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 ..  نظم املعلومات اإلدارية  ..          حمتوى املقرر ملاّدة                                   

 احملارضة الأوىل / الفصل الأول :

 . [ثــورة نـــظم املعلـــومات  ]                  

 غنارص احملارضة .

                              اٌزؾٛالد اٌزٟ عججزٙب صٛسح اٌّؼٍِٛبد .                                                                                         -

  . اٌؼٌّٛخ          .  ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌظٕبػٟ         . ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّظّخ

 ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد . -
 . اٌج١بٔبد     . اٌّؼٍِٛبد       . اٌّؼشفخ 

 ِمّذِخ / صٛسح اٌّؼٍِٛبد .

.  إلى وقت قرٌب ، لم تكن المعلومات تقّدم إضافة مهمة للمؤسسات ولم تكن نظم المعلومات ذات أهمٌة فً اإلدارات ولٌس لها بعد 

                                                                                                                      عالمً .                       

حول خاصٌة تمكن األفراد من نقل المعلومات بحرٌة وتمكنهم من الوصول الفوري   Information Age. تتمحور ثورة المعلومات 

                                                                                                                                                           إلى  المعرفة التً كان صعبا أو مستحٌبل الوصول إلٌها سابقا .      

الذي رافق نتائج االنتقال من الصناعة التقلٌدٌة ، التً أنقضتها الثورة    Digital Age. وهذه الخاصٌة مرتبطة بمفهوم العصر الرقمً  

الصناعٌة ، الى اقتصاد مرتكز على إدارة واستغبلل المعلومات ، وذلك باالستفادة من إمكانٌة تصنٌع الحاسبات الشخصٌة فً أواخر 

          تلك التقنٌات من قبل العامة فً العقد التالً .                                                                                  السبعٌنات المٌبلدٌة وحتى ظهور اإلنترنت فً التسعٌنات المٌبلدٌة واعتماد

. ٌعتبر هذا العصر هو عصر المعلومات ، وبفعل ثورة المعلومات أصبحت نظم المعلومات أساسٌة للمؤسسات ألنها تساعد متخذي 

فً الحصول على المعلومات المهمة التً تساعدهم على اتخاذ القرارات السلمٌة ، المأمول منها المساهمة فً إنجاح  القرارات

                                                                   فً أعمالها وتقدٌم خدماتها ومنتجاتها .                                                                                ةستمرارٌالمؤسسات والمنظمات على اال

. ٌتم استخدام نظم المعلومات فً مختلف المجاالت الصحٌة ، والجغرافٌة واألمنٌة وعلى وجه الخصوص فً مجالً التجارة و إدارة 

                                                                                  األعمال .                                                        

 . ولقد حصل الكثٌر من التغٌرات من جراء ثورة المعلومات التً أدت إلى استخدام نظم المعلومات من قبل المؤسسات .

 التحوالت التً سببتها ثورة المعلومات . 

ات والتحوالت التً دعت المؤسسات و المنظمات إلى استخدام نظم المعلومات لتمكنها من جاءت ثورة المعلومات بالكثٌر من التغٌر

 االستمرارٌة فً الحٌاة ومتابعة أعمالها و خدماتها ومن هذه التحوالت:  

 Globalizationالعولمة  ×                                                 

 Transformation of Industrial Econom التحوالت على مستوى االقتصاد الصناعً    ×                                                      

 Transformation of The Enterpriseالتحوالت على مستوى المؤسسات  ×                                                          
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 :  Globalizationالعولمة     

                  تصف العولمة العملٌة المستمرة التً جعلت المجتمعات والحضارات واالقتصادٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة تندمج من خبلل شبكة اتصاالت        

قتصادٌات الوطنٌة فً االقتصاد وأعمال  عالمٌة واسعة . وٌستعمل مصطلح العولمة لئلشارة إلى عولمة االقتصاد حٌث تدمج اال

 العالمً من خبلل التجارة واألعمال ، االستثمارات الخارجٌة المباشرة  ، تدفق رؤوس األموال ، الهجرة وانتشار التكنولوجٌا . 

 والبٌولوجٌة .والمتعارف علٌة حالٌا أن العولمة هً مزٌج من العوامل االقتصادٌة ، التكنولوجٌة ، الثقافة االجتماعٌة ، السٌاسٌة 

 :  Economy Globalizationعولمة االقتصاد  -

                          هناك نسبة زٌادة باعتماد اقتصاد الدول المتقدمة ، مثل أمرٌكا والدول المتقدمة صناعٌا فً أوربا والصٌن ، على االستٌراد والتصدٌر . 

فً تصمٌم المنتجات ، التصنٌع ، المالٌة  ودعم المستهلك إلى أماكن فً دول تقوم الشركات أٌضا بتوزٌع الوظائف األساسٌة لؤلعمال 

أخرى حٌث ٌمكن إنجاز العمل بتكلفة أفضل للشركات . وٌعتمد نجاح الشركات التجارٌة حالٌا وفً المستقبل بقدرتها على العمل على 

                                                                           مستوى عالمً .                                                       

 توفر أنظمة المعلومات قوة االتصاالت والتحلٌل التً تحتاجها الشركات إلدارة تجارتها وأعمالها على نطاق عالمً .

 

                              تهدد العولمة وتقنٌة المعلومات الشركات المحلٌة وذلك بفضل االتصاالت وأنظمة المعلومات .                                         

ة .                                               تحتاج الشركات التجارٌة إلى أنظمة المعلومات واالتصاالت القوٌة لتكون مشاركٌن منافسٌن فً األسواق العالمٌ

أصبح بمقدور المستهلكٌن أو العمبلء حالٌا ، التسوق مباشرة فً األسواق التجارٌة العالمٌة عبر االنترنت ، ومقارنة األسعار 

لجغرافٌة .                                                                                دون أي اعتبار للحدود ا 7/7واألسبوع  42/42والنوعٌات والحصول على أفضل العروض على مدار الٌوم 

هنا تظهر أهمٌة نظم المعلومات المعتمدة على أنظمة االتصاالت للشركات كً ٌصبح بإمكانها تحقٌق إدارة أقوى ومنافسة أعظم فً 

 األسواق العالمٌة .      

من أهمها تلك التً حدثت على المستوى  فً كثٌر من المجاالت الحٌاتٌة تحوالت إلى  مة االقتصادأدى التوجه نحو عولوقد    

 االقتصادي :

 اإلدارة والتحكم فً السوق العالمٌة . -

 المنافسة فً األسواق العالمٌة. -

 نظم التوزٌع العالمٌة . -

  :اٌزؾٛالد ػٍٝ ِغزٜٛ االلزظبد اٌظٕبػٟ 

.                 خ رؾٌٛذ اٌذٚي اٌّزمذِخ ٚ اٌمٜٛ اٌظٕبػ١خ اٌىجشٜ ِٓ اٌزشو١ض ػٍٝ االلزظبد اٌظٕبػٟ إٌٝ االلزظبد اٌّؼزّذ ػٍٝ خذِبد اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشف. 

ٌزؼ١ٍُ ،                          أطجؾذ اٌّؼٍِٛبد رّزضً األعبط ٌىض١ش ِٓ إٌّزغبد ٚاٌخذِبد ِضً طٕبػخ ثشِغ١بد اٌؾبعت ا٢ٌٟ ، اٌخذِبد اٌّظشف١خ ، ا. 

                    .                                                                                                                            اٌؼّبْ ، اٌؾمٛق ٚاإلػالَ 

بد اٌزم١ٍذ٠خ ِضً طٕبػخ اٌغ١بساد ، ؽ١ش رغبُ٘ ٚرغبػذ فٟ ثٕبء اٌزظب١ُِ ٚاخزجبس٘ب أطجؼ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد دٚس ُِٙ عذا ؽزٝ فٟ ِغبي اٌظٕبػ. 

                                        .                                                                                                                            ، ِٚزبثؼخ اٌزظ١ٕغ ٚاٌزٛص٠غ 

أدد صٛسح اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ إٌٝ اٌزغ١١ش فٟ ٔٛع اٌؼّبٌخ اٌّطٍٛثخ ، اٌزٟ رؾٌٛذ ِٓ اٌّغبي اٌضساػٟ ٚاٌظٕبػٟ إٌٝ ِغبٌٟ اٌّؼٍِٛبد . 

                                                                           :                              ظٙشد ثزٌه ٚظبئف عذ٠ذح رزطٍت ِزخظظ١ٓ فٟ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ ِضً .           . ٚاٌّؼشفخ 

                                                                                                               .                                                                                                                           اٌّشاوض اٌصح١خ ×    .اٌّؤسسبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ×   .اٌّج١ؼبد  ×

.                                                                                                        اٌّؤسسبد اٌحمٛل١خ×        .اٌزأ١ِٓ ٚاٌعّبْ  ×     .اٌجٕٛن  ×

 .   ٚ٘زٖ اٌٛظبئف رٛفش أػّبي خذِبر١خ ِضً رؾ١ًٍ إٌظُ ٚاٌّجشِغ١ٓ ٚإٌبعخ١ٓ ٚاٌّٛصػ١ٓ.  

                                        



 

 3      ختكـم / تذكار العنزي .أ                   .    االنتساب المطور –عمال أ قسم إدارة –دارٌة المعلومات اإلنظم 

 

 :  إٌٝ ٚلذ أدد ٘زٖ اٌزحٛالد.    

      :                                                                                                                             (Productivity) رحسٓ فٟ اإلٔزبج١خ. 

طٕبػخ اٌغ١بساد ٚاٌمطبساد اٌغش٠ؼخ ٚا١ٌ٢خ ؽ١ش ٠ؼزّذ ِٓ خالي اعزؼّبي ػّبي خجشاء ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚرٌه ٌٍمذسح ػٍٝ إٌّبفغخ ػب١ٌّب ، ِضً 

     .                                                                                                                            رظ١ّّٙب ٚإٔزبعٙب ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ 

:                                                                                                                       (New Products and Services) جذ٠ذحظٙٛس ِٕزجبد ٚخذِبد . 

.                                              ظّخ اٌؾغٛصاد اٌؼب١ٌّخ ِضً األعٙضح االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌشل١ّخ ، اٌجشِغ١بد اٌزطج١م١خ ٚاألٌؼبة ، ثطبلبد اإلػزّبد ٚاٌزٛط١ً ا١ٌٍٍٟ ، ٚأٔ

:                                                                                                                        (Time based Competition) ِٕبفسخ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌٛلذ. 

ش٠غ فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌزمذ٠ُ ِٕزغبد ٚخذِبد عذ٠ذح راد ِٛاطفبد ١ِٚضاد رٕبفغ١خ لجً إٌّبفغ١ٓ ٌىغت ػّالء عذد ٚاالعزفبدح ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌغ

                                         .                                                                              ِٓ ؽشؽٙب ثأعؼبس ِشثؾخ ؽ١ش ع١زُ إٔزبط ِض١الد ٌٙب ِٓ لجً إٌّبفغ١ٓ

                                                                                                                                                 (Shorter Product life):  ٔزبط ألصشإدٚسح . 

ٌزؾىُ،ٚرٌه ٔظشا أطجؾذ دٚسح االٔزبط ألظش ثفؼً اعزؼّبي رم١ٕخ ٚأٔظّخ  اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼذاد ا١ٌ٢خ اٌّزطٛسح اٌّزؾىُ ثٙب ثٛاعخ أٔظّخ ا

 .        ٌٍزؾٛالد فٟ ث١ئخ اٌششوبد ِٚزطٍجبد اٌغٛق اٌغش٠ؼخ اٌزغ١ش 

                     :                                                                                                                             اٌزؾٛالد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؤعغبد

ػٍٝ  رز١ّض إٌّظّبد اٌزم١ٍذ٠خ ثأٔٙب رٕظ١ُ ٘شِٟ ِٚشوضٞ ؽ١ش ٠ؼزّذ ػٍٝ ِغّٛػخ صبثزخ ِٓ إعشاءاد اٌؼًّ إلٔزبط إٌّزغبد ٚاٌخذِبد إٌّط١خ

                                :                ٚثغجت صٛسح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ؽشأد ػذح رغ١شاد ٚرؾ٠ٛالد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؤعغبد رزّؾٛس ؽٛي األِٛس اٌزب١ٌخ . ٔطبق ٚاعغ 

                      :                                                                                                                             ((Flattering األفم١خ  *

.                       أفم١خ أوضش ٌزم١ًٍ ِٓ ؽذح ػّٛد٠خ ١٘ى١ٍزٙب \ؽ١ش ر١ّضد ١٘ى١ٍخ اٌّؤعغبد ثٛعٛد ػذد ألً ِٓ اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ ف١ٙب ٚأطجؾذ ِٕجغطخ 

                                                                   :                                                                            (Decentralization) اٌالِشوض٠خ  *

رخبر إػطبء اٌّذساء فٟ اٌّغزٜٛ األدٔٝ طالؽ١بد أوجش الرخبر اٌمشاساد ، ؽ١ش رٛفش ٌُٙ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِب ٠ؾزبعٛٔخ ِٓ ِؼٍِٛبد رغبػذُ٘ فٟ ا

                                                                                                                              .                                         اٌمشاساد اٌغ١ٍّخ 

فٟ  أطجؼ ثئِىبْ اٌّؤعغبد رؾغٓ ِزطٍجبد ث١ئزٙب ٚاالعزغبثخ ٌٙب ثشىً عش٠غ ِّب ٠ؼط١ٙب ِشٚٔخ أوجش ٌٍإلعزّشاس٠خ:   Flexibility))اٌّشٚٔخ  *

ٚؽ١ش ٠زٛفش ٌٙب أدٚاد ٌزؾ١ًٍ . اٌزٕبفظ ٚاٌؾ١بح ، ٚأطجؼ ثئِىبٔٙب اٌزألٍُ ِغ ِزطٍجبد اٌؼّالء ٚرغ١١ش شجىخ ِضٚد٠ٙب ٌزٛف١ش ِٕزغبد غ١ش ّٔط١خ 

 .اٌج١بٔبد ٚاالرظبي ثمٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزغبس٠خ ٌذساعخ اٌغٛق ِٚؼشفخ اؽز١بعبد اٌؼّالء 

                                                                                                                                                                                

ٌزٕظ١ُ رٛفش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد إِىب١ٔبد ٌٍّذساء رغّؼ ٌُٙ ثبٌم١بَ ثٛظبئف اٌزخط١ؾ ٚا:   (Location Independence) اسزمال١ٌخ اٌّٛلغ *

.                                                                ٚاٌم١بدح ٚاٌشلبثخ ثشىً ِغزمً ػٓ اٌّٛلغ اٌغغشافٟ ٌٍّؤعغخ ، ٚأطجؼ ِٛعذ أػّبي ٚٚظبئف وض١شح رذاس ِٓ إٌّبصي 

عبػذد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ إؽالي اإلعشاءاد ا١ٌ٢خ :  (Low transaction and Coordination cost)  أخفبض وٍفخ اٌّؼبِالد *

الد ، ِضً ِىبْ اإلعشاءاد ا١ٌذ٠ٚخ ، ِّب أدٜ إٌٝ رخف١غ رىٍفخ اٌؼ١ٍّبد ثزٛف١ش اٌّٛاسد ٚٚلذ اٌّٛظف١ٓ ٚص٠بدح عٛدح وفبءح رأد٠خ اٌّٙبَ ٚاٌّؼبِ

                                                                                     .  اعزؼّبي اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌّشاعالد ٚاٌّؼبِالد اإلٌىزش١ٔٚخ 

عٍٙذ شجىبد االرظبالد اٌزٕغ١ك ث١ٓ فشق اٌؼًّ إٌّزششح عغشاف١ب ٚاٌزٛاطً ف١ّب ث١ٕٙب ٚػمذ   : (Team Work)اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ *

      .االعزّبػبد اٌّشئ١خ ػٓ ثؼذ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رمبس٠ش ِشزشوخ 

ة مصطلحات هامة يف نظم املعلومات :  
ّ
 هناك عد

 

 

 

 

 

 Data البٌـــانـــــات   

 Information المعلومــــات  

 Knowledge المعرفـــــــة  
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                                                      :                                                                                                                            اٌج١بٔبد 

.                                                                                                                        اٌج١بٔبد ٟ٘ اٌّٛاد اٌخبَ اٌزٟ رشزك ِٕٙب اٌّؼٍِٛبد . 

, ١ٕب رّضً اٌج١بٔبد األش١بء ٚاألفىبس ٚاٌحمبئك ٚا٢ساء ٚاألحذاس ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رؼجش ػٓ ِٛالف ٚأفؼبي أٚ رصف ٘ذفب أٚ ظب٘شح أٚ ٚالؼب ِؼ. 

.                                                                                      اء وبْ ِبظ١ب أٚ حبظشا أٚ ِسزمجال ، دْٚ إجشاء أٞ رؼذ٠ً أٚ رفس١ش أٚ ِمبسٔخ ػ١ٍٙب سٛ

رٙب ال رمذَ ٌٕب أ٠خ إفبدح ؽ١ش ٠غت ٚػؼٙب ٠ٚشبس ٌٙب وّغّٛػخ أسلبَ ، ٚسِٛص ، طٛس أٚ أطٛاد ٠زُ عّؼٙب ِٓ أعٙضح سطذ ، ٚاٌج١بٔبد ثؾذ را. 

                             .                                                                                                                            ػّٓ ِؼّْٛ ِؾذد ٌالعزفبدح ِٕٙب 

.                                                                                        ٔٝ فٟ اٌزغشد ؽ١ش رشزك ِٕٙب اٌّؼٍِٛبد ٠ٕٚظش ٌٙب ػٍٝ أٔٙب اٌّغزٜٛ ألد. 

 .٠ّٚىٓ رغ١ّزٙب ثبٌّؼط١بد ؽ١ش رذخً إٌٝ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رمَٛ ثزخض٠ٕٙب ِٚؼبٌغزٙب . 

                                                                                                                                 :                                 اٌّؼٍِٛبد 

                                                .                                                      اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ اٌّٛاد اٌّظٕؼخ اٌغب٘ضح ٌالعزخذاَ ٚاٌزٟ رمذَ ٌٕب إفبدح ِب . 

.                                          ٠ّٚىٓ اػزجبس ثأٔٙب اٌج١بٔبد اٌزٟ خعؼذ ٌٍّؼبٌجخ ، اٌزح١ًٍ أٚ اٌزفس١ش ـ ثٙذف اسزخشاط ِمبسٔبد ، ِؤششاد ٚػاللبد ِٕٙب . 

                                                                                                                 .   ِغ ثؼط  رٍه اٌؼاللبد رشثػ اٌحمبئك األفىبس ٚاٌظٛا٘ش ثؼعٙب. 

.                                                                                                                ٚػٕذ ٚػغ اٌج١بٔبد فٟ ِؼّْٛ ِؼ١ٓ رؼط١ٕب اٌّؼٍِٛبد . 

        .                               ٚاٌّؼٍِٛبد ٟ٘ أُ٘ ِمِٛبد ارخبر اٌمشاس ؽ١ش رزٛلف ٔٛػ١خ اٌمشاس ػٍٝ ؽج١ؼخ ِب ٠زٛفش ٌٍّغؤٚي ػٓ ارخبرٖ ِٓ ِؼٍِٛبد . 

اٌشعِٛبد اٌزٟ ٔشا٘ب ػٍٝ ٌٛؽبد اٌّشٚس ٟ٘ ث١بٔبد ٌٚىٓ ػٕذِب ٔؼؼٙب فٟ ِؼّْٛ اعزؼّبٌٙب فٟ لٛاػذ اٌّشٚس فزظجؼ رؼط١ٕب ِؼٍِٛخ : ِضبي . 

                                                       .                                                                                   ، ِضً ِّٕٛع اٌزغبٚص أٚ ِّٕٛع اٌٛلٛف 

                                                        :                                                                                                                            اٌّؼشفخ . 

.                                                                                                                    ٟ٘ اٌّٛاد اٌّظٕؼخ اٌّغزخشعخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼشفخ . 

                                                                      .فبٌّؼشفخ ٟ٘ حص١ٍخ ِب ٠ّزٍىٗ اٌفشد أٚ إٌّظّخ أٚ اٌّجزّغ ِٓ ِؼٍِٛبد ٚػٍُ ٚصمبفخ فٟ ٚلذ ِؼ١ٓ . 

.                                                                          ٟ٘ اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد اٌّىزغجخ ِٓ لجً شخض ِب ِٓ خالي رغبسثٗ ٚخجشارٗ ٚدساعزٗ. 

