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جامعة الجزائر3.
 – 1مقدمة وإشكالية الدراسة :
حضي التعليم الجامعي باھتمام متزايد في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد السواء ،باعتباره الرصيد االستراتيجي الذي يغذي
المجتمع بكل حاجياته من كوادر بشرية يحتاج إليھا المجتمع للنھوض بأعباء التنمية في مجاالت الحياة المختلفة  ،فالتعليم الجامعي يسھم في
نشر المعرفة من خالل عملية التدريس  ،وتطبيق المعرفة من خالل استخدامھا في حل مشكالت المجتمع.
شھدت مؤسسات التعليم العالي في الجزائر ،توسعا ً كميا ً فائقاً ،وارتبط التوجه نحو التعليم العالي ،بالتطور االقتصادي الذي عرفته
البالد في الفترة األخيرة وتزايد أعداد الطلبة من خريجي الثانويات ،وتصاعد درجة الوعي واالنفتاح على مظاھر العولمة ،حيث شھدت
الجزائر في العشر سنوات األخيرة طفرة تعليمية كبيرة ،وكان لتزايد أعداد السكان ألسباب طبيعية أو إقليمية معروفة دوره الكبير في انتشار
التعليم مما أدي إلى بناء أقطاب جامعية على مستوى واليات الوطن .
وقد عرف التعليم العالي في الجزائر تغيرات وإصالحات عميقة من خالل اعتماد منھجية واضحة المعالم خاصة تلك المتعلقة
بالتنظيم والتوجيه والبرمجة وتثمين المعارف وتوطيد اإلصالح وتوسيعه وتعميقه وتحديث آلياته وبرامجه والرفع من مستوى األداء والخدمة
بما يتماشى وتطبيق إدارة الجودة في التعليم العالي  ،خصوص بعد صدور القانون التوجيھي للتعليم العالي والبرنامج الخماسي حول البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي المعدل والمتمم للقانون  11-98 :المؤرخ في . 1998-08-22
وفي ظل ھذه التغيرات واإلصالحات الجديدة  ،والمنافسة الحادة والتھافت والتسابق بين المؤسسات التعليمية في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت  ،توجھت بعض الجامعات للتحكم أكثر في الثورة المعلوماتية التJي اعتبرتھJا وسJيلة فعالJة مJن أجJل إحJداث تغيJرات جذريJة فJي
فلسفة تحقيق أھداف اإلدارة الحديثة واحد األساليب للوصول إلى مستوى أعلJى مJن الجJودة واألداء تماشJيا مJع أفJاق وتطلعJات التعلJيم العJالي
بالجزائر  ،مJن خJالل تصJميم بJرامج معلوماتيJة تتميJز بسJرعة فJي الوصJول إلJى المعلومJة والحصJول علJى إحصJائيات دقيقJة حJول عمليتJي
التسيير اإلداري والبيداغوجي بالجامعة وتحسين مستوى الخدمة للقوى العاملة والمستفيدين من نشاطھا .
إن ھذا البحJث يمثJل خطJوة فJي ھJذا االتجJاه بھJدف تصJميم وإعJداد برنJامج معلومJاتي للتسJيير البيJداغوجي بمؤسسJات التعلJيم العJالي
بالجزائر وفقا للنظام الجديد )ليسانس ،ماستر ،دكتوراه( انطالقا من المشاكل والمعوقات التي تواجJه العJاملين فJي الميJدان مJن تجميJع البيانJات
والمعلومات وتوثيقھا وتخزينھا والقدرة على استردادھا واستعمالھا بصورة آلية وسريعة  ،وانطالقا مما سبق فان مشJكلة الدراسJة تJدور حJول
التساؤالت اآلتية :
التساؤل العـام
ھل البرنامج المعلوماتي المقترح يؤدي إلى تحقيق تسيير بيداغوجي فعال في أقسام ومعاھد التربية البدنية والرياضية في الجزائر ؟
والذي يمكن اإلجابة عليه من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية :
) األساتذة – الطلبة – البرنامج
 - 1 – 1ھل البرنامج المعلوماتي المقترح يؤدي إلى تجميع معلومات عناصر العملية البيداغوجية
البيداغوجي ( في قواعد بيانات ؟
 - 2 – 1ھل البرنامج المعلوماتي المقترح يساھم بصفة فاعلة في تسھيل عملية متابعة وتقييم الطلبة بصورة آلية وسريعة ؟
 - 3 – 1ھل البرنامج المعلوماتي المقترح يسمح بإعداد محاضر المداوالت ) العادية – الشاملة – االستدراكية ( وفقا لعملية تقييم الطلبة
بصورة آلية وسريعة ؟
 - 4 – 1ھل البرنامج المعلوماتي المقترح يساھم بصفة فاعلة في الحصول على الوثائق البيداغوجية ) كشوف النقاط  -الشھادات –
شھادات النجاح المؤقتة ( بصورة آلية وسريعة ؟
 - 2فرضيات الدراسة :
تنبع فرضيات ھذه الدراسة من المالحظات الميدانية التي حصلنا عليھا من الخبراء والمختصين في التسيير البيداغوجي ومن القراءات
والدراسات واألبحاث التي دارت في تصميم البرامج المعلوماتية إلدارة وتسيير العملية اإلدارية البيداغوجية.
