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العامة المقدمة  

 

 ب

 العامة المقدمة
 يف تتحكم قةعمال اقتصادية قدرات على األول املقام يف تعتمد جديدة، خبصائص اجلديد العاملي النظام يتسم

 اإلنتاج أسلوب يف عةسري وتغريات النمو، منطلقة ذاتية وأسواق وتكنولوجية، علمية سيادة خالل من العاملي، االقتصاد
 العمل كفاءة جمرد ةاإلنتاجي تعد مل حيث دولية، واتفاقيات اقتصادية تكتالت وظهور ومنتجاته، ومواده، وأدواته،
 وقدرات، هزة،أج على ترتكز حيث ذلك، من أمشل أصبحت بل للمواصفات، املنتج ومطابقة والتخطيط، واإلدارة،
.واملعلومات اإلنتاج جمال يف التكنولوجي التطوير جمال يف وخربات  

 و بطرق تتم عرفةامل و املعلومات مجع طريقة فأصبحت املعلومات نظام أمهية ازدادت املؤسسات تطور تنامي ظل يف و
 جانب يوجد فال رارات،الق اختاذ يف عليه يعتمد اسرتاتيجيا موردا املعلومات أصبحت و موضوعية، و علمية مواصفات

 الدائمة التغريات من كثريلل خيضع عامل يف املؤسسة تعيش اليوم و املعلومات بتكنولوجيا يتأثر مل املؤسسة جوانب من
 و االجتماعية كنولوجياالت التغريات أن كما عليها، اجلميع حصول إمكانية يعين مما بسرعة يتم فيه املعلومات تداول و

 ينمو ديناميكي عنصر عتبارهابا املؤسسة و مواكبتها، يف صعوبة هناك جيعل مما فائقة بسرعة تتم تطوراهتا و االقتصادية
 كل مراقبة و بتتبع مطالبة فهي لذا الشديدة املنافسة جو يف تعيش باعتبارها و املتغريات، هبذه يتأثر قد و يتطور و

 عليها تعتمد اليت يةاإلسرتاتيج و األساسية املوارد أحد أصبحت اليت املعلومات أمهية من عزز ذلك كل هبا حييط شيء
.التنافسية امليزة على احلصول يف املؤسسات  

 إسرتاتيجيات بىنتت ال اليت املؤسسات على الصعب من أصبح العصر، هذا يشهدها اليت احلادة املنافسة بسبب و
 توجيه املؤسسات هذه على تمحي الذي األمر السريع التغيري و بالتعقيد تتسم بيئة يف البقاء و املواجهة فعالة تنافسية

.سيهامناف على تفوقها و إستمراريتها تضمن تنافسية اسرتاتيجيات تطوير و بناء حنو اهتماماهتا  
 ال املؤسسة ألن ظران و األسواق، يف املنافسة لتدعيم جاء املؤسسة، يف استعماالهتا و املعلومات أنظمة أمهية فتزايد
 اجلميع، اهتمام رحمو  املعلومات نظام يشكل أن البد لذلك للمعلومات، صارم و فعال تسيري عن تستغين أن ميكنها
.املؤسسة إسرتاتيجية توجه األخرية هذه أن و خاصة  

 لتدعيم و افسنياملن خطط إبطال و معلوماهتا مصادر لتدعيم الوسائل عن املؤسسات تبحث القطاعات مجيع ففي
 اختالف على للمؤسسة توفر اليت الركائز احد يعترب املعلومات نظام توفر لذلك و اهلجوم، على و الدفاع على قدرهتا

.يةتنافس مزايا على احلصول منه و املسطرة األهداف ببلوغ النجاح هلا تضمن إسرتاتيجية نشاطها  
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 اإلشكالية:
 معامل تظهر اليوم، ملنظمات يةاإلسرتاتيج اإلدارة على تطبيقاهتا هتاأفرز  اليت واآلثار للمعلومات، املتزايدة لألمهية تبعا

:التايل اجلوهري التساؤل يف نعاجلها اليت اإلشكالية،  
المؤسسة؟ إستراتيجية وتفعيل توجيه في المعلومة تساهم كيف-  

:يف تتمثل الفرعية التساؤالت من جمموعة نطرح اإلشكالية هذه حتليل و ملعاجلة و  

وخصائصهما؟ باملؤسسة واإلسرتاتيجية املعلومات مفاهيم هي ما-  
املؤسسة؟ يف املستخدمة املعلومات أنظمة أهم هي ما-  
تنافسية؟ ميزة قحتقي بالتايل و للمؤسسات، االسرتاتيجي التسيري على املعلومات تكنولوجيا تؤثر كيف-  
  ؟ املؤسسات يف املعلومات لنظم اإلسرتاتيجية األدوار هي ما-

 الفرضيات:
:يف تتمثل و الدراسة، هلذه العام السياق خالل من الفرضيات من جمموعة وضع مت  
 يف يؤثر ةاألخري  هذه تطبيق أن كما املعلومات  جبودة االهتمام دون املؤسسات اسرتاتيجيات بناء ميكن ال-

.املؤسسات اسرتاتيجيات  
.سيةالتناف البيئة متطلبات و يتالءم مبا املؤسسة يف تغيريات إحداث إىل املعلومات نظام يؤدي-  
.معينة اتيجيةإسرت  على اعتمادها ظل يف للمؤسسات تنافسية مزايا حتقيق يف املعلومات تكنولوجيا تساهم-  
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 أسباب اختيار الموضوع:
:امنه و حبثه مبوضوع يتمسك جتعله و الباحث رغبة تثري دوافع من حبث موضوع أي خيلو ال  
.احلايل عصرنا هايشهد اليت احلديثة والتوجهات العلمية التطورات مع خاصة املواضيع هذه مثل بأمهية الشعور-  
.التنافسية للقدرات وتدعيمها للمؤسسات املعلومات تكنولوجيا توفرها اليت املزايا-  
 .املؤسسة إسرتاتيجية توجيه يف املعلومة مسامهة مدى معرفة -

 أهمية الدراسة:
 نظم مها هامني و يوينيح موضوعني بني الربط تتناول اليت الدراسات همأ من تعترب كوهنا يف الدراسة هذه أمهية تكمن

.املؤسسة إسرتاتيجية و املعلومات  
. التنافسية امليزة تحقيقل إسرتاتيجية كأداة املعلومات نظم تلعبه الذي الدور تتناول أهنا من الدراسة هذه أمهية تأيت كما

 بذلك وهي علوماتامل نظم و اإلسرتاتيجية اإلدارة ألدبيات إضافة متثل الدراسة هذه أن التأكيد ميكن ذلك على بناء 
 أصبحت الذي الوقت يف التأثري هذا جوانب بعض لتربز الدراسة هذه تأيت حيث. جملال ا هذا يف فجوة تسد

.منافسيها تتبع يف املختلفة املؤسسات تستخدمها اليت املوارد أهم أحد املعلومات  
على فاظاحل على يسهر معلومايت نظام تبين و لتطبيق املتزايدة احلاجة يف الدراسة أمهية تجلىت كما  

يعمج على شديدة منافسة يعرف أصبح وقت يف تنافسيتها من الرفع يف يساهم و املؤسسة مكانة  
.العاملي و احمللي املستويني على و األصعدة  

 
 
 
 
 
 
 



العامة المقدمة  

 

 ه

 أهداف الدراسة:
:يلي فيما نوجزها النقاط من مجلة توضيح إىل الدراسة هذه هتدف  

.املعلومات أنظمة مفاهيم إبراز حماولة-  
.املؤسسة داخل إرسائها كيفية و اإلسرتاتيجية مفاهيم خمتلف توضيح-  
.االستمرارية لتحقيق املؤسسات عليها تعتمد اليت االسرتاتيجيات أهم إبراز-  
 لتكنولوجيا واسع تنامي ظل يف اإلسرتاتيجية املعلومات بنظم رئيسي بشكل مرتبط التنافسية للميزة املؤسسة حتقيق-

.املعلومات  
.املعلومات نظم من استفادهتا مدى و البناء مواد توزيع و إنتاج مؤسسة واقع على الوقوف-  

 منهج الدراسة:
 فيما، الدراسة من لنظريا اجلانب يف التحليلي و الوصفي فاملنهج ، متنوع منهج على املوضوع هذا دراسة يف سنعتمد

 و,املؤسسات يةجإسرتاتي هتوجي يف اعتمادها أمهية و املعلومات ظهور يتناوالن اللذان و الثاين و األول بالفصلني يتعلق
.تنافسية مزايا حتقيق من متكينها يف املعلومات نظم دور  
 على املعلومات نولوجياتك تأثري لواقع تقييميه دراسة هي و حالة دراسة يف فتمثل الدراسة من التطبيقي اجلانب أما

.ملؤسسة إسرتاتيجية  
 صعوبات الدراسة:

 :منها الصعوبات من مجلة حبثنا خالل صادفنا
.أخرى مواضيع مع التداخل و التعقيد يف غاية هي اليت املوضوع طبيعة-  
.املؤسسة إسرتاتيجية توجيه يف املعلومة دور يدرس الذي الثاين الفصل خاصة املراجع قلة-  

صعوبة احلصول على املعلومات من مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء -  
 
 
 
 



العامة المقدمة  

 

 و

 هيكل الدراسة:
:التايل النحو على فصول ثالث إىل البحث موضوع تقسيم مت قد و  
 منها األول مباحث، ثالث يتضمن و"املعلومات نظام و املعلومة إىل مدخل" عنوان حتت جاء الذي:األول الفصل*

.تاملعلوما نظام فيدرس الثالث املبحث أما املعلومة، حول أساسيات الثاين و املعلومة، ماهية يتناول  
 إىل تقسيمه مت بدوره هو و ة،املؤسس إسرتاتيجية توجيه و لدعم كوسيلة املعلومة لدراسة ختصيصه فتم: الثاني الفصل*

 عالقتها و رتاتيجيةاإلس املعلومات نظم فيتضمن الثاين أما املؤسسة، إسرتاتيجية منها األول يتناول مباحث، ثالث
.   نافسيةت ميزة حتقيق يف اإلسرتاتيجية املعلومات نظم دور يتضمن األخري و املؤسسة، بإسرتاتيجية  

 التطبيقية الدراسة ثلمي الفصل هذا و البناء، مواد توزيع و إنتاج مبؤسسة ميدانية دراسة بعنوان هو و:الثالث الفصل*
 يف تطرقنا ثحي مباحث، ثالث اآلخر هو يتضمن حيث الواقع، يف النظرية للدراسة إسقاط جممله يف يعد الذي

 اهليكل لشرح اهخصصن الثاين املبحث البناء،أما مواد توزيع و إنتاج ؤسسةم عن عامة نظرة إعطاء إىل األول املبحث
 خمتلف تضم  أسئلة ضمنتت اليت استمارة حتليل فيه فتناولنا األخري و الثالث املبحث أما باملؤسسة، اخلاص التنظيمي
.الواردة اإلجابات بتحليل قمنا بعدها و النظرية املفاهيم  

 
 



 

 

 

 

 

 

                 الفصل األول        
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 مهيد:ت

للمجتمعات وبالتايل زيادة ندرة بعض كذا التعقد التكنولوجي و  ،درجة تعقدها وختصصها ،املؤسسةلزيادة حجم  نتيجة
 ...اخل.بشرية ،مادية ،طبيعية موارد احتياجاهتا مننتقل ت أنخاصة  من اجملتمعات عامة واملؤسسات جعل الطبيعية.املوارد 

نعيش فعال عصر  أنناوميكن القول  يتمثل يف املعلومات. آخر موردتعتمد على  أخرىالبحث عن احتياجات  إىل
حيث ،املعرفة إىلانتقال مركز الثقل يف العامل من الثروة  إىلالثورة املعلوماتية  أدتفقد  ،الثورة املعلوماتية أواملعلومات 

 من ميلك ومن ال ميلك . أساسوليس على ،من يعرف ومن ال يعرف أساستنقسم اجملتمعات البشرية اليوم على 

رها هلا دور هام يف حتديد فعالية وكفاءة املؤسسة اليت اجتهت بدو  اإلنتاجاملعلومات عنصرا هاما من عناصر  أصبحتولقد 
وذلك ،شؤوهنا إلدارةمعلومات من اجل السيطرة على الكم اهلائل من املعلومات الضرورية  أنظمةتصميم وبناء  إىل

بالشكل املالئم والوقت املناسب من اجل  اإلداريةكافة املستويات   إىللضمان وصول معلومات موثوقة وصحيحة ودقيقة 
كما متثل الركيزة ،واجملتمعات األفرادتشكل دورا حيويا يف حياة  أصبحتفاملعلومات ،استخدامها الختاذ قرارات صحيحة 

على املستوى اجلزئي لرسم  أو،على املستوى الكلي لرسم سياسات التنمية املختلفة سواءلصنع واختاذ القرار  األساسية
 اسرتاتيجيات املؤسسة.

 وسنتناول يف هذا الفصل املباحث التالية:

  اتعلومماهية الم :األولالمبحث 
 :أساسيات حول المعلومة المبحث الثاني 
 :المعلومات نظام المبحث الثالث 
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  ماهية المعلومات:األولالمبحث 

السياسية  ،االجتماعية ،ة غريت من نظم احلياة االقتصاديةقرن من الزمن تطورات مذهلة وجريئ ألزيدعرفت البشرية      
ولقد تعددت الفرتات اليت  زاد يف ازدهار اجملتمعات االقتصادية والدفع بعجلة النمو والتطور حنو األمام. والثقافية مما

 من حتضر ورقي. اآلنما هو عليه  إىلحىت وصل  اإلنسانعايشها ومر هبا 

 .:التطورات العلمية والتكنولوجيةاألولالمطلب 

الثورة  وهي ثورة املعرفة؛ ،كبري على سابقتها  تأثريكانت لكل واحدة منها   أينثورات متعاقبة  بأربعةهنا  األمريتعلق      
 1ثورة االتصاالت وثورة املعلومات. ،التكنولوجية

 .:ثورة المعرفةأوال

وحصيلة اخلربة  ،منذ بداية القرن التاسع عشر ميالدي لإلنسانونتيجة لتضاعف املعرفة املتاحة  املعرفةفبالنسبة لثورة 
العشوائية يف  أو واخلطأالتجربة  أسلوبتطور منطق العمل وذلك باالنتقال من  ،املعلومات البشرية وكذاورصيد التجربة 
خاصة خالل الثورة الصناعية الثانية واليت وصفت بالفرتة اجلميلة  نتيجة اعتمادها  ،العلمي األسلوب إىلاختاذ القرارات 

حيث مل يلعب العلم دورا كبريا يف  األوىلباملقارنة مع الثورة الصناعية  طور مهما كان صغريا.ت ألي كأساسعلى العلم  
 املهارة. أوميلكون اخلربة  أناسمن طرف  أو للصدفةاغلبها حدثت  أنكون  ،االكتشافات واالخرتاعات

 ثانيا:الثورة التكنولوجية.

على مستقبل  إطاللةمن القرن العشرين كما متثل  األخريللعقد  األساسيةمث جاءت الثورة التكنولوجية اليت متثل السمة 
جديدة اليت تساعد يف  وإمكانياتولقد جتلت الثورة التكنولوجية من خالل طاقات  ،العلم واحلضارة يف القرن القادم

ق ما يعرف خل إىلهذا التطور التكنولوجي  وأدى ،استخدام تقنيات حديثة يف جمال التخطيط والسيطرة على العمليات
كانت   فإذا ،اإلنساينفيه عمليات معاجلة املعلومات تشغل حيزا كبريا من النشاط  أصبحتمبجتمع املعلومات الذي 

فان مفاتيح الثورة التكنولوجية هي اهلندسة  ،الكبري واإلنتاجامليكنة القوية مفاتيح الثورة الصناعية تتمثل يف 
 نيات.والتكنولوجيا احليوية وااللكرتو ،الوراثية

 

                                                           

 .3-2:صص زائر، املؤسسة، رسالة ماجستري، جامعة اجل إسرتاتيجيةاللوش غنية، دور املعلومات يف توجيه 1 
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 ثالثا:ثورة االتصاالت.

كما استطاعت   آنيا أصبحفاالتصال ،عقبتني مها الزمان واملكان أهمتلغي  أنبرزت ثورة االتصاالت اليت استطاعت 
الصناعية وبني  األقمارالتزاوج بني  إنكذلك   آنيةالصناعية بشبكاهتا اجملهزة نقل الصورة والصوت معا بطريقة  األقمار
تطور  إىل أدىوهذا ما ،اإلنسانيةاخلارقة خلق بيئة جديدة يف جمال االتصال والعالقات  وإمكانياهتااملعلومات  أنظمة
 عليه بعض الباحثني باحملادثة الكونية املباشرة. أطلقجديد 

 رابعا:ثورة المعلومات.

الذي مهد الطريق لظهور ثورة  األمامدفعا قويا حنو  وأعطىمل يتوقف التطور العلمي عند هذا احلد بل واصل مسريته 
 فنحن نعيش حقا يف عصر انفجار املعلومات وتوالد املعرفة وتراكمها بطريقة متسارعة،جديدة وهي ثورة املعلومات أخرى

املعلومات والربجميات ويف شبكات  ألنظمةويعرب عنها يف التطور املتزايد  هبا اإلملامعلى  لإلنسانتعجز القدرات العقلية 
حضارة اليوم واملستقبل هي حضارة املوجة الرابعة اليت تستند على  أناالصطناعي ويعتقد  الذكاء*تصاالت وتكنولوجيا اال

 هلا. وأساسية أوليةاملعلومات كمادة 

كما ،املعلومات خيتلف عن االقتصاد الصناعي املتطور ختلق اقتصاد أنلقد استطاعت تكنولوجيا املعلومات احلديثة 
 عن االقتصاد الزراعي يف املاضي. األخرياختلف هذا 

 نبذة تاريخية عن عصر المعلومات. ي:المطلب الثان

 .:مرحلة العصر الزراعيأوال

 أساساحاجاته حيث اعتمد  إلشباعمن خالل سعيه املستمر  ،اإلنسانابسط املراحل اليت عرفها  تعترب هذه املرحلة من
فهي  ،زراعية أراضيلذا كانت قيمة الفرد تقاس مبا ميلكه من ،األرضعلى جهده العضلي واخلريات الطبيعية اليت توفرها له 

 1بسيطة املهارات تتطلب اجلهد البشري الكبري.

 

 

                                                           

  1حممد فتحي عبد اهلادي، املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على أعتاب قرن جديد، مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة، 2222،ص91
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 .الصناعة مرحلة عصرثانيا:

مل تكن مبثابة املورد االقتصادي الذي يعتمد  فهيمالمح املعلومة تظهر يف هذا العصر ولكن ليس بصفة واضحة  بدأت
مما مل  آنذاكنتيجة حمدودية وسائل معاجلة املعلومة ، (ومادية)سواء كانت طبيعية األخرى االقتصاديةعليه مثل املوارد 

لتحقيق  رفأكث أكثرتركيز املؤسسات الصناعية على الطاقة والثروات الطبيعية  إىل باإلضافة،األسواقيساعد على بروزها يف 
من خالل  أوتستثمر املعلومة العصر الصناعي وذلك  انطالقا من نفس النشاط  أنلكن هذا مل مينع من  ،اإلنتاجية
  1:قة التاليةلوهذا ما تبينه احل أخرنشاط 

 نشاط معلومة نشاط
 

الالزمة  اإلنتاج؛ املوادمن خالله احلصول على معلومات معينة تتعلق بتكاليف  يتم ،فعند القيام بنشاط معني مثال اإلنتاج
.كل هذه املعلومات تستعمل مرة ثانية للقيام بنفس النشاط ويف نفس لإلنتاجلظروف املالئمة ا ،اإلنتاجيةللعملية 
ت املتعلقة بنشاط اليوم ليست مانعيش يف حميط مغلق وعدمي احلركة الن املعلو  أننافيعين  املبدأهبذا  أخذنا إذالكن ،الوقت

 )مثال :آخراملتعلقة بنشاط معني ليست مطابقة للمعلومات املتعلقة بنشاط نفسها املتعلقة بنشاط الغد واملعلومات 
هذا فان احمليط يتميز بعدم  إىل باإلضافةوالنشاط التجاري(كل واحد منهما لديه معلومات خاصة به  اإلنتاجيالنشاط 

 .والتأكداالستقرار 

 ثالثا:عصر المعلومات

 فأصبحت ،وتكنولوجيا املعلومات املعلوماتنشاطات االقتصادية اليت ختص تنظيم ال أعيدمع بروز واقع اقتصادي جديد 
وبالتايل  ،فهي ليست جمرد ثابت لنشاط اقتصادي ما ولكن كمورد اسرتاتيجي هام اإلبداعيف  وأساسياملعلومة عنصر هام 

يف العصر الصناعي وميكن اعتبارها كسلعة اقتصادية كوهنا مكلفة  مثل مكانة الطاقة اإلنتاجيةيف العملية  األساسهي 
 :كاأليت وأصبحتة السابقة النظرة حنو املعلومة انكسرت احللقبتغري  ولديها قيمة.

