كلية السايحة والفنادق
جامعة المنوفية
قسم الدراسات السياحية
الفرقة الرابعة

مشروع تخرج عن
دور االدارة االلكترونية في تنمية المشروعات
الصغيرة السياحية والمتوسطة
اعداد
 -1هانى صديق محمد غالى
 -2محمود ابو الحديد بدر
 -3شمس احمد سعيد نجم
 -4عادل صالح السيد قاسم
 -5والء سعد حمادة
اشراف
أ.د  /امانى رفعت محمد

أ.د  /حميدة عبد السميع

استاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية

استاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية

بسم هللا الرحمن
الرحيم

" إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق اإلنسان من علق *
إقرأ وربك األكرم * الذي علم بالق لم * علم اإلنسان ما لم
يعلم * "

صدق هللا العلي العظيم

"سورة العلق (آية رقم )5-1

اإلهداء
إليك بدل إ ألجبدية إ ألوىل،أأمحد هللا أأنك وطين ...

عيين  ،أأيم وأأيب  ...مك حباين هللا بكام...
إليكام  ...نور َ
أأخويت  ...أأصدقايئ ...أأحبايئ ...و !!!

إىل كل من عربوا يف حيايت وتركوا أثرا...
إىل لك أأولئك إذلين مسحوإ دمع ًا ،أأو أأضاؤوإ مشع ًا ،أأو أأحدثوإ جرح ًا....

إليمك مجيعا  ...اي من ْ
كنت نتاهجم

أأهدي

هذإ إلنتاج إملتوإضع عربون شكر وإمتنان.

شكر وتقدير
ً ،وأمدني بخبايا المعرفة،
إلى كل من علمني حرفا
إلى كل أولئك األساتذة الكرام الذين من هللا علي بهم،
وعرفتهم منارة للعلم والعرفان فكانوا زاد عطاء
ومعرفة  ،إلى كل األصدقاء األوفياء والزمالء األعزاء
الذين ساندوني في هذا اإلنجاز ولو بكلمة طيبة  ،إلى
أولئك الذين أبدوا كل استعداد للمساعدة ولم يقصروا
ً.....
عند الطلب وعند عدم الطلب  ،أشكرهم جميعا
كما أوجه خالص شكري وتقديري إلى األساتذة الكرام في
كلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية  ،إدارة
وإشرافاً و تدريساً  ،وأخص بالذكر" االساتذة

الفاضلون  /الدكتورة حميدة عبد
السميع ،والدكتورة امانر رفعت محمد

"
ً باإلشراف على هذا البحث رغم مشاغله
الذي تكرم مشكورا
الكثيرة فكان نعم الصديق واألخ والمعلم ،بكثير من
الصبر والحلم علي وعلى الصعوبات الخاصة التي
واجهتني عند إنجاز هذا المشروع .

ً بجزيل
أتقدم إليهم جميعا
الشكر والعرفان

دوراالداره االلكترونيه فى تنمية المشروعات
السياحيه الصغيره والمتوسطه

مقدمه
باتت اإلداره االلكترونيه تحتل مكانه متميزه فى تنمية المشروعات الصغيره
السياحيه والمتوسطه وعالوه على ذلك فهي لم تعد فى الوقت الحاضر خيارا فحسب
بل ضروره حتميه تفرضها طبيعة المشروعات السياحيه الصغيره والمتوسطه حيث
أصبحت االداره االلكترونيه تلعب دورا كبيرا وتنمو سريعا فى تنميه المشروعات
السياحيه الصغيره والمتوسطه حيث أن االداره االلكترونيه تعزز دورها المستمر
فى تنمية المشروعات السياحيه الصغيره والمتوسطه على جميع المستويات
المطلوبه التى ينبغى أن يكون لها دور فعال فى تنمية المشروعات .حيث ان االدارة
االلكترونية هى انجازات المعامالت االدارية وتقديم الخدمات العامة واالستغناء عن
المعامالت الورقية واحالل المكتب االلكترونى عبر الشبكات الداخلية وشبكة
االنترنت بدون ان يضطر العمالء من االنتقال من االدارات شخصيا النجاز
معامالتهم مع ما يترافق من اهدار للوقت والجهد والطاقات  .كما ان المشروعات
السياحية الصغيرة والمتوسطة هى كل نشاط النتاج سلع وخدمات تستعمل في تقنية
غير معقدة ويتميز بقلة رأس المال المستثمر ويعتمد على تشغيل العمالة بشكل اكبر

المشكله
هناك بعض االسباب التى أدت إلى وجود صعوبات تواجه األداره االلكترونيه.
 -1تكمن مشكلة المسروعات الصغيره والمتوسطه فى قلة االمكانيات المتاحه
سواء كان على مستوى رأس المال وقلة العماله والتكنولوجيا إلخ .....

 -2عدم قدرة االدارة االلكترونية على حصر وتصنيف المشروعات الصغيرة
السياحية والمتوسطة والعمل على ايجاد حلول لها

الفروض
 -1أن االداره االلكترونيه سوف تحدث تغيرات مهمه فى أداء المشروعات الصغيره
والمتوسطه السياحيه
 -2ان االدارة االلكترونية سوف تعمل على تحديد المشكالت التى سوف تعانى منها
المشروعات السياحية الصغير والمتوسطة

المنهجيه
يعتبر منهج البحث هو األساس العلمى والفكرى الذى تقوم عليه الدراسه واشتملت
منهجية البحث على
 -1دراسه نظريه ومكتبيه (سوف يتم تجميع البيانات من البحوث العلمية والكتب
المكتبية ورسائل الماجستير المنشورة )
 -2دراسه ميدانيه ( مقابالت شخصيه مع المسؤليين )
 -3إستبيانيه من خالل توزيع قوائم اإلستقصاء على عينة البحث المختاره من
مجتم ع الدراسه وهى المشروعات السياحية الصغير والمتوسطة فى مصر لمعرفة
مدى تطبيق األداره االلكترونيه ومردودها على المشروعات الصغيره والمتوسطه
والوصول إلى نتائج هادفه ووضع التوصيات المتاحه لها.

األهميه
 -1التعرف على مدى أهمية اإلداره االلكترونيه فى تنميه المشروعات الصغيره
والمتوسطه السياحيه

 -2توضيح الدور الذى تقوم به األداره االلكترونيه فى التأثير على نظم المعلومات
لرفع الوضع التكنولوجى للمشروعات السياحية الصغير والمتوسطة

األهداف :
يؤدى هذا البحث إلى األهداف األتيه
 -1التعرف على ماهية االدارة االلكترونية
 -2ما هى المشروعات السياحية الصغير والمتوسطة
 -3الدور التنموى الذى تقوم بة االدارة االلكترونية في تنمية المشروعات
السياحية الصغيرة والمتوسطة

المحددات:
تنقسم المحددات إلى محددات زمنيه ومكانيه
 -1المحددات الزمنيه  :وهى الفتره التى يتم عمل البحث فيها ( 4/2حتى )5/22
 -2المحددات المكانيه  :في المشروعات السياحية الصغير والمتوسطة

فصول الدراسه:
 -1الفصل األول  :المرتكزات الفكريه لإلداره االلكترونيه
 المبحث االول :االدارة االلكترونية (مفاهيم – اهداف – مزايا – تحديات –عناصر – اسباب تحول  -الشبكات)
 المبحث الثانى العالقه بين اإلداره االلكترونيه والحكومه االلكترونيه -المبحث الثالث  :كيف تؤثر االداره االلكترونيه على تكنولوجيا المعلومات

 -2الفصل الثانى :المرتكزات الفكرية للمشروعات السياحية الصغير والمتوسطة
-

المبحث االول  :مفهوم المشروعات السياحية الصغير والمتوسطة
والمعايير المستخدمة لتعريفها

 -3الفصل الثالث  :االثر التنموى لالدارة االلكترونية في تنمية المشروعات
السياحية الصغير والمتوسطة
 المبحث االول  :مفهوم التنمية وانواعها واهميتها وخصائصها المبحث الثانى  :مراحل التنمية  ,متطلباتها  ,نظرياتها المبحث الثالث  :االثر التنموى لالدارة االلكترونية في تنمية المشروعاتالسياحية الصغير والمتوسطة
 -1النتائج
 -2التوصيات
 -3الخاتمه
وأخيرا المراجع
 -1عبر مواقع اإلنتر نت
 -2الكتب المكتبيه

الفهرس
الموضوع
الفصل االول  :المرتكزات الفكرية لالدارة االلكترونية
المبحث االول  :االدارة االلكترونية (مفاهيم – مزايا – اهداف – تحديات عناصر –
اسباب التحول – شبكات )
المبحث الثانى  :العالقة بين االدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية
المبحث الثالث  :اثر االدراة االلكترونية على نظم المعلومات
الفصل الثانى  :المرتكزات الفكرية للمشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
المبحث االول  :مفهوم مشروعات الصغيرة والسياحية والمتوسطة
المبحث الثانى  :خصائص المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
وانواعها واهميتها والمشكالت التى تعانى منها
الفص الثالث  :االثر التنموي لالدارة االلكترونية في تنمية المشروعات الصغيرة
السياحية والمتوسطة
المبحث االول (:مفهوم التنمية  ,انواعها  ,اهميتها  ,خصائصها )
المبحث الثانى  :مراحل التنمية  ,متطلباتها  ,نظرياتها
المبحث الثالث :االثر التنموى لالدارة االلكترونية في تنمية المشروعات
السياحية الصغيرة والمتوسطة
الفصل الرابع  :نتائج الدراسة الميدانية لدور االلكترونية في تنمية المشروعات
الصغيرة السياحية والمتوسطة

النتائج
التوصيات
المراجع العربية  ,المراجع االجنبية  ,المواقع
المالحق

الصفحة

الفصل األول

المرتكزات الفكرية
لإلدارةاأللكترونية
المبحث األول  :اإلدارة اإللكترونية ( مفاهيم و أهداف ومزايا
وتحديات وعناصر وأسباب التحول والشبكات )
المبحث الثانى  :العالقة بين اإلدارة اإللكترونية والحكومة
اإللكترونية
المبحث الثالث  :أثر اإلدارة اإللكترونية على نظم المعلومات

المبحث األول
اإلدارة اإللكترونية ( مفاهيم و أهداف ومزايا وتحديات
وعناصر وأسباب التحول والشبكات )
أوال  :مفهوم اإلدارة االلكترونية:
عرفت اإلدارة االلكترونية " هي إنجاز المعامالت اإلدارية و تقدديم الخددمات العامدة واالسدتغناء
عددن المعددامالت الورقيددة وإحددالل المكتددب االلكترونددي عبددر الشددبكات الداخليددة و شددبكة االنترنددت
.بدون أن يضطر العمالء من االنتقال إلى اإلدارات شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما يترافق من
إهدار للوقت و الجهد و الطاقات"(العزاوى )2222
** ( يشددير قرطدداس  ,د ت –  ) 33اإلدارة االلكترونيددة تقددوم علددى مبدددأ التكامددل اإللكترونددى
للمعلومددات المختلفددة بددين المنظمددات والعمليددات التددى تحجددم الفاعليددات كمددا تشددمل إدارة المنظمددة
التفاوض والتجارب واإلطار التنظيمى و التشريعات .
** اإلدارة االلكترونية  :هى نمط جديد من اإلدارة تهدف إلى ترك أثدار واسدعة علدى المنظمدات
ومجاالت عملها وعلى اإلدارة واستراتجيتها ووظائفها ( العزاوى . ) 2222,

ثانيا  :فوائد اإلدارة االلكترونية:
إن الفلسفة الرئيسية لإلدارة االلكترونية هي نظرتها إلى اإلدارة كمصدر للخدمات ,و المواطن و
الشركات كزبائن أو عمالء يرغبون في االستفادة من هذه الخدمات ,لذلك فان لإلدارة
االلكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل نذكر منها :
 -1تبسيط اإلجراءات وتقليل كلفتها وإعطاء خدمة أكثر جودة.
 .2اختصار وقت تنفيذ انجاز المعامالت اإلدارية.
 .3الدقة والموضوعية في العمليات المنجزة.
 .4تسهيل إجراء االتصال بين دوائر المؤسسة المختلفة ومع المؤسسات االخري داخل وخارج
بلد المؤسسة.

 .5ستقلل استخدام الورق بشكل ملحوظ مما يؤثر ايجابيا علي عمل المؤسسة.
 .6تقليل استخدام الورق يعالج مشكلة حفظ وتوثيق المعامالت (.العزاوى)2222,

ثالثا  :أهداف اإلدارة االلكترونية:
 -1إدارة الملفدددات بددددال مدددن حفظهدددا.

 -2اسدددتعراض المحتويدددات بددددال مدددن

القراءة.
 -3مراجعة محتوي الوثيقدة بددال مدن كتابتهدا.

 -4البريدد االلكتروندي بددال مدن الصدادر

والوارد
 -5اإلجراءات التنفيذية بدال من محاضر االجتماعات -6 .االنجازات بدال من المتابعة.
 -7اكتشددداف المشددداكل بددددال مدددن المتابعدددة.

 -8التجهيدددز النددداجح لالجتماعدددات.

(العزاوى ) 2222,

رابعا  :مكاسب اإلدارة اإللكترونية
 )1إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية.
 )2تركيددز نقطددة اتخدداذ القددرار فددي نقدداط العمددل الخاصددة بهددا مددع إعطدداء دعددم أكبددر فددي
مراقبتها.
 )3تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة.
 )4تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها.
 )5تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة.
 )6توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعدم وبنداء ثقافدة مؤسسدية إيجابيدة لددى كافدة
العاملين.
 )7توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية.
 )8التعلم المستمر وبناء المعرفة.

 )9زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليدا ومتابعدة وإدارة كافدة المدوارد ( المفرجىى
) 7002,

خامسا  :أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية
إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ليس دربا ً من دروب الرفاهية وإنما حتمية تفرضها التغيدرات
العالميددة ,ففكددرة التكامددل والمشدداركة وتوظيددف المعلومددات أصددبحت أحددد محددددات النجددا ألي
مؤسسة .وقد فرض التقدم العلمي والتقني والمطالبدة المسدتمرة برفدع جدودة المخرجدات وضدمان
سددالمة العمليددات ,كلهددا مددن األمددور التددي دعددت إلددى التطددور اإلداري نحددو اإلدارة اإللكترونيددة.
ويمثل عامل الوقت أحد أهم مجاالت التنافسية بدين المؤسسدات ,فلدم يعدد مدن المقبدول ارن تدأخر
تنفيذ العمليات بدعوى التحسين والتجويد وذلك الرتباط الفرص المتاحة أمام المؤسسات بعنصدر
التوقيت .ويمكن تلخيص األسباب الداعية للتحول اإللكتروني في النقاط التالية:
 )1اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال.
 )2القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق.
 )3ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة.
 )4صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء.
 )5ضرورة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة.
 )6التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات فدي
اتخاذ القرارات.
 )7ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كدل مؤسسدة
تسعى للتنافس.
)8حتمية تحقيق االتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل.
* -إن القرارات المهيكلة والقرارات النصف مهيكلة  ,خاصة من نوع التحكم اإلداري والحسابي
,تعتمد علي الكمبيوتر منذ الستينات ( .الشماع  ,حسن ) 1991,

سادسا  :شبكات اإلدارة االلكترونية
مقدمة  :تعتبر الشبكات عنصرا مهما وأساسيا وسببا في تطبيق اإلدارة االلكترونية  ,وهدذا الكدم
من والبيانات المراد نقلها من وحددة أو مؤسسدة ألخدرى ,فدان تطدور االتصداالت بدين الحاسدبات
ساعدت كوسيلة لنقل المعلومات المخزنة من كمبيوتر ألخر  ,وصبحت المشاركة في المعلومات
والبرامج أمرا يسيرا جدا.

*** شبكات العمل الداخلية
* -تعريددف الشددبكات :شىىبكة الكمبيىىوتر( :

) Computer Networkهددي مجموعددة مددن

الكمبيوترات تنظم معا وترتبط بخطوط اتصال بحيدث يمكدن لمسدتخدميها المشداركة فدي المدوارد
المتاحة ونقل وتبادل المعلومات فيما بينها .ويدل هذا علي إن:
أ* مجموعة من الحاسبات الشخصية مرتبطة معا أو مع حاسب كبير .
ب* تنظم معا حيث تشكل نظاما واحدا هي عناصره األساسية.
ج * خطوط االتصال التي تربط عناصر النظام يبعضها قد تكون سلكية أو السلكية.
د* لموارد المتاحة ويقصد بها المعدات والبرامج والمعلومات.
* أهمية الشبكات في اإلدارة االلكترونية.
 -تحتل شبكات الحاسب مكانا بارزا ,فهي تسهم في رفع كفاءة التشغيل ودعدم صدنعة القدراراتمن خالل:
 .1كفاءة وسرعة االتصال وسهولة نقل وتبادل المعلومات.
 .2التشغيل االقتصادي لألجهزة وذلك بالمشاركة في استخدامها.
 .3المشاركة في البرمجيات.
 .4المشاركة في المعلومات وقواعد البيانات.
 . 5تطبيددددق المعالجددددة الموزعددددة ,أي توزيددددع المهددددام علددددي عناصددددر الشددددبكة يددددؤدي لسددددرعة
االنجاز(.المفرجى )2227 ,

سابعا  :عناصر اإلدارة االلكترونية:
أ* -إدارة بىىال ورق :حيددث تتكددون مددن األرشدديف اإلليكترونددي والبريددد اإلليكترونددي واألدلددة-
والمفكرات اإلليكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة ارلية.
ب* -إدارة بىىال مكىىان  :وتتمثددل فددي التليفددون المحمددول والتليفددون الدددولي الجديددد (التليديسددك)
والمؤتمرات اإلليكترونية والعمل عن بعد من خالل المؤسسات التخيلية.
ج* -إدارة بال زمان :تستمر  24ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء هي أفكار
لددم يعددد لهاام اناام لاال للاامل لن ن ا لااوب وواام و االو
المتواصل لا ة  42سمعة ب ى و ان ا

د

ا

اابو لااكلال د ا ا ا

العمددل

مل ه وقضمء ا ملبوم

د* -إدارة بال تنظيمات جامدة :فهي تعمل من خالل المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التدي
تعتمد علدي صدناعة المعرفدة تنفيدذ ذلدك يحتداج إلدي  :األجهدزة والمعددات  -البرمجيدات بمختلدف
أنواعهدددا – االتصددداالت  -نظدددم المعلومدددات  -الكدددوادر البشدددرية  -التوعيدددة الحاسوبية(.الشدددماع
,حسن)1991,

المبحث الثانى
العالقة بين اإلدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية
أوال  :اإلدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية:
* -اإلدارة االلكترونية" هي "إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات ,تعمل على تحقيق خدمات
أفضل للمواطنين و المؤسسات و لزبائنها (اإلدارة الخاصة منهم مع استغالل أمثل لمصادر
المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد المادية و البشرية و المعنوية المتاحة في إطار
الكتروني حديث من اجل استغالل أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقا للمطالب المستهدفة و
بالجودة المطلوبة
* -الحكومة اإللكترونية هى المصلحة أو الجهاز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا المتطورة
وخاصة الحاسبات ارلية وشبكات اإلنترانت واإلكسترانت واإلنترنت التي توفر المواقع
اإللكترونية المختلفة لدعم وتعزيز الحصول علي المعلومات والخدمات الحكومية وتوصيلها

للمواطنين ومؤسسات األعمال في المجتمع بشفافية وبكفاءة وبعدالة عالية ( .الطعامنة  ,العلوش
 ,أخرون 7002م )
*** مفهوم الحكومة االلكترونيةE- Government :
هي في الواقع أسلوب جديد ومتطور  ,بل هي ثدورة تقنيدة معلوماتيدة قدادت إلدي نقلدة نوعيدة فدي
تقديم األجهدزة الحكوميدة وأجهدزة القطداع الخداص وغيدره مدن القطاعدات للمعلومدات والخددمات
وتسويق المنتجات للمستفيدين عن طريق شبكة االنترنت والكمبيوتر بدال مدن األسدلوب التقليددي
الورقي البيروقراطي(.الطعامنة,العلوش,أخرون)2224
***تعريف الحكومة االلكترونية ":قدرة القطاعات علدي تبدادل المعلومدات وتقدديم الخددمات فيمدا
بينها وبين المواطن وقطاع األعمدال وبدقدة عاليدة وبأقدل تكلفدة ممكندو مدع ضدمان السدرية وامدن
المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان".
وهي" نظام افتراضي يمكن األجهزة الحكومية من تأديدة التزاماتهدا لجميدع المسدتفيدين باسدتخدام
التقنيات االلكترونيدة المتطدورة متجاهلدة المكدان والزمدان مدع تحقيدق الجدودة والتمييدز والسدرية
وامن المعلومات (.الطعامنة,العلوش,أخرون)2224

ثانيا  :مميزات الحكومة االلكترونية:
.1زيادة سرعة التعامالت.
. 2تقليص النفقات حيث أدى استخدام االنترنت إلي تقليل عدد الموظفين.
.3كفاءة إدارة عالقات المواطنين.
 .4ارتفاع درجة رضي المواطنين في التعامل مع المواقع اإللكترونية الحكومية.
 .5الحكومدة االلكترونيددة تقلدل اإلجددراءات البيروقراطيدة (  24سدداعة فدي اليددوم 7,
أيام في

األسبوع365,يوم في السنة).

