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أهميت جكنولوجيا املعلوماث في دعم التطوير التنظيمي
مستخلص
ٌشير مصؼلح جىىىلىحُا اإلاػلىماث ئلى مجمىغت اإلاػسفت الػلمُت
والخىىىلىحُت والهىدطُت وألاطالُب والفىىن الالشمت لخدىٍل اإلادخالث
، ومً هىا اشداد اهخمام اإلاىظماث بخىىىلىحُا اإلاػلىماث،ئلى اإلاخسحاث
 خُث،وذلً هظسا لدوزها الىاجح والىبير في الجىاهب ؤلادازٍت اإلاخخلفت
 جمثلذ في جخفُع جيالُف،أطهمذ في ئخدار حؿُيراث هبيرة وهامت
 وشٍادة الظسغت في،الػملُاث ؤلاهخاحُت وجدظين مظخىٍاث ألاطػاز
الاهجاش وجدظين الجىدة مما أطهم في شٍادة اللدزة الخىافظُت
 ويهدف البدث مػسفت جىىىلىحُا اإلاػلىماث وأهمُتها في.للمىظماث
 وهرا، ومساخلها وأهم الخصاةص التي جخميز بها،دغم الخؼىٍس الخىظُمي
 وأهم أدواز هظم،مػسفت غالكت جىىىلىحُا اإلاػلىماث وألاداء اإلاىظمي
 وهظم اإلاػلىماث وهي طس هجاح ول،اإلاػلىماث غلى مظخىي اإلاىظمت
 ووظخيخج أن امخالن جىىىلىحُا اإلاػلىماث واطدثمازها أصبذ.مىظمت
ُ
ُّ مً اإلاػاًير الهامت التي ًلاض غلى أطاطها
جؼىز البلدان وشٍادة كدزتها
الخىافظُت هما جلػب جىىىلىحُا اإلاػلىماث دوزا أطاطُا في بىاء وجؼىٍس
وجدظين أداء هظم اإلاػلىماث في اإلاإطظت ولها آلان الدوز ألاطاس ي في
 بدُث جفسض الخىىىلىحُا أهمُت جؼىٍس،ئغادة حشىُل اإلاإطظاث
ُّ
ُّ
.الخؼىزاث الخلىُت
والخىُف مؼ
همىذحا ئدازٍا ًخميز باالهفخاح واإلاسوهت
 إلادارة، التعليم، جكنولوجيا املعلوماث
Abstract
Information technology refers to the range of scientific,
technological and engineering knowledge, methods and arts
needed to transform inputs into outputs. Hence, the
organizations' interest in information technology has increased
due to their successful and significant role in the various
administrative aspects, contributing to significant and
significant changes, Improved price levels, increased speed of
delivery and improved quality, which contributed to increased
competitiveness of organizations. The research aims at
identifying the information technology and its importance in
supporting organizational development, its stages and the main
characteristics that characterize it, as well as knowledge of the
relationship of information technology and organizational
performance, the important roles of information systems at the
organizational level, and information systems. It is concluded
that the acquisition and investment of information technology
has become an important criterion on which the development
and competitiveness of countries are measured. Information
technology plays an essential role in building, developing and
improving the performance of information systems in the
enterprise. Characterized by openness, flexibility and
adaptation to technological developments.
