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  الفصل ا�ول

  )Introduction to System Theoryمدخل لنظرية النظم (

ال99نظم  يمث99ل م99دخل ال99نظم أس99لوبا جدي99داً للتفكي99ر ف99ي العم99ل ا/داري، وم99دخل

معروف في مجال العلوم الطبيعية حيث يوجد نظام الكون وھو النظام ا>كب9ر 

ال99ذي تتف99رع عن99ه مجموع99ة م99ن ا>نظم99ة كنظ99ام المجموع99ة الشمس99ية ونظ99ام 

ا>رض وغيرھا من النظم التي يعتبر كل منھا نظاماً فرعياً من النظام ا>كبر 

العم9ل ا/داري خاص9ة  قد طبق مفھوم النظم وفكرته في مجالو  ،نظام الكون

فيما يتعلق بالوظائف ا/دارية المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والرقابة إذ بمقتضى 

 ،ھ99ذا النظ99ام ي99تم التنس99يق ب99ين مختل99ف العوام99ل الم99ؤثرة ف99ي العملي99ة ا/داري99ة

وج9ه م99دخل ال99نظم ا0نتب9اه إل99ى المش99روع كك9ل متكام99ل أي باعتب99اره نظام99ا يو

م99ن ال99نظم الفرعي99ة المترابط99ة الت99ي ف99ي ض99وء أساس99ياً يتك99ون م99ن مجموع99ة 

دراس99تھا والوق99وف عل99ى الع(ق99ات بينھ99ا نفھ99م حقيق99ة أعم99ال النظ99ام ا>ساس99ي 

 وتحديد أھداف المشروع وتحديد الوظائف وا>نشطة الض9رورية لتحقي9ق ھ9ذه

) بالنظ9ام ا>كب9ر ال9ذي يعم9ل ف9ي ا>ھداف وع(ق9ة النظ9ام ا>س9اس (المش9روع

0قتص99ادية وا0جتماعي99ة وھك99ذا ن(ح99ظ ت99درج ال99نظم فك99ل إط99اره وھ99و البيئ99ة ا

فنظام ا/نتاج يتكون م9ن أنظم9ة فرعي9ة مث9ل  ،نظام يعتبر فرعاً من نظام اكبر

ونظ9ام ،نظام التخط9يط ونظ9ام تحمي9ل ا�0ت ونظ9ام مراقب9ة ا/نت9اج وغيرھ9ا 

ا/نتاج بدوره نظام فرعي لنظام اكبر ھو نظام الشركة ال9ذي يتك9ون م9ن ع9دة 

ھ9و نظ9ام فرع9ي لنظ9ام اكب9ر ھ9و  المصرف مث(ونظام ، ظمة فرعية أخرىأن

ھ99و نظ99ام  المص99رفيال99ذي يعم99ل في99ه ونظ99ام القط99اع  المص99رفينظ99ام القط99اع 

  في البلد.فرعي للنظام ا0قتصادي السائد 
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  شكل رقم () يوضح النموذج العام للنظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )System Conceptمفھوم النظام (

) م99ن المص99طلحات الش99ائعة ا0س99تخدام ف99ي Systemالنظ99ام (يع99د مص99طلح 

مختلف المجا0ت ا0جتماعية وا0قتصادية والسياسية، ويمكن تعريفه على انه 

(مجموع99ة العناص99ر وا>ج99زاء المتكامل99ة والمس99تلزمات الض99رورية لتحقي99ق 

ھدف معين من خ(ل معالجة بيانات أو مادة لتھيئة معلومات ف9ي فت9رة زمني9ة 

  .1)محددة

: يعتم9د النظ9ام عل9ى 2يتميز كل نظام بمجموع9ة م9ن الممي9زات المھم9ة، ومنھ9ا

مجموع9ة م99ن الح9دود الت99ي تجعل9ه يتمي99ز ع9ن ا>نظم99ة ا>خ9رى المحيط99ة ب99ه، 

 External( ي9رتبط ك9ل نظ9ام بمجموع9ة م9ن الع(ق9ات م9ع البيئ9ة الخارجي9ة

Environment(  ق999ة المؤسس999ات والمنظم999ات)الموج999ودة حول999ه، مث999ل: ع

                                                                 
،  2ط –الدكتور محمد عبد حسين الطائي "نظم المعلومات ا�دارية" دار الكتب والنشر في الموصل  1

 .19م، ص2000
  .51رايموند مكليود "نظم المعلومات ا�دارية" ص  2
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ن حولھا، ت9رتبط ــوالمصارف والمصانع مع البيئة الخارجية والمحيط الذي م

مع9اً،  )Reciprocal Relations( ة مكونات النظام بع(قات تبادلي9ةــــكاف

و0 يستطيع أي مكون منھ9ا العم9ل بمع9زل ع9ن المكون9ات ا>خ9رى، ويخض9ع 

يقھ9ا، كل نظ9ام إل9ى مجموع9ة م9ن الق9وانين، والقواع9د الت9ي يح9رص عل9ى تطب

والتي تھدف إلى منحه صفة قانونية، تتميز ا>نظمة بمرونتھ9ا، وق9درتھا عل9ى 

  تحقيق أھدافھا طالما كانت الظروف المحيطة بھا تسمح بتطبيقھا بسھولة.

  يتكون كل نظام من ث(ثة مكونات رئيسية، وھي: 

الت9ي ) Tasks(: ھي مجموعة من المھام )Objectives( ا>ھداف .1

شرفون على النظام بوضعھا، ويعمل9ون عل9ى محاول9ة يقوم ا>فراد الم

 إيجاد الطرق المناسبة لتحقيقھا. 

: ھي مجموعة من ا>ف9راد، أو ا>دوات، أو )Elements( العناصر .2

 الوسائل التي تحرص على تحقيق أھداف النظام. 

: ھي كافة العناصر، وا>ھداف الت9ي يتك9ون )Content( المحتويات .3

لموظفون في المصارف والم9دراء ال9ذين يس9عون امنھا النظام، فمث(ً: 

لتحقيق نجاح المص9رف ورف9ع مس9توى الخ9دمات المص9رفية وم9ن ث9م 

 تحقيق ا>رباح.

فتقسم ا>نظمة في العلوم ا0دارية  )Types of System( اما أنواع النظام

  وا0قتصادية الى  على نوعين رئيسيين، وھما:

ھو نوع النظام الذي يتفاعل مع  )Open System( النظام المفتوح .1

البيئة المحيطة به، من خ(ل وجود مجموعة من المؤثرات التي 

تؤدي إلى تحقيق التفاعل، فيعتمد على وجود مجموعة من المدخ(ت 

الخاصة با>مور المرتبطة به، والتي تعتمد على تطبيق عمليات 
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ي تھدف تساھم في الوصول إلى المخرجات أو النتائج المطلوبة، والت

) في حال حدوث Feedbackإلى الوصول لتحقيق تغذية عكسية (

 أية أخطاء خ(ل عملية التنفيذ الفعلي للنظام. 

ھو نوع النظام الذي Closed System ( 0(النظام المغلق  .2

مع البيئة المحيطة به، ويتجاھل أية مؤثرات  )Interact( يتفاعل

على كافة القرارات التي خارجية قد تؤدي إلى التأثير عليه، فيعتمد 

يتم اتخاذھا داخله، و0 يفكر با0ستعانة بآراء، واقتراحات أخرى قد 

تساھم في الوصول إلى نتائج جديدة، لذلك 0 تتحقق التغذية العكسية 

 )Unbalanced( بأسلوب صحيح، مما قد يؤدي إلى عدم توازن

  .في الوسائل المستخدمة في تطبيق العمل الفعلي عليه

 

  )   System Modelوذج العام للنظام (النم

مترابط9ة ومتداخل9ة م9ع يتكون النموذج العام للنظام من أربع مكونات رئيس9ية 

  وھي:بعضھا 

 وھي أما أن تكون على شكل مادة أو بيانات )Inputالمدخ(ت ( .1

)Data(  أو ا0ثنين معا، وتأتي من مصادر مختلفة ومتنوعة من

البيئة المحيطة بالنظام أو قد تكون مخرجات لنفس النظام عندما 

 تستخدم كتغذية عكسية. 

ھي النشاط الذي يمارسه النظام على  )Processعمليات المعالجة ( .2

المدخ(ت باعتماد المستلزمات الضرورية من قوى بشرية ومادية 

  وإجراءات لتحويلھا إلى مخرجات. 
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وھي أما أن تكون على شكل مادة أو بيانات  )Outputالمخرجات ( .3

أو ا0ثنين معا، وترتبط على نحو مباشر بأھداف النظام وھي تمثل 

 في نظام المعلومات المصرفي. ) Information(المعلومات 

تولى مھمة يوھو ا/جراء الذي  )Feedbackالتغذية العكسية ( .4

بين مخرجات النظام الفعلية وبين ) Comparison(المقارنة 

والتي تساعد في تصحيح ا>داء وتعتبر عملية  المخرجات المخططة

  .)Correction Process تقويمية (

  

  )System Theoryنظرية النظم(

ا/دارة، والتي جاءت بع9د ع9دة علم تعد نظرية النظم إحدى أھم النظريات في 

نظري99ات س99بقتھا، مث99ل النظري99ة الك(س99يكية، والنظري99ة الس99لوكية، والنظري99ة 

ا>ول أو الق9ديم ھ9ي ا0تج9اه ت، انظري9إتج9اھين للوج9د الموقفية وبشكل ع9ان ي

يني99ات وتق99وم عل99ى فك99رة الت99ي ش99اع اس99تخدامھا ف99ي أواخ99ر ا>ربع اتالنظري99

تجزئ99ة النظ99ام إل99ى ع99دد م99ن ا>ج99زاء أو ا>نظم99ة الفرعي99ة وم99ن ث99م دراس99تھا 

 بص99ورة مس99تقلة بعض99ھا ع99ن ال99بعض ا�خ99ر دون مراع99اة الع(ق99ات التبادلي99ة

)Interrelationships( 9اتالموجودة فيما بينھا، كم9ا وترتك9ز ھ9ذه النظري 

الفرعية المستقلة أو0 وعل9ى  على تحديد طبيعة وخصائص ا>جزاء وا>نظمة

ا0تجاھ99ات الحديث99ة أو ض99وئھا تح99دد طبيع99ة وخص99ائص النظ99ام كك99ل، أم99ا 

النظرية الحديثة فھي النظرية التي تأخذ بنظر ا0عتبار الع(قات التبادلية فيم9ا 

بينھ99ا، وتأخ99ذ خص99ائص النظ99ام كك99ل والت99ي تختل99ف ع99ن طبيع99ة وخص99ائص 

  ا>جزاء على انفراد. 
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على أجزاء يتكون منھ9ا النظ9ام لھ9ا ع(ق9ة وثيق9ة ببعض9ھا النظم تقوم نظرية و

   :ھذه ا>جزاء ھي ،3البعض

الجزء ا>ساسي في النظام ھو الفرد (قائدا أو منف9ذا) وبص9فة أساس9ية  .1

التركي99ب الس99يكولوجي أو ھيك99ل الشخص99ية ال99ذي يحض99ره مع99ه ف99ي 

النظري99ة ح99وافر الف99رد  ل99ذا فم99ن أھ99م ا>م99ور الت99ي تعالجھ99ا ،المنظم99ة

 واتجاھاته وافتراضاته عن الناس والعاملين

للعم99ل أو  4الج99زء ا>ساس99ي الث99اني ف99ي النظ99ام ھ99و الترتي99ب الرس99مي .2

 .الھيكل التنظيمي وما يتبعه من المناصب

الجزء ا>ساسي الثالث في النظ9ام ھ9و التنظ9يم غي9ر الرس9مي وبص9فة  .3

ط تف9اعلھم م9ع بعض9ھم خاصة أنماط الع(قات بين المجموعات وأنم9ا

 .وعملية تكييف التوقعات المتبادلة

الج9زء ا>ساس9ي الراب99ع ف9ي النظ99ام ھ9و تكنولوجي99ا العم9ل ومتطلباتھ99ا  .4

ف999ا�0ت والعملي999ات يج999ب تص999ميمھا بحي999ث تتمش999ى م999ع  ،الرس999مية

 ي.بشرعنصر الالتركيب السيكولوجي والفسيولوجي لل

واحد على حساب المتغير  نرى أن ھذه النظرية لم تركز على متغيرالخ(صة 

فكم99ا أش99ارت إل99ى أھمي99ة س99لوك ا>ف99راد ب99التنظيمين الرس99مي وغي99ر  ،ا�خ99ر

فنوع وحجم  ،الرسمي، أشارت كذلك إلى أھمية ا0ھتمام بالتكنولوجيا وا�0ت

ل9ذا تع9د ھ9ذه النظري9ة م9ن  .العاملين مھم كما أن نوع وحجم ا�0ت مھم أيض9ا

إ0 أن تطبيقھ999ا يختل999ف م999ن منظم999ة  ة،ا/داري999 أح999دث وأدق نظري999ات ال999نظم

  .>خرى، وذلك حسب ظروف كل منظمة

                                                                 
 ١٩٨٤محمد مھنأ العلي: الوجيز في ا�دارة العامة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة ا5ولى،  3
 .م
 .م ١٩٩٢د ھواري: التنظيم، مكتبة عين شمس، القاھرة، الطبعة الخامسة، سي 4
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عل9ى النظ9ر إل9ى  الم9دراءتتمثل الفائدة ا>ساسية لھذه النظرية ف9ي أنھ9ا تجب9ر و

باعتب99اره ك99(ً متك99ام(ً وواح99داً مكون99اً م99ن أج99زاء تتفاع99ل م99ع بعض99ھا  النظ99ام

المش9روع  نظ9اموبالتالي فھي تجعلھ9م ينظ9رون إل9ى  ،البعض لتحقيق ا>ھداف

وتمد متخذي  ،كشبكة معلومات متدفقة داخلية وخارجية تتعلق بالبيئة المحيطة

القرار في كافة المستويات ا/دارية بالمعلومات التي تمكنھم م9ن اتخ9اذ الق9رار 

اه ا/داري بكفاءة، آخذاً با0عتبار ظروف كاف9ة ال9نظم الفرعي9ة الت9ي تعم9ل تج9

 .ھدف التنظيم

إن نظري9ة ال9نظم تنظ9ر إل9ى المنظم9ات والتفاع99ل فيم9ا بينھ9ا ل9يس عل9ى أس99اس 

الكلي99ات فق99ط، ب99ل عل99ى أس99اس الجزئي99ات أيض99اً، ض99من نظ99ام ع99ام متكام99ل 

حيث أن أي قرار إداري 0بد أن يؤثر ويتأثر بكافة القرارات المتخذة  متفاعل،

 .يطة بهضمنه، وبالتغيرات التي تحدث في البيئة المح

  )Information System( النظام المعلوماتي

ھو نظام يتكون من أشخاص وسج(ت البيانات وعمليات يدوي9ة وغي9ر يدوي9ة 

أو ھ99و  ،5ويق99وم ھ99ذا النظ99ام بمعالج99ة البيان99ات والمعلوم99ات ف99ي أي منظوم99ة

 مجموع999ة م999ن العناص999ر المتداخل999ة الت999ي تعم999ل م999ع بعض999ھا ال999بعض لجم999ع

)Collecting(  ومعالجة)Processing ( وتخزين)Storage ( وتوزي9ع

)Distribution ( المعلومات المتوفرة عن موضوع م9ا بش9كل منھج9ي ل9دعم

 ظيمـ999ـول999دعم التن) Decision Support System(اتخ999اذ الق999رار 

)Support Organization (ليلـ9ـــكم والتحـ9ـوالتح )Control and 

                                                                 

5 Ciborra, C. (2002) Labyrinths of Information, Oxford, Oxford 
University Press. 
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Analysis (لي واضح عن موض9وع في المنظمة وبناء تصور حالي ومستقب

 .البحث

ل999نظم  باعتب999اره مرادف999اً بش999كل خ999اطئ وع999ادة م999ا يس999تخدم ھ999ذا المص999طلح 

المعلومات المحوسبة، والتي ھي ليست سوى تقنية معلوماتية وعبارة عن أحد 

وتعتب999ر نظ999م المعلوم999ات المحوس999بة ج999زء م999ن  ،عناص999ر نظ999ام المعلوم999ات

وبالرغم من ھذا فإن9ه يج9ب التميي9ز بي9نھم وب9ين نظ9م ، تقنية المعلومات دراسة

  .المعلومات التي تشملھم

  شكل رقم () يوضح

) ونظام المعلومات System Modelلنموذج العام للنظام (ا 

)BIS(  
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المختلف9ة ) Information Systems(توج9د العدي9د م9ن نظ9م المعلوم9ات و

 :منھا على سبيل المثال

 .)DBMS( نظم إدارة قواعد البيانات .1

 .)MIS( نظم المعلومات ا/دارية .2

 .)DSS(نظم دعم اتخاذ القرار .3

 )Expert System( م الخبيرةالنظ .4

 )Neural Networks( الشبكات العصبية .5

 .)Factual Systems( نظم حقائقية .6

 .) GIS( نظم المعلومات الجغرافية .7

 .)BIS( نظم استرجاع المعلومات .8

 .)SSA( نظم البحث والمقاربة .9

ف9ي يومن9ا ھ9ذا أح9د الم9وارد الخمس9ة  وتقنية المعلوم9ات و لقد باتت المعلومات

والم999وارد  الم99وارد البش999رية المتاح99ة للم999دراء لتش999كيل المؤسس99ة إل999ى جان999ب

وھنال99ك كثي99ر م99ن الش99ركات الت99ي اس99تحدثت ، والم99واد الخ99ام وا�0ت المالي99ة

وال9ذي ي9وازي ع9دة مناص9ب أخ9رى  (CIO) منص9ب رئ9يس قس9م المعلوم9ات

ورئ9يس قس9م  (CFO) قس9م المالي9ةورئ9يس  (CEO) مث9ل ال9رئيس التنفي9ذي

 .(CTOO)ورئيس قسم التقنية  (COO) العمليات

المعلوم999ات المناس999بة عل999ى الص999عيدين ال999داخلي  يم المعلوم999اتانظ999الوفر وي999

والخارجي لVدارة على كاف9ة مس9توياتھا، حت9ى يمك9ن اتخ9اذ الق9رارات الفعال9ة 

 والرقاب99999ة )Planning( التخط99999يط والمؤقت99999ة لك99999ي ي99999وفر القي99999ام بعملي99999ة

)Control( والتوجيه )Directing(  وتعمل نظم المعلومات المنظمة، داخل

المط9999ورة عل9999ى ت9999وفير البيان9999ات المطلوب9999ة بھ9999دف دع9999م وإدارة وظ9999ائف 
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بفترة طويلة  الكمبيوتر ولقد بدأت نظم المعلومات قبل إدخال، المشروع برامج

ا/دارة   ا>م9ر ب9إدارة الحس9ابات ومج9ا0ت ئفق9د نش9أت ف9ي ب9اد ،م9ن ال9زمن

ويوس9999ع اس9999تخدام الكمبي9999وتر م9999ن س9999ھولة اس9999تعمال المعلوم9999ات  ،ا>خ9999رى

كم9ا أن ھ9ذه البيان9ات  ،والحصول عليھا والتعام9ل م9ع البيان9ات بكمي9ات كبي9رة

 .كلتكون متاحة ل(ستخدام من قبل المنظمة ك

ھ99و إعط99اء المنش99أة  يم المعلوم99اتانظ99الالھ99دف ا>ساس99ي م99ن ويمك99ن ايج99از 

وإدارتھا واستخدامھا في  توفير المعلومات النظم في  أقصى فائدة من استخدام

ذلك بتحليل المعلومات و البيانات الت9ي  و دعم ا0دارات وعل المستويات كافة

المؤسسة و الوصول إلى قرارات مدعمة و اقرب ما يكون  تمتلكھا الشركة او

ھي تزويد المستويات ا/داري9ة  يةنظم المعلوماتالالثمرة الحقيقية من  ،لXفضل

المختلفة في مؤسسة ما بكل ما تحتاجه م9ن معلوم9ات تس9اعد الق9ائمين بالعم9ل 

القرار المناسب، فنظم المعلومات ھي طريقة /ب9راز المعلوم9ة ف9ي على اتخاذ 

 .بالشكل المقروء للشخص المسئول بصورة دقيقةوالوقت المناسب 

دء من جمع البيانات، وفت9رات تل9ك البيان9ات إل9ى بتوأنشطة النظام المعلوماتي 

مس9توى التحليل ورفع التقارير (القوائم البيانية) وتعتبر نظ9م المعلوم9ات عل9ى 

وتحلي9ل المعلوم9ات  ،جيد عن9دما تخ9دم منظم9ة م9ا وم9ديريھا ع9ن طري9ق جم9ع

المناس99بة والش99املة و ب99دون إف99راط فيھ99ا لتحلي99ل تنمي99ة البرن99امج والمش99اكل أو 

 :لذا فإن معايير نظم المعلومات الجيدة في ،اتخاذ القرار

 .: معلومات وبيانات صحيحة)Accuracy( الدقة .1

 .: توفر معلومات حديثة وفي حينھا)Modernity( حداثة المعلومات .2

: ت999وفر ق999در ك999اٍف م999ن المعلوم999ات الض999رورية )Integration( التكام999ل .3

 .بالنسبة لغرض محدد
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: معلوم99ات م999وجزة با0س99تثناء أو نش99اطات مخطط999ة )Brevity( ا/يج99از .4

 .حسب الحاجة

: لمساندة أسلوب العمل المتطلب م9ن )Appropriate( ا0رتباط والم(ئمة .5

 -لي ا/دارة ف99ي منظم99ة م99ا وذل99ك بمس99اعدة تحلي99ل م99نظم المعلوم99اتمس99ؤو

تكيي99ف التحلي99ل وفق99اً لتس99ھيل عملي99ة اس99تخدام المعلوم99ات للمراح99ل ا/داري99ة 

 .المختلفة

: أن تك999ون مت999وفرة وس999ھل الحص999ول )Availability( ت999وفر المعلوم999ات .6

 .عليھا

  ) Manual System(النظام المعلوماتي اليدوي 

ومن بجمع البيانات والمعلومات ، يقوم ا/نسان من ا0نظمةفي ھذا النوع 

بتحليل ا>مور ومن ثم اتخاذ يقوم خ(ل استخدام عقله وذكائه الفطري 

وتطبيقھا وفقا للسياسات وا/جراءات ) Decision Making(القرارات 

المتعارف عليھا وقد يصيب أو يخطئ، ويتم تصحيح الخطأ عند 

من تجميع بنفسه  الشخصي النظام اليدوي يقوم بھا وآلية العمل ف ، اكتشافه

يقوم  ھذاكل  المعلومات وتصفيتھا وتبويبھا وحفظھا واسترجاعھا وغير ذلك،

  .شخص الذي يعمل في قواعد البيانات بدون تدخل التقانةبه ال

يمكن  ا>ساسية العناصرللنظام المعلوماتي اليدوي ھناك نوعين من و 

  ايجازھا با0تي:

  .)Human Resources( البشري العنصــــر  1-

وھم ا0شخاص المسؤولين ع9ن ادارة وتش9غيل النظ9ام والقي9ام بكاف9ة الفعالي9ات 

العنص999ر البش999ري ال999ذي يع999د أھ999م عناص999ر نظ999م الت999ي م999ن ش999أنھا نجاح999ه، و

حت9ى ل9و ت9م إع9دادھا بص9ورة جي9دة، إذا  نظم المعلومات المعلومات،  قد تفشل
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المطلوب9ة، فالنظ9ام  بالكفاءة أُھمل العنصر البشري، أو لم يقم بالدور المناط به

 .0 ينجح دون وجود أشخاص مؤھلين يدركون آليته وأھميته

  .)Database( البيانات قواعـــــــد  2-

المكان المخصص لحفظ البيانات ومعالجتھا وتش9غيلھا وتح9ديثھا واس9ترجاعھا 

وھن9ا ھ9و اھ9م الفعالي9ات وا0نش9طة الحف9ظ وا0س9ترجاع  وفي ھذا العنصر يعد

، وتوض9ع الف9اي(ت في الحف9ظ وا0س9ترجاع ا>سلوب الورقي التقليديم يستخد

 التي تحوي البيانات والمعلومات في خزائن حديدية أو خشبية.   

او ف99ي النظ99ام توج99د مجموع99ة م99ن الص99عوبات ف99ي العم99ل ال99ورقي التقلي99دي و

  وتتلخص في التالي:المعلوماتي اليدوي 

  .الورقي التقليدي /نجاز العملالوقت و الجھد و التكلفة المرتفعة  .1

  .صعوبة استرجاع الوثائق و ما بھا من معلومات .2

  .البحث وحيد المدخل و عدم القدرة على البحث متعدد المداخل .3

  .صعوبة إط(ع أكثر من موظف على المعاملة نفسھا في الوقت نفسه .4

  .دم وجود آلية لمتابعة لسير العملع .5

عالجة البريد الوارد و الصادر عدم توحيد و تقنين أسلوب العمل في م .6

     المنظمة المختلفة.و المتابعة بين وحدات 

  .أداء ا>عمال في كفاءة متدنية .7

  .ا0جراءاتتعقيد في تنفيذ  .8
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  )Automated systemالنظام ا+لي (

يرم999ز ل999ه بـ999ـ  المحوس999ب يم المعلوم999اتانظ999النظ999ام المعلوم999اتي ا�ل999ي أو ال

)CBIS(6999المعتم999دة عل999ى  نظ999م المعلوم999ات ھ999ي ي999ةنظم المعلومات، ھ999ذه ال

والمادية للحاس9وب ) Software(يعتمد على المكونات البرمجية والحاسوب 

)Hardware) والبش999رية (Brinware ( ف999ي معالج999ة البيان999ات)Data 

Processingواس9ترجاع المعلوم9ات، تط9ورت  ) ومن اعادة ا0ستفادة منھ9ا

  ، فكانت المراحل كا0تي:7ھذه النظم على مدى سبعة عقود من الزمن

   ).Operating Data( مرحلة تشغيل البيانات .1

    ).Management Reports( مرحلة التقارير ا/دارية .2

   ).Support Decision( مرحلة تدعيم القرارات .3

  ).Strategic Systems( مرحلة النظم ا0ستراتيجية .4

 Cloudوالحوس9بة الس9حابية (مرحلة ا>عم9ال والتج9ار ا/لكتروني9ة  .5

Computingتستند على ا/نترنيت وا0نترانت وا/كسترانت  ) التي

       (وھي المرحلة ا>ھم). وغيرھا من الشبكات

وتنبع أھمية النظم ا�لية والمحوسبة من نقاط عدة اھمھا ان ھذه ال9نظم تس9اھم 

و  استثمار المورد المعلوماتي في المنظمة والسيطرة على كافة المعلوماتفي 

الق9درة ، فض9( ع9ن بوح9دة ا>م9ر ف9ي المنظم9ةا>ط9راف المنتج9ة   ربط جميع

عل99ى تب99ادل وتش99اطر المعلوم99ات والتح99اور عب99ر ا0تص99ال والش99بكات داخ99ل 

حفظ وخزن جميع المعلومات الت9ي تتعام9ل بھ9ا المنظم9ة ، المنظمة أو خارجھا

                                                                 
 53.ص.2008الشرابي ،فؤاد .نظم المعلومات ا�دارية ،عمان :دار أسامة . 6
ا�دارية : المفاھيم ا5ساسية   نظم المعلومات  مقدمة في الكردي، منال محمد، جPل إبراھيم العبد . 7

  47.ص..2008والتطبيقات .ا�سكندرية: دار الجامعة الجديدة ،
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إص99دار مختل99ف التق99ارير ، أخي99را ومعالجتھ99ا م99ع ت99وفير إمكاني99ة اس99ترجاعھا

  .8عة في الوقت المناسبالدقيقة بأشكالھا المتنو

وتقس99م ال99نظم ا�لي99ة ال99ى ان99واع عدي99دة وفق99ا لوظائفھ99ا وأھ99دافھا وخصائص99ھا 

  : 9وا0جراءات التي تستخدمھا ومن ھذه ا>نواع ھي

أح99دى  :)Run Transaction Systems( نظ9م تش9غيل المع9ام(ت .1

تخ99تص بتس99جيل ، المس99تندة عل99ى الحاس99ب ا�ل99ي نظ99م المعلوم99ات أن99واع

ر العم999ل ف999ي يس999يتوتش999غيل العملي999ات اليومي999ة الروتيني999ة الض999رورية ل

تق999وم بتجم999ع وف999رز وتص999نيف وتش999غيل وتلخ999يص وتخ999زين ، المؤسس999ة

المع9ام(ت بطريق9ة تمك9ن م9ن اس9تخدامھا ف9ي فت9رات البيانات الناتجة عن 

  0حقة.

تس9تخدم  :)Oversight of Operations(نظم الرقابة على العملي9ات  .2

ھذه النظم الحاسب للرقابة على العملي9ات الص9ناعية خاص9ة ذات الطبيع9ة 

المس99تمرة وتس99مح ھ99ذه ال99نظم م99ن اتخ99اذ الق99رارات بطريق99ة أوتوماتيكي99ة 

  .زمة 0ستمرار العملية ا/نتاجية/جراء العمليات ال(

يخ9دم ھ9ذا  :)Office Automation Systems(نظ9م آلي9ة المكات9ب  .3

النوع من النظم ا>فراد اللذين يتعاملون مع البيانات في المنظم9ة وخاص9ة 

  في تشعيل البيانات (السكريتاريا).

                                                                 

 226.ص.2004، مرائي ،إيمان فاضل .نظم المعلومات ا�دارية. عمان : دار الصغاءاالس 8

سعيدي، سليمة .واقع شبكات المعلومات في ظل ا�دارة ا�لكترونية للمعلومات .مذكرة ماجستير.  9
 140- 139.ص.2008
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ت99وفر لن99ا تق99ارير مطبوع99ة با/ض99افة إل99ى  :)MIS(ا/داري99ة  نظ99م المعلوم99ات .4

إمكاني9999ة الوص9999ول المباش9999ر للمعلوم9999ات بخص9999وص أداء المنظم9999ة الح9999الي 

  .تختص بمساندة وظائف التخطيط والرقابة، والماضي

غ9رض المس9اندة ف9ي عملي9ة ھذه ال9نظم لستخدم ت :)DSS(نظم دعم القرارات  .5

في الغال9ب م9ا تك9ون نظ9م تفاعلي9ة أي تس9تخدم الح9وار ب9ين و، اتخاذ القرارات

 الفرد والحاسب.

ھ99ي ب99رامج ُتح99اكي آداء الخبي99ر  )Expert Systemا0نظم99ة الخبي99رة ( .6

البشري في مجال خبرة معين، وذلك ع9ن طري9ق تجمي9ع واس9تخدام معلوم9ات 

وخبرة خبير أو أكثر في مجال معين، باختص9ار ھ9ذه ال9نظم وج9دت م9ن أج9ل 

(ص الخب99رات خصوص99اً ف99ي التخصص99ات الن99ادرة وض99مھا ف99ي نظ99ام اس99تخ

خبي99ر يح99ل مح99ل ا/نس99ان ويس99اعد ف99ي نق99ل ھ99ذه الخب99رات >ن99اس آخ99رين 

 . با/ضافة إلى قدرته على حل المشك(ت بطريقة أسرع من الخبير البشري

: او الشبكات العصبية المحاكية، )Neural Networksالشبكات العصبية ( .7

ضية برمجية لمحاكاة طريق9ة عم9ل الم9خ البش9ري، حي9ث أن وھي محاولة ريا

العلماء قد اكتش9فوا تقريب9ا طريق9ة عم9ل الم9خ البش9ري م9ن حي9ث قابلي9ة ال9تعلم 

 وقابلية التذكر والقدرة على تمييز ا>شياء والقدرة على اتخاذ القرارات.

  :10ھي المحوسبة نظم المعلومات التحديات التي تواجهومن 

وجود بعض المعلومات الھامة التي 0 يمكن إدخالھ9ا ف9ي النظ9ام لص9عوبة  .1

  .التعبير عنھا

                                                                 
سعيدي، سليمة .واقع شبكات المعلومات في ظل ا�دارة ا�لكترونية للمعلومات .مذكرة ماجستير.  10

 140- 139.ص.2008
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التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات ال9ذي يع9د تح9د ل9نظم المعلوم9ات  .2

قديم9ة   المبنية على الحاسب وبعد فترة تصبح نظم المعلومات حيث تتغير

  .وھذا ما يتطلب م(حقة التغيرات بسرعة

  .النقص الشديد في العمالة الفنية من مبرمجي ومحللي النظم .3

أن الش99بكات الخاص99ة انتھ99اك الس99رية حي99ث تش99ير بع99ض الدراس99ات إل99ى  .4

مرة كل سنة  15إلى  12بالشركات تتعرض ل(نتھاك بمعدل يتراوح من 

وكلم99ا زاد التق99دم التكنول99وجي كلم99ا أص99بح م99ن الص99عب حماي99ة ش99بكات 

  .11وأنظمة المعلومات وكذا ارتفعت تكاليف الحماية

  ا+لي:المعلوماتي مكونات النظام  

  .)Brainwareالبشــــري ( العنصر  1-

تفق اغلب المتخصصين في مجال المعلوماتية عامة أن الكادر المعلوماتي ل9ه ا

وھ9ذه وقواع9د البيان9ات وال9نظم ا�لي9ة أھمية في إدارة وتشغيل نظ9م الحاس9بات 

(ا>جھ9زة المادي9ة  ا>ھمية تف9وق عل9ى نح9و كبي9ر أھمي9ة المس9تلزمات ا>خ9رى

ر عل9ى المس9تلزمات البرامجيات) 0ن الكادر المعلوماتي ھو المشغل والمس9يط

ا>خرى، وان أي إھمال في العمل من قبل الكادر المعلوماتي يؤدي إل9ى فش9ل 

ف99ي البن99ي التحتي99ة للمعلوماتي99ة، وينقس99م الك99ادر البش99ري المعلوم99اتي إل99ى ع99دة 

  أقسام وھي:

):وھ999و الش999خص المس999ئول ع999ن أع999داد Programmerالمب999رمج ( .1

) و ++Cل (وص999ناعة الب999رامج باس999تخدام ع999دة لغ999ات مش999ھورة مث999

)Java  .وغيرھا والتي تتوافق مع أنظمة التشغيل (  

                                                                 
:مدخل لتحقيق الميزة التنافسية. ا�سكندرية :دار حيدر، معالي فھمي .نظم المعلومات  11

 183.ص.2002الجامعية.
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):وھو الشخص المسئول عن ھندس9ة Engineerمھندس الحاسبات ( .2

) وھ9999و دوره Hardwareوتص9999نيع ا>جھ9999زة المادي9999ة للحاس9999وب (

يتكامل م9ع المب9رمج بغي9ة تحقي9ق التواف9ق ب9ين البرامجي9ات وا>جھ9زة 

  المادية.

الش99خص ال99ذي يس99تخدم م99ا ينتج99ه ): وھ99و Userالمس99تخدم ( .3

 المبرمج ومھندس الحاسبات ويتدرب عليھا بشكل يصنفه إلى صنفين:

) وھ9و ال9ذي يمكن9ه العم9ل عل9ى الحاس9وب Primaryمستخدم أولي ( -

  لكن 0 يبدع فيه.

) وھ99و الش99خص ال99ذي يمتل99ك خب99رات Advanceمس99تخدم متق99دم ( -

تخدام بع9ض عالية بالحاسوب تصل إلى ح9د الص9يانة أو البرمج9ة باس9

 ). Visual Basicا>دوات المھمة مثل (

 

  .)Hardwareالمعــــــــــــــــدات (  2-

  ):Mainframeالحاسبات الكبيرة أو المركزية أو ما يسمى ( -

مث99ل الحاس99بات المس99تخدمة ف99ي البن99وك وف99ي المؤسس99ات الحكومي99ة ك99وزارة  

الخ و0 يستطيع الفرد العادي تكلف ثمن شراء إح9داھا >نھ9ا تكل9ف ...الداخلية.

وتمتلك قدرة على معالجة كمية ھائلة من البيانات مثل معلوم9ات  مبالغ كبيرة،

  الم(يين من المواطنين.

  ):Personal computersالحاسبات الشخصية ( -

أو العم9ل  وھـــــي ا>جھزة التي يستخدمھا المس9تخدمين الع9اديين ف9ي المن9زل 

ويبلغ ثمــ9ـن ھـــــ9ـذه ا>جھ9زة مئ9ات أو آ0ف ال9دو0رات، وتس9تخدم لمعالج9ة 
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الكلمات أو تصفح ا/نترنت أو ا>لعاب والترفيه والتعل9يم وتنقس9م ھــــ9ـذه إل9ى 

  :عدة اقسام

  :(Desktop)النظم المكتبية  -1

وھذه أجھزة أكبر من النوع الثاني وتصلح لوضعھا علـــى مكت9ب ف9ي البي9ت  

أو العمل ويكون ثمن الجھاز الواحد اقل م9ن الن9وع الث9اني، و0 يمكنن9ا جعـ9ـل 

  ھذا النوع متنق( حيث حجمه كبير.

  :(Laptop)الحاسبات الدفترية  -2

ا وبض9عة وھـــــي حاسبات صغيرة الحجـــــم (بض9عة انش9ات ط9و0 وعرض9 

تنق9ل مث9ل السف9ـر، سنتمترات ارتفاعا) وتستخدم فــي العادة ل(ستعمال أثن9اء ال

ــ9ـه حاس9ب شخص9ي قاب9ل للحم9ل) بس9بب وزن9ه الخفي9ف وكونـوھـــو يعتب9ر (

، ويعم9ل ھــ9ـذا الن9وع بالبطاري9ات القابل9ة للش9حن عبارة عـــن قطعة واحـــ9ـدة

اسب نفـــس الب9رامج ويقـــ9ـوم ب9نفس ليستعمل أثناء التنقل ، ويشغل ھــــذا الح

الوظائف التي يقوم بھا الحاسب المكتبي ، ولكن مـ9ـع الحف9اظ علــ9ـى الـ9ـوزن 

  والحجم المنخفض ، لذا فانه أغلى ثمنا من ا>ول .

ھو حاسوب محمول ص9غير  )Tablet Computerالحاسبات اللوحية ( -3

ً  الھاتف المحمول أكبر من  ب9اللمسيعم9ل بواح9د م9ن ع9دة تقني9ات تس9مح  حجما

إ0 أن ال99بعض  قل99م رقم99ي عل99ى الشاش99ة، وتس99مح بع99ض الشاش99ات باس99تعمال

إ0 أنھا تسمح  باللمس المتعدد ا�خر (وأشھرھا المستعملة في ا�ي باد) تسمح

التقليدي99ة ف99ي  ولوح99ة المف99اتيح الف99أرة با/ص99بع فق99ط، وي99أتي ذل99ك ب99د0 ع99ن

  .الحواسب
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  .)Softwareالبرامــــــــــــــــجيات (  3-

المحسوس مـن نظام الكمبيوتر وال9ذي 0 يمك9ن  البرامجيات ھـــي الجزء غير

لمسه باليد وھي عبارة عن م(يين ا/شارات الكھربائي9ة والبق9ع المغناطيس9ية، 

يقـــوم الكمبيوتر بتحويلھا إلــــى بيان9ات مش9اھدة أو مس9موعة بحي9ث يس9تطيع 

  المستخدم فھمھا وا0ستفادة منھا، وتنقسم البرامجيات إلى قسمين ھما :

  ):Operation Systemsالتشغيل ( . نظم1

نظم التشغيل ھي أھم نوع من أنواع البرامجيات وتعتمد عليھا بقـــــية ب9رامج 

الكمبيوتر في عملھا، وبدون نظام التش9غيل 0 يس9تطيع الكمبي9وتر الع9ـمل، و0 

يستطيع أي برنامج مــن برامج الكمبيوتر العم9ل ب9دون نظ9ام تش9غيل، ويعتب9ر 

حلقة الوص9ل ب9ين المس9تخدم وجھ9از الكمبي9وتر، حيـ9ـث يحت9وي نظام التشغيل 

نظام التشغيل عـلــى جميع ا>وامر التـــي تمكــن المس9تخدم م9ـن إنش9اء وف9تح 

  وحفظ الملفات وتصميم البرامج الخاصة وغير ذلك.

  ):Applications Programs. البرامج التطبيقية (2

عالم الكمبي9وتر ويتــــ9ـم تص9ميم  البرامج التطبيقية ھي أوسع باب للدخول إلى

ھذه البرامج عن طريق أشخاص وشركات وتكون ھذه الب9رامج كبي9رة جــ9ـداً 

وذات ق99درة فائق99ة عل99ى تلبي99ة رغب99ات المس99تخدم، توج99د ب99رامج تطبيقي99ة تخ99دم 

المس99تخدم ف99ي جمي99ع مج99ا0ت الحي99اة مـــ99ـثل (الط99ب والمحاس99بة و الھندس99ة 

  ا>لعاب لXطفال والكثير الكثير غيرھا).وا0قتصاد والعلـــوم وبرامج 
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 .)Database( البيانات قواعــــــد  4-

قواعد البيانات في النظام ا�لي تمتاز بالقدرة على احت9واء بيان9ات ومعلوم9ات 

الكترونية يمك9ن حملھ9ا >ي  بكميات ھائلة جدا وتكون مخزنة بوحدات خزنية

مك999ان، وإج999راء العدي999د م999ن العملي999ات عليھ999ا وس999رعة فائق999ة ف999ي الوص999ول 

  للمعلومات وا0سترجاع والفلترة والتحديث.

يخف9ف م9ن  العمليات ا/داري9ة كما أن استخدام المؤسسات للنظم الحاسوبية في

على العديد من س9لبيات على الموظفين، ويتغلب  المالية ا>عباء، والمصاريف

ال99999ذي ق99999د يتس99999بب بھ99999ا المل99999ل م99999ن العم99999ل وا>خط99999اء  البش99999ري العم99999ل

المعنوي9ة ال(زم9ة. كم9ا تس9اعد عل9ى  الح9وافز أو عدم وجود الروتينيه البشرية

كما أن امت(ك المؤسسات لنظم المعلومات ا/داري9ة  ،تضخيم حجم المؤسسات

للمؤسسة في بيئ9ة العم9ل. ولك9ن يعي9ب ال9بعض عل9ى  القدرة التنافسية يزيد من

ا/داري99ة عل99ى ال99تخلص م99ن المس99تندات   اس9تخدام ھ99ذه ال99نظم ف99ي المؤسس99ات

  .الورقية

) Information) والمعلومات (Dataمدخل لدراسة البيانات (

  )Knowledgeوالمعرفة(

)، المعرف777777ة Information) ، المعلوم777777ات (Dataالبيان777777ات ( )1

)Knowledge:(  

0بد من التفريق بين العديد من المص9طلحات مث9ل البيان9ات ، المعلوم9ات  

  و المعرفة كما 0بد من فھم الع(قات بينھا .

) ھي مواد و حقائق خ9ام أولي9ة ليس9ت ذات قيم9ة بش9كلھا Dataالبيانات ( _

ا>ولي ما لم تتحول إلى معلومات مفھومة و مفيدة ، أو ھي مجموعة من 
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الحق9ائق و المش9اھدات ق9د تك99ون أرقام9ا أو كلم9ات أو رم9وز أو حروف99ا و 

م99ن ا>مثل99ة عل99ى ذل99ك كمي99ات ا/نت99اج ، حج99م المبيع99ات ،أس99ماء الطلب99ة ، 

يمك99ن أن تجم99ع ع99ن طري99ق الم(حظ99ة أو المش99اھدة و  أع99داد الطلب99ة . و

تخزن بأس9لوب مع9ين و يمك9ن أن تعب9ر ع9ن حق9ائق حالي9ة أو تاريخي9ة أو 

 مستقبلية.

ھ999ي مجموع999ة م999ن البيان999ات المنظم999ة و ) Informationالمعلوم777ات ( _

المنسقة ، أو ھي بيانات تمت معالجتھا ثم تطبيقھا و تحليلھا و تنظيمھ9ا و 

مح باس9تخدامھا و ا/س9تفادة منھ9ا حي9ث أص9بحت ذات تلخيصھا بشكل يس9

معنى لمستخدميھا ، مثال على ذلك معلومات عن مبيعات الشركة موزعة 

 حسب السنوات و نسب ا>رباح و الكلف.

ھ999ي عب999ارة ع999ن معلوم999ات ت999م تنظيمھ999ا و ) Knowledge( المعرف777ة _

ن معالجتھا لتحويلھا إلى خبرة أو معرفة مبتك9رة 0 تع9رف عنھ9ا ش9يء م9

قبل ، أو تصف ش9يئا يوس9ع م9ن معارفن9ا الس9ابقة أو يع9دل منھ9ا ، أو ھ9ي 

الحص9999يلة النھائي9999ة /س9999تخدام المعلوم9999ات م9999ن قب9999ل ص9999ناع الق9999رار و 

المستخدمين الذين يحولون المعلومات إلى معرفة و عمل مثمر يخدمھم و 

يخ99دم مج99تمعھم ، فإنت99اج من99تج >ول م99رة أو إبتك99ار طري99ق جدي99دة ف99ي 

 ا/نتاج يعبر عنه بالمعرفة . التسويق أو

أما عن الع(قة بين المف9اھيم الث(ث9ة ف9( ب9د م9ن التأكي9د ب9أن م9ا يع9د معلوم9ات 

  لشخص معين قد يعتبره شخص آخر بيانات 0 يمكن ا/ستفادة منھا .

و يس777تخدم للتميي777ز ب777ين البيان777ات و المعلوم777ات معي777ارين أولھم777ا درج777ة  

أن المعلومات إذا ت7م إج7راء المعالج7ة عليھ7ا ا:ستفادة و الثاني المعالجة أي 
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و حقق77ت الفائ77دة لمتخ77ذ الق77رار تعتب77ر معلوم77ات أم77ا إذا فق77دت أح77د ھ77ذين 

  .المعياريين فتعتبر بيانات 

على سبيل المثال عدد الط9(ب الموج9دين ف9ي القاع9ة الدراس9ية يمك9ن إعتب9اره 

ائج بع99د معلوم99ات عن99د إس99تخدامه ف99ي حس99اب نس99بة الحض99ور و الغي99اب ، النت99

المعالجة تعتبر معلومات و أعداد الط(ب تعتبر بيانات أما عن الع(قة بينھم9ا 

فالبيان99ات تعتب99ر الم99ادة الخ99ام للحص99ول عل99ى المعلوم99ات و المعلوم99ات تعتب99ر 

  المادة الخام للحصول على المعرفة .

 )Data Usageاستخدام البيانات ( )2

منظم99ات ا>عم99ال ، وت99ذھب تعتب99ر البيان99ات والمعلوم99ات م99وردا م99ن م99وارد 

ا>دبيات الحديثة إلى أھمية إدارت9ه بالش9كل الكف9وء والفاع9ل بم9ا يحق9ق أھ9داف 

المنظم99ة ، وذھب99ت تل99ك ا>دبي99ات إل99ى ض99رورة اس99تحداث وظيف99ة خامس99ة ف99ي 

المنظمة إضافة إلى (إدارة الموارد البشرية ، إدارة ا/نتاج والعمليات، ا/دارة 

 & Dataوھي وظيفة إدارة البيان9ات والمعلوم9ات ( المالية ، إدارة التسويق)

Information Management وتكتسب البيانات والمعلوم9ات أھميتھ9ا ،(

من أھمية استخداماتھا حيث تستفيد المنظمات عموما من البيانات والمعلومات 

  في ا>مور التالية:

 )Decision Makingعملية صنع القرار ( �

 )Strategic Planning( التخطيط ا/ستراتيجي �

 )Forecasting( التنبوء المستقبلي �

 )Policies Construction( بناء السياسات الداخلية �

 )Crisis Management( إدارة ا>زمات �
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 Analysis Current andتحليل ا>داء الحالي والسابق ( �

Previous Performance( 

  )Controlالرقابة وتقويم ا>داء ( �

  

  

  

  

  

  أھمية صنع القرار بناء على البيانات 

)Importance of decision making based on data(  

  ما ھو القرار ؟! 

الق999رار عب999ارة ع999ن اختي999ار ب999ديل امث999ل م999ن ب999ين مجموع999ة م999ن الب999دائل 

  المطروحة لحل مشكلة ما أو أزمة أو تسيير عمل معين.

  مراحل اتخاذ القرارات:

  المشكلة:المرحلة ا�ولى تشخيص 

ومن ا>مور المھمة التي ينبغي على المدير إدراكھا وھو بصدد التعرف عل9ى 

المشكلة ا>ساسية وأبعادھا، ھي تحدي9ده لطبيع9ة الموق9ف ال9ذي خل9ق المش9كلة، 
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ودرجة أھمية المشكلة، وعدم الخلط بين أعراضھا وأس9بابھا، والوق9ت الم(ئ9م 

  ب بشأنھا.للتصدي لحلھا واتخاذ القرار الفعال والمناس

  المرحلة الثانية جمع البيانات والمعلومات :

إن فھم المشكلة فھًما حقيقًيا، واقتراح بدائل مناسبة لحلھا يتطلب جمع البيانات 

والمعلومات ذات الص9لة بالمش9كلة مح9ل الق9رار، ذل9ك أن اتخ9اذ الق9رار الفع9ال 

ات الدقيقة يعتمد على قدرة المدير في الحصول على أكبر قدر ممكن من البيان

والمعلومات المحايدة والم(ئمة زمنًيا من مصادرھا المختلفة، وم9ن ث9م تحدي9د 

أحسن الطرق للحصول عليھا، ثم يقوم بتحليلھ9ا تحل9ي(ً دقيًق9ا ويق9ارن الحق9ائق 

وا>رقام ويخرج م9ن ذل9ك بمؤش9رات ومعلوم9ات تس9اعده عل9ى الوص9ول إل9ى 

  القرار المناسب.

أن9واع البيان9ات والمعلوم9ات الت9ي يس9تخدمھا  وقد ص9نف بع9ض علم9اء ا/دارة

  المدير إلى :

  ] البيانات والمعلومات ا>ولية والثانوية.1[

  ] البيانات والمعلومات الكمية.2[

  ] البيانات والمعلومات النوعية.3[

  ] ا>مور والحقائق.4[

  المرحلة الثالثة: تحديد البدائل المتاحة وتقويمھا : 

  البديلة ونوعھا على عدة عوامل منھا:ويتوقف عدد الحلول 
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وضع المنظمة، والسياسات التي تطبقھا، والفلسفة التي تلتزم بھ9ا، وإمكانياتھ9ا 

المادية، والوقت المتاح أمام متخ9ذ الق9رار، واتجاھ9ات الم9دير ـ متخ9ذ الق9رار ـ 

وقدرته عل9ى التفكي9ر المنطق9ي والمب9دع، ال9ذي يعتم9د عل9ى التفكي9ر ا0بتك9اري 

رتكز عل9ى التص9ور والتوق9ع وخلف9ه ا>فك9ار مم9ا يس9اعد عل9ى تص9نيف الذي ي

  البدائل المتواترة وترتيبھا والتوصل إلى عدد محدود منھا.

  المرحلة الرابعة: اختيار البديل المناسب لحل المشكلة : 

ـ99 وت99تم عملي99ة المفاض99لة ب99ين الب99دائل المتاح99ة واختي99ار الب99ديل ا>نس99ب وفًق99ا 

وضوعية يستند إليھا المدير في عملية ا0ختيار وأھم ھذه لمعايير واعتبارات م

  المعايير:ـ

تحقيق البديل للھدف أو ا>ھداف المحددة، فيفضل البديل الذي يحقق ·  •

  لھم ا>ھداف أو أكثرھا مساھمة في تحقيقھا.

اتف9999اق الب9999ديل م9999ع أھمي9999ة المنظم9999ة وأھ9999دافھا وقيمھ9999ا ونظمھ9999ا ·  •

  وإجراءاتھا.

  للحل البديل واستعدادھم لتنفيذه. قبول أفراد المنظمة·  •

درجة تأثير البديل على الع(قات ا/نسانية والمعام(ت الناجحة بين ·  •

  أفراد التنظيم.

درج99ة الس99رعة المطلوب99ة ف99ي الح99ل الب99ديل، والموع99د ال99ذي ي99راد ·  •

  الحصول فيه على النتائج المطلوبة.

نظم9ة مث9ل مدى م(ئم9ة ك9ل ب9ديل م9ع العوام9ل البيئي9ة الخارجي9ة للم·  •

  العادات والتقاليد.
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القيم وأنماط السلوك وا>نماط ا0ستھ(كية وما يمكن أن تغرزه ھذه ·  •

  البيئة من عوامل مساعدة أو معوقة لكل بديل.

  المعلومات المتاحة عن الظروف البيئية المحيطة.·  •

  كفاءة البديل، والعائد الذي سيحققه إتباع البديل المختار.·  •

  : متابعة تنفيذ القرار وتقويمه:المرحلة الخامسة 

ـ ويجب على متخذ القرار اختيار الوقت المناسب /ع9(ن الق9رار حت9ى ي9ؤدي 

القرار أحسن النتائج. وعندما يطبق القرار المتخذ، وتظھر نتائجه يقوم المدير 

بتق99ويم ھ99ذه النت99ائج لي99رى درج99ة فاعليتھ99ا، ومق99دار نج99اح الق99رار ف99ي تحقي99ق 

  أجله. الھدف الذي اتخذ من

ـ وعملية المتابعة تنمي لدى متخذ القرارات أو مساعديھم الق9درة عل9ى تح9ري 

الدقة والواقعية في التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتش9اف مواق9ع 

  القصور ومعرفة أسبابھا واقتراح سبل ع(جھا.

روح ـ ويضاف إل9ى ذل9ك أن عملي9ة المتابع9ة لتنفي9ذ الق9رار تس9اعد عل9ى تنمي9ة 

  المسؤولية لدى المرؤوسين وحثھم على المشاركة في اتخاذ القرار.

ومم9ا تق99دم يمك99ن تحدي99د أھمي99ة البيان99ات والمعلوم99ات ف99ي عملي99ة ص99نع الق99رار 

)Decision Making 0 س99يما التوقي99ت ال99ذي تجھ99ز ب99ه البيان99ات وك99ذلك (

ا/ش9ارة  التوقيت الذي يتم فيه معالجة البيانات لتتحول إلى معلومات ، وتج9در

إلى أھمية نوع البيانات ومقدار مصداقيتھا ودرجة الرقابة على التأكد من منھا 

ومن مص9ادرھا ، وبالت9الي س9تنعكس درج9ة ا0ھتم9ام بھ9ا عل9ى نوعي9ة الب9دائل 

المتاحة لمتخذ القرار وبالتالي جودة ودقة القرار المتخذ ، خصوص9ا إذا كان9ت 

  ير المنظمة أو البنك. أھمية القرار بالغة الخطورة ويتعلق بمص
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  خصائص النظام المالي والمصرفي ا�لي:

  الدقة والسرعة في أداء العمليات الحسابية وغير الحسابية . )1

 السرعة الفائقة في استرجاع المعلومات. )2

 القدرة الكبيرة على تخزين البيانات. )3

 سھولة التعامل مع النظام. )4

 السرعة الفائقة في إعداد التقارير النھائية. )5

  

  

  )Case Studyحالة دراسية (

  اسئلة الفصل ا�ول

o ھو النظام ( ماSystem؟ ( 

o ) ما ھو النموذج العام للنظامSystem Model؟( 

o )ما ھي نظرية النظمSystem Theory؟( 

o سؤال: ما ھو الفرق بين النظام اليدوي والنظام ا�لي؟  

o ) ما ھو الفرق بين البياناتDataوالمعلومات ( 

)Information؟( 

o  تعتبر المعلومات (ھلInformation موردا للمنظمة وتحتاج (

 إلى إدارة ؟

o ما ھو الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟ 

o قة بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟Fسؤال: ما ھي الع  
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  الجانب التطبيقي

 )Serversدراسة الخوادم ( .1

 دراسة البريد ا0لكتروني .2

 ونظام خبيرتصميم برنامج لدعم القرار  .3

 )ATM) و (POSاجھزة ال ( .4

 برنامج مصرفي تطبيقي يوضح العمليات المصرفية .5

 دراسة الحوسبة السحابية .6

  وسائل التخزين وقواعد البيانات .7
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  الفصل الثاني:

 دقة البيانات وس(متھا وأمن البيانات

)Data accuracy , data integrity , data security(  

  التاريخي لوسائل تخزين البيانات واسترجاعھاالتسلسل 

)History of Data storage and retrieval (  

  )Data Managementإدارة البيانات (

  )Information Technologyتكنلوجيا المعلومات (

  

  حالة دراسية

  أسئلة إمتحانية
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  دقة البيانات ا:لكترونية، وسFمة البيانات، وأمن البيانات 

)Data Accuracy , Data Integrity , Data Security(  

   )Attribute Of Information Quality(خصائص المعلومات

) بت99وفر البيان99ات Decision Makingي99رتبط نج99اح عملي99ة اتخ99اذ الق99رار (

%) من نجاح الق9رارات 90الدراسات الى أن (والمعلومات الم(ئمة، و تشير 

%) عل99ى ق99درات و مھ99ارات متخ99ذ 10يعتم99د عل99ى البيان99ات والمعلوم99ات و (

الق99رار، و م99ن ھن99ا يتض99ح أھمي99ة و دور المعلوم99ات الم(ئم99ة 0تخ99اذ الق99رار، 

ويمكن عرض البيانات والمعلومات وفقا لث(ثة أبعاد رئيسة ھي البعد الزماني 

  البعد الشكلي ويمكن توضيحھا كما يلي:و بعد المضمون و 

  )Temporal Dimension( البعد الزمني •

و المقصود به توفير البيانات والمعلومات في  )Time Lines( التوقيت .1

الوق99ت المناس99ب لمتخ99ذ الق99رار و ق99د تك99ون المعلوم99ة مفي99دة ف99ي الوق99ت 

ير أن الحاضر و لكن قد تفقد أھميتھا بعد مرور زمن قليل ، لذا على الم9د

 يكون قادرا على الحصول على معلومات في وقت الحاجة لھا.

ض99رورة أن تك99ون المعلوم99ات متج99ددة و محدث99ة  )Currently( الحداث99ة .2

ل(نتفاع منھا عند تق9ديمھا لمتخ9ذ الق9رار، و تلع9ب الحداث9ة دورا ھام9ا ف9ي 

 ) المعلومات إذ تقل قيمة المعلومات بتقادمھا .Qualityجودة (

) و يقصد بھ9ا الفت9رة الزمني9ة المطل9وب Time Periodالزمنية (الحقبة  .3

ت99وفير بيان99ات ومعلوم99ات عنھ99ا، عل99ى س99بيل المث99ال يحت99اج م99دير البن99ك 

معلوم99ات ع99ن حج99م الق99روض للس99نوات الخم99س الماض99ية، فالمعلوم99ات 

 الم(ئمة ھي التي تغطي الفترة الزمنية المطلوب ا0ستع(م عنھا.
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 ) Content Dimensionتوى (بعد المضمون أو المح •

) يقصد بھا خلو البيان9ات والمعلوم9ات م9ن ا>خط9اء، Accuracyالدقة ( .1

حيث أن الدقة تساھم في جودة القرار، وتجنب القرارات الخاطئ9ة و تقل9ل 

التكلفة و ھدر الوقت و يختلف مدى الدقة في المعلومات المطلوب9ة حس9ب 

الوقت الدقة المفرطة للنظ9ام  جملة من المعايير سيتم ذكرھا تباعا، وبذات

المعلوماتي يؤدي الى زيادة تكلفة المعلومات ل9ذا 0 ب9د م9ن الموازن9ة ب9ين 

كلف99ة المعلوم99ات و العائ99د المتوق99ع الحص99ول علي99ه ف99ي حال99ة تحق99ق دق99ة 

 المعلومات.

