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بنية تنظيمية مقترحة لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في  
 كلية التربية ــــ جامعة اإلسكندرية 

 إعداد 
 د/ منال سيد يوسف حسنين 

 مدرس بقسم اإلدارة التربوية وسياسات التعليم

 ملخص:
استحداث نظم إدارية  -خاصة التكنولوجية  -لقد فرضت التغييرات        

 -التي تسعى كافة المؤسسات  م المعلومات اإلدارية،نظ: جديدة؛ لعل من أبرزها
أنشئت وحدات نظم المعلومات إلى تطبيقها، لذلك  -ومنها المؤسسات الجامعية 

؛ لدعم وظائف الجامعة كلها في اتخاذ القرارات، وعمليات التعليم لجميع اإلدارية
معلومات أهداف وحدة نظم الالجهات المستفيدة، لذلك كان البد من التطرق إلى 

اإلدارية بالجامعات ووظائفها, ومكونات وحدة نظم المعلومات اإلدارية 
بالجامعات، ومتطلبات تصميم وحدة نظم المعلومات اإلدارية بالمؤسسات 

 الجامعية
وانطالًقًا من أهمية نظم المعلومات اإلدارية خاصة فى ظل التغييرات 

اء وحدات لنظم المعلومات التكنولوجية، وسعى وزارة التعليم العالي إلى إنش
اإلدارية فى الجامعات المصرية، وانطالًقا من ضرورة التطوير المستمر، والعناية 
بتلك الوحدات؛ األمر الذي يتطلب دراسة الواقع النظري والميداني لوحدة نظم 

جامعة اإلسكندرية ؛ للتعرف على نواحي  –المعلومات اإلدارية بكلية التربية 
ى تعزيزها، ونواحي الضعف للعمل على إصالحها؛ باعتبارها القوة, للعمل عل

اإلطار الذي من خالله تحقق نظم المعلومات اإلدارية أهدافها بالكلية، للسعي 
 نحو وضع بنية تنظيمية مقترحة, لتطوير وحدة نظم المعلومات اإلدارية بالكلية .

 الكلمات المفتاحية :
 يمية، الوحدة التنظيمية .البنية التنظ،  نظم المعلومات اإلدارية
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A proposed organizational structure for the 

Management Information Systems Unit 

Faculty of Education - Alexandria University 
Study summary: 

The changes - especially technological - have imposed the 

development of new administrative systems; perhaps the most 

prominent of them are: 
Management information systems that all institutions - 

including university institutions - are seeking to implement, 

Therefore, the administrative information systems units were 

established to support all university functions in decision-making, 

And education operations for all beneficiaries, so it was 

necessary to address the objectives and functions of the 

administrative information systems in universities, And the 

components of the administrative information systems unit in 

universities, and the requirements for designing the 

administrative information systems unit in university institutions, 

  And based on the importance of management information 

systems, especially in light of technological changes, the Ministry 

of Higher Education has sought to establish units of management 

information systems in Egyptian universities - and based on the 

need for continuous, Which requires studying the theoretical and 

field reality of the Unit of Administrative Information Systems at 

the Faculty of Education - Alexandria University; to know the 

strengths, to work to strengthen them, And weaknesses to work to 

reform them, as it is the framework through which management 

information systems achieve their goals entirely, To seek to 

develop a proposed organizational structure, to develop the 

administrative information systems unit in the college. 

key words  :  

Management information systems, organizational 

structure,organizational unit 
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بنية تنظيمية مقترحة لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في  
 كلية التربية ــــ جامعة اإلسكندرية 

 إعداد 
 د/ منال سيد يوسف حسنين 

 مدرس بقسم اإلدارة التربوية وسياسات التعليم 
 مقدمة:

يشهد العالم كثيًرا من التحوالت، والتغييرات في المجاالت المختلفة، وعلى 
قتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والتكنولوجية، وقد المستويات كافة؛ اال

فرضت هذه التطورات ـــــ وبخاصة التكنولوجية ـــــ استحداث نظم إدارية جديدة؛ 
التي تسعى جميع المؤسسات، ومنها  نظم المعلومات اإلدارية: لعل من أبرزها

في  المؤسسات الجامعية إلى تطبيقها، وبخاصة في ظل البيئة التنافسية
 من عدد هناك؛ ومن ثمَّ فوالتوجه نحو تحقيق الميزة التنافسية المجاالت كافة،

في  اإلدارية نظام فعال للمعلومات وجود ضرورة  االتجاهات التي أوجبت
 :(1)أهمها ما يأتي  المؤسسات الجامعية، ولعل من

ات فقد صارت المعلوم االقتصاد القائم على المعلومات: نحو المتزايد االتجاه  -1
لقوة الدولة التنافسية، وزيادة الحاجة إلى نظم المعلومات؛ لمساعدة اإلدارة  اأساسً 

 على الطلب لتزايد في تحقيق أفضل تدفق للمعلومات داخل المؤسسة، وكنتيجة
 بين االتصاالت أهمية وتزايد المتخصصين، بين المعلومات في المشاركة

 فعال نظام وجود يتطلب الذي ؛ األمر التخصصات، والمستويات اإلدارية كاف
 في المؤسسة. للمعلومات

، القرار اتخاذ وسائل تطورت إذاتخاذ القرارات:  في جديدة أساليب ظهور -2
 كثيًرا العمليات على سبيل المثال قدم بحوث علم هائاًل؛ فظهور تطوًرا وأساليبه

 على االعتماد تزايد نتيجة القرارات؛ اتخاذ في تساعد التي األساليب من
خالله  من يمكن معلومات نظام  إلى وجود الحاجة فبرزت اآللية، الحاسبات

 المطلوبة. بالبيانات القرارات نماذج تغذية
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 إحداث إلى المعلومات تكنولوجيا في التطور : وقد أدىالتقدم التكنولوجي -3
 لتكنولوجيا السريع التطور كما أدى ،المؤسسات أداء نمط في كبيرة  فنية تغييرات
واالعتماد على نظم  استخدامها، عملية تيسير إلى تكلفتها وانخفاض ت،المعلوما

  المؤسسة. أقسام  جميع فيالمعلومات اإلدارية 
فالمؤسسات التقليدية تتصف بالتنظيم ظهور شكل جديد من التنظيمات:  -4

المركزي الهرمي، أما الشكل الجديد للمؤسسات فيتجه نحو التنظيم المسطح 
كزي، وتعد تكنولوجيا المعلومات األداة األساسية التي يقوم األقل هرمية غير المر 

 عليها الشكل الجديد للتنظيم. 
ونتيجة لتلك التغيرات السابقة، أنشئت وحدات للمعلومات في المؤسسات 

، وتنظيمها، وتحليلها؛ لإلفادة منها في البياناتالجامعية، صارت مهمتها: جمع 
أن نظم المعلومات اإلدارية تحظى  كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة على أساس

 بأهمية كبيرة، تتمثل في أنها:
ركٌن أساسيٌّ التخاذ القرارات اإلدارية في أي مؤسسة، وبخاصة المؤسسات  -

التعليمية؛ فأي قرار تسبقه معلومات يجري في ضوئها وضع البدائل المختلفة، 
 وتقييمها، ثم التوصل إلى القرار المناسب.

اإلصالحية الالزمة؛ فعمليات التطوير، واإلصالح  تساعد في وضع الخطط -
المؤسسي تتطلب توافر معلومات دقيقة ومتكاملة عن المؤسسة، وعن أوجه القوة، 

 والضعف فيها.
ُتفيد في تقييم األداء سواء أكان األداء فرديًّا أم مؤسسيًّا، إضافة إلى إعداد  -

التقارير المالية، وتقارير نتائج التقارير، مثل: تقارير األداء، وتقارير المحاسبية، و 
 الطالب، وغيرها.

تتوافق مع االتجاه نحو تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية؛ فاالنطالقة  -
األولى لتحقيق الجودة، واإلبداع في العمل يتمثل في توافر معلومات دقيقة 

م ومتكاملة عن جوانب المؤسسة كافة، والسعي إلى ميكنة األعمال، وإجراء المها
الروتينية التي يمكن االستغناء فيها عن العنصر البشري؛ لتوفير الوقت، والجهد، 

 والتكلفة.
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تحقق االتصال الفعال بين كل المستويات المختلفة داخل المؤسسة وخارجها،  -
 ومع الجهات ذات العالقة المرتبطة بها، أو المؤسسات المناظرة لها.

للمعلومات نظام وجود  أهمية تقتصر نجد، أنه ال سبقوفضاًل عما 
 ربط أداة  تعد خارجها؛ "فهي إلى تمتد بل اإلدارية على مستوى المؤسسة فحسب؛

نظم المعلومات اإلدارية المعلومات  البيئة المحيطة بها؛ إذ توفر للمؤسسة مع
 .(2)الجديدة في البيئة الخارجية" والتغيرات  األوضاع، مع للتكيف الالزمة

ى النظم التي تعالج البيانات بطرائق متعددة وتشير نظم المعلومات إل
لتقليل المخاطر؛ ومن ثم فإنها ُتستخدم في المؤسسة لثالثة أغراض، وهي: 

 (.3) للمستقبلالتعامل مع الحاضر، وتذكر الماضي، واالستعداد 
نجد أن هناك أنواًعا لنظم المعلومات وبالرجوع إلى الكتابات التربوية 

، Databank Information Systemsالمعلومات اإلدارية، وهي: نظم بنك 
نظم ، و Predictive Information Systemsونظم المعلومات التنبؤية 

"  Decision-making Information Systemsمعلومات صنع القرار 
وهذه األنواع المختلفة لنظم المعلومات اإلدارية مهمة ألي مؤسسة، (، 4)

ة ُتحقق أهدافها؛ من خالل وحداتها التي أن نظم المعلومات اإلداري وبخاصة
بين أقسام المؤسسة  وتبادلهاتهدف إلى ضمان تدفق البيانات، والمعلومات، 

المختلفة، وعند الحاجة إليها، وجمع البيانات بطريقة متكاملة، وتخزينها، ومتابعة 
جميع التعديالت، والتغييرات التي تحدث على البيانات، والمعلومات المخزنة، 

حديثها، واسترجاعها في الوقت المناسب، وتحقيق األمن الكامل للمعلومات؛ وت
ومن ثم يكون الهدف الرئيس لوحدة نظم المعلومات: "تقديم الخدمة النهائية 

(، وحل المشكالت الهيكلية، وتحليل إشارات الخطر التي من 5للمستفيدين )
 (.6الممكن أن تبدأ من داخل المؤسسة، أو من خارجها" )

لدعم وظائف الجامعة كلها  لقد أنشئت وحدات نظم المعلومات اإلدارية؛و 
في اتخاذ القرارات، وعمليات التعليم والتعلم لجميع الجهات المستفيدة، وتخدم 

 (: 7وهي ) أربعة أنظمة؛في المؤسسات الجامعية  وحدة نظم المعلومات اإلدارية
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؛ ويستخدم Academic Management Systemنظام اإلدارة األكاديمية:  -1
هذا النظام إلدارة البيانات األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس، وتخزينها، وتسجيل 

 . عامةالطالب الجدد حتى التخرج، وفي العملية التعليمية 
؛ ويستخدم هذا Knowledge Management Systemنظام إدارة المعرفة:  -2

الكتب، والمكتبات، ونتائج النظام إلدارة أصول المعرفة إلكترونيًّا: )المجالت، و 
البحوث(؛ بحيث تغطي نظام معلومات البحوث، والتعليم اإللكتروني، والمكتبة 

 الرقمية.
؛ ويستخدم هذا Resources Management Systemنظام إدارة الموارد:  -3

 النظام إلدارة الموارد؛ كنظام معلومات الموارد البشرية، والمالية.
 Community Relation Managementنظام إدارة عالقات المجتمع:  -4

System ؛ ويتكون هذا النظام من البوابة اإللكترونية، ونظام معلومات
 الخريجين، ونظام التوظيف عبر اإلنترنت.

ولكي تحقق وحدة نظم المعلومات اإلدارية أهدافها في المؤسسات 
ة كبيرة الجامعية فإنه من الضروري "توفير التمويل الكافي للوحدة، وإعطاء عناي

لتدريب القائمين عليها؛ لضمان االستخدام الصحيح للوحدة في إتاحة 
(، كما 8المعلومات، وإنتاجها، ونشرها؛ التخاذ قرارات أفضل في الجامعات" )

تتطلب أن ترتكز على مكونات أساسية ال غنى عنها؛ فال توجد وحدة لنظم 
توفير المعلومات التي المعلومات اإلدارية من دون العنصر البشري القائم على 

تقدمها، والمستفيد منها، فًضال عن أنها مكونة من أنظمة فرعية متعددة، تشكل 
بنية نظام المعلومات اإلدارية؛ أي أنَّ نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات 
الجامعية على سبيل المثال تتضمن نظًما فرعية متعلقة بالعملية التعليمية، 

ة، والمالية، والموارد البشرية، والتي يتم تنظيمها؛ من خالل واإلدارية، والمحاسبي
نجد أن شكل نظم المعلومات اإلدارية، وبنيتها، التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم 

ووحداتها ترتبط ببعدين؛ األول: يتمثل في شكل األنشطة الرئيسية للمؤسسة، 
إذا وجد اط؛ فمًثال وجوهرها في تقديم المساندة التقنية، والمعلوماتية لهذا النش

نظام المعلومات في مؤسسة تعليمية فإنه يعكس طبيعة المؤسسة في وظائفها، 
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البعد الثاني في: فئة المستفيدين الرئيسين من النظام؛ وخصائصها، ويتمثل 
فنظام المعلومات الموجه نحو اإلدارة العليا هو نظام للمعلومات اإلستراتيجية، 

وعليه فنظم  (؛9إلدارية األخرى في المؤسسة" )وينطبق هذا على المستويات ا
المعلومات اإلدارية ترتبط بطبيعة المؤسسة، ونوعها، وحجمها من ناحية، ونوع 

 المستفيدين من هذه النظم من ناحية أخرى.
وقد سعت وزارة التعليم العالي في مصر إلى العناية ببناء مراكز  

مدربة،  فنية كوادرت؛ لتشمل ووحدات لنظام المعلومات اإلدارية في الجامعا
األعمال اإلدارية ، والتعليمية، والبحثية  في التطبيقات استخدام  دعم على وقادرة 

 (:10جيدة؛ ومن ثم قامت باآلتي) بصورة كافة، وفي الكليات
 اإلدارية، وتشغيلها؛ كوحدات المعلومات لدعم نظم  جامعة؛ في كل مركز إنشاء -1

 البيانات، تخزين ووحدات،  الرئيسية بالخوادم  دةجهزة، ومزو األبالمعدات، و  مجهزة
 .النظم تشغيل متابعة على والقادرة المدربة، الفنية واألجهزة، والكوادر

 من يمكنها مما ؛بالمراكز ضوئية وطابعات، وماسحات حاسبات، أجهزة  توفير -2
 الكليات، إضافة إلى توفير على األجهزة هذه البيانات، وصيانتها، وتوزيع إدخال

 .المراكز في بعض التدريس هيئة للطالب، وأعضاء كارنيهات طباعة ام نظ
 وأنظمة البيانات، التشغيل، وقواعد أنظمة من المختلفة بالبرمجيات المراكز تزويد -3

 .البيانات قواعد برامج استخدام  الحماية، وتراخيص
البرمجة،  مجال في الفني الدعم  توافر لضمان متخصصين؛ مهندسين تعيين -4

 البيانات، وتشغيل قواعد إدارة على تدريبهم  ويجرى  النظم؛ ت، وتحليلوالشبكا
  المعلومات، وصيانتها. نظم 

 في الكليات، وشؤون  الطالب شؤون  في إدارات العاملين الموظفين تدريب -5
 التطبيقات، وتدريبهم  هذه استخدام على العليا؛ والدراسات التدريس هيئة أعضاء

 لهذه المراكز مهندسي الحاسبات بحضور مالستخدا األساسية المهارات على
  .التدريب إعادة  على قادرين التدريبات؛ ليكونوا

وفي ضوء توجهات وزارة التعليم العالي نجد عناية بعض الجامعات 
المصرية بنظم المعلومات اإلدارية، ووحداتها، إذ تهدف وحدة نظم المعلومات 
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النهوض بالمؤسسة الجامعية؛  اإلدارية في كلية التربية جامعة المنصورة إلى:
لمواكبة متطلبات عصر المعلومات، وتحويل كل أنواع العمل اليدوي إلى العمل 
اإللكتروني، إذ تعتني ببناء األنظمة اإللكترونية لميكنة العمل اإلداري؛ باستخدام 
لغات البرمجة، والعمل على تطويرها باستمرار، وذلك في األعمال اإلدارية 

فة: )شؤون العاملين، والمالية، والمخازن، والطالب، والمكتبات، والتعليمية كا
واألبحاث العلمية، وحفظ المستندات، وجودة التعليم والتعلم(، إضافة إلى تصميم، 
وإنشاء، ومراقبة، وصيانة شبكات الحاسب وتأمين المعلومات، وإنشاء وتطوير 

للطلبة، والعاملين، مواقع اإلنترنت للكلية، وتصميم وطباعة بطاقات التعريف 
"نظم (، كما تستخدم كلية التربية جامعة المنصورة 11وأعضاء هيئة التدريس )

اإلدارة اإللكترونية في كثير من اإلدارات داخل الكلية؛ إذ توجد قواعـد بيانات 
، وشؤون الطـالب، والدراسـات العليـا، اإلداري ألعضاء هيئة التدريس، والجهاز 

تحتية إلكترونية مناسبة؛ من: أجهزة حاسبات، وشـبكات إضافة إلى وجود بنية 
إنترنـت سلكية وال سلكية في الكلية، ووجود نظام إلكتروني )الفارابي(، يتيح 

 للطالب واألساتذة صفحات إلكترونية خاصة بهم؛ للتعامل مع متطلبات الجودة،
 ووجود نظام شؤون طالب إلكتروني)ابن الهيثم(، يسهل عمليات التـسجيل،

 (.12" )والنتـائج، ويضمن الدقة في األداء
وانطالًقا من أهمية نظم المعلومات اإلدارية وبخاصة في ظل التغييرات 
التكنولوجية، وسعي وزارة التعليم العالي إلى إنشاء وحدات لنظم المعلومات 
اإلدارية في الجامعات المصرية؛ كما هو الحال في إنشاء وحدة نظم المعلومات 

ي كلية التربية، جامعة المنصورة، وجامعة اإلسكندرية، وذلك بهدف اإلدارية ف
العمل على تحقيق ميزة تنافسية، وانطالًقا من ضرورة التطوير المستمر، والعناية 
بتلك الوحدات؛ األمر الذي يتطلب دراسة واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في 

تعرف على نواحي القوة والعمل كلية التربية، جامعة اإلسكندرية محور الدراسة؛ لل
على تعزيزها، ونواحي الضعف للعمل على إصالحها؛ باعتبارها اإلطار الذي 

 من خالله تحقق نظم المعلومات اإلدارية أهدافها في الكلية.
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 مشكلة الدراسة:
تعد وحدات نظم المعلومات اإلدارية مهمة لتحديد المشكالت، واإلمداد 

دة اإلدارة لتحقيق الفهم الجيد التخاذ قرارات صحيحة المستمر للمعلومات؛ لمساع
وبخاصة أثناء األزمات، إذ أكدت بعض الدراسات على أن وحدات نظم 
المعلومات اإلدارية تعتني بتدفق المعلومات، والشفافية، والتخطيط لمواجهة 

(؛ إضافة إلى أنها ــــ في المؤسسات الجامعية ــــ تعتني بجمع 13األزمات )
ات، ومعالجتها، وتقديمها بطريقة تساعد على التخطيط الفعال، ووضع البيان

اإلستراتيجيات وصياغة السياسات، فهي توفر معلومات لوضع الخطط 
(، 14المستقبلية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية في العمليات اإلدارية والتعليمية )

الحساب،  وفي ظل التطورات التكنولوجية، والمعلوماتية التي تفرض أخذها في
والعمل على مواكبتها، وعلى الجانب اآلخر نجد عناية وزارة التعليم العالي بنظم 
المعلومات اإلدارية، ووحداتها في المؤسسات الجامعية؛ األمر الذي يتطلب تبني 
فلسفة التطوير المستمر، إال أنه من خالل عمل الباحثة في الكلية يالحظ أن 

ي كلية التربية جامعة اإلسكندرية لم تتضح وحدة نظم المعلومات اإلدارية ف
وظيفتها ألعضاء المجتمع الجامعي، فضاًل عن ضعف الوعي لديهم بأهمية 
وجود هذه الوحدة، والخدمات التي تقدمها لهم؛ األمر الذي يتطلب تحليل واقع 
وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية؛ لتطويرها بما يساعد في تحقيق أهدافها 

 فاعلية ممكنة؛ ومن ثم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:بأكثر 
 ما متطلبات تصميم وحدة نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات الجامعية؟  -1
ما واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية ـــــ جامعة اإلسكندرية  -2

 نظريًّا؟
اإلدارية في كلية التربية ــــ جامعة ما الواقع الميداني لوحدة نظم المعلومات  -3

اإلسكندرية من وجهة نظر أعضاء الهيئة اإلدارية؟ وهل تختلف استجاباتهم 
 باختالف األقسام اإلدارية؟

ما البنية التنظيمية المقترحة لتطوير وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية  -4
 التربية ـــــ جامعة اإلسكندرية؟
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 أهداف الدراسة:
 راسة إلى تحقيق ما يأتي:تهدف الد

الوقوف على األسس الفكرية، والنظرية الستحداث وحدة نظم المعلومات اإلدارية  -
 في الجامعات.

التعرف على واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية جامعة  -
 اإلسكندرية نظريًّا.

ية جامعة تحليل الوضع الراهن لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية الترب -
 اإلسكندرية من وجهة نظر أعضاء المجتمع الجامعي. 

التوصل إلى بنية تنظيمية مقترحة لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية  -
 جامعة اإلسكندرية.

 أهمية الدراسة:
تبلورت أهمية الدراسة في وضع بنية تنظيمية مقترحة لوحدة نظم المعلومات 

ة جامعة اإلسكندرية، والتي قد تساعد القيادات الجامعية اإلدارية في كلية التربي
في تطوير وحداتها في الجامعة، والعمل على االرتقاء بها؛ لتحقيق أهدافها 

 المنشودة.
 منهج الدراسة: 

تبًعا لطبيعة الدراسة اسُتخدم المنهج الوصفي )دراسة الحالة(؛ إذ تمثل 
وامل المعقدة التي تسهم في فردية دراسة الحالة نوًعا من البحث المتعمق عن الع

وحدة واحدة؛ من خالل استخدام عدد من أدوات البحث، وتجميع بيانات دالة 
عن الوضع القائم للوحدة، والخبرات الماضية، والعوامل والقوى التي تحدد 
سلوكها بعمق، وتحليل نتائج تلك العوامل، وعالقاتها؛ حتى يمكن تكوين صورة 

(؛ ومن ثم ففي ضوء ذلك جرى وصف واقع وحدة 15ة ")شاملة متكاملة للوحد
نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية جامعة اإلسكندرية من حيث: أهدافها، 
ووظيفتها، وهيكلها التنظيمي، ومتطلبات تطويرها، مع محاولة وضع بنية 

 تنظيمية لها؛ لالرتقاء بمستوى أدائها، وتحقيًقا ألهداف الكلية، والجامعة.
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 ينة الدراسة، وأدواتها:ع
اقتصرت الدراسة على عينة من العاملين في األقسام اإلدارية في كلية 

فرًدا من مجتمع الدراسة األصلي  140التربية جامعة اإلسكندرية، البالغ عددهم 
 عضو.  202البالغ عددهم 

ولتحقيق أهداف الدراسة ُصممت استبانة؛ للتعرف على واقع وحدة نظم  
اإلدارية في كلية التربية جامعة اإلسكندرية من وجهة نظر الهيئة المعلومات 

اإلدارية في الكلية، وُعرضت على مجموعة من المحكمين؛ للتوصل إلى 
صورتها النهائية، كما ُأجريت زيارة ميدانية، وُحللت الوثائق، والسجالت الخاصة 

 بوحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية.
 مصطلحات الدراسة:

 تضمن الدراسة المصطلحات التالية: ت
 نظم المعلومات اإلدارية:  -1

بالرجوع إلى الكتابات اإلدارية نجد أنه تتعدد التعريفات الخاصة بنظم 
المعلومات اإلدارية، والتي تشير إلى أنه ال يوجد تعريف محدد لها؛ إذ ُتعرف 

لدقيقة، وفي الوقت نظم المعلومات اإلدارية بأنها: "نظام يمد اإلدارة بالمعلومات ا
المناسب لتيسير عملية اتخاذ القرار، ومساعدة المؤسسة في التخطيط، والتحكم، 
والوظائف المتعلقة بالعمل؛ لكي تنفذ بفاعلية؛ وبهذه الطريقة تزيد نظم 
المعلومات اإلدارية التنافسية؛ من خالل تقليل التكلفة، وتحسين سرعة العمليات" 

مات اإلدارية بأنها: "نظام لإلمداد بالمعلومات؛ نظم المعلو كما تعرف (، 16)
أنها: وُتعرف ب، )17لدعم اإلجراءات، واإلدارة، وصنع القرارات في المؤسسة"(

"تنظيم لمجموعة من األجهزة، والبرامج، واالتصاالت، والشبكات، وموارد 
البيانات، والسياسات، واإلجراءات التي يتم تخزينها، واسترجاعها، وتحويلها، 

شر المعلومات في المؤسسة، ويعتمد األفراد في نظم المعلومات على التواصل ون
مع بعضهم؛ باستخدام مجموعة متنوعة من: األجهزة، والتعليمات، واإلجراءات، 

(، كما تعد نظم المعلومات اإلدارية بمثابة مجموعة من النظم 18والبرمجيات" )
ة؛ كنظام األجور والرواتب، الفرعية المحوسبة، والمختصة بمجاالت إدارية محدد



    2018سبتمبر    -العدد التاسع عشر                                                                        منال سيد يوسف / د      

حة لوح    بوية                                           دة نظم المعلومات الداريةبنية تنظيمية مقبر        مجلة الدارة البر

 

442 

وشؤون الطالب، وشؤون العاملين، والمكافآت والحوافز، واألنشطة المدرسية، 
والتخطيط، والتوجيه، والرقابة، وغيرها من نظم فرعية، تتكامل، وتتفاعل مع 

 (.19بعضها؛ لتكون نظام المعلومات اإلدارية )
من أشكال إعداد وينظر إلى نظم المعلومات اإلدارية باعتبارها شكاًل 

المعلومات، وتنظيمها، وحفظها؛ لتدعيم القرارات اإلدارية في المنظمة بصورة 
سليمة، تقلل من درجة الخطأ، وترفع من كفـاءة المنظمة؛ لتحقيق أهدافها في 
تعظيم وتطوير أدائها، من خالل تقديم المعلومات لعمليـات اإلدارة المختلفة من: 

 (.20تخطيط، وتنظيم، ورقابة. )
لنظم المعلومات اإلدارية؛  متعددة ويتضح مما سبق، أن هناك تعريفات 

وربما يرجع ذلك إلى اختالف المنظور الفكري في تناول المفهوم؛ ومن ثم يمكن 
 استنتاج مجموعة من الخصائص؛ وهي أنها:

تعتمد على األساليب التكنولوجية الحديثة في جمع البيانات، وتحويلها إلى  -
د المؤسسة في تحسين كفايتها في الجوانب كافة وبخاصة في معلومات، وتفي

 صنع القرارات في المؤسسة.
 تخدم المستويات اإلدارية كافة في المؤسسة. -
تزيد من القدرة التنافسية للمؤسسة؛ من خالل كونها بعًدا مهمًّا في تذكر  -

 الماضي، والتعامل مع الحاضر، والتنبؤ بالمستقبل، واالستعداد له.
ء التعريفات السابقة تعرف الدراسة نظم المعلومات اإلدارية في وفي ضو 

المؤسسات الجامعية بأنها: "نظم آلية تجمع البيانات والمعلومات، وتنظمها، 
وتستخدمها؛ لمساعدة المؤسسة الجامعية في أداء أدوارها، ووظائفها التعليمية، 

من خالل االعتماد واإلدارية من: تخطيط، وتنظيم، ورقابة، واتخاذ القرارات؛ 
 على أنظمة محوسبة كنظام األجور، وشؤون الطالب، واالمتحانات، وغيرها. 

