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 : مقدمة 

ىذه المحاضرات موجية لمسنة الثانية ماستر تخصص اقتصاد دولي في مقياس تكنولوجيا 
اإلعبلم واالتصال ، حيث تعتبر تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال أحد المصادر التي تحقق لممؤسسة ميزة 

تنافسية تمكنيا من التأثير عمى بيئتيا الداخمية من خبلل سمسمة القيمة من جية ، باإلضافة إلى 
تأثيرىا عمى البيئة الخارجية والتي تكمن في القوى الخمس لبورتر واالستراتيجيات التنافسية والتي يمكن 

 لممؤسسة من خبلليا اإلنتاج بأقل التكاليف وتحقيق التميز ما يؤىميا لتحقيق البقاء واالستمرارية  
وسيتمكن الطمبة من خبلل ىذه المحاضرات التحكم في ىذا المقياس والذي تم تقسيمو إلى خمس 

 :  محاور كما يمي
       

 تعريف تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال: المحور األول 
 وظائف تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال:  المحور الثاني 
 المفاىيم األساسية لتكنولوجيا اإلعبلم واالتصال: المحور الثالث 
 تطبيق تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال في قطاعات األنشطة االقتصادية : المحور الرابع 

بداع وتنافسية المؤسسات: المحور الخامس        تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال وا 
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 تعريف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :   المحور األول
سنتناول في ىذا المحور بعض النقاط التي تسمح لنا بتحديد تعريف لتكنولوجيا اإلعبلم 

واالتصال وذلك من خبلل التطرق إلى كل من التكنولوجيا ، المعمومات ، االتصال ، تكنولوجيا 
 المعمومات وتكنولوجيا االتصال 

 التكنولوجيا : أوال
 والذي يعني التطبيق (techno)  مكونة من جزئين أحدىما تعريفيا عمى أنيا  تم:تعريفيا- 1

 أي العمم و عند دمج الجزئين معا يكون مفيوم التكنولوجيا ىو العمم logyأو األسموب العممي والثاني  
 1التطبيقي أو الطريقة الفنية لتحقيق غرض عممي  

تعد كممة تكنولوجيا من المصطمحات التي تواجو الكثير من االلتباس والتأويل ، إذ يستخدميا 
البعض كمرادف لمتقنية ، في حين يرى آخرون أن ىناك اختبلفا واضحا بينيما إذ يميزون بين التقنية 

 2و تكنولوجيا 
مورد )ىي كيفية التصرف طريقة، وسيمة، أو فعل مجسد عن طريق تجميع خاص لعناصر : التقنية

تسمح بتحويل فقط لممواد األولية إلى منتج ، فالتقنية تعمل عمى  مزج  (الخ  .. معرفة، حركة يد عاممة
 3عناصر المعرفة الخاصة بميدان بغية اتخاذ شكميا النيائي كمنتج 

التكنولوجيا عممية أو مجموعة من العمميات تسمح من خبلل طريقة واضحة لمبحث العممي 
 4بتحسين التقنيات األساسية وتطبيق المعارف العممية من أجل تطوير اإلنتاج الصناعي 

فالعمم يأتي بالقوانين . يمكن القول أن العمم يقوم بعمميات سابقة والحقة لمتكنولوجيا في آن واحد 
العامة والنظريات والتكنولوجيا تحوليا إلى تطبيقات عممية في مختمف ميادين الحياة، كما أن 

                                                           
خمود عاصم ، دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحسين جودة المعمومات وانعكاساتو عمى التنمية -  1

 232، ص 2013 االقتصادية الجامعة العدد الخاص بمؤتمر الكمية ، ماالقتصادية ، مجمة كمية بغداد لمعمو
، دار الخمدونية ، الجزائر ،   (دراسة في طبيعة العبلقة والتأثير )باية سيفون ، األنثرنث والصحافة االلكترونية -  2

  48، ص 2016
 48نفس المرجع ، -  3
 51نفس المرجع، -  4
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التكنولوجيا قد تقوم بتجارب عممية متكررة تبنى عمييا تعميمات نظرية قد تتحول مع الوقت إلى قوانين 
    1.عامة ونظريات عممية

انطبلقا من استعرضنا جممة من التعاريف المتعمقة بمفيوم التكنولوجيا فبإمكاننا أن نقول أن 
مفيوم التكنولوجيا يشير إلى األساليب الفنية البشرية في صناعة وعمل األشياء ، ونظرا إلى أن 

األساليب الفنية البشرية في صناعة وعمل األشياء تعني ابتكار اإلنسان لؤلدوات واآلالت واألجيزة ، 
فان التكنولوجيا بذلك تصبح لصيقة بالنشاط اإلنساني منذ بدء الخميقة ، وذلك انطبلقا من الرؤية التي 
تعرف اإلنسان باعتبار أنو حيوان صانع األدوات ونظرا إلى أن األدوات واألساليب في تطور مستمر ، 
فان ذلك يقودنا نحو إمكان وصف التكنولوجيا التي ابتكرىا اإلنسان في العصور الحديثة بالتكنولوجيا 

 2المتقدمة ، بينما توصف التكنولوجيا التي يبتكرىا اإلنسان في الزمن المعاصر بالتكنولوجيا الفائقة
 : خصائص التكنولوجيا- 2

   : 3تتمثل أىم مميزات التكنولوجيا في
 عمم مستقل لو أصولو وأىدافو ونظرياتو 

 عمم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة 
 التكنولوجيا عممية تمس حياة اإلنسان

 عممية تشمل مدخبلت ، عمميات ، ومخرجات 
 عممية شاممة لجميع العمميات الخاصة بالتصميم والتطوير واإلدارة 

  حالة من التفاعل النشط المستمر بين المكونات –عممية دينامكية 
 التكنولوجيا ىدفيا الوصول إلى حل المشكبلت 

 :المعمومات: ثانيا

:  يمي توجد عدة تعريفات لممعمومة منيا ما :المعموماتتعريف - 1

                                                           
، دار هومة  للطباعة والنشر (بعض تطبٌقاتها التقنٌة ) واالتصال الجدٌدة اإلعبلمفضيل دليو ، تكنولوجيا -  1

 15، ص 2014 ، الطبعة  األولى ، عوالتوزي
  52-51باية سيفون، مرجع سبق ذكره ، ص ص -  2

زرزار العياشي، غياد كريمة ، استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المؤسسة االقتصادية ودورىا في -  3
  18، ص 2016دعم الميزة التنافسية ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، 
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 بيانات قد قومت ونظمت وفسرت بغية ››ىناك من عرف المعمومة عمى أنيا بمثابة -
 أي أنيا ببساطة بيانات قد تمت معالجتيا من خبلل عمميات الفرز والتصنيف، و االستخدام،

 1‹‹الفيرسة

البيانات التي تم إعدادىا لتصبح في شكل أكثر نفعا ››كما تم تعريف المعمومات عمى أنيا -
. (2)‹‹لمفرد مستقبميا، والتي ليا قيمة 

البيانات التي تم إعدادىا في شكل أكثر نفعا لمفرد ›› تم تعريف المعمومة أيضا عمى أنيا  -
مستقببل والتي ليا إما قيمة مدركة في االستخدام الحالي أو المتوقع أو القرارات التي سيتم اتخاذىا ، 

وىي مجموعة من البيانات تم تشغيميا بأسموب معين حتى تصبح في الشكل الذي يؤدي إلى االستفادة 
منيا في اتخاذ القرار وبالتالي تخفيض حالة عدم التأكد ومن ثم فالمعمومات ىي ناتج معالجة البيانات 

. (3) ‹بيدف خمق المعرفة لدى متخذ القرار 
من التعريفات السابقة يمكن تعريف المعمومات عمى أنيا بيانات يقوم النظام بمعالجتيا من خبلل 

 استخدامياعمميات الجمع، التبويب والتصنيف والتشغيل والتمخيص وىو ما يعطييا معنى تام، يشجع 
  .اإلدارية القرارات اتخاذفي 

: تتميز المعمومات بمجموعة من الخصائص أىميا  : خصائص المعمومات- 2
 ، حيث يمكن أن (4)المعمومة المبلئمة ىي المعمومة التي تتوفر عند الحاجة إلييا: المالئمة -

 في اتخاذه يختمف عن ذلك القرار، الذي كان يمكن امتخذ القرار وتجعمو يعطي قرار في سموك تؤثر
 .حالة غياب مثل ىذه المعمومات 

 (5 ).وتعني أن تكون المعمومة مجردة من األخطاء: الدقة- 

 حتى تكون مفيدة ومؤثرة ، ميمة وليا إلييا، ويعني أن تتوفر المعمومات وقت الحاجة :لوقتا- 
 . القراراتخاذحيوية في عممية 

                                                           
،  2005مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ، مصر ، الطبعة األولى ، محمد الصيرفي، نظم المعمومات اإلدارية ، - 1

 127ص
رسالة ) لممؤسسة،االقتصادي وتأثيرىا عمى تحسن األداء واالتصاالتلمين عموطي،  تكنولوجيا المعمومات -2

 44، ص(2004-2003ماجستير،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،جامعة الجزائر، 
    64، ص 2015  الجزائر،نوري منير ، نظام المعمومات المطبق في التسيير ، ديوان المطبوعات الجامعية ،- 3

4
 -Mohamed Louadi, introduction aux technologies de la communication , centre de 

publication universitaire, Tunis , 2004 , p63 
5
 - Ibid p 62 
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ي غموض، بحيث يستطيع مستخدميا قراءتيا أ وتعني أن ال تتضمن المعمومة :البساطة- 
 أن المعمومة الغير مفيومة لن تكون ليا أي قيمة، حتى ولو كانت مبلئمة وتم تقديميا واستعماليا، إذ

 .القرارفي الوقت المناسب لمتخذ 

. (1) وتعني أن تكون المعمومة تامة تشمل العناصر الميمة:الشمول- 
 .(2) لعدة أغراضاستخدامياوتعني أن تكون المعمومة مرنة يمكن : المرونة- 

 القرارات الخاصة، إذ غالبا ما التخاذ عمييا االعتمادوىي المعمومة التي يمكن :  الموثوقية
ترتبط درجة الثقة في المعمومة بمدى الثقة في قاعدة البيانات، وفي حاالت أخرى ترتبط بمصادر 

. (3)الحصول عمييا 
 القرار إذن يتطمب خصائص ومميزات معينة في المعمومة، التي من الضروري أن اتخاذإن 

 ؟يتعايش المدير مع مختمف المصادر المحتممة ليا، فعمى أي أساس يتم تصنيف مصادر المعمومات 
 :يمكن تصنيف مصادر المعمومات إلى: مصادر المعمومات- 3

 وىم أفراد من داخل المؤسسة يشغمون جيات داخمية، توفر ىذه :الداخميةالمصادر - 3-1
 غير نظامية تتعمق اتصاالتالمصادر معمومات رسمية وأيضا معمومات غير رسمية من خبلل إقامة 

  .بيابأعمال المؤسسة وكافة األنشطة المرتبطة 
وىي تمك المصادر التي توفر لممؤسسة معمومات عن البيئة التي : المصادر الخارجية -3-2

تعمل فييا ، وتشمل أطراف متعددة مثل الحكومة التي تقوم بإصدار معمومات عن القوانين والسياسات 
، المؤسسات اإلعبلمية وأيضا العمبلء والموردين الذين يتعاممون مع المؤسسة ، باإلضافة االقتصادية

إلى المنافسين الذين يمارسون أنشطة مماثمة لنشاطات المؤسسة، والتي تفيدىم في إجراء دراسات 
مقارنة ومعرفة مستوى نشاط المؤسسة في ظل المنافسة، ويتم تصنيف مصادر المعمومات الخارجية 

 : بدورىا إلى ثبلثة أنواع 

  ىي مصادر تقدم لنا معمومات منشورة وغير منشورة عن أحداث وقعت  و:التاريخيةالمصادر
 :إلى ويمكن تقسيميا متخصصة، والتي تم جمعيا من قبل مؤسسة فعبل،

 وىي المصادر التي تقوم بجمع ونشر المعمومات بصفة مباشرة، تقدميا لممرة األولى :مصادر أولية-
 .    لمجموعة معينة أو فرد معين

                                                           
1
- Mohamed Louadi , Ibid p62 

2
-, Ibid,p62 

3
 - Ibid ,p 63 
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عداد المعمومات ألول مرة، أي أنيا : مصادر ثانوية- وىي جيات غير الجيات التي قامت بجمع وا 
.       تعتمد عمى المصادر األولية

 وىي المصادر التي تحصل عمى معمومات من الميدان مباشرة، حيث يتم : المصادر الميدانية
 االستبيان، االتصاالتجمع ىذه األخيرة بطرق وأساليب مختمفة، كالمقاببلت الشخصية، أسئمة 

  .والمراقبةبالياتف، المشاىدة 

 ، تحتوي عمى مجموعة (1) دور محدد ومعين لجمع المعموماتاالستمارةتمعب  : طريقة اإلستبيان-
، استجابتومن األسئمة، يتم ممؤىا من قبل المستجوب حسب فيمو لؤلسئمة، التي تطرح عميو ودرجة 

 الرأي واستطبلعاتفمن خبلليا يمكن جمع المعمومات البلزمة عن المشكمة وأيضا كشف عن حقائق 
 . وميول األفراد

 شفوي، استبيانتعتبر من أىم طرق الحصول عمى المعمومات، وىي عبارة عن : المقابمة الشخصية -
 وتساعد ىذه الطريقة في مبلحظة سموك األفراد االستبيان مميءحيث يتولى الباحث تعبئة أو 

 .    كما تثبت صحة المعمومات التي تم الحصول عمييا من مصادر مختمفةآرائهم والجماعات، معرفة ،

مراقبة ما تم وقوعو أثناء العمل، وقد تتميز المبلحظات   يمكن من خبلليا تسجيل أو:المالحظة-
   .فائدةأن تكون نافعة وذات  بالقصور والتحيز أو

 وىي تمك القواعد العامة، التي تعمل نظم المعمومات عمى توفيرىا: قواعد البيانات  .
 من تمك المعمومات احتياجاتيا تحصل المؤسسة عمى معمومات من مصادر متعددة ، إال أن 

 في االختبلفتختمف، فتحديد المعمومة المطموبة من قبل المؤسسة أو المستخدم النيائي، يؤدي إلى 
? فعمى أي أساس يتم تصنيف المعمومات  تصنيفيا ،

:  ويمكن تصنيف المعمومات، وفقا لممعايير التالية:تصنيف المعمومات- 4
: تبعا ليذا المعيار يتم تصنيف المعمومات إلى: درجة الرسمية- 4-1
  وىي تمك المعمومات التي توفرىا نظم المعمومات الموجودة داخل المؤسسة، : معمومات رسمية

 من أمثمة ومؤكدة، عمييا في صناعة القرارات لكونيا معمومات موثوق منيا االعتمادوالتي يتم 
، ، الخطط، المراسبلت، التعميمات، القرارات الرسمية، القوانينتمك المعمومات الدستور

 .   الميزانيات ومقترحات المشاريع، والدراسات

                                                           
1
 -Satzinger et les autres, Analyse et conception de systémes d’information, éditions 

reynald goulet, canada,  deuxiéme tirage , 2002  , p131                                                                                           
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 تعمل أنظمة المعمومات المتواجدة خارج المؤسسة عمى توفير ىذا  : معمومات غير رسمية
النوع من المعمومات نظرا لعدم جاىزية المعمومات الرسمية بشكل دائم، ومن أمثمة المعمومات 

 الشخصية، الشائعات، االجتياداتالغير رسمية البديييات ،الخبرات الشخصية، اآلراء، 
. التوقعات، أفكار، تصورات، وتجارب

 عمى معمومات غير رسمية في صناعة العديد من القرارات، فإنو حتما االعتماد أنو يتم اعتباروعمى 
 لذلك أصبحت فكرة نظم المعمومات اتخاذىا،سيكون ىناك خطأ في العديد من القرارات التي سيتم 

 .مباشرة مطموبة بطريقة
 :إلىيمكن تصنيف المعمومات تبعا لمصادرىا : مصدر المعمومات- 4-2

 وىي معمومات تتعمق بعمميات المؤسسة والتي يمكن تصنيفيا بدورىا إلى:المعمومات الداخمية  
:  ما يمي

وتكتيكية والتنفيذية،  تشمل معمومات إستراتيجية : معمومات حسب المستوى اليرمي-
فالمعمومات اإلستراتيجية ىي المعمومات التي تتواجد عمى مستوى اإلدارة العميا، تدعم التخطيط عمى 

المدى الطويل ويتم الحصول عمييا من مصادر خارجية، أما المعمومات التكتيكية فيي معمومات 
تغطي فترة مستقبمية قصيرة ، تتعمق بمدى تنفيذ األنشطة الوظيفية المختمفة في المؤسسة وفقا 

لئلستراتيجيات الموضوعة من قبل اإلدارة العميا، في حين أن المعمومات التنفيذية ىي معمومات تتعمق 
باألحداث والعمميات اليومية المختمفة التي تجري داخل المؤسسة وىي ضرورية ألداء العمميات والميام 

 . الوظيفية المختمفة

 و ىي معمومات متعمقة بالوظائف الموجودة داخل المؤسسة، فقسم :التصنيف حسب الوظائف 
 المخزون، الطمبات، وأوقات تسميميا ، الحتياجاتاإلنتاج مثبل يقدم معمومات حول مخططات اإلنتاج 

، نوعية االتصالكما يمكن أن تقدم وظيفة التسويق معمومات تتعمق بمخططات المبيعات، طرق 
.  سياسة اإلعبلن المتبعة، عمى أي أساس يتم تحديد األسعار

 وىي المعمومات التي يتم الحصول عمييا من خارج المؤسسة: المعمومات الخارجية. 
 .تبعا لدرجة التغير توجد معمومات ثابتة، ومعمومات متغيرة: درجة التغير-4-3
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 :قدمت عدة تعريفات لتكنولوجيا المعمومات منيا ما يمي : تعريف تكنولوجيا المعمومات - 5
عبارة عن المكونات المادية والبرمجية ألجيزة الحاسوب، وشبكات "ىناك من عرفيا عمى أنيا 

رجاعيا إلى المستخدم  االتصال وقواعد البيانات،التي تعمل عمى استقبال البيانات ومعالجتيا وتخزينيا وا 
النيائي في الوقت والزمان المناسبين ، وألجل استخداميا في عممية اتخاذ القرارات اإلدارية في 

  (1). "المنظمة
دراسة أو تصميم أو تطوير أو تطبيق أو دعم أو " كما تم تعريف تكنولوجيا المعمومات عمى أنيا

. إدارة نظم المعمومات المعتمدة عمى الحاسوب خصوصا تطبيقات البرامج والمعدات المادية لمحاسوب
"(2 )

التطبيق العممي في التعامل مع البيانات والمعمومات بما يمكن " تشير تكنولوجيا المعمومات إلى
  (3)."المؤسسات من اتخاذ قرارات فعالة في كافة المستويات اإلدارية، وفي شتى مجاالت نشاطيا

من التعاريف السابقة نستنتج أن تكنولوجيا المعمومات عبارة عن تطبيق عممي في التعامل مع 
البيانات والمعمومات عن طريق استخدام الحاسوب وممحقاتو ، وكذلك شبكات االتصال وقواعد البيانات 

. في استقبال البيانات ومعالجتيا وتخزينيا الستخداميا في عممية اتخاذ القرارات 
 االتصال : ثالثا

   :توجد عدة تعريفات لبلتصال  منيا ما يمي :تعريف االتصال- 1
 ىو عممية نقل المعمومات من أجل التواصل بين أطراف االتصال وتتم ىذه العممية لنقل 

و ىو محور الخبرة االنسيابية، . المعمومات باستخدام اإلشارات أو األلوان أو الكممات والرموز المختمفة
ويعتمد المجتمع المنظم عمى االتصال من كل األنواع، ومع تطور الوسائل االلكترونية واستخداماتيا 

في معالجة البيانات أصبحت ظاىرة االتصال شديدة األىمية والتأثير في إدارة شؤون المجتمعات 
    4المتقدمة 

                                                           
إداري   )حيدر شاكر البرزنجي ، محمود حسن جمعة ، تكنولوجيا ونظم المعمومات في المنظمات المعاصرة منظور- 1

 19، ص 2013ن ، .م.، ب (، تكنولوجي 

دراسة ميدانية بقطب المحروقات )بوغميطة اليام، أىمية ودور نظم المعمومات في اتخاذ القرارات وأساليب تطويرىا - 2
-2013عنابة ، –، مذكرة مكممة لنيل شيادة دكتوراه عموم في العموم االقتصادية ، جامعة باجي مختار  (بسكيكدة 
 139، ص2014

3
 139نفس المرجع ،ص  - 

4
 53باية سيفون ، مرجع سبق ذكره ، ص -  
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ىو العممية أو الطريقة التي تنتقل بيا األفكار والمعمومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين 
يختمف من حيث الحجم ، ومن حيث محتوى العبلقات المتضمنة فيو ، بمعنى أن ىذا النسق  

االجتماعي قد يكون مجرد عبلقة ثنائية نمطية بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع محمي أو 
  1مجتمع قومي أو حتى المجتمع اإلنساني ككل

تستخدم كممة االتصال بمعاني متعددة تتدرج من التفاعل بين األفراد إلى استخدام شبكات 
ويؤكد ذلك عمى أن االتصال .االتصال التكنولوجي بل وحتى وسائل المواصبلت المتقدمة والمتطورة

يحدث عندما يتبادل األفراد المعمومات ، أي عندما يدرك بعضيم بعضا ، وعندما يتبادلون الرسائل 
فيما بينيم وال يقتصر ذلك عمى الجانب المفظي فقط بل يتضمن اإليحاءات و اإلشارات والمظير 

   2وأوضاع البدن 
 : تعريف تكنولوجيا االتصال- 2

تم تعريفيا عمى أنيا تمك األجيزة والمعدات والوسائل واألدوات التي تستخدم في توصيل ونقل 
رسالة تتضمن معمومات أو أخبار من مكان إلى آخر بغض النظر عن نوعية المعمومات المنقولة 
شفوية كانت أم مكتوبة بعبارة أخرى ىي مجموعة من األدوات التي تساعدنا في استقبال المعمومة 

ومعالجتيا وتخزينيا واسترجاعيا وطباعتيا ونقميا بشكل الكتروني سواء أكانت بشكل نص أو صورة أو 
   3فيديو وذلك باستخدام الحاسوب

تكنولوجيا االتصال ىي التكنولوجيا التي تعمل عمى الحصول عمى المعمومات الرقمية والمكتوبة 
والبلسمكية والصوتية ومعالجتيا و تخزينيا ونشرىا بواسطة مجموعة من األجيزة االلكترونية 

     4واالتصاالت السمكية والبلسمكية والكمبيوتر 
تعرف تكنولوجيا االتصال بأنيا كافة الجيود التي يقوم بيا اإلنسان وطرق التفكير التي يعتمد 
عمييا من أجل القيام بنقل المعمومات والمعرفة ومختمف الميارات وذلك عن طريق االعتماد عمى 

                                                           
، منشورات مختبر المغة العربية (مدخل الى تقنيات فن التبميغ والحوار والكتابة  )احمد عزوز ، االتصال ومياراتو  -  1

 22، ص 2016واالتصال وىران ، 
 25 -24نفس المرجع ، ص ص -  2
ىناء عبدواي ، مساىمة في تحديد دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إكساب المؤسسة ميزة تنافسية دراسة -  3

حالة الشركة الجزائرية لمياتف النقال موبميس ، رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه في عموم التسيير ، جامعة محمد 
 49، ص 2016-2015، -بسكرة – خيضر 

 56 باية سيفون، مرجع سبق ذكره ، ص-  4



11 
 

األجيزة والوسائل واألدوات التكنولوجية الحديثة من خبلل القيام بنقل الرسائل من المرسل إلى المستقبل 
من خبلل أو وسيمة أو جياز الكتروني وقد ساىمت كافة الوسائل الحديثة في توصيل الرسائل بوضوح 
،وبطرق مختمفة وفتحت الباب أمام فيميا بطرق متعددة ، وذلك من أجل تحقيق أىداف محددة ومن 

أبرز المبتكرات التي ظيرت لنا األقمار الصناعية واأللياف الضوئية والوسائط المتعددة وشبكات 
  1.المعمومات خاصة شبكة  األنثرنث

  2:تتمثل في فيما يمي :أىم أنواع تكنولوجيا االتصال-3
  ىي اختصار لعبارة الشبكة الدولية وىي شبكة تربط بين العديد من شبكات :االنثرنث 

 المعمومات وقواعد البيانات في معظم دول العالم ويمكن ألي فرد من أي مكان النفاذ إلييا 
  ىو وسيمة أو جياز صغير يستخدم لمتواصل ، موصل بشبكة اتصاالت :الياتف النقال 

السمكية رقمية تسمح ببث واستقبلل الرسائل الصوتية والنصية والصور ، ويعتبر الياتف 
النقال أحد أىم تقنيات االتصال الحديثة التي تطور باستمرار حتى أصبحت أكثر من مجرد 

وسيمة اتصال صوتي وتعدييا إلى القيام بميام الكمبيوتر ، الكاميرا ، آلة التصوير ، المسجل 
 الخ ...، آلة حاسبة ، المذياع 

 عبارة عن جياز يدور في الفمك الخارجي حول األرض أو حول كوكب : األقمار الصناعية
 أخر ويقوم بأعمال عديدة مثل االتصال، الفحص، الكشف 

 اإلذاعة كمؤسسة وكوسيمة اتصال تعد وعاء لممضمون الثقافي الذي تحفل بو :اإلذاعة 
 برامجيا وىي بذلك تصنف ضمن المواد الحاممة لمثقافة والعاممة عمى نشرىا بين مستعممييا
يصعب الفصل بين تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعمومات وذلك ظير جميا من خبلل 

مفيومييما ، حيث أن اقتناء وتخزين وتجييز المعمومات في مختمف صورىا سواء كانت مطبوعة أم 
مصورة أم مسموعة أم مرئية أم ممغنطة وبثيا يحتاج إلى توليفة من المعدات االلكترونية الحاسبة 

ووسائل وأجيزة االتصال عن بعد، فمقد جمع بينيما النظام الرقمي ما أدى إلى ترابط شبكات االتصال 
مع شبكات المعمومات وىو ما نممسو بشكل جمي في تعامبلتنا من خبلل التواصل بالفاكس عبر 

 شبكات الياتف أو شبكات األقمار ومن ثم انتيى عصر استقبلل نظم المعمومات عن نظم االتصال

                                                           
1  - http : //www.almrsal.com    19 :28        30/11/2018 

2
حديد يوسف ، براىمة نصيرة ، تكنولوجيا االتصال الحديثة واختراق الخصوصية الثقافية لؤلسرة الحضرية الجزائرية ، -  

   63 ، ص 2014ديسمبر  / 17مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية جيجل ، العدد 
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 االتصال ىما وجيان لعممة واحدة تكنولوجيا و تكنولوجيا المعموماتمما سبق يمكن القول أن 
 االتصال قد سارت عمى التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعمومات ، التي كانت تكنولوجياعمى أساس أن 

نتيجة تفجر المعمومات وظيور الحاجة إلى تحقيق أقصى سيطرة ممكنة عمى فيض المعمومات عن 
طريق استحداث أساليب جديدة في تنظيم المعمومات تعتمد بالدرجة األولى عمى الحاسب االلكتروني ، 

نتاجا  إذ أن تكنولوجيا المعمومات لم تعد فقط تعني التكنولوجيا المستخدمة في المعالجة تشكيبل وا 
وتخزينا واسترجاعا،بل تجاوزتيا إلى أن تكون مستوعبة لعممية نقميا وتوصيميا إلى الجميور المستيدف 

 االتصال لم تعد تعني فقط التكنولوجيا المستخدمة تكنولوجياأو المستخدم ليا ، كما يبلحظ أيضا أن 
في نقل المادة من نقطة إلى نقطة أخرى ، أو عممية التوصيل فقط بل تعدت ذلك إلى المعالجة 

واإلنتاج لممعمومات التي تقوم بتوصيميا وأتت المستحدثات الجديدة في صناعة المعمومات وكذلك 
 االتصال تكنولوجيا و  تكنولوجيا المعموماتصناعة اإلعبلم واالتصال لتحدث اندماجات وتفاعبلت بين
 واالتصال نتيجة تكنولوجيا المعمومات، إذ تمثل شبكة األنثرنث كنموذج لقمة تمك االندماجات بين 

الخ ...العتمادىا عمى عدة وسائط ىي الحاسبات االلكترونية ، خطوط الياتف ، األقمار الصناعية 
األمم المتحدة ، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )ومن ىنا برز في السنوات األخيرة عمى مستوى

 و تكنولوجيا المعموماتمصطمح جديد ىو تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال كجامع وبديل لكل من  (
  واالتصال   تكنولوجيا المعمومات االتصال أوتكنولوجيا

 وظائف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : المحور الثاني
بعد أن كنا قد وصمنا إلى تحديد تعريف تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال في المحور السابق ، 
سنتطرق في ىذا المحور إلى الكيفية التي يتم بيا جمع البيانات ومعالجتيا وتخزين المعمومات 

جراءات الرقابة والعمميات االتصاالت في ظل تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال     وا 
 :  يمكن حصر وظائف تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال في ما يمي  

عمى جمع البيانات، التي يتم الحصول تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال تعمل : جمع البيانات:  أوال
 : من خبلل ما يمي  كل مصادرىا الداخمية والخارجيةعمييا من
 البيانات التي نرغب في معالجتيا، وتحويميا إلى اختياروىي المرحمة التي يتم فييا : االختيار