 معلومة نشاط معلومة

 ،أخرىيقدم معلومة جديدة  األخريوهذا  معني نشاط إنتاجهي اليت تساهم يف انطالقا من احللقة اجلديدة فان املعلومة 
ومل  ،األسواقمنتوج جديد يف  بإطالقتقوم املؤسسات بدراسة السوق ومجع املعلومات املتعلقة به قبل املبادرة  اآلنفمثال 

                                                           

  1اللوش غنية، مرجع سبق ذكره، ص ص:92-92
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 ،جديدة أخرىطبقا للمعلومات املتحصل عليها سابقا وعرضه يف السوق فان املؤسسة حتصل على معلومات  إنتاجهيتم 
 كانت واردة يف هذا املنتوج اجلديد والقيام بتحسني جودته لضمان بقائه يف السوق يت من خالهلا تدرس النقائص اليتوال

 املتعلقة به. األخطاءوتدارك 

 النشاطات  اخلدماتية نتيجة الطلب املتزايد  وباألخصالنماذج التسيريية احلديثة تطور نشاطات جديدة  أحدثتلقد 
البحث ،التكوين،تعتمد فقط على االستثمارات الغري مادية ) االتصال اآلنفلم تعد املؤسسات  ،على املعلومات

 ،السياحة ،تعترب تافهة وعدمية القيمة سابقا مثل:الرياضةالربامج(وحىت النشاطات اليت كانت  ،برءات االخرتاع ،والتطوير
واليت ترتجم  اإلنتاجية لألنظمة األساسية األوليةميكن اعتبارها املادة  األخريةاملعلومة هذه  إلنتاجضرورية  اآلن أصبحت

 قيم مضافة. إىل

 نشأتات واالتصاالت(  واليت )التكنولوجيا احلديثة للمعلوم  NTICما يعرف ب   أيضاكما نتجت عن هذه احللقة 
 املستحيلة األنظمةوذلك من خالل تزاوج نظامني كان يعتربمها اخلرباء من  التكنولوجينتيجة التطورات املذهلة يف امليدان 

 التالقي فيما بينها ومها:

 املعطيات. أوومعاجلة البيانات مجع  إىلالذي يهدف  اآليل اإلعالمنظام -

 نظام االتصاالت الذي يعمل على نقل كميات هائلة من املعلومات عرب خمتلف النقاط.-

  وعالقتها بالبيانات. :مفهوم المعلومةالثالث المطلب

 .مفهوم المعلومة:أوال

 .عن حادث أو،عن قضية ما اإلنسانكل ما يعرفه   بأهناكما تعرف ،العلم واملعرفةتعين  :من الناحية اللغوية-

بيانات  هيلتكون أساسا الختاذ القرار أو  ،دفةفتعين املعلومات البيانات املصاغة بطريقة ها الناحية االصطالحية: من-
 1وذلك هبدف املساعدة يف اختاذ قرار ما. ،متت معاجلتها لغرض ما

بيانات شكلها  بأهنا(:Alterفيعرفها ) .تتداوهلااملعلومات كمصطلح تبعا للجهة اليت  تعددت وجهات النظر بشان
بيانات حولت لتصبح مفيدة وذات معىن ملستخدميها  بأهنا (:(O’brienويراها ،املعنيني الستخداموحمتواها مالئم 

 إىل أن املعلومات ميكن تطويرها إىل معرفة عندما يتم حتليلها ضمن ثقافة املنظمة. ((Gandhiويذهب  ،املعنيني

                                                           

  1محدي أبو النور السيد عويس، نظم املعلومات ودورها يف صنع واختاذ القرار اإلداري، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة ا ألوىل،2299،ص45.
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 أربعضمن تتظاهرة علمية  أهنا (:Debons) إليها أشارفقد ،املعلوماتوعلى الرغم من اختالف التعريفات ملصطلح 
 1هي: أساسيةدالالت 

 مبعىن التحول من حالة ذهنية إىل أخرى.،عن حالة املعرفة التعبري-

مبعىن متثيل العامل وما ينطوي عليه من أحداث وأشياء وحركات بصورة مادية ميكن تداوهلا واالستفادة ،التعبري عن سلعة-
 منها.

 وضع معريف جديد. إىلمبعىن حتويل البيانات  ،التعبري عن عملية-

 بني املتغريات والظروف احمليطة بإنتاجها واستخدامها. مبعىن تطور التفاعل ،التعبري عن بيئة-

أو غري حمسوس يستخدم  أو أي شيء حمسوس، إدراكمالحظة أو أما لوكس فيعرف املعلومات بأهنا"التعبري عن حقيقة أو 
 2.معرفة الفرد أو اجلماعة إىلعدم التأكد بالنسبة حلالة أو حدث معني ويضيف شيء  تدنيهيف 

فاملعلومات هي البيانات اليت خضعت  من خالل التعاريف السابقة يتضح أن البيانات هي املادة اخلام للمعلومات
للمعاجلة والتحليل والتفسري هبدف استخراج املقارنات ،واملؤشرات والعالقات اليت تربط بني احلقائق واألفكار والظواهر 

  بعضها مع بعض.

 ثانيا:مفهوم البيانات.

صور  ،يف شكل أرقام ،كلمات ق أو تصورات،قد تكون حقائ هي الشكل الظاهري جملموعة حقائق غري منظمة البيانات
 قياسات بدون حمتوى أو تنظيم جتمع  أهنا ،البعض وال تعطي معىن وهي منفردة أو رموز،ال عالقة بني بعضها

 3عن طريق املالحظة أو االستقصاء وميكن أن ختزن بأسلوب معني.

 

 

                                                           

9 السيد مربوك إبراهيم، املعلومات ودورها يف دعم واختاذ القرار االسرتاتيجي، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، الطيعة الثانية،2292،ص ص:94-

91.   
  2  كامل السيد غراب، فادية حممد حجازي، نظم املعلومات اإلدارية، مدخل إداري، مكتبة اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل، مصر،9111،ص52.

  3 فايز مجعة صاحل النجار،نظم املعلومات اإلدارية، دار حامد للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية، عمان، األردن،ص ص:22-92.
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 .ثالثا:العالقة بين المعلومات والبيانات

رغم االختالف يف مفهوم ومعىن كل  ،ث اخللط بني املعلومات والبياناتفان كثريا ما حيد للتقارب بني املصطلحني نتيجة
 منهما:

ستتم مستقبال،هذه احلقائق قد تكون مستقلة وغري  فالبيانات هي حقائق مت تسجيلها بشأن أحداث معينة متت أو
متثل املدخالت وليس هلا أثر واضح يف اختاذ القرارات،أما املعلومات فهي جمموعة  مرتبطة ببعضها وغري حمددة العدد،وهي

 ملستقبلها أو ملستخدمها،وهي متثلالبيانات  اليت مجعت أو أعدت بطريقة ما جعلتها قابلة لالستخدام )مفيدة( بالنسبة 
 1بني البيانات واملعلومات كما يف الشكل التايل: املخرجات وهلا تأثري يف اختاذ القرارات املختلفة،وميكن التعبري عن العالقة

  .     ظام معالجة البيانات:ن (10 ) الشكل رقم

 

 

         التغذية العكسية 

 

 .52ص ،2224اإلسكندرية،  إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية،:المصدر

 كما هو موضح يف اجلدول اآليت:وميكن أيضا املقارنة بني املعلومات والبيانات  

 

 

 

 

 

                                                           

  1 ملني علوطي، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتأثريها على حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة، رسالة ماجستري،4002-4008،ص ص:84-84.

 معلومات معاجلة البيانات بيانات
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 .(:المقارنة بين المعلومات والبيانات10جدول رقم )

 المعلومات البيانات

 خمرجات البيانات املادة اخلام إلنتاج املعلومات

 خمرجات يتم معاجلتها مدخالت يتم معاجلتها

 متثل حقائق عن األحداث داخل 
 وخارج املنظمة      

صفة معلومات إال ال تكتب هذه احلقائق 
 إذا حدد ذلك املستخدم

   99ص ،2292عبد اخلالق هادي طواف، حماضرات نظم املعلومات واختاذ القرارات، :المصدر         

 1نستنتج ما يلي: أنوميكن 

 ة.النهائي لنظم املعلومات املوجودة يف املؤسس املعلومات هي املنتج إن-

مستخدم  أوجديدة ملستقبل  أفكار أوحقائق  إضافة ، أوتصحيح معلومات سابقة أو تأكيداملعلومات تستخدم يف  أن-
 املعلومات.

اخلاصة بالنتائج املتوقعة يف املوقف الذي  االحتماالتتغري من  أهناحيث ،املعلومات هلا قيمة عند اختاذ القرارات أن-
 يتخذ فيه القرار.

 أن هلا عائد عند استخدامها. ، كماإنتاجهاللمعلومات تكلفة عند  أن-

ختفيض حالة عدم التأكد لدى مستخدمي هذه  ، أوأن الوظيفة أو اهلدف النهائي للمعلومات هو زيادة املعرفة-
  رات.املعلومات مما يساعدهم يف اختاذ القرا

 

 

                                                           

  1 ملني علوطي، مرجع سبق ذكره،ص ص:54-51.
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 وميكن تقسيم البيانات الالزمة لتوفري املعلومات إىل:

غالبا ما تستهلك وقتا طويال  ، واليتوهي البيانات اليت جتمع خصيصا لغرض اختاذ القراراألولية )الثانوية(: البيانات-
فهي حمدودة الفائدة  ، وبالتايلجانب عدم قابليها للتعميم إىلللحصول عليها  باهظةوجهودا بشرية كبرية وتكاليف 

 ومقصورة على الغرض الذي مجعت من اجله فقط.

بأهنا تتصل باملشكلة مباشرة مما يوفر على متخذ القرار الوقت  األخرى األنواععن غريها من  األوليةالبيانات  وتتميز
تخدم هذه البيانات وتسواجلهد ويطمئنه إىل مصادرها والثقة فيها نتيجة ثقته فيمن يكلفهم جبمعها وتوصيلها إليه.

  ألغراض متعددة مثل:التقييم والرقابة.

بالدقة  ، وتتميزاملتغريات أوتربر عالقات حمددة بني عدد من العوامل  وإحصائيةهي بيانات رياضية و البيانات الكمية:-
 والثقة.

تتضمن  ، ألهناسابقتهافهي اقل دقة وثقة من  بأرقامتقديرات غري حمددة  أو أحكاماوهي تتضمن البيانات النوعية:-
 التحيز ونقص املوضوعية.
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 .المبحث الثاني:أساسيات حول المعلومة 

 المطلب األول:أنواع ومصادر المعلومات.

 أوال:أنواع المعلومات.

ختلفة من النشاطات داخل املؤسسة وكذا االختاذ املستمر للقرارات،استهالك خمتلف املعلومات بصفة امل األنواعتتطلب 
كبريا    تأخرا أواملناسبة من املعلومات خسارة  األنواعقد يكلف املؤسسة عند عدم اختيار واستهالك  ألنه دائمة ومستمرة

قوة املنافسني الذين ينتهزون الفرص عند حصوهلم على  إىل باإلضافةكوهنا تعيش يف حميط يتميز بالتنوع وعدم االستقرار 
اآلن من استيعاب اكرب كمية من  ننسى سرعة التطور التكنولوجي الذي يشهده العامل أنمعلومة ختدم مصلحتهم،دون 

 املعلومات من اجل احملافظة على بقائها وضمان استمراريتها.

 1حاولنا أن نستعرضها من خالل خمتلف املعايري: لقد قدمت عدة أنواع من املعلومات،

 :اإلطار الزمني للمعلومة 

إلجياد حلول بديلة  للمعلومات التارخيية ميكن استخدامها النسبةبف ،التارخيية واملعلومات التنبئيةاملعلومات جند  حيث
ويعتقد بعض خرباء  تستخدم يف تصميم احللول البديلة متهيدا ملرحلة االختيار، التنبئيةللمعلومات  ملشكلة ما،أما بالنسبة

فإذا تطابقت املعلومة مع ما فاجأة ملن يستقبلها،وبالرغم من ذلك نظم املعلومات انه ال قيمة للمعلومات إال إذا كانت م
 نتوقعه بأهنا تساهم يف ختفيض مستوى اخلطورة اليت تتعرض هلا املؤسسة. 

 :اإلطار االقتصادي والعلمي للمعلومة 

 التكنولوجية معلومات علمية، متعلقة بالعرض،صناعية  معلومات، متعلقة بالطلب :معلومات جتاريةدجنيف هذا اإلطار 
واليت ختص خمتلف  معلومات حول النشاطمتعلقة بالقوانني وأخريا  معلومات تنظيمية املتعلقة بأساليب الصنع،والتقنية 

 أبعاد وظائف املؤسسة.

 

                                                           

  1اللوش غنية، مرجع سبق ذكره، ص ص:29-94.
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 :اإلطار التقني للمعلومة 

القياسية لديها صفة متواصلة مثل ( فاملعلومة digital)واملعلومة الرقمية( analogique) املعلومة القياسيةمنيز بني  حيث
 .األجبديةالصوت أما املعلومة الرقمية فهي متقطعة أساسا مثل احلروف  احلرارة، شدة التيار الكهربائي،

 :مصدر المعلومة 

جندها فاملعلومة الداخلية هي اليت تنتج من طرف املؤسسة بنفسها حبيث  ،اخلارجية بني املعلومة الداخلية واملعلومةين منيز أ
توجيهات وتعليمات...اخل أما بالنسبة للمعلومة اخلارجية فهي  وتقارير ملختلف املصاحل، إحصائيات يف شكل ملفات،

 قاعدة املعطيات وشبكات املعلومة. اليت تصدر من خارج املؤسسة كاهليئات الرمسية،

 :مدة حياة المعلومة 

ملعلومة الدائمة بكوهنا ثابتة يف معظم األحيان أي أهنا ال تتغري مثل تتميز ا ،املعلومة الدائمة واملعلومة املؤقتةحيث جند 
 يف حني املعلومة املؤقتة هي اليت تتغري مع مرور الزمن نتيجة عوامل عدة مثل عدد السكان. تاريخ امليالد،

 :اتجاه تنقل المعلومة 

 القمة  إىلة ديف املعلومة اليت تتجه من القاعتتمثل املعلومة الصاعدة  ،معلومة نازلة ومعلومة أفقية ،معلومة صاعدةناك ه

واملعلومة النازلة هي املعلومة اآلتية من القمة إىل القاعدة كاألوامر اليت  كاالقرتاحات املقدمة من طرف العمال حنو اإلدارة،
  نفس املستوى.بينما املعلومة األفقية هي اليت تتداول بني املصاحل أو بني األشخاص من  تصدر من اإلدارة العامة،

  :كيفية استعمال المعلومة 

فاملعلومة الشفهية هي اليت يتم استقباهلا دون أي حامل خاص هبا   ،املعلومة الشفهية واملعلومة املكتوبةحيث منيز بني 
 االسطوانات. كاإلشاعات بينما املعلومة املكتوبة هي اليت يكون هلا حامل خاص هبا مثل األوراق،
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  قبل المؤسسة:معلومة محددة من 

املتداول يف املؤسسة فهي حمددة من  األكرب،تشكل املعلومات الرمسية اجلزء الغري رمسية املعلومة الرمسية واملعلومةأين منيز بني 
 حني املعلومة غري الرمسية معاكسة متاما لألوىل فهي يفوتتمتع مبيزات كوهنا مؤرخة تتبع قنوات حمددة سابقا، اإلدارةقبل 

 وتتبع طرق غري معروفة كاإلشاعات. غري حمددة

 :إمكانية قياس المعلومة 

رقم األعمال،أما  والقيم مثل باألرقاماملعلومات الكمية هي املعلومات املتعلقة  إن ،معلومات كمية ومعلومات نوعية هناك
 املعلومات النوعية هي املعلومات اليت تعتمد على املعرفة واخلربة.

 :المستوى الهرمي للمؤسسة 

عتيادية تتمثل املعلومات التشغيلية املرتبطة بالوظائف اال ،إسرتاتيجية معلومات تشغيلية،تكتيكية ومعلوماتجند  أين
أما املعلومات التكتيكية أو التسيري فهي اليت هتدف بالدرجة  برامج اإلنتاج. والروتينية للمؤسسة مثل معلومات حماسبية،

املؤسسة جلعلهم يتوافقون وأهدافها بشكل يضمن االتصال والتنسيق بني الوحدات مثل األوىل التأثري على سلوك أفراد 
اليت تتاح هلا يف حني املعلومات اإلسرتاتيجية ترتبط مبستقبل املؤسسة والفرص  اإلشهار،توظيف املهام واملسؤوليات.

وتلجا  ية املنافسني،املقاالت العلمية.للتطور،فهي تلعب دورا هاما يف عملية تكيفها مع متغريات حميطها مثل دراسة وضع
 املؤسسة للحصول على هذا النوع من املعلومات عن طريق عملية اليقظة أو الرتصد.

إن توفر أنواع خمتلفة من املعلومات يف املؤسسة يسمح باالتصال اجليد بني خمتلف الوحدات وكذا التنسيق فيما بينها مع 
 رجي للمؤسسة.باط دائم بالعامل اخلاالبقاء على ارت

 1ثانيا:مصادر المعلومات.

 املؤسسة تكون مصادرها إما من داخل املؤسسة أو خارجها وميكن توضيح ذلك كما يلي: عليها املعلومات اليت حتصل

 المصادر الداخلية:-0

مبختلف تتكون املصادر الداخلية من أشخاص أو إدارات  داخل املؤسسة مثل املشرفني ورؤساء األقسام واملديرين 
ويتم جتميع البيانات الداخلة  مستوياهتم وهذه املصادر تغطي حقائق عن أساسيات خمططة ومنظمة لتدعيم القرارات،

                                                           

  1 حممد السعيد خشبة، نظم املعلومات، املفاهيم والتكنولوجيا، القاهرة،9141،ص49
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على أساس رمسي وباإلضافة إىل ذلك فان البيانات تستقبل أيضا من مصادر داخلية على أساس غري رمسي من خالل 
 ألعمال.اتصاالت غري نظامية ومناقشات غري املرتبطة هبذه ا

 المصادر الخارجية:-2

 كون املصادر اخلارجية أو البيئية مولدات املعلومات املوجودة خارج نطاق املؤسسة،وتتضمن هذه املصادر:ت
النقابات العمالية واهليئات احلكومية والنشرات املهنية واالحتادات الصناعية ومثل هذه  العمالء،املوردين واملنافسني،

   دوث.باملعلومات البيئية والتنافسية اليت تعطي املديرين قاعدة هامة ملا يستوجب احلاملصادر متد املنشات 

 المعلومات. جودةو  خصائصالثاني:المطلب 

 أوال:خصائص المعلومات.

أن حنكم على املعلومات يف منظمة ما يف ضوء حالة املعلومات اليت يستخدمها صانعوا القرار،فهناك خصائص  ميكن
معينة جيب أن تتوفر يف املعلومة حىت حنكم على كوهنا سليمة كأن تكون صحيحة ودقيقة وغريها واخلصائص األكثر أمهية 

 1عليها الباحثون هي: يؤكداليت 

للمؤسسة االستفادة من درجة دقة املعلومات ما مل تتوفر يف الوقت املناسب وهذا يعين أن املعلومة :ال ميكن التوقيت-
 تكون مناسبة زمنيا الستخدامات املستفيدين خالل دورة معاجلتها و احلصول عليها.

ستفيد منها أي أن :صالحية املعلومة هي الصلة الوثيقة مبقياس كيفية مالئمة نظام املعلومات الحتياجات املالمالئمة-
 تكون املعلومة مالئمة ومطابقة حلاجة املستفيد لكوهنا البدائل املتاحة وهي بذلك تساعده يف العمل الذي يقوم به.

وبعيدا عن التحيز الشخصي،ومهن مث فان  مصطلح املوضوعية يرتبط بالتعبري عن احلقائق بدون حتريف إن:الموضوعية-
خصي ،واملوضوعية درجات حبيث تتوقف كل درجة على قوة اإلثبات كما إن الدليل الدليل املوضوعي هو دليل غري ش

املثبت لعملية معينة قد يكون موضوعيا متاما،موضوعيا بطريقة مقنعة أو مشكوك يف موضوعيته لذلك بان ضمان 
  املوضوعية يف املعلومات يعين ضمان اعتماد قواعد غري دائمة يف إعداد وتقدمي هذه املعلومات.