) ھ99ي إعط99اء المعلوم99ات Validity Reliabilityالص99دق و الثب99ات ( .2

مرة استخدمت فيھا، و ينبغ9ي أن تمت9از لنفس النتائج التي أعطتھا في كل 

المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات بالصدق و الواقعية و تتطابق م9ع 

 الواقع شك( و مضمونا.

) من الخص9ائص المھم9ة ھ9و أن تك9ون البيان9ات Relevancyالم(ئمة ( .3

والمعلوم999999ات م(ئم999999ة و وثيق999999ة الص999999لة و لھ999999ا دور ف999999ي تحس999999ين 

)Improvementخ99اذ الق99رار، و يج99ب أن يك99ون لھ99ا ص99لة ) عملي99ة ات

 بالمشكلة المراد اتخاذ قرار بشأنھا.

) يقصد بھا قدرة المعلوم9ات عل9ى إعط9اء Completenessالشمولية ( .4

صورة متكاملة عن المش9كلة و ع9ن حق9ائق موض9وع الدراس9ة، م9ع تق9ديم 

بدائل مختلفة لھا حتى تتمكن ا0دارة من تأدية وظائفھا، و للمدير أن يقدر 

كمي999ة التفاص999يل ال(زم999ة ع999ن المش999كلة لتجن999ب الوق999وع ف999ي بح999ر م999ن 

 ).Dumpingالمعلومات ما يسمى با/غراق (
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تق9ديم المعلوم9ات لك9ل مس9توى إداري و م9ا  )Concisenessا/يجاز ( .5

يتناسب مع احتياجه من البيانات والمعلومات، وھنا 0 بد من ا/يجاز ف9ي 

كبير من المعلومات، و يمكن المستوى ا0ستراتيجي دون الخوض في كم 

 لمحلل النظم أن يساعد المدراء على تحقيق ھذه المھمة بطريقة منطقية.

  

   )Form Dimension( البعد الشكلي •

وھو يتعلق بكيفية تقديم المعلومة و وتھيئتھا لمن يطلبھا، وھي تتعلق با0جابة 

 على تساؤل (كيف) و يتضمن الجوانب التالية:

تقديم البيانات والمعلومات بشكل يس9ھل فھمھ9ا ) Clarityالوضوح ( .1

) ق9در ا0مك9ان، بحي9ث تك9ون المعلوم9ات Userمن قب9ل المس9تخدم (

واض9حة و خالي99ة م9ن الغم99وض لتمك9ين الم99دراء م9ن اتخ99اذ ق99رارات 

 صائبة.

) تقديم البيان9ات والمعلوم9ات بترتي9ب وتنس9يق Organizeالتنظيم ( .2

 ا0ستفادة منھا.ضمن معايير محددة مسبقا كي يتم تعظيم 

وھي قابلية المعلومات على التكيف >كثر   ) Flexibilityالمرونة ( .3

من مستخدم و أكث9ر م9ن تطبي9ق، ل(نتف9اع منھ9ا م9ن قب9ل المس9تويات 

 ا0دارية المختلفة بفاعلية في عملية اتخاذ القرار .

) طريقة واسلوب عرض المعلومات، و Presentationالعرض ( .4

م99ث( تك99ون مختص99رة أو تفص99يلية، أو بش99كل تق99ديمھا بش99كل مناس99ب 

 كمي أو وصفي أو أن تعرض على شكل جداول توضيحية.
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  ):Data Accuracyدقة البيانات ا:لكترونية (

دقة البيانات ا/لكترونية المخزنة في قواعد البيانات، يشير ھذا المصطلح إل9ى 

عملي999ات ) ف999ي البيان999ات ب999ين اثن999ين م999ن Changeع999دم وج999ود أي تغيي999ر (

ف9رض ش9روط ص9ارمة ) في سجل البيانات، وفي العادة تُ Updateالتحديث (

عل9ى التحق9ق م9ن دق99ة البيان9ات ض9من قاع9دة بيان99ات ف9ي مرحل9ة التص9ميم م99ن 

خ(ل استخدام قواعد وإجراءات ومعايير موح9دة لجم9ع البيان9ات، وي9تم ت9دقيق 

  ا>خطاء وإجراءات التحقق من الصحة بشكل دوري.

  قق من دقة البيانات والمعلوماتمعايير التح

) م9ن البيئت9ين Sources of Dataتحديد مصادر البيانات الدقيق9ة ( .1

 الداخلية والخارجية.

) Set Data Entry Accuracy Goalsوض9ع أھ9داف دقيق9ة ( .2

 لXشخاص الذين سيقومون بإدخال البيانات الى قاعدة البيانات.

ل الك9999ادر ) م9999ن قبSoftware Tools9999اس9999تخدام البرامجي9999ات ( .3

المعلوم999اتي افض999ل بكثي999ر م999ن الت999دقيق الشخص999ي كاس999تخدام تقني999ة 

)OCR.( 

)، 0ن Not Rushingع99دم التس99رع ف99ي جم99ع وادخ99ال البيان99ات ( .4

 السرعة تسبب الوقوع في ا0خطاء.

) اثن9اء جم9ع Avoid Overloadingعدم التعرض لضغط العم9ل ( .5

 جمع البيانات. البيانات وادخالھا، وھذه احدى اھم واجبات مدير فريق

)، المراجع99ة تقط99ع ش99وطا فع99ا0 ف99ي Reviewالمراجع99ة المس99تمرة ( .6

الح99د م99ن ا>خط99اء ف99ي إدخ99ال البيان99ات، ويتع99ين عل99ى م99دراء قواع99د 

البيان99ات إقام99ة نظ99ام فع99ال للمراجع99ة، وم99ن ا>فض99ل أن يك99ون ھن99اك 
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خبراء مھنيين لضمان جودة التحقق من البيانات التي تم إدخالھ9ا >ن9ه 

 د على تحديد وإزالة معظم أخطاء.يساع

 )Automated Error Reportsا0ع99(م التلق99ائي ل(خط99اء ( .7

يمك99ن دائم99ا ا0س99تفادة م99ن المي99زات ف99ي البرامجي99ات المتقدم99ة لح99ل 

مشكلة تشخيص ا0خطاء كما ھو موجود من ميزات التشخيص ا�لي 

دخال لتقارير الخطأ في الحاسبات ا0لكترونية، وھذا ممكن مث( عند إ

نفس النوع من البيانات لمشروع معين، على سبيل المثال، رقم بطاقة 

ا0ئتمان فيھ9ا تس9عة أرق9ام، إذا ادخ9ل المش9غل ع9ددا أق9ل م9ن ا>رق9ام، 

 يمكن للبرنامج تنبيه الموظفين برسالة اعتراضية، مشيرا إلى الخطأ.

 Understanding the( فھ99999م وإدراك أھمي99999ة البيان99999ات .8

Importance of Data ( ت99دريب الك99ادر المعلوم99اتي عل99ى فھ99م

أھمية البيان9ات، واكس9ابھم الخب9رة للتميي9ز أن ا/دخ9ا0ت غي9ر الدقيق9ة 

للبيان99ات ت99ؤثر عل99ى الق99رار ف99ي ا0دارة العلي99ا، ھ99ذه الت99دابير تجع99ل 

 الموظفين أكثر إحساسا بالمسؤولية وفّعالية.

 Data Entry Accuracy(اعتم9اد مع9ايير دق9ة إدخ9ال البيان9ات  .9

Standards ( ينبغ99ي للمنظم99ات تبن99ى مع99ايير دق99ة إدخ99ال البيان99ات

مسبقا وقبل الشروع بالعمل، ھذه المعايير تضمن بيان9ات متوافق9ة م9ع 

المع99ايير المح99ددة مس99بقا وھ99ذا ب99دوره يس99اعد عل99ى تحس99ين نوعي999ة 

 البيانات.

ينبغ99ي عل99ى المنظم99ات ) Work Environment( بيئ99ة العم99ل .10

توفير بيئ9ة عم9ل مريح9ة وص9حية للع9املين ف9ي إدخ9ال البيان9ات، ھ9ذه 

يمكن أن تكون في شكل مكاتب وكراسي مريحة للجسم وفواصل ف9ي 
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الوقت المناسب .....الخ وتس9اعد بيئ9ة العم9ل الجي9دة ف9ي ا/بق9اء عل9ى 

  .12تركيز الموظفين

   ):Data integrityسFمة البيانات (

يان99ات ھ99و نق99يض خس99ارة وتض99رر البيان99ات، وال99ذي ھ99و ش99كل م99ن س99(مة الب

أشكال فقدان البيانات، س(مة البيانات ھ9و نفس9ه المحافظ9ة عل9ى تل9ك البيان9ات 

من الفقدان والضرر ( مثل قاع9دة بيان9ات حديث9ة لتخ9زين البيان9ات والمحافظ9ة 

 عليھا) واسترجاعھا في وقت 0حق، وباختصار، تھدف المحافظة على س(مة

البيانات إلى منع التغييرات غير المقصود على المعلومات، ومص9طلح س9(مة 

  البيانات 0 ينبغي أن نخلط بينه و وبين أمن البيانات .

وھي أية تغييرات غي9ر مقص9ودة عل9ى البيان9ات نتيج9ة لتخ9زين واس9ترجاع أو 

عمليات المعالجة ، وفشل ا>جھزة غير متوقع9ة، و الخط9أ البش9ري، ھ9و فش9ل 

و تعتب99ر ال99ز0زل والب99راكين وك99ل ا>خط99ار الناجم99ة ع99ن  ة البيان99ات،س99(م

الظروف البيئية وا>نواء الجوية الصعبة والت9ي تلح9ق الض9رر بالبناي9ات الت9ي 

تحت99وي عل99ى وس99ائل خ99زن البيان99ات والمعلوم99ات ھ99ي أخط99ار تھ99دد س99(مة 

  البيانات والمعلومات.

  ):Data securityأمن البيانات (

0 ب9د م9ن   )Information Security>م9ن المعلوم9اتي (و من أج9ل فھ9م ا

تحديد معناه ، حيث عرفه (السالمي) بأنه مجموعة م9ن ا/ج9راءات و الت9دابير 

الوقائي999ة الت999ي تس999تخدم س999واء ف999ي المج999ال التقن999ي أو الوق999ائي للحف999اظ عل999ى 

المعلومات و ا>جھزة و البرمجيات إض9افة إل9ى ا/ج9راءات المتعلق9ة بالحف9اظ 

                                                                 
12 www.invensis.net  
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وتقسم المخاطر ا>منية إلى مادي9ة وغي9ر مادي9ة  العاملين في ھذا المجال،على 

  ويمكن توضيحھا كما يلي:

  المخاطر المادية:

الحرائق المفتعلة وا>ضرار المادية كتحطيم ا>جھزة، إضافة إلى كل المشاكل 

الفني99ة الكھربائي99ة وا0لكتروني99ة المتعم99دة ذات الض99رر الكبي99ر الت99ي ت99ؤدي إل99ى 

  لي أو جزئي للبيانات والمعلومات.فقدان ك

  المخاطر غير المادية:  

يمك99ن وص99فھا بك99ل ا>عم99ال الت99ي تتعل99ق بالھجم99ات ا0لكتروني99ة وا0خت99راق 

وس99رقة والتجس99س ا0لكترون99ي والفيروس99ات والقرص99نة وس99رقة البرامجي99ات 

كلم99ات الم99رور وأس99ماء المس99تخدمين ، وم99ن أھ99م المخ99اطر الغي99ر مادي99ة ھ99ي 

تسريب المعلومات من قبل العاملين سواء بصورة مقصودة أو غير مقصودة، 

ويمكن تحديد المسائل الرئيسة التي يعنى بھا نظام ا>م9ن الش9امل للمعلوم9ات، 

واع9د البيان9ات انظ9ر تحديدا ف9ي بيئ9ة العم9ل المرتك9زة عل9ى نظ9م الكمبي9وتر وق

  الشكل رقم () التالي:

  

  

  

  

  المعلوماتشكل رقم () يوضح المسائل الرئيسة التي يعنى بھا نظام أمن 

 البرامجيات معطياتال اJتصاJت ا�جھزة

مواطن 
 اJعتداء

 

 ا:نسان
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  م/ قواعد المحافظة على أمن وسFمة البيانات

 التخزين المادي والنقل الصحيح للبيانات: .1

 ستراتيجية التخزين ا0حتياطي للبيانات: .2

 المعلوماتية:ا0ستعانة بالبنوك  .3

 ا0ستعانة بالتخزين السحابي: .4

 الدعم التقني المستمر لمنظومات الحماية:   .5

 استخدام التصاريح الدقيقة لتحديث البيانات وا0ستفادة منھا: .6

 وضع ضوابط ومعايير صارمة عند العمل على قواعد البيانات:  .7

 استخدام التشفير والبرامجيات المختصة بالحماية من ا0ختراق: .8

 قواعد للس(مة وا0من يتم تدريب الكادر المعلوماتي عليھا: وضع .9

  ات(ف المخلفات الخزنية عند انتفاء الحاجة لھا (ا0قراص الليزرية) .10

 أمن البيانات  وسFمة البيانات  دقة البيانات

شير إلى عدم وجود أي تغيير ت

في البيانات بين اثنين من 

عمليات التحديث في سجل 

  البيانات

المحافظة على س(مة تھدف 

البيانات إلى منع التغييرات غير 

المقصود على المعلومات 

والحماية من ا>ضرار المادية 

  غير المقصودة

المحافظة على البيانات 

والمعلومات من المخاطر ا>منية 

 المادية وغير المادية المقصودة 

  

نة في قواع9د سؤال: ما ھي معايير التحقق من دقة البيانات والمعلومات المخز

  البيانات المصرفية؟



46 

 

  سؤال: كيف يتم المحافظة على س(مة البيانات في القطاع المصرفي؟

س999ؤال: كي999ف ي999تم المحافظ999ة عل999ى أم999ن البيان999ات والمعلوم999ات ف999ي القط999اع 

  المصرفي؟

س999ؤال: بم999اذا تفس999ر وج999ود البص999مة ا0لكتروني999ة ف999ي نظ999ام دف999ع الروات999ب 

  للمتقاعدين في العراق؟ 

و الف9رق ب9ين دق9ة البيان9ات ا/لكتروني9ة، وس9(مة البيان9ات، وأم9ن سؤال: ما ھ9

  البيانات ؟

  

  التسلسل التاريخي لوسائل تخزين البيانات واسترجاعھا

 )History of Data Storage and Retrieval (  

 أوJ: شريط مغناطيسي 

م9ن ، وي9تم ص9نعه للتس9جيل المغناطيس9ي كوس9يلة ُيستخدم الشريط المغناطيسي

الغش99اء  غط99اٍء رقي99ق قاب99ل للتمغ99نط موض99وع عل99ى ش99ريٍط ض99يق طوي99ل م99ن

تس9جيل س9لكي  ، معتم9ًدا ف9ي ذل9ك عل9ىألماني9ا وقد تم تط9ويره ف9ي .الب(ستيكي

وُتس99مى ا>جھ99زة الت99ي تق99وم بتس99جيل وإع99ادة تش99غيل الص99وت  .مغناطيس99ي

، أم9ا وأجھ9زة في9ديو ب9ـمسج(ت كاس9يت والفيديو باستخدام شرائط مغناطيس9ية

الجھ999از ال999ذي يق999وم بتخ999زين بيان999ات الحاس999وب عل999ى الش999ريط المغناطيس999ي 

ل الشريط فُيسمى aوحدة الشريط أو وحدة تخزين البيانات بـُمشغ)(.  
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ف9ي  1951بدأ استخدام الش9ريط المغناطيس9ي لتس9جيل بيان9ات الحاس9وب ع9ام 

وكان وسيط التسجيل عبارة عن شريط  .UNIVAC I شركة إيكرت ماوكلي

مل9م) م9ن المع9دن الواس9ع، ويتك9ون م9ن  12.65رقيق حجمه نص9ف بوص9ة (

وكان9ت كثاف9ة  )Vicalloy  فيك9الويبس9بيكة  برون9ز مطل9ي بالنيك9ل ُيس9مى (

ميكرومتر/رم99ز) عل99ى  198رم99ًزا للبوص99ة ( 128التس99جيل ُتق99در بح99والي 

 11.9منح99ة ُتق99در ب99ـ  2002ع99ام  إميش99ن ثماني99ة مس99ارات، اس99تلمت ش99ركة

مريك99ي ا> المعھ99د ال99وطني للمع99ايير والتكنولوجي99ا م99ن دو0ر أمريك99ي ملي99ون

  .بھدف إجراء أبحاث حول زيادة قدرة البيانات لدى الشريط المغناطيسي

نوع من أجھزة خزن  البيانات شاع استخدامه في  أسطوانات ربع بوصة ،ھي

 .فترة الثمانينات والتسعينات

  ) Floppy Diskثانيا: ا�قراص المرنة (

بيان99ات أو  ھ99ي أق99راص ممغنط99ة مص99نوعة م99ن م99ادة ب(س99تيكية تخ99زن عليھ99ا

خفي99ف ال99وزن رخ99يص   المح99و ، ص99غير الحج99م التع99ديل أو ب99رامج، ويمك99ن 

الثمن  يستخدم أكثر من مرة في حف9ظ البيان9ات وتبادلھ9ا وس9يلة تخ9زين قديم9ة 

الس9بعينات و التس9عينات -استمر استخدامه فترة طويلة ب9ين وا�ن شبه معدومة

وس99يله غي99ر عملي99ه وتتع99رض للتل99ف بس99رعة تس99تخدم غالب99ا لتخ99زين الملف99ات 

  ميغا بالكثير. 100-2ة بين البسيطة وسعته بسيط
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  )Hard Disk Driveثالثا: ا�قراص الصلبة (

، وھ9و يتك9ون م9ن الحاس9وب القرص الصلب ھو وحدة التخ9زين الرئيس9ية ف9ي

يسي بالقراءة والكتابة من وإلى أقراص ممغنطة تدور ويقوم 0قط كھرومغناط

ع9ن آخ9ر،  ق9رص ص9لب السطح الممغنط. من أھم الخصائص الت9ي تمي9ز ك9ل

 .سعة التخزين وسرعة الدوران

  

 : الحواسب الحديثة تتعامل مع نوع واحد أو أكثر من ا>قراص الصلبة التالية

AT Attachment (ATA) -1 

 أو Parallel ATA م99ن أش99ھر أن99واع ا>ق99راص الص99لبة ويطل99ق عليھ99ا

PATA كم999ا يطل999ق علي999ه أيض999ا IDE (Integrated Drive 

Electronics). 

 Serial ATA (SATA) النوع الثاني ھو -2

م9ن    pata    ھذا النوع ظھر مؤخرا ليستبدل النوع ا>ول وھو يتفوق على

عدة نواحي منھا أن كبل توص9يله باللوح9ة ا>م أط9ول يعط9ي حري9ة أكب9ر كم9ا 

أنه أصغر حجما ف( يعوق عملية التھوية في صندوق الحاسب كما يتميز كم9ا 

 pata أنه أسرع من 

 EXTERNAL USB 2.0 Drives النوع الثالث 3-

أي  ف9ي usb ھذا النوع من أكثر ا>نواع مرونة حي9ث يس9مح بتوص9يله بفتح9ة

 لوحة أم ومن مميزاته إمكانية التنقل به بسھولة
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 SCSI  النوع الرابع4-

 و غالب999ا م999ا يس999تخدم ف999ي أجھ999زة الحواس999ب الكبي999رة الت999ي تعم999ل كخ999وادم

(Servers)   يتميز بأدائه العالي جدا الذي يتف9وق ب9ه عل9ى ا>ن9واع ا>خ9رى

 واح9د إ0 أن (SCSI) كما يسمح بتوصيل ع9دة أق9راص عل9ى ك9ارت س9كزي

 .سعره العالي 0 يجعله في متناول الجميع

  

  وحدات القياس الخزنية في قواعد البيانات 

 بت 8يساوي  B بايت 1  •

 بايت 1024يساوي     KBكيلوبايت 1  •

 كيلوبايت 1024يساوي  MB ميجابايت 1  •

 ميجابايت 1024يساوي  GB جيجابايت 1  •

  جيجابايت 1024يساوي   TB تيرابايت 1  •

 تيرابايت 1024يساوي    PBبيتابايت 1  •

 بيتابايت 1024يساوي  EB إكسابايت 1  •

 إكسابايت 1024يساوي  ZB زيتابايت 1  •

  زيتابايت 1024يساوي  YB يوتابايت 1  •

 يوتابايت 1024يساوي  NBنونابايت  1 •

 نونابايت 1024يساوي  DBدوغابيات  1 •

 )Bitبت ( 8يساوي  Baytالبايت  •

 .بايت1024يساوي  Kilobyte الكيلوبايت •

 .كيلوبايت1024يساوي  Megabyte الميجابايت •
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 .ميجابايت1024يساوي  Gigabyte الجيجابايت •

 .جيجابايت1024يساوي  Terabyte التيرابايت •

 .تيرابايت1024يساوي  Petabyte البيتابايت •

 .بيتابايت1024يساوي  Exabyte ا/كسابايت •

 .إكسابايت1024يساوي  Zettabyte الزيتابايت •

 .زيتابايت1024يساوي  Yottabyte اليوتابايت •

 .يوتابايت1024يساوي  Nonabyteالنونابايت •

 .نونابايت1024يساوي  Doggabyte الدوغابايت •

 

  )  CD\DVDرابعا: ا�قراص المضغوطة (

ق99رص  أو-Digital Video Disc :با/نجليزي9ةالرقم99ي  الق9رص

،  Digital Versatile Disc :با/نجليزي9ة متع9دد ا0س9تخدامات الرقم9ي

ق999رص  ، ھ999و(DVD) وال999ذي يع999رف ف999ي معظ999م الوق999ت بال999ـدي ف999ي دي

، وبإمكانه حفظ محرك قرص مدمج يستخدم كواسطة لتخزين البيانات بصري

ا>ف9999999(م ذات ج9999999ودة الوض9999999وح والص9999999وت الع9999999اليتين. تش9999999به ھ9999999ذه 

س99م)، ولكنھ99ا  12ي99ة القياس99ات (م99ن ناح ا>ق99راص المض99غوطة ا>س99طوانات

مش9999فرة بھيئ9999ة أخ9999رى بكثاف9999ة أعل9999ى بكثي9999ر. بإمك9999ان الق9999رص اس9999تيعاب 

 .مجمن المعلومات مما يؤدي إلى اس9تبدال تقني9ة الق9رص الم9د جيجابايت 8.5

) بأن9ه اق9ل خزن9ا للبيان9ات واق9ل ج9ودة CDويختلف عنه الق9رص المض9غوط (

  ) ميغابايت تقريبا.700وتصل سعة الخزن فيه إلى (
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  )Flash memory(  خامسا : الذاكرة الوميضية

أو كم9ا تس9مى   Flash memory :با/نجليزي9ة  الذاكرة الوميض9ية

ذاكرة ف(ش، قابل9ة للمس9ح وإع9ادة البرمج9ة بش9كل رقم9ي ،كأمثل9ة عل9ى  أحيانا

وھوات9ف  ك9اميرات رقمي9ة الرقمي9ة، audio (ت ال9ـتطبيقاتھ9ا تتض9من، مش9غ

الوميض99ية والت9ي تس99تخدم  USB مش99غ(ت  وھ9ي تس9تخدم أيض99ا ف9ي .نقال9ة

  للتخزين العام ونقل المعطيات بين الحواسيب. 

ميغاباي99ت وا>جھ99زة ذات الس99عات  256وق99د ن99در اس99تخدام الس99عات 

غيغابايت جھاز  1ذات السعة  الذاكرة الوميضية ا>قل من ذلك حيث أصبحت

كبير التخزين المعتاد لXشخاص الذين 0 يستخدمون الذواكر الوميضية بشكل 

غيغاباي9ت. وم9ن  4أو  2في حين أن الكثير من المستھلكين يستخدمون السعة 

جيج9ا  250الجدير بالذكر أن مقدار حجم ذاكرة الف(ش قد أصبح ا�ن يتعدى 

  .بايت

  )Virtual memoryسادسا: الذاكرة اJفتراضية (

غوغ999999999999999999999ل دراي999999999999999999999ف 

ھ99ي  Google Drive :با/نكليزي99ة

ومزامن99ة ملف99ات  تخ99زين س99حابي خدم99ة

أعلن عن  .غوغل مقدمة من قبل شركة

نيس99999ان /  24 ھ99999ذه الخدم99999ة ف99999ي

وتعتب999999999ر امت999999999داداً  2012 أبري999999999ل

مستخدمين بإنشاء وتعديل وتخزين الملف9ات التي تسمح لل غوغل دوكس لخدمة

غوغل التي تضمن أمن الملفات فيھا وعدم الوصول إليھا  خوادم المكتبية على
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التع9رف  OCR إ0 من قبل مالك الملف أو من يخوله. كما أنھا أضافت مي9زة

ا>م9ر ال99ذي يس9اعد ف99ي تحري9ر المس99تندات الت9ي ت99م  عل9ى الح99روف البص9ري

، يمكن رفع الملفات وتحميلھا وحتى تع9ديلھا الماسح الضوئي حفظھا باستخدام

والھوات99ف  أي99اً ك99ان نظ99ام التش99غيل فيھ99ا الحواس99يب عل99ى ا/نترن99ت باس99تخدام

غوغل بتقديم ھذه وتعد  أندرويد العاملة بنظام تشغيل وا>جھزة اللوحية الذكية

 .وآيباد آيفون الخدمة قريباً >جھزة

 GB 5مساحة تخزينية مجانية غوغل درايف يتيح لكل المستخدمين 

م99ن التخ99زين الس99حابي كبداي99ة. وبع99د ذل99ك بإمك99ان المس99تخدم أن يق99وم بطل99ب 

المزي99د م99ن المس99احة التخزيني99ة مقاب99ل مبل99غ م99ن الم99ال. وتت99راوح المس99احة 

  .باشتراك شھري TB 16إلى  GB 25ا/ضافية من 

 أسعار خدمة غوغل درايف

 التكلفة الشھرية السعة التخزينية

5GB  ً  مجانا

25GB 2.49 دو0ر أمريكي 

100GB 4.99 دو0ر أمريكي 
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  )Serverاو الخادم ( السيرفرسابعاً: 

متصل بشبكة حواسيب، أي أنه عقدة  حاسوبي سيرفر ) نظام ( حاسوب خادم

فيھ999ا، ومتخص999ص ف999ي أداء وظيف999ة معين999ة وتلبي999ة الطلب999ات الت999ي ت999رده م999ن 

يطلق مص9طلح خ9ادم  المعلوماتية في مجال تقنية،حواسيب أخرى على الشبكة

ة م99ا تك99ون الخ99وادم ذات ع99اد، المتك99ون م99ن اجھ99زة وبرامجي99اتعل99ى النظ99ام 

نقط9اع إمكانات متفوقة وتصميمات خاص9ة لتحم9ل العم9ل لفت9رات طويل9ة ب9( ا

ولمواجھ99ة ا>عط99ال بكف99اءة أكب99ر، إ0 أن أي حاس99وب يمكن99ه أن يق99وم ب99دور 

خ9999وادم  :ا/نترن9999ت م9999ن أمثل9999ة الخ9999وادم الموج9999ودة عل9999ى، الخ9999ادم مب9999دئيا

  .باتفاقياتھا المختلفة البيانات معالجة وخوادم نقل الملفات وخوادم بيالو

يمك99ن للحاس99وب الواح99د أن يك99ون خادم99اً وعم99ي( ف99ي الوق99ت ذات99ه ف99ي بع99ض 

أن99واع العملي99ات، بحي99ث يلب99ي طلب99ات الحواس99يب ا>خ99رى كخ99ادم وف99ي نف99س 

غيرھ9ا كزب9ون. ف9ي ھ9ذه الحال9ة توص9ف الوقت يمكن9ه أن يطل9ب منھ9ا أو م9ن 

 .أنداد الحواسيب المتصلة باتفاقيات تحقق ھذا الوضع بأنھا

الفائدة من الخوادم ھي توفير امكانيات اضافية للمستفيدين سواء على مس9توى 

  معالجة البيانات والمعلومات او خزن البيانات والكثير من الخدمات ا0خرى.
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  )MY Cloud( كFود المايثامناً: 

تعن99ي أن ملفات99ك ب99اخت(ف أنواعھ99ا ي99تم حفظھ99ا م99ن جھ99از الكترون99ي خدم99ة 

ح9ول  جھاز يوضع في المكتب او المنزل ويمكن9ك ا0س9تفادة من9هوتنقلھا على 

الع9الم ويمك99ن الوص9ول إليھ99ا م99ن أي مك9ان مس99تخدما حس9ابك الخ99اص، حي99ث 

اني99ة ول99يس عل99ى جھ99ازك م99ع إمكجھ99از تك99ون الب99رامج والمعلوم99ات عل99ى ال

  .التعامل مع ملفاتك بشكل كامل من تحرير وتشغيل.. إلخ

يش99ترط ف99ي اس99تخدام ھ99ذه التقني99ة وج99ود طاق99ة كھربائي99ة مس99تمرة م99ع خدم99ة 

انترن99ت ت99ربط بالجھ99از ويمك99ن للكثي99ر م99ن ا0ش99خاص ا0س99تفادة منھ99ا 0س99يما 

  المصرح لھم بالدخول للجھاز عبر كلمة سر واسم مستخدم.
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  )Data Managementالبيانات (إدارة 

ابتداء من تحصيلھا  للبيانات عملية تحكم منظمة ومباشرة:مفھوم إدارة البيانات

وم ويعتب9ر ھ9ذا المفھ9، وادخالھا مروراً بمعالجتھا ومن ثم اخراجھا و تخزينھ9ا

من المفاھيم التي تطورت بشكل كبير، وذلك نتيج9ة ع9ن التق9دم و الث9ورة الت9ي 

ح99دثت ف99ي مج99ال تكنولوجي99ا المعلوم99ات م99ن ناحي99ة، مج99ال ا0دارة م99ن ناحي99ة 

اخرى، وقد ارتبط نج9اح بع9ض المش9روعات و ا0عم9ال ف9ي الفت9رة الحالي9ة ، 

وھن9اك ع9دة ، اتارتب9اط كبي9ر بم9دى النج9اح و التط9ور ف9ي عملي9ة إدارة البيان9

 :اعمال يمكن العمل بھا و إنشاءھا عن طريق إدارة البيانات و منھا

 .تشغيل و إدارة المشروعات ا0لكترونية .1

 .وتقارير من قاعدة البيانات توفير و إعداد مواد و بحوث علمية .2

 .صناعة بدائل القرارات .3

تنقس99م مھم99ة إدارة البيان99ات ف99ي الحواس99ب المص99غرة إل99ى مھمت99ين: 

: ال99ذاكرة ،وأجھ99زة  برمجي99ة و عتادي99ة، إذ تع99الج إدارة البيان99ات العت99اد، مث99ل

التخزين ، أجھزة ا0خراج، والمعالج. كذلك ا0م9ر تق9وم عملي9ة إدارة البيان9ات 

 .بجمع البيانات و نقلھا من مكان إلى اخر

اص99ة بمعالج99ة البيان99ات ،أم99ا نظ99ام التش99غيل فيق99وم وتنج99ز ا0وام99ر الخ

بإدارة العتاد و التحكم بالبيانات بالقدر الذي يكفي للتأكد م9ن ان اج9زاء النظ9ام 

 13.متناغمة مع بعضھا، وأن البيانات يجري تخزينھا بأمان و دقة

                                                                 

13 https://www.sfia-online.org/ar/sfia-6/skills/strategy- 

rchitecture/information-strategy 
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لتأسيس إدارة بيانات متكاملة ا>طراف يجب أن تقدم جميع الحلول والخدمة 

 :حالياً. وسأبدأ بالخدمات التي يجب أن توفرھا إدارة البياناتالمعروفة 

 خدمات استخراج التقارير والبيانات .1

(Ad Hoc Reports and Row Data). 

 .(Business Intelligent) خدمات ذكاء ا0عمال .2

 .(Big Data) خدمات البيانات الضخمة .3

 .(Performance Management) خدمات تقييم ا>داء .4

 .ا0ستشارية في مجال إدارة البياناتالخدمات  .5

يمكن استحداث إدارات أو أقسام تحت إدارة البيانات لتقديم كل خدمة، أو دمج 

بعضھا حسب حجم الجھة ومدى الفائدة في تقسيمھا. لكن في ھذه المقالة 

أقسام أو إدارات، وھي مستمدة من خبرتي في الشركات  اربعةسأقسمھا إلى 

 .نيةالتقنية وإدارات التق
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  )Reports Management( إدارة التقارير

أو اتخاذ القرارات ھي إدارة /نتاج جميع أنوع التقارير التي تخدم عملية 

 إحصاءات غير اعتيادية. وفي بعض الجھات توفر لھذه ا/دارة محرك بحث

(Search Engine)   خاص لتتبع البيانات. كما تستطيع ھذه ا/دارة

بنسختھا الخام أو المصححة على شكل ملفات اكسل أو استخراج البيانات 

 .غيرھا

 المھارات المطلوبة

 .القدرة على التعامل مع قواعد البيانات .1

 .فھم ا>نظمة المتوفرة بشكل جيد .2

 القدرة على التعامل مع برمجيات بناء التقارير مثل .3

 )Microsoft SSRS, SAP Webi.( ا/لمام بقدرة الخوادم 

(Servers) 0 يحملھا أكثر من طاقتھا، واختيار ا>وقات المناسبة  حتى

 .0ستخراج التقارير

 .الفھم الجيد لسياسة الخصوصية ومن له حق ا0ط(ع على المعلومة .4

 .الفھم الجيد لسياسة ا>من، خاصة عند است(م وتسليم البيانات .5

الع(قة الممتازة مع المبرمجين ومحللي النظم حيث يعد واحد من أعضاء  .6

 .تطوير البرامج فريق

 المسميات الوظيفية

 .مطور تقارير ذو قدرات برمجية .1

 .مطور قواعد بيانات .2
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 (Business Intelligent) إدارة ذكاء ا�عمال

ھذه ا/دارة ھي أھم ا/دارات أو ا>قسام تحت إدارة البيانات، وھي ا/دارة 

صلب عمل    التي توظف محللي البيانات وعلماء البيانات، وھي كذلك

   مھندسي البيانات. فھي ا/دارة المسؤولة عن مستودعات البيانات

 (Data Warehouses) ومكعبات البيانات  

 (Cubes or Multidimension)  وتصميم لوحات المعلومات أو

ونظراً لحجم ھذه ا/دارة، يمكن الرجوع  .(Dashboards) المؤشرات

، كما 0بد من الرجوع لمقا0ت عن تحليل البيانات لمزيد ھندسة البيانات لمقالة

 :من الفھم. لكن بشكل مختصر يمكن شرحھا كالتالي

 المھارات المطلوبة

 :تحليل وعلم البيانات

 .وفھم أھداف المنشأة أو المشروع جيداً فھم احتياجات العميل  .1

 .(Business) فھم ا>نظمة بشكل جيد بشقيھا التقني والتنظيمي .2

 .(KPIs) مؤشرات القياس (Indicators) تحديد المؤشرات .3

 .تحديد مصادر البيانات والمعاد0ت والمعايير التي ستبنى عليھا النتائج .4

للوصول للنتائج التي ستستخدم  (Algorithms) تحديد الخوارزميات .5

 .المرجوة

 .القدرة على التنبؤ والتحلي(ت المتقدمة .6

 . )R( القدرة على التعامل مع لغة .7

على التعامل مع برمجيات تصميم لوحات المعلومات أو المؤشرات  القدرة .8

 . )Tableau, Power BI( مثل



59 

 

 .مھارات العرض وحسن التعامل والقدرة على القناع .9

 :ھندسة البيانات

 .ا>نظمة جيداً فھم  .1

 . )ETL( برمجة .2

 .تطوير قواعد البيانات .3

 .(Data Warehouses) بناء مستودعات البيانات .4

 .تصحيح وجودة البيانات .5

 .(Cubes or Multidimensional) بناء مكعبات البيانات .6

على التعامل مع برمجيات تصميم لوحات المعلومات أو المؤشرات  القدرة .7

 . )Tableau, Power BI( مثل

 .(Servers) القدرة على التعامل مع الخوادم بشكل جيد .8

 المسميات الوظيفية

 .عالم البيانات .1

 .محلل البيانات .2

 . )ETL( مطور .3

  )Data Warehouse Architect( معماري قواعد البيانات .4

  )Data Modeler( مصمم نماذج البيانات .5

  ) BI Developer( مطور ذكاء أعمال .6

  )Dashboard Developer( المؤشراتمصمم لوحات المعلومات أو  .7
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 )Big Data( إدارة البيانات الضخمة

 ھي ا>داة المعنية بإدارة البيانات الغير المنتظمة وكذلك إدارة تقنية ھادوب

)Hadoop( وھذه التقنية من الممكن أن تستخرج التقارير مباشرة، إ0 أن ،

 مجاميعالمتعارف عليه أنھا يتم تجھيز البيانات على شكل 

(Aggregations)  ا>ول  :لسببين لتخزينھا في مستودعات البيانات

مقارنة بھادوب والثاني /مكانية الربط مع  سرعة أداء مستودعات البيانات

ا>نظمة المتوفرة بياناتھا في مستودعات البيانات. بمعنى آخر، يمكن استخدام 

لتخزين البيانات الضخمة  تقنية ھادوب بالكامل أو ا0كتفاء باستخدامھا كوسيلة

فقط، والباقي تستخدم تقنية مستودعات البيانات وھذا المشھور عند مھندسي 

 .البيانات. وھو ما اعتمده في ھذه ا/دارة

 المھارات المطلوبة

فھم مصادر المعلومات سواء كانت من ا>نظمة أو من ا0نترنت أو ملفات  .1

 .أو غيرھا

 .إدارة خوادم ھادوب .2

 القدرة على تطوير ھادوب بالتقنيات المعتمدة لدى المنشأة سواء كانت .3

)MapReduce( أو )Spark ( أو غيرھا، والمشھور)Spark( . 

 المسميات الوظيفية

 . )Hadoop Administrator( مدير ھادوب .1

 .)Hadoop Developer( مطور ھادوب .2
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 (Performance Management) إدارة تقييم ا�داء

ا/دارة معنية با0ستراتيجية، وھي بناء التقارير ولوحات المؤشرات ھذه 

لمتابعة أداء الجھات الحكومية والشركات، وھي مفرغة تماماً لذلك. وھي 

، وأغلب  )KPIs( المعنية بتبني أنظمة إدارة ا0ستراتيجية ومؤشرات القياس

إدارة ذكاء العاملين فيھا يحملون خبرات استراتيجية. ويوجد من يدمجھا مع 

ا0عمال، إ0 إني 0 أفضل ذلك >ن عم(ئھا ومنتجاتھا تختلف في ا>ھداف 

 .وطريقة التطوير، مع أنھا 0 تبتعد كثيراً عن ذكاء ا0عمال

 المھارات المطلوبة

 .فھم أھداف المنشأة جيداً  .1

 .في تحديد مصادرھا ومتطلباتھا )KPIs( القدرة على التعامل مع .2

، حيث ھي  )KPIs( مع أنظمة ا0ستراتيجية وإدارةالقدرة على التعامل  .3

 .أنظمة منفصلة عن باقي أنظمة المنشأة

مع برمجيات تصميم لوحات المعلومات أو  على التعامل  القدرة  .4

، وعلى أنظمة إدارة )Tableau, Power BI( المؤشرات مثل

 .ا0ستراتيجية

 ).KPIs( الخبرة الجيدة في إدارة ا0ستراتيجية وإدارة .5
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 المسميات الوظيفية

 أخصائي إدارة ا>داء .1

 ) performance management specialist.(  

 . )BI Developer( مطور ذكاء أعمال .2

  مصمم لوحات المعلومات أو المؤشرات .3

)Dashboard Developer( . 

  

   Information Technologyتكنولوجيا المعلومات 

المعلومات، و إجراء مھام مجموعة من ا>دوات تساعدك على العمل مع 

تتعلق بتجھيز المعلومات و معالجتھا. وتتضمن تلك المجموعة سبعة عناصر 

رئيسية تشكل البنية ا>ساسية لتكنولوجيا المعلومات، وھذه العناصر السبعة 

وھي    )Information Technology( يطلق عليھا تكنولوجيا المعلومات

  كما يلي :

 Input and Outputوالمخرجات أدوات وأجھزة المدخ(ت  -1

Devices  التي تستخدمھا /دخال المعلومات وا>وامر وإستقبال نتائج

(عن طريق السماعة أو الرؤية).و أدوات وأجھزة المدخ(ت    طلباتك

  …والمخرجات تشتمل الماوس ولوحة المفاتيح وشاشة العرض والطابعة

أو مجموعة التعليمات المستخدمة >داء مھمة  Softwareالبرمجيات -2

أنظمة التشغيل. برمجيات لمعالجة الكلمات،   معينة لك والبرمجيات تشتمل:

  …والميزانية، وا>جور، وا0تصا0ت، 
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وا>قمار  Modems. أدوات وأجھزة ا0تصا0ت وھي تشمل المودمات 3

  ….و الكاب(ت المحورية    Satellitesالصناعية

لمعالجة وتحتوي على مكونين وحدة المعالجة المركزية .وحدة ا4

Central Processing Unite  والذاكرة الداخليةInternal 

Memory    فوحدة المعالجة المركزية تقوم بتنفيذ البرمجيات لتأدية مھمة.

الذاكرة بالعمل كمنطقة التخزين المؤقت للبرمجيات    معينة، بينما تقوم

  والمعلومات .

مات التي تتعامل معھا واليوم يمكنك أن تتعامل مع المعلومات في المعلو -5

  …أشكال متنوعة نصوص مقروءة و مسموعة و مرئية ومتحركة

أدوات وأجھزة التخزين التي تحفظ المعلومات والبرمجيات ومن أدوات   -6

  وا>شرطة وا>قراص. CD-ROMوأجھزة ا0ختزان ا>قراص المدمجة 

  الناس أو العنصر البشري..وا>خير وا>ھم  -7

  

  )Case Studyحالة دراسية (

  

  الثاني اسئلة الفصل
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  الفصل الثالث:

  )Banking Information System( المحوسب نظام المعلومات المصرفي

  )Competitive Advantageنظام المعلومات كميزة تنافسية للمنظمة (

  تقنيات نظم المعلومات ا/دارية 

)Information System Technology(  

  الشبكات العصبية –ا0نظمة الخبيرة  –دعم القرار 

  نظم المعلومات في دعم وظائف المنظمة والمدير والمستويات ا0دارية

  حالة دراسية

  أسئلة إمتحانية
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   ةنظم المعلومات المحوسب

)Computerized Information System( 

بأنه مجموعة  Information System)(يمكن أن نعرف نظام المعلومات 

والتي تعمل عل9ى جم9ع البيان9ات  من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضھا

والمعلومات، ومعالجتھ9ا، وتخزينھ9ا، وبثھ9ا وتوزيعھ9ا، بغ9رض دع9م ص9ناعة 

 الق999رارات، والتنس999يق وت999أمين الس999يطرة عل999ى المنظم999ة، إض999افة إل999ى تحلي999ل

المشك(ت، وت9أمين المنظ9ور المطل9وب للموض9وعات المعق9دة. ويش9تمل نظ9ام 

ع99ن ا>ش99خاص ا>ساس99يين، وا>م99اكن، والنش99اطات  المعلوم99ات عل99ى بيان99ات

 وا>مور ا>خرى التي تخص المنظمة، والبيئة المحيطة بھا.

 Computerizeأم999ا اس999تخدام مص999طلح نظ999ام المعلوم999ات المحوس999بة 

Information System ،  وال99ذي كثي99راً م99ا يص99طلح عل99ى تس99ميته نظ99ام

 Computer-Based Informationالمعلومات المعتمدة على الحاسوب

Systems   ًويرمز له اختصارا ،(CBIS)  فھو النظام الذي يعتم9د عل9ى ،

، والمكون999999ات  Hardware المكون999999ات المادي999999ة أو ا>جھ999999زة

م999ن ث999م وب999ث للحاس999وب، ف999ي معالج999ة البيان999ات،   Softwareالبرمجي999ة

 Information Processing andواس99999ترجاع المعلوم99999ات

Disseminating .  

وعموماً، فإن نظام المعلومات ھو عبارة ع9ن آلي9ة وإج9راءات منظم9ة، تس9مح 

ومعالجتھ9ا، وم9ن ث9م تحويلھ9ا إل9ى  Dataبتجميع، وتصنيف، وفرز البي9ـانات 

مكن من إنجاز يسترجعھا ا/نسان عند الحاجة، ليت Informationمعلومـات 

عم99ل أو اتخ99اذ ق99رار أو القي99ام بأي99ة وظيف99ة تفي99د حرك99ة المجتم99ع، ع99ن طري99ق 
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المعرفة التي سيحصل عليھا من المعلوم9ات المس9ترجعة م9ن النظ9ام. وق9د ي9تم 

استرجاع المعلومات، في نظام المعلوم9ات ي9دوياً، أو ميكانيكي9اً، أو إلكتروني9اً، 

    المعلومات المعاصرة. وھو، أي ھذا ا>خير ھو الغالب في نظم

ونستطيع الذھاب إلى اتجاه أكثر تحديداً فنع9رف نظ9ام المعلوم9ات بأن9ه         

مجموعة من العناصر البشرية وا�لية، الت9ي تعم9ل مع9اً عل9ى تجمي9ع البيان9ات 

ومعالجتھا وتحليلھا وتبويبھا، طبقاً لقواعد وإجراءات مقنن9ة >غ9راض مح9دد، 

وص99انعي الق99رارات والمس99تفيدين ا�خ99رين،، عل99ى بغ99رض إتاحتھ99ا للب99احثين 

  شكل معلومات مناسبة ومفيدة. 

 Information Systems نش77اطات وإج777راءات نظ77ام المعلوم777ات

Activities  

وعلى أساس ما تقدم فإن نظ9ام المعلوم9ات (المحوس9ب) يعتم9د عل9ى مجموع9ة 

  من النشاطات وا/جراءات، ھي:

. فجمي9ع أن9واع  Data Inputالبيان9ات ت9أمين الم9دخ(ت المطلوب9ة م9ن    .1

البيانات، وبعض المعلومات المس9ترجعة أحيان9اً، توض9ع ف9ي نظ9ام الحاس9وب، 

، Keyboardمن خ(ل وسائل إدخال مناسبة، وف9ي مق9دمتھا لوح9ة المف9اتيح 

    Scanner، والماسح الضوئيMouseوالفأرة 

المدخلة وتحويلھا ، أي معالجة ھذه البيانات  Processingثم المعالجة     .2

، إل9ى نت9ائج ومعلوم9ات مفھوم9ة وقابل9ة Raw Materialم9ن ش9كلھا ا>ول9ي 

ل(س99999تخدام. وم99999ن ھ99999ذا المنطل99999ق ف99999إن الج99999زء ال99999ذي يس99999مى المع99999الج 

Processingيعتبر ا>ساس (دماغ) في نظام الحاسوب ،  
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من المعلومات المطلوبة، لصناع القرار أو   Outputتأمين المخرجات    .3

دمين ا�خرين. وھنا ينبغي أن تنقل البيانات والمعلومات المعالج9ة م9ن المستخ

إل99ى  Central Processing Unit/CPUوح99دة المعالج99ة المركزي99ة 

 Monitor orوس99يلة إخ99راج مناس99بة للمعلوم99ات، مث99ل شاش99ة الحاس99وب

Screen أو الطابعة ،Printer أو وسيلة إخراج مناسبة أخرى ،  

، حي999ث أن العدي999د م999ن البيان999ات ، أو  Feedbackالتغذي999ة الراجع999ة     .4

ب99ا>حرى المعلوم99ات، المخرج99ة م99ن الحاس99وب لنش99اط مح99دد ق99د تك99ون ھ99ي 

ا>خرى مدخ(ت، ثانية، بغرض إعادة معالجتھا، مع بيانات أخرى من داخ9ل 

  ذاكرة الحاسوب، و>غراض ومخرجات أخرى 

س9ھا، أو ج9زء وعلى ھ9ذا ا>س9اس فإن9ه م9ن الممك9ن أن تك9ون المخرج9ات نف  

منھ999ا، م999دخ(ت جدي999دة لمعالجتھ999ا، م999رة أخ999رى، بغ999رض الحص999ول عل999ى 

  مخرجات جديدة مختلفة

ونستطيع أن نلقي نظرة أدق إلى نش9اطات نظ9م المعلوم9ات ومعالج9ة البيان9ات 

والمعلوم99ات فيھ99ا م99ن خ99(ل مث99ال عمل99ي /دارة ا>عم99ال، يعك99س ع99دد م99ن 

  المكملة لھا، والتي تتمثل با�تي:النشاطات المذكورة، وغيرھا من النشاطات 

: ينبغ9ي أن  Input of Data Resources إدخ9ال م9وارد البيان9ات   .1

تتابع وتھيأ البيانات المتعلقة بالتعام(ت لغرض المعالجة، عن طريق تسجيلھا 

وھنا ينبغي   وإدخالھا في نظام الحاسوب، من خ(ل وسائل ا/دخال المعتمدة.

تأكد من صحة البيان9ات المس9جلة والمدخل9ة إل9ى النظ9ام. على مدخل البيانات ال

-Machineوح999ال إدخ999ال البيان999ات فإنھ999ا تنق999ل عل999ى وس999ائط مق999روءة آلي999اً 

Readable Medium مث99ل الق99رص الممغ9نط ،Magnetic Disc   ،
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 Salesحتى تأتي الحاجة إلى معالجتھا. مثال ذلك بيانات عن تعام(ت البي9ع

Transactions  ل عل9999ى ورق9999ة بي9999ع عادي9999ة أو0ً، أو أن يمك9999ن أن تس9999ج

الش99خص المس99ؤول ع99ن المبيع99ات يمك99ن أن يثب99ت بيان99ات البي99ع مباش99رة عل99ى 

المس9ح الض9وئي   أو وسائل  Keyboardالحاسوب، باستخدام لوحة المفاتيح

Optical Scanning Devices وھنا يتأكد البائع من أنه أدخل البيانات .

ق متابع99ة شاش99ة الحاس99وب. وق99د يعم99د المطلوب99ة بش99كلھا الص99حيح، ع99ن طري99

البائع إلى طرق المسح الضوئي، أو أن يعبئ قس9يمة ج9اھزة عل9ى الحاس9وب، 

أو أية وسيلة تسھل م9ن عملي9ة إدخ9ال البيان9ات إل9ى نظ9ام المعلوم9ات، والتأك9د 

  من صحتھا.

 Processing of data into. معالج999ة البيان999ات إل999ى معلوم999ات 2

informationن99ات : تتع9رض البيا Data المدخل99ة إل9ى نظ99ام الحاس99وب إل99ى

،  Calculating نش9999999999999999اطات معالج9999999999999999ة، مث9999999999999999ل: ا0حتس9999999999999999اب

،  Classifying، والتص99نيف Sorting، والف99رز Comparingوالمقارن99ة

. وھ9999999999ذه النش9999999999اطات تعم9999999999ل عل9999999999ى  Summarizingوالتلخ9999999999يص

، وب99ذلك  Manipulate، وتع99الج Analyze، وتحلي99ل Organizeتنظ99يم

، للمس99تخدم النھ99ائي. وإن أي Informationيج99ري تحويلھ99ا إل99ى معلوم99ات 

بيانات تخزن في نظام المعلومات ينبغي أيضاً أن يكون لھا إدامة، عن طريق 

  إجراءات نشاطات التصحيح والتحديث.

  فالبيانات التي تستلم عن المشتريات يمكن أن تكون:        

  حالي لنتائج جملة المبيعاتإضافة إلى مجموع        . أ

  . مقارنة مع معايير لتحديد مدى أحقيتھا في خصم المبيعات ب
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  ج. تفرز بنظام رقمي مستند على أرقام التعريف ا/نتاجية

  د. تصنف على أساس أصناف المبيعات، كالطعام، أو غيره

  ھـ.يلخص ليزود مدير المبيعات بمعلومات عن شتى أصناف المبيعات

  ت المبيعاتو. تحديث سج(

:  Output of information products إخراج نتاجات المعلومات   .3

فالمعلومات بمختلف أشكالھا تحول إلى المستخدم النھائي، وتكون ج9اھزة لھ9م 

بش99كل مخرج99ات،. فإنت99اج المعلوم99ات المناس99بة ھ99و ھ99دف نظ99م المعلوم99ات. 

، والت9ي يمك9ن أن معلومات مثل: الرسائل، والتق9ارير، والنم9اذج، والرس9ومات

تجھ99ز بواس99طة شاش99ة الحاس99وب، أو إجاب99ات ص99وتية، أو منتج99ات ورقي99ة، أو 

يس99تعرض شاش99ة الع99رض   وس99ائط متع99ددة . مث99ال ذل99ك م99دير المبيع99ات ق99د

للت99دقيق عل99ى أداء ا>ش99خاص ال99ذين يق99وم ب99البيع، أو يس99تقبل رس99الة ص99وتية 

  ع الشھرية، وھكذا.ھاتفية محوسبة، أو يستلم مخرجات مطبوعة عن نتائج البي

: Storage of data resourcesخزن م9وارد البيان9ات                .4

تخزين البيانات والمعلومات من النشاطات المھمة لنظم المعلومات. حي9ث ي9تم 

مث99ل ھ99ذا التخ99زين بش99كل م99نظم، لغ99رض تس99ھيل ا0س99تخدامات ال(حق99ة ف99ي 

  معالجات أخرى، أو استرجاعھا مرة أخرى.

 Control of systemعل99ى التغذي99ة الراجع99ة ف99ي أداء النظ99ام الس99يطرة 

performance  فالسيطرة على ا>داء مھمة بالنسبة للتغذية الراجعة، الت9ي:

ينبغي أن تراقب وتقييم لكي ي9تم تحدي9د فيم9ا إذا ك9ان النظ9ام ق9د واك9ب مع9ايير 

  ا>داء.
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  ھما:وقد يقسمه الكتاب والمعنيون بنظام المعلومات إلى نوعين، 

) يتعام9ل ويتفاع99ل م99ع محيط99ه open systemا>ول نظ9ام مفت99وح (    .1

الخارجي، الذي يتمثل بالمؤسسات وال9نظم ا>خ9رى، ويت9أثر بھ9ا وي9ؤثر فيھ9ا. 

فھو إذن نظام للمعلومات قادر على التفاعل مع البيئة المحيطة ب9ه، وأن تس9تلم 

  موجبھا.) منھا وأن يتحرك ويتصرف بfeedbackالتغذية الراجعة (

) 0 يتعام9ل م9ع م9ا close systemوالنوع الثاني ھ9و نظ9ام مغل9ق (     .2

ھو خارج حدوده، أي أنه 0 يستلم و0 يعالج أي مدخ(ت من بيئت9ه الخارجي9ة 

)external environment.أو يتأثر بھا (  

وبدخول ا/نترنت والشبكة العنكبوتية (الوي9ب) بش9كل واس9ع وإس9ھاماتھما ف9ي 

المعلومات المعاصرة فإن التوجه نحو نظم المعلومات المفتوح9ة ھ9و بنية نظم 

  ا>كثر انتشارا واستخداماً 

  موارد نظم المعلومات وعناصرھا  

Information Systems Resources and Components  

يشتمل نظام المعلوم9ات المعاص9ر عل9ى خمس9ة م9ن العناص9ر ا>ساس9ية        

، Peopleالت99ي تش99كل الم99وارد الض99رورية المطلوب99ة، والت99ي ھ99ي: ا>ف99راد 

، ث99م البرامجي99ات أو المكون99ات  Hardwareوا>جھ99زة أو المكون99ات المادي99ة

،  Data، والبيان999999999ات Software البرمجي999999999ة لXنظم999999999ة الحاس999999999وبية

. وبإمكاننا م(حظة ھ9ذه العناص9ر الخمس9ة والتميي9ز   Networksوالشبكات

بينھا أثناء العم9ل، ف9ي أي ن9وع م9ن أن9واع نظ9م المعلوم9ات يواجھ9ه الف9رد ف9ي 
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حيات99ه العملي99ة. وھ99ي العناص99ر والم99وارد ض99رورية، وتكم99ل بعض99ھا ال99بعض 

وتترابط، بشكل يجعل النظ9ام 0 يعم9ل بطريق9ة فعال9ة، أو يتكام9ل ب9دون واح9د 

  ھامن

: ف999ا>فراد ھ999م متطل999ب  People Resourcesم999وارد ا>ف999راد      .1

ضروري للعمليات وا/جراءات في كل نظم المعلومات. وم9ن ھ9ؤ0ء ا>ف9راد 

، وكذلك ا0ختصاصيين  End Usersما نطلق عليھم بالمستخدمين النھائيين

 Information Systemsالفني9ين المس9ؤولين ع9ن تش9غيل وإدام9ة النظ9ام

Specialists  

: ھ999م ا>ف999راد usersالمس99تخدمين النھ999ائيين، أو المس999تخدمين              .2

الذين يستخدمون النظام، أو المعلومات الت9ي ينتجھ9ا النظ9ام، وال9ذين يمك9ن أن 

يكونوا محاسبين، أو بائعين، أو مھندسين، أو كتبة وسكرتارية، أو زب9ائن، أو 

خدمين النظ9999ام. أم9999ا م9999ديرين. وعل9999ى ھ9999ذا ا>س9999اس ف9999إن معظمن9999ا مس9999ت

فھم ا>ف9راد ال9ذين يقوم9ون بتط9وير  IS Specialistsا0ختصاصيين الفنيين

 Systemوتش999غيل وإدارة نظ999ام المعلوم999ات فني999اً. وم999نھم محلل999و ال999نظم 

Analystsومط9ورا البرامجي9ات ،Software Developers  ومش9غلو ،

والفني9ة،  من الع9املين ف9ي الجوان9ب ا/دارة،  System Operatorsالنظام

والروتيني99ة. فمحلل99و ال99نظم، عل99ى س99بيل المث99ال، يقوم99ون بتص99ميم النظ99ام بن99اء 

على المتطلبات المعلوماتي9ة للمس9تفيد النھ9ائي. ومط9ورو البرامجي9ات يؤمن9ون 

برامج الحاسوب، في ض9وء المواص9فات الت9ي يق9دمھا محلل9ي ال9نظم. ومش9غلو 

لحواس9999يب المختلف9999ة النظ999ام يس9999اعدون ف999ي مراقب9999ة وإدارة وتش9999غيل نظ999م ا

  والشبكات.



72 

 

: والت99ي تش99تمل عل99ى  Hardware Resourcesم99وارد ا>جھ99زة      .3

كل ومختلف أنواع المكونات والوسائط المادية المس9تخدمة ف9ي العملي9ات الت9ي 

تمر بھا البيانات والمعلوم9ات. ف9ا>جھزة أو المكون9ات المادي9ة 0 تش9تمل عل9ى 

وا>غ999راض  Mediaك999ل الوس999ائط  الحواس999يب وبقي999ة ا>جھ999زة، ب999ل أيض999اً 

التي تس9جل عليھ9ا البيان9ات، م9ن ص9فحات   Tangible Objectsالمنظورة

ال9ذي تس9تخرج علي9ه المعلوم9ات إل9ى   Sheet of Paperوقطع من ال9ورق

. فم9ن Magnetic or Optical Discsا>ق9راص الممغنط9ة أو الض9وئية 

، بمختل99ف أنواعھ99ا، ث99م  Computer Systemsأمثلتھ99ا نظ99م الحواس99يب

، بمختل99ف أش99كالھا، والت99ي  Computer Peripheralملحق99ات الحاس99وب

  سنأتي على تفاصيلھا في فصول أخرى.