الفرضية العامة :
البرنامج المعلوماتي المقترح يؤدي إلى تحقيق تسيير بيداغوجي فعال في أقسام ومعاھد التربية البدنية والرياضية في الجزائر .
تتألف ھذه الفرضية من أربع محاور أساسية سنحاول التحقق منھا من خالل التجربة الميدانية التي سنقوم بھا وھي على التوالي :
 - 1 – 1البرنامج المعلوماتي المقترح يؤدي إلى تجميع معلومات عناصر العملية البيداغوجية
) األساتذة –الطلبة – البرنامج البيداغوجي ( في قواعد بيانات .
 - 2 – 1البرنامج المعلوماتي المقترح يساھم بصفة فاعلة في تسھيل عملية متابعة وتقييم الطلبة بصورة آلية وسريعة .
 - 3 – 1البرنامج المعلوماتي المقترح يسمح بإعداد محاضر المداوالت ) العادية – الشاملة – االستدراكية ( وفقا لعملية تقييم الطلبة بصورة
آلية وسريعة .
 - 4 – 1البرنامج المعلوماتي المقترح يساھم بصفة فاعلة في الحصول على الوثائق البيداغوجية
) كشوف النقاط – الشھادات المدرسية – شھادات النجاح المؤقتة ( بصورة آلية وسريعة.
 – 3أھـداف الدراسة :
تھدف ھذه الدراسة أساسا إلى إعداد نظام معلوماتي في اإلدارة والتسيير البيداغوجي بالجامعة بھدف تحقيق حاجيات ورغبات
وتوقعات الشركاء بما يتناسب مع أفاق وتطلعات التعليم العالي بالجزائر .من خالل الوصول إلى ما يلي :
 التخفيف من المشكالت والمعوقات التي تواجه القائمين على إدارة وتسيير البيداغوجي بالجامعة بتصميم نظام معلوماتي من خالل إنشاءقواعد بيانات ومعطيات .
 إبراز أھمية استخدام البرامج المعلوماتية في اإلدارة والتسيير بمؤسسات التعليم العالي بالجزائر- 19 -
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 تسھيل مھام القائمين على إدارة وتسيير البيداغوجي بالجامعة في الحصول على معلومات وإحصائيات دقيقة تسھم في تحقيق وظائف اإلدارةالحديثة ) التخطيط  -التوجيه – التنظيم – الرقابة – اتخاذ القرار (
 االختصار من الوقت والجھد والمال في العمليات اإلنتاجية والخدماتية . تحسين في جودة أداء العاملين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالجزائر . تلبية حاجات ورغبات الدارسين من خالل من توفير معايير الخدمة والجودة بأقسام ومعاھد التربية البدنية والرياضية في الجزائر . - 4أسباب اختيار موضوع الدراسة :
إن الدوافع التي أدت بنا إلى القيام بھذا البحث ھو أن الدراسات الجادة حول ھذا الموضوع تكاد تكون معدومة خاصة في الجزائر ،
من خالل االطالع على الدراسات واألبحاث والرسائل واألطروحات في مجال اإلدارة الرياضية  ،فقد الحظ الباحث أن االھتمام األكبر في
ھذه الدراسات كان منصب على طالب المدارس وممارسي األلعاب المختلفة  ،في حين ھناك نقص كبير في الدراسات التي تھتم بإعداد
البرامج المعلوماتية المساعدة في تسيير اإلدارة الرياضية.
وبصفتنا باحثين مبتدئين في اإلدارة والتسيير الرياضي وإيماننا القوي أنه ال يمكن تسيير وقيادة مؤسسة دون الحيازة على معلومات
كافية عن متطلباتھا وحسن استخدامھا وتحقيق جودة عالية للمستنفدين من نشاطھا وتشكيل إدارة تتميز بالقدرة والسرعة والفعالية في األداء
والتحكم في المعلومات.
وجاءت فكرة القيام بھذه الدراسة انطالقا من الصعوبات التي تواجه القائمين على التسيير البيداغوجي بأقسام ومعاھد التربية البدنية
والرياضية في ترتيب وتنظيم العمل اإلداري و البيداغوجي مما يتحتم علينا إعداد برنامج معلوماتي وإنشاء قواعد بيانات  ،ومما يساعد على
ذلك االعتماد على خبرة الباحث في إعداد مثل ھذه البرامج واطالعه على القواعد واألسس التي تبنى عليھا مثل ھذه البرامج.