تتوقف صالحية نظام معاجلة املعلومات على قيمة املعلومة اليت يوفرها )اقتصاديات املعلومات(:قيمة المعلومات-
 العنصرين الرئيسيني يف تكوين القيمة ومها:

                                                           

  1ابراهيم سلطان، مرجع سبق ذكره، ص59.
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كمية املعلومات:ميكن قياس كمية املعلومات عن طريق جمموعة من املقاييس من خالل خصائص املعلومة املذكورة -9
سعة النظام وكمية املعلومات املتاحة لالستخدام بواسطة  بأنهمقياس احلجم الذي ميكن تعريفه  إىل إضافةسابقا،

 انات.املستفيدين من نظام معاجلة البي

تكلفة املعلومة:ختتلف تكلفة إنتاج املعلومة من مؤسسة ألخرى،وهذا سواء كانت التكلفة النسبية أو الكلية لتشغيل -2
الطبيعة أو الغرض  حجم املؤسسة، تؤدي إىل االختالف يف التكاليف الكلية أو النسبية وهي: النظام،وهناك عدة عوامل

 منط اإلدارة أو اجتاهها،اختالف طرق احملاسبة للتكاليف اخلاصة بإنتاج املعلومات. من التنظيم،

 1:الموثوقية-

،وهي اخلاصية اليت جتعل املعلومات من املعلومات االعتماد عليها بثقة  للمستفيداخلاصية اليت تسمح  إىلاملوثوقية  تشري
 .صحيحة ودقيقة ، متناسقة متثل بأمان ما تقصد إىل متثيله من خالل كوهنا ميكن التحقق منها،حياديتها،

تكون دقيقة  وإهنا ،أن املعلومات تكون صحيحة عندما تسجل قيمة املعطيات الصحيحة David&Olsonيرى 
  .اخلطأوهي اخلاصية اليت يتميز هبا الشيء اخلايل من الدقة  إىلعندما تقيس املتغريات اليت تليب حاجة املستفيد 

 2ثانيا:جودة المعلومات.

بواسطة متخذ القرار،مبعىن  ولو مت إرسال املعلومات بطريقة فعالة فان جودة املعلومات تتحدد بطريقة استخدامها حىت
 فعالية. أكثرقرارات  إىلجودة املعلومات تتحدد بقدرهتا على حتفيز متخذ القرار ليتخذ موقفا معينا وجعله يصل  إن أخر

درجة الرضاء عن  حتدد درجة جودة املعلومات وهذه العوامل هي منفعة املعلومات ملتخذ القرار،هناك ثالث عوامل 
 األخطاء والتحيز. املعلومات من قبل متخذ القرار،

 هناك أربع منافع للمعلومات: نفعة المعلومات:م-0

 كلما تطابق شكل املعلومات مع متطلبات متخذ القرار كلما كانت قيمة املعلومات عالية. شكلية:نفعة م-أ

 يكون للمعلومات قيمة كبرية جدا إذا توفرت لدى متخذ القرار يف الوقت الذي حيتاج فيه إليها.   منفعة زمنية:-ب

                                                           

  1حممد عبد حسني آل فرخ الطائي، نظم املعلومات اإلدارية املتقدمة، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األوىل، 2225، ص225.
  2 ملني علوطي، مرجع سبق ذكره،ص42،49. 
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يكون للمعلومات قيمة كبرية إذا أمكن الوصول إليها أو احلصول عليها بسهولة،ولذا فان طريقة  مكانية:منفعة -ج
 االتصال املباشرة باحلاسوب تعظم كال من املنفعة الزمنية واملكانية للمعلومات.

عملية توزيع ونشر  يؤثر معد املعلومات يف قيمة هذه املعلومات من خالل الرقابة اليت ميارسها على منفعة متلك:-د
 املعلومات يف أرجاء املؤسسة. 

املدى الذي سامهت به املعلومة يف حتسني  على عادة ما يكون من الصعب أن حنكمدرجة الرضا عن المعلومات:-2
هو استخدام مقياس الرضاء عن هذه املعلومات من قبل متخذ  القرار املتخذ،ومن هنا فان البديل لقياس كفاءة املعلومات

 القرار،حيث ميكن معرفة الرضاء وعدمه من خالل متخذ القرار.

كثريا من املديرين يفضلون جودة املعلومات على كمية املعلومات املتاحة فاجلودة أهم من كم :األخطاء والتحيز-3
املوجودة يف هذه املعلومات،حيث أن التحيز  واألخطاءاختالف التحيز املعلومات،وال شك أن جودة املعلومات تتفاوت ب

ألجل توزيع املعلومات داخل املؤسسة،وميكن التقليص من التحيز يف يكون سببه حماولة الفرد أو الوحدة ممارسته 
 املعلومات والبيانات إذا مت إدراكه ومعرفته.

وعادة ما يوجد  ه ال توجد طريقة سهلة لعالج هذه األخطاء.على اجلانب اآلخر فان األخطاء متثل مشكلة هامة ألن
 اخلطأ يف املعلومات نتيجة ملا يلي:

 يقة يف مجع هذه البيانات.عملية قياس غري دقيقة للبيانات واستخدام طريقة غري دق-

 الفشل يف إتباع طريقة سليمة إلعداد البيانات يف صورة معلومات.-

 ترك بعضها دون تشغيل.فقدان أجزاء من البيانات أو -

 يف عملية تشغيل البيانات. اخلطأ-

 استخدام امللف اخلاطئ حلفظ البيانات.-

 اخلطأ يف الربامج املستخدمة غي احلاسوب ألعداد البيانات.-
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 .:أهمية المعلوماتالمطلب الثالث

 : على المستوى الدولي. أوال

 1الدويل من خالل اجلوانب اآلتية: ميكن جتسيد أمهية املعلومات على املستوى   

بح املعرفة أص وإنتاج املعلومات تعد املورد التحويلي واالسرتاتيجي األساسي للمجتمعات احلديثة وليس رأس املال فقط،-
  مفتاح اإلنتاجية واملنافسة واألداء االقتصادي.

والطاقة الطبيعية ويف اجملتمع الصناعي أصبح االعتماد على الطاقة  األوليةكان االعتماد يف اجملتمع الزراعي على املواد   إذا-
فئة أخرى،فان جمتمع  إىلأما اجملتمع اخلدمي فيعتمد على اخلدمات املقدمة من قبل فئة معينة  املولدة كالكهرباء والغاز،

 حيث تعد الركيزة األساسية له.املعلوماتية يعتمد على املعلومات 

لتصنيف الدول والشعوب ذلك الن معامل القدرة على  األولات من خالل اعتبارها املعيار تتجسد أمهية املعلوم-
داللة على التقدم  األكثريف عصرنا احلايل يعد املؤشر التعامل مع املعلومات وتشغيل شبكات متقدمة من وسائل االتصال 

 النسيب للشعوب.

 ثانيا:على المستوى الوطني.

اقتصاديات الدول املتقدمة وأصبح قطاع املعلومات املصدر الرئيسي للدخل القومي،فأكثر من صبحت املعلومات حمور أ-
 مجايل الناتج القومي والقوة العاملة يف بعض الدول املتقدمة يعملون يف األنشطة املعلوماتية. إمن  %42

يف  اإلنتاجيةوهري يف تسريع يعد قطاع املعلومات القطاع املتنامي يف عامل اليوم،حيث أسهمت املعلومات بدور ج-
 خمتلف القطاعات يف الدول املتقدمة.

خطط التنمية،سواء ما يتعلق منها بالتنمية االقتصادية أو االجتماعية أو ما يرافقها من  إجناحللمعلومات دور هام يف -
 اجيابية يف حياة الفرد.تغريات 

 

                                                           

9حممد أمحد جرناز، أمهية املعلومات ودورها يف البحث العلمي، مؤمتر الشعب العام، طرابلس71-71ديسمرب، 4004، بعنوان املعلومات والتنمية، الصادر عن 

.428ص ،4002 طرابلس، أمانة مؤمتر الشعب، أكادميية الدراسات العليا،   
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 ثالثا:على مستوى المؤسسة.

ر احلايل ولكي حتافظ املؤسسة على فهي ملزمة مبتابعة خمتلف صيف الع للمؤسسة اجلوهريةتعد املعلومات أحد املوارد 
 وإذابتوفر كم هائل من املعلومات سواء داخلية أو خارجية  إالاملستجدات وهذا بتكييفها مع بيئتها وال حيدث ذلك 
 فيما يتعلق هبذه املوارد.أرادت التفوق واالزدهار فيجب أن تتفوق على غريها 

قيادهتا لعملية التغيري  إىلاتساع دور املعلومات من جمرد توفري احتياجات املؤسسة من املعلومات  إىلولقد أدى هذا 
والتطوير للمؤسسة سواء كان هذا التطور بالنسبة للمنتجات أو أساليب التسيري وهي تتضمن كذلك االتصال على 

املستويات والوحدات هبدف ترشيد خمتلف النسجام بني خمتلف املستوى )صاعد،نازل،أفقي( وهذا ما يضمن التنسيق وا
 أمورها الداخلية بل تستفيد منها أيضا إدارةالقرارات على مستوى املؤسسة وال تقتصر استفادة املؤسسة من املعلومات يف 

سسة يف قياس مدى إدارة أمورها اخلارجية وحتديد عالقتها مع حميطها.فاملستثمرون يستفيدون من املعلومات عن املؤ  يف
والبنوك من هذه املعلومات يف احلكم على مدى إمكانية  صحة وحيوية األداء املايل هبا،كما يستفيد املقرضون واملمولون

إقراضها،وتستفيد األجهزة الرقابية واحلكومية  من املعلومات عن املؤسسة يف متابعة تنفيذها للقواعد واللوائح واإلجراءات 
ها،ويستفيد املوردون أيضا من املعلومات هذه يف تقدير مدى إمكانية التعامل مع املؤسسة ومدى سالمة والقوانني يف أمور 

ذلك،أما العمالء فهم أيضا يستفيدون من املعلومات عن املؤسسة يف تقرير تعاملهم معها وشراء منتجاهتا،فعلى اإلدارة 
  وبالتايل األداء اجليد والسليم. صحيحالالزمة اليت تكفل اختاذ القرار ال إذن أن تؤمن املعلومات
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 .المبحث الثالث:أنظمة المعلومات 

أنظمة املعلومات اليوم تلعب دورا أساسيا ومهما يف املؤسسة مهما كان حجمها،وذلك نظرا للتزايد املستمر لقد أصبحت 
 منها.لدور املعلومات واحلاجة املاسة إىل تنظيمها بشكل يؤدي إىل االستفادة القصوى 

  مفهوم النظام ونظام المعلومات.المطلب األول:

 .نظامالمفهوم  أوال:

 1رتبطة ببعض التفاعالت املنتظمة أو املتبادلة ألداء وظيفة معينة.امل األشياءجتمع من  :هو جمموعة أوالنظام

بشكل توافقي لتحقيق بعض من العناصر املرتابطة )أو األجزاء املتفاعلة( اليت تعمل معا جمموعة ويعرف أيضا بأنه"
ونستطيع أن نفهم من هذا التعريف أنه البد أن تكون أجزاء النظام مرتابطة  األهداف املرسومة والغايات املدروسة.

 2ومتناسقة حىت يتمكن النظام من حتقيق أهدافه بشكل سليم.

م فرعية داخل النظام ذاته نستخلص من هذه التعاريف أن النظام يضمن عدد من العناصر واليت ميكن أن متثل نظ
 النظام لتحقيقها يف ظل معطيات معينة.وتتفاعل مع بعضها البعض من أجل حتقيق هدف أو جمموعة أهداف يسعى 

 3انطالقا من تعريف النظام ميكن حتديد العناصر املكونة له واملتمثلة يف:

تحقيق األهداف املسطرة،وتشمل املختلفة ل طةباألنشاملوارد الالزمة للنظام ليتمكن من القيام  وهي متثلالمدخالت:-
املدخالت العديد من العناصر الغري متجانسة كاخلامات والطاقة واملعلومات واآلالت،وتعترب املدخالت خمرجات لنظم 

 نظم فرعية داخل النظام ذاته. سواء تلك النظم املوجودة يف بيئة النظام أو أخرى

أو  آلةخمرجات وقد تكون عملية التحويل عبارة عن  إىليقصد بالعمليات حتويل املدخالت العمليات)التحويل(:-
 .وإنسان آلةأو  إنسان

:هي ناتج عن عملية حتويل املدخالت إىل خمرجات وقد تكون هذه املخرجات عبارة عن سلعة ،خدمة أو المخرجات-
 أداء النظام وقدرته على حتقيق األهداف. التحقق منيتم  معلومة،وتعد املخرجات األداة اليت من خالهلا 

                                                           

  1حممد السعيد خشبة، نظم املعلومات )املفاهيم، التحليل، التصميم(، القاهرة، 9112، ص99.
  2السعيد مربوك إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص914.

  3 إبراهيم سلطان، مرجع سبق ذكره، ص91.



 : مدخل إلى المعلومات ونظام المعلوماتالفصل األول

 

20 

تقسيم املعلومات التصحيحية للمخرجات أي أداة لتحقيق الرقابة على أداء النظام،وميكن  األداةاملعلومة املرتدة:تعترب -
املرتدة إىل نوعني:معلومات مرتدة تصحيحية يقصد هبا إرجاع األشياء إىل وضعها الصحيح،ومعلومات مرتدة تطويرية 

 ل إىل تطوير أداء النظام أو تغيري األهداف.تعم

 العالقات:متثل الوسيلة اليت من خالهلا يتم ربط النظم الفرعية ببعضها البعض وأيضا ربط النظام ببيئته.-

األخرى،فتواجده يف البيئة يسمح له باستقطاب مدخالته منها كما أنه بيئة النظام:أي أن النظام ليس مبعزل عن النظم -
 يئته يؤدي إىل فشل النظام وفنائهمبخرجاته إليها وبالتايل فعدم وجود تفاعل بني النظام وبيلقي 

حدود النظام:تتمثل حدود النظام يف الغشاء الذي حييط به ويفصله عن بيئته فهي غري ثابتة ألهنا تتوقف على أهداف -
 النظام ودرجة تعقده.

 :نظام المعلوماتثانيا:مفهوم  

على أنه عبارة عن نظام يدار من قبل البشر  (Murdik ,Ross) م املعلومات فلقد عرفه الكاتبانتعددت تعاريف نظا
يف التخطيط  الستخدامهاوالوثائق واالتصاالت اليت جتمع وتلخص وتعاجل وختزن البيانات  واإلجراءاتوالتجهيزات 

(عن نظام املعلومات أنه النظام الذي يزود Grossmanيف حني قال ).األخرىواملوازنة واحلسابات والسيطرة والعمليات 
 باملعلومات اليت حتتاجها املنشاة يف إدارة شؤوهنا.

سلوب منظم جلمع عن نظام املعلومات حيث اعتربه أنه أ الشيءبعض  فقد اختلفت (Kennevanأما وجهة نظر )
املنظمة الداخلية والبيئة الداخلية  واخلاصة بعملياتاملعلومات عن املاضي واحلاضر لكي تساعد يف التنبؤ باملستقبل 

 1 .األخرىة املنشاة يف اختاذ القرارات اخلاصة بالتخطيط والرقابة والعمليات ملساعد

 محواليت تس العمليات البيانات، ،األفراد الربجميات، املادية، :هو كذلك جمموعة منظمة من املواردنظام املعلومات 
ه  صور وصوت...اخل( يف املؤسسة.وميكن تعريفنصوص، املعلومات)يف شكل بيانات،معاجلة وختزين وبث  باستقبال،

  التخزين والبث. التجميع، كذلك بأنه عملية إنتاج املعلومات هذه العملية متر بثالث مراحل أساسية هي:

 2ويلعب نظام املعلومات دورين أساسني:

                                                           

  1 عالء عبد الرزاق الساملي،رياض حامد الدباغ، تقنيات املعلومات اإلدارية، دار وائل للنشر، عمان،2222،ص23.
  2  ملني علوطي، مرجع سبق ذكره، ص ص :54-53
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 مثال امليزانية احملاسبية. صفي:حيث يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن وضعية املؤسسةدور و -9

 دور املعاجلة ودوران املعلومات التنظيمية:مثل إرسال األوامر،توحيد طريقة العمل. -2

، ويتم تشغيلية،التسيريية واختاذ القراراتيف أداء املهام ال األفرادعلومات بإنتاج املعلومات من أجل مساعدة ويقوم نظام امل
ا والرقابة عليها ويف هذا اجملال يتم اإلدارة من زيادة القيمة املضافة ووضع اسرتاتيجياهتتصميم نظام املعلومات حبيث ميد 

 إعداد النماذج املالئمة وإدخاهلا يف احلاسوب حبيث تعكس درجة تفاعلها مع البيئة اخلاصة هبا.

تبني عناصر،مكونات، لصورة اصورة مبسطة للمؤسسة وحميطها هذه  بأنهمل لنظام املعلومات تعريف شا إعطاءوميكن 
يوضح الشكل التايل العناصر و  حتسني أداء املؤسسة وإكساهبا ميزة تنافسية. اهلدف منه هو ،املؤسسةإمكانيات وأنشطة 

 املشكلة لنظام املعلومات.

 (:األبعاد الثالثة لنظام المعلومات في المؤسسة.12الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .55نفس املرجع السابق، ص:المصدر
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 تنقسم إىل ثالثة أصناف:الشكل أن عناصر نظام املعلومات  يوضح

جمموعات األفراد(:يشكل األفراد الذين هم مصدر املعلومات أو الذين يقومون )األفراد أو الموارد البشرية -
 إذنبنقلها،معاجلتها واستعماهلا جزءا هاما من نظام املعلومات ،نستنتج أنه ليس كل األفراد مقيدون بنظام املعلومات ،

ير مهاراهتم والتصدي هلم يف حالة وتطو  إقناعهم،الذين جيب مساعهم  باألفرادله عالقة وطيدة  املعلوماتفتسيري نظام 
 الضرورة وحماورهتم.

اللغات املستعملة  ،أجهزة مراقبة ،كل مهمة هلا خصائص  ،مهام إىلونقصد بذلك تنظيم العمل حبيث يقسم  :التنظيم-
 حجم املؤسسة.القرارات، يف اختاذ  الالمركزيةدرجة املعلومات، قواعد وطرق التسيري ودورات املؤسسة، وثقافة 

تغالل املعلومات ختزين واساالتصال،  ،ول على املعلوماتمتس عملية احلص :وهي تتميز بتعددها وتنوعها،التكنولوجيا-
  واملساعدة يف اختاذ القرارات.

 وتطوره. نظام المعلوماتظهور أسباب :المطلب الثاني

 ظهور نظام المعلومات. أسباب:أوال

 1هذه األسباب ميكن حصرها يف العوامل التالية:تعددت األسباب حول استخدام نظم املعلومات 

 أوجهيتمثل يف اختاذ القرارات اليت حتدد كيفية توزيع املوارد احملدودة على  اإلداريةجوهر املشكلة  إن:اإلداريةالمشكلة -9
هبا لكن  تتأثرالغري السليمة ال متلك القدرة للسيطرة على العوامل اخلارجية اليت  اإلدارةاالستخدام الغري حمدود،حيث أن 

نقص املعلومات وعدم التأكد بختفف من أثرها السليب،كما أن تلك القرارات تتخذ يف ظروف تتصف تستطيع أن 
االحتماالت املستقبلية بصورة وصعوبة الرؤية املستقبلية وهذا كله يتطلب نظام معلومات فعال يساعد اإلدارة على تقدير 

 صحيحة واختاذ القرارات السليمة.

 اإلداراتالعديد من  إىلفاملؤسسة تنقسم اليوم ظهور تبادل املعلومات، إىلتقسيم العمل أدى  إنتقسيم العمل:-2
بشكل فعال جيب أن تتم عملية تبادل املعلومات بني هذه  األنشطةالتسويق...(وحىت يتم أداء  ،اإلنتاج املختلفة)الشراء،

يف املستويات املختلفة من أجل  اإلداراتوعمودي بني  يف املستوى الواحد، اإلداراتبشكل أفقي بني  واألقسام اإلدارات

                                                           

  1 غزايل إميان، دور النظام املعلومايت يف دعم مراقبة التسيري،شهادة ماجستري،جامعة مستغامن، 2292-2293، ص24-25.
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 اإلداراتبني  ومنه نقول أنه كلما زاد التقسيم الوظيفي للعمل زادت أمهية تبادل املعلومات املرسومة، األهدافحتقيق 
 نظم املعلومات. إىلاملختلفة وبالتايل تنشأ احلاجة 

فاملشروعات  أكثر تعقيدا، اإلنتاجيةجتعل العملية  لإلنتاجالتطورات العلمية والتقنية  إني والفني:مالتقدم العل-3
أن كل قرار خاطئ يعود  إذ صعوبة اختاذ القرار، إىلمتويل كبري،كل هذه العوامل أدت  إىلأصبحت كبرية احلجم وحتتاج 

بشكل املفيدة واملؤكدة اليت جيب أن تتدفق  كم هائل من املعلومات الصحيحة،  إىلفاملؤسسة حتتاج  وبالتايل خبسارة كبرية،
 منتظم بني املراكز اإلدارية املتعددة يف املؤسسة.