: والتي تش9تمل عل9ى  Software Resourcesموارد البرامجيات      .4

كل ومختلف أنواع ا/يعازات والتعليمات المطلوبة في معالجة البيانات، وم9ن 

ت نظ99م التش99غيل، الت99ي توج99ه المكون99ات المادي99ة للحاس99وب ض99منھا مجموع99ا

. فھنالك برامجيات النظام، مث9ل Programsوتسيطر عليھا، وتسمى برامج 

ب999رامج نظ999ام التش999غيل، ال999ذي يس999يطر عل999ى نظ999ام الحاس999وب، ويق999دم ال999دعم 

المطل99وب ل99ه. ث99م برامجي99ات التطبي99ق، والت99ي ھ99ي ب99رامج توج99ه إج99راءات 

مات محددة للحواس9يب، م9ن قب9ل المس9تخدم النھ9ائي، وعمليات خاصة باستخدا

مث999ل ب999رامج تحلي999ل المبيع999ات، وبرن999امج المرتب999ات والمس999تحقات، وبرن999امج 

  معالجة الكلمات، التي سنوضحھا في فصول 0حقة.

: فالبيان9ات ھ9ي أكث9ر م9ن أن  Data Resourcesم9وارد البيان9ات      .5

ر البيانات م9وارد ذات قيم9ة عالي9ة تكون المواد ا>ولية لنظم المعلومات. وتعتب

في المنظمة، لذا فإنھا ينبغي أن تستثمر وتدار بشكل فع9ال لك9ي ت9ؤمن فائ9دتھا 
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للمس99تخدم النھ99ائي ف99ي المنظم99ة. والبيان99ات يمك99ن أن تك99ون ب99أي ش99كل، وم99ن 

ض99منھا البيان99ات ا>لفبائي99ة والرقمي99ة التقليدي99ة، الت99ي تمث99ل وتوص99ف تع99ام(ت 

  والعناصر ا>خرى.ا>عمال، وا>حداث 

: الت999ي تش999تمل عل999ى  Network Resourcesم999وارد الش999بكات      .6

تكنولوجيات ا0تصا0ت وا0تصا0ت بعيدة المدى، ومختل9ف أن9واع الش9بكات، 

مث99999999999ل ا/نترن99999999999ت، والش99999999999بكات الداخلي99999999999ة؟ا/نترانت، والش99999999999بكات 

ي99ة الخارجية/ا>كس9ترانت، والت9ي أص99بحت مھم9ة ف99ي إدارة ا>عم9ال ا/لكترون

  الناجحة، والعمليات التجارية بكل أنواعھا، عبر نظام معلوماتھا في المنظمة.

      

م99ن جان99ب آخ99ر ي99ذھب كت99اب آخ99رون ف99ي تقس99يم م99وارد نظ99م المعلوم99ات إل99ى 

مجموع99ة م99ن العناص99ر والمكون99ات الت99ي 0 تختل99ف كث99راً عم99ا ذكرن99اه ف99ي 

ص9ر أساس9ية، ھ9ي: السطور السابقة. إ0 أن ھذا التقسيم يركز عل9ى أربع9ة عنا

وھي ك9ذلك   المنظمة، والقوى البشرية، والتكنولوجيا، والبيانات والمعلومات.

تكمل بعضھا البعض وتترابط، بشكل يجعل النظام 0 يعمل بطريق9ة فعال9ة، أو 

  يتكامل بدون واحد منھا. ويمكننا أن نوضحھا با�تي:

بن9ى بن9اء نظ9ام : ونعني بھ9ا التنظ9يم ال9ذي يتOrganizationالمنظمة     .1

المعلومات، سواء كان شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية ... الخ. 

حيث أن أھداف المنظمة، وطبيعة عملھ9ا، وبيئتھ9ا الخارجي9ة، وثقافتھ9ا، ك9ذلك 

فإن طبيعة ا/دارة، وتوزيع الوظائف والص9(حيات كلھ9ا تمث9ل عنص9راً مھم9اً 

  من عناصر نظام المعلومات.
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) ، المؤھلة والمدرب9ة، لتنفي9ذ Manpowerوالعناصر البشرية ( القوى    .2

النش99اطات المختلف99ة، والت99ي تك99ون ع99ادة بمس99تويات وكف99اءات مختلف99ة، حس99ب 

طبيع9ة النظ99ام ووظائف99ه. إض9افة إل99ى أنھ99م ھ9م سيص99بحون مس99تخدمي نھ99ائيين 

لنظام المعلومات، والذين يستخدمون مخرج9ات النظ9ام. ك9ذلك ف9إن ھ9ؤ0ء ھ9م 

س99يكونون عناص99ر مھم99ة ف99ي رف99د النظ99ام بم99دخ(ت جدي99دة، بع99د أن  أنفس99ھم

  ينجزوا بحوثھم، أو يتخذوا قراراتھم، وينتجوا معلومات جديدة.

المستخدمة، كا>جھزة والمكونات المادية  Technologyالتكنولوجيا      .3

)Hardware بمختلف أنواعھا، س9واء كان9ت حواس9يب مناس9بة، وم9دخ(ت (

وئية ليزرية، أو أجھزة ومعدات اتص9ال لب9ث المعلوم9ات إل9ى إلكترونية أو ض

المواقع المطلوبة. وكذلك النظم وا>ساليب الفني9ة المتبع9ة، والت9ي تش9تمل عل9ى 

 Applicationمختلف أنواع البرامجي9ات، وخاص9ة البرامجي9ات التطبيقي9ة (

programs.المطلوبة لمعالجة البيانات وتخزينھا واسترجاع معلوماتھا (  

البيانات والمعلومات المطلوب إدخالھا ف9ي نظ9ام المعلوم9ات، المت9وفرة      .4

ف99ي مص99ادر المعلوم99ات المختلف99ة، الورقي99ة منھ99ا أو ا/لكتروني99ة. حي99ث تق99وم 

بمعالجتھا وتخزينھا وتأمين استرجاعھا،   البرامجيات والنظم وا>ساليب الفنية

ذه البيانات والمعلوم9ات عن طريق الطاقات البشرية المدربة لذلك. وأن مثل ھ

  تمثل مدخ(ت النظام.
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  لماذا نظام المعلومات؟ ما ھي تحدياته ا:دارية؟

Why information system? What are its Management 

challenges ؟   

ونظ99راً >ن نظ99ام المعلوم99ات ھ99و عب99ارة ع99ن آلي99ة تس99مح بجم99ع وتص99نيف 

ومعالجة واسترجاع معلومات مخزونة في ملفات، بصورة يدوية أو ميكانيكية 

س999ابقاً، وإلكتروني999ة حالي999اً، إض999افة إل999ى بن999اء وإنت999اج معلوم999ات جدي999دة م999ن 

لم99ا  المعلوم99ات الس99ابقة والموج99ودة أص99(ً ف99ي النظ99ام بع99د معالجتھ99ا، ونظ99راً 

ت999وفره الحواس999يب ا/لكتروني999ة م999ن تس999ھي(ت 0 يمك999ن تجاوزھ999ا ف999ي نظ999م 

المعلوم999ات المعاص999رة، ل999ذا ف999إن التفكي999ر الج999دي ف999ي بن999اء نظ999ام محوس999ب 

  للمعلومات، أصبح أمر أساس، >سباب عدة ھي: 

. الس99رعة. حي99ث أن ا/ج99راءات التوثيقي99ة المطلوب99ة للمعلوم99ات وأوعيتھ99ا 1

بكثي9ر عن9د اس9تخدام الحواس9يب، وخاص9ة بالنس9بة إل9ى المختلفة، تكون أس9رع 

  استرجاع المعلومات.

. الدقة. حيث أن احتما0ت الوقوع في الخطأ أكبر بكثير ف9ي ال9نظم التقليدي9ة 2

اليدوي99ة م99ن ال99نظم المحوس99بة، وذل99ك نتيج99ة التع99ب وا/جھ99اد ال99ذي يص99يب 

ب9نفس القابلي9ة  ا/نسان في مجال العمل اليدوي. أما الحاسوب ف9إن أداءه يك9ون

والدقة، سواء كان ذل9ك ف9ي ال9دقائق ا>ول9ى م9ن عمل9ه أو ف9ي ال9دقائق ا>خي9رة 

  منھا، بغض النظر عن وقت ومدة العمل وظروفه.

. ت99وفير الجھ99ود. فالجھ99د البش99ري ف99ي ال99نظم التقليدي99ة ھ99و أكب99ر م99ن الجھ99د 3

م9ل المبذول في النظم المحوسبة، سواء كان ذلك عل9ى مس9توى إج9راءات التعا

مع المعلومات ومصادرھا المختلف9ة ومعالجتھ9ا وخزنھ9ا والس9يطرة عليھ9ا م9ن 
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قب99ل اختصاص99ي التوثي99ق، أو عل99ى مس99توى اس99ترجاع المعلوم99ات والمص99ادر 

  وا0ستفادة منھا من قبل الباحثين والمستفيدين ا�خرين.

. كمية المعلوم9ات. حي9ث أن حج9م المعلوم9ات والوث9ائق المخزون9ة ب9الطرق 4

ة مح999دودة، مھم999ا ك999ان حج999م ا/مكان999ات البش999رية والمكاني999ة، قياس999اً التقليدي999

با/مكان99ات الكبي99رة والمتنامي99ة ل99ذاكرة الحواس99يب، ووس99ائط الحف99ظ والتخ99زين 

  ا/لكترونية والليزرية المساعدة ا>خرى.

. الخيارات المتاحة في ا0سترجاع. إن خيارات استرجاع المعلوم9ات أوس9ع 5

ة عما ھو الحال في النظم التقليدية. فبا/ض9افة إل9ى وأفضل في النظم المحوسب

مناف999ذ ا0س999ترجاع المعروف999ة ك999المؤلف والعن999وان ورؤوس الموض999وعات أو 

الواص9999فات، فھنال9999ك مرون9999ة عالي9999ة ف9999ي ا0س9999ترجاع ب9999المنطق البولي9999اني 

)Boolean Logic حي99ث ت99ربط الموض99وعات والواص99فات بعض99ھا م99ع (

  بعض وصو0ً إلى أدق المعلومات

 Managementأما أھم التحديات ا/دارية في بناء نظم المعلومات            

challenges   التي يواجھھا تبني وبناء نظم المعلومات في المنظم9ات فم9ن

   الممكن إيجازھا بجانبين أساسيين ھما: 

ب999ين نظ999م المعلوم999ات: والت999ي  Integrationالتكام999ل                     .1

  تتمثل في جوانب عدة، يمكن أن نحددھا بالنقاط الث(ثة ا�تية:

ھنال99ك نظ99م متع99ددة تخ99دم ش99تى أن99واع الوظ99ائف. وھ99ذا م99ا سنوض99حه ف99ي   -

  الصفحات القادمة

  صعوبة الربط بين المستويات المتعددة للمنظمة  -
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  اء نظم المعلوماتالتكاليف المالية التي تتحملھا المنظمة، في بن  -

 Enlarging scope of توسيع م9ديات وآف9اق التفكي9ر ا/داري         .2

management thinking  

فمعظم المديرين كانوا قد تدربوا على إدارة خط9وط ا/نت9اج، وا>قس9ام،        

أو المكاتب. وإنھم نادراً ماتدربوا على جعل أداء المنظمة ككل، ليك9ون أق9رب 

الكم99ال. وغالب99اً م99ا يكون99وا 0 يملك99ون الوس99ائل للتح99رك بھ99ذا م99ا يك99ون إل99ى 

والش999بكات   enterprise systemsولك999ن نظ999م المش999اريع   ا0تج999اه.

تتطل99ب م99ن الم99ديرين أن يوس99عوا م99ن   industrial networksالص99ناعية 

نظ99رتھم وم99ن س99لوكيتھم، بالنس99بة إل99ى التفكي99ر ف99ي منتج99ات أخ99رى، وأقس99ام 

  با0عتبار: وخدمات أخرى، آخذين

  استثمارات ھائلة لنظم المشاريع في المنظمة -

وق99ت طوي99ل يس99تغرقه التط99وير، ينبغ99ي أن يك99ون مح99دد بواس99طة أھ99داف  -

  مشتركة، واضحة الرؤيا

  التمييز بين نظام الحاسوب، وبرنامج الحاسوب، ونظام المعلومات:

ھذا وھ9ي: نظ9ام وھنا 0بد من التمييز بين تعابير ث(ثة مھمة في مجالنا        

 Computer، ث99م برن99امج الحاس99وبComputer Systemالحاس99وب 

Program ثم نظام المعلومات ،Information System   

يمثل نظام الحاسوب ا>جزاء والمعدات المادي9ة المس9تخدمة ف9ي نش9اطات     -

  إدخال البيانات، ومعالجتھا، واسترجاعھا في نظام المعلومات
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الحاس999وب فيجھ999ز نظ999ام الحاس999وب بالتعليم999ات وا/يع999ازات أم999ا ب999رامج    -

  الضرورية في نظام المعلومات

ومن الضروري إدراك أن مفھوم نظام الحاسوب ومفھوم نظام المعلومات    -

  ھو غير متطابق

ومن الضروري أيضاً التأكيد على أن نظ9م المعلوم9ات تش9تمل عل9ى أبع9اد    -

، والبع99د التكنول99وجي. وإن الحواس99يب ث99(ث، ھ99ي: البع99د ا/داري، والمنظم99ة

والبرامجي99ات تمث99ل العناص99ر التكنولوجي99ة لنظ99ام المعلوم99ات. وإن99ه م99ن دون 

استثمار إمكانات الحواسيب والبرامجيات وتوجيھھا نحو العنصرين ا�خرين، 

المتمثلين بالمنظمة وا/دارة، فإنھما، أي الحواسيب والبرامجي9ات، ستص9بحان 

ا. مث9ال ذل9ك فإن9ك تس9تطيع ش9راء حواس9يب وبرمجي9ات، من دون فائدة، نوعم

ولك999ن م999ا ل999م تح999دد كي999ف ستس999تخدم ھ999ذه التكنولوجي999ا ف999ي مس999اعدة ا/دارة 

والمنظم99ة، والقي99ام بتنظ99يم عملھ99ا، فإن99ك ستحص99ل عل99ى قط99ع ديك99ورات عل99ى 

  مكتبك.

  

  أبعاد وأحجام المنظمة، وا/دارة، والتكنولوجيا في نظم المعلومات

Organization, management, and technology 

dimensions of information systems  

ف99999إن نظ99999م  organizationبالنس99999بة إل99999ى المنظم99999ة                       -

المعلومات ھي جزء متكامل مع المنظمة، وإن العديد من المنظمات الت9ي ھ9ي 

لت9ي ھ9ي من دون نظام للمعلومات فإنه 0 يوجد فيھا أعمال تقريباً. فالمنظم9ة ا
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عب99ارة ع99ن أف99راد، وھيك99ل تنظيم99ي، وإج99راءات وسياس99ات عم99ل، وثقاف99ات، 

تتألف عادة من مستويات تخصصية عديدة، وھيكلھ9ا ھ9و ال9ذي يوض9ح تقس9يم 

العمل. ويعين فيھا الخبراء والمتخصصون ويدربوا على أداء وظائف مختلفة. 

المنظم9ة أن9واع ويلعب نظام المعلومات دوراً محورياً في ھذا ا>داء. وتتطلب 

عديدة ومختلفة م9ن المھ9ارات. فبا/ض9افة إل9ى الم9ديرين، ھنال9ك الع9املين ف9ي 

المجال المعرفي، مثل المھندسين والفنيين والعلماء، وكذلك العاملين في مجال 

البيانات والسكرتارية والكتبة، ثم ھنالك العاملين في مجال ا/نتاج والخدمات، 

ھا بحاجة إلى نظام معلومات محوسب وك9فء، وما شابه ذلك من ا>عمال وكل

  يؤمن السرعة والدقة والكفاية، التي تؤمنھا له مثل ھذه النظم

: والت9999ي ھ9999ي تعن9999ي management    أم9999ا ا/دارة                      -

ا>شخاص الذين يقدمون التفسيرات للمواقف التي تواجھھا المنظمة، ويتخذون 

الت99ي تش99كل التح99رك والعم99ل عل99ى ح99ل الق99رارات، ويض99عون خط99ط العم99ل 

مش99ك(ت المنظم99ة. وإن دور ا/دارات يختل99ف ب99اخت(ف المس99تويات ا/داري99ة 

في المنظم9ة. فھنال9ك ا/دارة العلي9ا الت9ي تص9نع الق9رارات ا/س9تراتيجية بعي9دة 

الم999دى المتعلق999ة بالخ999دمات والمنتج999ات الخاص999ة بالمنظم999ة. وھنال999ك ا/دارة 

امج والخطط الصادرة. وھنالك ا/دارات التشغيلية التي الوسطى التي تنفذ البر

  ھي عن مراقبة نشاطات الشركة اليومية.

: أم9ا البع9د التكنول9وجي فھ9و technologyالتكنولوجيا                       -

واحد من أدوات ا/دارة المستخدمة لمعايشة التغييرات. وتتألف من المكون9ات 

اءھا وأنواعھا، والمكونات البرمجية التي تمث9ل المادية وا>جھزة بمختلف أجز

ا/يع99ازات والب99رامج التطبيقي99ة المختلف99ة، وتكنولوجي99ا التخ99زين، إض99افة إل99ى 

  تكنولوجيا ا0تصا0ت والشبكات.
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اJتجاه السلوكي، واJتجاه التكنولوجي لنظم المعلومات، ودورھما في البيئة 

  التنافسية المعاصرة لOعمال

Behavioral and technical approach to information 

systems, and its role in today’s competitive business 

environment  

ل99999نظم   technical approachا0تج99999اه الفن99999ي                      -

المعلومات يركز على النماذج التي تس9تند عل9ى ا>س9س الرياض9ية ف9ي دراس9ة 

التكنولوجي99ا المادي99ة والق99درات الخاص99ة بتل99ك  نظ99م المعلوم99ات، با/ض99افة إل99ى

النظم، وكذلك الموضوعات والتخصصات التي تساھم في الفھم الفن9ي، والت9ي 

، وعل9999999999999999م computer scienceھ9999999999999999ي: عل9999999999999999م الحاس9999999999999999وب 

 Operational، وبح9وث العملي9ات Management scienceا/دارة

research  ،وط99رق  . فعل99م الحاس99وب ل99ه ع(ق99ة ببن99اء نظري99ات الحوس99بة

الحوسبة، والوصول إلى طرق التخزين الكافية. أم9ا عل9م ا/دارة فيرك9ز عل9ى 

تط99ورات نم99اذج ص99ناعة الق99رارات والتطبيق99ات ا/داري99ة. وبح99وث العملي99ات 

ترك99ز عل99ى التقني99ات الحس99ابية والرياض99ية، ومعالج99ة موض99وعات مث99ل النق99ل 

  والسيطرة على الخزين، وتكاليف التعام(ت التجارية.

: فھ999و  behavioral approach  ا0تج999اه الس999لوكي                      -

ي999رتبط بالموض999وعات الس999لوكية الت999ي تن999تج ع999ن التط999ورات طويل999ة ا>م999د، 

وا/دام99ة المطلوب99ة ل99نظم المعلوم99ات، مث99ل التكام99ل ا0س99تراتيجي لXعم99ال، 

والتص999اميم، والتطبيق999ات. وھنال999ك موض999وعات وتخصص999ات تغ999ذي الفھ999م 
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الس99لوكي، مث99ل عل99م ا0جتم99اع ال99ذي يرك99ز عل99ى ا>ف99راد والمج99اميع وا0تج99اه 

  والمنظمة

  دور نظم المعلومات في البيئة التنافسية المعاصرة لXعمال:

من جانب آخر ف9إن ل9نظم المعلوم9ات دور أس9اس ف9ي مس9اعدة المنظم9ة        

 على التعامل مع التحديات والتغييرات، التي طرأت عل9ى اقتص9اديات الع9الم ،

  وإدارة أعم9999ال المنش99999آت فيھ99999ا، ومواجھتھ9999ا، يمك99999ن أن نح99999ددھا ب99999ا�تي:

نظم المعلومات تزود الشركات با0تصا0ت وأدوات التحليل الت9ي تمكنھ9ا  . 1

  م999999ن أداء دورھ999999ا التج999999اري وأداء أعمالھ999999ا عل999999ى المس999999توى الع999999المي

 IS provide firms with communications and analytic 

tools for conducting trade and managing businesses 

on a global scale   

نظم المعلومات ھي الركيزة ا>ساسية للمنتجات والخدمات المعتمدة عل9ى  . 2

المعرفة الجديدة، في اقتصاد المعرفة وتساعد الشركات على إدارة موجوداتھا 

  المعرفي9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ة

 IS are the foundation of  new knowledge-based 

products and services in knowledge economies and 

help firms manage their knowledge assets   

. نظ99م المعلوم99ات جعل99ت ممكن99اً تبن99ي بن99ى أكث99ر جاذبي99ة لمؤسس99اتھا. كم99ا 3

وجعل99ت م99ن الممك99ن التوس99ع ف99ي ال(مركزي99ة، وت99أمين ترتيب99ات أكث99ر مرون99ة 

  للع999999999999999999999999999املين وا/دارات عل999999999999999999999999999ى ح999999999999999999999999999د س999999999999999999999999999واء

  IS make it possible for business to adapt flatter, more 

decentralized structures and more flexible 
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arrangement .  

. تحاول المنظمات أن تصبح أكثر تنافسية وكف9اءة ع9ن طري9ق تحولھ9ا نح9و 4

ما يسمى بالشـركات الرقميـــة حيث تصبح ك9ل معالج9ات ا>عم9ال ا>ساس9ية، 

لمجھ9زين، والع9املين فيھ9ا، ممكن9ة ومؤمن9ة بطريق9ة والع(قات مع العم(ء، وا

  رقمي99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ة

  Organizations are trying to become more competitive 

and efficient by transforming themselves into digital 

firms where nearly all core business processes and 

relationships with customers, suppliers, and 

employee are  digitally enabled.  

  

    أو0ً 

  العFقة بين المنظمة وبين نظام المعلومات         

Relationship between organization and information systems  

تبادلية متزايدة بين استراتيجية ا>عمال، وكذلك  ھنالك ع(قة إعتمادية                      -

وا>نظم99ة وا/ج99راءات ف99ي المنظم99ة، م99ن جھ99ة، وب99ين البرامجي99ات، وا>جھ99زة، وقواع99د 

  البيانات، المطلوبة لنظم المعلومات، من جھة أخرى.

وھذه الع(قة تصبح حرجة عندما تخطط ا/دارة للمستقبل. فما تريد أن                        -
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  تفعله إدارة ا>عمال في خمس سنوات مث( يعتمد على ما ستستطيع النظم أن تفعله

التزاي99د ف99ي المش99اركة بالس99وق. فق99د اص99بح المن99تج ع99الي الج99ودة أو                       -

م9نخفض الج9ودة اعتم9ادا عل9ى ت9وفير المعلوم9ات الض9رورية. وإن تط9وير منتج9ات جدي99دة، 

  عتمد بشكل اكبر على نوعية وجودة نظم المعلومات في المنظمةوزيادة إنتاجية العاملين ي

تغيير آخر في الع(قة بين نظم المعلوم9ات والمنظم9ات نتيج9ة للوص9ول والم9دى المتن9امي  -

لمش99اريع النظ99ام وتطبيقات99ه. فبن99اء وإدارة ال99نظم ف99ي الوق99ت الحاض99ر ي99رتبط بش99كل أوس99ع 

ا تصبح الشركات "شـركات رقميـة" بش9كل بالمنظمة، أكثر مما كان عليه في الماضي. فكلم

  أوسع، فإن مشاريع النظم تتوسع نحو الزبائن 

    

  ا:نترنت والشبكة العنكبوتية وما يستطيعان فعله للمنظماتحا

The Internet and the Web, what they do to organization  

راد وإلى المنظمات بما نستطيع أن نوجز ما يمكن أن يقدمه ويعمله ا/نترنت إلى ا>ف       

  تتميز ھذه الشبكة العم(قة على بقية النظم المحوسبة، والتي يمكن أن نحددھا با�تي:

ا/نترنت، وكما ھو مع9روف، ھ9و الش9بكة ا>وس9ع وا>كث9ر اس9تخداماً ف9ي                  .1

  العالم. فھي شبكة الشبكات عبر العالم كله

ت ھ99ي تجاري99ة وعام99ة، ف99ي نف99س الوق99ت فھ99ي ت99ربط مئ99ات ملكي9ة ا/نترن99                 .2

  ) دولة من دول العالم200ا>لوف من مختلف أنواع الشبكات، من أكثر من (

) مليون شخص يعملون في قطاعات العل9وم، 600إنه لكل ما يقرب من (                 .3
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نترن999ت لتب999ادل والتعل999يم، وا>عم999ال الرس999مية الحكومي999ة، وإدارة ا>عم999ال، يس999تخدمون ا/

  المعلومات أو أداء ا>عمال التجارية مع المنظمات ا>خرى حول العالم

ا/نترن99ت تتص99ف بالمرون99ة العالي99ة. ف99إذا م99ا أض99يفت ش99بكات جدي99دة أو                  .4

  شبكات أزيحت عنھا، فان البقية مستمرة في عملھا وأداءھا

وتكنولوجي99ا معياري99ة ف99ان أي حاس99وب  م99ن خ99(ل نظ99ام اتص99ا0ت فع99ال                 .5

يس99تطيع ا0رتب99اط والتواص99ل م99ع آي حاس99وب آخ99ر م99رتبط با/نترن99ت، باس99تخدام الخط99وط 

  الھاتفية ا0عتيادية

يمك9999ن للش9999ركات وا>ف9999راد أن يس9999تخدموا ا/نترن9999ت لغ9999رض تب9999ادل                    .6

وحت9ى ا>ف9(م الفيديوي9ة التعام(ت التجارية، ونص9وص الرس9ائل، والرس9ومات، والص9ور، 

  والتراس(ت الصوتية

  أما وظائف ا/نترنت التي يمكن أن تستفيد منھا المنظمات، فھي:       

وي99تم ذل99ك ع99ن   Communicate and Collaborateالتواص99ل والتع99اون      .1

طري999ق إرس999ال واس999ت(م الرس999ائل ا/لكتروني999ة، والبيان999ات ا>خ999رى والمع999ام(ت، وك999ذلك 

  في المؤتمرات ا/لكترونية المشاركة

الوص99ول إل99ى المعلوم99ات. مث99ل البح99ث ع99ن الوث99ائق، وقواع99د البيان99ات، وفھ99ارس      .2

  المكتبات، وقراءة المطويات ا/لكترونية، والكتب وا/ع(نات

المشاركة بالمناقشات. وتتمثل بالمش9اركة ف9ي مج9اميع النق9اش المتفاعل9ة والمتبادل9ة،       .3

  (ت الصوتيةوتأمين التعام

تجھيز المعلومات، عن طريق نقل الملفات الحاسوبية من النصوص، والبرامجي9ات،      .4
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  والرسومات والصور، والرسوم المتحركة، والفيديو

التب99ادل بالتع99ام(ت التجاري99ة، وا/ع(ن99ات، والمبيع99ات، وش99راء المنتج99ات، وت99أمين      .5

  الخدمات، على الخط المباشر

المتع99ة، والمش99اركة با>لع99اب ا/لكتروني9ة، ومش99اھدة ا>ف99(م، وا0س99تماع إل99ى ت9أمين      .6

الموسيقى، وقراءة المج(ت، وحتى المشتملة منھا على رسوم متحركة وعلى أساس ما تقدم 

ف999إن النم999و الھائ999ل ف999ي الق999درات الحاس999وبية والش999بكات، وف999ي مق999دمتھا ا/نترن999ت، حول999ت 

ة، تس99مح للمعلوم99ات ب9أن ت99وزع مباش9رة ف99ي داخ99ل المنظم9ات إل99ى مش9اريع وش99ركات ش9بكي

المنظمة وخارجھا. وتستطيع الشركات اس9تخدام ھ9ذه المعلوم9ات بغ9رض تحس9ين إج9راءات 

  ا>عمال الداخلية، والتنسيق بھذه ا/جراءات مع المنظمات ا>خرى 

دم وكل ھذه ا>نواع الجديدة من التكنولوجي9ات، وال9ربط والتع9اون، اس9تخدمت وتس9تخ       

بغ99رض إع99ادة تص99ميم وإع99ادة تش99كيل المنظم99ات، والتح99ول ف99ي بنيتھ99ا، وآلي99ات عملياتھ99ا، 

  وميكانيكية السيطرة والتقرير، وتطبيقات العمل، وانسيابيته، والمنتجات والخدمات. 

والحص99يلة النھائي99ة الت99ي تن99تج ع99ن مث99ل ھ99ذه الط99رق ف99ي أداء ا>عم99ال إلكتروني99اً ھ99و        

  Digital firmالشركة الرقمية 

  تأثير الشبكة العنكبوتية على نظم المعلومات في المنظمة

الش99بكة العنكبوتي99ة عب99ارة ع99ن نظ99ام مھ99م ف99ي ا/نترن99ت، ل99ه مع99ايير                       -

  تخزين، واسترجاع، وتشكيل، وعرض المعلومات في بيئة شبكية مقبولة عالمياً 

المعلوم99ات تخ99زن وتع99رض عل99ى الش99بكة العنكبوتي99ة (الوي99ب) بش99كل                       -

صفحة إلكترونية، يمكن أن تحتوي على نص9وص، وص9ور، ورس9ومات متحرك9ة، وص9ور 
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  فيديوية

ص99فحات الوي99ب يمك99ن أن ت99رتبط إلكتروني99اً بص99فحات وي99ب أخ99رى،                       -

راف99ي، وم99ن ث99م با/مك99ان ع99رض مث99ل ھ99ذه الص99فحات، بص99رف النظ99ر ع99ن موقعھ99ا الجغ

  بواسطة أي نوع من أنواع الحواسيب

أو مف9اتيح عل9ى  highlight  فعن طريق النقر على الكلمات الوامضة                      -

صفحة الويب، فإن المستخدم باستطاعته ا0رتباط بالص9فحات ذات الع(ق9ة، والوص9ول إل9ى 

  معلومات إضافية

ع الوي99ب، وك99ل ص99فحات الوي99ب، ي99تم إدامتھ99ا وتح99ديثھا بواس99طة المنظم99ات وا>ف99راد موق99 -

  المعنيين بھذه المواقع 

  ثاني عشر: تغييرات رئيسية لنظم المعلومات في المنظمة

Major changes that information systems are bringing to 

organizations.  

س99طيحاً) وأق99ل تعقي99داً، وأت99ت بتغيي99رات ف99ي جعل99ت نظ99م المعلوم99ات المنظم99ة أكث99ر (ت    .1

 Flattening organizations and bring changes toإج99راءات ا/دارة 

management process  فالمنظم99ات الواس99عة البيروقراطي99ة الت99ي ت99م تطويرھ99ا قب99ل

التطور الذي حدث على أجيال الحواسيب، ھي في الغالب غير كفئ9ة، وبطيئ9ة أم9ام التغيي9ر، 

تنافسية من المنظمات التي وجدت حديثاً. فبعض من ھ9ذه المنظم9ات ق9د قلص9ت كثي9راً وأقل 

من حجمھا، وقللت في حجم العاملين، وفي عدد المس9تويات ا/داري9ة ف9ي ھياكلھ9ا التنظيمي9ة 

) التالي تصوراً لتبسيط وتسطيح المستويات ا/داري9ة ف9ي 9والھرمية. ويوضح الشكل رقم (
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  المنظمة.

. حي999ث أن  separating work from locationع999ن الموق999ع  . فص999ل العم999ل2

تكنولوجيا ا0تصا0ت، المرتبطة بنظم المعلومات المحوس9بة، ق9د ح9دت وقص9رت المس9افات 

لك999ل أن999واع ا>عم999ال ف999ي ا/دارات المختلف999ة. والب999ائعين، وممثل999ي الش999ركة أو المنظم999ة، 

م م9ع الزب9ائن، ويك9ون ل9ديھم يستطيعوا أن يقض9وا أكث9ر أوق9اتھم ف9ي مواق9ع عملھ9م ونش9اطھ

معلومات محدثة عن منتجاتھم. بل وأكثر من ذلك فالعديد من العاملين يستطيعون أن يعملوا 

عن بعد، من منازلھم أو من مركباتھم. من جانب آخر تستطيع الشركات أن تحجز أو تشغل 

. وقد أصبح فري9ق مكاناً وحيزاً أصغر في مكاتبھا الرئيسية، ل(جتماع بالزبائن، أو العاملين

العم99ل التع99اوني، عب99ر ا�0ف م99ن ا>مي99ال، حقيق99ة واقع99ة، عن99دما يعم99ل المص99ممين عل99ى 

  منتجاتھم الجديدة معاً، حتى وإن كانت مواقعھم متباعدة، ولربما في قارات عدة.

. ف9نظم المعلوم9ات Reorganizing work flows. إعادة التنظيم ف9ي انس9يابية العم9ل 3

ءات العمل اليدوية بش9كل متق9دم باس9تخدام إج9راءات محوس9بة. وم9ن ھ9ذا قد حلت محل إجرا

المنطلق فقد قللت انس9يابية العم9ل ا/لكترون9ي م9ن تكلف9ة العملي9ات ف9ي العدي9د م9ن الش9ركات 

التي كانت تستخدم ا>ساليب الورقية، والطرق اليدوية الروتينية المصاحبة لھا. وإن تحسين 

كن العديد من الشركات ليس فقط ف9ي تقلي9ل التكلف9ة بش9كل كبي9ر ا/دارة 0نسيابية العمل قد م

  بل أيضا في تحسين خدمات الزبائن في ذات الوقت

.  Increasing flexibility of organizations. زي99ادة المرون99ة ف99ي المنظم99ات 4

حيث تستطيع الشركات والمنظمات استثمار التكنولوجي9ا ف9ي التنظ9يم، بط9رق اكث9ر مرون9ة، 

قدراتھا بتلمس وتحسس المتغيرات والتجاوب معھا في أم9اكن الس9وق المختلف9ة. وأن وزيادة 

تس99تثمر الف99رص الجدي99دة المتاح99ة. ونظ99م المعلوم99ات تس99تطيع أن تعط99ي المنظم99ات الكبي99رة 

والصغيرة مرونة إضافية لمعالجة بعض من المحددات التي تفرض عليھا من جراء حجمھا 
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  الصغير أو الكبير، والتعامل معه

 Redefiningإع777ادة تعري777ف ح777دود المنظم777ة وإيج777اد ط777رق جدي777دة للتع777اون     .1

organizational boundaries: New avenues for collabor ation  .

فالس7مة الرئيس7ية للش7ركة الرقمي7ة المعاص7رة ھ7ي الق7درة عل7ى إدارة ا�عم7ال عب7ر ح77دود 

الش777ركة ب777نفس معلوم777ات  الش777ركة، وب777نفس الكف777اءة تقريب777اً. كم777ا وإنھ777ا تؤديھ777ا داخ777ل

المعلومات الشبكية (عبر الشبكات) التي تسمح للشركات بالتنسيق مع الش7ركات ا�خ7رى، 

  عبر مسافات بعيدة جداً.

) الت77الي أھ77م التغيي77رات الرئيس77ية الت77ي أت77ت بھ77ا نظ77م 10ويمث77ل المخط77ط رق77م (        

  المعلومات إلى المنظمة

   

   

التح777ديات ا�ساس777ية الت777ي تواج777ه ا:دارة وتتش777ابك م777ع بن777اء، وتش777غيل، وإدارة نظ777م  ث

  المعلومات المعاصرة

The key management challenges involved in building ،

operating, and maintaining information systems today  

س9تخدام نظ9م المعلوم9ات، ھنالك خمسة تحديات أساس9ية تواج9ه الم9ديرين ف9ي بن9اء وا        

  ھي:

. اس99تثمارات كبي99رة، وتغي99رات ف99ي مراح99ل العم99ل، وس99لوكية المنظم99ة، وا0س99تغناء ع99ن 1
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  الھياكل غير الكفوءة في المنظمة.

. تطوير ا>جھزة والبرامجيات في أنظمة المعلوم9ات ف9ي المنظم9ة، لك9ي تواك9ب المع9ايير 2

  العالمية

، The strategic business challengeل . التح9دي ا/س9تراتيجي /دارة ا>عم9ا3

، وكي9ف تس9تطيع إدارة  Realizing the digital firmوالتفھم الواضح للش9ركة الرقمي9ة

ا>عم99ال اس99تخدام تكنولوجي99ا المعلوم99ات لتص99بح تنافس99ية وم99ؤثرة ومتمكن99ة ف99ي اتجاھاتھ99ا 

طويلة وصعبة المحوسبة الرقية. فإن تأمين شركة رقمية والحصول على منافعھا ھي رحلة 

  لمعظم المنظمات

  ) التغييرات الرئيسية التي أتت بھا نظم المعلومات إلى المنظمة10المخطط رقم (

    

، وكيف تستطيع الشركة م9ن فھ9م The globalization challenge. تحدي العولمة 4

ي متطلب99ات ا>عم99ال والنظ99ام الل99ذان تتطلبھم99ا بيئ99ة ا0قتص99اد الع99المي . ف99النمو المتس99ارع ف99

التجارة الدولية، وبروز ا0قتصاد الكوني يستدعيان نظ9م للمعلوم9ات ت9تمكن م9ن إنت9اج وبي9ع 

  البضائع والمنتجات، في آن واحد، في العديد من دول العالم المختلفة

 The information architecture. تح9دي معماري99ة المعلوم99ات وبنيتھ9ا التحتي99ة 5

and infrastructure challenges  يكون باستطاعة المنظمات م9ن تط9وير  ، وكيف

معمارية وھيكلية معلوماتية مناسبة، إضافة إل9ى بني9ة تحتي9ة لتكنولوجي9ا المعلوم9ات تس9تطيع 

دعم أھدافھا، خاصة عندما تك9ون ظ9روف ا>عم9ال وتكنولوجياتھ9ا متغي9رة بش9كل متس9ارع. 

معماري9ة معلوماتي9ة فمواجھة التحيات التكنولوجية قد تتطلب إع9ادة تص9ميم المنظم9ة، وبن9اء 
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  وبنية تحتية جديدة لتكنولوجيا المعلومات

 The information systems investment. تح9دي اس9تثمار نظ9م المعلوم9ات 6

challenges وكيف يكون باستطاعة المنظمة من تحديد قيمة ا>عمال الت9ي تق9دمھا نظ9م .

حواسيب ذات ق9درات عالي9ة، المعلومات. فالمشكلة الرئيسية التي تواجه المنظمة في تطوير 

وغير مكلفة، 0 يرتبط بالتكنولوجي9ا نفس9ھا بق9در م9ا ي9رتبط ب9ا/دارة والمنظم9ة والمنظم9ات. 

فاس9تخدام تكنولوجي9ا المعلوم99ات لغ9رض تص9ميم وانت99اج وتوزي9ع وإدام9ة المن99تج ھ9و ش99يء، 

ح كيف ولكن الشيء ا>ھم ھو كيفية تأمين وتحقيق مردودات جيدة من عملھا. وبعبارة أوض

  تستطيع المنظمة من أن تحصل على مردودات جيدة من استثماراتھا في نظم المعلومات

 The responsibility. التحدي الذي تواجھه المنظمة في مجال المسؤولية والسيطرة 7

and control challenge  وكي99ف للمنظم99ة م99ن أن تتأك99د ب99أن نظ99م معلوماتھ99ا ھ99ي .

واحي ا>خ(قية وا0جتماعية. وعبارة أخرى كيف تصمم مستخدمة بطريقة مسؤولة، من الن

  وتؤمن نظم المعلومات بالطريقة التي يستطيع ا>فراد فھمھا والسيطرة عليھا

   

  التأثيرات ا:يجابية والسلبية لنظم المعلومات ر

Positive and negative impacts of information systems  

لنظم المعلومات ھو التمكن من إنجاز المسائل الحس9ابية في حين أن التأثير ا/يجابي      .1

وعمليات المعالجة لVعمال الورقية بشكل أسرع بكثير مما يقوم به ا>فراد، فإنه يقابله تأثير 

س99لبي ي99رتبط بحقيق99ة أن حوس99بة النش99اطات الت99ي ك99ان يؤديھ99ا ا>ف99راد ف99إن نظ99م المعلوم99ات 

  المحوسبة ستوقف وتنھي بعض الوظائف
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الوقت الذي تستطيع فيه نظم المعلومات من معاونة المنظمات من التع9رف ا>وس9ع  في  .2

وا>شمل عن نماذج المبيع9ات الخاص9ة بالزب9ائن، فإنھ9ا ستس9مح للمنظم9ات بجم9ع معلوم9ات 

  تفصيلية عن ا>فراد، وبذلك قد تتجاوز على خصوصياتھم، وحرياته الفردية

جدي99دة م99ن خ99(ل خ99دمات، مث99ل الص99راف  ت99زود نظ99م المعلوم99ات بإمكان99ات وكف99اءات  .3

) ، ونظ9م الھ9اتف ا�لي9ة، والس9يطرة automated teller machines/ATM(   ا�لي

ا�لية على الطائرات والمطارات. ولك9ن م9ن جان9ب آخ9ر فإنھ9ا ق9د تس9بب ف9ي تعطي9ل وش9لل 

حت9ى ا>عمال والخدمات، وبالتالي شلل المجتمعات، في حا0ت العط(ت، غير المتوقع9ة أو 

  غير المعروفة، في ھذه النظم ا�لية 

جعلت نظ9م المعلوم9ات م9ن الممك9ن التق9دم ف9ي المج9ا0ت الطبي9ة والجراحي9ة، والص9ور   .4

الشعاعية، ومراقبة المرضى. ولكن من جانب آخر فإن 0س9تخدام المكث9ف ل9نظم المعلوم9ات 

  صحيةالمحوسبة، من قبل بعض ا>فراد، قد يسبب لھم ا/رھاق، والمشاكل ال

توزع نظم المعلومات المحوسبة، وفي مقدمتھا ا/نترنت، المعلومات بشكل ف9وري إل9ى   .5

الم(يين من ا>فراد في مختلف مناطق العالم. ولك9ن م9ن الممك9ن اس9تخدام مث9ل ھ9ذه ال9نظم، 

وخاصة ا/نترنت، في توزيع نسخ غير قانونية، وبطريقة غي9ر مش9روعة، م9ن البرامجي9ات 

  ا>خرى ) Intellectual propertyب والممتلكات الفكرية (والمقا0ت والكت

   

 Information architectureمعمارية المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

and information technology infrastructure  

معمارية المعلومات بالنسبة إلى المنظمة ھو شكل لتص9ميم خ9اص، يفت9رض في9ه أن ينج9ز  -

 theاف ووظائف مختارة في منظمة محددة. فھو إذن تص9ميم ل9نظم تطبيق9ات ا>عم9ال أھد
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business application systems  ال9ذي يخ9دم ك9ل تخص9ص وظيف9ي ومس9توى ف9ي

المنظم99ة، وب99الطرق المح99ددة الت99ي ھ99ي مس99تخدمة ف99ي ك99ل منظم99ة. معماري99ات المعلوم99ات 

مجاميع من تطبيقات النظ9ام، تمت9د المعاصرة تصمم بشكل متزايد حول إجراءات ا>عمال، ل

  إلى وظائف ومستويات تنظيمية متعددة

 information technology البني999999ة التحتي999999ة لتكنولوجي999999ا المعلوم999999ات       

infrastructure  في الشركة تجھز القاعدة التكنولوجيةtechnology platform  إل9ى

، وتكنولوجيا تخزين، وش9بكات، ھذه المعمارية، وتشتمل على أجھزة، وبرامجيات، وبيانات

إلى جانب الموارد البشرية المطلوبة /دارة التكنولوجيا. و>ن المديرين والعاملين يتفاعلون 

بشكل مباشر مع ھذه النظم، فإنه م9ن المھ9م للش9ركة ا�ن وف9ي المس9تقبل أن ت9ؤمن معماري9ة 

ل للش99ركة، وإن ال99نظم المعلوم99ات والبني99ة التحتي99ة لتكنولوجي99ا المعلوم99ات متطلب99ات ا>عم99ا

  تستطيع أن تعمل سوية في ا>ماكن التي تكون فيھا الحاجة موجودة لھا

   

  !العFقة بين الشركة الرقمي7ة، والتج7ارة ا:لكتروني7ة، وا�عم7ال ا:لكتروني7ة، وا:نترن7تخا

The relationship between the digital firm،  

 e. commerce, e. business & ،Internet technology  

نس999تطيع أن نح999دد الع(ق999ة ب999ين الش999ركة الرقمي999ة والتج999ارة ا/لكتروني999ة وا>عم999ال        

  ا/لكترونية، من جھة، وبين ا/نترنت من جھة أخرى با�تي:

. ي99ؤمن ا/نترن99ت البني99ة التحتي99ة التكنولوجي99ة ا>ساس99ية للتج99ارة ا/لكتروني99ة، وا>عم99ال 1

  مفھ99999999999وم الش99999999999ركة الرقمي99999999999ة. ا/لكتروني99999999999ة، وم99999999999ا انبث99999999999ق ح99999999999ديثاً ف99999999999ي

 The Internet provides the primary technology infrastructure for 
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e .commerce, e. business & ،the emerging digital firm .  

.ا/نترن99ت، والش99بكات ا>خ99رى، مھ99دت الطري99ق للتس99ھي(ت ال(زم99ة لXعم99ال، وأن تح99ل 2

  العملي99ات الت99ي أساس99ھا ا/ج99راءات الورقي99ة اليدوي99ةانس99يابية المعلوم99ات ا/لكتروني99ة مك99ان 

 The Internet  &other networks have made it possible for 

business to replace manual  &paper-based processes with the 

electronic flow of information .  

دل بالمش9تريات ا/لكتروني9ة . في التجارة ا/لكترونية، فإن ا>عم9ال يمكنھ9ا أن ت9ؤمن التب9ا3

  ومع99999999999999ام(ت البي99999999999999ع، م99999999999999ع بعض99999999999999ھا ال99999999999999بعض، أو م99999999999999ع العم99999999999999(ء.

 In e. commerce, business can exchange e. purchase  &sale 

transactions with each other  &with individual customers .  

تس99ريع عملي99ات ا/نترن99ت والتكنولوجي9ا الرقمي99ة بغ99رض   . ا>عم9ال ا/لكتروني99ة تس99تخدم4

تبادل المعلومات، وتسھيل ا0تص9ا0ت،وكذلك التنس9يق ف9ي داخ9ل المنظم9ة الواح9دة، أو ب9ين 

  المنظم9999999ة م9999999ن جھ9999999ة وب9999999ين ش9999999ركاءھا ف9999999ي ا>عم9999999ال، م9999999ن جھ9999999ة أخ9999999رى.

 E. business uses the Internet  &digital technology to expedite 

the exchange of inf., which can facilitate communication  &

coordination both inside  the org & .between the org. and 

business partners .  

. الشركات الرقمية تستخدم تكنولوجيا ا/نترنت بشكل واس9ع لغ9رض التج9ارة ا/لكتروني9ة 5

وا>عم99ال ا/لكتروني99ة، بغ99رض إدارة وتس99يير عملياتھ99ا الداخلي99ة، وع(قاتھ99ا م99ع العم99(ء، 

  جھ999999999999999999999999999999زين، والجھ999999999999999999999999999999ات الخارجي999999999999999999999999999999ة ا>خ999999999999999999999999999999رى.والم
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 - Digital firms use Internet technology intensively for e. 

commerce  &e .business to manage their internal processes  &

relationships with customers ،suppliers & ،other external 

entities.  

   

   

   

   

  دورة حياة تطوير نظم المعلومات س

Systems development life cycle/SDLC  

دورة حياة تطوير النظم (أي نظم المعلومات) ھو مصطلح يعني تلك ا/جراءات التي        

تتم في المنظمة، خطوة خطوة، وبشكل ينساب، من خ(ل تحلي9ل وتص9ميم نظ9ام المعلوم9ات 

  ن يعملون في تلك المنظمة.فيھا، ومھما كان عدد ا>فراد الذي

  وھذه ا/جراءات التي نتحدث عنھا ھي ستة، نحددھا با�تي:        

  )preliminary investigation. التحريات ا>ولية 1

  )systems analysis. تحليل النظام (2

  )systems design. تصميم النظام (3
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  )systems development. تطوير النظام (4

  )systems  implementation(. تنفيذ النظام 5

  )systems maintenance. إدامة وحفظ النظام (6

في مجال نظم المعلومات، فإن التنفيذ الفعلي يمثل المرحلة الخامسة م9ن دورة حي9اة          

) ، بع9د مراح9ل التحري9ات systems development life cycle/SDLC( ال9نظم 

)، systems analysisثم تحلي9ل النظ9ام ( ))،preliminary investigationا>ولية 

 systems)،وأخي9999راً تط9999وير النظ9999ام (systems designث9999م تص9999ميم النظ9999ام (

development وف99ي ھ99ذه المرحل99ة يق99وم محل99ل النظ99ام ومص99ممه ف99ي المؤسس99ة، أو .(

المنظم99ة المعني99ة ب99التحول نح99و النظ99ام الجدي99د، حي99ث يش99تمل ھ99ذا التح99ول جمي99ع مفاص99ل 

)، والملف9999ات software)، والبرامجي9999ات (hardwareكون9999ات المادي9999ة (ا>جھ9999زة والم

)files .(  وكذلك في تدريب المستخدمين من العاملين ف9ي المؤسس9ة. ل9ذا ف9إن ھ9ذه المرحل9ة

  تشتمل على الخطوات ا�تية:

). وق99د 0 يش99تمل التح99ول ف99ي hardware conversionالتح99ول ف99ي ا>جھ99زة(       . أ

م9ا، ص9غيرة، أكث9ر م9ن أخ9ذ جھ9از (أو أجھ9زة) الحاس9وب المص9غرة ا>جھزة، ف9ي مؤسس9ة 

المايكروية أو الشخصية وإبدالھا بأجھزة أحدث وأس9رع وأكث9ر اس9تيعاباً. إ0 أن التح9ول ف9ي 

مؤسسة ثانية، أكبر، قد يشتمل على تغيرات في المبنى والموقع، وا>جھزة ا>كبر وا>وسع، 

 security)، ونظ9م للس9يطرة (climate-controlوفي ت9أمين نظ9ام للس9يطرة المناخي9ة (

control .(  

) فيعن99ي التأك99د م99ن software conversionأم99ا التح99ول بالنس99بة للبرامجي99ات (  . ب

التطبيقات التي عملت في بيئة ا>جھزة القديمة ستقوم بعملھا بشكل أفضل في بيئ9ة ا>جھ9زة 
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  والمكونات المادية الجديدة.

)، فإن9ه ينبغ9ي نق9ل الملف9ات إل9ى النظ9ام file conversionالملف9ات (ج. وبالنس9بة لتحوي9ل 

الجديد بدقة، ومن دون أية خسارة في البيانات وفي محتويات الملفات، سواء كان9ت الملف9ات 

)، أو بطريقة الطباعة على لوحة المف9اتيح، أو scanningمدخلة بطريقة المسح الضوئي (

  أية وسيلة أخرى.

). ھنالك أساليب عدة لجعل المستخدمين للنظام train the users( د. تدريب المستخدمين

الجدي999999د معت999999ادين عل999999ى اس999999تخدام النظ999999ام الجدي999999د، إبت999999داءاً م999999ن وس999999ائل التوثي999999ق 

)documentation الت99ي ت99ؤمن مطبوع99ات يدوي99ة، تش99تمل عل99ى تعليم99ات ا0س999تخدام (

)instruction manualsضرات الحيـة () إلى التسجي(ت الفيديويـة، وكذلك المحاlive 

classes) والتدريب الفردي، والتدريب من خ(ل الشرائح الفيلمية ،(slide-by-slide 

teacher-student training وق9د يج9ري الت9دريب م9ن خ9(ل محلل9ي ال9نظم وبع9ض .(

العاملين ف9ي المؤسس9ة نفس9ھا، أو التعاق9د م9ع محاض9رين وخب9راء م9ن خ9ارج المؤسس9ة، إذا 

   تطلب ا>مر ذلك.

  :systems maintenanceإدامة وحفظ النظام 

 systems development life cycle( ف99ي دورة حي99اة نظ99م المعلوم99ات         

/SDLC ،تأتي ھذه المرحلة السادسة وا>خيرة المتعلق9ة بإدام9ة النظ9ام والمحافظ9ة علي9ه ، (

ث9م تحلي9ل ))، preliminary investigationبعد مراحل خمسة، ھ9ي التحري9ات ا>ولي9ة 

)، وم99ن ث99م systems design)، ث99م تص99ميم النظ99ام (systems analysisالنظ99ام (

 systems)، وأخي999راً تنفي999ذ النظ999ام (systems developmentتط999وير النظ999ام (

implementation .(  
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وف99ي ھ99ذه المرحل99ة ا>خي99رة يق99وم محل99ل النظ99ام ومص99ممه ف99ي المؤسس99ة بالض99بط والتع99ديل 

) للنظام الجديد، عن طري9ق adjustment and improvementوالتحسين والتطوير (

 conducting system audits and periodicالقي9ام بالت9دقيق والتق9ويم ال9دوري (

evaluations وم99ن ث99م القي99ام ب99التغييرات المطلوب99ة، إذا ل99زم ا>م99ر، مبني99ة عل99ى البيئ99ة ،(

  والظروف الجديدة للنظام.

) الت9الي تص99وراً للمراح9ل الس99تة الخ9اص ب99دورة حي99اة 11مويمث9ل الش99كل الت9الي (رق99        

 نظام المعلومات.

  

 

 

http://www.minshawi.com/other/gendelgy.htm 

  

  

 

 نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرارات

 اعداد علي جلوب عبد الرضا

أصبح من الصعب على متخذ القرار ا0عتماد على الحدس والتخمين والخبرة 

السابقة في اتخاد القرار السليم في الوقت المناسب، وبما يضمن وضوح 

الرؤية لمختلف الجوانب ا/دارية والفنية وا/مكانات المتيسرة وإذا كانت 
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ائل المختلفة، عملية اتخاذ القرار تعني اختيار البديل المناسب من بين البد

للتصرف من واقع دراسة مزايا كل بديل، فإن تحديد البدائل ليس با>مر 

  السھل دون توافر نظم المعلومات التي تمثل أساس اتخاذ القرار.

  

ولقد حققت نظم المعلومات نجاحاً كبيراً في السنوات ا>خيرة، وتم تطبيقھا 

 Dataقواعد بيانات (لمساعدة ا/دارة في إصدار قراراتھا اعتماداً على 

Base متكاملة وعلى طرق علمية للوصول إلى الحل ا>مثل. وتعتبر (

عملية تصميم وبناء نظم المعلومات عملية معقدة، وتمر بمراحل متعددة 

تستغرق فترات طويلة. ويقوم بھذه المھمة بيوت الخبرة المتخصصة، أو قد 

نية القادرة على تكون لدى المؤسسات مراكز معلومات تضم العناصر الف

  القيام ببناء النظم المطلوبة للمؤسسة، سواء كلھا أو بعضھا.

و0 تقوم نظم المعلومات على أجھزة الحاسبات ونظم التشغيل المرتبطة بھا 

فحسب، وإنما تقوم أساساً على نظم التطبيقات التي يجري تشغيلھا >داء 

 Softwareة (مختلف الوظائف. والتي تتوافر في شكل حزم برامج جاھز

Packages تشتريھا المؤسسات من الشركات المنتجة لھا مباشرة على (

أساس استخدامھا كما ھي أو قد تحتاج إلى بعض التعدي(ت الطفيفة حتى 

  تت(ءم مع المتطلبات الخاصة بكل مؤسسة على حدة.

وقد يمكن بناء تلك النظم منذ البداية وفقاً ل(حتياجات التفصيلية للمؤسسات 

ظروف العمل بھا. وتعني تقنية المعلومات بجمع المعلومات وتخزينھا و

ومعالجتھا وتوزيعھا وا0ستفادة منھا، وھي ليست مقصورة على دراسة 

أجھزة الحاسبات أو النظم أو البرامج، بل تراعي دور ا/نسان في ھذه 

    العملية المتكاملة.

كس بصورة أو وأفضل وسيلة لتعامل ا/نسان مع الحاسب 0 بد أن تع
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بأخرى واقعية تعامله مع العالم المحيط به، وبالطريقة التي تدرب عليھا 

وتعود على استخدامھا في حياته اليومية سواء عند تنفيذ مھام بسيطة أو عند 

  وجود أي مشكلة مھما كانت معقدة.

  

  نظم المعلومات

ي تمد يمكن تعريف نظم المعلومات بأنھا مجموعة من العمليات المنظمة الت

المديرين بالمعلومات ال(زمة لمساعدتھم في تنفيذ ا>عمال واتخاذ القرارات 

داخل التنظيم، على أن تتميز ھذه المعلومات بالكمال والشمول والصحة 

والدقة، وأن تكون م(ئمة من حيث الجودة والتوقيت والتكلفة. ويلعب 

نظم المعلومات  الحاسب ا/لكتروني دوراً مھماً وفعا0ً في تصميم وبناء

الحديثة، فالحاسب ا�لي يحقق لنظم المعلومات مزايا السرعة والدقة والثقة 

  والص(حية، ويترتب عليھا جميعاً الكفاءة في ا>داء.

  

  لماذا نظم المعلومات؟

  

نظراً للتطور السريع في وسائل ومعدات تنفيذ المھام المستخدمة حالياً، 

يؤدي إلى ظھور نتائج التنفيذ بسرعة، أصبح وقت تنفيذ المھام أقل، مما 

وتغيير الموقف مع رد الفعل المضاد السريع، والذي يحتم الحاجة إلى قرار 

  جديد لمواجھة ھذا التغيير.

وبا/ضافة إلى ذلك فھناك استحالة قدرة الفرد على استيعاب وتذكر كل ما 

رسائل يرد إليه من بيانات ومعلومات، مع عجز أسلوب التوثيق الحالي وال

  المكتبية التقليدية على تلبية احتياجات ومطالب ا/دارة.

ولقد أدى التعقيد المتزايد لمشك(ت ومطالب اتخاذ القرارات إلى الحاجة إلى 
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المعلومات المرتبطة بعدد كبير من المجا0ت والتخصصات المتنوعة. وقد 

ي دعا ذلك إلى الحاجة إلى ممارسة نوع من التحليل الدقيق والتفصيل

للبيانات لبعض المواقف الغامضة أو غير المؤكدة، وخاصة أثناء التعامل 

    مع حجم كبير من المعلومات الواردة من مصادر متعددة.

وتحتم مطالب تنفيذ أنشطة ومسئوليات القيادات المختلفة الحاجة إلى بيانات 

ومعلومات متنوعة (عسكرية سياسية اقتصادية اجتماعية) 0تخاذ القرارات 

تحقيق السيطرة. ولذلك ظھر ا0ھتمام بالتحديد الدقيق لمصادر جمع و

  المعلومات ووضع أسبقيات لھا طبقاً >ھميتھا وع(قاتھا بكل قيادة.

  

   

  مواصفات مجال نظم المعلومات

  

    

يتصف مجال نظم المعلومات بصفات أساسية تستوجب مراعاتھا عند 

  التطبيق وھي:

1.       

ي تحتاج إلى خبرة للتعامل التقنية العالية الت    

  مع مكونات النظام.

2.       

الحاجة إلى تكوين قاعدة فنية عريضة     

قادرة على تفھم أبعاد النظام ومتطلبات 

  نجاحه.
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3.       

المتابعة المستمرة من أجل التحديث     

والتطوير. و0 يستطيع القيام بذلك إ0 جھاز 

    متخصص 

4.         

القطاعات مما يتطلب التغلغل في جميع     

تدابير وإجراءات فنية موحدة تكفل استمرار 

في مختلف     سير العمل في تلك القطاعات

  الظروف.

5.        

  

ارتفاع التكاليف من حيث شراء ا�0ت أو تدريب 

  الكوادر الفنية أو تدبير الخدمات المعاونة.