 البنية التنظيمية:  -2
ُتعرف البنية التنظيمية على أنها: "الطريقة التي من خاللها يتم تنظيم 
األفراد، والوظائف، ووضع اإلجراءات التي تحدد مسؤوليات الوظائف المختلفة؛ 

هداف التنظيمية، وتترجم البنية التنظيمية في الهيكل التنظيمي وذلك لتحقيق األ
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الذي يعتمد عليه معايير إجراءات العمل، ويحدد األفراد الذين يشاركون في صنع 
 (. 21القرار، وبالتالي إلى أي مدى تشكل أفكارهم واتجاهاتهم عمل المنظمة " )

، واألنشطة، كما ُتعرف البنية التنظيمية على أنها: "تحديد األهداف 
 (.22والمهام كأساس للوظائف، ثم تصميم الهيكل التنظيمي المناسب" )

كما ُتعرف البنية التنظيمية على أنها: "نظام لإلجراءات الرسمية التي 
تنص على توزيع العمل واألدوار، وتنسيق العمل في إطار معين، والتخطيط 

(، كما يشير إليها 23) الختيار العاملين؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة"
أيًضا على أنها: "تحديد كيفية إدارة العمل وتنظيمه، واألدوار الرئيسية، ومهارات 
العاملين، ومن تكون لديه السلطة والمسئولية، وأن تكون محددة بوضوح في 

 (.24الهيكل التنظيمي" )
ويتضح مما سبق، أن البنية التنظيمية تتضمن: األهداف، والمهام،  
لبشرية، والهيكل التنظيمي، والعالقات التنظيمية، ومن ثم ُتعرف الدراسة والقوى ا

البنية التنظيمية على أنها: "اإلطار الذي من خالله يتم تحديد األهداف، والمهام، 
والهيكل التنظيمي للوحدات المعنية، فًضال عن اختيار القوى البشرية المناسبة؛ 

من ثم يتضح أن وحدة نظم بما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة"، و 
المعلومات اإلدارية هي اإلطار الذي من خالله تتحقق أهداف نظم المعلومات 

 اإلدارية، ووظائفها المختلفة. 
 الوحدة التنظيمية:  -3

تعرف الوحدة التنظيمية على أنها " فريق عمل رسمي تعكس تخصص 
" مجموعة (، كما تعرف الوحدة التنظيمية على أنها 25معين في المؤسسة " )

من األفراد تقوم بمهام متشابهة، ومحددة تظهر بشكل مستقل على الهيكل 
(. ويمكن 26التنظيمي، وقد تكون على شكل قطاع، أو إدارة، أو قسم، أو فرع" )

تعريف الوحدة التنظيمية على أنها: "كيان رسمي في الهيكل التنظيمي، يضطلع 
 بمسؤولية وظيفية لمهمة محددة في المؤسسة".

بتحليل الكتابات التربوية نجد، أن اإلدارة أعم وأشمل من القسم، والوحدة و 
على أنها: "استثمار للموارد من  Managementالتنظيمية، إذ ُتعرف اإلدارة 
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خالل مجموعة من العمليات اإلدارية من: تخطيط، وتنظيم، وتنسيق، وتحكم، 
أنه: "التمايز  على Department(، بينما ُيعرف القسم 27وحل للمشكالت" )

األفقي للمهام أو األنشطة، أي: تجميع المهام التشغيلية في الوظائف، والجمع 
بين الوظائف في مجموعة عمل فعالة، والهدف من ذلك االستفادة من تقسيم 
العمل والتخصص، ومن أبرز الطرق لتجميع األنشطة: تحديد األقسام بناًء على 

، إذ يتم تجميع كل وظيفة Departmentation by Functionsالوظائف 
للمؤسسة في قسم، كما هو الحال في قسم إدارة شؤون الطالب، أو العاملين في 

(، بينما الوحدة التنظيمية فريق عمل تقوم 28مؤسسات التعليم العالي" )
بمجموعة من المهام المحددة، ومن ثم فاإلدارة تضم األقسام المختلفة في 

 نظيمي أعلى من الوحدة التنظيمية.المؤسسة، ويعد القسم مستوى ت
 خطوات الدراسة:

 تسير الدراسة وفًقا للخطوات التالية:
أواًل: تحديد اإلطار العام للدراسة ويشمل: المقدمة، والمشكلة، واألهداف، 

 واألهمية، والمنهج، وعينة الدراسة، وأدواتها، ومصطلحاتها، وخطواتها. 
ة لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في ثانًيا: تحديد األسس النظرية، والفكري

 الجامعات، وبنيتها التنظيمية.
ثالًثا: رصد الواقع النظري لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية ــــ 

 جامعة اإلسكندرية.
رابًعا: رصد الواقع الميداني لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية ـــــ 

 وجهة نظر أعضاء الهيئة اإلدارية في الكلية.جامعة اإلسكندرية من 
خامًسا: تصميم بنية تنظيمية لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية 

 جامعة اإلسكندرية.
 وسوف يتم تناول هذه الخطوات تفصيليًّا على النحو التالي: 
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المحور األول: وحدة نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات 
 إطار نظري. الجامعية ـــ

تمثل وحدة نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات الجامعية اإلطار الذي 
من خالله تمارس نظم المعلومات اإلدارية وظائفها، وتحقق أهدافها؛ لذا فمن 
خالل دراسة نظم المعلومات اإلدارية يمكن معرفة مالمح وحدة نظم المعلومات 

تم تناول أهداف نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات الجامعية؛ لذلك سي
ومتطلبات تطوير وحدة نظم المعلومات اإلدارية  اإلدارية، ووظائفها، ومكوناتها،

  في المؤسسات الجامعية.
 أوالا ـــ أهداف وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات: 

مساعدة المؤسسة الجامعية في تعنى وحدة نظـم المعلومـات اإلدارية ب
إنتـاج المعلومـات، وتقديمها يتمثل الهدف الرئيسي في و  افها بكفاءة،تحقيق أهد

احتياجاتهم من المعلومات؛ التخاذ القرار  للمستخدمين، أو المستفيدين؛ لتلبية
المناسب في الوقت المناسب، وتيسير تقديم الخدمات المختلفة، ولكي يتحقق 

ة نظم المعلومات الهدف الرئيسي؛ هناك مجموعة من األهداف الفرعية لوحد
 اإلدارية؛ وهي على النحو اآلتي:

من خالل أتمتة تنفيذ المهام الروتينية في جميع مستويات  :أتمتة المهام -1
(؛ لتحويل أنشطة العمل الجامعي من األداء التقليدي إلى األداء 29المنظمة )

اإللكتروني، فضاًل عن توحيد نظام الحصول على التقارير والمعلومات 
 ئية على مستوى المؤسسات الجامعية كافة.اإلحصا

من خالل استغالل نقاط القوة الداخلية  تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة: -2
ألداء األنشطة الخاصة بها، والعمل على تطبيق تكنولوجيا المعلومات بشكل رائد 

(، إضافة إلى أن وحدة نظم المعلومات اإلدارية 30لغرض التقدم التنافسي" )
، والجهد، والتكلفة، وتحقق الكفاية في تقديم الخدمات، والتكامل بين توفر الوقت

األقسام المختلفة في المؤسسة الجامعية؛ سواء أكان ذلك على مستوى األعمال 
 اإلدارية، أم التعليمية، أم البحثية؛ مما يحقق سمعة مميزة للمؤسسة الجامعية. 
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صى قدر من االستخدام ؛ لتحقيق أقاالستفادة من الموارد المعلوماتية -3
الفعال للمعلومات في ممارسات اإلدارة سواء فيما يتعلق بالتخطيط، أم التنظيم، 
أم اتخاذ القرار، أم غيرها، إضافة إلى أن إنتاج معلومات دقيقة موثوق فيها، 
وفي الوقت المناسب ليس لتحديد العمليات الحالية، وال المستقبلية فحسب؛ ولكن 

(وإدارة عالقات 31كالت المحتملة التي تحتاج إلى التصحيح )أيًضا لتحديد المش
؛ فمن خالل Customer Relationship Management( CRMالمستفيد )

(: 32نظم المعلومات اإلدارية تدار العالقات مع المستفيدين؛ من خالل بعدين )
يتمثل البعد األول في إدارة عالقات مع الشركاء، أو المستفيدين الخارجيين 

Partner relationship management (PRM) ؛ من خالل تحديد
المعلومات، والخدمات التي يحتاجونها )الجهات المستفيدة من خارج المؤسسة(، 

(؛ وهي A touch pointوكيفية االتصال بهم؛ والتي ُتسمى )بنقطة االتصال 
الثاني طريقة التفاعل مع المستفيدين؛ كالبريد اإللكتروني، في حين يتمثل البعد 

في إدارة العالقات مع العاملين داخل المؤسسة، أو المستفيدين الداخليين 
Employee Relationship management (ERM) ،؛ كتحديد األهداف

 وإدارة أداء الموظفين، وتدريبهم.
وبناًء على األهداف السابقة، تعد وحدة نظم المعلومات اإلدارية مكوًنا 

صنع القرارات على مختلف المستويات وفي  أساسيًّا يساعد الجامعات في
العمليات كافة؛ لذلك تبذل الجامعات جهوًدا في إنشاء وحدات لنظم المعلومات 
اإلدارية، وتمويلها تموياًل كافًيا، وتأكيد تدفق المعلومات واالستخدام المناسب 

ليد لها، والعناية بتدريب مديري الوحدات؛ لضمان االستخدام السليم للوحدة في تو 
 (.33ونشر المعلومات للحصول على أفضل القرارات في الجامعات )

ويتضح مما سبق، أن وحدة نظم المعلومات اإلدارية تحقق عدة أهداف 
مهمة في مقدمتها: إنتاج المعلومات، والشفافية في تقديمها للمستفيدين، ولكي 

ظائف بد من أداء عدد من الو  ُتحقق نظم المعلومات اإلدارية أهدافها، ال
 األساسية، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي.
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 ثانياا ـــ وظائف وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات:
ُتشير معظم الكتابات التربوية إلى أن وظائف وحدة نظم المعلومات 

، ومعالجة البيانات Data Collectionاإلدارية تركز على "جمع البيانات 
، Reporting، وإعداد التقارير Data Processing and Analysisوتحليلها 

 Centralized Data Storage andوتخزين البيانات والوصول إليها 
Access ( "34 وبناًء على ذلك يمكن تحديد وظائف وحدة نظم المعلومات ،)

اإلدارية باعتبارها الجهة المسئولة عن تحقيق أهداف نظام المعلومات، ويمكن 
 لنحو اآلتي:توضيحها على ا

تختص هذه الوظيفة بجمع البيانات، واختيار كل البيانات جمع البيانات:  -1
الالزمة، وتحديدها؛ سواء أكانت من داخل المؤسسة، أم من خارجها، وهناك 

 وعرضها؛ منها: "المصدر مصادر متعددة يمكن من خاللها جمع البيانات،
ودراسات الحالة،  بالت،والمقا البحوث، واإلحصائيات، ويشمل: ،الوثائقي

 (.35المصدر البشري ويتضمن الخبراء" )و  ،والكتب، واإلنترنت
وتتضمن تصنيف البيانات، وتنظيمها، معالجة البيانات، وتحليلها:  -2

إلعداد المعلومات التي تطلبها الجهات المستفيدة، وهي  ؛وتحليلها، وتلخيصها
لبيانات، والمعلومات؛ إذ مهمة تتطلب أفراد متخصصين للقيام بهذا كمحللي ا

تخضع البيانات للمعالجة؛ استناًدا إلى معيار معين؛ لمعرفة المعلومات المهمة، 
وقد تتضمن بعض العمليات الحسابية، والمنطقية؛ الستخراج تفسير لهذه 

تتم معالجة البيانات في شكل معلومات، وتوجيهها إلى الجهات المعنية، وقد 
كالرسوم البيانية، والتقارير؛ لتوليد معلومات دقيقة  البيانات في أشكال مختلفة،
 .(36وذات صلة وقيمة لإلدارة )

يجري تخزين مركزي للمعلومات؛ السترجاعها وقت تخزين المعلومات: -3
الحاجة؛ األمر الذي يتطلب عند تخزين المعلومات اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

(37:) 
صنيف المعلومات وفق معيار كيف يتم تخزين المعلومات؟ وذلك من خالل ت -

 محدد.
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ما النمط المستخدم لتخزين المعلومات؟ حيث يعتمد استخدام نمط معين على كم  -
 البيانات، وكيف يمكن استخدامها، وعدد المستخدمين، وطريقة الوصول إليها.

 -كيف يمكن للمستخدم الوصول إلى المعلومات المخزنة؟ فقد ُتخزن المعلومات  -
 احد يكون لجميع المستخدمين حق الوصول إليه.في مكان و  -مثال 

سياسة مكتوبة، وواضحة، تحدد طريقة االحتفاظ  وقد يتطلب وضع
بالمعلومات، وتخزينها بعد جمعها، وتتوقف طريقة التخزين على نوع التكنولوجيا 

على أسطوانات ممغنطة، أو مصغرات فيلمية، أو  المعلومات المتاحة؛ فقد تخزن 
 .غيرها

ا لحاجة مستخدميها )المخرجات(: -4 بعد تخزين استخراج المعلومات وفقا
المعلومات ُتْسَتْخرج المخرجات التي تحقق هدف المستخدمين، وتأخذ المخرجات 

فمثال وحدة نظم المعلومات  أشكااًل مختلفة كاإلحصاءات والبيانات والتقارير،
يح أنواعها على النحو اآلتي اإلدارية تمد المؤسسة بالتقارير المهمة، ويمكن توض

(38:) 
فهي تقارير منتظمة، : Scheduled Reportsتقارير دورية مجدولة  -أ

إجراءات المؤسسة، أو عملياتها؛ كالتقارير اليومية، واألسبوعية، وموجزة عن 
معلومات دورية التخاذ والشهرية، والربع سنوية؛ كما أنها تقارير مستمرة تتيح 

 من المعلومات عن موضوع ما.القرارات، أو طلب مزيد 
تقارير استثنائية ُتنجز : وهي Exception Reportsتقارير اعتبارية  -ب

ألسباب محددة كتقارير الكشف عن مشكلة معينة، أو تجنبها، أو حلها، وُيطلب 
هذا التقرير كلما دعت هذه المشكلة مرة أخرى، ويقدم التقارير معلومات فورية 

يمكن من خاللها اكتشاف المشكالت في مرحلة عن موضوع أو مشكلة، ومن ثم 
 مبكرة.

ُتقدم بناًء  تقارير متخصصة: فهي Demand Reportsتقارير الطلب  -ج 
المدير عندما يحتاج كتقارير المتخصصين التي قد يطلبها على طلب المدير، 

 إلى معلومات محددة عن موضوع معين.

file:///D:/بحث%20عن%20نظم%20المعلومات%20Information%20Systems%20،%20بحث%20علمى%20كامل%20جاهز%20عن%20نظم%20المعلومات_files/بحث%20عن%20نظم%20المعلومات%20Information%20Systems%20،%20بحث%20علمى%20كامل%20جاهز%20عن%20نظم%20المعلومات.html
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المستوى اإلداري، وعليه، تزداد درجة تفاصيل التقارير كلما انخفض 
والعكس صحيح؛ حيث نجد أن درجة الشمول تزداد في المعلومات كلما ارتفع 
المستوى اإلداري؛ فمثال في المؤسسات الجامعية قد يحتاج المستوى اإلداري 
التنفيذي معلومات تفصيلية عن أسماء، وتواريخ التحاق أعضاء الهيئة المعاونة 

رة العليا إلى هذه التفاصيل؛ ولكن تحتاج إلى بالعمل، في حين قد ال تحتاج اإلدا
 معلومات شاملة عن المدة المتبقية ألعضاء الهيئة المعاونة مثاًل.

تتضمن الوظيفة األخيرة في توصيل توصيل المعلومات إلى مستخدميها: -5
المعلومات بالشكل المطلوب، وفي الوقت المناسب إلى مستخدميها، مع العناية 

متبادل بين النظام، والمستفيدين؛ لتأكد توصيل المعلومات بضرورة االتصال ال
إلى مستخدميها، وفهمهم المعلومات المطلوبة؛ وبخاصة أن الهدف الرئيسي 
لنظم المعلومات هو توفير المعلومات الدقيقة لصناع القرار في الوقت المناسب 

(39 .) 
 ثالثاا: مكونات وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات:

كن استخالص أربعة مكونات أساسية، يتطلب توافرها في نظم يم
المعلومات اإلدارية في الجامعات، والتي تعتمد عليها الوحدة في عملها؛ وهي 

 على النحو اآلتي:
 المعلومات: -1

وتعرف بأنها: البيانات التي ُتعالج لالستخدام، واتخاذ القرار، لذلك فهناك 
ساب وهي: تحديد ما الذي ينبغي االحتفاظ جوانب مهمة، يتطلب أخذها في الح

 How It should be، وكيف يتم تنظيمه What should be kept ?به 
organized? وأين يمكن الحصول عليه ،Where it should be held? ،

، وفي ?Who should have access to itومن ينبغي أن يحصل عليه 
المؤسسة  بقاءوفي نهاية المطاف  المتخذة، نوعية القرارات تملي هذا سوف ضوء

(؛ األمر الذي يتطلب معرفة األنماط المختلفة من المعلومات، والتي 40)
 تحتاجها المؤسسات الجامعية في وحدة نظم المعلومات اإلدارية.
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 أنماط المعلومات التي تحتاجها المؤسسات الجامعية: -أ
متعددة من  أنماطلى تحتاج المؤسسات التعليمية ـــــ وبخاصة الجامعية ـــــ إ

 (:41المعلومات؛ إلنجاز المهام المنوطة بها، وهي على النحو اآلتي )
تصف ما هو  Descriptive informationالمعلومات الوصفية:  - 1أ/

"؛ فالمعلومات الوصفية تتضمن  ?what isكائن، وتجيب عن السؤال:" ما هو؟ 
لية، ونتائج االختبارات، وتسويق أنماًطا متعددة من المعلومات؛ منها: النتائج الما

المنتجات والخدمات؛ فالمعلومات الوصفية ضرورية، ومهمة؛ ولكنها غير كافية 
 بمفردها في تحديد مشكالت اإلدارة، ومعالجتها. 

هذه المعلومات  Diagnostic informationالمعلومات التشخيصية:  -2أ/
لفرق بين ما هو كائن؟ "، أو ما اwhat is wrongتجيب عن سؤال ما الخطأ؟ “

أواًل: تحديد  وما ينبغي أن يكون؟؛ فللمعلومات التشخيصية استخدامان رئيسيان.
بد من أن يكون هناك معايير، أو قواعد ُتقارن بالواقع الفعلي،  المشكالت؛ فال

وثانًيا: بعد تحديد المشكلة، ينبغي أن ُيختار مسار العمل المناسب للتعامل مع 
 ز اتخاذ تدابير تصحيحية لتحقيق األهداف.المشكلة؛ إذ يجو 

تركز المعلومات  Predictive informationالمعلومات التنبؤية:  -3أ/
التنبؤية على السؤال: "ماذا لو؟ " أو" ماذا يحدث لو؟"، ويتم التوصل إلى 
المعلومات التنبؤية من تحليل األحداث المحتملة في المستقبل، وتقييم النتائج 

لمعلومات التنبؤية تساعد في التحليل عند تعرف المشكالت، والعمل المرغوبة؛ فا
على وضع مجموعة من البدائل، أو تجنب المشكالت في وقت مبكر؛ ومن ثم 

 تهدف إلى الحد من المخاطر، وعدم اليقين. 
ُتوجه المعلومات  Prescriptive informationالمعلومات التوقعية:  -4أ/

ما ينبغي أداؤه؟ "، ويتطلب توافر هذه المعلومات التوقعية نحو اإلجابة عن "
االستفادة من المعلومات التنبؤية، وتعد المعلومات التنبؤية بمفردها غير كافية 
التخاذ القرارات؛ األمر الذي يتطلب تقييم النتائج التوقعية، بجانب األهداف، 

 والقيم التي تمد المدير بأساس التخاذ القرارات الصحيحة. 
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ص مما سبق، أنه برغم اختالف أنماط المعلومات، واختالف ما وُيستخل
تخدمه في المؤسسة؛ إال أنه ال غنى عنها ألى مستوى من المستويات اإلدارية 
في المؤسسات الجامعية؛ حيث تعتمد جميعها على المعلومات الوصفية، 
 والتشخيصية، والتنبؤية، والتوقعية؛ أي االعتماد على وصف ما هو في الواقع

الفعلي، وتشخيصه؛ لمعرفة جوانب القصور، وتتنبأ بما سيحدث؛ لوضع 
سيناريوهات مستقبلية، وتوقعية؛ لمعرفة ما ينبغي أداؤه؛ ومن ثم فالمؤسسات 
الجامعية تعتمد على تلك األنماط المختلفة من المعلومات؛ لتحقيق األهداف، 

ية وتنبؤية وصفية وتشخيص معلوماتوإنجاز جميع المهام؛ فهي بحاجة إلى 
من  القرارات المختلفة، وفي إنجاز العمليات اإلدارية المختلفة؛ التخاذ؛ وتوقعية

تخطيط، وتنظيم، ورقابة، وتقييم، وتحقيق التفاعل الفعال مع المؤسسات 
 وصفية؛ معلوماتالمحيطة، والمستويات اإلدارية العليا، والمجتمع عامة، و

 يتلقاها التي العمل؛ كالمعلومات مجال القدرات البشرية، وتنميتها في لتطوير
تتعلق  تشخيصية وتنبؤية، معلوماتالتدريبية، وغيرها، و الدورات من المتدربون 

نظام الدراسة، وتطوير المناهج، والمقررات الدراسية،  بالجوانب التعليمية؛ من
معلومات والطرائق المستخدمة في التدريس، واألنشطة التعليمية المختلفة، و

؛ لتسويق مخرجاتها؛ كتسويق البرامج التعليمية، وتسويق نتائج وتوقعيةوصفية 
 البحوث العلمية على سبيل المثال.

 العنصر البشرى: -2
يعد العنصر البشري أحد العناصر المهمة في وحدة نظم المعلومات 
اإلدارية؛ بوصفه المحرك الرئيسي لنظم المعلومات اإلدارية؛ فالعمل في وحدات 

مات اإلدارية يجري من خالل العنصر البشري، كما أن مخرجاتها نظم المعلو 
تخدمه؛ بوصفه مستفيًدا منها، ويقصد بالعنصر البشري: مجموعة األفراد 
العاملين في وحدة نظم المعلومات اإلدارية من ذوي المهارات، والذين يقع على 

يدين من عاتقهم عمل نظم المعلومات، وإدامتها في المؤسسة، فضاًل عن المستف
تلك الوحدة؛ ومن ثم يمكن تصنيف العنصر البشري في وحدة نظم المعلومات 
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اإلدارية إلى مقدمي المعلومات، ومستخدميها، ويمكن توضيحها على النحو 
 اآلتي: 

من  ويقصد بهم "متخصصو نظم المعلومات اإلدارية )أ( مقدمو المعلومات:
ومطوري  ، Programmersالمبرمجينو  ،systems Analystsمحللي النظام 

 الذين  Operators (42) المشغلينو ،Website Developmentالمواقع 
 المعارف خلق وكذا المؤسسة، وخدماتها، تصور مخرجات مهمة لهم توكل

الجديدة، ويشمل مقدمو المعلومات كال من: المجموعات التنظيمية، والمجموعات 
 الفنية التي يمكن توضيحها على النحو اآلتي:

المجموعات التنظيمية: وقد تكون بمنزلة األطراف المساعدة  -1أ/
للمتخصصين التي تقدم المعلومات المطلوبة، وتتضمن المجموعات التنظيمية 

 ما يأتي:
ويمكن تحديد مسئوليات اإلدارة العليا لوحدة نظم اإلدارة العليا:  -1/1أ/

 (: 43المعلومات اإلدارية في الجامعات على النحو اآلتي )
تأكيد وجود إستراتيجية للمؤسسة، وأهداف واضحة لتكنولوجيا المعلومات، ونظم  •

 المعلومات اإلدارية.
وتوفير البنية التحتية الالزمة لوحدة نظم  توفير التمويل، والدعم الالزم للنظام،• 

 المعلومات اإلدارية.
• ضمان االتفاق مع السياسات، واإلجراءات؛ كضمان أن تكون التطبيقات، 

 وأنشطة تكنولوجيا المعلومات مطابقة للوائح المؤسسة، والرقابة الداخلية.
وتتمثل إحدى المسؤوليات المهمة لإلدارة العليا في نشر ثقافة االعتماد على  

المعلومات في أعمال المؤسسة كافة ، والعمل على اتخاذ بعض اإلجراءات التي 
 تعمل على نشر هذه الثقافة.

