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مقــدمــة
شهد العامل يف هناية القرن املاضي وبداية القرن الواحد والعشرين ثورة يف استخدام وتطبيق خمتلف التكنولوجيات وأمهها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وىذه الثورة أدت إىل حاجة املؤسسات للمعلومات ،فاملعلومة أصبحت دتثل القوة يف بيئة تتسم باملنافسة
الشديدة وحكر للمعلومات ،فتعد املعلومة موردا ىاما ألداء األعمال ودمارساهتا بععالية ،بظهور تكنولوجيا املعلومات
ساعدت يف معاجلة الكم اهلائل من البيانات وتزويد اإلدارة العليا بتقارير سريعة ودقيقة إلذماز أعماهلا واختاذ القرارات.
فريى املسري أن تكنولوجيا ىي الوسيلة ملواجهة صعوبات االتصال وانتقال املعلومات مبختلف أشكاهلا داخل
وخارج املؤسسة ،إذ أصبحت االتصاالت اليوم جزء مهم من اجملتمع احلديث واليت تعتمد على اهلاتف بكل أنواعو
واالنرتنت والربيد االلكرتوين والشبكات الالسلكية وغريىا من التقنيات احلديثة فلقد أصبحت األعمال اليوم تتم عن
طريق ىذه التقنيات ،هلذا أصبح امتالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمرا ضروريا.
ولكن عدم التحكم يف ىذه األخرية يعقدىا فعاليتها ألن ىدف املسري ىو احلصول على املعلومة يف وقتها وكذا مدى
دقتها ،فإذا أختل شرط من شروطها فقدت معناىا.
ولعل ابرز مظاىر تكنولوجيا االتصاالت االنرتنت اليت أضعت على االقتصاد تغريات حديثة تنطوي على أساليب
وتقنيات جديدة مثل األعمال اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية واالعتماد على نظم حديثة لتسيري البيانات شبكات
املعلومات ودعمها إلدارة املعرفة وغريىا من التطبيقات اليت تساىم يف حتسني األداء.
وعليو نطرح اإلشكالية التالية:
ما مدى مساهمة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين األداء في المؤسسات
االقتصادية؟.

 ا ألس ئلـــة امفرعيـــة
وىذا يقودنا إىل طرح األسئلة العرعية التالية:
 -1ما املقصود بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟
 -2ما املقصود باألداء؟
 -3ما ىي أىم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات وكيف تساعد على حتسني األداء يف املؤسسة؟
 -4ما ىو واقع استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسة نعطال –وحدة البويرة-؟

أ

 فرضـيـــات امـدراســـــة
وحماولة منا لعهم املوضوع واإلحاطة جبوانبو ،إستعنا بأربع فرضيات نراىا موجهة ملسار البحث:
 تكنولوجيا املعلومات تستخدم ملعاجلة معاجلـة البيانات وختزين و إرساهلامن خالل العديد من الوسائل. األداء يعترب درجة حتقيق املؤسسة ألىدافها. بظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ظهرت معها جمموعة من التطبيقات منها التجارة االلكرتونيةوختطيط موارد املشروع.
 حيقق استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمموعة من النتائج االجيابية اليت حتسن منأداءاملؤسسة االقتصادية.

 أأسبــاب اختيـــار املوضـــوع
لقد مت اختيار ىذا املوضوع لعدة أسباب نوجزىا منها:
 أمهية املوضوع يف ظل التطورات التكنولوجية ،واليت تؤثر على منظمات األعمال. الرغبة الذاتية يف معاجلة موضوع ميس تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات ،وتعرف على أثارىااالجيابية والسلبية.

 أأمهيــــة امــدراســـة
تكمن أمهية الدراسة يف:
 االىتمام الكبري الذي أولتو املؤسسات الرائدة يف العامل هلذا املوضوع. -التطورات احلاصلة يف ىذا اجملال.

 أأهــــداف امـــدراســـة
 حماولة تعرف على مدى مسامهة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني األداء. -إعطاء صورة عن واقع استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسة اجلزائرية وتقييمها.

ب

 صعــوبــات امــدراســـة
 شساعة املوضوع دما يصعب علينا اإلملام بكل جوانبو. قلة املراجع الدالة على موضوع الدراسة وان وجدت فإهنا ال تعي بالغرض. -صعوبة احلصول على معلومات من طرف املؤسسة حمل الدراسة ،وخاصة حول برامج تكنولوجيا املعلومات.

 املهنــــج املتــبـــــع
لقد مت إتباع املنهج الوصعي التحليلي يف الدراسة ،ولقد اعتمدنا يف مجع املعلومات على عدة مراجع ومصادر
منها الكتب أطروحات اجلامعية ،والكتب باللغة األجنبية واجملالت وكذلك املواقع االلكرتونية.



الدراسات السابقة
ذمد جمموعة من الدراسات اليت قامت حول موضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منها:

-1

مجيلة بدريسي" ،تكنولوجيا المعلومات واثرها على الشغل" ،رسالة ماجيسرتيف تسيري  ،معهد العلوم

االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،سنة .1994

أظهرت كيف ان التقدم التقين وتكنولوجيا املعلومات بصعة خاصة من شاهنا خلق مشكل البطالة ،من خالل فرض
خصائص جديدة للعمل يف بعض البلدان النامية .ولكنها مل تسلط الضوء على معهوم تكنولوجيا املعلومات وبالتايل
مل تزل بعض الغموض يف ىذا املصطلح ،كما ان معاجلة املوضوع كانت على املستوى الكلي.
-2

ملني علوطي " ،تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على تحسين األداء االقتصادي للمؤسسة" رسالة

ماجيسرت يف ادارة االعمال ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر ،سنة .2004-2003
حاول يف ىذا العمل التطرق اىل التطبيقات املتنوعة لتكنولوجيا املعلومات يف عامل االعمال ،وكيعية مسامهتها يف
حتسني االداء .لكن ما يؤخذ على ىذه الدراسة االبتعاد عن حمتوى يف كثري من املواضع .بل اكتعى فقط بالسرد
النظري والتعرض لبعض الدراسات والتجارب العاملية.
-3

مراد رايس ،أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الموارد البشرية" ،رسالة ماجيسرت يف ادارة

األعمال ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر سنة.2005-2004
تعرض الطالب يف ىذا العمل إىل طبيعة املوارد البشرية يف عصر املعلومات ،واملتطلبات اليت ينبغي توفريىا يف ىذا املورد
للنجاح يف ىذا العصر .حبيث أن تكنولوجيا املعلومات اوجدت مهارات معينة ينبغي على االفراد العاملني التحلي هبا.

ج

لذا تعرض لواقع استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة اجلزائرية واألثار اليت احلقتها ىذه التكنولوجيا باملوارد
البشرية فيها.
-4

ياسع يامسينة " ،دراسة اقتصادية قياسية ألثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء االقتصادي

للمنظمة" .رسالة ماجيسرت يف تسيري املنظمات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة أمحد بوقرة بومرداس،

سنة .2011/2010
تعرضت الدراسة اىل دور الذي تلعبو تكنولوجيا املعلومات يف حتسني اداء املؤسسات وواقع استخدام ىذه التكنولوجيا
يف املؤسسات اجلزائرية.
هلذا جاءت ىذه الدراسة إلضافة بعض التطبيقات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باإلضافة اىل
التطبيقات السابقة واظهار مدى مسامهتها يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية.

 هيكـــل امــدراســــة
لقد قسمت الدراسة إىل ثالثة فصول ،فصلني يتعلقان باجلانب النظري وفصل دراسة حالة .ولقد تطرقنا يف
العصل األول إلىعموميات حول تكنولوجيا املعلومات و وشبكات االتصال وبعدىا مت إدراج أساسيات حول األداء،
أما العصل الثاين وىو حمور الدراسة فلقد تطرقنا فيو إىل أساسيات األعمال االلكرتونية والتجارة االلكرتونية مث إىل
الطرق احلديثة لتسيري البيانات و إدارة املعرفة و مراكز االتصال و العمل اجلماعي ،ويف العص الثالث تطرقنا إىل دراسة
عامة ملؤسسة نعطال وبعدىا ختصصنا يف وحدة الغاز البرتول املميع بالبويرة ،ومن خالل الدراسة توصلنا إىل أثار
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالوحدة.

د

امفطـل ا ألول :حملـــة ػامـــة حـول تكنوموجيــا املؼوومــات وا ألداء

متهـيـــد
يف عصر تكنولوجيا اؼبعلومات تعد اؼبعلومات أساس السبق والريادة ،إذ تقاس مدى قوة البلداف دبا لديها من
معلومات ومدى استغالؽبا ؽبا وكيفية وضعها يف كياهنا الصحيح ومن مث برزت أنبية جهاز اغباسوب واالنًتنت كأحد
أىم آليات تكنولوجيا اؼبعلومات واليت ىي دبثابة اؼبساعد يف أداء العمليات ويف حفظ وترتيب واستدعاء اؼبعلومات دبا
لديها من قدرة وسهولة يف التعامل مع كل اؼبستويات اإلدارية.
ىذا التطور اؼبلحوظ يف تكنولوجيا اؼبعلومات ،قد سايره تطور يف أساليب االتصاؿ فقد ظهرت وسائل حديثة
لالتصاالت سهلت عملية نقل وتبادؿ اؼبعلومات ،باإلضافة إذل تطور اؼبفاىيم اؼبتعلق بتحسُت أداء اؼبنظمة.
فلذلك سوؼ نتطرؽ يف ىذا الفصل إذل:
 عموميات حوؿ تكنولوجيا اؼبعلومات أساسيات حوؿ شػػبك ػػات االتصػػاؿ -ماىي ػػة األداء
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املبحـــــث ا ألول :معــوميــات حــول تكنومـوجيـا املؼوومـات
تلعب تكنولوجيا اؼبعلومات اآلف دورا حيويا وىاما يف اؼبنظمات وخاصة وأهنا تعمل على إتاحة الوسائل
واألدوات الالزمة لتسهيل اغبصوؿ على اؼبعلومات وتبادؽبا وجعلها يف متناوؿ طالبيها بسرعة وفاعلية وؽبذا سوؼ
نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل مفهوـ تكنولوجيا اؼبعلومات ودورىا يف اؼبنظمة وكذلك إذل طرؽ ضباية نظاـ اؼبعلومات.

املعوب ا ألول :مفاهمي ػامة حول امتكنوموجيا و املؼوومات
نظرا لتشعب موضوع تكنولوجيا اؼبعلومات وتعقده واختالؼ وتنوع اؼبفاىيم اليت يتضمنها ارتأينا إذل التطرؽ يف
ىذا اؼبطلب إذل توضيح بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتكنولوجيا ،اؼبعلومات ،نظاـ اؼبعلومات ،وظبات ؾبتمع اؼبعلومات.

أأوال :ماهية امتكنوموجيا
أصبحت التكنولوجيا اؼبتطورة من ظبات العصر فبا يفرض علينا دراستها ،معها وىذا ما سوؼ نتطرؽ لو فيما
يلي:

 -1مفهــــوم امتكنــوموجيـــا
للتكنولوجيا ؾبموعة من اؼبفاىيم اليت سوؼ نتطرؽ ؽبا كما يلي:

أأ -ثؼرًــف امتكنــوموجيــا

تعد كلمة التكنولوجيا ( ) Technologyمن اؼبصطلحات اليت تواجو الكثَت من االلتباس والتأويل ،إذ
يستخدمها البعض كمرادؼ للتقنية ( )Techniqueيف حُت يرى آخروف اختالفا واضحا بينهما ،ويرجع أصل
التكنولوجيا إذل اليونانية اليت تتكوف من مقطعُت نبا( )technoو تعٍت التشغيل الصناعي ،والثاين ( )logosأي
العلم أو اؼبنهج ،لذا تكوف بكلمة واحدة علم التشغيل الصناعي.
ويعرؼ اؼبعجم ( ) websterالتكنولوجيا بأهنا اللغة التقنية ،والعلم التطبيقي والطريقة الفنية لتحقيق غرض
عملي ،فضال عن كوهنا ؾبموعة الوسائل اؼبستخدمة لتوفَت كل ما ىو ضروري ؼبعيشة الناس ورفاىيتهم .أما التقنية كما
يوردىا اؼبعجم ذاتو بأهنا أسلوب أو طريقة معاعبة التفاصيل الفنية ،أو طريقة إلقباز غرض منشود.
يشار للتكنولوجيا بأهنا العمليات والتقنيات واؼبكائن واألعماؿ اؼبستخدمة لتحويل اؼبدخالت( اؼبوارد،
1
اؼبعلومات واألفكار) إذل ـبرجات ( اؼبنتجات واػبدمات).
ويعرفها جاؾ موراف( )J.MORINعلى أهنا "فن تنفيذ يف إطار داخلي ومن أجل ىدؼ معُت ،كل
العلوـ والتقنيات والقواعد األساسية اليت تدخل يف تصميم اؼبنتج ،تصنيعو ويف طرؽ التسيَت وأنظمة اؼبعلومات".
1

محمد الصيرفي ،إدارة تكنولوجيا المعمومات ،دار الفكر الجامعي ،األردن،2009 ،الطبعة  ،1ص .13
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"التكنولوجيا ىي تطبيق اؼبعارؼ العلمية والتقنية احملصل عليها ،استعماؿ التقنيات ،اؼبعدات واألساليب الالزمة
1
يف تصميم ،تطوير تصنيع اؼبنتجات واػبدمات ويف عمليات التسيَت وازباذ القرارات".

ب -امفــرق بيــــن امتكنومـوجيـــا وامتقنيــــة
ىناؾ خلط بُت مفهوـ التقنية ( )techniqueوالتكنولوجيا ( ) technologieفيمكن تعريف التقنية ىي
ؾبموع اآلالت ،اؼبعدات ،اإلجراءات ،الطرؽ والعمليات اليت سبكن اؼبنظمة من ربويل اؼبوارد اؼبختلفة (اؼبدخالت) إذل
2
منتجات ( ـبرجات).
يتم تطبيق التكنولوجية وتسيَتىا يف إطار منظم بواسطة العالقات االجتماعية لتحقيق ىدؼ ؿبدد للمؤسسة
االقتصادي ة ،وتعترب النظريات االجتماعية التقنية من أىم االذباىات اليت تطرقت لدراسة العالقة بُت العوامل التقنية
3
واالجتماعية يف إطار التطور التكنولوجي وقد اىتمت ىذه النظريات بتعظيم ىذه العالقة.
وهبذا قبد مفهوـ التكنولوجيا مفهوـ شامل وبتوي التقنية يف حد ذاهتا اليت ىي جزء ال يتجزأ منو ليأيت التكامل
بينهما لضماف سَت العمليات بفعالية سواء كانت عملية إنتاجية ،استهالكية أو اتصالية.

 -2مــزاًـــا وغيــوب امتكنوموجيــا
أ -املزاًــــا :ىناؾ العديد من الفوائد واؼبزايا اعبوىرية من استخداـ التكنولوجيا اعبديدة،
وضوحا ما يلي:

4

ومن ىذه اؼبزايا وأكثرىا

 زبفيض التكاليف اؼبباشرة للعمل واؼبواد اػبامة؛ زيادة حجم اؼببيعات :حيث أنو و يف ظل استخداـ تكنولوجية جديدة ومتقدمة فإف اؼببيعات تزيد؛ ربسُت اعبودة :وكمثاؿ قبد أنو خالؿ استخداـ التكنولوجيا الطبية اعبديدة يبكن تشخيص األمراض القلبيةوالباطنية وغَتىا؛
 ويف ؾباؿ التصنيع فإف استخداـ اآلليات يف مناولة اؼبواد اػبامة أدى إذل زبفيض األخطار البشرية وربسُتجودة اؼبنتج ،كما أصبحت أوقات تسليم اؼبنتجات للعمالء سريعة وبالتارل زبفيض تكاليف اإلنتاج؛
 ربسُت الظروؼ :كاستخداـ التكنولوجيا اؼبتقدمة يف االتصاالت ،أدى إذل سرعة االتصاؿ وتقريب اؼبسافاتوزبفيض حجم الضوضاء والتشويش يف اؽباتف واؼبكاؼبات وسرعة اغبصوؿ على اؼبعلومة من خالؿ شبكات
االنًتنت.
1

وسيمة حمداوي ،إدارة الموارد البشرية  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2004 ،ط ،1ص.164

3

وسيمة حمداوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.164

2

4

محمود عمم الدين ،تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصال الجماهيري ،مصر  ، 1990 ،طبعة  ،1ص .16
سيد محمد جاد الرب ،نظم المعمومات اإلدارية ،دار مطبعة العشرة ،مصر ،2009 ،طبعة  ،1ص. 296-294
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ب -غـيــوب امتكنوموجيــا
 ارتفاع تكاليف االستثمارات يف التكنولوجيا اؼبتقدمة خاصة تلك اؼبشروعات التكنولوجية اؼبعقدة؛ ربتاج اؼبشروعات التكنولوجية العالية التكلفة إذل ؾبهودات كبَتة والتدقيق واؼبعاينة واالختيار والتجريب؛ اغباجة إذل تدريب عارل اعبودة للموظفُت والعاملُت الذين سيعملوف على التكنولوجيا اؼبتقدمة؛ -ـباطر عدـ التشغيل اآلالت واؼبعدات طوؿ الوقت أي وجود طاقة تكنولوجية فائضة أو عاطلة.

اثهيــــا :مفهــوم املؼوومـــــــات
للمعلومػات دور مهم ومتزايد يف اغبياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،فنحن نعيش اليوـ يف عادل
متغَت تعترب فيو اؼبعلومة موردا أساسيا إذل أي نشاط.

 -1امفــرق بــني املؼوــومــات وامبيــاهـــــات
ىبتلف مفهوـ البيانات عن مفهوـ اؼبعلومات بالرغم من العالقة الوثيقة بينهما ،وىبلط الكثَتوف بُت ىذين

اؼبفهومُت ،ولتفادي اللبس سوؼ نعرؼ كال منهما .فبا يساعد على فهم نظم اؼبعلومات وتكنولوجيا اؼبعلومات.

أأ -امبـيــاهـــات
يشَت مفهوـ البيانات إذل ؾبموعة حقائق غَت منظمة قد تكوف يف شكل أرقاـ أو كلمات أو رموز ال عالقة بُت
بعضها البعض ،أي ليس ؽبا معٌت حقيقي.

1

تعرؼ البيانات بكوهنا ":اؼبادة اػباـ الالزمة إلنتاج اؼبعلومات وذلك طبقا ؼبفهوـ النظاـ حبيث سبثل البيانات
اؼبدخالت و اؼبعلومات اؼبخرجات و ىذا بعد اؼبعاعبة".2
فتعترب البيانات ىي اؼبادة اػبامة إلنتاج اؼبعلومات.

ب -املؼوـومـــــات
تعرؼ اؼبعلومات بأهنا" عبارة عن بيانات مت تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها"
نالحظ من تعريفُت للبيانات واؼبعلومات أهنا مفاىيم نسبية ،فما يعد معلومات لشخص معُت قد يعتربه آخر بيانات
ال يبكن االستفادة منها .ويستخدـ معيار واحد للتمييز بُت البيانات واؼبعلومات يتمثل يف ربقيق الغرض من
3
االستخداـ.
1
2

أحمد فوزي مموخية ،نظم المعمومات اإلدارية ،دار الفكر الجامعي ،مصر ، 2007،طبعة ،1ص .43
إبراىيم بختي ،تكنولوجيا و نظم المعمومات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،عمى الخط:

. www. bekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf

.29/04/2013,09:58

3نجم عبد اهلل حميدي وآخرون ،نظم المعمومات اإلدارية ،دار وائل لمنشر والتوزيع،األردن ،2009،ط ،2ص.35
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ت-

املؼـــرفـــــة

وىي الفهم اؼبكتسب من خالؿ اػبربات والدراسة ،وأهنا معرفة كيف؟ أي كيف تعمل األشياء اليت سبكن
الشخص من إقباز مهمة خاصة؟ وقد تكوف حقائق تراكمية ،أو قواعد إجرائية ،أو توجيهات.
تتألف اؼبعرفة من معلومات نظمت وعوعبت لتحوؽبا إذل الفهم ،خربة ،تعليم مًتاكم ،إهنا توافق اؼبوىبة ،الفطرة،

األفكار ،القوانُت ،اػبربة ،واإلجراءات اليت تقود إذل اؼبعرفة وتطبيقها غبل مشكلة 1.كشرح للعالقة بُت البيانات
واؼبعلومات واؼبعرفة من خالؿ الشكل التارل:
الشكل رقم ( :)10البيانات ،المعلومات ،المعرفة.
مرتفع
(القيمة)

منخفض

مرتفع

المعرفة

(اؼبعٌت)

المعمومات

البيانات
ػ

منخفض

المصدر:فايز جمعة النجار ،نظم المعمومات اإلدارية(منظور إداري) ،دار حامد لمنشر والتوزيع ،األردن ،0202،ط ،3ص .64

تستقبل نظم اؼبعلومات البيانات و تعمل على ربويلها إذل معلومات دبعاعبتها ،ووضعها يف ؿبتوى مناسب
لالستخداـ .و اؼبديروف يستخدموف اؼبعلومات للحصوؿ على اؼبعرفة واليت تعطي اؽبيكلية اؼبناسبة يف تفسَت اؼبعلومات
وإعطائها اؼبعٌت اؼبناسب .فاؼبعرفة ما ىي إال ربّوؿ البيانات إذل معلومات و مزجها باػبربة.

1

فايز جمعة النجار ،نظم المعمومات اإلدارية(منظور اداري) ،مرجع سبق ذكره ،ص.55

2

نفس المرجع السابق ،ص.46

2
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ث -خطائص وممزيات املؼوومات
اؼبعلومات اعبيدة هبب أف تتوفر فيها ؾبموعة من السمات األساسية حىت تكوف قيمة وىي:

1

 الدقـ ـ ـة :وىي أف تكوف اؼبعلومات ؿبددة وخالية من األخطاء ومستندة إذل اغبقائق والثوابت؛ المالئم ـة :وىي أف تكوف مناسبة غبجم وطبيعة االستخداـ بدوف زيادة أو نقص أو خروج عن اؼبوضوع؛ الوضـ ـ ـوح :ىي أف تكوف بسيطة ومفهومة وغَت معقدة أو غامضة وسهلة الفهم و التطبيق؛ الشم ـ ـول :وىي أف تغطي صبيع جوانب اؼبوضوع اليت خصصت لو أو صبعت من أجلو؛ التوقيـ ـت :وىي أف توفر وتصل إذل اعبهة اليت طلبتها يف التوقيت السليم واؼبناسب وبالسرعة اؼبمكنة؛ المرونـ ـة :وىي قدرة اؼبعلومات على تلبية احتياجات اؼبستخدـ ورغباتو وأف زبدـ أكثر من غرض يف نفسالوقت؛

 التكلفـ ـة(الجدوى) :وىي أف ال تزيد تكلفة اغبصوؿ على معلومات عن العائد اؼبتوقع من استخدامها؛ الموضـوعي ـة :وىنا هبب أف ال سبيل اؼبعلومات إذل جهة معينة أو تنحاز مع رأي معُت أو زبتلط فيها األىواءالشخصية؛

 القابلية لقياس :وىي تعٍت إمكانية تسجيل اؼبعلومات وفحصها من خالؿ تدوينها وربليلها وتبويبها وتصنيفهابشكل يبكن من اسًتجاعها يف أي وقت.

ج -أأهـــواع املؼـــوومــــات

تتنوع اؼبعلومات بتنوع ؿبتواىا وىدفها وحجمها وزبتلف حسب ارتباطها باؼبوضوع الذي تتعلق بو ،ويبكن
2
تصنيف اؼبعلومات وفقا للمعايَت اآلتية:
 زمن المعلومة  :فقد تكوف اؼبعلومات تارىبية أو مستقبلية أو تستخدـ اؼبعلوماتية التارىبية ؼبتابعة األداءومراقبتو ،أما اؼبعلومات اؼبستقبلية فتستخدـ ألغراض التنبؤ والتخطيط.

 شكل المعلومات  :فقد تكوف معلومات ملخصة أو تفصيلية إذ تستخدـ اؼبعلومات اؼبلخصة يف مستوياتاإلدارة العليا ،أما التفصيلية فتستخدـ يف اؼبستويات التشغيلية.

 صفة المعلومات :فقد تكوف متوقعة أو غَت متوقعة ،ويستخدـ اؼبعلومات اؼبتوقعة لتخفيض حالة عدـ التأكد -بينما تستخدـ اؼبعلومات غَت متوقعة الكتشاؼ اؼبشكالت.

1
2

إيمان فاضل السامرائي ،ىيثم محمد الزغبي ،نظم المعمومات اإلدارية ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،األردن،2004 ،ط ،1ص.27
نجم عبد اهلل الحميدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.41
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 مصدر المعلومات  :قد تأيت اؼبعلومات من مصادر داخلية مثل حجم اؼببيعات ،حجم األجور....اخل .وقدتأيت من مصادر خارجية مثل أسعار الفائدة ،ومعدالت النمو ،التضخم.....اخل.

 تنظيم المعلومات :قد تكوف اؼبعلومات منظمة تقدـ بشكل تقرير يعكس اؼبعلومات اليت وبتويها كافة .وقدتكوف غَت منظمة ال تعكس ؿبتوياهتا بشكل واضح.

اثمثــــا :مســات جممتــع املؼوومـــات
سوؼ نتطرؽ لتعريف ؾبتمع اؼبعلومات وأىم اػبصائص والسمات اػباصة بو كما يلي:

 -1ثؼرًف جممتع املؼوومات
مفهوـ ؾبتمع اؼبعلومات ال يزاؿ غَت واضح بشكل تاـ وأف ىناؾ العديد من التعريفات جملتمع اؼبعلومات ومن
ضمنها:
 التعريف الذي تبناه مؤسبر العاؼبي جملتمع اؼبعلومات جنيف " 2003اجملتمع يستطيع كل فرد فيو استحداثاؼبعلومات واؼبعارؼ والنفاذ إليها واستخدامها وتقاظبها حبيث يبكن األفراد واجملتمعات والشعوب من تسخَت
كامل إمكاناهتم يف النهوض بتنميتهم اؼبستدامة ويف ربسُت نوعية حياهتم".
 أما ؿبمد فتحي عبد اؽبادي فعرؼ ؾبتمع اؼبعلومات بأنو "اجملتمع الذي يعتمد اعتمادا على اؼبعلومات الوفَتةكمورد استثماري وكسلعة اسًتاتيجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي وكمجاؿ للقوى العاملة مستغال يف
ذلك كافة إمكانيات تكنولوجيا اؼبعلومات والتصاالت ودبا يبُت استخداـ اؼبعلومات بشكل واضح وواجو
اغبياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية كافة بغرض ربقيق التنمية والرفاىية".

 -2ممزيات جممتع املؼوومات

يتميز ؾبتمع اؼبعلومات اؼبعاصر بالسمات التالية:

1

2

 -انفجار المعلومة :اؼبعلومات اؼبنتجة يف اغبقبة اؼبعاصرة تعترب أكثر أنبية فبا أنتج يف كل تاريخ البشرية ،كما أف

اؼبعلومات تتزايد دبعدالت كبَتة نتيجة التطورات البشرية ومبو القوى اؼبنتجة واؼبستهلكة من اؼبعلومات مصَتىا ال
يتناقض وإمبا تًتاكم معا مكونتا ظاىرة ثورة عظيمة من اؼبعلومات اليت توضح معادل اغبقبة اؼبعاصرة.
 زيادة أهمية المعلومات :ال يوجد أي نشاط يواجو اإلنساف بدوف مدخل معلومات بل أهنا حلت ؿبلاألرض والعمالة ورأس اؼباؿ واؼبواد اػباـ والطاقة وأصبحت تتدخل يف كل األنشطة والصناعات.

1

جمال يوسف بدير ،اتجاهات حديثة في إدارة المعرفة ،دار الكنوز لممعرفة لمنشر والتوزيع،األردن،2010،ط ،1ص .125

2

محمود حسين الوادي ،بالل محمود الوادي ،المعرفة و إدارة االلكترونية ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،األردن ،2011 ،ص.273
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امفطـل ا ألول :حملـــة ػامـــة حـول تكنوموجيــا املؼوومــات وا ألداء
 ظهور المبتكرات التكنولوجية في معالجة المعلومات :تشمل التطورات اؼبعاصرة يف تكنولوجيا اؼبعلوماتعلى الصور الفوتوغرافية واألفالـ اؼبتحركة والراديو والتلفوف واالنًتنت وما يشملها من عناصر كالربيد االلكًتوين

وغَتىا.
 نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة كلية على المعلومات :إف ظهور اؼبنظمات واجملتمعات اؼبعتمدة كلياعلى اؼبعلومات أي سبثل معاعبات ؽبا أصبحت ظاىرة يتسم هبا اجملتمع اؼبعاصر واألمثلة اليت يبكن توضيحها هبذه
اؼبنظمات تتمثل يف اؼبنظمات الصحفية واإلخبارية واالستعالمات والبنوؾ ومنظمات التامُت واؼبصاحل اغبكومية.

رابــؼــــا :مفـهــوم هـظــم املؼــوومـــات
نالحظ أف نظم اؼبعلومات مكنونة من النظم واؼبعلومات وبالتارل سوؼ نتطرؽ اوال إذل مفهوـ النظاـ كما يلي:

 -0ثؼــــرًـف وغناضــر هظـــام املؼوــومــات
للنظاـ ؾبموعة مفاىيم وعناصر مكونة لو كما يلي:
ثؼــــرًــف امنظــــام :يبكن تعريف النظاـ دبا يلي:
"ىو ؾبموعة من العناصر أو األجزاء اؼبًتابطة اليت تعمل بتنسيق تاـ وتفاعل ،ربكمها عالقات وآلية عمل معينة
يف نطاؽ ؿبدد لتحقيق غايات مشًتكة وىدؼ عاـ ،بواسطة قبوؿ مدخالت وعاعبتها من خالؿ إجراء ربويلي منظم
للمدخالت .هبدؼ إنتاج ـبرجات مع التغذية الراجعة والرقابة وتسمى العملية الديناميكية".

1

أأ -غنـــاضـــر امنظـــــام

يتمثل النموذج العاـ ألي نظاـ بالعناصر األربعة الرئيسية وىي اؼبدخالت ،عمليات اؼبعاعبة ،ـبرجات،التغذية
العكسية وفيما يأيت شرح ؽبذه العناصر:2
 -المدخالت  :Inputsيعتمد كل نظاـ على مدخالت معينة وىي تلك اليت ينصب عليها نشاط النظاـ

وعملياتو وتكوف حصرا على ثالثة أنواع يف صبيع األنظمة ىي اؼبادة فقط أو البيانات فقط أو كالنبا معا ،ويأيت ىذه
اؼبدخالت من مصادر ـبتلفة ومتنوعة من البيئة احمليطة بالنظاـ أو قد تكوف ـبرجات لنفس النظاـ عندما تستخدـ
كمدخالت جديدة من خالؿ عملية التغذية العكسية.
 -عمليات المعالجة :Processusىي النشاط الذي سبارسو النظاـ على اؼبدخالت باالعتماد اؼبستلزمات

الضرورية من قوى بشرية ومادية وإجراءات معينة ألجل ربويل اؼبدخالت إذل ـبرجات اؼبطلوبة ،وزبتلف ىذه
العمليات باختالؼ األنظمة.

1
2

فايز جمعة صالح النجار ،نظم المعمومات اإلدارية ،دار حامد لمنشر والتوزيع ،األردن ،2007،ط ،2ص.11
محمد عبد الحسين آل فرج الطائي ،مدخل إلى نظم المعمومات اإلدارية ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،األردن ،2009،ط ،2ص .24
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امفطـل ا ألول :حملـــة ػامـــة حـول تكنوموجيــا املؼوومــات وا ألداء
 -المخرجات :Outputsاؼبخرجات تتحوؿ اؼبدخالت بفعل عمليات اؼبعاعبة إذل ـبرجات اليت تطرح يف البيئة

احمليطة أو تستخدـ كمدخالت جديدة للنظاـ نفسو ،واليت تكوف على نوعُت حصرا يف صبيع أنواع األنظمة ونبا اؼبادة
فقط أو اؼبعلومات فقط أو كليهما معا ،وترتبط ىذه اؼبخرجات على كبو مباشر بأىداؼ النظاـ.
 -التغذية العكسية  :Feed-backألجل ربقيق االنتظاـ يف فعاليات النظاـ والرقابة عليها البد من وجود

عنصر التغذية العكسية الذي يتوذل مهمة اؼبقارنة بُت ـبرجات النظاـ الفعلية وبُت اؼبخرجات اؼبخططة واحملددة
مسبقا ،إذ أف وجود أية اختالفات بينهما وبتم استخداـ مدخالت جديدة أو إجراء تعديالت يف عمليات اؼبعاعبة أو
إعادة النظر يف اؼبخرجات اؼبرغوبة.
الشك ـ ـل رق ـ ـم( :)12عنـ ـاصـ ــر النظ ـ ــام

اؼبخرجات

معالػػجة

اؼبدخالت

التغذية العكسية
المصدر :فايز جمعة النجار ،نظم معلومات إدارية (منظور إداري)مرجع سبق ذكره،ص .35

-2

ثؼرًــف هظـام املؼوــومــات

ظهرت نظم اؼبعلومات مع بداية الثورة الصناعية إذ أف ىذا اؼبفهوـ يشَت إذل الكم الكبَت من اؼبعلومات اليت
زبص موضوع واحد واليت مت زبزينها وتصنيفها وتبويبها وترتيبها بطريقة منظمة ومعاعبتها وعرضها بأشكاؿ خاصة
زبدـ ؾبموعة من األشخاص العاملُت يف نفس ؾباؿ ىذه اؼبعلومات واليت هتدؼ إذل تقدًن معلومات مفيدة وسريعة
للمستخدـ تساعده يف ازباذ القرارات وتسهل عليو عملو.
يعرف ػها " wastonنظاـ اؼبعلومات بأنو عبارة عن ؾبموعة من العناصر اؼبؤلفة من األفراد والبيانات واآلالت
1
اليت تعاجل البيانات وربوؽبا إذل معلومات زبدـ أغراض اإلدارة.
ويبكن تعريفو على أنو" النظاـ الذي يتكوف من األجزاء(اؼبعلومات ،األفراد ،التجهيزات ،اإلجراءات)اؼبًتابطة
واليت تعمل معا بشكل متناسق من خالؿ ؾبموعة من العمليات اؼبنتظمة(ذبميع ،زبزين ،معاعبة ،ربليل) وعرض
اؼبخرجات والنتائج باألشكاؿ اؼبختلفة للمعلومات(تقارير ،أشكاؿ ،رسومات ،ـبططات) حبيث تزود النتائج
للمستفيدين من ىذا النظاـ بطريق ة تدعم وزبدـ قراراهتم وتسهل أعماؽبم وسبكنهم من التخطيط والرقابة على
2
نشاطات اؼبنظمة.
1
2

عدنان عواد الشوابكة ،دور نظم وتكنولوجيا المعمومات في اتخاذ القرار ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع،األردن،2011،ط ،1ص.106
إيمان فاضل السامرائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.34
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 -3أأهــداف وأأهــــواع هـظـــام املؼــوـومــات
أأ -أأهـــداف هـظــــام املؼوـــومـــات
أساسا إذل ضماف تدفق البيانات واؼبعلومات وتبادؽبا بُت مراكز األنشطة اؼبختلفة
هتدؼ نظم اؼبعلومات ً
باؼبنظمة وصبع البيانات بطريقة متكاملة وتشغيلها بالطرائق اؼبناسبة وزبزينها ومتابعة صبيعا لتعديالت والتغَتات اليت
ربدث على البيانات واؼبعلومات اؼبخزنة وربديثها واسًتجاعها يف الوقت اؼبناسب وربقيق اآلمن الكامل للمعلومات،
ملخصا يف أف نظاـ اؼبعلومات يهدؼ إذل تقدًن اػبدمة النهائية
احدا للمعلومات
ووبدد الكثَت وهندؼ إذل و ً
ً
للمستفيدين.

ويبكن ذبزئة ىذا اؽبدؼ إذل األىداؼ اآلتية:

1

 مساعدة اؼبديرين يف مهامهم يف ؾباؿ التخطيط والرقابة وىذه اؼبعلومات تنجز عندما تصل معلومات كاملةودقيقة ويف الوقت اؼبناسب.
 إعطاء معلومات وتقارير بتكلفة أقل مع احملافظة على الدقة للمعلومات. بلورة وتصفية اؼبعلومات اليت تصل إذل اؼبديرين ويعتمد عليها. تقدًن سلسلة من الطرائق البديلة إلقباز العمل بشكل يبُت تأثَتات ونتائج القرارات اؼبختلفة قبل أف تطبقعمليًا.

 االستفادة القصوى من وقت اؼبديرين وعدـ إشغاؽبم يف عملية استخراج اؼبعلومات من خالؿ كثرة البياناتواؼبستندات.
ب -أأهـــــواع هظـــم املؼوــومـــات
نشاىد تنوع يف معايَت التصنيف والتبويب اليت يعتمدىا الباحث فنجد أنو:

2

 يبكن التصنيف حسب اؼبستوى التكنولوجيا السائدة يف اؼبنظمات إذل أنظمة معلومات يدوية ،وأنظمةومعلومات آلية و ؿبوسبة.
 ويبكن أيض ا أف تصنف نظم اؼبعلومات حسب الوظائف اإلدارية أو التنظيمية يف قطاع األعماؿ ،إذل نظممعلومات اإلنتاج والتصنيع ،نظم معلومات نظم معلومات التسويق ،نظم معلومات اؼبوارد البشرية ،نظم معلومات
التمويل.
 ويبكن أف تصنف حسب النشاطات اإلدارية للمدير فهناؾ نظم معلومات التخطيط ونظم معلوماتالتنظيم ،نظم معلومات الرقابة.
1
2

أحمد صالح اليزيمة ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد-25العدد األول -األردن ،2009 ،ص.03
سميم الحسنية ،نظم المعمومات اإلدارية،دار الوراق لمنشر والتوزيع،األردن،2006 ،ط،3ص.26-25
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 ويبكن أف تصنف نظم اؼبعلومات اإلدارية حسب اؼبستوى اإلداري أو ما يعرؼ بنظم دعم اإلدارة فهناؾ نظماؼبعلومات اإلسًتاتيجية ونظم دعم اإلدارة الوسطى ونظم دعم اإلدارة التشغيلية.
 ويبكن أف تصنف حسب عدد األفراد اؼبستفيدين من النظاـ ،فهناؾ نظم دعم القرارات الفردية وىي النظماليت تساعد فرد بعينو على ازباذ قرارات يف قضايا معينة وفًتات معينة ،ونظم دعم القرارات اعبماعية وىي النظم اليت
تساعد ؾبموعة األفراد وتعمل معا ،على ازباذ قرار صباعي مثل العمل يف االجتماعات واللجاف واؼبؤسبرات.
 كما يبكن أف تصنف نظم اؼبعلومات حسب اؼبعيار اعبغرايف إذل نظم معلومات ؿبلية أو داخلية ونظممعلومات وطنية تغطي بلد بكاملو ،ونظم معلومات كوكبية تغطي ساحة العادل.
 وأخَتا ظهر نوع جديد من نظم اؼبعلومات الشمولية اليت تغطي معظم نشاطات اؼبنظمة مثل النظم اػببَتةونظم قواعد اؼبعرفة ،نظم اؼبعلومات الوظيفية التقاطعية ،اليت تغطي أكثر من وظيفة واحدة ،مثل نظم التخطيط موارد
اؼبنظمة وإدارة العالقات مع الزبائن وإدارة سلسلة اؼبوردين.
وىناؾ من يصنف نظم اؼبعلومات يف طبسة نظم أساسية وىي:
 نظم معلومات المكاتب :OISتعترب نظم معلومات اؼبكاتب عن تلك النظم اغباسوبية واؼبدعومة تكنولوجياًواتصالياً واليت تعمل على تشغيل أدوات اؼبكاتب تكنولوجيا وإقباز معظم اؼبهاـ والواجبات واإلجراءات من خالؿ

تكنولوجيا اغباسوب وتكنولوجيا شبكات االتصاالت واؼبعلومات ،وسبكُت اإلداريُت من االستفادة من ىذه النظم
هبدؼ إقباز معامالهتم اإلدارية بسهولة وسرعة لتوفَت الوقت واعبهد والتكلفة وزيادة اإلنتاجية والفعالية والدقة
واإلتقاف يف العمل.
 -نظم معالجة التقارير اإلدارية  :TPSعبارة عن النظم اؼبصممة حاسوبيا وتكنولوجيا للقياـ بعملية تسجيل

وتثبيت وتوثيق وزبزين معلومات الصفقات الضرورية اليومية واؼبعامالت والنشاطات اليت تنتج عن عمليات اؼبنظمة
اؼبستمرة ضمن ـبتلف وظائف اؼبنظمة واليت زبدـ اؼبستفيدين يف اؼبستوى التشغيلي للمنظمة من خالؿ توفَت صبيع
1
ىذه اؼبعلومات وسرعة اسًتجاعها وعرضها بوقت وجهد وتكلفة أقل.
 نظم معلومات اإلستراتجية :تدعم ىذه النظم التخطيط طويل األجل االسًتاتيجي لألنشطة اإلدارة العليا ،حيثتأخذ ىذه النظم يف االعتبار البيئة اػبارجية احمليطة باؼبنظمة ومتابعة التغَتات اػبارجية مقارنة بقدرات اؼبنظمة
الداخلية ،وتساعد ىذه النظم اإلدارة العليا لإلجابة على العديد من األسئلة اإلسًتاتيجية مثل :ما ىو مستوى حجم

العمالة باؼبنظمة بعد عشر سنوات؟ وما ىي اذباىات التكلفة يف الصناعة يف اؼبستقبل.

