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 ثورة المعلومات  مقدمة

 إلى وقت قريب، لم تكن المعلومات تقدم إضافة مهمة للمؤسسات ولم تكن نظم المعلومات ذات أهمية في اإلدارات وليس لها بعد عالمي.

األفراد من نقل المعلومات بحرية وتمكنهم من الوصول الفوري إلى المعرفة التي كان حول خاصية تمكن  Information Ageتتمحور ثورة المعلومات 

 صعبا أو مستحيال الوصول إليها سابقا.

الذي رافق نتائج االنتقال من الصناعة التقليدية، التي أنقذتها الثورة الصناعية، إلى اقتصاد  Digital Ageوهذه الخاصية مرتبطة بمفهوم العصر الرقمي 

في أواخر السبعينات الميالدية وحتى ظهور اإلنترنت  كز على إدارة واستغالل المعلومات، وذلك باالستفادة من إمكانية تصنيع الحاسبات الشخصية مرت

 في التسعينات الميالدية واعتماد تلك التقنيات من قبل العامة في العقد التالي.

لومات أصبحت نظم المعلومات أساسية للمؤسسات ألنها تساعد متخذي القرارات في الحصول يعتبر هذا العصر هو عصر المعلومات، وبفعل ثورة المع

ية في على المعلومات المهمة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة، المأمول منها المساهمة في إنجاح المؤسسات والمؤسسات على االستمرار

  أعمالها وتقديم خدماتها ومنتجاتها.

 نظم المعلومات في مختلف المجاالت الصحية، والجغرافية واألمنية وعلى وجه الخصوص في مجالي التجارة وإدارة األعمال. يتم استخدام
 

 التحوالت التي هيأت لها ثورة المعلومات
كنها من االستمرارية ومتابعة جاءت ثورة المعلومات بالكثير من التغيرات والتحوالت التي دعت المؤسسات والمؤسسات إلى استخدام نظم المعلومات لتم

 أعمالها وخدماتها، ومن هذه التحوالت:

  العولمةGlobalization 

  الصناعي  التحوالت في مجال االقتصادTransformation of Industrial Economy 

  التحوالت على مستوى المؤسساتTransformation of The Enterprise 

 

 Globalizationالعولمة 

عملية المستمرة التي جعلت المجتمعات والحضارات واالقتصاديات المحلية واإلقليمية تندمج من خالل شبكة اتصاالت وأعمال عالمية تصف العولمة ال

 واسعة .

مارات الستثويستعمل مصطلح العولمة لإلشارة إلى عولمة االقتصاد حيث تدمج االقتصاديات الوطنية في االقتصاد العالمي من خالل التجارة واألعمال، ا

 الخارجية المباشرة، تدفق رؤوس األموال، الهجرة وانتشار التكنولوجيا.

 المتعارف عليه حاليا أن العولمة هي مزيج من العوامل االقتصادية، التكنولوجية، الثقافة االجتماعية، السياسية والبيولوجية.

 

 Economy Globalizationعولمة االقتصاد 

 د الدول المتقدمة، مثل أمريكا والدول المتقدمة صناعيا في أوروبا والصين، على االستيراد والتصدير.هناك نسبة زيادة باعتماد اقتصا

يمكن  تقوم الشركات أيضا بتوزيع الوظائف األساسية لألعمال في تصميم المنتجات، التصنيع، المالية ودعم المستهلك إلى أماكن في دول أخرى حيث

 .إنجاز العمل بتكلفة أفضل للشركات

 يعتمد نجاح الشركات التجارية حاليا وفي المستقبل بقدرتها على العمل على مستوى عالمي.

 

 توفر أنظمة المعلومات قوة االتصاالت والتحليل التي تحتاجها الشركات إلدارة تجارتها واعمالها على نطاق عالمي.

o  وأنظمة المعلومات.تهدد العولمة وتقنية المعلومات الشركات المحلية وذلك بفضل االتصاالت 

o .تحتاج الشركات التجارية إلى أنظمة المعلومات واالتصاالت القوية لتكون مشاركة منافسة في األسواق العالمية 

o لحصول على أصبع بمقدور المستهلكين أو العمالء حاليا التسوق مباشرة في األسواق التجارية العالمية عبر االنترنت، ومقارنة األسعار والنوعيات وا

 دون أي اعتبار للحدود الجغرافية. 7/7واألسبوع  24/24فضل العروض على مدار اليوم أ

o لعالمية.تظهر هنا أهمية نظم المعلومات المعتمدة على أنظمة االتصاالت للشركات كي يصبح بإمكانها تحقيق إدارة أقوى ومنافسة أعظم في األسواق ا 

o  في كثير من المجاالت الحياتية من أهمها تلك التي حدثت على المستوى االقتصادي:وقد أدى التوجه نحو عولمة االقتصاد إلى تحوالت 

o اإلدارة والتحكم في السوق العالمية 

o المنافسة في األسواق العالمية 

o نظم التوزيع العالمية 
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 التحوالت على مستوى االقتصاد الصناعي
 االقتصاد الصناعي إلى التركيز على االقتصاد المعتمد على خدمات المعلومات والمعرفة.تحولت الدول المتقدمة والقوى الصناعية الكبرى من التركيز على 

قوق أصبحت المعلومات تمثل األساس لكثير من المنتجات والخدمات مثل صناعة برمجيات الحاسب اآللي، الخدمات المصرفية، التعليم، الضمان، الح

 واإلعالم.

ي مجال الصناعات التقليدية مثل صناعة السيارات، حيث تساهم وتساعد في بناء التصاميم واختبارها، ومتابعة أصبح لنظم المعلومات دور مهم جدا حتى ف

 التصنيع والتوزيع.

 لمعرفة.أدت ثورة المعلومات والمعرفة إلى التغيير في نوع العمالة المطلوبة، التي تحولت من المجال الزراعي والصناعي إلى مجالي المعلومات وا

 ت على مستوى االقتصاد الصناعيالتحوال

 ظهرت بذلك وظائف جديدة تتطلب متخصصين في المعلومات والمعرفة مثل :
 مراكز الصحة*                               المؤسسات التعليمة*                           المبيعات* 

  المؤسسات الحقوقية*                                 التأمين والضمان*                              البنوك* 

 

 

 هذه الوظائف توفر أعمال خدماتية مثل تحليل النظم والمبرمجين والناسخين والموزعين 
 

    فوائد التحول لالقتصاد المعتمد علي ثورة المعلومات
 

 

، مثل صناعة السيارات ت وذلك للقدرة على المنافسة عالمياخالل استعمال عمال خبراء وتقنية المعلومامن   (Productivityتحسن في االنتاجية )

 والقطارات السريعة واآللية حيث يعتمد تصميمها وإنتاجها على تكنولوجيا المعلومات والمعرفة.

 (New Products and Servicesظهور منتجات وخدمات جديدة )

   االعتماد والتوصيل الليلي، وأنظمة الحجوزات العالمية.  ، بطاقاتمثل األجهزة اإللكترونية والرقمية، البرمجيات التطبيقية واأللعاب

 

 

  منافسة مبنية على الوقت (Time based Competition مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا لتقديم منتجات وخدمات جديدة ذات مواصفات )

    سعار مربحة حيث سيتم إنتاج مثيالت لها الحقا من قبل المنافسينوميزات تنافسية قبل المنافسين لكسب عمالء جدد واالستفادة من طرحها بأ

 

 ( دورة انتاج أقصرShorter Product life أصبحت دورة اإلنتاج أقصر بفضل استعمال تقنية وأنظمة المعلومات والمعدات اآللية المتطورة المتحكم )

 ومتطلبات السوق السريعة التغيربها بواسطة أنظمة التحكم. وذلك نظرا للتحوالت في بيئة الشركات 

 

  التحوالت على مستوى المؤسسات

 
 

 تتميز المؤسسات التقليدية  
وبسبب ثورة نظم  تنظيم هرمي ومركزي حيث يعتمد على مجموعة ثابتة من إجراءات العمل إلنتاج المنتجات والخدمات النمطية على نطاق واسع.بأنها 

   لى مستوى المؤسسات تتمحور حول األمور التالية:المعلومات، طرأت عدة تغيرات وتحويالت ع

 
 

  األفقيةFlattering:  

 بوجود عدد أقل من المستويات اإلدارية فيها وأصبحت منبسطة/أفقية أكثر للتقليل من حدة عمودية هيكلتها. هيكلية المؤسسات  تميزتحيث 

 

 

  الالمركزية Decentralization:  

، حيث توفر لهم نظم المعلومات ما يحتاجونه من معلومات تساعدهم في اتخاذ نى صالحيات أكبر التخاذ القراراتإعطاء المدراء في المستوى األد

 القرارات السليمة.  