  

    

  نظم المعلومات المرتبطة بالحاسب

تبطة بالحاسب بأنھا النظم التي تستخدم أجھزة تعرف نظم المعلومات المر

الحاسب والبرامج الجاھزة وقواعد البيانات وا/جراءات وا>فراد لتجميع 

  وتحويل وإرسال المعلومات في المنشأة،

  ويمكن تقسيم ھذه النظم إلى:     

  نظم دعم القرارات     .1

  ونظم المعلومات ا/دارية     .2

  يليةونظم المعلومات التشغ     .3
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  ونظم المكاتب ا�لية.     .4

  

    

  

ونظم المعلومات المرتبطة بالحاسب إذا تم اختيارھا بدقة وتم تغذيتھا 

بالبيانات السليمة يمكن أن تؤدي إلى تكامل المعلومات أمام متخذ 

  القرار،

  وتقليل زمن القرار مما يساعد على أن يكون موفقاً   

  وى العالمي،واستخدام معلومات علمية وفنية على المست

  واستخدام ا>فراد كفرق  

  وخفض زمن توصيل المعلومة إلى ما يقرب من الصفر.

  

  أساليب بناء النظام

أساليب بناء النظام ھي الطرق التي تحقق ا>ھداف في أقصر 

فترة ممكنة، وبأقل تكلفة، وبأعلى جودة وكفاءة، وتعالج ھذه 

وأنشطة ا>ساليب النقاط ا>ساسية التي تتمثل في مراحل 

وطرق تحليل وتطبيق النظام، والنماذج المستخدمة، والتوثيق، 

  والمقاييس، وا>دوات التي تستخدم لتنفيذ ذلك.

ويمكن التمييز بين نوعين من أساليب بناء النظم (حسب 

  التسلسل الزمني لظھورھا) وھما:

  ا>ساليب التقليدية            .1

الجيل الرابع وا>ساليب التي تشمل لغات            .2

  للحاسبات ا/لكترونية.
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  ا>ساليب التقليدية

  

وھي ا>ساليب المعروفة في بناء النظم منذ الستينيات في الكثير من 

مراكز المعلومات، وقد تعرضت للكثير من التطوير والتحسين. 

وتتضمن ا>ساليب التقليدية في مرحلة تحليل النظم مھام جمع 

عن طريق المقاب(ت الشخصية واستخدام بعض  المعلومات وفحصھا

) وجداول القرارات Flow Chartsالنماذج مثل خرائط التدفق (

)Decision Tables أما في مرحلة التصميم، فتستخدم نماذج .(

حصر ملفات البيانات، وتوصيف السج(ت، وخرائط تدفق العمليات، 

 برامج.ووثائق التصميم. ثم تأتي مرحلة البرمجة واختيار ال

  

  ومن عيوب ا>ساليب التقليدية:

طول المراحل، واستخدام الكثير من النماذج، مما يؤدي إلى حجم         

على تحقيق طموحات الكفاءة  كبير من المستندات، بجانب عدم القدرة 

  ا/نتاجية والجودة.
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  ا>ساليب غير التقليدية

  

خ(ل مجموعة من وھي ا>ساليب التي ظھرت في مطلع الثمانينات من 

الوسائل وا>دوات الفنية التي يطلق عليھا حالياً "لغات الجيل الرابع" 

  التي أخدت بعد ذلك في التطوير حتى كونت أسلوباً جديداً.

ولغ99ات الجي99ل الراب99ع يمك99ن وص99فھا بأنھ99ا مجموع99ة الوس99ائل وا>دوات الفني99ة 

ءات إل9ى أن لغ9ات التي تؤدي إلى "ا/نتاجية العالي9ة" إذ تش9ير معظ9م ا/حص9ا

مرات ضعف ما ين9تج ف9ي  10إلى  5الجيل الرابع ترفع ا/نتاجية إلى حوالي 

  حال99999999999999999999999999999ة ا>خ99999999999999999999999999999ذ با>س99999999999999999999999999999اليب التقليدي99999999999999999999999999999ة.

وتشمل لغات الجيل الرابع مواصفات برامج على مستوى عال جداً لتوص9يف 

النظم بمساعدة الحاسبات، وتستخدم في تحدي9د مواص9فات ال9نظم بش9كل س9ريع 

على الوظائف ا>ساسية وقواعد البيان9ات، ث9م يس9تخدم بع9د ذل9ك ودقيق يشتمل 

  في بناء النماذج ا�لية الس9ريعة مم9ا ي9ؤدي إل9ى تقص9ير فت9رة حي9اة المش9روع.

ومن أھ9م ص9فات لغ9ات الجي9ل الراب9ع، اس9تخدام الحاس9ب ف9ي مختل9ف مراح9ل 

ھندسة النظم، وفي تص9ميم الوس9ائل وا>دوات الت9ي تس9تخدم ع9ادة ف9ي متابع9ة 

قابة تطور المشروع خ(ل مراحله المختلف9ة. وب9ذلك ف9إن ھ9ذه اللغ9ات تق9دم ور

وسيلة فعالة لم9ديري المش9روعات لتوجيھھ9ا بش9كل أفض9ل، ولض9مان التكام9ل 

  والتناس9999ق ب99999ين مختل99999ف ا>ج99999زاء الفني99999ة والوظ99999ائف ا>ساس99999ية للنظ99999ام.

وق9د ش99اع اس9تخدام ھندس99ة ال99نظم خ9(ل الس99نوات الماض99ية >نھ9ا تق99دم ض99مان 

كامل قواعد البيانات مع توافر مرجع البيان9ات وأمنھ9ا، ومس9اعدة المب9رمجين ت

وتسھل عمليات توثيق المستندات آلياً، وتمثيل الرسوم البيانية ال(زم9ة لتوثي9ق 

المس99تندات وتس99ھيل عملي99ة ا0تص99ال ب99ين ا/نس99ان وا�ل99ة م99ن خ99(ل تنم99يط 



105 

 

 لنظ9999ام.مختل9999ف العملي9999ات وخل9999ق ح9999وار س9999ھل ب9999ين الحاس9999ب ومس9999تخدم ا

  

  

  

  

  

  

  

  )Information Systemنظام المعلومات (

  )؟Information System: ما ھو نظام المعلومات (1سؤال

) ونظ7777ام المعلوم7777ات System: م7777ا ھ7777و الف7777رق ب7777ين النظ7777ام (2س7777ؤال

)Information System؟(  

 & Banking: ما ھي فوائد نظام المعلومات ا:دارية والمصرفية (3سؤال

Managerial Information System  ؟(  

  : ما ھي عناصر نظام المعلومات ؟4سؤال

  : ما ھي وظائف نظام المعلومات المصرفي؟5سؤال

قاع77دة: عن77دما ي77رد مص77طلح (نظ77ام) ف77ي اي عب77ارة اداري77ة Jب77د م77ن دراس77ة 

  وفھم ذلك المصطلح وفق منظور النموذج العام للنظام.



106 

 

  المفھوم

مجموعة العناصر المتداخلة أو المتفاعلة يعرف نظام المعلومات ا/دارية بأنه 

بعضھا مع بعض و التي تعمل على جمع مختلف أنواع البيانات و المعلومات 

و تعمل على معالجتھا و تخزينھا و بثھا و توزيعھ9ا عل9ى المس9تفيدين لغ9رض 

و تأمين السيطرة على المنظمة، إضافة إل9ى أن نظ9ام  القرار اتخاذدعم عملية 

المعلومات يق9وم بتحلي9ل المش9ك(ت و تحدي9د الب9دائل الم(ئم9ة لحلھ9ا كم9ا يق9وم 

لXنش99طة المنظم99ة و البيئ99ة المحيط99ة بھ99ا ل99دعم متخ99ذي  قاع77دة بيان77اتبت99وفير 

القرار كما أنه ليس شرطا أن يكون نظام المعلومات محوسب يمكن أن يك9ون 

حيث تس9تغرق وقت9ا  (ا:دخال ، المعالجة ، المخرجات)يا في كــل عملياته يدو

و جھدا و تكون أحيانا أقل دقة لذلك ظھ9رت الحاج9ة إل9ى ال9نظم المحوس9بة، و 

  :أصبح يطلق مصطلح نظم المعلومات المحوسبة 

  

)Computerized information systems و الذي كثيرا ما يصطلح (

–Computer( وم999ات المعتم999د عل999ى الحاس999وبعل999ى تس999ميته  نظ999ام المعل

Based Information System(   ًو يرم9ز ل9ه اختص9ارا( CBIS ) 

) و Hardwareفھو النظام الذي يعتمد على المكون9ات المادي9ة أو ا>جھ9زة (

) التي تقوم بمعالجة البيانات و من ثم بث و Softwareالمكونات البرمجية (

ه بأنه عبارة ع9ن آلي9ة و إج9راءات منظم9ة استرجاع المعلومات و يمكن تعريف

تسمح بتجمي9ع و تص9نيف و ف9رز البيان9ات و معالجتھ9ا و م9ن ث9م تحويلھ9ا إل9ى 

معلوم99ات يس99ترجعھا المس99تخدم عن99د الحاج99ة م99ن أج99ل إنج99از عم99ل أو إتخ99اذ 

قرار، أو القيام بأية وظيفة و ذلك عن طريق المعرفة التي سيحصل عليھا من 

  ن النظام و يمكن تحديد تعريف نظام المعلومات بأنه:المعلومات المسترجعة م
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الت7ي تعم7ل مع7ا عل7ى والبرامجي7ات "مجموعة من العناصر البشرية و ا+لية 

تجمي77ع البيان77ات و معالجتھ77ا و تحليلھ77ا و تبويبھ77ا طبق77ا لقواع77د و إج77راءات 

مقنن777ة �غ777راض مح777ددة بغ777رض إتاحتھ777ا لص777انعي الق777رارات عل777ى ش777كل 

  معلومات مFئمة" 

  عناصر نظام المعلومات 

يمكن دراسة نظام المعلومات وتحديدا ا/داري والمصرفي بناء على النم9وذج 

  )، وھو يتكون من العناصر التالية :System Modelالعام للنظام (

): تتمث99ل بسلس99لة م99ن البيان99ات تنس99اب ف99ي قن99وات Inputالم99دخ(ت ( )1

جي9ة للمص9رف ا0تصال، ومصادرھا تكون من البيئة الداخلي9ة والخار

 أو المنظمة تكون ذات فائدة اكبر بعد معالجتھا.

): وھي عملية تحويل البيانات إلى Processingعمليات المعالجة ( )2

معلوم99ات مفي99دة قابل99ة ل(س99تخدام وذات منفع99ة، م99ن خ99(ل اس99تخدام 

وسائل المعالجة الشائعة من تقنيات حديث9ة وحواس9يب متط9ورة، وم9ن 

م تحويلھ9ا إل9ى مخرج9ات لنظ9ام المعلوم9ات ثم تحويل البيان9ات الت9ي ت9

 المصرفي.

): وھ9ي المعلوم9ات الت9ي ت9م معالجتھ9ا ، وھ9ي Outputالمخرجات ( )3

 ذات د0لة وقيمة عالية.

): وھي عملية رقابية تقيس مخرجات Feedbackالتغذية العكسية ( )4

 نظام المعلومات مع ما ھو مخطط له.

  ونظرية النظم ؟سؤال : ما ھو الفرق بين نظام المعلومات 

 سؤال : ما ھي مميزات نظام المعلومات المصرفي ؟
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  شكل يوضح نظام المعلومات المصرفي وا:داري

   

  

  

  

  

  

  

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%

A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%88%D9%86%D8%

D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%

84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%

D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%

A9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%

85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%

 البيئة الداخلية للمصرف

 حدود النظام

  بيانات عن :

  التشريعات

  القوانين الحكومية

  المصارف المنافسة

  العوامل ا0قتصادية

  العوامل ا0جتماعية

  تحصيل البيانات

  تصفية البيانات

  فھرسة البيانات

  إعداد التقارير

  تخزين المعلومات

  تحديث المعلومات

  عن : معلومات

  أنشطة المصرف

  المالية والمحاسبية

  البحث والتطوير

  ا0ئتمان والقروض

  خطابات الضمان

 المخرجات عمليات المعالجة المدخFت

 التغذية العكسية
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D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9

%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A

%D8%A9 

  

  

  

  

  

  وظائف نظام المعلومات ا:داري 

) ف99ان نظ99ام المعلوم99ات Processingبغ99ض النظ99ر ع99ن إس99لوب المعالج99ة (

  المصرفي يقوم بانجاز بعض أو كل العمليات التالية :

): وھ9ي عملي9ة تجمي9ع البيان9ات م9ن Collectionتحص9يل البيان9ات ( )1

مصادرھا ا>ولية والثانوية ويشترط فيھا تجنب العشوائية وا0رتج9ال 

 ومن مصادر موثوقة.

ت البيانات بھدف استبعاد ): تعني غربلة مفرداFiltrationالتصفية ( )2

وعزل البيانات غير المفيدة والتي ليس لھا ع(ق9ة ب9القرار ال9ذي ي9راد 

 اتخاذه في ا/دارة العليا.

): تنظ99يم البيان99ات وتبويبھ99ا وترتيبھ99ا بحي99ث Catalogueالفھرس99ة ( )3

تكون ذات قيمة ومنفع9ة عالي9ة ويس9ھل فھمھ9ا، وتتض9من ھ9ذه العملي9ة 

 خطوتين رئيسيتين:
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o التصنيف )Classification.( 

o ) الترتيب أو الترميزCoding.( 

): بع99د تحوي99ل البيان99ات إل99ى معلوم99ات Reportingإع99داد التق99ارير ( )4

يتم عرض المعلومات في صورة تقارير تأخذ صيغا وأش9كا0 مختلف9ة 

 (جداول، مخططات، خرائط، وصف، معاد0ت ،.....الخ).

قواع999د البيان999ات ): وي999تم ع999ادة التخ999زين ف999ي Storageالتخ999زين ( )5

)Database أن اغلب المعلوم9ات المتول9دة م9ن البيان9ات الت9ي ت9م ،(

معالجتھ99ا ي99تم تخزينھ99ا لح99ين اس99تغ(لھا م99ن قب99ل المس99تفيدين وأحيان99ا 

 تذھب المعلومات إلى المستفيدين مباشرة.

): 0 تبقى المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات Updateالتحديث ( )6

خض99ع للتح99ديث المس99تمر والتط99وير حس99ب م99ا ثابت99ة عل99ى حالھ99ا ب99ل ت

 تقتضيه الضرورة . 

): ھ9ي ا0س9تفادة المس9تقبلية م9ن المعلوم9ات Retrievalا0سترجاع ( )7

 عندما تظھر الحاجة إليھا.  

  فوائد نظام المعلومات ا:دارية والمصرفية  

العدي9د م9ن الفوائ9د لمتخ9ذي الق9رار والمص9رفية تقدم نظم المعلوم9ات ا/داري9ة 

، و من أھم الفوائد الت9ي في المنظمة على أدائھم لوظائفھم تساعد العاملين كما

  يمكن أن تقدمھا نظم المعلومات ا/دارية :

تق99ديم المعلوم99ات إل99ى المس99تويات ا/داري99ة المختلف99ة لمس99اعدتھا ف99ي  .1

 إتخاذ القرار.

تق999ديم المعلوم999ات لجمي999ع الع999املين لمس999اعدتھم ف999ي أداء أنش999طتھم  .2

 الوظيفية.
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 المساعدة في تقييم أنشطة المنظمة و إجراء عملية الرقابة. .3

 مساعدة المدراء على التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لجميع أنشطة المنظم . .4

تحدي99د قن99وات ا/تص99ال ا>فقي99ة و العمودي99ة ب99ين الوح99دات ا/داري99ة  .5

 المختلفة لتسھيل عملية إسترجاع البيانات .

 ة لمستخدميھا .حفظ البيانات لغرض إتاحتھا عند الحاج .6

 دعم التخطيط والتنبوء والتخطيط الستراتيجي. .7

  

  العوامل المؤثرة في تطور نظم المعلومات . - 

ل99م تظھ99ر نظ99م المعلوم99ات م99ن ف99راغ و انم99ا ج99اءت نتيج99ة متغي99رات جذري99ة  

ونوعية ھائلة ووليدة عوام9ل موض9وعية ش9كلت ق9وى محف9زة لتط9وير نظ9م و 

أدوات و تقني9999ات جدي9999دة تواك9999ب التح9999ديات الكبي9999رة الت9999ي أفرزتھ9999ا البيئ9999ة 

ولي9دة  ا0جتماعية و ا0قتصادية المتغيرة في العالم.و إذا كانت نظم المعلومات

ت(ق999ي عل999وم الحاس999وب وتكنولوجي999ا المعلوم999ات بحق999ول ا/دارة والتنظ999يم و 

بحوث العمليات وا>ساليب الكمية والعلوم ا>خرى ف9ان ھ9ذه ال9نظم ھ9ي أيض9ا 

  وليدة عوامل عدة ساھمت في صياغة العالم الذي نعيش ھذه العوامل ھي :

ج999ار نح999ن نع999يش ف999ي عص999ر انف -:انبث777اق ث777ورة المعلوم777ات المعرف777ة -1

المعلومات المعرفة ويعبر عن ھ9ذه الث9ورة النم9و المس9تمر ف9ي تكنولوجي9ا 

المعلوم99ات وش99بكات ا0تص99ا0ت وتح99ول الع99الم ال99ى قري99ة ص99غيرة حي99ث 

تتدفق المعلومات من خ(ل شبكة ا0نترن9ت متج9اوز الح9دود الجغرافي9ة و 

قي99ود المك99ان . وك99ان م99ن نت99ائج ھ99ذه التح99و0ت انبث99اق اقتص99اد المعرف99ة 
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مجتمع المعرفة حيث انتقال مفاتيح الق9وة م9ن الم9ادة ال9ى المعلوم9ة وم9ن و

  ا0لة الى المعرفة .

ان ش999بكة ا0نترن999ت ھ999ي اكب999ر تق999دم -تكنولوجي777ة اJنتران777ت والش777بكات: -2

عام . حيث ادى الى ظھور  500تكنولوجي منذ اختراع الة الطباعة قبل 

عمال الكترونية اضافة نماذج اعمال جديدة  مثل التجارة  الكترونية او ا0

الى ظھور مفھوم الشركات الرقمية وا0سواق ا0فتراض9ية ، حي9ث س9اھم 

ا0نترن99ت ف99ي تحس99ين ج99ودة الخدم99ة و تقلي99ل كلف99ة ادائھ99ا ، حي99ث دفع99ت 

 الشركات الى اعادة النظر في الكيفية التي تدار بھا اعمالھا .

مات  نماذج ل9م أفرزت تكنولوجية المعلو انبثاق نماذج ا�عمال الكترونية -3

تكن معروفة سابقا من حيث مضمون النش9اط و ھياكل9ه فك9ل مك9ان س9ائدا 

سابقا من نماذج أعمال تقليدية في دنيا ا>عمال يجري ا0ن إع9ادة تش9كيله 

و في بعض ا>حيان يجري تفكيكه بھدف أعادة تشكيله وھندسته من جديد 

جي9ة تس9اھم الي9وم ، و يمثل ا0نترنت والش9بكات الرقمي9ةاھم وس9يلة تكنولو

في خلق وتطوير نماذج اعمال جديدة ، حي9ث تعتب9ر نم9اذج ا0عم9ال ھ9ذه 

  عامل رئيسي في تطوير نظم المعلومات ا0دارية .

: تتضح ظاھرة العولمة في بعدھا ا0قتص9ادي م9ن خ9(ل ظھ9ور العولمة  -4

الش99ركات الكوني99ة و تزاي99د ت99اثير الش99ركات المتع99ددة الجنس99ية و ا0ن99دماج 

يد 0قتصاديات العالم المتقدم . و اذا اخذنا ظاھرة الشركات الكوني9ة المتزا

سنجد انھا تتوجه الى العالم كسوق واحدة وتعمل في ض9وء اس9تراتيجيات 

كونية تشمل التصنيع ، التسويق ، التمويل ،  وتستخدم ھذه الشركات نظم 

ع معلومات عالمية من خ(ل شبكة ا0نترنت 0دارة و توجيه عملي9ة توزي9

منتجاتھا و خدماتھا . ل9ذا يمك9ن الق9ول ان اكب9ر مظ9اھر العولم9ة  تجس9يدا  

ف99ي مث99ل ھ99ذه  المنظم99ات ھ99و اس99تخدام  نظ99م  المعلوم99ات العالمي99ة الت99ي 
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تستخدمھا الشركات الدولية 0دارة عملياتھا  في كل انحاء   العالم . ان ما 

اع99د تحتاج99ه منظم99ات ا0عم99ال ھ99و التعام99ل م99ع حق99ائق الس99وق  و  قو

المنافس999ة و المش999اركة  ف999ي  لعب999ة ا0عم999ال و لك999ن بع999د التس999لح ب999نظم 

 المعلومات و تكنولوجية ا0تصا0ت .

نعيش في ع9الم متغي9ر  -: تسارع التغيرات كميا ونوعيا في بيئة اJعمال -5

في كل نواحيه و مظاھره و يتسارع التغير في ھذا  العالم الى الحد ال9ذي 

للزمان و المكان . اي تت(شى الفواص9ل ب9ين تت(شى فيه الحدود الفاصلة 

م99اھو ق99ديم و ب99ين م99اھو جدي99د . و يظھ99ر ھ99ذا التغي99ر بوض99وح ف99ي البني99ة 

التكنولوجية و ا0قتصادية و ا0جتماعية المتغيرة في العالم .  في ظل ھذه 

التغي999رات ف999ان ج999وھر المنافس999ة و المي999زة التنافس999ية يكم999ن ف999ي قيم999ة 

ق9وم بانتاجھ9ا نظ9ام المعلوم9ات ا0داري9ة ف9ي المعلومات الضرورية الت9ي ي

عالم المنافسة و التطور ، و ان قيمة المعلومات لم تع9د كافي9ة لوح9دھا اذا 

تحتاج الى مزيج من عناصر و مكونات 0نتاج قيم9ة مض9افة اخ9رى ھ9ي  

المعرف99ة ، فالمعرف99ة ض99رورية و وج99ود نظ99م المعلوم99ات ف99ي منظم99ات 

 الضرورة .  ا0عمال ھو تعبير عن الوعي بھذه

  

  

 مداخل دراسة نظم المعلومات اJدارية - 

يمثل حقل نظم المعلومات رافدا واس9عا بالتخصص9ات والتطبيق9ات فم9ن ناحي9ة 

تشكل ھذه النظم حزمة متكاملة من النظام الفرعي للمكونات المادية(الحاسوب 

والش999بكات )، وال999نظم الفرع999ي للبرامج(ب999رامج   النظ999ام والش999بكات والنظ999ام 
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الفرعي لقواعد البيانات (نظام ادارة قواعد البيانات) وإجراءات العمل وعمال 

المعرفة وموارد البيانات وعناصر أخرى مكملة تعمل في أطار بني9ة تنظيمي9ة 

وتقنية متكاملة وموجھة لدعم ا/دارة في جمي9ع أنش9طتھا وعملياتھ9ا وبص9ورة 

المھيكل9ة .ھ9ذه البني9ة  خاصة دعم عمليات اتخاذ القرارات غير المھيكلة وش9به

بمكوناتھا وعناصرھا تعني وجود مداخل متنوعة ومتكاملة لدراسة حق9ل نظ9م 

 Computerالمعلومات وھي تتوزع على حقول وتخصصات علم حاسوب 

Science عل9999م ا/دارة ،Management science   وبح9999وث ،

، والعل999وم ا0جتماعي999ة والس999لوكية  Operation Researchالعملي999ات

Sociology Psychology  كم99ا ھوواض99ح بالش99كل الت99الي ال99ذي يمث99ل

  -المداخل الرئيسية لدراسة حقل نظم المعلومات :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M I S 

Operation Research 

Economics 

Sociology 

Psychology 

Management Science  

Computer Science 

 اإلداريةداخل الرئيسية لدراسة نظم املعلومات )امل6الشكل(
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  يمكن تحديد مفھوم كل مدخل من ھذه المداخل حسب مايلي :

يمك999ن تس9999ميته بم9999دخل -م777دخل عل7777م الحاس777وب ( الم7777دخل التقن7777ي ) : .1

في دراس9ة نظ9م المعلوم9ات عل9ى  تكنولوجية المعلومات حيث يتم التركيز

الجوانب التقنية الصرفة كالمعدات والبرمجيات وشبكات الحاسوب ولنظم 

 تشغيلھا وحماية موارد المعلومات.

ينطلق الدارسون لحقل نظم المعلومات م9ن منظ9ور  -مدخل علم اJدارة : .2

اداري وتنظيمي يھتم بتحليل المكونات ا/دارية والتنظيمي9ة لھ9ذه ال9نظم و 

تأثيرھا الجوھري على ا0دارة و التنظيم م9ع التركي9ز عل9ى فھ9م و تحلي9ل 

النظام والبيئة التنظيمية، و بين النظ9ام وا0داء ع(قة التاثير المتبادلة بين 

وب99ين النظ99ام وب99رامج ومش99روعات ا/دارة الحديث99ة مث99ل ب99رامج الج99ودة 

 الشاملة ، وادارة المعرفة ، و اعادة ھندسة ا0عمال و غيرھا .

يھ9تم الم9دخل ا0قتص9ادي  -مدخل عل7م اJقتص7اد (الم7دخل اJقتص7ادي ) : .3

ظ9ور اقتص9ادي يھ9تم بتحلي9ل قيم9ة وتكلف9ة بدراسة نظم المعلوم9ات م9ن من

المعلوم999ات وكلف999ة المعلوم999ات الناقص999ة ودراس999ة الج999دوى ا0قتص999ادية 

لمشروعات نظ9م المعلوم9ات ، وتحلي9ل التكلف9ة والمن9افع للنظ9ام المس9تخدم 

وك99ل م99ايقع ف99ي حق99ل اقتص99اديات تكنولوجي99ة المعلومات.كم99ا ظھ99ر حق99ل 

باقتص99اد المعرف99ة وبخاص99ة  جدي99د ي99رتبط بھ99ذا الم99دخل ل99ه ع(ق99ة وثيق99ة

 اقتصاديات انتاج المعرفة ،ونقل وتوزيع المعرفة .

 -مدخل علم النفس وعل7م اJجتم7اع ( الم7دخل الس7لوكي واJجتم7اعي ) : .4

تكمن اھمية ھدا المدخل ف9ي دراس9ة نظ9م المعلوم9ات ف9ي تج9اوزه النظ9رة 

 التقليدي99ة الت99ي تص99ور نظ99م المعلوم99ات ا0داري99ة عل99ى انھ99ا مجموع99ة م99ن

المكون999ات المادي999ة الت999ي 0يتع999دى تاثيرھ999ا ح999دود الحي999ز الم999ادي ال999ذي 

تش999غله،حيث يتن999اول ھ999ذا الم999دخل دراس999ة القض999ايا الس999لوكية المرتبط999ة 
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بتكنولوجية المعلومات وتأثيرھا على ا0نماط السلوكيةوالثقافات التنظيمية 

عل99ى مس99توى اداء  نظ99م المعلوم99ات ا0داري99ة،كما يھ99تم بدراس99ة ا0بع99اد 

0جتماعي99ة ل99نظم المعلوم99ات ا0داري99ة وع(قتھ99ا بمس99ائل مقاوم99ة التغي99ر ا

  وانتاج قيم اجتماعية جديدة. 

 -نظم المعلومات والمستويات اJدارية : - 

تتشكل بنية التنظيم في منظمات ا0عمال من عدة مستويات ادارية ، ويكن 

اعمالھا كلما القول انه كلما ازداد حجم المنظمة وتنوعت انشطتھا وتعقدت 

دعت الحاجة الى تطوير وتطبيق انماط متنوعة من نظم المعلومات ا0دارية 

المتكاملة في تقنياتھا ووظائفھا ، وبالتالي يمكن القول ان البنية التنظيمية 

للمنظمات تتكون من عدة مستويات ادارية تقابلھا انواع من نظم المعلومات 

  ا0دارية كما موضح بالشكل التالي :

                                                   وع نظام المعلومات ا:داري ن

  المستوى التنظيمي

                                   SIS(EIS)نظم المعلومات ا/ستراتيجية 

                                                        MISنظ99999999999999999999999999999999999999م المعلوم99999999999999999999999999999999999999ات ا/داري99999999999999999999999999999999999999ة 

 ا0ستراتيجي

  KMSنظم إدارة المعرفة 

  

                                                                DSSنظ999999999999999999999999999999999999999م مس999999999999999999999999999999999999999اندة الق999999999999999999999999999999999999999رارات 

 التكتيكي
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                                                                          نظم المعالجة التحليليةالفورية

OLAPنظم أتمتة المكاتب،OAS                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املعلومايت

 ل)نظم املعلومات اإلدارية و املستويات التنظيمية يف منظمات األعما7شكل(

اإلدارة 

 العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة يف جمال املعلومات

 اإلدارة العملياتية(اخلط األول)
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                                                                    TPSنظ999999999999999999999999999999999999999م معالج999999999999999999999999999999999999999ة المع999999999999999999999999999999999999999ام(ت

 العملياتي

وبص999ورة عام999ة يوج999د ف999ي منظم999ات ا0عم999ال المتوس999طة والكبي999رة اربع999ة 

مس9999تويات تنظيمي9999ة ، حي9999ث يمث9999ل المس9999توى ا0داري ا0عل9999ى المس9999توى 

ا0س999تراتيجي و ال999ذي يھ999تم بانش999طة وعملي999ات ص999ياغة و تطبي999ق و تق999يم 

  استراتيجيات ا>عمال الشاملة للمنظمة و تحليل ھيكل المنافسة في الصناعة .

تطلب بالطبع تحليل منھج9ي لعناص9ر الق9وة و الض9عف الموج9ودة ف9ي و ھذا ي 

البيئة الداخلية للمنظمة و مقارنتھا بالفرص و التھديدات الحالية و المتوقعة في 

بيئ99ة ا>عم99ال الخارجي99ة ، و ل99ذلك ي99تم تط99وير نظ99م المعلوم99ات ا0س99تراتيجية  

Strategic Information system  لوم9ات او م9ايطلق علي9ه ب9نظم المع

بطريق99ة تض99من تلبي99ة   Executive information systemالتنفيذي99ة 

ا0حتياج99ات المعلوماتي99ة ا0دارة العلي99ا ، حي99ث تق99دم  ھ99ذه  معلوم99ات  تحليلي99ة  

وافي999ة ع999ن البيئ999ة الداخلي999ة و الخارجي999ة ، و ب999نفس ا0تج999اه نج999د ان بع999ض 

بيئ9ة ا0عم9ال  المنظمات تتولى تطوير نظم معلومات ادارية دولية تتوجه نحو

الدولي99ة  و تحلي99ل البيان99ات و انت99اج المعلوم99ات و تق99ديم التق99ارير المعلوم99ات 

عن9دما تق9رر ھ99ذه المنظم9ات ا0ن99دماج م9ع انش9طة ا0عم99ال الدولي9ة ، وبالت99الي 

تص99بح نظ99م المعلوم99ات م99ن ط99راز  نظ99م المعلوم99ات الدولي99ة .كم99ا يوج99د ف99ي 

تيك9999ي) او مس9999توى ا0دارة المنظم9999ات م9999ايعرف بالمس9999توى التنظيم9999ي (التك

  الوسطى حيث يتمثل بإدارة ا0نتاج و التسويق و المالية.

ھ9ذا المس9توى ال99وظيفي يحت9اج ال9ى وج99ود نظ9م معلوم9ات إداري99ة تعتم9د عل99ى 

لتحقي9ق التكام9ل المطل9وب ف9ي   DBMS م9وارد نظ9ام إدارة قواع9د البيان9ات

الموارد ا/نس9انية ، و  المعلومات ا/دارية ذات الع(قة بالعمليات ، التسويق ،
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الشؤون المحاسبية و المالية . كما تقوم بتق9ديم خ(ص9ات وافي9ة و عميق9ة ع9ن 

نتائج أنشطة ا>عمال لVدارة العليا لمساعدتھا في إتخ9اذ الق9رارات ا/داري9ة . 

و تمث99ل نظ99م المعلوم99ات ا/داري99ة ( التنفيذي99ة )أفض99ل ص99ورة لتكام99ل البني99ة 

لمعلومات لتحقيق ھذا الغرض با/ضافة لوج9ود نظ9م الوظيفية مع تكنولوجيا ا

و نظ99م مس99اندة  Decision Support Systems مس99اندة الق99رارات  

المفي9دة  Group Decision Support Systemsالق9رارات الجماعي9ة 

ايض9ا ف9ي دع9م أنش9طة و عملي9ات ا/دارات الوس9طى ف9ي المس9توى التنظيم9ي 

  التكتيكيي .

ظيمية من وجود شريحة مھمة من العاملين في مجال و تستفيد المستويات التن

 Knowledge، و العاملين مع المعرفة  Data Workersتحليل البيانات 

Workers  م99ن التقني99ين و المب99رمجين و محلل99ي ال99نظم و إداري99ين لقواع99د

و الم9ديرين ل9نظم  Data Warehousesالبيانات أو لمستودعات البيانات 

 Online Analytical Processingري999ة المعالج999ة التحليلي999ة الفو

Systems  المعروف99ة اختص99ارا(OLAP)   ھ99ذه الش99ريحة الجدي99دة م99ن .

العاملين تشكل مستوى العمل المعرفي و تتداخل في الواقع مع كل المستويات 

التنظيمية الموجودة في المنظمة ذلك >ن ھذه الفئ9ة المھم9ة م9ن الع9املين تق9دم 

و لمختلف ا/دارات . و يس9اعد وج9ود بني9ة تحتي9ة خدماتھا لجميع المستويات 

 Office Automationلتكنولوجي99ا المعلوم99ات و ل99نظم أتمت99ة المكات99ب 

Systems  على توفير ا/تصال الفوري و التلقائي مع جميع المستفيدين في

داخل و خارج المنظمة . و أخيرا تعم9ل المنظم9ة م9ن خ9(ل وج9ود إدارة ف9ي 

لعملي9اتي) حي9ث تق99وم ب9إدارة عملياتھ9ا م9ع الزب99ائن و الخ9ط ا>ول (المس9توى ا

إدارة سلسلة التوريد و تحقيق ا/تصال اليومي م9ع الزب9ائن و المس9تفيدين . و 

 Transactions Processingبالتالي يفيد وجود نظم معالج9ة البيان9ات 
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Systems  في تلبية احتياجات ا/دارة في ھذا المستوى م9ن العم9ل ا/داري

.  

ب99د م99ن التأكي99د عل99ى أن ھ99ذه ا>نم99اط الرئيس99ية م99ن نظ99م المعلوم99ات ھن99ا 0 

ا/داري99ة 0 تعم99ل بص99ورة مس99تقلة فك99ل ھ99ذه ال99نظم و التقني99ات تتكام99ل ف99ي 

وظائفھا و تتعاضد في مدخ(تھا و مخرجاتھا . فإذا أردنا مث( أن نفھم ع(قة 

بنظم المعلومات ا/داري9ة يكف9ي فق9ط أن ننظ9ر  TPSنظم معالجة المعام(ت 

الى الشكل الذي يشير بص9ورة واض9حة ال9ى الع(ق9ة القوي9ة ب9ين نظ9م معالج9ة 

المعام(ت و نظام المعلومات ا/داري حيث نج9د أن مخرج9ات نظ9ام معالج9ة 

المع9ام(ت وال99ذي ق99د يك99ون عل99ى س9بيل المث99ال نقط99ة بي99ع إلكترون99ي أو نقط99ة 

ترونية ھي مدخ(ت نظام المعلومات ا/داري الذي يت9ولى توريد و تجھيز إلك

تحلي99ل البيان99ات و إنت99اج تق99ارير المعلوم99ات المفي99دة و ذات القيم99ة المض99افة 

  لVدارة و المستفيدين في داخل المنظمة و خارجھا.

ھ99ذا يعن99ي أن نظ99م المعلوم99ات ا/داري99ة 0 يمكنھ99ا أن تعم99ل م99ن دون وج99ود 

قل نظ9ام معالج9ة إلكتروني9ة للبيان9ات تق9وم بتس9جيل و قاعدة إنط(ق تقنية أو لن

تصنيف و معالجة البيانات الخاصة بالمعام(ت ا/دارية و المالية و التجاري9ة 

و التسويقية ف9ور ح9دوثھا ف9ي الوق9ت الحقيق9ي و بالت9الي تلخيص9ھا و تص9نيفھا 

  >غراض ا/دارة و لكي تكون مدخ(ت مفيدة لنظام المعلومات ا/دارية .

تفيد المعالج9ة ا/لكتروني9ة للبيان9ات و الت9ي يتيحھ9ا نظ9م معالج9ة المع9ام(ت و 

عل99ى س99بيل المث99ال ف99ي تجھي99ز ا/دارة العملياتي99ة بم99ا تحتاج99ه م99ن معلوم99ات 

  بصورة يومية أو دورية و حسب الطلب .
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تأسيسا على ما تقدم ، يمكن القول أن نظم المعلومات ا/دارية بكل أنماطھا و 

تعمل كنسيج متماسك واحد و متكامل مع البنية التنظيمية لمنظمة أشكالھا إنما 

ا>عم99ال الحديث99ة و ذل99ك م99ن أج99ل تلبي99ة إحتياج99ات ا/دارات و المس99تفيدين 

،  Qualityبالمعلومات ذات القيمة المضافة ، أي معلومات تتص9ف ب9الجودة 

، و  Real Time، و التوقي999ت  Integrity، التكام999ل Accuracyالدق999ة

  . Good Context and Contentو المحتوى الجيدالشكل 
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 The Strategic Roleال7دور اJس7تراتيجي ل7نظم المعلوم7ات ا:داري7ة 

Of MIS  

 أبعاد الدور اJستراتيجي .1

تقليدي9ة تتمث9ل بجم9ع و تحلي9ل و تخ9زين و  لنظم المعلومات ا/دارية و ظ9ائف

معالج99ة البيان99ات و اس99ترجاع المعلوم99ات و إع99داد التق99ارير المفي99دة لV99دارة و 

الضرورية /تخاذ القرارات غير الھيكلي9ة و ش9به الھيكلي9ة ناھي9ك ع9ن دع9م و 

إسناد وظائف ا/دارة ا>خرى من تخطيط التنظيم ،تنسيق ، توجيه ، رقاب9ة و 

ا>نش99طة و العملي99ات .و با/ض99افة ال99ى ھ99ذه الوظ99ائف المھم99ة س99يطرة عل99ى 

المتاحة في جميع أنماط نظم المعلومات ا/داري9ة ف9إن بع9ض نظ9م المعلوم9ات 

ا/دارية الذكية و ذات البنية الشبكية التي تستند على قواعد البيانات و النماذج 

  تقوم بتنفيذ أدوار استراتيجية لVدارة و المنظمة .

ال99دور ا0س99تراتيجي ل99نظم المعلوم99ات ا/داري99ة م99ن خ99(ل تأثيرھ99ا و يتض99ح 

  الجوھري في المجا0ت و ا>نشطة الرئيسية التالية :

 Strategic Visionالمش99اركة ف99ي ص99ياغة الرؤي99ا ا0س99تراتيجية  �

للمنظمة من خ(ل إضفاء خصائص البساطة ،  الوض9وح ، العم9ق ، و 

تحقيق أعلى قدرمن المش9اركة الشمول على ھذه الرؤية و المساعدة في 

 الفاعلة في عملية صياغة و انضاج الرؤية ا0ستراتيجية .

و  Organization Missionدع9م عملي9ة ص9ياغة رس9الة المنظم9ة  �

ذلك عن طريق تحديد أنواع ا>نشطة الجوھرية و تق9ديم معلوم9ات ع9ن 

 ا>سواق المستھدفة .
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حلي9ل عناص9ر الق9وة صياغة ا>ھداف ا0ستراتيجية للمنظمة من خ(ل ت �

و الضعف في داخل المنظمة و مقارنتھا ب9الفرص و التھدي9دات الحالي9ة 

) . و مقارنة ھذه النتائج SWOTو المتوقعة في البيئة الخارجية(تحليل

م99ع الم99وارد الجوھري999ة و الق99درات التنظيمي99ة الموج999ودة و م99ن بينھ999ا 

 بالطبع موارد المعلومات الثمينة .

س99تراتيجية ا>عم99ال الش99املة م99ن ب99ين الب99دائل المس99اعدة ف99ي اختي99ار ا �

ا0س99تراتيجية الممكن99ة ، با0ض99افة ال99ى ا0ن99دماج البني99وي م99ع ا>نش99طة 

الجوھري99ة للرقاب99ة و التقي99يم ا0س99تراتيجي الموج99ه نح99و مع99ايرة ا>داء 

 الكلي للمنظمة و مقارنته بأداء المنظمات المنافسه في قطاع الصناعة.

وم99ات ا/داري99ة عل99ى تحقي99ق المي99زة التنافس99ية و أخي99را تعم99ل نظ99م المعل �

المؤك999دة و ذل999ك باعتبارھ999ا ا>داة المثل999ى ف999ي تحلي999ل مص999ادر المي999زة 

 التنافسية في داخل المنظمة و خارجھا .

 نظم المعلومات ا:دارية و الميزة التنافسية .2

تعمل نظم المعلومات على تحقيق الميزة التنافسية المؤكدة و ذلك من خ(ل ما 

من معلومات عن قوى المنافسه الرئيسية في البيئة الخارجية ( المصدر  تقدمه

  الخارجي للميزة التنافسية و المعلومات الخاصةبأنشطة سلسلة القيمة .

نم9وذج سلس9لة القيم9ة   Value Chain  Modelنم7وذج سلس7لة القيم7ة 

ھ9و تكني9ك يس9تخدم لتحلي9ل ا>نش9طة الرئيس9ية وا>نش9طة  porterالذي قدم9ه 

داعمة في المنظمة وذلك بھ9دف تحلي9ل المص9در ال9داخلي للمي9زة التنافس9ية و ال

  بالتالي تحديد عناصر القوة و الضعف الداخلية الموجودة حاليا أو المحتملة .  

و تعتبر المنظمة  م9ن منظ9ور سلس9لة القيم9ة عب9ارة ع9ن سلس9لة م9ن ا>نش9طة 

  التي تضيف قيمة الى منتجاتھا و خدماتھا .
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ك99ل نش99اط يتطل99ب أيض99ا فھ99م و تحلي99ل تكلفتھ99ا و متابع99ة التكلف99ة  تحلي99ل قيم99ة

وتحدي99د مص99ادرھا و ذل99ك /رتب99اط ھ99ذا التحلي99ل بقي99اس قيم99ة المخرج99ات م99ن 

منتجات و خدمات . و تحقق المنظمة أرباحا عندما تكون قيم9ة المخرج9ات و 

ھ99ي حص99يلة القيم99ة المض99افةلكل أنش99طة ا>عم99ال أكب99ر م99ن التك99اليف الت99ي 

ا المنظم9ة نظي9ر ك9ل أنش9طة سلس9لة القيم9ة كم9ا ھ9و واض9ح ف9ي الش9كل تحملتھ

  التالي :
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  يتكون نموذج سلسلة القيمة من ا>نشطة الرئيسية و ھي :

  Inbound Logisticsا:مدادات الداخلية  •

است(م و تحريك و تخ9زين و مناول9ة و تعني كل ا>نشطة ذات الع(قة بنقل و 

  المواد و عناصر المدخ(ت ا>خرى ال(زمة للنظام ا/نتاجي.

  Operationsالعمليات  •

كل ا>نش9طة الص9ناعية و غيرھ9ا الخاص9ة بتحوي9ل الم9دخ(ت ال9ى مخرج9ات 

  (منتجات و خدمات ).

 Marketing and Salesالتسويق و المبيعات  •

التس999ويق و م999ا يتض999من ذل999ك م999ن تخط999يط ي999رتبط ھ999ذا النش999اط بحق999ل ادارة 

  استراتيجي للمزيج التسويقي و تنفيذ الوظائف التسويقية ا>خرى .

 ا�نشطة المساندة / الداعمة •

تتمثل ھذه الخدمات بجميع ا>نشطة ا/دارية الداعمة لعم9ل نظ9ام ا>عم9ال ف9ي 

ي9ة المنظمة بما في ذل9ك وظ9ائف التوجي9ه و التنس9يق >نش9طة المحاس9بة و المال

  في المنظمة .

 Technology Developmentتطوير التكنولوجيا  •

و ھ99ي أنش99طة تحس99ين المن99تج ، تص99ميم المن99تج ، المعرف99ة بالتقان99ة و المعرف99ة 

بإجراءات العمل و المدخ(ت التكنولوجي9ة الض9رورية لك9ل نش9اط ف9ي سلس9لة 

  القيمة .
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  Procurement Of Resourcesشراء الموارد  •

أنشطة توفير موارد عمل النظام من مدخ(ت ( مادة خ9ام شراء الموارد يعني 

، أج99زاء ، مكون99ات ، طاق99ة ) م99ع ض99مان ت99وفير م99وارد المعرف99ة الض99رورية 

  بوسائل مختلفة .

 تأثير نظم المعلومات ا:دارية على سلسلة القيمة .  •

ت99ؤثر نظ99م المعلوم99ات ا/داري99ة عل99ى سلس99لة القيم99ة م99ن خ99(ل إن99دماجھا م99ع 

س99ية و الداعم99ة الت99ي تتك99ون منھ99ا سلس99لة القيم99ة و ف99ي بع99ض ا>نش99طة الرئي

الحا0ت تستخدم نظم المعلومات ا/دارية ( بمختلف أنواعھ9ا ) ك9أدوات فعال9ة 

ل99دعم و إس99ناد ا>نش99طة الرئيس99ية الت99ي تض99يف قيم99ة ال99ى منتج99ات و خ99دمات 

المنظم99ة با/ض99افة ال99ى أدوارھ99ا ف99ي تخط99يط و تنفي99ذ ا>نش99طة المس99اندة عل99ى 

وى خ9دمات ال9دعم و التنس9يق ا/داري ، إدارة الم9وارد البش9رية ، تط9وير مست

  التكنولوجيا و دعم وظيفة الشراء.

ان نظ999م المعلوم999ات ا/داري999ة و ( م999ن ب999ين أھ999م أنواعھ999ا نظ999م المعلوم999ات 

ا/ستراتيجية )تتولى تنفيذ ا>نشطة الداعمة ف9ي سلس9لة القيم9ة م9ن خ9(ل نظ9م 

بكة المنظم99ة الداخلي99ة /دارة ت99دفقات ا>عم99ال المعلوم99ات الت99ي تس99تند عل99ى ش99

المنس99قة با/ض99افة ال99ى دع99م أنش99طة إدارة الم99وارد البش99رية م99ن خ99(ل نظ99م 

معلومات الموارد البشرية و ھي من النظم الوظيفية المھم9ة لنظ9ام المعلوم9ات 

ا/داري . و ينطب9ق نف9س ا>م9ر عل9ى وظ99ائف تط9وير التكنولوجي9ا م9ن خ99(ل 

الت9ي تس9تند عل9ى ش9بكة المنظم9ة الخارجي9ة >نش9طة الھندس9ة و استخدام النظم 

التصميم بالحاسوب و كذلك على وظيفة الش9راء حي9ث تمك9ن نظ9م المعلوم9ات 

ا/دارية المستندة على الويب من تخطيط و تنفي9ذ أنش9طة التج9ارة ا/لكتروني9ة 
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ن9ات إذا كانت ھذه النظم ترتبط بموقع المنظمة ا/لكتروني مع وجود قاعدة بيا

لتخ9زين ومعالج9ة بيان9ات أنش9طة  Data Warehouseأو مستودع بيانات 

  التجارة ا/لكترونية .

أما على مستوى دعم ا>نشطة الرئيسية في سلسلة القيمة فمن الم(حظ وج9ود 

أنماط مھم9ة م9ن تقني9ات نظ9م المعلوم9ات ا/داري9ة المس9تخدمة ف9ي مج9ا0ت و 

) أو ادارة و Inbound Logisticsتطبيق99ات إم99داد المنظم99ة بم99دخ(تھا (

تنفيذ العمليات ا/نتاجية باستخدام نظم التصنيع المرنة بالحاسوب أو دعم نظام 

المخرجات من خ(ل ربط ھذا النظام بنظم المعالجة التحليلية الفورية أو بنقاط 

البيع ا/لكتروني و المعالجة الفورية >وام9ر الش9راء و ھك9ذا بالنس9بة لخ9دمات 

  >نشطة التسويق و المبيعات .الزبائن و 

 Inter و ف9ي بع9ض ا>حي9ان تس9تخدم نظ9م المعلوم9ات التنظيمي9ة المتداخل9ة 

Organizational  Information Systems  الت99ي ت99ربط المنظم99ة

 Intranetب99الموردين و المش99ترين و الم99وزعين م99ن خ99(ل تقني99ات ش99بكات 

Internet , Extranet , نولوجي9ا الم9زود / و ك9ذلك م9ن خ9(ل اس9تخدام تك

 Data Warehouseو مس9تودعات البيان9ات  Client/Server الزب9ون 

ف99ي ش99ركة م99وزع ا>دوي99ة م99ث( و ي99ربط  Serverحي99ث يوض99ع الم99زود   

المزود بمحطات عمل ف9ي الص9يدليات المس9تفيدة لتق9ديم طلب9ات ش9راء ا>دوي9ة 

  بشكل مباشر و على الخط المفتوح .

م9ات ا/داري9ة ت9أثير ج9وھري عل9ى سلس9لة القيم9ة و ھكذا نج9د أن ل9نظم المعلو

من خ(ل تأثيرھا التكويني على ا>نشطة الرئيسية و الداعم9ة أو م9ن  \سواءا

خ(ل ما تحدثه من تحويل في أسلوب تنفيذ أنشطة القيم9ة . إن لك9ل نش9اط ف9ي 

و عنص99ر   Physical Component سلس99لة القيم99ة عنص99ر م99ادي 
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. فالعنص9ر الم9ادي يض9م المھ9ام  Information Componentمعلوم9ات 

المادي99ة المطلوب99ة لتنفي99ذ النش99اط أم99ا عنص99ر المعلوم99ات فيتض99من ك99ل مھ99ام 

معالجة البيانات و انتاج المعلوم9ات الض9رورية لتنفي9ذ نش9اط القيم9ة . و تلع9ب 

نظم المعلومات ا/دارية دورا مھما ف9ي تعزي9ز أنش9طة ال9دعم و ا/س9ناد فم9ث( 

مكاتب أن تساعد ف9ي تس9ھيل التفاع9ل ب9ين كاف9ة المس9تويات يمكن لنظم أتمتة ال

التنظيمي999ة ف999ي المنظم999ة م999ن خ999(ل اس999تخدام البري999د ا/لكترون999ي و الب999رامج 

التطبيقية ا>خرى . كما تساھم نظم مساندة الق9رارات ف9ي دع9م عملي9ات اتخ9اذ 

 القرارات الخاصة بXنشطة الرئيسية و الداعمة التي تتكون منھا سلسلة القيمة

.  

  نظم المعلومات و اJستراتيجيات التنافسية العامة 

ث(ث99ة اس99تراتيجيات عام99ة يمك99ن أن تحق99ق للمنظم99ات مي99زة  Porterيقت99رح 

  تنافسية مؤكدة . ھذه ا0ستراتيجيات :

  Coast Leadership Strategyاستراتيجية قيادة قلة التكاليف   - أ

و ھ99ي ا0س99تراتيجية الت99ي تض99ع المنظم99ة كأق99ل المنتج99ين تكلف99ة ف99ي قط99اع 

الصناعة و ذلك من خ(ل ا/ستثمار ا>مثل للموارد و ا0نتاج بمعايير عالمي9ة 

. ان المنظمة التي تستطيع تحقيق قيادة التكلف9ة س9تكون ف9وق متوس9ط ا/نج9از 

  في الصناعة .

اطھا الرئيسية تس9تطيع أن تس9اھم إن نظم المعلومات ا/دارية على مختلف أنم

في تخفيض تكاليف ا0نتاج ، التخزين ، التسويق ، النقل و التوزيع و خ9دمات 

  ما بعد البيع .
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ف99إذا أخ99ذنا نظ99م المعلوم99ات المص99رفية الت99ي تس99تند عل99ى ش99بكة ا/نترن99ت و 

تس99تخدم تقني99ات ا>عم99ال ا/لكتروني99ة و المص99ارف وص99و0 ال99ى المص99ارف 

يمكنھ99ا ببس99اطة ت99وفير الجھ99د و الوق99ت و التكلف99ة  e-Bankingا/لكتروني99ة 

للعملي99ة المص99رفية عل99ى م99دار الي99وم بس99بب مزاي99ا اس99تخدام ش99بكة ا/نترن99ت و 

  ضمان التسليم الفوري للخدمة في الوقت الحقيقي .

  Differentiation Strategyاستراتيجية التمييز   - ب

ا/نف999راد بخص999ائص  و ھ999ي اس999تراتيجية البح999ث ع999ن التمي999ز ، الف999رادة ، أو

استثنائية في مجال الصناعة . في ضوء ھذه ا0ستراتيجية تسعى المنظمة الى 

تكوين صورة ذھنية محببة ح9ول منتجاتھ9ا و خ9دماتھا نظ9را لمزاياھ9ا الفري9دة 

Unique Features  و الصورة الحسنة للمنظمة بين المستفيدين و الزبائن

.  

ل99ى موق99ع خ99دمات مص99رفية إن وج99ود نظ99م معلوم99ات مص99رفية مش99بوكة ع

إلكتروني999ة متكامل999ة لجمي999ع الزب999ائن يعن999ي وج999ود ف999رادة و تمي999ز ف999ي توليف999ة 

الخ999دمات المص999رفية المقدم999ة لزب999ائن المص999رف ذل999ك >ن تس999ھي(ت العم999ل 

المص99رفي ا/لكترون99ي ي99وفر الوق99ت و الجھ99د و الم99ال للزب99ائن م99ن جھ99ة و 

انية التي أجري9ت ف9ي المصرف من جھة أخرى كما تدل جميع الدراسات الميد

  ھذا الصدد .

 Focus Strategyالتركيز  –استراتيجية   - ت

تستند ھ9ذه ا0س9تراتيجية عل9ى أس9اس اختي9ار مج9ال تنافس9ي ف9ي داخ9ل قط9اع  

الصناعة أو نشاط أعمال بحيث يمكن التركيز على جزء مع9ين م9ن الس9وق و 

ا�خ9رين  تكثيف نشاط المنظمة التسويقي في ھذا الجزء و العمل على استبعاد
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و م9نعھم م99ن الت9أثير ف99ي حص9ة المنظم99ة الس9وقية . ف99ي ھ9ذا الس99ياق يمك99ن أن 

توفر نظم المعلوم9ات ا/داري9ة معلوم9ات ثمين9ة ح9ول ربحي9ة قطاع9ات س9وقية 

معينة لتمكين المنظمات من تص9ميم و تس9ويق منتج9ات و خ9دمات تتواف9ق م9ع 

  احتياجات و رغبات ھذه القطاعات السوقية المشخصة .

ض99افة ال99ى م99ا تق99دم تس99اھم نظ99م المعلوم99ات ا/داري99ة ف99ي تعزي99ز ف99رص با/

ا>عم99ال الجدي99دة و استكش99اف الف99رص الجدي99دة و ھن99ا 0ب99د أن نش99ير ال99ى أن 

منظمات ا>عمال الكبيرة 0 تنتظر الفرص في بيئة ا>عمال بل ھي في معظم 

ا>حيان تبحث عنھا و تخصص موارد ضخمة لخلق الفرص9ة و اس9تثمارھا و 

عظيم المنافع المترتبة على امت(كھا من خ(ل الدخول بتكنولوجيا جدي9دة ال9ى ت

  السوق .

و أخيرا تفيد نظم المعلومات ا/دارية في تحقيق التعاض9د ا0س9تراتيجي و ف9ي 

تطبي99ق مفھ99وم التعاض99د ال99داخلي و الخ99ارجي بكف99اءة و فعالي99ة . إن التعاض99د 

Synergy ا0رتباط9ات الجدي9دة ب9ين  ھو ا>ثر الناتج ع9ن تش9كيل حزم9ة م9ن

أنشطة أو مجا0ت أعم9ال ف9ي داخ9ل المنظم9ة ، أو بن9اء ع(ق9ات و ارتباط9ات 

م9ع منظم9ات أخ9رى ف9ي نف9س مي99دان الص9ناعة والت9ي تعم9ل ف9ي نف9س الس99وق 

المس9تھدف . و يتحق99ق  ا>ث9ر الن99اتج ع99ن التعاض9د بحج99م القيم9ة المتحقق99ة م99ن 

ين ا>نشطة التي ل9م تك9ن مترابط9ة خ(ل تكوين روابط من داخل نظام القيمة ب

  من قبل أو أن ارتباطاتھاكانت من نمط آخر مختلف عن السابق .

ان تطبيق مفھوم التعاضد في مجال أنشطة ا>عمال بصورة عامة يعني دائم9ا 

أن المنظمة ككل متكامل من نظم وظيفية فرعية بما في ذل9ك نظ9م المعلوم9ات 

ن99ات الوظيفي99ة الفرعي99ة . و يمك99ن و ھ99ي أكب99ر م99ن مجم99وع ا>ج99زاء و المكو
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م99ن حي99ث الت99أثير و تفاع99ل  5=2+2التعبي99ر ع99ن ھ99ذا المفھ99وم ببس99اطة ب99أن 

  المكونات بالنتيجة .       