.  معمومات
 باستخداموتعني تسجيل البيانات المختارة سواء يدويا، كإعداد قائمة الشراء أو آليا  : اإلدخال

.   الحاسوب
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 تتمثل في نقل البيانات من الوحدة التي كانت متزودة بيا إلى الوحدة التي ستقوم بمعالجتيا :النقل
 .فعميا

 لمجموعة من العمميات وذلك لمحصول عمى التي تم جمعيا، تتعرض البيانات :المعالجة:  ثانيا
: ، و تشمل الخطوات التاليةالخ...معمومات مناسبة، تكون في شكل تقارير، رسائل، نماذج

تعد المرحمة األولى لمقيام بعممية المعالجة ، و تعني التأكد من أن البيانات التي  : التأكد من البيانات-
تم تسجيميا مطابقة لممستندات األصمية، وىو ما يؤكد دقة وخمو البيانات من األخطاء أو العكس 

 وىو وضع البيانات في شكل مجموعات حسب صفة أو الصفات المشتركة، وىو ما :التصنيف-
.  يعطي معنى وقيمة ليا مثل تصنيف المستيمكين وفقا لمجنس إلى ذكور أو إناث

يقصد بعممية الفرز ترتيب البيانات بطريقة معينة، تتماشى والكيفية التي تستخدم بيا تمك :  الفرز-
. البيانات مثل ترتيب أسماء العمبلء حسب الحروف األبجدية

التمخيص إلى دمج وجمع مجموعة من عناصر البيانات لكي تتوافق  تيدف عممية: التمخيص-
 عادة في المستويات العميا في التنظيم، مثل القوائم المالية التي استخداميا يتم 1 مستخدمييا واحتياجات

. تعتبر بمثابة تمخيص لكافة العمميات  والمعامبلت التي تمت خبلل فترة معينة
 وىي عرض عناصر البيانات بصورة أخرى في شكل جداول أو شكل :الجدولة و العرض البياني

.  بياني، وىذا لجعميا أكثر وضوحا
و ىي عممية أساسية من عمميات المعالجة ، تسعى إلضافة قيمة أكثر لمبيانات  و تكون : الحساب

العمميات الحسابية بسيطة كعمميات الجمع و الطرح و الضرب والقسمة أو معقدة مثل أساليب بحوث 
.  القياسي أو المعادالت الرياضية المعقدة االقتصادالعمميات أو أساليب 

وىو يعني صياغة المعمومات الناتجة من المعالجة في شكل تقرير أو تقارير  : التقرير

يعد التخزين لمبيانات والمعمومات من الوظائف الميمة ، حيث يتم التخزين : التخزين: ثالثا
الرجوع إلييا عند الحاجة، وتتوقف   عمى نماذج وترتيبات، لتسييل الحصول أوباالعتمادبشكل منظم 

 بيا في شكل مستندات االحتفاظطريقة الحفظ عمى نوع التكنولوجيا المتاحة أو المكتسبة حيث يمكن 
.   ورقية كالدفاتر أو مصغرات فممبة أو وسائط ممغنطة

  (1) عند الحاجة إليياواستدعائيا البحث عن عناصر بيانات معينة ، باالسترجاعيقصد : السترجاعا
                                                           

 39، ص2007 األولى، الطبعة مصر، الجامعي، دار الفكر اإلدارية، نظم المعمومات صابر،محمد عبد العميم -  1
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 تعني إنتاج المعمومات لزيادة إمكانية قراءتيا مثل زيادة عدد النسخ ، التي تحتوي :اإلنتاجإعادة -
 .عمى معمومات  إلتاحة المجال ألكبر عدد من األفراد لئلطبلع عمييا

وتعني اإلجراءات والقواعد التي تضمن صحة المدخبلت وعمميات المعالجة  : الرقابة: رابعا
 .والمخرجات، وذلك لمحصول عمى معمومات دقيقة وصحيحة 

تيدف إلي تقييم عمل النظم ، القيام بعمميات التصحيح في حالة : التغذية العكسية: خامسا
وجود عيوب من خبلل إجراء تعديبلت عمى مدخبلت النظم ،وطرق المعالجة وكل ذلك من أجل توفير 

.   المستخدمين احتياجاتمعمومات تمبي 
 نشر المعمومة إلى األفراد، الذين يحتاجون إلييا االتصاليمكن من خبلل : االتصال:  سادسا

في الوقت وبالشكل المناسبين، حتى يتسنى ليم أداء وظائفيم أو نشاطاتيم عمى أكمل وجو، وال تقتصر 
 مزدوجا االتصال عمى مجرد توصيل المعمومات إلى مستخدمييا، بل يجب أن يكون االتصالوظيفة 

 أشكال عديدة شفيية، االتصال ويأخذ   ، لمتأكد من مدى فيم المعمومات المطموبة ،االتجاىينفي 
 باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة ويظير ذلك جميا من سمعية، بصرية وأيضا عمى شاشة الحاسوب

  :  2خبلل ما يمي 
 بعد استخدام شبكات الياتف لنقل بيانات الكمبيوتر تضاعفت :التحول من الصوتي إلى الرقمي - 

الحاجة لتبادل البيانات وانقمب الوضع فأصبحت الشبكات تصمم أصبل لنقل البيانات وأصبحت 
المكالمات الياتفية عمبل ثانويا ليا وأدى نقل البيانات رقميا إلى تحسن واضح في مستوى الخدمات 

 خاصة فيما يتعمق بتقميص حجم معدات االتصال والتخفيف من وزنيا 
عندما انتشر استخدام التكنيك الرقمي في األجيزة  االلكترونية  : التحول نحو الرخيص المتاح دوما- 

 فان ذلك أدى إلى تصغير المعدات ووفرتيا وبالتالي رخصيا 
ظمت اإلشارة الياتفية تنتقل عبر األسبلك النحاسية كتيار  : التحول من اإللكترون إلى الفوتون- 

كيربائي ضعيف إلى أن حدثت النقمة النوعية باختراع األلياف الضوئية، وىكذا استبدل تيار اإللكترون 
 النقي  (جسيمات الضوء  )المعرض لتشويش بتيار الفوتون 

بدال من احتكار الشخص لخط تميفوني  : التحول من الخاص إلى العام ومن المتنوع إلى المتكامل- 
واحد استحدث أسموب تحويل حزم الرسائل بديبل عن تحويل الدوائر ، في ظل  ىذا األسموب تختزن 
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الرسائل تم توجو بواسطة مراكز تحويل الرسائل إلى غايتيا ، يتم ذلك عبر أي مسار متاح يربط بين 
نقطة األصل ونقطة اليدف دون االلتزام بمبدأ النقل عن طريق اقصر مسار بينيما وىذا النظام 

المتكامل ال يفرق بين البيانات التي ينقميا سواء كانت عبارة عن مكالمات ىاتفية أو رسائل فاكس أو 
بيانات كمبيوتر فكميا بالنسبة لو سمسمة من البيانات الرقمية يتم توجيييا عبر مسارات الشبكة إلى أن 

 تصل إلى غايتيا 
معظم نظم بث المعمومات تعمل عمى أساس الطور : العمل عمى التحول من السمبي إلى التجاوبي- 

التجاوبي مثل شبكة الفيديو تكس ثنائية االتجاه وبالتالي أصبح من الممكن تبادل الرسائل مع مراكز 
 المعمومات 

أصبح من الممكن أن يحمل معو اإلنسان معمومات وبيانات كثيرة : التحول من الثابت إلى النقال- 
وبرامج وممفات أينما ذىب من خبلل تكنولوجيات االتصال الحديثة مثل الياتف النقال، الكمبيوتر 

 المحمول        
 :  تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال داخل المؤسسة تمعب دورا في تحقيق ما يمي باإلضافة إلى ذلك فان

 توفير المعمومات الصحيحة لممؤسسات وىو ما  يؤدي إلى اتخاذ القرارات الصائبة - 
 إمكانية  تحقيق السرعة والكفاءة في االتصال وبأقل تكمفة بين المؤسسات ومحيطيا - 
المساىمة في فعالية تسيير الموارد البشرية المتوفرة لدى المؤسسات االقتصادية في الوقت والجيد - 

 والموارد 
 بناء قاعدة معرفية  وتوفير معمومات عن مستجدات الوضع الخارجي - 
 إقامة عبلقات جديدة مع شركاء المؤسسة وبناء اتصاالت مستمرة - 

 المفاىيم األساسية  لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال:المحور الثالث 
ييدف ىذا المحور إلى توضيح المفاىيم األساسية لتكنولوجيا اإلعبلم واالتصال مرورا بالتطور 
التاريخي  لتكنولوجيا اإلعبلم واالتصال وخصائصيا و أىميتيا وأىدافيا ، باإلضافة إلى تحديد البنية 

التحتية لتكنولوجيا اإلعبلم واالتصال و  تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال كعنصر فعال في نظام 
         المعمومات

يمكن تقسيم تطور الحضارة اإلنسانية : التطور التاريخي لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال :   أوال 
أو الرقي البشري من خبلل منظور اتصالي ، أو من خبلل قدرة اإلنسان عمى االتصال ، وذلك من 
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خبلل اكتشاف األدوات والوسائل التي توسع قدراتو الحسية عمى توصيل أفكاره إلى اآلخرين ومعرفة 
    1ردود أفعاليم ، أو بمغة أكثر تحديدا من خبلل تطويره لتكنولوجيا االتصال

ولكي ينقل اإلنسان معارفو وأفكاره وخبراتو لآلخرين ويتواصل معيم قام باختراع وسائل بدائية ، 
فاستخدم صوتو ثم يداه في الكتابة والرسم واإلشارة ، وسميت مرحمة المغة الممفوظة ، إلى أن وصمت 
تمك الرموز واإلشارات إلى حروف ىجائية منظمة واستطاع اإلنسان أن يخزن ويحفظ ما ابتكره عبر 

الزمان ويوزعيا عبر المكان في سجبلت مادية وسميت حينيا بمرحمة المغة المكتوبة وتعد ىذه المرحمة 
بمثابة الثورة الثانية في مجال االتصال ، أين كان يتم استخدام األحجار والعظام والخشب لمتدوين ، 
رغم صعوبة نقل ىذه األخيرة  عبر المكان استطاع اإلنسان  بواسطة الطبول والنار والحمام الزاجل 

 . والمرايا العاكسة أن يعبر المكان إلى أن تم اكتشاف الورق البردي
 فكانت بداية لنشر 15بدأت ثورة االتصال الثالثة عندما تم اختراع الطابعة في منتصف القرن 

الكتب والجرائد والمجبلت وسيمت تمك الوسيمة سبل المعرفة ، وقد سمحت المطبعة تخطي حاجز 
المكان والمساحة ، إال أن المغة المنطوقة ظمت عاجزة عن تخطي ىذا الحاجز إلى أن ظيرت ثورة 

 و التي تميزت بظيور التمغراف والياتف والراديو ، أين تم القضاء عمى 19االتصال الرابعة في القرن 
حواجز الجغرافيا ، ثم تبعيا تحطم حواجز الزمن باكتشاف آلة التصوير الفوتوغرافي لتسجل المحظة 
المرئية المنقضية ، فظيور السينما لتتحرر الصورة الثانية من جمودىا وتمنحيا الحركة ثم ظيور 

التمفزيون ليزيل حاجز الزمن تماما وينقل كل المجريات والوقائع ، لقد كانت الثورة  الرابعة لبلتصال 
تم اختراع الحاسب اآللي عمى 20ىي ثورة  الكيرباء و مغناظسية ، البلمكان والبلزمان ، وفي القرن 

يدي العالمين فود نيومان ووليام شوكمي تم اكتشاف األقمار الصناعية ، أين تم نقل الحدث لحظة 
وقوعو عمى شاشة التمفزيون من أي مكان في العالم وتعد بمثابة الثورة الخامسة في مجال االتصال 

 اإلنساني   
ويطرح عمينا العصر الراىن ضرورة االعتراف بأن ثمة ثورة سادسة لبلتصال أخذة في التشكل 

تحت أنظارنا وتتمثل في شبكات المعمومات والطريق السريع لممعمومات ، إذ تمثل شبكة االنثرنث 
ولذلك يطمق عمييا شبكة الشبكات، لما تتضمنو من عدد ميول .النموذج األمثل لشبكات المعمومات 
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النصية ، الصوتية  )من الشبكات المترابطة ، كما أنيا تمثل تمخيصا لكافة فعاليات ووسائل االتصال 
    1( . اإلعبلمية واالتصالية المعموماتية ) و قدرة عمى الجمع بين كافة األنواع االتصالية   (والمرئية 

 خصائص تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : ثانيا 
 : 2تتميز ىذه التكنولوجيا بجممة من الخصائص تتمثل في ما يمي

وذلك لوجود سمسمة من األفعال االتصالية ، فالمرسل يستقبل ويرسل في الوقت : التفاعمية- 
نفسو ، وكذلك المستقبل ومثال ذلك بعض الوسائل التي يوجد فييا تفاعل بين المستخدم والمرسل مثل 

الياتف ، التمفاز التفاعمي والمؤتمرات عن بعد والكمبيوتر الشخصي الذي يستخدم في االتصال و 
 الخ ...كذلك البريد االلكتروني 

 وتعني إمكانية إرسال الرسائل واستقباليا في وقت مناسب لمفرد المستخدم وال :الالتزامنية - 
تتطمب من كل المشاركين أن يستخدموا النظام في الوقت نفسو فمثبل في نظم البريد االلكتروني ترسل 
 الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبميا في أي وقت دون الحاجة لتواجد  المستقبل لمرسالة   

ىناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمييا اإلفادة منيا في االتصال من  : قابمية الحركة- 
أي مكان مثل الياتف النقال ، جياز الفيديو يوضع في الجيب ، وجياز فاكسميل يوضع في السيارة 

 وحاسب إلى نقال مزود بطابعة  

وىي قدرة وسائل االتصال عمى نقل المعمومات من وسيط إلى آخر  : قابمية التحويل- 
كالتقنيات التي يمكنيا تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس ، واألفبلم السينمائية  
التي يمكن عرضيا في دور السينما وعمى أشرطة الفيديو وعمى األسطوانات المدمجة عمى الرغم من 

 اختبلفيا في الشكل
ويعني بو االنتشار المنيجي لنظام االتصال حول العالم وفي داخل كل : الشيوع واالنتشار- 

 طبقة من طبقات المجتمع وال يكون حكرا عمى األثرياء فقط و إنما يشمل كل فئات وطبقات المجتمع 
 البيئة األساسية الجديدة لوسائل االتصال ىي بيئة عالمية دولية حتى تستطيع :الكونية- 

المعمومة أن تتبع المسارات المعقدة، كتعقد المسالك التي يتدفق عمييا رأس المال الكترونيا عند الحدود 
 الدولية في أي مكان في العالم   
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 متطمبات البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  : ثالثا 

 :  من المكونات التاليةاإلعبلم واالتصالتتكون تكنولوجيا 
   : تتمثل في ما يمي: المكونات المادية والبرمجية-1
 وىي جميع األدوات التي تشترك في معالجة البيانات كالحواسيب بمختمف : المكونات المادية

أنواعيا ، فضبل عن جميع األجيزة الممحقة بيا، ومحطات العمل، وشبكات االتصال، وأدوات 
( 1). النقل وألن الحاسب يعد المتحكم بجميعيا فمن الضروري التطرق إلى وصفو

ىي أجيزة الكترونية قادرة عمى معالجة البيانات وذلك من خبلل استقبال :الحاسب االلكتروني- 
جراء العمميات الحسابية والمنطقية عمييا، وتيدف عممية معالجة  البيانات وتخزينيا واسترجاعيا آليا وا 

البيانات إلى استخبلص النتائج التي يحتاجيا متخذي القرار أو مستخدم البيانات وذلك من خبلل إتباع 
   .   (2)مجموعة تفصيمية من األوامر والتعميمات المكتوبة بمغة حزم البرامج

  (3 ):ويتكون الحاسب من أربع أجزاء رئيسية ىي
 ىي حمقة الوصل بين الحاسوب وبين المستخدم وتتكون من وسائل اإلدخال :وحدات اإلدخال- 

المباشرة مثل لوحة المفاتيح ، القمم الضوئي ، الفأرة   
تمثل ىذه الوحدة الجزء الرئيسي من منظومة الحاسوب التي يتم : وحدة المعالجة المركزية- 

فييا معالجة جميع البيانات الداخمة لتوليد المخرجات المطموبة، والتي تتكون من وحدة الحساب 
. والمنطق وحدة التحكم ووحدة الذاكرة الرئيسية

 تؤدي ميمة إيصال الحاسب لموسط الخارجي لنقل النتائج المتولدة عن :وحدة اإلخراج- 
.  عمميات المعالجة وأىم ىذه الوسائل الشاشة المرئية ، الطابعة ، المخرجات الصوتية

 تستخدم لغرض خزن مخرجات نظام المعمومات لفترات :المساعدة/ وحدة الذاكرة الثانوية - 
.   طويمة بسبب محدودية الطاقة االستيعابية الذي يحتم إضافة الذاكرة الثانوية

 لم يكن من الممكن استخدام الحاسب اآللي وبالتالي معالجة المعمومات دون أن :1البرمجيات 
تمثل البرمجيات عقل الحاسبات واألجيزة والمكونات التي . تتطور صناعة البرمجيات نفسيا
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نما ال بد ليا من برامج ونظم يتم تثبيتيا عمى الحاسبات  أشرنا إلييا ال يمكن أن تعمل وحدىا وا 
حتى يمكن تشغيل الحاسبات ، فالحاسبات تعمل من خبلل نظم تشغيل وال يمكن بدون ىذه 
النظم تشغيل الحاسبات أو استخدام أي من التطبيقات الشائعة كبرامج إعداد النصوص أو 
الجداول أو الرسم أو الصوت أو الصورة المتحركة فبدون ىذه البرامج لم يكن من السيل 

 : التعامل مع الحاسب أو استخدامو بشكل أفضل ويمكن اإلشارة ليذه البرامج فيما يمي 
ال يمكنك كتابة رسالة أو خطاب أو تقرير أو مذكرة أو إعداد دراسة أو  : معالجة النصوص

مشروع قانون دون أن تممك القدرة عمى التعامل مع واحد من أىم تطبيقات الحاسب أال وىي معالجة 
النصوص ، إضافة إلى التحكم في أنواع الخطوط وأشكاليا وحجم الصفحة وعدد السطور بيا إلى أخر 

تمك العمميات الضرورية إلخراج مستند مقروء ، وبحيث يمكن في نياية المطاف أيضا من حفظ 
 المستند أو طباعتو أو إرسالو بالبريد االلكتروني إلى من تريد

 إعداد جدول إحصائي بعدد العاممين أو عدد الحضور أو نسبة التصويت :معالجة الجداول 
عمى قرار أو متوسط الغياب لموظف،  كل ىذه العمميات اإلحصائية التي تتم في شكل جداول غالبا 

تتم عبر ما يعرف ببرامج الموحات الجدولية ، وىناك الكثير من البرمجيات المتقدمة التي تقوم بعمميات 
أكثر تعقيدا كإعطاء رسوم بيانية ليذه الجداول أو استخراج متوسطات حسابية أو معامبلت انحدار 

 الخ ىذه العمميات ...وارتباط 
ال يمكن تسجيل الصوت والصورة الثابتة أو المتحركة أو القيام بالرسم واستخدام  : برامج الرسم

األلوان دون أن تكون البرامج الداعمة لمثل ىذه البرمجيات موجودة عمى الحاسب وتوافر الكثير من 
التطبيقات سواء تمك التي يتم تثبيتيا عبر نظام التشغيل أو تطبيقات يمكن الحصول عمييا مجانا عبر 

 األنثرنث أو تطبيقات يمكنك شراؤىا  
وىي برمجيات توفر عمى اإلنسان الكثير من الوقت ولعل من  : برمجيات الذكاء االصطناعي

أىميا مثبل  برمجيات الترجمة  وىي التي تقوم بالترجمة من لغة إلى أخرى أو وىي برمجيات تحويل 
الخطب المقروء إلى نصوص وىي برمجيات تمتمك خاصة التعرف عمى الصوت أو تمك التي تقوم 
باختزان خبرات بشرية في مجاالت معينة كالطب والزراعة واسترجاعيا عند الضرورة وتسمى تمك 

 األخيرة بالنظم الخبيرة 
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 أو نقل اإلشارات من مرسل إرسال يقصد بمفيوم االتصاالت بصفة عامة عممية :االتصاالت- 2
إلى مستقبل باستخدام وسيط بينما يشير مصطمح اتصاالت بيانات الحاسبات اآللية إلى عممية 

النقل االلكتروني لمبيانات بين حاسب آلي واحد أو أكثر من الحاسبات األخرى متصمين ببعضيم 
( 1).  باستخدام وسائط

 وتعرف قواعد البيانات بأنيا مجموعة متكاممة من الممفات التي تحوي :قواعد البيانات- 3
  2.بيانات مرتبطة منطقيا والمسجمة بأسموب يخفض من تكرارىا ويسيل من معالجتيا

 ىي مجموعة من الوسائل التي  تساعد عمى ربط األجيزة االلكترونية معا ، :الشبكات - 4
وخصوصا أجيزة الحاسوب واألجيزة الرقمية الحديثة ، وتعتمد عمى استخدام مجموعة من طرق 
االتصال السمكي والبلسمكي ، تيدف الشبكات إلى تبادل البيانات والمعمومات والممفات والوسائط 
وغيرىا أو استخدام جياز واحد مع مجموعة أجيزة مثل استخدام طابعة متصمة ، مع عدة أجيزة 
حاسوب وتعتمد الشبكات في ربط األجيزة معا عمى العديد من العوامل المؤثرة في بيئة الربط مثل 

 3المساحة الجغرافية أو وجود اتصال بشبكة االنثرنث 
 4الشبكات نوعان ىما : أنواع الشبكات :  

 وىي الشبكات التي تربط بين مجموعة من األجيزة في طابق في بناية أو :الشبكات المحمية
بين عدة حاسبات في بنايات متجاورة أو عمى نطاق أوسع في منطقة محددة وقد تكون ىذه الحاسبات 

  wi-fiمرتبطة عبر أسبلك أو عبر موجات قصيرة تسمى  

 وىي الشبكات التي تربط من الحاسبات من دولة ألخرى أو من قارة إلى :الشبكات العريضة 
أخرى أو بين مختمف المناطق في العالم والحقيقة أن ذلك يتم اآلن بمنتيى السيولة عبر أسبلك 

الياتف وعبر األقمار الصناعية وعبر تجمعات عنقودية لبعض أجيزة الحاسب المتقدمة التي يطمق 
عمييا األجيزة الخادمة وىي التي تمثل مخزنا الكترونيا من البيانات والمعمومات يطمع عمييا عدد كبير 

 من المؤسسات والبشر في أماكن متعددة من العالم    

                                                           
دراسة  )دراسة وتقييم نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية في الشركات الفمسطينية ،  عدنان محمد محمد قاعود  -1

 39، ص 2007والتمويل ، (تطبيقية عمى شركات المساىمة في محافظات غزة ، مذكرة الماجستر في المحاسبة 

 136نوري منير ، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
3 - https : // mawdoo3.com                        20 :45    0 1/12/2018 
4
 https :// histgeoislam blogspot.com    17 :56             0 1/12/2018 
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 ىي مبليين من أجيزة الحاسب الموجودة في اآلالف من المواقع المختمفة :شبكة االنثرنيث 
الموزعة عبر العالم ، المرتبطة مع بعضيا البعض عمى نحو يمكن لمستخدمييا الوصول إلى 

   1المعمومات والمشاركة في الممفات 
  2من بين الخدمات التي تقدميا االنثرنث  ما يمي:خدمات االنثرنث :  

 تقدم االنثرنث خدمات اتصالية متعددة ، حيث تمكن مستخدمييا من االتصال :االتصال -
بعضيم ببعض ، فتسيل تبادل اآلراء والتجارب باإلضافة إلى وجود منابر لمتحاور وتبادل البريد 

 : االلكتروني ومن أىم الخدمات االتصالية التي توفرىا الشبكة ما يمي 
 حيث يستطيع األشخاص االتصال فيما بينيم بشكل :االتصال غير المباشر غير المتزامن-

غير مباشر ومن دون اشتراط حضورىم في نفس الوقت باستخدام البريد االلكتروني، حيث تكون 
 الرسالة والرد كتابيا والبريد الصوتي، حيث تكون الرسالة والرد صوتيا 

 : وعن طريقو يتم التخاطب في المحظة نفسيا بواسطة: االتصال المباشر المتزامن- 
 حيث يكتب الشخص ما يريد قولو بواسطة لوحة المفاتيح والشخص المقابل :التخاطب الكتابي- 

 يرى ما يكتب في المحظة نفسيا، فيرد عميو بالطريقة نفسيا مباشرة بعد انتياء األول من كتابو  ما يريد 
 حيث يتم التخاطب صوتيا في المحظة نفسيا ىاتفيا عن طريق االنثرنث  : التخاطب الصوتي- 

يعد من أكثر الخدمات شيوعا عبر االنثرنث ، وىو يسمح بالتواصل بين : البريد االلكتروني 
األشخاص ويمكن لكل شخص لو عنوان الكتروني أو صندوق بريد عبر مواقع الشبكة الحصول عمى 

 رسائل أو إرساليا إلى األصدقاء في أي بقعة من العالم   
 من خبلل السياحة التخيمية، المتاحف االفتراضية واأللعاب :خدمة الترفيو االلكتروني -

 االلكترونية 
 أشبو بمنتدى يضم عددا من األشخاص يتقاسمون االىتمامات ويتبادلون بينيم :منابر الحوار - 

األفكار والمعمومات حول القضايا التي يريدون وىنا كمن يطمق عمييا اسم أفواج النقاش ، حيث تسمح 
ىذه الخدمة لممجموعات المشتركة باالطبلع عمى المناقشات المتعمقة بالمواضيع المختمفة ويطمق عمييا 
اسم أفواج الحوار ، باإلضافة إلى ىذه الخدمة توفر االنثرتث خدمة التحاور عمى الخط أو التخاطب 

                                                           
، دار وائل (إدارة تكنولوجيا المعمومات )محمد عبد الحسين أل فرج الطائي ، المدخل إلى نظم المعمومات اإلدارية -  1

  223، ص 2009لمنشر والتوزيع ، األردن ، الطبعة الثانية ، 
 142، 139، 138، ، 137، 136 ، ص ص ص ص ص ذكرهباية سيفون ، مرجع سبق -   2
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 وىي عممية يقوم فييا مستعممو الشبكة بكتابة رسائل يتم عرضيا مباشرة أمام chateأو ما يسمى ب  
 شخص يقوم بالرد المباشر 

االنثرنث توفر االستفادة من الرسائل العممية و الكتب والمعمومات  : التعميم والبحث العممي- 
الخاصة بالعموم التي ال يتيسر لئلنسان وجودىا في المكتبات العامة بسيولة ، مشاىدة األفبلم 

واألحداث المصورة السياسية والرياضية والعممية والثقافية ، متابعة األحداث العالمية فور حدوثيا 
 .وبتفاصيل أوفى من تمك التي يقدميا التمفزيون ، الراديو أو الصحف والتعمم عن بعد 

يمكن اعتبار الواب أحد تطبيقات شبكة االنثرنث التي   :wwwاألنثرنث والشبكة العالمية - 5
تتيح لممستخدم اإلبحار عبر الشبكة أو بمعنى أدق أداة الستعراض مواد الشبكة العالمية ، تم إنشاء 

 ، تعتبر شبكة الواب أسرع وأشير جزء في 1994عام  web  ( www) شبكة المعمومات الدولية 
االنثرنث ، فيي وسيمة تساعد عمى التجول عبر االنثرنث ، ويتألف الواب من مبليين األجزاء التي 

تعرف بالمواقع وتتصل كميا ببعضيا البعض لتكون أكبر قاعدة بيانات الكترونية في العالم وتحتوي كل 
صفحة من صفحات الواب عمى نصوص ورسوم وصوت وفيديو وعناصر الرسوم المتحركة وتخزن 

 ىذه الصفحات كممفات عمى  أالف الحاسبات حول العالم 
تتمثل أىمية تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال في ما : أىمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : رابعا 

 :1يمي 
سمحت بانفتاح المؤسسة عمى مختمف المستويات ، حيث أصبحت تممك وسائل متطورة - 

تمكنيا من القيام بالتحميل االستراتجي الشامل لموظائف ونشاطاتيا ، بغرض تحسين المنتج وجعمو 
 يتناسب مع الطمب 

توفر لئلنسان العامل الوقت، الجيد، التكاليف التي تحدث خبلل عمميات االتصال واكتساب - 
 الثقافات واألخبار بسرعة ودقة متناىية 

زيادة إنتاجية وفعالية المؤسسات العامة والخاصة سواء كانت تعمل في المجال االقتصادي أو - 
 االجتماعي أو الثقافي 

يساعد استخداميا في المنظمات عمى زيادة الكفاءة والفعالية في األداء من خبلل الدقة - 
 والسرعة في نقل المعمومة وتوفير الجيد 

                                                           
رابح أشرف رضاونية ، محاضرات في مقياس تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال بكمية عمم االجتماع ، جامعة سكيكدة ، -  1

 ن  س ب 
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 تساعد عمى تقميص حجم التنظيمات اإلدارية - 
 تقميل عدد األفراد العاممين خصوصا الذين يقومون بوظائف روتينية- 
 تعمل عمى زيادة فعالية وكفاءة االتصاالت - 
ثرائيا بمعمومات أخرى خارجية -   االستفادة من المعمومات داخل المنشأة وا 
 وسيمة لبلنفراد والتميز عن باقي المنافسين - 
 تساعد عمى تقميص الركود والعجز في المؤسسة وخمق الحركية والنشاط - 
 إقامة نوع جديد من المعمومات القائمة عمى أساس الثقة والتقارب - 

