خالل قدرته على إتاحـة فـرص   تحقيق الت

التقدم التنافسي االستراتيجي وأساليب تحقيق هذا التقدم، وتأثير نظام المعلومـات  

 .اإلدارية على المدراء ومؤسساتهم

الذي هو أحد أساليب (واستخدم الباحث في هذه الدراسة أسلوب المضمون      

النتاج العلمي المنشور للبحوث والدراسات في موضـوع   بتتبع)البحوث الوصفية

 . نظم المعلومات اإلدارية

 : وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها      

يمكن لنظام المعلومات المستخدم في أي مستوى تنظيمي أن يساهم في تغيير  -١

األهداف أو العمليات أو المنتجات أو الخدمات أو العالقـات البيئيـة لتمكـين    

 . سسة من الحصول على تقدم تنافسيالمؤ

لكي تستخدم المؤسسة نظام المعلومات اإلدارية كسالح تنافسي فالبد أن تفهم  -٢

 . أسلوب إيجاد الفرص االستراتيجية الممكنة لنفسها

نظم المعلومات االستراتيجية تعمل على تغيير البناء العام للمؤسسة من خالل  -٣

  .ءات العملياتتغيير المنتجات والخدمات وإجرا

 



 

واقــع نظــم املعلومــات اإلداريــة يف ": بعنــوان) م٢٠٠٣(دراســة املقابلــة  -٢١
مــديريات الرتبيــة والتعلــيم يف األردن وعالقتــه بدرجــة ممارســة رؤســاء 

 . “األقسام لوظائف العملية اإلدارية من وجهة نظرهم
ية الدراسات رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم األصول واإلدارة التربوية، كل      

 . التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات األساسية لواقع نظم المعلومـات        

اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في األردن وعالقتها بدرجة ممارسة رؤساء 

 . األقسام لوظائف العملية اإلدارية من وجهة نظرهم

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، واسـتخدم        

لذلك استبيانتين أحدهما خاصة بواقع نظم المعلومات اإلدارية، واألخرى بدرجـة  

 . ممارسة وظائف العملية اإلدارية

 : وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي      

المعلومـات التـي يسـتخدمها     دلت المتوسطات الحسابية على أن واقع نظم -١

رؤساء األقسام من وجهة نظرهم تتصف بالدقة، حيـث حصـل مجـال دقـة     

المعلومات على أعلى متوسط حسابي، يليه وضوح المعلومات، ثم مجال شمول 

المعلومات ثم مجال التوقيت المناسب للمعلومـات، وأخيـراً مجـال مرونـة     

 . المعلومات

أن واقع ممارسة وظائف العملية اإلداريـة   أظهرت المتوسطات الحسابية على -٢

كان جيداً لدى رؤساء األقسام، حيث جاءت المتوسطات لمجاالت واقع ممارسة 

مجال التوجيه، ثم مجال التقييم، ثـم  : الوظائف اإلدارية مرتبة تنازلياً كما يلي

  .مجال التخطيط، ثم مجال اتخاذ القرار، ثم مجال التنظيم، وأخيراً مجال الرقابة

أظهر معامل ارتباط بيرسون أن هناك عالقة ارتباطية إيجابية بين واقع نظـم   -٣

المعلومات اإلدارية وممارسة وظائف العملية اإلدارية لدى رؤساء األقسام في 



 

مديريات التربية والتعليم في األردن، وقد أوصت الدراسـة بمجموعـة مـن    

ومات إداريـة حديثـة،   ضرورة التنوع في استخدام نظم معل: التوصيات أهمها

والتركيز على استخدام التقنيات الحديثة، وزيادة الوعي لدى رؤساء األقسـام  

في مديريات التربية والتعليم بأهمية المعلومات في ممارسة الوظائف اإلداريـة  

 . من خالل عقد دورات تدريبية لهم

 فاعليـة اختـاذ القـرار باجلامعـة يف": بعنـوان) م٢٠٠٣(دراسة السيد  -٢٢
رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسـات والبحـوث    .“ضوء نظم املعلومات

 . جامعة القاهرة –التربوية 

هدفت الدراسة إيجاد تصور مقترح لهيكل نظام آلي لدعم اتخـاذ القـرار         

بالجامعة في ضوء نظم المعلومات، من خالل الوقوف على الواقع الفعلي إلدارة 

ة االستفادة من تطبيق نظـم المعلومـات فـي االرتقـاء     وتنظيم الجامعة، وكيفي

 . بمستوى فاعلية القرار بإدارة الجامعة، والوقوف على معوقات استخدامها

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي في هذه الدراسة، مـع االسـتعانة         

 . بمدخل تحليل النظم، واستخدم أدوات االستبيان والمقابلة الشخصية

 : أهم نتائج الدراسة ما يلي وكانت      

 . االستعانة بنظم معلومات حديثة سيؤدي لتحقيق فاعلية اتخاذ القرار بالجامعة -١

االستعانة بنظم معلومات حديثة سوف يؤدي إلى تحقيـق خفـض التكلفـة،     -٢

 . وخفض الوقت والجهد الضائع، والدقة في اتخاذ القرار

 . إلى تحقيق الجودة الكليةاالستعانة بنظم المعلومات سوف يؤدي  -٣

 . إعداد برامج لتدريب الموظفين على التقنيات الحديثة بدالً من األعمال الكتابية -٤

 .وأخيراً قدم الباحث تصور مقترح لهيكل نظام دعم القرارات بإدارة الجامعة -٥

 

  



 

ــدالعال  -٢٣ ــة العب ــوان) م٢٠٠٥(دراس ــات يف ": بعن ــم املعلوم ــوير نظ تط
 .“حتليل وتصميم ودراسة حالة : م العايلمؤسسات التعلي

 . األردن –جامعة اليرموك -رسالة ماجستير مقدمة لقسم إدارة األعمال      

هدفت الدراسة إلى تصميم نظام معلوماتي متجدد يخـدم كافـة أطـراف          

العملية التعليمية في جامعة آل البيت، ولإلجابة على أسـئلة الدراسـة اعتمـد    

هجية تحليل المحتوى واسـتخدم أسـلوب المشـاهدات الفعليـة     الباحث على من

 . والمقابالت مع مجتمع الدراسة

وكانت أهم نتائج الدراسة اكتشاف قصـور فـي نظـم المعلومـات فـي            

مؤسسات التعليم العالي عموماً،وقصور في التركيز علـى الجوانـب البشـرية    

 . تحديداً

 : وأوصت الدراسة بما يلي      

ء بإنشاء خطة إدارية متكاملة لتطوير نظم المعلومات في الجامعة تشتمل البد -١

 . على تعيين جهة مركزية لمتابعة عمليات التطوير، ضمن برامج زمنية

 . ضرورة التوازن في االهتمام ما بين الجوانب البشرية والفنية -٢

لمناسبة عمل البرامج الهادفة لتطوير الجانب البشري عبر اجتذاب المهارات ا -٣

 . وعقد الدورات التدريبية للكادر العامل ضمن مجاالت نظم المعلومات

التخطـيط االسـرتاتيجي : "بعنـوان) هــ١٤٢٦(دراسة رانية أبو العال  -٢٤
دراسة ميدانية عن مـدى تطبيقـه فـي المنشـأة      “املعلوماتي يف ظل العوملة

 .  اإلنتاجية بمحافظة جدة

قسم إدارة األعمال في كلية االقتصاد واإلدارة  رسالة ماجستير مقدمة إلى       

 . جدة –جامعة الملك عبدالعزيز  –

 : هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي       



 

 . التعرف على أهمية تقنية المعلومات وفاعليتها في العصر الحديث -١

التعرف على الدور الفعال للتخطيط االستراتيجي المعلوماتي ومـدى تطبيـق      -٢

 . له الشركات

 . توضيح مفهوم العولمة ومدى قابلية البيئة السعودية لمواجهة العولمة -٣

واعتمدت الباحثة في الدراسة على المـنهج االسـتقرائي فـي الجانـب            

النظري، كما صممت قائمة استقصاء لتوزيعها على موظفي اإلدارة العليا لبعض 

 . الشركات

 : ج التاليةوقد توصلت الدراسة إلى النتائ       

أن الشركات السعودية ذات الفئة الممتازة على وعي بضرورة استخدام نظـم   -١

 . المعلومات والتخطيط االستراتيجي المعلوماتي

هناك عالقة بين مستوى المنظمة ومـدى تطبيقهـا للتخطـيط االسـتراتيجي      -٢

 . المعلوماتي

ولمة واسـتعدادها  هناك عالقة بين مستوى المنظمة ومدى وعيها بمفهوم الع -٣

 لها 

 .كفاءة نظم المعلومات اإلدارية لشركات الفئة الممتازة بالمملكة -٤

: من أسباب عدم تطبيق بعض الشركات للتخطيط االسـتراتيجي المعلومـاتي   -٥

التكلفة العالية ، وعدم الوعي بأهمية التخطـيط االسـتراتيجي المعلومـاتي،    

 .وضعف إمكانيات الشركة

 

 

 

  



 

  :دراسات األجنبيةال: ثانياً 
ــا ميشــيل ج -١ ــوان. دراســة أجراه ــروال، حتــت عن عوامــل جنــاح نظــام  ": ك

 .  م١٩٨٠ “املعلومات
هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل التي تؤدي إلى نجاح نظم المعلومـات         

 اإلدارية في المنظمات، 

 شركة،  ٢٨٠وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية من        

 : وتوصلت إلى أن العوامل التي تؤثر في نجاح نظم المعلومات كالتالي       

 . سلوك المديرين والمستفيدين من النظام تجاه تطوير نظم المعلومات -١

 . تدريب األفراد على مناهج النظم -٢

 . اشتراك كل من اإلدارة الوسطى والتنفيذية في عملية التخطيط للنظم -٣

 . د العاملين في النظامالخبرات الفنية لألفرا -٤

وأشارت الدراسة إلى أن نظم المعلومات المحوسبة حققت للمنظمات فوائد        

مباشرة مثل التوفير في أعداد الكتبة وفي النفقات اإلدارية ونفقـات المبيعـات،   

باإلضافة  إلى الفوائد غير المباشرة مثل تحسـين خدمـة الزبـائن، وتطـوير     

 . الرقابة اإلدارية عمليات التخطيط وعمليات

جبامعـة هارفـارد بالواليـات املتحـدة  (١٩٩٠ ,Cassidy)دراسة كاسـيدي  -٢
البيانــات الضــرورية للقــرارات يف أنظمــة التعلــيم : "األمريكيــة بعنــوان

املتطورة، وحتليل نظام املعلومات اإلدارية الرتبوية املرتكز على احلاسوب 
    "يف مجهورية مصر العربية

ت على الجهود الضرورية لتطوير نظام المعلومات اإلداريـة الـذي   وركز       

يعتمد على الحاسوب في جمهورية مصر العربية، ويركز هذا النظام على جمع 



 

البيانات بطريقة رسمية، وخزنها، وإعادتها، ومعالجتها، ونظام توزيع يستخدم 

 . لدعم النشاطات الرئيسة لمديري التعليم وصانعي القرار

يف جامعـة أورجيـون بالواليـات املتحـدة  (١٩٩٠ ,Cooper)ة كـوبر دراسـ -٣
اكتشـاف : حفظ الوثائق والسجالت من قبل اإلداريـني: "األمريكية بعنوان

    "وأمثلة من التفكري كوسيلة للممارسة املهنية الناجحة
 : وهدفت إلى ثالثة أبعاد وهي       

 . الناجحين دراسة استخدام حفظ السجالت في حياة المديرين -١

 . دراسة حفظ السجالت التي يمارسونها -٢

 دراسة مضامين هذه الممارسات على اعتبار أنها نماذج للمعرفة والتعليم،       -٣

وأبرزت الدراسة أن على المديرين الناجحين استخدام السجالت الكتابيـة         

رجوع إلى لحل المشكالت، بغرض التوثيق للمعلومات، وحفظها من الضياع وال

 .المهم منها عند الضرورة

يف جامعة هارفارد بالواليـات املتحـدة  (١٩٩١ ,Phillipo)دراسة فيليب  - ٤
  "نظام إدارة املعلومات ملديري التعليم: "األمريكية وعنوانها

وهي دراسة تحليلية تناولت استخدام شبكة إلدارة المعلومـات اإلقليميـة          

ها بين مديري المناطق التعليمية، وبحثت في الفوائد لتبادل المعلومات، ومصادر

المحتملة عند استخدام هذه الشبكة، إضافة إلى معرفة ما إذا كـان االسـتخدام   

 التطبيقي للتكنولوجيا يمكن أن يزيد من القدرة اإلدارية لمديري التعليم، 

 : ومن نتائج الدراسة      

 . التعليم في الوقت المطلوبالحصول على المعلومات ذات الصلة لمديري  -١

مكنت مشاركة مديري التعليم في الشبكة اإلقليمية لنظام إدارة المعلومات من  -٢

 . فهم أفضل لمعرفة قيمة، وأهمية نظام إدارة المعلومات



 

بينت الدراسة أن أنظمة إدارة المعلومات لها القدرة على تعزيـز معلومـات    -٣

 . القراراتمديري التعليم، وأدوارهم في اتخاذ 

نظــم ": م بعنــوان١٩٩٤دراســة قــام بهــا جمموعــة مــن البــاحثني عــام  -٥
   “املعلومات احملوسبة وإنتاجية القطاع العام 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثـر اسـتخدام نظـم المعلومـات            

المحوسبة في إنتاجية القطاع العام في أربعين حكومـة واليـة فـي الواليـات     

مـديراً فـي كـل مـن      ٥٦٦ألمريكية، وقد تكونت عينة الدراسة من المتحدة ا

 .مستويات اإلدارة العليا والوسطى والتنفيذية

وتوصلت الدراسة إلى أن نظم المعلومات المحوسبة قد أثرت إيجابياً في         

عملية اتخاذ القرارات اإلداريـة، القـرارات الخاصـة بـالموارد     : كل مما يلي

ت الخاصة بالموارد المالية، الكفاءة التنظيمية، بينما أثرت نظم البشرية، القرارا

رضا العاملين، المشاركة فـي اتخـاذ   : المعلومات المحوسبة سلبياً في كل من

 . القرارات

  (١٩٩٧ ,Rolph)دراسة رولف  -٦
  حيث قام بدراسة تتعلق بتحليل عملية اتخاذ القرار في المدرسة الحديثة        

االبتدائيـة فـي   ) إلينـوي (ة الدراسة من جميع مدارس واليـة  وتكونت عين ،

 .الواليات المتحدة األمريكية

وقد استخدم الباحث المقابلة والرجوع إلى الوثائق كأدوات لجمع البيانات،        

وتبين من تفسير المقابالت والنتائج أن للمعلومات أثـراً إيجابيـاً فـي اتخـاذ     

 .القرارات في تلك المدارس



 

وأظهرت النتائج أن هنالك عالقة إيجابية بين كلفة المعلومـات واتخـاذ           

القرارات اإلدارية، كما أظهرت النتائج أن عملية اتخاذ القرارات تلقت الدعم من 

 . األساسية) إلينوي(الدائرة المركزية لمدارس 

تطـوير أنظمـة معلومـات : "بعنـوان) م١٩٩٧( David Gurrدراسة  -٧
 . الوطني في كابترا  A C E Aبحث مقدم إلى مؤتمر . “التعليماإلدارة يف 

هدفت الدراسة إلى وضع تصور مستقبلي لتطوير نظام المعلومات اإلدارية        

 .في المدارس

وكانت أهم النتائج تصميم نظم معلومات متطورة لدعم مدارس المستقبل،        

  .وباألخص دعم إدارات مدارس أنظمة المستقبل

    (١٩٩٨ ,David) دراسة ديفيد -٨
هدفت إلى تقييم دور المعلومات المتوافرة في برامج أجهزة الكمبيوتر في        

 في كاليفورنيا في اتخاذ القرارات اإلدارية،       –ثالث مدارس  –المدارس الثانوية 

، واستخدم الباحث في دراسته المقابالت والمالحظات كأدوات لجمع البيانات      

 . وأظهرت نتائج الدراسة أن للمعلومات دوراً فاعالً في اتخاذ القرارات اإلدارية

دور املعلومات والبيانات يف اختاذ : "بعنوان (١٩٩٩ ,Larry)دراسة الري  -٩
  “القرارات لدى الناخبني املدنيني فيما يتعلق باندماج املناطق باملدرسة 

لمناطق في والية نيويورك بواليـة  دراسة حالة من مدارس مختارة في ا       

 . داكوتو الشمالية في النظرية النسبية لالختيار العقالني

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عملية اتخاذ القرارات وكـذلك         

التعرف على دور المعلومات في اتخاذ القرارات ، أما عينة الدراسة فقد تمثلت 

ل والية، حيث قام بجمع البيانات عـن طريـق   باختيار الباحث لمدرستين في ك

 . المقابالت التي أجراها مع الموظفين من معلمين وإداريين



 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن للمعلومات أهمية كبيـرة         

ودوراً مهماً وفاعالً في عملية اتخاذ القرارات، ولقد بينت الدراسة ضرورة توفر 

 . لوقت المناسب عند اتخاذ القراراتالمعلومات في ا

ــالرك  -١٠ ــومبس وك ــاحثني ك ــة الب  (١٩٩٩ ,Coombs & Clarke)دراس
 .“العوامل املؤثرة يف مستوى نـجـاح جمتمع نظم املعلومات ": بعنوان
وقد هدفت الدراسة إلى تبيان العوامل المؤثرة في نجاح أو فشـل تطـور          

أثر هذه العوامـل علـى مجتمـع نظـم      مشاريع نظم المعلومات، وكذلك قياس

المعلومات، اعتمد الباحثان في دراستهما على أسلوبين في جميع المعلومـات،  

مدير شركة فـي  ) ١٣(المقابلة الشخصية واالستبانة، حيث قاما بمقابلة : وهما

قطاع الصحة، كذلك تـم توزيـع االسـتبانة علـى مـدراء إدارة المعلومـات       

 . حة في بريطانياوالتكنولوجيا في قطاع الص

 : وأشارت النتائج إلى ما يلي      

أن هناك عالقة بين مستوى التأثير التنظيمي ونجاح النظم، كمـا أن غالبيـة    -١

األنظمة الناجحة تعمل على إحداث تغيرات على ثقافـة المنظمـة، ومسـتوى    

 . التفويض وممارسة األعمال الطبية واالهتمامات األكاديمية

من عينة الدراسة، أظهرت ثقتها في مجتمع نظم المعلومـات  )%٦٨(أن نسبة -٢

 . كأداة حقق األهداف المرجوة

تبين أن العالقة بين الممارسات السلوكية وعوامل نجـاح نظـم المعلومـات     -٣

كلما كانت الممارسات السلوكية مؤسسـة علـى معرفـة    (اإلدارية هي إيجابية

 ).وجيا أو نظمها بدرجة عاليةوخبرة متقدمة كلما ازداد نجاح تطبيق التكنول

 

 



 

 . “النجاح أم الفشل؟: نظم املعلومات":بعنوان )م(١٩٩٩ دراسة ليبوتز -١١
في الواليات المتحدة، حيث أشار الباحث إلى )مسح دلفي(هدفت إلى وصف       

أن المساهم الرئيسي في فشل نظم المعلومات يتعلق باإلدارة والقضايا التنظيمية 

مديراً، يقودون نظم المعلومات فـي  )١٥(تم تطبيق مسح دلفي لـالمتعلقة، لقد 

سـؤاالً، تـم   )٤١(منظمات في الواليات المتحدة تم وضع استبيان يشتمل علـى 

 . تصميمه لمعرفة رأيهم في مدى نجاح مشاريع نظم المعلومات في منظماتهم

 : ولقد أشارت النتائج إلى عدة نقاط منها       

 . ل العاملين بنظم المعلوماتهناك رضا جيد من قب -١

 . مخرجاتها ذات فائدة،ولكن إجراءات المدخالت صعبة في الفهم واالستخدام -٢

 . هناك نتائج ممزوجة بين الدقة والصحة لنظم المعلومات -٣

 . معظم المستجيبين وجدوا بأن هناك مشكلة في التوقيت المناسب للمعلومات -٤

التحليـل، والتصـميم، ومراحـل    :متطلبـات غالب المستجيبين شاركوا في ال -٥

 . التطوير

شعرت غالبية المستجيبين بأن نظم المعلومات تحسن الطرق اإلداريـة، ولـم    -٦

 . تحسن طرق األعمال أو اإلنتاج وخدمات األعمال

وبشكل عام فقد شعر المستجيبون أثناء الدراسة بأن نظـام المعلومـات          

  .أضاف قيمة للنشاط الذي أنجزوه

كما أن هناك عوامل تؤثر في نجاح نظم المعلومات اإلدارية تتمثـل فـي          

سلوك المديرين فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو نظم المعلومات ، وكـذلك تـدريب   

 . العاملين على نظم المعلومات وخبرات العاملين في النظام

 

 



 

 : تعليق على الدراسات السابقة

المقابلـة علـى معرفـة واقـع نظـم      ركزت دراسات الديب والدعيق و   

المعلومات في كل من وزارة المعارف ووزارة التعليم والثقافـة فـي الحـرس    

 . الوطني ومديريات التربية والتعليم باألردن مع وضع مقترحات لتطويرها

أما دراستي راجخان وعمر فقد استهدفت تقيـيم نظـم معلومـات فـي        

ي والخطـوط السـعودية وأسـاليب    قطاعين شبه حكوميين هما الهاتف السعود

 . تطويرها

فيما اقتصرت دراسات كل من الصالح والصـباغ، وغـراب وحجـازي،       

والشواف والزلزلـة وأبـو رمضـان والجرايـدة وقـبالن وملحـم وبركـات        

) م١٩٩٤(والكشف والري ورولف وديفيد ومجموعة البـاحثين ) ٢٠٠٣(والسيد

العمليـات اإلداريـة كفاعليـة    نظم المعلومات في بعـض  ) أثر(على دراسة دور

 . القرارات أو اإلنتاجية أو التقدم التنافسي

وركزت دراسات السديري، وأيوب، وأبو العال علـى نظـم المعلومـات       

 . االستراتيجية وتطويرها ومحاولة بناء نموذج عام في ظل المتغيرات الجديدة

وكاسيدي  وميرفت صالح والعبد العال) م١٩٩٥(واستهدفت دراسة السيد   

وديفيد جور وضع تصور لتطوير نظم المعلومات فـي تنظـيم وإدارة وتطـوير    

 .التعليم العام والعالي 

كروال ، وليوبنز وفيليـب علـى معرفـة    .ج .وأشارت دراسات ميشيل    

 .عوامل نجاح وفشل نظم المعلومات

وركزت دراسة فيليب على بحث الفوائد المحتملة عنـد اسـتخدام نظـم       

 مات  المعلو

أما دراسة كومبس وكالرك فقد اهتمت بمعرفة العوامـل المـؤثرة فـي       

 . مستوى نجاح مجتمع المعلومات

يالحظ أن جزءاً آخر من هذه الدراسات عملت على الربط المباشر ما بين   

عملية اتخاذ القرارات اإلدارية من جهة وبين المعلومات ونظمهـا مـن جهـة    



 

غراب وحجازي وأبو رمضان والجرايدة : كل منأخرى، ويظهر ذلك في دراسات 

 . والري وستيفنز وزمالئهم) م٢٠٠٣(وقبالن وملحم والسيد

واستهدفت دراسة كوبر معرفة كيفية استخدام وحفظ السجالت في حيـاة     

 .الناجحين

واستهدفت هذه الدراسة معرفة واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات    

لكة العربية السعودية، وتصور مقترح لتطويرها في ضـوء  التربية والتعليم بالمم

ثورة المعلومات واالتصاالت والتقنيات، ومتغيرات العصر الناتجة عن متطلبـات  

 . العولمة والتنافس الحاد بين األمم والشعوب

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 لثالثالفصل ا

 الدراســــة إجراءات

 

 



 

 الدراسةإجراءات 

 دمتهي           

اشتمل هذا الفصل على وصف لمنهج الدراسة، ومجتمعهـا، وعينتهـا،            

كما تضمن وصـفاً  . وأداة الدراسة،  والخطوات التي مرت بها من حيث التصميم

 . لإلجراءات المتبعة في الدراسة، والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

 :منهج الدراسة :أوالً

د مشكلة الدراسة، واإلطالع علـى الدراسـات   بعد أن قام الباحث  بتحدي          

السابقة، ومراجعة العديد من المناهج البحثية، توصل إلى أن المـنهج المالئـم   

أنه ) هـ١٤١٦(للدراسة الحالية هو المنهج الوصفي المسحي الذي يرى العساف

ال يقتصر على جمع البيانات وتبويبها وإنما يتضمن قدرا من التفسير والتحليل ، 

يمد الباحث ببيانات ومعلومات تُسهم بشكل كبير في وصف ما هـو كـائن   حيث 

.  أثناء الدراسة ، ويتضمن تفسيرا لهذه البيانات مما يساعد على فهـم الظـاهرة  

 . ١٩٣ص 

لذلك يستطيع الباحث من خالله دراسة تطوير نظم المعلومات اإلدارية في          

 .إدارات التربية والتعليم للبنين

 :مجتمع الدراسة : ثانياً

جميـع  "بأنه ) م٢٠٠٣(يقصد بمجتمع الدراسة كما ذكر عبيدات وآخرون          

" األفراد أو األشخاص أو األشياء الـذين يكونـون موضـوع مشـكلة البحـث      

ويتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع مـديري التعلـيم والبـالغ    . ٢٢٣ص

مسـاعد مـدير ،   ) ٥٥(دهم مديرا ، ومساعـديهم البالغ عـد ) ٤٢(عـددهـم

 مدير إدارة ، ورؤسـاء األقـسـام البالغ) ٧١٩(ومديري اإلدارات البالغ عددهم



 

 ).١(رئيس قسم، كما يظهر بالجدول رقم )٧٥٤(عددهم

وصف مجتمع الدراسة من مديري التعليم ومساعديهم ) ١(جدول رقم

 ورؤساء األقسام

 العدد الوظيفة

 ٤٢ مدير تعليم

 ٥٥ ليممساعد مدير تع

 ٧١٩ مدير إدارة

 ٧٥٤ رئيس قسم

 ١٥٧٠ المجموع

  : الدراسة عينة: ثالثاً

بالنسبة لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام في إدارات التعلـيم بالمملكـة            

العربية السعودية فنظراً لصعوبة تطبيق أداة هذه الدراسة عليهم جميعاً ، فقد قام 

العشوائية حيث اختـار الباحـث مـن الهيكـل      الباحث باستخدام أسلوب العينة

التنظيمي إلدارات التربية والتعليم عينة عشوائية من المسميات الوظيفية لبعض 

) ٨(مديري اإلدارات ورؤساء األقسام بشكل متماثل في جميـع اإلدارات بمعـدل   

وبعـد جمـع   . لكل إدارة محافظـة  تاستبيانا) ٩(لكل إدارة عامة ، و تاستبيانا

وما لم ُيسترجع منها بلـغ  ) غير المكتمل(واستبعاد غير الصالح منها تانااالستبي

) ٣٢٠(المستكملة التي أدخلت في عملية التحليل اإلحصائي  تمجموع االستبيانا

الموزعة ، والمستكمل منها،  تيوضح عدد االستبيانا) ٢(والجدول رقم.  استبانة

 :ع الكلي والنسبة المئوية لها من العدد الموزع ومن المجتم



 

 الموزعة، والمستكمل منها ونسبتها المئوية تعدد االستبيانا):٢(جدول

 العدد الموزع الوظيفة
 من  نسبة العدد الموزع

 %المجتمع الكلي   
 العدد المستكمل

نسبة العدد المستكمل من 

 %العدد الموزع 

 %٥٧.١٤ ٢٤ %١٠٠ ٤٢ مدير تعليم

 %٧١ ٣٩ %١٠٠ ٥٥ مساعد مدير تعليم

 %٦٨.١ ١٤١ %٢٨.٨ ٢٠٧ ير إدارةمد

 %٨٠ ١١٦ %١٩.٢ ١٤٥ رئيس قسم

 %٧١.٣ ٣٢٠ %٢٨.٦ ٤٤٩ المجموع

) ٤٤٩(الموزعة على أفراد مجتمع البحـث بلغـت   تيتضح أن االستبيانا         

 استبانة، استبعد منها ما لم يسترجع ، وغير المسـتكمل ، وبقي من المستكملة

عتماد عليها في تحليـل البيانـات اإلحصـائية،    استبانه، وهي التي تم اال) ٣٢٠(

 . من العدد الكلي للعينة%) ٧١.٣(وتمثل

 :المكتملة  توصف لعينة الدراسة من خالل االستبيانا يوفيما يل       

 ة  تبعا لمتغير تصنيف اإلدارةـينة الدراسـتوزيع ع:)٣(دول رقمـج

 % العينة عدد عدد اإلدارات تصنيف اإلدارة 

%١٨.٤ ١٣٥٩ )منطقة ( رة عامة إدا  

%٨١.٦ ٢٩٢٦١ )محافظة (إدارة محلية   

%١٠٠ ٤٢٣٢٠ الكلي  

أن نسبة عينة الدراسة فـي اإلدارات العامـة   ) ٣(يتضح من الجدول رقم   

 .أقل منها في اإلدارات المحلية



 

 ةـفـيـة  تبعا لمتغير الوظـة الدراسـينـتوزيع ع)٤(دول رقمـج

 % العدد الوظيفة

  ٧.٥ ٢٤ مدير تعليم

  ١٢.٢  ٣٩ مساعد مدير تعليم

  ٤٤.١  ١٤١ مدير إدارة

  ٣٦.٣  ١١٦ رئيس قسم

  ١٠٠  ٣٢٠ الكلي

مـدير  أن نسب أفراد عينة الدراسة في فئـة  )٤(يتضح من الجدول رقم         

  إدارةمـدير  ، أما فئة  مدير تعليمهي األقل ، وأعلى منها قليال فئة مساعد  تعليم

 . رئيس قسم فهي األعلىو

يــل الدراسـلمتغير المؤه اًـة  تبعــة الدراسـنـع عيـتوزي) ٥(دول رقمـج

 % العدد المؤهل الدراسي

%٣.٤ ١١ دكتوراه  

%١٥ ٤٨ ماجستير  

%٦٦.٦ ٢١٣ بكالوريوس  

%١٥ ٤٨ أخرى  

%١٠٠ ٣٢٠ الكلي  

دكتوراه ضئيلة  أن نسبة من يحملون مؤهل) ٥(ويتضح من الجدول رقم         

، وأعلى منها قليالً نسبة الحاملين لمؤهل الماجستير ، بينما الغالبية العظمى من 

 .أفراد عينة الدراسة يحملون مؤهل البكالوريوس 

 

 

 

 



 

 لمتغير الدورات في مجال الحاسب اآلليتوزيع عينة الدراسة تبعاً)٦(جدول رقم

 % العدد الدورات في مجال الحاسب اآللي

%١٦.٩ ٥٤ دـــوجال ي  

%٣١.٣ ١٠٠ دورة واحدة  

%٥١.٩ ١٦٦ دورتان فأكثر  

%١٠٠ ٣٢٠ الكلي  

كثرة الحاصلين على دورات في الحاسب اآللـي  )٦(يالحظ من الجدول رقم        

من أفراد %) ٨٣(فقد بلغت  نسبة الذين حصلوا على دورة واحدة فأكثر أكثر من

 . فأكثر بلغ أكثر من نصف أفراد العينةونسبة الذين حصلوا على دورتين . العينة

 ح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الخبرة في مجال العمل اإلداريـيوض ):٧(دول رقمجـ