  

  )Banking Information Systemنظام المعلومات المصرفي (

) Open Systemيعتبر نظام المعلومات المص9رفي أح9د ال9نظم المفتوح9ة (

ھن9اك وتفاعله ھ9ذا ذات نط9اق واس9ع، وتفاعل مع البيئة الخارجية يم اظكونه ن

المعلوم99ات م اة تأثيري99ة تبادلي99ة بين99ه و ب99ين البيئ99ة الخارجي99ة، يس99تقبل نظ99ق99ع(

مدخ(ت9ه م9ن البيئ9ة المحيط9ة ب9ه ث9م يعي9دھا بع9د معالجتھ9ا ال9ى ھ99ذه المص9رف 

  .أو معلوماتمصرفية البيئة على شكل خدمات 

  ومنظمات ا�عمالنظم المعلومات 

0تعمل نظم المعلوم9ات ف9ي ف9راغ وانم9ا ھ9ي ج9زء م9ن بني9ة تنظيمي9ة متكامل9ة 

تضم الى جان9ب نظ9م المعلوم9ات مكون9ات تتب9ادل ع(ق9ات الت9أثير والت9ائر م9ع 

أنم99اط  تكنولوجي99ة المعلوم99ات المس99تخدمة. وتتمث99ل ھ99ذه المكون99ات والعناص99ر 

، القي9ادة ا/داري9ة Organizational Structureبكل من البناء التنظيم9ي 

Managerial Leadership اس999تراتيجيه ا>عم999ال ،Business 

Strategies   الثقاف9ة التنظيمي9ةCulture Organizational  و الم9وارد

  -كما ھو واضح في الشكل التالي: Human Resourcesا0نسانية 
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ان نظم المعلومات لھ9ا ت9اثير حي9وي عل9ى البن9اء التنظيم9ي عل9ى س9بيل المث9ال 

اختيار نوع الھيكل التنظيم9ي المناس9ب للمنظمةكماتس9اھم نظ9م المعلوم9ات ف9ي 

تمكين المنظمات ا>عمال من تحقيق مي9زة تنافس9ية مؤك9دة  طالم9ا نجح9ت ف9ي 

M I S 
 

Organizational Structure 

 ناء التنظيميالب

البيئة  يةاخلارجالبيئة 

 الداخلية

Organizational Culture 

 الثقافة التنظيمية

Managerial 

Leadership 

 

Human Resources 

 املوارد البشرية

Technology 

 التكنولوجيا

Business Strategies 

 

 ا>عمال )نظم املعلومات اإلدارية يف منظمات5الشكل (

 القيادة

 اسرتاتيجية األعمال
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ومات بكفاءة وفاعلية .صحيح ان الميزة التنافسية تعتمد ادارة موارد نظم المعل

على عناصر أخ9رى مھم9ة رائ9دة غي9ر نظ9م المعلوم9ات.ان منظم9ات ا>عم9ال 

الرائدة في صناعتھا ومنتجاتھا ھي التي كانت سباقة في مجال تطوير وتطبيق  

نظم المعلومات الحاسوبية والتي استخدمتھا لنسج ع(قات تكاملي9ة ومرن9ة ف9ي 

ني999ة التنظيمي999ة الداخلي999ة ولبن999اء ع(ق999ات ارتباطي999ه تفاعلي999ة م999ع العم999(ء الب

والمستفيدين وتسويق المنظمة بين زبائنھ9ا ف9ي ا>س9واق المحلي9ة والدولي9ة .ان 

ماتقدم99ه نظ99م المعلوم99ات م99ن قيم99ة لXعم99ال س99يؤدي بالض99رورة ال99ى تحس99ين 

ي9ة المقدم9ة جودة منتج9ات وخ9دمات المنظم9ة وتش9كيل توليف9ة م9ن القيم9ة النھائ

للزب99ائن وبتكلف99ة اق99ل . ان منظم99ات ا0عم99ال المنافس99ة الموج99ودة ف99ي ھيك99ل 

الص99ناعة س99تقوم باس99تخدام نظ99م المعلوم99ات نفس99ھا ل99ذا 0تس99تطيع  المنظم99ات 

الرائدة ف9ي اس9تخدامھا ل9نظم المعلوم9ات م9ن المحافظ9ة عل9ى ميزتھ9ا التنافس9ية 

نظ99م المعلوم99ات وا/دارة لفت99رة طويل99ة ، ا0 ان تط99وير وتنوي99ع اس99تخدامات 

الفاعلة لموارد نظم المعلومات سوف يوفر لھذه المنظم9ات قاع9دة قوي9ة /دارة 

أنشطة وعمليات المنظمة .ان نظم المعلومات 0توفر لوحدھا ميزة تنافسية في 

ا0جل الطويل وانما يجب ان تكون عنصرا أساسيا في توليفة الميزة التنافسية 

راتيجي خاصة اذا تم استخدام تكنولوجية المعلومات المستھدفة من منظور است

ف99ي عملي99ة بن99اء وتط99وير منتج99ات وخ99دمات جدي99دة ، أي ان نظ99م المعلوم99ات 

تس99اھم ف99ي تعزي99ز موق99ع المنظم99ة ا0س99تراتيجي ف99ي الس99وق او الص99ناعة مم99ا 

ينعكس بالضرورة على ايراداتھاوإرباحھا. وفي عالم اليوم يتم العمل من اجل 

لوم9ات م99ع البني99ة الداخلي9ة للعملي99ات وا>نش9طة ا/داري99ة بھ99دف دم9ج نظ99م المع

  تعزيز القدرات التنافسية للمنظمة .
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  النظم الوظيفية الفرعية للمعلومات

Functional Information Subsystems  

ذكرنا في أكثر من مبحث أن نظم المعلومات ا/دارية قد تأخذ أش9كا0 متع9ددة 

و أبعادا متنوعة حسب ما تمليه ا>ھداف التنظيمية المنشودة و طبيعة المنظمة 

و ظروفھا و متغيرات بيئتھا . كم9ا تأخ9ذ ھ9ذه ال9نظم ش9كل و محت9وى المج9ال 

لي99اتي ، المحاس99بي و ال99وظيفي ال99ذي تعم99ل في99ه مث99ل المج99ال التس99ويقي ، العم

  المالي.....الخ .

من ناحية أخ9رى ، يمك9ن أن يش9كل نظ9ام المعلوم9ات ا/داري إط9ارا متك9ام( 

ل99نظم وظيفي99ة فرعي99ة للمعلوم99ات بحي99ث ي99رتبط ك99ل نظ99ام فرع99ي للمعلوم99ات 

بمجال وظيفي مھم في المنظم9ة . و بالت9الي يص9بح نظ9ام المعلوم9ات ا/داري 

عبارة عن منظومة مركبة /تحاد  Computer –based MISالمحوسب 

ف9درالي م9ن ال99نظم الوظيفي9ة الفرعي99ة المتفاعل9ة م9ع بيئ99ة المنظم9ة و المفتوح99ة 

) ال9ذي يعب9ر ع9ن 10على البيئة الخارجي9ة كم9ا ھ9و واض9ح ف9ي الش9كل رق9م (

  مفھوم النظام المتكامل للمعلومات ا/دارية .

لومات ا/داري9ة ي(ح9ظ أن بنظرة تحليلية الى النموذج  ا�نف الذكر لنظم المع

ھذا النموذج يتكون من عدد محدد من النظم الوظيفية الفرعية للمعلومات التي 

تشترك ف9ي عناص9ر جوھري9ة 0 غن9ى عنھ9ا >ي منظم9ة أو مؤسس9ة و ھ9ي : 

ا>ھداف ا/ستراتيجية ، إستراتيجية ا>عمال الشاملة ، معايير الجودة الش9املة 

  لضرورية /نجاز ا>ھداف .، و إجراءات و قواعد العمل ا

و م99ن الب99ديھي الق999ول أن لك99ل نظ99ام وظيف999ي فرع99ي مدخ(ت99ه و عمليات999ه و 

مخرجاته و قاعدة بيانات تخزن فيھا ملفات النش9اط ال9وظيفي و بالت9الي تك9ون 
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مفي99دة ل99دعم عملي99ات و أنش99طة ا/دارة الوظيفي99ة المس99ئولة ك99إدارة التس99ويق ، 

ارة المحاس9999بية و المالي9999ة ، إدارة الم9999وارد إدارة العملي9999ات و ا/نت9999اج ، ا/د

  البشرية .....الخ.

و تقدم المعلومات للنظام بھدف المشاركة وتحقيق أكبر قدر من التكام9ل ب9ين  

النظم الوظيفية الفرعي9ة للمعلوم9ات و ا0س9تفادة م9ن تقاريرھ9ا /ع9داد تق9ارير 

>داء الكل9ي معلومات ش9املة و متكامل9ة >نش9طة و عملي9ات المنظم9ة و تقي9يم ا

للمنظمة في قطاع الصناعة أو السوق المستھدف . تقارير المعلومات الشاملة 

يق999وم نظ999ام المعلوم999ات ا/داري المتكام999ل بإنتاجھ999ا و تق999ديمھا مس999تفيدا م999ن 

تخصص ال9نظم الفرعي9ة الت9ي يتك9ون منھ9ا و ب9ذلك يس9تطيع نظ9ام المعلوم9ات 

Vدارة ا/س9تراتيجية (العلي9ا) ا/داري من تحقيق الدعم و ا/سناد الضروري ل

ف9999ي دع9999م قراراتھ9999ا غي9999ر الھيكلي9999ة (غي9999ر المبرمج9999ة) و ا/دارة الوس9999طى 

  الوظيفية(التكتيكية) لدعم القرارات شبه الھيكلية(شبه المبرمجة).

  

   

  

  

  

  

  

إدارة نظام املعلومات 
 اإلداري

النظام الفرعي للمعلومات 
 التسويقية

النظام الفرعي ملعلومات 
 يةاملوارد البشر 

النظام الفرعي 
للمعلومات 
 العملياتية

النظام الفرعي 
للمعلومات 
 احملاسبية و املالية

 األهداف

 اإلسرتاتيجية

 معايري اجلودة
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من ناحية أخرى نجد أن من المفيد دراسة نظم المعلومات ا/دارية من م9دخل 

جزئي على أساس النظم الوظيفية للمعلومات مث9ل النظ9ام الفرع9ي للمعلوم9ات 

العملياتي9ة ، النظ9ام الفرع9ي للمعلوم9ات التسويقية ، النظام الفرعي للمعلومات 

المحاس99بية و المالي99ة ...ال99خ . و >ھمي99ة ھ99ذا الم99دخل المنھج99ي ف99ي دراس99ة و 

تطوير نظ9م المعلوم9ات ا/داري9ة فإنن9ا س9وف نح9اول ف9ي ھ9ذا المبح9ث تك9وين 

إط99ار نظ99ري م99وجز ل99نظم المعلوم99ات الوظيفي99ة و تحلي99ل ع(قتھ99ا بحق99ل نظ99م 

  المعلومات ا/دارية .

 Marketing Informationالنظ7ام الفرع7ي للمعلوم7ات التس7ويقية  .1

Systems  

نظام المعلومات التسويقية ھو ذلك الھيكل المتكامل و المتفاعل م9ن ا>ف9راد و 

عت99اد الحاس99وب و برمجيات99ه و ش99بكاته و ا/ج99راءات المص99ممة لتولي99د ت99دفق 

مصادرھا الداخلية  منظم للمعلومات الناتجة عن معالجة البيانات التسويقية من

و الخارجية و 0ستخدامھا كأساس /تخ9اذ الق9رارات ف9ي مج9ا0ت عم9ل إدارة 
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التس99ويق أو ل99دعم الق99رارات التس99ويقية الت99ي تتخ99ذھا ا/دارة العلي99ا ف99ي ض99وء 

  التوصيات و المقترحات المقدمة من إدارة التسويق .

مفھ9وم الم9زيج بتعبير آخ9ر يس9تند النظ9ام الفرع9ي للمعلوم9ات التس9ويقية عل9ى 

  التسويقي و مكوناته ا>ساسية و متطلبات تخطيطه و إدارته .

من ناحية أخرى ، يقوم النظام الفرعي للمعلومات التسويقية بإنت9اج معلوم9ات 

تس99ويقية لنظ99ام المعلوم99ات ا/داري99ة و بخاص99ة تل99ك المعلوم99ات ذات الع(ق99ة 

(ن ، تحلي99ل ببح99وث التس99ويق ، س99لوك المس99تھلك ،بح99وث الت99رويج و ا/ع99

  المنافسة في السوق ، تحليل اتجاھات المنافسة التسويقية و غيرھا .

و يض9م النظ9ام الفرع9ي للمعلوم9ات التس9ويقية حزم9ة م9ن ال9نظم المھم9ة ن99ذكر 

منھا على سبيل المثال 0 الحصر : النظام الفرعي لمعالج9ة البيان9ات ، النظ9ام 

مس9تھلك ، النظ9ام الفرع9ي الفرعي لبحوث السوق ، النظ9ام الفرع9ي لبح9وث ال

للترويج و ا/ع(ن ، و النظ9ام الفرع9ي للتنب9ؤ بالمبيع9ات و تظھ9ر ھ9ذه ال9نظم 

).ويص99در ع99ن نظ99ام المعلوم99ات 11الفرعي9ة ب99النموذج الموج99ود ف99ي الش99كل (

التس999ويقية تق999ارير معلوماتي999ة تمث999ل مخرج999ات النظ999ام ن999ذكر منھ999ا م999ايلي : 

س99لوك المس99تھلكين ، المبيع99ات  معلوم99ات ع99ن الم99زيج التس99ويقي ، اتجاھ99ات

الحالية و المتوقعة ، البحوث الخاصة بم9زيج المن9تج و معلوم9ات ع9ن ك9ل م9ا 

تحتاجه ادارة التسويق لتنفيذ عملياتھا و أنشطتھا و اتخاذ الق9رارات التس9ويقية 

.  
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 نظام املعلومات
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 النظام الفرعي

 للتنبؤ باملبيعات

النظام الفرعي لبحوث 
 املستهلك

النظام الفرعي للرتويج و 
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 املدخالت خرجات امل العمليات

قاعدة 
 بيانات
  تسويقية
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 Operation Informationالنظ77ام الفرع77ي لمعلوم77ات العملي77ات  .2

Subsystems  

حاس99وبي يت99ولى تجھي99ز إدارة  النظ99ام الفرع99ي لمعلوم99ات العملي99ات ھونظ99ام

العمليات و إدارة نظام المعلومات ا/دارية بمعلومات منظمة و وافي9ة و دقيق9ة 

عن التدفق الطبيعي للعملي9ات و الم9واد و المنتج9ات و ك9ل ا>نش9طة ا>ساس9ية 

ذات الع(ق999ة ب999التخطيط و الس999يطرة عل999ى العملي999ات اللوجس999تية و ا0نت999اج و 

  التخزين و النقل  .

ظ99ام المعلوم99ات العملياتي99ة بع99دين رئيس99يين ھم99ا : بع99د يتص99ل بالتص99ميم و لن

التقني لعملي9ات تص9نيع المنتج9ات و الخ9دمات . و بع9د آخ9ر ي9رتبط بموض9وع 

تقني99ات انت99اج المعلوم99ات . فيم99ا يخ99ص البع99د ا>ول 0 يظھ99ر بوض99وح نظ99ام 

نيع معلوم99ات العملي99ات ذل99ك >ن99ه من99دمج ب99ا�0ت المحوس99بة و بتقني99ات التص99

نفسھا بينما نستطيع تشخيص البعد الث9اني م9ن خ9(ل البني9ة التنظيمي9ة المكون9ة 

م99ن إدارة و أجھ99زة و برمجي99ات و ش99بكات تق99وم بأنش99طة معالج99ة المعلوم99ات 

  المفيدة لدعم عمليات اتخاذ القرارات ا/دارية .

و لذلك ي(حظ أن النظام الفرعي لمعلومات العمليات يتكامل مع نظم التصنيع 

و نظ999م  Computer-Aided Manufacturingمس999اعدة الحاس999وب ب

، نظم حوسبة  Computer-Aided Designالتصميم بمساعدة الحاسوب 

، ا�0ت   Materials Requirements planning مس9تلزمات الم9واد

، و نظ999م تكام999ل التص999نيع بمس999اعدة   Robots Systemsالمحوس999بة 

ھ9ذه  Computer-Aided Integrated Manufacturingالحاس9وب  

التطبيق99ات المھم99ة لل99نظم الحاس99وبية 0 تعم99ل فق99ط م99ن أج99ل تنظ99يم عملي99ات 
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التص999نيع و ت999دفق الم999واد و ق999وة العم999ل ، و انم999ا تعم999ل ايض999ا كمش999غ(ت 

  للمعلومات .

يتكون النظام الفرعي لمعلومات العمليات من حزمة متكامل9ة م9ن نظ9م فرعي9ة 

، النظام الفرعي للمواد ، النظام الفرعي  مثل النظام الفرعي لمعلومات المنتج

للمعلومات اللوجستية و النظام الفرع9ي لمعلوم9ات ا0نت9اج . و يوض9ح الش9كل 

  ) نظام المعلومات العملياتية .12رقم (

و ب99ذلك يمكنن99ا الق99ول أن نظ99ام المعلوم99ات العملياتي99ة يس99تخدم ف99ي تص99ميم و 

نظم99ة ، كم99ا يق99وم بانت99اج تش99غيل النظ99ام ال99وظيفي ا0نت99اجي الموج99ود ف99ي الم

  تقارير معلومات نذكر عينة منھا كما يلي :

 تقارير معلومات عن مزيج المنتج . •

 تقارير معلومات عن معد0ت ا/نتاج و ا/نتاجية . •

 تقارير معلومات حول إدارة الجودة الشاملة . •

 تقارير معلومات حول العمليات اللوجستية . •

 ة الصناعية .تقارير معلومات عن ا>من و الس(م •

 تقارير معلومات عن بحوث تطوير المنتج . •

 تقارير عن كفاءة و فعالية إدارة العمليات . •

  

  

  

  

 نظام معلومات العمليات

النظام الفرعي 

 للمواد

النظام الفرعي 

 ملعلومات املنتج
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 النظام الفرعي للمعلومات المحاسبية والمالية .3

Accounting and Financial Information Subsystems  

يعتبر النظام الفرعي للمعلومات المحاسبية و المالية من أھ9م نظ9م المعلوم9ات 

في منظمات ا>عمال حيث تشترك كل المنظمات بامت(ك شكل معين من ھذا 

  النظام . 

و يتكون نظ9ام المعلوم9ات المحاس9بية و المالي9ة م9ن نظ9م فرعي9ة تت9وزع عل9ى 

فئة النظم الفرعية المحاسبية مع برمجيات تطبيقاتھ9ا ، و فئ9ة ال9نظم فئتين ھي 

الفرعية المالي9ة م9ع ح9زم ب9رامج تطبيقاتھ9ا الخاص9ة بالتحلي9ل الم9الي بالدرج9ة 

  ا>ولى .
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فئة النظم الفرعية المحاس9بية تتك9ون م9ن حس9ابات الم9دفوعات و المقبوض9ات 

Accounts Payable and Accounts Receivable ة ، محاس9ب

بم9ا ف99ي ذل9ك ت99دقيق  Auditing، الت99دقيق Cost Accountingالتك9اليف 

بينم9ا    Electronic Data Processingالمعالج9ة ا/لكتروني9ة للبيان9ات

 Cashيمك9999ن أن تض9999م ال9999نظم الفرعي9999ة المالي9999ة نظ9999ام ا/دارة النقدي9999ة 

Management System  التحليل المالي ،Financial Analysis   .

  ) نظام المعلومات المحاسبية و المالية .13قم(ويوضح الشكل ر

تتضمن مخرجات نظام المعلومات المحاسبية و المالية تقارير معلومات نذكر 

  منھا على سبيل المثال 0 الحصر :

 تقارير معلومات عن المبيعات من نقاط البيع الفوري . •

 تقارير مالية . •

 تقارير حول ميزانية المنظمة . •

 اخلي و الخارجي .تقارير التدقيق الد •

 تقارير معلومات لدعم قرارات محفظة ا/ستثمار . •

و ھن99ا 0 ب99د أن نش99ير ال99ى أن نظ99ام المعلوم99ات المحاس99بية و المالي99ة 0 يعن99ي 

بالضبط حوسبة ا>نشطة المحاسبية التقليدية باستخدام حزم برمجيات تطبيقات 

ات متنوع9ة و معينة و إنما ھو منظومة معلومات حاسوبية تستند عل9ى برمجي9

متكامل99ة لتحس99ين كف99اءة ا/دارة المحاس99بية و المالي99ة ف99ي المنظم99ة و بخاص99ة 

التخط99يط ا0س99تراتيجي لXم99وال و إدارة ا>ص99ول و الخص99وم با/ض99افة ال99ى 

دعم قرارات ا/دارة ذات الع(قة أم9ا حوس9بة ا>نش9طة و العملي9ات المحاس9بية 

المحاسبية و المالية الذي يھتم  فھي نتاج و ثمرة مھمه لوجود نظام المعلومات
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بتنفيذ المعام(ت المحاسبية و المالية و تدقيقھا و مراجعتھا باس9تخدام الم9وارد 

  المتاحة في النظام. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نظام املعلومات

 احملاسبية و املالية

النظام الفرعي 

 للتحليل املايل

النظام الفرعي لإلدارة 

 النقدية

النظام الفرعي 

 احملاسيبللتسجيل 

 النظام الفرعي

 للتدقيق احملاسيب 

 اإلسرتاتيجية 

 األهداف

 اإلجراءات

 احملاسبيةواملاليةدارة اإل

 عمليات

Outputs Inputs 
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  النظام الفرعي لمعلومات الموارد البشرية .4

Human Resources Information Subsystems  

ان الوظيف99ة الجوھري99ة للنظ99ام الفرع99ي لمعلوم99ات الم99وارد البش99رية ھ99ي تلبي99ة 

احتياج99ات إدارة الم99وارد البش99رية م99ن المعلوم99ات الت99ي تحتاجھ99ا ح99ول جمي99ع 

ا>نش99طة و العملي99ات الخاص99ة  ا>ف99راد الع99املين و لتخط99يط و تنظ99يم و توجي99ه

  بھذه ا/دارة .

فض( عن ذلك ، يتولى ھذا النظام تزويد ا/دارة بمعلومات شاملة و دقيقة عن 

إدارة الموارد البشرية بما في ذل9ك تق9ديم تق9ارير معلوم9ات تتض9من مؤش9رات 

تحليلي99ة >داء الع99املين ف99ي المنظم99ة . و كم99ا ھ99و الح99ال ف99ي ال99نظم الوظيفي99ة 

ات الت99ي نوقش99ت آنف99ا ف99إن نظ99ام معلوم99ات الم99وارد البش99رية يتض99من للمعلوم99

حزم99ة م99ن ال99نظم الفرعي99ة ن99ذكر منھ99ا اس99تقطاب و تعي99ين و تحفي99ز الع99املين 

Recruitment and Promotion  الت9دريب ،Training  ا>ج9ور و ،

  و وظائف أخرى . Employees Evaluationالحوافز ، تقييم العاملين 

) يمث9ل نموذج9ا مبس9طا لنظ9ام 14الفرعية في الشكل رقم ( و تظھر ھذه النظم

معلومات الموارد البشرية. ويقوم نظام المعلومات البشرية بتجھيز المستفيدين 

بالمعلومات التي يحتاجونھا حول الموارد البشرية في المنظمة و في الحاض9ر 

  و المستقبل .

  : و من أھم مخرجات نظام معلومات الموارد البشرية ما يلي
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 معلومات حول تخطيط الموارد البشرية . •

 معلومات عن أداء العاملين . •

 تقارير معلومات حول استقطاب و اختيار العاملين . •

 معلومات عن البرامج التدريبية . •

 معلومات حول نظم ا>جور ، المكافآت و الحوافز . •

 معلومات عن تنمية الموارد البشرية . •

 المنظمة .معلومات عن رأس المال البشري في  •

ف9ي ض9وء م9ا تق9دم ، يمك9ن الق9ول أن المعلوم9ات الت9ي يق9دمھا نظ9ام معلوم9ات 

الموارد البشرية تعتبر على درجة بالغ9ة م9ن ا>ھمي9ة /دارة الم9وارد البش9رية 

من ناحية و /دارة المنظمة من ناحية أخ9رى ، و ذل9ك لص9لة ھ9ذه المعلوم9ات 

و فعالي9999ة رأس الم9999ال  بإحتياج9999ات ا/دارات و بمس9999تلزمات تحس9999ين كف9999اءة

  ا/نساني من صانعي المعرفة و من العاملين في المنظمة .

إن النظم الوظيفية الفرعية للمعلومات التي ناقشناھا آنفا في ھذا المبحث تمث9ل 

في الواقع بنية تنظيمية و تقنية و معلوماتية متكاملة لنظام المعلومات ا/داري 

.  

  

  

  

  

  

نظام معلومات املوارد 

 البشرية 

النظام الفرعي 

 لألجور و احلوافز

النظام الفرعي 

 للتدريب

النظام الفرعي 

 الستقطاب العاملني

 النظام الفرعي

 لتقييم العاملني

املوارد  إسرتاتيجية

  البشرية
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ن مكونات ھذه البنية المتكاملة من النظم الفرعية للمعلومات ترتبط بأھداف و 

معايير تنسيق ترتكز عل9ى رؤي9ة اس9تراتيجية واض9حة للمنظم9ة .و ف9ي الوق9ت 

الذي يتوفر لدى كل نظام فرعي للمعلومات القدرة على انجاز أنش9طة معالج9ة 

م9ن إدارات المنظم9ة و البيانات و تنفي9ذ ا>نش9طة الوظيفي9ة لك9ل إدارة أساس9ية 

لتلبي99ة احتياج99ات ھ99ذه ا/دارات م99ن المعلوم99ات ذات الج99ودة الش99املة و القيم99ة 
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المضافة فإن ھذه النظم ھ9ي أيض9ا م9وارد نظ9ام المعلوم9ات ا/داري المتكام9ل 

/عداد تقارير معلومات عن ا>داء الكلي للمنظمة م9ن منظ9ور إداري يتج9اوز 

ال99ى رؤي99ة ش99املة لك99ل عملي99ات و أنش99طة  النظ99رة الوظيفي99ة الجزئي99ة الض99يقة

المنظمة .ص9حيح أن ك9ل نظ9ام معلوم9ات وظيف9ي م9رتبط ب9إدارات المنظم9ة ( 

إدارة التس99ويق ، إدارة العملي99ات ، إدارةالم99وارد البش99رية و غيرھ99ا ) يص99مم 

بXس99اس ل99دعم و إس99ناد ا>إنش99طة الخاص99ة بك99ل إدارة م99ن ھ99ذه ا/دارات . و 

ع99ي للمعلوم99ات مدخ(ت99ه و عمليات99ه و مخرجات99ه و بالت99الي ف99إن لك99ل نظ99ام فر

تغذيته العكسية و قاعدة بياناته التي تض9م ك9ل ملف9ات أعم9ال المج9ال ال9وظيفي 

فإن ھذا النظام ما ھ9و إ0 ج9زءا أساس9يا مكم9( >ج9زاء و نظ9م فرعي9ة أخ9رى 

يتش99كل منھ99ا نظ99ام المعلوم99ات ا/داري ال99ذي يس99تند عل99ى نظ99ام إدارة قواع99د 

أو نظ9ام مس9تودعات  Database Management Systemsالبيان9ات 

الت9999ي تض9999م قواع9999د بيان9999ات داخلي9999ة  Data Warehousesالبيان9999ات 

للمنظمة(قواعد البيانات التس9ويقية ، العملياتي9ة المحاس9بية و المالي9ة و الم9وارد 

البشرية ) و قواعد بيانات خارجية عن بيئة ا>عمال أو المنافس9ة و المنافس9ين 

  أو السوق. في الصناعة

بعب9ارة أخ9رى تمث99ل ال9نظم الوظيفي99ة الفرعي9ة للمعلوم99ات كم9ا ھ99و واض9ح ف99ي 

) نس99يجا مش99تركا م99ن الع(ق99ات البنيوي99ة المتعاض99دة و الت99ي 15الش99كل رق99م (

تس99تند عل99ى نظ99ام إدارة قواع99د البيان99ات ف99ي بع99ض الح99ا0ت أو عل99ى نظ99ام 

الكبي9رة الحج9م و مستودعات البيانات كما نجد ذلك في الشركات والمؤسس9ات 

ذلك من أجل دعم أنشطة ا/دارة في التخطيط ، التنظيم ، التوجي9ه ، الرقاب9ة ، 

  و إتخاذ القرارات .
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بطبيعة الحال ساعد التطور النوعي المتس9ارع ف9ي مج9ال الحاس9وب و نظ9م و 

أدوات تكنولوجي99ا المعلوم99ات الت99ي رافقتھ99ا ث99ورة غي99ر مس99بوقة ف99ي ص99ناعة 

ا الش9بكات ال9ى جع9ل ھ9ذا النم9وذج ال9وظيفي المتكام9ل ا/تصا0ت و تكنولوجي9

لنظ99ام المعلوم99ات أم99ر ممك99ن م99ن الناحي99ة التص99ميمية التقني99ة و م99ن الناحي99ة 

التطبيقي99ة و العملي99ة . بمعن99ى آخ99ر ، إن ھ99ذا النم99وذج المھ99م لنظ99ام المعلوم99ات 

-Computerا/داري المتكامل و الذي يستند على أرق9ى تقني9ات الحاس9وب 

based MIS  ھو اليوم ليس فق9ط ممك9ن التط9وير و التطبي9ق ف9ا>مر تج9اوز

ذلك فالنظام يمتلك جدوى اقتصادية  ، جدوى تقنية ، و جدوى تنظيمية و لكن 

بش99رط أن ي99تم تص99ميمه بن99اءا عل99ى احتياج99ات المس99تفيدين أو0 و أن تض99من 

  ا/دارة كفاءة و فعالية استخدامه و تطويره ثانيا .
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 Enterprise Resource Planning نظ7ام تخط7يط م7وارد المنظم7ة

Systems (ERPS)  

  

تعتب9999ر نظ9999م تخط9999يط م9999وارد المنظم9999ة اح9999دى نظ9999م معالج9999ة المع9999ام(ت 

تتعامل م9ع الوظ9ائف بش9كل متكام9ل ف9ي المنظم9ة بخ9(ف نظ9م  المتقدمة،حيث

معالجة المعلومات والتي تتعام9ل م9ع ا>نش9طة الوظيفي9ة بش9كل منفص9ل يعم9ل 

نظام تخطيط موارد المنظمة على قاع9دة تكام9ل تطبيق9ات ا/عم9ال او النم9اذج 

،ل99دعم العملي99ات ض99من المج99ا0ت الوظيفي99ة ف99ي المنظم99ة عل99ى قاع99دة تكام99ل 

جميع الوظائف وا>قسام في المنظمة نظام معلومات ق9ادر عل9ى تلبي9ة  وتعاون

احتياجاتھ99ا م99ع تحقي99ق الفاعلي99ة والكف99اءة ف99ي ا0داء مث99ل س99ج(ت الروات99ب ، 

ال99ذمم المدين99ة ، ال99ذمم الدائن99ة ، تخط99يط متطلب99ات الم99واد ، ادارة الطلب99ات ، 

ش9تري المنظم9ة السيطرة على الخزين ، ادارة الم9وارد البش9رية . ويمك9ن ان ت

البرمجيات الخاصة بالنظام من الم9ورد بالكام9ل ،كم9ا يمك9ن ان تش9تري نظ9ام 

فرعي من ھذه النماذج ويتم مزجھا مع نظام اخر من مورد اخ9ر ، او مزجھ9ا 

مع التطبيقات الموجودة في الشركة. اما ع9ن أس9لوب عملھ9ا فانھ9ا تق9وم بجم9ع 
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ة مث99ل ا/نت99اج ، والمالي99ة ، البيان99ات م99ن مختل99ف ا>نش99طة وا>عم99ال الرئيس99ي

والمبيعات ، والموارد البشرية.ثم تخ9زن البيان9ات ف9ي مخ9زن نظ9ام برمجي9ات 

موحد ، والذي يمكن ان يستخدم من قبل جميع اقسام المنظمة حيث تركز ھذه 

  النظم مبدئيا على تكامل عملية معالجة البيانات بين الوظائف المختلفة. 

  

  

  

  

  

  

  

وتق99وم برمجي99ات نظ99م التخط99يط لم99وارد المنظم99ة بتعزي99ز ج99ودة المنتج99ات 

بالتنسيق مع المورد حيث يمكن للمنظمة ان تربط نظمھا مع نظم الم9وردين ، 

و المنتجين  ، و الموزعين ، وتجار التجزئة ، او ربط نظم المنظمة م9ع نظ9م 

المس99تھلكين. وتختل99ف نظ99م التخط99يط ادارة سلس99لة التوري99د ، و ادارة ع(ق99ات 

لموارد المنظمة عن الطرق التقليدية في نظم معالجة المع9ام(ت وعل9ى النح9و 

  -ا0تي :

تتكامل نظم ادارة موارد المنظمة من خ(ل قواعد عامة تعالج المع9ام(ت  .1

ف9ي منطق99ة واح9دة ، مث99ال عل99ى ذل9ك اس99تقبال طل99ب مع9ين س99ينعكس ف99ورا 

 سةشاملة للمؤس أعمال معالجة

 معالجة األعمال

 نظام المؤسسة

 االنتاج و التصنيع المالية و المحاسبية

 الموارد البشرية المبيعات و التسويق

 موارد النظام تخطيط ) 16شكل (

 معالجة األعمال

 معالجة األعمال

 الحدود

 التنظيمية 

 الحدود

 التنظيمية 

 المستهلكين الموردين



151 

 

الوظيفية ذات الع(قة مثل المحاسبة جدول9ة ا0نت9اج ، على جميع ا>نشطة 

  المشتريات .

تمتلك نماذج نظم ادارة موارد المنظمة تص9اميم تعك9س قاع9دة خاص9ة ف9ي  .2

اذ ترتكزعل9ى نظ9رة سلس9لة  المعالجة ، بخ(ف النظم الوظيفي9ة ا0خ9رى ،

التوريد في ا0عمال ، و التي تتع9اون م9ن خ(لھ9ا المج9ا0ت الوظيفي9ة ف9ي 

مالھا ، لذا فان المنظمة عند استعمالھا ھذه ال9نظم 0ب9د ان تك9ون ملزم9ة اع

بتغير معالجة ا0عمال فيھا بما يتفق والنظام الجدي9د . و م9ن ا0مثل9ة عل9ى 

) وال9ذي ط99ور م9ن قب99ل ش9ركة الماني99ة  SAP/R3ھ9ذه ال99نظم ھ9و نظ99ام (

للمنظم9ات  و يعد ھذا النظام نظ9ام كلي9ا متك9ام( يت9يح (SAP AG)تدعى

اتمتت العديد من العملي9ات ، و يتعام9ل م9ع العدي9د م9ن اللغ9ات العالمي9ة. و 

ادارة سلس9لة التوري9د ، ادارة  يتعامل النظام مع سبع مناطق تطبيقي9ة ھ9ي 

دورة حياة المنتج ، إدارة راسمال البشري ، استخبارات ا>عم9ال و ادارة 

 و التجارة ا0لكترونية . ع(قات الزبون

  

  

  

  

  

  لمعلومات اJداريةانواع نظم ا
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  -الى قسمين :رية يمكن تصنيف نظم المعلومات ا0دا

:Jالنظم التي  تخدم المستويات ا0دارية المختلفة . -او  

  نظم ا0سناد ا0داري . -ثانيا:

:Jدارية المختلفة-اوJالنظم التي  تخدم المستويات ا:-  

يمكن تصنيف نظم المعلومات عل9ى اس9اس المس9تويات التنظيمي9ة ا0ساس9ية ،  

  -ابتداء من المستوى ا0دنى وصعودا الى المستوى ا0على وكا0تي:

و ال999ذي يمث999ل القاع999دة  Operational Level المس777توى العملي777اتي •

  ا0ساسية لحركة المنظمة ويشمل على ادارة عملياتھا.

و ال999ذي يش999مل عل999ى   Management Levelالمس777توى اJدارى •

 ادارات المنظمة الوسطى .

و الذي يمثل ا0دارة العليا   Strategic Level المستوى اJستراتيجي •

 او ادرات العمل ا0ستراتيجي.

: ان  نظ777م المعلوم777ات الت777ي تتعام777ل م777ع المس777تويات اJداري777ة المختلف777ة -

ت المعلوماتي9ة ع9ادة المستويات ا0دارية التي تحدثنا عنھا تحصل على الخ9دما

من ستة انواع من نظم المعلومات ف9ي المنظم9ات المعاص9رة ، و الت9ي تص9مم 

 ->غراض مختلفة:

 Transaction Processing نظ7م معالج7ة المع7امFت ( التجاري7ة)  - أ

systems  

تخ9تص ھ99ذه ال99نظم ف99ي التعام99ل م99ع مج99ا0ت ع99دة ف99ي المنظم99ة ، مث99ل متابع99ة 

مايتعلق با0جور ، وكذلك السيطرة عل9ى المك9ائن الطلبات ومعالجتھا،ومتابعة 
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والمعدات ومتابعة التعويض9ات ، وكلھ9ا تخ9دم مس9توى العملي9ات و التع9ام(ت 

  التجار ية في المنظمة ، أي ذات ع(قة بانسيابية العمل اليومي للمنظمة .

: و الت999ي تتعل999ق بوظ999ائف المعالج999ة Office System نظ777م المكت777ب  - ب

مت99ت العم99ل ا0داري ) و نظ99ام الناش99ر المكتب99ي ، الحاس99وبية للكلم99ات (أت

ومعالج99ة البيان99ات ، و تص99وير الوث99ائق الت99ي تعتم99د عليھ99ا اج99راءات و 

  اعمال المنظمة ، كذلك تامين التقويمات الزمنية المطلوبة.

تتعلق بادارة كل  Knowledge work System نظم العمل المعرفي  - ت

ھ99ا ومعالجتھ99ا، وخزنھ99ا، م99ايتعلق بالمعرف99ة م99ن الحص99ول عليھ99ا وتنظيم

  وتوفيرھا لمستخدميھا .

 Management Information نظ7777م المعلوم7777ات اJداري7777ة  - ث

Systems   تتولى توفير التقارير المعلوماتية لدعم ا0دارة الوسطى في

اتخاذ القرارات الروتينية مثل  تحليل المبيعات و التكاليف ، تقارير يومية 

  عن اداء العاملين.

و ھ9ي نظ9م تق9دم  Decision support systemsار نظ7م دع7م الق7ر  - ج

الدعم ل(دارة العليا لمساعدتھا في اتخاذ القرار و حل المشاكل م9ن خ9(ل 

ت99وفير مجموع99ة م99ن الب99دائل تت99رك لمتخ99ذ الق99رار حري99ة اختي99ار الب99ديل 

  ا0فضل من بينھا .

تت9ولى ت9وفير  Executive support system نظ7م دع7م التنفي7ذيين  - ح

معلوم99ات ل99دعم عملي99ة اتخ99اذ الق99رارات ا0س99تراتيجية مث99ل تق99ارير ع99ن 

التنب9999ؤات باتجاھ9999ات المبيع9999ات ، ا0وض9999اع ا0قتص9999ادية ، المنافس9999ة ، 

  ا0تجاھات المستقبلية للطلب .
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تتمي99ز نظ99م ا/س99ناد باھتمامھ99ا مباش99رة ب99دعم  نظ77م ا:س77ناد ا:داري : -ثاني77ا

ارات ا0سس999تراتيجية حي999ث تھ999تم بتحلي999ل البيان999ات الم999ديرين المھتم999ين ب999القر

  المتعلقة بالبيئة الداخلية و الخارجية للمنظمة .

) لمس99اعدة الم99دير ف99ي اتخ99اذ الق99رارات DSSلق99د ص99ممت نظ99م دع99م الق99رار (

) (GDSSشبه المھيكلة وغير المھيكلة ، كما صممت لدعم القرار الجم9اعي 

غ9م تباع9د المس9افة بي9نھم .كم9ا لتجعل المجم9وع يعمل9ون كفري9ق عم9ل واح9د ر

) على تقديم تقارير معلوماتية ملخصة مناس9بة  (ESSتعمل نظم دعم المدراء

للمدراء لمساعدتھم في اتخاذ القرارات ا/ستراتيجية . و أخيرا ظھ9رت ال9نظم 

المعتم999دة عل999ى ال999ذكاء ا0ص999طناعي لتح999اكي نم999ط التفكي999ر  (ES)الخبي999رة 

  لمدير المختلفة.ا/نساني ، و لتخدم احتياجات ا

  ا�نواع المختلفة لنظم ا:سناد ا:دارية-

 The Types of Managerial Support Systems 

تتمث999ل نظ999م ا0س999ناد ا/داري ب999النظم الت999ي تق999دم المعلوم999ات لV999دارة العلي999ا 

  لمساعدنھا في اتخاذ القرارات ا0ستراتيجية غير المھيكلة .

  Decision Support Systems(DSS) نظم دعم القرار ♦

ھ99ي مجموع99ة متكامل99ة م99ن البرمجي99ات ، الح99زم الج99اھزة ، النم99اذج ، أدوات 

المعالج99ة، تتفاع99ل م99ع البيان99ات و المعلوم99ات لتق99ديم الحل99ول المقترح99ة ، كم99ا 

يمكنھا دمج عدة نماذج لتكوين نموذج متكامل ، و تق9ديم ب9رامج إدارة و انت9اج 

النظام و التخاطب المباش9ر مع9ه  الحوار فھو يسمح لصانع القرار بالتفاعل مع
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، 0سترجاع المعلومات التي تفيد في صنع القرارات المھيكلة و غير المھيكلة 

  . مثل القرارات المتعلقة بالمنتجات الجديدة .

تعمل نظم دعم القرارات على تزويد المستخدم بالمعلومات ، النم9اذج ، ط9رق 

ي يري9دھا المس9تخدم س9واء ع9ن واجھة المستخدم ، و التي تستخدم بالكيفي9ة الت9

طريق تحليل البيانات ، الرسم البي9اني ، و المحاك9اة الت9ي يطلبھ9ا الزب9ون ، أو 

  التركيز على النماذج في حا0ت أعمال خاصة .   

و يمكن توضيح مفھوم نظم دعم القرار من خFل مسمى النظ7ام نفس7ه حي7ث 

  نجد :

حيث يبنى نظام دع9م الق9رار بن9اء عل9ى حاج9ات المس9تفيدين  Systems نظم

  الفعلية مع م(حظة التغيرات البيئية التي يتعامل معھا .

إذ أن نظم دعم القرار تدعم و 0 تحل محل المدير في اتخ9اذ  Support دعم

القرار ، بل تھيء للمدير أساليب التحليل المناسبة للظاھرة المدروسة و يت9رك 

  القرارالنھائي للمدير .اتخاذ 

على دع9م ا0نتق9ال باھتم9ام  حيث تركز نظم دعم القراراتDecision القرار

  المديرين من المستويات العملياتية الى ا0ھتمام بحل المشك(ت ا/دارية.

 Decision Support Systemsمكون777ات  نظ777م دع777م الق777رار   -

Components   

اع99دة بيان99ات ، نظ99ام برمجي99ات تتك99ون نظ99م دع99م الق99رار بش99كل رئ99يس م99ن ق

يستخدم لتحلي9ل البيان9ات ب9ه العدي9د م9ن أدوات المعالج9ة المختلف9ة ، ث9م واجھ9ة 

  ) مكونات نظم دعم القرار .17المستخدم . و يبين الشكل (
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  ي(حظ من الشكل أن نظم دعم القرار تتكون من ا�تي :

 Database Decision Supportقاعدة بيان7ات نظ7م دع7م الق7رار  .1

Systems   

 بيانات خارجية

 قاعدة بيانات

 نظم دعم القرار 

 نظم معالجة البياناتب

 واجهة المستخدم

 المستخدم

 (نظام برمجيات نظم دعم القرار)

 نماذج رياضية و تحليلية

 أدوات المعالجة التحليلية الفورية

 أدوات التنقيب عن البيانات 

 ) مكونات نظم دعم القرار17شكل(
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تمثل مجموعة من البيانات الحالية أو التاريخي9ة المتراكم9ة المس9تمدة م9ن ع9دد 

م99ن التطبيق99ات أو المجموع99ات  ، و  يمك99ن أن تك99ون  قاع99دة بيان99ات  حاس99ب  

 A massive )أو  مخ9زون قاع9دة  بيان9ات  ض9خمة  ( PCs ) شخص9ي 

Database Warehouse) معالج99ة  تتج99دد باس99تمرار س99واء م99ن نظ99م

  المعام(ت ، أو من البيانات الخارجية التي يمكن الحصول عليھا .

 Decision Support Systemsنظ7ام برمجي7ة نظ7م دع7م الق7رار  .2

Software System      

ھ99ي مجموع99ة م99ن الح99زم البرمجي99ة الج99اھزة أو نم99اذج تحليلي99ة و رياض99ية 

  تستخدم لتحليل البيانات عن طريق :

 رياضية و تحليلية.مجموعة من نماذج   - أ

طريقة تجعل المستخدم ق9ادر ،  (OLAP)المعالجة التحليلية الفورية  - ب

عل999ى ا0تص999ال م999ع مس999تودع البيان999ات م999ن خ999(ل أي م999ن واجھ999ة 

المس99تخدم البياني99ة أو واجھ99ة الش99بكة العنكبوتي99ة ، و ھ99ي ق99ادرة عل99ى 

تحليل كمية كبيرة من البيانات من خ(ل عدة مناظير و انتاج البيانات 

بأشكال متنوعة و منھا البيانية . و قد ساھمت ھذه الفكرة في معالج9ة 

ص99عوبات تحلي99ل البيان99ات ف99ي قواع99د البيان99ات الت99ي تتج99دد باس99تمرار 

 بواسطة نظم معالجة الحركات الفورية .

ھ99ي أدوات تعم99ل عل99ى  (Data mining)التنقي77ب ع77ن البيان77ات   - ت

ين بيان99ات غي99ر تحلي99ل كمي99ة مجمع99ة م99ن البيان99ات 0يج99اد ع(ق99ات ب99

معروف99ة للمس99تخدم ، و ايج99اد نم99اذج و قواع99د تس99تخدم ك99دليل 0تخ99اذ 

القرار و التنب9ؤ بالس9لوك المس9تقبلي ، و يمك9ن اس9تخدامھا ف9ي ت9رويج 

 التسويق مثل: إيجاد الع(قة بين المبيعات و الدخل .
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تغطي برمجيات نظم دعم القرار الوظائف ا/حصائية المختلفة مث9ل : الوس9ط 

لوس99999يط ، ا0نح99999راف المعي99999اري ، لوح99999ة ا0نتش99999ار ، لتعط99999ي /دارة ، ا

المش99روعات الق99درة عل99ى التنب99ؤ ف99ي مس99تقبل المخرج99ات ع99ن طري99ق تحلي99ل 

سلسلة من البيانات ، و ك9ذلك تمل9ك الق9درة عل9ى إيج9اد الع(ق9ات مث9ل : إيج9اد 

تحدي9د م البرمجة الخطية ل\الع(قة بين المبيعات ، العمر ، و الدخل ، كما ُتقد

نم9999اذج التنب9999ؤ بالمبيع9999ات . و ك9999ذلك اس9999تخدام نم9999اذج تحلي9999ل الحساس9999ية 

(Sensitivity Analysis) ل99و)، -و الت99ي تجي99ب ع99ادة عل99ى تحلي99ل ( م99اذا

لتحديد أثر تغير عامل أو أكثر على المخرجات ، و ك9ذلك تجي9ب عل9ى تحلي9ل 

و التي تحدد المدخ(ت  (Goal Seeking Analysis)السعي نحو الھدف 

الض99رورية للوص99ول ال99ى المس99توى المطل99وب م99ن المخرج99ات مث99ل : م99ا ھ99و 

  حجم المبيعات الذي يحقق أرباحا معينة ؟

  User Interfaceواجھة المستخدم  .3

جزء من نظام المعلومات تمثل اجھزة و مجموع9ة أوام9ر عل9ى الشاش9ة تمك9ن 

للتفاعل المستخدم من التعامل و التفاعل مع النظام . فھي تعمل كتذكرة مرور 

بين مستخدمي النظام ، و أدوات برمجيات النظام مثل : الجداول البيانية الت9ي 

تس9ھل و تعط9ي المرون9ة ب9ين المس99تخدم و نظ9م دع9م الق9رارات ، حي9ث تس99ھل 

على المديرين الذين 0 يملكون الدراية الكاملة في التعامل مع ا>دوات المعقدة 

  في النظام .

Support -Group Decisionنظ777م دع777م الق777رار الجم777اعي   ♦

Systems(GDSS) 
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لقد ظھرت نظم دعم القرار الجماعي في بداية الثمانينات بعد أن تبين أن أكثر 

القرارات 0 يمكن اتخاذھا بش9كل ف9ردي ب9ل تحت9اج ال9ى تش9اور مجموع9ة م9ن 

متخ99ذي الق99رارات ، و نتيج99ة ل99ذلك تط99ور ھ99ذا الن99وع م99ن ال99نظم ل99دعم الش99كل 

ت و ا0ستفادة من قوة المجموعة ف9ي ص9نع ق9رار أفض9ل الجماعي من القرارا

يحتاج الى تقويم و موضوعية مستندا الى موثوقي9ة عالي9ة ، حي9ث أن اش9تراك 

مجموع9ة ف9ي مناقش9ة ق9رار م9ا يش9جع عل9ى التفكي9ر ا/ب9داعي ، و يعم9ل عل9ى 

  زيادة فاعلية و كفاءة اتخاذ القرار .

ي على الحاسب يدعم مجموعة نظام تفاعلي مبنإن نظام دعم القرار الجماعي 

من الناس يتشاركون في مھمة واحدة ، فيعملون مع بعضھم البعض كفريق و 

  يستخدم لحل المشاكل غير المھيكلة .

و من ھنا ف9إن م9ا يمي9ز نظ9ام دع9م الق9رار الجم9اعي ھ9و المش9اركة ف9ي قاع9دة 

ة بيانات موحدة يمكن الوصول اليھا من قبل الفريق الذي يعمل على حل مشكل

  أو مشروع معين .

  مكونات نظم دعم القرار الجماعي -

Support Systems–Components of Group Decision        

تحتوي نظم دعم القرار الجماعي على ث(ث عناصر رئيسية ھي : ا>جھزة ، 

  البرمجيات ، و ا0فراد .

  ) مكونات نظم دعم القرار الجماعي .18و يبين الشكل (
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  تتمثل مكونات نظم دعم القرار الجماعي في ا+تي :

 خادم شبكة المناطق المحلية 

LAN Server 

 شاشة عرض عامة

 شبكة مناطق محلية

 مشتركي محطة العمل

 مكونات نظم دعم القرار الجماعي )18(شكل 
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  Hardwareا�جھزة  .1

تش99مل ا>جھ99زة جمي99ع المكون99ات المادي99ة الت99ي تعم99ل عل99ى تق99ديم تس99ھي(ت 

ا0جتم99اع نفس99ه مث99ل : قاع99ة ا0جتم99اع و مس99تلزماتھا و الت99ي ت99دعم تع99اون 

المختصين ، كما تتضمن ايضا التجھيزات ا/لكترونية لكل عضو ف9ي الفري9ق 

لكترونية للمشاركة في ا/جتماع ، و خشبة المسرح الرئيسية المزودة بأجھزة إ

س999معية و بص999رية ، كم999ا تش999مل ايض999ا عل999ى حواس999يب و تجھي999زات الش999بكة 

  ا/لكترونية .

  Softwareالبرمجيات  .2

لقد زودت البرمجيات في نظم دع9م الق9رارات بب9رامج و تطبيق9ات متخصص9ة 

لتقاب999ل احتي999اج المجتمع999ين ف999ي قاع999ة واح999دة ، كم999ا يمك999ن اس999تخدامھا ف999ي 

ني99ة حي99ث يك99ون المجتمع99ون ف99ي أم99اكن ا0جتماع99ات عب99ر الش99بكة ا/لكترو

  متباعدة .

و من أدوات برمجي9ات نظ9م دع9م الق9رار الجم9اعي ا0س9تبانة ا/لكتروني9ة ، و 

  أدوات صياغة السياسات .

  Peopleا�فراد  .3

و المناقش99ة ، إض99افة ال99ى  يتك99ون ا>ف99راد ع99ادة م99ن المش99اركين ف99ي ا/جتم99اع

  منسق ا0جتماع الرئيسي و الذي يعمل حلقة وصل إلكترونية بين المجتمعين .

 Support  –Group Decisionأش7كال نظ7م دع7م الق7رار الجم7اعي  -

Systems Forms 
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تقدم نظم دعم القرار الجماعي أشكا0 مختلفة من التسھي(ت تعتمد عل9ى حج9م 

) تل999ك 19ف999راد المش999اركين . و يب999ين الش999كل (المجموع999ة و م999دى تباع999د ا>

  ا>شكال و تتمثل في :

  

  

  

  

  

  

  

  

  Decision Roomحجرة القرار  .1

ھ99ي حج99رة مجھ99زة بالتس99ھي(ت الفني99ة و الحاس99وبية يجتم99ع فيھ99ا مجموع99ة 

صغيرة من المشاركين معا في قاعة واحدة وجھا لوجه ، و في مرك9ز القاع9ة 

و ھو الذي ي9نظم ا0جتم9اع ، و يك9ون  (Facilitator)يكون مسھل ا0جتماع 

لك99ل مش99ترك جھ99از خ99اص لع99رض ا>فك99ار ، و تلخ99يص نت99ائج البيان99ات و 

  ھا على المشاركين .عرض

  

 حجم المجموعة

 االجتماع المشترك

Legislative 

 صغيرة كبيرة

 المؤتمرات بواسطة الحاسب

Computer-Mediated 

conferencing 

 شبكة قرارات المناطق المحلية

Local Area Decision  

 حجرة القرار

Decision Room مدى 

تقارب  

 األعضاء

 أفراد

 موزعين

 وجها

 لوجه 

 ) أشكال نظم دعم القرار الجماعي19الشكل(
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  Local Area Decision Networkشبكة قرار المناطق المحلية  .2

عندما يكون من الصعوبة على المشاركين ا0جتم9اع و جھ9ا لوج9ه ، إذ يك9ون 

المشاركون موزعين في أماكن مختلفة فيمكن لھم عندئذ أن يجتمعوا باستخدام 

 ُُشتركون في ھذه الحالة كلإذ يبقى ا>فراد الم (LAN)شبكة المناطق المحلية 

 عم9999ل محط9999ة خ9999(ل م9999ن المش9999تركين بقي9999ة م9999ع يتفاع9999ل و ، مكان9999ه ف9999ي

(Workstation)  مع وجود حاسب مركزي تت9وافر ب9ه قواع9د البيان9ات ، و

النم9اذج ، و البرمجي99ات ، بحي99ث يمك99ن >ي مش9ترك أن ي99رى بقي99ة ا>عض99اء 

عن طريق الشاش9ة ، و ي9وفر ھ9ذا النظ9ام مي9زة امكاني9ة عق9د ا0جتماع9ات م9ع 

  بقاء كل مشترك في موقعه .

   Legislative SessionاJجتماع المشترك  .3

جتمعون بأعداد كبيرة و 0 يستطيعون استخدام حجرة القرار ، عندما يكون الم

فيك999ون عن999دھا ا0جتم999اع المش999ترك ھ999و ال999ذي يحق999ق الغ999رض ، إذ تس999تفيد 

المجموعات الكبيرة من تقني9ات ا0تص9ا0ت و الفي9ديو ف9ي تنفي9ذ ا0جتم9اع . و 

يمك99ن اس99تخدام ش99بكة المن99اطق المحلي99ة أو ش99بكة المن99اطق الواس99عة للتنفي99ذ و 

تمد ذلك على مدى تباعد المسافات ، و م9دى تباع9د المجموع9ة ع9ن بعض9ھا يع

ال9بعض . و م99ن الم(ح99ظ أن مس9ھل ا0جتم99اع إم99ا أن يعط9ي ف99رص متس99اوية 

للمش999اركين ، أو يعط999ي ق999رار ف999ي تحدي999د الم999ادة الت999ي ت999وزع عل999ى الشاش999ة 

للمجموع999ة لرؤيتھ999ا ب999أن يقس999م الوق999ت المت999اح ب999ين ا>عض999اء حس999ب أھمي999ة 

  و ظروف ا0جتماع . المشاركة

 Computer-Mediatedالم7777777ؤتمرات بواس7777777طة الحاس7777777ب  .4

Conference   
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عندما تكون المجموعات كبيرة و موزعة على مناطق جغرافية متباعدة ، فإن 

المكتب ا/فتراضي يعطي رخصة مرور اتصا0ت بين تل9ك المجموع9ات ، و 

 )اس99وبية تع99رف ھ99ذه التطبيق99ات الجماعي99ة باس99م تطبيق99ات الم99ؤتمرات الح

Computer Conferencing )  و تتض9999من الم9999ؤتمرات الص9999وتية

(Audio Conferencing )  و الم999ؤتمرات المرئي999ة ،( Video 

Conferencing ) .  

   Teleconferencingالمؤتمرات السمعية   - أ

الق99درة عل99ى المحادث99ة و التش99اور ب99ين مجموع99ة م99ن ا>ف99راد ب99التزامن رغ99م 

ستخدام الھ9اتف أو برمجي9ات البري9د ا/لكترون9ي تواجدھم في أماكن متباعدة با

  الجماعي ، و لكن مع عدم إمكانية رؤية المشاركين لبعضھم البعض .

  Audio Conferencingالمؤتمرات الصوتية   - ب

م9999ؤتمرات تعتم9999د عل9999ى التجھي9999ز التلفزي9999وني خ9999اص بالص9999وت ، إذ تت9999يح 

للمشاركين إرسال الصوت و استقباله ، و يمكن أن يتيح ذلك اجتماع9ات غي9ر 

مھيكلة بين أعضاء متواجدين في أماكن متباع9دة ، م9ع م(حظ9ة ع9دم امكاني9ة 

  رؤية المشاركين لبعضھم البعض .

  Video Conferencingالمؤتمرات المرئية   - ت

تتشابه المؤتمرات البعدية المرئية مع ا0جتماعات عن بعد من حي9ث الش9روط 

و إمكانية الت(قي و عقد الم9ؤتمرات و ك9ل ش9خص ف9ي مكان9ه ، و لك9ن تمت9از 

عنھا بإمكانية رؤي9ة المش9تركين لبعض9ھم ال9بعض عل9ى الشاش9ات المتلف9زة . و 

ام ھ9ذا الن9وع و يمك9ن اس9تخد (WAN)ذلك باستخدام شبكة المن9اطق الواس9عة 
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من ا0تصا0ت في مناقشة الرسائل الجامعية ، كما يمك9ن اس9تخدامھا ف9ي عق9د 

المؤتمرات عموم9ا و مج9الس ا/دارات المنتش9رة الف9روع ، بحي9ث ي9تمكن ك9ل 

  مشترك من المشاركة دون تكلف عناء الحضور .

 Executive Supportنظ7777م دع7777م الم7777ديرين التنفي7777ذيين  ♦

Systems(ESS)  

لنظ99ام عموم99ا ال99ى تعزي99ز ق99درة المعلوم99ات للمس99اعدة ف99ي اتخ99اذ يھ99دف ھ99ذا ا

القرارات ا0ستراتيجية  ، حيث تقع مسؤولية التخطيط ا0س9تراتيجي و القي9ادة 

  و الرقابة و ادارة شؤون المنشأة .

  ) نموذج نظم دعم المديرين التنفيذيين .20و يبين الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

 نظم دعم المديرين التنفيذيين

 محطة عمل

 القوائم•

 الرسم البياني•

 االتصاالت•

 المعالجة المحلية•

 نظم دعم المديرين التنفيذيين

 محطة عمل

 نظم دعم المديرين التنفيذيين

 محطة عمل
 بيانات خارجية

 -أخبار االنترنت

 المعايير-

 بيانات داخلية

 بيانات نظم معاجة البيانات-

 بيانات نظم املعلوماتاالدارية-
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يسمح ھذا النظام بتقديم س9ريع للمعلوم9ات بطريق9ة ص9حيحة و تام9ة و بدق9ة و 

زمن صحيح ، مما يسمح لVدارة العلي9ا بمراقب9ة ا>نش9طة المختلف9ة ، و العم9ل 

تيجية ، و تحس9ين الج9ودة و الخدم9ة ، كم9ا يعم9ل على اتم9ام ا>ھ9داف ا0س9ترا

على تسھيل إعادة ھيكلة المنظم9ة و ي9ؤدي ال9ى التفكي9ر الواض9ح ف9ي ا>عم9ال 

  مما يعمل على تحسين ا>داء في المنظمة .

انه نظام ي9زود المعلوم9ات للم9ديرين ف9ي ا/دارة العلي9ا ، و يس9اعد ف9ي مراقب9ة 

، تحدي99د مواق99ع المش99اكل ، تحدي99د  أداء المنظم99ة ، تعق99ب نش99اطات المنافس99ين

الف99رص ، و التنب99ؤ با0تجاھ99ات .و دع99م ح99ل المش99اكل غي99ر المھيكل99ة و الت99ي 

يمك99ن أن تح99دث ف99ي المس99توى ا0س99تراتيجي للمنظم99ة بتزوي99دھا بالمعلوم99ات 

  سواء من المصادر الخارجية أو الداخلية .

  خصائص نظم دعم المديرين التنفيذيين - 

Executive Support SystemsCharacteristic of  

تعم99ل نظ99م دع99م الم99ديرين التنفي99ذيين عل99ى ت99وفير البيان99ات و المعلوم99ات الت99ي 

  تحتاجھا ا/دارة العليا و التي تتميز بالخصائص التالية :

  Unstructuredغير مھيكلة  .1

تختص ا/دارة العليا بالقرارات غير المھيكلة مثل : نوعية الحم(ت ا/ع(نية 

  جي جديد ، و ھذا ما يوفره نظام دعم المديرين التنفيذيين .، خط انتا

   Future Orientedالتوجه المستقبلي  .2

تتركز انشطة ا/دارة العليا في الغالب على التخط9يط  ا0س9تراتيجي ، و ال9ذي 

يأخذ في ا0عتبار التغيير ف9ي البيئ9ة الخارجي9ة ، و ھ9ذا يتطل9ب معلوم9ات ع9ن 
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و اتجاھ9999ات تط9999ور أذواق المس9999تھلكين ، و اتجاھ9999ات التط9999ور التكنول9999وجي 

  اتجاھات تطور أسواق العمل . 

