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  مقدمة:

لقد تم االعتراف بإدارة االنتاج واالدارة الرقمٌة والعملٌات على أنها عامل مهم القتصاد اي بلد، حٌث تنبع أهمٌة االدارة 

الرقمٌة فى المؤسسات الصحفٌة من التكلفة العالٌة لطباعة الصحف من حٌث حجم وامكانٌات ماكٌنة الطبع وأسعار خامات 

 تلفة من ورق وأحبار وأسطح طباعٌة ....الخ.التشغٌل المخ

وبدراسة واقع ان الحصول على صحٌفة مطبوعة ٌتم بمراحل وعملٌات مختلفة ال تختلف عن أى منتج صناعى آخر بل قد 

تزٌد هذه المراحل وتتشعب فى العدٌد من االتجاهات بهدف زبادة الربح حتى تتمكن الصحٌفة من االستمرار فى الصدور 

 انتاج الصحٌفة من الصناعات المكلفة.حٌث ٌعد 

 :فى المؤسسات الصحفٌةوهناك أسلوبان فى ادارة العملٌات االنتاجٌة 

األسلوب التقلٌدى أو الٌدوى وهو أقدم األسالٌب المستخدمة فى االنتاج الطباعى وٌعتمد على الرصد والتحلٌل والتقٌٌم  -

 وزٌع المنتج الصحفى.مراحل اعداد وتجهٌز وطبع وت فالٌدوى لبٌانات مختل

األسلوب الحدٌث والذى ٌعتمد على تجمٌع كل البٌانات السابقة رقمٌا من خالل األجهزة الرقمٌة )الحواسب اآللٌة( على  -

 برنامج ٌقوم بتحلٌل كل هذه البٌانات ثم ٌقوم باخراجها على الشكل المرغوب من ادارة الطبع.

ول الى اآلن، هذا األمر ان كان مقبوال فى الماضى فانه ٌصعب االستمرار أغلب المؤسسات الصحفٌة تستخدم األسلوب األ

باستخدامه حٌث ٌفتقد للدقة فى المعلومات والسرعة الالزمة لتجمٌع البٌانات ،مما ٌفقد متخذ القرار جزءا من الدقة وكثٌرا 

 من الوقت وهو ما ٌترجم عملٌا على هٌئة أموال مهدرة أو أرباح مفقودة.

هذه الدراسة الى استخدام نظم االدارة الرقمٌة  للحصول على البٌانات واألرقام الدقٌقة وعمل الجداول  لذلك تسعى

واألشكال التوضٌحٌة لمساعدة متخذ القرار االدارى فى اتخاذ القرار السلٌم فى الوقت المناسب، كما تساعده أٌضا على 

مشاكلها فى أسرع وقت وامكانٌة توقع هذه المشاكل حتى قبل متابعة مختلف مراحل االنتاج الطباعى لتقٌٌمها ومعالجة 

 حدوثها.
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 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث فى عدم استخدام مطابع المؤسسات الصحفٌة المصرٌة للمعلومات الموجودة فى برامج التشغٌل فى 

لمعلومات والحصول على المراحل المختلفة لطباعة الصحف بشكل رقمى واالعتماد على االسلوب الٌدوى فى تجمٌع ا

 النتائج منها.

 

 أهمية البحث:

 أهمٌة البحث ترجع الى تحقٌق النقاط التالٌة:

 .التعرف على المفاهٌم الحدٌثة لالدارة االكترونٌة للمطابع الصحفٌة 

  مختلف استخدام االدارة الرقمٌة والحصول منه على نتائج دقٌقة على هٌئة جداول ورسوم بٌانٌة تساعد على اتخاذ

القرارات المتعلقة باإلدارة بشكل عام وإدارة اإلنتاج على وجه األخص مع إمكانٌة متابعة مختلف المراحل اإلنتاجٌة خالل 

 العمل.

 فروض البحث: 

 استخدام نظم االدارة الرقمٌة الحدٌثة ٌؤدى الى رفع الجودة االنتاجٌة لمطابع المؤسسات الصحفٌة.

 تقسٌم الدراسة الى المحاور التالٌة: ولتحقٌق الهدف من الدراسة تم

 المحور األول: وهو ٌشمل الدراسة النظرٌة التى توضح مفهوم االدارة الرقمٌة.

