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الممتقى الوطني حول  

واقع وأفاق : دور الموازنة الصفرية في ترشيد النفقات
-  حالة الجزائر-

 2019 أكتوبر 23 و22يومي 
مدى مساىمة نظم المعمومات وتكنولوجيا المعمومات واالتصال في اتخاذ قرارات داخل :" عنوان المداخمة

." المؤسسة
. أىمية نظام المعمومات في اتخاذ القرارات: المحور الثالث

تيدف ىذه الدراسة إلى التركيز عمى مدى مساىمة نظم المعمومات وتكنولوجيا المعمومات : ممخص
وتكنولوجيا  المعمومات نظم دور أىمية من فانطالقا. واالتصال في اتخاذ قرارات داخل المؤسسة

 البد التي األساسية القاعدة اعتبارىا وعمى القرارات، مختمف اتخاذ عممية تسييل المعمومات واالتصال في
 البيئة في المتسارعة والتغيرات الشديدة والمنافسة االنفتاح ظل في خاصة منظمة، أي في توفيرىا من

 .المتزايدة والحاجيات التحديات مواجية أجل من المطمب ىذا أىمية زادت الخارجية،
 قرارات اتخاذ من االقتصادية لممؤسسة يمكن ومتطورة حديثة واالتصال المعمومات تكنولوجيا فبتوفر

 يكون المناسب الوقت في المعمومات القرار لمتخذي توفر وكذلك تواجييا، التي المشكالت حل في سميمة
 .المؤسسات ىذه واستمرارية دعم في ايجابي دور ليا

.  نظم المعمومات؛ تكنولوجيا المعمومات واالتصال؛ اتخاذ القرار:الكممات المفتاحية
Abstract: This study aims to focus on the contribution of information systems and 
information and communication technology in making decisions within the institution. Given 
the importance of the role of information systems and information and communication 
technology in facilitating the process of making various decisions, and as the basic basis 
that must be provided in any organization, especially in light of openness and intense 
competition and rapid changes in the external environment, the importance of this 
requirement to meet the growing challenges and needs.  
With the availability of modern and advanced information and communication technology, the 
economic institution can make sound decisions in solving the problems it faces, as well as 
providing decision makers with timely information that has a positive role in supporting and 
sustaining these institutions. 
Keywords: information systems; information and communication technology; decision-
making. 
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مقدمة 
 وظائف وأصبحت تعقيدىا، من زاد األعمال بيئة عمى المعمومات وثورة التكنولوجية الثورة قوى تزايد

 تحسين عمى فعممت أىمية أكثر والتسويق المالية البشرية، الموارد اإلنتاج، وظائف المؤسسة فأصبحت
 إلى واالتصال المعمومات نظن المعمومات وتكنولوجيا في واليائل السريع التقدم أدى فقد. وزيادة أداءىا
 عممية في تحول عنو ينجر ما التدريس أساليب في تحول وكذا التعميم، أنماط في جوىرية تغيرات

 وبناء والتفاعل النقاش من جو في بينيما التفاعل وكذا لممعمومة واألساتذة الطمبة وصول طريقة التدريس،
 وتذليل لذلك المستمزمات كل بتوفير اإلدارة مساعدة ظل في كمو وىذا جماعي، تعاوني تعميمي فضاء

 .تعيقيا التي الصعاب
 تزداد إذ ممارستيا اإلدارة عمى يجب التي والمعقدة الصعبة الميام إحدى القرار اتخاذ عممية تعد
 يستمد وسيمة باعتبارىا معمومات إنتاج إلى الحاجة تزداد فينا المتاحة البدائل بزيادة القرار اتخاذ صعوبة

 لتكنولوجيا كإفرازات معمومات بأنظمة االقتصادية المؤسسة فتستعين الممكنة، الحمول القرار متخذ منيا
ومنو . المؤسسة طرف من المتخذة القرارات ومساندة ترشيد في مختمف تسيم في واالتصال المعمومات

ما مدى مساىمة نظم المعمومات وتكنولوجيا المعمومات في اتخاذ قرارات : يمكن طرح اإلشكالية التالية
؟ داخل المؤسسة
 األسئمة الفرعية

 ماىي طرق تطور نظم المعمومات داخل المؤسسة؟ - 1
تكنولوجيا المعمومات واالتصال المؤسسة؟ ىي التحديات التي تواجو ما-   2
دور نظم المعمومات وتكنولوجيات المعمومات واالتصال في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة؟ ماىو -  3

 فرضيات الدراسة
 .مستخدمييا نظر وجية المعمومات عمى نظم تحقيق أىداف درجة تتوقف- 1
. تقدم تكنولوجيا المعمومات موارد غنية وليس ليا دور كبير في اتخاذ القرارات-  2

تكتسي ىذه الدراسة أىمية كبيرة من خالل تركيزىا عمى جمع المعمومات ومختمف البيانات : أىمية الدراسة
التي تساعدىا عمى التعرف عمى نظم وتكنولوجيا المعمومات من خالل عرض مختمف مراحل تطورىم 

.  وأنواعيم وأثارىم وتركيز أيضا عمى دور كال من نظم وتكنولوجيا المعمومات في اتخاذ القرارات
  اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لتوافقو مع معطيات دراستنا ،:المنيج المستخدم