1
2

2

إيمان فاضل السامرائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.88
عدنان عواد الشوابكة ،مرجع سبق ذكره ،ص.55
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 -نظم معلومات اإلدارية :ىو ذلك النظاـ اؼبتكامل الذي يربط بُت اؼبستخدـ واآللة من أجل توفَت اؼبعلومات لدعم

ـبتلف العمليات اإلدارية ووظائف ازباذ القرارات يف اؼبنظمة ،ويستخدـ أجهزة اغباسوب وبرؾبياتو وقواعد البيانات
واإلجراءات اليدوية والنماذج ،من أجل التحليل والتخطيط والرقابة وازباذ القرارات.

1

 نظم قواعد المعرفة :ىي عبارة عن النظم اؼبصممة تكنولوجيا واؼببنية على قواعد اؼبعرفة واليت تستخدـ ألساليباغبديثة لتكنولوجيا اؼبعلومات من أجل ذبميع وزبزين صبيع أنواع اؼبعارؼ يف أوعية الكًتونية ومعاعبتها حبيث يتم
تبويبها وتصنيفها وربليلها وربطها حباالت ؿبددة وـبصصة من القرارات اليت ربتاج إذل تفكَت ذىٍت معقد والرجوع إذل
اػبربات السابقة .ومن التطبيقات الشائعة لنظم قواعد اؼبعرفة :الذكاء الصناعي والنظم اػببَتة.

املعوـــب امثــــاين :مفهــوم وفوائــــد تكنوموجيـــا املؼوومـــات
أحدثت تكنولوجيا اؼبعلومات تقدما سريعا فبا أدى باؼبنظمات باالستفادة من خدماهتا من خالؿ امتالؾ كل
الوسائل اغبديثة اليت تسهل التعامل مع اؼبعلومات.

أأوال :مفهــوم تكنومـوجيــا املؼوــومــــات
سوؼ نتطرؽ جملموعة من التعاريف اليت تعٌت بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ما يلي:

 -0ثؼرًــــف وخطـائـص تكنـومــوجيــا املؼوـــومـــات
دل ربضى تكنولوجيا اؼبعلومات – كغَتىا من اؼبصطلحات اعبديدة – خاصة مع ظهور االقتصاد اعبديد
بتعريف موحد ،بل تعددت ىذه التعاريف وتنوعت تبعا لرؤية كل واحد ؽبا ،لذا سندرج عدة تعاريف حىت تربز لنا
أوجو االختالؼ واالتفاؽ فيما بينها.

أأ -ثؼرًـــف تكنــوموجيــا املؼــوومــات
إذا كانت اؼبعلومات ىي بيانات اليت يتم معاعبتها ويبكن زبزينها ،اسًتجاعها ،تشكيلها ،وإذا كانت
التكنولوجيا ىي تطبيق اؼبعرفة العلمية لتصميم ،إنتاج ،استخداـ منتجات وخدمات .ومنو فإنو يعرؼ تكنولوجيا
اؼبعلومات دبا يلي:
 التعريـف األول ":تكنولوجية اؼبعلومات ىي استعماؿ التكنولوجية اغبديثة للقياـ بالتقاط ومعاعبة ،وزبزينواسًتجاع ،وإيصاؿ اؼبعلومات سواء يف شكل معطيات رقمية ،نص ،صوت أو صورة.

2

نستنتج من ىذا التعريف أف تكنولوجية اؼبعلومات ىي حقل من حقوؿ التكنولوجية واليت هتتم دبعاعبة اؼبعلومات.

1

2

ىاني شحادة الخوري ،تكنولوجيا المعمومات عمى أعتاب القرن الواحد والعشرين ،مركز الرضا لمكمبيوتر،األردن ،1998 ،الطبعة  ،1ص.28

مراد رايس ،أثر تكنولوجية المعمومات عمى الموارد البشرية في المنظمة ،رسالة ماجستير في عموم التسيير فرع إدارة األعمال ،جامعة
الجزائر 2006 -2005ص .28
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امفطـل ا ألول :حملـــة ػامـــة حـول تكنوموجيــا املؼوومــات وا ألداء
 -التعري ـف الثاني ":تكنولوجيا اؼبعلومات ما ىو إال نظاـ معلومات يعتمد على اؼبعدات وبرؾبيات اغباسوب يف

معاعبة وحفظ واسًتجاع وبث اؼبعلومات" .

1

ركز ىذا اؼبفهوـ على عمليات االستقطاب ،التخزين وؼبعاعبة (اؼبعلوماتية) ،وعملية البث(االتصاؿ).
يبكن إعطاء تعريف شامل باعتماد على التعريف الذي قدمتو وزارة التجارة والصناعة الربيطانية ":تكنولوجيا

اؼبعلومات ىي اغبصوؿ على البيانات ومعاعبتها وزبزينها وتوصيلها وإرساؽبا يف صورة معلومات مصورة أو صوتية أو
مكتوبة أو يف صورة رقمية ،وذلك بواسطة توليفة من اآلالت اإللكًتونية وطرؽ اؼبواصالت السلكية والالسلكية
2
اغبديثة".

ب -خطائص تكنوموجيا املؼوومات
لقد سبيزت تكنولوجية اؼبعلومات عن غَتىا من التكنولوجيات األخرى دبجموعة من اػبواص أنبها:

3

 تقليص الوقت :فالتكنولوجية جعلت كل األماكن – إلكًتونيا – متجاورة؛ تقليص المكان :تتيح وسائل التخزين اليت تستوعب حجما ىائال من اؼبعلومات اؼبخزنة واليت يبكن الوصوؿإليها سهولة؛

 اقتسام المهام الفكرية مع اآللة :نتيجة للتفاعل بُت الباحث والنظاـ. الذكاء االصطناعي  :أىم ما يبيز تكنولوجية اؼبعلومات ىو تطوير اؼبعرفة وتقوية فرص تكوين اؼبستخدمُت منأجل الشمولية والتحكم يف عملية اإلنتاج؛

 تكوين شبكات االتصال  :تتوحد ؾبموعة التجهيزات اؼبستندة على تكنولوجية اؼبعلومات من أجل تشكيلشبكات االتصاؿ ،وىذا ما يزيد من تدفق اؼبعلومات بُت اؼبستعملُت والصناعيُت ،وكذا منتجي اآلالت ،ويسمح
بتبادؿ اؼبعلومات مع باقي النشاطات األخرى؛
 التفاعلية :أي أف اؼبستعمل ؽبذه التكنولوجية يبكن أف يكوف مستقبل ومرسل يف نفس الوقت ،فاؼبشاركُت يفعملية االتصاؿ يستطيعوف تبادؿ األدوار وىو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بُت األنشطة؛

 الالتزامنية :وتعٍت إمكانية استقباؿ الرسالة يف أي وقت يناسب اؼبستخدـ ،فاؼبشاركُت غَت مطالبُت باستخداـالنظاـ يف نفس الوقت؛

 الالمركزية :وىي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجية اؼبعلومات واالتصاالت ،فاالنًتنيت مثال تتمتع باستمراريةعملها يف كل األحواؿ ،فال يبكن ألي جهة أف تعطلها على مستوى العادل؛

1
2
3

خضر مصباح الطيطي ،إدارة التغيير ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،األردن ،2011 ،ط ،1ص . 37
بوحنية قوي ،االتصاالت اإلدارية داخل المنظمات المعاصرة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2010 ،ط،1ص .86
مراد رايس ،مرجع سبق ذكره ،ص .28
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 قابلية التوصيل :وتعٍت إمكانية الربط بُت األجهزة االتصالية اؼبتنوعة الصنع ،أي بغض النظر عن اؼبنظمة أوالبلد الذي مت فيو الصنع؛

 قابلية التحرك والحركية :أي أنو يبكن للمستخدـ أف يستفيد من خدماهتا أثناء تنقالتو ،أي من أي مكاف عنطريق وسائل اتصاؿ كثَتة مثل اغباسب اآلرل النقاؿ  ،اؽباتف النقاؿ ...إخل؛

 قابلية التحويل :وىي إمكانية نقل اؼبعلومات من وسيط إذل آخر ،كتحويل الرسالة اؼبسموعة إذل رسالة مطبوعةأو مقروءة مع إمكانية التحكم يف نظاـ االتصاؿ.

 الالجماهري ـة  :وتعٍت إمكانية توجيو الرسالة االتصالية إذل فرد واحد أو صباعة معنية بدؿ توجيهها بالضرورة إذلصباىَت ضخمة ،وىذا يعٍت إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من اؼبنتج إذل اؼبستهلك،كما أهنا تسمح
باعبمع بُت األنواع اؼبختلفة لالتصاالت .سواء من شخص واحد إذل شخص واحد ،أو من جهة واحدة إذل
ؾبموعات ،أو من ؾبموعة إذل ؾبموعة؛
 الشيـوع واالنتشار :وىو قابلية ىذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غَت ؿبدودة من العادل حبيثتكتسب قوهتا من ىذا االنتشار اؼبنهجي لنمطها اؼبرف؛

 العالمية :وىو احمليط الذي تنشط فيو ىذه التكنولوجيات ،حيث تأخذ اؼبعلومات مسارات ـبتلفة ومعقدة تنتشرعرب ـبتلف مناطق العادل ،وىي تسمح لرأس اؼباؿ بأف يتدفق إلكًتونيًا خاصة بالنظر إذل سهولة اؼبعامالت
التجارية اليت وبركها رأس اؼباؿ اؼبعلومايت فيسمح ؽبا بتخطي عائق اؼبكاف واالنتقاؿ عرب اغبدود الدولية.

اثهيـــا :فوائــد تكنوموجـــيـــا املؼوومــــات
تؤثر تكنولوجيا اؼبعلومات ونظمها على قدرة أداء اؼبنظمات لوظائفها األساسية ولعل أىم واؼبزايا اليت يبكن أف
ذبنيها ىذه اؼبنظمات إذا استخدمت ىذه األدوات بالشكل األمثل:

1

 السرعة والدقة يف إقباز األعماؿ اؼبطلوبة؛ تقليل التكاليف واغبد من استخداـ اؼبلفات الورقية اليت تأخذ حيز كبَتة يف اؼبنظمة؛ ربسُت التكاليف وزيادة الفعالية وذلك من خالؿ القياـ باألعماؿ اؼبطلوبة بالطريقة الصحيحة مع زيادة القدرةعلى التنسيق بُت الدوائر واألقساـ اإلدارية اؼبختلفة؛
 -ربديد قنوات االتصاؿ بُت اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة يف اؼبنظمة؛

1

العربي عطية ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى األداء الوظيفي لمعاممين في أجهزة الحكومية  ،مجمة الباحث ،العدد 2012/10جامعة

قاصدي مرباح ،ورقمة ،ص.322
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 هتيئة الظروؼ على التنبؤ دبستقبل اؼبنظمة واالحتماالت اؼبتوقعة بغية ازباذ االحتياطات الالزمة يف حالة وجودخلل يف ربقيق األىداؼ؛
 مواكبة التطورات العاؼبية فيما يتعلق بأساليب خدمة الزبائن وتنويعها؛ -حفظ البيانات واؼبعلومات التارىبية والضرورية اليت تعترب أساس عمل اؼبنظمات.

املعوـــب امثامــث :امبنيـــة امتحتيـــة متكنوموجيـــا املؼوومـــات وأأجـــارها
أأوال :امبنيـة امتحتيــة متكنوموجيــا املؼوومــات
تتكوف تكنولوجيا اؼبعلومات من ؾبموعة من العناصر اؼبًتابطة مع بعضها البعض لتحقيق اؽبدؼ اؼبنشود،
والذي يتمثل يف إهباد ؾبموعة من أنظمة اؼبعلومات واليت تساعد اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة على إقباز أعماؽبا وىذه
اؼبكونات ىي البيانات واغباسوب ومكوناتو اؼبادية والربؾبية واألفراد االتصاالت وشبكات.
 -0البيانات :وىي األساس األوؿ لبناء اؼبفهوـ والذي من دوهنا ال يبكن إطالقا لباقي األسس والبٌت أو باألحرى أف
تقوـ ؽبا قائمة أصال.

1

 -2الحاسوب :أو اغباسب أو الكمبيوتر ىو جهاز يقوـ دبعاعبة اؼبعلومات وفق إجراء ؿبدد .يتكوف اغباسوب من
عتاد HARDWAREوبرؾبيات  SOFTWAREيقوماف معاً يف تأدية وظيفة ؿبددة جداً .واغباسب أو
الكمبيوتر ىو عبارة عن جهاز مصمم ؼبعاعبة البيانات وذلك طبقا جملموعة كبَتة من التعليمات واألوامر واليت
2
تسمى برنامج.
أ -المكونات المادية :Hardrare
واألجهزة تعرؼ أيضا باؼبكونات اؼبادية الصلبة أو األجزاء اؼبلموسة من اغباسوب 3،ىي األدوات اليت ربفظ
وزبزف وتعاجل األساس األوؿ( البيانات) ،واستخراج اؼبعلومات اؼبطلوبة لصناعة القرارات واألداء األعماؿ على الوجو
ّ
4
اؼبطلوب.
ب -المكونات البرمجية :Software
وىي ؾبموعة من الربامج اليت سبكن اغباسوب من إدخاؿ البيانات ومعاعبتها بناء تعليمات معينة بصورة تؤدي
إذل اغبصوؿ على النتائج بشكل الدقيق وسليم ،وال يبكن للمكونات اؼبادية تؤدي عملها بدوف اؼبكونات الربؾبية.
وىناؾ عدة أنواع من الربؾبيات ىي:
1
2
3
4

إيمان فاضل السامرائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.119
فؤاد الشرابي ،نظم لمعمومات اإلدارية ،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،ط ،1ص.58
إيمان فاضل السامرائي ،مرجع سبق ذكره،ص .105
عامر إبراىيم قنديمجي ،نظم معمومات اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2007 ،ص.32
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 برمجيات النظام :وىي عبارة عن اصطالح يطلق على صبيع الربامج الالزمة لتشغيل اغباسوب والتنظيم عمل وحداتو،وكذلك يطلق على الربامج اػباصة باستخدامات وتطبيقات اؼبستخدـ النهائي وعن طريق الربؾبيات يستمد اغباسوب

عملو كما تعمل ىذه الربامج على إحكاـ السيطرة والرقابة على األنشطة واؼبوارد اؼبختلفة يف نظاـ اغباسوب ،كما
تعمل على سهولة وكفاءة للتشغيل من جانب اؼبستخدـ .
 برامج التطبيقات الجاهزة  :وىي عبارة عن الربامج اليت يعدىا اؼبصمموف الستخداـ اغباسوب يف ؾباالتـبتلفة1.ومن أىم مزايا الربؾبيات اعباىزة يف التطبيقات مايلي:

2

 التوثيق :ىذه الربؾبيات موثقة ومدعمة بأدلة إرشادية للتشغيل والعمل تغٍت عن االعتماد الكلي ويف كل صغَتة
وكبَتة على اؼبربمج أو مصمم النظاـ.
 اإلسناد واإلدامة :حيث يلتزـ اجملهزوف واؼبنتجوف ؽبذه الربؾبيات يف تقدًن خدمات اإلسناد والتحديث
واإلدامة اؼبستمرة والتطوير الدوري فبا ي ضمن للمؤسسة ديبومة قباح العمل ،على عكس النظم اؼبصممة ؿبليا واؼبرتبطة
بوجود اؼبصمم أو تركو للعمل.
 التوفير في الوقت وكلفة البرمجة :وىنا يتم توفَت الوقت للمؤسسة اليت هتتم يف سرعة اإلقباز والشروع
بالتنفيذ وإلغاء العديد من مراحل االختبار والتجربة حيث أغلب ىذه الربؾبيات معروفة ومعتمدة عاؼبيا وىذا سوؼ
يوفر ليس فقط يف الوقت اؼبخصص لبدء العمل بل سيوفر يف أمواؿ اؼبنظمة واليت كانت ستدفعها للمربؾبُت وردبا دوف
أف ربصل على نفس النتائج الناصبة واؼبوفقة اؼبطلوبة.
 الطمأنينة والضمان :فالربؾبيات اعباىزة اؼبربؾبة واؼبعروفة عاؼبيا واؼبعتمدة من قبل العديد من اعبهات بنجاح
باتت تشكل عنصر ضماف وطمأنينة ألي جهة ترغب يف ذلك على عكس النظم اؼبصممة ؿبليا واليت أصبحت
عاؼبيا تعترب ضمن التجارب غَت اؼبرغوبة لكثرة احتماالت الفشل وطوؿ فًتة االختبار واالعتماد الكلي على اؼبصممُت
ووجودىم يف اؼبنظمة.
 -5األف ـ ـراد :وىم ؾبموعة األفراد الذين يستخدموف اغباسوب واؼبربؾبُت الذين يقوموف ببناء وتصميم الربامج
ويتكوف من:

 األخصـائـيين  :وىم األشخاص الذين يعملوف على ربليل وتصميم وتشغيل اؼبعلومات .ويشمل ذلك ؿبللينظم واؼبربؾبوف ومشغلي اغباسوب إلدارة اؼبعلومات ،حيث يقوـ ؿبللو النظم بتصميم النظاـ باستناد إذل االحتياجات
اؼبعلوماتية للمستخدمُت .كما ويقوـ اؼبربؾبوف بإعداد برامج اغباسوب بناءا على اؼبواصفات اليت يقدمها ؿبلل النظم،
بينما يقوـ مشغلو اغباسوب بتشغيل اغبواسيب الكبَتة والصغَتة.

1
2

عدنان عواد الشوابكة مرجع سبق ذكره  ،ص.187
إيمان فاضل السامرائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.135
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 -المستخدمين النهائيين :وىم مس تخدمي نظاـ اؼبعلومات ويبكن أف يكونوا اؼبدراء أو اؼبهندسُت أو البائعُت أو

ىم من العاملُت يف اؼبنظمة.

1

 -4االتصـاالت والشبكـات :تعٍت كل األجهزة واؼبعدات اؼبادية والربؾبية اليت تسهل عملية تبادؿ البيانات
واؼبعلومات بكل أشكاؽبا اؼبقروءة واؼبسموعة إذل استخدامها .الشبكات واالتصاالت عنصراف ضرورياف مع بعضهما
2
البعض ويكمل احدنبا األخر فال يبكن بناء شبكات دوف توفَت بيئة جيدة لالتصاالت ػبدمة الشبكات.
ويبكن توضيح ىذه البينية التحتية من خالؿ الشكل التارل:
الشكل رقم( :)15البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
الحاسوب

األفـراد

البيانات
االتصاالت
والشبكات

البنية التحتية
لتكنولوجيا المعمومات

المصدر :من إعداد الطالبة ،باالعتماد على المرجع التالي :مزهر شعبان العاني ،مرجع سبق ذكره،ص.232

اثهيـــا :الآجـــار امناجتـــة غن تكنوموجيـــا املؼوومــات
طورت تكنولوجيا اؼبعلومات ؿبتوى التكاليف عامة ،وتكاليف اؼبعلومات بصفة خاصة ،وكذلك تكاليف
تكنولوجيا نظم اؼبعلومات اليت ينظر إليها على أهنا عامل من عوامل اإلنتاج.
نظم اؼبعلومات وتكنولوجيتها يبكن أف ينظر ؽبا كحقيقة إنتاجية ،واليت يبكن أف ربل بشكل كامل ؿبل رأس
اؼباؿ والعمالة فتكنولوجيا اؼبعلومات ينبغي عليها أف تؤدي إذل تقليص يف عدد اإلدارات الوسطى ،والعاملُت يف
اجملاالت الكتابية ،حيث أف اؼبعلومات يبكن تعوض عن جهود مثل ىذه األعماؿ واإلدارات.
كذلك فإف تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبستخدمة يف نظاـ اؼبعلومات ،تساعد عقود الشركات يف مسألة اغبجم،
ألهنا تستطيع أف تقلص من تكاليف التعامالت.

1عدنان عواد الشوابكة ،مرجع سبق ذكره،ص.189
2

مزىر شعبان العاني ،نظم معمومات اإلدارية(منظور تكنولوجي) ،دار وائل لمنشر والتوزيع،األردن ،2009،ط.255 ،1
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 -1نظرية كلفة التعامالت :ىي نظرية اقتصادية توضح باف الشركات تنمو بشكل أوسع بسبب أهنا تستطيع أف
ذبري تعامالت السوؽ اػبارجية داخليا ،وبأقل تكلفة من أف تتمكن مع الشركات اؼبتواجدة يف السوؽ اػبارجية.

1

لقد أثّرت تكنولوجيا اؼبعلومات بشكل واضح على جودة اؼبعلومات ودورىا االقتصادي يف اؼبنظمة إذا م ّكنت
اؼبنظمات عامة من تقليص تكاليف حجمها ،بسبب إمكانيتها يف أف تأخذ أدوار بعض األفراد وزبفض من مراحل
عملية للح ّد األدىن من اػبطوات ،وبالتارل تقلصت تكاليف اؼبعامالت (الصفقات) .ويبكن أف تساعد تكنولوجيا
اؼبعلومات-خاصة بعد االستعانة بشبكات اغباسوب -اؼبنظمات من تقليل التكلفة وبالتارل خفض السعر ،ذلك أ ّف
ىذه التكنولوجيا فتحت اآلفاؽ أماـ اؼبنظمات للبحث عن مصادر ذبهيز متنوعة (داخلية وخارجية).

الشكل رقم ( :)15العالقة بين تكاليف المعاملة وحجم المنظمة.

تكاليف اؼبعاملة

...............
النموذج رقم()01
................
النموذج رقم()02
حجم اؼبنظمة (عدد اؼبوظفُت)
المصدر :مزهر شعبان العاني ،مرجع سبق ذكره ،ص.35

ففي الشكل رقم ( )03يتضح أف النموذج ( )01يبثل اؼبنظمة التقليدية ،والنموذج ( )02يبثل اؼبنظمة بعد
تطوير وتطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات فيها لتأدية مهامها .كما يالحظ من الرسم البياين للنموذج ( )02أف منحٌت قد
اندفع إذل األسفل ،بسبب تطبيق تكنول وجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمة ،وىذا يعٍت أف حجم اؼبنظمة قد تقلص ،وأف ىذا
التقليص قد انعكس على حجم تكاليف اؼبعاملة الواحد .ويالحظ أنو إذا قلت تكاليف اؼبعاملة فإف ذلك ينعكس
2
على أسعار سلعها أو خدماهتا اليت تضعها يف وضع تنافسي أفضل ،من حيث تصريف تلك السلع أو خدمات.

1

فؤاد الشرابي ،مرجع سبق ذكره ،ص.98
2مزىر شعبان العاني ،شوقي ناجي جواد ،العممية اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات ،إثراء لمنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،ص.284-282
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-2نظرية الوكال ـ ـة

ظهرت ىذه النظرية بداية لتنظيم العالقة بُت اؼبسانبُت يف الشراكات الكربى و موكليهم (اؼبسَتين) ،حسب ىذه

النظرية فاف االختالؼ يف اؼبصاحل اؼبوجودة بُت الفئتُت مضاؼ إليها عدـ التأكد يولد تكاليف تسمى بتكاليف
1
الوكالة .
عرفت عالقة الوكالة " كعقد يقوـ دبقتضاه شخص أو عدة أشخاص ويسمى اؼبوكل بتكليف شخص آخر ىو
الوكيل للقياـ بتنفيذ مهمة معينة تستوجب من اؼبوكل تفويض الوكيل سلطة القرار.
تعتػ مد نظرية الوكالة على العالقات القانونية (التعاقدية) اليت ربكم أطراؼ عقد الوكالة (عالقة اؼبوكل /
الوكيل) ،حيث يلتزـ الوكيل بتمثيل ورعاية مصاحل اؼبوكل .وعلى ذلك فانو يبكن النظر إذل اؼبنظمة على إهنا ائتالؼ
لعدد من عالقات الوكالة مثل عالقة اإلدارة باؼبالكُت ،وعالقة اإلدارة بالعاملُت ،وعالقة اؼبسانبُت باؼبدقق
2

اػبارجي.......اخل.
فصراعات الوكالة مصدرىا عدـ التماثل اؼبعلومة ربت ظرؼ عدـ التأكد والعقالنية احملدودة .واؼبقصود بعدـ
سباثل اؼبعلومات ىو عدـ إؼباـ أحد أطراؼ الصفقة باؼبعلومات الكافية عن الطرؼ اآلخر ؽبذه الصفقة ،فبا ال يبكنو
من ازباذ القرار السليم.
التطور الذي عرفتو تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت قلص عقبة اؼبوجودة بُت الرئيس والوكيل ،حيث
االنًتنت يبكنو تسهيل ربليل القروض ومراقبة اؼبقًتضُت عن بعد ،وتسهيل مراقبة اؼبسَتين أو التكفل بالزبائن عن بعد.
فتكنولوجيا اؼبعلومات عن طريق تقليص تكلفة اغبصوؿ على اؼبعلومات وربليلها ،تسمح للمنظمة من تقليص
التكاليف اإلصبالية ،ألهنا تسهل على اؼبديرين مراقبة عدد أكرب من العاملُت واإلشراؼ عليهم.
الشكل رقم(: )14العالقة بين تكاليف الوكالة وحجم المنظمة
مبوذج()02

مبوذج() 01

تكاليف الوكػالة

....................
...................
المصدر:مزهر شعبان العاني ،مرجع سبق ذكره ،ص.35
1

سميم عماد الدين،مراقبة التسيير في الجماعات المحمية ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في العموم االقتصادية و عموم التسيير ،جامعة احمد بوقرة

بومرداس،2007/2006،ص .18

2عبد الحميد بن الشيخ الحسيني ،نظريات المنظمة ،دار بياء لمنشر و التوزيع،الجزائر،2008،ص .115
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ففي الشكل رقم( )4يبثل النموذج ( )1اؼبنظمة التقليدية ،ويبثل النموذج ( )2اؼبنظمة بعد إدخاؿ وتطبيق
تكنولوجيا اؼبعلومات فيها ،حيث يالحظ من الرسم البياين للنموذج أف اؼبنحٌت ( )2قد اندفع إذل اليمُت وذلك بعد
تطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمة ،وىذا يعٍت أف وصوؿ اؼبنظمة إذل حجم معُت ينعكس على تكاليف الوكالة
فيها .ويالحظ أنو بتقليل التكاليف اإلدارية الكلية فإف تكنولوجيا اؼبعلومات تساعد اؼبنظمات على زيادة أرباحها.
وىذا بعد استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات بدال من االستعانة باإلطارات الوظيفية (مدير الوسط أو و اؼبرؤوسُت التابعُت
1
ؽبم) يف تنفيذ اؼبهاـ.

املعوـــب امرابـــع :ا ألمــن املؼوومـــايت ألهظمــــة املؼوومـــات
شاع استخداـ مصطلح أمن اؼبعلومات بعد انتشار الواسع الستخداـ اغبواسيب والربؾبيات بتطبيقاهتا اؼبختلفة
ويف اجملاالت اغبياتية والعلمية والثقافية اإلدارية اؼبتعددة أيضا.

أأوال :ثؼرًـــف ا ألمــن املؼوومـــايت
يعرؼ األمن اؼبعلومايت بأنو "ذلك اغبقل الذي يهتم بدراسة طرؼ ضباية البيانات اؼبخزونة يف أجهزة اغباسوب
إضافة إذل األجهزة اؼبلحقة وشبكات االتصاالت والتصدي للمحاوالت الرامية إذل الدخوؿ غَت اؼبشروع إذل قواعد
البيانات اؼبخزونة أو تلك اليت ترمي إذل نقل أو تغيَت أو زبريب اػبزين اؼبعلومايت ؽبذه القواعد".

2

" ىو الطرؽ والوسائل اؼبعتمدة للسيطرة عل كافػة أنواع ومصادر اؼبعلومات وضبايتها من السرقة والتشويو واالبتزاز
3
والتلف والضياع والتزوير واالستخداـ غَت اؼبرخص وغَت قانوين".

اثهيــا :املكوهـــات املؼرضــة نومخاظـــر والاغتــداءات ػوهيـــا
تطاؿ اؼبخاطر واالعتداءات يف بيئة اؼبعلومات مواطن أساسية ىي مكونات تكنولوجيا اؼبعلومات:

4

 -1األجهزة :وىي اؼبعدات واألدوات اؼبادية كافة اليت تتكوف منها النظم ،كاشاشات والطابعات ومكوناهتا الداخلية
ووسائط التخزين اؼبادية ،وغَتىا.

 -2البرمجيات  :وىي الربامج اليت تشغل نظم اغبوسبة بشقيها برامج النظم وبرامج التطبيقات ،ولغات الربؾبة،
وبرؾبيات الشبكات ولغاهتا ،وغَتىا من الربؾبيات اعبماعية والفردية.

1

ياسمينة ياسع ، ،دراسة اقتصادية ألثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى األداء االقتصادي لممنظمة ،مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل درجة

الماجيستر في العموم االقتصادية ،جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس ،2011/2010 ،ص.122

2
3
4

نجم عبد اهلل الحميدي  ،مرجع سبق ذكره ،ص.55
إيمان فاضل السامرائي ،مرجع سبق ذكره ،ص.64
سميم الحسنية ،مرجع سبق ذكره ص.577
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 -3المعلومات :وتشمل البيانات اؼبدخلة واؼبخزنة واؼبعلومات كافة اؼبستخرجة عقب معاعبتو ،وسبتد دبعناىا
الواسع للربؾبيات اؼبخزنة داخل النظم ،والبيانات قد تكوف يف طور اإلدخاؿ أو اإلخراج أو التخزين أو

التبادؿ بُت النظم عرب الشبكات ،وقد زبزف داخل النظم على وسائط زبزين خارجو.
 -4االتصاالت :وتشمل شبكات االتصاؿ اليت تربط أجهزة تكنولوجيا ؿبليا ،ومنطقيا ،ودوليا ،وتتيح فرصة اخًتاؽ
النظم عربىا ،كما أهنا بذاهتا ؿبل لالعتداء وموطن من مواطن اػبطر اغبقيقي.

 -5األفراد :يبثل ؿبور خطر سواء اؼبستخدـ أو الشخص اؼبناط بو مهمات تكنولوجيا معينة تتصل بالنظاـ فإدراؾ
ىذا الشخص حدود صالحياتو ،وإدراكو آليات التعامل مع اػبطر ،وسالمة الرقابة على أنشطة يف حدود
احًتاـ حقوقو القانونية ،مسائل رئيسية يعٍت هبا األمن الشامل ،ربديدا يف بيئة العمل اؼبرتكزة على نظاـ
اغباسوب.

اثمثـــــا :أأهــواع ا ألخعـــار واههتـدًــــدات
يبكن تصنيف أىم اؼبخاطر والتهديدات على النحو التارل:

 -1خـــرق امحلـاًـــة املــادًــــة
يبكن القوؿ أنو يتم خرؽ اغبماية اؼبادية من خالؿ:

1

 التفتيش يف اؼبخلفات :ويقصد بو قياـ اؼبهاجم بالبحث يف ـبتلف اؼبنظمة حبثا عن أي شيء يساعده علىاخًتاؽ النظاـ .كاألوراؽ،اؼبدوف عليها كلمات السر.
 االلتقاط السلكي :ويبثل التوصل السلكي اؼبادي مع الشبكة أو توصيالت النظاـ عبهة اسًتاؽ السمع وسرقةالبيانات اؼبتبادلة عرب األسالؾ اؼبادية
 اسًتاؽ األمواج :ويتم باستخداـ لواقط تقنية لتجميع اؼبوجات اؼبنبعثة من النظم باختالؼ أنواعها كإلتقادموجات شاشات اغباسوب الضوئية أو التقاط اؼبوجات الصوتية من أجهزة االتصاؿ.
 إنكار أو إلغاء اػبدمة :ىو اإل ضرار اؼبادي بالنظاـ ؼبنع تقدًن اػبدمة ،أو ضخ الرسائل الربيدية االلكًتونية دفعةواحدة لتعطيل النظاـ.

 -2اختـــراق امحلـــاًــة امشخطيـــة
تعد اؼبخاطر اؼبتعلقة باألشخاص واؼبوظفُت ،وربديدا اؼبخاطر الداخلية منها ،واحدة من مناطق االىتماـ العارل
لدى جهات أمن اؼبعلومات ،إذ شبة فرصة ألف وبقق أشخاص من الداخل ما ال يبكن نظريا أف وبققو أحد من
2
اػبارج ،وتتعلق ىذه األخطار الداخلية واػبارجية معا ومنها:

1

فايز جمعة النجار ،نظم المعمومات اإلدارية(منظور إداري) ،مرجع سبق ذكره ،ص.266

2

سميم الحسنية ،مرجع سبق ذكره ،ص.580
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 التخفي :وىي انتحاؿ صالحيات شخص مفوض للدخوؿ إذل النظاـ عرب استخداـ وسائل التعريف الدالةكاستغالؿ كلمة سر أحد اؼبستخدمُت واسم ىذا اؼبستخدـ ،أو عرب استغالؿ نطاؽ صالحيات اؼبستخدـ
الشرعي.
 اؽبندسة االجتماعية :ويصنف ىذا األسلوب ضمن اغبماية اؼبادية أحيانا .ويرجع ذلك إذل أشطة اغبصوؿ علىاؼبعلومات هتيئ االقتحاـ من خالؿ عالقات اجتماعية وأبسط مثاؿ على ذلك أف يتصل شخص بأحد
العاملُت ويطلب منو كلمة السر النظاـ ربت زعم انو من قسم الصيانة أو قسم التطوير.
 قرصنة الربؾبيات :ربقق قرصنة الربامج عن طريق نسخها دوف تصريح ،أو استغالؽبا على كبو مادي دوف زبويلهبذا االستغالؿ ،أو تقليدىا وؿباكاتو.
 -3خـــرق محــاًــة االثطــاالت وامبيـــاهــات
واؼبقصود هبذه االخًتاقات اليت تستهدؼ البيانات والربؾبيات ذاهتا وتشمل نوعُت:

1

 هجمات البيانات :مثل النسخ غَت اؼبسموح بو للبيانات وىي العملية الشائعة اليت تتبع الدخوؿ الغَت مسموحبو للنظاـ ،حيث يبكن االستيالء عن طريق النسخ ،على أنواع البيانات ،وىنا تشمل البيانات واؼبعلومات

واألوامر والربؾبيات وغَتىا.
 هجمات البرمجيات :مثل الربؾبيات اػببيثة والفَتوسات وحصاف طروادة والدودة االلكًتونية والقنابل اؼبنطقية،اعبامع اؼبشًتؾ بُت ىذه الربؾبيات أهنا برؾبيات ضارة ،تستغل للتدمَت النظاـ أو الربؾبيات أو البيانات أو
اؼبلفات أو الوظائف أو تستثمر للقياـ دبهمات غَت مشروعة كإقباز احتياؿ أو غش يف النظاـ

 -4الهجمات والمخاطر المتصلة بعمليات الحماية ذاتها:

يشار إذل عدد من أنواع األساليب ضمن ىذه الطائفة ،بعضها يتصل باؽبجمات اليت تستهدؼ نظاـ الدخوؿ
أو إسًتاتيجيتو ،بعضها يستهدؼ نظاـ إدخاؿ البيانات ومصاغبها ،وبعضها يصنف كفعل لتحقيق عمليات الدخوؿ
غَت اؼبصرح بو إذل ـبتلف أنواع الشبكات مثل خداع برتكوؿ االنًتنت.

رابؼـــا :امتخعيــط محلــاًــة أأهظمـــة املؼوومــات
إف تطبيق وسائل وأساليب اغبماية يعترب من اؼبهاـ الكبَتة واؼبعقدة واليت تتطلب من إدارة نظم اؼبعلومات
جهدا ووقتا وموارد كثَتة ،البد من زبطيط ؽبذه العملية وتتضمن ما يلي:

2

 وضع سياسة ؿبددة و موثوقة ألمن نظم اؼبعلومات احملوسبة؛ وضع اإلجراءات واؼبعايَت الالزمة غبماية نظم اؼبعلومات؛نفس المرجع السابق ،ص .580
2
نجم عبد هللا الحميدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .511
1
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 توزيع اؼبسؤوليات اؼبتعلقة بأمن ضباية نظم اؼبعلومات؛ ربديد قائمة لتهديدات احملتملة لنظم اؼبعلومات واإلجراءات اؼبتخذة للوقاية منها أو مواجهتها أوالتصرؼ يف حالة حدوثها؛
 وضع برنامج لتوعية العاملُت بأنبية ضباية نظم اؼبعلومات وتوفَت السبل والوسائل الالزمة للوقاية مناألخطار.

املبحـــث امثـــاين :أأساس يات حول االثطاالت وشــبكـــات االثطــاالت
يعد االتصاؿ أىم عملية استخدمها اإلنساف على مر العصور وىذا لتحقيق التواصل مع احمليط اػبارجي
وذلك من خالؿ أجهزة اؽبا تف التلفاز وـبتلف الشبكات لتسهيل نقل وتبادؿ اؼبعلومات واػبدمات ومنها شبكة
االنًتنت اليت أصبح العادل من خالؽبا كالقرية الصغَتة وؽبذا سوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل مفهوـ االتصاؿ و
الشبكات و أنواع الشبكات.

املعــوــب ا ألول :مفهـــوم االثـطـــال
االتصاالت ىي تفاعالت أو تعامل طرفُت أو أكثر يف موقف معُت لتبادؿ اؼبعلومات هبدؼ ربقيق تأثَت معُت
أي من الطرفُت .أو ىي تبادؿ رسائل بُت أطراؼ ـبتلفُت باستخداـ وسائل(قنوات) للتوصيل.
لدى ّ
االتصاالت عملية تأثَت متبادؿ بُت طرفُت (أو أكثر) هبدؼ كل منهما للسيطرة على سلوؾ اآلخر.

