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 مقدمة:

 إن العالم اليوم يشهد نموا كبيرا في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجاالت بحيث 

 عنصرا هاما من عناصر النشاط الذي تقوم به منظمات اإلعمال نظر لما توفره هذه  تطبيقاتها أصبحت  

  .اتخاذ القرارات بدقة وسرعةساعد اإلدارة العليا في رعة لتنولوجيا من معلومات دقيقة و سالتك

 وقد تطورت تكنولوجيا المعلومات بشكل مذهل خالل العقود الماضية و اقترنت بسرعة االتصال مايسمى

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ومن أهم األدوار التي تقوم بها هي الربط بين اإلفراد والمؤسسات  آلن 

 ومعالجتها التطبيقات المهمة األخرى منها جمع المعلومات والهيئات من حيث الزمان والمكان والكثير من

  لتوظيفها في اتخاذ القرارات.  

 العالم يشهده لما وذلك كيانها وصيانة وجودها إثبات إلى الحاضر الوقت في المؤسسات مختلف وتسعى

 ما العالم واجتياح اإلداري  المجال في المستخدمة التكنولوجيا في الهائل التقدم خاصة من تغيرات كبيرة  

 . بعصر العولمة يسمى

 إلى قرية المنافسة العالمية والتقدم التكنولوجي السريع وتحول العالم  أمامالمحلية  األسواقومع انفتاح 

 المنظمات تعيش في بيئة تمتاز بدرجة كبيرة من عدم التأكد وأصبحت فيه المعلومات أصبحتصغيرة ,

 فعالية اثر على األمر الذي .جداسريع الداخلي كثيرة ومتجددة بشكل  أو الخارجيالتي تخص المحيط 

 توفر القرارات اإلستراتيجية يعتمد بشكل كبير على مدىاتخاذ  أنوذلك  اإلستراتيجية,اتخاذ القرارات 

   ودرجت تحليلها وترجمتها.معلومات ونوعها وشموليتها ال
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  المنظمة المحيط في مايدور لمعرفة تحتاجها وبدأت للمنظمة أساسي كمورد المعلومة أصبحت وقت في

 .أحداث من يستجد وما بيئتها

بات   المتسارعة تغيرات و تطورات و تحركات من العالم يشهدها التي واالتصاالت المعلومات ثورة إزاء

  . السلبية النتائج و اآلثار تجنب و ا الفرص على المؤسسات استغالل 

التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد توجه  وقد ساهمت هذه التطورات في بروز الكثير من المتغيرات البيئية 

المنظمة المستقبلي، وكذا عملية اختيار البديل االستراتيجي لها من بين البدائل اإلستراتيجية المتاحة، 

من تحقيق أهدافها، ألنه يمثل اختيار  والقرار االستراتيجي هنا يمثل أفضل هذه البدائل التي تمكن المنظمة

مجال أو نشاط معين تقوم به المنظمة، ويتطلب توظيف معظم الموجودات والموارد التي بحوزتها بغية 

الحصول على أعظم نتائج ممكنة خالل فترة زمنية معينة، وهذا بحد ذاته يعني مدى نجاح أو إخفاق 

نظمات ستكون أكثر نجاحا إذا استطاعت التحكم في عملية المنظمات في تحقيق أهدافها. وبالتالي إن الم

 اتخاذ قراراتها اإلستراتيجية.

حيث أن عملية اتخاذ القرار االستراتيجي أصبحت تشكل محور مهم في عمليات البحث، نظرا لتنامي     

 أهمية هذه األخيرة ومحورية دورها في تحقيق النجاح للمنظمات.

 واألسواق المعلومات واالتصال له مكانة هامة في اتخاذ القرارات في المنظمات  اتكنولوجي وموضوع

 التالية:اإلشكالية ومنه قد تم طرح الموضوع عن طريق  اإلستراتيجيةالخطط  أهمانه يعد من إذا 

 ؟ اإلستراتيجيةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في عملية صنع اتخاذ القرارات  تأثيرما مدى 

 اإللمام بكل عنها بهدف  اإلجابةتبرز مجموعة من التساؤالت نحاول المطروحة  اإلشكاليةوفي ضوء 
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 :  اإلمكاندر النتائج يمكن اعتمادها وتعميمها ق إلىجوانب الدراسة والوصول 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال ؟ ماهية -1

 ؟ اإلستراتيجيةما المقصود بالقرارات  -2

 ؟ اإلستراتيجيةالمعلومات واالتصال على القرارات  تكنولوجيا تأثيرما مدى  -3

 فرضيات الدراسة : أوال:

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال هي مورد استراتيجي للمؤسسة -1

 .اإلستراتيجيةتكنولوجيا المعلومات تحسن عملية صنع القرارات  -2

 الدراسة : وأهمية أهدافثانيا:

 القصير مدى العلى  اإلستراتيجيةوآليات لزيادة فعالية وكفاءة القرارات  أساليبالبحث عن  -1

 واالتصال.وعلى المدى الطويل من خالل تكنولوجيا المعلومات 

 اإلستراتيجية.واالتصال والقرارات المعلومات بين تكنولوجيا  العالقة إيجادمحاولة  -2

 .  هاوأهدافشرح ظاهرة تكنولوجيا المعلومات واالتصال خصائصها  -3

تكنولوجيا والمعلومات واالتصال وتفسير عالقتها بعملية  ألهميةالمؤسسات  أنظارلفت انتباه   -4

 اإلستراتيجية.اتخاذ القرارات 

 متغيرات الدراسة :ثالثا:

 واالتصال.تكنولوجيا المعلومات  المستقلة:المتغيرات 

 اإلستراتيجية.قرارات ال التابعة:المتغيرات  
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 البحث:منهجية رابع : 

 باإلضافةالمنهج الوصفي ,نستخدم فرضيات النفي صحة ال أوهذا البحث واثبات  إشكاليةعن  لإلجابة

 .منهج دراسة الحالة إلى

 اختيار الموضوع :  أسبابخامسا:  

 .الرغبة في اكتشاف ومعالجة الموضوع -1

لجمع المعلومات التي تساعدها في مما يضطرها  ,العالمية المنافسة في تطور ودخول المؤسسات -2

 على المدى الطويل والمتوسط . إستراتيجيةتحقيق الميزة التنافسية وخلق 

الجزائر لديها مشروع  أنحيث  اإلعمالتضمن استمرار المؤسسات في محيط  اإلستراتيجيةالقرارات -3

2113 E –Algérie تسريع استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال .  إلىهدف الذي ي و 
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 تمهيد:

التكنولوجي ،مما أصبحت تكنولوجيا لم اليوم في إقتصاد مفتوح ضمن قرية صغيرة نتيجة التطور ايتعامل الع

ثورة مست جميع أحدثت التي المعلومات واالتصال موجودة في المؤسسات والتنظيمات سواء عامة أو خاصة ،و 

القطاعات إقتصادية،سياسية،االجتماعية،والثقافية،حيث تسمح هذه التكنولوجيا برصد المعلومات ومعالجتها 

وترتيبها وخزنها ونقلها وذلك لتسهيل طرق العمل بها بهدف االستغالل األكبر و األفضل في جميع مجاالت 

 الحياة.

 إلى:من خالل التطرق مي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  ويتم في هذا الفصل التعرف على اإلطار المفاهي

 .مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال وأهميتها -1                              

 أهداف تكنولوجيا معلومات واالتصال ومراحلها. -2                             

 ايجابيات وسلبيات ودوافع تكنولوجيا المعلومات واالتصال .  – 3                             
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصال  مدخل عام المبحث األول:

تواجه المؤسسات اليوم شكال جديدا من المنافسة لم يعرف من قبل، حتى أن البعض اصطلح على تسمية 

واالتصاالت التي غيرت مجرى الحياة في جميع النواحي هذا الوضع بالثورة الجديدة لتكنولوجيا المعلومات 

االقتصادية، االجتماعية والثقافية. وامتالك تكنولوجيا المعلومات واالتصال أمر البد منه، لكن عدم التحكم في 

دقتها عن  للحصول على المعلومة في وقتها وكذا يبحث األخيرة يفقدها معناها، ألن أي مسير يسعى هذه

تكنولوجيا المعلومات  اختل شرط من شروطها أفقدها معناها. وسنتناول في هذا المبحث ماهيةفإذا  اوصدقه

  ها.وسلبيات هاايجابياتكذا و ،التحتية ونكتشف بنيتها  واالتصاالت،حيث سنعرفها

  ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصالالمطلب األول: 

على وسائل صغيرة  المعلومات واالتصال من تسجيل كميات ضخمة من تتكنولوجيا المعلومااستطاعت 

حيث دفعت ركب  الحجم وسهلة التداول. فلقد أصبحت هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها من العوامل الرئيسية للنمو

 الحضارة إلى األمام في زمن وجيز وألغت حواجز الوقت والمسافات.

 واالتصال:مفهوم تكنولوجيا المعلومات أوال:

 سنعرف بعض المصطلحات التي لها عالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال فيما يلي:

ها التطبيق العلمي لالكتشافات واالختراعات العلمية المختلفة التي يتم التوصل إليها أنبعرف و ت: التكنولوجيا -أ

سائل المادية واإلدارية واألدوات والو من خالل البحث العلمي، كما أنها مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة 

 .1وظيفة معينة في مجال حياته اليومية إلشباع حاجته الماديةأ اإلنسان في أداء عمل مدهاالتي 

 أومعرفة منظمة ألجل مهمات  إي أوالتطبيق النظمي للمعرفة العلمية تعني و  التكنولوجيا كعمليات 

 2عملية . أغراض

                                                           
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات على الخصائص النوعية والكمية للموارد البشرية، أحمد شكر، ليلى حسام الدين، 1

 . 8، ص. 2111مصر، 
  2 علي غربي،المبنية نزار:التكنولوجيا المستورة،مخبرعلوم االجتماع واالتصال،جامعة منتوري،قسنطينة،2002،ص71،71. 
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  الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية. واألجهزة والمواد األدوات وتعنيالتكنولوجيا كنواتج 

 :عمليات  أنهاالتكنولوجيا على  إلىا المعنى عندما يشار هذويستعمل التكنولوجيا كعملية ونواتج معا

 ونواتج معا مثل تقنيات الحاسوب.

 تتميز التكنولوجيا بالعديد من الخصائص نذكر مايلي:

 يسعى لتطبيق المعرفة النظرية بشكل منظم.التكنولوجيا علم تطبيقي  -

 التكنولوجيا هادفة أي تهدف إلى حل المشكالت والتي تمس حياة الناس كما تهدف إلى رفاهية البشر.  -

 النظام وهذا يعني أن لها مدخالت ومخرجات و عمليات. أسلوبو أترتبط التكنولوجيا بالنظام  -

 ا في عمليات المراجعة والتعديل والتحسين.التكنولوجيا متطورة ذاتيا، تستمر دائم -

 التكنولوجيا ليست نظرية بمقدار ماهي عملية. -

 التكنولوجيا تستكمل النقص في قدرات اإلنسان وقواه. -

التكنولوجيا تستخدم جميع اإلمكانيات المتاحة ماديا وغير ماديا بأسلوب فعال إلنجاز المطلوب بدرجة عالية -

  1من اإلتقان والكفاءة.

لغرض اتخاذ استرجاعها  حقائق تمت معالجتها ويمكن تخزينها وتشكيلها، أو"بيانات وهي  :تالمعلوما -ب

  .2"القرار بالسرعة والوقت المناسبين

 

 

                                                           

  1عبد الحميد بهجت قايد،إدارة اإلنتاج،مكتبة عين الشمس،مصر،1991،ص83.
  .267.، ص2119، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، إدارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد الصيرفي،  2
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كلمة معلومات اشتقت من األصل الالتيني الذي يعني تعليم المعرفة ونقلها. وفي العصور الوسطى أصبحت -

 . 1ونقلها تشير إلى عمليات جمع المعلومات

 ، 2وتعرف على أنها بيانات تم معالجتها بطريقة معينة لتعطي بيانات ذات فائدة معينة

 .3كما عرفت بأنها بيانات أجرّي عليها معالجة بطريقة تزيد من معرفة الفرد الذي يستخدم البيانات

ومن هذه التعاريف يمكن القول أن المعلومات ما هي إاّل بيانات عولجت وأصبح باإلمكان االستفادة منها في  

 .المجاالت اإلدارية

 4تتوفر المعلومة الجيدة على مجموعة من الخصائص أهمها ما يلي:  

 التوقيت المتتابع. -

 مضبوطا ومناسبا. الدقة:فيجب أن تخلو المعلومات من األخطاء أن يكون التوقيت -

 الصالحية:أي أن تخدم المعلومات الغرض الذي أعدت من أجله. -

 الوضوح: واضحة وخالية من الغموض وسهل فهمها. -

 الشمول: تغطي كافة احتياجات المستفيدين. -

 إمكانية الوصول: أي سهولة وسرعة الحصول عليها. -

 ت ال تمثل عبئا ماليا يقارن بالمنفعة.فاعلية التكلفة: أي أن تكلفة الحصول على المعلوما -
                                                           

 .78-71ص.-، ص2119. عالم الكتب الحديثة، عمان، إدارة المعرفة ونظم المعلوماتأحمد الخطيب وخالد زيغان،  1

 .11، ص.2119. مكتبة المجتمع العربي، عمان، هياكل تراكيب البيانات الخوارزميات وتنفيذهازياد عبد الكريم القاضي ورشدي سليم أبوزنيط،  2

 .55، ص.2113. ترجمة: سرور علي إبراهيم سرور، دار المريخ، الرياض، إدارة قواعد البيانات الحديثةفريد مكافادين وآخرون،  3

،ص 2111،جامعة محمد بوضياف،المسيلة،غيرمنشورة ،مذكرة ماجستير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وأثرها على إدارة الموارد البشريةعبد الرحمان القري،4
11.  
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 .واعتمادا على هذه الخصائص يمكن معرفة مدى جودة المعلومة

طوي تن( بأنه: "عملية منظمة، ونظمية، وعفوية أيضا A. Parkinsonباركنسون ) أنجل هيعرف االتصال: -ت

البيانات والمعلومات المحولة على إرسال وتحويل معلومات وبيانات من جهة إلى جهة أخرى، شريطة أن تكون 

 .1مفهومة ومستساغة من قبل المستهدفين بها"

 الطرف اآلخر وهو المستلم وإلحداث"فن استخدام المعلومة من قبل المرسل لغرض إيصالها إلى عقل  -

 .2"استجابة

مكتوبة ونقلها يعرف االتصال "بأنه الوسيلة المناسبة لتحويل أفكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفوية أو  -

 3من طرف إلى أخر".

يعرف االتصال "نقل وتوصيل وتبادل األفكار والمعلومات بالكالم والكتابة أو اإلشارات بحيث يتم تبادل   - 

 .4المعلومات واألفكار بين المرسل ومستقبل أو مرسل ومستقبلين"

 : توجد عدة تعار يف،إخترنا منها مايلي:تكنولوجيا المعلومات -ث

الوسائل والسبل التي تسهل  أفضلالمعارف، والبحث عن  أنواعلمختلف  األمثلالمفيد  واالستثماراالستخدام " -

وكذلك جعل مثل هذه المعلومات متاحة للمستفيدين منها،  المعرفة، إلىالحصول على المعلومات التي تقودنا 

يصالهاوتبادلها   "5المعاصر اإلنسانوواجبات  أعماللبها بالسرعة المطلوبة والفاعلية والدقة اللتان تتط وا 

ها، ثالحصول على المعلومات الصوتية والمصورة والرقمية، والتي في نص مدون وتجهيزها واختزانها، وب" -

  .6"وذلك باستخدام توليفة من المعدات الميكرو الكترونية الحاسبة، واالتصالية عن بعد

                                                           
 .18ص، 2119اليازوري العلمية، عمان،  ، دارأساسيات االتصال نماذج ومهاراتحميد الطائي، بشير العالق،  1
 .31 ، ص2117دار الحامد، عمان، التسويقية والترويج،  االتصاالتثامر البكري،  2
 .4002-4002جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  تكنولوجيا ونظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،إبراهيم بختي،3

 .11، ص 4002، دار المعرفة الجامعية،مصر، نظريات االتصال واإلعالمجمال محمد أبو شنب: 4

 .9، ص. 1211، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، نظم المعلومات اإلداريةفؤاد ألشرابي، 5
 .181، ص. 2119العالمي، عمان، ، جدار للكتاب المعرفة اقتصادالظاهر،  إبراهيمنعيم  6
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المعلومات في أداء العمل، وتتمثل في المعدات والبرامج والشبكات "التكنولوجيا التي تركز على استخدام - 

 .1وقواعد البيانات وغيرها"

مما سبق نستنتج أن تكنولوجيا المعلومات هي الحصول على مختلف أنواع المعلومات باستخدام مجموعة 

، والتي وجيا االتصالتكنولمن المعدات الميكرو الكترونية واالتصال عن بعد جعلها متاحة للمستفيدين منها: 

نتاج ونقل واستقبال وعرض المعلومات يزات والوسائل التي اكتشفتها أو التجهيقصد بها  اخترعتها البشرية لجمع وا 

 .2االتصالية بين المجتمعات واألفراد

تمكننا من نقل المعلومات من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر بفعالية وهي التكنولوجيا التي  

 .3اليةوسرعة ع

 يلي:لومات واالتصال نذكر من بينها ماعدة تعار يف لتكنولوجيا المعيوجد تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  -ج

إن تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالنسبة للمنظمة هي "تلك األدوات المستخدمة في بناء نظم  -

الحتياجاتها في اتخاذ القرارات المعلومات والتي تساعد اإلدارة على استخدام المعلومات المدعمة 

والقيام بمختلف العمليات التشغيلية في المنظمة، وذلك عن طريق تحويل، تخزين ومعالجة كل أنواع 

ضوء في كل )نصوص،صور،أصوات،...( في شكل معطيات رقمية موحدة، وبثها بسرعة التالمعلوما

  4انترنت" العالمية الشبكة أنحاء العالم باستخدام

 

 

 

 
                                                           

 .293، ص. 2111، اإلسكندريةالدار الجامعية، مقدمة في األعمال في عصر التكنولوجيا، محمد صالح الحناوي،  1
 . 17، ص. 2115دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، تكنولوجيا االتصال،  محمد محفوظ، 2
  .119، ص. 2115دار صفا، عمان،  ، الطبعة األولىاالتصال والعالقات العامة، مصطفى ربحي، عدنان الطوباسي،  3
، ص. 2111، 11جامعة بسكرة، العدد  مجلة الباحث،، "في دفع عجلة التنمية واالتصالأثر تكنولوجيا اإلعالم "عبد الوهاب بن بريكة، زينب ابن التركي،  4

217. 
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تعرف على أنها "جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل كما -

إلكتروني، وتشمل تكنولوجيا الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من 

 1.المعدات التي تستخدم بشدة في االتصاالت"

ول بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصال هي تلك التكنولوجيا المتولدة ومن التعريفين السابقين يمكن الق

نتيجة الجمع بين تكنولوجيا معالجة المعلومات )المعلوماتية( وتكنولوجيا االتصال )أقمار صناعية، فاكس، 

 هاتف، شبكات،...( بهدف جمع وتخزين ومعالجو وبث المعلومات التخاذ القرارات.

 واالتصال المعلومات تكنولوجیا المطلب الثاني :عموميات

 :واالتصال المعلومات تكنولوجیا أهداف:األولالفرع        

  :2مما سبق يمكن استنتاج األهداف التالية 

 تكلفة وأقل وأداء كفاءة وأكثر أسرع االتصال جعل. 

 القرار اتخاذ عملية تدعم التي والحديثة الدقيقة المعلومات توفير. 

 والتزوير األخطاء وقوع تقليل إلى يؤدي مما الشفافية تعزيز. 

 التنظيم على إيجابيا ينعكس مما والمراجعين للموظفين أفضل خدمات تقديم. 

 والموارد والجهد الوقت ضياع على القضاء. 

 المخزون استغالل كفاءة زيادة.   

 

 

 

 
                                                           

، 2111،3عة الجزائر ، جام،غير منشورةالماجستير مذكرة واالتصال في تفعيل األعمال التجارية للمؤسسات،أثر تكنولوجيا المعلومات لونيس،  نادية 1 
 .29-28 .صص

  .للمنظمات المتميز األداء حول الدولي العلمي المؤتمر ،األداء وتطویر بتنمیة وعالقتها واإلتصاالت المعلومات تكنولوجیا صناعة بختي، إبراهيم2 
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 : االتصال و المعلومات تكنولوجيا مميزاتالفرع الثاني :

 من غيرها عن تميزها الخصائص من بعدد الحاضر الوقت في االتصال و المعلومات تكنولوجيا تميزت

 1 : أبرزها من التكنولوجيات،

االتصالية  العملية في بينهما مشتركة أدوار هناك أي المستقبل و المرسل بين األدوار تبادل هي والفاعلية:  •

 .التفاعل من نوع بخلق يسمح ما

الحقيقي  المستفيد معرفة في التحكم من كبيرة بدرجة المعلومات تبادل عملية ستتم أنهأي  : المستفيد تحديد •

 هذه بترتيب يقوم الذي المنسق يدعى شخص الحالة هذه في يستخدم عادة و غيرها، دون  معينة معلومات من

 .خدماته مقابل المعلومات من حاجاتهم و المستفيدين رغبات معرفة طريق العملية عن

 وقت في تواجدها شرط دون  من االتصالية العملية أطراف بين المعلومات تراسل إمكانيةهي  : الالتزامنية •

 .الحاجة وقت في استعمالها و تفحصها و الجهاز في استقبالها إرسالها، بمعنى

المرسل  حركة أثناء آخر إلى مكان أي من استقبالها و معلومات بث إمكانية بمعنى : الحركة و التحرك قابلية •

 .المستقبل و

 بين بالتحويل تسمح تقنيات باستعمال آلخر (وسيط)وعاء من المعلومات نقل إمكانية : التحويل قابلية •

 . مطبوعة رسالة إلى مسموعة رسالة تحويل األوعية، مثل

النظر  بغض بينها فيما صلاالتو  و مختلفة شركات طرف من مصنعة أجهزة استعمال إمكانية :التوصيل قابلية

 .التصنيع فيه تم الذي البلد أو الشركة عن

  .المختلفة للمجتمع الطبقات وفي العالم حول االتصال لوسائل أكثر التوسع قابلية : االنتشار و الشيوع •

                                                           

حالة  دراسة ،  دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في المؤسسات االستشفائيةالعمومية الجزائرية،  بشير كوجة -1
جامعة ورقلة ،كلية االقتصاد ،م المعلومات و المراقبة التسييرتخصص نظ،مذكرة ماجستير، غير منشورة ، بور قلةمستشفي محمد بوضياف 

 .27،21ص،2113 ،الجزائر
 



 تكنولوجيا المعلومات واالتصال الفصل األول :                                                       
 

 

70 

 و المكان عائق ودون  العالم دول مختلف من المستفيدين بين المعلومات تناقل إمكانية : الكونية و العالمية •

 .الدولية الحدود عبر االنتقال

  :1أيضا هناك و

 الضخمة البيانات قواعد تتيح كما المعطيات، و للمعلومات اللحظي بالنقل السماح : الوقت تقليص 

 .وقت أقل في و سهولةب المخزنة المعلومات الوصول إلى

 النظام و المستخدم بين التفاعل لحدوث كنتيجة يعتبر هذا و : اآللة مع الفكرية المهام اقتسام. 

 إلى واحدة جهة من أو لشخص شخص من سواء الرسالة إيصال في التحكم إمكانية : الالجماهرية 

 .الكل إلى من الكل أو مجموعات

 تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائال من المعلومات المخزنة والتي يمكن :تقليص المكان

 الوصول إليها بسهولة ويسر .

 بمعني أخر أسرع ،ارخص...الخ،وتلك هي وتيرة تطور منتجات تكنولوجيا المعلومات. :النمنمة 

  أهم مايميز تكنولوجيا المعلومات هو تطوير المعرفة و تقوية فرص تكوين  :الذكاء الصناعي

 المستخدمين من اجل الشمولية والتحكم في عملية اإلنتاج.

  مستندة على تكنولوجيا المعلومات من اجل تشكيل توجد مجموعة التجهيزات ال:تكوين شبكات االتصال

االتصال وهذا مايزيد من تدقيق المعلومات بين المستعملين والصناعيين وكذا منتجي اآلالت ويسمح 

 2بتبادل المعلومات مع بقية النشاطات األخرى.

  بدل توجيهها وتعني إمكانية توحيد الرسالة االتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معينة  :الالجماهرية

بالضرورة إلى جماهير ضخمة، وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى 

 المستهلك ،كما أنها تسمح بالجمع بين األنواع المختلفة لالتصاالت .
                                                           

 العلوم كلية منشورة، غير التسيير علوم في ماجستير رسالة ،البشرية الموارد إدارة تطوير في االتصال و المعلومات تكنولوجيا دور ،توفبق حناشي 7
 .3،7 ص .ص ، 2010 قالمة، ، 1945 ماي 08 التسيير، جامعة علوم و االقتصادية

  2  جميلة بدرسي،تكنولوجيا المعلومات واثرها على الشغل) رسالة ماجستر،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ماي 7994( ص5،6.
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 1:هي  أخرى وهناك سمات  وخصائص 

 المتعددة اللغات إلى الواحدة اللغة االنتقال من.  

 االتصال في التكامل تكنولوجيات إلى التنوع تكنولوجيات من االنتقال.  

 الفكرية الثورة على االعتماد إلى المادية الثورة على االعتماد من االنتقال. 

 األعمال أداء في السرعة و البشري  العنصر بكفاءة أكثر االهتمام. 

  العالمي االقتصاد إلى المحلي االقتصاد من االنتقالظهور. 

 مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصال:الفرع الثالث:

 وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا من لكل كبديل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مصطلح ظهر

 إلى المعلومات، معالجة في المتضمنة لألنشطة مزجا تمثل واالتصاالت المعلومات فتكنولوجيا االتصاالت،

 تكنولوجيا مصطلح أن القول ويمكننا  ت،المسافا عبر االتصاالت تكلفة من قللت التي المستحدثات جانب

 حيث الساعة، وليد ليس األمر حقيقة في أنه إال بالحواسيب الكبير وارتباطه حداثته رغم واالتصاالت المعلومات

 المعلومات تكنولوجيا أن نجد هكذا الحديث، بمفهومها التكنولوجيا سبقت التي واالتصاالت بالمعلومات ارتبط

 2:يلي كما نذكرها تاريخية مراحل بخمسة رتم بينها فيما مرتبطة واالتصاالت

 عمل وقد لها، اإلنسان ومعرفة الكتابة اختراع في وتتمثل :األولى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مرحلة -1

 .الذهنية قدراته ضعف أو اإلنسان بوفاة تنتهي التي الشفهية المعلومات عهد إنهاء على الكتابة ظهور

 المختلفة بأنواعها الطباعة ظهور المرحلة هذه وتشمل :الثانية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مرحلة -2

 .وزيادتها المطبوعات كثرة طريق عن واتصاالتها المعلومات نشر على ساعدت والتي وتطورها،

                                                           
  1 مرجع نفسه ،ص 1.

، "-دراسة مقارنة- 2111-2111واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في كل من الجزائر مصر واإلمارات خالل الفترة "حسين شنيني،  3
 .78، ص. 2112، 11جامعة ورقلة، العدد ،مجلة الباحث
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 المعلومات مصادر أنواع مختلف ظهور في وتتمثل :ةالثالث واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مرحلة -3

 جانب إلى والالسلكي، الصوتية، واألشرطة واألسطوانات والتلفاز، والراديو، كالهاتف، والمرئية، المسموعة

  .االتصاالت حركة وزيادة المعلومات نقل في المصادر هذه وساعدت وقد والورقية، المطبوعة المصادر

 وأجياله ومراحله وتطوره الحاسوب اختراع في وتتمثل :الرابعة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مرحلة-4

 ارتبطت اتصال وسائل عبر المعلومات نقل حركة على اإليجابية وأثاره وفوائده مميزاته كافة مع المختلفة،

 .بالحواسيب

 تكنولوجيا بين ما الهائل والترابط التزاوج في وتتمثل :الخامسة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مرحلة -5

 المعلومات من هائلة كميات تناقل إمكانيات حققت التي المختلفة االتصاالت وتكنولوجيا المتطورة الحواسيب

 .اإلنترنت شبكة قمتها وفي المعلومات شبكات إلى وصوال والمكان الزمان عن النظر بغض فائقة، بسرعة

 المعلومات واالتصالتكنولوجيا المبحث الثاني:مفاهیم عامة حول 

 أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال:الفرع االول :

 1عدة أهداف تتمثل فيما يلي: في تحقيق بالساهمة التطور العلمي والتكنولوجي أدىلقد 

تحقيق رفاهية األفراد ومن بين التطورات التي تحدث باستمرار تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال،  -

لغه من أهمية من ناحية توفير خدمات االتصال بمختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير وما تب

لألشخاص والمنظمات، حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها االتصال فيما  ةالمعلومات الالزم

هذه األهمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  دبينهم بسهولة وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتعو 

ها هذه األخيرة، بما فيها االنتشار الواسع وسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد يإلى الخصائص التي تمتاز ب

                                                           
 موقع إلكتروني: - 2115وتونس العاصمة  2113جنيف  -تمع المعلوماتلمجمؤتمر القمة العالمي  1

http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht, consulté le: 10/12/2013. 
 

http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht
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األشخاص المشاركين آو المتصلين، أو بالنسبة لحجم المعلومات المنقولة، كما أنها تتسم بسرعة األداء وسهولة 

 الخدمات.االستعمال وتنوع 

قوية لتجاوز االنقسام اإلنمائي بين البلدان الغنية والفقيرة واإلسراع  واالتصاالت أداة المعلومات تكنولوجياتعد  -

 المعلومات ، والجوع، والمرض، واألمية، والتدهور البيئي. ويمكن لتكنولوجيارالفق القضاء علي بغية ببذل الجهود

 اءة والكتابة، والتعليم، والتدريب إلى أكثر المناطق انعزااًل. فمن خاللبالقر  توصيل منافع اإللمام واالتصال

والمعارف  لمعلوماتا والجامعات والمستشفيات االتصال بأفضل واالتصال، يمكن للمدارس المعلومات تكنولوجيا

  .المتاحة

الرقمية إلى نشوء أشكال تؤدي الثورة  إن تكنولوجيا المعلومات واالتصال تساهم في التنمية االقتصادية: -

 جديدة تمامًا من التفاعل االجتماعي واالقتصادي وقيام مجتمعات جديدة. وعلى عكس الثورة الصناعية التي

المنصرم، فإن ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال من شأنها االنتشار بشكل سريع والتأثير في  شهدها القرن 

وة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تسمح للناس بالوصول إلى ق حول ة الجميع. وتتمحور تلك الثورةويحي

 .المعلومات والمعرفة الموجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريباً 

رفع من فرصة تحول العالم إلى مكان أكثر تعلى االتصال وتقاسم المعلومات والمعارف  ة األشخاصزيادة قدر  -

وهذا إذا ما كان جميع األشخاص لهم إمكانيات المشاركة واالستفادة من هذه سلمًا ورخاء لجميع سكانه. 

 . التكنولوجيا

إلى وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، األشخاص  واالتصال، باإلضافة المعلومات تمكن تكنولوجيات  -

و مكان سكنهم. وهي بدلوهم في المجتمع العالمي، بغض النظر عن نوعهم أ والمعزولين من أن يدلوا ينمشالمه

األفراد،  نييين المحلي والدولي. وبوسعها تمكالتسوية بين القوة وعالقات صنع القرار على المستو  تساعد على

. ويمكنها أيضًا المساعدة على تحسين كفاءة إلى ما هو أفضل  والمجتمعات، والبلدان من تحسين مستوى حياتهم

 .والشفافية المعلومات ول إلىمن خالل الوص  األدوات األساسية لالقتصاد
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يتضح أن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية  -

من خصائص متميزة وأكثر كفاءة من وسائل االتصال التقليدية، فتكنولوجيا المعلومات لها والثقافية،وذلك لما 

واالتصال واسعة االنتشار تتخطى بذلك الحدود الجغرافية والسياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت 

مج التثقيفية والتعليمية لكل أن تصل إليها وسائل االتصال القديمة، كما أنها تمتاز بكثرة وتنوع المعلومات والبرا

متاحة في أي مكان وزمان، وبتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدر هام للمعلومات وهي  مختلف شرائح البشر، 

سواء لألشخاص أو المنظمات بمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أنها تلعب دورا هاما في تنمية العنصر 

 كبرامج التدريب وبرامج التعليم وغيرها.البشري من خالل البرامج التي تعرض من خاللها، 

لهذا يكون من الضروري االهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها استخدامها بشكل فعال، مع تدريب وتعليم 

أهميتها على الصعيد الجزئي ، من خالل إبراز هم بأهميتها في التنمية والتطوراألفراد على استعمالها، وتوعيت

 والكل.

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال:الثاني المطلب    

الكثير من الخصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،فتكنولوجيا المعلومات  ثون العلماء والباحلقدأبرز 
واالتصال تتكون من مجموعة من العناصر التي تساهم في قيامها كنظام يضم المعلومات واالتصال والتفاعل 

 بينهما ومن الضروري التعرف على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال :

تتأثر كافة المكونات المادية )األجزاء الملموسة في النظام( والمستخدمة في  (:األجهزةالمادية )المكونات -أوال

خراج البيانات، والمعلومات وتتكون من: إدخال،  1ومعالجة، وا 

قة الوصل بين الحاسوب والمستخدم، وتقوم بتلقي البيانات من الوسط الخارجي على  ل: هي حوحدة اإلدخال -1

 المركزية، وتتكون من وسائل اإلدخال المباشرة مثل لوحة المفاتيح، القلم الضوئي،... وغيرها. وحدة المعالجة

                                                           
 .157-152، ص . 2115نشر، األردن، الطبعة الثانية، دار وائل لل مدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية،محمد الطائي، 1
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ة ، التي يتم فيها معالجالجزء الرئيسي من منظومة الحاسوبوتمثل هذه الوحدة  :وحدة المعالجة المركزية -2

، وحدة التحكم، وحدة منطقالالحساب و التي تتكون من وحدة ، و جميع البيانات الداخلية لتوليد المخرجات المطلوبة

 الذاكرة الرئيسية.

ارجي لنقل النتائج المتولدة عن عمليات 1.للوسط الخ ايصال معلومات مهمة الحاسبتعتبر : وحدة اإلخراج -3

المعالجة من وحدات المعالجة المركزية إلى الجهات المستفيدة، وأهم هذه الوسائل الشائعة: الشاشة المرئية، 

 البيانية، المصغرات العملية والمخرجات الصوتية. األشكال، الطابعة

، جات نظام المعلومات لفترات طويلةوتستخدم ألغراض خزن مخر  :وحدة الذاكرة الثانوية ) المساعدة( -4

: األشرطة ، ومن أهم الوسائط الشائعةالذي يحتم إضافة الذاكرة الثانوية االستيعابيةبسبب محدودية الطاقة 

 .المغناطيسيةالمغناطيسية، واألقراص 

بعد التحدث عن الجانب المادي الملموس ال بد من التحدث عن الجانب المكمل لهذه  البرمجيات: -ثانيا

  .المنظومة وهي البرمجيات، التي بدونها ال تعمل األجهزة والمكونات المادية

والتعليمات المعًدة من طرف اإلنسان، والتي توجه : هي مجموعة من األوامر تعريف البرمجيات-1

بخطوة  يقة معينة، وفق تعليمات دقيقة خطوةالمكونات المادية للحاسوب لغرض أداء مهمة ما أو للعمل بطر 

 .1للحصول على نتائج مطلوبة بشكل معين

 : تنقسم البرمجيات إلى قسمين رئيسيين:أنواع البرمجيات -2    

: هي البيئة غير الملموسة أو المحسوبة التي تجعل الحاسوب ومكوناته أدوات فعالة برمجيات التشغيل -أ

جراء مختلف التطبيقات. ومن أشهر هذه البرمجيات  التي  ،(Windows)وحاليا  (MS-Dos)لتنفيذ األوامر وا 

ارتبطت واشتهرت بعد ظهور وانتشار الحواسيب ، كما وتأتي هذه البرمجيات كجزء ال يتجزأ في الحواسيب حيث 

ال يمكن أن نطلق على أي حاسوب هذه التسمية بدون وجود هذا النوع من البرمجيات. وهناك برمجيات تشغيل 

غيل غالبا وفق المواصفات التي تحددها تخص كل نوع من أنواع الحواسيب، حيث يتم تطوير برامج نظام التش
                                                           

 .321، ص. 2118دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة الموارد البشرية )مدخل استراتيجي(،، سهيلة محمد عباس 1
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الشركات الصانعة للحواسيب، ويتم تقديمها مع هذه التجهيزات، لتحقيق االستخدام األفضل لمكونات النظام 

 .1الحاسوبي

 : برمجيات التطبيقات -ب

لتنفيذ مهام  هي البرمجيات التي تعمل في بيئة برمجيات التشغيل المذكورة أعاله، وهي عبارة عن أوامر وتعليمات

 معينة في تخصص ما، أو موضوع ما يخص الزراعة واإلدارة والعلوم الهندسية والطب والفنون وغيرها.

كما أن هناك نوع من البرمجيات الجاهزة، التي بدأت في الظهور قبل عقدين من الزمان، وتمتاز بسهولة 

التعامل معها، وهذا لوجود أدلة توضيحية  استخدامها وعدم الحاجة إلى خبرات تكنولوجية عالية إلتقان مهارة

مصاحبة لها بشكل الكتروني أو ورقي تسهل على المستفيد استخدامها، بإتباع اإلرشادات خطوة بخطوة تكنولوجيا 

 .2البرمجيات والتعامل معها بين كافة المستويات الثقافية والفكرية من مستخدمي الحواسيب

  برمجيات النظام : -ج

ضرورية لتشغيل الحاسوب ،وتنظيم عالقة وحداته يبعضها البعض ويتضمن هذا النوع من تعد برمجيات 

البرمجيات برامج التشغيل التي هي عبارة عن سلسلة البرامج التي تعدها الشركة المصنعة للحاسوب وتخزين فيها 

 داخليا و تعد جزء اليتجزأ من الحاسوب نفسه .

 مجموعة تضم والتي االتصاالت شبكة عبر والمعلومات البيانات وتلقي إرسال يتم إذشبكات االتصال:  -3

 المحطات التحكمأجهزة و  الصناعية األقمار المايكروويف، ،الهاتف وخطوط واألسالك والكابالت المحطات من

  .3االنترنيت وشبكات الطرفية

أو بعضها حسب ، وقد تتواجد كلها نظمةوعموما توجد ثالث أنواع رئيسية من شبكات مستخدمة في الم

 ات كل مؤسسة، وهذه الشبكات ) االنترنت واإلنترانت واإلكسترانت( وهي كاآلتي:يإمكان

                                                           
 .152 ، ص.2111، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ، أساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلوماتسليمان مصطفى الدالهمة 1
 .151-153 ص.، 2111دار صفاء، عمان،  نظم المعلومات اإلدارية،، ألزغبيهيثم محمد 2
 .، ص2119، 22العدد  بغداد، ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، "أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظمي"ندى إسماعيل جبوري،  3

112. 
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وتمثل شبكة معلومات واتصال عامة وخاصة، أي أنها توفر بيئة معلوماتية  (:Internetاالنترنت ) -أ

عينة، أي أنها متاحة ووسائط لنقل البيانات والمعلومات فيما بين عامة المشتركين بخدمة االنترنت بشروط م

الشبكات كما توفر وهي بذلك المفهوم تعتبر شبكة  )العمومية(. في الشبكة العنكبوتية و مهم هماع يالستخدام جم

معلومة بأي صورة كانت في االنترنت من  االنترنت خدمات كثيرة ومتنوعة، من أهمها خدمة البحث عن أي

ومحرك   Google، ومن أشهرها على اإلطالق محرك بحث جوجلSearch Engineخالل محركات البحث

 .1وغيرها من المحركات الكبيرة Yahooياهو 

تمثل شبكة اتصال داخل المنظمة، أي أنها توفر بيئة معلوماتية ووسائط لنقل (: و Intranetاإلنترانت) -ب

البيانات والمعلومات فيما بين إدارات وأقسام ووحدات المنظمة، وال يحق لمن هو خارج المنظمة الدخول إلى تلك 

الكثير من  الشبكة بأي حال من األحوال. أي أنها لالستخدام الداخلي فقط، ومثل تلك الشبكات تتواجد في

المنظمات التي تتطلب المحافظة على شبكتها الداخلية أي المحافظة على )الخصوصية(، كالمؤسسات 

األمنية.ويتم في كثير من األحيان توظيف تقنيات االنترنت في شبكة االنترانت، كالبريد اإللكتروني.واالنترانت 

 .2توفر بذلك شبكة شبيهة باالنترنت إال أنها تتصف بالخصوصية

وتمثل نوعا متوسطا بين الشكل األول والثاني، حيث تتسم بالخصوصية  (:Extranetاإلكسترانت) -أ

 والعمومية في آن واحد، فاإلكسترانت تمثل شبكة اتصال داخلية، توظف بعض تقنيات االنترنت

المنظمة إال أنها تتيح لبعض األطراف أن يدخلوا عبر االنترنت على بعض  منسوبويستخدمها 

فمثال البنك لديه شبكته  المواضع في الشبكة الداخلية بطريقة محددة من أجل القيام بعمليات محددة.

 )انترانت(، إال أنه يتيح لعمالئه الدخول عبر االنترنت إلى حساباتهم الشخصية من بيه الداخلية الخاصة 

 

                                                           
  .331-337 .ص ، 1211، الدار الجامعية، اإلسكندريةاالتصال الفعال، مصطفى محمد أبو بكر، عبد هللا بن عبد الرحمن البريدي،  1
 .115 ص. ،2112، الوراق للنشر، عمان، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، ، إيمان السامرائي، يالقندليج إبراهيمعامر 2
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جراء عمليات معينة كتحويل مبالغ إلى حسابات أخرى ونحو ذلك. ويعرف  خالل اسم مستخدم ورقم سري وا 

 1بههذا الدخول بالدخول المصرح 

 : تتمثل فيما يلي:البيانات قاعدة -4

ويمكن تعريف قاعدة البيانات بأنها  ،تعتبر قاعدة البيانات المخزون في مكان مركزي في نظم دعم القرار

مجموعة من الملفات المتكاملة مع بعضها البعض تشمل كل من البيانات الداخلية التي تعبر عن العمليات 

الداخلية للمنظمة والتي يتم تجميعها من المجاالت الوظيفية للمنظمة والبيانات الخارجية التي توضح عالقات 

ثل شكل أسواقها ومعدالت إنتاج الصناعة لنفس السلع المنتجة للمنظمة بجانب أي المنظمة مع البيئة الخارجية م

 .2بيانات خاصة قد تؤثر على أداء المنظمة

 3ويترتب على وجود قاعدة البيانات العديد من المزايا مثل:

 .توليد معلومات أكثر من نفس كمية البيانات المتاحة 

  محدد.اإلجابة على االستفسارات المرتبطة بموضوع 

 .تقليل ازدواج البيانات إلى أدنى حد ممكن 

 .تحسين وتعزيز إدارة البيانات 

 .عرض البيانات واالحتفاظ بها بشكل أسهل 

 .تطبيق أساليب أماكن بيانات أكثر رقيا 

   .استخدام مساحة أقل لتخزين البيانات 

 المنظمة، مهام إلنجاز والمعارف المهارات من بمجموعة البشرية الموارد تتمثلمهارات الموارد البشرية:  -5

 4اإللكترونية: اإلدارة ومن بين المهام األساسية التي يجب أن تتوفر في

                                                           
  1 مرجع نفسه،ص.406

  2 محمدأحمدحسان،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الجامعية،اإلسكندرية،2001،ص.206.
  3مرجع سابق ،ص،715.

، 2113جامعة الشرق األوسط، األردن،  ماجستير،مذكرة ، العاملينأثر جودة إدارة الموارد البشرية اإللكترونية على كفاءة أداء عوده الواحنة،  عبد هللا 4
 .28ص. 
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   مهارات المعارف اإللكترونية: مثل تقنية المعلومات في الحسابات اآللية وشبكات االتصاالت اإللكترونية

 والبرمجيات الخاصة بها والتعامل الجيد معها.

   الفعال مع اآلخرين: حيث يتطلب هذا اآلمر ضرورة تأسيس عالقات عمل جديدة من مهارات االتصال

 خالل استخدام جميع أنواع االتصاالت سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

   مهارات إدارية: تتضمن مهارات تحفيز األفراد اآلخرين بالمنظمة نحو العمل الجماعي والتعاون باإلضافة

 والمتابعة والرقابة. إلى مهارات التخطيط والتنظيم 

باإلضافة إلى ذلك، يتعين على القياديين والمديرين متابعة كل جديد في حقل التقنيات اإللكترونية وأن  

يتحلوا بثقة اإلبداع واالنفتاح والمرونة والتي تعد من ضروريات هذا العصر، لكي يتمكنوا من التخطيط السليم 

االستفادة من إمكاناته في تطوير أداء المنظمات ورفع كفاءتها والجيد للدخول إلى عصر الثورة الرقمية و 

 اإلنتاجية.

 : : ايجابيات وسلبيات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصالالثالث المطلب

 فيما يلي: ، إال أنها لديها سلبيات سنذكرها فيهاتكنولوجيا المعلومات واالتصالرغم أهمية 

 :واالتصال المعلومات تكنولوجيا ايجابيات-ا    

 1:التالية الفوائد المعلومات تكنولوجيا تطبيق على يترتب

 األداء مستويات على ايجابيا تأثيرا واالتصال المعلومات تكنولوجيا أدوات تطبيق يؤثر :األداء مستوى  رفع -

 .المعلومات تكنولوجيا تطبيق واستراتجيات المنظمة ظروف بين التوافق من درجة وجود بشرط  بالمنظمات

 .نظمةللم قيمة خلق في بارزا دورا واالتصال المعلومات تكنولوجيا تلعب :نظمةالم قيمة زيادة -

 التنظيمية القرارات اتخاذ في المديرين مهمة من واالتصال المعلومات تكنولوجياتسهل  :القرارات اتخاذ فعالية -

 .المطلوبة بالشروط المالئم الوقت في الدقيقة والمعلومات البيانات توفير خالل من وذلك

                                                           
قسنطينة، ، متنوري ماجستير، جامعة مذكرة ، الفعلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال على تطبيقات تسير الموارد البشرية آلثارابوخسان،  كنزهسارة  1

 .22، ص. 2112
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 النظام توفير على واالتصال المعلومات تكنولوجيا تعمل :محددة عمل وطرق واضحة نظم وفق العمل تنمية -

 .اإلدارية بالوحدات واالنضباط

 عمليات هندسة إعادة إلنجاح جوهريا عنصرا واالتصال المعلومات تكنولوجيا تعد :الكمبيوتر هندسة إعادة -

 عمليات إتمام بعد أو التصميمات ألفضل مقترحات من تقدمه بما التشغيل عمليات تصميم قبل سواء التشغيل

 .المختلفة التطبيق مراحل في دورها خالل من التصميم

 .المعقدة والتنظيمية اإلدارية، المجاالت ذات المنظمات نجاح تدعيم -

 هاتأثير من خالل وذلك المنظمة داخل األفراد سلوك على االيجابي التأثير :لألفراد االيجابي السلوك تنمية -

 .بكفاءة الوقت إدارة على مساعدتها إلى إضافة المنظمات، وخارج داخل االتصال عمليات على
 :واالتصال المعلومات تكنولوجيا سلبيات -ب

 1لومات واالتصال فيما يلي:عتتمثل أهم سلبيات تكنولوجيا الم

 .الفردية وحرياتهم خصوصياتهم على تتجاوز وبذلك ،راداألف عن تفصيلية معلومات بجمع للمنظمات السماح -

 .الصحية والمشاكل اإلرهاق، يسبب قد المكثف استخدامها -

 .معروفة غير أو المتوقعة غير األعطال، حالة في المجتمعات شلل ببتس -

 من مشروعة غير وبطريقة ،ةقانوني غير وبطريقة قانونية، غير نسخ توزيع في استخدامها الممكن من -

 .األخرى  الفكرية والممتلكات والكتب والمقاالت البرمجيات

 .إنساني أقل المتعاملين بين العالقات تجعل -

 

 

 

 

 

                                                           
 .77عامر إبراهيم القندلجي، إيمان فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص.  1
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  واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام وأثار مبررات:المبحث الثالث

 واالتصال: المعلومات تكنولوجیا استخدام مبررات :المطلب األول      

 الداخلي: االستخدام -1

افع الرئيسي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال هي الثورة المعلوماتية وما يترتب عليه من أثار الدرغم 

 1:التكنولوجيا رات استخدامأهم مبر  فيما يلينوجز 

 تعرض بطاقة في المؤسسة معلومات لكل مركزي  كمصدر واالتصال المعلومات تكنولوجيا تستعمل -

 الخ.،المنتج، أهدافه أو الخدمة عن التنظيمي،معلومات بالمؤسسة،نشاطها،هيكلها التعريف :فيها

 .الخ،الترقيات، العقوبات الوظيفية، شخصية، معلومات من يخصهم فيما يساعد الذي العاملين دليل وضع-

ن حتى البعض بعضها مع المؤسسة أجزاء كل تكنولوجيا المعلومات واالتصال  ربطت -  من أكثر في كانت وا 

 .األخرى  األجزاء في يجري  ما بمعرفة فيها جزء لكل تسمح إذ جغرافيا، تباعدت ومهما مبنى،

 البيانات معالجة لتسهيل ( العاملين لحضور اليومي التسجيل ،الدوام لبطاقات االلكتروني االستعمال -

 (. إليها الوصول وسرعة منها واالستفادة

 .ومسؤولياتها الوظائف مهام لتحديد واالتصال المعلومات تكنولوجيا تستعمل -

 .المؤسسة داخل للمعلومات والسريع السهل االنتقال -

 .للمستهلك والوقت البريدية التكاليف بتوفير للمستندات واالقتصادي السريع النقل -

تبقي المؤسسة في وضعية تنافسية المنتجات المنافسة ومميزاتها و حتي الحصول على معلومات تخص  -

 جيدة.