.                                                                                          ئك ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛػٟ ٚاإلٌّبَ اٌّىزغت ثبٌزغشثخ ٟ٘ اٌّٛاػ١غ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ ٚاٌؾمب. 

 .ِضً ؽغبة اٌّٛعؾ اٌؾغبثٟ ، أٚ ٔز١غخ ٌّظ عغُ شذ٠ذ اٌؾشاسح . 

 

 .                                       اٌّؼشفخ / اٌّؼٍِٛبد / اٌج١بٔبد 
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 / الفصل الأول : ــــثـــــانيةاحملارضة ال 

 . [ثــورة نـــظم املعلـــومات  ] اتبع :                 

 غنارص احملارضة .

.                                    ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد .                                                                                                              -

 اٌّؼٍِٛبد     . دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد داخً إٌّظّخ ٚث١ئخ إٌّظّخ إٌظبَ         .  إٌّظّخ         . رظ١ٕف ٔظُ

 إٌّظّخ ِٓ ِٕظٛس رغبسٞ . -

 

 :   Systemإٌظبَ 

التً تدل إلى الكل الذي   Systemaتبلور مفهوم النظام فً نهاٌة األربعٌنات من القرن الماضً وهو اصطبلح مشتق من الكلمة الٌونانٌة 

ختلف المجاالت االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة .                                                               معدد من األجزاء وٌعد من المصطلحات الشائعة االستخدام فً من ٌرتكب 

ٌمكن تعرٌف النظام على أنة مجموعة     وقد اكتسب هذا االصطبلح معانً جدٌدة ودالالت مختلفة لوصف الظواهر اإلدارٌة والفنٌة والعلمٌة .

من العناصر أو األجزاء  و المستلزمات المتكاملة مع بعضها البعض حٌث تحكمها عبلقات وآلٌات عمل معٌنة وفً نطاق محدد وذلك بقصد 

 تحقٌق هدف معٌن فً زمن محدد من خبلل معالجة البٌانات المدخلة لها .

فرعٌة متكاملة ومنسجمة ، وٌمكن أٌضا تجزئة األنظمة الفرعٌة إلى أنظمة فرعٌة أصغر لنحصل على  ٌمكن للنظام أن ٌتجزأ إلى عدة أنظمة

 هٌكل هرمً ٌتكون من تجزئة النظام إلى أنظمة فرعٌة .

ون الموظفٌن مثل نظام الجامعة ٌنقسم إلى األنظمة الفرعٌة نظام التسجٌل ونظام القبول ونظام االختبارات ونظام الدراسة عن بعد ، ونظام شئ

 .    والمحاسبة والمشترٌات والمخازن

                                          

 :  ٠غت أْ رزٛفش فٟ إٌظبَ ٟٚ٘ خّسخ أِٛس أسبس١خ ٕ٘بن      

 . Items اٌؼٕبصش -

 .  Relations اٌؼاللبد -

 . Work Mechanisms  آ١ٌبد اٌؼًّ -

 . Boardersاٌحذٚد  -

 . Targets األ٘ذاف -

 

 

 

 

 

الجامعة    

شئون 
 الموظفٌن 

 الرواتب الجوازات 

التعلٌم عن 
 بعد 

 االختبارات 
تسجٌل 

 المحاضرات 
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 :ِضبي ػٓ ٔظبَ ِؤسسخ رؼ١ّ١ٍخ    

                                         . العناصر المكونة للنظام مثل الطلبة واألساتذة والموظفٌن والمقررات .                                                          

، األستاذ ٌدرس طالب .                                                                                                 . العبلقات التً تربط العناصر مثل عبلقة التدرٌس والتسجٌل 

                                               . آلٌات العمل مثل كٌفٌة تسجٌل الطلبة ، آلٌة قبولهم فً البرنامج ، وطً القٌد .                                                 

ت . الحدود التً تفصل بٌن النظام وبٌئته مثل الفاصل بٌن الجامعة ووزارة التعلٌم أو مؤسسات االعتراف األكادٌمً والجودة ومزودي الخدما

                                                       للمؤسسة  . األهداف مثل تخرٌج طبلب ذات مهارات وعلم فً مجال محدد وخدمة المجتمع .                 

 إٌّٛرط اٌؼبَ ٌٍٕظُ :

 ٠زىْٛ إٌّٛرط اٌؼبَ ألٞ ٔظبَ ِٓ اٌؼٕبطش األسثؼخ اٌزب١ٌخ :

رىْٛ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب إٌظبَ ؽ١ش رىْٛ ِبدح أٚ ث١بٔبد أٚ االص١ٕٓ ِؼب ٚرأرٟ ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ ِٓ ث١ئخ إٌظبَ ٚلذ :  Inputs _اٌّذخالد1

 عضء ِٓ ِخشعبد إٌظبَ ٔفغٗ وزغز٠خ ِشرذح .

ٟ٘ األٔشطخ اٌزٟ ٠ّبسعٙب إٌظبَ  ػٍٝ ِذخالرخ  ثبػزّبد اٌّغزٍضِبد اٌؼشٚس٠خ ِٓ لٜٛ ثشش٠خ ِٚبد٠خ :  Processes_اٌؼ١ٍّبد 2

بد اإلداس٠خ ، ِٚضً رغغ١ً ٚإعشائ١خ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّخشعبد اٌّشعٛح ، ِضً اٌزغ١ّغ ٚاٌزظف١خ ٚاٌفٙشعخ ٚاالعزشعبع فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛ

 ِمشساد ٌطبٌت فٟ فظً دساعٟ.

ٟ٘ إٌزبئظ اٌزٟ ٠ضٚدٔب ثٙب إٌظبَ ثؼذ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ لبَ ثٙب ، ٠ّٚىٓ أْ رغزخذَ وّذخالد ٌٍٕظبَ :    Outputs_اٌّخشجبد3

ّخشعبد ثأ٘ذاف إٌظبَ ثشىً ِجبشش  ِضً وزغز٠خ ِشرذح ، ٚرأرٟ ػٍٝ شىً ِبدح فمؾ أٚ ِؼٍِٛبد فمؾ أٚ االص١ٕٓ ِؼب . ٚرشرجؾ ٘زٖ اٌ

 اٌغذٚي اٌذساعٟ ٌٍفظً اٌؾبٌٟ إٌبرظ ػٓ رغغ١ً ِمشساد اٌطبٌت أٚ وشف ثؼذد اٌطٍجخ اٌّغغ١ٍٓ .

ألعً رؾم١ك أزظبَ فٟ فؼب١ٌبد إٌظبَ ٚاٌشلبثخ ػ١ٍٙب فال ثذ ِٓ ٚعٛد ػٕظش اٌزغز٠خ اٌّشرذح اٌزٟ :  Feedback  _اٌزغز٠خ اٌّشرذح4

ِٓ ِخشعبد إٌظبَ ٚرغزؼٍّٗ  وّذخالد ٌٗ ، ٚرٌه ثٙذف ِمبسٔخ اٌّخشعبد اٌؾب١ٌخ ِغ اٌّخشعبد اٌّخطؾ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب رأخز عضء 

 ِغجمب ، ِّٚب ٠غزذػٟ اعزخذاَ ِذخالد إػبف١خ أٚ رؼذ٠ً ثبٌؼ١ٍّبد .

 

 :إٌّٛرط اٌؼبَ ٌٕظبَ إٌّظّبد 

 

 

 

 

 

 

                                        

 المنوذج العــــام لنظــــام املنظــــــة                                               

 معاٌٌر تصنٌف النظم :

 ٌمكن أن تصنف النظم وفق معاٌٌر مختلفة منها :

                                            ) أصل النظام ( :                                                                                                              النظام طبٌعة. 

ظام الشمسً ونظام اللٌل والنهار ودورة الماء.                                             كل األنظمة التً خلقها هللا سبحانه وتعالى  مثل نظام الكون والن: النظم الطبٌعٌة -

           كل األنظمة التً صنعها اإلنسان مثل نظام السٌارة واألنظمة الداخلٌة فٌها نظام الساعة لقٌاس الزمن ، ونظام تكرٌر المٌاه.: النظم  االصطناعٌة -

                           :                                                                                                                            ظام بالبٌئةنالتجرٌد النظام عالقة . 

.                                                                                                                    ةنظام السٌارة واألجهزة اإللكترونٌ مثل :ةو الملموسأالنظم المحسوسة  -

وهً تكون مكونة من  عناصر افتراضٌة ومنطقٌة ال ٌمكن تحسسها والتعرف علٌها حسٌا ، مثل علم  أو الغٌر  محسوسة: ةالنظم االفتراضٌ -

 ٌدرس مجموعة حقائق ونظرٌات عن األرض .الجٌولوجٌا الذي 

المدخـــبلت 

   

المخرجــــات     العملٌـــــات  

   

 التغذٌــــة المرتـــــدة       
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 . درجة انفتاح النظام :

 هو النظام الذي ٌتفاعل مع بٌئته فٌؤثر فٌها وتؤثر فٌه مثل اإلنسان والدولة والحاسب اآللً وأنظمة القٌادة غٌر اآللٌة .لنظام المفتوح :.

  هو النظام الذي ال ٌتفاعل مع بٌئته وٌعمل باستقبللٌة عنها وهو نادر الوجود .                                                     النظام المغلق :.

هً األنظمة التً تحتاج إلى قدر بسٌط من التدخل البشري والعبلقة مع بٌئتها ، مثل الساعة التً تعمل  النظام المغلق نسبٌا :.

 التً تحتاج إلى تغٌٌر البطارٌة عند استهبلكها كلٌا .بالبطارٌة 

 

 

 : (Organization) . المنظمة  

                                          ٌطلق اصطبلح  " منظمة "  على أي نظام إداري ٌقوم بأداء الوظائف اإلدارٌة األساسٌة من تخطٌط ، وتنظٌم ، وتنفٌذ ورقابة .           . 

                                                       المنظمة هً نظام دٌنامٌكً ، مفتوح ، وموجة ذاتٌا ، وهو من تصمٌم اإلنسان .                                                      . 

تشغٌل واإلدارة ) العملٌات ( وذلك من أجل تحقٌق أهداف . تتشكل عناصر المنظمة من مجموعة مواردها ) المدخبلت ( وآلٌات عملها فً نظام ال

، ولتحقٌق حالة التوازن الدٌنامٌكً  ه ) المخرجات ( ، وٌجري ذلك من خبلل وضع القواعد والتعلٌمات لمراقبة مستوى األداء وجودت معٌنة

 للنظام والضبط الذاتً لنفسة فهو ٌحتاج إلى التغذٌة المرتدة . 

                 هو النظام النشٌط والمتغٌر فً آن واحد ، مثل المصعد .                                                                           : . النظام الدٌنامٌكً

تأتً من البٌئة وتصب هو النظام الذي ٌتفاعل مع متغٌرات البٌئة الخارجٌة وذلك من خبلل حركة المدخبلت والمخرجات التً  . النظام المفتوح :

                  فٌها .

.                                 هو النظام ٌقوم بعملٌة الرقابة والضبط الذاتً لنوع تدفق المدخبلت وعملٌات التشغٌل والمخرجات ومعدل هذا التدفق :  . النظام الموجة ذاتٌا 

اء النظام لتحدٌد ما اذا كان النظام ٌتحرك لتحقٌق أهدافة أم ٌحتاج إلى تصوٌب عملة من هً معلومات حول أد:  Feedback  . التغذٌة المرتدة

 تغٌٌر المدخبلت أو العملٌات الحالٌة حتى ٌتمكن من تحقٌق األداء المحدد له وإعطاء المخرجات المطلوبة .

 

 : (Information System). نظام المعلومات 

ىٟ ٠ّىٓ رؼش٠ف ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ثأٔٗ ِغّٛػخ ِٓ األفشاد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚاإلعشاءاد ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد ؽ١ش لذ ٠ؼًّ إٌظبَ ثشىً ٠ذٚٞ أٚ ١ِىب١ٔ. 

 ٛلذأٚ آٌٟ ثبالػزّبد ػٍٝ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ، ٚرٌه ِٓ أعً عّغ اٌج١بٔبد ٚرخض٠ٕٙب ِٚؼبٌغزٙب ِٚٓ صُ رض٠ٚذ اٌّذساء ٚاٌّغزف١ذ ثبٌّؼٍِٛبد ثبٌ

 .ٚاٌّىبْ ٚاٌظ١غخ إٌّبعجخ اٌزٟ عزغبػذُ٘ فٟ ارخبر اٌمشاساد 

 :ٚرصف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد حست غش٠مخ ػٍّٙب . 

 نظم المعلومات الرسمٌة .-

 نظم المعلومات غٌر الرسمٌة .-

 أصناف نظام المعلومات وفقا لطرٌقة عملها :

                      :                                                                                                                             (Formal Information Systems)  . نظم المعلومات الرسمٌة

زٌع واستخدام هذه البٌانات هً النظم التً تستند على تعرٌفات ثابتة ومقبولة للبٌانات واإلجراءات من أجل تجمٌع ، فرز ، تخزٌن ، معالجة ، تو -

تضم  .   تعمل بشكل ٌدوي وآلً وحسب قواعد معرفة مسبقا وثابتة نسبٌا وال تتغٌر بسهولة ، مثل الخطط الدراسٌة للبرامج المبنٌة على مستوٌات

                                                                                                                                                                           مقررات مكودة بشكل فرٌد .               

هو نظام معلومات رسمً ٌعتمد :    Computer Based Information System(CBIS)  .   نظام المعلومات  المعتمد على الكمبٌوتر

                                                                                              ة البٌانات وتوزٌع المعلومات ، وهذه النظم التً تهمنا هنا وسنسمٌها نظم المعلومات .                                             وبرمجٌات الحاسب لمعالج على أجهزة

                              :                                                                                                                              (Non-Formal Information Systems) . نظم المعلومات غٌر الرسمٌة



 

 8      ختكـم / تذكار العنزي .أ                   .    االنتساب المطور –عمال أ قسم إدارة –دارٌة المعلومات اإلنظم 

 

المنظمات ، ولٌس هناك اتفاق على ماهٌة هذه المعلومات ال تعتمد هذه النم على قواعد أو سلوكٌات محددة ، مثل اإلشاعات والنمٌمة داخل  -

 وكٌفٌة تخزٌنها ولكنها مهمة بالنسبة لحٌاة المنظمة .

 . ٌنعكس دور نظم المعلومات على داخل المنظمة وعلى البٌئة المحٌطة  بها .

 :.ٌتمحور انعكاس دور نظم المعلومات على داخل المنظمة من خبلل العناصر األربعة للنظم وهً 

 التغذٌة المرتّدة . –المخرجات  –العملٌات  –_المدخبلت 

 . وٌتمحور انعكاس دور نظم المعلومات على بٌئة المنظمة من خبلل العناصر :  

            ( ،                                                                             Suppliers ( ، الموردون )Stockholdersالمساهمون ) -

( ،                                                                                          Competitors( ، المنافسون ) Customersالعمبلء )  -

 ( ، Regularity Agencies الوكاالت التنظٌمٌة ) -

 ٌعتمد تكامل جمٌع هذه العناصر على تقنٌة نظم المعلومات .. 

 دور نظم المعلومات داخل المنظمة والبٌئة المحٌطة :

     

 منظور األعمال التجارة لنظم المعلومات :

 . ٌستثمر مدراء المنظمات فً تقنٌة المعلومات والنظم ألنها تزودهم بقٌمة اقتصادٌة حقٌقٌة لؤلعمال .

هذا الستثمار سٌكون أكبر من االستثمارات على اآلالت واألصول . ٌفترض قرار تطوٌر أو اإلبقاء على نظم المعلومات بأن هذا العائد من 

 األخرى .

لمنظمة على . وسٌتجلى هذا العائد من خبلل زٌادة االنتاجٌة ، أو زٌادة األرباح ) زٌادة القٌمة السوقٌة( أو ربما زٌادة بالمكانة اإلستراتٌجٌة ل

 المستوى البعٌد.

 ً نظم المعلومات منها :. هناك عّدة حاالت الستثمار المنظمات ف

                                         لمواكبة القوانٌن الحكومٌة الجدٌدة أو متطلبات البٌئة الخارجٌة .                                                                -

 صرف آلً . لبلستمرار والبقاء فً مجال أعمال المنظمة مثل البنوك وإنشاء مكنات –
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 . لفهم نظم المعلومات بشكل كامل ، ٌجب على المدٌر فهم أبعاد نظم المعلومات المكونة من :

  (Organization )المنظمة  ---

 . (Management )اإلدارة ---      

 . ( Information Technology )تكنولوجٌا المعلومات  ---     

 

 

 تعتبر نظام المعلومات بأنها حلول تنظٌمٌة للتحدٌات التً تواجه المنظمة والمرفوعة من قبل بٌئتها . 

 

 

 المنظمة :

اصر . تعتبر نظم المعلومات جزء تام من المنظمات ، وبالنسبة لبعض المنظمات ، مثل البنوك فمن دون نظم المعلومات ال توجد أعمال . إن العن

ة األساسٌة فً المنظمة هً األفراد ، الهٌكلٌة ، إجراءات األعمال والسٌاسات اإلدارٌة وثقافتها . وللمنظمة عدة تخصصات ومستوٌات وظائفٌ

.                                  مختلفة .                                                                                                                     

 نجاز المهام والمعامبلت .هً  القوانٌن والقواعد الرسمٌة التً تم تصمٌمها الستخدامها فً إ:  Business Processإجراءات األعمال 

 . المهام الرئٌسٌة للمنظمة التجارٌة :

التً تعنً بٌع منتجات وخدمات المنظمة ، والتسوق لها إلعطائها قٌمة وترغٌب :  (Sales and Marketing) المبٌعات والتسوق -

                                    العمبلء بها .                                                                                                                

 التً تعنً بالقٌام بتصنٌع المنتجات والخدمات .:  (Manufacturing and Production) التصنٌع واإلنتاج -

التً تعنى بإدارة األصول المالٌة للمنظمة واالحتفاظ بالسجبلت والعملٌات :  (Finance and Accounting) المالٌة والمحاسبة -

 المالٌة .

التً تعنً بجذب وتطوٌر واإلبقاء على األٌدي العاملة ، واالحتفاظ بسجبلتها  : (Human Resources) الموارد البشرٌة -

 ورواتبها وإجزاتها وترقٌتها .

 اإلدارة :

 . تضم اإلدارة عدد من المدراء فً درجات وظٌفٌة مختلفة ولكل منهم دور محدد :

وله حق اتخاذ القرارات بإنشاء مشروعات وخطط هو الذي ٌشغل أعلى هرم اإلدارة العلٌا :  (Senior Manager)المدٌر العام  -

  مستقبلٌة طوٌلة المدى

لتحدٌد المنتجات والخدمات التً توفرها المنظمة حٌث ٌجب إنشاء منتجات ( Strategic Planning التخطٌط االستراتٌجً)  -

 وخدمات جدٌدة والقٌام بعمل إبداعً ٌرتكز على المعلومات والمعرفة .

هو الذي ٌوجد فً وسط الهرم اإلداري وٌقوم بتنفٌذ قرارات اإلدارة العلٌا من :   (Middle Manager) الوسطى المدٌر فً اإلدارة-

 خطط وبرامج .

    هم الذٌن ٌقومون بمراقبة النشاطات الٌومٌة ألفراد المنظمة.   (: Managers )  Operation مدراء التشغٌل-

 من المتوقع أن ٌكون المدراء مبدعون وٌقومون بتطوٌر حلول جدٌدة للمشاكل . 

هم المهندسون والمعمارٌون والمحاسبون وغٌرهم ممن ٌستخدمون المعرفة لتصمٌم :  (Knowledge Workers) _ عمال المعرفة

 المنتجات والخدمات.
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 إلجراءات واألعمال المكتبٌة للمنظمة .هم الكتبة الذٌن ٌقومون با: (Data Workers)  _ عمال البٌانات

هم العمال الذٌن ٌقومون باإلنتاج وتقدٌم الخدمات فً : (Production or Service Workers)_ المنتجون / عمال الخدمات 

 المنظمة .

 

 تكنولوجٌا المعلومات :

بتكنولوجٌا المعلومات القٌام باستخدام الحاسبات ووسائل االتصال . هً إحدى األدوات الكثٌرة التً ٌستعملها المدراء لمواجهة المتغٌرات ، ٌقصد 

 الحدٌثة للحصول على البٌانات لتخزٌنها ومعالجتها ونقلها بشكل الكترونً .