أأوال :ثؼـرًــــف االثــطـــال
لقد ظهرت عدة تعػاريف لالتصاؿ ال يبكن حصرىا من قبل الباحثُت واؼبختصُت يف العلوـ اؼبعلومات
واالتصاؿ ومن بُت ىذه التعاريػف:
يعرؼ االتصاؿ على أنو" بأنو نقل اؼبعٌت من شخص إذل أخر ،من خالؿ العالمات أو اإلشارات ،أو الرموز
من نظاـ لغوي مفهوـ ضمنيا للطرفُت.

1

وقد أورد معجم اؼبصطلحات اإلدارية تعريفا لالتصاؿ بأنو " عبارة عن تبادؿ األفكار واآلراء واؼبعلومات بُت
2
طرفُت أو أكثر بواسطة الوسائل الشفهية وغَت الشفهية ذلك للتأثَت على سلوؾ وربقيق النتائج اؼبطلوبة"
من خالؿ ىذا قبد أف االتصاؿ يشمل على:3
1
2
3

ناصر دادي عدون ،االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة ،دار المحمدية العامة ،الجزائر ،2004 ،ط ،1ص.12
شعبان فرج ،االتصاالت اإلدارية ،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2009،ص.07
شعبان فرج ،مرجع سبق ذكره.08 ،
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 ىناؾ عدة أطراؼ لعملية االتصاؿ أو طرفُت على األقل يريد أحدنبا (اؼبرسل) أف يشارؾ اآلخر اؼبستقبل يففكرة معينة.
 أف يتم عن طريق أسلوب معُت أو فعل معُت سواء كاف الفعل لفظي أو غَت لفظي ،وسواء كاف شفهي أوكتابة.
 إ ف ؽبذا الفعل (االتصاؿ) ىدؼ ال يتم االتصاؿ بدوف ربقيقو وىو إهباد حالة مشًتكة من اؼبعرفة ،بقدر ماينجح اؼبرسل ،يف الوصوؿ إذل ىذه اغبالة بقدر ما تكوف عملية االتصاؿ قد حققت أىدافها.

اثهيـــا :أأهـيـــــة االثطــــال يف املنــظمـــة
يبكن أف نوجز أنبية االتصاؿ ؼ اؼبنظمة باآليت:

1

 سبثل االتصاالت نشاط إداري واجتماعي وإنساين تتفاعل يف إطاره جهود ـبتلف العاملُت وآرائهم وأفكارىم عربقنوات اتصاؿ معينة لكي نصل إذل أفضل صيغة للعمل اإلداري يف اؼبنظمة.
 يضمن االتصاؿ تفاعل إهبايب وتبادؿ مشًتؾ بُت ؾبموعات العمل واألنظمة الفرعية وصوال إذل أفضل صيغالعمل وأكثرىا كفاءة.
 يتم من خالؿ االتصاؿ إطالع الرؤساء على نشاط اؼبرؤوسُت كذلك يستطيع اؼبرؤوسُت التعرؼ على توجيهاتالعمل واألىداؼ اؼبراد ربقيقها.
 يعترب االتصاؿ وسيلة فعالة إلقباز األعماؿ واؼبهاـ والفعاليات اؼبختلفة. يساىم االتصاؿ يف نقل اؼبعلومات والبيانات واإلحصاءات واؼبفاىيم إذل ـبتلف األفراد واجملموعات واعبهاتواألقساـ حبيث تستطيع اؼبنظمة العمل وفق صيغة تنسيقية متكاملة.
 يساعد االتصاؿ على توجيو وتغيَت سلوؾ األفراد وىو وسيلة فعالة للتعلم والتطوير والتدريب لألفراد واجملموعاتيف اؼبنظمة.

1

صالح محسن ميدي العامري ،طاىر محسن منصور الغالبي ،اإلدارة واألعمال ،دار وائل لمنشر والتوزيع،األردن ،2007 ،ط،1ص.491
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املعـوـــب امثـــاهـي :مفـهــوم امشــبكــات وأأهــواغــها
يبكن تعريف شبكة اغبواسيب بأهنا نظاـ االتصاالت الذي يربط اغبواسيب ببعضها ومع ـبتلف األطراؼ(
طابعات ،ماسحات )....وىي هتدؼ إذل تسهيل االتصاؿ بُت اغبواسيب ونقل اؼبعلومات إلكًتونيا بينها.
ولكن أوال سوؼ نتطرؽ إذل االتصاالت عن بعد .

أأوال :ثـؼـرًـــف امش بكــة االثطــاالت غـن بؼــد
 -1ثؼــرًـــف االثطاالت غن بؼد

إف مصطلح االتصاالت عن بعد ترصبة ؼبصطلح  Telecommunicationاؼبركب من مقطعُت ( tele
عن بعد و  communicationاتصاالت ) أصبح اؼبصطلح األكثر شيوعا واألكثر استخداما من قبل
األكاديبيُت والتطبيقُت على حد سواء .تعريف االتصاالت البعدية (عن بعد)تعرب عن " األساليب اؼبستخدمة يف
إرساؿ البيانات واؼبعلومات واستالمها ،أي نقلها من مسافات بعيدة ،دبساعدة وسائل االتصاؿ والنظم اغباسوبية من
معدات وبرؾبيات وإجراءات وقواعد ناظمة ؽبذا النوع من التبادؿ للبيانات واؼبعلومات".

 -2ثؼرًـــف امش بكــــة

توجد تعريفات عديدة متقاربة لتعريف شبكات من أنبها:
تعرؼ كما يلي ":الشبكة ىي ؾبموع من التجهيزات ( اغبواسيب ،وطابعات ،ووحدات زبزين ،وغَتىا) مرتبطة1
ببعضها البعض ،و ىذه التجهيزات يبكن أف تكوف يف مواقع متجاورة أو متباعدة".
 تعريف اوفرىيج"  :"Overhagإف الشبكات تركيب من اغباسبات االلكًتونية ومراصد اؼبعلومات ،ومنافذاؼبستفيدين.
 وىناؾ من يعرفها على أهنا " :عبارة عن مؤسستاف أو أكثر تشًتكاف معا يف مبط لتبادؿ اؼبعلومات ،عن طريقوصالت لالتصاؿ لتحقق ىدؼ مشًتؾ .فقد تكوف ؾبموعة من نقط اتصاؿ أو حلقات مًتابطة أو متصلة يف
شبكات اؼبعلومات" .2واؽبدؼ الرئيسي من التشابك ىو:
 تسهيل الوصوؿ أو اغبصوؿ على اؼبعلومات العلمية أو اؼبعلومات. االستفادة من التكنولوجيا وموارد اؼبعلومات اؼبتاحة. -زيادة إنتاجية القوى العامل.

1

محمد نور برىان ،أنظمة المعمومات اإلدارية ،الشركة العربية المتحدة لمتسويق ،مصر،2010،ط،1ص. 211

2

محمود محمود عفيفي ،التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،مصر ،1994،ص.31
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اثهيـــــا :أأشـكــــال شبـكـــات االثـطــــــال
ىناؾ عدة أشكاؿ معروفة يف ؾباؿ شبكات االتصاالت  ،أنبها وأشهرىا الشبكة النجمية والشبكة الدائرية
والشبكة اػبطية.
الشكل رقم( :)12الشبكة النجمية

 -1امش بكــــة امنجميــــة

وتتكوف من حاسب مركزي يسمى اغباسب اؼبصيف متصل دبجموعة من اغباسبات
اآللية والوحدات الطرفية اليت تكوف معو شكل قبمة ،حبيث سبر صبيع اتصاالت
الشبكة من خالؿ اغباسب اؼبركزي ،فهو يستقبل أي اتصاالت واردة ،ويعيد
إرساؽبا إذل أعضاء الشبكة الف صبيع االتصاالت سبر من خاللو ،لكن يعيب
1
ىذا النمط أف تعطل اغباسب اؼبركزي يتسبب يف اهنيار شبكة النجمة بالكامل.
المصـدر :محمد محمد الهادي ،تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعمومات ،المكتبة األكاديمية ،0220 ،ص.051

الشكـل رقم( :)7الشبكة الحلقية

 -2امش بكـــة احلوقيـــة

وىي عبارة عن ؾبموعة من اغباسبات اآللية اؼبتصلة ببعضها على شكل حلقة
دائرية مغلقة ،تسمح بانتقاؿ البيانات يف اذباه واحد من اغباسب آرل إذل
اغباسب اآلرل الذي يليو .ويعٍت ذلك أف ىذه شبكة اغبلقة ال تعتمد على
2
حاسب مركزي كما ىو اغباؿ يف شبكة النجمة.
المصدر:محمد محمد الهادي ،مرجع سبق ذكره ،ص 021

سبتاز الشبكة اغبلقية بقلة التكلفة لوجود خط رئيس واحد على شكل حلقة وىي غَت ؿبدود دبساحة جغرافية.
ويبكن إضافة أجهزة أخرى على الشبكة بسهولة وبدوف زبطيط مسبق.أما من عيوهبا فإف تعطل خطوط االتصاؿ
يؤدي إذل تعطيل الشبكة إال يف حالة وجود خط اتصاؿ بديل عن اػبط اؼبتعطل.
-3

امشـبكــة اخلـعيـــة

3

الشكل رقم ( :)10شكل يبين الشبكة الخطية

تسمى ىذه الشبكة بالشبكة اػبطية أو شبكة الباص أو الناقل.
دبوجب ىذا النوع من الشبكات يتم ربط وتشغيل عدة حواسيب على
ناقل واحد يبر بُت صبيع اغبواسيب العائدة للعمارة أو اجملمع ،سبنح شبكة
الناقل اؼبنظمة إمكانية استخداـ حواسيبها بسهولة وسرعة وتكاليف قليلة

المصدر:محمد محمد الهادي ،مرجع سبق ذكره ،ص.022

1

2
3

محمد محمد اليادي ،رجع سبق ذكره ،ص .159
طارق طو ،التسويق باالنترنت والتجارة االلكترونية ،منشأة المعارف ،مصر ، 2006،ص.594
محمد الصيرفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.58
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وذلك ألهنا ربتاج إذل استخداـ أسالؾ أقل من الشبكات األخرى.

1

اثمثا :أأهواع ش باكت االثطال

تتنوع الشبكات يف ظل استخداـ األجهزة واؼبعدات اليت تتيحها التطورات التكنولوجية ،ويبكن اعتماد بعض
2
اػبصائص العامة عند تصنيفها وىذه اػبصائص ىي:
 حجم اؼبنظمة :ويشَت إذل اغبجم اعبغرايف للشبكة وتبعا لذلك تصنف الشبكات بشكل عاـ إذل نوعُت نبا:الشبكات احمللية وىي اليت تغطي مساحة جغرافية قطرىا اليزيد عن 2000ـ والشبكات الواسعة وىي اليت تغطي
مساحات واسعة؛
 السرية واألمن والوصوؿ :وتصنف على أساس مستويات السرية واألمن اؼبتوفرة يف الشبكة وإمكانية الوصوؿ إذلالشبكة وكيفية التحكم باألمن والوصوؿ؛
 الربوتوكوؿ* :ويصنف الشبكات إذل أنواع تبعا للربوتوكوالت اي قواعد االتصاالت اؼبستخدمة يف الشبكة؛ األجهزة واؼبعدات :كما تصنف أيضا تبعا لألجهزة واؼبعدات اؼبستخدمة للربط اؼبادي للشبكة. -1امش بكــة احملوـيـة)(Local Area Networks) (LANS
وىي ؾبموعة أجهزة طرفية موصوؿ بعضها ببعض ضمن حدود جغرافية ضيقة مبٌت أو عدة مباين متقاربة
يستعملها اؼبستفيدوف داخل اؼبنظمة بشكل رئيسي ،وال يبكن الدخوؿ إليها إال للمسوح ؽبم 3.يتم من خالؿ ىذه
الشبكات تقاسم التجهيزات والربامج والبيانات اؼبوجودة يف اغبواسيب األخرى اؼبشاركة يف الشبكة كما يبكن تقاسم
الشبكات اؼبختلفة مثل الربامج اإلحصائية.
ويعتمد أداء الشبكة احمللية إذل حد بعيد على أداء خطوط االتصاالت فهي تؤثر على مدى سالمة وصوؿ
4
الرسائل والبيانات.

 -2امش بكـــة امواسؼــــة )(Wide Area Networks)(WAN
وىي شبكات بعيدة اؼبدى وتتكوف من ربط ؾبموعة من الشبكات احمللية أو اإلقليمية واليت سبتد ؼبسافات
أكرب من 50كلم ،وأف منها ما يصل إذل مسافات بعيدة جدا لًتبط عدة أقطار مع بعضها .إف أبسط أنواع

* البروتوكوالت ىي مجموعة من القواعد والنظم واإلجراءات المشتركة والمتفق عمييا بين مختمف المجيزين،التي تعمل شبكة االنترنت من خالليا ،وتجعل
الحواسيب تتحادث وتتبادل المعمومات مع بعضيا .وىي عبارة عن تحديديات وعن جسور منطقية تربط بين تكنولوجيا مختمفة ،وتتح ّكم في عناصر
االتصال ذات العالقة بتناقل وتبادل المعمومات.

1
2
3
4
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الشبكات الواسعة ىو الربط دبزود خدمة الشبكة عن طريق وصلة اػبط اؽباتفي ،وأف أعقد أنواع الشبكات الواسعة
ىو الربط بُت شبكتُت ؿبليتُت يف بلدين ـبتلفُت عن طريق األقمار الصناعية.

 -5ش بكــــات امقميـــة املضــافـــة)(Value-Added Network)(VAN

وىي الشبكات اليت تقوـ بتعزيز خدمات الشبكة ،وتقوـ بتأدية االحتياجات التنظيمية يف موثوقية تراسل البيانات
بينما تقوـ بالتخفيف من عبئ اؼبنظمة بتجهيزىا بإدارة وإدامة الشبكة .الكثَت من األعماؿ التجارية تتطلب استخداـ
1
شبكات القيمة اؼبضافة لتبادؿ البيانات االلكًتونية مع األعماؿ األخرى ومع اؼبزودين واؼبشًتين.

 -4ش بكة ا ألغامل

تستند نظم اؼبعلومات اإلدارية يف معظم منظمات األعماؿ اغبديثة على تكنولوجيا شبكات االنًتانت
واإلكسًتانت.
 ش بكة املنظمة ادلاخوية( )Intranetىي شبكة اؼبنظمة اػباصة اليت تستخدـ تقنيات األنًتنت واليت تصمم لتلبية احتياجات العاملُت من اؼبعلومات
الداخلية أو من أجل تبادؿ البيانات و اؼبعلومات عن العمليات وأنشطة اؼبنظمة .وال يستطيع أشخاص من غَت
العاملُت يف اؼبنظمة من دخوؿ اليها.
 امش بكة اخلارجية)(Extranetربتل شبكة االكسًتانت موقعها اؼبهم يف الشبكات اؼبنظمة ما بُت االنًتنت وشبكة االنًتانت وهتدؼ إذل
ربط الشبكة مع الشركاء التجاريُت للمنظمة ومع عمالئها واجملهزين والشركات األخرى 2.وتستخدـ الشبكة تقنيات
اغبماية ؼبنع ؿباوالت الدخوؿ غَت الشرعي إذل ملفات وبرامج ونظم قواعد الشبكة ،ويبكن القوؿ أف شبكة اؼبنظمة
اػبارجية ىي تكنولوجيا متطورة عن نظاـ التبادؿ االلكًتوين للبيانات ألف كال منهما يؤسس اتصاؿ من ؾبتمع
األعماؿ والزبائن يف خارج اؼبنظمة إال أف شبكة االكسًتانت على عكس نظاـ التبادؿ االلكًتوين للبيانات الذي يعاجل
البيانات بأمباط مسبقة تستطيع أف تتعامل مع صبيع أنساؽ الرموز الرقمية من البيانات ،معلومات ،أشكاؿ ،أصوات،
3
صور وأفالـ.
 -1ش بكة ا ألهرتهت :أو كما يطلػق عليهػا الشػبكة العاؼبيػة االلكًتونيػة ،أو شػبكة الشػبكات أو الشػبكة العنكبوتيػة
ىي اسم لنظػاـ ضػخم منتشػر يف صبيػع أكبػاء العػادل يتػألف مػن أفػراد ومعلومػات وحواسػيب وبروتوكػوالت لتنظػيم
االتصاؿ عرب الشبكة .وسوؼ نتطرؽ إليها بالتفصيل الحقا.

1

مزىر شعبان العاني ،نظم معمومات إدارية ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،االردن ،2009 ،ط ،1ص.208

رياض سمطان مرجع سبق ذكره ،ص.223
3
محمد الصيرفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .06
2
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املعوــب امثامــــث :مشاكـــل االثطاالت وش بكـــات االثطـــــال
يعود البفاض كفاءة وفعالية النظاـ يف أي مؤسسة إذل بعض اؼبشاكل و احملددات اليت تعيق عمل ىذا النظاـ
وربوؿ دوف ربقيق أىدافو بشكل سليم ،وقد تكوف ىذه اؼبشاكل واحملددات موجودة يف النظاـ حبد ذاتو أو يف
شبكات االتصاالت وأنشطتها اؼبختلفة.

أأوال :مشـــاكـل االثطـــاالت
يوجد العديد من اؼبشاكل اليت تؤثر يف عملية االتصاؿ والرسائل اؼبنقولة ويبكن أف نشَت إذل أنبها :
 مشاكل مادية ناصبة عن الًتكيز على التنظيم الرظبي الذي ال يشجع على االتصاؿ الفاعل والفشل يفالتأكيد على االتصاالت جبميع أشكاؽبا وطبيعتها أو يف استخداـ أقصر القنوات إذل جانب خطوط السلطة الرظبية،
والنقص يف التسهيالت االتصاؿ إذل جانب الفشل يف قياس كفاءة وفعالية نظاـ نظاـ االتصاؿ.
 مشاكل شخصية ناصبة عن االختالفات الفردية من الناحية االجتماعية والنفسية والثقافية وغَتىا منالعوامل ،األمر الذي يؤدي إذل اختالؼ تفسَت األفراد حملتوى الرسالة وإذل نقص أو عدـ الثقة والفهم اؼبتبادؿ ،وبُت
الرؤساء واؼبرؤوسُت وضعف الدوافع لالتصاؿ والفشل يف اإلصغاء العقالين قد يقود أيضا إذل فشل يف إدراؾ الطبيعة
اؼبنطقية والعقالنية يف االتصاؿ.
 مشاكل تعبَتية ناصبة عن االختيار غَت الدقيق للرموز واإلشارات واػبلط يف معانيها نتيجة لتعدد معايناؼبصطلحات واختالؼ مضامينها بالشكل الذي يؤدي إذل التحريف أو سوء التفسَت أو الفشل يف استبعاد الغموض
1
والسرية عن االتصاالت.
 مشاكل يف وسيلة االتصاؿ تتسبب عدـ مناسبة وسيلة االتصاؿ حملتوى الرسالة ،ولطبيعة الشخص اؼبرسل إليويف فشل االتصاؿ يف كثَت من األحياف ،وعليو هبب أف يقوـ اؼبرسل بانتقاء وسيلة االتصاؿ الشفوية أو اؼبكتوبة
اؼبناسبة حىت يزيد من فعالية االتصاؿ.
 مشاكل تنظيمية ويرجع إذل كرب حجم نطاؽ اإلشراؼ وكثرة اؼبستويات اإلدارية اليت تنقل الرسالة فبا يؤثر علىوصوؿ اؼبعلومات بطريقة صحيحة.
 مشاكل بيئية ونقصد هبا اؼبشكالت أو أي شيء يبكن أف يعوؽ االتصاؿ سواء حصلت على اؼبرسل أو علىعملية اإلرساؿ أو اؼبستقبل وربد من ف اعلية االتصاؿ واليت ترجع إذل ؾبموعة العوامل اؼبوجودة يف اجملتمع الذي يعيش
فيو الفرد سواء داخل اؼبنظمة أو خارجها ،ومنها درجة اغبرارة واإلضاءة وسوء التهوية ووجود الضوضاء
2
(األصوات،اؼبسافة البعيدة).
1

محمد عبد الحسين آل فرج الطائي ،مرجع سبق ذكره،ص .137
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اثهيا :مشـــاكــل ش بكــــات االثطــــال
تواجو شبكات االتصاالت واألنشطة اؼبالزمة ؽبا مشاكل وؿبددات عديدة تؤثر سلبا على فعالية أنشطتها،

ويبكن إصباؽبا باآليت:1

 -0تالشي اإلشارات :يعٍت التالشي االلبفاض اؼبستمر يف حجم اإلشارة دوف حصوؿ التغيَت يف شكلها ،إذ
تتعرض اإلشارات اؼبنقولة عرب شبكات االتصاالت إذل التالشي سواء كانت يف شكل موجات
كهرومغناطيسية(بسبب التشتت البفاض طاقتها بفعل فبانعة الوسط الناقل ؽبا) أو موجات ضوئية (بسبب

التشتت اإلش عاعي بعيدا عن ؿبور األلياؼ الزجاجية وأيضا احتماالت التصادـ مع الشوائب اؼبوجودة يف
األلياؼ ذاهتا).
 -2التشويش :ويعٍت التغيَت غَت اؼبرغوب بو يف اإلشارات اؼبنقولة عرب الشبكة بسبب تأثَت اإللكًتومغناطيسية أو
موجات البث اإلذاعي على النحو الذي هبعلها مشوىة وغَت واضحة وال تعكس البيانات واؼبعلومات الفعلية
اليت أرسلت من مصدرىا.
 -5التأخير :يعٍت تأخر وصوؿ اإلشارة اؼبنقولة عرب وسط معُت إذل اعبهة اؼبقصودة والذي يقاس على أساس اؼبًت يف
كل ثانية ،إذ يتباين ىذا الزمن بتباين الوسط اؼبستخدـ يف النقل ( كبيالت ؿبورية ،ألياؼ ضوئية السلكية) ومن
مث تباين السرعة اؼبالزمة لكل وسط ؿبسوبة يف ضوء مسافة النقل .ووبصل التأخَت غَت الرغوب فيو على األغلب
بسبب وجود اؼبعدات االلكًتونية اؼبستخدمة يف بناء أجهزة الشبكة.
 -4التشت ــت :يعٍت حدوث توسع يف الرموز الثنائية اؼبنقولة على النحو الذي يؤدي إذل تداخلها مع بعضها البعض
حبيث يتعذر التمييز بُت بداية وهناية كل رمز ثنائي من البيانات واؼبعلومات ،ووبصل التداخل بسبب عدـ مراعاة
خصائص الوسط اؼبستخدـ يف نقل اإلشارة.
 -3التقاطــع :يعٍت تأثَت اإل شارة اؼبنقولة يف أحد خطوط النقل على اإلشارة اؼبنقولة يف خط النقل اجملاور لو على
النحو الذي يؤدي إذل تداخل اإلشارات مع بعضها البعض ووبصل مثل القاطع على أغلب يف حالة استخداـ
األسالؾ اجملدولة.
 -2فقدان اإلشارة :يعٍت الضرر اغباصل يف اإلشارة اؼبنقولة عرب الشبكة نتيجة إلضافة عدد من األجهزة فوؽ اغبد
اؼبسموح بو يف إطار تكنولوجيا االتصاؿ اؼبستخدمة وأيضا ونوع السلك* اؼبستخدـ يف الربط بُت أجزاء الشبكة.
 -7فقدان التزامن :يعٍت فقداف التزامن اغباصل لإلشارة اؼبنقولة بُت اؼبرسل واؼبستقبل على النحو الذي يؤدي إذل
الوصوؿ اإلشارة قبل أو بعد وقتها اؼبتوقع.

وفيما يلي جدوؿ يلخص اآللية اليت يبكن اعتمادىا للتعامل مع ىذه اؼبشاكل احملددات.
*االسالك :الكبيل وىو الوساطة المستخدمة في ربط جميع الحاسبات بعضيا بالبعض اآلخر

1
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الجدول رقم ( :)10مشاكل شبكات االتصاالت وآلية التعامل معها.
المش ـ ـاكـ ـ ـل

آلي ـ ـ ـة التع ـ ـامـ ـل معهـ ـ ـ ـ ـا

تالشي اإلشارة

ؿباولة تقصَت طوؿ األسالؾ قدر اإلمكاف أو استخداـ تقوية اإلشارة يف مواقع معينة من الشبكة
على النحو الذي يضمن استمرار قوة اإلشارة.

التشويػش

استخداـ النوع اؼبناسب من األسالؾ وااللتزاـ باؼبسافات اؼبقبولة مع الكشف عن مسببات
التشويش واستخداـ الربوتوكوالت اػباصة للكشف عن التشويش وتصحيحو.

التأخػَت

مراعاة السرعة بكل وسط ناقل.

التشتت

اإللتزاـ دبواصفات األسالؾ وخاصة طوؿ السلك ودرجة مقاومتو لإلشارة اؼبنقولة

التقاطع

استخداـ األغلفة الواقية اإلضافية يف األسالؾ.

فقداف اإلشارة

مراعاة ؿبددات تكنولوجيا االتصاؿ وأيضا الشروط وخصائص األسالؾ اؼبستخدمة.

فقداف التزامن

استخداـ سلسلة من نبضات الساعة اؼبتزامنة مع اإلشارات اؼبنقولة لتحقيق التزامن اؼبناسب من
خالؿ الربؾبيات أو الربوتوكوالت أو الكياف اؼبادي لشبكة النقل.
المصدر :محمد عبد الحسين آل فرج الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص .063

املعوـب امرابــــع :وسائــل االثطــال احلـدًثـــة
يبكن تقسيم وسائل االتصاؿ عن بعد إذل أربع ؾبموعات رئيسية ىي :اإلرساؿ اؽباتفي عن طريف الفاكس ميلي
والتلكس والتيليتكس ،اؼبوجات القصَتة ( اؼبيكروويف) ،األقمار الصناعية.
أوال :اإلرسال الهاتفي
لقد ظهرت بعض التطورات اغبديثة يف إرساؿ اؽباتفي نشَت إذل أنبها:

1

 -1الناسوخ (الفاكسميلي) ):)Facsmile) (Fax
وىو":جهاز يقوـ ببث الرسائل والنصوص والصور والوثائق اؼبكتوبة عرب خطوط اؽباتف العادي" .2وؽبذا فهو يشبو
آلة التصوير الصغَتة ،غَت أهنا متصلة هباتف إلرساؿ الوثيقة  ،فما على اؼبرسل إال أف يضعها يف اعبهاز ،مث يدير رقم
ىاتف جهاز فاكس اؼبرسل إليو ،ودبجرد أف يفتح اػبط أو يتم االتصاؿ ،تتحرؾ األداة الفاحصة اإللكًتونية يف
جهاز اإلرساؿ وربوؿ الصفحة اؼب رسلة إذل ؾبموعة من اإلشارات الكهربائية الرقمية اليت تنتقل عرب خط اؽباتف إذل

1

سميم الحسنية ،مرجع سبق ذكره ،ص.146

2محمد دياب مفتاح  ،معجم مصطمحات نظم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،الدار الجامعية لمنشر ،القاىرة ،مصر ،1995 ،ص .63
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جهاز فاكس اؼبستقبل الذي يعيد اإلشارات الكهربائية الرقمية مرة أخرى إذل نسخة طبق األصل من الوثيقة األصلية
مث يطبعها.
فالفاكس إذف ،عبارة عن تقنية اتصاؿ حديثة تشمل على:
 جهاز استنساخ إلكًتوين صغَت مرتبط خبط اؽباتف؛ جهاز ىاتف مرتبط خبط ىاتفي.ويبكن ربديد أىم فبيزات وخصائص الفاكس على النحو التارل:
 سهلة االستخداـ وال ربتاج إذل خربة أو فٍت متخصص؛ رخيص الثمن ويبكن لألفراد شرائو؛ ال وبتاج إذل متطلبات كثَتة ،فخطوط اؽباتف متوافرة يف كل مكاف؛ مناسب جدا لنقل الوثائق والرسائل اؼبالية والقانونية وكافة اؼبطبوعات؛ من الصعب إرساؿ الوثائق عرب وسائل أخرى غَت الفاكس بنفس السرعة والدقة والتكلفة؛ يبكن إرساؿ الرسائل والوثائق إذل عدة جهات يف نفس الوقت؛ -يبكن ضبل الفاكس ونقلو إذل أي مكاف وبسهولة.

1

 -2التلكس والتليتكس.
أ -التلكس (المبرقة) :Télex
وىو ":نظاـ لنقل الرسائل باستخداـ جهاز يسمى اؼبربقة وىي أوؿ جهاز مت استخدامو يف إرساؿ الرسائل
بالكهرباء .ومعظم رسائلها كاف يتم إرساؽبا يف وقت من األوقات بتخصيص شفرة معينة لكل حرؼ عن طريق مفتاح
اؼبربقة مث تقوـ ىذه األخَتة بتحويل النقط ( )...والشرطات( )--اػباصة بالشفرة إذل نبضات كهربائية وإرساؽبا عرب

أسالؾ الربؽ .وتعرؼ الشفرة اػباصة باؼبربقة (شفرة مورس)".2

يف أواخر القرف ظهرت الوسائل واؼبعدات اليت يتم استخدامها يف شكل مطبوع بدال من إشارة (مورس) .ويف بداية
القرف العشرين بدأ استخداـ وسائل إرساؿ واستقباؿ الرسائل بواسطة الشرائط اؼبثقبة .ويف العشرينيات من القرف
العشرين مت استخداـ الطابعات عن بعد (التلربنًت) اليت بإمكاهنا إرساؿ نبضات كهربائية مباشرة عرب خطوط الربؽ إذل
مربقة أخرى على الطرؼ اآلخر من اػبط.
1

لـمين عمـوطـي ،تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت و تأثيرها عمى تحسين األداء االقتصادي لممؤسسة ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عموم

التسيير فـ رع إدارة األعمـالجـامـعـة الجـ ازئـر ، 2004-2003،ص.14
2

ربحي مصطفى عميان ،محمد عبد الدبس ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميم ،دار الصفاء ،األردن ،1999 ،ص .106
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لقد ساىم التلكس يف نقل الرسائل واألنباء الصحفية وكاف لسنوات طويلة ىو العصب الرئيسي للتجارة وأعماؿ
اغبكومة واألعماؿ اغبربية .وعندما صارت خدمة اؽباتف يف متناوؿ األفراد واؼبنظمات مت االستغناء عن خدمات
التلكس غبد كبَت ،واستبداؿ التلكس دبعدات اتصاؿ أخرى أسرع وؽبا القدرة على التعامل مع أنواع ـبتلفة من
الرسائل واؼبعلومات.
ب -التليتكس (تبادل النصوص عن بعد) : Télétex
يعد نظاـ تبادؿ النصوص عن بعد أو ما يسمى بالتلتكس حالة متقدمة على نظاـ اؼبربقة وتطويرا ؽبا ،حيث أنو
هبمع بُت عمل التلكس االعتيادي وعمل نظاـ معاعبة النصوص ،الذي يعمل بواسطة اآللة الكاتبة اإللكًتونية
والشاشة اؼبرئية اؼبثبتة فيها ،مع وجود إمكانية ػبزف اؼبعلومات اؼبطبوعة .وبذلك يبكن إعداد نص كامل من اؼبعلومات
بواسطة اآللة الكاتبة ،مث قراءتو على الشاشة وتعديلو قبل إرسالو إذل اؼبستقبل أو اعبهات اؼبعنية يف أي وقت الحق.
وىذا يعٍت أف تبادؿ الرسائل واؼبعلومات يكوف إلكًتونيا من وحدة ذاكرة ( )Mémoireإذل وحدة ذاكرة ثانية أو
أكثر وعرب شبكة اتصاالت.
ويعمل التليتكس جبهازين (واحد لإلرساؿ ،وآخر لالستقباؿ) ؿبدودة القدرة ،أي أهنا ترسل  7-6حروؼ يف
الثانية ،مع إمكانية الطباعة على الورؽ العادي ،ورقة ورقة ،حيث يبكن نقل  2400وحدة يف الثانية أي  50مرة
نظريا أسرع من التيلكس .ويتميز التيلتكس على التلكس فيما يلي:
 سرعة تناقل اؼبعلومات والًتاسل( .تعادؿ ما يقارب  50مرة سرعة التلكس العادي)؛ كمية أكرب من الرموز اؼبستخدمة دبعدؿ ( )307رمز مقارنة مع  47رمزا يف نظاـ التلكس؛ يكوف إرساؿ اؼبعلومات بشكل صفحة متكاملة ،وىذا أفضل من نظاـ الكلمات واعبمل اؼبمغنطة يف نظاـالتلكس؛
 يبكن إرساؿ الرسالة أو النص اؼبطلوب إذل عدة مستفيدين ويف وقت واحد؛ يوفر تبادال ؿبليا وإقليميا ودوليا للمعلومات أسرع وأفضل من نظاـ التلكس.وبشكل عاـ يبكن استخداـ التليتكس يف اجملاالت التالية:
 اؼبراسالت :مثل اؼبذكرات والتقارير والرسائل العامة أو اؼبخصصة يف ؾباؿ معُت؛ الشؤوف اإلدارية :مثل وثائق اؼبوظفُت ،جرد اؼبخازف ،اعتماد النماذج و الطلبيات؛ الشؤوف اؼبالية :كاغبسابات اعبارية ،وقوائم األسعار ،وتسجيل اؼببيعات والصفقات؛ -ؾباالت أخرى :مثل اإلعالنات التجارية ،القوائم التفصيلية للمؤسسات واؼبعلومات اؼبرجعية.
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 -3بنوك االتصال المتلفزة:
تعد بنوؾ االتصاؿ اؼبتلفزة أو ما يطلق عليها مصطلح الفيديوتكس (أو الفيديوتكست) من تقنيات االتصاؿ
اغبديثة اؼبستخدمة يف نقل الرسائل واؼبعلومات بُت األفراد واؼبنظمات ،وىي حالة متطورة الستخداـ واستثمار جهاز
التلفزيوف العادي عن طريق إضافة ؿبطات وقنوات جديدة إذل جانب قنواتو االعتيادية .ويعرؼ الفيديوتكس على أنو
وسيلة لعرض الكلمات واألرقاـ والصور والرموز على شاشة التلفزيوف عن طريق ضغط مفتاح معُت ملحق جبهاز
1
التلفزيوف.
وأىم مزايا خدمة الفديوتكس ىي:

2

 توفَت الوقت و تكلفة النقل واالتصاؿ والسفر وغَتىا؛ اغبصوؿ على البيانات أوال بأوؿ؛ إتاحة حجم أكرب من البيانات.تستخدـ يف ؾباالت عديدة منها معرفة:
 اؼبؤشرات االقتصادية العامية واحمللية. معرفة أسعار األسواؽ اؼبالية والبورصات احمللية والعاؼبية. التعرؼ على البيانات الطقس والظروؼ البيئية. سرعة اغبصوؿ على اؼبعلومات اإلضافية واألحداث احمللية والعاؼبية. خدمات الوكالة والسمسرة. اغبجز يف الفنادؽ واؼبطاعم وغَتىا.ثانيا :الموجات الدقيقة أو الميكروويف
وىي وسيلة السلكية تستخدـ ما ىو معروؼ اسم األثَت القصَتة يف تناقل اؼبعلومات ،واؼبايكروويف يبثل موجات
قصَتة ذات نطاؽ تردد واسع يبلغ أكثر من ( ) 890مليوف دورة يف الثانية لذا فإنو باإلمكاف نقل كميات ىائلة
3
من اؼبعلومات .ومن اعبدير بالذكر أف النقل اؽباتفي عرب موجات اؼبايكروويف يكوف قليل الكلفة.

1

لمين عموطي ،مرجع سبق ذكره ،ص .19

3

إيمان فاضل السامرائي ،ىيثم محمد الزغبي ،مرجع سبق ذكره،ص .105

2سيد محمد جاد الرب ،مرجع سبق ذكره ،ص .308
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اثمثــــــا :ا ألمقــــار امطنــاغيــة
تعترب األقمار الصناعية من أحدث التطورات اغبادثة يف العصر واليت سهلت االتصاالت وسوؼ ويبكن تعريفها
كما يلي:

 -1ثؼــرًـف ا ألمقار امطناغية
ا ألقمار الصناعية ىي عبارة عن ؿبطة صغَتة يف جسم متحرؾ وعائم يف الفضاء ،تعمل بواسطة اؼبوجات

الدقيقة أو اؼبتناىية الصغر ،وتقوـ ؿبطة القمر الصناعي اؼبوجودة يف الفضاء باستقباؿ وإعادة إرساؿ تلك اؼبوجات
الدقيقة اليت ربمل اؼبعلومات من األرض عرب احملطات األرضية اؼبوزعة يف مناطق اؼبشًتكُت .ويتم إرساؿ اؼبوجات عن
1
طريق ىوائيات اؼبثبتة على سطح القمر الصناعي العلوي واؼبواجو لسطح القمر.

 -2فوائـــد ا ألمقــار امطنـاغيــة
تعترب األقمار الصناعية وسيلة فضائية متقدمة على وسائل االتصاؿ السلكية والالسلكية األخرى .يبكن
استثمارىا يف النظاـ اعبديد للمعلومات وتبادؿ اؼبعلومات وتناقلها بُت دوؿ العادل اؼبختلفة وعلى اؼبستويات اإلقليمية
والدولية .وأىم فوائد ومزايا األقمار الصناعية:
 األقمار الصناعية ىي وسيلة والوسط الوحيد القادر على تناقل اؼبعلومات وتوفَت الًتابط على مستوى عاؼبيوبشكل كفئ وحقيقي مقارنة بالوسائل األخرى؛
 مالئمة ومثالية لتناقل صبيع أشكاؿ النقل والًتابط بُت الشبكات؛ إمكانية بناء شبكة أو شبكات إقليمية لالتصاالت وللمعلومات أو توسيعها أو إعادة بناء ىيكلها؛ قادرة على تسهيل وتوفَت الوصوؿ إذل الشبكات االتصاؿ القريبة من وجود اؼبستفيدين ،وتقليص تكاليفونفقات االتصاؿ كنتيجة لذلك؛
 يؤمن نقل اؼبعلومات بأشكاؽبا اؼبختلفة ،كالنصوص ،األرقاـ وغَتىا واؼبعلومات األخرى كاؼبوسيقى ،والصور2
وما شابو ذلك أي أهنا معلومات متعددة األوعية والوسائط.

1
2

نفس المرجع السابق ،ص.164
إيمان فاضل السامرائي ،ىيثم محمد الزغبي ،مرجع سبق ذكره.165 ،
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املبحـــــث امــثامث :معـوميـــات حــول ا ألداء
باعتبار األداء من مقاييس النجاح فقد حظي باىتماـ شديد من طرؼ الباحثُت واؼبفكرين ،فبا أدى إذل
االختالؼ يف وجهات النظر بينهم ،واألداء ىو البعد األكثر أنبية ؼبختلف اؼبنظمات اليت ال تزاؿ تبحث يف ـبتلف
جوانبو.

املعـوـب ا ألول :مفهـــوم ا ألداء
أأوال :ثـؼـــرًف ا ألداء
األداء مفهوـ واسع تعددت وتنوعت حولو التعاريف ويبكن إدراج بعض منها كما يلي:
أصل كلمة أداء ينحدر إذل اللغة الالتينية أين توجد كلمة  PERFORMAREاليت تعٌت إعطاء وذلك

بأسلوب كلي لشيء ما .وبعدىا اشتقت اللغة اإلقبليزية منها لفظة  PERFORMANCEوأعطتها معناىا.1

 يعرفو "  "ecclecوىو أحد الباحثُت االقتصاديُت دبا يلي ":انعكاس لقدرة منظمة األعماؿ وقابليتها على ربقيق2
أىدافها".
 ويعرفو الباحث االقتصادي  KALIKAبأنو " الدرجة أو النسبة من األىداؼ اليت ربققها اؼبنظمة" .3ومنو يبكن القوؿ أف األداء يبكن النظر إليو بصورة تعكس نتيجة ومستوى قدرة اؼبنظمة على استغالؿ مواردىا
وقابليتها يف ربقيق أىدافها اؼبوضوعة من خالؿ األنشطة اؼبختلفة.