 .6تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحدد
هو موقع الحكومة الرسمي علي شبكة االنترنت(.الطائى)2227,
***محتوي ونطاق الحكومة االلكترونية :ويتضمن ارتي:
.1محتوي معلومات يغطي كافة االستعالمات تجاه الجمهور أو فيما بين المؤسسات للدولة أو فيما بينها وبين
مؤسسات األعمال.

. 2محتوي كمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات األعمال علي الخط.
. 3محتوي اتصالي يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معا في كل وقت وبيسر.

ثالثا  :دور ومزايا الحكومة االلكترونية:
ينوط بالحكومة االلكترونية أن تحقق األغراض التالية:
 -1تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية.
 -2نقل التدابير الحكومية علي الخط.
 -3تطبع النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها علي الخط.
 -4تطددوير البنددي التحتيددة فددي حقددل التقنيددة والتشددفير واالحتياجددات التقنيددة فددي بيئتددي
االتصال والكمبيوتر.
 -5تقديم الخدمة الحكومية علي الخط.
 -6تسهيل نظام الدفع االلكتروني.
 -7تحقيق فعالية األداء الحكومي ( .العواملة  ,نائل عبد الحافظ 7007م )
*** متطلبات بناء الحكومة االلكترونية:
 )1حل المشكالت القائمة في الواقع الحقيقي قبل االنتقال للبيئة االلكترونية.
 )2حل مشكالت قانونية التبادالت التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية.
 )3توفير البني واالستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات.
من أهم تحديات الحكومة اإللكترونية:
من أهم تحديات الحكومة اإللكترونية:
)1مواكبة تطوير القوانين والتشريعات للتقدم التكنولوجي السريع.
)2إدامة وصيانة الخدمات اإللكترونية من قبل المؤسسات الحكومية.
)3التقليل من مقاومة التغيير لدى البعض على مختلف المستويات ضمن
المؤسسات الحكومية.
)4التوصيف الدقيق لإلجراءات وإعادة هندستها في مرحلة مبكرة في
المؤسسات الحكومية

)5زيادة نسبة انتشار االنترنت وأجهزة الحاسوب وجعلها متاحة لكافة شرائح
المجتمع ( .العواملة ,

نائل عبد الحافظ 2222 ,م)

رابعا  :مراحل لتنفيذ الحكومة االلكترونية
مراحل الحكومة االلكترونية ( العواملة  ,نائل عبد الحافظ 2222 ,م)
مرت تطبيقات الحكومة االلكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الوضع الحالي
الذي هي فيه:
)1المرحلددة األولددى :وتتمثددل بدددخول الحاسددبات ارليددة إلددى العمددل اإلداري والتددي قددد
سهلت العملية اإلدارية إلى حد كبير.
)2المرحلددة الثانيددة :وتمددت فيهددا أتمتددة والحصددول الكترونيددا علددي بعددض الخدددمات
وتطبيددق نظددام المعلومددات اإلداريددة ويمكددن توظيفهددا فددي تسددديد فددواتير الخدددمات
بواسطة الهاتف.
) 3المرحلة الثالثة :وتمثلت بظهور شبكة المعلومدات الدوليدة االنترندت حيدث تدم تفعيدل
األدارة االلكترونية.
وهنا تجدر اإلشارة بأنه ال توجد دولة طبقت الحكومة االلكترونية بشكل كامل مما يؤكدد
بوجود مراحل الحقة .يتضح من هذا إن للحكومة االلكترونيدة محتدوى معلومداتي وآخدر
خدددمي ومحتددوى اتصددالي يددتم مددن خاللهددا تجميددع كافددة األنشددطة التفاعليددة والتبادليددة
والمعلوماتية في موقع واحد يتضمن اتصال دائم بدالجمهور  24سداعة فدي اليدوم  7أيدام
باألسبوع 365 ,يوم في السنة ( .الشماع  ,حسن 1991 ,م )
*** الحكومة االلكترونية واالندماج في المجتمع االلكتروني
نعلم إن كثير من الناس اليملكون كمبيوترات في منازلهم وال يعرفون استخدام الكمبيوتر
 ,و بددان هندداك أندداس يملكددون كمبيددوترات ولكددن ال يعرفددون اسددتخدامه ,والددذين يملكددون
كمبيوتر نستطيع توفير الفرص لهم لتعلم تقنياته ,والذين ال يملكون كمبيوتر تقوم الدولدة
بواجبها نحوهم وتوفير مراكز الكترونية لخدمتهم.

خامسا  :أهداف الحكومة االلكترونية

 .1تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة في التنفيذ مع تحقيق.
 .2توسيع مشاركة المواطنين .
 .3تثقيف المجتمع .
.4تحديد فرص التعاون المستمر والتنسيق بينهم وبين الهيئات الحكومية .
.5تقديم المشورة للوزارات الحكومية  ( .الشماع  ,حسن 1991 ,م )

*** نموذج لإلدارة االلكترونية:
اإلدارة االلكترونيددة تعتمددد علددي احدددث تكنولوجيددا هددذا القددرن لتصددل إلددي النجددا وتقددديم أفضددل
الخدمات ويعتمد علي:
 .1يعتمد علي المعلومات واالتصاالت.
 .2يتكون نظام اإلدارة االلكترونية من :
أ -تطبيقات اإلدارة االلكترونية التي ال تعتمد علي الكمبيونر2
ب-تطبيقات اإلدارة االلكترونية التي تعتمد علي الكمبيوتر .
ج -قاعدة بيانات.
 .3مدخالت النظام هي:
أ -موارد مادية داخلية.
ب -المعالجات
جـ  -معلومات من المحيط الخارجي.
 . 4تصور لإلدارة االلكترونية وكيف تقدم البيانات والمعلومات من اجل انجاز األعمال المختلفة.
 .5وتعمل اإلدارة االلكترونية كنظام كما يلي:
أ) إدخددال البيانددات مددن خددالل النظددام الفيزيددائي للشددركة ويددتم معالجتهددا ثددم تدددخل إلددي قاعدددة
البيانات.

ب) تستخدم المعلومات كمدخل للتطبيقات التي تعتمد علدي الكمبيدوتر والتدي تسدتخدم فدي أتمتدة
المكاتب عن طريق التطبيقات التالية:
 .1معالجة الكلمات.
 .2البريد االلكتروني والبريد الصوتي واالجتماعات عن بعد.
 .3التحاور عن طريق الكمبيوتر.
 .4قواعد بيانات إدارية مختلفة.
 .5التطبيقات االخري .
ج) يستخدم بعض التطبيقات التي ال تعتمد علي الكمبيوتر .
د) األتمتة الجديدة ستساعد في انجاز المهام عن طريق االتصال بدين المسدتخدمين مدع بعضدهم
بعضا أو مع البيئة المحيطة عن طريق الكمبيوتر واالتصاالت ( .الشماع  ,حسن 1991م )
***دور تقنيات المعلومات اإلدارية في اإلدارة االلكترونية:
 -1تهيئة فرص ميسرة لتقديم الخدمات اإلدارية من خالل الكمبيوتر.
 -2تخفيف حدة المشكالت الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف محدود الخبرة.
نجا اإلدارة االلكترونية يعتمد علي عدد من العناصر وأهمها:
أ -زيادة الفعالية.
ب -توفير الوقت والجهد المبذول.
جـ -الدقة والسرعة في عملية االنجاز.
د -تقليل التكلفة.

سادسا  :خطوات إدخال اإلدارة االلكترونية
*** تحول اإلدارات التقليدية إلي إدارات الكترونية:
شهدت المدارس اإلدارية انعطافات وتحديات عميقة وواسعة علدى مسدتوى الفكدر اإلداري حيدث
بدددأت هددذه المدددارس اإلداريددة تتطددور و تنضددج وقددد أثددر ذلددك علددى زيددادة الفاعليددة فددي العمليددة
اإلدارية وكفاءتها.

وبذلك أصبحت اإلدارة من وصفها الفكرة التي توجه وتدير وتستخدم التكنولوجيا بوصدفها األداة
والوسدديلة إلددى فكددرة جديدددة مددع ظهددور التكنولوجيددا الحديثددة وهددي الفكددرة التددي تددأتي بالقدددرات
والمجاالت الجديدة والقيمة الجديدة التي توجه كل شئ بما فيها اإلدارة ( .عاشور 5991م )
ولهذا فقد أصبحت اإلدارة بمفهومها التقليدي القائم على الهرميدة والتقسديم القدائم علدى التخطديط
وأوامددر فددي األعلددى لددم تعددد الزمددة وضددرورية وكددذلك أصددبح ال يوجددد ضددرورة لوجددود مدددير
وعاملين يشرف عليهم فقد أصبح الشخص يعتمد علدى إدارة الدذات ولديس علدى إدارة الغيدر كمدا
أنه أصبح ال يوجد حاجة للرجوع إلى المدير للحصول على المعلومات حيث أصدبح يعتمدد علدى
االنترنت وقواعد البيانات ولهذا يمكن القول بأن اإلدارة االلكترونية عملت على ما يلي:
* -إزالة الفجوة بين اإلدارة والعاملين.
* -إلغاء التقسيم التقليدي المتمثل فدي اإلدارة والعداملين والمستشداري حيدث أصدبح الشدخص
هو العامل والمدير واالستشاري في نفس الوقت.
* -إعادة بناء األدوار والوظائف بما يحول اإلدارة صانعة القرار إلى إدارة استشارية.
وقددد تطددورت فكددرة توظيددف المعلومددات فددي اإلدارة تطددورا ً كبيددراً ,حيددث بدددأ هددذا التوظيددف
متمثالً في شكل تقارير تعبر "ما حدث؟" فعدالً داخدل المؤسسدة ,ثدم تطدور األمدر إلدى تحليدل
تلددك ا لتقددارير لمعرفددة األسددباب وراء حدددوث المتغيددرات "لمدداذا حدددث؟" .وانتقلددت التقنيددات
بعملية توظيف المعلومات إلدى مرحلدة التنبدؤ أي "مداذا سديحدث؟" ,ثدم تطدورت إلدى مرحلدة
الرؤية المجمعدة للمعلومدات والتدأثيرات المختلفدة للقدرارات ,ثدم انتقلدت إلدى المرحلدة األكثدر
تقدما ً وهي توظيف المعلومات من أجل تحقيق األهداف أو "ماذا نريد أن يحدث؟".

سابعا  :خطوات تنفيذ اإلدارة االلكترونية:
هناك العديد من األمور عند تطبيدق اإلدارة االلكترونيدة (الحاجدة لهدذه اإلدارة والتكلفدة) ,لدذا
يجب القيام بالخطوات التالية ( :عاشور 1995م ) .
أوال :إعداد الدراسة األولية :عمل فريق عمل للوصول إلي القرارات التالية:
 .1تحتاج اإلدارة إلي تطبيق اإلدارة االلكترونية.
 .2وجود تكنولوجيا معلومات سابقة ولكن تحتاج إلي تطوير.

 .3ينسجم مع أخىر التطىورات الحديثىة واسىتخدام تكنولوجيىا معلومىات متطىورة لغىرض تطبيىق اإلدارة
االلكترونية.

 .4عدم الحاجة إلي تطبيق اإلدارة االلكترونية ألنها عير اقتصادية.
ثانيا  :وضع خطة التنفيذ  :عند إقرار توصية الفريق لتطبيق اإلدارة االلكترونية يجدب إعدداد
خطة متكاملة ومفصلة لكل مراحل التنفيذ.
ثالثدددا  :تحديىىىد المصىىىادر  :ومدددن هدددذه المصدددادر (الكدددوادر البشدددرية ,األجهدددزة والمعددددات ,
والبرمجي ات المطلوبة) أي تحديد البنية التحتية لتطبيق اإلدارة االلكترونية.
رابعا  :متابعة التقدم التقنىي  :هنداك مسدئولية عندد اسدتخدام اإلدارة االلكترونيدة وهدو العمدل
علي الحصول علي أخر االبتكارات في كافة عناصر اإلدارة االلكترونية من اتصداالت وأجهدزة
وبرمجيات وغيرها.
ثالثا  :دائرتك مع دائرة أخري:
 )1المعامالت التي تتم بشكل أوتوماتيكي.
 )2المعامالت التي تتم من خالل المراسالت االلكترونية.
 )3المعامالت التي تتم من خالل تكامل قواعد البيانات بين هذه الدوائر.

***متطلبات إنجاح اإلدارة االلكترونية :
أوال  :خلق التوعية الشاملة عند الموظفين بأهمية هذه اإلدارة.
ثانيا  :خلق البنية التحتية لالتصاالت والتأكد من صالحيتها.
ثالثا  :إعداد نظام معلومات مكون من نظم فرعية لخلق التكامل في المعلومات.
رابعا  :إعداد دراسة متكاملة لما موجود فعال من نظم معلومات منجزة وأجهزة
ومعددددات وشدددبكات فدددي اإلدارات الحكوميدددة واالسدددتفادة منهدددا فدددي تنفيدددذ الحكومدددة
االلكترونية ( .علوان 2224 ,م )

ثامنا  :المشاكل المرتبطة باإلدارة اإللكترونية
 .1غش الكمبيوتر (إدخال البيانات /تخزين البيانات /تشغيل البيانات).

 .2التزوير المعلوماتي.
 .3اإلضرار بالبرامج والبيانات.
 .4تخريب الحاسبات.
 .5سرقة المعلومات وبرامج الحاسب.
.6النسخ غير المشروع للبرامج.
 .7التجسس المعلوماتي.
 .8جرائم اإلنترنت. ) alaasalm@arado.org.eg ( .

المبحث الثالث
كيف تؤثر اإلدارة اإللكترونية على تكنولوجيا المعلومات
أوال  :اإلدارة االلكترونية ومعالجة المعلومات
تعتبر الغالبية العظمى من المعلومات في الدول الصناعية اليوم معلومات إلكترونية فالنص
يتكون في معالجات الكلمات و يخزن في أجهزة الحاسب ارلي وينقل عن طريق الشبكات
المحلية وخطوط الهاتف واألقمار الصناعية ويسجل على الطابعات و أجهزة الفاكسميلى
ومراقبات أجهزة الحاسب ارلي و يتم التقاط الصور و األصوات بالكاميرات والماسحات
والميكروفونات وغيرها من أجهزة االستشعار وتخزن على شريط أو قرص و تذاع على الهواء
أو من خالل كوابل محورية أو ألياف ضوئية وتعرض على التليفزيون أو شاشات أجهزة
الحاسب ارلي أو تسمع من اإلذاعة ويتم الحصول على البيانات واإلشارات الصوتية عن طريق
األسالك النحاسية المزدوجة واأللياف الصناعية و األقمار الصناعية أو تبث عبر الهواء ,أما
الوثائق فإنه يتم طبعها وتصويرها ضوئيا وإرسال صور منها بالفاكس ومسحها وتخزينها
إلكترونيا على نحو متزايد .وتحتاج المعلومات إلي معالجة " وهو إجراء سلسلة من اإلجراءات
أو العمليات علي معلومات محددة خاصة بموضوع ما بغرض تحقيق نتائج معينة يحددها
تخطيط للوصول للحل" ( .السالمى  ,عبد الرازق 7002م )
ويمر التوصل للحل بخمس خطوات رئيسية ,يقوم البشر بثالث منه :
 -1التعريف بالموضوع.
 -2تحليل العناصر.
 -3وضع برنامج الحل.
ويقوم الكمبيوتر بخطوتين:
 -4تنفيذ برنامج الحل .
 -5حفظ الوثائق.

ثانيا  :المزايا األساسية لنظم معالجة المعلومات:

 )1السرعة :وهي من مزايا استخدام الكمبيوتر وتتفاوت سرعة تداول العمليات من
كمبيوتر ألخر.
 )2الدقة :ويعني أن الكمبيوتر يعطي معلومات دقيقة خالية من األخطاء  ,وتكون
األخطاء قليلة جدا بالمقارنة بالبيانات الهائلة المعالجة واألخطاء تكون نتيجة ( المبرمج  ,أو
المشغل المغذي للبيانات.).
 )3االعتمادية:تعتبر الدقة في المعالجة االلكترونية للمعلومات ذات عالقة مباشرة مع
الثقة غير العادية

بالكمبيوتر وتعمل الكمبيوترات باتساق ودقة لفترة طويلة وتعتبر دوائرها ذات اعتمادية عالية

ولها خصائص المراجعة الذاتية.

 )4االقتصاد  :اظهر تحليل التكلفة لمعالجة المعلومات في أحجام مختلفة إن المعالجة
االلكترونية للمعلومات أكثر قبوال للتبرير االقتصادي عن المعالجة اليدوية للمعلومات.

*** نظم المعالجة االلكترونية للمعلومات ( :السالمى  ,عبد الرازق 7002 ,م ) .
ل قد أدت نظم معالجة المعلومدات الحديثدة إلدي تكامدل عمليتدي معالجدة البياندات ومعالجدة الكلمدات
وأدت إلي تكامل إرسال ومعالجة البيانات والكلمات والصور واألصوات.
إن نظم الكمبيوترات لها عدة قدرات معالجة أساسية منها:
 -1المعالجة المتزامنىة: Concurrent Processing.يمكدن للكمبيدوترات إعطداء قددرة
العمدددل ألكثدددر مدددن مهمدددة فدددي زمدددن واحدددد ,مصدددحوب بتشدددكيلة مدددن مدددواد األجهدددزة
والبرمجيات.
 -2المعالجة المتداخلة.

 : Overlapped Processingتساعد نظام الكمبيدوتر علدي

زيادة استخدام وحدة المعالجة المركزية عدن طريدق تدداخل عمليدات اإلدخدال واإلخدراج
والمعالجة.
 -3المعالجىة الديناميكيىة : Dynamic Processing .تسدمح بعدض نظدم التشدغيل بدان
يقوم الكمبيوتر بأداء معالجة األعمال المتراصدة والتدي يدتم فيهدا تنفيدذ سلسدلة مدن اعمدل
معالجة البيانات باستمرار دون تدخل موظف التشغيل بين كل عمل.

 -4البرمجىىة المتعىىددة : Multiprogramming .هددي قدددرة نظددام الكمبيددوتر ذو المعددالج
الوحيد علي معالجة برنامجين أو أكثر في نفس الوقت.
 -5المعالجة المتعددة :Multiprocessing .هي قدرة نظام الكمبيوتر ذي المعالج المتعدد
علي تنفيذ عدة عمليات في وقت واحد وتنقسم إلي:
أ) المعالجة بالدفعات :يتم تجميع البيانات في نظام المعالجة بالدفعات علي فترات زمنية محدددة
,ثم معالجتها بصدفة دوريدة وتشدمل( تجميدع مسدتندات المصدر,تسدجيل بياندات المعدامالت ,فدرز
المعامالت الموجودة في ملف المعامالت).
ب) المعالجة بالوقت الحقيقي :تعالج البيانات عندما يتم إنشاؤها أو تسجيلها بدون انتظار لتجميع
مجموعات البيانات .وتقسم إلي مستويات وهي:
 )1نظم االستفسار /االستجابةInquiry/ Response Systems :
ووظيفته استرجاع المعلومات.
 )2نظم تغذية البياناتData Entry System :
وظيفتدده التجميددع الفددوري  ,ولدديس المؤقددت للبيانددات وتسددجيلها حتددى يمكددن معالجتهددا فددي تدداريخ
الحق.
 )3نظم معالجة الملفاتFile Processing System :
ويؤدي كافة وظائف النظم من معالجة المعلومات ماعدا وظيفة االتصال.
 )4النظم كاملة القدرة Full Capability System :
وتوفر أداء فوري ومتواصل لكافة الوظائف في معالجة

المعلومات ( .خشبة  ,السعيد 5997 ,م ) .