 % العدد الخبرة في مجال العمل اإلداري

 ٩.٤ ٣٠ سنوات ٥أقل من 

 ٢٧.٥ ٨٨ سنوات ١٠أقل من إلى    ٥من 

 ٢٠.٩ ٦٧ سنة ١٥أقل من إلى  ١٠من 

 ٤٢.٢ ١٣٥ ة فأكثرسن ١٥من 

 ١٠٠ ٣٢٠ الكلي

أن معظم أفراد عينة الدراسة لـديهم سـنوات   )٧(يتضح من الجدول رقم        

 .   طويلة من الخبرة في مجال العمل اإلداري

 أداة الدراسة : رابعا

تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم الواقع الحالي لنظم المعلومات اإلداريـة           

بية والتعليم للبنين  ، ومقترحات تطويرها ، لـذا تـم اسـتخدام    في إدارات التر

وهي أكثر أدوات البحث العلمي استخداماً، وتعتبر االستبانة كأداة لهذه الدراسة، 

مجتمع الدراسة وكذلك مالءمتها لطبيعـة   عنمن أفضل وسائل جمع المعلومات 



 

الدراسة في أماكن هذه الدراسة من حيث الجهد واإلمكانات وانتشار أفراد مجتمع 

   .متباعدة ومختلفة

من األدوات المالئمة  ةأن االستبان) : " م٢٠٠٣(يذكر عبيدات وآخرون و         

: "  ةأن االستبانو" للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين 

تستخدم للحصول على حقائق عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل، فضالً عن 

 .١٤٥ص" وسيلة ميسرة لجمع البيانات الالزمة أنها 

 :خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة 

لتصميم وبناء أداة الدراسـة المتمثلـة فـي     التاليةخطوات ال الباحثأتبع        

 :ةاالستبان

 :  ةتحديد أهداف االستبان 

ومـديري  مـديري التعلـيم ومسـاعديهم    إلى موجهة  استبانةتصميم  تم        

 :ورؤساء األقسام ، وتهدف إلىرات اإلدا

 معرفة واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين -١

تقييم المسئولين في إدارات التربية والتعليم للبنين للمعلومات اإلدارية الالزمة  -٢

 .ألداء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات لديهم

 وير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنينمقترحات تط -٣

تبعـا  الدراسـة   االختالفات بين متوسطات استجابات أفراد عينة نع الكشف -٤

 لمتغيرات الدراسة 

 :على ما يلي ةفي بناء االستبان الباحثاعتمد         

اسة للوقوف دراسة استطالعية ذات أسئلة مفتوحة على عينة من مجتمع الدر -١

  ) .١ملحق رقم (على واقع المشكلة وحجمها ومقترحات التطوير



 

واألدبيات ذات الصـلة بمشـكلة    وزارة التربية والتعليمالمراجع الرسمية في -٢

 .الدراسة والتي تم االستفادة منها في اإلطار النظري للدراسة 

والدراسـات   البحـوث واإلطالع على العديد من الدوريات والمجالت التربوية  -٣

 .السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحالية 

   .مقابلة مجموعة من ذوي االختصاص في هذا المجال لالستفادة من خبراتهم -٤

 : بناء االستبانة   

في ضـوء  و  وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها الباحثقام   

ستبانة اال بصياغة ابق ذكرها، والخطوات السطار النظري والدراسات السابقةاإل

المشرف على الدراسة وذلك إلبداء سعادة عرضها على وتم في صورتها األولية 

عرضـها علـى مجموعـه مـن      سعادته ومالحظاته ، فكان من توجيهات هرأي

، بنـاء علـى آراء   مهـا يختصاص والخدمة وذلـك لتحك المحكمين من ذوى اال

 . النهائيةالمحكمين تم صياغة االستبانة في الصورة 

 : ستبانة في صورتها النهائية اال

 : احتوت االستبانة على جزأين أساسيين هما   

تصنيف اإلدارة، : فقرة عن معلومات عامة عن عينة الدراسة من حيث:  الجزء األول

المنطقة، الوظيفة، المؤهل الدراسي، الدورات في مجال الحاسب اآللي، الخبـرة  

 .في مجال العمل اإلداري

 : و يشمل على ثالثة أبعاد كالتالي  :جزء الثاني ال

أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعلـيم  واقع : البعد األول  

 :، واشتمل على مايليبالمملكة العربية السعودية

 ).فقرات ٤(إدارة المعلومات في إدارتك فقرة من -١

 ).راتفق ٥(يوجد في إدارتك أقسام المعلومات اآلتية -٢



 

 ).فقرات ٢(نوعية مؤهالت العاملين في إدارة المعلومات لديكم -٣

التربية والتعليم على المعلومات من الميدان التربـوي عـن    تتحصل إدارا -٤

 ).فقرات ٨(طريق

تستخدم إدارة المعلومات لديكم الوسائل التالية لتوصيل المعلومات من وإلى  -٥

 ).فقرات ٣(متخذ القرار

 ).فقرة واحدة(ة الحاسب اآلليتوفر أجهز -٦

يساعد جهاز الحاسب اآللي الموجود في مكتبك على القيام بـأداء المهـام    -٧

 ).فقرات ٨(التالية

 ٥(تستخدم إدارة المعلومات لديكم الحاسب اآللي فـي أداء المهـام التاليـة   -٨

 )فقرات

 ).فقرتان(استفادت إدارتكم من تقنية اإلنترنت حيث إنها –٩

 ).فقرات ٤(ارتكم بحوسبة عملياتها عن طريققامت إد -١٠

 ).فقرتان(من أجل أمن المعلومات قامت إدارتكم بتوفير -١١

في الجانب األيسر أمام كل فقرة )نعم ، ال(استخدم الباحث المقياس الثنائي  

كما في الشكل  أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليملقياس واقع 

 : التالي

 ال نعمفالوصم

 إدارة مستقلة١

 لالستجابة ال ) ١(لالستجابة نعم، والقيمة) ٢(وتم التصحيح بإعطاء القيمة       

إدارات التربيـة   تقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات في: البعد الثاني

 :، واشتمل على مايليوالتعليم 

 ).فقرات  ٥(الدقة   :المجال األول

 ).فقرات  ٤(الشمول  :المجال الثاني



 

 ).فقرات  ٤(التوقيت المناسب  :المجال الثالث

 ).فقرات  ٧(المالئمة  :المجال الرابع

 ).فقرات  ٤(المرونة  :المجال الخامس

 ).فقرات  ٣(التكلفة  :المجال السادس

 ).فقرات  ٤(الوضوح : المجال السابع

 ).فقرات  ٤(الموضوعية  :المجال الثامن

 ).فقرات  ٤(لموثوقية ا :المجال التاسع

ــدرج حســب مقيــاس      اســتخدم الباحــث المقيــاس الخماســي المت

في الجانب األيسر أمام كل فقرة لقياس تقييم المعلومـات التـي   ) likert(ليكرت

 :تقدمها أقسام المعلومات بإدارات التربية والتعليم كما في الشكل التالي 

 الفقرات م
 بدرجة 

 عالية جداً

 بدرجة 

 عالية

 رجة متوسطةبد
بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

 ضعيفة جداً

      صحيحة ١

وفقا لمقياس ليكرت الخماسي تم تحديد درجات االستجابة  بحيث يعطى    

لالستجابة بدرجة عالية ) ٤(لالستجابة بدرجة عالية جداً ، والدرجة ) ٥(الدرجة 

رجـة  لالسـتجابة بد ) ٢(لالستجابة بدرجة متوسطة ، والدرجـة ) ٣(، والدرجة 

 .لالستجابة بدرجة ضعيفة جداً) ١(ضعيفة ،والدرجة 

مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعلـيم و  : الجزء الثالث 

 فقرة ) ٢٥(يشمل مجموعة من الفقرات 

استخدم الباحث المقياس الخماسي المتدرج حسب مقياس ليكـرت فـي      

 :اس مقترحات التطوير  كما في الشكل التالي الجانب األيسر أمام كل فقرة لقي

      



 

بدرجةالفقرةم

 عالية جدا

بدرجة 

 عالية

بدرجة

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

 ضعيفة جدا

الملفات،اإلرشيف(توحيد أقسام المعلومات١

 في إدارة مستقلة بمسمى واحد....) 

    

 

درجات االستجابة  بحيث يعطـى  وفقا لمقياس ليكرت الخماسي تم تحديد               

لالستجابة بدرجة عالية ) ٤(لالستجابة بدرجة عالية جداً ، والدرجة ) ٥(الدرجة 

لالسـتجابة بدرجـة   ) ٢(لالستجابة بدرجة متوسطة والدرجـة  ) ٣(والدرجة  ، 

 .لالستجابة بدرجة ضعيفة جداً) ١(ضعيفة ، والدرجة

 :صدق األداة : خامسا 
من  )١٩٦م، ص١٩٩٨(عبيدات وآخرون االستبانة كما يقول  يعد صدق              

الشروط الضرورية التي ينبغي توافرها في األداة التي تعتمـدها الدراسـة، أداة   

البحث تكون صادقة إذا كان بمقدورها أن تقيس فعالً ما وضعت لقياسه، ويشير 

يمكـن   أنه إذا وافق الخبراء على أن األداة مالئمة لما وضعت من أجلـه فإنـه  

 .االعتماد على حكمهم، وهذا ما يعرف بصدق المحكمين

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراتها، قام الباحث بعرضها على               

سعادة المشرف على الرسالة والذي أوصى بإجراء بعض التعديالت على فقرات 

لـى مجموعـة مـن    االستبانة، ثم قام بعد ذلك بعرضها في صورتها األوليـة ع 

المحكمين من ذوي االختصاص والخدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 

وتـم توجيـه  خطـاب    . بجامعة أم القرى، وجامعة حائل ، والميدان التربوي 

للمحكمين موضح به مشكلة وأهداف الدراسة وتساؤالتها، و بلغ عدد المحكمين 

أكد مـن درجـة مناسـبة الفقـرة،     ، وذلك للت)  ٢( ملحق رقم. محكماً )  ٣٠(

ووضوحها، وانتمائها للمجال، وسالمة الصياغة اللغوية، وكذلك النظر في تدرج 

 .المقياس ومدى مالءمته 



 

 ) :آراء المحكمين ( الصدق الظاهري 
بناءاً على آراء المحكمين حول مدى مناسبة االستبانة ألهداف الدراسـة،             

اتهم تم تعديل صياغة بعض الفقرات لغوياً، وإضـافة  ووفقاً لتوجيهاتهم ومقترح

 ). ٣( بعض الفقرات، وحذف بعضها ليصبح شكل االستبيان كما بملحق رقم

 : ثبات األداه : سادسا
يعطـي  : " بأنه ) م١٩٩٨(يعني ثبات األداة كما يرى عبيدات وآخـرون               

" وفـي نفـس الظـروف     المقياس نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفـراد 

ولكي يتم التأكد من ثبات االستبانة قام الباحـث باسـتخدام الطـرق    .  ١٩٨ص

 : التالية 

 : حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  -١

وجـد أن قيمـة معامـل ألفاكرونبـاخ للبعـد األول      )٨(من جدول رقـم         

وهـذه  ) ٠.٩٤(وللبعد الثالث تساوي)٠.٩١(وللبعد الثاني تساوي)٠.٩٣(تساوي

القيم مرتفعة وتشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتالي 

كذلك كانت جميع قيم الفـا كررونبـاخ   .يمكن االعتماد على النتائج والوثوق بها

 ). ٠.٩٦(الى ) ٠.٨٨(لجميع المجاالت داخل األبعاد مرتفعة وتراوحت من 

 األول بطريقة الفا كرونباخحساب الثبات للبعد):٨(جدول رقم

الفا كرونباخ واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم: البعد األول

 ٠.٩٢إدارة المعلومات في إدارتك-١
 ٠.٩٤يوجد في إدارتك أقسام المعلومات اآلتية-٢

 ٠.٨٩نوعية مؤهالت العاملين في إدارة المعلومات لديكم-٣
 ٠.٨٨ التربية والتعليم على المعلومات من الميدان التربوي عن طريق تحصل إدارات-٤
 ٠.٩تستخدم إدارة المعلومات لديكم الوسائل التالية لتوصيل المعلومات من وإلى متخذ القرار -٥
 ٠.٩٣توفر أجهزة الحاسب اآللي-٦
 ٠.٩١ أداء المهام التالية يساعد جهاز الحاسب اآللي الموجود في مكتبك على القيام ب-٧
 ٠.٩٢ تستخدم إدارة المعلومات لديكم الحاسب اآللي في أداء المهام التالية -٨



 

 حساب الثبات للبعد األول بطريقة الفا كرونباخ):٨(تابع جدول رقم

الفا كرونباخ واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم: البعد األول

 ٠.٩٤ستفادت إدارتكم من تقنية اإلنترنت حيث إنهاا–٩
 ٠.٨٨قامت إدارتكم بحوسبة عملياتها عن طريق-١٠
 ٠.٩٢من أجل أمن المعلومات قامت إدارتكم بتوفير-١١

 ٠.٩٣ الدرجة الكلية

 

 حساب الثبات للبعد الثاني بطريقة الفا كرونباخ):٨(تابع جدول رقم

 الفا كرونباخ المعلوماتتقييم:البعد الثاني

 ٠.٩٢الدقة: المجال األول
 ٠.٩٢الشمول:المجال الثاني
 ٠.٩٢التوقيت المناسب:المجال الثالث
 ٠.٩المالءمة:المجال الرابع

 ٠.٨٨المرونة:المجال الخامس
 ٠.٨٩التكلفة:المجال السادس
 ٠.٩٣الوضوح:المجال السابع
 ٠.٩٦الموضوعية:المجال الثامن
 ٠.٩٣الموثوقية:المجال التاسع

 ٠.٩١ الدرجة الكلية

 

 

 



 

 حساب الثبات للبعد الثالث بطريقة الفا كرونباخ):٨(تابع جدول رقم

 الفا كرونباخ مقترحات تطوير نظم المعلومات:البعد الثالث

 ٠.٩٤ الدرجة الكلية

 :المستخدمة  األساليب اإلحصائية: سابعا

 :الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية  فروضن م حققللت             

التكرارات، والنسب المئوية لإلجابة علـى التسـاؤل األول، حيـث أن فئـات     . ١

 )نعم ، ال (االستجابة للبعد األول كانت ثنائية منفصلة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على التساؤل الثاني، حيث . ٢

 أن فئات االستجابة للبعد الثاني كانت وفقا لمقياس ليكرت الخماسي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على التساؤل الثالث، حيث . ٣

 أن فئات االستجابة للبعد الثالث كانت وفقا لمقياس ليكرت الخماسي

وذلك لإلجابة على للمقارتة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة  )ت(اختبار. ٤

كما فـي حالـة   (التساؤل الرابع في حالة وجود مستويين فقط للمتغير المستقل

 ). متغير تصنيف اإلدارة

لتحليل التباين األحادي، واختبار شيفيه للمقارتة بـين متوسـطات    )ف(اختبار. ٥

استجابات عينة الدراسة ، وذلك لإلجابة على التساؤل الرابع في حالة وجـود  

كما في حالة متغيـر الوظيفـة، المؤهـل    (مستويين للمتغير المستقل أكثر من

 ). الدراسي، الدورات، الخبرة

 .معامل الفا كرونباخ للثبات. ٦

 



 

 
 
 
 

 

 لرابعالفصل ا

 عرض النتائج ومناقشتها 

 

 

 

 



 

 تهاومناقش النتائج عرض
 متهيد        

تم الحصـول عليهـا ،    الباحث عرض النتائج التي تناولالفصل  هذا في         

الدراسـة   اسـئلة من خالل اإلجابة علـى   ، النتائجثم مناقشة وتحليل هذه ومن 

 : وذلك على النحو التالي 

ما واقع نظم المعلومات اإلداريــة فـي إدارات التربيـة    : األول لاالسؤ           

ليـم والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية من وجهة نظـر مديـري التع

  ومساعديهم ورؤساء األقسام في تلك اإلدارات ؟  

بعض مقاييس اإلحصاء الوصـفي   تم استخدام سؤالعلى هذا ال ولإلجابة        

لمعرفة واقع نظم المعلومات اإلداريـة فـي إدارات   النسب المئوية و التكراراتك

ـ    ديري التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية من وجهـة نظـر م

 :كالتالي النتائج،وتم عرض التعليم ومساعديهم ورؤساء األقسام في تلك اإلدارات

 )إدارة المعلومات( -١

عبارات، ومن خـالل  ) ٤(من إدارة المعلوماتتكونت العبارات التي تقيس           

 :إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات يتضح مايلي

 مات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعوديةواقع أقسام المعلو) : ٩(جدول رقم 

 إدارة المعلومات 

 إدارة المعلومات  مسلسل
 ال نعم

 % ك % ك

 ٤٩.٠٦ ١٥٧ ٥٠.٩٤ ١٦٣  .إدارة مستقلة  ١

 ٣٣.٤٤ ١٠٧ ٦٦.٥٦ ٢١٣.موزعة بين أقسام عديدة ٢

 ٧١.٥٦ ٢٢٩ ٢٨.٤٤ ٩١ .ركز معلوماته الخاص بهفي إدارة التعليم م)قسم/إدارة(يوجد بكل  ٣

 ٢٩.٣٨ ٩٤ ٧٠.٦٣ ٢٢٦.في إدارة التعليم مراكز معلومات خاصة بها)األقسام/اإلدارات(يوجد ببعض ٤



 

والمقارنة بين التكرارات والنسب المئوية للعبارات ) ٩(بالنظر للجدول رقم  

 : الموجودة في الجدول سنجد األتي 

والتـي  ) ١(الستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة رقم أن النسب المئوية   

تشير إلى أن إدارة المعلومات في إدارات التربية والتعليم بالمملكـة العربيـة   

وهذا قد يرجع إلـى أن  . متقاربة جداً) إدارة مستقلة(السعودية توجد على شكل

ـ   ات لـديها ،  إدارات التعليم ال تسير على نمط واحد في تنظيم أقسـام المعلوم

فبعضها لديه إدارات مستقلة للمعلومات وبعضها اآلخر تكون إدارات المعلومات 

 .فيه موزعة بين أقسام عديدة 

توضح أن ) ٢(النسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة رقم 

إدارة المعلومات في إدارات التربية والتعلـيم بالمملكـة العربيـة السـعودية     

وهذا يشـير  . حيث أجاب غالبية أفراد العينة بنعم )  بين أقسام عديدة موزعة(

إلى أنه توجد في إدارات التربية والتعليم أقسام عديدة مستقلة مهمتها إمـداد  

 .  أقسام اإلدارة األخرى بالمعلومات 

والتي تشير إلى أنه في إدارة المعلومات في إدارات التربيـة  ) ٣(العبارة رقم  

مركز معلوماته   -قسم /إدارة -يوجد بكل (لمملكة العربية السعودية والتعليم با

فقد أجاب غالبية أفراد الدراسة عنها بال ، كما هو واضـح مـن   ) الخاص به

 ) . ٩(النسب المئوية والتكرارات في الجدول

والتي تشير إلى أنه في إدارة المعلومات فـي إدارات التربيـة   ) ٤(العبارة رقم   

فـي إدارة  ) األقسام/اإلدارات(يوجد ببعض(ملكة العربية السعودية والتعليم بالم

كانت النسبة المئوية تشير إلى أن غالبيـة  ) التعليم مراكز معلومات خاصة بها

 .أفراد عينة الدراسة أجابوا بنعم

يالحظ أن هناك عدم اتساق فـي اسـتجابة   : تعليق على الجدول السابق   

كن بقية العبارات متسقة وتوضح المقصود مـن  ل) ١(العينة بالنسبة للفقرة رقم



 

حيث يتضح مما سبق أنه يوجد في كـل إدارة تربيـة وتعلـيم أقسـام     . المجال 

وأن بعض . مستقلة خاصة بتزويد بقية أقسام إدارة التربية والتعليم بالمعلومات 

لديها أقسام معلومات خاصـة   -وليس كلها -أقسام إدارات التربية والتعليم فقط 

  .بها

 )أقسام المعلومات( -٢

عبارات، )  ٥( تكونت من أقسام المعلوماتلوحظ أن العبارات التي تقيس   

 :يلي وكانت إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات كما

واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية):  ١٠(  جدول رقم   

وماتأقسام المعل

 

 إدارة المعلومات  مسلسل

 نعم
 ال

 االثنين معا آلييدوي

 % ك %ك % ك % ك

 ٢٠.٣٠ ٦٥ ٢٢.٥٠ ٧٢ ٨.٤٠ ١٥٦٤٨.٨٠٢٧ .  األرشيف ١

 ٤.٤٠ ١٤ ٢١.٦٠ ٦٩ ١٣.٤٠ ١٩٤٦٠.٦٠٤٣ . الملفات ٢

 ٤٥.٣٠  ١٤٥ ١٤.٤٠ ٤٦ ١٦.٣٠ ٢٤.١٠٥٢ ٧٧ . مركز الوثائق ٣

 ١٩.٧٠ ٦٣ ١٨.١٠ ٥٨ ٥.٩٠١٨٠٥٦.٣٠ ١٩.والحاسب اآللي مركز المعلومات ٤

 ٥٢.٨٠ ١٦٩ ١١.٣٠ ٣٦ ٢٨.٤٠ ٧.٥٠٩١ ٢٤ .إدارة المعلومات ٥

أتضح من النسب المئوية إلجابات العينـة للعبـارة   )١٠(من الجدول رقم  

من أفـراد عينـة   %)٤٨.٨(أن النسبة األكبر) اإلرشيف(والتي تشير إلى) ١(رقم

إلى وجود مسمى اإلرشيف في إداراتهم وأنه يدار بشكل يدوي،  الدراسة يشيرون

فقط أشاروا إلى انه يـدار  %)٨.٤(أنه يدار يدويا وآلياً ، و%) ٢٢.٥(بينما أشار

وهذا يعني أن مسميات  .انه اليوجد قسم بهذا المسمى %) ٢٠.٣(فيما أشار. آلياً

 . أقسام المعلومات قد تختلف من إدارة ألخرى



 

فكانـت النسـبة المئويـة    ) الملفات(والتي تشير إلى ) ٢(ة رقمالعبار أما  

ألفراد عينة الدراسـة الـذين يشـيرون إلـى وجودهـا وأنهـا تـدار يـدوياً         

ــا أشــار نســبة%)٦٠.٦٠(فهــي ــي %)١٣.٤(، فيم ــى االســتجابة آل ، إل

 .فقط لالستجابة ال %)٤.٤٠(لالستجابة االثنين معاً ، ونسبة%)٢١.٦(ونسبة

ن غالبية أفراد الدراسة يؤكدون وجود مسـمى قسـم   ومما سبق يتضح أ  

لديهم وإن اختلفوا في مدى حوسبتها ، وهذا ربما يعزى إلى اخـتالف  ) الملفات(

 .    الجهود في هذا المجال من إدارة إلى أخرى

%) ٤٥.٣(أشار) مركز الوثائق(والتي تشير إلى ) ٣(بالنسبة للعبارة رقم   

غيـر موجـود فـي إداراتهـم ، فيمـا       من عينة الدراسـة أن هـذا المسـمى   

ذكروا أنه موجود ويـدار  %)١٦.٥(أنه موجود ويدار يدوياً ، و%) ٢٤.١٠(ذكر

وهذا يعني أن هذا القسم . آلي /ذكروا انه موجود ويدار يدوي%)١٤.٤(آلياً ، و

موجود في بعض اإلدارات وغير موجود في البعض اآلخر ، أو أنه قسم حـديث  

 .  التأسيس

) مركز المعلومـات والحاسـب اآللـي   (والتي تشير إلى) ٤(رقم العبارة   

إلى وجوده وأنه يـدار  %) ٥٦.٣٠(أشارت نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة

ولكن نسبة البأس بها ذكروا أنها تدار يدويا وآلياً وهذا قد يرجع إلى .بشكل آلي 

 .   م اختالف نظرة أفراد عينة الدراسة للعمليات التي تتم في ذلك القس

يتضح أن النسبة ) إدارة المعلومات(والتي تشير إلى ) ٥(أما العبارة رقم   

المئوية الكبرى ألفراد عينة الدراسة تشير إلى عدم وجود هـذا المسـمى فـي    

  .إداراتهم

 

 

 



 

   )نوعية مؤهالت العاملين في إدارة المعلومات( -٣

 فـي إدارة  نوعيـة مـؤهالت العـاملين   لوحظ أن العبارات التي تقـيس    

عبارة، وكانت إجابات عينـة الدراسـة علـى هـاتين     )٢(تكونت من المعلومات

 :العبارتين كما يلي

واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية):   ١١( جدول رقم 

 نوعية مؤهالت العاملين في إدارة المعلومات

 مات إدارة المعلو مسلسل
 ال نعم

 % ك % ك

 ٧٢.١٩ ٢٧.٨١٢٣١ ٨٩.متخصصون في نظم المعلومات ١
 ٢٩.٦٩ ٧٠.٣١٩٥ ٢٢٥. تلقوا دورات تدريبية في جمع ومعالجة وحوسبة البيانات ٢

للعبـارة  ) ١١(للجدول رقم لوحظ من النسب المئوية)١١(من الجدول رقم  

نسـبة  أن ) مـات متخصصـون فـي نظـم المعلو   (والتي تشـير إلـى   ) ١(رقم

إلى أن العاملين في إدارات المعلومات غير متخصصين  أشاروا%) ٧٢.١٩(كبيرة

في نظم المعلومات وهذه نتيجة منطقية كون نظم المعلومات اإلدارية لـم تـول   

 .  عناية كافية

تلقوا دورات (والتي تشير إلى ) ٢(واتضح من إجابات العينة للعبارة رقم  

أن نسـبة كبيـرة مـن    ) وحوسـبة البيانـات   تدريبيـة فـي جمـع ومعالجـة    

تلقوا دورات تدريبية في مجال جمـع ومعالجـة وحوسـبة    %)٧٠.٣١(العاملين

 .  البيانات 

 )تحصل إدارات التربية والتعليم على المعلومات من الميدان التربوي(-٤

ـ تكونت العبارات التي تقـيس      دارات التربيـة والتعلـيم علـى   إل وحص

 عبارات ومن خالل إجابات عينة الدراسة) ٨( من ن التربويالمعلومات من الميدا



 

 :على هذه العبارات يتضح مايلي 

واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية):  ١٢(  جدول رقم

 تحصل إدارات التربية والتعليم على المعلومات من الميدان التربوي

 دارة المعلومات إ مسلسل
 ال نعم

 % ك % ك

 ٨.٤٤ ٢٧ ٩١.٥٦ ٢٩٣.الكراس اإلحصائي ١
 ١١.٢٥ ٣٦ ٨٨.٧٥ ٢٨٤.تقارير المشرفين التربويين ٢
 ٢٢.٥٠ ٧٢ ٧٧.٥٠ ٢٤٨.التقارير التي تعدها المدارس ٣
 ٥٨.٧٥ ١٨٨ ٤١.٢٥ ١٣٢.البحوث الميدانية  ٤
 ٤٠.٦٣ ١٣٠ ٥٩.٣٨ ١٩٠.تالتبادل اإللكتروني بواسطة اإلنترن ٥
 ٧١.٥٦ ٢٢٩ ٢٨.٤٤ ٩١ .الدوريات ٦
 ٦٦.٥٦ ٢١٣ ٣٣.٤٤ ١٠٧ النشرات ٧
 ٢٩.٦٩ ٩٥ ٧٠.٣١ ٢٢٥ اإلحصائيات ٨

والتـي تشـير   ) ١(وفيمـا يتعلـق بالعبـارة رقـم     )١٢(من الجدول رقم 

%) ٩١.٥٦(يتضح أن النسبة العظمى مـن المعلومـات  ) الكراس اإلحصائي(إلى

الكراس اإلحصائي  وهذا يعني أيضاً أن معظـم إدارات التربيـة   تأتي عن طريق 

 .والتعليم تستخدم الكراس اإلحصائي

حيث ) تقارير المشرفين التربويين(والتي تشير إلى) ٢(يليها العبارة رقم  

تستخدم تقارير المشرفين التربـويين للحصـول علـى    %) ٨٨.٧٥(يتضح نسبة

المشرفين التربويين تمثل مصدرا مهمـا  ويعني ذلك إلى أن تقارير . المعلومات 

 . من مصادر المعلومات في اإلدارات التعليمية

فكانت ) التقارير التي تعدها المدارس(والتي تشير إلى ) ٣(العبارة رقم  أما 

أي أن نسبة كبيـرة مـن إدارات التربيـة    %). ٧٧.٥٠(نسبة الذين أجابوا بنعم

 .التي تعدها المدارس والتعليم تحصل على معلوماتها من التقارير



 

يتضـح أن  قيمـة   ) اإلحصـائيات (والتي تشير إلـى ) ٨(أما العبارة رقم  

من أفراد عينة الدراسة أجابوا بنعم، مما يعني اهتماما كبيـرا  %) ٧٠.٣١(نسبة

في االعتماد على اإلحصائيات ، وربما يكـون هـذا االهتمـام مقتصـرا علـى      

 .لتعليم اإلحصائيات الصادرة من وزارة التربية وا

التبـادل اإللكترونـي بواسـطة    (والتي تشير إلى)٥(يلي ذلك العبارة رقم 

حيث كانت النسبة المئويـة ألفـراد عينـة الدراسـة الـذين أجـابوا       )اإلنترنت

مما يشير إلى تزايد استخدام التعامالت االلكترونية في الميـدان  %)٥٩.٣٨(بنعم

لمعلومات فـي المؤسسـات   وهذه تحسب لصالح التقدم في تطوير نظم ا.التربوي

 .التربوية 

البحـوث  (والتي تشـير إلـى   ) ٤(واتضح من إجابات العينة للعبارة رقم  

أن قيمة النسبة المئوية ألفراد عينـة الدراسـة الـذين أجـابوا بـال      ) الميدانية

%) ٤١.٢٥(وهي أعلى من النسبة المئوية للذين أجابوا بـنعم %) ٥٨.٧٥(بلغت

ا يعني عدم اهتمام نسبة كبيرة مـن إدارات التربيـة   مم. فيما يخص هذه العبارة

 . والتعليم بالبحوث العلمية كمصدر للمعلومات 

مـن أفـراد   %) ٦٦.٥٦(نسبة والتي تشير إلى أن) ٧(كذلك العبارة رقم  

عينة الدراسة أجابوا بال ، وهذا يعني عدم اهتمام أفراد عينة الدراسة بالنشرات 

ات العالقة أو عدم ثقتهم في محتويـات هـذه   التي تصدر من الجهات األخرى ذ

 . النشرات

وجـد أن  ) الـدوريات (والتـي تشـير إلـى    ) ٦(بالنسبة للعبارة رقـم    

من أفراد عينة الدراسة أجابوا بال بالنسبة لهذه العبارة،  مما %) ٧١.٥٦(نسبة

 . يعني أن االعتماد على الدوريات كمصدر للمعلومات متدني إلى حد كبير 

 ائل المستخدمة لتوصيل المعلومات من و إلى متخذ القرارالوس( -٥

 عبارات،)  ٣( كانت عبارة عنجانب التخيل وجد أن العبارات التي تقيس  



 

 :ومن خالل إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات يتضح ما يلي 

مملكة العربية السعوديةواقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بال):   ١٣( جدول رقم 