 

 . تستخدم نظم المعلومات الوسائل التقنٌة التالٌة :

 : (Hardware) . األجهزة

 ومعالجة وتخزٌن ونقل المعلومات فً نظم المعلومات . هً المعدات المادٌة المستخدمة فً أنشطة إدخال البٌانات

هً البرمجٌات ، ومجموعة أوامر لتنفٌذ مهمة على الحاسب ، التً تنسق وتتحكم فً مكونات الحاسب المادٌة فً :    (Software ) . البرمجٌات

 نظم المعلومات .

ي ستخزن علٌة البٌانات ، مثل األقراص واألشرطة الممغنطة ظم الوسط المادي الذ: ت (Storage Technology) . تكنولوجٌا التخزٌن

 واألقراص الضوئٌة، وطرٌقة تنظٌم تخزٌن البٌانات فٌها والوصول إلٌها .

تشمل األجهزة والبرمجٌات المستعملة فً نقل البٌانات والمعلومات من مكان :  (Communication Technology) . تكنولوجٌا االتصال

حٌث ٌمكن ربط الحاسبات واألجهزة لتكوٌن شبكات من أجل مشاركة البٌانات والصوتٌات والصور واألفبلم ، وكذلك مشاركة جغرافً إلى آخر، 

 المصدر من طابعات وماسحات.

 .Intranetواالنترانت    Internetمثل االنترنت : (Networks) الشبكات .
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 / الفصل الأول : الثالثةاحملارضة 

  /  [ثــورة نـــظم املعلـــومات  ]   تـــآ بع . 

 

 غنارص احملارضة .      

                                                                                                                            . اٌّفب١ُ٘ اٌؾذ٠ضخ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد -

 . اٌغبٔت اٌزمٕٟ ٚاٌغبٔت اٌغٍٛوٟ 

 اٌغذ٠ذ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد .اٌذٚس  -
  ٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ اإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ   . ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌفشص اٌغذ٠ذح ِغ اٌزىٌٕٛٛع١ب. ا االٔزشٔذ    . االخز١بساد اٌغذ٠ذح ٌزظ١ُّ إٌّظّخ  . 

 

 اٌّفب١ُ٘ اٌحذ٠ضخ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد  : 

ظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ ؽمً ِزؼذد اٌّؼبسف ٚاٌؼٍَٛ ، ١ٌٚظ ٕ٘بن ٔظش٠خ أٚ ِٕظٛس إْ رؼذد ٚعٙبد إٌظش ؽٛي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد رج١ٓ أْ دساعخ ٔ

.                                                                                                                         (Behavioral Approach)ٚعبٔت عٍٛوٟ  (Technical Approach)١ِّٙٓ ِٓ ث١ّٕٙب. ٠ّىٓ أْ ٠ٕمغُ ٘زا اٌؾمً إٌٝ عبٔت رمٕٟ

، ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ ٔظُ رمٕٟ اعزّبػ١خ ، ِٚغ رٌه فٟٙ ِىٛٔخ ِٓ آالد ، أعٙضح ٚرىٌٕٛٛع١ب ِبد٠خ ، ٌزٌه فٟٙ رزطٍت اعزضّبساد اعزّبػ١خ 

 ٚفىش٠خ ٌىٟ رؼًّ ثشىً ع١ٍُ . رٕظ١ّ١خ

   ٟٕاٌجبٔت اٌزمTechnical Approach : 

 ُ .ٌٙزٖ إٌظوض اٌجبٔت اٌزمٕٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ دساسخ إٌّبرط اٌش٠بظ١خ ٚاإلِىبٔبد اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌّبد٠خ ٠ش    

 ِٓ اٌؼٍَٛ اٌزٟ رسبُ٘ فٟ اٌجبٔت اٌزمٕٟ ٔجذ :      

  ػٍَٛ اٌىّج١ٛرشComputer Sciences                                                                                                                            :

اٌّغبّ٘خ فٟ ػٍُ اٌجشِغ١بد ٚؽشق اٌؾغبة . ٚؽشق اٌزخض٠ٓ األِضً ٌٍج١بٔبد  computabilityرشوض ػٍٝ ثٕبء ٔظش٠بد لبث١ٍخ اٌؼذ

 فبءح .ٚاٌٛطٛي إ١ٌٙب ثى

  ػٍَٛ اإلداسحManagement Sciences                                                                                                                             :

 رشوض ػٍٝ رط٠ٛش إٌّبرط الرخبر اٌمشاساد ٚػٍٝ اٌّّبسعخ اإلداس٠خ .

  ثحٛس اٌؼ١ٍّبدOperations Research    :                                                                                                                     

 رشوض ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌش٠بػ١خ ٌض٠بدح فبػ١ٍخ إٌّظّبد فٟ ِغبالد إٌمً ٚاٌزؾىُ فٟ اٌّخضْٚ ٚرىب١ٌف اٌظفمبد .

 

 ٟاٌجبٔت اٌسٍٛو Behavioral Approach                                                                                                                        :

ٕ٘بن عضء وج١ش ِٓ ؽمً ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِؼٕٟ ثبٌمؼب٠ب اٌغٍٛو١خ اٌزٟ رجشص خالي رط٠ٛش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚفزشح  ط١بٔزٙب اٌط٠ٍٛخ 

غ األعً . ِٓ ٘زٖ اٌمؼب٠ب اٌزىبًِ االعزشار١غٟ ٌألػّبي ، اٌزظ١ُّ ، اٌزٕف١ز ، االعزخذاَ ، ٚاإلداسح ، ؽ١ش ال ٠ّىٓ اعزىشبفٙب ػ١ٍّب ِ

            ٚرزؼٍك ٘زٖ اٌمعب٠ب ثبٌؼٍَٛ اٌزب١ٌخ : إٌّبرط اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌغبٔت اٌزمٕٟ

بفخ إٌٝ رأص١ش إٌظُ ػٍٝ ػاٌّغّٛػبد ٚإٌّظّبد فٟ ّٔٛ ٚرط٠ٛش إٌظُ ، ثبإل: دساعخ و١ف١خ ِغبّ٘خ Sociology  جزّبعػٍُ اال ×

 األفشاد ٚاٌّغّٛػبد ٚإٌّظّبد .

 : اال٘زّبَ ثى١ف١خ فُٙ ٚاعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد اٌشع١ّخ ِٓ لجً ِزخزٞ اٌمشاساد . Psychologyػٍُ إٌفس× 

 ٚاألعٛاق . ١بوً اٌزؾىُ ٚإٌفمبد داخً اٌششوبد اٌزغبس٠خ٘: اال٘زّبَ ثّؼشفخ رأص١ش األٔظّخ ػٍٝ  Economy ػٍُ االلزصبد× 

ً فئٔٙب ال ٠زجبً٘ اٌجبٔت اٌسٍٛوٟ اٌزىٌٕٛٛج١ب . ٚغبٌجب ِب رىْٛ رىٌٕٛٛج١ب ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ اٌّض١شح ٌٍمعب٠ب ٚاٌّشبوً اٌسٍٛو١خ ، ٚثبٌّمبث

 رشوض ػٍٝ اٌزغ١شاد فٟ اٌّٛالف ، س١بسخ اإلداسح ٚإٌّظّخ ، ٚاٌسٍٛن .



 

 12      ختكـم / تذكار العنزي .أ                   .    االنتساب المطور –عمال أ قسم إدارة –دارٌة المعلومات اإلنظم 

 

 : MISظٙٛس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ  

 

 :  MISٕ٘بن أسثؼخ الػج١ٓ أسبس١١ٓ أٔزجٛا ِب ٔس١ّٗ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ 

 اٌّضٚدْٚ ٌٍّؼذاد ٚاٌجشِغ١بد ) اٌزم١ٕٓ ( . .1

 ِؤعغبد األػّبي اٌزٟ رمَٛ ثبالعزضّبس ٚاٌغؼٟ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ل١ّخ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب. .2

 اٌغبػْٛ إٌٝ رؾم١ك ل١ّخ ٌألػّبي ٌٚأل٘ذاف األخشٜ .اٌّذساء ٚاٌّٛظفْٛ  .3

 ث١ئخ اٌّؤعغبد اٌّزّضٍخ ثبٌؾبٌخ اٌزشش٠ؼ١خ ، االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌّؼبطشح . .4

ثبٌزشو١ض ػٍٝ اسزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌحبست فٟ ِؤسسبد األػّبي  1970ظٙشد دساسخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ فٟ سٕٛاد 

اٌؼًّ فٟ ػٍَٛ اٌجبٔت اٌزمٕٟ ِغ اٌزٛج١ٗ إٌٝ رط٠ٛش أٔظّخ حٍٛي ٌٍّشبوً اٌٛالؼ١خ ٚإداسح ِٛاسد رىٌٕٛٛج١ب  MISٌحى١ِٛخ ، جّؼذ ٚاٌٛوبالد ا

 اٌّؼٍِٛبد ِغ اإل٘زّبَ ثبٌمعب٠ب اٌسٍٛو١خ اٌّح١طخ ثبٌزط٠ٛش ، اسزخذاَ ٚرأص١ش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد .

 : Sociotechnicalاٌّفَٙٛ االجزّبػٟ اٌزمٕٟ  

س اٌّؤعغبد ٌّؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد . ٚث١ٕذ اٌزغشثخ أْ ٔغبػ أٚ فشً أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد ٌّؼٍِٛبد فٟ ػٍَٛ أخشٜ ِضً رظٛأصشد دساعخ ٔظُ ا . ٚلذ

                                                                       ٔبدسا ِب ٠ىْٛ عججٗ رمٕٟ و١ٍب أٚ عٍٛوٟ و١ٍب .                                                                                 

ّغ ث١ٓ . ٠فؼً اػزّبد اٌّفَٙٛ االعزّبػٟ اٌزمٕٟ ٌألٔظّخ ؽ١ش ٠زغٕت ٘زا اٌّفَٙٛ إٌظش إٌٝ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ِٓ صا٠ٚخ رىٌٕٛٛع١خ ثؾزخ ، ثً ٠غ

                                                                                                                                                             اٌّف١ِٛٙٓ .         

جشٜ ، وّب . إْ ٚالؼخ االٔخفبع اٌغش٠غ ثزىٍفخ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚرؼبظُ لذسارٙب ال رزشعُ ثبٌؼشٚسح إٌٝ رؾغٓ فٟ اإلٔزبع١خ أٚ رؾم١ك أسثبػ و

٠ؼٕٟ أٗ ع١غزخذَ ٚثفبػ١ٍخ ، ٚػٕذ إدخبي أػّبي ٚإعشاءاد عذ٠ذح ال ٠ؼٕٟ ص٠بدح ثئٔزبع١خ اٌّٛظف١ٓ  ١ت اٌّؤعغخ ٌٕظبَ رمبس٠ش ِب١ٌخ الظأْ رٕ

                                                                                                ثغ١بة االعزضّبس فٟ أٔظّخ ِؼٍِٛبد عذ٠ذح ٌٍزّىٓ ِٓ اٌم١بَ ثٙزٖ األػّبي .                                                       

                                                                                                                                                                               . ٕ٘بن ؽبعخ إٌٝ رؾغ١ٓ لذساد اٌّؤعغبد وىً ؽ١ش ٠غت اال٘زّبَ ثبٌٕبؽ١ز١ٓ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌغٍٛو١خ ِؼب.                              

. ٚثبٌزبٌٟ . رغ١١ش اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرظ١ّّٙب ٌزالئُ ؽبعبد إٌّظّبد ٚاألفشاد . ِضً ل١بَ ِغزخذِٟ ثزى١١ف رىٌٕٛٛع١ب اٌغٛاالد ٌؾبعبرُٙ اٌشخظ١خ 

                                                        أعشع اٌّظٕؼْٛ  ثزى١١ف ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌزالئُ رٛلؼبد اٌّغزخذ١ِٓ .                                                             

          ١ؾ ٌزغ١١ش رٕظ١ّٟ ٠غّؼ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ثبٌؼًّ ٚاالصد٘بس                                                                           . ٠غت أْ ٠زغ١ش األفشاد ٚإٌّظّبد ِٓ خالي اٌزذس٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزخط

االعزّبػٟ  . أداء إٌظبَ ٠ضداد فؼب١ٌخ ػٕذِب رزى١ف اٌزىٌٕٛٛع١ب ِغ إٌّظّخ . أٞ ػٕذِب رغزخذَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌمذس اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ اٌّغزٜٛ

 ٌٍّٕظّخ .

 اٌذٚس اٌجذ٠ذ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد  : 

ٟ٘ اٌشجىخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍشجىبد اٌزٟ رغّغ ث١ٓ ِئبد ا٢الف ِٓ شجىبد اٌؾبعت اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ ػٍٝ ِغزٜٛ  : Internet االٔزشٔذ -

رغزخذَ ٘زٖ اٌشجىخ ثشىً ٚاعغ ٔظشا ٌغٌٙٛخ اعزخذاِٙب ِٚشٚٔزٙب ٚأخفبع رىٍفزٙب ، ِّب دفغ إٌّظّبد إٌٝ رمذ٠ُ خذِبرٙب ِٓ . اٌؼبٌُ 

 .خالي ٘زٖ اٌشجىخ 

 

 :رمذَ شجىخ االٔزشٔذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد ِٕٙب 

 

 .ٚغ١ش٘ب  Googleاٌجحش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي ِحشوبد اٌجحش   × 

 .  Instant Chatting، ٚاٌذسدشخ اٌفٛس٠خ    Emailاٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ   × 

 . Video Conferencingاالرصبي ػٓ ثؼذ إلجشاء اٌّؤرّشاد اٌّشئ١خ    × 

 .E-Businessو  E-Commerceإجشاء اٌؼ١ٍّبد اٌزجبس٠خ ٚاإلداس٠خ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ  × 

 .اٌىض١شح    E-Servicesٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ   × 
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 ثؼط اٌّصطٍحبد اٌخبصخ ثبالٔزشٔذ : -

 

o  شجىخ اٌؼٕىجٛد اٌؼب١ٌّخWWW                                                                                                                            :       

ٟ٘ ٔظبَ ٠غزخذَ اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ ٌزخض٠ٓ ٚاعزشعبع ٚرٕظ١ُ ػشع اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ػٍٝ شىً طفؾبد اٌىزش١ٔٚخ 

 رؾزٛٞ ػٍٝ ٔظٛص ٚطٛس ٚطٛر١بد ٚف١ذ٠ٛ٘بد . 

o  ِٛلغ ػٍٝ االٔزشٔذWep Site                                                                            :                                                         

، رمَٛ   ٠hyperlinksزأٌف ِٓ ػذد ِٓ اٌظفؾبد اٌّزشاثطخ ثجؼؼٙب اٌجؼغ ِٓ خالي سٚاثؾ رغّٝ اسرجبؽبد رشؼج١خ  

 إٌّظّبد أٚ األفشاد ثئٔشبء ِٛالغ ٌٙب ٌؼشع ِؼٍِٛبد ػٕٙب أٚ ٌزمذ٠ُ خذِبد رخظٙب . 

o  ٟساثؾ إٌٝ طفؾخ أخشٜ أٚ ِىبْ آخش داخً اٌظفؾخ ٔفغٙب ٌٍزٕمً ػجش اٌّٛالغ أٚ داخً اٌّٛلغ ٔفغخ ٠ّٚىٓ  : االسرجبغ اٌزشؼج ٛ٘

         أْ ٠أخز شىً ٔظٟ أٚ طٛسح أٚ صس .

o  ٌغخHTML : ٌه ٟ٘ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ ٌىزبثخ ٚرظ١ُّ اٌّٛالغ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ٟٚ٘ ٌغخ ال رٛفش إِىب١ٔخ اٌزفبػً ِغ اٌّغزخذَ ٌز

 Java  ٚPHPٌٚغخ   ٠ASP.Netؼطش ِظّّٟ اٌّٛالغ إٌٝ اعزخذاَ رم١ٕبد ٌٚغبد أخشٜ ٌٙزا اٌغشع ِضً رم١ٕبد دٚد ٔذ 

. 

 

 االخز١بساد اٌجذ٠ذح ٌزص١ُّ إٌّظّخ  : 

 ثٕبء ػٍٝ اٌزطٛس فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ظٙشد اخز١بساد ػذ٠ذح ٌزص١ُّ إٌّظّخ :

 :      Flattering Organizationsاٌزٕظ١ُ األفمٟ  -

م١خ ٚرٌه ِٓ . وبٔذ اإلداسح عبثمب رؼزّذ اٌزٕظ١ُ اٌؼّٛدٞ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغز٠ٛبد . ٌىٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾذ٠ضخ عؼٍذ اإلداسح أوضش أف  

ي فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌغفٍٝ ٚص٠بدح وفبءح ٕشش ٚرٛص٠غ اٌّؼٍِٛبد ٌزم٠ٛخ اٌؼّبخالي رم١ًٍ ػذد اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ فٟ إٌّظّبد ، ؽ١ش أٔٙب عّؾذ ث

                                                                 اإلداسح .                                                                                                                    

بإلششاف ػٍٝ ػذد وج١ش ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٠ّٕٚؼ اٌّٛظف١ٓ طالؽ١خ أوضش فٟ ارخبر اٌمشاساد ، ٚرٌه ثفؼً ؽظٌُٛٙ . ٠غّؼ اٌزٕظ١ُ األفمٟ ٌٍّذساء ث

ّىُٕٙ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؾزبعٛٔٙب الرخبر اٌمشاساد دْٚ اإلششاف ػ١ٍُٙ . ٚ٘زا أطجؼ ِّىٕب ِٓ خالي ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٍّٛظف١ٓ اٌزٞ ٠

                                                                                                                                                                       ِٓ ارخبر اٌمشاساد .         

رم١ًٍ ػذد اٌّذساء .                                            ٚأطجؼ اٌّذساء أعشع ثبرخبر اٌمشاساد ٌؾظٌُٛٙ ػٍٝ ِؼٍِٛبد أدق ثبٌٛلذ إٌّبعت ، ٚ٘زا ِّب ٠ذػُ

وبْ ِٓ اٌّؼشٚف أْ عٍطخ رؼزّذ ثشىً وج١ش ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌىفبءح ١ٌٚظ ػٍٝ ِٕبطت سع١ّخ ، ٌزٌه رغطؾذ ١٘ى١ٍخ إٌّظّبد ثفؼً ارغبٖ 

 وض٠خ ثغجت ص٠بدح  أزشبس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ داخً اٌّؤعغبد .اٌؼّبي ا١١ٌّٕٙٓ إٌٝ إداسح  ٔفغُٙ رار١ب ِّب عؼً ارخبر اٌمشاساد أوضش ال ِش

 :  Virtual Organizationsإٌّظّبد االفزشاظ١خ  -

زٟ ال . إْ فىشح اٌّؤعغبد االفزشاػ١خ ٟ٘ اٌفظً ث١ٓ اٌم١بَ ثبٌؼًّ ٚاٌّٛلغ اٌغغشافٟ ٌٍّؤعغخ . ٕ٘بن اصد٠بد فٟ ػذد اٌّؤعغبد االفزشاػ١خ اٌ

                                                                       ٠زؼٍك اٌؼًّ اٌّطٍٛة أغبصٖ ف١ٙب ثّٛلؼٙب اٌغغشافٟ .                                                                           

دح ، . شغؼذ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌمٜٛ اٌؼبِخ فٟ إٌّظّبد ، ثأعٍٛة فشق اٌؼًّ ، اٌزٟ رغزّغ ٚعٙب ٌٛعٗ أٚ اٌىزش١ٔٚب ٌفزشاد لظ١شح ِٚؼذٚ

 ٔٙبء ٘زٖ اٌّّٙخ إٌٝ ِغّٛػخ أخشٜ ٌٍؼًّ ػٍٝ ِّٙخ أخشٜ .                                                                        ٚثأٚلبد ِؾذدح ، إلٔغبص ِّٙخ ِؾذدح ِٓ االٔزمبي إٌٝ ثؼذ إ

غ ٚرٛص٠. رغزؼًّ ٘زٖ اٌّؤعغبد اٌشجىبد ٌشثؾ األفشاد ثبٌّّزٍىبد ٚاألفىبس . ٠ّىٕٙب أْ رزؾبٌف ِغ اٌّضٚد٠ٓ ٚاٌؼّالء ٚؽزٝ إٌّبفغ١ٓ إلٔشبء 

                                                    ِٕزغبد ٚخذِبد عذ٠ذح ِٓ دْٚ أْ رىْٛ ِؾذٚدح ثبٌؾذٚد اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍّٕظّخ أٚ ثبٌّٛالغ اٌغغشاف١خ .                                  

