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مقدمة
مقدمة :
يقوؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي '':إِقػِِرأِ بِسِمِ ِربِكِ اِلِذِيِ خِلِقِ''(سورةِالعلقِ،االية )10يف دعوة صرحية إىل العلم و
ادلعرفةِ ،وىذا ما يدؿ على أمهية العلم يف حياة اإلنساف و تطوره  ،وقد أدرؾ اإلنساف ىذا منذ القدـ إذ قاؿ ِأفالطوف
(:بدوف ادلعرفة لن يكوف اإلنساف قادرا على معرفة ذاتو  ،و إف حامل ادلعرفة وحده القادر على ِفهم عادلو احمليط بو و
ادلتمثل يف الوجود)(عامرِخضريِالكبيسيِ،5112ِ،صِ،)52ومنذ ذلك الوقت حىت اآلف عرفت ادلعرفة والعلم تطوراتِ
كثرية ،خاصة يف أواخر القرف العشرين أين شهدت التكنولوجيا و ادلعرفة طفرة نوعية وكمية كبريةِ،إذ أف مقارنة بسيطة
بني طبيعة احلياة اليت عرفتها اجملتمعات حىت عقود قريبة وطبيعة احلياة اليت رمياىا ِاليوـ ،تكشف مدى ما أضافتو
التكنولوجيا ألمناط العيش وطبيعة التفكري ،وأسلوب تنظيم احلياة اليومية ِللناس .لقد استطاعت التكنولوجيا أف تؤقت
حياة اجملتمعات حىت يف البلداف غري ادلتقدمة صناعيا ِمبفردات ال حتصى من نواجتها بشكل أسهم يف اختصار الزمن
وادلسافات ،واختصار مراحل التفكري ِواإلذماز ،حىت أصبح باإلمكاف تداوؿ ادلعلومات حوؿ العامل يف أجزاء من الثانية
وفتح األبواب على ِمصراعيها لعوامل فسيحة تكوف فيها التكنولوجيا يف خدمة البشر على رمو واسع(عالءِفرجِالطاىرِ،
ِ،5101صِ .)54-52
ويف ظل اقتصاد السوؽ والعودلة اليت ألغت كل احلدود اجلغرافية والثقافية و اإليديولوجية زاد التنافس بني ِخمتلف
ادلؤسسات و ادلنظمات على امتالؾ ادلعرفة اليت أصبحت موردا ىاما من ادلوارد االقتصادية لو ِخصوصيتو بل أصبحت
ادلورد االسًتاتيجي اجلديد يف احلياة االقتصادية(حممدِديابِ،5115ِ،صِ .)5
فكما يقوؿِ(ِ: Peter Druckerعلى ادلؤسسات الكبرية أف تنتظم حوؿ ادلعرفة و ادلعلومة  ،فقد حتوؿ مركزِ
الثقل بسرعة من عماؿ يدويني إىل إداريني إىل مفكرين  ،ومل يعد العامل يتحمل منوذج األمر و ادلراقبة الذي تستلهمو
ادلؤسسات من العسكريني)(ِ،0111ِ،Peter Druckerصِِ .)05-01
وألف ادلعرفة ال تأيت من فراغ  ،فهي نتيجة تفاعل حيوي بني مجيع مكونات ادلنظومة ادلعرفية(اخلربات ِالبشرية
،اإلمكانات ادلادية و التكنولوجياِ ،البحث و التطوير و الدراسات) وىي تتولد من واقع حي ِمعاش  ،وتتشكل وتعيد
إخراج ذاهتا من منظومات جديدة ،فهي تعتمد على الدعم ادلستمر و ادلتواصل ِلنظم تكنولوجيا ادلعلومات و
االتصاالت(ِ ،5112ِ ،Ronald Maierصِ ،)5اىتمت كثري من الدراسات ببحث عالقة ادلعرفة مبتغرياتِ
اقتصادية خمتلفة  ،وكذا كيفية تسيريىا و التعامل معها من منطلق أف (ادلعرفة ليست مادية وال ديكنِمعاجلتها مثل باقي
األصوؿ)(ِ،5115ِ،P. Bouvard et P. Storhayص ،ِ)01لذى كاف لزاما التعامل معها باستخداـ أساليب
إدارية حديثة أو ما ِيسمى -إدارة ادلعرفة ِ(اجملهودات اليت تبذؿ من اجل إدتاـ و استكماؿ اخلطوات و الوظائف التالية
:حتصيل  ،توزيع  ،تفسريِ،توظيف  ،و استثمار ادلعرفة)(عامرِخضريِالكبيسيِ،5112ِ،صِ .)52

أ

مقدمة
كما اعتربت ادلعرفة ثروة ال ِتقتصر أمهيتها يف اختاذ القرارات بل تسهم يف وضع اخلطط و رسم السياسات
وتعديلها و مراقبتها وتقييمها مبا تتيحو من إمكانية لفهم الواقع واستشراؼ ادلستقبل  ،حيث حتوؿ مركز الثقل من ادلوادِ
األولية و ادلعدات الرأمسالية إىل ادلعلومة و مراكز التدريب و البحث العلمي(ِ،0111ِ،UKDOTAIصِ )502
و ألف الرياضة يف ىذا العصر أصبحتِجماال حتكمو تقنيات متقدمة للغاية ،حيث أف التطوير العادلي الذي يشاىد
بصفة مستمرة يف اجملاؿِالرياضي ما ىو يف الواقع إال نتيجة ختطيط علمي دقيق يعتمد على أحدث األساليب التكنولوجية
جلمعِادلعلومات و تنظيمها و ختزينها و معاجلتها و اسًتجاعها ،فالدوؿ اليت تبنت التفاعل مع ظاىرةِادلعلومات و تقنياهتا
ادلتقدمة استطاعت أف حتقق معدالت عالية من النمو يف كافة اجملاالت ،وتستوجب احلقبة احلالية للنهوض بادلستوى
الرياضي يف اجلزائر إقامة نظاـ للمعلومات يستفيد منوِادلخططوف و متخذو القرارات ،حيث إف التخطيط و اختاذ القرار
عمليتاف تعتمداف كامال علىِادلعلومات ،فالتخطيط جيب أف يبٌت على ادلعلومات الدقيقة و الصحيحة ،حيث إف عدـ
الرؤية الواضحة ِوالتنبؤ اخلاطئ يؤدياف إىل اختاذ قرارات عشوائية بعيدة عن الواقع  ،و مضللة عن األىداؼ ادلرجوِ
حتقيقهاِ .
و قد عرفت اجلزائر يف السنوات األخريةِقفزة نوعية يف سوؽ تكنولوجيا اإلعالـ و االتصاؿ  ،كما عرفت توسعا
كبريا يف شبكة االنًتنيت ِ،كما أف أسعار التكنولوجيا احلديثة يف اجلزائر أصبحت يف ادلتناوؿ و قد أعطى تقدـ اإلعالـ
اآليل و استخداـ الشبكة إمكانية ترميز و ختزين و نشر بعض األشكاؿ من ادلعلومة بأكثر سهولة و اقل تكلفة
(،Morten t. Hansen, Nitin Nohria et Thomas Tierneyػِِ،5111ص ،)001دما يساىم
يف إنشاء نظاـ معلومات فعاؿ وحديث يسمح بتشغيلِ،ختزين ،توزيع  ،نشر واسًتجاعِادلعلومات هبدؼ تدعيم عمليات
صنع القرار وِالرقابة داخل ادلؤسسة(ابراىيمِسلطافِ،5111ِ،صِِ .)0
لكن إنشاء نظاـ للمعلومات ال يكوف عشوائيا  ،فال بد من ِتتبع مجيع مداخل ومنهجيات التحليل والتصميم
ادلنظم لنظم ادلعلومات يف منشأة األعماؿ و الذيِيعرؼ بدورة حياة وتطوير النظمِ .
والذي يقوـ على تصور أف البناء األحسن لنظاـ ادلعلومات يفِادلنشأة ىو ذلك الذي يتم من خالؿ سلسلة من
اخلطوات احملددة وبشكل منظم ينهض هبا حملل النظم ِوبشكل مشًتؾ مع النشاطات اليت ينهض ِهبا من يستخدمو يف
التخطيط واإلدارة(فريدِفهميِزيادةِ،5101ِ،صِ .)21
وألف أوؿ ىذه اخلطوات ىي حتليل ادلشكالت أو الفرص  ،فقد ِجاءت ىذه الدراسة إلثارة الفكرة وتشخيص
ادلشكلة من اجل لفت االنتباه إىل نظم ادلعلومات و ِأمهيتها يف اختاذ القرار ال سيما يف ادلؤسسات احلكومية اليت تعٌت
بالرياضة  ،حيث تسعى لبحث إمكانيةِاستحداث نظاـ للمعلومات مبديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة  ،و احلاجة
لذلك من خالؿِدراسة واقع نظم ادلعلومات بادلديريةِوتضمنتِالدراسةِماِيليِِ :
الفصلِاالوؿِوتضمن اخللفية النظرية والدراسات السابقة فقد حوت على جانبني دتثل احملاور الرئيسية

لعنواف الدراسة:

ب

مقدمة
وقد تطرقت يف اجلانب األوؿ اىلِالتعريف مبصطلح النظم وأنواعو ،مث ت ِعريف ادلعلومات ومصادر وطرؽِ

مجعها ومعايري جودهتا ،كما تطرقت إىل نظم ادلعلومات ومواردىا ،خصائصها و أنواعها ،و دورةِحياهتا ِ
أما اجلانب الثاين خيص اإلدارة الرياضية وادلؤسسات الرياضية وكذا استعماالت تكنولوجيا ِادلعلومات

هبذه ِادلؤسسات  ،لينتهي إىل واقع تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ وكذا ادلؤسسة حمل الدراسة ( مديرية الشباب ِوالرياضة
لوالية ادلسيلة)،ِ.لينتهيِبعرض جمموعة من الدراسات السابقة و التعقيب عليهاِ .
أما الفصل الثاين فكاف بعنواف اإلطار العاـ للدراسة وقد احتوى على التعريف مبصطلحات البحثِِ،

طرحِاإلشكالية ،أىداؼ الدراسة ،أمهيةِالدراسة ِ ِوصياغة الفرضيات ِ .
أما الفصل الثالث فكاف بعنواف اإلجراءات ادليدانية للدراسة حيث تطرقنا فيو الدراسة االستطالعية ،

ادلنهج ادلتبع يف ِالدراسةِ ،جمتمع وعينة الدراسة ،أدوات مجع ادلعلومات والبيانات ،إجراءات التطبيق ادليداين لألداة،
األساليبِاإلحصائية.
وتفسريىا ومناقشتهاِ .
ِ
الفصل الرابع :فكاف عرض النتائج
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نظم المعلومات:
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النظام:

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

 1-1مفهوم النظام:
إف كلمة "نظام "  systemمتداكلة كثَتا يف حياتنا اليومية ،فنحن نستعملها مع عدد كبَت من اؼبصطلحات مثل:
النظاـ الكوين كالنظاـ الطبيعي كنظاـ جسم اإلنساف كالنظاـ االقتصادم اك السياسي لبلد ما ،كالنظاـ االساسي للعاملُت
يف الدكلة ......اخل ،كقد ظهرت اغباجة اذل استخداـ مفهوـ النظم يف ؾباؿ االدارة مع الزيادة اؼبطردة يف حجم
التنظيمات االدارية كزيادة استخدامها للتقنيات اؼبتطورة كخاصة تقنيات اؼبعلومات ،فما ىو مفهوـ النظاـ؟.
يبكن تعريف النظاـ  systemبانو ؾبموعة من العناصر اؼبًتابطة كاؼبتكاملة كاؼبتفاعلة لتحقيق ىدؼ مشًتؾ ،كهبب
أف تكوف ىذه ا لعناصر كبل كاحدا ،فالعبلقة بُت عناصر النظاـ ىي الرابطة اليت تربطها معا كبو ربقيق ىدفا اؼبشًتؾ،
كللنظاـ مدخبلت كآلية ؼبعاعبة ىذه اؼبدخبلت لتحويلها اذل ـبرجات (قبم عبد اهلل اغبميدم ،عبد الرضباف االضبد العبيد،
سلول امُت السامرائي ،2009،ص.)11
كما يعرفو فاي ز صبعة بانو ،ؾبموعة من العناصر اك االجزاء اؼبًتابطة اليت تعمل بتنسيق تاـ كتفاعل ،ربكمها عبلقات
كآلية عمل معينة يف نطاؽ ؿبدد ،لتحقيق غايات مشًتكة كىدؼ عاـ ،بواسطة قبوؿ اؼبدخبلت كمعاعبتها من خبلؿ
اجراء ربويلي منظم للمدخبلت هبدؼ انتاج اؼبخرجات مع التغذية الراجعة كالرقابة كتسمى ىذه العملية ديناميكية
النظاـ(فايز صبعة النجار ،2010،ص.)38
كيعرفو عبلء فرج طاىر بانو ؾبموعة من العناصر اك اؼبكونات اليت تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق ىدؼ ؿبدد
(عبلء فرج طاىر،2010،ص.)50
 2-1أحكام تحديد النظام:
 1-2-1الغرض أو الهدف :إف أم نظاـ يعمل لتحقيق غرض معُت ،كىو السبب يف كجوده ،كالنقطة اؼبرجعية لقياس

قباحو.

 2-2-1العناصر :ىي كجود أكثر من عنصر يف النظاـ ،إذ يبتاز كل عنصر خبصائص ذاتية سبيزه عن اآلخر إذل حد
ما.
 3-2-1العالقات :ىي كجود عبلقات منطقية تكاملية بُت عناصر النظاـ اؼبختلفة.
 4-2-1آلية العمل :كجود آلية معينة متناسقة يعمل من خبلؽبا النظاـ؛ ليؤدم الغرض الذم كجد من أجلو ،فبلبد
من كجود آلية ربكم ىذه العبلقات.
 5-2-1الحدود والنطاق :ربدد حدكد النظاـ ما ىو داخل النظاـ كما ىو خارجو ،إذ أف النظاـ يعمل ضمن حدكد

فبيزة ،كإف تداخلت مع النظم األخرل.
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كأخَتا البد من مبلحظة بيئة النظاـ كىي كل القول االقتصادية  ،الديبوغرافية ،االجتماعية ،كالثقافية اليت تؤثر
على القطاع(فايز صبعة النجار ،2010،ص ،)38أم شيء كثيق الصلة بالنظاـ كيقع خارج حدكده ،مثل اؼبوردين،
كاؼبستهلكُت ،علما أف اؼبدخبلت تعرب حدكد النظاـ من البيئة بينما تذىب اؼبخرجات إذل خارج حدكد النظاـ متجهة إذل
البيئة( ابراىيم سلطاف ،2005 ،ص.)23
 2-1مكونات النظام  :يتكوف النظاـ من ثبلث أجزاء رئيسية ىي:
1-3-1

المدخالت :كىي كل شيء يأيت من خارج النظاـ كيدخل إليو .

2-3-1

العمليات :يقصد بالعمليات ىو ربويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات ،كقد تكوف تلك العمليات آلة أك

إنساف أك اإلنساف /اآللة .كقد تكوف تلك العمليات غَت كاضحة لذلك يطلق عليها الصندكؽ األسود ،أم أف معرفة
تفاصيل العمليات اليت أدت إذل ذلك التلوث غَت ىامة إذا نظرنا إذل النظاـ نظرة مشولية ،لكن يف بعض األحياف قد
وبتاج األمر إذل معرفة العمليات اليت سبت داخل النظاـ مثاؿ ذلك أثر إعطاء مريض دكاء معُت على أجهزتو اؼبختلفة ،كيف
ىذه اغبالة يطلق عليها الصندكؽ األبيض(ابراىيم سلطاف،2005،ص.)23
3-3-1

المخرجات :كىي األشياء الناذبة عن عملية اؼبعاعبة كاليت زبرج من النظاـ ،كيبكن أف تكوف مدخبلت

نظاـ معُت ىي ـبرجات نظاـ آخر كبالعكس(قبم عبد اهلل ،عبد الرضباف ،االضبد العبيد ،سلول امُت
السامرائي،2009ص.)12
 4-1خصائص النظام :يتصف النظاـ دبجموعة من اػبصائص أنبها:
1-4-1

هدف النظام :يعد ربديد اؽبدؼ الذم يسعى النظاـ إذل ربقيقو نقطة البداية يف تصميم أم نظاـ،

كنواجو يف تعاملنا مع النظم إحدل حالتُت :كجود نظاـ قائم بالفعل هبب أف نتعامل معو أك إنشاء نظاـ جديد ،يف كلتا
اغبالتُت فإف نقطة البدء هبب أف تتمثل يف ربديد ىدؼ( أك أىداؼ )النظاـ ،فبلبد أف يكوف للنظاـ ىدفا كإال فقد مربر
كجوده .كبعد ربديد اؽبدؼ أك األىداؼ العامة للنظاـ ،يبكن أف كبدد األىداؼ الفرعية لكل عنصر من العناصر اؼبكونة
للنظاـ كاليت ينبغي أف تعمل معا كبتناسق تاـ ليحثث كل عنصر ىدفو الذم يسهم يف ربقيق اؽبدؼ العاـ للنظاـ.
2-4-1

شمولية النظام :يبكن تكوين عناصر النظاـ كذبميعها بطرائق ـبتلفة كمتعددة لتحقيق ىدؼ النظاـ،

كالبد ألم طريقة من ىذه الطرائق أف تؤدم إذل كجود كحدة شاملة تعمل من أجل الوصوؿ إذل اؽبدؼ النهائي ،كىذه
الوحدة تكوف بطبيعتها أكثر تعقيدا من العناصر اؼبنفردة ،غَت أف مفهوـ الشمولية ىنا يعٍت على كجو التحديد أف ىذه
الوحدة الشاملة يبكن أف تنجز من األعماؿ أكثر من ؾبموع ما تنجزه العناصر( األجزاء)منفردة .أم أف النظاـ بطبيعتو
يتصف بالشمولية كيبكن أف وبث كل عنصر منفصبل عن العناصر األخرل.).
3-4-1

استرجاع النتائج (التغذية المرتدة أو العكسية) :يقتضي ضبط عمل النظاـ كجود الرقابة كالتوجيو

اؼبستمرين آللية التشغيل ،كتعرؼ ىذه العملية اصطبلحا باسًتجاع النتائج أك بالتغذية العكسية كاليت تعٍت اسًتجاع
اؼبعلومات عن نتائج عمل النظاـ كتغذية النظاـ لًتشيد آلية التشغيل.
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كيبكن أف تتم ىذه العملية دبقارنة اؼبخرجات دبعايَت أداء ؿبددة مسبقا ،مث تغذية النظاـ بنتائج ىذه اؼبقارنة ،كهتدؼ
ىذه العملية الرقابية كلًتشيديو إذل ىدفُت :أكؽبما اغبفاظ على مستول أداء النظاـ يف حدكد معينة مع زبفيض اكبرافات
األداء .كاآلخر دفع النظاـ لتحسُت األداء كتنفيذ العمل بطريقة معدلة تؤدم إذل التجاكز اإلهبايب للمعايَت احملددة مسبقا،
كعادة ال يبكن القضاء سباما على االكبرافات يف أداء النظاـ ،لعدـ إمكانية ضبط صبيع عناصره بدقة ،كخاصة العناصر
اإلنسانية منها .لذلك يكوف اؽبدؼ غالبا من عملية اسًتجاع النتائج ىو زبفيض االكبرافات يف أداء النظاـ إذل أدىن حد
فبكن كليس القضاء عليها كليا الستحالة ذلك عمليا.
4-4-1

مستويات النظام :وبتوم كل نظاـ عادة ،على عدد من النظم الفرعية.

كنشَت عادة ،إذل نظاـ معُت ليكوف موضوع الدراسة أك التحليل ،كنتخذه نقطة البداية يف التحليل ،مث كبدد النظم
الفرعية بداخلو ،ككبدد النظاـ األكرب الذم يتضمن النظاـ موضوع الدراسة .كلكل نظاـ بيئة ؿبيطة بو هبب التمييز بينها
كبُت النظاـ األكرب .فبيئة النظاـ تساكم النظاـ األكرب ناقصا النظاـ نفسو .أما بيئة النظاـ األكرب فهي اليت ربيط بو.
لقد كجدنا أف ـبرجات نظاـ ما  ،تكوف غالبا مدخبلت نظاـ آخر ،كانتقاؿ ـبرجات نظاـ ما عرب اغبدكد لتصبح
مدخبلت نظاـ آخر يعرب عنو بالعبلقة البينية.
5-4-1

حدود النظام وبيئته :تتمثل النظم غالبا يف أشياء نتصورىا يف أذىاننا أكثر من كوهنا أشياء نراىا

بأعيننا أك نلمسها بأيدينا ،فإذا كجد تصور النظم يف عقولنا نستطيع أف نفكر ك نتحدث عن األشياء اليت يبثلها ىذا
التصور ،ك يبكننا تصور النظم من تكوين كجهة نظر ،نرل كنفهم من خبلؽبا األشياء بشكل جيد ،كمع ذلك فإننا
نستطيع أف نرل كنلمس األشياء اليت يبثلها نظاـ معُت (قبم عبد اهلل كآخركف ،2009 ،ص.) 15
 5-1مقومات النظام:


المتغيرات :بيانات كمية ،أك كصفية يقوـ النظاـ باستقباؽبا عن طريق اؼبدخبلت فيعاعبها لتعطي اؼبخرجات.



القنوات :فبر يف اذباىُت يعمل على ربط البيانات أك صوت منقوؿ بُت نقطتُت مرسل كمستقبل يف الشبكة

حيث سبر عربىا حركة تفاعل النظاـ مع عناصره.
 6-1أنواع النظم :يعد تصنيف النظم أمرا ضركريا كىاما للقياـ بتحليل كدراسة النظم ،كلقد تعددت اؼبعايَت كاألسس
اؼبستخدمة يف تصنيف النظاـ ،كفيما يلي عرض عرضا ألنواع النظم اعتمادا على خصائصها كؾباالت كجدكدىا:

1-6-1

النظم المفاهيمية والنظم المادية :النظم اؼبفاىيمية تتكوف أجزاؤىا من مفاىيم ؾبردة هتدؼ إذل تفسَت

الظواىر اليت ربيط بعاؼبنا سواء كانت تلك الظواىر طبيعية أك اجتماعية ،كتعد النظريات خَت مثاؿ النوع من النظم ،فعلى
سبيل اؼبثاؿ النظرية النسبية ألينشتاين لتفسَت ظاىرة انتشار الضوء يف األثَت ،أما النظم اؼبادية فهي نظم ملموسة ؽبا
مكونات من أشياء أك أفراد أك خليط منهما ،كعادة ما تكوف النظم اؼبادية مبنية على نظم مفاىيمية .فمثبل ظهور القنبلة
الذرية إذل حيز الوجود اعتمد على نسبية الكتلة اليت قدمتها النظرية النسبية ألينشتاين.
2-6-1

النظم المفتوحة والنظم المغلقة :النظاـ اؼبفتوح ىو الذم يتفاعل مع بيئتو حبيث يؤثر فيها كيتأثر هبا،

كاعبدير باؼببلحظة أف كل مناقشتنا السابقة كانت تتعلق بالنظم اؼبفتوحة ،كتعترب النظم البيولوجية كاؼبنظمات كنظم
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اؼبعلومات من أمثلة النظم اؼبفتوحة ،أما النظم اؼبغلقة فهي عبارة عن نظم ال تتأثر بالبيئة(ابراىيم سلطاف،2005 ،
ص )37كال تؤثر فيها ،أم يبكن القوؿ أهنا نظم ببل بيئة .كالنظم اؼبغلقة توفر مدخبلهتا ذاتيا كما أهنا تستخدـ ـبرجاهتا
أم أهنا يف حالة سكوف ،اؼببلحظ يف الظواىر احمليطة بنا بأنو ال يوجد ما يسمى بالنظم اؼبغلقة ،كإمبا يبكن تصميم نظاـ
مغلق كما وبدث يف التجارب الفيزيائية حيث يقوـ الباحث بعزؿ النظاـ عن البيئة ،أيضا تعترب التنظيمات البَتكقراطية
مثاال لنظاـ مغلق.
3-6-1

النظم المحسوسة والمجردة :تتكوف النظم احملسوسة من ؾبموعة من العناصر الطبيعية أك الصناعية

اليت يبكن ؼبسها مثل :نظاـ العد ،اؼبعادالت اعبربية ،النظرية النسبية.
4-6-1

النظم الثابتة والنظم المتغيرة :النظاـ الثابت ىو النظاـ الذم يعمل ضمن آليات ؿبددة سلفا كبشكل

شبو مطلق ،كيبكن التنبؤ بدقة بسلوكو مستقببل مثل:النظاـ الكوين ،نظاـ الربنامج اغباسويب ،أما النظاـ اؼبتغَت فهو النظاـ
الذم يعمل كفق آلية معينة ثابتة كبشكل مستمر ،كال يبكن التنبؤ بسلوكو مستقببل بشكل حتمي مثل :النظم اإلدارية
كاؼبالية كاالجتماعية.
5-6-1

النظم الفكرية والنظم االجتماعية :تتميز النظم الفكرية بأف صبيع عناصرىا من اؼبفاىيم كمن األمثلة

عليها :النظم الفلسفية السائدة مثل :النظاـ الرأظبارل ،النظاـ االشًتاكي (فايز صبعة النجار ،2010 ،ص.)41
أما النظم االجتماعية فهي النظم اليت تربط السلوؾ اإلنساين باعبماعة كمن أمثلتها :التجمعات اإلنسانية
اؼبختلفة كالعادات االجتماعية السائدة هبا.
6-6-1

النظم االجتماعية والنظم الفنية – االجتماعية  :يشَت مفهوـ النظم االجتماعية إذل ؾبموعة ثابتة من

العبلقات اؼبتبادلة بُت األجزاء اؼبكونة للنظاـ ،سواء كانت أشخاصا أك صباعات .لذلك تعترب األسرة كالنقابة كالقوة
البشرية يف منظمة ما كىيئة األمم اؼبتحدة أمثلة على نظم اجتماعية ،أما النظم الفنية فيقصد هبا النظم اليت تعمل بدكف
تدخل من العنصر البشرم سواء من حيث توفَت اؼبدخبلت أك األنشطة أك عمليات الضبط كالصيانة للنظاـ ،كتعد
األقمار الصناعية اليت تدكر حوؿ األرض مثاؿ لتلك النظم الفنية ،كيف حالة ما إذا كاف نظاـ معُت هبمع بُت النظم الفنية
كالنظم االجتماعية فإننا نكوف بصدد نظاـ فٍت اجتماعي ،ىذا النظاـ يتخذ من التفاعل بُت اعبوانب الفنية كاعبوانب
االجتماعية يف النظم أساسا لتحقيق أىدافو.
7-6-1

النظم الدائمة والنظم المؤقتة :طاؼبا أف النظم سبيل إذل الفناء ،لذلك فإف مفهوـ النظم الدائمة ىو

مفهوـ نسيب ،فالنظم اليت تستمر لفًتة زمنية أطوؿ من أعماؿ مستخدميها يبكن أف نطلق عليها نظم دائمة على الرغم
من التغَتات اليت ربدث يف تلك النظم مثاؿ ذلك النظاـ السياسي يف مصر منذ قياـ الثورة ،أما النظم اؼبؤقتة فهي اليت
تنشأ لتحقيق ىدؼ معُت خبلؿ فًتة معينة ينتهي بعدىا النظاـ مثاؿ ذلك شركة احملاصة.
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جدول رقم( :)1المدخل التحليلي في مقابل مدخل النظم.
مدخل النظم

المدخل التحليلي

ذبميع كتوحيد االجزاء ،مث يقوـ بالًتكيز على
يقوـ على عزؿ النظاـ ،مث يقوـ بالًتكيز
التفاعل بُت االجزاء.
على دراسة كل جزء على حدة.
دراسة اثر عملية التفاعل.
الًتكيز على اؼبفاىيم العامة كالشمولية.
يسمح بتعديل ؾبموعة من اؼبتغَتات يف نفس

دراسة طبيعة عملية التفاعل.
الًتكيز على التفاصيل.
ال يسمح اال بتعديل متغَت كاحد خبلؿ
الوقت.

فًتة زمنية معينة.
يستخدـ مباذج عامة تستخدـ كأساس معريف
يستخدـ مباذج تفصيلية ،كمن مث تصبح
غَت ذات انبية يف التعامل مع العمليات الفعلية لكنها مفيدة يف ربديد القرارات كالتصرفات.
(مثل مباذج االقتصاد القياسي).
(ابراىيم سلطاف ،2005 ،ص.)18
-2

المعلومات:

 1-2هرمية المعلومات.

شكل رقم ( :)1البيانات ،المعلومات ،المعرفة ( .رحبي مصطفى علياف ،2008 ،ص.)37
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1-1-2

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة
البيانات:

كمفردىا بياف كىي اؼبادة اػباـ ،كقد تكوف البيانات على شكل أرقاـ عادية أك نسب مئوية أك أشكاؿ ىندسية أك -
إشارات أك رموز تتعدد حسب اؼبستخدمُت ،كيتم صبع البيانات من مصادر متعددة رظبية كغَت رظبية ،داخلية كخارجية،
شفوية أك مكتوبة ،كقد ال تفيد البيانات كىي بشكلها األكرل إال بعد ربليلها ك تفسَتىا كربويلها إذل معلومات.
فالبيانات ىي مواد كحقائق خاـ أكلية ليست ذات قيمة بشكلها األكرل ،ىذا ما دل تتحوؿ إذل معلومات مفهومة كمفيدة،
فاؼبعلومات ىي البيانات اليت سبت معاعبتها ،كربويلها إذل شكل لو معٌت ،لذا فإننا نستطيع أف نقوؿ بأف البيانات ىي
جزء من اؼبعلومات ،مثاؿ ذلك قائمة أظباء ؾبردة من أم تفسَت ،أك أرقاـ ؾبردة ،كيرمز ؽبا عادة يف اغبوسبة كبناء قواعد
البيانات اليت تكوف السجل أك القيد( رحبي مصطفى علياف ،2008 ،ص.)38
2-1-2

المعلومات :ىي بيانات سبت معاعبتها إذ مت تصنيفها ،كربليلها ،كتنظيمها ،كتلخيصها بشكل يسمح

باستخدامها كاالستفادة منها حيث أصبحت ذات معٌت ،فاؼبعلومات ىي البيانات اليت خضعت للمعاعبة كالتحليل
كالتفسَت ،هبدؼ استخراج اؼبقارنات ،كاؼبؤشرات ،كالعبلقات اليت تربط اغبقائق كاألفكار كالظواىر مع بعضها البعض،
كتعترب اؼبعلومات تسجيبل للخربات اؼبفيدة ؼبقابلة احتياجات متخذ القرار كتقليل حاالت عدـ التأكد.
3-1-2

المعرفة :تتألف اؼبعرفة من معلومات نظمت كعوعبت لتحويلها إذل فهم ،خربة ،تعليم مًتاكم ،إهنا

توافق اؼبوىبة ،الفطرة ،األفكار ،القوانُت اػبربة ،كاإلجراءات اليت تقود إذل اؼبعرفة كتطبيقها غبل أك مشكلة ،فتعكس بذلك

اؼبعرفة النظمية ،كاليت تعطي قيمة عالية للمنظمة ،كقد تكوف اؼبعرفة ضمنية أك صروبة(فايز صبعة النجار2010،
،ص.)47
جدول رقم ( :)2الفروق االساسية بين البيانات والمعلومات
المعلومات

مجال الفرق

البيانات

الترتيب

غَت منتظمة يف ىيكل تنظيمي منتظمة ضمن ىيكل تنظيمي
ؿبددة القيمة بتحديد عوامل القيمة كالتأثَت على قيمة اؼبعلومات

القيمة

غَت ؿبددة القيمة

االستعمال

ال تستعمل على الصعيد تستعمل على الصعيدين الرظبي كغَت الرظبي
الرظبي

المصدر

عديدة اؼبصادر

ؿبددة اؼبصادر

الدقة

منخفضة

عالية

موقعها في النظام

مدخبلت

ـبرجات

الحجم

كبَت جدا

صغَت نسبيا حبجم البيانات
(رحبي مصطفى علياف ،2010 ،ص.)45
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 2-2مراحل تحويل البيانات الى معلومات :ربويل البيانات إذل معلومات يتطلب معاعبة تلك البيانات ،كتتضمن

ىذه اؼبعاعبة عددا من اػبطوات ىي:
1-2-2

الحصول على البيانات وتسجيلها :تأيت البيانات إما من مصادر داخلية ،أك من مصادر خارجية كما

2-2-2

مراجعة البيانات :هتدؼ عملية مراجعة البيانات إذل التأكد من مطابقة البيانات اليت مت تسجيلها مع

رأينا سابقا ،بعد اغبصوؿ على البيانات تبدأ عملية تسجيلها يدكيا أك آليا ،مث يتم زبزين تلك البيانات.
اؼبصادر اليت أخذت منها لتبليف األخطاء كتصحيحها إف كجدت.
3-2-2

التصنيف :سبثل عملية التصنيف ذبميع البيانات يف ؾبموعات أك فئات متجانسة كفقا ؼبعيار معُت،

كىناؾ العديد من اؼبعايَت اليت يبكن استخدامها مثل تصنيف اؼبستهلكُت حبسب منطقة جغرافية أك إقليمية معينة.