 ظفين الوصول إلى الوثائق المعيارية للفحص والمعالجة.تتيح للمو -

 وضع معلومات عن المنتوج ومواصفاته لتجنب تكرار الشرح عدة مرات . -

 
                                                           

،ماجستير تسير المؤسسات  األولىالسنة  نظم المعلومات في المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتكنولوجيا و بخني إبراهيم،محاضرات مقياس  1

  .49-41 ،ص ،ص2005-2004الصغيرة والمتوسطة،منشورة،جامعة ورقلة،
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  :الخارجي االستخدام-2

 من عدد اكبر لكسب المؤسسة وخدمات لمنتجات واالشهارات اإلعالنات خالل من الزبون  والء حصة رفع -

 .الزبائن

 يهيئ مما طرفهم، من المقدمة العروض خالل من المناسب المورد اختيار في والتنوع المسافة باختصار تسمح -

 .السوق  على للسيطرة المناسب الجو المؤسسة

 ناحية من الهاتف ميزة يكسب فهو االلكتروني البريد طريق عن المؤسسة خارج األشخاص مع االتصال سرعة -

 .أحسن تعبير بإعطاء الخطاب وميزة ،السرعة

 .موظفيها يقدمها التي البحوث مواضيع من المؤسسة عن الخارجيين األفراد استفادة إمكانية -

 مشاكلها بعض لحل عملهم، مجال في محترفين جامعيين كأساتذة خبراء من خارجية معرفة على الحصول -

 .االستشارة ثمن دفع دون 

 .الحاجة عند الموظفين من متطلباتها اختبار اجل من العمالة سوق  على الدائم االطالع -

 معلومات على الحصول اجل من بالعالم الدائم االتصال طريق عن وذلك المؤسسة، قطاع تطور متابعة -

 .المؤسسة نشاط قطاع نفس من أخرى  مؤسسات مواقع كزيادة

 تريد شرائها  خاصة الموارد ذات التمويل الكبير .تزويد المؤسسة بالمعلومات عن موارد -

 دى رضا المستهلكين عنها يفيدها في وضع مخططات مستقبلية.اختيار  سوق منتجاتها وم-

 واالتصال: المعلومات تكنولوجيا تطبيقالمطلب الثاني:أثار 

 بتنظيم يتعلق فيما خاصة عميقة، وتغيرات كبيرا أثرا واالتصال للمعلومات الجديدة تكنولوجياال ثتأحد لقد

 :1يلي فيما اآلثار هذه أهم حصر ويمكن البشرية، الموارد وكذا اإلنتاج وطرق  المؤسسات

 

                                                           
 – اإلسفنج لصناعة فتح مؤسسة ) حالة دراسة ،المتوسطة و الصغیرة بالمؤسسات المعارف تسییر في االتصال و اإلعالم التكنولوجیا دور ،فضيلة فني 1

 .42-42,ص,ص2007 بسكرة، جامعة تسيير، تخصص ماجستيرغيرمنشورة، رسالة بريكة(
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 في: تتمثل : االيجابية اآلثار-1

جديدة  طرق  تقديم مع النفقات من والتقليل اإلنتاجية، المرونة من كبير قدر تحقيق على الشركات مساعدة - 1

 .المنظمات لتصميم جديدة تنظيمية وهياكل

في  يساهم ما وهذا الشركات، بين وسيطة اتصال شبكة لوجود المباشرة، الشخصية االتصاالت من التقليل- 2

 الخ.،واإلقامة التنقل تكاليف تخفيض

حركة  لضمان مرونة أكثر إجراءات و ترتيبات وضع خالل من المال رأس ألسواق عالمي تكامل تحقيق - 3

 عالمي. مستوى  على المال رأس

المنتوجات  وزيادة واألسعار التكاليف تخفيض إلى تؤدي والتي اإلنتاجية من والتجربة االختراعات زيادة -  4

 .االستهالك ارتفاع وبالتالي الصحية( )األمنية

 الخدمة مستوى  وتحسين التنافسية، الميزة يحقق مما االنترنت تكون  ما غالبا االلكترونية التجارة تطبيق-5

 .الموردين مع العالقات وتحسين للعمالء المتقدمة

 .أحسن قرارات واخذ الهادفة المعلومات اكتساب خالل من األفراد قدرات تنمية -6

 .والتزوير األخطاء وقوع تقليل إلى يؤدي مما والشفافية، لةساءالم تعزيز -7

 .والمستمر الدائم االتصال خالل من المحيط على كبير وانفتاح الموردين مع جديدة عالقات إنشاء - 8

 1: في تتمثل  :السلبية اآلثار-2

 الطبيب كعالقة إنسانية اقل المتعاملين بين العالقات واالتصال للمعلومات الجديدة التكنولوجيا تجعل-1

 .بعد عن الجراحة أثناء بالمريض

 واألموال واالتصاالت المعلومات تحرك لحرية نظر مهددة أصبحت الوطنية السيادة بأن البعض يرى  - 2

 االنجليزية اللغة بتفوق  مهددة باتت التي الثقافية للخصوصية بالنسبة الشأن هو كما الوطنية، الحدود عبر

                                                           

ير فاتح،دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اإلبداع اإلداري،مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم التسير،تخصص تس شتيح1 
 .40 ،ص 2112-2113-بسكرة-الموارد البشرية،إشراف نوى فطيمة الزهرة، جامعة محمد خيضر
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 .األمريكية المتحدة والواليات

 .النقدية للسيادة تهديدا تمثل والتي االلكترونية النقود بظهور الجديدة التكنولوجيا سمحت -3

 المساس دون  العام والصالح المستهلك حقوق  إطار في الرقابة فرض معضلة أمام نفسها تجد الحكومة- 4

 .والتفتح بالحرية
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 خالصة الفصل:

ات الداخلية والخارجية وذلك تعمل تكنولوجيا المعلومات واالتصال على جميع البيانات من خالل شبك

تكنولوجيا المعلومات واالتصال أصبحت من مستلزمات الضرورية بتحقيق االتصال بين العاملين، من هنا فان 

 لمواجهة مختلف التحديات التي تصادف المؤسسات الخاصة في الوقت الراهن.

من وجهات نظر متعددة ثم قمنا تكنولوجيا المعلومات واالتصال لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم و      

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المبحث الثاني تناولنا البنية التحتيةو ببيان مدى أهميته للمنظمة و مراحلها  

يجابيات و سلبيات   واالتصال  دوافع وأثار تكنولوجيا المعلوماتتكنولوجيا المعلومات واالتصال وفي أخر تناولنا وا 
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 تمهيد 

إن التغييرات والتطورات أصبحت عامل لنجاح المؤسسة متوقف على مدى الرشد في إتخاذ القرارات      

إلى اإلستراتيجية منها التي تعتبر ذات أهمية بالغة في تقرير مصير المؤسسات وذلك كونها تحتاج 

خاصة في ظل ظروف عدم التأكد الناتج عن تغييرات البيئة الداخلية و معلومات دقيقة وكفاءات عالية،

 والخارجية .

إن القرار له أهمية كبيرة بالنسبة إلدارة المنظمات األعمال ،وقد شكل القرار االستراتيجي المرتكز األساسي 

سية اإلدارة العليا للمؤسسة وتساعد هذه القرارات في لنجاح المنظمات أو فشلها ،لذلك فهو من المهام األسا

 لنجاح المؤسسة وبقائها في السوق .  ةتحديد الرؤى المستقبلي

اإلستراتيجية من خالل التطرق  تلعملية اتخاذ القرارا ألمفاهيمي اإلطارويتم في هذا الفصل التعرف على 

 إلى :

 ،أنواع القرارات. امفهوم عملية إتخاذ القرار،أهميته-1                        

 مفهوم القرارات اإلستراتيجية ،أهميتها، خصائصها.-2                         

 أنواع القرارات اإلستراتيجية، والعوامل المؤثرة ،وأبعاده.-3                        
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  يةجيتاإلسترا و القرارية ماه : المبحث األول

و اتخاذ القرار في  اإلستراتيجيةفي هذا المبحث سنقوم بإبراز أهم المفاهيم العامة حول كل من القرار و 

 التي تطبقها المؤسس ضمن نشاط عملها. اإلستراتيجيةالمؤسسة ، كما سنبين القرارات 

 القرار ماهية :المطلب األول 

 تعريف القرار : الفرع األول   

 تناولت مفهوم القرار نذكر منها: فتعار يهناك عدة 

 .1عرف بأنه" أفضل بديل لحل المشكلة أو هو الحل" -

ويفترض هذا التعريف القدرة على التعرف على الحل و توليد بدائل مختلفة له، كما يفرض أيضا القدرة 

 على التمييز بين البدائل للتعرف على األفضل.

" بأنه أسلوب أو تصرف واعي أو منطقي و ذو طابع اجتماعي، و يمثل الحل أو  و يعرف كذلك -

التصرف البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل و حلول ممكنة و متاحة لحل 

 .2 المشكلة، ويعد هذا البديل األكثر كفاءة و فاعلية بين تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار"

إلشارة إلى أن القرار قد يكون رفضا لكل البدائل و الحلول المتاحة بال اختيار؛ ومن ثم يكون هذا وتجدر ا

 .3 القرار المتخذ هو ال قرار

" إن القرار مرحلة في عملية مستمرة لتقييم البدائل من أجل   Harrisonهاريسون ويقول الكاتب 

إلى "إن القرار عبارة عن اختيار من روبنز   Robbinsانجاز هدف معين "، وبنظرة مماثلة يشير الكاتب

 4بين بديلين أو أكثر ".

                                                 
 .12، ص8200-2002، ر، مصة، اإلسكندريالجامعية ر، الداراتخاذ القرار بين العلم و االبتكا،احمد ماهر 1
 .32، ص6200، ن، األردن، عما، دار الحامداألساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية،كاسر ناصر منصور 2

 .11،ص1998،عمان،األردن،1دار اليازوري العلمية،ط ،اتخاذ القرارات اإلدارية،منعم زمرير الموسوي  3

  .82، ص 2006، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، مبادئ اإلدارة الحديثةحسين حريم،  4
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يعرف القرار بأنه تعبير عن إرادة أو رغبة معينة لدى شخص معين ) مادي أو معنوي( ، حيث 

 يتم اإلعالن عن  ذلك بشكل شفهي أو مكتوب من اجل بلوغ هدف معين و يفترض بهذه الحالة توفر 

 1زمة لبلوغ ما يصب إليه متخذ القرار من أهداف.البدائل و االختيارات الال

 أنواع القرار : الفرع الثاني    

 2يمكن تحديد هذه األنواع وفقا للمعايير التي تستخدم في عملية التصنيف و هي كالتالي:   

مشكلة ة مقابلها قرارات ترتبط بفرصة سانحة يتخذ الرؤساء قرارات لحل نالقرارات المتعلقة بمشكلة معي -1

 قائمة أو متوقعة بينما آخرون يتخذون قرارات الغتنام فرصة سانحة للنمو و زيادة األرباح بالمؤسسة .

التي تكون في ظل المخاطر تتخذ في ظروف  :القرارات في ظل المخاطر و القرارات في ظل التأكد -2

 . معينة مع احتمالية حدوتها و التي تكون في ظل التأكد تكون نتائجها مسبقا

و القرارات الصريحة التي يوضح فيها المدير مسلكه الضمنية:القرارات الصريحة و القرارات  -3

بخصوص مشكلة معينة و القرار الضمني يتم استنتاجه من سلوك المدير في موقف معين دون أن يصرح 

 به.

ملة هي التي يمتد على أساس درجة الشمولة فالقرارات الشا :القرارات الشاملة و القرارات الجزئية -1

  .فينآثارها و نتائجها إلى معظم وحدات المنظمة أما القرارات الجزئية فتشمل وحدة أو فئة معينة من الموظ

النتائج التي تترتب على  على أساس آثار القرار و :لقرارات اإلستراتيجية و القرارات التشغيليةا  -5

  .القرار

أما المكتوية مثال اإلعالنات و اللوائح و الشفوية هي التي تبلغ الشفوية:القرارات المكتوبة و القرارات  -6

 تبليغا شفويا.

                                                 
 30،ص،ص2010،دار اليازوري العلمية للنشرو التوزيع ،عمان ،األردن،عمان، المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية المثلىالفضل ، مؤيد 1
،31  . 

 . 123، عمان، دار حامد للنشر و التوزيع، ص اإلداري  االتصال القيادة ون محمود عناصره، مروان محمديتي احمد، سمح 2
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الفردية التي تكون من قبل المدير و الجماعية باشتراك :القرارات الفردية و القرارات الجماعية -2

 المساعدين و رؤساء األقسام.

 شرائية و تكون خارجة عن نطاق  القرارات حسب مجال التخصص هناك تخصصات مختلفة إنتاجية، -8

 وظيفته و عمله.

تكون على أساس طبيعة القرار و درجة  :القرارات المحــــددة و المبرمجة و القرارات غير المحددة – 9

تكــــراره فالقــــــرارات المحــــددة و المبرمجــــــة هي روتينية و متكــــررة و مع مرور الــزمن و تطور المنظمة 

 .ءات محددة للتعامل مع هذه القرارات إجرا

 اإلستراتجية   ماهية المطلب الثاني

 اإلستراتيجيةتعريف  : الفرع األول     

  الكيفية التي يكون فيها المرء قائدا عاما أو( General ladership(التي تعني فن القيادة العامة -

)General )1. 

على اتخاذ قرارات  إستراتجيةالطريق لبلوغ ذلك الهدف،وينطوي خلق ن من هدف مستقبلي مقصود،و تتكو -

صعبة بشأن الفرص التي يمكن استهدافها وااللتزام بتوفير الموارد الضرورية والقيود المفروضة على طرق 

 واد.هناك مستويات متنوعة في المؤسسة يمكن لكل منها أن يكون له إستراتجية تعملالم استخدام هذه

 .2مجموعة متسلسلة ومتسقة من األهداف والمساراتعلى إيجاد 

"عملية بناء  بأنه اإلستراتجية( مفهوم porter.1980 لع الثمانيات من القرن الماضي طرح)وفي مط-

 3وضع منفرد للمنظمة ذي قيمة للعمالء من خالل تصميم مجموعة أنشطة مختلفة عما يؤديه المنافسون."

 
                                                 

دار جية المستدامة مدخل إلدارة المنظمات في االوليفة الثالثة،اإلدارة اإلستراتكاظم ألعارضي،هاشم فوزي ألعبادي،محمد حسين العساوي،جليل   1
 .31،ص2012النشر والتوزيع ،عمان ، الوراق

 .13،ص2013الفجر للنشر و التوزيع،القاهرة، داركل ما تحتاج إلى معرفته عن اإلستراتجية، جووايتهيد، ترجمة  صباح حسن عبد القادر،  2
 .16،ص2011، دار وائل للنشر والتوزيعاإلدارة اإلستراتجية المفاهيم ...العمليات ،،محسن ألغالبي،طاهر   إدريسوائل محمد صبحي    6
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 جيةيأنواع االسترت الفرع الثاني :     

 إستراتيجية السيطرة بالتكاليفأوال:             

تســعى إلــى تطبيــق الســيطرة بالتكــاليف كإســتراتجية أساســية ،بــان تخفــض تكاليفهــا  التــي المنظمــة تحــاول   

تــتمكن مــن بيــع منتجاتهــا بأقــل ســعر ممكن،وبالتــالي الســيطرة علــى مســتوى األســعار بشــكل اقــل مــن  حتــى

ية األمر الــذي يجعلهــا تكتســب ميــزة تنافســالقطــاع ،مــن اجــل تنافســية مبيعاتهــا،المتواجــدين بــنفس نافســين مال

ع اإلنتــاج ،ولتخفيض التكــاليف تتبــع المنظمــة عــدة أســاليب منهــا علــى ســبيل المثــال،رفعــن طريــق التكــاليف

الزيــــادة،وربط الســــعر بالتكلفــــة  أفضــــليات،تبســــيط أســــلوب اإلنتــــاج ،البحــــث عــــن وللعــــب علــــى اثــــر التجربة

 .1مباشرة

 إستراتيجية التمييزثانيا:               

مقارنة مع منتجات ى تمييز منتجاتها بخصائص إضافية،تعمل المنظمة علفق هذه اإلستراتجية، و     

المميزات ،سواء تنفرد بها منتجات المنظمة منافسيها،اآلمر الذي يجعل الزبون يتعرف على المميزات التي

)كشهرة العالمة(،ومقارنة منتجات المنظمة مع أوالمعنوية،تجديدها ...(،الجيدة للمنتجات )النوعيةالحقيقية

 منتجات المنافسين من حيث السعر،ويشمل التمييز بالعالمة،بهدف تعظيم الربح.

      ،ر المطلوبوبيع كميات كبيرة من منتجاتها بالسع إضافيويسمح التمييز للمنظمة باقتطاع سعر     

المتحصل  اإلضافينتائج كبيرة في متوسط السعر  إلىوالحصول على ميزات مثالية كوفاء الزبائن،ويقود 

  المنظمة عن الطريق التمييز.المحتملة التي تحملتها   اإلضافية،والذي يتجاوز التكلفة عليه

 إستراتيجية التركيز:: ثالثا             

جية التركيز،تختلف هذه اإلستراتيجية عن االستراتجيين السابقتين ياإلستراتيجية العامة الثالثة هي إسترات إن

جزء منهم.      أوب كونها موجهة نحو خدمة حاجات مجموعة محدودة من المستهلكين بصورة كبيرة  بسب

                                                 
 .35، ص7332 نالجليس الزمان، عما ردا اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة، محمد رشدي سلطاني، 1
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الطريق نمط المستهلكين أو على خدمة جزء معين من السوق يتم جغرافيا عن هذه االسترتيجية تركز  إن

 1عن طريق جزء من نمطاالنتاج .

 المطلب الثالث: عملية اتخاذ القرار

 القرار اتخاذ تعريف :الفرع األول       

تحقيق هدف معين أو حـل مشـكلة  االختيار بين بديلين أو أكثر بين عدة إجراءات وأساليب بغرض -

اختيـــار الحـــدث الـــدقيق مـــن كـــل بـــديلين أو أكثـــر مـــن ويركز بعـــض االقتصـــاديون علـــى أن القـــرار هـــو مـــا،

مجموعـــة البـــدائل المتاحـــة والتـــي تســـعى المؤسســـة لتحقيقهـــا فمـــن هـــدفها العـــام ، وهـــي البحـــث عـــن تعظـــيم 

اإليرادات وتخفيض التكاليف وهي عبارة عن أنشطة يتم إتباعها لتحديد المشكلة وبدائل الحل وتقييم البدائل 

 2.ذ القرار هو اختبار البديل المناسبهي أهم خطوة تشير إلى اتخا

  ،القــرار، هــو اختيــار بــديل مــن بــين البــدائل الكثيــرة الممكنــة ألجــل الوصــول إلــى هــدف، حــل مشــكل "

 .3انتهاز فرصة" 

  القرار، هو االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين، أو هـو المفاضـلة بـين حلـول بديلـة "

 .4لمواجهة مشكلة معينة، و اختيار الحل األمثل من بينها" 

  عملية اتخاذ القرارات هي االختيار القائم على أساس بعض المعايير مثـل: اكتسـاب حصـة أكبـر مـن "

ف، توفير الوقت، زيـادة حجـم اإلنتـاج و المبيعـات و هـذه المعـايير عديـدة، ألن السوق، تخفيض التكالي

                                                 
،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان  أمثلة وقضايا معاصرة–مدخل –اإلدارة االستراتجي نظريات فاضل حمد القيسي،علي حسون الطائي ، 1

 .722،ص7332
دارة األعمالعبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف،  2  .123.، ص1993، المكتب العربي الحديث، مصر، تنظيم وا 

 3: Jean- François Dhénin, Brigitte Fournie. 50 thèmes d'initiation à l'économie d'entreprise. Ed: Breal. 
Paris.1998. P: 175.        

 .311،ص،1993،اإلسكندرية،منشأة المعارف،أصول اإلدارة العامة ،إبراهيم عبد العزيز شيحا 4



 جية في المؤسسةيالفصل الثاني                                                     القرارات اإلسترات

 

 
00 

و يتأثر اختيار البديل األفضل إلـى قائم بالعملية بعض هذه المعايير،جميع القرارات تتخذ و في ذهن ال

 .1حد كبير بواسطة المعايير المستخدمة" 

 خطوات عملية اتخاذ القرار : ثانيالفرع ال    

تمر عملية اتخاذ القـرار بعـدة مراحـل وخطـوات وذلـك بهـدف الوصـول إلـى قـرارات سـليمة، ويختلـف عـدد    

 هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختالف المفكرين، لكن الخطوات األكثر شيوعا هي: 

الخطوة األولى في عملية اتخاذ القرارات تتمثل في إدراك أو تحسـس مرحلة تحديد وتشخيص المشكلة: -1

ة بوجــود مشــكلة مــا، والمشــكلة هــي " انحــراف أو عــدم تــوازن بــين مــا هــو كــائن وبــين مــا يجــب أن اإلدار 

يكـون" أي أنهــا عبــارة عـن الخلــل الــذي يتواجــد نتيجـة اخــتالف الحالــة القائمــة عـن الحالــة المرغــوب فــي 

وجودهــــا. وعنــــد تحديــــد المشــــكلة يجــــب التعمــــق فــــي دراســــتها لمعرفــــة جــــوهر المشــــكلة الحقيقــــي ولــــيس 

 عراض الظاهرة التي توحي لدإدارة على أنها المشكلة الرئيسية وهناك نوعين من المشاكل: األ

  :تتنـــاول مســـائل يوميـــة تتكـــرر باســـتمرار مثـــل توزيـــع األعمـــال بـــين األفـــراد مشـــاكل تقليديـــة أو روتينيـــة

 العاملين 

 :وهــي تتصــف بــالعمق والتعقيــد ويحتــاج حلهــا إلــى نــوع مــن التشــاور أو  مشــاكل غيــر تقليديــة أو جديــدة

نما يجب االستعانة باختصاصـيين   التفاهم وهذا النوع من المشكالت ال يمكن مواجهته بقرارات مستعجلة وا 

  2من ذوي الخبرة.

لمتاحــة البــدائل هــي الحلــول أو الوســائل أو األســاليب امرحلــة تحديــد البــدائل المختلفــة لحــل المشــكلة:  -2

أمام الرجل اإلداري لحل مشكلة قائمة وتحقيـق األهـداف المطلوبـة، وعلـى الرجـل اإلداري القيـام بدراسـة 

البدائل معتمدا على خبرته السابقة في هذا المجال وعلى نتائج تجارب اآلخرين. فـي هـذه  كافية لتحديد

                                                 
 .118،ص ،1998ن،األرد،عمان،دار اليازوري العلمية، (و مفاهيمنظريات )أسس اإلدارة الحديثة،بشير العالق 1
 .210،لنشر، بغداد، بدون سنة نشر، ص، مؤسسة دار الكتب للطباعة وامبادئ إدارة األعمالخليل محمد حسن الشماع وآخرون،  2
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ركة المرؤوســين والمختصــين المرحلـة يفضــل تحديــد عـدد كبيــر مــن البــدائل، ونشـير هنــا إلــى أهميـة مشــا

  1وهذه المرحلة تعتمد على التنبؤ واالبتكار.

تعتبر مرحلة تقييم البدائل عملية توقع المستقبل ألن المزايا والعيوب ال تظهر إال مرحلة تقييم البدائل:  -3

في المستقبل، ويتم التقييم هنـا بالنسـبة لكـل بـديل علـى حـدا فـي ضـوء مـدى تحقيقـه للهـداف المطلوبـة 

  2مع مراعاة العوامل الخاصة بالتكلفة والعائد واآلثار المترتبة على التنفيذ.

بعد القيام بتحديد البدائل وتقييمهـا فـإن متخـذ القـرار يكـون فـي موقـف يسـمح لـه  اختيار البديل األفضل: -4

بمحاولة تحديد الحل األفضل، أي البديل المناسب على ضوء المعلومات التي توفرت، كما تسمى هذه 

فبعـــد أن تكـــون االحتمـــاالت المتعلقـــة بالبـــدائل  ،االســـتقرار النهـــائي علـــى بـــديل معـــينالمرحلـــة بمرحلـــة 

المطروحــة قــد حــددت وبعــد أن تكــون الصــورة العامــة لكــل حــل بــديل قــد تبلــورت واتضــحت معالمهــا فــي 

جتماعيــة ذهـن متخــذ القـرار تــأتي عمليــة االختيـار ألحــد البـدائل علــى ضــوء االعتبـارات االقتصــادية واال

  3والبيئة من جهة، ودرجة المعرفة والخبرة السابقة التي يتمتع بها متخذ القرار من جهة أخرى.

بعد أن يختار متخذ القرار البـديل األنسـب تـأتي عمليـة التنفيـذ لهـذا القـرار مرحلة تنفيذ القرار وتقييمه:  -5

تحقيقه للهداف المرجـوة منـه والتعـرف علـى وتليها متابعة هذا التنفيذ وتقييم نتائج القرار المتخذ ومدى 

       4درجة فاعليته.

 

 

 
                                                 

 .12كاسر نصر منصور، مرجع سابق، ص.   1
 .108ص،2002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان، األردن، وأصول وعلم وفنالعملية اإلدارية مبادئ ضرار العتيبي وآخرون،   2
 .232-236ص.،، ص2009األردن،  -التوزيع، عماندار المسيرة للنشر و  مبادئ اإلدارة العامة،عبد العزيز صالح بن حبتور،   3
 . 122، مروان بن أحمد، مرجع سابق، ص.ةعيا صر معن محمود   4
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 يوضح مراحل عملية اتخاذ القرار. : (01رقم ) الشكل

 
 

 .37،مبادئ إدارة األعمال األساسيات واالتجاهات الحديثة،ص احمد بن عبد الرحمان الشميمري المصدر: 

 القرار  اتخاذأهمية الفرع الثالث : 

فـي ذلـك الطالـب حـين يختـار الشـعبة التـي  سـواءيتخـذ الفـرد فـي حياتـه اليوميـة عـددا مـن القـرارات،   

ســائق الســيارة عنــدما يحــدد وجهتــه و و يريــد أن يتخصــص فيهــا،أو ينتقــي الطريقــة التــي يراجــع بهــا دروسه،

ون قـرارات عديـدة. يختـارون و يتخـذ و ون يختار الطريق التي ُتوِصل إليها، فهناك العديد غير هؤالء يفاضل

القــرار  اتخــاذأنواعها،فــإن عمليــة  بــاختالففــإذا وســعنا نطــاق الدراســة و تركنــا األفــراد و أخــذنا المؤسســات 
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تصبح أكثر أهمية و أشد خطورة و أبعد تأثيرا، ذلك ألن القرار ال يتعلق بشخص واحد و إنما يتضمن عدة 

 . 1 الخ …خر تنظيمي و مالي و قانوني  أفراد أو جماعات، و يشمل عدة جوانب بعضها فني و اآل

فهناك قرارات تمس مجموعة من الموظفين، و الـبعض يـؤثر علـى جميـع العـاملين، و بعـض القـرارات تـؤثر       

 في الوضع االقتصادي و االجتماعي للمجتمع الكبير.

التي يتخذها المدير تؤثر كثيرا علـى وضـعه الـوظيفي و تدقدُدِمـه و تـؤثر أيضـا علـى الجماعـة التـي  تفالقرارا

 يشرف عليها،و لها تأثيرها على عمل المنظمة عامة.

فهـي ،القرارات اتخـاذعلـى أنهـا عمليـة  اإلدارةمغاليا عنـدما عـرف    H. Simonلذلك لم يكن هـ. سيمون  

ذلك كونهـا عمليـة مسـتمرة و متغلغلـة  ،االزدهارق للمؤسسة البقاء و النمو و قلب اإلدارة النابض الذي يحق

 في الوظائف األساسية لدإدارة.