 )5نظم مراقبة العملياتProcess Control System :
وهو نظام مراقبة العمليات الذي يؤدي ليس فقدط كافدة وظدائف معالجدة المعلومدات ولكدن أيضدا
يستخدم مخرجات معلوماته لضبط عملية طبيعية مستمرة.

 )6المعالجة المتفاعلةInteractive Processing :

وهي توفر مقدرة معالجة متفاعلة تمكنك من استخدام حاسب دقيق للتعامل مع الكمبيىوتر علىي أسىاس الوقىت الحقيقىي
وتقسم إلي:

 )1تطبيقات االستجابة /االستفسار.
 )2الكمبيوترات البارعة.
 )3التغذية المباشرة للبيانات.
 )4البرمجة المتفاعلة.
 )7نظام المشاركة الزمنية :وهي اشتراك نظام الكمبيوتر عن طريق مسدتفيدين كثدر فدي مواقدع
مختلفة في نفس الوقت من خالل استخدام طرفي اإلدخال /اإلخراج المتصلة مباشرة بالكمبيوتر.
ج)المعالجىىة الموزعىىة :هددي شددكل مددن إشددكال معالجددة المعلومددات المتاحددة عددن طريددق شددبكة
الكمبيوترات المنتشرة بالمنشاة ومعالجة تطبيقات المسدتفيد .وهدي المعالجدة الالمركزيدة التقليديدة
وهي:
 .1نظام من الكمبيوترات الموزعة علي إدارة وأقسام المستفيد.
 .2متصلة داخليا بواسطة شبكة اتصاالت بيانات.
 .3متكاملة عن طريق قاعدة بيانات مشتركة.
 .4متناسقة بواسطة خطة شاملة إلدارة موارد المعلومات.
ثالثا  :استخدامات نظم المعالجة الموزعة ( :علوان 5997 ,م ) .
أوال:معالجة المعلومات الموزعة Distributed Information Processing:
ويستفاد منها للمستفيدين المحليين ويمتد من:
 .1معالجة تغذية البيانات.ثم إلي
 .2نظم االستفسار /االستجابة لقواعد البيانات المحلية.ثم إلي
. 3معالجددة المعالجددات المسددتقلة تمامددا والتددي تتضددمن تحددديث قواعددد البيانددات المحليددة
وإنتاج تقارير المخرجات .
ثانيا:معالجة الموقع المركزي: Central Site Processing :
وتتعامل مع الكمبيوترات الموقع المركزي بشكل أفضل مثل:

 -1تطبيقات الدفعات البنائية والمتكررة الكبيرة.
 -2مراقبة االتصاالت لشبكة والمعالجة الموزعة الكاملة.
 -3صيانة قواعد البيانات المشتركة الضخمة.
 -4توفير تخطيط متطور ودعم اتخاذ القرار من اجل اإلدارة بالمنشاة.
ثالثا:تغذية البيانات الموزعة: Distributed Data Entry:
تساعد في تولي بيانات المعالجة المحلية وإرسالها للموقع المركزي .
رابعا:معالجة قاعدة البيانات الموزعة:

Distributed Database Processing

جميع بيانات المعامالت أو أي بياندات مدوجزة يمكدن إرسدالها للحاسدوب المركدزي مدن اجدل
التخزين في قاعدة البيانات المشتركة.
خامسا:معالجة الكلمات الموزعةDistributed Word Processing:
يمكددن بسددهولة تجهيزهددا آليددا إلعددداد المراسددالت الخارجيددة والداخليددة وتقددارير اإلدارة حيددث
تحسن اإلنتاجية والتوقيت المناسب مع توفر المرونة للتغيير فدي التقدارير والوثدائق الرسدمية
في أي وقت.
سادسا:شدبكات االتصداالت الموزعدة:

Communication Networks

Distributed
وفيها يمكن إجراء اتصاالت داخلية بين عدة كمبيوترات ,عن طريق شبكات ربط محلية.
*** مزايا المعالجة الموزعة:
 .1تحسن زمن االستجابة وزمن الدورة للمستفيدين.
 .2تقليل أخطاء اإلدخال إلي اقل حد ممكن.
 .3تكون تطبيقات الكمبيوتر أكثر مرونة وتفصيال لمتطلبات المستفيدين.
 .4تحسدددنت درجدددة االعتماديدددة واإلنتاجيدددة,حيث تعمدددل الكمبيدددوترات كدددنظم احتياطيدددة
متعاونة.
 .1تقىىديم معالجىىة بمواقىىع المسىىتفيدين يقلىىل مىىن تىىدفق األعمىىال المكتبيىىة بىىين مكاتىىب المسىىتفيدين والمركىىز
الرئيسي.

*** التشغيل اآللي للمعلومات

شهد مطلع القرن الحالي تطوير نظدم الكمبيدوترات ارليدة لتشدغيل المعلومدات مدن ميكانيكيدة إلدي
كهربائية ثم الكترونية  ,مما حقق سرعات هائلدة لتشدغيل المعلومدات بواسدطة الكمبيدوترات.وق
تم ابتكار ثالث أنواع من الكمبيوترات تختلف فيما بينها تبعا للمهام التي توكل إليها وهي:
 )1الكمبيوتر الرقمي.

 )2الكمبيوتر الوصفي.

 )3الكمبيوتر الهجين ( .خشبة  ,السعيد 5997م )

رابعا  :اإلدارة االلكترونية ونظم المعلومات
مقدمدددة :إن نجدددا اإلدارة االلكترونيدددة يتطلدددب تدددوفر نظدددم معلومدددات إداريدددة  ,وتدددوفر البياندددات
والمعلومات المطلوبة النجاز المهام سدواء كاندت داخدل اإلدارات أو بينهمدا وبدين المدواطنين ( .
خشبة  ,السعيد 5997م )

***تطور نظم المعلومات:
إن الكمبيوتر هو العنصدر األساسدي فدي نظدم المعلومدات ولده الفضدل الكبيدر فدي انتشدار المكنندة
داخل اإلدارات والمؤسسات.
 )1نظم معلومات المكاتب  :وتعتمدد علدي التطبيقدات والبرمجيدات الكمبيوتريدة الشدائعة التدي
تؤدي للسرعة والدقة في االنجاز ومن أهم تطبيقات المكاتب الشائعة:
أ -البريد االلكترونيElectronic Mail System .
ب -البريد الصوتيVoice Mail System .
ج -التقويم االلكترونيElectronic Calendaring System.
 )2نظم االجتماعاتConferencing System :
االجتماعدات السدمعية )Audio Conferencing System (:وتدتم االجتماعدات باسدتخدام
أداة االتصاالت السمعية ,وال تحتاج لكمبيوترات.
 )3اتصدداالت المددؤتمرات المرئيددة الالسددلكيةVideo Conferencing System(:
) وتتكون من ثالثة إشكال من المساعدة االلكترونية لالجتماع وهي( السمعي ,المرئي ,الفيديو).
 )4الناشر المكتبي )Desktop Publishing System ( :
وهو احدث البرمجيات التي تدمج الصورة والنص علي الوثيقة الواحدة.

 )5نظام إدارة الوثائق( )Document Management System
يتكون من وحدات اإلدارة الحاسة المميزة ( ) OCRلنقل صور الوثائق ألشدكال رقميدة ,لتكدون
سعتها فائقة وكبيرة.
 )6برمجيات أخري :وهي برمجيات تستخدم يوميا -*:نظم التشغيل ويندوز  ( . XPخشىبة
 ,السعيد 5997م )

*** نظم معالجة المعلومات والتقارير اإلدارية:
أوال :نظم معالجة الحركات ( العمليات)
* -مفهوم نظم معالجة الحركات :وهي نظم األعمال التي تخدم المستوي التشغيلي في المنظمة ,
وهي نظم محو سبة تقوم بالعمليات اليومية الروتينية في المنظمة ومن أمثلتها (:نظام الحجز فدي
الفنادق -.نظام الشيكات - .نظام المحاسبة).
* -أنواع معالجة الحركات :وتصنف إلي نوعين هما:
 .1نظددددام المعالجددددة بالدددددفعات :وتىىىىدخل علىىىىي شىىىىكل حىىىىزم للكمبيىىىىوتر فىىىىي ملىىىىف يسىىىىمي ملىىىىف الحركىىىىات (
 )TRANSACTIONومن أمثلتها (نظام فواتير سلطة المياه -.نظام فواتير سدلطة الكهربداء-.
نظام وضع الرواتب) .
.2نظام المعالجة الفورية:

 On-Line Systemويتميز بـ:

 -1االتصال الفوري بين المستخدم ونظم معالجة الحركات.
 -2تتيح الوصول للنتائج بشكل فوري.
 -3تتيح فرصة المعالجة المباشرة للحركة لحظة وقوعها .
ثانيا :نظم التقارير اإلدارية
وتستخدم من قبل اإلدارة الوسطي لدعم نشاطات الرقابة اإلدارية وتفر ثالثة أنواع من التقدارير
( التقارير الدورية السنوية -التقارير االستثنائية – تقارير عند الطلب) ( .ماكليود 2222 ,م )

** كيف يعمل نظام المعلومات التقارير اإلدارية
يقوم نظام المعلومات اإلدارية ( )Misبمعالجة المعلومات المستخلصة من معالجة الحركات

( , )TPSوال تتم قراءة بيانات تفصيلية من هذا النظام وذلك لألسباب التالية:
.1تتميز بيانات نظام المعالجة الحركات باألمن والسرية.
.2نقل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر المتنوعة .
.3لجعل

نظام المعلومات اإلدارية أكثر فاعلية باعتماده علي معلومات مختصىرة ولكىن تكىون ملبيىة الحتياجىات

المستفيد.

*** نظم معلومات دعم اإلدارة
أوال  :نظم المعلومات والقرارات اإلدارية:
أوضدددح (مىىىاكليود  )7007أ ن نظدددم المعلومدددات اإلداريدددة يمكدددن إن يسدددهم فدددي حدددل المشدددكالت
بطريقتين هما:
أ -توفر معلومات عن المنظمة ككل.
ب -تسهم بشكل مبدئي في التعرف علي المشكالت وفهمها.
ثانيا :نظم دعم القرارات:
 -1البداية.
 -2مفهوم دعم القرارات.
 -3بناء نظم دعم القرارات.
 -4عناصر نظم دعم القرارات.
ثالثا :نظم دعم القرارات الجماعية Group decision support system)(GDSS) :
ويستفيد منها مدير واحد في اغلب االحيان .
تعريىىف نظىىم دعىىم القىىرارات الجماعيىىة " اندده نظددام تفدداعلي مبنددي علددي الحاسددوب ويسددهل حددل
المشدداكل غيددر المهيكلددة ومددن قبددل مجموعددة مددن متخددذي القددرار يعملددون مددع بعضددهم الددبعض
كمجموعة واحدة".
رابعا :نظم المعلومات التنفيذية Executive Information System:

وهددي الددنظم التددي تعتمددد علددي المصددادر الخارجيددة الناتجددة مددن الددنظم االخددري فددي المؤسسددة
والمصادر الخارجية لتقديم المعلومات للمدراء التنفيذيين في اإلدارة العليا لغرض انجاز أعمالهم
بشكل يحقق أهداف المنظمة.
** نظام المعلومات التنفيذية :هو نظدام معلومدات حاسدوبي يدوفر وصدوال سدريعا للمعلومدات
المناسبة زمنيا ويوفر تقارير لإلدارة  ,ويتصف بالخصائص التالية:
 .1القدرة علي توفير معلومات شاملة وملخصة ومناسبا زمنيا ليسهل استخدامها.
 .2سهولة االستخدام مع إمكانية التعلم بوقت قصير.
 .3القدرة علي الوصول للبياندات الداخليدة والخارجيدة عدن بيئدة المنظمدة ( بياندات الزبدائن
والمنافسين).
 .4احتواء النظام إمكانيات الرسوم واألشكال البيانية يساعد علي سهولة فهم المعلومات.
خامسا  :نظم قواعد المعرفةKnowledge Concept :
مفهىىوم المعرفىىة  :وتعنددي اإلضددافة العلميددة والثقافيددة مددن مصدددر أو أكثددر حيددث تددؤدي المعرفددة
التساع إدراك اإلنسان لتجعله قادر علي معالجة أي مشكلة تواجهه.
هندسة المعرفة Knowledge Engineering :
عرفا ( فرينبوم وماكوردك –  " )1983هي فدن الحصدول علدي أسدس وأدوات البحدث للتغلدب
علددي المشدداكل التددي تحتدداج إلددي القضددايا الفنيددة للحصددول علددي هددذه المعرفددة" وتتضددمن هندسددة
المعرفة خمسة فعاليات:
أ -اكتسددداب المعرفدددة: Knowledge Acquisition:وتتضدددمن اكتسددداب المعرفدددة مدددن
الخبراء,الكتب,الوثددائق ,األجهددزة  ,أو ملفددات الحاسددوب ,أو يمكددن إن تكددون معرفددة عامددة,أو
معرفة من اجل المعرفة ,هذا يعني معلومات عن استخدام الخبراء ومعرفتهم لحل المشكلة.
ب -اسدتمرارية المعرفدةKnowledge Validation:

المعرفىة مسىتمرة ومؤكىدة إلىي إن تصىب ذات

نوعية مقبولة.
ج -عدرض المعرفدة Knowledge Representation.وهدي عدرض المعرفدة المكتسدبة ,
وتتضمن تجهيز (خارطة المعرفة) وتسجيل المعرفة نقطة انطالق المعرفة.

د -االستنتاجInference :وتتضمن تصميم البرامج التي تمكن الكمبيوتر من االسدتدالل علدي
أساس قائم علي المعرفة ,ليكون النظام قادرا علي ارشاد المستخدم لقضايا محددة.
ه -الشدر والتعليدلExplanation and Justification :وتتضدمن التصدميم والبرمجدة,
وفيها برمجة

القدرة لإلجابة علي أسئلة من قبل ( لماذا يحتاج الحاسوب لمعلومة معينة؟  ,أو كيف يمكن استخالص

نتيجة معينة بواسطة الكمبيوتر؟).
سادسا  :األنظمة الخبيرة وعالقتها باإلدارة االلكترونية:
وهي أنظمة صنع القرار أو أي أجهزة كمبيوتريدة وبرمجيدات لحدل المشداكل ,والفكدرة األساسدية
لهذه النظم بسيطة وفيها الخبرة تنتقدل مدن الخبدراء للكمبيدوتر ويدتم تخزينهدا وتسدتدعي كنصديحة
معينة عند الحاجة.

*** نظم المعلومات الوظيفية
وهددي الددنظم التددي تقددوم بتزويددد المنظمددة بالمعلومددات للقيددام بوظائفهددا ( التسددويق  ,التمويددل ,
التصنيع  ,القوي العاملة)
** أوال  :نظىىام معلومىىات التسىىويق:

Evolution of the Marketing System

Concept
حدد ( فليب كوتلر  )1966-ثالثة أنواع من المعلومات التسويقية:
 .1معلومات استخبارية تسويقية :وهي من المحيط الخارجي.
 .2معلومات التسويق الداخلية  :تجمع من داخل المنظمة.
 .3معلومات خاصة بقنوات التسويق  :معلومات تخرج من المنظمة للمحيط الخارجي.
أ -موديل كوتلر) The Kolter Model ( :حيث يتكون من أربع نظم فرعية:
 )1نظام المحاسبة الداخلي.
 )2نظام استخبارات التسويق.
 )3نظام بحوث التسويق.
 )4نظام علوم اإلدارة التسويقية.
ب -موديل نظام المعلومات التسويقيةA Marketing Information System Model :

حيث هناك تداخل بين أنظمة اإلدخال واإلخراج الفرعية المتصلة معدا مدن خدالل قاعددة بياندات
واحدة لهذا النظام.
فمثال :
أ-نظام اإلنتاج الفرعي  :يوفر معلومات عن منتجات المنظمة.
ب-نظام المكان الفرعي  :يوفر معلومات عن شبكة التوزيع الخاصة بالمنظمة .
ج -نظام الترويج  :يوفر معلومات حول نشاطات اإلعالن والبيع الشخصي .
د -نظام األسعار الفرعي  :يوفر معلومات تساعد المدراء في اتخاذ قراراتهم التسعيرية.
ه -النظام الفرعي لتكامل العناصر:

يمكن المدير من وضع إسىتراتيجية تخخىذ باالعتبىار تىخثيرات العناصىر

المكونة للنظام ككل.

** ثانيا  :نظم معلومات الموارد البشرية  ( :كوتلر 2224 ,م )
* -تطور نظم معلومات الموارد البشرية كانت تخزن المعلومات ضمن سجالت وملفات ورقية ,
ثم ظهرت البطاقدات المثقبدة  ,ثدم ظهدور الكمبيدوتر تدم التحدول لألقدراص واألشدرطة الممغنطدة
واألقراص الليزرية.
* -قواعد بيانات الموارد البشرية من البيئة المحيطة :هناك خمس فئات لهذه القواعد وهي:
 -1قواعد بيانات لخدمة الباحثين.
 -2قواعد بيانات الجامعات.
 -3قواعد بيانات وكاالت التوظيف.
 -4قواعد بيانات الستخدام الجمهور.
 -5بنوك المساعدة في التوظيف.
** ثالثا :نظام معلومات التمويل ( :كوتلر 2224 ,م )
التمويل هو وظيفة أساسية في المنظمة وهي المسئولة عن تدفق األموال لداخل وخارج المنظمة.
ونظام المعلومات الخاص بالتمويل له ثلثه مهام أساسية وهي:

أ -التنبوء باالحتياجات المالية المستقبلية.
ب -تقييم مصادر األموال الواردة.
ج -الرقابة علي استخدام األموال المعرفة.
** مكونات نظام معلومات التمويل  :ومن أهم مكوناته هي:
 )1النظم الفرعية للمدخالت:
أ -النظام الفرعي لمعالجة البيانات.
ب -النظام الفرعي للمراجعة الداخلية.
ج -نظام مخابرات التمويل.
 )2النظم الفرعية لمخرجات نظام معلومات التمويل:
هناك ثالثة نظم فرعية لمخرجات نظام معلومات التمويل وهي:
أ -النظام الفرعي للتنبوء المالي.
ب -النظام الفرعي إلدارة التمويل.
ج -نظام الفرعي للرقابة المالية.
** رابعا  :نظام معلومات اإلنتاج:
( يشير عباس 2227م ) اإلنتاج وظيفة من الوظائف المسئولة عن تحويل المواد الخام إلي سدلع
وخدمات ذات قيمة ومنفعة لتلبية رغبات العمالء والمستهلكين وتقسم إلي ما يلي:
* -األنشطة التي لها عالقة بتصميم المنتج ووضع الرسومات وتوضيح شدكله وأبعداده ومكوناتده
الداخلية.
* -األنشطة التي لها عالقة بتصنيع المنتج مثل تنفيذ التصاميم الخاصة لمنتج معين.
* -األنشطة التي لها عالقة باإلمدادات والتسهيالت اإلنتاجية مثل توفير المواد المطلوبدة لإلنتداج
سلعة أو منتج معين.
 -1النظم الفرعية لمدخالت نظام معلومات اإلنتاج:
أ -نظام معالجة البيانات.

ب -نظام الهندسة الصناعية.
ج -نظام مخابرات اإلنتاج.
 -2النظم الفرعية لمخرجات نظام معلومات اإلنتاج:
أ -النظام الفرعي لإلنتاج
ب -النظام الفرعي للمخزون.
ج -النظام الفرعي للجودة.
د -النظام الفرعي للتكاليف.
ه -نظام التصنيع المتكامل باستخدام الحاسوب.