 
 

  المرونة Flexibility:  

بإمكانها ، وأصبح والحياةتحسس متطلبات بيئتها واالستجابة لها بشكل سريع مما يعطيها مرونة أكبر لالستمرارية في التنافس أصبح بإمكان المؤسسات 

. وحيث يتوفر لها أدوات لتحليل البيانات واالتصال بقواعد البيانات التجارية التأقلم مع متطلبات العمالء وتغيير شبكة مزوديها لتوفير منتجات غير نمطية

 لدراسة السوق ومعرفة احتياجات العمالء. 

 
 

  استقاللية الموقعLocation Independence:  

، وأصبح م المعلومات إمكانيات للمدراء تسمح لهم بالقيام بوظائف التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة بشكل مستقل عن الموقع الجغرافي للمؤسسةوفر نظت

 موجودا أعمال ووظائف كثيرة تدار من المنازل.

 

 

  انخفاض كلفة المعامالتLow transaction and Coordination costs: 

مات على إحالل اإلجراءات اآللية مكان اإلجراءات اليدوية، مما أدى إلى تخفيض تكلفة العمليات بتوفير الموارد ووقت الموظفين وزيادة ساعدت نظم المعلو

  جودة كفاءة تأدية المهام والمعامالت، مثل استعمال البريد اإللكتروني في المراسالت والمعامالت اإللكترونية.
 

 

  العمل الجماعي والتعاونيam WorkTe:  

 ير مشتركة.سهلت شبكات االتصاالت التنسيق بين فرق العمل المنتشرة جغرافيا والتواصل فيما بينها وعقد الجتماعات المرئية عن بعد والعمل على تقار
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 مصطلحات هامة في نظم المعلومات

 هناك عدة مصطلحات مهمة في نظم المعلومات وهي:

  البياناتData 

  المعلوماتInformation 

  المعرفة Knowledge 

 

 Dataالبيانات 

  المواد الخام التي تشتق منها المعلومات.البيانات هي 

  سواء كان  األشياء واألفكار والحقائق واآلراء واألحداث والعمليات التي تعبر عن مواقف وأفعال أو تصف هدفا أو ظاهرة أو واقعا معينا،تمثل البيانات

 إجراء أي تعديل أو تفسير أو مقارنه عليها. ماضيا أو حاضرا أو مستقبال، دون

  ال تقدم لنا أية إفادة حيث يجب وضعها ضمن بحد ذاتها  والبيانات، كمجموعة أرقام، رموز، صور أو أصوات يتم جمعها من أجهزة رصدويشار لها

 مضمون محدد لالستفادة منها.

  لمعلومات ويمكن تسميتها بالمعطيات حيث تدخل إلى أنظمة المعلومات التي تقوم حيث تشتق منها ا المستوى األدنى في التجردوينظر لها على أنها

 بتخزينها ومعالجتها.

 

 Informationالمعلومات 

  المواد المصنعة الجاهزة لالستخدام التي تقدم لنا إفادة ما.المعلومات هي 

  استخراج مقارنات، مؤشرات وعالقات منها. فبهد، التحليل أو التفسير، البيانات التي خضعت للمعالجةويمكن اعتبار بأنها 

 .تلك العالقات تربط الحقائق واألفكار والظواهر بعضها مع بعض وعند وضع البيانات في مضمون معين تعطينا المعلومات 

  أهم مقومات اتخاذ القرار حيث تتوقف نوعية القرار على طبيعة ما يتوفر للمسئول عن اتخاذه من معلومات.المعلومات هي 

  حين أن حساب متوسط األعمار أو حساب عمر اصغر طالب في  مثال: أعمار الطالب المنتسبين لمقرر نظم المعلومات اإلدارية تعتبر مجرد بيانات في

 المجموعة هي عبارة عن معلومات نتجت عن معالجة هذه البيانات.

 

 Knowledgeالمعرفه 

  المواد المصنعة المستخرجة من المعلوماتالمعرفة هي. 
  وعلم وثقافة في وقت معين. حصيلة ما يمتلكه الفرد أو المؤسسة أو المجتمع من معلومات فالمعرفة هي 
 ،وهي الخبرات والمهارات المكتسبة من قبل شخص ما من خالل تجاربه وخبراته ودراسته 
 وهي المواضيع النظرية والتطبيقية والحقائق والمعلومات والوعي واإللمام المكتسب بالتجربة. 
 مثل حساب المتوسط الحسابي، أو نتيجة لمس جسم شديد الحرارة 

 

 البيانات / المعلومات / المعرفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي جيبك
 
 النجاح ساللم ال تستطيع أن ترتقيها و يدك ف
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 Systemالنظام 

  مشتق من الكلمة اليونانية وهو اصطالح  نهاية األربعينات من القرن الماضيتبلور مفهوم النظام فيsystema   التي تدل إلى الكل الذي يتركب

 من عدد من األجزاء، ويعد من المصطلحات الشائعة االستخدام في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
 .وقد اكتسب هذا االصطالح معاني جديدة ودالالت مختلفة لوصف الظواهر اإلدارية والفنية والعلمية  

 
  لمستلزمات المتكاملة مع بعضها البعض حيث تحكمها عالقات وآليات عمل مجموعة من العناصر أو األجزاء واعلى أنه  تعريف النظاميمكن

 معينة وفي نطاق محدد وذلك بقصد تحقيق هدف معين في زمن محدد من خالل معالجة البيانات المدخلة لها.    
 
 ى أنظمة فرعية أصغر لنحصل علىإل يمكن للنظام أن يتجزأ إلى عدة أنظمة فرعية متكاملة ومنسجمة، ويمكن أيضا تجزئة األنظمة الفرعية 

 هيكل هرمي يتكون من تجزئة النظام إلى أنظمة فرعية.
 عن بعد، ونظام شئون الموظفين التعلم  التسجيل ونظام القبول ونظام االختبارات ونظام  مثل نظام الجامعة ينقسم إلى األنظمة الفرعية نظام 

 والمحاسبة والمشتريات والمخازن،،، 
 

 

 

 زاء أساسية يجب أن يتوفر في النظام وهي: هناك خمس أج

  العناصرItems 
  العالقاتRelations 
  آليات العملWork Mechanisms 
  الحدودBoarders 
  األهدافTargets 
 

 مثال عن نظام مؤسسة تعليمية:

 العناصر المكونة للنظام مثل الطلبة واألساتذة والموظفين والمقررات 
 عالقة التدريس والتسجيل، األستاذ يدرس طالب العالقات التي تربط العناصر مثل 
 آليات العمل مثل كيفية تسجل الطلبة، آلية قبولهم في البرنامج، وطي القيد 
  للمؤسسةالحدود التي تفصل بين النظام وبيئته مثل الفاصل بين الجامعة ووزارة التعليم أو مؤسسات االعتراف األكاديمي والجودة ومزودي الخدمات 
 ل تخريج طالب ذات مهارات وعلم في مجال محدد وخدمة المجتمعاألهداف مث  

 
 

الجامعة

شئون 
الموظفين

الجوازات الرواتب

التعلم عن 
بعد

تسجيل 
المحاضرات

االختبارات
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 مكونات نظام المعلومات

 من العناصر األربعة التالية:أية نظام معلومات يتكون 

ء يعتمد عليها النظام حيث تكون مادة أو بيانات أو االثنين معا، وتأتي من مصادر مختلفة من بيئة النظام وقد تكون جز: Inputsالمدخالت  .1

 من مخرجات النظام نفسه كتغذية مرتدة.
هي األنشطة التي يمارسها النظام على مدخالته باعتماد المستلزمات الضرورية من قوى بشرية ومادية وإجرائية  :Processesالعمليات  .2

مثل تسجيل مقررات للحصول على المخرجات المرجوة، مثل التجميع والتصفية والفهرسة واالسترجاع في نظم المعلومات اإلدارية، و

 لطالب في فصل دراسي
 

هي النتائج التي يزودنا بها النظام بعد تنفيذ العمليات التي قام بها، ويمكن أن تستخدم كمدخالت للنظام كتغذية  :Outputsالمخرجات  .3

شكل مباشر. مثل الجدول مرتدة، وتأتي على شكل مادة فقط أو معلومات فقط أو االثنين معا. وترتبط هذه المخرجات بأهداف النظام ب

  الدراسي للفصل الحالي الناتج عن تسجيل مقررات لطالب أو كشف بعدد الطلبة المسجلين.
 

