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حنمد اهلل تعاىل على نعمه الكثرية أن وفقين ويسر يل حتصيل العلم
مث أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور حممد زرقـون الذي تفضل
باإلشراف على هذا العمل.
كما أتقدم بالشكر لكل الزمالء الذين ساندوين ،وكل من ساهم يف هاته الدراسة
كما اشكر أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بإثراء هذا العمل.

اإلهــداء

اهدي هذا العمل املتواضع إىل من اقرتنت طاعتهما بعبادة الرمحان إىل الوالدين
الكرميني أطال اهلل يف عمرمها
إىل كل أفراد عائليت
إىل كل من ساندين

عبد احلكيم شاهد

ملخص الــدراسة

ملخ ـ ـ ـ ـ ــص:
تناولنا يف ىذه الدراسة اثر فاعلية نظم املعلومات اإلدارية و قدرة املصارف (البنوك) اجلزائرية على إدارة
أزماهتا،وذلك من خالل البحث يف العالقة بني فاعلية نظم املعلومات اإلدارية والقدرة على إدارة األزمات،وقد متثل
جمتمع الدراسةيف املؤسسات املصرفية اجلزائرية،يف الفرتة املمتدة بني نوفمرب 2016إىل غاية جانفي،2018ولغرض
معاجلة إشكالية الدراسة مت االستعانة باالستبيان كأداة للدراسة،والذي مت توزيعو على عينة الدراسة،وذلك
باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية يف برنامج احلزمة اإلحصائية  SPSSوتوصلت الدراسة إىل جمموعة من
النتائج أمهها انو توجد عالقة قوية ذات داللة

إحصائية بني فاعلية نظم املعلومات اإلدارية وبني قدرة البنوك

اجلزائرية على إدارة األزمات،وخلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات منها ضرورة إدارة امن املعلومات وختزينها ملا
هلا من دور يف معاجلة األزمة ،وإنشاء فرق عمل تعمل على كشف مواطن الضعف وتطوير نظم اكتشاف إشارات
اإلنذار املبكر.
الكلمات المفتاحية :نظام املعلومات،فاعلية نظام املعلومات،إدارة األزمات،بنوك جتارية جزائرية.

Abstract:
This study aims at measuring the effectiveness of MIS and its impact on the ability of Algerian
banks to manage their crises by examining the relationship between the effectiveness of MIS and
the ability to manage crises. Between November 2017 until January 2018, and to address the
problem of the study was used as a questionnaire for the study, which was distributed to the
sample of the study, using several statistical methods in the program SPSS statistical package, and
the study reached a series of results, The study concluded with a number of recommendations,
including the need to manage information security and storage because of their role in dealing
with the crisis, and the establishment of task forces to identify weaknesses and develop
Detection systems for early warning signals.
Management,Algerian

Keywords:InformationSystem,InformationSystemEffectiveness,Crisis
commercial bank
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م ـ ــقدمـ ــة

 -1توطئــة:
يعد موضوع نظم ادلعلومات اإلدارية من ادلوضوعات ادلهمة اليت ال غىن عنها يف عامل يتسم بكثرة
ادلخاطر وشدة األزمات ،إذ أصبحت نظم ادلعلومات اإلدارية يف عامل اليوم ضرورية إلدارة األزمات بشكل
خاص وادلؤسسات بشكل عام ،دلا تقدمو من فرص لتحقيق التميز واحملافظة على البقاء ،والتصدي
للمخاطر واألزمات اليت ديكن أن تواجهها.
يف الوقت الذي أصبح فيو لالزمات أثارا سلبية قد تؤدي إىل إقصاء الكثري من ادلنظمات عن شلارسة
أنشطتها بكفاءة وفعالية.
فادلصارف وبصفة عامة ،وكوهنا من ادلؤسسات اليت ال تستطيع أن تعمل يف معزل عن احمليط اخلارجي
ذلا ،فهي معرضة للعديد من األزمات لدى شلارستها ألنشطتها لذا فإن موضوع إدارة األزمات لو أمهية
خاصة نظرا حلالة عدم االستقرار االقتصادي ،األمر الذي تطلب من ادلصارف بذل ادلزيد من اجلهود يف
إدارة األزمات والتنبؤ ذلا ،وذلك ببناء نظم معلومات إدارية فعالة وحتديثها بصورة مستمرة.
 -2إشك ــالية البحث:
نظرا ألمهية نظم ادلعلومات اإلدارية ودورىا الواضح يف صلاح ادلنظمات وجتنب األزمات خاصة أزمات
القطاع ادلصريف ،وأمهيتها يف جتنب اخلسائر الناجتة عنها ،دفع إىل التعرف على الدور الذي تلعبو نظم
ادلعلومات اإلدارية يف الكشف ادلبكر لالزمات وكيفية التنبؤ هبا وزلاولة وضع احللول لتجنب الوقوع مرة
أخرى يف مثل تلك األزمات لذلك جاءت إشكالية البحث على النحو األيت:
فيما تتمثل فعالية نظم المعلومات اإلدارية ،وما هو دورها في إدارة أزمات القطاع المصرفي في
الجزائر ؟
وىذا التساؤل يؤدي بنا إىل طرح أسئلة فرعية واليت سنحاول اإلجابة عنها من خالل حبثنا:
 ما ىو أثر نظم ادلعلومات يف إدارة األزمات يف البنوك التجارية عينة الدراسة ؟ ىل لفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية تأثري على اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكرة لوقوع أزمةيف البنوك عينةالدراسة ؟
-أ-
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ىل لفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية تأثري على االستعداد والوقاية من وقوع أزمة يف البنوك عينة الدراسة ؟ىل لفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية تأثري على احتواء األضرار النامجة عن األزمة يف البنوك عينة الدراسة ؟ ىل لفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية تأثري على استعادة النشاط بعد وقوع أزمة يف البنوك عينة الدراسة ؟ ىل لفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية تأثري على التعلم واالستفادة من األزمات يف البنوك عينة الدراسة ؟-3فرض ـ ـ ـ ـ ــيات الـدراسة:
لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية ادلقرتحة ،ولإلحاطة باجلوانب ادلختلفة للموضوع
ديكن صياغة الفرضيات التالية لتوجيو مسار البحث وادلتمثلة يف:
الـفرضية الرئيسيـة:
 توجد عالقة بني فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة(سرعة احلصول على ادلعلومات ،سرعةاختاذ القرارات ،رضا ادلستخدم ،مدى مالئمة النظام للمستويات اإلدارية ،االستجابة للمتغريات ،أمن
ادلعلومات)وبني القدرة على إدارة األزمات.
وينبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات اآلتية:
 الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىاالستة وبني مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر.
 الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىاالستة وبني مرحلة االستعداد والوقاية..
 الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىاالستة وبني مرحلة احتواء األضرار.
 الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىاالستة وبني مرحلة استعادة النشاط.
 الفرضية الفرعية الخامسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فاعلية نظم ادلعلومات اإلداريةبعناصرىا الستة وبني مرحلة التعلم .
-ب-
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 الفرضية الفرعية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α=0.05حولمدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية ،بعناصرىا الستة يف البنك ,واثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة
األزمات مبراحلها اخلمسة يعزى إىل متغري (اجلنس ,سنوات اخلربة ,ادلؤىل العلمي ،التخصص)
-4أهميــة الدراسـة:
تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول قطاعا اقتصاديا مهما ،وىو القطاع ادلصريف والذي يعد من أكثر
القطاعات ادلعرضة لالزمات وخاصة يف ظل التغريات االقتصادية والسياسية ،شلا دفع بنا دلعرفة مدى
االستفادة من ادليزات اليت توفرىا نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات ومدى تطبيق ادلصارف ذلا
وبالتايل فإن ىذه الدراسة تسهم يف الكشف ادلبكر عن مواطن الضعف والعوامل ادلؤثرة يف أداء ادلصارف،
والوقوف على أسباهبا وزلاولة تفاديها واالستعداد ذلا والوقاية منها قبل وقوعها ،شلا يدعم األداء ادلصريف
ويؤدي إىل تعزيز قدرتو على إدارة األزمات واالستفادة منها مستقبال واحلفاظ على استقرار ومنو ىذه
ادلصارف وجتنب التعثر واإلفالس.
 إلقاء الضوء على اجلوانب اذلامة واالجيابية لنظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد والوقاية من األزماتاليت قد تعصف بادلؤسسات ادلصرفية ،ومسامهتها يف احتواء األضرار النامجة من األزمات ومن مث استعادة
النشاط الطبيعي والتعلم من األزمات السابقة واالستفادة منها مستقبال.
 يف كوهنا تتناول دور نظم ادلعلومات يف تسيري وإدارة األزمات يف البنوك التجارية عينة الدراسة . يف ما توفره نظم ادلعلومات من سلرجات تساىم يف توجيو وترشيد متخذو القرارات أثناء األزمات،نظرا دلايشكلو من أمهية بالغة على أداء البنوك.
 بيان ما تشكلو األزمات ادلصرفية من خطورة،وما يرتتب عنها من آثار سلبية على البنك يف ظل غيابدور نظام ادلعلومات .
-5أهـداف الدراسـة:
هتدف الدراسة إىل تبيان عدة نقاط وإبرازىا وديكن أن نوجز بعضها يف اآليت:
 قياس عالقة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية وأثرىا يف قدرة ادلصارف على إدارة أزماهتا. معرفة مدى توفر البنية التحتية لنظم ادلعلومات اإلدارية وقياس فاعليتها يف ادلصارف.-ج-
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 الكشف عن مدى اىتمام اإلدارات يف ادلصارف بنظم ادلعلومات اإلدارية ومدى إدراكها ألمهيتها. الكشف عن مدى توفري للخطط ادلعدة مسبقا ،ومعرفة مدى حتديثها ليتم استخدامها وقت الضرورة. إيضاح أىم التحديات اليت تواجو ادلصارف يف بناء نظم ادلعلومات اإلدارية القادرة على إدارة األزماتاليت قد تواجو ادلصارف.
 الرتكيز على أمهية نظم ادلعلومات اإلدارية ودورىا الفعال يف سرعة إختاذ القرارات اليت من شأهنا ادلسامهةيف تفادي الوقوع يف أزمات يف ادلصارف.
-6منهج وأدوات الدراس ـ ـ ـ ـ ــة:
بغية الوصول إىل األىداف ادلرجوة من الدراسة واإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ,واختبار صحة
الفرضيات ،مت استخدام ادلنهج الوصفي الذي يعتمد يف الدراسات ادلالية واالقتصادية ،ويشمل دراسة
األدبيات اليت عاجلت موضوعي نظام ادلعلومات اإلدارية وإدارة األزمات ،أما فيما خيص أسلوب البحث
ومجع ادلعلومات فتم على أسلوب ادلسح ادلكتيب لإلدلام جبوانب البحث وفهم حقيقة الدور الذي تلعبو نظم
ادلعلومات اإلدارية يف مواجهة األزمات ،وذلك باستغالل رلموعة من ادلراجع والبحوث اليت ذلا صلة مبوضوع
البحث.
أما على مستوى اجلانب التطبيقي ،والذي من خاللو نسلط الضوء على واقع فاعلية نظم ادلعلومات
اإلدارية يف إدارة األزمات يف القطاع ادلصريف (البنوك) يف اجلزائر ،وكانت األداة ادلستخدمة يف مجع البيانات
متمثلة يف رصد اآلراء من خالل استمارة استبيان ،والذي استوحينا أسئلتو من خالل مراجعة الدراسات
السابقة ،بغية استقصاء ادلسريين حول اثر وفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات ،وبعد مجع
البيانات وادلعلومات مت حتليلها باستخدام بعض األدوات والطرق واألساليب اإلحصائية ادلناسبة الستخالص
النتائج ،ومن مث تقدمي االقرتاحات والتوصيات الالزمة.
 -7هيكـل وأجزاء البحـ ـ ــث:
انطالقا من طبيعة ادلوضوع واألىداف ادلنوطة بو ،ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة مت
تقسيم موضوع البحث إىل مخسة فصول بعد ادلقدمة ،ثالثة فصول نظرية وفصلني تطبيقيني ،إذ سنتطرف
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يف اجلانب النظري الذي حيوي ثالثة فصول للخلفية ادلفاىيمية لفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية و إدارة
األزمات يف القطاع ادلصريف ،حيث خصصنا الفصل األول إىل ادلفاىيم النظرية لنظم ادلعلومات يف
ادلصارف ،أما الفصل الثاين إىل عالقة نظم ادلعلومات بإدارة األزمات ،يف حني خصصنا الفصل الثالث
للدراسات السابقة اليت ذلا صلة مبوضوع نظم ادلعلومات اإلدارية وإدارة األزمات.
إما عن الفصلني التطبيقيني فقد خصصنا الفصل الرابع إلجراءات الدراسة التطبيقية ،وذلك عن
طريق مجع البيانات باستخدام االستبيان ،أما الفصل اخلامس واألخري تطرقنا فيو لتحليل ومناقشة طبيعة
العالقة واألثر بني فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات يف القطاع ادلصريف اجلزائري ،لنصل يف
األخري إىل اخلادتة تضمنت ملخصا عاما عن ادلوضوع وأىم النتائج ادلتوصل إليها ،فضال عن رلموعة من
االقرتاحات والتوصيات.

-ه-
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تمهيد:
شهدت مفاىيم نظم ادلعلومات اإلدارية تطورا كبَتا ومتسارعا يف ظل ثورة ادلعلومات والتقنيات اليت
أصبحت الصفة ادلميزة لعصرنا احلاضر ،فاالنتقال من نظم ادلعلومات اليدوية واألرشيف إذل نظم ادلعلومات
احملوسبة ونظم الذكاء الصناعي ،ونظم دعم القرارات والنظم اخلَتة......أدى إذل إعادة النظر يف كل أعمال
ادلنظمات ،كما أدى ىذا التطور إذل زيادة حجم ادلعلومات اليت غلب أن تعاجل وختزن وتقدم بشكل مبلئم
ومناسب من أجل استخدامها يف إدارة شؤون ادلنظمة وأنشطتها فكان من األعلية مبكان مسايرة ىذا التطور
ادلتسارع االستفادة منو يف إدارة ادلنظمات بشكل فعال.
إن التحديات اليت تواجو ادلنظمات اليوم أصبحت كثَتة ،لذا ينبغي التنبيو على دور ادلعلومات يف ادلنظمة،
باعتبارىا موردا ىاما من ادلوارد اإلسًتاتيجية اليت ال ؽلكن االستغناء عنها ،وال ؽلكن أداء أي عملية يف ادلنظمة دون
االعتماد عليها ،دلاذلا من دور ىام يف حتديد فعالية وكفاءة ادلنظمة هبدف توفَت معلومات ذات جودة عالية،
لضمان وصوذلا موثوقة وصحيحة ودقيقة إذل كافة ادلستويات اإلدارية بالشكل ادلبلئم ويف الوقت ادلناسب باعتبارىا
الركيزة األساسية الختاذ القرارات اإلدارية الرشيدة ،وذلك من خبلل السيطرة على الكم اذلائل من البيانات اليت
تتحصل عليها من ادلصادر الداخلية واخلارجية ،والذي يعد خطوة ضرورية وركيزة أساسية إلدارة شؤوهنا ،وضمان
بقائها.
بناءً على ما سبق سوف نعاجل ىذا الفصل من خبلل النقاط التالية:
ادلبحث األول :مفاىيم حول البيانات وادلعلومات وادلعرفة .
ادلبحث الثاين :اإلطار النظري لنظم ادلعلومات اإلدارية .
ادلبحث الثالث :اإلطار النظري لنظام ادلعلومات ادلصريف.
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المبحث األول :مفاهيم حول البيانات والمعلومات والمعرفة
إن التطرق إذل فهم نظم ادلعلومات جترنا إذل فهم العديد من ادلصطلحات ،اليت سنتناوذلا بشيء من
التفصيل وتعد أساس نظم ادلعلومات مثل البيانات ،ادلعلومات ،ادلعرفة وزلاولة إغلاد العبلقة بينهما.
المطلب األول :طبيعة البيانات والمعلومات والمعرفة
سنتطرق فيما يلي إذل عرض دلفاىيم كبل من البيانات وادلعلومات وادلعرفة.
أوال:مفاهيم خاصة بالبيانات والمعلومات والمعرفة.

 -1ال ـ ـ ــبي ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات:
وردت عدة تعاريف للبيانات وىي كاآليت:

 البيانات ىي حقائق رلردة دل جتر عليها أية معاجلات(.)1
 البيانات ىي مواد وحقائق خام أولية ،وليست ذات قيمة بشكلها األورل ما دل حتول إذل معلومات مفهومة
()2
ومفيدة.
 البيانات ىي إشارة ،رمز ينتج من ادلبلحظة ادلباشرة لؤلحداث والوقائع ،وىي نوع من ادلادة األولية واليت بعد
()3
معاجلتها تتحول إذل معلومات.
 البيانات تعٍت ادلادة اخلام اليت تستخدم لتوليد ادلعلومات واليت ىي حقائق وأوصاف تصف أحداث أووقائع
معينة إال أهنا حبد ذاهتا ال تعطي الداللة الكافية أو ادلؤشر الكايف الذي يف ضوئو ؽلكن لصانع القرار أن ينشئ
()4
ادلوقف أو احلالة موضوع القرار.
 البيانات يقصد هبا تلك احلقائق أو الرسائل أو اإلشارات غَت ادلقومة غَت ادلنظمة وغَت ادلفسرة مثل األرقام أو
الرموز أو اإلحصائيات اخلام اليت ال عبلقة ببعضها البعض ،ويكون من الضروري أن تتوفر يف البيانات بعض
()5
احلقائق حىت تتضمن بالفعالية ومنها.
أن تكون البيانات:
 متمثلة لواقع األشياء حىت تعرب عن حقيقة األمور.
 على درجة عالية من الدقة وخالية من األخطاء.
 شاملة دون تفصيل زائد أو إحبار سلل بادلعٌت.
 مناسبة زمنيا لبلستخدام.
 غَتمتطابقة أو متعارضة فيما بينها.
1شريف ازتد شريف العاصي ،نظم المعلومات اإلدارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقائق ، 2004 ،ص . 28

 2عامر إبراىيم قنديحلي ،عبلء الدين عبد القادر اجلنايب ،نظم المعلومات اإلدارية ، ،دار ادليسرة ،عمان ، 2005 ،ص .35
4

3

Patrick Biosselier ،contrôle de gestion,2émeEdition ، Librairie Vuibert ،2001,P52.
مـحمد عبد احلسُت الفرج الطائي ،المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية ،دار وائل للنشر ،عمان ، 2005 ،ص . 116

5مـحمد الصريف ،نظم المعلومات اإلدارية ،مؤسسة الصورى الدولية ،اإلسكندرية ، 2005 ،ص . 62
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 -2المعـ ـ ــلومـ ــات:
تعددت التعاريف وتنوعت ،نتيجة الختبلف النظرة ،والوظيفة والتخصص ،وسوف نتطرق إذل أعلها:
 يعرفها كمال الدين مصطفى الدىراوي فَتي بأهنا" :الناتج من نظام ادلعلومات وتكون من البيانات مت
()1
حتويلها وتشغيلها لتصبح ذلا قيمة وبالتارل فإهنا دتثل معرفة ذلا معٌت وتفيد يف حتقيق األىداف ".
بينما عرفها زلمد يوسف حفناوي على أهنا" :البيانات اليت دتت معاجلتها لتصبح بشكل أكثر نفعا
()2
للمستقبل ،واليت ذلا قيمة يف االستخدام احلارل أو يف اختاذ قرارات مستقبلية.
 أما عامر إبراىيم قنديلحي وعبلء الدين عبد القادر اجلنايب عرفها على أهنا " :عبارة عن بيانات دتت
()3
معاجلتها بغرض حتقيق ىدف معُت ،يقود إذل اختاذ قراره ".
 ويرى سعد غالب ياسُت أن ادلعلومات" :ىي نتاج معاجلة البيانات حاسوبيا أو يدويا أو بالوسيلتُت
معا ،وينتج عن عملية ادلعاجلة قيمة مضافة تتصف باتساق ادلعٌت ،والدقة وجودة ادلعطيات اليت تقود ادلستفيد إذل
()4
فهم الظاىرة أو ادلشكلة".
 وعرفها عبده نعمان الشريف على أهنا" :بيانات دتت معاجلتها وحتويلها إذل معلومات ،ولتصبح أكثر
()5
نفعا دلستخدميها عن طريق زيادة ادلعرفة وتقليل درجة عدم الثقة بغرض ترشيد اختاذ القرار يف كل اجملاالت".
 بناءً على حتليل وتفسَت مضمون التعاريف السابقة ؽلكننا صياغة تعريفا نعتمده كأساس يف حبثنا وذلك
من خبلل تعريف ادلعلومات على أهنا " بيانات خام أجريت عليها معاجلة لتحويلها إذل معلومات مفيدة  ,وحتمل
قيمة مضافة ،تقلل من درجة عدم الثقة وتساعد يف ترشيد القرار وحتقيق الرقابة يف ادلؤسسة".
 -3المـ ــعرف ـ ــة:
ىي احلصيلة النهائية الستخدام واستثمار من قبل صناع القرار وادلستخدمُت ،الذين ػلولون ادلعلومات إذل
معرفة وعمل مثمر ؼلدم ادلؤسسة ،مبعٌت أن ادلعلومات تقودنا عادة إذل ادلعرفة ،واليت قد تكون معرفة جديدة مبتكرة
()6
ال تعرف عنهاشيئادل يعرفو من قبل" فرق" أو أن تضيف شيئا يوسع من معارفنا السابقة أو يعدل منها.
أما ضمن التوجيهات اإلدارية ،فإن مصطلح ادلعرفة يشَت إذل انو مزيج من اخلربة وادلهارة والقيم وادلعلومات،
فضبل عن قدرات احلدس والتخيل ( ،)1لذا يصف البعض ادلعلومات بأهنا " الفرق الذي يصنع الفرق " ،مبعٌت أن
1كمال الدين مصطف الدىراوي ،نظم المعلومات المحاسبة في ظل تكنولوجيا المعلومات ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .25
2

زلمد يوسف حفناوي ،نظم المعلومات المحاسبة ،دار وائل للنشر ،عمان ، 2001 ،ص . 10

 3عامر إبراىيم قنديلحي وعبلء الدين عبد القادر اجلنايب ،مرجع سبق ذكره ص .36

 4سعد غالب ياسُت ،أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيات المعلومات ،دار ادلناىج ،عمان ، 2005 ،ص . 18
5

عبده نعمان الشريف ،دور نظم المعلومات في

إدارة المؤسسات الحكومية  ،حالة وزارة الًتبية والعليم رتهورية اليمن ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة اجلزائر،

 ، 2005/ 2004ص . 6

 6عامر إبراىيم قنديلحي وعبلء الدين عبد القادر اجلنايب ،مرجع سبق ذكره ص . 36
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ادلعلومات توفر للشخص شيئا دل يعرفو من قبل " فرق " وان ىذه ادلعرفة تساعد الشخص على اختاذ قرار أو القيام
بتصرف ما حبيث يصنع الفرق(.)2
وشلا سبق فإننا طللص إذل أن ادلعرفة ما ىي إال حصيلة استنتاجيو أو خبلصة البيانات وادلعلومات وأن ىناك
عبلقة تكاملية بُت ادلصطلحات الثبلثة (البيانات ،ادلعلومات ،ادلعرفة) واليت يربزىا الشكل رقم (.)01-01
تصبح
انـات
اليب ـ
ـ

الشكل ( :)01-01العالقة التكاملية بين البيانات والمعلومات والمعرفة
تصنع
تولــد
معلومـ ـ ـات

مع ـ ـ ـ ـرفة
ـ

فـ ـرق
ــــ

المصدر :دميش زلمد ،مرجع سبق ذكره ،ص 90

ثانيا :الفرق بين البيانات والمعلومات
نظرا ألعلية التمييز بُت البيانات وادلعلومات يف كيفية عمل نظام ادلعلومات ،وذلك بسبب وجود اختبلف
جوىري بينهما من حيث الداللة ،على الرغم من ارتباطهما من حيث ادلضمون وأيضا من حيث اخلصائص(.)3
فالتفرقة بينهما مسألة نسبية تعتمد على مدى االستفادة منها ،فما يعترب معلومات لشخص ما قد يعترب
بيانات لشخص آخر ،فالتفرقة تكمن يف مدى إمكانية اختاذ قرار بناءً عليها ،فإذا كانت صورة مساعدة على اختاذ
القرار فهي معلومات ،إما إذا كانت حتتاج إذل معاجلة للمساعدة على اختاذ القرار فهي بيانات.
المطلب الثاني :أمن المعلومات وإدارة قواعد البيانات

أوال :أمن المعلومات وإدارة النظام
مع تزايد أعلية ادلعلومات وأنظمة ادلعلوماتية ادلعقدة حفز العديد من ادلؤسسات للتأكيد على أن تطبيقات
أمن ادلعلومات تساعدىم على إعادة الدخول إذل البيانات يف حالة الكوارث أو األزمات الناجتة عن األفراد ،فإدارة
أمن ادلعلومات حتتوي على مظاىر عدة كحماية البيانات ،ومعاجلة الكوارث وختطيط الطوارئ.
يهدف امن البيانات وادلعلومات إذل احملافظة على سبلمة وخصوصية البيانات من داخل النظام من الفقد
أوالفساد أو الوصول غَت ادلسموح بو ذلذه البيانات ،وؽلكن حتقيق ذلك بتوافر العناصر اآلتية:4
أ  -أرشيف البيانات :وىو تسجيل دلا ػلدث للبيانات داخل النظام :نوع البيانات ،ادللفات من الذي
استخدمها ،وحدات التخزين ،وقت االستخدام ،فتقوم رلموعة الرقابة بتسجيل كافة البيانات اليت استخدمت

1أزلمد كسينة ،أهمية المعلومات واالتصال لنجاح طريق التفاوض ،حالة مؤسسة األنابيب الناقلة للغاز غرداية – رسالة ماجستَت ،جامعة سعد دحلب ،البليدة  2007ص
. 19

2دميش زلمد ،دور نظام المعلومات التسويقية في األعمال االسترتيجية ( دراسة الميدانية على عينة من المؤسسات الجزائرية  ،رسالة ماجستَت غَت منشورة جامعة البليدة
 2005ص .29

 -3شريف أزتد شريف العاصي ،مرجع سبق ذكره ،ص . 29
4الدىراوي كمال الديننظم المعلومات المحاسبية ،الدار اجلامعية السكندري ،مصر  2005ص . 100
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كمدخبلت ،وتسجيل ادلستخدمُت اللذين ذىبت إليهم ،كما يتم تسجيل األخطاء واحلاالت غَت العادية يف
قائمة األخطاء أو التقارير االستثنائية ،وكذا تسجيل أي تغَتات حتدث يف النظام تؤثر على البيانات.
ب -تقيد الوصول :ىي وسائل دلنع أي شخص غَت مصرح لو بالوصول إذل البيانات عن طريق وضع احلواجز أو
العوائق أمام ىذا الوصول غَت ادلشروع للبيانات سواء من داخل ادلصرف أو من خارجو مثل:
 العزل :ويقصد بو عزل البيانات احلساسة يف مكان سلصص ال يسمح بالوصول غَت ادلشروع ذلذه البيانات
مثل حفظ توثيق الربامج ،وملفات البيانات والربامج يف مكتبة خاصة ال يدخلها إال الشخص ادلسؤول فقط.
 التصريح باالستخدام :مثل ختصيص شفرات (أرقام أو حروف أو خليط) لؤلشخاص ادلسموح ذلم لكي
يستخدموىا عند احلاجة إذل الوصول إذل البيانات ،أيضا ؽلكن أن جتري الربنامج حوارا معينا مع ادلستخدم للتعرف
عليو قبل السماح لو باالستمرار يف التشغيل.
 تقييد االستخدام :حىت لو كان مسموح للشخص الوصول إذل نوع معُت من البيانات فبل يسمح لو إال
بالوصول إذل ىذه البيانات فقط وؽلنع الوصول إذل البيانات األخرى ،كما قد يسمح للشخص بالوصول إذل بيان
معُت يف مواعيد العمل الرمسية فقط ،أو يسمح لو مثبل ،بإدخال البيانات بعد عدد معُت من زلاوالت الوصول
لشخص غَت مسموح لو.

 التشفَت :حبيث ال يتم نقل البيانات احلساسة واذلامة جدا يف صورهتا العادية بل يتم نقلها يف صورة شفرات
أو رموز ال يعرفها إال مستخدمها ادلصرح لو بذلك ،وحبيث لو وقعت مع شخص غَت مسموح لو فلن يفهم منها
شيئا.
 التدمَت :ويقصد التخلص كلية من البيانات احلساسة جدا بعد استخدامها إما حبرقها إذا كانت مطبوعةأو
زلوىاإذا كانت على وحدات التخزين.
ت -استعادة البيانات :قد ػلدث لسبب أو آخر (مثبل خطأ يف التشغيل أو عطل مفاجئ أو تلف يف وحدات
التخزين) أن يتم فقد البيانات ،يف ىذه احلالة غلب أن توجد وسيلة الستعادة ىذه البيانات فورا ،لذلك غلب
االحتفاظ دائما بنسخة احتياطية من ملفات البيانات ،الربامج ،وقواعد البيانات والوثائق.
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ثانيا :مراحل تحويل البيانات إلى معلومات:

إن العمليات التشغيلية اليت ختضع ذلا البيانات (ادلادة األولية) لتحويلها إذل معلومات قد تكون بسيطة أو
معقدة ،وؽلكن تبسيط ادلعقدة وجتزئتها إذل عناصر ابسط تساىم يف إنتاج ادلعلومات عن طريق إحدى العمليات
()1
التالية مستقلة أو عن طريق رلموعة منها:

 )1الحصول البيانات وتسجيلها:
ينبغي أوال احلصول على البيانات من مصادرىا الداخلية أو اخلارجية ومن مث القيام بتسجيلها إما يدويا ،أليا
أو الكًتونيا ،أو بأي طريقة أخرى ،وبعد ذلك يتم ختزينها.
 )2مراجعة البيانات:
وىذا يعٍت مطابقتها مع ادلستندات األصلية اليت نقلت منها :وذلك بغرض اكتشاف األخطاء اليت وقعت
أثناء تسجيلها وبالتارل القيام بتصحيحها.

 )3التصنيف:
أي القيام بوضع البيانات يف شكل رلموعات متجانسة استنادا إذل معيار معُت ،وىناك العديد من ادلعايَت
ادلمكن استخدامها ،قد يصنف العمال على أساس مستواىم التعليمي أو مستوى أجورىم ،وقد تصنف ادلبيعات
على حسب القطاعات السوقية......وىكذا.

 )4الفرز:
يقصد هبا ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق والكيفية اليت تستخدم هبا تلك البيانات ،فقد يتم ترتيب أمساء
العمبلء حسب احلروف األجبدية أو حسب حجم معامبلهتم ،وقد يتم ترتيب الديون حسب حجمها أو حسب
اقًتاب وقت سدادىا......وىكذا.

 )5التلخيص:
هتدف عملية التلخيص على دمج ورتع رلموعة من عناصر البيانات لكي تتوافق واحتياجات
مستخدميها ،وعادة ما يتم استخدام البيانات ادللخصة يف ادلستويات اإلدارية العليا للمنظمة ،فالقوائم ادلالية
كادليزانية وميزان ادلراجعة تعترب تلخيصا للعديد من العمليات احملاسبية ،وىي بالتارل تعطي صورة واضحة عن احلالة
ادلالية للمؤسسة يف فًتة معينة شلا يسمح للمدير أو جمللس اإلدارة باختاذ القرارات ادلناسبة.

 )6العمليات الحسابية والمنطقية:
بطبيعة احلال قد تكون العمليات احلسابية بسيطة أو معقدة ،فعمليات اجلمع والطرح والضربوالقسمة
كحساب أجر العمال أو حساب أقساط دين ىي عمليات بسيطة أما حبوث العمليات وطرق النقل والشبكات
وأساليب االقتصاد القياسي فتعترب عمليات معقدة.
 1سونيا زلمد البكري وإبراىيم سلطاننظم المعلومات اإلدارية  ،الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية  ، 2001ص . 100
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 )7التخزين:
يتم ختزين البيانات وحفظها بواسطة الدفاتر والسجبلت الورقية ،أو بوسائط شلغنطة أو الكًتونيا أو بأي
تقنية معلومات أخرى لغرض استخدامها حُت احلاجة إليها ،وتؤثر وسيلة احلفظ ادلستخدمة على طريقة كفاءة
اسًتجاعها فيما بعد.
 )8االسترجاع:
يقصد بو البحث عن عناصر بيانات معينة واستدعائها عند احلاجة إليها.
 )9إعادةاإلنتاج:
وتعٍت تقدًن تلك البيانات يف شكل ؽلكن أن يفهمها ويستخدمها من يطلبها ،فقد يتم تقدًن البيانات يف
شكل رسومات بيانية أو ىندسية ،كما يتم تقدؽلها من خبلل شاشة احلاسوب مباشرة ،أو قد تكون يف شكل
وسائط التخزين يف حالة احلصول على نسخ إضافية من البيانات اليت مت ختزينها.

 )10التوزيع واالتصال:
إن اذلدف األساسي من كل اخلطوات السابقة (مراحل تشغيل البيانات) ىو تقدًن ادلعلومات دلن ػلتاجها،
ومن مث فإن ىدف التوزيع واالتصال ىو إيصال البيانات دلستخدميها يف الوقت وادلكان وبالشكل ادلناسب.
وتشمل رتيع نظم ادلعلومات على ىذه العمليات بشكل أو بآخر ،وؽلكن أن يتم القيام هبذه العمليات عن
طريق أفراد باستخدام وسائل أساسية ،إال أن التطورات التكنولوجية قد أدت إذل ظهور العديد من الوسائل اليت
أخرى ىي
ؽلكن استخدامها ألداء ىذه العمليات بصورة أكثر فعالية وكفاءة وؽلكن التمييز بُت ثبلثة أشكال
الطريقة االلكًتوميكانيكية اليت جتمع بُت اإلنسان واآللة ،وطريقة البطاقات ادلثقوبة ،أين يتم تسجيل البيانات
اخلاصة بفرد أو صنف أو أصل أو حدث معُت ،وتعتربىذه البطاقة مبثابة سجل للوحدة وؽلكن جتميع البيانات اليت
تتعلق مبوضوع معُت ،وتسمى ملفا وأخَتا طريقة احلاسب اآلرل بوحداتو ادلختلفة ،فاحلاسب اآلرل ينفذ فقط
ما يعطى لو من تعليمات ،وعليو فإن النتائج اليت يوفرىا تتوقف أساسا على جودة الربامج ومدى الدقة يف إدخال
البيانات ،وبصفة عامة ومن واقع األعمال فإن احلاسب اآلرل يوفر إمكانيات أفضل من الطرق األخرى لتشغيل
البيانات.1
وبناءً على ما سبق ؽلكن االستنتاج بأنو كلما استخدمت ادلنظمات تكنولوجيا معلومات متطورة كلما
كانت عملية حتويل سهلة ،سريعة وأكثر كفاءة ،ولكانت سلرجاهتا من ادلعلومات أكثر جودة ،شلا يدعم ويعزز
زيادة فاعلية عملية اختاذ القرار.

 1ازتد بسيوين شحاتو آخرون ،نظم المعلومات المحاسبية في شركات التامين والبنوك التجارية  ،الدار اجلامعية للنشر ،رتهورية مصر العربية ،بدون سنة النشر ،ص .18
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الشكل رقم ( :)02-01معالجة وتحويل البيانات
عمليات التشغي ــل اآللية والبش ـ ـرية

التصنيف

جمع ومراجعة
البيانات

نظام للتخزين
تخزين

تحوي ــل

الترتيب والت ـ ــرميز

إنتاج

استرجاع

المعلومات
استخدام

التلخيص والعمليات

المستفيد

الحسابية و المنطقية

المصدر :عبد اهلل حمود علي سراج ،مرجع سبق ذكره ،ص47
المطلب الثالث:مصادر وخصائص البيانات والمعلومات

أوال :مصادر البيانات والمعلومات
ىناك العديد من ادلصادر اليت يتم احلصول منها على البيانات وادلعلومات البلزمة لعملية صنع القرارات يف
()1
القطاع ادلصريف ،وؽلكن تصنيفها إذل رلموعتُت رئيسيتُت ،علا ادلصادر الداخلية وادلصادر اخلارجية.
أ .المصادر الداخلية :ىي اليت يتم تداوذلا داخل ادلصارف حيث تسجل وتدون يف الدفاتر والسجبلت وحتلل
يف قسم الدراسات الداخلية للمصرف ومن أعلها:
 بيانات ومعلومات عن األداء - :وتشمل كل ما يدخل إذل العملية اإلدارية يف ادلصرف من عناصر يف شكل
مدخبلت زلسوبة بدقة وما ؼلرج عنها من خدمات ذلا جودة معينة.
 بيانات ومعلومات عن الودائع ومصادر التمويل ،والقروض وعن التكاليف ادلتعلقة باألجور وغَتىا.
 1عمر حجي إمساعيل ،دور نظام المعلومات المالي في ترشيد القرارات االستثمارية بالتطبيق على المصارف السورية
 ، 2004ص. 4

 ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة جامعة حلب ،سوريا،
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 بيانات ومعلومات عن السياسات ،واخلطط ادلستقبلية للمصرف ،واللوائح والتنظيمات الداخلية ،ورتيع
التعليمات اليت حتدد سَت العمل ادلصريف.
ب .المصادر الخارجية :وتتمثل يف اجملبلت والنشرات ،أو اخلطابات وتعليمات صادرة عن الوزارات وادلؤسسات
ادلالية والعامة وادلنظمات األخرى ،سواء كانت زللية,أو دولية إال انو أحيانا تواجو صانع ومتخذ القرار بعض
الصعوبات ،فيما يتعلق باحلصول على البيانات وادلعلومات من ادلصادر اخلارجية.
إن اجلهات اليت دتلك ىذه البيانات وادلعلومات كثَتا ما تًتدد يف تقدؽلها حبجة سريتها ،وتعد اآلن شبكة
االنًتنت إحدى أىم ادلصادر للحصول على البيانات وادلعلومات ،إذا توفر وتتيح كميات كبَتة من البيانات
وادلعلومات ،ؽلكن لكافة ادلصارف االستفادة منها يف وقت قصَت وتكلفة ضئيلة.
ثانيا :خصائص البيانات والمعلومات
ويقصد هبا رلموعة السمات اليت غلب أن تتوفر يف ادلعلومات ،باعتبارىا احلجر األساس لبناء القرار اإلداري
الناجح والرشيد ( ،)1ويرتبط صلاح عملية اختاذ القرار بتوفَت ادلعلومات ادلبلئمة ،وتشَت الدراسات إذل أن  %90من
صلاح القرار يعتمد على ادلعلومات و  %10على قدرات ومهارات متخذ القرار ،ومن ىنا يربز دور ادلعلومات
ادلبلئمة الختاذ القرار ،وسيتم عرض أىم اخلصائص اليت غلب أن تتوفر يف ادلعلومات ادلقدمة دلتخذ القرار وفقا
لثبلثة أبعاد رئيسية وىي (:)2

 البعد الزمني :ويتضمن ىذا البعد اجلوانب التالية:
 )1التوقيت :ويقصد بو توفَت ادلعلومات يف الزمن ادلناسب ،وقد تكون ادلعلومة مفيدة يف الزمن احلاضر ولكن
تفقد أعليتها بعد زمن قليل ،لذا على ادلدير أن ػلرص على احلصول على ادلعلومات وقت احلاجة إليها.
 )2احلداثة :أي غلب أن تكون ادلعلومات متجددة وحديثة لبلستفادة منها عند تقدؽلها دلتخذ القرار ،ذلك أن
قيمة ادلعلومات تقل بتقادمها.
 )3الفًتة الزمنية :ويقصد هبا الفًتة الزمنية ادلطلوب توفَت معلومات عنها ،فادلعلومات ادلبلئمة ىي اليت تغطي
الفًتة الزمنية ادلطلوب االستعبلم عنها.
 )4معدل توفَت ادلعلومات :أي توفَت ادلعلومات بادلعدالت ادلطلوبة.

 بعد المحتوى :ويتضمن ىذا البعد اجلوانب التالية:
 )1الدقة :أي خلو ادلعلومات من األخطاء ،فدقة ادلعلومات تساىم يف جودة القرارات ،وتقلل من التكلفة
وإىدار الوقت ،وؼلتلف مدى الدقة يف ادلعلومات ادلطلوبة حسب احلاجة إذل االستخدام.
 )2الصدق والثبات :وىي احلصول على نفس النتائج جراء استخدام نفس ادلعلومات ،وان تتميز ادلعلومات اليت
يقدمها النظام بالصدق والواقعية.
1

عبده نعمان الشريف ،مرجع سبق ذكره ،ص . 11

2منال زلمد الكردي ،جبلل إبراىيم العبد ،مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية المفاهيم األساسية والتطبيقات ،اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية 2003 ،ص . 41-40
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 )3ادلبلئمة :أن تكون ادلعلومات مبلئمة ووثيقة الصلة أي مبلئمة للموضوع وذلا صلة بادلشكلة ادلراد اختاذ قرار
بشأهنا.
 )4الشمولية :ويقصد هبا قدرة ادلعلومات على إعطاء صورة كاملة عن مشكلة ،مع تقدًن بدائل احللول ادلختلفة
ذلا حىت تتمكن اإلدارة من تأدية وظائفها ادلختلفة.
 )5اإلغلاز :أي تقدًن ادلعلومات البلزمة لكل مستوى إداري وما يتناسب مع متطلباتو من ادلعلومات إذا البد من
اإلغلاز يف ادلستوى االسًتاتيجي دون اخلوض يف كم كبَت من ادلعلومات عن ادلوضوع.
 )6الداللة :وتعٍت أن تشبع ادلعلومات حاجة اإلدارة إذل ادلعرفة اليت تساعد يف اختاذ القرارات ،وان تساعد يف
إدراك جديد دلاىية األعمال اليت تقوم هبا.
 )7التأكد :مبعٌت أن تكون ادلعلومات مؤكدة ادلصدر أي موثقة ،باإلضافة إذل عدم احتوائها على أخطاء تشكك
يف مصدرىا.
 البعد الشكلي :ويقصد بو كيفية تقدًن ادلعلومة وتكون حاضرة دلن يطلبها ،فهي تتعلق باإلجابة على تساؤل
(كيف) ويتضمن اجلوانب التالية:
 )1الوضوح :أي تقدًن ادلعلومات بطريقة وبشكل يسهل فهمها من قبل ادلستخدم كلما أمكن ذلك ،حيث
تكون ادلعلومات واضحة وخالية من الغموض حىت يتمكن ادلدير من الوصول إذل قرارات صائبة.
 )2الًتتيب ،ويقصد بو تقدًن معلومات بًتتيب وتنسيق ضمن معايَت زلددة مسبقا كي يتم تعظيم االستفادة
منها.
 )3ادلرونة :يقصد هبا قابلية ادلعلومات على التكيف ألكثر من مستخدم وأكثر من تطبيق ،لذلك غلب أن تكون
ادلعلومات متوفرة بشكل مرن ،ؽلكن استخدامها من قبل ادلستويات اإلدارية ادلختلفة بفاعلية يف عملية اختاذ القرار.
 )4العرض :ويقصد بو طريقة عرض ادلعلومات ،أي أن تقدم بشكل مناسب ،كان تكون سلتصرة أو تفصيلية أو
بشكل كمي أو وصفي ،أو تعرض على شكل جداول توضيحية.
 )5قابلية القياس :شرط يشَت إذل طبيعة ادلعلومات ادلنتجة من طرف أنظمة ادلعلومات وإمكانية قياسها يف شكل
كمي(.)1

1زلمد صريف ،مرجع سبق ذكره ص . 140
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ثالثا :أهمية المعلومات في المنظمة
للمعلومات أعلية كبَتة للمنظمات واألفراد ،فهي تعترب موردا ىاما من موارد ادلنظمة ،مثل (األرض ،العمل،
التنظيم ،رأس ادلال) ،حيث تعترب من العناصر غَت ادللموسة ،وتؤدي إذل زيادة ادلعرفة ورفع ادلستوى الثقايف لؤلفراد،
وتكوين خلفيات عامة عن أي موضوع ،مثل تكوين خلفية عن (االنًتنت ،تكنولوجيا احلديثة )......كما تؤدي
إذل زيادة التحفيز يف ادلنظمة ،وبناء النماذج ،وبادلعلومة يتم تأىيل األفراد وادلدراء وإكساهبم اخلربة ،ويف ىذا الصدد
ىناك أربع استعماالت أساسية حددىا ( )Biales& Autresكما يلي:
 ادلعلومة كأداة للتسيَت.
 ادلعلومة كأداة لبلتصال يف ادلؤسسة.
 أداة لتقوية ادلعرفة عند األفراد.
 أداة للتواصل مع احمليط.
كل ىذه االستعماالت متكاملة ،ومتنافسة يف نفس الوقت ،حيث تغيَت ادلعلومات أساس العملية اإلدارية
والتنظيمية ،فتوافر ادلعلومات البلزمة والدقيقة واحلديثة ،وىو مطلب أساسي لنجاح ادلنظمات اإلدارية ،ويساعد
على توجيو األفراد ،مبا يكفل حتقيق األىداف ادلرسومة ،فادلعلومات وطبيعتها وأعليتها تساىم يف التأثَت على
ادلسَتة التنموية ،من خبلل احلاجة إليها واختاذ القرارات الرشيدة.
المبحث الثاني :اإلطار النظري لنظم المعلومات اإلدارية

قبل التطرق لنظام ادلعلومات غلب توضيح بعض ادلفاىيم األساسية اليت تقوم عليها مفردات
ومصطلحات نظام ادلعلومات ،ومن خبلل ذلك سنتطرق دلفهوم النظام وخصائصو.

المطلب األول :ماهية النظام
أوال:مفهوم النظام:

يعرف " "jacques lesourneالنظام بأنو" :رلموعة عناصر مرتبطة مع بعضها مبجموعة من العبلقات
" ،1كما يعرفو "  " jean Gerbierبأنو ":رلموعة من العناصر ادلتداخلة وادلتفاعلة فيما بينها لتشكل وحدة
واحدة تقوم بوظيفة معينة ".2
وعليو ؽلكن القول بأنو لتعريف النظام غلب أن يكون ىذا التعريف مشتمبل على ثبلثة عناصر:
- 1أن يتكون النظام من رلموعة من األجزاء.
- 2أن يكون بُت ىذه األجزاء عبلقات متبادلة أو متداخلة أو معتمدة بعضها على البعض.
- 3أهنا تعمل معا يف سبيل حتقيق ىدف مشًتك.
Jean Gerbier,Organisation& Fonctionnement de L"Entrise ، Edition Tec Doc La voisier,Paris, 1993,p 49.
I bid, p 49.

1
2
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ولعل اقرب األنظمة لئلنسان ىو "اجلسم البشري" بعناصره األساسية من الدورة الدموية ونظام الدورة
العصبية ،وكذا األنظمة التنفسية واذلضمية ،واليت جتمعها عبلقات متكاملة ومًتابطة ومعتمدة بعضها على بعض،
وتعمل بكفاءة هبدف حفظ احلياة وأداء اجلسم لوظائفو ادلختلفة.
وكذا ؽلكن النظر للنسيج االقتصادي للدولة على انو نظام كذلك ،ويتكون من عدة أجزاء شلثلة يف
ادلنشآت الصناعية والتجارية واذليئات ادلختلفة واألجهزة احلكومية وادلستهلكُت ،وىناك تفاعل فيما بينها يف زلاولة
لتحقيق النتائج ادلتوقعة ،ونفس الشيء ؽلكن أن يقال على ادلؤسسة والعناصر اليت تكوهنا من أفراد وأصول مادية
ومالية....وغَتىا.
كما ؽلكن تعريف النظام باألجزاء اليت يتكون منها ،أي رلموعة من العمليات اليت تتلقى مدخبلت معينة
وتنتج سلرجات معينة ،وطبيعة ىذه ادلدخبلت والعمليات وادلخرجات تتحدد بطبيعة األىداف اليت يسعى النظام
إذل حتقيقها ،وكوسيلة إلظهار والتأكد من أداء النظام بطريقة سليمة ،البد من إضافة عنصر رابع إذل عناصر
النظام وىو الرقابة.
وعادة ما يكون لكل نظام مداخبلت (أي موارده ادلختلفة) واليت تتحد بناءً على أىدافو اليت يسعى إذل
حتقيقها.
والعنصر الذي ال غلب إعلالو يف النظام ىو " ادلعلومات ادلرتدة" ،وىي اليت دتثل ادلعلومات اليت دتكن من
اختاذ اإلجراءات التصحيحية أوال بأول ومراجعة خططها حىت يتأكد من حتقيق األىداف بالطريقة الكفؤة وادلناسبة
كما مت وضعها جراء عملية التخطيط ،مع ضرورة عدم إعلال الظروف السيئة ادلتغَتة وتأثَتىا على خطط
وعمليات وأىداف النظام.

ثانيا:خصائص النظام
بعد عرض مفهوم النظام أصبح من األعلية مبكان التعرف على خصائصو ،حيث يصبح من الضروري على
زللل النظم التعرف على خصائصو باعتبارىا األساس الذي يستند إليو عند تعاملو معو ،وؽلكن تلخيص أىم
()1
اخلصائص يف ما يلي:
- 1هدف النظام:
بعد حتديد اذلدف الذي يسعى النظام إذل حتقيقو نقطة بداية يف تصميم أي نظام ،كما أن حتديد اذلدف
العام يتبعو حتديد األىداف الفرعية لكل عنصر من عناصره على حدة مبا يصب يف رلال حتقيق اذلدف العام
للنظام ككل.

1زلمد الصَتيف ،مرجع سابق .ص. 31-29
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- 2الكلية:
أي أن النظام ككل ػلقق اذلدف ادلنشود من وجوده بأكثر من رلموع ما حتقق عناصره كل على وحدة ،أي
حتقق ىذا اذلدف بينما ال تستطيع مكوناتو – كل على حدة – أن حتقق ىذا اذلدف لو انفصلت عن بعضها.
- 3شكل المكونات الرئيسية:
تأخذ ادلكونات الرئيسية ألي نظام شكل إدخال وتشغيل وإخراج ،فيبدأ عمل نظام بادلدخبلت ،وىو ما
يأيت من خارج النظام ويدخل فيو ،ويتم تشغيل ادلدخبلت لتحويلها إذل ادلخرجات ادلرغوبة.1
- 4الرقابة والضبط:
العمليات الرئيسية للنظام من إدخال ،تشغيل وإخراج ال تدعم عمليات الرقابة والضبط دلنع اضلراف النظام
عن األىداف اليت رمست لو ،ولذلك تضاف وظيفة اسًتجاع النتائج دلكونات النظام لتحقيق الضبط ادلطلوب،
ويتم ىذا الضبط عن طريق مقارنة ادلخرجات احملقة مبعايَت موضوعة مسبقا مث إرجاع نتائج ادلقارنة إذل النظام يف
مرحلة اإلدخال لتوجيو عملية التشغيل.
- 5حدود النظام:
وىي خطوط اجتماعية لتحديد زلتويات النظام وفصلها عما ؼلرج عنو من بيئة النظام ،ويدخل يف النظام
كل مكوناتو اليت تسهم يف حتقيق ىدفو ادلشًتك واليت ال تنتمي للبيئة اخلارجية لو.
- 6مستويات األنظمة:
عادة ما يتكون النظام من عدة نظم تسمى نظما فرعية حىت يتم تفادي االزدواج واخللط يف ادلصطحات،
وكذلك يكون النظام نفسو جزءا من نظام أكرب منو.
ىذه الطبيعة ادلركبة لشبكة النظم مفيدة يف فحص ادلعلومات اإلدارية ودورىا يف عمليات والتخطيط والرقابة
على العمليات ،إذ صلد أن نظم ادلعلومات اإلدارية تضم عدة نظم فرعية للتسويق ،اإلنتاج.....وغَتىا ،كما أهنا
جزء من نظام اكرب ىو ادلنظمة ككل وما حتتويو نظم العمالة ،ونظم اختاذ القرار وكذا اإلدارة.....اخل وحول ىذا
النظام األكرب توجد البيئة احمليطة بادلشروع وما حتتويو من أنظمة كربى كاحلكومة ،ادلنافسُت ،وادلستهلكُت وغَتىا،
واليت تدخل كلها يف نطاق نظام آخر ىو اقتصاد الدولة ككل(.)2

- 7االتصـ ــال:
وىو عملية نقل رسالة بُت طرفُت ،ويتضمن ذلك تبادل اآلراء واالجتاىات ،واإلشارات والبيانات
وادلعلومات باستخدام القدرات البشرية أو الوسائل التكنولوجية ،وغلب أن تكون عملية االتصال مزدوجة
االجتاه شلا يعٍت أن عملية االتصال تتضمن اسًتجاعا للنتائج.

 1سونيا زلمد البكري ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،مكتب الغريب ،احلديث للنشر ،بدون سنة او بلد النشر ،ص . 24
 2سونيا زلمد البكرينظم ادلعلومات اإلدارية ( ادلفاىيم األساسية) ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية  ، 1999ص 100
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المطلب الثاني:نظام المعلومات
أوال:مفهوم نظام المعلومات
إن مفهوم نظم ادلعلومات من ادلصطلحات العلمية الشائعة االستخدام يف الوقت احلاضر،ولو مدلوالت علمية
سلتلفة،والذي يتضمن رلموعة من األفراد وادلعدات والربامج وشبكات االتصاالت وموارد البيانات واليت تقوم
1

بتجميع وتشغيل وختزين وتوزيع ادلعلومات،البلزمة الختاذ القرارت والتنسيق والرقابة داخل ادلنظمة .

وعرفت أيضا بأهنا ادلكونات ادلادية والربرليات ووسائل االتصال عن بعد وإدارة قواعد البيانات وتقنيات معاجلة
ادلعلومات األخرى ادلستخدمة يف نظم ادلعلومات ادلعتمدة على احلاسب اآلرل .
وعرفت نظم ادلعلومات باهنا االستخدام ادلتطور لتكنولوجيا ادلعلومات،حيث تعد تكنولوجيا ادلعلومات
من مكونات نظم ادلعلومات،ووفقا لبلستخدام ادلعاصر لنظم ادلعلومات وتقتياهتا ادلتطورة فقد تبٌت القطاع ادلصريف
أساليب عمل جديدة تعتمد على ىذه النظم لقدرهتا الفائقة على توفَت معلومات دقيقة ومنظمة وقيمة تساعد
اإلدارات ادلالية لصناعة قراراهتا ادلالية وتلبية احتياجات عمبلئها بأفضل شكل شلكن،وتسهيل عملية التغيَت

والتحديث ادلستمر .

2

وكما ؽلكن اعتبار نظم ادلعلومات باهنا رلموعة من العناصر ادلًتابطة اليت تعمل معا،على رتع واسًتجاع ومعاجلة
وختزين ونشر ادلعلومات،لعم عملية صنع القرار والتنسيق والرقابة والتحليل وادلبلحظة يف ادلنظمة.وىي بنفس الوقت
رلموعة من األفراد والتجهيزات واإلجراءات والربرليات واالتصاالت،وقواعد البيانات،تعمل يدويا او ميكانيكيا ا

واليا على رتع ادلعلومات وختزينها ومعاجلتها ومن مث بثها للمستفيد .

3

وعرفو لوكس (  " :)Lucasرلموعة من اإلجراءات ادلنظمة اليت ؽلكن من خبلذلا توفَت معلومات ،تستخدم
(.)4
لدعم عمليات صنع القرار والرقابة يف ادلؤسسة "
بينما ذىب سعد غالب ياسُت على القول أن "نظام ادلعلومات ليس حصيلة اجلمع للنظام وادلعلومات ،أي ليس
حتصيبل حلاصل وإظلا ":ىو التكوين ادلتفاعل بُت مكونات جوىرية للنظام وادلعلومات " ،بتعبَت أخر " :نظام
ادلعلومات ىو تركيبة منظمة من األفراد ،عتاد احلاسوب ،الربامج ،شبكات االتصاالت وموارد البيانات ،اليت يتم
رتعها ومعاجلتها وحتويلها إذل معلومات وبالتارل توزيعها إذل ادلستفيدين يف ادلنظمة "(.)5
وشلا سبق من تعاريف لنظام ادلعلومات نستخلص أىم السمات وادلوصفات اليت يتميز هبا وىي:
 أن نظام ادلعلومات يتكون من رلموعة من اإلجراءات احملددة لكيفية معاجلة البيانات اخلام من اجل إخراجها
يف شكل معلومات جاىزة ومفيدة لبلستخدام.
1

4

اذلادي زلمد،نظم ادلعلومات يف ادلنظمات ادلعاصرة،دار الشروق،القاىرة ،مصر ، 2002ص57
2
Carrado&Bradforal D ,Fundamentals of Investment valuation and management,Magraw-Mill ,2002,p55
3
)Loudon K&LoudonJ ,Management Information Systems,11 ed,prentic hall ,Inc,2008
زلمد صريف ،مرجع سبق ذكره ،ص . 177

 5سعد غالب ياسُت ،مرجع سبق ذكره ،ص .19
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 نظام ادلعلومات يتوذل رتع وتصنيف وترميز ومعاجلة البيانات ،مت ختزينها وتوزيعها عرب قنوات االتصال بعد رصد
احتياجات سلتلف مستعمليها.
 يستمد نظام ادلعلومات مدخبلتو ادلتمثلة يف البيانات من عدة مصادر داخلية وخارجية.
 أن سلرجات نظام ادلعلومات وادلتمثلة يف ادلعلومات ،تستخدم يف عمليات اختاذ القرارات وعمليات الرقابة اليت
دتارس داخل ادلؤسسة.
ادلكونات األساسية لنظام ادلعلومات تتشكل من وسائل مادية ،ادلوارد البشرية ،برامج وشبكات ،معطيات،
ويعد ادلورد البشري ادلكون األساسي للنظام الن سلرجاتو تنتج وتستخدم بواسطة العنصر البشري.
ثانيا:موارد وخصائص نظام المعلومات

 موارد نظام المعلوماتيشتمل نظام ادلعلومات على رلموعة من العناصر األساسية واليت تشكل ادلوارد ادلطلوبة ،ىذه العناصر
ضرورية وتكمل بعض البعض وال يعمل النظام بفعالية بدون أحد ىذه العناصر وىي:

()1

 .1موارد األفراد :األفراد ىم متطلب ضروري للعمليات واإلجراءات يف كل نظم ادلعلومات ومن ىؤالء األفراد ما
نطلق عليهم ادلستخدمون النهائيُت وكذلك االختصاصُت الفنيُت ادلسؤولُت عن تشغيل النظام.
 االختصاصيين :وىم األفراد الذين ػلللون ويصممون ويشغلون نظام ادلعلومات ،ويتكون من زلللي األنظمة،
وادلربرلُت ،ومشغلي احلاسوب والتقنيُت.
 المستخدمون النهائيين :وىم األفراد الذين يستخدمون النظام بطريقة مباشرة أو باألحرى يستخدمون

سلرجاتو اجملهزة ،أي األفراد الذين يقومون باالتصاالت ،والتعاون من اجل خلق واستخدام ،وتوزيع ادلعلومات.