بط ػبٌّٟ ، فمذ عٍٙذ اٌزطج١مبد ػٍٝ االٔزشٔذ ، ِضً . ثفؼً رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد أطجؼ ِٓ اٌّّىٓ اٌزٕظ١ُ ػٍٝ أعبط ِؾٍٟ ٚاٌؼًّ ػٍٝ أع

، من القٌام بالتنسٌق الدقٌق بٌن فرق  video conferencingٚإِىب١ٔخ إعشاء اٌّؤرّشاد اٌّشئ١خ ػٓ ثؼذ  emailsخذِبد اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

ٌقدمه من خدمات فً ربط أفرادها وعمبلئها ومزودٌها لبناء . تعتمد المنظمات االفتراضٌة حالٌا على االنترنت وما    العمل المنتشرة جغرافٌا . 

 أسواق افتراضٌة ال تعرف الحدود الجغرافٌة التقلٌدٌة .
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 : Reorganizing Work Flowأعادة تنظٌم انسٌاب العمل  -

                                                                           . تحول انسٌاب العمل من الشكل الٌدوي إلى الشكل االلكترونً .                                        

عدم . ساعدت نظم المعلومات فً إحبلل اإلجراءات اإللكترونٌة اآللٌة محل اإلجراءات الٌدوٌة ، مما أدى إلى تقلٌل مدة إنجاز اإلجراءات ، و

وظفٌن ، وبالتالً انخفضت تكلفة المعامبلت وأصبحت تنجز بكفاءة ومن دون استعمال بعض الموارد فً ورق وحبر ، وعدم إهدار وقت الم

 األخطاء فً انجازها أو فقدانها . 

 

       : Redefining Boundariesإعادة تعرٌف الحدود  -

 المعلومات فً المنظمة .. إعادة تعرٌف حدود المنظمات وفقا لمتطلبات البٌئة ، حٌث ٌمكن التفاعل المباشر بٌن المزودٌن والعمبلء وأنظمة  

 :   Increasing Flexibilityالمرونة المتزاٌدة  -

                            .  ساعدت تكنولوجٌا المعلومات المنظمات الكبٌرة على اكتساب ممٌزات المنظمات صغٌر الحجم                                           

                                                                               .عن طرٌق استخدام نظم التصنٌع المرنة لتوفٌر منتجات غٌر نمطٌة على نطاق واسع . 

                                             صغٌرة الحجم .. استخدام أدوات تحلٌل البٌانات للتعرف على رغبات واحتٌاجات العمبلء الفردٌة كما لو كانت كمنظمة 

                          . ساعدت تكنولوجٌا المعلومات المنظمات الصغٌرة على التمتع ببعض ممٌزات المنظمات الكبٌرة، مثل :                                  

كات العمبلقة من خبلل استخدام تكنولوجً الحاسبات الصغٌرة ، وبرامج التصمٌم والتصنٌع  . مثل الدقة والسرعة والجودة التً تتمٌز بها الشر

                                                                                                                                               باستخدام الحاسب ونظم رقابة العملٌات .

 . كما ٌمكنها الحصول على معلومات عن السوق والصناعة مباشرة من خبلل االتصال المباشر بقواعد البٌانات التجارٌة بدال من تحمل تكالٌف

 تشغٌل فرٌق عمل من الباحثٌن . 

 : Enterprise Resource Planningتخطٌط موارد المؤسسة  -

مواد ، والموارد البشرٌة رد الداخلٌة والخارجٌة بما فٌها األصول المحسوسة ، الموارد المالٌة ، ال. هو نظام حاسوبً متكامل ٌستخدم إلدارة الموا

ً تهدف هٌكلٌة هذا النظام إلى تسهٌل تدفق المعلومات بٌن كافة وظائف اإلدارة داخل حدود المنظمة وإدارة الروابط مع العناصر الخارجٌة ف .

بتقاسم المعلومات وانسٌابها عٌر النظام . نظام قائم على قاعدة بٌانات مركزٌة وٌستخدم منصات حاسوبٌة  بٌئة المنظمة وذلك لتصبح أكثر تعاون

.                                                                                                                                          عامة .          

تكامل جمٌع العملٌات اإلدارٌة من تخطٌط وتصنٌع وبٌع وتومٌل من خبلل تبادل المعلومات بٌن اإلدارات وإلغاء الوصبلت المعقدة و  ٌعزز

                                                                                                                                                               المكلفة بٌن نظم المعلومات المختلفة داخل المنظمة ، وذلك بتوفٌر بٌئة موحدة لنظام منظمة هائلة .                                 

العمل وتضع جدول عند تلقً طلب شراء من عمٌل ، ٌتلقى المصنع المعنً أمر التصنٌع ، تتحرى مخازن منتجات تامة الصنع عن سٌر  . مثال :

 لشحن المنتج النهائً للعمبلء ، تتدفق المعلومات تلقائٌا إلى إدارة الحسابات إلصدار فاتورة وتحصٌل الثمن من العمٌل .

 : System Inter-organizationalنظم الترابط بٌن المنظمات   -

رغًٙ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌشجىبد رجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚإعشاء اٌّؼبِالد ث١ٓ إٌّظّبد اٌّخزٍفخ ػٓ ؽش٠ك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبثشح . 

                                                           .                                                                            ٌٍّٕظّخ ٚاٌزٟ رمَٛ ثؼخ اٌّؼٍِٛبد آ١ٌب ػجش ؽذٚد إٌّظّخ 

١بعبد وّب رمَٛ ثشثؾ إٌّظّخ ثبٌّزؼب١ٍِٓ ِؼٙب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزٛص٠غ ٚاٌز٠ّٛٓ ، فّضال ٠ّىٓ ِٓ خالي رٍه إٌظُ ِشالجخ ِضٚد اٌّٛاد اٌخبَ اؽز. 

 .ٛس اٌؾبعخ إ١ٌٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ اإلٔزبط ِٓ رٍه اٌّٛاد فٟ اٌؼ١ٍّخ ثؾ١ش ٠مَٛ ثشؾٓ اٌى١ّخ اٌالصِخ ف
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 :اٌزجبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّؼبِالد اإلٌىزش١ٔٚخ  

 .بفضل االنترنت ظهرت مجاالت جدٌدة للتجارة والتسوق واألعمال :

 (Electronic Markets). األسواق اإللكترونٌة 

 (Electronic Commerce). التجارة اإللكترونٌة 

 (Electronic Business). المعامبلت اإللكترونٌة 

 .  : هً شبكة خاصة بالمنظمة مقامة على أساس مقاٌٌس تكنولوجٌا االنترنت(Intranet). االنترانت 

 

 

 نظم المعلومات والفرص الجدٌدة مع التكنولوجٌا : 

 

بالرغم من أن نظم المعلومات قد أوجدت العدٌد من الفرص لقطاع األعمال واألفراد إال أن هناك عدة مشاكل وتحدٌات ٌجب على المدراء  

 مواجهتها وهً :

                 :                                                                                                                               Strategy Business Challengeتحدي إستراتٌجٌة األعمال .1

 . تتعلق بمدى االستفادة القصوى للمنظمة من تكنولوجٌا المعلومات .

رفات وأعمال األفراد والمنظمة ، استخدام نماذج جدٌدة لؤلعمال تصتغٌر . ٌتم ذلك من خبلل تصمٌم أعمال المنظمة مثل 

 ، تغٌر قوانٌن وإجراءات العمل القدٌمة ، وتغٌر الهٌاكل التنظٌمٌة .

                                                         :                                                                                               Globalization Challenge تحدي العولمة .4

. تتعلق بمدى قدرة نظم المعلومات لدعم المنظمة فً إنتاج وبٌع المنتجات للعدٌد من الدول . وٌتم ذلك بتطوٌر أجهزة 

 وبرامج ومعاٌٌر اتصال عالمٌة وهٌاكل تنظٌمٌة وإجراءات أعمال عالمٌة .

:                                                                                                                         IT Infrastructure Challenge  ولوجٌا المعلوماتتحدي البنٌة التحتٌة لتكن .3

التغٌر السرٌع فً . تتعلق بمدى قدرة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات على تحقٌق أهداف المنظمة والتكٌف مع 

 التكنولوجٌا .                 . ٌتم ذلك بإنشاء وتطوٌر بنٌة تحتٌة جدٌدة لتكنولوجٌا المعلومات .  

                                      :                                                                                                  IS Investmentتحدي االستثمار فً نظم المعلومات .2

                      . تتعلق بمدى قدرة المنظمة على الحصول على عائد من استثماراتها فً نظم المعلومات .                                              

 منتجات الجدٌدة .وتوصٌل وصٌانة الوانتاج . ٌتم ذلك باستخدام تكنولوجٌا المعلومات فً تصمٌم 

                                : المسئولٌة والتحكم .                                                                                                           Ethics and Securityاألخالقٌات واآلمن .5

بطرٌقة أخبلقٌة ومسئولٌة اجتماعٌة ، مثل انتهاك خصوصٌة األفراد بتسرٌب . تتعلق بالتأكد من استخدام نظم المعلومات 

                                                      معلوماتهم الشخصٌة ، الحقوق الفكرٌة ، المشاكل الصحٌة المتعلقة بالحاسب ، جرائم الحاسب ، تقلٌل عدد الوظائف .                    

 مكن األفراد التحكم فً هذه العملٌة .حتى ٌ بتطوٌر وتصمٌم نظم معلومات آمنة وبصورة صحٌحة . ٌتم ذلك
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 :الثـآ ين  / الفصلالرآ بعـهاحملارضة 

 . [ The Strategic Role of Information Systems - نـــظم املعلـــوماتادلور الاسرتاتيجي ل  ]  

 غنارص احملارضة .                  

                                        . ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّغز٠ٛبد فٟ إٌّظّخ .                                                                                      1

                                                                  . أٔٛاع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد .                                                                  2

                              . اعزؼّبالد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد .                                                                               3

   . ثؼغ اٌزطج١مبد ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد4

  

 

 .      ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّسز٠ٛبد فٟ إٌّظّخ -1 

                                                                                                                                                                            

. ٔظشا ٌزٕٛع اال٘زّبِبد ٚاالخزظبطبد ٚاٌّغز٠ٛبد فٟ إٌّظّخ ، ف١ٛعذ ػذح أٛاع ِخزٍفخ ِٓ األٔظّخ ف١ٙب ، ؽ١ش ال٠ّىٓ ٌٕظبَ 

ٚاؽذ ِٓ ٚطف أٔٛاع أٔظّخ إٌّظّخ . ٠زُ رمغ١ُ إٌّظّخ إٌٝ ِغز٠ٛبد إعزشار١غ١خ ، إداس٠خ ٚرشغ١ٍ١خ ، ٚرمغُ أ٠ؼب إٌٝ ِغبالد 

اٌزغ٠ٛك ، اٌزظ١ٕغ ٚ اإلٔزبط ، اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعجخ ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ . ٚرجٕٝ إٌظُ ٌخذِخ ِخزٍف ٘زٖ إٌٛاؽٟ ٚظ١ف١خ ِضً اٌّج١ؼبد ٚ

                                                                                                                                                     ٌٍّٕظّبد .  

 :  ٠ٛجذ أسثؼخ فئبد ِٓ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رخذَ اٌّسز٠ٛبد اٌّخزٍفخ ٌٍّٕظّخ. 

 ٔظُ اٌّغزٜٛ اٌزشغ١ٍٟ ، ٔظُ اٌّغزٜٛ اٌّؼشفٟ ، ٔظُ اٌّغزٜٛ اإلداسٞ ٚٔظُ اٌّغزٜٛ اإلعزشار١غٟ .

 

 ٍٟٔظُ اٌّسزٜٛ اٌزشغ١ Operational-level systems  : 

فٟ رزجغ إٌشبؽبد ٚاٌّؼبِالد اٌجغ١طخ فٟ إٌّظّخ ، ِضً اٌّج١ؼبد ،   operational managersرذػُ اٌّذساء اٌزشغ١١ٍ١ٓ 

                                                                                                      اإل٠ظبالد ، اٌٛدائغ إٌمذ٠خ ٚاٌفٛار١ش ٚرذفك اٌّٛاد فٟ اٌزظ١ٕغ .                                                              

. اٌٙذف األعبعٟ ألٔظّخ ٘زا اٌّغزٜٛ ٘ٛ اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ اٌشٚر١ٕ١خ ٚرزجغ رذفك اٌّؼٍِٛبد ػجش إٌّظّخ . ِٛعٛداد اٌّخبصْ ، 

                                                          رزجغ دفؼبد اٌؼّالء ، ِٓ ٕ٘ب ٠غت أْ رىْٛ اٌّؼٍِٛبد ِزٛفشح ثغٌٙٛخ  ٚآ١ٔخ ٚدل١مخ .

    . ِضً ٔظبَ رغغ١ً ػ١ٍّبد اإل٠ذاع اٌجٕى١خ فٟ ِىٕبد اٌظشافخ أٚ ٔظبَ رزجغ ػذد عبػبد اٌؼًّ ا١ِٛ١ٌخ ٌٍؼّبي فٟ ِظٕغ .

 

 ٟٔظُ اٌّسزٜٛ اٌّؼشف  Knowledge-level systems : 

ُ . رذػُ ػّبي اٌج١بٔبد اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ اٌىبرت اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ اٌّىبرت فٟ إٔغبص ِٙبُِٙ ثبعزؼّبي اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح ٌزؾغ١ٓ أداء٘

                                                                  ٚص٠بدح إٔزبع١زُٙ ِضً االرظبالد ٚإسعبي اٌشعبئً ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش .           

 . رذػُ ػّبي اٌّؼشفخ ِٓ ِٕٙذع١ٓ ِٚؾبعج١ٓ ٚثبؽض١ٓ فٟ أػّبٌُٙ ِضً إٔشبء اٌزظب١ُِ ٚإٌّبرط .

 

 ٞٔظُ اٌّسزٜٛ اإلداس  Management Level Systems : 

 middleعطٝ .  ٟ٘ إٌظُ اٌزٟ رغزخذَ فٟ اٌّشالجخ ٚاٌزؾىُ ٚارخبر اٌمشاساد ٚإٌشبؽبد اإلداس٠خ ٌٍّذساء فٟ ِغزٜٛ اإلداسح اٌٛ

managers  .  رٙزُ ثبٌغؤاي ػٓ إرا وبٔذ األِٛس رغشٞ ثشىً ع١ذ ،ٚرٕزظ رمبس٠ش دٚس٠خ ّٔط١خ ػٓ ؽغُ اٌؼًّ غ١ش اٌّؼٍِٛبد .

ا١ٔ٢خ ػٓ اٌؼ١ٍّبد ا١ِٛ١ٌخ . ِضً ٔظبَ اٌزؾىُ ثبالٔزمبي اٌزٞ ٠خجش ثّغًّ اٌزٕمالد ، اعزخذاِبد إٌّبصي ٚرىٍفخ ر٠ًّٛ اٌج١ٛد 

                                                                             ألغبَ إٌّظّخ ٌّؼشفخ إرا رخطذ اٌزىٍفخ ا١ٌّضا١ٔخ .                                                                            ٌٍّٛظف١ٓ فٟ 

اٌّشرىضح ػٍٝ اٌمشاساد ل١ٍٍخ اٌزٕظ١ُ ثؾ١ش رىْٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ  .ثؼغ أٔظّخ ٘زا اٌّغزٜٛ رذػُ أخز اٌمشاساد غ١ش اٌشٚر١ٕ١خ

 غ١ش ٚاػؾخ أؽ١بٔب .
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 ٟٔظُ اٌّسزٜٛ اإلسزشار١ج  Strategic-level systems   : 

ٚاالرغب٘بد ثؼ١ذح اٌّذٜ فٟ  ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّغبئً اإلعزشار١غ١خ senior managersٟ٘ إٌظُ اٌزٟ رغبػذ اإلداسح اٌؼبِخ ٚاٌزٕف١ز٠خ  

                                                                                                          داخً إٌّظّخ ٚث١ئزٙب اٌخبسع١خ ِؼب .  

                                                         . ِٓ ِٙبِٙب ِطبثمخ اٌزغ١شاد فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ِغ اٌمذساد اٌّٛعٛدح ثبٌّٕظّخ .

                                          . ِضً ِغزٜٛ اٌؼّبي ثؼذ خّظ عٕٛاد ، ِب إٌّزغبد ٚاٌخذِبد اٌزٟ عزمذَ ثؼذ خّظ عٕٛاد . 

، اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ  ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ .  . رخذَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِؼظُ اٌٛظبئف اإلداس٠خ ِضً اٌّج١ؼبد ٚاٌزغ٠ٛك ، اٌزظ١ٕغ ٚاإلٔزبط

                                             ٚإٌّظّبد إٌّٛرع١خ ػٕذ٘ب أٔظّخ ثٙزٖ اٌّغز٠ٛبد رخذَ وً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌّزوٛسح .   

فٟ اٌّغزٜٛ اإلداسٞ ٌززجغ اٌّج١ؼبد  . ِضً ٕ٘بن ٔظبَ  ٌٍّج١ؼبد فٟ اٌّغزٜٛ اٌزشغ١ٍٟ ٌزغغ١ً اٌّج١ؼبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌطٍجبد . ٚٔظبَ

 ظاٌشٙش٠خ فٟ إٌّبؽك ٠ٚخجش فٟ أٞ ِٕبؽك رخطذ اٌّج١ؼبد اٌّغزٜٛ اٌّزٛلغ ِٓ ػذِٗ . ٚٔظبَ ٌٍزىٙٓ ث١ّٛي اٌّج١ؼبد خالي اٌخّ

 اٌغٕٛاد اٌمبدِخ ٌخذِخ اٌّغزٜٛ االعزشار١غٟ .

                               

                                          

 أنواع نظم المعلومات : – 2 

 

 :                                                                                              Transaction Processing Systems-TPS نظم معالجة المعامالت .1

 

. هو نظام ٌعتمد على الحاسب فً قاعدة المنظمة ٌخدم المستوى التشغٌلً ، وٌقوم بتنفٌذ وتسجٌل جمٌع المعامالت الٌومٌة الروتٌنٌة 

الضرورٌة لتأدٌة العمل والتً قد تجري داخل المنظمة أو مع خارجها ، مثل تسجٌل معامالت البٌع والشراء واإلٌداعات النقدٌة ، 

                                          حجوزات الفنادق .                                                                                                             الرواتب ، الشحن ، 

) كمٌة المخزون ، سداد الفواتٌر ، . الهدف األساسً للنظام هو اإلجابة عن التساؤالت الروتٌنٌة وتتبع تدفق المعامالت فً المنظمة 

الرواتب ...(   . ٌعتبر المصدر األساسً للمعلومات داخل المنظمة وٌقوم بتغذٌة باقً األنظمة بالمعلومات وتعتبر مخرجاته مفٌدة فً 

 عملٌة الرقابة التشغٌلٌة .  

 

 من مٌزات هذا النظام :. 

ٌث ٌربط العمبلء والمزودٌن مع المخازن ، المصنع ، الشحن وإدارة المنظمة .                    . امتداده عبر حدود المنظمة إلى بٌئتها الخارجٌة ح

 . ٌقدم تقٌٌم محدث ألداء المنظمة فً العملٌات وتسجٌل طوٌل األمد لؤلداء السابق .
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                :                                                                                                                              Knowledge Work Systems-KWS نظم العمل المعرفً .4

 

اسبة . هً نظم متكاملة من البٌانات والمعلومات تساعد من ٌتطلب عملة التفكٌر واالستخدام المكثف للمعرفة إلٌجاد الحلول المن

                                                لتطوٌر منتجات وخدمات المنظمة .                                                                                               

بٌنهم ، ومحمل علٌها البرامج  حاسوبٌة مرتبطة بالشبكة للتواصل فٌما workstations. ٌزود عمال المعرفة بمحطات عمل

                                                                                                                                التطبٌقٌة المكتبٌة .  

 ً التحكم بالمعلومات لصالحها .. تهدف هذه األنظمة إلى مساعدة المنظمة فً دمج المعرفة داخل المنظمة والمساعدة ف

 

                                                                                                              هذا النظام ٌقوم على مقومات :   -

                                                                                                             . ٌعتبر وسٌلة الكتساب المعرفة .  

                                                                        . ٌقوم باستغبلل مضمون قواعد المعرفة وتوظٌفها لخدمة المستفٌد . 