اثهيـــا :مكـوهــــات ا ألداء
يتكوف مصطلح األداء من مكونُت رئيسُت نبا الفعالية والكفاءة ،أي أف اؼبنظمة اليت تتميز باألداء ىي اليت
ذبمع بُت عاملي الفعالية والكفاءة يف تسيَتىا ،وعليو سنقوـ بتحليل وتفصيل ىذين اؼبصطلحُت اؽبامُت.

 -1امفؼــــاميـــة
ينظر الباحثوف يف علم التسيَت إذل مصطلح الفعالية على أنو أداة من أدوات مراقبة التسيَت يف اؼبنظمة ،وىذا
من منطلق أف الفعالية ىي معيار يعكس درجة ربقيق األىداؼ اؼبسطرة .وذبدر اإلشارة من جهة أخرى إذل أنو توجد

2
3

Abdellatif Khemakhem, la dynamique du contrôle de gestion, Dunod, 2 ed, Paris, 1976,P. 310.
محسن طاىر الغالبي ،اإلدارة اإلستراتيجيــة ،دار اليازوري لمنشر ،األردن ،2007 ،ط،1ص .314

1

عادل شوقي ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى األداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مذكرة ضمن متطمبات نيل درجة

الماجيستر ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،2008/2007 ،ص .80
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إسهامات كثَتة ـبتلفة حاولت ربديد ماىية ىذا اؼبصطلح ،فقد اعترب اؼبفكروف الكالسيك الفعالية دبثابة األرباح
احملققة ،ومن مث -حسب نظرىم-تقاس فعالية اؼبنظمة بكمية األرباح احملققة.
سنتناوؿ ربليل ىذا اؼبصطلح من خالؿ التعاريف التالية:1

 تعريف الفعالية حسب) :(Vincent plauchetينظر ىذا الكاتب إذل الفعالية على أهنا ":القدرة علىربقيق النشاط اؼبرتقب ،والوصوؿ إذل النتائج اؼبرتقبة ".

 تعريف الفعالية حسب) :(Walker et Ruibertتصب وجهة نظر ىذين الكاتبُت يف أف الفعاليةترتبط باألىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة ،ومن مث فالفعالية حسبهما تتجسد يف ":قدرة اؼبنظمة على ربقيق
أىدافها اإلسًتاتيجية من مبو مبيعات وتعظيم حصتها السوقية مقارنة باؼبنافسة" .إذف نستنتج فبا سبق أف
الفعالية تعٍت عمل األشياء الصحيحة ،كما يبكن من جهة أخرى ربط الفعالية دبخرجات اؼبنظمة ،حيث
يبكن التعبَت عنها بنسبة قيمة اؼبخرجات الفعلية إذل اؼبخرجات اؼبتوقعة أو اؼبخططة ،وعليو فإف:
قيمة اؼبخرجات الفعلية
الفعالية= __________________________ × 100
قيمة اؼبخرجات اؼبتوقعة

 -2امكفــــاءة
الكفاءة تعٍت القدرة على اختيار السبيل الذي وبقق أحسن نتيجة اعتمادا على اإلمكانيات اؼبتوفرة ،دبعٌت
أخر الكفاءة ىي الوصوؿ إذل األعظمية يف ربقيق اؽبدؼ الذي تسعى إليو اؼبنظمة،كما يقصد هبا كذلك ربقيق أكرب
ربح مقابل تكلفة معطاة.
يتضح أف الكفاءة هتتم بكمية اؼبوارد اؼبستخدمة لبلوغ األىداؼ احملددة( عدد ساعات عمل األفراد
االستهالكات الوسطية ،عدد ساعات عمل اآلالت) .ويبكن التعبَت عن الكفاءة بالنسب بُت األىداؼ اؼبسطرة
والوسائل اؼبستخدمة لبلوغ ىذه األىداؼ وفق العالقة التالية:

2

قيمة اؼبخرجات
الكفاءة = __________________________ × 100
قيمة اؼبدخالت
يتضح جليا أف الكفاءة ال تعادؿ الفعالية ،ولكنها أحد عناصرىا كما أف الكفاءة ليست شرطا كافيا للفعالية،
ولكنها متطلبا ضروريا ؽبا .أما عن عالقة األداء بكل من الفعالية والكفاءة فهو مرتبط هبما معا هبذا اؼبعٌت يبكن
اغبديث عن األداء حيثما توجد موارد مسخرة وأىداؼ مسطرة أي:
ا ألداء= امفؼامية +امكفاءة
1

الشيخ الداوي ،تحميل األسس النظرية لمفهوم األداء ،مجمة الباحث ،عدد ،2010/2009 ،07عمى الموقعwww.rcweb.luedld.net/rc7pdf :

2

ياسمينة ياسع ،مرجع سبق ذكره ،ص.82
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املعـوــــب امثـاهـــي :مفهـــوم ثقيـيــــم ا ألداء
سنحاوؿ من خالؿ ىذا اؼبطلب تقدًن تعريف لعملي تقييم األداء وتبيُت أىدافها كما يلي:

أأوال :ثؼــرًــف معوـيــة ثقيـيـــم ا ألداء
ىناؾ عدة تعاريف زبتص بعملية تقييم األداء من بينها:
 التعريف األوؿ ":ىو مقارنة األداء الفعلي دبؤشرات ؿبددة مقدما ،ألف الفعالية الواقعية ؼبؤسسة معينة تتحدد عنطريق درجة ربقيقها ألىدافها".
 التعريف الثاين ":يقصد بو مقارنة األداء الفعلي باؼبعايَت وربليل االكبرافات بُت األداء الفعلي باؼبعايَت اؼبوضوعة،1
وازباذ اإلجراءات التصحيحية اليت تقلل من االكبرافات أو سبنع حدوثها".
 التعريف الثالث :ىو قياس لألعماؿ اؼبنجزة ومقارنتها دبا كاف هبب أف يتم وفقا للتخطيط اؼبعد مسبقا ،أمال يف2
اكتشاؼ جوانب القوة أو ربديد نقاط الضعف على النحو اؼبوضح مسبقا.
ومنو يبكن القوؿ أف عملية تقييم األداء ىي مقارنة األىداؼ بالنتائج مع اإلشارة إذل أف األىداؼ ىي أىداؼ
اؼبنظمة ككل أو أهنا معدالت أداء قياسي ال هبب ربقيق أقل منها.

اثهيــــا :أأهــــداف معـــويــــة ثقيـيــــم ا ألداء
ذبري عملية تقييم األداء يف صبيع منظمات األعماؿ لتحقيق غرضُت رئيسيُت يبكن توضيحهما بالشكل
الشك ـ ـل رق ـ ـم( :)04أهداف تقييم األداء

التارل:

أهداف تقييم األداء
تطويريــة
*تغذية عكسية عن األداء.
*توجو مستقبمي لألداء.
*تشخيص االحتياجات التدريبية

تقييميــة
*ق اررات المكافآت.
*ق اررات استقطاب وتعيين العاممين.
*تقييم نظام اختيار العاممين.

والتطويرية.

المصدر :صالح محسن مهدي العامري ،مرجع سبق ذكره ،ص.420

1
2

فاروق عبده فيمة ،السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،األردن.265 ،2005 ،
حمزة المحمود الزبيدي ،تقييم األداء والتنبؤ بالفشل ،دار الورق لمنشر والتوزيع ،األردن ،2004 ،ص.65
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اثمثــــا :أأهــيـــة ثقيـيــــم ا ألداء
ولتقييم األداء أنبية كبَتة يف صبيع اؼبنظمات ،وعلى ذلك يبكن إهباز تلك األنبية يف اعبوانب اآلتية:

1

 يوفر تقييم األداء مقياسا ؼبدى قباح اؼبنظمة يف سعيها لتحقيق أىدافها من خالؿ نشاطها. إف تقييم األداء يظهر مدى إسهاـ اؼبنظمة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية من خالؿ ربقيق أكرب قدر مناإلنتاج بأقل التكاليف و التخلص من عوامل تضييع الوقت و اعبهد و اؼباؿ فبا يؤدي إذل زبفيض األسعار ،و من مت
تنشيط القدرة الشرائية و زيادة الدخل القومي ،فبا يعود على اجملتمع و اؼبنتج و العامل و اؼبستهلك بالفائدة.
 يوفر نظاـ تقييم األداء معلومات متنوعة ؼبختلف اؼبستويات اإلدارية يف اؼبنظمة ،ألغراض التخطيط و الرقابة وازباذ القرارات ،فضال عن أنبية ىذه اؼبعلومات للجهات األخرى خارج اؼبنظمة.
 يساعد على إهباد نوع من اؼبنافسة بُت األقساـ و اإلدارات و اؼبنظمات اؼبختلفة و ىذا بدوره يدفع اؼبنظمةلتحسُت مستوى أدائها.
 يظهر تقييم األداء التطور الذي حققتو اؼبنظمة ،إما كبو األفضل أو كبو األسوأ ،و ذلك عن طريق نتائجالتنفيذ الفعلي لألداء زمنيا يف اؼبنظمة من مدة ألخرى ،و مقارنتو بأداء مؤسسات فباثلة.
 تعكس عملية التقييم األداء درجة التوافق و االنسجاـ بُت األىداؼ و اإلسًتاتيجيات اؼبعتمدة لتنفيذىا وعالقتها بالبيئة التنافسية للمؤسسة.
 توضح عملية تقييم األداء ،اؼبركز التنافسي للمؤسسة يف إطار البيئة اليت تعمل فيها ،و بذلك تستطيع ربديداآلليات و إجراءات التغيَت اؼبطلوبة ،لتحسُت اؼبركز التنافسي ؽبا.
 يكشف للمؤسسة عن مواقع القوة و الضعف يف أقساـ اؼبنظمة اؼبختلفة ،و بالتارل يساعد يف عملية إعادة التنظيمعند قياـ اإلدارة هبا.
 ربديد اإلمكانيات اؼبتوقع استغالؽبا من طرؼ اؼبنظمة. ربقيق التنسيق بُت ـبتلف أوجو النشاط يف اؼبنظمة ،و يف صبيع اؼبستويات. يؤدي إذل الكشف عن أقساـ اؼبنظمة ذات الكفاءة العالية و ربديد األقساـ أو األنشطة اليت ربتاج إذل دعم وتطوير من أجل النهوض بأدائها إذل مستوى األداء الطموح و االستغناء عن األقساـ و األنشطة اليت ليس ؽبا
كفاءة و فعالية؛
 يؤدي إذل ربقيق األىداؼ احملددة مسبقا ،و العمل على إهباد نظاـ فعاؿ و سليم لالتصاالت. -تقييم القدرة اؼبنظمة على وضع اختياراهتا اإلسًتاتيجية موضع التنفيذ الفعلي.

1

إسماعيل محمد السيد ،اإلدارة اإلستراتجية ،مفاهيم وحاالت تطبيقية ،المكتب العربي الحديث ،اإلسكندرية،1999,ص.377
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رابؼـــا :أأسس ثقييـــــم ا ألداء
ىناؾ ؾبموعة من األسس اليت ال بد من اعتمادىا يف تقييم أداء اؼبنظمات وىذه األسس ىي:

1

 ربديد أىداؼ اؼبنظمة. ربديد مراكز اؼبنظمة. ربديد اػبطط التفصيلية إلقباز الفعاليات اليت سبارسها اؼبنظمة. ربديد معايَت تقييم كفاءة األداء. -وجود جهاز مناسب للرقابة على تقييم األداء.

املعــوــب امثـامـــث :مؤشـــرات قيـــاس ا ألداء
أأوال :ثؼــرًــــف قيـــاس ا ألداء
ويعرؼ قياس األداء ) Performance Measurement (PMبأنو عملية اكتشاؼ وربسُت تلك
األنشطة اليت تؤثر على رحبية اؼبنظمة ،وذلك من خالؿ ؾبموعة من اؼبؤشرات ترتبط بأداء اؼبنظمة يف اؼباضي واؼبستقبل
هبدؼ تقييم مدى ربقيق اؼبنظمة ألىدافها احملددة يف الوقت اغباضر.
القياس ىو" ربديد كمية أو طاقة عنصر معُت .وغياب القياس يدفع اؼبسرين إذل التخمُت واستخداـ الطرؽ
التجريبية اليت قد تكوف أو ال تكوف ذات داللة" .إذف قياس األداء ىو ربديد مقدار نتائج اؼبنظمة .وتعد عملية
قياس األداء اؼبرحلة األوؿ من عملية الرقابة اؼبتمثلة يف ثالث مراحل أساسية  :القياس اؼبقارنة ،تصحيح االكبراؼ.
وقياس األداء ال يتم يف أغلب اغباالت إال بتوفر ؾبموعة من اؼبعايَت واؼبؤشرات اليت سبكن من ربديده وربديد تطوراتو
2
احملققة إذا استلزـ األمر مقارنة بينو وبُت األداء السابق لو.
ثاني ـ ـا :أهمي ـ ـة قيـ ـاس األداء
عن أنبية قياس األداء ومنافعو يبكن إهبازىا باآليت:

3

 عملية قياس األداء تؤدي إذل ربقيق فوائد كثَتة للمنظمة ،حيث أهنا مدخل واضح للًتكيز على اػبطةاإلسًتاتيجية ،كما أف القياس يوفر آلية معينة لرفع التقارير حوؿ أداء برنامج اإلدارة العليا؛
1

كاظم جاسم العيساوي ،دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،األردن ،2005 ،ط، 3ص.252

2عادل عشي ،األداء المالي لممؤسسة االقتصادية ،مذكرة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير ،عموم التسيير  ،جامعة محمد خيضر بسكرة،
 ،2002/2001ص .29
3

محسن طاىر الغالبي ،مرجع سبق ذكره ،ص .489
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 يركز على االىتماـ على ما هبب إقبازه ووبث اؼبنظمات على توفَت الوقت واؼبوارد والطاقات الالزمة لتحقيقاألىداؼ؛
 يؤدي إذل ربسُت إدارة اؼبنتجات واػبدمات وعملية إيصاؽبا إذل الزبائن؛ قياس األداء وبسن واقع االتصاالت الداخلية ما بُت العاملُت ،فضال عن االتصاالت اػبارجية ما بُت اؼبنظمةوعمالءىا ومتعامليها؛
 قياس األداء يساعد يف إعطاء توضيحات حوؿ التنفيذ للربامج وتكاليف ىذه الربامج؛ يبكن لقياس األداء أف يبُت باف اؼبنظمة تعاجل احتياجات اجملتمع من خالؿ إحراز التقدـ كبو ربقيق غاياتاجتماعية؛
 قياس األداء يشجع على التوجو بشكل بناء كبو حل اؼبشاكل ،حيث أف القياس يوفر بيانات حقيقية ملموسةيبكن االستناد عليها يف ازباذ قرارات سليمة حوؿ عمليات اؼبنظمة؛
 القياس يزيد من تأثَت اؼبنظمة ،حيث يتم التعرؼ من خاللو على احملاور اليت ربتاج غلى االىتماـ والًتكيز وهبعلمن اؼبمكن ربقيق التأثَت االهبايب يف تلك احملاور.
ال يبكن أف يكوف ربسُت من دوف قياس ،فإذا كانت اؼبنظمة ال تعلم أين ىي اآلف من حيث واقع عملياهتا ،ال
يبكن أف تعرؼ ما ىو مستقبلها ،وبالتأكيد ال يبكن الوصوؿ إذل حيث تريد.

اثمثــــا :مؼــاًيــــر قيــــاس ا ألداء
ىناؾ العديد من اؼبقاييس اليت يبكن تصنيفها ضمن مقاييس مارل واقتصادية:

1

 -1املقاًيس املامية
وتشمل على العديد من اؼبقاييس اؼبستخدمة لقياس أداء اؼبنظم  ،وسبثل ىذه اؼبقاييس ترصبة لألداء العمليايت
للمنظمة خالؿ فًتة مالية ؿبددة ،عادة ما تكوف سنة واحدة ،ويبكن تناوؿ أنبها كما يأيت:

أ -مقاًيس

امرحبية :تستعمل لتقييم أداء اؼبنظمات عن طريق نسبة صايف العمليات إذل االستثمارات ،ويبكن

ربسُت عمليات اؼبنظمة من خالؿ استعماؿ اؼبوارد اؼبتاحة أفضل.
ىناؾ أربعة مقاييس للرحبية اؼبستخدمة بشكل كبَت وىي سبثل الطريقة اليت تستخدـ هبا اؼبنظمات مواردىا اؼبختلفة
وتدير عملياهتا التشغيلية بكفاءة وتتمثل باآليت:
ىامش الربح= صايف العمليات /اؼببيعات
القدرة االيرادية= صايف العمليات قبل الفوائد/إصبارل االستثمارات
1قاسم نايف عموان الحياوي ،إدارة الجودة في الخدمات ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،األردن ،2006 ،ص.360
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العائد على االستثمار= صايف العمليات بعد الضرائب /اصبارل االستثمارات
العائد على حقوؽ اؼبلكية= صايف العمليات بعد الضرائب /حقوؽ اؼبلكية

ب-مقاًيس اهمنو :تقيس ىذه اؼبعايَت مدى احت فاظ اؼبنظم بوضع مبوىا االقتصادي باؼبقارنة مع مبو اقتصاد البالد
بشكل عاـ ومبو صناعتها بشكل خاص .وكبصل على الدالالت دبقارنة اؼبعايَت اؼبالية للمنظمة خالؿ السنوات
السابقة ،أي حبساب معدؿ التغَتات اليت طرأت على ىذه اؼبعايَت خالؿ عدد من السنوات.
إضافة إذل ذلك فإف العديد من اؼبنظمات تعترب مقاييس النمو واحدا من األىداؼ اليت تسعى إذل ربقيقها،
ويبكن تناوؿ أىم ىذه اؼبقاييس كما يأيت:
مبو الدخل= صايف الدخل للسنة اغبالية /صايف الدخل للسنة اؼباضية.
مبو اؼببيعات= مبيعات السنة اغبالية  /مبيعات السن اؼباضية.

ت-مقاًيس لكف اجلودة:

إف اؼبنظمة هبب أف تدفع تكاليف لتحقيق اعبودة ،كما أهنا تدفع تكاليف نتيجة

لعدـ قدرهتا على ربقيق اعبودة ،وتكاليف اعبودة ىي تكاليف منع اعبودة الرديئة من اغبدوث ،أو تكاليف اليت
ربدث لكوف اعبودة رديئة قد حدثت.
ومن اؼبعايَت الشائعة االستخداـ يف ىذا اجملاؿ وىي كما يأيت:
معيار العمل :تكلفة اعبودة /تكلفة ساعات العمل اؼبباشرة
معيار التكلفة= تكلف اعبودة /التكاليف اإلصبالية
معيار اإلنتاج= تكلفة اعبودة  /التكاليف اإلصبالية
معيار اؼببيعات = تكلفة اعبودة  /قيمة اؼببيعات

 -2املقاًيـــس الاقتطــــادًــة
مت تسميتها باؼبقاييس االقتصادية ألهنا ال ترتبط بربح العمليات ،أو ىامش الربح أو اؼببيعات السنوية للمنظمة
واليت تعكسها القوائم اؼبالية السنوية اليت تقوـ اؼبنظمة بنشرىا على ىيئة تقارير سنوية تقوـ بنشرىا لعمالئها .ومن أىم
1
ىذه اؼبقاييس االقتصادية ما يأيت:

أ -االؤهتـاجيـــة:

تعترب اإلنتاجية مقياسا لألداء التشغيلي خالؿ فًتة زمنية ؿبددة وىي سبثل كمية اؼبخرجات

الناذبة من عمليات اؼبنظمة (اؼبخرجات) واؼبوارد الداخلة يف تكوينها ويبكن التعبَت عليها باآليت:
اؼبقياس العاـ لإلنتاجية= اؼبخرجات (بالقيمة أو بالكمية) /اؼبدخالت( بالقيمة أو الكمية)

1

نفس المرجع السابق ،ص.369-367
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ومقياس اإلنتاجية يتميز بالقدرة على مساعدة إدارة اؼبنظمة يف اختيار األفضل بالنسبة للموارد اؼبختلفة ،وكذلك كيفية
استخدامها من اجل اغبصوؿ على اؼبخرجات اؼبطلوبة.

ب -احلـطــة

امسوقيـة :يبكن أف تكوف اغبصة السوقية مقياسا مهما لألداء ،وتعترب من اؼبقاييس اعبيدة للتمييز

اؼبنظمات الناجحة يف أنشطتها ،لذلك قبد أف أغلب اؼبنظمات تسعى لتحقيق حصة سوقية أعلى من غَتىا ،ولذلك
من خالؿ السعي إذل ربليل حصتها السوقية ،وصبع اؼبعلومات عن اؼبنظمات اؼبنافسة والقوية يف السوؽ ،ويبكن
قياسها وفق اآليت:
اغبصة السوقية للمنظمة= اؼببيعات السنوية للمنظمة /اؼببيعات اإلصبالية للسوؽ.
وىناؾ عد مقاييس أخرى كرضا الزبوف ،اؼبيزة التنافسية  ،ربسُت اعبودة ،وكذلك الفاعلية.

املعوــــب امرابــع :دور املؼــوومــة يف قيــــاس ا ألداء
أكدت حقائق تقدـ الدوؿ أف االعتماد على اؼبعلومات يشكل عنصرا حيويا للنمو واالزدىار و أداة فعالة للتفوؽ
والتميز ،ووسيلة جد ىامة لتحديد صورة اؼبستقبل والتعامل مع مفردات العادل اعبديد.

أأوال :دور املؼوومة يف دمع املس توايت االؤدارًة اخملتوفة داخل املنظمة
تلعب اؼبعلومة دورا أساسيا يف دعم ـبتلف اؼبستويات للمؤسسة وذلك من خالؿ ما يلي:

 -1املستــوى الاسرتاثيـجــي:

1

تسهم اؼبعلومات يف ربديد أىداؼ اؼبنظمات وأولويات العمل هبا وربديد

مدى واقعية الرسالة والنظرة الكلية ؼبهاـ اؼبنظمة ،حيث تتطلب العوامل اإلسًتاتيجية معلومات ؿبورية وتقارير مستمرة
عن البيئة احمليطة من آفاؽ اقتصادية وسياسية وتقنية وذلك هبدؼ دعم عمليات التخطيط طويلة األجل.

 -2املستــوى امتكتيكــي (االؤدارة اموسعـى):

وىو مستوى ازباذ القرارات التكتيكية اؼبتعلقة باألنشطة

اؼبتوسطة وقصَتة اؼبدى ،وترتبط اؼبعلومات اؼبطلوبة يف ىذا اؼبستوى إذل حد كبَت بتكوين اؼبيزانيات وربليل العمليات
اؼبالية وربديد أسباب االكبراؼ يف التكاليف وإجراءات تصحيح االكبراؼ وربديد مسار العالقات بُت الوظائف،
ومشكالت تطبيق نتائج البحوث والتطوير وربسُت اإلنتاج.

 -3املستـــوى امؼمويــاثــي (اؤدارة امؼمويـات):

يتعامل مع األنشطة اليومية قصَتة اؼبدى وذات الطبيعة الفنية

والروتينية وترتبط اؼبعلومات اؼبطلوبة يف ىذا اؼبستوى دبعلومات جدولة األعماؿ وزبصيص العمل والتخزين واالستالـ
والرقابة واؼبتابعة.

1

محمد صالح سالم ،العصر الرقمي وثورة المعمومات ،عين الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،مصر ،2002،ص.151
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ويتضح فبا سبق الدور اغبػيوي الذي تلعبو اؼبعلومات يف دعم اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة داخل اؼبنظمات من زيادة
للقدرة على التحكم والرقابة واؼبتابعة فبا يؤدي إذل ربسُت األداء بشكل عاـ داخل اؼبنظمات.
وتعترب عملية قياس األداء األفراد واجملموعات واؼبنظمات من أىم العناصر اإلسًتاتيجية للمعلومات ،حيث
تتضمن عملية قيا س األداء عملية زبطيط وتنظيم ومتابعة أداء العاملُت للتأكد من مسانبتهم الفعالة يف ربقيق أىداؼ
اؼبنظمة ،وتلعب اؼبعلومات دورا حيويا يف قياس األداء حيث تؤثر يف توجيو األداء يف إطار أىداؼ ومعايَت ؿبددة
لتحقيق أفضل النتائج على مستوى األفراد واجملموعات و اؼبنظمة ككل.
وينبع دور اؼبعلومات يف العناصر اؼبختلفة لعملية قياس األداء من اإلمكانيات اليت توفرىا بدءا من دقة ربديد
األىداؼ واألولويات وربديد مدى واقعية الرسالة والنظرة الكلية ؼبهاـ اؼبنظمة ،والقدرة على استخداـ البيانات التارىبية
لتحليل األداء يف اؼباضي والتنبؤ با ألداء يف اؼبستقبل من خالؿ التعرؼ على القدرات والطاقات الكامنة يف اؼبنظمة،
وانتهاء بتسيَت إجراء تقييم اإلقبازات وتصحيح اؼبسار إذا تطلب األمر.

1

1

نفس المرجع السابق ،ص.159
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خالضــــــة
لقد مت االستخالص من خالؿ ىذا الفصل أف تكنولوجيا اؼبعلومات جاءت نتيجة تطورات عديدة يف السنوات
األخَتة ،بدءا بظهور اغباسوب ووصوال إذل تكنولوجيا االتصاالت والشبكات دبختلف أشكاؽبا من سلكية والسلكية
اليت تربط بُت العديد من األطراؼ اؼبتباعدة عرب الدوؿ والقارات وهبذا أصبح العادل ؾبرد قرية صغَتة ،وأصبح تبادؿ
اؼبعلومات بُت األفراد واؼبنظمات بسرعة فائقة.
وؽبذا دل يعد تبٍت تكنولوجيا اؼبعلومات من طرؼ اؼبنظمات خيارا يبكن األخذ بو ،بل أصبح ضرورة للبقاء
واالستمرارية .فبا لو من تأثَت واضح على األداء االقتصادي من خالؿ استخداـ ـبتلف تطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات
واالتصاالت ،واليت سوؼ نتطرؽ ؽبا يف الفصل القادـ.
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ثـمهـيـــد
ساعد االنتشار الواسع يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات إذل تضخم ادلعلومات بصورة واسعة وكبَتة ،حيث
أصبحت عنصر مؤثرا و كبَتا يف ادلنظمة بصفة عامة ،لذلك كانت الضرورة اذلامة واألساسية ىي كيفية االستفادة
منها ،ولكن مع الدخوؿ واالنتشار الواسع لإلنًتنت وتكنولوجيا االتصاالت وظهور التجارة االلكًتونية أصبحت
عملية تبادؿ وانتشار ادلعلومات وتبادؿ السلع واخلدمات سهلة ،وأدت احلاجة إذل توثيق تلك ادلعلومات بطريقة
آلية وذبميعها يف قاعدة بيانات إلمكانية البحث يف زلتواىا مع معاجلة تلك البيانات إذل استخداـ تقنيات وأدوات
فعالية سبكننا من سرعة الوصوؿ واالسًتجاع للمساعدة يف الوصوؿ إذل قرارات ،وقد مشلت تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت على رلموعة من الطرؽ سوؼ نتعرض ذلا من خالؿ ىذا الفصل كما يلي:
 أساسيات حوؿ األعماؿ والتجارة االلكًتونية.
 طرؽ تسَت البيانات (التسيَت االلكًتوين للوثائق ،مستودعات البيانات والتبادؿ االلكًتوين للبيانات).
 تطبيقات أخرى لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت(إدارة ادلعرفة ،العمل اجلماعي ،مراكز االتصاؿ).
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املبحـــر الول :أساسيــــات حول الغامل و امخجـــارة الامكرتوهيــــة
يف الوقت الذي ينتشر فيو االنًتنت انتشارا ىائال ،شاع مفهوـ األعماؿ والتجارة االلكًتونية وتوسعت
لتشمل عمليات أوسع ،إذ أف اآلفاؽ اليت تفتحها التجارة االلكًتونية أماـ الشركات وادلنظمات واألفراد ال تقف
عند حد.
وعلى ىذا وحىت يتسٌت لنا ربديد مفهوـ األعماؿ االلكًتونية والتجارة االلكًتونية ،ارتأينا من خالؿ ىذا
ادلبحث أف نتعرض إذل تعريف األعماؿ االلكًتونية والتجارة االلكًتونية وصوال إذل مزاياىا وعيوهبا.

املطوـــة الول :مفهـــوم المعـــال الامكرتوهيــــة
مصطلح األعماؿ االلكًتونية دل يظهر من الفراغ وإمنا جاء بعد سلسلة من سلسلة متواصلة من التغَتات
اجلذرية اليت أصلزهتا تكنولوجيا االنًتنت والشبكات يف جهة ،وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف جهة أخرى.
وىذه ىي احدث تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات يف إدارة األعماؿ خالؿ السنوات األخَتة.

أوال :ثؼريـف المعـال الامكـرتوهيــــة
استعمل مصطلح األعماؿ اإللكًتونية ألوؿ مرة سنة  1997من قبل شركة  IBMيف إطار سعيها
ادلكثف للتمييز أنشطة األعماؿ االلكًتونية عن أنشطة التجارة االلكًتونية.

1

وبالتارل عرفت شركة IBMاألعماؿ االلكًتونية بأهنا "مدخال متكامال ومرنا لتوزيع أنشطة األعماؿ
ا اللكًتونية اجلوىرية ادلميزة من خالؿ ربط نظم ادلعلومات بالعمليات وأنشطة األعماؿ اجلوىرية بطريقة بسيطة
2
ومرنة وباستخداـ تكنولوجيا االنًتنت والشبكات".
ديكن التمييز بُت عدة مفاىيم لألعماؿ االلكًتونية حسب:
 تعريف حسب كل من (" )Laudon& Laudonاستخداـ األنًتنت والتقنيات الرقمية لتنفيذ صبيععمليات ادلنظمة واليت منها التجارة االلكًتونية إضافة إذل العمليات الداخلية والتنسيق ما بُت اجملهزين
وكافة ادلتعاملُت مع ادلنظمات".
 تعريف حسب ( " :) Chaffeyبأهنا الوسائل ادلتعلقة بتكنولوجيا ادلعلومات واليت تستخدـ للتبادؿ إمابُت منظمات أو مع عالقة ادلنظمات بالبيئة اخلارجية ومتغَتاهتا ادلختلفة والذين منهم ضبلة األسهم
3
إضافة غلى تقدمي ادلساعدة الواسعة لعمليات ادلنظمة".

1
2
3

سعد غالب ياسين ،اإلدارة االلكترونية و آفاق تطبيقاتيا العربية ،مكتبة الممك فيد الوطنية ،الرياض ،2004 ،طبعة ،1ص.19
سعد غالب ياسين ،نظم المعمومات االدارية وتكنولوجيا المعمومات ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،األردن ،2006 ،طبعة ،1ص.238
غسان عيسى العمري ،سموى أمين السامرائي ،نظم المعمومات اإلستراتيجية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،طبعة ،1ص. 164
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اثهيـا :مراحـل امخوحـه حنـــو المعـال الامكرتوهيـــة
تعد شركة  IBMأوؿ من وضع و حدد اخلطوات اليت تتبناىا ادلنظمات للتوجو إذل األعماؿ االلكًتونية
وىذا بناءا على أهنا أوؿ من استخدـ مصطلح األعماؿ االلكًتونية ،وهبذا صممت ادلراحل على ثالث خطوات
1
لتطوير ادلنظمات ألعماذلا االلكًتونية وىي:
 الخطوة األولى :إنشاء موقع الويب وبعد ذلك يتم استخداـ ادلوقع لنشر ادلعلومات الكًتونيا. -الخطوة الثانية :يتم فيها اإل عالف عن موقع الويب من أجل اخلدمة الذاتية ،وبذلك يستطيع الزبائن

استخدامو للقياـ ببعض األعماؿ العامة كتدقيق حساباهتم أو تعقب ادلنتجات عند التوريد.

 الخطوة الثالثة :يتم فيها اإلعالف الالحق عن موقع الويب الذي يسمح بإبراـ الصفقات من ضمنها الشراءو البيع وإدارة سالسل توريد ادلوارد وتوزيع ادلنتج.
إال أف ىناؾ من يرى أف تطور األعماؿ االلكًتونية يتم عرب ثالث مراحل وىي:
المرحلة األولى :تشعر ادلنظمة يف ىذه ادلرحلة بوجوب التوجو ضلو االنًتنت فتعمل على استخداـ الويبفتقدـ من خاللو ادلعلومات للزبائن حيث تعرؼ ىنا ادلنظمة بالواعية الكًتونيا.

المرحلة الثانية :تبدأ ادلنظمة يف ىذه ادلرحلة ببيع على االنًتنت وإجراء التغَتات ادلهمة يف عملية التوريدالالورقية ،حيث تصبح سبيز بُت فرص األعماؿ والتجارة االلكًتونية ،وتعرؼ ىذه ادلرحلة االنطالؽ الكًتونيا.
المرحلة الثالثة:يف ىذه ادلرحلة تصبح التجارة االلكًتونية واضحة لكل العاملُت بادلنظمة وشركاء األعماؿحبيث تتجذر الثقافة الريادية وتتقاسم ادلعرفة يف كل ادلنظمة ومستوياهتا مدعومة بالشبكة الداخلية واخلارجية.

اثمثا :مذطوبات ثطبيق الغامل الامكرتوهية
يتطلب تطبيق األعماؿ االلكًتونية صياغة وتطبيق إسًتاتيجية شاملة لألعماؿ ومن مث وضع إسًتاتيجية
لتطوير وتطبيق ىذه األعماؿ وصلد من أىم متطلبات تطبيقها ما يلي:
-1

ادارة سالسل امخوريد Supply chain Management

سنحاوؿ تقدمي تعريف وأمهية وفوائد سالسل التوريد وذلك كما يلي:

أ -ثؼريف سوسةل امخوريد
ديكن تعريفها على أهنا تدفق ادلعلومات والدفعات ادلالية وادلواد األولية واخلدمات من ادلوردين إذل مصانع
ومستودعات ادلنظمة اليت تنتهي بالزبوف.
1

شوقً شادلً ،مرجع سبق ذكره ،ص .301
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وكذلك صبيع ادلنظمات والعمليات ذات العالقة واليت تساىم يف صناعة السلعة أو اخلدمة حىت تسليمها
للمستهلك ،وباختصار ديكن اعتبارىا شبكة أعماؿ من النشاطات اليت ربتوي على ادلهاـ سلتلفة من مشًتيات
ورقابة ادلخزوف وعمليات التوزيع والتسليم.

1

ب -ثؼريـــف ادارة سوسوـــة امخوريـــــد
عرؼ ) (Sohalإدارة سلسلة التوريد " بأهنا كافة األنشطة ادلتصلة بتدفق وربويل ادلواد األولية إذل
2
منتجات هنائية وتوصيلها للمستهلك النهائي إضافة إذل تدفق ادلعلومات".
وقد وضع ) (David Rossتعريفا إلدارة سلسلة التوريد بأهنا " التطور ادلستمر لفلسفة اإلدارة و اليت
تبحث يف توحيد القدرات اإلنتاجية اجملتمعة وكذلك موارد ووظائف األعماؿ و اليت تكوف موجودة داخل وخارج
ادلنظمة لدى شركاء األعماؿ ،وربديد أمهية قنوات التوريد يف إطار ادليزة التنافسية وتزامن الزبوف يف تدفق ادلنتجات
واخلدمات إذل السوؽ وأخَتا ادلعلومات الالزمة خللق التميز كمصدر وحيد لقيمة الزبوف.

3

ويوضح ىذا التعريف ربديا يقابل ادلسئولُت عن إدارة سلسلة التوريد يف ضرورة تكامل ثالث وجهات نظر
متنافسة ىي:
 إدارة سلسلة التوريد كإدارة لسلسلة التوريد الداخلية. إدارة سلسلة التوريد كًتكيز على ادلورد. إدارة سلسلة التوريد كإدارة لشبكة األعماؿ بادلنشآت واليت تشمل الزبوف باإلضافة إذل ادلوردين.وترتبط إدارة سلسلة التوريد بعمليات التصنيع و اإلنتاج وأنشطة النقل و التوزيع وتسهيالت اإلدارة .ويبقى
العنصر األىم يف إدارة سلسلة التوريد ىو السيطرة العملياتية على تدفق ادلنتجات واخلدمات وادلعلومات ادلرتبطة
هبذه العمليات.

ج -ادارة سوسةل امخوريد الامكرتوهية:

وىي عبارة عن إدارة سلسلة التوريد الكًتونيا باالعتماد على

شبكات االتصاالت احمللية والعادلية واخلاصة واالنًتنت واالنًتانت االكسًتانت وبررلياهتا والعمل على أسبتة تدفق
4
ادلعلومات عرب السلسلة وتبادذلا الكًتونيا مع صبيع األطراؼ ذات العالقة.

1

محمد نور الخداية ،سناء جودة خمف ،التجارة االلكترونية ،دار حامد لمنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،طبعة ،1ص.147

2

أقاسم عمر ،ساوس الشيخ ،إعادة ىندسة عمميات إدارة سمسمة التوريد عمى الموقع:

3

أقاسم عمر ،مرجع سبق ذكر ،ص .12

.http://www.iefpedia.com/arab/wp -content/uploads/2011/06

4

. 02:2120/3/2013

محمد نور الخداية ،مرجع سبق ذكره ،ص.148
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د -فوائد ادارة سالسل امخوريد
1

وقد تتمثل فوائد إدارة سالسل التوريد فيما يلي :
 العمل بصورة أسرع وأكثر كفاءة من خالؿ التوزيع السريع للوثائق. ازباذ القرارات بصورة سريعة وزبفيض الوقت الالزـ للوصوؿ إذل السوؽ. شكل من أشكاؿ ذبارة الشركاء. -ربقيق االتصاؿ بصورة أفضل.

 -تقوية العالقات مع الزبائن احلاليُت.

ه -أمهية ادارة سالسل امخوريد
كما تنبع أمهية إدارة سلسلة التوريد من ضرورة احلاجة إذل تطبيقها بصورة فعالة ومن مث فهناؾ عدة قضايا
تدفع ادلنظمات إذل ضرورة تبٌت منهج إدارة سالسل التوريد وىى:
 احلاجة إذل ربسُت العمليات. رفع مستويات الشراء اخلارجي. زبفيض تكاليف النقل. زيادة أمهية التجارة اإللكًتونية. تعقيد سالسل التوريد ومن مث احلاجة إلدارة فعالة للمخزوف.باإلضافة إذل ما سبق ديكن ربديد الفوائد والعقبات ادلمكنة للتحسينات ادلتوقعة أو احملتملة ىف سلسلة
التوريد وذلك كما يوضحها اجلدوؿ التارل:

1

ممدوح عبد العزيز رفاعى ،إدارة سالسل التوريد مدخل تحميمي ،مصر ،2006،ص 13عمى الموقع:

20/03/2013 www.dr-mamdouhrefaiy.com/book/slasl_twred.doc 20:35
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جدول (  :)20فوائد وعقبات التحسينات في سلسلة التوريد
المشكلة

التحسينات المحتملة

* كرب حجم ادلخزوف  -زبفيض حجم ادلخزوف ،تكرار أكثر
للطلب ،البضائع الواردة دوف زبزينها
بادلخازف.