المحور الثانى: وهو ٌشمل الدراسة التطبٌقٌة التى توضح دراسة مقارنة بٌن استخدام الطرق التقلٌدٌة والرقمٌة فى متابعة 

 االستهالك.

Abstract: 
The management of production, digital management and operations has been recognized as an 

important factor for the economy of any country. The importance of digital management in 

the press organizations stems from the high cost of printing newspapers in terms of the size 

and possibilities of the printing machine and the prices of different raw materials as paper, 

inks, plates, etc...... 

Studying the fact that obtaining a printed newspaper is at different stages and processes are 

not different from any other industrial product, but may increase these stages and trespass in 

many directions in order to obtain the profit so that the newspaper can continue to produce, 

where the production of the newspaper is a costly industry. 

There are two methods in product management processes in nwespaper press organizations: 

- Traditional or manual method is the oldest methods used in print production and it depends 

on the monitoring and analysis and manual evaluation of the various stages of preparation, 

processing, printing and distribution of the press product. 

- The modern method, which is based on the compilation of all the digitally generated data 

through digital devices (computers) on a program that analyzes all these data and then output 

them to the desired format for the printing department. 

Most press organizations use the first method so far. This was acceptable in the past but It is 

difficult to continue using it as It lacks the accuracy of the information and the speed required 

to collect the data, which leaves the decision-maker misses part of the accuracy and lot of 

time that can be translated practically in the form of wasted money or lost of profit. 

Therefore, this study seeks to use digital management systems to obtain accurate data and 

figures, and to make tables and illustrations to assist the decision maker in making the right 
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decision in a timely manner. It also helps him to follow various stages of print production to 

evaluate and solve problems as quickly as possible even more before they may occur. 

Research problem: 
The problem of research is the  un using printing presses of the Egyptian newspaper press 

organizations for the digital information contained in the operating programs in the various 

stages of printing the newspapers and relying on manual method in gathering information and 

obtaining the results from it. 

Research importance: 
The importance of research is due to the achievement of the following points: 

 Acquaintance with the modern concepts of digital management of newspaper presses. 

 Using digital management and obtaining from it accurate results in the form of tables and 

graphs that help to make various decisions regarding management in general and production 

management in particular with the possibility of following up the various stages of production 

during work. 

Research hypotheses: 
The use of modern digital management systems leads in raising the quality of the production 

of presses of newspaper organizations. 

 أوال المحور األول: اإلدارة الرقمية

   :الرقمية اإلدارة ماهية

ي العادي من إدارة ٌدوٌة إلى إدارة باستخدام اإلدارة الرقمٌة هً منظومة الكترونٌة متكاملة تهدف إلى تحوٌل العمل اإلدار

الحاسب وذلك باالعتماد على نظم معلوماتٌة قوٌة تساعد فً اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل التكالٌف. اإلدارة 

ملة الرقمٌة ٌمكن أن تشمل كال من االتصاالت الداخلٌة والخارجٌة ألي منظمة. والهدف من ذلك هو إدخال الشفافٌة الكا

 .والمساءلة مما ٌؤدي إلى تحسٌن اإلدارة الرقمٌة داخل أي منظمة

فاالدارة الرقمٌة : هً وبكل بساطة االنتقال من انجـــاز المعامالت االدارٌه وتقدٌم الخدمات العامه من الطرٌقه التقلٌدٌه 

اخر "فاالداره االلكترونٌه " هً انجاز الً الشكل االلكترونً من اجل استخدام امثل للوقـــت والمـــال والجهد. وبمعنً 

المعامالت االدارٌه وتقدٌم الخدمــات العـامه عبر شبكه االنترنت او االنترنت بدون ان ٌضطر العمالء من االنتقال الً 

  .  االدارات شخصٌا النجاز معامالتهم مع ما ٌترافق من اهدار للوقت والجهد والطاقات

 الداره الرقمٌة تقوم علً مفهوم جدٌد ومتطــور ٌتعدي المفهــوم الحدٌث "اتصل وال تنتقل".ومن هاذٌن التعرٌفٌن نجد ان ا

حٌث هً استراتٌجٌه ادارٌه لعصر المعلومات تعمل علً تحقٌق خدمات افضل للمواطنٌـن والمؤسسات ولزبائنها مع 

والبشرٌـه والمعنوٌه المتاحه فً اطار  استغالل امثل لمصادر المعلومات المتاحه من خالل توظٌــف الموارد المــادٌه

 الكترونً حدٌث من اجل استغالل امثل للوقـت والمــال والجهـد وتحقٌقـا للمطالـب المستهدفـه وبالجــوده المطلوبه .