خامسا  :اإلدارة االلكترونية
***تقنيات الحاسوب في دعم حل المشاكل اإلدارية
إن نظم المعلومات التي تتضمنها اإلدارة االلكترونية لها دور فاعل ومهم في حل المشاكل  ,وان
تقنيات الكمبيوتر لها أهمية في دعم حل المشاكل اإلدارية التي تواجه اإلدارة من خالل اعتمادها
علي هذه النظم الداعمة التخاذ القرار ,ونظم دعم القرارات الجماعيدة,ونظم المعلومدات التنفيذيدة
 ,واألنظمددة الخبيددرة ,الشددبكات العصددبية االصددطناعية ,واعتمدداد اإلدارة االلكترونيددة علددي نظددم
المعلومددات الذكيددة وأدت إلعددادة بناءهددا وتعييددر سددلوكيات إدارتهددا وهددذه الددنظم فددذ تخلددق فعاليددة
وكفاءة إلدارة حديثة .
*** مكونات شبكات العمل المحلية المستخدمة في اإلدارة االلكترونية:وتتكون من:
أوال  :جهاز الخدمة الرئيسيMain Server .
وهددو عبددارة عددن الكمبيددوتر الددذي يختددار عددادة مددن الكمبيددوتر الشخصددي ,ويقددوم جهدداز الخدمددة
الرئيسي بالتحكم باستخراج برامج خاصة’ تسمي برامج تشغيل نظام الشبكة .
ثانيا :محطات العملWork Stations .
هي نوع من الكمبيوترات الشخصية والتي تلحق بالشبكة لتستفيد من الخدمات التي تؤدي عليها.
ثالثا :األجهزة الملحقةPeripherals Equipment .

مثل الطابعات  ,والراسمات ويستطيع المستخدم استخدام هذه األجهزة  ,الموصولة وتعمل ضمن
الشبكة.
رابعا :الكابالت والبطاقاتCards & Cable .
وهي المكونات التي تقوم بتوصيل أجزاء الشبكة بعضها ببعض وتجعلها تستخدم بكفاءة ( .السليم
 ,عبد الرازق 2224م ) .

*** األجهزة الملحقة في الشبكة:
 -1منظم الملفاتFile Server .
وهو يربط وحدة األقراص الصلبة بالشبكة وينظم استخدامها بتخصيص قطاع منهدا لكدل مسدتفيد
باإلضافة للملفات المشتركة.
منظم الخدمات Utility Server :وهو الذي يربط األجهزة الملحقة بالشبكة وينظم استخدامها
مثل المودم الذي يستخدم في ربط عناصر الشبكة بالهاتف.
 -2منظم الطابعات Printer Server:ويستخدم لربط الطابعدة بالشدبكة والسدما بالمشداركة
في استخدامها.
 -3بوابددة االتصددال  ( Getaway):أو جسددر االتصددال )( Bridgeوذلددك لتوصدديل الشددبكة
المحلية بشبكة أخري.
** وسائط االتصال الخاصة بالشبكة المحلية في اإلدارة االلكترونية:
تصنف وسائط االتصال الشبكي إلي نوعين رئيسيين وهما:
أوال  :الوسائط السلكية  :وتشمل:
 )1األسالك المزدوجة المجدولة Twisted-Pair wire:
* -رخيصة الثمن  ,سهلة التمريدر بدين المكاتدب) وعيبهدا نطداق ذبدذبتها مدنخفض ممدا يدؤثر
علي نقل المعلومات.
 )2الكابالت المحورية Coaxial Cable :

وتنقسدددم إلدددي(أ -الكابدددل المحدددوري ذو الحيدددز األساسدددي .ب -الكابدددل المحدددوري ذو الحيدددز
العريض).
 )3كابالت األلياف الضوئيةFiber Optics :
سرعتها تبلغ عشرة أضعاف سرعة الكابالت المحورية.
ثانيا :الوسائط الالسلكية:وهي:
 -1الميكروويفMicrowave .
 -2األقمار الصناعية.

Satellites

سادسا  :أنواع الشبكات في اإلدارة االلكترونية ( :كوتلر 2224 ,م )
أوال :الشبكات النجمية :وهي من ابسط الشبكات .
ثانيا :الشبكة الحلقية :وتتصل الحاسبات معا بحلقة مغلقة تأخذ الشكل الحلقي.
ثالثا :الشبكة الخطية  :وتتصدل األجهدزة ومحطاتهدا بواسدطة كابدل اتصدال خطدي مفتدو الطدرف
ومزدوج االتجاه.
*** شبكة العمل المحلية :وتسمي شبكة معمية ألنها تغطي منطقدة أو مسداحة معيندة وتنقسدم
إلي:
* -العائلة األولي :ممثلة بكمبيوتر كبير ويعمل بنظام التشغيل (.)VM/S
* -العائلة الثانية  :فهي ممثلة في أجهزة متوسطة الطراز (.)AS/36
* -العائلة الثالثة  :عبارة عن أجهزة شخصية ( )PC/2تعمل علي نظام التشغيل .DOS
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المقدمـــــة
أثبتت التجارب يف العديد من االقتصادايت العاملية أن نظام املنشآت كبرية احلجم ،كثيفة
رأس املال ال يؤدي ابلضرورة إىل تسريع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،كما ال ميثل هذا النظام
احلل األمثل لآلاثر السلبية اليت ترتكها عملية التحول االقتصادي ،كون أاثره ال تنعكس إال على فئة قليلة
من شرائح اجملتمع ،بسبب حمدودية هذه املشروعات يف قدرهتا االستيعابية لأليدي العاملة ،وتواضع دورها
يف ختفيف الفقر وضعف حتقيق الدفع الذايت لعملية النمو.
من هنا كان ال من التطلع إىل دور أكثر فاعليةة يف عمليةة التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة ،ور ةا
أكثةةر لوليةةة ،وبةةذا بةةدأت تقةةارير املؤسسةةات الدوليةةة و اإلقليميةةة املصتصةةة  -منةةذ مةةدة ليسةةت ابلقصةةرية-
تةةدعو إىل ضةةرورة وأجيةةة تشةةجيع املشةةروعات السةةيا ية الص ة رية إضةةافة إىل املتوسةةطة السةةيما يف الةةدول
الناميةةة" ،نظ ةرا مل ةا تتسةةم ب ةةع املشةةروعات الس ةةيا ية الص ة رية واملتوس ةةطة م ةةن ئصةةائ

أجه ةةا أ ةةا كثيف ةةة

العمالة ،منصفضة التكاليف الرأمسالية نسبياً ،الدور البارز للمرأة فيها ،إمكانية االنتشةار الواسةع ةا هعلهةا
ت طة منةا ق لتلفةة ،قابليتهةا للتةو

ية توجةد قةوة العمةل ،وكو ةا تشةكل مصةدراً رئيسةاً مةن مصةةادر

الدئل وتعمل على تنمية القطاعات اإلنتاجية املصتلفة"

(خضر  ,حسان .)7002

وتعريف املشروعات السةيا ية الصة رية واملتوسةطة ومفهومهةا تتلةف ابئةتامل املعةايري املتصةذة
بذه املشةروعات وكةذل الدولةة الراعيةة بةا ،فهنالة دول قةد يئةذ عيةار عةدد العمةال وأئةر عيةار
جةم رأس املةال املسةتثمر يف املشةروو واثلثةة عيةار املسةتو التقةري أو ريهةا .لةذل دةد التبةاين يف تبةري
تعريف مع للمشةروعات الصة رية بة دولةة وأئةر  ،ومةن مر لةة إىل أئةر ةا يتفةق وإمكانيةات بلةد مةا
وظروفةةع االقتصةةادية ،كمةةا قةةد تتلةةف يف دائةةل البلةةد نفسةةع وللة

سةةب مرا ةةل النمةةو الةةذي ميةةر ةةا

اقتصاد تل الدولة( .ئضر ،سان ) 7002،
ومهما يكن ،متتاز املشروعات السيا ية الص رية واملتوسطة على تباين تعاريفها وائتامل
أنواعها ،أبجية ئاصة يف اقتصادايت الدول عموماً ،ي تشري بعض اإل صائيات إىل أن " املشاريع
السيا ية الص رية إضافة إىل املشاريع املتوسطة متثل وايل  %00من إمجايل الشركات يف معظم
اقتصادايت العامل ،و توفر ما ب  %00 - %00من إمجايل فرص العمل وتوظف من (- %00
 )%00من القو العاملة يف العامل .كما تساهم هذه املشروعات حبوايل  %00من الناتج احمللى
العامل " .

(خضر  ,حسان )7002 ,

ومع أن كومات بلدان العامل املتقدم والنام تبدي على د سواء اهتماماً
متزايداً ابملشروعات الص رية ،ا فيها كومات البلدان العربية على ائتامل نظمها االقتصادية ،وتباين
مرا ل حتوالهتا االجتماعية اليت بدأت ساندة ودعم هذه املشروعات للعمل يف بيئة اقتصادية صحية.
وعلى الر م من أن احلكومة املصرية على وجع اخلصوص قد وعت ألجية هذه املشروعات
يف إ ار اسرتاتيجية التنمية الشاملة اليت تنتهجها ،وضمن إ ار التحول االقتصادي الذي تعيشع
ابالنتقال من االقتصاد املوجع إىل اقتصاد السوق االجتماع  ،ي

رصت هنا على الشق االجتماع

عىن أال تتحمل الشرائح الفقرية واألكثر ا تياجاً اآلاثر االقتصادية واالجتماعية السلبية النامجة عن هذا
التحول  ،انهي عن املشاكل اليت يعاين منها الوضع االقتصادي واالجتماع املصري أصاً شأنع شأن
الكثري من الدول النامية من تدين مستو املعيشة إىل تفاقم مشكلة البطالة واخنفاض معدل النمو
االقتصادي.

إال أن واقع األثر التنموي بذه املشاريع يتفاوت نسبياً من ٍ
مكان إىل آئر ،وأن دور املشروعات
الص رية السيا ية واملتوسطة مازال دون الطموح .وأن املشروعات الص رية تواجع عاوة على لل
جمموعة من الصعوابت  ،وتعاين من العديد من املشكات سواء كانت دائلية لاتية متعلقة ابملشاريع
نفسها  ،أو حميطة ئارجة عن إرادهتا (حممد  ،وسلمة )7000،
لذل يتبد يف ضوء ما تقدم أجية إياء املشروعات الص رية الدعم الازم واملتواصل الذي
حتتاجع ،واالهتمام الكبري و الدائم الذي تستحقع ،السيما يف البلدان العربية ومصر ابلطبع ليست نأ
عن هذا التوجع بل ه موضوو حبثنا هذا ،من أجل النهوض ابملشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة
يف مصر لتساهم بشكل فعال يف دورها التنموي املرتقب على الصعيدين االقتصادي واالجتماع  ،كما
تساهم يف التصفيف من دة اآلاثر السلبية للتحول االقتصادي الذي تشهده مصر حنو اقتصاد السوق
االجتماع .

المبحث األول

مفهوم المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
والمعايير المستخدمة لتعريفها

أول -مفهوم املشروعات الصغرية السياحية واملتوسطة

:

ال ميكن تقدمي تعريف ائ ومفهوم حمدد للمشروعات الصة رية السةيا ية واملتوسةطة ،فهةو مفهةوم
نسة تتلةةف ابئةةتامل املعةةايري املتصةةذة لتعريةةف هةةذه املشةةروعات كةةذل ائةةتامل هةةذه املعةةايري بة دولةةة
وأئر  ،وفقا الئتامل إمكانياهتا وظروفها االقتصادية واالجتماعيةة ودرجةة تطورهةا التكنولةوج  ،وابلتةايل
هنةةاا العديةةد مةةن التعريفةةات الةةيت تتفةةق مةةع البيئةةة السياسةةية واالقتصةةادية يف البلةةد املعةةري وختتلةةف يف البلةةد
اآلئر كما قد ختتلف يف البلد نفسع ولل

سةب مرا ةل النمةو الةذي ميةر ةا اقتصةاد تلة الدولةة ،ومةن

هن ةةا د ةةد التب ةةاين ب ة دول ةةة وأئ ةةر وم ةةن مر ل ةةة إىل أئ ةةر يف تب ةةري تعري ةةف مع ة للمش ةةروعات الصة ة رية
السيا ية واملتوسطة يف بلد مةا ةا يتفةق وإمكانياهتةا ومقةدراهتا وظروفهةا االقتصةادية .كمةا وتتلةف التعريةف
وفقا للهدمل منع ،وهل هو لأل راض اإل صائية أم لأل راض التمويلية أو ألية أ راض أئر .

فمص ةةطلح املش ةةروعات الصة ة رية الس ةةيا ية واملتوس ةةطة مص ةةطلح واس ةةع انتش ةةر اس ةةتصدامع ،وأئ ةةذ
الرتكيز على أجيتع مؤئراً ،على الر م من وجوده عملياً منذ بداية تشكل اجملتمعات ويشمل هذا املصةطلح
" األنشطة اليت ترتاوح ب من يعمل حلسابع اخلةاص أو يف منشةأة صة رية تسةتصدم عةدد معة مةن العمةال

وال يقتصر هذا املصطلح علةى منشةآت القطةاو اخلةاص وماكهةا وأصةحاب األعمةال واملسةتصدم ولكنةع
يشمل كذل التعاونيات وجمموعات اإلنتاج األسرية أو املنزلية"(السرج ,عبداملطلب .)7002,

و ي ة أن مصةةطلح املشةةروعات الص ة رية السةةيا ية واملتوسةةطة ر ةةم موضةةع وعةةدم التوصةةل إىل
تعريةف واضةح وحمةدد لةع وصةعوبة التمييةز فيمةا بينةةع وبة مفهةوم املشةروعات الكبةرية ية يكةون االنتقةةال
فيم ةةا بينه ةةا ت ةةدرهيا .إال أن هن ةةاا مام ةةح وص ةةفات أساس ةةية متف ةةق عليه ةةا لتعريفه ةةا ل ةةد ع ةةدد كب ةةري م ةةن
الدارس أبنع لل القطاو الذي ي ط كافةة األنشةطة اإلنتاجيةة واخلدميةة الةيت تتةوفر فيهةا بعةض املعةايري
املتفق عليها لد كل دولة على دة.

ور ا يكون التعريف التايل هو تعريف بسيط ومقتضب يشري بشكل عام إىل مفهوم املشروعات
الص رية السيا ية واملتوسطة وهو "كل نشاط إلنتاج سلع وخدمات تستعمل فيه تقنية غري معقدة
ويتميز بقلة رأس املال املستثمر ويعتمد على تشغيل العمالة بشكل أكرب"

(العربى  ,خليفة.)7002 ,

اثنيا -املعايري املستخدمة لتعريف املشروعات الصغرية السياحية واملتوسطة:

إن مصطلح املشروو الص رية السيا ية واملتوسطة حيمل ب جوانبع العديد من التساؤالت ومنها:








نوو املشروو الص ري السيا

واملتوسط

احلد األدىن واحلد األعلى لعدد العمال
احلد األدىن واحلد األقصى لرأس املال املستثمر
اقة املشروو الص ري السيا واملتوسط
املستو التكنولوج املستصدم يف املشروو الص ري السيا
جودة منتجات املشروو الص ري السيا واملتوسط
شكل اإلدارة والتنظيم يف هذه املشروعات

واملتوسط




عاقة املشروو الص ري ابلتصدير
شكل املشروو الص ري السيا ية واملتوسط من النا ية القانونية ،وإىل ما هنال ...
وك ةةل ه ةةذه مع ةةايري تس ةةهم يف حتدي ةةد مفه ةةوم املش ةةروعات الصة ة رية الس ةةيا ية واملتوس ةةطة  ،وميك ةةن

االس ةةتناد إليه ةةا عن ةةد تعريفه ةةا ،كمعي ةةار ع ةةدد العم ةةال  ،معي ةةار رأس امل ةةال  ،معي ةةار اإلنت ةةاج  ،معي ةةار ج ةةم
املبيعةةات فض ةاً عةةن املعةةايري األئةةر الةةيت يئةةذ يف االعتبةةار درجةةة التصص ة

يف اإلدارة ومسةةتو التقةةدم

التكنولوج  ،وابلر م من عدم وجود تعريف دويل مو د متفق عليع للمشروعات الص رية واملتوسطة  ،بيةد
أنع يوجد أتفاق على املعايري اليت ميكن على أساسها تعريف املشروعات .وتصنف مجيعها ضمن فئتني:

أول -املعايري الكمية

(زيدان  ,رامى )7002,

وتشمل هذه املعايري عدة أنواو منها املعيار األحادي

كمعيار العمالة  ،ومعيار رأس املال ،ومعيار جم أو قيمة االنتاج واملبيعات  ،ومعيار مستو
التكنولوجيا املستصدمة أو املعيار الثنائي كمعيار العمالة ورأس املال معاً و ريها ،وأئرياً املعيار املركب
الذي يضم عدة معايري يف آن معاً كمعيار عدد العمال و جم رأس املال إضافة إىل جم املبيعات وما
إىل لل .

اثنياً-املعايري الوصفية (الوظيفية) (زيدان  ,رامى  :)7002,تعتمد هذه املعايري على اخلصائ
اليت متيز هذه املشاريع عن الكبرية من ي
* متركز ملكية املشروو بيد عدد حمدود من األفراد.
* أن يكون إنتاجع حملياً ،وأن يكون نصيبع من السوق الذي ينافس فيها ص رياً نسبياً
* ا تياجاتع من ئدمات البنية األساسية متواضعة،كما يعتمد إىل د كبري على املوارد احمللية
* ا تياجع ملستوايت متواضعة من اإلدارة والتنظيم  ،فالتصص

اإلداري قليل نسبياً

النوعية

* مرونة االتصال املباشر ب اإلدارة والعمال

ومن املا ظ بشكل عام أن املعايري الكمية أكثر اسةتصداما مةن املعةايري الوصةفية  ،ومتيةل أ لبيةة
التعريفات عند تصنيف املشروعات الكبرية واملتوسةطة والصة رية اىل الرتكيةز علةى عنصةري جةم رأس املةال
وعدد العمال مع أن هناا العديد من الدول اليت يئذ بوا د أو أكثر من العناصةر األئةر  ،.ومةن أكثةر
املعايري شيوعاً

 - 1معيــار العمالــة وميثةةل أبسةةط املعةةايري املتبعةةة للتعريةةف وأكثرهةةا تةةداوالً ً  ،لل ة أن اسةةتصدام عةةدد
العمةةال كمعيةةار لتعريةةف املنشةةآت الص ة رية السةةيا ية واملتوسةةطة و ريهةةا مةةن الكبةةرية ميتةةاز بعةةدد مةةن امل ةزااي

منها(احملروق  ,وحسن )7002 ,

 يسهل عملية املقارنة ب القطاعات والدول.
 مقيةةاس ومعيةةار اثبةةت ومو ةةد  ، Stable Yardstickئصوصةاً أنةةع ال يةرتبط بت ةريات األسةةعار
وائتافها مباشرة وت ريات أسعار الصرمل.
 من السهولة مجع املعلومات ول هذا املعيار.
ري أن من عيوب هذا التعريف أيضاً ائتافع من دولة ألئر  ،فضا عن انع ال أيئذ بع
االعتبار التفاوت التكنولوج املستصدم يف اإلنتاج

(احملروق  ,حسن,

.)7002

 -7معيار حجم الستثمار يعد جم االستثمار ( رأس املال املستثمر ) معيارا أساسةياً يف العديةد مةن
الةةدول للتمييةةز ب ة

املشةةروعات السةةيا ية الص ة رية واملتوسةةطة وب ة املشةةروعات الكبةةرية  ،علةةى اعتبةةار أن

جم االستثمار يعط صورة عن جم النشةا كميةاً ".لكةن أهةم مةا يعةاب علةى هةذا املعيةار هةو صةعوبة
املقارنة ب الدول الئتامل أسعار صرمل العمات

لديها"( .احملروق  ,حسن)7002 ,

 -3قيمة املبيعات السنوية ميكن اعتبار قيمة املبيعات السنوية أ د املعايري اليت متيز املشروعات من
ي

جم النشا وقدرتع التنافسية يف األسواق .
وجتدر اإلشارة أبنع يف الدول العربية يتم استصدام أكثر من معيار يف التعريف الوا د

للمشروعات الص رية كذل املتوسطة  " ،فف دول مثل األردن والعراق واليمن تستصدم معيار عدد
العمال أما ابلنسبة لدول جملس التعاون اخلليج  ،فإ ا تستصدم معيار رأس املال املستثمر للتمييز ب
الصناعات ا هعل من الصعوبة كان إجراء املقارنة فيما بينهم" احملروق  ,حسن .)7002 ,