                                                                                 دة وتطبٌقها . . ٌعمل على استنتاج واستخبلص معارف جدٌ

                                                                                        . ٌعمل على تنمٌط المشاكل ومحاكاة ووضع البدائل . 

 المبلئمة لتمثٌل المعرفة وتخزٌنها وتحلٌلها . . ٌعمل على إٌجاد األسالٌب

 

 :  : Office Automation Systems-OAS نظم أتمتة المكاتب .3

                . استخدام تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة فً أتمتة الوظائف المكتبٌة داخل المكاتب ، مثل إرسال الرسائل جدولة المواعٌد .

                                  علومات إلى المحتاجٌن لها ومساعدتهم فً انجاز مهامهم واتخاذ قراراتهم . . ٌهدف إلى نقل البٌانات والم

                . أدى انخفاض تكلفة الحاسبات واألجهزة المساعدة إلى اعتبار هذه النظم بدٌبل مبلئما لؤلداء الٌدوي ألعمال المكاتب .    

دة اإلنتاجٌة وفاعلٌة وقدرة وكفاءة عمال المكاتب من خبلل تحسٌن جودة االتصاالت الداخلٌة فً المكتب . أدى استخدماها إلى زٌا

 الواحد وبٌن مكاتب إدارة المنظمة المختلفة وكذلك مع بٌئتها الخارجٌة .

  

                                                        :   Management Information Systems-MIS نظم المعلومات اإلدارٌة  .2

     

هً نوع من أنواع نظم المعلومات المصممة لتزوٌد اإلدارة الوسطى بالتقارٌر أو الوصول المباشر للمعلومات الضرورٌة .      

 للتخطٌط والتنظٌم والقٌادة والرقابة على أنشطة المنظمة أو لمساعدتهم على اتخاذ القرارات .   

 

 : ممٌزاتها 

حسب  . إعداد التقارٌر الٌومٌة عن العملٌات الجارٌة ، التقارٌر االستثنائٌة فً حالة اختبلف الوضع الحالً عن الوضع المستهدف ، والتقارٌر

                                                       الطلب للحاالت غٌر المتكررة .                                                                                                 

                                           . تعتمد على سٌولة البٌانات والمعامبلت الداخلٌة حالٌة .                                                                       

              والمتكررة على مستوى إدارة التشغٌل والتحكم مما ٌسمح بتحدٌد المعلومات البلزمة التخاذها بصفة مسبقة.                             . تساعد فً اتخاذ القرارات النمطٌة 

                                   فً عملٌات التخطٌط فً تزوٌدهم التقارٌر المناسبة عن المعلومات التارٌخٌة .         المدراء العامٌٌن والتنفٌذٌٌن. مساعدة 

 ً .. تساعد على اتخاذ القرار باستعمال البٌانات الحالٌة لتحدٌد اتجاه المنظمة مستقببل والسابقة للفت االنتباه لمشاكل األداء فً الماض

                                                                                     : عٌوبها                                       

                                                . لٌس لدى هذه النظم إمكانٌات تحلٌلٌة كبٌرة .                                                                                 

فً حدود توفٌر أنماط معٌنة التقارٌر ، وتجد صعوبة فً تغٌٌر مخرجاتها فً حال  ات المدراءون استجابتها لحاج. نظم غٌر مرنة نسبٌا حٌث تك

                                                 ظهور احتٌاجات جدٌدة من المعلومات .                                                                                           

 . لها توجه داخلً ولٌس خارجً إي أنها تعنً باألحداث الداخلٌة للمنظمة فقط .
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 :  Decision Support Systems–DSS  نظم دعم القرار  .5

تعلقة . هً النظم التً تزود المدراء فً اإلدارة الوسطى بأدوات معلوماتٌة ) جداول ، رسومات ، نماذج ( التً تساعدهم فً اتخاذ القرارات الم

                                         بحل المشكالت المتغٌرة باستمرار التً تكون شبة مبرمجة ) هٌكلٌة ( وغٌر مبرمجه ) غٌر هٌكلٌة ( ، وذلك من خالل تحلٌل البٌانات .    

                                     . تستخلص المعلومات األكثر أهمٌة وحٌوٌة بالنسبة لمتخذي القرارات وتقدٌمها لهم بالصورة المناسبة والوقت المناسب .                

فً القٌام باتخاذ القرارات .                                                                                  . توجه القرارات باتجاه معٌن ولكنها ال تحل محل اإلداري

. تستعمل بٌانات داخلٌة مستمدة من نظم معالجة المعامالت ونظم المعلومات اإلدارٌة ، كما وتستعمل بٌانات من البٌئة الخارجٌة كأسعار 

 ر البورصة . منتجات المنافسٌن وأسعا

 تتمٌز باألمور التالٌة : -

 

                   تعمل بالتفاعل مع مستخدمها حٌث ٌطرح علٌها أسئلة فتجاوبه بسرعة .                                                                ×

.                                                                                   Graphic Use Interfaceمرنة االستخدام من خبلل عملها عبر واجهة المستخدم الرسومٌة  ×

                    إمكانٌة تكٌفها باستخدام فرضٌات مختلفة وإضافة أسئلة وبٌانات جدٌدة .                                                            ×

 ة من المبرمجٌن وتستعمل بٌانات داخلٌة وخارجٌة .تعمل ببل مساعد ×

 

 مثال : -

نظام إنترا وست المستخدم من قبل شركة سكً فً أمرٌكا الشمالٌة لتطوٌر برامج التسوٌق لجذب العمبلء عن طرٌق تجمٌع بٌانات 

 اختٌار الطرٌق األمثلالعمبلء وتحلٌلها لتحدٌد األرباح ومدى والء العمبلء للشركة ، شركات الشحن لنقل البضائع  ، 
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. هً نظم معلومات تعتمد على الحاسب حٌث تم تصمٌمها لمواجهة االحتٌاجات الخاصة من المعلومات للمدراء العامٌٌن والتنفٌذٌٌن فً 

                         ، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المختلفة .                                                                                اإلدارة العلٌا

لتقٌٌم وتفكٌر  تاجةالمشكبلت غٌر الروتٌنٌة المح لٌس هناك حل وحٌد و معلوم لها بل تتعامل مع  توفر حلول مباشرة للمشكبلت ألنه. ال

                                عمٌق وتعتمد كثٌرا على الحكم الشخصً للمدٌر ولكنها تلبً حاجات اإلدارة العلٌا .                                                 

ٌز على البٌئة الخارجٌة للمنظمة والتكٌف مع ستراتٌجً والرقابة اإلدارٌة والتركذ القرارات المتعلقة بالتخطٌط اال. تساعد فً اتخا

                                             المتغٌرات التكنولوجٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة .                                                                                

ت ، وتستخدم معلومات األحداث الخارجٌة مثل قوانٌن الضرائب الجدٌدة ومعلومات . تعتمد على النظم األخرى للحصول على المعلوما

                                     خاصة بالمنافسٌن وقواعد البٌانات التجارٌة .                                                                                   

لقرارات بطرٌقة استخدامها ولكن لدٌها إمكانٌات تحلٌلٌة أقل منها ولكنها أكثر مرونة وتفاعلٌة .                              .هذه النظم تشبه دعم ا

.مثال : ٌستخدم المدٌر العام لشركة لٌنر للمنتجات الصحٌة نظام مساندة اإلدارة العلٌا الذي ٌزوده بمعلومات عن وضع الشركة المالً 

بالغ المحصلة والمبالغ المدفوعة والتدفق النقدي فً الشركة والمخزون حٌث تجمع هذه مخدام عوامل مثل رأس المال ، الباستمرار باست

 .المعلومات من مصادر مختلفة 
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 الت نظم المعلومات  فً مختلف المستوٌات :ااستعم -3 

 

 بعض التطبٌقات لنظم المعلومات : -4 

 
 المستخدمٌن            المعومات المخرجة  العملٌـــــــات          المعلومات المدخلة نوع النظام 

  

Ess 
 

تجمٌع البٌانات الداخلٌة 
 والخارجٌة  

 
 رسومات بٌانٌة ،

 محاكاة وتفاعل

 
إبراز  أفكار ، أجوبة على 

 االستفسارات 

 
 المدراء العامٌون والتنفٌذٌون 

 

Dss  
 

استخدام أمثل لبٌانات قلٌلة 
من قاعدة بٌانات ضخمة 

لتحلٌلها ، نماذج تحلٌلٌة ، 
 أدوات تحلٌل البٌانات 

 
 تفاعل ، محاكاة وتحلٌل 

 
تقارٌر خاصة ، تحلٌالت القرار 

 ، أجوبة على االستفسارات 

 
 المتخصصون ، هٌئة اإلدارة 

 

MIS 
 

ملخص بٌانات المعامالت ، 
بٌانات كبٌرة الحجم ، نماذج 

 بسٌطة 

 
تقارٌر روتٌنٌة ، نماذج بسٌطة 

 عملٌات تحلٌل بسٌطة 

 
 تقارٌر ملخصة واستثنائٌة 

 
 مدراء اإلدارة الوسطى

 

KWS 
 

مواصفات التصمٌم ، قواعد 
 المعرفة 

  
 عمل نماذج ومحاكاة 

  
 نماذج ورسومات بٌانٌة 

 
 المتخصصون ، هٌئة الفنٌٌن 

 

OAS 
 

 وثائق ، جداول
 

إدارة الوثائق ، جدولة ، 
 اتصاالت 

 
 وثائق ، جداول ومراسالت

 
 الكتبة         

 

TPS 
 

 معامالت وأحداث 
  

ترتٌب ، إعداد القوائم ، دمج 
 وتحدٌث 

 
تقارٌر تفصٌلٌة ، قوائم 

 ملخصات

 
الموظفون التشغٌلٌون 

 والمراقبون 
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 لعمل نظم المعلومات اإلدارٌة :مثال 

 

 

 

 عالقة النظم ببعضها البعض :
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 :الثـآ ين  / الفصلاخلامسةحملارضة ا

   اتبع  [ املعلـــومات ادلور الاسرتاتيجي لنظــم - The Strategic Role of Information Systems ] . 

 غنارص احملارضة .                  

          .                                                                                                                    إٌّظّبد ػٕذ إداسح ٔظُ ِؼٍِٛبد ثفؼب١ٌخ. اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ 1

                                                                               .                                                      . ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚإعزشار١غ١خ األػّبي2

                                                                                                .                         . ٔظُ ِؼٍِٛبد اإلٔزبط ٚاٌخذِبد3

                                                                                               ٜ إٌّظّخ ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد.اإلعزشار١غ١خ ػٍٝ ِغزٛ. 4

 . اإلعزشار١غ١خ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌظٕبػٟ .5

 

 التحدٌات التً تواجه المنظمات عند إدارة نظم معلومات بفعالٌة . -1 
 

 التكامل والترابط Integration                                                                                                                             :      

٠ٚف١ذ ٠غبػذ .ٕ٘بن ػّذح ٔظُ ِؼٍِٛبد رغزخذَ فٟ ِغز٠ٛبد إٌّظّخ اإلداس٠خ ، ٚسثؾ ٘زٖ األٔظّخ ف١ّب ث١ٕٙب ٚاٌزٕغ١ك اٌفّؼبي ث١ٕٙب 

                                                                                    ّٕظّخ وض١شا فٟ إٔغبص اٌّؼبِالد ٚٔشش اٌّؼٍِٛبد اٌذل١مخ ِّٚب ٠مٛٞ لذسرٙب اٌزٕبفغ١خ .                  اٌ

ٌشثؾ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  Enterprise Resource Planningخ . ألعً رٌه رمَٛ اٌششوبد اٌؼخّخ ثئرجبع أعٍٛة اٌزخط١ؾ اٌشبًِ ٌّٛاسد إٌّظّ

اٌّغزخذِخ فٟ إٌّظّخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ، ٌٚىٓ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ طؼجخ عذا ِٚىٍفخ . ٠ٚغت ػٍٝ اٌّذساء رؾذ٠ذ ػ١ٍّبد اٌشثؾ ثذلخ 

                                                                       ِغ ؽشق اٌؼًّ داخً اٌّؤعغبد .  customizationٌالعزفبدح ِٓ ٘زٖ األٔظّخ ؽ١ش أْ ٘زٖ إٌظُ رىْٛ ػبِخ ٠ٚزُ رى١١فٙب

    : المحافظة على القدرة التنافسٌة للمنظمة 

                                                                                                                                                   

  ال ٌمكن ضمان استمرارٌة حصول المنظمة على الفائدة التنافسٌة من جراء استخدام نظم المعلومات لألسباب التالٌة : -

o                                                   . قد تمتلك المنظمات المنافسة نفس هذه األنظمة والتقنٌات المتوفرة وتستفٌد منها                          

o واق وسنوات من البحث لدراسة أس اتقد تتغٌر الظروف فً بٌئة المنظمة فً غٌر صالحها مثبل االستثمار بمبلٌٌن الدوالر

جدٌدة ومن ثم تندمج المنظمة مع منظمة أخرى وتصبح تنتج منتجات أخرى وتتخلى عن الدراسة التً أجرتها . وقد تتطلب 

القوانٌن الجدٌدة تعدٌل أو تغٌٌر األنظمة لمواكبتها مثل االلتزام بالمعاٌٌر البٌئٌة  واستخدام تكوٌد جدٌد للرمز البرٌدي أو 

 .                                        4222للتارٌخ مثل مشكلة سنة 

o  قد ٌؤدي التطور السرٌع للتكنولوجٌا بتحوٌل أنظمة المنظمة ، التً استثمرت بمبالغ طائلة فٌها ، من أدوات تقوي قدرتها

 مة .التنافسٌة إلى مجرد أدوات ضرورٌة لبقاء المنظمة فً السوق وحتى قد تصبح عائقا أمام التغٌٌر والتطوٌر فً المنظ

  

 : متطلبات تغٌٌر القوى العاملة 

مع استمرار تقدم التكنولوجٌا فبلبد للمنظمات من االستمرار فً تطوٌر وتدرٌب العاملة فٌه سواء المبرمجٌن  -

 والمهندسٌن أو حتى المدراء لتمكٌنهم من العمل على هذه التكنولوجٌا بكفاءة واالستفادة العظمى منها .

 الوقت : انخفاض قٌمة المعلومات مع 

ٌجب الحصول على المعلومات بالوقت التً نحتاج لها عنده حٌث ستصبح بعد هذا الوقت دون فائدة ، وقد تستخدم  -

 الحقا فقط لؤلغراض اإلحصائٌة والتخطٌط االستراتٌجً .

 لمنتجات الجدٌدة وأفكار المدراء وخطط  عنالرسمٌة كاألفكارالمعلومات داخل نظم المعلومات  صعوبة تمثٌل

 المنافسٌن .
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 نظم المعلومات وإستراتٌجٌة األعمال : -2  
 

  تتشكل إستراتٌجٌة األعمال من مجموعة من النشاطات والقرارات التً تتخذها المنظمة لتحدٌد

 العناصر التالٌة:   

 المنتجات والخدمات التً تقدمها المنظمة . -

 نافس فٌها المنظمة .مجاالت الصناعة التً تت -

 من الذي ٌنافسها فً السوق . -

 ن أٌن تستورد المواد التً تحتاج لها .م -

 من هم عمبلء المنظمة المحتملون . -

 ما السٌاسات واألهداف طوٌلة المدى . -

 

 : ٌمكن أن تكون اإلستراتٌجٌة على ثالث مستوٌات 

 

 التً تقوم بإنتاج مجموعة مترابطة من المنتجات والخدمات .هً المنظمة الوحٌدة األعمال :                           

 هً مجموعة األعمال التً تقدمها منظمة واحدة ذات أقسام متعددة . المنظمة :                          

 هً مجموعة من المنظمات التً تكّون البٌئة الصناعٌة .الصناعة :                           

 

  اإلستراتٌجٌة نظم المعلومات Strategic Information Systems : 

 

ومات التً تمكن المنظمة من تغٌٌر أهدافها أو عملٌاتها أو منتجاتها أو خدماتها أو عبلقاتها مع البٌئة أو لعهً نظم الم -

 المنظمات األخرى لكسب رهان المنافسة .

جدٌدة ، وتفتح أسواق جدٌدة وتحسن من تقدٌم الخدمة تشمل نظم دعم اإلدارة العلٌا والنظم المكونة لمنتجات وخدمات  -

 وتقلل التكلفة .

تختلف عن نظم معلومات المستوى االستراتٌجً حٌث تخدم كل المستوٌات وٌمكن أن تتطلب تغٌٌر شامل لطرٌقة  -

 العمل .

 تتألف من مجموعة أنظمة تعمل على عّدة مستوٌات لؤلعمال اإلستراتٌجٌة . -

 

 

 ًلألعمال : المستوى اإلستراتٌج 

 

 :دٌد اإلستراتٌجٌة العامة للمنظمةللنظام هً تح طرق تحدٌد األهداف اإلستراتٌجٌة من -

 ٌساعد على أخذ هذه اإلستراتٌجٌة العامة فً االعتبار على فهم متى وأٌن توجد الفرص االستثمارٌة ولكن الٌساعد 

 .تعرٌف تطبٌقات معٌنة

. ومن موذج للمنظمة وللبٌئة الخاصة بها، نمجال تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات، لتقدٌم مٌزة إستراتٌجٌة ٌتطلب تحدٌد

 سلسلة القٌمة . هذه النماذج نموذج
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 نموذج سلسلة القٌمة Value Chain Model : 

على عمبلئها أو هو أداة تستخدم لتحدٌد األنشطة التً لها تأثٌر فعلً وواضح على قدرة المنظمة فً المحافظة  -

 .منتجاتها وزٌادة حصتها من السوق موردٌها أو فً تمٌز وانتشار

أساسٌة  ٌنظر هذا النموذج للمنظمة كمجموعة أنشطة تزٌد قدرة المنظمة التنافسٌة وتصنف هذه األنشطة إلى أنشطة -

 .لك باستخدام نظم تقنٌة المعلومات، وٌمكن تحقٌق ذوأنشطة مساندة )تكمٌلٌة(

 

وتوزٌع منتجات أو خدمات  : هً األنشطة المتصلة بشكل كبٌر باإلنتاجPrimary Activities ة األساسٌةاألنشط< 

 .المؤسسة

:  هً األنشطة المساعدة  على انجاز األنشطة الرئٌسٌة وتتكون من Support Activities  األنشطة المساندة <

 بشرٌة ، المشترٌات .لالبنٌة التحتٌة للمنظمة ، الموارد ا

 

 : Products and Services Inf. Systemsنظم  معلومات اإلنتاج والخدمات -3 

 

قل من السعر الذي ٌعرضه تتٌح قدرة المنظمة التنافسٌة تقدٌم خدمات على مستوى عالً من الجودة وبسعر أ  -

 تكمن قوة نظم وتقنٌة المعلومات فً أنها تساعد على تحقٌق هذه المٌزة التنافسٌة فً المنظمة . المنافس،

 تستطٌع المنظمة كسب رهان المنافسة بالوسائل التالٌة : -

 

 : Product Differentiation اختبلف )تمٌز( المنتجات -1

 

منتجات جدٌدة وفرٌدة ، ٌصعب تقلٌدها من هً اإلستراتٌجٌة التنافسٌة التً تتٌح للمنظمة إنشاء وتطوٌر خدمات و

 لفترة زمنٌة محدودة نسبٌا .طرف المنافسٌن 

: " سٌتً بنك " هو أول من استخدم آالت الصراف مع البطاقات االئتمانٌة ، وكذلك نظام الحجز بواسطة  مثال ×

 جهزة  التً ٌرٌدونها .عمٌل من اختٌار مواصفات األالتً مكنت ال "دل"شركة الخطوط األمرٌكٌة، وكذلك شركة 

 

 :Focused Differentiation اختبلف التركٌز -4

 

ٌر خدمات ومنتجات خاصة لفئة أو لطبقة معٌنة أو سوق تعتمد هذه السٌاسة التنافسٌة على أساس التركٌز فً تطو -

 .محدد

لدى العمبلء لتوجٌه ٌمكن أن تستخدم نظم المعلومات لتحلٌل البٌانات التً ٌمكن الحصول علٌها من أنماط الشراء  -

 .انات الفنادق والمراكز الترفٌهٌةاإلعبلنات والمبٌعات الستهداف فئة معٌنة من السوق مثل بٌ

 

 :Data mining التنقٌب فً البٌانات -3

 :لتحلٌل كمٌات كبٌرة من البٌانات أسلوب ٌستخدم  -

 

 ٌحفزهم على شراء سلع معٌنة كٌن وعلى أذواقهم وسلوكٌاتهم وما والمستهلللتعرف على أنماط الشراء لدى الزبائن × 

 كٌفٌة االستفادة من هذه المعلومات لتطوٌر المنتجات والخدمات لجذب العمبلء . ×

 .الذٌن ٌطلبون نفس المنتجات التعرف على الخصائص المشتركة بٌن العمبلء ×
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ونماذج الطلبات   ء،ادر داخلٌة مثل سندات البٌع والشراصٌمكن الحصول على البٌانات التً ٌتم التنقٌب فٌها من م -

 واالستمارات .