Information Technology, Education, Management
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Abstrak
Istilah Teknologi Informasi mengacu pada pengetahuan ilmiah,
teknologi, teknik, metode dan seni untuk mengubah input
menjadi output. Karena itu, minat organisasi (lembaga)
terhadap teknologi informasi terus meningkat karena berhasil
dalam aspek administratif, berkontribusi pada perubahan, nilai
jual, meningkatkan kecepatan, kualitas pengiriman, dan daya
saing. Tujuan penelitian ini memperkenalkan teknologi
informasi dan urgensinya dalam mendukung pengembangan
organisasi, menampilkan tahapan teknologi informasi dan
karakteristik, hubungan teknologi informasi dan kinerja
organisasi, dan peran penting sistem informasi. Dapat
disimpulkan bahwa perolehan dan investasi teknologi
informasi menjadi penting karena perkembangan negara dan
daya saingnya bisa diukur. Teknologi informasi berperan
penting membangun, mengembangkan dan meningkatkan
kinerja sistem informasi di lembaga pendidikan dan memiliki
peran restrukturisasi institusi. Secara administratif, teknologi
informasi dicirikan oleh keterbukaan, fleksibilitas dan
kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknis
Teknologi Informasi, Pendidikan, Manajemen
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مقدمت
أدي الخؼىز الخىىىلىجي الظسَؼ والخاحت اإلاتزاًدة ئلى الظسغت في الاهجاش وزؾبت اإلاىاػىين في
الخصىٌ غلى خدماث غدًدة وبصىزة أهثر جؼىزا وبدكت مخىاهُت مؼ كصىز ؤلادازة الخللُدًت لالطخجابت
 ومً هىا اشداد اهخمام اإلاىظماث،لخلً السؾباث ئلى طسوزة ئغادة الىظس في هظم وأطالُب ئدازة الخدماث
 خُث أطهمذ في، وذلً هظسا لدوزها الىاجح والىبير في الجىاهب ؤلادازٍت اإلاخخلفت،بخىىىلىحُا اإلاػلىماث
، جمثلذ في جخفُع جيالُف الػملُاث ؤلاهخاحُت وجدظين مظخىٍاث ألاطػاز،ئخدار حؿُيراث هبيرة وهامت
 وجدلُم،وشٍادة الظسغت في الاهجاش وجدظين الجىدة مما أطهم في شٍادة اللدزة الخىافظُت لهره اإلاىظماث
 باالغخماد غلى ما جىفسه هره الخىىىلىحُا مً وطاةل،أهدافها في البلاء والىمى والخىطؼ في أداء أغمالها
.وأدواث مىاطبت
وللد حػددث مفاهُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث وفلا آلزاء الىخاب والباخثين في ئغؼائهم مفهىما واخدا
:شامال ولػل مسد ذلً ًسحؼ الخخالف مسحػُاتهم الػلمُت ومىؼللاتهم الفىسٍت فمجهم مً غسفها بأنها
مجمىغت اإلاػسفت الػلمُت والخىىىلىحُت والهىدطُت وألاطالُب والفىىن الالشمت لخدىٍل اإلادخالث ئلى
. اإلاخسحاث
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أهداف البدث هي )1 :الخػسٍف بخىىىلىحُا اإلاػلىماث وأهمُتها في دغم الخؼىٍس الخىظُمي؛ )2
مػسفت مساخل جىىىلىحُا اإلاػلىماث وأهم الخصاةص التي جخميز بها؛  )3مػسفت غالكت جىىىلىحُا اإلاػلىماث
وألاداء اإلاىظمي؛  )4مػسفت أهم أدواز هظم اإلاػلىماث غلى مظخىي اإلاىظمت؛  )5مػسفت أن هظم اإلاػلىماث
طس هجاح ول مىظمت.

منهج
مىهج هرا البدث هُفي أو هىعيُ .
وغسض البدث وصفُا إلاػسفت خلُلت جىىىلىحُا اإلاػلىماث،
وأهمُخه ،ومساخله ،وخصاةصه ،وغالكخه باألداء اإلاىظمي ،وهرا أدواز هظم اإلاػلىماث غلى مظخىي اإلاىظمت.
أما أطلىب حمؼ البُاث الري أحسجه الباخثت هى الدزاطت اإلاىخبُت خُث ػلبذ الباخثت حمُؼ ما ًخػلم
بخىىىلىحُا اإلاػلىماث .وئذا احخمػذ البُاهاث كامذ الباخثت بلساءتها ومؼالػتها وجصيُفها وجدلُلها خظب
ؤلاػاز الىظسي اإلادخىي غلى مباخث جىىىلىحُا اإلاػلىماث.