فهذه الوظائف من تخطيط و تنظيم و توجيه و رقابة ال يمكن أن توجد لوحدها، بل إن وجودهـا هـو نتيجـة 

 .2إتخاذ القرارات 

تأديتــه ) وضــع الهــدف( و تحــدد المــوارد المالئمــة و فمــثال فــي التخطــيط تحــدد القــرارات العمــل الــذي يجــب  

إختيـــار أفضــــل الســــبل التــــي يتعــــين إتباعهــــا إلنجــــاز هــــذا العمــــل. و عنــــدما تضــــع اإلدارة التنظــــيم المالئــــم 

و األقسـام(،  توعه و حجمه و أسس تقسيم اإلداراألنشطتها، فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكل التنظيمي ) ن

 . الخ…واألفراد الذين تحتاج إليهم للقيام باألعمال المختلفة، و خطوط السلطة و المسؤولية واإلتصال

كذلك عندما يمارس المدير وظيفته القيادية فهو يتخذ مجموعة من القرارات عنـد توجيـه مرؤوسـيه و تنسـيق 

 حل مشكالتهم.مجهوداتهم و إثارة دوافعهم و تحفيزهم على األداء الجيد و 

                                                 

 .  116 ،ص ،1998،القاهرة  ،Wascad ،الفكر المعاصر في التنظيم و اإلدارة،يسن عامر، علي محمد عبد الوهاب سعيد 1 
 .103،ص،1986 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،مدخل وظيفي ،إدارة األعمال ،جميل أحمد توفيق2 
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و أخيرا عندما تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة، فإنها أيضا تتخذ قرارات بشأن تحديد المعايير المالئمة لقياس  

 اتخاذنتائج األعمال، والتعديالت التي ستجريها على الخطة و تصحيح األخطاء إن وجدت. وهكذا يجري 

 .القرارات في دورة مستمرة

 ثرة في عملية اتخاذ القرار العوامل المؤ :رابع الفرع ال

وتأثيرها في إن رواد المدارس التقليدية لم يهتموا بدور العوامل السلوكية واالجتماعية والبيئية 

نما ركزوا على الجوانب المادية بينما رواد المدارس السلوكية، فقد ركزوا اهتمامهم عملية اتخاذ القرار، وا 

 واالجتماعية والبيئية وتأثيرها في هذه العملية.على أهمية العوامل والمتغيرات النفسية 

وبناءا على ذلك ركزت دراساتهم في تحليل عملية اتخاذ القرار على العوامل النفسية والظروف 

البيئية المحيطة بالمنظمة وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وقيم اجتماعية ونظم سياسية واقتصادية. وفيما 

العوامل التنظيمية، وهي كاألتي: العوامل اإلنسانية، في عملية اتخاذ القرار، يلي نستعرض العوامل المؤثرة

 العوامل البيئية.

 العوامل اإلنسانية: -

إن هذه العوامل ناتجة عن كون عملية اختيار البدائل المتاحة ما هي إال ناتج لتفاعل إنساني 

العوامل اإلنسانية قد تكون نابعة  تتفاعل فيه عدة عوامل منطقية و غير منطقية، موضوعية وشخصية،إن

 من شخص المدير أو من سلوك مساعديه ومستشاريه أو من المرؤوسين وغيرهم ممن يمسهم القرار.

 العوامل التنظيمية: -

باإلضافة إلى العوامل اإلنسانية التي تؤثر على اتخاذ القرار هناك أيضا العوامل التنظيمية 

موقف اإلداري، االتصاالت اإلدارية،التفويض والالمركزية اإلدارية ونطاق والمتمثلة في القوى الكامنة في ال

 التمكن.
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 العوامل البيئية: -

هناك مجموعة من العوامل و القيود التي تؤثر في فعالية القرارات الصادرة عن الظروف البيئية 

 المحيطة بالقرار أهمها:

 طبيعة النظام السياسي واالقتصادي السائد في الدولة. 

 نسجام القرار مع الصالح العام.ا 

 .النصوص التشريعية 

 .التقدم التكنولوجي 

والمقرر عند اتخاذه القرار يتأثر ببعض العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على فاعليته،ومن أهم 

خيرة العوامل الداخلية،القدرة على التفكير والتصور والطاقة والخبرة واالتجاهات والخلفية والقيم وهذه األ

 تتأثر جزئيا بمراكزهم التنظيمية.

وأما العوامل الخارجية فهي تنحصر في كل من المرؤوسين والزمالء والرؤساء،حيث ال يكون القرار سليما 

 إال إذا تم التوفيق بين العناصر السالفة الذكر.

 1اإلعتبارات المؤثرة في عملية اتخاذ القرار::الفرع الخامس

لمتخذي القرارات تتوقف على عدة اعتبارات والتي تقف عائقا في تحقيق نتائجها، إن الحرية المتاحة 

 ومن أهم هذه االعتبارات ما يلي:

 مستوى أهمية القرار. -

 اثر القرار على البيئة. -

 القيم واألحكام الشخصية )القيم العملية، االقتصادية، الحسية، السياسية والقيم الدينية(. -

 المخاطر. -

                                                 
  .في المؤسسة.، جامعة باتنة محاضرات للستاذ عمر شريف، أسلوب التحكم في نظام المعلومات واتخاذ القرار 1
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 ية.القرارات الجماع -

 كما توجد بعض العوامل التي تمنع من اتخاذ القرار والمؤثرة بشكل ما في المقرر ومن أهمها:

 الفشل في إدراك المشكلة في الوقت المناسب. -

 عدم االستعداد الستغالل الفرص التي تظهر فجأة. -

 المماطلة والتسويف. -

 عدم القدرة على فهم التحول إلى النمط والنماذج. -

 كالت اليومية.االنغماس في المش -

 السياسات الداخلية. -

 نقص التحكم في اإلدارة. -

 العجز الشامل على مستوى المنظمة. -

 ضعف نظام التقارير. -

 عدم توافر البيانات الصحيحة. -

 الفشل في عملية التفويض. -

 عدم الكفاءة واألهلية. -

 التردد واالضطراب. -

 إشراك عدد كبير في اتخاذ القرار. -

 

 

 

 



 جية في المؤسسةيالفصل الثاني                                                     القرارات اإلسترات

 

 
23 

 . عملية اتخاذ القرارعناصر الفرع السادس :

 :  إن عملية اتخاذ القرار تتضمن عدة عناصر وهي    

،أو وجـود ر: هـي موقف غامض يقع فيه متخذ القرار،يكون في حاجة إلى التفسي الموقف أو المشكلة -3

 1. انحراف في األداء الفعلي عن األداء المخطط أو المستهدف

يكون من طرف فرد ،جهود إما شخص واحد أو جماعة من األفرادمتخذ القرار: إن القرار يكون نتيجة  -7

حول الموضوع، ويكون من ،واحد إذا كان القرار سهل الوصول إليه أو تكون معرفة الجماعة محدودة جدا

وأي كان متخذ القرار عة بإبداء آرائهم بخصوص الموضوع،طرف جماعة إذا كان بمشاركة أعضاء الجما

 2ي إتخاذه .فإن السلطة تمنحه الحق ف

: فالهدف هو تحديد الحاجة وتحقيق الهدف يعني حدوث عملية اإلشباع وعليه فإن  األهداف والغايات -0

 . القرار ال يتخذ إذا كان وراء دافع لتحقيق هدف معين

 : نقوم بجمع معلومات تكون عن الماضي والحاضر والمستقبل عن طريق التوقع المعلومات والبيانات -2

الحديثة اليوم لديها نظام متكامل للمعلومات يوفر لمتخذ القرار كل ما يحتاج إليه من معلومات والمنظمات 

حصائيات بسرعة متناهية من خالل استخدام الحاسوب  . وبيانات وا 

التوقع: يعتبر التوقع عنصرا أساسيا في عملية اتخاذ القرار لذلك فإن معظم القرارات تتعامل مع  -5

عظم مؤشراتها مجهولة يجب التوقع بها وتقديرها وتحديد انعكاساتها وتأثيرها في متغيرات مستقبلية م

 . المنظمة

                                                 
 . 210،ص 199،المكتب العربي الحديث،اإلسكندرية، التنظيم إدارة أعمالعبد الغفار حنفي ،عبد السالم أبو قحف ، 1

 . 332صنفس المرجع ، ،إدارة أعمال مدخل تطبيقي،جميل أحمد توفيق 2
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البديل المناسب تأتي الحقا لعملية تقييم دقيقة ومتعمقة لكل من البدائل  اختيار: إن عملية االختيار -3

 1المتاحة.

وعليه فإن وجود بعض الخيارات يعد ،: إن إتخاذ القرار يتطلب بدائل عدة ليختار من بينها توافر البدائل -

 2 . فليس هناك قرار لتتخذه اختيارشرطا إلتخاذ القرار، وفي الحقيقة فإنه ما لم يكن لك 

: الفترة الزمنية الالزمة إلتخاذ القرار أي يجب توفر فترة زمنية كافية تسمح بدراسة جميع جوانب  الوقت -

 . إلى القرارات الصائبةالمشكلة لكي يتمكن متخذ القرار من الوصول 

 : ويقصد بها تلك القوى الداخلية والخارجية المؤثرة سلبا على فاعلية إتخاذ القرار القيود -2
 

  اإلستراتيجيةالمبحث الثاني : القرارات 

يعد القرار االستراتجي احد الحلقات المهمة في عملية صياغة اإلستراتجية , ويستند إلى           

نتائج عملية التحليل االستراتجي التي تقوم بها المؤسسة،إذا يتم تكوين مجموعة بدائل متاحة،و يكون 

للفترة المستقبلية لتحقيق  ويتم انتقائه والعمل بموجبه القرار االستراتجي أفضلها من وجهة نظر اإلدارة،

أهداف، بوصفه سيؤدي إلى انتقال المنظمة نحو وضع أفضل مما هي عليه اآلن  ما تصبوا إليه من

يلعب القرار االستراتجي دورا كبيرا في تحقيق األهداف السياسية اإلستراتجية التي يسعي صناع القرار 

بة المدى، والمتوسطة ويتم صناعة هذه القرارات االستراتيجيين نحو تحقيقها بمستوياتها المختلفة القري

 بموجب األهداف التي تحددها المنظمة .

 

 

 
                                                 

 .323مرجع نفسه ص  1

 . 332ص،الرياض،دار المريخ،مبادئ وتطبيقات الحديثةاإلدارة،أساسيات عبد القادر محمد عبد القادر، 2
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 المطلب األول : مفهوم القرار االستراتيجي 

 تعريف القرار االستراتجيألول :      

واحدة يعد القرار االستراتجي عموما"عملية مفصلة دقيقة بين بديلين استراتيجيين على األقل, يتمتعان بقيمة 

 .1أو متشابهة"

"وهو عبارة النتيجة المنطقية للتخطيط االستراتيجي الذي يتعامل مع كم هائل من البيانات  Bakerويقول 

 .2والمعلومات والتي صيغت لتكون خطة ذات تأثير بعيد األمد على المنظمة ومستقبل عملها" 

في االعتبار الفرص  أن القرارات اإلستراتيجية هي" قرارات تأخذ Mintzbergحيث يرى  -

 .3والتهديدات الخارجية واإلمكانات الداخلية لتعزيز النجاحات بعيدة المدى للمنظمة"

يعرف القرار االستراتجي بان قرار يتم صناعته في المدة الزمنية المقبلة ، وينصب على تحقيق  -

مهارات إبداعية هدف المصرف من خالل فهم كيفية انسياب عملية صنع القرار خاللها، وتتطلب 

 4لدإحاطة بمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية،وابيضا بأنه قرار بعيد المدى في محتواه.

 

 

 

 
                                                 

 .212، ص2012، دار الكتب المصرية ،القاهرة، المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتيجيالسعيد مبروك إبراهيم ، 1
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  اإلستراتجيةالمعرفة السوقية والقرارات عالء فرحان طالب ألدعمي ،فاطمة عبد علي المسعودي ، 2

 .113، ص2011
منظور منهجي متكامل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة اإلستراتيجية، طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس،  3

 .111، ص2002األردن، 
 
 .81(، مجلة اإلدارة واالقتصاد،جامعة المستنصرية ، ص ألداء المصرفي )دراسة تحليليةالقرار االستراتيجي في ا عالقة(، 2008حيدر حمزة) 4
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القرارات إلستراتيجية و خصائص أهمية المطلب الثاني:  

    اإلستراتيجية تالقراراالفرع األول : أهمية     

 إن صياغة القرارات اإلستراتيجية تتطلب قدرا كبيرا من دقة توقع األحداث مستقبال مما يمكن من نجاح                 

 تطبيقاتها وبالتالي نجاح المنظمة وبقائه.     

ويعد القرار االستراتيجي جوهر العملية اإلدارية ووسيلتها األساسية في تحقيق أهداف المنظمة،    

صنع القرارات اإلستراتيجية من المواضيع المهمة لما لها من تأثير أساسي فعال في عمل  وتعد عملية

المنظمات، وال سيما المنظمات االقتصادية، مما ينعكس على اقتصاديات وسياسات الدول. وتختص 

تشمل  عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية باتجاه المستقبل والبعد الزمني مما يبرز أهميتها، كما أنها

مجاالت الحياة كافة التي تتعلق بالمدى البعيد واآلراء المستقبلية، وتتوقف قدرة المنظمة على 

االستمرار بفعالياتها ونشاطاتها على إدارتها الجيدة لقراراتها اإلستراتيجية، وتأمين تطبيقها على أكمل 

 .                                                                         1وجه لتحقيق األهداف

تكتسب عملية صنع القرارات اإلستراتيجية أهمية كبيرة، ألنها ترتبط بالنشاط الساعي الكتشاف أهداف 

ات ، وأيضا ألنها يجب أن تحقق التوازن بين واقع المنظمة ومتطلب2جديدة، أو تعديل األهداف الحالية

 .3بيئتها ومستقبلها في ظل ظروف الالتأكد

 الثاني :خصائص القرارات اإلستراتيجية الفرع   

 :4بخصائص معينة تميزها عن باقي القرارات التي تصنعها المنظمة وكما يأتي اإلستراتجية القرارات تتميز

تتعامل القيادة العليا مع القرارات اإلستراتجية من حيث صياغتها و تأمين  :التنظيمي المستوى : أوال

                                                 
 .60، ص 1991، دار النشر لمجموعة النيل، مصر،اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرون عبد الفتاح المغربي،   1
 .  53، ص2008إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، وتكنولوجيا المعلوماتالعملية اإلدارية مزهر شعبان العاني، شوقي ناج وجواد،  2
 .61. ص 1992، كلية إدارة األعمال، الجامعة األردنية،، إدارة اإلنتاج والعملياتسليمان خالد عبيدات،   3
، دار 1طجودة المعلومات والذكاء االستراتجي في بناء منظمات المعاصرة، مؤلف ليث عبد هللا القهوي، زياد كامل الالال، بالل محمود الوادي، 4

 .223، ص2013الحامد لنشرو توزيع ،األردن،عمان ،
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القاعدة األساسية لها,لكونها مؤثرة في كافة أجزاء المنظمة.يمتلك رأس المال الهرم التنظيمي القدرة على 

إلدارات رؤية األشياء بشكل واضح ولديه اإلمكانية على فهم العواقب والنتائج ، وهذا ال يمنع من إشراك ا

األخرى في عملية صنع القرار، واعتباره من المسائل المهمة التي تزيد من ثقة عناصر المنظمة وبلورة 

 القرار،مما يسهل عملية المضي في تطبيقها واإلشراف عليها .

أو إن نتائج القرارات اإلستراتجية لها تأثيرات بعيدة المدى سواء على مستوى المنظمة،ثانيا:التأثير الزمني: 

األفراد ، بشكل كامل ويتطلب مواصلة العمل في هذا السياق لعدة سنوات قادمة  ومن خالله يمكن إن 

 .1تحقق المنظمة قفزة نوعية ومميزة في اإلنتاج ،أو االشتراك والمنافسة بسوق معينة 

لعليا، وهي بصدد توجها مستقبال للمنظمة، فاإلدارة ا القرارات اإلستراتيجية تمثلثالثا:التوجه المستقبلي: 

صناعة القرار االستراتجي تجد نفسها ملزمة بأجراء التنبؤات حول الخصائص المستقبلية للبيئة بهدف تقييم 

الفرص و التهديدات ومواءمتها بعناصر القوة و الضعف داخل المنظمة، وبذلك تصبح المنظمة في وضع 

منتج وحجم السوق ،و الوضع التنافسي ، يسمح لها بصناعة قرار يشكل مستقبل المنظمة من حيث نوع ال

وحجم اإلنفاق على البحوث والتطوير واالستثمار في تكنولوجيا حديثة، وعليه فان التوجه المستقبلي 

للقرارات اإلستراتيجية يعني تقرير أو تحديد المسار الحالي للحداث التي ستجعل المنظمة تنقل نفسها من 

 . 2يه مستقبالوضعها القائم إلى الوضع المرغوب ف

عند صناعة القرار االستراتجي،فان المدراء يدركون أن المنظمة تمثل نظاما  رابعا: المنظور النظمي:

مفتوحا، ويتكون من مجموعة أنظمة فرعية متداخلة ومترابطة،أن القرارات اإلستراتيجية التي توثر في جزء 

      من المنظمة )كقسم التسويق(. تمتلك أيضا تأثير على جزء أخر (  من المنظمة )كقسم إلنتاج

تحرص المنظمات المعاصرة على اختيار االستراتيجيات التي يمكن تعديلها أو حتى خامسا: المرونة: 

 إلغائها لمقابلة رد فعل المنافسين أو تغيير اتجاهات العمالء والموردين وتغيير البيئة الخارجية والداخلية.
                                                 

 .252، صسابق مرجعالسعيد مبروك إبراهيم ،  1

 .152،158ص صمرجع سابق،طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس،  2
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المعايير الهامة في تفضيل بعض االستراتيجيات على البعض وأصبحت مرونة اإلستراتيجية احد 

األخر،وبصفة عامة فان توفير عنصر المرونة لمواجهة ظروف عدم التأكد، يعتبر احد المتطلبات 

األساسية للفكر االستراتيجي الحديث وكلما زاد عدم التأكد زادت الحاجة لتوفير عنصر المرونة في 

 . 1ن مثال اتخاذ قرار بالتأجير بدال من الشراءالقرارات اإلستراتيجية ، فيمك

يقال إن المنظمة تتوجه باتجاه بيئتها الخارجية ،إذا كانت عملياتها  سادسا:التوجه نحو النظام المفتوح :

ووظائفها الداخلية تؤثر وتتأثر بالبيئة الخارجية ،وكمثال على ذلك،فان االنخفاض الحاد في المواليد سيؤثر 

مبيعات المنظمة التي تسوق طعام األطفال ،وبناء عليه فان المنظمة التي تريد أن  بشكل كبير على

 2تحافظ على نجاحها.

يعد القرار االستراتيجي قرارا حتميا يتوجب على المنظمة أن تتخذه مسبقا حتى يمكن أن  ا:الحتمية:بعسا

ذا تكون أسبقيات للقرارات األخرى في تبني عليه القرارات اإلدارية والتشغيلية االخري .أنها قرارات موجهة إ

 .كل أنحاء

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .202،ص2010، دار النشر و التوزيع ،القاهرة ، اإلدارة اإلستراتيجية للتربية و التعليمي،ألمكاشفي عثمان دفع هللا القاض 1
دراسة تطبيقية على  اثر المرونة اإلستراتجية كمتغير وسيط بين عدم التأكد البيئي و اتخاذ القرارات اإلستراتجيةبسمة وليد الشيخ يحيي ، 2

 .32،ص2010امعة الشرق األوسط ،الشركات تصنيع األدوية البشرية األردنية ، ،ج
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 خصائص القرار االستراتيجي مقارنة بالقرار التشغيلي 

 القرار التشغيلي القرار االستراتيجي القرار الخصائص

 روتينية معقدة طبيعة القرار

 موضعي شامل نطاق القرار

 قصير طويل نسبيا المدى الزمني للتأثير

 أحادية متعددة القرارأبعاد 

 ثابتة متغيرة البيئة

 أحادية متعددة األهداف

 عالية قليلة درجة الوضوح

 ضعيف عال حجم االستثمار

 دقيقة في الغالب محدودة دقة المعلومات

 محدود شامل التأثير

 قوي  ضعيف الرجوع إلى القرار

 ثابت متغير الزمن

 لوغاريتمي موجه، مساعد على النماذج

 جهد عال جهد ذهني طبيعة الجهد المطلوب
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 محدود واسع اإلبداع

 قوية واسع الهيكلة

 عالية ضعيفة درجة التأكد

 وجود إجراءات ولوائح ومعايير جاهزة ال تنظمها قواعد قانونية القواعد المنظمية

 ضعيفة عالية المركزية

 اإلدارة الوسطى اإلدارة العليا مصدر القرار

 القراراتنماذج من 

 

 قرارات التوسع، فتح أسواق جديدة،

إنتاج منتج جديد، تغيير أساسي في 

 البناء التنظيمي 

 منح إجازة اعتيادية ،إعالن عن مناقصة،

تطوير الموزا نات،التعامل مع قضايا 

 العاملين اليومية  

دار  ،ة: منظور  منهجي متكاملاإلدارة اإلستراتيجيطاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي ادريس،  المصدر:

 .333ص، 7332وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  اإلستراتيجيةالقرارات و أبعاد المطلب الثالث : أنواع 

 القرارات اإلستراتجية  أنواع الفرع األول :     

تنقسم القرارات اإلستراتجية إلى عدة أنواع رئيسية وهي كاألتي:              

طورات التي وهي تلك التي يمكن اتخاذها حينما تكون التغيرات والتالقرارات اإلستراتجية الواعدة: -1

نوع بسهولة من حيث اتجاهها وخصائصها،ويتميز هذا ال معروفة المحيطة ستحدث في الظروف البيئية

د األساسي في ى المجهو اتخاذها،وذلك باختيار البديل األقل من حيث التكلفة والعائد األكبر وهذا راجع إل

 مرحلة البحث ،ومعرفة البدائل المختلفة وليس في مرحلة اتخاذ القرار واالختيار.1    

                                                 
 .32،ص2002،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة  ،القرارات اإلستراتجية التسويقيةاحمد عرفة ،سمية شلبي ،  1
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تم اتخاذها في تلك القرارات اإلستراتجية التي ي وهيالقرارات اإلستراتجية الشرطية ) ظروف المخاطرة(:-2

ويرجع ذلك بالمقارنة بالخصائص،حالة توقع حدوث تغيرات في الظروف بدرجة اكبر من حيث االتجاه 

بة التوقع .وينقسم إلى تغير وتنوع الظروف البيئة،وعدم ثبات المتغيرات المرتبطة بها، مما يؤدي إلى صعو 

ا المؤسسة هذا النوع من القرارات اإلستراتجية إلى قرارات دفاعية وهجومية ،فالدفاعية هي التي تعده

ها،ويجب أن الهجومية فتعتمدها المؤسسة عندما تتوفر فرص للمواجهة تغيير متوقع بدرجة عالية، أما 

ار ومتخذ القرار تستفيد منها .وكما نجد في هذا النوع أن المعلومات تكون جزئية أو غير كاملة لصانع القر 

لبدائل.اليملك القدرة الكافية للتحكم في تلك الظروف ولكن لديه القدرة على إنقاص وزيادة عدد ا  

رارات التي وهي تلك القستراتجية االستجابة للظروف غير متوقعة) ظروف عدم التأكد( :القرارات اإل-3

صائص تتخذها المؤسسة لمواجهة ظروف مفاجئة غير متوقعة ،أو غير معروفة من حيث االتجاه و الخ

 .وهنا يتطلب األمر اتخاذ قرارات استجابة وسريعة لمواجهة مثل تلك الظروف .

رار لمؤسسة إن اتخاذ قرار لمؤسسة ما يرتبط باتخاذ الق ة في ظروف المنافسة :القرارات اإلستراتجي-4

قق له أقصى أخرى وفي هذا  النوع من اتخاذا القرار يحاول كل طرف في المنافسة التخاذ القرار بحيث يح

 عائد وللمنافسين اقل عائد ممكن حسب الظروف المحيطة بالموقف. 

وهي القرارات التي تخص العناصر األربعة للمزيج التسويقي القرارات اإلستراتجية للمزيج التسويقي: -5

1والمتمثلة في المنتج والسعر والتوزيع و الترويج.
 

 

 

 

                                                 
،مداخلة مقدمة ضمن الملتقي العلمي  لعناصر المزيج التسويقي والعوامل المؤثرة فيها اإلستراتجيةالقرارات شريط حسين اآلمين ،ميمونة نبيلة ، 1

 .2،ص15/01/2009-11حول صنع القرار في مؤسسة  االقتصادية 
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 اإلستراتيجيةالفرع الثاني : أبعاد القرارات    

 ويمكن إبراز أبعاد القرارات اإلستراتجية كما يلي :

 ستراتجية صياغة قرارات على مستوى اإلدارة العليا ،حيث أن القرارات تتطلب القضايا اإل

اإلستراتجية تؤثر على العديد من مجاالت األنشطة والعمليات ،واإلدارة العليا هي التي لها القدرة 

 على فهم و إدراك الدالالت الواسعة للقرار االستراتجي.

 هائلة من الموارد التنظيمية ،أي أنها  تستلزم القضايا اإلستراتجية استخدام وتوظيف كميات

تخصيص قدر ملموس من الموارد المالية واألصول المادية و الموارد البشرية ،التي يجب 

الحصول عليها ،إما من مصادر داخلية و خارجية ،كما تلزم المنظمة بالعديد من التصرفات 

 1خالل فترة زمنية محددة نسبيا.

  رفاهية المنظمة وازدهارها في األجل الطويل،أي أنها تلزم الشركة تؤثر القضايا اإلستراتجية على

 بالسير في اتجاهات محدودة لفترات طويلة ،وتمتد أثارها لسنوات طويلة.

  تتسم القضايا اإلستراتجية بالتوجه المستقبلي ،أي أنها تستند إلى تنبؤات المديرين المستقبلية ،ثم

التي سوف تمكن المنظمة من اختيار أفضل البدائل التركيز على السيناريوهات المستقبلية 

 اإلستراتجية.

  تعدد تأثيرات أو نتائج القضايا اإلستراتجية .فالقرارات اإلستراتجية تملك تأثير معقدة بالنسبة لغالبية

 2مجاالت النشاط في المنظمة.