ها من مصادر خارجٌة مثل الشركات والمنظمات الصدٌقة التً على البٌانات التً ٌتم التنقٌب فٌٌمكن الحصول و -

 .البٌانات والمعلومات عن العمبلء تتبادل

 

 : فوائد التنقٌب فً البٌانات -

 المؤسسات للرد مباشرة على المراسبلت . التعرف على االفراد أو×

 .ا إلى منافسٌنالتنبؤ بالعمبلء الذٌن ٌمكن أن ٌتحولو×

 .ما ٌشتروه للعمبلء من خبللالتعرف على الممٌزات المشتركه ×

 .الدولٌة التً تثٌر اهتمام الناس التعرف على مواقع الشبكة×

 

 :Supply Chain سلسلة التموٌن  -2

التً تشمل عملٌات التصنٌع واإلنتاج والتوزٌع للسلع والخدمات من المنتج إلى مجموعة العناصر واإلجراءات  -

 المستهلك .

 –األفراد الذٌن ٌقومون بهذه العملٌات  –مراكز البٌع  –مراكز التوزٌع  –نجد فً هذه المجموعة المصانع  -

 الملعومات الضرورٌة لتحقٌق ذلك .

 

الشركة األولى فً البٌع بالتجزئة ألنها تستخدم نظم معلومات   Wal-Mart ركة وول مارتش : أصبحت  مثال ×

التً تدفع تكلفة أكثر لمخازن المنتجات التً ٌتم الحصول  Sears زبالمورد مباشرة وبالعكس شركة سٌر ٌربطها

 ن المورد .معلٌها 

 

 :Supply Chain Management إدارة سلسلة التموٌن -5

 . وهو ما ٌمّكن المنظمة من المحافظة على عمبلئها .كامل بٌن الممول والموزع والعمٌلالترابط والتهً عملٌة  -

 

تستخدم أنظمة تقنٌة المعلومات لربط المنظمة بموردٌها وشركات شحن البضائع مباشرة للقٌام بعملٌات  : مثال ×

ماد لغاء المخازن واالعتوذلك لتقلٌل تكالٌف المخزون أو إ ،مواد األولٌة حسب الحاجة الفعلٌةشراء وشحن وتورٌد ال

، وٌتحقق بذلك ما ٌسمى بطرٌقة التموٌن حسب وقت الحاجة على الطلب المباشر لما تحتاجه المنظمة من المورد

Just-In-Time Supply Method  أو ما ٌسمى بطرٌقة المخازن الفارغةStockless Inventory Method . 

 

 :Switching Costsتكالٌف االنتقال  -6

 

تمثل ذلك فً الوقت الذي سٌستغرقه ، وٌاالنتقال إلى المنظمات المنافسة هً التكالٌف التً ٌتحملها العمٌل عندما ٌقرر  -

 تطوٌر نظام اتصال جدٌد مع المنظمة الجدٌدة وتكالٌف ذلك مادٌا ومعنوٌا .

التً تزود المستشفٌات باحتٌاجاتها المختلفة مباشرة دون حاجتها إلى مخازن لتخزٌن المنتجات  Baxterمثل شركة   -

بب سهولة النظام وقلة نتجات عند الطلب مما ٌجعل المستشفٌات تتحول إلى هذه الشركة بسمالطبٌة حٌث ٌتم توصٌل ال

 .ت التوزٌعها تزٌد رحبلومما ٌجعلتصبح الشركة تزود بشكل ٌومً عمبلئها التكلفة. 
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 : Firm-Level Strategy & IT اإلستراتٌجٌة على مستوى المنظمة وتقنٌة المعلومات -2 

 : Business Unitsالمنظمة عبارة عن مجموعة من األقسام أو وحدات العمل   -

ء هذه أدات العمل بالمنظمة ورفع مستوى هناك العدٌد من السٌاسات المتبعة الهادفة إلى تحقٌق التكامل بٌن وحدا  -

 .باستخدام أنظمة تقنٌة المعلومات الوحدات

 :ذلك ٌتم إتباع السٌاسات التالٌة ولتحقٌق 

، وتعتمد هذه الفكرة (Synergies Concept) بالمخرجات المتبادلة آخر وٌسمى هذااستخدام مخرجات قسم كمدخالت لقسم  -1

 مل أقسام المنظمة ، مما ٌؤدي إلى خفض التكالٌف .اعلى تك

 

ها بنظام معلومات وإنتاج متكامل لالستفادة القصوى لربط جمٌع أقسام المنظمة ووحدات ٌمكن استخدام  تقنٌة المعلومات  -4

 .ERP حسن تخطٌط موارد المنظمة. وهو ما ٌعنً  من إمكانٌة النظام ومواردها

 

 

 . Enhancing Core Competencies مكانٌات والقدرات الرئٌسٌة التً  تتمٌز بها المنظمةالتطوٌر واالعتماد على اإل -3

 

o  للمنظمة هً عبارة عن النشاط التً تكون فٌه المنظمة األولى على مستوى العالم مثل أفضل شركة  المٌزة التنافسٌة

 توصٌل على مستوى العالم أو أفضل شركة مصنعة للجواالت .

o أو األفراد الممٌزٌن فً  الخبرة والبحوث تعتمد المٌزة التنافسٌة على المعرفة التً ٌتم الحصول علٌها خبلل سنوات

 .المنظمة

o معرفة على مستوى األقسام وتعمل على تحسٌن المٌزة التنافسٌة للمنظمة اعد نظم المعلومات على مشاركة التس

 .ع الموظفٌن على المعرفة الخارجٌةوكذلك تزٌد من إطبل

 

 :Industry-Level Strategy  االستراتٌجٌة على المستوى الصناعً -  5 

 ، Cooperation، والتعاون Competition فً قطاع معٌن نذكر المنافسةسات المتاحة للمنظمات التً تعمل من السٌا

 ونجد فً هذا اإلطار : 

 النموذج ؛  ٌُستخدم  :Competitive Forces Model نموذج القوى التنافسٌة .1

 

  خطار حول الفرص المتاحة واأل، مثال لوصف تأثٌر العناصر والمؤثرات الخارجٌة على المنظمة

 المنظمة والتً تؤثر على القدرة التنافسٌة للمنظمة .

 موردٌن ومنافسة ل، وكذلك قوة التفاوض من االمخاطر من دخول منافسون جدد إلى السوق

 .مةالمنافسون التقلٌدٌون للمنظ

 ٌة للعمل فً طبٌعة الموجودون فً الصناعة وقوتهم التفاوضٌة تحدد هٌكل الصناعة ومدى الربح

 .ةالبٌئهذه 

  تستخدم نظم المعلومات لتحقٌق المٌزة االستراتٌجٌة على مستوى الصناعة بالتعاون مع المنظمات

ر معاٌٌر مناسبة لتبادل المعلومات والمعامبلت التجارٌة باستخدام تقنٌة المعلومات لتطوٌاألخرى 

 إلكترونٌا .
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 :  Information Partnershipالمعلومات شراكة   .4

شركة الخطوط األمرٌكٌة  ت لكسب رهان المنافسة مثل اتفاقٌةتعنً الشراكة هنا التعاون بٌن منظمتٌن بغرض تبادل المعلوما

على عمبلء جدد  لمع سٌتً بنك بأن تعطً مٌل واحد لكل دوالر ٌنفق باستخدام  بطاقة سٌتً بنك ، وهذا ٌساعد فً الحصو

 وخلق فرص جدٌدة .

 

  : Network Economics المترابطنموذج االقتصاد . .3

 

ضافة مشارك جدٌد الى المجموعة الحالٌة أو النظام القائم م الشبكة حٌث تكمن الفكرة فً أن إهو نموذج ٌعتمد على مفهو   -

 لن ٌزٌد فً التكالٌف لكنة سٌزٌد فً المردود المادي للنظام .

 

  : مثال ×

 

ٌكون عدد المشتركٌن ألف مشترك بالمقارنة مع إذا كان عدد المشتركٌن على عندما ون ستكون أتشغٌل محطة تلفزٌ تكلفة

 عشرة مبلٌٌن مشترك .

ل استخدام مواقع االنترنت فً تكوٌن مجتمع من ستراتٌجٌة من خبلمات ذات أهمٌة اٌمكن أن تكون تقنٌة المعلو -

لبٌع السلع عن طرٌق  المزاد حٌث كلما زاد عدد المنتجات  Ebayالمستخدمٌن ٌشتركون فً خبرة معٌنة ، مثل موقع 

 شخاص حٌث ستنخفض األسعار .عروضة كلما زادت أهمٌة الموقع لؤلالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

المــنافســون  الـــشركة    

 التقــلــٌدٌون

 المنتجات والخدمات البدٌلة   

 المــــــــوردون           القوى الشرائٌة للعمالء    

 المنافسون الجـــــدد     
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 القوة التنافسٌة للمنظمة . استخدام أنظمة تقنٌة المعلومات لزٌادة  
 

ستراتٌجٌة على عملٌات وأهداف ومنتجات المنظمة وتركٌبتها التنظٌمٌة وتدفعها أنظمة المعلومات اال تؤثر -

 وطرق التعامل مع بٌئتها .لتغٌٌر اجراءاتها 

 :مثاللذلك ٌتطلب تطبٌق أنظمة تقنٌة المعلومات القٌام بالتخطٌط واإلدارة الجٌدة لضمان النجاح  -

 

 :Strategic Transitions التحوالت االستراتٌجٌة  .1

 

استراتٌجً . مما أي تغٌٌر فً العناصر األساسٌة المكونة للمنظمة أو االنتقال من نظام إلى آخر ٌعتبر تغٌٌر  -

 للمنظمة .لتحول على العناصر التقنٌة واالجتماعٌة ٌتطلب األخذ فً االعتبار تأثٌر هذا ا

 

 :Vendor-Managed Inventory ادارة مخازن المنظمة من طرف المزود. 4

 

 ٌتم ربط نظام المعلومات للمزود بنظام المنظمة . -

المنظمة بنظام المزود الذي ٌستقً معلومات التورٌد من هذه النقاط البٌع والمخازن فً نقاط ربط  هذا ٌعنً -

 .رٌد والشحن مباشرة بمجرد الحاجة إلٌهاوذلك إلدارة طلبات التو

العالمٌة حٌث تتحمل هذه الشركة مسئولٌة إدارة Baxter لشركة  stocklessمثل نظام المخازن الفارغة  -

 مخازن عمبلئها .
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 :الثـآ لث  / الفصلالسـادسـةاحملارضة 

 . [Information Systems, Organizations, and Business Processes -املنظامت والعمليات التجارية  ،نظم املعلومات]       

 غنارص احملارضة .

 ِٛبد .ٍؼاٌؼاللخ ث١ٓ إٌّظّخ ٚٔظُ اٌّ .1

 اٌغّبد اٌٙبِخ ٌٍّٕظّبد. .2

 اٌّؼٍِٛبد .رأص١ش إٌّظّبد ػٍٝ ٔظُ  .3

 رأص١ش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ إٌّظّبد. .4

 

 اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّظّخ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد . -1 

 

 : ٕ٘بن ػاللخ رأص١ش ِزذاخٍخ ِٚؼمذح راد ارجب١٘ٓ ث١ٓ إٌّظّخ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌّغزخذ١ِٓ اء سح ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ ِطٛسٚ إٌظُ ٚاٌّذرزأصش إٌّظّخ فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ؽ١ش ٠زُ رط٠ٛش ٘زٖ األخ١ش  -

 ، ٚرٌه ٌخذِخ أ٘ذاف ِٚزطٍجبد إٌّظّخ ٚرٕف١ز اٌّؼبِالد ؽغت ا١ٌ٢خ اٌّؾذدح فٟ إٌّظّخ .ٌٍٕظُ فٟ إٌّظّخ

، ٚرؤصش فٟ ّؼٍِٛبد اٌّف١ذح ثبٌٛلذ إٌّبعترؤصش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ إٌّظّخ ؽ١ش رغبُ٘ فٟ إٔغبؽٙب ٚإِذاد٘ب ثبٌ -

 ٞ إٌٝ رغ١١ش فٟ ١٘ىٍٙب اٌزٕظ١ّٟ ٚآ١ٌخ إعشاء اٌّؼبِالد ف١ٙب .اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٚاالعزّبػ١خ ف١ٙب ، ٚرؤد

 رؼزجش ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش طؼجخ ٚرطشػ ػذح رؾذ٠بد أِبَ إٌّظّخ . -

 

 ِٛبدٍؼجٗ إٌّظّخ ثسجت اسزخذاَ ٔظُ آٌِّ اٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛا : 

o اٌزغ١١ش ِٓ خالي رىٌٕٛٛع١ب  طؼٛثخ اٌزّىٓ ِٓ اٌزغ١١ش ؽ١ش أْ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش ١ٌغذ ثبٌجغ١طخ أٚ ا١ٌ٢خ ٚإْ إؽذاس

 .ظّبدٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٠أخز اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ ٔظشا ٌٍجؾء اٌطج١ؼٟ ٌٍزغ١ش فٟ إٌّ

o  رى١١ف اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإٌّظّخ ٌالعزفبدح األِضً ِٕٙب فٟ إٌّظّخ ؽ١ش ٠غت ػٍٝ إٌّظّبد رؾذ٠ذ اٌٛلذ األٔغت

ٓ االعزفبدح اٌّضٍٝ ِٓ رطج١ك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ ٌزظ١ُّ ٚثٕبء ٚرشغ١ً ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ٠ٚغت أ٠ؼب اٌزّىٓ ِ

 فؼً ٌٙب .ٚرذس٠ت اٌّغزخذ١ِٓ ٌالعزخذاَ األُ ؽج١ؼخ اٌؼًّ فٟ إٌّظّخ ٕظّبد ِٓ خالي ثٕبئٙب ثطش٠مخ رالئاٌّ

 

سٕجٕٟ؟                 ِب إٌظبَ اٌزٞٔبجح ف١جت فُٙ إٌّظّخ ثشىً ج١ذ،  ثشىً ٌزص١ُّ ٚرط٠ٛش ٔظُ ِؼٍِٛبد جذ٠ذح -

؟ ٠ٚجت ِؼشفخ ػٛاًِ ٚػٕبصش اٌزأص١ش اٌٛس١طخ فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ا س١فؼً ؟ٚو١ف س١طٛسِبر

 ٚإٌّظّخ.
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 ِٓ ػٛاًِ اٌزأص١ش فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚإٌّظّخ :  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 :ٌجب فهم المنظمة للتمكن من بناء نظم معلومات تناسبها ، وكما رأٌنا سابقا أن للمنظمة جانبٌن من المفاهٌم والعلوم 

 

  الجانب التقنً للمنظمة: 

داري وهٌكل رسمً اجتماعً ثابت ٌأخذ الموارد من البٌئة إنظام دٌنامٌكً مفتوح ذاتً التوجه، لها تنظٌم المنظمة هً  -

 وٌعالجها ثم ٌعٌدها إلٌها.

 ، ٌبل أكثر من أي مجموعة غٌر رسمٌةهٌكلها ثابت ألنها مستقرة وروتٌنٌة وتعمر طو -

 وهً رسمٌة ألنها كٌانات قانونٌة وٌجب أن تلتزم بقواعد عمل محددة. -

 : أفراد وتجهٌزاتاجتماعٌةً ألنها تتكون من عناصر وهً هٌكل اجتماع -

ٌعتبر رأس المال والموارد البشرٌة من أهم عوامل اإلنتاج من البٌئة وتحولهم المنظمة إلى منتجات وخدمات فً عملٌة  -

 .اإلنتاج 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Environment                        الـبٌــئة 

   

Culture                                       الثقافــة 

Business process                    

 المعامالت

Politics                                       السٌاسة 

Decisions making               اتخاذ القرار 

Standard Procedures اإلجراءات

 النمطٌة 

 المنظمــــة    

Organizatio

n 

تكنولوجٌا 

 المعلومات

Information 

Technology 

عملٌة اإلنتــــــاج                 

     Production Process       

المدخالت من البٌئة                  

Inputs  from Environment 

     المخرجات من البٌئة       

Outputs to Environment 

       Organization   المنظمة   
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 : الجانب السلوكً للمنظمة 

هً مجموعة من الحقوق والواجبات واالمتٌازات والمسؤولٌات التً تعمل بشكل متوازن خبلل فترة زمنٌة الحتواء   -

 النزاعات وحل المشاكل داخل المنظمة .

مل المعتادة ، وٌبنون علحٌث ٌطور األفراد العاملون طرق الٌست هناك قواعد رسمٌة لمكونات المفهوم السلوكً  -

 العمل والشروط المتحكمة بالتنفٌذ.العبلقات اإلدارٌة بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن لتحدٌد كٌفٌة تنفٌذ العمل وحجم 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

  

 هومٌن للمنظمة ٌكمل الواحد اآلخرلٌس هناك تناقض بٌن هذٌن المف. 

 

ٌساعد المنظمة فً العمل ضمن بٌئة تنافسٌة لبلستخدام األمثل لرأس المال والموارد البشرٌة وتقنٌة فالمفهوم التقنً  -

 تأثٌر تقنٌة المعلومات على أداء العمل داخل المنظمة . على المعلومات ، بٌنما ٌركز الجانب السلوكً

منتج /المخرجات وذلك عند إحداث لعلى ادام الموارد /المدخبلت للحصول مفهوم التقنً على كٌفٌة جمع واستخٌركز ال -

عادة لمعلومات بشمولٌة أكثر من إجراء إتغٌٌرات فً التقنٌة فً المنظمة ، بٌنما ٌقترح الجانب السلوكً تطوٌر نظم ا

 ترتٌب لآلالت واألفراد فً المنظمة .

المسؤولٌات، َمن ٌملك  تحدث بعض نظم المعلومات تغٌر فً توازن المنظمة من حٌث الحقوق، الواجبات، المٌزات، -

 المعلومات وٌتخذ القرارات ،

 التغٌٌر ٌولد حاجة للتدرٌب والتعلم.  -

 

 ات . بعض السمات نجدها فً كل المنظمتتمٌز المنظمات بسمات تؤثر على العبلقة بٌن المنظمات وتكنولوجٌا المعلومات

 والبعض اآلخر تتمٌز به منظمة عن منظمة أخرى :

 

 .Common Featuresظمات السمات المشتركة للمن -1

 .  Unique Featuresالسمات الفرٌدة للمنظمات -4

 . Business Processes عملٌات التجارة -3

 . Levels of Analysisمستوٌات التحلٌل -2

 

 structureاٌٙـــ١ىــٍخ   
 

 Hierarchy                                             اٌٙش١ِخ

 Labor Division                      رٛص٠غ اٌّسؤ١ٌٚبد
 Rules, Procedures             اإلجشاءاد ٚاٌمٛاػذ

                     Business Processesاٌّؼبِالد

 Processesاٌؼّــً ٚاٌؼ١ٍّبد         

 Rights/Obligations اٌحمٛق ٚاٌٛاججبد
 Responsibilities االِز١بصاد ٚاٌّسؤ١ٌٚبد

 Values اٌم١ّــخ
 Norms اٌّؼب١٠ش

 People  األشخــبص

المدخالت من البٌئة                   

Inputs  from Environment 

المخرجات من البٌئة                 

Outputs to Environment 
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 1- : السمات المشتركة للمنظمات 

 

 : للمنظمات لٌةالخواص الهٌك - أ

 

o  ) الهٌكل الهرمٌة )مثال الجامعة 

o . التقسٌم الواضح للعمل 

o القواعد واإلجراءات الواضحة . 

o .األحكام العادلة فً اتخاذ القرارات والمساواة بٌن األفراد 

o عٌٌن على المناصب وآلٌة الترقٌات.المؤهبلت والخبرات المطلوبة للت 

o . تحقٌق الفاعلٌة والكفاءة التنظٌمٌة القصوى 

o  الصبلحٌات لٌكون له رئٌس واحد البٌروقراطٌة : تشمل التقسٌم الواضح للعمل وتنظٌم األفراد فً هٌكل

 ات المتبعة .تحدد وفقا للقواعد واإلجراءوصبلحٌات محددة 

 

 :  Standard Operating Procedures-SOP إجراءات التشغٌل النمطٌة - ب

اقف وهً القواعد المعروفة والمحددة واإلجراءات والممارسات المطورة من قبل المنظمات للتصرف عملٌا فً كل الم

 .المتوقعة 

 :  Organizational Culture  الثقافة التنظٌمٌة  -ج          

ن ٌؤدٌه هً مجموعة الفروض األساسٌة التً تحدد تقرٌبا ما ٌنبغً أن تتجه إلٌة المنظمة وما هو الدور الذي ٌجب على هذا اإلنتاج أ 

 بشكل صرٌح. تقاوم التغٌٌر خاصة المتعلق بالتكنولوجٌا.وكٌف ومتى. غٌر معلنة 

o ،األستاذ عنده معرفة أكثر من الطالب ، هدف الطالب هو التعلم وأخذ الشهادة 

o .تهدف الجامعة إلى نشر المعرفة وخدمة المجتمع 

 

 : Politics العوامل السٌاسٌة -د

ر بٌن الموظفٌن فً المنظمة بالنسبة تقسٌم أو توزٌع موارد المنظمة والصبلحٌات والعقوبات مما هً اختبلف وجهات النظ

 نتج عنها نزاعات سٌاسٌة على الموارد والمنافسة واالختبلفات داخل المنظمة الواحدة كمقاومة التغٌٌر.ٌ

 

 2- السمات الفرٌدة للمنظماتUnique Features   : 

 تختلف المنظمات من حٌث أنواعها ، بٌئتها ، أهدافها، أنظمتها ، أنماط القٌادة فٌها والمهمات التً تؤدٌها. 