العامة التي تقوم عمييا ىذه الدراسة، كما انو يقوم أيضا  المفاىيم تجمية بغرض فيو يقوم بوصف وذلك
 .بتحميل مختمف البيانات والمعمومات التي تساعده إعطاء صورة واضحة لممستوى البحث



     جامعة قالمة       -     حالة الجزائر-واقع وأفاق: الممتقى الوطني حول دور الموازنة الصفرية في ترشيد النفقات
 

قسمنا دراستنا إلى ثالث محاور رئيسية، حيث ركزنا في المحور األول عمى تطور نظم : ىيكل الدراسة
أما المحور الثالث فقد أردنا أن . أما المحور الثاني عرضنا أثار تطبيق تكنولوجيا المعمومات. المعمومات

. نركز عمى دور كال من نظم وتكنولوجيا المعمومات في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة
طرق تطور نظم المعمومات داخل المؤسسة : المحور األول

مراحل تطور نظم المعمومات : أوال
. ويمكن تحديث مراحل تطور نظم معومات من خالل ىذه المراحل المذكورة في الشكل

مراحل تطور نظم المعمومات : (1)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الخط عمى ،المتوسطة و الصغيرة المؤسسات في المعمومات نظم و تكنولوجيا ،بختي إبراىيم:المصدر

http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,26/02/2014,09:58 

حتى اآلن- التسعينات : مرحمة األعمال التجارة االلكترونية  

وتستند إلى االنترنت و غيرىا من : نظم األعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية
.الشبكات  

التسعينات-  الثما نيات:مرحمة النظم اإلستراتيجية ونظم المستخدم النيائي  

وىي توفير تدعيم مباشر لعمل المستخدم النيائي وتتميز : نظم المستخدم النيائي
.باعتماد المستخدم عمى نفسو في توفير احتياجاتو المعموماتية  

.وىي توفر المعمومات اليامة لإلدارة العميا: نظم دعم اإلدارة العميا  

.وىي توفر نصيحة الخبراء لممستخدم النيائي: النظم الخبرة  

الثمانيات- السبعينات: مرحمة تدعيم القرارات  

.تتوفر تدعيم تفاضمي محدد الفرص لخدمة عممية اتخاذ القرارات: نظم دعم القرارات  

السبعينات- الستينات: مرحمة التقارير اإلدارية  

توفر تقارير إدارية ذات طبيعة محددة مسبقا لتدعيم اتخاذ : نظم المعمومات اإلدارية
.القرارات  

الستينات- الخمسينات: مرحمة تشغيل البيانات  

تقوم بتشغيل المعامالت وفظ السجالت والتطبيقات : نظم تشغيل البيانات االلكترونية
.المحاسبية  
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 المعمومات نظم أنواع: ثانيا
 1:يمي كما المعمومات نظم تقسيم يمكن

 تخصصات كذلك متباينة ومختمفة اىتمامات وجود بسبب :التنظيمية المستويات تخدم التي النظم- 1
 نوع فييا األخرى ىي النظم من أنواعا ىنالك فان المنظمة في مختمفة و متباينة األخرى ىي ومستويات

 يزود أن يدكن واحد منفرد معمومات نظام يوجد ال انو ىنا بالذكر الجدير ومن .واالختالف التباين من
 : وتتمثل فيمايمي.المتعددة بمستوياتيا تحتاجيا التي المعمومات بكل المنظمة

المنظمة، ويشتمل عمى إدارة عممياتيا؛  لحركة األساسية القاعدة يمثل: العمميات مستوى -
. االستراتيجي في المنظمة العمل أدوات أو العميا، اإلدارات عمى يشتمل والذي: المستوى اإلداري- 
التنظيمية  المستويات مع تتعامل التي الستة النظم- 2

: وىي تتمثل فيمايمي
 والتي تتخصص في التعامل مع مجاالت عدة في المنظمة، مثل :(التجارية( المعامالت معالجة نظم- 

متبعة الطمبات ومعالجتيا، ومتابعة ما يتعمق باألجور وكذلك السيطرة عمى التجييزات والمعدات ومتابعة 
التعويضات، وكميا تخدم مستوى العمميات والتعامالت التجارية في المنظمة، والتي تتابع انسيابية العمل 

 .اليومي الرتيب لمتعامالت التي ىي ضرورية ألداء أعمال المنظمة
 الوثائق وتصوير المكتبي لمكممات، والنشر المحوسبة المعالجة بوظائف تتعمق التي وىي :المكتب نظم- 
جراءات أعمال عمييا تعتمد التي  الزمنية المطموبة؛ التقويمات تأمين وكذلك المنظمة، وا 
البيانات، ومحطات الرسومات،  المحاسبية، ومعالجة بالمحطات وظائفيا وتتعمق :المعرفي العمل نظم- 

 المعرفي العمل مستوى تخدم والتي االلكترونية اليومية الوثائق، والمفكرات وتصوير اإلدارية، والمحطات
 المكتب؛ نظم مستوى وكذلك

 مشاركة نظم ظيور مع السبعينات أواخر الظيور في القرار دعم نظم مفيوم  بدأ:القرار دعم نظم- 
 الحاسب مع مباشر بشكل يتفاعل أن فرد أي يستطيع النظام ىذا خالل فمن اآللي، الحاسب في الوقت
 بذلك الوقت مشاركة نظام فتح ولقد .المعمومات في إلى لممتخصصين المجوء إلى الحاجة دون اآللي
 ؛الحاسب الستخدامات جديدة فرصا

