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 صلخستالم
أولهما منهج مهم للتغيير يقوم على إحداث تغيير جذري وأساسي  البحث مفهومان بارزانتناول هذا 

مجها على الحاسبات وبرا االعتمادإذ يقوم على الدعوة إلى  ،طرح نفسه بقوة إعادة الهندسة، و الثانيعليه  أطلق

ستعمال اتناول بالبحث والتحليل ي، وعليه جاء هذا البحث لاإلداريةوشبكاتها، والذي يطلق عليه نظم المعلومات 

 اج إلى جهود كبيرةفاعلة، والتي تحت إداريةمعلومات  أنظمةلتحول نحو واتغيير منهج إعادة الهندسة في ال

ث، فكري لموضوع البح إطارالبحث بعدين: أحدهما: نظري يتضمن تقديم تناول هذا  إذ ،فيها إلحداث التطوير

 داريةاإلالمعلومات  أنظمةهندسة  إعادةبين متغيرات  واألثرواآلخر: ميداني تمثل في تحديد طبيعة العالقة 

فقرة ( 94رئيسة في جمع البيانات تضمنت ) أداةوتم اعتماد استمارة االستبيان بوصفها  فاعليتها،متغيرات و

جل أومن  ،جامعة الموصل في ا  ( مستفيد66، وطبقت على مفردات عينة مكونة من )غطت متغيرات البحث

حث وفي ضوء النتائج توصل الب ،اإلحصائية األساليبالنتائج المطلوبة اعتمد البحث عددا  من  إلىالتوصل 

 إعادةوصى بوأ ،المعلومات االداريةنظمة أ تؤدي الى فاعليةانظمة المعلومات االدارية  عادة هندسةأن إ إلى

نظمة المعلومات االدارية واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها والتي تتفق وطبيعة تطبيق هذا النهج الجديد أهندسة 

 .في التطوير
 

 المعلومات اإلدارية ةنظمأهندسة، فاعلية ال إعادة :الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
This paper discusses two important concepts; the first is an important approach of 

change which is based on making fundamental and revolutionary changes. This approach 

called re-engineering. The second concept has outweighed over the first concept, which is 

based on using hardware, software and networks. This approach is also called management 

information systems. Therefore, this paper deals with how to use the re-engineering 

approach to change and the digital transformation towards making effective management 

information systems, which need great and huge efforts for developing it. This paper 

consists of two dimensions; first theoretically: includes providing an intellectual 

framework for the subjects of research. The second part; includes an empirical study of the 

impact between the re-engineering of MIS and their effectiveness. The survey 

questionnaire was adopted as a main tool in data collecting the data. The questionnaire 

included (49) paragraphs covering all research variables. It was distributed on a sample of 

(66) end-users in several faculties of the University of Mosul. To achieve the target results, 

we used several statistical methods. Considering the extracted results, the paper concluded 

that the re-engineering of management information systems will lead to improve its 

effectiveness. In additionally, the paper recommends re-engineering MIS and making the 

necessary decisions in accordance with the nature of applying this new approach of 

development. 

 

Keywords: Re-engineering, effectiveness of management information systems. 
 المقدمة

رورة ضوبها ، ارتبطتاالتصاالت والتطورات السريعة التي في ظل ثورة تقانة المعلومات و

فرد ين ا  إداري ا  أسلوببوصفها ظهرت إعادة الهندسة ،  اإلداريةالمعلومات  أنظمةفي  نوعية تحقيق طفرة

لك بالبدء ذي ضوء رؤية المستفيد النهائي ، وف  اإلداريةالمعلومات  أنظمة بتحقيق تغييرات جذرية في

لى ع، تصميم جذري عبر حلول وابتكارات تكنولوجية  إعادةعن طريق  امن الصفر في تصميمه

التالي وب أهدافها قيحق مما ،إعمالهاوطرائق انجاز  هافي تركيب تحسين إلىيقود  أنالذي يمكن نحو ال
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ميزة ال هو العامل الحاسم في تحقيقوانما  ،ت فقطامتالك نظام معلوما لم يعد مجرد إذزيادة فاعليتها، 

قدر ما ب ولم يعد مجرد توافر المعلومات في عصر ديناميكي يعني شيئا   ،التنافسية ونجاح المنظمات

 القناعة ألن ،هذا البحث فكرة ومن هنا انبعثت ،يعني الحصول عليها بالكفاءة والفاعلية المطلوبة

لها هندسة إعادة إذا كان هناك  إال فاعلة ال تكون اإلدارية وجودة تصميمها المعلومات أنظمة بأهمية

 .فاعلة إداريةمعلومات  أنظمةكمدخل مناسب للتحول نحو 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث -أوالً 
 أنظمةلزيادة فاعلية  ةب جديدأساليالمنظمات اعتماد  تفرض علىالتحديات المعاصرة  إن

في اعتماده على مدخل يقدم حلوال  جذرية ال  اإلدارياالستفادة من مستحدثات الفكر  نإ إذ ،معلوماتها

، زئيةمعها الحلول الج جديتتعتمد على التعامل مع الوضع القائم لحل مشكالت مزمنة والتي أصبح ال 

كالت ة لتفادي المشمفيد ذلك وسيلةيعد  ،إذوتحاول البدء من جديد  تماما ، بل تتغاضى عن هذا الواقع

 يحقق الصورة الذيالمضمون  إلىتتعدى الشكل  والجذرين عملية التغيير الشامل المتراكمة، وإ

يق حد المرتكزات األساسية لتحقأ التي هيوبإعادة الهندسة  ةمتمثلوالالمتناسقة مع متطلبات العصر 

ستقطب ي هندسةالم إعادة وهبدأ مف ذإ في البقاء والنمو والتوسع، اإلدارية المعلومات أنظمةأهداف 

فضل أ كبيرة في الجودة والكلفة والسرعة والمرونة واإلبداع وتوفير تاالهتمام  بهدف تحقيق تحسينا

 من خالل، لةفاع معلومات أنظمةيم وتصم ابتكارالقيام بإعادة  عن طريق لمتطلبات للمستفيد النهائي،ا

ق حلول جذرية لكل العقبات التي يتحقووهياكلها وطرائق عملها  اإلداريةالمعلومات  تغيير أنظمة

لى يمكن صياغة تساؤالت البحث ع نفاآاستنادا  لما ذكر  ،فاعليتها إلىفيها وصوال تعيق سير العمل 

                   :تياآلالنحو 

 ؟اإلدارية هامعلومات أنظمةإعادة هندسة المنظمة المبحوثة  تبنىتهل  .1

 ؟وفاعليتها إعادة هندسة أنظمة المعلومات اإلداريةبين هل هناك عالقة ارتباط معنوية  .2

 ؟فاعليتهافي تحقيق  إعادة هندسة أنظمة المعلومات اإلداريةر تؤث هل .3

 ً  أهمية البحث -ثانيا

ون ن الذين يحتاجمن خالل المستفيدين النهائيي المنظمة المبحوثة )جامعة الموصل(أهمية تبرز .1

نظرا  لما تشغله هذه الجامعة من موقع متميز يعد حرما  علميا  يتفاعل مع المجتمع،  المعلومات،إلى 

فضال  عن حرص الجامعة الدائم على مواكبة التطورات الحديثة في مجال تقانة المعلومات 

 واالتصاالت.