 

                                                 
 ، 2008، دار النشر الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات،طاإلدارة اإلستراتجية )المفاهيم والنماذج (حسن محمد احمد محمد مختار، 1

 .15ص
  ،جامعة المنوفية ،الدار الجامعية،-مفاهيم ونماذج تطبيقية –اإلدارة اإلستراتجية دين محمد المرسي،ثابت عبد الرحمان إدريس،جمال ال 2

 .21،ص2002
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 اإلستراتيجيةالمبحث الثالث : العوامل المؤثرة في القرارات 

، و معرفة المفاهيم األساسية التي توضح معنى القرارات كل على حدى اإلستراتيجيةرارات و بعد دراسة الق

 نأتي لمعرفة أهم العوامل التي تؤثر في القرار االستراتيجي و في صنعه . اإلستراتيجية

 المطلب األول : فاعلية و مؤشرات فاعلية القرار االستراتيجي 

 االستراتيجيالفرع األول : فاعلية القرار    

تعد فاعلية القرار االستراتيجي موضوع نقاش وجدل،يشير القرار الفاعل إلى تحقيق األهداف التي تسعى 

ويستطيع تحقيق المستوى المقبول من التناسب بين وسيلته وهدفه ضمن معطيات ،تحقيقها المنظمة من

 ظرفية معينة.

من األمور التي تحقق التناسب المقبول بين هدف تعد عملية صنع القرار العمودي الفقري لدإدارة، وتعد 

ووسيلة تحقيق القرار في ظرف معين ،وهناك قواعد يمكن التنبؤ من خاللها إلى درجة التناسب التي يمكن 

 تحقيقها بين هدف ووسيلة قرار ما،في وقت صنعه تحت ظل معطيات بيئية معينة،و تشمل :

 مستوى دقة وكفاية المعلومات المتاحة اإلغراض ذلك القرار. أوال:

 مستوى المقدرة اإلدارية والتحليلية المتأتية من الخبرة واإلدراك لصانعي القرارات . ثانيا:

 مستوى خلق الصراع الفكري من خالل المشاركة للوصول إلى أنسب القرارات. ثالثا:

مكانية التحسب لتلك درجة اإلقالل من المصاعب التي يوا رابعا: جهها القرار من البيئة التي صنع فيها، وا 

 البيئة.

بينما يحدد سلمان مجموعة من النقاط التي يجب أن تقوم بها المنظمات والمؤسسات لتحقيق متطلبات 

 القرار االستراتيجي الفعال والتي تشمل ما يأتي :

 كلة. جمع البيانات والمعلومات والمعطيات المتعلقة بالمش أوال:

 التحسس واليقضة األمور المستقبل.  ثانيا:
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 حساب االحتماالت المتوقعة. ثالثا:

 المرونة العالية لدى صانعي و متخذي القرار.رابعا:

 خامسا: الجاذبية الفنية.

 سادسا :البصيرة والشعور بالشجاعة .

المقومات األساسية من قبل بينما يشير عبوي وهشام في دراستهما المتعلقة باتخاذ القرارات ضرورة تهيئة 

 المنظمات لكي يكون القرار فعاال والتي تشمل ما يأتي :

 .أوال:  توافر المعلومات 

 . ثانيا: توافر الوقت وعدم التسرع 

 . ثالثا: إسهام القرار في تحقيق األهداف 

 .رابعا:  وجود نظام لمتابعة اآلثار الناتجة عن القرارات المختلفة 

  .خامسا: االعتراف بحتمية التغير 

  .سادسا: توافر عدة بدائل لالختيار 

 . سابعا: توافر معايير صحيحة ودقيقة 

 .ثامنا: قابلية القرار 

 .تاسعا: وجود نظام الختيار القرارات قبل تنفيذها 

 .عاشرا: المرونة الذهنية 

تتعلمها القيادة، استخدامها بشكل  وهنالك وسائل أخرى لتحسين الوصول إلى قرارات فعالة وجيدة، يجب أن

منطقي لتقود إلى أحسن حل بأقل قدر من تضيع الوقت، والطاقة، والمال، و راحة الفكر، والعلمية الفعالة 

 التخاذ القرارات هي التي توفي بهذه المعايير الستة:

 .أوال: أنها تركز على الجوانب المهمة 
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 .ثانيا: أنها منطقية و ملتصقة 

  تعترف بالعوامل الذاتية و الموضوعية معا، و تجمع بين التحليلي و الحدسي.ثالثا: أنها 

 .رابعا: أنها ال تحتاج من المعلومات و التحليالت إال بالقدر الالزم لحسم مشكلة محددة 

 .خامسا: أنها تشجع على جمع المعلومات و التحليالت والحصول على اآلراء المتخصصة 

 سهلة االستخدام، يمكن االعتماد عليها.سادسا: أنها تكون بسيطة، مرنة ، 

و إن تراجع أي عامل من العوامل المذكورة أعاله عادة ما يؤثر في مستوى فاعلية العوامل األخرى،       

و بالتالي سيكون هنالك عجز في تحقيق التناسب المقبول بين هدف  و وسيلة القرار المعني، لذلك فإن 

تمد على كفاءة الخطوات التي يستخدمها المدراء في عملية صنع القرار، نجاح القرارات اإلستراتيجية يع

والتي بدورها تؤثر في فاعلية القرار من خالل التأثير في الخيارات التي اتخذت من بين المحددات، و 

 :1ألجل أن تقود عملية صنع القرار إلى قرار فاعل يجب القيام بما يلي

أوال: التركيز على ماهية القرار. يجب التعرف على الموضوع نفسه لفهم الخيارات المتاحة جميعا،     

وعدم االلتزام بأي توصيات اآل بعد التعرف على الموضوع لالبتعاد عن الوقوع في اسر قرارات قد تم 

 تكوين فكرة مسبقة عنها ،وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات .

شة اآلراء المضادة، إذ لن يكون هنالك جواب دون الحصول على التفاق الجماعي، وبعد ثانيا: طرح ومناق

 استعراض وبحث كثير من األمور والداخل للموضوع ومناقشة جميع اآلراء.

ثالثا: أن تؤسس على معلومات دقيقة تربط بين البدائل المناسبة لتحقيق األهداف الناتجة من الوعي والفهم 

 لمحددات البيئة.

 رابعا: تحديد اآلجراءات الخاصة ، ومن سيكون مسؤوال عنها ،وعلى أي مستوي يجب أن يتم ذلك. 

                                                 
 . 239،210مؤلف ليث عبد هللا القهوي ، زياد كامل الالال ، بالل محمود الوادي،مرجع السابق،ص ص  1
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نتيجة لذلك، فإن مفهوم فاعلية القرار كما أشار إليه مارج وآخرون :"ذلك القرار الذي يحقق األهداف 

 المحددة ،والذي يتخذه من قبل اإلدارة في وقت صنعه ".

ك القرار الذي يقود إلى نجاح المنظمة وتحقيق أهدافها اعتمادا على معلومات فيما أشار ألنظاري بأنه "ذل

صحيحة وكاملة ،تؤدي إلى اآلحاطة بظروف المشكلة )موضوع القرار(، و اآلخذ باالعتبار جميع البدائل 

أن الممكنة،واالعتماد على األساليب العلمية وتقنية المعلومات في عملية صناعة القرار".وعلى الرغم من 

الحكم على درجة فعالية القرار االستراتجي تتطلب معرفة وتحديد نتائج القرار،اإل انه بإمكانه التبوء بفاعلية 

القرار في لحظة صنعة من العناصر البيئة "الداخلية و الخارجية" للمنظمة وتوجيهها صوب تحقيق 

 .1التنافس بين هدف القرار ووسيلته 

 القرار االستراتيجي : مؤشرات فاعلية الفرع الثاني 

تشير عدة الدراسات والبحوث اإلدارية إلى وجود عدد من المؤشرات الخاصة بفاعلية القرارات اإلستراتجية  

 :2ومنها دراسة )الفصل( والذي يرى بان القرار الفاعل يجب أن يتسم بنوعين من المؤشرات هما

وانسجامه مع المعايير الفنية واإلجرائية  النوعية الجيدة: يقصد بالنوعية هنا جودة القرار، وكفاءته -1

 واالقتصادي، وقد تتطلب عملية تصميم الجودة االستعانة بالخبراء.

القبول: والقبول يكون هنا من جانب العاملين الذين سينفذون القرار، وهذا القبول يتطلب اقتناع  -2

هداف المطلوبة والذي العاملين والمهنيين بالقرار ورضاهم عنه واستعدادهم لتنفيذه وتحقيق األ

 يتحقق من خالل مشاركة العاملين في صنع هذا القرار.

يرى )الفصل( بأنه في بعض الحاالت قد يكون هناك تعارض بين هذين المؤشرين ،وهنا يتعين على 

 متخذ القرار االستراتيجي تحديد األهمية النسبية لكل من الجودة والقبول .

                                                 
 .202،203، صسابق مرجعالسعيد مبروك إبراهيم،  1

 .162طالب ألدعمي ،فاطمة عبد علي المسعودي، صعالء فرحان  2
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  على صنع القرارات اإلستراتيجيةالمطلب الثالث:العوامل المؤثرة  

من المعلوم أن صناعة القرارات اإلستراتيجية في المنظمة تتأثر بمجموعة كبيرة من العوامل، وقد لخصها 

Mintzberg 1:باآلتي 

: إن قدرة المديرين على صناعة واتخاذ القرارات اإلستراتيجية في المنظمة تتأثر القوة والسياسات .1

والسلطة بين المديرين واألطراف األخرى ذات العالقة المباشرة وغير بطبيعة ممارسة القوة 

 المباشرة من وجود المنظمة.

وتظهر في طبيعة العالقات مع الفئات الخارجية ومدى الـتأثير الذي تمارسه  الرقابة الخارجية: .2

 هذه األطراف على صناع القرار ومتخذيه.

صية والقيمية تؤثر على صناعة القرار من إن خصائص متخذ القرار الشخ الخصائص اإلدارية: .3

قبله. فقد يكون متخذ القرار حديثا، وبالتالي يكون أكثر ميال التخاذ القرارات في ظل المخاطرة 

العالية أو مديرا أقل ميال للمخاطرة، وكذلك تؤثر الخصائص الشخصية مثل التخصص والتجربة 

 على صناعة القرار.

ناعة القرار يشترك فيها عدد كبير من األطراف. وتتأثر بأطراف ومن المهم مالحظة أن عمليات ص

أخرى، ولكن ما يبدو واضحا أن مجال اتخاذ القرار ومسؤولياته تتباين بين المستويات اإلدارية المختلفة، 

ستراتيجية تقع في إطار مسؤولية اإلدارة العليا  حيث يكون مجال اتخاذ القرار واسعا ليشمل قرارات مهمة وا 

نظمة، في حين يضيق المجال ليصبح وسطا، ويركز على القرارات اإلدارية وهو من مسؤولية اإلدارة للم

الوسطى، أما في مستوى اإلدارة الدنيا واإلشرافية فإن مجال اتخاذ القرار ضيق ومركز على القرارات 

 2التشغيلية التي من اختصاص هذه اإلدارة.

                                                 
 .115ص مرجع سابق،محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس،  1
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 مدخل مفاهيمي لنظم المعلومات اإلستراتيجية ثالث :الالمبحث 

ــنظم المعلومــات قــد إتســع بشــكل جعلهــا أكثــر شــموال مــن نظــم        يمكــن القــول بــأن البعــد اإلســتراتيجي ل

المعلومــات التقليديــة، حيــث ركــزت نظــم المعلومــات اإلســتراتيجية علــى رصــد وتحديــد وقيــاس التغيــرات فــي 

للمؤسســـة، و تـــوفر المعلومـــات الالزمـــة لصـــياغة وا عـــداد اإلســـتراتيجيات البديلـــة البيئـــة الداخليـــة والخارجيـــة 

والسياسات التنفيذية، وعلى هذا األساس جاء هذا المبحث ليبرز ويحلل اإلطار المفاهيمي لنظم المعلومات 

 اإلستراتيجية قبل التطرق إلى دورها في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات األعمال.

 مفهوم نظم المعلومات اإلستراتيجية.األول:  المطلب

 هناك عدة تعاريف لنظم المعلومات اإلستراتيجية نذكر البعض منها:

المؤسسـة بالمنتجـات والخـدمات والقـدرات التـي تعطيهـا  يمـد" بأنها:" هو ذلك النظام الـذي  O’brienعرفها"

الميزة اإلستراتيجية على منافسـيها فـي سـوق األعمـال، وتشـجع علـى ابتكـار األعمـال ويحسـن مـن عملياتهـا 

 1ويساهم في بناء موارد معلوماتية إستراتيجية للمؤسسة."

اذ القرارات اإلستراتيجية كمـا " على أنها:" النظام الذي يدعم عملية اتخFidler,Regersonوعرفها "

 2يدعم المنافسة للمؤسسة أو يدعمها معا."

وتعـــرف كـــذلك علـــى أنهـــا:" نظـــم المعلومـــات مبنيـــة علـــى اســـتخدام الحاســـوب تســـتخدم كـــأداة لتطبيـــق 

إستراتيجية المؤسسة التي تعتمد على استخدام تشغيل واتصال العمالء والمستهلكين والمـوردين والمنافسـين،  

 3د أن استخدام أدوات وشبكات االتصال يعتبر جوهر تطبيق نظم المعلومات اإلستراتيجية."ولهذا نج

                                                 
دار الميسر للنشر والتوزيع والطباعة،  نظم المعلومات اإلستراتيجية )مدخل إستراتيجي معاصر(،غسان عيسى العمري، سلوى أمين السمرائي،  1

 .126، ص 2002عمان ، األردن، 
 .126مرجع سابق، ص  2
، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، تخصص ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيرها على تحسين األداء االقتصادي  للمؤسسةلمين علوطي 3

 .103، ص 2001-2003إدارة أعمال،قسم علوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 
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ويعـــــرف أيضـــــا:"هو ذلـــــك النظـــــام المســـــتخدم فـــــي إدارة المعلومـــــات والمســـــاعدة فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات 

 1اإلستراتيجية."

ؤسســة وهرمهـــا وكــذلك يعــرف علــى أنــه:" نــوع مــن أنــواع نظــم المعلومــات الــذي يحــادي إســتراتيجية الم    

ومســتوياتها علــى نحــو يزيــد مــن جاهزيــة المؤسســة لالســتجابة الســريعة للتغييــر البيئــي ويســاهم فــي تحقيــق 

 2الميزتين اإلستراتيجية والتنافسية".

وتعــرف أيضــا علــى أنهــا:" تســاعد نظــم المعلومــات اإلســتراتيجية المؤسســة فــي عــرض منتجاتهــا وخــدماتها 

، فهي تمكن المؤسسة من تأمين تحقيق قيمة أكبر و أفضل بنفس مسـتوى بكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها

 3الكلفة عند منافسيها في أسواقها المستهدفة."

بأنـه :" نظـام محوسـب يخـدم اإلدارة  1995" سـنة Laudon – Laudonكما عرفه أيضـا كـل مـن "

أو العالقـات البيئيـة لتمكـين  العليا، يكون قادرا على تغيير األهـداف أو العمليـات أو المنتجـات أو الخـدمات

 4المؤسسة من الحصول على تقدم تنافسي."

 : الشاملالتعريف 

ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف نظم المعلومات اإلستراتيجية على أنه "نظام معلومات مهمته       

تحويل البيانات إلى معلومات إستراتيجية تخدم اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية التي تعتبر 

بد أن تتوافر بعض قرارات حساسة وذات درجة عالية من المخاطرة. ومن أجل تطوير هذه األنظمة ال

المتطلبات لهذه العملية، وتتمثل في المتطلبات التنظيمية والمتطلبات التكنولوجية، وغياب هذه المتطلبات 

 قد يعيق عملية تطوير هذه النظم." 
                                                 

، دار الثقافة للنشر  ، نظم المعلومات اإلستراتيجية )منظور الميزة اإلستراتيجية(محمد عبد الحسين الطائي ، نعمة عباس خضير الخفاجي  1
 . 18،ص  2009والتوزيع ، األردن، 

 .18مرجع سابق ، ص  2
 .19مرجع سابق ، ص  3
،               2001، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، ) منظور إستراتيجي( نظم إدارة المعلوماتهاشم فوزي العبادي، خليل كاظم العارضي،  4

 .81ص 
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 الثاني: أهداف نظم المعلومات اإلستراتيجية. مطلبال

 تسعى نظم المعلومات إلى تحقيق عدة أهداف نذكر من بينها:

حيـث يسـاهم فـي تـوفير المعلومـات الداخليـة  ير معلومات لوضع األهداف اإلسـتراتيجية: توف  .1

والخارجيــــــة للمســــــتويات اإلداريــــــة المختلفــــــة بالمؤسســــــات، المســــــاهمة فــــــي وضــــــع األهــــــداف 

 1اإلستراتيجية.

يساهم النظام في دعم  ومساندة اإلدارة توفير المعلومات إلعداد وتكوين اإلستراتجيات:  .2

اإلستراتيجية من خالل توفير المعلومات الالزمة إلعداد وصياغة اإلستراتيجيات والقرارات 

اإلستراتيجية للمؤسسة ومتابعة خطط تنفيذ اإلستراتيجيات في الواقع الفعلي، وذلك من أجل 

 تحقيق ميزة تنافسية، والحفاظ على المركز التنافسي للمؤسسة في السوق.

حيث يساهم النظام في توفير المعلومـات التـي تسـاعد اإلدارة  ات :المساهمة في إتخاذ القرار  .3

اإلستراتيجية فـي حـل المشـكالت التـي تواجـه المؤسسـات األعمـال، مثـل فـتح أسـواق جديـدة ، 

أو ابتكـــار خدمـــة جديـــد أو إضـــافة خـــط خـــدماتي جديـــد أو صـــنع قـــرارات معقـــدة  تـــؤثر علـــى 

عالية من عدم التأكد الناتج عن التخطـيط المؤسسة على المدى البعيد، والتي تتصف بدرجة 

للمستقبل البعيد الغامض، والذي يتطلب مدخال متكامال، بإستخدام معظـم المهـارات الوظيفيـة 

 لتعامل معه.

ـــة األداء اإلســـتراتيجي:  .1 ـــوفير المعلومـــات الالزمـــة ومراقب حيـــث يســـاهم النظـــام فـــي تـــوفير ت

المعلومـات التــي تســاعد مؤسسـات األعمــال فــي تتبــع ومراقبـة تنفيــذ اإلســتراتجيات المخططــة، 

والقــرارات اإلســتراتيجية التــي اتخــذها لضــمان ســالمة التنفيــذ، وتصــحيح المســارات فــي الوقــت 

                                                 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم االقتصادية، جامعة دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في تدعيم الميزة التنافسيةشارف عبد القادر،  1

 .56، ص 2011-2010  3الجزائر
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ــــاك أوجــــه قصــــور أو تقصــــير فــــي تطبيــــق إســــتراتيجيات أو القــــر  ارات المناســــب، إذا كــــان هن

 اإلستراتيجية. 

وذلـك لتحقيـق أهـداف عديـدة يتمثـل أهمهـا فـي  تقييم األداء اإلستراتيجي لمؤسسات األعمال: .5

قياس األداء التي تم تنفيذه  وقياس أثره على المركز التنافسي لمؤسسات األعمال في األجل 

 1الطويل ثم التغذية العكسية لالستفادة منها في الخطة اإلستراتيجية المقبلة.

 في اإلستراتجية : SWOTاألسس التي يعتمدها المطلب الثالث : 

و تحليـــل البيئـــة الداخليـــة للمؤسســـة ســـوف تـــؤدي إلـــى تـــوفير معلومـــات عـــن مجـــاالت القـــوة  دراســـة       

 .الضعيفة األداء الداخلي للمؤسسة والضعف لديها ويؤدي إلى كشف وتحديد كل األنشطة القوية واألنشطة

البيئــــة الخارجيــــة ســـواء العامــــة أو بيئــــة المهمــــة الخاصـــة ســــتؤدي إلــــى تــــوفير المعلومــــات دراســـة وتحليــــل  

المطلوبة لتحديد الفرص والتهديدات المحتملة في البيئة المحيطة في المؤسسة وتؤدي كشف كل المتغيـرات 

 والعناصر في البيئة الخارجية التي توفر فرصا جيدة للمؤسسة وتهديدات محتمال لها.

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 . 52رجع سابق، ص م 1
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 مجاالت القوة والضعف في البيئة الداخلية للمؤسسة

 
 الضعف الداخلي للمؤسسة القوة الداخلية للمؤسسة أ

الهيكل التنظيمي غالبا ما يتصف بالجمود واالنغالق  تبني فكرة الحكومة االلكترونية.  1
 عن البيئة 

 وجود مناخ تنظيمي ايجابي يرفع من معنويات  2
 العاملين ويؤهلهم لالرتقاء بمستوى أدائهم. 

 معايير تقييم أداء الموارد البشرية شكلية ونمطية 

ــــدة توجــــه  3 ــــاك سياســــات واضــــحة وأنظمــــة جي هن
 العاملين وتنظيم العمل وتواجه المواقف التي قد 

 تعترض المؤسسة.

 ال توجد معايير موضوعية لقياس األداء المالي 
 المؤسسة.

 ة المؤسسة قوية ومتماسكة ويدركها مكونات ثقاف 1
 العاملين في المؤسسة.

نظــــــــــم االتصــــــــــال وانســــــــــيابية  المعلومــــــــــات بطيئــــــــــة  
 ومتداخلة وغير واضحة .

ــــــد حركــــــة و نشــــــاط  جودة نظم معلومات وقاعدة بيانات  5 ــــــة اإلداريــــــة الشــــــديدة تقي المركزي
 المؤسسة نحو التطوير 

 المكتبـــــــة العلميـــــــة غنيـــــــة بـــــــالمراجع والمصـــــــادر 6
 والنشرات الدوريات العلمية.

القيـادة اإلداريـة غيـر مؤهلـة للنهـوض بالـدور الريـادي 
 في تطوير البني التحتية للمؤسسة  

المـوارد البشـرية فـي المؤسسـة كفـوءة ومـاهرة فـي  2
 مجال االختصاص.

 خطط وبرامج المؤسسة تقليدية من حيث المحتوى 
 والمضمون والتنفيذ 

ؤسســة يســهم فــي اعــداد الهيكــل الــوظيفي فــي الم 8
 وتنظيم دليل متكامل لوصف الوظائف العامة  

 التمسك  بالطريقة البيروقراطية في ادارة المؤسسة

مصدر:حســـــــــين محمـــــــــد جـــــــــواد الجبـــــــــوري،التخطيط االســـــــــتراتيجي فـــــــــي المؤسســـــــــات العامة،دارصـــــــــفاء للنشــــــــــروالتوزيع،عمان،  .6
 .261،ص2011
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 الخارجية للمؤسسةالفرص والتهديدات في البيئة  تحديد

 
 التهديدات الخارجية للمؤسسة الفرص الخارجية للمؤسسة ب
تـــوافر قـــوى عاملـــة ذات كفـــاءة ولـــديها خبـــرات  1

واختصاصـات علميـة عليـا فـي المجتمـع ســوق 
 العمل.

 ارتفاع معدالت البطالة في المجتمع .

اســــــــــتثمار المعرفــــــــــة العلميــــــــــة فــــــــــي المجــــــــــال  2
 التكنولوجي . 

 المخرجات التعليمية .انخفاض مستوى 

زيـــــــادة وعـــــــي الشـــــــعوب بأهميـــــــة ودور العلـــــــم  3
 للنهوض بالمجتمعات وتقدمها.

 تدني بعض القيم االجتماعية .

ـــــــيم حضـــــــارية  1 نظـــــــرة المجتمـــــــع للتربيـــــــة والتعل
 .ومتطورة

 عدم استقرار القوانين واألنظمة.

تزايــــــــــد دور المــــــــــرأة فــــــــــي الحيــــــــــاة السياســــــــــية  5
 . واالقتصادية واالجتماعية

 ندرة القوانين الخاصة بحماية البيئة من التلوث .

تـــوفير الــــدعم والتمويـــل الحكــــومي للمؤسســــات  6
 العامة.

منافســة المؤسســـات األجنبيـــة للمؤسســـات الوطنيـــة 
 العامة.

ــــــدخل  2 ارتفــــــاع متوســــــط نصــــــيب الفــــــرد مــــــن ال
 القومي . 

 عدم استقرار النظام السياسي واالقتصادي

ـــــة فـــــي إدارة شـــــؤونها تعتمـــــد الدولـــــة  8 الالمركزي
 العامة

ــــا المعلومــــات  التطــــوير النــــوعي الســــريع لتكنولوجي
 واالتصاالت

 .266حسين محمد جواد الجبوري،نفس لمرجع، ص مصدر: .2
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 على اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةالمطلب الرابع : أثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال 
تقوم المؤسسة بنشاط رئيسي متمثل في سبب وجودها و أنشطة ثانوية ارتأت ضرورة القيام بها فيما        

بعد، و هي، في هذا تنتمي إلى قطاع أو قطاعات أحيانا، و تعاني من منافسة و عليها مواجهتها عن 

)أو القطاعات(  طريق إستراتيجية و بنية مناسبتين لذلك. و لكي يتسنى لها ذلك ال بد من تحليل القطاع

لتحليل القطاع على دراسة  Porterالذي تنشط فيه و الوقوف على مدى حدة المنافسة. تعتمد طريقة 

القوى الخمس. و على المؤسسة معرفة حدة المنافسة التي يتطلب منها مواجهتها قصد التطور و االزدهار 

تفاوضهم، الزبائن و قدرة تفاوضهم، أو البقاء على األقل. و ذلك من خالل اإللمام بالموردين و قدرة 

 المنافسين المحتملين و خطر إمكانية ظهورهم و كذا اإللمام بالمنتجات البديلة و أخطارها عليها. تحمل

تكنولوجيا المعلومات بعدا إستراتيجيا و تساعد صانع القرارات في تحليل القطاع و تحديد المنافسة، و تقف 

 ، و يمكن تلخيص ذلك فيما يلي:1لمشار إليهاإلى جانبه أثناء دراسته للقوى ا

: إذا كانت تكنولوجيا المعلومات تساعد المنافس الجديد على الدخول إلى خطر المنافسين المحتملين -أ

أسواق بفضل ما تقدمه من خدمات كالشبكات، إذا أحسنت التصرف ضرب عرض الحائط الضرائب  و 

على مكانة في أسواق عالمية على حساب المنافسين الحقوق الجمركية و بقية الحواجز و الحصول 

القدامى. إال أن هذه التكنولوجيا يمكنها أن تكون الحاجز الكبير أمام هؤالء المنافسين الجدد إذا خصص 

 المنافسون القدامى الوسائل المالية و البشرية و أحسنوا استخدامها.