 .2موارد مادية :اليت تشمل على سلتلف أنواع األجهزة وادلكونات ادلادية ادلستخدمة يف العمليات اليت دتر هبا
معاجلة البيانات وىي باألخص اآلالت كأجهزة اإلعبلم اآلرل واحلاسبات ،كما يشمل الوسائط مثل األوراق
واألقراص ادلمغنطة والضوئية وغَتىا.

 .3موارد البرمجيات :يعٍت مصطلح الربرليات رلموعة من التعليمات واإليعازات اخلاصة مبعاجلة البيانات ومن
ضمنها رلموعات نظم التشغيل اليت توجو وتدعم عمليات منظومة احلاسوب ومنها برامج النظام مثل نظام
التشغيل ،والربامج التطبيقية ادلستخدمة يف التحليل.
 .4موارد البيانات :إن مفهوم موارد البيانات قد مت توسيعو من قبل ادلدراء واختصاصي أنظمة ادلعلومات فقد
وجدوا أن البيانات وادلعلومات تشكل موارد ذتينة للمنظمة ،ولذلك فالبيانات وموارد ادلعلومات اليت ختزن يف قواعد
(.)2
البيانات وقواعد ادلعرفة تعترب اليوم جزء من موارد البيانات وموارد ادلعلومات للمنظمة
1منال الكردي ،جبلل إبراىيم العيد ،مرجع سبق ذكره ،ص . 35-30
2زلمد الصريف ،مرجع سبق ذكره ،ص . 186
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وتتكون قواعد البيانات من رلموعة من ادللفات أو السجبلت ،وتقوم قاعدة البيانات بًتكيز العديد من
السجبلت اليت كان يتم االحتفاظ هبا يف ملفات منفصلة داخل إطار موحد ،ؼلدم العديد من التطبيقات ،أما
قواعد ادلعرفة فهي حتتوي على أشكال متعددة ادلعرفة مثل احلقائق ،والقواعد.

 .5موارد الشبكات :وتشمل تكنولوجيا االتصاالت واالتصاالت البعيدة ادلدى ،وسلتلف أنواع الشبكات ،مثل
االنًتنت ،الشبكات اخلارجية اإلكسًتانت ،واليت أصبحت من ضروريات األعمال حيث تربطهم بالعادل اخلارجي
وجتعلو ضمن ادلنظومة العادلية.
 .6الثقافة التنظيمية :من احملددات الرئيسية لنجاح ادلنظمات وتركيزىا على القيم وادلفاىيم اليت تدفع أعضاءىا إذل
االلتزام والعمل اجلاد ،واالبتكار ،التحديث ،وادلشاركة ،وحتقيق اجلودة وحتسُت اخلدمات ،وىذه الثقافة صلدىا من
خبلل بعض الرسائل مثل التطوير ،اجلودة العادلية.....اخل

()1

 .7الموارد القانونية :وتشمل اآليت (:)2

 التشريعات :وىي كافة التشريعات اليت قد تكون عائقا يف سبيل تطوير ادلؤسسة ،ووضع نظم معلومات فيها
مثل (منع بعض الدول الستخدام االنًتنت – وبناء الشبكات).
 اللوائح التنظيمية :وىي كافة اذلياكل والتعليمات اليت تنظم سَت العمل داخل ادلؤسسة ،واليت قد حتدد نوع
نظام ادلعلومات ادلستخدم داخل ادلؤسسة ،وطرق بناءه ونوع البيانات.
 خصائص نظام المعلوماتلكي تتمكن ادلؤسسة من حتقيق األىداف اليت تسعى إليها ،البد من توافر ادلعلومات الضرورية ذات
اخلصائص اجليدة ،وال ؽلكن توافر تلك ادلعلومات وتلك اخلصائص إال من خبلل وجود نظم معلومات ذات كفاءة
وفعالية ،وتتميز بعدد من اخلصائص اليت غلب مراعاهتا عند التخطيط لبنائها وىي(:)3
 البساطة :وىو النظام الذي يتم بواسطتو تسهيل وتطوير إجراءات وسبل احلصول على البيانات ومعاجلتها
وتوصيلها إذل ادلستفيدين.
 الموثوقية :وتعٍت انو عندما يزود نظام ادلعلومات ادلستفيدين بادلعلومات ،غلب أن يشعر ىؤالء بأهنم ؽلكن أن
يعتمدوا عليها يف صنع القرارات ،ألن ادلعلومات ادلقدمة من النظام تتميز بالصدق.

 الكفاية االقتصادية للنظام :النظام الكفء ليس فقط الذي ػلقق اذلدف ادلخطط لو ،بل ذلك النظام الذي
تكون عائداتو تربر تكلفتو ،والنظام الناجح غلب أن يأخذ بعُت االعتبار تكاليف سلرجاتو مقارنة بعائداتو.
 مستوى التناسب في مخرجاته :وىي تعكس مدى مبلئمة ادلخرجات من ادلعلومات الحتياجات متخذي
القرار.
 1عبده نعمان الشريف ،مرجع سبق ذكره ،ص .46
2ادلرجع نفسو ص . 47
3أزلمد كسنة ،مرجع سبق ذكره ،ص . 29-28
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 الشمولية :وتشَت إذل أن نظام ادلعلومات اجليد ،يفًتض أن تكون لديو القدرة على تلبية احتياجات متخذي
القرارات أيا كان موقعهم الوظيفي.
 التوقيت :ويعٍت توفَت ادلعلومات يف الوقت ادلناسب ،شلا يؤدي إذل ختفيض نسبة اخلطأ يف إعداد التنبؤات
بالشكل الذي يساعد على تقليص تكلفة الفرص البديلة.
 التصفية :وتعٍت أن يكون النظام قادرا على توفَت ادلعلومات الضرورية دلتخذي القرارات وأن يبتعد عن إغراقو
بادلعلومات غَت ادلفيدة.
ثالثا:مهام ووظائف نظم المعلومات

 مهام (أهمية) نظم المعلومات:من بُت ادلهام اليت تربز فيها أعلية نظم ادلعلومات اإلدارية على مستوى األداء الداخلي للمنظمة يوجد:

 العمل على ربط أىداف النظم الفرعية للمنظمة باذلدف العام ذلا ،وبالتارل ادلساعلة يف زيادة التنسيق بُت
األىداف.
 ربط النظم الفرعية للمنظمة مع بعضها يف نظام متكامل مبا يسمح بتدفق البيانات وادلعلومات بُت تلك النظم
وشلا يؤدي إذل حتقيق التنسيق بُت أنشطة تلك النظم.
 ادلساعدة وادلساندة يف عملية صنع القرار يف رتيع ادلستويات التنظيمية من خبلل توفَت التقارير اليت تتضمن
ادلعلومات البلزمة لتلك القرارات ويف التوقيت ادلناسب.
 توفَت ادلعلومات البلزمة ألغراض التخطيط والرقابة يف ادلكان والتوقيت وبالشكل ادلناسب.
 الرقابة على عملية تداول البيانات وادلعلومات وحفظها.
 تكمن كذلك أعلية ىذه النظم يف حتسُت اإلنتاجية ،وذلك بإنتاج التقارير الروتينية للمنظمة بدقة ،وحتديث
البيانات وادلعلومات ،والتنبؤ بادلشاكل اليت تتعرض ذلا ادلنظمة.
 كذلك تربز أعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف تطور أداء ادلنظمات من خبلل ما تتيحو من معلومات مرتدة عن
تنفيذ ادلخطط وادلشروعات(.)1
أما على ادلستوى اخلارجي للمنظمة فإن نظم ادلعلومات اإلدارية ترتبط بالبيئة االقتصادية والتنافسية
لؤلعمال وما تفرضو من شروط وحتديات ،فالبيئة التنافسية لؤلعمال تتصف بالتنوع ومشولية ادلنافسة وبتجدد وتغَت
عناصر ادلنافسة االقتصادية بُت ادلتعاملُت يف قطاع ما .ولذلك تتجو نظم ادلعلومات اإلدارية ضلو االندماج مع
قضايا ادلنافسة والسوق والبيئة اخلارجية ،إذ البحث ادلتواصل المتبلك ميزة ىو زلل اىتمام نظم ادلعلومات بكل
أنواعها وأشكاذلا ،فهي دل تعد رلرد أدوات لتقدًن ادلعلومات ادلفيدة لئلدارة وإظلا ىي قبل كل شيء أدوات
وتقنيات وبنية تنظيمية ومادية متكاملة من اجل تقدًن ذات قيمة مضافة للمنظمة ،وقيمة حتقق أو تساىم يف
 1إبراىيم سلطان ،مرجع سبق ذكره ،ص .255
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حتقيق ميزة أو يف احملافظة عليها أطول فًتة شلكنة ،قيمة مضافة للمعلومات ذات اجلودة الشاملة اليت تقدمها ىذه
النظم لئلدارة يف الوقت احلقيقي.

-تعريف نظم المعلومات اإلدارية :

ىي عبارة عن رلموعة من أنشطة تتمثل يف رتع وختزين ومعاجلة ونشر البيانات يف زليط النظام،حيث جتمع
ادلدخبلت من مصادر عدة ويتم معاجلتها باستخدام تكنولوجيا للمعلومات وحتال نتائج ادلعاجلة إذل اجلهة

ادلستفيدة من اجل استخدامها يف اختاذ القرارات أو من اجل حتديث البيانات ادلخزنة .1
من خبلل التعريف يتكون نظام ادلعلومات اإلدارية من العناصر التالية :
 ادلعلومات :كل ادلعلومات مهما كان شكلها يف ادلنظمة تنتمي إذل نظام ادلعلومات. الوسائل البشرية :األشخاص الذين يتلقون ،ويعاجلون وينشرون ادلعلومة . الوسائل ادلادية :رلموعة اآلالت ذات التقنية العالية تساعد يف استقبال،ومعاجلة،وتسيَت ادلعلومات اإلجراءات :ىي رلموعة أدوات العمل والقواعد اليت تسمح حبل مشاكل تسيَت ادلعلومةكالنماذج(الرياضية،حبوث العمليات) اخلوارزميات،اخلطط وادلعايَت،ملفات األوامر،اإلجراءات اإلدارية
2
والنصوص،الربامج ادلعلوماتية.
 -فوائد نظام المعلومات اإلدارية :ىذه الفوائد تتمثل يف ما يلي :

 تقدًن ادلعلومات إذل سلتلف ادلستويات اإلدارية عند احلاجة،بغرض مساعدهتا يف القيامبوظائفها مثل التخطيط،التنظيم والسيطرة،وحفظ البيانات وادلعلومات التارؼلية الضرورية اليت
تعترب أساسا يف عملها.
 حتديد وتوضيح فنوات االتصال أفقيا وعموديا بُت الوحدات اإلدارية يف ادلنظمة لتسهيلعملية االسًتجاع.
 تقييم نشاطات ادلنظمة وتقييم النتائج بغية تصحيح االضلرافات. هتيئة الظروف الختاذ قرارات فعالة عن طريق جتهيز ادلعلومات بشكل سلتصر ويف الوقتادلناسب.
 ادلساعدة على التنبؤ مبستقبل ادلنظمة واالحتماالت ادلتوقعة بغية اختاذ االحتياطات البلزمة يفحالة وجود خلل يف حتقيق األىداف.
Rivard,Suzana ,et autres,Ledeveloppment de systemes diformation,Edition presses Lumiversite de quebec,3eme
edition,canada,2001 ,p20 .
2
Comille Moigne organisation de système dinformation de gestion ,Edition Foucher,paris,2001 ,p13.
1
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 البث االنتقائي للمعلومات وتزويد ادلستفدين والباحثُت بادلعلومات اليت يرغبون هبا بشكلفردي ،أسبوعيا أو شهريا ....اخل.
 اإلحاطة ادلستمرة بادلعلومات اليت ختدم ادلستفدين عن التطورات احلديثة فيما ؼلص نشاطات1
ادلنظمة أو ادلستفدين .

 -وظائف نظم المعلومات اإلدارية:

يتكون نظام ادلعلومات اإلدارية من عدة عناصر أساسية من إدخال وتشغيل وإخراج واسًتجاع نتائج
واتصاالت ومن مث تنحصر وظائف نظام ادلعلومات اإلدارية يف اآليت:
أوال :احلصول على بيانات من ادلصادر الداخلية واخلارجية ذلا (عنصر ادلدخبلت ).
ثانيا :إعداد التعليمات اخلاصة بتشغيل البيانات (عنصر اإلجراءات).
ثالثا :جتميع وحتليل وتبويب وتلخيص البيانات (عنصر ادلعاجلة والتشغيل).
رابعا :تقسيم وتصنيف ادلعلومات يف ملفات ؽلكن حفظها ويسهل الرجوع إليها عند احلاجة (عنصر التخزين) .
خامسا :استخراج ادلعلومات طبقا حلاجة مستخدميها (عنصر ادلخرجات).
سادسا :توصيل ادلعلومات إذل مستخدميها واسًتجاع النتائج إذل النظام لضبط التشغيل فيو (عنصر االتصال).
أوال :الحصول على البيانات:
تعترب ىذه الوظيفة عن اختيار وحتديد كل البيانات البلزمة ،سواء من داخل ادلنظمة أو خارجها ،يف ضوء
احتياجات ادلستويات اإلدارية يف ادلنظمة وبصفة عامة تتلخص احملتويات اليت تتطلبها ادلستويات اإلدارية ادلختلفة
فيما يلي:
 .1اإلدارة العليا:
تطلب اإلدارة العليا ادلعلومات البلزمة لتحديد األىداف والسياسات العامة للمنظمة ووضع اخلطط
اإلسًتاتيجية اليت دتتد إذل عدد من السنوات ،وؽلكن تقسيم ىذه ادلعلومات إذل قسمُت:

أ .معلومات خارجية:
تتضمن توصيف متغَتات البيئة اخلارجية العامة من قانونية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وسياسية،
وكذلك تضمن توصيف متغَتات البيئة اخلارجية التشغيلية للمنظمة اليت تتعلق باجلماعات ذات ادلصلحة يف وجود
ادلنظمة ومزاولتها ألنشطتها.
ب .معلومات داخلية:
تعرب عن إرتارل نشاط ادلنظمة ومواردىا والعوامل اليت تؤثر يف أوجو نشاطها ادلختلفة ،ويتضمن ذلك
معلومات خدماتية وتسويقية ،خاصة باألفراد والعبلقات العامة والبحوث التطوير.
1

زاد زلمد الشومان،مقدمة يف نظم ادلعلومات اإلدارية ،دار الصفراء للنشر،األردن، 2004،ص. 85
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 .2اإلدارة الوسطى:
ختتص اإلدارة الوسطى بوضع اخلطط قصَتة اآلجل وحتديد اإلجراءات البلزمة لتنفيذىا ،وعليو فإن حاجتها
للمعلومات اخلارجية تقل عن حاجة اإلدارة العليا.
 .3اإلدارة المباشرة:
تقوم اإلدارة ادلباشرة بتلقي التعليمات ادلفصلة اخلاصة بإجراءات سَت العمل ،وتعد التقارير التفصيلية اليت
تتضمن معلومات عن سَت العمل الفعلي حبيث تشمل كل الوحدات والعمليات اليت تتم يوميا ،وتعد ىذه اإلدارة
ادلصدر الرئيسي الذي يزود ادلنظمة بادلعلومات الداخلية عن أوجو النشاط ادلختلفة.
ثانيا:إعداد التعليمات الخاصة بتشغيل البيانات (اإلجراءات )
ويتم حتديد ىذه التعليمات بناء على عدة اعتبارات أعلها:
 .1االستخدام :حيث حتدد طبعة استخدام ادلعلومات مواصفات ادلعلومات ادلطلوبة ومن مث طريقة معاجلة
البيانات.
 .2الخبرات المتخصصة :حيث يشًتك ادلتخصصون يف وضع تعليمات وبرامج التشغيل البلزمة إلعداد التقارير
ادلطلوبة.
 .3تكنولوجيا المعلومات :حيث حتدد التكنولوجيا ادلستخدمة اإلجراءات الفنية للتشغيل.

ثالثا :تجميع وتبويب وتلخيص البيانات (التشغيل)
تتضمن ىذه الوظيفة تقوًن البيانات للتأكد من صحتها ومناسبتها للغرض أي حتديد درجة أعليتها بالنسبة
للمنظمة ،ويتم تشغيل البيانات هبدف أعداد ادلعلومات اليت تتطلبها اإلدارة وتقوم على بعض عمليات التشغيل
وفقا إلجراءات أو برامج معدة مسبقا.
رابعا :تقويم وتضيف المعلومات في ملفات (التخزين):
حتفظ رتيع ادلعلومات اليت يتم احلصول عليها سواء استخدمت يف غرض معُت أو دل تستخدم ،ويتم حفظ
وختزين ادلعلومات بطريقة يسهل الرجوع إليها عند احلاجة ،وتتوقف طريقة احلفظ على نوع التكنولوجيا ادلتاحة.
خامسا :استخراج المعلومات طبقا لحاجة مستخدميها (المخرجات)
بعد تشغيل البيانات يتم استخراج ادلخرجات اليت حتقق اذلدف من التشغيل ،وبعد حفظ نسخة البيانات
وادلعلومات ،تعد نسخة من ادلعلومات لًتسل إذل اجلهة أواألشخاص الذين يستخدموهنا ،وتأخذ ىذه ادلخرجات
أشكاال ختتلف باختبلف التكنولوجيا ادلتاحة.
سادسا:توصيل المعلومات إلى مستخدميها واسترجاع النتائج (االتصال):
إن اذلدف األساسي ألي نظام يف مؤسسة ما ىو استخدامو بالشكل ادلطلوب ،إذا ال فائدة للمعلومات
إذا دل تستخدم ،وعليو وجب إيصال سلرجات نظام ادلعلومات اإلدارية بالشكل ادلطلوب ويف الوقت ادلناسب
دلستخدميها.
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وال تقتصر وظيفة االتصال على ىذا فقط ،بل غلب أن يكون االتصال مزدوجا يف االجتاىُت ،بُت النظم
وادلستفيدين للتأكد من فهمهم للمعلومات ،ويتم اسًتجاع نتائج ذلك االتصال إذل النظم بادلقارنة بُت النتائج
)1(.
وادلعايَت ادلوضوعة لؤلداء

المطلب الثالث :نظم المعلومات اإلدارية

-أنواع نظم المعلومات :

تتعدد طرق عرض أنواع نظام ادلعلومات حسب ادلعايَت ادلختلفة ويف مايلي نستعرض أىم األنواع :
أ-حسب المستويات التنظيمية  :تبعا لوجود ختصصات ومستويات سلتلفة يف ادلنظمة فإهنا حتتاج إذل نظم

معلومات سلتلفة تعاجل كل مستوى على حدا،لذلك ؽلكن تقسيم نظام ادلعلومات وفق اعتبار ادلستويات التنظيمية

ومن األدىن إذل ادلستويات العليا كما يلي:2

 - 1مستويات العمليات :يعترب ىذا ادلستوى القاعدة الرئيسية حلركة ادلنظمة وفيو تدار عملياهتا.
 - 2ادلستوى اإلداري :وفيو االدارت الوسطى للمنظمة .
 - 3ادلستوى االسًتاتيجي :الذي ػلتوي على اإلدارات العليا أو االدرات ادلتعلقة بالعمل االسًتاتيجي
داخل ادلنظمة .

ب -تصنيف نظم المعلومات حسب أنواع القرارات المطلوب اتخاذها من المستويات السابقة.

3

 - 4نظم تشغيل ادلعامبلت :ويستعمل ىذا النظام يف دعم العمليات اليومية كنظام حجز التذاكر واستبلم
الطلبات ونظم األجور وكذلك نظم الفحص وادلتابعة،ىذه النظم ونظم أخرى تتيح للمنظمة القيام
بعملياهتا اليومية مع متابعة أعماذلا ادلختلفة مبعٌت اخر فإن ادلنظمة تتعامل وفق السجبلت اخلاصة
بادلنشاة بشكل روتيٍت .
 - 5نظم ادلعلومات اإلدارية  :تدعم ىذه النظم العمل اإلداري وىذا النوع عادة يتوذل إنتاج التقارير اليت
حتتاجو اإلدارة وتوليو االىتمام البالغ لذلك غلب أن تتصف التقارير بالدقة وغلب أن تكون حاضرة
يف الوقت ادلناسب،كما أن ادلهمة األساسية لنظم ادلعلومات اإلدارية ىي وظائف التخطيط والرقابة
واختاذ القرارات وعموما فان ىذا النظام يعتمد على نظام تشغيل ادلعامبلت فتنظم معا لتقدم كتقارير
طويلة وذلك وفق فًتة زمنية معينة.
 - 6نظم دعم القرارات  :ىي نظم معلومات يف ادلستوى داخل ادلنظمة تساعد ادلدرين يف اختاذ القرارات
وذلا خصائص معينة فهي تتغَت بسرعة وغلب أن تكون قادرة لبلستجابة وادلرونة يف التغيَت أكثر من
مرة يف اليوم بالرغم من أن ىذه النظم تكتسب معلوماهتا عادة من الداخل كنظم تشغيل ادلعامبلت

1ازتد ماىر ،كيف ترفع مهارتك اإلدارية في االتصال ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ، 2000 ،ص . 24
2قندغللي واخرون ،نظم ادلعلومات اإلدارية ،دار ادلسَتة للتوزيع والطباعة ،عمان،األردن ، 2009،ص ص87 88 :
 3ثابت بن عبدالرزتان إدريس ،نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلنظمات ادلعاصرة،الدار اجلامعية مصر2005،ص190
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أو من نظم ادلعلومات اإلدارية إال أهنا تكتسب أيضا معلومات خارجية كأسعار األسهم أو ادلنتج
ادلنافس ومن ادلبلحظ أيضا أن نظم دعم القرارات دتتاز بقدرة حتليلية أكثر من النظم السابقة ألهنا
تلخص عدد كبَت من البيانات يف شكل يتيح حتليلها من قبل متخذ القرار وختاما فان نظم دعم
القرارات دتكن ادلدرين من ادلعاجلة السريعة للفرص وادلشكبلت حال حدوثها .
 - 7نظم أدتتو ادلكاتب :وىو نظام زلوسب كمعاجل النصوص والربيد االلكًتوين او اجلداول االلكًتونية
ويرتبط ادلدير مبصادر سلتلفة يف وقت واحد شلا يزيد يف سرعة العمل .
 - 8نظم الدعم التنفيذي :يقوم على دعم اإلدارات العليا يف ادلنظمة على ادلستوى اإلسًتاتيجية وهتتم
بالتنبؤ مبستوى ادلبيعات وحتسُت خطة العمليات وتطويرىا كما تتنبا بادلوازنة .
 - 9األنظمة اخلبَتة  :ىي من ادلظاىر اليت تتضح فيها تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنظمة إذ تعتربا دلظهر
ادلتقدم لنظام ادلعلومات احلاسويب .

ج  -نظم المعلومات الوظيفة :1

ؽلكن تقسيم نظم ادلعلومات حسب الوظائف األساسية يف ادلنظمة،الن ىذه الوظائف تستخدم ادلعلومات
ادلستخرجة من نظم ادلعلومات فنذكر منها مثبل نظم ادلعلومات التسويقية اليت ختدم قسم التسويق ويف مايلي
نستعرض أىم نظم ادلعلومات الوظيفية يف ادلنظمة :
نظام ادلعلومات التسويقية  :يعمل ىذا النظام على مايلي :
 ادلساعدة يف اختاذ القرارات التسويقية من خبلل توفَت ادلعلومات فكلما كانت ادلعلومات كافية ودتتاز بالدقةكلما ساعلت يف حتقيق نتائج أفضل من حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة واألنشطة التسويقية.
 إمكانية تعديل ادلعلومات بسهولة كما ؽلكن ىذا النظام من التعرف على معلومات العمبلء والسلع اومسئولو البيع ويساعد على تقسيم النشاط التسويقي واختبار كفاءة السياسة التسويقية.
 إن التحول إذل السوق الدورل واتساع ىذا السوق أدى بظهور احلاجة لنظام ادلعلومات. تشجيع اإلدارة على ادلخاطرة والبحث عن الفرص اليت ال ؽلكن إن تستغل دون توفر لنظام ادلعلومات االستخدام األفضل للموارد وذلك عن طريق زيادة االتصال يف ادلنظمة . -2نظام ادلعلومات احملاسبية وادلالية  :يعمل ذلذا النظام على متابعة األصول ادلالية والتدفقات النقذية يف
ادلنظمة ويساعد ىذا النظام على ادلستوى االسًتاتيجي يف حتقيق أىداف استثمارية طويلة األجل كما يستفاد
منها يف جانب التوقعات ادلالية على ادلدى الطويل.
 -3نظم معلومات التصنيع واإلنتاج :وىي نظم معلومات هتتم باجلدولة ومبشًتيات البضائع وادلعلومات عن

شحنها واستبلمها وكل ما يتعلق هبندسة العمليات ووظائفها األخرى .2

1فايزة رتعة النجار،مرجع سابق،ص205
 2ابراهيم قنديجلى واخرون ،نظم المعلومات االدارية مرجع سابق ،ص84
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مبعٌت ىذا النظام يزود مبعلومات عن ما يلي -:
معلومات التخطيط وتطوير وجدولة اإلنتاج واخلدمات.
معلومات يف ما ؼلص انسيابية ادلنتجات واخلدمات.
يساىم يف السيطرة على ختطيط اإلنتاج .
 -4نظم معلومات ادلوارد البشرية
ىو نظام فرعي يف ادلؤسسة يوفر معلومات عن ادلوارد البشرية يف ادلنظمة شلا يساعد يف التخطيط واختاذ
القرارات اليت ختص ادلوارد البشرية ،واذلدف منها إمداد إدارة ادلوارد البشرية مبعلومات تساىم يف حتقيق
1

األىداف الطويلة والقصَتة األجل .

1

مراد رايس ،مرجع سابق،ص112
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الشكل رقم (: :)03-01أنواع نظم المعلومات حسب المستويات التنظيمية

اإلدارة العليا

المستوى االستراتيجي

اإلدارة الوسطى

المستوى اإلداري

اإلدارة التشغيلية

المستوى التشغيلي

الموارد البشرية

المحاسبة

التمويـ ــل

التصنيع

المبيعات والتسويق

المصدر :عامر ابراىيم قندغللي،عبلء الدين اجلنايب،نظم ادلعلومات اإلدارية،دار ادلسَتة
والطباعة،عمان،األردن،2009،ص .78

- 25 -

الفصل األول

المفاهيم النظرية لنظم المعلومات في المصارف

ثانيا:عوامل فشل ونجاح نظم المعلومات اإلدارية :
إذا كانت أنظمة ادلعلومات اإلدارية ىي رلموعة من ادلوارد ادلنظمة ،واليت تسمح جبمع وختزين ومعاجلة
وإرسال ادلعلومات على ىيئة معينة داخل ادلنظمات بطريقة ختدم ادلنظمة وأىدافها  ،1إال أن ىذه األنظمة قد ال
تنجح يف الوصول إذل األىداف اليت وضعت أصبل للوصول إليها ،ويقصد بفشل النظام ليس فقط وإظلا عدم
استخدامو بطريقة فعالة ،ودراسة ىذا ادلوضوع تتطلب البدء باحلديث عن ادلشاكل اليت تعًتض أنواع ادلعلومات
ومن مث التطرق إذل أسباب صلاح وفشل أنظمة ادلعلومات.
أوال :مشاكل أنظمة المعلومات اإلدارية
تواجو نظم ادلعلومات رلموعة من ادلشاكل راجعة لعدة أسباب ،وىذه بعضها:
- 1التصميم :يفشل التصميم الفعلي للنظام يف حتقيق االحتياجات األساسية للمنظمات ،فقد ال يقدم النظام
ادلعلومات بسرعة كافية دتكن من استخدامها أو قد يقدمها يف شكل يصعب معو استخدامها أو قد يقدم بيانات
خاطئة غَت مطلوبة .وقد يكون نظام معقد بدرجة ال تسمح للمستخدم غَت الفٍت التعامل معو أو استخدامو ،أو
قد ال يشجع على استخدامو ،كما يفشل التصميم إذا كان غَت متوافق مع القيم والثقافة واألىداف التنظيمية،
وكنتيجة لعدم استقبللية مكونات النظام وارتباطها وتفاعلها مع بعضها فإن تصميم نظام للمعلومات يؤدي
بالضرورة إذل إعادة تصميم التنظيم ،وبالتارل عدم اتفاق نظام ادلعلومات مع مكونات التنظيم يؤدي إذل ظهور
اجتاىات لرفض النظام وعدم االستقرار.
- 2البيانات :إذا كانت البيانات اليت يتم االعتماد عليها يف إنتاج ادلعلومات غَت دقيقة وغَت منسقة فإن ىذا
يؤدي إذل غموض ادلعلومات الناجتة عن النظام أو عدم مبلئمتها ألىداف وأغراض ادلنظمة ،وعليو وجب دائما
التأكد من أن ادلعلومات اليت جتمعها نظم ادلعلومات أو تنتجها الزلت تتواءم وتوافق احتياجات ادلنظمة
الداخلية  ،2وكذا تساعد على التأقلم مع متغَتات البيئة اخلارجية ،الن لكل بيئة أعمال خصائص معينة تستلزم
طرق معينة يف التصرف(.)3

- 3التكاليف :قد يعمل النظام إال أن تكلفة تنفيذه وتشغليو قد تكون مكلفة بدرجة اكرب شلا كان متوقعا ،حبيث
أن ادلنافع ادلتحصل عليها من النظام تعادل تلك التكلفة ،ولذلك وجب على ادلنظمات القيام بدراسات معمقة
قبل االستثمار يف مشاريع ضخمة التكاليف ،ويف ىذا اجملال تطورت كثَتا أنظمة ادلعلومات احملاسبية اليت هتتم
(.)4
جبميع أنواع التكاليف يف ادلؤسسة ،وعمليات تقييدىا ومراجعتها وتصحيح األخطاء ادلكتشفة

Robert Reix ،Dictionnaire des Systèmesd'Information, Edition VVIBEERT, Paris ، 1999, P 113

1

2

Cooprs&Lybrand,La Nouvelle Pratique du ControleTnterne ، Editions d'Organisation ،Cinquéme tirage,2000,

P85
3

Renaud De Maricourt, Les Samouraïs de Management ، Edition VUIBERT, 1993 ، Paris ،P283

4

Alberto Sillero ،Audit &RévisionLégale Guide Pratique, Edition ESKAA, 2000,P28
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- 4التشغيل :ويف ىذه احلالة قد ال يعمل النظام بصورة جيدة كأن تصل ادلعلومات متأخرة كنتيجة لتعطل النظام
أو لفقدان بعض البيانات كما أن عملية قياس صلاح النظام ليست باألمر السهل ،حيث من الصعب االتفاق على
قيمة وفعالية نظام ادلعلومات ،وذلك نتيجة الختبلف األشخاص الذين يتعاملون مع النظام واختبلف طبيعة
األنشطة اليت ؽلارسوهنا إال أن البحوث يف رلال نظم ادلعلومات قدمت ادلعايَت التالية لقياس صلاح النظام- :
 .1ارتفاع مستوى استخدام النظام.
 .2درجة رضا ادلستخدم.
 .3االجتاىات االغلابية جتاه النظام والعاملُت يف إدارة نظم ادلعلومات.
 .4ادلساعلة يف حتقيق األىداف.
 .5ادلنافع ادلالية.
ثانيا :أسباب نجاح أو فشل نظام المعلومات اإلداري
ىناك العديد من العوامل اليت دتثل مسببات صلاح أو فشل نظام ادلعلومات اإلدارية وىي:
 .1اشتراك المستخدم النهائي:
إن اشًتاك ادلستخدم النهائي يف تصميم وتشغيل نظام ادلعلومات لو عدة آثار اغلابية تتمثل يف اآليت:
أ .اشًتاك ادلستخدم النهائي يف تصميم النظام جتعل لديو الفرصة يف وضع النظام يف شكل ػلقق أولوياتو ويليب
احتياجات ادلنظمة.
ب .االجتاىات االغلابية ضلو النظام وكذلك التغَتات اليت أحدثها النظام وذلك لؤلسباب اآلتية:
 دتثل ادلشاركة حتدي وتزيد الشعور بالذات.
 تشجع ادلشاركة على زيادة االلتزام بالتغيَت.
 زيادة معرفة ادلشاركُت بالتغيَت وتنمية مهارهتم وقدرهتم يف السيطرة.
 .2الفجوة بين مصممي النظام ومستخدميه:
وتعترب من أكثر ادلشاكل اليت تقابل تطبيق وتنفيذ نظام ادلعلومات ،فنتيجة الختبلف اخللفية العلمية لكل
من ادلصممُت وادلستخدمُت وكذلك اختبلف االىتمامات واألولويات ،شلا يؤدي إذل اختبلف يف درجات الوالء
التنظيمي ،ومداخل حل ادلشكبلت.
 .3دعم اإلدارة:
إذا حصل مشروع نظام ادلعلومات على ادلساندة والتدعيم من كافة ادلستويات اإلدارية فإن ىذا يؤدي إذل
توليد اجتاىات اغلابية ضلو النظام سواء من جانب مستخدمي النظام أو العاملُت فإدارة نظم ادلعلومات كنتيجة
لشعورىم بان مشاركتهم وإسهاماهتم سوف تصبح زلل تقدير وانتباه من جانب اإلدارة.
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 .4مستوى التعقيد والمخاطرة:
قد تفشل بعض مشروعات النظم نتيجة دلا تتضمنو من مستوى مرتفع من ادلخاطرة ويتأثر مستوى ادلخاطرة
بالعناصر التالية:
 حجم المشروع :يزداد حجم ادلشروع ودرجة ادلخاطرة بزيادة حجم مشروع نظام ادلعلومات ويتم قياس حجم
ادلشروع إما بالتكلفة البلزمة لتنفيذه أو حجم األفراد البلزمُت لو ،أو الوقت البلزم للتنفيذ.
 هيكل المشروع :قد يكون ادلشروع واضحا ،ومن مث ؽلكن التعرف على العمليات وادلخرجات اخلاصة بو ،كما
أن ادلستخدمُت يعرفون ما ػلتاجونو وما يستطيع أن يفعلو لتوفَت احتياجاهتم ومن ذتة تنخفض ادلخاطرة.
 الخبرة السابقة :ترتفع درجة ادلخاطرة إذا كان فريق مشروع تطوير نظام ادلعلومات والعاملُت يف إدارة نظم
ادلعلومات ليس لديهم اخلربة الفنية البلزمة مع تكنولوجيا مشروع التطوير أو للتعامل مع ادلكونات ادلادية أو
الربرليات.
 .5إدارة عملية التنفيذ :غلب مراعاة التنسيق واحلرص عند تطوير نظام جديد للمعلومات فهناك صعوبة
لتحديد تفاصيل درجة آلية النظام كما أن تفسَت ادلعلومات وتعريفها ؼلتلف من مستخدم ألخر ،إضافة إذل
احتياجات األفراد من ادلعلومات سلتلفة ،كما انو قد يتم جتاىل تدريب األفراد على استخدام النظام أو التأكد من
تفهمهم لو وإلجراءات تشغيلو.
 .4قياس فاعلية نظم المعلومات اإلدارية  :ؽلكن النظر إذل قياس الفاعلية من منطلقُت داخلي وخارجي،
فالفاعلية ضمن البيئة الداخلية تقيم على أساس قوهتا التنافسية ادلستندة على درجة قبول منتجاهتا وخدماهتا،
ودرجة استيعاهبا للتطور واإلبداع التكنولوجي ،ومدى حتسسها للتقلبات االقتصادية وقدرهتا على اختاذ ردود أفعال
جتاىها(.)1
عرفت الفاعلية بأهنا األشياء الصحيحة ،فهي بذلك تتعلق بصحة القرار وفيها إذا كان سلرجاهتا مطلوبة أو
ال ،ولتحقيق الفاعلية ادلطلوبة غلب أن تتكامل ثبلثة عوامل رئيسية ىي األفراد واذليكل وادلعلومات(.)2
وبالنظر إذل نظم ادلعلومات اإلدارية صلدىا مكلفة االستخدام ،فتعظيم الفائدة ،جترب أن ػلقق نظم
ادلعلومات االدارية قيما اقتصادية تتجاوز التكاليف اليت تدفع عليها ،وىذا ما دفع الباحثُت إذل الًتكيز على فاعلية
ىذه النظم كأولوية أساسية يف عملية البحث وتنظيم ادلعلومات ،ففاعلية نظم ادلعلومات تعرف بالدرجة اليت حتقق
هبا ادلنظمة األىداف اليت وضعت من أجلها ىذه النظم.
وقد حددت العديد من ادلؤشرات لقياس فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية منها ما ىو كمي كمساعلة النظام
يف حتقيق األرباح وزيادة احلصة السوقية ومنها ما ىو نوعي كرضا ادلستخدم النهائي عن النظام وحجم
Shipper. T & White. C," Linking organizationl Effectiveness and environmental change". Long Range planning ،
Vol 16, N031983 ، p p 102 103.
2
Boddy David ، Albert Boonstral, and Graham Kennedy Managing Information systemsstrategy and organization
3nd ، Financial times press ، 2009 ، p 78
1
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االستخدام ،إال أن العديد من الباحثُت ال ػلبذ األسلوب الكمي لوجود عوامل وسيطة وعوامل داخلية تساىم يف
التأثَت على ادلؤشرات ادلستخدمة لقياس فاعلية النظام ،فزيادة الرحبية أو احلصة السوقية ليس بالضرورة أن تكون
ناجتة عن إدخال نظم ادلعلومات فهي تتأثر بالظروف االقتصادية احمليطة وعوامل أخرى تساىم يف زيادهتا ،لذلك
يلجا الباحثون إذل األساليب النوعية بالرغم من حتفظاهتم جتاىها ،كما اختلف الباحثون حول اجلهة اليت ينظرون
من خبلذلا لفاعلية نظم ادلعلومات فبعضهم يراىا من جهة نظر ادلستخدم ،وبعضهم اآلخر ينظر إليها من جهة
نظر اجلهة ادلشرفة على النظام ،إذا كان استخدام بعض األساليب وادلؤشرات لقياس فاعلية نظم ادلعلومات رلديا
يف منظمة ما فإنو من الصعب حتقيق نفس النتائج عندما تصبح الدراسة على مستوى أكثر من منظمة ،نظرا
المتبلك أو اعتماد كل منظمة ما يناسبها من مؤشرات ليست بالضرورة مطبقة بادلنظمات األخرى(.)1
وؽلكن قياس فاعلية نظام ادلعلومات من خبلل:
 رضا المستخدم النهائي  :يشَت إذل مدى توفَت ادلعلومات البلزمة للعاملُت بالكمية والنوعية والوقت ادلناسب،
كما غلب أن دتثل ادلعلومات الواقع احلقيقي حبيث تقلل من الغموض الذي ؽلر بو متخذ القرار ،فضبل عن معرفة
العاملُت لكيفية االستفادة من ىذه ادلعلومات وحبرية مناسبة.
 حجم االستخدام :يشَت إذل مدى تكرار استخدام العاملُت للمعلومات اليت توفرىا ادلنظمة عند حاجتهم
إليها ،وحتديد وحدة متخصصة مسؤولة عن ذلك ،وقيام اإلدارة العليا مبكافأة العاملُت الذين يستفيدون من ىذه
ادلعلومات.
 مالئمة النظام للمستويات اإلدارية :تشَت إذل مدى إمكانية نظام ادلعلومات يف توفَت ادلعلومات بالشكل
الذي يساعد ادلستخدمُت لبلستفادة منها كبل حسب مستواه اإلداري من حيث العمومية والتفصيل وحفظها قريبا
من العاملُت الذين ػلتاجون ذلا مبا ؽلكنهم من االستفادة القصوى من وقت العمل.
 االستجابة للتغيرات المستجدة :تعبَت عن مدى وجود وحدة متخصصة قادرة على رصد ورتع ادلعلومات
البلزمة عن كل ما ػلصل من تغَتات يف البيئة وإحاطة العاملُت بكل ما ػلصل من تطورات شلا ؽلكن ادلنظمة من
سرعة االستجابة والتكيف مع بيئتها.
 أمن المعلومات :يشَت إذل التوضيحات اإلجرائية والوقاية اليت تضعها ادلنظمة للحفاظ على سرية ادلعلومات
وزتايتها من التلف.

1

Ryker, R and nath, R, '' User satisfaction determinantsthe vole of hardware and procedural components'',
Journal of computer information system, xxxvIII (2) ،2005, p p 44 48.
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المبحث الثالث:اإلطار النظري لنظام المعلومات المصرفي
يف عصر التغَتات السريعة واالضطرابات البيئية وادلنافسة ازداد دور نظام ادلعلومات يف ادلنظمات وخاصة
ادلصرفية منها ،ويف ادلنظمات احلديثة يتطلب األمر وجود إدارة واعية بكيفية إدارة النظام ادلعلومايت وأسلوب عملو
لكي ػلقق أقصى فائدة منو ،وىنا غلب أن تتبٌت منظورا مشوليا يركز على الصورة الكلية للمنظمة بتعاملها مع بيئتها
اخلارجية ،وبذلك فإنو يصبح عامل لتوحيد ودتاسك ادلنظمة.

المطلب األول :ماهية نظام المعلومات المصرفي

أوال:مفهوم نظام المعلومات المصرفي:
يعرف نظام ادلعلومات بأنو ( " :)1النظام الذي غلمع االحتياجات من البيانات وادلعلومات ،وتستخدم
عناصره ادلادية والبشرية والربرلة ،يف جتميع وخزن وحتليل واسًتجاع وتوزيع ادلعلومات خلدمة األعمال اإلدارية والوفاء
باحتياجاهتا يف ادلواعيد احملددة باجلودة والشمول ادلطلوبُت".
إذا ؼلتص نظام ادلعلومات يف ادلصرف بتجميع وتشغيل وحتليل واسًتجاع وإرسال ادلعلومات إذل مراكز اختاذ
القرارات وبالتوقيت ادلناسب والنوعية ادلطلوبة ،وذلك خلدمة أنظمة العمل ادلصريف مثل التمويل ،واألفراد ،والبحوث
والتطوير ،وتقدًن اخلدمات ......ونظام ادلعلومات جزء من النظام الكلي يتكامل مع النظم األخرى ،وسلرجاتو دتثل
الدعامة األساسية دلخرجات النظم اإلدارية اخلاصة بصنع القرار.
ثانيا:خصائص نظام المعلومات المصرفي:
يتصف نظام ادلعلومات مبجموعة من اخلصائص بوجودىا تعطي للنظام مصداقية أعلى ،ودتكن ادلستفيدين
من احلصول على معلومات دقيقة وشاملة ،يف الوقت ادلناسب وبأساليب وطرق متنوعة مع انتظام يف ادلواعيد
()2
وتنوع القنوات بثها ،وىذه اخلصائص ىي:
 الدقة والصدق عند تقديم المعلومة :يعٍت ذلك تزويد مستخدمي النظام مبعلومات دقيقة ذات مصداقية
عالية ،يبٌت عليها القرارات.
 كمال المعلومة :أي توفَت معلومات تامة وغَت رلزاة ،دون تغَت فيها أو حذف.

 توقيت المعلومة :أن تصل يف الوقت ادلناسب للجهة ادلعنية ،فوصول ادلعلومة قبل الوقت قد يعرضها لئلعلال
والتجاىل ،ووصوذلا يف وقت متأخر قد يفقدىا قيمتها ،فالوقت ادلناسب عنصر مهم.
 سهولة الوصول للمعلومة :فاجلهد ادلبذول ىو ادلؤشر على سهولة الوصول للمعلومات.

 سعة االنتشار :وىي عدد اجلهات اليت دتكن أن تصلها ادلعلومات والتقارير وكذا تنوع قنوات االتصال.
 1دلى فيصل أسر ،مدخل مفتوح لرفع الكفاءة والفعالية المصرفية من منظور إدارة الجودة الشاملة  ،دراسة ميدانية على ادلصارف احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،كلية االقتصاد ،جامعة كشرين البلذقية ، 2009 ،ص 120

.

 2طاىر زلسن منصور الغليب ،صاحل مهدي زلسن العامري ،مسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال وشفافية نظام المعلومات لدراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية
األردنية ،ص ص . 221- 220
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 التطوعية في تقديم المعلومة :أي استعداد ادلنظمة الذايت لتقدًن ادلعلومة ،بدون طلب من جهة خارجية.
 اقل ما يمكن من السرية :وىي عدم إعطاء ادلعلومة للجهة الطالبة ذلا حبجة السرية ،وىذا ال يعٍت البوح
بكل شيء ،شلا يعرض ادلنظمة خلطر تسرب ادلعلومات واستغبلذلا من طرف جهات أخرى.

 تنوع التقارير :من مزايا نظام ادلعلومات ىو قدرهتا على تقدًن أنواع كثَتة من التقارير وقدراهتا على الفرز
والتلخيص ،لذلك فإن بإمكان ادلنظمات تقدًن أنواع سلتلفة من التقارير ختدم هبا ادلستفيدين باختبلف أنواعهم.
 دورية التقارير وانتظامها :فتقدًن التقارير يف مواعيدىا احملددة رغم كل الظروف االستثنائية ،تشكل حالة
اغلابية لنظم ادلعلومات.
وجود موقع على االنترنت :ال تستغٍت منظمات األعمال اليوم ،عن بناء موقع ذلا على شبكة االنًتنت لفوائده
الكثَتة ،حيث أنو يغنيها عن فتح فروع كثَتة ويوفر تكاليف ،ويساعد على إيصال اخلدمات إذل عدد كبَت من
اجلمهور.
المطلب الثاني :أهمية نظام المعلومات المصرفي
تزايد أعلية نظام ادلعلومات يف العصر احلديث الذي يطلق عليو "عصر ادلعلوماتية" ويعود ذلك لؤلسباب التالية:1
 انتشار ادلعلومات بشكل دل تشهده البشرية سابقا ،وتعدد الوسائل التقنية ادلستخدمة. تطور وسائل االتصاالت االلكًتونية شلا سهل عملية نقل ادلعلومات عرب ادلسافات البعيدة. تطور صناعة احلاسبات االلكًتونية ،اليت ساعدت على ختزين كم كبَت من ادلعلومات وسهلت الوصول إليهابسرعة.
 تطورات التسويق ادلصريف واعتماده على وسائل االتصاالت احلديثة كاألنًتنت.إن سلرجات نظم ادلعلومات اإلدارية اليت ترد إذل ادلدير يف البنك ،تساعدىم يف حتقيق األىداف القصَتة وادلتوسطة
والطويلة األجل ،ويف صنع القرارات الرشيدة وجتنب الوقوع يف األخطاء ،كما أن نظام ادلعلومات اجليد يعطي
للبنك ميزة تنافسية يف السوق االقتصادية ،ألنو ؽلد اإلدارة بالقدرة على التنبؤ واستخدام االسًتاتيجيات ادلنافسة
يف األوقات ادلناسبة.

 1دلي فيصل اسَت ،مرجع سابق ،ص.119
- 31 -

الفصل األول

المفاهيم النظرية لنظم المعلومات في المصارف

المطلب الثالث :امن نظم المعلومات في المصارف
أوال :مفهومه :ويعٍت توفَت زتاية للمعلومات من ادلخاطر اليت ؽلكن أن تؤثر سلبا على ادلعلومات ،إما من اجلانب
التقٍت فهي تعٍت الوسائل واإلجراءات اليت بوجودىا تشكل زتاية من األخطار الداخلية واخلارجية.
كما أن ىناك من يعرف امن ادلعلومات بأنو دراسة النظريات واالسًتاتيجيات والقوانُت وذلك إلغلاد
زتاية أمنية للمعلومات من ادلخاطر والتغلب عليها ومن القوانُت الكفيلة بوقف أو التقليل من تلك ادلخاطر يف
ادلستقبل(.)1
كما ؽلكن أن تعرف بأهنا كل السياسات واإلجراءات التقنية اليت تساىم يف زتاية النظام من األعمال
الغَت شرعية كالسرقة والتغَت أو التعديل للمعلومات شلا يسبب اإلضرار بادلعلومات وقواعد البيانات واألجهزة ،ومن
ادلبلحظ أن كل التعاريف السابقة تشَت إذل احلاجة ادللحة يف استخدام وسائل حتفظ سبلمة احلاسب والشبكات
واللوازم وتقنيات ادلعلومات من ادلخاطر اليت قد هتددىا (....)2وملخص القول أن " امن نظام ادلعلومات يشمل
حتقق األمن عند إدخال ادلعلومات وانتقاذلا داخل ادلنظمة وختزينها واستخدامها(.)3
ثانيا :عناصر أمن المعلومات:

أ .السرية :وتعٍت التحقق من أن ادلعلومات ليس ألحد اإلطبلع عليها ما دل يكن مصرح لو بذلك وتلجأ ادلنظمة
إذل استعمال وسائل زتاية كالتشفَت وحجب التعرف على ادلعلومات (.)4
ب .التحقق من الهوية :وىناك عدة طرق للتأكد من اذلوية نذكر منها ما يلي(:)5

 كلمة السر :وىي تستعمل كحق الوصول للمعلومات أي أن كلمة السر ال ؽللكها إال ادلستخدم ويستفيد منها
للوصول إذل ادلعلومات احملمية فتعطى لكل مستخدم كلمة سر واحدة لذلك تتميز ىذه الطريقة بسهولتها إال انو
غلب استخدام كلمة يصعب توقعها ،ومن عيوب ىذه الطريقة السرقة أو الكشف عنها لآلخرين.
 بطاقة الوصول :يف بعض احلاالت حتتاج ادلعلومات إذل زتاية اكرب تستعمل بطاقات الوصول وذلك للولوج
للمعلومات ولبلحتياط من سرقتها يستعمل إضافة ذلذه البطاقات كلمة مرور.
 معلومات بيولوجية :وتستخدم يف حالة التحقق األفضل للمعلومات الشخصية للمستخدم كاستخدام بصمة
األصبع وصورة العُت والوجو وحىت استخدام بصمة احلمض النووي.

1

حرية شعبان زلمد الشريف ،مخاطر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية " دراسة التطبيقية على ادلصارف العاملة يف قطاع غزة " ،مذكرة ماجستَت ( غَت منشورة ) ،ختصص

زلاسبة ودتويل ،كلية التجارة اجلامعة اإلسبلمية غزة ، 2006 ،ص 66
2زلمد رتال كرم ،مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية بوكالة عوث وتشغيل الالجئين بمكتب غزة اإلقليمي ودورها في إدارة العمليات  ،مذكرة ماجستَت ( غَت منشورة)
ختصص إدارة أعمال ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسبلمية غزة ، 2009 ،ص . 55-54

3فايزة رتعة النجار ،نظام المعلومات اإلدارية ،دار احلامة ،عمان األردن ، 2005 ،ص 64
 4حرية شعبان زلمد – مرجع السابق – ص 68
 5عمد ازتد امساعيل ،خصائص نظم المعلومات واثرها في تحديد خيار المنافسة االستراتيجية في اإلدارتين العليا والوسطى " دراسة تطبيقية على ادلصارف التجارية العاملة يف
قطاع غزة ،مذكرة ماجستَت ( غَت منشورة) ختصص إدارة أعمال ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسبلمية غزة ، 2011 ،ص 25
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ويعتقد أن الوسيلتُت األخَتتُت علا األفضل حلماية ادلعلومات إال أهنما أكثر تكلفة من األول وىنا غلب
توفَت زتاية على قدر أعلية ادلعلومات وعلى قدر اجلهد والتكلفة.
ج .صحة وسالمة المعلومات :ويعمل على حفظ ادلعلومات من التغيَت من قبل األشخاص غَت ادلسموح ذلم
بتغيَتىا أي ؽلكن اعتبارىا بأهنا الضامن لعدم تغيَت ادلعلومات ادلخزنة أو ادلنقولة وتشمل سبلمة ادلعلومات وعدم
تغيَتىا بقصد أو بدون قصد وكذلك سبلمة ادلصدر أي احلصول على ادلعلومات من مصدرىا األصلي وملخص
القول أن سبلمة ادلعلومات تتحقق باإلجراءات اليت حتفظ ادلعلومات أثناء مراحل أو نقلها شلا ػلفظ سريتها
وسبلمتها.
د .استمرارية وجود المعلومات  :وتعٍت العمل على ضمان استمرارية عمل نظام ادلعلومات مهما كانت
الظروف وضمان استمرار استفادة ادلستخدمُت من ادلعلومات وذلك من خبلل زتاية النظام من االخًتاق أو
العبث كإرسال رسائل وحبجم كبَت وعبثي إذل الشبكة بعرض إيقافهاأو تعطيلها.

ه .عدم اإلنكار :واذلدف من ىذه اخلدمة ىو حتمل أي شخص نتيجة أعمالو يف نظام ادلعلومات فبل رلال
إلنكار أي عمل قام بو ويستفاد منو حالة وقوع نزاع(.)1
ثالثا :أنواع المخاطر الممكنة على نظام المعلومات
(
يلي:)2
تتعدد ادلخاطر اليت تواجهها نظم ادلعلومات حسب ما
- 1حسب المصدر

أ .مخاطر الداخلية :ويأيت اخلطر يف ىذه احلالة من قبل ادلوظفُت ،فهم ادلصدر الرئيسي دلا يتعرض لو نظام
ادلعلومات من سلاطر وىذا الن ادلوظفُت أكثر دراية بنقاط القوة والضعف يف ىذا النظام ،وكذلك ذلم القدرة
للوصول للمعلومات وبالتارل تغيَتىا أو تدمَتىا إن دل يكونوا أمناء.

ب .مخاطر خارجية :أي سلاطر قادمة من جهة ليس ذلم عبلقة مباشرة بادلنظمة كقراصنة ادلعلومات وادلنافسُت
الذين يريدون معلومات سرية عن ادلنظمة ال ػلق ذلم االطبلع عليها ويدخل يف ذلك الظواىر والكوارث الطبيعية
اليت قد تدمر ادلعلومات داخل ادلنظمة.
- 2من حيث المتسبب فيها:

أ -مخاطر ناتجة عن العنصر البشري :وتكون ىذه األخطاء إما مقصودة هبدف التبلعب أو غَت مقصودة إما
للجهل او السهو.
ب -مخاطر العنصر الغير البشري :وحتدث نتيجة الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات وينتج عنها تلف
النظام.

1

زلمد رتال أكرم مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكًتونية – مرجع سابق -ص . 57

 2حرية شعبان زلمد الشريف – مرجع سبق ذكره ص 88-74
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- 3من حيث العمدية:
أ  -سلاطر نتيجة تصرفات ادلقصودة :وىي كإدخال معلومات خطا وىو يعلم أو كتدمَت البيانات بغرض الغش
والسرقة.
ب -سلاطر التصرفات غَت مقصودة :وىي تصرفات خاطئة للجهل أو عدم اخلربة ومثال ذلك إدخال ادلعلومات
بطريقة خاطئة أو السهو.
- 4من حيث اآلثار الناتجة:
أ  -سلاطر تؤدي إذل أضرار مادية :وىي سلاطر ينتج عنها إحلاق أضرار بالنظام أو أجهزتو مهما كان ادلتسبب
فيها.
ب -سلاطر فنية ومنطقية :وىي سلاطر تؤدي إلخطار على البيانات وخلل يف األشخاص ادلخول ذلم الوصول إذل
ادلعلومات أو تعطيل ذاكرة الكومبيوتر أو دخول فَتوسات للجهاز وػلدث ىذا نتيجة اخًتاقات قد يكون سببها
ادلخلفات التقنية للمنظمة كرمي أوراق أو أقراص قد يكون فيها كلمات السر أوأي معلومة تساعده على اخًتاق
النظام شلا أصبح يصطلح عليو " بتقنية القمامة " ومن ىنا يتضح أخطار رمي سللفات التقنية دون التخلص من
ادلعلومات داخلها.

