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   مفهوم تكنولوجيا املعلومات و أمهيتها
هي عبارة عن تطبيق املنهج العلمي يف التعامل مع البيانات و املعلومات مبا ميكن املنظمات مـن                 

 .اختاذ القرارات الفعالة يف كافة املستويات اإلدارية و يف شيت جماالت نشاطها 
  عناصر تكنولوجيا املعلومات

   مي للتعامل مع البيانات و املعلومات حيـث املوضـوعية و احليـدة و              إتباع املنهج العل
 .وضوح اهلدف 

                 البيانات و املعلومات هي املواد و اخلامات اليت تدرسها و حتللها و تشغلها و تعاجلهـا و
 . تفسرها و تستخلصها تكنولوجيا املعلومات

         ا بل هـي       اختاذ القرارات الفعالة نظرا ألن تكنولوجيا املعلومات ليست غاية يف حد ذا
 .وسيلة و أداة الختاذ القرارات املختلفة 

  تم تكنولوجيا املعلومات جبميع املستويات اإلدارية. 
          تم تكنولوجيا املعلومات جبميع جماالت العمل يف املنظمة )    النشاط اإلنتاجي ، التسويقي
،…(  
        مدي تواجدها باملنظمـة     ليس لتكنولوجيا املعلومات مواصفات قياسية أو معايري لقياس 

حيث ختتلف حبسب الظروف و متطلبات البيئة اخلارجية و الداخلية و كذلك الزمن اخلاص              
 .بتطبيقها 

 تكنولوجيا املعلومات
  اتباع املنهج العلمي يف التعامل مع املعلومات. 
  توفري أساليب و طرق جديدة لتنظيم العمل. 
 انات و املعلومات االعتماد علي اآللية يف التعامل مع البي. 
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  الدقة يف معاجلة و تشغيل البيانات و املعلومات. 
 
  السرعة يف تداول البيانات و املعلومات بني خمتلف األطراف. 
  الفعالية يف اختاذ القرارات. 
  مراعاة الظروف البيئية و مواكبتها و تنميتها. 

  الفوائد و املزايا املترتبة علي تطبيق تكنولوجيا املعلومات
  رفع مستوي األداء . 
  زيادة قيمة املنظمة . 
  فعالية اختاذ القرارات . 
  تنمية العمل وفق نظم واضحة و طرق عمل حمددة . 
  إعادة هندسة الكمبيوتر . 
  االت اإلدارية و التنظيمية املعقدةتدعيم جناح املنظمات ذات ا . 
  تنمية السلوك اإلجيايب ألفراد املنظمة  . 

 املعلومات و تأثرياا التنظيمية  تكنولوجيا 
 املزايا و الفوائد التنظيمية اإلمكانيات

 
 جانب العمليات و املعامالت

           قدرة تكنولوجيا املعلومات علـي حتويـل العمليـات و
املعامالت غري املهيكلة إيل عمليات و معامالت مهيكلة مبـا          

 .تتيحه من معلومات 
 اجلانب اجلغرايف 

 و املكاين
  كنولوجيا املعلومات العمل بسـرعة و سـهولة        تستطيع ت

 .خالل مسافات كبرية 
 

 اجلانب البشري
        تستطيع تكنولوجيا املعلومات العمل علي التفوق البشري

 .يف العمليات املختلفة علي مستوي املنظمة ككل 
 

 جانب اختاذ القرارات
         تستطيع تكنولوجيا املعلومات تقدمي طرق التحليل و التغيري

 و املعامالت التنظيمية حنو اختاذ القرارات اإلداريـة         للعمليات
 .الفعالة 
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 متطلبات تكنولوجيا املعلومات 

v  متطلبات إدارية و تنظيمية و بشرية: 
  احلد من بريوقراطية العمل املكتيب و تبسيط إجراءات العمل . 
  تطبيق األساليب احلديثة و املعاصرة يف خمتلف سياسات املوارد البشرية . 
                إتاحة الفرصة للترقية و تنمية الكفاءات و تنمية املسارات الوظيفية أمام العاملني يف جمال

 .تكنولوجيا املعلومات 
  تدعيم و تأييد اإلدارة العليا لتطبيق تكنولوجيا املعلومات علي مستوي املنظمة كلل . 
           مات يساعد علـي     تنمية نظام فعال للمزايا و األجور للعاملني يف جمال تكنولوجيا املعلو