كهبرم التصنيف عادة على أساس نظاـ ترميز معُت قد يكوف رقميا أك باستخداـ األحرؼ أك باستخداـ النوعُت معا
حبسب اآلالت اؼبعدة لذلك كحبسب نوعية البيانات.
4-2-2

الفرز :يقصد بعملية الفرز ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق كالكيفية اليت تستخدمها تلك البيانات

كبغض النظر عن اؼبعيار اؼبستخدـ يف الًتتيب فإنو إما يكوف ترتيبا تصاعديا أك ترتيبا تنازليا ،قد يتم ترتيب الزبائن حبسب
اغبركؼ األجبدية أك حبسب حجم تعامبلهتم.
5-2-2

التلخيص :هتدؼ عملية التلخيص إذل دمج ؾبموعة من عناصر البيانات كصبعها لكي تتوافق

كاحتياجات مستخدميها ،كيتم استخداـ البيانات اؼبلخصة عادة يف اؼبستويات اإلدارية العليا ،فمثبل القوائم اؼبالية (اؼبيزانية
العمومية ،كحساب األرباح كاػبسائر) تعد تلخيصا للعمليات كاؼبهمات اليت سبت خبلؿ فًتة معينة.
6-2-2

العمليات الحسابية والمنطقية :يبكن أف تكوف العمليات اغبسابية بسيطة أك معقدة ،فعمليات اعبمع

كالطرح كالقسمة تعد عمليات حسابية بسيطة ،بينما تعد أساليب حبوث العمليات كاالقتصاد القياسي كاألساليب

الرياضية عمليات معقدة .أما العمليات اؼبنطقية فيمكن أيضا أف تكوف بسيطة أك معقدة ،فتحديد عدد الطبلب الذين
حصلوا على معدؿ أكرب من  90 %يعد عملية منطقية بسيطة ،كبشكل عاـ ،فإف اؽبدؼ من العمليات اغبسابية
كاؼبنطقية ىو تقدًن بيانات جديدة مفيدة للمستخدـ.
7-2-2

التخزين :هتدؼ ىذه العملية إذل االحتفاظ بالبيانات إذل كقت اغباجة إليها ،كىناؾ عدة طرؽ لتخزين

8-2-2

االسترجاع :يقصد باالسًتجاع البحث عن بيانات معينة كاستدعائها عند اغباجة إليها.

9-2-2

إعادة اإلنتاج :هتدؼ ىذه العملية إذل تقدًن البيانات يف شكل يبكن أف يفهمها كيستخدمها من

البيانات منها :حفظ البيانات على شكل مستندات كرقية أك مصغرات فيلمية أك على كسائط فبغنطة...اخل ،كتؤثر
الوسيلة اؼبستخدمة يف حفظ البيانات على طريقة اسًتجاعها ككفاءة االسًتجاع.

يطلبها ،فقد يتم تقدًن البيانات يف شكل تقرير مكتوب ،أك يف شكل رسومات بيانية أك ىندسية ،أك أف يتم عرض
البيانات على شاشة اغباسوب مباشرة.
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التوزيع واالتصال :يقصد هبذه العملية إيصاؿ البيانات إذل مستخدميها يف الوقت كالشكل كاؼبكاف

اؼبناسب( .رحبي مصطفى علياف ،2008 ،ص.)40
 3-2مفهوم المعلومات:


لغة :اؼبعلومات مشتق من مادة(ع ؿ ـ) كتدكر مشتقاهتا يف نطاؽ العقل ككظائفو ،كىي اؼبقابل األمشل كاألدؽ،

كاؼبفرد (معلومة) جائز يف حاالت معينة ،ك(اإلعبلـ) حالة خاصة من حاالت التعبَت عن األصلية ،كليس عنها صبيعا
بصورة شاملة ،اؼبعلوماتية خطأ لغوم ألهنا تصيغ اؼبفردة اؼبعربة عن ىذا االذباه التقٍت انطبلقا من اعبمع (اؼبعلومات يف
العربية  ...كىو خطأ شائع ) ...أما األصح لغويا فهو (اؼبعلومية) من معلومة أك يبكن استخداـ مصطلح (معلومياء) كىو
عدة كلمات من ىذا القبيل يف اللغة العربية عن التعبَت عن توجو عاـ(ؿبمد عواد اضبد الزيادات ،2008 ،ص.)161


اصطالحا :اؼبعلومات ىي اؼبعطيات الناذبة عن معاعبة البيانات يدكيا أك حاسوبيا أك باغبالتُت معا كيكوف ؽبا

سياؽ ؿبدد كمستول عارل كزبتلف اؼبعلومات عن البيانات يف أف اؼبعلومات تعطي الفرصة الزباذ القرارات دبا يتوفر لديهم
من ربليل كامل للبيانات التحليل ،غَت أف البيانات تبقى ؾبرد معطيات غامضة كؾبردة ال يبكن االستفادة منها إال بعد
معاعبتها يدكيا باستخداـ اغباسوب كيف ضوء ذلك يبكننا القوؿ بأف اؼبعلومات حالة ذىنية ،كمن مث فإهنا اؼبورد الذم
بدكنو ال يبكن لئلنساف استثمار أم مورد مفهوـ كلمة (معلومات) كدبا يتوافق مع (عصر اؼبعلومات) الذم نعيشو اليوـ
ينص على (أف اؼبعلومات سلعة يتم يف تعبئتها بأشكاؿ متفق عليها كبالتارل يبكن االستفادة منها حت ظركؼ معينة يف
التعليم كاإلعبلـ كالتسلية أك لتوفَت ؿبفز قرارات يف ؾباالت عمل معينة).
 4-2خصائص المعلومات :تتصف اؼبعلومات باػبصائص اآلتية:
 خاصية التميع كالسيولة ،فاؼبعلومات ذات قدرة ىائلة على التشكيل (إعادة الصياغة)  ،فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن
سبثيل يف صورة قوائم أك أشكاؿ بيانية أك رسوـ متحركة أك أصوات ناطقة.
 قابلية نقلها عرب مسارات ؿبددة (االنتقاؿ اؼبوجو) أك بثها على اؼبشاع ؼبن يرغب يف استقباؽبا.
 قابلية االندماج العالية للعناصر اؼبعلوماتية ،فيمكن بسهولة تامة ضم عدة قوائم يف قائمة أك تكوين نص جديد
من فقرات نصوص سابقة.
 بينما اتسمت العناصر اؼبادية بالندرة كىو أساس اقتصاداهتا ،تتميز اؼبعلومات بالوفرة ،لذا يسعى منتوجها إذل
كضع ػبلق نوع من (الندرة اؼبصطنعة) حىت تصبح اؼبعلومة سلعة زبضع لقوانُت العرض كالطلب ،كىكذا ظهر للمعلومات
أباطرهتا كخدامها كظباسرهتا كلصوصها.
 خبلفا للموارد اؼبادية اليت تنفذ مع االستهبلؾ ال تتأثر موارد اؼبعلومات باالستهبلؾ بل على العكس فهي عادة
ما تنمو ؽبذا السبب فهناؾ ارتباط كثيق بُت معدؿ استهبلؾ اجملتمعات للمعلومات بوسائل يسَتة للغاية كيشكل ذلك
عقبة اؼبلكية اػباصة للمعلومات.
 إمكاف استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غَت صحيحة أك مشوشة ،كذلك من خبلؿ تتبع مسارات عدـ
االتساؽ كاؼبعلومات غَت اؼبكتملة كزبليصها من الضوضاء.
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 يشوب معظم اؼبعلومات درجة من عدـ اليقُت ،إذ ال يبكن اغبكم إال على قدر ضئيل منها بأنو قاطع بصفة
هنائية( .ؿبمد عواد اضبد الزيادات ،2008 ،ص.)164-163
 5-2أنواع المعلومات :زبتلف أنواع اؼبعلومات باختبلؼ اإلفادة منها ،كبشكل عاـ تقسم اؼبعلومات من كجهة نظر

عبد اؽبادم  ( 2عبد اؽبادم ؿبمد ،1983 ،ص)152إذل األنواع التالية:
1-5-2

المعلومات التطويرية أو اإلنمائية مثل :قراءة كتاب أك مقاؿ كاغبصوؿ على مفاىيم كحقائق جديدة

الغرض منها ربسُت اؼبستول العلمي كالثقايف لئلنساف كتوسيع مداركو.
2-5-2

المعلومات اإلنجازية :كىذه الطريقة وبصل اإلنساف على مفاىيم كحقائق تساعده يف إقباز عمل أك

3-5-2

المعلومات التعليمية :كىذه تتمثل يف قراءة الطلبة يف مراحل حياهتم العملية للمقررات الدراسية كاؼبواد

4-5-2

المعلومات الفكرية :كىي األفكار كالنظريات كالفرضيات حوؿ العبلقات اليت من اؼبمكن أف توجد

مشركع أك ازباذ قرار كاستخداـ اؼبستخلصات كاؼبراجع كالوثائق األخرل اليت تعود إذل إكماؿ العمل اؼبطلوب إقبازه.
العلمية.

بُت تنوعات عناصر اؼبشكل.
5-5-2

المعلومات البحثية :ىذه تشمل التجارب كإجرائها كنتائجها كنتائج األحباث كبياناهتا اليت يبكن

6-5-2

المعلومات األسلوبية النظامية :كتشمل األساليب العلمية اليت سبكن الباحث من القياـ ببحثو بشكل

اغبصوؿ عليها من ذبارب اؼبرء نفسو أك من ذبارب اآلخرين ،كيبكن أف يكوف ذلك حصيلة ذبارب معملية أك حصيلة
أحباث أدبية.
أكثر دقة ،كيشمل ىذا النوع من اؼبعلومات الوسائل اليت تستعمل للحصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات الصحيحة من
األحباث كاليت زبترب دبوجبها صحة ىذه البيانات كدقتها كقد اشتقت منها اؼبوقف العلمي أك السلوؾ العلمي.
7-5-2

المعلومات الحافزة والمثيرة.

8-5-2

المعلومات السياسية :كىذا النوع من اؼبعلومات مركز قضية كعملية ازباذ القرار.

9-5-2

المعلومات التوجيهية :فالنشاط اعبماعي ال يستطيع ف يعمل بكفاية بدكف تنسيق ،كال يبكن أف يتم

ىذا التنسيق إال عن طريق إعبلـ توجيهي(رحبي مصطفى علياف ،2008 ،ص)47
إف اؼبعلومات اؼبعاكنة للمدير ىي معلومات مفيدة ،كلكي تكوف اؼبعلومات مفيدة ينبغي أف ربقق اؼبعايَت التالية:



أف تصل يف التوقيت اؼبناسب الزباذ القرار كليس قبلو أك بعده.
أف تكوف كاملة.




أف تكوف مناسبة.
أف تكوف ـبتصرة ( ىيثم ضبود الشبلي ،مركاف النسور ،2009 ،ص.)226-225

 6-2خصائص المعلومات وأبعاد جودتها:
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*من كجهة نظر خشبة ىي:


التوقيت :التوقيت اؼبناسب يعٍت أف تكوف اؼبعلومات مناسبة زمنيا الستخدامات اؼبستفيدين خبلؿ دكرة

معاعبتها ك اغبصوؿ عليها ،كىذه اػباصية ترتبط بالزمن الذم تستغرقو دكرة اؼبعاعبة (اإلدخاؿ ،كعمليات اؼبعاعبة ،إعداد
التقارير عن اؼبخرجات للمستفيدين)  ،كمن أجل الوصوؿ إذل خاصية التوقيت اؼبناسب للمعلومات فإنو من الضركرم
زبفيض الوقت البلزـ لدكرة اؼبعاعبة كال يتحقق ذلك إال باستخداـ اغباسوب للحصوؿ على معلومات دقيقة كمبلئمة
الحتياجات اؼبستفيدين يف توقيت مناسب.


الدقة :كتعٍت أف تكن اؼبعلومات يف صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع كالتسجيل كمعاعبة البيانات أم

درجة غياب األخطاء من اؼبعلومات كيبكن القوؿ بأف الدقة ىي نسبة اؼبعلومات الصحيحة إذل ؾبموع اؼبعلومات الناذبة
يف خبلؿ فًتة زمنية معينة.


الصالحية :صبلحية اؼبعلومات ىي الصلة الوثيقة دبقياس كيفية مبلئمة نظاـ اؼبعلومات الحتياجات اؼبستفيدين

بصورة جيدة ،كىذه اػباصية يبكن قياسها بشموؿ اؼبعلومات أك بدرجة الوضوح اليت يعمل هبا نظاـ االستفسار(خشبة
ؿبمد السعيد ،1987 ،ص.)47


الوضوح :ىذه اػباصية تعٍت أف تكوف اؼبعلومات كاضحة كخالية من الغموض كمنسقة فيما بينها دكف تعارض

أك تناقض ،كيكوف عرضها بالشكل اؼبناسب الحتياجات اؼبستفيدين.


قابلية المراجعة :ىذه اػباصية منطقية نسبيا ،كتتعلق بدرجة االتفاؽ اؼبكتسبة بُت ـبتلف اؼبستفيدين ؼبراجعة

فحص نفس اؼبعلومات.


عدم التحيز :ىذه اػباصية تعٍت غياب القصد من غَت من تغَت أك تعديل ما يؤثر يف اؼبستفيدين كدبعٌت آخر فإف

تغيَت ؿبتول اؼبعلومات يصبح مؤثرا على اؼبستفيدين أك تغيَت اؼبعلومات اليت تتوافق مع أىداؼ أك رغبات اؼبستفيدين.


إمكانية الوصول :ىي سهولة كسرعة اغبصوؿ على اؼبعلومات ،اليت تشَت إذل زمن استجابة النظاـ للخدمات

اؼبتاحة لبلستخداـ كالنظاـ الذم يعطي استجابة متوسطة كمقدارا ضخما من اؼبعلومات باإلضافة إذل سهولة االستخداـ
يكوف من الطبيعي أكثر قيمة كأعلى تكلفة من النظاـ الذم يعطي إمكانية كصوؿ أقل ،إف كمية اؼبعلومات ليست
مقياسا مطلقا كلكن يبكن اعتبارىا عبلقة تناسب بُت قيمة كتكلفة اؼبعلومات.


قابلية القياس :كىذه اػباصية تعٍت إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرظبية الناذبة عن نظاـ اؼبعلومات الرظبي،

كتستبعد من ىذه اػباصية اؼبعلومات غَت الرظبية.
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الشمول :ىو الدرجة اليت يغطيها نظاـ اؼبعلومات احتياجات اؼبستفيدين من اؼبعلومات حبيث تكوف بصورة

كاملة دكف تفصيل زائد كدكف إهبار يفقدىا معناىا كيتحوؿ الشموؿ أيضا إذل متغَتات اقتصادية ،حيث أف اؼبعلومات
الكاملة أكثر قيمة كفائدة من اؼبعلومات غَت الكاملة.


المرونة :ىي قابلية تكيف اؼبعلومات كتسهيلها لتلبية االحتياجات اؼبختلفة عبميع اؼبستفيدين ،فاؼبعلومات اليت

يبكن استخدامها بواسطة العديد من اؼبستفيدين يف تطبيقات متعددة تكوف كثر مركنة من اؼبعلومات اليت يبكن
استخدامها يف تطبيق كاحد (.رحبي مصطفى علياف ،2008 ،ص .)49-48
 7-2أهمية المعلومات:


تعترب العنصر األساسي يف ازباذ القرار اؼبناسب كحل اؼبشكبلت.



ؽبا دكر كبَت يف إثراء البحث العلمي كتطور العلوـ كالتكنولوجيا.



ؽبا أنبية كبَتة يف ؾباالت التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية كالثقافية كالصحية...اخل.



تساىم يف بناء اسًتاتيجيات اؼبعلومات على اؼبستول الوطٍت أك العاؼبي.



للمعلومات دكر كبَت يف اجملتمع ما بعد الصناعي ،ففي اجملتمع ما قبل الصناعي -اجملتمع الزراعي -كاف

االعتماد على اؼبواد األكلية كالطاقة الطبيعية مثل الريح كاؼباء كاغبيوانات كاعبهد البشرم ،أما يف اجملتمع الصناعي فقد
أصبح االعتماد على الطاقة اؼبولدة مثل الكهرباء كالغاز كالفحم كالطاقة النوكية.


تساعدنا اؼبعلومات يف نقل خرباتنا لآلخرين ،كعلى حل اؼبشكبلت اليت تواجهنا ،كعلى االستفادة من اؼبعرفة

اؼبتاحة.
 8-2كيفية توفير المعلومات للنظام :يتحتم ضبط كتنظيم توفَت اؼبعلومات دبا وبقق كفاءة االستفادة منها فإف أمر
توفَت تلك اؼبعلومات ال يبكن أف يًتؾ لعوامل اؼبصادفة كإمبا هبب إخضاعو ؼبنطق التخطيط كالتنظيم كما يوضح الشكل

شكل رقم( )2كيفية توفير المعلومات للنظام( اضبد ؿبمد اؼبصرم ،2008 ،ص.)211
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 9-2طرق الحصول على البيانات :قد يلجأ اؼبدير للحصوؿ على اؼبعلومات إذل بعض الطرؽ ،كاليت يبكن تقسيمها

إذل ما يلي( فؤاد شرايب ،2008 ،ص:)27
1-9-2

الحصول على المعلومات بشكل غير مقصود :كتشَت ىذه الطريقة إذل اؼبوقف الذم وبصل فيو

2-9-2

الحصول على المعلومات بشكل مشروط :كنعٍت هبذه الطريقة أف يكوف للمدير ىدؼ ما يف

3-9-2

البحث غير الرسمي :كنعٍت هبذه الطريقة اعبهود غَت اؼبنظمة أك غَت اؼبخططة اليت يبذؽبا اؼبدير

اؼبدير على اؼبعلومات بدكف ىدؼ ؿبدد مسبقا مثل اؼبعلومات اؼبنشورة يف الصحف كاجملبلت ،كتعترب اؼبعلومات الواردة
ىن ىذه الطرؽ كأقل اؼبعلومات تكلفة.
استقباؿ اؼبعلومات كإدارهتا كربليلها لتقييم مدل فائدهتا لعملية التخطيط مثل قراءة اجملبلت اؼبتخصصة.

للحصوؿ على اؼبعلومات اؼبرتبطة بتحقيق ىدؼ ؿبدد مثل :االتصاالت التلفونية أك اللقاء دبجموعة من األفراد الذين
تربطهم باؼبدير عبلقات شخصية .
4-9-2

البحث الرسمي :يعرب عن اعبهود اؼبخططة كاؼبنظمة الستقباؿ معلومات ؿبددة ألغراض معينة مثل:

حبوث التسويق ،كاإلنتاج ،كالبحوث اليت تتعرض للمشاكل اؼبالية  ،كعادة تكوف تكلفة اغبصوؿ على اؼبعلومات بطريقة
رظبية مرتفعة كتتطلب جهودا زبطيطية مسبقة  ،كتتمثل أىم طرقو فيما يلي:


وسيلة المقابلة الشخصية :تعترب من أىم الطرؽ للحصوؿ على اؼبعلومات ،حيث ىناؾ من البيانات اليت ال

يبكن اغبصوؿ عليها إال باؼبقابلة كجها لوجو.


وسيلة االستبيان :كىو عبارة عن كسيلة عبمع البيانات عن طريق استمارة هبرم ملؤىا من قبل اؼبستجوب ،ك

يستخدـ االستبياف للكشف عن حقائق اؼبمارسات اغبالية ،كاستطبلعات الرأم كميوؿ األفراد .


المالحظة :تشتمل ىذه الطريقة على إرساؿ مبلحظُت لتسجيل ما وبدث فعبل كما يندرج القياس الفعلي أك



التقارير :كتقوـ ىذه الطريقة على أساس اؼببلحظات أك األحاديث غَت الرظبية ،كقد تكوف ىذه التقارير قاصرة

اغبساب أيضا ضمن ىذه الطريقة ،كأمثلة ذلك ما وبدث يف إحصاءات الرقابة على اعبودة.
كمتحيزة ،كلكنها يف أحواؿ أخرل قد تكوف مفيدة للغاية.
-3

نظم المعلومات:

 1-3مداخل دراسة نظم المعلومات :يبكن التمييز بُت ثبلثة مداخل لدراسة نظم اؼبعلومات كىي:
1-1-3

المدخل الفني :سا د اؼبدخل الفٍت ؾباؿ نظم اؼبعلومات يف البدايات األكذل ؽبا ،حيث تركز االىتماـ

على علوـ اغباسب اآلرل كذلك بوضع النظريات حوؿ قدرة اغباسب الرياضية كأساليب زبزين كاستدعاء البيانات ،أما
علم اإلدارة فقد ركز على تنمية مباذج معيارية الزباذ القرارات ،يف حُت اىتمت حبوث العمليات باألساليب الكمية يف
24
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ازباذ القرارات ،يف حُت اىتمت حبوث العمليات باألساليب الكمية يف ازباذ القرارات كحل اؼبشكبلت بغرض تعظيم
األرباح ك تدنية التكاليف.
2-1-3

المدخل السلوكي  :اذبهت بعض الدراسات يف ؾباؿ نظم اؼبعلومات إذل االىتماـ باؼبشاكل كالقضايا

السلوكية الناذبة عن استخداـ نظم اؼبعلومات يف اؼبنظمات ،فقد ركز علماء االجتماع على دراسة االستخداـ اعبماعي
لنظم اؼبعلومات كاآلثار التنظيمية الناذبة عن استخداـ ىذه النظم ،كاىتمت العلوـ السياسية بالتعامل مع اآلثار
كاالستخدامات السياسية للمعلومات كاىتم علم النفس بدراسة استجابات األفراد كردكد أفعاؽبم كبو نظم اؼبعلومات
كاغباسبات اآللية.
3-1-3

المدخل الفني االجتماعي :تظهر الكتابات األكاديبية كاؼبمارسات العملية أنو ال يوجد مدخل منفرد

يبكن من خبللو دراسة نظم اؼبعلومات ،فمشاكل النظم كحلوؽبا نادرا ما تكوف فنية بالكامل أك سلوكية بالكامل ،كمن مث
فإف فهم نظم اؼبعلومات بغرض ربقيق فعالية أداء النظاـ ككل بعناصره البشرية كاؼبادية يتطلب استخداـ مدخل متكامل
وبقق التوازف بُت التطورات التكنولوجية كاالحتياجات اإلنسانية كالتنظيمية(.ابراىيم سلطاف ،2005،ص.)15
 2-3تعريف نظام المعلومات :يبكن لنا النظر ؼبا يعرؼ بنظاـ اؼبعلومات من منظورين اثنُت نبا اؼبنظور التقٍت كالذم
يستند على تقنيات تكنولوجيا اؼبعلومات كاؼبنظور إلدارة األعماؿ كالذم يستند على مفاىيم إدارة منشأة األعماؿ.


فنظام المعلومات من المنظور التقني :هو ؾبموعة العناصر اؼبًتابطة اليت ذبمع أك تسًتجع كتعاجل كتعامل

كربفظ كتنظم كتقدـ أك توصل كتعرض اؼبعلومات اليت تستند كتقوـ عليها قرارات اؼبديرين يف اؼبنشأة البلزمة ألداء
نشاطات األعماؿ فيها.


أما نظام المعلومات من منظور إدارة األعمال :فهو ذلك اغبل التنظيمي الذم تتوجو إليو كتتخذه اإلدارة يف

اؼبنشأة مستخدمة كمستندة على تقنيات "تكنولوجيا" اؼبعلومات فيها ؼبا تفرضو معطيات البيئة كاحمليط من كقائع
كمشكبلت".
كإضافة إذل إسناد عمليات ازباذ القرارات كتنسيقها كمتابعة التنفيذ فإف نظم اؼبعلومات تساعد اؼبديرين كالعاملُت يف
ربليل اؼبشكبلت كاؼبفاضلة بُت بدائل اغبل لكل منها كاختيار اغبلوؿ اليت تتفق مع اؼبعايَت كاؼبقاييس اليت تضعها إدارة
اؼبنشأة عموما لعملياهتا ( .فريد فهمي زيادة ،2010،ص .)16-15
كقد تعددت التعاريف لكنها يف الغالب استندت يف تعريفها على موارد النظاـ (اؼبعدات ،الربؾبيات ،األفراد،
البيانات  ،اإلجراءات )  ،ك العمليات اليت يقوـ هبا (اعبمع  ،اؼبعاعبة  ،التخزين  ،النشر) (Marie-Hélène
، 2007، Jean-Michel gautir، yves petit،delmondص.)110
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كيشمل نظاـ اؼبعلومات ؾبموع الوسائل ،األدكات ،كالطرؽ اليت تسمح :جبمع  ،زبزين ،ك ربليل البيانات هبدؼ
ازباذ القرار ،إشباع اؼبتطلبات التنظيمية  ،كحفظ ذاكرة اؼبؤسسة دبا يسمح ؽبا بإعادة بناء ذاهتا ( abdelhak lamiri
 ،2003 ،ص .)53
كما يعرفو ىيثم ضبود الشبلي انو عبارة عن أسلوب رظبي يستخدـ لتوفَت اؼبعلومات الدقيقة كاؼبوقوتة لئلدارة؛
كالبلزمة لتسهيل عملية ازباذ القرارات؛ كاليت سبكن اؼبديرين من القياـ بوظائف التخطيط كالتشغيل كالرقابة يف اؼبنظمة حىت
تتمكن من ربقيق األىداؼ اليت تسعى إذل ربقيقها بفاعلية( ىيثم ضبود الشبلي ،مركاف النسور ،2009 ،ص .)223
 3-3مكونات النظام  :يبكننا تصور نظاـ اؼبعلومات على أنو مكوف من اإلنساف كاغباسوب كالبيانات كالربؾبيات
اؼبستخدمة يف معاعبة اؼبؤسسة باؼبعلومات البلزمة ؽبا عند اغباجة كيتصوره آخركف على أنو مكوف فبا يأيت:


اؼبدخبلت كىي البيانات،



اؼبعاعبة ( العمليات ) كتتكوف من جهاز اغباسوب نفسو كالربؾبيات اؼبستخدمة يف معاعبة البيانات كاؼبلفات .



اؼبخرجات كىي اؼبعلومات.

اف نظاـ اؼبعلومات نظاـ يؤمن نقل اؼبعلومات كالسيطرة عليها من مصادرىا اك منتجها اذل اؼبستفيدين منها كاؼبستهلكُت
ؽبا يف اعماؽبم اليومية كمشاريعهم اليومية مستقبلية.

شكل رقم ( :)3مكونات نظم المعلومات(مزىر شعباف العاين ،2009 ،ص) 71
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كتعرؼ أنظمة اؼبعلومات اغباسوبية :بأهنا ؾبموعة األفراد كالعمليات البلزمة ؽبم ،كيتكوف نظاـ اؼبعلومات اإلدارم من:
األفراد ،العمليات التقنية ،البيانات ،كيعمل النظاـ على التقاط كذبميع ىذه البيانات كزبزينها كمعاعبتها لتحويلها إذل
معلومات يتم توزيعها على اؼبستفيدين منها(.عبلء فرج طاىر ،2010 ،ص.)50
نظاـ اؼبعلومات ليس بالضركرة نظاـ ؿبوسب ،فيمكن مثبل اعتبار قائمة العناكين اليدكية نظاما للمعلومات ،حيث
هبمع بُت مكونات النظاـ على بساطتها  :اؼبعدات ( كراس)  ،األفراد (صاحب الكراس)  ،البيانات (االسم العنواف ،
رقم اؽباتف )  ،اإلجراءات (تسجيل كل جديد)  ،كما يسمح بالقياـ بالعمليات التالية  :التسجيل  ،اؼبعاعبة (إضافة
اسم أك إزالة اسم حىت بالتشطيب ) ك التخزينJean-،yves petit ،Marie-Hélène delmond( .
،2007 ،Michel gautirص.)111
 4-3موارد نظم المعلومات  :لقد اختلفت اآلراء حوؿ طريقة ترتيب موارد النظم ك تقسيمها حيث يلخصها ىيثم
ضبود الشليب (ىيثم ضبود الشبلي ،2009 ،ص )224ك ؾبموعة من الباحثُت يف أربعة موارد أساسية كىي :األفراد
كاألجهزة كالربؾبيات كالبيانات:
1-4-3

موارد األفراد :تشمل ىذه اؼبوارد اؼبستفيدين كاؼبختصُت يف نظم اؼبعلومات:



المستفيدون أو المستخدمون :كىم األفراد الذين يستعملوف نظاـ اؼبعلومات أك يستفيدكف من اؼبعلومات اليت



المختصون في نظم المعلومات :كىم اؼبسؤكلوف عن تطوير كتشغيل نظم اؼبعلومات دبا فيهم ؿبللي النظم

ينتجها ىذا النظاـ ،كيبكن أف يكونوا ؿباسبُت أك مندكيب مبيعات أك مهندسُت أك موظفُت أك زبائن أك مسؤكلُت ،كأغلبنا
يعترب مستفيدا من نظم اؼبعلومات.
كخرباء الربؾبيات كمشغلي اغباسوب كغَتىم من األفراد ذكم الوظائف اإلدارية كالفنية كالكتابية العاملُت يف نظم
اؼبعلومات.
2-4-3

موارد األجهزة :كىي كل األجهزة اؼبستخدمة يف معاعبة البيانات كمن أىم األجهزة نذكر:



أجهزة الحاسوب :كىي كحدات اؼبعاعبة اؼبركزية للحواسب اؼبستخدمة يف معاعبة البيانات سواء كانت حواسب



األجهزة الملحقة بالحاسوب :كىي تشمل:



أجهزة اإلدخاؿ مثل لوحة اؼبفاتيح كالفارة إلدخاؿ البيانات إذل اغباسوب.



أجهزة اإلخراج مثل الشاشة كالطابعة إلخراج اؼبعلومات الناذبة عن معاعبة البيانات.

عمبلقة أك كبَتة أك شخصية.



أجهزة التخزين مثل األقراص اؼبمغنطة أك الليزرية أك البصرية اؼبستخدمة يف زبزين البيانات أك اؼبعلومات.



شبكات االتصال عن بعد :كىي كل األجهزة اليت تتيح إمكانية استخداـ اغباسوب للمستخدمُت يف أم مكاف

ىم فيو كشبكات االنًتنت كشبكات اؽباتف كغَتىا.
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موارد البرمجيات :كىي كل الربامج اؼبستخدمة يف معاعبة البيانات ،كمن أىم ىذه اؼبوارد:

نظم التشغيل :كىي اؼبسؤكلة عن تشغيل اغباسوب كالتحكم بو ،كتوفَت البيئة اؼبناسبة الستثماره من

اؼبستخدمُت.


البرامج التطبيقية :كىي الربامج اليت تسمح للمستخدمُت باالستفادة من نظم اؼبعلومات ،مثل برامج معاعبة



اإلجراءات :كىي التعليمات اػباصة باألفراد الذين يستخدموف نظاـ اؼبعلومات ،مثل تعليمات تعبئة مباذج

النصوص ،كبرامج التصفح االلكًتكين ،كبرامج قواعد البيانات كغَتىا.
البيانات ،كتعليمات استخداـ الربامج التطبيقية كغَتىا.
4-4-3

موارد البيانات :إف البيانات ليست ؾبرد مواد أكلية لنظم اؼبعلومات بل ىي مورد ىاـ من موارد النظاـ

ينبغي إدارتو بفاعلية ككفاءة لضماف ربقيق الفائدة اؼبرجوة منو.
يبكن أف تأخذ البيانات عدة أشكاؿ من أنبها:


البيانات العددية الهجائية :كاليت تتكوف من أرقاـ كحركؼ ىجائية كرموز أخرل تصف معامبلت ذبارية أك



البيانات النصية :كىي النصوص اؼبستعملة يف االتصاالت الكتابية.



البيانات البيانية :كىي الصور كاألشكاؿ البيانية كما شاهبها.



البيانات الصوتية :كىي البيانات اؼبكونة من األصوات كصوت اإلنساف كغَته( .رحبي مصطفى علياف،

أحداثا أك كحدات أخرل.

 ،2008ص.)262
يف حُت ذىب الكثَت من اؼبختصُت إذل اعتبار شبكات االتصاؿ موردا مستقبل بذاتو عن مورد األجهزة بالنظر
ؼبميزات ك تعقيدات الشبكات  ،لتكوف بذلك اؼبورد اػبامس للنظم.


الموارد البشرية :ربتاج كل منظمة تستخدـ نظم اؼبعلومات إذل األفراد العاملُت لتشغيل كإدارة ىذه النظم

كمكوناهتا ،لذا فإف التدريب كالتطوير من األمور اؽبامة جدا ؼبواكبة التحديث يف نظم اؼبعلومات اإلدارية.


الموارد المادية :تتضمن األجهزة كاؼبكونات اؼبادية كاؼبواد اؼبستخدمة يف معاعبة البيانات.



موارد البيانات :تعترب البيانات جزءا أساسيا من أصوؿ النشأة ،لذا هبب أف ينظر إذل البيانات كمورد هبب أف

ينظم كيدار بكفاءة حبيث يتضمن صبيع مكونات تكنولوجيا اؼبعلومات البلزمة للمنشأة حىت تستطيع البيانات خدمة
اؼبستخدـ النهائي يف اؼبنشأة ،كما أف إدارة موارد البيانات هبب أف تكوف جزءا متكامبل مع اسًتاتيجية ؼبنشأة
كاحتياجاهتا.
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موارد الشبكات واالتصاالت :تعترب الشبكات كاالتصاالت جزءا أساسيا من اؼبوارد يف صبيع أنواع نظم

اؼبعلومات اؼبكونة لنظم اؼبعلومات اإلدارية ،حيث انتشرت العديد من أنظمة خزف اؼبعلومات كسبريرىا مثل :االنًتنت،
ككذلك االكسًتانت كتتضمن الشبكات كاالتصاالت اآليت:


وسائط االتصاالت :ىي الوسيلة اليت يتم من خبلؽبا مركر البيانات من مكاف آلخر.



دعم الشبكات :يتضمن دعم الشبكات األفراد كاألجهزة كالربؾبيات كالبيانات اليت تدعم مباشرة العمليات.