ألجل تحقيق انتظام في فعاليات النظام والرقابة عليها فال بد من وجود عنصر التغذية المرتدة التي تأخذ جزء  :Feedbackلتغذية المرتدة ا .4

كمدخالت له، وذلك بهدف مقارنة المخرجات الحالية مع المخرجات المخطط الحصول عليها مسبقا، ومما من مخرجات النظام وتستعمله 

 تستخدم هذه المرحلة لتقييم أو تصحيح المدخالت. يستدعي استخدام مدخالت إضافية أو تعديل بالعمليات.
 

 المعلوماتالنموذج العام لنظام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizationالمؤسسة    

 رغم من اختالف وظائفها فان المؤسسات تشترك في العديد من األشياء علي ال 
 .مثال لهذه المؤسسات : فريق كرة قدم،جامعة، نادي صحي 
 :العناصر األساسية التي تتكون منها إي مؤسسة هي 

   األشخاص العاملين بالمؤسسةPeople 

  هيكلية المؤسسة   Structure 

   العمليات التي تتم في الشركةBusiness processes 

   بيئة العملCulture 

 

 Information Systemنظام المعلومات 

  واإلجراءات وقواعد البيانات حيث يمكن أن يعمل النظام بشكل يدوي   مجموعة من األفراد والتجهيزاتيمكن تعريف نظام المعلومات بأنه

نها ومعالجتها ومن ثم تزويد المدراء والمستفيد بالمعلومات بالوقت وذلك من أجل جمع البيانات وتخزي أو آلي باالعتماد على الحاسب اآللي،

 والمكان والصيغة المناسبة، والتي ستساعدهم في اتخاذ القرارات. .
 

 المؤسسة نظام المعلومات و   

  .ينعكس دور نظم المعلومات على داخل المؤسسة وعلى البيئة المحيطة بها 
 خالل العناصر األربعة للنظم وهي:داخل المؤسسة من  يتمحور انعكاس دور نظم المعلومات على 
  التغذية المرتدة –المخرجات  –العمليات  –المدخالت 
  المؤسسة من خالل العناصر: )ثقافة(نظم المعلومات على بيئةتأثير يتمحور انعكاس 

 المدخالت العمليات المخرجات

 التغذية
المرتدة
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  المساهمون(Stockholders)   الموردون ،(Suppliers)، 

   العمالء(Customers)  المنافسون ،(Competitors) ، 

   الوكاالت التنظيمية(Regularity Agencies) . 

 يعتمد تكامل جميع هذه العناصر على تقنية نظم المعلومات 
 

 دور نظام المعلومات داخل المؤسسة والبيئة المحيطة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلفراد داخل المؤسسة   

 خل المنظمةتتكون المؤسسة من مجموعة من اإلفراد ولكل منهم دور محدد دا 
  نوع الوظيفة التي يشغلها والعمل الذي يقوم به:متطلبات الفرد داخل المؤسسة من نظم المعلومات يعتمد علي 
  المدير العام(Senior Manager) : 

راتيجي هو الذي يشغل أعلى هرم اإلدارة العليا وله حق اتخاذ القرارات بإنشاء مشروعات وخطط مستقبلية طويلة المدى )التخطيط االست

Strategic Planning لتحديد المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسة حيث يجب إنشاء منتجات وخدمات جديدة، والقيام بعمل إبداعي )

 يرتكز على المعلومات والمعرفة.
  المدير في اإلدارة الوسطى(Middle Manager) : 

 اإلدارة العليا من خطط وبرامج . هو الذي يوجد في وسط الهرم اإلداري ويقوم  بتنفيذ قرارات 
  مدراء التشغيل(Operation Managers): 

 .النشاطات اليومية ألفراد المنظمةبمتابعة هم الذين يقومون  
 

 اإلفراد داخل المؤسسة   

  عمال المعرفةKnowledge Workers:  يساعدون في خلق معارف جديدةهم المهندسون والمعماريون والمحاسبون وغيرهم ممن 

 للمؤسسة
 -  عمال البياناتData Workers:  .هم الكتبة الذين يقومون باإلجراءات واألعمال المكتبية للمنظمة 

  المنتجون/ عمال الخدماتProduction or Service Workers:  .هم العمال الذين يقومون باإلنتاج و تقديم الخدمات في المنظمة 
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 هم بقيمة اقتصادية حقيقة لألعمالية المعلومات والنظم ألنها تزوديستثمر مدراء المؤسسات في تقنمبررات 
  يفترض قرار تطوير أو اإلبقاء على نظم المعلومات أن العائد من هذا االستثمار سيكون أكبر من االستثمارات األخرى على اآلالت واألصول

 األخرى.
 ( سيتجلى هذا العائد من خالل زيادة اإلنتاجية، أو زيادة األرباح)أو ربما زيادة بالمكانة االستراتيجية  او تحسين االداء  زيادة القيمة السوقية

 للمنظمة على المستوى البعيد.
 :هناك عدة حاالت الستثمار المؤسسات في نظم المعلومات منها 

 ،لمواكبة القوانين الحكومية الجديدة أو متطلبات البيئة الخارجية 
 

 نظم المعلومات مؤسسة مثل البنوك وإنشاء آالت الصرف اآلليلالستمرار والبقاء في مجال أعمال ال

 

 

 منظور األعمال التجارية لنظم المعلومات

  :لفهم نظم المعلومات بشكل كامل، يجب على المدير فهم أبعاد نظم المعلومات المكونة من 

  المؤسسة(Organization) 

  اإلدارة(Management) 

  تكنولوجيا المعلومات(Information Technology) 

 

 

 التجاريةللمؤسسة المهام الرئيسية    

  المبيعات و التسوق(Sales and Marketing) :.التي تعني ببيع منتجات وخدمات المنظمة، والتسويق لها إلعطائها قيمة وترغيب العمالء بها 

 لتصنيع واإلنتاج ا)Manufacturing and Production(: ت والخدمات.التي تعني بالقيام بتصنيع المنتجا 

   المالية والمحاسبة)Finance and Accounting(: .التي تعني بإدارة األصول المالية للمنظمة واالحتفاظ بالسجالت والعمليات المالية 

  الموارد البشرية(Human Resources): ها وترقيتهاالتي تعني بجذب وتطوير واإلبقاء على األيدي العاملة، واالحتفاظ بسجالتها ورواتبها وإجازات. 

 

 تكنولوجيا المعلومات    

 

 

 يقصد بتكنولوجيا المعلومات القيام باستخدام الحاسبات ووسائل االتصال هي إحدى األدوات الكثيرة التي يستعملها المدراء لمواجهة المتغيرات .