اثلثا  -تعريف املشروعات الصغرية السياحية واملتوسطة:

ابت يف كة ةةم املؤكة ةةد أنة ةةع ال ميكة ةةن التوصة ةةل إىل تعرية ةةف حمة ةةدد ومو ة ةةد للمشة ةةروعات الص ة ة رية
السةةيا ية واملتوسةةطة  ،هةةذا ابإلضةةافة إىل أن كلمةةة "صة رية ومتوسةةط" هة كلمةة بةةا مفهةوم نسة

تتلةةف

من دولة إىل أئر ومن قطاو آلئر ىت يف دائل الدولةة .فقةد أشةارت إ ةد الدراسةات الصةادرة عةن
معهةةد واليةةة جورجيةةا أبن هنةةاا أكثةةر مةةن ( )00تعريف ةاً للمشةةروعات الص ة رية واملتوسةةطة يف ( )20دولةةة
(احملروق  ,حسن,

. )7002

وقةد يكةةون أكثةةر املعةةايري املسةةتصدمة يف الةةدول الصةناعية هةةو معيةةار العمالةةة ،ية تعةةرمل منظمةةة
األم ة ةةم املتح ة ةةدة للتنمي ة ةةة الص ة ةةناعية "يوني ة ةةدو " املش ة ةةروعات الصة ة ة رية الس ة ةةيا ية واملتوس ة ةةطة أب ة ةةا تلة ة ة
املشةةروعات الةةيت يةةديرها مالة وا ةةد ويتكفةةل بكامةةل املسةةؤولية أببعادهةةا الطويلةةة األجةةل ( االسةرتاتيجية )
والقصرية األجل ( التكتيكية ) كما يرتاوح عدد العةامل فيهةا مةا بة 00 – 10

عةاماً (احملـروق  ,حسـن,

)7002
كما أن البن الدويل يعتمد تعريفا للمشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة أب ا اليت يعمل ا
ىت  00عامل وإمجايل األصول واملبيعات ىت  3مليون دوالر ،واملشروعات املتناهية الص ر ىت 10
عمال واملبيعات اإلمجالية السنوية ىت  100ألف دوالر ،وإمجايل األصول ىت  10آالمل دوالر،بينما

املشروعات املتوسطة ىت  300عامل وإمجايل األصول واملبيعات ىت  10مليون دوالر ،وما زاد عن
لل فيصنف ابملشروعات

الكبرية(احملروق  ,حسن,

)7002

أما منظمة العمل الدولية فتعرمل الصناعات الص رية أب ا " الصناعات اليت يعمل ا أقل من
 10عمال والصناعات املتوسطة اليت يعمل ا ماب  10 -إىل  -00عامل ،وما يزيد عن  00يعد
صناعات كبرية " (احملروق  ,حسن .)7002 ,
وقد اعتمد االحتاد األورويب عنصرين أساس لتحديد جم املشروعات الص ري السيا
واملتوسط األول عدد العامل  ،والثاين على أ د عنصرين مالي أ دجا دورة رأس املال واألئر ميزانية
املشروو  ،وعلى هذا األساس دد االحتاد األورويب تعريف املشروعات الص رية واملتوسطة أبن يكون
عدد العامل أقل من  700عامل ودورة رأمسالع ال تزيد عن  00مليون يورو ( أو ميزانية ال تتعد 72
مليون يورو )
(احملروق  ,حسن,

.)7002

وتعرمل املنشآت الص رية السيا ية واملتوسطة يف ماليزاي ابالعتماد إىل معيار جم املبيعات
السنوية أو معيار عدد العمال الدائم ويستند عليها يف التمييز بينها وب املتوسطة ومتناهية الص ر،

ويقدم اجلدول التايل تعريفاً دقيقاً بذه املنشآت:
ويف "ابند وه إ د الدول لات األداء املتميز يف املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة
فه تعرفها ابلدرجة األوىل من ي قيمة االستثمارات يف املعدات(األصول الثابتة ) يف دود ما ب
 00 – 10مليون روبية (1دوالر أمريك يعادل تقريباً  00روبية) .وابند ال تضع داً ب املشروعات
الص رية واملتوسطة  ،ولكنها تعتمد نظاماً لاستثمار الرأمسايل يف املشروعات الص رية " (مجال  ,حسني,

.)7002

ومن جانب آئر " هناا العديد من الدول اليت ليس لديها تعريف رمس بذا النوو من
املشروعات ،وهو أ د أوجع القصور الكبرية ابلنسبة بذا املوضوو يف تل الدول  ،يف

أن دوالً

أئر لديها تعاريف عديدة لتلفة " (مجال  ,حسني )7002 ,فعلى سبيل املثال نا ظ أنع يف الوالايت
املتحدة األمريكية أن هناا ائتافاً يف تصنيف املنشآت ب نشا ٍ وآئر
ويف مصر فيقصد ابملنشأة الص رية السيا ية واملتوسطة وفق قانون تنمية املنشآت الص رية
واملتوسطة " ،كل شركة أو منشأه فردية متارس نشا ا اقتصاداي إنتاجيا أو جتاراي أو ئدميا وال يقل
رأمسابا املدفوو عن مخس ألف جنيع وال يتجاوز مليون جنيع وال يزيد عدد العامل فيها على مخس
عاماً "
(ق 141 , 1

.)7004 ,

وابلنسبة لدول جملس التعاون اخلليج  ،فإ ا تستصدم معيار رأس املال املستثمر للتمييز ب
الصناعات  ،ي تعرمل الصناعات الص رية " أب ا تل املنشآت اليت يبلغ متوسط رأمسابا املستثمر
أقل من مليوين دوالر  ،أما الصناعات املتوسطة فتتمثل ابملنشآت اليت يستثمر كل منها من ( )7مليون
وأقل من ( )0ماي دوالر  ،بينما تعد الصناعات كبرية إلا بلغ رأس املال املستثمر فيها ( )0مليون
دوالر فأكثر"
(ق 141 , 1

.)7004 ,

تعريف املشروع السياحى الصغري واملتوسط
 -مفهوم املشروع

الصغريالسياحي

كل مشروو ميارس نشا اً اقتصادايً إنتاجيا أو ئدمياً أو جتارايً وال

يتجاوز رأس مالع ( ) 0000000مخسة ماي

وال يقل عن ( )1000000مليون ومخسمائة

جنية ،وال يقل عدد العامل فيع عن ستة .

 -مفهوم املشروع املتوسط السياحي

فكل مشروو ال يتجاوز رأس مالع ( )10000000مخسة

عشرة مليون جنية وال يقل عن (  )0000000مخسة ماي  ،وال يقل عدد العامل فيع عن ستة

عشر عاماً  .هذا وورد يف ن

املرسوم أنع هوز تعديل مبلغ رأس املال للمشروعات املذكورة أعاه بقرار

من رئيس جملس الوزراء بناء على اقرتاح الوزير .

وهنا ترى الباحث أن هذا التعريف غري واقعي وفيه نوع من املغالة عندما مت حتديد
سقوف رأس املال املستثمر وعدد العمال بشكل ل يالئم الواقع القتصادي والجتماعي يف سورية
 ,فأتى قاصرا عن الستجابة ملتطلبات سوق العمل والستثمار أو بيئة األعمال يف سورية  ,وهذا
ينطبق على تعريف كافة املشاريع سواء الصغرية أو املتناهية أو املتوسطة .

 املشروعات ابلغة الصغر :هي املشروعات اليت متارس نشاطا اقتصاداي إنتاجيا أو خدميا أو جتارايواليت يقل رأمساهلا املستثمر عن ( )000,000ثالمثائة ألف لرية سورية .ول يشرتط هبا أتمني فرص
عمل دائمة ,وإمنا هتدف إىل حتسني مستوى الدخل و املعيشة للفرد واألسرة يف اجملتمعات األقل
دخال واألكثر احتياجا.

 املشروع الصغري :كل مشروع ميارس نشاطا اقتصاداي إنتاجيا أو خدميا أو جتاراي ول يقل رأسماله املستثمر عن ( ) 000,000ثالمثائة ألف لرية سورية ,ول يتجاوز ( )2000,000مخسة
ماليني لرية سورية أو عدد العاملني الدائمني فيها يرتاوح بني ( )10-1عمال.

 املشروع املتوسط :كل مشروع ميارس نشاطا اقتصاداي إنتاجيا أو خدميا أو جتاراي ل يتجاوز رأسماله ( )72000,000مخسة وعشرون مليون لرية سورية  ,أو عدد العاملني الدائمني فيه يرتاوح
بني ( )20 -11عامال .
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المبحث الثاني

خصائص المشروعات الصغيرة السياحية
والمتوسطة  ،أنواعها وأهميتها،
والمشكالت التي تعاني منها
أوالً -خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة :
يا ةةظ أن ئصةةائ

املشةةروعات الصة رية السةةيا ية واملتوسةةطة " منهةةا مةةا هةةو سةةل ومنهةةا مةةا

ه ةةو اه ةةايب ،ةةري أن اجلوان ةةب الس ةةلبية يف ه ةةذه املش ةةروعات ال ترج ةةع إليه ةةا مباش ةةرة بق ةةدر م ةةا ه ة مرتبط ةةة
ابملشةةكات الةةيت تواجههةةا"(احملــروق  ,حســن ) وهةةو مةةا سةةيتم تفصةةيلع ال قةاً .هةةذا وتتسةةم املشةةروعات الصة رية
السيا ية واملتوسطة جموعة من اخلصائ

من أجها

أول – اخنفاض التكاليف الرأمسالية نسبيا:
يتميز املشروو الص ري السيا ية واملتوسطة أبن استثماراتع حمدودة كما أن " تكلفة رأس املال
املستثمر يف أصولع الثابتة واملت رية منصفضة نسبيا "  ,مما جيعل تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية
مقارنة بتكلفتها يف الصناعات الكبرية  .وىف قيقة األمر فإن املشروو الص ري السيا
إىل دورة رأمسال سريعة أي اسرتداد األموال يف أقل وقت كن.

اثنيا -قلة عدد العاملني يف املشروع الصغري

السياحي واملتوسط:

واملتوسط يسعى

ال حيتاج املشروو الص ري او املتوسط إىل عدد كبري من العمال ليبدأ نشا ع بقدر ما حيتاج إىل
مهارة أولئ العمال ،وعلى الر م من قلة عدد العامل يف املشروو الوا د إال أن تعدادها الكبري
وانتشارها الواسع جيعلها كثيفة العمالة ما مييزها يف استقطاب األيدي العاملة وابلتايل " قدرهتا على
امتصاص األيدي العا لة عن العمل مقارنة ابملشروعات الكبرية اليت يستعاض فيها ابآللة عن اإلنسان "
 ،و ذا تتميز املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة يف توفري املزيد من فرص العمل (ئضر  ،سان ،
.)7002

اثلثاًً -اجلمع بني اإلدارة وامللكية:
عــادة مــا يكــون مال ـ املنشــأة هــو مــديرها وهةةذا مةةا هعلهةةا أكثةةر جةةذابً لاسةةتثمارات الص ة رية
السيا ية واملتوسطة  ،إل يتوىل بنفسع العمليات اإلدارية والفنية واملالية للمشروو

"(خضر  ,حسان ) 7002 ,

وما متلكع هذه اخلاصة من فوائد لصا ب املشروو الفرد  -على عكس ما دده يف أ يان كثرية
يف الة الشركاء  -من ي احلصول على االستقال عن سلطة اآلئرين والتحرر منها وامتاا رية
القرار ،أو التحكم فيما يفعل وكيفية ما يفعل ،وأن ما هنيع من أرابح سيؤول إليع مباشرة وإىل ما هنال
من مزااي.
إال أ ا حتمل كذل عدة عيوب تتمثل أوالً " ابجملازفة برأس املال الذي ميلكع أو الذي اقرتضع
والعمل لساعات أ ول ،وأن مسؤولية النجاح أو الفشل ورعاية من يعملون حلسابع ستقع على عاتقع
وأنع سيتحمل مسؤولية القيام بكل وظائف املشروو إلا لزم األمر"

"(خضر  ,حسان ) 7002 ,

رابعا – تواضع املستوى التكنولوجي واآللت املستخدمة:
تتسم املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة حدودية متطلبات التكنولوجيا والتحدي
ابلشكل الذي تتطلبع املشاريع والكبرية ،ولل نظراً لضعف القدرة املالية ملال املشروو الص ري ف الباً ما

يكون املستو التكنولوج املستصدم ري متقدم نسبياً ؛ ويعتمد إىل د كبري على اإلمكانيات احمللية
املتا ة فتكون األدوات و اآلالت املستصدمة بسيطة واليت بدورها تعتمد على مهارة العمال.
خامساً -القدرة على التفاعل مبرونة وسهولة مع متغريات الستثمار:
أي التحول إىل إنتاج سلع وئدمات أئر تتناسب مع مت ريات السوق ،وتتميز بسرعة
وسهولة تكييف اإلنتاج سب اال تياجات ي يئذ بع االعتبار الر بات املتجددة للفرد
املستهل  ،ولل اعتماداً على مهارات صا ب املشروو والعامل معع بسبب االعتماد على آالت
بسيطة قابلة إلنتاج أكثر من سلعة.

"(خضر  ,حسان ) 7002 ,

كذل اعتماده على املواد األولية احمللية ا يساهم يف ئفض الكلفة اإلنتاجية حبي توفر هذه
املشروعات سلعاً وئدمات لفئات اجملتمع لات الدئل احملدود ،واليت تسعى للحصول عليها أبسعار
رئيصة نسبياً تتفق مع قدراهتا الشرائية (وإن كان األمر يتطلب التنازل بعض الش ء عن اعتبارات
اجلودة).

سادسا  -النتشار اجلغرايف الواسع:

تتميز املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة ابالنتشار اجل رايف الواسع الذي هعلها ت ط
منا ق لتلفة وأعداد كبرية من السكان .ولل نظراً الخنفاض تكاليف يسيسها من جهة  ،وحمدودية
إنتاجها من جهة أئر  ،الذي الباً ما يكون مستهلك هذا اإلنتاج يف إ ار و دود منطقة إقامة
املشروو ،األمر الذي يستدع تلبية ا تياجات اجملتمع احملل بتأسيس املزيد من هذه املشروعات "( ا
يساعد على تقليل التفاواتت اإلقليمية ،وحتقيق التنمية املتوازنة )"(هيكل  ،حممد.)7003 ،

سابعا – استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها :
لعل أبرز ما يا ظ يف املنشآت الص رية عن ريها من املنشآت الدور البارز للمرأة فيها ،ي
تستقطب نسبة ملفتة من النساء للعمل ا سواء كانت صا بة املشروو أم عاملة يف املشروو ،لل وإن
تفاوتت نسبة مشاركتها من قطاو إىل قطاو أو من إقليم إىل إقليم ،إال أنع يتضح أن " بيعة املشروعات
الص رية توائم بشكل أكرب متطلبات عمل املرأة سيما يف املنا ق األكثر ا تياجاً لنجد واحلال هذه أن
املشروعات الص رية أ د أهم وسائل متك املرأة اليت تعتمد يف اسرتاتيجيات

التنمية""(خضر  ,حسان 7002 ,

)

إضافة إىل غري ذل من اخلصائص كإمكانية إقامتها يف مسا ات ص رية نظراً لقلة وسائل االنتاج
املستصدمة وص رها ،وارتفاو قدرة أصحا ا الذاتية على االبتكار( ،فف الياابن يعز  %07من
االبتكارات إىل أصحاب هذه املشروعات) ،كذل اعتمادها على املوارد احمللية يف إنتاجها فضاً عن
قدرهتا يف تعبئة وتوظيف املدئرات احمللية وإىل ما هنال .

وقد خلصت ئصائ

هذه املشروعات بشكل مكثف وسريع على أن " منشآت األعمال الص رية

واملتوسطة مرنة ،وه األكثر عدداً ،وميكنها تسويق منتجات جديدة ،وميكن أن ختتف بسرعة" .نظراً
الرتفاو درجة املصا رة فيها.

ثانياًًُ –أنواع المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
-1

املشاريع اإلنتاجية
أساسها التحويل ،أي حتويل املواد اخلام إىل منتج ائ أو وسيط أي تل

املشاريع اليت

ختلق قيمة مضافة "والقيمة املضافة تعري زايدة قيمة املصرجات (الناتج) عن املدئات (عناصر
اإلنتاج) ويكون هناا متاثل يف االنتاج والتماثل عىن تطابق كل مواصفات الو دات

املنتجة"( خضر ,

حسان ، )7000 ،وبدورها تنقسم إىل نوعان(خضر  ,حسان:)7002 ,
 املشروعات اليت تنتج سلعاً استهاكية مثل الصناعات الص رية واليدوية وورش االنتاج اليت
تستصدم املوارد احمللية .
-2

املشروعات اخلدمية
وه املشروعات اليت تقدم ئدمة ما لصاحل اآلئرين مقابل أجر ،ي تقوم نيابة عنهم
بتقدمي ئدمة كانوا سيقومون ا أبنفسهم أو ال يستطيعون القيام ا ،مثل ئدمات املواصات
والسيا ة و اإلصاح والتنظيف ،و ري لل من اخلدمات الكثرية اليت ميكن أن تلبيها هذه
املشروعات ابلتوافق مع الطلب عليها.
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املشروعات التجارية
أساسها شراء و بيع وتوزيع سلعة ما أو عدة سلع لتلفة  ،من أجل إعادة استثمار الربح (
الفرق ب سعر الشراء والبيع ) وه كل مشروو يقوم بشراء سلعة مث يقوم إبعادة بيعها أو تعبئتها أو
ت ليفها ومن مث بيعها بقصد احلصول على ربح مثل جتارة اجلملة والتجزئة .وهنا نشري إىل" أن
املشروعات اخلدمية ه بطبيعتها جتارية ،وإن كانت جتارة ئدمات ال جتارة
.)7000

سلع"( د .احلناوي  ,محدي,

كما ميكن تصنيف املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة من ي اجملال أو ابدمل أو نظم اإلنتاج
أو الشكل القانوين

سب الشكل البياين رقم (:)1
الشكل البياين رقم ( ) 1

ثالثاً -أهمية المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة ودورها في
عملية التنمية:
جتمع اآلراء على األجية املتعاظمة للمشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة وعلى الدور ابام
الذي تؤديع يف االقتصاد الو ري واالستقرار االجتماع سواء يف الدول املتقدمة أو النامية ،كما تشري

التحليات االقتصادية واالجتماعية للتجارب التنموية يف العديد من دول العامل إىل أن "بعض الدول
اآلسيوية قد ققت ادازات هائلة ئال العقدين السابق  ،وحتولت من قو استهاكية إىل قو
إنتاجية ئاقة بفضل اللجوء إىل املشروعات والصناعات الص

رية".

كما تشري بعض اإل صائيات إىل أن" املشروعات الص رية واملتوسطة متثل حنو  %00من إمجايل
الشركات يف معظم اقتصادايت العامل ،وتسهم هذه املشروعات حبوايل  %00من الناتج احمللى العامل ،
وتساهم بنسبة كبرية يف الناتج احمللى للعديد من الدول ،فعلى سبيل املثال تساهم املشروعات الص رية
واملتوسطة بنحو  %01 ، %00من إمجايل الناتج احمللى يف كل من ادلرتا والوالايت املتحدة األمريكية
على الرتتيب" ( ريكارت ,روبرت.)7000 ،
وإن دولة مثل الوالايت املتحدة "يوجد ا أكثر من  70مليون مشروو ص ري يساهم يف توليد
وايل  %07من فرص العمل لد القطاو اخلاص و أكثر من نصف الدئل القوم ،كما متثل %00
من كل اإلبداعات و االبتكارات اجلديدة يف السوق األمريك .ومتد  %02من العامل بفرص العمل و
التدريب األوىل بم" ( ريكارت ,روبرت.)7000 ،
ويف الياابن تعترب املشروعات الص رية واملتوسطة أساس االقتصاد الياابين ي "متثل وايل
 %00.0من عدد املشروعات ا  ،وتستصدم أكثر من  %00.0من إمجايل العمالة يف الياابن"(

ريكارت ,روبرت.)7000 ,
واجلدير ابلذكر أن ننوه إىل أن امليثاق األورويب للمشروعات الص رية الصةادر يف زيةران يونيةو
ع ةةام  7000وال ةةذي ةةدد س ةةتة مب ةةادإ رئيس ةةية للوص ةةول إىل ه ةةدمل أساسة ة وه ةةو أن يص ةةبح االقتص ةةاد
األورويب أهةةم قةةدرة تنافسةةية وديناميكيةةة تعتمةةد علةةى املعلومةةات مةةن أجةةل حتقيةةق التنميةةة املسةةتدامة وتةةوفري
املزيد من فرص العمل كماً ونوعاً و توفري قدر أكةرب مةن التماسة االجتمةاع  .قةد ركةز علةى املشةروعات
الص رية بشكل ملفت حبي نصت تل املبادإ على

 التنويع إىل القدرة الديناميكية للمشروعات الص رية يف التجةاوب مةع اال تياجةات احلديثةة للسةوق وعةنقدرهتا يف حتقيق فرص عمل مناسبة .