امل أي تقوم على اقتصاد السوق،حيث إن االقتصاديات املعاصرة تتسم باالنفتاح على العالمنافسة الدولية والمحلية:-5
 توجد مؤسسات عديدة منافسة على الصعيد الدويل واحمللي.

نقصد به العرض الذي يتطلب على املؤسسة ضمان بقائها يف السوق واستمراريتها يف العمل يف ظل مجيع العرض:-4
 لتغريات.كل اوهذا يتطلب مجع بيانات هامة تساعد املؤسسة على التحدي ومتابعة   الظروف،

 1ظم المعلومات:نتطوير  ثانيا:

اليت تتم يف املنظمة، خطوة خطوة، وبشكل ينساب  اإلجراءاتدورة حياة تطوير نظام املعلومات هو مصطلح يعين تلك 
 الذين يعملون يف تلك املنظمة. األفرادومهما كان عدد  ،ليل وتصميم نظام املعلومات فيهامن خالل حت

 :كاأليتاليت نتحدث عنها هي ستة، حنددها   اإلجراءات وهذه

 .األوليةالتحريات -9

 حتليل النظام.-2

 تصميم النظام.-3

 تطوير النظام.-5

 تنفيذ النظام.-4

                                                           

9عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر اجلنايب، نظم املعومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،2221، 

19ص   
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 إدامة وحفظ النظام.-5

 ( تصورا للمراحل الستة اخلاصة بدورة حياة تطوير نظام املعلومات.30وميثل الشكل التايل )رقم

 (:دورة حياة تطوير نظام المعلومات.30الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17مرجع سبق ذكره.ص عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر اجلنايب،المصدر:
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 نظم المعلومات.وظائف و  أنواع :الثالث المطلب

 نظم المعلومات. أنواعأوال:

 1لنظم املعلومات سبعة أنواع هي كاآليت:

 TPS:)العمليات( نظم تشغيل البيانات-0

،حيث  اآليلعلى احلاسب  أنظمة مبنية املنظمة وهي يفنظم تشغيل العمليات هي نظم أساسية ختدم املستوى التشغيلي 
فعلى سبيل املثال إدخال أوامر املبيعات ونظم عمليات املنظمة  إلدارةيقوم بتشغيل وتسجيل العمليات الروتينية الضرورية 

 احلجز غي الفنادق وحفظ امللفات وإعداد األجور والنقل. 

 النظم المعرفية:-2

ضمان وصول املعرفة اجلديدة واخلربة ويقصد  هتدف هذه النظم إىل دعم العاملني يف جمايل املعرفة واملعلومات من خالل
  بالعاملني يف جمال املعرفة هؤالء األفراد املؤهلون بدرجة معينة كاألطباء واحملامون واملهندسون.

 نظم تجهيز المكاتب:-3

يل املعلومات واليت ميكن استخدامها يف نطاق أعمال وأنشطة املكاتب،وجتهيز نظم تشغ تعد تلك النظم نوعا خاصا من
سواء  ألخريشمل كل أنواع االتصاالت الرمسية وغري الرمسية املتعلقة بتوصيل املعلومات املكتوبة من شخص  آليااملكاتب 

 صويت.ظمة ومن أمثلة ذلك معاجل الكلمات،الربيد االلكرتوين،الربيد الداخل أو خارج املن

 نظم المعلومات اإلدارية:-4

 األداءتزود املديرين بالتقارير ويف بعض احلاالت تزودهم بنتائج  ،يف املنظمة اإلدارياملستوى  اإلداريةختدم نظم املعلومات 
 باألحداثتكون موجهة  اإلداريةنظم املعلومات  إن .السجالت التارخيية إىل باإلضافةاحلايل للمنظمة بشكل فوري 

 البيئية. أواخلارجية  باألحداثالداخلية بدرجة أكرب من توجهها 

تعتمد على  فإهناوعموما  اإلداريوظائف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات على املستوى  اإلداريةوختدم نظم املعلومات 
لخصة عن العمليات تقارير م بإعداد اإلداريةوتقوم نظم املعلومات  نظم تشغيل العمليات للحصول على بياناهتا.

                                                           

  1 إبراهيم سلطان، مرجع سبق ذكره، ص ص، 1-4.



 : مدخل إلى المعلومات ونظام المعلوماتالفصل األول

 

26 

يف املنظمة حيث حتصل على تلك البيانات من نظم تشغيل العمليات وتقوم باختصارها وتقدميها يف تقارير يتم  األساسية
 خصائص نظم املعلومات اإلدارية:بشكل دوري.ومن أهم  إعدادها

التشغيلية والرقابة اإلدارية وتفيد أيضا تدعم نظم املعلومات اإلدارية القرارات املهيكلة ونصف املهيكلة على املستويات -
  يف أغراض التخطيط لإلدارة العليا.

التقارير عن العمليات احلالية  إلعدادوتكون مصممة  التقارير خاصة الرقابية، بإعداد اإلداريةتقوم نظم املعلومات -
 تساعد على توفري الرقاب )املتابعة( اليومية للعمليات. فإهناولذلك 

 على البيانات املوجودة بالشركة وتدفقات البيانات. اإلداريةاملعلومات تعتمد نظم -

 على قدرات حتليلية حمدودة. اإلداريةمتلك نظم املعلومات -

 املاضية واحلالية. األحداثيف اختاذ القرارات باستخدام البيانات عن  اإلداريةتساعد نظم املعلومات -

 اخلارجية.تركز على العمليات الداخلية وليس -

 االحتياجات من املعلومات معروفة وثابتة.-

 تتطلب حتليل طويل وتصميم للعمليات.-

 نظم دعم القرارات:-5

نظم دعم القرار تساعد املديرين يف اختاذ القرارات نصف املهيكلة والفريدة أو املتغرية بشكل دائم واليت ليس من  إن
ديها القدرة على االستجابة الحتياجات متخذ القرار عدة مرات يف السهل حتديدها مسبقا.هذه النظم جيب أن تكون ل

ني تستخدم نظم دعم القرار املعلومات من املصادر الداخلية من نظم اليوم من أجل التوافق مع ظروف التغيري ويف ح
ار األوراق املالية تشغيل العمليات ونظم املعلومات اإلدارية فإهنا حتصل أيضا على املعلومات من مصادر خارجية مثل أسع

 أو أسعار املنتج لدى املنافسني.

إن تصميم نظم دعم القرار يعطيها قوة حتليلية أكثر من النظم األخرى حيث مت تزويدها بنماذج متنوعة لتحليل 
 وقريبة من مألوفة برجمياتتتضمن  ألهناالبيانات،كما مت تصميمها بشكل جيعل املستخدم قادرا على استخدامها مباشرة 

 هذه النظم تفاعلية مبعىن أن املستخدم متكنه أن يغري االفرتاضات ويضيف بيانات جديدة.  إناملستخدم ،
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إن املديرين يف املستوى األعلى واألوسط يرغبون يف وجود نظم تفاعلية متكنهم من الرقابة وتشغيل البيانات بأنفسهم مع 
البيانات والنماذج ومع القليل من التدخالت من اخلرباء وتشغيل وجود العديد من التغيريات املطلوب إدخاهلا على 

البيانات والن اإلدارة حتتاج يف بعض املواقف إىل احلصول على املعلومات بشكل فوري لالستجابة للفرص املتاحة يف 
 وتتميز نظم دعم القرار باخلصائص التالية:البيئة.

 االستجابة املرنة والسريعة للمستخدم.-

 مستخدم باملبادلة والرقابة على املدخالت واملخرجات.تسمح لل-

 تعمل بقليل من مساعدة )أو بدوهنا( أخصائي الربجمة. -

  تزود بالدعم للقرارات واملشكالت اليت ال ميكن حتديد حلوهلا مسبقا.-

 :العليا اإلدارةنظم دعم -5

التنفيذية )العليا( ملساعدهتا يف اختاذ القرارات وختدم  اإلدارةالعليا نظم معلوماتية يطلق عليها نظم دعم  اإلدارةتستخدم 
.أهنا تتعامل مع القرارات غري املربجمة وختلق بيئة اتصاالت بدال التنفيذية املستوى االسرتاتيجي باملنظمة اإلدارةنظم دعم 

ن باملعلومات عن األحداث من التطبيقات الثابتة والقدرة احملدودة.إن نظم دعم اإلدارة التنفيذية صممت لتزويد املديري
اخلارجية مثل قوانني الضرائب اجلديدة أو املنافسني ولكنها تقوم باالستعانة أيضا مبعلومات ملخصة من نظم املعلومات 
اإلدارية ونظم دعم القرار،أهنا تقوم بتنقيح املعلومات وتلخيصها وتتبع البيانات احلرجة وتؤكد على تقليل الوقت واجلهد 

 لحصول على معلومات ذات فائدة لإلدارة العليا.املطلوبني ل

التنفيذية توظف معظم الربجميات الرمسية  اإلدارةأن نظم معلومات  إال حمدودةحتليلية وعلى الرغم من أن لديها قدرات 
جرة وميكنها توصيل أي رسومات أو بيانات من العديد من املصادر بشكل مباشر ملكتب املدير التنفيذي أو حل،املتقدمة 
ة أهنا بدال من ليست مصممة حلل مشكالت حمدد األخرىنظم على خالف نظم املعلومات وتلك ال، اإلدارةجملس 

ذلك تزود بالقدرات على إجراء االتصاالت عن بعد والتعامالت االلكرتونية وميكن أن تكون مطبقة على جمموعة متغرية 
 اإلدارةشكل جيعلها نظم حتليلية بدرجة عالية فان نظم دعم من املشكالت ويف حني أن نظم دعم القرار تكون مصممة ب

ناء على طلبهم وبدرجة تقوم بتوصيل املعلومات للمديرين ب فإهناالنماذج بدرجة أقل.وبدال من ذلك  تستخدمالتنفيذية 
  عالية من التفاعلية.
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 1:النظم الخبيرة-7

تعترب نظم اخلربة أحد فروع الذكاء االصطناعي، وهي نظم تعتمد على احلاسوب وحيوي معرفة خبري ما أو جمموعة من 
اليت ال تتوفر أو اختاذ القرارات فيما خيص املشاكل  اإلرشاداتاخلرباء يف جمال معني، وميكن توظيف هذه املعرفة يف تقدمي 

بأنه "برنامج معلومايت حياكي التفكري املنطقي خلبري بشري يف جمال معني على حلول خوارزمية. ويعرف النظام اخلبري 
للمعرفة، وميكن للنظام اخلبري أن يكون نظاما للقرار )بتتبع اخليارات اليت يقدمها النظام اخلبري( أو نظام املساعدة 

لى التعلم )هنا يلعب اخلبري دور للمساعدة على اختاذ القرار)نتبع اخليارات اليت يقرتحها النظام( أو نظم للمساعدة ع
 اإلدارة البيداغوجية(.

 .(:النظام الخبير14الشكل رقم)

 

 

 

  نصائح                                                                        

                                                                       تفسريا                                                                        

 إجابات                                                                                             

 استفسارا                                                                       

ديدة أساسيات املراجعة يف ظل بيئة التشغيل االلكرتوين للبيانات،دار اجلامعة اجل كامل حممد،  مسريالمصدر:

  .224،ص9111،للنشر،مصر

 

 

 
                                                           

  1مسري كامل،نفس املرجع السابق، ص225.

 وسيلة 

 االستدالل

 قاعدة املعرفة
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ةاملعرف  

ندس املعرفةمه  
خلبري أوا  

اءجمموعة اخلرب   

نظاموسيلة اتصال املستخدم بال  مستخدم 

النظام   

 

 النظام
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 ثانيا:وظائف نظام المعلومات.

 1أربعة وظائف موضحة كما يلي: هناك

 وظيفة احلصول على البيانات وتتضمن حتديد كل البيانات الالزمة سواء داخل املؤسسة أو هيوظيفة اإلعالم:-0
 ،يف ضوء احتياجات املستويات اإلدارية يف املؤسسة وامللخصة كما يلي: خارجها

ع اخلطط :حتتاج اإلدارة العليا إىل املعلومات الالزمة لتحديد األهداف والسياسات العامة للمؤسسة،ووضاإلدارة العليا-أ
 اإلسرتاتيجية اليت متتد لعدة سنوات.

ختتص اإلدارة التنفيذية بوضع اخلطط القصرية األجل وحتديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذها ومن مث اإلدارة التنفيذية: -ب
 املعلومات التالية: إىلحتتاج 

 .اإلنتاجمعلومات عن سوق توزيع املنتجات وسوق املواد املستخدمة يف -

 لتوزيع الفعلي للمنتجات والتوزيع املستهدف.لعن سوق  معلومات-

 معلومات عن تكاليف العمل وعن مستويات املخزون.-

متباينة من العمليات اليت تسمح بتغيري املدخالت إىل خمرجات إن معاجلة البيانات هي جمموعة وظيفة المعالجة:-2
 وهي:

 التعليمات يف ضوء االعتبارات التالية:تتحدد هذه إعداد التعليمات الخاصة بتشغيل البيانات:-أ

 االستخدام:حيدد طبيعة استخدام املعلومات مث طريقة معاجلة البيانات.-

 اخلربات املتخصصة:يشرتك متخصصون يف وضع تعليمات وبرامج التشغيل الالزمة إلعداد التقارير املطلوبة.-

 املستخدمة.تكنولوجيا املعلومات:حتديد التكنولوجيا واإلجراءات الفنية -

تتضمن هذه الوظيفة تقييم البيانات للتأكد من صحتها ومناسبتها للغرض تجميع وتحليل وتلخيص البيانات:-ب
 الذي تستعمل فيه، ويتم تشغيل البيانات هبدف إعداد املعلومات.

                                                           

  1 غزايل إميان، مرجع سبق ذكره، ص53-52.
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عليها،بطريقة تسمى أيضا بتصنيف املعلومات يف ملفات،حيث حتتفظ جبميع املعلومات املتحصل و وظيفة التخزين:-3
 ة وهذا وفقا للتكنولوجيا املتاحة.يسهل الرجوع إليها عند احلاج

الوظيفة احليوية يف نظم املعلومات هي إيصال املعلومات إىل مستخدمها النهائي،وقد يتطلب  إنوظيفة االتصال:-4
 ذلك نقلها من مكان معاجلتها إىل مكان استخدامها باستعمال عدة وسائل:

املعلومات وفقا حلاجة مستخدميها:بعد تشغيل البيانات يتم استخراج املخرجات اليت حتقق اهلدف وبعد  استخراج-أ
 حفظ نسخة من كل املعلومات تعد منها نسخة لرتسل إىل األشخاص املعنيني هبا.

الشكل ليس للمعلومة أي قيمة إذا مل بتم استخدامها لذلك وجب توصيلها بتوصيل املعلومات إىل مستخدميها:-ب
املطلوب،ويف الوقت املناسب ،وال تقتصر وظيفة االتصال يف نزم املعلومات على جمرد توصيل املعلومات بل ال بد أن 

املعلومة املطلوبة وميكن أن يكون االتصال على عدة أشكال مثل  من فهم  التأكديكون هناك اتصال مزدوج من أجل 
 أن يكون شفهيا،مرئيا على شاشة احلاسوب.
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 خالصة ال

استنتجنا أن هذه األخرية تلعب دورا هاما علومات، من خالل استعراضنا ملختلف اجلوانب اليت ختص املعلومة و نظام امل
 طيطوخت ق،تسوي و إنتاج من للمؤسسة ختلفةامل نشطةاأل عن كافية و دقيقة معلومةتوفر  علوماتامل نظميف املؤسسة، ف

 ر احلايل ولكي حتافظ املؤسسة عليهللمؤسسة يف العص تعد املعلومات أحد املوارد اجلوهريةكما  ،تطوير و ثحب أنشطة و
فهي ملزمة مبتابعة خمتلف املستجدات وهذا بتكييفها مع بيئتها وال حيدث ذلك إال بتوفر كم هائل من املعلومات سواء 

 .داخلية أو خارجية

مسح نظام املعلومات ملسئويل املؤسسات من أداء وظائفهم و االستجابة ملختلف املتغريات و املستجدات اليت  كما
  خمتلف املستويات.تفرضها البيئة، و ضمان االتصاالت بني 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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:تمهيد  

ية ويف غريها، وأصبحت يف املؤسسات االقتصاد املسئولني و تالزم ألسنة الكثري من املدراء إسرتاتيجيةأصبحت كلمة       
ثري من املدراء يف املؤسسات هاجس الكثري منهم نتيجة السرعة يف تقلبات البيئة وعدم ثباهتا، هذه البيئة اليت فهم الك

يار السرتاتيجي ، واختكيف معها والتقليل من تأثريها على مؤسساهتم يكمن يف االعتماد على الفكر اتاالقتصادية أن ال
 إسرتاتيجية تتالءم وهذه البيئة. 

واليت ارتبط مفهومها باخلطط العسكرية يف إدارة املعارك  Stratègesإن أصل كلمة إسرتاتيجية تعود إىل الكلمة اليونانية     
د وصارت احلربية، حيث كانت تعين اخلطة اليت يتبعها اجليش للدفاع عن مواقعه، إال أهنا امتدت بعد ذلك إىل جمال االقتصا

مفضلة وتستخدم يف إدارة األعمال، وأعطي هلا اهتمام كبري من قبل املسريين الن أي مؤسسة هي يف معركة دائمة مع 
وتعتمد يف تطبيقها على استخدام أنظمة معلومات  املنافسة، ولذلك حتاول التغلب على منافسيها بإتباع اإلسرتاتيجية املناسبة

علومات بالقدر الكايف وبالنوعية املطلوبة ويف الوقت املناسب مما يؤدي إىل سرعة اختاذ القرار إسرتاتيجية اليت توفر بدورها م
 للمؤسسة بتحقيق ميزة تنافسية وبالتايل ضمان بقاءها. وهذا ما يسمح الوقت املناسب وتنفيذه يف

 وسنتطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التالية:      

 إسرتاتيجية املؤسسة :المبحث األول 
 :نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وعالقتها بإسرتاتيجية املؤسسةالمبحث الثاني 
 دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف حتقيق ميزة تنافسية.المبحث الثالث: 
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 .المبحث األول:إستراتيجية المؤسسة 

مصطلح اإلسرتاتيجية من العبارات القدمية اليت استخدمت منذ قرون عدة، حيث أصبح كثري من األفراد يتداولون عبارة  يعترب
 اإلسرتاتيجية يف سياق حديثهم التنظيمي أو السياسي أو العسكري، إضافة إىل امليدان االقتصادي أو ميدان األعمال.

 مفهوم وخصائص اإلستراتيجية.:المطلب األول

 :مفهوم اإلستراتيجية.أوال

فن القيادة فان  ( وتعينSTRATEGOS)أصال من الكلمة اليونانية ( قد اشتق STRATEGYكان تعبري اإلسرتاتيجية )  إذا
 املعاصرة قد تعددت ومشلت العديد من امليادين. ااستخداماهت

التارخيية ارتبط لفظ اإلسرتاتيجية بلفظ احلرب عسكري ومن الناحية ذو أصل  اإلسرتاتيجيةبدءا البد من التأكيد أن تعبري 
 وقيادهتا.

اليت  األهداف إىلغايات احلرب ، أو  إىلهي استخدام االشتباك كوسيلة للوصول  من وجهة نظر)كالوز فيتز(: فاإلسرتاتيجية
 1شنت من أجلها.

يجية، لذلك تعددت التعريفات اليت تبني ويف حقل علم اإلدارة مل يتفق الكثري من الباحثني على تعريف شامل وحمدد لإلسرتات
 2ومن بينها: اإلسرتاتيجيةمعىن 

اإلسرتاتيجية على أهنا خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني  TOMASيعرف
                                     رسالة املنظمة وأهدافها، بني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية.

فيعرف اإلسرتاتيجية بأهنا تصور املؤسسة عن العالقة املتوقعة بينها وبني بيئتها، حيث  ANSOFبالنسبة لرائد الفكر اإلداري 
واحلد الذي جيب أن تذهب إليه املؤسسة والغايات يوضح هذا التصور نوع العمليات اليت جيب القيام هبا على املدى البعيد، 

  اليت جيب أن حتققها.

                                                           

  2 عبد القادر حممد فهمي، مدخل إىل دراسة اإلسرتاتيجية، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 1002،ص ص:12-21.