 الوسائل المستخدمة لتوصيل المعلومات من و إلى متخذ القرار

 إدارة المعلومات   مسلسل
 ال نعم

 %ك % ك

 ١٣.٤٤ ٤٣ ٨٦.٥٦ ٢٧٧ . المكاتبات الورقية المرسلة بواسطة المراسلين أو البريد ١

 ١٦.٥٦ ٥٣ ٨٣.٤٤ ٢٦٧ ).الخ...المكالمات الهاتفية والفاكس(وسائل اتصال آلية ٢

٣ 
شبكات الكومبيوتر والبريد(وسائل اتصال إلكترونية

 ).الخ...اإللكتروني
١٩.٣٨ ٦٢ ٨٠.٦٣ ٢٥٨ 

يتضح أن نظم معلومـات إدارات التربيـة   ) ١٣(من عبارات الجدول رقم 

والتعليم بالمملكة العربية السعودية تستخدم كافـة الوسـائل الورقيـة واآلليـة     

مما يعني أن إدارات التربية والتعليم تتفـاوت فـي   . داء مهامها وااللكترونية أل

استخدام هذه الوسائل فبعضها يركز على الوسائل التقليدية وبعضها يركز علـى  

الوسائل الحديثة ، أو أنها في مرحلة وسطى بين االعتماد على الوسائل التقليدية 

على الوسائل االلكترونيـة   إال أنه يالحظ تزايد نسبة االعتماد.  والوسائل الحديثة

 .بشكل ملحوظ وهذا تطور إيجابي في هذا الجانب

 )توافر أجهزة الحاسب اآللي( -٦   

تكونـت   توافر أجهـزة الحاسـب اآللـي   لوحظ أن العبارات التي تقيس   

 :، وكانت إجابات عينة الدراسة على هذه العبارة كما يلي)عبارة واحدة(من

 

 

 

 



 

 قسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعوديةواقع أ):  ١٤( جدول رقم 

 توافر أجهزة الحاسب اآللي

 إدارة المعلومات  مسلسل
 ال نعم

 % ك % ك

 ١.٨٨ ٦ ٩٨.١٣ ٣١٤ يوجد في مكتبك جهاز حاسب آلي  ١

جـابوا  نسبة أفراد عينة الدراسة الذين أنستنتج أن ) ١٤(من الجدول رقم 

وهـذا  ) %١.٨٨( بالالذين أجابوا  لم تتجاوزفي حين  )%٩٨.١٣( كانتبنعم  

يعني أن النسبة  العظمى من أفراد عينة الدراسة يوجد في مكاتبهم أجهزة حاسب 

 : أما مدى استفادتهم الفعلية منها فيوضحه الجدول التالي.آلي

 )قيام الحاسب اآللي بأداء المهام التالية( -٧

 قيام الحاسب اآللي بأداء المهـام التاليـة  العبارات التي تقيس  لوحظ أن  

 :عبارات، وكانت إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات كما يلي)٨(تكونت من

 واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية):   ١٥( جدول رقم 

 المهام التاليةقيام الحاسب اآللي بأداء 

 إدارة المعلومات  مسلسل
 ال نعم

 % ك % ك

 ٩.٠٦ ٢٩ ٩٠.٩٤ ٢٩١ .إنجاز األعمال اليومية الروتينية ككتابة التقارير وحفظ البيانات الخاصة بك ١
 ٤٢.٥٠ ١٣٦ ٥٧.٥٠ ١٨٤ .التواصل اإللكتروني بأقسام المعلومات في إدارتك لتزويدك بما تحتاجه من معلومات ٢
 ٥٣.١٣ ١٧٠ ٤٦.٨٨ ١٥٠.التواصل اإللكتروني باألقسام األخرى في إدارتك لتبادل المعلومات٣
 ٣٨.٤٤ ١٢٣ ٦١.٥٦ ١٩٧ .التواصل اإللكتروني مع المدارس عن طريق البريد اإللكتروني أو أي تقنية أخرى٤
 ٦٢.٨١ ٢٠١ ٣٧.١٩ ١١٩ .التواصل اإللكتروني بإدارات التربية والتعليم األخرى لتبادل المعلومات٥
 ٥٦.٢٥ ١٨٠ ٤٣.٧٥ ١٤٠.التواصل اإللكتروني بمركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم للحصول على المعلومات٦
 ٥٠.٦٣ ١٦٢ ٤٩.٣٨ ١٥٨ . التواصل اإللكتروني مع برنامج معارف للحصول على ما تحتاج إليه من معلومات٧
 ٥٠.٩٤ ١٦٣ ٤٩.٠٦ ١٥٧.تغذيته بالمعلومات المالئمةتقديم بدائل مناسبة التخاذ القرار بعد٨



 

إنجـاز األعمـال اليوميـة    (والتي تشير إلى) ١(فيما يتعلق بالعبارة رقم  

بلغت نسبة الـذين أجـابوا   ) الروتينية ككتابة التقارير وحفظ البيانات الخاصة بك

مون مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يستخد%). ٩٠.٩٤(بنعم

وهذه تمثل الحد األدنـى مـن   . الحاسب إلنجاز المهام اليومية الروتينية البسيطة

 .استخدامات الحاسب اآللي في اإلدارة

التواصل اإللكتروني مع المدارس عن (والتي تشير إلى)٤(يليها العبارة رقم 

حيث بلغت النسبة المئويـة ألفـراد   )طريق البريد اإللكتروني أو أي تقنية أخرى

%)                 ٦١.٥٦(الدراســــة الــــذين أجــــابوا بــــنعم    عينــــة

مما يعني ان خدمة التواصل مع المدارس بواسطة البريد االلكترونـي خاصـة    

 .  موجودة بنسبة كبيرة وهذا تقدم إيجابي لصالح نظم المعلومات اإلدارية الحوسبة

تواصل اإللكتروني بأقسام المعلومات ال(والتي تشير إلى)٢(أما العبارة رقم  

فقد بلغت نسـبة الـذين أجـابوا    ) في إدارتك لتزويدك بما تحتاجه من معلومات

أي أن أكثر من نصف أفراد العينة يتواصلون الكترونيا بأقسـام  %). ٥٧.٥(بنعم

وهذه إن تحققت فهي تشير إلى تقدم ملموس في مجال . المعلومات في إداراتهم 

 . ارات بشبكة اتصال الكترونية ربط أقسام اإلد

التواصل اإللكتروني باألقسام األخـرى  (والتي تشير إلى)٣(أما العبارة رقم 

التواصـل  (والتي تشـير إلـى  ) ٧(العبارة رقم،  و) في إدارتك لتبادل المعلومات

  ، ) اإللكتروني مع برنامج معارف للحصول على ما تحتاج إليـه مـن معلومـات   

تقديم بدائل مناسبة التخاذ القرار بعد تغذيتـه  (لتي تشير إلي وا) ٨(والعبارة رقم 

% ٤٩و% ٤٣فقد جاءت بنسب متوسطة تتراوح بـين  ، ) بالمعلومات المالئمة

 . ضعيفتقريباً مما يعني أنها تطبق بشكل متوسط أو 



 

التواصل اإللكتروني بإدارات التربيـة  (والتي تشير إلى) ٥(العبارة رقم أما 

فتشير النسـب المئويـة إلـى أن التواصـل      )لتبادل المعلوماتوالتعليم األخرى 

  . االلكتروني بين إدارات التربية والتعليم ضعيف

التواصل اإللكترونـي بمركـز   (والتي تشير إلى ) ٦(بالنسبة للعبارة رقم  

، وجد أن النسـبة  ) المعلومات بوزارة التربية والتعليم للحصول على المعلومات

أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا بنعم ضئيلة ، مما يعنـي أن  المئوية الستجابات 

تواصل اإلدارات الكترونياً بوزارة التربية والتعليم مازال أقـل مـن المسـتوى    

 .  المأمول رغم وجود بعض الخطوات في هذا االتجاه

 )استخدام إدارة المعلومات للحاسب اآللي في أداء المهام التالية( -٨

عبارات، ومن خالل ) ٥(من  إدارة المعلوماتالتي تقيس تكونت العبارات  

 :إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات يتضح ما يلي

 واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية): ١٦(  جدول رقم 

 اليةاستخدام إدارة المعلومات للحاسب اآللي في أداء المهام الت

 إدارة المعلومات  مسلسل
 ال نعم

 % ك % ك

 ١٠.٦٣ ٣٤ ٨٩.٨٣ ٢٨٦. تسجيل وحفظ البيانات ١
 ١٥.٠٠ ٤٨ ٨٥.٠٠ ٢٧٢.تصنيف البيانات ٢
 ٨.٤٤ ٢٧ ٩١.٥٦ ٢٩٣.استرجاع البيانات عند الطلب ٣

٤ 
 معالجة البيانات الواردة من الميدان لتحويلها إلى معلومات

 .مفيدة للمسئول 
١٧.٨١ ٥٧ ٨٢.١٩ ٢٦٣ 

 ١٠.٣١ ٣٣ ٨٩.٦٩ ٢٨٧.تزويد المسئولين بالمعلومات التي يحتاجون إليها ٥

أن أقسام ) ١٦(يالحظ من استجابات أفراد عينة الدراسة في الجدول رقم  

المعلومات في إدارات التربية والتعليم تستخدم الحاسب اآللي بدرجة كبيرة فـي  



 

، استرجاع البيانات عند الطلب : ي وبنسب متقاربة أداء المهام التالية على التوال

،  تزويد المسئولين بالمعلومات التي يحتـاجون إليهـا   تسجيل وحفظ البيانات ،

معالجة البيانات الواردة من الميدان لتحويلها إلى معلومـات   تصنيف البيانات ، 

اريـة  وهذا مؤشر إيجابي في اتجاه تطور نظم المعلومـات اإلد .  مفيدة للمسئول

 . المحوسبة 

 )االستفادة من تقنية االنترنت( -٩ 

تكونـت   ة االنترنتـتفادة من تقنيـاالسلوحظ أن العبارات التي تقيس    

 :عبارة، وكانت إجابات عينة الدراسة على هاتين العبارتين كما يلي)٢( من 

 ليم بالمملكة العربية السعوديةواقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتع):  ١٧( جدول رقم 

 االستفادة من تقنية اإلنترنت

 إدارة المعلومات   مسلسل

 ال نعم

 % ك % ك

١ 
 أنشأت لها على اإلنترنت موقعاً نشطاً ومتجدداً بالمعلومات يستفيد منه 

 . مباشرة كل من له عالقة
١٨.٤٤ ٥٩ ٨١.٥٦ ٢٦١ 

٢ 
 ني إلرسال واستقبال التعاميمتتواصل مع اآلخرين عبر البريد االلكترو

 .والخطابات والطلبات واالقتراحات
٢١.٢٥ ٦٨ ٧٨.٧٥ ٢٥٢ 

أنشأت لها (والتي تشير إلى)١(في إجابات عينة الدراسة على العبارة رقم 

على اإلنترنت موقعاً نشطاً ومتجدداً بالمعلومات يستفيد منه مباشرة كل من لـه  

سبة المئوية ألفراد عينة الدراسة الذين أن الن)١٧(لوحظ من الجدول رقم)  عالقة

، ويتضح من ذلك أن نسـبة عاليـة مـن إدارات    %) ٨١.٥٦(أجابوا بنعم بلغت

 التربية والتعليم أنشأت لها مواقع الكترونية على االنترنت ، 

تتواصـل مـع   (والتي تشير إلى)٢(واتضح من إجابات العينة للعبارة رقم 

رسال واستقبال التعاميم والخطابات والطلبـات  اآلخرين عبر البريد االلكتروني إل

أن  النسبة المئوية ألفراد عينـة الدراسـة الـذين أجـابوا بـنعم      ) واالقتراحات



 

وهذا يدل على تطور نظم المعلومات في هذا المجال خصوصا %). ٧٨.٧٥(بلغت

 .في مجال التواصل مع المدارس 

 )قيام اإلدارة بحوسبة عملياتها( -١٠

عبارات ) ٤(من قيام اإلدارة بحوسبة عملياتهات التي تقيس تكونت العبارا 

 :ومن خالل إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات يتضح ما يلي

 واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية):  ١٨(  جدول رقم 

 قيام اإلدارة بحوسبة عملياتها

 ة المعلومات إدار مسلسل
 ال نعم

 % ك % ك

 ٤٠.٣١ ١٢٩ ٥٩.٦٩ ١٩١.إدخال برامج حاسوبية متقدمة لمعالجة البيانات ١

٢ 
إدخال أنظمة حاسوبية متطورة لتطوير صناعة القرار

 .كنظم دعم القرار والذكاء االصطناعي 
٥٨.٧٥ ١٨٨ ٤١.٢٥ ١٣٢ 

 ٢٨.١٣ ٩٠ ٧١.٨٨ ٢٣٠.حوسبة مكاتب الموظفين في اإلدارة ٣
 ٣٢.٨١ ١٠٥ ٦٧.١٩ ٢١٥.حوسبة المكاتب في المدارس التابعة لإلدارة ٤

إدخـال  (والتي تشير إلى)١(فيما يتعلق بالعبارة رقم)١٨(يشير الجدول رقم 

من أفـراد  %)٥٩.٦٩(يتضح أن نسبة)برامج حاسوبية متقدمة لمعالجة البيانات

 . عينة الدراسة أجابوا بنعم

إدخال أنظمـة حاسـوبية متطـورة    (ي تشير إلىوالت) ٢(أما العبارة رقم  

يتضـح أن  ) لتطوير صناعة القرار كنظم دعـم القـرار والـذكاء االصـطناعي    

 .  من أفراد عينة الدراسة أجابوا بنعم%)٤١.٢٥(نسبة

) حوسبة مكاتب الموظفين في اإلدارة(والتي تشير إلى) ٣(العبارة رقم أما 

 %) .  ٧١,٨٨(دراسة الذين أجابوا بنعـمفقد بلغت النسبة المئوية ألفراد عينة ال

 حوسبة المكاتب(والتي تشير إلى) ٤(وأتضح من إجابات العينة للعبارة رقم 



 

أن  قيمة النسبة المئوية ألفراد عينـة الدراسـة   ) في المدارس التابعة لإلدارة 

 %) . ٦٧.١٩(الذين أجابوا بنعم كانت

 )ما توفره اإلدارة من أجل أمن المعلومات( -١١ 

 اإلدارة من أجل أمـن المعلومـات   توفرهما وجد أن العبارات التي تقيس  

،ومن خالل إجابات عينة الدراسة على هذه العبارات يتضـح مـا   )عبارتين(كانت

 :يلي

 واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية):   ١٩( جدول رقم 

 ة من أجل أمن المعلوماتما توفره اإلدار

 إدارة المعلومات  مسلسل

 ال نعم

 % ك % ك

١ 
 برامج حماية لنظم المعلومات الحاسوبية لمنع أي اختراق

 .غير مشروع للمعلومات
٣١.٥٦ ٦٨.٤٤١٠١ ٢١٩ 

 ٣٦.٨٨ ٦٣.١٣١١٨ ٢٠٢ .أجهزة حماية ألجهزة الحاسوب الموجودة في  اإلدارة  ٢

ير إلى أن نسبة كبيرة من إدارات المعلومات فـي  يش) ١٩(والجدول رقم  

إدارات التربية والتعليم استخدمت بصورة ما برامج وأجهزة لحمايـة أجهزتهـا   

 .  وأنظمة معلوماتها 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثاني والثالث ينلاالسؤإجابة 

وفقا لمقياس ليكرت الخماسي تم تحديد درجات االسـتجابة  للسـؤالين     

لالسـتجابة بدرجـة عاليـة جـداً ،     ) ٥(طـى الدرجـة  الثاني والثالث بحيث يع

لالستجابة بدرجة متوسطة ، ) ٣(والدرجة لالستجابة بدرجة عالية،) ٤(والدرجة

لالستجابة بدرجة ضـعيفة  ) ١(لالستجابة بدرجة ضعيفة ، والدرجة) ٢(والدرجة

 .جداً

 :وعلى ذلك تم استخدام المعيار التالي للحكم على درجة االستجابة  

درجة تكون درجـة  )  ١.٨( إلى) ١(انت قيمة المتوسط الحسابي منإذا ك  

 )بدرجة ضعيفة جداً(االستجابة 

درجـة تكـون   )  ٢.٦( إلى ) ١.٨١(الحسابي من طإذا كان قيمة المتوس  

 )بدرجة ضعيفة(درجة االستجابة 

درجة تكون )  ٣.٤( إلى ) ٢.٦١(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من   

 )بدرجة متوسطة(درجة االستجابة 

درجة تكـون  ) ٤.٢( إلى ) ٣.٤١(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من   

 )بدرجة عالية(درجة االستجابة 

درجـة تكـون   )  ٥( إلى ) ٤.٢١(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من   

 )بدرجة عالية جداً(درجة االستجابة 

 

 

 

 

 



 

يم أفـراد مجتمـع   مـا تقـو  :  ل الثاني علىاينص السؤ: الثاني ل االسؤ  

التي تصلهم مـن   -الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية -الدراسة المعلومات اإلدارية 

 أقسام المعلومات الموجودة في إداراتهم ؟

لإلجابة على ذلك تم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابية ، واالنحرافـات       

إدارات س تقييم المسئولين فـي  المعيارية ، والترتيب النسبي للعبارات التي تقي

التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمة 

،  ألداء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم

وكذلك حساب المتوسط الحسابي العام لهذه العبارات ، وتم عرض النتائج علـى  

 :النحو التالي

 )الدقة( لالمجال األو

تقييم المسئولين في إدارات التربية أن إلى )٢٠(أشارت نتائج الجدول رقم  

والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء  

مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم     

، حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي العـام     )بدرجة عالية(كانت والمتعلقة بالدقة 

لمقياس  الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة )٣.٦٧(الستجابات مجتمع الدراسة

 ).بدرجة عالية(التي تشير إلى االستجابة وهي)٤.٢٠–٣.٤١(الخماسيليكرت 

لوحظ أيضا وجود اختالف في درجة استجابة أفراد المجتمـع بالنسـبة     

مسئولين في إدارات التربية والتعلـيم للبنـين فـي    تقييم الللعبارات التي تقيس 

المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء مهـامهم اإلداريـة    

حيـث   والتي تصلهم من أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة بالدقة

وهـذه  ) ٣.٩٥ – ٣.٣٩(تراوحت متوسطات استجابات مجتمع الدراسـة مـن  

 الخماسـي طات الحسابية تقع بين الفئات الثالثة والرابعة لمقياس ليكرت المتوس

وبناءا على قيم  )بدرجة عالية(و ) بدرجة متوسطة(إلى االستجابات  ريوالتي تش



 

) ٥ –١(المتوسطات الحسابية تم ترتيب هذه العبارات والتي تمثلها العبارات من

 :باالستبيان كالتالي

لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول تقييم المعلومات المتوسطات ا): ٢٠(جدول رقم 

 التي توفرها أقسام المعلومات في اإلدارات

الدقة:المجال األول  

رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
الترتيب

درجة 

 الموافقة

 بدرجة عالية ١ ٠.٧٧ ٣.٩٥ . صحيحة ١

 بدرجة عالية ٣ ٠.٨٥ ٣.٦٦ .من المعلومات الزائدة أو المكررةتخلو  ٢

٣ 
تنقل صورة دقيقة عن الواقع الذي يهمك في مجال

 .العمل
 بدرجة عالية ٤ ٠.٨٨ ٣.٦٦

 بدرجة عالية ٢ ٠.٧٨ ٣.٦٧ .سليمة لغةً وأسلوباًً ٤

٥  
توفر معايير دقيقة ومقننة لمراقبة تنفيذ العمل بشكل

 . صحيح
٥ ٠.٩٠ ٣.٣٩ 

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة عالية  ٠.٦٨ ٣.٦٧ المتوسط العام

تقييم المعلومات التـي  نرى أن العبارات التي تقيس  )٢٠(من الجدول رقم       

تواجه المسئولين في إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية 

داريـة مـن أقسـام    في الحصول المعلومات اإلدارية الالزمة ألداء مهـامهم اإل 

 .ات عبار) ٥(تكونت من المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة بالدقة

 )بدرجة عالية(ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة        

تخلـو  (،  )سليمة لغةً وأسلوباًً(، ) صحيحة(: هي على الترتيبعبارات ) ٤(على

تنقل صورة دقيقة عن الواقع الذي يهمـك  (، )من المعلومات الزائدة أو المكررة

  . )في مجال العمل



 

توفر (واحدة فقط هي العبارة عبارة على)بدرجة متوسطة(وجود استجابةو       

وجـاءت بالمرتبـة    )معايير دقيقة ومقننة لمراقبة تنفيذ العمل بشـكل صـحيح  

 . الخامسة 

 للمجـــاللـــذلك كانـــت قيمـــة المتوســـط الحســـابي العـــام        

  .بدرجة عاليةدرجة بأي ) ٣.٦٧(تساوي)الدقة(األول

وهذا يعني موافقة أفراد عينة الدراسة عن المعلومات التي تصـلهم فـي          

مجال دقة المعلومة ، خصوصا مايتعلق بصحتها ، وسـالمتها لغـة وأسـلوباً ،    

    . وخلوها من المعلومات الزائدة أو المكررة ، وإعطاؤهم صورة دقيقة عن الواقع

أما مايتعلق بتوفير معايير دقيقة ومقننة لمراقبة تنفيذ العمل بشكل صحيح        

وجاءت بالمرتبة الخامسة واألخيـرة ، ممـا يعنـي    ) بدرجة متوسطة(فقد كانت 

وجود بعض المشكالت البسيطة فيما يتعلق بتوفير معايير دقيقة ومقننة ، لمراقبة 

 . تنفيذ العمل بشكل صحيح

 )الشمول(نيالمجال الثا

تقييم المسئولين في إدارات التربية أن إلى )٢١(أشارت نتائج الجدول رقم       

والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء  

مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة بالشـمول  

حيث بلغ المتوسط الحسابي العام السـتجابات مجتمـع   ، )متوسطة بدرجة(كانت 

ـ ، ) ٣.٣٩(الدراسة ة الثالثـة لمقيـاس ليكـرت    ـوهو متوسط يقع ضمن الفئ

بدرجـة  (وهي الفئة التي تشير إلـى االسـتجابة  ، ) ٣.٤٠ –٢.٦١( الخماسي 

 ).متوسطة

لوحظ أيضا وجود اختالف في درجة استجابة أفراد المجتمـع بالنسـبة     

تقييم المسئولين في إدارات التربية والتعلـيم للبنـين فـي    تقيس  للعبارات التي

المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من 



 

حيـث تراوحـت   أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة بالشـمول ،  

ـ متوسطات استجابات مجتمـع الدراس  ـ ) ٣.٥٩ – ٣.٢١(ة مـن ـــ ذه ـوه

لمقيـاس ليكـرت    والرابعة ات الثالثةـع بين الفئـابية تقـطات الحسـالمتوس

     )بدرجة عالية(، و) بدرجة متوسطة(إلى االستجابات  ريوالالتي تش الخماسي

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب هذه العبارات والتي تمثلها        

 :باالستبيان كالتالي) ٤ –١(العبارات من
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول تقييم المعلومات التي توفرها أقسام):  ٢١( جدول رقم 

المعلومات في اإلدارات   

الشمول: المجال الثاني   

رقم

العبارة 
 العبارة

المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 
 الترتيب

 درجة 

الموافقة

١ 
احتياجاتك من المعلومات الالزمة إلنجاز مهامك الوظيفية تلبي

 .  اليومية
١ ٠.٨٨ ٣.٥٩ 

 بدرجة 

 عالية

٢ 
تلبي متطلبات اتخاذ القرار باشتمالها على بدائل عديدة

 .للحلول
٤ ٠.٩٦ ٣.٢١ 

 بدرجة

 متوسطة

٣ 
توفر معلومات كافية عن سير العمل في الميدان التربوي

 .  واإلدارة
٢ ٠.٨٨ ٣.٤٢ 

 بدرجة

 عالية

٤ 
.توفر معلومات تلبي المتطلبات المستقبلية للتخطيط والتطوير

٣ ٠.٩٣ ٣.٣٥ 
 بدرجة

متوسطة   

  ٠.٧٧ ٣.٣٩ المتوسط العام
 بدرجة

 متوسطة

تقييم المسئولين في أن العبارات التي تقيس  يالحظ )٢١(من الجدول رقم       

بية السعودية للمعلومات اإلداريـة  إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العر

الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم     

الدراسـة   عينـة ومن خالل استجابات  اتعبار)٤(تكونت من والمتعلقة بالشمول

تلبـي  (: هي على الترتيـب   )عبارة ٢(على)عاليةبدرجة (لوحظ وجود استجابة 



 

تـوفر  (، ) ت الالزمة إلنجاز مهامك الوظيفيـة اليوميـة  احتياجاتك من المعلوما

  .)معلومات كافية عن سير العمل في الميدان التربوي واإلدارة

توفر معلومـات تلبـي    ( :هي على الترتيب  )عبارة ٢(على)متوسطةبدرجة ( و

 تلبـي متطلبات اتخـاذ القـرار (، و )المتطلبات المستقبلية للتخطيط والتطـوير

 . )على بدائل عديدة للحلول باشتمالها

 )الشـمول (للمجـال الثـاني  لذلك كانت قيمة المتوسط الحسـابي العـام           

درجة موافقة عينة الدراسة علـى تقيـيمهم للمعلومـات    أي أن ) ٣.٣٩(تساوي

اإلدارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي    

وهـذا يعنـي أن    .)متوسطةبدرجة (المناسب كانت التوقيت إدارتهم والمتعلقة ب

أفراد عينة الدراسة غير موافقين تماما على جودة المعلومات التي تصلهم مـن  

بتوفيرهـا  خصوصا فيما يتعلق . إدارات المعلومات لديهم فيما يتعلق بشموليتها

تلبيتهـا متطلبـات    ، و معلومات تلبي المتطلبات المستقبلية للتخطيط والتطوير

 .خاذ القرار باشتمالها على بدائل عديدة للحلولات

 )التوقيت المناسب(المجال الثالث

تقييم المسئولين في إدارات التربية أن إلى )٢٢(أشارت نتائج الجدول رقم       

والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية في الحصول المعلومـات اإلداريـة   

أقسام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم     الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من 

حيث بلغ المتوسـط الحسـابي    )عاليةبدرجة(التوقيت المناسب كانت والمتعلقة ب

 الرابعـة وهو متوسط يقع ضمن الفئة ) ٣.٥٢(العام الستجابات مجتمع الدراسة

وهـي الفئـة التـي تشـير إلـى      ) ٤.٢٠ –٣.٤١( الخماسـي لمقياس ليكرت 

 ).بدرجة عالية(االستجابة

ابية تم ترتيب هذه العبارات والتـي  ـات الحسـوبناءا على قيم المتوسط 

 :باالستبيان كالتالي) ٤ –١( ها العبارات منـتمثل



 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول تقييم المعلومات التي ):  ٢٢( جدول رقم 

 توفرها أقسام المعلومات في اإلدارات

التوقيت المناسب:مجال الثالثال  

رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
الترتيب

 درجة 

الموافقة

١ 
تصل بسرعة كافية في الوقت المناسب إلنجاز المهام

 .اإلدارية
٢ ٠.٩٠ ٣.٥٤ 

بدرجة 

 عالية

٢ 
تصل بسرعة كافية لتسهم في اتخاذ القرار المناسب في

 .الوقت لمناسب
٤ ٠.٨٩ ٣.٤٦ 

بدرجة 

 عالية

٣ 
. سرعة توفير المعلومة ال يكون على حساب دقتها وصحتها

٣ ٠.٩٣ ٣.٥١ 
بدرجة 

 عالية

٤ 
 يمكن توفيرها بسرعة في الظروف الطارئة

١ ٠.٩٠ ٣.٥٨ 
بدرجة 

 عالية

  ٠.٧٤ ٢.٥٢ المتوسط العام
بدرجة 

 عالية

تقييم المسئولين فـي  يس نرى أن العبارات التي تق )٢٢(من الجدول رقم        

إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلداريـة  

الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات الموجودة فـي  

عبارة ومن خالل اسـتجابات  )٤(التوقيت المناسب تكونت منإدارتهم والمتعلقة ب

جميع عبـارات هـذا   (على )عاليةبدرجة (لوحظ وجود استجابة مجتمع الدراسة

يمكن توفيرها بسـرعة فـي الظـروف    ( :وهي على الترتيب التالي  . )المجال

، ) تصل بسرعة كافية في الوقت المناسب إلنجاز المهـام اإلداريـة  ( ،) الطارئة

تصل بسـرعة  ( ، )سرعة توفير المعلومة ال يكون على حساب دقتها وصحتها(

 .  )ية لتسهم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبكاف

 )التوقيت المناسب(للمجال الثالث لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام        

درجة تقييم عينة الدراسة للمعلومات اإلداريـة الالزمـة   أي أن ) ٣.٥٢(تساوي



 

جودة في إدارتهـم  ألداء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات المو

مما يشـير إلـى أن عينـة     .) بدرجة عالية(التوقيت المناسب كانتوالمتعلقة ب

 . الدراسة ال يعانون من مشكالت تستحق الذكر تتعلق بسرعة توفير المعلومة

 )المالءمة(المجال الرابع 

تقييم المسئولين فـي إدارات التربيـة   أن ) ٢٣(أشارت نتائج الجدول رقم       

م للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء  والتعلي

مة ءالمالمهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة ب

، حيث بلغ المتوسط الحسابي العـام السـتجابات مجتمـع    )عالية بدرجة(كانت 

لمقيـاس ليكـرت    الرابعـة وهو متوسط يقـع ضـمن الفئـة    ) ٣.٤٨(الدراسة

 ).بدرجة عالية(وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٤.٢٠ –٣.٤١(الخماسي

لوحظ أيضا وجود اختالف في درجة استجابة أفراد المجتمـع بالنسـبة     

تقييم المسئولين في إدارات التربية والتعلـيم للبنـين فـي    للعبارات التي تقيس 

ارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلد

حيـث تراوحـت   ، مة ءالمالأقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة ب

وهـذه المتوسـطات   ) ٣.٧٠–٣.٢٩(متوسطات استجابات مجتمع الدراسة مـن 

ر يوالالتي تش الخماسيالحسابية تقع بين الفئات الثالثة والرابعة لمقياس ليكرت 

وبناءا على قيم المتوسطات  )بدرجة عالية(و ) بدرجة متوسطة( إلى االستجابات

باالسـتبيان  ) ٧ –١(الحسابية تم ترتيب هذه العبارات والتي تمثلها العبارات من

 :كالتالي

 



 

تقييم المسئولين في أن العبارات التي تقيس  يالحظ )٢٣(من الجدول رقم        

تعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلداريـة  إدارات التربية وال

الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم     

ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة ات عبار)٧(تكونت من والمتعلقة بالمالءمة

تتعلـق  (:تيبهي على الترعبارات ) ٥(على )عاليةبدرجة (لوحظ وجود استجابة 

 ، ) تسهم في تطوير العمل في إدارتك( ،) بالمشكلة المطلوب اتخاذ قرار بشأنها

تتالءم مع متطلبات القرارات المطلوب اتخاذهـا  ( ،) مالئمة لحاجتك كماً ونوعاً(

 .)تالئم أهداف العمل الحالية والمستقبلية( ،) بناء عليها

تقدم على شكل أرقام أو ( :ب هما على الترتي )عبارتين(على)متوسطةبدرجة (و 

تصنف في مجموعـات حسـب   (، ) رسومات بيانية أو إحصائيات حسب الحاجة

 .)درجة التقارب فيما بينها

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول تقييم المعلومات ):  ٢٣( جدول رقم 