 - 5أھمية الدراسة :
على الرغم من أن اإلحصائيات المحلية والوطنية تؤكد على تزايد نسبة الطلبة في الجامعات الجزائرية بشكل كبير تبعا للتطور
الصناعي لمناحي الحياة المختلفة ،فان مؤشرات العديد من الدراسات تؤكد على ضرورة إعداد وتأھيل العنصر البشري وتوفير الظروف
والوسائل والتجھيزات والبرامج التي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتطور العلمي والتكنولوجي  ،مما يستدعي االھتمام والتكفل بھذه الفئة
لتذليل العقبات خاصة مع وتعقد الحياة  ،وصعوبة تكيف ھؤالء مع ھذه التطورات التي تتطلب إعادة النظر في البرامج والطرق المتبعة في
التسيير اإلداري البيداغوجي لتواكب وتساير التطورات التي تحدث في العالم .
وعليه فان ھذه الدراسة تقوم على العديد من المؤشرات التي تؤكد نتائج البحوث والدراسات الميدانية على ما تملكه البرامج
المعلوماتية  ،من وسائل قادرة على إحداث تطور إيجابي وفعال في التسيير البيداغوجي من خالل تجميع ومعالجة وتخزين وإتاحة المعلومات
بما يحقق القدرة والسرعة والفعالية في التحكم في المعلومات المستعملة .
وقد تمثل نتائجھا مؤشرا ايجابيا يعتمد عليه القائمين في إدارة وتسيير نظامھا البيداغوجي .
 - 6تحديد المفاھيم والمصطلحات :
لقد وردت في ھذه الدراسة مصطلحات عديدة تفرض على الباحث أن يوضحھا كي يستطيع القارئ أن يتصفح ويستوعب ما جاء فيھا
دون عناء أو غموض  ،خصوصا مع تعدد المفاھيم التي يتداولھا المختصون والعاملون في الميدان ،واستخدامھم المصطلح الواحد بمعان
مختلفة .أھمھا
 البرنامج  :ھو عبارة عن الخطوات التنفيذية لعلمية التخطيط لخطة صممت سلفا  ،و ما يتطلبه ذلك التنفيذ من توزيع زمني و طرقتنفيذ و إمكانات تحقق ھذه الخطة
 المعلومات  :ھي كل أشكال المعرفة التي يتم التوصل إليھا عن طريق الحواس  ،وتتعلق بحقيقة أو حدث بذا ته وھي القلب النابضللعملية اإلدارية  ،أو بمعنى آخر عبارة عن الحقائق أو المبادئ أو التعليمات في شكل رسمي مناسب لالتصال والتفسير والتشغيل
بواسطة األفراد واآلالت األوتوماتيكية
 البرامج المعلوماتية  :تطبيقات آلية تھدف إلى إجراء و تنفيذ المھام و الوظائف اإلدارية و المحاسبية عن طريق الحاسب اآللي . التسيير  :ھو النشاط الفني المنتظم وفقا لقواعد تنظيمية إجرائية معدة مسبقا حتى يمكن متابعتھا  ،و بمعنى آخر التجانس و التطابقو ترتيب الوسائل من أجل الوصول إلى تحقيق األھداف بكل نجاعة و فعالية .
 البيداغوجيا  :ھي مجموعة المعارف و الوسائل و المناھج و الطرائق التربوية القابلة للتطبيق في مختلف المواقف و الوضعياتقصد ترشيد العملية اإلدارية .
 التسيير البيداغوجي  :عملية إدارية تعتمد على مجموعة من الوسائل و اآلليات و األساليب البيداغوجية بھدف الرفع من مستوىاألداء بما يخدم الوظائف اإلدارية .
 النظام  :ھو وحدة مركبة تتشكل من عدة أقسام تتميز بأھداف تسمى بأھداف النظام ومكونات تسمى بمكونات النظام وھدفهمجموعة المھمات الواجبة  :التنفيذ أو التحقق والنظام كذلك :
مدخالت  ،معالجة  ،مخرجات .
 النظام المعلوماتي  :تنسيق الموارد ) البشرية واآللية ( لتحويل المدخالت ) البيانات ( إلى مخرجات )معلومات( لتحقيق أھدافالمشروع أو بمعنى آخر مجموعة المعلومات المتحركة داخل المؤسسة وكذلك اإلجراءات المعالجة والوسائل المتاحة التي تسمح
بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات الضرورية التخاذ القرار ومراقبة في المؤسسة.
الجانب التطبيقي
الفصل األول  :الطرق المنھجية المتبعة في البحث
 -1الدراسة االستطالعية :
مما الشك فيه أن ضمان السJير الحسJن ألي بحJث ميJداني ال بJد علJى الباحJث القيJام بدراسJة اسJتطالعية لمعرفJة مJدى مالئمJة ميJدان
الدراسة إلجراءات البحث الميدانية والتأكد من صالحية األداة المستخدمة والصعوبات التي قد تعترض الباحث.