- 5المخاطر من حيث عالقتها بمراحل النظام:
أ  -سلاطر ادلدخبلت :وتنتج ىذه ادلخاطر يف حالة عدم تسجيل البيانات يف الوقت ادلناسب وبشكلها الصحيح
أو عدم النقل الدقيق للبيانات أو تكرار إدخال أكثر من مرة أو حذفها أو حتريفها.
ب -سلاطر تشغيل البيانات :ونعٍت هبا ادلخاطر اليت قد حتدث للبيانات ادلخزنة وكذلك سلاطر الربامج اليت تشغل
البيانات.
 سلاطر ادلخرجات :وتعٍت هبا ادلخاطر اليت قد حتدث بعد عملية إدخال البيانات ومعاجلتها كتغيَت أو تدمَت
سلرجات النظام من تقارير معلومات وغَتىا أو تعرض ادلخرجات للسرقة أو اطبلع ألشخاص على معلومات ليس
ذلم احلق يف االطبلع عليها شلا قد يضر مبصاحل ادلنظمة.
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خالصة الفصل:
بعداستعراضنا ادلفاىيم األساسية لنظم ادلعلومات اإلدارية ،وذلك بدراسة سلتلف جوانبها والعبلقة فيما
بينهما باعتبارىا القاعدة األساسية إلدراك ادلفهوم العام لنظم ادلعلومات ،حيث دتثل ادلعلومات اذلدف لتفاعل كل
العناصر يف نظام ادلعلومات ،واألساس الذي يدفع ادلنظمات إذل حتقيق مزايا ،فتم التطرق إذل التعريف بالبيانات
وادلعلومات وطرق احلصول عليها وحتويلها دلا ذلا من دور يف عملية صنع القرار.
كما تعرضنا لفهم النظام وخصائصو ،كونو يعترب الوحدة األساسية اليت جتسد العناصر اليت تتفاعل لتحقيق
األىداف العامة.
ويف األخَت مت التطرق إذل نظام ادلعلومات ،والذي يتكون من رلموعة من األنظمة الفرعية اليت تشكل مع
بعضها النظام الكلي للمعلومات حيث تزداد كفاءتو وفاعليتو باستخدام تكنولوجيا ادلعلومات احلديثة ،وحىت تصل
ادلنظمات وخاصة البنوك إذل حتقيق أىدافها ،ينبغي عليها اعتماد األساليب للرفع من فاعلية نظم معلوماهتا إلنتاج
معلومات تتوفر على مقاييس دقيقة وذات جودة عالية.
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تمهيد:
أصبحت األزمات مسة أساسية للمنظمات ادلعاصرة يف البيئية الديناميكية اليت تشهد تغيَتات متسارعة بشىت
رلاالت احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،فضال عن اشتداد ادلنافسة والتحديات اليت تواجو تلك
ادلنظمات ،وتؤثر أزمات العمل على استمرارية ادلنظمات وهتدد بقاءىا وقدرهتا على ادلنافسة شلا يعرضها لالهنيار
والزوال ،أن النجاح يف إدارة األزمات اليت تتعرض ذلا ادلنظمات والتصدي ألىم ادلخاطر والتحديات ادلًتتبة عليها
يستند يف جوىره على رلموعة من الدعائم الرئيسة يأيت يف مقدمتها ادلعلومات ،لذا البد أن تكون ادلعلومات احد
العوامل األساسية اليت تقلل عدم التأكد وتزيد درجة الثقة يف القرار دلواجهة تلك األزمات والعمل على تقليل
آثارىا وتوفَت إمكانية القضاء عليها قبل وأثناء حدوثها  ،ولتحقيق ذلك ينبغي أن تكون نظم ادلعلومات قادرة على
تقدمي ما ربتاجو مجيع ادلستويات اإلدارية من معلومات مفيدة وتزويدىا يف الوقت ادلناسب ،لذا أصبح صلاح نظم
ادلعلومات أمراً حيوياً لضمان اإلدارة الناجحة لالزمات والتعامل معها.
بناءً على ما سبق سوف نعاجل ىذا الفصل من خالل النقاط التالية:
ادلبحث األول :ماىية األزمات
ادلبحث الثاين :إدارة األزمات
ادلبحث الثالث :دور نظم ادلعلومات يف إدارة األزمات
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المبحث األول :ماهية األزمات
نتيجة تعدد األزمات واختالف تكرارىا باستمرار وما زبلفو من اختالالت يصعب زلوىا على ادلديُت.
المطلب األول :تعريف األزمات والمفاهيم ذات الصلة
أوال :تعريف األزمات
يوجد العديد من ادلفاىيم والتعاريف لألزمة ومن جهات نظر سلتلف فالتأصيل اجليد والفهم الصحيح ذلا
يساعد يف التعامل بشكل أفضل مع موضوع إدارة األزمات.
- 1األزمة في اللغة:
األزمة ومجعها أزمات ،إزم وأزم ،وتعٍت لغة ،أزمة حادة كاألزمات السياسية ،وأزمة العام اشتد قحطو،
وأوازم :الشدة والضيقة ،نقول أزمة اقتصادية ،أزمة سياسية( )1وعليو فاألزمة يف اللغة تعٍت الشدة والقحط.
نشا مفهوم األزمة يف بدايتو يف نطاق العلوم الطبية ،حيث يرجع إىل ادلصطلح اليوناين "كرينو" ويعٍت نقطة
ربول "  "Turning pointوىي حلظة مرضية زلددة للمريض يتحول فيها إىل األسوأ أو األحسن خالل فًتة
زمنية قصَتة (.)2
ورغم أن مفهوم األزمة قد ظهر إىل الوجود كمصطلح طيب إال انو سرعان ما انتقل إىل سلتلف العلوم
اإلنسانية واالجتماعية مثل علم السياسة وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم اإلدارة وذلك بعد انتشار األزمات
االقتصادية وادلالية واإلدارية والسياسية واالجتماعية مند بداية النصف الثاين من القرن ادلاضي.
 - 2تعريف األزمة:
عرف قاموس  websterاألزمة على أهنا مرحلة أو نقطة تتحول حامسة لألشياء إما لألفضل أو األسوأ.
وبينما عرفها (مهنا) من ووجهة نظر سياسية على أهنا نوع خاص من التغيَت اجلوىري ،يف منط العالقات
بُت أطراف صراع ما ،ىذا التغيَت يعود إىل تغيَت يف منط تدفق األفعال والتحركات ادلتبادلة بُت أطراف الصراع (.)3
عرفها (مكاوي) من وجهة نظر إعالمية على أهنا موفق يتسبب يف جعل ادلنظمة ،زلل اىتمام سليب واسع
النطاق من وسائل اإلعالم احمللية والعادلية ويهدد مسعة ادلنظمة كلما اتسع نطاقو(.)4
1البزاز حسن ،إدارة األزمة بين نقطتي الغليان والتحويل  ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت ، 2001 ،ص . 11

2كامل عبد الوىاب ،سيكولوجية إدارة األزمات المدرسية  ،مكتبة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، 2003 ،ص . 190
3مهنا زلمد ،إدارة األزمات :قراءة في المنهج ،مؤسسة شباب اجلامعية ،اإلسكندرية ، 2004 ،ص . 26

4مكاوي حسن ،اإلعالم ومعالجة األزمات ،الدار ادلصرية اللبنانية ، 2005 ،ص . 17
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بينما عرفها عباس على أهنا حدث مغاير دلا ىو سلطط لو قد يكون متوقعا وقد ال يكون (.)1
ويرى (تورصلتون) أن األزمة حدث مفاجئ غَت متوقع تتشابك فيو األسباب بالنتائج وتالحق األحداث
سرعة كبَتة لتزيد من درجة اجملهول عما حيدث من تطورات مستقبال وذبعل متخذ القرار يف حَتة بالغة ذباه أي
قرار يتخذه ،وقد تفقده قدرتو على السيطرة والتعرف (.)2
وعرفها (فليبس) بأهنا حالة طارئة أو حدث مفاجئ يؤدي إىل اإلخالل بالنظام ادلتبع يف ادلنظمة شلا
يضعف ادلركز التنافسي ذلا ويتطلب ربركا سريعا واىتماما فوريا وبذلك ديكن تصنيف أي حدث بأنو أزمة من زاوية
إدارية ظاىرة إدارية غَت مستقرة سبثل هتديدا مباشر وصريح لبقائها واستمرارىا ،سبيز بدرجة من ادلخاطر.
شلا سبق أن األزمة ىي حالة أو حدث مفاجئ حيتمل أن يؤدي فيها التغيَت يف البواعث واألسباب إىل
تغيَت فجائي وحاد يف النتائج وىي حالة تتالحق فيها األحداث واختلطت معها األسباب بالنتائج ويفقد معها
متخذ القرار يف ادلنظمة قدرتو على السيطرة عليها أو على مسارهتا ادلستقبلية ،وتكون بدايتها صعبة وهتدد ادلنظمة
يف قدرهتا على البقاء واالستمرار ،وان كل نشاط داخل ادلنظمة ديكن أن يتعرض لالزمة ،كاجلانب ادلايل أو فقدان
ادلنظمة حلصتها السوقية أو قيام ادلسؤولُت ببعض التصرفات غَت األخالقية شلا يعرض ادلنظمة للمخاطر ،وان تعرض
ادلنظمة ذلذا اخلطر يتطلب منها مواجهتو عن طرق ازباذ القرارات اجلوىرية من قبل اإلدارة العليا بشكل مباشر،
كما يتطلب إشراك مجيع األطراف داخل ادلنظمة لتنفيذ ىذه القرارات بكل دقة.
وعليو فاألزمة تعٍت بأهنا ادلوقف غَت ادلستقر أو اخلطَت ادلتعلق بشؤون األفراد وادلنظمات ويكون لنتائجها
وإفرازاهتا تأثَتات حامسة على مستوى تلك األطراف سواء كان ذلك باذباه األسوء واألحسن.
ثانيا :التميز بين األزمة والمفاهيم ذات صلة
زبتلط األزمة دبجموعة مفاىيم إدارية أخرى أو بظواىر أخرى وىذا االختالط قد يؤدي غالبا إىل
استنتاجات خاطئة فيها يتعلق بفهم طبيعية األزمة والتخطيط للتعامل معها وتقليص آثارىا ،وبالتايل معاجلات
إدارية غَت سليمة  ،ومن تلك ادلفاىيم :احلادث ،ادلشكلة ،الصراع والنزاع والكارثة.

 1عباس صالح ،إدارة األزمات في المنشآت التجارية ،مؤسسة شباب اجلامعية ،اإلسكندرية ، 2004 ،ص . 28

2أمحد أمحد ،إدارة األزمة التعليمية – منظور عالمي  ،الطبعة األوىل ،دار الرفاء لدنيا للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ، 2002 ،ص . 25
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أ-الحادث:
يعرب احلادث عن شيء مفاجئ غَت متوقع مث بشكل سريع

وانقضى أثره فور إسبامو ،وال يكون لو صفة

االمتداد بعد حدوثو ادلفاجئ العنيف ،بل تتالشى آثاره مع تالشي تداعيات احلدث ذاتو وال تستمر خاصة إذا مل
تكن ىناك ظروف أخرى دافعة ذلذا االستمرار يف حُت أن األزمة قد تنجم عن احلادث ولكنها ال سبثلو فعال وإمنا
تكون فقط إحدى نتائجو).(1
ب-المشكلة:
تعرف ادلشكلة بأهنا "عائق أو مانع حيول بُت الفرد واذلدف الذي يسعى إىل ربقيقو (.)2
وتعرب ادلشكلة عن حدث لو شواىد وأدلة تن ذ ر بوقوعو بشكل تدرجيي غَت مفاجئ جيعل من السهولة
إمكانية التواصل إىل أفضل حل بشأهنا من بُت عدة حلول شلكنة.
مسارا
وادلشكلة ىي السبب حلالة غَت مرغوب فيها  ،وبالتايل ديكن أن تعمل دبثابة تعقيد لألزمة إذ ازبذت ً
ومعقدا يصعب حساب أو توقع نتائجو بصورة دقيقة ،وحيتاج التعامل معها إىل سرعة كبَتة يف ازباذ القرارات
حادا
ً
ً
واإلجراءات وربتاج ادلشكلة إىل التفكَت واجلهد وادلنظم للتعامل معها والقضاء عليها إىل جانب أن القدرة على

ربمل الظروف اليت تنتج عن ادلشكلة أو األزمة سلتلفة ،حيث أن الفرد أو ادلنظمة ديكن أن يتعاملوا مع ادلشكلة يف
سبت إىل أيام عديدة أما األزمة فال ديكن أن تتحمل تفاعالهتا وتأثَتاهتا ادلختلفة مدة طويلة).(3
فًتات طويلة د
و ديكن القول أن لكل أزمة يف حد ذاهتا مشكلة تواجو متخذ القرار يف الكيان اإلداري ولكن بالطبع
ليست كل مشكلة أزمة ،ويعرب مصطلح األزمات عن ادلشكالت احلادة اليت يشعر الفرد ذباىها باالنفصال
هتديدا حلياتو ،وألمنو والستقراره ،وألىدافو األساسية يف احلياة).(4
والضغط الشديدين ،وأهنا باستمرار تشكل ً
ج-الصراع والنزاع:
يقًتب مفهوم الصراع والنزاع من مفهوم األزمة  ،باعتبار أن بعض األزمات تعرب عن تصارع إرادتُت وتضاد
مصاحلهما وتعارضهما إال أن الصراع ال يكون بالغ احلدة وشديد التدمَت كما ىو احلال يف األزمات  ،كما انو قد

1
2

احلضري زلسن ،إدارة األزمات  :منهج اقتصادي إداري لحل األزمات على مستوى االقتصاد القومي والوحدة االقتصادية ،مكتبة مدبويل ،القاىرة ، 1990 ،ص. 63

أمحد أمحد ،إدارة األزمات التعليمية ،منظور عادلي ،ط ، 1دار الوفاء لدينا للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ، 2002 ،ص26
 3ىالل زلمد ،مهارات إدارة األزمات  :األزمة بين الوقاية منها والسيرة عليها ،ط ، 2مركز التطوير األداء والتنمية ،القاىرة ، 1996 ،ص، 16
4احلضري زلسن ،مرجع سبق ذكره ،ص. 63
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يكون معروف أ بعاده ،واذباىاتو وأطرفو وأىدافو ،يف حُت تكون مثل ىذه ادلعلومات شبو رلهولة بالنسبة
لألزمات(.)1
ويركز مفهوم الصراع على العالقات االجتماعية بُت األفراد ،وسبهيد العوامل التالية لظهور النزاع:
دورا
 االعتقاد يف وجود النزاع سواء كان حقيقيًا أو ومهيًا حيث ديثل التصرف يف ىذه احلالة باإلدراك ويلعب ً
أساسيا يف وجود النزاع.
 يؤدي وجود تعارض يف األىداف أو ادلصاحل أو التصرفات إىل التنازع بُت األفراد والقيادات داخل الكيانات
التنظيمية واالجتماعية ادلختلفة.
وجيد البعض أن يف النزاعات بعض اجلوانب االجيابية اليت يعمل على استغالذلا مع اعًتافو وإدراكو للجوانب
السلبية ،مثل احلث على التغَت وتقي مي القرارات واألداء وتشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية ادلوارد البشرية وادلادية
()2

ووضع نظام قوي للوقاية من النتائج ادلدمرة للتنازع.
د-الكارثة:

خيلط البعض بُت الكارثة واألزمة ،فرغم اتفاقهما يف كوهنما م وفقا مفاجئا إال أن الكارثة زبتلف عن األزمة
فيما ينتج عنها من خسائر فادحة قد تؤدي إىل التأثَت السليب ادلباشر على مصاحل الدولة.
أن كلمة الكارثة مشقة من اللغة الالتينية ومكونة من مقطعُت

()3

 Dicوتعٍت القوة السلبية ،والثانية

 Ustrumوتعٍت النجمة ،وادلعٌت احلريف للكلمة ىو "النجمة السيئة " أو "سوء الطالع "(.)4
فالكارثة ىي حاثة مفجعة مأساوية تربك احلياة اليومية بشكل بالغ وتوقع العديد من اخلسائر ادلادية
والبشرية ،وربطم ادلوارد احمللية ،وتسبب مشكالت سبتد لفًتة طويلة.
وقد ربدث الكارثة ألسباب طبيعية كالزالزل والرباكُت والفيضانات واألعاصَت ،أو قد ربدث نتيجة لتدخل
اإلنسان بصورة سيئة يف األمناط الطبيعية.
لذلك فان الكارثة ليست ىي األزمة ولكن األزمة ىي إحدى نتائج الكوارث ويف كثَت من األحيان ينتج
من الكوارث رلموعة أزمات يتم التصدي ذلا ويف نفس الوقت تنتج رلموعة ظروف من داخل ىذه األزمات تتيح

1

ىالل زلمد ،مرجع سابق ،ص. 12
2ادلرجع نفسو ،ص. 15
3كامل عبد الوىاب ،سيكولوجي إدارة األزمات المدرسية ،مكتبة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 2003 ،ص. 30
4مكاوي حسن اإلعالم ومعالجة األزمات ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة ، 2005 ،ص. 54
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الفرصة للقائمُت على القيادة وصانعي القرار باستثمارىا يف ربقيق بعض األىداف واليت يصعب ربقيقها يف
الظروف الطبيعية أو العادية وىو ما تطلق عليو اإلدارة باألزمات (.)1
المطلب الثاني :خصائص وأسباب نشوء األزمات
أوال:خصائص األزمة(:)2
زبتلط األزمة دبجموعة من ادلفاىيم اإلدارية كمفهوم ادلشكلة مفهوم احلادثة وغَتىا من الظواىر اإلدارية
ذات التأثَت ادلشابو ،فهذا اخللط يؤدي إىل اخلطأ يف التشخيص والذي بدوره يؤدي اخلطأ يف معاجلة ومن ىنا
يتعُت ربديد خصائص ادلوقف األزموي أو احلالة اليت يواجهها متخذ القرار يف الكيان اإلداري حىت نستطيع أن
نطلق عليها أزمة واىم ىذه اخلصائص ما يلي:
أ .المفاجأة العنيفة :أي استقطاهبا االىتمام فمن قبل مجيع األفراد وادلنظمات ادلتصلة هبا.
ب .التعقيد والتشابك والتداخل والتعدد:يف عناصرىا وعواملها وأسباهبا وقوى ادلصاحل ادلؤيدة وادلعارضة ذلا.
ج .نقص المعلومات :عدم الوضوح الرؤيا لدى متخذ القرار ،وجود ما يشبو الضباب الكثيف الذي حيول دون
رؤية إي االذباىات يسلك ،وماذا خيفيو لو ىذا االذباه من أخطار رلهولة سواء يف حجمها أو يف درجة ربمل
الكيان اإلداري ذلا.
د .سيادة حالة من الخوف :قد تصل إىل حد الرعب من اجملاىيل اليت يضمها إطار األزمة.
ه .ضيق الوقت  :فاحلدث ادلفاجئ ال يتيح وقتا كافيا للرد عليو واالستجابة لو ،وأن الرد عليو جيب أن يكون
سريعا للغاية دلا ديثلو من هتديد ،كما أن االستعداد ال يكون كافيا للمواجهة(.)3
و .التهديد :تشكل هتديدا أساسيا دلصاحل الكيان اإلداري وألىدافو واستقراره.
ثانيا:أسباب نشوء األزمة
تتنوع أسباب نشوء األزمات الختالف أنواعها ورلاالهتا وأصنافها ،فمنها من ىو خارج عن قدرات
اإلنسان ويرجع إىل أسباب خارجية وفيها ما يتعلق بالبيئة الداخلية اليت تكون وفق إرادة اإلنسان ونتيجة لتدخالتو

1

ىالل زلمد ،مرجع سابق ،ص.14
 :2اجلندي زلمد ،فاعلية وحدة مقترحة في إدارة األزمات لطالب المدرسة الثانوية ،،اجمللد العاشر ،العدد الثالث ،دراسة تربوية واجتماعية ، 2004 ،ص . 18
3مهنا زلمد ،مرجع سابق ،ص ص.247 -244
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ومنها ما يتعلق دبجاالت سلتلفة :أسباب فردية ،اجتماعية ،إدارية وديكن إيضاح تلك األسباب على النحو
التايل(.)1
 .1سوء الفهم (:)2
ديثل سوء الفهم أحد أسباب نشوء األزمات وينشا عادة سوء الفهم من خالل جانبُت:
 نقص ادلعلومات.
 التسرع يف إصدار القرارات كاملة غَت منقوصة أو مبتورة وان يعطي لنفسو الوقت الكايف الزباذ قرار بنضج.
 .2سوء اإلدراك:
ديثل اإلدراك مرحلة استيعاب ادلعلومات اليت مت احلصول عليها واحلكم التقديري على األموال ادلعروضة ،فإذا
كان اإلدراك غَت سليم أو صلم عن تداخل يف الرؤية فإنو يؤدي إىل عدم سالمة االذباه الذي ازبذه القائد.
 .3سوء التقدير والتقييم:
وىي أكثر أسباب حدوث األزمات من خالل ما تبُت :مها ادلغاالة واإلفراط يف الثقة بالنفس على مواجهة
الطرق اآلخر وسوء تقدير قوة الطرف األخر والتقليل من شانو.
 .4اإلدارة العشوائية(:)3
وىذا النوع من اإلدارة يعمل ليس فقط كسبب وباعث لالزمات بل كمدير للكيان اإلداري وزلطم
إلمكانياتو وقدراتو والستعداده دلواجهة أي أزمة مهما كان حجمها صغَتا أو ديكن التغلب عليها ،فاإلدارة
العشوائية تقوم على اجلهل وتشجيع االضلراف والتسيب واالعتماد على التوجهات الشخصية للرؤساء وتقوم اإلدارة
على أساليب الفعل وازباذ القرار الذي عليو ادلوقف ،والقرارات فيها معدومة التأثَت حيث يًتاجع متخذوىا عنها
ويعمدون إىل تغيَتىا كل حلظة والتنصل من مسؤوليتها.
ولعل ىذا يفسر لنا أسباب أزمات الكيانات اإلدارية يف دول العامل الثالث اليت تفتقد الرؤية ادلستقبلية
العلمية واليت ال تستخدم التخطيط العلمي الرشيد يف إدارة شؤوهنا.

1احلوامد نضال .إدارة األزمة من متطور منهج دراسة الحالة المنظمة التعاونية األردنية:دراسة وصفية تحليلية  ،رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد التاسع عشر

العداد األول ، 2003 ،ص . 176
2ادلهدي سوزان وىيبة ،الممارسات السلوكية لمدري المدارس في التعامل مع األزمات داخل المدرسة ،رللة كلية الًتبية(الًتبية وعلم النفس)العدد السادس والعشرين ،اجلزء الرابع،
. 2002
3السيد رجب ،دور القيادة في اتحاد القرار خالل األزمات ،مطبعة االديان ،األردن200 ،ص. 78
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 .5الرغبة في االلتزام:
ويقوم ىذا الباعث على السيطرة على متخذ القرار يف الكيان اإلداري ،أو إيقاعو ربت ضغوط نفسية
ومادية واستغالل رلموعة من التصرفات اخلاطئة اليت قام هبا يف السابق واليت ال يعلمها أحد إلجباره على القيام
بتصرفات أكثر خطا واشد ضررا.
وتقوم مجاعات الضغط ومجاعات ادلصاحل باستخدام ىذا األسلوب جلٍت مكاسب الغَت عادلة من خالل
صنع األزمات ادلتتالية يف الكيان اإلداري وإخضاعو لسلسلة من األزمات اليت ذبرب متخذ القرار على االنصياغ
ذلم.
 .6اليأس:
يعد اليأس يف حد ذاتو إحدى األزمات النفسية والسلوكية واليت تشكل خطرا دامها على متخذ القرار،
لذلك ينظر إىل اليأس على أنو أحد بواعث األزمات وأسباهبا ذات الطبيعة اخلاصة ،واألزمة اليت يسببها ىذا
الباعث ىي أزمة إحباط حيث يفقد متخذ القرار الرغبة والدافع على العمل والتطور والتنمية ،وتتفاقم األزمة
لتصبح " حالة اغًتاب" بُت الفرد والكيان اإلداري الذي يعمل فيو ،وتبلغ قمة األزمة عندما ربدث "حالة انفصام"
بُت مصلحة العامل والفرد أو الفرد وبُت مصلحة الكيان اإلداري الذي يعمل فيو.
 .7اإلشاعات(:)1
وىي أىم مصدر من مصادر األزمات ،بل إن الكثَت من األزمات يكون مصدرىا الوحيد إشاعة أطلقت
بشكل معُت ،ومت توظيفها وتسخَتىا باستخدام رلموعة حقائق صادقة قد حدثت فعال ،وبالتايل فإن إحاطتها
دبجموعة من ادلعلومات والبيانات الكاذبة وادلضللة وإعالهنا يف توقيت معُت ،ويف إطار مناخ وبيئة زلددة يؤدي إىل
تفجَت األزمة.
 .8استعراض القوة (:)2
وىذا األسلوب يستخدم من جانب الكيانات الكبَتة احلجم لتحجيم الكيانات الصغَتة ،كما يتم أيضا
من جانب الكيانات اإلدارية الطموحة عندما سبتلك بعض عناصر القوة وترغب يف قياس رد فعلها ،أو اختيارىا،
حيث تبدأ بعملية استعراضية خاطفة للتأثَت على مسرح األحداث ودون حساب النتائج أو العواقب ،مث تتداخل
مجلة عوامل غَت متطورة فتحدث األزمة ،وتتفاقم مع نتائج األحداث وتراكم النتائج.
1ادلهدي وىيبة ،مرجع سابق ،ص . 29

2السيد رجب ،مرجع سابق ،ص . 95

- 44 -

الفصل الثاني

عالقة نظم المعلومـ ــات بإدارة األزمات

 .9األخطاء البشرية:
ىي احد األسباب لنشوء األزمات سواء كان يف ادلاضي أو احلاضر أو ادلستقبل ،لذلك فأهنا قد تسبب
أزمات نتيجة اإلمهال وعدم كفاءة العاملُت وتقاعسهم عن العمل وتراضي ادلشرفُت وإمهال الرؤساء.
 .10تعارض األهداف:
حيدث اختالف يف الرؤيا والطموحات واألىداف بُت متخذي ومنفذي القرار يف الكيان اإلداري الواحد،
وقد يلجأ متخذ القرار إىل زلاولة التوفيق عن طريق تغيَت قراراتو وتوجهاتو ،شلا يوجد تعارضا مع أىداف البعض
اآلخر ،شلا يؤدي إىل حدوث أزمة بُت صانع القرار ومتخذه ومنفذ القرار.
 .11تعارض المصالح:
وىي إحدى أسباب حدوث األزمات سواء على ادلستوى احمللي أو الدويل حيث يعمل كل طرف من
أصحاب ادلصاحل ادلتعارضة على إجياد وسيلة من وسائل الضغط دلا يتوافق مع مصاحلو ومن ىنا يقوى تيار األزمة
ويضيف()1أسباب أخرى لنشوء األزمات يف ادلنظمات نوجزىا يف:
أ .اخلوف الوظيفي وما ينتج عنو:
 عدم تشجيع العاملُت على إبداء آرائهم ومقًتحاهتم.
 غياب التغذية الراجعة.
 ضعف وانعدام الثقة بُت الزمالء العاملُت.
 عدم مشاركة العاملُت يف صنع القرار.
ب .ضعف النظام ادلعلومات ونظام صنع القرار وما ينتج عنو:
 عدم وجود ادلعلومات السليمة اليت تساعد على ازباذ القرار ادلناسب.
 عدم دراسة احللول البديلة لألزمات.
 مشاركة أفراد غَت مؤىلُت يف صنع القرارات.
ج .عدم إجراء مراجعة دورية للمواقف ادلختلفة وما يًتتب عن ذلك من:
 عدم التعلم من األخطاء
 عدم إدراك أمهية عقد االجتماعات يف تطوير سَت العمل.
 عدم الًتحيب باإلدارة اجلديدة واحللول ادلبتكرة.
1أمحدأمحد ،مرجع سابق ،ص . 31-30
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د .ذباىل إشارات اإلنذار اليت تشَت إىل إمكانية حدوث األزمة:
مثل شكاوي العمالء أو ادلشكالت ادلماثلة دلشكالت للمنافسُت اليت ديكن أن تكون مؤشرا لوجود فشل
أو جوانب قصور.
ه .ضعف العالقات بُت العاملُت يف ادلنظمة شلا يؤدي إىل:
 عدم تفهم وجهات نظر اآلخرين بشان حل األزمات.
 عدم الثقة وادلساندة.
 عدم الًتكيز على النتائج والًتكيز على التشكيالت.
و .عدم االىتمام بالتنمية الفردية وآثارىا اليت تتمثل يف:
 عدم تشجيع األفراد على االنتماء للمنظمة.
 انتقال اخلربات ادلؤىلة للعمل لدى الشركات ادلنافسة.
شلا سبق ذكره من أسباب إال انو ليس من الضروري أن تنشا األزمة نتيجة لسبب دون آخر ،فغالبا ما ترجع
إىل عدة أسباب رلتمعة وعوامل متشاهبة مع بعضها البعض ،كما أن أحد أسباب نشوء األزمات احلقيقية ىو عدم
القدرة على التنبؤ وعدم توفر ادلعرفة ادلسبقة وادلعلومات باإلضافة إىل ضعف القيادة وعدم توافر سلططات للتعامل
مع األزمات.
المطلب الثالث :دورة حياة األزمة
سبر األزمة باعتبارىا ظاىرة اجتماعية ،مثلها مثل أي كائن حي ،وىذه الدورة سبثل أمهية قصوى يف متابعتها
واإلحاطة هبا من جانب متخذ القرار اإلداري ،وكلما كان متخذ القرار سريع التنبو يف اإلحاطة ببداية ظهور
األزمة ،أو بتكوين عواملها كلما كان اقدر على عالجها والتعامل معها.
ذلك فإن األزمة سبر خبمسة مراحل خالل دورة حياهتا على النحو التايل(:)1
 )1ميالد األزمة:
ويطلق عليها مرحلة التحذير أو اإلنذار ادلبكر لالزمة ،حيث تبدأ األزمة يف الظهور يف شكل إحساس
مبهم وتنذر خبطر غَت زلدد ادلعامل بسبب غياب كثَت من ادلعلومات حول أسباهبا أو اجملاالت اليت سوف
زبضع ذلا وتتطور إليها ،ومن العوامل األساسية يف التعامل مع األزمة يف مرحلة ادليالد وىو قوة إدراك متخذ

1اخلضري زلسن ،إدارة األزمات :منهج اقتصادي إداري لحل األزمات على المستوى االقتصاد القومي ،مكتبة مدبويل ،القاىرة ، 1990 ،صص. 75-71
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القرار وخربتو يف تتبع األزمة وزلاولة القضاء عليها يف ىذه مرحلة وإيقاف منوىا مؤقتا دون أن تصل حدهتا
دلرحلة الصدام.
 )2نمو األزمة:
تنمو األزمة يف حالة حدوث سوء فهم أو تقدير لدى متخذ القرار يف مرحلة ادليالد وتدخل يف مرحلة
النمو واالتساع حيث يغذيها يف ىذه ادلرحلة نوعان ادلغذيات:
 مغذيات وزلفزات ذاتية مستمدة من ذات األزمة تكونت معها يف مرحلة ادليالد.
 مغذيات وزلفزات خارجية استقطبتها األزمة وتفاعلت معها أضافت إليها قوة دفع جديرة وقدرة على النمو
واالتساع.
ويف تلك ادلرحلة يتزايد اإلحساس باألزمة وال يستطيع متخذ القرار أن يتنكر وجودىا أو يتجاىلها نظرا
لوجود ضغوط مباشرة قد تسببها األزمة.
 )3نضج األزمة:
ربدث ىذه ادلرحلة عندما يكون متخذ القرار على درجة كبَتة من اجلهل واالستبداد برأيو وانغالقو على
ذاتو أو ردبا تكون نتيجة لسوء زبطيط وتتسم بو خطط ادلواجهة من قصور أو إخفاق.
وتصل األزمة بذلك أقصى قوهتا وعنفها ،وتصبح السيطرة عليها مستحيلة وال مفر من الصدام العنيف
معها وقد تطيح دبتخذ القرار بادلؤسسة أو ادلشروع الذي يعمل فيو.
 )4انحسار األزمة:
تصل األزمة إىل ىذه ادلرحلة عندما تتفتت بعد ربقيقها ىدف التصادم الذي يؤدي (أي األزمة) جزءا
ىاما من قوة الدفع الدافعة ذلا ومن مث تبدأ يف االضلسار واالختفاء التدرجيي ،ونرى أمهية أن يكون لدى القيادة بعد
نظر يف تلك ادلرحلة وضرورة متابعة ادلوقف من كافة جوانبو ،خشية حدوث عوامل جديدة تبعث فيها حيوية
ويكون ذلا القدرة على الظهور والنمو مرة أخرى بعد اختفائها التدرجيي.
 )5اختفاء األزمة:
تصل األزمة إىل ىذه ادلرحلة عندما تفقد بشكل شبو كامل قوة الدفع ادلولدة أو بعناصرىا اليت تنتمي ذلا،
مت تتالشى مظاىرىا وينتهي االىتمام هبا وخيتفي احلديث عنها إال باعتبارىا حدثا تارخييا قد بدا وانتهى ،حيث أن
كل أزمة مهما بلغت قوهتا ودرجة تأثَتىا ال أن تنتهي حىت ولو مؤقتا.
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المبحث الثاني :إدارة األزمات
إن األزمات اليت ربدث يف ادلنظمات وادلؤسسات ما ىي إال تغَتات مفاجئة تطرأ على البيئة الداخلية او
اخلارجية للمنظمة أو ادلؤسسة دون توقع ذلا أو فرص لتجنبها ،لذا وجب على ىذه األخَتة أن تنتهجا أسلوبا
لتجنب ىذه األزمات أو التقليل من حدهتا ،من اجل الصمود وربقق أىدافها.
المطلب األول :مفهوم وأساليب إدارة األزمات
أوال :مفهوم إدارة األزمات
يعترب علم إدارة األزمات احد العلوم اإلدارية احلديثة اليت ازدادت أمهيتها يف عادلنا ادلعاصر ،ومتصل بكافة
العلوم اإلنسانية األخرى كاالقتصاد وعلم النفس وعلم االجتماع وغَتىا يأخذ منها ويضيف إليها اجلديد الذي
حيتاجو وىو يف ذات الوقت علم ادلستقبل والتكيف مع ادلتغَتات شديدة التعقيد.
أن موضوع إدارة األزمات يعد من ادلواضيع احليوية اليت ذلا تأثَت على حياة وبقاء ادلنظمة ،لذا فقد تعددت
اآلراء حول مفهوم إدارة األزمات من وجهة نظر الباحثُت والكتاب ومنها صلد:
عرفها (فنك) على أهنا " القدرة على إزالة الكثَت من ادلخاطر وعدم التأكد لتحقيق اكرب قدر من التحكم
يف مصَت ادلنظمة ،وىذا يعٍت استخدام التخيل لعرض أسوا ما ديكن حدوثو مث تعميم القرارات البديلة قبل
احلدوث(.)1
أما (عثمان) فَتى أن إدارة األزمات ىي كيفية التغلب على األزمات باألدوات العلمية ادلختلفة وذبنب
سلبياهتا واالستفادة من إجيابياهتا(.)2
فيما يرى (مكاوي) أن إدارة األزمة من وجهة نظر إعالمية تعٍت " إدارة السمعة وىي عبارة عن جهود
متواصلة ربظى بتعديالت مستمرة تواكب األحداث وادلستجدات اليت تستهدف يف النهاية صياغة وتعزيز الصورة
الذىنية للمنظمة (.)3
 ىي تقنية تستخدم دلواجهة احلاالت الطارئة والتخطيط للتعامل مع احلاالت اليت ال ديكن ذبنبها وإجراء
التحضَتات الالزمة ذلا ،أو ىي منهج منطقي يف التعامل مع األزمات احلقيقية بطريقة ذبعل ادلنظمة تعمل بشكل
منتظم يف كل الظروف غَت االعتيادية(.)4
1محدونة حسام الدين ،ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة األزمات في محافظة غزة ،أطروحة ماجستَت اجلامعة اإلسالمية غزة ، 2006 ،ص . 27

 2عثمان فاروق ،القيادة وإدارة األزمات ،دار األنس للنشر والتوزيع2004 ،ص . 40
3مكاوي حسن ،مرجع سابق ،ص . 80
 4سامل حسام ،مرجع سابق ،ص. ، 20
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وعرفها (امحد) على أهنا " العملية اإلدارية ادلستمرة اليت هتتم بالتنبؤ باألزمات احملتملة ،وتعبئة ادلوارد
واإلمكانيات ادلتاحة دلنع أو اإلعداد للتعامل مع األزمات بأكرب قدر شلكن من الكفاءة والفاعلية ،ودبا حيقق اقل
قدر شلكن من األضرار للمنظمة وللبيئة وللعاملُت ".
ومن خالل ما سبق لبعض مفاىيم إدارة األزمات ديكن استخالص أن إدارة األزمات ىي نظام يهتم
بالتنبؤ ودراسة حاالت التغيَت ادلفاجئة والطارئة على السلوك ادلعتاد اليت ربدث يف ادلنظمات وربديد أسباب
ومراحل ذلك التغيَت ،وتكثيف اجلهود من اجل ربديد الطرق ادلمكنة دلواجهة ذلك التغيَت من خالل استغالل
مجيع موارد ادلنظمة ادلتاحة لتقليل اخلسائر والوصول إىل حالة التوازن واالستقرار من جديد.
ثانيا :أساليب إدارة األزمات
ىناك نوعان من أساليب حل األزمات األول يصطلح عليو بالطرق التقليدية والثاين عبارة عن ظرف قيد
التجريب ويطلق عليها بالطرق غَت التقليدية.
()1

*الطرق التقليدية-:صلد من أىم طرقها مايلي:

- 1إنكار األزمة :حيث تتم شلارسة تعتيم إىل األزمة وإنكار حدوثها ،وإظهار صالبة ادلوقف وأن األحوال على
أحسن ما يرام وذلك لتدمَت األزمة والسيطرة عليها .وتستخدم ىذه الطريقة غالبًا يف ظل

األنظمة الديكتاتورية

واليت ترفض االعًتاف بوجود أي خلل يف كيانيها اإلداري.

 -2كبت األزمة:وتعٍت تأجيل ظهور األزمة وىو نوع من التعامل ادلباشر مع األزمة يقصد تدمَتىا.
 -3إخماد األزمة :وىي طريقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلٍت العنيف مع قوى التيار األزموي بعض النظر
عن ادلشاعر والقيم اإلنسانية.
 -4بخس األزمة :أي التقليل من شأن األزمة (من تأثَتىا ونتائجها)  ،وىنا يتم االعًتاف بوجود األزمة ولكن
باعتبارىا أزمة غَت ىامة.

()2

 -5تنفيس األزمة :وتسمى طريقة تنفيس الربكان حيث يلجأ ادلدير إىل تنفيس الضغوط داخل الربكان للتخفيف
()3

من حالة الغليان والغضب واحليلولة دون االنفجار.

 -6تفريغ األزمة:وحسب هذ ه الطريقة يتم إجياد مسارات بديلو ومعتمد أما م قوة الدفع الرئيسية والفرعية ادلولدة
لتيار األزمة ليتحول إىل مسارات عديدة وبديلة تستوجب جهده ،وتقلل من خطورتو.
1

عباس رشدي العماري ،إدارة األزمات في عالم متغير ،مركز األىرام للًتمجة والنشر ،القاىرة ، 1993 ،ص.22
2
ادلرجع نفسو ،ص. 27

3

عبد الوىاب زلمد الكامل ،سيكولوجية إدارة األزمات ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، 2003 ،ص. 25
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ويكون التفريغ على ثالث مراحل:

عالقة نظم المعلومـ ــات بإدارة األزمات
()1

أ -مرحلة الصد ام:أو مرحلة ادلواجهة العنيفة م ع القوى الدافعة الالزمة دلعرفة مدى قوة األزمة ومدى سباسك
القوى اليت أنشأهنا.
ب -مرحلة وضع البدائل :وىنا يقوم ادلدير بوضع رلموعة من األىداف البديلة لكل اذباه أو فرقة انبثقت عن
الصدم.
ج -مرحلة التفاوض مع أصحاب كل فرع أو بديل :أي مرحلة استقطاب وامتصاص وتكييف أصحاب كل
بديل عن طريق التفاوض مع أصحاب كل فرع من خالل رؤية علمية شاملة مبنية على عدة تساؤالت مثل ما ذا
تريد من أصحاب الفرع اآلخر وما الذي ديكن تقدديو للحصول على ما تريد وما ىي الضغوط اليت جيب شلارستها
إلجبارىم على قبول التفاوض.
- 7عزل القوى:يقوم مدير األزمات برصد وربديد القوى الصانعة لألزمة وعزذلا عن مسار األزمة وعن مؤيديها
وذلك من أجل منع انتشارىا وبالتايل سهولة التعامل معها ومن مث حلها والقضاء عليها.
*الطرق الحديثة:وىي طرق مناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغَتاتو وأىم ىذه الطرق مايلي:
-1طريقة فرق العمل :وىي من أكثر الطرق استخداما يف الوقت احلايل حيث يتطلب األمر وجود أكثر من
خبَت ومتخصص يف رلاالت سلتلفة حىت يتم حساب كل عامل من العوامل وربديد التصرف ادلطلوب مع كل
عامل(.)2
وىذه الطرق إما أن تكون مؤقتة أو تكون فرق عمل دائمة من الكوادر ادلتخصصة اليت يتم تشكيلها
وهتيئتها لألزمات وأوقات الطوارئ.
-2طريقة االحتياطي التعبوي للتعامل مع األزمات :حيث يتم ربديد مواطن الضعف ومصادر األزمات فيتم
تكوين احتياط تعبوي وقائي ديكن استخدامو إذا حصلت األزمة.
وتستخدم ىذه الطريقة غالبًا يف ادلنظمات الصناعية عند حدوث أزمة يف ادلواد اخلام أو نقص يف

السيولة(.)3

1

عليوة السيد ،إدارة الوقت واألزمات واإلدارة ،دار األمُت للنشر والتوزيع ،القاىرة’2007 ،ص. 86

2

زلمد فتحي ،الخروج من المأزق ،فن إدارة األزمات ،دار النشر اإلسالمية ،القاىرة ، 2008 ،ص. 196

 3عايد سعود سراج ،إدارة األزمات ،رللة احلرب الوطٍت ،العدد1415 ، 144ه ،ص. 39
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-3طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع األزمات :وىي أكثر الطرق تأثَتا وتستخدم عندما تتعلق األزمة
باألفراد أو يكون زلورىا عنصر بشري ،وتعٍت ىذه الطريقة اإلفصاح عن األزمة وعن خطورهتا وكيفية التعامل معها
بُت الرئيس وادلرؤوسُت بشكل شفاف ودديقراطي.
-4طريقة االحتواء :أي زلاصرة األزمة يف نطاق ضيق وزلدود من األمثلة على ذلك األزمات العمالية حيث يتم
استخدم طريقة احلوار والتفاىم مع قيادات تلك األزمات(.)1
-5طريقة تصعيد األزمة :وتستخدم عندما تكون األزمة غَت واضحة ادلعامل وعندما يكون ىناك تكتل عند مرحلة
تكوين األزمة فيعم د ادلتعامل مع ادلوقف  ،إىل تصعيد األزمة لفك ىذا التكتل وتقليل ضغط األزمة.
-6طريقة تفريغ األزمة من مضمونها :وىي من أصلح الطرق ادلستخدمة حيث يكون لكل أزمة مضمون معُت
سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أ وإداريًا وغَتىا ،ومهمة ادلدير ىي إفقاد األزمة ذلويتها ومضموهنا وبالتايل فقدان
قوة الضغط لدى القوى األزموية ومن طرقها الشائعة ىي(:)2

التحالفات ادلؤقتة.االعًتاف اجلزائي باألزمة مث إنكارىا.بعيدا عن اذلدف األصلي.
تزعم الضغط األزموي مث توجيهو ً - 7طريقة تفتيت األزمات:
وىي األفضل إذا كانت األزمات شديدة وخطرة وتعتمد ىذه الطريقة على دراسة مجيع جوانب األزمة دلعرفة
القوى ادلشكلة لتحالف األزمة وربديد إطار ادلصاحل ادلتضاربة وادلنافع احملتملة ألعضاء ىذه التحالفات ومن مث
ضرهبا من خالل إجياد زعامات مفتعلة وإجياد مكاسب ذلذه االذباىات متعارضة مع استمرار التحالفات االزموية
ت.
مفت
وىكذا تتحول األزمة الكربى إىل أزمات صغَتة ة
 - 8طريقة تدمير األزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل:
وىي من أصعب الطرق غَت التقليدية للتعامل مع األزمات ويطلق عليها طريقة(ادلواجهة العنيفة) أو الصدام
ادلباشر وغالبا ما نستخدم يف حالة عدم توفر ادلعلومات وىذا مكمن خطورهتا وتستخدم يف حالة التيقن من عدم
وجود البديل ويتم التعامل مع ىذه األزمة على النحو التايل:
 ضرب األزمة بشدة من جوانبها الضعيفة.
 1عايد سعود سراج ،إدارة األزمات ،مرجع سبق ذكره ،ص. 45

2ماىر أمحد ،إدارة األزمات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، 2006 ،ص. 62
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 استقطاب بعض عناصر التحريك والدفع لألزمة.
 تصفية العناصر القائدة لألزمة.
 إجياد قادة جدد أكثر تفهما.

()1

 – 9طريقة الوفرة الوهمية:
وىي تستخدم األسلوب النفسي على األزمة كما يف حاالت فقدان ادلواد التموينية حيث يراعي متخذ
القرار توفر ىده ادلواد للسيطرة على األزمة لو مؤقتا.
 – 10احتواء وتحويل مسار األزمة:
وتستخدم مع األزمات بالغة العنف واليت ال ديكن وقف تصاعدىا وىنا يتم ربويل األزمة إىل مسارات بديلة
ويتم احتواء األزمة عن طريق استيعاب نتائجها والرضوخ ذلا واالعًتاف بأسباهبا مث التغلب عليها ومعاجلة إفرازاهتا
ونتائجها ،بالشكل الذي يؤدي التقليل من أخطارىا(.)2
المطلب الثاني :نظام إدارة األزمات
سبر األزمات خبمسة مراحل أساسية واليت من ادلمكن أن تواجهها ادلنظمة مستقبال ،فإذا فشل ادلدير يف
إدارة مرحلة من ادلراحل يصبح مسؤوال عن وقوع األزمة وتفاقم أحداثها وجيعل ادلراحل اآلتية مراحل مكلفة ومؤدلة
ويف ما يلي عرض ذلاتو ادلراحل:
المرحلة األولى :اكتشاف إشارات اإلنذار
ىذه ادلرحلة تشَت إىل مرحلة ما قبل البداية الفعلية لألزمة ،فهي سبثل مرحلة إدارك وفهم وربليل إشارات
اإلنذار ،وما دييز ىذه ادلرحلة عدم وجود خسائر وكوارث فعلية وان األمر ال يعدو بالشعور بالقلق حيال إمكانية
وقوع األزمة ،وما مل توجو ادلنظمة االنتباه الكايف إىل ىذه ادلؤشرات وقامت بتحليلها دراستها فمن احملتمل جدا أن
تقع األزمة(.)3

Randam.l. ،randam mouse dictionary of english ،new York ،random Mouse ،1969 ،p491.
2فهد امحد الشعالن ،إدارة األزمات:األسس المراحل اآللية ،أكادديية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ، 2002 ،ص . 17
 3أمحدماىر ،مرجع سابق. 2006 ،

1
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المرحلة الثانية :االستعداد والوقاية.
تعرب عن قيام إدارة ادلنظمة بالتحضَت واالستعداد دلواجهة األزمة من خالل االنتباه الكايف بان ىناك
إشارات إنذار وقامت بتحليلها ودراستها ،بعد تأكدىا من عدم إمكانية ذبنبها ،وذلك سعيا منها لتقليل قدر
اإلمكان من أضرارىا ،مع استمرار اإلدارة يف بذل اجلهود دلنع وقوع وحدوث األزمة ،الوقاية خَت من العالج(.)1
المرحلة الثالثة :احتواء األضرار أو الحد منها.
وتشَت ىذه ادلرحلة إىل مسؤولية اجلهاز اإلداري يف ادلنظمة ،وذلك بتنفيذيو اخلطط اليت وضعها دلواجهة
األزمة ،عن طريق استخدام ادلوارد ادلتوفرة لديها وبأقل األضرار ،والقيام بتحديد حجم خسائر واألضرار اليت وقعت
والقيام ببعض األساليب واجلهود الحتوائها وزلاولة عالجها يف حُت أن األزمة يف ىذه ادلرحلة تكون يف ذروهتا
المرحلة الرابعة :استعادة النشاط
يف ىذه ادلرحلة تبدأ األزمة باالضلسار التدرجيي ،وتكون اإلدارة قد عرفت أبعاد األزمة وأسباهبا ،شلا ديكنها
من تقدمي بعض احللول الواقعية ،وتشكل فرق الدراسة وربديد أىداف التطوير وإعادة البناء ووضع خطط
الستعادة النشاط والتوازن وعودهتا إىل احلالة اليت كانت عليها قبل حدوث األزمة(.)2
المرحلة الخامسة :التعلم
وىي مرحلة ما بعد األزمة وانتهائها ،تشَت ىذه ادلرحلة إىل التعلم ادلستمر من األزمة واالستفادة
واستخالص الدروس والعرب وتكوين اخلربات دلواجهة األزمات ادلستقبلية ،وذلك من خالل تقومي اخلطط
واألساليب ادلستخدمة يف مواجهة األزمة(.)3
المطلب الثالث :مقومات ومعوقات إدارة األزمات:
أوال:مقومات إدارة األزمات
إن التعامل مع ادلوقف األزموي و إدارة األزمة يتطلب استخدام عدة أساليب إدارية متقدمة تعمل على
ربقيق ادلناخ ادلناسب للتعامل مع األزمة ،ويف الوقت ذاتو تنتج لفريق التعامل مع األزمات حرية احلركة بالكامل.

wang" knowledge management adoption in times of crisis" ،Industrial Managment& Data Systems

1

Voulume:109N:4.2009 ، P445-462.

 2توفيق ،عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص. 95
 3اخلشايل شاكر والقطب زلي الدين ،فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة األزمات ( دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية) اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ،
اجمللد الثالث ،العدد األول ، 2007 ،ص ص.44-22
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ومن ىنا ربتاج إدارة األزمات إىل احتياجات إدارية خاصة وأيضا إىل مهارات إدارية خاصة  ،وىو ما يطلق
عليها البعض اإلدارة باالستثناء حيث زبرج األوامر العادية ،وعن اذليكل التنظيمي القائم وتصحيح السلطات
()1

منزوعة ومسندة إىل فريق عمل لديو كافة الصالحيات وادلسؤوليات للتعامل مع األزمة.
 -وديكن أن ربدد ابرز مقومات اإلدارة الفعالة يف اآليت:

 .1تبسيط اإلجراءات وتسهيلها :ال جيوز إخضاع األزمة للتعامل بنفس اإلجراءات التقليدية فاألزمة عادة ما
تكون حادة وعنيفة ،وأيضا ال ديكن ذباىل عنصر الوقت الذي قد يؤدي ذباىلو إىل دمار كامل للكيان اإلداري
الذي حدثت فيو األزمة  ،فاألمر يتطلب التدخل السريع واحلاسم من خالل تبسيط اإلجراءات شلا يساعد على
التعامل مع احلدث األزموي ومعاجلتو.2
 .2إخضاع التعامل مع األزمة للمنهجية العلمية :ال ديكن التعامل مع األزمة يف إطار من العشوائية االرذبالية
أو سياسة الفعل ورد الفعل ،بل جيب أن خيضع التعامل مع األزمة للمنهج اإلداري السليم لتأكيد عوامل النجاح
ومحاية الكيان اإلداري من أي تطورات غَت زلسوبة قد يصعب عليو احتمال ضغطها ،ويقوم ادلنهج اإلداري على
أربع وظائف أساسية ىي التخطيط  ،التنظيم ،التوجيو  ،ادلتابعة(.)3
 .3تقدير الموقف األزموي :البد أن يشمل تقدير ادلوقف األزموي ربليال كامال ألسباب

األزمة وتطورىا،

وربديد دقيق وشامل للقوى الصانعة لالزمة ،وادلساعدة ذلا ،وادلؤثرة فيها ،مث تقدير التقديرات واإلمكانيات ادلتاحة
لدى اجلهة ادلسؤولة عن إدارة األزمة ،وذلك من خالل مجع ادلعلومات الدقيقة عن أبعاد األزمة والتنبؤ باحتماالت
تطور األحداث وإمكانية السيطرة عليها(.)4
 .4تحديد األولويات :بناءً على تقدير ادلوقف احلايل وادلستقبلي ألحداث األزمة ،توضع اخلطط والبدائل اليت
يتم ترتيبها يف ضوء األولويات اليت يتم ربديدىا وفق معايَت معينة(.)5

 .5تفويض السلطة :بعد تفويض السلطة " قلب " العملية اإلدارية النابض ،وشريان الدورة الدموية يف إدارة
األزمات ،ومن مث ينظر إىل تفويض السلطة زلور العملية اإلدارية سواء يف إدارة األزمات  ،أو يف نطاق فريق ادلهام

1

Norman pheleps:"settingUPAcrisisrecovery.plan":journal of buisiness strategy ،volgny ،1986 ،p6.
2فهد امحد الشعالن ،مرجع سابق ،ص .24
3احلضري زلسن ،مرجع سابق ص ص . 77- 72
 4ابو شامة عباس ،ادارة األزمة في المجال األمني ،رللة الفكر الشرطي ،اإلمارات ،م ، 1995 ،ص . 30
5ادلرجع نفسو ،ص .31
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األزموية ،ويتطلب تفويض السلطات منح كل فرد من أفراد الفريق ادلراد بو معاجلة األزمة السلطة الضرورية لتحقيق
عملو احملدود ،ويف الوقت ذاتو على الفرد أن يعرف ادلهام واألنشطة اليت يتوقع منو اصلازىا(.)1
 .6فتح قنوات االتصال واإلبقاء عليها مع الطرف اآلخر :ربتاج إدارة األزمة إىل كم مناسب من ادلعلومات.
واىل متابعة فورية لتداعيات أحداث األزمة ،وسلوكيات أطرافها ،ونتائج ىذه السلوكيات  ،ومن مث فإن فتح قنوات
االتصال مع الطرف اآلخر يساعد على ربقيق ىذا اذلدف(.)2
 .7الوفرة االحتياطية الكافية  :األزمة ربتاج إىل الفهم الكامل ألبعاد ادلوقف الناشئ عند التواجد يف موقع
األزمة ،كما ربتاج إىل الدعم ادلادي وادلعنوي الذي يساعد على سرعة التصدي لألحداث ،إضافة إىل ما ديتلكو
القطاع اخلاص من معدات وإمكانيات كبَتة ديكن توظيفها ،واالستفادة من القوى البشرية ادلخلصة

واليت من

ادلمكن أن تساعد يف عمليات إدارة األزمة وإتاحة فرصة العمل التطوعي وفق أسس مدروسة.3
 .8التواجد المستمر في مواقع األحداث :ال ديكن معاجلة أزمة وىناك تغيب للمعلومات اخلاصة هبا لدى
متخذ القرار لذا فان التواجد يف مواقع األحداث يأخذ احد األسلوبُت األساسيُت مها:
 التواجد السري يف موقع األحداث. تأمُت تدفق كم مناسب من البيانات الكافية دلتخذ القرار يف إدارة األزمات(.)4 .9إنشاء فرق مهمات خاصة :وىذه تفيد أكثر يف اجلوانب األمنية ،حيث انو ونظرا لتباين األزمات واختالف
طبيعتها فان من الضرورة إنشاء فرق ادلهمات اخلاصة وذلك للتدخل السريع عند احلاجة إليها  ،على أن زبضع
ىذه الفرق لتدريب خاص عال حسب نوع وحجم ادلهمة ،كما جيب االستفادة من الدول األخرى وذات السبق
يف ىذا اجملال(.)5
.10توعية المواطنين :يف احلقيقة ال ديكن مواجهة أي أزمة بفعالية دون إعالم وتوعية ادلواطنُت وادلقيمُت بالدور
ادلطلوب منهم القيام بو عند وقوع األزمة ،حيث أن وعيهم بالدور ادلطلوب منهم يؤدي إىل ادلساعدة يف مواجهة
األزمة ،شلا يتطلب إعداد وتنفيذ خطط إعالمية وتوعية يف ىذا اإلطار  ،كما انو يتطلب محلة إعالمية على كافة

 1اخلضَت زلسن ،مرجع سابق ،ص ص .247.250
2ادلرجع نفسو ،ص . 250
 3اخلضَت زلسن ،مرجع سابق ،ص . 258
4احلمالوي زلمد رشاد ،إدارة األزمات:تجارب محلية وعالمية ،مكتبة عُت مشس ، 1995 ،ص . 72
5ادلرجع نفسو.ص . 73
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ادلستويات تستخدم كافة وسائل وأساليب االتصال اجلماىَتي من اجل توضيح اإلجراءات ادلستخدمة يف مواجهة
األزمة وادلساعدة اليت ينتظر ادلواطنُت تقدديها(.)1
 .9الخطة اإلعالمية في األزمة  :تعد اخلطة اإلعالمية من أىم مقومات إدارة األزمات ،والضرورة ربتم وجود
سياسة إعالمية قبل وأثناء وبعد األزمة.
ونظرا دلا لإلعالم من أمهية كربى يف إدارة األزمات ،وألنو عندما يهمش الدور اإلعالمي يكون لذلك
انعكاس سليب على عملية إدارة األزمة ،لذا يقًتح إزاء ذلك تعيُت متحدث رمسي على قدر من الكفاءة والتأىيل
واخلربة حبيث يتوىل اإلدالء بكافة التصرحيات عن األزمة(.)2
ثانيا:معوقات إدارة األزمات
ديكن تصنيف ادلعوقات اليت تعرقل عملية إدارة األزمة من ربقيق أىدافها يف التخلص من األزمة إىل أربعة
أقسام وىي األكثر شيوعا.3
 .1المعوقات التنظيمية  :ويكمن يف عدم ربديد واضح للسلطة ،اختالف الثقافة بُت األفراد ،ضعف
التدريب ،عدم تأييد اإلدارة العليا ألساليب عملية إدارة األزمة.
 .2معوقات متعلقة بالمعلومات  :تتعلق بصحة ادلعلومات من حيث تشخيص دقتها ،ضمان مصادرىا أو
حجب جزء من ادلعلومات ادلطلوبة عن متخذ القرار.
 .3معوقات متعلقة االتصال  :تتعلق بصعوبة نقل وتبادل ادلعلومات من داخل وخارج ادلنظمة وزلدودية
استخدام أنظمة االتصال احلديثة للتصدي لالزمات.
 .4معوقات إنسانية :تتعلق باألفراد ومنها االعتماد الزائد على رأي اجلماعة ،االعتقاد بعدم أمهية إدارة األزمة،
وقصور األفراد يف معرفة وفهم طبيعة األخطار.
أما فقد أضيف إىل ادلعوقات السابقة ما يلي:
 )1معوقات بيئية :تتعلق بالبيئة احمليطة واليت تواجو اإلدارة لتحد من فعاليتها دبواجهة األزمة.
 )2معوقات اقتصادية:تتعلق بالوضع االقتصادي الراىن سواء كان داخليا أو خارجيا.