 الحديثة للحصول على البيانات لتخزينها ومعالجتها ونقلها بشكل إلكتروني. 
 لومات الوسائل التقنية التالية: تستخدم نظم المع 
  األجهزةHardware : 

 هي المعدات المادية المستخدمة في أنشطة إدخال البيانات ومعالجة وتخزين ونقل المعلومات في نظم المعلومات.
  البرمجياتSoftware: 

 المادية في نظم المعلومات ، مجموعة أوامر لتنفيذ مهمة على الحاسب، التي تنسق وتتحكم في مكونات الحاسبالبرمجياتهي 

  تكنولوجيا التخزينStorage Technology  : 

تظم الوسط المادي الذي ستخزن عليه البيانات، مثل األقراص واألشرطة الممغنطة واألقراص الضوئية،وطريقة تنظيم تخزين البيانات فيها 

 والوصول إليها.
  تكنولوجيا االتصالCommunication Technology:  

جهزة والبرمجيات المستعملة في نقل البيانات والمعلومات من مكان جغرافي إلى آخر، حيث يمكن ربط الحاسبات واألجهزة لتكوين شبكات تشمل األ

 من أجل مشاركة البيانات والصوتيات والصور واألفالم، وكذلك مشاركة المصادر من طابعات وماسحات.
  الشبكاتNetworks : 

  مثل االنترنتInternet نترانت واإلIntranet ، 

 

 

 

 
 

عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح إذا   
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 المفاهيم الحديثة لنظم المعلومات

  إن تعدد وجهات النظر حول نظم المعلومات تبين أن دراسة نظم المعلومات هي حقل متعدد المعارف والعلوم، وليس هناك نظرية أو منظور

 مهيمن من بينها.

  هنالك مدخل تقنيTechnical Approach  وأخر سلوكيBehavioral     Approach .لدراسة نظم المعلومات 

  ينظر لنظم المعلومات بأنها نظم تقنية اجتماعية، و مع ذلك فهي مكونة من آالت، أجهزة وتكنولوجيا مادية، لذلك فهي تتطلب استثمارات

 اجتماعية وتنظيمية وفكرية لكي تعمل بشكل سليم.
 

 Technical Approachالمدخل التقني 

 ني لنظم المعلومات على دراسة النماذج الرياضية واإلمكانات التكنولوجية المادية لهذه النظم.يركز المدخل التق 

 :من العلوم التي تساهم في الجانب التقني نجد 

  علوم الكمبيوترComputer Sciences : 
 التخزين األمثل للبيانات والوصول إليها بكفاءة. المساهمة في علم البرمجيات وطرق الحساب. وطرق computabilityتركز على بناء نظريات قابلية العد 

 : علوم اإلدارةManagement Sciences  

 تركز على تطوير النماذج التخاذ القرارات وعلى الممارسات اإلدارية.

  بحوث العملياتOperations Research : 

 في المخزون وتكاليف الصفقات.تركز على التقنيات الرياضية لزيادة فاعلية المؤسسات في مجاالت النقل والتحكم 

 

 Behavioral Approachالمدخل السلوكي 

 هناك جزء كبير من حقل نظم المعلومات َمعني بالقضايا السلوكية التي تبرز خالل تطوير نظم المعلومات وفترة صيانتها الطويلة األجل. من 

ام، واإلدارة، حيث ال يمكن استكشافها عمليا مع النماذج المستعملة في هذه القضايا التكامل االستراتيجي لألعمال، التصميم، التنفيذ، االستخد

 الجانب التقني وتتعلق هذه القضايا بالعلوم التالية:

  علم االجتماعSociology:  دراسة كيفية مساهمة المجموعات والمؤسسات في نمو وتطوير النظم، باإلضافة إلى تأثير النظم على األفراد

 ت.والمجموعات والمنظما

  علم النفسPsychology: .االهتمام بكيفية فهم واستخدام المعلومات الرسمية من قبل متخذي القرارات 

  علم االقتصادEconomy: .االهتمام بمعرفة تأثير األنظمة على هياكل التحكم والنفقات داخل الشركات التجارية واألسواق 

 ال يمكن تجاهل الجانب السلوكي التكنولوجيا 

 كون تكنولوجيا نظم المعلومات هي المثيرة للقضايا والمشاكل السلوكيةغالبا ما ت 

 بالمقابل فإنها تركز على التغيرات في المواقف، سياسة اإلدارة والمنظمة، والسلوك 

 

 Sociotechnicalالمنظوراالجتماعي التقني 

 .وبينت التجربة أن نجاح أو فشل أنظمة المعلومات  أثرت دراسة نظم المعلومات في علوم أخرى مثل تصور المؤسسات لمعالجة المعلومات

 نادرا ما يكون سببه تقني كليا أو سلوكيا كليا

  من ال يمكن تجاهل الجانب السلوكي للتكنولوجيا حيث ال تستطيع اية مؤسسة ان تخاطر بجعل النظر الي ما لديها من بيانات من ناحية فنية او

 ناحية سلوكية فقط

 الجتماعي التقني لألنظمة حيث يتجنب هذا المفهوم النظر إلى نظام المعلومات من زاوية تكنولوجية بحتة او سلوكية يفضل اعتماد المفهوم ا

 بحتة ، بل يجمع بين المفهومين

 ى، حقيقة االنخفاض السريع بتكلفة تكنولوجيا المعلومات وتعاظم قدراتها ال تترجم بالضرورة إلى تحسن في اإلنتاجية أو تحقيق أرباح كبر

لنظام تقارير مالية ال يعنى انه سيستخدم وبفعالية، وعند إدخال أعمال وإجراءات جديدة ال يعني زيادة بإنتاجية  كما أن تنصيب المؤسسة 

 الموظفين بغياب االستثمار في أنظمة معلومات جديدة للتمكن من القيام بهذه األعمال.

 الهتمام بالناحيتين التكنولوجية والسلوكية معا.هناك حاجة إلى تحسين قدرات المؤسسات ككل حيث يجب ا 

  تغيير التكنولوجيا وتصميمها لتالئم حاجات المؤسسات واألفراد. مثل قيام مستخدمي الجواالت بتكييف تكنولوجيا الجواالت لحاجاتهم

 الشخصية. وبالتالي أسرع المصنعون بتكييف هذه التكنولوجيا لتالئم توقعات المستخدمين.

 غير األفراد والمؤسسات من خالل التدريب والتعليم والتخطيط لتغيير تنظيمي يسمح للتكنولوجيا بالعمل واالزدهار. أداء النظام يجب أن يت

 يزداد فاعلية عندما تتكيف التكنولوجيا مع المنظمة. أي عندما تستخدم التكنولوجيا بالقدر الذي يتناسب مع المستوى االجتماعي للمنظمة.
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 MISلومات اإلدارية ظهور نظم المع

 :MISهناك أربعة العبين أساسيين ساهموا في أنتاج ما نسميه نظم المعلومات اإلدارية 

 المزودون للمعدات والبرمجيات )التقنيين(، .1
 مؤسسات األعمال التي تقوم باالستثمار والسعي للحصول على قيمة من خالل استخدام التكنولوجيا. .2
 تحقيق قيمة لألعمال ولألهداف األخرى.المدراء والموظفون الساعون إلى  .3

 بيئة المؤسسات المتمثلة بالحالة التشريعية، االجتماعية والثقافية المعاصرة. .4

  بالتركيز على استخدام نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب في مؤسسات األعمال  1970ظهرت دراسة نظم المعلومات اإلدارية في سنوات

العمل في علوم الجانب التقني مع التوجه إلى تطوير أنظمة حلول للمشاكل الواقعية وإدارة موارد تكنولوجيا  MISوالوكاالت الحكومية. جمعت 

 المعلومات مع االهتمام بالقضايا السلوكية المحيطة بتطوير واستخدام وتأثير نظم المعلومات.

 

 ((MIS) ) تعريف نظم المعلومات اإلدارية 

  بنواحي السلوك والنواحي التقنية التي تحيط عملية التطوير واالستخدام واآلثار الناتجة عن االستخدام لنظم نظم المعلومات اإلدارية تختص

 المعلومات التي يستخدمها المدراء والعاملين في المؤسسة .

 ة.يمكن تعريف نظم المعلومات االدارية بأنها دراسة نظم المعلومات بالتركيز علي استخداماتها في العمل واإلدار 

 

 االنترنت - الدور الجديد لنظم المعلومات 

  االنترنتInternet : .هي الشبكة العالمية للشبكات التي تجمع بين مئات اآلالف من شبكات الحاسب الخاصة والعامة على مستوى العالم 

 ات إلى تقديم خدماتها من خالل هذه الشبكة.تستخدم هذه الشبكة بشكل واسع نظرا لسهولة استخدامها ومرونتها وانخفاض تكلفتها، مما دفع المؤسس

 :تقدم شبكة االنترنت العديد من الخدمات منها 

  البحث عن المعلومات من خالل محركات البحثGoogle ،وغيرها 

  البريد اإللكترونيEmail والدردشة الفورية،Instant Chatting، 

  االتصال عن بعد إلجراء المؤتمرات المرئيةVideo Conferencing، 

  إجراء العمليات التجارية واإلدارية اإللكترونيةE-Commerce  وE-Business.  