وعليه فقد قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية بكلية العلوم االقتصJادية وعلJوم التسJيير والعلJوم التجاريJة وكليJة االعJالم واالتصJال
ومعھد التربية البدنية والرياضية والتي كان الغرض منھا ما يلي:
 التعرف على النظام الداخلي للجامعة وعدد الطلبة وتوجيھاتھم نحو الفروع المختلفة بالجامعة.- 20 -

ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﳐﱪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﺍﻟﻌﺪﺩ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

)(04

ﺟﻮﺍﻥ 2012

 التعرف على أفراد العينة )طلبة كلية العلوم االقتصJادية وعلJوم التسJيير والعلJوم التجاريJة وكليJة االعJالم واالتصJال ومعھJد التربيJةالبدنية والرياضية( قيد الدراسة من خالل اإلطالع على الملفات اإلدارية والبرنامج البيداغوجي للقسم لمختلف السنوات.
 االتصال باإلداريين المكلفين بالتسيير البيداغوجي للجامعة قصد إطالعھم على موضوع الدراسة. اخذ فكرة واضحة على واقع التسيير البيداغوجي بالجامعة من حيث الوسائل واألجھزة المحاسبية المتوفرة.وبعدھا قام الباحث بترتيJب لقJاء مJع عمJداء الكليJات ومJدير المعھJد وتJم مJن خاللJه طJرح مجموعJة مJن األسJئلة لغJرض تقصJي الحقJائق
والحصول على معلومJات كافيJة عJن المجتمJع األصJلي للدراسJة مJن حيJث المشJاكل البيداغوجيJة واإلداريJة وشJرح فكJرة البحJث ،حيJث وجJد
الباحث تفھم وتعJاون كبيJرين مJن قبJل ھJؤالء الJذين أعطJوا عنايJة كبيJرة واھتمJام بJالغ لموضJوع الدراسJة ،وسJھلت مھمJة الباحJث فJي تحقيJق
األھداف قيد الدراسة.
 – 1- 1مجاالت الدراسة:
 المجال المكاني للدراسة:أجريت الدراسة بجامعة الجزائر.3.
 المجال الزماني للدراسة:جانفي  2010إلى غاية ديسمبر 2012.
 - 2 – 1الضبط اإلجرائي لمتغيرات الدراسة:
إن الدراسة الميدانية تتطلب من الباحث التحكم في كل الظروف المحيطJة بالمشJكلة بطريقJة علميJة وذلJك بضJبط متغيJرات الدراسJة
بدقة ومحاولة عزل والتخلص قدر المستطاع من المتغيرات المحرجة ) الدخيلة(  ،أي إزالة تأثير أي متغير الذي يمكن أن يؤثر على النتيجJة
) المتغير التابع ( .
يقول محمد حسJن عJالوي وأسJامة كامJل راتJب " يصJعب علJى الباحJث أن يتعJرف علJى المسJببات الحقيقيJة للنتJائج بJدون ممارسJة
الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة ".
يعتبر تصميم برنامج معلوماتي للتسيير البيداغوجي بالجامعة من بJين البJرامج التJي تتJأثر بعوامJل عديJدة منھJا اخJذ معلومJات دقيقJة
وواضحة عن الطلبة واألساتذة والمقاييس والمعامالت واالمتحانات  ،وعليه قام الباحث بضبط ھذه المتغيرات بانشاء ملفات قصد التحكم اكثر
في ھذه المتغيرات كما يلي:
 - 1 – 2 – 1ملف الطلبة :قام الباحث بتخصيص نافذة لملفات الطلبة تحتوي على كل المعلومات الضJرورية المتعلقJة بالطالJب مJن حيJث )
االسم واللقب  ،تاريخ ومكان الميالد  ،اسم األم واألب  ،شھادة البكالوريا وشعبة وسنة الحصول عليھا ،وسنة ورقم التسجيل بالقسم ( كما اخذ
الباحث بعين االعتبار عدد السنوات والطلبة المعيدين والمبعدين لكل سنة جامعية .
 - 2 – 2 – 1ملف األساتذة :قام الباحث بتخصيص نافذة لملف األساتذة تحتوي على كل المعلومات الضرورية المتعلقة باألستاذ من حيث )
االسم واللقب  ،تاريخ ومكان الميالد  ،اسم األم واألب  ،الصفة  ،الشھادة  ،الرتبة العلمية ،الوظيفة  ،المقاييس المدرسة  ،والمسؤولية ( .
 -3-2-1ملف المعدالت :قام الباحث بتخصيص نافذة لملف المعدالت تحتوي على ) السنة الجامعية  ،األفواج الدراسJية  ،المقJاييس لكJل سJنة
جامعية ( تسمح لألستاذ بإدخال نقاط المعدالت سواء تعلق االمر بالمعدل السنوي او معدل االمتحان الشامل أو معدل االمتحان االستدراكي.
 -4-2-1ملف الوثائق اإلدارية :قام الباحث بتخصيص نافذة لملف الوثائق اإلدارية تحتJوي علJى الوثJائق التاليJة  ) :شJھادة مدرسJية ،كشJف
النقاط السنوي  ،شھادة حسن السيرة ،كشف النقاط ألربع سنوات ،شھادة نجاح مؤقتة(
 - 5-2-1ملف محاضر المداوالت  :قام الباحث بتخصيص نافذة لملف محاضر المداوالت لدورة جوان مع االشارة الى ) الدورة العاديJة ام
الشاملة ( ومحضر المJداوالت لJدورة سJبتمبر مJع تحديJد نتيجJة الطالJب نJاجح – راسJب – مبعJد فJي ) الJدورة العاديJة أم الJدورة الشJاملة أم
االستدراكية ( .