 التأكيةد علةةى أجيةة املشةةروعات الصة رية السةةيا ية واملتوسةةطة يف دعةم التنميةةة اإلقليميةة واالجتماعيةةة مةةعالتزامها أبن تشكل مثاالً للمبادرة وااللتزام.
 اإلشادة ابملشروعات واملبادرات الناجحة اليت تستحق أن حتصل على العائد واملردود العادل . اعتبار بعض الفشةل الةذي ميكةن أن يتواكةب مةع املبةادرات املسةؤولة واملصةا ر احملسةوبة هةو ثابةة فرصةةللتعلم من التجربة.
وهكذا فإن املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة " ميكن أن تساهم بشكل فعال يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية والسيا ية ولل من ئال يثريها على بعض املت ريات االقتصادية
الكلية مثل إمجايل الناتج احملل  ،االستهاا ،العمالة ،االدئار واالستثمار والصادرات.إضافة إىل
مساجتها يف حتقيق العدالة االجتماعية واإلقليمية .لقد أصبحت املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة
علماً قائماً يدرس يف اجلامعات واملعاهد العلمية ،وقد أفردت با املقررات اخلاصة ا"  ،هذا ويتبد دور
املشروعات الص رية وأجيتها يف عملية التنمية من ئال عدة نقا أجها

(www.sfdegypt.org

)

 املسامهة يف زايدة الناتج القومي
وعلى وجع اخلصوص يف الدول النامية ،ي تؤدي املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة إىل
حتقيق مشاركة مجيع شرائح اجملتمع من ئال عملييت االدئار واالستثمار .ولل بتوجيع املدئرات
الص رية حنو االستثمار وتعبئة رؤوس األموال اليت كانت من املمكن أن توجع حنو االستهاا ،وهذا يعري
زايدة املدئرات واالستثمارات وابلتايل زايدة الناتج القوم  .إىل جانب مساجتها بنصيب كبري يف إمجايل
القيمة املضافة سيما الصناعات ال ذائية والنسيجية و ريها.
 املسامهة يف احلد من مشكلة البطالة:
تعتةةرب املشةةروعات الصة رية واملتوسةةطة علةةى ةةد سةواء املصةةدر الةرئيس لتةةأم فةةرص العمةةل عمومةاً
يف االقتصادايت املتقدمة والنامية " ور م التفاوت يف تعريف هذه املشروعات من بلد آلئر ،إال أنع قّلما
يقلةق جممةوو عةدد العةامل فيهةا عةن نصةف جممةوو القةو العاملةة  ،وللة أ ّن بيعةة هةذه املؤسسةات

ةواي خللةق فةرص العمةل"
ةافزا ق ً
و جمها ومسةاجتها الكبةرية يف االقتصةادايت الو نيةة ت ّةوفر ً
خالل

وذلـ مـن

 " قدرة املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة بتنوعها وكثافتها على استيعاب العمالة ري املاهرة أوالنصف ماهرة واليت تشكل النسبة الكبرية من قوة العمل يف الدول النامية  ،وبتكلفة منصفضة نسبياً
لفرصة العمل إلا ما قورنت ابملشروعات الكبرية اليت تستصدم األساليب اإلنتاجية كثيفة رأس املال مقابل
نسبة قليلة من القو العاملة
 تشجيع روح املبادرة والعمل احلر جليل الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع ئاصةو"جتنب هدر اقاهتم يف انتظار اتم فرصة العمل لد

ابور القطاو العام أو اخلاص" ( .بدو ،

وجية)7000 ،
 قدرهتا على التكيف يف املنا ق النائية األمر الذي ميكنها من احلد من ظاهرة البطالة الريفية ،وابجرةمن الريف إىل املدينة عن ريق تو

اليد العاملة وتثبيت السكان يف أماكن إقامتهن األصلية

(بدو  ،وجية.)7000 ،

 دورها يف حماربة الفقر وتنمية املناطق األقل حظا يف النمو والتنمية
إن املشةةروعات الص ة رية السةةيا ية واملتوسةةطة ميكةةن اعتبارهةةا" آليةةة فعالةةة ملكافحةةة الفقةةر والعةةوز
مةةن ئةةال وصةةوبا إىل ص ة ار املسةةتثمرين مةةن الرجةةال والنسةةاء "( ،)1وسةةعة انتشةةارها ئاصةةة يف األقةةاليم
النائية األقل ظاً يف النمو أو األكثر ا تياجاً للتنميةة ،األمةر الةذي يؤهةل هةذه األقةاليم إىل فةرص أكةرب يف
التنمية والتطوير من ئال إنعاشها ذه املشاريع .
فضاً عن ا توائها اآلاثر االجتماعية السلبية لربامج اإلصاح االقتصةادي يف كثةري مةن الةدول "
ئاصةةة بعةةد أن تصةةدرت هةةذه القضةةية منةةذ بدايةةة عقةةد التسةةعينيات سةةلم أولةةوايت احلكومةةات ومؤسسةةات
التمويل الدولية" .

و يعتةرب شةومائر مؤلةف كتةاب " الصة ري مجيةل " (  ) Small is beautifulاملنشةور عةام
 1023أول مةةن رس ة فكةةرة و أجي ةةة املؤسسةةات الص ة رية و ال ةةيت تت ةواءم أكث ةةر م ةةع فك ةةرة نوعيةةة احلي ةةاة و
احملافظة على البيئة كما ظهرت يف تل الفرتة .
 قيامها بدور الصناعات املغذية أو املكملة للصناعات الكبرية واملتوسطة

عند مستوايت معينة من اإلنتاجية  ،من ئال كو ا مصدر لتزويد الصناعات الكبرية

ببعض ا تياجاهتا كذل الرافد الذي تصب فيع الصناعات الكبرية منتجاهتا.

و ذا تساعد املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة إلا مت توجيهها للعمل كفروو اثنوية
للصناعات الكبرية ،ا يعزز الة التكامل الصناع ب املنشآت الص رية واملتوسطة والكبرية احلجم
وتنويع وتوسيع هيكل االنتاج ،فضاً عن أن هذه املنشآت ه " عبارة عن بذور أساسية
للمشروعات الكبرية ،مثاالً شركة بنبتون ،بناسوني ". ..

 وسيلة لستثمار املواد األولية احمللية
سواء كانت ئامات ري مستثمرة أو سلعاً نصف مصنعة  ،ةا هعلهةا وسةيلة هامةة لتشةجيع
ودعم االنتاج الزراع واإلنتاج الصناع على د سواء عنةد اعتمادهةا علةى مةدئات االنتةاج احملليةة
ا فيها اآلالت املصنعة حملياً .فضةاً عةن دورهةا يف تنميةة واايةة الصةناعات التقليديةة الةيت أصةبحت
تلقى رواجاً لد

شعوب العامل املصتلفة .

كذل قدرهتا على توفري السلع واخلدمات ا يناسب ويل متطلبةات السةوق احملليةة ئصوصةاً
يف الةةدول الناميةةة الةةيت تعةةاين مةةن ضةةيق نطةةاق السةةوق احملليةةة واخنفةةاض القةةدرة الش ةرائية لألف ةراد نظ ةراً
الخنفاض نصيب الفرد من الةدئل القةوم  .و ةذا تشةكل املشةروعات الصة رية مصةدر منافسةة حمتمةل
وفعلة للمنشةةآت الكبةةرية وحتةةد مةةن قةةدرهتا علةةى الةةتحكم يف األسةةعار " ،مةةن ية أ ةةا تعتةةرب ابرومةةرت
هام ملد ما يتسم بع السوق من يوية و

ركة""(خضر  ,حسان .) 7002 ,

 املسامهة يف تنمية املواهب والبتكارات

تعترب املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة من اجملاالت اخلصبة لتعزيز وتشجيع املواهب

واألفكار اجلديدة " ،وفرصة لإلبداو واالبتكار ألصحاب املبادرات الفذة واملتميزة من رواد األعمال لو
الكفاءة والطموح والنشا " (د. .مجال,حسني.)7000,من ئال توظيف مهاراهتم وقدراهتم الفنية وئرباهتم
العملية والعلمية خلدمة مشاريعهم.
وإل تعترب املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة من النا ية الفنية أ د أهم مفردات التطور
التكنولوج  ،فذل

من ي قدرهتا الفائقة على " تطوير وحتدي عمليات االنتاج بشكل أسرو

وتكلفة أقل من الشركات الكبرية لات االستثمارات العالية .ومن املفيد لكره أن املشروعات الص رية
متثل  %00من كل اإلبداعات و االبتكارات اجلديدة يف السوق األمريك "( د. .مجال,حسني .)7003،
كم ةةا أن "املؤسس ةةات الصة ة رية و املتوس ةةطة ميكنه ةةا البق ةةاء أفض ةةل يف ظ ةةل احمل ةةيط املت ةةري ية ة أن
جمهةةا الصة ري يسةةمح بةةا ببنةةاء شةةبكة اتصةةاالت ةةري رمسيةةة و فعالةةة و هةةو مةةا هعلهةةا تسةةتجيب بسةةرعة
ألي حترا يف السوق فضاً عن أن قلة البريوقرا ية متكنها من تنفيذ أي ت ري دائل بسهولة".


دورها الجيايب يف تنمية الصادرات
من ي أن توسيع عملية تصدير املنتجات الصناعية وزايدة التدفقات االستثمارية تتم

شاركة شركات ص رية ومتوسطة احلجم  " ،ي تعد هذه املؤسسات الوسيلة األفضل ملواجهة
التحدايت املفروضة على االقتصاد العامل املستند استناداً رئيسياً على منتجات املشروعات الكبرية ،
وتؤكد جتارب العديد من الدول اليت دحت يف تنمية وتطوير اقتصادايهتا مستندة بذل على هذا النوو
من املشروعات .ومن ي املساعدة على استحداث منتجات جديدة واستيعاب النواتج العرضية
للصناعات الكبرية وبذل تسهم يف احلد من هدر تل املوارد وتقليل االستريادات " .

رابعاً  -المعوق ات والمشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة السياحية
والمتوسطة:

على الر م من أجية املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة واملميزات اليت تتوفر ا والدور ابام
الذي تلعبع يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،إال أنع وكما أشار " تقرير التنمية اإلنسانية العربية
لعام  7003أن املشروعات الص رية إضافة إىل املتوسطة تبدو ضعيفة وشبع مهملة وتواجع حتدايت
ومعوقات متعددة يف كثري من الدول العربية وتواجع البا

صعوابت كثرية يف رصد وحتليل هذه املعوقات

نسبة لقلة الدراسات وشح املعلومات واإل صاءات عنها يف أ لبية الدول العربية "( العربي ,خليفة.)7000 ،
كما يتفق املهتمون والدارسون بذا القطاو أن هذه املشروعات تعاين من مشاكل عديدة متدائلة
من ي أسبا ا ونتائجها .وه مشاكل ختتلف يف بيعتها عن تل املشاكل اليت تواجهها املنشآت
الكبرية احلجم.
ومن املا ظ أبن هذه املشاكل قد تكون " إما دائلية تتصل بكل مشروو على دة وتكون
انمجة يف أ لب األ يان عن وجود ائتال يف ابيكل الدائل للمشروو ،وإما ئارجية ئارجة عن إرادة
املشروو وإدارتع ومرتبطة ناخ النشا االقتصادي "( العربي ,خليفة )7002,وابألوضاو السياسية واالقتصادية
واالجتماعية الذي تعمل فيع.
يف إ ار لل  ،ميكن أن تصنف املعوقات والصعوابت اليت تواجع املشروعات الص رية سواء
كانت دائلية أو ئارجية وفق نوعها إىل
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معوقات متويلية
وهة ة يف مقدم ةةة املعوق ةةات واملش ةةاكل ال ةةيت تع ةةاين منه ةةا املش ةةروعات الصة ة رية الس ةةيا ية

واملتوسطة  ،والةيت " تتبةد

يف صةعوبة و ضةعف فةرص احلصةول علةى التمويةل اخلةارج املناسةب ،املتمثةل

أجه ةةا بص ةةعوبة احلص ةةول علة ةى الق ةةروض م ةةن املص ةةارمل التجاري ةةة ،وللة ة لع ةةدم مائم ةةة املع ةةايري املتبع ةةة يف
املصارمل لطبيعة هذه املشروعات ومتطلباهتا للحصول على التمويةل الةازم بشةرو ميسةرة ومائمةة  ،إمةا
جلهة عدم توفر الضماانت الازمة اليت تطلبها تل املصةارمل ،أو جلهةة صةعوبة شةرو التمويةل مةن ية
الفوائد واألقسةا وفةرتات التسةديد""(خضـر  ,حسـان  .) 7002 ,ةا يةؤدي ابلنتيجةة إىل ارتفةاو تكلفةة القةروض

اخلاص ةةة ةةذه املش ةةروعات يف ي ةةاب البن ةةوا املتصصص ةةة لتموي ةةل املش ةةروعات الصة ة رية أو ي ةةاب ال ةةدعم
احلكوم با .وضعف قدرات البنوا املتوفرة يف جماالت التقييم واإلشرامل على هذه النمط من املشاريع.
"فضةاً عةةن الصةةعوابت املاليةةة الذاتيةةة للمشةةروو مةةن ية عةةدم انتظةةام التةةدفقات املاليةةة الدائلةةة
الذي يزيد من درجة لا ر االئتمان املمنوح با" "(خضر  ,حسان .) 7002 ,
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معوقات اقتصادية :

وه املشكات اليت تتعلق ناخ النشا االقتصادي ومناخ االستثمار بصفة عامة  ،وتتمثل يف "
صول انكماش يف النشا االقتصادي أو ركود يف قطاو ما يكون فيع املشروو مرتبطاً بع  ،ا يعيق
تش يل املشروو تش ياً اقتصادايً يضمن حتقيق أقصى معدل للربح أبقل تكلفة  ،وعدم اهتمام احلكومات
بص ار املنتج وتقدمي الدعم الازم الذي حيتاجونع ملواجهة االت اخللل االقتصادي من ركود
وانكماش ويتأثرون بع سلباً يف إنتاجهم.
إضافة إىل " املنافسة اليت تسود ب املشروعات الص رية أو بينها وب املشروعات املتوسطة والكبرية
وعدم االستفادة من وافز االستثمار اليت تقدم للمشروعات الكبرية ،والفرص اليت تضيع على
املشروعات الص رية مقارنة بتل اليت تتمتع ا املنشآت الكبرية من اقتصادايت ووفورات احلجم الكبري
كذل " .
د.الربيعي ,فالح خلف ,دراسة حتليلية ملشكالت متويل املشروعات الصغرية ,جامعة عمراملختار ,ليبيا  ,7002:ص 8 -2بتصرف,
http://mpra.ub.uni-muenchen.de
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معوقات تسويقية
وتقسةم بةدورها إمةا معوقـات تسـويقية خارجيـة "متعلقةة ابلعوامةل اخلارجيةة الةيت تةؤثر علةى

السياسة التسويقية للمنشأة  ،وتتمثل يف تفضيل املسةتهل للمنتجةات األجنبيةة لتقليةده للةنمط ال ةريب يف
االستهاا ،.أو ضعف املنافسة مع املنتجات املستوردة ،وعةدم تةوفري احلمايةة الكافيةة للمنتجةات الو نيةة،
وإما اخنفاض جم الطلب يف السوق احمللية عمومةاً"  .ألن املشةكلة ليسةت يف االنتةاج وإمنةا يف تسةويق

االنتةاج املنةةافس ةىت يف السةةوق احملليةةة وهةذا مةةا تشةةى علةى املشةةروعات الصة رية السةيا ية واملتوسةةطة منةةع
كعامةةل يف ائتفائهةةا تةةدرهياً مةةن السةةوق نتيجةةة ضةةعف قةةدرهتا علةةى املنافسةةة يف ظةةل نظةةام العوملةةة السةةائد
الياً .
أو معوقــات تســويقية داخلي ـة

انمجةةة عةةن إجةةال املشةةروعات الصة رية السةةيا ية واملتوسةةطة

للجانةب التسةويق يف نشةا ها ،ية إن دراسةة السةوق ودراسةة العوامةل األئةر الةيت تةتحكم يف قةدرة
األسةواق علةةى اسةةتيعاب كامةةل العةةرض مةةن السةةلع واخلةةدمات املطرو ةةة ،ال تلقةةى االهتمةةام الةةذي تسةةتحقع
مةن قبةل أصةحاب املشةروعات الصة رية أنفسةهم ولاا نتيجةةً إمةا" لضةعف االهتمةام ابلبحةوث التسةويقية
ونقة

املعلومةات عةن السةوق بشةكل عةام والدراسةات عةن الطلةب املتوقةع بشةكل ئةاص ،أو لةنق

الكفةةاءة والقةةدرات التسةةويقية جةراء نقة

اخلةربات املةةؤهات لةةد العةةامل  ،أو ضةةعف ئةةربهتم ومعةةرفتهم

فهوم احلقيق للتسويق و صر هذا املفهوم أبعمال البيع والتوزيع"( خضر  ,حسان .)7000،
كم ةةا أن" ي ةةاب التعاق ةةد م ةةن الب ةةا ن يف جم ةةال العق ةةود واملناقص ةةات و ي ةةاب التكام ةةل بينه ةةا وبة ة
املشروعات الكبرية ،وقصور قنوات وشبكات التسويق مةع يةاب الشةركات املتصصصةة يف جمةال التسةويق"
األس ةةعار والنوعي ةةة

 ،فض ةاً عةةن" ضةةعف الق ةةدرة التنافس ةةية والتصةةديرية م ةةع املنشةةآت الكبةةرية فيم ةةا ت ة
والكمية هعل املشروعات الص رية تواجع ٍ
حتد كبري يف بقائها واستمرارها"( خضر  ,حسان.)7002,
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معوقات إدارية
على الر م من أن املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة تعترب املستقطب األساس لرواد

األعمال  ،وفرصة إلظهار كفاءة صا ب املشروو كمبادر لدية مهارة و ملكة اإلدارة والتسويق  ،إال أن
هؤالء هم قلة قياساً إىل الكم الكبري للمشروعات الص رية ،ي " تفتقر هذه املشروعات لإلدارة
الصحيحة واخلربة يف العديد من اجملاالت كاألعمال احلسابية والتسويقية أو األمور الفنية و ريها"

.

