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 معوقات تطبيق نظم دعم القرار بجامعة المنيا 
   وسبل التغمب عمييا عمى ضوء اليقظة التكنولوجية

 أ.م.د/ داليا محمود يوسف                                                
 استاذ مساعد بقسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية                                         

 جامعة المنيا -كمية التربية                                              
 المستخمص:

 في التغمب عمى معوقات تطبيػؽيقظة التكنولوجية ييدؼ البحث الحالي إلى إبراز أىمية ال
واالعتمػػاد عمػػى  واسػػتادمت الباح ػػة المػػنيف الو ػػ ي بجامعػػة المنيػػا   نظػػـ دعػػـ واتاػػاذ القػػرار

أسػػػموب دراسػػػة الحالػػػة لر ػػػد الوتػػػق الػػػراىف لمتطبيقػػػات التكنولوجيػػػة بجامعػػػة المنيػػػا ومعوقػػػات 
لامسػػػة  مقسػػمة عبػػارة ( ٖٖ) مػػف مكونػػة اسػػتبانة ببنػػػا  وقامػػت .تطبيػػؽ نظػػـ دعػػـ القػػرار بيػػا

 المتعمقػػة المعوقػات  والبعػػد ال ػاني يقػػيس والتشػريعية التنظيميػػة المعوقػاتيقػػيس  األوؿ أبعػاد  البعػد
 التقنيػػة المعوقػػات   أمػػا البعػػد الرابػػق فيقػػيسالبشػػرية المعوقػػات  والبعػػد ال الػػث يقػػيس القػػرار ببيئػػة

وتػـ تطبيػؽ االسػتبانة عمػى عينػة قواميػا الماديػة  المعوقػات والبعد الاامس فيقيس  والتكنولوجية
المعوقػات  أف( مف القيادات األكاديمية بكميات جامعة المنيا  وتو مت نتائف الدراسػة إلػى ٙٚ)

تطبيػؽ نظػـ دعػـ القػرار بجامعػة المنيػا مػف وجيػة  تحوؿ دوفالمالية تم ؿ أك ر المعوقات التي 
وتتحقػػؽ بدرجػػة عاليػػة  وتػػ تي فػػي  (ٖٜ.ٓنظػػر القيػػادات األكاديميػػة بنسػػبة متوسػػط اسػػتجابة )

( وتتحقػػؽ بدرجػػة ٜٔ.ٓالمرتبػػة ال انيػػة المعوقػػات التقنيػػة والتكنولوجيػػة بنسػػبة متوسػػط اسػػتجابة )
ػػا  أمػا المعوقػػات البشػرية فتػػ تي فػي المرتبػػة ال ال ػة بنسػػبة متوسػط اسػػتجابة ) ( ٜٛ.ٓعاليػة أيتا

فتحتػؿ المرتبػة الرابعػة بنسػبة متوسػط وتتحقػؽ بدرجػة عاليػة  أمػا المعوقػات المتعمقػة بيئػة القػرار 
ا  وجا ت في المرتبة األايرة المعوقػات التنظيميػة ٛٛ.ٓاستجابة ) ( وتتحقؽ بدرجة عالية أيتا

ا.٘ٛ.ٓوالتشريعية بنسبة متوسط استجابة )  ( وتتحقؽ بدرجة عالية أيتا
  ة.األكاديمي   القياداتنظـ دعـ القرار  اليقظة التكنولوجيةالكممات المفتاحية: 
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The Obstacles of applying decision support systems at Minia 

University and the means of overcoming them concerning 

technological vigilance  

Abstract: 

The current research aims to highlight the importance of technological 

vigilance in overcoming the obstacles that prevent the application of 

support and decision-making systems. The researcher used the 

descriptive approach And depending on the case study method to 

monitor the current status of technological applications as well as the 

obstacles' of applying decision support systems in  Minia University. 

and built a questionnaire consisting of (33) phrases, divided into five 

dimensions; The first dimension measures organizational and 

legislative obstacles, the second dimension measures obstacles related 

to the decision environment, the third dimension measures human 

obstacles, the fourth dimension measures technical and technological 

obstacles, and the fifth dimension measures physical obstacles. The 

questionnaire was applied to a sample of (76) academic leaders in the 

faculties of Minia University, The results of the study concluded that 

financial obstacles represent the most obstacles that prevent the 

application of decision support systems at the University of Minya 

from the point of view of academic leaders with an average response 

rate of (0.93) and are achieved to a high degree, and technical and 

technological obstacles come in second place with an average response 

rate of (0.91) and are achieved with a high degree. Also, as for the 

human obstacles, they come in the third place with an average response 

rate of (0.89) and are achieved with a high degree, while the obstacles 

related to the decision environment occupy the fourth place with an 

average response rate of (0.88) and are also achieved with a high 

degree, and organizational and legislative obstacles come in the last 

place with an average response rate of (0.85) is also achieved to a high 

degree. 

Keywords: technological vigilance, decision support systems, 

academic leaders 
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  المقدمة:
 بشكؿ التكنولوجيا وتطور العولمة  م ؿ التحديات مف العديد العالمية اإلدارية النظـ تواجو

 األساليب في جوىرية تغييرات إحداث والسريعة العميقة التغيرات تمؾ استوجبت وقد كبير
 الماتية  األحداث واستقرا  تحميؿ عمى االعتماد يمكف ال حيث التقميدية  الجامعية اإلدارية
 لمجامعات تيديداا يم ؿ باعتباره التغيير إلى والنظر لمماتي  امتداد المستقبؿ أف وافتراض
 معيا والتعامؿ المعمومات  تقنيات في المتالحقة التطورات وذلؾ لمواكبة است ادة  عامؿ وليس
 ميمة  أداة ىو بؿ ترفاا  يعد لـ اإلدارة مجاؿ في التكنولوجيا كما أف استاداـ ومرونة بك ا ة
 في تساعدىا تقنيات مف الع ر إليو و ؿ ما لكؿ اإلدارة واست مار اإلدارية  العممية لتحسيف
 ك ا ة عمى إيجابياا ينعكس مما عمميا وتطوير وعقبات   عوبات مف تواجو ما عمى التغمب
 دورىا. وفاعمية

 التكنولوجيا التي توظؼ فالجامعات الجامعات  إدارة محددات أىـ مف وتعد التكنولوجيا
 الموجودة ظؿ المنافسة في واالستمرارية البقا  عمى قدرة األك ر تكوف إلدارتيا طريقة ب فتؿ
عداد وتازيف وت نيؼ جمق في المعمومات تكنولوجيا تستادـ حيث حالياا  المعرفة  وتو يؿ وا 
 قدرة تؤدي إلى تحسيف إدارة الجامعات برامف في المعمومات تكنولوجيا استاداـ وكذلؾ
تاحةالج منسوبي  لوجود وذلؾ والبيانات  مق المعمومات التعامؿ في أك ر مرونة امعات  وا 
 (ٕٛ٘ ٜٕٔٓ عنتر محمد لمجميق.) متاحة وىى بعد عف تشغيميا وامكانية بيانات قواعد

وتظير أىمية عمميػة اتاػاذ القػرار كممػا كبػر حجػـ المؤسسػة اإلداريػة  وتشػعبت نشػاطاتيا  
تكتسػػػب مشػػكالتيا عندئػػػذ أبعػػػاداا جديػػػدة  ومػػف ىنػػػا تػػػزداد أىميػػػة وك ػػر ات ػػػاليا بػػػالجميور  إذ 

القػػػرارات فػػػي اإلدارات الجامعيػػػة عنيػػػا فػػػي منظمػػػات األعمػػػاؿ  حيػػػث إف قراراتيػػػا تعكػػػس فػػػي 
الغالػػػب اتجاىػػػات السػػػمطة التن يذيػػػة لػػػدو الػػػرأي العػػػاـ  ونتائجيػػػا أوسػػػق أ ػػػراا  والتػػػغوط عمػػػى 

يد فػػػي اتااذىػػػا تػػػماناا لنجاحيػػػا  والتسػػػاع متاػػػذييا تتعػػػدد م ػػػادرىا  ويراعػػػي الحػػػرص الشػػػد
 (ٚ٘ٔ  ٕٚٓٓحسف محمد  محمد حسنيف القطاع الذي تمسو ىذه القرارات. )

ومق تسارع األحداث التي تعيشيا المؤسسات التعميمية في األل ية ال ال ة تتزايد أىمية 
 عالة التي تحدد القيادات والدور الذي تمارسو في تحقيؽ أىداؼ المؤسسات فاإلدارة تعد القوة ال
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الرؤية المستقبمية  وتتق الاطط والسياسات وتعتمد عمييا المؤسسات الجامعية لتحقيؽ 
األىداؼ االستراتيجية  مما يتطمب الت كير في كي ية االست ادة مف ىذه القوو وتطويرىا 
  وتنميتيا واستقرارىا  مف أجؿ تحقيؽ تميز األدا   في ظؿ عالـ سريق التغيير أ بح األدا

مطمب رئيس لكي تستطيق الجامعات مواجية التغيرات التكنولوجية والتنافسية والتسويقية 
 ( .ٖ٘ٔ  ٜٕٔٓوالبيئية. )محمد عارؼ  

بعض المنظمات حدي اا إلى تطبيؽ نظـ معمومات تاتمؼ عف نظـ  اتجيتوقد 
 "القرارات نظـ دعـ" استاداميااإلدارية التقميدية  ومف تمف ىذه النظـ التي تـ  المعمومات

لي تـ ت ميميا بغرض تحسيف اإلنتاجية والجودة وزيادة عمى الحاسب اآل فيي نظـ مبنية
دعـ متاذي القرار وواتعي السياسات وتطبيؽ ىذه النظـ في التاطيط  ال اعمية مف االؿ
وعادة ما يستادـ نظاـ دعـ ( ٔٔ  ٖٕٓٓ  الكردي ديالس) السياسات اإلستراتيجي ووتق

وتنمية   المساعدة في عممية اتااذ القرارات تطبيؽ معمومات الذي يستادـ لغرضالقرارات في 
نسب الحموؿ ألى إالمحاولة والاط  لمو وؿ استاداـ  أسموبوتحميؿ العديد مف البدائؿ في 

 (ٕٖ  ٜٕٔٓ محمد  . )إسماعيؿلتماف جودة القرار اإلداري
القرارات  تسييؿ اتااذ دمة فيمف أدوات تكنولوجيا المعمومات المستا نظـ دعـ القرارف

عف أدا   وبذلؾ ت بح نظـ دعـ القرار مسئولة  التي تتطمب جيداا كبيراا و تحميالا متعمقاا 
  مستادمييا ميمة امؽ المعمومات المتم مة في القرارات  وكذلؾ تو يؿ القرارات المتاذة إلى

مق المستادميف  نة  والت اعؿونظـ دعـ القرار مف نظـ تكنولوجيا المعمومات التي تتسـ بالمرو 
سعد ) نيا م ممة لدعـ متاذي القرار في بيئة غير مؤكدة وغير مييكمةإبك ا ة عالية  حيث 

 (.ٖٔ  ٕٙٓٓ غالب
 إلى أدو لممعمومات السريق والتدفؽ فالعولمة نسبياا  حديث شي  اليقظة ب ىمية والوعي

 تسمح حيث يقظة تكوف أف المؤسسة عمى التروري مف فإنو لذا االقت ادية  تسارع التغيرات
لبيئتيا والمنافسيف ليا في ن س المجاؿ  بالنظر لممؤسسة الحالية الوتعية بمعرفة اليقظة

 لتتق لن سيا ترتيب مناسب لقدرتيا وامكاناتيا.
 المعموماتية التجارية  التنافسية  التكنولوجية  االستراتيجية  أنواعيا  بماتمؼ اليقظة وتعد
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 ومسايرة والتطور البروز الى المؤسسات اليادفة في أىمية وذو تروري نشاط وغيرىا 
 دور مف النشاط ليذا لما المستمرة  واالتطرابات التغيرات بك رة امتازت بيئة في نظيراتيا 

 القيمة ذات المعمومات كؿ وجمق عنا رىا  بماتمؼ المحيطة ومراقبة البيئة ر د في فّعاؿ
) بادي سوىاـ  .ومعالجتيا تحميميا بعد االستراتيجييف لممقرريف وتقديميا المؤسسات  ليذه

 (ٚٔٔ  ٕٛٔٓوسعودي مقداد 
 بيئية  قانونية تجارية  )تنافسية  األبعاد متعدد اليقظة نظاـ أف الرغـ مف وعمى
 مستوو ورفق تطوير في أىمية األك ر البعد تعد التكنولوجية أف اليقظة إال ( ...تكنولوجية
 عن ر فيي المجاؿ  يعرفو ىذا الذي بسبب التسارع المؤسسة قبؿ مف مةالمقد الادمات
 أحمد بوربالة).االستقرار وال بات بعدـ يتميز محيط ظؿ في تنافسيتيا لتحسيف أساسي

 ٕٓٔ٘  ٖٔ) 
المسارة   والوسائؿ المنظمة  طرؼ مف المبذولة الجيود :إلى التكنولوجية اليقظة وتشير

 المياديف الحا مة في والمستجدات التطورات كؿ عف الكشؼ بيدؼ واإلجرا ات المتاذة
  نوة  اليجيةو ىبة عالوة    ).أو مستقبالا  حالياا المنظمة تيـ والتي والتكنولوجية  التقنية

ٕٓٔٛ ٔٗٓ) 
وتيدؼ اليقظة التكنولوجية إلى المراقبة والتتبق والتحميؿ المستمر لكؿ ما يتعمؽ بالمحيط  

التكنولوجي مف تطورات تقنية وعممية حالية ومستقبمية في إطار ما يادـ مجاؿ نشاط 
 مف لتمكنيا لمقيادات بالنسبة بو يستياف ال م در تم ؿ التكنولوجية المنظمة  فالمعمومات

 (ٜ٘ٔ  ٕ٘ٓٓىوراي معراج   ونا ر دادو  القرارات.) اتااذ مومات في عمميةالمع استغالؿ
 تقنيات في لمتطورات نظراا كبيرة تحديات الراىف الوقت في المؤسسات جميق ىذا وتواجو

 عمميا  في المؤسسات ر استمرا يعيؽ قد مما والتجديد التغيير االت االت والمعمومات وسرعة
 تكنولوجيا توظيؼ في وتعؼ الاطط والسياسات وتوح عدـ مف تعاني المؤسسات وبعض

 يؤ ر مما البشرية المتا  ة الكوادر توفر عدـ وبسب القرارات  اتااذ عممية في المعمومات
نجاح  مستويات عمى يؤ ر إبداع وجود عدـ إلى ويؤدي ال حيح القرار اتااذ عممية عمى

  (ٖ٘  ٕٕٓٓع ماف   إقباؿ  زروؽ المؤسسات. )عمر
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قرارات أك ر ل إلى الو وؿالقرارات اإلدارية أ بحت تستند إلى أسموب عممي ييدؼ ف
سيـ في حؿ المشكالت اإلدارية معتمدة عمى تحميؿ المعمومات تحميالا كمياا دقة ومنطقية  لت  

يت ؽ مق سير اإلدارة في االتجاه العممي  لوتق البدائؿ والحموؿ بيدؼ جعؿ القرارات المتعمقة 
 Boddy, D., et al., 2008,11)).ئؿ أك ر معقولية ورشداابيذه البدا

في الجامعة إذ أنو يؤدي دوراا  بالغة  أىميةمما سبؽ يتتح أف نظـ دعـ القرار ذات 
التي تمكف متاذ القرار مف الو وؿ   حيوياا في توفير المعمومات الدقيقة في الوقت المناسب

 عمى نجاح المنظمة. همما يؤ ر بدور   إلى القرارات الرشيدة
 اإلدارية العممية محور تم ؿ والتي  عممية اتااذ القرارولميقظة التكنولوجية دور ميـ في 

وأنيا تعتمد عمى وفرة المعمومات الدقيقة وسرعة الح وؿ عمييا بواسطة مف يحتاج  وجوىرىا 
لقرارات الجامعية  إال وعمى الرغـ مف األىمية المتزايد لنظـ دعـ القرار في عممية اتااذ ا  إلييا

أف ىناؾ ك ير مف المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ تمؾ النظـ وتعوؽ فاعمية أدا  األعماؿ 
نجازىا في الوقت المناسب  وفي تو  ذلؾ تحاوؿ الدراسة الحالية تحديد معوقات  اإلدارية وا 

التغمب عمييا عمى  تطبيؽ نظـ دعـ واتااذ القرار لدو القيادات األكاديمية بجامعة المنيا وسبؿ
 .ٖٕٓٓتو  اليقظة التكنولوجية لتحقيؽ رؤية م ر 

  :البحثمشكمة 
حيث أ بح العالـ اليوـ تحكمو العولمة  ك يرة تغييرات وتحديات  تواجو الجامعات

التقنية غير المسبوقة وال ورة اليائمة في  واإلنجازاتوالحاسوب بسبب ال ورة العممية والط رات 
سمة الع ر الذي نعيش بو سرعو التغيير  ألف اونظرا   وتكنولوجيا المعمومات االت اؿمجاؿ 

ف الجامعات اليـو وب  و مستمرة تحتاج إف  والتجديد بما يتوافؽ مق بنية المعرفة مف إتافات
 واإلدارية. التعميمية واألطرلمراجعو اليياكؿ 

 تطوير في التكنولوجي التقدـ وسائؿ مف اإلست ادة إلى المتقدمة الجامعات اتجيت وقد
 إلى الورقية الطبيعة ذات اإلدارية العمميات جميق تحويؿ يتـ بحيث بيا  اإلداري العمؿ

 التكنولوجية نظـ عمى تعتمد التي التقنيات ماتمؼ باستاداـ إلكترونية طبيعة ذات عمميات
 تتوقق عمييا أف يجب والمناسبة الجيدة القرارات اتااذ مف تتمكف وحتى القرار  واتااذ لدعـ
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 في الم يدة لممعمومات الجامعات فامتالؾ حوليا  التكنولوجي التطور مستمر بشكؿ وتر د
 مف ما تقدمو ويعمؿ عمى تحسيف مناسب بشكؿ قراراتيا اتااذ عمييا يسيؿ المناسبة المحظة
 . ادمات

وتشير اليقظة التكنولوجية عمى أف المؤسسة والجامعة متطورة ويمكنيا تجنب المواقؼ 
ال جائية  وأك ر مقاومة ألي تغيرات تحدث في مجاؿ نشاطيا والح اظ عمى تميزىا وتطوير 

عمى بالجامعات الم رية تاذت عديد مف اإلجرا ات والاطوات لوتق النظـ ا  ن سيا  وقد 
ب ىمية نظـ المعمومات وتطبيقاتيا اا ة في ميداف  المسئوليفاناا مف طريؽ المعموماتية  إيم

االىتماـ  العاليمجاؿ تطوير التعميـ  يالدولة ف بذلتيا أبرز الجيود التي ومفالتعميـ الجامعي  
التكنولوجيا في  إدااؿ وتوظيؼمف االؿ وذلؾ   المعمومات دااؿ الجامعات بتكنولوجيا

 (ٕ ٕٓٔٓ وزارة التعميـ العاليذي القرار. )العممية اإلدارية لدعـ متا
 الجامعات قبؿ مف ومنتبط منظـ جيد ىي التكنولوجية مما سبؽ يتتح أف اليقظة

 المعمومات في معينة أحداث حوؿ دقيقة معمومات واسترجاع ونشر وتحميؿ وتمقي لر د
 عمى تنطوي قد ألنيا ميمة تعتبر التي التجارية أو االجتماعية أو التكنولوجية أو االقت ادية

نما فقط  والمعمومات البيانات عف تبحث الجامعية اإلدارة ت عد تيديد ليا  فمـ أو فر ة  وا 
 تحقيؽ تواجييا التي الاارجية والتحديات الداامية المتغيرات وكذلؾ مياميا  طبيعة تطمبت
 .القراردعـ  نظـ عمى باالعتماد اإلدارية  القرارات اتااذ في وال اعمية الك ا ة

 المعمومات لنظـ عشر ال امف العممي المؤتمر دعت إليو تو ياتمما  وعمى الرغـ
 مف م ر في التعميـ ومنظومة المؤسسات نظـ كؿ ىيكمة إعادة الحاسبات مف وتكنولوجيا

 الماتم ة والنماذج العاـ اإلطار وتحديد التكنولوجية  النظـ تطبيقات م يوـ إدااؿ االؿ
 زيادة وكذلؾ الم رية  بالجامعات الذكية األنظمة عمى والت كيد القرار  اتااذ لترشيد والمتنوعة
 المتقدمة المعمومات تكنولوجيا مستادمي وجميق لمقيادات التدريبية البرامف وعقد التوعية
 بيا  يتمعوف التي المياـ في الذكية واألنظمة المعمومات لنظـ السميـ لمتطبيؽ لمو وؿ
 المعا ر المجتمق باحتياجات الوفا  عمى البح ية والمراكز والمعاىد الجامعات وتشجيق



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الجزء الثانى  

241 

  ٕٔٔٓ الجمعية الم رية لنظـ المعمومات).المعمومات بتكنولوجيا يتعمؽ فيما والمستقبمي
ٔٚ ) 

 تؤكد المؤتمرات التي مف العديد عقد في الم رية الجامعات جيود وكذلؾ عمى الرغـ مف
 الم رية مؤتمر الجمعية أبرزىا وكاف الرقمية  بالتكنولوجيا العالي التعميـ دمف أىمية عمى
 تطوير بعنواف والعشريف السادس السنوي العممي المؤتمر التعميمية واإلدارة المقارنة لمتربية
    كما أفٜٕٔٓوالتنافسية عاـ  ال ائقة التكنولوجيا ع ر في العربي بالوطف العالي التعميـ

 ذاتو  الوقت وفي أبحا يا  االؿ مف والمعارؼ  لممعمومات األوؿ المنتف ىي الجامعات
 بالجامعات واإلدارييف القادة أف إال واإلدارية  والبح ية  التعميمية  عممياتيا في ليا المستيمؾ
 إدارتيا وفف التكنولوجية الداعمة التااذ القرار الكافي لتمؾ النظـ االىتماـ يعطوا لـ الم رية

 تاطيط  مف اإلدارة عنا ر كافة في ومياـ وظائؼ مف بو تقوـ أف يمكف وما واست مارىا 
اا ة. وىذا ما أكدتو العديد مف  ب  ة القرار واتااذ عامة  ب  ة ورقابة وتوجيو  وتنظيـ 

 الدراسات.
( إلى أف عممية  نق واتااذ القرارات أك ر األنشطة ٕٚٔٓوأكدت دراسة )أماني السيد  

التي يمارسيا القادة عمى جميق المستويات اإلدارية في المؤسسات التعميمية  إال أف الجامعات 
الم رية تواجو عدداا مف التحديات التي تقؼ عائقاا أماـ القيادات االكاديمية في اتااذ القرارات 

ق ور االت االت  –عدـ وتوح التا  ات وتدااميا  –اإلدارية منيا)المركزية الشديدة 
التقدـ  –عدـ انسجاـ القرار مق ال الح العاـ  –البيروقراطية وتعقد االجرا ات  –االدارية 

 التغوط الاارجية والداامية(. –المعرفي والتكنولوجي 
 بالجامعات اإلدارة ى ق ور( إلٕٛٔٓوأشارت دراسة )محمود فوزي  وعماد نجـ 

 والتطوير الدعـ اتجاىات وتبايف لمبيئة المحيطة  السميـ والتاطيط الواقق فيـ عف الم رية
 جامعة  كؿ مستوو عمى اإلداري العمؿ ميكنة وبرمجيات تطبيقات الماتم ة  وكذلؾ تعؼ

 البنية الكميات  وكذلؾ تعؼ مستوو بعض عمى ال ردية المحاوالت بعض وجود مف إال
 ٕٛ.ٕ تبمغ م ر) لإلنترنت في ال ابت لمو وؿ التنزيؿ سرعة إف حيث. والرقمية التحتية
 عمى مستوو العالـ.  ٗٗٔ/  ٕٚٔ بترتيب  انية(/ بيت ميجا
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 إدارة تطوير إلى ممحة حاجة ( وجودٜٕٔٓ محمد وكذلؾ أكدت دراسة )رمتاف
 التطورات تواكب حتى والبح ية التعميمية بقدرتيا م ر واالرتقا  في الجامعي التعميـ مؤسسات

 التنظيمية األنماط في تنح ر الم رية الجامعات إف إدارة حيث الحدي ة  التكنولوجية
 بيف التكامؿ أسس وتعؼ السمطة  مستويات وتعدد اليياكؿ التنظيمية  واستطالة التقميدية
ىدار فرص الجامعية  اإلدارات  يؤ ر التمويؿ تعؼ أف كما. الرقمية التقنيات مف االست ادة وا 
 درجة وتنظيميا  وتعؼ وأنواعيا والكميات الجامعات بإدارة المت مة عمى القرارات سمبياا  ت  يرا

كوادر  توافر والمعموماتية  وقمة التكنولوجية التطورات مف التدريس ىيئة أعتا  است ادة
ىماؿ التكنولوجيا  عمى البشرية الموارد لتدريب وكافية مؤىمة تدريبية  التنظيمي الشكؿ وا 

 الما  ات محددة  وقمة نواحي إال في المعمومات تكنولوجيا لادمات الم رية لمجامعات
 األوساط في الرقمية ال قافة اإلدارية  وتعؼ التكنولوجية المادية األجيزة لتوفير المالية

  .لمتدريب اإلدارة العميا دعـ قمة إلى يؤدي مما الجامعية 
 تكنولوجيا المعوقات تواجو مف ( عمى وجود عددٜٕٔٓا أكدت دراسة )عنتر محمد كم

 ب ىمية واإلداري المالي الجياز لدو الوعى منيا انا اض الم رية بالجامعات المعمومات
 التعؼ يؤدو مما اإلدارييف لمعظـ التقنية الميارات المعمومات  نقص تكنولوجيا استاداـ
 بما المعمومات تكنولوجيا استاداـ توظيؼ لمشبكة  وتعؼ اإللكترونية الادمات مف االست ادة

 و عوبة بالجامعة المعمومات نظاـ المناسب  وتعؼ الوقت في القرار ل انعي متاح ىو
 عمى االعتماد لحدا ة المناسب الوقت في القرار  انق إلى وو وليا المعمومات وتداوؿ نقؿ

 .الحدي ة التقنيات
ذا كانت  الجامعات الم رية تسػعى إلػى التميػز فػي عمميػة اتاػاذ القػرار واا ػة أف مػق وا 

تزايػػػد االقبػػػاؿ عمػػػى التعمػػػيـ العػػػالي  وىػػػذا يتطمػػػب مزيػػػد مػػػف الجيػػػد لالرتقػػػا  بالعمميػػػة التعميميػػػة 
برمتيا  وبعممية اتااذ القرار المناسب ب قؿ جيد وكم ة وأعمى جودة  ولذا يعد تطبيؽ نظـ دعـ 

التػػي تيػػدؼ إلػػى  ٖٕٓٓو األسػػاس الػػذي مػػف االلػػو يمكػػف تحقيػػؽ رؤيػػة م ػػرالقػػرار بك ػػا ة ىػػ
االسػػتاداـ االم ػػؿ لموسػػائؿ التكنولوجيػػة ممػػا يسػػاعد عمػػى االرتقػػا  بترتيػػب الجامعػػات الم ػػرية 

 وبالتالي تقدـ المجتمق الم ري ككؿ.
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ي وعمى الرغـ مف الجيود التي تبذليا جامعة المنيا لمتحوؿ التكنولوجي واإللكتروني ف
كافة أنشطيا التعميمية والبح ية واإلدارية وتوظي يا لتكنولوجيا المعمومات واالت االت إال أف 
الاطة االستراتيجية لمجامعة أظيرت بعض أوجو الق ور في البنية التحتية والتقنية وشبكة 

 والتعميمية اإلدارية التكنولوجيا نظـ وتطبيقات المعمومات الاا ة بالجامعة  وكذلؾ تعؼ
 التكنولوجي لمتطور فئاتيـ بماتمؼ الجامعة بعض منسوبي مواكبة وتعؼ بالجامعة  البح يةو 

/ ٜٕٔٓ – ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓالمنيا  لجامعة اإلستراتيجية )الاطةالجامعي  العمؿ مجاالت في
ٕٕٓٓ    ٖ٘.) 

ػػا بعػػض الدراسػػات والبحػػوث مػػف أف جامعػػة المنيػػا تعػػاني مػػف بعػػض  وىػػذا مػػا أكدتػػو أيتا
( و ٖٕٖ  ٕٚٔٓتطبيػػؽ التكنولوجيػػػا اإلداريػػة بيػػػا حيػػث أشػػارت دراسػػػة )رقيػػة عيػػػد  معوقػػات 

 والماليػػػػة  الماديػػػػة المعوقػػػػات مػػػػف مجموعػػػػة ( إلػػػػى وجػػػػودٕٙٓ  ٕٛٔٓدراسػػػػة )عبيػػػػر نبيػػػػؿ  
 المنيا بجامعة اإلدارية المعمومات نظـ مشروع تواجو التي والبشرية وال نية والتقنية  والتنظيمية 

 متطورة وبرامف ةإستراتيجي اطط وجود واإلدارية بيا  وندرة األكاديمية داتالقيا وجية نظر مف
 تحديػد أسػاليب وق ػور الماليػة  الما  ػات التكنولوجيػة  ومحدوديػة القػدرات وتنمية لمتدريب

 .التدريبية االحتياجات
التكنولوجية  التقنيات توافر ( إلى قمةٖٕٕ  ٕٕٓٓوقد أشارت دراسة )ابتساـ أحمد  

 فائقة اإلنترنت ادمة توافر ليا  وتعؼ الما  ة الميزانية وقمة عالية  بجودة المنيا بجامعة
 المنجزة اإلدارية العمميات وقمة ألنشطة الجامعة  متكاممة بيانات قاعدة توافر السرعة  وتعؼ

 إلكترونية تنظيمية ىياكؿ وتطوير تحديث والرقمية  وقمة التنظيمية ال قافة وتعؼ إلكترونياا 
 .مرنة

وبذلؾ يتتح أف جامعة المنيا لـ ت ؿ بعد لميقظة التكنولوجية التي تؤىميا لتطبيؽ نظـ 
دعـ القرار بيا  وارتكازاا عمى ما سبؽ  فاليقظة التكنولوجية تساعد ب ورة أساسية نحو التوجو 

ديمية لالست ادة مف تطبيقات التكنولوجيا في اإلدارة لدعـ اتااذ القرارات لدو القيادات األكا
 التالي: السؤاؿ الرئيس في البحثمشكمة وبذلؾ يمكف بمورة بالجامعة 
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نظم دعم القرار لدى التغمب عمى معوقات تطبيق  فييقظة التكنولوجية ال كيف تساىم" 
 ؟"القيادات األكاديمية بجامعة المنيا

 ويت رع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة ال رعية التالية:
 في األدبيات اإلدارية المعا رة ؟ التكنولوجيةيقظة ما األسس النظرية لم

 في األدبيات اإلدارية المعا رة ؟ دعـ واتااذ القرارما األسس النظرية لنظـ 
مكانية تطبيؽ نظـ دعـ القرار بيا؟ بجامعة لمتطبيقات التكنولوجية الراىف ما الوتق  المنيا وا 

 مف وجية نظر القيادات األكاديمية؟بجامعة المنيا ما معوقات تطبيؽ نظـ دعـ واتااذ القرار 
ما اآلليات المقترحة لمتغمب عمى معوقات تطبيؽ نظـ دعـ واتااذ القػرار بجامعػة المنيػا ارتكػازاا 

 عمى اليقظة التكنولوجية ؟
 أىداف البحث:

فػي التغمػب عمػى يقظػة التكنولوجيػة يتم ؿ اليدؼ الرئيس لمبحث الحالي في إبػراز أىميػة ال
دعػـ واتاػاذ القػرار ومػف  ػـ محاولػة تطبيقيػا بجامعػة المنيػا لػدعـ القػرارات  معوقات تطبيؽ نظػـ

   ومف  ـ تتم ؿ األىداؼ ال رعية لمدراسة الحالية في:لدو القيادات األكاديمية
 في األدبيات اإلدارية المعا رة .يقظة التكنولوجية لمالتعرؼ عمى األسس النظرية 

 في األدبيات اإلدارية المعا رة. راردعـ القالتعرؼ عمى األسس النظرية لنظـ 
مكانيػة المنيػا بجامعػة التكنولوجيػة لمتطبيقػات الػراىف توتيح الوتػق القػرار  دعػـ نظػـ تطبيػؽ وا 

 بيا.
مػػف وجيػػة نظػػر اعتػػا  ىيئػػة بجامعػػة المنيػػا ر ػػد معوقػػات تطبيػػؽ نظػػـ دعػػـ واتاػػاذ القػػرار 

 التدريس.
دعـ واتااذ القرار بجامعػة المنيػا ارتكػازاا وتق آليات مقترحة لمتغمب عمى معوقات تطبيؽ نظـ 

 عمى اليقظة التكنولوجية.
 أىمية البحث:

والتػػي مػػف أىػػـ أىػػدافيا  ٖٕٓٓتتػػزامف ىػػذه الدراسػػة مػػق توجػػو الدولػػة لتطبيػػؽ رؤيػػة م ػػر 
االسػػتاداـ األم ػػؿ لموسػػائؿ التكنولوجيػػة لمرقػػي بػػالمجتمق الم ػػري ومحاولػػة جامعػػة المنيػػا إلػػى 
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دعـ واتااذ القرار في اإلدارة الجامعية  وذلؾ مػف أجػؿ التطػور اإلداري  استاداـ وتوظيؼ نظـ
 المنشود بمؤسسات الدولة  لذا تستمد الدراسة أىميتيا مف عدة جوانب أىميا:

 األىمية النظرية:
 تعد اليقظة التكنولوجية أىـ بعد باليقظة االستراتيجية التي تتبنيا الدوؿ المتقدمة.