 -2المنھج المتبع في الدراسة :
إن الھدف من الدراسة الحالية معرفة اثر البرنامج المعلوماتي المقترح على التسيير البيداغوجي بأقسام ومعاھJد جامعJة الجزائJر،3.
فطبيعة ھذه الدراسة تبحث في العالقة السببية بين أكثر من متغيرين ،وھي عالقJة تJأثر وتJأثير ،وتماشJيا مJع ذلJك فقJد اسJتخدم الباحJث المJنھج
التجريبي .
 .1-2المنھج التجريبي :
انطالقا من مشكلة الدراسة التي تبحث في معرفة مقJدار تJأثير البرنJامج المعلومJاتي المقتJرح علJى التسJيير البيJداغوجي فJان المJنھج
التجريبي ھو أكثر المناھج مالئمة لھذه الدراسة  ،يقول محمد حسن عJالوي وأسJامة كامJل راتJب "المJنھج التجريبJي ھJو مJنھج البحJث الوحيJد
الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات الخاصة بالسبب أو األثر".
كما عرفه صالح مصطفى الغول " عبارة عن تغيير عمدي ومضبوط للشروط المحددة لحJدث مJا  .مJع مالحظJة التغيJرات الواقعJة
في ذلك الحدث وتفسيرھا ".
والتصميم التجريبي يختلJف بJاختالف المجموعJات التجريبيJة  ،فJي ھJذه الدراسJة اعتمJد الباحJث علJى التصJميم التجريبJي لمجموعJة
واحدة .قصد إخضاع البرنامج المعلوماتي المقترح إلى التجريب والتعامل معه بأكثر دقة نظرا لخصائص ومميJزات التJي تسJمح لJه باختصJار
جزء كبير من الوقت والجھد والمال .
 .-3أدوات الدراسة :
تعتبر أدوات الدراسة المحور األساسي الذي يستند عليه الباحث ويوظفه في كشف الحقيقة عن مشكلة الدراسة  ،ولتحقيق ذلك وظف
الباحث أدوات عديدة نذكر منھا :
 .1-3عينة الدراسة :
تعتبJJر العينJJة مJJن األدوات األساسJJية فJJي البحJJوث العلميJJة والھJJدف األساسJJي منھJJا الحصJJول علJJى معلومJJات وبيانJJات علJJى المجتمJJع
األصلي للبحث  .يقول عبد العزيز فھمي " عينة البحث ھي معلومات عن عدد الوحدات التي تسحب من المجتمع األصلي لموضوع الدراسJة
 ،بحيث تكون ممثلة تمثيال صادقا "
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يتكون المجتمع األصلي للدراسة من طلبة جامعة الجزائر 3.وقد قام الباحث باستخدام طريقة المسح الشامل في اختيار العينة انطالقا
من أن الباحث يلجا إلى اختيار عينة في حال تعذر أو استحالة القيام بالدراسة على المجتمع األصلي للدراسة وبالتالي فقد أجريت الدراسة على
كل طلبة قسم اإلدارة والتسيير الرياضي ولجميع المستويات.
قام الباحث باستخدام توزيع أفراد العينة حسب األفواج الدراسية المبرمجة من قبل إدارة جامعة الجزائر3.
 – 2-3لغة البرمجة وينداف :
وينديف ھو لغة برمجة يعمل على أرضية ويندوز  ،منجز من طرف شركة بيسي سوفت الفرنسية.
إذن فھو ورشة لتطوير البرمجيات مطور من طرف شركة بيسي سوفت الفرنسية  ،والذي يعتبر أكبر اللغات انتشارا في فرنسا من أجل
إنجاز و تطوير برامج األنترنت  ،األنترانت  ،و برامج التسيير  ،برامج المحاسبية و كل البرامج التي تعمل على نظام التشغيل ويندوز.
 3-3برنامج معالجة الصور ) فوتو شوب ( :
ھو برنامج عملي قامت بتصميمه شركه  Adobeويعتبر البرنامج واحد من اھم البرامج المستخدمة في الوقت الحاضر نظرا ألھميته البرنامج
ويستخدم البرنامج إلنشاء مختلف التصاميم ويعتبر كبرنامج اساسي في معالجه الصور و تنسيقاتھا ويمكن من البرنامج عمل رسومات ثنائية
األبعاد وثالثية األبعاد ويمكن من خالله عمل مختلف المؤثرات.
مكونات واجھة البرنامج  :يتكون برنامج الفوتوشوب من شريط القوائم الذي يحتوي على القوائم )  ( File, Edit, Image…….وشريط
االدوات الرئيسي الذي يحتوي على ادوات الرسم والمعالجة  ،وشريط الخيارات  Optionsالذي يحتوي على خيارات لكل اداة ،وعدد من
المفاتيح ) نوافذ فرعيه (للمساعدة في التحكم في الصورة.