نتائج
مفهوم جكنولوجيا املعلوماث
حػددث مفاهُم جىــىىلىحُا اإلاػلىماث وفلا آلزاء اإلاهخمين ( ،)Daft 2000بأنها طالح اطتراجُجي ًمىً
أن ٌظاغد في بىاء وحػصٍص كدزاث اإلاىظمت الاطتراجُجُت مً خالٌ جىفير أفظل البُاهاث واإلاػلىماث داخلها
وخازحها وبما ًىػد غالكت اإلاىظمت باإلاجهصًٍ والصباةً واإلاىظماث ألاخسي .هما أن جىىىلىحُا اإلاػلىماث هي
الجاهب الخىىىلىجي مً هظام اإلاػلىماث والري ًمثل اإلايىهاث اإلاادًت ،البرمجُاث ،كىاغد البُاهاث،
الشبياث والىطاةؽ الاخسي .وغبر غجها وىنها مجمىغت مً الافساد ،البُاهاث ،الاحساءاث ،اإلايىهاث اإلاادًت
والبرمجُت التي حػمل مً أحل جدلُم اهداف اإلاىظمت ( & Slack , Nigel & Chambens , S. & Harland , C.
.)Harrision , A. & Johanston 1998
هما أنها حػني ألادواث والخلىُاث والىظم التي ًمىً اطــخخدامها للخصىٌ غلى اإلاػلىماث والــبُاهاث
ومػالج ـخـها وخـصنها واطــترحاغـها .اذ جخظمً هره الخلىُاث الخاطىب بأهىاغه ،اطالُب الخصن والؼبؼ
واللساءة فظال غً اطالُب الاطخالم والىلل والظاجالًذ وشبياث اإلادمىٌ ،والفاهع وأهظمت البرمجُاث
وجؼبُلاتها .وجم حػسٍفها غلى انها اإلايىهاث اإلاادًت للخاطىب والبرمجُاث ،البُاهاث وجلىُاث الخصن مً
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خفظ وجىفير اإلاػلىماث والبُاهاث همىازد لخىىىلىحُا مػلىماث اإلاىظمت ( Loudon , K and Loudon , J
.)2004
ان جىىىلىحُا اإلاػلىماث جمثُل للجاهب الخىىىلىجي لىظام اإلاػلىماث (حجُم ) .)et al. 2005هما
حظخخدم هبدًل لها في اخُان اخسي( فبِىما اغخمدث مهمت مػالجت البُاهاث وخصن اإلاػلىماث وجددًثها
واطترحاغها وجىصُله ا الى اإلاظخفُدًً غلى الاطالُب الُدوٍت لفتراث ػىٍلت مً الصمً والتي أزبدذ
مددودًتها وعجصها غً اهجاش هره اإلاهمت غلى الىدى اإلاؼلىب بخاصت بػد الاشدًاد الهاةل في حجم وهىع
البُاهاث وباث الىطؼ ًدخم طسوزة اطخخدام جىىىلىحُا اإلاػلىماث الخدًثت في جؼبُلاث هظام اإلاػلىماث.
اذا وظخؼُؼ اللىٌ ان جىىىلىحُا اإلاػلىماث حػني حمُؼ الىطاةل والاحهصة التي ٌظخخدمها الافساد في
اإلاىظمت مً أحل الخصىٌ غلى البُاهاث واإلاػلىماث ومػالجتها لؿسض خصنها والسحىع لها غىد الخاحت وهي
جخألف مً مجمىغت خبراث الافساد وأحهصة الخاطىب ووطاةل الاجصاٌ الاخسي والبرمجُاث التي حظاغد في
اهماء اداء اإلاىظمت .فخىىىلىحُا اإلاػلىماث جظم الخاطباث الالىتروهُت ،الاجصاالث الظلىُت والالطلىُت،
الخىىىلىحُا اإلاظمىغت واإلاسةُت والؼباغت والبرمجُاث والخــبراث واإلاهازاث اإلاخ ـساهمت والـمخــاخـت والىطاةل
اإلاادًت والخىظُمُت وؤلادازٍت التي ٌظخخدمها الاوظان في الخصىٌ غلى اإلاػلىماث.