  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أىداف: خامسا
 : 1تتمخص أىداف تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال فيما يمي 

 تسييل وصول المستفيدين إلى المعمومات واإلدارة بأقل جيد وتكمفة ممكنة  -
 تقديم خدمات معمومات أفضل من الناحيتين الكمية والنوعية  -
 زيادة إنتاجية القوى العاممة في مجال المعمومات وخدماتيا  -
 التقميل من الورق  -
إن تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال ليا دور كبير وفعال في العمل اإلبداعي ، فتحرير اإلنسان - 

من الجانب الشكمي والروتيني في العمل يؤدي إلى إعطاء العمل مضمونا إبداعيا بالتوجو نحو البحث 
والتقصي ، حيث تيئ الظروف المواتية لئلنسان قصد مساعدتو في الوصول إلى المعمومات بأسرع 

 وأسيل الطرق متيحا لو بذلك فرصة االستقبلل األفضل إلدارة الوقت 
تصميم المواقع االلكترونية وتطويرىا في ضوء مفيوم االتصال الحديث ، مما يؤدي إلى - 

تحقيق التفاعل وكسب الزبائن والمحافظة عمييم من خبلل سيولة الوصول إلى ما يحتاجون إليو من 
 بيانات ومعمومات وخدمات متصمة بأىداف المنظمة وأىداف الموارد البشرية     

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كعنصر فعال في نظام المعمومات   : سادسا

وذلك من أجل التحكم والسيطرة عمى الكم ( 1)  بآخركل مؤسسة تممك نظام معمومات بشكل أو  
اليائل من المعمومات الضرورية، لضمان وصوليا بالشكل الصحيح والدقيق إلى كافة المستويات 

 . قرارات رشيدةاتخاذ في الستخداميااإلدارية في الوقت المناسب 

                                                           
1
  نفس المرجع ،  رابح أشرف رضاونية- 
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التعاريف التي قدمت لنظم المعمومات، وىو ما يبين  لقد تعددت:   نظام المعموماتتعريف- 1
 عدم وجود إجماع عمى تعريفيا 

مجموعة من اإلجراءات المنظمة، التي يمكن من خبلليا توفير » عرفيا لوكاس عمى أنيا
. (2)«معمومات تستخدم لدعم عمميات صنع القرار والرقابة في المنظمة 

مجموعة من األفراد والبيانات واإلجراءات والماديات »كما تم تعريف نظم المعمومات عمى أنيا 
 .(3)«والبرمجيات ، التي تعمل مع بعضيا البعض لتحقيق ىدف إدارة المعمومات 

شبكة معقدة أو مركبة من » وىناك من عرف نظم المعمومات في المؤسسة بأنيا عبارة عن
العبلقات المييكمة ،أين تتداخل وتتفاعل األفراد و اآلالت و اإلجراءات، بغرض إيجاد تدفق لممعمومات 

المنتظمة و المبلئمة من مختمف المصادر الداخمية و الخارجية لممؤسسة، و ذلك كأساس أو قاعدة 
 .(4)« القرار في المؤسسةالتخاذ

 من التعاريف السابقة يمكن القول بأن نظم المعمومات عبارة عن مجموعة من العناصر البشرية
واآللية و البرمجيات، التي تعمل معا طبقا لقواعد و إجراءات، بغرض إيجاد تدفق لممعمومات 

تاحتيا لممستخدمين من أجل أداء وظائفيم   . القرارات، وتحقيق الرقابة داخل المؤسسةواتخاذالمناسبة وا 

: ويمكن التعبير عن نظام المعمومات بالمؤسسة في الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
1Charles waterifield nich ramsing , systèmes d’information de gestion pour les institution 
de micro finance, paris, France ,1998p1  

 177ص ،  ذكرهمرجع سبق محمد الصيرفي،  2
 122، ص 2004عمم المعمومات، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  عماد عبد الوىاب الصباغ،-  3

4 -Hugues Angot, système d’information de l’entreprise, edition boeck université 
bruxelles, cinquiéme tirage, s e a,   p20  
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نظام المعمومات : (2)الشكل رقم                                  

 

 18 ، ص 2008نظم المعمومات اإلدارية، الدار الجامعية، مصر، محمد أحمد حسان ،  :المصدر 

يتمثل اليدف الرئيسي لنظم المعمومات في توفير المعمومات  : أىداف نظم المعمومات-2
الضرورية لممستخدمين والمنتفعين بيا، ويتجزأ من ىذا اليدف الرئيسي مجموعة من األىداف الجزئية 

 :والمتمثمة في 

التنسيق بين النظم الفرعية بشكل يجعميا تعمل معا عمى توفير المعمومات الصحيحة، - 
. والمناسبة لمن يحتاجيا

. توفير العناصر المبلئمة من المعمومات بشكل يسمح بمراقبة تطور المؤسسة- 
نتاج التقارير اإلدارية-  . تسييل عممية إعداد وا 
.  بالمؤسسة االتصاالتتنشيط حركة - 
.  التنسيق بين النشاطات المختمفة في المؤسسة ، وذلك بتقديم المعمومات في الوقت المناسب- 
 تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في  نظم المعمومات - 3
ىو تطبيق لمفيوم النظم في معالجة  البيانات التسويقية  : نظام المعمومات التسويقي- 3-1

يتكون من أنظمة فرعية تعمل عمى انسياب المعمومات لممديرين، وىذا التخاذ أحسن القرارات 
 .واالستراتيجيات التسويقية التي تساىم في رفع الميزة التنافسية لممؤسسة

 عملٌات

 تصنٌف

 ترتٌب

 حسابات

 مدخالت مخرجات

 الموردٌن المستهلكٌن بٌئة المؤسسة

 تغذٌة مرتدة

 حملة األسهم الوكاالت الحكومٌة المنافسٌن
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 يمي  يتكون نظام المعمومات التسويقي من ما: المكونات الرئيسية لنظام المعمومات التسويقي 

 : يمي تتكون ىذه النظم من أربعة مكونات أساسية تتمثل فيما: النظم الفرعية لممدخالت- 

 لتحسين استخداميامن التقارير الميمة التي يمجأ مدير التسويق إلى : نظام التقارير الداخمية -
 معمومات جد ميمة التقارير عمىأداء النشاط التسويقي التقارير المالية والمحاسبية ، حيث تحتوي ىذه 

لمدير التسويق، كحجم المبيعات الشيرية أو األسبوعية، حجم المبيعات الموزعة بالمناطق الجغرافية 
لمسوق أو الموزعة حسب العبلمات أو المنتجات المختمفة أو الموزعة وفق رجال البيع لدى المؤسسة ، 

كما تحتوي ىذه التقارير عمى معمومات تتعمق باألداء و التي تعمل عمى تحسين عممية التخطيط 
لمنشاط التسويقي ، تحتاج المؤسسة ليذا النوع من المعمومات في الوقت الحاضر بشكل سريع و دقيق 

في نفس الوقت ، و ىذا ألنيا تساعد عمى زيادة فعالية األداء التسويقي من حيث زيادة القدرة عمى 
خدمة األسواق من جية ، و تسميم الطمبيات في الوقت المناسب من جية أخرى وىو ما يعمل نظام 

.  معمومات جيدة و سيمة الفيمانسيابالمعمومات التسويقي من أجمو ، حيث يعمل عمى 
  : التسويقيةاالستخباراتنظام       - 

 مجموعة من المصادر و اإلجراءات، التي ›› التسويقية بأنواالستخباراتلقد عرف كوتمر نظام   
 التغيير الذي يحدث في بالتطور أوتساعد مدير التسويق في الحصول عمى المعمومات التي تتعمق 

 1‹‹البيئة الخارجية لمنشاط التسويقي 

 التسويقية ىو نظام يتكون من مجموعة من األنشطة، االستخباراتمن ىذا التعريف نستنتج أن نظام 
. التي تعمل عمى تجميع معمومات عن البيئة الخارجية

 من أمثمة ىذه المصادر الخطابات و وسائل اإلعبلن، التي تقدم معمومات عن المستيمكين و 
خصائصيم، كذلك رجال البيع، المجبلت ، والمؤسسات المتخصصة في النشاط التسويقي، فالخطابات 

 لمنتجاتيا تطمب فييا منيم إبداء رأييم في اقتناءىمتعمل المؤسسة عمى إرساليا إلى المستيمكين بعد 
  فعبل وىي بذلك تساىم في تعديل منتجات المؤسسة وفقا لرأي جميوراستخدامياالمنتجات، التي قد تم 

المستيمكين، أما بالنسبة لرجال البيع العاممين لدى المؤسسة فيم يقومون برفع تقارير إلى مدير 
 السوق، في حين تعمل المجبلت في تحدث التيعمى التغيرات  المبيعات، حيث تحتوي ىذه التقارير

المتخصصة مثل مجمة إدارة التسويق و المبيعات أو جريدة وول ستريت عمى تقديم معمومات جد ميمة 

                                                           
 263 ، ص بقامرجع س محمد أحمد حسان، -  1
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 العامة، االقتصاديةلمديري التسويق في المؤسسات، من أمثمتيا المعمومات الخاصة بالظروف 
الخ ... المنافسة
 البحث التسويقي مصطمح شامل، يجمع كل أنشطة البحث المستخدمة :نظام بحوث التسويق-

.  (1)ذات العبلقة بإدارة التسويق 

مراحل بحوث التسويق ( : 3)                           الشكل رقم

 

 266محمد أحمد حسان، مرجع سابق، ص: المصدر
تبدأ بحوث التسويق في المرحمة األولى بتحديد المشكمة التي تصادف المؤسسة، يتم في المرحمة 

الثانية وضع خطة البحث الميداني والتي تشمل عمى تحديد مصادر الحصول عمى البيانات، طرق 
تجميع البيانات، حجم عينة البحث،أسموب المعاينة، و أسموب تحميل البيانات، في حين يتم خبلل 

 وسائل جمع البيانات واستخدام بمفردات العينة االتصالالمرحمة الثالثة تجميع البيانات وذلك من خبلل 
 المرحمة الرابعة فيتم فييا تحميل البيانات التي أما خبلل،التي قد تم تحديدىا مسبقا في خطة البحث، 

قد تم تجميعيا ، والقيام بإجراء تحميبلت إحصائية الزمة عمييا بما يتفق مع ىدف البحث، وفي األخير 
 .إعبلن عن النتائج النيائية لمبحث بغرض تحسين األداء

ييدف ىذا النظام إلى التعرف عمى حاجات ورغبات المستيمكين،والوقوف عمى أسباب شراؤىم، 
.  (2)عدم شراؤىم لمبيعات المؤسسة  أو

 مجموعة من النماذج والنظم استخدامفمن خبللو يمكن : نظام دعم القرار التسويقي -
اإلحصائية، ييدف إلى تحميل العبلقة بين بعض المتغيرات التسويقية، أو التنبؤ ببعض المتغيرات 

التسويقية، كحجم المبيعات المتوقعة، باإلضافة إلى إمكانية تحميل البيانات التسويقية تحميبل وصفيا، 
. (3)الخ... وتقديم تقارير لممدير، تحتوي عمى معمومات ىامة حول تكاليف مبيعات المخزون

                                                           
1
 ، 2008الطبعة األولى،زيد منير عبوي ، نظم المعمومات التسويقية ، دار الراية لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، -  

 40ص

  316محمد الصيرفي ، مرجع سبق ذكره ، ص -   2
 267محمد أحمد حسان، مرجع سبق ذكره ، ص-  3

 نشرالنتائج تحلٌل البٌانات  تجمٌع البٌانات  تنمٌة خطة البحث  تحدٌد المشكلة
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 القرارات واتخاذتيدف إلى مساعدة مدير التسويق في عممية التخطيط : النظم الفرعية لممخرجات-
 .التسويقية، التي تتعمق بالمزيج التسويقي

عمى توفير معمومات تتعمق بمنتجات المؤسسة، حيث   يعمل ىذا النظام:الفرعي لممنتج النظام-
 في وضع بقية السياسات كسياسة السعر استقبللية مرونة أكبر و الناجح يوفر لممؤسسة  المنتجأن

 :  يميوالتوزيع والترويج ومن أمثمة تمك المعمومات ما
. معمومات عن الخصائص والمنافع اليامة لمسمع- 
 .معمومات عن القطاعات التي يمكن جذبيا-
. معمومات عن مدى أىمية خدمات ما بعد البيع-
. معمومات عن أىمية التغميف-
تعتبر سياسة التسعير ثاني السياسات التي يضميا المزيج التسويقي : النظام الفرعي لمتسعير-

وتمعب دورا ىاما في نجاح المؤسسة وبالتالي المحافظة عمى إستمراريتيا ، فيي تنصب عمى دراسة 
        .  (1)الجوانب المختمفة لمسعر،ىذا األخير الذي يؤثر بشكل مباشر عمى المبيعات ومن ثم األرباح

 قرارات تسعير كافة منتجاتيا ، ومن اتخاذييتم ىذا النظام بجمع المعمومات التي تمكن المؤسسة من 
 :يمي  مابعنصر التسعيرأمثمة المعمومات التي تتعمق 

.  معمومات حول مرونة الطمب- 
.  معمومات عن سياسات التسعير- 
. معمومات عن ىيكل تكمفة السمع- 
.   معمومات عن مدى إدراك المستيمك لسعر السمع-
 التي توضح ما ىي األنشطة توفير المعمومات ىذا النظام عمى يعمل: لمترويجالنظام الفرعي -

 مع األطراف الخارجية، ومن المعمومات االتصال تستخدميا المؤسسة في الوسائل، التياإلعبلنية و 
: التسويقية التي تخص عنصر الترويج

 معمومات عن أفضل ميزانية لمترويج  - 

                                                           
، 2001، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة ،(المبادئ والسياسات)فريد كورتل ، ناجي بن حسين، التسويق  -  1

 44الجزائر ، ص
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معمومات عن األىمية النسبية لكل من اإلعبلن والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات في جمب -
. الطمب

 .استخدامومعمومات عن أحسن مزيج ترويجي يمكن - 
.  معمومات عن الدعاوي اإلعبلنية الفعالة في إحداث التأثير المطموب- 
. معمومات عن أنسب وسيمة إعبلنية- 
ميمتو تجميع المعمومات حول شبكة التوزيع المادي لممنتجات ، إذ : النظام الفرعي لمتوزيع- 

 قنوات التوزيع، ومن بين االعتبارعند تصميم وتيذيب المنتجات ، ووضع األسعار يجب األخذ بعين 
: المعمومات التسويقية التي تبين كيفية توزيع سمع وخدمات المؤسسة إلى أسواقيا

.   معمومات عن أنواع قنوات التوزيع المناسبة لتصريف السمع-
.  قنوات التوزيعاختيارمعمومات عن العوامل المؤثرة في - 

.   معمومات خاصة بالكثافة المطموبة لتجار الجممة وتجار التجزئة
معمومات عن ىامش الربح المناسب لكل عضو في المنفذ - 
 . معمومات عن تكمفة التوزيع-

دارة نظام  :نظام المعمومات اإلنتاجي- 3-2 نظام محوسب يتولى تجييز إدارة العمميات وا 
المعمومات اإلدارية بمعمومات منظمة ووافية ودقيقة عن التدقيق الطبيعي لمعمميات والمواد والمنتجات 

من سمع وخدمات وكل األنشطة األساسية ذات العبلقة بالتخطيط والسيطرة عمى اإلنتاج والنقل 
.   1والعمميات الموجستية  

 يتكون نظام المعمومات اإلنتاجي، من األنظمة الفرعية :مكونات نظام المعمومات اإلنتاجي 
 :التالية

يتكون ىذا النظام من نشاطين رئيسيين ىما إدارة :  من المواداالحتياجاتنظام تخطيط - 
المخزون والجدولة، فاليدف الرئيسي من إدارة المخزون ىو التأكد من أن المخزون من المواد متوفر 

 المستيمكين، و احتياجاتفي الوقت المطموب لئلنتاج وأن المخزون من المنتجات النيائية متاح لمقابمة 
 بالمخزون تكون في الحد األدنى ليا، في حين أن الجدولة تحدد االحتفاظتكمفة أمر الشراء وتكمفة 

                                                           
1
سعد غالب ياسين ، تحميل وتصميم نظم المعمومات ، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى -  

  70، ص 2010، 
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 اإلمكانيات اإلنتاجية وتقميص الوقت استخدامالمخزون من المخرجات النيائية، كما تحدد كفاءة 
. العاطل، وتعمل عمى صيانة المعدات 

توجد ثبلث مدخبلت أساسية لنظام تخطيط :  من المواداالحتياجاتمدخالت نظام تخطيط - 
 مبنية عمى من المواد أوال جدول اإلنتاج، الذي يحدد المنتجات النيائية المحتاج إلييا وىي االحتياجات

األوامر والتنبؤ من النظام التسويقي الفرعي، ثانيا  تقرير المخزون وأخيرا قائمة الموارد المطموبة، التي 
.    يتم إعدادىا من قسم اليندسة بناءا عمى مواصفات المنتج

توجد ثبلثة مخرجات أولية ، ىي تقرير باألوامر :  من المواداالحتياجمخرجات نظام تخطيط -
 الصادرة فتقرير األوامرالصادرة وتقرير باألوامر المخططة والتغيرات الناتجة من إعادة جدولة األوامر، 

 يدل عمى ضرورة طمب األوامر المخططةعبارة عن تعميمات إدارة المشتريات لطمب خامات، وتقرير 
المواد األولية المطموبة ، والتغير في األوامر المفتوحة عن طريق اإلسراع أو اإلبطاء يمكن أن  يحدث 

. عن طريق إعادة جدولة األوامر 

توجد العديد من العمميات اإلنتاجية المميكنة بالكامل أو مميكنة : نظام العمميات التحويمية-
 .اآللية  أجيزة الرقابةاستخدامجزئيا، حيث يتم 

 يتمقى نظام العمميات األوامر والتنبؤ بالطمب من نظام :مدخالت نظام العمميات التحويمية-  
التسويق الفرعي، كما يتمقى معمومات الميزانية من النظام الفرعي لمتمويل ومعمومات تقييم المنتج من 
نظام اليندسة الصناعية،  يستمم النظام الفرعي لئلنتاج معمومات تغذية عكسية ىامة كمدخبلت من 

. نظام الرقابة عمى الجودة في شكل تقارير لمجودة
من أىم مخرجات المعمومات الناتجة من نظام العمميات جدول اإلنتاج : مخرجات العمميات -

 من المواد ومخرجات نظام العمميات االحتياجالرئيسي، الذي يعتبر بمثابة مدخبلت لنظام تخطيط 
التحويمية، والذي يتضمن تقارير عن عدد المنتجات النيائية، وكمية الموارد المستيمكة خبلل العممية 

.     اإلنتاجية ، حيث تتم مقارنة جدول اإلنتاج الرئيسي مع معايير أو بيانات تقديرية لمرقابة اإلدارية

يقوم نظام اليندسة الصناعية بتوفير المعمومات المتعمقة بدراسة :نظام اليندسة الصناعية- 
عمميات التصنيع بغرض التوصل إلى أفضل السبل لتطوير وتحسين أداء تمك العمميات وييتم ىذا 

النظام بأنشطة تحديد المواصفات القياسية لمنتجات المنظمة وكذلك المواد الخام المستخدمة في تصنيع 
تمك المنتجات وتخزينيا في قاعدة البيانات ومن ثم يمكن مقارنة تمك البيانات باألداء الفعمي 
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بالمواصفات القياسية التي تم وضعيا مسبقا ، وبالتالي كشف عن أي انحرافات قد تكون حدثت ، 
وتتمثل عممية الكشف عن االنحرافات أىمية كبيرة لمستخدمي نظام اليندسة الصناعية ، فيي تتيح ليم 

      1القيام بالعبلج المبكر ألوجو الخمل قبل تفاقم المشكمة االنتاجية وىو ما يعد ميزة ىامة ليذا النظام
تتحصل اليندسة عمى مدخبلت رئيسية متعددة في شكل : مدخالت نظام اليندسة الصناعية-

.  والصيانة، وغيرىا من نتائج األبحاث ومعايير الجودةتطويرات حديثة في المواد والعمميات 

من المخرجات التي يقدميا نظام اليندسة معمومات تتعمق : مخرجات نظام اليندسة الصناعية-
بتصاميم المنتجات، التي يجب إتباعيا في العمميات اإلنتاجية، قائمة المواد التي يحتاج إلييا ، معايير 

 .  في الرقابة عمى الجودة استخدامياالجودة التي يتم 
 :  واالستالمنظام الشحن - 
من مدخبلت ىذا النظام تعميمات الشحن من نظام معمومات : واالستالممدخالت الشحن - 

 .  التمويل الفرعي والفواتير من الموردين ، باإلضافة إلى المواد المستعممة من الموردين
 لممواد األولية باالستبلممخرجات ىذا النظام ىي معمومات تتعمق : واالستالممخرجات الشحن -

وشحن منتجات نيائية من خبلل إرسال العمبلء لمفواتير، التي توضح شحن المنتجات أو مبلحظات 
 .عن مواعيد الشحن المتأخرة 

 من الموارد، كما  لبلحتياجات لنظام التخطيط امتدادتعتبر وظيفة المشتريات : نظام المشتريات- 
 اعتبرتيمكن أن يكون نظام المشتريات أحد مكونات نظام المعمومات اإلنتاجي، في حالة ما إذا 

 من المواد وتعميمات األوامر المصدرة واألوامر المخططة واألوامر االحتياجاتمخرجات نظام تخطيط 
المعاد جدولتيا مدخبلت لنظام المشتريات ، كما يمكن أن يكون نظاما مستقبل عن نظام معمومات 

 من المواد نظام داخمي، وتطمب نظام المشتريات االحتياجاتاإلنتاج في حالة ما إذا كان نظام تخطيط 
معمومات خارجية تتعمق بنوع وجودة المنتجات، األسعار،جدولة التسميم، مدى توفر المواد األولية التي 

.       يتم الحصول عمييا من موردين المؤسسة 
تعتبر رقابة الجودة عمى صمة وثيقة باليندسة ، تكمن ميمة ىذا النظام  : نظام رقابة الجودة-

في وضع أىداف سنوية لمستويات الجودة المطموب تحقيقيا ، وتوفير معمومات سريعة لئلدارة عن 
 عن مستويات الجودة، يستخدم ىذا النظام مجموعة من النماذج اإلحصائية، نظرا ألن االنحرافات

                                                           
 192-191نوري منير ، مرجع سبق ذكره ، ص ص -  1
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نشاء حدود الرقابة، االختبار  الختبار يمكن أن يكون مدمر لمعينة ، وىذا لتحديد خطة العينات وا 
 وقياسيا، والتي قد تتم اختبارىامختمف صفات المنتجات طبقا لنوع المنتج والصفات ، التي يراد 

 .بطريقة يدوية  بطريقة أوتوماتكية بواسطة أجيزة تحكم آلية أو

 ىو نظام يعتمد عمى الحاسوب في جمع ومعالجة :نظام معمومات الموارد البشرية- 3-3
 وتخزين المعمومات المتعمقة بالعاممين لدعم عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بالموارد البشرية

 يتكون نظام معمومات الموارد البشرية من األنظمة : مكونات نظام معمومات الموارد البشرية
 : الفرعية التالية

. النظام الفرعي لتخطيط الموارد البشرية - 
.  الموارد البشريةالستقطابالنظام الفرعي - 
.  النظام الفرعي لمتدريب - 
النظام الفرعي لؤلجور والتعويضات  - 
مجموعة متكاممة من األجيزة والمعدات ، البرمجيات ، : نظام المعمومات المحاسبي والمالي- 3-4

األطر البشرية والقواعد واإلجراءات والنظم التي تكفل تحصيل البيانات المحاسبية عن البيئتين الداخمية 
والبيئة الخارجية لممنظمة ، وفيما يخص أدائيا في الماضي والحاضر والتنبؤات المحتممة في المستقبل 
ومعالجتيا ألجل توفير المعمومات الضرورية التي تسيل ميمة اإلدارات بجميع المستويات اإلدارية في 

  .    1صنع القرارات من خبلل انجاز الوظائف اإلدارية وبما يحقق أفضل استخدام ممكن ليذه المعمومات
 يتكون نظام المعمومات المحاسبي، من األنظمة الفرعية : مكونات نظام المعمومات المحاسبي

 :التالية

يقوم ىذا النظام المحوسب بطريقة سريعة ودقيقة بتسجيل وفرز  : نظام معالجة أوامر البيع- 
طمبيات العمبلء وصفقات البيع، وتقديم معمومات تخص الطمبيات المقبولة من نظام مراقبة المخزون، 

كما يعمل عمى معالجة أوامر العمبلء، وفي كثير من األحيان يقوم بتتبعيا حتى تشحن المنتجات 
نتاج فاتورة العميل والبيانات البلزمة لتحميل المبيعات، والرقابة عمى المخزون    .  التامة الصنع إلييم وا 

                                                           
 فرج الطائي ، رأفت سبلمة محمود ، نظم المعمومات المحاسبية ، دار وائل لمنشر ، الطبعة آلمحمد عبد حسين -  1

 41، ص 2012األولى ، 
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يختص ىذا النظام بتسجيل التغيرات الحاصمة في المخزون : نظام الرقابة عمى المخزون - 
عبلم المسؤولين عن المواد،  والقيام بإعداد وثائق شحن المنتجات من الموردين إلى مخازن المؤسسة وا 

  .  التي يجب إعادة تموين المخزون بيا
يقوم ىذا النظام بتقييد المبالغ النقدية التي يدين بيا العمبلء لممؤسسة : نظام حسابات القبض - 

 لتتبع موقف العمبلء، وبالتالي تساىم في الحصول االئتمانوينتج قوائم العمبلء الشيرية وتقارير إدارة 
عمى المقبوضات من الزبائن من خبلل إعداد الفواتير الدقيقة في الوقت المناسب، كما تساعد المسيرين 

.   يؤدي إلى رفع أرباح مبيعاتيا  المبالغ المستحقة وىو مااسترجاععمى 
يختص ىذا النظام بتقييد المشتريات من الموردين وتسجيل المبالغ التي : نظام حسابات الدفع 

 إدارة وتقارير عن يدينون بيا لممؤسسة والمدفوعات في مقابميا، والقيام بإعداد الشيكات لتسديد الفواتير
الخزينة ،ىذا ويسمح نظام حسابات الدفع بدفع سريع لمموردين وىذا لمحفاظ عمى عبلقات جيدة، كما 

.  من الخصومات الممنوحة في حالة الدفع السريعباالستفادةيسمح 
 يحصل عمى البيانات من بطاقات العمل المتعمقة بالموظفين وبيانات تتعمق :نظام المرتبات

بالتشغيل، يقوم بإعداد شيكات األجور وتقارير عن األجور وتحميل العمل، كما يقوم أيضا بإعداد 
تقارير تتعمق بالعائدات و الضرائب، تحميل تكمفة اليد العاممة واإلنتاجية لممسيرين والمؤسسات 

الحكومية  
يختص ىذا النظام بدمج البيانات الصادرة عن حسابات العمبلء، حسابات : نظام دفتر األستاذ

وفي نياية كل فترة محاسبية ، يقوم  بإقفال ، الموردين األجور وأنظمة المعمومات المحاسبية األخرى
عداد ميزان المراجعة و جدول النتائج وميزانية المؤسسة ،  كما يقوم بإعداد تقارير دفاتر المؤسسة وا 

 . تتعمق باإليرادات والمصاريف ويقدميا لممسيرين 

نظام مرتبط بالحاسب اآللي يدعم المستويات التشغيمية في  ىو: نظام معالجة البيانات
من خبلل جمع ومعالجة وتخزين البيانات، التي تصف األنشطة الوظيفية المختمفة لممؤسسة  المؤسسات

خراجيا في شكل تقارير روتينية . وكذا البيئة الخارجية وا 
يوفر المعمومات لممديرين  ا مبنيا عمى الحاسب اآللي نظام ىو : نظام المعمومات اإلداري- 3-5

المسؤولين عن وحدة تنظيمية رسمية سواء كانت المنظمة ككل أو أحد المجاالت الوظيفية بيا والذين 
لدييم احتياجات مشابية لممعمومات وتصف ىذه المعمومات ما حدث في الماضي وما يحدث اآلن ، 
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وما ىو محتمل حدوثو في المستقبل وتتوافر المعمومات في شكل تقارير دورية وتقارير خاصة 
     1ومخرجات نماذج رياضية وتستخدم ىذه المعمومات في صنع القرارات لحل المشاكل

يتكون نظام المعمومات اإلداري من ثبلثة عناصر أساسية ىي : مكونات نظام المعمومات اإلداري 
 . المدخبلت، المعالجة الداخمية ، والمخرجات

تتكون من ثبلثة نظم فرعية ىي النظام الفرعي لمعالجة البيانات، النظام الفرعي : المدخالت - 
 .   لمبحوث والدراسات المتخصصة، والنظام الفرعي لممخابرات الخارجية

يقدم ىذا النظام بيانات تصف مجاالت النشاط والعمميات : النظام الفرعي لمعالجة البيانات-
 الداخمية لممؤسسة وبالرغم من وجود فوارق بين نظام المعمومات اإلداري، ونظام معالجة البيانات، إال

 :  ما يمي أن ىناك عبلقة ىامة تربط بينيما تتمثل تمك الفوارق في

يعمل نظام المعمومات اإلداري عمى تحديد محتوى التقارير لصنع قرارات معينة، في حين -
. يعمل نظام  معالجة البيانات عمى توفير ىذا المحتوى 