1مجال حواش ،التفاوض في األزمات والمواقف الطارئة ،ايًتاك للنشر والتوزيع ،القاىرة ، 2005 ،ص . 65

 2توفيق عبد الرمحان ،إدارة األزمات:التخطيط لما قد يحدث ،مركز اخلَتات ادلهنية لإلدارة ،القاىرة  2002ص ص .65- 64

 3القطاونة ،عادل زلمد ،اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية نظم المعلومات المحاسبي :دراسة على منشات المصارف والتأمين المدرجة أسهمها في ب ورصة
عمان ضمن السوق األول ،أطروحة دكتوراه غ م ،األكادديية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية ،عمان األردن ، 2005 ،ص 28-27
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 )3معوقات تكنولوجية  :تعلق بالعوامل الفتية والتقنية للمنظمة واليت تعد عائقا دبواجهة األزمة ،كقلة استخدام
التقنيات احلديثة كاألنًتنت وغَتىا وعدم توافر أجهزة عملية متطورة وتؤدي إىل تشخيص خاطئ لالزمة.
المبحث الثالث :دور نظم المعلومات في إدارة األزمات
إن ادلعلومات اليت ربصل عليها ادلنظمة تعد أداة السيطرة على بيئتها اخلارجية والداخلية  ،لذا من ادلفًتض
أن يكون نظام ادلعلومات قادرا على تقدمي ما ربتاجو ادلستويات اإلدارية من معلومات ،وان تكون ىذه األخَتة
ذات فائدة ،وقد وفرت تكنولوجيا ادلعلومات إمكانيات كبَتة لتحسُت أداء نظم ادلعلومات اإلدارية شلا جعلها أكثر
فاعلية شلا ينعكس باإلجياب على إمكانية إدارة ادلنظمات يف مواجهة ىذه األزمات.
المطلب األول :أهمية المعلومات في إدارة األزمات:
تؤكد التجربة اإلنسانية أن غياب ادلعلومات أو نقصها أو عدم دقتها كان دائما العامل ادلباشر والرئيسي يف
ازباذ القرارات غَت السليمة ،واليت تؤدي إىل الفشل عند إدارة أي من الصراعات والفشل يف ازباذ أي من
ادلشروعات.
تربز أمهية الدور احليوي الذي تلعبو ادلعلومات يف إدارة األزمات من خالل ما يلي -:1
أ .تجنب المفاجأة:
ربدث ادلفاجئة غالبا يف حالة قصور ادلعلومات أو عدم دقة تقديرىا أو عند عدم رفعها يف التوقيت
ادلناسب إىل متخذ القرار.
ب .سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أهدافه
إن عدم توفَت الوقت الكايف الزباذ القرار ،ىو أحد مسات األزمة ،إال أن توفر ادلعلومات أوإمكانية
استخدمها لدى متخذ القرار يف التوقيت ادلناسب يساىم إىل حد بعيد يف ذباوز التداعيات السلبية ذلذا العامل.
إن ضيق الوقت أمام أجهزة صنع القرار عادة ما يكون احد أسبابو ىو غموض ادلوقف نتيجة قصور
ادلعلومات اليت ديكن االستفادة منها يف تفهم أبعاد األزمة وتقدير ادلوقف وازباذ القرار والوسائل ادلتاحة لتنفيذه.
ج .ضمان التوصل للقرار السليم بعيدا عن أي انطباعات خاطئة لصانعي ومتخذي القرار:
ال شك يف أن لكل من يعمل يف رلال ادلعلومات أن يستفيد منها يف ازباذ القرارات " صورة ذىنية
خاطئة" لتقييم القضايا وادلسائل ،ومن ىنا تربز أمهية ادلعلومات واستمرار ربديثها دبا يضمن تغيَت ىذه الصورة
1

مهنأ زلمد ،مرجع سابق ،ص . 76
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الذىنية وفقا للمتغَتات وتطور األحداث كأساس الزباذ القرار السليم ،بعيدا عن اي انطباعات ذىنية خاطئة تؤثر
سلبا على أي من مراحل ازباذ القرار يف مواجهة األزمة ،األمر الذي قد يًتتب عنو زيادة تداعياهتا السلبية وتفاقم
سلاطرىا وهتديداهتا.
د .زيادة المرونة في اتخاذ القرار لمواجهة األزمة وتداعياتها المحتملة:
يشكل استمرار تدفق ادلعلومات ادلدفقة خالل مراحل إدارة األزمة عامال رئيسيا يف سرعة ازباذ القرار
ادلناسب ،وإدخال التعديالت عليو أو ازباذ قرارات جديدة يف التوقيت ادلناسب تتوافق ومتطلبات االستجابة لواقع
تصاعد األحداث وادلتغَتات اليت تطرأ يف سياق األزمة والبيئة احمليطة هبا.
ه .تعظيم اإلمكانيات والقدرات الخاصة بإدارة األزمة:
 ربقيق أفضل استثمار لإلمكانيات ادلتاحة واحلصول على أقصى مردود اجيايب من استخدامها يف مواجهة األزمة. التحكم يف البدائل ادلتاحة خالل مراحل تصعيد األزمة من خالل استخدام ادلعلومات يف تشكيل رؤى اخلصم
ودفعو الزباذ القرارات يف غَت صاحلة دون أن يدري.
 زيادة القدرة على التحكم يف ضبط إيقاع التصاعد باألحداث يف األزمة وربقيق التنسيق والتزامن يف العمل بُت
أطقم إدارة األزمة وعناصر التنفيذ.
المطلب الثاني:نظم ومهام نظم معلومات إدارة األزمة
أوال :نظم معلومات األزمة

1

تعرب نظم ادلعلومات إدارة األزمات عن رلموعة من العناصر ذات الصلة فيما بينها ،واليت تقوم جبمع وفرز،
وتصنيف وتشغيل ،وربليل وحفظ البيانات وادلؤشرات وادلعلومات ادلستخرجة منها ،واسًتجاعها وقت احلاجة،
وتزويد متخذ القرار هبا يف الوقت ادلناسب وبالشكل ادلناسب ،حىت يستطيع ازباذ قراره يف درجة مناسبة من
التأكد ،ويف الوقت ذاتو ضمان تدفق الكم ادلطلوب من ادلعلومات عن اذباىات األزمة وتطوراهتا لًتشيد وتوجيو
قرارتو لتصبح أكثر فعالية.
ويتم ذبهيز نظم ادلعلومات باحلاسبات االلكًتونية ،وبرامج التعامل والتحليل ورسم السيناريوىات واستخدام
النماذج.

1

اخلضَتي ،مرجع سابق ،ص . 80
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ثانيا :مهام ونظم معلومات إدارة األزمات
-1مهام نظام معلومات إدارة األزمات
يلعب نظام ادلعلومات دورا ىاما وبليغا يف إدارة األزمة ،وعليو ديكن ان نوجز ىذا ادلهام يف النقاط اآلتية:
أ .احلصول على كافة البيانات وادلعلومات اخلاصة باألزمة وصانعيها.
ب .االستخدام واالستغالل الفعال لكم البيانات وادلعارف ادلًتاكمة لدى اجلهاز من أجل إدارة األزمات ،وربقيق
امن واستقرار وسالمة الكيان اإلداري.
ج .ضمان تدفق ادلعلومات من مواقع األحداث وربليلها وتقييمها ورفعها إىل متخذ القرار.
د .توفَت كافة اإلجابات ادلناسبة والكافية جلميع األسئلة اليت يطرحها مدير األزمة ،أو احد أفراد الفريق ادلكلف
بالتعامل مع األزمة وذلك يف أسرع وقت شلكن وبالوسيلة األكثر فاعلية .وحىت ينجح نظام معلومات إدارة
األزمات يف مهمتو ،فإنو يتعُت على القائمُت عليو أن حيددوا على وجو الدقة متطلبات إدارة األزمات من البيانات
وادلعلومات وخاصة فيما يتصل بأماكن وبؤر التوتر ،ومناطق الصراع ،وأىداف اجملموعات ادلختلفة اليت حيتمل أن
زبلق أزمة ،وإجياد الوسائل اليت تتضمن توفَت البيانات وادلعلومات واكرب قدر من الشمول والدقة والسرعة.
ه .ذبميع ادلعلومات اخلاصة دبراحل األزمة ودراستها الستخالص الدروس ادلستفادة منها واستخدامها يف مواجهة
أي من األزمات ادلشاهبة مستقبال.
-2نظم المعلومات وإدارة األزمات
تلعب التكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت أدوارا عدة يف رلال إدارة األزمات ،سوءا بسرعة الوصول لالزمة،
أو توفَت معلومات بشكل الكًتوين ،أو بتوافر نظم معلومات سلتلفة ومنها نظم دعم ازباذ القرار وغَتىا.
وقد تطور علم حبوث العمليات كتطبيق لتكنولوجيا اإلعالم اآليل حبيث أمكن تنفيذ مناذج احملاكاة للوصول
إىل احلل األمثل دلواجهة مشكلة أو األزمة بعينها كما حيددىا ادلتخصص طبقا للمعايَت اليت يضعها متخذ القرار،
ونتيجة ذلذا التطور يف نظم ادلعلومات ،فقد أصبحت تشكل أسس التخطيط ادلسبق لدعم ازباذ القرار يف مراحل
.

معاجلة األزمات عن طريق استنباط مناذج التنبؤ واحملاكاة اليت تساعد يف ارباذ القرار ادلناسب يف الوقت ادلناسب
لذا ستضل ادلعلومات ىي الدعم األساسي لصانعي ومتخذي القرار ،إن تطور التكنولوجيا صناعة
ادلعلومات والطفرة الكبَتة يف أساليب نقلها وتداوذلا واإلمكانيات اذلائلة للحاسبات اآللية دبختلف أشكاذلا،
وظهور التطبيقات اجلديدة ونظم ادلعلومات ودعم ازباذ القرار ،كل ذلك سيساعد كثَتا يف الوصول إىل القرار
األفضل يف الوقت ادلناسب للتعامل مع األزمات.
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المطلب الثالث :متطلبات نجاح إدارة األزمات(:)1
صلاح إدارة األزمة يتطلب عدة عوامل جيب توافرىا ويف ما يلي نوجز بعضها:
 تنمية وتطوير األداء السياسي واإلداري واعتماد األساليب العلمية احلديثة يف أداء وظائف اإلدارة.
 حسن اختيار القيادات اإلدارية من حيث كفاءهتا ومهارهتا ومساهتا وتفاعلها مع األحداث ومع بقية التنظيمات
الرمسية ،االجتماعية.
 إجياد وتطور نظم ادلعلومات واالتصال والتنسيق الفعالة ،فادلعلومات وقنواهتا ونظم ربليلها وحسن استخدامها
ىي األساس يف صنع القرارات األزموية ادلرشدة.
 تكوين فرق إدارة األزمات وتدريبها وربديثها باستمرار ،مع االستفادة والتعلم ادلستمر من األزمات الداخلية
واخلارجية وعمل الفرضيات ادلسبقة وتفعيل نظام اكتشاف اإلنذار.
 وضوح الواجبات والوظائف وادلسؤوليات األزموية وربديدىا ودعم القيادات اإلدارية وادليدانية واعتماد وحدة
األمر والقيادة وتسلسل السلطات.
 تفعيل وظائف اإلدارة الوقائية على ادلستويُت السياسي واإلداري ،حبيث يكون ىذا اجلانب من إدارة األزمات
أحد أىم الوظائف اإلدارية فعاال يف االكتشاف وادلنع والوقاية من األزمات يف مجيع كيانات ادلؤسسة  ،وذلك من
خالل قراءة األحداث ومجع ادلعلومات واستقراء واستشراف ادلستقبل ومعرفة العوامل واألسباب والبيئات اخلاصة
لالزمات ،والتعامل معها يف مرحلة النشوء والكمون ،لكي ال تصبح أزمة هتدد الكيان اإلداري وردبا اجملتمع
والدولة.

1الشهراين سعد ،إدارة عمليات االزمات المالية ،ط ، 1جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2005 ،ص .24
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خالصة الفصل:
إن النجاح يف إدارة األزمات بكافة أنواعها وعلى سلتلف ادلستويات يستند يف جوىره على رلموعة من
الدعائم الرئيسية ،يأيت يف مقدمتها ادلعلومات اليت تشغل حجر الزاوية لنجاح كافة التدابَت واإلجراءات ادلتخذة
جلميع مراحل األزمة بدءا من التنبؤ حبدوثها وربديد أبعادىا واإلنذار هبا ووضع السياسات مث تقدمي البدائل
واختيار انسبها وازباذ القرار وأسلوب التعامل معها ،ومواجهة ردود األفعال والتداعيات احملتملة وصوال إىل استعادة
األوضاع وتعظيمها باستخالص النتائج واخلروج بالدروس ادلستفادة لصاحل استخدامها مستقبال يف إدارة أي أزمات
مشاهبة حيث تتحمل أجهزة ادلعلومات ونظمها بكافة زبصصاهتا وعلى سلتلف ادلستويات العبء الرئيسي يف بناء
قواعد ادلعطيات األساسية واالستمرار يف ربديثها وربليلها وتزويد مراكز إدارة األزمات هبا يف التوقيت ادلناسب ،دبا
يضمن اإلدارة الناجحة لألزمة.
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األدبيات التطبيقية حول نظم المعلومات وإدارة األزمات

تمهيد:
تقوم فكرة مراجعة الدراسات السابقة على أساس أن ادلعرفة ىي عملية تراكمية مستمرة ،وعليو فمراجعة
أدبيات أي حبث تعد خطوة األوىل وحجر األساس يف رسم خطة ادلشروع البحثي ،حيث تعترب مراجعة الدراسات
السابقة اليت مت القيام هبا ،واليت ذلا صلة دبوضوع البحث ادلراد اصلازه من اخلطوات اذلامة واألساسية عند إجراء أي
حبث علمي ،فهي سبكن الباحث من الوقوف خاصة على النتائج ادلتوصل إليها واخلطوات ادلتبعة يف ذلك ،وبالتايل
فإن أجبديات البحث العلمي تقتضي القيام دبسح شامل جملموعة من البحوث العلمية اليت سبقت البحث احلايل،
وىذا ألجل الوقوف على اإلجراءات ادلنهجية ادلتبعة من جهة ،وضبط ادلفاىيم األساسية وادلصطلحات الضرورية
اليت ميكن للباحث استخدامها يف دراستو احلالية من جهة أخرى ،شلا يعٍت أن الدراسات السابقة ىي السبيل الذي
ميكننا من الوصول على النتيجة ادلرغوب فيها ،لذلك سنحاول يف ىذا الفصل تقدمي أىم ىذه الدراسات اليت ذلا
صلة بادلوضوع ،من خالل تقسيمو إىل ثالثة مباحث.
ادلبحث األول :الدراسات السابقة باللغة العربية.
ادلبحث الثاين :الدراسة باللغة األجنبية.
ادلبحث الثالث:التعليق على الدراسات السابقة .

- 63 -

الفصل الثالث

األدبيات التطبيقية حول نظم المعلومات وإدارة األزمات

المبحث األول :الدراسات السابقة باللغة العربية
 )1دراسةقشطه 20131بعنوان  :عالقة التكنولوجيا ادلعلومات ادلستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف
ادلصارف الوطنية – قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إىل التعرف على عالقة تكنولوجيا ادلعلومات ادلستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف
ادلصارف الوطنية – قطاع غرة  -واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام الباحث أسلوب
االستبانة جلمع البيانات ،وقام الباحث باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية وقد مشلت الدراسة  06مصارف
وطنية ،ومت توزيع  241استبانة على عينة من العاملُت يف ادلصارف الوطٍت دبسميات وظيفية سلتلفة ،وقد أظهرت
الدراسة نتائج أمهها وجود عالقة طرديو بُت تكنولوجيا ادلعلومات وفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف ادلصارف
الوطنية ،وعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف أراء أفراد العينة حول عالقة تكنولوجيا ادلعلومات ادلستخدمة
بفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف ادلصارف الوطنية بقطاع غرة ،تعزى للمتغَتات الشخصية (اجلنس ،ادلؤىل العلمي،
التخصص ،سنوات اخلربة) ،باستثناء متغَت (ادلسمى الوظيفي) الذي اظهر فروقات ذات داللة إحصائية بُت
ادلشغلُت وكل مد راء الفروع وادلراقبُت.
 )2دراسة اسماعيل :20112بعنوان :خصائص نظم ادلعلومات وأثرىا يف ربديد خيار ادلنافسة االسًتاتيجي يف
اإلدارتُت العليا والوسطى ،دراسة تطبيقية على ادلصارف التجارية العاملة يف قطاع غرة.
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على خصائص نظم ادلعلومات وأثرىا يف ربديد خيار ادلنافسة االسًتاذبي
يف اإلدارتُت العليا والوسطى للمصارف التجارية العاملة يف قطاع غزة وتكونت عينة الدراسة من البنوك التجارية
العاملة يف قطاع غرة والبالغ عددىا (  )10مصارف ،حيث مت توزيع ( )67استبانة  ،وقد جرى تطبيق ادلنهج
الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الدراسة دلجموعة من النتائج أمهها إن ادلصارف العاملة يف قطاع غرة تطبق نظم
وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واالستفادة من ادلهارات واخلربات ادلتوفرة لديها واستثمار الكوادر البشرية
ومعارفهم يف رلال التنمية والنهضة لتصل إىل درجة

التعايش والتواصل مع العلم اخلارجي ومواكبة

التطورات

ادلتالحقة يف ظل تكنولوجيا ادلعلومات ادلتقدمة ،كما أظهرت نتائج الدراسة بأن نظم ادلعلومات ادلستخدمة تعمل
على كفاءة التنسيق بُت الفروع وتعمل على زيادة إيرادات البنوك وخفض تكلفة اخلدمة ادلصرفية ،وأثبتت الدراسة
 1عصام صبحي قشطو ،عالقة التكنولوجيا المعلومات المستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية في المصارف الوطنية – قطاع غزة  ،رسالة ماجستَت ،جامعة األزىر ،عزة،
. 2013
 2عماد امحد إمساعيل  ،خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة االستراتيجي في اإلدارتين العليا والوسطى ،دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة
في قطاع غزة ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة. 2011 ،
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بان لنظم ادلعلومات دور كبَت ومهم يف ربقيق ادليزة التنافسية للمصارف العاملة يف قطاع غزة ،كما توفر معرفة ذات
قيمة للبنك يف ربسُت جودة اخلدمة واستحداث خدمات جديدة ربقق ذلا سبق ادلنافسُت وأظهرت الدراسة وجود
وعي لدى ادلصارف بأمهية أمن وسرية العمالء واحملافظة على أموال ادلودعُت ،وذلك من خالل تبٍت سياسات
وإجراءات واضحة هبذا الشأن.
 )3دراسةعبدويان12010بعنوان :اثر فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية على أداء البنوك التجارية األردنية.
ىدفت الدراسة إىل الكشف عن اثر ادلعلومات اإلدارية على أداء(الرحبية ،احلصة السوقية) البنوك التجارية
األردنية ،حيث قام الباحث بتصميم استبيان مشلت  26فقرة جلمع ادلعلومات األولية عن العينة البالغ عددىا
 245فردا ،وقد توصلت الدراسة جملموعة من النتائج منها :إن مستوى ربقيق نظام ادلعلومات ألىداف البنوك
التجارية األردنية كان مرتفعا ،ومدى مالئمة نظام ادلعلومات

اإلدارية للمستويات اإلداري مرتفعا ،ومدى

التجاري مرتفع ،وقدرة النظام على توفَت األمن للمعلومات يف البنوك
ة
االستجابة للمتغَتات ادلستجدة يف بيئة البنوك
التجارية األردنية كان مرتفعا ،كما وأظهرت النتائج إن مستوى رحبية البنوك التجارية األردنية كان مرتفعا ومستوى
احلصة السوقية يف البنوك التجارية األردنية كان مرتفعا أيضا  ،كما يوجد اثر ذو داللة معنوية لفاعلية نظم
ادلعلومات اإلدارية رلتمعة ومنفردة على أداء البنوك األردنية التجارية.
 )4دراسة ادمون طارق أدمون جل  22010بعنوان :فاعلية نظم ادلعلومات احملاسبة يف ادلصارف التجارية
العراقية األىلية.
ىدفت الدراسة على الكشف عن مدى فاعلية نظم ادلعلومات احملاسبية يف ادلصارف التجارية العراقية
األىلية  ،فقام الباحث بتصميم استبيان مشل  29فقرة وزعت على عينة مكونة من  197فرد ومت مجع وربليل
البيانات واختبار الفرضيات ،وقد توصلت الدراسة جملموعة من النتائج منها -:نظم ادلعلومات احملاسبية يف
ادلصارف التجارية العراقية األىلية فعالة من حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط وعملية ازباذ القرارات ومن
حيث تلبية متطلبات عملية الرقابة ،وأوصت الدراسة بضرورة اىتمام ادلصارف التجارية العراقية األىلية باستخدام
تظم ادلعلومات احملاسبية ألداء وظائفها ادلتعددة من زبطيط ورقابة وازباذ قرار بشكل أوسع ،وذلك إلصلازىا بفاعلية
أكرب.

 1عبدويان راين رعد إبراىيم ،أثر فاعلية نظم المعلومات اإلدارية على أداء البنوك التجارية األردنية ،رسالة ماجستَت ،جامعة الشرق األوسط. 2010 ،
2ادمون طارق أدمون جل ،فاعلية نظم المعلومات المحاسبة في المصارف التجارية العراقية األهلية ،رسالة ماجستَت ،جامعة الشرق األوسط. 2010.
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 )5دراسة الوقفي علي12009بعنوان  :تغيَت ثقافة ادلنظمة كمدخل اسًتاتيجي للنهوض دبنظمات األعمال يف
ظل األزمات ادلعاصرة (دراسة ميدانية على البنوك التجارية األردنية).
ىدفت الدراسة إىل التعرف على توجهات ادلديرين يف البنوك التجارية

األردنية ضلو تغيَت ثقافة ادلنظمة

بقصد رلاهبة األزمات ادلعاصرة ،ولتحقيق ىذه الدراسة مت تصميم استبيان كأداة جلمع البيانات الواردة يف رلتمع
الدراسة البالغ عددىم  ، 230وقد توصلت الدراسة على النتائج التالية :وجود توجو اجيايب لدى ادلبحوثُت ضلو
تغيَت ثقافة ادلنظمة بقصد مواجهة األزمات ادلعاصرة وذلك من خالل :التغيَت يف اإلبداع  ،والتغيَت يف معاملة
العمالء ،وأيضا أوصت على ضرورة الًتكيز على عامل الرقابة من قبل اإلدارات ن وادليل إىل ادلركزية أثناء األزمات.
 )6دراسة سعيفان تغريد ،والطيط احمد 22009بعنوان :شلارسات اسًتاتيجيات التغيَت دلواجهة األزمات
وأثرىا على األداء ادلؤسسي :دراسة ميدانية على القطاع ادلصريف األردين.
ىدفت الدراسة إىل بيان اثر شلارسة اسًتاتيجيات التغيَت دلواجهة األزمات وأثرىا على األداء ادلنظمي يف
القطاع ادلصريف األردين ،وكانت العينة عبارة عن  209فردا ،وبينت النتائج ارتفاع درجة شلارسة اسًتاتيجيات
التغيَت دلواجهة األزمات وأثرىا على األداء ادلؤسسي ،وىناك عالقة اجيابية بُت النوعية للمواطن واستخدام
االسًتاتيجيات والنجاح يف ادلواجهة.
 )7دراسة وسام ا سليم 32007بعنوان :مسات إدارة األزمات يف ادلؤسسات احلكومية الفلسطينية :دراسة
ميدانية على وزارة ادلالية يف غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مسات إدارة األزمات يف ادلؤسسات احلكومية الفلسطينية وذلك من
خالل إجراء دراسة ميدانية على وزارة ادلالية الفلسطينية بغزة ،وذلك وصوال لدراسة ىذه السمات ومعرفة مدى
جاىزية الوزارة يف التعامل مع األزمات ادلتوقعة.
وأوضحت الدراسة إن ىناك اىتمام بادلعلومات دلا ذلا من دور فعال يف

إدارة األزمات  ،كما أوضحت

الدراسة انو بالرغم من وجود مستويات متوسطة الستخدام ادلعلومات م قبل ادلدراء ورؤساء األقسام  ،إال أن ذلك
مل يزد من إمكانية وزارة ادلالية الفلسطينية بغزة من اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر اليت ربد من وقوع األزمات ،
االرنية) ،رسالة
 1علي عوض الوقفي ،تغيير ثقافة المنظمة كمدخل استراتيجي للنهوض بمنظمات األعمال في ظل األزمات المعاصرة ( دراسة الميدانية على البنوك التجارية د
دكتوراه ،جامعة جدارا ،األردن. 2009 ،

 2سعيفان تغريد ،وأمحد عدنان الطيط  ،ممارسات استراتيجيات التغيير لمواجهة األزمات وأثرها على األداء المؤسسي :دراسة ميدانية على القطاع المصرفي األردني  ،حبث
مقدم للمؤسبر الدويل السابع كلية االقتصاد ،جامعة الزرقاء اخلاصة.2009 ،
 3وسام صبحي مصباح أسليم ،سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية :دراسة ميدانية على وزارة المالية في غزة  ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة اإلسالمية،
غزة. 2007 ،
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قد يكون السبب عدم التدريب اجليد ذلؤالء ادلديرين على كيفية توظيف ادلعلومات اليت يتم احلصول عليها إلغراض
التنبؤ ادلستقبلي ،وخلصت الدراسة إىل وجود نظام إلدارة األزمات يف وزارة ادلالية ،حباجة إىل تنمية وتطوير ،وقد
أوصت بضرورة االرتقاء دبستوى تقنية ادلعلومات ونظم االتصاالت وإجياد نظام تقٍت متكامل مناسب للمعلومات
واالتصاالت يستطيع توفَت ادلعلومات يف الوقت ادلناسب وضرورة تط وير شبكة معلومات وقواعد بيانات خاصة
بإدارة األزمات وربطها بقواعد بيانات خارجية.
عنوان :فاعلية نظام ادلعلومات اإلدارية وأثرىا يف إدارة
 )8دراسة الخشالي شاكر والقطب محي 12007ب
األزمات :دراسة ميدانية يف الشركات الصناعية األردنية.
ىدفت الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية وأثرىا يف إدارة الشركات الصناعية األردنية
لألزمات اليت تتعرض ذلا ،ومت اختيار عينة الدراسة ادلكونة من

 16شركة صناعية  ،.ومت تصميم استبيان جلمع

ادلعلومات ،وقد بلغ عدد ادلديرين الذين أجابوا  136مديرا ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود تأثَت لفاعلية نظم
ادلعلومات اإلدارية متفوقا يف كل مرحلة من مراحل إدارة ىذه الشركات لالزمات اليت تتعرض ذلا.
وأوصت الدراسة بضرورة زيادة اىتمام اإلدارة بفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية احملسوبة ،وذلك عن طريق
تدريب ادلديرين على كيفية االستفادة من ادلعلومات اليت توفرىا ىذه

األنظمة  ،شلا يزيد من حجم استخدامها

جلميع أنواع ادلعلومات ،كما أوصت بالتحديث ادلستمر لتوفَت أخرم ا يستجد منها لتمكُت ادلديرين من رصد كل
ما حيصل يف البيئة من إشارات ميكن إن تساعدىم يف التنبؤ حبصول األزمات.
 )9دراسة الجديلي 22006بعنوان  :واقع استخدام أساليب إدارة األزمات يف ادلستشفيات احلكومية الكربى
يف قطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراسة على التعرف على اذباىات العاملُت ضلو مدى توفر نظام إلدارة األزمات يف مراحلها
لفة ،منفردة ورلتمعة فيف ادلستشفيات احلكومية الكربى يف قطاع غزة ،وذلك وصوال لتحديد مدى االستعداد
ادلخ ت
واجلاىزية اليت تتمتع هبا ىذه ادلستشفيات يف التعامل مع األزمات ،كذلك ربديد مدى العالقة القائمة بُت مراحل
نظام إدارة األزمات بعضها مع بعض.

 1اخلشايل شاكر والقطب زلي الدين  ،فاعلية نظام المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة األزمات :دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية ،اجمللة األردنية يف ادارة األعمال،
اجمللد الثالث ،العدد .2007 ، 01
 2رحبي عبد القادراجلديلي ،واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة اإلسالمية غزة.2006 ،

- 67 -

الفصل الثالث

األدبيات التطبيقية حول نظم المعلومات وإدارة األزمات

خلدمة أىداف الدراسة فقد مت عمل استبيان وتوزيعو عينة عشوائية طبقية من ادلستشفيات ادلذكورة وقدرىا
 600موظف بواقع  200موظف لكل مستشفى ،وقد أظهرت النتائج انو يوجد ضعف شديد يف نظام

إدارة

األزمات يف ادلستشفيات يف كل مرحلة من مراحل ىذا النظام ،ويف مراحلو رلتمعة ،واليت سبثل ادلنظور ادلتكامل
إلدارة األزمات وكذلك أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت ادلستشفيات حول فاعلية نظام
األزمات فيها والنتيجة النهائية ادلتوصل إليها من الدراسة ىي إن ادلستشفيات الكربى يف قطاع غزة مستهدفة
لالزمات وغَت مستعدة ذلا.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدات إلدارة األزمات يف وزارة الصحة الفلسطينية ،وبضرورة توفَت أفراد
مؤىلُت يف إدارة األزمات ،كما أوصت بضرورة العمل على تأهيل منهجية متكاملة إلدارة األزمات من خالل زيادة
صف هبا اإلدارة الناجحة لالزمات يف سلتلف مراحلها.
توفَت العناصر األساسية اليت تت
 )10دراسة المعشر والخصبة 12006بعنوان :أثر العوامل التنظيمية والتقنية يف تطبيقات نظم ادلعلومات
اإلدارية :دراسة تطبيقية يف قطاع ادلصريف األردين.
استهدفت ىذه الدراسة التعرف على اثر العوامل التنظيمية والتقنية يف تطبيقات نظم ادلعلومات اإلدارية يف
القطاع ادلصريف األردين ،وأوضحت الدراسة بضرورة إشراك العاملُت وادلستخدمُت يف عملية تصميم

أنظمة

ادلعلومات اإلدارية وتطويرىا دلا لذلك من أمهية يف ربقيق الرضا النفسي وتقليل أسباب ادلقاومة ورفع الروح ادلعنوية
وإشعار العاملُت بأمهيتهم يف ادلنظمة ،وأوصت الدراسة باستمرار مواكبة التطورات التكنولوجية يف رلال نظم
ادلعلومات واحلرص على استخدام أجهزة احلاسوب احلديثة والتطبيقات الربرلية ادلتطورة ،وإشراك العاملُت يف عملية
تصميم النظم وتطويرىا وتوعية العاملُت بأمهية الالمركزية اإلدارية  ،كما أوصت الدراسة بضرورة ربط دائرة نظم
ادلعلومات اإلدارية بأعلى مستوى إداري بادلصرف وإعطاءه مركزا متميزا يف اذليكل التنظيمي وربط كافة ادلصارف
العاملة يف األردن بشبكة معلومات حديثة لتمكنها من تقدمي خدمات للمعتمدين مع احملافظة على اخلصوصية،
وخلصت إىل تأىيل وتدريب العاملُت واستقطاب الكوادر والكفاءات.
 )11دراسة العمار 22005بعنوان :دور تقنية ادلعلومات يف إدارة األزمات والكوارث (دراسة التطبيقية على
ادلديرية العامة للدفاع ادلدين السعودية).
 1دراسة ادلعشر واخلصبة ،اثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية :دراسة تطبيقية في قطاع المصرفي األردن ي ،رسالة ماجستَت ،جامعة جدارا،
األردن. 2006 ،
 2عبد اهلل بن سليمان العمار  ،دور تقنية المعلومات في إدارة األزمات والكوارث ( دراسة التطبيقية على المديرية العامة للدفاع المدني السعودية)  ،رسالة ماجستَت ،جامعة
نايف للعلوم األمنية ،الرياض.2005 ،

- 68 -

الفصل الثالث

األدبيات التطبيقية حول نظم المعلومات وإدارة األزمات

ىدفت الدراسة على بيان أمهية إدارة دلعلومات يف إدارة األزمات  ،وقد أظهرت نتائج الدراسة إن استخدام
تقنية ونظم ادلعلومات يؤدي إىل توفَت الوقت واجلهد وسرعة أداء األعمال يف الوقت ادلناسب أثناء وقوع األزمات
والكوارث ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االرتقاء دبستوى نظام ادلعلومات واالتصاالت يف الدفاع ادلدين وذلك
بإجياد نظام تقٍت متكامل مناسب للمعلومات و االتصاالت ،وتوفَت ادلعلومات يف الوقت ادلناسب ،واستخدام
وسيلة االتصال ادلناسبة يف نقل ادلعلومات ،مث تطرقت الدراسة للمتطلبات الواجب توافرىا من اجل زيادة فاعلية
ادلعلومات واالتصاالت وقد حددىا فيما يلي:



استخدام احلاسب اآليل كوسيلة اتصال وحفظ ادلعلومات واسًتجاعها.



إجياد متخصصُت يف الربرلة وربويل البيانات إىل معلومات.

 )12دراسة العزام كامل 12004بعنوان :إدارة األزمات يف قطاع الصناعات الدوائية يف األردن.
ىدفت الدراسة إىل معرفة أنواع األزمات يف منظمات القطاع الصناعي الدوائي يف األردن من وجهة نظر
ادلديرين والتعرف على أىم أنواع األزمات اليت تواجو ىذا القطاع ،ومدى توافر نظام إلدارة األزمات  ،تكون رلتمع
الدراسة من منظمات القطاع الصناعي الدوائي يف األردن من  14منظمة ،وعينة الدراسة  80مديرا من مديري
الشركات يف رلتمع الدراسة ،وبينت النتائج إىل انو يتوفر يف ادلنظمات نظام إلدارة األزمة مع وجود بعض ادلعوقات
من خالل ادلعتقدات اخلاطئة لبعض اإلدارات ،كما بينت الدراسة توافر نظام فعال لإلدارة األزمات يف ادلنظمات
بدرجة متوسطة يف اجلانبُت االسًتاذبي والتنظيمي.
 )13دراسة حجازي  22003بعنوان :اثر الثقافة التنظيمية على فاعلية نظام

إدارة األزمات يف البنوك

السعودية.
ىدفت ىذه الدراسة على ربليل مدى توافر نظام فعال إلدارة األزمات يف البنوك التجارية السعودية،
والذي يعكس مستويات اجلاىزية لالزمة احملتملة والقدرة على إدارهتا  ،وطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة هبذه
البنوك واخلاصة بالتعامل مع األزمات  ،وىل ىي ثقافة مستعدة لالزمات أم أهنا ثقافة مولدة لالزمات ،كما
اىتمت ىذه الدراسة دبعرفة طبيعة وقوة العالقة بُت ىذه الثقافة بأبعادىا وخصائصها ادلختلفة ومدى اجلاىزية
والقدرة على إدارة األزمات هبذه البنوك يعكس جاىزيتها وقدرهتا على إدارة األزمات احملتملة.

 1عزام كامل ماجد ،إدارة األزمات في قطاع الصناعات الدوائية في األردن ،رسالة ماجستَت ،جامعة الَتموك ،األردن. 2004 ،
2دراسة حجازي ،اثر الثقافة التنظيمية على فاعلية نظام إدارة األزمات في البنوك السعودية ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة اإلسالمية غزة.2003 ،
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أظهرت النتائج انو يوجد نظام إلدارة

األزمات يف ىذه البنوك بدرجة متوسطة يف كل مرحلة من مراحل ىذا النظام ،وان ىذه البنوك تعطي اىتماما
اكرب للجهود العالجية يف إدارة األزمات  ،مقارنة باجلهود الوقائية والتخطيطية تت صف بالسلبية وضعف
مستواىا على حد ما ،كما انو توجد عالقة ارتباط اجيابية طردية بُت مجيع خصائص الثقافة التنظيمية السائدة
هبده البنوك وبُت مدى وجود نظام إلدارة األزمات.
)14دراسة سبتي عزيز  12002بعنوان :إدارة األزمات يف منظمات األعمال يف القطاع الصناعي األردين
ىدفت الدراسة إىل معرفة مدى توافر مستويات اجلاىزية إلدارة األزمات يف ادلنظمات الصناعية وأنواع
األزمات اليت تواجهها وأثرىا على مستويات اجلاىزية ،ومعرفة أىم ادلعوقات اإلنسانية والتنظيمية يف إدارة األزمات.
تكون رلتمع الدراسة من (  )65منظمة يف القطاع الصناعي والعينة من (  )107مديرين ،وبينت النتائج
أن ادلنظمات الصناعية تتأثر باألزمات اخلارجية أكثر من تأثرىا باألزمات الداخلية ،كما بينت قدرة إدارة
ادلنظمات على مواجهة األزمات من خالل رلموعة من االسًتاتيجيات منها االحتواء والتفتيت.
)15دراسة الشنتف22000بعنوان :نظم ادلعلومات اإلدارية احملسوبة يف عملية صنع القرارات يف البنوك التجارية
العاملة قطاع غزة
ىدفت الدراسة إىل معرفة دور نظم ادلعلومات اإلدارية احملسوبة يف عملية صنع القرارات يف البنوك التجارية
العاملة بقطاع غزة وأبرز ما تقدمو ىذه النظم من فرص ىائلة تتيح للبنوك ربسُت قدراهتا التنافسية ،ولقد
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،وقد أظهرت الدراسة احلاجة إىل ضرورة رفع كفاءة مكونات نظم
ادلعلومات اإلدارية بتطويرىا لتواكب ادلستحدثات التكنولوجية احلديثة ،كما أوصت بضرورة إنشاء نظم معلومات
إدارية متكاملة لتغطية مجيع نشاطات البنوك التجارية العاملة يف قطاع غزة وضرورة العمل على التخلص من
العقبات ادلادية واإلدارية اليت تواجو عمل دوائر وأقسام نظم ادلعلومات اإلدارية ،كما أشارت الدراسة إىل أن ىناك
ارتباط طردي ضعيف بُت جودة ادلعلومات الناذبة عن نظم ادلعلومات اإلدارية وبُت عملية صنع القرارات ،كما
أوصت الدراسة باالستفادة من استخدام أنواع نظم ادلعلومات اإلدارية احملسوبة مثل نظم معلومات ادلؤسبرات
البعدية والعمل ادلكتيب ودعم القرارات والنظم اخلبَتة ،وتامُت الكوادر الفنية واإلدارية ادلؤىلة وهتيئة البيئة ادلناسبة،
1سبيت عزيز ،إدارة األزمات في منظمات األعمال في القطاع الصناعي األردني ،رسالة ماجستَت ،جامعة الَتموك ،األردن. 2002 ،
2الشنتف ،نظم المعلومات اإلدارية المحسوبة في عملية صنع القرارات في البنوك التجارية العاملة قطاع غزة ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة. 2000 ،
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لذا أوصت الدراسة على تعدد أشكال التقارير اليت تعرضها نظم ادلعلومات اإلدارية احملسوبة وجداول ورسوم
وبيانات لتساعد يف تسهيل وفهم وربليل ادلعلومات ادلقدمة وبالتايل تسهيل عملية ازباذ القرارات الفعالة،
وخلصت الدراسة إىل وجود ارتباط طردي ضعيف بُت فعالية نظم ادلعلومات اإلدارية وعملية صنع القرارات.
المبحث الثاني :الدراسات السابقة باللغة األجنبية
- 1دراسة ( 1 )Cooley2011بعنوان An examination of the situationalcrisis :
communication theorythrough the generalmotorsbankruptcy
ىدفت الدراسة إىل ربليل اسًتاتيجيات إدارة األزمات واليت استخدمتها شركة جنَتال موتور األمريكية عند
تعرضها الزمة مالية عصفت دبركزىا التنافسي وىي اسًتاتيجية التربير أو التوضيح واسًتاتيجية الغدر،وقد استنتجت
الدراسة على أن شركة جينَتال موتور استطاعت بنجاح ان ربافظ على مسعة اإلدارة خالل األزمة ادلالية،وقد
اقًتحت الدراسة على أن الشركات اليت تواجو وضعا مشاهبا لوضع شركة جنَتال موتور عليها أن تتبع نفس
األسلوب دبواجهة األزمة.
 -2دراسة Sekeroglu2011

2Yamanotoبعنوان Crisismanagemrnt in the :

Turkishleatherindustry
ىدفت الدراسة إىل التعرف على مدى جاىزية وقابلية قطاع الصناعات اجللدية يف تركيا دبا يتعلق دبفهوم
إدارة األزمات،والتعرف على أفكار متخذي القرار دبا يتعلق باألزمات ،ومت استخدام أسلوب ادلقابلة من خالل
( )69مديرا تنفيذيا،وتوصلت الدراسة إىل أن متخذوا القرار باإلدارة العليا مييلون إىل االستثمار بالتكنولوجيا قبل
االىتمام باألزمات بشكل عام ،لكنهم يستطيعون ذلك يف الوقت احلايل بسبب تعرض شركاهتم ألزمات متنوعة
كنقص السيولة ادلالية ،وىناك إمجاع على أن أىم نشاطات األعمال اليت تتأثر باألزمات ىي نشاطات البيع.

Cooley, An examination of the situational crisis communication theory through the general motors
bankruptcy,journal of media and comunication sludies,Vol3(6),2011.
1

YamanotoSekeroglu ,
Crisis managemrnt in the Turkish leather industry,African journal of
buenessmanagement,Vol 5(8),2011.
2
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وقد بينت الدراسة إىل أن متخذ القرار لديو نقص كبَت وضعف بادلعلومات ادلرتبطة دبرحلة االستعداد لوقوع
األزمة،وأيضا استنتجت الدراسة إىل أن الشركات اليت تستثمر دبجال التكنولوجيا خالل وقوع األزمات ،يكون أثر
األزمة السليب عليها أقل بكثَت من غَتىا.
1

-3دراسة  Wany 2009بعنوان knowledge management adoption intimes of :

"

"crisis

ىدفت ىذه الدراسة إىل ربسُت الفهم للدور الذي تلعبو

إدارة ادلعرفة يف رفع األداء التنظيمي خالل

األزمات ،وأوضحت الدراسة أن األزمات اليت هتدد ادلنظمات شلكن ذبنبها واحلد منها إذا درست ادلعرفة الضرورية
مسبقا ،ولقد سبت دراسة حالة لشركة الغاز الطبيعي يف الصُت الكتشاف كيف شلكن إن تساعد إدارة ادلعرفة يف
التقليل من األضرار النامجة عن األزمات ،ومت إجراء مقابلة مع ادلختصُت ،واستخدمت الدراسة النموذج ادلستخدم
يف دراسة Sikich2008وادلكون من مخسة مراحل وىي( :اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر ،االستعداد والوقاية،
احتواء األضرار ،واستعادة النشاط ،التعلم) وأوضحت الدراسة إن استخدام اسًتاتيجيات إدارة ادلعرفة سبكن الشركة
من تعلم ادلهمة لالستجابة الزمات األعمال بكفاءة وفعالية وتقود الشركة لنتائج أفضل يف إدارة األزمات.
كما وأوضحت الدراسة كيفية قياس قدرات الشركة إلدارة ادلعرفة ادلهمة يف اصلاز إدارة ادلعرفة بالتعلم من
األزمات السابقة ،وىذا الفهم يساعد الشركات على كيفية التعلم إلدارة األزمات اليت ذبعل الشركة تستفيد من
إدارة األزمات يف ادلستقبل.
-4دراسة 22008 ،Esbensen and kristiunanasبعنوان:

information technology

andcrisis management

ركزت ىذه الدراسة على كيفية ربضَت ادلنظمات ألنفسها لالزمات اليت تؤثر على نظم ادلعلومات اإلدارية
يف إدارة األعمال وماىية نوع األزمات اليت يقلقون عليها ،ولقد استخدام الباحثا ن ادلنهج الوصفي التحليلي ،ومت
استخدام أسلوب ادلقابلة من ذوي االختصاص يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات وعملوا يف إدارة األزمات يف ثالثة
مشاريع عادلية ،وقد أظهرت النتائج أن الفرق بُت اجلانب العملي والنظري زلدود والتشابو بينهما كبَت ،كالمها
اظهر أن جلب خرباء ومتخذو القرار يف إدارة األزمات ميكن أن يظهر السيناريوىات احملكمة وبناء خطط لتلك

1

Wany" knowledge management adoption intimes of crisis",Industrial Managment& Data Systems
Voulume:109N:4.2009.
H.Esbensen and Kristiunans,information technology and crisis management,master,VT INFM02,2008

2
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السيناريوىات ضروري ،وضرورة توفَت وسائل اتصاالت بديلة وتدريب ادلستخدمُت عليو شلا يج

عذلم يشعرون

باألمان ويعرفهم كيف يعملون يف ادلواقف احلرجة ،وأوضحت الدراسة أن مراجعة اخلطط وادلسؤوليات جيب أن تتم
من وقت ألخر حىت سبكنهم من االستعداد ،ألن اخلطة القدمية عدمية اجلدوى ،ووجوب التحضَت لعملية إدارة
األزمات على الرغم من أهنا مكلفة وتأخذ وقت ،كما مت مناقشة ادلشاكل ادلتعلقة بقلق الشركات واخلوف من
األنظمة اجلديدة الغَت رلدية ،وأوضحت الدراسة إن الكل يوافق على أن اخلطر األساسي من داخل الشركة
تفق على تكنولوجيا ادلعلومات جلعل ادلستخدمُت غَت قلقُت على االستعمال
وخاصة ادلوظفُت ،وان موارد ىائلة ن
اآلمن لتكنولوجيا ادلعلومات.
-5دراسة  1Enron Andrersen 2007بعنوان Differingexperiences of Wall- :
Martcrisismanagemrnt-easy to do badly hard to do right
أجريت ىذه الدراسة يف منظمة  Wall-Martيف الواليات ادلتحدة األمريكية،وىدفت إىل بيان مدى
أمهية التخطيط الواجب ازباذه من قبل اإلدارة دبنظمات األعمال يف إدارة األزمات،ومن النتائج ادلتوصل ذلا أن
إدارة األزمات ليست من األمور السهلة على ادلنظمة التعامل معها،فهي ربتاج إىل دراسة سبر خبمس مراحل زلددة
إذ تعد اكتشاف اإلشارات وربريها من قبل القائد أوذلا وىو ما يتطلب توافر مهارات عالية لديو من اجل قيادة
ادلنظمة يف حالة األزمة ،إذ أن مؤشر البقاء واستمرارية ادلنظمة بالعمل مؤشرا على صلاح إدارة األزمة.
-6دراسة 2Hale &Dulek 2005بعنوان"Crisisrespense communication challonges :
"M building theoryfrom qualitative data

ىدفت ىذه الدراسة إىل التوصل إىل نتائج دراسة عملية نوعية زبترب ربديات االتصال ادلختلفة اليت تواجو
متخذ القرار خالل مراحل االستجابة إلدارة األزمات ،ومت إجراء ضلو  26مقابلة ،واشًتكوا يف مواجهة  15تنوعا
من األزمات قفي شركاهتم وعددىا  13شركة ،ونتيجة التحليل ىي التعرف على خطوات مرحلة االستجابة لالزمة
واليت حددت بأربع :ادلالحظة ،التفسَت ،االختيار والنشر ،وقد توصلت الدراسة إىل ضرورة التعرف على اخلطوات
ادلختلفة لعملية االستجابة ،وليس فقط الًتكيز على جانب النشر من دون اخلطوات األخرى (ادلالحظة ،التفسَت،

Enron Andrersen ,Differing experiences of Wall-Mart crisis managemrnt-easy to do badly hard to do

1

right,strategicDirection,Vol 23,(1),2007.
2

"Hale&Dulek"Crisisrespense communication challonges M building theory from qualitative data
International of business communicatiom;Volume42,2005.
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االختيار) ،واليت جيب إن سبارس بشكل كامل واليت من جانب إن تؤثر على سرعة استجابة قدرة ادلنظمة على
إهناء الضرر الفوري.
 -7دراسة  1Chong 2004بعنوانSix steps to bettercrisis management :
ىدفت الدراسة إىل توضيح ووضع منهاج علمي لتحسُت ادلنهج التنظيمي للتأىب لوقوع األزمات من
خالل ستة خطوات فعالة ىي( :إعادة التفكَت ،وضع الدروس ادلستفادة يف خطط ،االستشعار عن بعد،التدخل،
االستعداد دلواجهة األزمة) .وتقًتح أيضا إن إدارة األزمة ىو عنصر حاسم لإلدارة االسًتاتيجية ادلعاصرة،وميكن ان
يقوم ادلديرون بعمل أفضل يف التعامل مع األزمات إذا ما اتبعوا اخلطوات ادلوصى هبا ووضع جهدا واعيا لدمج
إدارة األزمات يف عملية اإلدارة االسًتاتيجية ادلتكاملة.
واستنتجت الدراسة إلىأن عوامل النجاح التنظيمي السًتاتيجية إدارة األزمات البقاء واالستمرارية وليست
عوامل تسويقية أو مالية.
وقد استفاد الباحث من ىذه الدراسة يف التعرف على أمهية النجاح التنظيمي يف إدارة األزمات وأىم
اخلطوات اليت يبٌت عليها ىذا النجاح.
 -8دراسة 2004

 2Coombsبعنوان explasion :

s

pharmaceutical

West

structuring crisis discourse knowledge
ىدفت الدراسة إىل الًتكيز على االسًتاتيجيات ادلختلفة إلدارة األزمات من اجل بناء معايَت لالتصال
أثناء وقوع األزمة إلرشاد مديري األزمة على كيفية محاية مسعة ومكانة ادلنظمة.
وقد مت استعراض حالة عملية لوقوع أزمة انفجار يف شركة األدوية األمريكية ،واليت أسفرت عن وقوع ستة
ضحايا من ادلوظفُت واليت كان سببها حصول تفاعل كيميائي أدى إىل االنفجار .وتوضح الدراسة االسًتاتيجيات
اليت من خالذلا حاولت الشركة حل األزمة من خالل التعامل مع اإلعالم والتواصل مع ادلستهلكُت من خالل

Chong, Six steps to better crisis management,journal of buseness stratege,volume:22,N,2,2004

1

Coombs,West pharmaceutical s explasion structuring crisis discourse knowledge,public Relation
Review,Volume 30,lssue 4,2004.
2
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موقع الشركة االلكًتوين وىي اسًتاتيجية التربير،من خالل زلاولة التقليل من حجم الضرر واسًتاتيجية اإلعذار من
خالل زلاولة تقليل مسؤولية الشركة ذباه األزمة.
وقد توصلت الدراسة إىل مدى أمهية االستعداد ادلسبق دلديري األزمة للقدرة على التعامل مع األزمات
ادلختلفة اليت ربدث يف الشركة،ووجوب وضع خطة مسبقة توضح اخلطوات الفعالة واليت من خالذلا سبكنهم من
التعامل مع األزمة عند وقوعها والذي من شانو ان يقلل احتمالية وقوع أخطاء عند التعامل مع األزمة.
1

-9دراسة  Petroni 1999بعنوان Managing information systemscontingecies in :

banks
ىدفت الدراسة إىل إيضاح مدى تبٍت البنك التجاري االيطايل لنظام معاجلة الكوارث باستخدام نظم
ادلعلومات اإلدارية حيث أصبح نظام معاجلة الكوارث وظيفة

أساسية من وظائف نظم ادلعلومات اإلدارية ،

وأوضحت الدراسة أن النقطة األساسية يف ازباذ القرار اختيار إعدادات اإلطار األكثر مالئمة ،وكشفت الدراسة
أن خطوات منهجية احملاكاة موضحة ذلذا العرض الستبيان الفوائد واألخطاء للحلول اليت تبناىا البنك التجاري
االيطايل ومنها:
 أخطاء إمهال بعض ادلوظفُت.
 عدم التأكد من زبزين ادلعلومات.
 لذا من الضروري إدارة أمن ادلعلومات حيث إمكان الوصول إىل ادلعلومات يف حالة الكوارث الناذبة عن أخطاء
البشرية أو طبيعية.
اذلدف األساسي من نظام معاجلة الكوارث التأكد من استعادة ادلعلومات عند الفقدان أو أخطاء أخرى
لذا تكون ادلعلومات سلزنة أوتوماتيكيا يف مكان آخر آمن.
ومن نتائج الدراسة إن ربديد الفوائد واألخطاء احملتملة من نظام ادلعلومات ربدي كبَت ومهم لكثَت من البنوك،
وخلصت الدراسة إىل أن النموذج ادلطور للبنك يعطي حلوال عملية ومناسبة حلل األزمات ادلتوقعة ،ولكن بشرط
التحديث ادلستمر للبيانات.

Petroni ,Managing information systems contingecies in banks:a case study,Disaster Prevention and
Management,Volume:8,N:2.1999
1
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-10دراسة 1Sikich 2008بعنوان:

األدبيات التطبيقية حول نظم المعلومات وإدارة األزمات

"All hazard" crisis management planning

(واستذكرت فيضان شيكاغو  1992والذي أوقع إضرار ) ىدفت الدراسة إىل بيان نقاط الضعف يف التخطيط
إلدارة األزمات يف معظم ادلنشآت وبينت الدراسة من بُت نقاط الضعف.



عدم توافر نظام جلمع ادلعلومات الالزمة للتخطيط ويشمل ذلك ربليل

األزمة  ،وادلعلومات التنظيمية

والتوجيهات ادلنتظمة والدقيقة ،ومكان تواجد ادلعلومات.



عدم وجود نظام لنشر ونقل معلومات التخطيط فقد سبتلك ادلنظمة الثروة ادلعلوماتية ،ولكن ال تعرف كيف

تشرك ادلتضررين جراء األزمة فيها.



غياب أو ضعف التنسيق مع الوحدات ادلتأثرة باحلدث ،وىذا ناتج عن ضعف عملية االتصال.

 -الضعف يف ربديد ادلسؤوليات ،وسببو الفشل يف توضيح سلتصر لإلجراءات وادلهام والواجبات ادلتعلقة باإلفراد.



قد يتم وضع أفضل اخلطط والربامج من وجهة نظر مصمميها ولكنها ال يتم ذبربتها وتقييمها.



ادلغاالة يف تضمُت اخلطة دبواد غَت مفهومة وغامضة ،لذا جيب إن تكون بسيطة وسهلة االستيعاب على إن

يشمل ذلك أيضا تدريب العاملُت على كيفية تنفيذىا إذاما وقعت األزمات.
 عدم االطالع السلطات ادلختصة على اخلطة ،وينتج ذلك عند عدم معرفة اجلهات ادلناسبة الواجب توزيع اخلطةعليها.
المبحث الثالث :التعليق على الدراسات السابقة
أوال :ما يميز الدراسة الحالية
مت استعراض فيما سبق عدد من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة ادلباشرة والغَت ادلباشرة دبوضوع
الدراسة ،ولقد توصلت كل الدراسات إىل رلموعة من النتائج سوف تعُت الباحث يف إثراء اإلطار النظري للدراسة
احلالية ،ومن خالل االستعراض السابق ميكن التعقيب على تلك الدراسات السابقة يف النقاط التالية:
تتفق الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات السابقة يف كل من األداة ،ادلنهج ،األدوات ادلستخدمة.-زبتلف الدراسة احلالية عن كل الدراسات السابقة يف رلتمع الدراسة ،عينة الدراسة.