  Uncertaintyعدم التأكد  .3

ان معظ99م البيان99ات و المعلوم99ات الت99ي تحص99ل عليھ99ا ا/دارة ھ99ي بيان99ات و 

معلوم99ات غي99ر نمطي99ة تش99ير ال99ى اتجاھ99ات يمك99ن أن تح99دث او 0 تح99دث ف99ي 

  التأكد .المستقبل ، و ھي بذلك تقع تحت احتمالية عدم 

  Low Level of Detailsمستوى منخفض من التفاصيل  .4

تقدم نظم دعم المديرين التنفيذيين مستوى م9نخفض م9ن التفاص9يل إذ 0 ب9د أن 

تملك ا/دارة العليا نظرة شمولية عامة عن ا>مور لذلك تؤمن لھ9ا المعلوم9ات 

  بشكل مختصر و مفيد حتى 0 تقع في بحر المعلومات.

  Informal Resources موارد غير رسمية .5

تعتمد نظم دعم المديرين التنفيذيين على خ(ف ا>نظم9ة ا>خ9رى بش9كل أكب9ر 

عل99ى المص99ادر غي99ر الرس99مية ، و ھ99ذه المعلوم99ات ذات أھمي99ة كبي99رة و ت99ؤثر 

على مستقبل الشركة لذلك فإن ھذا النظام يمكن له أن يحصل على المعلومات 

  عن طريق المعلومات ا0ستخبارية. ال(زمة سواء من الداخل أو من الخارج

 Benefits of Executiveفوائ77دنظم دع77م الم77ديرين التنفي77ذيين  -

Support Systems 

توفر نظم دعم المديرين التنفيذيين المعلومات لمساعدة ا/دارة العليا في اتخ9اذ 

القرارات المختلف9ة و تتمث9ل الفوائ9د المختلف9ة الت9ي تق9دمھا نظ9م دع9م الم9ديرين 

  فيذيين لVدارة العليا في ا�تي :التن
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مساعدة المديرين التنفيذيين في ا/دارة العليا على مواجھ9ة المش9اكل غي9ر  .1

 المھيكلة عند حدوثھا في المستوى ا0ستراتيجي للمنظمة .

المساعدة في تزويد البيان9ات م9ن المص9ادر الداخلي9ة لتحدي9د نق9اط الق9وة و  .2

الرسومات المختلفة ، مما يساعد الضعف ، حيث يمكنھا تقديم الجداول و 

ا/دارة في مراقبة عوامل النجاح المعيارية مثل : تحديد الربحية ، النسب 

 المالية ، الحصة السوقية ، و مقارنتھا بالمعايير ا>ساسية للمنشأة .

المساعدة في تزويد البيانات الخارجية عن طريق المس9ح البيئ9ي بواس9طة  .3

شبكة ا0نترن9ت ،للتع9رف عل9ى التغي9رات استخبارات ا>عمال عن طريق 

البيئية و تحديد الفرص و التھديدات البيئية التي يمكن أن تواج9ه المنظم9ة 

. 

القدرة على التحرك من بيان9ات ملخص9ة ال9ى بيان9ات ملخص9ة أق9ل فأق9ل ،  .4

حي9ث المعلوم9ات  (Drill Down)للوصول الى ح9د أدن9ى م9ن التفاص9يل 

 المختصرة التي يجب أن تقدم لVدارة العليا .

مس99اعدة الم99ديرين التنفي99ذيين ف99ي ا/دارة العلي99ا عل99ى تحلي99ل ، مقارن99ة ،  .5

تحديد ا0تجاھات و التنبؤ بھ9ا مث9ل : التغي9ر ف9ي اتجاھ9ات الس9وق و الت9ي 

تس99ھل مراقب99ة ا>داء و تحدي99د الف99رص و التھدي99دات الت99ي تواج99ه ا/دارة 

 ستراتيجية  .ا0

مساعدة المديرين التنفيذيين في ا/دارة العليا على زي9ادة مس9احة المراقب9ة  .6

و الس99يطرة ، لتس99مح لھ99م برؤي99ة ع99دد أكب99ر م99ن مص99ادر أق99ل ، و اتخ99اذ 

 القرار المناسب عند تغيير الظروف. 

 Artificial Intelligence andال77ذكاء ا:ص77طناعي و ال77نظم الخبي77رة 

Expert Systems  
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  Concept of Artificial Intelligence مفھوم الذكاء ا:صطناعي -

جھود لتطوير النظم المبنية على الحاسب /عطائه القدرة على القيام بوظ9ائف 

تحاكي ما يقوم به العقل ا/نساني من حيث تعلم اللغات ، اتمام المھام ا/دارية 

  نى .، القدرة على التفكير ، التعلم ، الفھم ، و تطبيق المع

و يرتبط مفھوم الذكاء ا/صطناعي بحقول متعددة مث9ل : عل9م الحاس9ب ، عل9م 

  النفس ، الرياضيات ، اللسانيات ، و ھندسة المعرفة .

ان الم9نھج ال9رئيس لل9ذكاء ا/ص9طناعي ھ9و تط9وير الحاس9ب بطريق9ة موازي99ة 

للذكاء ا0نساني ، و منح الحاسب قدرات ا/دراك ، ال9تعلم ، ح9ل المش9ك(ت ، 

  انه ثمرة ت(قي العلوم الحديثة مع التكنولوجيا .

  المجاJت الرئيسية للذكاء ا:صطناعي . -

ھ99ي مجموع99ة التطبيق99ات الحالي99ة و الجدي99دة ف99ي الحق99ول العلمي99ة و النظري99ة 

المختلف999ة ، علم999ا أن التطبيق999ات ف999ي مج999ال ال999ذكاء ا/ص999طناعي متج999ددة  و 

  مفتوحة على التطوير و ا/بداع .

Artificial  Characteristics ofل77ذكاء ا:ص77طناعي خص77ائص ا -

Intelligence .  

  يتمتع الذكاء ا/صطناعي بالعديد من الخصائص منھا :

 استخدام الذكاء في حل المشاكل المعروضة مع غياب المعلومة الكاملة . .1

 القدرة على التفكير و ا/دراك . .2

 القدرة على اكتساب المعرفة و تطبيقھا . .3

 التعلم و الفھم من التجارب و الخبرات السابقة .القدرة على  .4
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 القدرة على استخدام الخبرات القديمة و توظيفھا في مواقف جديدة . .5

 القدرة على استخدام التجربة و الخطأ /ستكشاف ا>مور المختلفة . .6

 القدرة على ا0ستجابة السريعة للمواقف و الظروف الجديدة . .7

 0ت الصعبة و المعقدة .القدرة على على التعامل مع الحا .8

 القدرة على التعامل مع المواقف الغامضة مع غياب المعلومة.  .9

 القدرة على تمييز ا>ھمية النسبية لعناصر الحا0ت المعروضة . .10

 القدرة على التصور و ا0بداع و فھم ا>مور المرئية و إدراكھا . .11

 القدرة على تقديم المعلومة /سناد القرارات ا/دارية . .12

  . Expert Systemsالنظم الخبيرة   -

تعتب9999ر ال9999نظم الخبي9999رة نوع9999ا م9999ن أن9999واع ال9999نظم المبني9999ة عل9999ى المعرف9999ة 

(Knowledge –Based Systems)   و ش99ك( متط99ورا م99ن أش99كال

، و التي استندت في بن9اء  (Artificial Intelligence)الذكاء ا/صطناعي 

النظم عل9ى مب9دأ ش9بيه بمنط9ق التفكي9ر ا/نس9اني ، حي9ث يعتم9د النظ9ام الخبي9ر 

على اجابات ا>سئلة ، ليصل الى تقديم النصيحة المطلوبة ، و تعتب9ر م9ن أھ9م 

تطبيقات الذكاء ا/صطناعي و أكثرھ9ا انتش9ارا و م9ن ھن9ا ف9إن النظ9ام الخبي9ر 

ة لتق9ديمھا للم9دير بع99د اس9تعراض قاع9دة المعرف99ة يص9ل ال9ى النص9يحة المناس99ب

المخزن99ة لدي99ه ، و ا0جاب99ات المختلف99ة عل99ى ا>س99ئلة الموجھ99ة للم99دير ح99ول 

  موضوع ما .

نظام مبني على المعرفة مصمم لنمذجة ق9درة الخبي9ر لذا يعتبر النظام الخبير  

ا/نس9999اني عل9999ى ح9999ل المش9999ك(ت ، و ش9999ك( متط9999ورا م9999ن أش9999كال ال9999ذكاء 

عي و الت9ي اس9تندت ف9ي بن9اء ال9نظم عل9ى مب9دأ ش9بيه بمنط9ق التفكي9ر ا/ص9طنا

ا/نساني . و حتى يقوم النظ9ام الخبي9ر بھ9ذه المعرف9ة 0 ب9د أن يمتل9ك مكون9ات 
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جوھري99ة مث99ل : قاع99دة المعرف99ة ، مح99رك ا0س99تد0ل ، ذاك99رة عامل99ة ، تفس99ير 

  ا0ستد0ل ، و الواجھة البينية .

بيرف99ي العدي99د م99ن التطبيق99ات ، حي99ث يس99تخدم لق99د انتش99ر اس99تخدام النظ99ام الخ

لتحسين أداء كل مرحلة من دورة حياة ا>عمال ، بدءا من ايجاد المستھلكين ، 

و انتھاء بتوريد المنتج ، و خدمات م9ا بع9د البي9ع ، كم9ا ش9اع اس9تخدامه ايض9ا 

  في المجا0ت الطبية و الھندسية .

صص9ة المتراكم9ة الت9ي يق99وم و يعتم9د النظ9ام الخبي9ر عل9ى مب99دأ المعرف9ة المتخ

،  (Rules)بتجھيزھا الخبير أو مجموعة من الخب9راء مش9تملة عل9ى القواع9د 

، و  (Relation)، الع(ق9999ات  (Facts)،الحق9999ائق  (concept)المف9999اھيم 

المعارف المستقاه من الخبراء ، و يخزن ذلك في النظام الخبير ليتمكن المدير 

  من الرجوع اليه عند الحاجة .

 Components of Expert Systemsونات النظام الخبير مك -

يتك99ون النظ99ام الخبي99ر من99ه قاع99دة المعرف99ة ، م99وارد البرمجي99ات ، و واجھ99ة 

  ) مكونات النظام الخبير و تطويره .21المستخدم . و يبين الشكل (

  

  

  

  

  

 النظام الخبير

 مكونات برنامج النظام الخبير 

واجهة برامج  محرك 

 المستخدم
 قاعدة
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  التالية :يتكون النظام الخبير من المكونات 

   Knowledge Baseقاعدة المعرفة  .1

نموذج معرفة انس9انية و ج9زء م9ن النظ9ام الخبي9ر يعتم9د عل9ى الحق9ائق متمثل9ة 

بمجموعة تعريفات ، فرضيات ، معايير ، و احتما0ت تصف منطقة المش9كلة 

، و على اسلوب تمثيل المعرف9ة مم9ث( بمجموع9ة م9ن القواع9د و ا0فتراض9ات 

الرياضية و التي تصف كيف أن الحق9ائق مناس9بة مع9ا و ف9ي حال9ة المنطقية و 

منطقية . و يتم جمع و اشتقاق ھذه المعرفة من الخبير من خ(ل التقنيات التي 

  يستخدمھا مھندس المعرفة .
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و ھناك العديد من طرق تمثيل المعرفة في النظام الخبير مث9ل : نظ9م المعرف9ة 

، نظم المعرف9ة المبني9ة عل9ى ا/ط9ار  (Rule- Based)المبنية على القواعد 

، نظ99999م المعرف99999ة المبني99999ة عل99999ى الموض99999وع  (Frame-Based)/البع99999د 

(Object-Based)   و نظ999م المعرف999ة المبني999ة عل999ى الحال999ة،(Case-

Based)  كما تعتمد النظم الخبيرة على قواعد معرفة متعددة المجا0ت من .

  بة على التساؤ0ت المختلفة .أجل تغطية خبرات متشابكة تمد المستخدم با/جا

  Software Recoursesموارد البرمجيات  .2

  تحوي موارد البرمجيات على مجموعة برمجيات النظام الخبير و ھي :

  Interface Engineمحرك اJستدJل   - أ

برمجية للبحث في محتويات قاعدة المعرفة ف9ي س9ياق و تسلس9ل دقي9ق ، تق9وم 

الذاكرة عند ا0ستشارة في مس9ألة م9ا ،  بمزج و مقاربة الحقائق التي توجد في

و مقارنة المسألة المعروضة و نقلھا من خ9(ل وح9دة الح9وار ، و ربطھ9ا م9ع 

  قواعد المعرفة المخزنة لديه لتوليد حل للمشكلة و اختيار النصيحة المناسبة .

  Programs User Interface برامج واجھة المستخدم  - ب

ھي البرمجيات التي تسھل للمستخدم التفاعل مع النظ9ام الخبي9ر ، و التخاط9ب 

مع99ه ، إذ يس99تطيع المس99تخدم م99ن خ(لھ99ا إدخ99ال المعلوم99ات و التعليم99ات ال99ى 

النظام و توجيه ا>سئلة و تلقي ا/جابات ، و غالبا ما تھدف تكنولوجيا ال9ذكاء 

ي تمك9ن المس9تخدم م99ن ا/ص9طناعي ال9ى تزوي9د واجھ9ة المس9تخدم باللغ9ات الت9

  التفاعل بسھولة مع النظام .

   User Interfaceواجھة المستخدم  .3
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يتلق99ى المس99تخدمون نص99ائح الخب99رة م99ن النظ99ام الخبي99ر م99ن محط99ات العم99ل 

المختلف99ة ، و يمل99ك النظ99ام الخبي99ر البرمجي99ات الت99ي تخاط99ب المس99تفيد بلغت99ه 

ة تفس9ير ا0س9تد0ل الخاصة ، كما زودت البرمجيات ف9ي النظ9ام الخبي9ر بخدم9

(Explanation Module)  و ھ99ي برمجي99ة تعم99ل م99ن خ99(ل ع99رض ،

حقائق و قواعد المعرف9ةالتي اس9تخدمھا النظ9ام الخبي9ر للتوص9ل ال9ى النص9يحة 

  المقدمة ، و ھذا يؤدي الى زيادة ثقة المستخدم في النظام الخبير .

 Expert System Development مكونات تطوير النظام الخبير -

  يرتبط تطوير النظام الخبيربالمكونات التالية :

 Expert and/or Knowledge الخبي77ر و/أو مھن77دس المعرف77ة .1

Engineer  

يقوم مھندس المعرفة بتطوير البرامج المختلفة التي تمثل أحد مكون9ات النظ9ام 

الخبي99ر ، حي99ث يق99وم بإدخ99ال الحق99ائق و القواع99د المختلف99ة ال99ى ب99رامج النظ99ام 

تتجمع تلك الحق9ائق و القواع9د م9ن مھندس9ي المعرف9ة ف9ي محط9ات الخبير ، و 

  العمل .

    Knowledge Accession Programبرنامج الوصول للمعرفة  .2

ان برامج الوصول للمعرفة ليس9ت ج9زءا م9ن النظ9ام الخبي9ر ، ب9ل ھ9ي أدوات 

برمجي99ات لتط99وير قاع99دة المعرف99ة ، و الت99ي تس99تخدم لتط99وير النظ99ام الخبي99ر، 

  الغرض منه استمرار تحديث قاعدة المعرفة .حيث ان 

 Different Forms of Expertا�ش7كال المختلف77ة لل77نظم الخبي77رة  -

Systems 
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: حي99ث يق99وم النظ99ام بمس99اعدة المس99تخدم ف99ي ال77نظم الت77ي تعم77ل كمس77اعد  .1

تحليل بعض ا>عمال ، و من أمثلتھا : النظم التي تقوم بقراءة الخرائط و 

 . مختلفةالرسومات البيانية ال

إذ يس99مح ھ99ذا النظ99ام للمس99تخدم أن ين99اقش ال77نظم الت77ي تعم77ل كزمي77ل :  .2

المشكلة مع النظام و يتلقى ا/جابات فتكون النتيجة محصلة جھد مش9ترك 

 للمستخدم و النظام معا .

يق99دم النظ99ام ف99ي ھ99ذه الحال99ة نص99يحة ج99اھزة  ال77نظم الت77ي تعم77ل كخبي77ر: .3

 للمستخدم في الحالة التي تعرض عليه .

  Characteristics of Expert Systemsخصائص النظم الخبيرة  -

 Separate Knowledge Fromفص77ل المعرف77ة ع77ن الس77يطرة  .1

Control  

برنامج الس9يطرة مس9تق(ن  بما أن كل من المعرفة المخزنة في النظام الخبيرو

ع99ن بعض99ھما ال99بعض ، ل99ذلك ف99إن تع99ديل و إدام99ة النظ99ام الخبي99ر تك99ون أكث99ر 

  سھولة و أقل تعقيد .

  Posses Expert Knowledgeحيازة معرفة الخبير  .2

يستوعب النظام الخبير و يخزن الخبرة و المعرفة المتراكمة للخبير ا/نس9اني 

سية ذات الع(قة بالمعرفة و اس9تخداماتھا ، كما يعمل على نقل المھارات ا>سا

العملية الى النظام الخبير ، كي يستطيع أن يعمل بكفاءة في حقل ا/ختصاص 

  الذي يعمل به الخبير .

  Focuses Expertiseالتركيز على الخبرة  .3
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يمتل99ك النظ99ام الخبي99ر المھ99ارات الكافي99ة لح99ل المش99ك(ت ف99ي مج99ال مع99ين م99ن 

رات محدودة خارج اطار المجال التخصصي كمعظ9م المعرفة ، لكنه يمتلك قد

  الخبراء .

  Reasons with Symbolsالتبريرات مع الرموز  .4

تع99رض ال99نظم الخبي99رة المعرف99ة المخزن99ة بش99كل رم99زي علم99ا أن99ه يمك99ن أن 

تستخدم تلك الرموز للتعبير عن أنماط متنوع9ة م9ن المعرف9ة مث9ل : الحق9ائق ، 

  المفاھيم و القواعد .

  Reasons Heuristicallyستكشافي ا:دراك ا: .5

يقوم النظام الخبير باشتقاق القواع9د انط(ق9ا م9ن الخب9رات و التج9ارب لدي9ه و 

بن999اء عل999ى ش999كل م999ن الفھ999م العمل999ي للمش999ك(ت المعروض999ة ، و م999ن خ999(ل 

ا0ستعانة بقواعد استكشافية أو ما يعرف بالمنھج البحث9ي ا0ستكش9افي ، حي9ث 

م9ع المعلوم9ات المتاح9ة 0س9تخ(ص النت9ائج لح9ل تعمل المعالجة ا0ستكش9افية 

  المشكلة دون اتباع خطوات متتالية محددة سلفا .

 Programming Versusالبرمج777ة مقاب777ل ھندس777ة المعرف777ة  .6

Knowledge Engineering    

تتض99من ھندس99ة المعرف99ة بن99اء ال99نظم الخبي99رة ، حي99ث يق99وم محلل99و و مص99ممو 

س99تھا و تنظيمھ99ا ، للوص99ول ال99ى فھ99م النظ99ام الخبي99ر بتعري99ف المش99كلة و درا

  عميق للمشكلة موضع البحث .

  Expert Systems Applicationsتطبيقات النظم الخبيرة  .7
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يتضمن استخدام النظم الخبيرة ايجاد الحلول ، حيث يعمل النظام الخبير عل9ى 

تق99ديم النص99يحة المناس99بة للمس99تخدم بع99د أن يوج99ه ع99دة أس99ئلة و يتلق99ى ع99دة 

العودة الى قاع9دة المعرف9ة المخزن9ة لدي9ه بم9ا تمل9ك م9ن حق9ائق و اجابات ، ثم 

  قواعد متعلقة بالنصيحة .

كما تملك النظم الخبيرة عدة تطبيقات حالية في مجا0ت شتى ، و من المتوق9ع 

  اكتشاف المزيد من التطبيقات لحقول جديدة . 

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  الفصل الحادي عشر

على الحاسبة ا0لكترونيةنظم المعلومات المصرفية المبنية   
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COMPUTER – BASED BANK INFORMATION 

SYSTEM 

  

المبحث ا0ول : نظم المعلومات المصرفية، مفھومھا ومكوناتھا وأنواعھا 

  المبنية على استْحدام الحاسبة ا0لكترونية

BANK INFORMATION SYSTEM, CONCEPT, 

COMPONENT, KINDS 

  

ام(ت المصرفية المبني على المبحث الثاني : نظام تشغيل التع

 الحاسبة ا0لكترونية

COMPUTER BASED BANK TRANSACTION  

PROCESSING SYSTEM 

 

 المبحث الثالث : نظام المعلومات ا0دارية المصرفية المبني 

 على الحاسبة ا0لكترونية

COMPUTER BASED BANK MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEM 
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 المبحث الرابع : نظام دعم القرار المصرفي المبني على 

 الحاسبة ا0لكترونية

COMPUTER BASED BANK DECISION 

SUPPORT  SYSTEM 

 

 المبحث الْحامس: الذكاء ا0صطناعي ونظام الْحبرة المصرفي

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BANK  

EXPERT SYSTEM 
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يقص99د بالنظ99ام بأن99ه مجموع99ة م99ن المكون99ات المتداخل99ة م99ع بعض99ھا   

البعض والتي تعمل على نحو متكامل لتحقي9ق ھ9دف مش9ترك وف9ي س9بيل ذل9ك 

تقبل مدخ(ت تجري عليھا عمليات منتظمة لتن9تج مخرج9ات أو ھ9و مجموع9ة 

من المكونات ذات الع(قة المتداخلة مع بعضھا تعمل على نحو متكامل داخ9ل 

قب9ل حدود معينة لتحقيق ھدف او أھداف مشتركة في بيئة ما وفي سبيل ذل9ك ت

  مدخ(ت وتقوم بعمليات وتنتج مخرجات تسمح باستقبال مدخ(ت مرتدة.

وفق تعريف النظام يمكن تقديم نم9وذج مبس9ط ل9ه، يب9ين الحرك9ة الت9ي   

  يتمتع بھا النظام:

  

نظم المعلومات المصرفية،  -المبحث ا[ول :  
مفھومھا ومكوناتھا وأنواعھا المبنية على استْحدام 

 الحاسبة ا[لكترونية

 System)مفھوم النظام   -أو[
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  )5الشكل (

  نموذج مبسط للنظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من خ(ل الشكل اع(ه يمكن استخ(ص ا�تي:

 

 مدخPت

عمليات او 
 معالجات

 

 مخرجات

 

 تغذية عكسية
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 System)مكونات النظام    –ثانيا 

يمكن تصور نظام داخل نظام، فكل جزء في النظام يعد نظ9ام فرع9ي  -1

م99ن النظ99ام الكل99ي ال99ذي يض99مه و0 يس99تطيع بمف99رده انج99از الھ99دف 

ا0ساس99ي للنظ99ام الكل99ي، فم99ث( اذا اعتب99ر المص99رف نظ99ام فھ99و يض99م 

تتمث99ل ف99ي اقس99امه المختلف99ة  (subsystem)داخل99ه انظم99ة فرعي99ة 

جاري9999ة، التح9999وي(ت، الودائ9999ع، (الق9999روض، الخزين9999ة، الحس9999ابات ال

  خطابات الضمان، ا0عتمادات المستندية).

ح99دود النظ99ام ھ99و الخ99ط (المتقط99ع) ال99ذي يفص99ل النظ99ام ع99ن البيئ99ة  -2

المحيط99ة ب99ه كم99ا ي99ربط أجزائ99ه الداخلي99ة، و0 ب99د أن يس99مح بالتب99ادل 

 والتفاعل المستمر بين النظام وبيئته.

م آخ9ر، فمث(مخرج9ات مدخ(ت النظام يمكن ان تكون مخرج9ات نظ9ا -3

نظام التشغيل التع9ام(ت المص9رفية يمك9ن ان تس9تخدم م9دخ(ت ل9نظم 

 دعم القرار المصرفي.

ا>سھم المستخدمة في التعبير عن النظام تعب9ر ع9ادة ع9ن ش9ل واتج9اه  -4

 الع(قات بين اجزاء النظام أو بين النظام وبيئته الخارجية.

  

  

  

  

تتمث99ل مكون99ات النظ99ام ف99ي ا0نش99طة الت99ي ي99تم انجازھ99ا بواس99طة النظ99ام 

  لتحقيق أھدافه، وتتضمن المكونات ما يأتي:

  (Inputs)المدخ(ت   -1

وتش99ير ال99ى العناص99ر الت99ي ت99م الحص99ول عليھ99ا وتبويبھ99ا 0دخالھ99ا ال99ى 

  النظام ليقوم بتشغيلھا كالبيانات مث(.
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   (Processes)العمليات التشغيلية  -2

وتتمث99ل ھ99ذه العملي99ات بتحوي99ل الم99دخ(ت ال99ى مخرج99ات، ومث99ال ذل99ك 

  تحويل البيانات الخام الى معلومات مفيدة للنظام.

  (Outputs)المخرجات  -3

وتشير الى العناصر التي تم انتاجھا من خ(ل عملي9ات التحويلي9ة، مث9ال 

  ذلك مخرجات نظم المعلومات.

  (Feed Back)التغذية العكسية  -4

وتتمثل ببعض المخرجات التي قد ترتد بصورة عكسية كمدخ(ت لنفس 

  النظام وتفيد ھذه المخرجات المرتدة اجھزة الرقابة وتقيم اداء النظام.
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بالنظ9ام م9ن يقصد ببيئة النظ9ام تل9ك العوام9ل والمتغي9رات الت9ي تح9يط 

الخارج وبذلك فھي 0 تخضع لسيطرته ولكنھا تؤثر وتت9أثر بالنظ9ام، وبالت9الي 

  فان النظام يتحمل عبء التكيف معھا.

أم99ا ح99دود النظ99ام فتع99رف بأنھ99ا عب99ارة ع99ن مخط99ط مغل99ق ف99ي داخل99ه   

تكون مكونات النظام وفي خارج9ه تك9ون بيئ9ة النظ9ام وا0نظم9ة ا0خ9رى، أي 

  مكونات النظام وبين بيئة النظام وا0نظمة ا>خرى.انه يفصل بين 

  

  

  

  

  

تعرف نظم المعلومات المصرفية المبنيى عل9ى الحاس9بة ا0لكتروني9ة،   

بانھ99ا عب99ارة ع99ن مجموع99ة مترابط99ة ومنظم99ة م99ن المكون99ات المادي99ة للحاس99بة 

ا0لكترونية وغير المادية وا0فراد والبيانات وا0ج9راءات الت9ي تعم9ل بطريق9ة 

متكاملة في تجميع وتخزين ث9م تحوي9ل (معالج9ة البيان9ات) المص9رفية المدخل9ة 

لھا الى معلومات قابلة ل(س9تخدام تفي9د عملي9ة اتخ9اذ الق9رارات ف9ي المص9ارف 

  المختلفة.

خم999س مكون999ات أو وف999ي ض999وء التغ999رف الس999ابق، يتض999ح أن ھن999اك   

عناص999ر أساس999ية لتك999وين نظ999ام معلوم999ات مص999رفي مبن999ي عل999ى الحاس999بة 

 بيئة النظام وحدوده  -ثالثا  

(System Environmental and Boundaries) 

  المفھوم ،نظم المعلومات المصرفية –رابعا 

(Bank Information System) 
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ا0لكتروني99ة بالمص99رف، يس99تطيع تش99غيل البيان99ات وت99وفير معلوم99ات مفي99دة 

لمتخذي القرار المصرفي وھ9ذه المكون9ات ھ9ي، م9وظفي المص9رف، البيان9ات 

ني9999ة المص9999رفية، أجھ9999زة الحاس9999بة ا0لكتروني9999ة، ب9999رامج الحاس9999بة ا0لكترو

  ) يبين ذلك.6وا0جراءات، والشكل (

  )6الشكل (

  مونات نظام المعلومات المصرفي 

  المبني على الحاسبة ا/لكترونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 برامج 
 الحاسبة

 

 ا[جراءات
البيانات 
 المصرفية

موظفي 
 المصرف

أجھة 
الحاسبة 
 ا[لكترونية
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  ان الھدف ا0ساسي من نظم المعلومات المصرفية 

  

إن الھ99دف ا>ساس99ي م99ن نظ99م المعلوم99ات المص99رفية المبني99ة عل99ى الحاس99بة 

ا/لكتروني99ة ھ99و ت99وفير معلوم99ات قابل99ة ل(س99تخدام م99ن قب99ل متخ99ذي الق99رارات 

  ا/دارية في المصارف والشكل ا>تي يوضح آلية ھذا المفھوم:
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  )7الشكل (

  تساعد في عملية نظم المعلومات

  اتخاذ القرارات ا/دارية في المصارف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المص999رفية المس999تخدمة للحاس999بة  توج999د ع999دة أن999واع م999ن نظ999م العمعلوم999ات

  ا/لكترونية ومن أھمھا ما يأتي:

 القرار

 ا[داري

المعلوما
ت 
 المھيئة

 البيانات

أنgggواع نظgggم المعلومgggات المصgggرفية المنيgggة علgggى الحاسgggبة  -خامسgggا
 (Bank Information System Kinds)ا�لكترونية         
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 (BTPS)  نظام تشغيل التعام(ت المصرفية  -1

 (BMIS)  نظام المعلومات ا/دارية بالمصارف  -2

 (BDSS)      نظام دعم القرار المصرفي  -3

 (ES&AI)    نظام الخبرة والذكاء ا0صطناعي  -4

 ) DESSA)  نظام دعم ا/دارة العليا بالمصارف  -5

 (BOIS)  نظام المعلومات المكتبية بالمصارف  -6

وك99ل ن99وع م99ن ھ99ذه ا>ن99واع م99ن نظ99م المعلوم99ات المص99رفية يناس99ب مس99توى 

  إداري معين داخل المصرف وكما يأتي:

  Level -(Topمس99999توى ا/دارة العلي99999ا ف99999ي المص99999رف   -1

management) 

يتمي99ز ھ99ذا المس99توى ا/داري باتخ99اذ الق99رارات الت99ي تح99دد ا0ھ99داف 

ا0ستراتيجية للمصرف، وكذلك وضع الخطط طويلة ا�جل، لذلك تحتاج ھ9ذه 

المستويات ا/دارية إلى معلومات ملخصة تغطي ا0حداث الماضية والجارية، 

ل9ك والتي يمكن من خ(لھا التنبؤ بالظروف المس9تقبلية للمص9رف وم9ن أج9ل ذ

يتم ا0عتماد على مصادر داخلية وخارجية للمعلومات. ومن ثم فأن نظام دعم 

ھو أكثر النظم م(ئم9ة لھ9ذا المس9توى التنظيم9ي كم9ا  (DESS)ا/دارة العليا 

ولكن بصورة أق9ل  (BDSS)يمكن ا0عتماد على نظم دعم القرار المصرفي 

  من النظام السابق.

    l management)Leve–(Middleمستوى ا/دارة الوسطى  -2

تتميز ھذه المستويات ا/دارية باتخاذھا القرارات ذات المدى القص9ير 

والمتعلق99ة بتنفي99ذ ا0ھ99داف التنظيمي99ة الت99ي وض99عتھا ا/دارة العلي99ا بالمص99رف 



189 

 

ويترك99ز عملھ99ا ف99ي الميزاني99ات وتقي99يم ا>داء، وجدول99ة العملي99ات وا>نش99طة 

إلى معلومات من مصادر داخل المصرفية وبالتالي فھي تحتاج بصفة أساسية 

ونظ9م المعلوم9ات  (BDSS)المصرف لذا ف9إن نظ9ام دع9م الق9رار المص9رفي 

  ھي النظم ا>كثر مناسبة لتلك المستويات. (BMIS)ا/دارية المصرفية 

  Level Management)-(Firstمستوى ا/دارة ا>ولى  -3

اليومية للمص9رف يتركز عمل ھذه المستويات ا/دارية بالعمليات التشغيلية 

حيث تقوم بتنفيذ القرارات المتخذة من ا/دارة الوسطى ومن ثم ف9أن ھ9ذه المس9تويات 

ا/داري99ة تحت99اج إل99ى معلوم99ات تفص99يلية ومرك99زة وحديث99ة، مث99ال ذل99ك ا0ج99راءات 

المتعلقة بفتح حسابات للزبائن، وإص9دار خطاب9ات الض9مان، ل9ذلك ف9أن نظ9ام تش9غيل 

  تي تناسب ھذه المستويات.التعام(ت المصرفية ھي ال

أما نظم المعلومات المكتبية فتحتاجھ9ا ك9ل المس9تويات ا/داري9ة ف9ي المص9رف 

لرف99ع إنتاجي99ة نش99اطاتھا وس99وف نتن999اول ف99ي المباح99ث التالي99ة نظ99ام تش999غيل 

التعام(ت المصرفية ونظام المعلومات ا/دارية بالمصرف ونظام دعم القرار 

  م الخبرة.المصرفي، والذكاء ا0صطناعي ونظا

  

  

  

  

  

  

المبحث الثاني: نظام تشغيل التعامPت 
 المصرفية المبنية على الحاسبة ا�لكترونية
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يسمى نظام التش9غيل للتع9ام(ت المص9رفية وف9ق الحاس9بة ا/لكتروني9ة 

 Data Processing)ف999ي بع999ض ا>حي999ان بنظ999ام معالج999ة البيان999ات 

System)  ويع99رف ھ99ذا النظ99ام بأن99ه أح99دى نظ99م المعلوم99ات المبني99ة عل99ى

الحاسبة ا/لكترونية والتي تت9ولى تجمي9ع وتش9غيل البيان9ات المتعلق9ة بتع9ام(ت 

مصرف وأخراجھا بشكل تقارير دوري9ة ويمك9ن م9ن خ9(ل التعري9ف أنشطة ال

  السابق بيان أھم سمات نظام تشغيل التعام(ت المصرفية وكما يأتي:

  نظام مخصص للتعام(ت التي تتم في المصارف -1

يق99وم بتخ99زين البيان99ات ف99ي ملف99ات إلكتروني99ة داخ99ل الحاس99بة ا/لكتروني99ة  -2

  لحين الحاجة أليھا.

دورية عن كل التعام(ت التي تحدث بالمصرف والتي تستفاد يقدم تقارير  -3

  منھا بشكل خاص المستويات ا/دارية ا>ولى.

  

   

مفھوم نظام تشغيل التعامPت  -أو[
 المصرفية
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توج777د خمس777ة وظ777ائف لنظ777ام تش777غيل التع777امFت المص777رفية 

 يمكن توضيحھا وكما يأتي:

  تجميع البيانات وإدخالھا في الحاسبة:وظيفة  -1

تشتمل ھذه الوظيفة على تجميع البيانات من مصادرھا المختلفة (مثل 

قسائم ا/يداع، قسائم السحب، والصكوك) وإدخالھا للحاسبة ا/لكتروني9ة حت9ى 

يتم أجراء المعالجات المطلوبة عليھا، مث( يقوم م9وظفي مناف9ذ خدم9ة الزب9ائن 

لبيانات المتعلق9ة بالتع9ام(ت المص9رفية الت9ي أجري9ت م9ع بالمصارف بإدخال ا

الزبائن كإدخال أسم الزبون ورق9م حس9ابه وقيم9ة المبل9غ الم9ودع أو المس9حوب 

  وتاريخ ا/يداع أو السحب ورقم الصك، وتاريخ التعامل، وتاريخ ا0ستحقاق.

وتتحق99ق عملي99ة ادخ99ال البيان99ات إل99ى الحاس99بة ا/لكتروني99ة م99ن خ99(ل    

أو  (keyboard)اس999تخدام اجھ999زة ادخالھ999ا الخاص999ة مث999ل لوح999ة المف999اتيح 

مث99ل ا0س99طوانات الممغنط99ة  (Data Media)اس99تخدام وس99ائط البيان99ات 

المس999جل عليھ999ا مس999بقا بيان999ات ت999م نقلھ999ا أو نس999خھا مباش999رة داخ999ل الحاس999بة 

  ا/لكترونية.

  وظيفة معالجة البيانات المصرفية: -2

 تتضمن ھذه الوظيفة خمسة أنشطة وھي: 

وظgggggائف نظgggggام تشgggggغيل التعgggggامPت - ثانيgggggا
المصgggggggggggggggggggggggggggggggggggggرفية وفgggggggggggggggggggggggggggggggggggggق 
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:وبمقتضاھا يتم تكوين ملفات جديدة لم تك9ن  (Creating)إنشاء الملفات   -أ 

  بيانات فيھا.من قبل >غراض تخزين ال

وبمقتضاھا يتم ترتيب البيانات ببت9ابع مع9ين  (Sorting):تبويب البيانات   -ب 

>غراض المعالجة السريعة فالبيانات عادة ما تكون مرتب9ة داخ9ل الملف9ات 

وفقا لترتيب دخول سج(تھا. بحيث يأخذ ك9ل س9جل رق9م مع9ين يمك9ن م9ن 

يقوم بتغي9ر الترتي9ب خ(له أستدعاء بيانات ھذا السجل وبالتالي فأن الفرز 

  الفعلي للسج(ت داخل الملف المفرز.

:والغرض منھا ترتيب البيانات داخل الملف دون  (Indexing)الفھرسة   -ج 

الحاجة لعملية التبويب التي تقوم بتغيير مواقع السج(ت. حيث ي9تم إنش9اء 

ملف ملف صغير (فھرس) عبارة ع9ن حقل9ين ا>ول يتض9من رق9م الس9جل 

  يتضمن الحقل المطلوب الترتيب عليه. في الملف والثاني

:وتعني تعديل الملفات بما ورد حديثا من  (Updating)تحديث الملفات    -د 

  بيانات حتى تتم المعالجة وفقا >حدث بيان.

: وتتضمن اعداد ملخصات  (Summarizing)تلخيص تشغيل البيانات   -ه 

المص9رف من البيانات ووضعھا في ملفات تستخدمھا غالبا ا/دارة العلي9ا ب

  التي تفضل التعامل مع بيانات ملخصة وليست نفصيلية.

  

  وظيفة تخزين البيانات:-3

تمثل ھذه الوظيفة تخزين البيانات التي تم معالجتھا ف9ي ش9كل ملف9ات.   

ويستخدم في ذلك عدد من الوسائط المختلفة كا>سطوانات والشرائط المختلف9ة 

ع معين مع بعضھا لتكوين ما وعادة ما يتم تخزين الملفات المرتبطة  بموضو

  يعرف بقاعدة البيانات.
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  وظيفة توليد التقارير والمستندات:-4

يرتك99ز عم99ل ھ99ذه الوظيف99ة ف99ي تولي99د التق99ارير والمس99تندات لغ99رض   

استخدامھا 0حقا في عمليات اتخاذ القرارات المختلفة. لذا يجب ان تك9ون تل9ك 

ض99رورة اع99دادھا وفق99ا التق99ارير ف99ي ص99ورة قابل99ة ل(س99تخدام، مم99ا يس99تدعي 

0حتياج99ات المس99تخدم النھ99ائي وغالب99ا م99ا ي99تم اخ99راج التق99ارير ف99ي ص99ورة 

  مطبوعة من خ(ل طابعة الحاسبة ا/لكترونية.

  وظيفة تقديم ا0ستفسارات لمسؤولي المصرف: -5

تبحث ھذه الوظيفة في تقديم ا0ستفسارات للمستخدم النھائي م9ن اج9ل   

المختلفة ويمكن الحصول على ا0ستفسارات من  دعم عمليات اتخاذ القرارات

خ999(ل عرض999ھا عل999ى الحاس999بة ا/لكتروني999ة، فم999ث( يمك999ن لم999دير التس999ويق 

المصرفي الحصول على معلومات عن أسماء كبار الزبائن، وحجم إيداعاتھم، 

وحركة حساباتھم الشھرية أو اليومية، وحج9م التس9ھي(ت ا>ئتماني9ة الممنوح9ة 

  لھم.

    

  

  

أن الھيك99ل التص99ميمي لنظ99ام تش99غيل التع99ام(ت المص99رفية بالحاس99بة 

  ا/لكترونية يتكون من ا>تي:

  المدخ(ت: تتمثل البيانات التي تعبر عن وقائع وحقائق أنشطة المصرف. -1

  تقارير الدورية الناتجة عن مدخ(ت النظام.المخرجات: وتتمثل بال -2

ھيكل تصميمي لنظام تشgغيل التعgامPت  -ثالثا
 المصرفية بالحاسبة ا�لكترونية:       
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قاع99دة المعلوم99ات: يتطل99ب ھ99ذا النظ99ام ت99وفر معلوم99ات تش99مل المج99ا0ت  -3

الوظيفية المختلفة داخل المصرف الت9ي تس9اعدفي عملي9ة اتخ9اذ الق9رارات 

  والتعرف على المشك(ت التي تواجه المصرف.

ونظ9ام المعلوم9ات ارتباط ھذا النظ9ام ب9النظم ا>خ9رى مث9ل النظ9ام الخبي9ر  -4

  المكتبية في مجال المعلومات.

وفقا لما سبق يمكن اعتبار نظام تشغيل التع9ام(ت المص9رفية نقط9ة بداي9ة  -5

ل999نظم أخ999رى مبني999ة عل999ى الحاس999بة ا/لكتروني999ة مث999ل نظ999ام المعلوم999ات 

  ا/دارية.

  ويمكن توضيح ھذا الھيكل من خ(ل الشكل ا>تي.
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  )8الشكل رقم (

  تشغيل التعام(ت المصرفية  ھيكل تصميمي لنظام

  بالحاسبة ا/لكترونية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البرامج

 لنظام تشغيل

 ا[جابات

لPستفسارات  � 
 

 التقارير المقدمة

 لمسؤولي المصرف

البيانات 
والحقائ
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ونظ9ام المعلوم9ات المكتبي9ة يرتبط ھذا النظام بالنظم ا>خرى كنظام الخبير -4

  في مجال المعلومات.

وفقا لما سبق، يمكن اعتبار نظام تش9غيل التع9ام(ت المص9رفية نقط9ة بداي9ة -5

  لنظم أخرى مبنية على الحاسبة ا/لكترونية مثل نظام المعلومات ا/دارية.

    

المبحث الثالث: نظام المعلومات ا�دارية المصرفية 
 المبنية 
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يقصد بھذا النظام بأنه نظ9ام متكام9ل مبن9ي عل9ى الحاس9بة ا/لكتروني9ة   

العملي9ات وا/دارة ووظ9ائف اتخ9اذ الق9رارات يوفر المعلومات >غ9راض دع9م 

في المصرف . أو ھو النظام الذي يشير إلى اح9دى تطبيق9ات نظ9م المعلوم9ات 

المبني99ة عل99ى الحاس99بة ا/لكتروني99ة الت99ي ت99وفر المعلوم99ات ف99ي ص99ورة تق99ارير 

  دورية منتظمة /دارة المصرف لتمكنھا من اتخاذ قرارات صائبة .

  

  

  

  

 مفھوم نظام المعلومات ا�دارية المصرفية -أو[

 لمعلومات ا�دارية المصرفيةثانياً: خصائص نظام ا
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أن الھ99دف الرئيس99ي م99ن أع99داد نظ99ام المعلوم99ات ا/داري99ة المص99رفية   

وفق الحاسبة ا/لكتروني9ة ھ9و ت9وفير معلوم9ات وبيان9ات متكامل9ة أم9ام م9ديري 

ومعالج9ة المش9ك(ت ا/داري9ة المصرف 0ستخدامھا في اتخاذ القرارات وتتبع 

  ومن أھم خصائص ھذا النظام ما يأتي:

  

  

  

  ع(قة نظام المعلومات ا/دارية بنظام تشغيل التعام(ت المصرفية:- -1

يعتم999د نظ999ام المعلوم999ات ا/داري999ة المص999رفية عل999ى نظ999ام تش999غيل   

التع99ام(ت المص99رفية ف99ي الحص99ول عل99ى بع99ض البيان99ات والمعلوم99ات الت99ي 

يري المصرف في قراراتھم ا/دارية المختلفة بعد أجراء ع9دد م9ن يحتاجھا مد

المعالجات على ھ9ذه البيان9ات والمعلوم9ات بحي9ث تص9بح ص9الحة 0س9تخدامھا 

  من قبل مديري المصرف.

  نظام المعلومات ا/دارية يدعم القرارات المھيكلة: -2

تدعم نظم المعلومات ا/داري9ة م9ديرو المص9رف ف9ي اتخ9اذ الق9رارات   

لھيكلية أو المقننة والتي تتسم بالتكرار والوضوح، فھن9اك ع(ق9ة ارتب9اط ب9ين ا

المستوى التنظيمي للم9ديرين وب9ين المعلوم9ات الت9ي يحتاجونھ9ا، فم9ث( يحت9اج 

مس99توى ا/دارة ا>ول إل99ى معلوم99ات تش99غيلية وتفص99يلية ومجدول99ة ومح99ددة 

مالية وملخصة وتغطي مسبقا بينما يحتاج مستوٮا/دارة العليا إلى معلومات إج

  نطاق واسع.
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وبالتالي فأن ا/دارة العليا غالبا م9ا تتخ9ذ ق9رارات غي9ر ھيكلي9ة، بينم9ا 

تتعام99ل ا/دارة الوس999طى غالب99ا م999ع الق999رارات نص99ف مھيكل999ة، وتتخ999ذ إدارة 

المس9999999توى ا>ول الق9999999رارات المھيكل9999999ة، ويقص9999999د ب9999999القرارات المھيكل9999999ة 

(Structured) أو مواقف يمك9ن معالجتھ9ا م9ن  تلك التي تتعامل مع أوضاع

خ99(ل تطبي99ق إج99راءات مقنن99ة ومح99ددة مس99بقاً ومث99ال ذل99ك الق99رارات المتعلق99ة 

با0شراف على تدفق مسارات العمل داخل المص9رف. أم9ا الق9رارات النص9ف 

فھ9ي الت9ي تتعام9ل م9ع مواق9ف يمك9ن معالج9ة  (Semistructured)مھيكل9ة 

اً وبعض اخر 0 يمكن معالجته بعضھا من خ(ل تطبيق اجراءات محددة مسبق

مث99ال ذل99ك الق99رارات الت99ي س99يتم تخاذھ99ا بن99اء عل99ى تحلي99ل نت99ائج العملي99ات 

أھداف الخط9ط طويل9ة ا>ج9ل الموض9وعة مس9بقاً. بينم9ا تتعام9ل  التشغيلية مع 

م9ع المواق9ف الت9ي يمك9ن معالجتھ9ا  unstructuredالقرارات غير المھيكلة 

من خ(ل ا0جراءات المحددة مسبقاً. ومث9ال ذل9ك الق9رارات الت9ي ي9تم اتخاذھ9ا 

  بناءاً على تحلي(ت ماذا سيحدث في المستقبل.

  أسلوب تقديم نظام المعلومات ا/دارية المصرفية لمخرجاتھا: -3

  /لكترونية.يستخدم نظام المعلومات ا/دارية المصرفية وفق الحاسبة ا

  أسلوبين لتقديم مخرجاتھا وھما كما يأتي: 

  التقارير المطبوعة.  -أ

ويعد ھذا ا>سلوب من أكثر ا>س9اليب اس9تخداما ف9ي نظ9ام المعلوم9ات  

ا/دارية المصرفية. >نھا تتضمن مقداراً كبي9راً م9ن المعلوم9ات الت9ي يحتاجھ9ا 

  المديرين.
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وغالباً ما يتم طباعة التقارير التي ترتبط بأنواع معين9ة م9ن الق9رارات 

أي طباع999ة تق999ارير تفص999يلية تتض999من معلوم999ات 0تخ999اذ الق999رارات المھيكل999ة 

وتقارير تحتوي معلومات ملخصة 0تخاذ الق9رارات النص9ف مھيكل9ة وتق9ارير 

  تبحث في معلومات مستقبلية 0تخاذ القرارات غير المھيكلة.

  ترجاع الفوري للمعلوماتا0س -ب

ويتمث77ل ھ77ذا ا�س77لوب بت77وفر المعلوم77ات المطلوب77ة لم77ديري 

المص77ارف م77ن خF77ل عرض77ھا عل77ى شاش77ات الحاس77بة ا:لكتروني77ة 

الخاص777ة بھ777م كإجاب777ة لFستفس777ارات الت777ي ق777ام ھ777ؤJء الم777ديرين 

بإدخالھا للحاسبة وم7ن أھ7م م7ا يتمي7ز ب7ه ھ7ذا ا�س7لوب ھ7و حداث7ة 

ن تع7ديلھا بس7ھولة عل7ى الحاس7بة كلم7ا ت7وفرت المعلومات التي يمك

.معلومات إضافية  

  

  

  

  

يمكن توضيح أھم مزايا الھيكل التصميمي لنظام المعلوم9ات ا/داري9ة   

  المصرفية وكما يأتي

التع99ام(ت المص99رفية معلوم99ات تخ99دم كثي99راً نظ99ام يق99دم نظ99ام تش99غيل  -1

  المعلومات ا/دارية المصرفية.

الھيكل التصميمي لنظام المعلومات ا�دارية  -ثالثا
  المصرفية باستخدام 
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طالما أن الوظيفة ا>ساسية لنظام المعلومات ا/داري9ة المص9رفية ھ9ي  -2

إم99داد الم99ديرين عل99ى اخ99ت(ف تخصص99اتھم بالمعلوم99ات فأن99ه يخ99دم 

مجا0ت وظيفية متعددة (مثل التس9ويق المص9رفي، التموي9ل، ا>ف9راد) 

من ھذه المجا0ت لھا معلومات مرتبطة بھا، وم9ن ث9م فھن9اك م9ا  وكل

يعرف بنظام المعلومات الوظيفية مثل ذلك نظام المعلومات التسويقية 

  المصرفية ونظام إدارة الموارد البشرية بالمصرف.

المخرجات الناتجة من نظم المعلومات ا/دارية المص9رفية تتمث9ل ف9ي  -3

  ارات الفورية.التقارير المطبوعة وفي ا0ستفس

ي999دعم نظ999ام المعلوم999ات ا/داري999ة المص999رفية عملي999ة اتخ999اذ الق999رار  -4

المص9999رفي، حي9999ث أن9999ه ي9999وفر معلوم9999ات تغط9999ي معظ9999م نش9999اطات 

المصرف، فض( عن أنه يس9ھم ف9ي تحدي9د المش9ك(ت ا/داري9ة داخ9ل 

 المصرف ومتابعتھا.
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  )9الشكل رقم (

  يةالھيكل التصميمي لنظام المعلومات ا/دارية المصرف

  باستخدام الحاسبة ا/لكترونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البرامج

 لنظام تشغيل

 ا[جابات

لPستفسارات  � 
 

 التقارير المقدمة

 لمسؤولي المصرف

 البرامج

 لنظام المعلومات

 البرامج

 لنظام تشغيل
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يقص999د بنظ999ام دع999م الق999رار المص999رفي بأن999ه مبن999ي عل999ى الحاس999بة   

ا/لكتروني99ة ي99زود مس99تخدمه بمعلوم99ات موجھ99ة لعملي99ة اتخ99اذ الق99رار عن99دما 

يتطل999ب الموق999ف ذل999ك أو ھ999و نظ999ام مبن999ي عل999ى الحاس999بة ا/لكتروني999ة ي999وفر 

  معلومات تساعد في حل المشك(ت ا/دارية غير المھيكلة ونصف المھيكلة.

  

  

  

  

  تتمثل مكونات نظام دعم القرار المصرفي في ا>تي:

المبحث الرابع: نظام دعم القرار المصرفي المبني 
 على 

 مفھوم نظام دعم القرار المصرفي -أو[

(Bank Decision Support System Concept)    

 مكونات نظام دعم القرار المصرفي -ثانيا

(Bank Decision Suport System Components)  
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  المكونات البشرية:  -1

 

   

وتتمثل في المديرين أو المتخصصين داخل المصرف الذين يتعاملون 

  المصرفية.مع نظام دعم القرار لغرض حل المشكل ا/دارية 

  المكونات المادية: -2

وتتض9من ا>ج9زاء المادي9ة للحاس9بة ا/لكتروني9ة المس9تخدمة ف9ي نظ9ام 

دعم القرار والذي يتعامل معھا مستخدم النظام بصورة تفاعلية أي قي صورة 

 حوار بين المستخدم والحاسبة.

وم99ن ا>مثل99ة عل99ى ذل99ك المحط99ات الطرفي99ة المتص99لة بالحاس99بة ا/لكتروني99ة 

مصرف من خ(ل شبكات اتصال واسعة النطاق أو شبكات اتص9ال مح9دودة لل

  النطاق وتعرق بالشبكات المحلية.

ويقص99د بالش99بكات ذات ا0تص99ال واس99عة النط99اق بأنھ99ا تل99ك الش99بكات   

التي توفر ا0تصال ب9ين الحاس9بات بعض9ھا ب9البعض ا>خ9ر أو ب9ين الحاس9بات 

نطق9ة جغرافي9ة واس9عة داخ9ل وبين ا>جھزة ا>خ9رى كالطابع9ات وذل9ك عب9ر م

  الدولة أو خارجھا.

أما الشبكات ذات ا0تص9ال مح9دودة النط9اق، فھ9ي الت9ي ت9وفر اتص9ال   

  داخل نطاق جغرافي محدود كمبنى المصرف مث(.

  المكونات غير المادية:  -3
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وتشمل ھذه المكونات كل من البرامج التي تتعامل مع قواعد البيان9ات 

ونماذج القرارات المصرفية، والب9رامج الت9ي ت9وفر  الخاصة بنظام دعم القرار

الحوار بين متخذ القرار والنظام، لذلك يطلق على تلك المجموعة من البرامج 

الخاصة بدعم القرار مولدات نظام دعم القرار المص9رفي، باعتبارھ9ا المك9ون 

  أو العنصر ا>ساسي المولد لدعم اتخاذ القرار المصرفي.

  مصرفية:قواعد البيانات ال -4

تتمثل قواعد بيانات نظام دعم القرار المصرفي بتلك القواعد الت9ي ت9م    

اس99تخراجھا م99ن ك99ل م99ن قاع99دة البيان99ات العام99ة بالمص99رف وقواع99د البيان99ات 

  الخارجية وقواعد البيانات الخاصة بالمديرين متخذي القرار المصرفي.

ن الملفات ويقصد بقواعد البيانات المصرفية بأنھا مجموعة متكاملة م

التي تحتوي بيانات مرتبط9ة منطقي9ا والمس9جلة بأس9لوب يخف9ض م9ن تكرارھ9ا 

) ع999ن قاع999دة بيان999ات م999وظفي 10ويس999ھل م999ن معالجتھ999ا، ويعب999ر الش999كل (

  المصرف كمثال.
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  )10الشكل رقم (

  نموذج قاعدة بيانات موظفي المصرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نماذج اتخاذ القرار: -5

 

 قاعدة البيانات

 ملف 

 المرتبات

 ملف 

 التدريب

اداء ملف 
 الموظفين

 ملف 

 التامينات
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توجد عدة أنواع من النماذج الرياضية التي يمكن ا0عتم9اد عليھ9ا ف9ي 

نظام دعم القرار المصرفي لتمكين المديرين من الوصول إلى قرارات صائبة 

  ومن أھم ھذه النماذج ما يأتي:

  التحليل البسيط: -1

النوع من التحلي(ت بقيام متخذ القرار في المصرف بتغيير يتمثل ھذا 

المتغيرات او تعديل الع(قات بين المتغيرات المختلف9ة لمعرف9ة م9اذا يمك9ن ف9ي 

حالة تغيير قيمة متغيرات موقف معين فمث( إذا كان النموذج الرياض9ي يعب9ر 

  عن الع(قة المحاسبية ا>تية:
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        P= R -

C  

 حيث أن 

P<رباح= ا  

Rا/يرادات =  

Cالنفقات =  

فعندما يتم تغيير أو تعديل قيم ا/يرادات مع ثبات قيم النفقات فان ذلك 

ي99ؤدي إل99ى تغيي99ر ق99يم ا>رب99اح لوج99ود ع(ق99ة بينھم99ا، وبالت99الي يمك99ن تحدي99د 

ا>رب9اح عن99د ك99ل تغي99ر ف9ي ا/ي99رادات أو ف99ي النفق99ات ل9ذا ف99أن ھ99ذا الن99وع م99ن 

متخذ الق9رار المص9رفي للوص9ول إل9ى ھ9دف مع9ين التحليل يمكن أن يستخدمه 

  من خ(ل تغيير أحد المتغيرين ولمرة واحدة.

  تحليل الحساسية:  -2

يعتب99ر تحلي99ل الحساس99ية حال99ة خاص99ة م99ن التحلي99ل البس99يط، حي99ث ي99تم   

تغيير قيمة متغير واحد فقط بص9ورة متك9ررة لم(حظ9ة ت9أثير ذل9ك عل9ى ب9اقي 

استخدام ھذا التحليل في ح9ا0ت ع9دم التأك9د  المتغيرات ا>خرى، وعادة ما يتم

حول سلوك بعض المتغيرات، ففي المثال السابق تم تغير قيم متغير واحد فقط 

  وھو أما ا/يرادات أو النفقات، وبالتالي فھو يعد نموذج لتحليل الحساسية.

  تحليل الھدف: -3
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 يعتمد تحليل الھدف على عكس ما ھو متبع في تحليل الحساسية، فھو  

بد0 من أن يقوم بتحديد تأثير سلوك متغير واحد على مجموعة من المتغيرات 

يقوم بوضع قيمة معينة للمتغير (بمثابة وضع الھدف) ومن بعد يتم تعديل ق9يم 

المتغيرات ا>خرى حتى الوصول إلى القيمة الموضوعة كھدف. فم9ث( إذا ت9م 

قيم99ة للمتغي99ر وي99تم وض99ع  (P= R-C)اس99تخدام النم99وذج الرياض99ي الس99ابق 

) م(يين دين9ار 5كھدف للمصرف وھو الوصول با>رباح إلى ( (P)لXرباح 

 )P =5  ملي9ون دين9ار) فوفق9ا لھ9ذا التحلي9ل ي9تم تع9ديل ق9يم ك9ل م9ن ا>ي9رادات

(R)  والنفق99ات(C)    أكث99ر م99ن م99رة حت99ى ي99تم الوص99ول إل99ى قيم99ة(P)  

و، كيف نحقق أرب9اح المستھدفة. وبالتالي يصبح القرار المصرفي المطلوب ھ

  ) م(يين دينار؟ 5مقدارھا (

  تحليل ا>مثلية:  -4

يعد ھذا التحليل أكثر تعقيدا من تحليل الھدف، فھو ب9د0 م9ن أن يض9ع   

قيم99ة معين99ة مس99تھدفة ي99تم البح99ث ع99ن قيم99ة مثل99ى للمتغي99ر أو أكث99ر ف99ي ظ99ل 

القيمة ظروف معينة، وبالتالي يتم تغيير المتغيرات ا>خرى للوصول إلى تلك 

المثل99ى، ولتبس99يط ھ99ذا الن99وع م99ن التحل99ي(ت ي99تم ا0عتم99اد تحلي99ل ا0نح99دار 

  المتعددة للوصول إلى نفس النتيجة.