 البٌانات تكامل مفهوم إلى المؤسسة، داخل العمل بإدارات الخاصة المٌكنة مفهوم بكثٌر تتعدى الرقمٌة اإلدارة فكرة إن

 عمل وإجراءات سٌاسة توجٌه فً والمعلومات البٌانات تلك واستخدام والمتعددة المختلفة اإلدارات بٌن والمعلومات

 .الخارجٌة أو الداخلٌة سواء المتالحقة للمتغٌرات لالستجابة الالزمة المرونة وتوفٌر أهدافها تحقٌق نحو المؤسسة

 تخلٌق على بقدرتها تتمٌز إنها إال وتحفٌز وتقٌٌم ومتابعة وتنفٌذ تخطٌط من اإلدارة مكونات جمٌع الرقمٌة اإلدارة وتشمل

 .األهداف تحقٌق أجل من وتوظٌفها مستمرة بصورة المعرفة

 .األعمال أداء ثم ومن الرؤٌة تكامل تحقق بصورة المؤسسة داخل المعلوماتٌة البنٌة تطوٌر على الرقمٌة اإلدارة وتعتمد
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 : الرقمية اإلدارة ومكاسب أهداف

 .مركزٌة وحدة وكأنها للمؤسسة المختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة -1

 .مراقبتها فً أكبر دعم إعطاء مع بها الخاصة العمل نقاط فً القرار اتخاذ نقطة تركٌز -2

 .موحدة بصورة األصلٌة مصادرها من البٌانات تجمٌع -3

 .وربطها البٌانات توفٌر طرٌق عن القرار اتخاذ معوقات تقلٌص -4

 .المختلفة اإلدارة عملٌات متابعة فً الصرف أوجه تقلٌل -5

 .العاملٌن كافة لدى إٌجابٌة مؤسسٌة ثقافة وبناء دعم أجل من المعلومات تكنولوجٌا توظٌف -6

 .فورٌة بصورة للمستفٌدٌن والمعلومات البٌانات توفٌر -7

 .المعرفة وبناء المستمر التعلم -8

 .الموارد كافة وإدارة ومتابعة العلٌا واإلدارة العاملٌن بٌن الترابط زٌادة -9

 :مستلزمات اإلدارة الرقمية

 .بنٌة شبكٌة تحتٌة قوٌة وسرٌعة وآمنة -1

 بنٌة معلوماتٌة قوٌة )نظم معلومات قوٌة ومتوافقة فً ما بٌنها(. -2

 .كادر بشري استثماري مدرب على استخدام التقنٌات الحدٌثة -3

 .كادر بشري تقنً قادر على القٌام بعملٌات الدعم الفنً المستمر وتطوٌر النظم المعلوماتٌة المختلفة -4

 : الرقمية لإلدارة التحول أسباب

 التكامل ففكرة العالمٌة، التغٌرات تفرضها حتمٌة وإنما الرفاهٌة دروب من دربا   لٌس الرقمٌة اإلدارة إلى التحول إن

 والمطالبة والتقنً العلمً التقدم فرض مؤسسة. وقد ألي النجاح محددات أحد أصبحت المعلومات وتوظٌف والمشاركة

 اإلدارة نحو اإلداري التطور إلى دعت التً األمور من كلها العملٌات، سالمة المخرجات وضمان جودة برفع المستمرة

 العملٌات تنفٌذ تأخر اآلن المقبول من ٌعد فلم المؤسسات، بٌن التنافسٌة مجاالت أهم أحد الوقت عامل الرقمٌة. وٌمثل