ة و الحفاظ على زبائنه بل اكتساب آخرين عن : إذا كان المورد يحاول السيطر قدرة تفاوض الموردين -ب

طريق االستثمار و استعمال تكنولوجيا المعلومات فإن هذه األخيرة تسمح للزبون، عن طريق الشبكات 

مثال، االتصال بالموردين المنافسين اآلخرين أينما كانوا و التعرف على منتجاتهم و خدماتهم بل و حتى 

                                                 

 33ورقة عمل، ص ، -واقع المؤسسة الجزائرية -أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية اتخاذ القرارات و األداء محمد بوتن،1 

www.sarambite.com/exposeeco2.htm  (،75/03/7332) 
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ا يوفر الجهد، الوقت و المال، يزيد من قدرتهم على التفاوض و التفاوض معهم حول ما يعرضونه مم

 يضعف قدرة تفاوض موردهم القديم.

: تزداد قدرة تفاوض الزبائن قوة كلما كبرت الكمية المشتراة و تعدد الموردين قدرة تفاوض الزبائن -ج

د إمكانية الحد و التقليل المتعاملين في المنتجات و وجود منتجات بديلة لما يرغب فيه الزبون. لكن للمور 

من هذه القدرة إذا استطاع الولوج إلى مؤسسة الزبون و ربط به و تقديمه له عن طريق تلك التكنولوجيا، 

 كل ما يحتاجه، مما يجعل هذا األخير غير راغب و غير قادر في التغيير.

كنولوجيا من إمكانيات إذا : يتم مواجهة هذه المنتجات باستغالل ما توفره التخطر المنتجات البديلة -د

أحسن استعمالها عن طريق اإلبداع في استغالل الفرص و تقليص وقت انجاز المنتج و عرضه في أقصر 

مدة ممكنة في السوق، و المثال على ذلك إنتاج البرمجيات و خطر ظهور بين لحظة و أخرى بدائل. كما 

د للمنتجات البديلة عن طريق إنتاج منتجات و تمكن التكنولوجيا من اإلبداع و بالتالي التميز و وضع ح

 CAO & FAO» «.خدمات بديلة بسرعة كبيرة كاستغالل البرمجيات 

: تقاس حدة المنافسة في القطاع باالعتماد عل ما يلي: عدد المنافسين، حدة المنافسة في القطاع -و

المنتجات المسوقة و حجم حواجز درجة نمو القطاع، حجم األعباء الثابتة، حجم تكاليف التخزين، طبيعة 

  الخروج، و لنا أن نتصور دور تكنولوجيا المعلومات االتصال في كل هذا.

 

 

 

 

                                                 
 Conception Assistée par Ordinateur & Fabrication Assistée par Ordinateur 



 جية في المؤسسةيالفصل الثاني                                                     القرارات اإلسترات

 

 
30 

 خالصة الفصل:

أن القرارات اإلستراتيجية تظل موضوعا بحثيا مشوقا،نظرا ألهميتها بالنسبة  لكافة المؤسسات يستلزم 

فعاليتها وفق متطلبات صانعي القرارات،ويعتبر دراسة كافة المستجدات التي تعمل على تطويرها لتحسين 

 تحسين القرارات اإلستراتيجية من األمور الهامة جدا،كمواجهة المنافسة .
ولقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم القرارات اإلستراتيجية من وجهات نظر متعددة ثم قمنا بعرض   

الثاني تناولنا فعالية ومؤشرات القرارات أنواع وأهمية وخصائص القرارات اإلستراتيجية وفي المبحث 

 اإلستراتيجية وفي األخر تطرقنا إلى عوامل القرارات اإلستراتيجية.
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 تمهيد 

بعد استعراض أهم المفاهيم النظرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال،والدور الفعال الذي يمكن   

في المؤسسة، لرفع من فعاليتها. سيتم في هذا الفصل  تيجيةااإلستر تلعبه في عملية اتخاذ القرارات  أن

مدى تطبيق ذلك أو أثر استخدام المؤسسات االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات  على محاولة االطالع

واالتصال على قراراتها اإلستراتجية ، ولقد اخترنا مؤسسة مطاحن الزيبان "القنطرة" بسكرة  كونها مؤسسة 

 ذ زمن طويل، وبالتالي تعتبر موردا بالنسبة لالقتصاد الوطني .ناجحة تزاول نشاطها من

ثم تحليل المقابلة التي أجريناها مع األفراد الذين يعملون في  في هذا الفصل،سنقوم بتقديم المؤسسة 

 اإلدارة والذين لديهم عالقة مباشرة بالقرارات اإلستراتيجية.
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 بسكرة الزيبان القنطرة""مطاحن مؤسسةالمبحث األول: تقديم 

 : نشأة المؤسسةاألول المطلب

إن فكرة إنشاء مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة ترجع إلى وزارة الصناعات الخفيفة خالل المخطط    

التي اهتمت  ACEH، الذي تم عرضه في الجرائد الرسمية فتقدمت المؤسسة االسبانية 47-47الرباعي 

التي اهتمت بالتجهيز، أما المخطط فقد درس من قبل  OCERIM ةبالجانب العمراني، والمؤسسة االيطالي

تولت تسوية األرضية بالتعاون مع المؤسسة  COOMADمؤسسة فرنسية، أما المؤسسة الجزائرية 

وهي  5711أفريل  57تمت التجارب األولى على آالت فارغة وفي  5741سبتمبر  51االسبانية، وفي 

، كانت 5711ماي  20مملوءة وعند نجاحها شرعت مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة في اإلنتاج في 

دخول المطحنة الجديدة  5771جانفي  25بدأ توسع الوحدة وفي  5777وفي  SEMPAKالوحدة تسمى 

تم إنشاء الشركة  5774أكتوبر  20تم تجديد المطحنة القديمة، أما في  5771مرحلة اإلنتاج وفي أكتوبر 

التابعة مطاحن الزيبان "القنطرة" على شكل شركة مساهمة تابعة لمجمع الرياض سطيف، وهي أول 

 مؤسسة جزائرية دخلت سوق البورصة.

 المطلب الثاني: التعريف بالمؤسسة

مطاحن الزيبان القنطرة مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة مساهمة ذات رأس مال قدره    

دج،  177.072.222إلى  0227ليصل رأس مالها في سنة  5772دج ابتداء من  011.222.222

 1تابعة للشركة األم الرياض سطيف )مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها(، وهي من بين 

تابعة لها تتوزع في شرق ووسط وجنوب التراب الوطني، والوحدة تتمتع باالستقاللية في أداة  وحدات

( وبين مطاحن الزيبان وتعود لها SGPشؤونها ونشاطها والشركة األم تعتبر كوسيط بين شركة تسيير )

 القرارات المركزية والحساسة أي أنها تتمتع بالشخصية المعنوية.

  :كاألتية أنشطة إنتاجية مقسمة على نوعين وهي للمؤسسأنشطة المؤسسة: 
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نتاج وتسويق المنتجات التي  -  تم الحصول عليها )السميد الدقيق(األنشطة الرئيسية: تحويل الحبوب وا 

 األنشطة الثانوية: إنتاج وتسويق المنتجات الثانوية )النخالة واألعالف( بيعها كأغذية للمواشي. -

  :الرابط بين القنطرة و والية  1دينة القنطرة على الطريق الوطني رقم تقع في الجنوب الشرقي لمالموقع

 كلم. 11بسكرة وهي تبعد عن الوالية بـ 

 :وهي تنقسم إلى قطعتين: 0م 151774تقدر مساحتها اإلجمالية بـ  المساحة 

غير مبنية والباقي  0م 55511خاصة بالمطاحن واإلدارة ومنها  0م  1122221القطعة األولى: مساحتها  -

 مبني.

 تتكون من السكنات الوظيفية. 0م 51770القطعة الثانية: تقدر مساحتها  -

  :للمؤسسة طاقة إنتاجية تقدر بـ:الطاقة اإلنتاجية 

 قنطار في اليوم للقمح الصلب. 1722 -

 قنطار لليوم للقمح اللين. 5122 -

  :تخزين تقدر بـ:كما أن للمؤسسة أبراج تخزين للمادة األولية والمنتجات بسعة سعة التخزين 

 قنطار للقمح. 501222 -

 والجدول التالي يبين مجموعة منتجات المؤسسة.قنطار من المنتوج النهائي.  17222 -
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 منتجات مؤسسة مطاحن الزيبان (:40الجدول رقم )

 السعة النوع المنتوج

 السميد
 كغ 01-52 ممتاز
 كغ 01 عادي
 كغ 01 ثانوي 

 كغ 12-01-52-21 ممتاز الدقيق
 كغ 12-01 عادي )الخباز(

 النخالة
 كغ 522-72 نخالة القمح الصلب
 كغ 522 -72 نخالة القمح اللين
 كغ 522 -72 النخالة المكعبة

 المصدر: مصلحة التجارة.

  :احتياطي المؤسسة من الماء 

 لتر من الماء يوميا. 1222 -

 أما الكهرباء فتستهلك حسب عمل اآلالت. -

  كاألتييتم تسويق هذه المنتجات عن طريق مجموعة من نقاط البيع وهي  البيع:التسويق وأهم نقاط: 

واحدة في سيدي عقبة؛ واحدة في أوالد المقام األول بـ ثالث نقاط بيع؛ واحدة في القنطرة؛  تأتي بسكرة في -

فوترة جالل؛ واحدة في والية باتنة؛ واحدة في والية جيجل؛ واحدة في والية خنشلة. حيث يسمح لهم بال

 للمستهلكين فقط.

  :تتوفر مؤسسة مطاحن الزيبان على مجموعة من العمال يختلفون من حيث المناصب العمالة بالمؤسسة 

 :والمهام حيث يتم توضيح ذلك في الجدول التالي
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 عدد العمال في المؤسسة(: 40الجدول رقم )

 العدد العمال
 77 عمال بسطاء
 40 فئة التحكم
 02 إطارات

 27 اإلدارات السامية
 400 المجموع

 المصدر: مصلحة الموارد البشرية.

 

 المطلب الثالث: أهداف وسياسات مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة

 أهداف المؤسسة: .4

إن المؤسسة أمام منافسة قوية مع المنتجات الوطنية الخاصة والعمومية وحتى األجنبية وحتى يتسنى    

 لها جذب المستهلك لطلب منتجاتها سطرت مجموعة من األهداف التي تحاول تحقيقها وتتمثل في ما يلي:

امهم لعالمتها التجارية الموصول إلى أكبر جمهور من المتعاملين االقتصاديين للفت انتباههم وجلب اهتم -

 .في النوعية أوال ودائما

 .تغطية رغبة المستهلكين واألسر الصغيرة والمجموعات المحلية -

إدماج مطاحن الزيبان القنطرة في محيطها االجتماعي لتقريبها أكثر من المستهلك وتثمين الخدمة المؤدية  -

 ن بكم ومعكم".إلى الزبون ودلك تحت شعار " ترقية ثقافة اإلضافة إلى الزبو 

 سياسة المؤسسة: .2

إن القدرة اإلنتاجية والوضعية المالية للشركة التابعة الرياض سطيف مطاحن الزيبان هما عامالن    

 مشجعان على انتعاش السياسة التجارية ولن تدخر أي جهد في ترجمة هذه السياسة باألفعال لـ:

 .المشاركين ترقية ثقافة اإلصغاء إلى الزبون والتكفل النظامي لكل -
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 .تكوين وتحسين مجموعة العمال -

 التحديث وصيانة طاقة اإلنتاج. -

 : الهيكل التنظيمي للمؤسسةالمطلب الرابع

تعتبر مؤسسة مطاحن الزيبان من المؤسسات المتوسطة العامة التي تمارس نشاطها الصناعي فهي    

ل السير الحسن للمؤسسة وتسهيل من الناحية التنظيمية تنقسم إلى عدة مديريات ومصالح، وهذا من أج

 عمليات الرقابة، وفيما يلي سيتم التعرف على مصالح المؤسسة.

وهو مكلف بحسن تسيير المؤسسة إداريا وتقنيا واتخاذ القرارات الالزمة في األوقات الرئيس المدير العام:  .5

الح، باإلضافة إلى المناسبة والتنسيق بين مختلف مصالح المؤسسة، ويعد المسؤول عن كل رؤساء المص

 أنه:

 (.خارجيا )النطاق الرسمي للمؤسسة يمثل المؤسسة -

 يعقد اجتماعات دورية مع مختلف اإلطارات )مجلس المديرية العامة(. -

 يترأس مجلس اإلدارة. -

تعد أمانة الرئيس المدير العام حلقة وصل بين المدير العام وباقي مصالح المؤسسة، ومن األمانة العامة:  .أ

 مهامها:بين 

رسال البريد الصادر. -  استقبال، وتسجيل وتوزيع البريد وا 

 استقبال المكالمات الهاتفية الداخلية والخارجية وكذلك الفاكس وتحويلها إلى المدير. -

 تحرير اجتماعات مجلس اإلدارة. -

 استقبال الضيوف ) زبائن، اإلدارة العامة للرياض، زوار،...(. -

 بالمدير.كتابة الرسائل السرية والخاصة  -
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عادة التقييم:  .ب تعد من أهم المصالح، كون هذه األخيرة مسؤولة عن التسيير مصلحة مراقبة التسيير وا 

 الداخلي للمؤسسة، ومن أهم مهامها:

إعداد الميزانية التقديرية للمؤسسة: ويتم إعدادها بإتباع خطوط التوجيه التي تقمها المديرية العامة، وتشمل  -

يرية للتموين، تسيير المخزون، اإلنتاج، المبيعات، االتصاالت )اإلشهار...(، الموارد كل من الميزانية التقد

 البشرية.

تقوم كل مصلحة بإعداد الميزانية الخاصة بها فمثال مصلحة المبيعات تقوم بإعداد الميزانية التقديرية    

عمال السنة السابقة للسنة للمبيعات وهي تتبع في ذلك طريقة بسيطة بضرب نسبة مؤوية محددة في الرقم أ 

 التقديرية.

إعداد اللوح البيني للمؤسسة شهريا من تحليل النتائج: ويتم إعداده من أجل متابعة نشاط مختلف وظائف  -

 المؤسسة )التموين، اإلنتاج، المبيعات، الموارد البشرية...( ومقارنتها مع التقديرات وتحليل النتائج.

 وهو تقرير مفصل عن نشاط المؤسسة خالل سنة.إعداد التقرير السنوي للتسيير:  -

 أي أن دور رئيس المصلحة يكمن في:   

 جمع المعلومات من مختلف المصالح. -

 تحليل المعلومات. -

 إعداد التقارير الشهرية، الثالثية، السداسية والسنوية. -

التعامالت بين جميع تم إدماج اإلعالم اآللي في المؤسسة من أجل تسهيل مدير مشروع اإلعالم اآللي:  .ج

المصالح والتسريع في وصول المعلومة باإلضافة إلى النتائج السريعة والموثوقة مقارنة بالعملية اليدوية، 

 من المهام ما يلي:

 برمجة وصيانة حواسيب المؤسسة. -

 مراقبة البرامج وتطبيقها باإلضافة إلى تقديم المعلومات لالزمة على مختلف البرامج. -
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 عالم اآللي.إدارة شبكة اإل -

تعد وظيفة االحتساب وظيفة مستقلة، وهي تقييم مراقبة العمليات على مستوى مصالح محتسب رئيسي:  .د

المؤسسة، وهدف المراقبة في هذا المجال تقدير وتقييم نجاعة مختلف المراقبات األخرى أي متابعة 

قدم التحليالت، التقييمات، أعضاء المؤسسة في أداء مسؤولياتهم، وفي هذا الهدف االحتساب الداخلي ي

ومن جهة أخرى   ،التوصيات، اآلراء والمعلومات التي تخص الوظائف التي تمت فيها عملية االحتساب

االحتساب الداخلي يختلف عن المراقبة الداخلية، فالمراقبة الداخلية هي مجموعة التدابير الموجودة داخل 

لكات، صحة العمليات، تطبيق العمليات، جودة ونوعية التنظيم والمناهج وهدفها هو تأمين حماية الممت

 المعلومة ونجاعة عمال المؤسسة.

 :مراحل مهام المحتسب 

بعدما تتم المصادقة على البرنامج السنوي تبدأ مهمة المحتسب باالعتماد على الرسائل الموجهة من طرف  -

احتسابها، بالتوازي تتلقى المصلحة المديرية العامة لالنطالق في تجسيد مهامه على المصلحة التي سيتم 

 المستقبلة رسالة من المديرية العامة تعلمها باليوم الذي ستبدأ فيه العملية.

مرحلة الدراسة والتحضير: يقوم المحتسب بجمع الوثائق، المراجع والمناهج وهذا لتكوين مصادر رسمية  -

 لالعتماد عليها لتحضير القيام بمهمته.

 ادية وتحديد تاريخ إجراء المهمة مع المصلحة المعنية.مرحلة تحضير وسائل الم -

مرحلة التنفيذ: يعتمد المحتسب في هذه المرحلة على الخبرة المكتسبة وتقنيات االتصال مع األفراد من  -

أجل اإلجابة على اإلشكالية المطروحة والمحددة عنده مسبقا، فمثال عند االتصال مع األفراد يركز على 

توجيهه للحوار ويعتمد كذلك في حواره على األسلوب القمعي كأن يطرح أسئلة عامة االستماع أكثر من 

ويترك األفراد يجيبون بحرية، ثم يطرح مركزه جزئيا وهكذا حتى يحصل على اإلجابات الحقيقية لألسئلة 

 المحددة، كما يمكن للمحتسب االستعانة بالمختصين لالستشارة.
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من المؤسسة إلى أخرى ولكن يشتركون في عناصر معينة وهي: اسم إعداد تقرير المحتسب: يختلف شكله  -

المحتسب، رقم الرسالة، تاريخ المهمة، عدد التوصيات، األهداف، قائمة المرسل إليهم التقرير، اسم رئيس 

 المصلحة.

 باإلضافة إلى: مقدمة، أهداف المهمة، تطوير المهمة، التوصيات.

 تطبيق التوصيات.مرحلة المتابعة: أي متابعة هل تم  -

 تعد هذه المصلحة هيئة مهمة في المؤسسة، ومن مهامها:مسؤول مصلحة التسويق واالتصاالت:  .ه

 دراسة إعداد الهيكلة للمؤسسة: أي البحث عن الهيكلة المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة. -

ير المنتوج أو دراسة السوق: قبل أن تقبل المؤسسة على أي خطوة حاسمة كأن تقوم بفتح نقطة بيع، تغي -

 أحد خصائصه البد من دراسة السوق أو باألحرى دراسة سلوك المستهلك اتجاه هذا التغيير.

 تنظيم المشاركة في المعارض االقتصادية. -

 مسؤول عن اإلشهار بمختلف أنواعه. -

في إبداء االستشارة القانونية لمختلف مصالح  ييتلخص دور المستشار القانونالمستشار القانوني:  .و

 مؤسسة، أما مهامه فتتمثل في:ال

التكفل بقضايا الشركة محل النزاع سواء مع األشخاص الطبيعية أو المعنوية ) أغلب المنازعات التجارية  -

 مع مجموع الزبائن الذين تترتب في ذمتهم ديون تجارية غير مسددة(.

 القضائية المختصة. متابعة ملفات الصكوك بدون رصيد أمام القسم الجزائي على مستوى مختلف الجهات -

وكالة  -CAAT–متابعة ملفات التأمين على ممتلكات المؤسسة ضد جميع األخطار بمعية شركة التأمين  -

 بسكرة وتحصيل جميع التعويضات في هذا الشأن.

 هذا فضال عن العمل اإلداري االعتيادي على مستوى المؤسسة:

 تحرير المراسالت اإلدارية الداخلية والخارجية. -
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 المؤسسة أمام الجهات القضائية المختصة بموجب تفويض من المديرية العامة.تمثيل  -

تهتم هذه المصلحة بأمن ونظافة الوسائل العامة الموجودة داخل رئيس مصلحة النظافة واألمن:  .ز

 المؤسسة، كما تتفرع هذه المصلحة إلى:

  :مجموعة من أعوان األمن، يشرف عليه رئيس فرغ األمن وهو مسؤول عن أفواج يشرفون على فرع األمن

 ويمكن تقسيم مهامه إلى قسمين وهي:

 مهام خاصة باألمن العام: -

 حراسة المؤسسة ووسائل واآلالت من السرقة أو التعدي. -

 مراقبة كل من يدخل أو يخرج من المؤسسة. -

 إعطاء تأشيرة الدخول للشاحنات من أجل رفع المخزون. -

 مهام خاصة باألمن الصناعي: -

  اآلالت من األخطار.على  ةالمحافظ -

 .الحفاظ على صحة العمال من أخطار اآلالت -

 إتقان استعمال وسائل الدفاع عن الحريق. -

  :يوجد تحت إشراف رئيس فرع النظافة مجموعة من العمال والعامالت المسؤولين عن:فرع النظافة 

 التنظيف الدوري  -

 مراقبة مستوى مخزون المياه وتعقيمه. -

لى عمليات التموين وتسيير المخزون والصيانة واإلنتاج خصوصا من ناحية تشرف عمسؤول االستغالل:  .2

 الجودة ومراقبة الوزن الحقيق لإلنتاج ومراقبة نوعية المتوج، وتندرج تحت هذه المديرية المصالح التالية:
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بنوعيه تتكفل هذه المصلحة بتوفير المواد الالزمة لعمليات اإلنتاج وذلك بشراء القمح مصلحة التموين:  .أ

)صلب ولين( ووسائل التعبئة والتغليف كاألكياس بمختلف أحجامها وأنواعها وكذا المواد واللوازم التي 

 تدخل في عمليات اإلنتاج.

تهتم هذه المصلحة بتنظيم وتصنيف المخزونات حيث تقوم بتخزين المادة مصلحة تسيير المخزون:  .ب

لوازم التي تدخل في عمليات اإلنتاج، وتقوم بتخزين األولية وهي القمح بنوعيه الصلب واللين وكذلك ال

 المنتجات النهائية أيضا.

وتهتم هذه المصلحة بصيانة ومراقبة كل تجهيزات اإلنتاج، ووسائل النقل والتجهيزات  مصلحة الصيانة: .ج

 الخاصة بالمؤسسة.

نتوج النهائي، وتحديد في مراقبة المواد األولية )القمح بنوعيه(، وكذا المتتمثل مهمة المخبر : المخبر .د

 خصائص التحليلية وهذا من أجل:

 .احترام مواصفات مراقبة الجودة، وكذا متابعة المادة األولية عند وصولها -

 إمكانية التخزين. -

 تقوم هذه المصلحة بالمهام التالية:مصلحة اإلنتاج:  .ه

 األولية. استقبال المادة -

 تحزين وتصنيف المنتوج. -

 .الصيانة الوقائية والفنية -

 تحضير األجهزة ومراقبة النوعية والجودة. -

 تين وهما:وتشمل مهامه مصلحمسؤول الشؤون اإلدارية والمالية:  .4
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وتحرص هذه المصلحة على حفظ ملفات العمال وتطبيق القانون وتراقب كل مصلحة الموارد البشرية:  .أ

العمال من ملفات عمليات الفروع التي تحت مسؤوليتها، وبالتالي فإن هذه المصلحة مختصة بشؤون 

 التشغيل والتسريح وكذا ملفات عقود التشغيل ومراقبة العمال من حيث الغيابات.

نشاء مصلحة المحاسبة والمالية:  .ب تقوم بمراقبة كل العمليات المحاسبية للمؤسسة وتساهم في تطبيق وا 

 البرنامج التجاري وتتفرع عنها ثالثة فروع هي:

بجميع العمليات الخاصة بمصاريف المؤسسة من مشتريات ) مواد أولية، يهتم هذا الفرع فرع االستغالل:  -

 ( ويقوم بالمهام التالية:الخ( وخدمات )الهاتف، الصيانة، ...الخمواد ولوازم...

 تسيير جميع العمليات المحاسبية الخاصة بعمليات المصايف والمدفوعات. 

 .المشاركة في إعداد البرامج المالية 

دج أو عم طريق البنك  0122حيث يسدد فرع االستغالل قيمة المشتريات أو الخدمات نقدا إذا لم تتعد    

 أن كانت قيمة التسديد أكبر من ذلك.

يهتم هذا الفرع بجميع العمليات الخاصة بإرادات المؤسسة والناتجة عن عمليات البيع فرع اإلدارات:  -

 الية:لمختلف المنتجات، ويقوم بالعمليات الت

 تسيير جميع العمليات المحاسبية الخاصة باإلرادات. 

 العمل على تنظيم ومراقبة الملفات الخاصة بعمليات البيع. 

 المشاركة في إعداد البرامج المالية. 

يقوم هذا الفرع بمتابعة العمليات الخاصة بتثبيتات المؤسسة بمختلف أنواعها من فرع االستثمارات:  -

 ل إنتاج، ويقوم بالعمليات التالية:المباني، تجهيزات ووسائ

 تسيير جميع العمليات المحاسبية الخاصة بعمليات االقتناء والتنازل. 

 العمل على تنظيم ومراقبة الملفات الخاصة بعمليات االقتناء. 
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 ويندرج تحت مهامه مصلحتين وهما:مسؤول التقنيات التجارية:  .2

، والقيام تالصفات التجارية وكذا تحديد الطالبيايتم في مصلحة المبيعات تحقيق مصلحة المبيعات:  .أ

بالحسابات الخاصة بكمية المنتجات التي تخرجت من المخزن يوميا، والبحث عن أسواق جديدة وزبائن 

جدد والعمل على مواجهة المنافسين وتحقيق أكبر قدر من المبيعات، وتقوم باستقبال الزبائن وكذلك تحديد 

 نوعية الزبون.

تقوم هذه المصلحة بمهام عديدة، حيث تبدأ المهام من مصلحة المبيعات التي ال والتوزيع: مصلحة اإلرس .ب

ترسل المعلومات الالزمة والخاصة بالزبائن، كما تقوم هذه المصلحة بإرسال وصل مبيعات إلى مصلحة 

خروج  المبيعات للقيام بالعمليات الحسابية، وتقوم هذه المصلحة بإعداد تقرير يومي والموضوع فيه

البضاعة، ثم إرساله إلى مدير اإلنتاج، كما لهذه المصلحة عالقة بقسم التعبئة والتغليف، حيث يصدر 

 إليهم األمر بإرسال البضاعة بعد تعبئتها.