 سام المعلومات في اإلداراتالتي توفرها أق

 المالءمة:المجال الرابع

رقم

العبارة 
 العبارة

المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

المعياري
الترتيب

 درجة 

 الموافقة

 بدرجة عالية ١ ٠.٧٤ ٣.٧٠ .تتعلق بالمشكلة المطلوب اتخاذ قرار بشأنها ١

ليةبدرجة عا ٣ ٠.٧٩ ٣.٥٤. مالئمة لحاجتك كماً ونوعاً ٢  

٣ 
تتالءم مع متطلبات القرارات المطلوب اتخاذها

 .  بناء عليها
 بدرجة عالية ٤ ٠.٨٣ ٣.٤٦

 بدرجة عالية ٢ ٠.٩٠ ٣.٥٦ .تسهم في تطوير العمل في إدارتك ٤
 بدرجة عالية ٥ ٠.٨٥ ٣.٤١  .تالئم أهداف العمل الحالية والمستقبلية ٥

٦ 
تقدم على شكل أرقام أو رسومات بيانية أو

  .  إحصائيات حسب الحاجة
 بدرجة متوسطة  ٦ ١.٠٠ ٣.٤٠

٧ 
تصنف في مجموعات حسب درجة التقارب

 . فيما بينها
 بدرجة متوسطة ٧ ٠.٩٨ ٣.٢٩

 

 بدرجة عالية  ٠.٧١ ٣.٤٨ المتوسط العام



 

 )المالءمـة (الرابـع  للمجـال لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العـام          

تقييم عينة الدراسة للمعلومات اإلدارية الالزمـة  أي أن درجة . ) ٣.٤٨(تساوي

داء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة فـي إدارتهـم والمتعلقـة    أل

مما يعني أن أفراد عينة الدراسة موافقون على  .)عاليةبدرجة (كانت  بالمالءمة

 . أن المعلومات التي تصلهم مالئمة لمتطلبات العمل لديهم

 )المرونة(المجال الخامس

تقييم المسئولين فـي إدارات التربيـة   أن )٢٤(أشارت نتائج الجدول رقم        

والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء  

مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم     

، حيث بلغ المتوسـط الحسـابي العـام    )عالية بدرجة(كانت والمتعلقة بالمرونة 

لمقياس  الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة ) ٣.٥٥(مجتمع الدراسة الستجابات

بدرجـة  (وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٤.٢٠ –٣.٤١( الخماسيليكرت 

 ).عالية

لوحظ أيضا وجود اختالف في درجة استجابة أفراد المجتمـع بالنسـبة     

لـيم للبنـين فـي    تقييم المسئولين في إدارات التربية والتعللعبارات التي تقيس 

المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من 

حيـث تراوحـت   أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقـة بالمرونـة   

وهـذه المتوسـطات    )٣.٧٤–٣.٣٠(متوسطات استجابات مجتمع الدراسة مـن 

والالتـي   الخماسـي لمقياس ليكـرت   عةو الراب الحسابية تقع بين الفئات الثالثة

علـى قـيم    وبناءاً.  )بدرجة عالية(و) بدرجة متوسطة(تشرن إلى االستجابات 

) ٤ –١(المتوسطات الحسابية تم ترتيب هذه العبارات والتي تمثلها العبارات من

 :باالستبيان كالتالي



 

بات عينة الدراسة  حول تقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجا):  ٢٤( جدول رقم 

 المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في اإلدارات

 المرونة:المجال الخامس

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

المعياري 
الترتيب

 درجة

 الموافقة

١ 
ذات قابلية إلضافة بيانات جديدة

 .   وحذف البيانات غير المطلوبة
 بدرجة عالية ١ ٠.٨٧ ٣.٧٤

 بدرجة عالية ٢ ٠.٨٩ ٣,٧٢ .يتم تحديثها باستمرار ٢

٣ 
توفر تغذية راجعة جيدة لما تصدره من

 .قرارات
بدرجة متوسطة  ٤ ٠.٩٩ ٣.٣٠  

٤ 
يتم تبادلها بسهولة بين األقسام أو مع

 .الميدان لتربوي
 بدرجة عالية ٣ ١.٠١ ٣.٤٢

 بدرجة عالية ٣.٥٥٠.٧٩المتوسط العام

تقييم المسئولين في  أن العبارات التي تقيس يالحظ )٢٤(من الجدول رقم       

إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلداريـة  

الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم     

خالل استجابات مجتمع الدراسـة   ومن اتعبار)٤(تكونت من والمتعلقة بالمرونة

ذات (: هي على الترتيـب   )عبارات ٣(على )عايةبدرجة (لوحظ وجود استجابة 

يـتم تحـديثها   ( ،) قابلية إلضافة بيانات جديدة وحذف البيانات غير المطلوبـة 

 . )يتم تبادلها بسهولة بين األقسام أو مع الميدان التربوي(، ) باستمرار

توفر تغذية راجعـة جيـدة لمـا    ( :هي) عبارة واحدة(ما على)بدرجة متوسطة(و

 .)  تصدره من قرارات

 )التكلفـة (للمجـال السـادس  لذلك كانت قيمة المتوسط الحسـابي العـام          

درجة تقييم عينة الدراسة للمعلومات اإلداريـة الالزمـة   ن أ أي) ٣.٥٥(تساوي

موجودة في إدارتهـم  ألداء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات ال

وهذا يعني عدم وجود مشـكالت تـذكر    .)بدرجة عالية( التكلفة كانتوالمتعلقة ب



 

ألفراد عينة الدراسة مع المعلومة التي تصلهم من إدارات المعلومات لديهم فيما 

بقابليتها إلضافة بيانات جديـدة وحـذف    خصوصاً فيما يتعلق . يتعلق بالمرونة

وتحديثها بشكل مستمر ،  وتبادلها بسهولة بين األقسام ،  البيانات غير المطلوبة

وأن هناك بعض المشكالت البسيطة لديهم مع المعلومة .  أو مع الميدان التربوي

 .توفيرها تغذية راجعة جيدة لما يصدرونه من قراراتفيما يتعلق ب

 )التكلفة(المجال السادس

ين فـي إدارات التربيـة   تقييم المسئولأن )٢٥(أشارت نتائج الجدول رقم        

والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء  

التكلفـة  مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة ب

، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات مجتمـع  )عالية بدرجة(كلها كانت 

لمقيـاس ليكـرت    الرابعـة وهو متوسط يقـع ضـمن الفئـة    )٣.٦٣(الدراسة

 ).بدرجة عالية(وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٤.٢٠–٣.٤١(الخماسي

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب هذه العبارات والتي تمثلها  

 :باالستبيان كالتالي)  ٣ –١( العبارات  من 

ابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول تقييم المتوسطات الحس):  ٢٥( جدول رقم 

 المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في اإلدارات

التكلفة:المجال السادس

رقم

العبارة 
 العبارة

 المتوسط

الحسابي 

 االنحراف

 المعياري
الترتيب 

 درجة

 الموافقة

 بدرجة عالية ١ ٠.٨٧ ٣.٧٦.يمكن الحصول عليها بسهولة وبدون كلفة١

٢ 
العائد المتوقع من استخدامها أكبر من كلفة

 . الحصول عليها
 بدرجة عالية ٢ ٠.٩٣ ٣.٦١

٣ 
تسهم بما تقدمه من معلومات مناسبة

 . في خفض تكلفة اتخاذ القرار 
 بدرجة عالية ٣ ٠.٨٩ ٣.٥٣

 بدرجة عالية      ٠.٧٩ ٣.٦٣ المتوسط العام 



 

تقييم المسئولين في أن العبارات التي تقيس  يالحظ )٢٥(رقم من الجدول        

إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلداريـة  

الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم     

ت مجتمع الدراسـة  ومن خالل استجابا اتعبار)٣(التكلفة تكونت منوالمتعلقة ب

وهي على . جميع عبارات هذا المجالعلى  )عاليةبدرجة (لوحظ وجود استجابة 

العائد المتوقع من ( ،) توفر تغذية راجعة جيدة لما تصدره من قرارات( :الترتيب 

تسهم بما تقدمـه مـن معلومـات    ( ،) استخدامها أكبر من كلفة الحصول عليها

 . )رمناسبة في خفض تكلفة اتخاذ القرا

 )التكلفـة (للمجـال السـادس  لذلك كانت قيمة المتوسط الحسـابي العـام          

درجة موافقة عينة الدراسة على تقييم للمعلومات اإلدارية أي أن ) ٣.٥٢(تساوي

الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات الموجودة فـي  

 .)عاليةبدرجة (التكلفة كانت إدارتهم والمتعلقة ب

مما يعني أن أفراد عينة الدراسة يحصلون علـى المعلومـات بسـهولة           

وبدون كلفة ، وأنها تسهم في خفض تكلفة القرار بما تقدمـه مـن معلومـات    

 .مناسبة

 )الوضوح(المجال السابع

تقييم المسئولين فـي إدارات التربيـة   أن ) ٢٦(أشارت نتائج الجدول رقم       

في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء  والتعليم للبنين 

الوضوح مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهم والمتعلقة ب

، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات مجتمـع  )عالية بدرجة(كلها كانت 

س ليكـرت  لمقيـا  الرابعـة وهو متوسط يقـع ضـمن الفئـة    ) ٣.٦٥(الدراسة

 ).بدرجة عالية(وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٤.٢٠ –٣.٤١(الخماسي



 

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب هـذه العبـارات والتـي      

 :باالستبيان كالتالي)  ٤ –١( تمثلها العبارات  من 

ت عينة الدراسة  حول تقييم المعلومات التي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا):  ٢٦( جدول رقم

 توفرها أقسام المعلومات في اإلدارات

 الوضوح:المجال السابع

 
 رقم 

العبارة
 العبارة

المتوسط

الحسابي

 االنحراف

 المعياري
الترتيب

 درجة

 الموافقة

 بدرجة عالية ١ ٠.٨٣ ٣.٩٥ .واضحة يمكن فهمها بسهولة ١

٢ 
تائج المترتبة على القراراتتعطي تصوراً واضحاً للن

 .المتخذة
 بدرجة عالية ٣ ٠.٩١ ٣.٥٦

٣ 
توفر معلومات واضحة عن األدوار الوظيفية

 ).معلمين،مديرين، موظفين(للعاملين
 بدرجة عالية ٢ ٠.٩٣ ٣.٦١

٤  بدرجة عالية ٤ ٠.٨٩ ٣.٤٦ .تعطي صورة واضحة للواقع التربوي 

 بدرجة عالية  ٠.٧٥ ٣.٦٥ المتوسط العام

تقييم المسئولين في أن العبارات التي تقيس  يالحظ )٢٦(من الجدول رقم       

إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربية السعودية للمعلومات اإلداريـة  

الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات الموجودة فـي  

ومن خالل استجابات مجتمـع   اتعبار)٤(من تكونت إدارتهم والمتعلقة بالوضوح

 . )جميع عبارات هذا المجال(على )عاليةبدرجة (الدراسة لوحظ وجود استجابة 

توفر معلومات واضـحة  ( ، )واضحة يمكن فهمها بسهولة( :وهي على الترتيب 

تعطي تصوراً واضحاً ( ،) معلمين،مديرين، موظفين"عن األدوار الوظيفية للعاملين

تعطـي صـورة واضـحة للواقـع     ( ،) لمترتبة على القرارات المتخـذة للنتائج ا

 . )التربوي

تساوي  )الوضوح(للمجال السابع لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام        

درجة تقييم عينة الدراسة للمعلومـات اإلداريـة الالزمـة ألداء    أي أن ) ٣.٦٥(



 

 إدارتهم والمتعلقة بالوضوح مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة في

مما يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسـة علـى جـودة     .)عاليةبدرجة (كانت 

 .المعلومات التي تصلهم فيما يتعلق بوضوحها

 )الموضوعية(المجال الثامن

تقييم المسئولين في إدارات التربيـة  أن ) ٢٧( أشارت نتائج الجدول رقم        

ملكة العربية السعودية للمعلومات اإلدارية الالزمـة ألداء  والتعليم للبنين في الم

مهامهم اإلدارية من أقسـام المعلومـات الموجـودة فـي إدارتهـم والمتعلقـة       

، حيث بلغ المتوسـط الحسـابي العـام    )عالية بدرجة(كلها الموضوعية كانت ب

لمقياس  الرابعةوهو متوسط يقع ضمن الفئة ) ٣.٨٢(الستجابات مجتمع الدراسة

بدرجـة  (وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٤.٢٠ –٣.٤١( الخماسييكرت ل

 ).عالية

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب هـذه العبـارات والتـي      

 :باالستبيان كالتالي)  ٤ –١( تمثلها العبارات  من 

ينة الدراسة  حول تقييم المعلومات التي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ع):  ٢٧(جدول رقم

 توفرها أقسام المعلومات في اإلدارات

الموضوعية: المجال الثامن   

رقم

 العبارة
 العبارة

 المتوسط

الحسابي 

 االنحراف

 المعياري
الترتيب 

 درجة 

 الموافقة

١ 
 تمثل واقع المشكلة المطلوب معرفتها دون تهويل

 .أو تهوين
ة عاليةبدرج ٤ ٠.٨٦ ٣.٧١  

 بدرجة عالية ١ ٠.٨٦ ٣.٩٦.خالية من قصد التحريف أو التزوير أو التحيز ٢
 بدرجة عالية ٢ ٠.٨٦ ٣.٨٤ .تخلو من اإليحاء للمسئول باتخاذ قرار معين ٣

 ٤  
تقدم المعلومات المهمة والمؤثرة في اتخاذ القرار

 دون حجب بعضها
 بدرجة عالية ٣ ٠.٨٦ ٣.٧١

 بدرجة عالية  ٠.٧٤ ٣.٨٢ المتوسط العام



 

تقييم عينة الدراسة أن العبارات التي تقيس  يالحظ )٢٧(من الجدول رقم        

للمعلومات اإلدارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة 

:  هي على الترتيـب . اتعبار) ٤(الموضوعية تكونت منفي إدارتهم والمتعلقة ب

تخلو من اإليحاء للمسـئول  ( ،) لتحريف أو التزوير أو التحيزخالية من قصد ا(

تقدم المعلومات المهمة والمؤثرة في اتخـاذ القـرار دون   ( ،) باتخاذ قرار معين

 .)تمثل واقع المشكلة المطلوب معرفتها دون تهويل أو تهوين( ،) حجب بعضها

 )عاليةدرجة ب(ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة        

لذلك كانت قيمة المتوسـط الحسـابي العـام    ). جميع عبارات هذا المجال(على 

درجة تقييم عينة الدراسة أي أن )  ٣.٨٢( تساوي  )الموضوعية(للمجال الثامن 

للمعلومات اإلدارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة 

مما يعني رضاهم عن ) . عاليةبدرجة (ية كانت الموضوعفي إدارتهم والمتعلقة ب

 . مستوى موضوعية المعلومات في إداراتهم

 )الموثوقية(المجال التاسع

المشكالت التي تواجه المسئولين فـي  أن ) ٢٨(أشارت نتائج الجدول رقم        

إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربيـة السـعودية فـي الحصـول     

إلدارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومات الموجودة المعلومات ا

، حيث بلغ المتوسـط  )عالية بدرجة(كلها كانت  في إدارتهم والمتعلقة بالموثوقية

وهو متوسط يقع ضمن الفئـة  ) ٣.٥٨(الحسابي العام الستجابات مجتمع الدراسة

ة التي تشـير إلـى   وهي الفئ) ٤.٢٠ –٣.٤١(الخماسيلمقياس ليكرت  الرابعة

 ).بدرجة عالية(االستجابة 

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب هـذه العبـارات والتـي      

 :باالستبيان كالتالي) ٤ –١(تمثلها العبارات من



 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول تقييم ):٢٨( جدول رقم 

 توفرها أقسام المعلومات في اإلدارات المعلومات التي

 الموثوقية:المجال التاسع

 رقم 

العبارة
 العبارة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
الترتيب

 درجة

الموافقة

١ 
تساعد على وضع الخطط المستقبلية بدرجة مناسبة

 . من الثقة
١ ٠.٨٨ ٣.٦١ 

بدرجة 

 عالية

٢ 
باطمئنان بناءتجعلك قادراً على اتخاذ قراراتك

 .عليها
٣ ٠.٩٠ ٣.٥٧ 

بدرجة 

 عالية

٣ 
تجعلك تثق بالقرارات التي يتخذها اآلخرون في

 .إداراتك اعتماداً عليها
٤ ٠.٩٢ ٣.٥٧ 

بدرجة 

 عالية

٤ 
تساعدك في الحصول على نتائج أفضل لقراراتك

 .عندما تعتمد عليها
٢ ٠.٩١ ٣.٥٨ 

بدرجة 

 عالية

  ٠.٨٥ ٣.٥٨ المتوسط العام
ة بدرج

 عالية

تقييم المسـئولين  أن العبارات التي تقيس  يالحظ )٢٨(من الجدول رقم         

في إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكة العربيـة السـعودية للمعلومـات    

اإلدارية الالزمة ألداء مهامهم اإلدارية من أقسام المعلومـات الموجـودة فـي    

ومن خالل استجابات مجتمع  اتعبار)٤(من تكونت إدارتهم والمتعلقة بالموثوقية

.  جميع عبارات هذا المجـال على  )عاليةبدرجة (الدراسة لوحظ وجود استجابة 

تساعد على وضع الخطط المستقبلية بدرجة مناسـبة مـن   (:وهي على الترتيب

 ،) تساعدك في الحصول على نتائج أفضل لقراراتك عندما تعتمد عليها( ،) الثقة

تجعلك تثق بالقرارات ( ،) على اتخاذ قراراتك باطمئنان بناء عليهاتجعلك قادراً (

 . )التي يتخذها اآلخرون في إداراتك اعتماداً عليها

 )الموثوقيـة (للمجـال التاسـع   لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام         

درجة تقييم عينة الدراسة للمعلومات اإلدارية الالزمـة  أي أن ) ٣.٥٨(تساوي 



 

ء مهامهم اإلدارية والتي تصلهم من أقسام المعلومات الموجودة في إدارتهـم  ألدا

مما يعني موافقة أفراد عينة الدراسة .)عاليةبدرجة (كانت  والمتعلقة بالموثوقية

 .على جودة المعلومات التي تقدم لهم 

 : تعليق عام على إجابة السؤال الثاني         

فراد عينة الدراسة على البعد الثـاني كانـت   يالحظ أن معظم استجابات أ        

مما يعني موافقة أفراد عينة الدراسة علـى دقـة ، وشـمول ،    ) بدرجة عالية(

وتوقيت ، ومالءمة ، ومرونة ، ووضوح ، وموضوعية المعلومات التـي تقـدم   

وهذا يعني أن نظام المعلومات فـي إدارات  . إليهم من إدارات المعلومات لديهم 

أو أن احتياج منسوبي . عليم يلبي احتياجات منسوبيه من المعلومات التربية والت

إدارات التربية والتعليم من المعلومات بسيط وال يخرج عن بعـض المعلومـات   

 .الروتينية والمكررة 

والباحث يرى أن نظم المعلومات اإلدارية بحاجة للتطـوير مهمـا كـان            

لمستقبلية تستلزم وجود نظـم معلومـات   وضعها حالياً ألن التحديات الحالية وا

وهـذا يتفـق مـع    . متطورة تلبي متطلبات التخطيط والتطوير واتخاذ القـرار  

استجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال الثالث حيث كانت درجـة مـوافقتهم   

 ).   بدرجة عالية جداً(على مقترحات تطوير نظم المعلومات كانت

 

 

 

 

 

  
 



 

ما مقترحات أفراد مجتمع الدراسة نحو تطوير : لى ع الثالثل االسؤ ينص 

نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين في المملكـة العربيـة   

 .؟  السعودية

واالنحرافـات   ، تم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابية    ذلكعلى  لإلجابة 

مجتمع الدراسة  التي تقيس مقترحات أفرادللعبارات  والترتيب النسبي ،المعيارية 

وكـذلك  نحو تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين ، 

على النحـو   النتائج، وتم عرض  لهذه العبارات حساب المتوسط الحسابي العام

 :التالي

درجة موافقة  أفراد مجتمع الدراسة نحو ) ٢٩(أشارت نتائج الجدول رقم       

المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين كانت مقترحات تطوير نظم 

حيث بلغ المتوسـط الحسـابي العـام السـتجابات مجتمـع      ) بدرجة عالية جداً(

وهو متوسط يقع ضـمن الفئـة الخامسـة لمقيـاس ليكـرت      ) ٤.٧١(الدراسة

بدرجة عاليـة  (وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٥.٠٠ –٤.٢١( الخماسي

 ).جداً

لوحظ أيضا وجود تشابه في درجة اسـتجابة أفـراد المجتمـع بالنسـبة      

للعبارات التي تقيس مقترحات أفراد مجتمع الدراسة نحو تطوير نظم المعلومات 

اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين حيث تراوحت متوسـطات اسـتجابات   

قع ضمن الفئة وهذه المتوسطات الحسابية ت)٤.٨٣ –٤.٤٠(مجتمع الدراسة من

) بدرجة عالية جداً(الرابعة لمقياس ليكرت الخماسي والالتي تشرن إلى االستجابة

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب هذه العبـارات والتـي تمثلهـا    

 :باالستبيان كالتالي) ٢٥ –١(العبارات من

 

 



 

الستجابات عينة الدراسة  حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٢٩( جدول رقم 

 مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية في اإلدارات

رقـم 

العبارة 
 العبارة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
 االستجابةالترتيب

١ 
الملفات، اإلرشيف (توحيد أقسام المعلومات 

.في إدارة مستقلة بمسمى واحد....) ،  

  

٤.٤ 
 

جداً بدرجة عالية ٢٥ ٠.٨٧

٢ 
تطوير أنظمـة وآليـات عمـل أقسـام

.المعلومات في إدارات التربية والتعليم  
بدرجة عالية جداً ٦ ٠.٥٣ ٤.٧٦

٣ 
قيام الوزارة ببناء نظام معلومات متكامل

في إدارات التربية والتعليم   
بدرجة عالية جداً ٥ ٠.٥٧ ٤.٧٧

٤ 
 بناء قاعـدة معلومات مركزية بالوزارة 

.ا المعلومات آلياً تؤخذ منه  

  

٤.٧٢ 
 

بدرجة عالية جداً ١٣ ٠.٦٧

٥ 
إنشاء نظم معلومات إستراتيجية تساعد

.على التخطيط السليم للمستقبل  
بدرجة عالية جداً ١٠ ٠.٥٨ ٤.٧٣

٦ 
 تدريـب الموظفين في نظـم المعلومات

.على جمع وحوسبة البيانات  
بدرجة عالية جداً ٢ ٠.٤٩ ٤.٨٢

٧ 
تقـدمـة للمسـئولين فيعقد دورات م

.استخدام الحاسب اآللي  
بدرجة عالية جداً ٧ ٠.٥٥ ٤.٧٦

٨ 
عقـد دورات للمسئولين في كيفية إدارة 

.المعلومات بفعالية  

  

٤.٧٨ 
 

بدرجة عالية جداً ٣ ٠.٥٣

٩ 
 تطوير أدوات الحـصـول على البيانات 

.باستخدام االنترنت والبريد اإللكتروني  

 

٤.٦٩ 

 

رجة عالية جداًبد ١٩ ٠.٦٢

١٠ 
 تفعيل دور البحـوث كأدوات للحـصول

 على بيانات موثقة من الميدان
بدرجة عالية جداً ٢٤ ٠.٧٠ ٤.٤٩

١١ 
 وضع آلية مناسـبة لتحـديـث البيانات

 في أقسام المعلومات بشكل مستمر
٤.٧٢ 

بدرجة عالية جداً ١٤ ٠.٥٦



 

 

واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول المتوسطات الحسابية): ٢٩(تابع جدول رقم 

 مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية في اإلدارات

رقـم 

العبارة 
 العبارة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
 االستجابةالترتيب

١٢ 
 تصميـم أدوات جمـع البيانات بطريقة 

 منهجية حرصا على دقة المعلومة

 

٤.٧٣ 

 

بدرجة عالية جداً ١١ ٠.٥٨

١٣ 
 اسـتخدام برامـج حاسوبية متطورة في

.حفظ ومعالجة ونقل المعلومات  
بدرجة عالية جداً ٤ ٠.٥٤ ٤.٧٨

١٤ 
 تدعيم التقارير التي ترسـل للمـسـئول

.باإلحصائيات والرسوم البيانية   
٤.٦٦ 
 

بدرجة عالية جداً ٢١ ٠.٦٥

١٥ 
ي تزويد مكاتب المسئولين بأجهزة حاسب آل

متصلة بشبكة للحصول على  المعلومـات 

.مباشرة دون الرجوع إلدارات المعلومات  

  

٤.٧٢ 

 

بدرجة عالية جداً ١٥ ٠.٦١

١٦ 
حوسبة جميع المكاتب في إدارات التربية

.والتعليم  

  

٤.٧٦ 
 

بدرجة عالية جداً ٨ ٠.٥٧

١٧ 

تزويد مكاتب المسئولين بأجهزة  حاسب

ي بدائل ذكيـة تغذى بالمعلومات لتعطـ

.مناسبة التخاذ القرار وتكلفة كل بديل  

  

٤.٦٨ 
 

بدرجة عالية جداً ٢٠ ٠.٦٥

١٨ 

تطــوير برنامـج معارف ليشمل كافة

العمليات اإلدارية من تخطيـط واتخـاذ 

.قرار بدالً من قصره على مهام محددة  

 

بدرجة عالية جداً ٢٢ ٠.٧٠ ٤.٦٦

١٩ 
استخدام وسائل متطورة لنقل المعلومات

.داخل اإلدارة أو مع الميدان  
بدرجة عالية جداً ١٦ ٠.٦٢ ٤.٧١

٢٠ 
تفعيل دور البريد اإللكتروني كوسـيـط 

.مناسب لنقل  المعلومات بسرعة  

  

٤.٧٠ 
 

١٧ ٠.٦٧ 
 بدرجة عالية جداً

 



 

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  حول): ٢٩(تابع جدول رقم 

 مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية في اإلدارات

رقـم 

العبارة 
 العبارة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
 االستجابةالترتيب

٢١ 
 

تفعيل مواقع إدارات التربية والتعليم على

اإلنترنت بحيث يحصل  المتصفح على ما

 يريد منها دون مراجعة اإلدارة

 

لية جداًبدرجة عا ١٢ ٠.٥٩ ٤.٧٣

٢٢ 

تطوير طـرق عقد االجتماعات عن بعد

بين المسئولين في اإلدارات  والميـدان 

.عبر الوسائل التقنية المناسبة   

 

بدرجة عالية جداً ٢٣ ٠.٦٨ ٤.٦٣

٢٣ 
إيجاد طريقة تتيح للمسئول تغذية راجعة 

.دقيقة لما  يصدره من قرارات  

 
٤.٧٠ 

 
بدرجة عالية جداً ١٨ ٠.٦٣

٢٤ 
موظفين في مجال صيانة األجهزةتأهيل 

.والبرامج والشبكات  
بدرجة عالية جداً ٩ ٠.٥٧ ٤.٧٦

٢٥ 
وضع برامج حماية للمعلومات لضمـان

.عدم فقدانها أو اختراقها  
بدرجة عالية جداً ١ ٠.٤٨ ٤.٨٣

بدرجة عالية جداً  ٠.٤٤ ٤.٧١ المتوسط العام 
 

قيس مقترحات أفراد مجتمع نرى أن العبارات التي ت) ٢٩(من الجدول رقم  

الدراسة نحو تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنـين  

ويالحظ وجود تشابه في . عبارة ) ٢٥(في المملكة العربية السعودية تكونت من 

علـى  )بدرجة عالية جداً(درجة استجابة مجتمع الدراسة ، حيث كانت االستجابة 

لذلك كانت قيمـة المتوسـط الحسـابي العـام للبعـد الثالـث       جميع العبارات ، 

أي أن درجة موافقة مجتمع الدراسة على المقترحات نحو تطوير ) ٤.٧١(تساوي

 ). بدرجة عالية جداً(نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين



 

كلهـا  يالحظ بشكل عام أن استجابات أفراد الدراسة لمقترحات التطوير    

، مما يعني أنهم يؤيدون تطوير نظام المعلومـات فـي   ) بدرجة عالية جداً(كانت 

 . إداراتهم بشكل تام 

يالحظ أيضاً أن استجابات أفراد عينة الدراسة حول مقترحات التطـوير     

إال أن المتوسط الحسابي أظهر هذه العبارات ) بدرجة عالية جداً(وان كانت كلها 

بل جاءت بترتيب يوحي باألهمية القصوى لبعضها لـدى  ليست بدرجة واحدة ، 

فمثال العبـارات التـي تخـص تـدريب     . أفراد الدراسة وأولويتها بالنسبة لهم 

الموظفين على جمع وحوسبة البيانات أو عقد دورات للمسئولين فيمـا يخـص   

إدارة المعلومات بفعالية أو استخدام الحاسب اآللي أو قيام الوزارة ببنـاء نظـام   

علومات متكامل جاءت في المقدمة ، مما يوحي بأهميتها القصوى لدى أفـراد  م

تطوير برنامج معـارف أو تفعيـل دور   (في حين جاءت عبارات مثل . الدراسة 

البحوث كأدوات للحصول على البيانات أو توحيد أقسـام المعلومـات فـي إدارة    

 .       بدرجة موافقة اقل) مستقلة بمسمى واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :الرابع لاالسؤإجابة  

هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    :  على الرابعل االسؤ ينص 

متوسطات استجابات مجتمع الدراسة في إدارات التربية والتعلـيم للبنـين فـي    

 تعزى لمتغيرات الدراسة ؟ نالمملكة العربية السعودية على محاور االستبيا

 : تصنيف اإلدارة  رتبعا لمتغي: أوال

لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات     

تم اسـتخدام   ،تصنيف اإلدارة تبعا لمتغير  مجتمع الدراسة على محاور االستبانة

 ) : ٣٠(وعرض النتائج في جدول رقم ) ت(اختبار 

حاور االستبانة للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على م)ت(نتائج اختبار):  ٣٠(جدول رقم

 وفقا لتصنيف اإلدارة

العددتصنيف اإلدارة المجال البعد
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعياري

 قيمة
 (ت)

درجات 

الحرية

 الداللة
اإلحصائية

 
ني
لثا
ا

 :
ت
ما
لو
مع
 ال
سام

 أق
ها
دم
 تق
تي
 ال
ت
ما
لو
مع
 ال
ييم
تق

 

 الدقة
 ٠.٦٢ ٣.٦٠ ٥٩ إدارة عامة

٠.٤٤ ٣١٨ ٠.٧٦ 
 ٠.٧٠ ٣.٦٨ ٢٦١ إدارة محلية

 الشمول
 ٠.٧٢ ٣.٢٣ ٥٩ إدارة عامة

٣١٨  ١.٧٥  ٠.٠٦ 
 ٠.٧٨ ٣.٤٣ ٢٦١ إدارة محلية

التوقيت 

 المناسب

 ٠.٦٥ ٣.٤٢ ٥٩  إدارة عامة
٣١٨  ١.١٦  ٠.٢٤ 

 ٠.٧٧ ٢٦١٣.٥٥ إدارة محلية

 المالئمة
 ٠.٥٩ ٣.٤٠ ٥٩  إدارة عامة

٣١٨  ١.٠١  ٠.٣١ 
 ٠.٧٣ ٢٦١٣.٥٠ إدارة محلية

 المرونة
 ٠.٦٤ ٣.٤٠ ٥٩  إدارة عامة

٣١٨  ١.٤٨  ٠.٠٨ 
 ٠.٨٣ ٢٦١٣.٥٧ إدارة محلية

 
 