أهميت جكنولوجيا املعلوماث
جبرش أهمُت جىىىلىحُا اإلاػلىماث مً وىنها حظاغد اإلاىظماث في الخصىٌ غلى اإلاػلىماث اإلاؼلىبت
ألداء اغمالها بشيل مميز ،فاإلاىظمت الىاجخت جلً التي حظخؼُؼ اإلاىاشهت ما بين هثرة اإلاػلىماث وهدزتها
فخىىىلىحُا اإلاػلىماث حظاغد اإلاىظماث في اًجاد فسص حدًدة للػمل (.)Turban, Miclean, and J 1999
وجصداد أهمُتها مً خالٌ جىفيرها مػلىماث واطػت ودكُلت للمدزاء مما ٌظاغدهم في الظُؼسة غلى جىفُر
كسازاتهم مً مسؤوطحهم وهرا زبما ٌػىد بهم الى اإلاسهصٍت مً خالٌ السكابت التي طخىفسها لهم أدواث
جىىىلىحُا اإلاػلىماث (صبري .)2002
ئن أهمُت جىىىلىحُا اإلاػلىماث جبرش مً خالٌ ما جمىده للمىظماث مً فسص طىكُت حدًدة ألنها
ججػل اإلاىظماث جخسج غلى الىظام الخللُدي في ممازطت أغمالها في مىكؼ واخد وهي برلً جىفس فسص
إلكامت شبياث أغماٌ بين أػساف مخفسكت في شتى أهداء الػالم.
وجأطِظا "غلى ما جلدم فأن أهمُت جىىىلىحُا اإلاػلىماث جبرش مً خالٌ ما جىفسه مً اطهاماث
للػاملين واإلادًسًٍ وذلً باػالغهم غلى اإلاػلىماث ،اذ ان اإلاىظماث التي جيىن في مجاٌ اإلاىافظت الػاإلاُت
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البد لها أن جمخلً غىاصس وملىماث اإلايزة الخىافظُت اإلاظخلبلُت والتي حػد جىىىلىحُا اإلاػلىماث حصء هام
فحها.
مراخل جكنولوجيا املعلوماث
للد مسث جىىىلىحُا اإلاػلىماث بثالزت مساخل أطاطُت ،خُث اهخمذ في بادب ألامس بمـػالجت
البـُاهاث ،زم اهخلـلذ في الـمسخـلت الثاهُت ئلى مػالجت اإلاـػلىماث ،وأخيرا أصبدذ جسهص غلى مػالجت اإلاػسفت.
وهى ما ًمىً جىطُده غلى الىدى الخالي (بسواث :)2005
املرخلت ألاولى :مسخلت مػالجت البُاهاث :وبدأث هره اإلاسخلت مؼ مىخصف الخمظِىاث مً اللسن
الػشسًٍ ،وللد احظمذ بمددودًت ؤلامياهُاث والخؼبُلاث التي جدُدها جىىىلىحُا اإلاػلىماث ،والتي
اكخصسث غلى اإلاػالجت آلالُت للبُاهاث بهدف الخصىٌ غلى اإلاػلىماث التي جلبي اخخُاحاث اإلاظخفُدًً في
الىكذ اإلاىاطب وبالخيلفت اإلاىاطبت .ومً أهم الخؼبُلاث التي وفستها جىىىلىحُا اإلاػلىماث في هرا الصدد:
بسامج خظاباث الػمالء ،بسامج خظاباث اإلاىزدًً ،بسامج مساكبت اإلاخصون ،بسامج اإلاسجباث ،هظم ئدازة
كىاغد البُاهاث وهظم مػالجت اليلماث واليشس اإلاىخبي.
املرخلت الثانيت :مسخلت مػالجت اإلاػلىماث :بدأث هره اإلاسخلت خالٌ غلد الظخِىاث
مً اللسن الػشسًٍ ،وشهدث جؼىزا ملخىظا في أحهصة الخاطباث ،وذلً بهدف جدلُم
الترابؽ والخيامل بين اإلاجاالث الىظُفُت اإلاخخلفت داخل اإلاىظمت ،وهى ما أدي ئلى ظهىز
غدد مً هظم اإلاػلىماث الىظُفُت ،مثل هظم مػلىماث الدظىٍم وهظم مػلىماث اإلاىازد
البشسٍت.