يصا مصلحة الوسائل العامة للنقل: .ج إلى  تالطالبيا لوتقوم هذه المصلحة بتسيير حظيرة المؤسسة وا 

 الزبائن.

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الزيبان. ( يظهر21والملحق رقم )

 إدارة الموارد البشرية بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة: المطلب الخامس

تهتم إدارة الموارد البشرية في المؤسسة بكل ما يتعلق بالعمال باعتبارهم الجهاز المتحرك والعملي داخل    

المؤسسة، وتعمل هذه المصلحة على ضمان حقوق الموظفين بها ومتابعة مسارهم المهني ومن بين هذه 

 الحقوق    ) األجر، المنح، العالوات...(.
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 يمي لمصلحة الموارد البشرية.الهيكل التنظ(: 2شكل رقم )

 

 

 

 المصدر: مصلحة إدارة الموارد البشرية.

 وهو المسئول األول في المصلحة ومن مهامه: رئيس مصلحة الموارد البشرية: .4

  يخص تسيير الموارد البشرية:تطبيق سياسة المؤسسة فيما 

 التطبيق الكامل لالتفاقية الجماعية. -

 متابعة تطور المسار المهني للمستخدمين. -

 المحافظة على المناخ المهني للموظف وذلك بتوفير كل اإلمكانيات والشروط الالزمة للعمل. -

 :متابعة اإلحصائيات 

 إعداد مخطط التكوين والسهر على تطبيقه. -

 رؤساء المصالح في إعداد مخطط التوظيف.المشاركة مع  -

يهتم هذا الفرع بكل ما يتعلق بالمسار المهني للموظف من بداية توظيفه  فرع تسيير الموارد البشرية:  -

 حتى نهاية الخدمة، وهذا الفرع له عالقة مباشرة مع فرع األجور، ومن مهام هذا الفرع ما يلي:

 قديمها لفرع األجور نهاية الشهر.مراقبة كشف الحضور للعمال والممتهنين وت -

 تحرير المقررات )التقاعد، التعيين، تغيير المنصب...(. -

 مراقبة تنظيم التكوين التأهيلي لموظفي المؤسسة. -

 يقوم هذا الفرع بتمثيل حق العامل من خالل األجر الذي يتقاضاه، ويتم ذلك كما يلي: فرع األجور: .2

 مصلحة الموارد البشرية

 مراسل اجتماعي البشريةفرع تسيير الموارد  فرع األجور
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 تطبيق العقود الجماعية إلعداد األجور. -

 طبع كشف الراتب. -

 يقوم بالهام التالية: المراسل االجتماعي: .3

 إنشاء ترقيم للموظف في صندوق الضمان االجتماعي. -

 دفع ملفات المرضى أو حوادث العمل لدى صندوق الضمان االجتماعي. -

  استرجاع مصاريف األدوية من صندوق الضمان االجتماعي. -

 لميدانية االمبحث الثاني: الدراسة 

،تم إجراء  في مؤسسة ياتخاذ القرار االستراتيجعلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال قصد تحديد العالقة 

 دراسة ميدانية لجمع البيانات الخاصة بالمؤسسة محل الدراسة .

 : فرضيات الدراسة  األولالمطلب 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اتخاذ القرار االستراتيجي في المؤسسة محل اثر من اجل معرفة    

منهم"قسم اإلنتاج و قسم اإلعالم اآللي ،الدراسة ، تم إجراء مقابلة مع كل رؤساء المصالح في المؤسسة 

  لقرارات.ا من النوع المسؤول عن هذا هباعتبار ومستشار التوجيه وقسم الموارد البشرية "
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 .المطلب الثاني: وسائل تحليل الدراسة 

في إطار المنهج  لدراسةمن بين الوسائل التي تم استخدامها في جمع البيانات المستهدفة في هذه ا

ية جمع المعلومات ، تأتي في المرتبة األولى االستمارة التي تم استخدامها بشكل أساسي في عملالوصفي 

معلومات لدير مؤسسة التي نسعى من خاللها إلى الحصول على و البيانات مدعمة بمقابلة مباشرة مع م

المؤسسة.ووثائق خاصة ب  أكثر دقة و تفصيل، وكما استخدمت المالحظة كوسيلة ثالثة و مكملة وكذي  

 أوال: المقـابلـة

و المعلومات  تعد المقابلة ضمن أدوات البحث العلمي التي تم استخدامها في عملية جمع البيانات

ن ذلك، في الدراسة، فهي عبارة عن لقاء مباشر يجري بين الباحث و المبحوث الواحد أو أكثر مفي هذه 
 شكل مناقشة حول موضوع معين، قصد الحصول على حقائق معينة أو آراء ومواقف محددة.1

 احنمط مع مدير مديرية الموارد البشرية و قد كانت هذه المقابلة شخصية على شكل حوار

ارير المتعلقة باعتباره المسؤول األول على إدارة المؤسسة و الطالعه على جميع التق"ةالقنطر "الزيبان

ح أسئلة من بأنظمة المعلومات و تسيير الموارد البشرية ، حيث جرت هذه المقابلة على شكل عملية طر 

حة طرف الباحث و تقديم األجوبة من طرف المبحوث حول الموضوع المدروس بغرض التأكد من ص

  .، و لمعرفة تفاصيل و تفسيرات لبعض األسئلةلومات المتحصل عليها المع

  لتأطير، تم للمؤسسة و أغلب مستخدمي ا مستشار التوجيه لمصلحة الموارد البشريةة مع إجراء مقابل - 

   ضافة إلى و الغرض من وضعها، باإل لمقابلة من  خاللها توضيح و شرح األسئلة التي تضمنتها ا   

إليصال  كبيرا توضيح الطريقة التي يجب إتباعها لإلجابة على األسئلة التي استغرقت وقتا وجهدا    

.المعلومات وترجمتها لهم  
                                           

 .512،.ص 5002المطبوعات الجامعية، الجزائر،أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال، الطبعة الثانية، ديوان  1 
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 ثانيا: المـالحـظـة.

   فتعد المالحظة من أقدم طرق جمع البيانات و المعلومات الخاصة بظاهرة معينة، حيث تعر 

ية نظم و مضبوط للظواهر أو الحوادث أو األمور بغالمالحظة العلمية على أنها انتباه مقصود و م

لة المباشرة المقابمع  في هذه الدراسةو في هذا الصدد استخدمت المالحظة  اكتشاف أسسها و قوانينها.

 بغرض تفحص الجوانب المبحوثة عن قرب في إطار ظروفها الطبيعية الغير مصطنعة.

 المبحث الثالث:تحليل وتفسير نتائج الدراسة .

العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصال المعتمدة في المؤسسة  سيتم في هذا المبحث الكشف عن

وذلك من خالل استخدام أدوات جمع البيانات المعتمدة في الدراسة  ، المتخذة اإلستراتيجيةوالقرارات 

  لتحليل ومناقشة أسئلة وفرضية البحث.

 .لمؤسسةومات واالتصال باتكنولوجيا المعل:استعماالت األولالمطلب 

 من الجيل  الرابع  همجهاز حاسوب معظم 15تتوفر مطاحن الزيبان" القنطرة" على  المادية : األجهزة

pentium4  ، وذلك حسب حاجة كل مصلحة، فمنهم من تفرض  موزعة على مختلف المصالح

 العمل فيه تتم بطريقة يدوية .طبيعة  تحتاج نهائيا وذلك لوأخرى المن جهاز . أكثرطبيعة العمل فيها 

 :تفرض بالضرورة وجود برامج  إن  طبيعة النشاط في مطاحن الزبيان "القنطرةالتطبيقات والبرامج "

 نتاجية بشكل سليملي أو جزئي لضمان سير العملية اإلو معالجة المعلومات بشكل كوتطبيقات آلتمة 

 : مطاحن الزبيان "القنطرة تسعى كغيرها من المؤسسات المنفتحة على تطورات   شبكات االتصال

وهذا متوفر في بعض  ADSLعن طريق نظام  INTERNET،فهي مرتبطة  بالشبكة العالمية 

  E-mailالمجمع عن الطريق  إلىالمصالح فقط،وتستعملها المؤسسة لغرض إرسال المراسالت 

 للمجمع.خرى التابعة ،وسهولة االتصال بالوحدات االلكبيرة االنتقال إلى مسافات ا بنجلت
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 المطلب الثاني :تحليل أسئلة الدراسة .

لتكنولوجيا المعلومات و االتصال أهمية في تحقيق اإلستراتيجية و هذا  إنحسب المسؤلين بالمؤسسة 

 لألسباب التالية:

 تحسين تسيير المعلومات و االتصال في مرحلة اقتصاد المعرفة؛ -

 حسن تنافسية المؤسسة؛ألنها ت -

 في حالة عدم التجهز بتكنولوجيا المعلومات و االتصال. التخوف من تهميش المؤسسة -

تم إجراء المقابلة مع األفراد الذين يعملون باإلدارة العليا :مدير المؤسسة ،مستشار التوجيه)مدير مصلحة 

 .لير اإلنتاج ،مسؤول قسم اإلعالم اآلالموارد البشرية ( ،مدي

ليسانس،ماعدا كل األطراف المستجوبون إطارات عليا كلهم لديهم تكوين جامعي ،متحصلون على شهادة 

 فهو متحصل على شهادة مهندس دولة . مسوؤل اإلعالم اآللي

في العمل  أقدميهالعمل في المؤسسة فذلك يختلف من مسؤول إلى األخر ،فأكثرهم  أقدميهأما فيما يخص 

 ساعدنا كثيرا في تقديم المعلومات و اإلجابة عن أسئلة المقابلة  هو مستشار التوجيه ولقد

 الدراسة.إن المقابلة مصنفة ضمن المقابلة الهيكلية حيث حددنا مجموعة من األسئلة متعلقة بموضوع  -

اإلستراتيجية القرارات  اتخاذاستعمال في تكنولوجيا المعلومات واالتصال و  والتي ستكشف لناعن مدى تبني

سمنا أسئلة المقابلة إلى ثالثة فروع وهي :أسئلة حول الشركة وكذلك عن تكنولوجيا المعلومات ق وقد

 واالتصال وفي األخير عن القرارات اإلستراتيجية .
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 أسئلة حول الشركة :

 : هل المؤسسة فرع من مؤسسة أخرى؟إذا كان نعم ؟ أين توجد هذه المؤسسة األم؟أي بلد؟4السؤال

المستجوبون بأن مؤسسة مطاحن الزيبان "بالقنطرة" بسكرة ،وهي مؤسسة متفرعة من أدلى :4الجواب

 مؤسسة رياض سطيف وهي مؤسسة وطنية .

 هل حصتكم السوقية تميل إلى الزيادة، النقصان، أو الثبات ؟:2السؤال

قسم  سؤولمعظم المستجوبين أجابوا بأن الحصة السوقية تميل إلى الزيادة فقط في إعتقاد م:2الجواب

قنطار /ي من القمح  1722تقدرب)أن طاقة إنتاجية  اإلنتاج فهي ثابتة،من خالل تحليل وثائق الشركة

 قنطار /ي من القمح اللين(. 5122الصلب ،

 من هو المسؤول الرئيسي عن مهام وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسستكم؟:3السؤال

اإلعالم اآللي هو المسؤول الرئيسي عن مهام وأدوات تكنولوجيا غالبية اإلجابات أكدت أن قسم :3الجواب

 اتالبرمجيالتطورات الالزمة على و التغيرات  حداثإتصال حيث يقوم  بإنشاء برامج أو المعلومات واال

المحاسبة ي المؤسسة )حساب األجور،الفوترة، لموجودة ف اتالبرمجيالتابعة لمختلف المصالح ،من بين 

 ،االستثمارات ،اإلهتالكات(.،تسير المخزون 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال نظرا ألهميتها  تنبواومن خالل المقابلة اكتشفنا أن مسؤولي المؤسسة 

نشر هذه م واالتصال و البريد والموصالت لبها وزارة اإلعالصة بعد إطالق المشاريع التي قامت وخا

 األدوات الجديدة.
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 ؟، أم أشياء أخرى ي يبحث عنها زبائنكم :السعر، الجودة، األداء ،الشهرة ماهي أهم المزايا الت:0السؤال

أفضل جودة حصول على أقل سعر و في ل يطمحون المستهلكين معظم أدلى المستجوبون أن :0الجواب

 للمنتجات االستهالكية. 

 في رأيكم هل المنافسة كثيفة في نشاطكم ضعيفة أو قوية ؟:0السؤال

باعتبارها موجودة في قطاع المؤسسة والمسؤولين اآلخرين أن المنافسة كثيفة  كل من مدير أكد:0الجواب

تجعل مؤسسة مطاحن  سفينة( التي - (Simالصناعات الغذائية وهناك مؤسسات رائدة في الجزائر مثل  

 .تواجه منافسة شرسة الزيبان

 ؟دولية  جهوية، وطنية، إذا كانت هناك منافسة ماهي طبيعتها محلية،:6السؤال

منافسة محلية) مطاحن الكبرى للجنوب أكد المسؤولون أن المنتوج يحظي ب من خالل المقابلة:6الجواب

وأدلى أحدهم أنها جهوية كذلك في الشرق إال أننا من خالل (، الوادي،مطاحن البركة زريبة بسكرة 

 مالحظتنا نعتقد أنها منافسة وطنية بما أن المنتجات تصل إلى السوق الحلي و الجهوي. 

 أسئلة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة 

من  %2وم هل هي ليفي ماهي نسبة الموظفين الذين يستخدمون الكومبيوتر على ألقل مرة :7السؤال

 ؟  %522إلى 41، %41إلى 12، من  %01إلى 5

وبنسبة لمسوؤل قسم  %01إلى 5الكومبيوتر من استخداممعظم المستجوبين أجابوا بأن نسبة :7الجواب

وذلك  باعتبار الكمبيوتر اآللة األكثر حداثة في العصر الحالي و أكثر  %522إلى  41اإلنتاج  من 

 صول المعلومة كاملة فإنه أغلب الموظفين يعملون به .توفير للوقت و الجهد والو 
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 لماذا؟ ؟فراد ال يستخدمون الكمبيوترهل يوجد أ:8السؤال

عمال اليستخدمون ، وكذا مدير الموارد البشرية أنه اآللي،اإلعالم سواء مدير المؤسسةصرح :8الجواب

نعم يوجد وذلك  ال يحتاجون لذلكالكومبيوتر هم عمال رفع المنتوج و اآلمن الداخلي ألنه حسب رأيهم 

 حسب طبيعة الوظيفة ) عمال رفع المنتوج،أمن الداخلي (.

 هل لديكم اتصال انترنت ؟:9السؤال

، والتي تكلفة واألقل األسرع ألنهاوذلك  ADSL المؤسسة تعتمد نوع من أنالمستجوبون  أفاد:9الجواب

  توفرها اتصاالت الجزائر أي انه التوجد خيارات كثيرة لدى المؤسسة  

حسب رأيكم هل هناك إمكانيات الستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال للوصول إلى :44سؤالال

 أهدافهم ؟

إمكانيات صرح مدير المؤسسة وكذا مدير الموارد البشرية و اإلنتاج أن هناك الكثير من :44الجواب

للوصول وهذا من خالل االنترنت و البريد والتي تفيد المؤسسة  الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال

االلكتروني وذلك من خالل االنفتاح على المحيط ومعرفة متطلبات الزبائن والتطورات في الصناعات 

 الغذائية خاصة قطاع الطحن .

 ؟معلومات واالتصال في القسم الذي انتم مسؤولين فيه منذ متى لجأتم لتكنولوجيا ال:44السؤال

لتكنولوجيا المعلومات لجأت  ون اإلعالم االلى أن المؤسسة لو المسؤولون وخاصة مسؤ  أكد:44الجواب

ذلك لضرورتها في توفير المعلومات في  تكنولوجيا المعلومات واالتصالمنذ تبني المؤسسة واالتصال 

 واسترجاعها و معالجتها  الوقت المناسب و كذا تخزينها
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 قديمة ؟ مأهل هي جديدة ؟من أي نوع تصنف التجهيزات :42السؤال

 الجديدة.ها من التجهيزات ذلك أن الرابع ويعنيتصنف التجهيزات من الجيل :42الجواب

 أو ارتفاع ؟ راستقرا :هل عدد العمال في انخفاض أو43السؤال

مسوؤل اإلنتاج م المسؤولين في استقرار أما رأي معظ تشهد المؤسسة تطور العمال حسب رأي:43لجوابا

 في ارتفاع.

هل تقترحون تكوينات للمسؤولين بهدف جعلهم يألفون استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال :40السؤال

 و تطوراتها الحديثة في المؤسسة؟

ستخدام تكنولوجيا أنهم  يقترحون تكوين ل مدير الموارد البشرية خاصةالمستجوبين  صرح:40الجواب

 .  التي التتوفر لدى األفراد المعلومات واالتصال وذلك لزيادة الكفاءة والمهارات التقنية

أعوان التحكم فئات السيسو مهنية ( من منفذين و ماهو عدد موظفين في المؤسسة ) حسب ال:40السؤال

 وتقنين سامين وأخرى؟

  .موظف 07 ى ، أخر 21سامين ن، وتقنيظفمو  75أعوان التحكم موظف، و 17:عدد المنفذين 40الجواب

 تم تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة؟ متى:46السؤال

 .5771منذ مطلع سنة :46الجواب

 عدد الحواسيب الموجودة ؟ماهو :47السؤال

كومبيوتر موزعة على المكاتب وبعض 15صرح مسؤول اإلعالم اآللي أن المؤسسة تملك :47الجواب

 .بالبرمجيات وأخرى باتصال الشركة انترنت  
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 هل توجد شبكات في مؤسستكم ؟:48السؤال

 .ال انترانت وال اكسترانت   دفقط لالتصال وال توج انترنت توجد:48الجواب

 االلكتروني ؟هل تستخدمون البريد :49لسؤالا

 .في الطلبيات البريد االلكترونينستخدم  نعم:49الجواب

الحل أم  مرونة نولوجيا المعلومات واالتصالماهي أهم المزايا األساسية الختياركم استخدام  تك:24السؤال

 سهولة االستعمال أو االبتكار المتحصل من هذا الحل ؟

الحل و المعلومات واالتصال هي مرونة  تكنولوجيااستخدام ومن المزايا األساسية اختيار :24الجواب

 سهلة.مرنة و  قةيبطر لمبتغي سهولة االستعمال للوصول 

حسين التشغيل لوجيا المعلومات واالتصال هل هو لتتكنو  اتإستثمرتم من استخدام ماذال:24لسؤالا

،رفع رقم األعمال أخرى الداخلي أم غزو أسواق جديدة أم تخفيض التكاليف ،تقليص الوقت ،والء الزبون 

 حددها ؟

خاصة تحسين التشغيل الداخلي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  اتاستخدامإستثمار في  تم:24الجواب

 لتطوير المؤسسة واالستفادة من كل المزايا المذكورة . أسواق جديدة واألمل في االنفتاح على 

 في المؤسسة اإلستراتيجيةأسئلة في حالة القرارات 

 اإلستراتيجية في المؤسسة؟ خاص هل لديكم مفهوم :22السؤال

نعم يوجد مفهوم لإلستراتيجية في المؤسسة، و عرفها مستشار التوجيه على أنها هي التي :22الجواب

 المؤسسة في السوق وتخلق الثروة وكذا مناصب العمل. تقوي مكانة
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 هل لديكم نظام معلومات استراتيجي ؟:23السؤال

 المؤسسة.المنافسة  كما يدعمنعم يوجد نظام إستراتيجي آلن يدعم القرارات اإلستراتيجية :23لجوابا

 هل لديكم منافسين في النشاط؟:20السؤال

 . فهو نشاط مهم في االقتصاد الوطني  نعم لدينا منافسين في هذا النشاط:20الجواب

 ما هي اإلستراتيجية المتبعة في مؤسستكم ؟:20لسؤالا

  .السيطرة بتكاليف وكذا إستراتيجية التميز المتبعة ياألكثر إتباعا ه اإلستراتيجية:20جوابلا

 تطبيق هذه اإلستراتيجية ؟على أي أساس اعتمدتم :26السؤال

لتطبيق هذه اإلستراتيجية هي قواعد السوق أي قانون الطلب  عليه :األساس الذي اعتمادنا26الجواب

 والعرض.

 تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسستكم ؟من المبادر في :27السؤال

قسم اإلعالم  مدير المؤسسة، إن المبادر في تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة:27لجوابا

وذلك لتسهيل العمليات ،تياجات من التجهيزات الخاصة بذلكهو الذي كلف بتحديد التطبيقات و االحاآللي 

 وخارجها. االتصال داخل المؤسسة 

، تطوير تحسين الربحية االقتصادية المؤسسة،تطوير  الحالية،أهدافكم اإلستراتيجية ما هي :28السؤال

 العلمية ؟تطوير المهارات والمعارف  جديدة أم أسواق

تعتبر هذه األهداف كلها مسعى للمؤسسة في تطوير وتحسين ربحيتها للوصول إلى مبتغايتهم :28الجواب

 اإلستراتيجية .
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مخاطر إستراتيجية مرتبطة  ستراتيجية التي تهدد مؤسستكم هل هيما هي المخاطر اإل:29السؤال

مخاطر  تيجية مرتبطة بالمحيط التنافسي أمبالمحيط االجتماعي)قانوني،ثقافي،اجتماعي( أو مخاطر إسترا

 برؤوس األموال على مدى الطويل  ؟ ةمرتبط

 التنافسي.ر يواجه المؤسسة هو المحيط من خالل المقابلة تبين أن أهم خط:29الجواب

 هل نظام المعلومات اإلستراتيجية يوضح لكم التهديدات؟:34السؤال

 . التهديدات ألنه يدعم القرارات اإلستراتيجية هلنا هذنعم نظام المعلومات اإلستراتيجية يوضح :34الجواب

منتج/  قاإلعالم، إطالالرد على هجوم من وسائل  اإلستراتيجية:في أي حالة اتخذتم القرارات :34السؤال 

 تغيير تنظيمي، التحضير لعملية اندماج؟ لالسوقية، إدخاالحصة  ةالصراع، حماي عخدمة، من

متعلقة بإطالق المنتجات أو اإلنتاج بصفة عامة أو إدخال تغيير القرارات اإلستراتيجية  معظم:34الجواب

 تنظيمي، حماية الحصة السوقية.

 في رأيكم ما هي مزايا اتخاذ القرارات اإلستراتيجية؟  :32السؤال

إن مزايا اتخاذ القرارات اإلستراتيجية هي الحفاظ على ديمومة المؤسسة وكذا الحفاظ على :32الجواب

 سمعتها كمتعامل اقتصادي.

 كيف يتم إعداد القرارات اإلستراتيجية في المستوى الخاص بكم ؟:33السؤال

إعداد القرارات اإلستراتيجية في المستوى الخاص في مؤسستنا عن طريق الحوار وتبادل  يتم:33الجواب

  .األفكار الجماعي داخل المؤسسة

 إلستراتيجية في المؤسسة ؟ موظفين في عملية اتخاذ القرارات اهل يشارك ال:30لسؤالا
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األفكار حيث يتم المؤسسة  إلستراتيجية فيموظفين في عملية اتخاذ القرارات انعم يشارك ال:30الجواب 

 المؤسسة.بينهم والوصول إلى قرارات صائبة تساهم في تطوير 

تحليل  واالتصال:في أي مرحلة من اتخاذ القرار يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات :30السؤال

 األهداف، جمع المعلومات، تحديد الخيارات، المقارنة بين المبادلة، اختيار البدائل؟ 

لمعلومات استخدام تكنولوجيا ا تحتاج جمع المعلومات هي المرحلة التي ةمرحل تعتبر:30الجواب

 أكثر، لكن يمكن القول أنها مهمة في كل مراحل اتخاذ القرار االستراتيجي حتى بعد تنفيذه. واالتصال

هل يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال أن يكون لها أثر على أحد محددات القرار :36السؤال

 ستراتيجي :المخاطر /التهديدات ،عدم التأكد،الزمن،المعلومات ،المحيط،الثقة ؟اال

توفير متمثل في الار االستراتيجي و تؤثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على محددات القر :36الجواب

 . كل المجاالت ىتؤثر علوطبعا هي  القرار االستراتيجي خاصة باعتبارها أهم أساسيات اتخاذ المعلومات

:هل يؤثر استخدام  تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أهدافكم اإلستراتيجية :في تسير 37السؤال

األفراد) إعادة التنظيم الداخلي (،التسيير اإلداري )اإلدارة االلكترونية(،نظام المعلومات)اليقظة، دوران 

 الوظيفي(،زيادة اإلمكانيات)قوة الزبون( ،تطوير خدمات جديدة .

راتيجية الن يؤثر استخدام  تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أهداف اإلست في حقيقة األمر:37بالجوا

والتسيير اإلداري )اإلدارة أما فيما يخص ) إعادة التنظيم الداخلي (،خاصة األفرادله أثر كبير في تسير 

ر واضح كثيرا نظرا لعدم فاألثر غي االلكترونية(وزيادة اإلمكانيات)قوة الزبون( وتطوير خدمات جديدة

 . انتشار الثقافة التكنولوجية بشكل جيد
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 خالصة الفصل :

من خالل درستنا إتضح لنا أهمية إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلى المؤسسة تساعد وتدعم 

اإلدارية تسهيل ( لتسير العمليات  التشغيلية ،أو اإلستراتيجية القرار لالزم وذلك التخاذ القرارات السليمة )

 االتصال الداخلي بين العمال و رؤساء اإلدارة العليا.