 التوقٌت. بعنصر المؤسسات أمام المتاحة الفرص الرتباط وذلك والتجوٌد التحسٌن بدعوى

 :التالٌة النقاط فً الرقمى للتحول الداعٌة األسباب تلخٌص وٌمكن

 .األعمال تكلفة زٌادة على وأثرها المعقدة والعملٌات اإلجراءات -1

 .التطبٌق فً توازن عدم إحداث شأنها من والتً الفورٌة والتوصٌات القرارات -2

 .المؤسسة مستوى على البٌانات توحٌد ضرورة -3

 .األداء قٌاس معدالت على الوقوف صعوبة -4

 .المؤسسة فً للعاملٌن المتداولة البٌانات توفٌر ضرورة -5

 .اتخاذ القرارات فً المعلومات على العتمادوا التكنولوجً التطور استخدام توظٌف نحو التوجه -6

 .تسعى للتنافس مؤسسة كل داخل للتمٌز آلٌات وجود وضرورة المؤسسات بٌن المنافسة ازدٌاد -7

 .العمل نطاق اتساع على العاملٌن بٌن المستمر االتصال تحقٌق حتمٌة -8

 المقار جمٌع مع بالربط تقوم واحدة نقطة خالل من وأنشطتها المؤسسة مقار جمٌع ربط على ٌعتمد رقمٌة إدارة نظام

 األنشطة لتلك مركزٌة إدارة توفٌر فً فعال بشكل ٌساهم متكامل نظام فً مجمعة المركز أنشطة جمٌع لتصبح المختلفة
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 وقد المركز فً القرار لمتخذي التقارٌر وأحدث أدق وتوفر المناسب الوقت فً المعلومات جمٌع تتٌح الكترونٌة بطرٌقة

 :على التحول هذا فً المركز اعتمد

 متكاملة مؤسسٌة ذاكرة بناء -1
 متكاملة بصورة المؤسسة موارد تجمٌع -2
 الوقت طوال المعلومات إتاحة -3
 األعمال تنفٌذ متابعة -4
 القرار لمتخذي واإلحصائٌات التقارٌر -5
 األعمال أداء أسلوب تطوٌر -6
 ورقى ال مجتمع إلى التحول -7
 الموظفٌن وقدرات مهارات تنمٌة -8

 :  النظام أهداف

 نظام العلٌا لإلدارة بالنسبة فهو والتقٌٌم والمتابعة والتنفٌذ التخطٌط فً العلٌا وإداراتها المؤسسة ومساعدة األداء تحسٌن -1

 .إلكترونٌا األعمال وإدارة عمل

 بما واإلدارٌة والتكنولوجٌة والمعلوماتٌة والبشرٌة المالٌة الموارد تشابك زٌادة خالل من متكاملة عمل منظومة توفٌر -2

 .المؤسسة لموارد األمثل االستغالل ٌحقق

 ومهام أعمال من علٌهم بما بالمؤسسة للعاملٌن المستمر والتذكٌر اآللٌة المتابعة -3

 .بها والعاملٌن المؤسسة ٌخص ما كل عن الكاملة المعلومات إتاحة -4

 .بها الكفاءة مستوى ورفع المؤسسة لموارد األمثل االستخدام -5

 .المعلوماتٌة أو أواإلدارٌة المالٌة أو البشرٌة سواء مواردها وإدارة المؤسسة أعمال إدارة فً العلٌا اإلدارة مساعدة -6

 .العمالء وإدارة والمتابعة والتقٌٌم والتنفٌذ التخطٌط تشمل التى المؤسسة أعمال إدارة -7

 .اإللكترونى والتراسل الذاتى والتعلٌم والمناقشة بالحوار لهم ٌسمح بما للعاملٌن لرقمٌةا الخدمات من عدد توفٌر -8

 وٌرسل بها المكلفون لألعمال استجابتهم ومدى للعاملٌن اآللٌة بالمتابعة النظام ٌقوم حٌث المعتادة العمل طبٌعة موائمة -9

 .العلٌا لإلدارة المتابعة تقارٌر

 .رقمٌا بالمؤسسة الخاصة األساسٌة والبٌانات والوثائق والمخرجات األنشطة كافة وتوثٌق حفظ -11

 .جغرافى نطاق من أكثر فً تقع اذا كانت المؤسسة فروع بٌن اإللكترونً الربط -11

 .لها الدورى والتحدٌث المعلومات مع التعامل فى الفائقة المرونة -12

 اإللكترونً والتراسل البشرٌة الموارد تنمٌة وإدارة واالنصراف الحضور مثل الفرعٌة النظم من عدد مع التكامل -13