 .إخراج كل ما لديهم من إبداعات و طاقات 
                االنتقال من الوسائل التقليدية يف تقييم أداء العاملني إيل الوسائل احلديثة يف التقييم علـي 

 .أساس فرق العمل 
              تدعيم وجود الكوادر البشرية ذات االستعداد و اإلصرار يف تبين تكنولوجيا املعلومات و 

 .تطبيقها 
v  بات فنيةمتطل:  
                العمل علي سيطرة احلاسب اآليل علي كافة عمليات و معامالت املنظمة ممـا يسـتلزم 

 .نوعية حديثة من املهارات اخلاصة 
               توافر الربامج التدريبية اليت تسعي لتنمية قدرات األفراد فيما يتعلق بالتفكري و االبتكار و 

 .اإلبداع و التحكم يف أصول و تطبيقات احلاسب 
 رة توافر القدرة الفنية لدي العاملني لالستخدام و تشغيل احلاسب اآليل ملتابعة مـا               ضرو

 .يستحدث يف هذا الصدد 
            أن حتقق تطبيقات تكنولوجيا املعلومات توقعات مستخدميها فيما يتعلق بالنواحي الفنية 

 .لتصميم النظام و كذلك العمليات التطبيقية 
   الكفاءات املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومـات   االعتماد علي مصادر متعددة لتوفري 
. 
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v  متطلبات اجتماعية و نفسية:  
  السعي لتأمني ثقافة تنظيمية تعتمد علي دور و أمهية املعلوماتية يف اختاذ القرارات . 
  العمل بروح الفريق و تدعيم روح املعاونة و املساندة . 
      د و العاملني حنو تطبيق تكنولوجيا املعلومات        ضرورة تنمية االجتاهات اإلجيابية لدي األفرا
. 
                 دعم و تنمية مهارات العاملني و السعي لتوفري األفكار اجلديـدة و إمـدادهم بالـدعم 

 .املعنوي 
  القدرة علي التآلف مع أدوات اكتساب املعرفة و طرق الوصول إيل املعلومات . 
          لي كل ما هو حديث يف جمال        زيادة قدرات العاملني علي التعلم و حثهم علي التعرف ع

 .تكنولوجيا املعلومات 

v   متطلبات مالية: 

  الدعم املايل املطلوب إلدخال تكنولوجيا املعلومات حبسب متطلبات كـل جهـة             توفري
 .إدارية 

              القيام بالتحليل املايل الالزم جتاه استخدام تكنولوجيا املعلومات لتحقيـق اقتصـاديات
 .تشغيلها 

    اجلدوى املالية و االقتصادية الالزمة قبل إدخال تكنولوجيا املعلومات          اعتمادات دراسات
 . لتأكيد فوائدها علي املدى البعيد 

v  أثر تطبيق تكنولوجيا املعلومات علي السلوك التنظيمي للعاملني يف املنظمة : 
يؤثر نقل و تطبيق تكنولوجيا املعلومات علي سلوك و تصرفات األفراد داخل املنظمـة يف         ×

 متعددة منها ما يتعلق بالتفاعل االجتماعي و منها ما خيص االتصـاالت الشخصـية               صور
 : و فيما يلي عرض لبعض هذه األبعاد ………

  التفاعل االجتماعي Group Dynamic  :  و هو يشري إيل شعور أعضاء اجلماعة
معـا يف   بانتمائهم إيل اجلماعة و الوالء هلا و متسكهم بعضويتها و معايري أعضاء اجلماعـة               

 . حتقيق األهداف املشتركة للجماعة و للدفاع عن هذه األهداف من أجل حتقيقها 
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  :وتتوقف قوة التفاعل اجلماعي علي كثري من العوامل منها ما يلي  ×
q  اإلمجاع علي اهلدف  
q  تمعالتجانس الثقايف ألعضاء اجلماعة و مكانة اجلماعة يف املنظمة أو يف ا . 
q اعلية اجلماعة و درجة االتصاالت بني أعضاء اجلماعة  القائد و دوره يف ف. 
q  نوع التفاعل السائد بني أفراد اجلماعة  
q  كثافة التفاعالت بني أفراد اجلماعة و غريها من العوامل . 
 ما الذي أحدثته تكنولوجيا املعلومات بالنسبة للتفاعل اجلماعي ؟   ×
q        تنظيمية و أثـرت علـي العالقـات         إن احلاسبات اآللية أحدثت الكثري من التغريات ال