هذا المفهوم  عزيزلت معلوماتها ةنظمأهندسة  بإعادةإثارة دوافع المنظمة المبحوثة إلى االهتمام  .2

 لما له من أهمية بما يقود المنظمة إلى النجاح .

املية متغيراته بنظرة تك ألنموذج متكامل تناول ا  علمي ا  أطار قدمكذلك تنعكس أهمية البحث كونه ي .3

وشاملة امتدت من المسببات وانعكست في النتائج وكذلك من خالل استخدام مقاييس وأدوات 

 بارها في المنظمات العراقية عالمية معول عليها واخت

 أنظمةفي في كافة المجاالت والسيما  تكنولوجيا المعلوماتلمواكبة المد الهائل والسريع  .9

بها وزيادة فاعليتها لتلبية احتياجات المستفيدين عن طريق  وكيفية االرتقاء اإلداريةالمعلومات 

 .   هندستها إعادة

 واقتراح البدائل عن طريق إعادة هندستها. اإلداريةالمعلومات  أنظمةكشف مواطن الخلل في  .5

 



 [153]                                                                                                                              ...إعادة هندسة أنظمة المعلومات الإدارية

ً ث  أهداف البحث -الثا
 تتحدد اهداف البحث على النحو اآلتي:

نظمة في الم اإلداريةالمعلومات  إعادة هندسة أنظمة التي تعزز ةالتنظيمياستطالع معالم البيئة  .1

 المبحوثة.

عداد إطار نظري له وتقديم مساهمه إلما أتيح للباحث من مصادر بهدف  القيام بمراجعه نظريه .2

 أكاديمية فيما يخص متغيرات البحث والذي يعد من المواضيع المتجددة .

 ةفي تعزيز فاعلي المعلومات االدارية أنظمةإعادة هندسة تقديم تصور عملي لكيفية استخدام  .3

المعلومات االدارية لالنتقال بأنظمة المعلومات من تصميماتها التقليدية وأساليبها اإلدارية  ةنظمأ

 التقليدية إلى تصميمات مبتكرة تستوعب االحتياجات المتغايرة للمستفيد النهائي.

في المنظمة  عليهاوفا نظمة المعلومات االداريةإعادة هندسة أبين  والتأثيرتأشير العالقة  .9

 .المبحوثة

الخروج بجملة استنتاجات وتوصيات تسهم في تعزيز إدراك المنظمات العراقية ألهمية تبني  .5

 إعادة هندسة انظمة المعلومات االدارية واثره على مدى فاعليتها.

 ً  مخطط البحث االفتراضي -رابعا

تتطلب المعالجة المنهجية لمشككلة البحث تصكميم مخطط فرضكي يشير إلى العالقات المنطقية  

لبحثية المثارة الإلجابة عن األسكككئلة  احثبعدي البحث تعبيرا  عن الحلول المؤقتة التي يقترحها الب بين

ن فضككال  ع انية قياس كل بعد من بعدي البحث،إذ إن هذا المخطط اعتمد على إمك في مشكككلة البحث،

جيب أما البعد المست بوصفه بعدا  مفسرا ، اإلداريةالمعلومات  أنظمةهندسكة  بإعادة إذ يتمثل شكموليته،

 .1شكل  ،اإلداريةالمعلومات  أنظمة بفاعلية فتمثل 
 

 

 1شكل ال

 مخطط البحث الفرضي
 الباحث إعدادالشكل من  المصدر:

 

 

 ً  فرضيات البحث -خامسا

تماشككككيا  مع أهداف البحث واختبارا  لمخططه، فقد اعتمد البحث على مجموعة من الفرضككككيات 

 :الرئيسة وعلى النحو اآلتي

 .ريةاإلدا هامعلومات أنظمةإعادة هندسة تبنى المنظمة المبحوثة تال :ة األولىــــة الرئيسـيـالفرض -

مالئمة النظام 
ةللمستويات االداري

امن النظام دعم االدارة العليا استخدام النظام
رضا المستفيد 

النهائي

التطبيق اعادة التصميم التحليل التخطيط
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إعادة هندسككككككة أنظمة المعلومات توجد عالقة ارتباط معنوية بين ال الفرضيييييية الرئيسييييية الثانية: -

 اإلدارية وفاعليتها.

 .يتهافاعل في تحقيق المعلومات اإلداريةإعادة هندسة أنظمة  ؤثرتال :الفرضية الرئيسة الثالثة -

 

 ً  أساليب جمع البيانات والمعلومات  -سادسا
تمد على إسككهامات الباحثين التي جمعت من المصككادر ري للبحث اعبهدف تغطية الجانب النظ

فضكككال   ،راسكككات واإلطاريح والبحوث العلميةوالتي تمثلت بالمراجع العلمية من الكتب والمجالت والد

 عن المصادر التي تم الحصول عليها من شبكة االتصاالت الدولية )االنترنت( .

في إكمال البحث في الجانب الميداني على عدٍد من الوسائل الضرورية  تمد الباحثفي حين اع

 :في جمع البيانات الخاصة بهذا الجانب من البحث هي

 أ. المقابالت الشخصية 
المبحوثين بهككدف أخككذ نظرة عككامككة عن مفهوم بعككدي البحككث، وكككذلككك في تمكت مقككابلككة األفراد 

توضكيح الفقرات الغامضكة وشكرحها وتوضكيحها في االسكتبانة لديهم في حالة الحاجة إلى ذلك لضمان 

 اإلجابة الصحيحة التي تدعم هذا البحث .