 .المالٌة والنظم الشخصٌة والعهدة والمكتبٌة الصحفٌة والنشرة

 ثانيا المحور الثانى: الدراسة التطبيقية

تم اجراء الدراسة التطبٌقٌة على نموذج عٌنة لمدة ستة أشهر متتابعة بقسم تجهٌز األسطح الطباعٌة المباشرة 

Computer to plate (CTP) :وكانت التجارب كالتالى 

 

 شهور باستخدام النظام التقليدى ) اليدوى( والنظام الرقمى : 6دراسة استهالك االلواح الطباعية لمدة 

قام الدارس بدراسة كل من النظام التقلٌدى ) الٌدوى( والنظام الرقمى فى حساب استخدام االلواح الطباعٌة خالل ستة 

عمل ، وقد وجد ان النظام الٌدوى ٌقوم بحصر االلواح الناتجة بشكل ٌومى فى كل شهر وذلك من خالل بٌان التسلٌم اشهر 

الٌومى للمطبعة والذى ٌحتوى على االصدارات التى تم طبعها فى هذا الٌوم موضحا به عدد الصفحات الملونة لكل اصدار 
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ثم ٌتم اضافة عدد تقدٌرى من الزنكات كهالك كما ٌوضح الشكل  باالضافة الى اجمالى عدد الصفحات لهذا االصدار ،

 ( ، بٌنما فى النظام الرقمى ٌتم الحساب بدقة لكل من االلواح الطباعٌة المصورة والهالكة واجمالى المستخدم.1التالى )

 

 

 

 

 
 

 ( يوضح الحساب التقديرى للهالك من الزنكات1شكل رقم )
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من النظام الٌدوى اشهر متتالٌة بكل  6ما ٌلى من خالل عرض االستهالكات خالل  وسوف ٌقوم الدارس بتوضٌح ذلك فى

 .والنظام الرقمى

 

 

 

 

حساب الشهر االول  -1 ( :2017) مارس 

كل من النظامٌن  قد قام الدارس بتحلٌل 

ٌوضح الجدول رقم  الٌدوى والرقمى كما 

باالسلوب الٌدوى ،  ( االستهالك 1)

االستهالك ( 2) وٌوضح الجدول رقم 

 باالسلوب الرقمى .

استهالك شهر مارس  ( يوضح  1جدول رقم ) 

 بالنظام اليدوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح استهالك شهر مارس بالنظام الرقمى 2جدول رقم ) 

 اليوم استهالك االلواح الطباعية
استهالك االلواح 

 الطباعية
 اليوم

544 17 921 1 

755 18 605 2 
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716 19 599 3 

632 20 825 4 

811 21 699 5 

894 22 674 6 

548 23 776 7 

524 24 914 8 

710 25 523 9 

738 26 526 10 

640 27 835 11 

841 28 735 12 

1835 29 715 13 

737 31 743 14 

714 31 848 15 

 16 564 االجمالى 23141

 :قد وجد مما سبق ان

 كمٌة الفارق النظام الرقمى النظام الٌدوى
النسبة المئوٌة 

 لالختالف

23334 23141 193 1.83% 

 

 

 (  يوضح تمثيل الفارق بين النظامين بينانيا لشهر مارس 2الشكل رقم ) 

 ( :2017حساب الشهر الثانى  ) ابريل -2

الٌدوى ، ( االستهالك باالسلوب  3قد قام الدارس بتحلٌل كل من النظامٌن الٌدوى والرقمى كما ٌوضح الجدول رقم ) 

 ( االستهالك باالسلوب الرقمى .  4وٌوضح الجدول رقم )  

 ( يوضح استهالك شهر ابريل بالنظام اليدوى 3جدول رقم ) 

23000

23050

23100

23150

23200

23250

23300

23350

 النظام اليدوى

 النظام الرقمى



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح استهالك شهر ابريل بالنظام الرقمى 4جدول رقم ) 