 

 الكثيرة E-Servicesوغيرها من الخدمات اإللكترونية 

 

 مصطلحات االنترنت –الدور الجديد لنظم المعلومات

  شبكة العنكبوت العالميةWWW:  

عرض المعلومات على على شبكة االنترنت على شكل صفحات الكترونية تحتوي هي نظام يستخدم المعايير العالمية لتخزين واسترجاع وتنظيم 

 على نصوص وصور وصوتيات وفيديوهات.

  موقع على االنترنتWeb Site :  

، تقوم المؤسسات أو األفراد بإنشاء hyperlinksيتألف من عدد من الصفحات المترابطة ببعضها البعض من خالل روابط تسمى ارتباطات تشعبية 

 واقع لها لعرض معلومات عنها أو لتقديم خدمات تخصها.م

 :االرتباط التشعبي  
 هو رابط إلى صفحة أخرى أو مكان آخر داخل نفس الصفحة للتنقل عبر المواقع أو داخل الموقع نفسه، يمكن أن يأخذ شكل نصي، صورة أو زر.

  لغةHTML  : 

النترنت وهي لغة ال توفر إمكانية التفاعل مع المستخدم لذلك يضطر مصممي المواقع إلى هي اللغة المستخدمة لكتابة وتصميم المواقع على شبكة ا

 PHP و  Javaولغة  ASP.Netاستخدام تقنيات ولغات أخرى لهذا الغرض مثل تقنيات دوت نت 

 
 االختيارات الجديدة لهيكلية المؤسسة

 يةالمنظمة:بناًء على التطور في نظم المعلومات، ظهرت اختيارات عديدة لهيكل 

  التنظيم األفقيFlattering Organizations: 

 كانت اإلدارة سابقا تعتمد التنظيم العمودي الذي يتكون من العديد من المستويات. لكن نظم المعلومات الحديثة جعلت اإلدارة أكثر أفقية 

يع المعلومات لتقوية العمال في المستويات وذلك من خالل تقليل عدد المستويات اإلدارية في المنظمات، حيث أنها سمحت بنشر وتوز

 السفلى وزيادة كفاءة اإلدارة.

  يسمح التنظيم األفقي للمدراء باإلشراف على عدد كبير من الموظفين ويمنح الموظفين صالحية أكثر في اتخاذ القرارات، وذلك بفضل

هم. وهذا أصبح ممكنا من خالل مستوى التعليم العالي حصولهم على المعلومات التي يحتاجوها التخاذ القرارات من دون اإلشراف علي

 للموظفين الذي يمكنهم من اتخاذ القرارات.
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  التنظيم األفقيFlattering Organizations: 

 .أصبح المدراء اكثر سرعة في اتخاذ القرارات لحصولهم على معلومات أدق بالوقت المناسب، وهذا مما يدعم تقليل عدد المدراء 

 عروف أن السلطة تعتمد بشكل كبير على المعرفة والكفاءة وليس على المناصب الرسمية، لذلك تسطحت هيكلية المؤسسات بفعل كان من الم

اتجاه العمال المهنيين إلى إدارة أنفسهم ذاتيا مما جعل اتخاذ القرارات أكثر المركزية بسبب زيادة انتشار المعلومات والمعرفة داخل 

 المؤسسات.

 

 فتراضية المؤسسات االVirtual Organizations: 

  إن فكرة المؤسسات االفتراضية هي الفصل بين القيام بالعمل والموقع الجغرافي للمؤسسة. هناك ازدياد في عدد المؤسسات االفتراضية التي
 ال يتعلق العمل المطلوب انجازه فيها بموقعها الجغرافي.

 ظمات، على العمل بأسلوب فرق العمل، التي تجتمع وجها لوجه أو الكترونيا  لفترات شجعت تكنولوجيا المعلومات القوى العاملة في المن
 قصيرة ومعدودة، وبأوقات محددة، إلنجاز مهمة محددة من االنتقال إلى بعد إنهاء هذه المهمة إلى مجموعة أخرى للعمل على مهمة أخرى.  

 فكار. يمكنها أن تتحالف مع المزودين والعمالء وحتى المنافسين إلنشاء تستعمل هذه المؤسسات الشبكات لربط األفراد بالممتلكات واأل
 وتوزيع منتجات وخدمات جديدة من دون أن تكون محدودة بالحدود التقليدية للمنظمة أو بالمواقع الجغرافية

 التطبيقات على االنترنت،  بفضل تكنولوجيا المعلومات أصبح من الممكن التنظيم على أساس محلي والعمل على أساس عالمي، فقد سهلت

، من القيام بالتنسيق الدقيق بين video conferencingوإمكانية إجراء المؤتمرات المرئية عن بعد  emailsمثل خدمات البريد اإللكتروني 

 فرق العمل المنتشرة جغرافيا.

 وعمالئها ومزوديها لبناء أسواق افتراضية ال تعرف  تعتمد المؤسسات االفتراضية حاليا على االنترنت وما يقدمه من خدمات في ربط أفرادها

 الحدود الجغرافية التقليدية.

 

 االثار المترتبة علي استخدام تقنية المعلومات

  إعادة تنظيم انسياب العملReorganizing Work Flow: 

 .تحول انسياب العمل من الشكل اليدوي إلى الشكل اإللكتروني 
 إلجراءات اإللكترونية اآللية محل اإلجراءات اليدوية، مما أدى إلى تقليل مدة إنجاز اإلجراءات، وعدم ساعدت نظم المعلومات في إحالل ا

استعمال بعض الموارد من ورق وحبر، وعدم إهدار وقت الموظفين، وبالتالي انخفضت تكلفة المعامالت وأصبحت تنجز بكفاءة ومن دون 
 األخطاء في إنجازها أو فقدانها.

 

  الحدود إعادة تعريفRedefining Boundaries: 

 .إعادة تعريف حدود المؤسسات وفقا لمتطلبات البيئة، حيث يمكن التفاعل المباشر بين المزودين والعمالء وأنظمة المعلومات في المنظمة 
 

  المرونة المتزايدةIncreasing Flexibility: 

 ت المؤسسات صغير الحجم وذلك:ساعدت تكنولوجيا المعلومات المؤسسات الكبيرة على اكتساب مميزا 
 .عن طريق استخدام نظم التصنيع المرنة لتوفير منتجات غير نمطية على نطاق واسع 
 .استخدام أدوات تحليل البيانات للتعرف على رغبات واحتياجات العمالء الفردية كما لو كانت منظمة صغيرة الحجم 
 تع ببعض ميزات المؤسسات الكبيرة:ساعدت تكنولوجيا المعلومات المؤسسات الصغيرة على التم 
  مثل الدقة والسرعة والجودة التي تتميز بها الشركات العمالقة من خالل استخدام تكنولوجي الحاسبات الصغيرة، وبرامج التصميم

 والتصنيع باستخدام الحاسب ونظم رقابة العمليات.
 ل االتصال المباشر بقواعد البيانات التجارية بدال من كما تمكنت من الحصول على معلومات عن السوق والصناعة مباشرة من خال

 تحمل تكاليف تشغيل فريق عمل من الباحثين لقيام بذلك.
 

  تخطيط موارد المؤسسة Enterprise Resource Planning 

 المالية، المواد، والموارد  هو نظام حاسوبي متكامل يتم استخدامه إلدارة الموارد الداخلية والخارجية بما فيها األصول المحسوسة، الموارد
البشرية. تهدف هيكلية هذا النظام إلى تسهيل تدفق المعلومات بين كافة وظائف اإلدارة داخل حدود المنظمة، و كذلك إدارة الروابط مع 

ئم على قاعدة بيانات العناصر الخارجية في بيئة المؤسسة وذلك لتصبح أكثر تعاونا بتقاسم المعلومات وانسيابها عبر النظام. وهو نظام قا
 مركزية ويستخدم منصات حاسوبية عامة.