و الباً ما ينجم ضعف الكفاءة اإلدارية كنتيجة لضعف املؤهات واخلربة ألصحاب املشاريع
الص رية السيا ية واملتوسطة  ،وبسبب مركزية اختال القرارات واعتماد منط "املدير املال
ي يف ال الب تعز مسؤولية مجيع املهام اإلدارية إىل عهدة شص

ري احملرتمل "

وا د  ،فضاً عن عدم وجود

تنظيم إداري دائل أو عدم نضوج السياسة اإلدارية املتبعة يف املشروعات الص رية  .إضافة إىل ياب
اجلهات املصتصة بتأهيل وتدريب هذه الكوادر.
 -2معوقات فنية
واليت أجها تل اليت"تبدأ شكلة ائتيار الفكرة املناسبة لتأسيس املشروو  ،ي ددها الباً
ما تتم ابئتيار ري مناسب ومدروس  ،ا يكتب للكثري من املشاريع بعد فرتة ليست بطويلة عدم
االستمرار والفشل أو حماولة الت يري إىل نشا آئر ،مث تليها مشكلة احلصول على املسا ة واملوقع
املناسب إلنشاء املشروو ،إىل صعوبة احلصول على مدئات االنتاج ال سيما املشاريع الصناعية وعلى
وجع اخلصوص إلا كانت تعتمد على املواد األولية املستوردة "،وتتضح هذه املشكلة بسبب ارتفاو
أسعار االستريادات وصعوبة احلصول على كميات قليلة نسبياً " .والسبب يف هذا أن موردي مدئات
االنتاج هدون التعامل يف املنشآت الكبرية أيسر وأرئ

وأكثر أماانً من التعامل مع املشروعات الص رية

واملتوسطة " .
(د .احلناوي  ,محدي) 7002 ,

إضافة إىل " صعوبة تدبري مستلزمات اإلنتاج األئر مثل الطاقة الكهرابئية وئدمات املياه وقطع
ال يار ،فضاً عن قلة اخلربات الفنية ونق

العمالة املؤهلة أو عدم مائمة ئصائ

العمالة املتوفرة من

ي املهارات والتعليم ال تياجات املشروعات  ،إضافة إىل ضعف برامج تدريب ويهيل العمال ،
وارتفاو نسبة دوران اليد العاملة"  .،ويعود سبب عدم وفرة العمالة املناسبة أيضاً إىل حتيز العمال للعمل
لد املنشآت الكبرية سيما احلكومية بسبب عامل األمان واالمتيازات األئر اليت حيصلون عليها من

تقاعد وضمان اجتماع و ريها ،وصوالً إىل ضعف ضبط اجلودة والسيطرة على النوعية بسبب
استعمال آالت وأجهزة بسيطة ري متطورة يف ال الب يف املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة
 -6معوقات تنظيمية وتشريعية:

بدءاً من" تعقيد وتعدد إجراءات إنشاء املشروعات الص رية السيا ية واملتوسطة  ،وصعوبة
احلصول على الرتائي

الرمسية با ،ي تعاين املشروعات الص رية من مشكلة تعدد اجلهات التفتيشية

والرقابية (االقتصادية ،الصحية ،الضمان االجتماع  ،الدوائر الضريبية واجلمركية ،دوائر املواصفات
واملقاييس و ري لل ) ،وانتهاءً إىل ياب التنسيق ب هذه اجلهات وب اجلهات الناظمة
للمشروعات الص رية يف ال وجدت" .

انهي عن السياسات احلكومية املتحيزة لصاحل املنشآت الكبرية واملتمثلة أبنظمة احلوافز
والتسهيات والدعم ".فنجد أن األنظمة القائمة والقوان واللوائح املطبقة يف العديد من البلدان وئاصة
يف البلدان النامية متيز املنشآت الكبرية على ساب املنشآت الص رية " وقد تعمل بعض التشريعات
حبرما ا للمنشآت الص رية من هذه االمتيازات إىل دفعها للصروج عن القانون والعمل يف إ ار القطاو
ري املنظم بعيداً عن رقابة األجهزة احلكومية وعن القوان سواء تل املتعلقة حبقوق العمال أو قوان
ااية البيئة والرقابة الصحية .،
هذا كلع ا يعري ئلق مشاكل تنظيمية دائل تل املشروعات فضاً عن مشكلة ظاهرة عمالة
األ فال واستقدام العمالة األجنبية.

يتضح من خالل الستعراض السابق  ,أن املشروعات الصغرية السياحية واملتوسطة تعاين
مجلة من املشكالت واملعوقات وأهنا كي تنجح يف أداء دورها يف عملية التنمية ل بد هلا من العمل
ضمن إطار تشريعي حيميها ووفق آلية تنفيذية تدعمها  ,مبعىن أهنا حباجة من أصحاب القرار إىل تبين
اسرتاتيجية خاصة تعمل على تنمية هذه املشروعات ورعايتها  ,سواء من جهة اخلدمات الفنية
اإلدارية و التسويقية اليت حتتاجها أو من جهة اخلدمات التمويلية املالئمة إلنشائها واستمرارها,
تل السرتاتيجية اليت تعمل يف الوقت ذاته ضمن إطار اسرتاتيجية تنموية عامة.

الفصل الثالث
االثر التنموى لالدارة االلكترونية في تنمية المشروعات السياحية
الصغيرة والمتوسطة

المبحث االول :
(مفهوم التنمية  ,انواعها  ,اهميتها  ,خصائصها )

المبحث الثانى :
مراحل التنمية  ,متطلباتها  ,نظرياتها

المبحث الثالث :
االثر التنموى لالدارة االلكترونية في تنمية
المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة

مقدمة
منذ اواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضى والعالم
كافة يتحدث عن التنمية في المحافل وفى المنظمات العالمية
واالقليمية والمحلية حديثا مستفيضا ً حظى بعض االهتمام وحظى
البعض االخر بالتطبيق والعناية وفشل الكثير منهم ثم نال االهتمام
بالتجارب والتطبيقات التى تمت والعناية المطلوبة .
في الثمانينات بدأت المراجعات واالنتقادات تتناول الخطط التى
تمت واالساليب استخدمت لتطبيق التنمية وظهرت الكثير من
الثغرات بعد ان وجهت االنتقادات لكى يبدأ الفكر التنموى في
التطور والتحول خاصة بعض التغيرات الهامة التى حدثت على
العالم والتحديات التىطرأت على الفكر العالمى منذ نهاية القرن
العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين ليبدا االهتمام مرة اخرى
بالتنمية لمفهوم وفكر وممارسة والتطبيق  .كان دائما بؤرة اهتمام
المفكرين والمخططين والممارسين والساسة وكان محل مناقشة
الكثير من المؤتمرات اذ كان الفكر التنمو قد ركز في مرحلتة
االولى على التنمية باعتبارها زيادة للدخل القومى وغيرها من
الفوائد حيث ان تجارب التنمية في شعوب العالم دلت على ان
التنمية ال يمكن ان تحدث من خالل توافر كل من تصويت فعال –
ادارة جيدة  -عمالة ماهرة – القدرة على اكتساب المعرفة  .ثم
انتقل الفكر االنمائي الى مرحلة اخرى في حدود الممكن والمتا
اذ كان االنسان وسيلة للتنمية الذى ينبغى صيانتها والحفاظ عليها
فيبنبغى ان يكون هو ايضا هدفها الذى تسعى الية لتحقيق احسن
ظروف ومن هنا كان التوجة لالهتمام باالنشطة التنموية الثقافية
والسياحية واالجتماعية.

هذة المرحلة من الفكر االنمائي بالتنمية الشاملة لها العديد من
االبعاد كالثقافية واالجتماعية والسياحية وان التنمية هدفها االول
منصب على االنسان والبد ان يكون لة بعد تنموى حيث اقترحت
الدول االع اء باليونيسكو بإنشاء عقد عالمى للتنمية وتمت الموافقة
علية داخل اقترا من اعضاء المئتمر في مدينة مكسيكو سيتي
بالمكسيك الذى عام  1982وتولت الجمعية العامة للم المتحدة
اعالنة في  8ديسمبر عام  1986اى قبل فرت قصيرة من بداية
االلفية الثالثة من الميالد وكان الهدف (عبدالوهاب )1991,
 -1التأكيد على البع التنموى
 -2اظهار الوعى الحاجة للتنمية على جميع المستويات ثقافى
واجتماعى وسياحى ذلك كان خطة العقد مركزة على اربعة
اهداف
 )1مراعاة البعد التنموى
 )2تأكيد الذات التنمى
 )3زيادة المشاركة في التنمية
 )4النهوض في التنمية

المبحث االول

(مفهوم التنمية  ,انواعها  ,اهميتها  ,خصائصها )
قبل ان تعرف على معنى التنمية البد ان نعرف ما هو النمو
فالنمو هو عملة تحول سواء كان بصدد اقتصاد دولة نامية او
دولة صناعية متقدمة لذلك يجب ان يكون هادف للتنمية
وتهدف الى احداث تغيرات هيكلية يف االقتصاد القمى يترتب
علية رفع مستو المعيشة وقيمة الحياة لفئات الشعوب المختلفة
مهما كانت درجة التقدم التى عليها الن النمو طريق ال نهاية
لة حيث يمثل طمو شعب في ان يرفع في مستواة
اوال  :مفهوم التنمية
يقصد بالتنمية بأنها تلك العملية التى من خاللها يستطيع
االفراد في المجتمع تنمة انفسهم ومؤساستهم بالطريقة التى
تجعلهم قادرين على تعبية مواردهم الحداث تحسن مستمر
لنوعية الحياة التى يعيشونها (رفاعى )2212,
التنمية االقتصادية
يستخدم مصطلح التنمية االقتصادية للتعرف عن البرامج التى
تهدف الى تحقيق الزيادة المستمرة والمتوازنة في الموارد
االقتصادية وترشيد الطاقة االنتاجية وهى عملية مركبة من
عدة عناصر متصلة تهدف الى الوصول لالستغالل االمثل
لعناصر االنتاج االولية من خالل التقدم التكنولوجى
وااللكترونية وتنمية مصادر الثروة االقتصادية
(رفاعى )2212,

التنمية االجتماعية

تعتبر التنمية االجتماعية وسيلية ومنهم يقوم على اسس
علمية مدروسة لرفع مستوى الحياة واحداث تغير في طرق
التفكير والمعيشة في المجتمعات المحلية
التنمية السياحية
تعددت المفاهيم الخاصة بالتنمية السياحية فمنها ما يعبير عن
هدف تحقيق زيادة مستمرة ومتوازنة في الموارد السياحية
وعن زيادة االنتاج في الشركات السياحية والقطاع السياحي
عن طريق االستغالل االمثل للموارد المتاحة يرد فوزى ان
التنمية السياحية عملية تكامل طبيعي ووظيفي بين عدد من
العناصر الطبيعية الموجودة في المنطفة والمرافق العامة التى
يتحتم وجودها كأساس القامة االستثمارات السياحية ومقابلة
االصناف السياحية اما عبد الوهاب يرى ان التنمية السياحية
عموما ال يمكن ان تركز عن جانب العرض فقط او اجزاء
منها زلكن البد ان تمتد لتشمل تنمية كل من العرض والطلب
لتحقيق التالقي بينهم الشباع الرغبات السياحية والوصول
الهداف محددة قومية قطاعية اقليمية معدة سلفا حتى تكون
مهيئة لتناسب درجات التنمية ( .الجالد )2222,
ولقد عرف سليم التنمية السياحية تأخد طابع التصميم
والتصنيع والتكامل والتى تعنى اقامة وتشييد مراكز سياحية
تتضمن مختلف الخدمات التى تحتاج اليها السياحة فالتنمية
عموما هدف الى تحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية
والسياحية للدولة وتهدف الى تحقيق الزيادة المستمرة
والمتوازنة في الموارد البشرية وتعميق وترشيد االنتاجية ,
اذا التنمية عموما جزء ال يتجزأ بالرغم من كثرة مفاهيمها
المختلفة .

فالنمو والتنمية ظاهرة طبيعية تحدث بسبب الزياة في الكمات
وعناصر االنتاج  ,والتنمية يتضمن مفهومها فقط زيادة
االنتاج القومى بسبب زيادة كمية االنتاجية فالتنمية سبب
التغيرات في هيكل النشاط االنتاجى فهذا يؤدى الى:
 -1نمو الناتج القومى
 -2تكثيف االهتمام بالقطاعات المشروعات الصغيرة
والمتوسطة سواء كانت سياحية اقتصادية (سليم )2224,

ثانيا  :اهمية التنمية
يعتبر النشاط التنموى من اكثر االنشطة الخدمية التى تولى
الدخل العالمى وتوفر فرص عمل سواء كانت بطريقة
مباشرة او غير مباشرة وذلك الرتباط النشاط بمجموعة
من االنشطة االخرى التى يقوم عليها النشاط التنموى حيث
انة وفقا لتقديرات النشاط العالمى للسياحة  wttcفلقد
ساهمت السياحة في عام  1999بحوالى  11في المائة من
اجمالى النتاج العام وذلك بسبب النشاط التنمو الجيد كام
بلغ عدد العاملين باالنشطة المرتبطة بها حوالى 222
مليون عامل اى حوالى  8في المائة من اجمالى العمالة
بالعالم ومن المهم ان تسهم تلك الصناعة بتوفر  5.5مليون
فرصة عمل جديدة سنويا حتى عام 2222وهذا يساعد
على حل مشكلة المشروعات السياحية الصغيرة
والمتوسطة في قلة العمالة .
ترجع اهمية التنمية كما ذطرتها جليلة حسن لعدة اسباب
منها :

أ  :االسباب االقتصادية :
من اهم االسباب حيث تسهم التنمية في

 )1تحقيق االنتعاش االقتصادى
 )2تنمية وتنشيط القطاعات االقتصادية
 )3خلق فرص عمل جديدة
 )4المساهمة في التنمية المحلية والعمرانية
 )5عمل دورة سريعة لرأس المال وهذا يساعد المشروعات
الصغيرة والمتوسطة على زيادة رأس المال وعدم ثبات
اصولها

ب  :االسباب الجتماعية
 )1زيادة الترابط االجتماعى والثقافى بين السكان
 )2زياة المعرفة على المستوى الداخلى والخارجى
 )3العمال على الترابط بين الحضارات وبعضا البعض وهذا
يعطى فرصة للسياحيين للتعرف على العادات والسلوكيات

جـ  :االسباب البيئية
ال شك في ان التنمية السياحية تكثف اهتمامها في الحفاظ على البيئة
وعلى مكوناتها واالرتقاء بها ومن تدهورها او تلوثها ولقد زاد
اهتمام العالم بسالمة البيئة منذ التسعينات من القرن العشرين
خاصة بعد مؤتمر استوكهولم بالسويد عام  1992وكذلك بعد
مؤتمر قمة االرض واجنداتة للحفاظ على البيئة وظهور التنمية
السياحية المستدامة التى نادت بضرورة الجفاظ على البيئة الطبيعية
وتنميتها واالرتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها فالبيئة هي الطبيعة
الجمالية لكوكب االرض وهى اساس النشاط السيايح وهى العامل
الرئيسي في قيام النشاط السياحي عموما .
ومما الشك فية ان السياحة لها دور ال يمك اغفالة وال يزال قائما
في تعمير عدد كثير من المناطف المألوفة التى تحولت الى مراكز
سياحية عالمية
من أهداف التنمية أيضا :
تتعدد اهداف التنمية السياحية ويأتى في مقدمتها االهداف االتية :

 -1الزياة المتوازنة في الموارد
 -2تدعيم االرتباط بين القطاعات وبعضها البعض
 -3تعظيم وزيادة االثار االيجابية للتنمية ومحاولة التخلص من
االثار السلبية
ملحوظة :
يمكن ان تتلخص اهداف التنمية في
على الصعيد االقتصادى
-1
-2
-3
-4
-5

تحسين وضع ميزان المدفوعات
تحقيق التنمية االقليمية والدولية والمحلية
توفير خدمات البنية التحتية
زيادة ايرادات الدولة
خلق فرص عمل جديدة

على الصعيد االجتماعى
 -1توفير تسهيالت ترفيهية واستجمام للسكان المحليين
 -2جماة واشباع الرغبات االجتماعية
على الصعيد البيئي
 -1المحافظة على البيئة ومنع تدهورها
 -2خلق وعى بيئي
 -3وضع ضوابط وتشريعات للمحافظة على البيئة
(ملوخيه )2225,

رابعا  :خصائص التنمية

على الرغم من تنوع اهداف التنمية السياحية من دولة الى دولة
لكنها تتفق جميها على مجموعة من الخصائص من حيث :
 -1ان تكون اهدافها شاملة تشمل كل ما يراد تحقيقة
 -2ان تكون اهدافها مرنة الى تعديل
 -3ان تكون اهدافها واقعية بمعنى ان تكون طموحة ويمكن
ادراكها (حسن )2226,

خامسخ  :مناهج التنمية
أ) الفكرة العامة وتشمل التعرف على :
 -1مصادر السوق
 -2شرائح السوق
 -3نوعيات الزائرين
 -4المالمح الرئيسية
المستوى االبتدائى DRAFT
ب)
وهى الصورة المستقبلية للتنمية عموما
ج) المشروع النهائى (الجالد )2222,

المبحث الثانى

( مراحل التنمية  ,متطلباتها  ,نظرياتها )
اوال  :مراحل التنمية و هى
أ -نموذج ميوسك
تنقسم مراحل التنمية فى هذا النموذج الى ( :عبدالوهاب )1991,

-1
-2
-3
-4
ت)
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مرحلة االكتشاف
مرحلة النمو
مرحلة االنطالق
مرحلة النضوج
نموذج بوتلر
مرحلة االكتشاف
مرحلة المشاركة
مرحلة التطوير
مرحلة النضوج
مرحلة الثبات والركود
مرحلة التدريب واالبتكار
ثانيا  :نظريات التنمية
بعد حصول اغلبية البدان النامية على استقاللها وبدء تطلعها الى
التنمية واالستقالل السياحى و االقتصادى اتجهت هذه الدول الى
التنمية كوسيلة وهدفها للخروج من دائرة التخلف وقد وضعت
العديد من النظريات التى اوضحت كيف يمكن لهذه الدول ان
تجتاز محنتها
اوال  :نظرية الدفعة القوية
يرى صاحب هذه النظرية ان القضاء على التخلف يحتاج
الى دفعة قوية او سلسلة من الدفعات حيث يشبه التنمية بطائرة
اقالع .هذه الدفعة ضرورة لسبب واحد وهو
الدفعة القوية تمكن من اقامة صناعات متكاملة ذات انتاج ضخم
للتصدير واغراق االسواق والتغلب على ضعف االسواق فى فى

البلدان النامية وضعف القوى الشرائية الن اقامة هذه الصناعات
على اجيال متباعدة يقلل منها ويبدد جهود االستثمار
ثانيا  :نظرية قارب النجاة
بالد العالم الغنية تعيش االن داخل قارب نجاة مزدحم وبقية
السكان يغرقون فى بحر من التخلف والفقر واذا سمح لهم بالثبات
بالقارب لغرق الجميع واصحاب هذا االتجاه ينادون بالذين
يغرقون بان يبذلوا قصارى جهدهم بتحديد النسل
ثالثا  :نظرية النمو المتوازن
ان التنمية يجب ان تهدف الى التوازن بين الزراعة والصناعة
والسياحة فان تخلف اى منهما يعوق نحو االخر
والنمو فى الزراعة يساعد من ناحية اخرى على تصريف
المنتجات الصناعية والنمو فى الصناعة يساعد على تصنيع
المنجات الزراعية وعلى تصريف المنتجات الزراعية بالسوق
الغير قابلة للتخزين (رفاعى )2212,

رابعا  :نظرية النمو الغير متوازن
حيث يبدا بالتنمية بالصناعات الثقيلة او الزائدة ثم تنتشر
التنمية بعد ذلك تلقائيا الى قطاعات وصناعات اخرى

المبحث الثالث
(االثر التنموى لالدارة االلكترونية لتنمية
المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة)

مقدمه
فى هذا المبحث يربط الباحث بين ثالث متغيرات المتغير االدارى
االول هو االدارة االلكترونية والمتغير التنموى الثانى هو التنمية
عموما والمتغير السياحى الثالث هو المشروعات السياحية الصغيرة
والمتوسطة .مما الشك فيه فالبد على االدارة االلكترونية ان تتفاعل
مع المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة وان تتبع مسار
التنمية السليم والفعال حتى تساعدها على التخلص من االثار السلبية
لخصائصها التى تعتبر فى حد ذاتها مشكالت تعانى منها
المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة وامثلة لها (انخفاض
التكاليف الراسمالية – قلة عدد العاملين فى المشروع السياحى
الصغير والمتوسط – الجمع بين االدارة والملكية – تواضع
المستوى التكنولجى واالالت المسخدمة – المجازفة براس المال)
فعلى الباحث فى هذا المبحث ان يوضح االثر التنموى الذى تقوم به
االدارة االلكترونية فى تنمية المشروعات السياحية الصغيرة
والمتوسطة ومحاولة التخلص من االثار السلبية لهذه الخصائص او
المشكالت التى تعانى منها على حد سواء سواء كان على انخفاض
التكاليف وغيرها من الخصائص والعمل على :
 -1زيادة حصيلة المشروعات الصغيرة من الدخل النقدى
 -2زيادة التوظيف خاصة ان المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
تعانى من تفاقم البطالة

-3زيادة مواردها حتى تتمتع المشروعات الصغيرة السياحية
المتوسطة بموارد وفيرة (الشماع ,حسن )1991,