ا لػػدورىا فػػي دعػػـ   نظػػرا اإلدارة الجامعيػػةفػػي تطػػوير  دعػػـ القػػراراتأىميػػة تنػػاوؿ موتػػوع نظػػـ 
والتطػػوير  والتنسػػيؽ  والتنظػػيـ  واتاػػاذ القػػرار  والرقابػػة  الوظػػائؼ اإلداريػػة الرئيسػػة كػػالتاطيط 

مق اتساع نطاؽ عمميا  وتعقد وظائ يا ودورىا  ولتوظيؼ تمؾ النظـ في تحسيف عممية  اا ة
 و القيادات بجامعة المنيا.اتااذ القرارات اإلدارية لد

 فػػػي الجامعػػػات الم ػػػرية دعػػػـ القػػػراروالتػػػي تناولػػػت نظػػػـ  قمػػػة الدراسػػػات الميدانيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ
  ممػا يؤكػد جػدوو الدراسػة الحاليػة ك حػد إسػيامات المكتبػة كإحدو الييئػات التعميميػة الحكوميػة

األبحػػػػاث فػػػػي العربيػػػػة فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ  والتػػػػي قػػػػد تشػػػػجق عمػػػػى إجػػػػرا  مزيػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات و 
 .المستقبؿ

 األىمية التطبيقية:
في توفير المعمومات المناسبة عمى ال عيديف الػداامي  دعـ القراراتأىمية االعتماد عمى نظـ 
لقيػاـ وا  كافة مستوياتيا  حتى تمكنيا مف اتااذ القػرارات ال عالػة فيوالاارجي لإلدارة الجامعية 

 .ب اعمية والتوجيو دااؿ الجامعة  والرقابة  بعممية التاطيط
دعػـ نظػـ  أف تكػوف عميػو ي تػؿتقػديـ رؤيػة مسػتقبمية مدروسػة لمػا  ت سيـ نتػائف الدراسػة فػيقد 

دااػػػػؿ الجامعػػػػات  لالسػػػػت ادة منيػػػػا فػػػػي اتاػػػػاذ القػػػػرارات الرشػػػػيدة لػػػػدو القيػػػػادات  واتاػػػػاذ القػػػػرار
  .ٖٕٓٓبالجامعة لتحقيؽ رؤية م ر 

 حدود البحث:
 . دعـ القرار تقت ر الدراسة الحالية عمى دراسة اليقظة التكنولوجية ونظـ :الحد الموضوعي
 جامعة المنيا. يشمؿ مجتمق الدراسة في الدراسة الميدانيةالحد المكاني: 
 .ٕٕٔٓ -ٕٕٓٓتـ تطبيؽ االستبانة في التـر ال اني مف العاـ الدراسي  الحد الزماني: 
 القيادات األكاديمية بكميات جامعة المنيا. الحد البشري:
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 منيج البحث:
 الدراسػةانطالقاا مف طبيعة الدراسة  ومحاولة لإلجابة عف أسئمتيا  وتحقيقاػا ألىػدافيا  فػإف 

ا اعتمػادا  – الدراسػة موتػوع – الظاىرة و ؼ االلو مف يتـ والذي   المنيف الو  ي ستادـت
ودقيقاا  الستاالص  كافياا تحميالا  وتحميميا ومعالجتيا  وت ني يا  والبيانات  الحقائؽ جمق عمى

ك يراا  أنو كما الدراسة  محؿ الموتوع أو الظاىرة عف أو تعميمات نتائف إلى والو وؿ داللتيا
  واالعتمػػاد (ٖٗٔ ٕٕٓٓ جػػابر عبػػد الحميػػد  وأحمػػد ايػػري)الت سػػير. إلػػى الو ػػؼ يتعػػدو مػػا

الوتق الراىف لمتطبيقات التكنولوجية بجامعة المنيا ومعوقات عمى أسموب دراسة الحالة لر د 
 .تطبيؽ نظـ دعـ القرار بيا

فػػػي تعػػػّرؼ نػػػو المػػػنيف المناسػػػب إحيػػػث و   المتبعػػػة المنيجيػػػة اإلجػػػرا ات حػػػدود وذلػػػؾ فػػػي 
التو ػػيات المقترحػػة لمتغمػػب عمػػى معوقػػات تطبيػػؽ نظػػـ دعػػـ ا  ػػياغة وأايػػرا   طبيعػػة الدراسػػة

  .بجامعة المنيا القرار
 مصطمحات البحث:

 Technological Vigilanceاليقظة التكنولوجية: 
 اليقظة التكنولوجية لغًة:  

مجد  ).فيو َيِقظ   نوـ  وَيقاَظةا:  حا وانتبو. وتََنبَّو لألمور وَفَطف وحِذرال اليقظة: نقيض

( والذي vigilia( و"اليقظة" كممة مشتقة مف الم ظ الالتيني )ٜٗٚٔ 8002الدين محمد ،
ا عمى منطقة أو قطاع معيف   وتعني ِتكنولوجيا: أي يعني القياـ بالحراسة والمراقبة حر ا

مق بإنتاج المتعمِّقة العممّية أو ال نيَّة المعرفة َح يمة أو اإلنتاج أسموب ِتْقنيَّة   والادمات.) السِّ

Christine, & Sauvannet, 2000, 27)جاكوبياؾ    أماJakobiak, F اليقظة أف فيرو 
القرار.  اتااذ في الستعماليا المنتقاة معالجة المعمومات نشر  ـ البيئة  وتحميؿ مالحظة ىي
(Jakobiak, F, 2001:65) 

 أسػموب ِتْقنيَّػة  أي ( إلى ل ظػة تكنولوجيػة : ِتكنولوجيػاٜٕٙ  ٕٛٓٓ ماتار  وأشار )أحمد
ػػمق بإنتػػاج المتعمِّقػػة العممّيػػة أو ال نيَّػػة المعرفػػة َح ػػيمة أو اإلنتػػاج  ذلػػؾ فػػي بمػػا والاػػدمات  السِّ
 أحياناا وت سمَّى الموا الت  ووسائؿ األّولّية الموادّ  واستاراج الطاقة وتوليد اإلنتاج أدوات إنتاج
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 إلنجػػاز بيولوجّيػػة ومػػوادّ  دقيقػػة كائنػػات اسػػتاداـ( األحيػػا : )حيويَّػػة تكنولوجيػػا -:التطبيقػػيّ  العمػػـ
 . ناعّية عممّيات
 اصطالًحا: التكنولوجية اليقظة

 متابعػػػة فػػػي المنظمػػػة بيػػػا تقػػػوـ المبذولػػػة التػػػي "الجيػػػود ب نيػػػا التكنولوجيػػػة اليقظػػػة تعػػػرؼ
 والمعػػدات واإلنتػػاج الاػػدمات ذلػػؾ فػػي بمػػا بالبحػػث واالبتكػػار  المتعمقػػة التكنولوجيػػة التطػػورات
 ( (Lebert, J. , 2018, 20 .المتنافسة" في المنظمات والتطبيقات الماتم ة والبرامف

ػػػػػػا اليقظػػػػػػة وت عػػػػػػرؼ  التقنػػػػػػي العممػػػػػػي  المحػػػػػػيط وتحميػػػػػػؿ مراقبػػػػػػة"  ب نيػػػػػػا التكنولوجيػػػػػػة أيتا
 والتيديػػدات الماػاطر توقػق أجػػؿ مػف والمسػتقبمية  الحاتػػرة االقت ػادية والتكنولػوجي والتػ  يرات

 لتطػػػػػػور اا ػػػػػػة ب ػػػػػػ ة المؤسسػػػػػػة تكرسػػػػػػيا التػػػػػػي اليقظػػػػػػة فيػػػػػػي وبالتػػػػػػالي وفػػػػػػرص التطػػػػػػوير
 (ٛ  ٕٛٔٓ  إبراىيـ عباس . )" التكنولوجيات
 العمميػة البيئػة وتحميػؿ مراقبػة حيػث مػف المنظمػة ت عمو " ما إلى التكنولوجية اليقظة وتشير
 الجديػدة التقنيػات معرفػة لممؤسسػة يتػيح حيػث والتيديػدات ال ػرص تحديػد أجػؿ مػف والتكنولوجيػة

 الح ػػوؿ اػػالؿ مػػف اسػػتغالليا حالػػة فػػي التنافسػػية تعزيػػز عمػػى وتعمػػؿ عمميػػا بنشػػاط المتعمقػػة
 العمميػػة المعمومػػات واسػػتاداـ نقػػؿ طريػػؽ عػػف( االاتػػراع بػػرا ات) التكنولوجيػػة االبتكػػارات عمػػى

 مزايػػا وتحقيػػؽ اإلنتػاج  وطػػرؽ واألسػاليب المنتجػػات فػي إيجابيػػة تغييػرات إلحػػداث والتكنولوجيػة
 (Jalod, K. M, et. al., 2021, 95. )السوؽ" في منافسييا ت وؽ اإلنتاج في

 التػػػي اإلجػػػرا ات " مجموعػػػة وتقػػػدـ الباح ػػػة تعري اػػػا إجرائياػػػا لميقظػػػة التكنولوجيػػػة يتم ػػػؿ فػػػي
 المعمومػات اػالؿ تتبػق مػف والتقنيػة العمميػة البيئػة فػي المستجدات عف لمكشؼ تتاذىا الجامعة

القػرار  اتاػاذدعػـ  مركػز تعميميػا عمػى وتحميميػا  ػـ وتنظيميا  األ مية  م ادرىا مف وجمعيا
 بالجامعة". 

 Decision Support Systems (DSS)القرار:  دعم نظم
 القرار لغًة: دعم نظم

ـ  التػػػْ ليؼ  َنَظَمػػػو  لسػػػاف العػػػرب فػػػي (ٜٙٗٗ  ٖٕٓٓمنظػػػور  )ابػػػفذكػػػر نظػػػـ:  أف: الػػػنَّْظ
ـ  م مػو ا وِنظاما َيْنِظم و َنْظما  ػْمؾ والتنظػي ا وَنظَّمو فػاْنَتَظـ وتَػَنظَّـ ونَظْمػت  المْؤلػَؤ أي جمعتػو فػي السِّ

http://www.maajim.com/dictionary/%D9%86%D8%B8%D9%85/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%86%D8%B8%D9%85/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8


 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الثانى الجزء  

 

248 

ـَ اأَلمَر عمى المَ ؿ وكؿُّ شي  َقَرْنَتو بػخار أو َتػَمْمَت بعَتػو  ومنو َنَظْمت  الشِّعر وَنظَّْمتو وَنَظ
والنظػػػاـ ىػػو ت ػػميـ يتكػػوف مػػػف مجموعػػة مػػف العنا ػػر أو الوحػػػدات  إلػػى بعػػض فقػػد َنَظَمتْػػو.

المترابطػػة  التػػي يت اعػػؿ بعتػػيا مػػق بعتػػيا األاػػر مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة. )حسػػف 
 (ٖٖٔ  ٖٕٓٓشحاتة  زينب النجار 

ػػا   َيػػدَعـ دَعػػـَ  (فعػػؿ: )َدَعػػـَ   أعاَنػػو: الشَّػػاَص  َمػػْدعوـ دَعػػـ والم عػػوؿ   داِعػػـ فيػػو   َدْعما
 يمنػػػق بشػػػي    َأْسػػػنده: وغيػػػَره الحػػػاِئطَ  َنَ ػػػَرىا دَعػػػـ أيَّػػػَدىا  َأْسػػػَنَدىا :  آَرا ه   وسػػػانده َدَعػػػـَ  وقػػػوَّاه

ػػػْمعةَ  الحكومػػػة   َمْيمَػػػو دَعمػػتِ  أو سػػقوَطو   ٕٛٓٓ ماتػػػار   منيػػا. )أحمػػػد مػػػف جػػػز اا تحّممػػت: السِّ
ٚٗٚ) 

(: المسػتقر المغػة يفػ ال ػحاح )قػاموس فػي أما كممة " قرار"  فوردت  األرض  مػف والعمػـو
 الرأي عميو قر ما أو استقر حتى الابر عنده وردت قرر كما المستقر  االتزاف حالة واالستقرار

 ة( وفػػػػي المغػػػػة اإلنجميزيػػػػ890 ،0990،إسممممم بي  مممممن حممممم د  مػػػػا.) مسػػػػ لة فػػػػي الحكػػػػـ مػػػػف
 الجػػانبيف أحػػد تغميػػب أي (Cut off)وال  ػػؿ القطػػق معناىػػا التينيػػة كممػػة( Decision)القػػرار
 (Simon, H. ,1994, 4)األار. عمى
والتوتػػيح الػػداؿ عمػػى العػػودة   دور حػػوؿ االسػػتقرار وال بػػاتيػػ القػػرار فػػي المغػػةيتتػػح أف و 

يجػب  عبر عف إرادة محػددة ل ػانق القػرار بشػ ف مػا يجػب ومػا اليإلى أ ؿ المس لة بإقرارىا  و 
 .جة محددة ونيائيةلمو وؿ بوتق معيف أو موقؼ معيف إلى نتي  فعمو

 القرار اصطالًحا: دعم نظم
بدأ م يوـ نظـ دعـ القرار في الظيور في أواار السبعينات مق ظيور نظـ مشاركة 

 وت عرؼ نظـ  الوقت في الحاسب اآللي دوف الحاجة إلى المجو  لمتا  يف في المعمومات
تقوـ بتيسير الت اعؿ   "إحدو أنواع نظـ المعمومات المبنية عمى الحاسبات القرار ب نيا دعـ

بيف العن ر البشري وتكنولوجيا المعمومات في إنتاج المعمومات المناسبة الحتياجات 
المستادميف  ويكوف اليدؼ مف ت اعؿ العن ر البشري مق تكنولوجيا المعمومات ىو توفير 

ا عبارة عف وىي أيتا  (Sauter, V. ,2010, 10 )القرارات". الدعـ الالـز لترشيد عممية اتااذ
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لمدرا  وأا ائي ادعـ لتوفر معمومات فعالة و   قواعد الحاسوبتعمؿ عمى " أنظمة معمومات 
 (O'Brien , J & Marakas , G. , 2010, 56) عممية اتااذ القرار" اا ة االؿعماؿ األ

 الحاسب قائـ عمى استاداـنظاـ "  اعػمى أنيالقرار  دعـ وتقدـ الباح ة تعري اا إجرائياا لنظـ
طريقة تداوؿ سيمة ومبسطة لممعمومات  لمقيادات الجامعية  ذو ت اعؿ متبادؿ يقدـ اآللي

 .عممية اتااذ القرارات" يـ فيونماذج اتااذ القرار مف أجؿ دعـ ميام
 الدراسات السابقة:

لي  وتػػـ ترتبيػػا وفقاػػا لمتسمسػػؿ الزمنػػي تعػػددت الدراسػػات السػػابقة ذات العالقػػة بالبحػػث الحػػا
 مف األقدـ إلى األحدث  ويمكف بيانيا كالتالي:

القػرار بػالتعميـ  اتاػاذأسػاليب  تعػّرؼإلػى   (Heise, D. L., 2006)دراسػة ىيسػيىػدفت 
   ودور البيانػػػػات والمعمومػػػػات المقدمػػػػة لمتاػػػػذ القػػػػرار فػػػػيالعػػػػالي بالواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة

ىػذه الدراسػة مػف اػالؿ  إجػرا وقػد تػـ  فػي فاعميػة عمميػة اتاػاذ القػرار  العػاليمؤسسات التعمػيـ 
( فرداا مػف رؤسػا  ٓٔ٘) استاداـ أسموب المراسالت عبر شبكة االت االت الدولية لعينة تتـ

لقاعػػدة البيانػػات  : أفومػػف أىػػـ نتػػائف الدراسػػة  بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الجامعػػات والكميػػات
ػات دوراا وم ادر المعموما بػالرغـ مػف أىميػة قاعػدة البيانػات إال و القػرار   اتاػاذفػي عمميػة  ميما

 واعػدق تعتمد عمىعديد مف المعاىد والكميات فستادـ في كؿ مؤسسات التعميـ العالي  ال ت   اأني
اسػػتاداـ قاعػػدة البيانػػات أف وال تسػػيـ ب اعميػػة فػػي عمميػػة اتاػػاذ القػػرار  و   بيانػػات غيػػر متطػػورة

ألىداؼ عممية يومية أك ر مف اسػتاداميا  األمريكية يتـ والكميات بالواليات المتحدةبالجامعات 
 ستراتيجية تكتيكية.إلتحقيؽ أىداؼ 

دور كؿ مف نظـ المعمومات الكشؼ عف إلى  (Asemi,A.,2011)أسيميدراسة ىدفت و 
لمػديري إدارة ( في دعـ عمميػة اتاػاذ القػرار التنظيمػي DSS( ونظـ دعـ القرار)MISاإلدارية )

واسػتادمت الدراسػة المػنيف الو ػ ي مػف اػالؿ إ ػرا    الشئوف اإلدارية بجامعة أ  ياف بإيراف
وتو ػػػػمت   اسػػػػتاداـ المقابمػػػة والمالحظػػػةمػػػف اػػػالؿ   المناقشػػػات والحػػػوار مػػػق عينػػػػة الدراسػػػة

( ىػو األنسػب MISالدراسة إلى مجموعػة مػف النتػائف مػف أىميػا أف نظػـ المعمومػات اإلداريػة )
فػي الوقػت ن سػو ال    ولكفومساعدة اإلدارة عمى فيـ عممية اتااذ القرار  تحديد المشكالتي ف
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( إلػى المسػاعدة فػي اتاػاذ القػرارات الجماعيػة  وأف نظػـ MISتيدؼ نظـ المعمومات اإلداريػة )
وبالتػػالي   ريف فػػي اتاػػاذ القػػرارات الجماعيػػةي( م ػػممة لػػدعـ ومسػػاعدة المػػدDSSدعػػـ القػػرار)
( يمتد دعميػا عبػر DSSونظـ دعـ القرار) (MIS)نتاج أف نظـ المعمومات اإلدارية يمكف است

( تقػػدـ مزيػػد مػػف األدوار DSSجميػػق مراحػػؿ اتاػػاذ القػػرار باإلتػػافة إلػػى أف نظػػـ دعػػـ القػػرار)
 والدعـ في حؿ المشكالت واتااذ القرارات الجماعية.

دور ك ػا ة المعمومػات  توتػيح( إلػى ٕٗٔٓ  إيماف جميؿ  إبػراىيـ حربػيدراسة )ىدفت و 
في اتااذ القرارات اإلدارية في الجامعػات األردنيػة الرسػمية مػف وجيػة نظػر القػادة األكػاديمييف  

  (المسػػػػػمى الػػػػػوظي ي  والكميػػػػػة  وسػػػػػنوات الابػػػػػرة)وعالقػػػػػة دور ك ػػػػػا ة المعمومػػػػػات بمتغيػػػػػرات 
ة مكونػػة مػػف اسػػتادمت الدراسػػة المػػنيف الو ػػ ي  ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ إعػػداد اسػػتبانو 
: حدا ػة المعمومػات  وسػرعة المعمومػات  وشػمولية ىي وزعت عمى  مانية مجاالت  ( فقرةٓٗ)

المعمومػات  ووتػوح المعمومػػات  ودقػة المعمومػات  ومال مػػة المعمومػات  والك ػا ة االقت ػػادية 
ـ وبعػػد الت كػػد مػػف  ػػدؽ األداة و باتيػػا  تػػ  لممعمومػػات  والمرونػػة وسػػيولة اسػػتاداـ المعمومػػات

وبينػػػت نتػػػائف الدراسػػػة أف دور ك ػػػا ة نظػػػـ   ( فػػػرداإٓٓتطبيقيػػػا عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة البالغػػػة )
المعمومػػات فػػي اتاػػاذ القػػرارات اإلداريػػة فػػي الجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية مػػف وجيػػة نظػػر القػػادة 
األكػػاديمييف كانػػت ذات مسػػتوي عػػاؿ فػػي جميػػق مجاالتيػػا وفقراتيػػا  كمػػا أظيػػرت الدراسػػة عػػدـ 

  المسػػػمى الػػػوظي ي) ( تبعاػػػا لمتغيػػرات ٘ٓ.ٓروؽ ذات داللػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػتوو )وجػػود فػػػ
وفػػػي تػػػو  تمػػػؾ النتػػػائف تو ػػػمت الدراسػػػة لعديػػػد مػػػف التو ػػػيات  (  وسػػػنوات الابػػػرة  والكميػػػة

أىميػػػا: تػػػرورة العمػػػؿ عمػػػى تػػػوفير كػػػؿ مػػػا ىػػػو جديػػػد مػػػف تكنولوجيػػػا وتقنيػػػات حدي ػػػة لنشػػػر 
المعمومات في الجامعات األردنيػة الرسػمية  والعمػؿ عمػى تػوفير المعمومػات فػي جميػق األحػواؿ 

 قادة األكاديمييف.وفي الظروؼ الطارئة لدعـ اتااذ القرارات لدو ال
( إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة ٕ٘ٔٓفيد     غادةكديميس )تركي بف دراسةوىدفت 

اليقظة االستراتيجية دااؿ مؤسسات التعميـ العالي  وعمى أ ر اليقظة االستراتيجية عمى األدا  
اف ببنا  المؤسسي بمؤسسات التعميـ العالي  تـ استاداـ المنيف الو  ي التحميمي  وقاـ الباح 

ميـ جميق وكال  وعمدا   ٕٔٔعبارة  وتكونت عينة الدراسة مف  ٙٙاستبانة مكونة مف 
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جامعة الطائؼ  تو مت الدراسة إلى العديد مف النتائف أىميا: أف أفراد عينة الدراسة يروف أف 
 اليقظة االستراتيجية تمارس بدرجة عالية في كميات الجامعة. 

( إلى تحديد متطمبات اليقظة االستراتيجية لمجامعات ٕٙٔٓ  أحمد محمد) وىدفت دراسة
الم رية  ودور نماذج األقطاب التكنولوجية في تحقيؽ ىذه المتطمبات  واستادـ الباحث 

عتو مف أعتا  ىيئة  ٜٙلممنيف الو  ي والمنيف االستنباطي  وتكونت عينة الدراسة مف 
 تجديد فكرة التدريس ىيئة ا أعت مف% ٗٛ تقبؿ إلى الدراسة نتائف التدريس  وتو مت

 بترتيب لمنيوض وذلؾ التكنولوجية  االقطاب نماذج استاداـ االؿ مف الم رية الجامعات
 ىندسة دور لتوظيؼ مقترحة استراتيجية الباحث وقدـ متقدـ  لمستوو الم رية الجامعات

 .الم رية بالجامعات التكنولوجية االقطاب بمنظومة االرتقا  في القيمة
( إلى التعرؼ عمى أىـ األسس ال كرية لم يـو ٕٚٔٓ   سعيد دراسة )أفكاروىدفت 

اليقظة االستراتيجية في الجامعات  واعدت الباح ة استبانة لمتعرؼ عمى درجة ممارسة 
القيادات بجامعة االسكندرية ألنشطة اليقظة االستراتيجية مف وجية نظرىـ  وجا ت أىـ 

 ندرية أنشطة اليقظة االستراتيجية بدرجة مرت عة.   النتائف: تمارس قيادات جامعة االسك
( إلى التعرؼ عمى أ ر مكونات نظـ دعـ القرار ٕٛٔٓوىدفت دراسة )محمد يحيى  

عمى مارجات الموارد البشرية في الجامعات األردنية الاا ة  واستادـ الباحث المنيف 
( باحث بيذه الجامعات  وتو ؿ الباحث إلى ٕٛالو  ي التحميمي  وبمغت عينة الدراسة )

ر ذو داللة إح ائية لمكونات نظـ دعـ القرار عمى مارجات عدد مف النتائف أبرزىا وجود أ 
الموارد البشرية في الجامعات األردنية الاا ة  وأظيرت النتائف أف استجابات عينة الدراسة 
كانت مرت عة  وقد تبيف أف نظـ دعـ القرار تسيـ في إكساب االفراد معارؼ جديدة وتساعد 

التحديث والتطوير  وأو ى الباحث باستمرار  في توفير الموارد البشرية إلجرا  عممية
رسا   قافة  الجامعات األردنية بتطبيؽ نظـ دعـ القرار وذلؾ بالعمؿ عمى توفير مكوناتيا وا 
تنظيمية تتوافؽ مق طبيعة نظـ دعـ القرار لدو الجامعة لتكوف سمة مف سمات  قافتيا 

 التنظيمية. 
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عمى أ ر نظـ دعـ القرار في تحسيف إلى التعرؼ  (ٜٕٔٓوىدفت دراسة )محمد محمود  
عممية اتااذ القرارات في الجامعات األردنية  واستادـ الباحث المنيف الو  ي  وقد تو ؿ 
إلى وجود أ ر ذو داللة إح ائية لمكونات نظـ دعـ القرار عمى تحسيف عممية اتااذ القرارات 

فراد معارؼ جديدة وتساعد في الجامعات االردنية  وأف نظـ دعـ القرار تسيـ في إكساب اال
في توفير الموارد البشرية إلجرا  عممية التحديث والتطوير وفي إحداث التغييرات المق ودة 

 في اتجاىات االفراد واتااذ التدابير الالزمة التااذ القرارات.
 المعمومات تكنولوجيا ( إلى  التعرؼ عمى متطمباتٜٕٔٓوىدفت دراسة )عنتر محمد   

 األساسية وكذلؾ التعرؼ عمى المرتكزات الم رية  االستراتيجية بالجامعات ةالرشاق لتحقيؽ
 بجامعة لمرشاقة االستراتيجية ال عمي وتحديد الواقق الم رية بالجامعات المعمومات لتكنولوجيا
  واستادـ الباحث المنيف الو  ي ومف أبرز  لتحقيقيا الالزمة التكنولوجية والمتطمبات سوىاج
 .متوسطة بنسب سوىاج بجامعة االستراتيجية الرشاقة جوانب الدراسة وجودنتائف 

 دعـ نظـ استاداـ ت  ير عمى التعرؼ ( إلىٜٕٔٓإسماعيؿ   )مازف جياد دراسة وىدفت
 المنيف الدراسة واستادمت غزة  بقطاع ال مسطينية الجامعات في اليندسة إعادة في القرار

 الدراسة أظيرت وقد البيانات   لجمق االستبانة أسموب الباحث واستادـ التحميمي  الو  ي
 في اليندسة واعادة القرار دعـ نظـ بيف إح ائية داللة ذو ت  ير وجود: يمي ما أىميا نتائف

 إح ائية داللة ذات فروؽ وجود النتائف وتحت كذلؾ غزة  قطاع في ال مسطينية الجامعات
 اليندسة إعادة في القرار دعـ نظـ استاداـ ت  ير حوؿ الدراسة عينة تقديرات متوسطات بيف
 .الذكور ل الح الجنس لمتغير تعزو غزة بقطاع ال مسطينية الجامعات في

( إلى قياس أ ر االدا  كمتغير وسيط عمى العالقة ٜٕٔٓوىدفت دراسة )محمد عارؼ  
ي جامعة بيف االلتزاـ التنظيمي واليقظة االستراتيجية مف وجية نظر القيادات االكاديمية ف

عتو مف  ٜٚبورسعيد  واستادـ الباحث المنيف االستنباطي  وتكونت عينة الدارسة مف 
القيادات االكاديمية باستاداـ قائمة االستق ا   وتو ؿ الباحث إلى مجموعة مف النتائف 
أبرزىا: وجود عالقة ارتباط معنوي بيف ابعاد االلتزاـ التنظيمي )االلتزاـ العاط ي  االلتزاـ 

ستمر  االلتزاـ المعياري( وأبعاد اليقظة االستراتيجية )اليقظة التكنولوجية  اليقظة التنافسية  الم
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اليقظة التسويقية  اليقظة البيئية(  بينما كانت أقؿ قيمة لمعامؿ االرتباط بيف بعد االلتزاـ 
يف االلتزاـ العاط ي وبعد اليقظة التنافسية  ويعد داوؿ تميز األدا  كمتغير وسيط في العالقة ب

 التنظيمي واليقظة االستراتيجية كاف لو ت  ير كبير عمى ىذه العالقة.
 ممارسات لت عيؿ مقترحة إلجرا ات التو ؿ إلى (ٕٕٓٓ    الح دراسة )نسريف ىدفت

 النظرية األسس عمى الوقوؼ االؿ مف وذلؾ قابوس  السمطاف االستراتيجية بجامعة اليقظة
 قابوس  السمطاف بجامعة المعمومات م ادر عمى والتعرؼ بالجامعات االستراتيجية  لميقظة
 تطبيؽ معوقات عمى التعرؼ وكذلؾ بالجامعة  االستراتيجية اليقظة مستوو ممارسات وتحديد

 الو  ي   المنيف عمى الباح ة واعتمدت .قابوس السمطاف بجامعة اليقظة االستراتيجية
 عدة عمى تعتمد قابوس السمطاف جامعة أف: أبرزىا مف نتائف عدة إلى وتو مت الباح ة

 في االقت ادية التغيرات وجا ت كبيرة  بدرجة اليقظة االستراتيجية لتحقيؽ لممعمومات م ادر
 في المرتقبوف أو الحاليوف المنافسوف جا  بينما اليقظة  لم ادر معمومات األولى المرتبة
 متوسطة  بدرجة جا  بالجامعة ستراتيجيةاال اليقظة ممارسة مستوو األايرة  أف المرتبة
 بينما التجارية اليقظة  ـ التكنولوجية اليقظة تمتيا البيئية  اليقظة األولى في المرتبة وجا ت

 اليقظة تطبيؽ معوقات توافر مستوو األايرة  أف المرتبة في التنافسية جا ت اليقظة
 .متوسطة بدرجة جا ت بالجامعة االستراتيجية

 اإلستراتيجية اليقظة أ ر توتيح إلى (Jalod, K. M, et. al., 2021)وىدفت دراسة 
( البيئية اليقظة   التنافسية اليقظة   التسويقية اليقظة   التكنولوجية اليقظة) بػ المتعمقة ب بعادىا
 التوجو) في المتم مة ب بعادىا األعماؿ ريادة أدا  عمى العامة أور شركة في لممديريف

  (األعماؿ ريادة و قافة   المكافخت وفمس ة   اإلدارة ىيكؿ   الموارد توجيو   االستراتيجي
مديراا  وتو مت ( ٖٕٔ) قواميا واستادمت الدراسة المنيف الو  ي التحميمي عمى عينة

 أدا  عمى ب بعادىا االستراتيجية لميقظة كبير أ ر وجود أبرزىا النتائف مف عدد إلى الدراسة
 أف الدراسة استنتاجات أبرز ومف. أىمية أك رىا مف كونيا عف فتالا    ب بعادىا األعماؿ ريادة
. أنواعيا بكافة االستراتيجية اليقظة بمتطمبات واتحا اىتماما تولي العامة أور شركة دوائر

 عمى قادرة متطورة بتقنيات حديث معمومات لنظاـ الشركة استاداـ بترورة الدراسة وأو ت
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 التي بالمعمومات القرار متاذي لدعـ مستمر بشكؿ وتحدي يا بالعمال  المتعمقة البيانات جمق
 في البيئة مف. القادمة التعي ة اإلشارات وت سير بيـ واالىتماـ والحذر اليقظة حالة تعزز
 .عالية بدقة األوقات جميق

 تعميق عمى الدراسات السابقة:
 أوجو الشبو: 

السػػػابقة  يمكػػػف مالحظػػػة النقػػػاط التػػػي تتالقػػػى فييػػػا الدراسػػػة مػػػف اػػػالؿ اسػػػتقرا  الدراسػػػات 
 الحالية مق تمؾ الدراسات  ومف أىميا:

عمػػػى المسػػػتوو المحمػػػػى  دعػػػػـ القػػػرارىنػػػاؾ اىتمػػػاـ بػػػارز باألبحػػػػاث والدراسػػػات المعنيػػػة بػػػنظـ 
 الم رية عف اليقظة التكنولوجية. ت  وندرة الدارساواإلقميمي

لقػػػػرار لمقيػػػػادات االكاديميػػػػة لمنيػػػػوض بالعمميػػػػة  اإلداريػػػػة الت كيػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة دور نظػػػػـ دعػػػػـ ا
 بالجامعات.

 استاداـ أغمب الدراسات لممنيف الو  ي .
 ت عد االستبانة ىي األداة الرئيسة التي تـ االستعانة بيا في معظـ الدراسات التي تـ عرتيا. 

ا يتتح  تم مػت فػي مجػاؿ  الدراسػة الحاليػة والدراسػات السػابقة أف ىناؾ قواسـ مشتركة بيفأيتا
الدراسػػػة  وأىميتيػػػا  وجػػػدواىا  كمػػػا ات قػػػت مػػػق بعػػػض الدراسػػػات التػػػي اسػػػتعانت ب ئػػػة القيػػػادات 

 .الجامعية كعينة لمدراسة
 أوجو االختالف: 

تػ تي أوجػػو االاػتالؼ لتظيػػر مػا يمكػػف لمبحػث أف يتػػي و لمػا سػػبقو مػف بحػػوث فػي ن ػػس 
 أىـ أوجو االاتالؼ:المجاؿ  ومف 
ػػػػػػ  تطبيقيا بالجامعات معوقاتر د دور نظـ دعـ القرار و التي تناولت  الم ريةقمة الدراسات 

فػػػي حػػػدود عمػػػـ الباح ػػػة ػػػػػػػ ممػػػا يشػػػير إلػػػى جػػػدوو الدراسػػػة الحاليػػػة ك حػػػد اإلسػػػيامات فػػػي ىػػػذا 
 المجاؿ.

ر واليقظػػة التكنولوجيػػة فػػي الحظػػت الباح ػػة تعػػدد الدراسػػات التػػي تناولػػت نظػػـ دعػػـ واتاػػاذ القػػرا
مجػػػاالت أاػػػرو كػػػإدارة األعمػػػاؿ  والمنظمػػػات  والييئػػػات االقت ػػػادية الربحيػػػة والتجاريػػػة  بينمػػػا 
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يالحػػظ نػػدرة البحػػوث التػػي سػػمطت التػػو  عمػػى عمميػػة اتاػػاذ القػػرار لػػدو القيػػادات بالجامعػػات 
ط التػػو  عمػػى الم ػػرية  ومػػف  ػػـ تػػ تي الدراسػػة الحاليػػة لتػػدعـ ىػػذا الموتػػوع مػػف اػػالؿ تسػػمي

 جامعة المنيا.
ااػتالؼ أفػراد عينػة الدراسػة الحاليػة عػػف الدراسػات السػابقة  حيػث تتتػمف القيػادات األكاديميػػة 

 بجامعة المنيا.
ر د المعوقات التي تواجو القيادات األكاديميػة واإلداريػة بجامعػة المنيػا تناولت الدراسة الحالية 

معوقػات متعمقػة  - معوقات تنظيميػة وتشػريعية)مؿ وتشفي استاداميـ لنظـ دعـ واتااذ القرار 
 (.معوقات مادية  -معوقات تقنية وتكنولوجية  -معوقات بشرية  -بيئة القرار

اتاػػذت ىػػذه الدراسػػة مػػداؿ اليقظػػة التكنولوجيػػة كمػػداؿ لت عيػػؿ نظػػـ دعػػـ القػػرار لػػدو القيػػادات 
 بجامعة المنيا وىو مف المدااؿ واالتجاىات الحدي ة في اإلدارة.

 أوجو االستفادة: 
است ادت الدراسة الحالية مػف الدراسػات السػابقة فػي عػدة جوانػب أتػافت أبعػاداا ميمػة فػي 
وتق ت ور عاـ لمدراسة  وتحديد دقيؽ لمشكمتيا وأىدافيا  كذلؾ ساىمت فػي وتػق الت ػور 

ػػا مػػف الدراالعػػاـ لمحػػاور اإلطػػار النظػػري  سػػات نظػػـ دعػػـ واتاػػاذ القػػرار   وتػػ تي االسػػت ادة أيتا
 السابقة في:

فيـ أعمؽ لموتوع ومشكمة الدراسة  و ياغة أىداؼ وأسئمة الدراسػة  وااتيػار المنيجيػة وأداة 
جمػػػق المعمومػػػات المناسػػػبة  واالسػػػت ادة فػػػي وتػػػق ت ػػػور واتػػػح لمحػػػاور ومجػػػاالت الدراسػػػة 

 الميدانية وبنا  االستبانة.
ولوجية(  حيػث االسػتعانة بيػا فػي اليقظة التكن -دعـ أىمية موتوع )نظـ دعـ القرار بالجامعة

 دعـ مشكمة الدراسة.
 تب ير الباح ة ببعض النقاط الميمة والتي مف ش نيا النيوض بمستوو الدراسة الحالية.

الت كيد عمى أىمية الدراسة الميدانية لموقوؼ عمى المعوقات  ومف  ـ وتق متطمبات نظـ دعـ 
 واتااذ القرار بالجامعة.

 :البحثأقسام 
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 اطوات الدراسة ما يمي:تشمؿ 
  واألىميػػػة  واألىػػػداؼ البحػػثويشػػػمؿ: المقدمػػة  ومشػػػكمة  مبحػػثلاإلطػػػار العػػػاـ االول:  القسممم

 والحدود  والمنيف  و.....