 مدير وحدة نظم المعلومات اإلداريةنفيذية: وفي مقدمتها اإلدارة الت – 1/2أ/
تتعدد مسئولياته نظًرا للتغييرات المستمرة في مجال التكنولوجيا، والمحاوالت 
المستمرة لخلق ميزة تنافسية، والتوفيق بين تكنولوجيا المعلومات مع هيكل وحدة 

ءمة مع إستراتيجية نظم المعلومات اإلدارية، وعملياتها، إضافة إلى تحقيق الموا
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(، فيتطلب منه تنظيم الوظائف الداخلية في الوحدة لخدمة 44المؤسسة )
المؤسسة، واإلشراف على عمليات التشغيل، والبنية التحتية األساسية، والحفاظ 
عليها، وتوجيه مهارات العاملين، وخبراتهم، وتدريبهم وبخاصة في ظل 

أمن مسئوليات اإلدارة التنفيذية ، وكما يندرج في (45التكنولوجيا المتغيرة )
مراقبة الوصول إلى المعلومات اإلدارية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة و ، المعلومات

التي تضمن سالمة المعلومات، وعدم اختراقها؛ كإعطاء التصاريح األمنية 
 الضياع، أو ضد البيانات لنظم  التأمين إجراءات كل تقديمو للدخول إلى النظام، 

 (.46ام )االستخد سوء
المجموعات الفنية: تتضمن المتخصصين الذين يقدمون المعلومات  -2أ/

 (:47) المطلوبة، وتتضمن المجموعات الفنية ما يأتي
 أفراد متخّصصون يطبِّّقون  :systems Analysts نظممحللو ال -2/1أ/

العمليات التحليلية في تخطيط معلومات جديدة، وتصميمها، وتنفيذها؛ لتلبية 
يدرسون مشكالت األعمال، ويجمعون متطلبات العمل من المعلومات، كما 

البيانات بدقة من مصادرها، ويعالجونها، إضافة إلى مساعدتهم في حل 
فهم يؤدون دور الوسطاء بين أقسام المؤسسة، ة المختلفة؛ مشكالت المؤسس

واحتياجاتهم المعلوماتية، من جهة، ونظام المعلومات ومتطلباته، من جهة 
 أخرى.

: متخّصصو معلومات، يستخدمون  Programmersالمبرمجون  -2/2أ/
لترميزها على برامج الحاسب، وجعلها في شكل  الوثائق التي يقدمها محللو النظم 

الفنيون رامج، وحلول فنية، مع تحقيق االتصال، والربط بين أجزاء النظام؛ فهم ب
الذين حصلوا على تأهيل، وتدريب عاٍل في التأمين وكتابة تعليمات البرمجة 

 للحاسوب.
: ومن المهام التي يضطلعون بها تحليل Operatorsالمشغلون  -2/3أ/

صميم قواعد بيانات، وتطويرها، المواصفات، وتحديد االحتياجات من البيانات، وت
وتنفيذها، ومراقبة األداء، وضبطه، والنسخ االحتياطي، ونظم تخزين البيانات، 

 واسترجاعها.

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2C+%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81+%D8%AF.+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D8%8C++%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%3A+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3.+%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D9%81%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C+1420%D9%87%D9%80+%28%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%29%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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تطوير الموقع هي : Website Developmentمطورو المواقع  -2/4أ/
عملية إلنشاء موقع جديد أو تنفيذ تغييرات إلى موقع قيد االستخدام، كإضافة 

لموقع مباشرة، ويؤدي مطورو المواقع عده مهام؛ وهى: قسم جديد إلى ا
)التخطيط، وتطوير المواقع في ضوء األهداف واحتياجات المستخدمين، وتحديد 
المحتوى من خالل إنشاء قائمة من المحتوى الذي يريده، والتصميم من خالل 
إنشاء تصميم لعرض المحتوى، والبناء من خالل تحميل المحتوى المحدد، 

والعثور على  بار لتأكيد أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، واالستضافةواالخت
مكان لوضع الموقع على شبكة اإلنترنت، والدعاية عن الموقع، ومراجعة الموقع 

  (.48على فترات زمنية لتأكيد نجاحه( )
ومما سبق يتضح، أن فئة مقدمي المعلومات تتضمن مجموعتين؛ 

واألخرى: بالجوانب الفنية، إال أّن العنصر  إحداهما: متعلقة بالجوانب التنظيمية،
البشري في وحدة نظم المعلومات اإلدارية ال يتضمن مقدمي المعلومات فحسب؛ 
ولكن هناك عنصًرا بشريًّا آخر ال يمكن إغفاله، وهو المستفيد من نظم 
المعلومات اإلدارية، أو ما يطلق عليه: مستخدمو المعلومات، والذي يمكن 

 نحو اآلتي.تناوله على ال
هم األفراد المستفيدون من مخرجات وحدة نظم )ب( مستخدمو المعلومات: 

وقد يكون المستخدم  ،والذين تم تطوير التطبيقات من أجلهم ، المعلومات اإلدارية
داخليًّا من داخل المؤسسة كالعاملين في األقسام واإلدارات المختلفة من خارج 

قد يكون خارجًيا فيمكن أن يكون (، و 49وحدة نظم المعلومات اإلدارية )
المؤسسات المناظرة، أو الجهات الرسمية، أو غير الرسمية المستفيدة من 
المعلومات المقدمة؛ ومن ثم فينبغي أن تلبي نظم المعلومات اإلدارية احتياجات، 

 المستخدمين، وتوقعاتهم؛ سواء أكانوا داخليين أم خارجيين.
 التكنولوجيا  -3

 ة أبعاد، يمكن توضيحها على النحو اآلتي:وتتضمن توافر عد
المستخدمة في وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ سواء أكانت أجهزة )أ( األجهزة: 

الحاسب اآللي، أم أجهزة خاصة بالتنظيم، والتحليل، وغيرها؛ على أن تتسم 
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بالحداثة؛ وهي تمثل البنية التحتية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية، ويمكن 
 يفها على النحو اآلتي:تصن

: وهو جهاز كمبيوتر رئيس، ومسئول عن Serverمحطة كمبيوتر رئيسية  -1أ/
 الربط المعلوماتي لجميع األجهزة الطرفية.

: وهي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر Computersأجهزة كمبيوتر طرفية  -2أ/
ستوى الحديثة التي ال بد من أن يتناسب عددها مع حجم نظم المعلومات، وم

 تطبيقها في المؤسسة.
والبرامج التي تشغل هي األنظمة التي تشغل األجهزة، )ب( البرمجيات: 

الحاسوب، وتجعله قادًرا على تنفيذ العمليات؛ مثل: ترتيب البيانات، وتحليلها، 
 (: 50وتخزينها، وتشمل البرمجيات ما يأتي )

ى تشغيل البيانات؛ برمجيات التشغيل: وهي برامج تجعل النظام قادًرا عل -1ب/
مثل: برامج التشغيل التي تراقب ملحقات النظام، وتدعمها، وتعمل على التحكم 
في إدارة الجهاز، إضافة إلى توجيهات التشغيل التي يتبعها األفراد الذين 

قبل مستخدم  من يستخدمون المعلومات، والتي تصف ما الذي يجب عمله
 النظام.

رامج مكتوبة لتطبيقات خاصة، ُتشغل بيانات برمجيات التطبيقات: وهي ب -2ب/
 المؤسسة في الوظائف المختلفة، وتعالجها مباشرة.

تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية: وهي عملية امتالك واحد، أو أكثر  -3ب/
من نظم المعلومات اإلدارية؛ سواء أكان ذلك عن طريق الشراء المباشر من 

 النظم، وتطويرها داخل المؤسسة.الشركات الخارجية، أم عن طريق تصميم 
: البيانات عبارة عن حقائق أولية غير مؤسسة عن كل ما )ج( موارد البيانات

يتعلق بالمؤسسة؛ فإذا كان الحديث عن المؤسسة الجامعية، نجد أن البيانات 
المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تتضمن األسماء، والدرجة العلمية، والمؤهالت، 

يتعلق بأعضاء هيئة التدريس، وقد ُتَنظَّم موارد البيانات في  والخبرات، وكل ما
 شكل قواعد بيانات، أو قواعد معرفة، أو بنوك المعلومات.
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: وهو نظام يمّد جميع األجهزة بالطاقة الكهربائية )د( نظام الحماية الكهربائي
 في حالة انقطاعها.

انت، واإلكسترانت التي الممثلة في شبكة اإلنترنت، واإلنتر  )هـ( نظام الشبكات:
تستخدم في تبادل المعلومات بين األفراد، والمؤسسات؛ سواء أكان ذلك داخل 
القسم الواحد، أم بين األقسام المختلفة، أم بين المؤسسة والمؤسسات األخرى. 

 ويمكن توضيح المكونات األساسية لنظم المعلومات اإلدارية في الشكل اآلتي.
 
 
 
 
 
 

 

 (.51ونات نظم المعلومات اإلدارية )(: مك1شكل رقم )
يتضح من الشكل السابق أن مكونات وحدة نظم المعلومات اإلدارية 
مترابطة، ومتداخلة، وتكمل بعضها؛ فالتجهيزات والبنية التحتية، والتكنولوجيا 
ضرورية ألداء الوظائف المختلفة للوحدة من جمع بيانات، ومعالجتها، وتحليلها؛ 

ات المطلوبة، وكذلك العنصر البشري الذي يعد الركن للوصول إلى المعلوم
األساسي لوحدة نظم المعلومات اإلدارية )من حيث: الفكر، والثقافة، والكفايات، 
والمهارات، وغيرها(، ويتضمن العنصر البشري من: مقدمي المعلومات، أو 
مستخدميها؛ فمن دونه لن يكوَن هناك أي نظام، وينتج عن إنجاز العنصر 

ري للعمليات والوظائف المختلفة اعتماًدا على البنية التحتية والتجهيزات البش
المختلفة مكوًنا آخر؛ وهو المعلومات التي تعد الغرض النهائي منها، فًضال عن 
المؤسسة، أي السياق الذي توجد فيه نظم المعلومات اإلدارية والذي يؤثر فيها 

ثقافة المؤسسة، وإستراتيجياتها تؤثر وتتأثر به وبخاصة أنَّ هناك عوامَل داخلية ك
في المؤسسة عامة، ووحدة نظم المعلومات اإلدارية بشكل خاص، وإلى جانب 



    2018سبتمبر    -العدد التاسع عشر                                                                        منال سيد يوسف / د      

حة لوح    بوية                                           دة نظم المعلومات الداريةبنية تنظيمية مقبر        مجلة الدارة البر

 

457 

تلك المكونات األساسية لنظم المعلومات اإلدارية ال بد من تناول وظائف نظم 
 المعلومات اإلدارية؛ وهو ما سيتم تناوله في المحور اآلتي.

ة نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات رابعاا ـــ متطلبات تصميم وحد
 الجامعية: 

يستلزم تصميم وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات توافر 
مجموعة من المتطلبات األساسية؛ لكي تتحقق أهدافها، وتستطيع أن تنجز 
وظائفها، وجودة أعمالها؛ بما يسهم في تحقيق فاعليتها، ويمكن توضيحها على 

 النحو اآلتي:
 التخطيط إلنشاء وحدة نظم المعلومات اإلدارية.  -1
تمثيل وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  -2

 الجامعية، وتصميم هيكل تنظيمي مناسب لها.
 وجود نظام للرقابة على وحده نظم المعلومات اإلدارية.  -3
 ية. توافر البنية التحتية لوحدة نظم المعلومات اإلدار  -4
 دعم القيادات الجامعية إلنشاء وحدة نظم المعلومات اإلدارية. -5

 وفيما يلي عرض هذه المتطلبات تفصيليًّا. 
 التخطيط إلنشاء وحدة نظم المعلومات اإلدارية. -1

ثالثة أبعاد لكي ُتصمم وحدة نظم المعلومات اإلدارية يستلزم التفكير في 
دة نظم المعلومات اإلدارية في رئيسية؛ وهي: أين نحن؟ وتمثل واقع وح

المؤسسة، وماذا نريد؟ أي التركيز على األهداف المراد تحقيقها من وحدة نظم 
المعلومات اإلدارية، وكيف نصل إلى ما نريد؟ وتتضمن كيف نحقق األهداف 

الخطط  باستخدام األساليب والطرائق المناسبة، وفي ضوء هذه األبعاد توضع
كافة، والعمل على مواجهة  لتحديات الداخلية والخارجيةالتي تساعد في مواجهة ا

المشكالت، ووضع الحلول لها، ودراسة جدوى األنشطة المختلفة، واتباع 
وأيًّا كانت  األسلوب العلمي في التخطيط؛ ليضمن تلبية احتياجات المستخدمين،

الطريقة التي تستخدم في التخطيط، يمكن االعتماد على أحد طرائق، وأساليب 
 التخطيط إلنشاء وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ لعل من أبرزها:
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طريقة الدراسة الكاملة: وتقوم هذه الطريقة على إشباع احتياجات المستفيدين  -أ
المحددة من المعلومات، وفي سبيل ذلك ُتعقد لقاءات مع المديرين، والعاملين؛ 

 لتعريف االحتياجات من المعلومات.
أول من  William R.Kingفئة التحويل: يعد وليم كنج طريقة إستراتيجية -ب

 Strategy Set Transformationاستخدم مصطلح إستراتيجية فئة التحويل 
التي تعتمد على وصف كيفية تحويل أهداف المؤسسة، وإستراتيجيتها إلى أهداف 
نظم المعلومات اإلدارية، وإستراتيجياته، وتتضمن هذه الطريقة ثالث خطوات 

: كيفية تطوير إستراتيجية والثانية: دراسة المؤسسة، وبيئتها، األولىة؛ رئيسي
: تطوير إستراتيجية لنظم المعلومات اإلدارية التي تتكون وأخيرااالمؤسسة نفسها، 

من أهداف النظام، وتصميمه، وقيوده، والبنية التنظيمية للوحدة التي تحقق 
 .(52أهداف هذا النظام )

قدم وليم  :Critical Success Factorsة للنجاح طريقة العوامل الحرج-ج
نموذًجا لنظم المعلومات اإلدارية، ووحداتها، يعتمد على  William Zaniزاني 

متغيرات النجاح الرئيسية، وتتضمن هذه المتغيرات عوامل، وأنشطة تحدد 
، وبازل Malcolm Munroكما طور ملكولم مونرو  (،53النجاح، والفشل )

العوامل الحرجة للنجاح في سلسلة من الخطوات؛  Basil R.Wheelerويلر 
وهي: فهم أهداف المؤسسة، وتعريف العوامل الحرجة للنجاح، وتعريف مقاييس، 

 (.54وأنماط محددة لألداء، وتعريف البيانات المطلوبة لقياس األداء )
تمثيل وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  -2

 وتصميم هيكل تنظيمي مناسب لها. الجامعية،
ُتحدد موقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الخريطة التنظيمية 

كما  للمؤسسة الجامعية، وأن تكون ممثلة فيه بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها،
أنها بحاجة إلى هيكل خاص بها، ينظم العمل بطريقة منهجية؛ األمر الذي 

ب مع طبيعة عملها، ويعمل على تحقيق يتطلب تصميم هيكل تنظيمي يتناس
أهدافها، وقبل التطرق إلى نمط الهيكل التنظيمي، والعالقات التنظيمية يتطلب 

 توضيح المبادئ، وأسس تصميم الهيكل التنظيمي.
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 مبادئ تصميم الهيكل التنظيمي:  -أ 
تستند عملية تصميم الهيكل التنظيمي ألي وحدة تنظيمية على مبادئ 

 (:55توضيح أبرزها على النحو اآلتي ) رئيسية، يمكن
 تقسيم  تحت المتشابهة والنشاطات األعمال، تجميع به ويقصدالتخصص:    -1أ/

 أقصى لتحقيق المطلوبة؛ البشرية المهارات تحديد أجل من مستقل؛ تنظيمي
  .الالزمة األعمال تنفيذ في ممكنة كفاءة 

 التي الرئيسية باألنشطة العناية أياألهمية النسبية للنشاطات الرئيسية: -2أ/
 إطاره  في يقوم  الذي األساس هو المبدأ هذا مباشر، الوحدة بشكل أهداف تحقق
 أخرى  عوامل عدة إلى )باإلضافة قسم /إدارة  /التنظيمي )قطاع المستوى  تحديد
 .عملها وطبيعة المؤسسة الجامعية، كحجم 

 مدير ؤوليةمس ضمن الواقعين الموظفين عدد به ويقصدنطاق اإلشراف: -3أ/
 زادت المرؤوسين عدد قل وكلما األداء، العمل ومراقبة توزيع حيث من واحد

 االنحرافات تصحيح على والعمل مباشر بشكل األداء ومتابعة الرقابة عملية
 .فّعال بشكل والتوجيه

 تجاوزه، والذي يمكن ال الذي الثابت السلطة خط هوالتسلسل اإلداري:  -4أ/
 بما المستويات اإلشرافية وتسلسل معين تنظيمي في تقسيم  الموظفين جميع يربط

 المستويات عدد قل كلما ومن ثم  منها، لكل المخولة السلطات مع يتناسب
 ومعرفة اإلدارية، بين المستويات االتصال عملية سهولة اإلدارية؛ ازدادت

 .الهيكل رفع فعالية إلى يؤدي مما مشاكلها؛ جميع العمل، وحل معوقات
 حيث من التنظيمي الهيكل في التوازن  تحقيق في يتمثلوازن التنظيمي: الت-5أ/

 تكون  أن حجم الوحدات التنظيمية، ونوعها، وعددها، وتبعيتها، فمثال ال يمكن
 الموظفين أو الوظائف عدد أو من الرئيسية أكثر المساندة  التنظيمية الوحدات
 ئيسية.الر  النشاطات من المساندة أكثر النشاطات في العاملين
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نمط الهيكل التنظيمي لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات  -ب 
 الجامعية: 

نجد أن هناك أنماًطا متعددة من الهياكل التنظيمية، يمكن توضيح 
أبرزها، واستنتاج أفضل هذه الهياكل لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في 

 الجامعات، وهي على النحو اآلتي:
يقوم على  :The Functional Organizationوظيفي الهيكل ال -1ب/

تجميع األفراد في الوحدات التنظيمية؛ وفًقا للوظيفة التي يؤدونها؛ لذلك فقد 
يسمى بهيكل التخصص الوظيفي؛ فمثاًل المسؤولون عن التعاقدات في قسم 
المالية، ومشغلو البرامج في القسم الفني، وفي المنظمات الكبيرة عادة ما يتم 

م تق سيم كل قسم إلى مجموعات صغيرة لتيسير التنظيم والتنسيق، حيث ُيَقسَّ
الفنيون إلى مجموعات، تتعامل مع إدخال البيانات، ومجموعات مسئولة عن 

 الصيانة، وهكذا، ويصور الهيكل الوظيفي للمؤسسة في الشكل اآلتي.
 
 
 
 
 
 
 
 

 .The Functional Organization(56)اهليكل الوظيفي (: 2شكل رقم )
ويتضح من الشكل السابق، أن الهيكل الوظيفي يعتمد على تجميع 
األفراد الذين يشتركون في الخبرة، والمسؤولية المشتركة، والتدفق الجيد 
للمعلومات داخل المؤسسة، في حين تتمثل عيوب التنظيم الوظيفي في العالقة 

عامل مع عدة بالمستفيدين الذين لديهم احتياجات متعددة قد تضطر إلى الت
وحدات تنظيمية، وقد يكون هناك صعوبة في حصول المستفيد على ما يريد 

 وحدة نظم المعلومات اإلدارية 

 

G   
 إدارة المعلومات   إدارة الحاسب اآللي 

مشغلو، ومحللو، ومبرمجو   

النظم، ومهندسو صيانة 

 الشبكات 

 مدخلو، ومراجعو البيانات

 المسئول عن أمن المعلومات  
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(، وبذلك يمكن القول: إن الهيكل الوظيفي قائم على أساس المعرفة، والخبرة 57)
المشتركة؛ فكل إدارة أو قسم يندرج تحته الفئات المتخصصة في هذا القسم، ومن 

م العمل في مجاالت محددة ال تخصص؛ وفي ضوء وظائف، وأنشطة ثم ُيَقسَّ
 رئيسية.

يقوم على تجميع أفراد : Project Organizationهيكل المشروع -2ب/
متخصصين ألداء مهمة مشتركة؛ وهي تعد بمنزلة فرق عمل، كما قد يكون 
هيكل المشروع ألداء مهام دائمة؛ كما هو الحال في مشروع البحث، والتطوير 

(R & Dأو ألداء مهام مؤقتة ،)  ضمن ميزانية معينة، وجدول زمني محدد سلًفا
(، ويمثل كل مشروع وحدة أعمال قائمة بذاتها داخل المؤسسة؛ فمدير 58)

المشروع لديه سلطة قيادة المشروع، في حين أن الوالء التنظيمي ألعضاء فريق 
المشروع ُمقسم بين المشروع، والمجموعة الوظيفية، وتتمثل مواطن القوة لهيكل 

في منح السلطة لمدير المشروع؛ مما يؤدي إلى تحسين التواصل بين  المشروع
المجموعات الوظيفية، والمؤسسة، كما يشجع على إقامة كوادر من الخبراء إلدارة 
المشروعات؛ ومن ثم تحقيق فرص النمو ألعضاء الفريق التي تحفزهم لألداء 

ونة، واالستجابة على نحو فعال، إضافة إلى أن بنية المشروع تشجع تحقيق المر 
السريعة للفرص البيئية، في حين تتمثل العيوب في أن إعداد فرق العمل، 
واستمرارها مكلف من حيث الوقت، والجهد، وأن والء أعضاء فريق المشروع، 
وانتماءهم للمشروع، وقائده أكثر من التنظيم العام، والقلق بين أعضاء فريق 

لمشروع، ويمكن توضيح هيكل المشروع المشروع بشأن مستقبلهم بمجرد انتهاء ا
 (.59في الشكل اآلتي )
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 The Project Organizationهيكل المشروع (: 3شكل رقم )

ويتضح من الشكل السابق، أنه يخصص لكل مشروع مدير يكون مسؤواًل 
عن إدارة المعلومات وإدارة الحاسب اآللي، ومن ثم فقد ُيختار عاملون من 

ويعملون كفريق عمل إلنجاز مهام محددة، وقد تخصصات وظيفية مختلفة، 
تكون هذه المهام مؤقتة؛ كأن تكون مشكالت طارئة، أو قد تكون دائمة غرضها 
تحقيق التطوير، وتحسين العالقات بين الوحدات التنظيمية المختلفة في 

 المؤسسة.
ينطوي على تحقيق : Matrix Organizationهيكل المصفوفة -3ب/

، وفي )60(والعمل في فريق؛ بحيث يتم تقاسم السلطة بينهمالتركيز الوظيفي، 
هذا الهيكل تعد كل وحدة تنظيمية مثل حلقة في سلسلة تحصل على مدخالتها 
من الوحدة السابقة في هذه العملية، وتنتج مخرجات تعد مدخالت للوحدة 

تتسم العالقات  ؛ ومن ثم )61 (التنظيمية التالية التي تشارك في هذه العملية
نها شبكية؛ حيث يتحمل كل فرد تقارير الثنين من المديرين: المدير الوظيفي بأ

ومدير المشروع، والمدير الوظيفي مسؤول عن إدارة سير العمل، في حين أن 
مدير المشروع يشرف على جوانب المنتج، أو الهدف نفسه على سبيل المثال 

ع سيقدم تقريًرا إلى موظف تكنولوجيا المعلومات من ذوي الخبرة في تطوير الموق
المدير الوظيفي لتكنولوجيا المعلومات الذي سيدير جميع العاملين بتكنولوجيا 
المعلومات، ومدير المشروع المسؤول عن إطالق موقع جديد ويمكن توضيح 

 .) 62)هيكل المصفوفة على النحو اآلتي 
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 The Matrix Organizationهيكل المصفوفة (: 4شكل رقم )

للتغلب على مشكالت الهياكل السابقة؛ ُوجد بق، أنه ويتضح مما س
الذي يتيح للمؤسسة مرونة إلدارة االحتياجات الوظيفية  هيكل المصفوفة

خاصة في ظل الظروف غير المستقرة؛ ألنه يعزز العمل الجماعي، ويتيح وب
ومن ثم فإنه يمكن من خالله تحسين التنسيق  ،التخصص؛ بسبب تقسيم العمل

حل المشكالت، وتحسين األداء، وعلى الرغم مما يتسم ا يؤدي إلى مموالرقابة؛ 
به هيكل المصفوفة من مميزات إال أن هناك مشكلًة رئيسيًة تنشأ من السلطة 
المشتركة بين مدير المشروع، والمدير الوظيفي، ومن ثم فالعمال تابعون لكليهما، 

 (.63مما قد يؤدي إلى صراعات )
لوحدة ُيختار الشكل التنظيمي المناسب إياه؛ ومن ثم وعليه، بناًء على طبيعة ا 

اختيار الشكل التنظيمي الذي يتناسب مع طبيعة وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ 
وهذا يتوقف على ثقافة المؤسسة، واتجاهاتها التطويرية، ووعي العاملين بها؛ 

ه التركيز الرئيسي  فالهيكل الوظيفي إلى نوعية سيكون خياًرا أفضل؛ حيث ُيَوجَّ
هيكل تطبيق التكنولوجيا، ووضع خطط محددة، وسريعة للتغييرات، أما 

فمن خالله تشارك المؤسسة في تحقيق عديد من الخطط المماثلة، المشروع: 
هيكل ويمكن اقتراحه عندما تواجه المؤسسة مهمة فريدة من نوعها، وأخيًرا 

الوظيفية المختلفة،  فعندما يكون الهدف دمج مدخالت من المجاالتالمصفوفة: 
 (.64يمكن التوصية بهيكل المصفوفة )
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وضوح العالقات التنظيمية بين الوحدة والمستويات اإلدارية في المؤسسة  -ج
 كافة:

فوضوح العالقات التنظيمية بين وحدة نظم المعلومات اإلدارية 
 والمستويات اإلدارية في المؤسسة يساعد على تحقيق االتصال الفعال، مما