 ب. استمارة اإلستبانة 

إذ روعي في صكككياغتها الوضكككوح في  ،انة مصكككدرا  رئيسكككا  لجمع البياناتتعد اٌسكككتمارة اإلسكككتب

إن الباحث فتشكخيص بعدي البحث وقياسهما، ونظرا  لعدم توافر المقياس الجاهز لقياس بعدي البحث، 

 وذلك لغرض اإلفادة منها في بناء المقياس بعدي البحث، تناولتلدراسككات التي إلى  البحوث وا اسككتند

 ,Abdous and He)( Malhotra, 2009, 5-6) (535، 2001)السكككككككلطككان،  :هيولهككذا البحككث 

 )الطائي،(Newkrirk and Lederer, 2007, 35) (26، 2002الخشككككككالي، والقطب، ) (2 ,2008

 (.55، 2005 ( )الشلبي،Delon and Mclean, 2002, 9( )66،  2004والخفاجي،

 

 وصف استمارة اإلستبانة 

سككتبانة لجمع البيانات الالزمة إلتمام البحث الملحق، التي اشككتملت على قسككمين،  اسككتخدمت االت

 ربعةأالذي شككككمل إعادة هندسككككة انظمة المعلومات االدارية خصككككص األول للمقاييس الخاصككككة ببعد 

 ةنظمككأ فككاعليككة(، أمككا الثككاني فكككان لبعككد التطبيق عككادة التصكككككككميم،إ، التحليككل، التخطيطات )متغير

 ،ماسكككتخدام النظا رضكككا المسكككتفيد النهائي،اشكككتمل على خمسكككة متغيرات ) والذيمعلومات االدارية ال

( Likert(، وقد اسككككتخدم مقياس )مة النظام للمسككككتويات االداريةمالء أمن النظام، ،دعم االدارة العليا

 . الخماسي

 

 قياس ثبات اإلستبانة 

ن أ( واتضح Reliability Alpha)ياس اسكتخدم مقياس لغرض التحقق من مدى صكالحية المق

( وهي نسبة تثبت درجة جيدة جدا  من %95.2( على المسكتوى االجمالي كان بحدود )Alphaمعامل )

 .( الخاصة بالدراسات اإلنسانية%60( البالغة )Standard Alphaثبات االستبانة بالمقارنة مع )
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 ً  أساليب التحليل اإلحصائي  -سابعا
اسككككتخدمت عدد من األدوات اإلحصككككائية لغرض التحقق من صككككحة الفرضككككيات، واسككككتخدم 

(، وقد تمثلت الوسكككككائل اإلحصكككككائية بمعامل االرتباط الرتبي SPSS-Ver.13البرنامج اإلحصكككككائي )

(Spearman،واسكككككككتخككدم لقيككاس قوة العالقككة بين متغيرين ،)  واختبككار مربع كككاي(Chi-Square) 

قياس تأثير خطي البسككيط لم االنحدار ال، واسككتخدمتغيراتالقة التوافقية بين الاسككتخدم للتعرف على الع

 .  فسر في المتغير المستجيبمال المتغير
 

 ً  منهج البحث -ثامنا

اتبع المنهج الوصكككفي التحليلي الذي يصكككف الظاهرة المدروسكككة وصكككفا  كميا  وكيفيا  من خالل 

جمع المعلومات وتصككككنيفها، ومن ثم تحليلها وكشككككف العالقة بين أبعادها المختلفة من أجل تفسككككيرها 

 تفسيرا  كافيا  والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في فهم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابه. 
 

 ً  وصف مجتمع البحث وعينته -تاسعا

لتطبيق البحكث الحكالي فقد إسكككككككتلزم األمر البحث عن منظمات تتسكككككككم بتوافر المعرفة الفكرية 

ها ميدانا  إلجراء البحث والخبرة، وعلى هذا األسككككككاس وقع االختيار على جامعة الموصككككككل بوصككككككف

والسكككبب  ،انظمة المعلومات االداريةدين من المسكككتفيب ، واختير األفراد المبحوثون والمتمثلونالحالي

اسككككتبانة  اسككككتمارة( 20، وقد تم توزيع )لها أنظمة معلومات حاسككككوبية لجامعةافي ذلك يعود إلى أن 

 ،ا  ( مسكككككككتفيككد255في الجككامعكة والبككاله عككددهم )االداريككة المعلومككات  ةنظمككا المسكككككككتفيككدين منعلى 

 .(%49بلغت ) ، أي إن معدل استجابة المبحوثيناستمارة (66)واسترجعت 
 

 الوصف الديمغرافي لعينة البحث -عاشراً 

من  إذ المبحوثة،تحليلي للخصائص الشخصية للعينة الوصف ال 1 توضح معطيات الجدول

وتتركز أعمارهم في  ،( منهم متزوجون%2113وإن ) ،من الذكورهم المالحظ أن ثلثي العينة تقريبا 

حملون ي كثر من نصف المجيبين تقريبا  أأما بخصوص التحصيل العلمي فإن  ،حدود الفئات الوسطى

أما  .علمية جيدة بمعرفةأن المبحوثين يتمتعون  يعنيوهذا ، (%56بواقع )، شهادة البكالوريوس

انوا ك المجيبين تقريبا   قل من نصفأبخصوص عدد سنوات الخدمة في الموقع الوظيفي الحالي فإن 

جمالية، ولعل عدد سنوات الخدمة الخدمة اإل تانك ذاته السياقوفي  ،خدمة سنة(10-6)يملكون 

( منهم %50ن )، إذ إعلى عدد الدورات التدريبية التي تلقاها المجيبون في أثناء خدمتهم انعكست

 .دخلوا في دورات تدريبية
 

 1 الجدول

 الخصائص الشخصية لعينة البحث

 1511 12 دكتوراه النسبة المئوية التكرار الجنس

 100 66 المجموع 62 91 ذكر

 35 25 أنثى
مدة الخدمة في الموقع 

 الوظيفي الحالي
 النسبة المئوية التكرار

 2912 16 سنة 5-1 100 66 المجموع

 9314 24 سنة10-6 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 1616 11 سنة15-11 2113 92 متزوج

 1511 10 سنة 25-21 2512 14 أعزب

 100 66 المجموع 100 66 المجموع
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 النسبة المئوية التكرار مدة الخدمة االجمالية النسبة المئوية التكرار الفئات العمرية

 1416 13 سنة 5-1 1316 4 سنة 30- 26

 3215 25 سنة10-6 1511 12 سنة35–31

 2912 16 سنة15-11 2512 14 سنة90–36

 1511 12 سنة 25-21 2212 15 سنة95–91

 100 66 المجموع 1616 11 سنة فأكثر 96

 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية 100 66 المجموع

 1316 4 اليوجد النسبة المئوية التكرار التحصيل الدراسي

 56 32 بكالوريوس
1 25 9219 

2 15 2212 

 2112 19 فأكثر3 915 3 الٍ دبلوم ع

 100 66 المجموع 2112 19 ماجستير

 عداد الباحثمن إ المصدر:
 

 إطار مفاهيمي -هندسةال إعادة

 هندسة  ال إعادةمفهوم  -أوالً 

ت إذ تسعى المنظما لتغيير الحديثة في عالم اإلدارة،تعدّ إعادة الهندسة من مفاهيم التطوير وا

مجاالت وجوانب التي تقوم بعمليات إعادة الهندسة إلى إحداث تغييرات جذرية وجوهرية في كافة 