  يعزز تكامل جميع العمليات اإلدارية من تخطيط وتصنيع وبيع وتمويل من خالل تبادل المعلومات بين اإلدارات وإلغاء الوصالت المعقدة
 منظمة هائلة.والمكلفة بين نظم المعلومات المختلفة داخل المنظمة، وذلك بتوفير بيئة موحدة لنظام 

  :عند تلقي طلب شراء من عميل، يتلقى امثال 
  لمصنع المعني أمر التصنيع، تتحرى ادارة المستودع عن سير العمل وتضع جدول لشحن المنتج النهائي للعمالء، تتدفق المعلومات تلقائيا

 إلى إدارة الحسابات إلصدار فاتورة وتحصيل الثمن من العميل.
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 سات نظم الترابط بين المؤسInter-organizational Systems 

  تسهل نظم المعلومات القائمة على الشبكات تبادل المعلومات وإجراء المعامالت بين المؤسسات المختلفة عن طريق نظم المعلومات
 العابرة للمنظمة والتي تقوم بضخ المعلومات آليا عبر حدود المنظمة.

  مستوى التوزيع والتموين، فمثال يمكن من خالل تلك النظم قيام المزود للمواد الخام كما تقوم بربط المؤسسة بالمتعاملين معها على
 بمراقبة احتياجات اإلنتاج من تلك المواد في العملية بحيث يقوم بشحن الكمية الالزمة فور الحاجة إليها في عملية التصنيع.

 
 التجارة اإللكترونية والمعامالت اإللكترونية

 

 مجاالت جديدة للتجارة والتسوق واألعمال: بفضل االنترنت ظهرت 

o ( األسواق اإللكترونيةElectronic Markets) 

o ( التجارة اإللكترونيةElectronic Commerce) 

o ( المعامالت اإللكترونيةElectronic Business) 

o ( اإلنترانتIntranet.هي شبكة خاصة بالمؤسسة مقامة على أساس مقاييس وتكنولوجيا االنترنت :) 

 

 المشاكل والتحديات –ظم المعلومات ن

مواجهتها بالرغم من أن نظم المعلومات قد أوجدت العديد من الفرص لقطاع األعمال واألفراد إال أن هناك عدة مشاكل وتحديات يجب على المدراء 

 وهي:

 Business Strategyتحدي إستراتيجية األعمال  .1
 يا المعلومات.تتعلق بمدى االستفادة القصوى للمنظمة من تكنولوج

ءات يتم ذلك من خالل تصميم أعمال المؤسسة مثل تغيير تصرفات وأعمال األفراد والمنظمة، استخدام نماذج جديدة لألعمال، تغيير قوانين وإجرا

  العمل القديمة، وتغيير الهياكل التنظيمية.

 

 Globalizationتحدي العولمة  .2

في إنتاج وبيع المنتجات للعديد من الدول. ويتم ذلك بتطوير أجهزة وبرامج ومعايير اتصال عالمية تتعلق بمدى قدرة نظم المعلومات لدعم المؤسسة 

 وهياكل تنظيمية وإجراءات أعمال عالمية.

 

 Information Technology Infrastructureتحدي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  .3

 مات على تحقيق أهداف المؤسسة والتكيف مع التغير السريع في التكنولوجيا.تتعلق بمدى قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلو

 يتم ذلك بإنشاء وتطوير بنية تحتية جديدة لتكنولوجيا المعلومات.

 

 IS Investmentتحدي االستثمار في نظم المعلومات  .4

تم ذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات في تصميم وإنتاج ي  تتعلق بمدى قدرة المؤسسة على الحصول على عائد من استثماراتها في نظم المعلومات.

 .وتوصيل وصيانة المنتجات الجديدة

 

 : المسئولية والتحكمEthics and Securityاألخالقيات واآلمن  .5
م الشخصية، تتعلق بالتأكد من استخدام نظم المعلومات بطريقة أخالقية ومسئولية اجتماعية، مثل انتهاك خصوصية األفراد بتسريب معلوماته

 الحقوق الفكرية، المشاكل الصحية المتعلقة بالحاسب، جرائم الحاسب، تقليل عدد الوظائف.

 ذلك بتطوير وتصميم نظم معلومات آمنة وبصورة صحيحة حتى يمكن لألفراد التحكم في هذه العملية. يتم مواجهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 النجاح يجر النجاح ، كما يجر المال المال
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 ؤسسةنظم المعلومات والمستويات في الم استخدامات

  نظرا لتنوع االهتمامات واالختصاصات والمستويات في المؤسسة، فيوجد عدة أنواع مختلفة من األنظمة فيها، حيث ال يمكن لنظام واحد من

 وصف أنواع أنظمة المؤسسة. يتم تقسيم المؤسسة إلى مستويات إستراتيجية وإدارية وتشغيلية، وتقسم أيضا إلى مجاالت وظيفية مثل المبيعات

 لتسويق، والتصنيع واإلنتاج، والمالية والمحاسبة والموارد البشرية. وتبنى النظم لخدمة مختلف هذه النواحي للمنظمات.وا
 وى يوجد أربعة فئات من أنظمة المعلومات التي تخدم المستويات المختلفة للمنظمة: نظم المستوى التشغيلي، نظم المستوى المعرفي، نظم المست

 وى اإلستراتيجي.اإلداري ونظم المست
 

 : level systems-Operationalنظم المستوى التشغيلي 

  تدعم مدراء التشغيلoperational managers مثل المبيعات، اإليصاالت، الودائع في تتبع النشاطات والمعامالت البسيطة في المؤسسة ،

 النقدية والفواتير وتدفق المواد في التصنيع. 
  موجودات المخازن، تتبع دفعات  اإلجابة عن األسئلة الروتينية وتتبع تدفق المعامالت عبر المؤسسة.المستوى هو الهدف األساسي ألنظمة هذا

 العمالء. من هنا يجب أن تكون المعلومات متوفرة بسهولة وآنية ودقيقة.
  العمل اليومية للعمال في مصنع.نظام تسجيل عمليات اإليداع البنكية في مكنات الصرافة أو نظام تتبع عدد ساعات امثلة لذلك هي 
 

  نظم المستوى المعرفيlevel systems-Knowledge : 

 تصاالت تدعم عمال البيانات الذين يعملون في المكاتب في إنجاز مهامهم باستعمال التكنولوجيا الجديدة لتحسين أداءهم وزيادة إنتاجيتهم مثل اال

 وإرسال الرسائل وكتابة التقارير.
 رفة من مهندسين ومحاسبين وباحثين في أعمالهم مثل إنشاء التصاميم والنماذج.تدعم عمال المع 
 

 نظم المعلومات والمستويات في المؤسسة استخدامات

 

  نظم المستوى اإلداريManagement Level Systems: 

 وى اإلدارة الوسطى هي النظم التي تستخدم في المراقبة والتحكم واتخاذ القرارات والنشاطات اإلدارية للمدراء في مستmiddle managers. 

 تهتم بالسؤال عن إذا كانت األمور تجري بشكل جيد، وتنتج تقارير دورية نمطية عن حجم العمل غير المعلومات اآلنية عن العمليات اليومية .

ظفين في أقسام المؤسسة لمعرفة إذا تخطت مثل نظام التحكم باالنتقال الذي يخبر بمجمل التنقالت، استخدامات المنازل وتكلفة تمويل البيوت للمو

 التكلفة الميزانية.
  بعض أنظمة هذا المستوى تدعم أخذ القرارات غير الروتينية المرتكزة على القرارات قليلة التنظيم  بحيث تكون المعلومات المطلوبة غير

 واضحة أحيانا.
 