 

 : تختلف المنظمات فً هٌكلتها التنظٌمٌة وشكلها : التنظٌمٌة المختلفةاألنواع  - أ

 

 هٌكل رجال األعمال . -1

 .البٌروقراطٌة اآللٌة -4

 .البٌروقراطٌة المقسمة -3

 .البٌروقراطٌة المتخصصة -2

 .لتنظٌمات غٌر الرسمٌة  -5
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الصغٌرة تستخدم نظم صغٌرة ٌتم  تختلف أنواع نظم المعلومات والمشاكل التً تواجهها على حسب نوع المنظمة مثل المنظمات

  المنظمات الضخمة ذات األقسام المتعددة ٌتم استخدام نظم معلومات خاصة بكل قسم. مع اتها، بٌنمالبً احتٌاجتطوٌرها بشكل سرٌع لت

 نوضح األنواع التنظٌمٌة للمنظمات مع إعطاء توصٌف مختصر وأمثلة عنها فً الجدول التالً:

 

 

 ..المنظمة موجود فً البٌئة وتأخذ منها وتعطٌها :  المنظمات والبٌئة - ب

 

 عالقة متبادلة بٌن البٌئة والمنظمة . هناك -

o تغٌرات فً البٌئة مثل تغٌر القوانٌن واألنظمة الحكومٌة وكذلك سٌاسات فالمنظمة ٌجب أن تتكٌف مع ال

 المنافسٌن والعمبلء وحملة األسهم .

o المنظمات للتأثٌر على العملٌة السٌاسٌة فً الدولة وكذلك القٌام  ٌمكن أن تؤثر المنظمة على البٌئة، دمج

 بالحمبلت التروٌجٌة للتأثٌر على قبول العمبلء لمنتجاتهم.

 

 لتكنولوجٌا المعلومات دور هام فً مساعدة المنظمات على التغٌر للتكٌف مع تغٌرات البٌئة السرٌعة : -

o لتحدٌد التغٌرات الخارجٌة . تعتبر نظم المعلومات كمشرح بٌن المنظمات وبٌئتها 

o . السبب الرئٌسً إلخفاق المنظمات هو عدم القدرة على التكٌٌف وقلة الموارد 
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  ..تختلف المنظمات فً أهدافها والوسائل المستخدمة فً تحقٌقها  :األهداف –ج 

 أهداف معٌارٌة مثل الجامعات . -

 أهداف خدماتٌة مثل الجمعٌات الخٌرٌة . -

 الشركات الخاصة .أهداف ربحٌة مثل  -

 أهداف الزامٌة وقهرٌة مثل السجون والجٌوش . -

 : Business Processes العملٌات التجارٌة -د

 .عطاء قٌمة للمنتجات والخدماتهً الطرق الفرٌدة التً تعٌن المنظمات وتنظم أنشطة العمل والمعلومات والمعرفة إل

 :اختالفات أخرى -هـ 

 ، الشعب.عمبلءها، المساهمونالمستفٌد منها كمالكً المنظمة،  -

 طبٌعة القٌادة دٌمقراطٌة قصرٌه. -

 روتٌنٌة مثل الشركات االستشارٌة. طبٌعة المهام روتٌنٌة مثل المصانع وغٌر -

 .التقنٌات التً تستعملها -

 ٌختلف تأثٌر نظم المعلومات حسب نوع المنظمة . -

 .نظم المعلومات بكفاءة مٌم وإدارةٌجب معرفة وتحلٌل أوضاع المنظمة الخاصة للتمكن من تص -

 

 :Levels of Analysis  مستوٌات التحلٌل -1

 

تختلف المستوٌات والمسؤولٌات من منظمة ألخرى ، كما وٌوجد أقسام ومجموعات ومستوٌات مختلفة داخل المنظمة  - أ

 الواحدة ، وٌختلف أٌضا تأثٌر نظم المعلومات داخل المنظمة من مستوى إلى آخر .

 القادم المستوٌات التنظٌمٌة وأنشطتها واألنظمة الداعمة لها .سنعرض فً الجدول  - ب

 وسنعرض فً الجدول الذي ٌلٌه أنواع مجموعات العمل . - ت
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 مشاكل خاصة بجمٌع مجموعات العمل :

o . التنسٌق والتنظٌم 

o . حضور االجتماعات 

o . األجندات الطوٌة 

o . تكلفة االجتماعات 

o . األنشطة بٌن االجتماعات 
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 المنظمات على نظم المعلومات : . تأثٌر3

  باإلضافة إلى أداء المهام والمعامبلت فً المنظمات بشكل أسرع من جراء نمو قوة تكنولوجٌا المعلومات من حسابات

واتصاالت وبرمجٌات وإمكانٌة استعمالها بشكل واسع للتدنً فً تكلفتها، توسعت المنظمات فً أتمتة المهام تاركة الموارد 

 ل على المهام الصعبة األتمتة.البشرٌة تعم

  المعلومات والدور التً كانت تلعبه فً المنظماتسنعرض التطور التارٌخً والمعماري لنظم: 

 

 سٌنات المٌبلدٌة:مالتطور التارٌخً والمعماري لنظم المعلومات فً الخ .1

 استخدام اآلالت المحاسبٌة اإللكترونٌة لحاسبات الدائنة والمدٌنة والرواتب . 

 

 
 لمعلومات فً الستٌنات المٌبلدٌة:التطور التارٌخً والمعماري لنظم ا .4

 

علومات ٌفٌد بها فً هذه الفترة كانت عبارة عن مصنع أساسً مركزي للمData Processingمعالجة البٌانات 

 .مستخدمً المنظمة

 
 : التطور التارٌخً والمعماري لنظم المعلومات فً السبعٌنات المٌالدٌة .3

، وتقوم بمهام التنبؤ والتخطٌط onlineالبعض بشكل الخط المفتوح  تربط اإلدارة العلٌا واألقسام ببعضها نظم معلومات

 والمحاكاة .

 
 التطور التارٌخً والمعماري لنظم المعلومات فً الثمانٌنات المٌالدٌة : .4

قلة لمركز المعلومات ، استخدام نظم المعلومات  والخدمات ، ربط اإلدارة العلٌا واألقسام ببعضها البعض ، إدارة مست

 االتصاالت بعٌدة المدى .
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 المٌالدٌة :  2222بعد  لنظم المعلومات فً التسعٌنات ومن التطور التارٌخً والمعماري .5

 المنفعة العرٌضة للمعلومات فً المؤسسات مثل :

 ختلفة فً المنظمة .ربط المنظمة بشبكة داخلٌة مع وجود شبكة حاسوبٌة داخل كل قسم من األقسام الم -

 وجود موقع للمنظمة على االنترنت . -
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 :الثـآ لث  / الفصلالسـابعةاحملارضة 

 . [Information Systems, Organizations, and Business Processes -املنظامت والعمليات التجارية  املعلومات،نظم ]       

 غنارص احملارضة .

 رأص١ش إٌّظّبد ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد -1

 خذِبد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد. - أ

 رأص١ش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ إٌّظّبد. -2

 االلزظبد٠خ. إٌظش٠خ - أ

 إٌظش٠خ اٌغٍٛو١خ. - ة

 اٌغ١بعبد اٌزٕظ١ّ١خ ِٚمبِٚخ اٌزغ١١ش. - د

 رأص١ش االٔزشٔذ ػٍٝ إٌّظّبد . - س

 

 رأص١ش إٌّظّبد ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد. 

 

  خذِبد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبدIT Services: 

o  بما انه ٌوجد العدٌد من المنظمات التجارٌة، فٌوجد عدة طرق لتنظٌم وظائف تقنٌة المعلمات داخل المنظمة . وعادة ما

 ٌكون قسم خاص بنظم المعلومات هو المسئول عن خدمات تقنٌة المعلومات.

o زة  والبرمجٌات ووحدات التخزٌن والشبكات المكونة للبنٌة التحتٌة وقسم نظم المعلومات هو المسئول عن صٌانة األجه

 لتقنٌة معلومات  المنظمة .

o  ٌمكن أن تنظم نظم وتقنٌة المعلومات فً المنظمات لتتواجد من خبلل ثبلث مكونات : قسم نظم المعلومات ، العمال

  المختصون بنظم وتقنٌة المعلومات ، والتقنٌة المستخدمة فً المنظمة .
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 : IT Servicesتابع / خدمات تكنولوجٌا المعلومات         

 

 1- قسم نظم المعلومات                                                                                                                      :

 نظم وتكنولوجٌا المعلومات التً تعمل فً المنظمة.هو الوحدة الرسمٌة المسئولة عن 

 

 2- : المختصون فً نظم وتكنولوجٌا المعلومات 

                                                                                          :  MIS Manager مدٌر قسم نظم المعلومات . أ

 م تكنولوجٌا المعلومات فً المنظمة .خداالرئٌسً الذي ٌشرف وٌراقب استهو المسئول 

 

                                                      :                       Information Systems Managers مدراء نظم المعلومات . ب

ادٌة ورؤساء الم هم مدراء الفرق مثل المبرمجٌن ، المحللٌن ، مدراء المشروع ، مدراء االتصاالت ، مدراء التسهٌبلت

 مجموعات نظم المكتب. 

:                                                                                              Systems Analysts محللو النظم ومدٌرهمج  .         

وٌعملون على ترجمة مشاكل ومتطلبات العملٌات  .عات نظم المعلومات وباقً المنظمةٌشكلون محللو النظم الرابط األساسً بٌن مجمو

إلى معلومات عن المتطلبات والنظام . ٌقومون بتحلٌل إجراءات األعمال وتحدٌد مناطق المشاكل أو عدم الكفاءة. ٌحدد مدٌر محللً 

 النظم المهام المحددة لكل منهم وٌتولى أمر متابعتهم وتقوٌمهم.

:                                                                                                 System Designersمصممو النظم ومدٌرهمد.       

 ٌقومون بتصمٌم الحلول لمتطلبات النظام أو للمشاكل التً تظهر فً المنظمة وللعملٌات الجدٌدة .

                                                :  Programming Managers and Programmersمدٌر البرمجة والمبرمجون  .  هـ     

ٌشرف مدٌر المبرمجٌن على أنشطة البرمجة فٌتلقى متطلبات العمل من مدٌر محللً النظم وٌوزع العمل البرمجً على المبرمجٌن 

والمبرمجون هم  ككل . ن النظامقها والتً ستصبح جزء مالمسئول عنهم . وٌكون مسئوال عن برمجة النظم واختباراتها وتوثٌ

كما وٌوجد محللون مبرمجون حٌث ٌكون المحلل المبرمج مسئوال عن نظام  مختصٌن فنٌٌن مدربٌن جٌدا على كتابة البرامج.

 المعلومات كله.

                                                       :   Operations Manager and Operatorsمدٌر العملٌات ومشغلو الحاسب. و    

ٌكون مدٌرو العملٌات مسئولٌن عن االستخدام الكفء والفعال لمعدات الحاسب . فٌشرفون على مشغلً الحاسب ومشغلً إدخال 

. ٌجب أن ٌتأكد مدٌر العملٌات من أن تظل أخطاء المدخبلت فً أدنى مستوى وأن ٌكون النظام آمنا نسبٌا من data entry staffالبٌانات 

 عطل.الت

: ٌكون المراجعون المتخصصون فً المحاسبة والحاسب اآللً مسئولٌن عن تقوٌم فعالٌة وكفاءة النظام Auditorsالمراجعون  ز.  

 وحفظ السبلمة الشاملة لكل برامج وبٌانات نظام المعلومات .

: ٌشرف مدٌر قواعد البٌانات على هٌكل كل البٌانات المستخدمة فً تشغٌل  Database Manager . مدٌر قواعد البٌاناتح  

 المعلومات وتنظٌمها ومراقبتها وحماٌتها .

 :  هو المسئول عن ضمان استخدام وحدات الحوسبة المتصلة ببعضها البعض بكفاءة وفعالٌة . Network Manager ط. مدٌر الشبكة  
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 ات لهم . وهم: ٌمثلون األقسام خارج مجموعة نظم المعلومات الذٌن تم تطوٌر التطبٌق End Usersن و. المستخدمون النهائٌي  

ٌلعبون دورا مهما فً تطوٌر وتصمٌم نظم المعلومات ) ٌتدخلون فً تحدٌد متطلبات النظام وٌقومون باعتماد والموافقة على اختبار 

 قبول النظام(. 

 

 : تابع المختصون فً نظم وتكنولوجٌا المعلومات

  كانت مجموعات نظم المعلومات مؤلفة بمجملها من مبرمجٌن ٌبرمجون وظائف  فنٌة دقٌقة ومحدودة ، وهً تتألف حالٌا

 بمجملها من محللً نظم ومتخصصً شبكات ، 

  وخدمات جدٌدة ، و منتجات قوي متغٌر فً المنظمة. وٌقترح إستراتٌجٌة أعمال جدٌدةوٌشكل قسم نظم المعلومات عنصر

 وٌنسق تطوٌر التكنولوجٌا وتخطٌط التغٌٌر فً المنظمة. على المعلومات،معتمدة 

  .ا كانت المنظمات، فً الماضً، تبنً أنظمتها وتدٌر مواردها الحاسوبٌة ًٌ الباعة الخارجٌٌن لتوفٌر هذه  إلىوهً تتوجه حال

 دمات وتستخدم قسم نظم المعلومات إلدارة خدمات المزودٌن.الخ

 

 :مات المستخدمةتكنولوجٌا المعلو -3 .5

o .وهً تشمل كل المعدات من حاسبات وأجهزة مكملة وطرفٌات وأوساط تخزٌن وأجهزة تقنٌة 

o .البرمجٌات: للنظم والتطبٌقات وموقع المنظمة وبرامج الحماٌة 

o  ووسائط االتصال السلكٌة و اال سلكٌهالتجهٌزات الخاصة بالشبكات. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارة العلٌـــــــــــــا 

                        
أقسام المنظمــــة الرئٌسٌـــة 

                                
المستخدمون النهائٌون األساسٌون )األقسام األخرى ( 

                            
                     نظم المعلومــــــــاتقسم 

المختصٌن بنظم المعلومات                  
  *MIS Manager * Managers   

* Systems Analysts and Designers 

* Systems Programmers 

* Application Programmers 

* Database Administrator 

* Clerical مشغلو الحاسب ومدخلً البٌانات  

 التكنولوجٌا 

 المعدات 

البرمجٌات    
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 لماذا تبنً المنظمات نظم المعلومات ؟ 

 لزٌادة فاعلٌة وكفاءة المنظمة ، وكسب رهان المنافسة ، توفٌر المال تقلٌل القوى العاملة. ؛ فً الماضً  -   

العاملة لبقائها فً السوق ، لتشجٌع االبتكار بغض النظر عن منفعتها االقتصادٌة ، لتلبٌة طموحات المجموعات   ؛ حالٌـــــــــــا  -   

 ها والتأثٌر المتوقع على النزاعات التنظٌمٌة الموجودة .فٌ

 : العوامل المؤثرة على بناء نظم المعلومات 

 

 :  Environmental Factorsالعوامل البٌئٌة  -

 الخارجٌة الموجودة فً البٌئة المحٌطة بالمنظمة الملٌئة بالفرص والمخاطر .هً العوامل 

 

o العمبلء لمنتجات جدٌدة ، حاجاتتكنولوجٌا حدٌثة، تطوٌر عملٌات إنتاج جدٌدة، اختفاء منافسٌن: الفرص. 

o كومٌة، القٌود المنبثقة والتشرٌعات الح، تغٌٌر القوانٌن لعمالة أو الموارد الهامة األخرى: زٌادة التكلفة فً االمخاطر

 .عن المنظمات المنافسة

 

o  ل المؤسساتٌة امالعوInstitutional Factors : 

 .ات المتعلقة بإستراتٌجٌة المنظمةالعوامل المنبثقة من داخل المؤسسة مثل القٌم والمعاٌٌر واالهتمام
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 نموذج لعملٌة تطوٌر النظم ؟ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تأثٌر نظم المعلومات على المنظمات:  -2 .6

 ٌظهر التأثٌر جلٌا عند دراسة الجانب االقتصادي والمفهوم السلوكً للمنظمة . 

 

 1- النظرٌات االقتصادٌة Economic Theories: 

 

                                                                                  :   Microeconomic Model نموذج االقتصاد الجزئً - أ

هو نموذج للمنظمة ٌعتبر أن تكنولوجٌا المعلومات هً من عوامل اإلنتاج مثل رأس المال والعمل وٌساهم فً تخفٌض النفقات 

 وتحسٌن اإلنتاجٌة .

 

    :                                                                             Transaction Cost Theoryنظرٌة تكلفة المعامالت - ب

دام نظم . باستخلتكلفة مقارنة بالصفقات الخارجٌةالتً تعتبر أن الصفقات الداخلٌة ٌمكن تكون محدودة ا هً النظرٌة االقتصادٌة

أٌضا لقلة تكلفة االتصاالت وسهولتها وسرعتها ، وهذا ٌؤدي إلى  المعلومات ٌمكن جعل الصفقات الخارجٌة محدودة التكالٌف

 .زٌادة معدل المعامبلت وبالتالً زٌادة الربحٌة

                                                                                                      : Agency Theory نظرٌة الوكالة -ج    

 القرارات. االقتصادٌة التً تعتبر أن الشركة هً رابطة بٌن الوكبلء الذٌن ٌصنعونهً النظرٌة 

 

 باستخدام نظام المعلومات ٌمكن تقلٌل عدد الوكالء وبالتالً تقلٌل التكلفة. 

 تسمح هذه النظرٌة للمنظمات بتقلٌل تكالٌف الوكالة ألنه ٌمكن للمدراء اإلشراف على عدد كبٌر من الموظفٌن . 

 

 

 العوامل المؤسساتٌة

          القٌم          

المعاٌٌر            

 االهتمامات

 العوامل البٌئٌة

الفرص               

 المخاطر

 

تطوٌر النظام                   

التكٌٌف واألقلمة                     

االستخدام                             

اإلدارة   
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 2- النظرٌات السلوكٌةBehavioral Theories: 

 كنولوجٌا المعلومات تأثٌرات متبادلة .تهً مجموعة من المفاهٌم التً تعتبر أن لعلم النفس وعلم االجتماع والسٌاسة والمنظمة و

  على النظرٌات السلوكٌة:أمثله 

 : نظرٌة القرار والحكم  -1

فٌدة فً الوقت مالمعلومات من جراء توفٌر كافة المعلومات ال ت فً الظروف الطارئة ، تساعد بذلك نظمصنع القرارا 

 المناسب .