موارد البرمجيات :ىي األنظمة كالربامج اليت تشغل األجهزة من البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ كربدد العمليات



برمجيات التشغيل :ىي برامج نظم تشغيل ذبعل النظاـ قادر على تشغيل البيانات مثل :برامج التشغيل اليت



برمجيات التطبيقات :ىي برامج مكتوبة لتطبيقات خاصة تشغل كتعاجل مباشرة بيانات اؼبنظمة يف الوظائف



النصوص  /اإلجراءات :ىي ؾبموعة اػبطوات كالتوجيهات اليت هبب أف يتبعها األفراد الذين يستخدموف

اليت ستؤديها األجهزة كتشمل الربؾبيات على اآليت:

تراقب كتدعم ملحقات النظاـ كتعمل على التحكم يف إدارة اعبهاز.
اؼبختلفة عن طريق اؼبستخدـ النهائي مثل برامج ربليل اؼببيعات.

اؼبعلومات ،فهي توجيهات التشغيل كاإلرشادات اليت تصف :ما الذم هبب عملو من قبل مستخدـ النظاـ؟(فايز صبعة
النجار ،2010 ،ص.)58
يف حُت يبيل الباحث إذل استقبللية اإلجراءات كمورد عن مورد الربؾبيات يف ظل تطور الفكر اإلدارم ليصبح بذلك
اؼبورد السادس للنظم كهبذا يتم ربديد موارد النظم كما يلي:


األجهزة والمعدات :كىي كل العناصر اؼبادية لؤلجهزة كاؼبعدات من كسائل اإلدخاؿ كاإلخراج كاغبفظ كاؼبعاعبة

كاالتصاؿ مثل :نظاـ حاسويب متكامل ،القلم الضوئي ،الشاشة اغبساسة للمس ،الفأرة ،نظم التشغيل كالربؾبيات  ،اؼبودـ
كخط اؽباتف  ،أجهزة الصوت  ،البلوتوث  ،الفاكس ،الطابعات ،اؼباسحات الضوئية ،آالت التصوير ،شاشات العرض ،
أجهزة النسخ االحتياطي  ،باإلضافة إذل إمكانيات ثبلثية األبعاد  ،قلم رقمي السلكي يبكن استخدامو كجهاز ؿبوؿ
رقمي ،أجهزة سبييز حركؼ اغبرب اؼبمغنط ك الوسائط اؼبتعددة (.عبلء عبد الرزاؽ ؿبمد الساؼبي ،2008 ،ص -121
.)135


البرمجيات :كاليت تضم برؾبيات النظاـ ،اليت تتحكم كتوجو أداء األجهزة .ككذلك برامج التطبيقات اليت تليب

أغراض نظاـ اؼبعلومات دبا فيها كاجهة اؼبستخدـ.
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استعماؿ الربؾبيات يعٍت التحكم فيها كيف عوامل استغبلؽبا ،تصحيح األخطاء  ،كالتطورات الوظيفية  ،كتتغَت ىذه
اؼبتطلبات حسب:


عمر الربنامج.



اؼبواصفات اغبرجة كعدـ اػبطأ.



نوعية اؼبستخدـ ( ،2006 ،Chantal Morleyص.)174

كتتنوع الربؾبيات بُت الربؾبيات اغباسوبية كىي ؾبانية مؤقتة  ،برؾبيات بالرخصة كىي غَت ؾبانية ،إضافة إذل الربؾبيات
اجملانية ك الربؾبيات العمومية ،2007 ،Éric Willems (.ص.)220


البيانات :إف اؼبقصود ىنا ىي قواعد البيانات كاليت تشكل اؼبلفات للبيانات كالعبلقات بُت جداكؽبا كتدفقات

البيانات فيما بينها.


شبكات االتصال :كاليت تشمل صبيع الوصبلت كالًتتيبات للشبكات بأنواعها كؿبطاهتا كاليت تستخدـ لتنظيم

تدفقات البيانات كاؼبعلومات بُت العناصر اؼبكونة للنظاـ لتسهيل إيصاؿ اؼبعلومات ككذلك العمل عليها .مع مبلحظة أف
ىذه الشبكات يعتربىا بعض اؼبختصُت ضمن عنصر األجهزة كاؼبعدات.
كما توفر شبكة االنًتنيت ك الويب ك تكنولوجيا الشبكات اؼبرتبط هبا بيئة تفاعلية لؤلعماؿ ك لتسويق منتجات ك
خدمات اؼبنظمة ك تعزيز عبلقتها بالزبوف ك اؼبستفيدين  ،كتتوذل استثمار اؼبوارد اؼبتاحة على الشبكة لتقدًن حزمة متنوعة
من األنشطة اؼبوجهة لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة( سعد غالب ياسُت ،2009 ،ص.)82


االفراد :ىذا العنصر ىبص العنصر اإلنساين يف نظاـ اؼبعلومات من مستخدمُت كمربؾبُت كمطورين كعاملي



المستخدم النهائي :الفرد الذم يستفيد من ـبرجات نظاـ اؼبعلومات كىذا يتطلب توفَت كسيلة زباطب سهلة

بيانات كعاملُت معرفيُت:

معو مثل :اؼبديرين كاحملاسبُت كرجاؿ البيع كاؼبوظفُت كالكتبة كاؼبستهلكُت كاؼبهندسُت كغَتىم.


متخصصي نظم المعلومات :األشخاص الذين يقضوف كقتا كامبل يف تطوير ك  /أك تشغيل نظم اؼبعلومات،



كيشمل اؼبتخصصُت يف نظم اؼبعلومات على:



محللي النظم :أفراد متخصصوف يدرسوف مشاكل األعماؿ كمتطلبات اؼبعلومات كالنظم ،كيعملوف مع

إهنم ؾبموعة من األفراد اؼبتخصصُت يف تطوير كربليل كتصميم كتشغيل نظاـ اؼبعلومات.

اؼبستخدـ يف تطوير كربسُت نظم اؼبعلومات.


المبرمجين :متخصصي معلومات يستخدموف الوثائق اليت يقدمها ؿبللو النظم لًتميزىا على برامج اغباسب

كجعلها على شكل برامج كحلوؿ فنية.


المشغلين :األفراد الذين يقوموف بإدخاؿ البيانات كاؼبعلومات إذل اغباسب كيعملوف على تشغيل النظاـ(.فايز

صبعو النجار ،2010 ،ص.)57
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كيتم التعرؼ على مدل توافر اؼبوارد البشرية يف اؼبنشأة من خبلؿ التعرؼ على مدل اىتماـ اؼبنشأة بتوفَت الدكرات
التدريبية اػبارجية أك الداخلية للعاملُت يف نظم اؼبعلومات ،كمدل توفر مصممي نظم اؼبعلومات الذين يضعوف الربامج
كاغبلوؿ الفنية اؼبختلفة.


الكفاءات المطلوب توافرها للعاملين في حقل المعرفي :يرل ديننغ بأف ىنالك ؾبموعة من اؼبهارات اليت

هبب أف يبتلكها أكلئك العاملُت حبقل اؼبعرفة ،بغض النظر عن توجهاهتم التخصصية كمسانبتهم العلمية يف إدارة اؼبعرفة،
كىذه اؼبهارات تشمل على:
اوال-االتصاالت:


القدرة على التعاكف مع صبيع كحدات أك أقساـ اؼبؤسسة اليت يعمل على إدارة معرفتها.



القدرة على توضيح اؼبفاىيم اؼبعقدة اليت تتعلق باؼبعرفة كبلغة اؼبستفيدين منها.



القدرة على زبليق اغبماس يف العمل.



القدرة على التواصل مع ـبتلف مستويات كأجناس اؼبستفيدين.



توطيد عبلقات بناءة كاضحة.



التعامل مع صبيع اؼبستفيدين باحًتاـ كانفتاح كشفافية.



القدرة على اكتساب معايَت عالية من التكامل الذايت.

ثانيا -التوجه نحو المستفيد :دبا يف ذلك :


فهم احتياجات اؼبستفيدين كاىتماماهتم.



االستجابة بسرعة كفاعلية لتلك االحتياجات.



تسويق اػبدمات كمنتجات اؼبعرفة كاؼبعلومات كلما كاف ذلك فبكنا لتحقيق أكرب قدر من االستفادة.

ثالثا -االندفاع نحو النتائج :من خبلؿ:


جعل األشياء ربدث.



اؼبوازنة بُت التحليل كالفعل.



االلتزاـ بأىداؼ اؼبؤسسة.

رابعا -فرق العمل والقدرة على:


التعاكف مع اآلخرين.



االعًتاؼ بتعاكف كمسانبة اآلخرين.
31

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل االول


العمل بفاعلية مع اآلخرين من ـبتلف اؼبستويات كاألجناس كالثقافات.



الرغبة يف البحث عن اؼبساعدة كلما كانت ىنالك حاجة ؽبا.



كسب مساندة كدعم كالتزاـ اآلخرين.

خامسا -التعلم والتشارك بالمعرفة :حبيث يكوف:


منفتحا لؤلفكار اعبديدة.



مشاركا دبا يبتلك من اؼبعرفة.



مطبقا للمعرفة يف العمل اليومي كليس امتبلكها فحسب(.ؾببل الزـ مسلم اؼبالكي،ػ  ،2010ص .)83-82



اإلجراءات :كاليت تتضمن تنفيذ القواعد العملية للنظاـ كمسؤكليات اؼبستخدمُت كخطط التعامل مع اؼبشكبلت

اليت تربز يف عمليات النظاـ ،ك ىي ال تعترب متطلبات مسبقة مطلقة  ،بل إهنا تزيد من إمكانية النجاح ك فرصو  ،فغياهبا
يبكن أف يضع حواجز أماـ تطوير نظم اؼبعلومات(.ؿبمد عبد حسُت الطائي ،2009 ،ص .) 282

شكل رقم( :)4موارد نظم المعلومات (مزىر شعباف العاين ،2009 ،ص.)71
 5-3خصائص نظام المعلومات اإلداري المثالي:


التشغيل كاؼبعاعبة للبيانات باستخداـ معدات كبرؾبيات فاعلة من أجل اغبصوؿ على اؼبعلومات.



إدارة فاعلة للمعلومات كالًتكيز على عملية إدارة ملفات اؼبعلومات.
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اؼبركنة :أم يبكن للنظاـ أف يعاجل عمليات متنوعة تتعلق بالبيانات كاؼبعلومات ربقيق متطلبات اؼبستفيدين من

 البساطة :فالنظاـ الناجح ىو ذلك النظاـ الذم يتم بواسطتو تسهيل كتطوير إجراءات كسبل اغبصوؿ على
البيانات كمعاعبتها كتوصيلها للمستفيدين بكل بساطة.
 االقتصادية :النظم الكفء ىو النظاـ الذم وبقق اؽبدؼ بأقل كلفة فبكنة مقارنة بالعائد اؼبتحقق(.اضبد
اػبطيب ،خالد ريغاف ،2009 ،ص.)33
كيضيف إليها مصطفى علياف ثبلث خصائص أخرل ىي :


التكامل بُت عناصر النظاـ :كىذا يعٍت أف يبثل النظاـ كحدة متماسكة كمتكاملة من العمليات كاألنشطة ،دبعٌت

تكامل األنظمة الفرعية لنظاـ اؼبعلومات اإلدارم حبيث يكوف نشاط أم نظاـ فرعي مكمبل ألنشطة النظم الفرعية
األخرل .فمخرجات نظاـ تسويق اؼبعلومات مثبل ىي مدخبلت لنظم اػبدمات اؼبالية كاؼبوارد البشرية كاإلنتاج كالعكس
صحيح ،كيف كل الظركؼ تتكامل عمليات النظم الفرعية لتشكل دبجموعها نظاـ اؼبعلومات اإلدارم.
 التوازف :يصمم نظاـ اؼبعلومات اإلدارم حبيث وبقق التوازف يف إمداد اؼبستفيدين باؼبعلومات البلزمة لتحقيق
األىداؼ اؼبطلوبة ،كوبقق التوازف بُت دقة اؼبعلومات كتكلفة اغبصوؿ عليها ،فبا يؤدم إذل توفَت اؼبعلومات الصحيحة
كالدقيقة للشخص اؼبناسب ،كبالكمية كالوقت اؼبطلوب.
 تأمُت اغبماية للمعلومات كسريتها :يعد موضوع أمن اؼبعلومات كسريتها من اؼبوضوعات اؼبهمة يف نظم
اؼبعلومات اإلدارية اغبديثة ،كيعٍت ذلك أف يصمم النظاـ ليسمح فقط ألشخاص ؿبددين بالدخوؿ إذل اؼبعلومات اؼبخزنة،
كأف يبنع األشخاص اؼبتطفلُت كغَت اؼبسموح ؽبم بالدخوؿ إذل اؼبعلومات كاالطبلع عليها ،كذلك بواسطة ؾبموعة من
أنظمة اغبماية اػباصة كاستخداـ عدة كلمات سر يف اؼبرة الواحدة للدخوؿ إذل النظاـ مثبل ،كما يعُت أيضا حفظ
البيانات من الفقد كذلك عن طريق زبزين النسخ األصلية للربؾبيات كنسخ احتياطية من قاعدة  /قواعد البيانات يف
مكاف آمن بعيد عن موقع العمل ،ذبنبا لقد الربؾبيات كحفظا لقاعدة  /قواعد البيانات(.رحبي مصطفى علياف،2008 ،
.)289
 6-3نماذج تصنيف نظم المعلومات :حاكؿ بعض الباحثُت تصنيف نظم اؼبعلومات يف ضوء معايَت ؿبددة مثل
تصنيفها يف ضوء الدعم الذم تقدمو للمستول اإلدارم أك يف ضوء األىداؼ الوظيفية كالبنية التقنية ؽبذه النظم ،كنظرا
لتعدد اجتهادات علماء تكنولوجيا اؼبعلومات فقد كجدنا من اؼبفيد ربليل أربع مباذج ىي مبوذج  ،Laudonمبوذج
 ،O’brienحسب اؼبستول التنظيمي كحسب االىداؼ الوظيفية.
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الخلفية النظرية و الدراسات السابقة
نموذج  Laudonلتصنيف حقل نظم المعلومات :

نظم معالجة المعامالت( :)TPSنظاـ معلومات ؿبوسب يعاجل كيسجل البيانات الناذبة عن أحداث

مبادالت األعماؿ الركتينية اليومية الضركرية إلدارة األعماؿ ،كزبدـ اؼبستول التشغيلي يف اؼبنظمة جبعل اؼبعلومات متوفرة
للمستخدمُت داخل كخارج اؼبنظمة حُت طلبها على شكل تقارير للمستخدـ ،حيث تستخدـ إجراءات كقواعد ؿبددة،
كتعمل على حفظ كزبزين البيانات إذل حُت طلبها على شكل تقارير للمستخدـ ،كما تعمل على تأمُت صبيع اؼبعلومات
على اؼبستول التشغيلي كاليت زبدـ القرارات كاليت زبدـ القرارات اؼبهيكلة بطريقة فعالة ،كبدقة أعلى كيف الوقت اؼبناسب.


نظم المعلومات اإلدارية( :)MISىي نظم معلومات صممت ػبدمة كظائف اؼبستول اإلدارم يف اؼبنظمة

عن طريق تزكيد اؼبديرين يف الغدارة الوسطى بالتقارير الفورية عن األداء اغبارل كالتقارير التارىبية ،كما زبدـ نظم
اؼبعلومات اإلدارية كظائف التخطيط كاؼبراقبة كازباذ القرار يف اؼبستول اإلدارم ،إذ تقدـ تقارير أسبوعية ،شهرية ،سنوية
للمهتمُت من اؼبديرين لدعم القرارات شبو اؼبهيكلة.


نظم دعم القرار( :)DSSنظم معلومات على مستول إدارة اؼبنظمة تساعد مدير منفرد أك ؾبموعة صغَتة من

اؼبديرين غبل مشكلة نوعية ،إنو نظاـ يبزج البيانات كيقدـ مباذج ربليبلت رفيعة اؼبستول ،كما يبكنها دمج عدة مباذج
لتكوين مبوذج متكامل ،كتقدًن برامج إدارة كإنتاج اغبوار للسماح لصانع القرار بالتفاعل مع النظاـ كالتخاطب اؼبباشر
معو ،لدعم ازباذ القرارات شبو اؼبهيكلة كغَت اؼبهيكلة.
يقوـ ىذا النظاـ على أساس إعطاء اؼبستفيد النهائي أدكات مفيدة للتحليل ،إذ يبكنو دمج عدة مباذج ـبتلفة لتكوين
مباذج متكاملة ،ككذلك برامج إدارة كإنتاج اغبوار اليت سبكن اؼبستخدـ من التفاعل مع النظاـ ،كيعمل ىذا النظاـ على
تقدًن الدعم اؼبباشر لئلدارة الوسطى كالعليا( Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel,
 ،2010ص.)47


نظم دعم المديرين التنفيذيين( :)ESSنظاـ معلومات على اؼبستول االسًتاتيجي يف اؼبنظمة مصمم ؼبساعدة

اإلدارة العليا يف ازباذ القرارات غَت اؼبهيكلة من خبلؿ تصاميم متقدمة.

34

الفصل االول
2-6-3

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة
نموذج  O’Brienلتصنيف نظم المعلومات :
نظم اؼبعلومات

نظم دعم اؼبعلومات

نظم دعم االدارة

نظم التعاكف

نظم التعاكف

نظم التعاكف

نظم التعاكف

نظم السيطرة

كالتنسيق

كالتنسيق

كالتنسيق

كالتنسيق

على

اؼبشركع

اؼبشركع

اؼبشركع

اؼبشركع

العمليات

نظم معاعبة
اؼبعلومات

شكل رقم ()5نموذج  O’Brienلتصنيف نظم المعلومات(  ،1997 ،James O’Brienص.)40
3-6-3

تصنيف نظم المعلومات حسب المستوى التنظيمي :يوجد ثبلث تصنيفات رئيسية من نظم

اؼبعلومات زبدـ اؼبستويات التنظيمية اؼبختلفة يف اؼبنظمة كىي :نظم اؼبستول التشغيلي ،نظم اؼبستول اإلدارم /
التكتيكي ،كنظم اؼبستول االسًتاتيجي ،كيبُت الشكل التارل األنواع الرئيسية اؼبختلفة من النظم.


نظم المستوى التشغيلي :نظم تشغيلية تعمل على مراقبة النشاطات اؼبختلفة كاؼبعامبلت التجارية يف اؼبنشأة

من تسويق ،إنتاج كتصنيع ،مالية كؿباسبة ،كموارد بشرية ،كما ربويو من نظم فرعية ؼبعاعبة اغبركات اؼبختلفة اؼبتعلقة هبا،
إهنا نظم تشغيلية تعمل على مستول العمليات يف مراقبة النشاطات اؼبختلفة كاؼبعامبلت التجارية يف اؼبنظمة حيث ذبيب
ىذه النظم على األسئلة اؼبختلفة اؼبنطلقة من ىذه الوظائف .


نظم مستوى اإلدارة  /التكتيكي :نظم معلومات تدعم نشاطات التخطيط طويل األجل كاالسًتاتيجي لئلدارة

العليا يف اؼبنظمة ،إذ تأخذ ىذه النظم يف االعتبار البيئة الداخلية كاػبارجية للمنظمة ،كتتابع التغَتات كالفرص يف البيئة
اػبارجية مقارنة بقدرات اؼبنظمة الداخلية ،كتتناكؿ اإلجابة على عدة تساؤالت مثل :ما ىو اذباه الكلف يف الصناعة
مستقببل؟ كما ىي العمالة اؼبطلوبة يف السنوات القادمة؟(سعد غالب ياسُت ،2008 ،ص.)95
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طبيعة اؼبعلومات اؼبطلوبة
معلومات اسًتاتيجية

غَت مربمج

كمشولية كمستقبلية

األىداؼ

اؼبستويات

دعم ازباذ القرارات
االسًتاتيجية ككضع
األىداؼ كرسم
السياسيات العامة

شبو مربمج

معلومات ربليلية :
نسب كمعدالت،
اكبرافات؛ قوائم
إصبالية ،خبلصات
كتقارير

دعم ازباذ القرارات
التكتيكية كمتابعة
األعماؿ كربليلها
كمراقبة تطورىا

مربمج

معلومات فنية
تشغيلية ركتينية
تارىبية كآنية

دعم عمليات تنفيذ
كتشغيل النشاطات
اؼبتنوعة للمنظمة

الشكل رقم ( :)6نظم المعلومات وأنواع القرارات ومستوياتها( ىيثم ضبود الشبلي ،مركاف النسور،2009 ،
ص.)227

4-6-3

تصنيف نظم المعلومات من منظور وظيفي :تتوزع نظم اؼبعلومات الوظيفية على األنشطة الرئيسية يف

اؼبنظمة من تسويق كمبيعات ،تصنيع ،كإنتاج ،مالية كؿباسبة ،كموارد بشرية؛ لتقدـ ؽبا اؼبعلومات اؼبناسبة هبدؼ رفع
الكفاءة اإلنتاجية ؽبا ،كما سبثل اؼبورد األساس للبيانات اليت يتم معاعبتها كترتيبها لتقديبها إذل اؼبستويات اإلدارية
اؼبختلفة ،كاليت تستخدمها يف عمليات التخطيط العاـ للمنظمة.


نظم معلومات التسويق والمبيعات :نظاـ معلومات ينتج اؼبعلومات اؼبرتبطة باألنشطة التسويقية كالبيعية

بالشركة ،كاليت تؤمن زبطيط كربليل كعرض للمعلومات الضركرية للقرارات يف ؾباؿ التسويق ،كربديد احتياجات
اؼبستهلكُت من اؼبنتجات كاػبدمات كتطويرىا ؼبقابلة احتياجات اؼبستهلكُت ،كما تساعد يف تركيج ىذه اؼبنتجات
كاػبدمات ،كتطوير دغم اؼبستهلك باستمرار.
كعلى اؼبستول اإلدارم فإف نظم اؼبعلومات التسويقية تدعم حبوث التسويق ،كقرارات التسعَتة ،كربل أداء اؼببيعات
كفريق اؼببيعات ،كعلى اؼبستول اؼبعريف تدعم ربليل ؿبطات العمل.
أما على اؼبستول االسًتاتيجي فتبُت مؤشر اذباه الفرص اؼبنتجات اعبديدة ،كتدعم خطط اؼبنتجات اعبديدة ،كما
تكوف مرشدا ألداء اؼبنافسُت.
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نظم معلومات التصنيع واإلنتاج :نظاـ معلومات ينتج اؼبعلومات اؼبرتبطة باألنشطة التصنيعية بالشركة ،خاصة

فيما يتعلق بالتخطيط ،التطوير ،إنتاج اؼبنتجات كاػبدمات ،ككذلك تدفق اؼبنتجات على خط اإلنتاج.

أما على اؼبستول اإلدارم فإف نظم اإلنتاج كالتصنيع ربلل ،كتراقب اؼبوارد ككلف اإلنتاج .كما تعمل على اؼبستول
اؼبعريف على تأمُت كنشر اؼبعرفة كاػبربة قيادة العملية اإلنتاجية.
كما هتتم نظم التصنيع كاإلنتاج على اؼبستول االسًتاتيجي بدعم النشاطات اليت هتتم بالتخطيط كاؼبراقبة لعملية إنتاج
السلع كاػبدمات يف خطة اسًتاتيجية طويلة األجل من حيث اؼبوقع كاالستثمار يف تكنولوجيا جديدة(فايز صبعة النجار،
 ،2010ص.)121


نظم المعلومات المالية والمحاسبية :إف الوظيفة اؼبالية ىي اؼبسؤكلة عن إدارة األصوؿ اؼبالية مثل :النقدية،

اؼبخزكف ،كاألصوؿ األخرل لتعظيم العائد على االستثمار ،كالقيمة اإلصبالية لؤلسهم ،كما أهنا مسؤكلة عن استدامة
كإدارة األصوؿ كتدفق النقدية ،كمن ىنا تظهر أنبية حصوؽبا على اؼبعلومات اػبارجية كمن ىنا فإف نظم اؼبعلومات اؼبالية
كاحملاسبية ىي نظم معلومات تستخدـ لتعقب سجبلت األصوؿ اؼبالية للشركة كالتدفق النقدم فيها.
تعمل نظم اؼبعلومات اؼبالية كاحملاسبية على اؼبستول التشغيلي على اإلشراؼ على التدفق النقدم يف الشركة من
خبلؿ التبادالت اؼبختلفة من مدفوعات كمقبوضات.
كعلى اؼبستول اإلدارم فإهنا تساعد اؼبديرين على اإلشراؼ كالتحكم يف اؼبوارد اؼبالية للشركة ،كالدعم بأدكات ربليلية،
للوصوؿ إذل اؼبزيج الصحيح لبلستثمار لتعظيم العائد.
كما تؤسس على اؼبستول االسًتاتيجي غايات استثمارية طويلة األجل ،كتزكد بتنبؤات طويلة األجل للمدل اؼبارل.


نظم معلومات الموارد البشرية :نظاـ معلومات ينتج اؼبعلومات اؼبرتبطة بأنشطة اؼبوارد البشرية ،فهو ؾبموعة من

الطرؽ كاإلجراءات تعمل على إدامة سجبلت اؼبوظفُت كاإلشراؼ على مهاراهتم ،األداء الوظيفي ،تدريب كدعم
تعويضات العماؿ ،كتطوير اؼبسار الوظيفي ،إذ أف غاية إدارة اؼبوارد البشرية ىي ربقيق الفاعلية كالكفاءة يف استغبلؿ
اؼبوارد البشرية.
تساعد نظم معلومات اؼبوارد البشرية على اؼبستول التشغيلي يف اإلشراؼ على االستقطاب كاإلحبلؿ يف عمالة
الشركة ،كما يبكن أف تنتج تقارير متنوعة فيما يتعلق بالعماؿ ،كتصنيف اؼبوظفُت حسب مؤىبلهتم ،كنوع العمل ،كتقييم
األداء ألغراض ـبتلفة ،1999 ،Turban, E, Mclean, E, & Wetherbe, j(.ص .)37-33
 7-3نظم المعلومات اإلدارية والذكاء الصناعي :ك تضم أىم األمباط الرئيسية لنظم اؼبعلومات اإلدارية اؼبستندة
على تكنولوجيا الذكاء الصناعي أك االصطناعي ،كال زبرج معظم التعاريف الكبلسيكية للذكاء الصناعي عن ىذا اإلطار
حيث تتفق معظم ىذه التعاريف على أف الذكاء الصناعي ىو حقل علم اغباسوب اؼبهتم بتصميم نظم حاسوب ذكية
تعرض خصائص الذكاء يف السلوؾ اإلنساين أك ىو ذلك العلم الذم يبكن اآلالت من تنفيذ األشياء اليت تتطلب ذكاء
إذا مت تنفيذىا من قبل اإلنساف .باختصار الذكاء الصناعي أك االصطناعي (ككبن نستخدـ اؼبصطلحُت دبعٌت كاحد أم
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الذكاء االصطناعي) ،ىو علم كتكنولوجيا يستند على حقوؿ كزبصصات دقيقة مثل علوـ اغباسوب ،الفلسفة ،علم
الرياضيات ،علم النفس ،اللسانيات ،كعلم اؽبندسة كغَتىا (.سعد غالب ياسُت ،2008 ،ص .)117
جدول رقم ( :)3مقارنة بين النظم التقليدية و النظم الخبيرة (الذكاء الصناعي).

الصفة

النظم الخبيرة

النظم اآللية التقليدية

طبيعة اجملاؿ

ؾباؿ ؿبدد كضيق .

ؾباؿ عريض.

القابلية للتعديل

سهلة التعديل .

صعبة التعديل.

التوافق مع احتياجات يبكن اف تتوافق مع احتياجات كل مستفيد تتوافق فقط مع ؾبموعة خبَتة من
على حده حبيث يبكن عمل نظاـ لكل اؼبستفيدين كال يبكن عمل نسخة منها
اؼبستفيد
شخص .
نوع البيانات

لكل شخص .

يبكنها التعامل مع البيانات اؼبؤكدة كغَت ال تتعامل ال مع البيانات اؼبعركفة ك
اؼبؤكدة حيث يبكن اف تتعامل مع اؼبعٌت .

السببية

اؼبؤكدة حيث أهنا تتعامل مع النص.

يبكنها اف تقدـ شرحا للسبب كراء ازباذ ال يبكنها تقدًن السبب كراء ازباذ قرار
معُت .

قرار معُت .
سهولة التعامل

استخداـ تعليمات االرتباط الشرطي حيث من الصعب فهم تركيبها الربؾبي ألم
من السهل فهمها ألم شخص غَت فٍت .شخص غَت متخصص يف لغة الربؾبة .

التحديث كالصيانة

يبكن ألم شخص غَت خبَت اف يقوـ ال يبكن إال للخبَت يف اجملاؿ .
بصيانتها .

نوع لغة الربؾبة

تعتمد على لغة رمزية كمنطقية يف بنائها .

تعتمد على اللغة اػبوارزمية يف بنائها .

اؼبعرفة كاؼبعلومات

معرفة ؿبددة.

معلومات كبيانات .

الطور

غالبا ما ربتاج اذل انساف خبَت عند بنائها ك ال ربتاج اذل انساف خبَت يف الغالب عند
بنائها كتطويرىا .

تطويرىا.

( سعد غالب ياسُت ،2008 ،ص .)117
 8-3دورة حياة النظام :ال يوجد يف الواقع اتفاؽ بُت العلماء كاػبرباء كاؼبمارسُت يف حقل نظم اؼبعلومات حوؿ

اؼبراحل الرئيسية لدكرة حياة النظم ،كال حوؿ بنية كل مرحلة من حيث أنشطتها الفرعية كشبو الفرعية ،كاألنشطة األصغر
اؼبتشعبة من األنشطة الفرعية كتدفقها اؼبنطقي كالطبيعي.
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الجدول رقم( :)4تصورات بعض الباحثين عن المراحل التي يجب أن تمر بها دورة تطوير النظم.
االسم وتاريخ االنتاج العلمي

المراحل المقترحة

)Briggs, Charles L. (1980

زبطيط النظم
ربديد احتياجات النظم
تطوير النظم
تطبيق النظم

)Senn James A. (1982

اغباجة إذل تغيَت نظم اؼبعلومات
دراسة اعبدكل
ربليل االحتياجات
التصميم اؼبنطقي للنظم
التطوير الطبيعي للنظم
االختبار
التطبيق كالتقييم
الصيانة

)Burch John G. (1983

ربليل النظم
تصميم النظم العامة
التقييم األكرل للنظم
التصميم التفصيلي للنظم
تطبيق النظم

)Clifton H. D (1990

ربديد اؼبشكلة
تربير النظاـ
تصميم النظاـ
اغبصوؿ أك بناء الربنامج
اختبار النظاـ
تطبيق النظاـ

)Olle, T. William(1991

زبطيط نظم اؼبعلومات
ربليل األعماؿ
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تصميم النظاـ

التصميم اؽبيكلي
الًتكيب
اختبار عمل النظاـ
(سعد غالب ياسُت ،2005 ،ص.)112-111
الجدول رقم( :)5مقارنة بين إيجابيات وسلبيات طرق تطوير النظم المختلفة .
الطريقة

اإليجابيات

السلبيات والمحددات

دورة حياة النظم

 -ضركرية للنظم الكبَتة اؼبعقدة كاؼبشركعات.

 -بطيئة كمكلفة.

 عدـ ذباىل أم متطلب من متطلبات  -كجود كثائق كثَتة جدا من جراء العملالكتايب.

التحليل.

 يكوف العمل نظاميا من خبلؿ اػبطوات  -إدارة ركتينية تأخذ كقتا يف االنتقاؿ مناألفكار إذل نظاـ عمل حقيقي.

اؼبتسلسلة.

 -غَت مبلئم للنظم اؼبعقدة الكبَتة.

النموذج التجريبي  -سريع التنفيذ كمعقوؿ التكلف.
 مفيد عندما تكوف االحتياجات غَت مؤكدة. -مفيد يف حالة الواجهة البينة للمستخدـ.

 -مكن أف يسبب االضطراب يف التحليل

كالتوثيق كاالختبار.

 يساعد على توضيح متطلبات اؼبستخدـ منخبلؿ مشاركتو يف تطوير النظاـ.
تطبيقات الحزم

 -تقليل احتماالت التأخر يف التصميم،

 -قد ال تقابل متطلبات اؼبنظمات اعبوىرية.

البرمجية

الربؾبة ،اإلنشاء ،كاإلدامة.

 -قد ال تستطيع إسباـ العديد من كظائف

 يبكن أف توفر الوقت كالكلفة عند تطوير األعماؿ.تطبيقات أعماؿ عامة.
 يرفع اإلنتاج حسب طلب اؼبستفيد من تقلل من االحتياجات ؼبوارد نظم اؼبعلومات كلف التطوير.الداخلية.
 يتم ضبطها كإدامتها من قبل شركة أخرل. -التوثيق اؼبناسب الذم يبكن اغبفاظ عليو.
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تطوير المستخدم  -بناء نظم مراقبة اؼبستخدـ توفر من كلف
النهائي

 -يبكن أف تقود إذل تكاثر النظم كالبيانات

كزمن التطوير.

ليست ربت السيطرة.

 -تقلل التطبيقات غَت اؼبنجزة

 -ال تقابل النظم دائما جودة كمعايَت مبطية

التزود من الخارج  -يبكن أف تقلل من الكلفة كالسيطرة عليها.

 -تقلل من السيطرة على كظائف نظم

 -إنتاج نظم عندما تكوف اؼبوارد الداخلية غَت

اؼبعلومات ،إذ أف الربؾبة يقوـ هبا أناس
خارجيوف.

 -يضبط اؼبستخدـ برامج التطبيق كيستطيع

 -اعتمادية على تقنية مباشرة حيث الرخاء

متوفرة أك تكوف التكنولوجيا ضعيفة.
تغيَتىا عندما يتطلب ذلك.