  نظم المستوى اإلستراتيجيStrategic-level systems: 

  تي تساعد اإلدارة العامة والتنفيذية النظم الهيsenior managers  للتعامل مع المسائل اإلستراتيجية واالتجاهات بعيدة المدى في داخل

 وبيئتها الخارجية معا.المؤسسة 
  مطابقة التغيرات في البيئة الخارجية مع القدرات الموجودة بالمؤسسة.من مهامها 
 منتجات والخدمات التي ستقدم بعد خمس سنوات.مثل مستوى العمال بعد خمس سنوات، ما ال 

 

 ات تخدم نظم المعلومات معظم الوظائف اإلدارية مثل المبيعات والتسويق، التصنيع واإلنتاج، المالية والمحاسبة والموارد البشرية. والمنظم

 أنظمة بهذه المستويات تخدم كل مجال من المجاالت المذكورة. لديها  النموذجية 
 ام للمبيعات في المستوى التشغيلي لتسجيل المبيعات اليومية والطلبات. ونظام في المستوى اإلداري لتتبع المبيعات الشهرية مثل هناك نظ

في المناطق ويخبر في أي مناطق تخطت المبيعات المستوى المتوقع من عدمه. ونظام للتكهن بميول المبيعات خالل الخمس السنوات 

 .راتيجيالقادمة لخدمة المستوى االست
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 تصنيفات   نظم المعلومات  داخل المؤسسة

 1- نظم معالجة المعامالتTransaction Processing Systems-TPS  

  ويقوم بتنفيذ وتسجيل جميع المعامالت اليومية الروتينية الضرورية لتأديةنظام يعتمد على الحاسب في قاعدة المؤسسة يخدم المستوى التشغيليهو ، 

 نادق.العمل والتي قد تجري داخل المؤسسة أو مع خارجها، مثل تسجيل معامالت البيع والشراء واإليداعات النقدية، الرواتب، الشحن، حجوزات الف
  ب...(.)كمية المخزون، سداد الفواتير، الروات هو اإلجابة عن التساؤالت الروتينية وتتبع تدفق  المعامالت في المؤسسةالهدف األساسي للنظام 
  ويقوم بتغذية باقي األنظمة بالمعلومات، وتعتبر مخرجاته مفيدة في عملية الرقابة التشغيلية. داخل المؤسسةيعتبر المصدر األساسي للمعلومات 

  

 :من ميزات هذا النظام 

 حن وإدارة المؤسسة.امتداده عبر حدود المؤسسة إلى بيئتها الخارجية حيث يربط العمالء والمزودون مع المخازن، المصنع، الش 
 .يقدم تقييم محدث ألداء المؤسسة في العمليات وتسجيل طويل األمد لألداء السابق 
 

  Knowledge Work Systems - KWSنظم العمل المعرفي  -2

 اسبة لتطوير منتجات هي نظم متكاملة من البيانات والمعلومات تساعد من يتطلب عمله التفكير واالستخدام المكثف للمعرفة إليجاد الحلول المن

 وخدمات المؤسسة.

  يزود عمال المعرفة بمحطات عملworkstations .حاسوبية مرتبطة بالشبكة للتواصل فيما بينهم، وُمحمل عليها البرامج التطبيقية المكتبية 

  لصالحها.تهدف هذه األنظمة إلى مساعدة المؤسسة في دمج المعرفة داخل المؤسسة والمساعدة في التحكم بالمعلومات 
 

  :هذا النظام يقوم على مقومات 
  .يعتبر وسيلة الكتساب المعرفة 
  .يقوم باستغالل مضمون قواعد المعرفة وتوظيفها لخدمة المستفيد 
  .يعمل على استنتاج واستخالص معارف جديدة وتطبيقها 
  .يعمل على تنميط المشاكل ومحاكاة  ووضع البدائل 
 ة لتمثيل المعرفة وتخزينها وتحليلها. يعمل على إيجاد األساليب المالئم 

 

 : Office Automation Systems - OASنظم أتمتة المكاتب  -3

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في أتمتة الوظائف المكتبية داخل المكاتب، مثل إرسال الرسائل جدولة المواعيد 
 ساعدتهم في انجاز مهامهم واتخاذ قراراتهم.يهدف إلى نقل البيانات والمعلومات إلى المحتاجين لها وم 
 .أدى انخفاض تكلفة الحاسبات واألجهزة المساعدة إلى اعتبار هذه النظم بديال مالئما لألداء اليدوي ألعمال المكاتب 
 ي المكتب الواحد وبين أدى استخدامها إلى زيادة اإلنتاجية وفاعلية وقدرة وكفاءة عمال المكاتب من خالل تحسين جودة االتصاالت الداخلية ف

 مكاتب إدارة المؤسسة المختلفة وكذلك مع بيئتها الخارجية. 
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 :Management Information Systems - MISنظم المعلومات اإلدارية  -4

  والتنظيم  لتزويد اإلدارة الوسطى بالتقارير أو الوصول المباشر للمعلومات الضرورية للتخطيطهي نوع من أنواع نظم المعلومات المصممة

 والقيادة والرقابة على أنشطة المؤسسة أو لمساعدتهم على اتخاذ القرارات.   

 

 :ميزاتها 
 إعداد التقارير اليومية عن العمليات الجارية، التقارير االستثنائية في حالة اختالف الوضع الحالي عن الوضع المستهدف، والتقارير حسب 

 الطلب للحاالت غير المتكررة. 
 سيولة البيانات والمعامالت الداخلية حالية. تعتمد على 
 قة.تساعد في اتخاذ القرارات النمطية والمتكررة على مستوى إدارة التشغيل والتحكم مما يسمح بتحديد المعلومات الالزمة التخاذها بصفة مسب 

 

 المعلومات التاريخية. مساعدة المدراء العاميين والتنفيذيين في عمليات التخطيط بتزويدهم التقارير المناسبة عن 
 مستقبال للفت االنتباه لمشاكل األداء في الماضي.  سابقا و تساعد على اتخاذ القرار باستعمال البيانات الحالية لتحديد اتجاه المؤسسة 
 :عيوبها 

  .ليس لدى هذه النظم إمكانيات تحليلية كبيرة 
 في حدود توفير أنماط معينة التقارير، وتجد صعوبة في تغيير  نظم غير مرنه نسبيا حيث تكون استجابتها لحاجات المدراء تكون

 مخرجاتها في حال ظهور احتياجات جديدة من المعلومات. 
  .لها توجه داخلي وليس خارجي إي أنها تعني باألحداث الداخلية للمنظمة فقط 

 

 : DSS –Decision Support Systemsنظم دعم القرار  -5

 في اإلدارة الوسطى بأدوات معلوماتية )جداول، رسومات، نماذج( التي تساعدهم في اتخاذ القرارات المتعلقة  هي النظم التي تزود المدراء

 بحل المشكالت المتغيرة باستمرار التي تكون شبه مبرمجة )هيكلية( وغير مبرمجة )غير هيكلية(، وذلك من خالل تحليل البيانات.
 سبة لمتخذي القرارات وتقديمها لهم بالصورة المناسبة والوقت المناسب.تستخلص المعلومات األكثر أهمية وحيوية بالن 
 .توجه القرارات باتجاه معين ولكنها ال تحل محل اإلداري في القيام باتخاذ القرارات 
 جية كأسعار تستعمل بيانات داخلية مستمدة من نظم معالجة المعامالت ونظم المعلومات اإلدارية، كما وتستعمل بيانات من البيئة الخار

 منتجات المنافسين وأسعار البورصة.
 

 :تتميز باألمور التالية 
  .تعمل بالتفاعل مع مستخدمها حيث يطرح عليها أسئلة فتجاوبه بسرعة 
  مرنة االستخدام من خالل عملها عبر واجهة المستخدم الرسوميةGraphic User Interface. 

 أسئلة وبيانات جديدة. إمكانية تكيفها باستخدام فرضيات مختلفة وإضافة 
  .تعمل بال مساعدة من المبرمجين وتستعمل بيانات داخلية وخارجية 

 

 مثال : 
o  نظام إنترا وست المستخدم من قبل شركة سكي في أمريكا الشمالية لتطوير برامج التسويق لجذب العمالء عن طريق تجميع بيانات العمالء

 لشركةوتحليلها لتحديد األرباح ومدى والء العمالء ل
o  شركات الشحن لنقل البضائع 
 اختيار الطريق األمثل 
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 :Executive Support Systems - ESSنظم مساندة اإلدارة العليا  -6

  نظم معلومات تعتمد على الحاسب حيث تم تصميمها لمواجهة االحتياجات الخاصة من المعلومات للمدراء العاميين والتنفيذيين في هي

 ، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المختلفة.اإلدارة العليا
 ألنه ليس هناك حل وحيد ومعلوم لها بل تتعامل مع المشكالت غير الروتينية المحتاجة لتقييم وتفكير عميق  ال توفر حلول مباشرة للمشكالت

 وتعتمد كثيرا على الحكم الشخصي للمدير ولكنها تلبي حاجات اإلدارة العليا.
 ذ القرارات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي والرقابة اإلدارية والتركيز على البيئة الخارجية للمنظمة والتكيف مع المتغيرات تساعد في اتخا

 التكنولوجية واإلدارية واالقتصادية.