 



 

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على محاور االستبانة )ت(نتائج اختبار):  ٣٠(جدول رقم:تابع

 وفقا لتصنيف اإلدارة

العددتصنيف اإلدارة لالمجا البعد
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعياري

 قيمة
 (ت)

درجات 

الحرية

 الداللة
اإلحصائية

 

 التكلفة
 ٠.٧٦ ٣.٥٤ ٥٩  إدارة عامة

٣١٨  ١.٠٤  ٠.٢٩ 
 ٠.٨٠ ٢٦١٣.٦٦ إدارة محلية

 الوضوح
 ٠.٧٤ ٣.٥٣ ٥٩  إدارة عامة

٣١٨  ١.٣٠  ٠.١٩ 
 ٠.٧٦ ٢٦١٣.٦٧ إدارة محلية

الموضوعية
 ٠.٦٩ ٣.٨٣ ٥٩ إدارة عامة

٣١٨  ٠.١٢  ٠.٩١ 
 ٠.٧٦ ٢٦١٣.٨١ إدارة محلية

 الموثوقية
 ٠.٧٨ ٣.٤٤ ٥٩  إدارة عامة

٣١٨  ١.٤١  ٠.١٥ 
 ٠.٨٦ ٢٦١٣.٦١ إدارة محلية

المقترحات:الثالث

مقترحات

تطوير نظم 

 المعلومات

 ٠.٤٠ ٤.٧٠ ٥٩  إدارة عامة
٣١٨  ٠.١٢  ٠.٨٢ 

 ٠.٤٥ ٤.٧١ ٢٦١ إدارة محلية

 : تقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات: البعد الثاني

ـ  ) ت(قيمة يالحظ من الجدول أن    عنـد مسـتوى    إحصـائياً  ةغيـر دال

فـروق ذات   عدم وجـود ، وهذا يدل على لجميع مجاالت هذا البعد) ٠.٠٥(داللة

حول العبارات ) إدارة محلية(و) إدارة عامة(ن كل مداللة إحصائية بين استجابات 

مجتمع الدراسة على أن استجابات مما يدل  التي تتعلق بمجاالت المحور الثاني،

الدقـة  : كانت متشابهه حول العبارات التي تقيس مجاالت البعد الثـاني وهـي   

والشمول والتوقيـت المناسـب والمالءمـة والمرونـة والتكلفـة والوضـوح       

 .وذلك تبعا لمتغير تصنيف اإلدارة . الموثوقيةوالموضوعية و

 



 

 )مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات 

ـ  ) ت(قيمة وتبين من الجدول أن    عنـد مسـتوى    إحصـائياً  ةغيـر دال

كـل  فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  عدم وجود وتدل على)٠.٠٥(داللة

مقترحات تطوير نظـم   ي تقيسحول العبارات الت) إدارة محلية(و)إدارة عامة(من

كانت متشابهه حـول العبـارات التـي     االستجاباتعلى أن مما يدل  .المعلومات

 .تقيس مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية تبعا لمتغير تصنيف اإلدارة 

 الوظيفة   رتبعا لمتغي -:ثانيا

لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات      

، تم استخدام تحليـل  الوظيفة تبعا لمتغير  جتمع الدراسة على محاور االستبانةم

استخدم اختبار ، وفي حالة وجود فروق دالة إحصائية) اختبار ف(التباين األحادي

 :كالتالي) ٣١(شيفية لتحديد اتجاهات الفروق وتم عرض النتائج في جدول رقم

 للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسةنتائج تحليل التباين األحادي): ٣١(جدول رقم 
 ) مدير تعليم ، مساعد مدير تعليم ، مدير إدارة ، رئيس قسم(تبعا لمتغير الوظيفة 

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات مصادر التباين المجال

 الدقة
 ٠.٠٢ ٣.١٨ ١.٤٦ ٣ ٤.٣٧بين المجموعات

  
  

   ٠.٤٦ ٣١٦ ١٤٤.٨٤داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٤٩.٢١ الكلي

 الشمول

 ٢.٠٧ ١.٢٤ ٣ ٣.٧١بين المجموعات
٠.١٠ 

  
  

   ٠.٦٠ ٣١٦ ١٨٨.٤٥داخل المجموعات

     ٣١٩ ١٩٢.١٦ الكلي

التوقيت 

 المناسب

 ٣.٥٥ ١.٩٣ ٣ ٥.٧٧بين المجموعات

٠.٠٢ 
   ٠.٥٤ ٣١٦ ١٧١.٣٢داخل المجموعات

   ٣١٩ ١٧٧.١٠ الكلي



 

 نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسة ): ٣١(جدول رقم :تابع
 )  مدير تعليم ، مساعد مدير تعليم ، مدير إدارة ، رئيس قسم(تبعا لمتغير الوظيفة 

الداللة اإلحصائيةقيمة فط المربعاتمتوسدرجات الحريةمجموع المربعات مصادر التباين المجال

 المالءمة
 ٠.٠١ ٣.٧٩ ١.٨٤ ٣ ٥.٥٢ بين المجموعات

  
  

   ٠.٤٩ ٣١٦ ١٥٣.٤٣داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٥٨.٩٤ الكلي

 المرونة
 ٠.٠٠ ٦.٢٩ ٣.٨٧ ٣ ١١.٦٢ بين المجموعات

  
  

   ٠.٦٢ ٣١٦ ١٩٤.٦١داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٠٦.٢٢ الكلي

 التكلفة
 ٠.٠٠ ٥.٤٧ ٣.٣٣ ٣ ٩.٩٨ بين المجموعات

  
  

   ٠.٦١ ٣١٦ ١٩٢.٠٢داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٠٢.٠٠ الكلي

 الوضوح
 ٠.٠٣ ٣.٠١ ١.٧٠ ٣ ٥.٠٨ بين المجموعات

  
  

   ٠.٥٦ ٣١٦ ١٧٨.٠٣داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٨٣.١٢ الكلي

الموضوعية

 ٠.١١ ٢.٠١ ١.١١ ٣ ٣.٣٣ بين المجموعات
  
  

   ٠.٥٥ ٣١٦ ١٧٤.٤٢داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٧٧.٧٥ الكلي

 الموثوقية
 ٠.٠٢ ٣.٣٥ ٢.٣٨ ٣ ٧.١٢ بين المجموعات

  
  

   ٠.٧١ ٣١٦ ٢٢٣.٩١داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٣١.٠٣ الكلي

مقترحات 

تطوير نظم 

المعلومات

 ٠.٤٧ ٠.٨٥ ٠.١٧ ٣ ٠.٥٠ بين المجموعات
  
  

   ٠.٢٠ ٣١٦ ٦٢.١٧خل المجموعاتدا
     ٣١٩ ٦٢.٦٨ الكلي

 

 



 

 : تقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات: البعد الثاني

 )٠.٠٥(عند مستوى داللـة دالة إحصائياً غير ) ف(قيمةيالحظ أن  :أوالً  

مجتمع الدراسة كانت على أن استجابات لمجالي الشمول والموضوعية، مما يدل 

 والموضوعية وذلك تبعا للوظيفة  الشمولبهه حول العبارات التي تقيس متشا

للمجـاالت  )٠.٠٥(عند مستوى داللةدالة إحصائياً )ف(قيمةيالحظ أن :ثانيا 

 :   التالية

 :    الدقة  

عنـد  دالـة إحصـائياً    وهذه القيمة) ٣.١٨(تساوي) ف( أن قيمة لوحظ  

مجتمع الدراسـة كانـت    جابات على أن استوهو دليل ، )٠.٠٥(مستوى داللة 

وذلك تبعا للوظيفة ولمعرفة لصالح مـن   الدقةمختلفة حول العبارات التي تقيس 

 ) :٣٢(هذه الفروق ، تم استخدام اختبار شيفية كما يوضح ذلك الجدول 

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال الدقة تبعا لمتغير ) ٣٢(جدول رقم

 الوظيفة

رئيس قسم مدير إدارة مدير تعليم المتوسط لوظيفةا المجال

 الدقة 

 ٠.٤٢ ٠.٣٩ - ٣.٩١ مدير تعليم

 - -   ٣.٥٢ مدير إدارة

 -     ٣.٤٩ رئيس قسم

وكل من ) مدير تعليم (لوحظ أن الفروق كانت بين) ٣٢(من الجدول رقم   

لتعلـيم  أي أن مـديري ا ) . مدير تعليم(وذلك لصالح ) رئيس قسم -مدير إدارة(

يرون أن المعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهم دقيقة أكثـر  

 ). رئيس القسم –مدير اإلدارة (مما يراه 

 

 



 

 : التوقيت المناسب

) ٠.٠٥(عند مستوى داللةدالة إحصائياً وهي ) ٣.٥٥ (تساوي) ف(قيمة   

 التـي تقـيس  حول العبـارات  مجتمع الدراسة  استجابات وتشير إلى اختالف، 

وذلك تبعا للوظيفة ولمعرفة لصالح من هذه الفروق تم استخدام  التوقيت المناسب

 ) : ٣٣(اختبار شيفية كما يوضح ذلك الجدول

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال التوقيت المناسب تبعا ) ٣٣(جدول رقم

 لمتغير الوظيفة

 رئيس قسم ير إدارةمد مدير تعليم المتوسط الوظيفة المجال

 ٠.١٣ ٠.١٥ - ٣.٥٦مدير تعليم التوقيت 
   -   ٣.٤١مدير إدارة المناسب

 -     ٣.٤٣رئيس قسم  

وكـل  ) مدير تعلـيم (لوحظ أن الفروق ، كانت بين) ٣٣(من الجدول رقم   

أي أن مـديري التعلـيم   ). مدير تعلـيم (وذلك لصالح)رئيس قسم-مدير إدارة(من

ات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهم ذات توقيـت  يرون أن المعلوم

 ).رئيس القسم –مدير اإلدارة (مناسب أكثر مما يراه 

 : المالءمة

عنـد  دالـة إحصـائياً    وهذه القيمة) ٣.٧٩(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ  

مجتمع الدراسـة كانـت    على أن استجابات وهو دليل ، ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

وذلك تبعا للوظيفة ، وتـم اسـتخدام    المالئمةعبارات التي تقيس مختلفة حول ال

 ) :٣٤(اختبار شيفية لمعرفة لصالح من هذه الفروق كما في الجدول

 

 

 



 

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال المالئمة تبعا لمتغير الوظيفة) ٣٤(جدول رقم

مساعد مدير تعليمرئيس قسممدير إدارةمدير تعليمالمتوسط الوظيفةالمجال

المالئمة

 ٠.٢٢ ٠.٢٣ ٠.٢٥ - ٣.٦٨ مدير تعليم

     -   ٣.٤٣ مدير إدارة

   -     ٣.٤٥ رئيس قسم

 -       ٣.٤٦مساعد مدير تعليم

وكـل مـن   ) مدير تعليم (اتضح أن الفروق كانت بين ) ٣٤(من الجدول   

أي ) . مدير تعلـيم  (لك لصالح وذ) رئيس قسم -مدير إدارة-مساعد مدير تعليم(

أن مديري التعليم يرون أن المعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومـات فـي   

 ).رئيس القسم –مدير اإلدارة-مساعد مدير التعليم(إداراتهم مالئمة أكثر مما يراه

 : المرونة 

المرونة وهذه ب وذلك للعبارات الخاصة) ٦.٢٩ (تساوي ) ف(كانت قيمة   

 استجاباتاختالف  و تشير إلى،) ٠.٠٥(عند مستوى داللة الة إحصائياً القيمة د

وفقا للوظيفة ، وأشارت نتائج اختبار شيفية أن الفروق كانـت  مجتمع الدراسة 

وذلـك  ) رئيس قسم -مدير إدارة-مساعد مدير تعليم(وكل من ) مدير تعليم (بين 

 ) : ٣٥(كما في الجدول ) مدير تعليم (لصالح 

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال المرونة تبعا لمتغير الوظيفة) ٣٥(جدول رقم

مساعد مدير تعليمرئيس قسممدير إدارةمدير تعليمالمتوسط الوظيفةالمجال

المرونة

 ٠.٣٤ ٠.٣٥ ٠.٣٢ - ٣.٧٣ مدير تعليم

     -   ٣.٤١ مدير إدارة

   -     ٣.٣٨ رئيس قسم

 -       ٣.٣٩عليممساعد مدير ت



 

أي أن مديري التعليم يرون أن المعلومات التـي تصـلهم مـن أقسـام       

مدير اإلدارة  -مساعد مدير التعليم (المعلومات في إداراتهم مرنة أكثر مما يراه 

 ).رئيس القسم –

 : التكلفة

عنـد مسـتوى داللـة    دالة إحصـائياً  وهي ) ٥.٤٧ (تساوي) ف(قيمة    

حول العبـارات التـي   مجتمع الدراسة  استجابات ى اختالفوتشير إل، ) ٠.٠٥(

وذلك تبعا للوظيفة ولمعرفة لصالح من هذه الفروق ، تم استخدام  التكلفة تقيس

 ) :٣٦(اختبار شيفية كما في الجدول

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال التكلفة تبعا ) ٣٦(جدول رقم

 لمتغير الوظيفة

المتوسط فةالوظي المجال
مدير 

 تعليم
مدير 

 إدارة
رئيس 

 قسم

 التكلفة

 ٠.١٧ ٠.٢ - ٣.٧٤ مدير تعليم

   -   ٣.٥٤ مدير إدارة

 -     ٣.٥٧ رئيس قسم

وكل من ) مدير تعليم (لوحظ أن الفروق كانت بين ) ٣٦(من الجدول رقم   

علـيم  أي أن مـديري الت ) . مدير تعليم (وذلك لصالح ) رئيس قسم -مدير إدارة(

يرون أن المعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهم غير مكلفـة  

 ).رئيس القسم –مدير اإلدارة ( أكثر مما يراه 

 : الوضوح 

عنـد  دالـة إحصـائياً    وهذه القيمة) ٣.٠١(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ  

 مجتمع الدراسـة كانـت   على أن استجابات وهو دليل ، ) ٠.٠٥(مستوى داللة 



 

وذلك تبعا للوظيفـة وتـم اسـتخدام     الوضوحمختلفة حول العبارات التي تقيس 

 ) :٣٧(اختبار شيفية لمعرفة لصالح من هذه الفروق كما في الجدول 

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال الوضوح تبعا) ٣٧(جدول رقم

 لمتغير الوظيفة

 المتوسط الوظيفة المجال
مدير 

 تعليم
رئيس 

 قسم

 الوضوح
 ٠.٤٥ - ٣.٩٤ مدير تعليم

 -   ٣.٤٩ رئيس قسم

رئيس (و) مدير تعليم (يتضح أن الفروق كانت بين ) ٣٧(من الجدول رقم   

أي أن مديري التعليم يرون أن المعلومات التي ) . مدير تعليم(وذلك لصالح) قسم

 ).س القسمرئي(تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهم واضحة أكثر مما يراه 

 : الموثوقية 

الموثوقية وهذه ب وذلك للعبارات الخاصة) ٣.٣٥ (تساوي) ف(كانت قيمة   

 اسـتجابات اختالف  و تشير إلى ،)٠.٠٥(عند مستوى داللةالقيمة دالة إحصائياً 

وفقا للوظيفة وأشارت نتائج اختبار شيفية أن الفروق كانت بين مجتمع الدراسة 

كـم  ) مدير تعلـيم (وذلك لصالح ) رئيس قسم-إدارة مدير(وكل من) مدير تعليم(

 ) :٣٨(يشير الجدول 

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال الموثوقية )٣٨(جدول رقم

 تبعا لمتغير الوظيفة

المتوسط الوظيفة المجال
مدير 

 تعليم
مدير 

 إدارة
رئيس 

 قسم

الموثوقية
 ٠.٠٣ ٠.٠٤ - ٣.٦١ مدير تعليم

   -   ٣.٥٧ ارةمدير إد



 

 -     ٣.٥٨ رئيس قسم

أي أن مديري التعليم يرون أن المعلومات التـي تصـلهم مـن أقسـام       

رئـيس   –مـدير اإلدارة  (المعلومات في إداراتهم ذات موثوقية أكثر مما يـراه  

 ).القسم

 

 )مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات : البعد الثالث 

دالة غير مقترحات تطوير نظم المعلومات ب الخاصةللعبارات ) ف(قيمة        

مجتمـع   اسـتجابات تشـابه   و تشير إلى ،)٠.٠٥(عند مستوى داللةإحصائياً 

 .وفقا للوظيفةالدراسة 

 : المؤهل  رتبعا لمتغي -:ثالثاً

لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اسـتجابات         

تم استخدام تحليـل  المؤهل تبعا لمتغير  تبانةمجتمع الدراسة علي محاور االس

 :على النحو التالي)٣٩(وعرض نتائجه في جدول رقم)اختبار ف(التباين األحادي

 نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسة): ٣٩(جدول رقم 
  )دكتوراه ، ماجستير ، بكالوريوس ، أخرى(تبعا لمتغير المؤهل 

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات مصادر التباين المجال

 الدقة
 ٠.٨٠ ٠.٣٣ ٠.١٦ ٣ ٠.٤٧ بين المجموعات

  
  

   ٠.٤٧ ٣١٦ ١٤٨.٧٤داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٤٩.٢١ الكلي

 الشمول
 ٠.٣٧ ١.٠٥ ٠.٦٣ ٣ ١.٩٠ بين المجموعات

  
  

   ٠.٦٠ ٣١٦ ١٩٠.٢٦مجموعاتداخل ال
     ٣١٩ ١٩٢.١٦ الكلي

التوقيت 

 المناسب

 ٠.٥٦ ٠.٦٩ ٠.٣٨ ٣ ١.١٥ بين المجموعات
  
  

   ٠.٥٦ ٣١٦ ١٧٥.٩٥داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٧٧.١٠ الكلي



 

 

 المالءمة
 ٠.٣٠ ١.٢٢ ٠.٦١ ٣ ١.٨٢ بين المجموعات

  
  

   ٠.٥٠ ٣١٦ ١٥٧.١٣داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٥٨.٩٤ الكلي

 المرونة
 ٠.١٥ ١.٧٩ ١.١٥ ٣ ٣.٤٤ بين المجموعات

  
  

   ٠.٦٤ ٣١٦ ٢٠٢.٧٨داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٠٦.٢٢ الكلي

 نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسة):٣٩(جدول رقم :تابع
 ) ، ماجستير ، بكالوريوس ، أخرىدكتوراه (تبعا لمتغير المؤهل 

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات مصادر التباين المجال

 التكلفة
 ٠.٢٧ ١.٣٣ ٠.٨٤ ٣ ٢.٥٢ بين المجموعات

  
  

   ٠.٦٣ ٣١٦ ١٩٩.٤٨داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٠٢.٠٠ الكلي

 الوضوح
 ٠.٦٥ ٠.٥٥ ٠.٣١ ٣ ٠.٩٤ بين المجموعات

  
  

   ٠.٥٨ ٣١٦ ١٨٢.١٨داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٨٣.١٢ الكلي

الموضوعية

 ٠.١٨ ١.٦٦ ٠.٩٢ ٣ ٢.٧٥ بين المجموعات
  
  

   ٠.٥٥ ٣١٦ ١٧٥.٠٠داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٧٧.٧٥ الكلي

 الموثوقية
 ٠.٣٩ ١.٠١ ٠.٧٣ ٣ ٢.١٩ بين المجموعات

  
  

   ٠.٧٢ ٣١٦ ٢٢٨.٨٥وعاتداخل المجم
     ٣١٩ ٢٣١.٠٣ الكلي

مقترحات 

تطوير نظم 

المعلومات

 ٠.٨٦ ٠.١٧ ٣ ٠.٥١ بين المجموعات
٠.٤٧ 

  
  

   ٠.٢٠ ٣١٦ ٦٢.١٧داخل المجموعات

     ٣١٩ ٦٢.٦٨ الكلي

 : تقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات: البعد الثاني

  )الدقة(المجال األول 



 

) ٠.٠٥(عنـد مسـتوى داللـة   غير دالة إحصائيا ) ف(أن قيمة  لوحظ       

مجتمع الدراسة كانـت  على أن استجابات وهو دليل ، لجميع مجاالت هذا البعد

 .متشابهه حول العبارات التي تقيس هذه المجاالت وذلك تبعا للمؤهل

 )مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات : البعد الثالث 

مقترحـات  ب وذلك للعبارات الخاصـة ) ٠.٨٦ (تساوي ) ف(كانت قيمة         

عنـد مسـتوى داللـة    تطوير نظم المعلومات وهذه القيمة غير دالة إحصـائيا  

 .وفقا للمؤهلمجتمع الدراسة  استجاباتتشابه  وتشير إلى)  ٠.٠٥(

 الدورات في مجال الحاسب اآللي   رتبعا لمتغي -:رابعا

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات   لمعرفة هل تو        

الدورات في مجـال الحاسـب   تبعا لمتغير  مجتمع الدراسة علي محاور االستبانة

وعرض نتائجه في جـدول  ) اختبار ف(تم استخدام تحليل التباين األحادياآللي  

استخدم اختبار شيفية لتحديـد  ، وفي حالة وجود فروق دالة إحصائية) ٤٠(رقم

 :على النحو التالي) ٤٠(جاهات الفروق وتم عرض النتائج في جدول رقمات

 نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسة): ٤٠( جدول رقم 
 تبعا لمتغير الدورات في مجال الحاسب اآللي  

 الداللة اإلحصائيةقيمة ف عاتمتوسط المرب درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المجال

 الدقة
 ٠.٠٢ ٤.٠١ ١.٨٤ ٢ ٣.٦٨ بين المجموعات

  
  

   ٠.٤٦ ٣١٧ ١٤٥.٥٣ داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٤٩.٢١ الكلي

 الشمول
 ٠.٤٢ ٠.٨٨ ٠.٥٣ ٢ ١.٠٦ بين المجموعات

  
  

   ٠.٦٠ ٣١٧ ١٩١.٠٩ داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٩٢.١٦ الكلي

التوقيت 

 ناسبالم

 ٠.٧٢ ٠.٣٤ ٠.١٩ ٢ ٠.٣٨ بين المجموعات
  
  

   ٠.٥٦ ٣١٧ ١٧٦.٧٢ داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٧٧.١٠ الكلي

 ٠.٤٧ ٠.٧٦ ٠.٣٨ ٢ ٠.٧٦ بين المجموعات المالءمة



 

     ٠.٥٠ ٣١٧ ١٥٨.١٨ داخل المجموعات
  

     ٣١٩ ١٥٨.٩٤ الكلي

 المرونة

 ٠.٦٣ ٠.٤٧ ٠.٣١ ٢ ٠.٦١ بين المجموعات
  
  
 

   ٠.٦٥ ٣١٧ ٢٠٥.٦١ داخل المجموعات

     ٣١٩ ٢٠٦.٢٢ الكلي

 نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسة):٤٠( جدول رقم : تابع
 تبعا لمتغير الدورات في مجال الحاسب اآللي  

 الداللة اإلحصائيةقيمة ف متوسط المربعات ريةدرجات الح مجموع المربعات مصادر التباين المجال

 التكلفة

 ٣.١٣ ١.٩٥ ٢ ٣.٩١ بين المجموعات
٠.٠٥ 

  
   ٠.٦٣ ٣١٧ ١٩٨.٠٩ داخل المجموعات

     ٣١٩ ٢٠٢.٠٠ الكلي

 الوضوح
 ٠.١٥ ١.٩٣ ١.١٠ ٢ ٢.٢٠ بين المجموعات

  
  

   ٠.٥٧ ٣١٧ ١٨٠.٩٢داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٨٣.١٢ الكلي

الموضوعية

 ٠.٢٤ ١.٤٦ ٠.٨١ ٢ ١.٦٢ بين المجموعات
  
  

   ٠.٥٦ ٣١٧ ١٧٦.١٣داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٧٧.٧٥ الكلي

 الموثوقية
 ٠.٢٥ ١.٣٨ ١.٠٠ ٢ ١.٩٩ بين المجموعات

  
  

   ٠.٧٢ ٣١٧ ٢٢٩.٠٤داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٣١.٠٣ الكلي

مقترحات 

تطوير نظم 

المعلومات

 ٠.١٤ ٢.٠٠ ٠.٣٩ ٢ ٠.٧٨ ن المجموعاتبي
  
  

   ٠.٢٠ ٣١٧ ٦١.٨٩داخل المجموعات
     ٣١٩ ٦٢.٦٨ الكلي

 : تقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات: البعد الثاني

) ٠.٠٥(عند مسـتوى داللـة  دالة إحصائياً غير ) ف(قيمةلوحظ أن : أوالً       

ســب والمالءمــة والمرونــة والوضــوح لمجــاالت الشــمول والتوقيــت المنا

مجتمع الدراسـة كانـت   على أن استجابات مما يدل . والموضوعية والموثوقية 



 

وذلك تبعـا للـدورات فـي مجـال      الشمولمتشابهه حول العبارات التي تقيس 

 .الحاسب اآللي

) ٠.٠٥(عنـد مسـتوى داللـة   دالة إحصـائياً  ) ف(قيمةلوحظ أن : ثانياً        

 :لمجالي

 : قة الد* 

عنـد  دالة إحصائياً  وهذه القيمة) ٤.٠١(تساوي) ف(أن قيمة  فقد لوحظ        

مجتمع الدراسـة كانـت   على أن استجابات وهو دليل ، ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

وذلك تبعا للدورات في مجـال الحاسـب    الدقةمختلفة حول العبارات التي تقيس 

م اختبار شـيفية كمـا فـي    اآللي ولمعرفة لصالح من هذه الفروق ، تم استخدا

 ) :٤١(الجدول

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال الدقة تبعا لمتغير ) ٤١(جدول رقم

 الدورات في مجال الحاسب اآللي

 المتوسط الوظيفة المجال
دورتان

 فأكثر
دورة 

 واحدة
ال يوجد 

 الدقة

 ٠.٥٥ ٠.٥٢ - ٣.٩٤ دورتان فأكثر

   -   ٣.٤٢ دورة واحدة

 -     ٣.٣٩ ال يوجد دورة

وكل من ) دورتان فأكثر(لوحظ أن الفروق كانت بين) ٤١(من الجدول رقم        

أي أن مـن لـديهم   ) . دورتان فـأكثر (وذلك لصالح ) دورة واحدة  -ال يوجد (

دورتان فأكثر يرون أن المعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهم 

يراه من لديهم دورة واحدة أو لم يتلقوا أي دورة فـي الحاسـب    دقيقة أكثر مما

 .اآللي

 : التكلفة*



 

عنـد مسـتوى   دالـة إحصـائياً   وهـي  )٣.١٣(تساوي) ف(قيمةحيث         

حول العبارات التي مجتمع الدراسة  استجابات وتشير إلى اختالف )٠.٠٥(داللة

ولمعرفة لصالح مـن  وذلك تبعا للدورات في مجال الحاسب اآللي  التكلفة تقيس

 ) :٤٢(هذه الفروق ، تم استخدام اختبار شيفية كم في الجدول 

 

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال التكلفة تبعا لمتغير الدورات) ٤٢(جدول رقم

 في مجال الحاسب اآللي 

 ال يوجددورة واحدةدورتان فأكثر المتوسط الوظيفة المجال

 التكلفة
 ٠.١٩ ٠.١٥ - ٣.٧١فأكثردورتان

   -   ٣.٥٦ دورة واحدة
 -     ٣.٥٢ ال يوجد

وكـل  ) دورتين فـأكثر (لوحظ أن الفروق كانت بين ) ٤٢(من الجدول رقم       

أي أن من لديهم دورتين ) دورتين فأكثر(وذلك لصالح) دورة واحدة -ال يوجد(من

معلومات في إداراتهـم ذات  فأكثر يرون أن المعلومات التي تصلهم من أقسام ال

كلفة مناسبة أكثر مما يراه من لديهن دورة واحدة أو لم يتلقـوا أي دورة فـي   

 .الحاسب

 )مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات 

مقترحات تطوير ب وذلك للعبارات الخاصة) ٢.٠٠(تساوي) ف(كانت قيمة       

و  ،) ٠.٠٥(د مستوى داللـة عندالة إحصائياً غير نظم المعلومات وهذه القيمة 

وفقا للدورات فـي مجـال الحاسـب    مجتمع الدراسة  استجاباتتشابه  تشير إلى

 .اآللي

 الخبرة  في مجال العمل اإلداري   رتبعا لمتغي -:خامسا



 

لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات          

الخبرة  فـي مجـال العمـل    تغير تبعا لم مجتمع الدراسة علي محاور األستبانة

وعـرض نتائجـه فـي    ) اختبار ف(تم استخدام تحليل التباين األحادي اإلداري  

استخدم اختبار شـيفية  ، وفي حالة وجود فروق دالة إحصائية) ٤٢(جدول رقم 

 :على النحو التالي)٤٣(لتحديد اتجاهات الفروق وتم عرض النتائج في جدول رقم

 ليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسةنتائج تح): ٤٣(جدول رقم 
 تبعا لمتغير الخبرة في مجال العمل اإلداري  

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات مصادر التباين المجال

 الدقة
 ٠.١٤ ١.٨٢ ٠.٨٤ ٣ ٢.٥٣بين المجموعات

  
  

   ٠.٤٦ ٣١٦ ١٤٦.٦٨وعاتداخل المجم
     ٣١٩ ١٤٩.٢١ الكلي

 الشمول
 ٠.٠٣ ٣.١٢ ١.٨٤ ٣ ٥.٥٢بين المجموعات

  
  

   ٠.٥٩ ٣١٦ ١٨٦.٦٣داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٩٢.١٦ الكلي

التوقيت 

 المناسب

 ٠.١٢ ١.٩٤ ١.٠٧ ٣ ٣.٢١بين المجموعات
  
  

   ٠.٥٥ ٣١٦ ١٧٣.٨٩داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٧٧.١٠ الكلي

 المالءمة
 ٠.٥ ٢.٦٤ ١.٣٠ ٣ ٣.٨٩بين المجموعات

  
  

   ٠.٤٩ ٣١٦ ١٥٥.٠٦داخل المجموعات
     ٣١٩ ١٥٨.٩٤ الكلي

 المرونة
 ٠.١٣ ١.٩٢ ١.٢٣ ٣ ٣.٧٠بين المجموعات

  
  
 

   ٠.٦٤ ٣١٦ ٢٠٢.٥٢داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٠٦.٢٢ الكلي

 التكلفة
 ٠.٢٣ ١.٤٤ ٠.٩١ ٣ ٢.٧٣اتبين المجموع

  
  

   ٠.٦٣ ٣١٦ ١٩٩.٢٧داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٠٢.٠٠ الكلي

 الوضوح
 ٠.٢٢ ١.٤٩ ٠.٨٥ ٣ ٢.٥٥بين المجموعات

   ٠.٥٧ ٣١٦ ١٨٠.٥٧داخل المجموعات  



 