خصوصا  و العمل في المنظمة بهدف تحقيق التقدم والتكيف في ظل ظروف بيئية تشهد تغيرا  متسارعا  

على انها عادة الهندسة إ (Reid and Sanders, 2002, 13)عرف  إذ ،نظمة المعلومات االداريةأ

وليس على تغييرات متزايدة، وهو يعني تحوالت في  مقياس راديكالي يركز على تغييرات جذرية 

 ,.Turban, et. al)ويرىواجبات العمل واتباع أساليب مختلفة في أداء األعمال بالنسبة إلى العاملين، 

ن إعادة الهندسة عبارة عن جزء من االبداع في العمليات التي تستدعي العودة إلى أ (302 ,2003

فعالة و داف الكلية لهذه العملية، ومن ثمَّ إدخال تغييرات مبتكرةالخلف من العملية للبحث في األه

حجام كبيرة  تتضمن تفحص االستراتيجيات الجديدة للعمل والنشاطات أللحصول على تحسينات ذات 

ن جانب م في كافة أبعادها المعقدة، التقنية واإلنسانية والتنظيمية، واستثمار ،ية، لتصميم العملياتالحقيق

نها إعادة التفكير األساس أ علىتعريفا  لها  (Krgjewski and Ritzman, 2007, 141) يعطيخر آ

والتصميم الجذري للعمليات لتحسين أدائها في الكلفة، والجودة، والخدمة، والسرعة وهي عملية إعادة 

معلومات الذي الاالختراع بدال  من التحسين التزايدي، والتوافق النقدي الكبير المستمر في مجال تقانة 

إداري نها مفهوم أليها على إ ( 22-21 ،2005 )محمد، وينظر يكون مصحوبا  بعملية تغيير واسعة،

من و،عادة الهيكلة للعمليات و الهياكل و الوظائف األساسية و النظم إمنهجي جديد مبني على أساس 

على الكيانات القائمة لمواجهة  ثم البدء من خالل مجموعة جديدة من الوسائل و اإلجراءات إعتمادا  

التغييرات البيئية المختلفة بهدف تحقيق تحسينات و تغييرات في أداء النظام، واخيرا يراها 

(Malhotra, 2009, 1) نها التحليل الحاسم وإعادة التصميم الجذري للعمليات الحالية لتحقيق أب

حليل ي عملية تيرى الباحث ان إعادة الهندسة ه بناء  على ماتقدم ،تحسينات كبيرة في مقاييس األداء

نها تقوم على استعمال أدوات وتقنيات أو أساليب متوافقة مع التكنلوجيا وإعادة تصميم حيث إ

 .  البدء من الصفر وليس اصالح الوضع القائموذلك بهدف إحداث تغيير يقوم على  ،المعاصرة
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 ً  أهداف ومزايا اعادة الهندسة  -ثانيا
ونتائجها تحسكككن  ،نظمةتي يمكن أن تعتمد لتحسككين االدوات الة الهندسككة واحدة من األتعد إعاد

، ولمواجهة الطلبات على المعلومات إزالة االنشككككطة التي ال تضككككيف قيمةالعمليات وتحسككككن تدفقها و

 بيئة العمل جذريا ، هندسكككككككةالذ تغير إعادة إيتوجب أن تكون العمليات يسكككككككيرة،  ذات الجودة العالية، 

ويجرى دمج العمليات المنفردة لكسككككب الكفاءة واإلنتاجية، وتعطي مسككككارا  لكيفية تحسككككين وتصككككميم 

خطككاء وكككذلككك الفراج الموجود والنككاتج عن األعمككال الوصكككككككول إلى أداء مثككالي وتقليككل األالعمككل و

ة للتخلص من العقبات مما يسكككمح للمسكككتخدمين باتخاذ قرارات فوري (Daft, 2001, 373)العشكككوائية 

كما تعمل على التقليل من  ،(Sidikat and Ayanda, 2008, 1-2)التي تقف أمامهم وزيادة السرعة  

، واسكتخدام تقنية معلومات بدرجة عالية في الوقت المناسككب والمكان المناسككب والضككياع  نسكب الهدر

ال  عن ، فضكككالتي تتصكككف بالسكككرعة واالسكككتمرارية من خالل مواكبة التغييرات الحاصكككلة في التقانة

مسكاهمتها في إيجاد التوافق بين الموارد البشكرية والعمليات والتقانة المسكتخدمة و سرعة التكييف مع 

وتحقيق المرونة لمقابلة متطلبات المستفيد المتغيرة وتقديم افضل خدمة  ،(Bhatla, 1996, 61)البيئة 

وهذا ليس مفيدا  بالنسكككبة إلى أداء األعمال الكلية  (233، 1444، لسكككيد)الحناوي وا لمسكككتفيد النهائيل

فحسككككب، بل يزيد من رضككككا المسككككتفيد وزيادة الكفاءة، فضككككال  عن العمل على زيادة وتحسككككين جودة 

 المعلومات.

 ً  الهندسة  إعادةمراحل  -ثالثا

 عدة مسبقا ضمنن تتم وفق خطة م  أعملية إعادة الهندسة يجب  نّ أيتفق معظم الباحثين على 

وهذه  ،جدول زمني وخطوات ومراحل مترابطة ومتناغمة مع بعضها البعض بعيدة عن العشوائية

 (:(Abdous and He, 2008, 2 (Malhotra , 2009, 5-6) (535، 2001، )السلطان المراحل هي

ضككككككع خطة عمل لتنفيذ نظام المعلومات والبدء فيه من خالل تحديد االهداف ووتعني  التخطيط : .1

إن أنشككككطة  إذالمهمة، هذه  ألداءالتي تسككككعى للوصككككول اليها عن طريق تهيئة كادر متخصككككص 

التخطيط تحلل خط األسكككككاس لنظام المعلومات الحالي بالعالقة مع البيئة الخارجية والبنى التحتية 

لك، السكككككككبل لتحقيق ذ يكون عليه نظام المعلومات، ومان أرؤية لما يجب م والتقنية لتطوير للنظا

، ات التي تحدد النظام، والعملياتوهكذه يمكن أن يعبر عنهكا بسكككككككلسكككككككلكة من النمكاذج والمعمكاريك

 والموارد المعلوماتية، والتقانة المساعدة، والتي تنسجم مع أنموذج نظام المعلومات.