االجتماعية باملكاتب فالتقسيم الزائد يف العمل و وضع معايري للوظـائف و غريهـا مـن                 
التغيريات اليت أحدثها إدخال احلاسبات اآللية أدت إيل جعل العالقات بني األفـراد تتسـم               

 للجماعـة و    بالتجرد و الفتور و يرجع ذلك إيل استمرار استخدام نفس اهلياكل التنظيميـة            
 .تعديلها مبا يتالءم مع متطلبات تكنولوجيا املعلومات 

q                 و أصبح من املالئم يف ظل تكنولوجيا املعلومات تشكيل فرق عمل من وقـت ألخـر 
إلجناز مهام حمددة مع حتديد صالحيات و مسؤوليات و إمكانيات الفريق و معايري اختيـار               

 . أعضاء الفريق و منسق أو قائد الفريق 
  تصاالت الشخصية االPersonal Communication  : 
q   و هو عبارة عن تناقل املعاين و األفكار و املعلومات بـني أطـراف عمليـة                : االتصال

االتصال و ذلك عن طريق قنوات االتصال املختلفة دف حدوث استجابة أو رد فعل يدل               
ساس النظم االجتماعية و    و يعترب االتصال أ   ( علي فهم الرسالة االتصالية من جانب املستقبل        

 .أحد الدعائم الرئيسية الستمرار العملية اإلدارية يف كافة املنظمات 
q            و كلما كانت   املعلومات   إن املادة األساسية اليت حتتاجها اإلدارة ألداء مجيع وظائفها هي

هذه املعلومات أكثر صحة و دقة و تصل لإلدارة عند احلاجة إليها كلمـا ازدادت فاعليـة                 
ئف اإلدارة و بذلك تكون تكنولوجيا االتصاالت و املعلومـات مكنـت مـن تـوفري       وظا

معلومات لإلدارة و مبواصفات أفضل من خالل تصميم نظم معلومات إداريـة باسـتعمال              
 .احلاسبات اآللية 
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q               هل لتكنولوجيا االتصاالت و املعلومات نفس التـأثري اإلجيـايب علـي االتصـاالت

 الشخصية ؟
q    لوجيا االتصاالت و املعلومات إيل تغـري يف االتصـاالت الشخصـية            هل أدت تكنو

 املباشرة ؟ 
ý  أوال أن االتصاالت الشخصية تتم بني مرسل و مستقبل وجها لوجـه و دون                :اإلجابة 

اللجوء إيل وسائل االتصال املختلفة لذلك فهو يعد أقوي أنواع االتصاالت تأثريا و إقناعا              
اشرة باإلضافة إيل أن االتصاالت الشخصية الفعالة حتقـق         فهو حيدث استجابة فورية و مب     

اآلثار االتصالية اليت أشار إليها علماء السلوك من أثر معريف و هو اكتساب ذهين ملعرفـة                
و يعـين االسـتجابة   ( أو معلومة نتيجة للتفاعل مع اآلخرين و أثر عاطفي و أثر إدراكي     

 ) .مينها اجلسدية و اللفظية جتاه رسائل االتصال و مضا
  إدارة الوقت Time Management :  
q  ما هو دور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق الفعالية يف إدارة الوقت ؟  
ý               قدرة احلاسبات الشخصية علي البحث و التخزين و استيعاب املعلومات يف جمموعـات

 . منظمة 
ý اءة  الربامج املتخصصة يف إدارة الوقت و اليت تساهم يف إدارة الوقت بكف. 
ý               قدرة نظم الشبكات اإللكترونية علي ربط العاملني و أنشطة العمل عرب اإلدارات و اليت 

تساعد علي ختفيض الوقت املنفق علي التنسيق و تعطي اإلدارة املزيد من السيطرة علـي               
 .األنشطة يف املستويات اإلدارية املختلفة 

ý  تكنولوجيا املعلومات ( e-mail , Fax ) عمل الصغرية و االتصـال    و شبكات ال
 .عن بعد قد ساعدت يف حتقيق كفاءة استخدام الوقت 

  ضغوط العملWork Stress:  
 هي تلك املطالب اليت جتعل الفرد يتكيف و يتعاون و يتالءم مع مـا               : الضغوط العادية    ×