الفوائد

العقبات

 زبفيض تكلفة االحتفاظبادلخزوف.

 زيادة تكاليف الطلب. -زيادة تكاليف ادلورد.

*طوؿ فًتات التوريد

 إلغاء بعض ادلراحل الوسيطة . -التخزين الضروري لنضج ادلنتج.

 سرعة االستجابة. -سرعة االستجابة.

 من احملتمل عدـ جدواىا . -من احملتمل تشبع الوظائف

*كرب عدد األجزاء

 -التصميم القياسي.

 االحتفاظ ببعض األجزاء. -الطلب صغَت احلجم

 -درجة تنويع أقل .

*التكلفة و اجلودة

 -الشراء اخلارجي.

 زبفيض التكلفة رفع درجة اجلودة -الًتكيز على العمليات

 -عدـ القدرة على الرقابة

* القابلية للتغيَت

 فًتات توريد أقل تنبؤ أفضل -زبفيض التغَت ىف ادلنتج واخلدمة

 قدرة أكرب على مضاىاة الطلب  -تغَت أقل.والعرض.
المصدر :ممدوح عبد العزيز الرفاعي ،نفس المرجع السابق ،ص.11

()Enterprise Resources Planning

 -0ختطيط موارد املنظمة
أ -ثؼريف ختطيط موارد املنظمة

ويعد أوسع نظاـ متكامل للمعلومات والذي يدعم العديد من العمليات ادلنظمة واحتياجاهتا للبيانات،
فهي رلموعة من النماذج ادلستخدمة للربرليات اليت تنسجم مع نظم ادلعلومات القائمة يف ادلنظمة واليت ربقق
نظاما متكامال وشامال للمعلومات.

1

يؤدي زبطيط موارد ادلنظمة إذل ربديث ادلعلومات عن ادلبيعات وتنبؤات اإلنتاج ،وحيسب أيضا الكلفة
الفعلية للمنتوج ومدى إمكانية ربقيق األرباح للمنظمة .وعلى العموـ يساىم ىذا النظاـ يف توفَت ادلعلومات
ادلتكاملة لتحقيق العالقات بُت عملييت الطلب (على وفق احتياجات الزبائن) والتجهيز (على وفق عمليات
اإلنتاج).

 1غسان قاسم داود الالمي ،أميرة شكرولي البياتي ،تكنولوجيا المعمومات في المنظمات ،الوراق لمنشر والتوزيع ،األردن ،2010 ،طبعة ،1ص.30
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ب -مزااي هظم ختطيط موارد املنظامت
1

صلد من شليزات ىذه النظم ما يلي:
 احلل ادلتكامل إلدارة موارد ادلنظمة جبميع أشكاذلا و أنواعها وتفرعاهتا؛ التعامل مع قاعدة بيانات واحدة تصب فيها صبيع بيانات ادلنظمة لتكوف ىي ادلورد الرئيسي والوحيدللبيانات ومن بعد معاجلتها للحصوؿ على ادلعلومات للمنظمة ومن يتعامل معها؛
 توفَت ادلعلومة اآلنية والدقيقة لإلدارة والتقسيمات التنظيمية وكذلك من ذلم عالقة هبا من خارجها. -إمكانيات ادلشاركة يف البيانات وادلعلومات واحلصوؿ عليها مهما كاف مصدرىا؛

 سبكُت كل مستخدـ من استخداـ الشاشة ادلناسبة لعملو فواجهة عمل ادلستخدـ بشؤوف الطلبة زبتلفعن واجهة ادلستخدـ بالشؤوف ادلالية؛
 ما يقدمو لصانعي القرار وادلسئولُت من مقًتحات حلوؿ باستخداـ احملاكاة ماذا لو( باإلضافة إذل نوعياتوإشكاؿ وزلتويات التقارير وإمكانية تصميم تقرير حسب الطلب وبشكل مباشر؛
 القدرة على ازباذ القرار السريع والصائب وبشكل مضموف معتمد على معلومة صحيحة وآنية وتوضيحدلؤشرات األداء وادلشاكل ومسبباهتا وىذا يؤدي إذل ربسُت العمل؛
 -برارلها أو منظوماهتا الفرعية قابلة للتعديل والتشكيل لتتناسب مع ادلتطلبات واف إضافة منظومات فرعية

جديدة من نفس ادلصدر سهلة ويف وقت قصَت؛
 ادلسامهة يف تقليل التكاليف على ادلدى الطويل واسًتداد قيمتها خالؿ سنوات قليلة من خالؿ اخلربةاالذباه إذل العمل بأسلوب التطبيق األحسن العادلية واالعتماد عليو يف كل نشاط ،وىو ما مت الوصوؿ إليو
بعد سنوات عديدة من العمل والتطوير ،وأثبتت التجارب أنو يعود بالفائدة على ادلنظمة من صبيع اجلوانب.

ج -غيوب هظم ختطيط موارد املنظامت

يف حُت أف ادلزايا تفوؽ العيوب عادة معظم ادلنظمات لتنفيذ نظاـ زبطيط موارد ادلنظمات ،وىنا بعض
2
العقبات األكثر شيوعا من ذوي اخلربة:
 احلاجة إلعادة ىيكلة العمليات التجارية؛ ديكن لنظم زبطيط موارد ادلنظمات من حيث التكلفة الباىظة للًتكيب والتشغيل؛ ديكن أف يكوف الدعم الفٍت غَت مطابق للمواصفات؛ -زبطيط موارد ادلنظمات قد تكوف جامدة جدادلنظمات معينة اليت ىي إما جديدة أو تريد أف تتحرؾ يف اذباه جديد يف ادلستقبل القريب.

1

أحمد الميدي المجدوب ،نظم تخطيط موارد المنظمة بمؤسسات التعميم العالي ،الشركة الميبية لمحديد مصراتة ،المؤتمر العربي حول التعميم العالي

وسوق العمل .انظر الموقع2013/03/ 20 20 :35:

. www.7ou.edu.ly/alsatil/conf42010/1/36.pdf

2حنين عبدالرحمن ،نظام تخطيط الموارد ،محاضرات إدارة األعمال ،أنظر الموقع التالي/20 www.nal111.files.wordpress.com :
20:35 2013/3
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 -3ادارة ػالكـــــــات امزابئـــــن
أ-

ثؼريف ادارة ػالكات امزابئن

 عرفها (  ) Judithعلى أهنا :بناء عالقة مع الزبوف عرب دورة حياتو الكاملة عن طريق االستخداـ1
االسًتاتيجي للمعلومات ،العمليات ،التقنية واألفراد دبا حيقق أىداؼ ادلنظمة.
تتوذل نظم إدارة عالقات الزبائن مهاـ إدارة عالقات ادلنظمة مع زبائنها وذلك من خالؿ تلبية احتياجاهتم

الفورية وبصورة خاصة طلبات الشراء ،التوريد التجهيز ،االستفسار أو خدمات ما بعد البيع وصبيع اجملاالت ذات
العالقة بصورة مباشرة بالزبائن( ،أفراد أو صباعات) وزبائن ادلنظمة من أصحاب ادلصلحة وبصفة خاصة أصحاب
2
رؤوس األمواؿ ،ضبلة األسهم وادلستفيدين من نشاط ادلنظمة ومن استمرار وجودىا يف السوؽ أو الصناعة.
ب-

مراحل هظام ادارة ػالكات امزابئن

ينظر أيضا إذل إدارة عالقات الزبائن من خالؿ مراحل دورة حياة عالقة الزبوف مع ادلنظمة االكتساب،
3
التعزيز ،احملافظة.
 مرحلة اكتساب زبائن جدد :وىذا يتم من خالؿ كل أنواع االتصاؿ بالزبائن ،مثل توقعات ادلبيعات ،البيعادلباشر ،أسواؽ جديدة ،تركز ىذه ادلرحلة على إشعار الزبوف أف من مصلحتو أف يتعامل مع ادلنظمة.
 مرحلة تعزيز العالقة مع الزبائن :وذلك من خالؿ رضا الزبائن ،بتقدمي سلع وخدمات عالية اجلودة ،استجابةالكًتونية آنية.
 احملافظة على الزبوف :وذلك من خالؿ ربليل ردود فعل الزبائن ،ومعرفة مدى رضاىم ،وربديد أكثر الزبائنوالءا للمنظمة ،ومكافأهتم وتطوير عالقات شخصية معهم.

ج -فوائد وأفاق هظم ادارة ػالكات امزابئن
ىناؾ الكثَت من الفوائد اليت ذبنيها ادلنظمة من نظم إدارة العالقات مثل:

4

 ربديد أفضل الزبائن ،واألكثر عائدا للمنظمة وعدىم زبائن طويلي ادلدة؛ نتيجة التعامل ادلتكرر وادلستمر مع ادلنظمة ،ديكن للشركة أف ربدد عادات وخصائص وسلوكيات الزبائنللتعامل معها بشكل أفضل؛ لكن نظم إدارة عالقات الزبائن ليست حل مثارل ،فكثَت من التجارب دل ربقق
أىدافها وكانت تكاليفها مرتفعة ،وغالبا ما كاف السبب عدـ إدراؾ دور ىذه األنظمة ،وسوء يف ربضَتىا
وإدارهتا أو نتيجة خلل يف األنظمة األخرى.
1

سعد غالب ياسين ،أساسيات نظم المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات ،مرجع سبق ذكره ،ص.261

3

سميم الحسنية ،مرجع سبق ذكره ،ص . 256

2

4

سعد غالب ياسين ،مرجع سبق ذكره ،ص .263

نفس المرجع السابق،

ص. 257
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املطوـة امثـــاين :مفهوم امخجـــارة الامكرتوهيـــة
التجارة اإللكًتونية ما ىي إال مرحلة متطورة من التجارة ،طبقت تكنولوجيا ادلعلومات يف إنتاج وتوزيع
السلع واخلدمات على ادلستوى العادلي ،ىدفها خلق زليط واالتصاؿ ذباري جديد يف وسط إلكًتوين.

أوال :ش بكـة الاهذـــرهـت
تعد استخدامات شبكة االنًتنت من التقنيات ادلالئمة لتعميق التجارة االلكًتونية ،إذ سامهت يف توفَت
معلومات ىائلة عن األسواؽ والعمليات فهي أوسع شبكة يف العادل تزود ادلستخدمُت بالعديد من اخلدمات.

 -1وشـــبة ش بكـــة الاهرتهــــت
بدأ استخداـ وشلارسة األنشطة التجارية على االنًتنت يف أواخر الستينات ،ويف سنة  1969بالتحديد من
خالؿ شبكة  ، *ARPNETوقد مت استخداـ ىذه الشبكة يف البداية من قبل ادلعاىد األكادديية ووكاالت
البحث احلكومية األمريكية ،ويف أواخر الثمانينات مت ذبزئة شبكة  ARP NETإذل شبكتُت فرعيتُت ومها شبكة
 MIL NETواليت سبثل شبكة عمل خاصة باحلكومة األمريكية وشبكة  *NSF NETوكانت شبكة تعمل
لتحقيق األغراض اخلاصة بالنواحي البحثية واألكادديية.
ويف سنة  1991مت ربط بُت شبكات NSF NETوالشبكات التجارية وظهور ما يطلق عليو شبكة
االنًتنت  ،Internetواليت تضمنت  25000شبكة عمل تستخدمها أكثر من نسبة %60من ادلنظمات.
وتعرؼ االنًتنت على أهنا شبكة العمل اليت تربط بُت احلاسبات اآللية عرب العادل وىي تتكوف من بنية
1
أساسية لشبكة عمل من اخلادمُت .Sarvers
وتعرؼ على أهنا :شبكة معلومات دولية واسعة النطاؽ غَت خاضعة ألي ربكم مركزي ،تضم بداخلها
2
رلموعة شبكات حاسبات آلية خاصة وعامة منتشرة يف صبيع أضلاء العادل .ومن خصائصها:
 شبكة من الشبكات :دبعٌت أف االنًتنت ىي شبكة واسعة النطاؽ تضم بداخلها رلموعة من شبكاتاحلاسبات اآللية سواء العامة أو اخلاصة؛
 مستخدمو الشبكة رلهولوف :نظرا ألهنا شبكة دولية ،يتعامل معها مستخدموف من سلتلف دوؿ العادل،وبالتارل فهم رلهولوف لبعضهم البعض؛
 ذات قدرات غَت زلدودة :ويقصد بذلك أف أداء الشبكة ال ينخفض بزيادة عدد مستخدميها ،فهذاالعدد ال ديكن التحكم فيهن ألنو كما سبق اإلشارة رلهوؿ.
* ARPNET:Advanced Research Project Agencé Network
*NSF : National Science Fondation
1
محمد عبد العظيم ،التسويق االلكتروني ،الدار الجامعية ،مصر ،2008 ،ص.65

2

طارق طو ،التسويق باالنترنت والتجارة الخارجية ،منشأة المعارف ،مصر  ،2006 ،ص. 517
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 -2خدمـــات ش بكـــة الاهـذــ هرـــت
أ -امربيــــد الامكـذــــروين :عبارة خدمة يف االنًتنت تقوـ بنقل الربيد من شبكة إذل أخرى ،وإيصالو اجلهة
ادلطلوبة يف مدة زمنية قصَتة جدا قد ال تتجاوز بضع دقائق ،تتضمن ىذه اخلدمة نقل ادللفات والربامج احملوسبة
والرسائل والصور والنصوص إذل األشخاص الذين يطلبوهنا يف صبيع أضلاء العادل.
يعترب ا لربيد االلكًتوين متعدد األغراض وكثَت االستخدامات ويليب سلتلف احتياجات وتطلعات ادلستخدمُت
1
يف إرساؿ الرسائل إذل ادلكاف ادلطلوب يف وقت قصَت جدا.

ب -خدمة امش بكة امؼنكبوثية امؼاملية

)) WORLD WIDE WEB )( WWW

ويطلق عليها أيضا خدمة الويب ،وىي من أىم خدمات االنًتنت كوهنا تشمل على واجهة بيانية متعددة
الوسائط شلا ساىم يف انتشارىا بسرعة كبَتة .وخيلط البعض بُت شبكة االنًتنت والويب ،إذ يعتربمها نفس الشيء
إال أف احلقيقة أف الويب خدمة من خدمات االنًتنت تستعمل بروتوكوؿ نقل النص الفائق ( )httpلنقل ملفات
صفحات الويب وعرضها عن طريق برنامج استعراض (متصفح) مثل برنامج نت سكيب وبرنامج مايكروسفت
2
انًتنت اكسبلورر ،ومها أشهر برامج االستعراض.
ت-

بروثوهول هلل

املوفات)  :(File Transfer Protocolوتستخدـ كمعايَت ربدد نقل ادللفات

عرب االنًتنت ومن األمثلة على ذلك مستكشف الويب الذي يستخدـ التسويق إذ دبوجبو يستطيع ادلستهلك
معرفة قوائم أسعار بعض ادلنتجات وربميلها عرب احلاسوب.

ث -هظام

غوفر( :)GOPHERلألرشفة ودبوجبو يتمكن ادلستخدـ من الوصوؿ إذل ادلعلومات والوثائق

ادلخزنة عرب االنًتنت من خالؿ خدمات وتطبيقات النشر والبحث االلكًتوين.

ج -خدمـة

ثونـــت( :)TELNETواليت تسمح باالتصاؿ عن بعد عرب نظاـ احلاسوب ومن األمثلة

على استخدامها يف ادلخازف التجزئة أو دبوجبها يستطيع ادلستخدـ الوصوؿ إذل ادلواد ادلوجودة يف ادلستودعات
ومعرفة كمياهتا.

ح -امدسجيـل غبـر

امش بكـة :ودبوجبو يتم نشر صفحات عرب الشبكة عن أخبار جديدة أو حوادث

أو إعالف عن خدمات جديدة.
خ -كنـاة امـدفـــع :ودبوجبها يتم دفع قسيمة االشًتاؾ دلستخدـ يطلب خدمة أو برنامج خاص.

1
2

3

رياض سمطان مرجع سبق ذكره ،ص . 204
نور الدين شارف ،التسويق االلكتروني ودوره في زيادة القدرة التنافسية  ،مذكرة ضمن متطمبات الحصول عمى شيادة الماجيسير ،جامعة سعد

دحمب بالبميدة ،2007 ،ص. 23
3
غسان عٌسى العمري ،مرجع سبق ذكره ،ص.371
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت

اثهيــــا :ثؼريــــف وخطـائــص امخجـــارة الامكذــروهيـــة
 -1ثؼــريـــف امخجـــارة الامكذـــروهيـة
ديكن إدراج بعض التعريفات اليت قدمت للتجارة االلكًتونية كما يلي:
 "ىي تطبيق علمي لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت للدخوؿ ألي مكاف تيسر من سلسلة ذبهيز األعماؿ،فهي تعٍت بتقدمي ادلعلومات واحملافظة على أوسع وأفضل العالقات بُت ميادين األعماؿ ،وربقيق الًتابط الدائم
1
بينها من خالؿ شبكات األعماؿ عرب االتصاالت البعيدة ادلدى".
 يعرؼ )(Turbanالتجارة االلكًتونية بأهنا" رلموعة عمليات البيع والشراء والتسويق واخلدمات والتسليموالدفع للمنتجات أو اخلدمات أو ادلعلومات عرب االنًتنت واالنًتانت و االكسًتانت ،وغَتىا من شبكات
االتصاالت يف ادلنظمة وزبائنها وادلوردين والشركاء األعماؿ اآلخرى".
 "ىي استخداـ وسائل الكًتونية لتمكُت عمليات التبادؿ دبا يف ذلك بيع وشراء ادلنتجات واخلدمات اليت2
تتطلب النقل بصورة( رقمية أو مادية) من مكاف إذل آخر".
 "التجارة اإللكًتونية ىي عملية شراء وبيع ونقل،أو تبادؿ ادلنتجات واخلدمات ،أو ادلعلومات عن طريق3
شبكات احلاسوب ،دبا يف ذلك اإلنًتنت".
التجارة االلكًتونية ىي استخداـ شبكات احلاسوب واالنًتنت بشكل رئيس يف رلاالت البيع والشراء ادلنتوجات
واخلدمات وادلعلومات.
والعالقة بُت األعماؿ االلكًتونية والتجارة االلكًتونية يرى  Chaffeyبأف التجارة االلكًتونية ىي جزء
من األعماؿ االلكًتونية ،إذ أف األعماؿ االلكًتونية أوسع نطاقا فهو يشمل ليس عملية البيع والشراء للخدمات
4
أو ادلنتجات وإمنا خدمة الزبائن أيضا والتعاوف مع الشركاء يف األعماؿ وكل التبادالت االلكًتونية داخل ادلنظمة.

 -0خطـائـص امخجـــارة الامكذــروهيـــة
تتميز التجارة االلكًتونية دبجموعة من اخلصائص وأمهها:

5

 عدـ وجود عالقة مباشرة بُت أطراؼ العملية التجارية سواء كانت بُت مشًتي وشركة أو بُت شركة وشركةأخرى ،حيث تتوذل شبكة االتصاالت الوسيط بينهما؛
 صعوبة اإلثبات القانوين ألي معامالت ذبارية تتم بُت ادلتعاملُت؛1

غسان قاسم داود الالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.26

 2محمد الصيرفي ،التجارة االلكترونية ، ،الدار الجامعية لمنشر  ،مصر ،2007 ،ط 2ص .191
3
Kelly Rainer ،Casey Cegielski ،Information Systems،john wiley& Sons،Third Edition.،2011،P1470.
4غسان عيسى العمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .168
5

محمد الصيرفي  ،نفس المرجع السابق ،ص. 192
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
 تتم العملية البيعية من شراء أو بيع أو معامالت ذبارية سواء تسوية ديوف أو تسديد فواتَت دوف أف تتمأي عملية تبادؿ ألي مستندات ،والسند القانوين الوحيد ىو الرسالة االلكًتونية؛
 قد تتم صبيع العمليات التجارية عرب وسائل االتصاالت ادلتقدمة أو يتم جزءا منها عرب الشبكة وبعضالعمليات وفقا للوسائل التقليدية.

اثمثـــــا :أشكـــال امذـجــــارة الامكذــروهيــــة
صنف الباحثوف ادلبادالت التجارية إذل ثالث فئات رئيسية ،وىي التجارة بُت ادلنظمات نفسها أو من
منظمة أعماؿ إذل منظمة أعماؿ أخرى  ،* B2Bوالتجارة االلكًتونية ادلعتادة من ادلنظمات إذل
ادلستهلك ،*B2Cوالتجارة بُت ادلستهلكُت أنفسهم من ادلستهلك إذل ادلستهلك .*C2C

 -1امخجارة الامكرتوهية تني املنظامتB2B
ىي ذبارة بُت ادلنظمات باستخداـ شبكة االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات لتقدمي طلبات الشراء إذل
مورديها وتسليم الفواتَت والدفع ،ويعد ىذا الشكل أكثر أنواع التجارة االلكًتونية شيوعا يف الوقت احلارل داخل
الدوؿ أو بُت الدوؿ باستخداـ تبادؿ الوثائق الكًتونيا 1.ويف اآلونة األخَتة قامت العديد من ادلنظمات بوضع
دليل منتجاهتا على موقعها على االنًتنت لتمكُت ادلنظمات األخرى وادلوردين من االطالع على زلتويات
الدليل،وتقدمي ذلم إمكانية الدخوؿ اآلمن لتقدمي طلبات الشراء اليت تتم الكًتونيا.

 -2امخجـارة الامكرتوهيـة تـني منظمـات واملس هتوـــم

2

B2C

ىذا النوع من التجارة االلكًتونية ديثل البيع بالتجزئة يف التبادؿ التجاري العادية ولقد توسع بشكل كبَت
مع ظهور شبكة االنًتنت ،فهناؾ اآلف ما يسمى بادلراكز التجارية للتسوؽ ،تقوـ بعرض السلع و اخلدمات لصاحل
ادلنظمات وتقوـ بتنفيذ الصفقات التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع عن طريق شبكات االنًتنت ويتم
3
الدفع بطرؽ سلتلفة كبطاقات االئتماف أو الصكوؾ الربيدية االلكًتونية ،أو نقدا عند التسليم.

 -3امخجـارة تيـــن املس هتوكيـــن أهفسهــــمC2C
وتتمثل يف بيع ادلستهلك للمستهلك مباشرة وأمثلة ذلك مستهلك يضع إعالنات يف موقعو لبيع األغراض
الشخصية أو اخلربات .وأيضا رلاؿ ادلزادات على االنًتنت.

4

*B2C:Business-to-Consumer
*B2B :Business-to -Business
*C2C: Consumer to-Consumer

1

محمد الصيرفي ،البيع والشراء عبر االنترنت ،دار الفكر الجامعي لمنشر ،األردن  ،2008ص.180

3

أحمد أمداح ،التجارة االلكترونية من منظور الفقو اإلسالمي ،مذكرة ضمن متطمبات الحصول عمى شيادة الماجيستر ،جامعة الحاج لخضر

2

سميم الحسنية ،مرجع سبق ذكره ،ص . 568

بباتنة ،2006/2005 ،ص.26
4

محمد الصيرفي ،التجارة االلكترونية ،مرجع سبق ذكره ،ص . 192
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت

املطوـة امثامـــر :اجياتيـــات وسوبيـات امخجـارة الامكرتوهيـــة
للتجارة االلكًتونية أمهية بالغة من وراء اخلصائص االجيابية والفوائد اليت تكتسبها وتؤثر هبا على أداء
ادلنظمات ولكن ذلا أيضا عيوب رباوؿ ىذه األخَتة حلها.

أوال :مــزايـا امخجـارة الامكرتوهيـــة ابمنسبـة نومنظمـات
ىناؾ عدة مزايا يضيفها استخداـ التجارة االلكًتونية إذل ادلنظمة منها:

1

 التجارة االلكًتونية وسيلة فعالة لتوسيع نطاؽ األسواؽ احمللية لتسويق السلع واخلدمات على مستوى العادل؛ تساعد على سرعة االستجابة لطلبات الزبائن إذا ما قورنت بادلعامالت الورقية؛ -تعمل على زبفيض تكاليف الدعاية واإلعالف والتوزيع والتصميم وادلراسالت الربيدية بنسبة كبَتة؛

 تقليل ادلخاطر ادلرتبطة بًتاكم ادلخزوف من خالؿ زبفيض الزمن الذي يستغرقو معاجلة البيانات ادلتعلقةبالطلبات؛
 خفض تكلفة إنشاء ادلتاجر االلكًتونية بادلقارنة بتكلفة إنشاء ادلتاجر التقليدية ،حيث تتيح ادلتاجرااللكًتونية اإلعالف عن ادلنتجات اجلديدة وتوضيح خصائصها وميزاهتا ولوائح تفصيلية عن أسعارىا؛
 للتجارة االلكًتونية إمكانية إقامة عالقة مباشرة ووثيقة بُت ادلنظمات وعمالئها ومورديها من خالؿ نظمالتبادؿ االلكًتوين للبيانات وىو مستخدـ بكثافة يف العقود والفواتَت وأوامر الشراء؛
 تساعد التجارة االلكًتونية على توفَت نظم ادلعلومات الالزمة لدعم ازباذ القرارات اإلدارية من خالؿ تبادؿادلعلومات بدقة وبطريقة علمية ربقق القدرة على الرقابة والضبط احملاسيب؛
 سهولة أداء ادلدفوعات ادلًتتبة على الصفقات التجارية بواسطة النقود االلكًتونية ادلقبولة الدفع عادلياوخالؿ فًتة زمنية قصَتة.

اثهيــــا :غيـــوب امخجـارة الامكرتوهيــــة
2

ديكن ربديد البعض منها كاآليت:
 اخلصوصية واألمن  :تعد ىذه الصفة أساسية بالنسبة للعديد من ادلستخدمُت خلصوصية التفاصيلالشخصية وامن اخلصائص ادلالية.

 التسليم :عند الشراء ادلباشر ينبغي تسليم ادلواد بأسرع وقت شلكن إذ أي تأخَت يف التسليم قد خيلقتكاليف أكثر.

1
2

سيد محمد جاد الرب ،مرجع سبق ذكره ،ص . 557
غسان قاسم داوود الالمي ،مرجع سبق ذكره،ص.154
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
 التفتيش عن السلع :يعطي االنًتنت صورة صبيلة ووصفا بليغا للمنتوج واستعراضا لكافة جوانبو وإجابةعن كل التساؤالت إال أف احلقيقة غَت ذلك ألننا ال نستطيع أف نفحص وصلرب ونأخذ عينات ادلنتوج ادلرغوب
فيو.
 إعادة السلع :تعد عملية صعبة ومتعبة وتستغرؽ وقتا طويال وإعادة ادلواد والسلع إذل بائعها تعد العمليةاألكثر صعوبة.
 إمكانية اخًتاؽ شبكة االنًتنت وإفشاء أسرار الزبائن وادلنظمات والبنوؾ إذل منافسيهم. احتماؿ حدوث تعاقدات صورية باستخداـ شبكة االنًتنت ،وحدوث حاالت نصب واحتياؿ بسببعدـ القدرة على التحقق من شخصية ادلتعاملُت.
 -إمكانية استخداـ البطاقات االئتمانية ادلزيفة للشراء بواسطة شبكة االنًتنت عن طريق سرقة أرقاـ تلك

البطاقات.

املبحــــــر امثاهـــي :جس ييـــــر امبيـــاهـــــات
أصبحت العمليات ادلتعلقة بتسيَت وزبزين وإرساؿ البيانات واسًتجاعها تتم من خالؿ طرؽ وأساليب
جديدة أكثر فعالية من السابقة و ذلك من خالؿ التسيَت االلكًتوين وظهور مستودعات البيانات والتبادؿ
االلكًتوين ذلا وىذا ما سوؼ نتطرؽ لو يف ىذا ادلبحث.

املطوـــة الول :امدس ييــــر االمكذــروين نوواثئـــق
جاء التسيَت االلكًتوين للوثائق بعد القصور الذي عرفتو الطرؽ التقليدية يف حفظ الوثائق وادلعلومات .

أوال :مفهــــوم امدس ييـــر الامكذــروين نوواثئـــق

ظهر مصطلح  GEDيف أواسط الثمانينات على مفهوـ األرشفة االلكًتونية ،ويف سنة  1994أصبع

سلتصُت فرنسيُت يف اجتماع ذلم دبنظمة  *APROGEDعلى استخداـ ادلختصر  *GEIDEللداللة على
مفهوـ التسيَت االلكًتوين للمعلومات والوثائق ادلوجودة لتفادي مفهوـ  GEDالذي اضلصر فقط على رلاؿ
الوثائق ،ومنو توسع ادلفهوـ ليشمل صبيع أنواع ادلعلومات دبا فيها البيانات ذات ادلصدر االلكًتوين ،ويف كلتا
احلالتُت فإف كل من ادلصطلحُت  GEDأو GEIDEيشَتاف يف الواقع األمر إذل نفس التقنيات ونفس
احللوؿ.

GED: Gestion Electronique de Documents



*GEIDE :Gestion Electronique D`Information et de Documents Existants.

*  Association des Professionnels de la GED : L`APROGEDتأسست في جانفي  1994ميمتيا تنظيم وتطوير ميدان عمل  GEIDEالتسيير

االلكتروني لموثائق والمعمومات في فرنسا حتى يكون منافسا قويا في السوق األوروبية.
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
التسيَت االلكًتوين للوثائق :ىو طريقة آلية للتسيَت والًتتيب والتخزين واألرشفة والبحث العلمي يف رلاؿ الوثائق.

1

 -1ثؼـريـف امدس ييــر الامكذــروين نوواثئـــق

أ -تعرؼ منظمة  *ISOالوثيقة بأهنا ":رلموعة متكونة من حامل أو وعاء معلومات ومعطيات مسجلة

على ىذا الوعاء ،بطريقة عادة ما تكوف دائمة وبشكل يكوف مقروء من طرؼ اإلنساف أو من طرؼ اآللة .وعلى
2
الوثيقة أف ربافظ على كل ىذه اخلصائص مهما كاف شكلها".
ب-

امواثئــق الامكرتوهيـة امرمقيـة

مادة حاسوبية ال مادية قابلة لالستعماؿ من طرؼ احلاسوب .ربمل عدة أشكاؿ ،ديكن أف تكوف
صورة ،ملف صويت رلموعة من ادلعطيات ادلنظمة يف شكل ملف ... ،اخل .مع التذكَت بأف ادلكتوب االلكًتوين
يوازي ادلكتوب الورقي الذي أنشئ انطالقا من احلاسوب .وعليو ،فإف الوثيقة االلكًتونية سبكن من فصل
خصوصيات الوثيقة التقليدية من حيث طريقة تقدديها (احلجم ،طريقة عرض النص) ،وزلتواىا (ادلعلومات اليت
تضمها ،والبيانات الوصفية ادلرفقة هبا) عن الوعاء الذي حيملها والذي أصبح افًتاضيا ،بالتارل ديكننا استغالؿ
منفصل لكال اجلانبُت( .معاجلة منفصلة للشكل وادلضموف).

ت -امدسيـري الامكذــــروين نووزـائــق
ىو طريقة آلية للتسيَت والًتتيب والتخزين واألرشفة والبحث يف رلاؿ الوثائق ،يغطي رلموع التقنيات اليت
تسمح بتسيَت تدفق  GEDأو  GEIDEالوثائق بادلنظمة ،ىذه التقنيات ذلا مهاـ اقتناء أو رقمنة الوثائق
وربويلها إذل شكل المادي ألغراض تنظيم وتسيَت وتكشيف وزبزين والبحث من أجل االسًتجاع ومطالعة
ومعاجلة وبث ادللفات الرقمية أيا كانت طبيعتها.
ىذه التقنيات تسمح وتتيح الوصوؿ بكل سرعة وبأقل تكلفة شلكنة للمعلومات والوثائق اليت تسَتىا
ادلنظمة أو تلك اليت ترد إليها سواء كانت مؤسسة أو إدارة ،فالتسيَت االلكًتوين للوثائق مطلوب حيثما وجد
3
تضخم يف الوثائق مثل الوثائق التقنية ،ملفات التأمُت...،اخل

التسيير الكتروني لموثائق ،تم االطالع عميو من خالل الموقع التالي14:55 2013/04/20 www.umc.edu.dz:
* International Organisation for Standardization :ISOالمنظمة الدولية للتقييس ،إن المنظمة الدولية للتقييس هي منظمة عالمية غير

1

حكومية ال تسعى للربح ،مقرها مدينة جنيف السويسرية ،و تضم في عضويتها ممثلين عن هيئات المواصفات و المقاييس الوطنية في  021دولة .حيث
تقوم بتنظيم الجهود الرامية إلى تطوير المواصفات القياسية للمنتجات و ألنظمة إدارة الجودة  ، ISO 9000و ألنظمة إدارة البيئة .ISO 00111
2

محاضرات في التسيير االلكتروني لموثائق ،جامعة نواكشط 2011-2010،عمى الموقع التاليwww.oulddah.files.wordpress.com :

21/03/2013 12:4
3
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 -2أضناف امدس يري الامكرتوين نوواثئق
ديكن التمييز األصناؼ التالية للتسيَت االلكًتوين للوثائق ب:

1

أ -امدس يري الامكرتوين نوواثئق االدارية
تضطلع دبهاـ ترتيب وتنظيم الوثائق االلكًتونية اإلدارية من أجل اإلتاحة السريعة والوصوؿ اآلمن لصور
الوثائق ،وتكوف يف العادة ضمن التطبيقات اآللية للمؤسسة .مثل  :الفواتَت وثائق الطلبيات....
ب-

امدس يري الامكرتوين نوواثئق املكذبية

وتعٍت بإنتاج وتأ طر الوثائق ضمن رلموعة العمل .تتجسد يف إطار األعماؿ التقليدية اليت تسيطر عليها
أسلوب االتصاؿ يف إطار العمل اجلماعي ويستخدـ نظاـ تسيَت الكًتوين للوثائق بررليات كالسيكية مكتبية مثاؿ
معاجلات النصوص  ....Excel ،MS-WORDادلستخدمة يف ربرير النصوص وكتابة الوثائق
ادلختلفة،كما يتيح النظاـ إمكانية تبادؿ الوثائق وادلعلومات من خالؿ ادلراسالت االلكًتونية.
مثاؿ عن الوثائق اخلاضعة ذلذا الصنف من التسيَت االلكًتوين للوثائق :التقارير ،زلاضر االجتماعات....
ت-

امدس يري الامكرتوين نوواثئق لغرا الرشفة

التخزين لغرض االسًتجاع واإلتاحة ،وىي تعٌت بالتخزين واألرشفة وضماف اإلتاحة على ادلدى البعيد للوثائق.

ث -امدس يري الامكرتوين ملرضدة امواثئلية
تضطلع دبهاـ تكشيف ومعاجلة األرصدة الوثائقية .يتوقف عمل التسيَت االلكًتوين للوثائق يف البحث
التلقائي على نطاؽ أوسع بادلكتبات ومراكز ادلعلومات ودور األرشيف ،يقدـ النظاـ إمكانيات للوصوؿ غلى
زلتويات الوثائق (النصوص ،األشكاؿ ،الصور )...ويتميز ىذا النوع من النظم باالعتماد على طرائق للتكشيف
والبحث اليت تتطلب وجود مكانز وىذا يستوجب تبٍت اسًتاتيجيات دقيقة يف عملية التكشيف والبحث وذلك
تبعا لنوعية الوثائق ادلعاجلة.
مثاؿ عن الوثائق اخلاضعة ذلذا الصنف من التسيَت االلكًتوين للوثائق صبيع الوثائق الناذبة عن عملية
البحث الوثائقي ،الوثائق ادلرجعية للمؤسسة (عادة ادلكتبات ،مراكز التوثيق العلمية والتقنية.)....

1
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ج -امدس يري الامكرتوين نوواثئـــق امخلنيـة
هتتم بتسيَت الوثائق التقنية اخلاصة بادلهن ،يطلق عليها أحيانا التسيَت االلكًتوين للوثائق ادلهنية ،أو تسيَت
الكًتوين للوثائق ادلهنية ،وىي تأيت لتدعيم صبيع التطبيقات ادلتعلقة دبفهوـ التسيَت االلكًتوين وادلرتبطة مباشرة دبهنة
زلددة.
ويطبق ىذا النوع من األنظمة يف ادلخابر الكربى ومكاتب الدراسات وكربى ادلنظمات االقتصادية من أجل
التحكم يف الوثائق اخلاصة هبا ،وإمكانية تبادذلا بُت سلتلف فروعها ،وتضم تطبيقات التسيَت االلكًتوين للصور أو
الوثائق ادلرقمنة ادلتعلقة بنشاط أو مهنة معينة.
مثاؿ عن الوثائق اخلاضعة ذلذا الصنف من التسيَت االلكًتوين سلططات ،خرائط ،وثائق تقنية دلشروع....

ح -الرشفـــة الامكذــروهيــــة نوبيـاهــــات
وتعٍت باألرشفة االلكًتونية لبيانات تطبيقات اإلعالـ اآلرل .وتضم بررليات وتطبيقات مصممة لتسيَت
ادللفات اإلعالمية وتسمح بالتخزين والتكشيف اللي للوثائق .مثاؿ عن الوثائق اخلاضعة ذلذا الصنف من التسيَت
االلكًتوين للوثائق :ادللفات ادلعاجلة باحلاسبات ادلركزية لنظم التعامالت اآللية :الفواتَت ،وثائق الطلبيات ،كشوؼ
احلسابات كشوؼ الرواتب.....

اثهيــــا :هظـــم امدس ييــــر الامكذـــروين نوــوزـائـــق
أصبح التسيَت االلكًتوين للوثائق شيئا فشيئا الشغل الشاغل للعديد من ادلنظمات ،فالعديد من ىذه
ادلنظمات قاـ ببناء أو اعتماد أنظمة تسيَت وثائق أو أنظمة تصنيف وحفظ ادللفات متكاملة كليا مع سَت العمل
هبا .سبكن ىذه األنظمة من تسيَت ادلستندات خالؿ دورة حياهتا أي مراحل عمر الوثيقة منذ ادلنشأ وحىت اإلتالؼ
أو اخلزف النهائي .ىذه األنظمة عبارة عن قواعد بيانات مركزية أو ال مركزية رباوؿ أف ربقق االكتفاء بادلعٌت الضيق
يف رلاؿ العمل واألنشطة داخل ادلنظمة و التحكم يف احلقوؽ .بعض ىذه األنظمة يقوـ فقط بادلهاـ األساسية
لتسيَت الوثائق لكنها ال تتكامل ومسار العمل فهي ال تدعم التدفق اليومي للوثائق شلا جيعل من الضروري التدخل
البشري إلسباـ ىذه ادلهاـ.

1

اثمثـا :مشانـــل وضؼوتـــات واحذـيـاحـات مذؼولـة ابمدسيـيـر االمكذــروين نوـوزـائــق
ىناؾ العديد من الصعوبات اليت تعًتض التسيَت االلكًتوين للبيانات ومنها ما يلي:

2

 ال صلد وثيقة ما يف جهاز احلاسوب؛1
2

نفس المرجع السابق ،ص21
نبيل عنكوش ،محاضرات في مقياس التسيير االلكتروني لموثائق ،قسم مكتبات ،جامعة منتوري قسنطينة ،تم االطالع عميو من
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 الوقت ادلستغرؽ يف البحث عن وثيقة ما واسًتجاعها كبَت جدا وحيد من سَت العمل؛ يصعب علينا إجياد واسًتجاعها وثيقة ما تكوف ادلنظمة يف حاجة إليها يف حالة غياب الشخص الذي يعملعليها ،فال أحد يستطيع الوصوؿ إذل وثائق ادلنظمة ادلخزنة يف حاسوبو كوف ال أحد يعرؼ طريقة تنظيمو اخلاصة؛
 عندما نريد تقاسم أو تشاطر وثيقة على صبيع عناصر ادلنظمة أو ادلنظمة ،سنلجأ إذل استهالؾ وقت كبَت يفطباعتو يف عدة نسخ وتوزيعو أو إرسالو عرب الربيد اإللكًتوين إذل صبيع ادلوظفُت؛
 ال نعلم من ديتلك النسخة األصلية للوثيقة؛ -أف الوثيقة عدلت دوف علم أي فرد.