W.Sikich,"All hazard" crisis management planning; Logical Management Systems, Corp;2008.

1
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 أبرزت الدراسات السابقة األمهية البالغة لدور مديري األزمات يف ادلنظمات.
 اتفقت معظم الدراسات على التعامل مع األزمات وفقا دلراحل وأساليب من شأهنا أن تربز وتوضح كيفية
التعامل مع األزمات.
 أكدت معظم الدراسات على أمهية ادلعلومات يف التنبؤ باألزمات وكيفية التعامل معها دبا ذلا من دور فعال يف
التعامل مع األزمات.
 أوصت معظم الدراسات السابقة بضرورة توفَت دورات تدريبية لألفراد وتسهيل عمليات االتصال أثناء وقوع
األزمة وكيفية تبادل ادلعلومات وتوصيلها يف الوقت ادلناسب.
 تطرقت الدراسات السابقة دلوضوع إدارة األزمات يف أماكن سلتلفة شلا يوحي على إن إدارة األزمة الزبتلف
باختالف البيئة الدراسية.
 ركزت الدراسات السابقة على ضرورة اختيار أصحاب القرار ذوي الكفاءة والفعالية العالية والقادرين على
صناعة قرارات فعالة حالة وقوع األزمة.
 بينت بعض الدراسات الدور اليت تلعبو نظم ادلعلومات (ادلعلومات) للتصدي لالزمات ورلابوهتا بالطرق العلمية.
أظهرت الدراسات إىل ضرورة وجودة شبكة معلوماتية متطورة للكشف ومعرفة والتنبؤ ادلبكر للحد من األزمات. حاولت الدراسة احلالية الربط بُت نظم ادلعلومات والنواحي التطبيقية إلدارة األزمات يف القطاع ادلصريف.
 اقرب الدراسات إىل الدراسة احلالية ىي دراسة (اخلشايب شاكر ،القطب زلي) حيث ركزت على مدى فاعلية
نظم ادلعلومات اإلدارية وأثرىا يف إدارة الشركات الصناعية األردنية لألزمات اليت تتعرض ذلا ،وابرز تأثَت نظم
ادلعلومات يف كل مرحلة من مراحل إدارة ىذه الشركات لالزمات ،والتأكيد على ضرورة تدريب ادلديرين على كيفية
االستفادة من ادلعلومات اليت توفرىا ىذه األنظمة من سبكينهم من رصد كل ما حيصل يف البيئة من إشارات ميكن
إن تساعدىم يف التنبؤ حبصول األزمات.
ثانيا:االستفادة من الدراسات السابقة :سبثلت عملية االستفادة من الدراسات السابقة:
 بناء فكرة الدراسة وإثراء اإلطار النظري.
 ربديد زلاور الدراسة.
 تصميم وتطوير أداة الدراسة (االستبيان) لتحقيق أىداف الدراسة.
 اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية ادلتبعة يف الدراسات ،والكيفية اليت سبت فيها.
 ربليل البيانات ومقارنة النتائج.
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خالصة الفصل:
حاولنا يف ىذا الفصل إبراز أىم الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة بالدراسة احلالية،

إذا قمنا بعرض

الدراسات اليت ذلا عالقة دبتغَتات الدراسة احلالية ،وقد مت تقسيمها إىل جزئيُت أساسيُت حيث قمنا يف اجلزء األول
بعرض الدراسات السابقة باللغة العربية ،ويف اجلزء الثاين فأبرزنا فيو الدراسات السابقة باللغة األجنبية.
كما أننا حاولنا يف ىذا الفصل اإلدلام بأىم جوانب ىذه الدراسات وادلتمثلة يف اذلدف منها ،العينة
ادلستهدفة ،والطريقة ادلتبعة يف ادلعاجلة ،واىم النتائج اليت خلصت إليها  ،باإلضافة غلى ذلك قمنا بالتعقب على
الدراسات السابقة ،لتنتهي يف األخَت إىل أىم رلاالت االستفادة من ىذه الدراسات.
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إجراءات الدراسة التطبيقية في البنوك عينة الدراسة

عينة

تمهيد:
بعد تطرقنا دلختلف ادلفاىيم ادلتعلقة بنظام ادلعلومات وفاعليتو ،وإدارة األزمات ومراحل تطبيقها بصفة عامة،
وبعد تسليط الضوء على أثر فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات ،ولغرض تقدًن اإلضافة ادلرجوة
وربويل ادلعرفة النظرية إُف معرفة تطبيقية ،ومن أجل إعطاء اإلشكالية ادلطروحة بعد أعمق ،سنحاول يف ىذا
الفصل االنتقال بالبحث العلمي من اجلانب األكادؽلي إُف اجلانب ادليداين ،وىذا من خالل ربط اجلامعة
بادلؤسسة ،والوقوف على واقع ادلؤسسات ادلصرفية اجلزائرية ومدى تطبيقها لنظام ادلعلومات اإلدارية ،ونظرا ألعلية
ىذا النظام يف إدارة األزمات ،ارتأينا أن نسلط الضوء على العديد منها حيث اخًتنا لدراستنا ادليدانية رلموعة من
ادلؤسسات ادلصرفية لغرض إسقاط الدراسة النظرية ،لذلك سوف ضلاول يف ىذا الفصل عرض رلتمع وعينة
الدراسة ،أداة الدراسة من حيث الشكل وكيفية بنائها وصياغة فقراهتا ،النموذج الذي ستبٌت عليو الدراسة ،إُف
جانب تقدًن توضيح دلختلف أساليب التحليل اإلحصائي اليت سيتم استخدامها.
ذلذا العرض قسمنا ىذا الفصل إُف ثالثة مباحث:
ادلبحث األول :واقع النظام ادلصريف اجلزائري.
ادلبحث الثاين :تصميم الدراسة ادليدانية.
ادلبحث الثالث :ربليل خصائص الدراسة.

- 80 -

الفصل الرابع

إجراءات الدراسة التطبيقية في البنوك عينة الدراسة

عينة

المبحث األول :واقع النظام المصرفي الجزائري
المطلب األول:خصوصيات القطاع المصرفي الجزائري
-1هيكل الجهاز المصرفي الجزائري شهدت ادلنظومة ادلصرفية توسعا ملحوظا يف الفًتة األخَتة ،فإُف جانب
البنوك العمومية ،ويتكون اجلهاز ادلصريف احلاِف الذي يقف على راسو بنك اجلزائر من ثالثة قطاعات أساسية وىي
بنوك ومؤسسات مالية ،ومكاتب التمثيل وىو ما يبينو الشكل ادلواِف:
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عينة

الشكل رقم04( :ـ  :)01هيكل القطاع المصرفي الجزائري
البنوك التجارية

ادلؤسسات ادلالية

مكاتب التمثيل

البنك اجلزائري اخلارجيالبنك الوطٍت اجلزائريلالغراض العامة
بنك الفالحة والتنمية الريفيةالصندوق الوطٍت للتعاون الفالحي -بنك التجاري الربيطاين بنك التنمية احملليةارباد البنوك العربية الفرنسيةسوفينوس بنك اخلليج اجلزائرالقرض الصناعي والتجاريشركة إعادة سبويل الرىن العقاريالقرض الشعيب اجلزائريالقرض الفالحيمؤسسة التأجَت العربيةالصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياطاندوسوينسييت الم اجلزائربنك الربكة اجلزائريبنك تونس الدوِفادلغاربة لإلغلار ادلاِفادلؤسسة ادلصرفية العربية بانكوساباديلالشركة الوطنية لإلغلارناتيكسيس بنك إغلار ليزينغ اجلزائرسوسيييت جنرال بنكإغلار اجلزائرفرنسبنك اجلزائرادلؤسسات ادلالية لغرض زلدد
يب.أن.يب باريبا اجلزائر صندوق االستثمار الوطٍتترست بنك اجلزائرالبنك العريب يب.ال.سي اجلزائر (فرع بنك )بنك اإلسكان للتجارة والتمويل اجلزائرسييت بنك –اجلزائر(-فرع بنك)بنك التنسيق الزراعي واالستثمارات للشركاتبنك السالمإشي.اس.يب.سي.اجلزائر –فرع بنكادلؤسسات ادلالية

Source :bank of algerie .dz
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 -2طبيعة األزمات في القطاع المصرفي الجزائري

يف
يعترب إفالس بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري دبثابة الصدمة اليت شهدىا اجلهاز ادلصريف اخلاص
اجلزائر ،ففي الوقت الذي ظهرت فيو بوادر ربرير السوق ادلصرفية وادلنافسة وبدأت البنوك اخلاصة الوطنية واألجنبية
تتوقع تدرغليا وربتل مساحة معقولة وبدأت حصتها السوقية يف النمو حيث بلغت  %12عام  ،2002وظهرت

عالمات التفاؤل على ادلهتمُت وادلتعاملُت االقتصاديُت .جاء اإلعالن عن إفالس البنكُت ادلذكوري ن ليعيد الوضع
إُف نقطة البداية ،أين شهدت الساحة ادلصرفية اجلزائرية تراجعا ،وتزعزعت ثقة اجلمهور وادلتعاملُت االقتصاديُت يف
اجلهاز ادلصريف اخلاص الوطٍت واألجنيب بشكل عام ،و عاد األمر إُف سابق عهده هبيمنة البنوك العمومية على
النشاط ادلصريف وتراجع ادلنافسة يف السوق ادلصرفية اجلزائرية .وىناك مجلة من األسباب والعوامل اليت أدت إُف أزمة
اجلهاز ادلصريف اخلاص ،وإفالس البنكُت اخلاصُت -اخلليفة بنك و البنك الصناعي والتجاري -لعل من أعلها ما
يلي:

()1

 )1العوامل المرتبطة بضعف اإلدارة والتحكم في التسيير والتهور المصرفي:
 صنفت اإلدارة غَت السليمة وضعف التحكم يف التسيَت وفق معايَت التسيَت البنكي وعدم االلتزام بقواعد احليطةواحلذر من بُت األسباب الرئيسية اليت حددىا مفتشي بنك اجلزائر واللجنة ادلصرفية يف تقاريرىم ادلعدة انطالقا من
عمليات التفتيش وادلعاينة ادليدانية اليت أجريت على البنكُت ادلعنيُت ،وسبثل ىذا يف التسيَت يف عدم االلتزام بالقواعد
احملاسبية وعدم الشفافية يف ادلعلومات وعدم احًتام مؤشرات التسيَت ادلاِف ،وكذلك عدم وجود تقارير عن حصيلة
النشاط مصادق عليها من طرف اجلمعية العامة للمساعلُت كما ينص عليو القانون ،وذبلى ىذا خاصة يف بنك
اخلليفة حيث انو َف يعد تقارير حصيلة نشاطو لسنوات 2001 ،2000، 1999؛
بالنسبلبنك اخلليفة لدى البنك ادلركزي؛
ة
السيول ووجود فائض يف السيولة
ة
ضعف التحكم يف تسيَتعدم التنويع يف زلفظة النشاط واحًتام معايَت التوازن ادلاِف ،حبيث مت زبصيص موارد قصَتة األجل لتمويلاالستثمارات طويلة األجل ،باإلضافة إُف التحويالت ادلالية ادلفرطة ضلو اخلارج ،وكذلك منح أسعار فائدة مرتفعة
على الودائع أكثر شلا ىو سائد يف السوق وىو ما يتناىف والسالمة ادلالية؛
السعي وراء ربقيق الربح على ادلدى القصَت وعدم التقيد بادلهنية واالحًتافية يف شلارسة النشاط ادلصريف؛ عدم القدرة على التحكم يف التكاليف وذلك من خالل اإلفراط يف النفقات غَت ادلربرة واليت ليس ذلا عالقةبالنشاط الرئيسي كما كان عليو احلال بالنسبة لبنك اخلليفة "سبويل الفرق الرياضية ،سبويل احلفالت
وادلهرجانات....اٍف".

1

عبد القادر بريش ،مرجع سابق ،ص ص. 74- 71 :
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 )2العوامل التي تعود لجهات اإلشراف والرقابة:
أدى انفتاح القطاع ادلاِف وادلصريف إُف عدم ربديد الشروط والضوابط وادلعايَت لدخول اخلواص لالستثمار يفاجلهاز ادلصريف ،وانعدام اخلربة الالزمة دلمارسة اإلدارة ادلصرفية ،باإلضافة إُف سبيزىم بالتهور ادلصريف وضعف
التحكم يف إدارة ادلخاطر اليت يتميز هبا اجلهاز ادلصريف ،ومسح ذلك بالنمو السريع للبنوك اخلاصة – وخاصة بنك
اخلليفة – حيث عرف ظلوا سريعا يف شبكتو وانتشاره فارتفع عدد وكاالتو من  05وكاالت سنة  1999إُف 24
وكالة عام  2000مث إُف  130وكالة عام  ، 2002أما البنك الصناعي والتجاري فمن وكالة واحدة عند
التأسيس إُف  12وكالة عام  .2000ىذه الطفرة يف ظلو البنكُت َف تكن زبضع للضوابط الواجب احًتامها وىو
ما فسر على أنو تغاضي من طرف البنك ادلركزي على القيام بدوره يف ىذا اجملال؛
 َف تقم اللجنة ادلصرفية بدورىا الرقايب على أكمل وجو وتغاضيها عن عدم احًتام قواعد احلذر يف تسيَتالبنكيُت ،وتدخلها ادلتأخر شلا تسبب يف ثقل تكلفة إفالس البنكُت ادلذكورين؛
 عدم قدرة السلطات العمومية ادلخولة على التكيف مع مقتضيات التحرير ادلصريف من خالل دعمها للبنوكالعمومية وذلك بإعادة رمسلتها وتطهَت زلافظها من الديون ادلتعثرة ،وبادلقابل مت إعلال االىتمام بًتقية البنوك اخلاصة
ودعمها ،بل اعتربت دخيلة على اجلهاز ادلصريف وجب النظر إليها حبذر ،وكان األجدر بالسلطات العمومية
اجلزائرية االىتمام بًتقية البنوك اخلاصة واالعًتاف بدورىا بدل التضييق عليها ودفعها دلمارسة تصرفات غَت قانونية؛
 َف تواكب اذليئات الرقابية تغَتات احمليط اجلديد ،فمعظم اذليئات َف ذبدد طيلة سنوات ،ومعظم رؤساء ىذهاذليئات مدراء ومسؤولُت سابقُت يف البنوك العمومية ،األمر الذي جعلهم يهتمون فقط بالبنوك العمومية ،كما َف
تتاح الفرصة دلمثلي البنوك اخلاصة من ادلساعلة يف ازباذ القرار ،وعدم سبكينهم من أن يكونوا أعضاء يف ىيئات
الرقابة واذليئات األخرى ،ومنحهم الفرصة من لطرح مشاكلهم وانشغاالهتم من أجل الوصول إُف تكوين نظام
مصريف منسجم وأكثر صالبة وتسوده ادلنافسة وما ينعكس ذلك إغلابا على االقتصاد الوطٍت؛
 فبعد إفالس كل من بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري وما ترتب عن ذلك من خسائر ربملتها خزينةالدولة ،وتشَت التقديرات إُف أن إفالس بنك اخلليفة وحده كلف خزينة الدولة  1.5مليار دوالر ،بينما كلف
إفالس البنك الصناعي والتجاري حواِف  200مليون دوالر.
 فكان ىذا سبب كايف بالنسبة للسلطات العمومية إلعادة النظر يف التشريع ادلصريف ،وخاصة اآلليات اليت منشأهنا ضبط نشاط البنوك وعدم تكرار حاالت التعث ر ادلاِف للبنوك ،األمر الذي استدعى تعديل قانون النقد
والقرض باألمر  11-03الصادر يف  26غشت 2003
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 -أزمة بنكي الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري

األول من اإلصالحات ادلصرفية ،ربرير القطاع ادلصريف أمام ادلستثمرين اخلواص
من بُت ما جاء بو اجليل ّ

الوطنيُت واألجانب ،ويعترب بنك اخلليفة وبنك ( )BCIAمن بُت ادلستثمرين اخلواص الوطنيُت الذين أثبتوا ضع ًفا
كبَتا يف العمل ضمن قطاع الصَتفة وقوة ىائلة يف االختالس والتدليس ومراوغة القوانُت والقواعد ادلنظّمة للمهنة.
ً
 -1أزمة بنك الخليفة
أتاح فضاء االنفتاح ادلاِف ادلتساىل نسبيًا ،الفرصة حملتالُت اِثنُت من االستحواذ على موارد الشعب وادلؤسسات

بًتكيبة بنكية بدائية ،وقد م ّكنت عملية التصفية اليت مشلت بنك اخلليفة يف سنة  2003من الوقوف على حجم
األضرار اليت تسبّب فيها البنك وكذلك الكشف عن النقائص الرقابية بشىت أشكاذلا على مستوى ادلؤسسات

العمومية والبنوك باعتبارىم مودعُت وعبّدت السبيل إُف اإلصالح عن طريق مراجعة قانون النقد والقرض  ،حيث
ّمت اِعتماد بنك اخلليفة يف  27جويلية  ، 1998وكان يدير أصول سبثل 3بادلائة من الناتج احمللي اخلام .
كانت بداية كشف قضية بنك اخلليفة ،عندما ّمت القبض على شخصُت حبوزهتما مبلغ قدره 2مليون أورو

زلاولُت هتريبو إُف اخلارج عرب مطار "ىواري بومدين" الدوِف وىذا بتاريخ  25فيفري  . 2003وبعد تأ ّكد
السلطات الرقابية من عجز إطارات بنك اخلليفة عن اإلدارة وإتّباعهم لعمليات غَت قانونية ،مت اِزباذ قرار من
يسَت أمور البنك يف بداية مارس  2003إُف غاية اإلعالن
طرف اللّجنة ادلصرفية بتكليف شخص إداري مؤقت ّ
عن إفالسو .

حيث اِرتكب بنك اخلليفة ذباوزات خطَتة ،على أساس أ ّن قيمة القروض اليت قام دبنحها أثناء فًتة نشاطو
قياسا برأس مالو األصلي ،وىو ما غلعل القيمة اإلمجالية ذلذه القروض يف حدود 100مليار
وصلت إُف  800مرة ً

رلمع اخلليفة يف رلالت الطَتان والبناء واإلعالم
وعلما أ ّن 90بادلائة من ىذه القروض ذىبت إُف فروع ّ
دينارً ،

اآلِف ،و 10بادلائة يف شكل كفاالت وأعمال دعائية لصاٌف فريق مرسيليا لكرة القدم .مع أن القانون يشًتط أن ال
يتجاوز سقف القروض ادلمنوحة وادلوزعة من طرف البنك إُف زبائنو نسبة 20بادلائة من رأس مالو .
ادلمارسات كذلك اليت تكشف عن التالعب بأموال ادلودعُت ،ىو أن مصاحلو وباخلصوص اخلزينة ادلركزية
ومن ّ

عموما ،إضافة إُف أن القانون ؽلنع بقاء األموال يف
أي وثائق زلاسبية كاليت يتم التعامل هبا يف البنوك ً
َف يكن ذلا ّ
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توجو
يتم ربويلها إُف حسابو لدى البنك ادلركزي ولكن حدث العكس ،حيث كانت ّ
اخلزينة الرئيسية للبنك ،بل ّ
األموال إُف وجهة أخرى و خارج أوقات العمل .

كما كان البنك يتعامل دبع ّدالت فائدة مدينة (معدالت اإليداع) تًتاوح بُت  12و17بادلائة ،بينما كانت
البنوك العمومية تتعامل دبع ّدالت يف حدود  5و 6بادلائة ،فبنك اخلليفة َف يكن ػلًتم التعليمات اليت كان البنك
ادلركزي (بنك اجلزائر) يق ّدمها فيما ؼلص مع ّدالت اإلقراض و مع ّدالت اإليداع على حد سواء  ،كما اِستطاع أن
ػلول إُف اخلارج ما يقارب  1.5مليار دوالر من الودائع ،ومت ربميل بنك اجلزائر مسؤولية ذلك لتقصَته يف مراقبة
ِّ
عمليات حركة رؤوس األموال إُف اخلارج واليت غلريها بنك اخلليفة .
يف حُت كشفت الرقابة ادليدانية اليت قام هبا بنك اجلزائر يف فروع بنك اخلليفة عن :
 -1وجود قصور يف ىياكل ومصاٌف البنك؛
 -2وجود ضعف يف ادلعرفة اإلدارية دلديري البنك ،وعدم ربكمهم يف قواعد إدارة البنوك؛
 -3عدم كفاية اإلجراءات احملاسبية والتقارير اليت كان يع ّدىا ويسلّمها للسلطات الرقابية لبنك اجلزائر؛
بالتوسع التجاري لو؛
 -4النقص يف وسائل ومعدات العمل الواجب توفّرىا مقارنة ّ
 -5وضع عراقيل أمام اللّجنة ادلصرفية خالل أدائها دلهام الرقابة ادليدانية (التفتّيش البنكي)؛
الضبط و ادلصادقة على احلسابات السنوية للدورات ادلالية  2000 ،1999و  2001من طرف
 -6غياب ّ
ادلسَتة للبنك (رللس اإلدارة واجلمعيات العامة للبنك)؛
اذليئات ّ

ِ
عموما ،أي عدم
 -7انعدام التقارير اليت من ادلفروض أن يع ّدىا مفتشي احلسابات حول الوضعية ادلالية للبنك ً
تلزم البنوك وادلؤسسات ادلالية بتعيُّت مفتشي حسابات
اِلتزام البنك بنص ادلادة  162من القانون  10-90اليت ِّ
لدى مصاحلها.
فالعوامل اليت ّأدت إُف إفالس بنك اخلليفة ،تعترب عوامل داخلية وليست خارجية واليت تصنّف إُف عوامل

اِجتماعية ثقافية ومؤسساتية  ،وكذلك عوامل ترجع إُف ضعف تطبيق آليات حوكمة الشركات بالبنك واالختالس
ادلمنهج:
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 /1العوامل الثقافية االجتماعية وادلؤسساتية:
وتندرج ضمن ىذه العوامل العناصر التالية :
 فتح القطاع ادلاِف ألفراد ذلم القليل أو ال شيء من اخلربة يف اجملال ادلصريف ،ولكن ذلم جرأة يف أخذ التعهداتبالنمو السريع على كل ادلستويات،
واجملازفة وىذا مسح للبنوك اخلاصة ً
عموما وبنك اخلليفة على وجو اخلصوص ّ
ففي سنة  2000اِرتفعت شبكة بنك اخلليفة إُف  25وكالة بعدما كانت سبثل  5وكاالت فقط سنة ،1999
حيث اِستغل البنك االختالل والالنظام يف مع ّدالت الفائدة ألجل الرفع من نسبها هبدف ذبميع أكرب للموارد
ادلالية؛ إضافة إُف اِلتزامو وتعهده بتمويل عمليات غَت مرحبة على ادلدى القصَت كتدعيم النوادي الرياضية ومنح
ادلديرين وادلساعلُت قروض ذات سلاطرة كبَتة ويف كثَت من األحيان ذباوز احلدود يف توزيع القروض كما أسلفنا
القول؛
 ترّكز رأس مال البنك يف يد أفراد العائلة ،ىذا الًتّكز يؤدي إُف الشك واالشتباه يف أصل تعارض ادلصاٌف بُتللمجمع .شلّا يؤدي إُف اِستخالص عالقة نسبيًا حقيقية بُت
ادلالك وادلديرين ،والعمل على سبويل عمليات تابعة
ّ
ترّكز رأس ادلال وشلارسات االختالس؛
حافزا لألفراد
 صمت السلطات النقدية بشأن ادلخاطر الكبَتة اليت كان يتعامل معها البنك ،حيث يعطي ىذا ًادلدخرين وادلؤسسات إُف بناء ثقة يف األعمال والنشاطات اليت يقوم هبا البنك وىذا مع غياب صندوق تأمُت
و ّ

الودائع.

 /2العوامل الناذبة عن ضعف احلوكمة وعمليات االختالس :
 غياب اجلمعية العامة للمساعلُت ،وىذا ما سجلتو السلطات الرقابية لبنك اجلزائر؛ عدم اِحًتام اإلجراءات احملاسبية يف التسجيالت اليومية للعمليات ادلصرفية؛التأخر يف إرسال التقارير ادلالية واحملاسبية ذليئات الرقابة العمومية؛
 ّ عدم التطابق يف وضع وإدارة جداول التوطُت وادلراجعة غَت ادلضبوطة دللفاتو؛ؽلوذلا؛
 غياب ادلتابعة والرقابة على إيرادات الصادرات اليت كان ّ- 87 -
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 عدم اِحًتام قواعد احليطة واحلذر ،ويُست ّدل بذلك القروض اليت كان يق ّدمها دون دراسة جلدوى طالبيها؛ ضعف كبَت يف تنويع احملفظة ادلالية وسبويل االستثمارات اِنطالقا من القروض قصَتة األجل ودبع ّدالت صغَتة عناجملال الذي رب ّدده السلطات الرقابية.
 -2أزمة البنك التجاري والصناعي الجزائري ()BCIA
ّمت إنشاء بنك ( )BCIAكشركة ذات أسهم بعقد موثق يف  4جويلية  1998وبعد ذلك أعتمد كبنك يف
 24سبتمرب ّ ،1998مت اِكتشاف التالعبات يف عمليات إدارة بنك ( ،)BCIAعندما قامت السلطات الرقابية
ؽلوذلا بشكل واسع والعمليات ادلرتبطة بالصرف،
بإحدى مهام الرقابة ادليدانية لعمليات التجارة اخلارجية اليت كان ّ
اليت أوصلت يف فًتة السداسي األول من سنة  2003للدورات ادلالية  2001 ،2000و ،2002أ ّن بنك

( )BCIAال يطبّق ادلواد والنصوص اليت ربكم عمليات التجارة اخلارجية وعمليات حركة تنقل رؤوس األموال إُف

اخلارج .

توسع غَت عادي يف عدد الوكاالت لبنك ( ،)BCIAحيث اِنتقل العدد من وكالة واحدة يف
كما كان ىناك ّ
ِ
تكررت مع ىذا
سنة  2000بوىران إُف  12وكالة عرب الوطن  ،وتقريبًا نفس األسباب وراء اهنيار بنك اخلليفة ّ
البنك.
ومن بُت ادلمارسات اليت قام هبا البنك ،أنو طلب من زبائنو وباخلصوص شركة سوناطراك بُت سنة  2000و
 2004بفتح حسابات خاصة يف البنك اخلارجي اجلزائري على مستوى وىران ،وكان يف نية مسئوِف بنك
( )BCIAاالعتماد على السيولة الكبَتة اليت يوفّرىا البنك اخلارجي اجلزائري يف توزيع ومنح القروض ،وكان يفًتض
أن يتمكن زبائن بنك ( )BCIAمن احلصول على ىذه السيولة ادلالية على أن يقوم ىذا األخَت من إعادة األموال
احملصل عليها على سبيل اإلعارة ادلالية إُف البنك اخلارجي اجلزائري ،لكن الذي حدث فيما بعد ىو أ ّن
احملصل عليها يف حسابات بنك ( )BCIAوبالتاِف َف
األشخاص الذين ربصلوا على القروض َف يعيدوا األموال ّ

يستطع البنك بدوره ،اإليفاء بالتزامات اإلعارة ضلو البنك اخلارجي اجلزائري .فقد ضاعت منو ما يقرب عن
900مليون دينار طيلة  5سنوات ،وتعترب شركة سوناطراك اخلاسر األكرب على اِعتبار أهنا ادلودع رقم واحد يف
البنك اخلارجي

اجلزائري .
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 -3مؤشرات لتقييم القطاع المصرفي الجزائري:
تركيبة الودائع:يعترب مؤشر ىيكل الودائع من أىم ادلؤشرات يف مجع ادلوارد البنكية ادلتمثلة يف الودائع البنكية ،و كما
يظهر اجلدول أدناه أن حصة الودائع البنكية عرفت ارتفاعا خالل العشر سنوات األخَتة و ىو ما يبُت نشاط
البنوك يف قدرهتا على مجع ادلوارد البنكية ،و من ادلالحظ أيضا أن حصة البنوك العمومية على مجع الودائع أكرب
بكثَت من البنوك اخلاصة و ىو ما يربز امتالك البنوك العمومية على الشرػلة األكرب يف السوق ادلصرفية ,فنجد
السيطرة ادلرتفعة للبنوك العمومية من حيث حجم الودائع وذلك بنسبة 92.2%سنة ,2008إالإهنا بقيت مرتفعة
,مقابل ارتفاع طفيف وتدرغلي حلصة البنوك اخلاصة.
الجدول 04( :ـ )01حجم الودائع بين البنوك العمومية والخاصة خالل الفترة ()2016-2008

البيان /السنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

بنوك عمومية

92.2

90.0

69.6

89.1

87.1

86.6

87.7

88.3

87.1

بنوك خاصة

7.8

10.0

10.04

10.9

12.9

13.4

12.3

11.7

12.9

امجاِف

5161.8

5146.4

5819.1

6733.0

7238.0

7787.4

9117.5

9200.7

9079.9

المصدر :تقارير البنك ادلركزي لسنوات الدراسة

ـ تركيبة القروض:
الجدول 04( :ـ )02حجم القروض بين البنوك العمومية والخاصة خالل الفترة ()2016-2008
البيان /االسنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

بنوك عمومية

87.5

87.9

86.8

85.8

86.7

86.5

87.7

87.5

87.6

بنوك خاصة

12.5

12.1

13.2

14.2

13.3

13.5

12.2

12.5

12.4

امجاِف

2614.1

3085.1

3266.7

3724.7

4285.0

5154.5

6502.9

7275.6

7907.8

المصدر :تقارير البنك ادلركزي لسنوات الدراسة

يالحظ نفس األمر من خالل ىذا اجلدول بالنسبة حلجم القروض ،وذلك بنسبة  87.5%سنة ،2008
وإن كانت النسبة قد تزايدت تزايد طفيف ومتذبذب لتبقى عند نفس النسبة سنة

,2016وىوما يثبت ازدياد
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نشاط البنوك لتسهيل منح للقروض ،و عند مقارنة حصة كل من البنوك العمومية و البنوك اخلاصة يف منح
القروض يتبُت أن البنوك العمومية مهيمنة يف منح القروض من إمجاِف القروض ادلمنوحة على طول فًتة الدراسة ،و
ىذا ما يربز قدرة البنوك العمومية يف جذب الزبائن لديها من خالل منح تسهيالت يف أسعار الفائدة و القدرة
على سبويل ادلشاريع الكبَتة.
ـ توزيع القروض حسب مدتها:
الجدول 04( :ـ  )03حجم القروض حسب مدتها بين البنوك العمومية والخاصة خالل الفترة ( )2016-2008
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

البيان /االسنة

45.5

42.8

36.6

85.8

31.8

27.6

24.7

23.5

24.2

54.5

57.2

59.9

63.4

68.2

72.4

75.3

76.5

75.8

2614.1

3085.1

3266.7

3724.7

4285.0

5154.5

6502.9

7275.6

7907.8

قروض قصيرة
االجل

قروض متوسط
وطويلة االجل

الحجم االجمالي

المصدر :تقارير البنك ادلركزي لسنوات الدراسة

يظهر اجلدول توزيع القروض على حسب مدهتا (قروض قصَتة و متوسطة و طويلة االجل) ،و يبُت ىذا
ادلؤشر مدى مالئمة البنوك يف توفَت السيولة و قدرهتا على سبويل ادلشروعات ذات الدورات اإلنتاجية الطويلة ،و
قدرهتا أيضا على خلق مشروعات جديدة ،إال أن ما ؽليز طبيعة القروض ادلمنوحة أهنا تغلب عليها القروض
القصَتة األجل و ىذا يشكل فرصة ضائعة على البنوك العمومية اليت سبتلك نسبة عالية من القدرة على التمويل
من خالل النسب ادلبينة يف اجلدول السابق رغم توفر السيولة ادلالية.
ــبعض مؤشرات الصالبة المالية للمصارف الجزائرية:
الجدول 04(:ـ  )04مؤشرات الصالبة المالية للقطاع المصرفي الجزائري
البيان/السنة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المالءة االجمالية %
مردودية األصول%

26.15

23.64

23.77

23.62

21.50

15.98

18.69

1.75

2.16

2.10

1.93

1.67

1.98

1.93

58.37

63.76

54.89

64.23

69.45

68.51

66.82

هامش الربح الى

الدخل %

المصدر :تقارير البنك ادلركزي 2015 ،2013
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إجراءات الدراسة التطبيقية في البنوك عينة الدراسة

إن البنوك اجلزائرية تلتزم دبعيار كفاية رأس ادلال ،وان تطبيقها التفاقية بازل  1قد تأخر إُف هناية 1999

وذلك كما نصت عليو التعليمة  ، 94/74يف الوقت الذي حددت فيو جلنة بازل أخر اجل لتطبيقها ،1992
كما إن اللجنة منحت البنوك فًتة انتقالية مدهتا تالثة سنوات لاللتزام دبعيار كفاية رأس ادلال ،بينما منحت
التعليمة السابقة الذكر البنوك اجلزائرية فًتة تصل إُف مخس سنوات ،وذلك سباشيا والفًتة االنتقالية للجزائر.
وبغض النظر عن كيفية احلساب ادلعتمدة ،يتضح لنا من بيانات ادلدرجة يف اجلدول إن مستوى كفاية رأس
ادلال يف البنوك اجلزائرية يعترب مقبوال ،فهي أكرب من النسبة الدنيا.
كما يعترب معدل العائد على األصول (  )ROAأحد مؤشرات الرحبية وىو يعكس مستوى الكفاءة
اإلدارية للبنك يف توظيف موارده يف أفضل البدائل ادلتاحة ،ومن خالل اجلدول نالحظ أن البنوك ربقق معدل
عائد أعلى على األصول وىو يعكس مستوى الكفاءة اإلدارية للبنوك يف توظيف موارده يف أفضل البدائل ادلتاحة،
وبالتاِف فهي ربقق مستويات كفاءة أعلى.
وبالنسبة ذلامش الربح فهو يعكس مدى قدرة البنك على الرقابة والتحكم يف حجم ادلصروفات ،فكلما زاد
ىامش الربح زادت كفاءة البنك يف خفض مصاريف تشغيلو ،ومن مث تزيد رحبية البنك ،ونالحظ من خالل
اجلدول أن ىامش الربح يف البنوك يف ارتفاع وتزايد شلا يدل على كفاءة البنوك يف خفض مصاريف التشغيل لديها.
 -مقترحات لجنة بازل : 3

تناولت اتفاقية بازل  ، 3ثالث ملفات رئيسية ىي:
متطلبات األموال اخلاصة؛خطر السيولة؛اخلطر النظامي .وتتمثل أىم ىذه ادلقًتحات فيما يلي:-1رفع كمية ونوعية األموال الخاصة:

لتعزيز القدرة على امتصاص اخلسائر والتحكم يف التسيَت يف فًتات الضغط ،فقد اقًتحت جلنة بازل بأن
يتم رفع احلد األدىن لنسبة رأس ادلال من حقوق ادلساعلُت )األسهم العادية واألرباح غَت ادلوزعة ،وىو أعلى
أشكال رأس ادلال الذي ؽلكن أن يستوعب اخلسائر من  2%سنة  2012إُف حدود  4.5 %مع بداية
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سنة  2015من متطلبات احلد األدىن لرأس ادلال الفئة  1اليت تشمل حقوق ادلساعلُت وبعض األدوات
ادلالية ادلؤىلة األخرى كما سيتم حذف بعض العناصر  ،اليت سيتم رفعها من  4 %اُف  1 % 6كما سيتم
حذف بعض العناصر منها  ،كشهرة احملل وبعض ادلساعلات يف رؤوس أموال البنوك وادلؤسسات ادلالية
األخرى...اٍف ،وذلك ادلال الفعلي الذي ؽلكن البنك من مواجهة األزمات ويظهر الكفاية الفعلية لرأس
ادلال .أما الشرػلة  2فتسمى باألموال اخلاصة ادلكملة ،وتضم احتياطيات إعادة التقييم وادلخصصات العامة
خلسائر الديون...اٍف ،وبشكل عام ربوي سلتلف األدوات ادلستعملة جللب الديون ورأس ادلال ادلستوفاة
للشروط ادلنصوص عليها يف اتفاقية بازل  3أما ما سبثلو ىذه الشرػلة من قيمة األصول مرجحة بأوزان
ادلخاطر فسوف تنخفض بشكل تدرغلي حىت تستقر عند 2 %ابتداء من سنة.2015
كما أضافت نوعا جديدا من رأس ادلال الذي ؽلكن تسميتو األموال التحوطية أو احلمائية اإلضافية
ربتفظ بو البنوك بنسبة  ،%2.5واليت الغرض منها ضمان احتفاظ البنوك برأمسال محاية ؽلكن استخدامو
المتصاص اخلسائر خالل فًتات األزمات وىكذا ،فإن احلد األدىن ادلطلوب من رأس مال الفئة  1ورأس
مال احلماية سيكون بنسبة 6%( .%8.5لرأس ادلال الفئة 1و %2.5لرأس مال احلماية)  ،وستصبح نسبة

إمجاِف متطلبات رأس ادلال بعد تطبيق اإلصالحات ادلقًتحة  10.5 %مقابل 8%يف االتفاقيات السابقة.
ولقد كشفت األزمة )  ( 2008عن اطلفاض مستوى جودة االئتمان يف ميزانيات البنوك وخاصة بعد فًتة
من ظلو القروض دبستوى عال ،وتقًتح ىذه اإلصالحات زبصيص رأس مال ربوطي دلقابلة أزمات تقلب
الدورات االقتصادية يف حدود %2.5 -%0من حقوق ادلساعلُت أو من رأس مال آخر يضمن امتصاص
اخلسائر بشكل تام على أن يتم تطبيق ذلك وفقا للظروف احمللية لكل بلد .إن الغرض من زبصيص رأس

مال احلماية دلقاومة تقلبات الدورة االقتصادية ىو محاية القطاع البنكي من فًتات اإلفراط فينمو االئتمان
الكلي ،ويبدأ سريانو فقط عندما يكون ىناك إفراط يف ظلو االئتمان ينتج عنو تنامي ادلخاطر على مستوى

النظام بكاملو.
1

بريش عبد القادر ،غراية زىَت :مقررات بازل )  ( 3ودورىا يف تطبيق مبادئ احلوكمة وتعزيز االستقرار ادلاِف وادلصريف العادلي ،ادلؤسبر الدوِف الثامن حول "دور

احلوكمة يف تفعيل أداء ادلؤسسات واالقتصاديات" ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيَت ،جامعة حسيبة بوعلي بالشلف ،اجلزائر ،يومي  20،19نوفمرب
 ،2013ص305

.
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كما أنو سوف يتم االنتقال دلرحلة ادلتطلبات اجلديدة خالل  8سنوات بطريقة تدرغلية شلا يعطي وقتا كافيا
للبنوك لزيادة رؤوس أمواذلا عن طريق إبقاء األرباح ومجع رأس ادلال بغرض مساعدهتا يف إعادة تشكيل
قواعدىا الرأمسالية ،لذلك راعت مبدأ التدرج يف نسبة االقتطاعات ،حيث تبدأ من 20 %سنة 2014
لتصل إُف 100 %سنة 2018 1
 -2تنظيم السيولة:عندما بدأت جلنة بازل عملها يف منتصف عام  ، 1980أخذ بعُت االعتبار إدخال

التنظيم على السيولة ،ولكن سرعان ما مت التخلي عنو  ،ردبا ألن ادلمارسة أثبتت أهنا صعبة ،وأيضا ألن جلنة

بازل اعتربت ادلالءة ادلالية دلؤسسة ما ينبغي أن تكون كافية لضمان السيولة.

وقد أثبتت األزمة ادلالية بأن اخللل استقر يف السوق النقدية ،وذلك بسبب عدم اليقُت بشأن امتالك األصول
السائلة ،ألن البنوك اليت تعتمد على ىذا السوق للتمويل واجهت صعوبات نتيجة التدخل احلكومي ،خاصة
اليت كانت يف وضعية صعبة ،شلا كان عليها التخلص من األصول بأسعار منخفضة ،تسبب ذلك يف خسارة
مفاجئة بالنسبة ذلم ،وللمؤسسات اليت ربصلت على أصول شلاثلة ،وبالتاِف فإن مشاكل السيولةهتدد ادلالءة
ادلالية.
كل ذلك وقف على ىشاشة وضعية السيولة لعدد كبَت من البنوك ،دبا يف ذلك اعتمادىا دلواجهة التمويل
على السوق النقدية ،ألنو يف العديد من البلدان منذ أواخر  ، 1990أغلب البنوك خفضت قيمة أصوذلا
السائلة وزادت بشكل كبَت من حصة التمويل السوقي قصَت ادلدى .االضلراف لعب دورا رئيسيا يف األزمة

اليت كانت وراء طفرة االئتمان ،قضية الرىن العقاري وأزمة السيولة.
كما أن تدخل البنك ادلركزي ساعد يف احليلولة دون إهنيار النظام ,وكان ما يربره عندما يتعلق األمر دبواجهة ذعر

ادلودعُت  ,والذي أضيف إُف دوره ادلتمثل يف ادلقرض دور "صانع السوق "ادلالذ األخَت  .ويقًتح إطار بازل 3
مؤشرات جديدة لسالمة البنك ،وخصوصا اليت تعكس سيولتو ،أي قدرتو على تدبَتىا يف وقت قصَت،
ويعٍت ذلك أن وظيفة الوساطة اليت تضطلع البنوك وىي" ربويل مدخرات ادلودعُت إُف ائتمان يقدم

للمقًتضُت "ستتضرر بشكل أقل فالودائع التقليدية سبثل مصدرا للتمويل أكثر استقرارا من األموال اليت يتم

احلصول عليها عن طريق االقًتاض يف السوق ،فأموال اجلملة ؽلكن أن تتبخر بسرعة عندما زبضع األسواق

للضغوط ويتوقف ادلقرضون عن تقدًن قروض جديدة أو يرفضون ذبديد قروض قدؽلة .وأحد مقاييس قابلية

تأثر البنك بصدمات األسواق ادلالية ىو مقدار خصومو غَت ادلتصلة بالودائع ،وىو مقياس تقرييب دلدى

1صلار حياة ،اتفاقية بازل 3وآثارىا احملتملة على النظام ادلصريف اجلزائري ،رللة العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،العدد ، 2013 , 13ص.280
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اعتماد البنك على التمويل السوقي .وقبل وقوع األزمة ،كانت البنوك تعتمد بصورة متزايدة على التمويل

باجلملة ،ومن مث أصبحت معرضة بصورة متزايدة ألخطار حدوث ارتفاع مفاجئ يف التكاليف أو يف توافر
التمويل ،كما حدث خالل فًتة (  .) 2008 -2007وأول قياس مت تناولو حول قوة ميزانية البنك ىو
اعتماده على مصادر التمويل خبالف الودائع .1ولتجنب أزمات السيولة والتوترات بُت ادلؤسسات ادلالية،

نسبتُت من السيولة اعتمدتا يف اتفاقية بازل  3اقًتحت االتفاقية اجلديدة اعتماد نسبتُت يف الوفاء دبتطلبات

السيولة ،وسنبينهما كما يلي:

أ .األوُف للمدى القصَت وت ُعرف بنسبة تغطية السيولة ), (Liquidity Coverage Ratio
وربسب بنسبة األصول ذات السيولة ادلرتفعة اليت ػلتفظ هبا البنك إُف حجم  30يوما من
ُ
التدفقات النقدية لديو،وغلب أن ال تقل عن، 100 %وذلك دلواجهة إحتياجاتو من السيولة ذاتيا

ب.

الثانية وتعرف بنسبة صايف التمويل ادلستقر ادلتوسط والطويل ،واذلدف منها توفَت موارد سيولة
مستقرة للبنك ،وربسب بنسبة مصادر التمويل لدى البنك ( ادلطلوبات وحقوق ادللكية) إُف

استخدامات ىذه ادلصادر ( األصول)  ،وغلب أن ال تقل عن %100

 -3إدخال نسبة الرافعة المالية:

كان للتوسع يف منح االئتمان قبل األزمة األثر الكبَت يف إفالس البنوك بسبب عدم كفاية األموال اخلاصة
المتصاص اخلسائر ،حيث عمدت البنوك اليت تتبع أسلوب التقييم الداخلي للمخاطر إُف منح أوزان

ترجيحية صغَتة لتوظيفاهتا من أجل زيادة أثر الرفع ادلاِف .وذلذا عملت بازل  3على إدخال ما يسمى بالرافعة
ادلالية ،لكبح التوسع يف القروض البنكية ،حيث مت فرض نسبة اختيارية قدرىا  3%من الشرػلة األوُف لرأس
1

تومركابان ،كاميليا مينوايو ،القوة عند اإلقراض ،رللة التمويل والتنمية ،اجمللد  ، 50العدد  ، 3صندوق النقد الدوِف ،سبتمرب  ، 2013ص 53
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ادلال ،على أن يتم حساهبا من أصول ادليزانية وخارج ادليزانية دون أوزان ترجيحية دبا يتناسب مع األموال
اخلاصة .

 -4توسيع مفهوم المخاطر :زبص بعض القضايا ادلتعلقة بادلخاطر ومنها:
أ .تغطية سلاطر اجلهات ادلقًتضة ادلقابلة والناشئة عن العمليات على ادلشتقات،

وسبويل سندات الدين

وكذلك اخلسائر الناذبة عن إعادة تقييم األصول ادلالية على ضوء تقلبات أسعارىا يف السوق من خالل

تدعيم متطلبات رأس ادلال .وقد بينت كيفية حساهبا ,وخصصت جزء من رأس ادلال لتغطيتها ،وربطت

ذلك بتعديل التقييم االئتماين عند حدوث اطلفاض يف ادلالءة االئتمانية للطرف ادلقابل.
ب .زبصيص جزء من رأس ادلال لتغطية ادلخاطر النامجة عن عمليات التوريق ،وذلك يتطلب من البنوك

اىتماما أكرب بإجراء ربليالت أكثر صرامة على االئتمان ،واجلدول التاِف يبُت النسب اليت مت زبصيصها من
رأس ادلال لتغطية سلاطر السندات دبا فيها التوريق الذي أضافتو بازل3
حيث ان نسبة رأس ادلال ادلخصصة لتغطية سلاطر السندات تتناسب عكسيا مع تنقيط األصل ،فكلما
تراجع التصنيف ادلعطى للسند ارتفعت نسبة متطلباتو من رأس ادلال .أما متطلبات تغطية استثمارات التوريق
فهي مرتفعة مقارنة مع اجلهات السيادية ومتطلبات اجلهات األخرى ،وىذا يدل على أن التعامل يف التوريق
1
زلفوف دبخاطر مرتفعة .

 تأثير مقررات لجنة بازل  3على النظام المصرفيؽلكن تلخيص أىم تأثَتات مقررات بازل  3على النظام ادلصريف يف النقاط التالية:2

 إعادة ىيكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل يف البنوك لتعظيم استخدام رؤوس األموال. عدم القدرة على توفَت كامل اخلدمات أو ادلنتجات( ذبارة ،التوريق )وذلك بسبب زيادة التكلفة والقيوداليت ؽلكن أن تكون أمام عملية التوريق.
 اطلفاض خطر حدوث أزمات مصرفية :تعزيز رأس ادلال واالحتياطات السائلة جنبا إُف جنب مع الًتكيزعلى تعزيز معايَتإدارة ادلخاطر يؤدي إُف خفض خطر فشل البنك ،وربقيق االستقرار ادلاِف على ادلدى

الطويل.
1

صلار حياة ،اتفاقية بازل 3وآثارىا احملتملة على النظام ادلصريف اجلزائري ،مرجع سبق ذكره ،ص. 282

2

مفتاح صاٌف ،رحال فاطمة ،تأثَت مقررات جلنة بازل 3على النظام ادلصريف اإلسالمي ،ادلؤسبر العادلي التاسع لالقتصاد والتمويل االسالمي" النمو والعدالة واالستقرار
من منظور إسالمي " يومي أيام من 10-09سبتمرب  ، 2013أسطنبول ،تركيا ص. 17-15
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 إن مقررات بازل  3ستجعل السيطرة على البنوك العادلية أقوى من ذي قبل دبا يضمن للبنوك القدرةوادلالءة ادلالية اليت من خالذلا تستطيع التصدي لألزمات ادلالية الطارئة حىت ال يتكرر ما حدث لبنوك عادلية
كبنك (ليمان بررذرز) يف األزمة ادلالية األخَتة ،ضف إُف ذلك أن ادليزة األساسية يف بازل  3تكمن يف أن

النموذج ادلاِف الرياضي الحتساب أخطار األصول ،أصبح أكثرصرامة ودقة يف عملية تقييم األصول اخلطرة.
 -اطلفاض إقبال ادلستثمرين على األسهم ادلصرفية :نظرا إُف أن أرباح األسهم من ادلرجح أن تنخفض

للسماح للبنوك بإعادة بناء قواعد رأس ادلال ،وبصفة عامة سينخفض العائد على حقوق ادلساعلُت وكذلك

رحبية ادلؤسسات بشكل كبَت.

 -التعارض يف تطبيق مقررات جلنة بازل  3يؤدي إُف التحكيم الدوِف :ألن االختالف يف تطبيق معايَت جلنة

بازل  3كما حدث يف بازل  1و بازل  2سيؤدي إُف تواصل تعطيل استقرار الشامل للنظام ادلاِف.
 فرض ضغوطا على ادلؤسسات الضعيفة :حيث ذبد البنوك الضعيفة صعوبة كبَتة لرفع رأس ماذلا. الزيادة من احتياطات البنوك ورفع من رأمساذلا ،وربسُت من نوعيتو. -التغَت يف الطلب على التمويل من سبويل قصَت األجل إُف سبويل طويل األجل :فإدخال نسبتُت يف الوفاء

دبتطلبات السيولة القصَتة والطويلة األجل تدفع الشركات بعيدا عن مصادر التمويل قصَتة األجل وأكثر ضلو

ترتيبات التمويل على ادلدى الطويل ،وىذا يؤثر بدوره يف ىوامش الربح اليت ؽلكن ربقيقها.

 إن معايَت اللجنة الدولية ادلصرفية (بازل  ) 3ستدفع باذباه رفع كلفة اخلدمات ادلصرفية على الشركاتواألفراد ادلتلقية ذلذه اخلدمة مقابل تطبيق ضوابط أكثر تدخال يف ىيكل رأمسال البنوك وموجوداهتا وبالتاِف

ربميل إدارهتا تكاليف اكرب تتطلب رفع أسعار اخلدمات ادلقدمة للجمهور.
 اطلفاض القدرة على اإلقراض :ان القيود والشروط اليت تتعلق بزيادة حجم االحتياطيات النظامية اليت لدىالبنوك فيها تقييدا للبنوك يف اإلقراض ما يعمق من أزمة السيولة احلالية ،وبالتاِف يرفع التكلفة على البنوك يف
ربصيل سيولة قصَتة األجل ووفَتة وىو ما سينعكس الحقا على رفع تكلفة اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة
للشركات واألفراد نظرا الرتفاع الكلفة التشغيلية للمصارف.

 إقرار شفافية أكرب يف العاَف ادلاِف. قد تتسبب معايَت" بازل " 3يف تفاقم األزمة لدى ادلؤسسات ادلالية الكربى دبا يؤدي ببعضها إُف االهنياربينما تكافح احلكومات من أجل إنقاذ ادلؤسسات ادلالية من األزمة ادلالية ،وىذا حسب عن تقرير صادر عن
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صندوق النقد الدوِف ،والذي حذر من أن معايَت" بازل " 3سوف ترفع من الدافعية لدى الكثَت من

ادلؤسسات ادلالية من أجل التحايل على أطر العمل الطبيعية ادلعمول هبا يف األنظمة ادلصرفية ،وحذر بلهجة

واضحة من أن" إلزام البنوك برفع رؤوس أمواذلا قد يضع النمو يف وضع حرج ".

إن تطبيق نظام بازل  3سيجعل من اقتصاديات الدول النامية تعاين وسيضع البنوك يف وضع ال تستطيعادلشاركة وادلساعلة يف سبويل التنمية األساسية الضرورية لبلداهنا.
 معايَت بازل  3ستح ّد من قدرة ادلصارف على سبويل ادلشاريع التنموية :وىذا بعد فرضها قيود علىالسيولة النقدية ،واليت ستؤدي إُف حدوث نوع من التشدد االئتماين وعدم قدرة ادلصارف على سبويل ادلشاريع
التنموية الضخمة اليت تقودىا احلكومة ،إُف جانب أن تطبيق ىذه ادلعايَت سيؤدي إُف زيادة تكلفة القروض

ادلمنوحة ألي قطاعات أو أنشطة اقتصادية.