 ( نظري إطار) المعاصرة الجامعات في القرار دعم ونظم التكنولوجية اليقظة:  الثاني القسم
  التكنولوجية. اليقظة ممم أواًل                
  القرار. دعـ نظـ ممم ثانًيا               
  القرار. دعـ ونظـ التكنولوجية اليقظة بيف العالقة ممم ثالثًا               

مكانية المنيا بجامعة التكنولوجية لمتطبيقات الراىن الوضع:  الثالث القسم  دعم نظم تطبيق وا 
 بيا. القرار
 وتفسيرىا. ونتائجيا الميدانية الدراسة إجراءات: الرابع القسم
 المنيا بجامعة القرار دعم نظم تطبيق معوقات عمى لمتغمب المقترحة اآلليات: الخامس القسم
 .التكنولوجية اليقظة ضوء عمى

  المعاصرة الجامعات في القرار دعم ونظم التكنولوجية نظري: اليقظة القسم الثاني :اإلطار
 أواًل مم اليقظة التكنولوجية: 

 وىو  ٜٚٙٔ سنة األعماؿ محيط مسح بعنواف آجمر ؼ ج كتاب مق اليقظة م يوـ ظير
 المػػػنظـ النشػػػاط ذلػػػؾ وأ ػػػبح تطػػػور مػػػا  منطقػػػة لحمايػػػة بػػػالرادار مػػػف المراقبػػػة نػػػاتف م ػػػطمح
 نمػػػو عمػػػى كبيػػػراا تػػػ  يراا التػػػي تػػػؤ ر المعمومػػػات عػػػف لمكشػػػؼ المؤسسػػػة بيئػػػة لر ػػػد والمسػػػتمر
 .المعػارؼ تمػؾ لحمايػة دفػاعي ودور المعػارؼ الكتسػاب ىجػومي دور تمعب والمراقبة المؤسسة
 ذلػؾ إلػى اليقظػة وتشػير المتغيػر  لعالميا المؤسسة تولييا التي الحيطة مدو عف اليقظة وتعبر
 الم مميف المديريف قبؿ مف استغالليا ومعالجة المعمومة بيدؼ ونشر بالبحث المرتبط النشاط

 (ٙٗٔ  ٕٚٔٓوي )ميمودي عمار  عيسى بورا .والمسيريف
تعػػد اليقظػػة التكنولوجيػػة مػػف أبعػػاد اليقظػػة االسػػتراتيجية وقبػػؿ الحػػديث بمزيػػد مػػف الت  ػػيؿ 
عػػف اليقظػػة التكنولوجيػػة سػػوؼ يػػتـ التطػػرؽ بإيجػػاز إلػػى م يػػـو اليقظػػة االسػػتراتيجية وأبعادىػػا 

دة مػف حيث يم ؿ م يوـ اليقظة االسػتراتيجية التطػور التػارياي لػنظـ المعمومػات ومػدو االسػت ا
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تقنيػػػػات االنترنػػػػت لتعزيػػػػز قػػػػدرة المؤسسػػػػة عمػػػػى جمػػػػق ومعالجػػػػة المعمومػػػػات الماتم ػػػػة. ويمكػػػػف 
 توتيح ذلؾ مف االؿ الشكؿ التالي:

 
 المعمومات نظم منظور وفق االستراتيجية اليقظة لمفيوم التاريخي التطور ( مراحل1شكل)

 ( ٜٗٔ  ٕٚٔٓ   )مريـ بمحاج: الم در
مػػػف الشػػػكؿ السػػػابؽ يتتػػػح تطػػػور م يػػػـو اليقظػػػة االسػػػتراتيجية وفػػػؽ الػػػزمف ودرجػػػة تعقيػػػد 
العمػػؿ حيػػػث بػػػدأ مػػف نظػػػـ معالجػػػة المعمومػػات يميػػػو نظػػػـ المعمومػػات اإلداريػػػة فػػػالنظـ الداعمػػػة 
لمقػػػػػرارات  ػػػػػـ الػػػػػنظـ الابيػػػػػرة  ػػػػػـ نظػػػػػـ المعمومػػػػػات التن يذيػػػػػة لي ػػػػػؿ فػػػػػي النيايػػػػػة الػػػػػي اليقظػػػػػة 

 االستراتيجية. 
 مػف بػو مجموعػة تقػوـ الػذي المسػتمر الجمػاعي العمؿ" ب نيا االستراتيجية اليقظة وتعرؼ 
 التغيػػػرات لمتكيػػػؼ مػػػف واسػػػتباقي  طػػػوعي بشػػػكؿ المعمومػػػات وتحميػػػؿ جمػػػق  اػػػالؿ مػػػف األفػػػراد

 . جديدة وبنا  فرص والتيديدات المااطر  تقميؿ أجؿ مف الاارجية  البيئة في المحتممة
El Qasmi,2019,3)) 

 مستمرة عممية ب نيا االستراتيجية ( اليقظة Alshaer, S. A., 2020, 84)  عرفت بينما
لالسػػػتيال   ال ػػػرص  وتحديػػػد باسػػػتمرار المعمومػػػات جمػػػق يػػػتـ وتحميميػػػا  البيئػػػة مراقبػػػة يػػػتـ فييػػػا
  .ت  يراتيا وتقميميا لتجنبيا والتيديدات  عمييا 
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 وااتبارىػػػػا المعمومػػػػات مراقبػػػػة ميػػػػاـ تنظػػػػيـ فػػػػي تسػػػػاعد ىػػػػي التػػػػي االسػػػػتراتيجية واليقظػػػػة
 ,.Jalod, K. M, et. al ).المنظمػة فػي الميمػة القػرارات تحسػيف بيػدؼ ونشػرىا وت سػيرىا

2021, 94) 
 لمجامعات: االستراتيجية اليقظة أبعاد

 
 لمجامعات  االستراتيجية اليقظة ( أبعاد2شكل)

 (ٖٕٔ  ٕٕٓٓ   الح )نسريفالمصدر: 
 تعتمػد عمػى لمجامعػات االسػتراتيجية لميقظػة الماتم ػة األبعاد أف السابؽ الشكؿ مف يتتح

 لميقظػة االسػػتراتيجية  العػاـ الغػرض لتحقيػؽ متكاممػة  بػػؿ من  ػمة غيػر وأنيػا الػبعض  بعتػيا
 التػػدريس : ال ال ػػة وىػي ووظائ يػا الماتم ػػة  مجاالتيػا فػي لمجامعػػات تنافسػية ميػػزة تحقيػؽ وىػو

 طػػالب مػػف الجيػػات المسػػت يدة بكافػػة اىتماميػػا عػػف فتػػالا . المجتمػػق وادمػػة العممػػي  والبحػػث
 بمعػزؿ ليسػت الجامعػة كػذلؾ أف وتػحت كما. ككؿ والمجتمق وموظ يف تدريس ىيئة وأعتا 

 أحياناػػا تسػتبقيا بػؿ تتػابق التغيػػرات أنيػا بػؿ تغيػػرات مػف أجمػق والعػالـ بػػؿ بػالمجتمق يحػدث عمػا
 .ورسالتيا رؤيتيا وتحقيؽ بدورىا  لمقياـ

 نشػػػ ت التػػػي الحدي ػػػة  اإلداريػػػة الم ػػػاىيـ مػػػف االسػػػتراتيجية اليقظػػػة يتتػػػح أفممػػػا سػػػبؽ 
 بيػا مػا وتحميػؿ بالمؤسسػة  المحيطػة البيئػة بمراقبػة ارتبطػت حيػث   اإلدارة مجػاؿ وتطورت في

 مالحظػة عمػى يسػاعدىا لممؤسسػة رادار نظػاـ بم ابػة تعػد  ػـ فيػي ومػف ومتغيػرات  أحػداث مف
 والتنبػؤ اسػتباقي بشػكؿ األحػداث فيػـ عمػى يسػاعدىا ممػا ومراقبتػو والاػارجي  الداامي محيطيا
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االسػػتراتيجية وسػػوؼ يػػتـ  ليػػا  وتعػػد اليقظػػة التكنولوجيػػة مػػف أىػػـ أبعػػاد اليقظػػة واالسػػتعداد بيػػا
 مف الت  يؿ فيما يمي:.  تناوليا بشي

 
 

 اليقظة التكنولوجية:
 إنجػػازات مػػف الع ػػر إليػو تو ػػؿ ومػػا ال كػري  اإلنتػػاج فػػي والمسػتمر السػػريق لمتزايػػد نظػراا

 اإلدارة مسػػػاعدة فػػػي المتزايػػػد التكنولػػوجي واالسػػػتاداـ المعمومػػػات  تكنولوجيػػا مجػػػاؿ فػػػي مذىمػػة
 اإلداريػة العمميػات تشػغيؿ مػف لتػتمكف م ػممة  وبرمجيػات نظػـ االؿ مف أىدافيا إنجاز عمى

 القػػػرارات إلػػػى لمو ػػػوؿ التقميديػػػة  الطػػػرؽ مػػػف أفتػػػؿ وبشػػػكؿ وميسػػػرة  سػػػيمة وتقنيػػػة ب سػػػموب
 القػػػرار واتاػػػاذ دعػػػـ نظػػػـ عمػػػى التكنولوجيػػػة اليقظػػػة ودور أىميػػػة تتتػػػح العمػػػؿ  فػػػي ال ػػػائبة
 .الجامعية بالمؤسسات واا ة

 concept Technological Vigilance :التكنولوجية مفيوم اليقظة
التطػػورات تعػػد اليقظػػة التكنولوجيػػة بعػػداا مػػف أبعػػاد اليقظػػة االسػػتراتيجية فيػػي تيػػتـ بتػػ  ير 

التكنولوجية عمى استراتيجية المؤسسة  وعمى التحركات التكنولوجية لممنافسيف  وىػذا النػوع مػف 
اليقظػػػة مكػػػرس ب ػػػ ة أساسػػػية عمػػػى تطػػػور التكنولوجيػػػات والتقنيػػػات أي االكتشػػػافات العمميػػػػة 
واالبػػػداعات التكنولوجيػػػة  وجيػػػود المؤسسػػػػة فػػػي الكشػػػؼ عػػػف المسػػػػتجدات فػػػي مجػػػاؿ التقنيػػػػة 

الناشػئة والتػي قػد تكػوف رائػدة مسػتقبالا   تولوجيا ب  ة مستمرة لمر د ال وري لمتكنولوجيػاوالتكن
حيػػث تشػػكؿ التطػػورات السػػريعة فػػي قطػػاع تكنولوجيػػات االت ػػاؿ  إحػػدو أىػػـ ال ػػعوبات التػػي 

 (ٓٚ  ٜٕٔٓتواجو أ حاب القرار. )مريـ  لمروس 
 التكنولوجية اصطالًحا: اليقظة
لحمايػة  وىػذا ربػالرادا المراقبػة م يػوـ عػف ناتف ال رنسية بالمغة الم طمح ىذا استاداـ إف

 والذي المؤسسة بيئة لر د والمستمر المنظـ العمؿ ذلؾ تسيير في بالمراقبة وي ق د منطقة ما 
 ىػػي التكنولوجيػػة نموىػػا  فاليقظػػة عمػػى سػػريعاا  تػػ  يراا  تػػؤ ر التػػي المعمومػػات بالكشػػؼ عػػف ييػػتـ
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رتيبة  تنافسية.) وأك ر ذكا  أك ر المؤسسة لتجعؿ المعمومات موارد بتسيير ترتبط التي الوظي ة
 (ٜٛٔ  ٕ٘ٓٓ نوفيؿ حديد  و حديد

وىي " النشاط الذي تراقب مف االلو المؤسسػة البيئػة العمميػة والتكنولوجيػة المرتبطػة بيػا  
فيا مف االؿ تتبق المعمومات  وجمعيا  وتنظيميػا وتحميميػا  ػـ نشػرىا لمراكػز اتاػاذ القػرار  ىػد

محمػػػػػد عبػػػػػد  األساسػػػػػي ر ػػػػػد كػػػػػؿ جديػػػػػد فػػػػػي المجػػػػػاؿ التكنولػػػػػوجي الػػػػػذي ييػػػػػـ المؤسسػػػػػة".)
 ( ٙٔٔ  ٜٕٓٓ حسيف

اإلشػػػػارات  عػػػػف لمكشػػػػؼ المنظمػػػػة محػػػػيط مراقبػػػػة عمػػػػى يرتكػػػػز الػػػػذي النشػػػػاط" تعنػػػػي كمػػػػا
 القاعػدي  أو األساسػي البحػث مراقبػة: "أنيا أو  "التكنولوجيات تطور عند تبرز والتي التعي ة
 وامػؽ وال ػناعة  العمػـ بػيف التقريػب فػي ميمتيػا تتم ػؿ حيػث األوليػة  الت ػنيق  المػواد مراحؿ
 (ٓٔ ٕٓٔٓ أحمد عمرستيو سعيد كرومي   )".اال نيف بيف تكامؿ

التكنولوجية ىي" نشاط تنظيمي يتـ عف طريقػو جمػق المعمومػات التػرورية حػوؿ  واليقظة
 (ٜٚ ٕٗٔٓ أدىـ وىيب التغيرات التكنولوجية وتحمييا وتوزيعيا" )

 االسػػتغنا  يمكػػف ال التػػي الطػػرؽ إحػػدو ىػػي التكنولوجيػػة اليقظػػة فػػإف أاػػرو  ناحيػػة ومػػف
 ال ػحوة حيػث أ ػبحت. اليػوـ العػالـ يشػيدىا ب ػورة المعمومػات التػي يتعمػؽ فيمػا عنيا  اا ة
 عمػى تكػوف لكػي بيػا المؤسسػة تتمتػق أف التػي يجػب االسػتراتيجيات أىػـ مػف واحػدة التكنولوجية

 (.(Darcy, T. M, et. al., 2015, 61األارو.  المنافسة المؤسسات م ؿ المسار ن س
 الناحيػػة مػػف ( (Day, G. S., & Schoemaker, P. J., 2016,63 لػػػ ووفقاػػا

والتكنولوجيػػة  العمميػػة الناحيػػة مػػف بيئتيػػا تتػػابق التػػي المنظمػػة ىػػي اليقظػػة التكنولوجيػػة المنظمػػة
 تامػػة درايػػة وبالتػػالي عمػػى الاارجيػػة  فػػي البيئػػة المتنافسػػة المنظمػػات اعتمػػدتيا التػػي والتطػػورات

 إلػى باإلتػافة أجػؿ التطػوير  مػف المنافسػوف يتبناىا التي الحدي ة التكنولوجية األساليب بجميق
 م ػػؿ ب نشػػطتيـ اليوميػػة المتعمقػػة األعمػػاؿ فػػي التكنولوجيػػا إلداػػاؿ يسػػتادمونيا التػػي األسػػاليب
 .األارو التكنولوجية األساليب مف والعديد االجتماعي التوا ؿ ووسائؿ اإلنترنت
 عمى تركز اليقظة نشاطات يتتح أف لميقظة التكنولوجية  السابقة التعاريؼ االؿ ومف

 (ٕ٘  ٕٗٔٓاألىداؼ ىي: )أسما  كرغمي    مف أنواع  الث
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 الناشئة. المشاكؿ و واالتجاىات ال رص التيديدات  وتحديد كشؼ( : Alerter) تنبيو
 اتااذ القرار.  ـ توقق البيئة  في الحا مة لمتغيرات وفقا الموارد تبط( : Adapter) تكييؼ

التكنولوجية  االقت ادية  االجتماعية  السياسية  الطبيعة ذات المشاكؿ حؿ(: Agir) ت رؼ 
 .تنافسية ميزة لامؽ والت اعؿ

وتنظػػيـ وانتقاليػا وتحسػػيف طػػرؽ بيػذا يكػػوف دور اليقظػة التكنولوجيػػة ىػو جمػػق المعمومػات 
و ػػوؿ  -التوا ػػؿ واالت ػػاؿ بػػيف إدارات المؤسسػػة مػػق سػػرعة و ػػوؿ المعمومػػة لمػػف يحتاجيػػا

ممػا يػؤدي إلػى اتاػاذ القػرارات المناسػبة والمتوافقػة مػق  -المعمومة المناسبة فػي الوقػت المناسػب
الزبػػائف   حاجػػات يفػػ والتطػػور العمميػػة واالكتشػػافات التكنولوجيػػة  التطػػورات األحػػداث  ور ػػد

 التيديدات. وتجاوز واستغالليا والكشؼ عف ال رص
 :التكنولوجية باليقظة االىتمام أسباب

 دائػػػػرة فتوسػػػػق ومتعػػػػددة  ك يػػػػرة التكنولوجيػػػػة اليقظػػػػة ظيػػػػور إلػػػػى أدت التػػػػي الػػػػدوافق تعػػػػد
التكنولػػػػوجي فػػػػي جميػػػػق  والتطػػػور االبتكػػػػار  معػػػػدؿ وزيػػػػادة البحػػػث  وسػػػػائؿ وتطػػػػور المعػػػارؼ 
محممممد  ):أسػػػباب االىتمػػاـ باليقظػػػة التكنولوجيػػػة فػػػي النقػػاط التاليػػػة تماػػػيص ويمكػػػف المجػػاالت 

  (82، 0992سعيد،
 التكنولوجية. التغيرات تسارع -
 الجديدة مق زيادة االستيالؾ. المنتجات نسبة الرت اع نتيجة المنتجات حياة دورة انا اض -
 المتنوعة.األسعار  االؿ مف الشديدة العالمية المنافسة -
 كاإللكترونيؾ. معينة قطاعات إلى الموجية األولية لممواد المورديف قمة -

ف اعميػػة اليقظػػة فػػي المؤسسػػة تكتمػػؿ وتظيػػر باعتبارىػػا أوالا كػػالا متكػػامالا ومكمػػالا لبعتػػو 
الػبعض. فػال يمكػػف بػ ي حػاؿ مػػف األحػواؿ أف ن  ػؿ اليقظػػة التكنولوجيػة مػ الا عػػف غيرىػا مػػف 

لميقظة االستراتيجية   ـ تظير فعاليتيا بعد ذلؾ في مدو فعالية عممية إي اؿ األقساـ األارو 
المعمومػػات المجمعػػة إلػػى المعنيػػيف فػػي الوقػػت المناسػػب  حيػػث ينبغػػي التحػػرر مػػف القيػػود التػػي 
تحػػوؿ دوف ذلػػؾ م ػػؿ: احتكػػار المعمومػػات باعتبػػار أف مػػف يممػػؾ المعمومػػة لديػػو السػػمطة  وعػػدـ 

طابق االستراتيجي لممعمومة  وقمة ال قة في المعمومة وتيؽ الوقػت  لػذا األاذ بعيف االعتبار لم
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يجػػػػػب التحديػػػػػد الػػػػػدقيؽ لمسػػػػػتقبمي المعمومػػػػػات بحيػػػػػث ت ػػػػػؿ إلػػػػػى مػػػػػف يحتاجيػػػػػا. ) ػػػػػػميحة 
 (ٖٜ ٕٗٔٓكاريش 

 مطالبػة فييػا  تنشػط الػذي البيئػة فػي ال ػدارة موقق أاذ عف التي تبحث ولذلؾ فالمؤسسة
 فػي الحدي ػة المسػتجدات ماتمؼ عمى التعرؼ ىو الغرض طالما ومستمرة ب  ة دائمة باليقظة
ويعد ىذا األمر في سوؽ األعماؿ الذي يشػيد تنػافس ال يقػؿ  .بيا يحيط الذي التكنولوجيا عالـ

أىمية عف مجاؿ التعميـ الذي أ بح التنافس فيو شديد لجػذب أكبػر قػدر مػف الطػالب لمجامعػة 
فالجامعػػات العالميػػة تعػػرض اػػدماتيا عمػػى الطػػالب فػػي كافػػة انحػػا  العػػالـ متاطيػػة المسػػافات 
عػف طريػػؽ التكنولوجيػػا لجػذب أكبػػر قػػدر مػػف العقػوؿ الشػػابة التػػي تجػػدد بيػا ومعيػػا دورىػػا عمػػى 

 ف االؿ االبتكارات المتنوعة. مستوو العالـ م
 :التكنولوجية اليقظة مزايا

 ,Andrade, H. S.  et al, 2017أنيػا: ) لممؤسسػة مزايػا مف اليقظة تقدمو ما أىـ إف
 (.ٛٙٔ  ٕٗٔٓ( ) ن يرة عالوي  ٜٙٔ  ٕ٘ٓٓ نوفيؿ حديد  و رتيبة حديد  )( 143
 عمى قادرة جمعيا تـ التي المعمومات ألف الوفرة  بتحقيؽ المالية الناحية مف اليقظة تسمح

 كم تو. مف والتا يض لممنتف  جودتو  التقنية الا ائص مف التحسيف
 أو استاداميا في المؤسسة. تطبيقيا يمكف التي التقنيات توقق

 . واالت االت المعمومات لتكنولوجيا والتطوير البحث مشاريق في المساىمة
 ليا تسمح كما المؤسسة  في التنظيمية المستويات ماتمؼ عبر لممعمومة جيد بمرور تسمح
 لبيئتيا. ومتوا مة مستمرة بمراقبة أيتا
 المؤسسة. تواجييا سوؼ التي المستقبمية بالعراقيؿ والتنبؤ بالتحذير تسمح
 وال رص التيديدات الن وذ  مناطؽ عمى اليقظة امية تكشؼ أيف لمتسيير  استراتيجية وسيمة
 .السوؽ في المنافسة ومف المؤسسة استراتيجية مف تغير أف تستطيق والتي

 الوعي في اتااذ القرارات مف االؿ التو ؿ إلى حؿ المشكالت ب  ة سريعة.
 المؤسسة تزود فيي لمعمؿ  م اتيح إعطا  في ويمكف كذلؾ أف تساىـ اليقظة التكنولوجية

 اتااذ في تساعد ومنظمة م يرسة بيانات وكذا ال حيح منظورىا استراتيجية وفي بمعمومات
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 التااذ المناسب الوقت في المناسب لمشاص المناسبة تقديـ المعمومة في تساىـ فيي القرار 
 (Bernat, J.P.,  et. al. , 2008,33)المناسب.  القرار

التكنولوجية والتي تتم ؿ في تزويد المؤسسة بالمعمومات  اليقظة ومما سبؽ يتتح مزايا
القرار المناسب  اتااذ في بالمشكالت مما يساعد مدير المؤسسةالتي بدورىا تساعد في التنبؤ 

 في الوقت المناسب.
 :التكنولوجية ووسائل اليقظة مصادر

تسػػػاعد التطبيقػػػات التكنولوجيػػػة الحدي ػػػػة داامياػػػا عمػػػى تػػػػدفؽ الرسػػػائؿ والمعمومػػػات بشػػػػكؿ 
مرغوباػػا فييػػا متا ػػص ومق ػػود مػػا بػػيف األقسػػاـ والييئػػات اإلداريػػة بإتباعيػػا مسػػارات محػػددة 

وذلؾ مف االؿ ربح الوقت والتكاليؼ والقيػاـ بماتمػؼ األنشػطة المينيػة ب اعميػة أكبػر. )أسػما  
 (ٚ٘  ٕٛٔٓ حراوي  جماؿ بوعجيمي  

وتعتمػػد إمكانيػػات المؤسسػػة فػػي بقػػا  مسػػتوو تنافسػػيتيا مػػف اػػالؿ االعتمػػاد عمػػى اليقظػػة 
عبػػػد ا   ى م ػػػادر المعمومػػػات.)التكنولوجيػػػة والتػػػي تتم ػػػؿ فػػػي مراقبػػػة محيطيػػػا والبحػػػث عمػػػ

 (ٜٙ-ٛٙ ٕ٘ٔٓ حسف

 

 اليقظة التكنولوجية

 مص در غير رسمية

 معطي ت تكنولوجية

 مق مالت فردية 

 رسمية وغير رسمية

 مص در رسمية

 .هيئ ت المحث العلمي

 مراءات االختراع
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 *( يوضح مصادر اليقظة التكنولوجية3شكل )
 (ٚٚ ٕٓٔٓ امي ة منية ويمكف ح ر م ادر اليقظة التكنولوجية في:) 

 م ادر رسمية: الح وؿ عمى المعمومات بطريقة معتمدة ومعترؼ بيا.
م ادر غير رسمية حيث تاتق م ادر غير رسمية: ي عب الح وؿ عمى المعمومات مف 

 ألىوا  ورغبات الم در  لذا ال يمكف استعماليا مباشرة دوف تحميؿ ومراجعة دقيقة.
 :التكنولوجية اليقظة وسائل

محمودي   لنجاح اليقظة التكنولوجية يجب توفر مجموعة مف الوسائؿ وىي: )محمد
 (ٕٙ  ٕ٘ٔٓ) أحمد بوربالة   (ٕٗ  ٜٕٓٓ( )نجـ عبود  ٕٕ ٕٙٓٓ
: وىـ األفراد ذوي الميارات دااؿ المؤسسة  فكؿ فرد محدد لو مجاؿ تا  و موارد بشرية

المتعمؽ باليقظة التكنولوجية يجب أف يكوف عمى دراية بالجانب التكنولوجي لتحقيؽ األمف 
 المعموماتي لممؤسسة وحمايتيا مف القر نة اإللكترونية وسرقة البيانات.

ؤسسة ميزانية اا ة باليقظة التكنولوجية  فتكم ة المعمومة في : يجب أف توفر المموارد مالية
 وقتنا الحالي غالية ألنيا تباع وتشترو مف اآلاريف.

: تتطمب التكنولوجيا وسائؿ فعالة وحدي ة وسريعة  فاليدؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
سسة  وتتم ؿ تكنولوجيا مف اليقظة التكنولوجية توظيؼ التكنولوجيا الحدي ة لتحقيؽ أىداؼ المؤ 

 المعمومات واالت االت لتحتاج إلييا اليقظة التكنولوجية ىي:
: ىي كؿ ما يستادـ إلدااؿ المعمومات وتازينيا ونقميا واسترجاعيا م ؿ أجيزة ومعدات

 الحاسوب والشاشة .
  : تعد مف مركبات تكنولوجيا المعمومات فبدونيا ال يمكف االست ادة مف االجيزةالبرمجيات

فيي برامف تساعد عمى ح ظ المعمومات  أو األوامر التي توجو مكونات الحاسوب لمعمؿ 
 بطريقة معينة.

                                                           

 الم حثة إبداد( *
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يعد أكبر مستودع لمبيانات والمعمومات والمعارؼ والابرات يمكف أف يشارؾ فيو  اإلنترنت:
ويست يد منو الجميق  بما يجعؿ العالـ في حاالت ك يرة أك ر قدرة عمى الو وؿ الحر 

 مومات وتبادليا وتوظي يا في االنشطة الماتم ة.لممع
 مراحل اليقظة التكنولوجية:

وغيرىػا مػف  تبرز اليقظة التكنولوجية قدرة المؤسسػة عمػى متابعػة التطػورات التكنولوجيػة
مػػر اليقظػػة التكنولوجيػػة تو  البرمجيػػات  وتوظيػػؼ ذلػػؾ فػػي تعزيػػز القػػدرات التنافسػػية لممؤسسػػة

 في:( Laurence, M. & Lesca, H. , 2003, 58-59)بامس مراحؿ حددىا كالا مف 
: مف االؿ تحديد ما ىو موجود في البيئة الاارجية وتحديد االستيداف وتحديد االحتياجات

 العوامؿ التكنولوجية المؤ رة عمى نشاط المؤسسة  ومف  ـ مراقبتيا وجمق المعمومات حوليا.
التكنولوجي المؤ ر عمى المؤسسة وتحديد التغيرات : مف االؿ ت تيش المحيط التنقيب والجمع

 أو األحداث الميمة والدافعة لممؤسسة.
مف االؿ تقييـ وت  ية المعمومات التي تـ جمعيا  مق اإلشارة إلى  االختيار )االنتقاء(:

م در تمؾ المعمومة لو نسبة كبيرة في اعتمادىا أو رفتيا  وىذا ألجؿ االحت اظ بالمعمومة 
لمرحمة االستيداؼ ويتـ بعد ذلؾ تحميؿ المعمومات ومعالجتيا الستاالص المعمومات الموافقة 

 المالئمة لميدؼ .
ي اليا عند الحاجة  فإذا كاف األمر يتعمؽ  التخزين والنشر: مف االؿ تازينيا ونشرىا وا 

بالتكنولوجيا المستادمة مف طرؼ المنافسيف في العممية اإلنتاجية يجب تو يميا لإلدارة العميا 
 وقسـ اإلنتاج أي وتعيا في متناوؿ المستادميف.

ومة وا  را  المعارؼ مف االؿ نشر المعمومات  حيث يتـ إعطا  معنى لممعم االستغالل:
 والنماذج الذىنية لممديريف ودمف تمؾ المعمومات في استراتيجيات وقرارات المؤسسة.

 ويوتح الشكؿ التالي مراحؿ اليقظة التكنولوجية:
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 ( مراحل اليقظة التكنولوجية4شكل )

 (Laurence, M. & Lesca, H. , 2003, 58) الم در
االسػػتغالؿ وىػػي تعػػد المرحمػػة األايػػرة فػػي مراحػػؿ يتتػػح مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف مرحمػػة 

اليقظػػة التكنولوجيػػة ال تتوقػػؼ بػػؿ تت ػػؿ بمرحمػػة تحديػػد االحتياجػػات وىػػي أوؿ مرحمػػة مػػف 
مراحػػؿ اليقظػػة التكنولوجيػػة  ويػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف عمميػػة اليقظػػة التكنولوجيػػة عمميػػة مسػػتمرة 

يػػة تم ػػؿ المؤسسػػة والشػػبكة ومتوا ػػمة وكػػؿ مرحمػػة مكممػػة لمتػػي تمييػػا كمػػا أف الشػػبكة الداام
 الاارجية تم ؿ المحيط الاارجي لممؤسسة.

ػا منيجيػة إعػداد اليقظػة عمػى اتبػاع الاطػوات اآلتيػة مػف وجيػة نظػر كػالا  وتنطوي أيتا
 : (ٕٜٕ ٕٔٔٓأوكيؿ  سعيد (   )Savescu, H., 2014, 216مف) 

ص المؤسسػػة تحديػػد االحتياجػػات مػػف المعمومػػات والمعػػارؼ دوف االقت ػػار عمػػى مجػػاؿ تا ػػ
 التيؽ أو م در وحيد لممعمومات.

البحث عف المعمومػات والمعػارؼ والح ػوؿ عمييػا أوال مػف أىػـ الم ػادر المنتجػة وأقربيػا إلػى 
 مجاؿ النشاط.

 ااتاع كؿ المعمومات والمعارؼ الي الدراسة إذ قد ال تكوف كميا م يدة او قابمة لالستغالؿ.
 مف  حة المعمومات والمعارؼ التي تقدميا لممؤسسة.مراقبة الم ادر ب ورة مستمرة لمت كد 
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ومما سػبؽ يتتػح أف مراحػؿ اليقظػة التكنولوجيػة تعتمػد عمػى حجػـ كػؿ مؤسسػة ونشػاطيا 
واليػػدؼ مػػف اليقظػػة التكنولوجيػػة فالمؤسسػػات الكبيػػرة م ػػؿ الجامعػػات تحتػػاج إلػػى ىيكػػؿ لر ػػد 

ي الوقػت المالئػـ لػذلؾ حتػى ال المعمومات والت كد منيا استاداـ كػؿ معمومػة ب ػورة مناسػبة وفػ
 ي يب العممية التعميمية والبح ية بالجامعة بامؿ.

  : التكنولوجية في الجامعات مراحل اليقظة
 اليقظػػػة بيػػػا وت عيػػػؿ المحيطػػػة التكنولوجيػػػة بػػػالتطورات الجامعػػػة بػػػوعى البعػػػد ىػػػذا يػػػرتبط
 (:ٕٜٗ  ٕٕٔٓ  ال تاح عبد أسما ) المرور بالاطوات التالية والتي تتطمب التكنولوجية

 .اإلبداعات التكنولوجية في والتكنولوجية  الستغالليا والتقنية  العممية  المعمومات جمق
 .الجامعات المنافسة طرؼ مف المتبعة التكنولوجيات أو التقنيات تحديد

المنتجات  في اإلبداع العممية  االكتشافات: مف فيو بما التكنولوجي بالتطور االىتماـ
 .جديدة وم اىيـ مواد ظيور العمؿ  وأساليب طرؽ في التطور والادمات 

 في التكنولوجية المستادمة والبرامف األجيزة أحدث وتوفير لمجامعة التكنولوجية البنية تحديث
 الماتم ة. الجامعة إدارات بيف االت االت أو البحوث أو التدريس
 . التكنولوجي المجاؿ في بيا المعموؿ الدولية المعايير تطبيؽ
 . الابرات لتبادؿ تكنولوجيا المتطورة المؤسسات مق شراكة ات اقيات عقد

 التطورات ألحداث الجامعة متابعة: ىي لمجامعات التكنولوجية يتتح أف اليقظة
الجامعة  جانب مف تستادـ أف المحتمؿ مف التي أو المستادمة  والتقنيات والتكنولوجيات

 عمى أ ر كبير لو سيكوف والذي التكنولوجي  والتقدـ التطور عمى تساعدىا والتي مستقبالا 
 والتميز. الريادة ليا يحقؽ مما عاـ  بشكؿ أدائيا وبالتالي استراتيجياتيا 

 معوقات اليقظة التكنولوجية: 
تعني العقبات التي تواجو اليقظة التكنولوجية وتحوؿ دوف تحقيؽ أىدافيا م ؿ) أحمد 

 (:ٜٕ  ٕ٘ٔٓبوربالة  
 الميزانية التامة التي تتطمبيا اليقظة التكنولوجية وتاامة تكالي يا.

 قمة الموارد البشرية ذات الك ا ة العالية في المجاؿ التكنولوجي دااؿ المؤسسة.
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  عوبة تحميؿ وترجمة النتائف.
تساىؿ المكمؼ بعممية اليقظة التكنولوجية مق المعمومة مما يكمؼ المؤسسة ويستن ذ الطاقات 

 فائدة. دوف
عدـ وجود م در رسمي لممعمومات المتعمقة بالتطورات التكنولوجية واا ة الممموكة لدو 

 المنافسيف.
 غياب روح ال ريؽ في المؤسسة.

فرض النظاـ ب  ة قيرية أوعشوائية عمى الموظ يف دااؿ المؤسسة وىو يقود إلى نتائف 
 عكسية.

عمى المؤسسات االىتماـ بيا  مما سبؽ يتتح أف اليقظة التكنولوجية وظي ة ينبغي
والعمؿ عمى توفير سبؿ نجاحيا  لما تقدمو مف معمومات وفرص لنجاح المؤسسة  وأف اليقظة 
التكنولوجية تيتـ بر د وتتبق التطورات العممية والتكنولوجية التي تيـ المؤسسة بغرض 

 امتالكيا والتحكـ فييا.
 ثانًيا م نظم دعم القرار:

مػػف أىػػـ نظػػـ المعمومػػات التػػي تعتمػػد عمػػى الحاسػػب لتػػوفير الػػدعـ  نظػػـ دعػػـ القػػرارات تعػد
المناسب لتحسيف وجودة القرار  ويتـ ذلؾ بإدماج البيانات والنماذج والبرمجيات في نظاـ فعػاؿ 
التااذ القرارات  وتستادـ ىػذه الػنظـ اا ػة فػي دعػـ القػرارات شػبو وغيػر الييكميػة التػي تاػدـ 

بدمجيا بػيف تكنولوجيػا المعمومػات وبحػوث العمميػات ممػا يسػاىـ أساسا االدارة الوسطى وتتميز 
  .في دعـ القرارات في جميق مراحؿ  نق القرار

ا إلػػػػى تطبيػػػػؽ نظػػػػـ معمومػػػػات تاتمػػػػؼ عػػػػف نظػػػػـ حػػػػدي ا  جامعػػػػاتبعػػػػض ال حيػػػػث اتجيػػػػت
نظـ دعـ القرارات فيي  استاداميااإلدارية التقميدية  ومف تمف ىذه النظـ التي تـ  المعمومات
عمى الحاسب األلي تـ ت ػميميا بغػرض تحسػيف اإلنتاجيػة والجػودة وزيػادة ال اعميػة  نظـ مبنية
دعػػػػػـ متاػػػػػذي القػػػػػرار وواتػػػػػعي السياسػػػػػات وتطبيػػػػػؽ ىػػػػػذه الػػػػػنظـ فػػػػػي التاطػػػػػيط  مػػػػػف اػػػػػالؿ

   (ٕٛ-ٕٚ 8002،الكردي ديالس ) .السياسات اإلستراتيجي ووتق
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المساعدة  القرارات في تطبيؽ معمومات الذي يستادـ لغرضوعادة ما يستادـ نظاـ دعـ 
المحاولػػػة اسػػػتاداـ  أسػػػموبفػػػي عمميػػػة اتاػػػاذ القػػػرارات وتنميػػػة وتحميػػػؿ العديػػػد مػػػف البػػػدائؿ فػػػي 

 إسمممممممممم بي  .)نسػػػػػػػػػب الحمػػػػػػػػػوؿ لتػػػػػػػػػماف جػػػػػػػػػودة القػػػػػػػػػرار اإلداريألػػػػػػػػػى إوالاطػػػػػػػػػ  لمو ػػػػػػػػػوؿ 

 (ٖٔ 8009،محمد
 مفيوم نظم دعم القرار:

القرار  الث م ػطمحات يمكػف تعري يػا كػاالتي: ) فػايز النجػار  يتتمف م يوـ نظـ دعـ 
ٕٓٓٚ  ٕٔ٘) 

م يوـ نظـ: يػتـ تحديػد النظػاـ وفػؽ حاجػات المسػت يديف ال عميػة مػق مالحظػة المتغيػرات البيئيػة 
 التي يتعامؿ معيا.

 دعـ: تييئة اساليب التحميؿ المناسبة لمساعدة المدير في اتااذ القرار النيائي .
 يتـ فيو انتقاؿ المديريف مف مستوو العمميات الي مستوو حؿ المشكالت ال عمي.القرار: 

أي أنيػػا مجموعػػة متكاممػػة مػػف البرمجيػػات  والحػػـز الجػػاىزة  والنمػػاذج  وأدوات المعالجػػة 
 ال مبة  تت اعؿ مق البيانات والمعمومات لتقديـ الحموؿ المقترحة لممشكمة.