 .اإلدارييعتبر نظام معالجة البيانات عنصر رئيسي لنظام المعمومات -
يعمل عمى تجميع البيانات من مختمف المصادر : نظام البحوث والدراسات المتخصصة-

.   البيئة الخارجية عمى العمميات الداخمية الداخمية، والخارجية وتحميميا لدراسة أثر
 عمى دراسة أحد العناصر األساسية في اىتماموينصب : النظام الفرعي لممخابرات الخارجية-

البيئة الخارجية وىم المنافسين، حيث يقوم بجمع وتحميل المعمومات التي تصف عمميات و تحركات، 
ستراتيجيات المؤسسات المنافسة .  وا 
عداد ومراجعة البيانات، ثم : المعالجة الداخمية لمبيانات تتم ىذه المعالجة بدءا بتجميع وا 

.   معالجتيا والعمل عمى تخزينيا وحفظيا و إعداد التقارير
تتكون مخرجات نظام المعمومات اإلداري، من ثبلثة أنواع من التقارير التقارير : المخرجات 

الدورية، التقارير الخاصة، ومخرجات النماذج الرياضية التي تحاكي الواقع الفعمي، إذ يختمف محتوى 
 المجال الوظيفي ، حيث تصف محتوى العناصر الفرعية المكونة باختبلفكل تقرير من ىذه التقارير 

لممجال الوظيفي، فعمى سبيل المثال في مجال التسويق تركز ىذه التقارير عمى خدمة عناصر المزيج 
 )، أما في مجال اإلنتاج فإن التقارير تيتم بمجاالت (المنتج ، الترويج، التسعير، التوزيع)التسويقي 

   (التصنيع، المخزون، الجودة والتكاليف
                                                           

 119نوري منير ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
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: والشكل التالي يبين مكونات نظام المعمومات اإلداري 

نموذج عام  لنظام المعمومات اإلداري   : (5)                          الشكل رقم

                                    مدخبلت النظام                 معالجات داخمية      مخرجات 
النظام

 

 188 محمد أحمد حسان، مرجع سابق، ص:المصدر

مزيج من الذكاء اإلنساني وتكنولوجيا المعمومات والبرمجيات، التي : نظام دعم القرار- 3-6
. تتفاعل بقوة فيما بينيا من أجل حل المشكبلت المعقدة

ظير نظام دعم القرار بسبب الحاجة الموضوعية لئلدارات لوجود تقنيات وأدوات لدعم اتخاذ 
   1القرارات المعقدة التي تخضع لظروف المخاطرة وعدم التأكد

 يتكون نظام دعم القرار من أنظمة فرعية ، تشمل كل من النظام :مكونات نظام دعم القرار 
الفرعي إلدارة قاعدة البيانات، النظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج، النظام الفرعي إلدارة الحوار 

 لنقل البيانات والمعمومات، اإلجراءات وقواعد االتصاالتالبيني، أجيزة الحاسوب وأجيزة 
 . العمل الخاصة بتنفيذ وظائف وأنشطة دعم القرار اإلداري

                                                           
 29، 2006سعد غالب ياسين ، نظم مساندة القرارات ، دار المناىج ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، -  1

 مصادر داخلٌة

 مصادر خارجٌة

مخرجات نظام 

 معالجة البٌانات

دراسات وبحوث 

 متخصصة

مخرجات نظام 

 المخابرات

قواعد بٌانات 

 أخرى

قواعد بٌانات 

 المجال الوظٌفً

تقارٌر 

 دورٌة

تقارٌر 

 خاصة

مخرجات 

نماذج 

 رٌاضٌة

إدارة 

المجال 

 الوظٌفً

قواعدبٌنات 

 المنظمة 
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يتكون النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات، من : النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات - 
 :األنظمة الفرعية التالية

تتكون من مجموعة من الممفات المتكاممة مع بعضيا البعض والتي تحتوي : قاعدة البيانات-
المحاسبة، )عمى بيانات خاصة باألنشطة الداخمية لممؤسسة، تم تجميعيا من المجاالت الوظيفية 

، كما تشمل عمى  بيانات تتعمق بمعدالت  باإلضافة إلى بيانات (، واألفراد اإلنتاجالتمويل، التسويق، 
بيانات التعداد السكاني أو  أبحاث السوق أو)خارجية التي تبين عبلقات المؤسسة بالبيئة الخارجية 
 .(بيانات العمالة المحمية أو جدول معدالت الضرائب

، إنتاج االسترجاعوىو نظام يعمل عمى تنفيذ عمميات التحديث،  :البياناتنظام إدارة قاعدة - 
   . التقارير

يعتبر من أىم مكونات نظام دعم القرار ألن من دونو : النظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج - 
يمكن لمنظام أن يحقق الدعم لمقرارات اإلدارية ، وذلك من خبلل ما يوفره من نماذج متكاممة  ال

لحل مشكبلت متنوعة  ومتنوعة تستخدم في عمميات صنع القرارات، لموصول إلى مستوى األمثمية أو
 ميمة بالنسبة لممؤسسة و يتكون النظام استثماريةفي مجاالت أنشطة مختمفة أو لصناعة قرارات 

:   قاعدة النماذج من المكونات الفرعية التالية إلدارة الفرعي
وىي تحتوي عمى حزمة متنوعة وواسعة ومتكاممة من نماذج التطبيقات :  قاعدة النماذج - 

وأنماط أخرى من النماذج ، التي تفيد أغراض تحميل البيانات وتقييم بدائل القرار، وىي نماذج تحميل 
 . اإلحصائي، تحميل األمثمية والتحميل االستيدافماذا لو وتحميل الحساسية تحميل 

توجد في قاعدة النماذج لنظام دعم القرار، نماذج جاىزة مكتوبة بإحدى لغات : لغة النمذجة - 
 قدرات ووظائف النظام، استعمال البرمجة الجيد والوقت وتبسيط طرق تختصر لغاتالبرمجة ، حيث 

 .    معالجة وتحميلانطبلقكما أنيا تعتبر أساس 

وىو نظام برمجيات يقوم بتنفيذ وظائف إنشاء و تعديل أو تحديث : نظام إدارة قاعدة النماذج- 
النماذج، ومعالجة البيانات، ىذا ويحتوي نظام إدارة قاعدة النماذج عمى برامج إدارة النماذج، التي 

. تتولى البيانات والنظام الفرعي إلدارة الحوار مع المستفيد
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يعمل قاموس النماذج عمى وصف النماذج الموجودة بقاعدة النماذج وتحديد  :النماذجقاموس - 
 ويقدم تعريفات وبعض األمثمة العممية، التي توضح مزايا استخدامياخصائصيا ووظائفيا ومجاالت 

.  النموذج وشروط تطبيقو
 الفرعي لمحوار البيني الوسيط الذي يربط المستفيد يعتبر النظام: النظام الفرعي إلدارة الحوار - 

 ديناميكية فعالة لدعم عمل النظام وتبسيط اتصالالنيائي مع نظام دعم القرار، فيو بمثابة أداة 
 من طرف المستخدم، وذلك من خبلل لغة الخطاب بالمغة العادية أو تقنيات التعميم والتفسير، استعمالو

من أىم الخصائص التي يرغب المستخدم توفرىا في نظام إدارة الحوار ىي البساطة والمرونة، و 
 يتكون نظام إدارة الحوار من ثبلثة مكونات أساسية ىي لغة التصرف، لغة العرض، قاعدة المعرفة

 بدائل أساليب باستخدام بالنظام وذلك االتصاليمكن لممستخدم من خبلليا : لغة التصرف-
.   الضوئي لممواد المكتوبةالقارئالتي قد تكون لوحة المفاتيح أو الفأرة أو  البيانات،إدخال 
 وىي تدل عمى ما يسمعو أو يراه المستخدم وتشمل عمى ما تقدمو الطابعة وما: لغة العرض-

.  يظير عمى شاشة العرض من حروف، كممات، أشكال ورسومات، باإلضافة إلى مخرجات سمعية 
تعرض قائمة المعرفة المعمومات التي يجب أن يعرفيا المستخدم عن القرار : قاعدة المعرفة-

 أو من خبلل التعمم االستخدامات نظام دعم القرار، ويتم ذلك من خبلل دليل استخداموعن كيفية 
لكيفية تشغيل النظام بطريقة مباشرة أو من خبلل حضور برامج تدريبية 

برنامج ذكي لمحاسب يقوم عمى استخدام المعرفة وخطوات االستدالل ، : النظام الخبير-3-7
  .1لتقديم حل لممشكبلت الصعبة التي تحتاج في حميا إلى استشارة الخبراء

 بدجولي أن النظام الخبير، يتكون من خمسة عتبرا: المكونات الرئيسية لمنظام الخبير 
 المعرفة، قاعدة المعرفة، نظام إدارة قاعدة المعرفة، استقطابعناصر رئيسية ىي نظام تسييل 

 .، أداة التفاعل مع المستخدماالستداللأداة 

 المعرفة بمثابة الوسيمة، التي استقطابيعتبر نظام تسييل :  المعرفةاستقطابنظام تسييل - 
يمكن من خبلليا تجميع وتحويل المعرفة من مصدر معين إلى برامج داخل النظام الخبير لبناء قاعدة 

المعرفة  
وىي تشبو قاعدة البيانات بنظام دعم القرار تحتوي عمى معرفة متخصصة : قاعدة المعرفة-   

 من خبير، يقوم ميندس المعرفة بتشفيرىا في برنامج واشتقاقيافي مجال محدد والتي تم تجميعيا 
                                                           

 236 ص ذكره، مرجع سبق حسان،محمد أحمد -  1
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وخزنيا في قاعدة معرفة النظام، كما أنيا تتضمن سمسمة من القواعد والتفسيرات المرتبطة بيذه المعرفة 
و بالتالي فيي تتضمن نوعين من المعرفة، المعرفة بالحقائق وىي مجموعة من الحقائق المتعمقة 

بمجال معين من مجاالت المعرفة أو بالمشكمة التي تم تصميم نظام الخبرة من أجميا والمعرفة بالقواعد 
 المعرفة لحل المشكمة   باستخدامواإلرشادات التي تسمح لمستخدم النظام 

وىو نظام يشبو بنظام إدارة قاعدة البيانات في نظام دعم القرار، : نظام إدارة قاعدة المعرفة-
. يعمل عمى تحديث قاعدة المعرفة بحقائق ومؤشرات وقواعد جديدة

وىي شبيية بقاعدة النماذج في نظام دعم القرار تعمل عمى مزج ومقاربة الحقائق : االستداللآلة -
 استنتاجات استنباط أو الشتقاق قواعد باستخداموالمعرفة المتخصصة الموجودة في قاعدة المعرفة 

.    وحمول متعمقة بالمشكمة موضوع البحث
تعتبر مماثمة لنظام إدارة الحوار في نظام دعم القرار وىي برنامج : أداة التفاعل مع المستخدم-

 ستخدامايمكن مستخدم النظام من التعامل مع النظام بسيولة من خبلل المغة الطبيعية، باإلضافة إلى 
 .الطبيعيةجداول، رسوم بيانية، قوائم، صور إلى جانب المغة 

  في قطاعات األنشطة االقتصادية واالتصالاإلعالمتكنولوجيا  تطبيق: المحور الرابع
 في مختمف األنشطة  واالتصالاإلعبلمتكنولوجيا  من خبلل ىذا المحور سنتناول تطبيقات

برام عقود الشراء والبيع  االقتصادية لممؤسسات من خبلل التعريف بالسمع والخدمات والتسويق ليا وا 
عبر شبكة األنثرنث و كذلك ممارسة الوظائف اإلدارية من خبلل تحقيق التكامل بين أنظمة المعمومات 

 وذلك بالتطرق إلى كل من التجارة االلكترونية ، التسويق االلكتروني ، اإلدارة االلكترونية   
  التجارة االلكترونية :أوال

 : توجد عدة تعريفات لمتجارة االلكترونية منيا ما يمي : تعريفيا -1
تم تعريف التجارة االلكترونية عمى أنيا عممية اإلشيار والتعريف بالسمع والخدمات ، تنفيذ 
برام العقود ، الشراء والبيع ثم سداد القيمة التبادلية عبر شبكات االتصال  عمميات عقد الصفقات وا 

 . 1المختمفة سواء األنثرنث أو غيرىا من الشبكات التي تربط بين المشتري والبائع
يعرفيا البعض عمى أنيا تنفيذ كل ما يتصل بعمميات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعمومات 

 : عبر شبكة االنثرنث والشبكات العالمية األخرى ويشمل ذلك 
 اإلعبلنات عن السمع والبضائع والخدمات - 

                                                           
1
 153 مرجع سبق ذكره ، ص زرزار العياشي، غياد كريمة ،-  
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 المعمومات عن السمع والبضائع والخدمات - 
 عبلقات العمبلء التي تدعم عمميات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع - 
 التفاعل والتفاوض بين البائع والمشتري  - 
برام العقود-   عقد الصفقات وا 
 سداد االلتزامات المالية ودفعيا  - 
 عمميات توزيع وتسميم السمع ومتابعة اإلجراءات- 
 الدعم الفني لمسمع التي يشترييا العمبلء  - 
 : تبادل البيانات الكترونيا بما في ذلك -

 كتالوجات األسعار  
 المراسبلت اآللية المرتبطة بعمميات البيع والشراء 

  االستعبلم عن السمع   
 الفواتير االلكترونية 
   1التعامبلت المصرفية 

 : لمتجارة االلكترونية عدة خصائص منيا ما يمي: خصائص التجارة االلكترونية- 2
  تتميز أنشطة التجارة االلكترونية بأنيا ال تعرف الحدود : الطابع العالمي لمتجارة االلكترونية

المكانية ، إذ يمكن تصميم موقع تجاري عمى األنثرنث بعرض أو تقديم سمع وخدمات دون 
 .االنتقال إلى منطقة جغرافية معينة 

  تتميز التجارة االلكترونية بإجراء  : اختفاء الوثائق الورقية في المعامالت التجارية
 .المعامبلت باستخدام المستند االلكتروني عوضا عن المستند الورقي

  يمكن من خبلل التجارة االلكترونية ممارسة العمميات :السرعة في انجاز الصفقات التجارية  
 .التجارية بكل سيولة وسرعة دون الحاجة لبلنتقال إلى مكان معين

  يمكن إدارة المعامبلت التجارية لممؤسسة بالرغم من :عدم إمكانية تحديد ىوية المتعاقدين 
عدم التقاء المتعاممين في مكان محدد وىو ما يؤدي إلى عدم معرفة كافة المعمومات 

 الضرورية بالمتعامل كما ىو الحال بالنسبة لمتعامبلت التقميدية  
                                                           

التحديات ، األبعاد التكنولوجية والمالية – التجارب – المفاىيم  )طارق عبد العال حماد ، التجارة االلكترونية  -  1
   8-7، ص ص 2004، الدار الجامعية ، مصر ، (والتسويقية والقانونية  
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 يتم من خبلل التجارة االلكترونية تسميم بعض المنتجات الكترونيا  : تسميم المنتجات الكترونيا
 .كبرامج الحاسوب ، الكتب ، االستشارات الطبية 

  إن الوسيط االلكتروني بين طرفي التعامل التجاري عبارة عم :وجود الوسيط االلكتروني 
جياز الحاسوب متصل بشبكة االتصاالت الدولية التي تقوم بنقل التعابير والقرارات الكترونيا 

 .1لكل طرف في التعامل في نفس الوقت رغم انفصاليما مكانيا 
 في التجارة االلكتروني ال يتم إبرام العقد   : غياب العالقة المباشرة بين األطراف المتعاقدين

بين الطرفين لكون أن البائع والمشتري ال يتواجدان في نفس المكان ، فيتم استخدام الحاسوب 
 . لمتراسل الكترونيا فيما بينيما 

 تتيح التجارة االلكترونية ومن خبلل خدمات شبكة  : التفاعل الجماعي بين عدة أطراف
االنثرنث إمكانية التفاعل الجماعي غير المحدود بين فرد ومجموعة ، حيث بإمكان أحد 

أطراف التعامل إرسال رسالة الكترونية واحدة إلى عدد ال نيائي من المستقبمين ليا في وقت 
 .2واحد

 : لمتجارة االلكترونية األشكال التالية  : أشكال التجارة االلكترونية- 3
تعتبر التجارة االلكترونية بين  : التجارة االلكترونية بين وحدة أعمال و وحدة أعمال أخرى-   

وحدات األعمال من أكثر أنواع التجارة االلكترونية شيوعا في الوقت الحالي ، ويقصد بيا المعامبلت 
التجارية االلكترونية التي تتم بين منظمات األعمال البائعة و منظمات األعمال المشترية عبر شبكة 
االنثرنث كقيام شركة معينة باستخدام شبكة االتصاالت لمحصول عمى طمبياتيا من الموردين واستبلم 

 الفواتير و كذلك القيام بالسداد االلكتروني 
عرفت التجارة االلكترونية  بين وحدة أعمال : التجارة االلكترونية بين وحدة أعمال ومستيمك- 

ومستيمك تطورا واسعا ، حيث تقوم الشركات بعرض مختمف أنواع السمع والخدمات التي ترغب في 
تسويقيا عبر االنثرنث ويقوم المستيمك باقتناء تمك المنتجات أو الخدمات عن طريق الويب من خبلل 

مراكز التسوق عمى  االنثرنث والتي تظير من خبلليا البلئحة النيائية من السمع ، يختار السمعة 
بالمواصفات التي يريدىا ويقوم بالدفع عن طريق  استخدام بطاقات االئتمان أو الشيكات االلكترونية أو 

نقدا عند التسميم و يحصل عمى مشترياتو عبر الشبكة إذا كانت من النوع القابل لمتمييز الرقمي  
                                                           

1
 156 مرجع سبق ذكره ، ص زرزار العياشي، غياد كريمة ،-  

2
  157نفس المرجع ، ص -  
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والنسخ عن بعد أو إرسال السمع المشتراة  بواسطة منذوبي المبيعات أو بالبريد السريع أو بواسطة 
 .شركات الشحن 

 يعتبر ىذا النوع من :(الحكومية )التجارة االلكترونية بين وحدة أعمال واإلدارة المحمية - 
التجارة االلكترونية حديث النشأة ، حيث تعني بكل المعامبلت التي تتم بين وحدات األعمال واإلدارات 

الحكومية ، فتقوم ىذه األخيرة بعرض اإلجراءات والقوانين والرسوم ونماذج المعامبلت عبر شبكة 
االنثرنث وتقوم الشركات باالطبلع عمييا الكترونيا وتقوم بإجراء المعاممة الكترونيا كقيام الشركات بدفع 
الضرائب والرسوم التجارية عبر األنثرنث  باإلضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ التعامبلت التجارية بينيا 

 وبين المؤسسات من خبلل استخدام مواقع الممارسات العامة والمناقصات  الحكومية 
 تتمثل في الخدمات االلكترونية :التجارة االلكترونية بين المستيمك والمنظمات الحكومية - 

التي تقدميا الحكومة لممستيمك  كاستخراج بطاقة اليوية ورخص السياقة وشيادة الميبلد باإلضافة إلى 
خدمات المطار ، في المقابل قيام األفراد بسداد الضرائب و الفواتير الكترونيا ورسوم تجديد رخص 

 . السيارات لمحكومة عن طريق االنثرنث والتقدم لشغل الوظائف المعمن عنيا في مواقع الحكومة
وتقوم ىنا بين مختمف المستيمكين ، حيث يبيع :  التجارة االلكترونية بين المستيمكين - 

مستيمك لمستيمك آخر مباشرة وذلك بوضع المستيمك إعبلن في موقعو كبيع أغراض شخصية والرابط 
    1بينيم عمى سبيل المثال عبر استخدام موقع المزادات مثل موقع إي باي

يمكن أن تشمل أعماال ذات طابع تجاري التجارة بين األجيزة الحكومية  بعضيا البعض - 
 كأن تؤجر ىيئة األوقاف أراضي أو شقق لوزارة أخرى من وزارات الدولة 

 : مزايا التجارة االلكترونية - 4
 بالنسبة لمفرد  : 

سمحت التجارة االلكترونية لممستيمك التسوق عبر شبكة الحاسوب : توفير الوقت والجيد- 
دخال بعض  يوميا وعمى مدار العام من أي مكان في العالم وشراء منتجات بمجرد النقر عمى المنتج وا 

 معمومات البطاقة االئتمانية   

                                                           
1
السعودية ، : دراسة حالة الدول العربية  ) العالمية األسواققحماز صفاء ، التجارة االلكترونية كأداة لمتنافس في -  

-2014، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر في العموم االقتصادية ، جامعة محمد خيضر بسكرة  (مصر ، االمارات 
   7ص 2015
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 يمكن لمزبون عبر التجارة االلكترونية أن يتخذ قرار الشراء من خبلل :حرية االختيار - 
 المقارنة بين أسعار ومواصفات السمع والخدمات وأن يختار بينيا بحرية تامة 

يسمح التسويق عبر األنثرنث لمزبون الحصول عمى منتجات  : انخفاض أسعار المنتجات- 
وخدمات بأسعار منخفضة وىذا راجع لكون التجارة االلكترونية خفضت العديد من التكاليف منيا 

 تكاليف النقل من المصنع  قنوات التوزيع باإلضافة إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج وغيرىا من  األخرى 

سمحت التجارة االلكترونية بوجود تفاعل بين الزبائن والمؤسسات وبالتالي  : نيل رضا العمالء- 
اإلجابة والرد عمى استفسارات زبائنيا من خبلل التخاطب الشخصي أو عبر البريد االلكتروني من جية 

بداء الزبون رأيو في السمعة من جية أخرى مما يفسح لممؤسسة القيام بدراسة سموك المستيمكين  وا 
جراء تعديبلت مناسبة عمى السمع وبالتالي زيادة رضا العميل  .وا 

 بالنسبة لممؤسسة : 
تعتبر التجارة االلكترونية وسيمة متميزة لموصول إلى أسواق العالم في  : برنامج تسويقي فعال- 

وقت واحد و بأقل التكاليف وىو ما يتيح لممؤسسات فرص تسويقية عديدة ويحقق ليا العديد من المزايا 
 التنافسية بأقل جيد ويوسع قاعدة زبائنيا ويحقق أرباح دون انقطاع

يمكن لممؤسسة من خبلل التجارة االلكترونية ترويج  : تخفيض مصاريف المؤسسات- 
منتجاتيا ومن ثم الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاىدين و ىو ما يجنبيا إنفاق مبالغ ضخمة 

قامة معارض واالستعانة برجال البيع والقيام بعمميات الشحن طالما أن عممية الترويج  في اإلعبلنات وا 
 تتم بطريقة الكترونية بحثة عبر جياز الكمبيوتر   

يمكن من خبلل التجارة االلكترونية إجراء العمميات  : تواصل فعال مع الشركاء والعمالء- 
 االتصالية مع العمبلء باستخدام البريد االلكتروني 

سمحت التجارة االلكترونية لممؤسسات الحصول عمى معمومات تتعمق بسوق : وفرة المعمومات- 
محتمل أو منافس وكذلك معمومات عمى األسعار وذلك باالعتماد عمى نظام معمومات يساعد عمى 

 .إجراء استخبارات تسويقية
 
 
 



43 
 

 اإلدارة االلكترونية :  ثانيا
 : تعريف اإلدارة- 1

تم تعريف اإلدارة عمى أنيا فن انجاز الميام من خبلل القوى البشرية العاممة في المؤسسة ، 
 1حيث تتمثل وظائفيا األساسية في التخطيط ، التنظيم واتخاذ القرار وكل أنشطة السيطرة عمييا 

كما تم تعريف اإلدارة عمى أنيا عممية تنظيم الميام ضمن حدود الموارد المتاحة ومتابعة وتوجيو 
 2العاممين فييا النجازىا وذلك لتحقيق األىداف المحددة 

تعرف اإلدارة أيضا عممية استغبلل الموارد المتاحة لممنظمة من خبلل ممارسة وظائف التخطيط 
    3والتنظيم والتوجيو والرقابة وصوال إلى األىداف المنشودة 

المعمومات اإلدارية فيي المعنية بالوظائف اإلدارية الخاصة بالمنظمة :  المعمومات اإلدارية -2
وتشمل عمى عمميات التخطيط والتنظيم والرقابة واتخاذ القرارات حسب مستوى اإلدارة 

 4المعنية 
 : 5يختمف دور اإلدارة باختبلف المستويات اإلدارية في المؤسسة من خبلل ما يمي

 ميمتيا صنع القرارات اإلستراتيجية بعيدة المدى المتعمقة برسالة المؤسسة :  اإلدارة العميا  -
 تقوم بتنفيذ البرامج والخطط المسطرة من طرف اإلدارة العميا : اإلدارة الوسطى  -
 مسؤولة عن النشاطات والممارسات اليومية لممؤسسة :  اإلدارة التشغيمية  -
 :  تتمثل الوظائف اإلدارية في المؤسسة في ما يمي:الوظائف اإلدارية- 3

 يعني إعداد التنبؤات وتحديد األىداف ووضع االستراتيجيات والموازنات :    وظيفة التخطيط
والسياسات البلزمة لبموغ ىذه األىداف وال يمكن إعداد ىذه الخطط وال تنفيذىا وال متابعتيا في ظل 

  6غياب المعمومات

                                                           
1
 125زرزار العياشي، غياد كريمة ، مرجع سبق ذكره ، ص -  

 13 ، ص 2008 ، األردن االلكترونية ، دار وائل لمنشر ، اإلدارةعبلء عبد الرزاق محمد حسن السالمي ، -  2
، دار وائل ( تكنولوجيا المعمومات إدارة ) اإلدارية نظم المعمومات إلى فرج الطائي ، المدخل آلمحمد عبد حسين -  3

 282، ص2009 ، الطبعة الثانية ، األردنلمنشر والتوزيع ، 
4
 13عبلء عبد الرزاق محمد حسن السالمي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  

  127، 126زرزار العياشي، غياد كريمة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص -  5
 282 ص ذكره، مرجع سبق الطائي،محمد عبد حسين آل فرج -  6
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يعني  الجيود البشرية وتنسيقيا باتجاه تحقيق األىداف المرسومة وذلك من :   وظيفة التنظيم 
الخ وال ...خبلل تحديد التقسيمات الرئيسية والثانوية الصبلحيات ، المسؤوليات ، األدوار ، المراكز 

  1يمكن أن يكون التنظيم فاعبل إال عند توفير شبكة اتصاالت كفوءة تقوم بتوفير المعمومات الضرورية
يتضمن عمل القيادة االتصال باآلخرين وترغيبيم في العمل لتحقيق أىداف :   وظيفة القيادة

المؤسسة ، وعممية اتصال القيادات اإلدارية مع العاممين تتداخل مع وظيفتي التخطيط والتنظيم 
 2وتستمر بعدىما 

ىي الوظيفة التي يعنى بيا كل العاممين في المؤسسة أفراد وجماعات يؤدييا  :   وظيفة الرقابة
أو مجموعة من األفراد أو جياز كامل بغرض التأكد من مطابقة   (غالبا ما يكون المدير  )فرد واحد 

األعمال المنفذة لممعايير المعتمدة في الخطط والسياسات المسطرة أي مدى توافق النتائج مع األىداف 
 3من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند اكتشاف االنحراف في النتائج 

ولقد تأثرت الوظائف اإلدارية بالتطورات التكنولوجيا الحاصمة في مجال المعموماتية واالتصاالت 
 داخل المؤسسة وىذا ما يفسر ظيور اإلدارة االلكترونية    

 : مفيوم اإلدارة االلكترونية-4
 عندما 1960بدأت منذ سنة  (أتمتة  المكاتب  )نستطيع أن نقول أن بدايات اإلدارة االلكترونية 

 مصطمح معالج الكممات عمى فعاليات طابعتيا الكيربائية وكان سبب إطبلق ىذا  IBMابتكرت شركة 
المصطمح ىو لفت نظر اإلدارة في المكاتب إلى إنتاج ىذه الطابعات عند ربطيا مع الحاسوب 

عندما 1964واستخدام معالج الكممات وأن أول برىان عمى أىمية ما طرحتو ىذه الشركة ظير سنة 
وجياز الطابعة / أنتجت ىذه الشركة جياز طرحتو في األسواق أطمق عميو اسم الشريط الممغنط 

المختار ، حيث كانت ىذه الطابعة مع شريط ممغنط فعند كتابة أي رسالة باستخدام ىذه الطبعة يتم 
خزن الكممات عمى الشريط الممغنط حيث بإمكان طباعة ىذه الرسالة بعد استرجاعيا من الشريط عمى 

الطابعة بعد أن نطبع اسم وعنوان الشخص المرسل إليو و عند النظر ليذه الرسالة نجدىا مطبوعة 
بشكل جيد و واضح و بالتأكيد ىذه العممية وفرت جيد كبير وخاصة عندما يتطمب إرسال نفس الرسالة 

                                                           
 282 نفس المرجع ، ص الطائي، محمد عبد حسين آل فرج -  1
 128زرزار العياشي، غياد كريمة، مرجع سبق ذكره ، ص-  2
3
 128 ، صنفس المرجع-  
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 في 1973  ، أما التطبيق الفعمي لئلدارة االلكترونية فيعود إلى سنة 1إلى عدد كبير من المرسل الييم 
الواليات المتحدة ، ثم بدأت تنمو وتتطور السيما بعد استخدام شبكة األنثرنث حتى أصبحت اآلن 

الكثير من المؤسسات تدير أنشطتيا المتنوعة دون الحاجة إلى استخدام األساليب الروتينية المختمفة ، 
فالحاجة إلى استخدام الورق أصبحت معدومة والمدير يمارس أنشطتو بأي وقت وبأي مكان وبإتقان 