 .حوله 
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قلـق و    هي تلك الضغوط اليت تتمثل يف القوي النفسية املؤدية إيل ال           : الضغوط الزائدة    ×

 .اإلحباط و الصراع و اليت جتعل الفرد غري قادر علي اإلنتاج 
  الرضا الوظيفي Job Satisfaction  :  و هو يشري إيل الشعور النفسي بالقناعة و

 . االرتياح و السعادة الناجتة عن إشباع الفرد حلاجاته و رغباته و توقعاته يف العمل 
q      ت أصبح الفرد أقل رضا عن عمله لألسباب التالية         مع التقدم املذهل لتكنولوجيا املعلوما
: 
ý     هو جمموعة من أمناط السلوك املتوقع مـن         :  الدور ( عبء الدور  اخنفاض أو ارتفاع

 ) .الفرد القيام ا 
ý  غموض الدور نتيجة افتقار الفرد إيل املعلومات اليت حيتاجها يف أداء دوره يف املنظمة . 
ý ة املستخدمة يف مراقبة و متابعة العاملني تعدد نظم املراقبة اإللكتروني. 
ý                استخدام و سائل االتصال اإللكترونية مع احلاجة إيل عمليات اإلقنـاع و االتفـاق و 

 . االتصاالت غري اللفظية 
v   معوقات االستفادة من تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف الدول النامية: 
 جيا املنقولة بالقدر الكايف  عدم توفر القدرات البشرية علي استيعاب التكنولو : 
 :أسباب ذلك   ×
q                ندرة الصفوة النادرة علي قيادة مسرية التصنيع و اسـتيعاب التكنولوجيـا املنقولـة و 

 .تطويعها 
q  ندرة العمالة املاهرة القادرة علي استيعاب التكنولوجيا املنقولة . 
q ها  ضعف االهتمام بتدريب العاملني داخل الوحدات اإلنتاجية أو خارج. 
   مدي توافق التكنولوجيا املنقولة مع املقومات االقتصادية املتاحة : 
 بالنظر إيل اجلوانب االقتصادية للدول النامية جند أنه نادرا ما تتوافر املقومات االقتصـادية    ×

 :الضرورية للنقل و التطبيق الفعال للتكنولوجيا و من أمثلة ذلك ما يلي 
q بحث و التطوير احمللي  افتقار الدول النامية إيل ال. 
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q               ضعف نصيب الدول النامية من براءات االختراع املتداولة دوليا و افتقارها إيل املعرفـة 

 .الفنية 
q  عدم قدرة اهليئات التكنولوجية احمللية علي املسامهة يف عملية االستيعاب التكنولوجي . 

 :لثقافية للمجتمع املنقول إليه مدي توافق التكنولوجيا املنقولة من النواحي االجتماعية و ا 
 تؤثر القيم االجتماعية و الثقافية السائدة يف اتمع ألا تؤثر علي سلوك األفراد العاملني               ×

مما يفرض دراسة هذه النواحي حيث جند أن غالبية الدراسات و البحوث قد ركزت علـي                
 :ثالثة حماور و هي كما يلي 

q     تعلقة بالدول النامية و الـيت تـؤثر علـي االسـتيعاب             العوامل االجتماعية و الثقافية امل
 .التكنولوجي 

q              االختالفات الثقافية بني مديري الشركات بالفروع متعددة اجلنسـية و بـني العـاملني 
 .احملليني 

q  التركيز علي نظام لإلدارة متعدد الثقافات و التركيز أيضا علي املدير العاملي . 
     اجلنسيات يف عملية نقل التكنولوجيـا إيل الـدول          الدور املعوق للشركات املتعددة 

 :النامية 
يتمثل هذا الدور يف حماولتها استمرار سيطرا علي التكنولوجيا املنقولة للدول النامية من               ×

أجل ختفيض نفقات اإلنتاج و استمرار السيطرة علي حصتها من األسواق بالدول الناميـة ،         
 :الل و متارس تلك الشركات هذا الدور من خ

q                 أن الشركة الناقلة للتكنولوجيا حتتفظ دائما يف إدراجهـا بتقنيـات جديـدة تـرتبط 
 .بالتكنولوجيا املباعة 

q  تركيز و احتكار التطوير من قبل الشركات األم . 
q  عدم تعاون الشركات املتعددة اجلنسيات مع الوحدات احمللية . 
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