االقتصادم اػبارجي للمورد.
 يتطلب تدرهبيا االستشارة كالصيانة من قسمنظم اؼبعلومات عند شراء العديد من األنظمة

(فايز صبعة النجار ،2010 ،ص.)331
ربديد كادراؾ اؼبشكلة

دراسة جدكل

ربديد احتياجات اؼبستفيدين

التصميم

التطبيق
شكل رقم ( : )7مراحل تطوير النظام حسب 2005 ، Alain berdugo( Alain berdugo
،ص.)72
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 9-3صيانة نظم المعلومات  :ىي ؾبموعة اؼبتطلبات اؼبادية كالبشرية كاإلجرائية الضركرية إلدامة نظاـ اؼبعلومات

كضماف استمراره يف العمل(ؿبمد الطائي ،2007 ،ص)20كتشمل صيانة نظم اؼبعلومات على ثبلثة فعاليات رئيسية
ىي:
-

الصيانة الفنية كتنصب على األجهزة كاؼبعدات كالربؾبيات.
الصيانة اؽبندسية كتنصب على هتيئة كترتيب مواقع نصب األجهزة كاؼبعدات كمتطلبات اغبماية كاألمن.

-

الصيانة اإلدارية كتركز على ربديث كتعديل اإلجراءات كتطويرىا كتطوير األفراد العاملُت يف نظاـ اؼبعلومات.

 10-3التحديات االدارية لنظام المعلومات :نظرا ألف نظاـ اؼبعلومات ىو عبارة عن آلية تسمح جبمع كتصنيف

كمعاعبة كاسًتجاع معلومات ـبزكنة يف ملفات ،بصورة يدكية أك ميكانيكية سابقا  ،كالكًتكنية حاليا ،إضافة إذل بناء
كإنتاج معلومات جديدة من اؼبعلومات السابقة كاؼبوجودة أصبل يف النظاـ بعد معاعبتها ،كنظرا ؼبا توفره اغبواسيب
االلكًتكنية من تسهيبلت ال يبكن ذباكزىا يف نظم اؼبعلومات اؼبعاصرة ،لذا فإف التفكَت اعبدم يف بناء نظاـ ؿبوسب
للمعلومات ،أصبح أمرا أساسيا ،ألسباب عدة ىي:


السرعة :حيث أف اإلجراءات التوثيقية اؼبطلوبة للمعلومات كأكعيتها اؼبختلفة ،تكوف أسرع بكثَت عند استخداـ

اغبواسيب ،كخاصة بالنسبة إذل اسًتجاع اؼبعلومات.


الدقة :حيث أف احتماالت الوقوع يف اػبطأ أكرب بكثَت يف النظم التقليدية اليدكية من النظم احملوسبة ،كذلك

نتيجة التعب كاإلجهاد الذم يصيب اإلنساف يف ؾباؿ العمل اليدكم ،أما اغباسوب ألف أداءه يكوف بنفس القابلية
كالدقة ،سواء كاف ذلك يف الدقائق األخَتة منها ،بغض النظر عن كقت العملة كمدتو كظركفو.


توفير الجهود :فاعبهد البشرم يف النظم التقليدية ىو أكرب من اعبهد اؼببذكؿ يف النظم احملوسبة ،سواء أكاف

ذلك على مستول إجراءات التعامل مع اؼبعلومات كمصادرىا اؼبختلفة كمعاعبتها كزبزينها كالسيطرة عليها من قبل
اختصاصي التوثيق ،أك على مستول اسًتجاع اؼبعلومات كاؼبصادر كاالستفادة منها من قبل الباحثُت كاؼبستفيدين
اآلخرين.


كمية المعلومات :إف حجم اؼبعلومات كالوثائق اؼبخزكنة بالطرؽ التقليدية ؿبدكدة ،مهما كاف حجم اإلمكانات

البشرية كاؼبكانية ،قياسا باإلمكانات الكبَتة كاؼبتنامية لذاكرة اغبواسيب ،ككسائط اغبفظ كالتخزين االلكًتكنية كالليزرية
اؼبساعدة األخرل (.عامر ابراىيم قندليجي ،عبلء الدين عبد القادر اعبنايب ،2009 ،ص)63


الخيارات المتاحة في االسترجاع :إف خيارات اسًتجاع اؼبعلومات أكسع كأفضل يف النظم احملوسبة منها يف

النظم التقليدية ،فباإلضافة إذل منافذ االسًتجاع اؼبعركفة كاؼبؤلف كالعنواف كرؤكس اؼبوضوعات أك الواصفات ،فهناؾ مركنة
عالية يف االسًتجاع دبنطق البولياف حيث تربط اؼبوضوعات كالواصفات بعضها مع بعض كصوال إذل أدؽ اؼبعلومات.
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 11-3استخدام المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية :تتمثل أىم الوظائف اليت تقدمها اؼبعلومات لئلدارة يف :

أ.

كصف اؼبواقف كاألحداث اؼبختلفة كاؼبؤثرة :كاليت سبثل اؼبناخ الذم يتم يف إطاره العمل اإلدارم

ب .ربليل اؼبواقف كاألحداث السابقة كتفسَتىا :للوصوؿ إذل العوامل كاؼبتغَتات األساسية احملددة ؽبا ،ككذلك
للوصوؿ إذل العبلقات اليت تربط العوامل كربركها.
ج .معاكنة اإلدارة يف ازباذ القرارات :من خبلؿ توفَت أسس اؼبقارنة كاؼبفاضلة بُت اغبلوؿ كاإلجراءات البديلة الختيار
أفضلها صبيعها.
توفَت اؼبعلومات عن األحداث كالظواىر اؼبستقبلية( :التنبؤات )األمر الذم يبكن اإلدارة من اإلعداد ؽبا
د.
كالتخطيط ؼبواجهتها.
ق .تقييم السياسات كالقرارات اإلدارية :لبياف مدل فاعليتها ككفاءهتا يف ىذا كيف سبيل توفَت اؼبعلومات البلزمة
لئلدارة لكي تقدـ الوظائف السابقة فإف اعبهود ينبغي أف تنصرؼ إذل إقامة نظاـ متكامل للمعلومات يضمن توفَت
البيانات الدقيقة كالكافية لبلستخداـ دبعرفة اإلدارة يف الوقت اؼبناسب لذلك(.فؤاد شرايب ،2008،ص)23

شكل رقم ( :)8كم المعلومات الرهيب المتاح لتقرير واحد من جانب اإلدارة الحديثة(صبلح عباس،2009 ،

ص. )18

 12-3فوائد نظم المعلومات اإلدارية :تقدـ نظم اؼبعلومات اإلدارية العديد من الفوائد سواء على مستول اإلدارة

الوسطى أك على مستول اإلدارة الوسطى أك على مستول اؼبنظمة الكلي ،كهتيئ الظركؼ اؼبناسبة اليت زبدـ اؼبنظمة يف

كظائفها اؼبختلفة أك مساعدة اؼبدير عند فبارسة أنشطتو اؼبتعددة.
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كاآليت أىم الفوائد اليت يبكن أف تقدمها نظم اؼبعلومات اإلدارية:

 تقدًن اؼبعلومات إذل اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة.
 تقدًن اؼبعلومات إذل األقساـ اؼبختلفة؛ بغية إصدار التقارير سواء كانت ذبميعية ،أك تفصيلية عن نشاطات
اؼبنظمة اؼبختلفة.





ذبهيز اؼبعلومات اؼببلئمة بشكل ـبتصر كيف الوقت اؼبناسب لتهيئة الظركؼ اؼبناسبة لصنع القرار.
تقييم النتائج كالنشاطات يف اؼبنظمة؛ لتصحيح أم اكبرافات ؿبتملة.
اؼبساعدة على التنبؤ دبستقبل اؼبنظمة كاالحتماالت اؼبختلفة اليت تواجهها.
ربديد قنوات االتصاؿ األفقية كالعمودية لتسهيل عملية اسًتجاع البيانات.





تزكيد اؼبستفيدين كالباحثُت باؼبعلومات اليت يرغبوف هبا.
اإلحاطة اؼبستمرة باؼبعلومات عن التطورات اغبديثة اليت زبدـ اؼبستفيدين فيما ىبص نشاطات اؼبنظمة اؼبختلفة.
تسهيل التحاكر بُت النظاـ كاؼبستفيد؛ للرد على االستفسارات اؼبختلفة(.فايز صبعة النجار ،2010 ،ص.)56

 13-3التأثيرات السلبية الستخدام نظم المعلومات اإلدارية :إف تطبيق نظم اؼبعلومات اإلدارية يف اؼبنظمات أكجد

ؾبموعة من االنتقادات ،كىي العيوب اليت ظهرت كاؼبقارنة لوضع اؼبنظمة بعد تطبيق النظاـ مع كضعها قبل تطبيق النظاـ
كىذه التأثَتات السلبية ىي:


إف اإلحبلؿ اؼبتزايد الستخداـ نظم اؼبعلومات اإلدارية يف تشغيل النشاطات كالعمليات كإقباز اؼبهاـ اليت كاف
يقوـ هبا األفراد قد تؤدم إذل إهناء كظائف كثَت من ىؤالء األفراد.

 قد يؤدم تطبيق نظم اؼبعلومات اإلدارية بشكل كاسع إذل السماح للتنظيمات جبمع معلومات شخصية عن
اؼبوظفُت فبا يشكل خطر انتهاؾ للحقوؽ الشخصية.
 إف االستخداـ الواسع كاؼبتزايد لنظم اؼبعلومات اإلدارية يف اؼبنظمات الرقمية تسبب يف زبفيض الكثَت من
خدمات قطاع األعماؿ كخدمات النقل كذلك لقدرة اؼبستهلك على الوصوؿ الكًتكنيا إذل أية منظمة يريدىا كاغبصوؿ
على اػبدمات دكف اغباجة إذل السفر إليها.
 قد يؤدم االستخداـ اؼبكثف لنظم اؼبعلومات من قبل اؼبستخدمُت إذل اإلجهاد العصيب أك اؼبعاناة من التكرار
اؼبتواصل للضغط التكنولوجي أك أية مشاكل أخرل.
 قد زبًتؽ نظم اؼبعلومات اؼبوزعة عرب االنًتنت حقوؽ اؼبلكية كتنشر نسخا غَت قانونية من الربامج أك الكتب أك
اؼبقاالت كغَتىا من اؼبنشورات (.رحبي مصطفى علياف ،2008 ،ص.)290-289
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جدول رقم ( :)6تشخيص بعض عيوب نظم المعلومات و الحلول المناسبة .
األعراض

المشكلة

الحل

التخلي عن استخداـ النظاـ

حاجات كمتطلبات اؼبستخدـ قد
تغَتت كتبدلت

إشراؾ اؼبستخدـ يف عمليات إعادة
بناء كتطوير النظاـ

التقارير ناقصة كفيها أخطاء (غَت
دقيقة)

إجراءات اإلدخاؿ مشوشة أك غَت
كاضحة (غَت ميسرة للمستخدـ)

تبسيط إجراءات صبع كحفظ
البيانات عرب ترتيب مصادرىا أك
استخداـ آلية إلدخاؿ البيانات

تزايد كقت استجابة النظاـ ؼبا يطلبو اؼبتطلبات اؼبناسبة لئلدخاؿ أك أسبت اإلدخاؿ كربديث اإلخراج
كسعة اغبفظ كمعها سرعة اؼبعاجل
لئلخراج أك لكليهما تفوؽ قدرات
اؼبستخدـ من معلومات
كطاقات كحدات النظاـ
أصبح اؼبستخدـ مشوشا حوؿ كيف دل تعد اؼبخرجات مناسبة بشكلها
كؿبتوياهتا كبعرضها كليس ىناؾ
يستخدـ النظاـ

إعادة تصميم اؼبخرجات كربسُت
التوثيق كمث تدريب اؼبستخدمُت على

توثيق ؽبا يستند إليو كيعود إليو

ذلك

كاحد أك أكثر من عناصر النظاـ
غَت متوافقة مع غَتىا أك أهنا

تقييم جوانب عدـ التوافق للتأكد
بإمكانية كتصحيح ذلك أك قد

أصبحت غَت مناسبة حاليا

يتطلب األمر إعادة تنفيذ
من جديد

زبلي اؼبستخدـ عن بعض أجزاء

النظاـ قد أصبح متقادما كدل يعد

التحديث باؼبكونات اؼبادية للنظاـ

النظاـ

ىبدـ أغراضو ككظائفو

تلك اليت تسمح بتحديث الربؾبيات
البلزمة للتطبيقات

يتوجب على اؼبستخدـ أف يغَت مبط

نظاـ تقدًن اؼبعلومات دل يعد يليب

إعادة تصميم أدكات اسًتجاع

العمل حىت يتمكن من اسًتجاع
اؼبعلومات

أمباط العمل يف اؼبنشأة

كتوزيع اؼبعلومات لضماف توفر
اؼبعلومات عند اغباجة كالطلب

تكاليف النظاـ يف تزايد أكثر من
مسانبتو يف رفع إنتاجية اؼبستخدـ

(فريد فهمي زيادة ،2010 ،ص .)94-93
.II

االدارة الرياضية:
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تعريف اإلدارة :يعرفها فردريك تايلور (اإلدارة ىي أف تعرؼ بالضبط ماذا تريد  ،مث تتأكد من أف األفراد يؤدكنو

بأفضل ك ارخص طريقة فبكنة )(  ،1903 ، Fredrik Taylorص .)21ك يقوؿ جوف مي( إهنا فن اغبصوؿ على

أقصى النتائج بأقل جهد  ،حىت يبكن ربقيق أقصى ركاج ك سعادة لكل من صاحب العمل ك العاملُت  ،مع تقدًن أفضل
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خدمة للمجتمع) يف حُت يشَت لفينجستوف ( على أهنا نشاط لتحقيق اؽبدؼ بأحسن الوسائل ك اقل التكاليف ك
بأفضل استخداـ للموارد كالتسهيبلت اؼبتاحة)(بشَت العبلؽ ،1999 ،ص.)12
-2

وظائف اإلدارة :عرؼ ىنرم فايوؿ الوظائف اإلدارية عن طريق كصف مراحل اإلدارة ك قد قاـ بتعريف طبس



التخطيط :كيشمل كل األنشطة اليت يقوـ هبا اؼبسؤكؿ بعمل خطة للعمل ففي التخطيط على اؼبسؤكؿ أف وبدد

كظائف كىي:

األىداؼ ك يوضحها.


التنظيم :ك يبثل صبيع األنشطة اليت يقوـ هبا اؼبسؤكؿ ك هبمعها لتحقيق األىداؼ بأقل التكاليف .ك ىي يف ىذا



األمر( التوجيه) :كيقصد هبا ىنرم فايوؿ توجيو جهود اؼبرؤكسُت ك العاملُت يف اؼبؤسسة ،ك لتحقيق ىذا األمر



التنسيق :كيرل فايوؿ يف ىذا العمل الذم يوحد كيضع كل اعبهود يف إطار كاحد لتحقيق اؽبدؼ العاـ للعمل



الرقابة :كىي العمل الذم وباكؿ ألف يتأكد من أف اجملهودات متناسقة ك منسجمة مع اػبطط اؼبوضوعة(مركاف

تشمل ربديد كنوعية اؼبسؤكلُت كمواصفاهتم ك تنتهي بعمل اؽبيكل التنظيمي اؼبقسم إذل أعماؿ ك سلطات ك مسؤكليات.

هبب على اؼبسؤكؿ أف يدرس ك يعرؼ طبيعة كل شخص ك عملو على حدة ،كنوعية االتفاقات بينو ك بُت اؼبؤسسة ،ك
كذلك هبب على اؼبسؤكؿ أف يكوف لديو اتصاؿ ذك اذباىُت مع مرؤكسو إذل جانب تقييم اؽبيكل التنظيمي ك مراجعتو
كل فًتة من الزمن ،ك أف ال يًتدد يف تطبيق العقوبات البلزمة للمخالفُت أك غَت الراغبُت يف اتباع التعليمات.
اؼبطلوب.

عبد اجمليد ابراىيم ،2000 ،ص.)43
-3

مميزات المنظمة :أىم فبيزات اؼبنظمة ىي:



الهدف :يبثل العنصر األساسي الذم يسمح بتحديد زبصص اؼبؤسسة ك ال يتم ربديده هنائيا بل يبقى قاببل



الهياكل :سبثل العمود الفقرم للمؤسسة ك تعٌت بتقسيم العمل  ،تنسيق اؼبهاـ ،كتوزيع السلطة.



الفاعلين :سبثل اؼبورد البشرم للمؤسسة كأعضاء ؽبم تاريخ  ،حياة  ،قيم  ،ك اىتمامات شخصية ال تتعارض

للنقاش ك اإلثراء.

مع أىداؼ اؼبؤسسة اليت يستثمركف أك يعملوف هبا.


البيئة :سواء اعبغرافية  ،القانونية  ،االقتصادية  ،السياسية  ،االجتماعية  ،اك الثقافية اليت تتواجد هبا اؼبؤسسة ،

كاليت تؤثر على كظيفتها الداخلية.


الثقافة المشتركة :لكل مؤسسة ثقافة تتشكل مع مركر الوقت بسبب تطورىا  ،قوانينها اػباصة  ،الوظيفة

الركتينية  ،التعرؼ على تاريخ اؼبؤسسة ك فهم ثقافتها يعطي القدرة على ازباذ معايَت ك قوانُت غَت ىيكلية تسَت كظيفتها
،ازماهتا  ،كربوالهتا ( ،2003 ،William Gaspariniص.)12
46
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أهمية اإلدارة في مجاالت التربية البدنية و الرياضية :ىناؾ سؤاؿ يًتدد كثَتا عن أنبية دراسة األسس العامة

لعلم اإلدارة للعاملُت يف ؾباؿ الًتبية البدنية ك الرياضية كلئلجابة على ىذا السؤاؿ هبب عرض اغبقائق التارل:

 تدار أية مؤسسة ىيئة – خدمة كانت أك رحبية -غبياة اإلنساف  .ك اإلنساف بدكره يتأثر بطريقة اإلدارة فيها
بنوع من الربامج اليت تقدمها ك اؼبناخ الذم تنفذ فيو ىذه الربامج كبأىداؼ ىذه الربامج.
 تزكدنا اإلدارة باؼبفاىيم األساسية للعلوـ اؼبتعلقة هبذا اجملاؿ كبالنظريات ك التقنيات كأسس التقوًن اؼبوضوعي
لؤلنشطة كاألفراد كالنظم ،كتزكدنا قبل ذلك باػبربة اليت سبكننا من اكتشاؼ أحسن ك أنسب الطرؽ لئلدارة السليمة.
 تساعد اإلدارة كل إنساف يتخذىا مهنة لو يف توسيع مفاىيمو اإلدارية ك استكماؿ ما ينقصو من مقومات
لتحقيق النجاح يف عملو ،ك الذم ينعكس بطبيعة اغباؿ على اؼبؤسسة أك اؽبيئة أك اعبماعة اليت يديرىا.
 يبارس معظم قادة الًتبية البدنية كالرياضة بعض أنواع العمل اإلدارم سواء يف اؼبدرسة أك النادم أك االرباد أك
مركز الشباب .ك كذلك هبب أف يكونوا على بينة من اؼبقومات األساسية لعملية اإلدارة حىت وبققوا النجاح يف ىذا اعبزء
اؼبهم من عملهم.
 صبيع أنشطة الًتبية البدنية كالرياضة عبارة عن جهد صباعي ،فاإلدارة أساسية لتنفيذ أىداؼ نسعى إليها ،ك
تنمية ركح العمل اعبماعي ك التخطيط اؼبسبق ألم برنامج ،ك العمل اؼبشًتؾ التعاكين – اؼبنسق -ك ربقيق ىذا كلو
يتطلب معرفة بإمكانات اإلدارة.
 تساعد اإلدارة على ربقيق االستمرار حيث أف من أساسيات العملية اإلدارية القياـ باألعماؿ اليت حققت قباحا
ك استبعاد األعماؿ اليت دل ربقق النجاح كسيزيد ذلك من ؼ رض اؼبمارسات الناجحة للعاملُت باؼبؤسسة أك اؽبيئة
كبالتارل ستظهر بصورة جيدة.


تؤدم زيادة اؼبعرفة بعناصر اإلدارة إذل ربقيق عبلقات إنسانية طيبة بُت اجملموعة فبا يؤدم إذل زيادة اإلنتاج

ككفاءتو يف ربقيق األىداؼ(.مركاف عبد اجمليد ابراىيم ،2000 ،ص .)47
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اإلدارة في الميدان الرياضي :لقد كجدت اإلدارة يف اجملاؿ الرياضي منذ مدة طويلة  ،فإقامة دكرات األلعاب

االكؼببية القديبة ك اغبديثة لدليل قاطع على انو كاف ىناؾ جهود متفرقة من أفراد كصباعات نسقت اإلدارة فيما بينها
لتحقيق اؽبدؼ كىو تنظيم ك إقامة الدكرات االكؼببية اغبديثة اليت بدأت عاـ  1896ك استمرت حىت اآلف مرة كل أربع
سنوات  ،ك اإلدارة ىي تنسيق العمل بُت األفراد لتحقيق ىدؼ معُت  ،كما أف كجود اؼبنظمُت ك اؼبركجُت ك اإلداريُت ك
اؼبدربُت يف ىذه الدكرات ؽبو دليل أيضا على كجود مفهوـ اإلدارة الرياضية
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ك لقد عرؼ اإلدارة الرياضية كل من  )1990( Desens Kelley and Beitel Blanten,على اهنا اؼبهارات
اؼبرتبطة بالتخطيط  ،ك التنظيم ك التوجيو ك اؼبتابعة ك اؼبيزانيات ك القيادة ك التقييم داخل ىيئة تقدـ خدمة رياضية أك
أنشطة بدنية تركوبية  ،كقد بدا برنامج اإلدارة الرياضية  ،عندما بدا التساؤؿ أين هبد اإلنساف شخصا لديو معلومات ك
خربات إلدارة ىيئة رياضية  ،ك تنظيم ك إدارة بطولة أك مسابقة أك ملعب أك فريق .لذلك بدأت جامعة أكىايو بدراسة
اؼباجستَت يف اإلدارة الرياضية عاـ  1966ك كانت أكؿ دراسة يف ؾباؿ اإلدارة الرياضية يف أمريكا ك بدأت بعدىا عدة
جامعات يف تنظيم دراسات اإلدارة الرياضية(عصاـ بدكم.)17 ،2001 ،
-6

أهداف اإلدارة الرياضية :إف الرياضة ك أنبيتها كبقية شؤكف اغبياة األخرل ربتاج إذل إدارة ك تنظيم جيدين،

حيث أف كل اؼبساعي ك اعبهود اليت تبذؿ داخل ىذا اغبقل تسعى يف اغبقيقة إذل الوصوؿ إذل ىدفُت رئيسُت متداخلُت
مع بعضهما:


ربقيق إقبازات رياضية عالية.



ؿباكلة جذب ك احتواء الشباب ؼبمارسة األنشطة الرياضية بشكل متواصل ك منظم.

فبا ال شك فيو أف االقبازات يف اؼبستويات الرياضية العالية ربقق من قبل الرياضيُت أنفسهم إال أف ىناؾ جهودا أخرل
تضاؼ إذل كل اعبهود اؼببذكلة من قبل الرياضيُت من أجل اغبصوؿ على النتائج الرياضية اؼبتقدمة(مركاف عبد اجمليد
ابراىيم ،2000 ،ص.)49
-7

عناصر اإلدارة الرياضية :يف اجملاؿ الرياضي قبد أف اإلدارم يعتمد يف ربقيق أىدافو على ستة عناصر ىي:



اؼبنشاة.



القادة.



الربامج.



اؼبيزانيات.



اؼبستفيدكف

فإذا ما توفرت ىذه العناصر اػبمسة األكذل كاف عليو أف يسعى إلهباد العنصر السادس ك ىو تنظيم ك إدارة العمل كىذا
ما يدعونا الف نتعرؼ على معاين ك مدلوالت كلمة اإلدارة(عصاـ بدكم ،2001،ص.)19
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الهيئات الرياضية و اإلدارية:

تنقسم اؽبيئات الرياضية إذل قسمُت أساسيُت نبا :اؽبيئات اغبكومية ك اؽبيئات األىلية:
 1-8الهيئات الحكومية :ىي اؽبيئات اليت تفوضها الدكلة عنها يف تسيَت ك إدارة ك متابعة أنشطة الًتبية البدينة ك
الرياضية مثل :كزارة الشباب ك الرياضة ،ؾبلس أعلى للشباب ك الرياضة ،رئاسة عامة للشباب ك الرياضة ،مؤسسة عامة
للشباب ك الرياضة ،رئاسة عامة للشباب ك الرياضة ،حيث زبتلف اؼبسميات من دكلة إذل أخرل إذل جانب كزارة التعليم
اليت تقوـ – حبكم مسؤكلياهتا الرئيسية يف تربية النشء ك الشباب يف قطاعات التعليم جبميع مراحلو -ك بإتاحة الفرص
للطبلب ؼبمارسة األنشطة الرياضية جبانب األنشطة األخرل لتحقيق النمو اؼبتكامل للطبلب بدنيا ك عقليا ك ركحيا ،ك
ذلك عن طريق دركس الًتبية الرياضية ك األنشطة الرياضية اليت يتم تنفيذىا داخل ك خارج اؼبدرسة.
 2-8الهيئات األهلية :بنظرة مبدئية ػبريطة اؽبيئات األىلية الرياضة يف أهنا ربتل اؼبساحة األكرب ك األمشل من حيث
تعدد نوعياهتا كانتشار فركعها ك إشباع ؾباالت نشاطاهتا ،ك مشوؽبا لكل القطاعات النشء كالشباب .ك تتمثل اؽبيئات
األىلية يف كل صباعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص عدة طبيعيُت أك اعتباريُت كال تستهدؼ الكسب اؼبادم،
كيكوف الغرض منها ربقيق الرعاية للشباب ك إتاحة الظركؼ اؼبناسبة لتنمية ملكياهتم ،كذلك عن طريق توفَت اػبدمات
الرياضية كاالجتماعية ك الثقافية كالركحية ك الصحية ك الًتكوبية كل ذلك يف إطار السياسة العامة كىذه اؽبيئات األىلية
مثل :اللجاف األكؼببية الوطنية  -االربادات الرياضية -األندية  -مراكز الشباب  -ارباد صبعيات األنشطة الشبابية(مركاف
عبد اجمليد ابراىيم ،2000 ،ص.)45
-9

التحوالت من العصر الصناعي إلى العصر المعلوماتي :لقد تطلب ربوؿ اجملتمعات من العصر الصناعي إذل

العصر اؼبعلومايت إعادة النظر يف اؼبهارات اليت رباكؿ النظم الًتبوية تسليح أفرادىا هبا ،لقد كصف ترلنج ك ىود سبعة
أنواع من اؼبهارات يعترباهنا مهارات البقاء يف عصر اؼبعرفة:


التفكير و العمل الناقدين :وبتاج العاملوف يف عصر اؼبعرفة أف يكونوا قادرين على تعريف اؼبشكلة يف ؾباالت

معقدة ك متداخلة ك غَت ؿبددة  ،ك استخداـ األدكات ك اػبربات (بشرية ك الكًتكنية) يف البحث ك التحليل ك تصميم
اغبلوؿ كادارهتا ك تقوًن النتائج ك ربسُت اغبلوؿ باستمرار تبعا لتغَت الظركؼ.


االبتكارية :ستكوف مهارات ابتكار حلوؿ جديدة ؼبشكبلت قديبة  ،ك اكتشاؼ مبادئ جديدة ،اخًتاع



التعاون :سيكوف العمل من خبلؿ الفريق االختيار الوحيد غبل اؼبشكبلت اؼبعقدة أك البتكار األدكات،



فهم الثقافات األخرى :وبتاج العاملوف يف عصر اؼبعرفة لردـ اؽبوة االجتماعية ك السياسية ك الثقافية لكي يؤدكا

منتجات جديدة لنقل أفكار جديدة ،توظيف طرؽ مبتكرة إلدارة العمليات ك األفراد مهارات مهمة لعصر اؼبعرفة.
اػبدمات ك اؼبنتجات اؼبعقدة.

أعماؽبم بنجاح ،حيث تزداد أنبية الثقافات األخرل يف ؾبتمع متعدد الثقافات.

49

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل االول


االتصال :وبتاج األفراد يف عصر اؼبعرفة إذل توظيف اتصاالت فعالة بوسائل متنوعة ك عبمهور متنوع ،اختيار



الحوسبة :سوؼ وبتاج كل فرد يف عصر اؼبعرفة إذل أف يصبح متمكنا من تقنية اغباسوب فبا يفوؽ مهارات

الوسيلة اؼبناسبة للرسالة اؼبناسبة ك عبمهور مناسب ك إقباز ذلك بفعالية ك كفاءة يبثل مهارات ال غٌت عنها.

الثقافة اؼبعلوماتية إذل مستول أعلى من اإلتقاف الرقمي ،فالذين يتقنوف أدكات اؼبعرفة يف عصر اؼبعرفة سيكونوف أكثر
قباحا يف اؼبدرسة ك العمل مقارنة بالذين ال يتقنوهنا(اضبد اػبطيب ،سادل معايعو ،2009 ،ص.)101
 -10ادارة المعرفة و االدارة االلكترونية:


إدارة ببل كرؽ فهي تشمل ؾبموعة من األساسيات حيث يوجد الورؽ ك لكن ال نستخدمو بكثافة ك لكن يوجد

األرشيف االلكًتكين  ،ك الربيد االلكًتكين  ،ك األدلة ك اؼبفكرات االلكًتكنية ك الرسائل الصوتية ك نظم تطبيقات اؼبتابعة
اآللية.


ادارة ببل مكاف  ،ك تعتمد باألساس على اؽباتف احملموؿ.



ادارة ببل زماف فالعادل أصبح يعمل يف الزمن اغبقيقي  24ساعة يف اليوـ ك اآلف تسمى ادارة(.)7x24



إدارة اؼبلفات بدال من حفظها.



استعراض احملتويات بدال من القراءة.



مراجعة ؿبتول الوثيقة بدال من كتابتها.



الربيد االلكًتكين بدال من الصادر ك الوارد.



اإلجراءات التنفيذية بدال من ؿباضر االجتماعات.



اكتشاؼ اؼبشاكل بدال من اؼبتابعة.



التجهيز الناجح لبلجتماعات.



تشَت اإلدارة االلكًتكنية لعدد من اغبقائق:



هتيئة فرص ميسرة لتقدًن اػبدمات لطبلهبا من خبلؿ اغباسب اآلرل.



زبفيف حدة اؼبشكبلت الناصبة عن تعامل طالب اػبدمة مع موظف ؿبدكد اػبربة أك غَت معتدؿ اؼبزاج.



اإلدارة االلكًتكنية ىي كسيلة لرفع أداء ك كفاءة إدارة اؼبعرفة ك ليست بديبل أك إهناء لدكرىا(اضبد اػبطيب،

عادؿ سادل معايعو ،2009 ،ص.)65
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شكل رقم ( :)9مجاالت التكنولوجيا في التربية البدنية والرياضية (عفاؼ عبد اؼبنعم دركيش ،2009 ،ص)29
 -11مظاهر التكنولوجيا التي تخدم مختلف أغراض المؤسسات الرياضية:
 كسائل صبع اؼبعلومات كالتسجيل ،باستخداـ الوسائل التكنولوجية مثل كامَتات التصوير اليت تعمل باألقبلـ
اغبساسة اؼبختلفة أك باألشعة بأنواعها.


كسائل حفظ اؼبستندات كالوثائق اؼبختلفة كالوسائل العلمية.



كسائل فحص اؼبستندات كالوثائق للتأكد من صحة كسبلمة بياناهتا.

 نظم اغباسوب اآللية يف صبيع البيانات كاؼبعلومات ك زبزينها ك مقارنتها كسهولة استدعائها من مراكز زبزينها إذل
مستخدميها يف ـبتلف ؾباالت الًتبية البدينة ك الرياضية.
 توظيف نظم اغباسوب يف ؾباؿ إدارة ك تنظيم البطوالت كالدكرات الرياضية على كافة اؼبستويات احمللية ك العاؼبية
ك القارية األكؼببية.


كسائل الفحص ك التحليل الطبية ك اؼبعملية كما يف الكشف عن تعاطي اؼبنشطات احملرمة رياضيا.
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تكنولوجيا إقامة ك تطوير ـبتلف أنواع اؼببلعب ك اؼبنشآت الرياضية.



توظيف نظم اغباسبات اآللية إلعداد دراسات اعبدكل اليت تسبق إقامة اؼبشركعات الرياضية اؼبختلفة.



التكنولوجيا اؼبستخدمة لصناعة ـبتلف أنواع األجهزة ك األدكات كاؼببلبس الرياضية.

 كسائل اإلعبلـ الرياضي من االستقباؿ كالبث اإلذاعي كالتليفزيوين ؼبتابعة األحداث الرياضية الكربل ك اؽبامة
كقت حدكثها.


كسائل االتصاؿ التكنولوجية القادرة على تبادؿ اؼبعلومات كالبيانات الرياضية كاستدعائها بالصورة ك الصوت.



الوسائل التكنولوجية اؼبستخدمة لضماف اؼبوضوعية يف ربكيم بعض أنواع اؼبسابقات كاؼبنافسات الرياضية

باستخداـ األجهزة اػباصة بدال من االعتماد على النواحي التقديرية.


كتابة كنسخ الرسائل ك البحوث العلمية يف ـبتلف ؾباالت الًتبية البدينة كالرياضية.



أدكات كأجهزة مراقبة جودة األداء.



نظم اغباسوب اآللية يف تنظيم ك إدارة ؼبخازف باؼبؤسسات كاؼبنشآت الرياضية.