       ٣١٩ ١٨٣.١٢ الكلي

الموضوعية

 ١.٩٣ ١.٠٧ ٣ ٣.٢٠بين المجموعات
٠.١٣ 

   
   ٠.٥٥ ٣١٦ ١٧٤.٥٥مجموعاتداخل ال

     ٣١٩ ١٧٧.٧٥ الكلي



 

 

 نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  عينة الدراسة):٤٣(تابع جدول رقم 
 تبعا لمتغير الخبرة في مجال العمل اإلداري  

الداللة اإلحصائيةمة فقيمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات مصادر التباين المجال

 الموثوقية
 ٠.١٠ ٢.١٢ ١.٥٢ ٣ ٤.٥٧بين المجموعات

  
  

   ٠.٧٢ ٣١٦ ٢٢٦.٤٧داخل المجموعات
     ٣١٩ ٢٣١.٠٣ الكلي

مقترحات 

تطوير نظم 

المعلومات

 ١.٦٣ ٠.٣٢ ٣ ٠.٩٦بين المجموعات
٠.١٨ 

  
  

   ٠.٢٠ ٣١٦ ٦١.٧٢داخل المجموعات

     ٣١٩ ٦٢.٦٨ الكلي

 : تقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات: البعد الثاني

) ٠.٠٥(عند مسـتوى داللـة  دالة إحصائياً غير ) ف(أن قيمة لوحظ: أوالً       

الدقة والتوقيت المناسب والمرونة والتكلفة والوضوح والموضـوعية  : لمجاالت

انت متشـابهه حـول   مجتمع الدراسة كعلى أن استجابات والموثوقية وهو دليل 

 .العبارات التي تقيس هذه المجاالت وذلك تبعا للخبرة في مجال العمل اإلداري

) ٠.٠٥(عنـد مسـتوى داللـة   دالة إحصـائياً  ) ف(أن قيمة لوحظ: ثانياًً       

 :لمجالي

 : الشمول

عنـد  دالة إحصـائياً   وهذه القيمة) ٣.١٢(تساوي ) ف(قيمة حيث كانت        

مجتمـع الدراسـة كانـت     على أن استجابات مما يدل ، ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

، وذلك تبعا للخبرة في مجال العمـل   الشمولمختلفة حول العبارات التي تقيس 

اإلداري ولمعرفة لصالح من هذه الفروق ، تم استخدام اختبار شيفية كمـا فـي   

 ) :٤٤(الجدول 

 

 



 

 في مجال الشمول تبعا لمتغير الخبرة نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق) ٤٤(جدول رقم

 في العمل اإلداري 

 المتوسط الخبرةالمجال
سنة١٥من

 فأكثر
أقل من  - ١٠من

 سنة ١٥
أقل من  - ٥من 

 سنوات ١٠
 ٥أقل من 

 سنوات

الشمول

 ٠.٣٤ ٠.٣٣ ٠.٢٦ - ٣.٥٨سنة فأكثر ١٥من 

أقل من - ١٠من 

 سنة ١٥
٣.٣٢   -     

أقل من - ٥من 

 نواتس ١٠
٣.٢٥     -   

 -       ٣.٢٤ سنوات ٥أقل من 

) سنة فـأكثر   ١٥من (لوحظ أن الفروق كانت بين ) ٤٤(من الجدول رقم       

إلى أقـل   ١٠من  –سنوات  ١٠إلى أقل من  ٥من -سنوات ٥أقل من (وكل من 

أي أن مـن لـديهم خدمـة    ). سنة فـأكثر  ١٥من (وذلك لصالح) سنة  ١٥من 

ون أن المعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهم سنة فأكثر ير١٥

 .شاملة أكثر مما يراه من لديهم خبرات أقل من ذلك

 : المالءمة

عنـد  دالة إحصائياً  وهذه القيمة) ٢.٦٤(تساوي) ف(أن قيمة فقد لوحظ        

مجتمع الدراسة كانت مختلفة  على أن استجابات وهو دليل )٠.٠٥(مستوى داللة

وذلك تبعا للخبرة في مجال العمـل اإلداري،   مةءالمالول العبارات التي تقيس ح

 ):٤٥(وتم استخدام اختبار شيفية لمعرفة لصالح من هذه الفروق كما في الجدول

 

 

 

 

 



 

نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال المالئمة تبعا لمتغير الخبرة ) ٤٥(جدول رقم

 في العمل اإلداري

المتوسط الخبرةجالالم

 ١٥من

سنة 

 فأكثر

 - ١٠من 

أقل من 

 سنة ١٥

أقل  - ٥من 

 ١٠من 

 سنوات

أقل من 

٥ 

سنوات

المالئمة

 ٠.٣٥ ٠.٢٩ ٠.٢١ - ٣.٦٧ سنة فأكثر ١٥من 

     -   ٣.٤٦سنة١٥أقل من - ١٠من 

   -     ٣.٣٨سنوات١٠أقل من - ٥من 

 -       ٣.٣٢ سنوات٥أقل من 

) سـنة فـأكثر   ١٥من (يتضح أن الفروق كانت بين) ٤٥(من الجدول رقم       

إلى أقـل   ١٠من  –سنوات  ١٠إلى أقل من  ٥من -سنوات ٥أقل من (وكل من

 ١٥أي أن من لديهم خدمـة   ١ ).سنة فأكثر ١٥من (وذلك لصالح) سنة ١٥من 

 سنة فأكثر يرون أن المعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهـم 

 .مالئمة أكثر مما يراه من لديهم خبرات أقل من ذلك

 )مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات : البعد الثالث 

مقترحـات  ب وذلك للعبـارات الخاصـة  ) ١.٦٣ (تساوي) ف(كانت قيمة        

)  ٠.٠٥(عند مستوى داللةدالة إحصائياً غير تطوير نظم المعلومات وهذه القيمة 

وفقا للخبـرة فـي مجـال العمـل     مجتمع الدراسة  استجابات تشابه وتشير إلى

 .اإلداري

 : تعليق عام على السؤال الرابع 

يالحظ أن استجابات أفراد عينة الدراسة كانـت متشـابهة تمامـاً فـي             

ولم يكن هناك أي فروق بين أفراد الدراسـة  ) المؤهل –تصنيف اإلدارة(متغيري



 

ل على أنه ليس لهما أي اثر في اختالف تقيـيم  مما يد. تعزى لهذين المتغيرين 

 .  أفراد الدراسة للمعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إداراتهم 

استجابات أفراد عينة الدراسة كانت متشابهة في معظم مجاالت متغيري         

مما يدل على أنه أثرهمـا ضـعيف فـي    ). الدورات في الحاسب اآللي والخبرة(

 .  تقييم أفراد الدراسة للمعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات لديهماختالف 

ممـا  ). الوظيفة(استجابات أفراد عينة الدراسة كانت أقل تشابهاً في مجال متغير

يدل على أن اختالف الوظيفة كان له أثر في اخـتالف تقيـيم أفـراد الدراسـة     

 .  اتهم للمعلومات التي تصلهم من أقسام المعلومات في إدار

في المجاالت التي اختلفت فيها استجابات أفـراد عينـة الدراسـة تبعـا            

للوظيفة لوحظ أن الفروق كانت دائما في صالح مـدير التعلـيم علـى حسـاب     

أي أن نظرة مديري التعليم لكفاءة المعلومات فـي إداراتهـم   . الوظائف األخرى

مدير إدارة  –اعد مدير تعليم مس(كانت أكثر ايجابية من أصحاب الوظائف األخرى

وذلك ربما يكون بسبب أن مدير التعليم أقل تعاطياً للمعلومة من ) . رئيس قسم –

أو أن أقسـام  . غيره حيث تصنع له القرارات في الغالب من األقسـام األخـرى  

المعلومات تنظر بجدية أكبر ألي استفسار معلوماتي يصل مـن مـدير التعلـيم    

 .  ود مشكالت تتعلق بكفاءة المعلوماتوبالتالي ال يشعر بوج

في المجاالت التي اختلفت فيها استجابات أفراد عينـة الدراسـة تبعـا            

للدورات في مجال الحاسب اآللي لوحظ أن الفروق كانت دائما في صـالح مـن   

لديهم دورتان فأكثر على حساب من لديهم دورات أقل من ذلك أو من لم يتلقـوا  

أي أن نظرة من لديهم دورتـان فـأكثر لكفـاءة    . حاسب اآلليأي دورات في ال

المعلومات في إداراتهم كانت أكثر إيجابية ممن لديهم دورات اقل من ذلك أو من 

وربما يكون سبب ذلك أن قدرتهم على . لم يتلقوا أي دورات في الحاسب اآللي 

 .االستفادة من تقنية المعلومات المتوفرة أكثر من غيرهم



 

ي المجاالت التي اختلفت فيها استجابات أفراد عينة الدراسـة للخبـرة   ف       

سـنة فـأكثر علـى    ١٥لوحظ أن الفروق كانت دائما في صالح من لديهم خبرة 

سـنة   ١٥أي أن نظرة من لديهم خبرة . حساب من لديهم خبرات أقل من ذلك 

برات أقـل  فأكثر لكفاءة المعلومات في إداراتهم كانت أكثر إيجابية ممن لديهم خ

 . من ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 خلامسالفصل ا

والتصور املقرتح ملخص النتائج 

 والتوصيات واملقرتحات 

 
 
 
 
 
 

 



 

  ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات والتصور املقرتح
 

 :كانت أهم النتائج كالتايل
 النتائج اخلاصة باستجابات عينة الدراسة حول أبعاد االستبيان :أوال
واقع أقسام المعلومات اإلداريـة فـي إدارات   (بالنسبة للبعد األول       

 ) التربية والتعليم

إدارات المعلومات  ةاختلفت استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء واقع استقاللي -١

  .  لديهم

اختلفت استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء مسميات أقسام إدارات المعلومات  -٢

  .لديهم

لفت استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بنوعية مـؤهالت وتـدريب   اخت -٣

  .العاملين في إدارات المعلومات لديهم

اختلفت استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلـق بطريقـة حصـول إدارات     -٤

 .المعلومات لديهم على المعلومات من الميدان التربوي

إدارات المعلومات تستخدم كافة الطرق  غالبية أفراد الدراسة يشيرون إلى أن -٥

  .اليدوية واآللية وااللكترونية في إيصال المعلومات لمتخذ القرار واستقبالها

الغالبية العظمى من الذين شملتهم  الدراسة يوجد في مكاتبهم أجهزة حاسـب   -٦

 .  آلي

ا لهـم  اختلفت استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمه -٧

  .الحاسب اآللي في مجال العمل

أيد معظم أفراد الدراسة العبارات المتعلقة باستخدامات الحاسـب اآللـي فـي     -٨

 . إدارات المعلومات 



 

معظم من شملتهم الدراسة يرون أن إداراتهم استفادت من تقنيـة االنترنـت    -٩

   .وفق العبارات المحددة بالسؤال

    .  ة الدراسة إزاء حوسبة العمليات في إداراتهماختلفت استجابات أفراد عين -١٠

نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة يعتقدون أن إداراتهم قامت بدور مناسب  -١١

 .في مجال امن المعلومات 

تقييم المعلومـات التـي تقـدمها أقسـام     : (بالنسبة للبعد الثاني      

 )المعلومات في إدارات التربية والتعليم

 )الدقـة (األول  للمجـال قيمة المتوسط الحسابي العـام  ): الدقة( لاألوالمجال  -١

، مما يعني ثقة أفراد عينة الدراسة إجماالً بدقـة المعلومـات    )٣.٦٧(تساوي

 . التي تصلهم من إدارات المعلومات لديهم

كانـت قيمـة المتوسـط الحسـابي العـام للمجـال       : )الشمول(المجال الثاني -٢

، مما يعني أن موافقة أفراد عينـة الدراسـة    )٣.٣٩(تساوي) الشمول(الثاني

 .على شمول المعلومات التي تصلهم من إدارات المعلومات لديهم كان متوسطاً

كانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمجـال  : )التوقيت المناسب(الثالثالمجال  -٣

موافقـة أفـراد عينـة     ، مما يعني) ٣.٥٢(تساوي) التوقيت المناسب(الثالث

لدراسة على أن المعلومات التي تصلهم من إدارات المعلومات تصل بالوقـت  ا

 ).المناسب

 الرابـع  للمجـال قيمة المتوسط الحسـابي العـام   : )المالءمة(الرابعالمجال  -٤

، مما يشير إلى ثقة أفراد عينة الدراسـة إجمـاالً    )٣.٤٨(تساوي )المالءمة(

 . علومات لديهمبمالءمة المعلومات التي تصلهم من إدارات الم



 

 الخـامس  للمجـال قيمة المتوسط الحسابي العـام  : )المرونة(الخامسالمجال  -٥

، مما يعني ثقة أفراد عينة الدراسة إجماالً بمرونـة  )٣.٥٥(تساوي )المرونة(

 . المعلومات التي تصلهم من إدارات المعلومات

 للمجــالقيمــة المتوســط الحســابي العــام : )التكلفــة(الســادسالمجــال  -٦

موافقة أفراد عينة الدراسة علـى   ، مما يعني)٣.٥٢(تساوي )التكلفة(السادس

 .أن المعلومات التي تصلهم من إدارات المعلومات ذات تكلفة مناسبة

للمجـال السـابع   قيمة المتوسط الحسابي العـام  ): الوضوح(المجال السابع  -٧

علـى   موافقة أفراد عينـة الدراسـة   ، مما يعني )٣.٦٥(تساوي )الوضوح(

 .وضوح المعلومات التي تصلهم من إدارات المعلومات لديهم 

للمجـال الثـامن   قيمة المتوسط الحسابي العام : )الموضوعية(الثامنالمجال  -٨

موافقة أفراد عينة الدراسـة علـى    ، مما يعني)٣.٨٢(تساوي )الموضوعية(

 .موضوعية المعلومات التي تصلهم من إدارات المعلومات لديهم 

للمجـال التاسـع   قيمة المتوسط الحسابي العـام  : )الموثوقية(التاسعجال الم -٩

ثقة أفراد عينة الدراسة بالمعلومـات   ، مما يعني )٣.٥٨(تساوي )الموثوقية(

 .التي تصلهم من إدارات المعلومات لديهم 

مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية في (بالنسبة للبعد الثالث      

 )لتعليم بالمملكة العربية السعوديةإدارات التربية وا

درجة موافقة عينة الدراسة على مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية فـي  

، ) عاليـة جـداً  بدرجة (إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية كانت 

لذلك كانـت  ). جميع فقرات هذا المجال(على )عالية جداًبدرجة (وجود استجابة ل

وهـذا  .  )٤.٧١(تساوي )الموثوقية(للمجال التاسعلمتوسط الحسابي العام قيمة ا



 

إلى الموافقة التامة ألفراد عينة الدراسة عن على جميع مقترحات تطـوير   يشير

 ).التوقيت المناسب(نظم المعلومات اإلدارية في إدارات المعلومات لديهم من حيث

بات عينة الدراسـة  النتائج الخاصة بالفروق بين متوسطات استجا:ثانيا

 وفقا لمتغيرات الدراسة

  :تبعا لمتغير تصنيف اإلدارة :  أوالً

 ،  تقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات: البعــد الثانــــي       

 : )مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات: والبعد الثالث 

إدارة (ستجابات كل من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ايالحظ       

 .جميع مجاالت هذين البعدينحول ) إدارة محلية(و) عامة

 تبعا لمتغير الوظيفة  : ثانيا

وذلـك  ) رئيس قسمو  مدير إدارة(وكل من) مدير تعليم(الفروق كانت بين      

:  المجال الثالث(،  )الدقة:  المجال األول: (وذلك في كال من ).مدير تعليم(لصالح

  .) الموثوقية:  المجال التاسع(،  )التكلفة:  المجال السادس( ، )لمناسبالتوقيت ا

كال من حول الفقرات التي تقيس  ةاستجابات مجتمع الدراسة كانت متشابه      

المجـال العاشـر   ( و )الموضوعية: المجال الثامن (و )الشمول: المجال الثاني (

 .)مقترحات تطوير نظم المعلومات

-مدير إدارة -مساعد مدير تعليم(وكل من ) مدير تعليم(ت بين الفروق كان     

 ،)مـة ءالمال: المجال الرابع(في كال من  )مدير تعليم(وذلك لصالح ) رئيس قسم

 .)المرونة المجال الخامس(

وذلـك  ) رئيس قسم(و) مدير تعليم(الفروق كانت بين : )الوضوح(المجال السابع

 ).مدير تعليم(لصالح 

  :غير المؤهل تبعا لمت :ثالثا



 

الفقرات التي تقيس جميع حول  ةاستجابات مجتمع الدراسة كانت متشابه      

 .وذلك تبعا للمؤهلجميع مجاالت البعدين الثاني والثالث 

 :  )مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات: البعد الثالث 

 .شابه استجابات مجتمع الدراسة وفقا للمؤهليالحظ ت

 غير الدورات في مجال الحاسب اآللي تبعا لمت: رابعا

كـالً  التي تقيس  مجاالتاستجابات مجتمع الدراسة كانت متشابهه حول ال      

والتوقيت المناسب والمالءمة والمرونة ، والوضوح والموضـوعية  الشمول :من

 . من البعد الثاني ، وجميع فقرات البعد الثالث . والموثوقية

 :كالً منالتي تقيس  مجاالتحول ال مختلفةت استجابات  مجتمع الدراسة كان

دورة -ال يوجـد (وكل مـن  ) ن فأكثر يدورت(الفروق كانت بين : والتكلفة الدقة 

 ).ن فأكثريدورت(وذلك لصالح ) واحدة 

 تبعا لمتغير الخبرة  في مجال العمل اإلداري  -:خامسا

: كال مـن ت التي تقيس مجاالحول الكانت متشابهة استجابات مجتمع الدراسة 

والمرونـة والتكلفـة والوضـوح والموضـوعية     التوقيت المناسـب  الشمول و

 .والموثوقية من البعد الثاني ، وكذلك جميع فقرات البعد الثالث

 :كال منت التي تقيس مجاالحول الكانت مختلفة استجابات مجتمع الدراسة 

أقل مـن  (وكل من ) سنة فأكثر  ١٥من (الفروق كانت بين: والمالئمة الشمول 

) سـنة   ١٥إلى أقل مـن   ١٠من  –سنوات  ١٠إلى أقل من  ٥من -سنوات ٥

 ).سنة فأكثر ١٥من (وذلك لصالح 

تشابه اسـتجابات  : ) مقترحات تطوير نظم المعلومات(المقترحات: البعد الثالث 

 .مجتمع الدراسة وفقا للخبرة في مجال العمل اإلداري

 



 

إدارات الرتبية والتعليم باململكة  تصور مقرتح لنظم املعلومات اإلدارية يف
 العربية السعودية 

لقد شهدت المملكة العربية السعودية خالل السنوات الماضية العديد مـن         

التطورات والتغيرات الهامة والتي أحدثت تأثيرات جوهريـة فـي بيئـة العمـل     

فـي  والتي من أهمها خصوصاً فيما يتعلق بالتطور . اإلداري الحكومي والخاص

 : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مايلي 

التطور التكنولوجي السريع في مختلف الوسائل وتأثيره على آليـات العمـل    -١

 .ووسائله وإدارته في الجهاز الحكومي

التقدم في وسائل االتصاالت وسقوط الحواجز بين الثقافات وزيـادة توقعـات    -٢

 .وطموحات الجماهير في خدمات أفضل

جة المتزايدة إلى السرعة في اإلنجاز وأداء الخـدمات للمـواطنين فـي    الحا -٣

 .التوقيت المناسب والتكلفة المقبولة وبأسلوب مبسط 

ولم تكن وزارة التربية والتعليم واإلدارات التابعة لها بمعـزل عـن هـذا          

عليم التطور والتغير ، فقد كانت الحاجة أكثر إلحاحاً لمواكبته ليسهم في تطوير الت

عن طرق رفع الكفاءة التخطيطية والتنظيمية والتقييمية والكفـاءة فـي اتخـاذ    

 .  القرارات التربوية التعليمية وغيرها

ولذلك كانت الضرورة قصوى لالسـتفادة مـن التطـورات التكنولوجيـة           

المتالحقة في تصميم وإنشاء نظم معلومات تمكنها من التنافس وتحقيق أهدافها 

عالية ، لذا برزت أهمية تطوير نظم معلومات إدارية ذات كفاءة وفعالية بكفاءة وف

 .في مجال توفير المعلومات المناسبة

ولكي يتم تطوير نظام معلومات ناجح وكفء يجب أوالً أن نحدد أهـداف        

 .النظام المقترح ووظائفه ومستلزماته المادية والبشرية وما يتعلق به

 



 

 :لمقترح أهداف نظام المعلومات ا
يهدف نظام المعلومات المقترح إلى رفع كفاءة وفعالية العملية اإلداريـة        

 :في اإلدارات التعليمية عن طريق

 .تقديم المعلومات التي تساعد في إجراء العمليات اليومية -١

:  تبسيط سبل وأساليب إعداد وإنتاج التقارير على كافة أنواعها وأشكالها مثل -٢

 ).الخ...داء ، التقارير المحاسبية والمالية ، تقارير األ(

تقديم معلومات ألغراض اتخاذ القرار بهدف تسهيل عمليات اتخاذ القـرارات   -٣

على كافة نوعياتها ومستوياتها عن طريق توفير المعلومات المنتقاة والمالئمـة  

 .في الشكل السليم والتوقيت الصحيح

ألغراض التخطيط والتنظيم والمتابعـة   تاتوفير العناصر المالئمة من المعلوم -٤

 .والرقابة وقياس األداء

ربط النظم الفرعية العديدة معاً في كيان متكامل يعمل على تنسـيق تـدفقات    -٥

 .البيانات وتوفير المعلومات الصحيحة والمالئمة لمن يطلبها

 :وظائف وأنشطة النظام المقترح 

مات تلبي حاجات واهتمامات كل مـن  تعد وظيفة تحويل البيانات إلى معلو      

المخطط التربوي وصانع القرار التربوي الوظيفة األساسية لنظـام المعلومـات   

 :التربوية وذلك من خالل األنشطة التالية 

جمع البيانات الكمية والكيفية التي يحتاجها المخطط التعليمي وتجميعها فـي   -١

 .زن والتكامل بينها مصدر واحد ، وذلك لتوحيد الجهود وتحقيق التوا

تنظيم وتوحيد الجهود المبذولة في عمليات جمع ومراجعة وتخزين وتحليـل   -٢

ومعالجة البيانات ، وصياغتها في صيغ مالئمة الحتياجات المسـتفيدين مـن   

 .النظام 

 .تحقيق التكامل بين النظم الفرعية -٣



 

ذيـة والعكـس   تنظيم انسياب المعلومات من متخذ القرار إلى الجهـات التنفي -٤

 .وتنقيتها من الغموض والتكرار

تيسير وسائل االتصال ونقل المعلومات رأسيا وأفقياً بين القطاعات المختلفـة   -٥

 .في النظام التعليمي 

 :مستلزمات نظام المعلومات المقترح 
لكي يحقق نظام المعلومات المقترح أهدافه فإنه يجـب أن يتـوفر فيـه          

لمستلزمات التقنية والمستلزمات البشرية والتنظيمية كما مستلزمات أساسية هي ا

 :يلي 

 :وتتكون من ) التكنولوجية(المستلزمات التقنية -١

ويشمل عتاد الحاسـب كوحـدات اإلدخـال    ) : الجانب المادي(الحاسب اآللي -أ

 : ووحدة المعالجة المركزية ووحدات اإلخراج والوحدات الثانوية الملحقة

شمل كافة برامج الحاسب الالزمة لتشغيل ومعالجة البيانات وت: البرمجيات  -ب

سواءاً التي تصمم داخليا أو يتم شراؤها من الخارج مثـل لغـات البرمجـة    

 .بأنواعها ، وقواعد البيانات وغيرها

وهي وسيلة نقل البيانات والمعلومات من مكـان إلـى آخـر    : االتصاالت  -ج

.   الكهرومغناطيسـية أو غيرهـا    باستخدام اإلشارات الكهربية أو الموجـات 

فوجود نظام متطور لالتصاالت يمكن أن يساعد اإلدارة التعليمية على التغلب 

على قيود الوقت والمكان باعتمادها على وسائل اتصاالت جيدة كالهـاتف ،  

والحاسب االلكتروني ، وغيرها من وسائل االتصاالت التي يمكن من خاللهـا  

ارات أو بين اإلدارات أو بين اإلدارات والميـدان أو  تداول المعلومات في اإلد

 .بينها وبين الوزارة ، كما يمكن عمل اجتماعات دون التقيد بالمكان 

وتشمل شبكات : وهي وسائل مهمة لنقل البيانات من مكان آلخر : الشبكات  -د

 .المناطق المحلية وشبكات المناطق الواسعة واالنترانت واالنترنت وغيرها



 

 : ستلزمات البشرية الم -٢

الخالف على أن أهمية العنصر البشري في إدارة وتشغيل نظام المعلومات       

فعلى الرغم من كون التسهيالت . تفوق أهمية المستلزمات المادية على نحو كبير

المادية كالحاسبات ، وتقنيات االتصال تعد من المستلزمات المهمـة فـي إدارة   

دارية ، إال أنها تكون هامة إلى الحد الذي يمكن معه وتشغيل نظام المعلومات اإل

 .للمستلزمات البشرية من تحديد فرص االستفادة منها أو استثمارها 

وتشمل المستلزمات البشرية في مجال نظم المعلومـات اإلداريـين والفنيـين    

 .كمحللي ومصممي النظم ، وفنيي الصيانة ، وفرق الدعم ، وغيرها

وتشمل مجموعة السياسات والتشـريعات والقـوانين   : يمية المستلزمات التنظ-٣

واللوائح والتنظيمات والقواعد واإلجراءات الالزمة لبنـاء نظـام المعلومـات    

 .بالشكل المناسب

 :مالحظات على نظام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم 
الباحث واطالعه من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة ومن خالل خبرة       

على الهيكل التنظيمي إلدارات التربية والتعلـيم بالمملكـة العربيـة السـعودية     

وزيارته ألقسام ومراكز المعلومات اإلدارية في بعض اإلدارات المذكورة الحـظ  

 :وجود بعض جوانب القصور في نظام المعلومات اإلداري والتي تمثلت باآلتي 

دة ال يجمعها رابط مثل مركز الحاسب اآللـي  تشتت تلك النظم في إدارات عدي-١

ــائق والمحفوظــات وقســم   والمعلومــات ، وقســم الملفــات ومركــز الوث

 .الخ ، بل إن بعض األقسام لديها نظم معلومات مصغرة خاصة بها...المحاسبة

فمركز . تشتت مرجعيات أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم  -٢

لمعلومات على سبيل المثال يتبع المدير العام مباشرة ، بينمـا  الحاسب اآللي وا

قسم الملفات يتبع شئون الموظفين، ونظم المعلومات في بعض األقسام تتبـع  

 .  أقسامها



 

غياب التنسيق بين أقسـام المعلومـات المختلفـة كقسـم الحاسـب اآللـي        -٣

فعلـى  . رهاوالمعلومات ، وقسم الملفات ، وقسم الوثائق والمحفوظات ، وغي

سبيل المثال يقوم مركز الحاسب اآللي بطلب معلومات إحصائية من المدارس 

ثم تقوم إدارة شئون المعلمين بطلب نفس المعلومات ، وبعد ذلك يرسل قسم 

االختبارات للمدارس يطلب نفس المعلومات مرة ثالثة وهكذا ، بينما يمكن مع 

 .ويستفيد منها الجميع وجود التنسيق أن ترسل المعلومات دفعة واحدة 

عدم توافق بعض برامج الحاسب اآللي المستخدمة في نظم المعلومـات فـي    -٤

فمركز الحاسب والمعلومات مـثال يطلـب البيانـات اإلحصـائية     . اإلدارات 

للمعلمين من المدارس على برنامج حاسب يعمل بنظام قاعدة بيانات أوراكل ، 

رض نقل المعلمين لكن على برنامج وشئون المعلمين يطلب نفس البيانات لغ

آخر هو  قاعدة بيانات أكسس ، وهذان البرنامجان ليس بينهما أي توافـق   

كما يوجد عدم توافـق بـين   . مما يجعل المدارس تعيد تعبئة البيانات مرتين

البرامج المستخدمة في إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 

 .  ي اختيار البرامج الحاسوبية التي تعمل عليها، فكل إدارة تجتهد ف

 . عدم وجود مختصين في نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم  -٥

 .ال يوجد أتمتة مكاتب بالمعنى الصحيح لها  -٦

ضعف نشاط مواقع االنترنت في أكثر إدارات التربية والتعليم وعدم تفعيله في  -٧

 . ت اإلداريةخدمة نظم المعلوما

 مركز نظم املعلومات اإلدارية املقرتح
يتكون الهيكل المقترح لنظام المعلومات بشكل أساسي من ثالث أقسـام         

 : هي 

 :كما في الشكل التالي. قسم المعلومات ، والقسم الفني ، وقسم الموارد البشرية

 



 

 
 )٢(شكل

 :لمكونات وفيما يلي تفصيل هذه ا

وهو القسم الذي يضطلع بالمهمة الرئيسية في مركز نظم : قسم المعلومات  -أوالً

 .المعلومات اإلدارية وبقية األقسام تقوم بخدمات مساندة له 

يختص قسم المعلومات بجمع البيانات ومعالجتها لتحويلها إلى معلومـات        

يقسم هذا القسم إلى ثـالث   ولهذا الغرض سوف. مفيدة ثم تقديمها لمتخذ القرار

 : وحدات هي 

وتختص بجمع البيانات المطلوبة مـن أقسـام اإلدارة   : وحدة إدخال البيانات  -أ  

التعليمية الداخلية أو من الميدان التربوي كمراكز اإلشراف و المدارس أو مـن  

وزارة التربية والتعليم أو من خارج البيئة التعليمية كالمعلومـات عـن البيئـة    

: وتتكون نقاط جمع المعلومات مـن . محيطة أو الظروف أو التغيرات الخارجيةال

المدارس، مراكز اإلشراف التربوي، أقسـام اإلدارة الداخليـة، قسـم التـدقيق     (

 ). والمتابعة

ويجب وفق النظام المقترح أن تربط جميـع النقـاط المـذكورة بشـبكة           

خصوصاً المـدارس ومراكـز   (اتصاالت ، وان يكون هناك موظف في كل نقطة 

 مركز
نظم املعلومات اإلدارية

 
قسم املوارد البشرية  القسم الفين

 
 قسم املعلومات



 

ويـدخل  . مهمته إدخال البيانـات المطلوبـة   ) اإلشراف وأقسام اإلدارة الداخلية

 . لقاعدة البيانات برقم سري ، ويكون مسئوالً عن صحة ودقة البيانات المدخلة 

ويكون قسم التدقيق والمتابعة بالمركز مسئوالً عن إدخال البيانـات فـي         

تي ال يوجد بها حاسب آلي وال تقنية اتصاالت ، حيث ترسل له المدارس النائية ال

يدويا ليدخلها إلى قسم المعلومات باإلدارة ، وكذلك يكون مسـئوالً عـن جمـع    

البيانات من الجهات الخارجية كالمعلومات عن البيئة المحيطـة أو الظـروف أو   

ة عن تلك التغيرات الخارجية بواسطة البحوث أوالنشرات أو اإلحصاءات الصادر

 .   الجهات، كما يكون مسئوالً عن تدقيق البيانات القادمة من نقط اإلدخال المختلفة

ويكون القسم بكامله على اتصال مباشر مع وزارة التربية والتعليم ليزودها بما 

 .  تحتاجه من معلومات ، ويأخذ منها مايحتاجه من معلومات كذلك

يل البيانات إلى معلومـات بمعالجاتهـا   وتختص بتحو: وحدة معالجة البيانات  -ب

وسـيأتي  . الكترونياً عن طريق برامج الحاسب اآللي بواسطة كـوادر مدربـة   

 .    تفصيل ذلك عند الحديث عن القسم الفني وقسم الموارد البشرية

وتكون مهمتها إخراج البيانات وتوصيلها لمن يحتاجها سواء : وحدة اإلخراج  -ج

ة كالنهايات الطرفية أو االنترنت أو االنترانت أو البريـد  بوسائل توصيل الكتروني

 . االلكتروني أو بوسائل يدوية عند الضرورة

 :ويمكن تمثيل قسم المعلومات بالشكل التالي 
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ويختص القسم الفني بتأمين التقنية والعتاد الالزمة لمركز : القسم الفني  -ثانياً