 البيانات معالجة أصبحت بيانات من فيو تتعامل وما المنظمات حجم بتزايد :اإلدارية المعمومات نظم- 
 الحجم كبيرة المنظمات اتجيت لذلك و معمومات من القرارات صانعي توفير احتياجات عمى قادرة غير
 التي األنشطة أو لمشركة العامة المعمومات تصنيف معمومات لتوفير اإلدارية المعمومات نظم استخدام إلى

                                                           
، رسالة ماجستير في الوادي–دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر - نظام المعمومات ودوره في اتخاذ القرارمزغني بمقاسم، .  1

. 20-16، ص2014-2013عموم التسيير، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة ورقمة، الجزائر، 
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 في حدث ما بشأن )غيرىا و إنتاج، أفراد، تدويل تسويق،( بيا الوظيفية المجاالت إحدى في تدارس
 ؛الماضي

 اإلستراتيجية، المستوى تخدم التي العميا اإلدارات دعم نظم عمى األمثمة ومن :التنفيذي الدعم نظم- 
 .الموازنة العمميات،تنبؤات خطة وتطوير اتجاىات المبيعات، وتنبؤات

 المعمومات نظام وظائف: ثالثا
لكي يتمكن نظام المعمومات من الربط بين مختمف أجرائو وبموغ األىداف المرجوة منو، البد أن يمتع ىذا 

وكل ىذه الوظائف أساسيا المعمومات، فيي تتمخص في . األخير بمجموعة من الوظائف التي تميزه
يصاليا إلى مواقع طمبتيا، وىي كمايمي  2:تجميع المعمومات ثم معالجتيا وتخزينيا وبعد ذلك توزيعيا وا 

 تعبر ىذه الوظيفة عن اختيار وتحديد كل البيانات الالزمة، سواء :(اإلدخال)الحصول عمى البيانات - 
من داخل المؤسسة أو خارجيا في ضوء احتياجات المستويات اإلدارية في المؤسسة، حيث تبدأ مجمع 

البيانات من مصادرىا المختمفة إلى نظام المعمومات عن طريق القيام بعميمة إدخال البيانات والتي تشمل 
أنشطة مثل تسجيل البيانات والتأكد من مدى صحتيا ودقتيا والمصادقة عمييا، وبعدىا يتم تصنيفيا تبعا 

وبعد الحصول . ألماكنيا الرئيسية وبعدىا نقل ىذه البيانات من نقطة الحصول عمييا إلى أماكن تشغيميا
عمى البيانات يتم إعداد التعميمات الخاصة بتشغيميا؛ 

 وىي عممية تحويل البيانات التي سبق جمعيا إلى معمومات تفيد مستخدمييا :تشغيل ومعالجة البيانات- 
في أداء مياميم، وىذا عن طريق عمميات إضافية تكون في شكل مصادقة وتصنيف البيانات في 

مجموعات متجانسة وفرزىا وترتيبيا وفق أسس معينة أما إذا كانت البيانات كمية فيتم المجوء في ىذه 
الحالة إلى عممية حسابية ومقارنة بين ىذه القيم الكمية وتمخيصيا؛ 

 تحفظ جميع المعمومات التي يتم الحصول عمييا سواءا :تقويم وتصنيف المعمومات في ممفات- 
استخدمت في غرض معين أولم تستخدم، ويتم حفظ وتخزين المعمومات بطريقة يسيل الرجوع إلييا عند 

الحاجة، وتتوقف طريقة الحفظ عمى نوع التكنولوجيا المتاحة؛ 
 بعد تشغيل البيانات يتم استخراج المخرجات :(المخرجات)استخراج المعمومات طبقا لحاجة مستخدمييا- 

التي تحقق اليدف من التشغيل، وبعد حفظ نسخة من كل البيانات والمعمومات، وتعد نسخة من 
المعمومات لترسل إلى الجية أو األشخاص الذين يستخدمونيا، وتأخذ ىذه المخرجات أشكاال مختمفة 

تختمف باختالف التكنولوجيا المتاحة؛ 

                                                           
، رسالة ماجستير في العموم أىمية نظام المعمومات في اتخاذ القرارات اإلدارية بمؤسسة الكيرباء والغاز بأم بواقيرزوق مريم، .  2

. 50-49، ص2012-2011االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أم بواقي، الجزائر، 
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 إن اليدف األساسي ألي نظام في :(االتصال )توصيل المعمومات إلى مستخدمييا واسترجاع النتائج- 
مؤسسة ما ىو استخدامو بالشكل المطموب، إذ ال فائدة لممعمومات إذا لم تستخدم، وعميو وجب إيصال 

. مخرجات نظام المعمومات بالشكل المطموب وفي الوقت المناسب
: المحور الثاني

 واالتصال المعمومات تكنولوجيا نحو التوجو أسباب: أوال
  3:واالتصال المعمومات تكنولوجيا تبني نحو الدافعة األسباب أىم من التالية الخمسة المجاالت تعتبر

 جديدة أعمال ظيور التطورات ىذه عن نتج :التكنولوجية وتفاعالتيا المتالحقة االنترنت تطورات- 
 العزوف ازدياد مع الكترونية وحكومات الكترونية تجارة جديدة، الكترونية أعمال إدارة منخفضة، بتكاليف