راتـؼـــا :مزايــــا و هلـــائـــص امدس ييـــر االمكذــــروين نومؼوومـــات واموزـــائـــق

 -1مزايــــا

 -تتيح عدة مزايا على على ادلستوى التنظيمي أو ادلستوى اخلدمايت.

 ربح من  10 %إذل  20 %من الفعالية يف العمل؛ %10من الفعالية التجارية؛ -تقليص شبن التخزين%50؛

 تنقسم تكلفة البحث يف نظاـ التسيَت االلكًتوين للوثائق على  2أو  3إذا تعلق األمر بالبحث يف األرشيف؛ تقليص تكاليف البحث إذل  80 %أو. %90من ىذه ادلزايا نستنتج األثر اإلجيايب التسيَت االلكًتوين للوثائق على ربسُت األداء يف ادلنظمات.

 -2امنلائــص

1

التسيَت االلكًتوين للوثائق لو نقائص نذكر منها:
 ىشاشة زلطات التخزين :عبارة عن وسائط مادية )قرص صلب ،أسطوانة (..؛ -الطريقة زبضع للشبكات ؛

 العوائق التقنية والفنية :صعب يف مرحلة االقتناء اخلاصة بادلعطيات ألنو يف أغلب األحياف نلجأ إذل إدماجالوثائق ادلتوفرة؛

 شبن وضع التسيَت االلكًتوين للوثائق باىظ إذا كاف كم الوثائق ادلؤرشفة ضخم؛ -أمن ادلعلومات.

1

نفس المرجع السابق ،ص.25
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املطوـة امثـاين :مسذـودغـات امبيـاهـــات وثنـليـة غــن امبيـاهـــات
قد برزت أمهية مستودعات البيانات مع وجود الشركات الكربى؛ حيث أف كل قسم من تلك الشركات
يدير قواعد بيانات خاصة بو (تسويق ،مارل ،إدارة ...اخل) واليت تتضمن كثَتاً من البيانات ادلشًتكة لذا تتطلب
احلاجة إذل إجياد بيانات متعلقة دبوضوع زلدد.

أوال :مس خودغـــات امبـيـاهــــات
 -1ثؼريــــف مسذــودغـات امبياهـات

عبارة عن " رلموعة من بيانات دائمة تارخيية متكاملة تساعد يف ازباذ القرارات اإلدارية" ،للمساعدة يف
الوصوؿ إذل البيانات ألغراض التحليالت الزمنية واكتشاؼ ادلعرفة وازباذ القرارات ،فهي مصممة خصيصاً
الستخراج واستخالص البيانات ومعاجلتها وتقدديها وسبثيلها يف صورة مناسبة ذلذا الغرض ،وتتضمن كميات
ضخمة من البيانات تكوف من مصادر سلتلفة ،أو من عدة قواعد سلتلفة من أنظمة وأماكن سلتلفة ،كما يعرفها
البعض اآلخر "على أهنا نوع من قواعد البيانات ربوي كماً ىائالً من البيانات ادلوجهة للمساعدة على ازباذ
القرارات داخل ادلنظمة".
ديكن تعريف مستودع البيانات دبا يلي :ىو ادلكاف الذي زبزف فيو البيانات أما أف تكوف على حاسوب
واحد أو عدد من احلواسيب مربوطة على شكل شبكة وتكوف الفائدة منها أكرب يف خلق نظاـ دبواصفات أفضل.
1
ويعرؼ على انو:

 -متكامل  :حيث أف مستودع البيانات نظاـ مركزي يدمج قواعد البيانات اليت تؤمن البيانات من داخل

ادلنظمة من ادلصادر ادلتعددة وبأشكاؿ سلتلفة.

 الموضوع الموجه :حيث أف مستودع البيانات يؤمن ترتيب وأفضلية البيانات لتزويد اإلجابات علىاألسئلة القادمة من سلتلف ادلواقع يف ادلنظمة.

 -تباين الوقت  :خبالؼ بيانات العمل اليت تركز على العمل احلارل ،فإف بيانات مستودع البيانات سبثل سَت

البيانات خالؿ الزمن ،مستودع البيانات باإلمكاف أف حيتوي على البيانات ادلوجهة ادلتولدة من النماذج
اإلحصائية وغَتىا ،فهي كذلك تعتمد على اختالؼ الوقت.
 -عديم التأثر  :حاؿ دخوؿ البيانات إذل مستودع البيانات ،فإنو ال ديكن إزالتها ،حيث أف البيانات يف

ادلستودع سبثل تأريخ ادلنظمة وبيانات العمل.
ىي نظاـ ينظم و يدير ادلعلومات يف إطار طويل األجل و زبزف كل ادلعلومات حسب موضوع معُت
(زبائن ،موردوف ،منتجات) و حسب التاريخ ،حبيث أف كل معلومة جديدة يتم إدخاذلا ال تؤدي إذل حذؼ
ادلعلومة القددية و إمنا تضاؼ إليها .و ىو يضمن الوظائف التالية:

1
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 امتالؾ هبدؼ ذبميع ،ومراقبة ،وتصنيف ،وإثبات ادلعلومات اليت يتم احلصوؿ عليها من أنظمة التسيَتادلختلفة.
 زبزين رلموع ادلعلومات يف مستودع ( )Entrepôtواحد يضمن التجانس الكامل جلميع البيانات و بُتصبيع ادلستخدمُت.
 معاجلة البيانات اليت تضمن دخوؿ و نقل البيانات إذل ادلستخدمُت.يكمن االختالؼ بُت نظم إدارة قواعد البيانات و سلازف البيانات يف أف األوذل متكيفة مع تطبيقات إنتاج
ادلعلومات ،أما الثانية مت وضعها لنوع جديد من البيانات خيص البحث و عرض البيانات يف شكل أكثر تكيفا
مع قيادة ادلنظمة (لوحة القيادة ،ادلخطط التقديري)  ،مثل زبزين االستهالكات يف عدة سنوات ألجل القياـ
بادلقارنة حسب ادلناطق ،الفًتة ،الفصل وإعداد تقديرات للسنوات القادمة ،و ىو ما جيعل ىذه التطبيقات أكثر
تأىيال الزباذ القرارات.
وتتصف نشاطاتو بعدد اقل من ادلستخدمُت(متخذو القرار)  ،عمليات ربديث زلددة زمنيا (ربميل دوري
للبيانات من أنظمة ادلعلومات) و طرؽ عرض معقدة للبيانات ،كما أف البحث يف مستودع البيانات يستخدـ
أدوات ربليل بيانات و عرض البيانات أكثر تعقيدا من ذلك ادلقدـ من نظم إدارة قواعد البيانات*.
ولضماف وظائف التخزين ،األمن ،التحديث ديكن االستفادة من نظاـ خاص أو من نظم إدارة قواعد
البيانات.

 -2خطـــائص مس خودغـــات امبيـاهـــات

ديكن ربديد خصائص مستودعات البيانات يف النقاط التالية:1
 مستودع البيانات موجهة حسب ادلوضوع :يتم ذبميع البيانات و تنظيمها وفقا ادلواضيع اليت سبس نشاطادلنظمة وليس وفقا للعمليات الوظيفية مثل :بيانات حوؿ الزبائن ،ادلنتوجات ....حيث تتكامل ادلواضيع ادلختلفة
يف ىيكل واحد وبالتارل ال توجد ازدواجية يف ادلعلومات ادلشًتكة؛
 تكامل البيانات يف مستودع البيانات :فالبيانات يتم ذبميعها من أنظمة سلتلفة وبالتارل ال بد من تكاملهاوذبانسها إلعطاء معٌت موحد ومفهوـ لدى ادلستخدمُت؛
 االستمرارية :تتم إضافة البيانات ببساطة واحد بعد أخرى يف ادلستودع حسب الًتتيب الزمٍت .كما يتمإرفاؽ كل معلومة بالتاريخ الذي مت إنشاؤىا فيو؛
 البيانات يف مستودع البيانات غَت متغَتة :يتم ذبميع البيانات من أنظمة سلتلفة وبالتارل ال بد من تكاملهاوذبانسها وإعطائها معٌت موحد ومفهوـ لدى ادلستخدمُت.
* قواعد البيانات ىي مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة تخزن في الحاسوب عمى نحو منظم حيث يقوم برنامج حاسوب يسمى قاعدة
البيانات بتسييل التعامل معيا والبحث ضمن ىذه البيانات وامكانية اإلضافة والتعديل عمييا.
1

نجاح بولودان ،دور مستودعات البيانات في تحسين إدارة عالقات الزبائن في البنوك ،جامعة منتوري قسنطينة المؤتمر العممي السنوي الحادي
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 -3خطــوات تنـاء مس خودغـــات امبيـــاهـــات
إف مشروع بناء مستودع للبيانات يف مؤسسة ما ليس أمراً سهالً ،بل يتطلب فريق زلًتؼ يف عملية ربليل
1:
األنظمة واألعماؿ ،مع وجود مهارات تقنية زلًتفة يف ذلك الفريق ،وىذه اخلطوات كالتارل
 إنشاء مساحة للبيانات :وىي قاعدة بيانات ذات سعة زبزين عالية جداً تقوـ بتخزين كافة البياناتالقادمة من أنظمة التشغيل ادلختلفة لكي يتم تنقية وتعديل البيانات فيها قبل ربميلها يف مستودع البيانات.
 بناء مستودع البيانات :وفيها ينشأ مستودع للبيانات والذي ربمل فيو بعد استخراجها وتنقيتها ،وتصممادلستودعات دائما حبيث تسمح بوجود عالقات ذات أبعاد سلتلفة.
 ذبزئة مستودع البيانات إذل رلموعة من متاجر البيانات حبيث يكوف ىناؾ بيانات خاصة باإلدارة ادلالية،وأخرى خاص بإدارة ادلوارد البشرية أو يكوف التقسيم مبنياً على فروع ادلنظمة.
 دمج تنقية نقل البيانات ويف ىذه ادلرحلة يتم جلب البيانات من مصادرىا ادلختلفة إذل ،ونقوـ بتحويلهامن صورة إذل أخرى إذا تطلب األمر ذلك ،ويف أحياف كثَتة تدمج بعض البيانات مع بعضها البعض ،أو
نقوـ بتعريف بيانات جديدة دل تكن موجودة من قبل ،باإلضافة إذل تنقية البيانات غَت الصحيحة وحذؼ
الغَت مهم منها.
 ربميل البيانات يف مستودع البيانات ويف تلك ادلرحلة ربمل من إذل مستودع البيانات ،ويتم فيها اختبارالبيانات.
 ربليل البيانات وإنشاء تطبيقات نظم دعم ازباذ القرار ويف تلك ادلرحلة تنفذ التطبيقات اخلاصة بعرضمستودع البيانات وربليلها وتسمى وىذه التطبيقات تقوـ بعرض البيانات بعدة أبعاد وتقوـ باستخداـ
خوارزميات معقدة لتحليل البيانات ،أيضاُ يف تلك ادلرحلة تستخدـ أدوات التنقيب عن البيانات.

-4امطؼوابت اميت ثواخه ثطبيق مس خودػات امبياانت
عند تطبيق مستودعات البيانات فإنو يتعرض للعديد من الصعوبات من بينها:

2

 -اإلنشاء يستغرؽ بعض الوقت ابتداءً من وضع اخلطط حولو وحىت االنتهاء من تطبيقو؛

 إدارة ادلستودع صعبة نظرا للحجم الكبَت وتعقيده ،ويتطلب ذلك تدريباً للقائمُت عليو وخصوصاً منناحية مراعاة جودة البيانات؛
 التقدير الحتياجات ادلستخدـ قبل البدء يف عملية اإلنشاء؛ -ظهور أشكاؿ ومواقع جديدة للبيانات بعد االنتهاء من إنشاء ادلستودع يزيد من صعوبة إدارتو.

1

احمد عبد اهلل ،مستودعات البيانات  ،أنظر الموقع2013/03/ 20 14:25 :

http://www.cybrarians.info/journal/no18/data_pep.htm.2009
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 -5فوائـــد مس خودغـات امبيـاهـات
ديكننا أف نوجز أىم الفوائد اليت ذبنيها ادلنظمة من مستودع البيانات دبا يلي:

1

 يعمل مستودع البيانات على تأمُت ادلعلومات ادلطورة واحملسنة بغرض احلصوؿ ادلخططُت وصانعي القراراتوالعاملُت عليها.
 سبكُت ادلخططُت وصانعي القرارات من الوصوؿ إذل البيانات وادلعلومات مىت احتاجوىا ،من دوف الػتأثرعلى أداء نظم العمليات اجلارية يف ادلنظمة ذات األولويات ادلختلفة ،وعموما فإنو يسهل الوصوؿ إذل بياناتو
ومعلوماتو.
 تأمُت القدرات واإلمكانيات الالزمة لنمذجة البيانات وإعادة منذجتها. تستخدـ ادلنظمة البيانات وادلعلومات اجملمعة يف مستودع البيانات بطريقة ادلعاجلة التحليلية ادلباشرة واليتتؤمن القدرة على معاجلتو وربليل كميات وقيم كبَتة من البيانات /من مناظَت متعددة لكي تساعد مثل تلك
البيانات و ادلعلومات على إعادة تسليط األفراد على أعماذلم.
وبالتارل يؤدي استخداـ مستودعات البيانات إذل ربسُت األداء االقتصادي للمؤسسة.

اثهيـــا :هظـم امخنليـــة غـن امبيـاهـــات
 -1ثؼريـف هظـم امخنليـة غن امبيـاهـات

2

"تنقيب البيانات ىي عملية أسبتة اكتشاؼ معلومات جديدة يف مستودعات بيانات ضخمة".
تعريف نظم التنقيب عن البيانات :ويطلق على ىذه النظم اسم تكنولوجيا استكشاؼ ادلعرفة من
مستودعات البيانات أو قواعد البيانات .وهتتم نظم التنقيب عن البيانات بعملية استخالص واستنباط ادلعرفة من
3
مكائنها ومصادر زبزينها الكبَتة.
إف تقنيات تنقيب البيانات مت توظيفها دلسح مستودعات البيانات من أجل البحث عن مناذج جديدة
مفيدة واليت من ادلمكن أف تبقى غَت مكتشفة إذا دل تستخدـ تقنية تنقيب البيانات ىذه.

 -2مراحـل امخنليـة غن امبيـاهـــات

التنقيب يف البيانات باخلطوات التالية: 4

أ -فهم طبيؼة

الغامل :يعترب ادلطلب األوؿ الكتشاؼ ادلعرفة ىو فهم ادلشاكل و ادلسائل اليت تواجهها

األعماؿ .و دبعٌت أخر كيف ديكن ربقيق ادلنفعة األعظم من التنقيب يف البيانات ،شلا يتطلب وجود صيغة واضحة
و زلددة ألىداؼ األعماؿ.

1
2

عبد الستار عمي وآخرون ،المدخل إلى إدارة المعرفة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،ط ،2ص.153

خضر مصباح إسماعيل طيطي ،إدارة المعرفة (التحديات والتقنيات) ،دار حامد لمنشر والتوزيع ،األردن،2010 ،طبعة ،1ص.174

3

سعد غالب ياسين ،نظم معمومات إدارية ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،األردن ،2008،طبعة ،1ص.61

4

عبد الستار العمي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.102-100
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ب -فهـــم امبيـاهـات:

تعترب مسالة معرفة ماىية وطبيعة البيانات عامل مهم يف صلاح عملية التنقيب يف

البيانات واكتشاؼ ادلعرفة .حيث أف معرفة البيانات بصورة جيدة تعٍت مساعدة ادلصممُت على استخداـ
اخلوارزميات أو األدوات ادلستخدمة للمسائل احملددة بدقة عالية .و ىذا يقود إذل تعظيم فرص النجاح باإلضافة
إذل رفع الفعالية و الكفاءة لنظاـ اكتشاؼ ادلعرفة .وال ربتاج عملية التنقيب يف البيانات إذل ذبميع البيانات يف
مستودع البيانات ،أما إذا كاف مستودع البيانات موجود يف ادلنظمة ،فمن األفضل عدـ احتكار ادلستودع بشكل
مباشر لغرض التنقيب يف البيانات.و ديكن تلخيص اخلطوات الضرورية لعملية فهم البيانات كاآليت:
 ذبميع البيانات :و ىي اخلطوة ادلوجهة ضلو ربديد مصدر البيانات يف الدراسة دبا يف ذلك استخداـالبيانات العامة اخلارجية مثل الضرائب وغَتىا.
 توصيف البيانات :وىي اخلطوة اليت تركز على توصيف زلتويات ادللف الواحد من ادللفات أو اجلداوؿ. جودة البيانات و ربقيقها :ىذه اخلطوة ربدد ما إذا كاف تقليل أو إمهاؿ بعض البيانات غَت الضرورية أوكوهنا رديئة اجلودة وقد ال تنفع يف الدراسة ألف النموذج اجليد حيتاج إذل بيانات جيدة شلا يتوجب أف تكوف
البيانات صحيحة و ذات مضموف دقيق.
 التحليل االسًتشادي للبيانات :تستخدـ األساليب مثل اإلظهار ادلرئي أو التصور أو معاجلة التحليلادلباشرة اليت تؤدي إذل إجراء التحليل األورل للبيانات ،وتعترب ىذه اخلطوة مهمة و ضرورية ألهنا تركز على
تطوير الفرضيات ادلتعلقة بادلشكلة قيد الدراسة.
ت -هتيئـــة امبيـاهـــات :و تشمل اخلطوات التالية
 االختيار :و تعٍت اختيار ادلتغَتات ادلتوقعة و حجم العينة. صياغة ادلتغَتات و ربويلها :حيث جيب دائما أف تصاغ ادلتغَتات اجلديدة لبناء النماذج الفعالة. تكامل البيانات :حيث أف رلاميع البيانات يف دراسة التنقيب عن البيانات من ادلمكن خزهنا يف قواعدبيانات متعددة األغراض اليت تكوف حباجة إذل توحيدىا يف قاعدة بيانية واحدة.
 تصميم و تنسيق البيانات :حيث تتعلق ىذه اخلطوة يف إعادة ترتيب حقوؿ البيانات كما يتطلب يف منوذجالتنقيب يف البيانات.

ث -ضياغة مناذج احلل و زبوهتا:

إف بناء و صياغة منوذج احلل السليم والدقيق يتم من خالؿ عملية اخلطأ

والصواب ،حيث كثَتا ما ربتاج مثل ىذه العملية إذل مساعدة ادلختصُت يف التنقيب عن البيانات هبدؼ اختبار
وفحص سلتلف البدائل للحصوؿ على أفضل منوذج حلل ادلشكلة قيد الدراسة.

ج -امخلييـم و ثؼويـل هذـــاجئ اهمنــوذج:

حادلا يتم صياغة النموذج و التحقق من ثباتو و صدقو ،ذبري مباشرة

عملية التحقق من ثبات حزمة البيانات اليت يتم تغذيتها بواسطة النموذج .ودبا أف نتائج ىذه البيانات معروفة ،لذا
فاف النتائج ادلتوقعة تقارف مع النتائج الفعلية يف ثبات حزمة البيانات قيد التشغيل .وتؤدي ىذه ادلقارنة أو ادلفاضلة
إذل التحقق من دقة النموذج.
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ح-وشـــر و ثوزيـع اهمنــوذج:

حيث تشتمل ىذه اخلطوة على نشر و توزيع النموذج داخل ادلنظمة دلساعدة

عملية صنع القرار ،و أف النموذج الصاحل جيب أيضا أف حيقق الرضا لدى ادلستفيدين طادلا أف اختيار النموذج
البد أف يتم من خالؿ الدراسة االسًتشادية أو منوذج مصغر من الدراسة الشاملة.
إف التنقيب بالبيانات باعتبارىا تقنية من تقنيات ذكاء األعماؿ يتم تطبيقها على مستودعات البيانات
تساعد متخذ القرار إذل الكشف عن معلومات دل تكن جلية أي أهنا تقنية تساىم يف ربويل ادلعرفة الضمنية إذل
معرفة صرحية.

املطوـــة امثامـــر :هظـــام ثبـــادُل امبيـــاهـات امكذـــروهيـا
ظهر التبادؿ اإللكًتوين للبيانات خالؿ التسعينات من القرف ادلاضي مع األنظمة احلاسوبية الضخمة
ادلتصلة بشبكات خاصة.

أوال :ثؼريـف و مزايـا هظـام ثبـادُل امبياهـات امكذــروهيـا
 -1ثؼريـف امخبـادل الامكذــروين نوبيـاهـات

يعرؼ التبادؿ االلكًتوين للبيانات بأنو اتصاؿ بُت حاسوب وحاسوب آخر لعمليات تشغيل تتم بشكل
منطي دبعٌت أف التبادؿ االلكًتوين للبيانات ديكن الشركات من تبادؿ مستندات العمل بطريقة موحدة على
االنًتنت(أو الشبكات) سواء من خالؿ مناذج على الويب لتسجيل عمليات التبادؿ االلكًتوين للبيانات مع
منظمة خدمات على االنًتنت أو بالربيد االلكًتوين لنقل التبادؿ االلكًتوين للبيانات إذل شركاء األعماؿ.
يسهل التبادؿ االلكًتوين للبيانات من إرساؿ واستقباؿ ادلستندات يف شكل موحد الكًتونيا فيما بُت
1
ادلنظمات و/أو األفراد ومن أمثلة ذلك فواتَت ادلبيعات وطلبات الشراء.

 -0مزايـــا ثلنيـــة امخبـادل االمكذــروين
لنظاـ التبادؿ اإللكًتوين للبيانات( )E.D.Iالعديد من اخلصائص أمهها:

2

أ -ثبادل حراكت الغامل تني امرشاكء امخجاريني
ادلقصود حبركات األعماؿ ىنا ما يقابل ادلستندات يف النظم الورقية التقليدية ،أما عملية التبادؿ فتعٍت إرساؿ
البيانات باستخداـ ىذه التقنية ،إال أف ىذه اإلمكانية تتباين بدرجات متفاوتة فعلياً ،لذلك فإف معظم الشركات
اليت تطبق ىذا النظاـ تستعُت خبدمات كياف ثالث ،وىو ما يطلق عليو اسم شبكات القيمة ادلضافة اليت تؤدي
خدمات كثَتة مثل بروتوكوالت االتصاالت ،اليت تؤمن وتسهل ألي شركة التعامل دبفردات ىذا النظاـ مع إغفاؿ
مكونات االتصاالت بالشبكة األخرى.
1

طارق عبد العال ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 762

2

خمدون الك ارزة ،تقنية تبادل الكتروني لمبيانات ،صحيفة تشرين  ،نشرت عمى الموقع:

http://www.albahethon.com/?page=show_det&select_page=49& id=1455
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
ت-

امخبـادل من حـاسة اىل حـاسة

تتعدى ىذه نظاـ ادلفهوـ البسيط إلرساؿ البيانات بُت الشركات باحلاسبات مثل الربيد اإللكًتوين ،إمنا
يعٍت تطبيق ىذا نظاـ الربط بُت بررليات التطبيقات على كل من حاسب ادلستقبل واحلاسب ادلرسل دوف أي
تدخل بشري لدى اجلهة ادلستقبلة ،وباستخداـ وسائل القياسية.
أما اجلانب ادلستقبل فإف رسالة تصل إذل احلاسب اخلاص بو ،حيث تتلقاىا منظومة اليت تقوـ
باستخالص البيانات من الرسالة ،مث تتم التغذية اآللية ذلذه البيانات يف قاعدة اجلهة ادلستقبلة ،لتقوـ الربرليات
التطبيقية بازباذ قرار بدء عملية معينة اعتماداً على ما مت استقبالو من بيانات.

ث -اس خخـدام رسـائـل كيـاسيـة

ديكن تعريف الرسالة القياسية على أهنا االتفاؽ على شكل زلدد يتم استخدامو عند تبادؿ بيانات مستند
معُت.

اثهيـــا :فوائـد هظـام ثبـــادُل امبيـــاهـات امكذــروهيـا
ديكن إصباؿ بعض الفوائد ذلذا النظاـ كما يلي:

 -1ثلويل اس خخدام

1

امورق  :إذ استخداـ الورؽ بطريقة رشيدة يؤدي إذل تقليل عدد مرات تداوؿ وثائق

العمل الورقية يدويا شلا يقلل احتماالت اخلطأ وكذا أعداد ادلوظفُت ،كما أف البيانات زبزف داخل اسطوانات
احلاسوب ادلدرلة بدال من خزائن ادللفات التقليدية اليت تشغل مساحات كبَتة وينطوي ذلك على أحكاـ السيطرة
على ادلعلومات وسرعة استعادهتا ،وإعداد التقارير ادلطلوبة يف أي وقت والدقة والسرعة الالزمة.

 -2رسػة معوية امدسويق واخذطار دورات امؼمل:

إذ استخداـ تبادؿ دللفات االلكًتونية يف تنفيذ

األعماؿ أدى بالفعل إذل خفض تكلفة العمل بُت ادلشًتين والبائعُت وادلوردين وادلصنعُت من خالؿ ضماف
التدفق السريع للمنتجات أو قطع الغيار وادلواد اخلاـ وسرعة عمليات السداد الفواتَت والصكوؾ الربيدية.

 -3ثوزيق امطالت تني الطراف

املشارنة :يف العمليات اجلارية اليت تستخدـ ىذا األسلوب إذ أف

اذباه البائعُت إذل إقامة اتصاالت الكًتونية مع عمالئها الرئيسُت يدفعهم إذل معرفة الكثَت عن ظروؼ وأوضاع
ىؤالء الزبائن وأسلوب عملهم.
ومنو ديكن القوؿ أف ىذا النظاـ يوفر زبفيض ادلصاريف اإلدارية اجلارية ،إذ يُقلِّل ىذا النظاـ اجلهد ادلبذوؿ
يف التعامل مع الوثائق وأعماؿ الربيد ،إضافة إذل زبفيض ادلصاريف ادلن َفقة على إدارة ىذه الوثائق توفَت الوقت ،إذ
ُ
يتيح ىذا النظاـ نقل ادلعلومات بشكل أسرع شلّا كاف عليو سابقا .ربسُت اإلدارة الداخلية ،وذلك بالتقليل من
األعماؿ الورقية ،واحل ّد من إزعاج رنُت اذلاتف ،وزبفيض أخطاء اإلدخاؿ ،فضال عن السرعة يف إنتاج التقارير.
ربسُت العالقة بُت الزبائن والتجار ،إذ يتم تناقل ادلعلومات فيما بينهم (مثل :الطلبات ،وادلبيعات) بشكل أسرع،
1

محمد الصيرفي ،اإلدارة االلكترونية ،مرجع سبق ذكره ،ص . 375

76

امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
تبادؿ البيانات إلكًتونياً حيسن
اصل بُت الطرفُت .وبالتارل صلد أف نظاـ ُ
وذلك بتخفيض الوقت ادلبذوؿ لتأمُت التو ُ
من أداء ادلنظمات اليت تعتمده ،فهو يوفِّر الوقت واجلهد وادلاؿ .ولذلك ال غرابة يف أف يتزايَد عدد الشركات
الكبَتة اليت تُقبل على اعتماد ىذا النظاـ.

1

املبحر امثامر :ثطبيلات أخرى مخكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت
ىناؾ تأثَت كبَت لتكنولوجيا ادلعلومات على ادلصاحل ادلنظمة وجاءت تطبيقاهتا لتشمل العديد من اجملاالت
ذلذا سوؼ نتطرؽ لتأثَت تكنولوجيا ادلعلومات على إدارة ادلعرفة و تأثَت العمل اجلماعي ومراكز االتصاؿ على
ادلنظمة.

املطوــــة الول :ادارة املـــؼـرفـــة
من بُت تطبيقات لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت صلد إدارة ادلعرفة فهي من ادلفاىيم احلديثة واألكثر
استخداما وانتشارا .

أوال :ثؼــريـف وأمهيـــة ادارة املؼـرفـــة
 -1ثؼريـف

املؼرفة " :ادلهارات اإلبداعية والناذبة عن تفكَت والتفسَت ادلختلف وادلتميز لكل ادلوارد التنظيمية

ادلتاحة ،وكل الظروؼ والعوامل البيئية والتنافسية احمليطة بادلنظمة".
 -2أمهيـة املؼرفـــة:
ديكن إجياز أمهية ادلعرفة بالنسبة للمنظمات يف النقاط التالية:

2

3

 أسهمت ادلعرفة يف مرونة ادلنظمات من خالؿ دفعها العتماد أشكاؿ التنسيق والتصميم واذليكلة لكيتكوف أكثر مرونة؛
 أتاحت ادلعرفة اجملاؿ للمنظمة يف الًتكيز على أقساـ األكثر إبداعا وحفزت اإلبداع واالبتكار والتواصلألفرادىا وصباعاهتا؛
 أسهمت ادلعرفة يف ربويل ادلنظمات إذل رلتمعات معرفية ربدث التغَت جذري يف ادلنظمة؛ ديكن للمنظمات أف تستفيد من ادلعرفة ذاهتا كسلعة هنائية عرب بيعها و ادلتاجرة هبا أو استخدامها بتعديلمنتج معُت وإجياد منتجات جديدة؛
 توجو ادلعرفة اإلدارية مديري ادلنظمات إذل كيفية إدارة منظماهتم؛ تعد ادلعرفة البشرية ادلصدر األساسي للقيمة؛ ربرؾ األساس احلقيقي لكيفية خلق ادلنظمة وتطورىا ونضجها و إدارة تشكيلها ثانية؛1

خلدون الكرارزة ،مرجع سبق ذكره ،ص . 1
2
سٌد محمد جاد الرب ،مرجع سبق ذكره ،ص .313
3
صالح الدٌن الكبٌسً  ،إدارة المعرفة ،المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة،مصر  ،5003 ،ص. 31
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
 -ادلعرفة أصبحت األساس خللق ادليزة الثانية وإدامتها.

 -3ثؼـريف ادارة املؼرفـة
ال ديكن القوؿ أف إلدارة ادلعرفة تعريف شامل يتفق عليو أغلب الباحثُت لكوهنا من ادلصطلحات احلديثة،
وعليو سوؼ نقدـ بعض التعاري ػف اخلاصة هبا.
حسب وكالة  ": NASAىي عملية توفَت ادلعلومات ادلالئمة لألفراد ادلالئمُت بالوقت ادلالئم دلساعدةاألفراد من إنشاء ادلعرفة وتقاسم وتفعيل ادلعلومات بالطرؽ اليت ربسن بشكل قابل للقياس أداء NASA
وشركائها".
حسب البنك الدورل" :ىي احلصوؿ و التنظيم ادلنهجي لثورة ادلعرفة واخلربة ادلكتسبة من العاملُت ،الزبائن،وشركاء التطوير وجعل ىذه ادلعرفة قابلة للوصوؿ بشكل جاىز لذوي العالقة داخليا وخارجيا وإنشاء الصالت بُت
1

اجلماعات اليت تعمل على موضوعات شلاثلة".
تعريف شامل" :إدارة ادلعرفة ىي معاجلة وإدارة األنشطة خلق قيمة مضافة ادلتعلقة بادلعرفة أي خلق ادلعرفةوتنظيمها وادلشاركة فيها واستخدامها من أجل توليد قيمة للمنظمة".

 -4خطـائـــص ادارة املؼــرفـة
استخدمت إدارة ادلعرفة خالؿ التسعينات من القرف ادلنصرـ والزالت يف طور التطور وسبتاز دبجموعة من
2
اخلصائص أمهها:
 إف إدارة ادلعرفة ربفز على اإلبداع؛ تساعد يف ازباذ القرارات وتعزيزىا؛ تساعد يف خلق ثقافة مفتوحة وبناء منظمة جديدة؛ -تساعد يف دعم نظاـ تكنولوجيا ادلعلومات.

 -5أمهيـــة ادارة املؼـــرفـة

3

تتمثل أمهية إدارة ادلعرفة بالنسبة للمنظمة فيما يلي:
 تعد إدارة ادلعرفة فرصة كبَتة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداهتا الداخلية لتوليد اإلراداتاجلديدة.
 تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة ادلنظمة ادلختلفة يف إجياد أىدافها. تتيح إدارة ادلعرفة للمنظمة ربديد ادلعرفة ادلطلوبة وتوثيق ادلتوافر منها و تطويرىا وادلشاركة هبا و تطبيقهاوتقييمها.

1

نجم عبود نجم ،إدارة المعرفة ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع ،األردن ،5007 ،ص. 25
2
غسان قاسم داود الالمً ،مرجع سبق ذكره ،ص. 350
3
صالح الدٌن الكبٌسً ،مرجع سبق ذكره ،ص. 21-25

78

امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
 تعد إدارة ادلعرفة أداة ادلنظمات الفاعلة الستثمار رأمساذلا الفكري من خالؿ جعل الوصوؿ إذل ادلعرفةادلتولدة عنها بالنسبة لألشخاص اآلخرين احملتاجُت إليها.

اثهيـا :ثبزيـــر حكنـــوموحيـا املؼوومـات ػىل ادارة املؼرفـة
إف تكنولوجيا ادلعلومات تلعب دورا ىاما يف برامج إدارة ادلعرفة من خالؿ قدرهتا على تسريع عملية إنتاج
ونقل ادلعرفة ،وتساعد أدوات إدارة ادلعرفة يف صبع وتنظيم معرفة اجلماعات من جعل ادلعرفة متوفرة للمشاركة.1
وكذلك تعترب تكنولوجيا ادلعلومات ادلوجو إلدارة ادلعرفة من خالؿ استخداـ التكنولوجيات اليت تسَت وتطبيق
ادلعرفة.

2

 -1أمهيـة حكنوموحيـا املؼوومات وادارة املؼرفة
إف إدارة ادلعلومات تعٌت إدارة األفراد العاملُت الستخداـ ادلعلومات ادلتعلقة بالزبائن وادلنتجات والعمل
والعمليات وذلك لتوليد معرفة ادلنظمة ،وحىت تصبح منظمة ربركها ادلعرفة فيجب وجود طريقة جديدة يف التفكَت
ووجود سلسلة أو منظومة جديدة عقلية تقفز فوؽ كافة احلدود الفاصلة بُت ادلنظمات والرحبية وبُت سلتلف
أحجاـ ادلنظمة.
وقد اىتم الباحثوف بتقصي رلاالت استفادة إدارة ادلعرفة من تطبيقات نظم تكنولوجيا ادلعلومات
3
واالتصاالت ،واليت ديكن الوقوؼ عليها كالتارل:

أ -رسػة مجع

املؼوومات :مسحت تكنولوجيا ادلعلومات باتصاؿ ادلنظمة أو ادلنظمة مع ادلتعاملُت معها يف

اقصر وقت شلكن واحلصوؿ على ادلعلومة يف الوقت ادلناسب وبالقدر الكايف الذي ديهد الزباذ القرار ،ويعترب
االقًتاع واالستفتاء االلكًتوين واإلحبار عرب زلركات البحث ادلختلفة من بُت أىم األدوات ادلستخدمة يف ىذا
اجملاؿ.

ب -مؼاجلة املؼوومات

وامبياانت :إف معاجلة البيانات لكي تصبح معلومات ذات فائدة ديكن االعتماد

عليها يف صياغة االسًتاتيجيات وربقيق األىداؼ ادلنشودة يتطلب القياـ بسلسلة من اإلجراءات والعمليات
على بيانات احملددة ،من اجل التوصل إذل نتائج زلددة ويعترب احلاسوب أداة فعالة يف اصلاز ىذه ادلهمة نظرا
التصافو بػ :
 تسجيل وحفظ كم ىائل من البيانات. احلفاظ على البيانات من الضياع. منع االزدواجية يف تسجيل البيانات مع سهولة الفرز والتصنيف.1

طارق فٌصل التمٌمً ،أساسيات إدارة المعرفة ،ورقة قدمت لمتطلبات ماجٌستر تسوٌق ،األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة على الموقع:
http://www.ao-academy.org/docs/maarifa_by_tariq_faisal_02112011.pdf
2
غسان قاسم داود الالمً ،مرجع سبق ذكره355 ،
3
طيب الداوي ،إدارة التغيير كمدخل الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المنظمات ،مقال نشر على الموقع www iefpedia.com. :
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امفطـل امثاين :أمه ثطبيلات حكنوموحيا املؼوومات واالثطاالت وثبزريها ػىل أداء املنظامت
 -سرعة ودقة وجودة األداء.

ت-

خزن املؼرفة :بعد احلصوؿ على ادلعرفة من اخلرباء وادلصادر ادلوثوقة يتم سبثيلها يف قواعد بيانات مستقلة

بالنسبة لكل رلاؿ معريف ،وشلا ساعد على ذلك ىو أف التصغَت أصبح السمة ادلميزة لألجهزة والعتاد ،حيث دل
يعد ىناؾ رلاؿ للمقارنة بُت سعة الفيديو أو الشريط السمعي وبُت سعة أقراص الليزر أو األقراص ادلدرلة اليت
تتسع دلا يزيد عن عشرة أالؼ صفحة يف القرص الواحد ،فضال عن تكنولوجيا ضغط البيانات لتقليل السعات
الكبَتة للملفات غَت النصية(صورة ،صوت) دوف أف يؤثر ذلك على معادل الصورة وتركيبها أو الصوت ومستوياتو.

ث -مشارنة وورش

املؼرفة :أتاحت شبكة االنًتنت وبروتوكوالهتا العديد من أدوات االتصاؿ والتفاعل

وتوظيف الكثَت منها يف رلاؿ نقل ادلعلومات وادلعارؼ ،حيث يسمح الربيد االلكًتوين بتوفَت إمكانيات االتصاؿ
مع اجملتمعات االفًتاضية واالستفادة من خربات أفرادىا ادلتخصصُت ،وتبادؿ اآلراء معهم وطلب ادلساعدة وتقدمي
النصح واإلرشاد كما مسحت ادلؤسبرات التفاعلية بإتاحة الفرصة للمحادثة والتفاعل بُت احملرر وادلتلقُت أو بُت
ادلتلقُت وبعضهم يف الوقت احلقيقي ،شلا يوفر قدرا أكرب من ادلرونة يف االتصاؿ وإعطاء اجلميع فرصة ادلشاركة يف
ربصيل ادلعرفة وإبداء ادلالحظات.
ىذا باإلضافة إذل دور الشبكة الداخلية اخلاصة (االنًتانت) يف تبادؿ ادلعرفة ونشرىا ،وىي شبكة خاصة
بادلنظمة أو ادلنظمة أو اذليئة تعتمد على شبكة االنًتنت وبنيتها األساسية يف االتصاؿ بُت أعضائها دوف غَتىم
وسبكينهم من ادلشاركة يف األعماؿ ادلرتبطة بالبيانات وادلعلومات والوثائق وتتبع سَت األنشطة ادلختلفة ،وعادة ما
حيمى ىذا النوع من الشبكات دبا يسمى حائط الصد الذي ديثل الدعم األمٍت لتامُت البيانات واالتصاالت وعدـ
.
السماح دلستخدمي االنًتنت بالدخوؿ إليها

 -2أزـار ادارة املؼرفـة ػىل الداء
تؤثر إدارة ادلعرفة وبشكل كبَت أيضا على األداء العاـ للمنظمة ىذه اآلثار مباشرة.