 م، وإشراكهممهالوحدة من خالل إعال نحو أهداف العاملين قبل من االلتزام  يعزز
 ويزيد التغيير، عملية تعزيز على الفّعال االتصال اإلستراتيجية، كما يعمل في
 على يشّجع مما متغيرة، ظروف في والعمل على المرونة العاملين قدرة من

 االتصال ويعمل عليها، قالمتف األهداف متميزة لتحقيق خدمات وتقديم اإلبداع
 اتخاذ القرارات ليتم  المهمة، المعلومات وتوفُّر وصول تسهيل على أيًضا الفّعال
 . 65المحدد )) الوقت صحيح، وفي بشكل

وتتعدد أنماط االتصال ما بين اتصال رأسي ويشمل: تياًرا صاعًدا من 
ًرا هابًطا من المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار لإلدارة العليا والوسطى، وتيا

البيانات التي توجه عمل العاملين، واتصااًل أفقيًّا يؤثر في مستوى العالقات 
المتبادلة بين وحدة نظم المعلومات اإلدارية، والوحدات، واألقسام األخرى في 

لتوحيد سلوك العمل؛ من  Work Flowتدفق العمل إضافة إلى  المؤسسة،
ءات في ترتيب معين؛ انطالًقا من أنه ال خالل إجبار المستخدم على أداء اإلجرا

يزال أداء العمل الفعلي يكون من قبل العنصر البشري؛ ولكن ُتَنسق العملية 
 (.66)بواسطة الحاسب اآللي 

 وجود نظام للرقابة على وحدة نظم المعلومات اإلدارية. -3
تهدف عملية الرقابة إلى التأكيد أن النظام المحوسب هو نظام آمن، 

بـشكل جيد؛ لذلك يتطلب قياس مستوى نجاح وحدة نظم المعلومات ويـدار 
الرقابة، والمتابعة المستمرة، والتقييم، وإعطاء التغذية الراجعة عن اإلدارية؛ تأكيد 

مدى تحقيق الوحدة ألهدافها؛ ومن ثم فعملية قياس نجاح نظم المعلومات 
في المؤسسة؛ لتوضيح اإلدارية، ووحداتها من األمور التي يستلزم العناية بها 

الواقع؛ ومن ثم تحديد أوجه القصور، والعمل على معالجتها، ووضع خطط 
 التحسين لذلك.
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ويرتبط بالرقابة، ويكملها بعٌد مهمٌّ، ركزت عليه الكتابات التربوية؛ وهو 
ويقصد به: "مدى كفاية الضوابط اإلدارية للوقاية نظام أمن المعلومات، 

Prevention وللتجنب ،Avoidence وللكشف ،Detection ولمعالجة ،
Recovery  التهديدات التي يمكن أن تسبب تلًفا، أو تعطاًل في أنظمة
(؛ والتي تستخدمها المؤسسة للحفاظ على المعلومات، وسريتها؛ 67الكمبيوتر" )

سواء أكان ذلك من األخطار الداخلية، أم الخارجية؛ كالحفاظ عليها من أي 
وضع سياسة سرقة، أو تالعب، أو إتالف؛ ومن ثم  اختراق، أو تخريب، أو

واضحة ألمن المعلومات؛ من خالل وضع قواعد، ومبادئ يطبقها العاملون؛ 
إلدارة البيانات، والمعلومات داخل المؤسسة، وتتلخص المنطلقات األساسية التي 
تبنى عليها سياسة أمن المعلومات على االحتياجات المتباينة لكل مؤسسة؛ من 

تحمى  وممن اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ماذا تريد المؤسسة أن تحمى؟  خالل
 ما األساليب المستخدمة لذلك؟و تحمى المعلومات؟  وكيف المؤسسة المعلومات؟ 

األمن المعلوماتي فحسب؛ ولكن على وال يقتصر أمن المعلومات 
 Physical and Environmentalيتضمن: " األمن المادي، والبيئي 

Security  يشير إلى تلك الممارسات، والتقنيات، والخدمات المستخدمة الذي
لمواجهة التهديدات، ونقاط الضعف، والتدابير المضادة؛ لحماية المعلومات، 

ويمكن تحديد أنماط التهديدات األمنية لوحدة (، 68والمباني، والتجهيزات كافة" )
 Threatالتهديد  مصادرنظم المعلومات اإلدارية؛ من خالل العناصر اآلتية: 

Sources of، ووصف المجاالتDescriptions of Domains، وتحديد 
، ويبين الجدول اآلتي أنواع التهديدات األمنية Specific Threat التهديدات

 .(69)لنظم المعلومات اإلدارية، ومجاالتها 
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 (1جدول رقم )
 التهديدات األمنية لنظم المعلومات اإلدارية، ومجاالتها. 

 مصدر الخطر 

Source of threat 

 وصف املجاالت

descriptions of domains 

 تحديد التهديدات

Specific threat 

 االلتزام بسياسة أمن املؤسسة.ضعف  العاملون 
أخطاء العاملني )عن قصد، أو غري 

 قصد(.

 املوظفون احلاليون.
 املوظفون السابقون.
 املوظفون املبتدئون.

 وح يف اإلجراءات احملددة.عدم الوض العمليات 
عدم الوضوح يف وضع األنشطة 

 املتسلسلة.
امتداد فرتة األداء؛ أي طول الفرتة 
الزمنية ألداء عمل معني؛ فال يوجد 

 حتديد النتهاء وقت عمل معني.

املوظفون، 
، واملستفيدون

 املوردون.و 
 مقدمو اخلدمة.

 

 عطل املعدات غري املتوقع. النظام 
 التقنية.عدم كفاية النظم 

عطل تقين للنظام مع 
 االستخدام املقصود.

عطل فين يف النظام 
يرجع إىل التصميم، 
أو التنفيذ غري 

 املناسب.
الكوارث الطبيعية )الرعد، واملطر،  أحداث خارجية 

 زلزال، والغبار،وال والفيضاانت،
 وغريها(. والعواصف،

 خطأ بشري. الكوارث بسبب
ت اإلجراءات اخلبيثة من قبل جها

 خارجية.
 اجلهات اخلارجية. إمهال 

 األحداث الطبيعية.
 احلوادث.

اجلهات اخلارجية  
 الضارة.

مصاحل  النزاعات بني
واجلهات ، الشركات

 الفاعلة اخلارجية.
ويتضح من الجدول السابق، أن هناك عدًدا من التهديدات األمنية التي 

ها والتي تؤثر بطبيعة تؤخذ في االعتبار سواء أكانت من داخل الوحدة، أم خارج
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الحال على أداء الوحدة، ومن ثم يتم اتباع مجموعة من الوسائل الرقابية التي 
تضمن أمن المعلومات وتحقق أهدافها، ولها دور أساسي في حماية المعلومات، 
وكيفية الوصول إليها، وحماية المباني، والتجهيزات، والتي يمكن توضيحها على 

 (: 70)النحو التالي 
وهي المتعلقة بالقدرة على استخدام تجهيزات سائل الرقابة المادية: و -أ

الحاسوب، ويتم حماية تجهيزات النظام من األخطار الطبيعية، أو من األخطار 
الناتجة عن األفراد؛ كالتخريب، والسرقة، واألعطال المقصودة، وغير المقصودة؛ 

يق وضع التجهيزات من خالل التصميم المناسب لوحدة نظم المعلومات؛ عن طر 
في حجرات مغلقة، ومحمية بشكل جيد، واستخدام نظام إنذار أمني، واستخدام 
منظمات التيار الكهربائي، وأجهزة عدم االنقطاع؛ لضـمان استمرارية التيار 

 الكهربائي، واستخدام نظام فعال؛ لتنقية الهواء، وتكييفه.
لى النظام ومنـع الوصـول دف إلى تقييد الدخول إوتهوسائل رقابة الوصول: -ب

غـير المرخص به للنظام؛ فعندما يرغب المستخدم في الدخول للنظام يجب أن 
يعرف نفسه؛ فيدخل كلمة السر، ويمكن استعمال وسائل تعريف أكثر تطوًرا مثل 
البطاقات المنقوطة، أو وسائل القيـاس البيولوجية، كالبصمات، أو التوقيع، أو 

 الصوت، أو غيرها. 
تهدف هذه الوسائل إلى حماية البيانات مـن  سائل رقابة أمن البيانات:و -ج

دف إلى الحماية من التخريب، أو يه االنكشـاف لألشخاص غير المخولين، كما
التعديل، ويتم بنـاء وسائل الرقابة على أمـن البيانـات؛ من خالل إعطاء أقل 

زمة فقط؛ لتمكينه صالحيات، للسماح للمستخدم من الوصول إلى البيانات الال
، وتقليل انكشاف البيانـات الحساسة، إياها من أداء المهام الوظيفية المكلف

والمهمة إلى أدنى حد ممكن؛ وهذا يعـني أنـه عندما يسمح لمستخدم معين من 
 الوصـول إلى هذه البيانـات يجب أن يكـون مسئــوال عـن حمايتها.

جموعة من التوجيهات، والمعـايير وذلك بوضع موسائل الرقابة اإلدارية: -د
اإلدارية الهادفة؛ لتأمين أقصى حماية ممكنة للنظام؛ من خالل االختيار الجيد 
للعاملين في نظم المعلومات، وتدريبهم، وتقوية شعور االنتماء لديهم، وتغيير 
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 نظم الدخول بشكل مستمر )كلمة السر(، ووضـع معايـير مناسبـة للتوثيق؛
مراجعـة نظـام المعلومات، وتقييمه، وتطبيق مبدأ فصل المهام، عمليات  لتيسير

واإللغـاء الفـوري للصالحيات الممنوحة للعاملين عند فصلهم، أو نقلهم من أمـاكن 
 عملهم.

وتأكيد صحة التطبيقات؛ من حيث  وسائل الرقابة على التطبيقات:-هـ
وسائل رقابة  -أ المدخالت، والملفات، والبرامج، والمخرجات، وتصنف إلى:

: لتأكيد صحة البيانات، وحمايتها من الضـياع، أو التبديل في أثناء المدخالت
إدخالها؛ بفحصها لتأكيد دقتها، وهي وسيلة مهمة للمحافظـة على قاعدة بيانات 

دف إلى ضمان صحة عمليات ته: و وسائل رقابة المعالجة -النظام. ب
: لضمان سائل رقابة المخرجاتو  -المعالجة التي تجريها نظم المعلومات، ج

دقة المعلومات المخرجـة، واكتمالها؛ سواء أكانت في شكل تقارير، أم اإلجابة 
عن استفسارات معينة، وحماية المخرجات الحساسة، والسرية من تسليمها 
للمستخدمين غير المصرح لهم، وتمزيق أو استخدام وسائل إتالف للبيانات فائقة 

ترقيم المستندات تتابعيًّا؛ الكتشاف أي نقص في و  ث،السرية؛ كبيانات البحو 
  بيانات المدخالت.

كاستخدام برامج تسمح باستعادة  وسائل الرقابة على تخزين المعلومات:-و
البيانات بعد ضياعها، وإجراء عمليات صيانة، وتجارب بشكل منـتظم علـى 

خدام جهاز مكونـات النظـام، واستبدالها بتلك التي تعمل بشكل سيء، واست
التزويد بالتيار الكهربائي غير المنقطع؛ وهو الجهاز الذي يقوم بالتزويد بالطاقة 
بشكل منتظم؛ مما يؤمن استمرارية تدفق التيار الكهربائي إلى الحاسب، وثباتـه؛ 
وهـذا يمنع من خسارة البيانات؛ نتيجة اضطراب التيار الكهربائي، فضاًل عن 

ء نسخ احتياطية للبرنامج؛ سواء في داخل الحاسوب النسخ االحتياطية؛ أي إجرا
نفسه لكن بموقع يختلف عن الموقع الذي توجد فيه البيانات، أم في موقع على 

 اإلنترنت يتمتـع بالحماية اإللكترونية، أم بالتعاقد مع شركات مختصة أخرى.
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 توافر البنية التحتية لوحدة نظم المعلومات اإلدارية. -4
دة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات أداء وظائفها؛ يتطلب لكي تستطيع وح

أن تتوافر البنية التحتية، والتي تتضمن الجوانب المادية، والمالية، والبشرية 
 الالزمة لذلك؛ والتي يمكن توضيحها على النحو اآلتي: 

 الموارد المادية، وتشمل:  -أ
ا من البنية التحتية لوحدة تعد األجهزة جزًءا مهمًّ   :Hardwareاألجهزة -1أ/

نظم المعلومات اإلدارية وال تتضمن األجهزة أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في 
المؤسسة لتخزين البيانات، وتبويبها فحسب؛ ولكن تتضمن أجهزة الشبكات؛ لربط 
األنظمة المختلفة للسماح بالتعاون، وتبادل المعلومات، وهناك اتجاهات حديثة 

"، Grid Computingها: ما يطلق عليه: "الحوسبة الشبكية في هذا الصدد؛ من
التي تشير إلى نظام متماسك، يجمع بين عدد كبير من الحاسبات، وأجهزة 

 (.71الكمبيوتر األصغر المتصلة بالشبكة" )
تساعد الوحدة في تنفيذ عملياتها، وتحقيق  وهي: Softwareالبرامج - 2أ/

بد من العناية بإدارة أصول البرمجيات  ج الإستراتيجيتها التنافسية، وفي البرام
Managing Software Assets ؛ منها: إدارة ترخيص البرمجيات
Managing Software Licensing ؛ وتعرف بأنها: "اإلذن، والحقوق التي

تفرض على التطبيقات، خاصة أن استخدام برامج من دون ترخيص مناسب 
 (. 72غير قانوني في معظم البلدان )

: Communication and Collaborationاالتصاالت والتعاون - 3أ/
االتصاالت هي الوسيلة التي تنتقل من خاللها المعلومات إلكترونيًّا عبر 
مسافات طويلة. وأنظمة الكمبيوتر بشكل عام متصلة بواسطة شبكات 

سلكية، وينبغي أن تتوافر شبكات اتصاالت مختلفة؛  االتصاالت السلكية، والال
سب مع احتياجات المؤسسات؛ سواء أكانت شبكة المعلومات العالمية لتتنا

التى تمكن المستخدمين من  (LAN))اإلنترنت(، أم شبكات االتصال المحلية  
؛ (WAN)التواصل، وتبادل البيانات داخل المؤسسة، أم الشبكات الواسعة 

كات وتستخدم لتبادل المعلومات على نطاق واسع خارج المؤسسة، وشبكة الشب
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(Network of Networks التي ) تربط مجموعة متنوعة من الشبكات من
 .) 73) حقول، ومجاالت مختلفة في جميع أنحاء العالم 

)القواعد، : Standard Protocolsالبروتوكوالت القياسية  -4أ/
واالتفاقيات( لتبادل البيانات، ومن أبرز البروتوكوالت الرئيسية في اإلنترنت: 

 The Transmission Controlالتحكم في اإلرسال TCPبروتوكول 
Protocol  الذي يضمن إرسال البيانات من نقطة واحدة إلى أخرى، وبروتوكول
الذي يضمن أن كل البيانات يجرى  IP - The Internet Protocolاإلنترنت 

توجيهها من خالل اإلنترنت إلى الوجهة الصحيحة، وهناك عدد من 
ئعة االستخدام؛ منها على سبيل المثال: بروتوكول البروتوكوالت األخرى شا

HTTP  نقل النصHyper Text Transfer Protocol  الذي يسمح بوجود
 (. 74صفحات الويب واستردادها )

يتم اعتماد نهج قاعدة بيانات؛ باستخدام برنامج، إنشاء قواعد البيانات: - 5أ/
 A Database Management( DBMSيسمى: نظام إدارة قواعد البيانات )

System هذا البرنامج ُيعنى بتفاصيل تخزين البيانات، ويوفر للمستخدم برامج ،
التطبيق مع واجهة بسيطة، يمكن من خاللها طلب العناصر من البيانات، 
وإعادتها للتخزين، واستخراج بعض المعلومات مباشرة من قاعدة بيانات، وقد 

ي قواعد البيانات؛ كنموذج الشبكة، استخدمت نماذج مختلفة؛ لتنظيم البيانات ف
 (. 75أو النموذج الهرمي لتصميم قاعدة بيانات )

هناك حاجة إلى مرافق للبنية التحتية لنظم المعلومات؛ المرافق، والخدمات: -6أ/
مثل: الكهرباء، والصيانة، وغيرها، والعمل على ضمان توافرها باالستمرار، 

يرات الخارجية المحتملة؛ فهناك تهديدات والتخطيط لحماية هذه المرافق من التأث
مختلفة لمكونات البنية التحتية )مثل: األعطال ووقوع بعض الكوارث، والسيول، 
وانقطاع التيار الكهربائي، والزالزل، واألعاصير(، ويتعين على المؤسسات أن 
تأخذ عناية كبيرة على مكان، وكيفية إيواء البنية التحتية، والعمل على حماية 

 معدات المهمة لنظم المعلومات. ال
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 الموارد المالية: -ب 
تحتاج إلى  إن إنشاء وحدة لنظم المعلومات في أي مؤسسة تعليمية

توافر الموارد المالية الالزمة؛ على أن تكون هذه الموارد كافية، ومستمرة، وهناك 
؛ حيث يكون Centralized Modelنماذج للتمويل؛ منها: "النموذج المركزي 

 Campusدر التمويل مركزيًّا من الموازنة التشغيلية للمؤسسة الجامعية مص
Operating Budget ويتمثل النموذج الثاني للتمويل في فرض رسوم على ،

؛ إذ ُتفرض رسوم روتينية لبعض أنواع Charging For Servicesالخدمات 
 Telephony andالخدمات؛ مثل: االتصاالت الهاتفية، واالتصال بالشبكة 

Network Connectivity ؛ حيث يدفع المستخدم الرسوم بناًء على أساس
االستخدام الفعلي، أو على أساس الضريبة، في حين يتمثل النموذج الثالث في 

(، والتي يقصد في جانب منها: " 76" ) Debt Financingتمويل الديون 
ت هذه (، وقد ُصمم77تكلفة تمويل استثمارات جديدة؛ من خالل القروض " )

السياسة المالية على نحو فعال؛ لتضييق اإلسراف في اإلنفاق من قبل اإلدارة، 
 وزيادة احتمال استيفاء التزامات الدفع بها.

ومما سبق يتضح، أن نماذج التمويل في المؤسسات هي انعكاس لثقافة 
ه مركزية، إال أن المؤسسة، والنمط اإلداري السائد بها؛ سواء أكانت مركزية، أم ال

في جميع األحوال يحدث أن تتم المواجهة، والتعامل مع القيود المفروضة على 
 الموارد المالية في المؤسسات الجامعية.

 الموارد البشرية: -ج
يعد العنصر البشري الركيزة األساسية في وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ 

ان من الموارد فهو المقدم، والمستخدم لنظم المعلومات اإلدارية؛ حيث يوجد نوع
البشرية في نظم المعلومات ـــــ كما تم توضيحها سابقا ــــــ يمكن التمييز بينهما؛ 
هما: المتخصصون، والمستخدمون النهائيون، وهذا المحور يركز على 
المتخصصين من محللي النظم، والمبرمجين، والمشغلين، والمصممين؛ لذلك من 

 ق ذلك؛ من خالل تطبيق ما يأتي:الضروري العناية الفائقة بهم، ويتحق
 



    2018سبتمبر    -العدد التاسع عشر                                                                        منال سيد يوسف / د      

حة لوح    بوية                                           دة نظم المعلومات الداريةبنية تنظيمية مقبر        مجلة الدارة البر

 

472 

 اختيار القوى البشرية في الوحدة: -1ج/
يعد وضع معايير علمية، وواضحة الختيار الكوادر البشرية العاملة في 
وحدة نظم المعلومات اإلدارية من األمور المهمة، وطبًقا لطبيعة عمل الوحدة؛ 

ي النظم، فهذا يتطلب توافر كوادر بشرية مؤهلة، ذات خبرة من مصمم
بد من  لذلك ال ومبرمجين، ومحللين، وكوادر فنية، وكوادر للصيانة، وغيرهم؛

 توافر مهارات معينة في الكوادر البشرية المختارة؛ لعل من أبرزها ما يأتي
(78:) 

الخبرة المعرفية، والفنية في تكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن مهارات التعامل  ▪
برمجيات؛ من حيث التناول، والتركيب، مع الحاسب اآللي من معدات، و 

 والصيانة واألمن.
مهارات استخدام برامج التطبيقات المعروفة؛ كقواعد البيانات، ومعالجة  ▪

 النصوص، والكشوف اإللكترونية، وبرامج إدارة الملفات؛ وتوظيفها.
مهارات استخدام بعض البرامج األخرى؛ مثل: برامج التحليل اإلحصائي،  ▪

 ي. والتصميم الفن
 مهارات استخدام برامج حماية المعلومات، والمواقع، وضمان أمنها. ▪
 مهارات استخدام برامج النشر اإللكتروني، وإنشاء صفحات الويب، وإدارتها.  ▪

بد من توفرها في الكوادر  ويتضح مما سبق، أن هناك مهارات أساسية ال
ينبغي توفر  البشرية العاملة في الوحدة، وإلى جانب تلك المهارات السابقة

 مقومات شخصية متعلقة بالقيم الخلقية، وااللتزام، واإلبداع.
وإلى جانب االختيار المدقق للكوادر البشرية من الضروري وجود 
سياسات الستقطاب وجذب األفراد للعمل في الوحدة، واستبقائهم؛ فعلى سبيل 

شجيع العاملين المثال: " توفر العديد من المنظمات المنح التعليمية، أو برامج ت
على تحسين التعليم، ومهاراتهم، أو تطبيق بعض األنظمة التشجيعية؛ كأوقات 
العمل المرنة التي يمكن أن تساعد في اجتذاب أفضل العاملين، واستبقائهم " 

(79 .) 
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 التنمية المهنية المستمرة:-2ج/
ة نظم تعد التنمية المهنية عنصًرا رئيًسيًّا في تطوير أداء العاملين في وحد

المعلومات اإلدارية وبخاصة في ظل التغييرات السريعة في المجاالت كافة، 
والمجاالت المرتبطة بالتغييرات التكنولوجية، والمعلوماتية؛ ومن ثم فتعد التنمية 

بد من أن تتوافر لديهم  المهنية مسئولية كل من: األفراد، والمؤسسات؛ فاألفراد ال
ء بمستواهم، وقدراتهم، كما أن المؤسسة عليها أن الرغبة، والدافعية في االرتقا

تلتزم بتوفر األساليب، والمداخل التي من خاللها تتاح الفرص للتعليم، والتدريب 
المستمر، إضافة إلى أن تطوير وحدة نظم المعلومات اإلدارية يعتمد على 
مجموعة متنوعة من الموارد البشرية التي تعمل مًعا؛ لتحقيق أهداف الوحدة 
خاصة، والمؤسسة عامة، ولتتحقق التنمية المهنية المستمرة للعاملين؛ فهذا 

 (:80يتطلب أن يتم األخذ في الحساب ما يأتي )
 العاملين، وتخصيص المؤسسة؛ لتنمية ميزانية من أدنى بحد %١ يخصص أن -1

والدورات  العمل، والندوات، والمؤتمرات، ورش العمل؛ لحضور ساعات %من١٠
 أخرى. تنموية مشروعات، أو أنشطة وأي العمل؛ داخل تمرةالمسالتدريبية 

 تتوافق ،العاملين تنمية في الممارسات ألفضل منتظمة معيارية دراسات إجراء -2
 مهنيةال التنمية برامج فهم الدراسات هذه  تعزز المؤسسي؛ على أن التقييم  مع

مستمرة، ال المهنية التنمية وضع أبحاث؛ لتقييم إجراءالمستمرة، وتنفيذها، و 
 .العاملين المستمر، وتنمية التعليم  برامج كفاية، ونتائج مدى واختبار

تبادل الزيارات، والخبرات بين المؤسسات المناظرة التي لديها تجربة ناجحة في  -3
 هذا األمر؛ لإلفادة منها، ومحاولة تعرف التحديات المختلفة، وكيفية مواجهتها.

 دة نظم المعلومات اإلدارية.دعم القيادات الجامعية إلنشاء وح - 5
تعد الجوانب الثقافية أبرز األبعاد التي يتم العناية بها؛ فالفكر، واالعتقاد 

يتم العناية بنشر ثقافة تكنولوجيا ينعكسان على العمل، والممارسة؛ لذلك 
وسيط، ووسيلة لتحقيق أهداف  المعلومات، واالتصاالتأن المعلومات، واعتبار 

تحديد استخدام تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت،  المؤسسة؛ من خالل
السياقات التنظيمية، وهذا يعني ضرورة التحول في إدراك معنى  وتوصيفها في
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والتي تشير إلى طرائق التفكير (، 81وجودها؛ من خالل الثقافة التنظيمية )
 الفعالة نحو نظم المعلومات اإلدارية، والتصور اإليجابي عن أهميتها في إدارة

 األعمال المؤسسية كافة.
قد ُأشير إلى أن هناك ارتباطاا إيجابيًّا بين الثقافة التنظيمية، ودعم و 

نظم المعلومات اإلدارية ووحداتها، واالستعداد للتغيير؛ فترسيخ ثقافة االعتماد 
على نظم المعلومات اإلدارية في األعمال كافة داخل المؤسسة يتطلب دعماا 

 (:82من خالل التركيز على ثالثة أبعاد رئيسية؛ وهي ) من القيادات العليا،
، وقناعتها، والعمل على Management Understandingفهم اإلدارة  -أ 

تنفيذ ما هو متوقع منها، عندما يتعلق األمر بدعم التغيير، والتعامل معه، 
وكيفية إدارته؛ وقد يتطلب ذلك وضع برامج تدريبية لإلدارة العليا حول كيفية 

رس ثقافة تكنولوجيا المعلومات في العاملين؛ لكي تكون المؤسسة أكثر غ
 استعداًدا للتغيير.

؛ فمقاومة التغيير داخل Resistance to Changeمقاومة التغيير  -ب 
؛ فالتغييرات في نظام المعلومات يمكن أن يترتب عليها  المؤسسات أمٌر طبيعيٌّ

ثم على اإلدارة العليا، والتنفيذية  تعديالت في الهيكل، وسياسات المؤسسة؛ ومن
 أن تدفع هذه التغييرات، وتهيئ العاملين لتحقيق أهدافها.