ظم المعلومات اإلدارية بجميع أقسامه من شراء األجهزة وتصميم البـرامج أو  ن

. شراء البرامج الجاهزة ، وتأمين وسائل االتصاالت والشبكات المطلوبة بأنواعها

ويتكون القسـم  . باإلضافة إلى صيانة األجهزة والمعدات التي تحتاج إلى صيانة 

 :  يةالفني حسب التصور المقترح من األقسام التال

ويختص بتأمين أجهزة وبرمجـيات الحاســب اآللـي   : وحدة الحاسب اآللي  -أ

 . قسم األجهزة ، وقسم البرمجيات: وينقسم إلى . وتشغيلها 

ويختص بتأمين وسـائل االتصـال المناسـبة ،    : وحدة االتصاالت والشبكات  -ب

االنترنـت  وتصميم مواقـع  ) المحلية أو الواسعة(وكذلك تأمين الشبكات المناسبة

 .واالنترانت 

وتتضمن متخصصين في نظم المعلومـات وتطبيقاتهـا،   : وحدة الدعم الفني  -ج

 .ومبرمجين،  وأخصائيي أمن المعلومات ، وفريق الصيانة 

 :ويمثل الشكل التالي القسم الفني ووحداته 

 

 قسم املعلومات

 وحدة إدخال البيانات  وحدة معاجلة البيانات وحدة اإلخراج

 أقسام اإلدارة الداخلية

 مراكز اإلشراف

 ساملدار

 التدقيق واملتابعة

 اإلدارية قسم التقارير

 قسم  متابعة املواقع
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ص قسـم المـوارد البشــرية بتـأمين    يخـت: قسم الموارد البشـرية : ثالثاً 

 . الكوادر اإلدارية والفنية الالزمة لتشغيل وإدارة مركز نظم المعلومات اإلدارية

 :يتألف قسم الموارد البشرية من قسمين هما 

وتهدف إلى تأمين الموارد البشـرية الالزمـة   : وحدة تأمين الموارد البشرية  -أ

 :دارية وهم فئتانلتشغيل وإدارة مركز نظم المعلومات اإل

 :وتشمل : اإلداريون 

ويختص باإلشراف على سير العمل في : مدير مركز نظم المعلومات اإلدارية  -١

المركز باإلضافة إلى اإلشراف على التخطـيط لتطـوير المركـز وإدارة قاعـدة     

البيانات التابعة له وحماية المعلومات والتنسيق بين األنشطة المختلفـة داخـل   

ويجب أن يكون متخصصا في نظم المعلومات اإلدارية أو علـى األقـل   . المركز 

 .لديه خبرة مناسبة في هذا المجال

القسم الفين

وحدة الدعم 
الفين

وحدة االتصاالت وحدة احلاسب 
  اآليل

قسم الربجميات قسم الشبكاتقسم األجهزة  قسم االتصاالت

الشبكات احمللية
والواسعة

االنترنت
نترانتواال

أمن املعلومات الصيانة النظم والتطبيقات



 

اإلشراف على سير العمل  مومهمته: مديري األقسام والوحدات داخل المركز  -٢

 .داخل األقسام والتنسيق مع األقسام األخرى فيما يخص العمل 

 .لسكرتارية والموظفين العاديينوتشمل مدخلي المعلومات وا: الموظفين  -٣

 :وتشمل : الفنيون 

المختصين في تحليل وتصميم النظم وتطويرها، وبنـاء وتطـوير قواعـد     -١

 البيانات

وتصميم مواقع االنترنت ، واألخصائيين في تكنولوجيـا المعلومـات بشـقيها    

 . المادي والبرامجي

 .المختصين في أمن المعلومات وأمن األجهزة  -٢

ويتكون من مهندسي الكومبيوتر وفنيي الصيانة لحـل أي  : الصيانة  فريق -٣

 . مشكالت فنية تواجه األجهزة أو البرمجيات أو االتصاالت أو الشبكات في المركز

ويهدف هذا القسم إلى تدريب الكوادر اإلدارية والفنية في : وحدة التدريب  –ب 

يتم التدريب قبـل اسـتالم    ويمكن أن. المركز أو التنسيق لتدريبهم خارج المركز

 .  العمل أو يكون التدريب على رأس العمل 

 : ويمثل الشكل التالي قسم الموارد البشرية

 
 )٥(شكل

 قسم املوارد البشرية

 وحدة تأمني املوارد البشرية وحدة تدريب املوارد البشرية

 االداريني الفنيني

 مدير مركز نظم املعلومات اإلدارية

 مديرو األقسام والوحدات

 املوظفون

 خمتصون يف حتليل وتصميم النظم

 وماتخمتصون يف تكنولوجيا املعل

 خمتصون يف امن املعلومات

 فريق الصيانة



 

والشكل التالي يمثل مركز نظم المعلومات اإلدارية المقتـرح بكافـة مكوناتـه    

 وأقسامه
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مركز
املعلومات نظم

قسم املوارد 
 البشرية

القسم الفين  

قسم املعلومات

وحدة اإلخراج وحدة معاجلة 
انات ال

وحدة إدخال 
انات ال

وحدة الدعم الفين وحدة االتصاالت
كات والش

 ة احلاسب وحد

وحدة تدريب املوارد 
ية ش ال

وحدة تأمني املوارد 
 البشرية

أقسام اإلدارة

مراكز اإلشراف

 قسم التقارير

 متابعة املواقع

 قسم األجهزة

قسم الربجميات

قسم االتصاالت

 قسم الشبكات

النظم والتطبيقات

 امن املعلومات

 الصيانة

تأمني اإلداريني

 تأمني الفنيني

 رساملدا

التدقيق واملتابعة



 

 التوصيات واملقرتحات
ر المسـتلزمات  يلكي ينفذ التصور المقترح بالشكل المطلوب يجب تـوف        

لذا يوصي الباحث بتطوير نظم المعلومـات اإلداريـة فـي    .  الضرورية لنجاحه

 :إدارات التربية والتعليم وفق اآلتي

 : من حيث الهيكلة العامة : أوالً 

في إدارات التربية والتعليم وفق التصور المقترح  بناء نظام معلومات متكامل -١

 .وعدم االقتصار على اإلصالحات الجزئية أو الجهود الذاتية

 .في إدارة مستقلة بمسمى واحد..)الملفات،اإلرشيف،(توحيد أقسام المعلومات-٢

 : من حيث األنظمة وآليات العمل : ثانياًً 

 .إدارات التربية والتعليمتطوير أنظمة وآليات عمل أقسام المعلومات في 

 ) : المدخالت(من حيث الحصول على البيانات من الميدان: ثالثاً 

 .تطوير أدوات الحصول على البيانات باستخدام االنترنت والبريد اإللكتروني -١

 .تفعيل دور البحوث كأدوات للحصول على بيانات موثقة من الميدان -٢

 .منهجية حرصا على دقة المعلومةتصميم أدوات جمع البيانات بطريقة  -٣

 .وضع آلية مناسبة لتحديث البيانات في أقسام المعلومات بشكل مستمر -٤

 ) : العمليات(معالجة وحوسبة البيانات : رابعاً

 .تدريب الموظفين في نظم المعلومات على جمع وحوسبة البيانات-١

 .لوماتاستخدام برامج حاسوبية متطورة في حفظ ومعالجة ونقل المع -٢

 ) : المخرجات واالتصاالت والحوسبة: (خامساً

 .استخدام وسائل متطورة لنقل المعلومات داخل اإلدارة أو مع الميدان-١

 .تفعيل دور البريد اإللكتروني كوسيط مناسب لنقل المعلومات بسرعة -٢

 .تدعيم التقارير التي ترسل للمسئول باإلحصائيات والرسوم البيانية -٣



 

 .ميع المكاتب في إدارات التربية والتعليمحوسبة ج -٤

تزويد مكاتب المسئولين بأجهزة حاسب آلي متصلة بشبكة للحصـول علـى    -٥

 .المعلومات مباشرة دون الرجوع إلدارات المعلومات

تزويد مكاتب المسئولين بأجهزة حاسب ذكية تغذى بالمعلومات لتعطي بـدائل   -٦

 .مناسبة التخاذ القرار وتكلفة كل بديل

تطوير طرق عقد االجتماعات عن بعد بين المسئولين في اإلدارات والميـدان   -٧

 .عبر الوسائل التقنية المناسبة 

 .عقد دورات متقدمة للمسئولين في استخدام الحاسب اآللي -٨

 : في مجال استخدام االنترنت  : سادساً

متصـفح  تفعيل مواقع إدارات التربية والتعليم على اإلنترنت بحيـث يحصـل ال  

 .على ما يريد منها دون مراجعة اإلدارة)الخ..معلم-طالب(

 : في مجال إدارة المعلومات  : سابعاً

 .عقد دورات للمسئولين في كيفية إدارة المعلومات بفعالية

 : في مجال التغذية الراجعة  : ثامناً

 .إيجاد طريقة تتيح للمسئول تغذية راجعة دقيقة لما يصدره من قرارات

 : في مجال قواعد المعلومات   :تاسعاً

 .بناء قاعدة معلومات مركزية بالوزارة تؤخذ منها المعلومات آلياً 

 : في مجال نظم المعلومات اإلستراتيجية : عاشراً

 .إنشاء نظم معلومات إستراتيجية تساعد على التخطيط السليم للمستقبل

 : في مجال أمن المعلومات : حادي عشر

 .جال صيانة األجهزة والبرامج والشبكاتتأهيل موظفين في م-١

 .وضع برامج حماية للمعلومات لضمان عدم فقدانها أو اختراقها-٢



 

 :يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية : المقترحات 

إجراء دراسات مماثلة على إدارات وأقسام المعلومات بإدارات تعلـيم البنـات    -١

 .بالمملكة العربية السعودية 

راسات مماثلة على نظام المعلومات اإلدارية بوزارة التربية والتعلـيم  إجراء د -٢

 .بالمملكة العربية السعودية 

بـإدارات   -تحديـداً   –إجراء دراسات مماثلة على إدارات وأقسام المعلومات  -٣

 .التربية والتعليم للبنين والبنات بالمملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املـراجــــع
التخطيط االسـتراتيجي المعلومـاتي فـي ظـل      لعال ، رانية أنور ،أبو ا -١

دراسة ميدانية عن مدى تطبيقه في المنشآت اإلنتاجية بمحافظـة  (العولمة

، رسالة ماجستير مقدمه إلى كلية االقتصاد واإلدارة في جامعة الملك  )جدة
 .هـ١٤٢٦عبد العزيز بجدة ، 

دارية فـي صـنع القـرارات    تقييم دور نظم المعلومات اإلأبو رمضان ،  -٢

، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية االقتصـاد   اإلدارية في الجامعة األردنية
 . م٢٠٠٠والعلوم اإلدارية في جامعة آل البيت باألردن ، 

مخاطر أمن نظـم المعلومـات المحاسـبية    أبو موسى أحمد عبد السالم ،  -٣

اإلدارة العامة ،  ، -دراسة ميدانية على المنشآت السعودية –االلكترونية 
هـ ، سـبتمبر  ١٤٢٥، رجب  ٣، العدد  ٤٤معهد اإلدارة العامة ، المجلد 

 .٥٧٠ -٥٠٧م ، ص ص ٢٠٠٤
، دار  التطوير التنظيمي في المؤسسـة التعليميـة  أحمد ، أحمد إبراهيم ،  -٤

  . م٢٠٠٤الوفاء ، اإلسكندرية ، 
معاصـرة  رؤيـة  (إدارة المنظمات التعليميـة   ، أحمد ، شاكر محمد فتحي -٥

 .دار المعارف  ، د ت،  )لألصول العامة 
نظم المعلومات اإلداريـة فـي المنظمـات    إدريس ، ثابت عبد الرحمن ،  -٦

 .م٢٠٠٥، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  المعاصرة
مجلة جامعة ، نموذج عام لنظام المعلومات االستراتيجي،أيوب، ناديا حبيب -٧

 .١٥١-١١٧م،ص ص١٩٩٦ .٨م، -)١(العلوم اإلدارية-الملك سعود
، دار المـريخ ،   المدخل إلى علم المعلومات والمكتبـات ، بدر ، أحمد  -٨

 .هـ١٤٠٥الرياض ، 

نظم المعلومات المبنية على الحاسـب اآللـي   بركات ، خالد مصطفى ،  -٩

 ، رسالة مقدمة إلى قسم اإلدارة العامة ودورها في عملية التطوير اإلداري

 .م١٩٩٧بجامعة القاهرة ،  



 

، الدار  )المفاهيم األساسية(نظم المعلومات اإلدارية كري ، سونيا ،الب -١٠
 . م ١٩٩٧الجامعية ، اإلسكندرية ، 

، دار الجامعة الجديدة  نظم المعلومات اإلداريةبالل ، محمد إسماعيل ،  -١١
 .م ٢٠٠٥، اإلسكندرية ، 

درجة إسهام المعلومات في اتخاذ القرارات الجرايدة ، محمد سليمان ،  -١٢

وية من وجهة نظر مديري التربية والتعليم ومساعديهم في المملكـة  الترب

، رسالة ماجستير مقدمـة إلـى جامعـة آل البيـت ،     األردنية الهاشمية 
 .م٢٠٠١

، األهلية للنشـر   إدارة المعرفة ، مدخل نظريحجازي ، هيثم علي ،  -١٣
 .م ٢٠٠٥والتوزيع ، الطبعة األولى ، 

 .هـ١٤٢٣، مكة المكرمة ،  ويةاإلدارة التربحريري ، هاشم بكر ،  -١٤

، الوراق للنشر  )نما(نظم المعلومات اإلدارية الحسنية ، سليم إبراهيم  ، -١٥
 .  م١٩٩٨والتوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 

، الوراق للنشر  )نما(نظم المعلومات اإلدارية الحسنية ، سليم إبراهيم  ، -١٦
 .  م٢٠٠٢والتوزيع ، األردن ، الطبعة الثانية ، 

مـدخل  (نظم المعلومات اإلداريـة   الحميدي ، نجم عبد اهللا وآخرون ، -١٧

 .م ٢٠٠٤، دار وائل للنشر ، األردن ، الطبعة األولى ،  )معاصر
،  نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية حيدر ، معالي فهمي ، -١٨

 . م٢٠٠٢الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، 
معلومات إداري متكامـل إلدارة التعلـيم   نظام  أحمد عمر ،، الدعيق  -١٩

رسالة ماجستير مقدمـة إلـى   ،  والثقافة للحرس الوطني بالقطاع الغربي
 .هـ١٤٢٠،جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 

أكاديمية نايف العربيـة  ،  جرائم نظم المعلومات،  داود ، حسن طاهر -٢٠
 . هـ١٤٢٠للعلوم األمنية ، الرياض 



 

ات التربوية في وزارة المعـارف بالمملكـة   نظام المعلوم الديب ، بدر ، -٢١

،  ٩، السـنة  ٢٥، مجلـة التربيـة الجديـدة ، العـدد      العربية السعودية 
 . ١٥١-١٣٥م ، ص ص ١٩٨٢ابريل /يناير

تقييم نظام المعلومـات اإلداريـة لخـدمات     راجخان ، طالل إبراهيم ، -٢٢

د ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية االقتصا مشتركي الهاتف السعودي
 .هـ١٤٠٤واإلدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، 

برامج التطوير المهني لعضـو  آل زاهر ، علي ناصر شتوي ،  -٢٣

، معهد البحـوث ، مكـة    هيئة التدريس في الجامعات السعودية
  .هـ١٤٢٥المكرمة ، 

مـدخل   -نظـم المعلومـات اإلسـتراتيجية   الزعبي ، حسن علـي ،   -٢٤

 .  م ٢٠٠٥، األردن ، الطبعة األولى ،  ، دار وائل ، عمان -استراتيجي

، دار  نظم المعلومات اإلداريـة السالمي ، إيمان فاضل وهيثم الزعبي ،  -٢٥
 .م٢٠٠٤صفاء ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 

تقنيات المعلومات اإلدارية السالمي ، عالء عبد الرزاق ورياض الدباغ ،  -٢٦

 .م ٢٠٠١لى ، ، دار وائل ، عمان ، األردن ، الطبعة األو
، دار أساسيات نظم المعلومـات اإلداريـة   السالمي ، عالء وآخرون ،  -٢٧

 .م٢٠٠٥المناهج ، عمان ، األردن ، 
مدخل استراتيجي لتطـوير نظـم المعلومـات فـي       السديري ، تركي ، -٢٨

، رسالة دكتوراه مقدمة إلى معهـد لنـدن    المملكة العربية السعودية
 .م ١٩٩٤، للعلوم االقتصادية ، جامعة لندن 

،  مقدمة في علم المعلوماتالسريحي ، حسن عواد وشريف شاهين ،  -٢٩
 . هـ ١٤١٨دار الخلود ، جدة ، الطبعة الثانية ، 

، الـدار   مدخل الـنظم  –نظم المعلومات اإلدارية سلطان ، إبراهيم ،  -٣٠
 .م٢٠٠٥الجامعية ، 



 

 ، نحو إنشاء مركز عربي للمعلومات اإلداريةسليمان ، محمد إبراهيم  -٣١
هــ ، يونيـو   ١٤٠٤، رمضـان   ٣، العدد  ١١، مكتبة اإلدارة ، المجلد 

 .١٠٨-٨٩م ، ص ص ١٩٨٤

، القـاهرة ،   تحليل وتصميم نظـم المعلومـات  سويلم ، محمد نبهان ،  -٣٢
 .م ١٩٩٦الطبعة األولى ، 

نموذج تكـاملي ، فـي اسـتخدام نظـم     السيد ، أحمد عبد الرحمن ،  -٣٣

، دراسات تربويـة   دراسة تطبيقية –المعلومات في تنظيم وإدارة التعليم 
واجتماعية ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، المجلد األول ، العدد الرابـع ،  

 .٩٦-٤٨م ، ص ص ١٩٩٥ديسمبر ، 

 التخاذ القرارات اإلدارية –نظم المعلومات اإلدارية السيد ، إسماعيل ،  -٣٤
 .، المكتب العربي الحديث ، اإلسكندرية ، د ت 

فاعلية اتخاذ القرارات بالجامعة في ضوء عبد الحافظ ، السيد ، حمدي  -٣٥

مقدمة ) تخصص إدارة تعليمية(، رسالة ماجستير في التربية نظم المعلومات
 . م ٢٠٠٣إلى جامعة القاهرة ، 

بناء نظام معلومات لتـوفير البيانـات الالزمـة    السيد ، محمد لبيب ،  -٣٦

جستير في التربية ، بحث مقدم للحصول على درجة الماللتخطيط التربوي 
 .م١٩٩٦من جامعة القاهرة ، 

نظم المعلومات اإلدارية للمكتبـات ومراكـز   شاهين ، شريف كامل ،  -٣٧

 .م١٩٩٤، دار المريخ ، الرياض ،  )المفاهيم والتطبيقات(المعلومات

فعالية نظم المعلومات لرفع الكفاءة التعليميـة  الشايع ، علي سليمان ،  -٣٨

مقدمة إلى أكاديمية نايف للعلـوم األمنيـة ،    رسالة ماجستير –والتدريبية 
 .  هـ ١٤٢٤

، دار  مقدمة في نظـم المعلومـات اإلداريـة   الشرمان ، زياد محمد ،  -٣٩
 .م٢٠٠٤صفاء ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 

تـأثير وظـائف    الشواف ، عبد الرضا حسن ويوسف سيد الزلزلـة ،  -٤٠

دراسـة  -سطى بالمنظمـة  المعلومات في ممارسات اإلدارتين العليا والو



 

، ٧، المجلة العربية للعلوم اإلدارية، مجلد  -مطبقة على المنظمات الكويتية
 . ١١٣ -٩٣م ، ص ص ٢٠٠٠،  ١عدد 

تصور مقترح لنظم المعلومـات فـي القـرار      الصالح ، إقبال سعد ، -٤١

رسالة ماجستير مقدمـة   -دراسة تحليلية للجامعات السعودية -األكاديمي
رة العامة بكلية االقتصاد واإلدارة ، جامعة الملك عبد العزيز  إلى قسم اإلدا

 .هـ١٤١٤، جدة، 

التقنيات الحديثة  –نظم المعلومات اإلدارية صالح ، سمير أبو الفتوح ،  -٤٢

 .م٢٠٠٦،  -لدعم اإلدارة في عصر العولمة

نظام مقترح لتطوير العملية اإلداريـة والتعليميـة   صالح ، ميرفت ،  -٤٣

ي جامعة عين شمس فـي ضـوء االتجاهـات العالميـة     بكلية التربية ف

 .م١٩٩١، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس ،  المعاصرة

وحـدات التطـوير اإلداري فـي األجهـزة     الصانع ، خالد عبد اهللا ،  -٤٤

، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة وحـدات التطـوير اإلداري فـي    الحكومية 
 . هـ ٢٤/٥/١٤١٧ة العامة في األجهزة الحكومية المنعقدة بمعهد اإلدار

نظـم المعلومـات اإلداريـة    الصباح ، عبد الرحمن وعماد الصباغ ،  -٤٥

 .م١٩٩٥، الطبعة األولى ،  الحاسوبية

، الطبعة األولـى ،   نظم المعلومات اإلداريةالصباح ، عبد الرحمن ،  -٤٦
 .م١٩٩٧

،  مدخل لتحليل وتصميم نظم معلومـات األعمـال   الصباغ ، عماد ،  -٤٧
 .  م٢٠٠٠لطبعة األولى  ، عمان ، ا

دور نظم المعلومات اإلدارية فـي تحقيـق التقـدم     الصباغ ، عماد ، -٤٨

م ، ٢٠٠٢، ١، ع٢٢،مجلة المكتبات والمعلومـات،س  التنافسي للمؤسسة
 . ٣٨-٢٥ص ص 

 -ماهيتها ومكوناتها  –نظم المعلومات الصباغ ، عماد عبد الوهاب ،  -٤٩
 . م٢٠٠٤، دار الثقافة ، 



 

، اإلسـكندرية ، الطبعـة    تحليل وتصميم الـنظم د ، الصيرفي ، محم -٥٠
 .م٢٠٠٥األولى ، 

الموسوعة الكاملة في نظـم المعلومـات   الطائي ، محمد عبد حسين ،  -٥١

، دار زهران ، عمان ، األردن ، الطبعـة األولـى ،    اإلدارية الحاسوبية
 .م٢٠٠٢

، دار  نظم المعلومات اإلدارية المتقدمـة الطائي ، محمد عبد حسين ،  -٥٢
 .م٢٠٠٤ائل للنشر ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، و

، دار  المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةالطائي ، محمد عبد حسين ،  -٥٣
 .م٢٠٠٥وائل للنشر ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 

 –النماذج  –المفاهيم (التطوير التنظيميالطجم ، عبد اهللا عبد الغني ،  -٥٤

 . هـ١٤٢١حافظ ، جدة ، ، دار  )االستراتيجيات

، دار  اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفـاق الطويل ، هاني عبد الرحمن ،  -٥٥
 .م٢٠٠١وائل ، األردن ، الطبعة الثانية ، 

،  مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية والحاسبات اآلليةطه ، طارق ،  -٥٦
 .م ٢٠٠٠،  ٣ط 

مؤسسات  تطوير نظم المعلومات فيالعبد العال ، عطية محمد سعيد ،  -٥٧

، رسالة ماجستير في إدارة  تحليل وتصميم ودراسة حالة –التعليم العالي 
 .األعمال مقدمة إلى جامعة اليرموك

عبد الهادي ، محمد فتحي ، مقدمة في علم المعلومات ، مكتبة غريب ،  -٥٨
 .م ١٩٨٤الطبعة األولى ، 

 ، دار األصول العلميـة لـإلدارة والتنظـيم   عبده ، علي عبد المجيد ،  -٥٩
 .م١٩٨١،  ١٢النهضة العربية ،الطبعة 

مفهومـه وأدواتـه   -البحـث العلمـي   عبيدات ، ذوقان وآخـرون ،   -٦٠

 .م٢٠٠٣عمان ، دار الفكر ،  -وأساليبه

مفهومـه وأدواتـه   -البحـث العلمـي   عبيدات ، ذوقان وآخـرون ،   -٦١

 .م١٩٩٨،  ٦عمان ، دار الفكر ، ط  -وأساليبه



 

،  بحث في العلوم السـلوكية المدخل إلى الالعساف ، صالح بن حمد ،  -٦٢
 .هـ ١٤١٦مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة األولى ، 

، مكتبـة اإلدارة ،   أنظمة المعلومات اإلدارية العسكر ، فهد إبراهيم ، -٦٣
، رمضـان   ٣، العـدد ،   ١٠معهد اإلدارة العامة ، الريـاض ، المجلـد   

 .٢١-٥م ، ص ص ١٩٨٣يوليو /هـ ، يونيو١٤٠٣

واقع وآثـار اسـتخدام أنظمـة المعلومـات     أحمد ،  العالونة ، علي -٦٤

،  مركز وزارة التربية والتعلـيم األردنيـة   –دراسة ميدانية –المحوسبة 
 .   م ٢٠٠١رسالة ماجستير في جامعة اليرموك ، 

قاعدة البيانـات فـي نظـم المعلومـات     العلي ، عبد الستار محمد ،  -٦٥

امـة ، معهـد اإلدارة ،   ، اإلدارة الع االلكترونية بين النظرية والتطبيـق 
م ١٩٨٥هـ ، يناير ١٤٠٥، ربيع الثاني  ٢٣، السنة  ٤٤الرياض ، العدد 

 .   ١٤٢-١١٣، ص ص 

رؤية عربية لمجتمـع   –الفجوة الرقمية علي ، نبيل ونادية حجازي ،  -٦٦

 .م ٢٠٠٥، مطابع السياسة ، الكويت ،  -المعرفة 

العربيـة   نظم المعلومات فـي الخطـوط الجويـة    عمر ، محمد سيد ، -٦٧

، رسالة ماجستير مقدمة إلـى قسـم    -دراسة لتطوير خدماتها-السعودية 
جـدة ،   –جامعة الملك عبـدالعزيز   –المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب 

 . هـ١٤١٢
أثـر اسـتخدام نظـم مسـاندة      غراب ، كامل السيد وفادية حجازي ، -٦٨

رة في مجلة دراسة تجريبية منشو- القرارات على كفاءة وفاعلية القرارات
 .هـ١٤١٦،  ١، عدد ٣٥، مجلد  -اإلدارة العامة 

مدخل  –نظم المعلومات اإلدارية غراب ، كامل السيد وفادية حجازي ،  -٦٩

 .م ٢٠٠، مكتبة اإلشعاع الفنية ، الطبعة الثانية ،  إداري

،  اإلدارة التعليميـة واإلدارة العامـة  الفايز ، عبد اهللا عبد الـرحمن ،   -٧٠
 .هـ١٤١٤ الطبعة الثانية ،



 

تطـوير  فرنش ، وندل  وسيسل بيل جونير ، ترجمة وحيد الهنـدي ،   -٧١

، معهـد اإلدارة العامـة ، الريـاض ،     )تدخالت علم السـلوك (المنظمات
 .م ٢٠٠٠

،  نظم المعلومات واتخاذ القرارات في الدول العربيةالقاصي ، فؤاد ،  -٧٢
  . ١٣٩-١٢١هـ ، ص ص ١٤٠٠، شعبان  ٢٦اإلدارة العامة ، العدد 

درجـة اعتمـاد مـديري التربيـة والتعلـيم      قبالن ، ارشيد حمـد ،   -٧٣

ومساعديهم في األردن على المعلومات لدى اتخاذهم للقـرارات اإلداريـة   

، رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية مقدمة إلى كلية الدراسـات   والفنيـة 
 .م ١٩٩٤العليا بالجامعة األردنية ، 

، ورقـة   )األساليب -المداخل -ومالمفه(التطوير اإلداريالقحطاني ،  -٧٤
 .  هـ ١٤١٦عمل ، ذو الحجة ، 

االتصاالت اإلداريـة ونظـم   قوته ، محمد نوري وعبد الحميد دياب ،  -٧٥

 . هـ١٤٢٢/ هـ١٤٢١، جدة ، الطبعة األولى ،  المعلومات

، جدة ، الطبعـة األولـى ،    نظم المعلومات اإلدارية كتوعة ، هشام ، -٧٦
 .هـ١٤٢٣/  هـ ١٤٢٢

، جـدة ، الطبعـة الثانيـة ،     نظم المعلومات اإلداريـة  هشام ، كتوعة ، -٧٧
 .هـ ١٤٢٥

مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية الكردي ، منال محمد وجالل العبد ،  -٧٨

، دار الجامعة الجديـدة ، اإلسـكندرية ،    المفاهيم األساسية والتطبيقات –
 .م٢٠٠٣

رة العمليـة  دور المعلومات واالتصاالت فـي إدا الكشف ، راشد عبيد ،  -٧٩

، رسالة ماجسـتير فـي اإلدارة    التعليمية بالتطبيق على جامعة اإلمارات
 . م١٩٩٦العامة مقدمة لجامعة قناة السويس ، 

ــة حشــمت قاســم وشــوقي ســالم ،   -٨٠ ــن ، ترجم ــورة كنــت ، آل ث

استخدام الحاسـبات االلكترونيـة فـي اختـزان المعلومـات      (المعلومات

 .م١٩٧٩لكويت ، الطبعة الثانية ، ، وكالة المطبوعات ، ا )واسترجاعها



 

، دار  المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةالكيالني ، عثمان وآخرون ،  -٨١
 . م٢٠٠٣المناهج ، عمان ، األردن ، الطبعة الثانية ، 

نظـم  لودون ، كينيث وجين ، ترجمة خالـد فقيـه ومحمـد رشـدي ،      -٨٢

 .  هـ١٤٢٤،  ، إشراقات ، الرياض ، الطبعة األولى المعلومات اإلدارية

 –الحاسـب اآللـي   (نظم المعلومـات اإلداريـة  مرسي ، نبيل محمد ،  -٨٣

 –تقيـيم   –االنترنت ، قواعد البيانات ، تحليـل   –الشبكات  –االتصاالت 

 .  م٢٠٠٦، اإلسكندرية ، ) صور حية –مراقبة 

، عالم الكتب ،  اإلدارة العامة أصولها وتطبيقاتها، مرسي ، محمد منير  -٨٤
 .م ١٩٨٨القاهرة ، 

مركز المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي بوزارة التربية والتعليم ،  -٨٥
 دليل مطبوعات وخدمات مركز المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي ،