  

  

  

الھيكgggل التصgggميمي لنظgggام دعgggم القgggرار  -ثالثgggا
المصggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggرفي وفggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggق 
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المص9رفي وف9ق ) ھيك9ل تص9ميم لنظ9ام دع9م الق9رار 11يمثل الش9كل (  

الحاس99بة ا/لكتروني99ة، ال99ذي يمك99ن م99ن خ(ل99ه اس99تخ(ص أھ99م الص99فات الت99ي 

  يتميز بھا ھذا النظام

يولد ھذا النظ9ام ن9وع م9ن التنس9يق ب9ين متخ9ذ الق9رار المص9رفي وب9ين  -1

الحاسبة ا/لكترونية من خ(ل محطات طرفية (شاش9ة تعم9ل كحاس9بة 

ل متخ9999ذ الق9999رار آلي9999ة مس9999تقلة) متص9999لة بالحاس9999بة المركزي9999ة، ي9999دخ

  بالمصرف استفسارات معينة ويحصل على إجابات لھا.

يترك99ز اس99تخدام ھ99ذا النظ99ام ف99ي الق99رارات غي99ر المھيكل99ة والق99رارات  -2

 نصف المھيكلة التي تتخذھا المستويات ا/دارية العليا في المصرف.

يتمت9ع ھ99ذا النظ99ام ب99التكييف م99ع متطلب99ات متخ99ذ الق99رار أي أن99ه يتمت99ع  -3

 بمرونة.

ھذا النظام على البيانات من نظام تشغيل التعام(ت ومن نظام  يحصل -4

 المعلومات ا/دارية ومن قواعد البيانات الخارجية.

يعتم99د ھ99ذا النظ99ام عل99ى النم99اذج ويق99وم بتحل99ي(ت متنوع99ة للبيان99ات  -5

 التشغيلية وا/دارية والخارجية التي حصل عليھا.

اس99تجابات تك99ون مخرج99ات النظ99ام ف99ي ص99ورة تق99ارير مطبوع99ة أو  -6

 فورية أو رسوم بيانية وتوضيحية.

  )11الشكل رقم (

  الھيكل التصميمي لنظام دعم  القرار المصرفي وفق

  الحاسبة ا/لكترونية.
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 ا[جابات

 � لPستفسارات

 ا[جابات

 لPستفسارات

لنظام  البرامج النماذج
 المعلومات

لنظام 
 المعلومات

لنظام 
 المعلومات

 البيانات البيانات البيانات
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يعرف الذكاء ا0صطناعي بأنه إحدى مجا0ت تقنيات المعلومات التي   

تس9تھدف تط99وير الحاس99بة ا/لكتروني9ة لتح99اكي الق99درات البش9رية، أو ھ99و عل99م 

تقنية مبنية على عدد من المج9ا0ت المعرفي9ة مث9ل عل9وم الحاس9بة ا/لكتروني9ة 

الھندس99ة والت99ي تس99تھدف تط99وير وظ99ائف والرياض99يات وا>حي99اء والفلس99فة و

الحاس99بة ا/لكتروني99ة لتح99اكي ال99ذكاء البش99ري ويمك99ن اس99تخ(ص ا>ت99ي م99ن 

  تعاريف الذكاء ا0صطناعي:

يعد الذكاء ا0صطناعي محاولة 0كتساب الحاس9بة ا/لكتروني9ة بع9ض  -1

  القدرات البشرية.

يمث99ل ال99ذكاء ا0ص99طناعي محاول99ة العنص99ر البش99ري لدراس99ة قدرات99ه  -2

العقلية وا0ستفادة منھا من خ(ل نماذج حسابية يتم تطبيقھ9ا باس9تخدام 

 الحاسبة ا/لكترونية.

المبحث الخامس: الذكاء ا[صطناعي ونظام 
 الخبرة المصرفي

 مفھوم الذكاء ا[صطناعي -أو[
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يركز الذكاء ا0صطناعي على حل المش9اكل الت9ي يمك9ن ع(جھ9ا م9ن  -3

 خ(ل العقل البشري ولكن 0 توجد وسيلة نمطية مناسبة لحلھا.

نص9ر يتضمن الذكاء ا0صطناعي دراسة عمليات التفكير المنطق9ي للع -4

البشري، ثم محاولة تنفيذ ذلك من خ(ل الحاسبة ا/لكترونية، وبالتالي 

فأن ما يميز الذكاء ا0صطناعي ثباته النسبي >نه 0 يتعرض لمثل ما 

يتعرض له العنصر البشري من عوامل مؤثرة على قدرات9ه كالنس9يان 

 أو المرض.

يمكن رصد وتتبع مراحل عمل الذكاء ا0ص9طناعي وھ9و م9ا يص9عب  -5

 تطبيقه بالنسبة للذكاء البشري.

يعتمد الذكاء ا0صطناعي على المدخ(ت التي قدمت له، ويؤدي طبقا  -6

لما ھو مبرمج ل9ه ف9ي ح9ين يتمي9ز ال9ذكاء البش9ري با/ب9داع وا0بتك9ار 

 كما يمكنه من خ(ل الممارسة والخبرات السابقة.

  

  

  

  

يع99د نظ99ام الخب99رة أح99د تطبيق99ات ال99ذكاء ا0ص99طناعي، ويع99رف بأن99ه   

برامج للحاسبة ا/لكترونية قادرة على أداء مھام متخصصة ومبينة على تفھ9م 

كيفي999ة أداء الخب999راء البش999ريين ل999نفس تل999ك المھ999ام. أو ھ999و ب999رامج الحاس999بة 

ر ا/لكتروني99ة تتفاع99ل م99ع مس99تخدمھا ومص99ممة بحي99ث تح99اكي عملي99ات تفكي99

  الخبرة البشرية.

 مفھوم نظام الخبرة المصرفي -ثانيا 
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  يتكون نظام الخبرة من أربعة مكونات أساسية وھي كما يأتي   

  (Knowledge Base)قاعدة المعرفة المصرفية:  -1

تحت99وي قاع99دة المعرف99ة المص99رفية بنظ99ام الخب99رة بالمص99ارف عل99ى    

  التالية: ا>نواع

  

  

  المعرفة بالحقائق: وتتكون من الحقائق التي تمس مجا0ت معينة.  -أ 

المعرفة الموجھة: وتتك9ون م9ن ا/ج9راءات والقواع9د الت9ي تص9ف م9ا   -ب 

 يمكن أن يتبعه الخبير للوصول إلى أسباب مشكلة موضوع البحث.

  (Inference Engine Program)برنامج ا0ستد0ل:  -2

إل9999ى المكون9999ات غي9999ر المادي9999ة للحاس9999بة يش9999ير برن9999امج ا0س9999تد0ل 

ا/لكترونية، حيث يتضمن نظام الخبرة حزم من البرامج المتنوعة، أھمھا ھو 

برنامج ا0ستد0ل، الذي يتولى تصفية أو تكرير المعلومات المرتبط9ة بمش9كلة 

معينة، والتي يجب تقديمھا لمستخدم النظام عند محاولته ع9(ج تل9ك المش9كلة، 

امج بتحدي999د الع(ق99ات الت99ي يحتم999ل وجودھ99ا ب99ين متغي999رات كم99ا يق99وم البرن99

 مكونات نظام الخبرة المصرفي: -ثالثا
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المشكلة، والوصول إلى استد00ت تقدم في شكل توص9يات تتض9من ع9دد م9ن 

  الخطوات التي يجب اتخاذھا لع(ج المشكلة.

كما وتحت9وي الحزم9ة عل9ى برن9امج يطل9ق علي9ه البرن9امج التفس9يري،   

ت99ي اس99تخدمت ف99ي ح99ل ال99ذي يت99ولى تق99ديم ا0ستفس99ارات وش99رح الخط99وات ال

المشكلة، وسبب القيام لك9ل خط9وة، ف9ي حال9ة س9ؤال مس9تخدم النظ9ام ع9ن ذل9ك 

كما تضم الحزمة ايضا برامج اكتساب المعرفة التي تتولى إضافة المعلوم9ات 

  الجديدة لقاعدة المعرفة لغرض تحديثھا.

  (Hardware)المكونات المادية للحاسبة:  -3

عم9999ل الحاس999بات ا/لكتروني9999ة  تتمث999ل المكون999ات المادي9999ة بمحط999ات

والمتصلة بالحاس9بة المركزي9ة، الت9ي تق9دم الخدم9ة إل9ى تل9ك المحط9ات، بحي9ث 

يمكن >كثر من مستخدم التفاعل مع نظام الخبرة، ومحطات العمل تلك عبارة 

ع99ن وح99دات يمك99ن للمس99تخدم الوص99ول م99ن خ(لھ99ا إل99ى قاع99دة المعرف99ة ث99م 

حزم البرامجيات، إضافة إلى استخدام  توظيف البرنامج ا0ستد0لي وغيره من

  البيانات ا>خرى المتاحة داخل المصرف.

ويتم ربط تلك الشاشات بالحاسبة المركزية من خ(ل شبكات الحاسبة   

ا/لكتروني99ة ذات النط99اق الض99يق وذل99ك إذا ك99ان ال99ربط قاص99را داخ99ل مبن99ى 

 المصرف، إما إذا ك9ان المص9رف يرغ9ب ف9ي رب9ط محط9ات طرفي9ة م9ث( ف9ي

أماكن متباعدة جغرافيا لفروعه في المدن المختلفة، بحيث يمك9ن لم9ديري ھ9ذه 

الفروع استخدام نظام الخب9رة، في9تم رب9ط المحط9ات الطرفي9ة م9ن خ9(ل ش9بكة 

  الحاسبات ذات النطاق المتسع.

  (People Resources)الموارد البشرية  -4
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الممك9ن أن يقدم نظام الخبرة للمستخدم النھائي النصيحة التي كان من 

يوصي بھا الخبير، وبالتالي يتم ا0ستعانة في بناء قاعدة المعرف9ة للنظ9ام بع9دد 

  من الخبراء البشريين في المجا0ت المختلفة (ا0ئتمان، ا/يداع، التسويق).

  

    

  

مس9تخدم يستطيع نظام الخبرة المصرفي إيج9اد ن9وع م9ن التفاع9ل ب9ين 

ھذا النظام والحاسبة ا/لكترونية يتمثل عمل النظام باكتشاف المشكلة ثم تق9ديم 

الحل لھا باستخدام مكونات النظام، وھو بذلك يحاكي الخبير البش9ري، ويمك9ن 

تلخ999يص تل999ك المھم999ة الت999ي يق999وم بھ999ا نظ999ام الخب999رة ف999ي الخط999وات ا�تي999ة 

  ):1999،390(طه،

  ة على المستخدم وينتظر ا/جابة عليھا.يطرح نظام الخبرة عدد من ا>سئل - 1

يبح999ث نظ999ام الخب999رة ف999ي قاع999دة المعرف999ة المص999رفية ع999ن الحق999ائق  -2

 والقواعد وا/جراءات المتعلقة بالمشك(ت موضوع البحث.

 يبين نظام الخبرة أسباب ومبررات حدوث المشكلة موضوع البحث. -3

 ضوع البحث.يقدم نظام الخبرة أھم الخيارات والحلول لمعالجة المشكلة مو - 4

ويج999ب التنبي999ه ھن999ا أن نظ999ام الخب999رة 0 يس999تطيع أن يع999الج جمي999ع    

المشك(ت التي تعاني منھا المصارف، وإنما يتركز اس9تخدامه ف9ي المش9ك(ت 

غي99ر المھيكل99ة أو نص99ف المھيكل99ة الت99ي يمك99ن تحدي99دھا وتعريفھ99ا بش99كل جي99د 

دم الحل99ول بحي99ث ي99تمكن نظ99ام الخب99رة م99ن تحدي99د أھ99م أس99باب المش99كلة ث99م يق99

  والخيارات المناسبة لھا.

 نظام الخبرة المصرفي وخطوات عمله: -رابعا
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توج99د ع99دة فوائ99د تن99تج م99ن اس99تخدام نظ99ام الخب99رة وم99ن أھم99ا م99ا 

 يأتي:

ادخ99ار العدي99د م99ن الخب99رات: نظ99ام الخب99رة م99ن خ99(ل حص99وله عل99ى  -1

  قاعدة المعرفة وتقدمه للحلول المختلفة يوفر للمصرف خبرات.

يساھم نظام الخبرة المص9رفي ف9ي تنمي9ة ق9درات مس9تخدمه ب9الخبرات  -2

المتنوع999ة والت999ي ت999ؤدي إل999ى رف999ع كف999ائتھم ف999ي ترش999يد الق999رارات 

 المصرفية.

يتس999م نظ999ام الخب999رة المص999رفي بالدق999ة والس999رعة والمرون999ة مقارن999ة  -3

بالعنصر البشري ف9ي العدي9د م9ن المھ9ام ومعتم9دا ف9ي ذل9ك عل9ى ن9وع 

 تويات قاعدة المعرفة.المدخ(ت المعطاة ومح

يتفاعل نظام الخبرة المصرفي مع معلومات احتمالية من خ(ل قاعدة  -4

المعرفة ومن ثم بامكانه تقديم النصح والحلول ف9ي ظ9ل ظ9روف ع9دم 

 التأكد . 

  أما حدود نظام الخبرة المصرفي فتتلخص في ا�تي : 

فوائد نظام الخبرة المصرفي -خامسا
 وحدوده:
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ن99ة نظ99ام الخب99رة المص99رفي 0 يمتل99ك الق99درة عل99ى ال99تعلم ذاتي99اً مقار -1

بالعنصر البشري الذي يمكنه التعلم واكتساب المعلومات من المواقف 

  التي يتعرض له والمشاكل التي يقوم بحلھا . 

في ضوء الفقرة واحد تبقى المص9ارف بأنواعھ9ا المختلف9ة تحت9اج إل9ى  -2

الخبرات البش9رية ف9ي تق9ديم المش9ورة والنص9ح ف9ي مج9ا0ت معين9ة 0 

   يتمكن نظام الخبرة من تقديمھا .

يتميز عمل نظام الخب9رة المص9رفي ف9ي المش9اكل الت9ي يمك9ن تعريفھ9ا  -3

ووصفھا بدقة مثال ذلك تقديم المشورة حول افضل اس9تثمار لX9وراق 

 المالية التي يمتلكھا المصرف.  
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  )Database( قواعد البيانات

 المتقدم9ة ف9ي المجتمع9ات مف9ردات أھ9م أصبح من البيانات قاعدة مصطلح أن

ھام9ا  ) ج9زءاData Base( البيان9ات قواع9د تطبيق9ات وص9ارت ا>ي9ام، ھذه

 م9ع ب9ل تعليمي9ة، أو سياس9ية أو اقتص9ادية أو تجاري9ة عملي9ة أي مكون9ات م9ن

 تمثل قواعد البيانات صارت ا0نترنت، تقنيات ) وانتشارWeb( الويب تطور

 ومك9ون البيان9ات والمعلوم9ات والمعرف9ة، تب9ادل عملي9ات جمي9ع ف9ي ا>س9اس

 ) محوس9ب،Information System( معلوم9ات نظ9ام أي ف9ي رئيس9ي

الحاس9وب والھوات9ف  وش9بكات ا0تص9ا0ت تقني9ات ف9ي م9ن التط9ور مس9تفيدة

 عملي9ا نتأم9ل 0ب9د أن البيان9ات، قواع9دمعرف9ة  ع9ن نتس9اءل أن وقب9لالذكي9ة، 

 أن9واعوم9ن  البيان9ات قواع9د تطبيق9ات أن9واع أھ9م ونن9اقش تطبيقاتھ9ا الحالي9ة،

 :ھي الحقيقي العالم في البيانات قواعد تطبيقات
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  Traditional Applicationsالبيانات  لقواعد التقليدية التطبيقات

 زال فما ذلك ومع قرن، نصف يقارب ما وجودھا على مضى تطبيقات وھي

 قواع9د أمثلتھ9ا وم9ن يومي9ا ، تتط9ور تقنياتھ9ا ومازال9ت مستمرا، لھا ا0حتياج

 أي Numeric and Textual Databasesوالرقمية  النصية البيانات

 تع9الج ث9م فيھ9ا، تخ9زن ونص9وص، أرق9ام عل9ى تحت9وي الت9ي البيان9ات قواع9د

 .المستخدم التطبيق حسب كتقارير وتخرج

  More Recent Applications  البيانات لقواعد الحديثة التطبيقات

 بعد ونتجت التقليدية، للتطبيقات طبيعي كتطور ظھرت التي التطبيقات وھي

 عل9ى ب9الطبع تعتم9د وتقنياتھ9ا البيان9ات، لخ9زن تعقي9دا أكث9ر لص9يغ ا0حتي9اج

 كم9ا تعقي9دا، أكث9ر حاس9بات إلى وتحتاج تعقيدا أكثر ولكنھا التقليدية، التقنيات

 ومؤسس9اتھا وال9دول العم(ق9ة، والش9ركات المؤسس9ات ف9ي تس9تخدم أنھ9ا

 :المثال سبيل على منھا نذكر كثيرة تطبيقات وھي الرسمية،

  

  

  Multimedia Databases المتعددة الوسائط بيانات قواعد

 ،(ملتيمي9ديا) متع9ددة وس9ائط ص9يغة ف9ي بيان9ات ومعالج9ة لتخ9زين وتس9تخدم

 الذي الشھير، اليوتيوب موقع عليھا مثال وأبسط والفيديو، والصوت كالصور

 إليھ9ا وا/ضافة بتصفحھا ويسمح ،ابمستخدميھ الخاصة الفيديو مقاطع يخزن

 .للمستخدمين اليومية العمليات من ذلك وغير والتعديل
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 Geographic Information الجغرافي777ة المعلوم777ات نظ777م

Systems (GIS)  

 م9ا نوع9ا هتش9ب معق9دة، بيان9ات قواع9د م9ن الجغرافي9ة المعلوم9ات نظ9م تتك9ون

 دقيقة، جغرافية تفاصيل على تحتوي ولكنھا المتعددة، الوسائط بيانات قواعد

 .(إيرث جوجل) باسم المعروف البرنامج أمثلتھا أبسط ومن

 Data Warehouses البيانات مستودعات أو مخازن

 الحديث9ة، أو التقليدي9ة الموجودة، البيانات قواعد تستخدم معقدة تطبيقات وھي

 وخب9رات مع9ارف على الحصول أجل من طويلة، فترات عليھا مضى والتي

  .ا>ولى للمرة إنشائھا عند واردة تكن لم

 Real-time and الحقيق7ي الوق7ت وأنظم7ة النش7طة البيان7ات قواع7د

Active Databases 

 للوق9ت، حساس9ة معق9دة عملي9ات تنفي9ذ أج9ل م9ن تعم9ل بيان9ات قواع9د وھ9ي

 أن بمعنى وحفظھا، البيانات تخزين على ا>ولوية لھا تكون ودقتھا فالمعالجة

 الھندس9ية ا>نظم9ة ف9ي وتس9تخدم خصائص9ھا، أھ9م تك9ون والوص9ول الدق9ة

  .المعقدة والطبية والعلمية

A- :التعريف 

 مفاھيم قواعد البيانات: �

: ھي مجموعة من الملفات المتجانسة (تتعلق قاعدة البيانات �

بموضوع واحد)، تخزن فيھا البيانات، تبنى ھذه الملفات 
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بتراكيب مدروسة بحيث تترابط فيما بينھا ليسھل استرجاع 

 البيانات.

  

  كما عرفھا ا0ستاذ فھد القاسم استاذ مادة قواعد البيانات با0تي:

  

  

  

  

  

  

 البيانات، قواعد تستخدم جھة أي إلى تشير (المنظمة) الكلمة فإن وبالطبع

 أو متوسطة، مؤسسة استثمارية أو صغيرا، تجاريا مشروعا كان سواء

 المؤسسة ھذه كانت وسواء الجنسيات، متعددة الشركات من كبيرة مجموعة

 ،صغير شخصي حاسب في البيانات قاعدة كان مكان وأيا حكومية، أو فردية

  .العنكبوتية كالشبكة عالمية شبكة حتى أو متوسطة، محلية شبكة في أو

 (Database Management System) البيانات  قاعدة إدارة نظام

DBMS 

 عادة ويأتي المحوسبة، البيانات قواعد وصيانة إنشاء يسھل الذي النظام ھو

 بمختلف للمستخدمين، برمجيات تقدم من تتكون برمجية، حزمة شكل على

 بين وصل حلقة ويكون ومعالجتھا، البيانات إلى الوصول خدمات أنواعھم،

 الشكل أنظر البيانات، قاعدة ومسئول أيضا وبين البيانات والبيانات، التطبيق

  .التوضيحي
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) DBS( البيانات قاعدة نظام مكونات أحد ھو البيانات قاعدة إدارة ونظام

  :من البيانات قاعدة نظام ويتكون الشكل، في والموضح

 Users / programmers والمبرمجين المستخدمين

 ومدير programmerالمبرمج  ذلك في ويدخل النھائي، المستخدم وھو

 نتعلم وسوفالوصول  وطرق المھام اخت(ف رغم  DBA البيانات قاعدة

 .تاليا ووظائفھم المستخدمين أنواع

  

  

 / Application programs اJستعFمات /البرمجية التطبيقات

Queries . 

 لغة باستخدام مباشرة إما البيانات قاعدة من البيانات استرجاع يتم

 إدخال واجھات وھي البرمجي، التطبيق واجھات طريق عن أو ا0ستع(مات،

 لغات إحدى بواسطة والمطورة والمعلومات، البيانات إخراج وواجھات

   .المعروفة البيانات قواعد برمجة

  DBMS البيانات قاعدة إدارة نظام

 )MYSQL….etc،SQLSERVER،ORACLEأمثلته (من 

  )Data Baseالبيانات نفسھا ( قاعدة

 الخام البيانات ومن meta-data البيانات تعريفات من تتكون والتي

  حده على كل ، المخزنة

 Database System Model البيانات قاعدة نظام يوضح نموذج

 المستخدم تطبيقات يتوسط الذي) 0DBMSحظ فيالشكل التاي موقع (

 بين يربط حيث ،له القصوى ا>ھمية يوضح الموقع وھذا البيانات، وقاعدة

 إنشاء في كذلك ويساعد البيانات، جھة من تعريفاتھا وبين الخام البيانات
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 تطبيقات مع بالتعامل يقوم أخرى جھة ومن ومعالجتھا، البيانات قواعد

 والمخرجات بالنتائج تزويده أو وتخزينھا، المدخ(ت واستقبال المستخدم،

 .يطلبھا التي

ال  يستخدم من ھما البيانات، قاعدة ومدير المبرمج فإن الحال وبطبيعة

DBMS دور مع تتكامل التي تلك لتنفيذ ويعدهالبيانات)  قاعدة (مدير 

 .البرمجي التطبيق

  فتتكون من: DBMS ال يديرھا والتي نفسھا، البيانات قاعدة أما

 Data definitions البيانات تعريفات

 وليس البيانات بنية عن معلومات ھي أو البيانات، عن المخزنة البيانات وھي

 .meta-data ب أيضا وتسمى نفسھا، البيانات

 Stored database المخزنة البيانات قواعد

 اي إجراء مرونة أجل من تعريفاتھا، عن تفصل التي نفسھا، البيانات وھي

 التخزين، مساحة ومن المعالجة زمن من يقلل مما للبيانات، تحديث او تعديل

  .يمكن مما أكثر
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: مجموعة من البرامج التي من خ(لھا يتم إدارة قواعد البيانات �

التعامل مع البيانات في قواعد البيانات، من حيث ا0سترجاع 

 والتحديث والترتيب وتصميم التقارير، وغيرھا.

بين قواعد البيانات وإدارة  : ھي ما يجمعنظم قواعد البيانات �

 قواعد البيانات.

 ؟ DBMSباستخدام نظام ادارة قواعد البيانات  ينصح J متى •

   النظ9ام ج9دوى م9ن أغل9ى DBMSال  برمجي9ات تكلف9ة كان9ت إذا .1

  نفسه.

 قاع9دة تك9ون ك9أن ض9رورية DBMSال  برمجي9ات تك9ون 0 عندما .2

   . وثابتة وبسيطة واضحة البيانات

   . المتاح  DBMSمن  أعقد البيانات قاعدة تكون عندما .3

  

  

  

B- :التطور التاريخي 

ھن9اك وجھت99ي نط9ر ب99التطور الت9اريخي لقواع99د البيان9ات وجھ99ة النظ9ر ا>ول99ى 

 مرت بث(ث مراحل أساسيه ھي:تذھب الى ان قواعد البيانات 
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  المرحلة ا�ولى:

بواس99طة بح99ث أج99رى  البيان77ات العFئقي77ةت99م وض99ع ا>س99س النظري99ة لقواع99د 

م ،ھ9ذا البح9ث بعن9وان أس9لوب 1969) ع9ام  IBMشركة (اى ب9ى ام بواسطة

عمل قواعد البيانات الع(ئقية، وفتح ھذا البحث المجال إما العديد من الباحثين 

الع(ئقي99ة، يرج99ع  ال99ذين ق99اموا بتط99وير ا>س99س النظري99ة لبن99اء قواع99د البيان99ات

ذه ا>بحاث لشركة أوراكل حيث كان9ت الفضل في بناء أول نظام مبنى على ھ

  . اخترقت مجال قواعد البيانات وقامت بالتطوير فيه أولى الشركات التي

  المرحلة الثانية:

نظ7ام لقواع7د البيان7ات العFئقي7ة ومحاول7ة بعد قي9ام ش9ركة أوراك9ل ببن9اء أول 

 تنافس أوراكل في ھذا السبق مثل ش9ركة دخلت شركات أخرى  التطوير فيه

IBM وشركة INFORMIX وكذلك شركة SYBASE  تعتب9ر م9ن  والت9ي

أضخم الشركات ا�ن في ھذا المجال ولھا نظام إدارة قواعد بيانات 0 باس به 

 تكنولوجي999ا المعلوم9999ات ، وأخي999را ول9999يس آخ9999را دخل999ت عم(ق9999ة مج9999ال

MICROSOFT  إل99ى مج99ال إدارة قواع99د ولك99ن بع99د ت99أخر كبي99ر بالنس99بة

  قواعد البيانات.ھام كنظم إدارة  لموضوع

  المرحلة الثالثة:

حدثت في ھذه المرحلة نقل9ه ھام9ه ج9دا ف9ي مج9ال إدارة قواع9د البيان9ات حي9ث 

وكمث9ال  يتماش7ى م7ع متطلب7ات ع7الم اJنترن7ت  أصبح تصميم قواعد البيانات

) ، Web-ASED( عل99ى ذل99ك قواع99د البيان99ات المص99ممة للعم99ل م99ع الوي99ب
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-Web(وكذلك كانت أوراكل رائده في ھذا المج9ال وكان9ت أخ9ر إص9داراتھا 

ASED(. 

اما وجه النظ9ر الثاني9ة ف9ي التط9ور الت9اريخي لقواع9د البيان9ات فت9ذھب ال9ى م9ا 

  يلي:

 : البيانات لقواعد التاريخي التطور

 الھرمي النموذج ، الشبكي النموذج : القديمة البيانات قواعد تطبيقات .1

 .الستينات في موجودة كانت التي

 ف9ي طبق9ت وق9د الس9بعينات ف9ي ب9دأت : الع(ئقي9ة البيانات قواعد نظم .2

 التجارية DBMSال  بعض عبر الثمانينات

 

 Object-Oriented DBالتوجة  كائنية الحديثة التطبيقات  .3

 و  XMLالوي9ب   وتطبيق9ات ا/لكتروني9ة التج9ارة ف9ي البيان9ات .4

HTML لغة scripts languages  

 ألع(ئق9ي النظ9ام أن إ0 بيان9ات، قواع9د نظ9م ف9ي المتسارعة التطورات ورغم

 ال9نظم وحت9ى المختلف9ة، BDMS ال ح9زم ف9ي ب9ھ المعمول النظام ھو مازال

 ه.عن طورت فقد ا>حدث

C- :ھيكلية ونماذج قواعد البيانات 

  لقد ظھرت العديد من النماذج لقواعد البيانات  ومن أھم ھذه النماذج :
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  Hierarchical Database Managementالنموذج الھرمي :  •

Systems 

لبيان9ات م9ع نظ9م الحاس9وب الكبي9رة وھ9ي أق9دم نم9وذج لقواع9د ا ظھرت قواعد

البيانات المنطقية و قد صممت ھياكلھا من ع(قات بين السج(ت الت9ي تش9كل 

ھيكل شجري و مستويات ھرمية و لھذا تعبر ھذه التركيبة عن نمط الع(ق9ات 

 إلى كثير  فھي تستطيع أن تخزن عددا كبيرا من ا>جزاء و أن تعالج –واحد 

المعلومات بشكل كبير و من عيوب ھ9ذا ال9نمط ان9ه يفتق9د للمرون9ة و التج9اوب 

الجيد مع المس9تخدم  و التعقي9د ف9ي البرمج9ة و أن البيان9ات تخ9زن ف9ي تركي9ب 

ھرمي و بالتالي من الصعوبة إجراء تغير أو تعديل على ھذا التركيب،كم9ا 0 

  موضح بالشكل التالي: تقدم دعما مناسبة ل(ستع(مات غير المھيكلة  ، و كما

  

  

  

  

  

  

  

  

 اJمتيازات واجباتال

 السجل الصحي التقاعد الصحي التأمين

 العاملون

 التعويضات

 قاعدة البيانات اهلرمية ) (شكل 

 تقييم األداء الرواتب
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) يتطل9ب البح9ث أو0 ف9ي الكلي9ة  1و0سترجاع المعلومات عن الطالب رقم ( 

ومن ثم الوصول إلى سجل الطالب . إ0 انه جيد في البيانات التي  ثم في القسم

  تتطلب سرعة في ا0ستجابة مثل نظم حجوزات الخطوط الجوية .

  

  Network Database-نظ777م إدارة قاع777دة البيان777ات الش777بكية: •

Management system  

و يتم تخزين البيانات في الھيكل الشبكي بصورة س(سل مترابطة من البيانات 

بالتالي يمثل ھذا الھيكل ع(قات منطقية أكثر تعقيدا و 0 تزال تستخدم قواع9د 

ل9نظم الحاس9وب الكبي9رة ، تمث9ل  البيانات الشبكية مع نظم إدارة قواعد البيانات

كثي99ر ب99ين الس99ج(ت ، مث99ال ذل99ك  –ھ99ذه القاع99دة نم99ط ع(ق99ات الكثي99ر إل99ى 

ة ، أو أساتذة متعددين  بمعن9ى ع(قات الطلبة المتعددين في المساقات  المختلف

آخر يستطيع المستفيد الدخول إلى عنصر البيانات من خ(ل اختيار مسار من 

عدة مسارات وصول البيانات . و من عيوبه انه غير مرن و صعب أو معق9د 

و الصيانة . إ0 انه يعالج المعلومات بشكل كف9وء و الش9كل  من ناحية البرمجة

  .ات الشبكية التالي يوضح قاعدة البيان

  

  

  

 ) 3(  مساق ) 2(  مساق ) 1(  مساق
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  Relational Database:  نظ77م إدارة قاع77دة البيان77ات العFئقي77ة •

Management systems 

وھي من أكثر أنماط القواع9د اس9تخداما وانتش9ارا وبخاص9ة بع9د ظھ9ور ح9زم  

نظم إدارة قواعد البيانات مع نظم الحاسوب الشخصي، و يتكون ھيك9ل قاع9دة 

البيان99ات م99ن ج99داول وتس99مى ع(ق99ات و يتك99ون ك99ل ج99دول م99ن أعم99دة تمث99ل 

الحق999ول وص999فوف تمث999ل الس999ج(ت وي999تم رب999ط الج999دول م999ن خ999(ل الحق999ول 

حية (حقل المفتاح الرئيس وحقل المفتاح الثانوي) كما يمكنھا بسھولة من المفتا

أن تدمج معلومات من مختلف المصادر فھي أكثر مرونة من ا>نواع ا>خرى 

لقواعد البيانات كما موضح في الشكل، إ0 أن أھم المشاكل التي يواجھھ9ا ھ9ذا 

جابة يمك9ن أن النوع  فھي الضعف ف9ي كف9اءة المعالج9ة، حي9ث أن وق9ت ا0س9ت

يكون بطيئا إذا كان ھناك عدد كبير من طلبات الوصول إلى البيانات التي يتم 

  اختيارھا وطلبھا واسترجاعھا من الجداول . 
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 Oriented -Objectقاع7د البيان7ات الش7يئية الموجھ7ة نح7و الھ7دف  •

Databases 

أن نظ99م إدارة قواع99د البيان99ات س99واء الھرمي99ة أو الش99بكية ق99د ص99ممت لبيان99ات 

في صفوف  سابقة،تنظم متجانسة يمكن بناءھا بسھولة في حقول بيانات محددة

أو جداول ، لكن العديد من التص9نيفات المطلوب9ة الي9وم وف9ي المس9تقبل تتطل9ب 

وتس99ترد ل99يس فق99ط إع99داد ھيك99ل وخص99ائص  قواع99د بيان99ات يمك99ن أن تخ99زن

ولكنھا تتطلب قواعد بيانات تتعامل مباش9رة م9ع الوس9ائط المتع9ددة ، و إش9كال 

  دة .البيانات من نوع جديد مثل صوت ، صورة ، كينونات معق



235 

 

أن قواعد البيان9ات الموج9ه نح9و الھ9دف ش9ائعة >نھ9ا تس9تطيع إدارة و وس9ائط 

متع99ددة كم99ا تس99تخدم ف99ي تطبيق99ات الش99بكة العنكبوتي99ة وھ99ي مفي99دة ف99ي تخ99زين 

  أنواع بيانات وھو ما يعرف بالجيل الرابع من قواعد البيانات.

ت الموج9ه نح9و تستخدم تطبيقات التجارة و المالية في نظم إدارة قواعد البيان9ا

الھدف >نھا تتطلب نماذج بيانات يجب أن تتغير وتستجيب لظروف ا0قتصاد 

الجديد ،كما يمكن لھا أن تخزن أنواع متعددة من البيانات أكثر من نظ9م إدارة 

قواع99د البيان99ات الع(ئقي99ة، و ھ99و يجم99ع ب99ين قدرات99ه التخزيني99ة وب99ين الق99درات 

ة . و أخي99ر ن(ح999ظ ظھ99ور نظ999م مھجن999ة التخزيني99ة لقاع999دة البيان99ات الع(ئقي999

ع(ئقية وموجه وھي متوفرة لضم قدرات ك( من قواعد البيانات الموجه نحو 

  الھدف وقواعد البيانات الع(ئقية .

  من محاضرات ا.فھد ال قاسم 23الى ص  11ماده علمية من ص 

  سؤال مھم: ما ھي فوائد قواعد البيانات؟؟

 تقليل تكرار البيانات .1

 في تجميع البياناتالمركزية  .2

 فلتره البيانات والتخلص من البيانات الغير ضرورية .3

 دعم القرار .4

 توفير الية علمية لدعم القرار .5

 كفاءه عالية في المعالجة للبيانات .6

 تحقيق اJمثلية في اJداء .7

 المشاركة بالبيانات والمعلومات .8
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D- :ملفات البيانات 

البيان9ات 0س9تخدامھا م9ن قب9ل ملف البيانات ھي ملفات الكمبيوتر الت9ي تخ9زن 

تطبي99ق أو نظ99ام الكمبي99وتر. وھ99ي تش99ير عل99ى وج99ه التحدي99د إل99ى المعلوم99ات 

المستخدمة كمدخ(ت، أو مكتوب9ة ك9إخراج م9ن قب9ل بع9ض الب9رامج ا>خ9رى. 

وھ99ذا مفي99د خصوص99ا عن99د تص99حيح البرن99امج، الملف99ات تس99اعد ف99ي تخ99زين 

لبيانات كإنشاء ملف9ات م9ن المعلومات بشكل دائم. خصوصا في برامج قواعد ا

المعلومات. الملف في حد ذاته ھو مجموعة من البايتات المخزن9ة عل9ى جھ9از 

تخ9زين أو وس99ائط تخ99زين تقليدي99ة، ك9القرص المغناطيس99ي، الق99رص البص99ري 

الخ وسائط خزن ملفات البيانات والملفات التي تقوم بتخزين البيان9ات المتعلق9ة 

  تطبيق معين، 0ستخدامھا 0حقا.

 

E- :نظام المعلومات 

يع99رف نظ99ام المعلوم99ات ا/داري99ة بأن99ه مجموع99ة م99ن العناص99ر المتداخل99ة أو 

المتفاعلة بعضھا مع بعض و التي تعمل على جم9ع مختل9ف أن9واع البيان9ات و 

المعلوم999ات و تعم999ل عل999ى معالجتھ999ا و تخزينھ999ا و بثھ999ا و توزيعھ999ا عل999ى 

الس9يطرة عل9ى الم9نظم ، المستفيدين لغرض دعم عملية إتخاذ الق9رار و ت9أمين 

إض999افة إل999ى أن نظ999ام المعلوم999ات يق999وم بتحلي999ل المش999ك(ت و تحدي999د الب999دائل 

الم(ئم99ة لحلھ99ا كم99ا يق99وم بت99وفير قاع99دة بيان99ات لXنش99طة المنظم99ة و البيئ99ة 

المحيط999ة بھ999ا ل999دعم متخ999ذي الق999رار كم999ا أن999ه ل999يس ش999رطا أن يك999ون نظ999ام 

عمليات999ه ( ا/دخ999ال ، المعلوم999ات محوس999ب يمك999ن أن يك999ون ي999دويا ف999ي ك999ل 

المعالجة ، المخرجات ) حيث تس9تغرق وقت9ا و جھ9دا و تك9ون أحيان9ا أق9ل دق9ة 
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ل99ذلك ظھ99رت الحاج99ة إل99ى ال99نظم المحوس99بة ، و أص99بح يطل99ق مص99طلح نظ99م 

و  Computerized information systemsالمعلوم99ات المحوس99بة 

عل999ى ال999ذي كثي999را م999ا يص999طلح عل999ى تس999ميته  نظ999ام المعلوم999ات المعتم999د 

و يرم9ز ل9ه    Computer–Based Information Systemالحاسوب

فھ99و النظ99ام ال99ذي يعتم99د عل99ى المكون99ات المادي99ة أو  ( CBIS )اختص99ارا 

التي تقوم بمعالجة  Softwareو المكونات البرمجية  Hardwareا>جھزة 

البيانات و من ثم بث و استرجاع المعلومات و يمكن تعريف9ه بأن9ه عب9ارة ع9ن 

و إجراءات منظمة تسمح بتجميع و تص9نيف و ف9رز البيان9ات و معالجتھ9ا  آلية

و م99ن ث99م تحويلھ99ا إل99ى معلوم99ات يس99ترجعھا المس99تخدم عن99د الحاج99ة م99ن أج99ل 

إنجاز عمل أو إتخاذ قرار ، أو القيام بأي9ة وظيف9ة و ذل9ك ع9ن طري9ق المعرف9ة 

ي99د الت99ي سيحص99ل عليھ99ا م99ن المعلوم99ات المس99ترجعة م99ن النظ99ام و يمك99ن تحد

تعريف نظام المعلوم9ات بأن9ه (مجموع9ة م9ن العناص9ر البش9رية و ا�لي9ة الت9ي 

تعمل معا على تجميع البيانات و معالجتھا و تحليلھا و تبويبھا طبق9ا لقواع9د و 

إجراءات مقننة >غراض محددة بغرض إتاحتھا لصانعي القرارات على شكل 

  معلومات م(ئمة) .

  فوائد نظام المعلومات ا:دارية  

تق9دم نظ9م المعلوم99ات ا/داري9ة العدي9د م99ن الفوائ9د لمتخ9ذي الق99رار كم9ا تس99اعد 

العاملين في المنظمة على أدائھم لوظائفھم ، و من أھ9م الفوائ9د الت9ي يمك9ن أن 

  تقدمھا نظم المعلومات ا/دارية :

  



238 

 

تق99ديم المعلوم99ات إل99ى المس99تويات ا/داري99ة المختلف99ة لمس99اعدتھا ف99ي  )1

 إتخاذ القرار .

م المعلوم999ات لجمي999ع الع999املين لمس999اعدتھم ف999ي أداء أنش999طتھم تق999دي )2

 الوظيفية .

 المساعدة في تقييم أنشطة المنظمة و إجراء عملية الرقابة  . )3

 مساعدة المدراء على التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لجميع أنشطة المنظم . )4

تحدي99د قن99وات ا/تص99ال ا>فقي99ة و العمودي99ة ب99ين الوح99دات ا/داري99ة  )5

 تسھيل عملية إسترجاع البيانات .المختلفة ل

 حفظ البيانات لغرض إتاحتھا عند الحاجة لمستخدميھا . )6

  

F- البيانات  قاعدة مستخدموData Users 

 ، ومحتوياتھ9ا البيان9ات قاع9دة ي9ديرون أو يس9تخدمون ال9ذين ا>ش9خاص ھ9م

 ، البيان9ات قواع9د  تطبيق9ات عل9ى ويح9افظون ويط9ورون يص9ممون وال9ذين

 يتكون قسم كل قسمين إلى المستخدمون ويصنف DBMS لل بالنسبة وكذلك

 :ھي التصنيفات من مجموعة من

 workers behind theمج7ازا  ويس7مون المباش7ر غي7ر المس7تخدم

scene  

 قاع9دة ومص9مم البيان9ات، قاع9دة مدير أمثلتھم ومن المنصة خلف عاملون أي

 .البيانات

 database administrators البيانات قاعدة مديرو
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 تنسيق وفي ، البيانات قاعدة إلى الوصول وشرعية حقوق منح في مسئوليتھم

 في والتحكم ، والعتاد البرمجيات موارد على والحصول ، ا0ستخدام ومراقبة

 . العمليات كفاءة ومراقبة ا0ستخدام

 database designers  البيانات قاعدة مصممو

 ش9روطھا وك9ذلك البيان9ات قاع9دة وكت9الوج المحت9وى تعري9ف ف9ي مس9ئوليتھم

 م9ع البيان9ات قاع9دة مص9ممو يتواص9ل أن ويج9ب ومعام(تھ9ا، ووظائفھ9ا

 ف9ي وعكس9ھا ،احتياجات9ه فھ9م عل9يھم ويج9ب end-userالنھ9ائي  المس9تخدم

  .المصممة البيانات قاعدة

  

   :a actors on the scenesمجازا  ويسمون المباشر المستخدم

  النھائي المستخدم وھو المنصة  على ممثلون

   end –users النھائيون المستخدمون

 التق9ارير وإخ9راج ل(س9تع(م البيان9ات المس9تخدمين م9ن الن9وع ھ9ذا يس9تخدمو

 المس9تخدمين إلى النوع ھذا ويصنف البيانات، قاعدة محتوى يحدث وبعضھم

 : التاليين

 العادي المستخدم •

 النادر المستخدم  •

 المركب المستخدم  •

 الوحيد المستخدم  •
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-١ casual user : . الحاجة عند نادرا البيانات قاعدة إلى المستخدم يصل

 النادر المستخدم

(parametric user الدائم المستخدم أو ) : naive user المس9تخدم -٢ 

 العادي

 حي9ث النھ9ائي المس9تخدم أعم9ال م9ن ا>كب9ر بالقس9م يقوم الذي النوع ھو وھذا

 ويقوم ، مسبقا المعرفة الثابتة با/جراءات يقوم

 في بالحجز يقوم الذي الموظف) ذلك أمثلة ومن .البيانات قاعدة على بتنفيذھا

 فترة النظام على ويجلس الطيران حجوزات نظام

 .(العمل نفس على مناوبات يبادلھ آخر موظف ھناك أحيانا ويكون طويلة

 : المتخصص9ين زالعلم9اء النظ9ام كمحلل9ي المعق9دة المھ9ام ذو المس9تخدم وھ9و

sophisticated user المركب المستخدم -٣ 

 ويس9تخدمون ، النظام قدرات مع وتآلف شامل إط(ع ليھ ويكون والمھندسين

 . أعمالھم /نجاز جاھزة وأدوات برمجيات عادة

 : برمجيات بواسطة الشخصية البيانات قاعدة بصيانة المستخدم ھذا يقوم غالبا

stand-alone user الوحيد المستخدم -٤ 

 واستخدام ببناء يقوم حيث بسيط ظرائب برنامج مستخدم ) ذلك مثال ، جاھزة

 دليل لنظام بالنسبة وكذلك ، بھ خاصة بيانات قاعدة

  . الھاتف
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 (قواعــد البيانـات) •

 :قواعد البيانات مفھومھا العام_1

 تعتبر قواعد البيانات من أحدث ا>ساليب المعاصرة في معالجة

واسترجاع في تطبيقات المعالجة ا�ليةالمعلومات من تخزين   

 للبيانات،فقاعدة البيانات ھي(قائمة مرتبه من البيانات تستطيع

 توفير طريقه وصول منھجيه،سريعة وسھلة الحصول على المعلومات

 بناًء على نقطه مرجعيه مختاره،و0يمكن اخذ اي مجموعه منظمه

الوصول للمعلوماتعلى انھا قاعدة بيانات كالقصة مث(ً �نه 0يمكن   

 بمنھجيه حيث انھا غير مرتبه ابجدياً بل تسير وفق نظام اومنھجية

 تسلسل ا0حداث)،ومن أھم ا>مثلة على قواعد البيانات أدلة الھاتف

 والقواميس لكونھا تخضع لمعايير قواعد البيانات،ويعتبر محرك البحث

( ومترابطهقوقل) قاعدة بيانات ضخمه 0حتوائھا على بيانات مختلفه  .. 

 :أسلوب قواعد البيانات في معالجة المعلومات_2

 تقوم المنشأت بأختيار اسلوب معين في كيفية معالجة معلوماتھا

 وذلك لتوفير أكبر قدر من الرقابة المركزيه على عملية تشغيل البيانات

 وتتطلب عمليات التشغيل شخص مسئول عن إدارة قاعدة البيانات

ينتمي إليھا ويجب أن تتوفر لديه الخبرهالخاصة بالمنشأة التي   

 ..والمقدرة على تفھم إحتياجات المنشأة وأن يكون على مستوى قيادي

و0يمكن القول بأن ا0عتبار الوحيد >ي منشأة أن تتخذه أساساً /ختيار 

 أسلوب قاعدة البيانات في معالجة معلوماتھا وإنما ھناك عدة محاور أو

 :إعتبارات ھامه ھي

كرار البياناتعدم ت . 

 .الترابط
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 .المشاركة

 .المرونة

 .التكامل

 :مجا0ت إستخدام قواعد البيات_3

 تستخدم في مجال ا>فراد وا>مور الشخصية،ومجال النظم المحاسبية

 المالية،مجال التسويق وا/ستيراد والتصدير،ومجال التخزين والمبيعات

العالية والمشتريات، وفي مجال ا/نتاج، ومجال ا/داره .. 

 :أھم وظائف قواعد البيانات_4

 أ. تخزين جميع التعدي(ت لجھة معينه بطريقه متكاملة ودقيقه

 .وتنظيمھا بحيث يمكن الوصول إليھا وإسترجاعھا مستقب(ً 

 ب.إمكانية إجراء التعدي(ت على البيانات وفق التغييرات التي

 .قد تطرأ عليھا من أجل إستخدامھا عند الحاجة

ن كميات ضخمه وھائله من البيانات التي تتجاوزج.تخزي  

 .ا/مكانيات البشريه ومعالجتھا حيث يصعب ذلك يدوياً 

 د.تخزن قاعدة البيانات معلومات من نوعيات مختلفه وذلك

 .نتيجة قدرتھا على الربط

 ھـ.إمكانية تشفير البيانات والمعلومات لتساعد على حمايتھا

ا/ط(ع عليھا والدخول وسريتھا وعدم إمكانية أي شخص من  

 .إلى قاعدة البيانات

 ويعتبر البحث عن معلومات محدده من أھم وأبرز الخصائص

 لنظم إدارة قواعد البيانات فھي بالتالي توفر عناء الجھد والوقت

 ..المبذول في البحث ضمن الملفات الورقية المخزنة
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 :ولمن أراد ا/ستزاده

الغداكتاب:مفھوم قاعدة البيانات/م.سامر  . 

 رد

الساعة  2010، 24مارس   |  غادة عبد x محمد الروضان .2 •

ص 1:47  

ھي مجموعة من عناصِر  (Database :قاعدة البيانات: (با/نجليزية

البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضھا البعض بع(قة رياضية، وتتكون 

البيانات من جدول واحد أو أكثر من جدول. ويتكون الجدول من قاعدة 

أو (Field) أو أكثر من سجل ويتكون السجل من حقل(Record) سجل

أكثر من حقل ومثال على السجل :السجل الخاص بموظف معين يتكون 

 –درجة الموظف  –اسم الموظف  –من عدة حقول مثل رقم الموظف 

إلخ من بيانات الموظف zسم التابع لهوالق –الراتب  –تاريخ التعيين 

تخزن في جھاز الحاسوب َعلى نحو منّظم، حيث يقوم برنامج (حاسوب) 

بتسھيل التعامل  (Database Engine) يسمى محرك قاعدة البيانات

معھا والبحث ضمن ھذه البيانات، وتمكين المستخدم من ا/ضافة والتعديل 

 ..عليھا

أوامر من لغة ل(ستع(م يتم استرجاع البيانات باستخدام  (Query 

language)حيث تعتبر معلومات تساعد في عملية اتخاذ القرار ،. 

 رد

ص 5:09الساعة  2010، 24مارس   |  نوف عبدx العصيمي .3 •  
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قاعدة البيانات -د  (Database)  ھي مجموعة من عناصِر البيانات

المنطقية المرتبطة مع بعضھا البعض بع(قة رياضية، وتتكون قاعدة 

جدول. ويتكون الجدول من سجل البيانات من جدول واحد أو أكثر من  

(Record)أو أكثر من سجل ويتكون السجل من حقل (Field) أو أكثر

من حقل ومثال على السجل :السجل الخاص بموظف معين يتكون من عدة 

تاريخ  –درجة الموظف  –اسم الموظف  –حقول مثل رقم الموظف 

ف تخزن في إلخ من بيانات الموظzوالقسم التابع له –الراتب  –التعيين 

جھاز الحاسوب َعلى نحو منّظم، حيث يقوم برنامج (حاسوب) يسمى 

بتسھيل التعامل معھا  (Database Engine) محرك قاعدة البيانات

والبحث ضمن ھذه البيانات، وتمكين المستخدم من ا/ضافة والتعديل 

 ..عليھا

 رد

العنزيجميلة  .4 • ص 7:34الساعة  2010، 24مارس   |    

 :تعريف قاعدة البيانات

ھي تجميع لكمية كبيرة من المعلومات او البيانات وعرضھا بطريقة او ”

 “اكثر من طريقة تسھل ا0ستفادة منھا

 :أھمية قواعد البيانات

 تخزين، متابعة وتعديل، التكامل والربط

 :ا>ھداف الثانوية

بط التكرار، سرعة التداول، السرعة، س(مة استق(ل البيانات، ض

 .البيانات، ا0ستعادة السريعة، المؤالفة
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 :خصائص ومزايا قواعد البيانات

ا0ستق(لية، المركزية، تقليل الحشو، التكامل، الخصوصية وا>من، 

 .الجودة

 :إنشاء قاعدة البيانات

ستخدمةالتخطيط: تحليل البرامج وا>جھزة، التداخل بين البرامج الم . 

 :أنواع قواعد البيانات

 :قاعدة البيانات الھرمية/1

 (واحد مقابل واحد ،مجموعة مقابل مجموعة،واحد مقابل مجموعة)

 قواعد بيانات شبكية/2

 قواعد بيانات ذات ع(قة مشتركة/3

 :قواعد البيانات

SQL ھي اختصار لعبارة Structured Query Language  وھي

على المعلومات من قواعد البيانات المختلفة لغة قياسية خاصة للحصول 

وإدارتھا وإجراء جميع العمليات، وھذا ماجعلھا منافس نظام قواعد 

الذي يعاب عليه صعوبة استخدامه رغم  Oracle البيانات الشھير

 .احتكاره ھذا المجال من فترة طويلة

ھي لغة معتمدة في مختلف التطبيقات التي تعتمد على قواعد  SQL ولغة

على  IBM البيانات. وھي لغة يعود الفضل في ابتكارھا إلى شركة

. ورغم وجود العديد من البرامج الخاصة بإدارة 1970مراحل منذ عام 

 SQL وبناء قواعد البيانات، إ0 أن جميع ھذه البرامج تقوم باعتماد لغة

كلغة معتمدة للحصول على المعلومات المطلوبة من قواعد البيانات، 

عض البرامج التي تمكن المستخدم من القيام بكتابةوتتوفر ب  SQL 

 .للحصول على المعلومات التي يريدھا من قواعد البيانات
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ومن المعلوم أن المطورين غالبا مايعتمدون في إنشاء قواعد البيانات 

الذي انتجته  Microsoft Access الصغيرة والمتوسطة على برنامج

ل عليه، فھو برنامج عملي لحد ما، مايكروسوفت لشعبيته وسھولة الحصو

لكن عند الحاجة إلى بناء قاعدة بيانات متقدمة عم(قة آمنة فإنه 0مناص 

، فھو يوفر  Microsoft SQL Server من ا0عتماد على مثل برنامج

نظاما يدعم جميع الخيارات، ويوفر مستوى عاليا أمنيا. وھو مادعا 

ى ا0عتماد عليه، كما فعلت كبريات الشركات والمؤسسات العالمية إل

 .لعلوم الفضاء NASA شركة

 2001انتخب في عام  ” SQL Server 2000 ” علما أن برنامج

 كأفضل برنامج لقواعد البيانات

 رد

الساعة  2010، 24مارس   |  ھناء رميح سعيد الرميح الدوسري .5 •

م 5:35  

البياناتقواعد   

 : قواعدالبيانات

 ھي كم ھائل من البيانات يتم تخزينھا من قبل مستخدم

 الحاسب في ملفات طبقا لقواعد معينة في وسائط

وبھدف -أقراص صلبة –تخزينية عادة ما تكون   

 ا0ستفادة من ھذه البيانات في عدد من التطبيقات

 .المختلفة

ت الطيرانمثل قاعدة بيانات المدرسة، قاعدة الحجز لرح( . 
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 :فوائد استخدام قواعد البيانات

ا0ستع(م: تتيح لنا قواعد البيانات ا0ستع(م عن بيانات معينة . مثل 

 ا0ستع(م

 . عن موعد رحلة طيران ، وا0ستع(م عن معنى كلمة في القاموس

 تحديث البيانات : وھذا يعني إمكانية حذف وإضافة بيانات

قاعدة البيانات . مثل تعديل موعد رحلةجديدة أو موجودة مسبقا ضمن   

 .شخص عن طريق الموظف المختص بمكتب الحجز بالطيران

 :مكونات قاعدة البيانات

 الحقل : ويتكون من مجموعة من الباياتات التي تمثل معلومة معينة -1

 مثل:اسم الطالب

 السجل : ويتكون من مجموعة من الحقول التي ترتبط بع(قة بينھا -2

ل الطالب من اسم وعنوان ورقم ھاتف وصورمثل: سج . 

 الجدول : يتكون من مجموعة من السج(ت التي ترتبط فيما بينھا -3

 .بع(قة ما . نحو أن تكون للمدرس أو للطالب أو /دارة المدرسة

 وازدادت أھمية قواعد البيانات مع تطور نظم ا0تصا0ت فأصبح ا�ن

جھزة كما ھو الحال في قاعدةوبكل سھولة نستطيع ربط العديد من ا>  

 ..البيانات المستخدمة بين خطوط الطيران

 رد

الساعة  2010، 24مارس   |  ھناء رميح سعيد الرميح الدوسري .6 •

م 6:48  
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 : قواعدالبيانات

 ھي كم ھائل من البيانات يتم تخزينھا من قبل مستخدم

في ملفات طبقا لقواعد معينة في وسائطالحاسب   

وبھدف -أقراص صلبة –تخزينية عادة ما تكون   

 ا0ستفادة من ھذه البيانات في عدد من التطبيقات

 .المختلفة

 .مثل قاعدة بيانات المدرسة، قاعدة الحجز لرح(ت الطيران

 :فوائد استخدام قواعد البيانات

تع(م عن بيانات معينة . مثل ا0ستع(م: تتيح لنا قواعد البيانات ا0س

 ا0ستع(م

 . عن موعد رحلة طيران ، وا0ستع(م عن معنى كلمة في القاموس

 تحديث البيانات : وھذا يعني إمكانية حذف وإضافة بيانات

 جديدة أو موجودة مسبقا ضمن قاعدة البيانات . مثل تعديل موعد رحلة

بالطيرانشخص عن طريق الموظف المختص بمكتب الحجز  . 

 :مكونات قاعدة البيانات

 الحقل : ويتكون من مجموعة من الباياتات التي تمثل معلومة معينة -1

 مثل:اسم الطالب

 السجل : ويتكون من مجموعة من الحقول التي ترتبط بع(قة بينھا -2

 .مثل: سجل الطالب من اسم وعنوان ورقم ھاتف وصور

ت التي ترتبط فيما بينھاالجدول : يتكون من مجموعة من السج( -3  

 .بع(قة ما . نحو أن تكون للمدرس أو للطالب أو /دارة المدرسة

 وازدادت أھمية قواعد البيانات مع تطور نظم ا0تصا0ت فأصبح ا�ن
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 وبكل سھولة نستطيع ربط العديد من ا>جھزة كما ھو الحال في قاعدة

 ..البيانات المستخدمة بين خطوط الطيران

 رد

مارس 24، 2010 الساعة   |  ھناء رميح سعيد الرميح الدوسري .7 •

م 8:17  

 :البيانات

 ھي الشكل الخارجي الظاھري التي تمثل به المعاني

 .والمفاھيم والحقائق التي بمعالجتھا نحصل على المعلومات

 :قواعد البيانات

 ھي كم ھائل من البيانات يتم تخزينھا من قبل مستخدم

في وسائطالحاسب في ملفات طبقا لقواعد معينة   

وبھدف -أقراص صلبة –تخزينية عادة ما تكون   

 ا0ستفادة من ھذه البيانات في عدد من التطبيقات

 .المختلفة

 .مثل قاعدة بيانات المدرسة، قاعدة الحجز لرح(ت الطيران

 :فوائد استخدام قواعد البيانات

 ا0ستع(م: تتيح لنا قواعد البيانات ا0ستع(م عن بيانات معينة . مثل

 . ا0ستع(م عن معنى كلمة في القاموس

 تحديث البيانات : وھذا يعني إمكانية حذف وإضافة بيانات

 جديدة أو موجودة مسبقا ضمن قاعدة البيانات . مثل تعديل موعد رحلة

 .شخص عن طريق الموظف المختص بمكتب الحجز بالطيران
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 :مكونات قاعدة البيانات

الجدول -3السجل  -2الحقل  -1  

ادت أھمية قواعد البيانات مع تطور نظم ا0تصا0ت فأصبح ا�نوازد  

 وبكل سھولة نستطيع ربط العديد من ا>جھزة كما ھو الحال في قاعدة

الخzالبيانات المستخدمة بين خطوط الطيران وغيرھا  

 رد

ص 1:05الساعة  2010، 25مارس   |  غادة الروضان .8 •  

 :أھمية قواعد البيانات

تخزين جميع البيانات بكافة ا>نشطة لجھة ما بطرق متكاملة ودقيقه -أ

 .وتصنيف وتنظيم ھذه البيانات بحيث يسھل استرجاعھا في المستقبل

تغيرات التي تحدث في البيانات المخزنة وإدخال التعدي(ت متابعة ال -ب

ال(زمة عليھا، حتى تكون دائماً في الصورة الم(ئمة 0ستخدامھا فور 

 .طلبھا

تخزين كم ھائل من البيانات التي تتجاوز ا/مكانيات البشرية في تذكر  -ج

ذھا تفاصيلھا ومن ثم إجراء بعض العمليات والمعالجات التي يستحيل تنفي

 .يدوياً 

تساعد على تخزين البيانات بطريقه متكاملة، بمعنى الربط بين  -د

 .النوعيات المختلفة للبيانات المعبرة عن كافة ا>نشطة

تساعد على تحقيق السرية الكاملة للبيانات المخزنة بھا بحيث 0 تتاح  -ھـ

 أية معلومات >ي شخص ليس له الحق في ا/ط(ع عليھا

 رد
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ص 3:02الساعة  2010، 25مارس   |  ربى الكنھل .9 •  

 :Data البيانات

ھي ا>رقام أو الحروف أو الرموز أو الكلمات القابلة للمعالجة بواسطة 

) أو كلمة بيانات65الحاسب مثل: الرقم( . 