بػػيف المسػػتادميف  يسػػتادـ مػػف  بشػػبكةمة وىػػي "نظػػاـ حاسػػوبي ذو برمجػػة اا ػػة مت ػػ 
قبؿ المنظمة ومتاذي القرار في المستويات االدارية الماتم ة واا ة االدارية المتوسطة لػدعـ 

 (ٕٛ-ٕٚ  ٜٕٔٓالقرارات المييكمة وشبة المييكمة". )محسف بف ح يظ  
 جيػػاز بػػيف الم باشػػر الت اعػػؿ عمػػى قػػادر نظػػاـ تقػػديـ اػػالؿ مػػف القػػرارات بػػدعـ تقػػوـ ن ظػػـ

  ابػػػػرا  مػػػػف وسػػػػاطة وجػػػػود إلػػػػى الحاجػػػػة بػػػػدوف فػػػػي المنظمػػػػة م تاػػػػذ القػػػػرارات الحاسػػػػوب وبػػػػيف
تػػػػوفير  اػػػػالؿ فػػػػي المنظمػػػػة مػػػػف القػػػػرارات م تاػػػػذي بػػػػدعـ تاػػػػتص الػػػػن ظـ ىػػػػذه و المعمومػػػػات 
الم شػػػكالت ويػػػتـ قياسػػػيا مػػػف اػػػالؿ دعػػػـ االدارة  لحػػػؿ الالزمػػػة والنمػػػاذج والبيانػػػات المعمومػػػات

 (ٜ٘ٔ  ٜٕٔٓالك ا ات البشرية. )محمد محمود  العميا  أجيزة الحاسوب  البرمجيات  قاعدة البيانات  
وىػػػػي " نظػػػػػـ معمومػػػػػات ت اعميػػػػػة تػػػػزود المػػػػػديريف بالمعمومػػػػػات والنمػػػػػاذج وأدوات معالجػػػػػة 

 .Shim, et al كميػة وغيػر المييكمػة")البيانػات التػي تسػاعدىـ فػي اتاػاذ القػرارات شػبو اليي
,2002,112  ) 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الثانى الجزء  

 

270 

قػػرار  واتاػػاذ  ػػناعة تاػػدـوالتقنيػػات اليػػت  واآلليػػاتر البيئػػة والظػػروؼ يعمميػػة تػػوفوىػػي "
تقػدـ الػدعـ   اال ػطناعيرة ونظػـ الػذكا  بيػاللمتطبيؽ  وىي نظـ مبنية عمي النظـ ا جيد قابؿ

وىو  .اآللي والحاسب المستادـ فيب والمحاكاة الرياتيةالنمذجة االؿ مستوي إداري  مف  إلى
متاػػػذ  لمسػػػاندة الرياتػػػية األسػػػاليب  و الحاسػػػوبنظػػػاـ لممعمومػػػات يقػػػـو عمػػػى اسػػػتاداـ تقنيػػػات 

قػػرار  لػػىالمبرمجػػة لمو ػػوؿ إ يػػرشػػبة المبرمجػػة والغ المشػػاكؿ والقػػراراتمػػق  التعامػػؿ فػػيالقػػرار 
 (ٜ٘ ٕٙٔٓوآاروف  معاوو )محمدا.بيني الم اتمةكف يم تيمف البدائؿ ال مجموعةواحد  أو 
نظػاـ حاسػوبي ذو برمجػة اا ػة  أف نظػـ دعػـ القػراريتتح مف االؿ الم اىيـ السابقة  

كافػػػة المسػػػتويات االداريػػػة  متاػػػذي القػػػرار فػػػي ياػػػتص بػػػدعـ مت ػػػمة بشػػػبكة بػػػيف المسػػػتادميف
يتم ػػؿ الم يػػـو الػػرئيس لػػنظـ دعػػـ وبػػذلؾ   شػػبو الييكميػػة وغيػػر المييكمػػة ويػػدعـ تن يػػذ القػػرارات

دوف الحاجػػة  القػػرار ومتاػػذ اآللػػيالقػػرار فػػي تقػػديـ نظػػاـ يسػػمح بالت اعػػؿ المباشػػر بػػيف الحاسػػب 
بػػدعـ القػػرار   حيػػث تاػػتص نظػػـ دعػػـ االسػػتاداـالمعمومػػات أ نػػا  عمميػػة  ابػػرا إلػػى وسػػاطة 

 غيػر المييكمػة وشػبو تالمشػكاللحؿ  الالزمةمتاذي القرار عف طريؽ توفير البيانات والنماذج 
 .المييكمة
 نظم دعم القرار: خصائص

إف نظـ دعـ القرار تتميز بتطورىا عف باقي أنظمة المعمومات األارو بدمجيا بيف 
تكنولوجيا المعمومات وبحوث العمميات في إطار ت اعمي مما يسيـ في دعـ متاذي القرار في 

النظـ ىي تزويد المديريف باألدوات  ماتمؼ مراحؿ  نق القرار  وأف الميزة الجوىرية ليذه
وليس المعمومات التي تساعدىـ في حؿ المشكالت غير الييكمية  وشبو الييكمية  وبالنظر إلى 
أىميتيا في دعـ وترشيد القرارات االدارية  وتوسعت مجاالت استاداميا ومجاالت تطبيقاتيا  

 ومات.وىذا ما أدو بالترورة إلى تطويرىا بتطور تكنولوجيا المعم
 (20 ،8002، حسن محمدالقرار بمم: ) دعم وتتسم نظم

 ىيكميا. تعي ة والشبو التعي ة المعقدة المشاكؿ مق التعامؿ
 .والمتوسطة العميا اإلدارة مستوي عمى المديريف مساندة إمكانيا
 .ال ريؽ أو ال رد مستوو عمى المساندة إمكانيا
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 .القرار  ناعة مراحؿ جميق في المساندة إمكانيا
 .وأنواعو القرار أشكاؿ مف عديد في المساندة إمكانيا
 .وال يانة والبنا  االستعماؿ سيولة و التكيؼ وسيولة بالمرونة تتمتق
 .إداراتيـ عمى وقدرة الماتم ة النماذج واحتوا  النمذجة عمى قدرة ليا

 .المست يد ل الح إدارتيا عمى والقدرة لممعرفة المولدة واألساليب اآلليات مق التعامؿ
 .ام يتيـ حسب القرار متاذي فئات كؿ مساندة تستطيق

 .القرار متاذي مق الت اعؿ سرعة في ىائمة لدييا قدرة
 .اإلدارية ك ا تيا وليس اإلدارية فاعميتيا مف ويزيد عمييا والسيطرة المنظمة أدا  مف تحسف

ا مف أىميا:) دعـ وتتميز نظـ ( 299، 8002موجع دة،الي س القرار بعده ا ائص أيتا

 (828، 8002جودة وآخرون، )محفوظ
يمكف استاداميا في االجزا  الاا ة بالمشكمة والتي يمكف اف تكوف ليا نظاما واحدا ولكف ال 
يمكف استاداميا عندما تكوف بعيدة المدو  ورؤية المدير الواسعة تعد اساسا في عممية 

 التقييـ.
ادميا اف يداؿ حوار متبادؿ مق الحاسب اآللي  وعمى فعالية تممؾ االنواع التي تسمح لمست

الرغـ مف اف نظـ دعـ القرارات يمكف استاداميا في العديد مف القرارات المتباينة والمتنوعة  
 اال انيا تعد افتؿ في بعض انواع القرارات عف غيرىا.

  لكنو ينبغي اف ال رد الذي يقوـ بت ميـ النظاـ ال ينبغي أف يكوف عمى قدرات فنية عالية فقط
 يكوف ذو قدرة عالية عمى المالحظة  ال يـ  ويشارؾ متاذ القرار في عالمو.

المستوو التكنولوجي الذي ينبغي استادامو مق ىذا النظاـ يكوف مرنا لمغاية  فبدال مف 
العتماد عمى حاسب آلي تاـ  يمكف استاداـ اجيزة الحاسب الشا ية ال غيرة الحجـ 

 وف متوفرة لمتاذ القرار كمما دعتو الحاجة الي استاداميا.والتي ينبغي اف تك
يكوف التركيز في ىذا النظاـ عمى النماذج البسيطة وال غيرة والتي يمكف فيميا وتطبيقيا 

 .بسيولة بدال مف االعتماد عمى النماذج المعقدة
 .ذاتو االداري بيا يقوـ التي التقييمية العممية محؿ تحؿ ال
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 وك رة جية  مف تعقيداتيا لك رة سيمة عممية ليست القرار اتااذ عممية أف سبؽ  مما يتتح
 الوظائؼ كافة مق ومتداامة متشابكة عممية أنيا كما القرار  متاذ تواجو التي المؤ رات
المنظمة  وكذلؾ المستوو التكنولوجي الذي ينبغي استادامو مق  أدا  مف   وتحسفاإلدارية

والمتوسطة  العميا اإلدارة مستوي عمى المديريف مساندة وبإمكانياىذا النظاـ يكوف مرنا لمغاية  
 لدعـ قرارتيـ.
 القرارات: دعم أىمية نظم

نظػػـ دعػػـ القػػرار مػػف أىػػـ نظػػـ المعمومػػات التػػي تعتمػػد عمػػى الحاسػػبات والتػػي كانػػت  دعػػت
لطريقػة  طبيعػيح ادا لمتطور في تكنولوجيا المعمومػات اػالؿ السػبعينات وال مانينػات كتطػور 

اسػػػتاداـ الحاسػػػبات .وىػػػذا النظػػػاـ يركػػػز ببسػػػاطة عمػػػى تػػػوفير الػػػدعـ المناسػػػب لتحسػػػيف جػػػودة 
حيث تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا المطمب عف طريؽ إدماج البيانات والنماذج والبرمجيات القرارات  

ونظػرا لطبيعػة تكوينيػا فػإف ليػا أىميػة بالغػة  حيػث تحمػؿ فػي   القػرارات التاػاذفي نظاـ فعػاؿ 
ائيا تقنيػػات معموماتيػػة فائقػػة التطػػوير ممػػا يػػؤدي إلػػى ح ػػوؿ المنظمػػة عمػػى ميػػزة تنافسػػية إنشػػ

 يستادموف ىذه النظـ.  بالنسبة إلى كؿ منافسييا الذيف ال
وترجػػػػق أسػػػػباب اسػػػػتاداـ أنظمػػػػة دعػػػػـ القػػػػرارات المحوسػػػػبة  لتن يػػػػذ عديػػػػد مػػػػف العمميػػػػات 

عػػػاوف  وزيػػػادة االنتاجيػػػة ألعتػػػا  الحسػػػابية بسػػػرعة وبتكم ػػػة منا تػػػة  وتحسػػػيف االت ػػػاؿ والت
المجموعػػػػػػػػػػات  وتحسػػػػػػػػػػيف إدارة المعمومػػػػػػػػػػات  وتحسػػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػػودة والنوعيػػػػػػػػػػة لعمميػػػػػػػػػػة اتاػػػػػػػػػػاذ 

 (Turban , E, et al., 2011,6)القرارات.
عمػػى تػػوفير البيانػػات واإلح ػػا ات والمؤشػػرات التػػرورية  سػػوا ا لسػػد فجػػوة  تعمػػؿكمػػا  

سياسػػػات وتػػػبط اإلجػػػرا ات  أو لطػػػرح ال ووتػػػقالقػػػرار  السػػػتاالص  متاػػػذالطمػػػب مػػػف قبػػػؿ 
قتػػايا غيػػر مسػػبوقة  عمػػى أف تتسػػـ تمػػؾ المراحػػؿ بالت اعميػػة الكافيػػة التػػي تتػػيح متابعػػة تػػ  ير 

 (8002،01،م جد بثم ن. )القرارات الم حتممة"
البيانػات والمعمومػات المتػوفرة   ةىػي قاعػد ةعنا ػر رئيسػ ةفػي الػربط بػيف  ال ػ ت سيـكما 

وبػيف متاػذ القػرار سػوا  كػاف فػرد   بحػوث عمميػات(و اإلح ائية  و )الرياتية   ةوالنماذج الكمي
فػػي  ةا لػػداوؿ عمميػػات رئيسػػا و يقاػػأو جماعػػو  ويػػرتبط ىػػذا النػػوع مػػف الػػنظـ بالحاسػػوب ارتباطاػػ
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ودعـ المدرا  في قػراراتيـ  ةا في مساعدميما ا معموماتو  لذلؾ لعب ىذا النظاـ دورا  ةإعداد وتييئ
 ( ٖٗٚ 8000،أميرة محمد)وع مف الترابط.ىذا الن تكويفل

ػػا سػػيـوت   بشػػكؿ كبيػػر فػػػي تعزيػػز ك ػػا ة وفاعميػػة عمميػػػة اتاػػاذ القػػرار وتحسػػينيا مػػػف  أيتا
اػالؿ   ػػنق قػػرارات أفتػػؿ  وغيػػر مكم ػػة  وأك ػػر دقػػة فػػي إطػػار السػػعي إلػػى البقػػا  والنمػػو فػػي 

 عالـ تحكمو قواعد االن تاح والمنافسة الشديدة.
 (022، 8002بمد الن صر بلك، وحسين وليد، عم القرار في: )وتتضح أىمية نظم د

 ترورة البحث عف نظـ معمومات يمكف اف تساعد في توتيح ىيكؿ المشكمة.
تحتاج االدارة العميا بشكؿ عاـ الي نظاـ معمومات يمكف اف تساعدىا في تحميؿ المشكالت 

 غير متوقعة  و نق القرارات المناسبة بش نيا.
القرار في اجرا  تحميالت سريعة وفعالة لألحداث والعمميات واحتماالتيا حتى تساعد نظـ دعـ 

 في الحاالت الطارئة.
 تواجو االدارة العميا بعض ال عبة التي تتطمب معالجتيا وتحمييا و نق القرارات المناسبة.

تعد نظـ دعـ القرار نظـ محوسبة مات ة بتقديـ الدعـ ل انق القرار تستطيق ىذه النظـ 
 سيف جودة القرارات االستراتيجية والتكتيكية في المنظمة.تح

تستادـ االدارة العميا والوسطى نظـ دعـ القرار في ماتمؼ المجاالت الوظي ية ولدعـ قراراتيـ 
 غير المبرمجة وشبو المبرمجة.

 تتميز نظـ دعـ القرارات بسيولة االستاداـ والمرونة وبوجود واجية بسيطة لممستادـ. 
 (ٚٗٔ ٖٜٜٔ محمد محمد )القمدرات التي تقدميا نظم دعم القرارات : ومن أىم 

 التحميؿ المعمؽ لممعمومات باستاداـ النماذج والرسومات والارائط .
 الو وؿ المباشر إلى البيانات الو  ية والكمية التي تتوفر في قاعدة بيانات النظاـ .

 تبرير البيانات المستادمة التي تتال ـ مق ظروؼ القرار المعيف . 
 عرض البيانات في الشكؿ المالئـ الذي ي تمو المستادـ . 

 اإلجابة ال ورية عمى اإلجابات ال ردية . 
 ت كيد العالقات و االتجاىات المقارنة مما يساعد في عممية حؿ المشاكؿ . 
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النظاـ الماتم ة باستاداـ لغة األوامر التي تسمح بالو وؿ إمكانية الت اعؿ مق كؿ عنا ر 
 إلى النظاـ و سؤالو مباشرة .

ولتحقيؽ التطبيؽ ال عاؿ  وتبعا ليذه األىمية تعددت مجاالت تطبيقاتيا في المؤسسات 
ليذه النظـ البد مف توفر عدة عوامؿ أىميا دعـ االدارة العميا ليا إتافة إلى توفر الكوادر 

 ي ماتمؼ مجاالت التحميؿ االقت ادي واالح ا  وبحوث العمميات .المكونة ف
 :أىداف نظم دعم القرارات

 وجودة اإلدارة ك ا ة مستوو مف الرفق إلى رئيس وبشكؿ القرارات دعـ نظـ تيدؼ
 سريق وبشكؿ القرارات  متاذي فئات لكافة مساندة مف ما تقدمو االؿ مف المتاذة القرارات
 ىذه كانت سوا  فريؽ  أو كاف الوسطي مديرا أو العميا اإلدارة مستوي عمي سوا  وفعاؿ
 واتااذ القرارات  نق في المساعدة أو اليومي العمؿ تواجو المشكالت التي لحؿ القرارات

 القرارات تكوف بحيث سابقة تجارب مف مستام ة معمومات النظاـ ىذا ويوفر. المستقبمية
 الذي األ ر مدو عمى ت ور القرار متاذ لدو ويكوف فاعمية  أك ر ىذه التجارب عمى المبنية
 القرار لمتاذ تسمح لكي تطويرىا يتـ كاممة عف نظـ عبارة وىي. المتاذ القرار سيحد و

 بيدؼ النظـ ىذه عامة  وت مـ طبيعة ذات بمشكمة عالقة ذات معمومات توليد أو باسترجاع
 المبكر و ياغة واإلنذار التنبؤ ىو القرارات اتااذ دعـ نظـ جوىر إف كما المستمر االستاداـ

 البيانات بيف المزج بعمؿ القرار دعـ نظـ تقوـ حيث معينة  نماذج عمى المبنية السيناريوىات
محمد  لمتنبؤ. ) ونماذج الحاسب باستاداـ كمو ويتـ القرار  لمتاذ الرؤو الشا ية مق المتاحة

 (٘٘ ٕٙٔٓ معاوو وآاروف
  (ٖٗ  ٜٜٚٔ  سعد غالب )أىداؼ نظـ دعـ القرارات في: تتم ؿ و

مساعدة المديريف في عمميات اتااذ قراراتيـ لألنشطة شبو البنائية أو شبو المرتبة و غير 
 البنائية .

 الدعـ اإلداري بدال مف إحالؿ الحكـ .
حميؿ تحسيف فعالية اتااذ القرارات بدال مف ك ا تيا مف االؿ جمق البيانات و نماذج الت

 المعقدة .
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ا إلى:)  ( ٘ ٕٙٔٓ  مازف جيادوتيدؼ أيتا
 .)المركبة( المييكمة شبة المشكالت لحؿ قرارات اتااذ في المدرا  مساعدة

 .تغييرىا مف بداؿ المدرا  قرارات دعـ
 . فقط ك ا تيا وليس القرارات اتااذ فعالية تحسيف
 .المحددة شبو أو المحددة غير المشاكؿ حؿ في القرار متاذ دعـ
 وال يحؿ المدير يساعد فالنظاـ عنيا  االستغنا  مف بدالا  الشا ية التقديرات و األحكاـ دعـ

 محمو.
 .فقط ك ا تيا تحقيؽ عند التوقؼ مف بدالا  القرار  نق فاعمية تحسيف

 
  :مراحل تصميم نظم دعم القرار

في  MIS نظـ المعمومات اإلدارية عف ت ميـ DSS نظـ دعـ القرار ياتمؼ ت ميـ
يت ؼ بالتزامف فبسبب الطبيعة غير المييكمة أو شبو  DSS مس لة جوىرية ىي أف ت ميـ

فإف المدرا  الذيف يعتمدوف عميو يغيروف مف  DSS المييكمة لممشاكؿ التي تتعامؿ معيا
حاجاتيـ لممعمومات األمر الذي يحتـ تغيير ىذه النظـ باستمرار كمما تغيرت ىذه الحاجات 

عميو قد ال يامو التطبيؽ األولي لنظاـ مف النواقص كما أنو قد يتعذر تحديد نقطة وبنا ا 
انتيا  معينة لمتطبيؽ  وعمى الرغـ مف ذلؾ فإنو يمكف تحديد أىـ العمميات الرئيسة الترورية 

 :وفؽ المراحؿ اآلتية DSS لت ميـ
 :مرحمة ما قبل التصميم

والتي تعد األساس لجميق العمميات  تتم ؿ في تحديد األىداؼ مف وجود ىذا النظاـ
الاطوة ال انية عمى تحديد الموارد المتاحة لممنظمة والما  ة لت ميـ  الالحقة  وتركز

النظاـ سوا  تعمؽ األمر بالنقد التروري لشرا  األجيزة والمعدات أو بت ميـ البرمجيات أو 
متاحاا لدو المنظمة مسبقاا الكادر البشري  مق التنويو إلى أف بعض ىذه التسييالت قد يكوف 

م ؿ قواعد المعمومات وأجيزة الحاسوب وبعض البرمجيات والتي يمكف استاداميا في ىذا 
النظاـ وفي تحقيؽ أىدافو  والاطوة ال ال ة الميمة جداا تتم ؿ في تحديد القرارات الرئيسية التي 
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 عوبات في توفير الدعـ في  نعيا وحتى إذا اكتنؼ ىذا التحديد  DSS يمكف أف يقدـ
المعمومات الترورية ليا ذلؾ ألف توفير المعمومات الترورية لمقرار الااطئ ال يعني شيئاا  
وبالمقابؿ فإف توفير المعمومات الم يدة ولو بشكؿ جزئي لمقرارات الرئيسية يعد بحد ذاتو انجازاا 

النماذج المعيارية التي كبيراا  والاطوة الرابعة واألايرة في ىذه المرحمة تتركز عمى تحديد 
 (ٖٕٙ ٕٚٔٓ زياد حمد  ).تسيؿ ميمة توفير المعمومات الترورية

 :مرحمة التصميم
وتتتمف أربعة اطوات أيتاا  وتتم ؿ الاطوة األولى في ىذه المرحمة بت ميـ األىداؼ 
العممية لمنظاـ مف االؿ تقرير ما يمكف القياـ بو مف عمميات عند التطبيؽ ال عمي لمنظاـ 
وتن ب الاطوة ال انية عمى ت ميـ برنامف التكامؿ بيف  انق القرار وبيف النظاـ ذاتو ويكوف 

ف عمى األغمب غير منطقي) ال إجرائي( إذا يغمب عمى أك ر المست يديف الرغبة في ىذا البرنام
إعطا  التعميمات إلى النظاـ وليس تزويده باطوات الحؿ المنطقية عميو فإنيـ يميموف إلى 
اعتماد التحاور مق النظاـ با وص موتوع القرار  وتركز الاطوة ال ال ة عمى ت ميـ نظاـ 

وقد يكوف ىذا النظاـ موجوداا أ الا لدو المنظمة وقد تظير الحاجة إلى  قاعدة المعمومات ىذا
وفي كمتا الحالتيف يتحتـ وجود نظاـ فاعؿ لقاعدة المعمومات  DSS تطويره في تو  أىداؼ

لكي يتسنى ل انعي القرارات استاداميا عند تطبيؽ النظاـ  وتركز الاطوة األايرة عمى 
مى نحو تجريبي لمتحقؽ مف نجاحو في تحقيؽ األىداؼ قبؿ ااتبار النظاـ مف االؿ تشغيمو ع

 (ٛٛ ٕٗٔٓ عدناف محمدو   عزة جالؿ)اإلقداـ عمى تطبيقو نيائياا.
 :مرحمة التطبيق

المناخ المالئـ لنجاح تطبيؽ النظاـ  تن ب ىذه المرحمة عمى نحو أساسي عمى تييئة
وتييئة األرتية المناسبة لجعؿ المست يديف يقدموف عمى اعتماد تطبيقاتو وتتم ؿ الاطوة 
األولى بيذا االتجاه في امؽ اإلحساس لدييـ بالحاجة إلى ترورة اعتماد تطبيقات النظاـ  

ولعؿ مما يسيؿ ىذه الاطوة ىو وبنا  ال قة لدييـ بإمكانيات النظاـ وال ائدة المتوقعة منو  
وفي تطويره الحقاا.  إشراؾ المست يديف مف الاطوات األولى في عممية ت ميـ النظاـ ابتدا ا 

ومف المؤكد ىنا أف نجاح التطبيؽ في المرة األولى يقود إلى استاداـ متكرر الحقاا عميو فإف 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B2%D8%A9+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%86%D8%B5%D8%B1%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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األك ر  عوبة واألك ر أىمية في استشارة المست يد إلقناعو بالتطبيؽ لممرة األولى تعد الاطوة 
 (ٔٗ ٕ٘ٓٓ محمد عبد حسيف ).ذات الوقت

 مرحمة التقييم
تيدؼ ىذه المرحمة إلى معرفة مدو تحقؽ األىداؼ المرسومة لمنظاـ في إطار المنافق 
والتكاليؼ أو في إطار المزايا والسمبيات المترتبة عمى اعتماد تطبيقات النظاـ وبغض النظر 

دـ في ىذا التقييـ فإف ىذه العممية يجب أف تنجز مف االؿ وجود معايير عف اإلطار المستا
التقييـ  ـ القياـ بتحديد اإلنجاز ال عمي المتحقؽ ور د ىذا اإلنجاز لكي يتسنى الحقاا القياـ 
بقياس األدا  مف االؿ المقارنة بيف المعايير الموتوعة وبيف اإلنجاز المتحقؽ  وعمى الرغـ 

العممية إال أنيا تعد ترورية جداا لمتحقؽ مف مدو جدوو وجود النظاـ  مف  عوبة م ؿ ىذه
وأيتاا إلعداد الاطط التطويرية لجعؿ أدا  النظاـ يرتقي إلى مستوو المعايير الموتوعة 

محمد عبد  ).وعمى النحو الذي يح ز المست يديف عمى إدامة اعتمادىـ لتطبيقاتو
 (ٖٗ ٕ٘ٓٓ حسيف
 :القرار دعم نظم أنواع

 عمى يقوـ لممعمومات اتتح مف االؿ التعري ات السابقة لنظـ دعـ القرار أنيا نظاـ
 مق التعامؿ في القرار متاذ لمساندة الرياتية واألساليب الحاسوب  تقنيات استاداـ

 مف مجموعة أو واحد  قرار إلى لمو وؿ المبرمجة والغير المبرمجة شبة المشكالت والقرارات
بينيا ولذا سوؼ يتـ عرض ألنواع القرارات اإلدارية قبؿ التطرؽ  م اتمةال يمكف التي البدائؿ

 ألنواع نظـ دعـ القرار والتي تتم ؿ فيما يمي:
 وفًقا لظروف اتخاذىا ودقة معموماتيا: القرارات أنواع

 التػي المشكمة عف المتوفرة والمعمومات والمتغيرات  لمظروؼ  النوع ىذا القرار في ياتق
 عػف الكاممػة المعمومػات تػوافرت إذا مكػتمالا  سػيكوف القػرار فػإف لػذلؾ بشػ نيا  القػرار اتااذ سيتـ

ػػا يكػػوف أو المشػػكمة   تنػػاقض وجػػود ظػػؿ فػػي القػػرار ي بنػػى وقػػد المعمومػػات  نقػػص بسػػبب ناق ا
 وتنػػػدرج والظػػػرؼ. الموقػػػؼ طبيعػػػة ت رتػػػيا مجازفػػػة فيػػػو القػػػرار يكػػػوف و ػػػراع  وقػػػد وااػػػتالؼ

 القرارات إلى:
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 التأكد:  حالة في القرارات
 المعرفػػة التامػػة بالحػػدث  وبنتػػائف كػػؿ مػػف اإلجػػرا ات البديمػػة  وجميػػق الحالػػة ىػػذه وتعنػػي

 فالمػػديريف عمييػػا  ويمكػػف الح ػػوؿ متاحػػة القػػرار متاػػذ إلييػػا يحتػػاج التػػي والمعمومػػات البيانػػات
 واالت اقػات  والعقػود  والمػوارد  والتكػاليؼ  واإلنتػاج  التشػغيؿ  ظػروؼ عف البيانات كافة لدييـ

َـّ  سػػوؼ  معػػيف موقػػؼ أو حالػػة مػػا بػػ ف التػػاـ االعتقػػاد مػػف حالػػة لديػػو القػػرار متاػػذ فػػإف ومػػف  َػػ
 أكبػػر عنػػو ينػػتف البػػديؿ الػػذي ااتيػػار القػػرار متاػػذ ميمػػة تكػػوف وىنػػا الت كيػػد  وجػػو عمػػى يحػػدث
 (Heidarkhani, A., et al,2013, 78)من عة.
 التي واألحداث والمتغيرات والظروؼ العوامؿ نوع وت كيد دقة بكؿ القرار متاذ يعمـ وفييا 
 تن يػػذ عمييػػا سػػيترتب التػػي النتػػائف مسػػبقاا ويعمػػـ القػػرار  لتن يػػذ المسػػتقبمية ال تػػرة اػػالؿ سػػتحدث

َـّ ف نو ياتار القرار الذي يحقؽ ال ائدة  ويقمؿ التكاليؼ  .القرار  ومف َ 
 عدم التأكد: حالة في القرارات
 احتمػػػاالت وىنػػػاؾ المعمومػػػات  نقػػػص بسػػػبب افتراتػػػات  عػػػدة عمػػػى ىنػػػا يبنػػػى والقػػػرار 
 عنػدما العميػا اإلدارة بيػا تقػوـ مػا وغالباػا يحػدث  ال وقػد يحػدث قػد ظروفػو احتماؿ ولكؿ متعددة
 المتوقػػق الظػػروؼ تحديػػد اإلدارة عمػػى ولكػػف ي ػػعب العامػػة وسياسػػتيا  المؤسسػػة أىػػداؼ ترسػػـ

َـّ  الكافية  والبيانات المعمومات توافر عدـ بسبب حدو يا أو وجودىا  بيػا  التنبػؤ  ػعوبة ومف  َػ
 (ٕٓٔ  8000حج زي زاهر، )اا ة.  معايير تستادـ وىنا

 ال ولكنػو المسػتقبؿ  فػي سػتقق التػي والمتغيػرات العوامػؿ القػرار متاذ يعمـ وفي ىذه الحالة
االحتمػػػػاالت الاا ػػػػة بػػػػالظروؼ وقوعيػػػػا  حيػػػػث ال يعمػػػػـ  باحتمػػػػاؿ يتنبػػػػ  أف يمكنػػػػو وال يعمػػػػـ

 .الشا ية تقديراتو إلى القرار متاذ وفييا يمج  المحيطة لمعظـ البدائؿ 
 : المخاطرة القرارات في حالة

وىنا يعرؼ متاذ القرار االحتماالت الاا ة بالظروؼ المحيطة بػبعض البػدائؿ  ويسػعى 
 تحػت لػيس المسػتقبؿ فػي سػيحدث إلى تحديد االحتماالت الجيدة التي ي ترض حػدو يا  ألف مػا

 الماتػػي عػػف بيانػػات إلػػى يحتػػاج القػػرار فمتاػػذ ولػػذا كافيػػة  غيػػر فالمعمومػػات والبيانػػات الت كػػد 
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َـّ  والتوقق  إلى التقدير حاجتو جانب إلى  كؿ لحدوث المتوقعة االحتماالت عمى االعتماد ومف َ 
 (Simon, H, 1997, 10والمات يف. ) آرا  الابرا  عمى بنا  حالة

فيذا النقص في المعمومات المتاحة يدفق متاػذ القػرار إلػى االسػتعانة بالمعمومػات المتاحػة 
لديو فقط سوا ا الحالية أو الماتية  والتي بدورىا تعد محدودة ال ائدة في ىذه الحالة مما يجعؿ 
ة القػػرار يت ػػؼ بقػػدر مػػف الماػػاطرة ألف متاػػذ القػػرار ال يكػػوف عمػػى يقػػيف تػػاـ بالنتػػائف المترتبػػ

 عميو.
يتتح مف االؿ ذلػؾ الت ػنيؼ أف تػوافر المعمومػات يػؤ ر ب ػورة كبيػرة عمػى احتمػاالت 
التوقق في المستقبؿ لكؿ بديؿ  فإذا توفرت بشكؿ تاـ و حيح كاف القرار في حالػة الت كػد  فػي 
حػػػيف أف نقػػػص المعمومػػػات ينػػػتف عنػػػو قػػػرارات ال يعمػػػـ متاػػػذ القػػػرارات احتمػػػاالت نتائجيػػػا فػػػي 

 .يتاذىا في حالة عدـ الت كد والمااطرة المستقبؿ و 
 جدولتيا: أو برمجتيا إلمكانية وفًقا القرارات أنواع

 تنقسـ القرارات وفؽ ىذا الت نيؼ إلى:
 : القرارات المبرمجة

جرائيػة  متكػررة قرارات ىي  فػإجرا ات تحػدث  مػرة كػؿ فػي جديػدة ك نيػا حيػث ال تعامػؿ وا 
 القػػرارات أف إلػػى H. Simon" وأشػػار "سػيموف مسػػبقاا  واتػػح بشػكؿ محػػددة ىنػػا القػػرار اتاػاذ

 بعػد ت ػبح  ػـ محػدد برنػامف بإتبػاع تقػوـ حيػث الروتينية  أو التشغيمية القرارات تشبو المبرمجة
ػػػا.) مشػػػاكؿ تعػػػالف متكػػػررة روتينيػػػة طبيعػػػة ذات فتػػػرة  جمممور  ميكلمممود، رايمونمممد متكػػػررة أيتا

 (ٔٓٚ 8000شي ،
 وروتينيػة  وىػي قػرارات يوميػة لحػؿ مشػكالت التشػغيؿ اليوميػة وبذلؾ فيي قرارات متكررة 

 قػػرارات اتاػػاذ ىػػو فػػي ذلػػؾ المػػدير ودور موتػػوعة  واطػػط إلجػػرا ات وسياسػػات تبعاػػا وتتاػػذ
وغالباػػػا مػػػا تكػػػوف معظػػػـ قػػػرارات  والاطػػػط  اإلجػػػرا ات والسياسػػػات ىػػػذه م ػػػؿ لتطبيػػػؽ أو لتن يػػػذ

 النوع. ىذا مف اإلدارية الدنيا المستويات في المديروف
 : القرارات غير المبرمجة
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وىي قرارات جديدة  وأقؿ تحديػداا  وال توجػد طػرؽ محػددة لمتعامػؿ بشػ نيا  إمػا بسػبب أنيػا 
لػػـ تظيػػر مػػف قبػػؿ  أو بسػػبب تعقيػػدىا وغمػػوض تكوينيػػا  لػػذا فيػػي تسػػتمـز عنايػػة اا ػػة مػػف 

المسػػتويات اإلداريػػة العميػػا. متاػػذ القػػرار  وعػػادة مػػا يقػػق عػػب  التعامػػؿ مػػق ىػػذه القػػرارات عمػػى 
 (ٚٙ  8000، سعد محمد)

 المشػكمة  بتحديػد يتعمػؽ فيمػا المػديريف واا ػة لػدو إداريػة ميػارة إلػى تحتػاج وبذلؾ فيػي
 األفتػؿ  البػديؿ ااتيار مف أجؿ البدائؿ ىذه لحميا  وتقييـ بدائؿ واقتراح عنيا  الحقائؽ وجمق
مػػػف  النػػػوع ىػػػذا فػػػي القػػػرار اتاػػػاذ عمميػػػة فػػػي تػػػؤ ر الشا ػػػية وانطباعاتػػػو المػػػدير قػػػيـ أف كمػػػا

 القرارات  وىذا النوع مف القرارات يتاذ بواسطة اإلدارة العميا لممنظمة. 
 قػػرار ومػػف أم متيػػا: أو إبػػداع جيػػد إلػػى تحتػػاج يتتػػح ممػػا سػػبؽ أف القػػرارات المبرمجػػة ال

 ومػػف العمػػؿ  موعػػد انتيػػا  قبػػؿ الموظػػؼ اػػروج عمػػى بالموافقػػة قػػرار أو لمموظػػؼ  إجػػازة مػػنح
 اإلداريػػة المسػػتويات بػػدالا مػػف القػػرارات ىػػذه م ػػؿ باتاػػاذ التن يذيػػة المسػػتويات تقػػوـ أف األفتػػؿ
  واست نائية العمؿ. أما القرارات غير المبرمجة فيي قرارات جديدة أدا  في السرعة لتماف العميا
متشػابية   ليسػت ألنيػا جػدولتيا أو برمجتيا يمكف ال ومف  ـَ ومنتظمة  دورية ب  ة تتكرر وال

 كافياػا ووقتاػا فكرياػا جيػداا تتطمب ألنيا فوري  بشكؿ اتااذىا ي عب القرارات ىذه م ؿ فإف لذلؾ
 تحتػاج القرارات فيذه نتائجيا  احتماالت في والبحث ومناقشتيا البدائؿ وتقديـ المعمومات لجمق
 اإلبداع واالبتكار. إلى

ة اتاػػاذ القػػرار  إذ لػػيس ىنػػاؾ معيػػار  ابػػت يتتػػح ممػػا سػػبؽ تعػػدد وتنػػوع ت ػػني ات عمميػػ
ومحدد يمكف عمى أساسو تقسيـ القرارات  وذلؾ ألف عممية الت نيؼ ن سيا تاتق العتبػارات 
وعوامػؿ نابعػػة مػف طبيعػػة عمميػة اتاػػاذ القػرار وتشػػابكيا وتعقػدىا  وتتعػػد الجوانػب التػػي يتاػػذىا 

سػػبة لبح ػػو  فالقائػػد اإلداري يتاػػذ مػػف البػػاح يف فػػي ت ػػني يـ وفقػػاا لمجػػاؿ وأىميػػة الت ػػنيؼ بالن
ىػػذه األنػػواع الماتم ػػة مػػف القػػرارات مػػا يتناسػػب مػػق المشػػكمة موتػػوع القػػرار  بػػؿ ىنػػاؾ قػػرارات 
تتطمػػب الجمػػق بػػيف أك ػػر مػػف نػػوع مػػف ىػػذه القػػرارات  وكػػذلؾ تػػؤ ر شا ػػية متاػػذ القػػرار عمػػى 

 ااتيار تمؾ األنواع مف القرارات.
 (ٗٗ ٕٕٓٓ عبد الحميد عبد ال تاح ) :وىما نوعيف إلى القرار دعم نظم ويمكف ت نيؼ
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 والتي دوريا  المتكررة القرارات مق تتعامؿ التي النظـ تمؾ ىي: المؤسسية القرار دعم نظم
 .متما مة طبيعة ذات مشكالت لحؿ نسبيا  طويمة تستادـ ل ترات

 مشكالت مق النظـ مف النوع ىذا مق ويتعامؿ: معينة بموضوعات القرارات الخاصة دعم نظم
 قرارات: م ؿ المنظمة حياة في المرات مف محدود لعدد تحدث وقد دوريا  غير متكررة

 .االستراتيجي  وقرارات االندماج التاطيط
عبد الحميد ) :إلى النظاـ لمستادـ وفقا مجموعات  الث إلى القرار دعـ نظـ وىناؾ مف قسـ
 (٘ٗ ٕٕٓٓ عبد ال تاح 

اتااذ  في األنشطة ن س ويؤدي فرد  مستادـ وجود عمى وتركز: الفرديةالقرارات  دعم نظم
 .ماتم ة زمنية فترات عمى تتكرر وقد القرارات  