مجموعة من الخطوات الخ كككككككاصككة بوصككف نظام المعلومات تتضككمن هذه المرحل كككككككة  التحليل:  .2

حدث التقنيات والوسككائل في إجراء عمليات أعلى دوافعه والعمل على اسككتخدام  الحالي والتعرف

إعادة الهندسكة وفقا  لههداف والمعايير القياسكية، من خالل تحديد نقاط القوة والضعف في النظام 

 سليمة والتعرف على ائقجابياته واستثمار موارده بطرز ايوما يواجهه من مشاكل داخلية وتعزي

زم لتنفيذ هذا العمل وفق الهندسككككككة وتحديد ما يل إلعادةحدث الوسككككككائل التقنية والنماذج الناجحة أ

 داء والمعايير القياسية.هداف األأ

وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل إعادة الهندسكككة وأكثرها صكككعوبة العتمادها  :اعادة التصيييمي   .3

إيجاد أفكار وأسكككككككاليب جديدة لتطوير وتحسكككككككين نظام المعلومات، إذ يتم تكائج التحليل في لى نع

في هذه  يتمو ،تصكميم نظام المعلومات الجديدة وتوثيقه لوضعه بديال  عن نظام المعلومات الحالي

م ويت ،بناء على اعراض الخلل الظاهرة في ادائهنظام المعلومات المرحلة وضكككع تصكككميم جديد ل

ن بين الخيارات المختلفة للتصككميم، من خالل توظيف لنظام المعلومات م فضككل تصككميمأاختيار 

الجككديككدة، وتحككديككد معمككاريتككه على وفق متطلبككات نظككام المعلومككات تقككانككة المعلومككات  بمككا يككدعم 

ظام نالمعلومات الحالية والمسككككككتقبلية دون االهتمام بالقيود. وقد تتطلب هذه المرحلة إعادة تنظيم 
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ا في حالة حدوث تغيير شككككامل في الو، المعلومات وتتضككككمن هذه المرحلة وضككككع  ،نظامال سككككيتمَّ

 .والسياسات والمهارات والخبرات المطلوبة التفاصيل الدقيقة الخاصة باإلجراءات والنظم،

في الخطوات السكككككككابقة واال  والمنافع المتحققةتحكدد هكذه المرحلة نجاح جميع الجهود  :التطبيق  .9

الوسككائل مهارات وذ لم تخضككع للتنفيذ الفعلي وما يرافقه من توظيف للإ ،دون فائدةمن سككتصككبح 

ديدة صكككياغة ج إعادةوبما يضكككمن االنتقال إلى  ،سكككاليب والمسكككتجدات الحديثةالتقنية بما يالم األ

 .نظام المعلوماتلجميع وظائف 

الهندسة مبنية على تبني فكرة  إلعادةن مضامين المراحل المتعددة أمن خالل ما تقدم  للباحث يظهر

 .لتحقيق فاعليته االدارية الجديد في صياغة نظام المعلوماتوبما يحقق االبداع  ،سلوب جديدأأو 

 

 المعلومات اإلدارية/ اطار مفاهيمي ةنظمأفاعلية 

  الفاعلية -والً أ

لعمل ق اائتعد الفاعلية التحقيق الفعلي لههداف والغايات من خالل اإلستخدام الفعلي لطر

على أن يتم ذلك بأقل الكلف وضمن المواعيد ،المعتمدة في تنفيذ الخطط والسياسات المقررة

نظمة تسعى من خالل تأدية مهامها ان األ إذلمحددة أو المخطط لها مسبقا، والمواصفات القياسية ا

وأن األساليب التي أتبعت في تحقيقها تنسجم مع األهداف  ،بالمستوى المطلوب  لتحقيق األهداف

المخططة لتنفيذها وكشف اإلنحرافات السالبة والموجبة وبيان أسبابها وتقديم المقترحات التي من 

 على عدم عملشأنها دعم وإستمرار المظاهر اإليجابية في األداء ومعالجة النواحي السلبية فيه وال

انجاز الهدف المرغوب نها أتعريفا للفاعلية على   (Daft, 2001, 64) فقد اعطى ،تكرارها في المستقبل

و أة نها القدرأ الى ((Regan and O'Connor, 2002, 83ويشير  بدال  من انجاز الهدف المقصود،

 نهايالدرجة المثلى، وبّ دراك وتمييز المهام الصحيحة لقضاء الوقت في المكان او إالقابلية على 

(Boddy et al., 2009 ,78)   نيرى الباحث أوتأسيسا  على ذلك  ،بانها فعل االشياء الصحيحة 

هداف الموضوعة على المدى الفاعلية  تعد من المؤشرات الحيوية في قياس مدى تحقيق النظام لال

 ومقياس لنجاح وتقدم االنظمة. ن فيه هذه االهداف صحيحة ومناسبة، وبالشكل الذي تكوالبعيد

 داريةالمعلومات اإل ةنظمأفاعلية  -ثانيا

كبيرة بسبب مساهمتها في توفير المعلومات  بأهميةالمعلومات االدارية  ةنظمأتحظى فاعلية 

 ،ةذا كانت مخرجات النظام غير مفيدإ لمعلومات غير فعالإذ يعد نظام ا ،الصحيحة والحديثة والدقيقة

مجرد توافر المعلومات في عصر ديناميكي يعني شيئا بقدر ما يعني الحصول عليها بالكفاءة ذ لم يعد إ

 ،ةداريطوير نظام المعلومات االوهذا استلزم معايير جديدة للكفاءة والفاعلية عند ت ،والفاعلية المطلوبة

المنظمة في تحقيق ن فاعلية نظام المعلومات االدارية  تعني نجاح ألى إ (Goyal,1998, 1) ذ يشيرإ

 Burns and) بينهاو اهدافها المحددة مسبقا وغاياتها التي تكمن في النوعية والتوقيت المناسب،

Madey, 2001, 71)  على وفق مفهومها بالنسبة للمنظمة وبالنسبة للمستفيد فمن وجهة نظر المنظمة

في  ،العوائد والمنافع التي تحققهافان فاعلية نظام المعلومات االدارية  تتحدد من خالل مصطلحات 

ر نها قدرة ذلك النظام على توفيأها على يلإحين تختلف كليا من وجهة نظر المستفيد  الذي قد ينظر 

، 2005 ،)الزعبي اهاخر يرآجانب  ومن المعلومات بخصائص نوعية تسهم في اتخاذه لقرار فاعل،

داء المنظمة وفق ماتحققه من عائد على االستثمار أقدرة نظام المعلومات على تحسين  نهاأ( على 20

اليها بقدرة النظام في تحقيق  (55، 2005 ،)الشلبي شارألغايات االستراتيجية للمنظمة، وودعم ا

قيق ظام مع تحفضل للنأر قناعة تامة للمستفيد واستخدام هداف والغايات المصمم من اجلها في إطااأل
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، الخشالي) ة وخدمات متميزة لكل من المنظمة والمستفيد، ويراهايوفر منافع وقيمة مضاف داء عالٍ أ

وذلك عن  ،هداف المنظمةأيجابي لنظام المعلومات في تحقيق سهام اإلنها اإلأ( ب26، 2002، والقطب

 في و لنوعية والتوقيت المناسب،لما تحتاج اليه االدارة من معلومات من حيث الكمية وا طريق تقديمه

بقدرة نظام المعلومات على توليد المخرجات  (66، 2004 ،والخفاجي )الطائي، يعرفهاذاته السياق 

بالخصائص المطلوبة والتي تسهم في ترشيد عملية اتخاذ القرارات بشكل يحقق رضا المستفيدين من 

  .هذه المخرجات

 واهدافها ةدارية  الفاعلعلومات اإلالم ةمنظأ اهمية -ثالثاً 
 ةمنظاال هسعى هذتباالهداف التي  ةكفوءالو ةفاعلالالمعلومات االدارية   ةنظمأ هميةأترتبط 

)ياسين، ( Davics, 2002, 236( )Stair and Reynolds, 2010, 19) الى تحقيقها والتي تتركز

2015 ،53 )(Laudon and Laudon, 2012, 5). 