: أي قدرة فرق Cooperation for Change التعاون من أجل التغيير -ج 
العمل، والوحدات المختلفة من المؤسسة على العمل مًعا بشكل جيد؛ إلحداث 

يم العمل الذي يساعد أكثر في تقبل التغيير في المؤسسة، ثم العمل على تنظ
 التغيير، واالتجاه إلى تحقيقه.

ويتضح مما سبق، ضرورة أن تكون القيادات الجامعية مصدر الدعم 
لوحدة نظم المعلومات اإلدارية سواء أكان هذا الدعم في شكل توفير الموارد لها، 

وعية العاملين في أم اتباع سياسات تحفيزية لالرتقاء بأداء الوحدة، أم العناية بت
من خالل توفير  المؤسسة الجامعية بأهمية نظم المعلومات اإلدارية ووحداتها

األساس المعرفي لهم عن الوحدة من حيث أهدافها، ومهامها، ومسئولياتهم، 
وواجباتهم، والعناية بإصدار القرارات، ووضع اللوائح التي تنظم عمل الوحدة في 
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إصدار األعمال كافة داخل المؤسسة كعليها في  المؤسسات الجامعية، واالعتماد
قرار بربط األداء، أو الجودة بالتحديث المستمر للبيانات لجميع العاملين في 
المؤسسة الجامعية من جانب، ومن جانب آخر وضع اللوائح الالزمة؛ لتنظيم 

 العمل، وحماية المعلومات من الفقدان، أو االختراق، أو سوء االستخدام.
ما سبق، أن هناك مجموعة من المتطلبات األساسية يستلزم ويتضح م

توافرها لتصميم وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات، وهذه المتطلبات 
تترابط مع بعضها، إال أنه يأتي في مقدمة هذه المتطلبات ما يتعلق بالعوامل 

ارية في الثقافية، والبشرية، والمادية؛ فلكي يتم نجاح نظم المعلومات اإلد
المؤسسة من الضروري أن يكون هناك فكر، ورؤية على مستوى اإلدارة العليا، 
والوسطى، والتنفيذية، وتوافر البنية التحتية، والكوادر البشرية الالزمة لذلك وهذا 
ال يعني تقليل أهمية المتطلبات التنظيمية فهي عوامل مكملة للجوانب الثقافية، 

 والبشرية، والمادية. 
ر الثاني: واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية جامعة المحو 

 دراسة نظرية: –اإلسكندرية 
في ضوء توجه وزارة التعليم العالي نحو إنشاء نظم للمعلومات اإلدارية 
في الجامعات، وإنشاء وحدات لها، وفي ضوء ضرورة مواكبة التكنولوجيا، 

و اإلدارة اإللكترونية، وغيرها من ووسائل االتصال الحديثة، والتحول نح
التوجهات اإلدارية الحديثة؛ فهذا يقتضي ضرورة التحديث المستمر لوحدات نظم 
المعلومات اإلدارية، وقد ُأستخدم منهج دراسة الحالة؛ للتعرف على واقع وحدة 
نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية جامعة اإلسكندرية؛ فهو يساعد في 

الداخلية، الخارجية للمؤسسة؛ من خالل استخدام عدة أدوات  فحص البيئة
للتحليل؛ فقد أُعدت دراسة ميدانية؛ للتعرف على واقع وحدة نظم المعلومات، كما 
تم تحليل سجالت الوحدة، وزيارتها ميدانيًّا، واالطالع على الهيكل التنظيمي لها، 

 النحو اآلتي: وزيارة الوحدة على أرض الواقع، ويمكن توضيح ذلك على 
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أهداف وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية ـــــ جامعة  -1
 اإلسكندرية، وأهم اختصاصاتها:

أنشئت وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية ـــــ جامعة اإلسكندرية 
؛ فقد صدر قرار من رئيس الجامعة بإنشاء الوحدة برغم أنه 2009فعليًّا في عام 

؛ إلنشائها كفترة تجريب، واختبار، وبرغم 2007ان هناك محاوالت في عام ك
 النظم  ميكنة، وتهدف الوحدة إلى 2009ذلك فقد بدأ العمل رسميًّا فيها في عام 

 أعضاء  شؤون  إدارة موظفي خدمة إلى تهدف كما الكلية، في المتبعة الورقية
 المستخدمين من وعديد ا،العلي والدراسات الطالب، شؤون  وإدارة التدريس، هيئة
وتتبلور أبرز اختصاصات الوحدة في  (،83) المختلفة اإلدارية المستويات في

توفير المعلومات الالزمة إلدارات: الدراسات العليا، وشؤون الطالب، وشؤون 
 (: 84أعضاء هيئة التدريس، ويمكن توضيحها على النحو اآلتي )

 العليا: الدراسات نظام -أ
 الدراسات مرحلة في ومتابعتهم  الطالب، بتسجيل متعلقة اتمعلوم الوحدة  توفر
 اآلتية: المهام  الوحدة  تؤدي حيث ؛العليا

 ودكتوراه(، وماجستير، )دبلوم، العليا للدارسات المتقدمين الطالب تسجيل - 1أ/
 القيد. شروط استيفائهم تأكيد عملية إتمام  بعد وقيدهم 

 في بما األكاديمية؛ الدراسة حلةمر  ومتابعة الكليات، في الطالب تسجيل-2أ/
 سداد وعملية الطالب، لها يتقدم التي االمتحانات نتائج تسجيل ذلك

 المصروفات.
 المقدمة. المناقشة وطلبات للمناقشة، المقدمة الرسائل بيانات تسجيل-3أ/
 وتسجيل مناقشة، طلب أو رسالة، بيانات تعديل طلب حاالت بحث-4أ/

 عليها. الموافقة لةحا في المطلوبة التعديالت
 طالب. بكل الخاص القيد إيقاف سجل متابعة -5أ/
 العلمية الدرجة إجازة شهادات واستخراج العلمية، الدرجة منح بيانات تسجيل-6أ/

 للطالب. منحها تم  التي
 القيد. إعادة أو القيد، مد أو طالب، قيد شطب حاالت ومتابعة بحث، -7أ/
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 تحقيق طريق عن ببياناتهم؛ واالحتفاظ الطالب، متابعة عملية تيسير-8أ/
 سرعة ييسر بما التعليم؛ شؤون  وإدارة العليا، الدراسات إدارة  بين التام التكامل
 ببيانات الخاص العاملين شؤون  نظام  مع النظام  وتكامل ودقته، البيانات، تبادل

 .األساتذة
 التي تحليليةوال اإلحصائية، والبيانات المتابعة، تقارير من مجموعة تقديم-9أ/

 التعليمية. الحركة سير متابعة في العليا اإلدارة  تخدم 
 المستخدم؛ من التحقق يتيح معه، مدمج وأمان سرية، نظام النظام  يحتوي -10أ/

 في  النظام على تجري  التي العمليات جميع وتسجيل السر، كلمة باستخدام
 فقط. النظام  مدير بواسطة عليها؛ االطالع يتاح خاصة، ملفات

 للمستخدم  المسموح والبيانات المستخدم، نوع حسب األمان نظام تحديد-11أ/
 ديناميكية. بصورة  النظام مدير بواسطة سلًفا؛ يحدد ما وهو عليها، االطالع

 التدريس: هيئة أعضاء نظام -ب
  اآلتي: النحو على التدريس هيئة أعضاء عن معلومات الوحدة  تتيح
 وبيانات الشخصية، )البيانات كافة: ريسالتد هيئة أعضاء بيانات جمع-1ب/

 وغيرها(. الوظيفي، التدرج وبيانات المالية، الدرجات
 اإلشرافية، والوظائف الوظيفية، الحالة بيانات كتحديث البيانات؛ تحديث-2ب/
 الدورات بيانات وتحديث الوظيفي، التدرج بيانات في تغيرات من يتبعها وما

 البيانات وتحديث والسفر، واالنتدابات، إلعارات،وا المالية، والذمة التأهيلية،
  الوظيفية. الحالة بيانات في تغيرات من يتبعها وما بالجزاءات، الخاصة

 حسب به الخاصة الشخصية البيانات تحديث التدريس هيئة لعضو يمكن-3ب/
 المتاحة. الصالحيات

 إلدارة.ا من تطلب قد التي التقارير وأنواع اإلحصائيات، كل استخراج-4ب/
  الطالب: شؤون  نظام -ج

  اآلتي: النحو على الطالب شؤون  أداء عن معلومات الوحدة  تتيح
 التنسيق، عملية إتمام  بعد للجامعة المتقدمين سواء الطالب؛ تسجيل-1جـ/

 خالل ومتابعتهم بالكليات، الطالب لتسجيل أم القيد، شروط استيفائهم وتأكيد
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 للوائح طبًقا النتائج واعتماد تسجيل، من ذلك في بما المختلفة؛ الدراسية المراحل
 المقررة.

 للحروف طبًقا المختلفة الدرس وقاعات المجموعات، على الطالب توزيع -2جـ/
 األبجدية.

 شطب حاالت ومتابعة طالب، بكل الخاص القيد إيقاف سجل متابعة-3جـ/
 القيد.

 الدرجة إجازة  تشهادا واستخراج العلمية، الدرجة منح بيانات تسجيل-4جـ/
 للطالب. منحها تم  التي العلمية

 الكلية. للوائح طبًقا للطلبة الداخلية التحويالت عملية النظام  يجري -5جـ/
 نتائج ومتابعة التأديب، مجالس وكذلك الطالب، أعذار متابعة -6جـ/

 االمتحانات.
 التي ليةوالتحلي اإلحصائية، والبيانات المتابعة، تقارير من مجموعة تقديم  -7جـ/

 التعليمية. الحركة سير متابعة في العليا اإلدارة  تخدم 
يوجد نظام للمرتبات )نظام وإلى جانب األنظمة الثالثة السابقة، 

بما يضمن خروج ؛ الفاروق( لمرتبات السادة أعضاء هيئة التدريس، والموظفين
ضو توجد تقارير لكل ما يحتاجه عكما  المرتبات وفًقا للقانون المعمول به،

 التدريس، أو الموظف عن الجوانب المالية.
جامعة  –الهيكل التنظيمي لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية  -2

 اإلسكندرية:
وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية جامعة اإلسكندرية تتبع 

ي عميد الكلية، والوكالء، وتتكون من رئيس الوحدة ومشرف النظام، ومدخل
البيانات )بيانات شؤون الطالب، وبيانات شؤون الدراسات العليا، وبيانات شؤون 
أعضاء هيئة التدريس(، ومراجعي البيانات )بيانات شؤون الطالب، وبيانات 
شؤون الدراسات العليا، وبيانات شؤون أعضاء هيئة التدريس(، مع الوضع في 

قسام اإلدارية في الكلية، الحساب أن وحدة نظم المعلومات اإلدارية تتبع األ
 :(85ويمكن توضيحها في الشكل اآلتي )
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مراجع  مدخل بيانات مراجع بيانات مدخل بيانات مدخل بيانات 
 مراجع بيانات بيانات

 الطالب لشؤون  هيئة أعضاء لشؤون  العليا الدراسات لشؤون  الطالب لشؤون 
 هيئة أعضاء لشؤون  العليا اتالدراس لشؤون 

 التدريس التدريس  
  

(: الهيكل التنظيمي الحالي لوحدة نظم المعلومات اإلدارية بكلية 6شكل رقم )
 جامعة اإلسكندرية. -التربية 

 عميد الكلية

 اإلدارية  وحدة نظم المعلومات 

 رئيس الوحدة  

 مشرف النظام  

 مراجعو البيانات  مدخلو البيانات 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 فني متخصص 
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لوحدة نظم المعلومات من الشكل السابق يتضح، أن الهيكل التنظيمي 
لنظام، وفني متخصص، اإلدارية بالكلية يتضمن رئيس الوحدة، ويليه مشرف ا

وأعضاء الوحدة وينقسمون إلى مدخلي البيانات، ومراجعي البيانات في ثالثة 
جوانب، وهي: )شؤون الطالب، وشؤون الدراسات العليا، وشؤون أعضاء هيئة 
التدريس(، كما يقع رئيس الوحدة تحت إشراف عميد الكلية، ووكيل الكلية لشؤون 

عدم مواكبة كلية التربية جامعة اإلسكندرية إلى التعليم والطالب، ويشير الهيكل 
للتغييرات المجتمعية والتكنولوجية؛ وهذا يتضح من خالل عدم وجود كوادر 
بشرية ذات الطبيعة الخاصة المؤهلة للعمل في الوحدة )كمصممي النظم، 
ومحللي النظم، ومصممي المواقع، ومسئولي الصيانة، وأمن المعلومات(، فضاًل 

وظيفة وحدة نظم المعلومات اإلدارية على جمع البيانات المتعلقة عن اقتصار 
بشؤون الطالب، والدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس، وإغفال الجوانب 
األخرى للكلية كافة؛ مما يتعلق بالجوانب المالية، والجوانب البحثية، والجوانب 

انت مؤسسات مناظرة، التعليمية، وتعزيز االتصال بالمؤسسات المختلفة؛ سواء أك
أم ذات صله بالكلية؛ األمر الذي يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي 

 للوحدة.
، أن دور وحدة نظم المعلومات اإلدارية يقتصر على جمع ويتضح مما سبق

البيانات، واالستعانة بها في بعض األعمال؛ كاألعمال الخاصة باالمتحانات، أو 
التي يتدربون بها، أو تسجيل بيانات أعضاء هيئة تسجيل الطالب في المدارس 

التدريس، أو تسجيل طالب الدراسات العليا ومتابعتهم؛ ولكن ال يتم االستعانة 
بها في اتخاذ القرارات، أو في التخطيط لألعمال الخاصة بالكلية، وبرغم قيامها 

هذه بجمع البيانات المتعلقة بالكلية؛ فال توجد عناية بالتحديث المستمر ل
البيانات، وربما يرجع ذلك إلى عدم رغبة العاملين في أقسام وإدارات الكلية 

 بتزويد الوحدة بالبيانات المطلوبة.
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الكوادر البشرية بوحدة نظم المعلومات اإلدارية بكلية التربية ــــ جامعة  -3
 اإلسكندرية:

على من خالل زيارة وحدة نظم المعلومات اإلدارية بالكلية تم الحصول 
 (: 86المعلومات الخاصة باإلمكانات المادية، والبشرية على النحو اآلتي )

يبلغ عدد األجهزة المستخدمة في وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية  -أ
تسعة أجهزة حاسب آلي؛ منهم سبعة أجهزة صالحة لالستخدام، إلى جانب وجود 

 طابعتين واسكنر، وهي مجهزة بشبكة اإلنترنت.
تقع الوحدة في الدور األرضي؛ وهي تتكون من حجرة صغيرة المساحة،  -ب

تتسم بضعف في توافر الشروط الفيزيائية؛ من تهوية، وإضاءة، وغيرها من 
 شروط األمن، والسالمة.

يبلغ عدد األعضاء العاملين في الوحدة تسعة اعضاء، تتراوح مؤهالتهم؛  -ج
بكالوريوس  1بكالوريوس تجارة، و 2بكالوريوس خدمة اجتماعية، و 2كاآلتي: )
دبلوم تجارة(،  1معهد حاسب آلي، و 1ليسانس آداب تربية، و 2هندسة، و

والمسئول عن الوحدة هما )مدير وحدة نظم المعلومات ومؤهله ليسانس آداب 
وتربية، ومشرف النظام ومؤهله بكالوريوس خدمة اجتماعية(، ويتضح من ذلك 

التخصصات المهمة التي تحتاجها الوحدة من أنه ال يتوافر في الوحدة بعض 
مصممي، ومطوري برامج، ومحللين، ومصممي مواقع، إضافة إلى عدم تناسب 
مؤهالتهم العلمية مع التخصص الوظيفي، فمشرف النظام حاصل على 

 بكالوريوس خدمة اجتماعية.
ة عن اجتياز أعضاء الوحدة عدًدا من الدورات التدريبية في بداية إنشاء الوحد -د

كيفية التعامل مع برامج نظم المعلومات اإلدارية، وقد شملت الموضوعات 
اآلتية: )الخدمات اإللكترونية، والتعامل مع المجلس األعلى، ورعاية الشباب، 
والجداول، والكنترول، وأعضاء هيئة التدريس، والدراسات العليا، وشؤون 

ى المهارات، والبرامج ؛ للتدريب علICDL ،ICTPالطالب(، إضافة إلى دورات 
األساسية للحاسب اآللي، إال أنه من المالحظ أنه ال توجد سياسة مستمرة 
لتدريب األعضاء في الوحدة؛ فقد اقتصر التدريب على الفترة األولى التي تم فيها 
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البدء في بناء نظم المعلومات اإلدارية في الكلية فقط، األمر الذي يترتب عليه 
ت وبخاصة التكنولوجية، وعدم تحقيق التنمية المهنية عدم مواكبة التغييرا

 للعاملين في الوحدة من جانب آخر.
المحور الثالث ـــ واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية 

 دراسة ميدانية: –التربية جامعة اإلسكندرية 
ُصممت استبانة تهدف إلى معرفة واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في 

بية جامعة اإلسكندرية من وجهة نظر الهيئة اإلدارية، واعتمدت كلية التر 
االستبانة على مقياس ليكرت خماسي التقسيمات على النحو اآلتي: )موافق 
بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق إطالًقا( في أربعة محاور؛ وهي: 

لموارد البشرية )الموارد المادية التي تتوافر بوحدة نظم المعلومات اإلدارية، وا
التي تتوافر بوحدة نظم المعلومات اإلدارية، ووظائف وحدة نظم المعلومات 

 اإلدارية، وعملياتها، وجودة مخرجات وحدة نظم المعلومات اإلدارية(.
 مجتمع الدراسة، وعينتها:  -أ

جامعة  –يشمل مجتمع الدراسة جميع أعضاء الهيئة اإلدارية بكلية التربية  
عضو؛ حيث ُوزعت االستبانات على جميع  202عددهم الغ اإلسكندرية، الب

 نسبة يعادل ما :ياستبانة، أ 140مجتمع الدراسة؛ ولكن ما تم الحصول عليه 
، والجدول اآلتي يوضح مجتمع للدراسة كعينة كافي حجم يمثل بما%  69 ,3

 ، وعينة الدراسة.الدراسة األصل
 ت، وأقسام الكلية:(: عينة الدراسة موزعة على إدارا2جدول رقم )

مجتمع الدراسة  األقسام اإلدارية بالكلية.

من العاملين في 

األقسام 

 اإلدارية. 

عينة الدراسة من 

العاملين في 

 األقسام اإلدارية.

النسبة 

املئوية 

 لألقسام.

النسبة املئوية 

 لإلجمالي

Percent 

 % 10.7  % 68.1 15 22 إدارة الشؤون املالية.

 % 17.1 % 85.7 24 28 رية.إدارة الشؤون اإلدا

 % 22.9 % 88.8 32 36 إدارة الشؤون التعليمية.

 % 9.3 % 81.2 13 16 إدارة املكتبة.
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 % 6.4 %81.8  9 11 إدارة رعاية الشباب.

 % 5.0 % 77.7 7 9 إدارة التربية العملية.

 % 2.9 % 80 4 5 إدارة العالقات الثقافية.

 % 2.9 % 44.4 4 9 إدارة اإلحصاء واملعلومات.

 % 2.1 % 60  3 5 وحدة التعليم املفتوح.

 % 6.4 % 69.2 9 13 إدارة الدراسات العليا.

 % 0.7  % 50 1 2 إدارة الشؤون الفنية.

وحدة نظم املعلومات 

 اإلدارية. 

9 5 55.5 % 3.6 % 

 % 2.9  % 50 4 8 قسم الشؤون العامة.

 % 0.7 % 33.3 1 3 وحدة الخزينة.

والكتاب  مركز التحصيل

 الجامعي.

6 2 33.3 % 1.4 % 

 % 0.7 % 25 1 4 قسم الطبع والنسخ.

 % 2.9 % 30.7 4 13 إدارة املشتريات واملخازن.

 % 1.4 % 66.6 2 3 إدارة النشر العلمي.

 إجراءات تطبيق الدراسة:  -ب
 ثبات أداة الدراسة، وصدقها: - 1ب/

عينة من  للتحقق من صدق أداة الدراسة ُعرضت االستبانة على
المحكمين من أساتذة كلية التربية جامعة اإلسكندرية؛ تحقيًقا للصدق الظاهري؛ 
للحكم على مدى تمثيل العبارة للمحور الذي تقيسه، ومدى مالءمة المحاور التي 

 تقيسها االستبانة.
وفي ضوء هذا ُعدلت عبارات االستبانة إما بالحذف، أو باإلضافة، أو 

ُحسب  كما لغوية، ثم ُوضعت في صورتها النهائية،تعديل بعض الصياغات ال
الصدق البنائي لالستبانة؛ من خالل تحديد درجة ارتباط كل مفردة بالمحور 

، ويتضح من الجدول ارتباط المفردة 0.05الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة 
بالمحور الذي تنتمي إليه، كما ُحسب ثبات االستبانة على عينة الدراسة 
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%؛ وهذا يدل على درجة مقبولة من 60ألفا كرونباك والذي تجاوز  باستخدام
 الثبات، ويمكن توضيح ذلك في الجدول اآلتي.

 (: ثبات االستبانة، وصدقها:3جدول رقم )
 ألفا كرونباك (87االرتباط ) العبارات املحاور 

Cronbach's Alpha 

املادية  املوارد األول: املحور 

افر في وحدة  نظم التي تتو

 اإلدارية. علوماتامل 

1 .700. 788. 

2 799. 

3 745. 

4 784. 

5 480. 

6 489. 

7 505. 

8 515. 

9 450. 

 املوارد الثاني: املحور 

افر في  البشرية التي تتو

 املعلومات نظم وحدة

 اإلدارية. 

10 608. 632. 

11 650. 

12 321. 

13 572. 

14 687. 

15 503. 

16 464. 

17 355. 

18 367. 

 وظائف الثالث: املحور 

 نظم وحدة وعمليات

 اإلدارية. املعلومات

19 648. 776. 

20 686. 

21 639. 

22 716. 

23 657. 

24 610. 

25 686. 
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26 312. 

27 426. 

ابع: املحور   جودة الر

 نظم وحدة مخرجات

 اإلدارية. املعلومات

28 781. 884. 

29 815. 

30 735. 

31 760. 

32 654. 

33 686. 

34 713. 

35 655. 

36 675. 

 حساب ثبات االستبانة ككل:
 Cronbach's Alphaُحسب ثبات القائمة ككل؛ باستخدام ألفا كرونباك 

، . 797.، واألسئلة الفردية والبالغ قيمتها 794لألسئلة الزوجية، والبالغ قيمتها 
وكالهما يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات، كما ُحسب معامل سبيرمان بروان 

Spearman-Brown  ومعامل .944لالرتباط بين النصفين، والبالغ قيمتها ،
، والبالغ قيمتها Guttman Split-Half Coefficientجوتمان للتجزئة النصفية 

 الحيتها للتطبيق. ؛ مما يعطي مؤشًرا مقبواًل على ثبات االستبانة، وص.944
 تطبيق األداة: -2ب/

/  19إلى  18/4/2016ُطبقت األداة على عينة الدراسة في الفترة من 
َصْت استجابات العينة، ثم ُصححت 2016/ 5 ، وبعد جمع االستبانات، ُفحِّ

، 5االستبانات المكتملة وفًقا لطريقة "ثيرستون" على النحو اآلتي: أوافق بشدة = 
، وأخيًرا 1، وغير موافق بشدة = 2، وغير موافق = 3يد = ، ومحا4وأوافق = 

 ُأخضعت جميع االستبانات للتحليل اإلحصائي.
 التحليل اإلحصائي، وتفسير النتائج:  - 3ب/

(، وحزمة البرامج Excelُعولجت البيانات إحصائيًّا؛ باستخدام برنامج )
 Statisticl Package of the( SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية)
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Social Sciences ،؛ باستخدام أساليب: التكرارات، والنسب المئوية
استخدم اختبار كروسكال والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، كما 

؛ لمعرفة تأثير الوظيفة في استجابات أفراد Kruskal-Wallis Testواالس 
 Wilcoxon Signedالعينة على عبارات االستبانة، واختبار ويل كوكسون 

Rank Test  لعبارات االستبانة، ومحاوره؛ لتعميم النتائج، ويمكن توضيح ذلك
 على النحو اآلتي.

 أواال ـــ وصف استجابات العينة على عبارات االستبانة:
 يمكن توضيح استجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة في الجدول التالي. 

 ة على عبارات االستبانة:(: استجابات عينة الدراس4جدول رقم )
 رقم 
العبار 

 ة

غري  العبارات 
موافق 
 إطالقا 

غري 
 موافق 

موافق  موافق  حمايد 
 بشدة 

 املتوسط 

المحور األول: الموارد 
ي 
 
المادية الموجودة ف

 الوحدة. 

      

ي الوحدة 1
 تتوافر ف 
آلي  حاسب أجهزة
 حديثة. 

7.9% 31.4
% 

18.6
% 

37.9% 4.3% 3 

 اناتبي قاعدة توجد 2
ي  الكلية عن مكتملة

ف 
 الوحدة. 

12.1
% 

36.4
% 

20.7
% 

27.1% 3.6% 3 

 تحديث يجري 3
 البيانات قاعدة
 منتظمة.  بصفة

 

10.0
% 

37.9
% 

30.0
% 

18.6% 3.6% 3 

ي الوحدة 4
 تتوافر ف 

ات  المطلوبة، التجهي  
امج  الالزمة والير
 البيانات، لقواعد

 ومعالجتها. 
 

10.0
% 

26.4
% 

31.4
% 

27.9% 4.3% 3 
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 رقم 
العبار 

 ة

غري  العبارات 
موافق 
 إطالقا 

غري 
 موافق 

موافق  موافق  حمايد 
 بشدة 

 املتوسط 

 بي    اتصال يوجد 5
 وشبكة الوحدة،

 العالمية المعلومات
(Internet .) 