  2 السعيد مربوك إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص220.
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كتاب يف جمال التسويق، فريى بأن اإلسرتاتيجية هي العملية اإلدارية ال وهو أحد أشهر FHILIP KOTLERأما بالنسبة ل
لتطوير وإبقاء عالقة مالئمة ودائمة بني أهداف املؤسسة ومواردها وبني الفرص والبيئة، حيث تسعى اإلسرتاتيجية إىل رسم 

 1وإعادة ترتيب أنشطة ومنتجات املؤسسة بشكل يسمح هلا بالبقاء يف السوق.

إسرتاتيجية املنظمة هي خطة عمل تشمل كافة أنشطة املنظمة على املدى الطويل، حتدد أسلوب تنفيذ األنشطة لبلوغ هدف 
طويل األجل أو أكثر يف سوق أو أسواق معينة، يف بيئة متغرية ومن مث كيف ستحقق املنظمة رسالتها، وعلى ذلك تشكل 

به اإلدارة يف صنع القرارات الرئيسة بشأن جماالت الرتكيز مثل أي األسواق هذه اخلطة اإلسرتاتيجية الكلية منهاجا تسرتشد 
ستخدمها أو تعمل هبا وأي املنتجات ستقدمها، وهل سرتكز على اجلودة أم السعر ، على قطاع سوقي حمدد أو على أكثر 

 األهداف اإلسرتاتيجية. وعلى نشاط حمدد أو أنشطة منتقاة أو تنوع أنشطة املنظمة، مبا يؤدي إىل حتقيق من قطاع،

وحتتاج املنظمات لإلسرتاتيجية كخطة شاملة طويلة األجل لعدة أسباب أمهها:حتديد االجتاه وجماالت الرتكيز، التفوق على 
  2املنافسني أو على األقل القدرة على املناورة يف بيئة حتفل بقيود وحتديات ، حتقيق رسالة املنظمة.

 3جية.اإلستراتي وحدود ثانيا:خصائص

 :اإلستراتيجيةخصائص -1

من اإلملام جبميع جوانب املؤسسة واحمليط باعتبارها الوسيلة األكثر ديناميكية إلدراك مجيع متكن  إن اإلسرتاتيجيةالشمولية:-
 اجلوانب.

بني أجزاء تؤثر وتتأثر وبالتايل تأيت اإلسرتاتيجية من أجل خلق تكامل نظام مفتوح  باعتبار املؤسسةموجهة لنظام مفتوح:-
 ووحدات نظام املؤسسة.

إىل جمموعة من القرارات وهي خاصة بالتوجهات األساسية للمؤسسة وهلا  إن اإلسرتاتيجية تتم ترمجتها مجموعة قرارات:-
 دور يف حتديد مستقبلها.

                                                           

  2عمر لعالوي، مداخلة بعنوان دور نظم املعلومات يف ختطيط وتنفيذ اإلسرتاتيجية التسويقية باملؤسسة االقتصادية،املدرسة العليا للتجارة اجلزائر، ص3.
   1أمحد سيد مصطفى، حتديات العوملة واإلدارة اإلسرتاتيجية:مهارات التفكري االسرتاتيجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 1001،ص33-31.

3http://www.djelfa.info/vb/showthread-php?t=500149,12/01/2015,14:00. 
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املناسب أي  ون اإلسرتاتيجية يف الوقتاحرتام الوقت مهم جدا يف اجلانب االسرتاتيجي أي أن تك إن :إلزامية الوقت-
 ارتباط اإلسرتاتيجية بالوقت وإال أصبحت ال جدوى منها.

جيب أن تكون اإلسرتاتيجية واضحة من حيث األهداف وغري متعارضة عند تنفيذها يف مجيع  :الوضوح واإلقناع-
 مستوياهتا. 

ملستويات من حتسيسهم بأهنم من أجل جناح اإلسرتاتيجية جيب إشراك مجيع الكفاءات ويف خمتلف ا :أسلوب المشاركة-
 قاموا بدورهم وبأهنم ينتمون للمؤسسة.

  إن اإلسرتاتيجية متر باملراحل التالية )الصياغة، التنفيذ، الرقابة(. :محددة من خالل المراحل-

ات مالئمة املؤسسة حتضري سيناريوه :اإلسرتاتيجية تستدعي التغيري مىت لزم فاملتابعة املستمرة للمحيط تستدعي منالمرونة-
 للتقليل من األخطار املرتقبة.

   :اإلسرتاتيجية تعمل على ختصيص موارد املؤسسة حسب األهداف املراد حتقيقها.تخصيص الموارد-

 حدود اإلستراتيجية.-2

 اليت تصادف مشاكل يف الواقع وتشكو من بعض احلدود منها: اإلسرتاتيجية من مفاهيم إدارة األعمال

عملية صعبة ومعقدة بتعقيد عملية حتديد الرسالة وكذلك ارتباط كل من األهداف والتخطيط واإلسرتاتيجية  تعترب-1
أن هذا احلد ميكن التقليل منه  إالباملعلومات سواء من خارج أو من داخل املؤسسة وهذه املعلومات ترتبط بالعامل الزمين 

 األهداف.بتطوير نظام املعلومات ونظام 

 :لوماتنظام المع-أ

 جيب أن يوفر معلومات بالقدر الكايف وبالنوعية املطلوبة ويف الوقت املناسب.-

جيب أن يتبع حركية التنفيذ ويرصد حركية احمليط، السرعة يف اختاذ القرار وتوفري أكرب عدد من املعلومات وتلقي املعلومات -
 يف الوقت املناسب.
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وضعيتها يف السوق،  جيب على املؤسسة أن حتدد فيها أهدافها:جماالت مثانية  P.Druker حسب :نظام األهداف-ب
ية، الرحبية، تنمية وكفاءة اإلجراءات، املسؤولية االجتماعية، كما جيب التنسيق بني اإلبداع واإلنتاجية، املوارد املالية واللوجيستك

 من املؤسسة يف عملية حتديد األهداف.  املدى القصري والطويل والتنسيق بني خمتلف املصاحل واألقسام يف خمتلف املستويات

هي املعارضة اليت تواجهها من خمتلف مستويات التنفيذ فبقدر ما تعترب  اإلسرتاتيجيةاليت تصادف تطبيق  من أهم العوائق-2
ميكن السعي إىل  صعبة ستكون عملية التنفيذ أصعب وان كان ليس من املمكن القضاء عليها متاما فانه اإلعدادعملية 

 التخفيف منها.

اتساع وتعقيد اإلسرتاتيجية جتعل أي مدير مهما كانت قدرته يف متابعة اإلعداد والتنفيذ ال ميكن أن يتحكم فيها فهي  إن-3
تتميز بأهنا فن ومهارة واليت تعتمد أكثر على التقدير واالستنتاج واملهارات الفكرية وهي عناصر تتكون من جراء اخلربة 

 لتجربة وحنكة وثقافة املدير ومدى استفادته من ماضي وجتارب املؤسسة.وا

 مستويات اإلستراتيجية في المؤسسة. :المطلب الثاني

خمطط اسرتاتيجي واحد، لكنها متلك عدة اسرتاتيجيات متكاملة مشكلة عند مستويات خمتلفة،  معظم املؤسسات ال متلك
تعمل يف كيان متكامل ومنسق ومرتب وموجه حنو حتقيق هدف رئيسي وهو التغلب على املنافسة يف السوق وحتسني صورة 

 .املؤسسة من وجهة نظر زبائنها

 اإلستراتيجية على مستوى المؤسسة ككل:-

أعمال وتصرفات  إىلعلى مستوى املؤسسة ككل أكثر أنواع االسرتاتيجيات قربا لتحويل رسالة املؤسسة  اإلسرتاتيجيةتعد 
فعلية، فهذا املستوى ميثل التوجه العام للمؤسسة االقتصادية والذي يتم صياغته من خالل مقابلة الفرص والتهديدات البيئية 

اخلارجية، ففي هذا املستوى يتم تطوير إسرتاتيجية املؤسسة اليت تتسم ا أو الداخلية منه سواءوكذا املوارد املتاحة 
 بالتعقيد،حيث تقع مسؤولية هذا املستوى على عاتق اإلدارة العليا للمؤسسة.
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 اإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية:-

اليت تتوىل تقدمي بعض املنتجات أو اخلدمات املتشاهبة، وعادة  األقسامجممع لعدد من  إىل اإلسرتاتيجيةتشري وحدة األعمال 
 1ما يكون لكل وحدة من هذه الوحدات سوقا مستقال، ومنافسون مستقلون ومن مث اسرتاتيجياهتا املستقلة.

يف هذا اجملال تلك اخلاصة بتحديد خط املنتجات، تنمية السوق، التوزيع، التمويل، العمالة،  اإلسرتاتيجيةمن أهم القرارات 
 نظم التصنيع وحتليل األوضاع البيئية لتحديد الفرص واملخاطر احملتمل أن تواجهها املنظمة. ، تصميمالبحث والتطوير

 عدة أشكال أبرزها القيادة يف التكلفة، التنويع، الرتكيز. وتأخذ إسرتاتيجية األعمال أو ما يعرب عنه باإلسرتاتيجية التنافسية

 :إلستراتيجية على المستوى الوظيفيا -

ومن الضروري  ، التمويل، التسويق(اإلنتاجاالسرتاتيجيات اليت تتخذ يف كل جمال من اجملاالت الوظيفية )مثل: عبارة عن هي
وكذلك أن تسهم االسرتاتيجيات  األخرىظيفة معينة واسرتاتيجيات الوظائف و أن تكون هناك مالئمة بني االسرتاتيجيات يف 

يف هذا املستوى بأهنا ذات  تالوظيفية بفعالية وكفاءة يف حتقيق االسرتاتيجيات على مستوى املنظمة. وتتميز االسرتاتيجيا
باختيار الوظيفية القرارات اخلاصة  اتيجيةاإلسرت ال يستمر تأثريها لفرتة طويلة ومن أمثلة  األجلقصري تنفيذي و طابع تشغيلي، 

  2بالصيانة...اخلاملوردين،املناطق اجلغرافية، التحفيز أماكن تقدمي اخلدمة اخلاصة 

 اإلستراتيجيةخطوات تحديد :الثالثالمطلب 

 .أوال:اإلعداد لوضع اإلستراتيجية

 3:يف هذه اخلطوة البد من     

حتدد فيه اخلطوات الضرورية إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية املناسبة لوضعية املؤسسة، وفيه  وضع نظام التخطيط االسرتاتيجي-
أيضا حتدد مسامهة املديرين واالستعانة خبرباء خارجيني وجيب أن يكون هذا النظام مرنا يتماشى مع التهديدات اليت تواجه 

 املؤسسة والفرص املتاحة هلا.

                                                           

  1امساعيل حممد السيد، اإلدارة اإلسرتاتيجية، مفاهيم وحاالت تطبيقية، الدار اجلامعية، مصر،1000، ص11-12.
  2بلقيدوم صباح،أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة على التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية،أطروحة دكتوراه،1021-1023،ص27-23.

 1ختيم حممد العيد،إدارة اجلودة الشاملة وإسرتاتيجية املؤسسة،رسالة ماجستري،ختصص إسرتاتيجية،جامعة حممد بوضياف،1003،ص23.
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داف العامة حتدد شكل املؤسسة يف املستقبل وحتدد الوضع املرغوب حتقيقه فهذه األهحيث أن  :دراسة أهداف املؤسسة-
 الدراسة ترشد املديرين إىل وضع معامل اإلسرتاتيجية.

جزئيا بني دراسة سياسات املؤسسة حبيث جيب أن ال تتعارض مع اإلسرتاتيجية اليت وضعتها، وقد ال يتحقق هذا االنسجام -
 صة إذا كانت املؤسسة متر بظروف حادة.السياسات واإلسرتاتيجية خا

اإلدارة العليا من حيث تعليمهم، مهاراهتم،  مسئويلاألخذ بعني االعتبار توجيهات اإلدارة العليا يف املؤسسة، فرتكيبة -
 دوافعهم، أسلوب عملهم تؤثر بدرجة كبرية يف وضع اإلسرتاتيجية. 

 ثانيا:تقييم البيئة التي تعمل بها المؤسسة.

تنظيمات سياسية،  منافسني، موردين تكنولوجيا، املؤسسة فهذه البيئة مكونة من سوق، إسرتاتيجيةالبيئة تأثريا كبريا على  تأثر
 قوانني...اخل فإما أن تقدم موارد للمؤسسة أو أن تفرض عليها قيود، ولتقييم البيئة البد من:

ات عن البيئة والقيام بتحليلها لتحديد اإلسرتاتيجية قدر ممكن من املعلوم :فعلى املؤسسة مجع أكربجمع المعلومات-
املناسبة وعملية مجع املعلومات عملية تكتسي أمهية كبرية فال بد من حتديد كيفية مجع املعلومات مث حتديد معلومات البيئة 

 1 اليت هتم املؤسسة وحتديد نوعية املعلومات املطلوبة إلعداد اإلسرتاتيجية ومتس املعلومات ما يلي:

 :املوردين عددهم أسعارهم قوهتم، املستهلكني سلوكهم عددهم و قدراهتم معلومات عن الصناعة أو التجارة(
الشرائية،املنافسني عددهم،قوهتم،احتمال دخول منافسني جدد،منتجاهتم، اسرتاتيجياهتم، السوق حجمه طبيعته 

 وتطوره، التكنولوجيا احلالية وتطورها.
 واالدخار، عدد السكان وتوزيعهم،  صادية:الدخل الوطين والفردي، معدالت االئتمانمعلومات عن العناصر االقت

 ، الطاقة وأنواعها وتكاليفها، اجلمارك، الضرائب.األجورمعدالت 
  معلومات عن العناصر االجتماعية:الطبقات االجتماعية، منط احلياة العائلية، الدين، التعليم، ثقافة اجملتمع، مستوى

 املعيشة.
  مات عن العناصر السياسية:االستقرار والتوازن السياسي، التنظيم السياسي للدولة، سياسات الدعم واحلماية، معلو

 ، السياسة الدفاعية.السياسة اخلارجية
                                                           

  1ختيم حممد العيد،مرجع سبق ذكره،ص 12-10.
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  معلومات عن العناصر الدولية:النمو االقتصادي يف مناطق العامل، املنظمات والقوانني الدولية االستثمار
 األجنيب....اخل

اكتشاف الفرص والتهديدات:لتحليل التهديدات والفرص البد من وضع هذه التهديدات والفرص يف شكل قائمة وحتديد -
احتمال مث حتديد  األخرىقيمة معينة لتحديد مدى التأثري مقارنة بالعناصر  بإعطائه األهدافتأثري كل عنصر منها يف حتقيق 

كل عنصر من عناصر التهديدات والفرص يف الواقع العملي ومن مث حتديد    حدوث كل عنصر من العناصر يعين إمكانية ظهور
اقتناص وبالتايل البد من أخذها يف االعتبار يف  إىلظهور فرص مهمة حتتاج  إمااملؤسسة يعين  إسرتاتيجيةكل عنصر يف 

 جيب أخذها بعني االعتبار ضمن إسرتاتيجية املؤسسة.التحرك االسرتاتيجي أو أهنا هتديدات 

 ثالثا:تقييم األداء الداخلي للمؤسسة.

هذه العملية تتمثل يف التعرف  إنداخلية لذلك  إمكانياتالفرص أو التهديدات ما مل تتوفر لدى املؤسسة  ال ميكن اقتناص
على مقومات ضعف املؤسسة والتعرف أيضا على أسباب قوهتا وبناءا عليه تعرف القدرات املتوفرة حاليا وميكن أن ميس 

 يم الداخلي اجلوانب التالية:التقي

فبالنسبة البد من توفر املعلومات الكاملة والدقيقة عن خمتلف أقسام ووحدات املؤسسة :ووحدات املؤسسة األقسامتقييم -
لقسم اإلنتاج مثال البد من معرفة وضعية اآلالت واملعدات، الطاقة اإلنتاجية املتاحة واملستعملة، حجم اإلنتاج وتكاليف 

 اإلنتاج، موقع الصنع، عمليات الصيانة، جودة املنتوج، األمن الصناعي والسالمة.

  وإذاوالوحدات وحتليلها يتضح أمامنا الفرص املتاحة والتهديدات اليت تواجه املؤسسة  األقسامبعد مجع املعلومات عن كل -
تكون املؤسسة يف وضعية تنافسية أقوى وبالتايل بناء إسرتاتيجية املؤسسة اخذين بعني كانت الفرص أكرب من التهديدات 

د يتم الرتكيز على جماالت معينة تكتسب الوضع الداخلي للمؤسسة ق االعتبار هذه الوضعية، ومن خالل حتليل معلومات
 أمهية كبرية يف حتقيق األهداف.

مرحلة اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها عن طريق تصنيف تلك  إىلتعمل املؤسسة على حتليل املعلومات والبد أن متر -
كما بيانات توضح اجتاه البيانات يف املاضي وكذا الوضعية احلالية وما ميكن أن تكون عليه يف املستقبل،   إطاراملعلومات يف 

ميكن مقارنة معطيات املؤسسة بعد حتليلها باملنافسني، وهل األداء الداخلي احلايل قادر على حتقيق األهداف املسطرة وبعد 



 إستراتيجية المؤسسة.دعم وتوجيه كوسيلة ل ةالفصل الثاني: المعلوم

 

41 

ديد تأثريها وأمهيتها اإلسرتاتيجية وحتديد إمكانية استعماهلا يف اكتشاف نقاط القوة والضعف يف املؤسسة البد من حت
 إسرتاتيجية املؤسسة.

 رابعا:دمج تقييم البيئة بتقييم األداء الداخلي للمؤسسة.

واحد ميكن من  إطارمن فرص وهتديدات يف البيئة يف  إليهاملهم جدا دمج تقييم أداء املؤسسة الداخلي مع ما مت التوصل  من
 :واألداءوتتم عملية الدمج عن طريق استخدام النموذج املزدوج للتحليل بني البيئة  سرتاتيجيةاإلوضع 

 (:التحليل المزدوج للبيئة واألداء الداخلي22جدول رقم )

 

 

 

               .تعظيم استخدام الفرص-  تعظيم استخدام الفرص    -                                                                    

                                                                                    .تقليل نقاط الضعف-تعظيم استخدام نقاط القوة    -                                                                  

 

 

 

 .11كره،صذ ختيم حممد العيد، مرجع سبق المصدر:

 :جند أن املؤسسة تتواجد بأربع حاالت من اجلدول

فرص متاحة مع نقاط قوة:هنا جيب على املؤسسة أن تقوم بتعظيم الفرص الساحنة وتعظيم استغالل نقاط القوة فهي  -
 اسرتاتيجياهتا.تنطلق من مركز قوة تبين عليه 

 فرص متاحة مع نقاط ضعف:هنا جيب على املؤسسة أن تقوم بتعظيم استغالل الفرص الساحنة وتقليل نقاط الضعف. -

اليت  تقييم البيئة
  سسةتعمل فيها املؤ 

الفرص املتاحة 
 القتناصها

التهديدات اليت 
 تواجهها املؤسسة

 تقييم األداء الداخلي للمؤسسة 

 

 نقاط القوة                             نقاط الضعف

هديداتتقليل الت -                    حتليل التهديدات  -  

الضعف تقليل نقاط-     تعظيم استخدام نقاط القوة -  
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 نقاط قوة مع هتديدات:جيب على املؤسسة أن تقوم بتعظيم نقاط القوة والتقليل من التهديدات.-

 والتهديداتعلى التقليل من نقاط الضعف  ضعف مع هتديدات:هنا املؤسسة يف وضع صعب جيب أن تعمل قاطن-
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 المؤسسةبإستراتيجية  اوعالقته اإلستراتيجيةالمعلومات  نظم :المبحث الثاني. 

قد اتسع بشكل جعلها أكثر مشوال من نظم املعلومات التقليدية،  ميكن القول أن البعد االسرتاتيجي لنظم املعلومات
( على رصد وحتديد وقياس التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، SISحيث ركزت نظم املعلومات اإلسرتاتيجية )

ورها يف دعم امليزة التنافسية وتوفري املعلومات لصياغة وحتديد االسرتاتيجيات البديلة والسياسات التنفيذية باإلضافة إىل د
 ملنظمات األعمال.

 .اإلستراتيجية:مفهوم وأهداف نظم المعلومات األولالمطلب 

 م المعلومات اإلستراتيجية.اأوال:مفهوم نظ

سوف نتطرق لبعضها بغية توضيح ماهية هذا النظام بالقدر  مفاهيم عديدةاإلسرتاتيجية لقد وردت لنظام املعلومات 
 املناسب.