 التقميدية؛ األعمال نماذج عن
والمعرفة،  المعمومات أساسيا اقتصاديات ظيور المجال ىذا يمثل :المعرفة اقتصاد وتطور ظيور- 

 منتجة؛ أساسية إستراتيجية أصول أصبحت المعرفة فان أخرى وبعبارة جديدة؛ وخدمات منتجات ظيور
 وسيطرة إدارة فينالك العولمة مصطمح ز ا مجا عميو يطمق والذي: عالميا المرتبط االقتصاد في النمو- 

 بفضل عالميا موزعة عمل مجاميع وجود مع العالم أسواق في منافسة االلكترونية، العالمية األسواق لمواقع
 عالمية؛ واتصال توزيع نظم
 فقد جعمتيا بالمؤسسة، صمة ذا عناصر والتكنولوجيا االنترنت تعتبر :األعمال مشاريع في التحوالت- 

 المؤسسة؛ داخل باألعمال قياميا في تقريبا الكفاءة بنفس المؤسسة حدود عبر باألعمال القيام باإلمكان
 المكانية الحدود أو التقميدية المنظمة حدود عمى أعماليا في تقتصر تعد لم المؤسسات أن يعني وىذا

 عمييا؛ المتعارف
 أساسي منظمي تصميم بإعادة مصحوبة التكنولوجية التغييرات كل :الرقمية بالشركة يسمى ما ظيور
 تكون التي المؤسسة إذن فيي الرقمية، المنشاة أو المؤسسة باتجاه مناسبة ظروف لممنظمة تؤمن أن يمكن
 تكييفيا يتم العاممين، أو المجيزين أو الزبائن مع سواء تقريبا فييا الميمة األعمال عالقات مجمل

 .الكترونيا
 واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدام فوائد: ثالثا

 من االقتصادية المؤسسات طرف من واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدام وراء من الفائدة تتضح
 ليذا و بالتنافس دائمة بصفة و تتسم التي فييا تنشط التي البيئة في استعماليا أثناء المحققة النتيجة خالل
:  أساسيين لغرضين المعمومات لتكنولوجيا استعماليا يكون االقتصادية المؤسسات فإن
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 الداخمية البيئة عناصر مع لتواصل االستعمال- 
 أىدافيا، التنظيم، ىيكميا نشاطيا، بالمؤسسة، التعريف)المؤسسة  معمومات لكل قاعدة لوضع يستعمل- 

 .(الخ...المنتج أو الخدمة عن معمومات
دراج البشرية بالموارد خاصة بيانات قاعدة وضع في تساىم-   الوظيفة،) بو شخصية معموماتيم وا 

؛ (الخ...العقوبات الترقيات،
 فروع بين التنسيق عنصر نضمن خالليا من التي األداة واالتصال المعمومات تكنولوجيا تعتبر- 

 من مختمفة أماكن في أو االنترنت شبكة استعمال خالل من المكان نفس في البعض بعضيا مع المؤسسة
 اإلكسترنت؛ شبكة تطبيق خالل
 اإللكتروني باالستعمال البشرية الموارد رقابة عممية نجاح في واالتصال المعمومات تكنولوجيا تساىم- 

 وسرعة منيا واالستفادة البيانات معالجة لتسييل) العاممين لحضور اليومي التسجيل (الدوام لبطاقات
 إلييا؛ الوصول

 ؛(عطمة طمب)والمعالجة  لمفحص المعيارية الوثائق إلى الوصول لمموظفين تتيح- 
 ومسؤولياتيا؛ مياميا وتحديد الوظائف لوصف يستعمل- 
 مرات؛ عدة الشرح تكرار لتجنب مواصفاتو و المنتج عن معمومات بوضع تسمح- 
 في المؤسسة تبقى حتى ومميزاتيا المنافسة لممنتجات متنوعة معمومات عمى الحصول في تساعد- 

 جيدة؛ تنافسية وضعية
 المؤسسة؛ داخل لممعمومات والسريع السيل االنتقال تتيح- 
 .المستيمك والوقت البريدية التكاليف بتوفير لممستندات واالقتصادي السريع النقل في تساىم- 
  الخارجية البيئة عناصر مع لتواصل االستعمال- 
شيار إعالنات نشر-   العمالء؛ من عدد أكبر لتجمب المؤسسة وخدمات لمنتجات وا 
 ؛(اإللكترونية التجارة )االنترنيت عبر بالشراء لمعمالء تسمح- 
 الياتف ميزة يكسب فيو اإللكتروني البريد طريق عن المؤسسة خارج أشخاص مع االتصال سرعة توفر- 
 أحسن؛ تعبير بإعطاء الخطاب وميزة السرعة، ناحية من
 الكبير؛ التمويل ذات المواد خاصة شرائيا، تريد مواد عن بمعمومات التزود عمى المؤسسة تساعد- 
 موظفييا؛ يقدميا التي البحوث مواضيع من المؤسسة عن الخارجين األفراد استفادة إمكانية تمنح- 
 لحل عمميا، مجال في محترفين جامعيين كأساتذة خبراء من خارجية معرفة عمى الحصول من تمكن- 