 :  النظرٌة االجتماعٌة -4

تساعد البٌروقراطٌة ونظم التشغٌل العادٌة المنظمات على االستقرار بحٌث تكون القدرة على التغٌٌر بطٌئة. تساعد نظم 

 التغٌر بشكل أسرع والتخلص من البٌروقراطٌة. المساعدة فً إحداث ات فً توفٌر المعلومات واإلمكانٌاتالمعلوم

 :  النظرٌة المقدمة -3

عندنا منظمات أكثر أفقٌة مسٌطر علٌها من قبل عمال المعرفة وفٌها المركزٌة فً اتخاذ القرارات . وهذا ٌتوافق مع دور 

 نظم المعلومات فً المنظمة.

 :  النظرٌة الثقافٌة -2

 .نظمة لكً تكون مقبولة من المنظمةوثقافة المتناسب تكنولوجٌا المعلومات ٌجب أن 

 :النظرٌة السٌاسٌة -5

 نظم المعلومات هً نتٌجة المنافسة السٌاسٌة لئلجراءات والسٌاسات والموارد . 

 

 

 3-  : السٌاسات التنظٌمٌة ومقاومة التغٌٌر 

فً تقنٌة نظم المعلومات فً المنظمة ، كنولوجٌا المعلومات ، ولكً ٌتم التغٌٌر تبما أن هناك عبلقة متبادلة بٌن المنظمة و -

، People، األفراد Structureظٌمٌة فً آن واحد وهً : الهٌكلفٌجب أن ٌؤخذ فً االعتبار العناصر األربعة للمقاومة  التن

 .Tasks، والمهمة أو الهدفTechnologyالتكنولوجٌا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 

Technology 

Structure 

People 



 

 44      ختكـم / تذكار العنزي .أ                   .    االنتساب المطور –عمال أ قسم إدارة –دارٌة المعلومات اإلنظم 

 

 4-   : تأثٌر االنترنت على المنظمات 

o :لالنترنت تأثٌر على العالقة بٌن المنظمة والعناصر الخارجٌة فً بٌئتها وعلى عالقة األقسام داخل المنظمة أٌضا 

o مات باستقبللٌة عن ، وتوزٌع ونشر المعلومات والمعرفة للمنظكانٌة الوصول إلى مخازن البٌاناتتزٌد االنترنت من إم

 .زمنالموقع وال

o  تعمل االنترنت على تخفٌض تكلفة المعاملة والوسطاء التجارٌونBroker/Agency . للمنظمات 

                                            تستطٌع منظمات الوساطة والبنوك توصٌل اإلجراءات للعملٌات الداخلٌة إلى موظفٌها فً المناطق البعٌدة بتوفٌرها  : مثال          

 ، مما ٌوفر على المنظمة مبلٌٌن الدوالرات تكلفة التوزٌع.على موقع المنظمة على االنترنت

o الحصول على معلومات عن أسعار المنتجات باستخدام موقع االنترنت أو علن طرٌق مٌة تستطٌع منظمات المبٌعات العال

 ً .استخدام البرٌد االلكترون

o نترنت أهم تقنٌة فً البنٌة ٌقوم أقسام المنظمة بإعادة بناء بعض العملٌات المهمة فٌها باستخدام تقنٌة االنترنت ، وجعل اال

من الموظفٌن والتسطٌح األكثر ت سهلة خاصة باألقسام ، عدد أقل التحتٌة لتقنٌة المعلومات، وبالتالً الوصول إلى عملٌا

 لهٌكل المنظمة.

 

 5-  ل التً تؤثر على تصمٌم نظم المعلومات : العوام 

 ٌجب مراعاة العوامل التالٌة :                

o .البٌئة 

o الهٌكلٌة. 

o  .الثقافة 

o .السٌاسة 
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 : الرآ بع / الفصلالثـآ منةاحملارضة 

دارة موارد البياانت  ]         .[ Managing Data Resources -ا 

 غنارص احملارضة .

 اٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاجٗ إٌّظّبد إلداسح اٌج١بٔبد ثشىً فؼبي   .1

 رٛص٠غ اٌغٍطبد ، ٍِى١خ اٌّؼٍِٛخ، رٛاصْ االعزضّبساد. . أ

 رٕظ١ُ اٌج١بٔبد فٟ اٌج١ئخ اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍٍّفبد. .2

 رٕظ١ُ رخض٠ٓ اٌغغالد فٟ ٍِفبد ػٍٝ ٚعؾ اٌزخض٠ٓ. . أ

 رٕظ١ُ اٌٛطٛي إٌٝ اٌغغالد فٟ اٌٍّفبد. . ة

 قواعد البٌانات . .3

 .تعرٌفات . أ

 بٌئة قواعد البٌانات . . ب

 نظم إدارة قواعد البٌانات وعناصرها . . ت

 

 التحدٌات التً تواجه المنظمات إلدارة البٌانات بفعالٌة : -1 

 

  العقبات التنظٌمٌة لبٌئة قاعدة البٌاناتDatabase: 

o المنظمة وتركٌبتها التنظٌمٌة،  ٌتطلب إنشاء وتطبٌق نظم قواعد البٌانات إحداث تغٌٌر كبٌر داخل المنظمة ، قد ٌشمل كل

 وبشكل خاص فٌما ٌتعلق بتالً :

o إن تطبٌق نظم إدارة قواعد البٌانات توزٌع السلطات :Database Management Systems-DBMS  ًف

المنظمة ٌشكل تحدي للتقسٌم العادي للسلطة بٌن موظفً المنظمة. وهذا قد ٌؤدي إلى خلق نوعا من التحدي والمقاومة من 

ارات واألقسام المختلفة، إلدخال نظم المعلومات العاملة على قواعد البٌانات ، بسبب تضارب المصالح بٌن اإلد

المستفٌدٌن من الوضع الحالً فً المنظمة . حٌث نجد فً البٌئة التقلٌدٌة لتنظٌم الملفات أن كل قسم أو إدارة ٌدٌر 

 ٌاجات ومصالح القسم والعاملٌن فٌه.المعلومات الخاصة به من خبلل نظام خاص به مبنً حسب احت

نجد أنه بتطبٌق نظام قواعد البٌانات فإن المصلحة العامة للمنظمة هً التً ستطغى عند تصمٌم نظام قواعد البٌانات 

 ولٌس مصلحة األقسام والعاملٌن فٌها

من هذه األنظمة  الستفادةت لها، فإن هذا ال ٌضمن المنظمة تدفع مبالغ ضخمة فً تطوٌر نظم قواعد البٌاناورغم أن ا

بالشكل المناسب إذا لم ٌرافق ذلك التغٌٌر المناسب فً بٌئة العمل والعناصر المكونة للمنظمة كاإلجراءات المتبعة فً أداء 

 العمل ، الموظفٌن، الهٌكلٌة اإلدارٌة والتنظٌمٌة للمنظمة.

 ملكٌة المعلومات وتبادلها: -

جد أن كل إدارة أو قسم ٌحفظ المعلومات الخاصة به فً نظام معلومات خاص مبنً فً البٌئة التقلٌدٌة لتنظٌم الملفات ن

فٌه. أن تطبٌق نظم قواعد البٌانات ٌؤدي إلى إبداء المصلحة العامة للمنظمة  نحسب احتٌاجات ومصالح القسم والعاملٌ

 .مركزٌة إلى المركزٌة(قسام واإلدارات ) التحول من البلعلى المصالح الخاصة باأل

 وازنة التكالٌف والفوائد من تطبٌق نظم قواعد البٌانات:م -

ستكون ملموسة وواضحة على المدى القصٌر. وقد ٌتطلب تطبٌق نظم  إن تكالٌف االنتقال إلى بٌئة نظم قواعد البٌانات

التكالٌف ٌجب . هذه جهزة لتشغٌل نظم قواعد البٌاناتاستثمارات كبٌرة لتغطٌة تكالٌف شراء البرامج واألقواعد البٌانات 

 أن ٌنظر لها من طرف اإلدارة العلٌا على أنها استثمارات جادة ومفٌدة.
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ورغم أن المنظمة تدفع مبالغ ضخمة لتطوٌر نظم وقواعد المعلومات  فإن ذلك قد ال ٌضمن االستفادة من هذه األنظمة إذا 

اإلجراءات المتبعة ألداء العمل، الموظفٌن،  لم ٌرافق هذا التغٌٌر المناسب فً بٌئة العمل وفً بعض عناصر المنظمة مثل

 والتركٌبة اإلدارٌة والتنظٌمٌة للمنظمة.

 

 تنظٌم البٌانات فً البٌئة التقلٌدٌة للملفات : -2 

 : المصطلحات و المفاهٌم 

 المناسب.تخزن البٌانات والمعلومات فً ذاكرة الحاسب على شكل ملفات. ونظام المعلومات ٌمد بها المستخدمٌن فً الوقت  -

 عند تنظٌم الملفات بشكل مبلئم ومناسب فإن عملٌة الوصول إلٌها واستعادتها تتم بسرعة وبسهولة. -

البٌانات ) من وجهة نظر نظم القواعد البٌانات( هً التمثٌل الرمزي للحقائق واالحداث والعملٌات التً ٌمكن تسجٌلها وحفظها  -

 فً وعاء ورقً أو حاسوبً.

 رقمٌا وتأخذ شكبل هرمٌا.بٌانات والمعلومات الحاسب التحفظ بٌئة  -

 : مجموعة من السجبلت ) االستثمارات( المترابطة، حول مجموعة خاصة من الطبلب مثبل.File الملف -

 تمارة( المتعلقة بفرد واحد أو موضوع مثل سجل الطبلب.س: مجموعة من الحقول المترابطة ) اRecord السجل -

 ٌمكن فصلها مثل اسم الطالب. ات تمثل وحدة متكاملة المجموعة من البٌان : Field الحقل -

 بت( . 8: مجموعة من البتات تمثل حرفا أو رقما واحدا )  Byte الباٌت -

  2أو  1ئً لبٌانات وٌتمثل بنظام العد الثنا: أصغر عنصر فً قاعدة ا Bitالبت  -

 مثبل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مجموعة من  Database  قاعدة البٌانات

المتعلقة بمجموعة من الناس            اللفات المترابطة 

 قاعدة بٌانات العمبلء(-)قاعدة بٌانات الطبلب

: مجموعة من السجبلت )االستمارات( المترابطة، Fileالملف 

 الطبلب مثبل.  حول مجموعة خاصة من

تعلقة بفرد واحد ) استمارة( الم :مجموعة من الحقول المترابطة Recordالسجل 

 أو موضوع مثل سجل الطالب . 

: مجموعة من البٌانات تمثل وحدة متكاملة ال ٌمكن فصلها مثل Fieldالحقل 

 اسم الطالب.

 بت(8تات تمثل حرفا أو رقما واحدا ): مجموعة من البByteالباٌت 

 (2أو 1: أصغر عنصر فً قاعدة البٌانات وٌتمثل بالعد الثنائً )  Bitالبت 
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 :سٌن لدورات كمبٌوتر داخل المكتبةٌضم الجدول أسماء وعناوٌن وأرقام تلٌفونات الدار -

 

 

 

 

 

 

 

 

 من العالم الواقعً ٌتمٌز عن األشٌاء األخرى. ،والكٌان هو شًءentityٌصف كٌان  Recordكل سجل  -

 التً تصف الكٌان وتوضح خصائصه. Attributesعلى مجموعة من الصفات  كل كٌان ٌحتوي -

، وهو الحقل الذي ٌمّكن  (Key Field–Primary Key)( ٌسمى بالحقل المفتاح أو المفتاح األساسً (Fieldsأحد الحقول  -

 من التعرف بشكل فرٌد ووحٌد على كل سجل من مجموعة السجبلت .

 طرق تنظٌم الملفات والوصول إلى سجبلت الملف. -

الملفات بطرق مختلفة وهذا الترتٌب ٌحدد ٌتم تخزٌن الملفات فً وسائط التخزٌن الثانوي وٌمكن تخزٌن السجبلت داخل  -

 الطرٌقة التً تمكن من الوصول إلى السجبلت.

 

 :أنواع تنظٌم تخزٌن الملفات على وسط التخزٌن 

 :(Sequential File Organization)التنظٌم التتابعً للملفات  .1

 ٌعنً أن السجبلت ستتبع بعضها البعض )مادٌا( على وسط التخزٌن بطرٌقة تسلسلٌة. -

 سجبلت تعرف عادة باستخدام حقل أو أكثر من حقول السجل ، حقل المفتاح.ال -

 هذه الطرٌقة هً األكثر استخداما فً تنظٌم السجبلت. -

 مً أو أي تنظٌم تتابعً آخر.بعٌة حسب الترتٌب األبجدي أو الرقٌتم الوصول للسجبلت بطرٌقة تتا -

 د قبل السجل المطلوب.من مساوئ هذه الطرٌقة ضرورة قراءة جمٌع السجبلت التً تر -

 

 . Direct(Random)File Organizationالتنظٌم المباشر ) العشوائً( للملفات  .2

التنظٌم المباشر للملفات ٌعنً تخزٌن السجبلت دون ترتٌب منطقً أو تتابع على وسط التخزٌن، وٌمكن الوصول إلٌها دون  -

 الحاجة إلى ترتٌب معٌن على وسط التخزٌن.

 التً ال تصلح هنا. tapesٌمكن استعمالها مع وسط تخزٌن عند خاصٌة الوصول العشوائً ولٌس التتابعً مثل األشرطة  -

 

 :طرق الوصول إلى السجالت فً وسط التخزٌن 

 :Indexed Sequential Access Method(ISAM)طرٌقة الوصول التسلسلٌة المفهرسة  .1

 التسلسلٌة المفهرسة. تستخدم فً هذه الطرٌقة ملفات تدعى الملفات -

 العنوان رقم التلٌفون   االســم         مسلسل 

 بٌروت 2158882 أحمد حسن عبد الوهاب 1
 صٌدا 2424883 سامح موسى إبراهٌم 4
 طرابلس 2258792 رانٌا عبد السبلم محمد  3
 عرمون 3668453 أحمد فوزي 2

Fields 

Records 
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هو جدول أو قائمة تجمع بٌن الحقول المفاتٌح والمواقع المادٌة للسجبلت على القرص لتجعل االتصال  (Index)الفهرس  -

 المباشر ممكنا.

 ٌبنً عند استحداث الملف. Indexوفهرس Key Fieldالسجبلت تكون مرتبة منطقٌا باستخدام حقل مفتاح  -

 عشوائٌة. ومن عٌوبها االنتقال من فهرس إلى آخر.أو ذا النوع من الملفات بطرقة تتابعٌة ٌمكن الوصول السجبلت فً ه -

 
 

 : Direct File Access Methodطرٌقة الوصول المباشرة )العشوائٌة(  .2

 ٌتم الوصول إلى السجبلت عن طرٌق معادالت رٌاضٌة ٌتم بمقتضاها تحوٌل الحقل المفتاح إلى عنوان على وسط التخزٌن. -

: اقسم القٌمة المتواجدة داخل الحقل المفتاح على اقرب Transform Algorithmمن الطرق الرٌاضٌة المستخدمة نذكر   -

 رقم أولً لعدد السجبلت داخل الملف. وباقً القسمة العملٌة ٌمثل عنوان السجل على القرص.

فٌكون  997د السجبلت داخل الملف هو أقرب رقم أولً لعد ونفرض أن4367نفرض أن قٌمة الحقل المفتاح هً :  ِضبي: -

 هو عنوان السجل على القرص. 373باقً القسمة = 

 

 

 

  لماذا تعتبر النظم التقلٌدٌة للملفات غٌر فعالة ؟ 

الملف التقلٌدي  ر البٌانات الخاصة به ٌسمى ببٌئتةالبلمركزٌة فً التعامل مع البٌانات واختصاص كل قسم بتطوٌ -

Traditional File Environment . 
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  : العٌوب 

 : نفس البٌانات ٌمكن أن تخزن فً ملفات مختلفة . Data Redundancyوالحشو فً البٌانات  التشابه -

: أي تغٌٌر فً طرٌقة تنظٌم البٌانات أو نوعها ٌؤدي  Program-Data Dependenceعدم استقبللٌة البرامج والبٌانات  -

 والتطبٌقات .حتما على تغٌٌر البرامج المستخدمة 

: إذا طلب تقرٌر ما ٌحتاج لبٌانات فً عدة ملفات فإنه ٌأخذ وقتا طوٌبل للتنفٌذ لتشتت  Lack of Flexibilityنقص فً المرونة  -

 الملفات بٌن األقسام .

تها ،كما : تواجد البٌانات والمعلومات على مستوى كل األقسام ٌضعف السٌطرة علٌها وإلدار Poor Securityاألمن الرديء  -

 أن المراقبة على البٌانات المدخلة ضعٌفة مما ٌزٌد من إمكانٌة ارتكاب األخطاء .

 : تشتت الملفات ٌجعل عملٌة تقاسم البٌانات والحصول علٌها أمر صعب .Lack of Data Sharingالنقص فً مشاركة البٌانات

 

 . Databases. قواعد البٌانات 3 

 قواعد البٌانات:  -

 .قاعدة البٌانات هً الوعاء االفتراضً الذي ٌحتوي البٌانات والمعلومات الخاصة بفرد ، نشاط، منظمة أو بلد ما 

والمخزنة معا على وسائط  المتبدلةمن الناحٌة الفنٌة ، ٌمكن القول أن قاعدة البٌانات هً مجموعة من الملفات ذات العبلقة  -

 ٌث واإلضافة واالسترجاع حسب رغبة المستفٌد .حاسوبٌة. هذه البٌانات تكون قابلة للتحد

 البٌانات تكون منظمة بشكل منطقً بحٌث ٌمكن التعامل معها بدقة وسهولة وسرعة . -

 

                                                                                                                                    مثال: -

 بدال من تخزٌن البٌانات الخاصة بالموظفٌن فً ملفات منفصلة، ٌمكن تجمٌعها فً قاعدة بٌانات خاصة بالموارد البشرٌة .

 تكنولوجٌا قواعد البٌانات وفرت الحلول لكل المشاكل الموجودة فً بٌئة الملفات التقلٌدٌة. -
 

  بٌئة قواعد البٌاناتDatabases Environment : 

                     Integrated Human 

                   Resources Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Department 

Payroll 

Department 

Benefits 

Department 

Personal Application 
Programs 

Payroll Application 
Programs 

Benefits Application 

Programs 

Database 

Management 

 System 

: Employeesالعمال 

االسم/العنوان/الرقم 

الوظٌفة/الحالة 

 االجتماعٌة

:  Payrollالرواتب 

ساعات العمل/أجر 

 الساعة/الضرٌبة/

 صافً خصومات/

 Benefits: الفوائد 

التأمٌن على 

الحٌاة/المعاش/التأمٌن 

 الصحً/التقاعد
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  نظم إدارة قواعد البٌانات(Databases Management Systems(DBMS)) : 

سترجاع وإضافة وتحدٌث البٌانات من قواعد البٌانات دون قواعد البٌانات. فهً تمكن من ا هً برامج خاصة إلنشاء وإدارة -

 الحاجة إلنشاء ملفات منفصلة.

 بالحاسب. دائما ما تكون هذه النظم مستقلة عن البرامج والنظم الخاصة -

 بٌن برامج التطبٌق وملفات البٌانات المادٌة. (Interface)نظام إدارة قواعد البٌانات ٌمثل السطح البٌنً  -

معظم نظم قواعد البٌانات تتوافق مع لغات كوبول، فورتران ، ولغات الجٌل الثالث األخرى، وتسمح بفعالٌة كبٌرة ومرونة  -

 . PHPو   Net  ، java قصوى فً التعامل مع قواعد البٌانات.

 

 

 

 :عناصر نظام إدارة قواعد البٌانات 

 

 :(Data Definition Language (DDL)) لغة تعرٌف البٌانات -

 تستعمل لتعرٌف وتحدٌد البٌانات وهٌكلة قواعد البٌانات .

 

 : (Data Manipulation Language (DML))البٌانات  لغة معالجة -

 تمكن من استغبلل البٌانات داخل قواعد البٌانات .وامر التً هً لغة تحتوي على األ

وتستعمل هذه اللغات من طرف المبرمجٌن والمستخدمٌن لقواعد البٌانات إلجراء العملٌات الخاصة باإلضافة والتحدٌث 

 . Standard Query Language(SQL)ومن أمثلتها واالسترجاع. 

 

                                                                             :          (Data Dictionary (DD))قاموس البٌانات  -

 هو دلٌل تنظٌمً ٌشرح طرٌقة تخزٌن وتنظٌم البٌانات فً قاعدة البٌانات.

 

 ( :Data Elementالعنصر البٌان )  -

 ٌقصد به حقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