أنه عرف نظام املعلومات اإلسرتاتيجية بأنه"النظام الذي  إذ( Charles Wisemanجاء به ) ضمن هذه املفاهيم مامن 
 يدعم أو يصيغ اإلسرتاتيجية التنافسية لوحدات األعمال"

إىل نظام املعلومات االسرتاتيجي على أنه"أحد األساليب املمكنة للتحليل البيئي، من خالل  Jauch &glueekوينظر 
إنشاء قواعد بيانات إسرتاتيجية معتمدة على مدخالت من العمالء، اجملهزين، املنافسني، املدراء الداخلني، القوى البيئية، 

 وحدات البحث والتطوير"

من خالل اإلجابة عن أسئلة واليت تنظم بيانات اإلسرتاتيجية اخلاصة بالنظام ميكن إعداد قواعد الفضال عن ذلك فانه 
ما ما هي األفعال التنافسية اليت ستؤثر فينا؟ هي الفرص املتوفرة؟ ما هي الظروف البيئية اليت ستؤثر فيها؟ ماعديدة مثل: 

 1.هي جوانب القوة اليت متثلها؟ ما هي جوانب الضعف يف املنظمة

، وحيدث والوظيفية اإلداريةوعلى أي مستوى من مستويات املنظمة  نظام املعلومات االسرتاتيجي هو نظام حموسب،
 2.تغيريات جوهرية يف األهداف، والعمليات ، واإلنتاج واخلدمات،  أو يف العالقات البيئية للمنظمة

                                                           

 2حسن علي الزعيب، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، مدخل اسرتاتيجي، عمان، دار وائل للشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 1002، ص ص23-21. 
  2عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد الرزاق اجلنايب، نظم املعلومات اإلدارية، ص271.
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نظم املعلومات اإلسرتاتيجية هي تلك النظم اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات لتقدمي وتطوير منتجات وخدمات  وعليه
.لذلك فان نظام املعلومات االسرتاتيجي ميكن أن تعطي املنظمة ميزة تنافسية على قوى املنافسة اليت تواجهها يف السوق

 ،دارية، نظم دعم القرارات....اخلغيل البيانات، نظم املعلومات اإليكون أي نوع من أنواع نظم املعلومات مثل: نظم تش
 املنظمة من: ميكن بشرط أن

  كتساب ميزة تنافسيةا  أما-أ

 1 أو تقليل عيب التنافس)قصور تنافسي(.-ب

 ثانيا:أهداف نظام المعلومات االستراتيجي.

 2هداف يتمثل أمهها يف: حتقيق عدة أ إىليسعي نظام املعلومات االسرتاتيجي 

واخلارجية  ة: حيث يساهم النظام يف توفري املعلومات الداخليتوفير المعلومات لوضع األهداف اإلستراتيجية-2
 املسامهة يف وضع األهداف اإلسرتاتيجية. للمستويات اإلدارية املختلفة باملنظمات،

من  اإلسرتاتيجية اإلدارة:حيث يساهم النظام يف دعم ومساندة وتكوين االستراتيجيات إلعدادتوفير المعلومات -1
االسرتاتيجيات والقرارات اإلسرتاتيجية باملنظمة ومتابعة خطط تنفيذ وصياغة  إلعدادخالل توفري املعلومات الالزمة 

 للمنظمة يف السوق.االسرتاتيجيات يف الواقع الفعلي، وذلك من أجل حتقيق ميزة تنافسية، واحلفاظ على املركز التنافسي 

يف حل  اإلسرتاتيجية اإلدارةحيث يساهم النظام يف توفري املعلومات اليت تساعد  المساهمة في اتخاذ القرارات:-3
 إضافةأو ابتكار منتج جديد أو نشاط جديد  إضافةمثل:فتح أسواق جديدة، األعمالاملشكالت اليت تواجه منظمات 

تؤثر على املنظمة على املدى البعيد، واليت تتصف بدرجة عالية من عدم  جديد أو صنع قرارات معقدة إنتاجيخط 
م املهارات الوظيفية التأكد الناتج عن التخطيط للمستقبل البعيد الغامض والذي يتطلب مدخال متكامال باستخدا

 للتعامل معه.

                                                           

 1منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد، مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية، املفاهيم األساسية والتطبيقات، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 1003، ص13.
3 شارف عبد القادر، دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف تدعيم امليزة التنافسية، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 1020-1022، ص 

  .65-65ص
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منظمات األعمال يف تتبع وتنفيذ :حيث يساهم النظام يف توفري املعلومات اليت تساعد مراقبة األداء االستراتيجي-7
االسرتاتيجيات املخططة أو القرارات اإلسرتاتيجية اليت اختذهتا لضمان سالمة التنفيذ وتصحيح املسارات يف الوقت 

 املناسب.

:وذلك لتحقيق أهداف عديدة أمهها قياس األداء الذي مت تنفيذه تقييم األداء االستراتيجي لمنظمات األعمال-5
لى املركز التنافسي ملنظمات األعمال يف األجل الطويل مث التغذية العكسية لالستفادة منها يف اخلطة وقياس أثره ع

 اإلسرتاتيجية املقبلة.

 1.:استخدام تكنولوجيا المعلومات لمواجهة قوى التنافس وتطبيق استراتيجيات تنافسيةنيالمطلب الثا

 اإلطار األطرومن أشهر  استخدامات إسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات،يرشدهم إلجياد  إطار إىلاملديرين عادة ما حيتاج 
البعيد  األجلجند أن بقاء وجناح املنظمة يف  اإلطارالذي قدمه مايكل بورتر للصناعة والتحليل التنافسي . وفقا هلذا 

يتوقف على مدى قدرهتا على تطوير اسرتاتيجيات مالئمة ملواجهة مخسة قوى تنافسية واليت تقوم بتشكيل هيكل املنافسة 
 داخل الصناعة وهذه القوى هي:

 حدة املنافسة بني املتنافسني داخل الصناعة.-2

 التهديد من قبل الداخلني اجلدد )هتديد الداخلني اجلدد(.-1

جات البديلة. ونقصد املنتجات املتشاهبة للمنتجات اليت تقدمها الشركة واليت ميكن أن جتعل العمالء هتديد املنت-3
 يستغنون عن منتجات الشركة.

 قوة العمالء.-7

 قوة املوردين.-2

 جيا املعلومات يف مواجهة القوى التنافسية:ويوضح اجلدول التايل كيفية استخدام تكنولو 

 

                                                           

  1 منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد، مرجع سبق ذكره، ص:48.
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 القوى التنافسية.(:استخدام تكنولوجيا المعلومات في مواجهة 23جدول رقم )

القوى 
 التنافسية

 وتكنولوجيا المعلوماتاالستخدامات الممكنة لنظم المعلومات  التأثير على الصناعة

التأثري على 
 الداخلني اجلدد

 إنتاجيةخلق طاقة -
 جديدة

 األسعارختفيض -

 توفري إمكانيات لرفع حواجز الدخول -
تكاليف االنتقال إىل املنافسني وهي التكلفة اليت يتحملها رفع -

 العميل إذا أراد االنتقال من املنتج احلايل إىل منتج جديد
 متيز املنتج-
 وفورات اإلنتاج الكبري-

 قوة املشرتين
 

 األسعارختفيض --
 الضغط لرفع اجلودة-

 رفع تكاليف االنتقال-
 متييز املنتج-
 جدد ملنافسنيرفع حواجز الدخول -

 األسعاررفع - قوة املوردين
 ختفيض جودة املنتجات-

 كامل اخللفياستخدام تكنولوجيا املعلومات لتسهيل الت-
 رفع تكاليف االنتقال للمورد-

 األسعاراخنفاض - قوة املنافسة
 التنافس على قنوات التوزيع-
التنافس على خدمات ما بعد -

 البيع

 التكاليف إدارةحتسني كفاءة -
 األسواق إىلتسهيل الوصول -

 .68ص فس املرجع السابق،ن العبد، إبراهيمجالل  ،منال حممد الكردي المصدر:

التنافسية ملساعدة نفسها على مواجهة القوى التنافسية السابقة وتتمثل هذه رتاتيجيات تستخدم املنظمة العديد من االسو 
 1االسرتاتيجيات يف:

 

 
                                                           

  1 منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد، مرجع سبق ذكره، ص12.
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 :القيادة في التكلفة إستراتيجية-1

ويتضمن ذلك أن تنتج املنظمة أو الشركة منتج منخفض التكلفة وأيضا أن جتد طرق ملساعدة املوردين أو العمالء على 
ختفيض تكاليفهم، فمثال تطبيق نظام املعلومات عرب املنظمات ميكن أن يساعد املورد واملنظمة على ختفيض تكاليف 

 من املخزون. إضافيةاالحتفاظ بكميات  إىلاملطلوبة أوال وبذلك ال يضطر  اإلنتاجستفسار عن مستلزمات اال

 التمييزية: اإلستراتيجية-1

طرق لتمييز منتجات وخدمات الشركة عن تلك اليت يقدمها املنافسون، أو العمل على احلد من  إجيادتنطوي على 
التمييز املركز حيث حتاول الشركة  إسرتاتيجية إتباع اإلسرتاتيجية املميزات التمييزية اليت يتمتع هبا املنافسون.من أمثلة هذه

 احتياجات قطاع ضيق من السوق.الرتكيز على خدمة 

 :إستراتيجية االبتكار-3

أو الدخول إىل أسواق جديدة أو إجياد  العمل أو تقدمي وتطوير منتجات وخدمات فريدة ألداءطرق جديدة  إجيادوتعين 
 طرق جديدة لتوزيع السلع واخلدمات مثل توزيع الكتب عرب االنرتنت بدال من املكتبات التقليدية.

 النمو: إستراتيجية -7

 عن طريق اخرتاق أسواق حالية، ودخول أسواق جديدة. اإلنتاجيةتركز على زيادة طاقة املنظمة 

 استراتيجيات التحالف:-5

 حيث تقوم املنظمة بالدخول يف حتالفات مع املوردين أو العمالء أو حىت املنافسني.
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 .:نظم المعلومات اإلستراتيجية ونموذج سلسلة القيمةالمطلب الثالث

 املتاحة لبناء نظم معلومات إسرتاتيجية وقد قام مايكل بورتر يساعد منوذج سلسلة القيمة يف التعرف على أفضل الفرص
 ببناء هذا النموذج كما يظهر يف الشكل التايل:

 (:نموذج سلسلة القيمة25الشكل رقم )

  أنشطة
 داعمة

 ميزة تنافسية 
 

 أنشطة
 أساسية

 
 
 

املنظمة ومن مث  وينظر منوذج سلسلة القيمة إىل املنظمة باعتبارها سلسلة من األنشطة اليت تضيف قيمة إىل سلع وخدمات
 املنظمة ككل مما يسمح بتحقيق ميزات تنافسية.

 .وفقا هلذا النموذج تنقسم أنشطة املنظمة إىل أنشطة أساسية وأنشطة داعمة 

 1عمليات اليت تشارك مباشرة يف إنتاج وتوفري املنتج للعمالء وتتمثل يف:وتتمثل األنشطة األساسية يف مجيع ال

 املخازن والنقل الداخلي. املناولة الداخلية:-

 .االختبار التجميع، التصنيع، ،العمليات:اإلنتاج-

 خمازن املنتجات التامة الصنع، التوزيع. املناولة اخلارجية:-

                                                           

  1منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد، مرجع سبق ذكره، ص ص201-201.

 أنشطة اإلدارة و التنسيق و الخدمات
 أنشطة اإلدارة و التنسيق و الخدمات
 أنشطة اإلدارة و التنسيق و الخدمات
 أنشطة اإلدارة و التنسيق و الخدمات

المناولة 
 الداخلية:

المخازن-  

يلالنقل الداخ-  

 المناولة
 الداخلية:

المخازن-  

يلالنقل الداخ-  

المناولة 
 الداخلية:

المخازن-  

يلالنقل الداخ-  

المناولة 
 الداخلية:

المخازن-  

يلالنقل الداخ-  

المناولة 
 الداخلية:

المخازن-  

يلالنقل الداخ-  
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 التسعري.اإلعالن، الرتويج،  التسويق واملبيعات:-

 الرتكيب، الصيانة وقطع الغيار. خدمة العمالء:-

 أما األنشطة الداعمة فتتمثل يف:

 .واآلالتشراء املواد اخلام  :نشاط املشرتيات-

 ، التعيني، التدريب.راالختيا املوارد البشرية: إدارة-

 إدارة البحوث والتطوير، اإلدارة اهلندسية.التطور التكنولوجي:-

 ملعلومات اإلسرتاتيجية اليت تستخدم ملساندة عمليات املنظمة ما يلي:ومن أمثلة نظم ا

 الداعمة: األنشطةمساندة -1 

 بناء نظام لتسهيل تدفق العمل التعاوين عرب االنرتنت. اإلدارة والتنسيق:أنشطة -

 للتدريب باستخدام احلاسب اآليل.بق نظام بناء نظام معلومات لتطوير املسار الوظيفي للعاملني تط إدارة املوارد البشرية:-

التطوير التكنولوجي:التعاون مع شركات األعمال يف جماالت اهلندسة والتصميم باستخدام الكمبيوتر فوق شبكات -
 االكسرتانت.

 املشرتيات:بناء مواقع اكسرتانت للتجارة االلكرتونية مع املوردين.-

 مساندة األنشطة األساسية:-2

 يل يقوم بتوفري املخزون يف وقت احلاجة إليهآالداخلية:بناء نظام خمازن  املناولة-

 اإلنتاج:نظام اإلنتاج باستخدام الكمبيوتر.-

 املناولة اخلارجية:بناء نظام فوري لتشغيل عمليات نقاط البيع.-
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 التسويق واملبيعات:بناء نظام التسويق التفاعلي باستخدام بيانات العمالء املوجودة على قواعد االكسرتانت . -

 ية خلدمة العمالء على االكسرتانتفور ال اإلدارةخدمة العمالء:-
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 :استخدام نظم المعلومات اإلستراتيجية لتحقيق مزايا تنافسية. المبحث الثالث 

 إىلمن أجل الوصول  األعماليف بناء املزايا التنافسية ملنظمات  اإلسرتاتيجيةحول دور نظم املعلومات يكون احلديث 
واملتمثلة يف حتقيق التفوق التنافسي،فال يقتصر هذا على قطاع صناعي أو قطاع خدمي معني بل غاية تلك املنظمات 

ال توجد منظمة من منظمات األعمال ال تسعى إىل أن تنمو  يصيب مجيع منظمات األعمال دون استثناء، ذلك ألنه
 وتستمر يف حتقيق النجاح.

 المطلب األول:مفهوم الميزة التنافسية.

 1للميزة التنافسية عدة مفاهيم نذكر منها:

 استطاعت اليت القيمة من أساسا تنشأ التنافسية فامليزة، باملؤسسة وإمنا بالدولة ختتص ال التنافسية امليزة أن بورتر يرى-

 املنافسني ألسعار بالنسبة أقل أسعار شكل تأخذ أن ميكن حبيث لزبائنها ختلقها أن من مؤسسة

 ضة.املفرو  السعرية الزيادة واع بشكل تعوض املنتج من متفردة منافع بتقدمي أو متساوية، مبنافع

 يتمىن اليت القيمة أو املستهلك، حاجات حتقيق على املؤسسة قدرة" اهنأ على التنافسية امليزة إىل ينظر كما-

 ".العالية اجلودة، مثل املنتج، من عليها احلصول

 فهي ذاهبو  فعالية أكثر بطريقة غريها تنافس أن ملؤسسة ميكن اليت االتحلا إىل التنافسية امليزة تشري كما-

 فيما أو التمويلية، أو التسويقية أو اإلنتاجية أنشطتها احد يف منافسيها دون املؤسسة اهب تتسم قوة نقطة متثل

 والضعف القوة نقاط من كل وحتليل فحص نتائج على تعتمد التنافسية فامليزة البشرية، اهتوكفاءا مبواردها يتعلق

 ".مبنافسيها مقارنة املؤسسة بيئة يف والسائدة احمليطة واملخاطر الفرص إىل إضافة الداخلية

 يف اجليد بالتموقع يرتبط ال مصدرها أن بينت املنظمات من للكثري التنافسية امليزة لتفسري حماوالت وهناك-

 الكفاءات تعد اليت الداخلية، مواردها استغالل على املؤسسات تلك بقدرة بل اخلارجية البيئة ظروف مواجهة

 .األساسية عناصرها احد واجلودة واملعرفة

                                                           

2 شارف عبد القادر، دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف تدعيم امليزة التنافسية، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 
.56-53، ص ص:1022التسيري،    
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 بغرض رائد بشكل املعلومات تكنولوجيا تطبيق"هنا بأ املعلومات أنظمة عن الناجتة التنافسية Hicksكما يعرف-

 ".املنافسني على التقدم
عرفت امليزة التنافسية الناجتة عن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية بأهنا "تطبيق تكنولوجيا املعلومات بشكل رائد و قد -

أي عدها وسيلة إلمداد املنظمة باملعلومات  بغرض التقدم على املنافسني " واملعين بتطبيق تكنولوجيا املعلومات هنا
 1اإلسرتاتيجية اليت حتتاجها ألجل بناء مزايا تنافسية حتقق هلا التقدم التنافسي على املنظمات املنافسة.

 .التنافسية المزايا تحقيق في اإلستراتيجية المعلومات نظم دور :نيالمطلب الثا

 2:يلي مبا القيام املنظمة على يتوجب املعلومات تكنولوجيا خالل من التنافسية امليزة على للحصول
 املنظمة ييعط ال االستخدام وهذا فيها، الروتينية األنشطة يف التكنولوجيا هذه املنظمة تستخدم أن-1

 .تكنولوجية حتتية بنية توفري خالل من املنافسة على قادرة جيعلها بل تنافسية، ميزة بالضرورة

 والء رفع أو التكلفة كتقليل عليها احلصول املنظمة تريد مبزايا املعلومات تكنولوجيا بربط البدء 2-

 .وخمتلفة متميزة منتجات أو خدمات توفري أو العميل،

 خالل من املنظمة فيه تعمل الذي القطاع يف بالعمل القيام أساليب لتغيري وسائل إجياد حماولة 3-

 .املعلومات تكنولوجيا

 جهة من التنافسية والضرورة جهة من التنافسية امليزة بني التمييز جيب انه إىل اإلشارة من البد انه كما

 أن قوله ميكن وما املنافسة إطار يف والبقاء باملنافسني اللحاق بغرض املعلومات أنظمة استخدام تعين واليت أخرى،

 املنظمات تواجه اليت وأكربها التحديات أهم من ولعل اليسري، باألمر ليس عليها واإلبقاء التنافسية، امليزة على احلصول

 .التنافسية اهتميز  على اإلبقاء هي

 :منها األعمال ملنظمات التنافسية املزايا من العديد اإلسرتاتيجية املعلومات أنظمة وحتقق

 .السوق إىل املنافسني لدخول مواضع خلق-1

                                                           

  1حسن علي الزعيب، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، مرجع سبق ذكره، ص136.
1  كامل السيد غراب و فاديه حممد حجازي، نظم املعلومات اإلدارية)مدخل إداري(، مصر، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل، 0222، ص-

.101-101:ص   
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 .املنظمة معلومات بنظام ربطهم خالل من املنافس منتج إىل املورد أو العميل لتحول عالية تكلفة خلق -0

 معلومات أو جديدة، منتجات أو جديدة خدمات تقدمي خالل من بالكامل املنافسة أساس تغيري3-

 .للعمالء املنافس يوفرها ال جديدة

 .املنظمة أعمال بيئة أو طبيعة تغيري إىل تؤدي اليت بالطريقة بالكامل التنظيم عمليات تغيري 4-

 جديدة إسرتاتيجية باختيار للمنظمة يسمح مبا املنظمة، خدمات أو منتجات بأسعار التمسك إسقاط 5-

 .اهتخدما أو اهتمنتجا أسعار لتحديد

 على ينصب النظم هلذه األساسي اهلدف أن عن لنا يكشف اإلسرتاتيجية املعلومات نظم مفهوم أن ونرى

 تنافسية ميزة حتقق اليت اإلسرتاتيجية القرارات واختاذ االسرتاتيجي بالتخطيط القيام يف العليا اإلدارة مساندة

 .للمنظمة

 واختصار السرعة، وحتقيق القرار، صنع عملية لدعم املنظمة وأنشطة عمليات يف املعلومات نظم فاستخدام

 أصبحت كما عاديا، أمرا أصبح قد املناسب الوقت يف حتليلها مع املعلومات، أفضل على واحلصول الوقت،

 االهتمام وأصبح املرحلة هذه جتاوز مت ولقد معروفة، واإلدارة للعمليات املعلومات أنظمة تقدمها اليت الفوائد

 أن جيب ما وهذا تنافسية، وكأداة االسرتاتيجي املستوى على املعلومات أنظمة استخدام كيفية حول ينصب

 1(.التنافسية القوى ةهبجما يف املعلومات ألنظمة االسرتاتيجي االستخدام أي) اإلداري املستخدم عليه يركز

 المطلب الثالث:األدوار اإلستراتيجية لنظم المعلومات.