10.0
% 

10.0
% 

10.7
% 

45.0% 24.3% 4 

 شبكة توجد 6
 داخلية معلومات
(LAN) بي    تربط 
 الكلية أقسام

 لتلبية المختلفة؛
 العاملي    احتياجات

 المعلومات.  من

37.9
% 

50.0
% 

10.0
% 

2.1% 0.0% 2 

 شبكة توجد 7
انت  اكسير

(Extranet) تربط 
 الخاصة الشبكات
 بشبكات بالكلية

األخرى  المؤسسات
ي تقوم

 ببعض التر
 كمراكز المهام

 ييرس بما األبحاث؛
 المعلومات.  تبادل

38.6
% 

44.3
% 

12.1
% 

5.0% 0.0% 2 

ي الوحدة 8
 تتوافر ف 
التطبيقات،  تراخيص

مجيات الالزمة  والير
ي يستفيد

 منها التر
التدريس  هيئة أعضاء
ي أداء

 الهم. أعم ف 

11.4
% 

17.9
% 

29.3
% 

39.3% 2.1% 3 

 الحماية نظام يتوافر 9
ي حالة

ي ف 
 الكهربائ 

 انقطاعها. 
 
 

32.1
% 

47.1
% 

15.7
% 

4.3% 0.7% 2 
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 رقم 
العبار 

 ة

غري  العبارات 
موافق 
 إطالقا 

غري 
 موافق 

موافق  موافق  حمايد 
 بشدة 

 املتوسط 

 
 

ي ـــ الموارد 
المحور الثان 

ي 
 
ية الموجودة ف البشر

 الوحدة: 

      

ي الوحدة 10
 
 يتوافر ف

 النظم محللو
 عن المسئولون

 البيانات تجميع
من  بتدقيق

 كما مصادرها،
يدخلونها، ويخزنوها، 

 ويعالجونها. 

24.3
% 

42.
1% 

22.
9% 

9.3
% 

1.4% 2 

ي الوحدة 11
 يتوافر ف 

مجون  الذين المير
 الوثائق يستخدمون

ي 
 محللو يقدمها التر

ها النظم؛ مي  
 عىل لير

 الحاسب، برامج
ي شكل

 وجعلها ف 
 فنية.  وحلول ،برامج

25.0
% 

45.
0% 

23.
6% 

5.0
% 

1.4% 2 

ي  12
  الوحدةيتوافر ف 
 الذين المشغلون
 البيانات، يدخلون

 والمعلومات،
 تشغيل عىل ويعملون
 النظم. 

2.1
% 

8.6
% 

15.
7% 

45.7
% 

27.9% 4 

 الدعم عاملو يتوافر 13
ي 
 ألجهزة الفت 

ي  الحاسوب
 
ف

ويؤدون  الوحدة،

3.6
% 

27.
1% 

22.
1% 

34.3
% 

12.9% 3 
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 رقم 
العبار 

 ة

غري  العبارات 
موافق 
 إطالقا 

غري 
 موافق 

موافق  موافق  حمايد 
 بشدة 

 املتوسط 

 لصيانةاأعمال 
 المختلفة. 

ي مقدمة 14
 يوجد ف 
مي التنظي الهيكل
 نظم لوحدة مدير

اإلدارية،  المعلومات
افه  تحت يقع إشر

 ومدير إداري، )مدير
ي 
 .)فت 

6.4
% 

21.
4% 

37.
1% 

28.6
% 

6.4% 3 

عقد 15
ُ
تدريبية  دورات ت

ي نظم
 المعلومات ف 

 إلدخال اإلدارية؛
 ومعالجتها البيانات،
ي الوحدة.  للعاملي   
 ف 

9.3
% 

30.
7% 

39.
3% 

17.9
% 

2.9% 3 

ي الوحدة 16
 يتوافر ف 
 الذين القانونيون

اء عقود يتولون  شر
امج،  والحاسبات، الير
ها.   وغي 

26.4
% 

50.
7% 

20.
7% 

1.4
% 

0.7% 2 

ي الوحدة 17
 يتوافر ف 
 المواقع مصممو

 عن المسئولون
 مواقع تصميم

ي 
الويب، وتحديثها ف 

 المؤسسة. 

17.1
% 

54.
3% 

19.
3% 

8.6
% 

0.7% 2 

 العاملي    أعداد كفاية 18
؛  ألداء المؤهلي  

ي الوحدة.  لالعم
 
 ف

 
 

10.0
% 

50.
7% 

20.
7% 

14.3
% 

4.3% 3 

      المحور الثالث: وظائف 
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 رقم 
العبار 

 ة

غري  العبارات 
موافق 
 إطالقا 

غري 
 موافق 

موافق  موافق  حمايد 
 بشدة 

 املتوسط 

 الوحدة وعملياتها. 

ي  تتعدد 19
الوسائل التر

الوحدة؛  تستخدمها
 البيانات لجمع

 المطلوبة. 

10.0
% 

37.
1% 

40.
7% 

11.4
% 

0.7% 3 

 البيانات، تُصنف 20
ا ؛وتنظم

ً
 إل استناد

 علمية.  معايي  

14.3
% 

35.
7% 

35.
7% 

13.6
% 

0.7% 3 

 يجري تحليل 21
البيانات، وتبويبها، 

ا
ً
 وتلخيصها؛ وفق

 برامج أو إلجراءات،
ا. 
ً
 معدة سلف

10.7
% 

32.
9% 

40.
0% 

13.6
% 

2.9% 3 

 دقيق؛ نظام يوجد 22
 المعلومات؛ لتخزين

جاعها  وقت السير
 الحاجة. 

4.3
% 

14.
3% 

25.
0% 

46.4
% 

10.0% 3 

دم 23
ُ
 للوحدة تق

ات  اإلدارية التيسي 
 كالتمويل، أو الالزمة؛
امج، تراخيص  أو الير
ها.   غي 

11.4
% 

34.
3% 

32.
9% 

15.0
% 

6.4% 3 

 أساليب تستخدم 24
 لتوصيل متعددة؛

 وإل من، المعلومات
المعلومات،  مقدمي 

 ومستخدميها؛
يد .  كالير ي

وئ   اإللكير

10.0
% 

28.
6% 

32.
1% 

25.0
% 

4.3% 3 

 الضوابط تتوافر 25
ي تكفل

 الالزمة التر
لمعلومات، ا حماية

5.7
% 

15.
7% 

37.
1% 

35.0
% 

6.4% 3 
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 رقم 
العبار 

 ة

غري  العبارات 
موافق 
 إطالقا 

غري 
 موافق 

موافق  موافق  حمايد 
 بشدة 

 املتوسط 

أو  فقدانها، وعدم
اقها.   اخير

ي  26
 العمل نظام يعائ 
ة  الورقية.  األعمال كير

1.4
% 

4.3
 % 

12.
1% 

25.7
% 

56.4% 4 

 داخلية الئحة توجد 27
ي  العمل تنظم

 
ف

 الوحدة. 

2.1
% 

12.
1% 

27.
9% 

48.6
% 

9.3% 4 

المحور الرابع: جودة 
 مخرجات الوحدة. 

      

 الكلية أقسام تستفيد 28
من  المختلفة

ي 
الخدمات التر

 الوحدة.  تقدمها

13.6
% 

46.
4% 

18.
6% 

17.9
% 

3.6% 3 

 الوحدة توفر 29
 ،البيانات

الالزمة  والمعلومات
 اإلداري.  القرار لصانع

9.3
% 

43.
6% 

23.
6% 

22.9
% 

0.7% 3 

 نظم تساعد 30
 اإلدارية المعلومات

ي الكلية عىل شعة
 ف 

 مالاألع إنجاز
 المختلفة. 

14.3
% 

45.
7% 

21.
4% 

15.0
% 

3.6% 2 

 االعتماد ثقافة توافر 31
 المعلومات نظام عىل
 القرارات اتخاذ عند

 اإلدارية. 

15.7
% 

47.
9% 

25.
0% 

9.3
% 

2.1% 2 

ي الوحدة 32
 تتوافر ف 

 وتقارير إحصائيات،
 اختالف عىل حديثة
 أنواعها. 

11.4
% 

38.
6% 

27.
9% 

20.7
% 

1.4% 3 

 3 %4.343.32.16.43.6لمعلومات ا إتاحة 33
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 رقم 
العبار 

 ة

غري  العبارات 
موافق 
 إطالقا 

غري 
 موافق 

موافق  موافق  حمايد 
 بشدة 

 املتوسط 

ي توفرها
 الوحدة التر

 .  للمستخدمي  
% 6% 1% % 

 إل التوصل يتم 34
المطلوبة  المعلومات

ي زمن
 
.  ف  قصي 

6.4
% 

45.
0% 

30.
0% 

15.7
% 

2.9% 3 

 نظام يعزز 35
 اإلدارية المعلومات

 المؤسسة قدرة من
ي شتر 

التنافسية ف 
 المجاالت
 )التعليمية،
 وخدمات والبحثية،

 لمجتمع(. ا

6.4
% 

48.
6% 

30.
0% 

14.3
% 

0.7% 3 

ي  تساعد 36
الوحدة ف 

 معلومات توفي  
 للتشخيص،
 والتنبؤ والوصف،

ي التخطيط
 تساعد ف 
 اإلداري. 

10.0
% 

51.
4% 

24.
3% 

13.6
% 

0.7% 2 

للمحور األول ويتضح من الجدول السابق، استجابات عينة الدراسة  
إذ نجد  وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛المتعلق بالموارد المادية التي تتوافر في 

 معلومات شبكة غير موافقة على العبارات اآلتية: توجدأن استجابة أفراد العينة 
 (Extranet) اكسترانت المختلفة، وشبكة الكلية أقسام  بين تربط (LAN) داخلية
 بعض األخرى التي تؤدي المؤسسات بشبكات بالكلية الخاصة الشبكات تربط

 انقطاعها. الكهربائي في حالة الحماية نظام األبحاث، وتوافر راكزالمهام؛ كم
كانت استجابات أفراد العينة موافقة على عبارة واحدة فقط؛ وهي وجود و 

محايدة على و  ،Internetالعالمية  المعلومات وشبكة الوحدة، بين اتصال
 بيانات عدة قا حديثة في الوحدة، ووجود آلي حاسب أجهزة  توافرالعبارات التالية:  
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 التجهيزات منتظمة، وتوافر بصفة البيانات قاعدة الكلية، وتحديث عن مكتملة
 التطبيقات وتراخيص ومعالجتها، البيانات، لقواعد الالزمة والبرامج المطلوبة،

 أعمالهم. التدريس في أداء هيئة أعضاء منها الالزمة التي يستفيد والبرمجيات
نظم المعلومات اإلدارية للنظم  ويتضح مما سبق، عدم مواكبة وحدة 

والتكنولوجيا الحديثة، فال يوجد اتصال أو ربط بين الوحدة وأقسام الكلية 
والمؤسسات األخرى، واقتصارها على اتصال الوحدة بشبكة المعلومات العالمية، 
فضاًل عن أن التجهيزات في الوحدة ليست على المستوى المطلوب سواء من 

األجهزة المستخدمة، والبرامج، وتراخيص ربائي، أم الكه الحماية نظامحيث 
البرمجيات المختلفة، وهذا يوضح أن الوحدة تفتقر إلى التجهيزات المادية 

 الالزمة. 
بالمحور الثاني المتعلق بالموارد البشرية التي تتوافر في وفيما يتعلق 

افر في ، نجد استجابات األفراد غير موافقة على العبارات اآلتية: يتو الوحدة
كما  من مصادرها، بتدقيق البيانات تجميع عن المسئولون  النظم  محللو الوحدة 

 الوثائق يستخدمون  الذين المبرمجون  ، ويعالجونها، ويتوافرويخزنونهايدخلونها، 
 برامج وجعلها في شكل الحاسب، برامج على لترميزها محللو النظم؛ يقدمها التي

 البرامج، شراء عقود يتولون  الذين انونيون الق فنية، ويتوافر في الوحدة  وحلول
تصميم  عن المسئولون  المواقع مصممو وغيرها، ويتوافر في الوحدة والحاسبات،

 مواقع الويب، وتحديثها في المؤسسة.
كما جاءت استجابات أفراد العينة موافقة على العبارة اآلتية: تتوافر في 

 تشغيل على ويعملون  علومات،البيانات، والم ُيدخلون  الذين المشغلون  الوحدة
 ألجهزة الفني الدعم  عاملو النظام، ومحايدة على العبارات اآلتية: يتوافر

 الهيكل المختلفة، ويوجد في مقدمة لصيانةاويؤدون أعمال   في الوحدة، الحاسوب
 إداري، إشرافه مدير تحت اإلدارية، يقع المعلومات نظم  لوحدة  التنظيمي مدير

 البيانات، إلدخال اإلدارية؛ المعلومات تدريبية في نظم  وراتد ي، ُتعقدفن ومدير
في  العمل ألداء المؤهلين؛ العاملين أعداد كفاية، و في الوحدة للعاملين ومعالجتها
 الوحدة. 
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ويتضح مما سبق، عدم وجود كوادر بشرية متخصصة من: محللي 
ربما يرجع النظم، والمبرمجين، ومصممي المواقع، واقتصارها على المشغلين؛ و 

ذلك إلى عدم فهم طبيعة عمل وحدة نظم المعلومات اإلدارية، وما تحتاجه من 
كوادر بشرية متخصصة، فضاًل عن عدم العناية من قبل القيادات العليا بتوفر 

 تلك الكوادر البشرية، وهذا يدل على أن الوحدة ما زالت في مراحلها األولى.
، وعملياتها؛ فجاءت حدةالمحور الثالث المتعلق بوظائف الو أما 

 كثرة  العمل نظام استجابات أفراد العينة موافقة على العبارات اآلتية: يعاني
 في الوحدة. العمل تنظم  داخلية الئحة الورقية، وتوجد األعمال

 حماية الالزمة التي تكفل الضوابط ومحايدة على العبارات اآلتية: تتوافر
 لتوصيل متعددة؛ أساليب ، وتستخدم أو اختراقها فقدانها، المعلومات، وعدم

 اإللكتروني، وتُقدم  المعلومات، ومستخدميها؛ كالبريد مقدمي من وإلى المعلومات
 البرامج، ويوجد تراخيص الالزمة، مثل: التمويل، أو اإلدارية التيسيرات للوحدة 
 تحليلويجرى  الحاجة، وقت السترجاعها المعلومات لتخزين دقيق؛ نظام

 معدة سلًفا، وتُصنف برامج أو إلجراءات، ويبها، وتلخيصها؛ وفًقاالبيانات، وتب
 الوسائل التي تستخدمها تتعدد، و علمية معايير إلى استناًدا وتنظم؛ البيانات،
 المطلوبة. البيانات لجمع الوحدة؛

ويتضح مما سبق، أنه برغم وجود وحدة نظم المعلومات اإلدارية إال أن 
ا، ويتضح ذلك من خالل: االعتماد على األعمال العمل التقليدي ما زال سائدً 

الورقية، وعدم أتمتة المهام التعليمية واإلدارية، وربما يرجع ذلك إلى ضعف 
التعاون بين أقسام الكلية والوحدة من حيث إمدادها بالبيانات والمعلومات التي 

ية تحتاجها، وعدم توافر ثقافة العمل الجماعي، وضعف رغبة العاملين في الكل
 في تطوير الوحدة، وربما يرجع ذلك إلى ضعف الوعي بطبيعة عمل الوحدة.

بجودة مخرجات وحدة نظم المعلومات المحور الرابع المتعلق وأخيًرا 
 المعلومات نظم أن، جاءت استجابة أفراد العينة غير موافقة على اإلدارية
 ثقافة توافرالمختلفة، و  األعمال إنجاز تساعد في سرعة في الكلية اإلدارية
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الوحدة في  اإلدارية، وتساعد القرارات اتخاذ عند المعلومات نظام  على االعتماد
 اإلداري.  تساعد في التخطيط والتنبؤ والوصف، للتشخيص، معلومات توفير

من  المختلفة الكلية أقسام  ومحايدة على العبارات اآلتية: تستفيد
 الالزمة؛ بيانات، والمعلوماتال الوحدة  الوحدة، وتوفر الخدمات التي تقدمها

 على حديثة وتقارير إحصائيات، اإلداري، وتتوافر في الوحدة  القرار لصانع
 قصير، وإتاحة المطلوبة في زمن المعلومات إلى التوصل أنواعها، ويتم  اختالف

 من اإلدارية المعلومات نظام  للمستخدمين، ويعزز الوحدة  المعلومات التي توفرها
 وخدمات والبحثية، )التعليمية، تنافسية في شتى المجاالت:ال المؤسسة قدرة 

 المجتمع(. 
ويتضح مما سبق، عدم االعتماد على الوحدة في األعمال اإلدارية في 
الكلية، وربما يرجع ذلك إلى ضعف الثقة في وحدة نظم المعلومات اإلدارية، 

الوحدة في  وضعف دعم اإلدارة العليا للوحدة، وعدم وجود ثقافة االعتماد على
 إنجاز األعمال المختلفة.

ا ألهميتها النسبية في عينة الدراسة:  ثانياا ـــ ترتيب المحاور وفقا
ويوضح الجدول التالي ترتيب محاور االستبانة وفًقا ألهميتها النسبية 

 على النحو اآلتي.
 (: األهمية النسبية لمحاور االستبانة: 5جدول رقم )

محاور 
 االستبانة

العدد 
n  

 الحد األدئ  
Minimum 

 الحد األقىص 
Maximum 

 المتوسط 
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Std. 
Deviation 

المحور 
الثالث: 

وظائف وحدة 
نظم 

المعلومات 
اإلدارية، 

 وعملياتها. 

140 9 41 74. 27  188 .5 

 : ي
 4. 317  24 .03 33 11 140المحور الثائ 



    2018سبتمبر    -العدد التاسع عشر                                                                        منال سيد يوسف / د      

حة لوح    بوية                                           دة نظم المعلومات الداريةبنية تنظيمية مقبر        مجلة الدارة البر

 

496 

ية  الموارد البرسر
ي 
ي تتوافر ف 

التر
وحدة نظم 

المعلومات 
 اإلدارية. 

المحور األول: 
الموارد المادية 
ي 
ي تتوافر ف 

التر
وحدة نظم 

المعلومات 
 اإلدارية. 

140 9 36 51. 23  503 .5 

المحور الرابع: 
جودة 

مخرجات 
وحدة نظم 

المعلومات 
 اإلدارية. 

140 9 37 91. 22  139. 6 

ظر يتضح من الجدول السابق، أن أكثر المحاور أهمية من وجهة ن
العينة جاءت في المقدمة في المحور الثالث المتعلق بوظائف وحدة نظم 
المعلومات اإلدارية، وعملياتها، يليها المحور الثاني المتعلق بالموارد البشرية، ثم 
المحور األول المتعلق بالموارد المادية، وجاء في المرتبة األخيرة جودة مخرجات 

رجع ذلك إلى: ضعف ثقافة العاملين، وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ وقد ي
واالنفصال بين الوحدة وأقسام الكلية، فضاًل عن عدم إلمامهم بما ينبغي أن 
تكون عليه وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ فلكي تقوم الوحدة بوظائفها ال بد أن 
تتوافر لها الموارد سواء أكانت بشرية، أم مادية، ثم يتم النظر بعد ذلك إلى 

 لوحدة، ومخرجاتها. وظائف ا
 ثالثاا ـــ تأثير القسم اإلداري في استجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة: 

المتغير المستقل )األقسام اإلدارية(، والمتغير التابع )إجابات يمثل 
هل المتغيرات الديموغرافية )القسم اإلداري( تؤثر ولإلجابة عن سؤال: العينة(، 

إجابة أفراد العينة عن عبارات االستبانة؟ ُحسبت متوسطات في تقييم المحاور، و 
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األقسام اإلدارية في اإلجابة عن العبارات في األربعة محاور الخاصة باالستبانة، 
ختبار الال معلمي اال؛ باستخدام ودرجات الحرية، ومستوى الداللة ،2كاوُحسبت 

NPar Tests  كروسكال واالسKruskal-Wallis Test،  ضيح ويمكن تو
 ذلك في الجدول اآلتي.

ودرجات الحرية، ومستوى الداللة  ،2كا(: المتوسطات، و 6الجدول رقم ) 
 األقسام اإلدارية في إجابة األقسام اإلدارية عن محاور االستبانة:

 املتوسط احلسايب  
 
 

األقسام 
 اإلدارية
 

 
 

 العدد

 احملور األول:
املادية  املوارد

يف  اليت تتوافر
 نظم وحدة

 علوماتامل
 اإلدارية.

احملور الثاين: 
املوارد 

البشرية اليت 
يف تتوافر 

نظم  وحدة
املعلومات 

 اإلدارية.

احملور 
الثالث: 
وظائف 

م وحدة نظ
املعلومات 
اإلدارية، 
 وعملياهتا

احملور الرابع: 
جودة 

خمرجات 
وحدة نظم 

املعلومات 
 اإلدارية.

 
 إدارة

 الشؤون
 املالية

15 27.90 44.60 48.37 56.53 

 إدارة
 الشؤون
 اإلدارية

24 82.35 77.48 69.21 81.33 

 إدارة
 الشؤون
 التعليمية

32 63.66 75.33 73.06 59.89 

 إدارة
 املكتبة

 

13 106.88 109.62 109.23 84.38 

 91.67 70.11 87.89 78.28 9 رعاية إدارة
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 الشباب
 الرتبية إدارة

 العملية
7 73.07 51.00 52.14 67.21 

إدارة 
قات العال

 الثقافية 

4 57.88 80.25 85.25 64.13 

إدارة 
اإلحصاء 

 واملعلومات 

4 93.00 101.38 82.88 93.13 

وحدة 
التعلم 
 املفتوح

3 60.00 61.67 72.83 55.50 

إدارة 
الدراسات 

 العليا

9 51.72 26.61 32.89 49.22 

إدارة 
الشؤون 

 الفنية 

1 125.50 34.00 59.00 73.50 

وحدة نظم 
ات املعلوم

 اإلدارية 

5 78.30 76.40 108.20 117.80 

قسم 
الشؤون 

 العامة 

4 74.25 79.00 66.63 48.38 

وحدة 
 اخلزينة 

 

1 107.50 15.00 28.00 33.00 

 54.00 55.25 55.75 65.50 2مركز 
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التحصيل 
والكتاب 

 اجلامعي
قسم الطبع 

 والنسخ 
1 55.00 52.50 59.00 12.50 

إدارة 
املشرتايت 

 واملخازن

4 103.88 49.50 81.88 74.88 

إدارة النشر 
 العلمي 

2 60.50 98.00 104.50 110.50 

إحصائيًّا  
 2كا
 

Chi-
Square 

271.42 42.679 33.997 26.992 

درجات 
 احلرية

 

DF 18 18 18 18 

مستوى 
 الداللة 

Asymp. 
Sig. 

001. 001. 013. 079. 

 ما يلي:الجدول السابق ويتضح من 
يوجد اختالف بين تقييمات أفراد العينة لمدى توافر الموارد المحور األول: 

%؛ بمعنى أن االنتماء إلى قسم معين يؤثر معنويًّا في 5المادية؛ عند مستوى 
استجابات أفراد العينة وتقييماتهم، وتعد إدارة الشؤون الفنية أكثر قسم تأثيًرا في 

ربما يرجع ذلك إلى طبيعة تقييم المحور األول، وإدارة الشؤون المالية أقلها، و 
عمل القسم؛ فالشؤون الفنية بحاجة إلى توافر قواعد بيانات مدققة عن الكلية؛ 
حتى توفر التجهيزات المطلوبة، ومن جانب آخر فإن إدارة الشؤون المالية أقل 
تأثيًرا، وربما يرجع ذلك إلى ضعف ثقافة تكنولوجيا المعلومات وعدم االعتماد 
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همية اعتماد الشؤون المالية على قواعد البيانات، والمعلومات عليها بالرغم من أ 
 التي تقدمها وحدة نظم المعلومات؛ لتيسير أعمالها. 

بين تقييمات أفراد العينة لمدى توافر الموارد توجد اختالفات المحور الثاني: 
%؛ بمعنى أن االنتماء إلى قسم معين يؤثر معنويًّا في 5البشرية؛ عند مستوى 

بات أفراد العينة وتقييماتهم، وتعد إدارة المكتبة، واإلحصاء أكثر قسم تأثيًرا استجا
في تقييم المحور الثاني، وربما يرجع ذلك إلى أهمية الكوادر البشرية وكفايتها في 
عمل إدارة المكتبة، واإلحصاء وضرورة اعتمادها على كوادر بشرية مؤهلة مما 

لها وربما يرجع ذلك إلى عدم ربط عمل وحدة أثر في تقييماتهم، ووحدة الخزينة أق
نظم المعلومات اإلدارية بوحدة الخزينة، فضاًل عن أن عدد العاملين في الخزينة 

وأن من قام باإلجابة عن االستبانة فرد واحد وهو ما يمثل رأًيا ( عمال، 3)
 واحًدا، األمر الذي قد يؤثر على تقييم هذا المحور.

بين تقييمات أفراد العينة لمدى أداء الوحدة الفات توجد اختالمحور الثالث: 
%؛ بمعنى أن االنتماء إلى قسم معين يؤثر 5لوظائفها، وعملياتها؛ عند مستوى 

معنويًّا في استجابات أفراد العينة وتقييماتهم، وتعد إدارة المكتبة، ووحدة نظم 
ا في تقييم المحور المعلومات اإلدارية، وإدارة النشر العلمي من أكثر األقسام تأثيرً 

الثالث، وربما يرجع ذلك إلى فهمهم الصحيح لطبيعة عمل وحدة نظم 
المعلومات، فضاًل عن أنهم من أكثر األقسام احتكاًكا بعمل وحدة نظم 
المعلومات اإلدارية في الكلية على العكس من وحدة الخزينة التي تعد من أقل 

 وتقييماتهم.األقسام تأثيًرا في استجابات أفراد العينة، 
يوجد اختالف بين تقييمات أفراد العينة لجودة المخرجات عند ال المحور الرابع: 

استجابات ال يؤثر معنويًّا في %؛ بمعنى أن االنتماء إلى قسم معين 5مستوى 
ويعد قسم الطبع والنسخ أقلها، بينما وحدة نظم  أفراد العينة وتقييماتهم،

يًرا في تقييم المحور الرابع، وهذا يشير إلى أن تأثالمعلومات اإلدارية أكثر قسم 
هناك إجماع من قبل أقسام الكلية بما فيها وحدة نظم المعلومات اإلدارية أنه ال 
يتم االعتماد عليها في األعمال اإلدارية، والتعليمية، والبحثية بالكلية وربما يرجع 

كما يوضح أيًضا  إلى غياب ثقافة االستناد إلى نظم المعلومات اإلدارية، ذلك
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عدم عناية اإلدارة العليا في الوحدة وأن تواجدها في المؤسسة لم يتخطى كونه 
 تواجًدا شكالًّ وليس فعليًّا.