 تكنولوجيا التنمية اإلدارية كاليت تستخدـ يف بعض أساليب التدريب اإلدارم ( أجهزة احملاكاة) ك كاألخرل
اؼبتبعة عند التعليم عن بعد.


نظم اغباسوب اآللية اػباصة بإعداد معايَت اعبودة يف اؼبؤسسات الرياضية.



تكنولوجيا ذبهيز اؼبكاتب باؼبؤسسات ك اؼبنشآت الرياضية.



تكنولوجيا التحليل اغبركي.



تكنولوجيا التجارة كالتسويق الرياضي.

 توظيف نظم اغباسوب اآللية يف إجراء اؼبعاعبات اإلحصائية كالبيانية للوصوؿ ؼبعلومات تفيد ـبتلف جوانب
الًتبية البدينة ك الرياضية.
 -12استخدامات البيانات و المعلومات في المؤسسة الرياضية:
تفيد البيانات ك اؼبعلومات اؼبدير الرياضي يف األعماؿ اآلتية:


عند التخطيط األكذل أك اؼبرحلي للمؤسسة ك أنشطتها اؼبختلفة.
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عند إعداد برامج العمل ك سياستها.



عند زبصيص اؼبوارد ك اإلمكانيات.



عند اؼبتابعة ك التقوًن.
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عند ازباذ القرارات.



عند استشعار اؼبستقبل ك التنبؤ بو(.عفاؼ عبد اؼبنعم دركيش ،2009 ،ص.)47

 -13نظم المعلومات في المجال الرياضي :لقد أصبحت الرياضة يف ىذا العصر ؾباال ربكمو تقنيات متقدمة

للغاية ،كفبا الشك فيو أف التطوير العاؼبي الذم يشاىد بصفة مستمرة يف اجملاؿ الرياضي دل يأت من فراغ ك لكنو نتيجة

زبطيط علمي دقيق يعتمد على أحداث األساليب التكنولوجية عبمع اؼبعلومات ك تنظيمها ك زبزينها ك معاعبتها ك
اسًتجاعها ،فالدكؿ اليت تبنت التفاعل مع ظاىرة اؼبعلومات ك تقنياهتا اؼبتقدمة استطاعت أف ربقق معدالت عالية من
النمو يف كافة اجملاالت ،ك تستوجب اغبقبة اغبالية للنهوض باؼبستول الرياضي يف اعبزائر إقامة نظاـ للمعلومات يستفيد
منو اؼبخططوف ك متخذك القرارات ،حيث إف التخطيط ك ازباذ القرار عمليتاف كامبل على اؼبعل كمات ،فالتخطيط هبب
ألف يبٍت على اؼبعلومات الدقيقة كالصحيحة ،حيث إف عدـ الرؤية الواضحة كالتنبؤ يؤدياف إذل ازباذ قرارات عشوائية
بعيدة عن الواقع.
كلقد أصبح من اؼبتعارؼ عليو يف الوقت اغبارل أنو دل يعد ىناؾ ؾباؿ للحديث عن نظم معلومات يدكية ك إمبا أصبح
اغبديث دائما عن نظم معلومات تستخدـ أك تسند إذل اغباسبات اآللية ،ىذا باإلضافة إذل أف أسعار ىذه اغباسبات
تعد مناسبة بالنسبة لتعدد إمكانياهتا كفرص استخدامها ك ما تقدمو من خدمات سريعة كدقيقة.
كهبب الوضع يف االعتبار أف موضوع األخذ بنظاـ جيد للمعلومات ليس أمرا سهبل ك ليس مقصورا على ؾبرد اقتناء
أجهزة حديثة للحاسب اآلرل ،بل األىم من ذلك كلو ىو النظاـ ذاتو أم كيفية كضع نظاـ اؼبعلومات يبكن من خبللو
اغبصوؿ على اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب ك القدر اؼبناسب ك الشكل اؼبناسب(عصاـ بدكم ،2001 ،ص.)213
فبا سبق نستطيع أف نستنتج ك نضيف ما يلي:
إف اؼبعلومات ىي اؼبنتج النهائي لنظم اؼبعلومات اإلدارية ك احملاسبية كالوصفية اؼبوجودة يف اؼبؤسسة الرياضية.
أف اؼبعلومات تستخدـ يف تأكيد أك تصحيح معلومات سابقة أك يف إضافة حقائق أك أفكار جديدة ؼبستقبل أك
مستخدـ اؼبعلومات.
أف للمعلومات تكلفة عند إنتاجها كما أف ؽبا عائد عند استخدامها كالبد من اؼبوازنة بينهما كترجيح العائد على
التكلفة كعامل مؤثر يف مرحليت صنع ك ازباذ القرار.
إف الوظيفة أك اؽبدؼ النهائي للمعلومات ىو زيادة اؼبعرفة أك زبفيض عدـ التأكد لدل مستخدمي ىذه
اؼبعلومات فبا يساعدىم على ازباذ القرارات األفضل يف إطار موضوعي(عفاؼ عبد اؼبنعم دركيش ،2009 ،ص.)48
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 -14متطلبات تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات الرياضية:
 1-14الموارد البشرية:
-

القابلية لبلستثمار.
القابلية لبلستفادة.
القابلية للتنمية.

-

القابلية للتنوع.

 2-14المتطلبات المادية و التنظيمية:
-

إنشاء مراكز للمعلومات االلكًتكنية.

-

أجهزة اغباسوب ك التجهيزات اؼبلحقة هبا.

 3-14المتطلبات المجتمعية:
-

مراعاة اتفاقيات ترخيص مصادر اؼبعلومات االلكًتكنية.
ربديد ظبات ؾبتمع اؼبستفيدين اؼبراد إتاحة مصادر اؼبعلومات االلكًتكنية ؽبم.

-

مراعاة مصادر اؼبعلومات االلكًتكنية اليت يرغب اؼبستفيدين الوصوؿ إليها.
ربديد أىداؼ اؼبستفيدين من الوصوؿ إذل اؼبعلومات االلكًتكنية.

 4-14المعلومات واألفكار:
تقييم اؼبعلومات اؼبتعلقة دبصادر البيانات يف نطاؽ ؾباؿ موضوعي معُت أك نشاط معُت من شىت األكباء الداخلية
ك اػبارجية كبثها.
إرشاد الباحثُت كاؼبستفيدين إذل اؼبصادر اؼبناسبة الحتياجاهتم من بيانات كمعلومات.
 5-14التكنولوجيا ( األداة) :مصطلح التكنولوجيا مصطلح نسيب الداللة ك ينظر إليو يف سياقو الزمٍت كاؼبكاين

كاالجتماعي كالثقايف حىت يكتسب اؼبعٌت الصحيح الذم يعنيو كىو يعترب كسيلة كليس ىدفا ،ك التكنولوجيا ىي كل ما
ينتج عن ارباد األفكار ك السبل كالتجهيزات كيستثمره اإلنساف يف ربسُت مستول معيشتو كربقيق مستول رفاىيتو كتوفر
عليو الوقت ك اعبهد ك التكلفة(عفاؼ عبد اؼبنعم دركيش ،2009 ،ص.)93

 -15المكاسب التي يمكن أن تتحقق نتيجة توافر رصيد من المعلومات الرياضية:
-

تنمية قدرة الدكلة على االستفادة من اؼبعلومات اؼبتاحة ك اػبربات اليت ربققت يف الدكؿ األخرل.
ترشيد كتنسيق ما تبذلو الدكلة من جهد يف البحث ك التطوير على ضوء ما ىو متاح من معلومات.

-

كفالة قاعدة معرفية عريضة غبل اؼبشكبلت.
توفَت بدائل مناسبة غبل اؼبشكبلت ك اختبارات تكفل اغبد من ىذه اؼبشكبلت مستقببل.
رفع مستول فاعلية ك كفاءة األنشطة الرياضية سواء على مستول القاعدة أك القمة.

-

ضماف القرارات السليمة يف كافة اؼبراحل ك على ـبتلف مستويات اؼبسؤكلة.
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كعموما ،فإف اؼبعلومات يف اجملاؿ الرياضي شأهنا شأف أم ؾباؿ آخر تعترب العنصر احملرؾ للتنمية ك التطوير كبدكهنا وبدث
السكوف ك اعبمود ك التخلف.
-16

موقع الوطن العربي من انفجار المعلومات :يبدك كاضحا أف العادل العريب دل يستعد بعد للدخوؿ يف ؾبتمع

اؼبعلومات ،على الرغم من انتشار التكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كصناعة اؼبعلومات يف بعض الدكؿ العربية ،إال أهنا

الزالت مرحلة البداية ،كيعدك ذلك بشكل رئيسي إذل ضعف اؽبياكل األساسية لتكنولوجيا اؼبعلومات كشبكات
االتصاالت كضعف القول البشرية العاملة يف ىذه اجملاالت ،كغياب السياسات الوطنية للمعلومات ،كحىت على اؼبستول
العاؼبي فإف ؾبتمع اؼبعلومات دل يتحقق بشكل كامل إال يف  12بلدا ،تشكل ما نسبتو ) ( 25 %من ؾبموع سكاف
العامل لكنها سبتلك أكثر من ) ( 80 %من أجهزة اغبواسيب كأجهزة اؽباتف كأجهزة التلفزيوف كىي :الواليات اؼبتحدة
األمريكية ،الياباف ،أؼبانيا ،سويسرا ،السويد ،كندا ،بريطانيا ،اسبانيا ،فرنسا ،ىولندا ،إيطاليا كركسيا.
 -17السمات الرئيسية للمعلومات وتكنولوجيات المعلومات في الوطن العربي:
-

تصنف الببلد العربية ضمن الببلد اعبائعة معلوماتيا كحاسوبيا.

تركز اعبهد الرئيسي للتطبيقات على النواحي التجارية كاإلدارية دكف التطبيقات اؼبتعلقة بالتنمية االجتماعية
كالثقافية.
ضعف اؽبياكل األساسية لتكنولوجيا اؼبعلومات يف معظم الدكؿ العربية من شبكات اتصاؿ كعمالة مدربة ،
كغياب سياسات اؼبعلومات الوطنية.
اغباجز اللغوم ،لعدـ كفاية اعبهد التطويرم إلدخاؿ اللغة العربية بشكل جذرم يف اؼبنظومة اؼبعلوماتية ،كاقتصار
جهود تعريب النظم كاؼبعدات على االستيعاب السطحي ػبصائص اللغة العربية يف إطار القيود الفنية لتكنولوجيا
اغباسوب كاالتصاالت ،كاؼبصممة أصبل لتبلئم تطبيقات اللغة االقبليزية.
كجود معظم بنوؾ اؼبعلومات عن الوطن العريب خارجة ،فبا يصعب إتاحتها للمستخدـ العريب كهبعلها عرضة
لعدـ اؼبوضوعية كلؤلىواء السياسية كالفكرية.
ندرة البحوث كالدراسات اليت تتناكؿ األبعاد العربية لقضية اؼبعلومات.
عدـ ذباكب نظم التعليم الرظبية يف معظم الدكؿ العربية مع اؼبتطلبات اؼبتجددة للعادل اغبديث كالتعامل مع
عناصر التكنولوجيا اغبديثة.
عزكؼ اؼبدير كاؼبهٍت كالدارس عن طلب اؼبعلومات كاستخدامها كالنظر إليها باعتبارىا أحد اؼبوارد اؽبامة ،كاؼبوارد
الطبيعية كاؼبادية.
النقص الشديد يف العمالة اؼبدربة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات ،كىجرة العمالة اؼبتخصصة.
األسلوب السطحي الذم تتناكؿ بو كسائل اإلعبلـ اعبماىَتية يف الوطن العريب القضايا اػباصة بالتكنولوجيا
عموما كتكنولوجيا اؼبعلومات بشكل خاص.
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 -18العوامل المؤثرة في مجتمع المعلومات العربي :يتأثر اجملتمع يف الوطن العريب بعدد من العوامل قد تؤدم إذل
تأخر انتقالو إذل ؾبتمع اؼبعلومات ،كمن أىم ىذه العوامل:

 1-18عوامل البنية التحتية (األساسية) :كتتمثل يف النقاط التالية:

ما تزاؿ معظم شبكات االتصاالت يف الدكؿ العربية حباجة إذل التطوير لكي تتمكن من التعامل بكفاءة مع
التكنولوجيا الرقمية اغبديثة.

غياب خطوط اؽباتف عن عدد كبَت من اؼبواطنُت يف الوطن العريب ،حيث يبلغ عدد خطوط اؽباتف الثابتة
حوارل (  ) 33خطا لكل )  ( 100مواطن يف دكلة اإلمارات العربية كلبناف ك ) ( 26خطا يف البحرين ك )  ( 24خطا
يف قطر ،ك(  ) 20خطا يف الكويت ،كيقل ىذا العدد عن )  ( 10خطوط يف بعض الدكؿ العربية ذات الدخل
اؼبنخفض.
عدد مستخدمي االنًتنت ال يتجاكز ) ( 16 %من اؼبواطنُت يف اإلمارات العربية كال يتجاكز ىذا العدد ()7%
يف قطر ،كحوارل ) ( 5%يف لبناف ،كتقل النسبة عن ذلك كثَتا يف غالبية الدكؿ العربية(.رحبي مصطفى علياف،2008 ،
ص.)356
 2-18العوامل االقتصادية :كتتمثل يف النقاط التالية:

البفاض مستول الدخل لدل شروبة كبَتة من اجملتمعات العربية ،فبينما يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج
احمللي اإلصبارل يف دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة على تسعة آالؼ دكالر ،فإنو يقل عن 1500دكالرا يف عدد كبَت من

الدكؿ العربية كمنها مصر كاؼبغرب كسوريا كاليمن كالسوداف كغَتىا.
تدين مفاىيم العمل االقتصادم كقواعده ،حيث مازلنا نفتقر إذل مفاىيم اعبودة كعناصر اؼبنتج اؼبتماثل اؼبطابق،
كاؼبواصفات كاؼبقاييس كغَتىا.
معظم اؼبؤسسات العربية العاملة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت ال تزاؿ صغَتة يكرر بعضها بعضا،
كال تتجو إذل االرباد كاالندماج كالشراكة لكي تنمو كتزدىر.
كتبُت اؼبؤشرات السابقة ضعف القدرة لدل أفراد الكثَت من اجملتمعات العربية على اقتناء تكنولوجيا اؼبعلومات
كاالتصاالت ،كذلك اللبفاض مستول الدخل لدل معظم الدكؿ العربية أكال كلدل أفراد اجملتمع العريب ثانيا.
 3-18العوامل الثقافية والتربوية :كتتمثل يف النقاط التالية:

ارتفاع نسبة األمية يف بعض الدكؿ العربية ،حيث تصل باؼبتوسط إذل ) ( 25 %بُت الرجاؿ ك( ( 47%بُت
النساء ،كترتفع ىذه النسب بشكل كاضح يف دكؿ مشاؿ إفريقيا ،إذ ال يبكن توقع بناء ؾبتمع معلومات بأطر غَت متعلمة.
البفاض مستول التعليم بدرجة متواصلة كذلك يف ـبتلف مراحل التعليم سواء على اؼبستول اؼبدرسي أك التعليم
-

العارل .باإلضافة إذل عدـ تدريس اغباسوب كاللغة االقبليزية بشكل فاعل ابتداء من السنة الدراسية األكذل .كىنا البد من
إعادة النظر يف النظم التعليمية دبشاركة القطاعُت العاـ كاػباص.
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معرفة الغالبية العظمى من ؾبتمعاتنا العربية باللغة االقبليزية ما تزاؿ ضحلة ،علما بأهنا تشكل ما نسبة )%80
)تقريبا من النتاج الفكرم العاؼبي كخباصة على شبكة االنًتنت.
 4-18العوامل المؤسسية والتشريعية :كتتمثل يف النقاط التالية:

الغياب الواضح للمؤسسات الرظبية ذات العبلقة بتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت ،كما تعاين الدكؿ العربية
من ضعف البنية اؼبؤسسية اغبكومية اؼبتمثلة يف البَتكقراطية كالركتُت كتعقيد اؼبعامبلت كاإلجراءات عندما يتعامل أفراد
اجملتمع مع أجهزة الدكلة.
النقص الواضح يف القوانُت كاألنظمة كالتشريعات العربية اليت تتعامل مع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت
كتطبيقاهتا اؼبختلفة.

 5-18مشكلة البحوث والتطوير :ىناؾ عبلقة قوية بُت اإلنفاؽ على البحوث كالتطوير كاالىتماـ بتكنولوجيا
اؼبعلومات كاالتصاالت ،على سبيل اؼبثاؿ تنفق الياباف ) (3.76 %من الناتج القومي اإلصبارل على شؤكف البحث
كالتطوير ،أما الواليات اؼبتحدة األمريكية فتنفق ) (8.2%كأؼبانيا ) ،(2.63%كيف اؼبقابل قبد أف ىذه النسب متواضعة
جدا يف الببلد العربية ،على سبيل اؼبثاؿ تنفق تونس ) (0.3%فقط كاألردف ) (0.26 %كمصر( )%0.22كسوريا
( )0.2%كالكويت ) (0.16%فقط (رحبي مصطفى علياف ،2008 ،ص.)359
-2

وزارة الشباب و الرياضة:

 1-2تعريف وزارة الشباب والرياضة :استحدثت دبوجب اؼبرسوـ التنفيذم رقم  62/1اؼبؤرخ يف  1963مث ضمت
اعبانب السياحي إذل الشباب ك الرياضة بعدما اتضحت أنبيتو ك ذلك بصدكر اؼبرسوـ رقم 63/73شهر مارس
 ،1963كيف سبتمرب  1963مت تكليف كزارة التوجيو الوطٍت بإدارة قطاع التنمية ك الرياضة من خبلؿ إنشاء كتابة
الدكلة للشبيبة ككضع تنظيم جديد للوزارة ك كل ما لو صلة بالشبيبة ك الرياضة ،كىكذا مر قطاع الشبيبة ك الرياضة
دبراحل ـبتلفة ك عرؼ تغيَتات كثَتة يف التنمية ك القوانُت ،ك ىذا ؾباراة للتطور ك التغَت السريع الذم عرفتو الببلد من
الناحية االجتماعية ك التوجهات السياسية ك االقتصادية إذل أف كصل إذل الشبيبة ك الرياضة(اعبريدة الرظبية للجمهورية
اعبزائرية  ،العدد  ،08الصادرة بتاريخ  22فيفرم  )1963اليت صدرت مهامها يف اؼبرسوـ التنفيذم رقم 410/05
اؼبؤرخ يف  16رمضاف  1426اؼبوافق ؿ  19اكتوبر  2005احملدد لصبلحيات كزير الشباب ك الرياضة( اؼبرسوـ
التنفيذم رقم  )410/05ك اؼببُت ؼبهاـ الوزارة ك اؼبتمثلة يف:


في مجال الشباب:

-

تعمل كزارة الشباب كالرياضة على ترقية ك تطوير ك تنظيم حركة اعبمعيات للشباب؛ تطوير الوظيفة االجتماعية

الًتبوية ؽبياكل الشباب؛ تطوير اإلعبلـ ك االتصاؿ ك اإلصغاء ككذا فضاءات التعبَت يف أكساط الشباب ك ترقية حركية
الشباب ك تربيتهم على اؼبواطنة .كما تنظم ك تنسق ك تطور كتراقب اؼبؤسسات كنشاطاهتا كبراؾبها التنشيطية االجتماعية
الًتبوية ك الًتفيهية للشباب.
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تضع كزارة الشباب ك الرياضة اآلليات الضركرية من أجل تنسيق أقبع ما بُت القطاعات اؼبعنية من اجل تكفل
شامل ك منسجم بالشباب ،كما تعمل يف ىذا اإلطار على إعداد الربامج اؽبادفة لئلدماج االجتماعي للشباب ك للوقاية
من اآلفات االجتماعية يف أكساطهم ك للوقاية من هتميشهم.

-

في مجال الرياضة:

تعمل كزارة الشباب ك الرياضة على توجيو ك مراقبة حركة اعبمعيات الرياضية كىياكلها ،ككذا اؼبؤسسات

النشاطات يف ؾباؿ الًتبية البدنية ك الرياضة.
تعمل على ترقية ك تعميم الًتبية البدنية ك الرياضة بالتنسيق مع القطاعات اؼبعنية السيما يف األكساط الًتبوية ك
التكوين كيف أكساط إعادة الًتبية ك الوقاية.
تعمل كزارة الشباب ك الرياضة على ربديد اسًتاتيجية لتطوير ك التكفل برياضة النخبة كاؼبستول العارل كالفرؽ
الوطنية ،كلتطوير آليات انتقاء اؼبواىب الرياضية ك توجيهها ك تكوينها.
تعمل على ترقية الرياضة للجميع ك اؼبمارسة الرياضية النسوية كما ربدد التدابَت اؽبادفة لتطوير األخبلؽ ك الركح
الرياضية كؼبكافحة العنف داخل اؼبنشئات الرياضية.
تعمل على ترقية االحًتافية الرياضية كتضع ك تطوير اؼبراقبة الطبية -الرياضية ككسائل اؼبكافحة ضد تعاطي
اؼبنشطات.

-

في مجال التجهيزات والمنشآت الرياضية:

تقًتح كزارة الشباب ك الرياضة ـبططات التنمية ك تسهر على الربط بُت ؾبلي اإلعداد ك االقباز للمشاريع كما

تضع شبكة اؼبنشآت ك التجهيزات الرياضية كالشبابية كتعمل على ضبطها كتصديقها.

-

في مجال التعاون و العالقات الدولية:

تعمل كزارة الشباب ك الرياضة يف ربديد اسًتاتيجية كطنية يف ؾباؿ العبلقات مع اؽبيئات الدكلية للشباب ك

الرياضة ككضع تدابَت اليت هتدؼ إذل تعزيز التمثيل الوطٍت باػبارج ك تثمُت الكفاءات ك اؼبواىب من اعبالية اعبزائرية
اؼبقيمة باػبارج(اعبريدة الرظبية العدد  ،71الصادرة بتاريخ  20رمضاف  1426اؼبوافق ؿ  23اكتوبر .)2005
 2-2مديرية الشباب و الرياضة :
1-2-2

التعريف بمديرية الشباب والرياضة  :ىيئة تنفيذية تابعة لقطاع كزارة الشباب كالرياضة ،حيث يشرؼ

عليها مدير تنفيذم يكوف منتدب من طرؼ الوارل كاليت تسهر على العمل اعبيد لئلدارة الداخلية كاػبارجية ،كىي ىيئة
تعمل على ترقية اغبركات اعبمعوية للشباب كالرياضة ككذا ىياكلها كتنظيمها كاعداد الربامج اؽبادفة كتعميم الًتبية البدنية

كالرياضية السيما الوسط الًتبوم كالتكوين كالتأطَت ككذا اعداد ـبططات تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع ؾبمل اؽبياكل
كاؽبيئات اؼبعنية.
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كتطبيقا ألحكاـ اؼبادة( )05من اؼبرسوـ التنفيذم رقم  345-06اؼبؤرخ يف  05رمضاف 1427ق اؼبوافق ؿ
 28سبتمرب  2006يهدؼ ىذا القرار اذل ربديد كتنظيم مصاحل مديرية الشباب كالرياضة للوالية ،كتظم مديرية الشباب
كالرياضة للوالية ربت سلطة اؼبدير اربعة ( )04مصاحل كااليت :
 مصلحة الًتبية البدنية كالرياضية.
 مصلحة نشاطات الشباب.
 مصلحة االستثمارات كالتجهيزات.


مصلحة التكوين كادارة الوسائل.

2-2-2
-

مهام مديرية الشباب والرياضة :

ترقية اغبركة اعبمعوية للشباب كالرياضة ككذا ىياكلها كتنظيمها كتطويرىا.

اعداد برامج االعبلـ كاالتصاؿ كاالصغاء للشباب ككذا تطويرىا كتنظيمها.
تنفيذ الربامج اؽبادفة لئلدماج االجتماعي للشباب كاؼبشاركة اؼبتصفة باؼبواطنة كترقية مبادراهتم ككذا مكافحة
اآلفات االجتماعية كالعنف كالتهميش باالتصاؿ مع اؼبصاحل كاؽبيئات اؼبعنية بالوالية.
تنفيذ برامج ترقية كتعميم الًتبية البدنية كالرياضية ،السيما يف الوسط الًتبوم كالتكوين كاعادة الًتبية كالًتقية
باالتصاؿ مع اؼبصاحل كاؽبيئات اؼبعنية بالوالية.
كضع التنظيمات كاقطاب انتقاء اؼبواىب الرياضية الشابة كتوجيهها كتكوينها كتطوير ىذه اؼبنظمات كاالقطاب
كمتابعتها.
ترقية اؼبمارسات الرياضية النسوية.
تنظيم اعماؿ تكوين اؼبستخدمُت ،التأطَت الدائم للعاملُت داخل ىياكل اغبركة اعبمعوية كذبديد معارفهم كربسُت
مستواىم كتأىيلهم يف اطار التنظيم اؼبعموؿ بو.
اعداد ـبطط تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع ؾبمل اؽبياكل كاؽبيئات اؼبعنية.
السهر على تطبيق التنظيم اؼبتعلق بتسيَت مؤسسات كىيئات الشباب كالرياضة اؼبوجودة يف الوالية ك استغبلؽبا.
كضع انظمة لتقسيم كمراقبة اؽبياكل كاؽبيئات كاؼبؤسسات التابعة الختصاصها كالسهر على مراقبة مساعدات
الدكلة للحركة اعبمعوية كالشبابية.
.1

ضماف متابعة برامج االستثمار كاقباز اؽبياكل االساسية ككذا تقييمها كصيانتها.
ضماف تسيَت اؼبوارد البشرية كاؼبالية كاؼبادية البلزمة إلقباز مهامها ككذا احملافظة عليها.
اعداد اغبصائل كالربامج اؼبتعلقة بالنشاطات اؼببذكلة بصفة دكرية كفقا ألشكاؿ ككيفيات كاجاؿ مقررة( ،اعبريدة

الرظبية العدد ، 61الصادرة بتاريخ  8رمضاف عاـ  1427ق اؼبوافق ؿ  01أكتوبر .)2006

59

الفصل االول
.III

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الدراسات السابقة و المشابهة  :إف األسس النظرية للدراسة تعتمد على نتائج دراسات نظرية ك ميدانية سابقة

عكست أراء الباحثُت ك اؼبؤسسات اليت قامت هبا يف أكقات سابقة (ؿبمد عبيدات ،ؿبمد ابو نصار ،عقلة
مبيضُت ،1999 ،ص ،)25لذا عباء الباحث إذل قراءة ربليلية جملموعة من الدراسات ذات الصلة بالبحث:
-1

دراسات محلية:



الدراسة االولى :أسمهان خلفي (دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات) دراسة حالة مؤسسة نقاوس

للمصبرات  .ماجستير(2009 .اظبهاف خلفي.)2009 ،
ىدفت الدراسة اذل التعرؼ على دكر نظاـ اؼبعلومات يف ازباذ القرارات باؼبؤسسة ،كاعتمد الباحث اؼبنهج الوصفي
التحليلي القائم على استطبلع الرأم ك الذم يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع ،ككصفها بدقة  .كما مت
االستعانة باؼبنهج الكمي لدراسة ك ربليل البيانات ،كما صمم الباحث استبيانا كأداة للدراسة ،ك تكونت عينة الدراسة
من  18موظفا  ،كما أجرل مقاببلت مع بعض أفراد العينة.
نتائج الدراسة:
-

مت تطبيق النظاـ بنجاح كبَت ك يف ظرؼ قياسي.

-

كانت درجة التأقلم متوسطة مع النظاـ اعبديد خاصة من طرؼ اؼبوظفُت اؼبتقدمُت يف السن.

-

يساىم النظاـ يف تنظيم العمل اإلدارم.

-

يساعد استخداـ التكنولوجيا اغبديثة يف تقدًن معلومات تتصف باعبودة.

-

يساعد النظاـ يف اختيار بدائل اغبلوؿ اؼبناسبة لكنو ال يقدـ بدائل بطريقة مباشرة.

توصيات الدراسة:
أكصت الدراسة أف هتتم اؼبؤسسات بعنصر اؼبعلومات  ،ك تطوير اؽبياكل التنظيمية ك رفع كفاءة مكونات النظم  ،ك
إنشاء شبكات حاسوب مطورة  ،ك كتابة أدلة لئلجراءات  ،ك تعدد التقارير.


الدراسة الثانية :فيصل سايغي ( أنظمة المعلومات :استخداماتها ،فوائدها ،و تأثيرها على تنافسية

المؤسسة) دراسة استطالعية على مؤسسات تبسه ،ماجستير(2009 ،فيصل سايغي:)2009 ،
ىدفت الدراسة التعرؼ على كاقع استخداـ نظم اؼبعلومات ك تأثَته على اؼبيزة التنافسية للمؤسسات ،ك اعتمد الباحث
اؼبنهج الوصفي التحليلي القائم على استطبلع الرأم ك الذم يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع ،ككصفها
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بدقة  .كما مت االستعانة باؼبنهج الكمي لدراسة ك ربليل البيانات،كما صمم الباحث استبيانا كأداة للدراسة ،احتول
على  21سؤاال ككزع على  15مفردة من ؾبتمع الدراسة ككانت نسبة العائد منو .% 66.66
نتائج الدراسة:
-

استفادة العديد من اؼبؤسسات من تكنولوجيا اؼبعلومات كاألنًتنيت ك الربامج اعباىزة.

-

النقص الفادح يف استخداـ الوسائل اؼبعلوماتية كخاصة الشبكات.

-

غياب الوعي بأنبية ك ضركرة نظم اؼبعلومات.

-

نقص اػبربات ك الكفاءات البلزمة عبمع ك ربليل اؼبعلومات.

-

تكلفة كبَتة  ،ك نقص يف القدرات اؼبادية.

توصيات الدراسة:
-

ضركرة امتبلؾ اؼبؤسسات لنظاـ يسمح ؽبا بتسيَت الكم الكبَت اؼبتدفق من اؼبعلومات.

-

ربفيز اؼبوظفُت على اإلبداع من اجل ربسُت جودة اؼبنتجات ك اػبدمات.

-

العمل على تكوين األفراد للتعامل مع تكنولوجيا اؼبعلومات.



الدراسة الثالثة :علمي لزهر(أهمية نظام المعلومات التسويقي في اتخاذ القرارات التسويقي)،2006

ماجستير( ،علمي لزىر :)2006
ىدفت الدراسة كاقع نظاـ اؼبعلومات التسويقية يف اؼبؤسسات اعبزائرية كمدل مسانبتو يف ازباذ القرارات التسويقية الفعالة،
كاعتمد الباحث على اؼبنهج الوصفي كالتحليلي قصد كصف اؼبعلومات التسويقية كأنبيتو يف ازباذ القرارات التسويقية،
معتمدا دراسة حالة يف اعبزء التطبيقي لتفسَت الظاىرة اؼبدركسة ،ك اعتمد الباحث على اؼبقاببلت الشخصية ك االستبياف
كأدكات رئيسية للدراسة ،حيث تتكوف العينة اؼبدركسة من  19مؤسسة كاليت اعتربىا الباحث معربة عن ؾبتمع البحث
كاؼبتمثل يف اؼبؤسسات اؼبختلفة النشاط كاؼبتواجدة بوالية اعبزائر العاصمة.
نتائج الدراسة:
عدـ كجود قسم أك مديرية خاصة بالتسويق يف اغلب اؼبؤسسات رغم اقتناع معظم إطارات ىذه اؼبؤسسات
بأنبية دكر التسويق يف إدارة نشاط اؼبؤسسة سواء كانت مؤسسة عامة أك خاصة.
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ضعف الكفاءات اؼبختصة يف التسويق حيث أهنم يعتربكف التسويق عبارة عن إعبلف ك إشهار فقط كال يفرقوا
بُت حبوث التسويق كنظاـ معلومات التسويقي.
-

معظم اؼبؤسسات ال سبلك نظاـ معلومات تسويقي كال تدرؾ أنبيتو يف ازباذ القرارات التسويقية.

اغلب قرارات التسويقية ترتكز على اػبربة الشخصية ؼبتخذ القرار دكف إعطاء أنبية للمعلومات كالبيانات الواجب
توفرىا الزباذ القرار الصائب كالفعاؿ.
توصيات الدراسة:
-

اىتماـ أكثر بعبلقة اؼبؤسسة دبحيطها اػبارجي.

-

ربفيز العماؿ على ذبميع اؼبعلومات عن احمليط.

-

العمل على إنشاء نظاـ معلومات تسويقي يف مؤسستنا.

-

ذبديد ثقافة العماؿ التسويقية ؼبواكبة العصر.

-

تسخَت موارد اؼبؤسسة لتكوين إطاراهتا كعماؽبا ألدراؾ أنبية كظيفة التسويق.



الدراسة الرابعة :دراسة اللوش غنية (دور المعلومات في توجيه استراتيجية المؤسسة)دراسة حالة مجمع

صيدال ،ماجستير(2002 ،اللوش غنية.)2002 ،
حاكلت الدراسة التطرؽ إذل ـبتلف اؼبفاىيم كأساسيات اؼبعلومة ،ك كذا نظم اؼبعلومات ك الدكر االسًتاتيجي الذم
أصبحا يلعبانو يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة ،ك استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي  ،معتمدا على االستبياف
كأداة رئيسية عبمع البيانات.
نتائج الدراسة:
-

أف اؼبعلومة مهما كانت طبيعتها تساىم يف ربديد اسًتاتيجية اؼبؤسسة.

-

غياب نظاـ معلومات فعاؿ باؼبؤسسة.

-

ىناؾ تأخر كبَت يف تطبيق التكنولوجيات اغبديثة على مستول اإلنتاج.