عملية التصميم في الفوتوشوب  :فوتوشوب برنامج ساحر ،فھو البوابة التي يمكن أن تنطلق منھا إلي عالم النشر المكتبي باأللوان ،وعملية
اإلعداد لما قبل الطباعة ،وإنشاء الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة ،والتصوير الفوتوغرافي الرقمي والرسم  ،فبمجرد أن تدخل الصورة
إلي فوتوشوب ،سواء من ماسح ضوئي أو كاميرا رقمية أو جھاز فيديو ،فإنك تستطيع أن تبدأ في لمساتك عليھا وإضافة المزيد من الرسوم
إليھا ،وتصحيح ألوانھا ،وزيادة حدتھا ،أو تعتيمھا أو حتى تشويھھا ،ومن الممكن أيضا أن تقص أجزاء من الصورة وتدمجھا مع صوره
أخرى .ومن الممكن أن تحفظ الصورة لعرضھا علي الويب ،أو لعرضھا علي مسجل شرائح ،أو مسجل فيديو ،أو تطبعھا علي طابعة ملونة،
أو أبيض وأسود ،أو ترسلھا إلي طابعة أفالم إلنشاء الفيلم النھائي الذي ترسله إلي المطبعة..
 .5-3البرنامج المعلوماتي المقترح :
قام الباحث بإعداد برنامج معلوماتي للتسيير البيداغوجي بأقسام ومعاھد جامعJة الجزائJر 3.انطالقJا مJن المشJاكل والمعوقJات التJي
تواجه اإلداريين العاملين في التسيير البيداغوجي على مستوى ھذه األقسام مما اقتضى القيام بإعداد ھذا البرنامج .
 .1-5-3خطوات إعداد البرنامج المعلوماتي المقترح :
تم إعداد ھذا البرنامج بعد اإلطالع على عدد كبير من المراجع والمصادر المختصة في البرامج المعلوماتيJة ،وعلJى مجموعJة مJن
الدراسات والبحوث في توصلت الى تصميم وإعداد مثل ھذه البرامج  ،من جھة ثانية من خالل المقابالت الشخصJية مJع الخبJراء المختصJين
العاملين في مجال التسيير البيداغوجي بأقسام ومعاھJد التربيJة البدنيJة والرياضJية والتJي سJمحت بأخJذ صJورة واضJحة عJن متطلبJات التسJيير
الفعال لھذا لنظام وھو ما ساعد في تخطيط وبناء ھذا البرنامج .
الخاتمة:

بJدأت معظJم المؤسسJات االقتصJادية واالجتماعيJة والتربويJة خJالل السJنوات األخيJرة تسJتخدم نظJام المعلومJات للتنظJيم
اإلداري والبيJJداغوجي وزيJJادة فعاليJJة الرقابJJةعن طريJJق تزويJJد المسJJيرين بمعلومJJات تسJJمح بالمتابعJJة اآلنيJJة والفوريJJة للمعلومJJة
وتصJJنيفھا وتخزينھJJا مJJن خJJالل اسJJتخدام الوسJJائل المتاحJJة التJJي تسJJمح بجمJJع واسJJترجاع وتشJJغيل وتخJJزين وتوزيJJع المعلومJJات
الضرورية ومع التغيرات الحاصلة في التعلJيم العJالي فJي المجJال العلمJي والبيJداغوجي والخJدماتي ونظJرا لالخJتالل الكبيJرة التJي
تعرفھا موسوسات التعلم العJالي فJي مواكبJة ھJذه التطJورات واالنفتJاح علJى المحJيط االقتصJادي واالجتمJاعي والرفJع مJن مسJتوى
األداء والفعالية في التسيير والتنظيم وتJوفير اإلمكانJات والوسJائل التJي تسJمح بتقريJب الطالJب مJن اإلدارة وإزالJة المعوقJات التJي
تعيق السير الحسن للبرنامج البيداغوجي.
وانطالقا من المشكالت العويصة التي يعاني منا المسJيرين علJى مسJتوى األقسJام والمعاھJد فJي الجامعJات الجزائريJة فJي
التسيير البيداغوجي بدا لنا من الضروري اقتراح برنامج نظام معلوماتي لتسيير البيداغوجي بأقسام ومعاھد الجامعة الجزائرية.