  2أعمى مما كان في السابق 
حيث تم تعريف اإلدارة االلكترونية عمى أنيا تمك اإلدارة التي تقوم بجعل المعامبلت التي تنجز 
داخل اإلدارات تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات وتتم بشكل الكتروني في المراسبلت انتياءا بتكامل 

 3نظم المعمومات بحيث يصبح كل الميام والنشاط تنجز باستخدام تكنولوجيا المعمومات 
إن فكرة اإلدارة  االلكترونية تتعدى بكثير مفيوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل داخل المؤسسة 

إلى مفيوم تكامل البيانات والمعمومات بين اإلدارات المختمفة والمتعددة باستخدام تمك البيانات 
جراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أىدافيا وتوفير المرونة البلزمة  والمعمومات في توجيو سياسة وا 

  4لبلستجابة لممتغيرات المتبلحقة سواء الداخمية أو الخارجية
اإلدارة االلكترونية ىي عممية مكننة جميع ميام ونشاطات المؤسسة اإلدارية باعتماد عمى كافة 

تقنيات المعمومات الضرورية وصوال إلى تحقيق أىداف اإلدارة الجديدة في تقميل استخدام الورق 
  5وتبسيط اإلجراءات  والقضاء عمى الروتين والنجاز السريع والدقيق لمميام والمعامبلت

كما وعرفت اإلدارة االلكترونية بأنيا عممية تحويل كافة األعمال والخدمات اإلدارية التقميدية إلى 
  6أعمال وخدمات الكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناىية وبدون استخدام الورق

وتشمل اإلدارة االلكترونية جميع وظائف اإلدارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفيز إال 
أنيا تتميز بقدرتيا عمى خمق المعرفة وبصورة مستمرة وتوظيفيا من أجل تحقيق األىداف وتعتمد عمى 

                                                           
 33-32 ص، ص2008 ، مرجع سبق ذكرهعبلء عبد الرزاق محمد حسن السالمي ، -  1
2
 129-128 ، مرجع سبق ذكره ، ص ص زرزار العياشي، غياد كريمة-  

3
 33 ، مرجع سبق ذكره ، ص عبلء عبد الرزاق محمد حسن السالمي-  

     3رأفت رضوان ، اإلدارة االلكترونٌة ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،  القاهرة ، ب س ن ، ص -  4
5
 34 ، مرجع سبق ذكره ، ص عبلء عبد الرزاق محمد حسن السالمي-  

6
 129زرزار العياشي، غياد كريمة ، مرجع سبق ذكره ، ص-  



46 
 

تطوير البنية المعموماتية داخل المؤسسة بصورة تحقق تكامل الرؤية ومن ثم أداء األعمال نحو 
  1األفضل
 : 2 تيدف اإلدارة االلكترونية إلى ما يمي:أىداف اإلدارة االلكترونية- 5
 إدارة ومتابعة اإلدارات المختمفة لممؤسسة وكأنيا وحدة مركزية- 
 تجميع البيانات من مصادرىا األصمية بصورة موحدة - 
 تقميص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطيا - 
 تقميل أوجو الصرف في متابعة عمميات اإلدارة المختمفة - 
 توظيف تكنولوجيا المعمومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاممين - 
 توفير البيانات والمعمومات لممستفيدين بصورة فورية - 
 التعمم المستمر وبناء المعرفة - 
دارة كافة الموارد-   زيادة الترابط بين العاممين واإلدارة العميا ومتابعة وا 
 : أسباب التحول إلى اإلدارة االلكترونية - 6

إن التحول من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة االلكترونية كان حتمية فرضتيا التغيرات العالمية ، 
فتوظيف المعمومات أصبح متطمبا من متطمبات النجاح ألي مؤسسة والتقدم العممي والتقني وفرص 
تقديم منتجات ذات نوعية وممارسة الوظائف داخل المؤسسة بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب 
كان من األمور التي دعت إلى التطور اإلداري نحو اإلدارة  االلكترونية ويمكن حصر أىم األسباب 

 : الداعية لمتحول االلكتروني في النقاط التالية 
 اإلجراءات والعمميات المعقدة وتأثيرىا عمى زيادة تكمفة األعمال وىو ما أدى إلى التطور السريع 

 في أساليب وتقنيات إدارة األعمال
 زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات لمتميز 

 ضرورة وجود اتصال فعال داخل المؤسسة 
 وضع مواصفات معينة لقياس األداء 

 ظاىرة انفجار المعمومات والتحول من االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة 

                                                           
 االلكترونية بين النظرية ومتطمبات التطبيق في بيئة منظمات األعمال العراقية ، اإلدارةأفنان عبد عمي األسدي ، -  1

  116، ص 2009 واالقتصاد ، العدد الخامس عشر ، اإلدارةجامعة الكوفة ، كمية 
 4 ص ذكره، مرجع سبق رضوان،رأفت -  2
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 استخدام التكنولوجيا واالعتماد عمى المعمومات في اتخاذ القرارات 
ضرورة انسيابية البيانات والمعمومات بين العاممين في المؤسسة بما يحقق تحسين مشاركتيم 

 ألداء وظائفيم عمى أكمل وجو 
 حتمية توحيد البيانات عمى مستوى المؤسسة 

 :  1إن تطبيق اإلدارة االلكترونية سيؤدي إلى ما يمي :  عناصر اإلدارة االلكترونية- 7
 فتتكون اإلدارة االلكترونية من األرشيف االلكتروني، البريد االلكتروني، الرسائل :إدارة بال أوراق

 الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة اآللية
 بواسطة المعامبلت عبر الياتف المحمول، االتصاالت الدولية عبر الشبكة :إدارة بال مكان

 العالمية، المؤتمرات االلكترونية والعمل عن بعد 
 مبدأ العمل المتواصل طيمة اليوم وطيمة السنة دون حواجز فصمية أو فكرة الميل :إدارة بال زمان

 والنيار حتى يتحقق االتصال الكوني الذي تختمف فيو الفصول وأوقات النيار 
 فيي تعمل من خبلل المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي :إدارة بال تنظيمات جامدة

 تعتمد عمى صناعة المعرفة 
 : أىمية اإلدارة االلكترونية- 8

إن اىتمام العالم المتقدم باستخدام تقنيات المعمومات اإلدارية لم يأتي من فراغ بل وجد فوائد 
  2كبيرة حصمت ولذلك بدأت الدول تتسابق في تطبيق اإلدارة االلكترونية في مؤسساتيا 

 : وتتجمى أىمية اإلدارة االلكترونية في ما يمي
تبسيط اإلجراءات اإلدارية داخل المؤسسة وىو ما يؤدي إلى اختصار وقت تنفيذ مختمف 

 المعامبلت اإلدارية 
تحقيق التكامل بين مختمف المستويات اإلدارية من خبلل تسييل إجراءات االتصال بين مختمف 

 أقسام المؤسسة 

                                                           
1
 132 ، مرجع سبق ذكره ، ص زرزار العياشي، غياد كريمة-  

2
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تقميل استخدام األوراق وىو ما يؤدي إلى تخفيض التكاليف من جية وتقميص زمن انتقال 
المعمومات من جية أخرى ما يؤدي إلى رفع مستوى األداء والسرعة في االنجاز العمميات بطريقة 

 صحيحة وفي الوقت الصحيح وىو ما يحقق مبدأ الجودة  الشاممة 
 ترشيد القرارات بناءا عمى المعمومات والمتوفرة بشكل دائم 

 رفع كفاءة العاممين داخل المؤسسة 
 القضاء عمى البيروقراطية والرشوة 

 تحسين آلية العمل ومواكبة التطورات 
إلغاء نظام األرشيف الورقي واستبدالو بنظام األرشيف االلكتروني لمرونتو العالية في األداء 

والقدرة عمى تصحيح األخطاء بسرعة عالية وتجييز البيانات ألكثر من جية في الوقت والمكان المحدد 
، مما يساعد عمى معالجة مشكمة الحفظ والتوثيق والتي تعاني منيا أغمب المؤسسات االقتصادية مما 

   1يقمل من أماكن التخزين الستثمارىا ألغراض أخرى
إن نجاح اإلدارة االلكترونية يتطمب توفر نظم : اإلدارة االلكترونية ونظم المعمومات- 9

معمومات إدارية توفر البيانات والمعمومات المطموبة النجاز الميام اإلدارية من تخطيط و تنظيم ورقابة 
 يعتبر القرار اإلداري جوىر العممية اإلدارية ، فيو يمثل أحد األدوار الرئيسية لممدير .واتخاذ القرارات

التي يقوم بيا عند أداء مختمف الوظائف اإلدارية من تنظيم وتخطيط وتوجيو ورقابة ، فبدون القرارات 
 مستويات اإلداريةال القرارات في جميع اتخاذيمكن لمعممية اإلدارية أن تكون وليذا تنتشر عممية  ال

 : ويظير ذلك جميا من خبلل ما يمي 
 دور نظم المعمومات في مراحل اتخاذ القرارات في ظل اإلدارة االلكترونية  -9-1
تقوم نظم المعمومات المحوسبة بتخزين كميات : االستخباردور نظم المعمومات في مرحمة - 

 حميا، فقواعد احتماالتىائمة من المعمومات ، تفيد صانع القرار في تشخيص سميم لممشكمة وتحديد 
البيانات الداخمية والخارجية تعمل عمى توفير المعمومات األساسية ، التي تساىم في التعرف عمى 

 بمصادر المعمومات و قواعد البيانات المختمفة داخل اتصالوالمشكبلت ونظام دعم القرار من خبلل 
 بسرعة ، اكتشافياوخارج المؤسسة، يسيل عرض وتمخيص المعمومات ، وىو ما يساعد المدير في 

كما يساىم أيضا في تحميل المشكبلت المعقدة وتبسيطيا من خبلل بناء النماذج وتحميميا، ويقوم نظام 
المعمومات اإلداري في ىذه المرحمة بتسييل عممية البحث عن المشكبلت،  وذلك من خبلل التقارير 

                                                           
1
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الدورية، التي تبين ما إذا كان ىناك فرق بين األداء المتوقع ، واألداء الفعمي، في حين أن النظام 
ظيار مدى خطورتيا   .الخبير يعمل عمى تصنيف المشكمة من خبلل تحديد طبيعتيا، وا 

نظرا لما تتضمنو مرحمة التصميم من صياغة : دور نظم المعمومات في مرحمة التصميم- 
 مختمف البدائل اكتشافالمشكمة في صورة نموذج مبسط قابل لمحل، فإن نظام دعم القرار يساعد عمى 

 من نماذج رياضية وكمية ، ويعمل النظام الخبير عمى طرح بدائل مايو فرهيميا، وذلك من خبلل يوتق
الحمول لممشكبلت المعقدة والتنبؤ بنواتج ىذه البدائل، نظرا إلمكانياتو الفائقة في بناء النماذج الكمية 

وحميا 

 إن ما توفره نظم المعمومات من نماذج :واالختياردور نظم المعمومات في مرحمة التقييم - 
 الحل المناسب، اختياررياضية وكمية والتي تساىم في وضع الحمول الممكنة وتقييميا، يسيل عممية 

فنظام دعم القرار يمكن أن يساىم في ىذه المرحمة من خبلل إجراء عمميات التقييم الكمي لمبدائل 
وكذلك إجراء تحميل الحساسية، وتقديم اإلجابات الصحيحة بشأن أسئمة ماذا لو، وبتالي يساىم في 

، كما يمكن أن يساىم القرار النيائيوضع مختمف السيناريوىات البديمة لحل المشكمة،  لموصول إلى 
 أفضل البدائل الممكنة واقتراح عممية تقييم البدائل الخبير فيالنظام 

 إن تنفيذ القرار بفاعمية يتطمب إقناع األطراف :دور نظم المعمومات في مرحمة التنفيذ - 
تعمل من أجمو نظم   القرار ، وأيضا األطراف التي ستقوم بالتنفيذ ، وىو مااتخاذالمشاركة في عممية 

المعمومات ، من خبلل عرض مختمف األشكال البيانية، ونتائج تحميل الحساسية، ىذا ويقوم النظام 
 بين العديد من األطراف المعنية اتصالالخبير عمى تفسير وتبرير القرار ونظام دعم القرار عمى إجراء 

 الحاسب اآللي  وىذا من أجل تسييل تنفيذه  باستخدامبالقرار 
: دور نظم المعمومات في مرحمة المتابعة والمراقبة - 

يرتكز دور نظم المعمومات في ىذه المرحمة عمى متابعة نتائج التنفيذ، وتحميميا عن طريق نظام التغذية 
 إجراءات تصحيح، باتخاذالعكسية، من خبلل توفير تقارير واضحة، ومحددة عن نتائج األداء، تسمح 

. وتقييم مدى جودة القرارات 
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 : دور أنظمة المعمومات الوظيفية في اتخاذ القرارات في ظل اإلدارة االلكترونية - 9-2
 نظام المعمومات المحاسبي واتخاذ القرارات : 

يتفق أغمب الكتاب عمى أن دور نظام المعمومات  : القراراتواتخاذالتقارير لمعمميات - 
المحاسبية في صنع القرارات يفوق أي دور في أي مجال آخر ، ذلك الن نجاح المنظمة يتوقف عمى 

معدل كفاءة إداراتيا في صنع القرارات ، وتعد المعمومات حجر األساس الذي ترتكز عميو القرارات 
  و 1وبقدر الدقة والشمول وحسن التوقيت في توفير المعمومات الضرورية بقدر ما ترتفع تمك الكفاءة 

 .   القراراتواتخاذيحتاج المديرون إلى تقارير عن العمميات ألداء الوظائف اإلدارية من تخطيط ورقابة 

تحتوي ىذه التقارير عمى معمومات عن : التي تساعد في العمميات التشغيمية التقارير- 
العمميات اليومية، التي حدثت في السابق أو تحدث حاليا وعادة ما يتم إعدادىا من العمميات 

المحاسبية، يكمن اليدف الرئيسي ليذه التقارير في المساعدة عمى سير النشاط التشغيمي عمى أكمل 
:  وجو، ويتحقق ذلك عن طريق 

  القرارات التي تيدف إلى تنفيذ الخطط الموضوعة اتخاذالمساىمة  في عممية   .
  تدوين المعمومات الخاصة بالتنفيذ كالمعمومات الموجودة في الميزانية العمومية ، القوائم

الخاصة بأوامر الشراء الصادرة، تقرير أعمار حسابات العمبلء  والتي تعكس الوضعية 
الحالية لمموارد داخل المؤسسة، باإلضافة إلى تدوين المعمومات الموجودة في قائمة الربح  
ويومية المقبوضات والمدفوعات، تكمفة وكمية اإلنتاج، تقارير العمالة التي تعكس نتائج 

 . التي حدثت في الفترة الماضيةالتشغيمية العمميات 

وبالرغم من أن تقارير التشغيل تيدف إلى المساعدة في تنفيذ العمميات، إلى أن ىناك بعض 
.    القرارات من خبلل تشخيص المشكمة وتحميميااتخاذالتقارير تساعد عمى 

يساعد ىذا النوع من  التقارير المديرين عمى : التقارير التي تساعد في عمميات التخطيط- 
 قرارات التخطيط التي ترتبط بالمستقبل، فالتقارير التي تتعمق بالتنبؤ بالمبيعات تؤدي إلى باتخاذالقيام 

تغيير في األسعار أو الدخول إلى أسواق جديدة ، زيادة اإلنفاق عمى الحممة اإلعبلنية ، كما أن 
 قرارات شراء موارد جديدة لزيادة الطاقة اإلنتاجية أو تعيين اتخاذالموازنات التخطيطية قد تؤدي إلى 

 اإلنتاج اتجاهموظفين جدد أو إصدار أسيم جديدة ، جدولة اإلنتاج ، والتقارير التي تتعمق بتحميل 
.    خط إنتاجي معيناستبعاد قرارات التوسع في خطط اإلنتاج أو اتخاذوالمبيعات قد تؤدي إلى 

                                                           
 202محمد عبد حسين آل فرج الطائي ، رأفت سبلمة محمود سبلمة ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
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تساعد ىذه التقارير عمى الرقابة بين األداء الفعمي : التقارير التي تساعد في عمميات الرقابة- 
 و تحديد من ىو المسؤول عمى ذلك ، ومن أمثمة تمك التقارير، تقرير الموازنة الرأسمالية، واالنحرافات

الربحية  الذي يتضمن مقارنة بين التدفقات النقدية المقدرة مع التدفقات والعائد الفعمي، تقرير رقابة مركز
.  الذي يتضمن أرباح فعمية و مقارنتيا مع األرباح المخططة

 يعمل نظام معمومات الموارد  :دور نظام معمومات الموارد البشرية في عممية اتخاذ القرارات
البشرية عمى توفير المعمومات المتعمقة باألفراد، وىذا لمساعدة إدارة الموارد البشرية عمى 
أداء وظائفيا من تخطيط لمموارد البشرية، االختيار والتعيين والتدريب ، تحديد األجور 

 .والحوافز ، المكافآت ، تقييم األداء ووضع سياسات الترقية
يعتبر تخطيط الموارد البشرية من الوظائف : القرارات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية-

 المؤسسة،والذي يتضمن تقدير احتياجات المؤسسة من األفراد ذوي الميارات لاألساسية داخ
 .والتخصصات المحددة خبلل الفترة الزمنية المقبمة واختيار مصادر توفير تمك االحتياجات

 :وبصفة عامة تمر عممية تخطيط الموارد البشرية بالمراحل التالية 
 : ويكون ذلك من خبلل : تقدير االحتياجات المستقبمية من الموارد البشرية-
 .حصر عدد وأنواع الوظائف المطموبة    -

 .تقدير حجم ونوعية الموارد البشرية البلزمة لمقيام بالوظائف المطموبة-

  :(1) ويكون ذلك من خبلل: تحميل قوة العمل الحالية      -

تحديد عدد العاممين حاليا في المنشأة، ويشتمل ذلك أيضا تحديد كافة ما لدييم من ميارات -
 إلخ ...وقدرات وخبرات وتدريب

 .تحميل طبيعة األعمال داخل المنشأة لمتأكد من الميارات والقدرات المطموبة لمقيام بالعمل-
 .التأكد من توافق العاممين مع ما يقومون بو من أعمال

 ومن خبلليا :مقارنة االحتياجات المستقبمية من الموارد البشرية مع قوة العمل الحالية -
 .يمكن اتخاذ جممة من القرارات لمعالجة ما إذا كان ىناك عجز، أو فائض في العمالة

                                                           
 2005 الطبعة الثالثة ، ، دار الشروق ، عمان،األردن، (إدارة األفراد)مصطفى نجيب شاويش ، إدارة الموارد البشرية-  1
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 البيانات المتوفرة عن ة       إن دقة التخطيط لمموارد البشرية يتوقف بدرجة كبيرة عمى صحة، وغزار
ماضي وحاضر ومستقبل الموارد البشرية، وىو ما يعمل من أجمو نظام معمومات الموارد البشرية 
، من خبلل ما يوفره من معمومات عن العاممين تتعمق بالعمر ، الجنس ، مدة الخدمة ، الخبرة ، 

التدريب، و تصنيفاتيم حسب الوظائف والدرجات الوظيفية ، فمن خبلل تمك المعمومات يمكن 
القيام بتحميل حركة العاممين والتنبؤ باالحتياجات المستقبمية من الموارد البشرية ، حيث يسمح 

  :(1)تحميل قوة العمل بتوفير المعمومات التالية
 .عدد التعيينات الجديدة كذلك التنقبلت ، والترقيات من قسم إلى قسم  -
 .عدد العاممين الذين تحتاجيم المنظمة مستقببل-
 . عدد العاممين الذين ستفقدىم المنظمة مستقببل- 

تبرز أىمية نظام معمومات الموارد البشرية من خبلل المساىمة في صناعة القرارات بكفاءة 
عالية سواء تعمق األمر باتخاذ قرار لمميء الشواغر الوظيفية أو قرار إعادة توزيع الموارد البشرية من 

 . الوظائف ، التي يكون فييا فائض إلى الوظائف التي تعاني من عجز أو نقص في الموارد البشرية
 يعتبر االستقطاب :دور نظام معمومات الموارد البشرية في اتخاذ القرارات الخاصة بالتوظيف       -

المرحمة األولى من مراحل عممية إشغال وظيفة معينة، و قد تم تعريفو عمى أنو مجموعة 
نشاطات المنظمة الخاصة بالبحث، وجذب مرشحين لسد الشواغر الوظيفية فييا، و ذلك بالعدد 

  (2)و النوعية المطموبة والمرغوبة في الوقت المناسب
و يعني ىذا أن االستقطاب ىو نشاط ينطوي عمى االتصال بمصادر الحصول عمى األفراد ، 

 . وذلك من أجل تشجيعيم عمى التقدم لسد الشواغر الوظيفية بالمؤسسة 
و بصفة عامة يمكن تصنيف مصادر الحصول عمى األفراد إلى مصادر داخمية وأخرى خارجية 

  :(3)، وقد قسم سينجر عممية االختيار واالستقطاب إلى ما يمي

 .عممية االختيار  -
 .اتخاذ القرار أن ىذه الوظيفة البد من إشغاليا  -

                                                           
، دار وائل لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  (مدخل استراتيجي  ) إدارة الموارد البشرية سييمة محمد عباس ، -  1

 331 ، ص2006الطبعة  الثانية ، 
2
 217، ص2006زيد منير عبوي ،إدارة الموار د البشرية ، دار كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ، الطبعة األولى ،-  

 224نفس المرجع ، ص -  3



53 
 

 .مواصفات العمل -

 . مواصفات الموظف -

 . جذب المرشحين لموظيفة -

 . غربمة الطمبات -

 . قائمة مختصرة أولية بالمرشحين -
 .االختيار النيائي -

 . عرض العمل -

 . عممية ما بعد التوظيف -

 . تقميد المنصب -

 . مراجعة العممية -
.تقييم اإلنجاز-  
.تعديل العممية-  

يساعد نظام معمومات الموارد البشرية في جذب و استقطاب العاممين من خبلل نظام 
االستقطاب ، الذي يعمل عمى تخزين المعمومات المتعمقة بالمرشحين لموظائف و تحديد المرشح 
المناسب لممناصب الوظيفية الخاصة بالعاممين، حيث يحقق نظام االستقطاب الفاعل لممنظمة ما 

  :(1)يمي

استرجاع المعمومات الخاصة باسم العامل و رقم ضمانو الصحي و مؤشرات أخرى لممتقدم لموظيفة   -  
. توثيق جميع اإلجراءات الخاصة بعممية االستقطاب مثل المقابمة، االختيار  -  
.توثيق جميع البيانات األساسية حول فرص العمل المتوفرة  -  
. توفير المعمومات األساسية لمقائمين بالمقابمة و إعداد التقارير الضرورية عن المرشحين لموظائف  -  
. توفير المعمومات البلزمة لتقويم عممية اإلستقطاب و تحديد تكاليف اإلعبلنات عن الوظائف  -  
. توفير معمومات عن نتائج االختبارات لممرشحين لموظائف  -  

                                                           
1
 330-329سييمة محمد عباس ، مرجع سابق ، ص ص-  



54 
 

زيادة أعداد المرشحين من المؤىمين بدرجة كبيرة والذين يمتمكون أعمى الميارات و التسريع بمميء - 
  الشواغر من قبميم، و بذلك يتمكن المديرون من تحديد المصادر التي تييئ  أكثر العاممين نجاحا 

. في المستقبل  
زيادة معايير االختيار سواء أكانت تمك المعايير موضوعية مرتبطة بالعمل ، أم معايير ذاتية    -

.كبعض السمات الشخصية   
 يساىم تقييم :دور نظام معمومات الموارد البشرية في اتخاذ القرارات الخاصة بتقييم األداء -

أداء العاممين في تزويد اإلدارة ببيانات عن جوانب القوة  و الضعف في قدرات و ميارات األفراد، و 
  تسمح بتوفير المعمومات البلزمة التخاذ القرارات الخاصة (1)بالتالي فإن نتائج تقييم أداء العاممين

بالموارد البشرية من ترقية ، نقل، تدريب، تخطيط القوى العاممة ، إال أن المشكمة الرئيسية التي تواجو 
المديرين في عممية التقييم كيفية اختيار الطريقة المناسبة من بين الطرق الممكنة لمتقييم في ضوء 

 الغرض المراد تحقيقو
من الممكن خزن معمومات تقويم أداء العاممين في قاعدة بيانات إلكترونية، إضافة إلى أن 

إن تطبيقات إدارة األداء تساعد المنظمة في ربط . الحاسوب الشخصي ممكن استخدامو ليذا الغرض
أنظمة التقويم بخصائص و مواصفات كل وظيفة و تساىم في تحديد ووضع الحمول لمشاكل األداء 
والبرمجيات الخاصة بتقويم األداء يمكن أن تحدد نوع الطريقة المناسبة لمتقويم ، و بعد االنتياء من 

 .(2) تشير إلى الفروقات في األداء الفعمي قياسا بالمعايير المحددة تعممية التقويم يمكن توفير معموما
ال تقتصر وظائف إدارة الموارد البشرية عمى التخطيط لمموارد البشرية واختيار وتعيين لتمك الموارد، بل 

تتعدى ذلك لتشمل عممية تحسين كفاءة العاممين من خبلل البرامج التدريبية، التي تقوم بإعدادىا 
 .وتشرف عمى تنفيذىا

دور نظام معمومات الموارد البشرية في عممية اتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب والتطوير - 
 :الميني
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ن العنصر البشري ىو العنصر األىم في عممية التطوير، والذي تعود إليو ميام التطبيق و   إ
 األمر الذي يتطمب القيام بوضع برامج تأىيل وتدريب مستمرة لمعاممين تتناسب مع طبيعة (1)التنفيذ

الوظائف التي يمارسونيا أو ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية، و إسناد المسؤوليات الوظيفية 
  .  اإلدارية

  :(2)و لتحديد اإلحتياجات التدريبية بشكل دقيق يتم إستخدام األسموب التالي
تحميل المنظمة وذلك لتحديد أين سيتم تركيز التدريب في المنظمة، أي اإلدارة أو القسم الذي    -

 .يعاني الحاجة إلى التدريب

تحميل العمميات وذلك من أجل تحديد ، ماذا يتضمن التدريب ، وماذا يجب أن يتعمم الفرد حتى    -
 .يمكن أن يؤدي عممو بأكبر كفاية ممكنة 

تحميل الفرد و ذلك من أجل تحديد من يحتاج إلى التدريب و ما ىي الميارات و المعارف أو    -
 . االتجاىات، التي يحتاج إلى زيادة فييا أو تحسينيا

يعمل نظام معمومات الموارد البشرية عمى توثيق المعمومات الخاصة بالتدريب والتي تتضمن - 
عدد المشاركين، خصائصيم، محتوى البرنامج ، معمومات تتعمق بميارات العاممين، و النشاطات 
التدريبية الضرورية، و شيادة الميارات و الخبرة التعميمية، باإلضافة إلى معمومات عن التكاليف، 

والتي من خبلليا يمكن تحديد األقسام التي تكون فييا الموازنة التدريبية مرتفعة، وىو ما يساعد عمى 
إعادة تخفيض الموارد المالية في الخطط المستقبمية، كما يعمل نظام معمومات الموارد البشرية عمى 

توفير معمومات عن البحوث و المجاالت العممية و المصادر المعرفية لمساعدة العاممين في تعمميم، 
و إطبلعيم عمى أحدث المستجدات العممية، أما فيما يتعمق بتطبيقات نظام معمومات الموارد البشرية 

في مجال التطوير الميني، فإنيا تساعد في إعداد خطط التطوير الميني من خبلل ما توفره من 
 .معمومات عن الحاجات التدريبية، و الميارات المطموبة

إن التطوير الميني يساعد اإلدارة في تحسين فعالية األداء و مساعدة العاممين في تحديد - 
ميوليم المينية و استحداث وظائف جديدة داخل المؤسسة نتيجة لمميارات الجديدة ، التي تم اكتسابيا  

 .واالرتقاء بمستوى األداء و توفير االحتياجات من الموارد البشرية عن طريق الترقية من الداخل 
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 :دور نظام معمومات الموارد البشرية في عممية اتخاذ القرارات الخاصة باألجور والتعويضات-
 التعويضات التي يتم دفعيا لمعاممين في المؤسسة من المواضيع اليامة، التي عيعتبر موضو

القت ومازالت تبلقي االىتمام الكبير من قبل الباحثين و الدارسين في مجال االقتصاد و اإلدارة 
عمى اعتبار أنيا أىم العوامل، التي تمكن المؤسسة من استقطاب و المحافظة عمى الموارد البشرية (1)

 بين عماليا من جية و منافس لممؤسسات األخرى لجذب أفضل لوىو ما يجعميا تتبع ىيكل أجور عاد
 . الكفاءات من جية أخرى

يعمل نظام معمومات الموارد البشرية عمى توفير معمومات عن عدد الدرجات والفئات والحد 
األدنى و األقصى لؤلجر لكل درجة والعبلوات و الزيادات السنوية و المكافآت، باإلضافة إلى المزايا 
األخرى التي توفرىا المؤسسات لمعاممين فييا في مختمف المستويات الوظيفية، كما أنو يعمل عمى 

توفير معمومات عن التغيرات التي تطرأ في أنظمة األجور لدى المؤسسات المنافسة ، و ىو ما يساعد 
إدارة الموارد البشرية عمى التخطيط المستقبمي لمزيادات في معدالت الدفع، كما يساعدىا عمى تحديد 

 .  الوظائف التي تكون أجورىا أعمى أو أقل من معدالت الدفع في المؤسسات المنافسة
 إن مخرجات نظام المعمومات :دور نظام المعمومات اإلنتاجي في اتخاذ القرارات اإلنتاجية 