-

االىتماـ جبمع ك ربليل اؼبعلومات اػبارجية أكثر منها باؼبعلومات الداخلية.

-

احتكار عملية الربؾبة ك اآللية من طرؼ مهندسي اؼبعلوماتية.
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-

انعداـ شبكة إعبلميةباجملمع كاستعماؿ الورؽ لتوزيع اؼبعلومات.

-

ىناؾ نوع من احتكار اؼبعلومة باجملمع.

-

جهل أغلب اؼبسَتين للوسائل اآللية اؼبساعدة على ازباذ القرارات.

-

عدـ اعتبار اؼبعلومة كمورد اقتصادم مهم باؼبؤسسة.

التوصيات :
-

اشًتاؾ اؼبسَتين يف ملتقيات علمية تتحدث عن أنبية أنظمة اؼبعلومات ،ككضعهم على احتكاؾ مع خرباء

التكنولوجيا ك اؼبعلوماتية.
هبب على اجملمع اإلسراع يف ذبسيد مشركع نظاـ معلومات متكامل على مستول كحداتو ك شركاتو الفرعية،
حىت تكوف عملية ربليل ك توزيع اؼبعلومات أكثر موضوعية.
حىت يتمكن اجملمع من جٍت شبار إدخاؿ تكنولوجيا اؼبعلومات البد من مرافقتها بأحداث تغيَتات داخلية على
اؽبيكل التنظيمي فالتجسيد لوحدة غَت كايف.
-

عدـ االىتماـ فقط جبمع ك معاعبة اؼبعلومات اػبارجية ،فحىت اؼبعلومات الداخلية ؽبا دكر كبَت ال يستهاف بو.

على اجملمع أف يعمل جاىدا المتبلؾ شبكة إعبلمية ،إذ تعترب ىذه األخَتة من بُت الوسائل اؼبساعدة على رفع
درجة التكامل بُت الوظائف ك ربسُت سَت اؼبعلومات باؼبؤسسة.
-

هبب على اؼبؤسسة تكوين عماؽبا ك إطاراهتا على اغباسوب.

-

تغيَت نظرة مسَتم اؼبؤسسة ك موظفيها للمعلومة كاعتبارىا كإحدل اؼبوارد اؼبهمة.
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دراسات عربية:



الدراسة الخامسة :مصلح عبد اهلل صالح (دراسة وتقييم نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسات غير

الحكومية /دراسة تطبيقية على المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة)،ماجستير ( 2010 ،مصلح عبد اهلل
سبلح .)2010 ،
ىدفت لدراسة كتقييم نظم اؼبعلومات احملاسبية يف اؼبؤسسات غَت اغبكومية ،كاستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي،
كما اعتمد الباحث على االستبياف كأسلوب أساسي عبمع البيانات من عينة الدراسة كاليت بلغت  195مؤسسة غَت
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حكومية يف قطاع غزة مت اسًتداد  136كلها صاغبة ،كلقد استخدـ الباحث اؼبقاييس اإلحصائية اؼبناسبة للوصوؿ إذل
النتائج اليت خلص ؽبا البحث.
نتائج الدراسة:
أكدت على عدـ كجود فركؽ ذات اثر جوىرم بُت نظم اؼبعلومات احملاسبية اؼبستخدمة يف ؿبددات اؼبستندات
ك اجملموعة الدفًتية كالتقارير كدليل اغبسابات.
أثبتت الدراسة أف ىناؾ توجو كاضح إلدارة اؼبؤسسات كبو نظم اؼبعلومات احملاسبية يف التدريب كتوظيف
اؼبؤىلُت علميا كتوفَت األجهزة كالربامج التطبيقية اؼبناسبة كبينت ارتباط ىذه احملددات األربعة بفاعلية نظم اؼبعلومات
احملاسبية.
كما أكدت الدراسة كبنسبة كبَتة على دكر اعبهات اؼباكبة يف دعم كتعزيز مقومات البيئة احملاسبية يف اؼبؤسسات
كبينت عدـ كجود عبلقة ارتباط بُت فاعلية نظاـ اؼبعلومات احملاسيب كبُت دكر اعبهات اؼباكبة.
التوصيات :
-

قدـ الباحث توصياتو لئلدارة كمستخدمي نظم اؼبعلومات احملاسبية داخل اؼبؤسسات باالىتماـ هبا كتقدًن كل

الدعم كتطويرىا كربديثها بكل جديد.
-

إجراء التقييم ألداء النظاـ من خبلؿ الدراسات اؼبسحية كضركرة تبٍت اإلدارة لتوجو كاضح كبو نظم اؼبعلومات

احملاسبية يف ؾباالت التدريب كتوظيف الكوادر اؼبؤىلة علميا كتزكيد النظاـ باألجهزة كالتطبيقات اغبديثة.
كقدـ توصياتو لوزارة الداخلية الفلسطينية كذبمعات اؼبنظمات األىلية كاؼباكبُت ك القطاع اػباص بضركرة زيادة
االىتماـ بنظم اؼبعلومات احملاسبية كتزكيدىا باألمواؿ ك األجهزة ك اؼبعدات كالتدريب كي يليب االحتياج للمعلومات كدبا
يتبلءـ مع عنصرم اؼبساءلة كالشفافية.


الدراسة السادسة :صباح عبد الهادي حسن الدويك (نظم المعلومات المحوسبة و أثرها على القرارات

اإلدارية و الطبية ،دراسة تطبيقية على مستشفى غزة األوروبي )( 2010،مصباح عبد اؽبادم حسن الدكيك،
:)2010
ىدفت الدراسة إذل ربديد اآلثار اؼبًتتبة على استخداـ نظم اؼبعلومات الصحية على عملية صنع القرارات يف مستشفى
غزة األكركيب ،ككذا على ؾباالت األعماؿ اإلدارية ك الطبية ،ك استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي  ،معتمدا على
استبياف يتكوف من  83فقرة ،كزع على عينة طبقية مكونة من  140مفردة من ؾبتمع الدراسة الذم يتكوف من 187
موظفا.
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نتائج الدراسة:
مرتفعة.

كقد توصلت الدراسة إذل أف  %94.5من أفراد العينة يستخدموف نظم اؼبعلومات الصحية  ،كىي نسبة

اإلدارية.

كما أظهرت الدراسة أف استخداـ النظاـ يؤثر على القرارات اإلدارية ك الطبية مع كجود فرؽ لصاحل القرارات

التوصيات :
-

أكصت الدراسة بضركرة كضع الصحة االلكًتكنية على رأس األكلويات الوطنية.

-

ربط صبيع اؼبستشفيات مع نعضها باستخداـ نظم اؼبعلومات الصحية.

-

التخلص من اؼبلف الصحي الورقي تدرهبيا ك اعتماد السجل الصحي االلكًتكين.

-

عقد دكرات تدريبية عبميع اؼبوظفُت لتعليمهم كيفية استخداـ النظاـ.



الدراسة السابعة :أمل إبراهيم أبو رحمة ( نظم معلومات الموارد البشرية و أثرها على فاعلية إدارة شؤون

الموظفين في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ب قطاع غزة ) ،ماجستير( 2005 ،أمل إبراىيم أبو رضبة،
:)2005

هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على نظم معلومات اؼبوارد البشرية اؼبستخدمة يف إدارات شؤكف اؼبوظفُت بوزارات السلطة
الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة  ،ك تقييم ؾباالت استخدامها ك ربليلها بغرض الكشف عن الصعوبات اليت تواجو تلك
النظم ،كاعتمد الباحث اؼبنهج الوصفي ،كما اعتمد على استبانة كأداة للدراسة مت توزيعها على مدراء دكائر شؤكف
اؼبوظفُت ك نواهبم(.)45
نتائج الدراسة:
-

تبُت استخداـ النظم اليدكية  ،ك تدين كفاءة نظم معلومات اؼبوارد البشرية يف كافة اؼبعلومات  ،ك تدين عبلقة

تبادؿ كافة اؼبعلومات بُت إدارات شؤكف اؼبوظفُت ك ديواف اؼبوظفُت  ،يؤثر سلبا على فاعلية إدارة شؤكف اؼبوظفُت
بالوزارات.
-

تبُت أف نقص الكفاءة اإلدارية ك التكنولوجية ك التنظيمية من أىم أسباب تدين كفاءة نظم معلومات اؼبوارد

البشرية.

65

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل االول
توصيات الدراسة:

أكصت الدراسة بضركرة اىتماـ إدارات شؤكف اؼبوظفُت لبلستفادة من التقنيات اغبديثة غبفظ اؼبلفات  ،ك توجيو
استخدامات نظم معلومات اؼبوارد البشرية كبو ؾباالت شؤكف اؼبوظفُت اؼبتعلقة بتخطيط القول العامة ك تطويرىا  ،ك
إهباد الوسائل الكفيلة بتحسُت كفاءة معلومات اؼبوا رد البشرية  ،ك تطوير برامج بناء قدرات للمديرين ك اؼبوظفُت
العاملُت يف إدارات شؤكف اؼبوظفُت .ك اقًتح البحث إنشاء شبكة معلومات تربط ديواف اؼبوظفُت العاـ بإدارات شؤكف
اؼبوظفُت.
الدراسة الثامنة :ماهر احمد محمود غنيم (دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع



القرارات في بلديات قطاع غزة بفلسطين) (2004ماىر اضبد ؿبمود غنيم:)2004 ،
استهدفت الدراسة التعرؼ على دكر نظم اؼبعلومات اإلدارية احملوسبة يف عملية صنع القرارات يف بلديات قطاع غزة،
كاعتمد الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع ،ككصفها بدقة  ،كما مت
االستعانة باؼبنهج الكمي لدراسة ك ربليل البيانات ،كصمم الباحث استبيانا كأداة للدراسة ،ك تكونت عينة الدراسة من
11بلدية يف قطاع غزة.
نتائج الدراسة:
إف ىناؾ دكر ذك داللة إحصائية لنظم اؼبعلومات اإلدارية احملوسبة يف عملية صنع القرارات يتمثل يف كجود اؽبيكل
التنظيمي  ،ك جودة اؼبعلومات اؼبنتجة ك توفر البنية التحتية  ،ك أنواع النظم اؼبستخدمة  ،ك أنواع القرارات اؼبتخذة.
توصيات الدراسة:
أكصت الدراسة أف هتتم البلديات بعنصر اؼبعلومات  ،ك تطوير اؽبياكل التنظيمية ك رفع كفاءة مكونات النظم  ،ك إنشاء
شبكات حاسوب مطورة  ،ك كتابة أدلة لئلجراءات  ،ك تعدد التقارير.
-3

دراسات أجنبية:



الدراسة التاسعة:

G. Gueguen(incidence de system d’information en situation de

-

concurrence ;le cas des coureurs du tour de France, 2007 )) G.
Gueguen, 2007):
ىدفت الدراسة إذل اثر استخداـ السماعات (كنظاـ للمعلومات ) عند الدراجُت يف دكرة فرنسا للدراجات على النتائج
احملققة من حيث الفرؽ يف أزمنة الدخوؿ يف اؼبراحل اؼبختلفة للدكرة ،ك اعتمد الباحث على اؼبنهج الوصفي التحليلي
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مستعمبل اؼببلحظة كأداة رئيسية من خبلؿ إجراء مقارنة بُت أزمنة الدخوؿ يف اؼبراحل اؼبختلفة للمنافسة قبل ك بعد
استعماؿ السماعات ،قاـ الباحث بتحليل نتائج  125مرحلة من مراحل دكرة فرنسا للدراجات ما بُت سنوات 1991
ك ( 1996قبل استعماؿ السماعات) ك  120مرحلة ما بُت  2000ك ( 2005بعد استعماؿ السماعات ) ما يبثل
أكثر من  40.000كقت دخوؿ.
نتائج الدراسة:
-

أزمنة الوصوؿ يف سباقات السرعة ليست معربة فبا يدؿ على أف االعتماد على مركز للمعلومات ال يعطي فعالية

اكرب لفرؽ السرعة.
الدراجوف يصلوف يف أزمنة متباعدة يف اؼبسالك اعببلية مقارنة باؼبسالك اؼبسطحة.
منذ بداية استعماؿ السماعات دل يعد الدراجوف يصلوف يف أكقات متقاربة ( نقص الدخوؿ اعبماعي يف خط
الوصوؿ).
التوصيات :
أكصى الباحث بالتخلص تدرهبيا من استعماؿ السماعات  ،ألهنا ال تسمح للرياضي بالتفكَت ك ازباذ القرار  ،كىذا ما
يؤثر على تكوين الدراج  ،حيث أف األحرل ىو تكوين دراج ناضج يبكنو ازباذ القرار اؼبناسب ربت أم ظرؼ.


الدراسة العاشرة:
-Neal Pollack . ( Knowledge management and information
):سلول ؿبمد الشرفا ،2008 ،ص technologie ) 2002 (21

هتدؼ الدراسة إذل تقييم أداء إدارة اؼبعرفة ك تكنولوجيا اؼبعلومات اليت تستخدمها اؼبنظمات العامة ك اػباصة ،ك استخداـ
الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي ألغراض البحث العلمي.
نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج أف أداء تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمات قيد الدراسة ال يزاؿ يف بداياتو ك أف معظم جهودىا يف ربقيق
أىدافها ال تزاؿ يف مستول مؤسسة صغَتة اغبجم.
توصيات الدراسة:
أكصت الدراسة على ضركرة تدريب اؼبستخدمُت النهائيُت لنظم اؼبعلومات  ،ك تشجيعهم على بناء مقاييس جديدة ربدد
مدل جودة ك دعم اسًتاتيجية تكنولوجيا اؼبعلومات الحتياجات العمل الداخلي.
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التعقيب على الدراسات السابقة :بعد مراجعة الدراسات السابقة ك ربليلها الحظ الباحث ما يلي:

 1-4الهدف و الموضوع :سعت اغلب الدراسات السابقة إذل تقييم نظم اؼبعلومات من خبلؿ تقييم موارد النظاـ
كما سعت إذل حبث العائد من النظاـ على اؼبستول اإلدارم ( ازباذ القرارات  ،التوجو االسًتاتيجي  ،اكتساب اؼبيزة
التنافسية  ،االستخداـ األمثل للموارد من اجل ربقيق أىداؼ اؼبؤسسات) .يف حُت تطرقت بعض الدراسات على قلتها
إذل تأثَت نظم اؼبعلومات على األداء اؼبهٍت على غرار مصباح عبد اؽبادم حسن الدكيك الذم تناكؿ بالدراسة تأثَت نظم
اؼبعلومات على القرارات الطبية ،ككذلك دراسة  G.Gueguenاليت تناكلت تأثَت السماعات كنظاـ للمعلومات
على النتائج احملققة يف دكرة فرنسا للدراجات.
 2-4المنهج :اعتمدت كل الدراسات السابقة على اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم يبلءـ ىذا النوع من الدراسات
اشًتكت الدراسات السابقة يف االعتماد على األساليب اإلحصائية الختبار فرضياهتا.
 3-4األدوات :اعتمدت جل الدراسات على االستبياف كأداة رئيسية عبمع اؼبعلومات كما استعانت دراسات

أخرل إذل جانب االستبياف اؼبقابلة  ،ما عدا دراسة  G.Gueguenاليت اعتمدت على اؼببلحظة إضافة إذل اؼبقابلة.
 4-4المستوى العلمي :كل الدراسات كانت لنيل شهادة اؼباجستَت.

 5-4مجتمع الدراسة :توجهت كل الدراسات احمللية إذل اؼبؤسسات االقتصادية يف حُت تنوعت اؼبؤسسات اليت

تناكلتها بالدراسة باقي الدراسات بُت مؤسسات حكومية ك خاصة ك بُت مؤسسات رحبية ك غَت رحبية على قلتها  ،يف
حُت كاف من الصعب إهباد دراسة تتناكؿ اؼبؤسسات الرياضية ك الدراسة الوحيدة اليت اعتمد عليها الباحث تناكلت
استخداـ نظم اؼبعلومات يف إدارة فريق أثناء اؼبنافسة ك دل تتطرؽ إذل اؼبؤسسات الرياضية اغبكومية.
 6-4النتائج :توصلت جل الدراسات إذل تأثَت نظم اؼبعلومات على عملية ازباذ القرار اإلدارم إال أف تأثَتىا كاف

اقل على القرارات الطبية يف دراسة الدكيك كما أف السماعات كاف ؽبا اثر سليب على شخصية الدراجُت يف دراسة
 G.Gueguenكوهنا ربد من حريتهم يف ازباذ القرار.
بالنظر ؼبا ذكر أنفا تبدك أنبية موضوع ىذه الدراسة بالنظر لتناكؽبا مؤسسة رياضية حكومية غَت رحبية يف اعبزائر كما ك

قد استفاد الباحث من ربليل الدراسات السابقة يف:
-

ربديد اعبوانب اليت سبق حبثها كاليت أنبلت ك اليت تستحق الدراسة.

-

كضع اإلطار العاـ ؽبذه الدراسة  ،كربديد اؼبشكلة.
ربديد اؼبنهج ك اختيار األدكات ك تصميمها.
االستفادة من نتائج الدراسات السابقة يف مناقشة النتائج اؼبتحصل عليها.
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اإلطار العام للدراسة

الكلمات الدالة في الدراسة :

 1-1نظام المعلومات:
1-1-1


لغة

النظام :يعود اصل كلمة النظام " " systemاىل اليونان  ،وىو مشتق من كلمتني "  " systemaواليت تعين

"  " to gatherمعا ،ومن كلمة "  " histemiواليت تعين "  " tostأي جيمع  ،واستعملت ىذه الكلمة ألول مرة
سنة  2731لداللة على توايل العمليات بني رلموعة من االجزاء  ،مث استخدمت يف احلقل العلمي وربديدا يف ميدان
البيولوجي مع العشرينات من القرن ادلاضي (.) reix r , 2002,p29


المعلومات :كلمة مشتقة من كلمة علم اي ادراك طبيعة االمور (الصباح ،2776 ،ص)11

2-1-1



اصطالحا:

يعرفو كنيفان 8بانو " عبارة عن اسلوب منظم جلمع ادلعلومات عن ادلاضي واحلاضر لكي تساعد يف التنبؤ

بادلستقبل واخلاصة بعمليات ادلنظمات الداخلية والبيئة اخلارجية دلساعدة يف ازباذ القرارات اخلاصة بالتخطيط والرقابة
والعمليات االخرى"( عالء عبد الرزاق السادلي وآخرون ،1002 ،ص.)12



ويعرفو اذلادي زلمد على انو " رلموعة من االجراءات اليت تتضمن تشغيل ،زبزين ،توزيع ،نشر واسرتجاع

ادلعلومات هبدف تدعيم عمليات صنع القرار وكذا الرقابة داخل ادلؤسسة  ،وىو يضم رلموعة من العناصر ( االشخاص ،
الوسائل  ،الربرليات ) .... ،تسمح دبعاجلة ادلعلومات وايصاذلا لطالبيها (اذلادي زلمد ،2776 ،ص.)74


ويعرفها سليم احلسنية بأهنا النظم الرمسية وغري الرمسية اليت سبد اإلدارة دبعلومات سابقة ،حالية وتنبئية يف صورة

شفوية أو مرئية للعمليات الداخلية للمؤسسة ولعناصر البيئة احمليطة هبا ،هبدف دعم اإلداريني وخباصة ادلدراء والعناصر
البيئية األساسية ،وإتاحة ادلعلومات الدقيقة والواضحة ،يف إطار الوقت ادلناسب دلساعدهتم على إجناز العمل واإلدارة
وازباذ القرارات(سليم احلسنية ،1004 ،ص)32
3-1-1

اجرائيا:

نظام ادلعلومات ىو رلموعة العناصر البشرية واالجراءات وادلصادر تتفاعل مع بعضها البعض ومع بيئتها هبدف توفري
ادلعلومات يف ادلنظمة مما يساعد على ربقيق االىداف وحل ادلشاكل اليت تواجو ادلؤسسة.
 2-1االدارة:
1-2-1

لغة :من الفعل أدار يدير إدارة (إلياس انطوان إلياس ،2741 8ص.)12

أدار ،يدير ،أدر ،إدارة الشيء ،جعلو يدور ،أدار ادلدرسة ،سري شؤوهنا(امساعيل بن محاد اجلوىري ،2762 ،ص.)74
 2-2-1اصطالحا:
-

اإلدارة عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استغالل ادلوارد ادلتاحة استغالال امثال عن طريق التخطيط والتنظيم

والقيادة للوصول إىل ىدف معني( .عصام بدوي ،1002 ،ص.)25
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يعرفها ليونارد وايت ( ) léonard whiteباهنا " مجيع العمليات اليت من شاهنا تنفيذ السياسة العامة وربقيق
اىدافها(ابراىيم زلمود عبد ادلقصود ،2777 ،ص.)21
االدارة عملية تنظيم مهام حبدود موارد متاحة وقيادة العاملني إلجنازىا لتحقيق اىداف زلددة(.عثمان الكيالين،
 ،1000ص.)23
 3-2-1اجرائيا:
االدارة عبارة عن عملية زبطيط ،تنظيم ،تنسيق ،توجيو ورقابة العمل االداري بإدارة ادلنظمة لتحقيق اىدافها بكفاءة
وفعالية ألن معيار جناح منظمة او فشلها ىو االستغالل االمثل للموارد ادلادية والبشرية ادلتاحة.
 1-2االدارة الرياضية:
 1-3-1لغة :تعين روض يروض ويقال روض الفارس فرسو أي قام بتدريب وتعليم الفرس حركات وايقاع منسجم
سواء كان ذلك يف ادليدان او يف اذلواء الطلق(.علي بن ىادية ،2777 ،ص.)221

 2-3-1اصطالحا:
لقد عرفها كل من دزنس كلي وبيتيل ""desess Kelly, blonten and beitelسنة  2770على اهنا

-

ادلهارات ادلرتبطة بالتخطيط والتنظيم والتوجيو وادلتابعة وادليزانيات والقيادة والتقييم داخل ىيئة تقدم خدمة رياضية او
انشطة بدنية او تروحيية(.عصام بدوي ،1002 ،ض.)10
ىي عملية ربليل وزبطيط ومراقبة ادلسائل االساسية اليومية ادلتعلقة باذباىات تطور حقل الرتبية البدنية والرياضية
على ضوء اخلربة اجملتمعية واليت ذبتمع نتيجة للمجتمع االداري (.مروان عبد اجمليد ابراىيم ،1000 ،ص.)27
 3-3-1اجرائيا :اإلدارة الرياضية ىي عملية زبطيط وقيادة ورقابة أفراد ادلؤسسة الرياضية ،باستخدام مجيع ادلوارد
لتحقيق أىداف زلددة.
-2

إشكالية الدراسة:

لقد واجهت اإلدارة يف العصر احلديث حالة من التحدي نتيجة للثورة العلمية ،والتكنولوجية يف مجيع ادليادين؛ وما جنم
عن ذلك من تعقد مهمات اإلدارة ومتطلبات أدائها ،وعليو فإن الوسائل التقليدية يف اعتماد رلرد اخلربة الشخصية
وأساليب التجربة واخلطأ مل تعد قادرة على ربقيق أىداف ادلنظمة  ،واذا كان تطور الدول يتوقف على وجود االدارة
الناجحة ،ودورىا الفعال يف بناء اجملتمع ،ىذا ما يوافق قول الرئيس السوري بشار االسد  " 8ان قصور االدارة لدينا من
اىم العوائق اليت تعرتض مسرية التنمية والبناء ،واليت تؤثر بشكل سليب يف كل القطاعات دون استثناء"(رلدي عريف،
 ،1006ص.)26
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الرياضة وامهيتها كبقية شؤون احلياة االخرى ربتاج اىل ادارة وتنظيم جيدين ،وان االختصاصيني يف شؤون االدارة الرياضية
قاموا بعرض مواضيع وعمليات نظرية عامة ميكن ان تنسجم مع اجلوانب التطبيقية العملية ،وهبذا فان مهمتهم ىذه
تتحدد يف عمليات ربليل وزبطيط وتقرير ومراقبة ادلسائل االساسية اليومية ادلتعلقة باذباىات تطور حقل الرياضة على
ضوء اخلربة اجملتمعة واليت ذبتمع نتيجة العمل االداري (بوداود عبد اليمني ،1022 ،ص.)30
ومع التوجهات اجلديدة حنو ما أصبح يعرف دبجتمع ادلعلومات وضع االدارة يف موقف الطلب ادلتزايد حنو توفري ادلعلومة
اليت ربتاجها بالسرعة والدقة والتكلفة ادلناسبة ،األمر الذي جعل األساليب التقليدية ادلتبعة يف عملية تدفق ومعاجلة
البيانات عاجزة عن اإليفاء باحتياجات ومتطلبات االدارة من ادلعلومات ومن ىنا كان البد من إجياد نظم معلومات
قادرة علي تقدمي وتوفري معلومات أكثر مالئمة دلستخدمها ،وبالشكل الذي يراعي طبيعة متطلبات ادلستويات اإلدارية
ادلختلفة يف ادلنظمة ،ومن مث فان كمية ونوع ادلعلومات البد وأن زبتلف أيضا ،حيث كلما تدرجنا حنو ادلستويات العليا
يف التنظيم كلما كانت ادلعلومات ادلطلوبة مركزة وملخصة يف شكل تقارير ،وتزداد درجة التفصيل كلما اذبهنا إيل
ادلستويات الدنيا للتنظيم.
ولعل مؤسسات الشباب و الرياضة و على رأسها وزارة الشباب و الرياضة من أكثر ادلؤسسات هتميشا من طرف
الباحثني ،بالرغم من الدور الكبري الذي تضطلع على القيام بو  ،والعدد الكبري من األفراد الذين هتتم هبم  ،ىذا ما جيعلها
يف أمس احلاجة دلثل ىذه الدراسات نظرا (لسرعة تطور الرياضة وكذا لصعوبة التحكم فيها و التنبؤ دبستقبلها نظرا لكثرة
العوامل ادلؤثرة فيها وتداخلها )( ص . )Michel desbord, fabien ohl, Gary tribou, 2004,12
وكذا خلصوصية الفئة اليت يهتم هبا القطاع وىي أىم شرحية باجملتمع دلا ينتظر منها يف قيادة عجلة التنمية للتقدم باجملتمع
،ىذا ما وضع القطاع أمام ربديات كبرية و مشاريع جديدة و ضخمة ،تبدو للوىلة األوىل مل تأخذ حقها من الدراسة و
البحث وإمنا بنيت على قاعدة التجربة و اخلطأ  ،مما يعرضها دلواجهة عراقيل قد تعطل ربقيق األىداف ادلسطرة وترفع من
تكاليف االجناز  ،وىذا ما عايشو الباحث ،أين اطلع عن كثب على الصعوبات ادلرتبطة بنقل ادلعلومات  ،بالرغم أن
مديريات الشباب والرياضة ال زبلو من ذبهيزات اإلعالم اآليل و ىي موصولة أيضا بشبكة ادلعلوماتية إضافة إىل إعداد
كل مكتب للحصائل اخلاصة بو كما يقوم بعض القائمني على ىذه ادلكاتب بإجراء دراسات استطالعية.
كل ىذه ادلعطيات أدت بالباحث إىل التساؤل حول واقع نظم ادلعلومات دبديريات الشباب و الرياضة لعل السؤال الذي
يطرح نفسو حبدة ىو:
هل يتم استغالل نظام المعلومات المتوفر بمديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة بطريقة جيدة؟.
دبجرد طرح ىذا السؤال تتبادر إىل الذىن رلموعة من التساؤالت جنملها يف اآليت:
-

ىل يساعد توفر االفراد ادلختصني على االستغالل اجليد لنظام ادلعلومات ادلتوفر دبديرية الشباب والرياضة ؟.
ىل يساعد وجود موارد مادية على االستغالل اجليد لنظام ادلعلومات ادلتوفر دبديرية الشباب والرياضة ؟.
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ىل يساعد وجود بررليات على االستخدام اجليد لنظام ادلعلومات ادلتوفر دبديرية الشباب والرياضة ؟.

-3

أهداف الدراسة :

-

اكتشاف أمهية نظام ادلعلومات دبديريات الشباب و الرياضة.

-

التعرف على وفرة االفراد ادلختصني يف نظام ادلعلومات بادلديرية .

-

االطالع على موارد النظام ادلتوفرة دبديرية الشباب و الرياضة.

-

االطالع على كيفية استخدام الربرليات ادلتوفرة بادلديرية .

-4

أهمية الدراسة :تأيت أمهية ىذه الدراسة من كوهنا تبحث نظام ادلعلومات يف مديريات الشباب و الرياضة و ىي

مؤسسة غري رحبية على خالف اغلب الدراسات اليت تطرقت إىل موضوع النظم يف ادلؤسسات االقتصادية ،كما تظهر
ايضا يف ربويل االدارة من ورقية بطيئة اىل الكرتونية سريعة يف اجناز معامالهتا االمر الذي يساعد ادلوظفني االكفاء على
ممارسة العمل ادلطلوب ،كما تستقي أيضا قيمة كبرية يف اجملتمع نظرا ألمهية ادلؤسسة اليت تطرقت إليها الدراسة وكذا
حلداثة البحث يف ىذا التخصص باجلامعات اجلزائرية اليت نادرا ما تتطرق بالدراسة لإلدارة بادلؤسسات الرياضية.
-5

فرضيات البحث:

الفرضية الرئيسية :نقص استغالل نظام ادلعلومات ادلتوفر دبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة.
الفرضيات الجزئية:
-

يساعد توفر االفراد ادلختصني على االستغالل اجليد لنظام ادلعلومات ادلتوفر دبديرية الشباب والرياضة.
يساعد وجود موارد مادية على االستغالل اجليد لنظام ادلعلومات ادلتوفر دبديرية الشباب والرياضة.

-

يساعد وجود بررليات على االستخدام اجليد لنظام ادلعلومات ادلتوفر دبديرية الشباب والرياضة.
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 -1الدراسة االستطالعية:

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة ادليدانية لبحثو،
وهتدف الدراسة االستطالعية إىل التأكد من مالئمة األداة مكان الدراسة االستطالعية للبحث ،والتحقق من مدى
صالحية األداة ادلستغلة جلمع ادلعلومات ومعرفة الزمن ادلناسب إلجرائها.
من خالل ىذه الدراسة االستطالعية اليت هتدف إىل إبراز واقع نظم ادلعلومات مبديرية الشباب والرياضة استعملت من
أجل الوصول إىل ىذه النتائج استبيان موجهة إىل عينة الدراسة مكونة من( )5:مخسة افراد وذلك للحصول على اكرب
قدر دمكن من ادلعلومات اليت ختدم ىدف البحث.
 -2منهج الدراسة:
استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي الذي تتمثل فيو معامل الطريقة العلمية بشكل صحيح حيث حياول وصف
الظاىرة ( نظم ادلعلومات ) بدقة كما توجد يف الواقع  ،اين (يقوم جبمع ادلعلومات و مقارنتها و حتليلها وتفسريىا
للوصول إىل تعميمات مقبولة)(حممد علي حممد ،6>=; ،ص< ،)66تساىم يف إثراء الرصيد ادلعريف عن ادلوضوع ،كما
مت االستعانة بادلنهج الكمي لدراسة و حتليل البيانات.
 -3مجتمع وعينة الدراسة:
 1-3مجتمع الدراسة:
مشل جمتمع الدراسة مجيع موظفي مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة و البالغ عددىم  35موظف ،والذين يتوزعون
على خمتلف الوظائف كما ىو مبني يف اجلدول التايل?
الجدول رقم(: )07توزيع مجتمع البحث حسب الوظيفة التي يشغلها كل موظف.
التكرار

النسبة المئوية

الوظيفة
مدير الشباب والرياضة

56

%78=:

متصرف رئيسي

56

%78=:

متصرف

5:

=%6987

ملحق رئيسي لإلدارة

57

%:8<6

حماسب اداري رئيسي

57

%:8<6

ملحق ادارة

57

%:8<6

وثائقي امني حمفوظات

56

%78=:
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حماسب اداري

56

%78=:

عون ادارة رئيسي

;5

%6<869

عون ادارة

57

%:8<6

كاتب مديرية

56

%78=:

كاتب

59

%66897

عون حفظ البيانات

59

%66897

تقين سامي يف االعالم االيل

56

%78=:

معاون تقين يف االعالم االيل

56

%78=:

عون تقين يف االعالم االيل

56

%78=:

8:

%100

المجموع
 2-3عينة الدراسة:

ىي "جمموعة من األفراد تؤخذ من اجملتمع األصل حبيث تكون دمثلة لو دتثيال صادقا"(بوداود عبد اليمني ،عطاء اهلل امحد،
> ،755ص=;) ،حيث قام الباحث باستخدام طريقة احلصر الشامل و ذلك من خالل توزيع االستبيان على مجيع
األفراد البالغ عددىم ( )80الذين يقومون بأعمال إدارية يف مديرية الشباب والرياضة.
 -4ادوات جمع البيانات والمعلومات:
اعتمد الباحث على االستبيان كوسيلة (جلمع البيانات ادلتعلقة مبوضوع الدراسة عن طريق قائمة أسئلة مكتوبة من طرف
الباحث دتلؤىا عينة أو جمتمع ادلستجوبني) (امحد حسن الرفاعي ،755: ،ص ،)6=6بالنظر ألمهية االستبيان يف توفري
الوقت واجلهد  ،حيث قام ببناء و تطوير االستبيان بعد ادلراجعة الشاملة للدراسات النظرية و العملية السابقة اليت تناولت
بالدراسة موضوع (نظم ادلعلومات ) السيما ادلتعلقة بدراسة الواقع و تقييمو خاصة يف ادلؤسسات احلكومية  ،ومت ذلك
وفق اخلطوات التالية?