عدد من األدوار اإلسرتاتيجية تؤثر يف أعمال املنظمة من أجل أن حتقق تفوقا تنافسيا  تؤدي نظم املعلومات اإلسرتاتيجية
 عرب بناء مزايا تنافسية للمنظمة.ونذكر منها ثالثة أدوار رئيسية:

 :2 تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية 

ة على أفضل أداء ونوعية تأدية العمليات داخل املنظمة بأقل التكاليف املمكنة، ولكن أن يتم ذلك مع احملافظ وهي
ممكنة، وان هذا الدور يأهل املنظمة بأن تتبىن إسرتاتيجية قيادة التكلفة، أو أن يرفع مستوى نوعية خدماهتا أو منتجاهتا 

                                                           

  1 نفس املرجع السابق، ص 101.

  2حسن علي الزعيب، املرجع سبق ذكره، ص ص:116-118.
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وذلك من خالل تبين إسرتاتيجية التمييز، أو أن يرفع مستوى اإلبداع يف املنظمة مما ميكن من إجياد طرائق جديدة يف 
اخلدمات /اخلدمات، أو يف إجياد أساليب جديدة لتأدية نشاطات املنظمة، أو يف تطوير املنتجات /املنتجاتإنتاج وتقدمي 

 احلالية.

 زايا التنافسية ميكن أن تكون عقبة يف وجه املنافسني سواء احلاليني منهم أو املتوقعني مستقبال.وأي من هذه امل

 ميكن أن تكون باجتاهني:والكفاءة هنا 

 وهي اليت تتحقق من خالل العمليات واألنشطة داخل املنظمة.(: Internat Efficiency)  الداخلية الكفاءة-

(: وهي اليت تتحقق مابني املنظمة واجملهزين أو العمالء، حيث ترتبط Externat Efficiency) الكفاءة الخارجية-
بفوائد الكفاءة من خالل تأكيد املعلومات عملياهتم معا ضمن شبكة من نظم املعلومات، حيث يتمتع مجيع األطراف 

 ودقتها واختصار الوقت وتقليل التكاليف.

( وهذه الكفاءة هي Comparative Efficiencyإن الكفاءة الداخلية اخلارجية تكون معا ما يسمى بالكفاءة املقارنة )
أهنا جتعل اجملهزين أو العمالء يرتبطون  اليت جتعل املنظمة متفوقة على املنافسني من حيث التكاليف أو النوعية، فضال عن

 حتو املنافسني. امع املنظمة بسهولة وقلة التكاليف حبيث جيعلهم هذا ال يفكرون أن يرتكوا املنظمة ويتجهو 

 :1تشجيع االبتكار في العمل 

مسامهة كبرية يف ختفيض التكاليف املختلفة، ومن أدوار نظم املعلومات اإلسرتاتيجية أهنا  يساهم االبتكار يف العمل
تساهم من جانبها يف االبتكار من خالل تقدمي اجلديد من اخلدمات أو املنتجات مما ميكن من دخول أسواق جديدة، 

املهم مع تلك املنظمة وهدا بسبب ما وان هذا االبتكار سوف يساعد على ارتباط العمالء باملنظمة وحيافظون على تع
( يف املصارف التجارية حيث  ATMتتمتع به من مزايا ابتكارات جديدة وخري مثال على ذلك مكينات الصرف اآليل )

كان ميثل ميزة تنافسية، عندما تفوق هبا بنك سييت على املصارف عندما استخدمها ألول مرة، حيث جعل العمالء 
 نتيجة ختفيض كلفة تقدمي اخلدمات املصرفية وسهولة احلصول عليها من قبل هذا املصرف. يتحولون إىل هذا املصرف

 

                                                           

  1حسن علي الزعيب، نفس املرجع السابق، ص ص:212-210.
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 :بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية 

ويتحقق هذا عندما تستثمر املنظمة يف نظم املعلومات اإلسرتاتيجية املتطورة، واليت تساعدها يف بناء قاعدة بيانات 
ئيس لنظم املعلومات ، إال أنه ميكن استخدامها يف وظائف أخرى، والن هذه إسرتاتيجية، وذلك من أجل الغرض الر 

القاعدة حتتوي على معلومات عن عمليات املنظمة وأنشطتها، وكذلك عن العمالء، اجملهزين، املنافسني والبيئة احمليطة، 
لتخطيط االسرتاتيجي واملبادرات فان توفر مثل هذه املعلومات يعد من املوجودات الثمينة يف املنظمة واليت تساعد يف ا

اإلسرتاتيجية وعمليات ترويج اخلدمات أو املنتجات اجلديدة .وهذا كله يتم عندما تطور املنظمة نظم املعلومات 
 اإلسرتاتيجية من أجل حتقيق الكفاءة التشغيلية واليت تتم من خالل توافر تكنولوجيا املعلومات.

 .ة لنظم المعلومات اإلستراتيجية(:األدوار اإلستراتيجي 20الشكل رقم )

 
 .223حسن علي الزعيب، مرجع سبق ذكره، صالمصدر:

 

 

 

نظم المعلومات 
االستراتيجية

تحسين مستوى 
ةالكفاءة التشغيلي

تشجيع االبتكار في 
العمل

بناء موارد 
المعلومات 
االستراتيجية
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 خالصة ال

تكنولوجيا  ويشمل هذا الدور استخدام، للمؤسسة اإلسرتاتيجية األهدافتلعب نظم املعلومات دورا هاما يف دعم 
رات اليت تعطيها هذه التكنولوجيا للمؤسسة يف حتقيق ميزة تنافسية ملواجهة طوير املنتجات واخلدمات والقداملعلومات يف ت

حتقيق تساعد املؤسسة يف  اإلسرتاتيجيةالقوى التنافسية عرب السوق احمللي أو العاملي وبالتايل فان نظم املعلومات 
 .اسرتاتيجياهتا التنافسية 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 تمهيد:

تعراض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة بإسرتاتيجية املؤسسة والدور الفعال واالسرتاتيجي الذي تلعبه بعد اس
بصفة خاصة يف دعمها وتوجيهها، اخرتنا مؤسسة عمومية  املعلوماتاملعلومات بصفة عامة وتكنولوجيا نظم 

إلعطاء نظرة شاملة واالطالع على   EDIMCOاقتصادية إلجراء الرتبص التطبيقي هبا، فقد قمنا باختيار وحدة
واقع املعلومة ومدى استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات يف املؤسسة ودرجة أمهيتها يف حتقيق أهداف هذه 

  املؤسسة.

 ناول يف هذا الفصل إىل املباحث التالية:وسنت

 :نظرة عامة عن مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء. المبحث األول 
 :اهليكل التنظيمي باملؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء. البحث الثاني 
 :حتليل االستمارة. المبحث الثالث 
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 .المبحث األول: نظرة عامة عن المؤسسة 

 ".EDIMCOاألول: التعريف بمؤسسة  المطلب

سبتمرب  52هي مؤسسة أنشأت يف  EDIMCOطنية إلنتاج وتوزيع مواد البناء املختصرة يفاملؤسسة الو 
واملتضمن ذلك مقرها الرئيسي بولية مستغامن  /م ت/م ع/2595،كان هذا مبقتضى القرار الوزاري رقم 4891

 دج. 000.000.525برأمسال يقدر ب

سنة خربة يف خمتلف جماالت البناء، واستمرارها  وبقائها طيلة هذه السنوات ناتج عن النجاح  58متتلك املؤسسة 
الذي حققته بتحكمها يف معظم النشاطات سواء كانت إنتاجية أو جتارية وقطاع مواد البناء، وكذلك النتائج 

سسة إىل بناء عالقات دائمة مع الزبائن وخمتلف القياسية اليت حققتها يف االجناز و املقاولة. كما هتدف املؤ 
 إرضاء حاجياهتم. املتعاملني معها. حيث تعمل على تلبية و

 4892بوالية مستغامن وهذا خالل الفرتة املمتدة ما بني  "EDIMCOولقد مت تطوير شبكة التوزيع للشركة "
يع مواد البناء لتأخذ شكل شركات عن طريق فتح منافذ تأجري يف عدة مناطق، ومت حتويل مؤسسة توز  4885و

 .4889/ 54 /41والصادر يف  05/ 89، مبقتضى العقد التوثيقي رقم EPE /SPAذات األسهم

 ".EDIMCOالمطلب الثاني: وحدات إنتاج و توزيع مواد البناء "

مت تعيني السيد مدير حلسن كرئيس جملس اإلدارة للمؤسسة مبقتضى حمضر اجمللس اإلداري املنعقد بتاريخ  لقد
من وحدات  "EDIMCO" والذي نص يف قراره بذلك، تتكون مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء  5555 /51 /51

 تتمثل فيما يلي:

 وحدة احلديد والصلب. -     

 غليف والتوزيع.وحدة التعبئة و الت -     

 وحدة الرتقية العقارية. -     

 الوحدة التجارية. -    
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 ".       EDIMCOالمطلب الثالث: أهداف مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء " 

عدة أهداف ترغب وتسعى إىل حتقيقها منها ما هي اقتصادية وأخرى اجتماعية، ويبقى أهم هدف  للمؤسسة
 للمؤسسة هو ضمان البقاء واالستمرار.

 :ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: األهداف االقتصادية 

                        كل الطاقات اإلنتاجية   العمل على حتقيق عائد مناسب على رأس املال املستثمر عن طريق استغالل-
 واملهارات الفنية للعمال.

 العمل على توسيع النشاط بغية االنضمام والدخول يف األسواق الدولية.-

 العمل على زيادة قدراهتا التنافسية عن طريق اكتساب ميزة تنافسية تتمثل يف إرضاء العميل.-

 طريق اجناز وتوفري طلبياهتم يف أقل فرتة ممكنة. العمل على تلبية رغبات الزبائن عن-

 حماربة االحتكار واملنافسة يف األسواق الوطنية.  -

 تتمثل فيما يلي:  : األهداف االجتماعية 

احتياجات السوق الوطين واالستغناء عن االسترياد من اخلارج خاصة إذا مت بالعملة الصعبة، ومن مث  بيةتل-
 تصدير الفائض الذي يكون بدوره موردا للعملة الصعبة.                       

    رفع املستوى املعيشي للعمال عن طريق خلق وتوفري فرص عمل هلم وتكوينهم، ورفع مستواهم املهين.  -

 املسامهة يف امتصاص البطالة عن طريق فتح أبواب التوظيف أمام الشباب.-

 املسامهة يف حتقيق التنمية الوطنية الشاملة.-

 1املسامهة يف متويل اخلزينة العامة-

 
                                                           

 .Edmicoاملستخدمني، مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء  مصلحة 1 
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  المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي لمؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء
"EDIMCO." 

 ".EDIMCOتوزيع مواد البناء "المطلب األول: مهام مؤسسة إنتاج و 

 وتلبية رغباتلكل مؤسسة وظائف ومهام خاصة بنشاطها وأهداف مسطرة تسعى إىل حتقيقها من خالل إرضاء 
 وأذواق املستهلكني وهذا لضمان بقائها واستمرارها يف السوق.

والصلب، املنتجات اخلشبية، البالط ومنتجات  املؤسسة مهام تسويق مواد البناء )االمسنت، احلديد تتوىل
 التدفئة...اخل( وذلك يف إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل:

 الرئيسية هي اإلنتاج، البيع، التوزيع.     "EDIMCO"مهمة مؤسسة-

 باإلنتاج والتوزيع ملواد البناء ويف ظروف من احلماية وبأقل تكلفة. مكلفة-

 وضع سياسة لتطوير نظام إنتاج توزيع  كفئ وقادر على تلبية احتياجات السوق الوطين.-

 إضافة اللمسة احمللية على املنتوج وترقيته إىل مواصفات املنتوج العاملي.-

 الوحدات التابعة هلا قانونيا.وضع القوانني والربامج وإشرافها على كل -

 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

 ميثل أعلى سلطة يف اهلرم التنظيمي ومن مهامه:   المدير:-1

 تسيري الشركة واإلشراف عليها.-

 متابعة املصاحل واألقسام اليت تقع حتت سلطته.-

 القرارات اهلامة واملناسبة.حتليل التقارير الواردة من املصاحل واألقسام واختاذ -

 تسيري ومراقبة رؤساء املصاحل التابعني إلدارة الوحدة.-

 عقد اجتماعات وإدراج السياسات واإلجراءات اخلاصة بكل مصلحة.-
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   تقوم هذه األخرية باملهام التالية: األمانة:-1-2

 مساعدة املدير يف تدبري شؤونه وتنظيم أعماله.-

 احل إىل املدير.حتويل التقارير من املص-

 ضبط االستقباالت اخلاصة باألشخاص املتعاملني مع املدير وإبالغه بذلك. -

 الرد على املكاملات املوجهة للمدير.-

خلدمة اإلدارة عن طريق  وتقييم نظام الرقابة الداخلية يقوم املراجع الداخلي بفحص: المراجع الداخلي-1-3
التأكد من أن النظام احملاسيب كفؤ ويقدم بيانات سليمة ودقيقة لإلدارة ومن خالل منع األخطاء والغش 

 واالحنراف عن السياسات املوضوعية. 

ء توزيع مواد البناهو املسؤول عن املصلحة املالية وتعترب هذه األخرية مركزية يف مؤسسة  مدير اإلدارة المالية:-2
 ، حيث تتفرع هذه املصلحة إىل:

 تقوم مبساعدة مدير اإلدارة املالية. ألمانة:ا-2-1

باجلانب القانوين للمؤسسة ويقوم أيضا حبل كل النزاعات القانونية بني العمال  يهتم قسم النزاعات:-2-2
 داخل املؤسسة.

 قسم المحاسبة:-2-3

خمتلف التسجيالت احملاسبية للعمليات اليت تقوم هبا الشركة )عمليات الشراء، البيع، التنازل،  يتوىل احملاسب
التحصيل، التسديد...اخل( وكذلك ميسك يوميات مساعدة حسب احلاجة إليها، وينقسم هذا القسم إىل فرعني 

عمل الذي يقوم به احملاسب العام :فرع احملاسب العام وفرع اخلزينة، حيث أن احملاسب األول يف املؤسسة يقوم بال
 ،والعمل الذي يقوم به فرع اخلزينة.
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 قسم إدارة الموارد البشرية:-2-4

 بالعنصر البشري حيث أهنا اجلهة املسؤولة عن العاملني باملؤسسة ويتكون هذا القسم من: هتتم

بالضمان االجتماعي للعامل وتدرس الصحية وهي املتعلقة بالعامل  هتتم مكتب اإلدارة والعالقات االجتماعية:
 من يوم بدئه العمل إىل غاية هناية تقاعده.

 الغيابات وحيدد األجر الالزم الذي يدفع لكل عامل. وجمموع العطل و يقوم بدراسة أيام العملمكتب األجور:

واحملافظة على ممتلكات  مالبس العمل للعاملني هذا املكتب بنظافة املؤسسة وتقدمي يهتمواألمن: مكتب النظافة
 الوحدة ومراقبة حركة العمال، املواد والبضائع.

 يتفرع هذا القسم إىل: مسؤول على ممتلكات الوحدة و مدير تقني:-3

يوجد به مكتب تقين يهتم بالتخطيط للمشروع أي كمية املواد الالزمة للبناء وهناك مكتب  قسم البناء:-3-1
 بتنفيذ ما قد خطط له.أخر يقوم 

 يوجد به مكتب مكلف ببيع ما مت بنائه ومكتب يقوم بشراء األراضي من أجل البناء. قسم البيع:-3-2

 يوجد به:مدير تجاري:-4

يقوم بشراء وبيع مواد البناء داخل املؤسسة وهذا ببيعها إىل املدير التقين وأيضا يقوم هذا  قسم تجاري:-4-1
 .املؤسسةالقسم بالبيع خارج 

 حيث يقوم هذا القسم باإلنتاج.قسم اإلنتاج:-4-2

1.ةيتكفل بصيانة اآلالت واملعدات اليت تستخدم يف نشاط املؤسسقسم الصيانة: -4-3

                                                           

  1 نفس املرجع السابق.  



 

 

 اهليكل التنظيمي للمؤسسة.الشكل: 

 المدير 

 االمانة

 المراجع الداخلي

المالية اإلدارةمدير   
 االمانة

 مدير تجاري

 قسم النزاعات

الموارد البشرية إدارة قسم المحاسبة  

 مدير تقني
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 ".EDIMCOنظام العمل في مؤسسة "إنتاج وتوزيع مواد البناء " المطلب الثالث:

عامل، ونظام العمل يف املؤسسة يكون على النحو  EDIMCO" 415" إنتاج وتوزيع مواد البناءتوظف مؤسسة 
 التايل:

مساءا، ومن  45صباحا إىل  9ساعات، من  9يعمل مصنع الشبك احلديدية، مكتب الدراسات وخمازن الكربى -
 مساءا. 41النهار إىل  منتصف

، لذلك فان العمال مقسمني إىل ثالثة أفواج، كل فوج 51/51يعمل مصنع األجور، غرف التربيد وفرع تربية الدواجن -
 ساعات وتكون فرتة العمل بالتناوب كالتايل: 9يعمل 

 مساءا. 41صباحا إىل غاية  9فريق يعمل من الساعة -

 ليال. 55غاية مساءا إىل  41فريق يعمل من الساعة -

 صباحا. 9ليال إىل غاية  55فريق يعمل من الساعة -

وفرتات الراحة كل هناية األسبوع أيام اجلمعة والسبت بالنسبة لبعض العمال ولكل عامل احلق يف اخذ فرتة راحة ملدة 
 شهر واحد.
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 .المبحث الثالث: تحليل االستمارة 

 المطلب األول: تقديم االستمارة.

عامل، ميثلون مجيع املستويات التنظيمية  071مبستغامن حوايل " EDIMCO"إنتاج وتوزيع مواد البناءيعمل مبؤسسة 
افرد، ونعتربها عينة ممثلة للمجتمع املدروس.  45من ايطار مسريين وعمال، مت اخذ عينة عشوائية، مثلت هذه األخرية 

 ليتم بعد ذلك مجع هذه االستمارة لتحليلها.

  األسئلة:طبيعة 

استعملنا يف دراستنا جزأين، اجلزء األول منه إىل معرفة املؤسسة وكذا مسريهتا، أما اجلزء الثاين خاص مبعرفة ما إذا كانت 
( 41" لوالية مستغامن تستعمل نظام معلومايت فعال يف توجيه اسرتاتيحيتها. حتتوي االستمارة على )EDIMCOمؤسسة "
 ( أسئلة مفتوحة حتتوي كل منها إجابة مفتوحة.2سؤال مغلق و ) ( منه45سؤال، )

 المطلب الثاني: تفريغ االستمارة.

 تتمثل تفريغ االستمارة يف وضع األسئلة و إجاباهتا يف جدول مع التعليق عليها.

 متعلق باجلنس. (:44الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 ذكر 51 %04

 أنثى 59 %04
 المجموع 45 %455

 .%01مقارنة باالناث %01من املالحظ أن نسبة الذكور اقل  التعليق:
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 متعلق بالسن. (:40الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %04 50 سنة 05-55من 
 %04 55 سنة 15-05من 
 %04 51 سنة 25-15من
 %04 54 فما فوق 25من 

 %455 45 المجموع
هم شباب،  %01سنة، ونسبة  01-01ترتاوح أعمارهم ما بني  %01نالحظ أن نسبة  من خالل النتائج التعليق:
 شيوخ. %04كهول، ونسبة   %04ونسبة 

 متعلق باملؤهل العلمي. (:40الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 متوسط 55 %44

 ثانوي 50 %04

 جامعي 51 %04

 آخرمؤهل  55 %44
 المجموع 45 %455

 ذو مستوى ثانوي. %01ونسبة  71نسبة العمال جامعيون بنسبة %إن  التعليق:

 على أي أساس مت التوظيف.(: 40الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 الشهادة 59 %04

 اخلربة 54 %04

 املعارف 50 %04

 آخر أساسعلى  55 %44
 المجموع 45 %455
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مت توظيفهم على أساس املعارف، ونسبة  %01مت توظيفهم على أساس الشهادة، و نسبة %01أن نسبة  التعليق:
 على أساس اخلربة 01%

 عدد سنوات اخلربة. (:40الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 سنوات 59-51من  51 %04

 سنة 45-59من 55 %44

 فما فوق 45من  50 %04
 المجموع 45 %455

 . هلم االقدمية %01من العمال هم جدد يف املؤسسة، و نسبة % 71نسبة  : التعليق:

 من مسري املؤسسة.(: 40الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 املالك 55 %44

 املساعد 55 %44

 مسري له اجر 45 %044
 المجموع 45 455%

 هو من يدير هذه املؤسسة. امجعوا على مسري له اجر %011نسبة  التعليق:

 الوضعية القانونية باملؤسسة.(: 14الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 دائم 59 %04

 مؤقت 55 %04
 المجموع 45 455%

 من العمال مؤقتني. %01، على نسبة %01أغلبية العمال دائمون يف املؤسسة بنسبة  التعليق:
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 املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة.ما هي طبيعة (: 11الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 جتارية 45 %044

 اقتصادية 45 %044

 معلومات أخرى 55 %44
 المجموع 42 455%

 جل العمال امجعوا على أن طبيعة املعلومات املتداولة داخل املؤسسة هي جتارية واقتصادية. التعليق:

 ما هي أهم مصادر احلصول على املعلومات. (:12الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 مصادر داخلية 59 %04

 مصادر خارجية 59 %04

 مصادر أخرى 55 %04

 المجموع 45 %044

 %01أغلبية العمال امجعوا على أن مصادر احلصول على املعلومات داخلية وخارجية يف نفس الوقت بنسبة :التعليق
 والبقية مصادر أخرى.