املرخلت الثالثت :مسخلت مػالجت اإلاػسفت :وبدأث خالٌ غلد الثماهِىاث مً اللسن الػشسًٍ،
وشهدث جؼىزا ملخىظا في البرمجُاث وظهىز جؼبُلاث الرواء الاصؼىاعي والىظم الخبيرة ،مما طاهم في
جدظين اللدزاث وؤلامياهاث التي جدُدها جىىىلىحُا اإلاػلىماث ،وشٍادة كدزتها غلى مداواة الظلىن البشسي.
خصائص جكنولوجيا املعلوماث
جخمثل اهم خصاةص جىىىلىحُا اإلاػلىماث باآلحي (مىير ,ووػُمت and ,بازن :)2005
ألاولى :حظاهم جىىىلىحُا اإلاػلىماث في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت مً خالٌ الثىزة السكمُت التي
جإدي ئلى وشىء أشياٌ حدًدة جماما مً الخفاغل الاحخماعي والاكخصادي وكُام مجخمػاث حدًدة.
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الثاهُت :شٍادة كدزة الافساد غلى الاجصاٌ وجلاطم اإلاػلىماث واإلاػازف جسفؼ مً فسصت جدىٌ الػالم
ئلى ميان أهثر طلما وزخاء لجمُؼ طياهه ،وهرا ئذا ما وان حمُؼ الافساد لهم ئمياهُاث اإلاشازهت
والاطخفادة مً هره الخىىىلىحُا.
الثالثت :جمىً جىىىلىحُا اإلاػلىماث باإلطافت ئلى وطاةل ؤلاغالم الخللُدًت والخدًثت ،الافساد
اإلاهمشين واإلاػصولين مً أن ًدلىا بدلىهم في اإلاجخمؼ الػالمي ،بؿع الىظس غً هىغهم أو ميان طىجهم،
وهي حظاغد غلى الدظىٍت بين اللىة وغالكاث صىؼ اللساز غلى اإلاظخىٍين اإلادلي والدولي .وبىطػها جمىين
ألافساد ،واإلاجخمػاث ،والبلدان مً جدظين مظخىي خُاتهم غلى هدى لم ًىً ممىىا في الظابم .وٍمىجها
أًظا اإلاظاغدة غلى جدظين هفاءة ألادواث ألاطاطُت لالكخصاد مً خالٌ الىصىٌ ئلى اإلاػلىماث
والشفافُت.
السابػت :جخميز جىىىلىحُا اإلاػلىماث بالخالشمُت ،وحػني ئمياهُت اطخلباٌ السطالت في أي وكذ مىاطب
اإلاظخخدم ،فاإلاشازهين ؾير مؼالبين باطخخدام الىظام في هفع الىكذ ،ففي البرًد ؤلالىترووي مثال هجد
السطالت جسطل مباشسة مً اإلاسطل ئلى اإلاظخلبل ودون الخاحت ئلى جىاحد هرا ألاخير أزىاء الػملُت (وزدة
 andوهیبت.)2013 ،
وخالصت إلاا طبم ان اهم خصاةص جىىىلىحُا اإلاػلىماث هي الظسغت في مػالجت البُاهاث
الىتروهُا وامياهُت جىصُلها الى حمُؼ اإلاظخخدمين في حمُؼ اهداء الػالم بالىكذ اإلاىاطب الجخاذ اللسازاث.