اإلنتاجي ىي معمومات تمبي حاجات إدارة اإلنتاج في اتخاذ قراراتيا، التي تتعمق بمجاالت 
 . التصنيع الرئيسية من تصميم لممنتج ،عمميات اإلنتاج والرقابة عمى الجودة

 يعد التصميم المرحمة األولى :دور نظام المعمومات اإلنتاجي في اتخاذ قرارات تصميم المنتج-
من مراحل عممية التصنيع ، حيث يتم خبلليا تحديد المواصفات الفنية والجمالية والنيائية لمسمعة ، 

ونظرا لمتطور الكبير في حوسبة ىذه المرحمة ظيرت برمجيات جديدة تدعى التصميم بمساعدة 
 . الحاسوب
يقوم نظام المعمومات اإلنتاجي بإعداد : دور نظام المعمومات اإلنتاجي عمى مستوى اإلنتاج-

 :   التقارير التالية
إعداد تقرير يومي عن بيانات اإلنتاج، يوضح فيو إنتاج المؤسسة من مختمف المنتجات    -

 .المتصمة بخطوط اإلنتاج القائمة
 . إعداد تقرير شيري، يوضح فيو ما تم إنتاجو بالفعل خبلل شير مقارنة باإلنتاج المستيدف   - 
 . إعداد تقرير ربع سنوي أو سنوي لمتابعة اإلنتاج   - 
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تقرير إحصائي، يوضح مدى تطور إنتاج المؤسسة في الفترات السابقة ويبين بقية أىداف اإلنتاج    - 
 .ونسبة المحقق مقارنة بما ىو مستيدف

مع انتشار مفاىيم الجودة الشاممة : دور نظام المعمومات اإلنتاجي عمى مستوى رقابة الجودة-
واإليزو و غيرىا أصبحت القرارات التي تتعمق بالجودة من أىم قرارات اإلنتاج ، حيث تبدأ عمميات 
الرقابة عمى الجودة انطبلقا من استبلم المواد األولية وتخزينيا و تنتيي بالحصول عمى تقارير من 

 .    مخرجات نظام المعمومات التسويقي، التي تبين مدى توافق السمع مع حاجات الزبائن أم ال 
يعمل نظام المعمومات اإلنتاجي عمى  :التكمفةعمى مستوى دور نظام المعمومات اإلنتاجي -
لئلنتاج عداد جدولة دقيقة إ والضائعلغاء الوقت إمن خبلل الجودة،  مع تحسين تكاليف اإلنتاجتخفيض 

 .صنفنتاج كل إعداد تقارير دورية تتعمق بتكمفة إو

 ترتبط القرارات التي : دور نظام المعمومات التسويقي في صنع قرارات المزيج التسويقي
يصنعيا مدير التسويق في الغالب بواحدة أو أكثر من مكونات ىذا المزيج ، ولكي يستطيع 
ىذا المدير القيام باألنشطة التي يضميا ىذا المزيج ال بد من توافر المعمومات الضرورية 

 .  ( 1)التي يتم إتاحتيا من خبلل نظام المعمومات التسويقية 

  تتمثل قرارات مزيج المنتج:دور نظام المعمومات التسويقي في صنع قرارات مزيج المنتج- 
 :فيما يمي 

 :وتشتمل عمى ما يمي  :القرارات الخاصة بالييكل العام لممزيج -

وىي عبارة عن خطوط اإلنتاج المختمفة التي  : (نطاق المزيج )اتساع مزيج المنتجات - 
 .تممكيا المؤسسة 

 ويقصد بو عدد أنواع المنتجات في كل خط إنتاجي من خطوط :عمق مزيج المنتجات- 
 .اإلنتاج في المؤسسة
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 ويقصد بو التكامل أو االرتباط بين المنتجات من ناحية العممية : تناسق مزيج المنتجات- 
  1اإلنتاجية واالستخدام النيائي و من ناحية منافذ التوزيع أو مجموعات المستيمكين، وخصائص أخرى

 : وتتعمق بما يمي : التخطيط  لتسويق المنتجات الجديدةتقرارا- 
 والتي تختمف ،ويعني ذلك إضافة خطوط جديدة إلى خطوط منتجاتيا الحالية :التنويع- 

 .استخداماتيا عن المنتجات األخرى ولكن تحت نفس العبلمة 
 التي تعمل ،تحاول المؤسسة أن تميز منتجاتيا عن منتجات المؤسسات األخرى: التمييز- 

ضمن نفس الصناعة عن طريق إضافة منتجات جديدة عمى خط المنتجات ولكن ال تتخمى عن ما ىو 
موجود من منتجات سابقة، حيث يكون التمييز إما في التصميم أو العبلمة أو األغمفة وتستخدم ىذه 

اإلستراتيجية في حالة اشتداد المنافسة مع الزيادة في عدد األسواق المحيطة بالمؤسسة ، كما يتم 
إتباعيا في حالة وجود طاقات إنتاجية فائضة أو عاطمة ووجود موارد مالية وبشرية يمكن االستفادة 

 .منيا في منتجات متشابية في ظروف إنتاجيا وتسويقيا مع المنتجات القائمة 
في إطار مواجية المؤسسة لمنافسييا تقوم بتطوير : إستراتجية تطوير المنتجات القائمة- 

وتحسين بعض منتجاتيا ، وذلك بإدخال صفات أو مبلمح جديدة عمى المنتج وتقديمو في أسواق 
 .جديدة وعادة ما يتم التعديل بتغيير في نوعية المنتج أو تشكيمتو 

 : وتتمثل في القرارات التالية:دور نظام المعمومات التسويقي في صنع قرارات مزيج التسعير- 
 : وتتمثل أىداف التسعير فيما يمي :القرارات الخاصة بتحديد أىداف التسعير- 
يعتبر البقاء ىدفا رئيسيا لممؤسسة في حالة ما إذا كان لدييا مشاكل تتعمق بالمنتج أو : البقاء- 

الخ ، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل المؤسسة عمى ...وجود منافسة قوية أو تغيير في رغبات المستيمكين
 .تغطية التكاليف المتغيرة والبعض من التكاليف الثابتة عمى المدى البعيد 

لتحقيق ىذا اليدف تعمل المؤسسة عمى وضع أسعار لمنتجاتيا، بعد تقديرىا : تعظيم األرباح- 
المسبق لمطمب والكمف والبدائل السعرية المتاحة ، ثم اختيارىا األسعار التي تحقق ليا تعظيما لؤلرباح 

 .أو العائد عمى االستثمار 
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ويعني تحقيق أكبر حجم من المبيعات وىذا لمسيطرة عمى السوق أو الرغبة : تعظيم المبيعات- 
في تخفيض التكمفة المتوسطة، فتمجأ المؤسسة إلى انتياج سياسة االختراق من خبلل البيع بأسعار 

 .منخفضة، وىذا الفتراض أن المستيمك يكون حساسا تجاه األسعار

 عمى السوق من خبلل طرح منتجات ةتسعى بعض المؤسسات لمسيطر: قيادة نوعية المنتج -
ذات جودة عالية، فتضع أسعار مرتفعة مقارنة بالمنافسين وىذا لما تتميز بو منتجاتيا من نوعية تفوق 

 . المنتجات المشابية أو البديمة ليا في السوق
 :وتتعمق بالقرارات التالية : القرارات الخاصة بتحديد طريقة التسعير    -  
 :من بين الطرق المعتمدة في تسعير المنتجات القائمة ما يمي : قرارات تسعير منتجات قائمة     - 
يتم تحديد السعر تبعا ليذه الطريقة عمى أساس حساب التكاليف : التسعير حسب التكمفة    - 

الناتجة عن إنتاج وتسويق المنتجات ، وىذا السترجاع كافة التكاليف الثابتة والمتغيرة زائد نسبة 
 .معينة من الربح 

تزداد أىمية ىذه الطريقة عندما تشتد المنافسة بين : (المنافسة )التسعير حسب السوق  -
المنتجات ذات الخصائص المتشابية، حيث تقوم المؤسسة إما بوضع األسعار بناءا عمى أسعار 

المنافسين لنفس المنتج لمحفاظ عمى الحصة السوقية أو زيادتيا، أو أنيا تتبع سياسة تسعير 
ىجومية فتحدد أسعارىا بصورة أقل أو أعمى ألسعار المنافسين، وىذا يتوقف عمى مكانتيا 

 .وقدرتيا في مواجية المنافسين أو تجنبيم 
تعمل المؤسسة عمى معرفة أسعار منافسييا ، ثم تقوم بكسرىا وىذا إلخراج : التسعير المدمر     -

 . منافسييا من السوق 

يتم تحديد األسعار بناءا عمى اتجاىات وسموك المستيمكين ، :        السعر الموجو نحو المستيمك
بمعنى أن السعر يوضع انطبلقا من تقييم المستيمك لجودة وتكمفة المنتج المقدم لو، التي تحدد 

 .أساسا بناءا عمى قدرة المنتج في إشباع حاجة اإلنسان 
ويعني وضع أسعار مختمفة لنفس المنتج بمواصفات جودة موحدة ولقطاعات : سعر التميز   -

سوقية مختمفة وتستخدم ىذه الطريقة من طرف المؤسسات، التي ليا زبائن مصنفين بمجموعات 
 .مختمفة حيث يتم وضع تسعيرة مختمفة من الزبائن لنفس المنتج
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يمكن التمييز بين حالتين لطرح منتج جديد،وىي حالة ما إذا : قرارات تسعير منتج جديد- 
كان المنتج حديث بالكامل في السوق ، وىنا تممك المؤسسة درجة من قوة االحتكار في السنوات 
األولى ، أو في حالة ما إذا كان المنتج جديد متوفر من مصادر أخرى وبالتالي فإنيا ستواجو 
منافسة شديدة في األسعار، وىناك إستراتيجيتين يمكن لممؤسسة أن تتبع إحداىما خبلل مرحمة 

 .االنطبلق 
ويتم خبلليا تقديم المنتجات بسعر يقل عن األسعار المنافسة في : إستراتيجية االختراق- 

السوق مع التركيز عمى الترويج لممنتج، وذلك لمحصول عمى أعمى نسبة مبيعات وعند االستحواذ 
 . عمى أكبر حصة ممكنة من السوق تبدأ المؤسسة برفع السعر تدريجيا

تقوم المؤسسة بتسعير المنتجات والخدمات بأسعار مرتفعة : إستراتيجية كشط السوق- 
بيدف الربح العالي من سمع حديثة عمى السوق وبعد دخول المنافسين الجدد وارتفاع مستوى 

التنافسية فيما بينيم تتجو الشركة إلى تخفيض األسعار ، لتصبح ىذه األسعار مناسبة لشريحة 
 1أكبر وبربح أقل من السابق 

الخصم ىو عبارة عن تخفيض في أسعار السمع، : القرارات الخاصة بأنواع ونسب الخصم-
 :وتوجد ثبلثة أنواع ىي

يتم تقديم ىذا النوع من الخصم لموسطاء لقاء ما يقومون بو من أنشطة : الخصم الوظيفي - 
 .تسويقية، كتحمل عبئ النقل أو التخزين أو القيام بجزء من اإلعبلن نيابة عن المؤسسة 

ىو عبارة عن تخفيض في السعر األساسي لمبيع ، يقوم البائع بمنحو لمزبون : خصم الكمية - 
 .بيدف تحفيزه عمى الشراء ، حيث يكون األساس المعتمد في ىذا التخفيض حجم المشتريات 

ىذا النوع يمنح لممشتري في حالة تسديد الفواتير خبلل مدة زمنية معينة  : (2)الخصم النقدي- 
 .تسبق تاريخ االستحقاق المتفق عميو 

 : وتشمل عمى ما يمي :دور نظام المعمومات التسويقي في صنع قرارات مزيج الترويج- 
 :تيدف المؤسسة من وراء الترويج إلى ما يمي : قرارات تحديد أىداف الترويج-

ويكون ذلك بتعريف الجميور لخصائص المنتج، أماكن وجوده ، ومدى : تقديم معمومات
 .تمبية حاجات ورغبات الجميور وىو ما يحثو ويشجعو عمى إقتناءه 

                                                           
1
 - https :www.marketeirs.com     20 :15         14/12/2018 

 49فريد كورثل ، ناجي بن حسين ، مرجع سابق ، ص-  2



61 
 

ستراتيجيتو ىو زيادة الطمب، وبالتالي زيادة :زيادة الطمب  إن اليدف الرئيسي لمترويج وا 
 .المبيعات عمى المنتج

يؤدي إظيار منافع المنتج إلى زيادة قيمتو في نظر المستيمك وبذلك : زيادة قيمة المنتج
 .تستطيع المؤسسة وضع سعر مرتفع لو 

يكون بتخفيض التقمبات في كمية المبيعات، التي تحدث نتيجة المنافسة : استقرار المبيعات
 .أو موسمية المنتج أو ظروف غير متوقعة 

 :باإلضافة إلى األىداف التالية
 .تمييز منتجات المؤسسة عن منتجات مؤسسات منافسة -
 .دعم رجال البيع ووكبلء البيع  -
 .تحسين صورة المؤسسة لدى الجميور  -
الرد عمى األخبار السمبية التي يقوم بنشرىا المنافسون تجاه منتجات المؤسسة لمتأثير  -

 .عمى الزبائن الحاليين، والمحتممين من خبلل العبلقات العامة
عمى ضوء تحديد ماذا نريد من وراء الترويج ، : قرارات تحديد الجميور المستيدف بالترويج-

يمكن تحديد الجميور المستيدف وىو ما يمكننا من التعرف عمى خصائص ودوافع الشراء ليذا 
 . الخ ...الجميور ،عاداتو ،مواقفو ، تفضيبلتو 

وىي قرارات تقع في إطار عناصر المزيج الترويجي : قرارات تحديد نطاق الجيد الترويجي-
 :والتي تتمثل فيما يمي 

وىو وسيمة لمتعريف بسمعة أو خدمة بغرض البيع أو الشراء أول فكرة أو لرأي،  : اإلعالن- 
  .(1)بغرض كسب القبول والتأييد

وىو كل شيء مادي أو معنوي يضاف إلى السمعة بيدف إثارة الطمب  : تنشيط المبيعات- 
  .(2)كاليدايا، تخفيض األسعار، والكوبونات

غرائو أو  وىو عبارة عن العممية: البيع الشخصي-  المتعمقة بإمداد المستيمك بالمعمومات وا 
 . (1)إقناعو بشراء السمع والخدمات، من خبلل االتصال الشخصي في موقف تبادلي
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 . (2)وقد تم تعريفيا عمى أنيا إقامة عبلقات جيدة مع جميور المستيمكين:العالقات العامة- 

إن القرارات المتعمقة باختيار المزيج الترويجي : قرارات اختيار المزيج الترويجي المالئم         -
المبلئم تتوقف عمى معرفة العوامل المؤثرة في تحديد إستراتيجية المزيج الترويجي، والتي تتمثل 

 :في ما يمي 

تتأثر العناصر الترويجية بشكل كبير بحجم األموال : التخصيصات المالية المتاحة-
المتوفرة  والمخصصة ليا، إذ أن تخصيص ميزانية غير محدودة سوف يؤثر عمى فعالية العناصر 

الترويجية وبالتالي استخدام أكثر من عنصر ترويجي متاح، عمى العكس عند اعتماد ميزانية 
محددة فإن المؤسسة تضطر إلى استعمال أنشطة ترويجية محددة ذات تكاليف منخفضة كالبيع 

 . الشخصي
 . إن طبيعة المنتج وخصائصو واليدف من استخدامو تحدد أسموب ترويجو: نوع المنتج -
تختمف اإلستراتيجيات الترويجية المستخدمة باختبلف المراحل التي : دورة حياة المنتج-

يمر بيا المنتج، ففي مرحمة التقديم يعتبر كل من اإلعبلن والبيع الشخصي من أفضل عناصر 
المزيج الترويجي وىذا لخمق الطمب عمى المنتج بدال من الطمب الختيار عبلمة تجارية معينة ، 

عمى العكس في مرحمة النمو التي تيدف إلى خمق الطمب بالتركيز عمى عبلمة تجارية معينة بما 
يحقق أكبر قدر ممكن من المبيعات ، أما في مرحمة النضوج فإن المؤسسة تيدف إلى تحقيق 

التوازن بين عناصر المزيج الترويجي وىذا لممحافظة عمى مستوى معين من المبيعات ، في حين 
في مرحمة التدىور تعمل  المؤسسة عمى تخفيض تكاليف اإلنتاج ، والتسويق بما فييا تكاليف 

 .الترويج فتركز عمى جيود البيع الشخصي وتنشيط المبيعات بدال من اإلعبلن 
تختمف ىذه اإلستراتيجية باختبلف طبيعة السوق ، فإذا كانت سوق محمية : طبيعة السوق-

محدودة فإن عدد المتعاممين في ذلك السوق سوف يكون صغيرا وبالتالي تعتمد المؤسسة عمى 
أسموب البيع الشخصي في ترويج منتجاتيا ، أما إذا كانت سوق محمية واسعة أو سوق خارجية، 

فإنيا تستخدم اإلعبلن لترويج منتجاتيا  وىذا لصعوبة االتصال بيم بشكل شخصي، باإلضافة إلى 
 .أن التباين في العادات والتقاليد ودرجة التقدم الثقافي يجعميا تتبع أساليب ووسائل مختمفة 
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 :وتتمثل فيما يمي: قرارات اإلعالن- 
إن الوسيمة التي يتم اختيارىا لمقيام بالحممة : القرارات الخاصة باختيار الوسيمة اإلعالنية- 

اإلعبلنية دور ىام في نجاحيا ، ولما تعددت وسائل توصيل الرسالة اإلعبلنية واختمفت أثارىا 
عمى الجميور المتمقي ، باإلضافة إلى أن لكل منيا مزايا وعيوب، كان عمى المعمن أن يختار 

 الوسيمة بما يتبلءم وىدف اإلعبلن 

من القرارات اإلعبلنية الميمة برمجة الحممة : القرارات الخاصة ببرمجة الحممة اإلعالنية- 
 . اإلعبلنية خبلل الزمن 

 قرارات خاصة بتحديد ميزانية اإلعالن - 
 :وتتمثل تمك القرارات فيما يمي : قرارات البيع الشخصي       -

في إطار سياسات المؤسسة، يقوم رجال : قرارات تحديد األنشطة الخاصة برجال البيع- 
المبيعات بترويج لممبيعات والعمل عمى تحقيق رقم المبيعات واألرباح المستيدفة في المنطقة 

 .المحدودة بأقل تكمفة ممكنة
يعتبر نجاح التفاوض التجاري مؤشر عمى نجاح : قرارات تتعمق بتقييم جيود رجال البيع- 

البائع في إبرام صفقة مع العميل، وبالتالي يمكن اعتبار أن رجل البيع قد حقق ىدفو، أما في حالة 
 .عدم االتفاق بين رجل البيع والعميل فيجب أن يتم إعادة النظر في طريقة عممو

يتم تخصيص المناطق البيعية لرجال البيع : قرارات خاصة بتخصيص المناطق البيعية-
أوال، ثم يتم بعدىا تحديد األنشطة واألىداف البيعية داخل كل منطقة ، باالعتماد عمى دراسة 

اتجاىات المبيعات في السنوات الماضية و مقدار المبيعات المحتممة في المستقبل ويمكن صياغة 
األىداف في شكل حجم مبيعات ، ىامش الربح ، تخفيض التكاليف ، إعداد الحسابات الجديدة 

  .المفتوحة ، تكرار الطمبيات ،حجم الطمبيات
يقصد بتدريب رجال البيع تكوينيم نفسيا وعقميا وعمميا ،  : قرارات خاصة بتدريب رجال البيع-

ييدف التدريب إلى تزويد ، 1 وذلك لتنمية مياراتيم وقدراتيم من أجل أداء وظائفيم عمى أكمل وجو
رجال البيع بمعمومات عن المؤسسة من حيث تاريخيا، منتجاتيا ، عممية اإلنتاج ، سياساتيا السعرية ، 

ماذا ومتى يشترون،  )جيود الترويج ، وخدمات االئتمان، التسميم ،باإلضافة إلى معمومات عن الزبائن
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، وكذلك تدريبيم عمى كيفية القيام بتسويق منتجات المؤسسة ، (وأين يتواجدون، وطرق التعامل معيم
 . كيفية إبرام عممية البيع والنماذج المستخدمة و كيفية إعداد التقارير

وتتمثل القرارات الخاصة : دور نظام المعمومات التسويقي في صنع قرارات مزيج التوزيع-
 :بالتوزيع فيما يمي 

يعتبر اختيار قنوات التوزيع من أىم القرارات التي يتم : قرارات تصميم ىيكل منافذ التوزيع-
اتخاذىا ، لذلك تقوم المؤسسة بدراسة تحميمية لمعناصر التي ال تخضع لسيطرتيا وتؤثر عمى اختيار 

 : أو تصميم تمك القنوات، وتتمثل تمك العناصر فيما يمي 
تمجأ المؤسسة إلى التوزيع المباشر في حالة تعامميا مع عدد صغير نسبيا من : السوق-

العمبلء يتواجدون في مناطق جغرافية محددة ، أو عند التعامل مع محبلت التجزئة الكبيرة ، التي 
 .تقوم بطمب كميات كبيرة عمى العكس عندما يكون السوق كبير فيذا يتطمب عدد من الوسطاء 

يتم اختيار قنوات التوزيع وفقا ليذا العامل بناءا عمى خصائص المنتج ىل ىو : المنتج- 
 ففي ? ىل المنتج ذو مستوى فني معقد أم ال ? ىل ىو سريع التمف أم ال ?صناعي أم استيبلكي 

حالة ما إذا كان المنتج سريع التمف أو كان ذو مستوى فني معقد تطمب األمر اختيار قنوات توزيع 
مباشرة ، كما أن قيمة بيع الوحدة الواحدة من المنتج تمعب دورا في اختيار قناة التوزيع إذ أن ارتفاع 

 .تكمفتيا يتطمب اختيار قنوات توزيع قصيرة 
الذين يقومون بخدمات ، ينبغي عمى المؤسسة أن تعمل عمى اختيار الوسطاء : الوسطاء- 

تسويقية تعجز ىي عن تقديميا  ثم تقر العدد البلزم منيم في تجارة الجممة وفي تجارة التجزئة حتى 
تتأكد من مدى التغطية المثمى لمسوق، وتتراوح االختيارات بين قصر التوزيع من وسيط واحد لكل 
منطقة عندما تكون المؤسسة جديدة في السوق وتجد صعوبة في فتح الطريق أمام منتجاتيا إلى 

 مجموعة مختارة من الموزعين لكل منطقة، وأخيرا إلى التوزيع الشامل في حالة المنتجات السيمة المنال 
وفقا ليذا العامل، يتم إتباع نفس قنوات توزيع المنافسين خاصة في حالة ما إذا : المنافسين-

 .كان المنتج نمطيا، وينافس بقية المنتجات المنافسة
وتتمثل في الخبرة التوزيعية السابقة ، سياساتيا التسويقية ، سمعتيا في : عناصر المؤسسة-

السوق لدى الزبائن ، باإلضافة إلى قوتيا المالية إذ أن المؤسسة ذات الموارد المالية الكبيرة تكون 
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حاجتيا إلى موزعين أقل من غيرىا، ممن ال يتوفر لدييم ىذا العنصر ، كما أن رغبة المؤسسة في 
 .السيطرة والرقابة عمى توزيع منتجاتيا يؤدي بيا إلى اختيار قنوات التوزيع القصيرة 

نتيجة لتغير الظروف المحيطة بالمؤسسة ينبغي عمييا : قرارات تعديل ىيكل ومكونات القناة-
، وذلك من خبلل تبني إستراتيجية جديدة أو آخر أن تقوم بتقييم طرق وقنوات توزيعيا من وقت إلى 

 :تعديل اإلستراتيجية السابقة لمتوزيع، ومن أمثمة الظروف التي تدعو إلى تعديل منافذ التوزيع ما يمي 
 .تغيير المؤسسة إلستراتيجيتيا يتطمب منيا تغيير في تصميم قناة توزيعيا   -
التغيير في إستراتيجية التسويق   -  
 .التغيير عمى مستوى القناة التوزيعية نفسيا   -

التغيير في البيئة نتيجة التغير في أذواق مستيمكييا ، أماكن تواجدىم ، تحسين وسائل النقل، -
 .زيادة الدخول ، تغييرات تكنولوجية أو اقتصادية 

 : قرارات التوزيع المادي    -
يتوقف ىذا النوع من القرارات عمى مدى قدرة المؤسسة في تحديد الوسيمة، أي القناة التوزيعية التي 
 .تساعد عمى نقل وتخزين منتجاتيا وىي في طريقيا إلى المستيمك النيائي بأقل تكمفة ممكنة 

 : التسويق االلكتروني:  ثالثا
يشيد الوقت الحالي تيافت رجال األعمال عمى استخدام شبكة االنثرنث بشكل لم يسبق لو مثيل 

 من قبل ، و ذلك بيدف أساسي أال وىو تسويق منتجاتيم وتقوية عبلقاتيم بالعمبلء  
 التسويق االلكتروني ىو عبارة عن أسموب معاصر في إمداد : تعريف التسويق االلكتروني- 1

 1جسور التواصل بين المؤسسة والزبون لتسويق السمع والخدمات عبر شبكة األنثرنث
 يشير التسويق االلكتروني إلى مجموعة من األنشطة التسويقية التي تعتمد عمى الوسائط 

االلكترونية وشبكات الحاسبات اآللية واألنثرنث ، ويقصد بشبكات الحاسبات مجموعات الحاسبات 
اآللية المتصمة ببعضيا ، وتتبادل البيانات وتستخدم الموارد المادية  والغير مادية  ، مع احتفاظيا 

بقدراتيا الخاصة بيا، أما الوسائط االلكترونية فتتمثل في القنوات التي يتم من خبلليا التفاؤل 
  2االلكتروني لمبيانات في صورىا المختمفة داخل شبكات الحاسبات اآللية

                                                           
 143ة ، مرجع سبق ذكره ، ص مزرزار العياشي ، غياد كري-  1
 التسويق في بيئة العولمة واألنثرنث ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، إدارةمحمد فريد الصحن ، طارق طو أحمد ، -  2
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شاع استخدام ىذا األسموب في التسويق ألسباب كثيرو منيا ما : مزايا التسويق االلكتروني- 2
 1يمي 

اختصار المسافات والعقبات الجغرافية بين مناطق العالم دون الحاجة إلى المقاء المباشر بين - 
 . طرفي العممية التسويقية

تخفيض التكاليف التسويقية بشكل كبير قياسا بالعمميات التقميدية الحاصمة بين طرفي العممية - 
 .التسويقية
 إقامة عبلقات تعاقدية مباشرة بين البائع والمشتري دون الحاجة إلى وجود وسيط بينيما - 
إتاحة الفرصة بين طرفي التبادل لمحصول عمى كم ىائل من المعمومات المتعمقة بذات - 

 الموضوع المبحوث بينيما بيدف التعاقد عميو وعمى وفق األسعار والشروط المحدثة في السوق
االنفتاح عمى األسواق العالمية المختمفة بوسيمة أسرع وأرخص وأقل مخاطرة في عمميات - 

 االتصال ، والتي قد تأتي بفرص تسويقية غير مخططة أصبل في خططيا التسويقية المعدة   
التواصل مع اآلخرين وعمى مدار ساعات اليوم واألسبوع ولمختمف بقاع العالم متجاوزة بذلك - 

بقاء مكاتب ونوافذ التسوق مفتوحة أمام الجميع  الفروقات الحاصمة بالتوقيت الزمني بين دول العالم وا 
 : مراحل التسويق االلكتروني- 3

 تقوم المؤسسة بدراسة السوق باستخدام بحوث التسويق عبر األنثرنث باإلضافة :مرحمة اإلعداد
إلى االعتماد عمى البيانات والمعمومات التي تم جمعيا بالطرق التقميدية وىو ما يمكنيا من تحديد 

حاجات ورغبات المستيمكين وكذلك حجم األسواق وطبيعة المنافسة ، وبالتالي تساعد المؤسسة عمى 
طرح المنتجات في األسواق االلكترونية عبر األنثرنث وىو ما يؤدي بيا إلى تحقيق أىدافيا بكفاءة 

 . وفعالية
تقوم المؤسسة باستخدام وسائل االتصال لمتواصل مع الزبون لترويج منتجاتيا  : مرحمة االتصال

ومحاولة إقناعيم وحثيم عمى الشراء مستخدمة في ذلك مختمف الوسائل االلكترونية في عممية اإلعبلن 
، ويتم التعريف بالمنتجات المطروحة في web site و   web.pageوالترويج لصفحة األنثرنث   

 : السوق  االلكترونية عبر األنثرنث من خبلل المراحل التالية 
 جذب انتباه الزبون باستخدام وسائل متعددة كاألشرطة اإلعبلنية ورسائل البريد االلكتروني - 

                                                           
  ب م ن،  ب س نديممي ، التسويق االلكتروني ، محاضرات في التسوق االلكتروني ، قسم العموم التجارية ،-  1
  11-10ص ص ،
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توفير المعمومات البلزمة التي يحتاجيا المستيمك والتي تساعده عمى بناء رأي خاص حول - 
 المنتوج الجديد 

 إثارة الرغبة في المستيمك باستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة أثناء عرض وتقديم المنتج - 
 قرار الشراء الذي يتخذه المستيمك عند إقناعو بالمنتج المطروح عبر شبكة األنثرنث  - 

 وىي المرحمة التي يتم فييا التبادل بين المؤسسة والمستيمك ، حيث تعمل :مرحمة التبادل 
المؤسسة عمى توفير السمع بالكمية والنوعية المطموبة وفي الوقت المبلئم لمعميل ، ويقوم ىذا األخير 
بعد إصدار قرار الشراء بدفع الثمن المطموب من خبلل استخدام الدفع بأسموب البطاقات االئتمانية 