لمنظـ   كمستادميف األفراد مف مجموعة وجود عمى فييا التركيز ويتـ :القرارات الجماعية نظم
 ولكنيا اآلاريف  يؤدييما التي تمؾ عف مستقمة مياـ أدا  عف مسئوال منيـ كؿ يكوف حيث

 .جدا عالية لدرجة مرتبطة بيا
 تتابق وتتتمف تنظيمية  مياـ أدا  عمى فييا التركيز يكوف: القرارات التنظيمية دعم نظم

 .األجؿ طويؿ بالتاطيط القرارات المتعمقة م ؿ ماتم ة  وظي ية مجاالت إلى وتنتمي العمميات 
 القرار:  دعم نظم إمكانيات

 (ٖ٘ ٖٕٔٓ عال  عبد الرزاؽوىي:) القرار دعـ نظـ بيا تتمتق التي اإلمكانيات العديد مف ىناؾ
 .نادرة حالة في إال تتكرر وال واحدة لمرة تحدث القرارات التي تدعـ
 .القرار اتااذ عممية لدعـ البيانات وقواعد والنموذجية التحميمية الوسائؿ تسار

 عف اإلجابة إمكانات مف االست ادة االؿ مف السيناريوىات تاطيط عممية في المساعدة
  ماذا لو؟: تساؤؿ
 .باأللواف العرض ىذا يكوف ما وعادة البياني  العرض عمى كبير بشكؿ الت كيد
 حيث مف وأيتا عرتيا  طريقة حيث مف  القرار متاذ تادـ التي التقارير بنا  عمى الت كيد

 .الطمب عند تقارير م ؿ القرار متاذ يناسب الذي الوقت الزمني



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الثانى الجزء  

 

282 

مف  لمجميق القرار واتح دعـ نظـ الستاداـ العميا اإلدارة دعـ يكوف أف ولذا ينبغي
 ىيكؿ بنا  الجودة  سياسة  ياغة: بينيا مف ممموسة إجرا ات التااذ استعدادىا االؿ

 التغيير  عمميات إدارة الجودة  حوؿ معمومات نشر لمعامميف  الكمي لمجودة  اإلشراؾ تنظيمي
 (ٜٛ ٕ٘ٓٓ تيا  الديف زاىرلمجودة. ) يوـ تنظيـ
 
 
 

 األساليب الحديثة المستخدمة في نظم دعم اتخاذ القرار:
 القرارات: شجرة أسموب

يعد أسموب شجرة القرارات مف اساليب الحدي ة في اتااذ القرار حيث تت رع منيا  ال ة 
الكسب المتوقق او متغيرات ىي: البدائؿ المتاحة لحؿ المشكمة  واالحتماالت التي تم ؿ 

 ىذا يكوف أف ال شؿ  والقيـ التي تم ؿ اجمالي العوائد المتوقعة االؿ فترة محددة. ويمكف
 إلدارة فريؽ وجود ظؿ في الجماعي العمؿ االؿ وذلؾ مف الجامعة  ادارة في م يدا االسموب
 التي لالزمة بالنسبة قرار مف أك ر مف اتااذ القرار متاذ يمكف انو عمى فتال االزمات
 البديمة المسارات وتحديد شجرة القرارات  رسـ في البيانية واالشكاؿ بالرسوـ ويستعاف تواجييـ
 (ٖٗ٘ ٖٕٓٓ محسف أحمد والعاـ.) األساسي االتجاه واط وال رعية

لمتاذ  النيائي اليدؼ بتحديد تبدأ مراحؿ بعدة القرارات شجرة استاداـ عممية وتمر
 تحقؽ أف يمكف التي البديمة المسارات تم ؿ االفرع مف عدد البداية نقطة مف ويت رع القرار 
 القرارات تم ؿ مرحمية افرع إلى السابقة المرحمة في البدائؿ مف بديؿ كؿ كما يت رع اليدؼ
 اتااذىا. المحتمؿ االولية
 التماثل: أسموب

 ت ور مستقبمي وت ور ألحدا يا وقياس توقعات التما ؿ وتق أسموب يتـ مف االؿ
ونوع وحجـ الت رفات التي ستحث أ نا   عممية المواجية بيف االطراؼ الماتم ة واستعدادات 

 (ٖ٘٘ ٖٕٓٓ محسف أحمد فريؽ المياـ لمواجيتيا.)
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 بيرت: أسموب
حد األساليب التي تستادـ في عمميات التاطيط والرقابة بحيث تتمكف أأسموب بيرت يعد 

ويتـ مف االؿ وتق برنامف زمني  والت ايراالدارة مف االلو تقميؿ الحد االدنى مف التوقعات 
جرا ات وقواعد ومسارات محددة توتح لكؿ فرد مف األفراد الدور المراد القياـ بو  وتشرح  وا 

 )متو بدقة كاممة سوا  في التوقيت المحدد أو في النتائف المطموبة.ليـ أىمية أف يتـ تن يذ مي
 (ٜٕٔ ٕٕٔٓ  إبراىيـ سحر

ويعتبر عن ر الوقت في أسموب بيرت ىو العن ر األساسي منذ بداية االزمة وحتى 
نيايتيا ولذلؾ يتعيف عمى متاذ القرار وتق االولويات وترتيب المياـ المحدد تن يذىا وفقا 

 يا.لتوقيتات كؿ من
ومحاولػػػو   ممػػػا سػػػبؽ يتتػػػح أف نظػػػـ دعػػػـ القػػػرار تبػػػدأ مػػػف اػػػالؿ البحػػػث عػػػف المشػػػكمة

يمكف أف تساعد متاذ القرار في ااتيار أفتؿ البدائؿ لما تمتاز  ةوطرح بدائؿ عديد  معالجتيا
المتغيػرات  لػذلؾ فنظػاـ دعػـ القػرارات يػالـز المشػكمة منػذ  ةسػريعة لكافػ ةبو مف مرونة واسػتجاب

 بعػػضكمػػا تتميػػز بتطورىػػا عػػف   نشػػ تيا وانتيػػا ا ب فتػػؿ القػػرارات المتاػػذة لحػػؿ ىػػذه المشػػكمة
أنظمػػػة المعمومػػػات األاػػػرو بػػػدمجيا بػػػيف تكنولوجيػػػا المعمومػػػات وبحػػػوث العمميػػػات فػػػي إطػػػار 

وأف الميػػػػزة   القػػػػرار اتاػػػػاذؼ مراحػػػػؿ ممػػػػا يسػػػػيـ فػػػػي دعػػػػـ متاػػػػذي القػػػػرار فػػػػي ماتمػػػػ  ت ػػػػاعمي
الجوىريػػة ليػػذه الػػنظـ ىػػي تزويػػد المػػديريف بػػاألدوات ولػػيس المعمومػػات التػػي تسػػاعدىـ فػػي حػػؿ 

 الييكمية. الييكمية وشبوالمشكالت غير 
 :القرار دعم نظم في المؤثرة .األبعاد9

 وتت  ر وتؤ ر النظـ تمؾ منيا تتكوف التي المتغيرات مف بمجموعة تت  ر القرار دعـ نظـ
 (ٙ٘ -٘٘  ٕٕٓٓع ماف   إقباؿ  زروؽ )عمر :ومنيا بيا

 :القرار دعم نظم الستخدام العميا اإلدارة دعم (1
 اتااذ وسائؿ وتطور اإلدارية  أنشطتيا وتعقد المؤسسات حجـ في الزيادة مف أدو كال

 التنظيمية  مستوياتيـ ااتالؼ عمى المدرا  اىتماـ زيادة إلى الوقت الحاتر في القرارات
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 القياـ أجؿ مف المناسب  الوقت وفي الدقيقة والمالئمة المعمومات عمى الح وؿ في والوظي ية
 وفاعمية. بك ا ة القرارات واتااذ والرقابة التاطيط بميمات
 :القرار دعم نظم الستخدام المتاحة اإلمكانات (2

 : إلى القرار دعـ لنظـ المتاحة اإلمكانيات تقسـ
 :القرار دعم نظم الستخدام المتاحة المادية اإلمكانات

 تشغيؿ في المستادمة والمواد المادية األجيزة جميق تتتمف المادية اإلمكانيات
 المطموب التمويؿ مقدار يتوقؼ حيث والوسائط والطرفيات تشمؿ الحاسبات وىي المعمومات

 النظاـ  لك ا ة المالي أساس الدعـ ويعد معيا النظاـ  يتعامؿ التي المشاكؿ نوعية قدر عمى
 عالية وديناميكية التدريب  عالية بشرية مكم ة وكوادر تكنولوجيا عمى اعتماده ظؿ في وذلؾ

 النظاـ. مكونات كافة عمى المستمر والتحديث التغيير  لمواكبة
 :القرار دعم نظم الستخدام المتوفرة البشرية اإلمكانات
 المتميز البشري العن ر عف والبحث مؤسسة  ألي الموارد أىـ البشري العن ر يعد
اال و والتعامؿ  األىداؼ ت درت بحيث مؤسسة  لكؿ  عبا مطمبا أ بح لمعمؿ معو وا 
 يكمف اإلداري وال شؿ النجاح تحقيؽ أف حيث والشركات  المؤسسات المنشودة ألغمب الرئيسية
 روح عمى والح اظ استقطاب في تتم ؿ والتي يمارسيا المديروف التي القيادة نوعية في أساسا
الموارد  ك ا ة عمى المؤسسة وفعالية ك ا ة تتوقؼ حيث لمعامميف  وااليجابي الم مر التعاوف

 الم مى. االست ادة منو البشرية بيا واالست ادة
 :القرار دعم نظم الستخدام المتاحة الفنية اإلمكانات
 والاط  التجربة أساليب مف أسموبا أو لمتاميف تاتق المتاذة اإلدارية القرارات تعد لـ

نما  دقة أك ر قرارات إلى بالو وؿ ييدؼ سميـ عممي أسموب إلى تستند أ بحت وا 
 مق يت ؽ كميا تحميال المعمومات تحميؿ عمى معتمدة المشاكؿ اإلدارية حؿ في لتساىـ ومنطقية

 والحموؿ . البدائؿ لوتق العممي االتجاه في اإلدارة سير
 :القرار دعم نظم الستخدام المتاحة التنظيمية اإلمكانات
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 االت االت اإلداري  الموقؼ في الكامنة القوو في والمتم مة التنظيمية اإلمكانيات
 ويومية  مستمرة عممية القرارات فاتااذ التمكيف ونطاؽ اإلدارية الت ويض والالمركزية اإلدارية 
 ال تاطيط إذ والرقابة  والتوجيو بالتنظيـ ومرورا بد ا بالتاطيط اإلدارية المراحؿ كؿ وتتتمف

 لباقي بالنسبة األمر وكذلؾ أو الق ير  البعيد لممدو كاف سوا  بذلؾ قرار اتااذ دوف
 .الوظائؼ
 أجيزتيػا  حجـ وتعدد وكبر اإلدارية بالجامعة  األنشطة تعقد نتيجة أنو يتتح  سبؽ مما
 ميػاـ تتػولي متا  ػة أجيػزة وجػود تطمػب إدارية  كظاىرة العمؿ وتقسيـ التا ص  وظيور

 كافػػة فػػي متداامػػة عمميػػة ألنيػػا القػػرارات اتاػػاذ وبالت كيػػد والمتابعػػة والرقابػػة والتنظػػيـ التاطػػيط
 والتقػػػارير  بالسػػجالت  لالحت ػػاظ وذلػػؾ ومحػػددة  ومنظمػػػة  عمميػػة  ب ػػورة اإلداريػػة العمميػػات

دعػػـ  نظػػـ اػػالؿ مػػف ذلػػؾ ويػػتـ  ػػحيحة  قػػرارات التاػػاذ لتقػػود ومحوسػػبة مبوبػػة تحميػػؿ ونظػػـ
 أجيزة  مف ال عاؿ االت اؿ وسائؿ توفر حيث القرار  اتااذ عممية دعـ عمى تعمؿ التي القرار

 المطموبة. لممعمومات الو وؿ تتيح وبرامف وشبكات  ومعدات 
 :القرار واتخاذ التكنولوجية اليقظة بين ثالثًا مم العالقة

 التي الحدي ة  اإلدارة عمـ في الجديدة األساليب مف والتكنولوجيةاالستراتيجية  تعد اليقظة
  ....ومنافسة  وتكنولوجيا ومورديف زبائف مف المنظمة إلى بيئة اإلن ات ترورة عمى تحث
سعيد ).االستراتيجية القرارات منيا القرارات اا ة  ناعة في أىمية مف لما ليـ وذلؾ إلخ 

 (ٔ ٕٓٔٓ أحمد عمرستيو كرومي  
 الجيد  فاليقظة اإلستراتيجي التاطيط التكنولوجية في األساسي لميقظة ويتم ؿ الدور

 المدو عمى القرارات اتااذ في الترورية الدعامة األداة ىي التكنولوجية فييا بما اإلستراتيجية
 المنافسيف المحتمميف عمى ال وري التعرؼ ىو فوائدىا إحدو ومف والطويؿ المتوسط

 القرارات اتااذ عمى المساعدة الم تمة أداة تم ؿ التكنولوجية فاليقظةوالمستقبمييف  
 بتطورىا الاا ة قراراتيا اتااذ في دقة أك ر تكوف لممؤسسة ب ف تسمح فيي اإلستراتيجية 
 التكنولوجية اليقظة ودور مساىمة مدو تنافسي في السوؽ يبيف – التكنو وموقعيا التكنولوجي
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)بركاني .  لممؤسسة بالنسبة اإلستراتيجية والايارات بالتوجيات الاا ة القرارات اتااذ في
 (ٖٖٗ  ٕٗٔٓسمير  
 :القرارات اتخاذ في اليقظة لمعمومات االستراتيجي الدور

 لم رد ن عا أك ر شكؿ في لت بح إعدادىا تـ التي البيانات أنيا عمى المعمومة تعرؼ
 الموارد بقية عف والمعمومة تتميز ولت رفاتو لقراراتو أو مدركة حقيقية قيمة والتي ليا مستقبميا 
 ال فإنيا واستاداميا استدعائيا يتـ وحيف استغاللو  إعادة يمكف مورد بالمؤسسة أنيا األارو

قدور بف  بشكؿ مستمر .) استاداميا االؿ عمميات مف قيمة بؿ تكتسب قيمتيا ت قد
 (ٕٕٔٔ ٕٙٓٓ نافمة

ا بيانات مرتبطة بالمحيط الاارجي نياالستراتيجية ب يمكف تعريؼ معمومات اليقظة و 
القرارات الميمة اا ة االستراتيجية  وتعمؿ كذلؾ  لممنظمة  تتـ معالجتيا لممساعدة في اتااذ

ىذه المعمومات  عمى الكشؼ عف الغموض وال رص والتيديدات وحاالت عدـ الت كد. فنوعية
عمييا  ليذا يجب أف تتميز معمومات  بنا ا تنعكس عمى نوعية القرارات التي سيتـ اتااذىا 

: ذات فائدة في دعـ التاطيط االستراتيجي لممنظمة. مف بيف  اليقظة بجممة ا ائص لجعميا
 : (ٕٛٓ -ٕٚٓ  ٕٛٔٓ)فتيحة عموط  أميف معيف   ىذه الا ائص

 .متجددة وليا قيمة  وبالتالي تساىـ في اتااذ القرارات اليامة اا ة االستراتيجية
والتيديدات   عمى متغيرات البيئة الاارجية لممنظمة  وبالتالي تعمؿ عمى كشؼ ال رصتركز 

 .تؤ ر بشكؿ مباشر عمى عممية اتااذ القرار وحاالت عدـ الت كد  التي
 .قدـ لمتاذ القرار وقت الحاجة إلييامتوفرة في الوقت المالئـ  بحيث ت  

 .ىي معمومات استباقية  تركز عمى استشراؼ المستقبؿ
 .شاممة  تمس كافة جوانب الظاىرة أو مشكمة اتااذ القرار

 (Bernat, J. P.,  et. al. , 2008, 33)  وفي مجال إدارة المعمومة، تتميز اليقظة بما يمي:

 .القرار اتااذ عمى المساعدة بالمعمومات اليقظة تاتص
   ارمة. زمنية لقواعد المعمومات تاتق

 الرسمية. غير المعمومات عمى كذلؾ تعتمد بؿ الرسمية بالمعمومات فقط اليقظة تيتـ ال
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 توسيق بيدؼ الييكمة اإلنشا  أعماؿ جميق يتتمف والتطوير مما سبؽ يتتح أف البحث
 متقدمة  تكنولوجية تجييزات تطبيقات جديدة م ؿ: اقتنا  تطوير وبغية واستعماالتيا المعارؼ
 أو متقدمة برامف تكنولوجية  واقتنا  وادمات عالمات تراايص  االاتراع  برا ات اقتنا 
 ا ي ا لمجامعة وادارتيا. المعدة البرامف

 نظاـ ومارجات مداالت جودة وتعد جودة المعمومات شي  ذا داللة كبيرة فيي تعني
أدبيات نظـ المعمومات  في بترادؼ ت تي والبيانات المعمومات جودة أف اعتبار عمى المعمومات

ذات الجودة العالية ليا دور كبير في نجاح أنواع المنظمات جميعيا  االدارية  واف المعمومات 
  فجودة المعمومات تعد مارجات نظاـ المعمومات االدارية في المؤسسة.

Rodriguez, N. & Casanovas, J.,2010, 4213)) 
 والمعمومات والتكنولوجية العممية المعمومات كؿ إلى التكنولوجي اليقظة نظاـ ويحتاج

 وبع يا ومعالجتيا بت  يتيا ليقوـ االاتراع وبرا ات األسواؽ حوؿ وكذا معمومات رسمية الغير
 لمتنمية مشاريق لمبحوث  برامف: تاص لمقرارات كدعامة أجؿ استغالليا مف المسئوليف إلى

 أو استغالؿ  تراايص وشرا  وحم ائيا  المؤسسة بيف أو شراكة تعاوف ات اقيات إبراـ المؤسسة 
 (ٖٖٗ  ٕٗٔٓ)بركاني سمير   .إنتاج وحدات شرا 

أنو يعتمد عمى:  ويمكف توتيح الدور االستراتيجي الذي تمعبو معمومات اليقظة في
ساسي عمى المعمومات أفاليقظة تعتمد بشكؿ   اقتناص ال رص وتجنب التيديدات

لسموكيات حداث بشكؿ استباقي واستقرا  االقرار مف االؿ ر د األ االستراتيجية  ويعمؿ متاذ
تساعد معمومات اليقظة متاذ  كما المحتممة عمى الكشؼ عف ال رص والتيديدات الممكنة.

براز الجانب اليجومي في إالقرار عمى استيعاب ما يحدث في المحيط مف تحوالت  وبالتالي 
 ال رص  والجانب الدفاعي مف االؿ الكشؼ عف التيديدات والمااطر. كي ية اغتناـ

ا ما يمج  متاذ المسبؽ  فغالبا  ي فيتم ؿ في استشراؼ المستقبؿ واالستعدادما الدور ال انأ
القرار ألسموب النمذجة  مف أجؿ تبسيط الواقق واستحتار أغمب االدراكات الممكنة التي 

  ومف تياالديناميكية  سوا  تمت مالحظتيا أو محاكا السيناريوىاتو  و لبعض  فيي كونيا 
فقرار داوؿ سوؽ جديد  او طرح منتف   روض الممكنة مستقبال. ـ ت ويميا عقميا  ووتق ال
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 جديد  أو االنسحاب مف قطاع معيف ال يتـ إال عمى اساس جممة مف ال رتيات  يتـ
 .(ٕٚٓ  ٕٛٔٓ. )فتيحة عموط  أميف معيف   ياغتيا مف قبؿ بشكؿ مسبؽ

فرؤية المستقبؿ و ال ا نجد دور ىذه المعمومات في إدارة الغموض والتعامؿ مق التعقيد  
ا ت ير الشكوؾ  وعند ظيور ىذه األايرة نكوف أماـ حالة عدـ وتقديراتو مس لة نسبيا  بتوقعاتو

اليقيف. وكمما تعمقت الرؤية  وامتد التوقق في عمؽ الزمف مف أجؿ استشراؼ المستقبؿ البعيد  
انعكاسات  ؾ لوا  وارت ق عندئذ مؤشر الاطر. وكؿ ذلا وتعقيدا إال وقد زادت المواقؼ غموتا 

عمى متاذ القرارات. لذا تعمؿ اليقظة عمؿ مجسات جياز االستطالع عند الكائف الحي في 
شارات تنبييية عف أي اطر قادـ أو فر ة مواتية. ومنو يمكف إ عطا ا  الر د والمتابعة و 

ن ؽ عمى عمميات بما أ   شارات السابقة  مقارنةتحديد أىمية الدور االستراتيجي مف االؿ اإل
الجمق  المعالجة  الح ظ واالسترجاع  وبقدار ما تساىـ بو في تا يض نسبة عدـ الت كد 

.)فتيحة يحيط بمتاذ القرار  اا ة في حاالت الظروؼ والمواقؼ المعقدة  والغموض الذي قد
 (ٕٚٓ  ٕٛٔٓعموط  أميف معيف  

كافة  يالحظ مما سبؽ أف جودة المعمومات توفر المارجات المعموماتية لممؤسسة في
األشكاؿ التي تظير البيانات المدامة والمازونة والمعمومات المنتجة مف نظاـ المعمومات  
ولذا فإف الدور األساسي لميقظة التكنولوجية ىو التاطيط االستراتيجي  فيي بذلؾ األداة 
األساسية في اتااذ القرار عمى في كؿ أوقات المؤسسة أي اتااذ القرار في الاطة 

 ة طويمة أو متوسطة المدو.االستراتيجي
 .فييا التكنولوجية اليقظة ودور اإلستراتيجية القرارات واتخاذ لصناعة األساسية المراحل
 بالقرار و يقة  مة ذا معمومات ونظاـ يقظة إلى تحتاج القرارات اتااذ عممية إف

 القانونية  التكنولوجية  التنافسية  التجارية ب نواعيا فاليقظة اتااذه  االستراتيجي المطموب
 اا ة المعارؼ تمؾ إلى المدير حاجة وتظير القرارات منيا ت نق التي األولية المادة تعتبر
 نظاـ االؿ مف المدير عمييا يتح ؿ أف يمكف والتي الااتعة غير بالعوامؿ يتعمؽ فيما

 مف مستوو فكؿ الاارجية  والبيئة الداامية العمميات عف الالزمة البيانات لجمق المعمومات
 لتدعيـ محددة بوظي ة يقوـ حيف لمعمومات  منيا معيف نوع إلى يحتاج اإلدارية المستويات
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 في القرار اتااذ عممية تدعـ المعمومات نظـ مف األنواع ىذه أف كما   القرارات اتااذ عممية
 لتدعيـ ت سيس تعتبر التي البيانات قواعد توفير أجؿ مف القرار ىذا بنا  مراحؿ مف مرحمة كؿ

  ٕٗٓٓحن ي  الغ ار عبد قحؼ  أبو السالـ )عبد . متعددة ألغراض أو االت االت عممة
ٗٓ) 

 
 خاذ القرارتاو  حسب دورة المعموماتيوضح العالقة بين مراحل اليقظة  (5) شكل

 (109، 2014، )الھادي بوقلقولالم در: 

 المؤسسات تحافظ فمكي اليقظة  في أساسي مورد مف الشكؿ السابؽ يتتح أف المعمومة
 مف المعمومات  فاليدؼ ىائالا  كما وتستادـ وتازف وتنتقي تجمق أف يجب بقائيا  عمى

  لذلؾ المنظمة  في االستراتيجي واتااذ القرار  ناعة عممية ادمة ىو اليقظة مف األساسي
اليقظة  عبوتم أف يمكف الذي الدور لنا يظير واتااذ القرار  نق مراحؿ عمى التعرؼ فإف

( )فتيحة عموط  أميف معيف  ٓ٘- ٜٗ  ٕٙٔٓامي ة   بف مرحمة )أحمد كؿ في التكنولوجية
 (:ٓٗ  ٕٗٓٓحن ي  الغ ار عبد قحؼ  أبو السالـ عبد) (ٕٛٓ  ٕٛٔٓ
  المشكمة )االستخبار(. وتحميل تحديد األولى: المرحمة
 فالر د المشكمة  تحديد في تساعد اليقظة مجاالت ماتمؼ مف المقدمة المعمومات إف
 الحدوث قريبة المشكمة تحديد وبالتالي وال غرات  العقبات تحسس في ي سيـ لمبيئة الدائـ



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الثانى الجزء  

 

290 

 إلى وما تجارية أو تنافسية أو تكنولوجية كانت سوا  إليو تنتمي الذي ال ياغ وفؽ وتحميميا
 .ذلؾ

 ت يد أف يمكف التي الظاىرة مف المعرفة كميات ىائمة بتازيف دعـ القرار نظـ وتقـو
ا تساىـ كما القرار   انق  األدا  المتوقق مق األدا  مقارنة مف تقدمو ما االؿ مف أيتا
 :التالية النقاط عبر المرحمة ىذه في اليقظة دور إجماؿ يمكف و ال عمي 
 واكتشاؼ المشكالت عمى التعرؼ عمى تساعد التي الظاىرة المعرفة البيانات قاعدة توفر
 .الحؿ فرص
 وتحميميا. النماذج بنا  عمى قدرتيا االؿ مف القرار دعـ نظـ في تساىـ

 النموذج(. تصميم )تحديد البدائل وتقييميا الثانية: المرحمة
 وعمى المشكمة  لحؿ الممكنة البدائؿ عمى التعرؼ ترورة في اليقظة دور يتماص

 النماذج مف العديد ليا توفر أف يمكف القرار دعـ نظـ فإف وبالتالي معيار الم اتمة بينيا 
 يمكف الابيرة النظـ أف كما الحموؿ  ماتمؼ عمى التعرؼ تساعد في التي والكمية الرياتية

 التنبؤ عمميات إجرا  في أيتا والمساىمة لممشكالت المعقدة بالنسبة الحؿ بدائؿ إظيار ليا
 .البدائؿ ىذه تطبيؽ بنتائف

 بشكؿ تؤ ر التي الميمة العوامؿ تحديد التكنولوجية عمى اليقظة مجاالت حيث تعمؿ
 وكؿ التكاليؼ  إلى إتافة لذلؾ  المبذوؿ والجيد لحميا الالـز كالوقت المشكمة  عمى مباشر
 .آار دوف وااتياره البديؿ تحديد عممية عمى يؤ ر أف ش نو مف ىذا

 القرار  واتخاذ المناسب البديل : اختيار الثالثة المرحمة
 توفر النماذج ولكف القرار  ب نق تقوـ ال المرحمة ىذه التكنولوجية في اليقظة إف 

 وتقييميا الممكنة الحموؿ تحديد في تساىـ مف االؿ نظـ دعـ القرار والتي والكمية الرياتية
 الكمي التقييـ عمميات إجرا ات طريؽ القرار عف دعـ نظـ مسبقا  وتساىـ محددة لمعايير وفقا

 .المشكمة لحؿ الممكنة يمكف ااتبار السيناريوىات النظـ ىذه طريؽ فعف لمبدائؿ 
 الممكنة البدائؿ أفتؿ تحديد عمى تعمؿ اليقظة مجاالت طرؼ مف المقدمة فالمعمومات

 عممية أو تنافسية أو تكنولوجية بمشكمة متعمؽ كاف سوا ) المشكمة لحؿ المناسب البديؿ وما
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 عميو ي بنى قد ونق يا البديؿ تن يذ عممية عمى تؤ ر المعمومات فيذه  (اجتماعية أو تجارية أو
 أف المسؤوؿ عمى األاير  ىذا وفؽ القرار اتااذ وبعد الماتار  البديؿ في الاط  مف درجة
 .اليقظة عممية إطار تمف يداؿ وىذا القرار  لتن يذ وتقويـ مراقبة بعممية يقوـ

 مراحؿ عممية في المساعدة عمى يعمؿ نظاـ التكنولوجية اليقظة أف يتتح سبؽ مما
 المعمومات كافة وجمق المحيطة لمبيئة المراقبة بعممية القياـ االؿ مف وىذا القرار  نق واتااذ

 االستباقية  تحقيؽ ومنو ال رص  واغتناـ التيديدات تجنب وبالتالي مجاالتيا  بماتمؼ المتعمقة
 القرار اتااذ عممية بإمداد تسمح المجمعة المعمومات االؿ مف االستراتيجية اليقظة فمجاالت

 .المالئـ القرار إلى و والا  المشكمة وتحميؿ تحديد مف بد اا
 :لإلبداع في اتخاذ القرار مصدرًا التكنولوجية اليقظة

 ليذه محددة عوامؿ عدة عمى تنافسيتيا مستوو إبقا  في المؤسسة إمكانيات تعتمد
 واستاداـ والبحث لمحيطيا مراقبة المؤسسة في وتتم ؿ التكنولوجية اليقظة منيا التنافسية 

 المعمومات ىذه جيدة  قرارات اتااذ ليا ويمكف اإلستراتيجي  الطابق ذات المعمومات بعض
 إذا تروري لمحيطيا المؤسسة انتباه في اتااذ القرار  اإلبداع لاطوات الم ادر تم ؿ أحد

 بالمنافسيف. مقارنة فاعميتيا زيادة تريد كانت
 المناسب التوزيق االؿ مف الذكا   دور وتحقيؽ تطوير مف التكنولوجية اليقظة وتمكف

 القرار  نق في والمعرفة المعمومات المنظمة  واستاداـ دااؿ واالت االت لممعمومات والدقيؽ
 ( Dan, S,2014 ,217األعماؿ. ) ذكا  أو التنافسي الذكا  ىو

 :أربق في تقميديا اتااذ القرار في باإلبداع المرتبطة المعارؼ م ادر ح ر ويمكف
  ( ٚ٘ٛ ٕٔٔٓ بركاني سمير  وبف حميدة ىشاـ )
 .والتطوير البحث
 .الاارج مف متطورة تكنولوجيات اقتنا 

 .بحث ومنظمات أارو مؤسسات مق التعاوف
 .المعارؼ بزيادة مرتبطة أارو نشاطات
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 تعد حيث قراراتيا  واتااذ  نق في المعمومات تكنولوجيا عمى الجامعات ىذا وتعتمد
 وعمى والبشرية  المادية الموارد ش ف ذلؾ في وش نيا الجامعات موارد مف مورداا  المعمومات

 يقـو الذي البشري العقؿ محؿ تحؿ أف يمكنيا ال المعمومات تكنولوجيا فاف ذلؾ مف الرغـ
 القرار متاذ تمد إنيا القوؿ يمكف أارو بمعنى القرار  اتااذ عممية عمى والرقابة بالتحكـ

 مف عدد ااتيار أو لممشكالت حموؿ وايجاد البيانات وتحميؿ باسترجاع الاا ة باإلمكانيات
 وأف واإلح ائية الرياتية والنماذج البيانات قواعد استاداـ بيف مزيف فيي الماتم ة الحموؿ
 الظروؼ ووفؽ التغيرات مق لتتكيؼ تعديميا يمكف بحيث مرنة( القرار دعـ) األنظمة  ىذه

 .بيا المحيطة
 (ٕٙٛ ٜٕٔٓعنتر محمد  )

ػػػػا لممؤسسػػػػات دوراا تمعػػػػب التكنولوجيػػػػة اليقظػػػػة بػػػػ ف ممػػػػا سػػػػبؽ يتتػػػػح  عػػػػاـ  بشػػػػكؿ ميما
 اليقظػػة نجػػاح القػػرارات  فمػػف متطمبػػات اتاػػاذ عمػػى تسػػاعدىا حيػػث اػػاص  بشػػكؿ والجامعػػات
 مػؤىميف أفػراد إلػى تقنيػة إتػافة ووسػائؿ عمػؿ منيجيػة عمػى توفرىػا المؤسسة دااؿ التكنولوجية

 تػمف ينػدرج عنػدما فعاليتػو تزيػد التكنولوجيػة اليقظػة المعمومات  فنظاـ عف البحث تقنيات في
 وشركائيا. المؤسسة بيف تعاوني إطار

 الماتم ػة  الم ادر مف المطموبة البيانات لتجميق المحوسبة  وتعد نظـ دعـ القرار األداة
 لح ظ السميمة العممية الطرؽ النظاـ ويحقؽ القرار  التااذ المطموبة لممعمومات الدقيؽ والتحديد
 نحػو عمػى واسػتاداميا المعمومػات  لتحديث المناسبة  اآلليات يوفر كما المعمومات  واسترجاع
القيادات الجامعيػة فػي  تستطيق لف لدعـ القرار فعالة نظـ وبدوف أنو تقدـ مما ويتتح مستمر 

بدقػة  وبالتػالي التاػبط واالرتجػاؿ فػػي  أىػدافيا تحديػد وال رؤيتيػا وتػق ظػؿ التغيػرات المتالحقػة
 اتاػػاذ ومػػف  َػػـ بوتػػوح  وتػػع يا قوتيػػا نقػػاط معرفػػة تسػػتطيق لػػف أنيػػا كمػػا إ ػػدار القػػرارات 

 . ائبة غير قرارات
مكانية تطبيق نظم دعم  القسم الثالث : الوضع الراىن لمتطبيقات التكنولوجية بجامعة المنيا وا 

 القرار بيا.
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جامعة المنيا أحد الجامعات اإلقميمية ب عيد م ر أ نشئت بموجب القرار الجميوري تعد 
  حيث استقمت جامعة المنيا عف جامعة أسيوط بالقرار الجميوري رقـ ٜٙٚٔلسنة  ٖٜرقـ 
  ويقق حـر الجامعة شماؿ مدينة المنيا   شعار الجامعة رأس ن رتيتي وتتـ  ٜٙٚٔلسنة  ٖٜ

كميو باإلتافة إلى معيد التمريض العالي  منيا أربعة كميات اارج  ٕٓجامعة المنيا االف 
كميو دااؿ  ٙٔالطب البيطري و  -اليندسة  –طب األسناف  -الحـر الجامعي وىى اآلداب 
 -ال نوف الجميمة  -الطب  -دار العمـو -العموـ  -الزراعة  -الحـر الجامعي ىي : التربية 

التربية  -ال يدلة  -التمريض  -األلسف  -ة بنيف وبنات التربية الرياتي -السياحة وال نادؽ
 )الحقوؽ. –كمية التربية ال نية  -كمية رياض األط اؿ  -الحاسبات والمعمومات –النوعية 

 (نبذة تارياية عف الجامعة  ٕٕٔٓ جامعة المنيا 
عالي  قد ااتم ت الكميات بجامعة المنيا في تاريخ إنشا ىا  فكمية التربية قد بدأت كمعيد

  وكمية العمـو ٜٜٙٔ  وكمية الزراعة بدأت كمعيد عالي عاـ ٜٙٙٔلممعمميف في العاـ 
. وكمية اليندسة أنشئت كمعيد عالي لم ناعة  ـ ا بحت كمية اليندسة ٖٜٛٔأنشئت عاـ 

. أما كمية التربية ٜٔٛٔ  وكميتي الطب وال نوف الجميمة تـ أنش ىـ في عاـ ٜ٘ٛٔعاـ 
وتوالى إنشا  الكميات ٖٜٛٔ. وكمية دار العموـ أنشئت عاـ ٜٔٛٔ الرياتية أنشئت عاـ
 لمعاـ الجامعة كميات طالب عدد   وبمغحيث أنشئت كمية الحقوؽ ٕ٘ٔٓبالجامعة إلى عاـ 

الطالب  دليؿ  ٕٕٔٓ جامعة المنيا ).وطالبةا  ( طالباا ٜٜٙٗٙ)  ٕٕٓٓ/  ٜٕٔٓ الجامعي
جامعة المنيا ترتيب مميز في ت نيؼ وتحتؿ (  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓالجامعي لمعاـ الجامعي )

تحتؿ المركز   Times  وفي ت نيؼٔٛعمى المستوو العربي تحتؿ المركز QSالجامعات 
  US Ranking  وفي ت نيؼ 2093تحتؿ المركز  webometrics  وفي ت نيؼ 1001

 (ت ني ات الجامعة  ٕٕٔٓ جامعة المنيا). ٜٕٓٔتحتؿ المركز 
 رؤية الجامعة ورسالتيا:

ػا  تسعي الجامعة إلى أف تكوف ليا مكانتيا العممية المتميزة محمياا ودولياػا  حيػث تقػدـ تعميما
عالي الجودة  وتمد باح ييا ب فتؿ ال ػرص إلنتػاج بحػث عممػي ي مكػف مػف التنػافس دوليػاا  كمػا 
تسػعى لتنميػة الريػػؼ الم ػري  والمنػػاطؽ العشػوائية وتعميػػر الظييػر ال ػػحراوي  وجػذب رجػػاؿ 
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  وال ػػناعة ليتاػػذوا مػػف الجامعػػة شػػريكاا يمكػػنيـ مػػف تحقيػػؽ المنافسػػة محمياػػا  وعربياػػا  األعمػػاؿ
 ودولياا.