أن ذلذه ادلعايَت اجلديدة انعكاساهتا على النمو  ،حيث تشَت تقديرات منظمة التعاون والتنمية أن تنفيذاتفاقية" بازل "3سيؤدي إُف اطلفاض ظلو الناتج احمللي اإلمجاِف السنوي دبقدار  1.05 %إُف 1.15
%تقريبا.
-3الهيكل المؤسساتي للرقابة المصرفية في الجزائر:
لقد احدث قانون النقد والقرض  10-90تغَتات جذرية يف طريقة سَت القـ ـ ــطاع ادل ـ ـ ـ ـ ــاِف ع ـ ـ ـ ـ ــامة وادلصريف
خاصة ،وادخل قواعد لتنظيم الصناعة ادلصرفية بتأطَت النشاط ادلصريف وجعلو خاضعا إلرادة بنك اجلزائر ذو
صالحيات ضبطية وإدارية وتنظيمية وإشرافية وقضائية ،حبيث تعمل ربت إشرافو سلطات رقابية تقودىا اللجنة
ادلصرفية ذات الصالحيات ادلطلقة يف إجراء الرق ــابة واإلشراف على أعمال ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية النشطة يف
اجملال اجلـ ـزائري ،كما عزز ىذا الق ــانون ،ومن بعده األمر

 ، 11-03جهاز الرقابة ادلصرفية ودعم آلياتو بإقرار

إنشاء مصاٌف ذات أعلية بالغة يف شلارسة الدور الرقايب ،كتلك التابعة مباشرة إُف اللجنة ادلصرفية مثل :مركزية
ادلخاطر ،مركزية عوارض الدفع ،مركزية ادليزانيات ،مركزية سلاطر ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة والعائالت ،مركزية
سلاطر التمويل االغلاري....والتابعة مباشرة إُف بنك اجلزائر :اللجنة ادلصرفية ،جلنة مراقبة االستقرار ادلاِف ،صندوق
تامُت الودائع ،خلية ادلخاطر واألزمات....
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أوال :اللجنة المصرفية:
اللجنة ادلصرفية ىي السلطة ادلسؤولة عن الرقابة ادلصرفية باجلزائر ،أي ىي ادلكلفة دبمارسة أساليب الرقابة
على أعمال البنوك وادلؤسسات ادلصرفية العاملة يف اجلزائر ،وتكتسب ىذه السلطة اإلشرافية–الرقابية بناء على كل
ما أوكل إليها من مهام وصالحيات بعد صدور القانون

 ، 10-90وتعززت ىذه السلطة بشكل واضح بعد

صدور األمر  11_03ادلتعلق بالنقد والقرض (.)1من ستة أعضاء يعينون من طرف رئيس اجلمهورية دلدة مخسة
سنوات.
ثانيا :مركزية المخاطر
تعترب ادلركزية وحدة رقابية ،وذلا دور إعالمي كخلية استعالم لتلقي ادلعلومات بصفة شهرية حول :ىوية
الزبائن ،طبيعة االئتمان وسقفو ومبالغو ادلستخدمة ،مبلغ القروض ادلتعثرة ،نوعية الضمانات ادلأخودة،
ادلخاطر...من مجيع البنوك وادلؤسسات ادلالية النشطة يف اجلزائر.واذلدف من ىذا الًتكيز يف خلية واحدة ىو
مساعدة بنك اجلزائر اللجنة ادلصرفية يف األىداف النقدية والرقابية على القطاع ادلصريف من جهة ،ومن جهة ثانية
تقدًن ادلساعدة الفنية للبنوك وادلؤسسات ادلالية بغية ازباذ القرار االئتماين ادلالئم من خالل التزويد دبعلومات حول
الطرف ادلقابل اليت تعتزم ادلؤسسة منحو سبويال(.)2
ومن أجل أن تؤدي ىذه اخلدمة على أحسن وجو ،يتعُت أن تلتزم البنوك بتقدًن البيانات ادلتعلقة هبوية
العمالء والتسهيالت االئتمانية وفق النماذج ادلصممة ذلذا الغرض وذلك بصفة دورية ( ،)3بعد أن اوجب القانون
ادلصريف على ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية االطلراط يف ىذه ادلصلحة وتزويدىا بادلعلومات ادلذكورة (.)4وعليو ال ؽلنح
البنك التجاري أي قرض إُف زبون جديد إال بعد حصولو على كل ادلعلومات اخلاصة بطالب ىذا التمويل ىذا من

األمر رقم  3ـ  ، 11يتعلق بالنقد والقرض ،مؤرخ يف  26أغشت  ، 2003اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،اجلزائر :اجلزائر ،العدد 27 ، 52 :غشت  ، 2003ص. 17
2للمزيد من األرقام واحلقائق :اللجنة العربية للرقابة ادلصرفية ،تطوير أنظمة االستعالم االنتمائي ومركزيات ادلخاطر يف الدول العربية ،صندوق النقد العريب،اإلمارات:أبو
ظيب، 2008،ص ص19:ـ. 27
3اللجنة العربية للرقابة ادلصرفية،مركز ادلخاطر ،صندوق النقد العريب ،اإلمارات :أبو ظيب. 1998 ،
 4بنك اجلزائر ،نظام رقم 92ـ ، 01يتضمن تنظيم مركزية ادلخاطر وعملها ،مؤرخ يف 22مارس  ، 1992اجلريدة الرمسية للجمهورية ،اجلزائر :العدد  07 ، 08فرباير  ، 1993ص ص:
12ـ .15
1
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إجراءات الدراسة التطبيقية في البنوك عينة الدراسة

 ، 01-12احلق دبركزية ادلخاطر مصلحتُت ،األوُف تدعى مركزية سلاطر

ادلؤسسات والثانية مركزية سلاطر األسر(.)1
ثالثا :مركزية المستحقات غير المدفوعة
وىي جهة رقابية احًتازية ،أنشأت من اجل متابعة احلوادث ادلسجلة بصدد التعثر ومشاكل التسديد
األخرى ،كعوارض إصدار الشيكات بدون رصيد كاف ،ويسعى بنك اجلزائر إنشائها إُف تطهَت معامالت القطاع
ادلصريف من عنصر الغش وتعزيز الثقة وتامُت ادلعامالت ادلالية.يتم التصريح لدى ىذه اذليئة بكل احلوادث ادلتعلقة
بالتوقف عن الدفع ،مث يتم نشر قائمة على ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية تتضمن أمساء (أو صفة) العمالء الذين
غلب منعهم من شلارسة الصفقات ادلصرفية معها ،على غرار عدم تسليم دفًت شيكات األول للزبون الذي ثبت
تورطو سلفا يف إصدار شيكات بدون رصيد.وفرض بنك اجلزائر على البنوك وادلؤسسات ادلالية وحىت مصاٌف الربيد
االنضمام إليها وتزويدىا بادلعلومات ادلطلوبة.
رابعا :مركزية الميزانيات
يسعى بنك اجلزائر من خالل إنشاء ىذه ادلصلحة إُف تعميم معايَت موحدة للتحليل ادلاِف واإلفصاح
احملاسيب بالنسبة للبنوك وادلؤسسات ادلالية ،فتتوُف ىذه ادلركزية مهمة مجع ادلعلومات احملاسبية وادلالية ادلنظمة يف
شكل قوائم (ادليزانية ،جدول حسابات النتائج وجدول تدفقات اخلزينة )...حدد بنك اجلزائر ظلاذجها (صيغة
موحدة)  ،مث تعاًف ىذه البيانات وتنشر نتائج التحليل ضمن ملف فردي خاص بادلؤسسة (أي يف إطار السرية)،
وتبلغ ىذه اذليئة اللجنة ادلصرفية بأية سلالفات أو تناقضات ،وال سيما بعدم احًتام البنك أو ادلؤسسة ادلالية
للقاعدة احملاسبية وألجل التصريح أو اإلدالء دبعطيات خاطئة أو وعلية.
خامسا :وحدة االستعالم المالي
رصد بنك اجلزائر ىذه اخللية لكشف العمليات ادلشبوىة ربت طائلة غسيل األموال وسبويل اإلرىاب
ولتفادي ادلخاطر احلقيقية ادلنجزة عن تعرض البنوك وادلؤسسات ادلالية اجلزائرية دلثل ىذه اآلفات ،ويهيب بنك
اجلزائر من غرفة ادلقاصة طبقا للمادتُت  53و57من األمر  11- 03ادلتعلق بالنقد والقرض ومن ىذه الوحدة
 1بنك اجلزائر،نظامرقم، 1201يتضمن تنظيم مركزية سلاطر ادلؤسسات واألسر وعملها ،مؤرخ يف  20فرباير  ، 2012اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،اجلزائر ،العدد13 ، 36 :
يونيو  ، 2012ص ص. 46 45 :
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أعلية ذبنب البنوك مالبسات غسيل األموال ،توافقا مع ادلعايَت الدولية للجنة بازل بصدد ىذا ادلوضوع ،حيث
يوصي بضرورة التعرف على الزبون وإجراء الرقابة ادلصرفية عليو ،على غرار استهداف سياسة قبول الزبائن اجلدد
ادلتابعة ادلستمرة لتحركات رؤوس األموال يف حساباتو وودائعو ،وتوثيق العمليات واألرشفة لالستخدام عند فتح
ربريات ،إخطار اللجنة ادلصرفية عن طريق ىذه اخللية يف إطار السر ادلهٍت دون اطالع الزبون بأية عمليات
مشبوىة ربمل صبغة فساد كغسيل األموال ،تشجع البنوك على تكييف نظام الرقابة الداخلية للوقاية ومكافحة
أشكال الفساد عامة وغسيل األموال وسبويل اإلرىاب أو إفساد أخالقيات ادلوظفُت بالبنك(.)1
سادسا :عالقة المديرية العامة للمتفشية العامة لبنك الجزائر باللجنة المصرفية
بالنظر إُف شبكة كثافة البنوك وادلؤسسات ادلالية وقصد التكفل اجليد بتقوية الرقابة على الوثائق
وادلستندات ،فقد مت إنشاء مصلحة أو ىيئة سلتصة ،على مستوى بنك اجلزائر ىي" :ادلديرية العامة للتفتيش العام"
عام  2001تضطلع دبهمة التدقيق ادليداين للتأكد من صحة البيانات الواردة يف الوثائق وادلستندات ادلفصح عنها
من قبل البنوك( .)2حيث ترسل تقارير الرقابة إُف اللجنة ادلصرفية لتتخذ القرارات ادلناسبة بصدد البنك.
سابعا :عالقة محافظي الحسابات بالسلطات الرقابية
يتعُت على مجيع البنوك وادلؤسسات ادلالية ،دبا يف ذلك فروع البنوك األجنبية ،دبوجب ادلادة 100من األمر
 11-03التعاقد مع زلافظُت للحسابات ،اثنُت على األقل.حبيث يضطلع زلافظو احلسابات ،زيادة على
ادلسؤوليات اليت تنيطها هبم ادلهنة طبقا لتشريعات احملاسبة والتدقيق ،بعد التحقق من سالمة ودقة القوائم ادلالية
وادلمارسات احملاسبية ذات الصلة داخل ادلؤسسة ،إعالم اللجة ادلصرفية فورا عن كل سلالفة ترتكبها ادلؤسسة
اخلاضعة لرقابتهم ،وان يقدموا تقريرا ؽلثل حصيلة أعماذلم يف اجل ال يتعدى أربعة أشهر من تاريخ إقفال حسابات
ادلؤسسة ،باإلضافة إُف نسخة من التقرير ادلوجو إُف اجلمعية العامة للمساعلُت ،وبالنسبة ذلذه األخَتة يتعُت على
زلافظي احلسابات تزويدىم بتقرير خاص حول القروض ادلمنوحة للمسَتين وادلساعلُت والشركات التابعة جملمع
البنك أو ادلؤسسة ادلالية وتقييمات دلدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة ادلخاطر.وػلرم قانونا بأي حال من
األحوال أن سبنح ادلؤسسة حملافظي احلسابات ادلعنيُت هبا قروضا سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة.
 1بنك اجلزائر ،النظام رقم  ، 05 05يتعلق بالوقاية من تبيض األموال وسبويل اإلرىاب ومكافحتها ،مؤرخ يف  15ديسمرب  ، 2005اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية :اجلزائر ،العدد:
 "2 ، 26أفريل  ، 2006ص ص . 23 20 :
2ادلادة  108من األمر رقم 3ـ  11ادلتعلق بالنقد والقرض.
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-4المخاطر المصرفية وأنظمة قياسها حسب تنظيم بنك الجزائر:
حدد بنك اجلزائر يف القانون رقم  11-08ادلؤرخ يف  28نوفمرب  2011مفهوم وأنظمة قياس ادلخاطر
البنكية.
أوال:أنواع المخاطر البنكية وفقا بنك الجزائر

 :يلخص اجلدول ادلواِف أىم ادلخاطر البنكية وفقا للمادة

02للقانون ادلذكور أعاله:
الجدول رقم ( 04ـ :)05ملخص المخاطر البنكية المحددة وفقا لبنك الجزائر.
المخاطر
ادلخاطر االئتمانية
خطر الًتكيز

تع ـ ـ ــريف ـ ـ ــها
اخلطر الذي ؽلكن التعرض لو يف حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعترب كادلستفيد نفسو.
الناجم عن القروض أو االلتزامات ادلمنوحة للطرف ادلقابل نفسو وألطراف مقابلة تعترب كادلستفيد نفسو وألطراف
مقابلة ناشطة يف نفس القطاع االقتصادي أو نفس ادلنطقة اجلغرافية ،أو الناجم عن منح قروض متعلقة بنفس
النشاط أو عن تطبيق تقنيات تقليص اخلطر.

خطرمعداللفائدة
اإلمجاِف
خطر التسوية

اخلطر الذي ؽلكن التعرض لو حالة حدوث تغَت يف معدالت الفائدة والناتج عن رلموعة عمليات ادليزانية وخارج
ادليزانية باستثناء تلك ادلتعلقة دبخاطر السوق.
اخلطر الذي ؽلكن التعرض لو ،السيما يف عمليات الصرف والذي يتضمن خطر تسوية طرف مقابل وخطر تسوية
التسليم.

خطر السوق

سلاطر خسائر على مستوى وضعيات ادليزانية وخارج ادليزانية النامجة عن تقلبات أسعار السوق.

خطر السيولة

خطر عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات أو عدم القدرة على تسوية او تعويض وضعية نظرا لوضعية السوق وذلك
يف أجال زلددة وتكلفة معقولة.

خطر قانوين

خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض أو خلل أو نقص مهما كانت الطبيعة.

خطرعدم ادلطابقة
خطر عمليايت

خطر العقوبة القضائية ,اإلدارية والتأديبية وخطر اخلسائر ادلالية ادلعتربة أو ادلساس بالسمعة الناشئة عن عدم احًتام
القواعد اخلاصة بنشاط ادلصارف وادلؤسسات ادلالية.
ناجم عن عدم التأقلم أو خلل قد ينسب إُف اإلجراءات وادلستخدمُت واُف أنظمة داخلية أو عوامل خارجية

المصدر:األمر رقم 08-11ادلؤرخ يف 28نوفمرب 2011والتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك وادلؤسسات ادلالية ,اجلريدة الرمسية

للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية,اجلزائر ،العدد  ،47أوت  ،2012ص ص.23-22
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ثانيا :أنظمة قياس وتحليل المخاطر:
ضمن ىذا اإلطار حدد بنك اجلزائر من خالل ادلادتُت  38-37من القانون رقم  11-08ادلذكور أنفا
أعلية وإلزامية وضع أنظمة لقياس وربليل ادلخاطر وتكييفها مع طبيعة وحجم عملياهتا بغرض تفادي سلتلف أنواع
ادلخاطر احملتملة وضرورة تقييم نتائج عملياهتا ،ووضع أنظمة وإجراءات تسمح حبيازة خريطة ادلخاطر اليت ربدد
وتقيم رلموع ادلخاطر ادلمكنة واليت ؽلكن أن تكون معدة طبقا لصنف النشاط ادلهنة و ربدد العمليات اليت غلب
ازباذىا من اجل احلد من ادلخاطر .اجلدول ادلواِف يلخص سلتلف أنظمة قياس ادلخاطر يف ادلصارف اجلزائرية
حسب ادلواد ( )53..... 39من القانون أعاله:
الجدول رقم ( 04ـ  :)06أنظمة قياس المخاطر في البنوك الجزائرية.
أنظمة قياس المخاطر

أهميته

سلاطر القرض

يسمح من خالل النظام دبا يلي:
 ربديد سلاطر ادليزانية وخارج ادليزانية إزاء طرف أو أطراف مقابلة تعترب مستفيدا واحدا. تفادي سلتلف مستويات ادلخاطر انطالقا من معلومات نوعية وكمية. توزيع االلتزامات على األطراف ادلقابلة حسب درجة اخلطر الذي ؽلكن التعرض لو،حسب قطاع النشاط أو ادلنطقة اجلغرافية ،وحسب ادلدينُت ادلتصلُت فيما بينهم بغرض تفادي
سلاطر الًتكيز احملتملة.
 -ضمان مالئمة ادلخاطر احملتملة مع سياسة القروض.

ادلخاطر ما بُت ادلصارف بغرض قياس وتوزيع قائم القروض واإلقراض ما بُت البنوك.
بغرض ربديد سياسة عامة لتسيَت السيولة ودرجة ربملها ،ووضع تقديرات إلحصاء مصادر
التمويل وسيناريوىات أزمة لتحديد إمكانيات مواجهتها.

السيولة
معدل الفائدة اإلمجاِف

تبٍت نظام معلومات داخلي يسمح بتقدير ومتابعة سلاطر معدل الفائدة وتوقع ادلعاجلات
ادلمكنة.

سلاطر الدفع

أعلية تبٍت نظام لقياس وتقدير سلاطر الدفع احملتملة وباخلصوص تلك ادلتعلقة بعمليات
الصرف.

سلاطر السوق

أعلية التسجيل اليومي لعمليات الصرف على حسب ما ينص عليو القانون ووضع أنظمة
دلتابعة العمليات اليت تقوم هبا يف السوق وحلساهبا اخلاص هبدف القياس والرقابة

المصدر:األمر رقم 08-11ادلؤرخ يف  28نوفمرب  2011والتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك وادلؤسسات ادلالية ,اجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية  ,اجلزائر ،العدد  ،47اوت  ،2012ص ص.30-28
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المطلب الثاني:برمجيات نظم المعلومات المستخدمة في البنوك الجزائرية
بينت الدراسة ادليدانية للبنوك زلل الدراسة ،استخدامهم للربامج اآلتية:
 ، Système Sybu,Delta-Bankويف مايلي سنورد تعريف لنظم ادلعلومات السابقة الذكر:
 :Delta-Bank- 1يعترب  Delta-Bankالعبا أساسيا يف اسًتاتيجية ادلعلومات يف القطاع ادلصريف
وادلاِف ،وجل البنوك اجلزائرية تعتمد عليو يف إدارة عملياهتا ادلصرفية ،كما تعتمد عليو العديد من البنوك الدولية،
وتثق بو لتطور شبكاهتا الدولية ،وؽلثل ىذا النظام حل مرجعي للبنوك التجارية الكبَتة اليت ربوي شبكة من
الوكاالت ،وتتمثل  Delta-Bankيف بررليات متكاملة ومدرلة تقوم بتجميع ادلهام البنكية وكذلك بإمكاهنا
توفَت الرقابة للمدير على مجيع أقسام البنك
 :Progiciel SystemsSybu- 2وىو نظام بنكي متكامل للقيام دبختلف ادلهام واألعمال البنكية ومن
خاللو أصبحت مجيع األعمال البنكية زلوسبة ،وتعتمد البنوك عليو كنظام معلومايت متكامل ،ويتميز بكونو نظام
مرجعي موحد يقدم رلموعة واسعة من التطبيقات من اجل تسريع العمليات ادلصرفية وبالتاِف زيادة رضا العاملُت
يف البنك ويف نفس الوقت زيادة رضا عمالء البنك ،كما يعمل  Progiciel SystemsSybuللسيطرة على
التكاليف زبفيضها والعمل على احلد من ادلخاطر ادلختلفة وىو قادر على ربط الوكاالت التابعة للبنك يف شبكة
موحدة ،وحاليا تسعى البنوك ادلستخدمة ذلذا النظام إُف استخدام نظام  Fluxcubeالذي َف يدخل حيز اخلدمة
بعد.
المبحث الثاني :تصميم الدراسة الميدانية
تتمحور الدراسة ادليدانية بشكل أساسي على دراسة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات وذلك
من جهة نظر مديري نوائب ادلديرين ورؤساء مصاٌف تكنولوجيا ادلعلومات ادلؤسسات ادلصرفية يف اجلزائر ،حيث
سيتم التطرق يف ىذا ادلبحث إُف كل من منهج الدراسة ،رلتمع وعينة الدراسة ،ظلوذج ومتغَتات الدراسة ،مجع
بيانات الدراسةـ ،إدارة الدراسة أساليب التحليل اإلحصائي ادلستخدمة ،الطريقة ادلستخدمة يف الفئات ،صدق
إدارة الدراسة ،ثبات أداة الدراسة ،ربديد الطريقة واألدوات ادلستعملة يف مجع البيانات ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية.
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عينة

المطلب األول :منهجية الدراسة
تستوجب طبيعة ادلوضوع على الباحث اختيار ادلنهج الذي سيعتمده ،واألدوات ادلستعملة اليت تساعده يف
ذلك ،ومن خالل ىذا ادلطلب سيتم التطرق إُف منهج ومجع بيانات الدراسة ،رلتمع وعينة الدراسة ،متغَتات
وظلوذج الدراسة.
أوال :منهج وجمع بيانات الدراسة
- 1منهج الدراسة:
أىم ما ؽليز الدراسة احلالية ىو العمل على قياس أثر فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات يف
القطاع ادلصريف ،ولغرض الوقوف على مستويات ىذا األثر ،تقوم الدراسة على تبٍت ادلنهج الوصفي التحليلي،
الذي يعتمد على ربليل خصائص الظاىرة ،ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بُت متغَتاهتا وأسباهبا واذباىاهتا ،وىذا
ألجل التعرف على حقيقتها يف أرض الواقع ،وىو يعرب عن الظاىرة كيفيا بوصفها وبيان خصائصها ،وكميا
بإعطائها وصفا رقميا من خالل أرقام وجداول توضح مقدار ىذه الظاىرة وأحجامها أو درجة ارتباطها مع
الظواىر األخرى.
- 2جمع بيانات الدراسة:
مت االعتماد على عدة أساليب جلمع البيانات يف ىذه الدراسة ،فاإلضافة إُف ادلالحظة اعتمدنا أساسا على
أسلوب االستبيان يف اجلانب ادليداين ،وعموما تتشكل بيانات الدراسة من بيانات ثانوية وبيانات أساسية ،حيث
تتشكل البيانات الثانوية يف ىذه الدراسة ربديدا من البيانات اخلارجية اليت مت احلصول عليهامن خالل مراجعة
األدبيات والدراسات السابقة ادلتعلقة بادلوضوع ،وقمنا بإجراء مسح دلختلف ادلراجع اليت استطعنا الوصول إليها
من كتب ورلالت ،ومقاالت ودوريات ورسائل وأطروحات الدكتوراه اليت ذلا صلو دبوضوع الدراسة ككل ،أو ذلا
عالقة بأحد ادلتغَتين ،باإلضافة إُف البحث وادلطالعة يف مواقع االنًتانت ادلختلفة ،أما البيانات األساسية فتتشكل
من االستبيان الذي مت بناؤه انطالقا من األسئلة ،واليت تعتقد أهنا تتالءم مع طبيعة الدراسة ومتغَتات وأىدافها،
ومت إعداد االستبيان باالعتماد على عدد من البيانات الدراسة السابقة وذلك بعد تعديلها دبا يتوافق وموضوع
الدراسة ،ومن مت ربكيمها من قبل ادلختصُت.
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عينة

ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة
- 1مجتمع الدراسة:
يتكون رلتمع الدراسة من أربع فئات من ادلوظفُت كاآليت:
أـ مدير عام أو نائب مدير عام.
ب ـ مدير فرع أو نائب مدير فرع.
ج ـ مسؤوِف التكنولوجيا وادلعلومات.
العاملُت بادلصارف اجلزائرية  ،ومت اختيار رلموعة الوظائف السالفة الذكر دلا ذلا من القدرة على تقييم نظم
ادلعلومات اإلدارية ،وعلى عالقة مباشرة برسم سلطط إدارة األزمات حيث مت توزيعها كما ىو موضح يف اجلدول.
جدول رقم 04 (:ـ )07مجتمع الدراسة حسب الوظيفة
الوظيفة

مجتمع الدراسة

مدير عام أو نائب مدير عام

20

مدير فرع

144

نائب مدير

144

مسؤوِف تكنولوجيا ادلعلومات

40

اجملموع

348

المصدر :من إعداد الباحث

- 2عينة الدراسة:
بعد حصر أكرب عدد من ادلؤسسات ادلصرفية مت االتصال هبا ألجل القيام بالدراسة ،إال أنو فوجئنا بعض
منها رفضت مطلق التعاون معنا ،أما البعض اآلخر أبدت موافقتها منا و استعدادىا التام بالتعاون معنا ،وقد مت
اختيار عينة الدراسة من رلتمع الدراسة من الفئات األربعة داخل البنوك بطريقة العينة العشوائية ،وقد بلغ حجم
عينة الدراسة  186موظف وموظفة وقد مت توزيع االستبيان على مجيع أفراد عينة الدراسة ،ومت اسًتداد

130

استبيان ومت استبعاد  05استبيانات لعدم ربقيق الشروط ادلطلوبة لإلجابة على االستبيان ،وبالتاِف يكون عدد
االستبيانات القابلة واخلاضعة للدراسة  125استبيان واجلدول اآليت يوضح ذلك:
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جدول رقم 04(:ـ )08توزيع مجتمع الدراسة والعينة واالستبيانات
الوظيفة

رلتمع الدراسة

عينة الدراسة

ادلسًتدة

الصاحلة للتحليل

مدير عام أو نائب مدير عام

20

08

06

06

مدير فـ ـ ـ ــرع

144

80

52

51

نائب مدي ـ ـ ــر

144

80

54

50

مسؤوِف تكنولوجيا ادلعلومات

40

18

18

18

اجملمـ ـ ـ ــوع

348

186

130

125

المصدر :من إعداد الباحث

ثالثا :متغيرات ونموذج الدراسة
تتضمن الدراسة متغَتين علا:
- 1المتغير المستقل:
يتمثل يف نظم ادلعلومات اإلدارية ،الذي تعرفو إجرائيا بأنو جزء من رلموعة األنظمة و األساليب الضرورية
اليت تساعد ادلؤسسات ادلصرفية (البنوك) يف ربقيق الًتابط والتناسق بُت سلتلف أجزاء ادلؤسسة انطالقا من قاعدة
بيانات موحدة ،دبا ؽلكنها من بناء نظام ادلعلومات وتزويد أصحاب القرار وسلتلف ادلستفيدين من معلومات
صحيحة ومنافسة ،وبأقل التكاليف شلا ؽلكنها من البقاء والصمود يف وجو التحديات اليت تعًتضها ،ولقياس ىذا
ادلتغَت مت اعتماد مقياس متكون من ستة عناصر وأبعاد تتمثل يف :سرعة احلصول على ادلعلومات ،سرعة ازباذ
القرارات ،رضا ادلستخدم ،مدى مالئمة النظام للمستويات اإلدارية ،االستجابة للتغَتات ادلستجدة ،أمن
ادلعلومات ،ذلك أنو يف تقديرنا من غَت ادلمكن أن يؤثر نظام ادلعلومات يف إدارة األزمات ،دون أن يكون ىناك
إدراك للمنافع اليت ستحصل عليها ادلؤسسات ادلصرفية (البنوك) يف مواجهة األزمات عندما سبتلك نظام معلومات
فعال.
- 2المتغير التابع:
يتمثل يف إدارة األزمات الذي نعرفو إجرائيا بأنو عملية إدارية ،تقوم هبا ادلؤسسات لغرض التصدي ومواجهة
األزمات ،انطالقا من إؽلاهنا بأن ىذه األخَت تتطلب نظاما فعاال يتم من خاللو تدفق ادلعلومات ،دبا يتناسب وكل
مرحلة من مرحلة األزمة ولدراسة ىذا ادلتغَت مت اعتماد مقياس يبُت مراحل األزمة وادلكون من مخسة مراحل وىي:
ـ مرحلة اكتشاف اإلنذار ادلبكر.
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عينة

ـ مرحلة االستعداد والوقاية.
ـ مرحلة احتواء األضرار.
ـ مرحلة استعادة النشاط.
ـ مرحلة التعلم.
- 3نموذج الدراسة:
يشَت الشكل رقم( )02-04إُف النموذج ادلعتمد يف الدراسة والذي يتكون من متغَتين يتمثالن يف ادلتغَت
التابع وادلتغَت ادلستقل ،ولكل متغَت رلموعة من األبعاد ،حيث يظهر النموذج عالقات االرتباط واألثر بينها.
الشكل رقم ( )02-04نموذج الدراسة
المتغير المستقل (نظم المعلومات اإلدارية)

المتغير التابـ ـ ـ ــع ( إدارة األزمـ ـ ـ ــات)

سرعة احلصول على ادلعلومات

اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر

سرعة ات ـ ــخاذ القـ ـ ـرار

االستعداد والوقـ ـ ــايـ ـ ــة

رضا ادلستخدم النهائي

احتـ ـ ـواء األض ـ ـ ـرار

مالئمة النظام للمستويات

استعادة النشـ ـ ــاط

اإلداريةاإلدارية
أمـ ـ ـ ـ ــن ادلعلوم ـ ـ ـ ــات

التع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم
المصدر :من إعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة

المطلب الثاني :األداة واألساليب اإلحصائية وطريقة القياس
 - 1أداة الدراسة:
يعود سبب استخدامنا لالستبيان كأداة للدراسة (ادللحق رقم

 ،)01وذلك لعدة اعتبارات منها عدم

احلصول على ادلعطيات الكمية من جهة ،وتعذر إجراء ادلقابالت مع ادلسؤولُت من جهة أخرى ،وقد مت البدء يف
االستبيان وذلك باالستعانة ببعض الدراسات السابقة ،وكانت ىذه ادلرحلة األكثر صعوبة وتعقيدا ،واليت تتطلب
الكثَت من اجلهد والوقت ،فبعد مراجعة متأنية وعميقة وفحص شامل للدراسات السابقة ذات الصلة دبوضوع
الدراسة ،مت إعداد رلموعة من األسئلة ادلعربة عن ادلتغَتات يف شكل زلاور حبث ،وبعد مناقشتها مع بعض
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األساتذة ادلختصُت والقيام بالتعديالت ادلقًتحة حصلنا يف األخَت على الشكل النهائي لالستبيان (أنظر ادللحق
رقم  )01والذي تضمن قسمُت رئيسُت.
حيث يتعلق القسم األول بالبيانات الدؽلغرافية ألفراد عينة الدراسة اليت تتمثل يف كل من اجلنس ،الرتبة،
الوظيفة ،التخصص ،ادلؤىل العلمي ،اخلربة ،أما القسم الثاين على فقرات االستبيان ،ويتضمن زلورين ،نتناول فيو
آراء عينة الدراسة حول فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية وأثرىا يف إدارةيف إدارة األزمات ،ومت تقسيمو إُف رلموعتُت
كاآليت:
المجموعة األولى :تربز قياس فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك واجملموعة الثانية تنافس أثر
نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات دبراحلها اخلمسة واجلداول ادلوالية تبُت ذلك:
الجدول رقم04( :ـ )09توزيع فقرات المجموعة األولى
المحور األول

البعد

قياس فاعلية
نظم ادلعلومات

ترتيب
الفقرة

سرعة الحصول

سرعة اتخاذ

رضا

مالئمة النظام

االستجابة

أمن

على المعلومات

القرار

المستخدم

للمستويات اإلدارية

للمتغيرات

المعلومات

من 1إُف4

من  5إُف 9

من 10إُف
13

من 14إُف 17

من 18إُف
21

من22إُف
25

المصدر :من إعداد الباحث

الجدول رقم04 ( :ـ )10توزيع فقرات المجموعةالثانية
المحور الثاني

البعد

اإلدارة من إدارة ترتيب
األزمات دبختلف الفقرة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

من 26اُف30

من 31اُف35

من 41اُف 44

من36اُف40

المرحلة الخامسة
من 45اُف 49

مراحلها
المصدر :من إعداد الباحث

وقد كانت اإلجابات على كل فقرة حسب مقياس ليكرت اخلماسي كما يف اجلدول
الجدول رقم04( :ـ  )11اإلجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي
الصنف

أوافق بشدة

موافق

غَت متأكد

غَت موافق

ال أوافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

المصدر :من إعداد الباحث
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 - 2الطريقة المستخدمة في القياس:
كما أشرنا سابقا ،فإننا استخدمنا يف ىذه الدراسة االستبيان كأداة جلمع البيانات ،حيث جاءت فقرات
أبعاد ادلتغَتين وفقا دلقياس ليكرت اخلماسي تناسبو مع مثل ىذه الدارسات ،وقد كانت اخليارات ادلتاحة أمام كل
عبارة تتمثل يف أوافق بشدة ،موافق ،غَت متأكد ،غَت موافق ،ال أوافق بشدة ،ومن أجل ربديد االذباه أعطينا
االحتماالت اإلجابات اخلمسة السابقة أوزان زلددة كما يبنو اجلدول رقم (  )10-04أعاله ،ليتم بعد ذلك
حساب ادلتوسط احلسايب ادلرجح لتحديد االذباه العام لإلجابات ،والذي ػلدد رلال وقوع قيمة ادلتوسط ادلرجح
كما يوضحو اجلدول.
الجدول رقم )12-04(:المتوسط المرجح حسب توزيع مقياس ليكرت الخماسي
درجة الموافقة
المتوسط
المرجح

01

02

03

04

05

ال أوافق بشدة

غَت موافق

غَت متأكد

موافق

أوافق بشدة

من3.40إُف4.19

من4.20إُف 5

من 1إُف1.79

من 1.80إُف 2.59من 2.60إُف3.39
المصدر :من إعداد الباحث

 - 3أساليب التحليل اإلحصائي:
لإلجابة على األسئلة الدراسة واختيار فرضياهتا ،سيتم استخدام رلموعة من أساليب اإلحصاء الوصفي
والتحليلي ،وذلك باالستعانة حبزمة الربامج التطبيقية واإلحصائية يف رلال العلوم االجتماعية واإلنسانية نسخة
( ،)Spss Version22وتشمل ىذه األساليب على ما يلي:
ـ معامل استبيان ألفا كرونباخ لقياس درجة االتساق لفقرات االستبيان ومتغَتات الدراسة.
ـ النسب ادلئوية والتكرارات دلعرفة خصائص العينة.
ـ معامل ارتباط بَتسون لقياس صدق الفقرات.
ـ معادلة سبَتمان براون للثبات.
ـ اختبار كولو رلروف ـسمر نوف دلعرفة نوع البيانات ىل تتبع التوزيع لطبيعتهم ال (.)1Sampl k-s
ـ اختبار  tدلتوسط عينة واحدة .One sampleTtest
ـ اختبار  tللفرق بُت متوسطي عينتُت مستقلتُت.
ـ اختبار ربليل التباين األحادي للفروق ألكثر من عينتُت (.)One – WoyAnova
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ـ اختبار شفيو للفروق ادلتعددة مثٌت بُت ادلتوسطات للعينات.
ـ اختبار االضلدار البسيط لقياس وتفسَت أثر نظم ادلعلومات اإلدارية على القدرة على إدارة األزمات.
ثانيا :صدق وثبات أداة الدراسة
- 1صدق أداة الدراسةّة :الصدق ىو باختصار أن تقيس فقرات االستبيان ما وضعت ألجل قياسو ،أي أهنا
تقيس فعال الظاىرة اليت يفًتض أن تقيسها ،وسنستعرض يف ىذه الدراسة نوعُت من الصدق يتمثالن يف الصدق
الظاىري وصدق االتساق الداخلي.
 الصدق الظاهري :مت عرض أداة الدراسة على عدد من احملكمُت األكادؽليُت ادلختصُت ،للتحقق من مدى
صدق فقرات األداة ،ومعرفة مدى مالئمة وضوح الفقرات ادلستخدمة لقياس كل من زلوري فاعلية نظم
ادلعلومات اإلدارية وأثره يف إدارة األزمات ،إضافة إُف مدى انتماء كل فقرة من فقرات االستبيان للبعد الذي
تقيسو ،وقد مت األخذ دبالحظات احملكمُت حول إجراء التعديالت اليت أتفق عليها أغلبهم ،واليت كانت تصب يف
جانب صياغة وحذف أو إضافة بعض العبارات ،وبذلك يكون االستبيان يف صورتو النهائية واليت

زبدم أغراض

الدراسة احلاليةـ تتكون من  49فقرة موزعة على زلاور وأبعاد الدراسة.
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان :وىو قوة االرتباط بُت درجات كل بعد كل زلور ودرجات
أسئلة االستبيان الكلية ،حيث أنو بعد التأكد من الصدق الظاىري ،قمنا بإجراء اختبار صدق االتساق الداخلي
لفقرات االستبيان ،إذ قمنا حبساب درجة ارتباط كل بعد من إبعاد احملور بالدرجة الكلية جلميع فقرات احملور الذي
تنتمي إليو ،وذلك حملور الدراسة ،وؽلكن توضيح تلك يف اجلداول أدناه.
أ /االتساق الداخلي لفقرات المجموعة األولى :قياس مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة:
الجدول رقم)13-04( :االتساق الداخلي لفقرات المجموعة األولى
العب ـ ـ ـ ـ ــارة

الرقم

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

سرعة احلصول على ادلعلومات
01

ؽلكن النظام من احلصول على ادلعلومات يف الوقت ادلناسب

0.007 0.479

02

ادلعلومات ادلقدمة من النظام يسهل فهمها بسرعة

0.000 0.645

03

يوفر النظام معلومات تليب متطلبات العمل

0.000 0.665

04

يوفر النظام معلومات صحيحة

0.000 0.655
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سرعة ازباذ القرار

05

يوفر نظام ادلعلومات إحصائيات مساعدة الزباذ القرار

0.011 0.456

06

يساعد نظام ادلعلومات على فهم ادلشكالت

0.001 0.536

07

يوفر نظام ادلعلومات معلومات عن مجيع بدائل احللول

0.000 0.602

08

يساعد على فهم أفضل البدائل حللول ادلشكلة

0.000 0.605

09

يساىم النظام يف كفاءة وفعالية ازباذ القرار

0.001 0.550

رضا ادلستخدم
10

يستخدم النظام أفضل واحدث األجهزة

0.002 0.530

11

سلرجات النظام تقدم يف صورة مفيدة للمستخدم

0.000 0.660

12

النظام ؽلكن من مجع البيانات

0.000 0.610

13

النظام يعمل عل ربسُت إنتاجية العمل

0.000 0.750

مالئمة النظام للمستويات اإلدارية
14

ادلعلومات ادلتحصل عليها من خالل النظام تساعد يف اصلاز األعمال

0.000 0.620

15

يوفر النظام معلومات تتناسب مع كل مستوى إداري

0.000 0.750

16

صالحيات الدخول للمعلومات تعطى حسب ادلستوى اإلداري

0.005 0.490

17

يقدم نظام ادلعلومات تقارير واضحة ومفهومة للمستويات اإلدارية

0.000 0.830

االستجابة للمتغَتات
18

يتم ربديث النظام باستمرار

0.001 0.548

19

يقدم النظام معلومات حديثة باستمرار

0.000 0.630

20

يطلع النظام على مستجدات تكنولوجيا ادلعلومات

0.000 0.627

21

يوفر النظام دورات تدريبية للتعرف على احدث تكنولوجيا للمعلومات

0.000 0.660

أمن ادلعلومات
22

يوفر النظام معلومات دقيقة

0.002 0.588

23

يعمل نظام ادلعلومات على التقليل من األخطاء

0.000 0.760

24

صالحيات الدخول للمعلومات على حسب ادلستوى اإلداري

0.015 0.430

25

يعمل النظام على اكتشاف األخطاء

0.000 0.670

المصدر :من إعداد الباحث بناء على سلرجات SPSS
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اجلدول يبُت معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور األول ( قياس مدى فاعلية نظم ادلعلومات

اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك ) وادلعدل لفقراتو ،والذي يبُت أن معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستوى
داللة (  ،)0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من (

 )0.05وقيمة (  )rاجلدولية واليت تساوي

 ، 0.361وبذلك تعد فقرات احملور صادقة دلا وضعت لقياسو ،علا يؤكد الصدق البنائي للمحور اجملموعة األوُف.
ب /االتساق الداخلي لفقرات المجموعة الثانية:

أثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات دبراحلها

اخلمسة.
الجدول رقم)14-04( :االتساق الداخلي لفقرات المجموعة الثانية
العب ـ ـ ـ ـ ــارة

الرقم

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر
26

ػلوي النظام على قاعدة بيانات يتم ربديثها باستمرار

0.000 0.689

 27يوجد اىتمام جبمع واكتشاف عالمات اخلطراليت قد تكون مؤشرا لوقوع أزمات

0.000 0.762

 28يتعامل النظام مع مجيع األخطاء ادلكتشفة جبدية.

0.000 0.724

 29يتم مسح بيئة العمل للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث أزمة

0.000 0.876

 30يوفر النظام حلوال مسبقة دلواجهة األزمات

0.000 0.821

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد والوقاية
 31يتم التعامل بسرعة مع اكتشاف إلشارات اإلنذار.

0.000 0.798

 32يتم توفَت الدعم ادلناسب للفريق القائم على تشخيص األزمات احملتملة.

0.000 0.709

 33يسهل احلصول على ادلساعدات التقنية وادلعلوماتية من األقسام عند احلاجة.

0.000 0.797

 34تتوفر لدى النظام خطط وبرامج جاىزة إلدارة األزمات.

0.000 0.904

 35يتم االستعانة خبرباء وسلتصُت من خارج البنك يف إعداد خطط إدارة األزمات.

0.000 0.590

مرحلة احتواء األضرار
 36يعمل النظام على التخفيف من أضرار األزمة

0.000 0.660

 37يوفر النظام إمكانيات فنية وتقنية للتعامل مع األزمة واحتواء أضرارىا.

0.000 0.670

 38يؤخذ عامل الوقت بعُت االعتبار عند التعامل مع األزمات بدقة مناسبة.

0.000 0.780

 39ػلافظ النظام على سرية االتصاالت والعمليات أثناء األزمات

0.001 0.580

 40يتدخل القائمون على النظام أثناء األزمات الحتواء أضرار األزمة

0.000 0.860
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مرحلة استعادة النشاط

 41يساعد النظام على زبطي األزمة.

0.000 0.780

 42يساعد النظام على شلارسة األعمال االعتيادية يف حالة األزمات.

0.000 0.800

يقوم النظام بتحديد االحتياجات للمواقع ادلتأثرة باألزمة دلعاجلتها واستعادة
43
نشاطها.

0.000 0.702

 44ػلافظ النظام على مواصلة النشاط يف ظروف األزمات دون أي تأثَت.

0.000 0.750

مرحلة التعلم
 45يتم زبزين ادلعلومات حول األزمة لغرض االستفادة منها.

0.000 0.740

 46يتم االحتفاظ باحللول والتوصيات اخلاصة باألزمات السابقة.

0.000 0.640

 47يتم االستفادة من األزمات السابقة.

0.000 0.700

يتم تقييم وتطوير خطط وبرامج إدارة األزمات السابقة وربسينها من اجل التعامل 0.000 0.800
48
مع األزمات ادلستقبلية.
0.000 0.645

يتم االستفادة من أساليب معاجلة األزمات يف ادلؤسسات والدول األخرى
49
واالستفادة منها.
المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

اجلدول يبُت معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات اجملموعة الثانية ،أثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف
إدارة األزمات دبراحلها اخلمسة ،وادلعدل الكلي لفقراتو والذي يبُت أن معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند
مستوىداللة ( ،)0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من (  )0.05وقيمة (  )rاحملسوبة أكرب من قيمة
( )rاجلدولية ،وبذلك تعد فقرات اجملموعة الثانية صادقة دلا وضعت لقياسو شلا يؤكد الصدق البنائي لفقرات
اجملموعة الثانية.
 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:
جدول رقم)15-04( :معامل الثباث لكل محور من محاور الدراسة
المحور

محتوى المحور

قياس مدى فاعلية سرعة احلصول على ادلعلومـ ــات
نظم ادلعلومات رضا ادلستخدم
اإلدارية
سرع ـ ــة ازباذ الق ـ ـرارات

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.855

0.000

0.764

0.000

0.880

0.000
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مدى مالئمة نظام ادلعلومات للمستويات اإلداري ـ ــة

0.868

0.000

االستجابة للمتغَتات ادلستجدة

0.753

0.000

أمن ادلعلومـ ــات

0.876

0.000

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر 0.946

0.000

0.919

0.000

0.681

0.000

0.877

0.000

0.900

0.000

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد والوقاي ـ ــة

أثر فاعلية نظم
ادلعلومات اإلدارية فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف احتواء األضرار
يف إدارة األزمات فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف استعادة النشاط
فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلتعلم

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجاتSPSS

اجلدول يبُت معامالت االرتباط بُت معدل كل زلور من زلاور الدراسة مع ادلعدل الكلي لفقرات االستبيان
والذي يبُت أن معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستوى داللة (  ،)0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة
أقل من ( )0.05وقيمة ()rاحملسوبة أكرب قيمة اجلدولية ،وىو يدل على وجود اتساق داخلي حملاور الدراسة.
بناءً على مستوى ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها بالنسبة لقياس الداخلي للفقرات اجملموعة األوُف

والثانية تشَت بأن كل معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة (  ،)0.05وبذلك تعد فقرات احملورين
صادقة دلا وضعت لقياسو ،شلا يؤكد الصدق البنائي ألداة الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة:
يقيس الثبات مدى استقرار أداة الدراسة وعدم تناقضها ،حيث يوضح ما إذا كانت قائمة االستقصاء،
ستعطى نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة ادلعامل احملسوب يف حالة ما إذا مت إعادة توزيعها على نفس أفراد
العينة ،وىناك العديد من االختبارات اليت تسمح بقياس ثبات االستبيان منها تقنية التجزئة التصفية وطريقة
الفاكرونباخ وتقنية اإلشكالية البديلة ،ومت االعتماد يف ىذه الدراسة على معامل الثبات الفاكرونباخ والذي يعترب
أحد أىم طرق قياس الثبات الداخلي ،وتقنية التجزئة التصفية و اجلداول ادلوالية توضح ذلك.
 طريقة الفاكرونباخ:
الجدول رقم )16-04( :معامل الثبات األداة حسب (الفاكرونباخ)
المحور
قياس مدى
فاعلية نظم

الب ـ ـ ـعـ ـ ــد

معامل الثبات

سرعة احلصول على ادلعلومـ ــات

0.8874

رضا ادلستخدم

0.8625
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سرع ـ ــة ازباذ الق ـ ـرار

0.9024

مدى مالئمة نظام ادلعلومات للمستويات اإلداري ـ ــة

0.8625

االستجابة للمتغَتات ادلستجدة

0.9004

أمن ادلعلومـ ــات

0.9354

مجيع فقرات قياس مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية

0.8542

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر

0.8754

أثر نظم
ادلعلومات فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد والوقاي ـ ــة
اإلدارية يف فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف احتواء األضرار
إدارة األزمات فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف استعادة النشاط

0.9124
0.8854
0.9357
0.8654

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف التعلم
المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

تبُت لنا من خالل النتائج اجلدول أن قيم معامالت الثبات مرتفعة بالنسبة ألبعاد زلوري الدراسة ،كما
يبُت لنا نفس اجلدول بأن معامل الثبات جملموع أبعاد احملور األول وكذا األمر بالنسبة جملموع فقرات احملور األول
 ، 0.85وبالنسبة للمحور الثاين الذي بلغ  ، 0.873وعموما فإن معاملي الثبات مقبولة إحصائيا ،شلا يعٍت ثبات
أداة الدراسة وصالحيتها لإلجابة على األسئلة واختبار الفرضيات.
 طريقة التجزئة التصفية:
الجدول رقم)17-04( :معامل الثبات حسب طريقة التجزئة التصفية
االرتباط

معامل االرتباط
المصحح

مستوى

سرعة احلصول على ادلعلوم ــات

0.754

0.860

0.000

رضا ادلستخدم

0.724

0.840

0.000

سرعـ ــة ازباذ القـ ـرار

0.785

0.879

0.000

مدى مالئمة نظام ادلعلومات للمستويات اإلداريـ ــة

0.735

0.848

0.000

االستجابة للمتغَتات ادلستجدة

0.776

0.874

0.000

أمن ادلعلوم ــات

0.845

0.916

0.000

مجيع فقرات قياس مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية

0.698

0.822

0.000

0.816

0.000

المحور
قياس
مدى
فاعلية
نظم
ادلعلومات
اإلدارية

الب ـ ـ ـعـ ـ ــد

معامل

أثر نظم
ادلعلومات فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر 0.689

المعنوية
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اإلدارية
يف إدارة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف احتواء األضرار
األزمات فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف استعادة النشاط

0.795

0.885

0.000

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد والوقايـ ــة

0.744

0.853

0.000

0.857

0.923

0.000

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف التعلم

0.712

0.832

0.000

مجيع فقرات أثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات

0.756

0.861

0.000

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

يف اجلدول أعاله مت إغلاد معامل االرتباط بَتسون بُت معدل العبارات الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة
للكل ،وقد مت تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبَتمان براون للتصحيح ،والنتائج يف اجلدول
أعاله شلا يبُت أن ىناك معامل ثبات كبَت نسبيا لفقرات االستبيان وصالحية لإلجابة واختبار الفرضيات.
 اختبار التوزيع الطبيعي:
سنعرض اختيار كوجملروف-مسرنوف دلعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال  ،وىو اختيار ضروري يف
حالة اختيار الفرضيات الن معظم االختيارات العلمية تشًتط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا ،ويوضع اجلدول رقم
( )12-04نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل قسم أكرب من  ) SKj< 0.05( 0.05وىذا
يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي شلا يدعم استخدام االختيارات ادلعلمية.
الجدول رقم)18-04( :اختبار التوزيع الطبيعي ( )1-Sampl K-Sكولمجروف -سمرنوف
Z

مستوى الداللة

الب ـ ـ ـعـ ـ ــد

المحور

0.949

0.329

1.074

0.199

1.089

0.187

1.277

0.077

1.073

0.200

أمن ادلعلومـ ــات

1.293

0.071

مجيع فقرات قياس مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية

0.690

0.727

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر

1.290

0.072

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد والوقاي ـ ــة

0.972

0.302

سرعة احلصول على ادلعلومـ ــات
قياس مدى رضا ادلستخدم
فاعلية نظم سرع ـ ــة ازباذ الق ـ ـرار
ادلعلومات مدى مالئمة نظام ادلعلومات للمستويات اإلداري ـ ــة
اإلدارية االستجابة للمتغَتات ادلستجدة
أثر نظم
ادلعلومات
اإلدارية يف

- 116 -

الفصل الرابع
عينة

إدارة
األزمات

إجراءات الدراسة التطبيقية في البنوك عينة الدراسة

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف احتواء األضرار

0.985

0.286

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف استعادة النشاط

1.082

0.193

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلتعلم

1.047

0.223

مجيع فقرات أثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات

0.864

0.444

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

الم بحث الثالث :تحليل خصائص عينة الدراسة
 حسب البيانات الديمغرافية تشَت خصائص عينة الدراسة حسب البيانات الدؽلغرافية إُف كل من اجلنس و
العمر والرتبة الوظيفية واَفؤىل العلمي وخربة الفرد.
المطلب األول :التحليل حسب متغير الجنس والرتبة الوظيفية
- 1التحليل حسب متغير الجنس:
يبُت اجلدول رقم ( )19-04خصائص عينة الدراسة حسب اجلنس.
الجدول رقم)19-04( :خصائص عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة

ذك ـ ـ ــر

118

94.4

أنث ـ ـ ــى

07

05.6

المجمـ ـ ــوع

125

100.0

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على نتائج توزيع االستبيان

يبُت اجلدول رقم أن  % 94.4من عينة الدراسة من الذكور ،و %5.6من عينة الدراسة من اإلناث.
من خالل اجلدول يتضح أن نسبة الذكور أعلى بكثَت من نسبة اإلناث وذلك يرجع ألن ادلستويات اإلدارية
العليا يشغلها الذكور ،ذلك بكون عينة الدراسة ادلعينة بادلستويات اإلدارية العليا.
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عينة

- 2التحليل حسب متغير الرتبة الوظيفة:
يشَت اجلدول رقم( )20-04إُف خصائص عينة الدراسة حسب الرتبة الوظيفة.
الجدول رقم)20-04(:خصائص عينة الدراسة حسب الرتبة الوظيفية
الرتبة الوظيفة

القيمة

النسبة

مدير عام أو نائب مدير عام

07

%5.6

مدير فـ ـ ــرع

53

42.4%

نائب مديـ ـ ــر

53

42.4%

مسؤول تكنولوجيا ادلعلومات

12

%9.6

اجملمـ ــوع

125

%100

المصدر :من إعداد الباحث

يبُت اجلدول أن  5.6%من عينة الدراسة ذوي رتبة مدير عام أو نائب مدير عام ،و

 42.4%منعينة

الدراسة رتبتهم الوظيفية مدير فرع ،و  42.4%من عينة الدراسة رتبتهم الوظيفية نائب مدير ،و 9.6%من عينة
الدراسة رتبتهم الوظيفية مسؤوِف تكنولوجيا ادلعلومات.
المطلب الثاني :التحليل حسب متغير التخصص و المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
 -1التحليل حسب متغير التخصص:
يشَت اجلدول رقم ()21-04إُف خصائص عينة الدراسة حسب التخصص.
الجدول رقم )21-04( :خصائص عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص

التكرار

النسبة

محاسبة

64

51.2

إدارة

35

28.0

اقتصاد

05

04.0

تكنولوجيا المعلومات

18

14.4

أخ ـ ـ ــرى

03

02.4

المجم ـ ـ ــوع

125

100.0

المصدر :من إعداد الباحث
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إجراءات الدراسة التطبيقية في البنوك عينة الدراسة

يبُت اجلدول أن %51.2من عينة الدراسة متخصص يف احملاسبة و% 28.0من عينة الدراسة متخصصُت

يف اإلدارة ،و % 4.0من عينة الدراسة متخصصُت يف االقتصاد ،و % 14.4من العينة الدراسة متخصصُت يف
تكنولوجيا ادلعلومات ،و % 2.4من عينة الدراسة متخصصُت يف زبصصات أخرى سلتلفة.
يتضح من خالل اجلدول أن زبصص احملاسبة ىو من أكثر التخصصات يف البنوك وىدا يرجع إُف طبيعة
عمل البنوك ويليو زبصص إدارة األعمال حيث ذوي زبصص إدارة األعمال يشغلون ادلناصب اإلدارية العليا ،ؽلثل
زبصص تكنولوجيا ادلعلومات نسبة  %14تقريبا وىدا يفسر أن جزء من عينة الدراسة من مسؤوِف تكنولوجيا
ادلعلومات.
 -2التحليل حسب متغير المؤهل العلمي:
يشَت اجلدول رقم ()22-04إُف خصائص عينة الدراسة حسب اَفؤىل العلمي.
الجدول رقم)22-04( :خصائص عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة

دراسات عليا

23

18.4

شهادة جامعية

97

77.6

دبل ـ ــوم

05

04.0

المجم ـ ـ ــوع

125

100.0

المصدر:من إعداد الباحث

يبُت اجلدول()22-04أن  18.4من عينة الدراسة م ؤىلهم العلمي دراسات عليا ،و  %77.6من عينة
الدراسة مؤىلهم العلمي شهادة جامعية ،و % 04.0من عينة الدراسة مؤىلهم العلمي دبلوم.
يتضح من خالل اجلدول أن محلة الشهادات اجلامعية ؽلثلون % 77تقريباً من عينة الدراسة وىدا يعود إُف
أن ادلناصب العليا يف البنوك ػلملون شهادات عملية ،ويتضح أيضا أن محلة شهادات الدراسات العليا ؽلثلون
 %18وىذا يؤكد توجو ادلدراء إُف احلصول على شهادات الدراسات العليا.
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عينة

 - 3التحليل حسب متغير سنوات الخبرة:
يشَت اجلدول رقم ()23-04إُف خصائص عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة.
الجدول رقم)23-04( :خصائص عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

أقل من 10سنوات

27

21.6

من10إلى 20سنة

74

59.2

أكثر من20سنة

24

19.2

المجم ـ ـ ــوع

125

100.0

المصدر :من إعداد الباحث

يبُت اجلدول ()23-04أن  %21.6من عينة الدراسة بلغت سنوات اخلربة لديهم أقل من 10سنوات،
و %59.2من عينة الدراسة بلغت سنوات اخلربة لديهم (من  10إُف  20سنة ) %19.2 ،من عينة الدراسة
بلغت سنوات اخلربة لديهم أكثر من عشر سنوات ؽلثلون

 %80تقريبا من عينة الدراسة وىذا يعود ألن عينة

الدراسة من ادلدراء ،وعادة يف البنوك ػلتاج ادلوظف سنوات خربة عديدة ليتقلد منصب مدير أو مدير عام أو
نائب مدير.
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عينة

خالصة الفصل:
حاولنا من خالل ىذا الفصل تقدًن عرض خاص جملتمع الدراسة الذي يتكون من بعض ادلؤسسات
ادلصرفية (البنوك) العاملة باجلزائر ،أما من عينة الدراسة فاقتصرت على

 20مؤسسة مصرفية ،وكانت اإلدارة

ادلستخدمة يف ىذه الدراسة من االستبيان ،حيث بعد عرضو للتحكيم والتأكد من ثباتو قمنا بتوزيعو ،كما تطرقنا
من خالل ىذا الفصل إُف متغَتات الدراسة ،باإلضافة إُف تبيان رلموعة األساليب اإلحصائية اليت سنطبقها يف
دراستنا.
أما بالنسبة لتحليل خصائص العينة فقد قدمنا عرض موسع خلصائص أفراد العينة حسب البيانات
الدؽلغرافية وذلك باالعتماد على نتائج توزيع االستبيان.
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الفصل الخامس

تحليل ومناقشة األثر بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات في القطاع المصرفي الجزائري

مقدمة الفصل:
ألجل الوقوف على مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلؤسسات ادلصرفية (البنوك) ،ودوره يف إدارة
األزمات يف تلك ادلؤسسات من جهة ،واالختالفات يف اإلجابات ،سيتم حساب ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية لكل إجابات ادلستجوبُت ،وىذا حسب كل فقرة من فقرات االستبيان اخلاصة لكل بعد من
األبعاد ادلكونة لو ،ومت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة لتحليل فقرات االستبيان ،وتكون الفقرة إجيابية مبعٌت أن
أفراد العينة يوافقون على زلتواىا إذا كانت قيمة  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tاجلدولية اليت تساوي ( 1.98أو
مستوى الداللة  0.05والوزن النسيب أكرب من  ،)%60وتكون الفقرة سلبية مبعٌت أن أفراد العينة ال يوافقون على
زلتوىا إذا كانت قيمة Tاحملسوبة أصغر من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي ( 1.98 -أو مستوى الداللة أقل من
 0.05والوزن النسيب أقل من  ،%)60وتكون أراء أفراد العينة يف الفقرة زلايدة إذا كان مستوى الداللة ذلا أكرب
من .0.05
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المبحث األول :تحليل فقرات الدراسة
المطلب االول :تحليل فقرات قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك
- 1سرعة الحصول على المعلومات:
الجدول رقم )01-05( :تحليل الفقرات المتعلقة بسرعة الحصول على المعلومات
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

0.646

85.12

0.000 21.725

85.76

0.000 24.276
0.000 21.610

الرقم

الفقرات

01

ميكن النظام من احلصول على ادلعلومات يف الوقت
ادلناسب

4.26

02

ادلعلومات ادلقدمة من النظام يسهل فهمها
بسرعة

4.29

0.593

03

يوفر النظام معلومات تليب متطلبات العمل

4.22

0.633

84.48

04

يوفر النظام معلومات صحيحة

4.22

0.552

84.48

0.000 24.809

05

مجيـ ـ ـ ــع الفق ـ ـ ـ ـرات

4.25

0.411

85.28

0.000

34.42

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول أعاله ،الذي يبُت أراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة بسرعة احلصول على ادلعلومات.
بصفة عامة يتبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع ،الفقرات ادلتعلقة بسرعة احلصول على ادلعلومات تساوي
 ،4.25والوزن يساوي تقريبا  %85وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد

 %60وقيمة  tاحملسوبة تساوي

 34.42وىي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واليت تساوي  ، 1.98ومستوى الداللة تساوي  0.000وىي أقل من
 0.05شلا يدل على أن ادلعلومات اليت يوفرىا النظام مالئمة وتليب متطلبات العمل وميكن احلصول عليها بسرعة
شلا يساىم يف فاعلية نظم ادلعلومات ،فادلعلومات ىي جوىر والركيزة األساسية لنظم ادلعلومات اإلدارية.