حتديد احملاور الرئيسية لالستبيان8
صياغة الفقرات اليت ختدم كل حمور من احملاور الرئيسية8
مراعاة أن تكون جل الفقرات ذات النهايات ادلغلقة  ،لتسهيل و تسريع عملية اإلجابة و كذا حتليل النتائج 8





إعداد االستبيان على صورتو األولية8
عرض االستبيان على األستاذ ادلشرف لتقييمو و تعديلو 8
اختبار صدق االستبيان و ثباتو 8
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االجراءات الميدانية للدراسة

حساب الخصائص السيكو مترية لألداة:

صدق االداة  :لقياس صدق األداة جلا الباحث إىل قياس االتساق الداخلي لكل فقرة مع اجملال الذي تنتمي

إليو  ،و قد مت التحقق من ذلك بتوزيع االستبيان على عينة استطالعية مكونة من  05مفردات من جمتمع الدراسة قام
بعدىا الباحث بتحليل النتائج و حساب معامل بريسون بني درجة كل فقرة و الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو ،
و فيم يلي عرض لنتائج االختبار8


جدول رقم ( :)08يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة/

محاور االستبيان
1
محاور
االستبيان

2
3

معامل االرتباط

المحور األول :توفر األفراد المختصين
في نظام المعلومات.
المحور الثاني  :توفر الموارد المادية
لنظام المعلومات.
المحور الثالث  :توفر برمجيات نظام
المعلومات

0,721
0,699
0,704

النتيجة
يوجد ارتباط
معنوي(دال)
يوجد ارتباط
معنوي(دال)
يوجد ارتباط
معنوي(دال)

قيمة  rالجدولية  0.632 :عند مستوى الداللة 0.05
من خالل اجلدول أعاله ذمد معامالت االرتباط بني كل احملور وادلعدل الكلي لفقرات االستبيان دالة إحصائيا ،حيث
قيمة  rاحملسوبة المحور األول :توفر األفراد المختصين في نظام المعلومات بلغت  0.721و المحور الثاني :
توفر الموارد المادية لنظام المعلومات بلغت 0.699و المحور الثالث  :توفر برمجيات نظام المعلومات بلغت
 0.704وىي كلها اكرب من قيمة  rاجلدولية  58;87عند مستوى الداللة  585:ومنو تعترب حماور صادقة ومتسقة،
دلا وضعت لقياسو8

 ثبات االداة :يقصد بهو احلصهول علهى نفه النتهائج باسهتمرار إذا مها اسهتخدم االختبهار أكثهر مهن مهرة يف نفه
الظروف (فاطمة عوض صابر ،مريفت علي خفاجة?  ،7557ص;):وقد مت قياسو بطريقة ألفا كرونباخ حيث
طبقت ادلعادلة على العينة االستطالعية  ،و جاءت النتائج كااليت?
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جدول رقم ( : )09يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة:
عدد
معامل ألفا كرونباخ
الفقرات

محاور االستبيان
1
محاور االستبيان

المحور األول :توفر األفراد المختصين
في نظام المعلومات.
المحور الثاني  :توفر الموارد المادية

2
3

لنظام المعلومات.
المحور الثالث  :توفر برمجيات نظام
المعلومات

جميع عبارات االستبيان

0,710

10

النتيجة
ثابت

0,752

10

ثابت

0,747

10

ثابت

0,790

30

ثابت

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل ألفا كرونباخ لكل حماور االستبيان اكرب من احلد األدىن ادلتفق عليو دلعامل
ألفا كرونباخ وىو ? ;58

حيث بلغ معامل المحور األول  :توفر األفراد المختصين في نظام المعلومات

( )0.710و المحور الثاني  :توفر الموارد المادية لنظام المعلومات .بلغ ( )0.752و المحور الثالث :توفر
برمجيات نظام المعلومات بلغ ( )0.747وكذلك معامل ألفا جلميع حماور االستبيان معا بلغ ( )0.790وىذا يدل

على أن قيمة الثبات أداة الدراسة دما جيعلنا على ثقة تامة بصحة االستبيان وصالحيتو لتحليل وتفسري نتائج الدراسة
واختبار فرضياهتا ،جتدر اإلشارة إىل أن معامل الثبات ألفا كرونباخ ،تًتاوح بني (  ،)6-5وكلما أقًتب من الواحد؛ دل
على وجود ثبات عال ،وكلما اقًتب من الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات 8وان احلد األدىن ادلتفق عليو دلعامل ألفا
كرونباخ ىو ? ;8 58
 -5اجراءات التطبيق الميداني لألداة.
 1-5توزيع و جمع االستبيان:
قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة يف الفًتة (من  68اىل  76مارس; )756حيث مت مراعاة ما يلي?


توزيع االستبيان على كل أفراد العينة8

 شرح ىدف الدراسة و كل فقراهتا ألكرب عدد من األفراد الذين كان باإلمكان مقابلتهم ال سيما رئي مكتب
ادلستخدمني الذي توىل اإلجابة عن األسئلة و الشرح للموظفني الذين تعذر مقابلتهم8
 مجع االستبيان من طرف رئي مصلحة االدارة يف ظرف > 5ايام حىت جيد كل أفراد العينة الوقت الكايف دللء
االستبيان بعناية 8
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 عند مجع االستبيانات كان عدد االستبيانات ادلسًتجعة ( )85من أصل ( )85و ىو ما ميثل نسبة استجابة
(8)% 655
 7-:تفريغ االستبيان:
استعان الباحث باحلاسوب يف تفريغ و حتليل البيانات مستخدما برنامج اجلزم االحصائية للعلوم االجتماعية ()spss
إلجراء ادلعاجلات اإلحصائية ادلناسبة وفق تصنيف ليكرت اخلماسي8
الجدول رقم ( :)10توزيع االجابات حسب تصنيف ليكرت الخماسي.
االجابة
الدرجة
مجال

غير موافق بشدة غير موافق
منخفض جدا
[]1.80-1

المتوسط
الحسابي
النسبة

اقل من

المئوية

%36.00

محايد

منخفض

موافق

متوسط

موافق بشدة
مرتفع

مرتفع جدا

[-1.81

[-2.61

[-3.41

[]5-4.21

]2.60

]3.40

]4.20

من  %36.10من %52.10
إلى%68.00

إلى%52.00

من  %68.00من %84.00
إلى%84.00

إلى%100

 - 6األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 86برنامج التحليل اإلحصائي (8)SPSS V23
 87معامل االرتباط بيرسون حلساب االتساق البنائي ألداة الدراسة (8)SPSS
 88اختبار ألفا كرونباخ دلعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان (8)SPSS
 89المتوسط الحسابي? بغية التعرف على متوسط إجابات ادلبحثني حول االستبيان (8)SPSS
 8:االنحراف المعياري? وذلك من أجل التعرف على مدى ارمراف استجابات أفراد الدراسة (8 )SPSS
; 8التكرارات والنسب المئوية لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة حبيث?
عينة الدراسة
عدد تكرارات اجابة واحدة

=X

%655
X

عدد تكرارات اجابة واحدة %100 x
عينة الدراسة
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عرض وتحليل نتائج

 1-1المحور األول :توفر األفراد المختصين في نظام المعلومات.
السؤال  : 1هل يوجد بالمديرية عاملون مختصون في تكنولوجيا المعلومات .
الجدول رقم ( : )11ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال االول.
كا" 2كاف تربيع"
اإلجابات التكرارات
غير موافق

02

%

المجدولة

المحسوبة

مستوى
الداللة

درجة
الحرية

داللة
احصائية

6,67

بشدة
غير موافق

08

26,67

محايد

00

00

موافق

17

56,67

موافق

3

10

7,815

18,800

0,05

4

دال

بشدة
المجموع

30

100

التعليق على الجدول من خالبلل اداللول أعالبلد صلالل أن إجابالات أفالراد العينالة لال:ل 'الؤال  :هالل و:جالل بادللوروالة عالامل:ن
سلتص:ن يف تكن:ل:جيا ادلعل:مات كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  17:أي بنسبة   56,67بينمالا بقيالة أفالراد
العين الالة كان الالت إج الالابت م لص الالاحل موافق ققق بشق ققدة وبق الاليم مش الالاهلة  3وبنس الالبة   10,00ولص الالاحل محايق ققدا بق الاليم
مشاهلة  0وبنسبة   0,00ولصاحل غير موافقق بقاليم مشالاهلة  8وبنسالبة   26,67و غيقر موافقق بشقدة بقاليم
مشالالاهلة  2وبنسالالبة  6,67وأن كالالا 2احملسالال:بة بلغالالت  18,800وه ال اكبققر مالالن كالالا 2اجمللولالالة  7,815عنالالل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة ، 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتالاد العالام للمسالتني:بؤ وؤكاللون وبنسالبة   56,67علالى وجال:د عالامل:ن مبلوروالة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة سلتص:ن يف تكن:ل:جيا ادلعل:مات.
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السؤال  : 2هل يملك العاملون في تنظيم المعلومات على الكفاءة الالزمة .
الجدول رقم ( : )12ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثاين .
كا" 2كاف تربيع"
اإلجابات التكرارات
غير موافق

%

00

المجدولة

المحسوبة

(مستوى
الداللة)

درجة
الحرية

داللة
احصائية

0,00

بشدة
غير موافق

00

0,00

محايد

00

0,00

موافق

26

86,67

موافق

4

13,33

3,841

16,133

0,05

4

دال

بشدة
المجموع

30

100

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

هل ديلك العامل:ن يف

تنظيم ادلعل:مات على الكفاءة البلزمة كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  26:أي بنسبة   86,67بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  4وبنسبة   13,33ولصاحل محايدا بقيم
مشاهلة  0وبنسبة  0,00

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  0وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  16,133وه اكبر من كا 2اجمللولة  3,841عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة . 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   86,67على أن ملوروة الشباب
والرواضة ل:الوة ادلسيلة للو ا عامل:ن ديلك:ن الكفاءة البلزمة يف تنظيم ادلعل:مات.
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السؤال  : 3هل يجيب القسم الفني على كل االستفسارات المطلوبة .

الجدول رقم ( : )13ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثالث .

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"

(مستوى

المحسوبة المجدولة

الداللة)

درجة
الحرية

داللة
احصائية

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

0

0,00

موافق

22

73,33

موافق بشدة

8

26,67

المجموع

30

100

6,533

3,841

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل جييب القسم الفين
على كل اال'تفسارات ادلطل:بة كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  22:أي بنسبة   73,33بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة 8
مشاهلة  0وبنسبة  0,00

وبنسبة  26,67

ولصاحل محايدا بقيم

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  0وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  6,533وه اكبر من كا 2اجمللولة  3,841عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة ، 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   73,33على وج:د قسم فين مبلوروة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة جييب على كل اال'تفسارات ادلطل:بة .
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السؤال  : 4هل يعالج العاملون في النظام كل المشاكل التي تحدث في الشبكة أو النظام.
الجدول رقم ( : )14ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الرابع.

اإلجابات
غير موافق

التكرارا
ت
0

كا" 2كاف تربيع"
%

المجدولة

المحسوبة

(مستوى
الداللة)

درجة
الحرية

داللة
احصائية

0,00

بشدة
غير موافق

2

6,67

محايد

0

0,00

موافق

26

86,67

موافق بشدة

2

6,67

المجموع

30

100

5,991

38,400

0,05

4

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

دال

هل وعاجل العامل:ن يف

النظام كل ادلشاكل اليت حتلث يف الشبكة أو النظام كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  26:أي بنسبة 86,67
بينما بقية أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل
محايدا بقيم مشاهلة  0وبنسبة  0,00

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67و غير

موافق بشدة بقيم مشاهلة  0وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  38,400وه اكبر من كا 2اجمللولة
 5,991عنل مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   86,67على وج:د عامل:ن مبلوروة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة وعاد:ن كل ادلشاكل اليت حتلث يف الشبكة أو النظام .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 5هل هناك عدد كاف من العاملين في حقل المعلومات.

الجدول رقم ( : )15ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال
كا" 2كاف تربيع"
اإلجابات التكرارات
غير موافق

0

%

المجدولة

المحسوبة

(مستوى
الداللة)

اخلامس.

درجة
الحرية

داللة
احصائية

0,00

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

6

20,00

موافق

24

80,00

موافق

0

0,00

3,841

10,800

0,05

4

دال

بشدة
المجموع

30

100

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل هناك علد كاف من
العاملؤ يف لقل ادلعل:مات كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  24:أي بنسبة   80,00بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة
 6وبنسبة  20,00ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة 0
وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  10,800وه اكبر من كا 2اجمللولة  3,841عنل مست:ى اللاللة

 ...5وبلرجة لروة . 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   80,00على أن هناك علد كاف
من العاملؤ يف لقل ادلعل:مات مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة.
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع

السؤال  : 6هل يستفيد العاملون في المعلومات من دورات وبرامج تدريبية .
الجدول رقم ( : )16ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال السادس.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى
الداللة

درجة

داللة

الحرية احصائية

بشدة
غير موافق

4

13,33

محايد

4

13,33

موافق

22

73,33

موافق بشدة

0

0,00

المجموع

30

100

21,600

5,991

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل وستفيل العامل:ن يف
ادلعل:مات من دورات وبرامج تلروبية كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  22:أي بنسبة   73,33بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00ولصاحل محايدا بقيم
مشاهلة  4وبنسبة  13,33

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  4وبنسبة   13,33و غير موافق بشدة

بقيم مشاهلة  0وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  21,600وه اكبر من كا 2اجمللولة 5,991
عنل مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   73,33على ا'تفادة العامل:ن يف

ادلعل:مات مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة من دورات وبرامج تلروبية .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 7هل هناك تنوع في تخصصات العاملين في المعلومات .

الجدول رقم ( : )17ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال السابع.

اإلجابات التكرارات
غير موافق

%

0

كا" 2كاف تربيع"
المجدولة

المحسوبة

داللة

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

احصائية

0,00

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

0

0,00

موافق

28

93,33

موافق

2

6,67

3,841

22,533

0,05

4

دال

بشدة
المجموع

30

100

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

هل هناك تن:ع يف

ختصصات العاملؤ يف ادلعل:مات كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  28:أي بنسبة   93,33بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل محايدا بقيم
مشاهلة  0وبنسبة  0,00

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  0وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  22,533وه اكبر من كا 2اجمللولة  3,841عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   93,33على أن هناك تن:ع يف

ختصصات العاملؤ يف ادلعل:مات مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة.
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 8هل للعاملين في حقل المعلومات القدرة على التكيف.

الجدول رقم ( : )18ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثامن.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"

مستوى

درجة

المحسوبة المجدولة

الداللة

الحرية

داللة
احصائية

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

0

0,00

موافق

22

73,33

موافق بشدة

8

26,67

المجموع

30

100

16,53
3

7,815

0,05

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

4

دال

هل للعاملؤ يف لقل

ادلعل:مات القلرة على التكيف كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  22:أي بنسبة   73,33بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة 8
مشاهلة  0وبنسبة  0,00

وبنسبة  26,67

ولصاحل محايدا بقيم

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  0وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  16,533وه اكبر من كا 2اجمللولة  7,815عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4
االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   73,33على أن للعاملؤ يف لقل
ادلعل:مات مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة القلرة على التكيف .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 9هل يخضع العاملون في النظام للتقييم بصفة دورية.

الجدول رقم ( : )19ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال التا'ع.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى
الداللة

درجة

داللة

الحرية احصائية

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

0

0,00

موافق

25

83,33

موافق بشدة

5

16,67

المجموع

30

100

13,333

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل خيضع العامل:ن يف
النظام للتقييم بصفة دوروة كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  25:أي بنسبة   83,33بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  5وبنسبة   16,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة 0
وبنسبة  0,00

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة 0

وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  13,333وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى اللاللة

 ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   83,33على أن العامل:ن يف النظام
مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة خيضع:ن للتقييم بصفة دوروة .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع

السؤال  : 10هل يستفيد العاملون في النظام من الترقية ومختلف الحوافز.
الجدول رقم ( : )20ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال العاشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"

مستوى

المحسوبة المجدولة

الداللة

درجة

داللة

الحرية احصائية

بشدة
غير موافق

4

13,33

محايد

4

13,33

موافق

14

46,67

موافق بشدة

8

26,67

المجموع

30

100

8,933

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل وستفيل العامل:ن يف
النظام من الرتقية وسلتلف احل:افز كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  14:أي بنسبة   46,67بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة 8
مشاهلة  4وبنسبة  13,33

وبنسبة  26,67

ولصاحل محايدا بقيم

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  4وبنسبة   13,33و غير موافق بشدة

بقيم مشاهلة  0وبنسبة  ، 0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  8,933وه اكبر من كا 2اجمللولة 9.488
عنل مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة.4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   46,67على أن العامل:ن يف النظام
مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة وستفيلون من الرتقية وسلتلف احل:افز .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع

 2-1عرض وتحليل نتائج المحور الثاني  :توفر الموارد المادية لنظام المعلومات.
السؤال  : 11هل تتوفر موارد نظم المعلومات المالئمة إلنجاز العمل.
الجدول رقم ( : )21ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال احلادي عشر.

اإلجابات
غير موافق

التكرارا
ت
1

%

كا" 2كاف تربيع"

مستوى

درجة

داللة

المحسوبة المجدولة

الداللة

الحرية

احصائية

3,33

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

1

3,33

موافق

21

70

موافق بشدة

6

20

المجموع

30

100

9.488

50,00

0,05

4

التعليق على الجدول من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

دال

هل تت:فر م:ارد نظم

ادلعل:مات ادلبلئمة إلصلاز العمل كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  21:أي بنسبة   70,00بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة 6
مشاهلة  1وبنسبة  3,33

وبنسبة  20,00

ولصاحل محايدا بقيم

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  1وبنسبة  ، 3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  50,000وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة ، 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   70,00على ت:فر ملوروة الشباب

والرواضة ل:الوة ادلسيلة على م:ارد نظم ادلعل:مات ادلبلئمة إلصلاز العمل .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 12هل يوفر النظام مساحة كافية للتخزين.

الجدول رقم ( : )22ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثاين عشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

1

3,33

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

2

6,67

محايد

2

6,67

موافق

20

66,67

موافق بشدة

5

16,67

المجموع

30

100

42,333

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل و:فر النظام مسالة
كافية للتخزون كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  20:أي بنسبة   66,67بينما بقية أفراد العينة كانت
إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  5وبنسبة   16,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة  2وبنسبة
 6,67

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة  1وبنسبة

 ، 3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  42,333وه اكبر من كا 2اجمللولة
 ...5وبلرجة لروة ، 4

 9.488عنل مست:ى اللاللة

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   66,67على أن النظام مبلوروة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة و:فر مسالة كافية للتخزون .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع

السؤال  : 13هل تتوفر وسائل اإلدخال المناسبة (لوح المفاتيح،الفارة .....الخ ).
الجدول رقم ( : )23ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثالث عشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

1

3,33

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

داللة

مستوى

درجة

الداللة

الحرية احصائية

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

2

6,67

موافق

18

60,00

موافق بشدة

8

26,67

المجموع

30

100

35,667

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل تت:فر و'ائل اإلدخال
ادلنا'بة (ل:ح ادلفاتيح،الفارة .....اخل ) كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  18:أي بنسبة   60,00بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  8وبنسبة   26,67ولصاحل محايدا بقيم
مشاهلة  2وبنسبة  6,67

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  1وبنسبة  ،3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  35,667وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة . 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   60,00على ت:فر ملوروة الشباب

والرواضة ل:الوة ادلسيلة على و'ائل اإلدخال ادلنا'بة (ل:ح ادلفاتيح،الفارة .....اخل ) .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع

السؤال  : 14هل تتوفر وسائل اإلخراج المالئمة (الشاشة الطابعة.....الخ)
الجدول رقم ( : )24ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الرابع عشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

2

6,67

كا" 2كاف تربيع"

مستوى

درجة

المحسوبة المجدولة

الداللة

الحرية احصائية

داللة

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

2

6,67

موافق

8

26,67

موافق بشدة

17

56,67

المجموع

30

100

30,33

9.488

0.05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل تت:فر و'ائل اإلخراج
ادلبلئمة (الشاشة الطابعة.....اخل) كانت لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  17وبنسبة   56,67بينما
بقية أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  8:أي بنسبة   26,67ولصاحل محايدا بقيم
مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة بقيم
مشاهلة  2وبنسبة  ، 6,67وأن كا 2احملس:بة بلغت  30,333وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   56,67على ت:فر ملوروة الشباب

والرواضة ل:الوة ادلسيلة على و'ائل اإلخراج ادلبلئمة (الشاشة الطابعة.....اخل) .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 15هل تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوب

الجدول رقم ( : )25ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال اخلامس عشر.

اإلجابات
غير موافق

التكرارا
ت
2

%

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

6,67

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

6

20,00

موافق

19

63,33

موافق بشدة

2

6,67

المجموع

30

100

37,667

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل تتنا'ب 'رعة األج زة
مع لنيم العمل ادلطل:ب كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  19:أي بنسبة   63,33بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة 6
وبنسبة  20,00

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة 2

وبنسبة ،  6,67وأن كا 2احملس:بة بلغت  37,667وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى اللاللة
 ...5وبلرجة لروة . 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   63,33على أن 'رعة األج زة
مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة تتنا'ب مع لنيم العمل ادلطل:ب .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 16هل تتميز المعدات بالمرونة وقابلية التعديل .

الجدول رقم ( : )26ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال السادس عشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

2

6,67

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

9

30,00

محايد

2

6,67

موافق

15

50,00

موافق بشدة

2

6,67

المجموع

30

100

23,00

9.488

0.05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل تتميز ادلعلات بادلرونة
وقابلية التعلول كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  15:أي بنسبة   50,00بينما بقية أفراد العينة كانت
إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة  2وبنسبة
  6,67ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  9وبنسبة   30,00و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة  2وبنسبة
 ، 6,67وأن كا 2احملس:بة بلغت  23,000وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى اللاللة ...5
وبلرجة لروة ، 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   50,00على دتيز ادلعلات مبلوروة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة بادلرونة وقابلية التعلول .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع

السؤال  : 17هل تتوفر كل التجهيزات الضرورية لنظام المعلومات بالعدد الكافي
الجدول رقم ( : )27ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال السابع عشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

1

3,33

كا" 2كاف تربيع"

مستوى

درجة

داللة

المحسوبة المجدولة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

1

3,33

موافق

22

73,33

موافق بشدة

5

16,67

المجموع

30

100

55,33

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل تت:فر كل التني يزات
الضروروة لنظام ادلعل:مات بالعلد الكايف كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  22:أي بنسبة   73,33بينما
بقية أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  5وبنسبة   16,67ولصاحل محايدا
بقيم مشاهلة  1وبنسبة  3,33

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة

بقيم مشاهلة  1وبنسبة ،  3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  55,333وه اكبر من كا 2اجمللولة 9.488
عنل مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   73,33على ت:فر ملوروة الشباب

والرواضة ل:الوة ادلسيلة على كل التني يزات الضروروة لنظام ادلعل:مات بالعلد الكايف .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 18هل المعدات المتوفرة تحقق الغاية من النظام

الجدول رقم ( : )28ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثامن عشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

1

3,33

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

1

3,33

موافق

17

56,67

موافق بشدة

10

33,33

المجموع

30

100

35,33

9.488

0.05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل ادلعلات ادلت:فرة حتقق
الغاوة من النظام كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  17:أي بنسبة   56,67بينما بقية أفراد العينة كانت
إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  10وبنسبة   33,33ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة 1
وبنسبة   3,33ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة 1
وبنسبة ،  3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  35,333وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى اللاللة
 ...5وبلرجة لروة 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   56,67على أن ادلعلات ادلت:فرة
مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة حتقق الغاوة من النظام .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 19هل تخضع التجهيزات المتوفرة للصيانة الدائمة.

الجدول رقم ( :)29ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال التا'ع عشر.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

2

6,67

كا" 2كاف تربيع"

مستوى

درجة

داللة

المحسوبة المجدولة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

3

10,00

محايد

1

3,33

موافق

22

73,33

موافق بشدة

2

6,67

المجموع

30

100

53,66

9.488

0.05

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

4

دال

هل ختضع التني يزات

ادلت:فرة للصيانة اللائمة كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  22:أي بنسبة   73,33بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة  1وبنسبة
 3,33ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  3وبنسبة   10,00و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة  2وبنسبة
  6,67وأن كا 2احملس:بة بلغت  53,667وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى اللاللة ...5

وبلرجة لروة . 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   73,33على أن التني يزات ادلت:فرة
مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة ختضع للصيانة اللائمة .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 20هل يتم تجديد المعدات المتوفرة بصفة دورية.

الجدول رقم ( : )30ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال رقم عشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

1

3,33

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

3

10,00

محايد

5

16,67

موافق

18

60,00

موافق بشدة

3

10,00

المجموع

30

100

31,333

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل وتم جتلول ادلعلات
ادلت:فرة بصفة دوروة كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  18:أي بنسبة   60,00بينما بقية أفراد العينة كانت
إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  3وبنسبة   10,00ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة  5وبنسبة
  16,67ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  3وبنسبة   10,00و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة 1
وبنسبة   3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  31,333وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى اللاللة

 ...5وبلرجة لروة.4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   60,00على أنه وتم جتلول

ادلعلات ادلت:فرة مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة بصفة دوروة .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع

 3-1عرض وتحليل نتائج المحور الثالث  :توفر برمجيات نظام المعلومات.
السؤال  : 21هل تتناسب البرمجيات المستخدمة مع طبيعة العمل .
الجدول رقم ( : )31ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال احلادي والعشرون.
اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

2

6,67

محايد

4

13,33

موافق

24

80,00

موافق بشدة

0

0,00

المجموع

30

100

29,600

5.991

0,05

التعليق على الجدول من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

4

دال

هل تتنا'ب الربرليات

ادلستخلمة مع طبيعة العمل  .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  24:أي بنسبة   80,00بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة
 4وبنسبة   13,33ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة
 0وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  29,600وه اكبر من كا 2اجمللولة  5.991عنل مست:ى
اللاللة  ...5وبلرجة لروة.4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   80,00على أن الربرليات

ادلستخلمة مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة تتنا'ب مع طبيعة العمل.
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 22هل يتم تحديث البرمجيات بما يناسب تطور العمل .

الجدول رقم ( : )32ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثاين والعشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

1

3,33

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

1

3,33

موافق

24

80,00

موافق بشدة

3

10,00

المجموع

30

100

68,000

9.488

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل وتم حتلوث الربرليات
مبا ونا'ب تط:ر العمل  .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  24:أي بنسبة   80,00بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  3وبنسبة   10,00ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة 1
وبنسبة  3,33

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة 1

وبنسبة   3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  68,000وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى

اللاللة  ...5وبلرجة لروة . 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   80,00على أن ملوروة الشباب

والرواضة ل:الوة ادلسيلة حتلث الربرليات مبا ونا'ب تط:ر العمل.
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشاها

الفصل الرابع
السؤال  : 23هل تتوافق البرمجيات المستخدمة مع االجهزة المتوفرة .

الجدول رقم ( : )33ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثالث والعشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

0

0,00

موافق

22

73,33

موافق بشدة

8

26,67

المجموع

30

100

6,533

3.841

0,05

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

4

دال

هل تت:افق الربرليات

ادلستخلمة مع االج زة ادلت:فرة  .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  22:أي بنسبة   73,33بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة 8
مشاهلة  0وبنسبة  0,00

وبنسبة  26,67

ولصاحل محايدا بقيم

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  0وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  6,533وه اكبر من كا 2اجمللولة  3.841عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   73,33على أن الربرليات

ادلستخلمة مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة تت:افق مع االج زة ادلت:فرة .
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الفصل الرابع
السؤال  : 24هل البرمجيات المستخدمة تغطي كافة نشاطات المديرية.

الجدول رقم ( : )34ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الرابع والعشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

2

6,67

موافق

25

83,33

موافق بشدة

3

10,00

المجموع

30

100

33,800

5.991

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل الربرليات ادلستخلمة
تغط كافة نشاطات ادللوروة .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  25:أي بنسبة   83,33بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة 3
مشاهلة  2وبنسبة  6,67

وبنسبة  10,00

ولصاحل محايدا بقيم

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  0وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  33,800وه اكبر من كا 2اجمللولة  5.991عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   83,33على أن الربرليات

ادلستخلمة مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة تغط كافة نشاطات ادللوروة.
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الفصل الرابع

السؤال  : 25هل تتميز برمجيات و تطبيقات الحاسوب بسهولة االستخدام.
الجدول رقم ( : )35ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال اخلامس والعشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"

مستوى

درجة

داللة

المحسوبة المجدولة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

4

13,33

محايد

4

13,33

موافق

14

46,67

موافق بشدة

8

26,67

المجموع

30

100

8,933

7.815

0,05

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

4

دال

هل تتميز بررليات و

تطبيقات احلا':ب بس :لة اال'تخلام .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  14:أي بنسبة   46,67بينما
بقية أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  8وبنسبة   26,67ولصاحل محايدا
بقيم مشاهلة  4وبنسبة  13,33

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  4وبنسبة   13,33و غير موافق

بشدة بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  8,933وه اكبر من كا 2اجمللولة

 7.815عنل مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   46,67على أن بررليات و
تطبيقات احلا':ب مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة تتميز بس :لة اال'تخلام.
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الفصل الرابع
السؤال  : 26هل توفر البرامج المعلومات بالكمية والدقة الالزمتين.

الجدول رقم ( : )36ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال السادس والعشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

2

6,67

محايد

2

6,67

موافق

20

66,67

موافق بشدة

6

20,00

المجموع

30

100

29,200

7.815

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل ت:فر الربامج ادلعل:مات
بالكمية واللقة البلزمتؤ .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  20:أي بنسبة   66,67بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  6وبنسبة   20,00ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة 2
وبنسبة   6,67ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة 0
وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  29,200وه اكبر من كا 2اجمللولة  7.815عنل مست:ى اللاللة

 ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   66,67على أن الربامج مبلوروة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة ت:فر ادلعل:مات بالكمية واللقة البلزمتؤ.
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الفصل الرابع
السؤال  : 27هل توجد رقابة على البرامج لضمان سالمة التشغيل.

الجدول رقم ( : )37ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال السابع والعشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

2

6,67

موافق

26

86,67

موافق بشدة

2

6,67

المجموع

30

100

38,400

5.991

0,05

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

4

دال

هل ت:جل رقابة على

الربامج لضمان 'بلمة التشغيل .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  26:أي بنسبة   86,67بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة
 2وبنسبة  6,67

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة

 0وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  38,400وه اكبر من كا 2اجمللولة  5.991عنل مست:ى
اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4
االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   86,67على وج:د رقابة مبلوروة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة على الربامج لضمان 'بلمة التشغيل.
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الفصل الرابع

السؤال  : 28هل تساعد البرمجيات المستخدمة في التقليل من استعمال الورق.
الجدول رقم ( :)38ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثامن والعشرون.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

0

0,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

0

0,00

محايد

1

3,33

موافق

19

63,33

موافق بشدة

10

33,33

المجموع

30

100

16,200

5.991

0,05

التعليق على الجدول من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

4

دال

هل تساعل الربرليات

ادلستخلمة يف التقليل من ا'تعمال ال:رق .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  19:أي بنسبة   63,33بينما
بقية أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  10وبنسبة   33,33ولصاحل محايدا
بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00و غير موافق بشدة
بقيم مشاهلة  0وبنسبة   0,00وأن كا 2احملس:بة بلغت  16,200وه اكبر من كا 2اجمللولة 5.991
عنل مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   63,33على أن الربرليات

ادلستخلمة مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة تساعل يف التقليل من ا'تعمال ال:رق.
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السؤال  : 29هل تستطيع البرامج المستخدمة عمل تحليل ،تبويب ،تلخيص البيانات واستخراج المعلومات.
الجدول رقم ( : )39ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال التا'ع والعشرون.
اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

3

10,00

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

2

6,67

محايد

3

10,00

موافق

8

26,67

موافق بشدة

14

46,67

المجموع

30

100

17,00

9.488

4

0,05

التعليق على الجدول من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال :

دال

هل تستطيع الربامج

ادلستخلمة عمل حتليل ،تب:وب ،تلخيص البيانات وا'تخراج ادلعل:مات .كانت لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة
 14وبنسبة   46,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابت م لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  8:أي بنسبة
  26,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة  3وبنسبة  10,00

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة 2

وبنسبة   6,67و غير موافق بشدة بقيم مشاهلة  3وبنسبة  10,00

وأن كا 2احملس:بة بلغت

 17,000وه اكبر من كا 2اجمللولة  9.488عنل مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة .4
االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   46,67على أن الربامج

ادلستخلمة مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة تستطيع عمل حتليل ،تب:وب ،تلخيص البيانات وا'تخراج ادلعل:مات.
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السؤال  : 30هل هناك برمجيات انجزت خصيصا لتسهيل عمل المديرية.

الجدول رقم ( : )40ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على السؤال الثبلثؤ.