 الرسالة:
تمتـز جامعة المنيا بتحقيؽ رؤيتيا  مف االؿ تقديـ تعمػيـ فعػاؿ يواكػب متطمبػات الع ػر  

المياػا  فػي وذلؾ إلعداد أجياؿ متميزة  قادرة عمى المنافسة في أسواؽ العمػؿ محمياػا  وعربياػا  وع
مجػاالت محػددة  كمػا تمتػـز بػالت وؽ فػػي البحػث العممػي  والتكنولوجيػا  وتن يػذ المشػاريق البح يػػة 

جامعػػػػة  )التػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي مواجيػػػػة التحػػػػديات التػػػػي تواجػػػػو محافظػػػػة المنيػػػػا  و ػػػػعيد م ػػػػر.
   رؤية ورسالة الجامعة(ٕٕٔٓ المنيا
المنيا  لجامعة ستراتيجيةاإل )الاطة وتعمؿ الجامعة عمي تحقيؽ رسالتيا مف االؿ: 
ٕٓٔ٘  /ٕٓٔٙ – ٕٜٓٔ /ٕٕٓٓ    ٜ٘.) 

إعػػػػداد الكػػػػوادر ال نيػػػػة المتا  ػػػػة فػػػػي ماتمػػػػؼ المجػػػػاالت التػػػػي تقابػػػػؿ احتياجػػػػات المجتمػػػػق 
 وتتطمبيا مجاالت التنمية الشاممة.

 توفير المؤىميف في التا  ات المستحد ة التي يتطمبيا سوؽ العمؿ.
 ية والتطبيقية التي ترتبط بمشكالت المجتمق وبرامف التنميػة.إجرا  البحوث والدراسات العمم

الت كيػػػد عمػػػي القػػػيـ اإلنسػػػانية النبيمػػػة وتعميػػػؽ قيمػػػة الػػػوال  الػػػوطني والمحافظػػػة عمػػػي المبػػػادئ 
 األ يمة لممجتمق .

دعػػـ الػػروابط ال قافيػػة والعمميػػة بػػيف الجامعػػة والمؤسسػػات العمميػػة والجامعػػات العربيػػة والعالميػػة 
 . وتو يقيا

 التطوير المستمر لمبرامف الدراسية وبرامف الدراسات العميا لمواكبة التقدـ العممي والتكنولوجي.
تقػػػديـ الابػػػرات االستشػػػارية لمييئػػػات والمؤسسػػػات اإلنتاجيػػػة مػػػف أجػػػؿ ادمػػػة المجتمػػػق وتنميػػػة 

 البيئة.  
 المنيا : بجامعة التكنولوجي التحول تطبيقات

 وتحديث تطوير في نوعية نقمة تحقيؽ إلى تسعى التي الجامعات إحدو المنيا تعد جامعة
 واالت االت المعمومات  قطاع في السعي الكبير ىذا التطور أنظمتيا وىياكميا  ويعكس
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 أدا  رفق وسائؿ مف باعتبارىا اإللكترونية تطبيؽ اإلدارة نحو بالتحوؿ بالجامعة اىتماميا
 اا ة والمعنييف  لمعامميف والمعامالت اإلداريةالتعميمات  و وؿ وتسييؿ األفراد  وك ا ة
 تعد والتي بيا  المعمومات وتكنولوجيا نظـ المشروعات لتطوير مف بعديد حالياا تقوـ وىي

 المعمومات نظـ تطبيقات بيف والربط م ؿ: التكامؿ اإللكترونية اإلدارة لتطبيقات  ور ونماذج
 المعمومات  والتعمـ لشبكة األساسية والبنية المعمومات  تكنولوجيا عمي اإلدارية  والتدريب
وحدة إدارة مشروعات اإللكترونية لمجامعة.) الرقمية  والبوابة المكتبات اإللكتروني  وميكنة
 (ٖ ٕٕٔٓ تطوير التعميـ العالي

وحدة إدارة مشروعات المنيا:) بجامعة التكنولوجي التحوؿ ويوتح الشكؿ التالي تطبيقات 
 (ٗ ٕٕٔٓ ليتطوير التعميـ العا

 
 
 
 
 
 
 

    
 المنيا بجامعة التكنولوجي التحول تطبيقات (6شكل )

 تكنولوجيا نظـ استاداـ المنيا تبذؿ جيود لت عيؿ مف الشكؿ السابؽ يتتح أف جامعة
 وادماتيا  وأنشطتيا الجامعة ووظائؼ مجاالت جميق في الحدي ة المعمومات واالت االت

 الماتم ة الادمات وتقديـ لمجامعة  واإلدارية والبح ية التعميمية وال اعمية القدرة المؤسسية لرفق
 المحمية والشراكة التعاوف أطر توطيد عمى والعمؿ منيا  المست يديف عالية لمنتسبييا بجودة

                                                           


 ( إػداد الباحثة 

تطبيقات التحول 

 التكنولوجي

 بجامعة المنيا

  

 وتكنولوجيا نظم تطويرمشروع 

 المعلومات

 البوابة اإللكترونية للجامعة

 تكنولوجيا على التدريب مركز

 -ICT المعلومات

Training 

 المعلومات نظم مشروع

 MIS اإلدارية

-E اإللكتروني التعلم مركز

Learning الرقمية المكتبات مشروع  

Libraries Digital 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الثانى الجزء  

 

296 

وفيما يمي  وتطبيقاتيا لمتكنولوجيا المنتجة والشركات والمؤسسات الجامعات بينيا وبيف والدولية
 المنيا: بجامعة التكنولوجي التحوؿ توتيح لتطبيقات
 :المنيا بجامعة المعمومات وتكنولوجيا نظم مشروع تطوير

 تعد جامعة المنيا تمف جامعات المرحمة األولى لمشروع الاطة اإلستراتيجية لمتطوير 
  والتي استندت في ٕٕٓٓوالتي بدأت منذ عاـ  الشامؿ لمنظومة التعميـ العالي في م ر

التقنيات الجديدة لممعمومات واالت االت في التطوير المستمر  مبادئيا وأسسيا عمى: است مار
وزارة التعميـ العالي  وحدة إدارة مشروعات تطوير التعميـ العالي ) .لمنظومة التعميـ العالي

ٕٓٓٙ  ٘) 
   مراكز ووحدات(ٕٕٔٓ المنيا  جامعة) في: عميـ العاليالشامؿ لمنظومة الت لتطويرويتم ؿ ا

 في المشاركة الحكومية الجامعات مف أىـ المشروعات حيث كانت جامعة المنيا تمف
 تحولت والتي المعمومات  وتكنولوجيا تطوير نظـ محور ومشروعات لمجاالت األولى المرحمة

 مراكز م ؿ :  إلى ذلؾ بعد
  Information Technology Center (ITC) انمنيا بجامعت انمعهوماث مزكز تكنونوجيا

 مف تمكنيا التي اإللكترونية والادمات بالمعمومات  مؤسسات الجامعة دعـ : المركز رؤية
 ودولياا. محمياا  الجامعة لمتميز وتؤىؿ غاياتيا  تحقيؽ
 ومؤمنة  سريعة معمومات شبكة مف االؿ إلكترونياا  المعمومات وتداوؿ إتاحة :المركز رسالة
 المجتمق وتييئة جديدة  تعميمية واستحداث أنماط الجامعية  لإلدارة المتكاممة الميكنة وتحقيؽ
 ورسالة رؤية   ٕٕٔٓ المنيا  جامعة.)المستمر التدريب االؿ مف معيا لمتعامؿ الجامعي
 ويندرج تحت قيادة المركز المشروعات التالية:   (ITC المعمومات تكنولوجيا مركز

 Network Infrastructure (IS) شبكات المعمومات األساسية البنية مشروع
 العالي التعميـ في المعمومات وتكنولوجيا نظـ تطوير مشاريق أحد ىو المشروع ىذا

(ICTP )التعميمية األغراض لادمة الجامعة معمومات ومركز شبكة ك ا ة رفق إلى وييدؼ 
 اإلدارية المعمومات ونظـ التعميمية المراحؿ بجميق والطالب التدريس ىيئة ألعتا  والبح ية
 . األارو العالي التعميـ تطوير مشاريق جميق يدعـ أنو حيث مشروع أىـ يعتبر وىو بالجامعة
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 لالست ادة الجامعة ومركز معمومات لشبكة واألساسية التحتية البنية : رفقتتمثل رؤيتو في
تاحة المعموماتية ال ورة مف  بشبكة الجامعة وفاعمية  وربط بسرعة لممعمومات الو وؿ وا 

 مق لمتعامؿ المجتمق الجامعي وتييئة العممي لمبحث القومية وبالشبكة الم رية  الجامعات
 .ال ورة ىذه

 لممعمومات الو وؿ تتيح ك ا ة عالية  ذات مؤمنة متكاممة شبكة بنا  :في رسالتو تتمثل
 الاارجي. الم رية وبالعالـ الجامعات بشبكة الجامعة وتربط وفاعمية  بسرعة
 Modern معمومات شبكة وتحديث متابعة إلى المنيا بجامعة المشروع ىذا وييدؼ 

Data Center  االؿ ي بح مف بحيث المعمومات لمركز األساسية البنية وتركيب الجامعة 
 ( المعمومات لشبكة األساسية البنية مشروع   ٕٕٔٓ المنيا  جامعة)

 لشبكات األساسية البنية بتطوير المتزايد االىتماـ مف الرغـ عمى سبؽ ويتتح مما
 أدا  في الحدي ة واالت االت المعمومات تكنولوجيا نظـ مف المعمومات بالجامعة واالست ادة

 األساسية لشبكات التحتية البنية ك ا ة رفق عممية زالت ما أنو إال والادمات المياـ والوظائؼ
واا ة في ظؿ موجة فيروس كرونا والتحوؿ إلى  الك ير ينق يا بالجامعة المعمومات

  االاتبارات اإللكترونية في كميات الطب.
 MIS Management Information System) )مشروع نظم المعمومات اإلدارية 

 الدراسات وشئوف الطالب  لشئوف متنوعة إلكترونية وتطبيقات ادمات المشروع يقدـ
لجميق " فوري" اإللكتروني التح يؿ وادمة العامميف  وشئوف التدريس  ىيئة العميا  وشئوف

لممرتبات  اإللكتروني والدفق فوري  شركة مق بالتعاقد وكمياتيا بالجامعة اإلدارية الادمات
واالمتحانات   الكنتروؿ أعماؿ وتطبيقات الجامعة  منتسبي لجميق والمكافخت واالستحقاقات

 ال اروؽ إلدارة نظاـ وتطبيؽ الشائعات  عمى والرد واالست سار والمقترحات الشكاوو وتطبيؽ
 جميق كميات مف االؿ والادمات بالجامعة  ويتـ تقديـ ىذه التطبيقات البشرية الموارد

 (االدارية المعمومات نظـ  ٕٕٔٓ المنيا  جامعة. )اإلدارية ووحداتيا الجامعة 
 بالجامعة اإلدارية المعمومات نظـ مشروع بيا يقوـ التي الكبيرة الجيود مف الرغـ وعمى

 مف ك ير وجود إلى الجامعية  باإلتافة القيادات دعـ مف مزيد إلى بحاجة زالت ما أنو إال
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 بيف الشبكي وتعؼ الربط محدودية: أىميا التطبيقات ىذه ت عيؿ تواجو التي المعوقات
 وعدـ ومطوري البرامف  ل نيا بالدعـ القائميف أعداد وقمة الجامعة  بيانات ومركز الكميات
 تعؼ رواتبيـ  عف ناىيؾ العمؿ  في استمرارىـ يتمف بما ممتدة بعقود ال نييف مق التعاقد
بالمشروع  العاـ األدا  عمى تؤ ر  ـ ومف فنية  ابرة أقؿ ىـ بمف االستعانة إلى يؤدي مما

/ ٜٕٔٓ – ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓالمنيا  لجامعة اإلستراتيجية )الاطة .وكمياتيا الجامعة دااؿ
ٕٕٓٓ  ٖٔ  ) 
 E-Learning التعمم اإللكتروني مركز
 لالرتقا  بمستوو الجامعة وأساتذة طالب بيف اإللكتروني التعمـ  قافة : نشرالمركز رؤية

 الجامعة. تقدميا التي التعميمية الادمات
 ىيئة أعتا  لدعـ والمعمومات مجالي االت االت في الحدي ة التقنيات توظيؼ :مركز رسالة

 مارجات ولتحسيف والتعميـ  التدريس لتطوير عمميات الحدي ة المدااؿ استاداـ في التدريس
 متطمبات وفؽ مكاف وأي وقت أي في يعمـ ن سو أف عمى قادر متعمـ مف التعميمية العممية
 واحتياجاتو. الع ر

تاحتيا اإللكترونية المقررات إنتاج :ىدف المركز  بحيث اإلنترنت شبكة االؿ مف لمطالب وا 
 الطالب عمى والجيد الوقت يوفر مما والمكاف  بالزماف التقيد بدوف إلييا يمكنيـ الو وؿ

 المتابعة المستمرة: اإللكترونية م ؿ الادمات بعض وتقديـ التعممية  ك ا ة العممية ويرفق
تاحتيا اإللكترونية المقررات إلنتاج نشا  ترونية المقررات اإللك استاداـ وت عيؿ وتحدي يا  وا   وا 
 تعميمية م ادر ومعاونييـ لرفق التدريس ىيئة ألعتا  المركز يتيحيا الرقمية الوسائط مكتبة
 في الراغبيف ىيئة التدريس ألعتا  والاطوات اإلرشادات بعض وتقديـ لمطالب  ماتم ة
 (اإللكتروني مركز التعميـ   ٕٕٔٓ المنيا  جامعة. )إلكترونية مقررات إلى مقرراتيـ تحويؿ

 اإللكتروني التعميـ تح يز في المركز يبذليا التي والمحاوالت الجيود مف الرغـ وعمى
نتاج اإللكترونية المنتجة قميمة جداا  المقررات عدد أف إال اإللكترونية  المقررات بالجامعة  وا 

 ومرحمة األولى الجامعيةالدرجة  مرحمة في الجامعة التعميمية المقدمة بكميات بالبرامف بالمقارنة
 الدراسية والمقررات البرامف التعميمية تن يذ في الحدي ة التقنيات استاداـ وقمة العميا  الدراسات
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/ ٜٕٔٓ – ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓالمنيا  لجامعة اإلستراتيجية )الاطة .الجامعة كميات ببعض
ٕٕٓٓ  ٖٚ-ٕٗ  ) 

  Libraries Digital مشزوع انمكتباث انزقميت 

مشروع المكتبات الرقمية بجامعة المنيا تمف مشروع اتحاد مكتبات الجامعات  يعد
المكتبات األكاديمية والبح ية لمجامعات جميق أوؿ تحالؼ يشمؿ الذي يعتبر  لم ريةا

ت اعمية ت يد العمما  والباح يف والطالب الم رييف  بحيث  تقديـ ادمة معموماتيةلالم رية  
ت متاحة مف االؿ بوابة اتحاد مكتبات الجامعات الم رية عف المعموما تكوف جميق م ادر

  ( ٕٕٔٓ لم ريةامكتبات الجامعات  . )اتحادوموحدة طريؽ واجية
كما شاركت جامعة المنيا في مشروع المستودع الرقمي لمرسائؿ العممية بالجامعات 

 لرسائؿنتاج اإلىدؼ المشروع إلى بنا  مستودع مؤسسي لمجامعات الم رية و  الم رية 
الدوريات التي تنشرىا الكميات والمراكز  وكذلؾالجامعات   جميقعف  الذي ي در ةالعممي

  .البح ية التابعة لمجامعات الم رية  وأعماؿ المؤتمرات  وأبحاث أعتا  ىيئة التدريس
 عمى الرغـ مف تمؾ الجيود المبذولة في ىذا المشروع  إال أف إجمالي الرسائؿ الجامعيةو 

العممية المنتجة  مقارنتو بعدد كميات الجامعة والرسائؿب في شكؿ رقمي بالجامعة قميؿالمتاحة 
الجامعية   بيا  وقد يرجق ذلؾ إلى تعؼ البنية التحتية التكنولوجية بمعظـ المكتبات

تعؼ  باإلتافة إلى نقص أعداد العامميف المتا  يف بالمكتبات الجامعية  باإلتافة إلى
 – ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓالمنيا  لجامعة اإلستراتيجية )الاطة .ليـلت ىيمية البرامف التدريبية وا

ٕٜٓٔ /ٕٕٓٓ ٖٛ ) 
 ICT- Trainingانتذريب عهى تكنونوجيا انمعهوماث  مزكز

 العالي التعميـ في" المعمومات وتكنولوجيا نظـ تطوير" مراكز أحد التدريب مركز يعد
عداد لمجميق التدريب  قافة نشر إلى وييدؼ  التدريس ىيئة أعتا  مف بشرية كوادر وا 

 .االت االت ونظـ المعمومات تكنولوجيا مق التعامؿ عمى قادرة والعامميف والطالب ومعاونييـ
 المرتبطة الميارات المدني المجتمق أفراد إكساب في والتميز : الريادةرؤية المركز

 .المستمر التدريب االؿ مف بيا واالرتقا  المعمومات وتكنولوجيا اآللي بالحاسب
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 بالجامعة والعامميف والطالب ومعاونييـ التدريس ىيئة بميارات : االرتقا رسالة المركز
 إلى بيـ لمو وؿ وذلؾ واالت االت المعمومات تكنولوجيا مجاؿ في المدني المجتمق وأفراد
 )جامعة. المجاؿ ىذا في المستمر التطوير مف اإلست ادة وتعظيـ االدا  مستويات أعمى
 المعمومات( تكنولوجيا عمى التدريب مركز ٕٕٔٓالمنيا 

المجتمق  أعتا  مف البشرية الموارد ميارات لتنمية المبذولة الجيود مف وعمى الرغـ
 لمتدريب مجمس أعمى ووجود المعمومات  تكنولوجيا واستاداـ توظيؼ عمى وتدريبيـ الجامعي 
 عمى مركز التدريب مق بالتنسيؽ الماتم ة التدريب برامف وتن يذ تاطيط يتولى بالجامعة
 وأعتا  الطالب مف الجامعة لمنتسبي متنوعة تدريبية ودورات مسارات وجود   تكنولوجيا

 نتيجة تعي اا  زاؿ ما الجامعي األدا  عمى التدريبي المردود إال أف والعامميف  التدريس ىيئة
 التدريبية البرامف بيف فجوة ووجود بالتدريب  الاا ة واآلليات والموارد اإلمكانات نقص

 لجامعة اإلستراتيجية )الاطة .الجامعي األدا  ومتطمبات وسوؽ العمؿ التدريبية واالحتياجات
 ( ٜٖ ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ – ٕٙٔٓ/  ٕ٘ٔٓالمنيا 

 (للجامؼة اإللكحرونٍة ،البوابة2021 المنٍا، جامؼة): انبوابت اإلنكتزونيت نهجامعت

: ينطمؽ العمؿ في البوابة االلكترونية بجامعة المنيا مف قاعدة  منيجية عمل البوابة
عممية وعممية مقننة  حيث يتـ تطوير محتوو الموقق واتافة ادمات جديدة وفؽ اطة ربق 
سنوية  يحدد االليا الادمات والتطبيقات التي سيتـ تطويرىا بحيث تالئـ احتياجات 

لتقييـ الزائريف واألعتا  وذلؾ لنتمكف وا و ية كؿ فئة مستيدفة  كما ياتق المحتوو 
مف تقييـ درجة ال ائدة والت اعؿ مق المعمومات و الادمات المتاحة ليتـ تطويرىا باستمرار وفقا 

 الحتياجات مجتمق جامعة المنيا و زائرييا.
إتاحة الو وؿ لممعمومات بسرعة وفاعمية  وتقديـ : رؤية البوابة اإللكترونية لمجامعة

 المتيادمات إلكترونية لمطالب وأعتا  ىيئة التدريس والعامميف بالجامعة باإلتافة إلى 
 لمجامعة. الدوليتحسيف الت نيؼ  فيقدماا 

: بنا  بوابة إلكترونية مؤمنة ذات ك ا ة عالية  تتيح الرسالة البوابة اإللكترونية لمجامعة
ؿ لممعمومات بسرعة وفاعمية  وتربط الجامعة بشبكة الجامعات الم رية وبالعالـ لو و ا

 الاارجي. 
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 ىداف البوابة اإللكترونية لمجامعة: أ
 . العالميالت نيؼ  فيرفق ترتيب موقق جامعة المنيا  -
 إتاحة المعمومات والبيانات الرئيسية لجامعة المنيا والكميات الكترونيا. . -
 بنظاـ إدارة المحتوو . اإللكترونينشر أابار الجامعة والكميات عمى الموقق  -
تاحتياالماتم ة  اإللكترونيةتكامؿ الادمات  - مف االؿ البوابات االلكترونية لمجامعة  وا 

 والكميات. 
توفرىا وزارة التعميـ العالي بما يسمح بتعريؼ المجتمق  التيإظيار ادمات التطوير  -

 الادمات لتعظيـ االست ادة منيا . ذهبيالجامعي 
المنيا و الجامعات الم رية   مف االؿ وجود روابط عمى  زيادة التوا ؿ بيف جامعة -

لمجامعة تسمح لزائري الموقق االطالع عمى أنشطة الجامعات الم رية  اإللكترونيالموقق 
 األارو. .

ير الناطقيف بالمغة العربية مف زيادة التوا ؿ بيف جامعة المنيا والجامعات األجنبية وغ -
 المنيا بمغات متعددة مرحمياا. . لجامعة يلكترونإاالؿ وجود موقق 

 لجامعة المنيا. اإللكترونيالتحديث المستمر لممعمومات والبيانات المتوفرة عمى الموقق  -
 .لوحدات الادمات التكنولوجية بكميات ومعاىد جامعة مدينة السادات ال نيتقديـ الدعـ  -
وحدات الادمات التكنولوجية بالكميات عمى كافة التطبيقات الجديدة  فيتدريب فرؽ العمؿ  -

 البوابة االلكترونية. مبرمجييتـ انشائيا او اتافتيا مف قبؿ  التي
التعاوف مق مشروعات التطوير بجامعة مدينة السادات لتحسيف الادمات المقدمة عبر  -

 اإللكترونيالموقق 
مق استراتيجية الجامعة وذلؾ مف االؿ ربط  يتماشىة الرقمية بالجامعة بما تقميؿ ال جو  -

وتكامؿ البوابة اإللكترونية مق تطبيقات نظـ المعمومات اإلدارية والمكتبات الرقمية والتعمـ 
 اإللكتروني والتدريب عمى تكنولوجيا المعمومات.

ت نيؼ  في(  ٕٕٓٔ) بالمركز المنيا لجامعة اإللكترونية البوابة ترتيب جا  وقد
weboMetrics والمركز عربياا  ٓ٘والمركز ـ  ٕٕٓٓ لعاـ يوليو لت نيؼ طبقاا  (ٖٔ  )
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 webometrics ت نيؼ( الم رية. لمجامعات اإللكترونية البوابات مستوو عمى محميا
 (ٕٕٔٓ  المنيا لجامعة

 انمعهوماث: االتفاقياث في مجال تكنونوجيا

  "ايتيدا" المعمومات تكنولوجيا  ناعة تنمية ىيئة مق تعاوف ات اقية المنيا جامعة وقعت
 والدراسيف الطالب لمساعدة الوطني الميارات إطار ت عيؿ لتبنى مشتركة عمؿ اطة تتتمف

 الميارات عمى الح وؿ عمى المعمومات وتكنولوجيا واالت االت الحواسب ىندسة مجاؿ في
 الذو" الوطني الميارات إطار تطوير لاطة طبقاا  تارجيـ عقب العمؿ لسوؽ لت ىمييـ الالزمة
 أحدث مق التعامؿ عمى مؤىمة بشرية بكوادر العمؿ سوؽ تزويد االلو مف الييئة ستيدؼ
 مارجات بيف ال جوة لسد الدراسية المراحؿ االؿ الجامعات طمبة وت ىيؿ العالمية  التقنيات
 الميارات إطار ويتتمف .العمؿ سوؽ ومتطمبات والم انق الشركات واحتياجات التعميـ
 قطاع في متا  ة وظي ة ٕٙ لػػػ الوظي ي والمسار التو يؼ الييئة تتبناه الذي الوطني
 تكنولوجيا ادمات تقديـ وىى: رئيسة مجاالت أربعة في المعمومات وتكنولوجيا االت اؿ

 اإللكترونيات  وت ميـ وت نيق المعرفية  والنظـ المعمومات  ونظـ واالت االت  المعمومات
 التنافسية القدرات وبنا  بتنمية المتعمقة المحاور دعـ عمى يعمؿ المشروع أف إلى مشيرةا 

 متطمبات مق لتتناسب بيا العامميف ميارات وتنمية المحمية المعمومات تكنولوجيا لشركات
 بيذا لمعمؿ الجامعات اريجي التحاؽ فرص تحسيف وكذلؾ ليا  العالمية والمعايير ال ناعة
 مف وظي ة كؿ تتطمبيا التي الك ا ات وتحديد وتق التعاوف ىذا ويستيدؼ الحيوي  القطاع

 البرامف توفير في لممساعدة واالت االت المعمومات تكنولوجيا مجاؿ في المتا  ة الوظائؼ
 وال نية التقنية الميارات عمى ترتكز التي واا ة ليا المالئمة التقييـ وآليات والتدريبية التعميمية
برتوكوؿ التعاوف بيف جامعة المنيا   ٕٛٔٓ  جامعة المنيا) .التوا ؿ وميارات والمغوية
 (و"ايتيدا

 القسم الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجيا وتفسيرىا:
تنػػػاوؿ اإلطػػػػار النظػػػػري لمدراسػػػة األسػػػػس النظريػػػػة لميقظػػػة التكنولوجيػػػػة  واألسػػػػس النظريػػػػة 

ىػػذا الجػز  مػػف الدراسػػة و ػؼ م  ػػؿ لإلجػرا ات التػػي تػـ اتباعيػػا فػػي  القػػرار  ويتنػاوؿ التاػاذ
عػداد أداتيػا  والت كػد مػف  تن يذ الجز  الميداني مف الدراسة  ويشػمؿ أىػداؼ الدراسػة الميدانيػة  وا 
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 ػػػػدقيا و باتيػػػػا  وو ػػػػؼ بعػػػػض ا ػػػػائص العينػػػػة  وبيػػػػػاف األسػػػػاليب اإلح ػػػػائية التػػػػي تػػػػـ 
 لنتائف وت سيرىا.استادميا في معالجة النتائف  وعرض ا

 خطوات الدراسة الميدانية: 
 مراحؿ إعداد الدراسة الميدانية وت سير نتائجيا وفؽ الاطوات اآلتية:

 المحور األول: إجراءات الدراسة الميدانية.
 أوالا ػػػ أىداؼ الدراسة الميدانية.

  انياا ػػػ إعداد أداة الدراسة الميدانية.
 إعداد ال ورة األولية لالستبانة.

 عرض االستبانة عمى السادة المحكميف.
 إعداد ال ورة النيائية لالستبانة.
 حساب  دؽ و بات االستبانة.

  ال اا ػػػ عينة الدراسة.
 رابعاا ػػػػ تطبيؽ أداة الدراسة )االستبانة( .

 اامساا ػػػ المعالجة اإلح ائية. 
 المحور الثاني: تحميل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا.

 .معوقات تنظيمية وتشريعية البعد األوؿ: نتائف 
 .معوقات متعمقة بيئة القرار ال اني:البعد نتائف 
 .معوقات بشرية  البعد ال الث:نتائف 
 .معوقات تقنية وتكنولوجية  البعد الرابق:نتائف 
 .معوقات مادية  البعد الاامس:نتائف 

 وفيما يمي عرض م  ؿ لماطوات السابقة:
 األول: إجراءات الدراسة الميدانية.المحور 

 أواًل مم أىداف الدراسة الميدانية:
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كاديمية بالجامعة حوؿ ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرؼ عمى واقق آرا  القيادات األ
  معوقات تطبيؽ نظـ دعـ القرار بجامعة المنيا مف وجية نظرىـ.

 ثانًيا مم إعداد أداة الدراسة الميدانية:
 الباح ة االستبانة باعتبارىا أحد أىـ أدوات البحث الو  ي.استادمت 

وتـ ت ميـ االستبانة بغرض جمق البيانات  والمعمومات  واآلرا  مف عينة الدراسة  
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  وذلؾ بعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات ال مة  لمعرفة 

قات تطبيؽ نظـ دعـ القرار بجامعة المنيا مف كاديمية بالجامعة حوؿ معو آرا  القيادات األ
 وجية نظرىـ  وتـ إعداد االستبانة وفؽ لماطوات اآلتية:

 إعداد االستبانة.
  واألاػذ نظػـ دعػـ القػرارمف االؿ االطالع عمى الدراسات السابقة واألدبيات التربوية في 

ػػػا مػػػف أسػػػاتذة التربيػػػة وتعػػػديالتيـ تػػػـ إعػػػداد  أحػػػد عشػػػربػػػخرا  السػػػادة المحكمػػػيف وعػػػددىـ  محكما
 االستبانة في  ورتيا النيائية لتتكوف مف قسميف رئيسييف ىما:

 الوظي ة(. –القسـ األوؿ: عبارة عف بيانات شا ية عف المستجيب تتمنت ) الكمية 
 ( عبػػػارة موزعػػة عمػػػىٖٖالقسػػـ ال ػػاني: و ػػػؿ عػػدد م ػػػردات االسػػتبانة فػػي  ػػػورتيا النيائيػػة )

( عبػارات   وتتػمف ٚ( عبارات   وتتمف البعد ال ػاني )٘امس أبعاد   تتمف البعد األوؿ )
( ٙ( عبػػارات   وتتػػػمف البعػػػد الاػػػامس )ٜ( عبػػػارات  وتتػػمف البعػػػد الرابػػػق )ٙالبعػػد ال الػػػث )

 عبارات. 
 .معوقات تنظيمية وتشريعية األوؿ: البعد 
 .معوقات متعمقة بيئة القرار ال اني :البعد 
 .معوقات بشرية  ال الث:البعد 
 .معوقات تقنية وتكنولوجية  الرابق:البعد 
 .معوقات مادية  الاامس:البعد 

 حساب صدق وثبات االستبانة.
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  ٕٛٓٓوآاروف   فؤاد أبو حطب) يق د بال دؽ أف تقيس األداة ما وتعت لقياسو
 طريقة  دؽ المحكميف  وقد اعتمدت الدراسة الحالية في حساب  دؽ االستبانة عمى (ٖٖٔ

لمتحقؽ مف  دقيا  وقد تـ االستجابة آلرا  السادة المحكميف  والقياـ بإجرا  ما يمـز مف حذؼ 
 وتعديؿ في تو  المقترحات المقدمة.

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(: •
يق د بال بات دقة األداة المستادمة في القياس والمالحظة  واتساقيا واطرادىا فيما تزود 

  وىذا يعني أف تعطي ىذه (ٔٓٔ  ٕٛٓٓوآاروف   فؤاد أبو حطب)و مف معموماتب
االستبانة ن س النتيجة لو تـ إعادة توزيعيا أك ر مف مرة تحت ن س الظروؼ والشروط  أو 
بعبارة أارو أف  بات االستبانة يعني االستقرار في نتائف االستبانة وقمة تغييرىا بشكؿ كبير 

يعيا عمى أفراد العينة عدة مرات االؿ فترات زمنية معينة. ولمتحقؽ مف فيما لو تـ إعادة توز 
 Cornbrash's Alpha Coefficient  بات االستبانة  تـ حساب معامؿ أل ا كرونباخ 

فرداا  وكانت نتائف  بات األبعاد كما ىي  ٚٔ)معامؿ أل ا(  عمى عينة استطالعية قواميا 
 (.ٔمبينة في جدوؿ )

 ( 1جدول )
 نتائج معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات يوضح 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد م 

 ٘ٚ.ٓ ٘ .معوقات تنظيمية وتشريعية 1

 ٜٓ.ٓ ٚ .معوقات متعمقة بيئة القرار 2

 ٛٛ.ٓ ٙ .معوقات بشرية 3

 ٜٔ.ٓ ٜ .معوقات تقنية وتكنولوجية 4

 ٜ٘.ٓ ٙ .معوقات مادية 5

 ٜٙ.ٓ ٖٖ بجميق أبعادىا بات االستبانة  

( أف قيمة معامؿ أل ا كرونباخ كانت مرت عة ٔيتتح مف النتائف الموتحة في جدوؿ )
(  كذلؾ كانت قيمة معامؿ ٜ٘.ٓ -٘ٚ.ٓلكؿ بعد مف أبعاد االستبانة حيث تراوحت بيف )

ويمكف (  مما يدؿ عمى أنيا عمى درجة كبيرة مف ال بات  ٜٙ.ٓأل ا لجميق فقرات االستبانة )
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الو وؽ في نتائجيا  وفي قابميتيا لمتطبيؽ  وبذلؾ تـ الت كد مف  دؽ و بات استبانة الدراسة 
 لإلجابة عمى أسئمة الدراسة.

 ثالثًا ممم مجتمع وعينة الدراسة:
فرداا موزعيف عمى  ٙٚ  وعدد أفراد عينة الدراسة مف ٖٗٔيتكوف مجتمق الدراسة مف 
 % .ٚ٘نيا النسبة المئوية لعينة الدراسةالقيادات األكاديمية بجامعة الم

 يالحظ أف:
مف القيادات األكاديمية  بعضحيث تـ توزيق أداة الدراسة عمى : عمدية ق دية  عينة الدراسة 
 بجامعة المنيا.

فرداا متم ميف في )عمدا  الكميات  وكال   ٖٗٔبمغ مجتمق الدراسة مف القيادات األكاديمية 
وبتوزيق أداة الدراسة عمى القيادات األكاديمية بالجامعة تـ الح وؿ  الكميات  رؤسا  األقساـ( 

( استبانة بسبب قمة اكتماؿ ٕٗ%  وتـ استبعاد )ٙ.ٗٚ( استبانة بنسبة ٓٓٔعمى )
استبانة بنسبة  ٙٚلت بح عدد االستبانات المكتممة والقابمة لممعالجة اإلح ائية   االستجابة

 % مف مجتمق القيادات األكاديمية.ٚ٘
كمية وىي  ٕٓكمية بجامعة المنيا مف أ ؿ  ٗٔ القيادات األكاديمية وتـ تطبيؽ عمى

كميات)التربية  التربية النوعية  التربية لمط ولة المبكرة  التربية الرياتية  التربية ال نية  
الجميمة  السياحة  العمـو  ألسف ال نوف اآلداب  العمـو  الزراعة  ال يدلة  التمريض    دار

  نادؽ(وال
 خامًسا ممم المعالجة اإلحصائية:

 (SPSS)قامت الباح ة بت ريغ وتحميؿ االستبانة مف االؿ برنامف التحميؿ اإلح ائي 
Statistical Package for the Social Sciences وجمث المؼالجة اإلحصائٍة للنحائج ،

 يمي: كما
 –متوسطة  – ( الستجابات أفراد العينة ) عاليةٔ - ٕ – ٖأعطيت األوزاف )

منا تة(  عمى الترتيب  حيث تـ استاداـ مقياس ليكرت ال ال ي لقياس استجابات عينة 
 الدراسة لم ردات االستبانة.

 تقدير نسبة متوسط شدة االستجابة لكؿ عبارة مف عبارات االستبانة كما يمي:
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 درجة موافقة الدرجة الوزنية ألقل –الدرجة الوزنية ألعمى درجة موافقة                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة متوسط شدة االستجابة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عدد احتماالت االستجابة                                    

ٚٙ ٓ نسبة متوسط شدة االستجابة =      ٔ ٖ
ٖ

 

 
 (ٖ٘ٔ ٕٙٓٓ البيي  )فؤاد  :طبقا لمقانون حساب الخطأ المعياري لمتوسط شدة االستجابة

 ب× أ                                                        
 الاط  المعياري خ. ـ     =            ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ               

 ف                                                 
 6ٙٚٓ)أ( نسبة متوسط شدة االستجابة لمعبارة =  حيث
 6ٖٖٓ)ب( باقي النسبة مف الواحد ال حيح =      

 6ٖٖٓ=  6ٙٚٓ- ٔأ =  - ٔ                     
 )ف( = عدد أفراد العينة     

 تعييف حدي ال قة لنسبة متوسط شدة االستجابة مف االؿ المعادلة التالية:
 

 الاط  المعياري.×  ٜٙ.ٔ =نسبة متوسط شدة االستجابة 
  6ٖٖٓ×  6ٙٚٓ     ب× أ                             

 6ٓ٘ٗٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            =       خ. ـ =               
 ٙٚ                 ف                             

 ٔ6ٜٙ  ×ٓ6ٓ٘ٗ   6ٙٚٓحدي ال قة لنسبة متوسط االستجابة = 
 (٘ٓ.ٓ( عند مستوو داللة )ٜ٘.ٓوذلؾ عند درجة  قة )

 6ٚٛٓ=  6ٓ٘ٗٓ×  6ٜٙٔ+  6ٙٚٓإذف الحد األعمى لم قة = 
 6٘ٙٓ=  6ٓ٘ٗٓ×  6ٜٙٔ- 6ٙٚٓالحد األدنى لم قة = 
 وبنا ا عمى ذلؾ فإف:
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%( ٛٚاالسػػتجابة ألفػػراد العينػػة عمػػى العبػػارة أعمػػى مػػف أو تسػػاوو)إذا كانػػت نسػػبة متوسػػط  -أ
 فإف أفراد العينة يوافقوف عمى ىذه العبارة.