- 124 -

تحليل ومناقشة األثر بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات في القطاع المصرفي الجزائري

الفصل الخامس

- 2سرعة اتخاذ القرارات:
الجدول رقم)02-05( :تحليل الفقرات المتعلقة بسرعة اتخاذ القرارات
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

4.14

0.600

82.72

0.000 21.157

02

يساعد نظام ادلعلومات على فهم ادلشكالت

3.94

0.791

78.72

0.000 13.238

03

يوفر نظام ادلعلومات معلومات عن مجيع بدائل
احللول

3.85

0.804

76.96

0.000 11.795

04

يساعد على فهم أفضل البدائل احللول
ادلشكلة

4.02

0.701

80.48

0.000 16.333

05

يساىم النظام يف كفاءة وفعالية اختاذ القرار

4.15

0.752

83.04

0.000 17.129

06

مجيـ ـ ـ ــع الفق ـ ـ ـ ـرات

4.02

0.701

80.32

0.000 21.201

الرقم
01

الفقرات
يوفر نظام ادلعلومات إحصائيات مساعدة االختاذ
القرار

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول أعاله ،الذي يبُت أراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة بسرعة اختاذ القرارات.
بصفة عامة يتبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع ،الفقرات ادلتعلقة بسرعة اختاذ القرارات تساوي

،4.02

والوزن النسيب يساوي تقريبا  %80وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد  %60وقيمة  tاحملسوبة تساوي 21.20
وىي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واليت تساوي  ، 1.98ومستوى الداللة تساوي  0.000وىي أقل من  0.05شلا
يدل على أن النظام احلايل يساعد على سرعة اختاذ القرارات ولكن حيتاج إىل بعض التحسينات وخصوصا الفقرة،
توفر نظام ادلعلومات معلومات من مجيع بدائل احللول ،لذا جيب حتسُت فاعلية النظام بإدخال مناذج احملاكاة
واستخدام الربرليات الالزمة يف تبسيط ادلشاكل وإجياد احللول عن طريق ربط العالقات مثل استخدام النظم اخلبَتة
ومنجم البيانات.
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- 3رضا المستخدم:
الجدول رقم)03-05( :تحليل الفقرات المتعلقة برضا المستخدم
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

يستخدم النظام أفضل وأحدث األجهزة

4.26

0.717

85.12

0.000 19.576

02

سلرجات النظام تقدم يف صورة مفيدة
للمستخدم

4.15

0.719

83.04

0.000 17.912

03

النظام ميكن من مجع البيانات

4.11

0.639

84.16

0.000 21.144

04

النظام يعمل على حتسُت إنتاجية العمل

4.18

0.688

83.68

0.000 19.229

05

مجيـ ـ ـ ــع الفق ـ ـ ـ ـرات

4.20

0.543

84.01

0.000 25.628

الفقرات

الرقم

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول أعاله ،الذي يبُت أراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة برضا ادلستخدم.
وبصفة عامة يتبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة برضا ادلستخدم تساوي

 ،4.20والوزن

النسيب يساوي تقريبا  %84وىي أكرب من قيمة tاجلدولية اليت تساوي  ، 1.98ومستوى الداللة تساوي
 0.000وىي أقل من  0.05شلا يدل على وجود رضا من ادلستخدمُت،وىذا واضح ألن رضا ادلستخدم على
النظام يعطيو الدافعية لبذل أقصى جهده لتحقيق أىداف البنك ،لذا يبدو واضحا أن البنوك هتتم برضا ادلستخدم
للنظام ،ولكن ىذا الرضا غَت مطلق فهو بصورة جيدة ،وحتتاج إىل حتسُت واىتمام أكرب برضا ادلستخدم حىت
يتسٌت للمستخدم خدمة الزبائن بالطريقة ادلناسبة.
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- 4مدى مالئمة نظام المعلومات للمستويات اإلدارية:
الجدول رقم )04-05( :تحليل الفقرات المتعلقة بـ مدى مالئمة نظام المعلومات للمسويات اإلدارية
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

4.26

0.581

85.12

0.000 24.184

02

يوفر النظام معلومات تتناسب مع كل مستوى إداري

4.18

0.652

83.68

0.000 20.292

03

صالحيات الدخول للمعلومات تعطى حسب ادلستوى
اإلداري

4.47

0.547

89.44

0.000 30.066

04

يقدم نظام ادلعلوماتتقاريرواضحةومفهومو للمستويات اإلدارية

4.20

0.648

84.00

0.000 20.718

05

مجيـ ـ ـ ــع الفق ـ ـ ـ ـرات

4.29

0.616

85.84

0.000

الرقم
01

الفقرات
ادلعلومات ادلتحصل عليها من النظام تساعد يف اصلاز
األعمال

23.68

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول أعاله ،الذي يبُت أراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة مبدى مالئمة نظام ادلعلومات للمستويات اإلدارية.
وبصفة عامة يتبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة مبدى مالئمة نظام ادلعلومات للمستويات
اإلداريةتساوي  ،4.29والوزن النسيب يساوي ت  %85.84وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد  % 60وقيمة
tاحملسوبة تساوي  ،23.68وىي أكرب من قيمة tاجلدولية واليت تساوي  1.98ومستوى الداللة تساوي 0.000
وىي أقل من  0.05شلا يدل على نظام ادلعلومات مالئم للمستويات اإلدارية ،ويتضح أيضا أن النظام مالئم
جلميع ادلستويات اإلدارية ،حيث أن النظام يعطي كافة الصالحيات والتفويض على حسب ادلستوى اإلداري.

- 127 -

تحليل ومناقشة األثر بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات في القطاع المصرفي الجزائري
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- 5االستجابة للمتغيرات:
الجدول رقم)05-05( :تحليل الفقرات المتعلقة االستجابة المتغيرات
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

0.608

86.72

0.000 24.554

84.96

0.000 24.174
0.000 13.112

الرقم

الفقرات

01

يتم حتديث النظام باستمرار

3.34

02

يقدم النظام معلومات حديثة باستمرار

4.25

0.577

03

يطلع النظام على مستجدات تكنولوجيا
ادلعلومات

3.95

0.812

79.04

3.90

0.807

78.08

0.000 12.517

3.90

0.662

82.20

0.000 20.023

04
05

يوفر النظام دورات تدربية للتعرف على أحداث
تكنولوجيا للمعلومات

مجيـ ـ ـ ــع الفق ـ ـ ـ ـرات

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول أعاله ،الذي يبُت أراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة بـ االستجابة للمتغَتات.
وبصفو عامة أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة بـ االستجابة للمتغَتات تساوي  ،3.90والوزن
النسيب %82.20وأكرب من الوزن النسيب احملايد  %60وقيمة  tاحملسوبة تساوي  20.023وأكرب من قيمة t
اجلدولية واليت تساوي  ،1.98ومستوى الداللة تساوي  0.000وىي أقل من  0.05شلا يدل على أن النظام
احلايل فعال يف االستجابة للمتغَتات بصورة جيدة ولكن بعض الفقرات أقل من الوسط مثل الفقرة يطلع النظام
على مستجدات تكنولوجيا ادلعلومات ،واحلصول على ادلعلومات حول آخر ما توصلت إليو تكنولوجيا ادلعلومات،
وىذا سيستدعي التعامل مع ادلؤسسات وادلراكز ادلختصة يف نظم ادلعلومات اإلدارية دلوافاهتم بأخر ادلستجدات،
والفقرة يوفر النظام دورات تدريبية للتعرف على أحدث ما توصلت إليو تكنولوجيا ادلعلومات ،وىذا يعٍت االىتمام
بادلوظفُت وتوفَت ذلم الدورات التدريبية الالزمة لذلك.
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الفصل الخامس

- 6أمن المعلومات:
الجدول رقم( :)06-05تحليل الفقرات ب ـ أمن المعلومات
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

يوفر النظام معلومات دقيقة

4.30

0.554

85.92

0.000 26.158

02

يعمل نظام ادلعلومات على التحليل من
األخطاء

4.26

0.683

85.12

0.000 20.567

03

صالحيات الدخول للمعلومات على حسب
ادلستوى اإلداري

4.43

0.558

88.64

0.000 28.669

04

يعمل النظام على اكتشاف األخطاء

4.05

0.869

80.96

0.000 13.478

05

مجيـ ـ ـ ــع الفق ـ ـ ـ ـرات

4.26

0.434

85.34

0.000 3.0642

الفقرات

الرقم

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول أعاله ،الذي يبُت أراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقةبـ أمن ادلعلومات.
وبصفو عامة أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقةبـ أمن ادلعلوماتتساوي

 ،4.26والوزن

النسبييساوي %85.34وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد  %60وقيمة  tاحملسوبة تساوي  30.642وىي
أكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ، 1.98ومستوى الداللة تساوي  0.000وىي أقل من  0.05شلا يدل
على أن النظام يوفر معلومات دقيقة ،ذلك أن أمن ادلعلومات ىو من أىم شلتلكات البنك ،أي أن ادلعلومات ىي
جوىر النظام وأي خلل أو خطأ أو ضياع ىذه ادلعلومات يعٍت زوال البنك ،ذلذا السبب يتم احملافظة على
ادلعلومات ،ولقد كان النظام فعال نسبة مرتفعة شلا يستدعي ضرورة مواصلة االىتمام واستخدام أفضل الربامج
للحفاظ على ادلعلومات.
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 -7جميع محاور المجموعة األولى :قياس مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك قياس
مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية.
الجدول رقم )07-05( :تحليل جميع محاور المجموعة األولى
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

سرعة احلصول على ادلعلومـ ــات

4.25

0.411

85.28

34.42

0.000

02

رضا ادلستخ ـ ـ ــدم

4.20

0.543

84.01

0.000 25.628

03

سرعـ ــة اختاذ القـ ـ ـرارات

4.02

0.701

80.32

0.000 21.201

04

مدى مالئمة نظام ادلعلومـ ــات
للمستويات اإلدارية

4.29

0.616

85.84

23.68

0.000

05

االستجابـ ــة للمتغيـ ـرات

3.90

0.662

82.20

20.23

0.000

06

أمـ ــن ادلعلومـ ــات

4.26

0.434

85.34

0.000 30.642

07

مج ـ ــيع احمل ـ ــاور

4.15

0.374

83.83

0.000 34.711

الفقرات

الرقم

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار Tللعينة جلميع فقرات زلور قياس مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة
يف البنك والنتائج مبينة يف اجلدول ،والذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف احملاور ادلتعلقة مبدى فاعلية نظم
ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك ،وبصفة عامة يبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع احملاور تساوي ،4.15
والوزن النسيب يساوي  %83.83وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد %60وقيمة  tاحملسوبة تساوي وىي أكرب
من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ،1.98ومستوى الداللة تساوي  0.000وىي أقل من  0.05شلا يدل على
أن نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلصارف اجلزائرية فاعلة بدرجة تقدر بـ %83على حسب آراء ادلستجوبُت ،وىذا
يعود إىل ان ادلصارف هتتم بنظم ادلعلومات ،ألن جوىر عملها مرتبط جبودة نظم ادلعلومات ،وأي خلل يف نظم
ادلعلومات اإلدارية يؤدي إىل عواقب وخيمة وسيئة.
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المطلب الثاني :تحليل الفقرات المتعلقة بأثر نظم المعلومات في إدارة األزمات بمراحلها الستة
- 1فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
الجدول رقم )08-05( :تحليل الفقرات المتعلقة بـ فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

4.25

0.692

84.96

0.000 20.175

4.11

0.698

82.24

0.000 17.809

03

يتعامل النظام مع مجيع األخطاء ادلكثفة جبدية

4.02

0.818

79.48

0.000 14.000

04

يتم مسح بيئة العمل للتعرف على مؤشرات
حدوث أزمة

3.98

0.718

75.68

0.000 15.317

05

يوفر النظام حلوال مسبقة دلواجهة األزمات

3.79

0.910

75.84

9.735

0.000

06

مج ـ ــيع الفق ـ ـرات

4.02

0.673

81.33

0.000 17.203

الرقم
01
02

الفقرات

حيتوي النظام على قاعدة بيانات يتم حتديتها
باستمرار
يوجد اىتمام جبمع واكتشاف عالمات اخلطر اليت قد
تكون مؤشر الوقوع

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول ،والذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر.
بصفة عامة تبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة بفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف
إشاراتاإلنذار ادلبكر تساوي  ،4.02والوزن النسيب يساوي  %81.83وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد %60
وقيمة  tاحملسوبة  17.203وىي أكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ، 1.98ومستوى الداللة تساوي
 0.000وىي أقل من  0.05شلا يدل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية لو القدرة يف اكتشاف إشارات اإلنذار
ادلبكر بصورة جيدة ،حيث كانت أقل نسبة حصلت عليها فقرة ،يتم مسح بيئة العمل للتعرف على مؤشرات
حدوث أزمة ،وفقرة يوفر حلوال مسبقة دلواجهة األزمات ادلتوقعة ،شلا يعٍت أن النظام فعال باكتشاف إشارات
اإلنذار ادلبكر ولكنو حيتاج إىل حتسينات وتعديالت لكي يتفاعل أكثر مع إشارات اإلنذار ادلبكر ،وىي أول
مرحلة من مراحل إدارة األزمات ،وبدوهنا يصبح النظام عرضو لألزمات.
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 -2فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في االستعداد والوقاية:
الجدول رقم)09-05( :تحليل الفقرات المتعلقة بـ فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في االستعداد الوقاية
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

يتم التعامل وبسرعة مع اكتشاف إلشارات اإلنذار

4.18

0.755

83.68

0.000 17.523

02

يتم توفَت الدعم ادلناسب للفريق القائم على تشخيص
األزمات ادلتخدمة

4.04

0.700

80.80

0.000 16.605

03

يسهل احلصول على ادلساعدات التقنية وادلعلوماتية من
األقسام عند احلاجة

4.06

0.681

81.28

0.000 17.471

04

تتوفر لدي النظام خطط وبرامج جاىزة اإلدارة
األزمات

3.78

0.869

75.52

9.979

0.000

3.90

0.979

78.08

0.000 10.324

4.05

0.592

79.90

0.000 20.980

الرقم

05
06

الفقرات

قيم االستجابة خبرباء وسلتصُت من خارج البنك يف أعداد
خطط إدارة األزمات

مج ـ ــيع الفق ـ ـرات

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول ،والذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد والوقاية.
و بصفة عامة تبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة بفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف
االستعداد والوقاية تساوي  ،4.05والوزن النسيب يساوي  %79.90وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد %60
وقيمة  tاحملسوبة تساوي  20.980وىي أكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ،1.98ومستوى الداللة
تساوي  0.000وىي أقل من  0.05شلا يدل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية ذلا فاعلية يف عملية االستعداد
والوقايةولكن ىناك ضعف يف بعض الفقرات مثل يتم االستعانة خبرباء وسلتصُت من خارج البنك يف إعداد خطط
إدارة األزمات والفقرة تتوفر لدى النظام خطط وبرامج جاىزة إلدارة األزمات.
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 -3فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في احتواء األضرار:
الجدول رقم)10-05( :تحليل الفقرات المتعلقة بـ فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في احتواء األضرار
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

يعمل النظام على التخفيف من أضرار األزمة

4.10

0.633

82.08

0.000 19.507

02

يوفر النظام إمكانيات فنية وتقنية للتعامل مع
األزمات واحتواء أضرارىا

3.94

0.651

78.88

0.000 16.204

03

يؤخذ عامل الوقت بعُت االعتبار عند التعامل
مع األزمات بدقة مناسبة

4.05

0.705

80.96

0.000 16.609

04

حيافظ النظام على سرعة االتصاالت والعمليات
أثناء األزمات

4.24

0.689

84.80

0.000 20.133

05

يتدخل القائمون على النظام أثناء األزمات
الحتواء أضرار األزمة

4.13

0.772

82.56

0.000 16.331

06

مج ـ ــيع الفق ـ ـرات

4.05

0.553

82.00

0.000

الفقرات

الرقم

24.12

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول والذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف احتواء األضرار.
وبصفة عامة يتبُت ان ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة بفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف احتواء
االضرار يساوي ,4.05والوزن النسيب يساوي 82.00%وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد  %60وقيمة t
احملسوبة تساوي  24.12وىي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  1.98ومستوى داللة تساوي 0.00
وىي أقل من  0.05شلا يدل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية ذلا القدرة على احتواء األضرار بصورة جيدة,ولكن
فيما يتعلق بفقرة يوفر النظام إمكانيات فنية وتقنية للتعامل مع األزمة واحتواء أضرارىا فقد كانت ضعيفة لذا جيب
على اإلدارات توفَت اإلمكانيات الفنية والتقنية الحتواء األضرار.
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 -4فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في استعادة النشاط
الجدول رقم)11-05( :تحليل الفقرات بـ فاعلية نظم المعلومات اإلداريـة في استعادة النشاط
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

يساعد النظام على ختطي األزمة .

4.09

0.741

81.76

0.000 16.422

02

يساعد النظام على شلارسة األعمال االعتيادية
يف حالة األزمات.

4.10

0.653

81.92

0.000 18.770

03

يقوم النظام بتحديد االحتياجات للمواقع ادلتأثرة
باألزمة دلعاجلتها واستعادة نشاطها.

3.98

0.724

79.52

0.000 15.080

05

حيافظ النظام على مواصلة النشاط يف ظروف
األزمات دون أي تأثَت

3.86

0.769

77.12

0.000 12.438

06

مج ـ ــيع الفق ـ ـرات

3.90

0.571

79.12

0.000 18.655

الفقرات

الرقم

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول ،والذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف استعادة النشاط.
وبصفة عامة تبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة بفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف استعادة
النشاط تساوي  ،3.90والوزن النسيب يساوي %79.12وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد  %60وقيمة t
احملسوبة تساوي  16.655وىي أكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ، 1.98ومستوى الداللة تساوي
 0.000وىي أقل من  0.05شلا يدل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية لو قدرة جيدة يف استعادة النشاط ،وىي
أقل مرحلة تؤثر فيها فعالية النظام ،وىناك فقرات فيها ضعف بادلقارنة مع باقي الفقرات مثل حيافظ النظام على
مواصلة النشاط يف ظروف األزمات وشلارسة األعمال االعتيادية دون أي تأثَت.
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 -5فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في التعلم:
الجدول رقم)12-05( :تحليل الفقرات بـ فاعلية نظم المعلومات اإلداريـة في التعلم
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

يتم ختزين ادلعلومات حول األزمة لفرض
االستفادة منها

4.18

0.696

83.52

0.000 18.881

02

يتم االحتفاظ باحللول بالتوصيات اخلاصة
باألزمات السابقة

4.15

0.636

83.04

0.000 20.260

03

يتم االستفادة من األزمات السابقة

4.21

0.676

84.16

0.000 19.992

04

الفقرات

الرقم

يتم تقييم وتطوير خطط وبرامج إدارة األزمات
السابقة وحتسينها من اجل التعامل مع األزمات
ادلستقبلية

4.05

0.739

80.96

0.000 15.856

05

يتم االستفادة من أساليب معاجلة األزمات يف
ادلؤسسات والدول األخرى واالستفادة منها.

3.96

0.723

79.20

0.000 14.874

06

مج ـ ــيع الفق ـ ـرات

4.10

0.537

82.15

0.000 22.120

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

مت استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول ،والذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف
الفقرات ادلتعلقة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف التعليم.
وبصفة عامة تبُت أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ادلتعلقة بفاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف التعليم
تساوي  ،4.10والوزن النسيب يساوي  %82.15وىي أكرب من الوزن النسيب احملايد  %60وقيمة  tاحملسوبة
تساوي  22.120وىي أكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ، 1.98ومستوى الداللة تساوي  0.000وىي
أقل من  0.05شلا يدل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية لو فاعلية كبَتة يف عملية التعليم ،وىذه مرحلة مهمة من
مراحل إدارة األزمات ،حيث أن االىتمام هبا يعطي ادلصارف (البنوك) صناعة ضد األزمات ادلستقبلية اليت من
ادلمكن وقوعها ،وكانت أضعف الفقرات ،الفقرة يتم االستفادة من أساليب معاجلة األزمات يف ادلؤسسات والدول
األخرى لالستفادة منها.
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المبحث الثاني :اختبار فرضيات الدراسة
المطلب األول :اختبار الفرضية الرئيسية
(:)H0توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة (سرعة
الحصول على المعلومات سرعة اتخاذ القرارات ،رضا المستخدم ،مدى مالئمة النظام للمستويات
اإلدارية ،االستجابة للمتغيرات ،أمن المعلومات) وبين القدرة على إدارة األزمات.
الجدول رقم )13-05( :أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

t

الداللة

01

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف اكتشاف
إشارات اإلنذار ادلبكر

4.02

0.673

0.000 17.203 81.83

02

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف االستعداد
والوقاية

4.05

0.592

0.000 20.980 79.90

03

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف احتواء األضرار

4.05

0.553

82.00

24.12

04

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف استعاد النشاط

3.90

0.571

0.000 18.655 79.12

05

فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية يف التعلـ ــم

4.10

0.537

0.000 22.120 82.15

06

مجي ـ ـ ــع احملاور

4.01

0.543

0.000 23.493 80.85

الفقرات

الرقم

0.000

قيمة tاجلدولية عند درجة حرية 124ومستوى داللة 0.05تساوي 1.98

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

أوال :من اجلدول يتضح أن ىناك مستوى مرتفع بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية وقدرة ادلصارف اجلزائرية على
إدارة األزمات ،وىذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليو دراسة اخلشايل والقطب ،ودراسة

Esbensen and

Criscivnes
كما أن النتيجة تتعارض مع دراسة عبد اهلل عن وجود نظام بسيط إلدارة األزمات يف ادلصارف األردنية
وميكن تقصَت ذلك على أن عامل الزمن لو التأثَت الكبَت على قدرة ادلصارف على إدارة األزمات ،وىذا ما يؤكد
أن ادلصارف تستفيد من التجارب وتطور من نفسها ،وأن التطور التكنولوجي اذلائل يف نظم ادلعلومات اإلدارية
أعطى ادلصارف على رفع مستوى تأثَت نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات.
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ثانيا :إن درجة تأثَت نظم ادلعلومات اإلدارية على إدارة األزمات تتفاوت من مرحلة إىل أخرى ،فكما ىو موضح
كان أكرب األثر لنظم ادلعلومات اإلدارية على مرحلة احتواء األضرار ،وىذا يدل على حرص ادلصارف على احتواء
األضرار النامجة عن األزمات وحتقيق تداعياهتا السلبية على عمل ادلصارف ،ألن مرحلة احتواء األضرار ىي ادلرحلة
الفاصلة لفشل ادلصارف أو استعادة نشاطها االعتيادي ،لذا تشَت النتائج إىل أن ادلصارف ذلا القدرة على احتواء
األضرار النامجة عن األزمات ،وختطي األزمات ومواصلة نشاطها ،شلا يربز بأن األمهية األكرب مبرحلة احتواء
األضرار.
ثالثا :جاء بالدرجة الثانية أثر نظم ادلعلومات اإلدارية على مرحلة التعلم ،وىذه مرحلة مهمة حيث تعطينا
إيضاحات حول مدى اىتمام اإلدارات يف ادلصارف باالستفادة من األزمات السابقة ومتابتها لتطوير اخلطط
إلدارة األزمات ،وىذه نقطة مهمة للتعلم من األخطاء وعدم الوقوع يف األزمات وكان الوزن النسيب ذلا ،وىذه
النتيجة تتعارض مع ما توصلت إليو دراسة اخلشايل والقطب ،بأن تأثَت نظم ادلعلومات اإلدارية على مرحلة
اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر جاءت يف الدرجة الثانية.
رابعا :جاء أثر نظم ادلعلومات اإلدارية على باقي مراحل إدارة األزمات ،مرحلة االستعداد والوقاية ،اكتشاف
إشارات اإلنذار ادلبكر ،ومرحلة استعادة النشاط متفاوتا ولكن بدرجات ضئيلة ،وىذه النتيجة تعطي ادلصارف
القدرة على إدارة األزمات ،وأن ضعف ادلستلزمات ذلذه ادلراحل تفاقم األزمة ،وجتعل ادلصارف عرضة لألزمات.
لغرض اختبار ىذه الفرضية وإجياد العالقة بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية وبُت القدرة على إدارة
األزمات مت إجياد معادلة االضلدار اخلطي البسيط وفق النموذج التايل:
Y= a+bx
حيث أن x :ىو ادلتغَت ادلستقل (فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية).
 Yىو ادلتغَت التابع (إدارة األزمات).
 aتقاطع خط االضلدار مع زلور السينات.
 bميل خط االضلدار.
وباستخدام اختبار االضلدار اخلطي البسيط ادلوضح يف اجلدول رقم ،)14-05 ( :مت إجياد معامل التفسَت
الذي يفسر التغَت احلادث يف القدرة على إدارة األزمات نتيجة التغَت احلادث يف فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية
ووجد أنو يساوي  %66.6وىي نسبة تفسَت متوسطة والباقي يعود لعوامل أخرى مل تؤخذ بعُت االعتبار مثل
الثقافة التنظيمية ،إدارة ادلوارد البشرية وغَتىا من العوامل.
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الفصل الخامس

الجدول رقم )14-05( :ملخص انحدار فاعلية نظم المعلومات اإلدارية على إدارة األزمات
R

النموذج

االضلدار اخلطي (فاعلية نظم ادلعلومات
إلدارة األزمات)

Std-Errar the Adjusted

R
Squar

Asquar

estimate

0.666 0.816

0.663

0.275

ادلصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS
الجدول رقم( )15-05معادلة االنحدار البسيط

مستوى

المتغيرات

المعامالت

T

الثابت

1.585

9.433

0.000

فاعلية نظم ادلعلومات
اإلدارية بعناصرىا الستة

0.645

15.649

0.000

الداللة

ادلصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

يبُت اجلدول أعاله أن معادلة االضلدار البسيط ىي:

القدرة على إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة = (0.645+1.585فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا
الستة) ،ويتبُت أن مستوى الداللة لكل عنصر أقل من  0.05شلا يدل على أمهية وفاعلية ادلتغَت ادلستقل (فاعلية
نظم ادلعلومات اإلدارية) يف التأثَت يف ادلتغَت التابع (القدرة على إدارة األزمات).
شلا سبق ميكننا القبول بالفرضية الرئيسية القائلة بأنو:
توجد عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة (
سرعة الحصول على المعلومات سرعة اتخاذ القرارات ،رضا المستخدم ،مدى مالئمة النظام
للمستويات اإلدارية ،االستجابة للمتغيرات ،أمن المعلومات) وبين القدرة على إدارة األزمات.
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الفصل الخامس

المطلب الثاني :اختبار الفرضيات الفرعيةوينبثق عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية.
-1الفرضية الفرعية األولى:
()H01توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين
مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر.
لغرض اختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار بَتسون إلجياد العالقة بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية
بعناصرىا الستة ومرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر عند مستوى داللة α=0.05والنتائج ادلبينة يف اجلدول
أدناه والذي يبُت أن قيمة  rاحملسوبة لكل عنصر من عناصر نظم ادلعلومات اإلدارية أقل من

 ،0.05كما أن

قيمة  rاجلدولية واليت تساوي  ، 0.174شلا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 α=0.05بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىاواكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر.
الجدول رقم)16-05( :معامل االرتباط بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة مرحلة
اكتشافإشارات اإلنذار المبكر
المحور

اإلحصاءات

مرحلة

معامل

اكتشاف

االرتباط

إشارات

مستوى

اإلنذار المبكر

الداللة

سرعة الحصول

سرعة اتخاذ

رضا

مالئمة النظام

االستجابة

أمن

جميع

على المعلومات

القرارات

المستخدم

للمستويات اإلدارية

للمتغيرات

المعلومات

العناصر

0.543

0.520 0.603

0.488

0.719 0.707 0.534

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000 0.000 0.000

قيمة  rاحملسوبة عند درجة حرية  123ومستوى داللة  0.05يساوي0.174

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

يتضح من اجلدول بأن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة
وبُت مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر ،وىذه النتيجة تتعارض مع دراسة اخلشايل والقطب ،ولقد كانت
أقوى عالقة بُت عنصر أمن ادلعلومات يف مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر ،يرجع ذلك إىل كون عنصر أمن
ادلعلومات عنصر جوىري يف القطاع ادلصريف ،كما أن أمن ادلعلومات لو عالقة قوية مع اكتشاف إشارات اإلنذار
ادلبكر ،حيث إعطاء صالحيات الدخول للمعلومات حسب ادلستوى اإلداري ،يعطي اإلدارة القدرة على الًتكيز
يف ادلعلومات واستشعار إشارات اخلطر اليت قد تكون مؤشرا الحتمال وقوع األزمات ،ويليو عنصر سرعة اختاذ
القرارات ،وجاء يف ادلرتبة األخَتة عنصر مالئمة النظام للمستويات اإلدارية ،وىذا جيعلنا نؤكد على أن أمن
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الفصل الخامس

ادلعلومات وسرعة اختاذ القرار تؤثر وبشكل قوي على قدرة ادلصارف على اكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر ،حيث
تستطيع ادلصارف التنبؤ ورصد أي إشارات خطر ميكن أن تؤدي إىل وقوع أزمة ومعاجلتها قبل تفاقمها.
وكانت عالقة فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة رلتمعة أقوى من عناصرىا وىي منفردة ،وىذا
يعود لتكاملية عناصر الفاعلية وأن نظام ادلعلومات عندما يكون فاعل يستطيع اكتشاف إشارات اخلطر ،وبالتايل
يزيد من قدرة اإلدارة القائمة على إدارة األزمة.
شلا سبق ميكننا القبول بالفرضية الفرعية األوىل القائلة بأنو:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين مرحلة
اكتشاف اإلنذار المبكر.
- 2الفرضية الفرعية الثانية:
()H02توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين مرحلة
االستعداد والوقاية.
لغرض اختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار بَتسون إلجياد العالقة بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية
بعناصرىا الستة ومرحلة االستعداد والوقاية عند مستوى داللة  α=0.05والنتائج مبينة يف اجلدول أدناه ،والذي
يبُت أن قيمة مستوى الداللة لكل عنصر نظم ادلعلومات اإلدارية أقل من  0.05كما أن قيمة  rاحملسوبة لكل
عنصر من عناصر نظم ادلعلومات اإلدارية أكرب من قيمة  rاجلدولية واليت تساوي  0.174شلا يدل على وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة
ومرحلة االستعداد والوقاية.
الجدول رقم )17-05( :معامل االرتباط بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة ومرحلة االستعداد والوقاية
المحور
مرحلة
االستعداد
والوقاية

اإلحصاءات
معامل

االرتباط
مستوى
الداللة

سرعة الحصول

سرعة اتخاذ

رضا

مالئمة النظام

االستجابة

أمن

جميع

على المعلومات

القرارات

المستخدم

للمستويات اإلدارية

للمتغيرات

المعلومات

العناصر

0.559
0.000

0.565 0.549
0.000 0.000

0.678
0.000

0.720 0.685 0.511
0.000 0.000 0.000

قيمة  rاحملسوبة عند درجة حرية  123ومستوى داللة  0.05يساوي0.174

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS
- 140 -

الفصل الخامس

تحليل ومناقشة األثر بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات في القطاع المصرفي الجزائري

يتضح من اجلدول بأن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة
وبُت مرحلة االستعداد والوقاية ،ولقد كانت أقوى عالقة بُت عنصر أمن ادلعلوماتواالستعداد والوقاية ،ويليو عنصر
مالئمة النظام للمستويات اإلدارية وىذه النتيجة تعطي اإلدارة الدافع لالىتمام بأمن ادلعلومات ،وىذا يتفق مع
دراسة ادلعشر واخلصبة ،بأن العوامل التنظيمية ومالئمة النظام للمستويات اإلدارية يزيد منت فاعلية نظم ادلعلومات
اإلدارية.
وتتفق أيضا مع دراسة اخلشايل والقطب ،حيث أن عنصر أمن ادلعلومات كان تأثَته دال إحصائيا ،ولكن
ختتلف مع الدراسة بأن عنصر رضا ادلستخدم ومالئمة النظام للمستويات اإلدارية مل يكن دال إحصائيا ،وىذا
يفسر بأن رضا ادلستخدم ومالئمة النظام للمستويات اإلدارية لو أمهية بالغة يف القطاع ادلصريف ،ألن القطاع
ادلصريف جوىر عملية مع الزبائن فرضا ،ادلستخدم ينعكس على الزبائن وكانت أقوى عالقة بُت فاعلية نظم
ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة رلتمعة وبُت مرحلة االستعداد والوقاية شلا يعطي نظم ادلعلومات اإلدارية القدرة
على االستعداد لألزمات ادلستقبلية اليت قد تتعرض ذلا ادلصارف ،والقدرة على مواجهتها حالة وقوعها.
شلا سبق ميكننا قبول الفرضية الفرعية الثانية القائلة بأنو:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين مرحلة
االستعداد والوقاية.
-3الفرضية الفرعية الثالثة:
()H03توجد عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة ومرحلة
احتواء األضرار.
لغرض اختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار بَتسون إلجياد العالقة بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية
بعناصرىا الستة ومرحلة احتواء األضرار عند مستوى داللة α=0.05والنتائج مبنية يف اجلدول أدناه ،والذي يبُت
أن قيمة مستوى الداللة لكل عنصر من عناصر نظم ادلعلومات اإلدارية أقل من  ،0.05كما أن قيمة  rاحملسوبة
لكل عنصر من عناصر نظم ادلعلومات اإلدارية أكرب من قيمة  rاجلدولية واليت تساوي  ،0.174شلا يدل على
وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى α=0.05بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة
ومرحلة احتواء األضرار.
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الفصل الخامس

الجدول رقم )18-05( :معامل االرتباط بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة ومرحلة احتواء األضرار
المحور

اإلحصاءات

مرحلة احتواء
األضرار

سرعة الحصول

سرعة اتخاذ

رضا

مالئمة النظام

االستجابة

أمن

جميع

على المعلومات

القرارات

المستخدم

للمستويات اإلدارية

للمتغيرات

المعلومات

العناصر

معامل االرتباط

0.657

0.644 0.550

0.565

0.739 0.670 0.505

مستوى الداللة

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000 0.000 0.000

قيمة  rاحملسوبة عند درجة حرية  123ومستوى داللة  0.05يساوي0.174

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

يتضح من اجلدول بأن فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية رلتمعة كانت عالقة أقوى بالقدرة على إدارة األزمات
بعناصره الستة بشكل نظاما فاعال وقادرا على إدارة األزمات.
وكان عنصر أمن ادلعلومات وعنصر سرعة ،احلصول على ادلعلومات األكثر تأثَتا من باقي العناصر
األخرى ،وىذا ما ميكن تفسَته بطبيعة رلتمع الدارسة الذي يعتمد باألساس على ادلعلومات سواء باحلصول عليها
ومعاجلتها ومحايتها من الضياع واالحًتاف وذلك جوىر نظم ادلعلومات اإلدارية.
شلا سبق ميكننا قبول الفرضية الفرعية الثالثة القائلة بأنو:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة ومرحلة
احتواء األضرار.
-4الفرضية الفرعية الرابعة:
()H04توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين
مرحلة استعادة النشاط.
لغرض اختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار بَتسون إلجياد العالقة بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية
أقل من  ،0.05كما أن قيمة  rاحملسوبة لكل عنصر من عناصر نظم ادلعلومات اإلدارية أكثر من قيمة  rاجلدولية
واليت تساوي  ، 0.174شلا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α=0.05بُت فاعلية
نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة ومرحلة استعادة النشاط.
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الجدول رقم )19-05( :معامل االرتباط بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة ومرحلة استعادة النشاط
المحور

اإلحصاءات

مرحلة استعادة
النشاط

سرعة الحصول

سرعة اتخاذ

رضا

مالئمة النظام

االستجابة

أمن

جميع

على المعلومات

القرارات

المستخدم

للمستويات اإلدارية

للمتغيرات

المعلومات

العناصر

معامل االرتباط

0.600

0.485 0.535

0.428

0.639 0.545 0.440

مستوى الداللة

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000 0.000 0.000

قيمة  rاحملسوبة عند درجة حرية  123ومستوى داللة  0.05يساوي0.174

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

يتضح من اجلدول بأن فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية عالقتها قوية بإدارة األزمات يف مرحلة استعادة
النشاط ،وكان عنصر سرعة احلصول على ادلعلومات لو أقوى عالقة مع مرحلة استعادة النشاط ،حيث ىذه
ادلرحلة تتطلب مجع معلومات بسرعة وبدقة الستعادة ادلصارف نشاطها االعتيادي وختطي آثار األزمة ،وىذه
النتيجة تتفق مع دراسة إمساعيل ،حيث كانت سرعة احلصول على ادلعلومات أىم عناصر فاعلية نظم ادلعلومات
اإلدارية ،ونتفق أيضا مع دارسة  ، Wangبأن سرعة احلصول على ادلعلومات تساعد ادلؤسسات على إدارة
األزمات.
شلا سبق ميكننا قبول الفرضية الفرعية الرابعة القائلة بأنو:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين مرحلة
استعادة النشاط.
-5الفرضية الفرعية الخامسة:
()H05توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين
مرحلة التعلم.
لغرض اختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار بَتسون إلجياد العالقة بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية
بعناصرىا الستة ومرحلة التعلم عند مستوى داللة لكل عنصر من عناصر نظم ادلعلومات اإلدارية أقل من ،0.05
كما أن قيمة  rاحملسوبة لكل عنصر من عناصر نظم ادلعلومات اإلدارية أكرب من قيمة  rاجلدولية واليت تساوي
 ، 0.174شلا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

α=0.05بُت فاعلية نظم

ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة ومرحلة التعلم.
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الفصل الخامس

الجدول رقم( )20-05معامل االرتباط بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة ومرحلة التعلم
المحور

اإلحصاءات

مرحلة
التعلم

سرعة الحصول

سرعة اتخاذ

رضا

مالئمة النظام

االستجابة

أمن

جميع

على المعلومات

القرارات

المستخدم

للمستويات اإلدارية

للمتغيرات

المعلومات

العناصر

معامل االرتباط

0.611

0.610 0.550

0.624

0.757 0.676 0.572

مستوى الداللة

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000 0.000 0.000

قيمة  rاحملسوبة عند درجة حرية  123ومستوى داللة  0.05يساوي0.174

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

يتضح من اجلدول بأن ىناك عالقة قوية بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة وبُت مرحلة
التعلم ،وىذا يؤكد حرص اإلدارة على االستفادة من اإلعطاء واخلطط ادلوضوعة إلدارة األزمات ،وىذه النتيجة
تتفق مع دراسة اخلشايل والقطب ،ودراسة  Petreniحىت تتجنب ادلصارف عدم الوقوع يف أزم ــات.
شلا سبق ميكننا قبول الفرضية الفرعية اخلامسة القائلة بأنو:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة وبين مرحلة
التعلم.
-6الفرضية الفرعية السادسة:
()H06ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )α=0.05حول مدى فاعلية نظم

المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها
الخمسة يعزي إلى متغير (الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي التخصص).
وينشق منها الفرضيات اآلتية:
)H06-1(-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

α=0.05حول مدى فاعلية نظم

المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها
الخمسة يعزى إلى متغير الجنس.
الختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار  tللفرق بُت متوسطي آراء أفراد مبينة الدراسة حول مدى فاعلية
نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك وأثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة
تعزى للجنس والنتائج مبينة يف اجلدول أدناه.
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الجدول رقم)21-05( :نتائج اختبار  tحسب الفروق بين إجابات المبحوثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات

اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها الخمسة يعزي
لمتغير الجنس
المحور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

4.192

0.380

أنثى

4.240

0.262

ذكر

4.034

0.480

أنثى

4.225

0.320

الجنس

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات

قيمةt

مستوى
الداللة

0.744 -0.328
0.305 -1.032

قيمة  rاحملسوبة عند درجة حرية  123ومستوى داللة  0.05يساوي0.174

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

بالنسبة دلدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك ،وأثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة
األزمات مبراحلها اخلمسة بلغت القيمة ادلطلقة  tاحملسوبة  0.328و 1.032وىي أقل من قيمة  tاجلدولية واليت
تساوي  ،1.98كما بلغت قيمة مستوى الداللة  0.305 ،0.744وىي أكرب من  0.05شلا يدل على عدم
وجود فروق بُت إجابات ادلبحوثُت حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك وأثرىا على
إدارة األزمات تعزي للجنس.
من الواضح أن متغَت اجلنس ال يؤثر على رأي ادلبحوثُت وىذا مقبول ألن عينة الدراسة كلها من ادلستويات
اإلدارية العليا سواء كان ذكر أو أنثى ،يكون يتمتع باخلربة الكافية والرأي الصائب ،وىذه النتيجة تتعارض مع
دراسة  Nogrin and sheafferحيث خلصت الدراسة بأن متغَت اجلنس يؤثر على القدرة على إدارة
األزمات لصاحل اإلناث ،وميكن تفسَت ذلك بأن عينة الدراسة ال يوجد فيها العدد الكايف لكشف الفرق ،والتفسَت
اآلخر بأن دراسة  Nogrin and sheafferطبقت يف دول غربية وصفات ادلرأة يف اإلدارة وثقافتها ختتلف
عن ثقافتنا.
شلا سبق ميكننا رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنو:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

α=0.05حول مدى فاعلية نظم

المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير الجنس بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغير الجنس.
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تحليل ومناقشة األثر بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات في القطاع المصرفي الجزائري

الفصل الخامس

)H06-2(-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى داللة

( )α=0.05حول مدى فاعلية نظم

المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها
الخمسة يعزي إلى متغير سنوات الخبرة.
الختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي الختبار الفروق بُت إجابات ادلبحوثُت
للفروق متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك وأثر
نظم ادلعلومات يف إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة تعزي لسنوات اخلربة والنتائج مبينة يف اجلدول أذناه.
الجدول رقم )22-05( :تحليل التباين األحادي بين إجابات المبحثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها يعزى إلى متغير سنوات الخبرة
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

0.548

02

داخل اجملموعات 16.820

122

اجملموع

17.367

124

بُت اجملموعات

0.966

02

داخل اجملموعات 26.780

122

27.746

124

مصدر التباين

المحور

بُت اجملموعات
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة
األزمات

اجملموع

قيمةf

1.985

2.201

مستوى
الداللة

0.142

0.115

قيمة Fاجلدولية عند درجة حرية (  )122،4ومستوى داللة  0.05تساوي 3.07

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

بالنسبة دلدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك ،وأثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة
األزمات مبراحلها اخلمسة بلغت القيمة fاحملسوبة  1.985و 2.201وىي أقل من قيمة  fاجلدولية واليت تساوي
 ،3.07كما بلغت قيمة مستوى الداللة 0.115 ،0.142وىي أكرب من  0.05شلا يدل على عدم وجود
فروق بُت إجابات ادلبحوثُت حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك وأثرىا على إدارة
األزمات تعزى إىل سنوات اخلربة.
وميكن تفسَت ذلك بأن مجيع ادلبحوثُت يتمتعون باخلربة الكافية ،وأن حوايل

 %80من ادلبحوثُت كانت

عدد سنوات خربهتم أكثر من عشرة سنوات ،وىذا يعطي تفسَتا واضحا بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بُت آراء ادلبحوثُت يعزى إىل سنوات اخلربة.
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الفصل الخامس

شلاسبق ميكننا رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنو:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α=0.05حول مدى فاعلية نظم المعلومات
اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها
الخمسة يعزى إلى متغيرسنوات الخبرة.
)H06-3(-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α=0.05حول مدى فاعلية نظم

المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها
الخمسة يعزى إلى متغير المؤهل العلمي.
الختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي الختبار الفروق بُت إجابات ادلبحوثُت
للفروق بُت متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك
واثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة يعزى إىل متغَت ادلؤىل العملي والنتائج مبينة يف
اجلدول أدناه.
الجدول رقم )23-05( :تحليل التباين اإلحادي بين إجابات المبحثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها يعزى إلى متغير المؤهل العلمي
مصدر التباين

المحور

بُت اجملموعات
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

إدارة األزمات

المربعات

الحرية

المربعات

0.422

02

0.211

الداللة

داخل اجملموعات 0.223 1.520 0.139 122 16.945
اجملموع

أثر نظم المعلومات اإلدارية في

مجموع

درجة

متوسط

قيمةf

مستوى

بُت اجملموعات

124 17.367

----

02

0.751

1.502

داخل اجملموعات 0.034 3.490 0.215 122 26.244
اجملموع

124 27.746

----

قيمة Fاجلدولية عند درجة حرية (  )122،4ومستوى داللة  0.05تساوي 3.07

المصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

بالنسبة دلدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك ،وأثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة
األزمات مبراحلها اخلمسة بلغت القيمة  fاحملسوبة  1.520وىي أقل من قيمة  fاجلدولية واليت تساوي ،3.07
كما بلغت قيمة مستوى الداللة  0.223وىي أكرب من  0.05شلا يدل على عدم وجود فروق بُت إجابات
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الفصل الخامس

ادلبحوثُت حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك وأثرىا على إدارة األزمات تعزى إىل
متغَت ادلؤىل العلمي.
بالنسبة لـ أثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة بلغت قيمةfاحملسوبة  3.490وىي
أكرب من قيمة  fاجلدولية واليت تساوي  ،3.07كما بلغت قيمة مستوى الداللة  0.034وىي أقل من 0.05
شلا يدل على وجود فروق بُت إجابات ادلبحوثُت حول أثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات مبراحلها
اخلمسة تعزى إىل متغَت ادلؤىل العلمي ،نظرا لوجود فروق بُت إجابات ادلبحوثُت ،سيتم استخدام اختبار شفيو
لتوضيح الفروق بُت الفئات ،ويبُت اختبار شيف يف اجلدول أدناه أن الفرق بُت الفئة "دبلوم" ويعزى الفرق بُت
فئة " اجلامعي" والدبلوم ،إىل أن ىناك فرق يف ادلستوى األكادميي ومستوى التعامل مع األنظمة وإدارة األزمات،
حيث أن محلة الدبلوم يكون عملهم تقٍت أكثر منو إداري ومستوى اإلدراك اإلداري يكون سلتلف.
جدول رقم)24-05( :اختبارشيف للفروق
الفروق

المجموعة
أثر المعلومات اإلدارية
في إدارة األزمات

دراسات عليا

دراسات عليا
جامعـ ــي

-0.134

دبل ـ ــوم

0.388

جامع ــي

دبلـ ــوم

0.134

-0.388
-0.520

0.520

ادلصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

شلاسبق ميكننا قبول الفرضية القائلة بأنو:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

α=0.05حول مدى فاعلية نظم

المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
بمراحلها الخمسة يعزى إلى متغيرالمؤهل العلمي.
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الفصل الخامس

)H06-4(-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α=0.05حول مدى فاعلية نظم

المعلومات اإلدارية بعناصرها الستة في البنك أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها

الخمسة يعزى إلى متغير التخصص.
الختبار ىذه الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي الختبار الفروق بُت إجابات ادلبحوثُت
للفروق بُت متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك
واثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة يعزى إىل متغَت التخصص والنتائج مبينة يف اجلدول
أدناه.
الجدول رقم )25-05( :تحليل التباين اإلحادي بين إجابات المبحثين حول مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها يعزى إلى متغير التخصص

المحور

الحرية المربعات

بُت اجملموعات

0.734

04

0.184

داخل اجملموعات

16.633

120

0.265 1.324 0.139

اجملموع

17.367

124

----

بُت اجملموعات

0.105

04

0.026

داخل اجملموعات

27.641

120

0.977 0.114 0.230

اجملموع

27.746

124

----

مصدر التباين

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
أثر نظم المعلومات اإلدارية في
إدارة األزمات

المربعات

درجة

متوسط

مجموع

قيمةf

مستوى
الداللة

قيمة Fاجلدولية عند درجة حرية (  )120،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.45

ادلصدر :من إعداد الباحث بناءً على سلرجات SPSS

بالنسبة دلدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك ،وأثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة
األزمات مبراحلها اخلمسة بلغت القيمة  fاحملسوبة  0.114 ,1.324وىي أقل من قيمة  fاجلدولية واليت تساوي
 ،2.45كما بلغت قيمة مستوى الداللة  0.977,0.265وىي أكرب من  0.05شلا يدل على عدم وجود فروق
بُت إجابات ادلبحوثُت حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة يف البنك تعزى إىل متغَت
التخصص,وىذا ما ميكن تفسَته إلىأن مجيع ختصصات األفرادادلبحوثينلها عالقة مباشرة مع موضوع البحث.

شلاسبق ميكننا رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنو:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α=0.05حول مدى فاعلية نظم المعلومات
اإلدارية بعناصرها الستة في البنك وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات بمراحلها
الخمسة يعزى إلى متغيرالتخصص.
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خالصة الفصل:
يف ضوء الدراسة ادليدانية اليت مت فيها االستعانة باالستبيان جلمع ادلعلومات على عينة الدراسة ،مت استخدام
عدة أساليب إحصائية لتحليل البيانات باالعتماد على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
وهبدف عرض وحتليل مسات وخصائص عينة الدراسة مت استخدام النسب ادلئوية ،ليتم بعد ذلك حتليل
فقرات زلاور الدراسة وبيان اجتاىات آراء أفراد العينة والتأكد من درجة االنسجام يف إجاباهتم وعدم تشتتها ،مت
توظيف عدة أدوات إحصائية منها ادلتوسط احلسايب ،االضلراف ادلعياري ،معامل االختالف ،أما الختبار معنوية
آراء أفراد العينة فقد مت استخدام اختيار ( )Tللعينة الواحدة وإبراز اجتاىات آراء أفراد العينة.
وأخَتا وحىت نتمكن من اإلجابة على التساؤالت الفرعية ادلنبثقة عن اإلشكالية الرئيسية،واليت يدور أساسها
حول فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية من جهة ،ومن جهة أخرى حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية
بعناصرىا الستة (سرعة احلصول على ادلعلومات ،سرعة اختاذ القرارات ،رضا ادلستخدم ،مدى مالئمة نظام
ادلعلومات للمستويات اإلدارية،االستجابة للمتغَتات ،أمن ادلعلومات) وأثرىا يف إدارة األزمات يف سلتلف مراحلها،
وكنتيجة عامة ذلذا الفصل خلصنا إىل النتيجة التالية:
إثبات الفرضية الرئيسية واليت تنـص على انو:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة (سرعة احلصول على
ادلعلومات سرعة اختاذ القرارات ،رضا ادلستخدم ،مدى مالئمة النظام للمستويات اإلدارية ،االستجابة للمتغَتات،
أمن ادلعلومات) وبُت القدرة على إدارة األزمات.
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يعد موضوع نظم ادلعلومات اإلدارية من ادلوضوعات ادلهمة اليت ال غىن عنها يف عامل يتسم بكثرة ادلخاطر
وشدة األزمات ،إذ أصبحت نظم ادلعلومات اإلدارية يف عامل اليوم ضرورية إلدارة األزمات بشكل خاص
وادلنظمات بشكل عام ،دلا تقدمو من فرص لتحقيق التميز واحملافظة على البقاء ،والتصدي للمخاطر واألزمات
اليت ديكن أن تواجهها.
يف الوقت الذي أصبح فيو لالزمات أثارا سلبية قد تؤدي إىل إقصاء الكثًن من ادلنظمات عن ممارسة
أنشطتها بكفاءة وفعالية.
بصفة عامة ادلنظمات ال تستطيع أن تعمل يف معزل عن احمليط اخلارجي ذلا ،فهي معرضة للعديد من
األزمات لدى ممارستها ألنشطتها لذا فإن موضوع إدارة األزمات لو أمهية خاصة نظرا حلالة عدم االستقرار
االقتصادي ،األمر الذي تطلب من ادلنظمات بذل ادلزيد من اجلهود يف إدارة األزمات والتنبؤ ذلا ،وذلك ببناء نظم
معلومات إدارية فعالة وحتديثها بصورة مستمرة.لذا حاولنا يف هناية ىذه الدراسة اإلجابة على إشكالية مدى فاعلية
نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات يف القطاع ادلصريف اجلزائري ،وىذا من خالل اإلجابة على رلموعة من
األسئلة الفرعية واختبار الفرضيات اليت مت صياغتها.
نتائج الدراسة:
أوال :النتائج النظرية
توصلنا يف اجلزء النظري من ىذه الدراسة إىل مجلة من النتائج تتمثل يف اآليت:
 نظام ادلعلومات ىو رلموعة من ادلوارد ادلتمثلة يف األفراد ،البيانات ،العناصر ادلادية ،اإلجراءات ،الربرلياتالشبكات.
خصائص نظام ادلعلومات تتمثل يف مستوى التناسب يف ادلخرجات ،الشمولية يف النظام ،ادلرونة ،سرعةاالسرتجاع ،االعتمادية وادلوثوقية.
نظم ادلعلومات تقسم حسب وظائف ادلنظمة ،حسب ادلستويات اإلدارية ،حسب الدعم الذي تقدمو.-قياس فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية مت االعتماد على ستة مقاييس وىي:
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سرعة احلصول على ادلعلومات ،سرعة اختاذ القرار ،رضا ادلستخدم ،مالئمة النظام للمستويات اإلدارية ،االستجابة
للمتغًنات ،امن ادلعلومات .دلا ذلا من دور يف إبراز فاعلية نظم ادلعلومات.
مت األخذ بالتقسيم الرامي اىل تقسيم األزمات إىل مراحل وإبراز دور نظم ادلعلومات يف كل مرحلة كاآليت:مرحلة ما قبل األزمة :ويتمثل دور نظم ادلعلومات يف ىذه ادلرحلة من خالل اآليت:ادلسامهة يف حتديد السياسات العامة للمنظمة وأىدافها.ادلسامهة يف إعداد التقديرات اخلاصة بادلخاطر والتهديدات احملتملة لالزمة.ادلسامهة يف حتديد األزمات والتنبؤ بإمكانية حدوثها.بناء قواعد للمعلومات ادلناسبة لكل نوع من أنواع األزمات اليت تواجهها ادلنظمة.ادلسامهة يف حتديد ادلؤشرات والشواىد اليت تنبئ حبدوث األزمة من خالل ادلعلومات ادلختلفة. ادلسامهة يف إعداد فريق عمل دلواجهة األزمة من ذوي اخلربة والتدريب يف رلال إدارة األزمات.مرحلة حدوث أو وقوع األزمة :حيث يتمثل دور نظم ادلعلومات يف ىذه ادلرحلة يف اآليت:احلفاظ على تدفق ادلعلومات دلراكز إدارة األزمة يف ادلنظمة الختاذ القرار ادلناسب دلواجهة ردود الفعل.تساعد يف إمكانية توصل اخلرباء وادلستشارين وفقا للتخصصات ادلناسبة لالزمة. إن ادلعلومات تلعب دورا ىاما وفاعال يف تعديل اخلطط ادلعدة مسبقا دلواجهة األزمات وتطورىا.ادلشاركة يف إعداد البدائل وحتديد البديل ادلناسب الختاذ القرار جتاه األزمة.مرحلة ما بعد األزمة :ويتمثل دور نظم ادلعلومات يف ىذه ادلرحلة كاآليت:ديكن نظم ادلعلومات ادلنظمة من حتديث قاعدة ادلعلومات األساسية دلراكز إدارة األزمات ادلختلفة.ادلساعدة يف حتليل األزمة وأسباب حدوثها واخلروج بالنتائج اليت ديكن أن تستفاد منها الحقا. ادلساعدة يف حتديد االحنرافات اخلاصة مبواجهة األزمات وإمكانية تصحيحها دلواجهة األزمات ادلستقبليةادلشاهبة.
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ثانيا :نتائج الدراسة التطبيقية
بناءً على مامت التطرق إليو يف اجلزء التطبيقي والذي اخترب فيو الفرضيات الرئيسية للدراسة والفرضيات
ادلنبثقة عنها ،وعليو يتم اخلروج بالنتائج التالية:
النتائج الخاصة بفاعلية نظم المعلومات اإلدارية: دتتلك البنوك عينة الدراسة نظم معلومات إدارية فعالة بدرجة مقبولة ومالئمة للمستويات اإلدارية وتتميز بأمنادلعلومات ،وذلك بناءً على نتائج ادلقياس ادلقرتح ،وذلك من خالل الوزن النسيب جلميع احملاور الستة وادلقدر

ب 83%مما يدل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلصارف دتتاز بالفاعلية ،وىذا يعود إىل اىتمام ادلصارف
بنظم ادلعلومات ،ألن جوىر عملها مرتبط جبودة نظم ادلعلومات وأي خلل يف نظم ادلعلومات يؤدي إىل عواقب
وخيمة عليها.
 العناصر الستة وادلعتمد عليها يف قياس فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية تساىم مجيعها يف فاعلية النظام بنسبمتقاربة وبفروق نسبية ضئيلة ،حيث كان عنصر مالئمة النظام للمستويات اإلدارية (بوزن نسيب يقدر بـ
)%85.84أكثر تأثًنا ،وذلك لضرورة أن يكون النظام مالئم وخيدم مجيع ادلستويات اإلدارية مع عدم التداخل
يف ادلسؤوليات والصالحيات ،ويليو يف األمهية عنصر امن ادلعلومات (بوزن نسيب يقدر ب  )85.34%لكون ىذا
األخًن ىو أىم ممتلكات البنك ،أي أن ادلعلومات ىي جوىر النظام ،وأي خلل أو خطأ يعين زوال البنك ،ذلذا
جاءت النتيجة مؤكدة أمهية امن ادلعلومات يف العمل ادلصريف ،ومن مث باقي العناصر ادلتبقية بنسب متفاوتة.
 النتائج الخاصة بأثر فاعلية نظم المعلومات اإلدارية على قدرة المصارف على إدارة األزمات يوجد عالقة قوية ذات داللة إحصائية بٌن فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة وبٌن قدرة ادلصارفعلى إدارة األزمات ،وخلصت الدراسة ومن خالل اإلجابة على الفرضيات إىل:
 قدرة ادلصارف على إدارة األزمات يفسره بنسبة متوسطة نظم ادلعلومات اإلدارية ،والباقي يعود لعوامل أخرى،مما يؤكد ويوضح مدى أمهية نظم ادلعلومات اإلدارية وأثرىا يف إدارة األزمات.
 إن تأثًن نظم ادلعلومات اإلدارية على إدارة األزمات تتفاوت من مرحلة ألخرى مع العلم اهنا كلها ذات معنوية،حيث كان األثر األكرب لنظم ادلعلومات اإلدارية على مرحلة احتواء األضرار ،مما يدل على حرص ادلصارف على
احتواء األضرار النامجة عن األزمات والتخفيف من تداعياهتا السلبية على عمل ادلصارف ،الن مرحلة احتواء

-154-

خ ـ ـ ــاتمـة

األضرار تعد ادلرحلة الفاصلة لفشل ادلصارف أو استعادة نشاطها االعتيادي ،لذلك جاءت النتائج تشًن إىل أن
ادلصارف ذلا القدرة على احتواء األضرار النامجة عن األزمات وختطيها ومواصلة نشاطها.
 كان تأثًن نظم ادلعلومات اإلدارية على مراحل إدارة األزمات متفاوت بدرجات ضئيلة مع مالحظة أن مجيعهاذات معنوية.
 أبرزت النتائج أن العالقة بٌن عناصر فاعلية نظام ادلعلومات اإلدارية رلتمعة وبٌن إدارة األزمات يف مجيع مراحلإدارة األزمة أقوى وابلغ تأثًن من العالقة بٌن العناصر الستة منفردة وبٌن مراحل إدارة األزمات ،مما يؤكد أن فاعلية
نظم ادلعلومات اإلدارية بعناصرىا الستة رلتمعة تشكل نظاما متكامل وضروري لنجاح عمل ادلصارف.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05حول مدى فاعلية نظم ادلعلومات اإلداريةبعناصرىا الستة يف البنك واثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة يعزى إىل متغًن (اجلنس،
التخصص ،سنوات اخلربة).
 ال توجد فروق بٌن إجابات ادلبحوثٌن حول اثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف إدارة األزمات مبراحلها اخلمسة يعزىإىل متغًن ادلؤىل العلمي.
توصيات الدراسة :
يف ضوء اإلطار النظري للدراسة ،والنتائج ادلتوصل إليها ديكن استخالص مجلة من التوصيات نوردىا يف
مايلي :
 زيادة االىتمام بنظم ادلعلومات اإلدارية كوهنا تعترب عصب العمل ادلصريف،وان زيادة فاعلية النظام يعطيادلصارف القدرة على جتنب األزمات والتخفيف من أثارىا حالة وقوعها.
 تعد ادلعلومات جوىر العمل ادلصريف واحلفاظ عليها يعزز من مكانة ادلصرف،لذا تقرتح الدراسة ضرورةإدارة ومحاية ادلعلومات من الضياع واالخرتاق والعمل على ختزينها يف أماكن آمنة .
 السعي حنو اكتساب احدث أنواع نظم ادلعلومات ،مبا يتماشي و طبيعة العمل ادلصريف . تطوير وحتسٌن شبكات نظم ادلعلومات والربرليات ادلستخدمة يف ادلصارف للرفع من كفاءة وفعالية العملادلصريف .
 إدخال إجراءات رقابية على استخدامات األجهزة وقواعد البيانات حتول دون تعرض امن وسريةادلعلومات للضرر.
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 تشكيل فريق عمل مهمة كشف إشارات اإلنذار ادلبكر،ورصد نقاط الضعف ووضع مقرتحات ذلا. االستعانة باخلرباء وادلختصٌن يف نظم ادلعلومات اإلدارية ،وتدريب ادلوظفٌن . ضرورة وجود خطط جاىزة إلدارة األزمات ،يتم حتديثها بشكل مستمر. االستفادة من جتارب الدول األخرى يف معاجلة األزمات يف ادلصارف .آف ــاق الدراسة:
على الرغم من أن ىذا البحث مل يلم بكافة اجلوانب ادلتعلقة بنظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلصارف ،ومل
حياول تقدمي حلوال للمشاكل ادلتعلقة هبا ،إال أن قيمتو تكمن يف توضيح ادلزايا اليت توفرىا نظم ادلعلومات اإلدارية،
فيما يتعلق بإدارة األزمات يف القطاع ادلصريف ،وذلك من خالل اإلمداد بادلعلومات الصحيحة وتوفًن اجلهد
والوقت ،وتسهيل العمليات وجتنب التداخل فيها ،إال أنو كشف نقاط الضعف أثناء إدارة األزمات عرب مراحلها
ادلختلفة ،وكذا غياب الوعي لدى بعض من مستخدمي النظام.
مما يفتح آفاق جديدة لدراسات مستقبلية تعىن بدراسة ىذه النظم والرفع من كفاءهتا وفعاليتها ،ونقرتح يف
ىذا اجملال إجراء دراسات تطبيقية تتناول ادلواضيع اآلتية:
 أثر استخدام نظم ادلعلومات اإلدارية على اكتساب القدرة التنافسية يف القطاع ادلصريف. اثر استخدام نظم ادلعلومات اإلدارية يف ترشيد القرارات االستثمارية يف البنوك التجارية.-

دور نظم ادلعلومات يف حتديد خيار ادلنافسة االسرتاتيجي يف اإلدارة.