ولقد كشفت لنا هذه الدراسة أن مؤسسات تحتاج إلى تكنولوجيا حديثة لسير األحسن للمؤسسة االتخاذ 

ويعتبر من مستلزمات الضرورية لمواجهة مختلف التحديات التي تصادف  القرار سليم في وقت المناسب

 الخاصة في الوقت الراهنالمؤسسات 
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 خاتمة

حيث "  اإلستراتيجيةأثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال في اتخاذ القرارات من خالل تناولنا لموضوع "       

ن تكنولوجيا عاإلستراتيجية و القرارات التي يمكن أن تعطي نظرة واضحة عن  أهم العناصر إبرازحاولنا 

و  تطويرها لتحسين فعاليتها وفق متطلبات صانعي القراراتعلى حيث وجدنا أنها تعمل  ،المعلومات و االتصال

 . اإلداري الحد من الفساد 

" القنطرة"مطاحن الزيبان على ماهو واقع في  إسقاطهو من خالل دراستنا لجوانب الموضوع نظريا و       

  : النتائج التالية إلىتوصلنا بسكرة 

 ليست كاملة حيث ال نجد استخدام للشبكات: .االتصالالتحتية لتكنولوجيا المعلومات و البنية  إن

، اإلستراتيجيةعلى مسؤوليها إدراك بأن لها أثر على القرارات ، االنترانت و االكسترانت و لكن االنترنت

 الدراسة و البحث أكثر.و هذا بشكل غير واضح كثيرا مما يتطلب 

 تتوفر في الوقت المناسب لتنفيذ األعمال و  ألنه يجب انمة ذات أهمية بالغة في المؤسسة،المعلو  إن

 .تحديد االستراتيجيات 

  المعلومات و االتصال في المؤسسة محل الدراسة كما تكنولوجيا مكثف ل عدم وجود حرية في استخدام

 هو مرغوب فيه.

 المتخصصة لتنمية مؤسسة  االتصال تحسن المهارات الفنيةلوجيا المعلومات و تخدام تكنو سهولة اس

 بسكرة." القنطرة "مطاحن الزيبان 

 في من األهداف لضمان بقاء المؤسسة  ملةتحقيق ج إلىوراء القرار االستراتيجي المؤسسة من  تهدف

  السوق لفترة أطول و تحقيق األرباح.
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  طرق و أساليب  إتاحةمن أهمها  اإلستراتيجيةكثيرة تؤثر في القرارات تمنح تكنولوجيا المعلومات مزايا

      العمل االلكتروني.

يمكن اقتراح بعض التوصيات التي يمكن من خاللها تقديم بيان واضح يبرز  إليهاانطالقا من النتائج المتوصل 

 : ما يلي في إيجازهايمكن  اإلستراتيجيةمدى تأثير تكنولوجيا المعلومات و االتصال على القرارات 

  يجب على المسؤولين في المؤسسة أن يقوموا بتشخيص المحيط و اختيار األدوات التكنولوجية التي

 تتوافق مع إستراتيجية المؤسسة.

  اإلطارات و اقتراح تكوين ينمي من المهارات التكنولوجية للعمال واالستغالل الكامل ألجهز والحاسوب. 

 اآللي ضمن الهيكل التنظيمي مع تحديد المختصين في هذا المجال. باإلعالمقسم خاص  إنشاء 

  االنترنيتزيادة درجة الحرية في استخدام هذه التكنولوجيا للعمل براحة أكثر مع زيادة استعمال شبكة، 

 أكثر من الخدمات التي تقدمها. لالستفادة

 البحث: أفاق

" حاولنا أثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية من خالل تناولنا لموضوع "       

لتي يمكن أن تعطي نظرة واضحة عن تكنولوجيا المعلومات و االتصال مكمل للقرار أهم العناصر ا إبراز

 .االستراتيجي

احن الزيبان القنطرة بمؤسسة مطعلى ماهو واقع  إسقاطهو من خالل دراستنا لجوانب الموضوع نظريا و       

  : النتائج التالية إلىتوصلنا  بسكرة،

 .اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المجتمع المدني 

 .دور القرارات اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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 قائمة المراجع

I.   :المراجع باللغة العربية 

 الكتب (1

 جامعة قاصدي  تكنولوجيا ونظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،إبراهيم بختي، -1    

          .4002-4002 ، ورقلة، مرباح          

 .1991،منشأة المعارف،اإلسكندرية،أصول اإلدارة العامةإبراهيم عبد العزيز شيحا،  -4

 .4009. عالم الكتب الحديثة، عمان.إدارة المعرفة ونظم المعلوماتأحمد الخطيب وخالد زيغان، -1

         .4004،،اإلسكندرية،مؤسسة شباب الجامعةاإلستراتجية التسويقية القراراتشلبي، احمد عرفة،سمية-2

 .4002،4002مصر، ر، الدار الجامعية،اإلسكندرية،اتخاذ القرار بين العلم و االبتكااحمد ماهر،-2

 .1992،عمان،اآلردن ،العلمية ،دار اليازوري 1طأسس اإلدارة الحديثة)نظريات و مفاهيم(،بشير العالق،-6

      مفاهيم ونماذج –اإلدارة اإلستراتجية ثابت عبد الرحمان إدريس،جمال الدين محمد المرسي،-2

 .4004،جامعة المنوفية ،الدار الجامعية ،ط،طبيقيةت   

 .4006دار الحامد، عمان، التسويقية والترويج،  االتصاالتثامر البكري، -2

 .4006، دار المعرفة الجامعية،مصر، نظريات االتصال واإلعالمجمال محمد أبو شنب: -9    

 .1926، دار النهضة العربية، بيروت، إدارة األعمال، مدخل وظيفيجميل أحمد توفيق، -10   

  للنشر الفجر  داركل ما تحتاج إلى معرفته عن اإلستراتجية، صباح حسن عبد القادر، جووايتهيد، ترجمة-11   

 .4011التوزيع،القاهرة،        

    العربية دار النشر الشركة  اإلستراتجية )المفاهيم والنماذج (،اإلدارة حسن محمد احمد محمد مختار،-14   

  .4002، المتحدة للتسويق و التوريدات،ط       

 ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األولى، مبادئ اإلدارة الحديثةحسين حريم،  -11   

4006. 
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 . 4009عمان،اليازوري العلمية،،دار االتصال نماذج ومهاراتأساسيات العالق، بشيرحميد الطائي،-12  

 ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، مبادئ إدارة األعمالخليل محمد حسن الشماع وآخرون، -12  

 بغداد، بدون سنة نشر.       

 ،االردن،ن والتوزيع،عما، دار وائل للنشر 1ط، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية الدكتور مؤيد سعيد السالم،-16  

        4002. 

 .42، ص4002 ،جامعية،اإلسكندرية،الدارالإدارة األعمال نظريات وتطبيقاتالرحمان إدريس، -12 

 ،مكتبة هياكل تراكيب البيانات الخوارزميات وتنفيذهازياد عبد الكريم القاضي ورشدي سليم أبوزنيط، -12 

 .4009المجتمع العربي، عمان.      

  المصرية، ، دار الكتب1، ط المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتيجيالسعيد مبروك إبراهيم ،-19

 .4014القاهرة،     

 القاهرة،،Wascad،4،طالفكر المعاصر في التنظيم و اإلدارةعلي محمد عبد الوهاب،يسن عامر، سعيد-40

    1992 . 

 .1992، كلية إدارة األعمال، الجامعة األردنية،،1، طوالعملياتإدارة اإلنتاج سليمان خالد عبيدات، -41

 للنشر ، دار الوراق، أساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلوماتسليمان مصطفى الدالهمة-44

 .4002والتوزيع، عمان،      

 .4002،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان إدارة الموارد البشرية )مدخل استراتيجي(،، سهيلة محمد عباس -41

 والتوزيع، ، دار اليازوري العلمية للنشر العملية اإلدارية مبادئ وأصول وعلم وفنضرار العتيبي وآخرون،  -42

                               .4002عمان، األردن،      

 متكامل،منظور منهجي اإلستراتيجية،اإلدارة طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس،  -42

 .4002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط    

    .4002،عمانالوراق للنشر، ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامر إبراهيم القندليجي، إيمان السامرائي، -46
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  .1992،،مكتبة عين الشمس،مصرإدارة اإلنتاجعبد الحميد بهجت قايد،-42

 4009.4األردن، ،عمانالتوزيع،للنشر و  المسيرة دارمبادئ اإلدارة العامة،عبد العزيز صالح بن حبتور،-42

دارة األعمالعبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف،  -49  .1991، المكتب العربي الحديث، مصر،تنظيم وا 

 دار المريخ ، الرياض.،الحديثةأساسيات اإلدارة ،مبادئ وتطبيقات عبد القادر محمد عبد القادر، -10

 ،  المعرفة السوقية والقرارات اإلستراتجيةعالء فرحان طالب ألدعمي ،فاطمة عبد علي المسعودي ، -11

 .4011دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،      

 معاصر( نظم المعلومات اإلستراتيجية )مدخل إستراتيجيسلوى أمين السمرائي،غسان عيسى العمري،-14

 .4002للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ،األردن، دار الميسر       

  أمثلة وقضايا معاصرة–مدخل –اإلدارة االستراتجي نظريات ،يفاضل حمد القيسي،علي حسون الطائ-11

 .4012،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان      

  المريخ، ترجمة: سرور علي إبراهيم سرور، دار. إدارة قواعد البيانات الحديثةفريد مكافادين وآخرون، -12

 .4001،الرياض     

 .4002، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، نظم المعلومات اإلداريةفؤاد ألشرابي، -12

        .4006األردن، ،عمان،1دار الحامد، ط،األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلداريةكاسر ناصر منصور،-16

 أثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات على الخصائص النوعية والكمية ليلى حسام الدين،أحمد شكر،  -12

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر. للموارد البشرية،       

           محاضرات لألستاذ عمر شريف، أسلوب التحكم في نظام المعلومات واتخاذ القرار في المؤسسة.-12

 اتنة.جامعة ب

 و،، عمان، دار حامد للنشر اإلداري  االتصال القيادة ون محمود عناصره، مروان محمديتي احمد، سمح-19

 الطبعة األولى.      

 .4002حسان،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الجامعية،اإلسكندرية، أحمد محمد-20
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 .4009اإلسكندرية، ، دار الفكر الجامعي، إدارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد الصيرفي، -21

 .4002الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن،  مدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية،محمد الطائي،-24

 اإلدارة اإلستراتجية المستدامةمحمد حسين العساوي ،جليل كاظم ألعارضي،هاشم فوزي ألعبادي، -21

 .40141، 1دار الوراق  النشر والتوزيع ،عمان ،ط مدخل إلدارة المنظمات في االوليفة الثالثة،     

  عماندار الجليس الزمان، اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة، محمد رشدي سلطاني،-22

 .20، ص4012     

 . 4002 الدار الجامعية، اإلسكندرية،مقدمة في األعمال في عصر التكنولوجيا، محمد صالح الحناوي، -22

   ، نظم المعلومات اإلستراتيجية )منظورمحمد عبد الحسين الطائي ، نعمة عباس خضير الخفاجي-26 

                                                                                                                                                                     . 12،ص  4009األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ، لميزة اإلستراتيجية(ا      

 . 4002دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، تكنولوجيا االتصال،  محمد محفوظ،-22

إثراء للنشر والتوزيع، ، العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتمزهر شعبان العاني، شوقي ناج وجواد، -22

 . 4002عمان، األردن، 

  .4002عمان،،دار صفا، األولى الطبعةاالتصال والعالقات العامة،عدنان الطوباسي،مصطفى ربحي،-29

 4002الجامعية، اإلسكندرية، الدار االتصال الفعال،البريدي،عبد هللا بن عبد الرحمن مصطفى محمدأبو بكر،-20

 .1992،عمان،األردن،1دار اليازوري العلمية،ط ،اتخاذ القرارات اإلدارية،منعم زمرير الموسوي -21

 االستراتجي جودة المعلومات والذكاء بالل محمود الوادي ،هللا القهوي ، زياد كامل الالال، مؤلف ليث عبد-24

 .4011، دار الحامد لنشرو توزيع ،األردن،عمان ،1طمنظمات المعاصرة،  بناءفي       

 نالتوزيع،عماو  للنشر،دار اليازوري العلمية  المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية المثلىالفضل ، مؤيد-21

  4010األردن،عمان،     

 .4009عمان،  ، جدار للكتاب العالمي،اقتصاد المعرفةنعيم إبراهيم الظاهر، -22
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 الصفاء  ، دارنظم إدارة المعلومات ) منظور إستراتيجي(هاشم فوزي العبادي، خليل كاظم العارضي، -22

 .22، ص 4001والنشر والتوزيع، األردن،  للطباعة     

 .4002دار صفاء، عمان،  نظم المعلومات اإلدارية،هيثم محمد ألزغبي، -26

 وائل  داراإلدارة اإلستراتجية المفاهيم ...العمليات ،محسن ألغالبي ،،طاهر   وائل محمد صبحي إدريس-22

 .4011، للنشر والتوزيع     

 : الرسائل الجامعية  (2

 القاهرة،،التوزيع، دار النشر و 1، ط اإلدارة اإلستراتيجية للتربية و التعليمألمكاشفي عثمان دفع هللا القاضي، -1

   4010. 

       البيئي و اتخاذ القرارات اثر المرونة اإلستراتجية كمتغير وسيط بين عدم التأكد بسمة وليد الشيخ يحيي ، -4

   .4002،جامعة الشرق األوسط ،تصنيع األدوية البشرية األردنية دراسة تطبيقية على الشركات اإلستراتجية     

  المؤسسات الصغيرةتكنولوجيا ونظم المعلومات في المعلومات في بخني إبراهيم،محاضرات مقياس  -1

                      ورقلة  ،ماجستير تسير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،منشورة،جامعة المتوسطة السنة األولىو      

      4002-4006.                           

 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في المؤسسات، بشير كوجة -2 

                                                                 غير د بوضياف بورقلة ،مذكرة ماجستير،حالة مستشفي محم ، دراسة  العمومية الجزائرية االستشفائية     

  .4011قتصاد ،جامعة ورقلة الجزائر،منشورة ،تخصص نظم المعلومات و المراقبة التسيير،كلية اال      

 جامعة، ،معهد العلوم االقتصاديةماجستيرعلى الشغل) رسالة  وأثرهابدرسي،تكنولوجيا المعلومات  جميلة -2

              (1992الجزائر ماي      

  رسالة ،البشرية الموارد إدارة تطوير في االتصال و المعلومات تكنولوجيا دور ،توفيق حناشي -6

 ،1922ماي 08 التسيير، جامعة علوم و االقتصادية العلوم كلية منشورة، غير التسيير علوم في ماجستير     
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 .2010 قالمة،      

  البشرية،  التصال على تطبيقات تسير المواردآلثار الفعلية لتكنولوجيا المعلومات واسارة كنزه بوخسان، ا  -2

 .4014جامعة متنوري، قسنطينة،  ،منشورة غير مذكرة ماجستير،     

 ، أطروحة لنيل شهادة دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في تدعيم الميزة التنافسيةشارف عبد القادر،  -2

   .4011-4010  1قسم العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، منشورة غيرلدكتوراه، ا    

 من متطلباتشتيح فاتح،دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اإلبداع اإلداري،مذكرة مقدمة كجزء  -9

             ،تخصص تسير الموارد البشرية،إشراف نوى فطيمة الزهرة، جامعةالتسييرنيل شهادة الماستر في علوم     

 .4014-4011-بسكرة-محمد خيضر   

   ،مذكرة ماجستيرتكنولوجيا المعلومات واإلتصال وأثرها على إدارة الموارد البشرية،القرى عبد الرحمان  -10

                                                                                                                                    .4002منشورة ،جامعة محمد بوضياف،المسيلةغير    

 ،مذكرةعاملين،أثر جودة إدارة الموارد البشرية اإللكترونية على كفاءة أداء العوده الواحنة،  عبد هللا-11

 .4011جامعة الشرق األوسط، األردن، منشورة، ماجستير،    

 و الصغيرة بالمؤسسات المعارف تسيير في االتصال و اإلعالم التكنولوجيا دور ،فضيلة فني-14

     منشورة، غير ماجستير رسالة بريكة( – اإلسفنج لصناعة فتح مؤسسة ) حالة دراسة ،المتوسطة    

 .2007 بسكرة، جامعة تسيير، تخصص   

 ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيرها على تحسين األداء االقتصادي  علوطي لمين-11

   تخصص إدارة أعمال،قسم علوم االقتصادية، ، منشورة غير، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، للمؤسسة    

 .4002-4001جامعة الجزائر،     
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 مذكرة  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل األعمال التجارية للمؤسسات،أثر نادية لونيس، -12

 .4011،الماجستير،غير منشورة، جامعة الجزائر     

 :اتملتقيال (3

    المؤتمر ،األداء وتطوير بتنمية وعالقتها واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة بختي، إبراهيم  -1

 .للمنظمات المتميز األداء حول الدولي العلمي      

 القرارات اإلستراتجية لعناصر المزيج التسويقي والعوامل المؤثرةشريط حسين اآلمين ،ميمونة نبيلة ،-4

   ،12/02/4009-12االقتصادية ،مداخلة مقدمة ضمن الملتقي العلمي حول صنع القرار في مؤسسة يهاف    

 دار النشر لمجموعة  ،والعشرون  اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الواحداإلدارة عبد الفتاح المغربي،     

 .  1991 النيل، مصر،    

 مجاالت ال (4

 (، مجلة اإلدارة القرار االستراتيجي في األداء المصرفي )دراسة تحليلية عالقة(، 4002حيدر حمزة)-1

 .المستنصريةواالقتصاد،جامعة    

   واإلمارات  التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في كل من الجزائر مصرواقع البنية حسين شنيني، " -4

 .4014، 10، جامعة ورقلة، العددمجلة الباحث"، -دراسة مقارنة- 4010-4000خالل الفترة     

 .4002وتونس العاصمة  4001جنيف  -تمع المعلوماتلمجمؤتمر القمة العالمي      

   "، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية "أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظميندى إسماعيل جبوري،  -1

 .4009، 44، بغداد، العدد الجامعة    
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         مجلة "، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في دفع عجلة التنمية أثرعبد الوهاب بن بريكة، زينب ابن التركي، "-2

 4010، 02جامعة بسكرة، العدد الباحث،    

 موقع االنترنيت : (2

 موقع إلكتروني:-.4002وتونس العاصمة  4001جنيف  -تمع المعلوماتلمجمؤتمر القمة العالمي 

 http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.htle: 10/12/2013. , consulté     
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 القنطرة : الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الزيبان(10الملحق رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة ألمانةا الرئيس  المدير العام

 

 رئيس مصلحة التقييم
 والرقابة

رئيس مصلحة النظافة 
 واألمن

مسؤول مصلحة التسويق  القانونيالمستشار 
 واالتصاالت

مدير مشروع  تقنية  مدقق الحسابات
 المعلومات

 مصلحة اإلرسال والتوزيع

 مصلحة التجارة

 مسؤول التقنيات التجارية

 

 مسؤول االستغالل

 المخبر
 مصلحة المحاسبة المالية

 مصلحة الموارد البشرية

اإلدارية  مدير الشؤون 
 والمالية

 مصلحة اإلنتاج

 مصلحة الصيانة

 مصلحة تسيير المخزون 

 مصلحة التموين

مصلحة الوسائل العامة 
 والنقل

 مصلحة املوارد البشريةاملصدر: 
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 قائمة األسئلة التي تضمنتها المقابلة

 : هل المؤسسة فرع من مؤسسة أخرى؟إذا كان نعم ؟ أين توجد هذه المؤسسة األم؟أي بلد؟1السؤال

 هل حصتكم السوقية تميل إلى الزيادة، النقصان، أو الثبات ؟:2السؤال

 من هو المسؤول الرئيسي عن مهام وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسستكم؟:3السؤال

  ؟، أم أشياء أخرىماهي أهم المزايا التي يبحث عنها زبائنكم :السعر، الجودة، األداء ،الشهرة :4السؤال

 في رأيكم هل المنافسة كثيفة في نشاطكم ضعيفة أو قوية ؟:5السؤال

 دولية ؟ جهوية، وطنية، كانت هناك منافسة ماهي طبيعتها محلية، إذا:6السؤال

من  %0ليوم هل هي في ماهي نسبة الموظفين الذين يستخدمون الكومبيوتر على ألقل مرة :7السؤال

 ؟  %600إلى 52، %52إلى 20، من  %52إلى 6

 لماذا؟ ؟فراد ال يستخدمون الكمبيوترهل يوجد أ:8السؤال

 اتصال انترنت ؟هل لديكم :9السؤال

حسب رأيكم هل هناك إمكانيات الستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال للوصول إلى :11سؤالال

 أهدافهم ؟

 ؟منذ متى لجأتم لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في القسم الذي انتم مسؤولين فيه :11السؤال

 م قديمة ؟أهل هي جديدة ؟من أي نوع تصنف التجهيزات :12السؤال

 أو ارتفاع ؟ ر:هل عدد العمال في انخفاض أو استقرا13السؤال

هل تقترحون تكوينات للمسؤولين بهدف جعلهم يألفون استخدام تكنولوجيا المعلومات :14السؤال

 واالتصال و تطوراتها الحديثة في المؤسسة؟

 

أعوان التحكم فئات السيسو مهنية ( من منفذين وماهو عدد موظفين في المؤسسة ) حسب ال:15السؤال

 وتقنين سامين وأخرى؟
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 متى تم تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة؟:16السؤال

 عدد الحواسيب الموجودة ؟ماهو :17السؤال

 هل توجد شبكات في مؤسستكم ؟:18السؤال

 هل تستخدمون البريد االلكتروني ؟:19لسؤالا

مرونة الحل  نولوجيا المعلومات واالتصالستخدام  تكماهي أهم المزايا األساسية الختياركم ا:21السؤال

 أم سهولة االستعمال أو االبتكار المتحصل من هذا الحل ؟

حسين التشغيل لوجيا المعلومات واالتصال هل هو لتتكنو اتإستثمرتم من استخدام لماذا:21السؤال

ون ،رفع رقم األعمال الداخلي أم غزو أسواق جديدة أم تخفيض التكاليف ،تقليص الوقت ،والء الزب

 أخرى حددها ؟

 اإلستراتيجية في المؤسسة؟ خاص هل لديكم مفهوم :22السؤال

 هل لديكم نظام معلومات استراتيجي ؟:23السؤال

 هل لديكم منافسين في النشاط؟:24السؤال

 ما هي اإلستراتيجية المتبعة في مؤسستكم ؟:25لسؤالا

 اإلستراتيجية ؟تطبيق هذه على أي أساس اعتمدتم :26السؤال

 من المبادر في تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسستكم ؟:27السؤال

أهدافكم اإلستراتيجية الحالية، تطوير المؤسسة، تحسين الربحية االقتصادية، تطوير ما هي :28السؤال

 تطوير المهارات والمعارف العلمية ؟ أسواق جديدة أم

مخاطر إستراتيجية مرتبطة  تيجية التي تهدد مؤسستكم هل هيستراما هي المخاطر اإل:29السؤال

مخاطر  تيجية مرتبطة بالمحيط التنافسي أمبالمحيط االجتماعي)قانوني،ثقافي،اجتماعي( أو مخاطر إسترا

 برؤوس األموال على مدى الطويل  ؟ ةمرتبط

 هل نظام المعلومات اإلستراتيجية يوضح لكم التهديدات؟:31السؤال
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 قفي أي حالة اتخذتم القرارات اإلستراتيجية: الرد على هجوم من وسائل اإلعالم، إطال:31السؤال 

 تغيير تنظيمي، التحضير لعملية اندماج؟ لالسوقية، إدخاالحصة  ةالصراع، حماي عمنتج/ خدمة، من

 في رأيكم ما هي مزايا اتخاذ القرارات اإلستراتيجية؟  :32السؤال

 القرارات اإلستراتيجية في المستوى الخاص بكم ؟كيف يتم إعداد :33السؤال

 إلستراتيجية في المؤسسة ؟ موظفين في عملية اتخاذ القرارات اهل يشارك ال:34لسؤالا

في أي مرحلة من اتخاذ القرار يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال: تحليل :35السؤال

 ة بين المبادلة، اختيار البدائل؟ األهداف، جمع المعلومات، تحديد الخيارات، المقارن

هل يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال أن يكون لها أثر على أحد محددات القرار :36السؤال

 االستراتيجي :المخاطر /التهديدات ،عدم التأكد،الزمن،المعلومات ،المحيط،الثقة ؟

افكم اإلستراتيجية :في تسير :هل يؤثر استخدام  تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أهد37السؤال

األفراد) إعادة التنظيم الداخلي (،التسيير اإلداري )اإلدارة االلكترونية(،نظام المعلومات)اليقظة، دوران 

 الوظيفي(،زيادة اإلمكانيات)قوة الزبون( ،تطوير خدمات جديدة .



 
 

 مهم عاملكجية يتتضمن هذه الدراسة أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اتخاذ القرارات اإلسترات: الملخص

ن المهارات الفنية المتخصصة يتحسلتكنولوجيا ال هذه وتهدف.في المؤسسة فعاال اإستراتيجي اردمو و في المؤسسة 

من األهداف لضمان بقاء  ملةحقيق جلتمدى الطويل الوان القرار االستراتيجي يتخذ على ،مؤسسة اللتنمية 

المالحظة  و استخدمنادراسة هذا األثر اتبعنا المنهج الوصفي لفي السوق لفترة أطول و تحقيق األرباح.المؤسسة 

بسكرة ،ومن خالل نتائج -و ذلك في مؤسسة مطاحن الزيبان بالقنطرةاإلدارة العليا  مع المسؤولين فيالمقابلة و 

 .و هذا ما يتطلب البحث أكثر في الموضوعاألثر غير واضح من قبل اإلدارة العليا  استنتجنا أن الدراسة

:تكنولوجيا المعلومات واالتصال،اتخاذ القرارات اإلستراتيجية،اإلستراتيجية ،مؤسسة مطاحن  الكلمات المفتاحية

 الزيبان "القنطرة "بسكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

This study includes the impact of information and communication technologies in making strategic 

decisions as an important factor in the organization and a strategic resource effective in the foundation . 

this technology aims to improve the specialized technical skills for the development of the institution, and 

that the strategic decision to take over the long term to achieve a number of objectives to ensure the 

enterprise survival in the market for a longer period and benefits.in order to achieve this effect ; we 

followed the descriptive approach and we used observation and interview with officials in senior 

management and in Alziban Mills Foundation QANTARAH-Biskra, and through the results of the study ; we 

concluded that the impact is not clear by senior management and this requires more research on the 

subject. 

Key words: information and communication technology, strategic decisions, strategic, Mills Foundation 

Alziban "Qantara" Biskra 
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