مناقشت
عالقت جكنولوجيا املعلوماث وألاداء املنظمي
جىىىلىحُا اإلاػلىماث اصبدذ غامال مدفصا للخؿيراث السةِظت في الهُيل والػملُاث وئدازة اإلاىظمت،
وذلً هاجج مً كدزتها غلى جدظين الاهخاحُت ،وجخفُع اليلف ،جدظين اجخاذ اللسازاث فظال غً حػصٍص
الػالكاث مؼ الصباةً وجؼىٍس جؼبُلاث اطتراجُجُاث حدًدة لسفؼ الاداء اإلاىظمي (وزدة  andوهیبت.)2013 ،
هما أن الخاحت ئلى جىىىلىحُا اإلاػلىماث واطخخدام الخاطىب جظهس بشيل حلي ألداء الػمل بشيل
أفظل ،فلد أصبدذ الخىىىلىحُا في الػالم لِظذ مجسد بدًل غً الاجصاالث وال ابخداع اطلىب لبنى
جدخُت جخاح للػاملين اهما حػد ؾاًت لخدلُم مظخىٍاث غالُت في الاداء اذ حظاغد وجمىً اإلادزاء مً اخدار
جدظِىاث فاةلت في اغماٌ اإلاىظمت مً خالٌ جىفير اإلاػلىماث الجخاذ كسازاث فاغلت جدغم في جدلُم اداء
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مىظمي فاغل (جىزبان  .)et al. 2000فاألداء ٌػد الىدُجت الجهاةُت ألي وشاغ ،وَشمل مػسفت ما ًجب
أداةه ،ومتى ًجب أداةه؟ فظال غً هُفُت جلُُمه؟ اذ غىدما ًخم اطخخدام جىىىلىحُا اإلاػلىماث في
الخىصل لهره الىخاةج وهُفُت أداء اإلاىظف إلاا هى مؼلىب مىه مً خالٌ اطخخدامه لخلً الخىىىلىحُاث
والبرامج طُإدي الى جدظين الػمل وألاداء بما ًدلم اهداف اإلاىظمت والفسد في الىمى والخميز ( Kotler
 .)2000هما جإدي جىىىلىحُا اإلاػلىماث دوزا فاغال باليظبت للمىظماث ذاث الخىحه الاطتراجُجي الظاعي
لخػصٍص اللدزة الخىافظُت وذلً مً خالٌ حػصٍص هفاءة وفاغلُت ألاداء ،اذ أن مىظماث الُىم اإلاخميزة
والىفإة البد أن جدظم بامخالهها جىىىلىحُا اإلاػلىماث وي جخمىً مً جدلُم الاداء الػالي مً خالٌ ما
جلدمه مً مىخجاث وخدماث مخؼىزة فظال غً جدظين غملُاث الاهخاج والدظىٍم وخفع اليلفت
وجدظين الجىدة في بِئت جتزاًد فحها خدة اإلاىافظت الػاإلاُت ( .)Kotler 2000فظال غً دوز جىىىلىحُا
اإلاػلىماث في جددًث وجؼىٍس اداء اإلاىظماث اذ جإدي الى خلم أهىاع حدًدة مً الىظاةف ومجاالث غمل
ووشاػاث مخىىغت في بِئاث الػمل .اذ ًمىً مالخظت ذلً مً خالٌ آلاحي (اللىشي :)2002
 1حظاغد في جىفير كىة غمل فػلُت داخل اإلاىظمت.
 2جإدي الى شٍادة كىىاث الاجصاٌ الادازي بين مخخلف الادازاث.
 3جىفس جدلُم زكابت فػالت في الػملُاث الدشؿُلُت وجللُص حجم الخىظُماث الادازٍت.
 4حظاغد في جىفير الىكذ لإلدازة الػلُا والخفسؽ ألغماٌ أهثر أهمُت.
هما اهدظبذ جىىىلىحُا اإلاػلىماث أهمُتها بظبب دوزها الفاغل في جدظين الاهخاحُت وجدفيز
الػاملين واإلادزاء غلى برٌ مجهىداث فىسٍت مىثفت لإلجُان بأشُاء حدًدة جإدي الى الازجفاع والىفاءة في
الاداء فظال غً اطخخدامها في دغم وحػصٍص اوشؼت ادازة اإلاػسفت الالشمت لصىؼ اللسازاث الادازٍت واهدشاف
وجدلُل اإلاػسفت مً خالٌ اطخخدام مياةً البدث وكىاغد البُاهاث واًجاد الؼسق اإلاالةمت لخددًد
الاهداف ووطؼ الخىىىلىحُا في ميانها اإلاىاطب (اللىشي .)2002
وجبرش غالكت جىىىلىحُا اإلاػلىماث باألداء اإلاىظمي مً خالٌ جأزيرها في الجاهب اإلاػىىي لدي الػاملين
باججاه شٍادة والئهم واهخمائهم للمىظمت مً خالٌ ما جىفسه مً فسص لالػالع غلى اإلاػلىماث بشيل طهل
مما ٌظهم في حػصٍص مشازهتهم في غملُت صىؼ اللساز (.)Liod and Rawlinson 1992
مما طبم اللىٌ هسي ان مػظم اإلاىظماث ئذا ما ازادث ان جخميز بأدائها غً مىافظحها البد لها مً
اطخػماٌ جىىىلىحُا اإلاػلىماث مً خالٌ جؼبُم غدد مً الاحساءاث وجدزٍب اإلاظخخدمين غلى هره
الخىىىلىحُا لظمان غملها بشيل صخُذ وبما ًدلم مػاًير الاداء الىفىء التي حظعى اإلاىظمت الى جدلُله.