 االستشارة؛ ثمن دفع دون مشاكميا بعض
 عند الموظفين من اتومتطمبا اختيار ثم اختبار أجل من العمالة سوق عمى الدائم االطالع في تساىم- 

 الحاجة؛
 مستقبمية؛ مخططات وضع في يفيدىا مما عنيا المستيمكين منتجاتيا ومدى رضا سوق باختبار تقوم - 
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 المنتج، ميزات التسميم، آجال (طرفيم من المقدمة العروض خالل من المناسب المورد اختيار من تمكن- 
 4.الخ...(السعر
أثار استخدام تكنولوجيا المعمومات : ثالثا

    رغم ما تقدمو تكنولوجيا المعمومات من مزايا إال انو ال يجب النظر إلييا عمى أنيا خير خالص بل 
عمى العكس من ذلك في بعض الجوانب، وىذا ما سيتجمى من خالل ىذا العنصر في إطار الحديث عن 

. أثار اليجابية الستخداميا
اآلثار االيجابية . 1

  5:تتمثل فيما يمي
الخ، لقد زادت من ...الخدمات التي تقدميا شبكة االنترنت في التعميم ، الطب، التجارة، االتصاالت- 

شعور اإلنسان بالحرية، ورمت عن كاىمو قيود إيقاع الزمن؛ 
أما في المجال العممي، ساىمت االنترنت في تعزيز العمل األكاديمي الجامعي، وفتحت أفاقا جديدة - 

أمام البحث العممي في مختمف مجاالتو؛ 
تقدم تكنولوجيا المعمومات موارد غنية، وتوفر المعمومات في مختمف مجاالت الحياة كالميو، السفر - 

والسباحة فضال عن منتديات الحوار والنقاش االلكترونية التي تساىم في تشجيع التفاعل والتواصل بين 
البشر؛ 

كما تساعد القوى المعارضة في التواصل . تساعد االنترنت األنظمة والحكومات والتنظيمات التابعة ليا- 
وتنظيم نفسيا؛ 

كان لثورة المعمومات اثر كبير عمى النشاط التجاري لمختمف الشركات والمؤسسات التجارية، فنمت - 
التجارة االلكترونية، ووفرت إتاحة السمع والخدمات لمجميور الكبير؛ 

تؤدي الصحافة االلكترونية في عصر المعموماتية دورا ىاما في نشر المعمومات والتنوير والتواصل بين - 
الشعوب؛ 

تساىم شبكة االنترنت عمى الترويج وبيع مختمف المنتجات في االطالع عمى األدبيات التي تحظرىا - 
. بعض الحكومات
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اآلثار السمبية . 2
: 6تتمثل ىذه اآلثار السمبية فيمايمي

استمرار وجود التفاوت االجتماعي والمعرفي بين الناس سواء داخل الدولة الواحدة، أو بين الدول ووجود - 
فئات الميمشين األميين من عالم ثورة المعمومات، فأصبحنا نسمع بفقراء وأغنياء المعمومات في عصر 

المعمومات؛ 
أدخمت تكنولوجيا المعمومات في حياة البشر ما يسمى بالواقع ما يسمى بالواقع االفتراضي، يسمح - 

لممنتفعين والمستثمرين ليذه الثورة إن يتالعبوا مع الحقائق التاريخية؛ 
خرق حرمة األشخاص والتنظيمات عن طريق الدخول في ممفاتيم الخاصة بيم ومعرفة أدق التفاصيل - 

عن حياتيم الخاصة، ىذه االختراقات قد تطال في بعض األحيان حتى الرؤساء والشخصيات البارزة؛ 
يرى فييا البعض أنيا تيديدا لألمن القومي لمدول ولممجتمعات، فضال عن تدشينيا نوع جديد من - 

الحروب ىي حروب المعموماتية، حيث ظير جديد من الجرائم ىي جرائم المعموماتية؛ 
إن الموجات الكيرومغناطيسية التي تنشرىا ىذه التكنولوجيا، ليا أثار سمبية عمى صحة األفراد كمرض - 

الخ، لذا يجب أن تالزم عممية استخداميا مع فترات ...األعصاب والسرطان الناتج عن اليواتف النقالة
رياضية وصحية؛ 

أن ثورة المعمومات لم تحقق شيئا يذكر لدعم الديمقراطية، عمى األقل حتى أالن، فبالرغم من الوعود - 
بدعم عمميات المشاركة الجماىيرية من خالل الوسائل االلكترونية التي الفورية والتفاعمية والحوارية وما 

يقال عن االجماعات االلكترونية من خالل شبكات االتصال، لم يحدث شيء ذو بال، حتى اآلن، وتشير 
 من المراىقين %33استطالعات الرأي التي أجريت في الدول التي تصنف أنيا مجتمعات المعمومات، أن 

لم يكن بمقدرتيم تحديد أسماء ممثمييم في المجالس التشريعية، كما أن ثورة المعمومات ألحقت تدميرا فادحا 
بموارد البيئة الطبيعية ليس اقميا ما تحدثو صناعة الكمبيوترات من مموثات كما انو عمى النقيض من 

 .القول بان االلكترونيات سوف تقمل من الورق، فان الطمب يزداد
: المحور الثالث

 اإلدارية المعمومات لنظم االستراتيجي الدور: أوال
 وتحميل وتصنيف جمع عمى السابقة، تعمل المباحث في توضيحو تم اإلدارية كما المعمومات نظم إن