 اليوم استهالك االلواح الطباعية
استهالك االلواح 

 الطباعية
 اليوم

648 17 753 1 

765 18 790 2 

777 19 648 3 

533 20 815 4 
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560 21 821 5 

772 22 569 6 

668 23 522 7 

494 24 777 8 

707 25 776 9 

724 26 675 10 

613 27 731 11 

552 28 792 12 

671 29 547 13 

606 31 510 14 

 31 563 15 

 16 620 االجمالى 19999

 :قد وجد مما سبق ان

 كمٌة الفارق النظام الرقمى الٌدوىالنظام 
النسبة المئوٌة 

 لالختالف

21114 19999 115 1.57% 

 

 ( يوضح تمثيل الفارق بين النظامين بينانيا لشهر ابريل3الشكل رقم )

 

 ( :2017حساب الشهر الثالث ) مايو -3

( االستهالك باالسلوب الٌدوى ، 4قد قام الدارس بتحلٌل كل من النظامٌن الٌدوى والرقمى كما ٌوضح الجدول رقم ) 

 ( االستهالك باالسلوب الرقمى .5وٌوضح الجدول رقم ) 

 ( يوضح استهالك شهر مايو بالنظام اليدوى4جدول رقم )

19940

19960

19980

20000

20020

20040

20060

20080

20100

20120

 النظام اليدوى

 النظام الرقمى
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 ( يوضح استهالك شهر مايو بالنظام الرقمى5جدول رقم )

 اليوم استهالك االلواح الطباعية
استهالك االلواح 

 الطباعية
 اليوم

748 17 630 1 

561 18 799 2 

526 19 739 3 

854 20 596 4 

753 21 592 5 

631 22 561 6 

833 23 749 7 

792 24 560 8 

603 25 747 9 

593 26 737 10 

696 27 555 11 

636 28 492 12 

543 29 685 13 

759 31 725 14 

746 31 666 15 

 16 758 االجمالى 20865

 قد وجد مما سبق ان :
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 كمٌة الفارق النظام الرقمى الٌدوىالنظام 
النسبة المئوٌة 

 لالختالف

21226 21865 413 1.93% 

 

 

 (يوضح تمثيل الفارق بين النظامين بينانيا لشهر مايو4الشكل رقم )

  ( :2017حساب الشهر الرابع ) يونيو  -4

( االستهالك باالسلوب الٌدوى ، 6)قد قام الدارس بتحلٌل كل من النظامٌن الٌدوى والرقمى كما ٌوضح الجدول رقم 

 ( االستهالك باالسلوب الرقمى .7وٌوضح الجدول رقم ) 

 ( يوضح استهالك شهر يونيو بالنظام اليدوى6جدول رقم ) 

 
 

 ( يوضح استهالك شهر يونيو بالنظام الرقمى7جدول رقم )
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 اليوم استهالك االلواح الطباعية
استهالك االلواح 

 الطباعية
 اليوم

666 17 490 1 

634 18 560 2 

544 19 597 3 

699 20 702 4 

679 21 556 5 

552 22 707 6 

452 23 768 7 

486 24 464 8 

391 25 596 9 

382 26 552 10 

530 27 603 11 

552 28 541 12 

486 29 688 13 

548 31 853 14 

---------- 31 478 15 

 16 487 االجمالى 17243

 :ان قد وجد مما سبق

 كمٌة الفارق النظام الرقمى النظام الٌدوى
النسبة المئوٌة 

 لالختالف

23334 23141 193 1.83% 

 

 

 ( يوضح تمثيل الفارق بين النظامين بينانيا لشهر يونيو5الشكل رقم )

 

 

 

 ( :2017حساب الشهر الخامس ) يوليو  -5
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( االستهالك باالسلوب الٌدوى ، 8ٌوضح الجدول رقم )قد قام الدارس بتحلٌل كل من النظامٌن الٌدوى والرقمى كما 

 ( االستهالك باالسلوب الرقمى .9وٌوضح الجدول رقم )

 ( يوضح استهالك شهر يوليو بالنظام اليدوى8جدول رقم ) 

 

 ( يوضح استهالك شهر يوليو بالنظام الرقمى9جدول رقم )