1

حيث يظهر عند استخداـ ادلعرفة يف تطوير وابتكار ادلنتجات اجلديدة اليت تؤدي لزيادة العوائد واألرباح كما
وأيضا عندما تتواءـ إسًتاتيجية إدارة ادلعرفة مع إسًتاتيجية األعماؿ يف ادلنظمة ومثاؿ على التأثَت ادلباشر إلدارة
ادلعرفة على األداء العاـ للمنظمة تلك النتائج ذات العالقة بُت العوائد والتكاليف واليت ترتبط مع رؤية ادلنظمة
وإسًتاتيجيتها  ،وبالتارل فإف قياس األثر ادلباشر مسألة سهلة التنفيذ ومباشرة حيث ديكن مشاىدهتا من خالؿ
قياس معدؿ العائد على االستثمار.

1
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املطوـة امثـــاين :امؼمـــل امجلـــاغي وثدفلـات امؼمـل
أوال :امؼمــــل امجلــــاغــي
 -3ثؼريـف :كل برنامج يسهل العمل اجلماعي ،أو ىو رلموعة التقنيات والطرؽ اليت تساىم يف ربقيق ىدؼ
موحد جملموعة أعواف ،منفصلتُت أو رلتمعُت بالتوقيت وادلكاف ،دبساعدة كل جهاز تفاعلي يستخدـ ادلعلوماتية
االتصاالت ،وطرؽ قيادة اجملموعات.1
يسمح دلختلف أعضاء ادلنظمة بالعمل فيما بينهم بشكل أفضل بواسطة شبكات آلية ويسمح بتنظيم
ومراقبة وإدارة دورة معاجلة ادلعلومات حىت ترفع من إنتاجية العمل اجلماعي يف ادلنظمة ،وترتبط ىذه التكنولوجيا
باألعماؿ اجلماعية اليت تتطلب تبادؿ البيانات بُت نفس الفرقة.

 -2وظائـــف امؼمـل امجلـــاغي غن طريــق احلاســوب
قائمة الوظائف التالية ىي مرتبطة بالعمل اجلماعي عن طريق احلاسوب منذ نشأتو ،بعض ىذه الوظائف
يكوف عن طريق شبكة االنًتنيت ،دوف استعماؿ بررليات خاصة ،فائدة الربنامج اخلاص ىو القدرة على ىيكلة
ادلهمات ادلنفذة صباعيا عندما تكوف تكرارية.
2

ىذه الوظائف ىي:
 الرسائل اإللكًتونية :كتابة الرسائل ،اإلرساؿ ،االستقباؿ ،القراءة ،اإلجابة ،الوثائق ادللحقة بالرسالة ،قائمةادلوجهة اليهم الرسائل ،ترتيب الرسائل ادلستقبلة و حفظها  ،بياف االستالـ و السرية موضوعة حسب السبب
الذي يربط بُت األشخاص؛
تسيَت قائمة عناوين ادلراسلُت ؛ رزنامة سلتلف األشخاص :حجز رلاؿ األوقات ادلستقبلية ،التغيَت عن بعد من طرؼ عدة أشخاص ،حجزالتواريخ الجتماعات عدة أشخاص؛
 االجتماعات عن بعد :مع نفس الوظائف للمحاضرة باذلاتف أو الفيزيوكونفرس ،ولكن االتصاؿ يكوف عنطريق الشاشة ولوحة ادلفاتيح .ىذا النوع من االجتماعات يكوف مهم من أجل إرساؿ األفكار وتوزيع ادلعلومات
الرمسية يف حلظة معينة؛
 العمل اجلماعي اجملزأ إذل قطع (االجتماعات االفًتاضية ادلتزامنة) .مثلما يف الرسائل اإللكًتونية ،فاألشخاصيعاجلوف العمل ادلوكل ذلم صباعيا يف حلظة حرة من خالؿ برنارلهم ،ىذا النمط من العمل يؤدي إذل ازباذ قرار
صباعي (لدينا كذلك الوقت لطرح استبياف والرد عليها) .من أجل حوارات حلل مشكل مع اخلرباء الذين صلدىم
عند احلاجة ،من أجل التفاوض مع ادلوردين والزبائن من أجل إنشاء نص صباعيا ،وتبٍت مشروع كذلك صباعيا؛

Henri Mahé, Dictionnaire de gestion, éd.économica, paris, France, 1998,P 196.
2
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 رلموعات التجاور ( )FORUMأو ( :1)NEWS GROUPمكاف إلكًتوين سلصص لتبادؿ اآلراء حوؿموضوع معُت ىذه اجملموعات تضم رلتمعات افًتاضية ،من صبلة ما تتضمنو ىذه اجملتمعات األسئلة ادلطروحة
بكثرة معرض لألسئلة...إخل؛
 متابعة قضية معاجلة من طرؼ أشخاص متواجدين يف أماكن متباعدة و يقوـ مسؤوؿ القضية بتنسيقالتدخالت وإعادة تنشيطها؛

 -أساس الوثائق ادلقسمة :الوصوؿ إذل وثائق موحدة حيث ديكن لكل شخص أف يدرج تعليقاتو.

تطبيقيا تستخدـ ىذه التكنولوجيا بطريقة مركبة خاصة يف ادلنظمات الكبَتة و تكوف مركزة يف نظاـ مدمج
وتوضع البيانات القاعدية يف متناوؿ ادلستخدمُت احملليُت حسب النموذج ادللقم-الزبوف و شبكات تسمح بتقسيم
البيانات و ذلك دبساعدة أدواة مثل ( تدفقات العمل ،إدارة الوثائق.)...

 -3امهـدف مــن امؼمـل امجلـــاغي
هتدؼ ىذه الربامج إذل تطوير وتسهيل سَت ادلعلومات والتقارير بُت سلتلف عماؿ ادلنظمة وأقسامها شلا يوفر
ذلم إمكانية العمل على شكل رلموعات مشًتكة ،وتعمل ىذه الربرليات على اجلمع بُت حرية وإبداع الفرد وقدرة
اجملموعة ،حيث أهنا تساىم يف إنتاجية األفراد الذين اعتادوا العمل بطريقة فردية تساعد على اندماجهم أكثر يف
فرؽ العمل إنتاجية األفراد الذين اعتادوا العمل بطريقة فردية وتساعد على اندماجهم أكثر يف فرؽ العمل.
وتكنولوجيا رلموعات العمل تسمح دبعاجلة وتبادؿ الرسائل وادلستندات جامعة بُت طرؽ التسيَت اإلدارية
عن طريق الشبكات وادلذكرات االلكًتونية ،وىي تستعمل بررليات عمل صباعي ،وما تزاؿ ىذه الربرليات تتطور
وتتجدد حيث ديكن لشخصُت حىت وإف كانا بعيدين عن بعضهما العمل على نفس الربنامج وديكن مالحظة أف
برامج العمل اجلماعي ىي برامج تُستخدـ خاصة يف ادلنظمات الكربى فمثال يف الواليات ادلتحدة ديتلك ما

معدلو  230عامل شلا جيعل ادلنظمات األمريكية اليت تعمل بواسطة االنًتنت وسيلة للتبادؿ بُت ادلنظمات
الصغَتة وادلتوسطة.

1

اثهيـــا :ثدفلـــات امؼمويـــات أو سيـــر امؼمـــل
تعترب برامج تدفقات األعماؿ من الوسائل ادلستخدمة حديثا دلتابعة األعماؿ اخلاصة بادلعلومات وىي كما يلي:

 -1امهـدف من برامـج ثدفلـات امؼمـل
تسمح ىذه الربامج دبتابعة التسيَت األوتوماتيكي ومراقبة ومتابعة تدفق ادلعلومات وادلعاجلة اخلاصة هبا حيث
ُرب َد ُد سلتلف العمليات اليت جيب أف خيضع ذلا ادللف واألشخاص ادلعنيوف بكل عملية ،فهي ربدد ما جيب عملو،
مىت جيب عملو ؟ ِم ْن طرؼ َم ْن ؟ وأين وكيف جيب عملو؟ وأي الظروؼ جيب توفَتىا ليكوف ىذا العمل أفضل .
ىذه الربامج تُ َس ٍرع عملية ادلعاجلة بسبب العمليات ادلوازية اليت ديكن أف تتم يف نفس الوقت وبسبب ربديد آجاؿ

Jean Haguet,Internet (guide stratégique et pratique pour l'entreprise), Masson édition, paris,1996.P65.
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ىذه العمليات مانع ًة أي انقطاع يف تواصل خطوات ادلعاجلة وملغية احملطات اليت ال سبلك أي قيمة مضافة
1
للملفات وادلعلومات.

 -2هلائص برامج سري امؼمل

2

لكن يبقى دلثل ىذه الربامج بعض النقائص تتلخص أساسا يف:
 صعوبة متابعة ومراقبة ادللفات وادلعلومات شلا يفرض وجود ميكانيزمات لتسهيل تدفق ىذه ادللفات ويف حاؿغياب مثل ىذه ادليكانيزمات جيب تدخل ادلسيَتين وىذا أمر صعب التحقيق؛
 إمكانية ضياع وتشتت ادللفات أثناء االنتقاؿ من مرحلة إذل أخرى؛ -أغلب ادلنظمات ال سبتلك ادلعلومات على شكلها الرقمي شلا قد يضيع بعض ادلعلومات ادلهمة.

 -3مـزايـا برامـج سيــر امؼمـل
تقدـ برامج سَت العمل أو تدفقات العمل رلموعة من ادلزايا أمهها:

3

 اإلنتاجية :الًتكيز على األعماؿ األساسية عن طريق احلد من الوقت الذي يقتضيو ادلهاـ اإلدارية ،ازباذالقرارات ذات الصلة اليت يتم على أساس ادلعلومات اليت ديكن االعتماد عليها بواسطة سَت العمل.
 الوقت :توفَت الوقت ،وأسبتة ادلهاـ باستخداـ تطبيقات احلاسب اآلرل ،التوجيو تلقائيا أشكاؿ. الكفاءة :ديكن لألفراد ذوي ادلهارات الًتكيز على ادلهاـ ذات أعلى قيمة مضافة. مراقبة والتحقق من صحة القرار :القدرة على ربديد ادلراحل ادلناسبة من عملية ،زلذرا من التأخَت يف عمليةالتنفيذ ادلديرين ورجاؿ األعماؿ.

املطوـــة امثامـــر :مـرانــز االثـــطـال
أوال :ثؼـــريـف مرانــز االثطـال
رلموعة من الوسائل البشرية النظامية والتقنية اليت تضعها ادلنظمة هبدؼ سبكُت الزبائن من احلصوؿ على
إجابات على طلباهتم باستعماؿ اذلاتف من أجل خلق الربط بُت ادلنظمة والزبائن ،تقسم النداءات اذلاتفية إذل
نوعُت رئيسيُت مها:
االتصاالت اخلارجة :تصدر من ادلنظمة ضلوؿ الزبوف بشكل مباشر طالبة منو شراء سلعة أو االنتفاع من
خدمة ،أو تزويده دبعلومات للًتغيب الشراء أو ذبربة سلعة أو خدمة ما.

Guy hervier, Le commerce électronique, édition d'organisation, Paris, 2001,p262.
Claude Salzman.Xavier Dalloz, Les défis de la Net-economie, Dunod, Paris,2000،p248.

1
2

3

GOVAERE Virginie ,l'evolution du travail avec (ntic(,institut national de recherche et de securite ,
Paris2002,p17.
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االتصاالت الداخلة :تتلقاىا ادلنطمة من طرؼ الزبائن يف إطار اإلعالنات ادلباشرة أو من اجل االستفسار من
خالؿ تستخدـ األرقاـ اذلاتفية اجملانية.1

اثهيا :أمهيـة مرانــز املاكملـــات ابمنسبـة نومنظمـــة
تتجسد أمهية مراكز ادلكادلات يف النقاط التالية:

2

 تقدمي خدمة ذات نوعية موجهة إذل الزبوف باستمرار (السرعة يف اخلدمة ،ساعات العمل)؛ إنتاجية عالية بالنسبة إذل أعواف ادلكلفُت بادلكادلات ،عن طريق أدوات الولوج إذل كل ادللفاتادلعلوماتية للزبوف والضبط؛
 زيادة حجم ادلكادلات نتيجة ثقة الزبائن يف الرد اإلجيايب على مكادلاهتم وبالسرعة ادلطلوبة؛مكملة وتكريس خدمات ما بعد البيع.
 -زيادة رقم األعماؿ الناتج عن بيع منتوجات ّ

اثمثـــا :فوائـــد مرانـــز املكـاملـــات

يتم إنشاء مراكز ادلكادلات على مستوى ادلنظمة لتسهيل العمل وتلبية احتياجات الزبائن يف فًتة وجيزة
3
مقارنة مع الوسائل التقليدية من مزايا مراكز االتصاؿ ما يلي:

 -1ثؼزيـــــز ػالكـات مع امزابئــن
ألف ادلتصلُت ديكنهم االتصاؿ على الفور إذل ادلكتب ،فإهنا ديكن من مزاولة األعماؿ التجارية مع عدـ
وجود مزيد من انتظار يف الوقت .أنو يزيل ادلكادلات الضائعة .أنو يعطي زبوف اخلاص الوصوؿ السريع إذل
ادلعلومات اليت يريدوهنا وبالتارل ربسُت العالقة معهم .وكثَت من األحياف ،ديكن الزبوف أف يصل إذل مكتب
على الفور ،يعزز تصورىم للمنظمة  .شلا حيقق ذلا ادلزيد من الزبائن ،وأكثر الصفقات وادلزيد من العائدات.

-2

حتسيــــن امكفــــاءة :يسمح ادلركز للموظفي للتعامل مع ادلزيد من الزبائن يف أي وقت معُت.

-3

ثلويل امنفلات :تكوف قادرة على التعامل مع مزيد من االتصاالت بنفس العدد من ادلوظفُت ،فهي ال
ربتاج إذل توظيف موظفُت إضافيُت أو تثبيت خطوط اذلاتف إضافية لتلبية أحجاـ ادلتصل.

 -1عـرض اإلحصـاءات :يوفر اإلحصاءات مثل ( عدد ادلكادلات اليت تتلقاىا كل يوـ ،كم من ىذه
ادلكادلات مت حلها حل إجيايب )...ا لذلك سوؼ نعرؼ تدابَت الزباذىا من أجل ربسُت العمل .ىذه
ليست سوى بعض من كثَت من الفوائد اليت ديكن للمنظمة أف تستفيد من خالؿ مركز االتصاؿ.
وبالتارل يؤدي ذلك إذل ربسُت األداء االقتصادي للمؤسسة.
1نجاح بولودان ،مرجع سبق ذكره ،ص .15
2

ياسمينة ياسع ،مرجع سبق ذكره ،ص .301
Fritzgerald , Benefits of A Call Center to Your Busines 14:30 2013/03/20
http://EzineArticles.com/656549
3Janine
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خـــالضـــــة
من خالؿ استعراضنا ألىم تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واليت تعتمد يف األساس على أجهزة
احلاسوب والشبكات ،واليت كاف ذلا تأثَت واضح على أداء ادلنظمة ،فمثال االنًتنت اليت أدت إذل ربوؿ األعماؿ
والتجارة من تقليدية إذل الكًتونية  ،اليت تسهل القياـ بعمليات استقباؿ وتسيَت الطلبيات واالتصاؿ مع ادلوردين
وتنظيم اإلنتاج وخدمة الزبائن يف وقت زلدد ،ودورىا الواضح يف نقل وتبادؿ ادلعلومات بُت سلتلف األطراؼ
وكذلك دور مستودعات البيانات يف حفظ وزبزين ادلعلومات وإمكانية اسًتجاعها للحصوؿ على ادلعرفة.
وعليو فمختلف ىذه التطبيقات تتطلب التنفيذ بشكل منظم يف األعماؿ للوصوؿ إذل النتائج واألىداؼ
بشكل أفضل و سبكن من ربصيل ادلعرفة وادلعلومات بشكل دوري ويتم مشاركتها مع األفراد للوصوؿ إذل ادلهارات
والكفاءات الالزمة لذلك.
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امفصــل امثـامـث :دراسة حامــة مؤسسة هفطال بوحــدة غـاز امبتــرول املميــع ابمبــويرة
متهيـــــد
لقد أصبحت تكنولوجيا ادلعلومات تشكل جزءا ىاما من اقتصاد كل الدول ،شلا دفع بالدول العربية
مسايرة ىذا التقدم ،وتعترب اجلزائر عينة من الدول العربية اليت تشهد تطورات يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات.
فيما ؼلص واقع تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسات فإن ادلؤسسة اليت ذلا نظام معلومات فعال يعتمد
على التكنولوجيا احلديثة ىي األكثر حتكما يف تسيَت أعماذلا ،لقد اخًتنا يف دراستنا التطبيقية ادلؤسسة
العمومية) (NAFTALادلعروفة على ادلستوى الوطٍت ،ونظرا لكرب حجمها ختصصنا يف وحد الغاز ادلميع
 GPLبالبويرة ،وسنقوم يف دراستنا بالتطرق إىل ما يلي:
 تقدمي عام حول مؤسسة نفطال.
 دراسة عامة للمعلوماتية بالوحدة البًتول الغاز ادلميع بالبويرة.
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املبحــث ا ألول :ثقديــم غـام ملؤسســة هفــطال وحــدة بتـرول امـغـاز املميـع ابمبويــرة
عترب اجلزائر واحدة من الدول ادلعنية بالصناعة البًتولية ،وذلذا قامت بإنشاء ادلؤسسة الوطنية لتوزيع
وتسويق ادلواد البًتولية " " NAFTALواليت تعترب من بُت أىم ادلؤسسات اليت تتكفل بتوزيع ادلنتجات البًتولية
داخليا والتموين الوطٍت بالطاقة ،حيث من خالل إعادة ىيكلتها تتوزع على أربعة أقسام ىي:
""GPL. AVM. Bitume. CLP.1

املطلـب ا ألول :حملـــة اترخييــة غن وشــأأة املؤسســة
أأوال :وشـــأأة مؤسســـة هفطــــال
إن عملية توزيع وتسويق ادلواد البًتولية يف بالدنا ،كانتا تتحكم فيهما الشركات ادلتعددة اجلنسيات ،ولكن
بعد االستقالل أصبحت الدولة اجلزائرية تعتمد يف الغالب على قطاع احملروقات:
سنتعرف على نشأة شركة نفطال من خالل ذكر أىم التطورات اليت عرفتها خالل السنوات اآلتية :

2

 :3691تأسيس شركة سونطراك وفقا للمرسوم 491-63ادلؤرخ يف  1963/12/31واليت دتثلت يف مهمتها

األساسية يف تامُت نقل وتسويق احملروقات ابتداء  ،بعدىا توسيع نطاق صالحيتها مبقتضى ادلرسوم رقم -66

 296يف  1966/09/22وذلك يف رلال البحث  ،اإلنتاج  ،وحتويل احملروقات  .وضعت ىذه ادلؤسسة حتت
وصاية الصناعة والطاقة آنذاك ،وقد أسندت دلؤسسة سونطراك مهام اقتصادية حساسة من بينها :االكتشاف،
التنقيب ،االستغالل ،النقل ،التوزيع الداخلُت واخلارجي للمنتجات البًتولية ،إضافة إىل توسعها يف ميدان البحث
العلمي السيما يف رلال البًتوكمياء ،ابتدءا من سنة .1968
 :3691إنشاء مؤسسة وطنية لتكرير وتوزيع ادلنتجات البًتولية ( )E.R.D.Pمبقتضى مرسوم 101-80
ادلؤرخ يف .1980/04/06

 :1983إدماج الغاز البًتول ادلميع ( )G.P.Lالوقود شركة سوناطراك يف ادلؤسسة الوطنية لتكرير وتوزيع
ادلنتجات البًتولية (.)E.R.D.P
 :3691إنشاء  48وحدة توزيع عائدات ادلنتجات ابتداء من :
 17 مقاطعة للوقود ،زيوت التشحيم وادلطاط ()C.L.P
 14 مقاطعة لغاز البًتول ادلميع ()G.P.L
*CLP: Carburant Lubrifiant pneumatique
GPL: Gaz de Pétrole liquéfie
AVM: Aviation marine
ERDP: Enterprise Rafinage Distribution Produits petrifies

 2رللة  ،Naftal Newsالعدد .0101 ،01
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 إنشاء  4مقاطعات للصيانة .
 مجع وتنظيم النشاطات العبور يف أربع وحدات يف ادلوانئ .
:3691اضلالل ادلؤسسة الوطنية لتكرير وتوزيع منتجات البًتولية وإنشاء مبقتضى ادلرسوم رقم  189-87شركتان
وطنيتان علا :

 نفتك  :ادلكلفة بتكرير ادلوارد البًتولية . بنفطال  :ادلكلفة بتسويق وتوزيع ادلواد البًتولية .ويرجع أصل كلمة  NAFTALإىل :
 : NAFT مصطلح عادلي يقصد بو النفط .
 : AL احلرفُت األوليُت لكلمة اجلزائر .
 :3696إلغاء مركزية أشغال نفطال االجتماعية والثقافية .
 :3661إلغاء مركزية النشاط (ادلخزونات /ادلبيعات /الزبائن) وإدخال عليو نظام ادلعلومات .
:3661
 الربط بُت بعض وحدات نفطال للتوزيع تبعا (تدفق -منتوج) .
 09 وحدات مرتبطة .
 يوجد حاليا  39وحدة توزيع نفطال للتوزيع .
:3669
 إلغاء مركزية النشاط (تكاليف و األسعار).
 حل مديرية التجارة اخلارجية .
:3661
 إنشاء مديرية محاية األمالك .
 إنشاء ىيكل األمن الداخلي على مستوى الوحدات .
 حل الوحدات نفطال ادلوانئ .
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:3669
 إنشاء خلية األمن الصناعي .
 إنشاء مديرية ادلراقبة ومراجعة احلسابات وتنظيمها .
 إنشاء وحدة ادلطبعة .
 فك مديرية الوقود  ،زيوت التشحيم  ،مطاط  ،الزفت ،مديرية غاز البًتول ادلميع ( )G.P.Lومديرية
الطَتان وادلالحة (. )A.V.M
:1999
 إنشاء مركز ميثاق ادلديرية ادلكلف باالتصال .
 إنشاء وتنظيم ىيكل دار احملفوظات ادلركزية .
 إنشاء  3مديريات جهوية دلراقبة ومراجعة احلسابات .
 حل مشروع وحدة نفطال غاز البًتول ادلميع  G.P.Lاجلزائر .
:-1111
 حل وحدة اإلعالم اآليل وإنشاء مركز ادلعاجلة اإلعالمية.
 سلطط تنظيمي العام لقسم غاز البًتول ادلميع ولقسم الوقود زيوت تشحيم ومطاط (.)C.L.P
 إعادة تنظيم مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية.
 إنشاء قسم الزفت وإعداد سلطط التنظيمي اخلاص بو.
 إعادة ادلخطط التنظيمي العام لقسم الطَتان وادلالحة .A.V.M
:1113
 تنظيم ادلناطق التابعة لقسم الوقود  ،زيوت التشحيم وادلطاط .C.L.P
 تغيَت اذليكل التنظيمي لوحدة الطباعة.
 تنفيذ مشروع ادلركزي لتسيَت تدفقات اخلزينة.
 تنظيم مديرية الصيانة.
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 :1111-1111إعادة ىيكلة الشركة حسب النشطات الفرعية التالية:





فرع الوقود.
فرع التجاري.
فرع الغاز.
فرع النشاطات الدولية .

 تطبيق نظام احملاسبة التحليلية للشركة .
 إدماج فرع شبكة بنزين ضمن الفروع ادلذكورة سابقا يف حدود آفاق2005تكرير البًتول اخلام ودتييع
الغاز الطبيعي.
 توزيع ادلنتجات البًتولية داخليا.

املطلــب امثــاين :امتؼريــف بــمؤسســة هفطــال
أأوال :همـام ووسائــل مؤسســـة هفطـــال
حتتل مؤسسة نفطـال مكانة ىامة يف االقتصاد الوطٍت نظرا الحتكارىا لسوق ادلواد البًتولية بواسطة زلطات
ومراكز موزعة على كافة الًتاب الوطٍت وىي تسعى إىل ضمان خدمات أخرى مثل تشحيم وتنظيف الشاحنات
1
والسيارات ،كما أهنا مكلفة بالتسويق والتوزيع عرب الًتاب الوطٍت للمواد البًتولية وذلك وفقا للمهام التالية:

 -1املهــام امرئيسيـة ملؤسسـة هفطـــال:
 توزيع وتسويق ادلواد البًتولية على السوق الوطنية. ختزين ونقل كل ادلواد البًتولية ادلسوقة على مستوى القطر الوطٍت. السهر على تنفيذ واحًتام ادلقاييس ادلرتبطة باألمن الصناعي ومحاية البيئة. الشروع يف دراسة السوق اخلاصة باستعمال واستهالك ادلواد البًتولية. السهر على تنفيذ ادلقاييس ادلرتبطة باألمن الداخلي دلؤسسة طبقا لنظام الداخلي ،تطويــر صورةالعالمة والنوعية.
 كما أهنا ختزن ،توزع وتسوق:  1.6مليون طن من غاز البًتول ادلميع GPL.  6.4طن من الوقود .CARBURANTS14:15

1
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  230000وحدة من مشتقات البًتولية .PNEUMATIQUE 9500 -من الزيوت.

 -2وسائـــل مؤسســة هفطــال
من أجل أداء مهامها على أكمل وجو تتوفر نفطال على طاقة بشرية ووسائل مادية تساعدىا على مهامها
1
وىي:

أ -اموسائــل امبشـريــة:

إن لليد العاملة مهام رئيسية يف ادلؤسسة من بينها صلد ما يلي

 تطوير الكفاءات العاملة واختيار أحسن ادلوارد البشرية. السهر على تطبيق واحًتام ادلقاييس ادلرتبطة باحلماية الداخلية للمؤسسة.ولتمكُت ادلؤسسة من القيام هبذه النشاطات وحتقيق األىداف ادلسطرة تعتمد مؤسسة على رلموعة من
ادلوارد البشرية تقدر ب 27215 :عامل يف سنة  ،2007موزعون كما يلي:
  20189عامل دائم وؽلثلون  % 72.3من رلموع العمال وىم موزعون كمايلي: 2615إطار 7394 ،منسق 10180 ،منفذ.
  7726عمال مؤقتُت ؽلثلون  %27.7من رلموع العمال وىم موزعون كما يلي: 437إطار 1149 ،منسق 10180 ،منفذ.
وقد قدر عدد ادلوظفُت لسنة  2008ب  29885موظف .

ب -اموسائــل املاديـــة:
تتوفر مؤسسة نفطال على ىياكل تتكون:
-

.3

67مركز ختزين الوقود ،الزيوت ومشتقات بًتولية بقدرة ختزين  600.000م
 40مركز لتعبئة غاز البًتول ادلميع ،بقدرة إنتاج سنوية تقدر ب  102مليون طن.
 15وحدة لتكوين الزفت.
 38مستودع دتوين مراكز حبرية (  32مركز جوي 06 ،مراكز جتارية).

  48مستودع لتخزين غاز البًتول ادلميع.  1755زلطة توزيع منو  284خاصة بالسَت غاز.  14550نقطة بيع لغاز البًتول ادلميع. 450كلم من األنابيب لغاز البًتول ادلميع.كما أن مؤسسة نفطال تتوفر على حضَتة شاحنات وسيارات تتألف من  2476شاحنة ذات
صهريج 1439،شاحنة ذات مركبة  1577 ،جرار 682 ،آلة صيانة 152 ،سيارة مصلحة.
1

نفس المرجع السابق.
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اثهيــــا :امتنظيــم داخـــل املؤسســـة
إن تنظيم نفطال موجو إىل تسيَت ديناميكية هنضة ادلؤسسة اليت تسمح ذلا بإرسال تنظيم أكثر خفة
1

بتماشي مع احمليط االقتصادي الذي تعمل من خاللو على:
 الًتكيز على الًتقية وتوزيع الوقود ،غاز البًتول ،وادلنتجات اخلاصة بالبحرية و الطَتان. االستناد على النشاطات األخرى وفقا ألشكال التنظيم وادلوضوعة دلواجهة ادلنافسة.حيث يتكون تنظيمها من ثالثة مستويات:
 مستوى إدارة األعمال ادلركزية :يتضمن ترتيب األعمال اإلسًتاتيجية ادلعدة من طرف اإلدارة العامةويتكون من:
 الرئيس ادلدير العام. اللجنة التنفيذية. اجمللس. السكرتارية. مستوى إدارة األعمال العملية :يتكلف بتسيَت ومراقبة أعمال األقسام. مستوى إدارة األعمال الوظيفية :وينقسم إىل قسمُت من ادلديريات: ادلديريات ادلركزية:*مديرية اإلسًتاتيجية.
*مديرية ادلالية
*مديرية اإلدارة العامة.
*مديرية التنظيم والتخطيط واإلعالم اآليل.
*مديرية ادلوارد البشرية.
 -ادلديريات التنفيذية:

*مديرية التسويق.

* مديرية البحث والتطوير.
*مديرية التدقيق "احلسابات".
*مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية.
*مديرية األمن الصناعي واحمليط
 1مجلة نفطال نيوز ،العدد .2012، 12
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شكل رقم( :)31الهيكل التنظيمي للمديرية العامة
المذيز الؼام
رئيس
للمديرية العامة.
التنظيمي
الهيكل
"نفطال"

المستشارين

مشزوع المذيزيت المزكشيت

"الصيانت"

رئيس المشزوع
لجنت المذيز

مشزوع المذيزيت المزكشيت
"الطاقت"

اللجنت التنفيذيت

المذيزيت التنفيذيت
للموارد البشزيت

المذيزيت التنفيذيت
الماليت

المذيزيت المزكشيت
A.S.C

المذيزيت المزكشيت
H.S.E.Q

المذيزيت المزكشيت
لالتصاالث الؼموميت

المذيزيت المزكشيت
ألنظمت المؼلوماث

المذيزيت التنفيذيت :االستزاتيجياث
التخطيط واالقتصاد

المذيزيت المزكشيت
ANDIT

المذيزيت المزكشيت
القانونيت

مذيزيت األمن الذاخلي
للمؤسست

فزع النشاطاث الذوليت
"الخارجيت" والشزاكت

المذيزيت المزكشيت
DEV

المذيزيت المزكشيت
اإلجزاءاث ومزاقبت التسييز

مذيزيت اإلدارة الؼامت

فزع غاس البتزول المميغ
GPL

فزع التسويق

فزع المحزوقاث
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اثهيــا :منتجــات مؤسســة هفطـــال و أأهدافـهــا
 -1منتجـــات مؤسســـة هفطــال
تتعدد وتتنوع منتجات نفطال وىذا قصد تلبية حاجيات السوق الوطنية من ادلواد البًتولية ونذكر من
1
منتجاهتا ما يلي:
-

وقود السيارات.
غاز البوتان وغاز الربوبان.
الزيوت والشحوم والزفت.
الفيول ( يستعمل للنقل البحري ).

 الكَتوزين (خاص بالنقل اجلوي ). بعض مشتقات ادلواد البًتولية.ومن أىم ادلنتجات الرئيسية دلؤسسة نفطال:
أ -اموقــــود ()Carburants
ويتمثل يف البنزين العادي ،البنزين ادلمتاز ،البنزين بدون رصاص ،ادلازوت ،بًتول الغاز ادلميع وىو خليط
من اذلدروجُت و الكربون " غاز البًتول ادلميع ".
ب -امزيوت )(Lubrifiants
وتتمثل يف الزيوت ادلصنوعة من الزيت اخلام ادلستخرج من البًتول وىي:
 زيوت خاصة مبحركات البنزين. زيوت خاصة مبحركات ادلازوت. زيوت صناعية.ت -الزفت المعدني ( :)Bitumesوىو ناتج عن تكرير البًتول ،يستعمل يف البناءات وتزفيت
الطرقات.

ث -بعض مشتقات المواد البترولية :وىي رلموعة من العناصر تتمثل يف:
 األغلفة ادلطاطية. اإلطارات ادلطاطية للعجالت. العجالت.14:01.
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-2ا ألهــداف امرئيس ية ملؤسسة هفطـال
إن الربنامج ادلسطر من طرف مؤسسة نفطال قصد تطوير خدماهتا وجعلها من مصاف ادلؤسسات
الكربى ،إذ قامت بوضع أفضل اسًتاتيجيات خاصة فيما ؼلص التوزيع وجتارة ادلواد البًتولية يف السوق الوطنية،
ومن بُت األساسية اليت يتضمنها ىذا الربنامج صلد:
 السهر على تنفيذ واحًتام ادلقاييس ادلرتبطة باألمن الصناعي ومحاية البيئة. -الشروع يف دراسة السوق اخلاص باستعمال واستهالك ادلواد البًتولية.

املطلب امثامث :ثقدمي وحدة هفطال ابمبويرة
أأوال :ثؼريف وأأمه منتجات املوزػة من طرف وحدة امبرتول امغاز املميع ابمبويرة و أأهدافها
 -1ثؼريف وحدة امبرتول امغاز املميع ابمبويرة
نظرا لالنقسامات اليت شهدهتا نفطال ،فإنو نشأت عدة وحدات تتكفل بنشاط خاص هبا وكل وحدة
تشكلت من عدة مناطق وذلك لتسهيل العمل والوصول إىل الزبائن ،ومن بُت الوحدات اليت ظهرت وحدة الغاز
ادلميع بالبويرة .GPL
تقع ىذه الوحدة يف وسط مدينة البويرة  ،حبيث تبعد عن مقر الوالية حبوايل  ،350وعلى ادلستوى الوطٍت
فتقع شرق اجلزائر العاصمة ،ػلدىا من الشمال والية تيزي وزو ،ومن الشرق والية جباية ،ومن الغرب والية
1
بومرداس ومن اجلنوب والية ادلدية.

 -2أأمه املنتجات املوزػة من طرف اموحدة
تقوم ىذه الوحدة بتوزيع البوتان ،الربوبان وسَتغاز يف والية البويرة ،إذن ىي مؤسسة تسويقية أكثر منها
إنتاجية ،رغم ىذا فهي تقوم ببعض العمليات التحويلية البسيطة .ومن ادلنتجات اليت توزعها وحد الغاز ادلميع
بالبويرة ما ىو موضح يف اجلدول التايل:

1

مقابلة مع رئيس مصلحة الموارد البشرية .في يوم  .2013/03/12على الساعة.10:00 :
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الجـدول رقم( :)11منتج ـات التي توزعـها وحد الغاز المميع بالبويرة

امرمـــــز

امبيــــــان

B13

قارورات من غاز البوتان وزن  31كغ

B03

قارورات من غاز البوتان ذات وزن 1كغ

P35

قارورات من غاز البوتان وزن13كغ

P11

قارورات من غاز البوتان وزن33كغ

SIRGHAZ

سير غاز (%11من البوتان%91+من البربان)
المصدر:

مجلة  ، Naftal newsالعدد رقم ، 31جوان 1131

 -3أأهـداف وحــدة امغــاز املميــع ابمبــويــرة
تسعى الوحدة لتحقيق رلموعة من األىداف ادلسطرة منها:

1

 بيع أكرب كمية شلكنة من ادلنتج حىت يتسٌت ذلا الرفع من مردوديتها ،وبالتايل توسيع النشاط. العمل جاىدا على تقدمي اخلدمة للمجتمع بأكرب كفاءة. االستعمال األمثل والعقالين لعوامل اإلنتاج ،وىذا من أجل رفع إنتاجيتها من خالل وضع خطط اإلنتاجوالتوزيع اجليدة ،مع حتقيق االنسجام والتكامل بُت مراكز التخزين والتوزيع ومراكز الدعم.

اثهيــا :امهيكــل امتنظميــي نلوحــة هفطــال ابمبـويــرة
ال شك أن سر قوة وصلاح مؤسسة نفطال يكمن يف مدى حسن اختيارىا للهيكل التنظيمي الذي يوافق
نشاطها وػلقق أىدافها ،ولذالك حرصت مؤسسة نفطال على تنظيم نشاطها وتوزيع مهامها وفقا للمخطط
البنيوي العام الذي يشمل رلموعة من ادلصاحل أوكلت ذلا مهام وأىداف تعمل على حتقيقها دون إعلال جانب
التنسيق فيما بينها.
2

 -1شــرح همــام ووظــائــف املديريــات
أأ – املديــر :يعد ادلدير ادلسؤول األول غلى مستوى ادلؤسسة  ،و على القرارات ادلتعلقة سواء مبراكز الدعم
أو مراكز التخزين و التوزيع و أىم وظائفو:
 1نفس المزجغ السابق.
 2نفس المرجع السابق.
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 حتديد سياسة ادلؤسسة وإسًتاجتيتها ومراقبة تنفيذ سياسة ادلؤسسة وبرارلها. -العمل على حتقيق األىداف ادلسطرة من طرف اإلدارة ادلركزية.

ب -ا ألمــاهـــة:

ىذه اخللية اإلدارية تساعد ادلدير يف أعمالو وىي تقوم ب

 تنظيم مقابالت الزائرين للمدير وحفظ ادلستندات واألوراق اخلاصة يف األماكن ادلخصصة ذلا.ت -مسؤول ا ألمــن امصنــاغــي :يعمل على
 مساعدة ادلدير العام فيما يتعلق بأمن ادلؤسسة والسهر على التدخل عند حدوث أي حادثكاحلريق....اخ.