نتاج البيانات واسترجاع ومعالجة وتخزين  التخاذ الضرورية والوثائق والممخصات والتقارير المعمومات وا 
سناد دعم عمى تعمل انوأ كما الفعالة، القرارات  ورقابة، توجيو تنظيم، تخطيط، من اإلدارة وظائف وا 
ضافة .والعمميات األنشطة عمى وسيطرة  دور بتعزيز تقوم فيي ذلك إلى وا 
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 دورىا ويتضح وأنشطتيا، اتوعمميا حسب كل المنظمة إدارات وكل الدولية، واإلدارة اإلستراتيجية اإلدارة
 :التالية الرئيسية األنشطة في الجوىري تأثيرىا خالل من االستراتيجي

 الوضوح، البساطة، خصائص إضفاء خالل من لممنظمة اإلستراتيجية الرؤية صياغة في تشارك فيي- 
 عممية ي فالمتفاعمة المشاركة من قدر أعمى تحقيق عمى والمساعدة الرؤية ىذه عمى والشمول العمق
نضاج صياغة  اإلستراتيجية؛ الرؤية وا 

 األعمال أنشطة أنواع تحديد طريق عن وذلك المنظمة، رسالة صياغة عممية دعم عمى تعمل انوأ كما -
 اإلستراتيجية؛ التنافسية الميزة عناصر وتحميل المستيدفة األسواق عن معمومات وتقديم الجوىرية،

 القوة عناصر مقاربة خالل من لممنظمة اإلستراتيجية األىداف صياغة عمى عمميا إلى إضافة- 
 الخارجية؛ البيئة في والمتوقعة الحالية والتيديدات بالفرص المنظمة داخل والضعف

 الممكنة اإلستراتيجية البدائل بين لممفاضمة الشاممة الجودة وذات والموثوقة الثمينة المعمومات تقديم- 
 ؛"فعالية أكبر تكمفة أقل" مبدأ ضمن لممنظمة، المالئمة الشاممة األعمال إستراتيجية واختيار

 الكمي األداء معايرة نحو الموجو االستراتيجي والتقييم لمرقابة الجوىرية األنشطة مع البنيوي االندماج- 
 الصناعة؛ قطاع نفس في المنافسة المنظمات بأداء مقارنة لممنظمة

 وكما خالل من وذلك المؤكدة، اإلستراتيجية التنافسية الميزة تحقيق عمى اإلدارية المعمومات نظم تعمل -
 7.بورتر نموذج في الواردة الرئيسية المنافسة القوى عن معمومات من توفره ما (Porter)ىو،
نظام المعمومات واتخاذ القرارات : ثانيا
 القرارات التخاذ الالزمة المعمومات إلنتاج المقومات األساسية. 1
 جممة من القواعد والضوابط األساسية تحكمو القرارات اتخاذ من تمكن التي الضرورية المعمومات إنتاج إن

 :فيمايمي تبيانيا يمكن وضرورية
 إذا لمبيانات الفاعمية و الكفاءة خالية مكمفة، غير تكون ن تتحقق: المدخالت اختيار وحسن كفاءة- 

 ويتحقق والتعارض، التناقض ومن والزمنية، الكمية المالئمة و الموضوعية و بالدقة البيانات ىذه اتصفت
 :يمي ما بمراعاة ذلك
 البيانات؛ اختيار دقة- 
 البيانات؛ من المدخالت رقابة- 
 وضع يجب البيانات معالجة عممية ىميةأل :البيانات معالجة عمميات عمى الرقابة دعم أساليب- 

والمتابعة المستمرة لضمان المعمومات وحمايتيا من التحريف أو التالعب بيا  الدقيقة المراقبة تحت مراحميا
بتوظيفيا لتحقيق أىداف في غير صالح المنظمة؛ 
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 الغرض منيا التأكد من دقة المخرجات وصالحيتيا لتكون أساسا :دعم أساليب الرقابة عمى المخرجات- 
التخاذ القرارات، وتيتم ىذه األساليب أيضا بنقل البيانات المعالجة إلى إحدى وسائل التخزين؛ 

وتمثل أساليب الرقابة عمى العمميات رقابة وقائية أكثر منيا رقابة بالتغذية العكسية، واليدف من تصميميا 
 8. ىو اكتشاف األخطاء التي يصعب اكتشافيا في غياب مثل ىذه األساليب

  القرارات التخاذ كقاعدة المعمومات نظام إلى الحاجة تبرر التي العوامل. 2
 والتي األعمال لمنظمات الداخمية أو الخارجية بالبيئة تتعمق كانت سواء العوامل من العديد الواقع في ىناك
 9 :وتتمخص المنظمات، ىذه مثل في المعمومات لنظام الحتمية الحاجة تبرر

 ممثمة بالمنظمة المحيطة البيئة في والسريعة المستمرة التغيرات ابو يقصد: البيئة القوى في التغيرات -
 ومن والتكنولوجية، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتشريعية والقانونية السياسية القوى في التغيرات في
 توفير ضرورة يتطمب معيا والتعامل لممنظمة العمل الداخمية بيئة في التغيرات ىذه مثل دراسة فإن ىنا

