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 تقني تحول من العالم يشهده فما بالغة أهمية ذات المتطورة بأدواتها المعلومات تكنولوجيا تعد

 الهائل الكم وهذا ووسائلها األتصاالت وأجهزة والبرامجيات الحاسوب أجهزة مجال في المتالحقة والتطورات متسارع

 مهمة وسيلة المعلومات تكنولوجيا من جعل الذي األمر العالم دول مابين ويسر بسهولة وينتقل ينمو الذي المعلومات من

 التقني التقدم هذا مواكبة وأحجامها انواعها اختالف على المنظمات من يتطلب واصبح الحديثة االعمال منظمات في

 يصفها فبينما المعلومات تكنولوجيا مفهوم تحديد في الباحثون اختلف .المنافسة بيئة في البقاء هدفها كان اذا الهائل

 ..واسترجاعها وخزنها ومعالجتها البيانات جمع في ذلك وفق دورها وينطوي المعلومات لنظام مرادفة بكونها البعض

 االدارية المعلومات نظم مثل المعلومات نظم من فرعي نظام هو المعلومات تكنولوجيا ان يعتقد من وهناك . الخ

 المعلومات تكنولوجيا اعتبار ويمكن وعلية . التقنية مكوناته من مهم ومكون المعلومات نظم موارد من اساسي ومورد

   االعمال ومنظمات االدارة لدعم  ومترابطة متكاملة توليفة ضمن المعلومات نظم تستخدمها (TOOLS) أدوات او وسائل

 نظام من جزء اال هي ما المعلومات تكنولوجيا ان مبسط وبشكل يوضح الذي التالي بالشكل ذلك عن التعبير ويمكن

   المعلومات نظام وهو اال واشمل اوسع

 





 
 :تكنولوجيا املعلومات بانه يعرف 

 

 بشكل مجيع انواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات
 .  والشبكات   والرباجمياتالكرتوني وتشمل احلاسبات 

 

ياات التي جمموعة من األفراد، البيانات، اإلجراءات، واملكونات املادية والربجم
 أجل الوصاول إىل أهداف املنظامة وهي متثل اجلانب التكنولوجي من  تعمل
 .اتاملعلوملنظام 

  

 



 
 استخدام  تكنولوجيا املعلومات يف منظمات االعمالاهمية   

 
 وذلك التكاليف يف خفضا   يوفر االداري العمل يف االلكرتونية االدوات استخدام إن   : التكاليف خفض -1

 واخلارج  الداخل يف للزبائن واملنتجات اخلدمات توفري يف التكنولوجيا على املتزايد االعتماد خالل من
عد , سواء حد على

ُ
 حول والزبائن املنظمات من الكثري لدى تفضيال األكثر االلكرتونية االداة االنرتنت وي

   .اخل... باألسهم التداول أو الكرتوني بريد ارسال او املعلومات على احلصول أجل من العامل
 قياسا حمدودة التقليدية بالطرق املخزونة والوثائق املعلومات حجم إن :أكرب املعلومات كمية -2

 اجلهد ان عن فضال  االلكرتونية والتخزين احلفظ ووسائط احلاسوب لذاكرة واملتنامية الكبرية باإلمكانات
 مستوى على سواء االلكرتونية النظم يف املبذول اجلهد من أكرب هو التقليدية النظم يف املبذول البشري
 . اسرتجاعها أو منها االستفادة أو املعلومات مع التعامل اجراءات

 



 
 النظم يف وأفضل اوسع املعلومات اسرتجاع خيارات إن   : االسرتجاع خيارات تعدد -3

 حفظ يف املستخدمة اخليارات تعدد بسبب التقليدية النظم يف احلال هو عما االلكرتونية
 . املعلومات واسرتجاع

 واملوثوقية والثبات والسرعة الدقة من عالية بدرجة املعلومات تكنولوجيا متتاز : الدقة -4
  إذ اليدوية التقليدية النظم خالف على

 
 النظم من بكثري اكرب فيها اخلطأ وقوع أحتمال أن

   .  االلكرتونية
 وحصوهلم للزبائن اخلدمات تسليم يف السرعة اىل املتطورة التكنولوجيا تؤدي : السرعة -5

 احلصول سرعة عن فضال العمل يف والتأخري التشغيل أوقات تقليل خالل من املنتجات على
  .  واسرتجاعها املعلومة على

 

 

 



 ميكن (والزبون املنظمة) املعلومات لتكنولوجيا املستخدم أن أي :التفاعلية -6
 . للمعلومات الوقت نفس يف ومرسل مستقبل يكون أن
 آخر إىل وسيط من املعلومات وحتويل نقل إمكانية وهي :التحويل قابلية -7

 إمكانية مع مقروءة أو مطبوعة رسالة إىل املسموعة الرسالة كتحويل ، الكرتونيا
 . االتصال نظام يف التحكم

 فأكثر أكثر لتشمل واالنتشار للتوسع قابليتها وهو :االنتشارو التوسع -8
 االتصال وشبكات الصناعية االقمار خالل من العامل من حمدودة غري مساحات
  . احلديثة

 



 
 املعلومات ودورها يف اعادة هندسة االعمال يف املنظمة تكنولوجيا 

 
 وسيلة بوصفها املعلومات تكنولوجيا تبني زيادة اىل املنظمات بيئات يف السريعة التطورات ادى لقد

 قاد املتدفقة املعلومات حجم ازدياد ان كما , واستمرارها املعاصرة املنظمات بقاء يف وحامسة اسرتاتيجية
 من كمية انتج قد البشر فان االخرية سنة العشرين خالل انه اذ . مناسبة تكنولوجيا تبني ضرورة اىل

  . املاضية سنة أالف اخلمسة يف انتجها التي املعلومات كمية عن تزيد املعلومات
 من املزيد اىل احلاجة بسبب تتأخر للمنظمة املهمة القرارات بان مقتنعون العامل يف املدراء ان كما

 اىل املدخالت لتحويل املستخدمة واالساليب االدوات املعلومات تكنولوجيا تعد حيث , املعلومات
 مجيع يف االدارية العملية وتطوير الجناز املنظمات اىل وايصاهلا املعلومات توفري يف وتساعد املخرجات
 يف تساهم والتي والشبكات البشرية واملوارد والرباجميات االجهزة تتضمن حيث التنظيمية املستويات

 . وسياساتها املنظمة خطط تنفيذ



 
 اهداف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف منظمات االعمال   

 ادوات بواسطة ورغباته طلباته استالم امكانية خالل من الزبون خدمة حتسني -1 
 . مثال   كاألنرتنت  احلديثة التكنولوجيا

 . للمنظمة جديدة وأسواق منتجات اجياد يف املعلومات تكنولوجيا تساهم -2
 من املطلوب توفري خالل من املنظمة يف االخرى االدارية االقسام قرارات حتسني -3

 . املناسبني والوقت وبالنوعية املعلومات
 دخول متنع التي العقبات من جمموعه وبناء للمنظمة التنافسي املوقف دعم امكانية -4

  . االسواق اىل املنافسني
 املعاجلات وضع بهدف مبكر وقت ويف املنظمة يف االدارية  االحنرافات كشف يف املساعدة -5

 . هلا الدقيقة



 عناصر تكنولوجيا املعلومات االدارية
  

 COMPUTER HARDWAREاملكونات املادية للحاسوب  : أوال  

 COMPUTER SOFTWAREاحلاسوب  براجميات: ثانيا  

 COMPUTER NETWORKشبكات احلاسوب : ثالثا  

 DATA BASE قواعد البيانات : رابعا  

 

 