ث -املديريـــات امتنفيــذيــة:
*مديرية الموظفين والمواد العامة :وصلد فيها ادلصاحل التالية
 مصلحة ادلوظفُت :تعمل على تسيَت كل شؤون ادلوظفُت( أجور  ،عطل ،ترقية ،إعانات....اخ). مصلحة الوسائل العامة :يقصد بالوسائل العامة كل الوسائل ادلستعملة يف ادلكاتب واحلراسة ،ويتمثلدورىا يف توفَت كل معدات ادلكتب مع ضمان عدم التبذير.
*مديرية المحاسبة العامة :وتتكون من ادلصاحل التالية
 مصلحة احملاسبة العامة :ووظيفتها ىي تسجيل كل العمليات اليت تقوم هبا الوحدة يوميا مرفوقة بالوثائقالتربيرية.
 مصلحة احملاسبة التحليلية :ويعترب دورىا دروا تكميليا لعمل احملاسبة العامة. مصلحة اخلزينة :ويتمثل دورىا يف طلب األموال من ادلديرية العامة وتسيَت صندوق الوحدة وكذلك خلقالعالقات مع البنوك للتعامل معه ا من أجل تسهيل عملييت تسديد وحتصيل الصكوك الربيدية ادلتحصل عليها من
الزبائن.
* مديرية التقنية والصيانة :وىي تتكون من ادلصاحل التالية
 مصلحة الصيانة لالستثمارات الثابتة :ويتمثل دورىا يف توفَت الوسائل الالزمة إلعادة الصيانة للقطعادلعطلة وضمان التدخالت وادلراقبة لكل الوسائل ادلوجودة يف مراكز اإلنتاج وكذلك توجيو ادليكانيكيُت ادلوجودين
يف مراكز اإلنتاج يف حالة التعطيل.
 مصلحة صيانة الوسائل ادلتحركة :ووظيفتها ىي صيانة الوسائل ادلتحركة( شاحنات ،جرارات.).... مصلحة التخطيط والوسائل :ويتمثل دورىا يف تقدمي ادلساعد للمصلحتُت السابقتُت واقًتاح طرق وأنابيبتضمن السَت احلسن للوسائل اإلنتاجية.
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* المديرية التجارية :وىي تتكون من
 مصلحة االستغالل :يتمثل دورىا يف استقبال ادلعلومات اخلاصة مبراكز التخزين والتوزيع ،فهي إذن تقومبتتبع كل ادلعلومات ادلتعلقة بالكمية ادلنتجة ،الكمية ادلخزنة وادلوزعة.
 مصلحة البيع :ؽلكن دتثيل ىذه ادلصلحة بنقطة بيع كوهنا تعمل على تنفيذ األوامر الصادرة من ادلديريةادلركزية ،فسعر البيع يتم حتديده من طرف ىذه األخَتة .وىي تقوم بالتصريح بكل ما قامت بو مراكز البيع
ومستودعات البيع يف كل أضلاء الوالية .ومتابعة الزبائن وتزويدىم مبنتجات الوحدة وكذلك تقوم بتحضَت التقارير
اخلاصة بالبيع.
*مراك ـز التخزيـ ـن والت ـوزي ـع :وىذه ادلراكز تتحمل مسؤولية إيصال ادلنتجات من ادلنبع إىل الزبائن وتتكون من
ادلراكز التالية
 مركز دتييع الغاز البًترويل بسيدي خالد :بعد دتوين سلازن ادلركز بالربوبان والبوتان ،يقوم ادلركز بتوزيعمنتجاتو يف كل الوالية.
 نصف مركز التمييع ببٍت سليمان :عملية اإلنتاج يف ىذا ادلركز تتمحور فقط يف مال قارورات غاز البوتانويعمل على تلبية احتياجات كل األماكن غر الوالية ،كما أنو يقوم بتموين ادلستودع الرئيسي بالقادرية.
 ادلستودع الرئيسي بالقادرية :يقوم ىذا ادلركز بتوزيع القارورات ادلملوءة بالبوتان والرببان على مستوى كلالبلديات الواقعة مشال الوالية.
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 -2امهيكــل امتنظيـمــي نلوحــدة
الشكل رقم( :)33الهيكل التنظيمي لوحدة الغاز البترول المميع بوالية البويرة
الفزع
ـــــزز الفزع
مذيـــــ
مذي

مــذيرية االعـــالم اآللــي

األمانـــــة

المذيرية التجارية

مصلحة
االستغالل

مذيرية التقنية
والصيانة

مـذيرية األمــن الصناعـي

المذيرية المالية
والمحاسبة

مذيرية الموظفين والموارد العامة

مصلحة اآلالت
الصناعية الثابتة

المحاسبت الؼامت
مصلحة المبيعات

مصلحة التخطيط
والوسائل
مصلحة صيانة اآلالت

مصلحة الموارد

مصلحة خدمة

المحاسبة التحليلية

الموظفين

الخشينت

مصلحة
الموظفين

مزاكش التخشين والتوسيغ

المستودع الرئيسي بالقادرية

مركز التمييع بسيدي خالد

نصف مركز ببني سميمان

Source: decision Nº: S668, Classent :7/div/gpl.
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املبحـــث امثــاين :دراســـة املؼلومــاثيـــة ابملؤسســة
ىناك العديد من األساليب اليت تستخدم جلمع ادلعلومات سواء كانت كمية أو كيفية  ،ومن بُت الطرق
ادلستخدمة الستقصاء ادلعلومات ادلباشرة والذي يعتمد على التحري ،ويكون ىذا بالتقرب مباشرة من العينة
ادلستهدفة يف ال دراسة عن طريق ادلقابلة أو ادلراسلة الربيدية أو عن طريق تكنولوجيا االتصاالت كاذلاتف أو الربيد
االلكًتوين.
أما يف دراستنا ىذه فقد اعتمدنا على أسلوب ادلقابلة يف مجع ادلعلومات واذلدف ىذه الدراسة تقييم
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على مؤسسة نفطال وحدة الغاز ادلميع بالبويرة  ،GPLكما ترمي إىل معرفة
مدى استخدام تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات بادلؤسسة .وقد كانت طريقة اإلجابة من خالل أسئلة مفتوحة
وادلوجهة دلدير مصلحة ادلعلوماتية بادلؤسسة وذلك ألنو الوحيد الذي يستطيع اإلجابة على األسئلة زلل الدراسة.
ومت طرح األسئلة بطريقة مباشرة عليو.

املطلـــب ا ألول :مديرية املؼلومــاثيـــة ابمــوحـــدة
تعترب ىذه ادلديرية من أىم ادلديريات بالوحدة وذلك للوظائف اليت تقوم هبا وسوف نتطرق لتعريف ىذه
ادلديرية وأىم وظائفها كما يلي:

أأوال :ثؼــريــف وهمــام مديرية املؼلوماثيــــة ابموحـــدة
نظرا للتطورات اذلائلة يف عامل التكنولوجيا فقد قامت ادلؤسسة بإنشاء مديرية خاصة بادلعلوماتية وذلك بغية
التطوير والتحسُت من استخدام تكنولوجيا ادلعلومات ،يتكون القسم كما ىو موضح من مصلحتُت علا مصلحة
معلومات التسيَت ومصلحة الشبكات ولكل مصلحة مهام خاصة هبا.

 -1هيلك مديرية املؼلوماثية ابموحدة
الشكل رقم( :)31هيكل مديرية المعلوماتية بالوحدة
مذيزيت اإلػالم اآللي

مصلحت مؼلوماث
التسييز

مصلحت نظام
الشبكاث
Source: decision Nº: S668, Classent :7/div/gpl.
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-2همـــام مديرية املؼلومــاثيــــة
أأ -مصلحـــة امش باكت
 اإلشراف على تصميم وإرساء الشبكات داخل ادلؤسسة؛ -ضمان السَت احلسن للربرليات وصيانتها؛

ب -همـــام مصلحــة امتس ييـــر
 ختزين واالحتفاظ بادلعطيات يف قاعدة البيانات؛ استقبال ادللفات من ادلؤسسات األخرى وتوجيهها إىل باقي ادلصاحل؛ ضمان استمرارية عمل نظام ادلعلومات داخل ادلؤسسة؛ -تقدمي النصائح واإلرشادات لألفراد العاملُت حول تطبيقات ادلعلوماتية.

اثهيـــا :االإمكــاهيــات املــاديــة وامبشـــريــة
 -3االإطـــارات امبشــريـــة

 رئيس ادلصلحة :متحصل على شهادة مهندس يف ادلعلوماتية. موظف :مهندس يف ادلعلوماتية.كما أنو قامت ادلؤسسة مؤخرا بتوظيف عاملُت آخرين يف ىذه ادلديرية األول ذو مستوى ماسًت واآلخر
متحصل على شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية (.)DEUA

 -2االإمكــاهــات املــاديــة
أ -احلـواسيــب :تعترب ادلؤسسة من أوائل من استخدم احلاسوب فقد مت استخدامو ألول مرة يف سنة
 1985من نوع  IBMوحاليا وبعد مجلة من التغَتات التكنولوجية اليت طرأت على ادلؤسسة فإن مجيع
العمليات تتم عن طريق احلاسوب يف ادلؤسسة .حتتوي الوحدة على حوايل 40حاسوب ،ويتوفر على مستوى
ادلديرية  05حواسيب من أنواع سلتلفة.
أدى استخدام احلاسوب إىل إحداث تغَتات يف إجراءات التسجيل ومعاجلة البيانات .وكذلك يؤدي إىل
زيادة فعالية النظام يف حتقيق أىدافو ،وتقليل فرص ارتكاب اخلطأ والغش يف البيانات حيث يتم تشغيل ىذه
البيانات داخل اجلهاز وطبقاً لربامج زلددة معدة مسبقاً .حيث أن استخدام احلاسوب يؤثر على درجة كفاءة
النظام.
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ب -امطــابؼـــات :يتوفر يف الوحدة حوايل 30طابعة،أما يف ادلديرية يوجد طابعتان ذات أنواع سلتلفة.
ت -امربمـيـــات :ىناك العديد من الربرليات اليت تساعد ادلؤسسة على أداء األعمال بشكل أسهل منها:
 برنامج تسيَت ادلوارد البشرية-

برنامج تسيَت األجور
برنامج تسيَت احملاسبة
تسيَت ادلبيعات
بررليات قواعد البيانات
وتتوفر ادلؤسسة على برامج مكتبية )…office xp ( word, excel, power point

املطلب امثاين :اس تؼامالت تكنوموجيا املؼلومات ابملؤسسة
أأوال :مصـادر املؼلومــات ابمـمؤسســة
حسب نتائج ادلقابلة ،فإن ادلعلومات ىي الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها ادلؤسسة وبادلعلومات
تستطيع التواصل والتقدم يف مجيع اجملاالت ،فادلؤسسة ىذه ذلا نظام يف إيصال ادلعلومات إىل األشخاص ادلناسبُت
يف ظرف قياس وهبذا فهي تعتمد على أنظمة كثَتة لتوصيل ادلعلومات كمثال :الفاكس ،االنًتنت...

 -1مصـــادر امبـيـــاهــــات
تشكل العمليات االقتصادية اليت تنشأ من خالل شلارسة ادلؤسسة لنشاطها ادلصدر األساسي للبيانات اليت
يعاجلها نظام ادلعلومات وتتكون إما من عمليات داخلية تنشأ عن العالقة بُت األنظمة الفرعية للمؤسسة أو من
خالل عالقة ادلؤسسة التبادلية مع زليطها.
ويتم استقبال و معاجلة ىذه البيانات من خالل الدورات التشغيلية اجلزئية يف ادلؤسسة ،وتعترب سلرجات
ىذه الدورات ادلدخالت األساسية لنظام ادلعلومات واليت تصل إىل ىذا األخَت يف شكل مستندات ووثائق واليت
ختزن من خالل قواعد بيانات وحتفظ يف أقراص ضوئية أو صلبة.

 -2املؼرفـــة يف املـؤسســــة
تقوم سلتلف عمليات ادلؤسسة على ادلعرفة سواء تلك اليت ؽلتلكها ادلوظفون أو اليت تتم مجعها باخلربة
وبالنسبة للمعرفة على مستوى ادلؤسسة فقد الحظ ما يلي:
 إعداد رلمعات من طرف ادلؤسسة لشرح التقنيات واألساليب اجلديدة .والقيام بتكوينات للعمال دلدةأسبوع بغية شرح وتوضيح آليات العمل اليت ػلتاجها العامل يف أداء عملو.
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 تبقى عملية التكوين العمال ضعيفة جدا بسسب عدم حتكم معظم العمال يف تكنولوجيا ادلعلوماتوعدم فهمو ذلا و عدم استيعاب النتائج ادلًتتبة عن استخدامها.
 ىناك اجتماعات شهرية بُت ادلدير وشلثلي العمال حيث يتم مناقشة مشاكل ومواضيع اليت ختص العاملبادلؤسسة ،أما االجتماعات االستثنائية فانو تكون للًتقية أو للعقوبات.
 -وتبُت أن حضور االجتماعات لديهم ليس مهم فأغلبيتهم ال ػلضرىا رغم أهنا مفيدة ،فاطّالع العامل ال

ختص العامل فقط .
يكون إالّ على إمكانية التكوين أو الًتقية أو العقوبات حول سلالفات وقعت ،يعٍت اليت ّ

اثهيـــا :اموسائـــل والاس تخدامــــات متكنوموجيـــا املؼلومـــات
وتُعد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بأدواهتا وتطبيقاهتا ادلتعددة وادلتنوعة أحد أىم ادلستحدثات قادرة

على ختزين واسًتجاع وبث ونقل كميات ىائلة من ادلعلومات يف سهولة وسرعة فائقة ،األمر الذي غلعل من
استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف ادلؤسسات ،من أىم األساليب وادلداخل الفعالة يف حتسُت وتسهيل
طرق أداء األعمال ،ومن أساليب استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف ادلؤسسات ما يلي:

 -1امهاثــف امثابــت
الذي يقوم بوصل مجيع األطراف سواء داخل ادلؤسسة ,أي بُت ادلدير وادلوظفُت وادلسئولُت يف ادلؤسسة .أو
سواء خارج ادلؤسسة ،أي ربط ادلؤسسة مع ادلؤسسات األخرى ادلنافسة أو ادلتعاملة معها وادلوردة ذلا ومع احلكومة
أو حىت مع الزبائن ومع فروعها وادلؤسسة األم.

 -2امهـــاثــف امنقـــال
حيث وفرت ادلؤسسة اشًتاك لبعض ادلوظفُت يف اذلاتف النقال ،من خالل عقد مع مؤسسة اتصاالت
اجلزائر ،ووفرت ىذه اخلدمة للمدير وادلدراء التنفيذيُت وذلك بغية تسهيل عملية االتصال بُت سلتلف أطراف
ادلؤسسة.

 -3امفـــاكــس
تستعُت ادلؤسسة بالفاكس لتوصيل أىم الوثائق والقرارات اخلاصة هبا ،اختصارا للوقت والتكاليف خصوصا
التنقل .وادلؤسسة بصدد الدخول يف جتريب وإدخال تقنية متطورة أخرى من التقنيات ادلتطورة وادلتمثلة يف شبكة
االكسًتانت ،اليت تعمل على عكس شبكة االنًتانيت .وىي شبكة بُت ادلؤسسة ومؤسسات أخرى يف احمليط
اخلارجي اليت تقوم بوصل مجيع الشركات يف شبكة واحدة.
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 -4ش بكة االثصال احمللية أأو ادلاخلية (االإهرتاهيت)
لقد مت ربط ادلؤسسة هبذه الشبكة يف سنة  2012وعدد احلواسيب ادلربوطة هبا ىو  39حاسوب ولكن
االستعمال الفعلي ذلذه الشبكة يتم من طرف حوايل  25-20حاسوب فقط ،وتستخدمها ادلؤسسة من أجل
الربط بُت سلتلف العمليات اليت تتم على مستوى اإلدارات وىي عبارة عن رلموعة من احلاسبات اآللية اليت
تتقاسم نفس ادلكونات ونفس الربرليات والبيانات بتفويض من ادلسؤول عن ىذه الشبكة ،وؽلنح رمز خاص لكل
مستفيد ودتكن ىذه التقنية ادلؤسسة من االستغناء عن ادلطبوعات والنماذج الورقية ادلتعددة .ودتكنها أيضا من
اختصار الوقت الضائع يف االتصال بُت اإلدارات ،وبالتايل تضمن ىذه الشبكة عملية تدفق بشكل مستمر
وسريع ،وأيضا تقييم ادلوظفُت من قبل مرؤوسيهم.

 -5شـبكــة الاهتـ هرــت
استفادت ادلؤسسة من ىذه الشبكة يف مارس  2012وىي متوفرة لدى مجيع ادلوظفُت تقريبا ،ساعدت
ىذه الشبكة ضمان اجلودة يف احلصول على ادلعلومات ،من خالل اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنًتنت من
تبادل ادلعلومات.البحث ،االتصال ،اإلعالم ،إن الشبكة الداخلية (اإلنًتانت) ال حتظى باستعمال نفس العدد
الذي يستعمل الشبكة العنكبوتية ،ذلك ألن:
 الشبكة الداخلية ال تليب نفس التنوع من اخلدمات اليت تلبيو الشبكة العنكبوتية. عدم كفاءة العاملُت يف تسخَت الشبكة لتسهيل العمل. وجود بعض ادلصاحل اليت تستعمل التشفَت (كلمة السر) شلا يعرقل عمل واتصال الوظائف األخرى هبا.واخلدمة احملققة أكثر من الشبكة العنكبوتية يف ىذه ادلؤسسة ىي الربيد اإللكًتوين بنسبة عالية ويظهر ذلك
يف الرسائل اإللكًتونية اليت تتميز بالشيوع يف االستخدام ،خاصة وأهنا تعترب كبديل جيد للربيد التقليدي الرسائل
العادية واألظرف الربيدية) ،أما اخلدمات األخرى (اجملموعات اإلخبارية ،التوظيف عن بعد ،العمل عن بعد،
االجتماعات عن بعد) فال تعد خدمات معتمدة من طرف ادلديرية .إن االستفادة من الشبكة يف ادلؤسسة يقتصر
فقط على مجع ادلعلومات وتبادذلا بُت ادلؤسسات .ويتم استغالل ىذه الشبكة يف رلاالت أخرى كجمع ادلعلومات
عن البيئة اخلارجية احمليطة بادلؤسسة ،البيئة االقتصادية والسياسية مثال أو غَتىا .شلا قد يساعد يف تفعيل العمليات
اإلدارية.

 -6املـوقـــع الامكــتــروهـي
دتتلك مؤسسة نفطال بشكل عام موقع الكًتوين على االنًتنت وىو ػلتوي على عرض معلومات عن
ادلؤسسة وتطورىا ومعلومات عن سلتلف منتجاهتا وطرق االتصال وسلتلف الوحدات التابعة ذلا على مستوى
القطر ،الوسائل اخلاصةهبا .مل تقم ادلؤسسة بأي عملية بيع أو شراء من خالل ادلوقع االلكًتوين فهي ال تعمل
بالتجارة االلكًتونية ،ما وحدة بًتول الغاز ادلميع بوالية البويرة فأهنا ال دتتلك موقع على شبكة االنًتنت وبرغم من
105

امفصــل امثـامـث :دراسة حامــة مؤسسة هفطال بوحــدة غـاز امبتــرول املميــع ابمبــويرة
إقرار بأعليتو من طرف ادلسؤولُت وذلك راجع إىل عدم تقدمي مشروع من طرف ادلسؤول الصلاز موقع الكًتوين ،و
كذلك إىل التكلفة ادلرتفعة إلنشاء موقع الكًتوين وصيانتو .وتبقى ىذه الوحدة بعيدة كل البعد عن التجارة
االلكًتونية.

 -7خـدمـــة امربيـــد الامكتــروين
تستخدم ادلؤسسة الربيد االلكًتوين ) (outlookللتواصل مع زليطها اخلارجي ،أي مع ادلؤسسات أو
األفراد اخلارجيُت الذين ؽللكون الربيد االلكًتوين اخلاص هبم ،يوجد اشًتاك دلوظفي ادلؤسسة يف خدمة الربيد
االلكًتوين وعددىم  45ولكن عمليا يوجد  10فقط ادلستعملة لقد حققت للمؤسسة رلموعة من الفوائد ولو
كانت بصورة بسيطة:
 سرعة االتصال؛ التكلفة ادلنخفضة؛ أرشيف وقيت وأمن حلفظ الرسائل؛ السرية يف االتصاالت عند استعمال التشفَت؛ إمكانية توزيع نفس الرسالة إىل عدة من الصناديق الربيدية االلكًتونية دفعة واحدة. -8خدمــة بروثوكــول هقـــل امللفـــات) (File Transfer Protocol
يسمح بروتوكول نقل ادللفات باالتصال ادلؤقت بُت حاسبُت ،وتقوم ادلؤسسة باالعتماد التام على ىذه
التقنية يف نقل وتبادل ادللفات ،فبفضل ىذه اخلدمة ؽلكن للمؤسسة جلب ادللفات وحتويلها من حاسب إىل آخر
عرب الشبكة العادلية .وقد بدأت ادلؤسسة بالعمل هبذه اخلدمة منذ إدخال االنًتنت إىل ادلؤسسة ،تسمح ىذه
اخلدمة بتبادل ادللفات ذات السعة الكبَتة واليت ال ؽلكن إرساذلا عن طريق الربيد االلكًتوين ،ىذه ادللفات عبارة
عن تقارير أو حبوث أو قاعدة بيانات ادلبيعات وقاعدة بيانات الزبائن...
وقد ساعلت يف نقل آالف الربرليات سواء كانت جديدة أو تطويرا لربرليات قدؽلة .وتكون ىذه الربرليات
رلانية أو رلانية لفًتة زلدودة .لقد حققت ىذه اخلدمة ادلؤسسة العديد من النتائج االغلابية أعلها توفَت الوقت
وادلال ،وتقليل التكاليف ،توفَت ادلعلومة يف الوقت ادلناسب وتسهيل االتصال مع باقي الوحدة أو مع ادلؤسسة
األم.

 -9هظــام ختطيـط مـوارد املنظمـة
حاليا ال حتتوى ادلنظمة على نظام لتخطيط موارد ادلؤسسة ولكن حسب نتائج ادلقابلة فإن ىناك مشروع يف
إطار الدراسة على مستوى مؤسسة نفطال الصلاز نظام ختطيط موارد ادلؤسسة.
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 -10أأرشــيف املؤسســة
والذي ػلتوي على سجالت تتضمن سلتلف ادلعلومات ألنشطة ادلنظمة يف السابق ،وختزن ىذه ادلعلومات
دلدة  10سنوات ،حيث ال تزال ادلؤسسة تتعامل مع األرشيف بالطريقة التقليدية حتتفظ ادلؤسسة بالوثائق
وادلستندات يف أرشيف مادي ،ويرجع السبب يف ذلك حسب قوذلم إىل عدم وجود الوسائل الالزمة لذلك وال
تزال ادلؤسسة تفتقر إىل الكفاءات البشرية يف ىذا التخصص ،وتكاليف إدخال تكنولوجيا تسيَت الكًتوين للوثائق،
حيث أكدوا على وجود ىذه التكنولوجيا بادلؤسسة ادلركزية باجلزائر .ومن عيوب طريقة األرشيف ادلادي:
 ىناك العديد من ادلشاكل اليت يعانيها األرشيف ادلادي خاصة ما تعلق بالتضخم الورقي ،كلفة التخزينادلرتفعة ،تعقيدات إصالح الوثائق وصعوبة استغالل احملتوى ادلعلومات زيادة على زلدودية األماكن ادلخصصة
لألرشيف النهائي وصعوبة بناء مقرات جديدة تستجيب لشروط اآلمان يف كل مرة وإغلاد األماكن ادلالئمة
لذلك.
تعترب األقراص الضوئية كوسيط أمثل لتخزين الوثائق األرشيفية حيث يقر بأن األقراص الضوئية دتثل
الوسيط ادلثايل لتخزين األشكال ادلختلفة من األرشيف ادلادي دلا دتتلكو من خصائص وشليزات منها سعتها الكربى
للتخزين ،سهولة وسرعة اسًتجاع ادلعلومات ،سهولة استنساخها ،اطلفاض كلفة ختزينها وسهولة االحتفاظ هبا يف
األقراص الضوئية سواء تعلق األمر بالقرص الصلب أو القرص ادلمغنط وخاصة ىذه األخَتة لطاقتها الكبَتة
( (7أضعاف القرص الصلب حيث ؽلكن القرص ادلمغنط أن ػلتوي  1,5مليون وثيقة نصية.

 -11قاغــدة امبيــاهــات
تتواجد على مستوى كل إدارة قاعد بيانات ،واليت تتضمن معلومات كل إدارة على حدى وختزن ادلعلومات
يف األقراص للحاسب اآليل ويتم اسًتجاعها عند احلاجة إليها ،من أىم وسائل ادلستخدمة يف ختزين البيانات صلد
األقراص الضوئية واألقراص الصلبة واألقراص ادلرنة .ومن أمثلة قواعد البيانات ادلستخدمة يف ادلؤسسة NAFT-
 COMو NAFT-CONTATومت أنشاه موظفُت من ادلؤسسة وكان آخر حتديث ذلذه الربرليات يف .2005
  :NAFT-COMوىو عبارة قواعد بيانات خاص مبؤسسة نفطال فقط ،حيث يقوم ىذا الربنامج علىمجع و تسيَت مجيع العمليات اليت تتعلق باألنشطة ادلالية واحملاسبية وادلخزونات.أنظر ادللحق (.)01
  :NAFT-CONTATوىو قواعد بيانات خاصة بتسيَت وختزين البيانات ادلتعلقة احملاسبة العامة.(أنظر ادللحق رقم .)02
  :WIN-CANALعبارة عن قواعد بيانات تتعلق باحملاسبة التحليلية.ومن فوائد قواعد البيانات أهنا دت ّكن ادلسؤولُت من احلصول على ادلعلومة مىت احتاجوىا ،االحتفاظ
بالبيانات وتامُت عليها وسهولة اسًتجاعها واالستفادة منها من طرف ادلسؤولُت يف عملية اختاذ القـرارات.
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 -12امؼمـل امجلـاغـي يف املـؤسســة:

ىناك عبارة عن رلموعة من الربامج اليت تسمح بالعمل من خالل

الشبكة مجاعيا ،لقد ساعدت تكنولوجيا ادلعلومات بشكل واضح اجملموعات على العمل يف آن واحد من خالل
استعمال الشبكة.

 -13مـراكــز امـماكملــات:

ال يوجد بادلؤسسة مركز خاص بادلكادلات ،لكن لقد خصصت ادلؤسسة أربع

أرقام ىاتفية لإلجابة على سلتلف تساؤالت وانشغاالت ادلستهلكُت ووفرت كذلك ىاتف يف كل قسم تقريبا ؽلكن
للزبون االتصال بو.

اثمثــــا :غيـــوب امطريـقــة امتقليديــة يف ثؼـامـل مع املؼلومــات
وؽلكن تلخيص أبرز معوقات ومشاكل التعامل مع ادلعلومات بالوسائل التقليدية فيما يلي:
 فقدان بعض أو مجيع ادلستندات والوثائق وادلعلومات اذلامة أو ظلاذج الطلبات؛ الوصول ادلشروط وادلتكلف لنماذج الطلبات حيث تتمركز يف موقع معُت ولدى موظف معُت؛ إىدار الكثَت من الوقت واجلهد حبثا عن معلومات مهمة؛ صعوبة حصر وتصنيف ادلستندات والوثائق أو النماذج ادلطلوبة؛ تشتت الوثائق وادلستندات والنماذج يف أوعية سلتلفة؛-

صعوبة الوصول إىل ادلستند ادلطلوب أو النموذج ادلطلوب بسرعة كافية؛
غياب آلية التوثيق والقيد للعمليات والتعديالت اليت تتم على الوثائق وادلستندات والنماذج وادلعلومات؛
صالحيات وصول مفتوحة وغَت منضبطة للجميع على مجيع البيانات وادلعلومات؛
اطلفاض مستوى األمان واحلماية على ادلعلومات والبيانات؛

-

تعرض النماذج والوثائق وادلستندات للفقد والضياع والتلف؛
صعوبة البحث يف ادلعلومات والبيانات اليت تتضمنها النماذج؛
تشتت بيانات النماذج يف أوعية سلتلفة؛
عدم القدرة على حتقيق الفائدة القصوى من زلتويات النماذج بتحليل البيانات وقياس النتائج آليا.
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املطلــب امثامــــث :أأاثر تكنوموجيا املؼلومات واالثصاالت ػىل وحدة امغاز امبرتول املميع ابمبويرة
من الدراسة اليت قمنا هبا فإننا توصلنا إىل رلموعة من النتائج باإلضافة إىل إبراز أثر تكنولوجيا ادلعلومات
على ادلؤسسة.
أوال :مزايا استخـدام تطبيقـ ـات تكنولوجيـ ـا المعلوم ـات واالتصـ ـاالت عـلى الوحـدة
 توفر تكنولوجيا ادلعلومات :الدقة ،سهولة االتصال والتنسيق ،ربح الوقت ،سهولة االستعمال؛ اقتصاد التكاليف :كالورق حيث ؽلكن بعث نفس الرسائل إىل عدد كبَت من ادلستقبلُت يف نفس الوقت.كما أن الرسالة االلكًتونية تكلف تكلفة زىيدة مقارنة مبكادلة ىاتفية أو فاكس؛
 الكفاءة و الفعالية :حبيث تسمح االستخدام ادلثايل لتطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيقاذلدف ادلطلوب بأقل التكاليف؛
 سرعة تداول ادلعلومات ضمن ادلؤسسة وبالتايل ادلساعدة يف اختاذ القرارات السليمة؛ تطور وسائل االتصال ساىم يف تسهيل طرق اتصال بُت ادلؤسسة وزليطها الداخلي واخلارجي؛ ضمان سالمة ادلعطيات والوثائق ادلرسلة عند التبادل االلكًتوين؛ -احملافظة على سرية ادلعلومات وادلعطيات ادلتبادلة أو ادلخزنة يف حامل رقمي.

اثهيا :الااثر امسلبة متكنوموجيا املؼلومات واالثصاالت ػىل اموحدة
باإلضافة إىل ىذه اآلثار االغلابية ىناك أثار أخرى لتطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ،وىذا يعٍت
أن استعمال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات واالتصال ليس كلها اغلايب وختلوا من ادلخاطر بل على قدر مزاياىا
تكون ادلساوئ وادلعوقات ،وىذا راجع لتعرض أجهزهتم إىل أعطاب باستعماذلم لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال
بشكل ضعيف ،وىذا ما يشَت إيل أن قدرة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال علي التغلب علي الفَتوسات ىي
التحدي اجلديد ،وبدون توفَت احلماية والوقاية تصبح تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال عبء بدل ادلزايا سالفة
الذكر.
ومنو نستنتج أن الصعوبات اليت تواجهها الستعمال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات واالتصال تتعلق
بالتجهيزات ادلعلوماتية اليت مازالت تتطلب التحسُت الستخدامها بطريقة فعالة يف ادلؤسسة من خالل االستفادة
من مزايا الشبكات ادلعلوماتية ،باإلضافة إىل أن التطبيقات ادلعلوماتية ادلثبتة على ىذه األجهزة ادلعلوماتية مازالت
تعترب غَت كافية ال ختدم أىداف ادلسئولُت يف الوحدة ،باإلضافة إىل أن معظم أفراد مل يستفيدوا من تكوين يف رلال
استعمال ىذه التكنولوجيات احلديثة ،حيث يعود ىذا إىل أن ادلؤسسة ال تضع يف أولوياهتا عملية ادلطابقة بُت
الوسائل واإلمكانيات.
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خـــالصـــة
لقد تطرقنا إىل واقع استخدام تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت مبؤسسة نفطال وحدة البًتول
الغاز ادلميع بوالية البويرة ،ولقد مت استخالص أن وحدة بًتول الغاز ادلميع بوالية البويرة تعترب ادلعلومات الركيزة
األساسية يف العمل فهي تعمل على معاجلتها وختزينها بالطرق التقليدية ومنها احلديثة ،فبدأت االعتماد على نسبة
معينة من استخدام تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات والزالت يف تطور مستمر  ،و من خالل استخدام الطرق
احلديثة فإن ىذا سهل عليها القيام بوظائفها ،لكن عدم االستغالل اجليد والتحكم يف تطبيقات تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت راجع إىل عدم وجود اإلمكانيات أو عدم توفر ادلهارات لدى العاملُت وىذا ما شكل
تكلفة زائدة حتملتها ادلؤسسة.
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اخلــــمتاــــــة
شهد العامل حتوالت كثرية يف رلاالت ،كما شهد أيضا تغريات جذرية كانت يف رلال ادلعلومات واالتصاالت
وبلغت ذروهتا يف الدمج بني تقنيات احلواسيب وتقنيات االتصاالت ونتج عن ىذه النقلة العلمية وتكنولوجية ظهور
ما يعرف مبجتمع ادلعلومات ،وىذا اجملتمع تشكل فيو تكنولوجيا ادلعلومات دعامة أساسية.
وبدخول تكنولوجيا ادلعلومات إىل ادلؤسسات االقتصادية فقد حققت ذلا العديد من ادلزايا والنتائج االجيابية يف
مجيع اجلوانب ،فمن خالل استخدام ادلنظمة لتطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وحتكم اجليد فيها أدى إىل
ختفيض تكاليف احلصول على ادلعلومة الالزمة و يف وقت قصري.
من خالل الدراسة اليت أجريت مت الوصول إىل أنو مازالت التقنيات احلديثة يف ادلؤسسة يف تطور .بالرغم من
وجود مالمح تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت يف ىذه ادلؤسسة من حيث ادلكونات والوسائل ادلادية ،إال أن ىناك
قصور يف استخدام سلتلف التطبيقات لتكنولوجيا ادلعلومات ومن النتائج ادلتوصل إليها ما يلي:
 فاجلانب ادلادي للمؤسسة فهي تتوفر على ادلستوى ادلطلوب من األجهزة وادلعدات ووسائل االتصال (اذلاتف،الفاكس) شلا سهل عملية االتصال بني مجيع ادلوظفني داخل وخارج ادلؤسسة؛
 ىناك جهود تبذل من طرف ادلسؤولني قصد توفري تكنولوجيا حديثة واستغالذلا ،لكن تبقى دون ادلستوىادلطلوب ألهنا تفتقد إىل الربامج التكوينية اليت جيب أن تالزم أي عملية إحداث أو جتديد لوسائل تكنولوجيا
ادلعلومات قصد تأىيل العنصر البشري؛
 ادلؤسسة حتتوي على عدد زلدود من إطارات البشرية اليت دتتلك القدرات على تصميم نظام للوسائل التكنولوجيةوالتقنيات احلديثة فعالة تتماشى ومتطلبات التخطيط االسًتاتيجي ،ويقتصر دور اجلانب البشري يف تشغيل ىذا
النظام بصورة روتينية لتلبية متطلبات العمليات والنشاطات العادية؛
 توفر شبكة االنًتانت بادلؤسسة سهل عليها عملية نقل وتبادل الربامج والبيانات و االستفادة من خدماهتاادلختلفة؛
 ال تزال ادلؤسسة بعيدة عن رلال التجارة االلكًتونية حبيث ال دتلك موقع على الشبكة وذلك راجع إىل عدةأسباب منها قلة الكفاءات ،والتكاليف الناجتة عن إنشاء وصيانة ادلوقع؛
 استخدام ادلؤسسة للربيد االلكًتوين وبروتوكول نقل ادللفات قلل من استعمال الورق وإلغاء الوسطاء وبالتايل تقليلمن تكاليف؛
 مل ترقى ادلؤسسة بعد إىل مستوى التسيري االلكًتوين للوثائق حبيث ال يوجد بادلؤسسة الوسائل الالزمة إلدخالىذه التكنولوجيا؛
 -استخدام ادلؤسسة لألقرا

لالحتفا بالبيانات وادلعلومات ،وذلك بعد ختزينها على قواعد البيانات اخلاصة ها؛
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 ادلؤسسة مل تبدأ التعامل مع األرشيف اإللكًتوين حىت اآلن ،رغم امتالكها ألدوات تكنولوجيا ادلعلوماتواستعماذلا جلهاز احلاسوب يف استخراج سلتلف الوثائق اإلدارية منذ مدة.

 اختــبمتار الفرضيــمتات:
 الفرضية األوىل ":تكنولوجيا ادلعلومات تستخدم دلعاجلة معاجلـة البيانات وختزين و إرساذلا من خالل العديد منالوسائل ".
تعترب ىذه الفرضية صحيحة وذلك الن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تتمثل يف مجيع االستعماالت من
احلواسيب وشبكات االتصال وأجهزة تداول ادلعلومات السلكية واالنًتنت ،وىي تستخدم بغرض أداء سلتلف ادلهام
الرامية لتحقيق أىداف ادلؤسسة.
 الفرضية الثانية" :األداء يعرب عن درجة حتقيق ادلؤسسة ألىدافها ".وىي صحيحة فاألداء ميثل قدرة ادلنظمة علىحتقيق النتائج اليت تتطابق مع اخلطط واألىداف ادلسطرة باستغالل ادلوارد ادلوضوعة حتت تصرفها.
 الفرضية الثالثة ":بظهور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ظهرت معها رلموعة من التطبيقات منها التجارةااللكًتونية وختطيط موارد ادلشروع .وىي صحيحة إىل حد ما فباإلضافة إىل التجارة االلكًتونية وختطيط موارد
ادلؤسسة ىناك تطبيقات أخرى كالتسيري االلكًتوين للوثائق ،تبادل الكًتوين للبيانات ،مستودعات البيانات
ومراكز ادلكادلات...اخل.
 الفرضية الرابعة " :حيقق استخدام تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت رلموعة من النتائج االجيابية اليتحتسن من أداء ادلؤسسة االقتصادية" .ىي صحيحة فانو عند استخدام تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت تؤدي إىل ربح الوقت وادلكان ،وإىل ختفيف تكلفة اصلاز ادلهام حيث ميكن لربنامج واحد أن
يعوض عدة موظفني بأداء أرقى وفعالية أكرب ،وىو ما يؤثر باإلجياب على أداء ادلنظمة.

 الاقرتاحــمتات و التوصيمتات
من خالل الدراسة والتعرض دلختلف العراقيل اليت حتول دون االستفادة من استخدام تطبيقات تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت ،ارتأينا إىل تقدمي رلموعة من االقًتاحات والتوصيات كما يلي:
 على ادلؤسسة االستفادة أكثر من خدمات الشبكة داخلية انًتانيت كي يسهل تدفق ادلعلومات داخلادلؤسسة.
 جيب على ادلؤسسة تبٌت نظام تسيري الكًتوين للوثائق لتقليل من األرشيف الورقي وتسهيل الوصول إىلالوثائق.
 البد من التدريب واإلعداد الكايف للعاملني على ىذه التقنيات بغية دتكينهم من االستفادة منها يفتطوير أنفسهم وأنظمة تفكريىم وعملهم يف الوقت نفسو للحصول على قرارات إدارية فاعلة ومتوائمة
مع الواقع.
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 فتح الوصول إىل شبكة االنًتنيت يف مجيع مستويات التسيري يف ادلؤسسة ،واالستفادة من اخلدمات اليتتقدمها االنًتنت من طرف مجيع ادلوظفني.
 تطوير األساليب العلمية مبا يساعد على اإلبداع واالبتكار ،إقامة ادلؤدترات والندوات العلمية دلناقشةادلستجدات اليت تطرأ على نظم تكنولوجيا ادلعلومات.
 االستثمار يف التكوين من ناحية ويف التعليم والبحث العلمي لتطوير ادلعارف واإلبداع من ناحية أخرىوإدخال التكنولوجيات احلديثة جيب أن يكون مرفقا بتطوير اإلمكانيات البشرية :الكفاءات ،ادلهارات
واخلربات بواسطة ادلنظمات التعليمية والتكوينية ادلختلفة.
 العمل على التنسيق والتشاور مع الدول األجنبية السباقة يف رلال إنشاء وإقامة أنظمة ادلعلومات الوطنيةوذلك بغية االستفادة من ىذه التجارب وكسب اخلربات اليت تسمح بإنشاء ىذا النظام يف اجلزائر على رلموعة من
األسس الصحيحة وادلتينة.
 وضع خطة قومية للحد من اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بني اجلزائر وغريىا من الدول ذاتاالقتصاديات ادلماثلة.
 على البلدان العربية أن تويل أمهية للتكنولوجيات احلديثة من خالل برامج متكاملة لًتقية البيئة الرقمية منجهة ،واستغالل ما يتوفر منها يف شلارسات اقتصادية.
 البد من إحداث وظائف جديدة يف رلال تقنية تطوير وتوزيع الربرليات ،وتشجيع التبادل األفقي بنيالبلدان العربية يف رلال ادلعلوماتية.
 إنتاج الربرليات واالتصال بشبكات ادلعلومات ،وصناعة اإللكًتونيات كأجهزة احلاسبات وأدواتاالتصال
 تلبية ادلتطلبات األساسية للتنمية التكنولوجية ،والتنسيق بني اجلهات ادلختلفة ادلعنية بالتنمية التكنولوجية. ضبط اإلطار التشريعي ويتمثل يف تعديل القوانني ادلتعلقة بالتجارة مبا يتماشى مع طبيعة التجارةاإللكًتونية وأساليب تكوين العقود اإللكًتونية.
 تعديل القوانني ذات الصلة لتتالءم مع التعامالت اإللكًتونية وإنشاء جهة متخصصة حلفظ الوثائقاإللكًتونية ،وتعديل التشريعات الضريبية اجلمركية.
 جيب إقامة منتديات وندوات تستعرض دور أدوات و وسائل تقنية ادلعلومات و االتصاالت يف بناءادلعرفة و حتقيق ميزة تنافسية.

 أفـ ـاق الدراسـ ـ ـة
يف ىذه الدراسة تطرقنا جملموعة من تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات وىي ال تزال يف تطور مستمر تدعو
دلواصلة البحث فيها .ومن أمثلة اليت ميكن التوسع فيها ما يلي:
 دور االنًتنت يف تفعيل التعلم االلكًتونيي. دور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف الربط الشبكي.114
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