كما ان االدارة االلكترونية ليس لديها القدرة على حصر
معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فاننا فى هذا يتثنى
علينا زيادة قدرة االدارة االلكترونية فى حصر المعوقات ااتى
تعانى منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق جوانب
التنمية الشاملة

األستفاده من تعريف اإلداره االلكترونيه فى تنمية
المشروعات الصغيره والمتوسطه:
اوال  :يتضح لنا من تعريف االدارة االلكترونية انها انجاز
للمعامالت االدارية وتقديم الخدمات العامة واالستغناء عن
المعامالت الورقية واحالل المكتب االلكترونى عبر الشبكات
الداخلية وشبكة االنترنت دون ان يضطر العمالء من
االنتقال االدارة شخصيا لذا فيمكننا االستفادة من هذا فإنة من
متطلبات التنمية (خضر  ,حسان )2225,
 -1المتطلب االدارى يمكن استخدام هذا المتطلب في رفع
مجال المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من
عمال ومهندسين واداريين بحيث يجب ان تتوافر فيهم
الجودة والكفاءة والفاعلية في االلمام بالعمل داخل
المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
 يمكن االستفادة من هذا التعريف اضان انة من متطلبات
التنمية العامة وهو متطلب عام حيث تتضمن الخدمات
التى تقدمها الدولة وبالتالى يمكن بها معاجة االثار
السلبية لخصائص المشروعات الصناعية الصغيرة
والمتوسطة (االسرج ,عبدالمطلب )2227 ,
كيفية االستفاده من مكاسب االدارة االلكترونية فى تنمية
المشروعات السياحيه الصغيره والمتوسطه:
 -1زيادة الترابط بين العاملين واالدارة العليا ومتابعة كافة وادارة كافة
الموارد
 -2توفير كافة البيانات للمستفيدين بصورة فورية
 -3توظيف تكنولوجيا المعلومان من اجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية
ايجابية لدا كافة العاملين

يمكن االستفاد من هذة المكاسب في
 )1القضاء على االثار السلبية لخصائص المشروعات السياحية
الصغيرة والمتوسطة على حدا سواء التى تعانى منها ومنها
انخفاض التكاليف الرأسمالية فمن مكاسب االدارة االلكترونية
نستطيع عمل دورة رأسمالىة سريعة في استرداد االموال في أى
وقت ممكن
 )2قلة عدد العاملين فى المشروع الصغير والمتوسط تستطيع
اإلداره االلكترونيه من خالل التوظيف االلكترونى للعمل على
زيادة مهارة العمال وبالتالى تستطيع المشروعات الصغيره
السياحيه والمتوسطه إمتصاص األيدى العامله مقارنه
بالمشروعات الكبيره التى يستعاض فيها باألله عن االنسان
وتوفير المذيد من فرص العمل
 )3الجمع بين االداره والملكيه تستطيع األداره االلكترونيه زيادة
الترابط بين العاملين واإلداره إلى مراقبة مالك المنشأه التى يعتبر
مديرها فى نفس الوقت حيث يعمل على جذب المشروعات
الصغيره السياحيه والمتوسطه حيث انه يستطيع المجازفه برأس
المال الذى يملكه اوالذى يقترضه
 )4تستطيع اإلداره االلكترونيه من خالل التنميه االقتصاديه رفع
المستوى التكنولوجى واالالت المستخدمه
قدرة االداره االلكترونيه على حصر وتصنيف المعوقات والصعوبات التى
تواجه المشروعات السياحيه الصغيره والمتوسطه والعمل على إيجاد حلول
لها والتخلص من اثارها السلبيه فمن اول هذه المعوقات

 -5المعوقات التمويليه
حيث تعانى المشروعات السياحيه الصغيره والمتوسطه فى صعوبة
وضعف الحصول على التمويل الخارجى والحصول على القروض
من المصارف التجاريه وذلك لعدم مألمة المعايير المتبعه فى
المصارف لطبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها للحصول على
التمويل االزم بشروط ميسره
معالجة االداره االلكترونيه والحكومه االلكترونيه من خالل

تقليص النفقات وتقديم الخدمات االلكترونيه من خالل التعامل مع
البنوك والمصارف التجاريه وبالتالى تستطيع المشروعات السياحيه
الصغيره والمتوسطه الحصول على القروض الالزمه
 -7المعوقات االقتصاديه
حيث تعتبر المعوقات االقتصاديه من المشكالت التى تتعلق بالمناخ
االقتصادى وتتمثل فى حصول إنكماش إقتصادى
معالجة االداره االلكترونيه من خالل :
تستطيع االداره االلكترونيه من خالل برامج التوظيف التكنولوجى
االلكترونى تشغيل المشاريع تشغيل إقتصادى يتضمن تحقيق اقصى
معدل للربح
 -3المعوقات اإلداريه
تعانى المشروعات السياحيه الصغيره والمتوسطه من ضعف الكفائه
اإلداريه لضعف المؤهالت والخبره
معالجة اإلداره االلكترونيه
تستطيع اإلداره االلكترونيه من خالل دعم إتخاذ القرار ومتابعة
اإلدارات المختلفه لرفع كفائة المديرين والعمل على وجود تنظيم
إدارى يعمل على نضوج السياسه اإلداريه فى المشروعات السياحيه
الصغيره والمتوسطه (بدوى  ,وجيه )2224,

فى النهايه
ال نستطيع أن نغفل الدور الذى تقوم به االداره االلكترونيه
فى تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطه تنميه سليمه
الفصل الرابع
وفعاله

نتائج الدراسة امليدانية لدور الدارة اللكرتونية يف تنمية
املشروعات السياحية الصغرية واملتوسطة

توضح السطور التالية لنتائج الدراسة امليدانية الىت قام هبا فريق البحث ىف املشروعات الصغرية
السياحية واملتوسطة ومت الرتكيز فيها ابستخدام استمارة استبيان على مراكز املعلومات اىل جانب
شركات السياحة .
-

نتائج الدراسة

بعد توزيع استمارة الستبيان على كل من الدارات املختلفة ملشروعات الصغرية السياحية
واملتوسطة (10استمارة ) وشركات السياحة ( 10استمارة ) مت الوقوف على النتائج التالية :
أول  :فيما يتعلق مبفهوم الادارة اللكرتونية فيوضحها جدول رقم  1كالتاىل :

البيان

مشروعات صغرية سياحية
ومتوسطة

التكرار

أ -ادارة االعمال السياحية الكترونيا من خالل نظم تكنولوجيا

1

المعلومات هذا باالضافة انها انجاز للمعامالت االدراية
وتقديم الخدمات العامة
ب -االدارة االلكترونية تشمل كافة النظم االكترونية

4

المستخدمة في كافة االعمال االلكترونية المستخدمة في
المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة
ج -هى تكامل الكترونى للمعلومات المختلفة بين المنظمات

8

النسبة املئوية
%0.0
%10.0
%72.2

شركات سياحة
التكرار

النسبة املئوية

1

%2

2
4

%72
%70

التى تهدف الى ترك اثار واسعة على مجاالتها

د -كل التعريفات السابقة صحيحة

12

%22.2

10

%2

اجملموع

00

%100

70

%100

جدول رقم ( )1اراء املبحوثني فيما خيص مفهوم الدارة اللكرتونية

من اجلدول السابق يتضح ان نسبة  %22.2ابلنسبة للمشروعات الصغرية السياحية واملتوسطة يقابلها نسبة  %20من شركات
السياحة توافق على ان كل التعريفات املذكورة تنطبق على مفهوم الدارة اللكرتونية حيث ان التعريف (ج) هو التعريف الصحيح

فيتضح انه ل زال هناك عدم اتفاق على تعريف الدارة اللكرتونية بشكل تدقيق حيث يتعلق التعريف (أ) ابلدارة بشكل عام وهى
احدى الشكال الشائعة لالدارة اللكرتونية وتوضح النسب انه ل يزال هناك خلط بني مفهوم الدارة اللكرتونية عموما لن النسبة
 %72.2من املشروعات الصغرية واملتوسطة وما يقابلها  %70من شركات السياحة قد ذكرت املفهوم بشكل صحيح .

اثنيا  :عن ترتيب املواقع االدارة اللكرتونية على التنرنت يوضحها جدول رقم ()7
للوقوف على املتوسط العام لستجاابت املشروعات الصغرية السياحية واملتوسطة والشركات
السياحية .
البيان

مشروعات صغرية سياحية

شركات سياحة

ومتوسطة
ممتاز ()2

0

7

جيد جدا ()4

0

0

جيد ()0

8

2

مقبول ()7

2

4

ضعيفة املستوى ()1

8

2

استمارات غري جمابة

7

-

املتوسط العام

0.80

7.22

احنراف معيارى

2.1

1.01

جدول رقم ( )7املتوسط العام لراء املبحوثني فيما يتعلق برتتيب املواقع لالدارة اللكرتونية
من اجلدول السابق يتضح ان املتوسط العام لراء املشروعات الصغرية السياحية واملتوسطة  %0.80وهو ميثل الختيار رقم ()4
اى ان هذه املواقع جيدة جدا بينما يعكس املتوسط العام للشركات وهو  %7.22الختيار رقم ( )0اى ان هذه املواقع جيدة
فضال عن ذل جمموعة نقاط متعلقة بشبكة النرتنت ومنها المن والمان  ,عدم ملس املنتج والتاكد منه  ,عدم الثقة ىف المساء غري
املعروفة من موردى اخلدمات السياحية ,اخلوف من ارتكاب الخطاء  ,التطور املستمر ىف النشطة التكنولوجية وما يلزمه من راس
املال وثبتت النت ائج السابقة صحة فرض الدراسة الثاىن القائل ان مفهوم الدارة اللكرتونية غري مطبق بشكل كامل ىف جمال
املشروعات الغرية واملتوسطة لالسباب السالف ذكرها .

ثالثا  :فيما يتعلق بتطبيق مفهوم االدارة االلكترونية فيوضحها جدول رقم ()3

البيان

شركات سياحية

مشروعات صغيرة ومتوسطة
التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

5

%7.61

2

%71

ال

22

%3333

13

%9

المجموع

01

%711

21

%711

جدول رقم ( )3اراء المبحوثين فيما بخص بتطبيق مفهوم االدارة االلكترونية
من الجدول السابق يتض ان نسبة  %3333من المشروعات الضغيرة والمتوسطة ويقابلها نسبة  %90من
شركات السياحة يقرون بعدم تطبيق االدارة االلكترونية فى مصر بينما ترى النسبة الباقية عكس ذلك

رابعا  :عن تدعيم الميزة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة
استخدام االدارة االلكترونية مقارنة باالسلوب التقليدى الداء االعمال السياحية
فيبين لها جدول رقم ()2

البيان

شركات سياحية

مشروعات صغيرة ومتوسطة
التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

20

%1.61

71

%11

ال

7

%2333

6

%33

المجموع

01

%711

21

%711

جدول رقم ( )2اراء المبحوثين فيما يتعلق بدعم الميزة التنافية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة .
من الجدول السايق ان نسبة  %2.32من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقابلها نسبة  %20من شركات
السياحة يقرون بان استخدام االدارة االلكترونية باداء االعمال السياحية يضيف ويدعم الميزة التنافسية
الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتاكد النتيجة السابقة على صحة فرض الدراسة االول القائل بان
تطبيق مفهوم االدارة االلكنرونية مقارنة باالسلوب التقليدى فى اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس
اثار ايجابية على الميزة التنافسية والنسبية التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

خامسا  :فيما يخص المعوقات التى تعوق تطبيق االدارة االلكترونية واالعمال
االلكترونية فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 – 5التوجد شبكة او بنية الكترونية كاملة لتدعيم التعاون وتحسن الخدمة .
 – 7عدم استخدام كل جوانب التكنولوجيا واالنترنت فى تفعيل در االدارة االلكترونية فى تنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 – 3القناعة الكافية بالوسائل المتاحة للعاملين .

سادسا  :فيما يتعلق باالقتراحات الالزمة لتفعيل منظومة االدارة االلكترونية فى
مصر فقد افادت نسبة  %2.من اجمالى المبحوثين الموزعة بنسبة %37
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبة  %52لشركات السياحة بالمقترحات
التالية :
 -5زيادة كفائة العاملين والتدريب على الحاسب االلى واالنظمه الحديثه
 -7التنسيق بين المشروعات الصغيره والمتوسطه والشركات السياحيه
ووزارة االتصاالت على اعتماد مجموعه من الشركات زات خبره
لتصميم مواقع حكوميه إلكترونيه
 -3سعى الشركه الصغيره والمتوسطه للتكتل والتحالف واالندماج مع
شركات أخرى مصريه أو اجنبيه بهدف تطوير قدرتها التنافسيه وتبادل
الخبرات التكنولوجيه والتقنيه
سابعا :فيما يتعلق بتحقيق اإلداره االلكترونيه إنجازات فى المشروعات الصغيره
والمتوسطه

البيان
نعم

شركات سياحية

مشروعات صغيرة ومتوسطة
التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

1

%7560

5

%7.60

ال

6

%3.37

22

%3337

المجموع

71

%711

01

%711

يتض لنا ان نسبة  %3232من المشروعات الصغيره والمتوسطه تقابلها نسبة  %3332من الشركات
السياحيه يقرون بخن اإلداره االلكترونيه لها دور فعال فى تحقيق إنجازات فى المشروعات الصغيره
والمتوسطه على جميع المستويات االقتصادى وااللكترونى والسياحى

النتائج العامه للبحث
 -5ان مصطل اإلداره االلكترونيه بتقوم على مبدأ التكامل االلكترونى للمعلومات المختلفه
للمنظمات والعمليات التى تحجم الفاعليات كما تشمل إدارة المنظمه التفاوض والتجارب
واإلطار التنظيمى والتشريعات
-7أن اإلداره االلكترونيه تشتمل على كافة النظم االلكترونيه المستخدمه فى المشروعات
الصغيره السياحيه والمتوسطه لميكنة االعمال الداخليه والخارجيه
-3يتلخص المردود االقتصادى لإلستثمار فى نظم اإلداره االلكترونيه فى تحسين إنتاجية وأداء
االفراد والعمليات مما يسهم فى رفع الكفاءه والفاعليه وتحسين الميزه التنافسيه للمشروعات
الصغيره والمتوسطه
-2هناك جدل مثار حول إنتاجية االستثمار فى المشروعات الصغيره والمتوسطه وما إذا كان
االنفاق على مثل هذه المشروعات يؤثر إيجابيا أو انعدام التخثير على االداء االقتصادى
للمشروعات
-1أن االنفاق على نظم اإلداره االلكترونيه وفقا للدراسه الحاليه ليس له تخثير جوهرى خاصه
على مستوى المشروعات الصغيره والمتوسطه ككل وأن كان له تخثير إيجابى على مستوى
التشغيل والعمليات خاصه على المدى البعيد
-.إستخدام اإلداره االلكترونيه ألداء المشروعات الصغيره والمتوسطه يضيف ويدعم الميزه
التنافسيه للمشروعات .

-2سعى الشركات المتوسطه والصغيره للتكتل والتحالف واالندماج مع شركات مصريه
واجنبيه بهدف تطوير قدرتها التنافسيه وتبادل الخبرات التكنولوجيه
-3الحفاظ على سرية االستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات بالشركه يصعب نسخ او تقليد هذه
االستثمارات
-9معرفة المنافع الملموثه وغير الملموثه لتكنولوجيا المعلومات
-50التوجه إتجاه االستثمار فى تكنولوجيا المعلومات يعمل على زيادة الميزه التنافسيه
للمشروعات

التوصيات العامه للبحث:
من أدبيات الدراسه ونتائج الدراسه التطبيقيه يمكن الوقوف على عدد من
المقترحات التى تعتبر بمسافة توصيات للبحث وهى
 -5ضرورة الربط بين إستراتيجية االستثمار فى تكنولوجيا المعلومات
وأستراتيجية االعمال الكليه على مستوى المنظمه ككل لتعظيم االستفاده
من هذه االستثمارات
-7تحقيق االستدامه التنافسيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه من
خالل تطوير نظم تكنولوجيه شامله ومبتكره يصعب تقليدها من قبل
المنافسيين
-3توليد مزايا استراتيجيه تنافسيه تستمر لفتره زمنيه طويله دون أن
تؤثر فيها التغييرات المستمره فى بيت العمل
-2تقليص الفجوه بين العماله التكنولوجيه وغير التكنولوجيه والمزج
بينهما من خالل فرق عمل تضم عماله تكنولوجيه لديها القدره على الفهم
الكامل لتطبيقات التكنولوجيا

 -1االختيار الدقيق إلستراتيجيات تشغيل وتطوير التطبيقات المختلفه
لنظم تكنولوجيا المعلومات
-.التخصيص السليم للموارد المستسمره فى تكنولوجيا المعلومات
-2حصر وتصنيف جميع معوقات المشروعات الصغيره والمتوسطه
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استمارة استبيان عن دور االدارة االلكترونية في تنمية المشروعات السياحية الصغيرة
والمتوسطة
تهدف هذة الدراسة الى تقييم الوضع الحالى لتطبيق دور االدارة االلكترونية في تنمية
الصناعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واجابة سيادتكم على هذا االستبيان سوف تكون
مساهمة فعالة للوصول الى االهداف المرجة من هذة الدراسة مع خالص الشكر والتقدير
برجاء االجابة على هذة االسئلة
فريق البحث
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ملحق رقم  / 5استمارة استبيان عن دور االدارة االلكترونية في تنمية المشروعات السياحية
الصغيرة والمتوسطة
السيد الفاضل ................................. /

 – 5تخير المفهوم الذى تراة مناسب لتعريف االدارة االلكترونية من
وجة نظر سيادتكم ؟
أ – ادارة االعمال السياحية الكترونيا من خالل نظم تكنولوجيا المعلومات هذا باالضافة انها
انجاز للمعامالت االدراية وتقديم الخدمات العامة
ب – االدارة االلكترونية تشمل كافة النظم االكترونية المستخدمة في كافة االعمال االلكترونية
المستخدمة في المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة
جـ  -هى تكامل الكترونى للمعلومات المختلفة بين المنظمات التى تهدف الى ترك اثار واسعة
على مجاالتها

 – 7ما هو وجة نظرك لترتيب مواقع االدارة االلكترونية على شبة االنترنت ؟
أ – ممتازة

ب – جيد جدا

د – مقبول

هـ – ضعيفة

جـ  -جيد

 – 3في رأيكم هل يمكن تطبيق مفهوم االدارة االلكترونية في تنمية المشروعات السياحية
الصغيرة والمتوسطة
أ – نعم

ب – ال

اذا كانت االجابة بال اجب السؤال رقم  2من فضلك
 – 2في رأيك ماهى المعوقات التى تعوق تطبيق االدارة االلكترونية واالعمال االلكترونية في
تنمية المشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
أ – التوجد شبكة او بنية الكترونية كاملة لتدعيم التعاون وتحسن الخدمة .
ب – عدم استخدام كل جوانب التكنولوجيا واالنترنت فى تفعيل در االدارة االلكترونية فى تنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جـ – القناعة الكافية بالوسائل المتاحة للعاملين .
 – 1في رأيكم هل تطبيق االدارة االلكترونية مقانة باالسلوب التقليدي في أداء المشروعات
الصغيرة السياحية يعكس اثار ايجابية على الميزة التنافسية التى تتمتع بها االدارة
االلكترونية للمشروعات الصغيرة السياحية والمتوسطة
أ – نعم

ب – ال

 – .اهم مقرحات سيادتكم لتفعيل منظومة االدارة االلكترونية في تنمية المشروعات الصغيرة
السياحية والمتوسطة

أ  -زيادة كفائة العاملين والتدريب على الحاسب االلى واالنظمه الحديثه
ب  -التنسيق بين المشروعات الصغيره والمتوسطه والشركات السياحيه ووزارة
االتصاالت على اعتماد مجموعه من الشركات زات خبره لتصميم مواقع حكوميه
إلكترونيه
جـ  -سعى الشركه الصغيره والمتوسطه للتكتل والتحالف واالندماج مع شركات
أخرى مصريه أو اجنبيه بهدف تطوير قدرتها التنافسيه وتبادل الخبرات
التكنولوجيه والتقنيه

 – 2في رأيكم هل أدى استخدام االدارة االلكترونية في المشروعات الصغيرة
السياحية والمتوسطة ساعد على تطوير ادائها
أ – نعم

ب – ال