في كلية التربية ــــ وفي ضوء الدراسة الميدانية لوحدة نظم المعلومات اإلدارية 
 يمكن استخالص ما يلي: جامعة اإلسكندرية؛

 الوحدة:  أوالا ـــ جوانب القوة في
وهي عناصر القوة الموجودة في الوحدة، والتي يمكن توضيحها على 

 النحو اآلتي: 
وجود نظام لتخزين المعلومات المتعلقة بالدراسات العليا، وشؤون الطالب،  -أ

 وأعضاء هيئة التدريس؛ السترجاعها وقت الحاجة.
الكلية مباشرة، تمثل وحدة نظم المعلومات اإلدارية وحدة مستقلة تتبع عميد  -ب

، إضافة إلى وجود موقع للكلية على Internetبشبكة المعلومات العالمية تتصل 
 شبكة اإلنترنت.

توافر الضوابط الالزمة التي تكفل حماية المعلومات، وعدم فقدانها، -ج
 واختراقها.

 ويعملون  والمعلومات، البيانات، يدخلون  الذين المشغلون  يتوافر في الوحدة -هـ
 النظم.  غيلتش على

وجود هيكل تنظيميٍّ للوحدة في مقدمته رئيس الوحدة، ويتبع عميد الكلية،  -و
 ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب.

وجود عاملي الدعم الفني ألجهزة الحاسوب في الوحدة، الذين يؤدون أعمال  -ز
 الصيانة.

ية نحو التطوير، في وحدة نظم المعلومات اإلدار توافر الدافعية لدى العاملين -ح
 واالرتقاء بمستوى الوحدة.

 ثانياا ـــ جوانب الضعف في الوحدة: 
وهي تلك المشكالت التي تعانيها الوحدة، وتعوق من أدائها، وقد 
توصلت الدراسة الميدانية إلى عدد من المشكالت من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 اإلدارية في الكلية؛ ولعل من أبرزها: 
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جوانب المادية التي تتوافر في وحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ القصور في ال -أ
ويتجلى ذلك في عدم توافر البنية التحتية من قاعدة بيانات مدققة مكتملة في 
الكلية، وضعف تحديثها، وعدم توافر التجهيزات، والبرامج الالزمة لقواعد 

ء هيئة البيانات، وعدم توافر تراخيص التطبيقات التي يستفيد منها أعضا
التدريس، وضعف شبكات المعلومات في المؤسسة؛ فال تتوافر شبكات لربط 
الوحدة باألقسام المختلفة في الكلية، وال ربطها بمؤسسات المجتمع، أو ذات 

المعلومات،  تبادل ييسر بما األبحاث؛ كمراكز المهام؛ بعض تؤديالعالقة التي 
 في حالة انقطاعها.توافر نظام الحماية الكهربائي إضافة إلى عدم 

القصور في الجوانب البشرية التي تتوافر في وحدة نظم المعلومات  -ب
اإلدارية؛ من حيث عدم كفاية أعداد العاملين المؤهلين ألداء العمل في الوحدة، 

مؤهالت العاملين والتي تتراوح ما بين )خريجي كليات: ويتضح هذا؛ من خالل 
تربية؛ ما عدا فرد واحد خريج كلية هندسة وآخر الخدمة االجتماعية، والتجارة، وال

دبلوم تجارة(، وهذا يشير إلى غياب بعض الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة 
للعمل في الوحدة؛ كمحللين، ومبرمجين، ومطوري برامج، ومصممي المواقع في 

ملين؛ وعدم العناية بالتنمية المهنية للعاوحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية، 
 ويتضح ذلك من خالل عدم توافر دورات تدريبية في نظم المعلومات اإلدارية،

توافر القانونيين الذين يتولون عقود شراء البرامج، والحاسبات، والشؤون وعدم 
 القانونية كافة. 

غياب الوعي بثقافة االعتماد على نظم المعلومات اإلدارية عند اتخاذ -ج
يرجع ذلك إلى ضعف الثقافة التكنولوجية لدى بعض القرارات اإلدارية؛ وربما 

العاملين، وضعف الوعي لدى أعضاء الهيئة اإلدارية بأهمية تكنولوجيا 
 المعلومات، ونقص دعم اإلدارة العليا لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية.

القصور في عمليات وحدة نظم المعلومات اإلدارية، ووظائفها؛ ويتجلى ذلك  -د
ضعف استفادة أقسام الكلية المختلفة من الخدمات التي تقدمها الوحدة، وعدم  في

البيانات، والمعلومات الالزمة لصانع توافر اإلحصاءات، والتقارير الحديثة، و 
تصنيف القرار، وعدم توافر معلومات للوصف، والتشخيص، والتنبؤ، وعدم 
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رامج معدة لتحليل البيانات، البيانات، وتنظيمها وفق معايير علمية، وعدم توافر ب
وعدم  ،Excelوال تبويبها واالعتماد على برامج بسيطة إلدخال البيانات كبرنامج 

تعدد الوسائل المستخدمة لجمع البيانات واقتصارها على البريد اإللكتروني وهو 
وعدم إتاحة المعلومات التي توفرها الوحدة للمستخدمين،  غير مفعل بشكل كامل،

الوحدة في التقليل من األعمال الورقية، ومن سرعة إنجاز األعمال  وعدم إسهام 
المختلفة في الكلية؛ بما يقلل من قدرة المؤسسة التنافسية؛ وربما يرجع ذلك إلى 
عدم غرس ثقافة االعتماد على البيانات، والمعلومات، وسيطرة الطرائق التقليدية 

 ة. الورقية على العمل اإلداري، والتعليمي في الكلي
عدم توافر اإلمكانات المالية للوحدة، وعدم المحاولة للبحث عن مصادر  -هـ

ضعف تقديم تيسيرات للوحدة؛ سواء أكان بديلة للتمويل؛ ويتضح هذا من خالل 
 موارد مالية، أم مادية.

عدم توافر التيسيرات اإلدارية المقدمة للوحدة من قبل اإلدارة العليا؛ كعدم -و
 الية الالزمة.توافر الموارد الم

على الرغم من إشارة أفراد العينة إلى وجود الئحة داخلية، تنظم العمل في  -ز
الوحدة، إال أنه بالرجوع إلى الوحدة وسجالتها اتضح عدم وجود الئحة داخلية 

 للوحدة، واالقتصار على األوامر الشفوية من قبل إدارة الكلية.
دارية في الكلية ما زالت ويتضح مما سبق، أن وحدة نظم المعلومات اإل

في مراحلها األولى؛ برغم مرور عدة سنوات على إنشائها، وأنها ال تتعدى سوى 
فًضال عن تهميش دورها في األقسام  محاوالت لميكنة بعض األعمال اإلدارية،

اإلدارية، واألكاديمية، وبرغم العيوب السابقة؛ فهناك ميزات يمكن توضيحها على 
 النحو اآلتي.

ء التحليل السابق لواقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية في ضو 
التربية ـــــ جامعة اإلسكندرية نظريًّا، وميدانيًّا؛ يمكن اقتراح بنية تنظيمية للوحدة؛ 

 لتطويرها، وتفعيلها، ويمكن توضيح ذلك في المحور التالي.
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المحور الرابع: البنية التنظيمية المقترحة لوحدة نظام 
 ومات اإلدارية في كلية التربية جامعة اإلسكندرية.المعل

طبيعة نظم المعلومات اإلدارية ـــــ من حيث ضرورة استجابتها إن 
للتغييرات التكنولوجية السريعة ـــــ قد تفرض ضرورة التطوير المستمر، واألخذ في 

ربية وبما يساعد كلية الت الحسبان المواصفات المتجددة، والمطلوبة ألداء العمل،
جامعة اإلسكندرية على تحقيق ميزة تنافسية لها؛ لذلك يهدف هذا المحور إلى 

أهداف الوحدة،  وتتضمن وضع بنية تنظيمية لوحدة نظم المعلومات بها،
ويمكن  والهيكل التنظيمي، والعالقات التنظيمية بها، ،ومهمتها، واختصاصاتها

المعلومات اإلدارية في  عناصر البنية التنظيمية المقترحة لوحدة نظمتوضيح 
 كلية التربية جامعة اإلسكندرية على النحو التالي: 

 أوالا ــــ أهداف الوحدة المقترحة:
 تتبلور أهداف الوحدة المقترحة على النحو اآلتي:

العمل على ميكنة األعمال اإلدارية، والتعليمية في الكلية كافة؛ توفيًرا للوقت،  -1
 رة األعمال الورقية، وجعلها في أضيق التعامالت.والجهد، ومن ثم التقليل من كث

توفير البيانات والمعلومات كافة لكل من القيادات األكاديمية واإلدارية؛ لتمكينهم  -2
 من اتخاذ القرارات بالجودة المطلوبة.

تحقيق ميزة تنافسية للكلية؛ من خالل اإلعالن عن أعمال الوحدة، وإنجازاتها،  -3
لومات عن الكلية؛ كما هو الحال في بعض والشفافية في عرض كل المع

نحو تحقيق التميز المؤسسي اإلداري، الجامعات المصرية، إضافة إلى السعي 
 والتعليمي.

 ثانياا ـــ مهام واختصاصات الوحدة المقترحة:
ينبغي أن تغطي وحدة نظم المعلومات اإلدارية بالكلية جميع البيانات 

ما يتعلق بالبعد البشري الممثل في: والمعلومات عن المؤسسة؛ سواء أكان 
أعضاء هيئة التدريس، والطالب، والباحثين، والمجتمع المحلي، أم البعد اإلداري 
الممثل في خدمة العمليات اإلدارية المختلفة في الكلية؛ من تخطيط، وتنظيم، 
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 ورقابة، وتقييم، واتخاذ قرارات، ومنها ما يتعلق بالبعد المالي، والبعد التعليمي،
 والتي يمكن توضيحها على النحو التالي: والبحثي؛ 

 مهام تتعلق بالعمل اإلداري، والتعليمي: -1
تسهم وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية في تيسير العمل؛ من 
حيث ترشيد استخدام جميع الموارد داخل المؤسسة؛ سواء أكانت موارد مادية، أم 

 مالية، أم بشرية؛ من خالل ما يأتي: 
جمع البيانات، والمعلومات التي تخص العاملين في الكلية كافة: )أعضاء  -أ

هيئة التدريس، واإلداريين( من حيث مؤهالتهم، وأعدادهم، والرواتب، والمكافآت 
الممنوحة، والبحوث العلمية، وكذلك جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطالب 

 . في الفرق الدراسية والبرامج التعليمية كافة
تنظيم البيانات والمعلومات الالزمة، وإتاحتها؛ لدعم مهام التخطيط، كوضع  -ب

الخطط المالية، وتنظيم الميزانية، والخطط البحثية، والتعليمية، وكذلك إتاحة 
المعلومات التخاذ القرارات المختلفة سواء أكانت المتعلقة بالجوانب المالية، أم 

طرح عدد من البدائل، والعمل على اختيار اإلدارية، أم التعليمية؛ من خالل 
 البديل األفضل في ضوء المعلومات المتاحة.

تبادل المعلومات بين األقسام كافة في الكلية في ضوء احتياجاتهم من  -ج
 المعلومات.

توثيق القرارات كافة؛ بحيث تكون بمثابة المرجعية التي تؤخذ في الحسبان  -د 
 ات التأديبية على سبيل المثال.في المواقف المشابهة؛ كالقرار 

إتاحة قاعدة بيانات دقيقة، تتضمن جميع البيانات، واإلحصاءات المتعلقة  -هـ
بالكلية: )طالبها، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة اإلدارية، وكل البيانات 
المتعلقة بالمؤسسة؛ من تجهيزات، ومعدات، وغيرها(، والعمل على التحديث 

 المستمر لها.
إعداد التقارير المختلفة وإتاحتها للجهات المعنية، كما هو الحال في تقارير  -و

 أداء العاملين، وتقارير متابعة مستوى العملية التعليمية، والبحثية، وغيرها.
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تقويم األداء المؤسسي، وأداء العاملين؛ بما يعطي صورة واضحة عن  -ز
 العمل، وإجراءاته داخل الكلية.

تغييرات التي تطرأ على المؤسسة؛ حتى يمكن مواجهتها، ووضع التنبؤ بال -ح
 إستراتيجيات محكمة للتعامل معها.

تيسير األعمال المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية؛ كإعداد الجداول  -ل
الدراسية، ونظام الكنتروالت اإللكتروني، وما يتعلق بالمدن الجامعية، ونظام 

، وتسويق نتائج البحوث العلمية، والنشر العلمي، الدراسة، والبرامج التعليمية
 والعالقات الثقافية. 

 مهام تتعلق بربط المؤسسة الجامعية بالمؤسسات المجتمعية المختلفة: -2
هناك وظائف لوحدة نظم المعلومات اإلدارية تربط المؤسسة الجامعية  

 بمؤسسات المجتمع المختلفة، لعل من أبرزها: 
لمؤسسات الجامعية، ومؤسسات المجتمع المختلفة؛ من توثيق العالقة بين ا-أ

خالل ربط المؤسسة الجامعية بالمؤسسات المجتمعية كافة؛ كأن يتم ربط 
المؤسسة الجامعية بالبنوك، والتأمينات، والمستشفيات؛ لتيسير اإلجراءات والربط 

 المعلوماتي بين المؤسسات.
ات البحثية المختلفة على ربط المؤسسة الجامعية بمراكز البحوث، والمكتب-ب

 مستوى الجامعات؛ لتحقيق االستفادة التعليمية، والبحثية المتبادلة. 
وضع إستراتيجيات للشراكة بين المؤسسة الجامعية، والمؤسسات المجتمعية -ج

األخرى، وتحليل العالقات، وجوانب االستفادة من قبل الطرفين؛ كأن تقدم 
، أو تعليمية، أو بحثية، وكأن تقدم المؤسسة الجامعية استشارات إدارية

 المؤسسات األخرى تيسيرات إلجراءات العمل بها.
اإلعالن عن المؤسسة الجامعية؛ من حيث طبيعتها، وأهدافها،  -د

وتخصصاتها، ونشر كل ما يتعلق بالمؤسسة الجامعية، وجعله متاًحا للمؤسسات 
 المجتمعية كافة. 
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 فيدين من المؤسسات الجامعية:مهام تتعلق بتوفير خدمات للمست -3
تتمثل مهام وحدة نظم المعلومات اإلدارية في توفير خدمات للمستفيدين،  

 ويتحقق ذلك عن طريق:
تيسير تقديم بعض الخدمات للمستفيدين؛ كاستخراج الشهادات، أو االلتحاق -أ

أو تقديم ببرامج تدريبية، أو عرض نتائج الطالب، أو عرض المنح البحثية، 
ت رسمية، أو تقديم استشارات، أو غيرها من الخدمات التي تقدم للخريجين، طلبا

 والباحثين، وجميع المتعاملين مع الوحدة.
تيسير عمليات التواصل بين المستفيدين، والمؤسسة الجامعية؛ من خالل -ب

فتح قنوات تواصل دائمة؛ كاالستفسارات عن مواعيد االلتحاق بالبرامج الدراسية، 
 وغيرها.

تقديم االستشارات اإلدارية لجميع األقسام المستفيدة داخل المؤسسة، والعمل -ج
 على توجيهها؛ استناًدا إلى المعلومات المتاحة.

اإلسهام في تحقيق جودة العملية التعليمية؛ من خالل تطبيق عدة آليات، من -د
دام بينها: العمل على تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، واستخ

 وسائل موضوعية للتقويم، والتصحيح.
 ثالثاا ـــ الهيكل التنظيمي المقترح للوحدة: 

ُيقترح أن يتم تصميم الهيكل التنظيمي لوحدة نظم المعلومات اإلدارية 
بالكلية وفًقا للهيكل الوظيفي الذي يعتمد على تجميع العاملين في وحدات 

كل الوظيفي ينبغي االعتماد تنظيمية وفًقا للتخصص الوظيفي، ولتطبيق الهي
على مجموعة من األقسام الفرعية التي تؤدي دورها، وتتعاون مع بعضها؛ لجعل 

 الوحدة فعالة؛ بما يضمن تحسين أدائها.
وتتبع الوحدة تبعية مباشرة لعميد الكلية؛ إذ يتمثل الهيكل التنظيمي للوحدة 

وقسم السكرتارية، وقسم  في ثالثة أقسام رئيسية، وهي: قسم المعلومات والتوثيق،
 الحاسب اآللي:
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 أقسام الوحدة المقترحة:  -1
وفيما يلي عرض األقسام الفرعية لوحدة نظم المعلومات اإلدارية المقترحة في 

 كلية التربية جامعة اإلسكندرية؛ وهي على النحو اآلتي: 
 قسم المعلومات، والتوثيق:-1

من خالل  -مؤسسة الجامعية يعد قسم المعلومات بعًدا إستراتيجيًّا في ال
توفير الوقت المناسب، والمعلومات المالئمة، والدقيقة، والحديثة، وجعل 

قسم المعلومات جميع المعلومات متاحة في أسرع وقت ممكن، وبسهولة، ويشمل 
األنظمة، والعمليات داخل المؤسسة؛ إلنشاء معلومات المؤسسة، واستخدامها، 

 We Content Managementى الويب وقد تتضمن "أنظمة إدارة محتو 
(CM)وإدارة الوثائق ،Document Management (DM) وإدارة السجالت ،

، وإدارة العمليات Records Management (RM) Electronicاإللكترونية 
كما Business Process Management (BPM)( "88 ،)التجارية 
عالجتها، وحفظها، جمع البيانات من مصادر متعددة، وتنظيمها، ومتتضمن 

وتخزينها، وتوصيل المعلومات إلى مستخدميها في الوقت المناسب، فًضال عن 
، والصيانة؛ ومن ثم يضم القسم الكوادر البشرية من مدخلي أمن المعلومات

البيانات، ومراجعيها، ومحللي البيانات، ومصممي المواقع، والمبرمجين، فضاًل 
 يمكن توضيح أهدافه على النحو اآلتي: عن المسئولين عن أمن المعلومات، و 

 جمع البيانات، والمعلومات عن الكلية بأقسامها كافة وفي مختلف الجوانب. -أ
تحليل البيانات، ومعالجتها؛ باستخدام األساليب اإلحصائية المختلفة التي قد -ب

 تفيد في إعطاء تغذية راجعة.
 اسبة في الوقت المناسب.االستفادة من المعلومات في اتخاذ القرارات المن -ج
تأكيد خصوصية المعلومات، وحمايتها من االختراق، أو التالعب، أو توجيه  -د

 اتخاذ التدابير المناسبة؛ لحماية المعلومات.المعلومات بطريقة غير موضوعية، و 
تحقيق االتصال الفعال بين وحدة نظم المعلومات اإلدارية، وجميع األقسام  -هـ

مح بتبادل المعلومات، وتداولها، فضاًل عن إعداد التقارير، في الكلية؛ بما يس
 والمعلومات، واإلحصاءات متى طلبت.
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 قسم السكرتارية:-2
 يقوم قسم السكرتارية بالمهام التالية:

استالم أي مكاتبات خاصة في الوحدة، وإيصال المخاطبات سواء أكانت -1
نت تقارير دورية، أم إحصاءات، أم تقارير على اختالف أنماطها؛ وسواء أكا

 روتينية، أم غيرها، إلى الجهات المعنية. 
مراجعة المعلومات المنبثقة من قسم المعلومات والتوثيق، وتأكيد خلوها من  -2 

األخطاء، إضافة إلى حفظ الوثائق والمذكرات واألبحاث والمعلومات كافة في 
 ملفات خاصة بها.

 ها من األعمال المكتبية.القيام بأعمال الطباعة والتصوير وغير  -3
تقييم مدى رضا المستخدمين النهائيين عن الوحدة، وتحديد نواحي القصور -4

فيها؛ على أن يكون التقييم من جميع األقسام في الكلية؛ لتوضيح درجة اإلفادة، 
 ومداها، ومقترحات التطوير. 

 قسم الحاسب اآللي:  -3
ية في مقدمة الهيكل التنظيمي انطالًقا من كون وحدة نظم المعلومات اإلدار 

 بوصفها خادمة لجميع األقسام في الكلية؛ يقوم قسم الحاسب اآللي باآلتي:
توفير الدعم الفني، والمحافظة على سالمة األجهزة، والبرمجيات، وجميع  -أ

 التجهيزات، وتعزيز ثقافة الصيانة الدورية حتى إن لم يكن هناك مشكالت حالية.
عمل برامج لمختلف اإلدارات، تساعد في سرعة إنجاز  البرمجة؛ وتتضمن -ب

األعمال كبرامج المالية، وبرامج المخازن والمشتريات، وبرامج فهرسة المكتبة، 
 وغيرها.

تقييم الموقع اإللكتروني للكلية وما يرتبط به من إعداد موقع إلكتروني  -ج
حثية وجميع محكم، وتصميمه؛ ويتضمن كل ما يتعلق بالجوانب التعليمية والب

المعلومات عن الكلية، فضاًل عن العناية بتحديث الموقع، وصيانته دوريًّا، 
ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي لوحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية في 

 الشكل التالي.
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  اإلدارية المعلومات نظم  وحدة
 

 
 

 
  نة قسم البرمجة قسم تصميمقسم المعلومات قسم التوثيق قسم الصيا 

 الموقع اإللكتروني   
 

(: الهيكل التنظيمي المقترح لنظم المعلومات اإلدارية بكلية التربية 7شكل رقم )
 جامعة اإلسكندرية. –

أن وحدة نظم المعلومات اإلدارية تأتي في  ويتضح من الشكل السابق،
دوًرا مهمًّا فيها؛ من مقدمة الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجامعية؛ ألنها تؤدي 

خالل تيسير مهام األقسام الموجودة بالكلية كافة، وأعمالها، ويمكن توضيح 
 الكوادر البشرية للوحدة على النحو التالي.

ل -2
 كوادر البشرية في الوحدة المقترحة: 

تعد الكوادر البشرية بعد أساس في الوحدة فهي المنوط بها تحقيق مهام 
 ك ال بد من العناية بالجوانب التالية: الوحدة واختصاصاتها، لذل

اختيار العنصر البشري المؤهل للعمل في الوحدة، والعمل على إعادة التنظيم  -أ
اإلداري للوحدة؛ انطالًقا من القاعدة اإلدارية: اختيار الفرد المناسب في المكان 

كوادر بشرية في الكلية في مختلف األقسام المناسب؛ وبخاصة أن هناك 
واالستعانة بها، وتوجيه جهودها؛  يمكن استغاللها في تطوير الوحدة، رية،اإلدا

لبناء نظم المعلومات اإلدارية، وتدعيمها؛ وبخاصة أن بعض تلك الكوادر 

 عميد الكلية 

 قسم الحاسب اآللي.  .قسم السكرتارية
 قسم المعلومات، والتوثيق. 
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يمكن االستفادة منها البشرية يمتلكون الخبرة، والمعرفة، والثقافة التكنولوجية التي 
 في عمل الوحدة.

المستمرة، من خالل اتباع سياسة دائمة للتدريب؛  العناية بالتنمية المهنية -ب
وقد يتم ذلك من خالل ترشيح العاملين في الوحدة لحضور الدورات التدريبية، 
وورش العمل في مجال نظم المعلومات اإلدارية؛ وتحديد االحتياجات التدريبية 
ة للعاملين، والعمل على قياس أثر التدريب على األداء؛ لمعرفة مدى االستفاد

 منه في تنمية كفايات العاملين.
االستفادة من الفرص المتاحة؛ إذ يقدم جهاز مجلس الوزراء في مدينة نصر  -ج

بالقاهرة دعًما كامال لألجهزة، والبرامج، ويوفر كتًبا مجانية يمكن االستفادة منها 
اد في التدريب، كما يقدم الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء تدريًبا مجانيًّا لألفر 

 في مجال نظم المعلومات اإلدارية.
ويمكن توضيح الكوادر البشرية للوحدة بما يتناسب مع أقسامها المقترحة على -د

 النحو التالي:
الذي ويقع في قمة الهيكل التنظيمي مدير وحدة نظم المعلومات اإلدارية -1

 ويعاونه فييتولى وضع السياسات، والخطط لوحدة نظم المعلومات اإلدارية، 
ذلك رؤساء األقسام الفرعية؛ وهي قسم المعلومات والتوثيق، وقسم السكرتارية، 

 وقسم الحاسب اآللي.
)المسئول عن التخطيط، وأمن رئيس قسم المعلومات والتوثيق؛ ويتبعه -2

، والمراجعين، والمحاسبين، والمسئولين عن وتخزين البيانات المعلومات،
 التعاقدات(.

، محللو النظم، و المبرمجون )ي؛ ويتبعه رئيس قسم الحاسب اآلل-3
واختصاصيو الشبكات واالتصاالت، ومسئولو الصيانة والمعدات، ومشغلو 

 النظام، ومصممو المواقع(.
)عاملون متخصصون في أعمال رئيس قسم السكرتارية؛ ويتبعه  -3

متوسطة أو فوق السكرتارية، مؤهالتهم تتراوح ما بين مؤهالت 
 المتوسطة(.
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 لعناصر المادية والمالية في الوحدة المقترحة:رابعاا ـــ ا
تتطلب وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية توفير البنية التحتية من 
أجهزة، وتجهيزات، ومكان مناسب للوحدة، وتوفير الموارد المالية لذلك، ويمكن 
 توضيح العناصر المادية، والمالية التي ينبغي توافرها في كلية التربية جامعة 

 االسكندرية؛ فيما يأتي:
 العناصر المادية، وتشمل:  -1

يتم اختيار  مالءمة مكان وجود وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية: -أ
مكان مناسب لوحدة نظم المعلومات اإلدارية، مع مراعاة توافر الشروط 
الفيزيائية؛ من حيث: التهوية، واإلضاءة، والمساحة المالئمة، وتحقيق متطلبات 
األمن، والصيانة، وسهولة الوصول إليها، وغيرها من المعايير العلمية التي ال بد 

 217من أخذها في الحسبان، وتقترح الباحثة أن يكون مكان الوحدة في القاعة 
 الشروط المناسبة لوحدة نظم المعلومات.  يتوافر بهاوالتي  بالدور الثاني،

لوجيا الحديثة؛ من تجهيزات )أجهزة توافر التكنو توفير التجهيزات الحديثة:  -ب
كمبيوتر، وأجهزة تحليل إحصائي، وأجهزة مساعدة، كالطابعات، وغيرها(، 
واألدوات الالزمة لجمع البيانات، والمعلومات، وتنظيمها، وتحليلها، وتخزينها، 
والبرمجيات، والشبكات، وقد ُيستعان في ذلك بإحدى الجهات الفنية، والتكنولوجية 

نية متخصصة ُيستعان بها؛ إلعطاء المشورة في التجهيزات التي كشركات تق
تحتاجها الكلية؛ لضمان فاعليتها، وأداء األعمال المنوطة بها، فضاًل عن 
االستفادة من العالقات مع الجهات الخارجية والمؤسسات المجتمعية في تمويل 

 الوحدة باألجهزة الحديثة.
 العناصر المالية:  -2

وألداء  يل الالزم لنجاح وحدة نظم المعلومات اإلداريةالتمو  وتتضمن توفير
تخصيص جزء من من قبل الدولة؛ عن طريق مهامها، ووظائفها المختلفة وذلك 

والعمل على ميزانية الجامعة، فضاًل عن تخصيص جزء من ميزانية الكلية، 
البحث عن موارد بديلة للتمويل من وحدات التعليم المفتوح، أو وحدات الخدمات 
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التربوية، أو برامج التأهيل التربوي، وغيرها من المصادر البديلة؛ كمحاولة 
 لالرتقاء بها، وتوفير التجهيزات الالزمة.