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هما ًبرش دوز جىىىلىحُا اإلاػلىماث في جدلُم مظخىٍاث غالُت لألداء اذ جمىً الادازة الػلُا مً اخدار
جدظِىاث وجؼىٍساث فاغلت وهفإة مً خالٌ جىفير اإلاػلىماث الجخاذ كسازاث بىاءة جدغم زؤٍت وزطالت
اإلاىظمت مما ًإزس في الاهداف الاطتراجُجُت للمىظمت مؼ طسوزة جىفير هىع مً اإلاسوهت في اطخػماٌ
الخىىىلىحُا وجؼبُلها وفم اطلىب فاغل ًإدي الى اداء مخميز للمىظمت اذ ان اطخػماٌ الخىىىلىحُا بشيل
خاػئ كد ٌػُم غمل اإلاىظمت وٍإدي بها الى الفشل والخدهىز بدال مً أن ًيىن ذلً ميزة جىافظُت جسفؼ
مً اداء اإلاىظمت.
املطلب ألاول :أدوار نظم املعلوماث على مستوى املنظمت.
ئن طسوزة اإلاداواة للىاكؼ الافتراض ي ،والخُىٍت واإلاسوهت الهاةلت التي ًخمخؼ بها هظم اإلاػلىماث في
جىطُؼ مجاٌ جؼبُله لُخجاوش الىاكؼ الاكخصادي ئلى ؾير ،ئذ صاز مً كبُل الخىىت في اللُادة لِع فلؽ
خُاشة هظام اإلاػلىماث فدظب ،واهما خلم أفظل هظام مػلىماث وأهثر ججاوبا مؼ مخؼلباث الػىإلات
لالطخفادة مً أدوازه والتي مجها:
 1الازجلاء باألداء إلاخخري اللساز.
2

اإلاشازهت في صُاؾت السؤٍت ؤلاطتراجُجُت لصالح مخخري اللساز (هاشم  )2006مً خالٌ جىفس
اإلاػلىماث اليافُت والىاضخت ،وذاث اإلاصداكُت الػالُت خىٌ اإلاىظمت هفظها ،واإلادُؽ الػام

 3الخازجي لها.
 4جدغُم الىطؼ الخىافس ي إلايشاة ألاغماٌ وزفؼ ئهخاحُتها ئلى مظخىٍاث كُاطُت حدًدة.
" 5صُاؾت ألاهداف الاطتراجُجُت للمىظمت وجدظين اللدزة غلى مىاحهت ألاشماث وخل اإلاشاول،
مما ًللل مً الخظاةس والخيالُف الباهظت ،غً ػسٍم الخيبإ بالبِئت الخازحُت وزصد هلاغ اللىة
والظػف داخل اإلاىظمت".
 6ئن جلدًم اإلاػلىماث الثمُىت اإلاىزىكت وذاث الجىدة الشاملتٌ ،ػمل غلى زفؼ مهازاث
 7اللُادة وهفاءة اإلاظخخدمين باجخاذ اللسازاث الظلُمت دون اللجىء لللُادة الػلُا ،مما ًىػىع
ئًجابا غلى الظير الخظً للمإطظت وجفػُل اطخؿالٌ وافت مىازدها.