 : Database قواعد البيانات

كبيرة من المعلومات أو البيانات وعرضھا بطريقة أو ھي تجميع لكمية 

 .بأكثر من طريقة تسھل ا0ستفادة منھا

مثال : دليل الھاتف الذي يشتمل على أسماء وعناوين وأرقام ھواتف 

سكان مدينة الرياض يمكن أن نعتبره قاعدة بيانات وبتحقيق ا>ستفاده من 

ل على أسمه وعنوانه أو قاعدة البيانات ھذه بإدخال رقم المشترك والحصو

 .إدخال أسم المشترك والحصول على رقم ھاتفه وعنوانه وھكذاً 

 :أھمية قواعد البيانات

تخزين جميع البيانات بكافة ا>نشطة لجھة ما بطرق متكاملة ودقيقه -أ

 .وتصنيف وتنظيم ھذه البيانات بحيث يسھل استرجاعھا في المستقبل

البيانات المخزنة وإدخال التعدي(ت متابعة التغيرات التي تحدث في  -ب

ال(زمة عليھا، حتى تكون دائماً في الصورة الم(ئمة 0ستخدامھا فور 

 .طلبھا

تخزين كم ھائل من البيانات التي تتجاوز ا/مكانيات البشرية في تذكر  -ج

تفاصيلھا ومن ثم إجراء بعض العمليات والمعالجات التي يستحيل تنفيذھا 

 .يدوياً 

على تخزين البيانات بطريقه متكاملة، بمعنى الربط بين  تساعد -د

 .النوعيات المختلفة للبيانات المعبرة عن كافة ا>نشطة
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تساعد على تحقيق السرية الكاملة للبيانات المخزنة بھا بحيث 0 تتاح  -ھـ

 .أية معلومات >ي شخص ليس له الحق في ا/ط(ع عليھا

 رد

ص 9:59الساعة  2010، 25مارس   |  رحاب علي العتيبي .10 •  

 تعرف قواعد البيانات

تجمع منظم لسج(ت البيانات والبرامج وذلك بأقل قدر ممكن من “

التكرارية وأكبر قدر متاح من التكاملية مع إتاحة المشاركة على البيانات 

البيانات وبين برامج  لمختلف المستخدمين دون أدنى ارتباط بين

 .”التطبيقات

 :مميزات قواعد البيانات

 .تحديث البيانات.1

 .حذف البيانات من الملفات.2

 إزاحة ملفات خالة أو مكتوب عليھا مسج(ت.3

 .يمكن تعديل البرامج دون تعديل البيانات والعكس صحيح.4

 .يمكن للمستخدم النظر إليھا على أنھا ملفات متكاملة.5

6. جات كافة المستخدمين للبياناتتلبي حا . 

 :مكونات نظام قاعدة البيانات

البرامج-المعدات- البيانات  

 :انواع قواعد البيانات

 . قواعد بيانات ھرمية التركيب .
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 . قواعد بيانات شبكية .2

 قواعد بيانات ع(ئقية.3

 رد

الحميدانخديجة سليمان  .11 • الساعة  2010، 25مارس   |  

م 12:50  

 :DATA البيانات –

ھي ا>رقام أو الحروف أو الرموز أو الكلمات القابلة للمعالجة بواسطة 

) أو كلمة بيانات65الحاسب مثل: الرقم( . 

 :Information المعلومات -2

 .ھي بيانات تم تنظيمھا أو معالجتھا لتحقيق أقصى استفادة منھا

أصبحا  6×5) إذا استخدما في عملية الضرب 5) والرقم (6رقم (مثال: ال

 .معلومة مفيدة

 : Data base قواعد البيانات -3

ھي تجميع لكمية كبيرة من المعلومات أو البيانات وعرضھا بطريقة أو 

 .بأكثر من طريقة تسھل ا0ستفادة منھا

اتف مثال : دليل الھاتف الذي يشتمل على أسماء وعناوين وأرقام ھو

سكان مدينة القاھرة يمكن أن نعتبره قاعدة بيانات وبتحقيق ا>ستفاده من 

قاعدة البيانات ھذه بإدخال رقم المشترك والحصول على أسمه وعنوانه أو 

 .إدخال أسم المشترك والحصول على رقم ھاتفه وعنوانه وھكذاً 

 :atabase Management Systemsنظم إدارة قواعد البيانات-4

ه من البرامج الجاھزة التي تقوم بتنفيذ جميع الوظائف ھي مجموع
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 .المطلوبة من قاعدة البيانات

 :أھمية قواعد البيانات –

تخزين جميع البيانات بكافة ا>نشطة لجھة ما بطرق متكاملة ودقيقه -أ

 .وتصنيف وتنظيم ھذه البيانات بحيث يسھل استرجاعھا في المستقبل

في البيانات المخزنة وإدخال التعدي(ت متابعة التغيرات التي تحدث  -ب

ال(زمة عليھا، حتى تكون دائماً في الصورة الم(ئمة 0ستخدامھا فور 

 .طلبھا

تخزين كم ھائل من البيانات التي تتجاوز ا/مكانيات البشرية في تذكر  -ج

تفاصيلھا ومن ثم إجراء بعض العمليات والمعالجات التي يستحيل تنفيذھا 

 .يدوياً 

اعد على تخزين البيانات بطريقه متكاملة، بمعنى الربط بين تس -د

 .النوعيات المختلفة للبيانات المعبرة عن كافة ا>نشطة

تساعد على تحقيق السرية الكاملة للبيانات المخزنة بھا بحيث 0 تتاح  -ھـ

 .أية معلومات >ي شخص ليس له الحق في ا/ط(ع عليھا

 :وظائف قواعد البيانات -6

افة معلومة أو بيان جديد إلى الملفإض -أ . 

حذف البيانات القديمة والتي لم تعد ھناك حاجة إليھا -ب . 

تغيير بيانات موجودة تبعاً لمعلومات استحدثت -ج  . 

البحث وا0ستع(م عن معلومة أو معلومات محددة -د  . 

ترتيب وتنظيم البيانات داخل الملفات -ھـ  . 

أو نماذج منظمه عرض البيانات في شكل تقارير -و  . 

حساب المجموع النھائي أو المجموع الفرعي أو المتوسط الحسابي  -ز

 . لبيانات مطلوبة
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من حيث الحجم –أنواع قواعد البيانات: أ  -7 : 

 .مشروعات صغيره (1)

(a) Access (b) Paradox (c) FoxPro (d) 

DBASEIII+/IV (e) R:BASE 

 : مشروعات كبيره (2)

(a) Oracle. (b) SQL (Structured Query Language) 

(c) DMS (Database Management System). (d) 

IDMS (Integrated Database Management System). 

(e) Informix. (f) Sybase. 

من حيث طريقة العمل -ب : 

 Hierarchy Databasesقواعد البيانات ذات شكل ھرمي (1)

 Network Databases قواعد بيانات شبكية (2)

 Relational Databases قواعد بيانات ع(ئقية (3)

 رد

م 7:15الساعة  2010، 27مارس   |  رشا العنزي .12 •  

ھناك بعض المبادئ الخاصة بعملية تصميم قاعدة بيانات. يتمثل المبدأ 

ا>ول في أن المعلومات المتكررة (تسمى أيضاً البيانات المكررة) غير 

صحيحة، >نھا تؤدي إلى إھدار المساحة وزيادة احتمال ظھور أخطاء 

ا. عدم التوافق. ويتمثل المبدأ الثانى في أھمية تصحيح المعلومات وإكمالھ

إذا كانت قاعدة البيانات تحتوي على معلومات غير صحيحة، سيتضمن 

أي تقرير يحتوي على معلومات من قاعدة البيانات ھذه على معلومات 
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غير صحيحة أيضاً. وعلى ذلك، سيحدث خطأ في أي قرار تتخذه يستند 

 .إلى ھذه التقارير

 :يؤدي التصميم الجيد لقاعدة البيانات إلى ما يلي

لمعلومات إلى جداول منفصلة مستندة إلى مواضيع لتقليل البيانات تقسيم ا

 .المكررة

لربط المعلومات في جداول مع  Access توفير المعلومات التي يتطلبھا

 .بعضھا عند الحاجة

 يساعد على دعم وضمان دقة

 رد

 مايو 24، 2010 الساعة 9:40 م  |  آلھـــآم آلحبيشي .13 •

ھي مجموعة من عناصِر  (Database :قاعدة البيانات (با/نجليزية

البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضھا البعض بع(قة رياضية، وتتكون 

تكون الجدول من قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر من جدول. وي

أو (Field) أو أكثر من سجل ويتكون السجل من حقل(Record) سجل

أكثر من حقل ومثال على السجل :السجل الخاص بموظف معين يتكون 

 –درجة الموظف  –اسم الموظف  –من عدة حقول مثل رقم الموظف 

إلخ من بيانات الموظف zوالقسم التابع له –الراتب  –تاريخ التعيين 

جھاز الحاسوب َعلى نحو منّظم، حيث يقوم برنامج (حاسوب)  تخزن في

بتسھيل التعامل  (Database Engine) يسمى محرك قاعدة البيانات

معھا والبحث ضمن ھذه البيانات، وتمكين المستخدم من ا/ضافة والتعديل 

 ..عليھا
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 Query) يتم استرجاع البيانات باستخدام أوامر من لغة ل(ستع(م

language) حيث تعتبر معلومات تساعد في عملية اتخاذ القرار ، . 

 نظام إدارة قواعد البيانات

ھو البرنامج الذي يتم من خ(له استرجاع البيانات، أو ا/ضافة أو التعديل 

عليھا، أو حذفھا، حيث يقوم البرنامج بالربط بين المستخدم وبين محرك 

 .قاعدة البيانات، >داء تلك المھمة

ون ھناك ع(قةوفى حالة مايك  (Relation)  بين جداول قاعدة البيانات

 Relational Database) يسمى ھذا بنظام قواعد البيانات الع(ئقية

Management System – RDBMS)  الھدف ا>ساسي لقواعد

البيانات ھو التركيز على طريقة تنظيم البيانات وليس على التطبيقات 

قاعدة البيانات ھو تصميم  الخاصة. أي أن الھدف الرئيسي لمصمم

البيانات بحيث تكون خالية من التكرار ويمكن استرجاعھا وتعديلھا 

وا/ضافة عليھا دون المشاكل التي يمكن أن تحدث مع وجود التكرار 

فيھا. يتم ذلك عن طريق ايجاد ث(ث مستويات من التجريد أو النماذج 

، (Normalizing Forms) لقواعد البيانات تسمى نماذج التطبيع

 .ويقصد بھا جعل تركيبة البيانات أقرب للطبيعة التصنيفية

وھناك تركيبات لقواعد البيانات حسب نوع الع(قة الرياضية بين 

 :البيانات، ومنھا

التركيب الع(ئقي : وھو اعتماد ع(قة محددة بين عناصر البيانات، مثل 

التركيب  أن تكون قيمة عنصر معتمدة على حاصل جمع عنصرين. وھذا

ھو أنجح التراكيب المطبقة في عالم قواعد البيانات المعلوماتية، وذلك 

بسبب إعطائه تنوع في نوع الع(قة بين البيانات، >ن احتمالية تنفيذ 

 .الع(قات فيه أكبر من اي تركيب اخر



258 

 

التركيب الھيكلي : وھو اعتماد ع(قة الھيكل التنظيمي بين عناصر 

ن عنصرين مصنفين تحت عنصر واحد أو تابعين البيانات، مثل أن يكو

 .له

التركيب الھرمي : وھو اعتماد ع(قة الھرم بين عناصر البيانات، مثل أن 

 .يكون كل عنصر مسؤول عن عنصر واحد فقط وليس أكثر

 رد

م 10:24الساعة  2010، 3يونيو   |  سجى الغامدي .14 •  

 ھي كم ھائل من البيانات يتم تخزينھا من قبل مستخدم

 الحاسب في ملفات طبقا لقواعد معينة في وسائط

وبھدف -أقراص صلبة –تخزينية عادة ما تكون   

ات في عدد من التطبيقاتا0ستفادة من ھذه البيان  

 .المختلفة

 .مثل قاعدة بيانات المدرسة، قاعدة الحجز لرح(ت الطيران

 :فوائد استخدام قواعد البيانات

ا0ستع(م: تتيح لنا قواعد البيانات ا0ستع(م عن بيانات معينة . مثل 

 ا0ستع(م

 . عن موعد رحلة طيران ، وا0ستع(م عن معنى كلمة في القاموس

 تحديث البيانات : وھذا يعني إمكانية حذف وإضافة بيانات

 جديدة أو موجودة مسبقا ضمن قاعدة البيانات . مثل تعديل موعد رحلة

 .شخص عن طريق الموظف المختص بمكتب الحجز بالطيران

 :مكونات قاعدة البيانات
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 الحقل : ويتكون من مجموعة من الباياتات التي تمثل معلومة معينة -1

سم الطالبمثل:ا  

 السجل : ويتكون من مجموعة من الحقول التي ترتبط بع(قة بينھا -2

 .مثل: سجل الطالب من اسم وعنوان ورقم ھاتف وصور

 الجدول : يتكون من مجموعة من السج(ت التي ترتبط فيما بينھا -3

 .بع(قة ما . نحو أن تكون للمدرس أو للطالب أو /دارة المدرسة

عد البيانات مع تطور نظم ا0تصا0ت فأصبح ا�نوازدادت أھمية قوا  

 وبكل سھولة نستطيع ربط العديد من ا>جھزة كما ھو الحال في قاعدة

 ..البيانات المستخدمة بين خطوط الطيران

 رد

م 11:32الساعة  2010، 3يونيو   |  ريم العتيبي .15 •  

 البيانات

ھي الشكل الخارجي الظاھري التي تمثل به المعاني والمفاھيم والحقائق 

 التي بمعالجتھا نحصل على المعلومات

 تحديث البيانات وھذا يعني إمكانية حذف وإضافة بيانات

 جديدة أو موجودة مسبقا ضمن قاعدة البيانات . مثل تعديل موعد رحلة

رانشخص عن طريق الموظف المختص بمكتب الحجز بالطي . 
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  مفھوم تصميم قواعد البيانات باستخدام (منھج ع(قة المنشأة)

Conceptual Database design using (Entity 

relationship approach) 

   )Enterprise data modeling( تمثيل بيانات المنشأة

  )Data Modelالبيانات ( نموذج
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البيان99ات، والت99ي ُيح99َدد فيھ99ا م99دى قواع99د الخط99وة ا>ول99ى ف99ي تط99وير قاع99دة 

 البيانات التنظيمية، و محتوياتھا العامة.

 عناصر معمارية نظم المعلومات :

  البيانات .1

 العمليات .2

 الشبكة .3

 ا>فراد .4

 ا>حداث و الوقت .5

 ا>سباب  .6
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  معمارية نظم المعلومات :تعريف   

خط99ة مفاھيمي999ة تعب999ر ع99ن ھيكل999ة نظ999م المعلوم99ات المرغ999وب فيھ999ا   

  مستقبلياً في المنظمة.

 

  ھندسة المعلومات :  

ھي طريقة نظامية من أعلى >سفل تستخدم التوجه للبيانات في إنت9اج   

  نظم المعلومات و صيانتھا.

  

 التخطيط من أعلى إلى أسفل:  

 المنتج

الطلبية ا:نتاجخط 

الزبون
Figure 2-1 نموذج بيانات المنشآت 
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معلوم99ات ش99املة تح99اول أن تكس99ب فھم99اً واس99عاً طريق99ة تخط99يط نظ99م   

  0حتياجات المنظمة من نظام المعلومات.

 

  إجراءات ھندسة المعلومات:

  التخطيط .1

  التحليل .2

  التصميم .3

  التنفيذ .4

  

  

  

  

 تخطيط نظم المعلومات

 عوامل التخطيط ا0ستراتيجي .1

  تحديد ا>ھداف  -أ 

  تحديد عوامل النجاح  -ب 

  تحديد المخاطر والمشاكل  -ج 

  منشاةأھداف تخطيط ال .2

  تحديد الوحدات التنظيمية  -أ 
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  تحديد المواقع ا/دارية  -ب 

  تخصيص وظائف ا>عمال  -ج 

  تحديد أنواع الكينونات  -د 

  تطوير نموذج المنشأة .3

  الوصف الوظيفي  -أ 

  ربط وتخطيط الكينونات والع(قة  -ب 

  رسم مصفوفات التخطيط  -ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

 معمارية الثFثة مخططات لتطوير قاعدة البيانات

 الداخلي (أثناء مرحلة التصميم الطبيعي)المخطط الطبيعي، أو   

  ER modelsالمخطط المفاھيمي   
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المخط99ط الخ99ارجي، أو منظ99ر المس99تخدم (أثن99اء مرحلت99ي التحلي99ل، و   

  التصميم المنطقي)

  منظور المستخدم ¡

  أجزاء من التخطيط المفاھيمي ¡

  يمكن تحديده من طبيعة العمل / المھام ¡

  شخص مدير قاعدة البيانات يحدد المعمارية لكل ¡

  جزء من إدارة ا>فراد المشمولين في تطوير قاعدة البيانات ¡

  

  

  مادة لتطوير الكتاب

 إدارة المعلومات؛ مفاھيم و مصطلحات أساسية

في ضوء ذلك يمكننا القول بأن المعلومات حالة ذھنية ، ومن ثم فأنھا 

المورد الذي بدونه 0 يمكن لVنسان استثمار أي مورد آخر ، وعليه فان 

مفھوم كلمة (معلومات) وبما يتوافق مع (عصر المعلومات) الذي نعيشه 

اليوم ينص على (أن المعلومات سلعة يتم في العادة إنتاجھا أو تعبئتھا 

بأشكال متفق عليھا وبالتالي يمكن ا0ستفادة منھا تحت ظروف معينة في 

ات في التعليم وا>ع(م والتسلية أو لتوفير محفز مفيد وغني 0تخاذ قرار

  مجا0ت عمل معينة.

  . خصائص المعلومات2



266 

 

خاصية التميع والسيولة ، فالمعلومات ذات قدرة ھائلة على التشكيل (  -1

إعادة الصياغة ) ، فعلى سبيل المثال يمكن تمثيل المعلومات نفسھا في 

  صورة قوائم او أشكال بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقة .

مسارات محددة ( ا0نتقال الموجه ) أو بثھا على المشاع قابلية نقلھا عبر  -2

  لمن يرغب في استقبالھا.

قابلية ا0ندماج العالية للعناصر المعلوماتية، فيمكن بسھولة تامة ضم  -3

عدة قوائم في قائمة أو تكوين نص جديد من فقرات يتم استخ(صھا من 

  نصوص سابقة.

وھو أساس اقتصادياتھا ، تتميز  بينما اتسمت العناصر المادية بالندرة -4

المعلومات بالوفرة ، لذا يسعى منتجوھا إلى وضع القيود على انسيابھا لخلق 

نوع من ( الندرة المصطنعة ) حتى تصبح المعلومة سلعة تخضع لقوانين 

العرض والطلب ، وھكذا ظھر للمعلومات أغنياؤھا وفقراؤھا وأباطرتھا 

  وخدامھا وسماسرتھا ولصوصھا .

خ(فا للموارد المادية التي تنفذ مع ا0ستھ(ك 0 تتأثر موارد المعلومات -5

با0ستھ(ك بل على العكس فھي عادة ما تنمو مع زيادة استھ(كھا لھذا 

السبب فھناك ارتباط وثيق بين معدل استھ(ك المجتمعات للمعلومات 

  وقدرتھا على توليد المعارف الجديدة.

ع مستقبل المعلومة نسخ ما يتلقاه من سھولة النسخ، حيث يستطي -6

معلومات بوسائل يسيرة للغاية ويشكل ذلك عقبة كبيرة أمام تشريعات 

  الملكية الخاصة للمعلومات.

إمكان استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة أو مشوشة  -7

، وذلك من خ(ل تتبع مسارات عدم ا0تساق والتعويض عن نقص 

  كتملة وتخليصھا من الضوضاء .المعلومات غير الم
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يشوب معظم المعلومات درجة من عدم اليقين، إذ 0 يمكن الحكم إ0  -8

  على قدر ضئيل منھا بأنه قاطع بصفة نھائية.

  )Information Science. علم المعلومات(3

إن قضية وضع تعريف لعلم المعلومات ھي مشكلة مزمنة صاحبت ھذا 

العلم منذ بداياته وما تزال حتى اليوم تحظى بنقاش كبير وجدل واسع، وتلك 

ظاھرة طيبة، تدل على حيوية ھذا العلم وتجدده وتطوره المتنامي المستجيب 

لعلمية للتقدم العلمي الذي تشھده ميادينه النظرية والتطبيقية والحقول ا

ا>خرى المرتبط بھا علمياً أو عملياً فالعلم 0 يتحجر وإنما يتطور كل يوم 

ويسعى علماء   بالنماذج الجديدة، ومن 0يقبل ھذا التطور فليس ھو بعالم

المعلومات في أنحاء العالم إلى وضع نظرية شاملة لعلم المعلومات وبناء 

  قوانينه العلمية وإنجاز تعريفه الموحد.

العلوم الحديثة النشأة ولم يتجاوز عمره النصف قرن. وإن البحث  فھو من

في قضية تعريفه مسألة طبيعية، لن تعيق تطوره، فعلم كا0تصال مث(ً لم 

يتم ا0تفاق على تعريف جامع له، وليس ذلك عيباً في علم ا0تصال إذ إن 

منھا  مشكلة صياغة التعريفات مشكلة شائعة في كل العلوم و0سيما الحديثة

على وجه الخصوص. لقد وضع الرواد ا>وائل ومن جاء بعدھم تعريفات 

متعددة لعلم المعلومات، وأن اختلفت ھذه التعريفات في صياغاتھا اللغوية أو 

تفصي(تھا الجزئية، فإنھا تتفق في معانيھا الشاملة وفي أطرھا العامة، وقد 

  متعددة.عبرت في مجملھا عن قضية واحدة ولكن من وجھات نظر 

والتعريف الذي صدر عن مؤتمري معھد جورجيا للتكنولوجيا، المعقودين 

كان أكمل وأشمل التعريفات، وأن باقي التعريفات  1962و 1961عامي 

وإن زادت عليه أونقصت عنه، فإنھا تصدر منه وترد إليه، فض(ً عن كونه 

ؤتمر أول وأقدم ھذه التعريفات وله قوة ا/جماع العلمي لصدوره عن م



268 

 

ترعاه مؤسسة علمية سعت من خ(له إلى وضع برامج دراسية >خصائيي 

المعلومات، لذلك فقد تم اعتماده أساساً لمناقشة التعريفات ا>خرى ومقارنتھا 

  به.

العلم الذي يدرس ” عرف مؤتمر معھد جورجيا علم المعلومات بأنه: 

ائل تجھيزھا خواص المعلومات وسلوكھا والعوامل التي تحكم تدفقھا، ووس

لتيسير ا/فادة منھا إلى أقصى حد ممكن، وتشمل أنشطة التجھيز، إنتاج 

المعلومات وبثھا وتجميعھا وتنظيمھا واختزانھا واسترجاعھا وتفسيرھا 

واستخدامھا والمجال مشتق من أو متصل بالرياضيات، المنطق، اللغويات، 

ليات، علم النفس، تكنولوجيا الحاسوب ا/لكتروني، بحوث العم

  ”ا0تصا0ت،علم المكتبات، ا/دارة. وبعض المجا0ت ا>خرى

  إن ھذا التعريف يحدد ث(ث مواصفات أساسية لعلم المعلومات ھي:

خواصا وسلوكاً وتدفقاً وتجھيزاً لغرض ” المعلومات” إنه يدرس ظاھرة   •

  ا/فادة.

  له جانبان أحدھما علمي نظري، وا�خر عملي تطبيقي.  •

  ات وتداخ(ت موضوعية أساسية مع حقول علمية متعددة.له ارتباط  •

يرد في التعريف عند آخر قائمة العلوم   ”علم المكتبات“وي(حظ أن 

المتصلة بعلم المعلومات، وھو العلم ا>كثر عطاء لھذا العلم الجديد، حيث 

  قدم له ا>دوات وا>ساليب المھنية ا>ساسية للعمل المعلوماتي.

  ]3مات.[. انفجار المعلو4

أصبحت المجتمعات المعاصرة ومؤسساتھا العلمية والثقافية وا/نتاجية 

تواجه تدفقاً ھائ(ً في المعلومات التي أخذت تنمو بمعد0ت كبيرة نتيجة 

للتطورات العلمية والتقنية الحديثة وظھور التخصصات الجديدة، وتحول 
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المعلومات إنتاج المعلومات إلى صناعة وتتخذ ھذه المشكلة في تفجر 

  مظاھر عديدة وھي:

  أ ـ النمو الكبير في حجم النتاج الفكري

-4فھناك من يرى أن معدل النمو السنوي للنتاج الفكري كان يتراوح بين 

  %، وأصبحت كمية المعلومات تتضاعف كل اثنتي عشرة سنة.8

فلو أخذنا على سبيل المثال شك(ً من أشكال النثر كالدوريات فسنجد تطوراً 

اً في حجم النتاج الفكري، فبعد أن كان يبلغ حوالي مئة دورية عام كبير

ألف دورية في عقد الثمانينيات وتشير  70، أصبح يزيد على 1800

ا/حصائيات أيضاً إلى أن النتاج الفكري السنوي مقدراً بعدد الوثائق 

مليون وثيقة. ويبلغ رصيد الدوريات على  14-12المنشورة يصل مابين 

ألف  15لدولي ما يقارب من مليون دورية يضاف لھا ما يقارب المستوى ا

دورية جديدة في كل عام. أما الكتب فقد بلغ ا/نتاج الدولي منھا حوالي 

  ألف كتاب. 600

  ب ـ تشتت النتاج الفكري

كان للتخصصات العلمية في مختلف الموضوعات والتداخل في صنوف 

دسة الطبية، والكيمياء الحيوية المعرفة أثره في ظھور فروع جديدة مثل الھن

وكلما زاد الباحثون تخصصاً وتضخم • وموضوعات أخرى ضيقة ودقيقة

حجم النتاج الفكري قلت فعالية الدوريات التي تغطي قطاعات عريضة، 

ومن ثم يكون من الصعب متابعة كل النتاج الفكري وا/حاطة به من قبل 

  الباحثين والدارسين.

  ومات وتعدد أشكالھاجـ ـ تنوع مصادر المعل

فبا/ضافة إلى • تتنوع مصادر المعلومات المنثورة وتتعدد لغاتھا أيضاً 

الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والتقارير العلمية وبراءات ا0ختراع 
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ھناك المصغرات والمواد السمعية • والمعايير الموحدة والمواصفات القياسية

-CDونية كا>قراص المتراصة (والبصرية وأوعية المعلومات ا/لكتر

ROM) والوسائط المتعددة (Multi-Media وا>وعية الفائقة أو (

  ) وسواھا.Hypermediaالھيبرميديا (

  ]Information Theory) [4المعلومات (   . نظرية5

إن بؤرة ا0ھتمام العلمي المشترك لعلم المعلومات تتركز حول فكرة 

المعلومات. وبذلك تشكل ما يمكن تسميته بالنظرية العامة للمعلومات التي 

ل(تصال إحدى  Weaver and Shannonتمثل نظريه شانون وويفر((

  . والتي يراد بھا النظرية الرياضية للمعلومات. 1حا0تھا الخاصة

معلومات تطورت بموجب ما أتاحته ث(ثية التقدم الجديدة ونظرية ال

(المعلومات، والحاسبات، وا0تصا0ت) وتحويل البيانات إلى معلومات 

وتحويلھا إلى خبرة   التطبيقي   ونقل المعلومات من جانبھا النظري

 exponential 101 ,102 ,103    وتخزينھا واسترجاعھا بشكل أسي

حدة المعلومات ھي الحرف وجزء اعتبر فيھا و………  106 ……

المعلومة ھو الحد ا>دنى الذي يساند عملية اتخاذ القرار بين بديلين. كما إن 

تفوق الحاسب على كل وسائط وقنوات المعرفة عبر التاريخ كله كان له 

  أبعاده في ھذا المجال على النحو ا�تي:

دة ثنائية وح 102.فيما يخص عصر اللغة المنطوقة كانت وحدة التعامل 1

  يعالجھا ا/نسان.

  وحدة ثنائية. 107.خ(ل عصر اللغة المنطوقة أصبحت 2

  وحدة ثنائية. 1017.في حين بلغت في عصر الطباعة ما يزيد عن 3

  وحدة ثنائية. 1025.في حين بلغت في عصر الحاسبات 4
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ولكي يتضح مغزى ما توصل إليه العلماء نفترض أن ھناك إنسانا يقرأ 

سنه  70ساعات يوميا على مدى  6كلمة في الدقيقة لمدة  1000بسرعة 

المعلومة. وھى نفس القدر من المعلومات  2×1010   فانه لن يقرأ أكثر من

  التي يستطيع أن يقرأھا الحاسب في عشرة دقائق.

أما التطور ا�خر الذي صاحب ھذه النظرية فھو النمو الكوني لXفكار أي 

طبقات وھذه الطبقات الخمسة  5عتمد على (نموذج ا>فكار الكوني) الذي ا

  ھي:

1 .Transport Layer  

2 .Network Layer  

3 .Information Layer  

4.Action or Application Layer  

5 .Management Layer  

على إن الطبقتين ا>وليتين أع(ه نضمن فيھما ما يلي: سرعة نقل البيانات، 

  .وتنوع المعلومات وتكاملھا، وضبط الشبكات

  ]Information Literacy) [5. ثقافة المعلومات(6

لعل من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة ھو كيفية التعامل 

    مع ھذا الفيض الھائل من المعلومات في كافة اشكالھا و صورھا.

و يبرز مصطلح ثقافة المعلومات كواحد من أھم المصطلحات التي تم 

كري المتخصص في المجال خ(ل السنوات القليلة تداولھا في ا/نتاج الف

  الماضية.

لعل أھمھا ھو أنھا مجموعة   و قد تبلورت عدة تعريفات للثقافة المعلوماتية،

القدرات المطلوبة التي تمكن ا>فراد من تحديد احتياجاتھم 



272 

 

و الوصول    في الوقت المناسب، Information needsالمعلومات  من

  تقييمھا و من ثم استخدامھا بالكفاءة المطلوبة. إلى ھذه المعلومات و

و قد ازدادت أھمية ثقافة المعلومات في ظل الثورة التقنية الھائلة التي 

  تشھدھا المجتمعات في الوقت الراھن.

يواجه ا>فراد بدائل و خيارات    و نظرا لتعقد البيئة المعلوماتية الحالية،

اء في مراحل دراستھم الجامعية متعددة تتعلق بحصولھم على المعلومات سو

  أو في عملھم و حتى فيما يتعلق بحياتھم الشخصية.

و نظرا للتنوع الكبير في أشكال مصادر المعلومات و توافر معلومات تفتقر 

الدقة و المصداقية ، خاصة عندما يتعلق ا>مر بالمعلومات المتاحة في    إلى

ثلت في ضرورة إلمام شكل إلكتروني، فلقد فرضت ذلك تحديات جديدة تم

ا>فراد بھذه المھارات لمساعدتھم على تحديد اختياراتھم المناسبة من 

  المعلومات.

تھتم بتدريس و تعلم كافة أشكال ” ثقافة المعلومات بأنھا   و تعرف اليونسكو

و مصادر المعلومات، و لكي يكون الشخص ملما بثقافة المعلومات فيلزمه 

   أن يحدد:

كيف يستخدم كل ھذه ا>دوات ، و يفكر بطريقة ناقدة في لماذا و متى و   

  ” .المعلومات التي توفرھا

فھي   وتمثل الثقافة المعلوماتية أساسا 0 غنى عنه للتعلم مدى الحياة،

ضرورية لكل التخصصات في كل بيئات التعلم و كافة مستويات التعليم .و 

  التالي : يمكن تحديد سمات الشخص المثقف معلوماتيا على النحو

  القدرة على تعريف مدى المعلومات المطلوبة.

  الوصول للمعلومات المطلوبة بسرعة و بكفاءة.

  لمصادر المعلومات.  التقييم الناقد
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  استخدام المعلومات بكفاءة /نجاز المھام المطلوبة.

ا/لمام بالقضايا ا0قتصادية و القانونية و ا0جتماعية المرتبطة باستخدام 

  و مصادرھا. المعلومات

  استخدام المعلومات بطريقة قانونية و أخ(قي.

  ]Information Technology ) [6. تكنولوجيا المعلومات( 7

مجموعة من ا>دوات تساعدك على العمل مع المعلومات، و إجراء مھام 

تتعلق بتجھيز المعلومات و معالجتھا. وتتضمن تلك المجموعة سبعة 

ا>ساسية لتكنولوجيا المعلومات، وھذه العناصر عناصر رئيسية تشكل البنية 

 Informationالسبعة يطلق عليھا تكنولوجيا المعلومات

Technology  : وھي كما يلي  

 Input and Outputأدوات وأجھزة المدخ(ت والمخرجات  -1

Devices  التي تستخدمھا /دخال المعلومات وا>وامر وإستقبال نتائج

عة أو الرؤية).و أدوات وأجھزة المدخ(ت (عن طريق السما   طلباتك

  …والمخرجات تشتمل الماوس ولوحة المفاتيح وشاشة العرض والطابعة

أو مجموعة التعليمات المستخدمة >داء مھمة  Softwareالبرمجيات -2

أنظمة التشغيل. برمجيات لمعالجة الكلمات،   معينة لك والبرمجيات تشتمل:

  …0ت، والميزانية، وا>جور، وا0تصا

وا>قمار  Modems. أدوات وأجھزة ا0تصا0ت وھي تشمل المودمات 3

  ….و الكاب(ت المحورية    Satellitesالصناعية

.وحدة المعالجة وتحتوي على مكونين وحدة المعالجة المركزية 4

Central Processing Unite  والذاكرة الداخليةInternal 

Memory   بتنفيذ البرمجيات لتأدية مھمة  .فوحدة المعالجة المركزية تقوم
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الذاكرة بالعمل كمنطقة التخزين المؤقت للبرمجيات    معينة، بينما تقوم

  والمعلومات .

المعلومات التي تتعامل معھا واليوم يمكنك أن تتعامل مع المعلومات في  -5

  …أشكال متنوعة نصوص مقروءة و مسموعة و مرئية ومتحركة

ي تحفظ المعلومات والبرمجيات ومن أدوات أدوات وأجھزة التخزين الت  -6

  وا>شرطة وا>قراص. CD-ROMوأجھزة ا0ختزان ا>قراص المدمجة 

  وا>خير وا>ھم الناس أو العنصر البشري.. -7

  )Informatics. المعلوماتية (8

نظرا 0رتباط المعلوماتية بمجا0ت وأنشطة تطبيقية مختلفة، ا>مر 

بين المصطلحات والمفاھيم ا>ساسية التي تربط  يلزم التمييز أو0 ما  الذي

بكل من المعلوماتية فھي أوسع من كونھا حوسبة للمعلومات او بتعبير آخر 

استخدام الحاسوب /نتاج المعلومات فقط. كما ان إدارة المعرفة كمصطلح 

مفاھيمي 0 يوجد تعريفاً محدداً لھا على الرغم من إنھا تأتي في المقام ا>ول 

لفوائد توظيفھا يمكن ا0تفاق على ان المعلوماتية في نقطة تطورھا نظرا 

الراھنة وال(نھائية ھي ذلك ا/طار الذي يشتمل على علوم الحاسوب 

وأنظمة المعلومات وشبكات ا0تصال وتطبيقاتھا في مختلف مجا0ت العمل 

ا/نساني المنظم وفي مقدمتھا إدارة ا>عمال ويرتبط بحقل المعلومات 

صات وحقول مھمة مثل الرياضيات، بحوث العمليات، علم المعلومات تخص

الخ، …والمكتبات، ا/دارة، ا0قتصاد، اللسانيات، علم النفس وعلم ا0جتماع

وبطبيعة الحال تتباين مساھمة كل حقل من ھذه الحقول تبعا لتطور 

التخصص نفسه ودرجة ت(قيه وتكامله مع المعلوماتية، التي تتجدد اليوم 

  ا>نظمة التي تستند الى تقنيات المعرفة الذكية.ب
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لذا فان جوھر المعلوماتية ھو تقنيات المعلومات من عتاد وحواسيب 

وبرمجيات والشبكات ومزودات قواعد البيانات ومحطات اتصال، با/ضافة 

الى العنصر ا>ھم في ھذه المنظومة المتكاملة وھو ا/نسان صانع المعرفة 

من حيث صيرورتھا وتشكيلھا وأساليب استخدامھا،  ”الرأسمال الفكري“

وبمعنى أدق أنھا منظومة تتكون من ث(ثة أبعاد رئيسية (المعلومات، 

الحواسب، وا0تصا0ت) وتنطلق من المعالجة ا�لية للبيانات والتي يستخدم 

فيھا الحواسيب بجانب تقنيات ا0تصا0ت المستخدمة في نقل المعلومات، 

لومات المولد للمعرفة ھو ا>ساس باعتباره أثر ويؤثر في ويعد ُبعد المع

  تطور الحواسيب وا0تصا0ت.

تضم المعلوماتية كل من تكنولوجيا المعلومات وأنظمة المعلومات مع 

ضرورة التمييز بين تكنولوجيا المعلومات التي تمثل كل العتاد والبرمجيات 

ن نوع خاص تستخدم المستخدمة في أنظمة المعلومات باعتبارھا أعمال م

للحصول على البيانات للقيام بأنشطة النقل والتخزين وا0سترجاع والمعالجة 

  وتجھيز المعلومات وذلك من اجل دعم ومساندة نظم مؤسسية .

أما من ناحية المفاھيميه فان مصطلح المعلوماتية يدور في فضاء واسع من 

ومداخل متباينة الحقول والتخصصات المتنوعة ويرتبط بأبعاد وع(قات 

منھا ما ھو مرئي واضح وملموس ومنھا ما ھو غير مرئي مؤثر وحيوي، 

وھذا ما يجعل مفھوم المعلوماتية غير واضح تماما وغير محدد با/ط(ق 

>سباب تتعلق باتساع نطاق تطبيق واستخدام المعلوماتية من جھة وللتفنن 

إن النظرة  اللغوي في إط(ق مصطلحات مرادفة للمعلوماتية أيضا،

التحليلية للمصطلح تولد للوھلة ا>ولى انطباعا سريعا مفاده أن المعلوماتية 

) إInformation and computing 0تعني المعلومات أو الحوسبة (

انه 0 يمكن تجاھل اعتبار المعلوماتية كحوسبة إلكترونية للمعلومات أو 
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يمة مضافة عن طريق خلق آلي لھا إن لم نقل أن المعلوماتية ھي إنتاج لق

  حوسبة البيانات في حا0ت والمعلومات في حا0ت أخرى.

  ]Technology Illiteracy[7. ا�مية التكنولوجية 9

ظھرت الكتابة فبدأ التأريخ .. و حين بدأ التاريخ قسم الناس إلى من يقرؤون 

لم .. إنھا أمية الق   إلى من 0 يقرؤون و 0 يكتبون .. إنھم ا>مّيون  و يكتبون

  ا>مية ا>ولى.

في نھاية ا>لفية الثانية اكتسح عالم المعلوماتية عالم الناس و أمسى 

الكمبيوتر خطاط الديوان و كاتب الرسائل و وسيط ا0تصال.. فأمسى تعلم 

استخدامه و إتقان لغوياته و برمجياته ضرورة ملحة 0 يمكن ا0ستغناء 

أمست ا>مية تارة أخرى أمية  عنھا خاصة في مجال العمل المؤسساتي .. و

  القلم ا�لي .. فا>مية الثانية ھي عدم القدرة على استخدام القلم ا�لي.

كغيرھا من ا>ميات ھي الجھل بالتطورات التكنولوجية الحديثة وعدم 

  معرفتھم التعامل وعھا وإستخدامھا.

  ]Information System) [8. نظام المعلومات (10

جموعة من العناصر، يرتبط بعضھا بعضاً بشكل النظام ُيعرف بأنه م

ع(قات منظمة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من ا>ھداف. وُيعرف النظام بأنه 

مجموعة من العناصر المترابطة (أو ا>جزاء المتفاعلة) التي تعمل معاً 

• بشكل توافقي لتحقيق بعض ا>ھداف المرسومة والغايات المدروسة

لتعريف أنه 0 بد من أن تكون أجزاء النظام ونستطيع أن نفھم من ھذا ا

  متآلفة ومترابطة ومتناسقة حتى يتمكن النظام من تحقيق أھدافه بشكل سليم.

وُيمكن تعريف نظام الحاسوب على يد أحد محللي النظم بأنه مجموعة 

) وا/نسان Software) والبرمجيات (Hardwareالمكونات المادية (

)Human بينما يعرفه محلل آخر بأنه مجموعة من وحدات ا/دخال ،(
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)Input) ووحدة المعالجة المركزية (CPU ووحدات ا/خراج (

)Output(  

) ويحولھا إلى معلومات Dataوُيسمى النظام الذي يعالج البيانات (

)Information نظام معلومات“) ويزود بھا المستفيدين.”  

ف نظام المعلومات بأنه: مجموعة العناصر البشرية وا�لية ال(زمة  وُيعر{

لجمع وتشغيل البيانات لغرض تحويلھا إلى معلومات تساعد في اتخاذ 

القرارات. ويقوم نظام المعلومات باستقبال البيانات ا>ولية (المدخ(ت) 

ومعالجتھا وتحويلھا إلى معلومات (مخرجات) نستطيع ا/فادة 

لمعلومات 0تخاذ القرارات وعمليات وتستخدم مخرجات النظام وھي ا•منھا

م (   ) داخل المؤسسة.Controlالتنظيم والتحك~

وعليه، يمكننا تصور نظام المعلومات على أنه مكون من ا/نسان 

والحاسوب والبيانات والبرمجيات المستخدمة في معالجتھا بھدف إمداد 

أنه  ويتصوره آخرون على• المؤسسة بالمعلومات ال(زمة لھا عند الحاجة

  مكون مما يلي:

  وھي البيانات. Inputـ المدخ(ت 1

وتتكون من جھاز الحاسوب نفسه  Processingـ المعالجة (العمليات) 2

  والبرمجيات المستخدمة في معالجة البيانات والملفات وا>شخاص.

  . Informationوھي المعلومات  Outputـ المخرجات 3

المعلومات والسيطرة عليھا من إن نظام المعلومات تنظيٌم ُيؤمن نقل 

مصادرھا ومنتجيھا، إلى المستفيدين منھا والمستھلكين لھا بھدف استثمارھا 

  •في أعمالھم ومشاريعھم اليومية والمستقبلية

تتكون المكتبة أو مركز المعلومات عادًة من أجزاء منفصلة من الناحية 

النظام المكتبي  الشكلية إ0 أنھا متصلة وظيفياً تعرف بالُنُظم. ويختلف
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التقليدي عن النظام المحوسب في أن النظام التقليدي يعتمد اعتماداً كام(ً 

على العمل اليدوي الذي يقوم به ا>فراد، أما إذا اسُتخِدم الحاسوب في تنفيذ 

بعض أو كل العمليات المكتبية فُيعرف النظام بأنه نظام مبني على 

  الحاسوب.

ير على عدد من النظم الصغيرة تعرف باسم وقد يشتمل كل نظام مكتبي كب

). فقد تشتمل المكتبة على نظم فرعية Sub - Systemsالنظم الفرعية (

للتزويد والفھرسة والمراجع وا/عارة والدوريات، ويقسم كل نظام فرعي 

من ا>نظمة السابقة إلى نظم أخرى صغيرة، فقد يشتمل نظام ا/عارة مث(ً 

ا/عارة الخارجية ونظام إرجاع الكتب ونظام على نظم صغرى مثل نظام 

إحصاءات ا/عارة. وينتج عن ھذا التقسيم مستوًى آخر من النظم يقسم 

بعضھا بدوره إلى أقسام صغرى. فعلى سبيل المثال، قد يشتمل نظام إعارة 

الكتب الخارجي على نظم فرعية خاصة با/عارة العادية وا/عارة الخاصة 

لية تقسيم النظام الكبير إلى ُنُظم صغيرة حسب والغرامات. وتستمر عم

  الحاجة وكلما أمكن ذلك.

  ]Information Management  ) [9. إدارة المعلومات (11

إدارة المعلومات ھي ببساطة، حقل علمي في طريقه إلى أن يصبح أكثر 

شيوعاً وتنظيماً. ويھتم ھذا الفرع العلمي بضمان المداخل التي توصل إلى 

ت، و توفير ا>مان و السرية للمعلومات، و نقل المعلومات و المعلوما

إيصالھا إلى من يحتاجھا، و خزن المعلومات و استرجاعھا عند الطلب. و 

إدارة المعلومات ھي العملية التي تتضمن إستخدام أدوات تكنولوجيا 

المعلومات لتوفير إستخدام أكثر فاعلية و كفاءة لكل المعلومات المتاحة 

ة المجتمع، أو المنظمة، أو ا>فراد في تحقيق أھدافھم. و تتعامل لمساعد

إدارة المعلومات بشكل عام مع الوثائق، و برمجيات الحاسوب، و 



279 

 

المعلومات الصوتية و الصورية، و ما إلى ذلك. و يتمركز إھتمام إدارة 

المعلومات حول فاعلية المعلومات، و حداثتھا، و دقتھا، وسرعة تجھيزھا، 

تھا، و خزنھا و إسترجاعھا. في حين أن خلق المعلومات، ودراستھا، و كلف

و تعلمھا، و معناھا، و فھمھا ھي ليست الموضوعات المركزية لھذا الفرع 

  العلمي التطبيقي.

ومن الواضح أن /دارة المعلومات الجيدة دوراً مھماً تلعبه في فعاليات 

ا في خلق قواعد بيانات المعرفة المختلفة في المجتمعات من خ(ل مساھمتھ

المعرفة، و جمع المعرفة و تصنيفھا، و تطوير مراكز المعرفة و ضمان 

  انسياب المعرفة فيھا، و ما إلى ذلك.

وإدارة المعلومات، كمصطلح علمي، إنتشر استخدامه في ا>دبيات المختلفة 

لعلم المعلومات، و إدارة ا>عمال، و غيرھما من التخصصات العلمية. أما 

الجانب ا>كاديمي، فقد ظھرت العديد من البرامج ا>كاديمية في ھذه  في

الجامعة أو تلك و التي تمنح درجات علمية (بكالوريوس، و ماجستير، و 

دكتوراه) في إدارة المعلومات. و كما ھو معروف، فإن ظھور برامج 

أكاديمية في أي تخصص من التخصصات يؤدي بالضرورة إلى تطور 

ي معارفه لما يرافق ھذه البرامج من بحوث علمية و التخصص و تنام

اكتشافات متنوعة. و تتمحور المقررات الدراسية التي يتوجب على طلبة 

إدارة المعلومات دراستھا حول نظم المعلومات، و تكنولوجيا المعلومات، و 

  الجوانب البيئية و ا/جتماعية و ا>خ(قية للمعلومات.

في الوقت الحاضر ” إدارة المعلومات“لق عملية و في الجانب التطبيقي، تتع

أساساً بنظم المعلومات و إستخدامھا في إنتاج و بث و إيصال المعلومات. 

كما يتعلق بدراسة و تفھم إستخدام عدد من التكنولوجيات ذات الع(قة 

بمعالجة البيانات و إنتاج المعلومات. و في ھذا السياق، ھناك عدد من 
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، مثل، إدارة الوثائق، و إدارة ا>رشيف، و إدارة المصطلحات الفرعية

المجموعات و مصادر المعلومات، و ما إلى ذلك التي تشكل جوانب 

  ا/ھتمام التطبيقي /دارة المعلومات.

  ]Information Marketing) [10. تسويق المعلومات( 12

على الرغم من ا>ھمية البالغة لتسويق المعلومات كواحد من المجا0ت 

الحيوية الواعدة ذات التأثير بالنسبة لمستقبل المكتبات والعاملين بھا إذا ما 

حققت نجاحات في زيادة معد0ت وكفاءة استخدام تلك المكتبات وتقديمھا 

ال تسويق لخدمات المعلومات التي تلبى احتياجات مجتمعاتھا، فإن مج

المعلومات في الواقع 0 يزال مجا0ً قفراً مجھو0ً بالنسبة لمعظم المكتبيين 

العرب، وبرامج إعداد المكتبيين، وا>دبيات المھنية بالعربية، وإذا كانت 

الدراسات في الو0يات المتحدة وبريطانيا قد أظھرت أن نسبة من 0 

الو0يات المتحدة  يستخدمون المكتبات العامة من مجموع السكان في

%، فعلينا أن نتساءل عن نسبة من 24%، وفى بريطانيا 34ا>مريكية ھي 

يستخدمون المكتبات في بلداننا؟ في ظل الحقائق وا/حصاءات ا/قليمية 

كمعد0ت أمية القراءة والكتابة، ومعد0ت أمية المھارات المعلوماتية، 

وماتى الھائل في إنتاج نشر وحقائق عالمية ملموسة، من أھمھا التضخم المعل

المعلومات وخصوصاً ا/لكترونية على المستويات العالمية، حيث قدر حجم 

اكسابايت  5المعلومات المختزنة على مستوى العالم بنحو من 

exabytes    حيث يساوى ا0كسابايت نحو بليون  2002في عام)

واء ) وھو حجم ھائل من المعلومات يكفى 0حتgigabytesجيجابايت 

جميع الكلمات التي نطقھا البشر بمختلف لغاتھم منذ مھد البشرية، ويعادل 

 19نصف مليون مكتبة بحجم مكتبة الكونجرس ا>مريكي التي تضم نحو 
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 10مليون من الكتب والمواد المطبوعة التي يمكن اختزانھا رقمياً بحجم 

  .terabytesتيرابايت 

بيرة على المكتبات اليوم وتدفعھا إلى وتتعدد العوامل التي تلقى بأعبائھا الك

اللجوء إلى تسويق خدماتھا في صراع للبقاء كواحدة من المؤسسات التي 

تقدم المعلومات وخدماتھا وتسعى ل(ستمرار في ھذا المجال، فمن تلك 

العوامل تقلص الموارد والميزانيات، والتنافس بين ا>طراف التي تسعى 

مات وتقديم خدمات المعلومات لھم، وھى 0جتذاب المستفيدين من المعلو

منافسة تدخل فيھا اليوم مع المكتبات العديد من المؤسسات بل والجماعات 

وا>فراد من المنتجين والمسوقين للمعلومات، ممن يعملون على اجتذاب 

المستفيدين من المعلومات من أفراد مجتمعاتھم في منافسة مفتوحة يسرھا 

بما أصبح يتوافر اليوم   global village رية عالميةالواقع الجديد للعالم كق

من إمكانات ل(تصال والبحث في مصادر المعلومات ومواقع ا/نترنت 

وقواعد البيانات والفھارس ا�لية المباشرة للمكتبات والتكنولوجيات الحديثة 

المتطورة باستمرار لنقل المعلومات واختزانھا وا/فادة منھا، ومن خ(ل 

  ستجداته بالعلم والتخطيط والمنافسة.مواكبة م

  الجھود واJتجاھات العالمية للتسويق في المعلومات والمكتبات

أدركت الجمعيات المھنية العالمية في مجال المعلومات أھمية التسويق في 

ھذا المجال فبادرت إلى تشكيل أقسام خاصة بالتسويق تكون تابعة لھا، كما 

 Marketing Librariesعامة نرى في قسم تسويق المكتبات ال

Section  ليتبع جمعية المكتبات العامة  1989الذي تم تأسيسه في عام

 Section on، وقسم ا/دارة والتسويق PLA(ا>مريكية) 

Management and Marketing  الذي أسسه ا0تحاد الدولي
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نظراً لتزايد ا0ھتمام  1997في عام  IFLAلجمعيات ومؤسسات المكتبات 

  لي بالتسويق في مجال المعلومات والمكتبات.الدو

وكنتيجة 0ستمرار الجھود التي ينسقھا ا0تحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات 

فقد انطلقت حملة عالمية للتسويق في مجال المكتبات في  IFLAالمكتبات 

 The“تحت شعار (حملة مكتبة العالم) أو 2001أغسطس من عام 

Campaign for the World’s Liberaries ” أثناء انعقاد مؤتمر

ا0تحاد الدولي المذكور المنعقد في بوسطن بالو0يات المتحدة ا>مريكية، 

ونتجت  ALAوھو استمرار للجھود التي بذلتھا جمعية المكتبات ا>مريكية 

عنھا حملة أمريكية انطلقت في العام نفسه تحت شعار (حملة المكتبات 

  ”.Campaign for America’s Libraries“ا>مريكية) أو 

وتھدف تلك الحم(ت لزيادة الوغى بقيمة المكتبات والمكتبيين في القرن 

الحادي والعشرين، وزيادة استخدام المكتبات بأنواعھا، والتمويل المتاح لھا، 

وزيادة مشاركة المكتبيين في القضايا العامة، وزيادة الدعم لمھنة المكتبات 

رأي العام، والمعلمين، وا/دارة العليا في بشكل عام، وھى حملة تستھدف ال

  المؤسسات الحكومية، وا/ع(م، والجھات الممولة للمكتبات، وغيرھا.

شعاراً خاصاً كماركة مسجلة  ALAوقد صممت جمعية المكتبات ا>مريكية 

، وقد “Your Library TM“@لتوحيد الجھود للمكتبات حول العالم ھو: 

لغة منھا اللغة العربية التي اعتمد فيھا على  تمت ترجمة الشعار إلى عشرين

  النحو التالي:

، ويمكن نسخ ھذا الشعار بصورة إلكترونية من موقع TM@ مكتبتك 

خصص لھذا الغرض لجمعية المكتبات ا>مريكية على شبكة ا/نترنت فى 

العنوان التالي: 

https://cs.ala.org/@yourlibrary/download.cfm وتقترح ،
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تخدام الشعار المذكور على المكتبات، والرسائل ا/ع(مية الحملة اس

المختلفة، والجداريات (البوسترات)، والمطويات وغيرھا من المطبوعات، 

والبطاقات الشخصية للناشطين فى تلك الحملة، بل وبطاقات ا/عارة 

  للمكتبات، وغيره.

    Information Society. مجتمع المعلومات. 13

على مدار الزمن في حركية دائمة ، و>نھا كانت  >ن المجتمعات ظلت

الحياة والرقي إلى ا>فضل   تسعى دائما إلى التطوير والتحسين من مستوى

، فقد تمكنت وبفضل ما قدمته من تضحيات وأبحاث على مستويات عالية 

” من التحليل أن تصل إلى تحسينات جديدة، كانت أھمھا على ا/ط(ق 

نھا 0 تزال حديثة عن تطبيقات الفكر ا/نساني و>” مجتمع المعلومات

تطرح أسئلة كثيرة عن ماھيتھا وكيفية تطورھا وخصائصھا التي أھلتھا >ن 

تصبح الھدف المنشود الذي تسعى إلى تحقيقه كل دول العالم على إخت(ف 

    توجھاتھا، والتي كثيرا ما تثار ا>سئلة حول مقوماتھا وأھدافھا .

ت يعتبر وإلى حد كبير مفھوما جديدا لم تتبلور معالمه إن مجتمع المعلوما

بعد في المفھوم العالمي للباحثين في مختلف القارات ،وذلك ليس غريبا >ن 

م(محه غير واضحة بالقدر الكافي حتى بالنسبة للمواطنين العاديين الذين 

يتعاملون معه في حياتھم اليومية من خ(ل بعض مظاھره كشبكة ا/نترنيت 

  ( ، بغير إدراك لXبعاد النظرية له وللنتائج العلمية والسياسية والثقافية .مث

وقد أدى النمو ا/قتصادي العالمي المتزايد ممزوجا بالتطور التكنولوجي “

إلى توظيف المعلومات كمحرك أساسي للتغير ا0جتماعي ،مما أدى إلى 

د0لة على في بداية الثمانينات لل” مجتمع المعلومات ”ظھور مصطلح 

المرحلة الجديدة التي تمتدد عبر تاريخ البشرية، وتتميز بأنھا تعتمد أساسا 
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على قاعدة متينة من المعلومات تشكل موردا أساسيا 0قتصاديات ترتكز 

  ]11.”[على ھياكل قاعدية تكنولوجية 

عرف مجتمع المعلومات مسميات عديدة كالمجتمع مابعد الصناعي ومجتمع 

، المجتمع الرقمي، المجتمع الشبكي، المجتمع ال(سلكي، ما بعد الحداثة

  المجتمع الكوني، المجتمع المعلوماتي، مجتمع الموئسات.

الذي تبناه مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات جنيف    التعريف

2003  

مجتمع يستطيع كل فرد فيه إستحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليھا ”

بحيث يمكن ا>فراد والمجتمعات والشعوب من  وإستخدامھا وتقاسمھا

تسخير كامل إمكانياتھم في النھوض بتنميتھم المستدامة وفي تحسين نوعية 

  ]12”.[حياتھم 

المجتمع . ”  2003*التعريف الذي تبناه تقرير التنمية ا/نسانية العربية 

الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجھا وتوظيفھا بكفاءة في جميع 

مجا0ت النشاط المجتمعي من ا/قتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة 

ة التنمية الخاصة وصو0 لXرتقاء بالحالة ا/نسانية باطراد أي إقام

  ]13”.[ا/نسانية

المجتمع الذي يعتمد اعتمادا ” التعريف الذي تبناه محمد فتحي عبد الھادي:

أساسيا على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكسلعة إستراتجية 

وكخدمة وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة مستغ( في ذلك 

تصا0ت وبما يبين استخدام كافة إمكانيات تكنولوجيا المعلومات وا0

المعلومات بشكل واضح في كافة أوجه الحياة ا0قتصادية وا0جتماعية 

  ]14”.[والرفاھية   والسياسية بغرض تحقيق التنمية
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إذن ھو مجتمع جامع ومنصف قوامه ا/نسان يتاح فيه لكل فرد حرية إنشاء 

مھما ونشرھما المعلومات والمعرفة والنفاذ إليھما وا0ستفادة منھما وتقاس

لتمكين ا>فراد والمجتمعات والشعوب من تحسين نوعية الحياة وتحقيق 

ذواتھم الكاملة ، وھي مجتمعات تؤسس على مبادئ العدالة ا0جتماعية 

والسياسية وا0قتصادية وعلى المشاركة الكاملة للشعوب، رغم تعدد 

الذي تنطلق  المسميات التي أطلقت على ھذا المجتمع الحديث إ0 أن ا>ساس

منه واحد ، والذي يرتكز على حرية تداول المعلومات دونما قيد أو شرط 

  وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق ا/تاحة المباشرة لھا.

مجتمع المعلومات ھو المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه 

عايير أو مؤشرات وھناك عدة م…للحياة ا0قتصادية والثقافية والسياسية 

  مجتمع بأنه معلوماتي. ونذكر منھا:  يمكن من خ(لھا وصف

.المعيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة ا>ساسية 1

ويحدث انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم 

  والمنزل .

وسيلة ل(رتقاء بمستوى المعيار ا0جتماعي : يتأكد دور المعلومات ك .2

المعيشة وينتشر وعي الكمبيوتر والمعلومات ويتاح للعامة والخاصة 

  معلومات على مستوى عال من الجودة .

المعيار ا0قتصادي : تبرز المعلومات كعامل اقتصادي أساسي سواء  .3

كمورد اقتصادي أو كخدمة أو سلعة وكمصدر للقيمة المضافة وكمصدر 

  لعمالة .لخلق فرص جديدة ل

...........................................................................  

  :  المراجع
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