وبعد تصميم البرنامج وتطبيقه على مستوى كليات ومعھJد جامعJة الجزائJر 3.نموذجJا تJم التوصJل إلJى البرنJامج المعلومJاتي المقتJرح
يساھم بصورة فعالة في :
 التخفيف من المشكالت والمعوقات التي تواجه القائمين على إدارة وتسيير البيداغوجي بالجامعة من خالل إنشاء قواعد بيانات ومعطيات. تسھيل مھام القائمين على إدارة وتسيير البيداغوجي بالجامعة في الحصول على معلومات وإحصائيات دقيقة تسھم في تحقيق وظائف اإلدارةالحديثة ) التخطيط  -التوجيه – التنظيم – الرقابة – اتخاذ القرار(
 االختصار من الوقت والجھد والمال في العمليات اإلنتاجية والخدماتية . تحسين في جودة أداء العاملين مما يحقق رضا العمالء والمستفيدين . تلبية حاجات ورغبات الدارسين من خالل من توفير معايير الخدمة والجودة بأقسام ومعاھد الجامعات الجزائرية . البرنامج المعلوماتي المقترح يؤدي إلى تجميع معلومات عناصر العملية البيداغوجية ) األساتذة –الطلبة – البرنامج البيداغوجي ( في قواعدبيانات .
 البرنامج المعلوماتي المقترح يساھم بصفة فاعلة في تسھيل عملية متابعة وتقييم الطلبة بصورة آلية وسريعة . البرنامج المعلوماتي المقترح يسمح بإعداد محاضJر المJداوالت ) العاديJة – الشJاملة – االسJتدراكية ( وفقJا لعمليJة تقيJيم الطلبJة بصJورة آليJةوسريعة .
 البرنامج المعلوماتي المقترح يساھم بصفة فاعلة في الحصول على الوثائق البيداغوجية ) كشJوف النقJاط – الشJھادات المدرسJية – شJھاداتالنجاح المؤقتة ( بصورة آلية وسريعة.
 البرنامج المعلوماتي المقترح يساھم في تخزين وأرشفة نتائج ومعلومات عناصر العملية البيداغوجية .- 22 -
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 يمكن المسؤول البيداغوجي من توزيع الصالحيات علJى المسJتخدمين حسJب طبيعJة العمJل الJذي يقJوم بJه كJل مJنھم  ،كمJا يمكJن مJن متابعJةتغييرات البيانات التي قام بھا المستخدمون ،مما يسمح باكتشاف األخطاء ومعرفة المتسبب فيھا .
 تتضمن عملية تنفيذ البرنامج المعلوماتي تطبيJق كJل اإلجJراءات والقJوانين والتنظيمJات المواصJفات التJي تJم اختيارھJا فJي مرحلJة التصJميمبشكل فعلي.
 للبرنامج المقترح إمكانيات متعددة في طباعة نتائج البحث ومھيأ للعمل في كل الشبكات . يساعد البرنامج المعلوماتي المقترح على نشJر نتJائج الطلبJة علJى اإلنترنJت حيJث يحتJوي قJرص البرنJامج علJى موقJع جJاھز يحتJوي علJىاألدوات الالزمة لذلك
اقتراحات :
مJJن خJJالل النتJJائج المتوصJJل إليھJJا بعJJد تطبيJJق برنJJامج النظJJام المعلومJJاتي المصJJمم خصيصJJا للتسJJيير البيJJداغوجي بأقسJJام ومعاھJJد
الجامعات الجزائرية وبعد الدراسة الميدانية والتجريبية يمكن أن نقدم مجموعة من االقتراحات والتساؤالت التي يمكن للمھتمين بالبحث في ھذا
المجال من إيجاد حلول عملية لھذه التساؤالت نذكر منھا :
إعداد برنامج إلدارة عمليات الفھرسة واإلعارة وتقديم خدمات متعددة في البحث والتقارير على مستوى المكتبات الرئيسية والفرعية
 إعJداد بJرامج للفھرسJة إليكترونيJة يشJمل كافJJة أنJواع الكتJب والمطبوعJات والمجلJدات المتJوفرة علJJى مسJتوى المكتبJة الJذي يتJيح للمسJJتفيدالحصول على المطبوعة بصورة آلية ويمتاز بالسھولة التي تناسب كافة مستويات المستخدمين بمن فJيھم المسJتخدمون غيJر المتخصصJين فJي
مجال المكتبات.
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قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية :
 .1وداد بوبازين  :التقويم في الجامعة  ،تقويم األستاذ للطالب الجامعي  ،مذكرة ليسانس في التكوين والتسيير في قطاع التربية  ،جامعة
قسنطينة . 2004 ،
 .2ميد السبتي  ،غراب كامل السيد  :أراء في نظرية المعلومات  ،المجلة العربية لإلدارة  ،خريف . 1983
 .3موسى نبيل عزت  :نظم المعلومات اإلدارية  ،اإلطار الفكري للتحليل والتصميم  ،بورسعيد . 1984 ،
 .4مطويات خاصة بجامعة محمد بوضياف  :مطوية نشأة و تطور الجامعة  ،والمطوية الخاصة بالتسجيل األولي وتوجيه حاملي
شھادة البكالوريا 2004/2003
 .5مسلم علي عبد الھادي  :نظم المعلومات اإلدارية  ،المبادئ والتطبيقات  ،اإلسكندرية . 1984 ،
 .6محمد حسن عالوي  ،أسامة كامل راتب  :البحث العلمي في المجال الرياضي  ،دار الفكر العربي  ،القاھرة . 1987 ،
 .7كوندن روبرت  :تحليل وتصميم نظم معالجة البيانات  ،ترجمة  :عوض إبراھيم عبد السالم  ،الرياض  ،معھد اإلدارة العامة ،
. 1986
 .8كامل السيد غراب  ،فادية محمد حجازي  :نظم المعلومات اإلدارية مدخل تحليلي  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض . 1994 ،
 .9فضيل دليو وآخرون  :األسس العلمية في العلوم االجتماعية  ،منشورات جامعة قسنطينة . 1999 ،
 .10فضيل دليو  ،ميلود سفاري  :إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية  ،منشورات جامعة منتوري  ،قسنطينة 2001 ،
.