بالمعلومات التي تخدم مساعدة المستفيدين على اتخاذ قراراتهم من خالل اإلحاطة المستمرة  .1

د من ومن ثم يزي ،المستفيدين عن التطورات الحديثة فيما يخص نشاطات المنظمة والمستفيد

 .رضا المستفيد

يمكن المدراء من معرفة مدى التقدم المتاح نحو بلوج األهداف والموارد المتاحة وكذلك مساعدة  .2

 .على قيادة المنظمة بكفاءة ونجاح المدراء

اإلدارة من خالل توفير أسس المقارنة والمفاضلة بين الحلول واإلجراءات البديلة الختيار معاونة  .3

 .أنظمتها

: األمر الذي يمكن اإلدارة من (التنبؤاتتوفير المعلومات عن األحداث والظواهر المستقبلية ) .9

 .عداد لها والتخطيط لمواجهتهااإل

 كن استعمالها في إعداد التقارير المطلوبة وحفظقاعدة بيانات دقيقة وكاملة وحديثة يم الحفاظ على .5

 .السجالت ومكننة المهمات الروتينية

تعد أدوات وتقنيات منظمة لتقديم معلومات ذات قيمة مضافة للمنظمة من اجل تحقيق الميزة  .6

 .التنافسية

مما يسهل تحديد اإلجراءات الالزمة  ،إذ تعمل على تحليل البيئة ،مواجهة التغيرات البيئية .2

 .وزيادة قدرتها على االحساس بالتغيرات واالستجابة واالستفادة من الفرص الجديدة لمواجهتها

 ً  داريةالمعلومات اإل ةنظمأفاعلية قياس  -رابعا
المعلومات اإلدارية من الموضوعات المهمة والمعقدة نتيجة  ةمنظأيعد موضوع قياس فاعلية 

 ن قياسإ، كما في مجال تقنية المعلومات لبعض الصعوبات التي تواجهها كالتغير والتطور السريع

 ةمنظأ ثيراتأ، وان متابعة وتعقب تاالمعلومات االدارية  صعب جد ةمنظالفوائد والكلف غير المادية ال

ن المقاييس البديلة لفاعلية أ ، فضال عنخل المنظمة يعد من الصعوبة بمكانالمعلومات االدارية دا

 ةمنظأمن نجاح  وللتأكد، عليه اتها تحتوي على عدة مقاييس بديلةالمعلومات االدارية  ذ ةمنظأ

ية الفاعل ن مصطلح قياسأعلى اعتبار ،جلهاأف التي وجد من المعلومات االدارية في تحقيق االهدا

وردت أهذا الموضوع قد دبيات أ، فان هدافهأة لتحديد قدرة النظام على تحقيق هو توظيف مؤشر الفاعلي

 (26، 2002، الخشالي، والقطب) المعلومات االدارية هي ةمنظأعلية العديد من المقاييس البديلة لفا

(Newkrirk and Lederer, 2007, 35) ،( 66، 2004 والخفاجي، )الطائي(Delon and Mclean, 

2002, 9): 

 للمستفيد النهائي بالكمية الالزمة المعلومات توفير مدى إلى يشير :النهائي المستفيد رضا .1

 من تقلل بحيث ،الحقيقي الواقع المعلومات تمثل أن يجب كما المناسب، والوقت والنوعية
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 هذه من االستفادة لكيفيةالنهائي  معرفة المستفيد عن فضال القرار، متخذ به يمر الذي الغموض

 وبحرية مناسبة المعلومات

ألنظمة لى مدى اعتماد المستفيدين على المخرجات من المعلومات إ: ويشير استخدام النظام .2

، ويقاس مستوى االستخدام من خالل عدد مرات االستخدام، والوقت المعلومات في أداء مهامهم

 المستنفذ في االستخدام .

أمن النظام بمجموعة اإلجراءات الوقائية المتخذة لحماية جميع مكونات يعبر عن  أمن النظام: .3

النظام من السرقة والضياع والتلف ووضعهما في شكل أمن لحمايتها ومن هذه اإلجراءات عدم 

عدم  فضال  عن ،على عمل ومعلومات النظام السماح ألشخاص غير المصرح لهم باالطالع

 تسرب المعلومات من أفراد غير مخول لهم الحصول عليها.

 المعلومات توفير في المعلومات إمكانية نظام مدى إلى تشير :مة النظام للمستويات االداريةءمال .9

 العمومية من حيث اإلداري مستواه حسبب كال   منها لالستفادة يساعد المستفيدين الذي بالشكل

 من القصوى االستفادة من يمكنهم بما لها الذين يحتاجون المستفيدين من قريبا   وحفظها والتفصيل

 .وقت العمل

: يفترض على االدارة العليا تطوير ومتابعة االجراءات والنشاطات والخطط دع  االدارة العليا .5

المعلومات االدارية، فإدارة المنظمة تحرص على استمرار  ةنظمأالمطلوبة كافة لتعزيز فاعلية 

للمعلومات في المنظمة تقدم من خالله دعما  معلوماتيا  بخصوص التطبيقات وجود مركز 

ذي تسهم ن المدى الإاحتياجاته المختلفة. ووبما يتماشى مع  ،المطلوب تطويرها للمستفيد النهائي

رد تخصيص الموامن خالل  يأتيالمعلومات اإلدارية  ةنظمأفيه اإلدارة العليا بتحسين فاعلية 

 .المتالك النظام، وتوضيح الفائدة عن طريق استخدام النظام وتحسين جودتهالمطلوبة 

 

 اختبار فرضيات البحث
 ينصب هذا المحور على إختبار فرضيات البحث وعلى النحو اآلتي:

 نظمة معلوماتها االدارية.اعادة هندسة أتبنى المنظمة المبحوثة تالالفرضية الرئيسة األولى: -أوالً 

 نظمة المعلومات االداريةإعادة هندسكككككككة أ ( المحسكككككككوبكة لبعدChi-Square) إنَّ قيمكة اختبكار .أ

( عند مسكككككككتوى 49.766)القيمكة الجدولية البالغة  (، وهي أكبر من58.818)مجتمعكة( بلغكت )

عادة هندسكككة انظمة المعلومات إ( مما يشككير إلى وجود عالقة توافقية عالية لبعد 0.05معنوية )

 .االدارية

(، وهي أكبر من القيمككة 29.727) التخطيط( المحسكككككككوبككة لمتغير Chi-Squareقيمككة ) بلغككت .ب

 التخطيط(، وهذا يدل على أَنَّ متغير 0.05( وعند مسككككتوى معنوية )21.026الجدولية البالغة )

 ذو عالقة توافقية جيدة .