 .هـ١٤١٤الرياض ، 

منظومة اإلدارة بالمعلومات  -تحليل النظم مصطفى ، سمير إسماعيل ،  -٨٦

القاهرة ، الطبعـة األولـى ،    ، مقدمة في منهجيات التحليل والتصميم –
 .م ٢٠٠٢

 .م٢٠٠٦،  األسس والمبادئ –نظم المعلومات اإلدارية المغربي ،  -٨٧

واقع نظم المعلومات اإلداريـة فـي مـديريات    المقابلة ، محمد قاسم ،  -٨٨

التربية والتعليم في األردن وعالقته بدرجة ممارسـة رؤسـاء األقسـام    

، رسالة دكتوراه فـي اإلدارة   لوظائف العملية اإلدارية من وجهة نظرهم
 .م٢٠٠٤التربوية مقدمة إلى جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، 

نظم المعلومات اإلداريـة وعالقتهـا بوظـائف    المقابلة ، محمد قاسم ،  -٨٩

، عالم الكتب الحديث ، إربد ، األردن  العملية اإلدارية وتطبيقاتها التربوية
 .م٢٠٠٤، الطبعة األولى ، 

نظم ، رايموند ، ترجمة سرور علي سرور وعاصم الحماحمي ،  مكليود -٩٠

،دار المريخ ، الريـاض ، الطبعـة    -الجزء األول –المعلومات اإلدارية 
 .م ١٩٩٠العربية ، 



 

درجة اعتماد مديري المدارس الثانوية في عمان الكبرى ملحم ، أحمد ،  -٩١

ماجسـتير  ، رسـالة   على معلومات سابقة لدى اتخاذهم القرارات اإلدارية
 . م١٩٩١مقدمة إلى الجامعة األردنية ، 

، دار  )المهام –األسس  –المفاهيم (اإلدارة المنيف ، إبراهيم عبد اهللا ،  -٩٢
 .هـ ١٤٠٠العلوم ، الرياض ، 

أساسيات نظم المعلومات فـي التنظيمـات    موسى ، نبيل عزت أحمد ، -٩٣

 .هـ ١٤٢٠،  اإلدارية

، دار الحامـد للنشـر    إلداريـة نظم المعلومات االنجار ، فايز جمعة ،  -٩٤
 . م ٢٠٠٥والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

، وكالـة   النظم والعمليات اإلدارية والتنظيميـة النجار ، فريد راغب ،  -٩٥
 .م١٩٧٧المطبوعات ، الكويت ، الطبعة الثانية ، 

، دار البداية  تحليل وتصميم نظم المعلوماتالنداف ، عصام وآخرون ،  -٩٦
 .م ٢٠٠٦لطبعة األولى ، ، عمان ، األردن ، ا

،  األسـس والوظـائف   –اإلدارة العامة النمر ، سعود محمد وآخرون ،  -٩٧
 .هـ ١٤١٧الرياض ، الطبعة الرابعة ، 

، دار  نظم المعلومات في المنظمات المعاصـرة الهادي ، محمد محمد ،  -٩٨
 . م١٩٨٩الشروق ، الطبعة األولى ، 

، دار اليازوري ، عمان  نظم المعلومات اإلداريةياسين ، سعد غالب ،  -٩٩
 .م٢٠٠٣، األردن ، 

، دار المناهج  تحليل وتصميم نظم المعلوماتياسين ، سعد غالب ،  -١٠٠
 .م٢٠٠٥، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 

مبادئ في اإلدارة ياغي ، محمد عبد الفتاح وعبد المعطي عساف ،  -١٠١

 م ١٩٨٢، عمان ، األردن ، الطبعة الثانية ، العامة 
١٠٢- www.riyadhedu.gov.sa. 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 دراسة استطالعية

 
 سلمه اهللا                                                                 :سعادة 

 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد 
ولحاجـة  . نظرا لألهمية المتزايدة لنظم المعلومات اإلدارية في المنظمات الحديثة 

المنظمات التعليمية لنظام معلوماتي كفء يـزود القيـادات اإلداريـة التعليميـة     
. بالمعلومات الصحيحة والمناسبة لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار 

تصور مقترح لتطوير نظم المعلومـات  " فان الباحث بصدد القيام بدراسة بعنوان 
لنيـل درجـة   " ملكة العربيـة السـعودية   اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالم

 .الدكتوراه من قسم اإلدارة التربوية والتخطيط في كلية التربية بجامعة أم القرى 
هي نظام منهجي محوسب قادر "ويقصد بنظم المعلومات اإلدارية في هذه الدراسة 

على تجميع البيانات من مصادرها المختلفة ومعالجتها بقصد تـوفير المعلومـات   
ورية وإرسالها إلى متخذي القرارات بحيث تتفق مع احتياجات اإلداريين من الضر

حيث الشكل والشمول والنوعية المطلوبة مما يساعد على اتخاذ القرار في التوقيت 
 .المناسب 

والباحث يضع بين يدي سعادتكم هذه الدراسة االستطالعية بهدف االسـتنارة بمـا   
نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربيـة  لديكم من أفكار ومعلومات حول واقع 

 .والتعليم بالمملكة العربية السعودية ، راجيا أن تحظى بمزيد عنايتكم واهتمامكم 
 .واهللا يحفظكم ويرعاكم 

 الباحث 
 مشعان بن ضيف اهللا مقبل الشمري

 كلية التربية  –جامعة أم القرى           
 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط 

 
 



 

 

 ):المحافظة(المنطقة

 

                                : طـبـيـعــة العــمــل 

  
 : المؤهل الدراسي

          
 :الخبرة في مجال العمل 

 أقل من خمس سنوات                                               
                     

 سنوات  ١٠إلى أقل من ٥من                                              
 

 سنة   ١٥إلى أقل من ١٠من                                             
   

 سنة فأكثر ١٥من                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

كقيادات   نظم المعلومات اإلدارية التي تعانون منها تما أبرز مشكال: السؤال األول 
 خصوصا ما يتعلق بوفرة المعلومات ، ودقتها ، وحداثتها ،   . تعليمية 

 وميكنتها ، وسهولة الحصول عليها ؟                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ما هي أسباب قصور نظم المعلومات اإلدارية الموجودة من وجهة : السؤال الثاني 
 عادتكم ؟نظر س                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ما الرؤى والمقترحات لتطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات : السؤال الثالث 
 التربية والتعليم من وجهة نظر سعادتكم؟                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 )٢(ملحق رقم 
 أمساء السادة احملكمني هلذه االستبانةخطاب و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 
 اهللا  حفظه                        :                              الدكتور  سعادة

 :عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد السالم
تطوير نظم المعلومات اإلدارية فـي إدارات  :ميدانية بعنوان دراسةالباحث بإجراء  يقوم

 )تصور مقترح(لبنين بالمملكة العربية السعودية التربية والتعليم ل
 وتهدف. والتخطيط في اإلدارة التربوية  الدكتوراهعلى درجة  للحصولوذلك استكماال 

واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم  على التعرف إلىهذه الدراسة 
مـع الدراسـة فيمـا يتعلـق     للبنين بالمملكة العربية السعودية، ومقترحات أفـراد مجت 

 .مع وضع تصور مقترح للتطوير من قبل الباحث .بتطويرها
إلى مديري إدارات التربية والتعليم موجهة  استبانههذا الهدف قام الباحث ببناء  ولتحقيق

للبنين بالمملكة العربية السعودية ومساعديهم ورؤساء األقسام لمعرفة وجهـة نظـرهم   
إلدارية في إداراتهم ومقترحاتهم لتطويرها فـي إداراتهـم   حول واقع نظم المعلومات ا

 : ثالثة أبعادمن اإلستبانة تتألف و
واقع أقسام المعلومات اإلدارية في إدارات التربيـة والتعلـيم    حول  يدور:  األول البعد

سـتجابة أفــراد الدراســة    وا.  سؤاالً ١١ويتألف من بالمملكة العربية السعودية ، 
 ).ال -نعم (ثنائيرج ضـمن تد ستكـون
بتقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات في إدارات التربيـة   يتعلق: الثاني والبعد

أفـراد   واسـتجابة . مجاالً كل مجال يحوي عددا من الفقرات ١١ويتألف من  ،والتعليم 
موافق بشدة ـ موافق ـ موافق إلى حـد مـا ـ      (خماسيالدراسة ستكون ضمن تدرج 

 ).ق ـ غير موافق بشدةغير مواف
بمقترحات أفراد الدراسة لتطوير نظم المعلومات اإلداريـة فـي    يتعلق: لـث الثا والبعد

أفراد الدراسة ستكون ضـمن   واستجابة.  فقرة ٢٨إدارات التربية والتعليم ويتألف من 
بدرجة عالية جدا ـ بدرجة عالية ـ بدرجة متوسطة ـ بدرجة ضـعيفة     (خماسيتدرج 

 ).فة جداـ بدرجة ضعي
آمل من سعادتكم  ، بحثيمن سعة اطالع، وخبرة في المجال ال بهلما تتمتعون  ونظراً

وإبداء وجهة نظركم حيال ما ترونه من إضـافة، أو   الدراسة،التكرم بتحكيم أداة هذه 
 .حذف، أو تعديل

 .يحفظكم ويرعاكم  واهللا…لكم سلفاً حسن تعاونكم  شاكرين     
  الباحث                                                               

 اهللا مقبل الشمري ضيف مشعان                              
 والتخطيط اإلدارة التربوية قسم                                                     

 مكة املكرمة-أم القرى جامعة/التربية كلية                                                
 



 

 بيان بأمساء احملكمني هلذه اإلستبانة
 ـة أمزهير بن احمد علي الكاظمي  عميد كلية التربية في جامع: الدكتور  -١

 القرى بمكة المكرمة وأستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المشارك     

 ــة  ـم اإلدارة التربويـسـود بخاري قـسلطان بن سعيد مقص: الدكتور  -٢

 . جامعة أم القرى بمكة المكرمة -كلية التربية -والتخطيط     

 ــــة كلي –طيط ـعبد القادر بكر  قسم اإلدارة التربوية والتخ: الدكتور  -٣

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -التربية    

 كلية  -اسعد حسن مكاوي عشري قسم اإلدارة التربوية والتخطيط : الدكتور  -٤

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -تربيةال    

 كلية  -رمضان احمد عيد قسم اإلدارة التربوية والتخطيط : الدكتور األستاذ  -٥

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -التربية    

 ة ــكلي - محمد رسمي قسم اإلدارة التربوية والتخطيط : الدكتور األستاذ  -٦

 .ة المكرمةجامعة أم القرى بمك -التربية     

   رقــــم المناهج وطــسليمان بن محمد الوابلي  قس: األستاذ الدكتور  -٨

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -كلية التربية -التدريس     

  كلية  -الل   قسم المناهج وطرق التدريس بن يحي زكريا : األستاذ الدكتور  -٩

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -التربية     

   ج ــم المناهـــإبراهيم بن محمود حسين فالته  قس: األستاذ الدكتور  -١٠

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -كلية التربية -وطرق التدريس      

         رق ـــعبد اللطيف بن حسين فرج  قسم المناهج وط: األستاذ الدكتور  -١١

 .المكرمة جامعة أم القرى بمكة -كلية التربية -التدريس      

  ةـــكلي -ج وطرق التدريســإحسان كنسارة  قسم المناه: الدكتور  -١٢

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -التربية     

      –س ــرق التدريـفوزي بن صالح بنجر  قسم المناهج وط: الدكتور  -١٣

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -كلية التربية      
 



 

  رق ــــم المناهج وطـسـن غرم اهللا الزهراني  قمرضي ب: الدكتور  -١٤

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة -كلية التربية -التدريس      

       -ةـــكلية التربي -عيدروس العيدروس   قسم علم النفس : الدكتور  -١٥

 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة      

      ة ـــرئيس قسم المحاسب عبد الكريم بن احمد عامر : األستاذ الدكتور  -١٦

 جامعة حائل  -ونظم المعلومات اإلدارية      

  م المحاسبة ونظم المعلومات ـمحمد محمود محمد حسني   قسالدكتور  -١٧

 . جامعة حائل -اإلدارية     

   ات ـــاحمد محمد معطي اهللا  قسم المحاسبة ونظم المعلوم: الدكتور  -١٨

 ائل جامعة ح -اإلدارية     

    ون ـــئـسعود بن عيسى النايف  وكيل كلية المعلمين لش: الدكتور  -١٩

 جامعة حائل -الطالب     

 عبد الرحمن بن إبراهيم الفريح  مدير مركز الدورات وخدمة : الدكتور  -٢٠

 المجتمع في كلية المعلمين جامعة حائل     

      –س ـم النفـوعلالسر احمد سليمان  رئيس قسم التربية : الدكتور  -٢١

 جامعة حائل –كلية المعلمين      

     ة ــكلي –محمد عوض البربري  قسم التربية وعلم النفس : الدكتور  -٢٢

 جامعة حائل –المعلمين      

      ةــكلي –س ـم التربية وعلم النفـمحمود الجرادات   قس: الدكتور  -٢٣

 جامعة حائل –المعلمين      

     ة ـكلي –عنتر محمد عبد العال   قسم التربية وعلم النفس :  الدكتور -٢٤

 جامعة حائل –المعلمين      

      -م النفســعبد الرحمن احمد عبد اهللا  قسم التربية وعل: الدكتور  -٢٥

 جامعة حائل –كلية المعلمين      

  – كلية المعلمين -ياسر الجندي   قسم التربية وعلم النفس: الدكتور  -٢٦

 جامعة حائل     



 

 ون المعلمين في ـنايف بن عبد اهللا برجس العردان مدير شئ: الدكتور -٢٧

 . )سابقاً(اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل     

 بدر بن عبد اهللا برجس العردان مدير عام كليات التربية للبنات : الدكتور -٢٨

 .بمنطقة حائل      

 ة ــهللا بن محمد البطي   مساعد مدير عام اإلدارة العامعبد ا: الدكتور -٢٩

 .للتربية والتعليم  للبنات بمنطقة حائل      

 ة ــيوسف بن عبد العزيز فهد الشويحاني  ماجستير في تقني: األستاذ -٣٠

 .لومات ، اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائلالمع      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )٣(ملحق رقم 
 االستبانة يف صورتها النهائية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  اهللا الرمحن الرحيم بسم
 

 سلمه اهللا                                                                                        سعادة
 :عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد السالم

تطوير نظم المعلومات اإلدارية فـي إدارات  :ميدانية بعنوان دراسةالباحث بإجراء  يقوم
 )تصور مقترح(التربية والتعليم للبنين بالمملكة العربية السعودية 

 وتهدف . والتخطيطفي اإلدارة التربوية  الدكتوراهعلى درجة  للحصولوذلك استكماال 
مات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم واقع نظم المعلو على التعرف إلىهذه الدراسة 

مـع وضـع   .للبنين بالمملكة العربية السعودية، ومقترحات مجتمع الدراسة لتطويرهـا 
 .تصور مقترح للتطوير من الباحث 

 : ثالثة أبعادمن  المكونة ستبانههذه اإلالهدف قام الباحث ببناء  ذلك ولتحقيق
علومات اإلدارية في إدارات التربيـة والتعلـيم   واقع أقسام الم حول  يدور:  األول البعد

  .مجاالً )١١(ويتألف من بالمملكة العربية السعودية ، 
بتقييم المعلومات التي تقدمها أقسام المعلومات في إدارات التربيـة   يتعلق: الثاني والبعد

 .فقرة) ٣٩(مجاالًت تحوي ) ٩(ويتألف من  ،والتعليم 
ت أفراد الدراسة لتطوير نظم المعلومات اإلداريـة فـي   بمقترحا يتعلق: لـث الثا والبعد

 .  فقرة) ٢٥(إدارات التربية والتعليم ويتألف من 
علما بـأن المعلومـات سـتكون     .عليها  بقراءتها واإلجابةآمل من سعادتكم التكرم 

 .موضع سرية ، ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي
 .يحفظكم ويرعاكم  واهللا…لكم سلفاً حسن تعاونكم  شاكرين     

  الباحث                                            
 يمرـل الشـاهللا مقب فـضيبن  عانـمش                           

 والتخـطـيط ويةـاإلدارة الترب مــسـق                           
 مكرمةمكة ال -أم القرىجامعة /التربية كلية                            

  ٠٥٠٥١٦٤٧٢١جـــوال رقــــم                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اســــــتــبــانــه

 : إدارة التربية والتعليمبيانات عن   -أ  
   :تصنيف اإلدارة-١

         )افظةحم(إدارة حملية                              )منطقة(إدارة عامة
   ) :...................احملافظة(املنطقة -٢
 بيانات شاغل الوظيفة :ب
   :   الوظيفة-١

       رئيس قسم           مدير إدارة             مساعد مدير تعليم                تعليم مدير             
                 

  
 : املؤهل الدراسي-٢

                                                                                                               
 أخرى    بكالوريوس                           ماجستري      دكتوراه                                 

              
  

 :احلاسب اآليل الدورات يف جمال -٤
 مل أشارك يف أي دورة                                                                                              

 دورة واحدة فقط                                                           
                    دورتان فأكثر                                                            

      

 :اإلداري اخلربة يف جمال العمل -٥
 أقل من مخس سنوات                                                                                 

 سنوات  ١٠إىل أقل من ٥من                                                           
 سنة ١٥إىل أقل من ١٠من                                                          

                                                         
 سنة فأكثر ١٥من                                                           
                                            

 

 

 

  

      



 

אמאא)\( אא
@òí†ìÈÛa@òîi‹ÈÛa@òØÜà¾bi@áîÜÈnÛaë@òîiÛa@paŠa†g@À@òíŠa†⁄a@pbßìÜÈ¾a@âbÓc@ÉÓaë@:אא

 :المعلومات في إدارتك عبارة عن إدارة -١
âìÛaÑ•@áÈã@ü@

   .إدارة مستقلة ١

  .موزعة بني أقسام عديدة٢

  .يف إدارة التعليم مركز معلوماته اخلاص به)قسم/إدارة(يوجد بكل ٣

  .يف إدارة التعليم مراكز معلومات خاصة ا)األقسام/اإلدارات(يوجد ببعض٤
 :يوجد في إدارتك أقسام المعلومات اآلتية -٢

âÑ•ìÛa@áÈã@ZâbÄäi@ÝàÈíë@ü@@

†uìí@ü@ ðë†íïÛe@bÈß@´äqüa@

      .رشيفاإل١

     .امللفات٢

     .مركز الوثائق٣

   .احلاسب اآليلمركز املعلومات و٤

    .إدارة املعلومات٥
 :نوعية مؤهالت العاملين في إدارة المعلومات لديكم -٣

âÑ•ìÛa@áÈã@ü@

  .ن يف نظم املعلوماتمتخصصو١

  .تلقوا دورات تدريبية يف مجع ومعاجلة وحوسبة البيانات٢
  : لومات من الميدان التربوي عن طريقعالتربية والتعليم على الم تتحصل إدارا -٤
âÑ•ìÛa@áÈã@ü@

  .الكراس اإلحصائي ١

  .تقارير املشرفني التربويني٢

  .ها املدارسدعالتقارير اليت ت٣

   .البحوث امليدانية ٤

  .نترنتإلاالتبادل اإللكتروين بواسطة٥

   .الدوريات٦

   النشرات٧

   اإلحصائيات٨
 :متخذ القرارمن وإلى لتوصيل المعلومات  إدارة المعلومات لديكم الوسائل التاليةتستخدم  -٥

âÑ•ìÛa@áÈã@ü@

  .ملرسلة بواسطة املراسلني أو الربيدااملكاتبات الورقية ١

  .)اخل...املكاملات اهلاتفية والفاكس(آلية اتصالوسائل ٢

  .)اخل...كتروينإللشبكات الكومبيوتر والربيد ا(إلكترونية اتصال لوسائ٣
 



 

 
               :توفر أجهزة الحاسب اآللي  -٦ 

âÑ•ìÛa@áÈã@ü@

  .اسب آلييوجد في مكتبك جهاز ح١

 :بأداء المهام التاليةعلى القيام في مكتبك الموجود جهاز الحاسب اآللي  يساعد -٧ 
âÑ•ìÛa@áÈã@ü@

  .إجناز األعمال اليومية الروتينية ككتابة التقارير وحفظ البيانات اخلاصة بك١

   .من معلومات دك مبا حتتاجهيزوتبأقسام املعلومات يف إدارتك لاإللكتروين  التواصل٢

  .لتبادل املعلوماتيف إدارتكاألخرىاألقسامب اإللكتروين التواصل٣

   .لكتروين أو أي تقنية أخرىإلمع املدارس عن طريق الربيد ا اإللكتروين التواصل٤

  .لتبادل املعلوماتاألخرىبإدارات التربية والتعليم اإللكتروين التواصل٥

   .مبركز املعلومات بوزارة التربية والتعليم للحصول على املعلومات يناإللكترو التواصل٦

    .التواصل اإللكتروين مع برنامج معارف للحصول على ما حتتاج إليه من معلومات٧

  .الئمةباملعلومات املتهتغذيبعدبدائل مناسبة الختاذ القرار تقدمي٨

 :في أداء المهام التاليةاآليل تستخدم إدارة املعلومات لديكم احلاسب -٨ 

âÑ•ìÛa@áÈã@ü@

  . البياناتتسجيل وحفظ ١

   .تصنيف البيانات٢

  .عند الطلب استرجاع البيانات٣

  .معاجلة البيانات الواردة من امليدان لتحويلها إىل معلومات مفيدة للمسئول٤

  .اليت حيتاجون إليهاتزويد املسئولني باملعلومات٥
 :استفادت إدارتكم من تقنية اإلنترنت حيث إنها  –٩ 

@Ñ•ìÛa@áÈã@üم     

    .يستفيد منه مباشرة كل من له عالقةباملعلومات  اًومتجدد اًنشط اًموقعهلا على اإلنترنت  أنشأت١

   .ت والطلبات واالقتراحاتتتواصل مع اآلخرين عرب الربيد االلكتروين إلرسال واستقبال التعاميم واخلطابا٢
 :  قامت إدارتكم بحوسبة عملياتها عن طريق  -١٠ 

âÑ•ìÛa@áÈã@ü@

QpbãbîjÛa@ò¦bÈ½@òß†Ônß@òîiìby@wßaŠi@Þb…gN@@

   .إدخال أنظمة حاسوبية متطورة لتطوير صناعة القرار كنظم دعم القرار والذكاء االصطناعي ٢

S¿@´ÐÃì½a@kmbØß@òjìyñ‰a…⁄a@N@@

Tñ‰a…fiÛ@òÈibnÛa@‰a†½a@¿@kmbØ½a@òjìyN@@

 : من أجل أمن املعلومات قامت إدارتكم بتوفري -١١

 ال نعمالوصفم

   .اسوبية ملنع أي اختراق غري مشروع للمعلوماتبرامج محاية لنظم املعلومات احل    ١

  .أجهزة محاية ألجهزة احلاسوب املوجودة يف  اإلدارة٢



 

 áîÜÈnÛaë@òîiÛa@paŠa†g@À@pbßìÜÈ¾a@âbÓc@bèß‡Ôm@Ûa@pbßìÜÈ¾a@áîîÔmZ@@:אא

@ÜÈ½a@âbÓc@bçŠÏìm@Ûa@pbßìÜÈ½a@Ñ–nm@sîy@åß@òÓ†Ûbi@Ùm‰a…g@¿@pbßìgbèãHZ:(א : اجملال األول

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

@òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òÐîÈ™@òu‰†i

a†u@

    .صحيحة ١
    .ختلو من املعلومات الزائدة أو املكررة ٢
    .الذي يهمك يف جمال العمل تنقل صورة دقيقة عن الواقع ٣
     .وأسلوباًًةًلغسليمة ٤
    .بشكل صحيحلعملاتنفيذومقننة ملراقبة توفر معايري دقيقة  ٥

@pbßìÜÈ½a@âbÓc@bçŠÏìm@Ûa@pbßìÜÈ½a@Ñ–nm@bèãg@sîy@åß@Þìà’Ûbi@Ùm‰a…g@¿ZH:(א : اجملال الثاني

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

    . الوظيفية اليوميةتليب احتياجاتك من املعلومات الالزمة إلجناز مهامك ١
    .اختاذ القرار باشتماهلا على بدائل عديدة للحلولتليب متطلبات  ٢
    .التربوي واإلدارةيدانسري العمل يف املتوفر معلومات كافية عن  ٣
    .تطويروالتخطيطتطلبات املستقبلية للامل تليبتوفر معلومات  ٤

א:ثالثاجملال ال تتصف المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في إدارتك بالتوقيت المناسب من (א

 :)نهاإحيث 

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

    .اإلداريةهامكافية يف الوقت املناسب إلجناز املتصل بسرعة١

     . تصل بسرعة كافية لتسهم يف اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب٢

    .تها وصحتهادقيكون على حسابسرعة توفري املعلومة ال ٣

    ميكن توفريها بسرعة يف الظروف الطارئة٤

 ):ءمة من حيث إنهاالمالبتتصف المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في إدارتك (: א:  رابعاجملال ال

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

    .تتعلق باملشكلة املطلوب اختاذ قرار بشأهنا ١
      . مالئمة حلاجتك كماً ونوعاً ٢

 



 

    .بناء عليهااملطلوب اختاذهام مع متطلبات القرارات ءتتال ٣
     .تسهم يف تطوير العمل يف إدارتك ٤
    .العمل احلالية واملستقبليةأهدافتالئم ٥
     .تقدم على شكل أرقام أو رسومات بيانية أو إحصائيات حسب احلاجة ٦
    .يما بينهايف جمموعات حسب درجة التقارب فتصنف ٧

 ):دارتك بالمرونة من حيث إنهاتتصف المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في إ:(א: امس اجملال اخل

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

      .املطلوبةذات قابلية إلضافة بيانات جديدة وحذف البيانات غري ١
     .باستمرارهاحتديثيتم ٢
    .توفر تغذية راجعة جيدة ملا تصدره من قرارات ٣
    .بني األقسام أو مع امليدان التربويبسهولة يتم تبادهلا ٤

 ):ألنهبأنها اقتصادية تتصف المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في إدارتك :(א: سادس اجملال ال

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

    .وبدون كلفة لةوسهباحلصول عليها ميكن ١
    .العائد املتوقع من استخدامها أكرب من كلفة احلصول عليها ٢
    .القراراذاختخفض تكلفةيفمناسبةتسهم مبا تقدمه من معلومات  ٣

 ):نهاإوضوح من حيث بالتتصف المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في إدارتك :(א: سابع اجملال ال

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

     . واضحة ميكن فهمها بسهولة١

    .القرارات املتخذةعلى املترتبةللنتائج  حاًواضاًتصورتعطي٢

    ).معلمني،مديرين، موظفني(توفر معلومات واضحة عن األدوار الوظيفية للعاملني٣

    .تعطي صورة واضحة للواقع التربوي٤

 ):ضوعية من حيث إنهاإدارتك بالمو تتصف المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في:(א: ثامن اجملال ال

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òÐîÈ™@òu‰†i

a†u@

    .متثل واقع املشكلة املطلوب معرفتها دون ويل أو وين ١
    .التحيزالتزوير أو خالية من قصد التحريف أو ٢
    .قرار معني باختاذ للمسئول ختلو من اإلحياء ٣
    دون حجب بعضهااملعلومات املهمة واملؤثرة يف اختاذ القرارتقدم ٤



 

 ):ديك من حيث إنهاتتصف المعلومات التي توفرها أقسام المعلومات في إدارتك بالموثوقية ل :(א: تاسعاجملال ال

@áÓŠÛa@Ûapa‰bjÈ@
@òu‰†i

a†u@òîÛbÇ@

òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

i@òu‰†

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

    .بدرجة مناسبة من الثقةاملستقبلية  اخلططوضع تساعد على ١
    .جتعلك قادراً على اختاذ قراراتك باطمئنان بناء عليها ٢
     . اعتماداً عليها كجتعلك تثق بالقرارات اليت يتخذها اآلخرون يف إدارات ٣
    .عندما تعتمد عليهاكج أفضل لقراراتل على نتائوصتساعدك يف احل ٤

א  مقترحات تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية :א

 :إلى تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم  -جهة نظرك و -تؤدي المقترحات التالية من 

ÓŠÛa@á@Ûapa‰bjÈ@

@òu‰†i

@òîÛbÇ

a†u@

@òu‰†i

òîÛbÇ@

@òu‰†i

òİìnß@

@òu‰†i

òÐîÈ™@

@òu‰†i

a†u@òÐîÈ™@

     .يف إدارة مستقلة مبسمى واحد..)رشيف،إلامللفات،ا(توحيد أقسام املعلومات١

    .أقسام املعلومات يف إدارات التربية والتعليموآليات عمل تطوير أنظمة٢

٣ 
نظام معلومات متكامل يف إدارات التربية والتعليم وعدم االقتصـار بناءبالوزارةقيام

 .على اإلصالحات اجلزئية أو اجلهود الذاتية
    

    .آلياًاملعلوماتتؤخذ منهابناء قاعدة معلومات مركزية بالوزارة٤

    .نظم معلومات إستراتيجية تساعد على التخطيط السليم للمستقبلإنشاء٥

    .البياناتحوسبةريب املوظفني يف نظم املعلومات على مجع وتد٦

    .عقد دورات متقدمة للمسئولني يف استخدام احلاسب اآليل٧

    .عقد دورات للمسئولني يف كيفية إدارة املعلومات بفعالية٨

    .لكتروينإلتطوير أدوات احلصول على البيانات باستخدام االنترنت والربيد ا٩

    تفعيل دور البحوث كأدوات للحصول على بيانات موثقة من امليدان١٠

    وضع آلية مناسبة لتحديث البيانات يف أقسام املعلومات بشكل مستمر١١

    تصميم أدوات مجع البيانات بطريقة منهجية حرصا على دقة املعلومة١٢

    .املعلوماتونقلعاجلةاستخدام برامج حاسوبية متطورة يف حفظ وم١٣

    .باإلحصائيات والرسوم البيانية للمسئولتدعيم التقارير اليت ترسل ١٤

١٥ 
على املعلومـاتبشبكة للحصولبأجهزة حاسب آيل متصلة سئولنياملتزويد مكاتب 

 .مباشرة دون الرجوع إلدارات املعلومات
    

    .ية والتعليممجيع املكاتب يف إدارات التربحوسبة١٦

١٧ 
بدائل مناسـبةلتعطيتزويد مكاتب املسئولني بأجهزة حاسب ذكية تغذى باملعلومات

 .الختاذ القرار وتكلفة كل بديل
    

١٨ 
تطوير برنامج معارف ليشمل كافة العمليات اإلدارية من ختطيط واختاذ قرار بدالً مـن

 .قصره على مهام حمددة
    

    .امليدانمعأوةمتطورة لنقل املعلومات داخل اإلدار استخدام وسائل١٩

 



 

    .تفعيل دور الربيد اإللكتروين كوسيط مناسب لنقل املعلومات بسرعة٢٠

٢١ 
-طالـب(املتصـفحتفعيل مواقع إدارات التربية والتعليم على اإلنترنت حبيث حيصل

  .على ما يريد منها دون مراجعة اإلدارة)اخل..معلم
    

٢٢ 
وامليدان عرب الوسائلاتبني املسئولني يف اإلدارعن بعدتطوير طرق عقد االجتماعات 

 .التقنية املناسبة 
    

    .ملا يصدره من قراراتدقيقةتتيح للمسئول تغذية راجعةإجياد طريقة٢٣

    .صيانة األجهزة والربامج والشبكات جمالموظفني يف تأهيل٢٤

    .أو اختراقهااج محاية للمعلومات لضمان عدم فقداهنوضع برام٢٥

 
 
 
 
 
 

 )٤(ملحق رقم 
 اخلطابات الرمسية

 
 