ا ـــ   العالقات التنظيمية بين الوحدة واإلدارات داخل الكلية وخارجها:خامسا
العالقات سواء أكانت داخلية بين الوحدة  تتضمن العالقات التنظيمية

لية، أم بين الوحدة والوحدات المناظرة لها في كليات التربية في وأقسام الك
الجامعات األخرى، وكذلك عالقة الوحدة بالمؤسسات المجتمعية المحيطة 
بالكلية، إضافة إلى ضرورة وضوح خطوط االتصال لتفعيل عمل الوحدة، وفتح 

من خالل  قنوات اتصال متعددة مع األقسام اإلدارية داخل الكلية كافة، وخارجها
 استغالل الموقع اإللكتروني للكلية.

ا ـــ الثقافة التنظيمية داخل الوحدة وعلى مستوى الكلية:  سادسا
تعد الثقافة التنظيمية السائدة من األبعاد المهمة التي تؤثر على أداء  

العمل، فالفكر ينعكس في العمل والممارسة، ويمكن توضيح الجوانب المراد 
 لنحو التالي: تدعيمها، وهي على ا

يتضمن نشر ثقافة نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات، ونظمها:  -1
تكنولوجيا المعلومات في كلية التربية جامعة اإلسكندرية بعدين أساسين؛ األول: 
يتمثل في العناية بنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات، وتأكيدها؛ فالمعلومات تعد 

يئة التنافسية؛ األمر الذي يتطلب مصدر قوة ألي مؤسسة؛ وبخاصة في ظل الب
دعم اإلدارة العليا لنظم المعلومات اإلدارية، وتركيزها على أهميتها، وتوجيه 
الجهود كافة؛ لتطويرها، والعمل على االرتقاء المستمر بها، في حين يتمثل البعد 
الثاني في نشر الوعي بين العاملين في المؤسسة بأهمية نظم المعلومات، وأنها 

ة لتحقيق أهداف المؤسسة، والتركيز على تحقيق التعاون بين وحدات وسيل
المؤسسة وبين أفرادها، والمناداة بالمشاركة الفعالة، واالتصال الجيد بين وحدة 

 نظم المعلومات اإلدارية، والوحدات األخرى في الكلية. 
ولكي يتم نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات، واالعتماد على نظم 

بها، ودعم اإلدارة العليا لوحدة نظم المعلومات من جانب آخر؛ فقد المعلومات 
 يتم تحقيق ذلك؛ من خالل اتباع اآلليات اآلتية:
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أن تكون هناك رؤية واضحة لكيفية سير العمل في وحدة نظم المعلومات  -أ
 اإلدارية.

، تنظيم دورات تدريبية؛ للتوعية بأهمية المعلوماتإقامة مؤتمرات، وندوات، و  -ب
وضرورة المشاركة ثقافة التكنولوجيا، وأهمية نظم المعلومات اإلدارية، ونشر 

 الجمعية في تطوير وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية. 
تعزيز الشعور بأهمية نظم المعلومات اإلدارية في الكلية؛ باستخدام مجموعة من  -ج

حة، اآلليات؛ كربطها بمؤسسات المجتمع كافة؛ سواء بالجوازات، أم الص
ربط الترقيات بمدى إسهام والتأمينات، والبنوك، والداخلية، والمالية، وغيرها، و 

األفراد العاملين في نظم المعلومات اإلدارية؛ األمر الذي قد يسهم في جعل نظم 
االعتماد عليه، واالستعانة المعلومات اإلدارية أمًرا واقعيًّا، ينبغي التعامل معه، و 

 د كافة؛ مما قد ينعكس على تنمية الوعي بأهميتها.به في المجاالت واألبعا
اطالع قيادات الكلية على تجارب الجامعات الناجحة في مجال نظم المعلومات  -د

اإلدارية ووحداتها، ودراستها؛ لالستفادة منها؛ كما هو الحال في جامعة 
 المنصورة.

ضين االستفادة من القوى البشرية الجديدة في تنمية وعي العاملين المعار  -ه
 الستخدام التكنولوجيا.

 نشر ثقافة تقييم وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية:  -2
ُتعد ثقافة التقييم بمنزلة الوصف الكيفي لواقع وحدة نظم المعلومات 
اإلدارية في المؤسسة؛ األمر الذي يسهم في المساعدة في معرفة جوانب القوة، 

مة؛ لتعزيز الممارسات اإلدارية، أو والضعف، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالز 
تحسينها؛ األمر الذي ينعكس بالضرورة على أداء الوحدة، ويتضمن التقييم 
شقين: التقييم الداخلي، والخارجي، ويمكن توضيح بعدي التقييم على النحو 

 اآلتي: 
التقييم الداخلي: ويتضمن غرس ثقافة التقييم المستمر من قبل العاملين  -أ

لداخلين( لعمل وحدة نظم المعلومات اإلدارية، مع العناية بوضع )المستخدمين ا
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مقترحات للتطوير؛ انطالًقا من أن العاملين هم المحور الرئيسي في معرفة كيف 
 تعمل الوحدة في الكلية، وكيف تؤدي أدوارها، وبأي كيفية. 

" Groverالتقييم الخارجي: أي غرس ثقافة التقييم الخارجي؛ حيث أشار "جروفر -ب
إلى أن التقييم قد يجري من خالل أربع فئات مختلفة، وهم: المستخدمون، 

؛ إذ ُتعد اإلدارة العليا ) 89واإلدارة العليا، والموظفون، والكيانات الخارجية"( 
ممثلة في قيادات الكلية، والمستخدمين الخارجيين جهات التقييم الخارجي؛ إذ 

قلة خارجية؛ يكون من ضمن يمكن إسناد عملية تقييم الوحدة إلى جهات مست
مسئولياتها: التقييم المستمر لدور نظم المعلومات اإلدارية، ووحداتها في 

 المؤسسات الجامعية.
وقد ُحددت مبادئ بمنزلة محددات لسلوك االستخدام، ومدى رضا  

المستخدم عن وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية، لعل من أبرزها ما يأتي 
(90 :) 

: إلى أي مدى، أو درجة يعتقد Performance expectancyلمتوقع األداء ا -1
الفرد أن استخدام النظام سيساعده في تحقيق مكاسب، أو فوائد في األداء 

 الوظيفي.
 : درجة السهولة المرتبطة باستخدام النظام.Effort expectancyالجهد المتوقع  -2
لفرد وجود البنية : درجة اعتقاد اFacilitating conditionsتيسير الشروط  -3

 التحتية التنظيمية، والفنية لدعم استخدام النظام. 
ومن ثم فمن خالل العناية برضا المستخدم عن مخرجات نظم المعلومات 
اإلدارية، يمكن قياس جودة نظم المعلومات؛ من خالل التغذية الراجعة من قبل 

 وير، والتحسين.المستخدم، والتي يتم أخذها في الحساب فيما بعد؛ لتحقيق التط
 تدعيم ثقافة المشاركة في تطوير وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية: -3
انطالًقا من أن نجاح وحدة نظم المعلومات اإلدارية في الكلية يعتمد على مدى  

االستفادة منها في أداء األعمال المختلفة في المؤسسة؛ فال بد من العناية 
فة؛ من مقدمي المعلومات، ومستفيدين منها في بمشاركة األطراف المعنية كا

الجوانب كافة ليس في عمليات التقييم فحسب؛ ولكن في عمليات التحليل، 
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والتصميم، والتنفيذ، والتطوير التنظيمي، والعمل على االنطالق من تدعيم التنمية 
التي تركز على الحاجة إلى تعزيز  Participatory Developmentالتشاركية 

 (: 91التنمية اإلبداعية في الممارسة؛ وذلك باتباع اآلليات اآلتية ) عمليات
تشجيع الحوار، وعرض وجهات النظر، والخبرات، والتجارب المختلفة؛ إلنتاج -1

 األفكار اإلبداعية.
العمل بشكل جماعي، وكسر الحواجز التقليدية داخل الكلية؛ إلتاحة الفرص -2

 رها.إلطالق اإلمكانات االبتكارية، وظهو 
تعزيز القدرات القيادية في الوحدة، والحد من التمييز؛ مثل: تلك التي بين -3

 اإلدارة والموظفين، أو بين اإلستراتيجيين والمنفذين.
كافة؛ وبخاصة هؤالء الذين لديهم الرغبة في  العمل على تكاتف الجهود-4

، والعمل إحداث التطوير، والعمل على االستفادة من خبراتهم في تطوير الوحدة
على وضع سياسات تحفيزية؛ سواء أكانت مكافآت، أم اعتبارها من ضمن 

 متطلبات الترقي الوظيفي.
ومما سبق يتضح، ضرورة عمل المستخدمين، واإلدارة، والعاملين كفريق 

كافة في تطوير وحدة نظم المعلومات  واحد؛ وهذا يؤكد أن مشاركة األطراف
بالتعلم التنظيمي الذي ُيعنى بغرس ثقافة  اإلدارية يساعد في تحقيق ما يسمى

تعزز عملية التعلم؛ من خالل االستفادة من األفراد ذوي الخبرة، ومشاركتهم في 
كافة ، فضاًل عن أنه من ضمن العوامل التي تسهم  الجوانب المتعلقة في الوحدة 

 في قناعة المستفيد، ودرجة اعتماده على وحدة نظم المعلومات اإلدارية هو مدى
 مشاركته في تطويره؛ األمر الذي يتطلب ضرورة العناية بهذا البعد. 

 سابعاا ــــ نظام رقابة وأمن المعلومات في الوحدة المقترحة: 
النظام  إنشاء نظام ألمن المعلومات على مستوى الكلية: يجب أن يشمل

األمني الفعال جميع العناصر ذات الصلة بوحدة نظم المعلومات اإلدارية؛ 
  كن تحديد هذه العناصر فيما يأتي:ويم
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة؛ لحماية وحدة نظم المعلومات اإلدارية من  •
المخاطر؛ سواء أكانت مخاطر بيئية، أم مخاطر خارجية كالسرقة، أو التخريب 

 أو خرق النظام على سبيل المثال.
وضع أنظمة أمنية للوحدة، والتي يمكن من خاللها تشغيل البرامج  •

 لمختلفة.ا
تحديد مسئوليات العمل، وصالحياته، وواجباته من قبل العاملين في  •

كافة، ووضع الخطط األمنية، كما يتطلب األمر  وحدة نظم المعلومات اإلدارية
المراجعة الدورية للتدقيق في الخصائص الشخصية، والسلوكية لألفراد العاملين، 

 .وربما تغيير مواقع عملهم إذا اقتضى األمر ذلك
دعم اإلدارة العليا على مستوى الكلية لنظام أمن المعلومات؛ إذ شارت  •

يؤثر  Top Management Supportإحدى الدراسات "أن دعم اإلدارة العليا 
 Policy وتنفيذ السياسات Security Cultureإيجاًبا في ثقافة األمن 

Enforcement ،والتنظيمية؛ ؛ ويتعين على اإلدارة العليا كسر الحواجز الثقافية
يجب على الممارسين فهم تأثير دعم اإلدارة؛ لتحقيق التعاون في مجال األمن، و 

لتحقيق فاعلية األمن؛ فالمستويات المنخفضة من الدعم التنفيذي تنتج ثقافة 
تنظيمية أقل فاعلية للممارسات األمنية الجيدة، كما أن انخفاض مستويات الدعم 

 .(92ياسات األمنية القائمة" )يقلل أيًضا من مستوى تنفيذ الس
القيام بجلسات توعية عن نظام أمن المعلومات في المستوى التنفيذي،  •

 على أن تشمل جميع مستويات اإلدارة، والعاملين في الكلية.
تصميم دليل أمن المعلومات الذي يقدم إرشادات بشأن العناصر  •

 الرئيسية للنظام األمني الفعال.
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 (1ملحق رقم )
 اناستبي

  واقع وحدة نظام المعلومات اإلدارية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية

 

 جامعة اإلسكندرية -واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية بكلية التربية 
 

ُتْجري الباحثة دراسة عن واقع وحدة نظم المعلومات اإلدارية في كلية التربية ـــــ 
ة اإلدارية في الكلية؛ للوقوف جامعة االسكندرية من وجهة نظر أعضاء الهيئ

على أوجه القوة ومواطن الضعف فيها، لكي تكون نقطة البداية في الوصول 
 بنظم المعلومات اإلدارية في الكلية إلى أفضل ما يمكن.

ولكون سيادتكم معنيًّا، وعلى دراية بواقع نظم المعلومات اإلدارية في الكلية،  
 ابة على عبارات االستبيان.فإن الباحثة تأمل منكم التكرم باإلج

 ونشكركم على حسن التعاون.
 
 
 

 بيانات عامة
 االسم )اختيارى(: 

 القسم التابع له: 
 الوظيفة:
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 مفردات االستبيان 
موافق  العبارة م

 بشدة
غبر  محايد موافق

 موافق
غبر 

موافق 
ا
ً
 إطالق

ي 
: الموارد المادية التر

ً
أوًل

تتوافر بوحدة نظم المعلومات 
 ارية. الد

     

ي الوحدة أجهزة  1
تتوافر ف 

 حاسب آلي حديثة. 
     

توجد قاعدة بيانات  2
ي 
 
مكتملة عن الكلية ف

 الوحدة. 

     

يجري تحديث قاعدة  3
 البيانات بصفة منتظمة. 

     

ي الوحدة  4
تتوافر ف 

ات المطلوبة،  التجهي  
امج الالزمة لقواعد  والير

 البيانات، ومعالجتها. 

     

جد اتصال بي   الوحدة، يو  5
وشبكة المعلومات 

 (. Internetالعالمية )

     

توجد شبكة معلومات  6
تربط بي    ،(LAN)داخلية

أقسام الكلية المختلفة؛ 
لتلبية احتياجات العاملي   

 من المعلومات. 

     

انت  7 توجد شبكة اكسير
(Extranet) تربط ،

الشبكات الخاصة بالكلية 
بشبكات المؤسسات 

ي تؤدي بعض األخ
رى التر

المهام؛ كمراكز األبحاث؛ 
بما ييرس تبادل 

 المعلومات. 
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موافق  العبارة م
 بشدة

غبر  محايد موافق
 موافق

غبر 
موافق 
ا
ً
 إطالق

ي الوحدة  8
تتوافر ف 

تراخيص التطبيقات، 
ي 
مجيات الالزمة التر والير

يستفيد منها أعضاء هيئة 
ي أداء أعمالهم. 

 التدريس ف 

     

يتوافر نظام الحماية  9
ي حالة 

 
ي ف

الكهربائ 
 انقطاعها. 

     

ي ثانًيا: الم
ية التر وارد البشر
ي وحدة نظم 

 
تتوافر ف

 المعلومات الدارية. 

     

ي الوحدة  10
محللو يتوافر ف 
عن المسئولون  النظم

تجميع البيانات بتدقيق 
من مصادرها، كما 
يدخلونها، ويخزنونها، 

 ويعالجونها. 

     

ي الوحدة  11
يتوافر ف 
مجون الذين  المبر

ي 
يستخدمون الوثائق التر

 النظم؛يقدمها محللو 
ها عىل برامج  مي  

لير
ي 
الحاسب، وجعلها ف 

شكل برامج، وحلول 
 فنية. 

     

ي الوحدة  12
يتوافر ف 
الذين  المشغلون

يدخلون البيانات 
والمعلومات، ويعملون 

 عىل تشغيل النظم. 
 

     

ي يتوافر عاملو  13
      الدعم الفت 
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موافق  العبارة م
 بشدة

غبر  محايد موافق
 موافق

غبر 
موافق 
ا
ً
 إطالق

ي 
ألجهزة الحاسوب ف 

الوحدة، ويؤدون أعمال 
 الصيانة المختلفة. 

 

ي مقدمة الهيكل  14
يوجد ف 

التنظيمي مدير لوحدة 
نظم المعلومات اإلدارية، 
افه )مدير  يقع تحت إشر

 .) ي
 إداري، ومدير فت 

 

     

ي  15
د دورات تدريبية ف 

َ
ْعق
ُ
ت

نظم المعلومات اإلدارية؛ 
إلدخال البيانات، 
ي 
ومعالجتها للعاملي   ف 

 الوحدة. 
 

     

ي الوحدة  16
يتوافر ف 
الذين يتولون  القانونيون

امج،  اء الير عقود شر
ها.   والحاسبات، وغي 

 

     

ي الوحدة  17
يتوافر ف 

 مصممو المواقع
 تصميمالمسئولون عن 

ي  الويب مواقع
ف 

ي 
المؤسسة، وتحديثها ف 

 المؤسسة. 
 

     

كفاية أعداد العاملي    18
ي 
؛ ألداء العمل ف  المؤهلي  

 الوحدة. 
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موافق  العبارة م
 بشدة

غبر  محايد موافق
 موافق

غبر 
موافق 
ا
ً
 إطالق

ا: وظائف وعمليات وحدة 
ً
ثالث
 ظم المعلومات الدارية. ن

 

     

ي  19
تتعدد الوسائل التر

تستخدمها الوحدة؛ 
 لجمع البيانات المطلوبة. 

 

     

صنف البيانات، وتنظم؛  20
ُ
ت

ا إل معايي  علمية. 
ً
 استناد

 

     

يجرى تحليل البيانات،  21
وتبويبها، وتلخيصها؛ 
ا إلجراءات، أو برامج 

ً
وفق

ا. 
ً
 معدة سلف

     

نظام دقيق؛ يوجد  22
لتخزين المعلومات 
جاعها وقت  السير

 الحاجة. 

     

ات  23 قدم للوحدة التيسي 
ُ
ت

اإلدارية الالزمة؛  
كالتمويل، أو تراخيص 

ها.  امج، أو غي   الير

     

تستخدم أساليب  24
متعددة؛ لتوصيل 
المعلومات من، وإل 
مقدمي المعلومات، 
يد  ومستخدميها؛ كالير

 . ي
وئ   اإللكير

     

توافر الضوابط الالزمة ت  25
ي تكفل حماية 

التر
المعلومات، وعدم 

اقها.   فقدانها، أو اخير
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موافق  العبارة م
 بشدة

غبر  محايد موافق
 موافق

غبر 
موافق 
ا
ً
 إطالق

 

ة  26 ي نظام العمل كير
يعائ 

 األعمال الورقية. 
     

توجد الئحة داخلية  27
ي الوحدة. 

 تنظم العمل ف 
     

ات وحدة رابًعا: جودة مخرج
 نظم المعلومات الدارية. 

     

ة تستفيد أقسام الكلي 28
المختلفة من الخدمات 

ي تقدمها الوحدة. 
 التر

     

توفر الوحدة البيانات،  29
والمعلومات الالزمة؛ 

 لصانع القرار اإلداري. 

     

تساعد نظم المعلومات  30
ي شعة 

ي الكلية ف 
اإلدارية ف 

 إنجاز األعمال المختلفة. 

     

توافر ثقافة االعتماد عىل  31
نظام المعلومات عند 

 قرارات اإلدارية. اتخاذ ال

     

ي الوحدة  32
تتوافر ف 

إحصاءات، وتقارير 
حديثة عىل اختالف 

 أنواعها. 

     

ي  33
إتاحة المعلومات التر

توفرها الوحدة 
 .  للمستخدمي  

     

يتم التوصل إل  34
ي 
المعلومات المطلوبة ف 

 .  زمن قصي 

     

يعزز نظام المعلومات  35
اإلدارية من قدرة 

ي المؤسسة الت
نافسية ف 

     



    2018سبتمبر    -العدد التاسع عشر                                                                        منال سيد يوسف / د      

حة لوح    بوية                                           دة نظم المعلومات الداريةبنية تنظيمية مقبر        مجلة الدارة البر

 

524 

موافق  العبارة م
 بشدة

غبر  محايد موافق
 موافق

غبر 
موافق 
ا
ً
 إطالق

شتر المجاالت: 
)التعليمية، والبحثية، 

 وخدمات المجتمع(. 

ي توفي   36
تساعد الوحدة ف 

معلومات للتشخيص، 
والوصف، والتنبؤ، 
ي التخطيط 

 
تساعد ف

 اإلداري. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ملحق رقم )
 أسماء السادة المحكمين 
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م بعمل مجلس قسم أصول األستاذ المساعد والقائد. دعاء أحمد محمد؛  -1
 التربية، كلية التربية ـــــ جامعة اإلسكندرية.

األستاذ بقسم أصول التربية، كلية التربية ــــ جامعة أ.د. سعيد سليمان؛  -2
 اإلسكندرية.

مدرس بقسم أصول التربية، كلية التربية ــــ جامعة د. سعيد الشامي؛   -3
 اإلسكندرية.

أستاذ بقسم اإلدارة التربوية وسياسات  طر؛أ.د. سيف اإلسالم علي م -4
 التعليم، كلية التربية ــــ جامعة االسكندرية.

أستاذ مساعد والقائم بعمل مجلس قسم اإلدارة التربوية د. عبد الرازق زيان؛  -5
 وسياسات التعليم، كلية التربية ــــ جامعة اإلسكندرية.

بية، كلية التربية ــــ جامعة أستاذ بقسم أصول التر أ.د. عنتر لطفي محمد؛  -6
 اإلسكندرية، والعميد األسبق لكلية التربية جامعة دمنهور.

؛ أستاذ بقسم اإلدارة التربوية وسياسات التعليم، أ.د. محمد يوسف حسن -7
 .والعميد األسبق لكلية التربية ــــ جامعة اإلسكندرية

ول التربية أستاذ ورئيس مجلس قسم أصأ.د. هانئ عبد الستار فرج؛  -8
 األسبق، كلية التربية ــــ جامعة اإلسكندرية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المراجع: 
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األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي، تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي  -1
 .2014دليل إرشادي وأدوات عملية، دبي، اإلصدار األول، 

نظم المعلومات إبراهيم رخو،  برهان، محمد نور، غازي  -2
 (.١٩٩٨، )عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، المحوسبة

موقع مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في جامعة المنصورة،  -3
 .eg-edu-citc. mans ،access 24/4/2017جامعة المنصورة 

موقع كلية التربية جامعة المنصورة،  -4
edufac.mans.edu.eg ،ss24/4/2017 acce. 

الحكيم، سليم مسلم، إمكانية الرقابة على نظم المعلومات  -5
المحاسبية المؤتمتة للمؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي من قبل مفتشي 

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية الجهاز المركزي للرقابة المالية، 
 . 2010، العدد األول، 26، المجلد والقانونية

، نظم المعلومات اإلدارية التربوية زيان، عبد الرازق محمد -6
وتوظيفها في دعم القرار وحل المشكالت بمدارس التعليم العام: رؤية منظومية، 

 .2008، أبريل 59، جامعة الزقازيق، العدد مجلة كلية التربية
، )اإلسكندرية: نظم المعلومات اإلداريةصابر، محمد عبد العليم،  -7

 (.2007دار الفكر الجامعي، 
)القاهرة:  نظم المعلومات للموارد البشريةف جابر، طه، عاط -8

 (.2014الدار األكاديمية للعلوم، 
نظم المعلومات اإلدارية الطريق علي، سامي مصطفى محمد،  -9

 (.2004، )الخرطوم: المعهد العالي لعلوم الذكاة، لمنظمات رائدة ومتطورة
، ممارساتال وأفضل المبادئ :المستمرة المهنية التنميةفارليس، جانا،  -10

االتحاد الدولي لجمعيات الوظيفي،  والتعلم  المستمرة  المهنية التنمية قسم
 .2002المملكة المتحدة، أغسطس ، ومؤسسات المكتبات
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فان دالين، ديوبولد ب.، ترجمة محمد نبيل نوفل، سليمان الخضري  -11
، مناهج البحث في التربية وعلم النفسالشيخ، طلعت منصور غبريال، 

 (.1969كتبة األنجلو المصرية، )القاهرة: م
نظم قنديلجى، عامر إبراهيم، عالء الدين عبد القادر الجنابي،  -12

)عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع،  المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات
2005.) 

الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية جامعة المنصورة كلية التربية،  -13
 ، جمهورية مصر العربية.، جامعة المنصورة ٢٠١٢-٢٠١٧

 المعلومات وتكنولوجيا نظم تطوير مشروع المجلس األعلى للجامعات، -14
ملخص أدوار  MISالعالي، دليل استخدام نظم المعلومات اإلدارية  التعليم في

وزارة قائمة بوظائف ومخرجات التطبيقات،  -ومسئوليات الجهات المشاركة 
 .2010يونيو  التعليم العالي، جمهورية مصر العربية،

أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في مراد، مرمى، " -15
 CHIALIالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية دراسة حالة شركة 

Profiplast أطروحة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية بسطيف ،"
رية الديمقراطية الشعبية، وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، الجمهورية الجزائ

2009 /2010. 
، )األردن، نظم المعلومات اإلدارية منظور إداري النجار، فايز جمعة،  -16

 (.2010دار الحامد للنشر والتوزيع، 
الهزايمة، أحمد صالح، دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات في  -17

مجلة إربد(، المؤسسات الحكومية )دراسة ميدانية في المؤسسات العامة لمحافظة 
 .2009، العدد األول، 25، المجلد جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

وحدة نظم المعلومات اإلدارية، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية،  -18
2016. 
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