، وهي أكبر من (46.000) مكا قيمته التحليكل( المحسكككككككوبكة لمتغير Chi-Squareبلغكت قيمكة ) .ت

، وهذا يدل (24.996( التي تبله )0.05الجدولية عند مسككككتوى المعنوية ) (Chi-Square)قيمة 

 عالقة توافقية جيدة  . لتحليللعلى أَنَّ 

( والتي 34.000) ما قيمته اعادة التصميم( المحسكوبة لمتغير Chi-Squareكانت قيمة اختبار ) .ث

 (.0.05( وعند مستوى معنوية )19.675هي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )
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هي أكبر ( و27.758) ما قيمته التطبيق( المحسكككككوبة لمتغير Chi-Squareقيمة اختبار ) بلغت .ج

وهذا يدل على أَنَّ متغير  ،(0.05( وعند مسككتوى معنوية )21.026من قيمتها الجدولية البالغة )

 ذو عالقة توافقية جيدة .التطبيق 

ة إعادة هندسييييتشييييير هله النتائج إلى وجود عالقة توافقية معنوية لبعد ومتغيرات مما تقدم 

 ا  إي أ ،، لهيلا في ا الفرضييييييييية األولى ترفف وتقبل الفرضيييييييية البديلةنظمية المعلوميات االدارييةأ

 .اإلداريةمعلوماتها  أنظمةهندسة  إعادة ىتبنتالمنظمة المبحوثة 

 

 2الجدول 

 اومتغيراته هندسة انظمة المعلومات االدارية إلعادة( Chi-Square)اختبار 

 
 =N 66                             (          0.05عند مستوى معنوية )                         

 . SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي  المصدر:
 

ً نيثا مات نظمة المعلوإعادة هندسككككة أتوجد عالقة ارتباط معنوية بين ال :نيةالفرضيييية الرئيسييية الثا -ا

 .في المنظمة المبحوثة وفاعليتها االدارية

نظمة المعلومات إعادة هندسة أعن توافر عالقة ارتباط معنوية بين  3تفصح معطيات الجدول 

، جدا  جيدة  3أما بخصككككوص قوة هذه العالقة فتبدو اعتمادا  على معطيات الجدول  ،وفاعليتها االدارية

 ،نظمة المعلومات االداريةأ وفاعليتة نظمكة المعلومكات االداريةعكادة هنكدسكككككككة أإإذ بكدت العالقكة بين 

اعتماداً و ،(0.01( عند مسكككككككتوى المعنوية )**0.849) وذلكك بكداللة قيمة معامل االرتباط التي بلغت

 .ل الفرضية البديلةقبتو انيةرفف الفرضية الثتائج السابقة النتعلى 
 

 3الجدول 

  وفاعليتها اعادة هندسة انظمة المعلومات االداريةنتائج عالقة االرتباط بين 
 اعادة هندسة انظمة المعلومات االدارية 

 01594** المعلومات االدارية ةنظمفاعلية ا 

 =N 66(                                      0.01عند مستوى معنوية )

 . SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي  المصدر:    
 

ً لثثا  فاعليتهافي  داريةإعادة هندسة أنظمة المعلومات اإلؤثر تال: لثةالفرضية الرئيسة الثا -ا

إلى  9 تشككككككير نتائج الجدول الثانية،بهدف الكشككككككف عن طبيعة التأثير الواردة في الفرضككككككية 

ذ إ ،المعلومات االدارية ةنظما فاعليةفي  داريةعادة هندسككككككة أنظمة المعلومات اإلالالتأثير المعنوي 

( عند مستوى 3.96( وهي أعلى من القيمة الجدولية لها البالغة )165.552( المحسكوبة )Fبلغت قيمة )

( ،التي تشكير 0.721( هي )2Rوكانت قيمة معامل التحديد ) ( .164,( ودرجتي حرية )0.05معنوية )

 ةنظم المعلومات االداري فاعليةالى أَنَّ نسكككككبة االختالف المفسكككككر في توجهات المنظمة المبحوثة تجاه 

( والنسكككككككبة المتبقية والبالغة %72.1هي ) نظمة المعلومات االداريةإعكادة هنكدسكككككككة أبسكككككككبكب تكأثير 

(  βويسكككككتدل من قيمة ) ،بحثنموذج الأرات غير الداخلة في المتغي( تمثل نسكككككبة مسكككككاهمة 27.9%)

المعلومككات  ةنظمكأ فكاعليكةفي  داريكةإعكادة هنكدسكككككككة أنظمكة المعلومكات اإل( لهكا أَنَّ تكأثير tواختبكار )
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وهي أكبر من قيمتها المجدولة  ،(12.867( المحسكككككوبة )t( وبداللة قيمة )0.849)كان قدره  االدارية

هندسكككككة  إعادة( التي تعكس طبيعة إجابات المبحوثين عن قدرتهم في تفسكككككير تأثيرات 1.664)البالغة 

 . لةوقبول البديلثة الثاالفرضية  يت  رففوبموجب ذلك  ،فاعليتهافي  داريةأنظمة المعلومات اإل

 

 4الجدول 

 عالقة األثر بين اعادة هندسة انظمة المعلومات االدارية وفاعليتها

 األبعاد المفسرة

 

 البعد المستجيب

 اعادة هندسة انظمة المعلومات االدارية

2R D.F 
F 

β 
 الجدولية المحسوبة

 0.721 فاعلية انظمة المعلومات االدارية
1 
64 

165.552 3.96 
0.849 

(12.867) 

 =N 66المحسوبة              t(         )( 0.05عند مستوى معنوية )              
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي  المصدر :

 

 مقترحاتاالستنتاجات وال

الخروج  ومحاولةيتضكمن هذا المحور عرض أهم االسكتنتاجات التي توصكل إليها هذا البحث، 

، وتقديمها في إطار يخدم الباحثين والدارسكككككين مسكككككتقبال ، فضكككككال  عن اسكككككتفادة المنظمة توصكككككياتب

 المبحوثة في تعزيز مسيرتها وتحقيق أهدافها.