-156-

قائمة المراجع

أوال :المراجع باللغة العربية:
 /10الكتب:

 .10أمحد أمحد ،إدارة األزمات التعليمية ،منظور عالمي ،ط ،0دار الوفاء لدينا للطباعة والنشر  ،اإلسرنندرية،
.2112

 .12امحد بسيوين شرااه آخر و  ،نظم المعلوممات المحاسميية يمي كمر ات التماميل والينموج الت ار مة ،الردار
اجلامعية للنش  ،مجهورية مص الع بية ،بدو سنة النش .
 .10امحد ماه  ،يف تريع مهارتك اإلدار ة يي االتصال ،الدار اجلامعية للنش  ،اإلسنندرية.2111 ،

 .10البرزا حسر  ،إدارة األزمممة بمميل ن اتممي الغليمماي والتحو م  ،املؤسسررة اجلامعيررة للدراسررال والنشر وال و ير ،
بريول.2110 ،
 .10البن ي ،صونيا حممد" ،نظم املعلومال اإلدارية (املفاهيم األساسية) الداراجلامعية ،اإلسنندرية.2111 ،
 .10هوفيررب عب رردال محا  ،إدارة األزم ممات :التخا مميم لم مما قم م حم م
.2112

 ،مك ررز ات رريال املهني ررة ل ر دار  ،الق رراه

 .10ثناء على القباين ،نظ المعلومات المحاسيية ،الدار اجلامعية اإلسنندرية.2008 ،
 .10مجا حوا  ،التفاوض يي األزمات والمواقف الاارئة ،ايرتاك للنش وال و ي  ،القاه .2110 ،

 .10احلسينة سليم ،نظ المعلومات اإلدار ة "نما" ،مؤسسة الوراق للنش وال و ي  ،عما  ،ط.2002 ،2
 .01احلض ي حمس  ،إدارة األزمات :منهج اقتصادي إداري لحم األزممات علمس مىمتوق االقتصماد ال مومي
والوح ة االقتصاد ة ،من بة مدبويل ،القاه .0001

 .00احلمالوي حممد رشاد ،إدارةاألزمات :ت ارب محلية وعالمية ،من بة عني مشس.0000 ،
 .02خالد أمني عبد اهلل ،إمساعيل إب اهيم الط اد ،إدارة العمليات المصمريية –المحليمة وال وليمة ،-ط ،1دار
وائل ،عما .2006 ،
 .00الده اوي كما الدي  ،نظ المعلومات المحاسيية ،الدار اجلامعية السنندري ،مص 2110
 .00سعد غالب ياسرني ،أساسيات نظ المعلومات اإلدار ة وتكنولوجيمات المعلوممات ،ط  ،0دار املنراه ،
عما .2110 ،

 .00سررونيا حممررد البن ر ي وإبر اهيم سررلطا  :نظ م المعلومممات اإلدار ممة ،الرردار اجلامعيررة للطب ر والنشر وال و ي ر ،
اإلسنندرية .2110
 .00السيد رجب ،دور ال يادة يي إتحاد ال رار خالل األزمات ،مطبعة الالميا  ،األرد .211 ،
 .00أبو شامة عباس ،ادارة األزمة يي الم ال األمني ،جملة الفن الش طي ،اإلمارال ،م.0000 ،
 .00ش يف امحد ش يف العاصي ،نظ المعلومات اإلدار ة ،كلية ال جار  ،جامعة الزقائب.2110 ،
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 .00عاطف جاب ط عبد ال حيم ،تنظي وإدارة الينوج(منهج وصمفي تحليلمي) ،الردار اجلامعيرة ،اإلسرنندرية،
.2008
 .21عررام إب اهيمقنررديلاي ،عررالء الرردي عبررد القررادر اجلنرراي ،نظ م المعلومممات اإلدار ممة ،ط ،0دار امليس ر ،
عما .2110 ،
 .20عباس رشدي العماري ،إدارة األزمات يي عال متغير ،مكز األه ام للرتمجة والنش  ،القاه .

 .22عباس صالح ،إدارة األزمات يي المنشآت الت ار ة ،مؤسسة شباب اجلامعية ،اإلسنندرية.2110 ،
 .20عبد احلميد عبد املطلب ،الينوج الشاملة عملياتها وإدارتها ،الدار اجلامعية ،اإلسنندرية.2000 ،
 .20عب ررد الوه رراب حمم ررد النام ررل ،س مميكولوجية إدارة األزم ممات ،دار الفن ر للطباع ررة والنش ر وال و ي ر  ،عم ررا ،
.2110
 .20عثما فاروق ،ال يادة وإدارة األزمات ،الطبعة األوىل ،دار األنس للنش وال و ي .2110 ،
 .20عليو السيد ،إدارة الوقت واألزمات واإلدارة ،دار األمني للنش وال و ي  ،القاه .2110 ،
 .20فايز مجعة النجار ،نظام المعلومات اإلدار ة ،دار احلامة ،عما األرد .2110 ،

 .20فه ررد امح ررد الش ررعال  ،إدارة األزم ممات :األس ممم المراحم م اآللي ممة ،أكادميي ررةنايف الع بي ررة للعل رروم األمني ررة،
ال ياض.2112 ،

 .20كامررل عبررد الوهرراب ،سمميكولوجي إدارة األزمممات الم رسممية ،من بررة دار الفن ر للطباعررة والنش ر وال و ي ر ،
.2110

 .01كمررا الرردي مصررطفى الررده اوي ،نظم المعلومممات المحاسممية يممي وم تكنولوجيمما المعلومممات ،املن ررب
اجلامعي احلديث ،اإلسنندرية.2110 ،

 .00لطفي أمني السيد ،مراجعة وت قيق نظ المعلومات اإلدار ة ،الدار اجلامعية ،القاه .2110 ،
 .02ماه أمحد ،إدارة األزمات ،الدار اجلامعية ،اإلسنندرية.2110 ،
 .00حممر ررد امساعير ررل بر ررالب ،مي م ممادا اإلدارة ب م مميل النظر م ممة والتايي م ممق ،ط ،1دار اجلامع ر ررة اجلدي ر ررد للنش ر ر ،
اإلسنندرية.1999 ،

 .00مرامد الص يف ،نظ المعلومات اإلدار ة ،ط ،0مؤسسة الصوري الدولية ،اإلسنندرية.2110 ،

 .00م ررامد عبررد احلسررني الف ر الطررائي ،الم م خ إلممس نظ م المعلومممات اإلدار ممة ،ط  ،0دار وائررل للنش ر ،
عما .2110 ،
 .00حممد ف اي ،الخروج مل المأزق ،يل إدارة األزمات ،دار النش اإلسالمية ،القاه .2110 ،
 .00حممد يوسف حفناوي ،نظ المعلومات المحاسية ،ط ،0دار وائل للنش  ،عما .2110 ،
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 .00املغ ي عبد احلميد عبد الف اح ،نظ المعلومات اإلدار ة (األسم والميادا) ،املن بة العص ية ،املنصور ،
.2002
 .00مناوي حس  ،اإلعالم ومعال ة األزمات ،الدار املص ية اللبنانية ،القاه .2110 ،

 .01منررا حممررد الن ر دي ،جررال إب ر اهيم العبررد ،م مممة يممي نظ م المعلومممات اإلدار ممة المفمما ي األساسممية
والتايي ات ،اجلامعة اجلديد  ،اإلسنندرية.2110 ،
 .00مهنا حممد ،إدارة األزمات :قراءة يي المنهج ،مؤسسة شباب اجلامعية ،اإلسنندرية.2110 ،

 .02نردجيلي عام واجلنراي عررالء الردي  ،نظم المعلومممات اإلدار مة وتكنولوجيمما المعلومممات ،دار املسرري للنشر
وال و ي والطباعة ،ط.2110 ،2

 .00هال حممد ،مهارات إدارة األزمات :األزممة بميل الوقا مة منهما والىمير عليهما ،ط ،2مكرز ال طروي األداء
وال نمية ،القاه .0000 ،
 /10الرسائ والمذ رات:

 .10أب ررو أمح ررد أمح ررد ،إدارة األزمم ممات التعليميم ممة ،منظم ممور عم ممالمي ،ط ،0دار الوف رراء لر رردينا للطباع ررة والنشر ر ،
اإلسنندرية.2112 ،

 .12امحد بسيوين شرااه آخر و  ،نظم المعلوممات المحاسميية يمي كمر ات التماميل والينموج الت ار مة ،الردار
اجلامعية للنش  ،مجهورية مص الع بية ،بدو سنة النش .
 .10امحد ماه  ،يف تريع مهارتك اإلدار ة يي االتصال ،الدار اجلامعية للنش  ،اإلسنندرية.2111 ،

 .10البرزا حسر  ،إدارة األزمممة بمميل ن اتممي الغليمماي والتحو م  ،املؤسسررة اجلامعيررة للدراسررال والنشر وال و ير ،
بريول.2110 ،

 .10البن ر ي ،ص ررونيا حمم ررد " ،نظم م المعلوم ممات اإلدار ممة (المف مما ي األساس ممية) الداراجلامعي ررة ،اإلس ررنندرية،
.2111
 .10هوفيررب عب رردال محا  ،إدارة األزم ممات :التخا مميم لم مما قم م حم م
.2112

 ،مك ررز ات رريال املهني ررة ل ر دار  ،الق رراه

 .10ثناء على القباين ،نظ المعلومات المحاسيية ،الدار اجلامعية اإلسنندرية.2008 ،

 .10مجا حوا  ،التفاوض يي األزمات والمواقف الاارئة ،للنش وال و ي  ،القاه .2110 ،
 .10جواد شوقي ناجي ،إدارة األعمال مل منظور لي ،دار احلامد ،عما .2000 ،القاه .2005 ،
 .01احلسينة سليم ،نظ المعلومات اإلدار ة "نما" ،مؤسسة الوراق للنش وال و ي  ،عما  ،ط.2002 ،2

 .00احلض ي حمس  ،إدارة األزمات :منهج اقتصادي إداري لحم األزممات علمس مىمتوق االقتصماد ال مومي
والوح ة االقتصاد ة ،من بة مدبويل ،القاه .0001
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 .02احلمالوي حممد رشاد ،إدارةاألزمات :ت ارب محلية وعالمية ،من بة عني مشس.0000 ،
 .00خالد أمني عبد اهلل ،إمساعيل إب اهيم الط اد ،إدارة العمليات المصمريية –المحليمة وال وليمة ،-ط ،1دار
وائل ،عما .2006 ،

 .00سعد غالب ياسرني ،أساسيات نظ المعلومات اإلدار ة وتكنولوجيمات المعلوممات ،ط  ،0دار املنراه ،
عما .2110 ،

 .00سونيا حممد البن ي ،إب اهيم سلطا  ،نظ المعلومات اإلدار ة ،الدار اجلامعية ،اإلسنندرية.2001 ،
 .00شامة عباس ،إدارة األزمة يي الم ال األمني ،جملة الفن الش طي ،اإلمارال ،م.0000 ،
 .00ش يف امحد ش يف العاصي ،نظ المعلومات اإلدار ة ،كلية ال جار  ،جامعة الزقائب.2110 ،

 .00عاطف جاب ط عبد ال حيم ،تنظي وإدارة الينوج(منهج وصمفي تحليلمي) ،الردار اجلامعيرة ،اإلسرنندرية،
.2008
 .00عررام إب اهيمقنررديلاي ،عررالء الرردي عبررد القررادر اجلنرراي ،نظ م المعلومممات اإلدار ممة ،ط ،0دار امليس ر ،
عما .2110 ،
 .21عباس رشدي العماري ،إدارة األزمات يي عال متغير ،مكز األه ام للرتمجة والنش  ،القاه .

 .20عباس صالح ،إدارة األزمات يي المنشآت الت ار ة ،مؤسسة شباب اجلامعية ،اإلسنندرية.2110 ،
 .22عبد احلميد عبد املطلب ،الينوج الشاملة عملياتها وإدارتها ،الدار اجلامعية ،اإلسنندرية.2000 ،
 .20عب ررد الوه رراب حمم ررد النام ررل ،س مميكولوجية إدارة األزم ممات ،دار الفن ر للطباع ررة والنش ر وال و ي ر  ،عم ررا ،
.2110
 .20عثما فاروق ،ال يادة وإدارة األزمات ،الطبعة األوىل ،دار األنس للنش وال و ي .2110 ،

 .20عليو السيد ،إدارة الوقت واألزمات واإلدارة ،دار األمني للنش وال و ي  ،القاه .2110 ،
 .20فايز مجعة النجار ،نظام المعلومات اإلدار ة ،دار احلامة ،عما األرد .2110 ،
 .20فه ررد امح ررد الش ررعال  ،إدارة األزم ممات :األس ممم المراحم م اآللي ممة ،أكادميي ررةنايف الع بي ررة للعل رروم األمني ررة،
ال ياض.2112 ،
 .20كامررل عبررد الوهرراب ،سمميكولوجية إدارة األزمممات الم رسممية ،من بررة دار الفن ر للطباعررة والنش ر وال و ي ر ،
عما .2110 ،
 .20كمررا الرردي مصررطفى الررده اوي ،نظم المعلومممات المحاسممية يممي وم تكنولوجيمما المعلومممات ،املن ررب
اجلامعي احلديث ،اإلسنندرية.2110 ،

 .01لطفي أمني السيد ،مراجعة وت قيق نظ المعلومات اإلدار ة ،الدار اجلامعية ،القاه .2110 ،
 .00ماه أمحد ،إدارة األزمات ،الدار اجلامعية ،اإلسنندرية.2110 ،
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 .02حممر ررد امساعير ررل بر ررالب ،مي م ممادا اإلدارة ب م مميل النظر م ممة والتايي م ممق ،ط ،1دار اجلامع ر ررة اجلدي ر ررد للنش ر ر ،
اإلسنندرية.1999 ،
 .00مرامد الص يف ،نظ المعلومات اإلدار ة ،ط ،0مؤسسة الصوري الدولية ،اإلسنندرية.2110 ،

 .00م ررامد عبررد احلسررني الف ر الطررائي ،الم م خ إلممس نظ م المعلومممات اإلدار ممة ،ط  ،0دار وائررل للنش ر ،
عما .2110 ،

 .00حممد ف اي ،الخروج مل المأزق ،يل إدارة األزمات ،دار النش اإلسالمية ،القاه .2110 ،
 .00حممد يوسف حفناوي ،نظ المعلومات المحاسية ،ط ،0دار وائل للنش  ،عما .2110 ،
 .00املغ ي عبد احلميد عبد الف اح ،نظ المعلومات اإلدار ة (األسم والميادا) ،املن بة العص ية ،املنصور ،
.2002
 .00مناوي حس  ،اإلعالم ومعال ة األزمات ،الدار املص ية اللبنانية.2110 ،
 .00منررا حممررد الن ر دي ،جررال إب ر اهيم العبررد ،م مممة يممي نظ م المعلومممات اإلدار ممة المفمما ي األساسممية

والتايي ات ،اجلامعة اجلديد  ،اإلسنندرية.2110 ،

 .01مهنا حممد ،إدارة األزمات :قراءة يي المنهج ،مؤسسة شباب اجلامعية ،اإلسنندرية.2110 ،

 .00نردجيلي عام واجلنراي عررالء الردي  ،نظم المعلومممات اإلدار مة وتكنولوجيمما المعلومممات ،دار املسرري للنشر
وال و ي والطباعة ،ط.2110 ،2
 .02هال حممد ،مهارات إدارة األزمات :األزممة بميل الوقا مة منهما والىمير عليهما ،ط ،2مكرز ال طروي األداء
وال نمية ،القاه .0000 ،
 /10الم الت وال ور ات:

 .10بسما حمجوب ،حممد حسرني ،فاءة نظ المعلومات يي الوح ات االقتصاد ة :دراسة تحليلية ،جملرة
اإلدار العامة ،العدد( ،)42يوليو .1984
 .12اجلندي حممد ،ياعلية وح ة م ترحة يي إدارة األزمات لاالب الم رسة الثانو مة ،،اجمللرد العاشر  ،العردد
الثالث ،دراسة ه بوية واج ماعية.2110 ،
 .10احلوامد نضرا  ،إدارة األزممة ممل متامور ممنهج دراسمة الحالمة المنظممة التعاونيمة األردنيمة :دراسرة وصرفية
حتليلية ،جملة جامعة دمشب للعلوم االق صادية والقانونية ،اجمللد ال اس عش العداد األو .2110 ،
 .10اتشايل شاك والقطب حمي الردي  ،ياعلية نظام المعلوممات اإلدار مة وأهر ما يمي إدارة األزممات :دراسمة
مي انية يي الشر ات الصناعية األردنية ،اجمللة األردنية يف ادار األعما  ،ا جمللد الثالث ،العدد .7002 ،01
 .10السامل مؤيد سعيد ونا م ملناوي ،اهر الخصائص الهيكلية يي ياعليمة نظم المعلوممات :دراسمة مي انيمة
يي الشر ات الصناعية المىا مة االردنية ،اجمللة االردنية للعلوم ال طبيقية ،اجمللد ،7العدد.2008 ،1
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.ه0000  سنة،000 العدد، جملة احل ب الوطين، إدارة األزمات،  عايد سعود س ا.10
: أهممر العوام م التنظيميممة والت نيممة يممي تايي ممات نظ م المعلومممات اإلدار ممة، املعشر يرراد ويوسررف اتصرربة.10
.2006 ،4 العدد،2  اجمللد،  اجمللة األردنية يف إدار األعما،دراسة تايي ية يي ال ااع المصريي األردني
: المؤتمرات والملت يات/40
 نردو اتردمال البننيرة االلنرتونيرة، نظ المعلومات الينكية ودع اتخما ال مرار، حسني مصطفى هاليل.10
.2007  نوفمرب29-25 ،  القاه،)الشاملة (رؤية مس قبلية
 املل قررى الرروطين األو حررو، دورأنظمممة المعلومممات يممي تنميممة ال م رة التنايىممية للمؤسىممة،  بررريي راب ر.12
 جامعر ررة، كلير ررة احلقر رروق العلر رروم االق صر ررادية،املؤسسر ررة االق صر ررادية اجلزائ ير ررة وحتر ررديال املنر رراق االق صر ررادي اجلدير ررد
.2008  نوفمرب24-23  يومي، سنيند
 ملت س حمول المنظوممة المصمريية ال زائر مة، النظام المصريي ال زائري واتفاقيات بازل،  سليما ناص.10
.2004 ديسمرب15-14 ، جامعة الشلف، كلية العلوم االق صادية والعلوم اإلنسانية،والتحوالت االقتصاد ة
: المراجع باللغة األجنيية:هانيا
:الكتب/10
01. Alberto Sillero ،Audit & Révision Légale: Guide Pratique ،Edition
ESKAA ،2000.
02. Alter ،Steven ،"Information systems management perspective ،the
03. Benjamin Cumming publishing company ،Inc ،second edition ،1996.
04. ArianeChapelle ،Georges
Hubner ،Jean-philippe
peters ،Le
risqueoperationnal: Implication ،l'Accord de bale pour le secteur financier ،
LARCIER ،Bruxelle ،2005.
05. Boddy David ،Albert Boonstral ،and Graham Kennedy Managing
Information systems: strategy and organization 3nd ،Financial times press ،
2009.
06. Camille Moigne ،Organisation du systèmed'information de gestion ،
Edition Foucher ،Paris ،2001.
07. Cooprs& Lybrand ،La Nouvelle Pratique du ControleTnterne ،Editions
d'Organisation ،Cinquémetirage ،2000.
08. Jean Gerbier ،Organisation&Fonctionnement de L"Entrise ،Edition Tec
Doc La voisier ،Paris ،1993.
09. H.Esbensen and Kristiunans ،information technology and crisis
management ،master ،VT INFM02 ،2008.
10. Patrick Biosselier ،contrôle de gestion ،2éme Edition ،LibrairieVuibert ،
2001.
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Reix ،Dictionnaire
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Systèmesd'Information ،Edition
VVIBEERT ،Paris ،1999.
12. Renaud De Maricourt ،Les Samouraïs de Management ،Edition
VUIBERT ،Paris ،1993.
13. Sylvie De Coussergues ،GESTION DE LA BANQUE-Du Diagnostic à la
Strategie ،4edition ،DONOD ،Paris ،2005 ،
14. Robert Rrix ،Systemes d'information et Management des
Organisations ،Edition Vuibert ،1995.
15. Scepattra"theinflwnce of management information systèmes
andinformationtechnology
on
management
performance
and
satisfaction"boonmakchulalongkorm ،UniversityThailand ،2007.
16. W. Sikich ،"All hazard" crisis management planning; Logical
Management Systems ،Corp;2008.

11. Robert

:  األبحا/40
01. Boddy ،David and ،Boonstra ،Albert ،and Kennedy ،Graham ،"ManagingInformation
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
سيدي الكرمي /سيديت الكرمية
حتية طيبة وبعد,
يعدد اسسددابيال الد ي بد أيددديك جددا ا ددط ات بددات ا اسدداوا وا سد ة " فاعليــة م ــم المعلومــا اإلداريــة فــي
إدارة األزما في القطاع المصرفي "– حالة الجزائـر – وذلدك اسداكااس ل صود ع ى در ا جدة الددتا ا ى د
يف ى د الاس دديي ,يه ي ددد إىل قي دداث ان ددر علد د ا ع ددات اإلاا ي ددة يف إاا ة األز ددات يف ا ؤسس ددات ا و ددر ية
اجلاائرية
ول اس د ددادة يف إى د ددداا جد د د ا ا
و

د د د ع ,يرج د ددر د ددوك الا د د د باإلجابد د ددة ى د د ددر د د درات اسس د ددابيال بدق د ددة

ىية,ى اا أل البياعات وا ع ات الد ق دد ا ساسدا د إلضدراب البصده الع ادو

,وسداعا

بسدرية

قا ة .
شاتريط لك

سط قعاوعك

الباحث :شاهد عبد الحكيم
Chahed.hakim@gmail.com
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البيامــا الديمغرافيــة :ي ددد ج د ا اىل ال س د اىل الاعددر ى ددر بعددي اووددائي اسجاااىيددة وال ي يددة د و
البو ك,ل ا عرج وك الاكر ب ع )(Xىود اسخايا ا واسب.
الرقم

المتغير

1

الجنس

2

الرتبة الوظيفية

3

التخصص

4

المؤهل العلمي

5

سنوا الخبرة

الفئة

االختيار

ذتر
أعثر
دير ىا
دير رع
عائب دير
سؤوع اائرة قكو ل جيا ا ع ات
حماسبة
إاا ة
اقاواا
قكو ل جيا ا ع ات
ختووات اخرى
اب
جا عو
ا اسات ى يا
اق ط  10سو ات
ط 10إىل20سو ات
أتثر ط 20سو ات
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أوال :قياس فاعلية م م المعلوما اإلدارية في البنوك
هتدد العبددا ات الد ا اة يف جد ا اجلددا اىل قيدداث و ددى اى يددة علد ا ع دات اساا يددة يف البود ك ,لد ا عرجد ددوك
الاكر ب ع )(Xىود اسخايا ا واسب.
أوافق

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة

بشدة

موافق

غير

غير

متأكد موافق

ال

أوافق
بشدة

سرعة الحصول على المعلوما
 1ميكط الولا ط احلو ع ى ر ا ع ات يف ال قت ا واسب
 2ا ع ات ا د ة ط الولا يس

ا ا بسرىة

 3ي ر الولا ع ات ق يب ات بات العا
 4ي ر الولا ع ات صصيصة

سرعة اتخاذ القرار
 5ي ر علا ا ع ات إ وائيات ساىدة سختاذ ال را
 6يساىد علا ا ع ات ى ر ا شكالت
 7ي ر علا ا ع ات ع ات ىط مجيع بدائ احل ع
البدائ حل ع ا شك ة
 8يساىد ى ر أ
 9يساج الولا يف ت ا ة و عالية اختاذ ال را

رضا المستخدم
 10يسا د الولا أ

وا دث األج اة

 11خمرجات الولا ق د يف ص ة يدة ل اسا د
 12الولا ميكط ط مجع البياعات
 13الولا يعا ى حتس إعااجية العا

مالئمة الن ام للمستويا اإلدارية
ا ع ددات ا اصو د ى ي ددا ددط خددالع الولددا قسدداىد يف ا دداز
14
األىااع
 15ي ر الولا ع ات قاواسب ع ت سا ى إاا ي
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 16صال يات الدخ ع ل اع ات قعتر سب ا سا ى اإلاا ي
د ددة ل اسد ددا يات

ي د ددد علد ددا ا ع د ددات ق د ددا ير وا د ددصة و
17
اإلاا ية

االستجابة للمتغيرا
 18يا حتديه الولا باساارا
 19ي د الولا ع ات ديثة باساارا
 20يت ع الولا ى ر ساجدات قكو ل جيا ا ع ات
21

يد د ر الول ددا او ات قد يبي ددة ل اع ددر ى ددر ا دددث قكو ل جيد ددا
ل اع ات

امن المعلوما
 22ي ر الولا ع ات اقي ة
 23يعا علا ا ع ات ى ر الا ي ط األختا
 24صال يات الدخ ع ل اع ات ى ر سب ا سا ى اإلاا ي
 25يعا الولا ى ر اتاشا األختا

ثاميا  :قياس اثر م م المعلوما اإلدارية في إدارةاألزما بمختلف مراحلها
هتددد العبددا ات ال د ا اة يف ج د ا اجلددا إىل قيدداث انددر عل د ا ع ددات اإلاا يددة يف إاا ة األز ددات

اد

ددا

را

اواسة يف البو ك ,ل ا عرج وك الاكر ب ع )(Xىود اسخايا ا واسب.
العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة

أوافق
بشدة

موافق

غير

غير

متأكد موافق

ال

أوافق
بشدة

مرحلة اكتشاف إشاراتاإلمذار المبكر
 26حي ي الولا ى ر قاىدة بياعات يا حتديث ا باساارا
ي جد اجااا جباع واتاشا ىال ات اوترال قد قك ل
27
ؤشرا ل ق ع أز ات
 28ياعا الولا ع مجيع األختا ا كاش ة جبدية .
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يا سح بيئة العا ل اعر ى ر ؤشرات ا اااع دوث
29
أز ة
 30ي ر الولا

س سب ة اج ة األز ات

مرحلة االستعداد والوقاية
 31يا الاعا بسرىة ع اتاشا إلشا اقاإلع ا .
يا ق ي الدى ا واسب ل ري ال ائ ى ر قش يي
32
األز ات احملاا ة .
يس احلو ع ى ر ا ساىدات الا وية وا ع اقية ط
33
األقسا ىود احلاجة.
 34قا ر لدى الولا خت وبرا ج جاجاة إلاا ةاألز ات .
يا اسساعاعة خبربا وخماو
35
ختتإاا ةاألز ات.

ط خا ج البوك يف إىداا

مرحلة احتواء األضرار
 36يعا الولا ى ر الا ي

ط أ را األز ة

يد ر الولددا إ كاعيددات ويددة وق ويددة ل اعا د ددع األز ددة وا اد ا
37
أ را جا .
يؤخ د ىا د ال قددت بع د اسىابددا ىوددد الاعا د ددع األز ددات
38
بدقة واسبة .
 39حيا

الولا ى ر سرية اسقواست والعا يات أنوا األز ات

ياد دددخ ال د ددائا ل ى د ددر الولا أنوا األز د ددات س ا د د ا أ د درا
40
األز ة .

مرحلة استعادة النشاط
 41يساىد الولا ى ر ختتو األز ة.
يساىد الولا ى ر مما سة األىااسسىايااية يف الة األز دات
42
.
ي د د د د د د د الول د د د د د د ددا باصدي د د د د د د ددد اس اياج د د د د د د ددات ل ا اق د د د د د د د د ددع
43
ا اأنرةباألز ة عاجلا ا وإساعااة عشاط ا .
 44حيددا

الولددا ى ددر اص د ة الوشددا يف ددرو األز ددات اول
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أياأني .

مرحلة التعلم
 45يا ختايط ا ع ات

ع األز ة لغرب اسسا ااة و ا .

 46يا اس ا ا باحل ع والا صيات اواصة باألز ات الساب ة .
 47يا اسسا ااة ط األز ات الساب ة .
يد ددا ق ي د ددي وقت د د ير ختد د د وب د درا ج إاا ة األز د ددات الس د دداب ة
48
وحتسيو ا ط اج الاعا ع األز ات ا سا ب ية.
49

ي ددا اسس ددا ااة ددط أس دداليب عاجل ددة األز ددات يف ا ؤسس ددات
والدوع األخرى واسسا ااة و ا.
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République Algérienne Démocratique Populaire.
Ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.
Université KASDI Merbah Ouargla. Faculté des sciences économiques &
commerciales et science de la gestion.
Monsieur /Madame :
Mes salutations distinguées.
Le questionnaire qui est entre vos mains se compte une partie de notre étude
exigée intitulée " L’efficacité des systèmes des informations administratives
dans le secteur de la banque et la gestion des crises bancaires. " état de
l’Algérie comme corpus, dans l’objectif d’avoir le doctorat scientifique des
sciences de gestion où nous visons à mesurer l’effet des systèmes informatiques
administratifs dans la gestion des crises au sein des établissements bancaires
algériens.
La contribution à la réalisation de ce sujet, nous vous prions de répondre à notre
questionnaire précisément et d une manière objective. Sachant que les
informations et les données que vous présenterez seront au service de la
recherche et confiez vous en nous le secret total.
Nous vous remercions de votre aide.
Chercheur :ChahedAbdelhakim.

Chahed.hakim@gmail.com

Les données démographiques :cette section vise à reconnaitre quelques caractéristiques
sociales et professionnelles des employés des banques. C’est pour ceci, nous vous prions de
mettre une croix dans d’après le choix convenable.
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N°

Le variable

Catégorie

Le choix

Masculin
1

sexe

Féminin
Directeur générale

2

profession

Directeur d‘une section
Sous directeur
Responsable du centre des informations
Comptabilité

3

Spécialité

Administration
Economie
Technologie des informations
Autres spécialités

4

Diplômes

Diplômé
Universitaire
Etudes supérieures

5

Expériences

Moins de 10ans
Entre 10 ans et 20 ans
Plus de 20 ans

Premièrement :
Mesure de l’efficacité des systèmes des informations administratives dans les banques.
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Les expressions données dans cette partie visent à la mesure et le degré d’efficacité des
systèmes informatiques administratives, c est pour ceci nous vous demandons de mettre
une croix au choix convenable.
Expression

J’accordeexce
ssivement

Vitesse d’accéder aux informations :
Offre au système
d’accéder aux
informations au temps
précis
Facilite la compréhension
des informations
présentées par le système.
Le système fournit des
informations obéissantes
aux exigences du travail.
Le système fournit des
informations justes.

1

2

3

4

Vitesse à la prise de décision :
Le système d’informations
fournit des statistiques
aidant à prendre décision.
Le système d’informations
fournit à la
compréhension des
problèmes.
Le système d’informations
fournit des propositions de
la substitution des
solutions
Aide à la meilleure
compréhension des
substitutions pour la
résolution des problèmes.
Le système contribue à la
capacité et l’efficacité à la
prise de la décision.

5

6

7

8

9

La satisfaction de l’utilisateur :
10
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Le système use des
meilleurs équipements
modernes.

J’accorde

incertain

Je
désaccord
e

Je
désaccorde
excessivement
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Les sorties du système
présentent des images
utiles à l’usager.
Le système donne la
possibilité de rassembler
les données.
Le système fonctionne à l
amélioration de la
production du travail.

11

12

13

Correspondance du système aux niveaux administratifs :
14

Les données obtenues du
système aident à la
réalisation des tâches.
Le système fournit des
15 informations
correspondantes à chaque
niveau administratif.
Le pouvoir d’accès aux
16 informations s offrent
selon chaque niveau
administratif.
Le système des
17 informations offre de
compte- rendus clairs
compréhensibles aux
niveaux administratifs.
Réaction aux variétés :
La continuité de la mise à
jour du système.
Le système offre des
informations récentes avec
continuité.
Le système se familiarise à
la bouveté technologique
des informations.
le système fournit des
tournois d’entraînement la
nouvelle technologie des
informations

18
19

20

21

La sécurité des informations
22
23
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erreurs.
Le pouvoir d’accéder aux
informations selon chaque
niveau administratif.
Le système s’attache à
découvrir les erreurs.

24

25

Deuxièment :
Mesure de l’impact des systèmes des informations administratifs dans la gestion des
crises dans ses diverses étapes.
Dans cette partie, les expressions ci-dessous visent à mesurer l’impact des systèmes des
informations administratives dans la gestion des cinq (05) étapes de diverses crises dans
les banques. Pour ce ceci nous vous prions de mettre une croix dans la case
convenablement.
Expression

J’accorde
excessivement

Je
J’accorde incertain désaccorde

Stade de découverte les signes d’avertissement précoce.
26

27

28

29

30

Le système contient une
base de données actualisé
souvent.
Il existe un intérêt de
rassemblement de et la
découverte des signes de
risques qui peut être un
indice de risque.
Le système traite les
erreurs découvertes
sérieusement.
L environnement des
entreprises est autorisé à
identifier les indicateurs
de crises potentielles.
Le système fournit des
solutions des crises d
avance .

Stade de préparation et de prévention.
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31

32

33

34

35

Les découvertes des
signaux d’alerte et
rapidement traité
Un soutien approprié
fournit a l’équipe en
fonction du diagnostic
des crises potentielles.
L’aide technique et
informationnelle
facilement disponible en
cas du besoin.
Le système dispose de
plans et de programmes
prêts à la gestion de
crises.
Des experts et des
spécialistes extérieurs à
la banque interviennent
pour gérer les crises .

Stade de confinement des risques :
36
37

38

39

40

Le système fonctionne
pour atténuer la crise
Le système fournit des
capacités techniques
pour faire face à la
crise,et contenir ses
dégâts.
Le facteur temps est pris
en considération lors du
traitement des crises
précisément.
Le système maintient la
confidentialité lors des
crises.
Les administrateurs du
système interviennent en
cas de crise pour les
contenir

Phase de récupération :
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41
42

43

44

Le système aide à
surmonter la crise.
Le système aide à
exécuter des affaires
habituelles dans la
situation de crise.
Le système identifie les
sites affectés et les
restaurer.
Le système maintient son
activité en cas des crises.

Stade d’apprentissage :
45

46

47
48

49
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Stockage des
informations sur les
crises pour s’en
bénéficier.
Les solutions et les
recommandations des
crises précédentes sont
retenues
Se bénéficier des crises
antérieures.
Evaluer et élaborer des
plans et des programmes
de la gestion des crises
antérieures pour
envisager les risques.
Exploitation des
méthodes de gestion des
crises dans des
entreprises d’autres
pays
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قائمـ ـ ـة األسات ـ ـذة المحكميـ ـن

االسم واللقب

التخصص

مكان العمل

ا.د الحاج ع ــرابة

إدارة أعمال

جامعة ورق ــلة

ا.د عبد الرزاق بن حبيب

إدارة أعمال

جامعة تلمسان

د .محمد الب ـ ــاي

إدارة أعمال

جامعة الوادي

د.عدنان محيريق

نقـوذ وبنوك

جامعة الوادي

د .رشيد منــاصرية

إدارة أعمال

جامعة ورقلة

د.طه بن الحبيب

تحليل اقتصادي

جامعة تبـسة
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قياس الثبات باستخدام ألفا كرومباخ
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha

0,8874

4

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha

0,8625

4

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha

0,9024

5

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha

0,8625

4

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha

0,9004

4

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha

0,9354

4

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha
0,8542

25

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

a

Alpha

0,8754
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Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
a

Alpha

0,9124

5

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
a

Alpha

0,8854

5

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
a

Alpha

0,9357

4

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
a

Alpha

5

0,8654

اختبار التوزيع الطبيعي

Tests of Normality
a

Shapiro-Wilk
df

Sig.

Statistic

Kolmogorov-Smirnov
df

Sig.

Statistic

.0,444

125

.825

0,329

125

0,949

سرعة لحصول على المعلومات

0.223

125

.934

0.199

125

1,074

رضا المستخدم

0.201

125

.895

0.187

125

1,089

سرعة اتخاذ القرارات

0.084

125

.895

0.077

125

1.277

مدى مالئمة النظام للمستويات اإلدارية

0.235

125

.805

0.200

125

1.073

االستجابة للمتغيرات المستجدة

0.095

125

.900

0.071

125

1.293

امن المعلومات

0.110

125

.912

0.727

125

0.690

0.085

125

.890

0.072

125

1.290

0. 445

125

.912

0.302

125

0.972

0.305

125

.862

0.286

125

0.985

قياس مدى فاعلية نظم المعلومات
اإلدارية
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في
اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في
االستعداد والوقاية
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في
احتواء األضرار
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0.225

125

.895

0.193

125

1.082

0.354

125

.888

0.223

125

1.047

0.544

125

.918

.0,444

125

0.864

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في
استعادة النشاط
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في التعلم
اثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة
األزمات
a. Lilliefors Significance Correction

تحليل البيانات الديمغرافية

الجنس
Cumulative

Percent

Valid Percent

Frequency

Percent
94,4

94,4

94,4

118

ذكر

100.0

05,6

05,6

07

انثى

100.0

100.0

125

Valid

Total

الرتبة الوظيفية
Cumulative

Valid Percent

Frequency

Percent

Percent
5,6

5,6

5,6

7

مدير عام

48

42,4

42,4

53

مدير فرع

90,4

42,4

42,4

53

نائب مدير

100.0

9,6

9,6

12

مسؤول دائرة تكنولوجيا المعلوملت

100.0

100.0

125

Valid

Total

التخصص
Cumulative

Valid Percent

Percent

Frequency

Percent
51,2

51,2

51,2

64

محاسبة

79,2

28,0

28,0

35

ادارة

83,2

4,0

4,0

5

97,6

14,4

14,4

18

100.0

2,4

2,4

3

100.0

100.0

125

اقتصاد
تكنولوجيا المعلومات

Valid

تخصصات أخرى
Total
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المؤهل العلمي
Valid Percent

Cumulative

Frequency

Percent

Percent
دبلوم

18,4

18,4

18,4

23

96

77,6

77,6

97

100.0

4,0

4,0

5

100.0

100.0

125

جامعي
دراسات عليا

Valid

Total

سنوات الخبرة
Cumulative

Valid Percent

Percent

Frequency

21,6

21,6

21,6

27

أقل من  01سنوات

80,8

59,2

59,2

74

من  01إلى  01سنة

100.0

19,2

19,2

24

اكثر من  01سنة

100.0

100.0

125

Total

Percent

Valid

حساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لألبعاد
Statistics
يوفر النظام معلومات

يوفر النظام معلومات

المعلومات المقدمة من

يمكن النظام من

صحيحة

تلبي متطلبات العمل

النظام يسهل فهمها

الحصول على

بسرعة

المعلومات في الوقت
المناسب
Valid

125

125

125

125

0

0

0

0

4.22

4.22

4.29

4,26

0.552

0.633

0.593

0,646

Missing

N
Mean

Std. Deviation

Statistics
يساهم النظام في كفاءة

يساعد على فهم أفضل

يوفر نظام المعلومات

يساعد نظام المعلومات

يوفر نظام المعلومات

وفعالية اتخاذ القرار

البدائل لحلول المشكلة

معلومات عن جميع

على فهم المشكالت

إحصائيات مساعدة
التخاذ القرار

بدائل الحلول
125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

4.15

4.02

3.85

3.94

4.14

0.752

0.701

0.804

0.791

0.600

Valid
Missing

N
Mean

Std. Deviation
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Statistics
النظام يعمل عل تحسين

النظام يمكن من جمع

مخرجات النظام تقدم

يستخدم النظام أفضل

إنتاجية العمل

البيانات

في صورة مفيدة

واحدث األجهزة

للمستخدم
Valid

125

125

125

125

0

0

0

0

4.18

4.11

4.15

4.26

0.688

0.639

0.719

0.717

Missing

N
Mean

Std. Deviation

FREQUENCIES VARIABLES=A14 A15 A16 A17
/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

Statistics
يقدم نظام المعلومات

صالحيات الدخول

يوفر النظام معلومات

المعلومات المتحصل

تقارير واضحة

للمعلومات تعطى حسب

تتناسب مع كل مستوى

عليها من خالل النظام

ومفهومة للمستويات

المستوى اإلداري

إداري

تساعد في انجاز
األعمال

اإلدارية

Valid

125

125

125

125

0

0

0

0

4.20

4.47

4.18

4.26

0.648

0.574

0.652

0.581

Missing

N
Mean

Std. Deviation

Statistics
يوفر النظام دورات

يطلع النظام على

يقدم النظام معلومات

يتم تحديث النظام

تدريبية للتعرف على

مستجدات تكنولوجيا

حديثة باستمرار

باستمرار

احدث تكنولوجيا

المعلومات

للمعلومات
125

125

125

125

0

0

0

0

3.90

3.95

4.25

3.34

0.807

0.812

0.577

0.608

Valid
Missing

N
Mean

Std. Deviation
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FREQUENCIES VARIABLES=A22 A23 A24 A25
/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

Statistics
يعمل النظام على

صالحيات الدخول

يعمل نظام المعلومات

يوفر النظام معلومات

اكتشاف األخطاء

للمعلومات على حسب

على التقليل من األخطاء

دقيقة

المستوى اإلداري
125

125

125

125

0

0

0

0

4.05

4.43

4.26

4.30

0.869

0.558

0.689

0.554

Valid
Missing

N
Mean

Std. Deviation

Statistics
يوفر النظام حلوال

يتم مسح بيئة العمل

يتعامل النظام مع جميع

يوجد اهتمام بجمع

يحتوي النظام على

مسبقة لمواجهة

للتعرف على مؤشرات

األخطاء المكتشفة

واكتشاف عالمات

قاعدة بيانات يتم

األزمات

احتمال حدوث أزمة

 .بجدية

الخطر التي قد تكون

تحديثها باستمرار

مؤشرا لوقوع أزمة
Valid

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

3.79

3.98

4.02

4.11

4.25

0.910

0.718

0.818

0.698

0.692

Missing

N
Mean

Std. Deviation

Statistics
يتم االستعانة بخبراء

تتوفر لدى النظام خطط

يسهل الحصول على

يتم توفير الدعم

يتم التفاعل بسرعة مع

ومختصين من خارج

وبرامج جاهزة إلدارة

المساعدات التقنية

المناسب للفريق القائم

اكتشاف إلشارات

البنك في إعداد خطط

 .األزمات

والمعلوماتية من األقسام على تشخيص األزمات
 .عند الحاجة

.إدارة األزمات

.اإلنذار

 .المحتملة

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

3.90

3.78

4.06

4.04

4.18

0.979

0.869

0.681

0.700

0.755

Valid
Missing

N
Mean

Std. Deviation
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Statistics
يتدخل القائمون على

يحافظ النظام على

يؤخذ عامل الوقت بعين

يوفر النظام إمكانيات

يعمل النظام على

النظام أثناء األزمات

سرية االتصاالت

االعتبار عند التعامل

فنية وتقنية للتعامل مع

التخفيف من أضرار

الحتواء أضرار األزمة

والعمليات أثناء

مع األزمات بدقة

األزمة واحتواء

األزمة

.

األزمات

 .مناسبة

 .أضرارها

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

4.13

4.24

4.05

3.94

4.10

0.772

0.689

0.705

0.651

0.633

Valid
Missing

N
Mean

Std. Deviation

Statistics
يحافظ النظام على

يقوم النظام بتحديد

يساعد النظام على

يساعد النظام على

مواصلة النشاط في

االحتياجات للمواقع

ممارسة األعمال

.تخطي األزمة

ظروف األزمات دون

المتأثرة باألزمة

االعتيادية في حالة

 .أي تأثير

لمعالجتها وإستعادة

 .األزمات

 .نشاطها
125

125

125

125

0

0

0

0

3.86

3.98

4.10

4.09

0.769

0.724

0.653

0.741

Valid
Missing

N
Mean

Std. Deviation

Statistics
يتم االستفادة من أساليب يتم تقييم وتطوير خطط
معالجة األزمات في

وبرامج إدارة األزمات

المؤسسات والدول

السابقة وتحسينها من

األخرى واالستفادة

اجل التعامل مع

.منها

.األزمات المستقبلية

يتم االستفادة من

يتم االحتفاظ بالحلول

يتم تخزين المعلومات

 .األزمات السابقة

والتوصيات الخاصة

حول األزمة لغرض

 .باألزمات السابقة

 .االستفادة منها

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

3.96

4.05

4.21

4.15

4.18

0.723

0.739

0.676

0.636

0.696

Valid
Missing

N
Mean

Std. Deviation
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تحليل االنحدار فاعلية نظم المعلومات على إدارة األزمات
Variables Entered/Removeda
Model

1

Variables

Variables

Entered

Removed

قياس مدى فاعلية نظم
المعلومات اإلدارية

Method

. Enter

b

a. Dependent Variable: أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
b. All requested variables entered.

Model Summary
Model

R

1

0,816

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

0,666

0,663

0,275

a. Predictors: (Constant), قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Mean Square

F

14.247

1

14.247

4.777

123

.039

19.024

124

Residual
Total

df

Sig.

366.875

.000

b

a. Dependent Variable: أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
b. Predictors: (Constant), قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)
1

قياس مدى فاعلية نظم
المعلومات اإلدارية

1,585
0,645

Std. Error
0,168
0,042

Beta
0,734

9,433

0,000

0,55

15,649

0,000

a. Dependent Variable: أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات

CORRELATIONS
/VARIABLES=dim11 dim12 dim13 dim14 dim15 dim16 dim21
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
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قياس عالقة االرتباط بين أبعاد المحور األول و مراحل األزمات
فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

Correlations
فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في
اكتشاف إشارات االندار المبكر
0,543

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125
*

N

0.520

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125
0.603
0.000

)Sig. (2-tailed

0.488
0.000

)Sig. (2-tailed

0.534
0.000

)Sig. (2-tailed

0.707
0.000

)Sig. (2-tailed

0.719
0.000
125

االستجابة للمتغيرات المستجدة

N
Pearson Correlation

125

مدى مالئمة نظام المعلومات للمستويات اإلدارية

N
Pearson Correlation

125

سرعة اتخاد القرارات

N
Pearson Correlation

125

رضا المستخدم

N
Pearson Correlation

125

سرعة الحصول على المعلومات

أمن المعلومات

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في اكتشاف إشارات االندار
المبكر

N
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فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في االستعداد و الوقاية
Correlations
فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في
االستعداد و الوقاية
0.559

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125

N

0.565

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125
0.549
0.000

)Sig. (2-tailed

0.678
0.000

)Sig. (2-tailed

0.511
0.000

)Sig. (2-tailed

0.685
0.000

)Sig. (2-tailed

0.720
0.000
125

االستجابة للمتغيرات المستجدة

N
Pearson Correlation

125

مدى مالئمة نظام المعلومات للمستويات اإلدارية

N
Pearson Correlation

125

سرعة اتخاذ القرارات

N
Pearson Correlation

125

رضا المستخدم

N
Pearson Correlation

125

سرعة الحصول على المعلومات

أمن المعلومات

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في االستعداد و الوقاية

N
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فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في احتواء األضرار
Correlations
فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في
احتواء األضرار
0.657

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125

N

0.644

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125
0.550
0.000

)Sig. (2-tailed

0.565
0.000

)Sig. (2-tailed

0.505
0.000

)Sig. (2-tailed

0.670
0.000

)Sig. (2-tailed

0.739
0.000
125

االستجابة للمتغيرات المستجدة

N
Pearson Correlation

125

مدى مالئمة نظام المعلومات للمستويات اإلدارية

N
Pearson Correlation

125

سرعة اتخاذ القرارات

N
Pearson Correlation

125

رضا المستخدم

N
Pearson Correlation

125

سرعة الحصول على المعلومات

أمن المعلومات

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في احتواء األضرار

N
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فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في استعادة النشاط
Correlations
فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في
استعادة النشاط
0.600

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125

N

0.485

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125
0.535
0.000

)Sig. (2-tailed

0.428
0.000

)Sig. (2-tailed

0.440
0.000

)Sig. (2-tailed

0.545
0.000

)Sig. (2-tailed

0.639
0.000
125

االستجابة للمتغيرات المستجدة

N
Pearson Correlation

125

مدى مالئمة نظام المعلومات للمستويات اإلدارية

N
Pearson Correlation

125

سرعة اتخاد القرارات

N
Pearson Correlation

125

رضا المستخدم

N
Pearson Correlation

125

سرعة الحصول على المعلومات

أمن المعلومات

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في استعادة النشاط

N
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فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في التعلم
Correlations
فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في
التعلم
0.611

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125

N

0.610

Pearson Correlation

0.000

)Sig. (2-tailed

125
0.550
0.000

)Sig. (2-tailed

0.624
0.000

)Sig. (2-tailed

0.572
0.000

)Sig. (2-tailed

0.676
0.000

)Sig. (2-tailed

0.757
0.000
125

االستجابة للمتغيرات المستجدة

N
Pearson Correlation

125

مدى مالئمة نظام المعلومات للمستويات اإلدارية

N
Pearson Correlation

125

سرعة اتخاذ القرارات

N
Pearson Correlation

125

رضا المستخدم

N
Pearson Correlation

125

سرعة الحصول على المعلومات

أمن المعلومات

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

فاعلية نظام المعلومات اإلدارية في التعلم

N
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T-Test
Group Statistics
الجنس

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

قياس مدى فاعلية نظم المعلومات

ذكر

118

4,192

0,380

0.051

اإلدارية

انثى

07

4,240

0,262

0.082

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for

Variances

Equality of
Means

F
قياس مدى فاعلية نظم المعلومات
اإلدارية

Equal variances assumed

Sig.

t

.196

.659

-0.328

Equal variances not

-0.331

assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

123

0,744

-.008

44.637

0,678

-.008

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference
Lower

قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

Equal variances assumed

.110

-.225

Equal variances not assumed

.096

-.202

Independent Samples Test
t-test for Equality of
Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

-194-

Equal variances assumed

.209

Equal variances not assumed
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T-Test

Group Statistics
الجنس

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة

ذكر

118

4,034

0,480

.043

األزمات

انثى

07

4,225

0,320

.025

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for

Variances

Equality of
Means

F
أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة
األزمات

Equal variances assumed

Sig.
34.405

t
0.000

-1.045

Equal variances not

-1,033

assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
df
أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة

Equal variances assumed

األزمات

Equal variances not assumed

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

123

0,311

-.078

119.986

0,305

-.078

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference
Lower

أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات

Equal variances assumed

.088

-.251

Equal variances not assumed

.050

-.177

Independent Samples Test
t-test for Equality of
Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
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Onewa
ANOVA
قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

0,548

2

0,274

Within Groups

16,820

122

0,138

Total

17,367

124

F
1,986

Sig.
0,142

ANOVA
أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

0.966

2

4.483

Within Groups

26.780

122

0.220

Total

27.746

124

F
2.201

Sig.
0.115

Oneway
ANOVA
قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

0,422

2

0,211

Within Groups

16,945

122

0,139

Total

17,367

124

F
1,520

Sig.
0,223

ANOVA
أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.502

2

0.751

Within Groups

26.244

122

0.215

Total

27.746

124

-196-

F
3.490

Sig.
0.034

المالحـق

Oneway
Multiple Comparisons
Dependent Variable: قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
Scheffe
(I) المؤهل العلمي

(J) المؤهل العلمي

Mean Difference

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

(I-J)
ثانوي فما اقل

جامعي

دراسات عليا

Lower Bound

جامعي

.347

.342

.597

-.50

1.19

دراسات عليا

.099

.346

.960

-.76

.96

ثانوي فما اقل

-.347

.342

.597

-1.19

.50

دراسات عليا

*

-.248

.092

.029

-.48

-.02

ثانوي فما اقل

-.099

.346

.960

-.96

.76

*

.092

.029

.02

.48

جامعي

.248

Homogeneous Subsets
قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
Scheffe
المؤهل العلمي

N

Subset for alpha
= 0.05
1

جامعي

83

2.77

دراسات عليا

40

3.02

ثانوي فما اقل

2

3.12

Sig.

.479

Oneway
Warnings
Post hoc tests are not performed for قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
because at least one group has fewer than two cases.

ANOVA
قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

0.734

4

0.184

Within Groups

16.633

120

0.139

Total

17.367

124

-197-

Upper Bound

F
1.324

Sig.
0.265

المالحـق

Oneway

Warnings
Post hoc tests are not performed for أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة
 األزماتbecause at least one group has fewer than two cases.

ANOVA
أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة األزمات
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

0.105

4

0.026

Within Groups

27.641

120

0.230

Total

27.746

124

-198-

F
0.114

Sig.
0.977