 التغيرات؛ ىذه مثل عن والدقيقة والمتنوعة الكافية المعمومات
 نشوء األخيرة السنوات في المختمفة العالم دول في األعمال منظمات تواجو: العالمي االقتصاد نشوء -

 قيمتيا من وزاد المعمومات إلى الحاجة إلى أدى مما العولمة، أو العالمي باالقتصاد يعرف ما وازدىار
 والقوة االتصاالت وتوفر التجارة، في جديدة فص توفر حيث المنظمات، نجاح في المتحكمة العوامل كأحد

دارة التجارة لممارسة المنظمات ىذه إلييا تحتاج التي التحميمية  األعمال، وا 
 الطمب؛ بحجم والتنبؤ التسويقية الفرص واكتشاف األسواق، كدراسة

 لمراحل متعاقبة تجارب الكبرى الصناعية الدول من لمعديد كان : الصناعية االقتصاديات في التحول -
 ثم الصناعي، واالقتصاد الزراعي، واالقتصاد االستعمارية، لمسيطرة الخاضع االقتصاد من مختمفة

 وتوفيرىا في إنتاجيا المستخدمة والتكنولوجيا المعمومات أصبحت ولقد المعرفة، عمى المعتمد االقتصاد
 إنتاجية وأصبحت والمديرين، األعمال لمنظمات اإلستراتيجية األىمية من عالية بدرجة تتصف لمستخدميا

 في المستخدمة المعمومات جودة مستوى عمى تعتمد األعمال منظمات في والمادية البشرية الموارد من كل
 . والتشغيمي التكتيكي المستوى عمى العمل وفي اإلدارة قرارات

 أن يرون الذين أولئك فكثيرون وتدعيمو، القرار اتخاذ في المعمومات نظام دور ذكره سبق مما ويتضح
 ىذا في األساسية العمميات من تعتبر إذ القرارات، اتخاذ ىي اإلدارة وجوىر لممؤسسة الرئيسة الوظيفة
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. 241، ص2018
، رسالة دراسة حالة المؤسسة الموريتانية لأللبان- استخدام نظم المعمومات في اتخاذ القرارات في المؤسسةالشيخ ولد محمد، .  9

، 2011-2010ماجستير في العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة تممسان، الجزائر، 
 .130-129ص



     جامعة قالمة       -     حالة الجزائر-واقع وأفاق: الممتقى الوطني حول دور الموازنة الصفرية في ترشيد النفقات
 

 ترتبط المعمومات وىذه الخطوات، كل في المعمومات باعتماد إال ممكنة العممية ىذه تصبح ال إذ السياق،
 حد في القرار اتخاذ عممية أن أيضا الواضح ومن ، تحقيقيا المراد باألىداف

 يمثل النظام ىذا في والتحميل والتشغيل ة، متخذ قرارات ومخرجاتو المعمومات مدخالتو متناسق نظام اتوذا
 المتخذة القرارات طبيعة فإن األساس ىذا وعمى ، وتنفيذه األحسن البديل الختيار الالزمة العمميات كل

 توفير من البد لذلك نتيجة دقتيا، ودرجة المستخدمة المعمومات نوعية عمى تتوقف اتوكفاء ودرجة
 .وجو أكمل عمى بوظائفيا القيام من لتتمكن المختمفة اإلدارية لموحدات السميمة المعمومات

دور تكنولوجيا المعمومات في اتخاذ القرارات : ثالثا
وما يمكن استنتاجو من واقع استخدام الدعائم التكنولوجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىو 
التركيز عمى البعدين االقتصاديين الكمي والجزئي، حيث أصبحت العمميات االلكترونية متغيرا أساسيا 

وعنصرا فعاال في األنظمة االقتصادية الحالية، وىو ما يفسر بروز النسخ االلكترونية لألنشطة والوظائف 
. التي تتوفر عمييا المؤسسة

تساىم تكنولوجيا المعمومات في جميع مراحل العممية اإلنتاجية وفي مختمف المستويات الرئيسية و
 10:والمتمثمة في المستويات التالية

فإنتاج منتوج معين يتطمب معالجة العديد من المعمومات التي يمكن أن : مستوى معالجة المعمومات- 1
تقوم بيا تكنولوجيا المعمومات، كما أن تنفيذ عمميات الصنع والتركيب يجب أن تخضع لمتابعة دائمة 

، ىذه المتابعة (الخ...أخطاء، أعطال، تأخير، )لمتعرف عمى الحوادث التي يمكن أن تظير خالل التنفيذ
 .يمكن أن تتم باالعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات خاصة في اختيار صفات المنتجات

 :يتضمن ىذا المستوى نشاطات المراقبة التالية: مستوى مراقبة العمميات- 2
حيث تتم متابعة المؤشرات الضرورية كتكاليف اإلنتاج، اآلجال و الجودة، إنتاجو : مراقبة اإلنتاج -

 .الخ...مختمف العناصر،
 يتم استخدام نفس المنيج المستعمل في تحميل التموين ومتابعة أداء الموردين؛: مراقبة المشتريات -
وىي أمر ضروري لإلبقاء عمى العالقات الجدية مع الزبائن ومتابعة أداء : مراقبة التسميم -

 الشركات؛
ىذا المستوى ىام جدا لضمان السير الفعال لعمميات اإلنتاج، ألنو من : مستوى التخطيط التكتيكي- 3