 االستنتاجــــات -أوالً 
ن كذ تمإ، لتحقيق الفاعلية وفعاال   جديدا   دارية تمثل مدخال  نظمة المعلومات اإلأهنكدسكككككككة  إعكادة إن .1

ي ف لتحقيق نقالت هائلة قائلتفكير في عملياتها وابتكار طرعادة اإنظمكة المعلومكات االداريكة من أ

 وتصميمها ليتطابق مع حاجات المستفيدين وتوقعاتهم. هاتطوير

كثر أن إذ إ، دسكككككة انظمة المعلومات االداريةهن إلعادةولي سككككد تقانة المعلومات االسككككتعداد األتج .2

، وتزايد الطلب عليها من قبل المسكككككتفيد دسكككككة تدور حول انسكككككيابية المعلوماتعادة الهنإعمليات 

قوة وتسكككتفاد و منظمات توجه عملياتها لتصكككبح االكثر تنافسكككا  النهائي في ظل بيئات ديناميكية في 

 من المعلومات بما يحقق عوائد ومنافع كبيرة .

نظمة أة عند تنفيذ عمليات إعادة هندسكككككككة ضكككككككرورة تحكديكد احتياجات المسكككككككتفيدين النهائيين بدق .3

ة نظمأتطوير إعادة الهندسككة هو  ، وذلك ألن الهدف الرئيست من تنفيذ مشككاريعداريةالمعلومات اإل

 م مخرجات )معلومات( تشبع حاجات ورغبات المستفيدين.دارية تقدإمعلومات 

نظمة أ ةعادة هندسككتتبنى ان المنظمة المبحوثة أ اعادة الهندسككةكشككفت نتائج التحليل الخاصككة ببعد  .9

( لها Chi-Square) م إختباروذلك عن طريق قي، عالية فاعليةاالدارية بتصكككككاميم ذات  هامعلومات

 عادة الهندسككككككةإبخصككككككوص بعد  بحثة في إجابات األفراد عينة الالذي أظهر وجود عالقة توافقي

 .عادة التصميم، التطبيق(إ ،التحليل )التخطيط، الفرعيةومتغيراته 

انظمككة  الى فككاعليكة المبحوثكة داخكل المنظمككةانظمككة المعلومككات االداريككة  عكادة هنكدسكككككككة إ تؤدي .5

نظمككة المعلومككات أ هنككدسكككككككة  إلعككادةذ أظهرت نتككائج التحليككل وجود أثر إالمعلومككات االداريككة، 

يحقق تبني اسككتراتيجية إعادة الهندسككة  فرصككة  إذ ،نظمة المعلومات االداريةأ فاعليةعلى دارية اإل

، فالتحسكككين المسكككتمر داريةاإل نظمة المعلوماتأة التطورات والمسكككتجدات على صكككعيد لمواصكككل

وغيرهكا من مفكاهيم التطوير الحكديثكة في ظكل الظروف الراهنكة قكد ال تجكدي نفعكا ، فالواقع يتطلب 
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ي ف نظمة المعلومات االدارية بما يحقق فاعليتهاأيرات جذرية وفورية في جوانب عمل إحكداث تغي

 .المنظمات

 نظمةأهندسكككككككة  إعادةعنويكة بين ارتبكاط مة عالقكأظهرت نتكائج التحليكل ألبعكاد البحكث عن وجود  .6

هندسكككككككة واحدة من الطرائق المهمة التي تقود الى التعكد إعادة  ذإ ،وفكاعليتهكاداريكة المعلومكات اإل

وككل مكا يتعلق بهكا من النواحي التقنية والتنظيمية  ،نظمكة المعلومكات االداريكةأعمليكات تحسكككككككين 

 . لى تحقيق فاعليتها بشكل مستمرإ والبشرية وصوال  

 

 مقترحاتال
نظمة المعلومات االدارية واتخاذ القرارات الالزمة بشكككككأنها والتي تتفق وطبيعة أهندسكككككة  إعادة .1

حككداث التغييرات المطلوبككة على إن يتم العمككل على أهككذا النهج الجككديككد في التطوير، وتطبيق 

 دارية بما يتالءم وظروف كل كلية.نظمة المعلومات اإلأ

دعم االسككتثمار في تكنولوجيا المعلومات الحديثة على النحو الذي يسككهم في تحقيق تحول جذري  .2

تعمل على زيادة ضكككككككرورة تبني تكنولوجيكا معلومات مع في عمكل انظمكة المعلومكات االداريكة 

 . فاعليتها

 المعلومات االدارية بأنظمةخاصكككككككة المتكابعة المسكككككككتمرة لتوفير االجهزة والمعدات والتقانات ال .3

 .وتوسيع البرامجيات المطبقة وتحديثها بما يضمن تفعيل استخدام تطبيقها

لمعلومات نظمة اأسكككككياسكككككات لتطوير البنى التحتية في زيادة االهتمام بتبني االسكككككتراتيجيات وال .9

هندسككككة وزيادة مسككككتويات االنتفاع من العادة إواكبة التطورات الحاصككككلة في مجال االدارية وم

 ة.دارية فاعلإنظمة معلومات أير هم في تطوما يسلموارد المتاحة با

ليا في الع اإلدارةعادة الهندسككة وفلسككفة التغيير لكوادر إضككرورة فتح دورات تطويرية وخاصككة ب .5

نظمة أة على فاعلي ا  يجابإراء التغييرات التي تنعكس جإبضككرورة لديهم القناعة  لزيادة  الجامعة 

 نظمة المعلومات االداريةجراء التغيير على اإالعليا في  اإلدارة، ولكي تسهم المعلومات االدارية

 عادة هندستها.إوتسهيل 

ن من ضرورة تهيئة المستفيدي يرى الباحثادة الهندسكة عإل توفير البيئة المالءمة لتطبيق من أج .6

العمل على و ،جواء منكاسكككككككبكة لهم لكي يتقبلون حكالة التغييرأنظمكة المعلومكات االداريكة وخلق أ

صكككميم تعادة إعملية في المعلومات وتضكككمينها  من هممواكبة التغيرات التي تحدث في احتياجات

 .االدارية المعلومات ةنظمأ

 عن مخرجاتفي المسكككككتويات االدارية  ينالنهائي ينرضكككككا المسكككككتفيد زيادة العمل على وأخيرا   .2

وتنوعهككا مع مسكككككككتويككاتهم مككة طبيعككة المخرجككات ءمال عن طريق نظمككة المعلومككات االداريككةأ

  والنمو للتقككدم ،اتخككاذ القرارات الصكككككككحيحككةو االبككداع واالبتكككارفرص  لهم االداريككة، ممككا يتيح

 .دائهمأبحيث ينعكس على فعالية 
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