" 8شٍادة زوح اإلاشازهت والخػاون واإلابادزة الراجُت والجماغُت ،وزوح الفسٍم اإلاخألم"(،زاٌع )2005
وماله مً أزس في "جدلُم الاهدماج البيُىي بين ألاوشؼت الجىهسٍت للسكابت  ،والخلُُم الاطتراجُجي
ومً زمت جدظين ألاداء الىلي للمىظمت" (طػد  .)2005هىا ًمىىىا اللىٌ ئن هظم اإلاػلىماث
حظاغد في الىصىٌ ئلى خالت مً الخفاغل الحي والفػلي ،وهى ما ًىفس اإلاهازة الراجُت ليل غامل
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بؿُت الخدىم في ول ما ًؼسأ غلى اإلاإطظت ،طىاء مً كسٍب أو بػُد ،هما جخلم هىع مً الخأهب
غىد الؼىازب والخدخل بأطسع وكذ ممىً بأهجح الخلىٌ وأكلها طسزا.
نظم املعلوماث سر نجاح كل منظمت
ئذا وان الظاهس في هجاح أي مىظمت ،هى كدزتها غلى اجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت ،فان الظس واإلافخاح
في ذلً هى الخدفم للمػلىماث اإلاىاطبت ذاث اإلاصداكُت في الىكذ اإلاىاطب ،لرا فلد وان مً الظسوزي
شٍادة فػالُت وهفاءة هظم اإلاػلىماث هأهم خؼت لخؼىٍس أداء ول مىظمت ،وحػظُم كدزتها الخىافظُت
لخدلُم أهدافها في ظل الػىإلات والثىزة الخىىىلىحُت التي وػِشها الُىم" .وبصفت غامت حػد هظم اإلاػلىماث
جلً اإلاجمىغت اإلاػلدة مً الىظاةف الخُىٍت بفظل الػدًد مً الىطاةل" ()Klein and Ratier 2012
وحػخبر اإلاػلىمت اللبىت ألاطاطُت لدغم اجخاذ اللسازاث والخيظُم وهرا السكابت داخل اإلاىظمت.

خالصت
جىاولىا في بدثىا هرا جىىىلىحُا اإلاػلىماث وأهمُتها في دغم الخؼىٍس الخىظُمي ،ومً خالٌ الدزاطت
التي احسٍىاها في هرا البدث جدصلىا غلى بػع الاطخيخاحاث التي جخلخصً )1 :يبغي أن وػخبر أن
جىىىلىحُا اإلاػلىماث أداة ممىىت إلخدار الخؼىٍس والخدظين وجدلُم أهداف اإلاإطظت؛  )2أصبذ جأزير
ُ َّ
الخىىىلىحُاث الجدًدة غمىما وجىىىلىحُا اإلاػلىماث خصىصا مً اإلاظلماث في الخىمُت الاكخصادًت
والاحخماغُت إلخدار ما أصبذ ًصؼلح غلى حظمُخه بمجخمؼ اإلاػلىماث ومجخمؼ اإلاػسفت؛  )3أصبذ امخالن
ُ
جىىىلىحُا اإلاػلىماث واطدثمازها مً اإلاػاًير الهامت التي ًلاض غلى أطاطها ُّ
جؼىز البلدان وشٍادة كدزتها
الخىافظُت؛  )4جلػب جىىىلىحُا اإلاػلىماث في ئػاز هظسٍت الىظم دوزا أطاطُا في بىاء وجؼىٍس وجدظين أداء
هظم اإلاػلىماث في اإلاإطظت .جلػب جىىىلىحُا اإلاػلىماث آلان الدوز ألاطاس ي في ئغادة حشىُل اإلاإطظاث،
بدُث جفسض هره الخىىىلىحُا وطسوزاث الخػامل ؤلالىترووي في اإلاإطظاث اإلاػاصسة أهمُت جؼىٍس
همىذحا ئدا ٍا ًخميز باالهفخاح واإلاسوهت ُ
ُّ
واللدزة غلى ُّ
الخؼىزاث الخلىُت.
الخىُف مؼ
ز
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