%(  ٛٚإذا كانػػػػت نسػػػػبة متوسػػػػط االسػػػػتجابة ألفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى العبػػػػارة تنح ػػػػر بػػػػيف) -ب
 %( فإف أفراد العينة يوافقوف إلى حد ما عمى ىذه العبارة.ٙ٘)
%( فػػإف أفػػراد ٙ٘االسػػتجابة ألفػػراد العينػػة عمػػى العبػػارة أقػػؿ مػػف ) إذا كانػػت نسػػبة متوسػػط -جػػػ

 العينة ال يوافقوف عمى ىذه العبارة.
 المحور الثاني: تحليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها.

بعد العرض السابؽ إلجرا ات الدراسة الميدانية  يعرض الجز  اآلتي نتائف الدراسة 
 نسب متوسط االستجابة آلرا  العينة الكمية لمدراسة. وتحميميا وت سيرىا  مف االؿ عرض

أوًلا ـ نتائج البعذ األول المعوقات التنظيمية 

 والتشريعية:

نتائج نسب متوسط االستجابة آلراء العينة الكمية لمدراسة لُبعد المعوقات التنظيمية 
 والتشريعية.

العينة لبعد المعوقات يوتح الجدوؿ التالي نتائف متوسط ونسب متوسط استجابة أفراد 
 والتشريعية التي تحوؿ دوف تطبيؽ نظـ دعـ القرار بالجامعة.  التنظيمية

 (2جدول )
 والتشريعية الكمية لُبعد المعوقات التنظيمية نتائج نسب متوسط استجابة أفراد العينة

  م
  العبارات

 المتوسط

نسبة 
متوسط 
 االستجابة

درجة 
 التحقق

 عالية 2..9 2..9 لتطبيق نظم دعم القرار. والقوانين الالزمة نقص التشريعات ٔ

 عالية 9.20 9..9 استمرارية استخدام النظام الورقي في التعامالت اإلدارية بالجامعة. ٕ

 متوسطة 9..9 9.09 ندرة تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعمقة بتطبيق نظم دعم القرار بالجامعة. ٖ

 عالية 9.29 9..9 والتشريعات التي تحمي تداول المعمومات الالزمة لدعم القرار.قمة توافر التنظيمات  ٗ

كثرة القيود التي يفرضيا تطبيق النظام المركزي باإلدارة الجامعية والتحول ببطء  ٘
 نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 عالية 2..9 9.22

 عالية 2..9  والتشريعيةلبعد المعوقات التنظيمية  نسبة متوسط االستجابة إجمالي 
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استمرارية استاداـ  ( "ٕ) رقـ العبارةنسب متوسط االستجابة لعينة الدراسة أف  يالحظ مف
( في ٜٔ.ٓالنظاـ الورقي في التعامالت اإلدارية بالجامعة" عمى أعمى نسبة متوسط استجابة)

قناعة القيادات ب ىمية التعامؿ بالنظاـ ذلؾ إلى  يرجقىذا البعد بدرجة تحقؽ عالية  وقد 
 الورقي وو وؿ المعمومات عف طريؽ البريد الورقي )السرؾ( لتماف و وؿ القرار لمن ذيو.    

( " ندرة تنظيـ الندوات والمؤتمرات المتعمقة بتطبيؽ نظـ دعـ ٖح مت العبارة رقـ )و 
تحققت بدرجة متوسطة   (  حيثٓٚ.ٓالقرار بالجامعة" عمى أدنى نسبة متوسط استجابة )

قمة الوعي ب ىمية استاداـ تمؾ النظـ التكنولوجية في دعـ متاذي القرار مف  مما يدؿ عمى 
  ووجود ق ور في أدا  وحدات التدريب والجودةالقيادات األكاديمية بالجامعة مما ترتب عميو 

َـّ كما تعمؿ قمة الندوات والمؤتمرات المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات اإلدا رية بالجامعة  ومف َ 
 تعؼ وجود ال قافة الكافية ب ىمية تطبيؽ ىذه النظـ.

( " ك رة القيود التي ي رتيا تطبيؽ النظاـ المركزي باإلدارة ٘وجا  تحقؽ العبارة )
الجامعية والتحوؿ ببط  نحو تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية" بدرجة عالية نتيجة تمسؾ بعض 

واالعتماد عمى التقدير الشا ي في اتااذ القرار  مما يترتب عميو  القيادات بالسمطة المركزية
اتااذ بعض القرارات الااطئة التي ال تستند إلى مبرر عممي  وكذلؾ قمة اإللماـ بنظـ دعـ 
القرار  والنظـ الابيرة  والذكا  اال طناعي وغيرىا مف أنواع نظـ المعمومات التي تقدـ الدعـ 

جانب افتقار نظـ المعمومات اإلدارية الحالية بالجامعة إلى توفير لمتاذي القرار  ىذا إلى 
وعدـ قدرتيا عمى دعـ القرارات غير الروتينية وىذا  األساليب الكمية في عممية اتااذ القرارات

وتت ؽ ىذه النتائف مق ما . يبرز أىمية الحاجة الي نظـ اك ر تطورا وىي نظـ دعـ القرار
 مف عدداا  تواجو الم رية الجامعات مف أف( ٕٚٔٓ لسيد ا أماني) تو مت إليو دراسة

 منيا المركزية اإلدارية القرارات اتااذ في األكاديمية القيادات أماـ عائقاا  تقؼ التي التحديات
 والتكنولوجي بيا. المعرفي الشديدة وتعؼ التقدـ

 ثانيًا م نتائج البعد الثاني: المعوقات المتعمقة ببيئة القرار .
 نسب متوسط االستجابة آلراء العينة الكمية لمدراسة معوقات متعمقة بيئة القرار.نتائج 
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يوتح الجدوؿ التالي نتائف متوسط ونسب متوسط استجابة أفراد العينة معوقات متعمقة 
 ببيئة القرار التي تحوؿ دوف استاداـ القيادات لنظـ اتااذ القرار بالجامعة. 

 
 
 
 
 

 (3جدول )
 الكمية لممعوقات المتعمقة ببيئة القرار وسط استجابة أفراد العينةيوضح نتائج نسب مت

  م
  العبارات

 المتوسط

نسبة 
متوسط 
 االستجابة

درجة 
 التحقق

لكتروني بالجامعة في دعم القرار اإلداري.ضعف نشر ثقافة العمل اإل  ٔ  عالية 9.20 9..9 

المعمومات غياب فكر التخطيط االستراتيجي لتطوير وتحديث نظم  ٕ
 اإلدارية لموصول الي تطبيق نظم دعم القرار بالجامعة.

 عالية 0..9 9.29

خوف بعض القيادات بالجامعة من فقد امتالكيا لسمطة اصدار القرار  ٖ
 مع التحول الي االدارة االلكترونية.

 عالية 9.23 9..9

 عالية ...9 2..9 .ضعف الفكر اإلداري الخاص باستخدام التكنولوجيا في دعم القرار ٗ

 عالية ...9 2..9 غياب الرؤية المستقبمية لتطبيق نظم دعم القرار بالجامعة. ٘

 عالية ...9 9..9 مقاومة التغيير لدى بعض القيادات الجامعية لتطبيق نظم دعم القرار. ٙ

القيادات بالجامعة من نتائج شفافية المعمومات. بعض  خوف ٚ  عالية 9.29 9..9 

 عالية 2..9  المتعمقة بيئة القرار نسبة متوسط االستجابة لبعد المعوقاتإجمالي  

غياب فكر التاطيط االستراتيجي لتطوير وتحديث نظـ  ( "ٕح مت العبارة رقـ )
المعمومات اإلدارية لمو وؿ إلى تطبيؽ نظـ دعـ القرار بالجامعة" عمى أدنى نسبة متوسط 

ا ٗٛ.ٓاستجابة ) ا  مما يدؿ عمى تعؼ التاطيط (  ولكنيا تحققت أيتا بدرجة عالية أيتا
االستراتيجي لمجامعة في تناولو لمجانب التكنولوجي والتحوؿ ال حيح والتدريجي لإلدارة 

 فوزي  محمود) دراسة إليو تو مت ما مق النتائف ىذه وتت ؽ اإللكترونية وتطبيقاتيا بالجامعة.
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 السميـ والتاطيط الواقق فيـ عف الم رية بالجامعات اإلدارة ق ور مف( ٕٛٔٓنجـ  وعماد
 الماتم ة دااؿ الجامعة. والتطوير الدعـ اتجاىات وتبايف المحيطة  لمبيئة

اوؼ بعض القيادات بالجامعة مف فقد امتالكيا لسمطة  ( "ٙ  ٖوجا  تحقؽ العبارتاف )
مقاومة التغيير لدو بعض القيادات  لكترونية"  و"دارة اإلاإل إلى دار القرار مق التحوؿ إ

الجامعية لتطبيؽ نظـ دعـ القرار" بدرجة عالية  ويعزو ذلؾ إلى اعتقاد غالبية القيادات 
بالجامعة أف التغيير قد ييدد مراكزىـ الوظي ية  وي قدىـ سمطة اتااذ القرار  وقد يرجق ذلؾ 

ا لتعؼ قدراتيـ في التعامؿ مق الحاسب اآللي  وتعؼ قابم يتيـ لمتعمـ والتدريب  ومف أيتا
َـّ نظرتيـ المتدنية لنظـ    قراراتيـ.دعـ ودورىا في  دعـ القرارَ 

( " تعؼ نشر  قافة العمؿ اإللكتروني بالجامعة في دعـ القرار ٔالعبارة رقـ ) تتحققو 
اإلداري " بدرجة عالية ويعزو ذلؾ إلى قمة وتعؼ الندوات والمؤتمرات المتعمقة ب قافة العمؿ 

لكتروني بالجامعة مما يترتب عميو نقص الوعي ب ىمية تمؾ النظـ في عممية اتااذ القرار اإل
 لدو القيادات األكاديمية بالجامعة.

 ثالثًا م نتائج البعد الثالث: المعوقات البشرية.
يوتح الجدوؿ التالي نتائف متوسط ونسب متوسط استجابة أفراد العينة لبعد المعوقات 

 البشرية التي تحوؿ دوف تطبيؽ نظـ دعـ القرار بالجامعة. 
 (4جدول )

 الكمية لبعد المعوقات البشرية نتائج نسب متوسط استجابة أفراد العينة

  العبارات م
 المتوسط

نسبة متوسط 
 االستجابة

 التحققدرجة 

 عالية ...9 9..9 ندرة البرامج التدريبية المقدمة لقيادات الجامعة حول استخدامات نظم دعم القرار. ٔ

 عالية ...9 2..9 قمة الكوادر البشرية المؤىمة بالجامعة لمعمل بوحدة نظم دعم القرار. ٕ

 عالية 9.20 9..9 اإلدارية.قمة ميارة بعض القيادات الجامعية في التعامل مع تطبيقات التكنولوجية  ٖ

 عالية ...9 9..9 ضعف اإلعداد االكاديمي والميني الستخدام تقنيات نظم دعم القرار بالجامعة. ٗ

 عالية ...9 2..9 نقص التنوع في تخصصات العاممين في مجال تقنية المعمومات ودعم القرار بالجامعة. ٘

ٙ 
الشبكات واألجيزة الالزمة لتطبيق نظم دعم  قمة توفر فريق دعم فني بالجامعة لدعم وصيانة

 القرار.
 عالية 9.20 9..9

 عالية 2..9  إجمالي نسبة متوسط االستجابة لبعد المعوقات البشرية 
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قمة توفر فريؽ دعـ فني بالجامعة لدعـ و يانة الشبكات  ( "ٙ) رقـ العبارةيتتح أف 
( في ىذا ٜٗ.ٓواألجيزة الالزمة لتطبيؽ نظـ دعـ القرار" عمى أعمى نسبة متوسط استجابة)

ذلؾ إلى وجود نقص في ال نييف الميرة  وذلؾ يؤ ر سمباا  يرجقالبعد بدرجة تحقؽ عالية  وقد 
يث ال يستطيق ىذا ال ني غير الماىر معالجة في أدا  العمؿ اإللكتروني دااؿ الجامعة ح

  واالفتقار الي وجود محممي المشكالت الطارئة وا  الح األعطاؿ ب ورة جيدة وسريعة
  .وم ممي ومبرمجي نظـ دعـ القرار بالجامعة

ندرة البرامف التدريبية المقدمة لقيادات الجامعة  ( "ٗ  ٔبينما ح مت العبارتاف رقـ )
تعؼ اإلعداد االكاديمي والميني الستاداـ تقنيات نظـ  دعـ القرار"  " حوؿ استادامات نظـ

ا بدرجة ٗٛ.ٓدعـ القرار بالجامعة" عمى أدنى نسبة متوسط استجابة ) (  ولكنيما تحققتا أيتا
عالية  ليدؿ عمى رؤية العينة أنو عمى الرغـ مف وجود بعض الدورات التدريبية في مجاؿ 

ت  يرىا محدود وغير مرتبطة بنظـ دعـ القرار  إلى جانب قمة  تكنولوجيا المعمومات إال أف
اىتماـ القيادات واا ة األكاديمية مف حتور تمؾ الدورات بسبب انشغاليـ  وك رة أعبا ىـ  
إلى جانب نظرتيـ المتدنية لجدوو ىذه الدورات  كما أف تعؼ ال قة في التعامالت 

بتمؾ الدورات  مما ينعكس سمباا عمى ابراتيـ اإللكترونية ال يشجق القيادات عمى االلتحاؽ 
 محمد)  إليو دراسة . وتت ؽ ىذه النتائف مق ما تو متومياراتيـ في مجاؿ العمؿ اإللكتروني

 لدو اإللكتروني العمؿ مق التعامؿ وميارات ابرات مف تعؼ( ٕٓٔٓمحمود  وأشرؼ جاد
 فعالة. تدريبية دورات توافر بالجامعات وذلؾ لقمة العامميف
( " قمة الكوادر البشرية المؤىمة بالجامعة لمعمؿ بوحدة نظـ دعـ ٕالعبارة رقـ ) تتحققو 

القرار" بدرجة عالية ويعزو ذلؾ إلى إدراؾ عينة الدراسة أف الكوادر البشرية المؤىمة لمعمؿ 
  وأف الجامعة في دعـ القراراإللكتروني الموجودة بالجامعة قميمة  وال تتناسب مق تطبيؽ نظـ 

وتت ؽ ىذه  حاجة إلى األفراد ذوو اإلعداد األكاديمي والميني في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات.
( بوجود بعض ٕٕٓٓع ماف     زروؽ اقباؿ )عمرالنتائف مق ما تو مت إليو دراسة 

 اتااذ عممية عمى يؤ ر مما المتا  ة البشرية الكوادر توفر عدـ مف تعاني المؤسسات التي
 .المؤسسات نجاح مستويات عمى يؤ ر إبداع وجود عدـ إلى ويؤدي ال حيح القرار
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( " نقص التنوع في تا  ات العامميف في مجاؿ تقنية المعمومات ٘العبارة ) توتحقق
ودعـ القرار بالجامعة" بدرجة عالية إلى أف الجامعة ت وكؿ لموظ ي شبكة المعمومات بالجامعة 

يـ البرامف أو أف مشغوليتيـ تحوؿ دوف ت رغيـ ت ميـ البرامف  وىـ إما غير مؤىميف لت م
ا قمة قناعة العينة عمى تا  ات وتوزيق العامميف  لت ميـ وتطوير البرامف  وىذا يؤكد أيتا
دااؿ النظاـ  وأف معظـ العامميف دااؿ النظاـ اإللكتروني بالجامعة ليسوا مف المتا  يف 

 ما مق النتائف ىذه وتت ؽ و األم ؿ.مما قد يعوؽ حؿ المشكالت  والقياـ بالعمؿ عمى الوج
 والميارة الوعي مستوو مف انا اض( ٕٓٔٓمحمود  وأشرؼ جاد محمد)  دراسة إليو تو مت

 أفراد إلعداد الكبيريف والجيد الوقت إلى الحاجة وكذلؾ التقميدية  القيـ وسيادة العامميف لدو
ا  المعمومات  لع ر مؤىميف  في ال قة توافر وقمة وديناميكيةا  وتن يذاا  وتدريباا  تعميما

 .البيانات قواعد ااتراؽ تعاقب تشريعات وجود وقمة اإللكترونية  التعامالت
رابعاا ـ نتائج البعذ الرابع: المعوقات التقنية 

 والتكنولوجية.

يوتح الجدوؿ التالي نتائف متوسط ونسب متوسط استجابة أفراد العينة لبعد المعوقات 
 التقنية والتكنولوجية التي تحوؿ دوف تطبيؽ نظـ دعـ القرار بالجامعة. 

 (5جدول )
 الكمية لبعد المعوقات التقنية والتكنولوجية نتائج نسب متوسط استجابة أفراد العينة

  م
  العبارات

 المتوسط

نسبة 
متوسط 
 االستجابة

درجة 
 التحقق

 عالية ...9 2..9 قمة توفر المعمومات والبيانات الالزمة لدعم القرار. ٔ

 عالية 9.29 ...9 البطء الشديد في تحديث برمجيات وأجيزة نظم دعم القرار بإدارات الجامعة. ٕ

 عالية 9.20 3..9 ضعف شبكة اإلنترنت داخل الجامعة. ٖ

 عالية 2..9 ...9 الحاسب اآللي المتوافرة في الجامعة.قمة أجيزة  ٗ

 عالية 2..9 ...9 ضعف االستعانة بالفنيين واالستشاريين في تصميم نظم دعم القرار بالجامعة. ٘

 عالية 9.20 9..9 االفتقار إلى نظام أمن المعمومات لحماية سرية المعمومات والبيانات الالزمة لدعم القرار بالجامعة. ٙ

 عالية 9.29 ...9 قمة توافر المعمومات المساعدة لمقيادات في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. ٚ

 عالية 9.20 3..9 قمة اىتمام بعض القيادات بالتطور التكنولوجي وتطبيقاتو لدعم واتخاذ القرار. ٛ

 عالية 9.29 ...9 الالزمة لدعم القرار.قمة مراجعة وتحديث المعمومات  ٜ
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 عالية 9.20  نسبة متوسط االستجابة لبعد المعوقات التقنية والتكنولوجية إجمالي 

االفتقار إلى نظاـ أمف المعمومات لحماية سرية المعمومات  ( "ٙ) رقـ العبارةتحققت 
( في ىذا ٜٗ.ٓوالبيانات الالزمة لدعـ القرار بالجامعة" عمى أعمى نسبة متوسط استجابة)

قمة االىتماـ بوجود أنظمة حماية دقيقة  ذلؾ إلى يرجقالبعد بدرجة تحقؽ عالية  وقد 
مف أتعؼ أنظمة األماف حيث مف السيؿ لممعمومات  فمف المعروؼ أف كممات المرور تعد 

ااتراقيا  والح وؿ عمى المعمومات بطريقة مق ودة أو غير مق ودة مما ييدد أمف وسالمة 
دعـ واتااذ المعمومات  ويتعؼ  قة القيادات في التعامؿ مق األنظمة اإللكترونية في 

 .قراراتيـ
الالزمة لدعـ القرار" عمى أدنى ( " قمة توفر المعمومات والبيانات ٔالعبارة رقـ ) وتحققت

ا  فعمى الرغـ مف أف ٛٛ.ٓنسبة متوسط استجابة ) ا بدرجة عالية أيتا (  ولكنيا تحققت أيتا
عديد مف المكاتب اإلدارية ت تقر المعظـ كميات الجامعة بيا معامؿ حاسب آلي  ولكف ىناؾ 

الالزمة التااذ القرار ليذه األجيزة أو أنيا معطمة مما يجعميـ ال يح موف عمى المعمومات 
( ٜٕٔٓدراسة )عنتر محمد  وتت ؽ ىذه النتائف مق ما تو مت إليو في الوقت المناسب.

 الوقت في القرار ل انعي متاح ىو بما المعمومات تكنولوجيا استاداـ توظيؼ تعؼ
 إلى وو وليا المعمومات وتداوؿ نقؿ و عوبة بالجامعة المعمومات نظاـ   وتعؼ المناسب
 .الحدي ة التقنيات عمى االعتماد لحدا ة المناسب الوقت في القرار  انق

"  الالزمة لدعـ القرارقمة مراجعة وتحديث المعمومات  ( " ٜوجا  تحقؽ العبارة رقـ )
ا   عند حد إدااؿ البيانات أو جمعيا حيث يتوقؼ دور العامميف دااؿ النظاـ بدرجة عالية أيتا

 بتحدي يا أو حتى مراجعتيا.مف م ادرىا وال يولوف اىتماماا 
ا  ٖوجا  تحقؽ العبارة رقـ ) ( " تعؼ شبكة اإلنترنت دااؿ الجامعة" بدرجة عالية أيتا

إدراؾ عينة الدراسة أف تعؼ شبكة اإلنترنت في الجامعة يعد معوقاا أساسياا  ويعزو ذلؾ إلى
ؿ يمتد ت  يره إلى يعوؽ تدفؽ المعمومات والبيانات إلى الوحدات اإلدارية  وليس ىذا فحسب ب

أغمب األنشطة البح ية  والتعميمية  واإلدارية دااؿ الجامعة  وأف شبكة اإلنترنت دااؿ 
 ىذه وتت ؽالجامعة ال ت ي بحاجة القيادات األكاديمية لمدعـ المعموماتي الالـز التااذ القرار. 
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 تطبيقات تعؼ مف( ٕٛٔٓنجـ  وعماد فوزي  محمود) دراسة إليو تو مت ما مق النتائف
 المحاوالت بعض وجود مف إال جامعة  كؿ مستوو عمى اإلداري العمؿ ميكنة وبرمجيات

 والرقمية التحتية البنية تعؼ وكذلؾ الكميات  بعض مستوو عمى ال ردية
 خامساا ـ نتائج البعذ الخامس: المعوقات المادية

يوتح الجدوؿ التالي نتائف نسب متوسط استجابة أفراد العينة لبعد المعوقات المادية 
 التي تحوؿ دوف تطبيؽ نظـ دعـ القرار بالجامعة. 

 (6جدول )
 الكمية لبعد المعوقات المادية يوضح نتائج نسب متوسط استجابة أفراد العينة

  م
  العبارات

 المتوسط

نسبة 
متوسط 
 االستجابة

درجة 
 التحقق

 عالية 9.29 ...9 ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظم دعم القرار بالجامعة. 1

 عالية 9.20 9..9 قمة وجود دراسات جدوى اقتصادية لتطبيق نظم دعم القرار بالجامعة. 2

نقص الدعم المالي المخصص لتنظيم الندوات وورش العمل حول تطبيق نظم دعم القرار  3
 بالجامعة.

 عالية 9.22 ...9

 عالية 9.29 ...9 قمة الميزانية المخصصة لشراء التقنيات والبرامج االلكترونية الالزمة لتطبيق نظم دعم القرار. 4

 عالية 9.29 9..9 ضعف الميزانية المخصصة لصيانة األجيزة االلكترونية. 5

 عالية .9.2 2..9 مجال العمل اإللكتروني.ضعف الحوافر المالية لممتميزين من موظفي الجامعة في  6

 عالية 9.23  إجمالي نسبة متوسط االستجابة لبعد المعوقات المادية 

تعؼ الحوافر المالية لممتميزيف مف  ( "ٙ) رقـ العبارةأف  مف الجدوؿ السابؽ يتتح
( في ٜٙ.ٓموظ ي الجامعة في مجاؿ العمؿ اإللكتروني" عمى أعمى نسبة متوسط استجابة)

تعؼ الموارد المالية دااؿ الجامعة وعدـ  إلىذلؾ  يرجقىذا البعد بدرجة تحقؽ عالية  وقد 
لمبدعيف والمبتكريف في عمى الرغـ مف أىمية ىذه الحوافز في دفق ااالىتماـ بدعـ المتميزيف 

مجاؿ تكنولوجيا المعمومات إلى العمؿ بجد ونشاط لمح وؿ عمى الدعـ المادي والمعنوي  
حيث إف قمة وجود الحوافز المادية والتقدير المعنوي الذي يتناسب مق المجيود الذي يقـو بو 

ا كغيرىـ ين ذوف   يقمؿ مف إنجازاتيـ  وي بط ىمميـ  مما يجعميـ يكت وف ب ف يكونو المتميزيف
 ما يطمب منيـ فقط.
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( " تعؼ الميزانية الما  ة ل يانة األجيزة اإللكترونية" ٘بينما ح مت العبارة رقـ )
ا  ٜٓ.ٓعمى أدنى نسبة متوسط استجابة ) ذلؾ إلى  ويرجق(  ولكنيا تحققت بدرجة عالية أيتا

ال يانة الذيف عمييـ التجواؿ بيف كميات الجامعة  كما أف قطق الغيار غير  مسئوليقمة عدد 
 متوفرة بشكؿ دائـ  مما يعني تكييف عديد مف أجيزة الحاسب اآللي بالجامعة.

( " تعؼ مستوو البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظـ دعـ القرار ٔالعبارة رقـ ) تتحققو 
ا  وي ذلؾ إلى إدراؾ عينة الدراسة أف الدعـ المالي المقدـ  رجقبالجامعة " بدرجة عالية أيتا

تئيؿ جداا  حيث إف ىناؾ تطوراا تقنياا وكؿ يوـ ي تي الجديد  والدعـ المقدـ مف الجامعة ال 
يك ي لمواكبة التطورات الحدي ة  مما يترتب عميو بقية المعوقات األارو مف قمة شرا  التقنيات 

جيزة اإللكترونية  وقمة الما  ات المالية لمبرامف التدريبية  والبرامف اإللكترونية  و يانة األ
والندوات  وورش العمؿ حوؿ استادامات نظـ المعمومات  وكذلؾ قمة توفر الدعـ مف قبؿ 
القيادات العميا بالجامعة الستاداـ تقنيات المعمومات في عممية اتااذ القرار  وتوفيرىا لكؿ ما 

رىا  وقمة تحديد أشااص معنييف مات يف بتحديث البرامف ىو حديث لمعالجة المعمومات ونش
وقواعد المعمومات  وتعؼ تطوير نوعية المعمومات حسب المستجدات العربية والعالمية مق 

 الجامعات األارو المما مة في استاداـ التقنية الحدي ة لجمق وح ظ المعمومات.
 إف حيث( ٜٕٔٓمحمد  رمتاف) دراسة إليو تو مت ما مق البعد ىذا نتائف وتت ؽ

 وأنواعيا والكميات الجامعات بإدارة المت مة القرارات عمى سمبياا ت  يراا يؤ ر التمويؿ تعؼ
 التكنولوجية التطورات مف التدريس ىيئة أعتا  است ادة درجة وتعؼ وتنظيميا 

 اإلدارية  التكنولوجية المادية األجيزة لتوفير المالية الما  ات وكذلؾ قمة والمعموماتية 
 .لمتدريب العميا اإلدارة دعـ قمة إلى يؤدي مما الجامعية  األوساط في الرقمية ال قافة وتعؼ

خالصة نتائج الدراسة الميدانية: المعوقات التي تواجو تطبيق نظم اتخاذ القرار بجامعة 
 المنيا.

 (7جدول)
 ترتيب المعوقات حسب درجة تحققيا 

  م
 األبعاد

نسبة متوسط 
 االستجابة

درجة 
 الترتيب التحقق
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 1 عالية 9.23 المعوقات الممممممممممممممماديمممممممممممممممة 
 2 عالية 9.20 المعوقات التقنية والتكنولوجية 
 3 عالية 2..9 المعوقات البشرية 
 4 عالية ...9 المعوقات المتعمقة بيئة القرار 
 5 عالية 2..9 المعوقات التنظيمية والتشريعية 

يتتح مف الجدوؿ السابؽ أف المعوقات المالية تم ؿ أك ر المعوقات التي تواجو تطبيؽ 
نظـ دعـ القرار بجامعة المنيا وتحوؿ دوف االست ادة منيا في عممية اتااذ القرار مف وجية 

( وتتحقؽ بدرجة عالية  وت تي في ٖٜ.ٓنظر القيادات األكاديمية بنسبة متوسط استجابة )
( وتتحقؽ بدرجة ٜٔ.ٓانية المعوقات التقنية والتكنولوجية بنسبة متوسط استجابة )المرتبة ال 

ا  أما المعوقات البشرية فت تي في المرتبة ال ال ة بنسبة متوسط استجابة ) ( ٜٛ.ٓعالية أيتا
وتتحقؽ بدرجة عالية  أما المعوقات المتعمقة بيئة القرار فتحتؿ المرتبة الرابعة بنسبة متوسط 

ا  وجا ت في المرتبة األايرة المعوقات التنظيمية ٛٛ.ٓ) استجابة ( وتتحقؽ بدرجة عالية أيتا
ا.٘ٛ.ٓوالتشريعية بنسبة متوسط استجابة )  ( وتتحقؽ بدرجة عالية أيتا

 عبير) ودراسة  (ٖٕٖ  ٕٚٔٓ عيد  رقية) وتت ؽ ىذه النتائف مق ما تو مت إليو دراسة
 مف مجموعة وجود مف( ٖٕٕ  ٕٕٓٓ  أحمد ابتساـ) ودراسة  (ٕٙٓ  ٕٛٔٓ نبيؿ 

التطبيقيات  تواجو التي والبشرية والتقنية  وال نية والتنظيمية  والمالية  المادية المعوقات
 اطط وجود وندرة بيا  واإلدارية األكاديمية القيادات نظر وجية مف المنيا التكنولوجية بجامعة

 الما  ات ومحدودية التكنولوجية  القدرات وتنمية لمتدريب متطورة وبرامف إستراتيجية
 بجامعة التكنولوجية التقنيات توافر التدريبية  وقمة االحتياجات تحديد أساليب وق ور المالية 
 فائقة اإلنترنت ادمة توافر وتعؼ ليا  الما  ة الميزانية وقمة عالية  بجودة المنيا

 المنجزة اإلدارية العمميات وقمة الجامعة  ألنشطة متكاممة بيانات قاعدة توافر وتعؼ السرعة 
 إلكترونية تنظيمية ىياكؿ وتطوير تحديث وقمة والرقمية  التنظيمية ال قافة وتعؼ إلكترونياا 

 .مرنة
القسم الخامس: اآلليات المقترحة لمتغمب عمى معوقات تطبيق نظم دعم القرار بجامعة المنيا 

 عمى ضوء اليقظة التكنولوجية.
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القرار بالجامعات الم رية لو عدة متطمبات أساسية تستند في إف تطبيؽ نظـ دعـ 
متمونيا إلى اليقظة الجامعية التكنولوجية والتي تعد م داالا أساسياا لدعـ كافة النظـ 

 بالجامعة التكنولوجية واإللكترونية باإلدارة الجامعة  لذا فإف ت ميـ نظاـ لدعـ اتااذ القرار
 وحؿ القرارات اتااذ عمى األكاديمية القيادات تساعد إدارية أداة األساس في ليكوف

 وفؽ بالجامعة تطبيؽ نظـ دعـ القرار تواجو التي المعوقات بعض لوجود ولكف المشكالت 
وييدؼ ىذا الجز  مف الدراسة لتقديـ بعض  الميدانية  الدراسة نتائف إليو تو مت ما

 لالست ادة  حيحة  بطريقة ودعميا المعمومات نظـ إدارة فاعمية اآلليات المقترحة لزيادة
 ب  ة ومتابعة ورقابة وتقويـ  تاطيط  مف اإلدارية العمميات كافة في وتوظي يا منيا

  القرار. اتااذ دعـ نظـ لتطبيؽ محاولة في اا ة ب  ة القرار واتااذ عامة 
 بجامعة القرار دعـ نظـ تطبيؽ معوقات عمى لمتغمب المقترحة وبذلؾ تتحدد اآلليات

 المنيا وفؽ أبعاد الدراسة الميدانية:
اآلليات المقترحة لمتغمب عمى المعوقات التنظيمية والتشريعية التي تحول دون تطبيق نظم 

 دعم القرار بجامعة المنيا.
 مستقبمية رؤية تقديـ مق لتطبيؽ نظـ دعـ القرار بالجامعة  الالزمة والقوانيف التشريعات سف

 التكنولوجية. اليقظة م يوـ إلى الجامعة استناداا وموارد أىداؼ تو  عمى واتحة
 الم رية تكوف ميمتيا ر د بالجامعات التكنولوجية باليقظة مات ة وحدة وتق ترورة

بالجامعة  التكنولوجية المعوقات الابرات  ودراسة وتبادؿ لكؿ جامعة التكنولوجية المارجات
 .نظـ دعـ القرار دوف تطبيؽ النظـ اإللكترونية والتي منيا تحوؿ والتي

  نق عممية العامميف في مشاركة وزيادة الجامعية  اإلدارة المركزية نحو ترورة التوجو
 .القرارات اإلدارية وذلؾ بانعقاد المزيد مف االجتماعات الدورية معيـ

. ونظميا لمتكنولوجيا األم ؿ لالستاداـ أىدافاا ورسالتيا الجامعة رؤية تتتمف أف ترورة
 .وعممياا اقت اديا الجامعة لادمة التكنولوجية اليقظة نظـ وتوجيو

 وتوفير أدائيـ  عف عكسية بتغذية الموظ يف لتزويد المستمرة اإللكترونية لمرقابة ت عيؿ نظاـ
 الدورية  التقارير وا  دار اإلدارية  ويقوـ النظاـ بإعداد القرارات تن يذ لمتابعة متنوعة طرؽ
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 ألنيا طارئة  مشكالت حدوث عند تقدـ والتي اإللكترونية  الرقابة أ نا  االست نائية والتقارير
 أسبابيا. عف الكشؼ في ت يد
النظاـ  دااؿ والعامميف دعـ القرار نظـ وابرا  الجامعية القيادات الدورية بيف المقا ات عقد

 لمناقشة كافة المشكالت التي تواجييـ ومساعدتيـ في تقديـ حموؿ ليا.
 مق والمعمومات  لمبيانات وبنوؾ قواعد وتكويف إلكترونية  مم ات إلى الورقية المم ات تحويؿ
 .الورقية المعامالت مف بدالا  االلكترونية المعامالت الستاداـ منيا  احتياطية نسخ توفير
 ومق إلكترونياا البعض ببعتيا الم رية الجامعات بيف والربط االت اؿ وسائؿ ت عيؿ

 القرار دعـ نظـ بتطبيؽ ومرتبط جديد ىو ما كؿ عمى لالطالع المتقدمة األجنبية الجامعات
 .الم رية بالجامعات

 الجامعية القيادات لمساعدة بالجامعة القرار دعـ نظـ وتطوير لتطبيؽ مستقبمية رؤية وتق
 .قراراتيـ ودعـ
 تساعد التي والموارد اإلمكانات توفير االؿ مف التكنولوجي  المجاؿ في االاتراع برا ات دعـ
 .اإلنجاز نحو دافعيتيـ لزيادة لألعتا  والمعنوية المادية الحوافز توفير عف فتالا  ذلؾ عمى

 عمى والتشجيق والممتقيات  الندوات في المشاركة االؿ مف العممي البحث ىيئات مق التوا ؿ
 .االعماؿ في المجاؿ التكنولوجي وريادة واالبتكار االاتراع

لمتغمب عمى المعوقات المتعمقة ببيئة القرار والتي تحول دون تطبيق نظم اآلليات المقترحة 
 دعم القرار بجامعة المنيا.