 يف رأيك ما هي أهم وظائف نظام املعلومات. (:13الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 وظيفة اإلعالم 51 %04

 وظيفة املعاجلة 55 %04

 وظيفة االتصال 50 %04

 وظائف أخرى 54 %04
 المجموع 45 455%

وظائف  %01وظيفتها املعاجلة، و %01وظيفتها االتصال، و %01وظيفتها اإلعالم، و  %01أن نسبة  التعليق:
 أخرى.
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 ما نوع نظم املعلومات املوجودة يف املؤسسة. (:14الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
  TPS  نظام تشغيل البيانات 55 %44

 النظم املعرفية 59 %04

 نظم جتهيز املكاتب 55 %44

 أنواع أخرى 51 %40
 المجموع 45 455%

 نظم أخرى. % 01امجعوا على أهنا نظم معرفية، ونسبة  % 01أن نسبة التعليق: 

 ما هي نوعية الشبكة املستخدمة داخل املؤسسة. (:10الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 االنرتنيت 45 %044

 االكسرتانيت 55 %

 أنواع أخرى 55 %
 المجموع 45 455%

 امجعوا على أن الشبكة املستخدمة االنرتنيت. %011نسبة  التعليق:

 هل تعتمد املؤسسة على نظام االنرتانيت. (:10الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 نعم 55 %04

 ال 59 %04

 المجموع 45 %044

 منهم. %01تستخدم املؤسسة نظام االنرتانت،عل عكس نسبة  %01نسبة  التعليق:
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 أي نوع من االسرتاتيجيات تطبقها املؤسسة. (:10الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 إسرتاتيجية النمو 45 %044

 إسرتاتيجية التحالف 55 %44

 أخرى اسرتاتيجيات 55 %44
 المجموع 45 455%

 كلهم امجعوا على أن املؤسسة تتبع إسرتاتيجية النمو. التعليق:

 املعلومات يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة. هل تساهم تكنولوجيا (:10الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 نعم 45 %044

 ال 55 %44
 المجموع 45 455%

 امجعوا كلهم على أهنا تساهم يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة.التعليق:

 ما هي نوعية األجهزة املستخدمة.(: 10الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %04 59 حديثة
 %04 55 قدمية

 %455 45 المجموع
 قدمية. %01حديثة، نسبة  %01نسبة  :التعليق
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 هل يساهم نظام املعلومات يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة. (:24الجدول )

 اإلجابة العدد النسبة المئوية
 نعم 45 %044

 ال 55 %44
 المجموع 45 455%

 املعلومات يساهم يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة.كلهم امجعوا على أن نظام  التعليق:

 هل تساهم تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة بتحقيق امليزة التنافسية. (:12الجدول )

 النسبة املئوية العدد اإلجابة
 011% 01 نعم
 11% 11 ال

 %011 01 اجملموع
 امليزة التنافسيةتساهم يف حتقيق كلهم قالوا أن تكنولوجيا املعلومات   التعليق:

 المطلب الثالث: تحليل االستمارة و تقديم االستنتاجات. 

 تحليل االستمارة:

من خالل دراستنا ملوضوع ما إذا كانت املؤسسة تستعمل نظام معلومايت فعال يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة، توصلنا -
 إىل مجلة من االستنتاجات:

 و يف اختيار و توظيف أفرادها، أغلبية العمال شباب. توظيف املؤسسة أغلبية األشخاص الدائمني-

 توظف املؤسسة األفراد على أساس الشهادة واخلربة بدرجة اقل.-

 أن طبيعة املعلومة اليت حتتاجها املؤسسة هي معلومات جتارية واقتصادية يف آن واحد.-

 أن أهم املصادر اليت حتصل عليها املؤسسة هي أغلبيتها داخلية وخارجية.-

 كثافة فئة الشباب الذين ميتلكون طموحات وأفكار جديدة قد تفيد املؤسسة واجملتمع.-

 أن املؤسسة تستخدم النظم املعرفية بصفة أساسية.-
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 أن املؤسسة تعتمد على شبكة االنرتنيت يف أداء وظائفها.-

إىل خمتلف املصاحل واملستويات ال تعتمد املؤسسة على نظام االنرتانيت الذي قد يساهم يف سرعة وصول املعلومات -
 اإلدارية.

 أن املؤسسة تعتمد بشكل أساسي يف إسرتاتيجيتها على إسرتاتيجية النمو.-

 جممل األجهزة املستخدمة داخل املؤسسة هي أجهزة حديثة.-

 تقديم االقتراحات:

ة، وذلك بإدخال أنظمة _ضرورة السعي وراء مواكبة التطور يف نظم وتكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف املؤسس
 معلومات إسرتاتيجية.

 _ضرورة تكييف نظم املعلومات مع التحوالت املستمرة وتعديلها مبا يضمن سرعة استجابتها ألي تغيري.

 _البد من توفري إطارات مؤهلة ومبدعة يف جمال تشغيل احلاسوب.

ة مستخدمي النظام يف التعامل مع تكنولوجيا _تكثيف الدورات التكوينية والتدريبية وجعلها بصفة دورية لزيادة كفاء
 املعلومات ونظمها املبنية على احلاسب اآليل.
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 خالصة:

من خالل دراستنا امليدانية اليت أجريناها مبؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء حيث تعتمد هذه األخرية على املعلومة لتسيري 
وظائفها اإلدارية عن طريق نظام املعلومات الذي يساهم بقدر كبري يف زيادة دقة املعلومات وتوفريها الختاذ القرار يف وقت 

رشيد التكاليف لكنها حباجة إىل توفري نظام معلومات فعال  يهتم باجلمع املستمر سريع مما تسهل توفري الوقت وت
 للمعلومات خاصة املتعلقة باملنافسني واحمليط اخلارجي للمؤسسة. 
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 الخاتمة العامة

 هلا متهد و ؤسسا امل تصنع اليت املختلفة ملواردها استغالهلا غياب يف تكون أن يعدو ال ،كانت مهما مؤسسة أي إن
 زيادة إىل العشرين، و احلادي القرن يف معما األ بيئة حتديا  دفعت لقد و االستمرارية، و النجاح و النمو ىلإ الطريق

 و بتجديدها زمةالال العناية معلى العمل خال  من املختلفة أنظمتها و املعلوما  هي و أال آخر نوع من مبوارد االهتمام
.   املنافسة املؤسسا  من فعالية و كفاءة أكثر املؤسسة جيعل مما باستمرار، تطويرها  

 أن ميكن ال حيث ديثة،احل املؤسسا  يف اإلسرتاتيجيةاملوارد  أحد و املؤسسة اهب تبصر اليت العني املعلوما  متثل و
 تتطلع اليت املعلوما  امنظ بتطبيق إال الصميم، يف و فعالية ذا  قرارا  اختاذ أو إدارهتا يف كفاءة و قدرة معلى حتصل
.أهدافها لتحقيق املؤسسة خالله من  

 اسرتاتيجياهتا معلى مراهنتهاو  التنافسية امليزة هي حتقيقها إىل املؤسسا  تسعى اليت األهداف بني من أن الدراسة وبينت
 لتحقيق األجنع السبيل اءاهتاكف تعترب أو ترى الغالبية أن إذ املعلوما ، نظم معلى باالمعتماد امليزة هذه لتحقيق املختلفة
.   اإلسرتاتيجية املعلوما  نظم دور تفعيل بضرورة ومعي هناك أن كما التنافسية، امليزة  
 من متكن ية،إسرتاتيج معلوما  نظم لوجود املؤسسا  لدى ماسة حاجة هناك أن القو  ميكن فانه ذلك، ضوء ومعلى
 لصياغة الالزمة املعلوما  نظم،ال هذه توفر حيث العاملية، البيئية املتغريا  و العوامل يف التغريا  قياس و حتديد و رصد
 معلى تقوم اليت و فةاملختل اإلدارية النظم أداء تقييم و قياس يف تسامعد كما الفعالة، اإلسرتاتيجية القرارا  إمعداد و

.السياسا  و االسرتاتيجيا  تلك تنفيذ  
:ةالتالي النتائج إىل املوضوع معاجلة وأد  أساسية، فرضيا  ثالثة عملال بداية يف ناوضع لقد  

 أن كما لوماتالمع  بجودة االهتمام دون المؤسسات استراتيجيات بناء يمكن ال"األولى الفرضية خبصوص –أ
 معن يكون معينة رتاتيجيةإلس املؤسسة تبين أن ترى واليت: "المؤسسات استراتيجيات في يؤثر األخيرة هذه تطبيق
   .حة الفرضية األوىلو هذا ما يثبت ص ،لالستمرارية هلا الطريق متهد اليت املعلوما  نظم بفعالية االستعانة طريق

 بما المؤسسة يف تغييرات إحداث إلى اإلستراتيجي المعلومات نظام يؤدي" الثانية الفرضية خبصوص – ب
ة يف معرض منتجاهتا ملؤسسا تسامعد نظم املعلوما  اإلسرتاتيجية أن ترى واليت: "التنافسية البيئة متطلبات و يتالءم

وأفضل وبنفس  ة من تأمني قيمة أكربأن هذا النوع من النظم ميكن املؤسسوخدماهتا بتكلفة أقل من املنافسني، أو 



العامة الخاتمة  

 

77 

، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية. تكاليف املنافسني  

 ظل في للمؤسسات ةتنافسي مزايا تحقيق في المعلومات تكنولوجيا تساهم "الثالثة الفرضية خيص فيما -ج
 إحداث إىل يؤدي ئدرا بشكل املعلوما  تكنولوجيا استخدام نأ تعترب واليت :"معينة إستراتيجية على اعتمادها
 و معها تتفق اليت و يذها،تنف و املؤسسة إسرتاتيجية صياغة معلى التأثري خال  من املؤسسة جناح معلى معميقة تغيريا 
 و التنافسي مركزها معلى حلفاظا إىل تسعى بالتايل و تكاليفها، ختفيض و أنشطتها و معملياهتا كفاءة حتقيق يف تدمعمها
 توفرها اليت املعلوما  دةجو  و دقة بسبب املؤسسة هلذه التنافسية امليزة دمعم منه و التنافسية القوى مبواجهة تعزيزه

  .أمعاله الفرضية صحة يثبت ما هو و املعلوما ، تكنولوجيا
:التوصيا  و النتائج بعض إىل توصلنا الدراسة هذه خال  من و  

 النتائج:
:املؤسسة توجيه و تفعيل يف اإلسرتاتيجية املعلوما  نظم دور حو  النتائج من معدد إىل الدراسة توصلت ولقد   
 معمل بيئة تغريا مل االسرتاتيجي التشخيص فعالية مبدى مرتبط فعا  إداري كأسلوب املعلوما  نظم كفاءة إن-

.املنظمة  
.متطورة معلوما  نظم استخدام يتطلب فعالية و بكفاءة األمعما  أداء بأن املؤسسا  إدراك و ومعي-  
. االسرتاتيجي املعلوما  نظام مقوما  توافر و وجود من مشتقة املؤسسا ، يف اإلسرتاتيجية القرارا  فعالية-  
.التنافسي موقفها زتعزي بالتايل و استمراريتها إىل يؤدي املؤسسا  يف املعلوما  تكنولوجيا استخدام توسيع-  
.التنافسية امليزة هي حتقيقها إىل املؤسسا  تسعى اليت األهداف بني من-  
 اسرتاتيجياهتا ةمسامه لضمان للمؤسسا  العليا اإلدارة تضعها ،حمددة وإسرتاتيجيا  وسياسا  برامج وجود ضرورة-
.املستخدم املعلوما  نظام يوفره ما خال  من التنافسية، امليزة حتقيق يف  
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 التوصيات:
 معلى ملؤسسا ا قرارا  و سياسا  قدرة زيادة شأهنا من اليت التوصيا  من معدد اقرتاح مت النتائج، هذه ظل ويف

:يةاإلسرتاتيج املعلوما  نظم معلى باالمعتماد هلا التنافسية امليزة حتقيق يف اإلجيايب اإلسهام  
 املعلوما  بدقة قيتعل ما مثل احلايل، املعلوما  نظام خصائص بعض ضعف أسباب معلى التعرف املؤسسا  معلى-

  وجودهتا. املقدمة
 و لتسامعد النظم، هذه قا تطبي تطوير و هبا، املطبقة املعلوما  نظم تطويرب املتعلقة الدراسا  و األحباث تشجيع-

.املؤسسا  قرارا  تدمعم  
 معلوما  من تاجهحت ما توفري يف يساهم أن ميكنه ،معلوما  نظام ملكونا  أكرب تمامااه املؤسسا ، تعطي أن جيب-

.مستقبلية  
 إسرتاتيجي معلوما  نظام توفري يف أفراد، و وشبكا  حاسبا ، من لديها املتوفرة املادية اإلمكانيا  من االستفادة-

.فعالة إسرتاتيجية قرارا  الختاذ الالزمة املعلوما  و البيانا  حتليل معلى قادر  
 النظم هلذه احلالية يقا التطب يف النظر إمعادة تقتضي الضرورة فان املعلوما ، نظم من فأكثر أكثر االستفادة أجل من-

.النظم هذه مثل وتطبيق وبناء إمعداد يف واضحة إسرتاتيجية وتبين  
 تضع أن ، يوم بعد يوما جدةاملست و العوملة أفرزهتا اليت و املعاصرة الدولية املتغريا  ظل ويف املؤسسا ، معلى ينبغي-

 ميكنها حىت فعالة وما معل نظم معلى باالمعتماد البشرية ملواردها التنافسية امليزة لتحقيق متكاملة إسرتاتيجية خطة
.املنافسة  

 تنافسية مزايا كسب بيلس يف ذلك من واالستفادة املعلوما  لتكنولوجيا اإلسرتاتيجية باألمهية املنظمة أفراد تومعية-
.املنافسة شديدة سوق يف واالستمرار بالبقاء هلا تسمح  

 ومتابعة للمنظمة لعامةا اإلسرتاتيجية إطار يف واالتصاال  املعلوما  لتكنولوجيا مناسبة إسرتاتيجية وضع ضرورة- 
.أهدافها حيقق مبا وتقييمها تنفيذها  

.املنافسة ميكنها ىتح فعالة معلوما  نظم معلى باالمعتماد تنافسية ميزة لتحقيق متكاملة إسرتاتيجية خطة وضع-  
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 آفاق الدراسة:
 تنافسية إسرتاتيجية لقخ يف املتمثل رهاهنا و" املؤسسة إسرتاتيجية توجيه يف املعلومة دور"  موضوع الدراسة تناولت

  تهمعاجل وتواضع وعاملوض التساع نظرًا ذلكو  النقائص، من ختلو ال ولكنها إسرتاتيجيه معلوما  نظم معلى باالمعتماد
:التالية املواضيع امعتماد ميكن حيث جزئياته، بعض دراسة يف التوسع فيمكن أخرى، جهة من  
.املعلوما  لنظم االسرتاتيجي التأثري -  
.التنافسية امليزة تدمعيم يف اإلسرتاتيجية املعلوما  نظم دور -  
.املعلوما  لنظم االسرتاتيجي التخطيط-  
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 الملخص:

طة بنشاطها سواء بشكل مباشر املعلومات املرتب مبعرفة مجيعاملؤسسة تنشط وسط بيئة تنافسية، فإهنا مطالبة  أنمبا 
كون من ت أن...(كما ميكن . السجالت، و هذه املعلومات قد تأيت من مصدر داخلي )الوثائقأو غري مباشر، 

ادة منها ....(، و قد أصبح احلصول على املعلومات و تشغيلها و االستفخارجي )املوردين، العمالءمصدر 
باستغالل كل  و بالتايل هي مطالبة من خالل توجيه إسرتاتيجيتها، السبب اجلوهري وراء جناح املؤسسات

 متكنة فعالة تخدام نظام معلومات اسرتاتيجي كوسيلاساملعلومات و معاجلتها بالشكل الصحيح عن طريق 
تنافسيتها و احلصول على ميزة تنافسية.من حتسني  املؤسسة  

: املعلومة، إسرتاتيجية املؤسسة.الكلمات المفتاحية  

Résumé :  

Depuis l'organisation est active au milieu d'un environnement concurrentiel, ils 

prétendent connaître toutes les informations relatives à ses activités directement 

ou indirectement, et ces informations peuvent provenir d'une source interne 

(documents, dossiers ....) peuvent également être à partir d'une source externe 

(fournisseurs, clients ....), et est devenu l'accès à l'information et courir et 

profiter de la cause derrière le succès des institutions en orientant sa stratégie, et 

donc est nécessaire pour exploiter toutes les informations et correctement 

traitées par l'utilisation de système d'information stratégique permet un moyen 

efficace d'améliorer l'institution compétitivité et obtenir un avantage 

concurrentiel. 

Mots clés: l'information, la stratégie de l'organisation. 
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 ⃞ متوسط.-                                          ⃞ سنة. 02-02من -

 ⃞ ثانوي.-                                     ⃞ سنة. 02-02من-

 ⃞ جامعي.-                                          ⃞ سنة. 02-02من -

 ر.................خآمؤهل -   ⃞ فما فوق. 02من -

 عدد سنوات الخبرة:-2على أي أساس تم التوظيف:                                -3

 ⃞ سنوات. 20-20من–                                     ⃞  الشهادة.                   -

 ⃞ سنة. 20-20من–                                     ⃞اخلربة.                       -

 ⃞ فما فوق. 20من–                                     ⃞املعارف.                    -

  على أساس آخر.............-

 الوضعية القانونية بالمؤسسة:-6هو مسير المؤسسة:                                      من-2

 ⃞ دائم.-                                      ⃞ املالك.-

 ⃞ مؤقت.–                                      ⃞                    املساعد.-

 ⃞ مسري له اجر.-

 



 ما هي مصادر الحصول على المعلومة:-8             المعلومات التي تحتاجها المؤسسة:ما هي طبيعة -7

     ⃞ مصادر داخلية.–                                 ⃞  رية.                          جتا-

     ⃞ مصادر خارجية-     ⃞                          اقتصادية.-

 أخرى........................مصادر - .............................أنواع أخرى..-

 أنواع نظم المعلومات المستخدمة:-01ما هي وظائف نظام المعلومات في المؤسسة:               -9

                                   ⃞        .TPSنظام تشغيل البيانات -     ⃞                    وظيفة اإلعالم.-

     ⃞             نظم املعلومات اإلدارية.-     ⃞                     وظيفة املعاجلة.-

     ⃞                  نظم جتهيز املكاتب.-     ⃞                    وظيفة االتصال.-

 نظم أخرى..............................-     وظائف أخرى................................

 نوعية الشبكة المستخدمة:-04هل تعتمد المؤسسة على تطبيق إستراتيجية معينة:   -00

     ⃞ االنرتنيت.–                       ⃞               إسرتاتيجية التحالف.-

     ⃞                       االكسرتانيت.-     ⃞                   إسرتاتيجية النمو.-

 أنواع أخرى..............................- اسرتاتيجيات أخرى.........................-

هل تساهم تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة -02هل تعتمد المؤسسة على نظام االنترانيت:-03
 التنافسية:

     ⃞                            نعم.-     ⃞                            نعم.-

     ⃞                                 ال.-     ⃞                              ال.-

 ...........................كيف ذلك- ...........................ملاذا........

 



 هل يساهم نظام المعلومات في توجيه إستراتيجية المؤسسة:-02

     ⃞                       نعم.-

     ⃞                         ال.-

 كيف ذلك.....................................-

 

 