 .11عمار بوحوش  :مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،ط ، 3الجزائر . 2001 ،
 .12عبد الكريم قريشي  :نظرة حول وضعية التعليم العالي  ،مجلة الرواسي  ،العدد الثالث . 1998 ،
 .13عبد العزيز فھمي:مبادئ اإلحصاء  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر ،
 .14عبد الحميد شرف  ،البرامج في التربية الرياضية بين النظرية و التطبيق لألسوياء و المعاقين  ،ط 2القاھرة مركز الكتاب للنشر
. 2002
 .15صالح عبد الحميد مصطفى  :اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر  ،دار المريخ للنشر ،ط ، 3السعودية . 1999
 .16شبل بدران  ،جمال الدھشان  :التجديد في التعليم الجامعي بين النظرية والتطبيق ،الدار العربية للكتاب ،ط ، 1مصر . 2001
 .17سونيا محمد البكري  :نظم المعلومات اإلدارية المفاھيم األساسية  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية . 1999 ،
 .18سونيا محمد البكر ي  :المعلومات اإلدارية  ،دراسات في االتجاھات الحديثة للدارة  ،اإلسكندرية  ،المكتب العربي الحديث 1984 ،
.
 .19زيان مكيدش وآخرون  :دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات لدى اإلدارة الرياضية  ،مذكرة ليسانس  ،جامعة المسيلة .
 .20جودت عزت عطوي  :اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي  ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  ،ط  ، 1عمان االردن 2001 ،
.
 .21إسماعيل السيد  :نظم المعلومات التخاذ القرارات اإلدارية  ،المكتب العربي الحديث  ،اإلسكندرية .
 .22دليل الطالب الجامعي  :جامعة محمد بوضياف بالمسيلة . 2004 / 2003
 .23وفاء محمد برعي  :دور الجامعة في مواجھة التطرف الفكري  ،ط  ، 1دار المعرفة الجامعية  ،مصر . 2002
 .24تركي رابح  :أصول التربية والتعليم  ،ط  ، 3ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر . 1990 ،
المناشير :
 .25الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،المرسوم التنفيذي رقم . 279 – 03
 .26الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :الجريدة الرسمية  ،مرسوم تنفيذي رقم  149 / 90الصادر يوم  22ماي . 1990
- 23 -

ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﳐﱪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
.27
.28
.29
.30
.31
.32

ﺍﻟﻌﺪﺩ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

)(04

ﺟﻮﺍﻥ 2012

الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :المرسوم التنفيذي رقم  274 / 01المؤرخ في  2001 / 09 / 18المتضمن انشاء
جامعة المسيلة .
الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :المرسوم التنفيذي رقم . 26
الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :المنشور الوزاري رقم  57المؤرخ في  1972/ 10 / 31المتعلق بانشاء اللجان
البيداغوجية للتنسيق.
الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية /العدد . 61القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08رجب عام  1425ھـ ،الموافق لـ 24
أغشت سنة  2004م  ،يحدد التنظيم اإلداري لمديرية الجامعة والكلية والمعھد وملحقة الجامعة ومصالحھا المشتركة .
الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية /العدد . 61القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08رجب عام  1425ھـ الموافق لـ 24
أغشت سنة  2004م  ،يحدد التنظيم اإلداري لمديرية الجامعة والكلية والمعھد وملحقة الجامعة ومصالحھا المشتركة .
الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إصالح التعليم العالي و البحث العلمي  ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر . 2007
المراجع باللغة األجنبية :

Malcom D .Arnoule : Fundamental of scientific method in psychology , W.C.Brown , 20m Ed , Dubuque io
WA, 1972
. Micro-Application, Photoshop 7 , Hérissey à Evreux , Editon 1 , France , 2000m .
Claude Delannoy : progammer windows avec turbo c ++ , ed chihab , batna 1995
Dahmounni Khadidja: Prérequis informationnels pour la prise des décisions, 2002.
Jean –Pierre Smith: « Management d'information de l' entreprise»,1994.
Microsoft MS –DOS : guide de l’utilisateur et manuel de référence ,version8.0 ,2006 .
Robert Reise: Traitement des informations, 1980
Eni F. Pelletier , Les fondamentaux du développement avec WinDev , Ressources Informatiques , 1ère édition
, France 2007 .

- 24 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