اإلجابات

التكرارات

%

غير موافق

1

3,33

كا" 2كاف تربيع"
المحسوبة

المجدولة

مستوى

درجة

داللة

الداللة

الحرية

احصائية

بشدة
غير موافق

1

3,33

محايد

10

33,33

موافق

16

53,33

موافق بشدة

2

6,67

المجموع

30

100

30,333

7,815

0,05

4

دال

التعليق على الجدول :من خبلل ادلول أعبلد صلل أن إجابات أفراد العينة ل:ل 'ؤال  :هل هناك بررليات اصلزت
خصيصا لتس يل عمل ادللوروة .كانت لصاحل موافق وبقيم مشاهلة  16:أي بنسبة   53,33بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابت م لصاحل موافق بشدة وبقيم مشاهلة  2وبنسبة   6,67ولصاحل محايدا بقيم مشاهلة
 10وبنسبة  33,33

ولصاحل غير موافق بقيم مشاهلة  1وبنسبة   3,33و غير موافق بشدة بقيم

مشاهلة  1وبنسبة   3,33وأن كا 2احملس:بة بلغت  30,333وه اكبر من كا 2اجمللولة  7,815عنل
مست:ى اللاللة  ...5وبلرجة لروة . 4

االستنتاج  :نستنتج شلا 'بق أن االجتاد العام للمستني:بؤ وؤكلون وبنسبة   53,33على اصلاز بررليات مبلوروة
الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة خصيصا لتس يل عمل ادللوروة.
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مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:

 1-2مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية االولى :يساعد توفر االفراد المختصين على االستغالل الجيد
لنظام المعلومات المتوفر بمديرية الشباب والرياضة.
جدول رقم ( :)41يبن مستوى توفر األفراد بمديرية الشباب والرياضة.
المتغيرات
مستوى توفر
األفراد

المتوسط

االنحراف

المتوسط ضمن

الحسابي

المعياري

المجال

3,8867

0,21772

[]4.20-3.41

النسبة المئوية
%777734

النتيجة
مرتفع

من ادلول دائما نبللظ أن ادلت':ط احلسايب إلجابات الفرضية ادزئية االوىل ادلتعلقة باألفراد ه 3.88:باضلراف معياري
قلرد  ..21وه :ما وقع يف اجملال [ ]4.2.-3.41وه :ما و:افق ادلست:ى ادلرتفع شلا ولل على أن ادللوروة تت:فر على
متخصصؤ يف ادلعل:مات وكذلك متخصصؤ يف اإلعبلم اآليل ذلم كفاءة ،كما أهنم ولب:ن لاجة ادلؤ'سة و جييب:ن على
االنشغاالت ادلطرولة  .وهذا ما وت:افق مع جل اللرا'ات السابقة  ،خاصة درا'ة (مصلح) الذي اثبت الت:جه ضل:

تلروب و ت:ظيف ادلؤهلؤ علميا و تأثريد على فاعلية النظام ،ولعل من أهم ا'بب هذد ال:ضعية م:اصفات م نل'
ادلعل:مات من االبتكار الذي ورافقه تركيز يف ادلن نيية كما نبللظ تقرهبم من ادلساع ادل يكلة ،وكذلك علم وج:د ما
ديكن وصفه عقلة ادل نلس (التعقيل و ادلثالية )شلا ديكن أن ولفع ادلشروع إىل الننياح ،كما أن النتائج أثبتت ا'تفادة
م نل' ادلعل:مات من التك:ون و الرتقية و التحفيز مع أن هلف اإلدارة ه :ضمان أقصى رفاهية ألصحاب العمل وكذا
أقصى رفاهية للعاملؤ أي حتقيق مصلحة الطرفؤ معا وبغض النظر عن االهتمام مبحاولة رفع كفاءة أداء العمل جيب
الرتكيز على دور العاملؤ(جريالل جرونربج ،روبرت براون ،2..4 ،ص.)29

5
4,2
3,4
3,8867
2,6
1,8
1

مستوى توفر
األفراد
3,8867

مرتفع جدا
مرتفع
متوسط
منخفض
منخفض جدا

بمديرية الشباب والرياضة

الشكل رقم ( )10يوضح يبن مستوى توفر األفراد بمديرية الشباب والرياضة.
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 2-2مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية الثانية :يساعد وجود موارد مادية على االستغالل
الجيد لنظام المعلومات المتوفر بمديرية الشباب والرياضة.
جدول رقم ( :)42يبن مستوى توفر موارد مادية بمديرية الشباب والرياضة

المتغيرات
مستوى توفر
موارد مادية

المتوسط

االنحراف

المتوسط ضمن

الحسابي

المعياري

المجال

3,8300

0,52532

[]4.20-3.41

النسبة المئوية
% 7676

النتيجة
مرتفع

من ادلول نبللظ أن ادلت':ط احلسايب إلجابات الفرضية ادزئية الثانية ادلتعلقة بادل:ارد ادلادوة ه 3.83:باضلراف
معياري قلرد  ،..52وه :ما وقع يف اجملال [ ]4.2.-3.41وه :ما و:افق ادلست:ى ادلرتفع شلا ولل على ت:فر ادلعلات
البلزمة إلقامة نظام ادلعل:مات مبلوروة الشباب و الرواضة كما ولل على وج:د الصيانة اللائمة لؤلج زة وجتلولها ،هذا ما
وعرب عن ت:فر أج زة احل:ا'يب بقلرة ختزون و 'رعة كافيتؤ لئلصلاز العمل ادلطل:ب  ،وكذلك و'ائل اإلدخال واإلخراج
مت:فرة بالعلد الكايف  ،هذا ما فسرد قان:ن ( مور  )1965ملور سلرب فرشيل للبحث و التط:ور الذي ونص على أن علد
الرتانز'ت:رات على شرحية ادلعادة تتضاعف كل 'نتؤ دون تكلفة (،Jane Laudon ،Kenneth Laudon
 ،2..7 ،Eric fimbelص ،)182كما أن مرونة ا'تعمال األج زة ادلت:فرة وقابليت ا للتعلول حيقق الغاوة من
النظام ،وهذا ما وت:افق مع اللرا'ات السابقة على غرار درا'ة ( غنيم ) غري انه ت:صل إىل أن ادلعلات ادلستخلمة
للوثة على عكس ما ت:صلت إليه اللرا'ة احلالية إال انه هذا ال وؤثر على نظام ادلعل:مات فحسب فان التغري يف
التكن:ل:جيا ال وق:د إىل التغري يف نظم ادلعل:مات(خضري نعمة عباس ،1995 ،ص. )33لكن ما وعاب لقا على ادل:ارد
ادلادوة يف ملوروة الشباب و الرواضة ه :تكاليف صيانة نظم ادلعل:مات اإلداروة على أهنا نفقات غري رللوة وجيب السع
إىل تقليص ا يف احللود اللنيا ادلمكنة(زلمل الطائ  ،2..7 ،ص.)36شلا وؤثر على ج:دة ادلعل:مات اليت ونتني ا النظام
الن أي هيكل أو برنامج ال خيضع للتقييم و الصيانة دوروا دييل إىل أن وك:ن غاوة يف لل ذاته ( Abdelhak
 ،2..3 ،lamiriص ، )1..وبالتايل ال وك:ن و'يلة مساعلة على حتقيق أهلاف ادلؤ'سة.
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5
4,2
3,4
3,83
2,6
1,8
1

مستوى توفر
موارد مادية
3,83

مرتفع جدا
مرتفع
متوسط
منخفض
منخفض جدا

بمديرية الشباب والرياضة

الشكل رقم ( )11يوضح يبن مستوى توفر موارد مادية بمديرية الشباب والرياضة
 3-2مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة :يساعد وجود برمجيات على االستخدام الجيد لنظام المعلومات المتوفر
بمديرية الشباب والرياضة.
3
المتغيرات
مستوى توفر
برمجيات

جدول رقم ( : )43يبن مستوى توفر برمجيات بمديرية الشباب والرياضة
المتوسط

االنحراف

المتوسط ضمن

الحسابي

المعياري

المجال

3,9600

0,18308

[]4.20-3.41

النسبة المئوية
% 7972

النتيجة
مرتفع

من ادلول دائما نبللظ أن ادلت':ط احلسايب إلجابات الفرضية ادزئية الثالثة ادلتعلقة بالربرليات ه 3.96 :باضلراف
معياري قلرد  ،..18وه :ما وقع يف اجملال [ ]4.2.-3.41وه :ما و:افق ادلست:ى (مرتفع) شلا ولل على أن الربرليات
اليت و:فرها النظام احلايل قادرة على القيام مبا ونتظر من ا القيام به ،ف تتأقلم مع تط:رات العمل  ،و تغط كل
نشاطات ادللوروة كما أهنا تتماشى مع األج زة ادلت:فرة وه بالتايل تساهم يف التقليل من ا'تعمال ال:رق  ،و تستطيع
تنظيم و معادة البيانات  ،هذا ما وتعارض مع درا'ة (غنيم) يف بللوات قطاع غزة  ،ووت:افق مع باق اللرا'ات اليت

كانت يف ادلؤ'سات اخلاصة الن هذد األخرية تستعمل بررليات متخصصة ،ولعل من أ'باب هذا الضعف أوضا ه:
اد ل ب:ج:د بررليات تساعل على القيام مبختلف األعمال اإلداروة غري بررليات تشغيل احل:ا'يب ادلت:فرة لكن رغم

ضرورهتا إال أهنا ال تعط قيمة إضافية  ،كما أن ا'تحلاث بررليات خاصة بادلؤ'سة كما ه :احلال يف مؤ'سة نقاوس
للمصربات اليت تناولت ا درا'ة (أسمهان) وصطلم بعلة صع:بات من ا غياب غبلف مايل كايف لذلك  ،صع:بة قياس

العائل من نظم دلعل:مات ،كذلك وع:د علم رضا الكثري من ادلؤ'سات عن الربرليات إىل علم مشاركة ادلستخلمؤ يف
تط:ورها (  ،James o brienمرجع 'ابق ،ص ،)1.2كذلك للحاجز اللغ:ي دور كبري يف ذلك ،لعلم كفاوة
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اد ل التط:وري إلدخال اللغة العربية بشكل جذري يف ادلنظ:مة ادلعل:ماتية  ،واقتصار ج :د تعروب النظم وادلعلات على
اال'تيعاب السطح خلصائص اللغة العربية يف إطار القي:د الفنية لتكن:ل:جيا احلا':ب واالتصاالت  ،وادلصممة أصبل
لتبلئم تطبيقات اللغة االصلليزوة (رحب مصطفى عليان، 2..8،ص.)356

5
4,2
3,4

3,96

2,6
1,8
1

مستوى توفر
برمجيات
3,96

مرتفع جدا
مرتفع
متوسط
منخفض
منخفض جدا

بمديرية الشباب والرياضة

الشكل رقم ( )12يوضح يبن مستوى توفر برمجيات بمديرية الشباب والرياضة.
 4-2مناقشة النتائج على ضوء الفرضية العامة :نقص استغالل نظام المعلومات المتوفر بمديرية الشباب
والرياضة لوالية المسيلة .
جدول رقم( :)44تقييم الفرضية العامة.
الرقم

الفرضية

المتوسط

انحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

االستن
تاج

.1

االولى :توفر األفراد

3,8867

0,21772

مرتفع

محققة

.2

الثانية :وجود موارد مادية

3,8300

0,52532

مرتفع

محققة

.3

الثالثة :وجود برمجيات

3,9600

0,18308

مرتفع

محققة

3,8922

0,23727

مرتفع

محققة

استغالل نظام المعلومات المتوفر بمديرية
الشباب والرياضة لوالية المسيلة
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من ادلول نبللظ حتقق الفرضية ادزئية االوىل مع الفرضية ادزئية الثانية والثالثة شلا وؤكل حتقق الفرضية الرئيسية ب:ج:د
نقص ا'تغبلل نظام ادلعل:مات ادلت:فر مبلوروة الشباب والرواضة ل:الوة ادلسيلة ،فتحليل نتائج التقييم التشخيص لنظام
ادلعل:مات وسمح بتحلول الفرق بؤ لاجيات و متطلبات ادلستعملؤ من ج ة  ،والعرض الذي تقرتله ادلؤ'سة من
ج ة أخرى ( ،2..5 ،rosa issolahص )8.وهذا ما قام به البالث فت:صل إىل ما وصطلح عليه فني:ة ادلعرفة،
وقل أخذ االهتمام مبصطلح فني:ة ادلعرفة وتزاول نظرا لآلثار السلبية اليت خيلف ا وج:د هذد الفني:ة وشري وج:د أن:اع علولة
من" فني:ة ادلعرفة"  ،فبعض هذد الفني:ات تظ ر من خبلل للوث فني:ة بؤ ادلعرفة ادل:ج:دة وبؤ ادلعرفة ادلطل:بة
للتعامل مع ادل:اقف فمثبل قل تت:لل فني:ة من خبلل العبلقات بؤ سلتلف األطراف ،وقل حتلث فني:ة معرفة بؤ اللول
والشع:ب لينما تك:ن إللى اللول على درجة من التعليم أعلى من أخرى ،أو لينما تك:ن القاعلة التكن:ل:جية للى
شعب أفضل من ا للى شعب آخر .كما ديكن أن حتلث فني:ة معرفة بؤ صانع ادلعرفة وبؤ العمل لينما وتطلب
العمل ت:افر م ارة معينة ال ديتلك ا صانع ادلعرفة ،وهكذا( ،1994 ،Karl Wiigص.)77

3,8922

استغالل نظام
المعلومات
3,8922

3,96

وجود
برمجيات
3,96

3,8867

3,83

وجود موارد
مادية
3,83

توفر األفراد
3,8867

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
مستوى التوفر بالمؤسسة

الشكل رقم ( :)13يبن مستوى استغالل نظام المعلومات المتوفر بمديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
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الفصل الخامس

استنتاجات:
بعد دراسة و حتليل البيانات  ،ومقارنتها مع الدراسات السابقة و املشاهبة و بعد اختبار الفرضيات توصل
الباحث إىل النتائج التالية:
 تكمن قيمة منظمات اليوم يف موجوداهتا املعرفية واملتمثلة بإدارة املعرفة اليت تقوم بتحقيق أهدافها من
خالل تكوين املعرفة وابتكارها  ،واحلصول عليها من مصادرها املختلفة  ،وخزهنا يف قاعدة معرفة
املنظمة ومشاركتها لغرض حتسني عمليات ومنتجات وخدمات املنظمة  ،ونشرها وتوزيعها عرب
املنظمات واألقطار.
 إن التمثيل التكنولوجي لنظم املعلومات يف املنظمة يكون من خالل جمموعة مكونات هي املكونات
املادية للحاسوب وملحقاته  ،الربجميات  ،الشبكات  ،البيانات  ،األفراد  ،اليت تعمل سوية وفق
اإلجراءات لتحقيق أهداف املنظمة.
 دتلك مديرية الشباب و الرياضة لوالية املسيلة على املعدات الالزمة إلنشاء نظم املعلومات.
 دتلك مديرية الشباب و الرياضة لوالية املسيلة على الربجميات املناسبة للقيام مبختلف وظائفها.
 تتوفر مبديرية الشباب و الرياضة قواعد البيانات املالئمة الختاذ القرارات.
 ترتبط مكاتب املديرية مع بعضها بشبكة اتصال.
 يوجد باملديرية أفراد قادرون على تنظيم املعلومات بالعدد و الكفاءة الالزمة.
 ال يوجد هيكل تنظيمي يشجع على تسيري نظم املعلومات مبديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة.
 املعلومات اليت ينتجها النظام احلايل باملديرية تفتقر إىل معايري اجلودة الالزمة.
 نوعية املعلومات تؤثر على جودة القرارات املتخذة مبدرية الشاب و الرياضة لوالية املسيلة.
 وخلصت الدراسة إىل انه رغم الوعي السائد بأمهية نظم املعلومات إال انه هناك فرق بني ما هي
عليه نظم املعلومات يف الواقع و ما جيب أن تكون عليه.
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االقتراحات:
يف هناية الدراسة يقرتح الباحث بعض التوصيات للتنفيذ:
 ضرورة االهتمام من اإلدارة العليا بنظم املعلومات و توفري املوارد الضرورية إلقامتها.
 إعداد املوارد البشرية الالزمة بتكوين املتخصصني و تدريب املستخدمني.
 استحداث دائرة خاصة بنظم املعلومات يف مديرية الشباب و الرياضة.
 التنسيق بني القدرات البشرية والتكنولوجيا املتاحة.
 بناء شبكات االتصال وصياغة مساراته والتأثري فيها مبا يكفل سهولة األداء وإجناز املهام.
 توفري البنية الضرورية لذلك من خالل التشريعات والقوانني املناسبة.
 إقامة مؤسسات متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات .
 إنشاء نظام معلومات مفتوح يسمح بالتغذية الراجعة ومشاركة كل الفاعلني.
 التوجه حنو اهليكل التنظيمي املسطح لتقليص املبالغة يف سرية املعلومات.

االفاق المستقبلية للدراسة:

كما تفتح الدراسة احلالية أفاقا جديدة للدراسة و البحث نذكر منها:
 إجراء دراسات حول واقع املؤسسات العمومية غري الرحبية يف مجيع التخصصات.
 حبث أنواع املعلومات اليت حتتاجها املؤسسات الرياضية ومصادرها و كيفية مجعها.
 إجراء دراسات اجلدوى ملباشرة مشاريع نظم املعلومات.
 دراسة أنواع القرارات املتخذة على مستوى مؤسسات الشباب و الرياضة.
 دراسة تأثري التكنولوجيا احلديثة على النتائج الرياضية.
 حبث الصعوبات اليت تواجه متخذي القرار يف املؤسسات الرياضية و سبل مواجهتها.
 الدور االسرتاتيجي للمعلومات يف ميدان الشباب و الرياضة.
 دراسة واقع نظم املعلومات االسرتاتيجية يف وزارة الشباب و الرياضة.
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 .1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،ادلرسوم التنفيذي رقم  410-05ادلؤرخ يف  16رمضان
1426ه ادلوافق ل 19اكتوبر  2005الذي حيدد صالحيات وزير الشباب والرياضة ،اجلريدة الرمسية العدد ،71
الصادرة بتاريخ  20رمضان  1426ادلوافق ل  23اكتوبر .2005
 .2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،ادلرسوم التنفيذي رقم  345-06ادلؤرخ يف  05رمضان 1427
ادلوافق ل  28سبتمرب  2006ادلتضمن حتديد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للوالية وسريها ،اجلريدة
الرمسية العدد ، 61الصادرة بتاريخ  8رمضان عام  1427ه ادلوافق ل  01أكتوبر .2006
 .3اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،ادلرسوم  73/63ادلؤرخ يف  04مارس  ،1963اجلريدة الرمسية
العدد  ،13الصادرة بتاريخ اجلمعة  15مارس .1963
 .4اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،ادلرسوم  01/62ادلؤرخ يف  27سبتمرب  ،1962اجلريدة الرمسية
العدد  ،8الصادرة بتاريخ  22فيفري .1963

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة المسيلة
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

استمارة استبيان
االخوة االفاضل  /األخوات الفضليات في مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة.
يشرفني ان اضع بين ايديكم هذا االستبيان حول واقع نظم المعلومات بمديرية الشباب والرياضة لوالية
المسيلة في اطار متطلبات الحصول على شهادة الماستر في االدارة والتسيير الرياضي.
وكلي أمل أن أجد كل التعاون منكم باإلجابة على جميع أسئلة االستبيان ،راجيا من سيادتكم
التكرم بقراءة الفقرات بعناية و وضع عالمة ( )Xامام االختيار المناسب للوصول الى نتائج دقيقة
وموضوعية علما ان االجابة ستعامل بسرية وتستعمل لغرض البحث العلمي فقط.

تقبلوا مني فائق التقدير و االحترام

المحور االول  :توفر االفراد المختصين في نظام المعلومات.
الرقم

العبارة

10

هل يوجد باملديرية عاملون خمتصون يف
تكنولوجيا املعلومات

10

هل ميلك العاملون يف تنظيم املعلومات

موافق
بشدة

على الكفاءة الالزمة
10

هل جييب القسم الفين على كل
االستفسارات املطلوبة

10

هل يعاجل العاملون يف النظام كل
املشاكل اليت حتدث يف الشبكة أو
النظام

10

هل هناك عدد كاف من العاملني يف
حقل املعلومات

10

هل يستفيد العاملون يف املعلومات من
دورات وبرامج تدريبية

10

هل هناك تنوع يف ختصصات العاملني
يف املعلومات

10

هل للعاملني يف حقل املعلومات
القدرة على التكيف

10

هل خيضع العاملون يف النظام للتقييم
بصفة دورية

01

هل يستفيد العاملون يف النظام من
الرتقية و خمتلف احلوافز

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

المحور الثاني  :توفر الموارد المادية لنظام المعلومات.
العبارة

الرقم

موافق بشدة موافق

محايد

غير موافق غير موافق
بشدة

10

هل تتوفر موارد نظم املعلومات
املالئمة إلجناز العمل

10

هل يوفر النظام مساحة كافية
للتخزين

10

هل تتوفر وسائل اإلدخال املناسبة
(لوح املفاتيح ،الفارة .....اخل )

10

هل تتوفر وسائل اإلخراج
املالئمة(الشاشة الطابعة.....اخل)

10

هل تتناسب سرعة األجهزة مع
حجم العمل املطلوب

10

هل تتميز املعدات باملرونة وقابلية
التعديل

10

هل تتوفر كل التجهيزات الضرورية
لنظام املعلومات بالعدد الكايف

10

هل املعدات املتوفرة حتقق الغاية من
النظام

10

هل ختضع التجهيزات املتوفرة
للصيانة الدائمة

01

هل يتم جتديد املعدات املتوفرة
بصفة دورية

المحور الثالث  :توفر برمجيات نظام المعلومات .
العبارة

الرقم

موافق بشدة موافق

محايد

غير موافق غير موافق
بشدة

10

هل تتناسب الربجميات املستخدمة
مع طبيعة العمل .

10

هل يتم حتديث الربجميات مبا يناسب
تطور العمل .

10

هل تتوافق الربجميات املستخدمة مع
االجهزة املتوفرة .

10

هل الربجميات املستخدمة تغطي كافة
نشاطات املديرية.

10

هل تتميز برجميات و تطبيقات
احلاسوب بسهولة االستخدام.

10

هل توفر الربامج املعلومات بالكمية
والدقة الالزمتني.

10

هل توجد رقابة على الربامج لضمان
سالمة التشغيل.

10

هل تساعد الربجميات املستخدمة يف
التقليل من استعمال الورق.

10

هل تستطيع الربامج املستخدمة عمل
حتليل ،تبويب ،تلخيص البيانات
واستخراج املعلومات.

01

هل هناك برجميات اجنزت خصيصا
لتسهيل عمل املديرية.
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Résumé
Résumé :
L’objectif de l’étude est d’identifier la réalité des systèmes d’information de direction de
jeunesses et de sports à Msila , l’évaluation et l’analyse de ses ressources afin de révéler
les difficultés rencontrées par ces systèmes qui limitent l’efficacité et l’efficience dans la
fourniture d’informations appropriées avec précision et en temps opportune , aussi de
donner quelques suggestions qui peuvent contribuer à l’amélioration de l’efficacité des
systèmes d’informations de tel sorte qu’ils puissent accomplir leurs missions dans le
soutient des décisions prises au niveau de la direction de jeunesses et de sport avec
efficacité.
Le chercheur a recours à diverses sources et références pour maîtriser tous les aspects
théoriques de ce sujet et son paradigme. Il a suivi également l’approche descriptive et
analytique pour répondre au problème étudié, en se basant sur le questionnaire comme
outil principal de collecte de données à partir de l’échantillon de l’étude composé de 30
employés de la direction de jeunesses et de sport ce qui a été suivi par une analyse des
résultats par des méthodes statistiques appropriées.
L’étude a conduit aux résultats suivants :
 Malgré la disponibilité des ordinateurs à la direction, ils restent insuffisants pour
établir un bon système d’information car les ressources de données ,logiciels
,réseaux , individus et procédures ne sont pas disponibles à la direction.
 Le système actuel ne fournit des informations avec qualité Suffisante.

 Le personnel est conscient que la qualité d’informations disponibles affecte
l’efficacité des décisions prises au niveau de la direction.
Et sur la base de ses résultats, l’étude recommande.
 La direction supérieure doit donner plus d’importance au système d’informations
et fournir les ressources humaines nécessaires pour son concrétisation.

 La préparation des ressources humaines nécessaires par formation des spécialistes
et utilisateurs.

 Développement d’un département spécialisé dans les systèmes d’informations à la
direction de jeunesses et de sport.
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الملخص  :ىدفت الدراسة إىل التعرف على واقع نظم ادلعلومات يف مديرية الشباب الرياضة لوالية ادلسيلة
و تقييم مواردىا و حتليلها  ،بغرض الكشف عن الصعوبات اليت تواجو تلك النظم ،و حتد من كفاءهتا و
فاعلية استخدامها يف توفري ادلعلومات ادلالئمة بدقة و يف الوقت ادلناسب  ،و تقدمي بعض ادلقرتحات اليت
ميكن أن تساىم يف حتسني كفاءة نظم ادلعلومات ،مبا ميكنها من القيام بدورىا يف دعم فاعلية القرارات
ادلتخذة على مستو ى مديرية الشباب و الرياضة ،وقد جلا الباحث إىل ادلصادر و ادلراجع ادلختلفة لإلدلام
بكل النواحي النظرية للموضوع وأدبياتو ،كما اتبع ادلنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على مشكلة الدراسة ،
معتمدا على االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيانات من عينة الدراسة ادلتكونة من 30موظف مبديرية
الشباب و الرياضة  ،ليتم حتليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية ادلالئمة.
كلمات المفاتيح:
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جاء هذا البحث في فصول.

الفصل األول :وتضمن اخللفية النظرية والدراسات السابقة فقد حوت على جانبني متثل احملاور الرئيسية
لعنوان الدراسة:
وقد تطرقت يف اجلانب األول اىل التعريف مبصطلح النظم وأنواعو ،مث تعريف ادلعلومات ومصادر

وطرق مجعها ومعايري جودهتا ،كما تطرقت إىل نظم ادلعلومات ومواردىا ،خصائصها و أنواعها ،و دورة
حياهتا
أما اجلانب الثاين خيص اإلدارة الرياضية وادلؤسسات الرياضية وكذا استعماالت تكنولوجيا ادلعلومات

هبذه ادلؤسسات  ،لينتهي إىل واقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وكذا ادلؤسسة زلل الدراسة ( مديرية
الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة)، .لينتهي بعرض رلموعة من الدراسات السابقة و التعقيب عليها.
وتناول الفصل الثاني :االطار العام للدراسة وقد احتوى على تعريفات دلصطلحات البحث ،طرح ادلشكلة
واالشكالية ،اىداف الدراسة ،امهية الدراسة واخريا صياغة الفرضيات

أما الفصل الثالث :أما الفصل الثالث فكان بعنوان اإلجراءات ادليدانية للدراسة حيث تطرقنا فيو الدراسة االستطالعية
 ،ادلنهج ادلتبع يف الدراسة ،رلتمع وعينة الدراسة ،أدوات مجع ادلعلومات والبيانات ،إجراءات التطبيق ادليداين لألداة،
األساليب اإلحصائية.
الفصل الرابع :فكان عرض النتائج وتفسريىا ومناقشتها.

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :
 متلك مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة على ادلعدات الالزمة إلنشاء نظم ادلعلومات.
 متلك مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة على الربرليات ادلناسبة للقيام مبختلف وظائفها.
 يوجد بادلديرية أفراد قادرون على تنظيم ادلعلومات بالعدد و الكفاءة الالزمة.
 ال يوجد ىيكل تنظيمي يشجع على تسيري نظم ادلعلومات مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة.
 ادلعلومات اليت ينتجها النظام احلايل بادلديرية تفتقر إىل معايري اجلودة الالزمة.
 وخلصت الدراسة إىل انو رغم الوعي السائد بأمهية نظم ادلعلومات إال انو ىناك فرق بني ما ىي
عليو نظم ادلعلومات يف الواقع و ما جيب أن تكون عليو.

توصل الباحث لمقترحات عديدة أهمها :

 ضرورة االىتمام من اإلدارة العليا بنظم ادلعلومات و توفري ادلوارد الضرورية إلقامتها.
 إعداد ادلوارد البشرية الالزمة بتكوين ادلتخصصني و تدريب ادلستخدمني.
 استحداث دائرة خاصة بنظم ادلعلومات يف مديرية الشباب و الرياضة.
 إنشاء نظام معلومات مفتوح يسمح بالتغذية الراجعة ومشاركة كل الفاعلني.
 التوجو حنو اذليكل التنظيمي ادلسطح لتقليص ادلبالغة يف سرية ادلعلومات.
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Résumé : L’objectif de l’étude est d’identifier la réalité des systèmes
d’information de direction de jeunesses et de sports à Msila ,
l’évaluation et l’analyse de ses ressources afin de révéler les difficultés
rencontrées par ces systèmes qui limitent l’efficacité et l’efficience
dans la fourniture d’informations appropriées avec précision et en
temps opportune , aussi de donner quelques suggestions qui
peuvent contribuer à l’amélioration de l’efficacité des systèmes
d’informations de tel sorte qu’ils puissent accomplir leurs missions
dans le soutient des décisions prises au niveau de la direction de
jeunesses et de sport avec efficacité.
Le chercheur a recours à diverses sources et références pour
maîtriser tous les aspects théoriques de ce sujet et son paradigme. Il a
suivi également l’approche descriptive et analytique pour répondre
au problème étudié, en se basant sur le questionnaire comme outil
principal de collecte de données à partir de l’échantillon de l’étude
composé de 30 employés de la direction de jeunesses et de sport ce

qui a été suivi par une analyse des résultats par des méthodes
statistiques appropriées
Abstract :

The objective of the study is to identify the reality of information
systems at the department of youth and sports in Msila , assessment
and analysis of its resources in order to reveal the difficulties faced
by these systems which limit the effectiveness and efficiency in the
provision of appropriate information accurately and timely, also to
give some suggestions that may help to improve the effectiveness of
information systems so that they can accomplish their mission in
supporting the decisions taken at the department of youth and
sports effectively.
The researcher used a variety of sources and references to control all
the theoretical aspects of this subject and its paradigm. He also
followed the descriptive and analytical approach to address the
problem studied, based on the questionnaire as the main tool for
collecting data from the study sample consisting of 30 employees at
the department of youth and sport which was followed by an
analysis of results by appropriate statistical methods
Key words :

.System / Information / System Information/ Sport Management

Résultat essentielle que le chercheure à conclue :

 Malgré la disponibilité des ordinateurs à la direction, ils restent insuffisants pour
établir un bon système d’information car les ressources de données ,logiciels
,réseaux , individus et procédures ne sont pas disponibles à la direction.
 Le système actuel ne fournit des informations avec qualité Suffisante.
 Le personnel est conscient que la qualité d’informations disponibles affecte
l’efficacité des décisions prises au niveau de la direction.

Et sur la base de ses résultats, l’étude recommande.

 La direction supérieure doit donner plus d’importance au système d’informations
et fournir les ressources humaines nécessaires pour son concrétisation.
 La préparation des ressources humaines nécessaires par formation des spécialistes
et utilisateurs.
 Développement d’un département spécialisé dans les systèmes d’informations à la
direction de jeunesses et de sport.

مت حبمد هللا

ملخص الدراسة


ملخص الدراسة:



عنوان الدراسة :واقع نظم املعلومات مبديريات الشباب والرياضة دراسة ميدانية ملديرية الشباب والرياضة املسيلة.



هدف الدراسة :هتدف الدراسة اىل التعرف على واقع نظم املعلومات ملديرية الشباب والرياضة باملسيلة كما



مشكلة الدراسة :هل يتم استغالل نظام املعلومات املتوفر يف مديرية الشباب والرياضة باملسيلة بطريقة جيدة؟.



الفرضية العامة :نقص استغالل نظام املعلومات املتوفر يف مديرية الشباب والرياضة باملسيلة.



الفرضيات الجزئية:





يساعد توفر االفراد املختصني على االستغالل اجليد لنظام املعلومات املتوفر مبديرية الشباب والرياضة.
يساعد وجود موارد مادية على االستغالل اجليد لنظام املعلومات املتوفر مبديرية الشباب والرياضة.
يساعد وجود برجميات على االستخدام اجليد لنظام املعلومات املتوفر مبديرية الشباب والرياضة.



العينة :تتكون عينة الدراسة من ( ) 03موظف يقومون بأعمال ادارية على مستوى مديرية الشباب والرياضة

هتدف اىل التعرف على وفرة االفراد ووجود املوارد املادية والربجميات وكيفية استخدامها.

باملسيلة وهي متثل  % 17.58من جمتمع الدراسة وهي متثله بشكل كايف.


المنهج المستخدم :اعمدت على املنهج الوصفي التحليلي لكونه يتالءم مع طبيعة مشكلة الدراسة.



االدوات المستخدمة :اعتمدت يف حبثي هذا على االستبيان بالنظر ألمهيته يف توفري الوقت واجلهد.



النتائج المتوصل اليها:



يوجد باملديرية أفراد قادرون على تنظيم املعلومات بالعدد و الكفاءة الالزمة.



متلك مديرية الشباب و الرياضة لوالية املسيلة على املعدات الالزمة إلنشاء نظم املعلومات.



متلك مديرية الشباب و الرياضة لوالية املسيلة على الربجميات املناسبة للقيام مبختلف وظائفها.

 وخلصت الدراسة إىل انه رغم الوعي السائد بأمهية نظم املعلومات إال انه هناك فرق بني ما هي
عليه نظم املعلومات يف الواقع و ما جيب أن تكون عليه


اقتراحات:

 ضرورة االهتمام من اإلدارة العليا بنظم املعلومات و توفري املوارد الضرورية إلقامتها.
 إنشاء نظام معلومات مفتوح يسمح بالتغذية الراجعة ومشاركة كل الفاعلني.
 التوجه حنو اهليكل التنظيمي املسطح لتقليص املبالغة يف سرية املعلومات.
 التنسيق بني القدرات البشرية والتكنولوجيا املتاحة.
 استحداث دائرة خاصة بنظم املعلومات يف مديرية الشباب و الرياضة.
 توفري البنية الضرورية لذلك من خالل التشريعات والقوانني املناسبة.