 اليوم استهالك االلواح الطباعية
استهالك االلواح 

 الطباعية
 اليوم

629 17 645 1 

777 18 623 2 

884 19 606 3 

688 20 680 4 

639 21 686 5 

703 22 514 6 

827 23 501 7 

694 24 608 8 

935 25 648 9 

821 26 587 10 

659 27 696 11 

564 28 792 12 

726 29 535 13 

780 31 499 14 

709 31 677 15 

 16 643 االجمالى 20975

 قد وجد مما سبق ان :
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 كمٌة الفارق النظام الرقمى النظام الٌدوى
النسبة المئوٌة 

 لالختالف

21918 21975 67- -0.319% 

 

 ( يوضح تمثيل الفارق بين النظامين بينانيا لشهر يوليو6الشكل رقم )

 ( :2017حساب الشهر السادس ) أغسطس   -6

( االستهالك باالسلوب الٌدوى ، 11والرقمى كما ٌوضح الجدول رقم ) قد قام الدارس بتحلٌل كل من النظامٌن الٌدوى

 سلوب الرقمى .( االستهالك باال11وٌوضح الجدول رقم )

 ( يوضح استهالك شهر أغسطس بالنظام اليدوى 10جدول رقم ) 

 

 ( يوضح استهالك شهر أغسطس بالنظام الرقمى11جدول رقم )
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 اليوم استهالك االلواح الطباعية
استهالك االلواح 

 الطباعية
 اليوم

558 17 793 1 

584 18 963 2 

678 19 716 3 

718 20 653 4 

667 21 805 5 

703 22 780 6 

805 23 673 7 

550 24 779 8 

531 25 912 9 

714 26 576 10 

726 27 551 11 

696 28 674 12 

543 29 718 13 

549 31 574 14 

533 31 821 15 

 16 797 االجمالى 21340

 قد وجد مما سبق ان :

 كمٌة الفارق النظام الرقمى النظام الٌدوى
النسبة المئوٌة 

 لالختالف

23334 23141 193 1.83% 

 

 

 ( يوضح تمثيل الفارق بين النظامين بينانيا لشهر أغسطس7الشكل رقم )

 

 

 

 تحليل فوارق النتائج بين النظامين اليدوى والرقمى
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 اشهر ٌتضح ان : 6لدراسة استخدام النظامٌن لمدة ومما سبق  -

 لوح طباعى عن االنظام الرقمى . 1137هناك زٌادة فى اجمالى االستهالك بالنظام الٌدوى ٌصل الى 

 اشهر. 6مستخدمة فى االنتاج لمدة وبذلك ٌكون هناك دقة اعلى فى تقدٌر الكمٌات الفعلٌة من االلواح الطباعٌة ال

 كمٌة الفارق النظام الرقمى النظام الٌدوى
النسبة المئوٌة 

 لالختالف

124611 123563 1137 1.83% 

 

 

 أشهر 6( يوضح تمثيل الفارق بين النظامين بينانيا لمدة 8الشكل رقم )

 

 النتائج :

والطاقة ما زالت المؤسسات الصحفٌة ال تعٌر انتباها الى االدارة الرقمٌة مما ٌؤدى الى هدر فى الموارد والوقت  -1

 االنتاجٌة.

تعد االدارة الرقمٌة ثورة ادارٌة حدٌثة تحدد النتائج والقٌم بدقة عالٌة وفى أقل فترة زمنٌة مما ٌجعلها أمرا حتمٌا فى  -2

 مختلف المؤسسات الصحفٌة أو غٌر الصحفٌة.

ام االسلوب الرقمى ٌشٌر بوضوح اختالف القٌم الناتجة عن استخدام االدارة باالسلوب الٌدوى عن القٌم الناتجة باستخد -3

الى وجود بٌانات غٌر دقٌقة فى االسلوب الٌدوى وهو ما ٌؤدى الى عدم توافر البٌانات الدقٌقة لدى متخذ القرار ولدى 

 القٌادة العلٌا وهو ما ٌنعكس على قرارات غٌر دقٌقة من متخذ القرار.

 التوصيات :

اهمٌة تحول جمٌع المؤسسات سواء الصحفٌة او غٌر الصحفٌة الى االدارة الرقمٌة ةاٌقاف استخدام االدارة الٌدوٌة لما  -

 تحمله من اخطاء فى البٌانات وما ٌتبعها من قرارات غٌر دقٌقة .
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