خاللو يتم التأكد من توفر الموارد الالزمة لعممية الموارد الالزمة لعممية اإلنتاج، فنقطة االنطالق تتمثل في 
أشير، )إعداد مخطط اإلنتاج الذي يحدد العمميات التي يجب تنفيذىا في اآلجال التي يتم خالليا التنفيذ 

وذلك حسب نوع الصناعة؛  (...سداسي، سنة،

                                                           
، مذكرة ماجيتسر في عموم التسيير، تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى وظيفة المراجعة الداخمية في المؤسسةساسية مساىل، .  10
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يخص ىذا المستوى التسيير الطويل المدى ويتضمن خاصة تحديد : مستوى التخطيط االستراتيجي- 4
المنتجات الواجب إنتاجيا، وتكييف القدرة اإلنتاجية مع األىداف المحددة في السياسة التجارية، ويتطمب 
ىذا المستوى كذلك من جية تنوعا كبيرا في ميام معالجة المعمومات التقنية، المحاسبية واإلدارية ومن 

جية أخرى مبادالت عديدة لممعمومات بين مختمف مستويات التسيير والتي يمكن إجراءىا باالعتماد عمى 
. تكنولوجيا المعمومات

 11:لذا تبمورت استعماالت تكنولوجيا المعمومات في العممية اإلنتاجية حاليا في عدة تقنيات أىميا
  التصميم القائم عمى أساس الحاسوب ، حيث يمكن الحاسوب القائم بعممية اإلنتاج من تصميم

دخال التعديالت التي يراىا مناسبة  القطعة المراد إنتاجيا وعرضيا عمى الشاشة بأبعادىا الثالثة وا 
 والتحكم أكثر في تكمفة اإلنتاج؛

  التصنيع القائم عمى أساس الحاسوب فبعد تصميم القطعة يبرمج إنتاجيا، وبعد التحسن في وقت
انجازىا التصميم فان إنتاجيا بمساعدة الحاسوب يوفر وبشكل معتبر كذلك من انجاز القوالب 

 ومدة االنجاز؛
  تسيير اإلنتاج القائم عمى أساس الحاسوب وتكتفي اإلشارة ىنا إلى ما توصمت إليو المؤسسات

 اليابانية، حيث تم القضاء عمى المخزون، وكذلك إلى طريقة األصفار الخمسة؛
  تسير الصيانة القائم عمى أساس الحاسوب، حيث يقوم الحاسوب بتشخيص التعطل بصفة وقائية

 .قبل حدوثو
. الورشات المرنة وىي ورشات يسيرىا حاسوب مركزي ويكون فييا العنصر البشري نادرا

 

خالصة 

 منظمات في اإلدارية المعمومات نظم غياب بأن تردد وبدون القول يمكن اليوم األعمال واقع وفي
 تحقيق صعوبة يعني كما الرئيسية، المؤسسات أنشطة استمرار استحالة أو غياب يعني الحديثة األعمال
 المؤسسات إلى الصدد ىذا في اإلشارة وتكفي األنشطة؛ بعض في والفعالية الكفاءة من مقبولة مستويات
 من تستمر أن يمكنيا ال مؤسسات فيي والبرمجيات، البيانات خدمات وشركات التأمين، وشركات البنكية
 والخدمية الصناعية الشركات في حدة بأقل لكن كذلك تتواجد الحاجة وىذه لممعمومات، نظام وجود دون
. البناء شركات وحتى
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 وبرامج مكونات نظم بين التعاضد من عالي مستوى تحقيق اإلدارية المعمومات نظم استطاعت وكمما
 المؤكدة اإلستراتيجية التنافسية الميزة تحقق أن النظم ىذه استطاعت كمما الحديثة، المعمومات تكنولوجيا

نتاج اكتساب خالل من إال تتحقق ال التي  لمخرجات الكمية القيمة إلى مضافة قيمة ذات معمومات وا 
.  وخدمات وسمع منتجات من المنظمة

: ومن خالل ىذه دراسة توصمنا إلى عدة نتائج ىي
 في اإلداري المستوى في لممديرين المعمومات يقدم اآللي الحاسب عمى المبنية المعمومات إن نظام -

 وتدعيم ورقابة تخطيط من اإلدارية العممية لتدعيم خاصة أو استثنائية دورية وتقارير تقارير شكل
 القرارات؛ اتخاذ أنشطة

 بشكل يحتاجونيا التي المعمومات عمى بالحصول لممديرين يسمح التسويق معمومات نظام إن -
 احتياجاتيم؛ مع ومنسق وسريع مباشر

 البشرية الموارد إدارة قرارات اتخاذ عممية في واالتصال المعمومات تكنولوجيا تستخدم المؤسسات -
 الحديثة؛ التقنية استخدام أين

 التسويقية اإلدارة قرارات اتخاذ عممية عمى باإليجاب تأثر واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدام -
 المستيمكين؛ ورغبات يتوافق بما المنتجات جودة تحسين عمى تساعد حيث

 دون تحول التي والمعوقات المخاطر من يخمو ال واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدام  إن -
واضح؛  بالشكل الغير تطبيقو

 انسيابية في تساىم األعمال، حيث منظمات مختمف في النابض كالقمب المعمومات تكنولوجيا تعد -
 .المناسبة اتخاذ القرارات
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