 عبر األنثرنث أو إحدى الشبكات الرقمية أو عن طريق وسيمة أخرى من وسائل نقل المعمومات 
 حيث يجب عمى المؤسسة أن ال تكتفي بإجراء عممية البيع  فقط بل من :1مرحمة ما بعد البيع 

الضروري ضمان وفاء العميل في بيئة المنافسة الحادة ، فالممارسة التسويقية تشمل أيضا كسب 
 : العمبلء وضمان وفائيم لممؤسسة بتوظيف مختمف الرسائل االلكترونية مثل 

 البريد االلكتروني لمتواصل واالتصال المستمر مع العميل لتزويده بكل جديد حول المنتجات - 
 قائمة األسئمة المتكررة - 
 غرف المحادثة والمجتمعات االفتراضية    -
 خدمات الدعم والتحديث - 
تم اقتراح مصفوفة تطرح مجموعة من الخيارات : استراتجيات التسويق االلكتروني - 4

 والشكل الموالي يبين ىذه 2الستخدام األنثرنث في عممية تسويق المنتجات والتوسع في األسواق
 : المصفوفة 

 حيث أن اكتفاء المؤسسة بيذا الخيار االستراتيجي ال يسمح ليا :سوق حالية -منتح حالي
 3باستغبلل المزايا الكثيرة لؤلنثرنث مثل تحسين وتطوير المنتجات واكتشاف فرص تسويقية جديدة 

 تقوم المؤسسة باستخدام المواقع االلكترونية لموصول إلى األسواق :سوق جديدة–منتج حالي 
 العالمية الجديدة وتخطي الحواجز الجغرافية لطرح منتجاتيا الحالية   

                                                           
1
 145رجع سبق ذكره ، ص مزرزار العياشي ، غياد كريمة ، -   

 14ديممي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
3
 149 ، ص سبق ذكره رجعمزرزار العياشي ، غياد كريمة ، -  
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 تقوم المؤسسة بطرح منتجات جديدة أو معدلة عمى مستوى :السوق الحالية–المنتج الجديد 
 سوق واحد ويتم استخدام ىذا الخيار في مجال الخدمات أكثر من مجال السمع 

تقوم المنظمات بتقديم منتجات جديدة إلى أسواق جديدة ، حيث :  سوق جديدة –منتج جديد 
تكون المنظمات قد ىيأت كافة الوسائل والتسييبلت التي تمكنيا من تطوير وتقديم منتجات جديدة 

 1لؤلسواق الجديدة 
 : عناصر المزيج التسويقي االلكتروني -5

 وىو المنتج المادي أو الخدمي الذي تقوم المؤسسة بعرضو وبيعو عبر :المنتج االلكتروني 
 شبكة األنثرنث كشراء برنامج جاىز من شركة ميكروسوفت وتحميمو مباشرة عمى جياز الحاسب اآللي 

 تقوم المؤسسة من خبلل قياميا بشكل مستمر بجمع البيانات والمعمومات :التسعير االلكتروني 
عن األسواق المستيدفة ومعرفة حدود األسعار بوضع نظام تسعير قادر عمى تحقيق التسعير التنافسي 

 يؤدي بيا إلى تحقيق أىدافيا وتعزيز حصتيا السوقية وزيادة أرباحيا 
 تقوم المؤسسة بترويج منتجاتيا أو خدماتيا باستخدام أدوات ترويجية عبر :الترويج االلكتروني 

األنثرنث منيا الموقع  االلكتروني ، محركات البحث ، األدلة ، الفيارس ، اإلعبلن االلكتروني ، 
مجموعات األخبار ، المحادثات الفردية والجماعية وىذا لجذب العديد من الزوار إلى موقع الويب 

الخاص بيا مما يؤدي إلى زيادة الوالء من قبل الزبون وتتم عممية الترويج من خبلل عمميات التخفيض 
 لؤلسعار ، إعطاء عينات مجانية لتجريبيا أو إعطاء تخفيضات بنسبة معينة عند شراء كميات كبيرة  

 يعتبر التوزيع وظيفة أساسية لتنفيذ استراتيجيات التسويق االلكتروني ، حيث تختمف :التوزيع 
جوانب ىذه الوظيفة باختبلف طبيعة المنتج الذي يتم تسويقو  عبر األنثرنث وشحنو إلى المشتري ، 

 حيث تعتبر المتاجر االلكترونية والنظم الداعمة من أىم ركائز إستراتيجية التوزيع   
 : التحول من التسويق التقميدي إلى التسويقي االلكتروني -6

  : 2إن مفيوم األعمال االلكترونية أدى إلى تغيير النظام التسويقي كما يمي
 منتجات مصممة حسب رغبة العمبلء - 
 التخفيض المستمر في األسعار نتيجة الضغوط السعرية المتنامية - 
 قصر قنوات التوزيع- 

                                                           
 16ديممي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
2
  140 ، ص  زرزار العياشي ، غياد كريمة ، رجع مسبق ذكره- 
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 التحويل االلكتروني لؤلموال - 

 المقارنة بين الممارسة التقميدية و االلكتروني لمتسويق : (01)الجدول 

 التسويق التقميدي  التسويق االلكتروني  وجو المقارنة 
التكمف التي تتحمميا المؤسسة 

 أثناء عرض المنتجات  
 مجبلت –تكمفة عالية لصحف  تكمفة أقل 

 راديو -  تمفزيون–
صعوبة المعاينة ألنيا تعتمد  سيولة معاينة منتجات المؤسسة 

عمى عرض الصورة 
والمواصفات والحصول عمى 

 عينة عينية يكون صعبا 

 معاينة المنتجات  سيمة جدا 

طرق التواصل مع الزبائن 
 وجذبيم لمنتجات المؤسسة 

التواصل سيل جدا بسبب 
توظيف تكنولوجيا المعمومات 
واالتصال في إرسال الرسائل 

 ومتابعة الزبائن  

التواصل صعب نوعا ما الن 
التسويق التقميدي محدد بالزمان 

 والمكان  

 حجم الشريحة 
  

عدد الزبائن كبير جدا الن 
التسويق االلكتروني محمي 

 وعالمي  

عدد الزبائن قميل التسويق 
التقميدي يخدم شريحة معينة من 

 الناس  
 سيل جدا من خبلل موقع  متابعة ردود الفعل 

 األنثرنث بشكل مباشر 
صعب نسبيا مقارنة مع التسويق 

 االلكتروني   
منخفضة نسبيا العتمادىا عمى  كمفة التواصل مع الزبائن 

 البريد االلكتروني  
مرتفعة بسبب حاجتيا إلى كوادر 

 كثيرة وموارد اتصاالت  
التفاعل مع الزبائن وجمع  جمع البيانات 

 معمومات عن اىتماماتيم بالمنتج 
 ال يمكن ذلك 

يستطيع المتمقي طمب المنتج  متابعة الطمبيات 
 بشكل مباشر وسيل 

 غير ممكن بشكل مباشر   

 143-142زرزار العياشي ، غياد كريمة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : المصدر 
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بداع وتنافسية المؤسسات: المحور الخامس  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وا 
 حيازة تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال يمثل امتبلكا لميزة تنافسية عمى الصعيد المحمي والوطني إن

والدولي، إذ يسيل ميام المسيرين ويحاول الكشف عن أفضل السبل التي تمكن المؤسسة من القيام 
بوظائفيا وأنشطتيا وعممياتيا اإلنتاجية بشكل أفضل واعتماد طرق أكثر نجاعة في تصريف منتجاتيا 

 وليذا سيتم في ىذا المحور تناول أىم النقاط ،وبالتالي إيجاد الحمول لمشاكل الوقت، الجيد و االتصال
منيا التنافسية والميزة التنافسية ، الميزة التنافسية في نشاطات سمسمة القيمة ، تكنولوجيا اإلعبلم 

واالتصال وأبعاد الميزة التنافسية ، تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال و عبلقتيا بقوى التنافس و 
 باالستراتيجيات التنافسية          

 ماىية التنافسية:  أوال
  كان لظاىرة العولمة دورا في اتجاه المؤسسات االقتصادية إلى تطبيق التنافسية  

 :  ال يوجد تعريف محدد ودقيق لمتنافسية منيا ما يمي :تعريف التنافسية- 1  
تعني القدرة عمى إنتاج السمع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب، 

  1وىذا ما  يعني تمبية حاجات العمبلء بشكل أكثر كفاءة من المنافسين
كما تم تعريف التنافسية عمى أنيا القدرة عمى تزويد المستيمك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر 

  2كفاءة وفعالية من المنافسين اآلخرين في نفس القطاع أو السوق
 : يمكن تصنيف التنافسية إلى ما يمي: أنواع التنافسية- 2
 : وتشمل عمى نوعين  : التنافسية بحسب الموضوع-
 تعتبر تنافسية المنتج شرطا الزما لتنافسية المؤسسة لكنيا غير كافية، حيث :تنافسية المنتج- 

تعتمد عمى سعر التكمفة كمعيار وحيد لتقييم تنافسية منتج معين، ويعد ذلك غير كافي، باعتبار وجود 
 3معايير أخرى قد تكون أكثر داللة كالجودة و خدمات ما بعد البيع 

                                                           
دراسة  )ىناء عبداوي ، مساىمة في تحديد دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إكساب المؤسسة ميزة تنافسية -  1

رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه ، الطور الثالث في عموم التسيير ،  (حالة الشركة الجزائرية لمياتف النقال موبميس ، 
 95، ص2016-2015بسكرة ، –كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ، جامعة محمد خيضر 

 165زرزار العياشي ، غياد كريمة ، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
 95ىناء عبداوي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  3
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 يتم تقييميا بأسموب أشمل من تنافسية المنتج وذلك بأخذ بعين االعتبار :تنافسية المؤسسة - 
ىوامش كل المنتجات من جية واألعباء اإلجمالية  مثل تكاليف البنية ، النفقات العامة ، نفقات البحث 
والتطوير والمصاريف المالية من جية أخرى ، فإذا فاقت ىذه المصاريف والنفقات اليوامش فان ذلك 

يؤدي إلى  خسائر كبيرة يصعب عمى المؤسسة تحمميا فيي مطالبة بتقديم قيمة لزبائنيا وال يتم ذلك إال 
   1إذا كانت حققت قيمة إضافية  في كل مستوياتيا اإلنتاجية 

 وتشمل نوعين  : التنافسية وفق الزمن-
 يعتمد ىذا النوع من التنافسية عمى النتائج االيجابية المحققة خبلل دورة :التنافسية المحظية - 

محاسبية ، غير أنو يجب عدم التفاؤل بيذه النتائج ، لكونيا قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو 
عن ظروف جعمت المؤسسة في وضعية احتكارية ، فالنتائج االيجابية في المدى القصير قد ال تكون 

  2كذلك في المدى الطويل
 وىي ما يميز المؤسسة عن بقية المؤسسات من ميارة أو تقنية أو مورد :القدرة التنافسية- 

ويمكنيا من إنتاج قيم ومنافع لمعمبلء تزيد عما يقدمو المنافسون تتمثل في تحقيق جودة أعمى لسمع 
والخدمات ، سرعة االستجابة لرغبات العمبلء وقصر الوقت المستغرق في دورات اإلنتاج وتطوير 
المنتجات وتخفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق وتقديم خدمات لمعمبلء قبل البيع في صورة معمومات 

رشادات تسمح لمعميل بتحديد رغباتو واختيار أفضل البدائل         وا 
 :   باإلضافة إلى أنو يتم التمييز بين أنواع التنافسية من منظور آخر

وىو قدرة المؤسسة عمى طرح منتجات في السوق بأسعار : تنافسية التكمفة أو السعر-
 منخفضة مقارنة بالمنافسين نتيجة لتحكميا في تكاليف اإلنتاج 

 وتشمل عمى المكونات الغير سعرية كخدمات ما بعد البيع   : التنافسية غير السعرية- 
 وتشمل باإلضافة إلى النوعية والمبلئمة عنصر اإلبداع التكنولوجي ، :التنافسية النوعية - 

فالمؤسسة التي تنتج المنتجات المبتكرة وبالجودة العالية واألكثر تطابقا مع متطمبات المستيمك العالمي 
وتكون ذات سمعة حسنة في السوق المحمي والدولي تتمكن من تصدير سمعة حتى  ولو كانت اعمي 

 سعر من سمع مناسبة 
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 حيث تتنافس المؤسسات من خبلل التكنولوجيا المتطورة، ويشمل ذلك :التنافسية التقنية- 
 الصناعات العالية التقنية 

 :  وتشمل االستراتجيات التالية :االستراتجيات التنافسية -3
 ىي تمك االستراتجيات التي تشجع المنظمات عمى اإلبداع واالبتكار :1استراتجيات الريادة -

والتفرد وأخذ المخاطرة وكذلك تشجيع العاممين عمى اتخاذ القرارات وأخذ المسؤولية عن ىذه القرارات 
 : ،إلى أن استراتجيات الريادة ىي تمك المرتبطة بعدد من المفاىيم التالية 

استغبلل توسع الفرص في السوق ووجود موارد جديدة والتكامل ما بين الموارد والزبائن -
 واألسواق 

 االبتكار واإلبداع والتحديث الذي يحدث داخل وخارج المنظمة -
القدرة عمى إجراء التغييرات السريعة المرتبطة بالصناعة وىيكمة السوق وحاجات الزبائن -

 والتكنولوجيا والقيم االجتماعية 
 االلتزام بالتطوير والتوسع في الميزة التنافسية في األسواق -
 القدرة عمى تحقيق النجاحات المالية والنمو واستمرارية البقاء عمى المدى الطويل -

 : ومن استراتجيات الريادة ما يمي 
 جديد   يعني التجديد بوصفو إعادة تشكيل أو إعادة عمل األفكار الجديدة لتأتي بشيء:اإلبداع-

ويتم التوصل إلى حل خبلصة لمشكمة ما أو إلى فكرة جديدة وتطبيقيا و إن اإلبداع ىو الجزء 
الممموس المرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إلى المنتج ، وىو يعتبر الخطوة األولى لبلبتكار 

 ويساىم في نجاح المنظمة عمى المدى الطويل 
 وىو الوصول إلى فكرة جديدة ترتبط بالتكنولوجيا وتؤثر في المؤسسات المجتمعية :االبتكار -

 واالبتكار ىو الجزء المرتبط بالفكرة الجديدة 
وىي أن يقوم الريادي بأخذ المجازفة في طرح منتجات جديدة باألسواق أخذا  : أخذ المخاطرة-

 بعين االعتبار ما يوجد في السوق من من مخاطر الغموض وعدم التأكد 

                                                           
1
دراسة ميدانية عمى شركات  )ببلل خمف السكارتو ، استراتجيات الريادة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية -  

، ص 2008 الخاصة ، العدد السابع عشر ،اإلسراء والمالية ، جامعة اإلدارية، كمية العموم  ( األردناالتصاالت في 
 90-89-88ص ص 
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 وىو إدخال طرق جديدة سواء أكانت تكنولوجية أم منتجات جديدة أم طريقة جديدة في :التفرد-
 . تقديم المنتج أو الخدمة أو في إدارة التنظيم وىيكمتو وذلك بصورة مختمفة عن اآلخرين

إن التفرد يتكون من منظمات األعمال من خبلل قدرتيا عمى التميز عن غيرىا من المنظمات 
األخرى المنافسة في نفس قطاع األعمال ، سواء أكان ذلك بطبيعة المنتجات أم الخدمات التي تقدميا 

، وكذلك طبيعة الموارد التي تمتمكيا ، وىذا يمكنيا من تحقيق الميزة التنافسية وتستطيع تحقيق 
االستمرارية وتقديم المنتجات األفضل التي يصعب تقميدىا ، وال يمكن استمرار تحقيق الميزة عمى 

         (المتميزة  )المدر الطويل إال من خبلل الموارد النادرة 
 وىي المشاركة في مشاكل المستقبل  والحاجات و التغييرات ومدى تقديم منتجات :المبادأة -

  إلى أن المبادأة ىي القدرة عمى أخذ   caruana , al bertجديدة وتكنولوجية وتقنيات إدارية ، أشار 
 مخاطرة عالية أكثر من ظروف البيئة المحيطة بالمنظمات وىي تتضمن ثبلثة عناصر أساسية 

 إقرار مبلحقة، أو عدم مبلحقة المنافسين باإلبداع 
 المفاضمة بين المحاوالت الحقيقية من النمو واإلبداع والتطوير 

 محاولة التعاون مع المنافسين من أجل احتوائيم 
وأشار الباحث أيضا إلى أن المبادأة تتكون بتنفيذ األعمال الريادية ، بحيث يكون في أخذ ىذه 

 المخاطرة مسؤوال عن الفشل وعدم تحقيق النجاحات المتوقعة  
 وىي اإلستراتجية التي تمكن المؤسسة من رفع حصتيا السوقية عمى :إستراتجية التحدي -

حساب المنافسين اآلخرين كمياجمة المؤسسة الرائدة أو إقصاء المنافسين من نفس المرتبة التنافسية أو 
  :   1اليجوم والحصول عمى الحصص الضعيفة ويكون ذلك من خبلل إتباع االستراتجيات التالية

 إستراتجية التخفيض من خبلل تقميد منتجات المؤسسة الزائدة وطرحيا في السوق بأسعار أقل -
 إستراتجية البحث عن الرفاىية من خبلل منتج جديد وبسعر مرتفع  -
إستراتجية تنوع المنتجات من خبلل تنويع أشكال وتصاميم منتجات المعروضة لتحدي -

 المؤسسة  الرائدة 
 إستراتجية االبتكار من خبلل عنصر االبتكار التكنولوجي والتسويقي -
 إستراتجية تحسين الخدمات المرافقة لممنتجات وبنفس السعر  -

                                                           
1
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 تمجأ المؤسسة  إلى ىذا النوع من االستراتجيات عندما تكون غير قادرة :إستراتجية اإلتباع  -
عمى مواجية المؤسسة الرائدة فتكتفي بالمحافظة عمى الزبائن الحاليين وضمان والئيم ومتابعة تحركات 

 السوق و تغيرات التنافسية  
وىو أن تقوم المؤسسة بتوجيو إمكانياتيا وجيودىا لمتخصص في مجال  : إستراتجية التخصص

 أو نشاط واحد  
 ماىية الميزة التنافسية:  ثانيا 

إن امتبلك المؤسسة لمميزة التنافسية يعنى أن ىناك ما يميزىا عن باقي المؤسسات وىو ما 
 يؤدي بيا تحقيق الحداثة والتطور واالستمرارية   

 :تعريفيا-1
 وىي المصدر الذي يعزز وضع الشركة في السوق بما يحقق ليا األرباح االقتصادية، من 

 1خبلل امتيازىا عمى منافسييا في مجاالت المنتج والسعر والتكمفة، والتركيز عمى اإلنتاج 
الميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي تستطيع المؤسسة أن تخمقيا لزبائنيا ، بحيث يمكن 
أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين بمنافع مساوية أو تقديم منافع متفردة في المنتج 

  2تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية المفروضة 
كما تم تعريفيا عمى أنيا قدرة المؤسسة عمى صياغة وتطبيق االستراتجيات التي تجعميا في 

   3مركز أفضل بالنسبة لممؤسسات األخرى العاممة في نفس النشاط 
حدد بورتر خمسة عوامل تؤثر عمى التنافسية في أي  : نمودج بورتر لتحميل قوى التنافس- 2

 : مجال وىي 
 أو ما يعرف بالقدرة التفاوضية لمموردين وقدرتيم عمى التأثير : قدرة الموردين عمى المساومة- 

  4عمى أسعار السوق من ناحية المواد الخام والمكونات أو العمالة

                                                           
 90ببلل خمف السكارتو ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
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 إن المنتجات البديمة ىي عبارة عن المنتجات التي يؤدي استيبلكيا إلى :المنتجات البديمة - 
تحقيق نفس القدر من المنفعة وتوصل إلى نفس درجة اإلشباع فيي تؤدي نفس الغرض أو الحاجة 
بالنسبة لنفس مجموعة المستيمكين و التي تعتمد عمى أساليب إنتاج مختمفة أو تقنيات متفاوتة فيي 

    1تشكل تيديد لممؤسسة 
 وىي القدرة التفاوضية لمعمبلء وقدرتيم عمى خفض أسعار :قدرة المشترين عمى المساومة- 

 2 السمع والخدمات في السوق
وىي قدرة دخول مؤسسات جديدة لمسوق بكل سيولة مما  : مدخالت جديدة عمى السوق- 

 يؤدي إلى تقميص ربحية المؤسسة  
 يعتبر المنافسون الجدد مصدر تيديد عمى المؤسسات :(المنافسون الجدد )الدخمين الجدد - 

الحالية وىو ما يفرض عمى المؤسسة انتياج سياسة كفيمة بمنع دخوليم إلى القطاع السوقي أو عرقمتيم 
 : 3، حيث أن تيديد المنافسون الجدد يعتمد عمى ما يمي 

 سرعة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة 
 مدى والء الزبائن لمعبلمة التجارية 

 االحتمال القوي لبلنتقام من المؤسسات الحالية في القطاع 
 : تتمثل أنواع الميزة التنافسية في ما يمي : أنواع الميزة التنافسية -3
 يمكن لممؤسسة أن تحوز ميزة التكمفة األقل إذا كانت تكاليفيا المتراكمة :التكمفة األقل- 

 4لؤلنشطة المنتجة لمقيمة أقل من نظيرتيا لممنافسين 
وىذا معناه أن لممؤسسة القدرة عمى تصميم ، تصنيع وتسويق منتج بتكاليف أقل من المنافسين 

 : والذي يحقق عوائد أكبر ومن مصادر الوصول إلى تحقيق ميزة التكمفة ما يمي 
 تكنولوجيا أفضل 

 مصادر أرخص لممواد األولية 
                                                           

1
 178 ، غياد كريمة ، استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،   مرجع سبق ذكره ، ص زرزار العياشي- -  

2
  -https://egyptinnovate.com22:42    2018/11/28 

3
 177 ، غياد كريمة ،   استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،  مرجع سبق ذكره ، ص زرزار العياشي-  

واصل خولة ، دور نظام المعمومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية ، دراسة حالة مؤسسة ميىيثمضس فرع -  4
، 2013عنابة ، مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة الماجستر في عموم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ، 

 36ص 

https://egyptinnovate.com22:42/
https://egyptinnovate.com22:42/
https://egyptinnovate.com22:42/


76 
 

 االستغبلل األمثل لمطاقات اإلنتاجية 
 كفاءة العمميات التسويقية  

 فعالية نظم اإلنتاج  ونظم الصيانة 
 كفاءة وفاعمية عمميات النقل والتوزيع  

يمكن القول أن المؤسسة تمتمك ميزة  التميز في حالة تقديميا لمنتج أو مجموعة : ميزة التميز- 
من المنتجات يمكن تمييزىا من طرف المستيمك عن باقي المنتجات المنافسة في السوق ، مما يعني 

  1أن منتج المؤسسة فريد ولو قيمة مرتفعة لدى المستيمك
 : أبعاد الميزة التنافسية -4
يعد السوق عنصرا ىاما في العممية التسويقية ، لذلك تسعى المؤسسة  : السيطرة عمى األسواق-

لترويج منتجاتيا وتوزيعيا من أجل تنمية حصتيا السوقية وىو ما يتطمب من المؤسسة المتابعة 
المستمرة  والدائمة لمحيطيا وىذا لمعرفة كل المجريات الحادثة فيو من تغيرات وتطورات والتي يمكن 
 أن تشكل فرصا ينبغي تثمينيا أو تيديدات ينبغي عمييا تجنبيا أو الحد من اآلثار السمبية عمييا    

تؤدي كفاءة العمميات إلى إحداث تحسينات جوىرية في إجراءات وأساليب  : كفاءة العمميات-
العمل بالمؤسسات ، وبالتالي تقديم كل ما ىو مرتقب من طرف المؤسسة والعميل وتحقيق أقصى 

 2إشباع ورغبة لدى الطرفين مما يؤدي إلى توليد الميزة أو المزايا التنافسية لممؤسسة 
تعد الجودة مطمب لجميع المؤسسات سواء الصناعية منيا أو الخدمية ، فقد  : جودة المنتجات-

أصبحت تشكل عامبل أساسيا لنجاح المنظمة لما ليا من دور في استغبلل الموارد وتحقيق موقع 
 عمى أن حصول المؤسسة عمى القيمة (heizer and render )تنافسي في السوق ، حيث يؤكد 

المتوقعة التي تتناسب مع رسالتيا يتطمب منيا تحديد توقعات الزبائن ورغباتيم من الجودة والعمل عمى 
تحقيقيا وتعد الجودة من المزايا التنافسية الميمة والتي تشير إلى أداء األشياء بصورة صحيحة لتقديم 
منتجات تتبلءم مع احتياجات الزبائن ، وأن المنتجات ذات الجودة العالية تسيم في تحسين سمعة 

المؤسسة وتحقيق رضا الزبائن ، فضبل عمى أن المؤسسة يمكن ليا أن تعرض أسعار أعمى في حالة 
  3تقديم منتجات ذات جودة عالية لتمبية متطمبات الزبائن 
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يعتبر اإلبداع والتطوير من الركائز الميمة واألساسية في تحقيق ميزة  : اإلبداع والتطوير-
تنافسية لممؤسسات ، وبالتالي يمكن القول أن مدخل اإلبداع والتطوير ىو الخيار االستراتيجي 

لممؤسسات في مواجية مختمف التيديدات المحتممة في المحيط لذلك ينبغي عمى المؤسسة تمييز 
منتجاتيا من خبلل الخصائص والتصاميم اإلبداعية واألساليب الفنية الجديدة مركزة جيودىا عمى 

تخفيض تكاليف اإلبداع وبالتالي تقديم منتجات وخدمات مميزة وسريعة تختمف عما يقدمو المنافسون 
ما يدفع العمبلء لدفع أسعار عالية  ليذه السمع والخدمات تغطي التكاليف من جية والوالء لمعبلمة من 

 جية أخرى

   الميزة التنافسية في نشاطات سمسمة القيمة: ثالثا 
 المؤسسة عمى فيم الميزة  التنافسية كيفية اكتسابيا وأىم porterيساعد نموذج سمسمة القيمة ل 

مصادرىا ، والذي يرتكز في تحميمو لمصادر الميزة التنافسية عمى مبدأ إمكانية تجزئة المؤسسة إلى 
سمسمة من الوظائف واألنشطة ، فيي تمثل مجمل الميام التي تقوم بيا المؤسسة بدءا بتحديد األىداف  

    1، بناء األفكار والسياسات وصوال إلى خدمة العميل والوفاء باحتياجاتو
 : تعريف سمسمة القيمة -1

 )تم تعريف سمسمة القيمة عمى أنيا تكتيك يستخدم لتحميل األنشطة الرئيسية في المنظمة
، وذلك بيدف تحديد مصادر الميزة التنافسية ، وبالتالي معرفة عناصر القوة والضعف  (المؤسسة  

الداخمية الحالية التنافسية وبالتالي معرفة عناصر القوة والضعف الداخمية الحالية والمحتممة أيضا ، 
حيث تعتبر المؤسسة من منظور ىذا النموذج عبارة عن سمسمة من األنشطة األساسية التي تضيف 

  2قيمة إلى منتجاتيا أو خدماتيا 
ىي من األساليب الجديدة في تحميل المناخ الداخمي لمحاولة التعرف عمى األوضاع السائدة 
مكانيات التحسين والتطوير من خبلل تغيير العبلقات واألنماط فيما بين  ومدى التناسق فييا ، وا 

  3األنشطة التي تؤدى داخل المؤسسة 
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إن لسمسمة القيمة عبلقة بالميزة التنافسية من خبلل األدوار التي تمارسيا واألىداف التي تصبو 
 : 1إلى تحقيقيا من خبلل ما يمي

 األنشطة الرئيسية في المؤسسة التي تضيف قيمة لمنتجاتيا وخدماتيا - 
 السماح بمعرفة نقاط القوة والضعف في المؤسسة وبالتالي معرفة مصادر الميزة التنافسية - 
 تحديد درجة التكامل والتعامل الداخمي بين األنشطة - 
 التعرف عمى الروابط التي توضح تأثير أسموب أداء أحد األنشطة عمى تكمفة نشاط آخر- 
 التوصل إلى تحسين وتطوير األوضاع والتناسق من خبلل تغيير العبلقات واألنماط        - 

  بين األنشطة الممارسة داخل المؤسسة 
ال يوجد ىناك نموذج عام ومحدد لسمسمة القيمة ، بل أنيا تختمف من مؤسسة ألخرى ، وىذا ما 
يشكل منبعا ومصدرا أساسيا لمميزة التنافسية ألنو بطبيعة الحال ىذه االختبلفات بين السبلسل تمس 
جوانب متعددة ، سواء في تشكيمة المنتجات أو المناطق الجغرافية وحتى في قنوات التوزيع وىنا تجد 

مكاناتيا المادية  المؤسسة إمكانية التميز بين المؤسسات المنافسة باالستغبلل األمثل لطاقاتيا وا 
 2والبشرية فضبل عن التكيف المستمر مع التغييرات البيئية

يتكون نموذج سمسمة القيمة من جميع األنشطة الرئيسية واألنشطة  : أجزاء سمسمة القيمة-2
 .الداعمة 
  وىي األنشطة التي تساىم بشكل مباشر في العممية :(األولية  )األنشطة الرئيسية 

 : 3اإلنتاجية والتسويقية لممنتجات وتتكون من خمسة أنشطة رئيسية وىي
 وتعني كل األنشطة كل األنشطة ذات العبلقة بنقل ، استبلم ، تحريك ، :اإلمدادات الداخمية -