 معمومات تقديـ االؿ  مف األكاديمية بالجامعة القيادات لدو القرار اتااذ عممية جودة تحسيف
 اتالمعموم توفير طريؽ عف ومستوياتيا  أنواعيا بكافة القرارات اتااذ تسييؿ إلى تيدؼ

المناسب مف االؿ إنشا  وحدة نظـ دعـ  التوقيت وفي ال حيح بالشكؿ والمال مة المو وقة
 .القرار بالجامعة

ـ معمومات م  مة يتقد  مق ر معمومات تغطي جميق الجوانب المتعمقة بموتوع القراريتوف
  وكذلؾ توفير المعمومات في الوقت المناسب مق تماف سيولة الح وؿ سيمة االستاداـ

 عمييا لمتاذي القرار لدعـ قراراتيـ مف االؿ وحدة نظـ دعـ القرار.
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 تنسيؽ عمى يعمؿ متكامؿ كياف في التااذ القرار بالجامعة معاا المتعددة ال رعية النظـ ربط
يطمبيا يتم ؿ في إنشا  نظـ  لمف والمال مة ال حيحة المعمومات وتوفير البيانات تدفقات

 .لدعـ القرار بالجامعة
 و حتيا دقتيا مف والت كد البيانات  ومراجعة والمتابعة وحدات تكوف مسئوليتيا التدقيؽ إنشا 
 إدااليا تـ التي المازنة البيانات بمراجعة البيانات وتحديث األاطا   ومراجعة مف واموىا
تاحتيا لمتاذ القرار لدعـ قرارتو في  يطرأ جديد كؿ لمواكبة ومستمرة دورية ب ورة عمييا وا 
 . الوقت 
إلكترونية مف االؿ قواعد البيانات  بيانية ورسوـ ماططات والمعمومات في البيانات عرض

 ايارات القرار  مق طرح لموتوع السابقة الابرات مف نماذج البدائؿ  وتوفير بالجامعة لتحديد
 ومبتكرة لمتاذ القرار. جديدة بديمة
دااليا  جمعيا تـ التي والبيانات المعمومات وسرية أمف حماية  أحدث اتباع االؿ مف وذلؾ وا 
 الحماية. أنظمة
 .الجامعة دااؿ واألقساـ الكميات ماتمؼ بيف اإلدارية القرارات توزيق عممية تسييؿ
 الوحدات لتزويد والالزمة المناسبة واألدوات واألجيزة المتطورة والتطبيقات البرمجيات توفير

 واألعماؿ المياـ انجاز في تساىـ بيانية ورسوـ ب شكاؿ ومم مة موجزة بتقارير اإلدارية
 القرارات اتااذ سرعة عمى لتعمؿ بديؿ كؿ نتائف توتيح مق مناسبة بدائؿ وتعطي اإلدارية 
 .ال ائبة

اآلليات المقترحة لمتغمب عمى المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق نظم دعم القرار 
 بجامعة المنيا.

 المستشاريف  أو الابرا  مف سوا  النظاـ دااؿ لمعمؿ والمدربة المؤىمة البشرية الكوادر توفير
 ال ني.  الدعـ وموظ ي النظـ  ومحممي والمبرمجيف 

 والندوات  التدريبية  الدورات لعقد الالـز الدعـ وتوفير لممتميزيف  والمادي المعنوي الدعـ تقديـ
 القيادات قدرات تنمية وكذلؾ النظاـ  دااؿ العامميف قدرات تنمية ش نيا مف التي العمؿ وورش
 النظـ. تمؾ استاداـ عمى
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 لمقيادات التدريبية االحتياجات أو النظاـ دااؿ لمعامميف سوا ا  التدريبية االحتياجات تحديد
 في المعمومات تكنولوجيا لنظـ استاداميـ بكي ية يتعمؽ فيما بالجامعة  واإلدارية األكاديمية

 القرار. اتااذ عممية
 مدو ومعرفة النظاـ دااؿ والعامميف القيادات مف كؿ أدا  عمى التدريبية الدورات أ ر متابعة

 عمميـ مف االؿ لجنة المتابعة والتقويـ دااؿ النظاـ. في ليا توظي يـ
 كؿ عمؿ بطبيعة المباشر لمكوادر البشرية بارتباطيا المقدمة التدريبية الدورات تتسـ ترورة أف

 مجاؿ في الحدي ة والرؤو االتجاىات ووفؽ التدريبية  العممية مف المستيدفة ال ئات مف فئة
 المعمومات. تكنولوجيا

 برامف بت ميـ النظـ مبرمجو يقوـ حيث التطبيقات  ومبرمجي النظـ  االستعانة بمبرمجي
 الحاسبات في عممية درجة عمى الحا ميف مف وىـ البيانات قاعدة ونظـ كالتشغيؿ  النظـ

 م ؿ محددة عمميات ألدا  البرامف بت ميـ فيقوموف التطبيقات  مبرمجو أما والمعمومات 
 .الح ظ

 فيما والنظاـ لمجامعة الالزمة المشورة دعـ القرار لتقديـ نظـ وابرا  االستعانة بمستشاري
 ولدييـ المجاؿ  ىذا في الكافية الابرة لدييـ يكوف أف ذلؾ ويتطمب دعـ القرار بنظـ يتعمؽ
 المناسبة الحموؿ وتقديـ الجامعة تقابؿ التي المشكالت وفيـ بالمست يديف  االت اؿ عمى القدرة
 .ليا

 مف وذلؾ الحدي ة  التقنيات مق التعامؿ في واإلدارية القيادات األكاديمية وميارات قدرات تنمية
 .  نتائجيا وقياس متابعة مق ال عالة العمؿ وورش الندوات عقد االؿ
 والتجديد  اإلبداع عمى وقادرة فعالة تكوف بحيث الجامعية القيادات قدرات تنمية عمى العمؿ
 مف بتكنولوجيا اإلدارة وتطبيقاتيا المرتبطة الحدي ة اإلدارية األساليب عمى كبير بشكؿ وتعتمد
 .وغيرىا الابيرة وأنظمة الذكا  اال طناعي واألنظمة القرار دعـ نظـ
 ومحممي وم ممي ومبرمجيف قيادات مف البشرية والكوادر والك ا ات المعرفة  ناع توفير

 لمتعامؿ الك ا ة مف عاؿ بمستوو يتمتعوف الذيف والمتا  يف القرار دعـ نظـ برمجيات
 .القرار دعـ نظـ مق ويقظة بوعي
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 التكنولوجية والتطورات التحديات عمى الم رية بالجامعات المسئوليف وادراؾ وعي تعميؽ
 فميست ومستقبؿ حاتراا  الجامعي التعميـ يواجيا التي الشديدة والمنافسة المستمرة والمعوقات
 إدارة فكر عمى تعتمد فنية إدارية قتية األولى الدرجة وفي ولكنيا فحسب تكنولوجيا القتية
 .واعية إدارية وقيادات متطور
 المشاكؿ بتشايص وقياميا قراراتيا  اتااذ في القرار دعـ نظـ عمى العميا اإلدارة اعتماد زيادة

 تطوير تعترض التي المعيقات عمى والتغمب القرار دعـ نظـ استاداـ عمى العامميف وتشجيق
 .القرار دعـ نظـ

 عمؿ فرؽ تشكيؿ مق بالجامعة  القرار دعـ نظـ ت ميـ في واالستشارييف بال نييف االستعانة
 المجاالت في الحدي ة التطورات لمواكبة المميزة الك ا ات ذوي مف متا  ة ابتكارية
 برامف إلنتاج والسعي الجامعة  ادمات لتطوير وذلؾ منيا  التكنولوجية واا ة الماتم ة
 .باستمرار المتجددة العمال  وتوقعات احتياجات مق تتال ـ جديدة وادمات

اآلليات المقترحة لمتغمب عمى المعوقات التقنية والتكنولوجية التي تحول دون تطبيق نظم 
 رار بجامعة المنيا.دعم الق
 اليقظة مف كنوع الجامعية التعميمية بالمنظومة التطبيقات التكنولوجية وتوظيؼ استاداـ

 والبح ية  التعميمية  العممية ادمة ش نو مف ما كؿ بالجامعة في القرار نظـ لدعـ التكنولوجية
  .اارجيا المجتمق وادمة بالجامعة  اإلدارية والشئوف

 والتطبيقات والبرمجيات البيانات وقواعد وممحقاتيا  اآللي الحاسب أجيزة ترورة توفير
 وغيرىا. والشبكات االت اؿ وقنوات المتطورة

 إنشا  وحدات رئيسية لتطبيؽ نظـ دعـ القرار بالجامعة عمى سيبؿ الم اؿ إنشا  وحدات لجمق
دااؿ اراج البيانات  معالجة البيانات  وا   ووحدات الدعـ لمتدريب المعمومات  وكذلؾ وحدات وا 
 وال يانة. ال ني

القرار  موتوع أو لممشكمة متعددة حموؿ طرح مف تمكف متطورة برمجيات عمى االعتماد
منيا لدعـ متاذي  المال ـ غير واستبعاد البدائؿ البدائؿ وتحميؿ بيف المقارنة مف وتمكف
 .القرار
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 العمميات كبحوث البدائؿ  تياراا عند استاداميا أف يمكف التي الكمية األساليب استاداـ
 .وغيرىا القرارات وشجرة

 النتائف قياس تمكف متطورة وم  وفات قياس دعـ القرار بالجامعة أدوات نظاـ يتتمف أف
 .المحققة

 قواعد وتطوير وبنا  دعـ القرار  نظـ وت ميـ تحميؿ في المات يف إنشا  وحدة تتـ
 المعمومات. تكنولوجيا في واألا ائييف اإلنترنت  مواقق وت ميـ البيانات 

 ال يانة لطمبات االستجابة سرعة مق ومستمرة دورية ب ورة ال ني الدعـ ادمات تقديـ
 .والدعـ
 االلو مف يمكف بحيث المعمومات تكنولوجيا ادمات بوحدة الااص اإللكتروني الموقق ت عيؿ

 .إلكترونية ب ورة الادمات كافة عمي الح وؿ
 لدعـ الالزمة والبيانات المعمومات سرية لحماية لممعمومات أمنية نظاـ عمى االعتماد ترورة
 مف الجامعة تقدميا التي والادمات البرامف لكافة ال كرية الممكية وحماية بالجامعة  القرار
 الحماية. ىذه تحقيؽ عمى تساعد الكترونية نظـ وتوفير لمحماية   ارمة قوانيف سف االؿ

المقترحة لمتغمب عمى المعوقات المادية التي تحول دون تطبيق نظم دعم القرار اآلليات 
 بجامعة المنيا.

 في ذلؾ وي سيـ الجامعة  دااؿ وح رىا المادية والمعموماتية المتاحة الموارد عمى التعرؼ
 منيا  ينقص ما توفير إمكانية وتحديد ب اعمية  المتاحة الموارد تمؾ است مار عمى القدرة تعزيز
 .الجامعة دااؿ القيادات االؿ مف ذلؾ ويتـ والدعـ  المشاركة ومجاالت أدوار وتحديد
لمتحوؿ نحو تطبيؽ نظاـ  المعمومات الحالي نظاـ وتحديث لتطوير الكافي المالي الدعـ توفير

 الالزمة األجيزة كافة و يانة المتطورة  والبرمجيات الحاسبات وشرا  االؿ  لدعـ القرار مف
 النظاـ. لت عيؿ

 التي ال نية المشكالت لحؿ ال يانة وفنيي اآللي  الحاسب ميندسي يتـ ال يانة تكويف فريؽ
الجامعة لممحافظة عمى  دااؿ الشبكات أو االت االت أو البرمجيات أو األجيزة ليا تتعرض
 األجيزة.
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 دعـ نظـ تطبيؽ حوؿ العمؿ وورش الندوات وتنظيـ اقت ادية  جدوو دراسات توافر ترورة
 .بالجامعة القرار
 األعطاؿ وتحميؿ الق ور أوجو دراسة االؿ  مف بالجامعة وتحدي يا التحتية البنية ك ا ة رفق

عداد اآللي  الحاسب ألنظمة المناسبة الحموؿ ووتق والمشكالت   حالة عف دورية تقارير وا 
  . اإلدارية والوحدات بالكميات القيادات مكاتب دااؿ األجيزة

اإللكتروني  وكذلؾ  العمؿ مجاؿ في الجامعة موظ ي مف لممتميزيف المالية توفير الحوافر
 التكنولوجية اليقظة عممية في لممشاركة العامميف لدفق والمعنوية المادية الحوافز توفير

 .الم رية بالجامعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الجزء الثانى  

325 

 
 

 المراجع
 عربية: مراجع

(: دور الجامعة في تحقيؽ متطمبات مجتمق المعرفة عمى تو  ابرات بعض  ٕٕٓٓابتساـ أحمد محمود ) 
   كمية التربية  جامعة المنيا.رسالة ماجستير غير منشورةالدوؿ : دراسة ميدانية بجامعة المنيا  

ميزة تنافسية لممؤسسات (: اليقظة اإلستراتيجية: مداؿ إلدارة التميز لتحقيؽ ٕٛٔٓإبراىيـ عباس الزىيري )
 .ٜٖ: ٔ  أبريؿ ص:صٕ٘  كمية التربية  جامعة سوىاج  ع، المجمة التربويةالتعميمية

 الجز  السادس  مادة نظـ  دار إحيا  التراث العربي  بيروت لبناف. لسان العرب، (: ٖٕٓٓابف منظور)
الستراتيجي دراسة حالة : عينة مف (: فاعمية اليقظة اإلستراتيجية في  ناعة القرار إٙٔٓأحمد بف امي ة )

  ٜ  ع ٕ  جامعة الوادي  الجزائر  مف مجمة الدراسات االقتصادية والماليةالمؤسسات االقت ادية بالوادي  
 .ٜ٘: ٗٗص:ص 

(: دور اليقظة التكنولوجية في تحسيف تنافسية المؤسسة دراسة حالة مؤسسة ات االت ٕ٘ٔٓأحمد بوربالة )
  كمية العمـو االقت ادية والتجارية وعمـو التيسير  جامعة محمد ماجستير غير منشورةة باتتة  رسال -الجزائر
 بسكرة   الجزائر. -ايتر

( في توظيؼ نماذج األقطاب التكنولوجية  VE(: دور ىندسة القيمة ) ٕٙٔٓأحمد محمد محمد عبد العزيز )
Poles Techno مجمة كمية : منظور إستراتيجي  بالجامعات الم رية لتحقيؽ متطمبات اليقظة اإلستراتيجية

 .ٛٙٔ: ٖٔ  ص:ص ٔجامعة عيف شمس  مف  -التربية 
   عالـ الكتب  القاىرة.معجم المغة العربية المعاصر(: ٕٛٓٓأحمد ماتار عمر )
 دمشؽ.  دار مؤسسة رسالف  التسويق الفندقي(: ٕٗٔٓأدىـ وىيب مطر)

(: اليقظة التكنولوجية في المؤسسة اإلعالمية الحدي ة: التمّ الت ٕٛٔٓأسما   حراوي  جماؿ بوعجيمي)
  ٔ  العدد ٕ  جامعة العربي التبسي تبسة  الجزائر  المجمد مجمة الرسالة لمدراسات اإلعالميةوال عالية  
 .ٓٚ-ٖ٘ ص:ص

رح لتحقيؽ الميزة التنافسية لجامعة األزىر في تو  (: ت ور مقتٕٕٔٓأسما  عبد ال تاح ن ر عبد الحميد )
  مارس  ص ص ٕ  جٖٛكمية التربية  جامعة سوىاج  ع التربوية،  المجمةم يـو اليقظة االستراتيجية  

ٜٓٔ :ٜٖ٘. 
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(:اليقظة التكنولوجية ك داة لزيادة القدرة التنافسية لمبنوؾ دراسة مرجعية مقارنة لمبنوؾ ٕٗٔٓأسما  كرغمي )
  كمية العمـو االقت ادية  التجارية وعمـو التسيير  جامعة أمحمد ماجستير سالةر   مة بمقر والية البويرةالعام

 بوقرة بومرداس  الجزائر.
  دار العمـ لممالييف  ٗط  الصحاح؛ تاج المغة وصحاح العربية(: ٜٜٓٔإسماعيؿ بف حماد الجوىري )

 بيروت.
  المكتب العربي الحديث لمنشر  المعمومات واتخاذ القرارات اإلداريةنظم (: ٜٕٔٓإسماعيؿ محمد السيد )

 االسكندرية.
(: تطوير الممارسات اإلدارية لقيادات جامعة اإلسكندرية في تو  م يـو اليقظة ٕٚٔٓأفكار سعيد اميس )

 : ٖٜٚ  يناير  ص: ص ٔ  ع ٖٕ  جامعة حمواف  مف دراسات تربوية واجتماعية مجمةاإلستراتيجية  
ٜٖٓ. 

(: ت ور مقترح لتحقيؽ التميز اإلستراتيجي في اتااذ القرارات اإلدارية بالجامعات ٕٚٔٓأماني السيد غبور )
  المركز العربى لمتعميـ والتنمية  مف مجمة مستقبل التربية العربيةالم رية في تو  مداؿ اقت اد المعرفة  

 .ٕٕٓ: ٚٔٔ  ص :ص ٓٔ  ع  ٕٗ
المجمة العممية لمبحوث والدراسات دور نظـ المعمومات في إدارة الكوارث    (:ٕٔٔٓأميرة محمد النعمة )

 .ٜٜٖ: ٖٖ٘  ص : ص ٔع  كمية التجارة  جامعة حمواف  التجارية
 الدولي القرارات  الممتقى اتااذ عمى لممساعدة كنظاـ االستراتيجية اليقظة ميةھ(: إٔٗٔٓاليادي بوقمقوؿ )

 وعمـو االقت ادية العمـو  كمية" االقت ادية المؤسسة في المعمومات ونظـ االستراتيجية اليقظة" :حوؿ ال اني
 .ٖٔٔ: ٓٓٔأبريؿ  ص: ص  ٖٓ : ٜٕعنابة  الجزائر   – ماتار باجي التسيير  جامعة
(: أىمية نظـ دعـ القرار في المؤسسة االقت ادية: دراسة حالة المؤسسة المينائية ٕٛٔٓالياس بوجعادة )

 .ٙٔٗ: ٕٜٖ  ص:ص ٜ  عٙ  جامعة سكيكدة  الجزائر مفمجمة الباحث االقتصاديسكيكدة  
اإلدارية في  (: دور ك ا ة المعمومات في اتااذ القراراتٕٗٔٓإيماف جميؿ عبدال تاح  إبراىيـ حربي ىاشـ )

  البحريف  مجمة العموم التربوية والنفسيةالجامعات األردنية الرسمية مف وجية نظر القادة األكاديمييف  
 .٘ٓ٘: ٚٚٗ  ص: ص ٖع  ٘ٔالمجمد

مجمة (: أساليب اليقظة المعموماتية في المكتبات ومتطمبات تطبيقيا  ٕٛٔٓبادي سوىاـ  وسعودي مقداد )
 يناير المركز العربي ٜ  العدد ٘المجمد  الدراسات في عموم المكتبات والمعمومات،المركز العربي لمبحوث و 

 .ٗٗٔ: ٘ٔٔلمبحوث والدراسات في عمـو المكتبات والمعمومات  ص:ص 
الجديد   اإلقت اد   مجمةللمؤسسة التن فسية الميزة مقوم ت من : التكنولوجية اليقظة (:ٕٗٔٓ) بركاني سمير

  . ٖٓٗ: ٖٖٔ  ص:ص ٔٔ  عٕ  مفالجزائرمميانة   اميس جامعة
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الممتقى الدولي (: اليقظة التكنولوجية : محرؾ اإلبداع التكنولوجي  ٕٔٔٓبركاني سمير  وبف حميدة ىشاـ )
  كمية العمـو اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة: دراسة وتحميل تجارب وطنية ودولية

 . ٜ٘ٛ: ٔ٘ٛ  مايو   ص: ص ٕسعد دحمب البميدة  الجزائر  ج االقت ادية وعمـو التسيير   جامعة
(:اليقظة اإلستراتيجية وأ رىا عمى األدا  في مؤسسات ٕ٘ٔٓ) ا  عبد فيد العتيبي  وغادة كديميس بف تركي

سالمية، التعميـ العالي مركز دراسات التراث  -جمعية ال قافة مف أجؿ التنمية ، مجمة دراسات عربية وا 
 .ٕٕٗ: ٘ٚ  أبريؿ  ص:ص ٖٔ  ع ٙالماطوطات   المجمد/العدد: مف وتحقيؽ 

  دار النيتة مناىج البحث في التربية وعمم النفس(: ٕٕٓٓجابر عبد الحميد  وأحمد ايري كاظـ )
 العربية  القاىرة.
  مركز 2019/2020، 2016/ 2015الخطة اإلستراتيجية لجامعة المنيا(: ٕٙٔٓجامعة المنيا )
  https://www.minia.edu.eg/Minia/StrategicPlan.aspxتراتيجي بالجامعة. التاطيط االس
برتوكول التعاون بين جامعة المنيا و ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات (: ٕٛٔٓجامعة المنيا )

 .  ادر عف مكتب نائب رئيس الجامعة لشئوف البيئة وادمة المجتمق.2018يناير  -"ايتيدا"
(:  تطوير تطبيقات النظـ الذكية لذكا  ٕٔٔٓالجمعية الم رية لنظـ المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات )

  في ال ترة توصيات المؤتمر العممي الثامن عشر لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسباتمنشخت األعماؿ   
كاديمية السادات لمعمـو مايو  الجمعية الم رية لنظـ المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات  أ ٕٔ-ٔٔمف 

 اإلدارية  القاىرة.
ورقة عمل مقدمة في ممتقى )دور اإلحصاء وبحوث العمميات في (: اتااذ القرارات  ٕٓٔٓحجازي زاىر )
 ص صمايو  المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية   ٘-ٗ  شـر الشيخ  م ر  في ال ترة مف اتخاذ القرارات(

ٜٔٓ-ٕٕٔ. 
  الدار الم رية المبنانية  معجم المصطمحات التربوية والنفسية(: ٖٕٓٓار)حسف شحاتة  وزينب النج

 القاىرة.
    دار المسيرة  عماف  األردف.اإلدارة التربوية(: ٕٚٓٓحسف محمد إبراىيـ  محمد حسنيف العجمي )

ع حول الممتقى الدولي الراب(: آليات تطوير الميزة التنافسية لممؤسسة االقت ادية  ٕٓٔٓامي ة منية )
  جامعة المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية

 .ٖٜ: ٔٚ  ص:ص نوفمبر ٜ/  ٛحسيبة بف بوعمي  الجزائر  
  تعريب سرور عمي إبراىيـ سرور  دار نظم المعمومات اإلدارية(: ٕٓٓٓرايموند ميكمود  جورج شيؿ)

 الرياض.المريخ  
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المؤتمر حدي ة لتنافسية المؤسسة   تسييريو(: اليقظة التنافسية وسيمة ٕ٘ٓٓرتيبة حديد   ونوفيؿ حديد)
الجزائر  مارس   جامعة قا دي مرباح ورقمة  العممي الدولي حول األداء المتميز لممنظمات و الحكومات

 .ٜٜٔ: ٛٛٔص: 
مومات اإلدارية في عممية اتااذ  القرار لدو القيادات (:ت عيؿ دور نظـ المعٕٚٔٓرقيػة عيد محمد دربالة )

    كمية التربية ػػػ جامعة المنيا.رسالة دكتوراه غير منشورةبجامعة المنيا عمى تو  اإلدارة اإللكترونية  
مكانية ٜٕٔٓرمتاف محمد محمد السعودي ) (: دراسة مقارنة لبعض الجامعات الرقمية األجنبية والعربية وا 

  ص:ص ٗ  جٖٗ  جامعة عيف شمس  عمجمة كمية التربيةيا في جميورية م ر العربية  اإلفادة من
ٗٗٚ :ٕٙٔ . 

 المنيؿ  دبي  االمارات.  أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعالة(: ٕٚٔٓزياد حمد القطارنة )
لمدرسة )دراسة آليات اتااذ القرار في إدارة األزمات في مؤسسات ما قبؿ ا(:ٕٕٔٓأحمد بكر ) إبراىيـ سحر

ص:  جامعة االسكندرية  اكتوبر  –  كمية رياض االط اؿ ٕٔ  ع ٗمف مجمة الطفولة والتربية، تحميمية(  
 .ٕٕٖ: ٖٕٚص 

 دار اليازوري  عماف  األردف .  نظم المعمومات اإلدارية(: ٜٜٚٔسعد غالب ياسيف)
 التوزيق  األردف.  دار المناىف لمنشر و نظم مساندة القرار(: ٕٙٓٓسعد غالب ياسيف )

  مكتبة العبيكاف  االبتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية(: ٕٔٔٓسعيد أوكيؿ )
 الرياض .

(: أىمية اليقظة االستراتيجية في تحسيف القرارات االستراتيجية ٕٓٔٓسعيد كرومي  أحمد عمرستي )
المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسة الصناعية خارج الممتقى الدولي الرابع: والتنافسية لممؤسسة  

  كمية العمـو االقت ادية وعمـو التسيير   جامعة حسيبة بف بوعمي قطاع المحروقات في الدول العربية
 .ٕٕ  ٔ  ص: ص بالشمؼ  نوفمبر
 الجامعة   القاىرة.   دار  نظم المعمومات اإلدارية المفاىيم األساسية والتطبيقات(: ٖٕٓٓالسيد الكردي )

مجمة عموم االقتصاد (: اليقظة اإلستراتيجية محرؾ تنافسية المؤسسة الحدي ة  ٕٗٔٓ) كاريش  ميحة
 .ٓٓٔ: ٖٛ  ص:ص  ٖ  عٗٔ  الجزائر  مف  جامعة المسيمة  والتسيير والتجارة

 القاىرة.  دار السحاب  إدارة النظم التعميمية لمجودة الشاممة(:  ٕ٘ٓٓتيا  الديف زاىر )
  مجموعة النيؿ نظم المعمومات االدارية "االسس والمبادئ" (:ٕٕٓٓ) المغربيعبد الحميد عبد ال تاح 

 العربية لمطباعة والنشر والتوزيق  القاىرة.
دارة األعمال(: ٕٗٓٓعبد السالـ أبو قحؼ  عبد الغ ار حن ي)   الدار الجامعية  أساسيات التنظيم وا 

 اإلسكندرية.
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   دار المعتز  عماف  األردف.االبداع واالبتكار االداري في التنظيم والتنسيق(: ٕ٘ٔٓعبد ا  حسف مسمـ )
نظم المعمومات االدارية بالتركيز عمى وظائف (: ٕٗٔٓعبد النا ر عمؾ حافظ  وحسيف وليد حسيف عباس)

   المنيؿ  دبي  االمارات.المنظمة
حتياجات المينية لمعاوني أعتا  ىيئة التدريس بجامعة المنيا في (: تحديد اال ٕٛٔٓعبير نبيؿ ميراف ) 

   كمية التربية  جامعة المنيا.رسالة ماجستير غير منشورةتو  ابرات بعض الدوؿ األجنبية   
  المنيؿ  إدارة األصول الفكرية: منظور إستراتيجي(: ٕٗٔٓ) ناف محمد أحمدعدو   عزة جالؿ م ط ى

 دبي  االمارات.
 القاىرة.   المنظمة العربية لمتنمية االدارية نظم إدارة المعمومات(: ٖٕٔٓعال  عبد الرزاؽ السالمي )

(: أ ر نظـ دعـ القرارات عمى اإلبداع التنظيمي: دراسة ٕٕٓٓقباؿ توفيؽ  زروؽ ع ماف بدالؿ )إعمر 
  المركز القومي واإلدارية والقانونية االقتصاديةمجمة العموم ميدانية في الشركات ال ناعية بمحافظة ظ ار  

 .ٓٚ: ٕ٘  أغسطس  ص:ص ٜ  عٗلمبحوث غزة  مف 
متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتحقيؽ الرشاقة االستراتيجية ( : ٜٕٔٓعنتر محمد أحمد عبدالعاؿ )

  مارس  ٜ٘جامعة سوىاج  ع   كمية التربية المجمة التربويةبالجامعات الم رية جامعة سوىاج نموذجا  
 . ٖٙٔ: ٕ٘٘ص:ص 

 دار حامد لمنشر  األردف .  ٕ  ط اإلداريةنظم المعمومات (:  ٕٚٓٓ) فايز النجار
(: اليقظة اإلستراتيجية كوسيمة فعالة في عممية اتااذ القرارات ٕٛٔٓ) السيد أميف معيففتيحة عموط  

  ٔ  ع ٗمف  جامعة زياف عشور الجم ة الجزائر   مجمة إدارة األعمال والدراسات االقتصاديةبالمنظمة  
 .ٜٕٓ: ٜٗٔص:ص 

 األنجمو الم رية  القاىرة.  ٗ  طالتقويم النفسي(: ٕٛٓٓفؤاد أبو حطب   سيد ع ماف  آماؿ  ادؽ )
   دار ال كر العربي  القاىرة.ٗ  ط عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشرى(: ٕٙٓٓفؤاد البيي السيد)
الممتقى الدولي حول متطمبات تأىيل (: المعمومات مداؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية  ٕٙٓٓقدور بف نافمة )

   ص:صأبريؿٛٔ -ٚٔ  جامعة الشمؼ  الجزائر  بيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العر 
ٕٕٔٓ :ٕٕٔٚ. 

مركز المعمومات ودعم اتخاذ (: اإلح ا  ودعـ القرار و ياغة السياسات العامة  ٕٚٓٓماجد ع ماف )
   القاىرة.القرار

(: ت  ير استاداـ نظـ دعـ القرار في إعادة اليندسة في الجامعات ال مسطينية ٕٙٔٓمازف جياد إسماعيؿ )
االتجاىات  –المؤتمر الدولي الخامس لمركز البحوث لمدراسات واالستشارات االجتماعية بقطاع غزة  

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B2%D8%A9+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%86%D8%B5%D8%B1%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B2%D8%A9+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%86%D8%B5%D8%B1%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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جامعة البترا  األردف   أبريؿ  ٕٓ – ٛٔ  في ال ترة مف المعاصرة في مؤسسات التعميم إصالح ... تطوير
 .ٕٛ: ٔص :ص 

(: دور نظـ دعـ القرار في تطبيؽ إعادة اليندسة لمنظـ األكاديمية ٜٕٔٓ) الشوبكي إسماعيؿ جياد مازف
غير  دكتوراهرسالة دراسة ميدانية عمى الجامعات ال مسطينية في قطاع غزة   الجامعات: فيواإلدارية 
 السويس.كمية التجارة  جامعة قناة منشورة، 

   دار الحديث  القاىرة.القاموس المحيط(: ٕٛٓٓمجد الديف محمد بف يعقوب ال يروز آبادي )
   مجموعة النيؿ العربية  القاىرة.إدارة األزمات(: ٖٕٓٓمحسف أحمد الاتيري )

   دار العمـو العربية لمنشر والتوزيق  القاىرة.نظم دعم القرار(: ٜٕٔٓمحسف بف ح يظ فتؿ باعمر )
  دار وائؿ منظمات االعمال المفاىيم والوظائف(: ٕٗٓٓ وظ جودة  حسف الزغبي  ياسر المن ور )مح

 لمنشر  عماف  األردف.
(: إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بجامعة جنوب الوادي  ٕٓٔٓمحمد جاد حسيف  أشرؼ محمود أحمد )

 .ٜٓ: ٔٗص :ص    الجز  االوؿ ٖٗ  جامعة عيف شمس  العدد مجمة كمية التربية
منشورات مركز  إطار فكرى لنظم دعم القرار، األساسيات، المتطمبات المحاذير،(: ٕٚٓٓمحمد حسف رسمي)

 دعـ القرار والدراسات المستقبمية  عماف  األردف.
   إيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيق  القاىرة.أساليب القيادة وصنع القرار(: ٕٓٔٓمحمد سعد محمد )

 المغاربية المجمة   النظرية والتطبيؽ بيف النامية البمداف في(: اليقظة التكنولوجية ٜٜٛٔ)أوكيؿ محمد سعيد
 .ٖ٘: ٖٕ:ص   صٜع  منوبة  تونس  جامعة لمتو يؽ  العالي المعيد  والمعمومات لمتوثيق

قة بيف (: أ ر تميز األدا  لمقيادات األكاديمية كمتغير وسيط عمى العالٜٕٔٓمحمد عارؼ عبده عارؼ )
مجمة البحوث المالية والتجارية، االلتزاـ التنظيمي واليقظة اإلستراتيجية: دراسة ميدانية عمى جامعة بورسعيد  

 . ٜ٘ٔ: ٓ٘ٔ  ص:ص ٗكمية التجارة  جامعة بورسعيد  ع
دار الموسوعة الكاممة في نظم المعمومات اإلدارية الحاسوبية، (:ٕ٘ٓٓ) محمد عبد حسيف آؿ فرج الطائي

   عماف  االردف.زىراف
المدخل إلى نظم المعمومات اإلدارية: إدارة تكنولوجيا (   ٜٕٓٓالطائي)آؿ فرج محمد عبد حسيف 

   دار وائؿ لمطباعة والنشر والتوزيق  عماف.ٕ  طالمعمومات
. دار الشروؽ  التطورات الحديثة لنظم المعمومات المبنية عمى الكمبيوتر(: ٖٜٜٔمحمد محمد اليادي )

 القاىرة.
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(: أ ر نظـ دعـ القرار في تحسيف عممية اتااذ القرارات في الجامعات األردنية  ٜٕٔٓمحمد محمود العمواف )
  ديسمبر  ص:ص ٕ  عٗالجزائر  مف   جامعة الشييد حمة لاتر الوادي مجمة اقتصاد المال واألعمال

ٔ٘ٚ :ٕٔٚ. 
 عماف  األردف. دار كنوز المعرفة   التكنولوجيا االلكترونية(: ٕٙٓٓمحمد محمودي الاالدي)

 (: نظـ دعـ القرار بيف المبادئ واألسس ٕٙٔٓ  وعبد الرزاؽ  ييؿ  ونا ر محمد حمزة )يمحمد معاو 
: ٖ٘   ص : ص ٕ ع ٕ  جامعة الحاترة ليبيا  مفمجمة التنمية البشرية والتعميم لألبحاث التخصصية

ٚٓ. 
عـ القرار عمى مارجات الموارد البشرية في الجامعات (: أ ر نظـ دٕٛٔٓمحمد يحيى محمد المشاقبة )

  كمية االقت اد والعمـو االدارية  جامعة آؿ رسالة ماجستير غير منشورةاالردنية الاا ة في إقميـ الشماؿ  
 البيت  االردف. 

(: تعزيز تنافسية التعميـ العالي الم ري  ٕٛٔٓمحمود فوزي أحمد بدوي  عماد نجـ عبد الحكيـ م ط ي) 
  كمية التربية جامعة المجمة التربويةمداال لتطوير واقق مؤسساتو في ت نيؼ نابة الجامعات العالمية" 

 .ٕٔٗ: ٕٖٚ  يوليو  ص:ص ٖ٘سوىاج   ع 
مجمة الميدان لمدراسات الرياضية (: أنواع اليقظة االستراتيجية في المؤسسات الحدي ة  ٜٕٔٓمريـ لمروس)

 .ٙٛ: ٛٙ  سبتمبر  ص:ص ٗ ع ٕ  جامعة زياف عشور الجم ة  الجزائر  مفنسانيةواالجتماعية واإل 
عا رة  مجمة اقت اديات (: اليقظة االستراتيجية ترورة حتمية لالستمرار في البيئة المٕٚٔٓمريـ بمحاج )

 .ٕٙٓ: ٕٜٔ  ص ص ٔٔ  ع ٕالماؿ واالعماؿ  الجزائر  مف 
(:  اليقظة اإلستراتيجية والتدقيؽ ودورىما في التحكـ في نظاـ ٕٚٔٓميمودي عمار  عيسى بوراوي )

ئر  مف   جامعة زياف عشور الجم ة  الجزامّجمة البديل االقتصاديالمعمومات لتحسيف أدا  اإلدارة الجمركية   
 .ٚ٘ٔ: ٕٗٔ  ص: ص ٔ  عٗ

 العممية  عماف  األردف. اليازوري  دار اإلدارة والمعرفة االلكترونية(:  ٜٕٓٓنجـ عبود نجـ )
ممارسات اليقظة االستراتيجية بجامعة السمطاف قابوس: دراسة  (:ٕٕٓٓنسريف  الح محمد  الح الديف )

  ص:ص ٗ  عٗٗكمية التربية  جامعة عيف شمس  مف مجمة كمية التربية في العموم التربوية، ميدانية  
ٔٚٚ :ٕٙٓ.  

  جامعة مجمة الباحث االقتصادي المؤسسة  في لمتغيير كعامؿ اإلستراتيجية (: اليقظةٕٗٔٓن يرة عالوي )
: ٕٙٔ  ص:ص ٕمحمد البشير اإلبراىيمي كمية العمـو االقت ادية والتجارية وعمـو التسيير  الجزائر  ع 

ٔٛٔ. 
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(: أ ر اليقظة االستراتيجية في دعـ اإلبداع في المنظمات الجزائرية   ٕٛٔٓوة سحنوف  نوة  اليجية )ىبة عال
  ٖٗ  جامعة القدس الم توحة  فمسطيف  العدد مجمة جامعة القدس المفتوحة لمبحوث اإلنسانية واالجتماعية

 . ٘ٗٔ: ٖ٘ٔص:ص 
في المؤسسة االقت ادية   لإلبداعلوجية كعامؿ (: اليقظة التكنو ٕ٘ٓٓ) عّدوف ىوراي معراج   ونا ر دادو

 .٘ٚٔ: ٘٘ٔ : صباس  الجزائر  صع  جامعة سيدي بممجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير
(: مشروع تطوير نظـ وتكنولوجيا المعمومات بجامعة ٕٕٔٓوحدة إدارة مشروعات تطوير التعميـ العالي )

 .تطوير التعميم العالي بجامعة المنيا تقرير صادر عن وحدة إدارة مشروعاتالمنيا  
 تقرير صادر عن وزارة التعميم العالي،اإلدارية   المعمومات نظـ تطوير (: مشروعٕٓٔٓوزارة التعميـ العالي )

   جميورية م ر العربية.مشروع تطوير نظـ وتكنولوجيا المعمومات بالتعميـ العالي
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