 تخزين ومناولة المواد األولية وكل عناصر المدخبلت األخرى البلزمة لمنشاط اإلنتاجي 
اإلمدادات  ) كل األنشطة اإلنتاجية واإلجراءات الميدانية الخاصة بتحويل المدخبلت :العمميات -
 (اإلمدادات  الخارجية)إلى مخرجات  (الداخمية 
المنتج  )وتضم كل األنشطة البلزمة لنقل مخرجات العممية اإلنتاجية  : اإلمدادات  الخارجية-

  (النيائي إلى الزبون من تخزين ، تحديد الطمبيات لموفاء بيا في آجاليا ، نقل وتوزيع المنتج 
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يرتبط أساسا بأنشطة إدارة التسويق كتحديد استراتيجيات المزيج  : التسويق والمبيعات-
التسويقي ، دراسة السوق والطمب من المنتجات وتنفيذ وظائف التوجيو والتنسيق ألنشطة المحاسبة 

 والمالية الناتجة عن عممية بيع المنتجات أو تقديم الخدمات 
وتتمثل في مجموع األنشطة التي مبقي وتحسن من قيمة المنتج لدى الزبون  : خدمة الزبائن-

وتتضمن كل خدمات ما بعد البيع من صيانة ، تركيب ، تصميح ، إدارة قطع الغيار ، ترقية وتطوير ، 
 توجيو وتدريب عمى المنتج 

  وىي األنشطة التي تساىم في عممية اإلنتاج والتسويق بطريقة غير :األنشطة الداعمة 
 : 1مباشرة ، وتساعد عمى األداء الجيد لؤلنشطة األساسية وتتمثل في ما يمي

 : (البنية التنظيمية )البنية األساسية لممؤسسة -
وتشمل العديد من األنشطة مثل اإلدارة العامة ، المحاسبة ، الشؤون القانونية ، التمويل ، 

 التخطيط االستراتيجي ، تسيير الجودة وكل األنشطة الداعمة األخرى وىناك من يسمييا البنية التحتية 
 وىي تمك األنشطة الضرورية التي تسعى إلى ضمان حسن االختيار، :إدارة الموارد البشرية-

كل نشاط يتعمق بالموارد البشرية وبالتالي : التدريب وتنمية األفراد، فيي بذلك تشمل عمى ما يمي
 تتغمغل أنشطة إدارة الموارد البشرية عبر الحمقة ككل 

 وتشمل كل األنشطة المتعمقة بتصميم المنتجات وتحسين طريقة أداء :التنمية التكنولوجية-
األنشطة المختمفة في حمقة القيمة ، وتشمل عامة البحوث ، تحسين العمميات، تطوير المنتجات ، 
المعرفة الفنية ، وتدخل التنمية التكنولوجية في كل األنشطة بمختمف مستوياتيا كما أنيا من أىم 

 .   مكونات القدرة التنافسية لممؤسسة في عصر العولمة والتطور التكنولوجي المذىل
 وتتعمق باألنشطة التي تعمل وتساعد المؤسسة لمحصول عمى المدخبلت المطموبة :الشراء -

سواء المواد األولية أو اآلالت ، و كل ما ىو ضروري لممؤسسة ، وبيذا فيي تتغمغل عبر حمق القيمة 
 ككل ، ألنيا تدعم كل نشاط في المؤسسة إما رئسي أو داعم يقوم بعممية الشراء 

 : دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في سمسمة القيمة-3
تمعب تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال دورا كبيرا وتحديات ضخمة تفرض عمى المؤسسات التكيف 
مع ىذه التكنولوجيات ومسايرتيا لما ليا من تأثيرات عمى النشاطات المكونة لسمسمة القيمة ، تمكنيا 
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من الصمود أمام المنافسين في السوق وربح حصص سوقية جديدة ، إذ أن حصول المؤسسة عمى 
 ميزة تنافسية يتطمب منيا أداء النشاطات بالشكل الذي يوفر لعمبلئيا قيمة أو خدمة إضافية وفريدة 
يكمن دور أو تأثير  تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال عمى سمسمة القيمة من احدث تغيير في 

أسموب نشاط القيمة ، حيث أن كل نشاط يشمل عنصر مادي والذي يضم الميام المادية الضرورية 
ألداء النشاط وعنصر يضم تحصيل ومعالجة وتسيير المعمومات الضرورية لممارسة النشاط بشكل 

 .جيد 
فالميام المادية مثبل تنطوي عمى القيام بتوفير المخزون الكافي من السمع لتمبية حاجيات 

المستيمكين في المقابل ينبغي معالجة البيانات ومن ثم الحصول عمى معمومات عن متطمبات المخزون 
بناءا عمى بيانات تتعمق بتاريخ المبيعات ونفس الشئ يقال عن مختمف النشاطات المكونة لسمسمة 
القيمة من جية أخرى ، فان تكنولوجيا واالتصاالت ال يتم استخداميا فقط عمى مستوى الوظائف 

األساسية لسمسمة القيمة ، بل تشمل أيضا النشاطات الداعمة واألمثمة كثيرة ففي مجال البحث والتطوير 
يمكن القيام بالتصميم االلكتروني مما يخمق ميزة لدى المؤسسة التي تتحكم في ىذه التقنيات ومن 
جانب آخر بإمكان تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال أن تدعم وتسير الموارد البشرية من خبلل النماذج 
الموظفين النجاز مياميم بكفاءة أكثر وذلك بتوفير وتجديد المعمومات لدييم وانتقاليا بينيم وتمتين 

الروابط فما بينيم وىو ما يتيح لممؤسسة فرص التميز من خبلل النيوض بموردىا البشري والذي يعتبر 
بمثابة العنصر المحرك ألنشطة المؤسسة وىكذا الشأن بالنسبة لمختمف النشاطات المكونة لسمسمة 

القيمة ، كل نشاط فييا يسعى منفردا لجعل قيمة السمع والخدمات مثالية ويتوقف ذلك عمى المعمومة 
المناسبة ومعالجتيا بالطريقة المناسبة وبالشكل الذي يؤدي إلى معالجة المشاكل واتخاذ القرارات 

ومعرفة المؤسسة لكيفية أداء العمل نتيجة عن الخبرة  والتعمم التنظيمي المتراكم في المؤسسة والذي 
ينتج عن المعارف والميارات المطموبة النجاز األعمال ما يؤدي إلى تحقيق االحترافية في أداء 

األنشطة الداخمية ما يؤدي إلى تحقيق اإلبداع في التنفيذ واألداء لمنشاطات واستغبلل الفرص السوقية 
المتاحة أحسن استغبلل في أوقات قياسية في عصر يعرف االبتكارات واإلبداعات المتتالية يمنح 

المؤسسة فرصة تحقيق الربحية وميزة تنافسية بتمبية حاجيات الزبون وتقميل تكاليف البحث والدراسة 
وىو ما تعمل من اجمو  تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال من خبلل تحقيق التكامل والترابط واالنسجام بين 

مختمف النشاطات ما يؤدي إلى تبادل المعمومات بين ىذه األخيرة و استحالة سير أحد النشاطات 
بمعزل عن اآلخر بالشكل الذي يؤدي إلى انجاز مختمف النشاطات في الوقت نفسو ، حيث تؤثر 
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وجودتيا فعمى سبيل   (بقية األنشطة)طريقة أداء إحدى األنشطة في تكمفة أداء األنشطة األخرى 
المثال تصميم المنتوج  آليا يسمح بتقميص وقت التصنيع وخفض تكمفة الخطأ ورفع جودة المنتج وكذا 
عممية المتابعة االلكترونية لسمسمة التركيب الصناعي يقمل من تكاليف اإلصبلح والصيانة وبالتالي ال 
بد من تحقيق التكامل بين النشاطات الرئيسية والمساعدة في سمسمة القيم من أجل تحقيق التفاعل فيما 
بينيا من خبلل استخدام  تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال في الوقت والمكان المناسبين ما يسمح لممؤسسة 

 تحقيق التفرد والتميز في منتجاتيا و بالتالي تحقيق ميزة تنافسية 
 لقد قدم غريفوري :رابعا استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لمحصول عمى الميزة التنافسية 

 إطارا يتألف من ثبلثة مستويات لتقييم التأثير الفعمي لتكنولوجيا اإلعبلم 1983بارسوتر في سنة 
مستوى الصناعة ، مستوى المؤسسة : واالتصال عمى الوضع التنافسي لممؤسسة وىذه المستويات ىي 

  1، ومستوى اإلستراتيجية
 :  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وأبعاد الميزة التنافسية- 1  
تعمل تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال عمى إحداث  : التأثير عمى منتجات وخدمات الصناعة-

تغيير في طبيعة المنتجات والخدمات من خبلل التعديل في دورة حياة المنتج وتطوير المنتج  
الحالي إلى منتج جديد أو من خبلل التسريع في عممية التوزيع باستخدام تقنيات التغميف ، 
االتصال بالعمبلء وكل األساليب المتطورة التي أتاحتيا تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال إلجراء 

 . عمميات البيع
كما أن من أىم أىداف تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال التأكيد عمى مبدأ الجودة الشاممة بمفيوميا 

الحديث ، فالجودة كما ىي في قاموس أكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة وعرفتيا 
مؤسسة أردي أي األمريكية المتخصصة بأنيا إتمام األعمال الصحيحة في األوقات الصحيحة ، ومن 
ىنا تأتي  تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال لتأكد عمى أىمية تمبية احتياجات العميل في الوقت والمكان 

   2الذي يكون فيو محتاجا إلى السمعة أو الخدمة وبالمواصفات الدقيقة والسعر المطموب 
تسعى المؤسسة إلى البقاء واالستمرار في السوق باعتبار ىذا األخير  : التأثير عمى األسواق-

عنصر ميم لتصريف منتجاتيا  ،وفي ظل العولمة االقتصادية أضحت المؤسسة تعيش ضغوط 
عمى المستوى المحمي ويرجع ذلك إلى أن العمبلء لدييم القدرة عمى التسوق المباشر عبر 
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ما يفرض عمييا . االنثرنث والحصول بذلك عمى معمومات حول أنسب األسعار والعروض 
مواجية المنافسة الدولية في ظل سوق مفتوحة دون وجود أية حماية لمنتجاتيا ،باإلضافة إلى ما 
أحدثتو ثورة االتصاالت من تغيير في أذواق المستيمكين يحتم عمييا مواكبة التغيرات الحاصمة 
في رغباتيم وأذواقيم ويتحقق كل ذلك عن طريق توفير معمومات ضرورية عن المنافسين وعن 
األسواق وذلك باالعتماد عمى شبكات االتصاالت الحديثة ، وبالتالي تمكن تكنولوجيا اإلعبلم 
واالتصال المؤسسة من اتخاذ  جممة من القرارات اإلستراتيجية من شأنيا أن تحقق لممؤسسة 

 ميزات تنافسية من جية والعمل عمى استدامتيا من جية أخرى  
من   كفاءة العمميات تؤثر تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال عمى: تأثيرىا عمى كفاءة العمميات  -

خبلل ترشيد التكاليف بمعنى تخفيض التكاليف وتقميل الجيد واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة 
لممؤسسة وأمثمة عديدة كاستخدام الياتف أو البريد االلكتروني لربط العمميات واإلجراءات اليومية 

سواء كانت داخمية أو خارجية مع العمبلء والموردين ما يمكنيم من تبادل معمومات صحيحة 
 .واختصار وقت التنفيذ مما يؤدي حتما إلى تحقيق ميزة  تنافسية

 : تأثيرىا عمى اإلبداع والتطوير -
يعتبر نظام المعمومات أداة ميمة ومبلئمة لزيادة إنتاجية  : تحسين إنتاجية التصميم- 

عداد  الميندسين من خبلل ما توفره من معمومات تتيح إمكانية إدارة التغييرات اليندسية بشكل أفضل وا 
موديبلت أو نماذج متعددة ألي تصميم وخزنيا في قاعدة المعمومات ، وىو ما يضمن  إمكانية إعادة 
التصميم  دون التخوف من أن الموديبلت أو النماذج السابقة تم حذفيا أو فقدانيا فضبل عن تقميص 

عدد التغييرات الكمية المطموبة لتصميم المنتج خبلل دورة تطويره وكذلك تقميص الوقت المطموب 
النجاز الميام مثل التصميم اليندسي و التصنيع ، الوقت المستنفذ بين الميام المنجزة كما ىو الحال 
بالنسبة لمتصميم المعاد عندما يبقى في االنتظار عند ميندسي اإلنتاج لحين إتاحة فرصتو في اإلنتاج 

والوقت المستنفذ في إعادة العمل وىو ما يؤدي إلى تسريع انجاز الميام واألكثر أىمية أن الحجم 
األكبر من التغييرات يحصل في الخطوات المبكرة لمتصميم عندما يكون تأثير وقت وتكمفة التغيير 

 منخفضة  
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يعمل نظام المعمومات عمى تحقيق اإلبداع من  :االستخدام األفضل لميارات الفريق اإلبداعية- 
 :  1خبلل ما يمي 

التواصمية لجميع الوثائق واختبار النتائج المتعمقة بالتغيير في المنتج واختصار عمميات إعادة 
 التصميم وأيضا األخطاء المحتممة لمتصميم 

تقميص مخاطر الفشل من خبلل توزيع المخاطرة مع اآلخرين وجعل المعمومات متاحة لؤلفراد 
 المناسبين بالوقت المناسب 

تشجيع الفريق المختص بحل المشكمة من خبلل السماح لكل فرد بتنشيط أفكار األفراد اآلخرين 
محافظ األفكار بيدف جعل الجميع عمى عمم بأنيم يبحثون في ذات / باستخدام تسييبلت نقل رزم 

 المشكمة 
  ال بد من تحديد المعايير الدولية الضرورية خبلل دورة حياة المنتج :إدارة النوعية الكاممة- 

وصياغة اإلجراءات الكفيمة بتحديد األجزاء الداخمة في تركيب المنتج والوصول إلييا والرقابة عمييا 
واختبارىا ، وتجدر اإلشارة  ىنا إلى أن بإمكان نظام المعمومات تشخيص القصور في إجراءات 

النوعية والتي ال ترقى إلى مستوى المعايير الدولية ، فضبل عن إمكانية المتابعة المستمرة لتاريخ تطور 
     2المنتج موضحا أسباب حصول التعديبلت وفترات حصوليا والجيات التي قامت بإجرائيا وتنفيذىا 

 :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وقوى التنافس-2
تعتبر القوة التي يتمتع بيا المشتري من  : تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى قوة المشترين-

العناصر الميمة التي تؤدي إلى  التقميل من أرباح المؤسسة وباالعتماد عمى تكنولوجيا اإلعبلم 
واالتصال  يمكن لممؤسسة تقميص أثر ىذه القوة والتحكم فييا من خبلل اعتماد أسموب تكاليف 

التحول وىي عبارة عن التكاليف التي يتحمميا المشتري في حالة ما إذا انتقل في تعامبلتو التجارية 
إلى المؤسسات المنافسة فباالعتماد عمى ما تفرزه تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال من تطبيقات أنظمة 

المعمومات متطورة يمكن إدخال  طمبيات كل مشتري ومعالجتيا بسيولة وبسرعة يؤدي ذلك إلى 
تخفيض تكاليف الشراء والتخزين ليؤالء  المشترين من جية وسرعة التوريد من جية أخرى وىو ما 
يقمل من قوة مفاوضة المشتري ويعودىم عمى ىذه التقنيات مما يشجعيم عمى التعامل مع المؤسسة 

 دون مؤسسات أخرى منافسة 
                                                           

 308محمد عبد حسين أل فرج الطائي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
 309نفس المرجع ، ص -   2
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تعتبر قوة الموردين من العناصر التي  : تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى قوة الموردين-
تؤدي إلى  زيادة التكاليف  وبالتالي   تقميل أرباح المؤسسات وتتضح قوة الموردين  من خبلل 

قدرتيم عمى رفع األسعار أو تخفيض نوعية السمع المشتراة أو عدم توفر البدائل وعدم توفر المادة 
األولية بنفس الجودة المقدمة من طرف الموردين أو وجود عدد قميل من الموردين  ، ففي ىذه 

الحالة تمجأ المؤسسة إلى تقميص من قوة الموردين  من خبلل االعتماد عمى تطبيقات نظم 
معمومات  اإلنتاج والذي يعمل عمى توفير معمومات عن الموردين وأسعارىم وخدماتيم وبالتالي 

 تعدد البدائل أمام المؤسسة مما ينقص من قوة المورد
المنتجات البديمة ىم المنافسون : تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى قوة المنتجات البديمة-

الذين يقدمون عروضا مختمفة بالنسبة لممنظمة وال يمارسون نفس النشاط مع المنظمة لكنيم 
يقدمون لمعمبلء خدمات تمنح ليم نفس درجة اإلشباع وفي ىذا الصدد تسعى تكنولوجيا اإلعبلم 

واالتصال إلى التوجو بالمعموماتية والتوجو بالعميل في إطار ما يسمى بالتسويق التفاعمي من خبل 
   1تقديم  منتجات و خدمات لمعمبلء تجعل من الصعب عمييم التحول إلى بدائل أخرى

 يتمثل الداخمون الجدد في :تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى قوة الداخميين الجدد -
المنافسين الغير موجودين لحد اآلن في السوق لكن يمكن أن يصبحوا منافسين مباشرين عمى 

المدى الطويل وىم المنظمات التي تسعى لتحقيق تنويع في منتجاتيا الباحثة عن نشاطات جديدة 
والمنظمات في إطار التوسع الجغرافي ، بحيث تسعى لبلستحواذ عمى جزء من أرباح المنظمات 
العاممة في ىذه الصناعة ، ليذا تمجأ المنظمات إلى إعاقة دخول ىؤالء إلى الصناعة من خبلل 

 في ما تفرزه من تطبيقات أنظمة معمومات 2وسائل متعددة من بينيا تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال
تسويقية متقدمة ومتطورة تضم كل من النظم الفرعية لممنتج والتسعير والترويج والتوزيع مما يرجعيا 

 متميزة ببرنامجيا التسويقي 
إن استخدام تكنولوجيا : تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى قوة المنافسين  في الصناعة-

اإلعبلم واالتصال قد أتاح فرصا جديدة أمام المؤسسات العاممة في نفس الصناعة لمتعامل مع 

                                                           
بمعمياء خديجة ، معمري صورية ، دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في اكتساب مزايا تنافسية في منظمات -  1

األعمال ، الممتقى الدولي الخامس حول راس المال الفكري في منظمات االعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة 
  9، جامعة حسيبة بن بوعمي ، الشمف ، ص 

 9نفس المرجع ، ص  -  2
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منافسييا عمى مستوى نفس الصناعة بشكل أكثر فعالية ، فتطبيقات تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال 
تعد من أىم السبل التي تساعد المؤسسات االقتصادية عمى مواجية المنافسين في نفس الصناعة 

وذلك من خبلل التميز باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة سواء في تصميم وتطوير 
عداد شبكات اتصال لرصد تحركات المنافسين في السوق    1المنتجات أو في برامجيا التسويقية وا 

 :           تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واالستراتجيات التنافسية -3
 تيدف المؤسسة من خبلل ىذه اإلستراتجية إلى تخفيض تكمفة :إستراتجية قيادة التكمفة- 

المنتجات والخدمات إلى أدنى حد ممكن مقارنة بالمنافسين ويمكن ليا ذلك من خبلل استخدام 
 : 2تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال عمى النحو التالي 

زيادة كفاءة المنظمة الستغبلل مواردىا المختمفة في تحقيق المخرجات المطموبة بأقل تكمفة 
ممكنة كما وتعمل عمى تقميل تكاليف المنظمة بأنشطتيا المختمفة مثل تقميل التكاليف التشغيمية 

 واإلدارية والتسويقية  والتكاليف األخرى مع المحافظة عمى المستوى نفسو من المخرجات 
أتمتة عمميات المنظمة وأنشطتيا من خبلل تطبيقات نظم الحاسب في تنفيذ العمميات المالية 

 والتجارية 
 تعمل المؤسسات من خبلل إستراتيجية التميز إلى خمق منتج فريد ومتميز :إستراتجية التميز-

عما يقدمو المنافس ويكون التميز في التصميم أو العبلمة أو األغمفة وىذا لن يتحقق إال بوجود أنظمة 
المعمومات داخل المؤسسة  تعمل عمى توفير معمومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن منتجات 
 المنافسين واحتياجات ورغبات العمبلء وكذا البيئة المختمفة اجتماعية ، اقتصادية ، تكنولوجية  

تتمثل إستراتجية التركيز في التمركز عمى فريق معين من العمبلء أو خط : إستراتجية التركيز-
منتجات معين أو قطاع جغرافي بذاتو  وتشمل ىذه اإلستراتيجية عمى الضغط عمى التكاليف والتركيز 

، ويمكن  تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال أن توفر معمومات عن ربحية عن قطاعات سوقية 3التمييزي 

                                                           
1
 214 ص زرزار العياشي ، غياد كريمة ، استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،  مرجع سبق ذكره ،-  

2
طرشي محمد ، تقرورت محمد ، أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تعزيز الميزة التنافسية في منظمات -  

 العربية في ظل االقتصاديات األعمال المال الفكري في منظمات رأساألعمال العربية ، الممتقى الدولي الخامس حول 
 11الحديثة،  ص 

3
بن شايب محمد، القدرة التنافسية في ظل تحديات السوق من خبلل إدارة الجودة الشاممة ، مجمة عموم االقتصاد -  

  219والتسيير والتجارة ، ب س ن ، ب م ن ،   ص 
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معينة يمكن المؤسسة من تصميم وتسويق منتجات تتوافق مع احتياجات ورغبات ىذه القطاعات 
 السوقية المركز عمييا وفي نفس الوقت اكتشاف وتعزيز فرص األعمال الجديدة    
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 :  قائمة المراجع 
 : الكتب بالمغة العربية 

 ، دار (دراسة في طبيعة العبلقة والتأثير )األنثرنث والصحافة االلكترونية  ، باية سيفون -1
  2016الخمدونية ، الجزائر ، الجزائر ، 

غياد كريمة ، استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المؤسسة  زرزار العياشي،- 2
  2016 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، االقتصادية ودورىا في دعم الميزة التنافسية

 2004، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، عمم المعمومات ،عماد عبد الوىاب الصباغ- 3
 دار ىومة  لمطباعة ،(بعض تطبيقاتيا التقنية )تكنولوجيا االعبلم واالتصال الجديدة  ، فضيل دليو- 4

  2014والنشر والتوزي ، الطبعة  األولى ، 
، مصر ، الطبعة األولى نظم المعمومات اإلدارية ، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ، محمد الصيرفي- 5
 ،2005  
إدارة تكنولوجيا  )المدخل إلى نظم المعمومات اإلدارية  ، محمد عبد الحسين أل فرج الطائي- 6

  2009، دار وائل لمنشر والتوزيع ، األردن ، الطبعة الثانية ، (المعمومات
  2015 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، نظام المعمومات المطبق في التسيير ، نوري منير- 7
 منشورات ،( تقنيات فن التبميغ والحوار والكتابة إلىمدخل  )االتصال ومياراتو  ، احمد عزوز-8

 2016مختبر المغة العربية واالتصال وىران ، 
، دار ومكتبة الحامد لمنشر نظام المعمومات التسويقية، تيسير العجارمة ،محمد الطائي-9

  2002والتوزيع،عمان، األردن ، الطبعة األولى ،
تكنولوجيا ونظم المعمومات في المنظمات المعاصرة  حيدر شاكر البرزنجي ، محمود حسن جمعة ،-10

 2013ن ، .م. ، ب(إداري  ، تكنولوجي  )منظور
 ب س ن    القاىرة، القرار،  مركز المعمومات ودعم اتخاذ ،االلكترونية اإلدارة رضوان،رأفت -11
 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عمان ، تحميل وتصميم نظم المعمومات ، سعد غالب ياسين-12

 ، ص2010األردن ، الطبعة األولى ، 
 ، دار المناىج ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، نظم مساندة القرارات ، سعد غالب ياسين-13

2006، 
 األبعادالتحديات ، – التجارب – المفاىيم  )التجارة االلكترونية  ، طارق عبد العال حماد-14

  2004، الدار الجامعية ، مصر ، (التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية  
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 ، النسر الذىبي لمطباعة ، مصر ، الطبعة أساسيات التسويق الحديث ، طاىر مرسي عطية-15
 438، ص2004 ،  الرابعة عشر

 ، دار وائل نظم المعمومات المحاسبية ،  فرج الطائي ، رأفت سالمة محمودآلمحمد عبد حسين -16
 ، ص2012لمنشر ، الطبعة األولى ، 

 ، دار الفكر  التسويق في بيئة العولمة واألنثرنثإدارة ، محمد فريد الصحن ، طارق طو أحمد-17
 2007الجامعي ، مصر ، 

 ، دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع ، إستراتيجيات التسويق ، محمود جاسم محمد الصميدعي-18
 2007عمان ،األردن ، الطبعة الثانية ،

 ، الدار الجامعية ، (مدخل تحقيق الميزة التنافسية )الموارد البشرية  ، مصطفى محمود أبو بكر-19
 2008مصر ،

 : المجالت 
دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحسين جودة المعمومات وانعكاساتو عمى  ، خمود عاصم-1

 االقتصادية الجامعة العدد الخاص بمؤتمر الكمية ، م ، مجمة كمية بغداد لمعموالتنمية االقتصادية
2013  

 االلكترونية بين النظرية ومتطمبات التطبيق في بيئة منظمات اإلدارة ، أفنان عبد عمي األسدي-2
 2009 واالقتصاد ، العدد الخامس عشر ، اإلدارة ، جامعة الكوفة ، كمية األعمال العراقية

دراسة ميدانية عمى  )استراتجيات الريادة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية  ، بالل خمف السكارتو-3
 الخاصة ، العدد اإلسراء والمالية ، جامعة اإلدارية ، كمية العموم  (األردنشركات االتصاالت في 

 2008السابع عشر ،
 ، مجمة القدرة التنافسية في ظل تحديات السوق من خبلل إدارة الجودة الشاممة بن شايب محمد،-4

 عموم االقتصاد والتسيير والتجارة ، ب س ن ، ب م ن 
تكنولوجيا االتصال الحديثة واختراق الخصوصية الثقافية لؤلسرة  ، حديد يوسف ، براىمة نصيرة-5

      2014ديسمبر  / 17 ، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية جيجل ، العدد الحضرية الجزائرية
 االقتصاد ، مجمة دراسات في سمسمة القيمة ومساىمتيا في بناء الميزة التنافسية ، غول فرحات-6

 2014، (1العدد  ) 3، المجمد 3والتجارة والمالية ، مخبر الصناعات التقميدية لجامعة الجزائر 
دراسة حالة الدول العربية   ) العالمية األسواقالتجارة االلكترونية كأداة لمتنافس في  ، قحماز صفاء-7

، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر في العموم االقتصادية ، جامعة  ( اإلماراتالسعودية ، مصر ، 
 2015-2014محمد خيضر بسكرة 
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 : المذكرات 
أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة عمى التسيير االستراتيجي لممؤسسات  ، بمقيدم صباح-1

 2013-2012 ، مذكرة مكممة لنيل شيادة دكتوراه عموم  في عموم التسيير،  قسنطينة ، االقتصادية
دراسة ميدانية )أىمية ودور نظم المعمومات في اتخاذ القرارات وأساليب تطويرىا ، بوغميطة اليام-2

 ، مذكرة مكممة لنيل شيادة دكتوراه عموم في العموم االقتصادية ، جامعة (بقطب المحروقات بسكيكدة 
 2014-2013عنابة ، –باجي مختار 

أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تعزيز الميزة  ، طرشي محمد ، تقرورت محمد-3
 المال الفكري في منظمات رأس ، الممتقى الدولي الخامس حول التنافسية في منظمات األعمال العربية

 األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة
دراسة وتقييم نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية في الشركات ،  عدنان محمد محمد قاعود-4

 ، مذكرة الماجستر في المحاسبة دراسة تطبيقية عمى شركات المساىمة في محافظات غزة )الفمسطينية 
 2007والتمويل ، (
 االقتصادي وتأثيرىا عمى تحسن األداء واالتصاالتتكنولوجيا المعمومات ،  لمين عموطي-5

( 2004-2003رسالة ماجستير،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،جامعة الجزائر، )،لممؤسسة
 المؤسسة إكسابمساىمة في تحديد دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في  ، ىناء عبدواي-6

 ، رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه في ميزة تنافسية دراسة حالة الشركة الجزائرية لمياتف النقال موبميس
  2016-2015، -بسكرة – عموم التسيير ، جامعة محمد خيضر 

 ، دراسة حالة مؤسسة دور نظام المعمومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية ، واصل خولة-7
ميىيثمضس فرع عنابة ، مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة الماجستر في عموم التسيير ، جامعة 

 2013قاصدي مرباح ،ورقمة ،
 : المحاضرات 

 ، ب م ن،  ، محاضرات في التسوق االلكتروني ، قسم العموم التجاريةالتسويق االلكتروني، ديممي -1
 ب س ن

 ، محاضرات في مقياس تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال بكمية عمم االجتماع ، رابح أشرف رضاونية-2
   ، ب م ننس جامعة سكيكدة ، ب 
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    -2 Satzinger et les autres, Analyse et conception de systémes 
d’information, éditions reynald goulet, canada,  deuxiéme tirage , 2002       
3- Charles waterifield nich ramsing , systèmes d’information de gestion 

pour les institution de micro finance, paris, France ,1998  
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