 ومعلومات خاصة  ، وتستخدم معلومات األحداث الخارجية مثل قوانين الضرائب الجديدةتعتمد على النظم األخرى للحصول على المعلومات

 بالمنافسين وقواعد البيانات التجارية.
  ولكن لديها إمكانيات تحليلية أقل منها ولكنها أكثر مرونة وتفاعلية.تشبه نظم دعم القرارات بطريقة استخدامها هذه النظم 
 ضع الشركة المالي وبمعلومات عن  : يستخدم المدير العام لشركة لينر للمنتجات الصحية نظام مساندة اإلدارة العليا الذي يزودهمثال

خزون حيث تجمع هذه باستمرار باستخدام عوامل مثل رأس المال، المبالغ المحصلة والمبالغ المدفوعة والتدفق النقدي في الشركة والم

 المعلومات من مصادر مختلفة.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقات لنظم المعلوماتملخص 

 المستخدمين المعلومات المخرجة اتالعملي المعلومات المدخلة نوع النظام

ESS رسومات بيانية، محاكاة  تجميع البيانات الداخلية والخارجية

 وتفاعل
إبراز أفكار، أجوبة على 

 االستفسارات
المدراء العاميون 

 والتنفيذيون

DSS  استخدام أمثل لبيانات قليلة من قاعدة

بيانات ضخمة لتحليلها، نماذج 

 بياناتتحليلية، أدوات تحليل ال

تقارير خاصة، تحليالت  تفاعل، محاكاة وتحليل

القرار، أجوبة على 

 االستفسارات

 المتخصصون ،
 هيئة اإلدارة

MIS  ملخص بيانات المعامالت، بيانات

 كبيرة الحجم، نماذج بسيطة
تقارير روتينية، نماذج 

بسيطة، عمليات تحليل 

 بسيطة

تقارير ملخصة 

 واستثنائية
مدراء اإلدارة 

 الوسطى

KWS المتخصصون، هيئة  نماذج ورسومات بيانية عمل نماذج ومحاكاة مواصفات التصميم، قواعد المعرفة

 الفنيين

OAS إدارة الوثائق، جدولة،  وثائق، جداول
 اتصاالت

وثائق، جداول 
 ومراسالت

 الكتبة

TPS ترتيب، إعداد قوائم، دمج  معامالت وأحداث

 وتحديث
تقارير تفصيلية، قوائم 

 ملخصات
الموظفون 

التشغيليون 

 والمراقبون
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 مثال لعمل نظم المعلومات اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة النظم ببعضها البعض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يحتاج إىل أقدام بل إىل إقدام إن النجاح ال 
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 العالقة بين المؤسسة  ونظم المعلومات

 :هناك عالقة تأثير متداخلة ومعقدة ذات اتجاهين بين المؤسسة  ونظم المعلومات 
   مطورو النظم، و المدراء والمستخدمين للنظم في المؤسسة بين  بالتعاون  نظم المعلومات حيث يتم تطوير هذه األخيرةبتتأثر المؤسسة

 وذلك لخدمة أهداف ومتطلبات المؤسسة  وتنفيذ المعامالت حسب اآللية المحددة في المؤسسة.
 لومات المفيدة بالوقت المناسب، وتؤثر في الحياة العملية تؤثر نظم المعلومات على المؤسسة  حيث تساهم في إنجاحها وإمدادها بالمع

 واالجتماعية فيها، وتؤدي إلى تغيير في هيكلها التنظيمي  وآلية إجراء المعامالت فيها.
 .تعتبر عملية التغيير صعبة وتطرح عدة تحديات أمام المؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقني للمؤسسة المنظور

  ح ذاتي التوجه، لها تنظيم إداري وهيكل رسمي اجتماعي ثابت.نظام ديناميكي مفتوالمؤسسة  هي  
  وتعمر طويال أكثر من أي مجموعة غير رسمية، هيكلها ثابت ألنها مستقرة وروتينية 
 ألنها كيانات قانونية ويجب أن تلتزم بقواعد عمل محددة.  وهي رسمية 
 يزاتألنها تتكون من عناصر اجتماعية : أفراد وتجه وهي هيكل اجتماعي 
 وتحولهم المؤسسة  إلى منتجات وخدمات في عملية  البيئة التي توفرها يعتبر رأس المال والموارد البشرية من أهم عوامل اإلنتاج

  . هذه المنتجات والخدمات يتم استهالكها في بيئتها التي تقوم بإمداد رأس المال والموارد البشرية وهكذااإلنتاج
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 سةللمؤسالسلوكي المنظور 

 مجموعة من الحقوق والواجبات واالمتيازات والمسؤوليات التي تعمل بشكل متوازن خالل فترة زمنية الحتواء النزاعات وحل هو

 المشاكل داخل المؤسسة.

 ن حيث يطور األفراد العاملون طرق العمل المعتادة، ويبنون العالقات اإلدارية بي ليس هناك قواعد رسمية لمكونات المفهوم السلوكي

 الرؤساء والمرؤوسين لتحديد كيفية تنفيذ العمل وحجم العمل والشروط المتحكمة بالتنفيذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمؤسسة والمنظور التقني السلوكيمقارنة المنظور

  .ليس هناك تناقض بين هذين المفهومين للمؤسسة حيث يكمل الواحد اآلخر 
 نافسية لالستخدام األمثل لرأس المال والموارد البشرية وتقنية المعلومات، بينما فالمفهوم التقني يساعد المؤسسة  في العمل ضمن بيئة ت

 يركز الجانب السلوكي على تأثير تقنية المعلومات على أداء العمل داخل المؤسسة.
 يرات في يركز المفهوم التقني على كيفية جمع واستخدام الموارد/المدخالت للحصول على المنتج/المخرجات وذلك عند إحداث تغي

التقنية في المؤسسة، بينما يقترح الجانب السلوكي تطوير نظم المعلومات بشمولية أكثر من إجراء إعادة ترتيب لآلالت واألفراد في 

 المؤسسة.
  تحدث بعض نظم المعلومات تغير في توازن المؤسسة  من حيث الحقوق، الواجبات، الميزات، المسئوليات، َمْن يملك المعلومات

 لقرارات، ويتخذ ا
 .التغيير يولد حاجة للتدريب والتعلم 

 

 المؤسساتسمات 

ه تتميز المنظمات بسمات تؤثر على العالقة بين المنظمات وتكنولوجيا المعلومات. بعض السمات نجدها في كل المنظمات والبعض اآلخر تتميز ب

 مؤسسة عن مؤسسة أخرى: 

 للمؤسساتالخصائص الهيكلية  .1

 الجامعة( كل الهرمية )مثالاالهي
 التقسيم الواضح للعمل  

 القواعد واإلجراءات الواضحة 
 األحكام العادلة في اتخاذ القرارات والمساواة بين األفراد

 المؤهالت والخبرات المطلوبة للتعيين على المناصب وآلية الترقيات.
  تحقيق الفاعلية والكفاءة التنظيمية القصوى .

 

 

اضح للعمل وتنظيم األفراد في هيكل الصالحيات ليكون له رئيس واحد وصالحيات محددة تحدد وفقا للقواعد تشمل التقسيم الو: البيروقراطية

 واإلجراءات المتبعة.
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 : Standard Operating Procedures-SOPإجراءات التشغيل النمطية  -2

 ف عمليا في كل المواقف المتوقعةهي القواعد المعروفة والمحددة واإلجراءات والممارسات المطورة من قبل المنظمات للتصر -3

 :Organizational Cultureالثقافة التنظيمية  -4

 هي مجموعة االفتراضات األساسية حول أهداف ومنتجات المؤسسة  وما الدور الذي يجب على هذا اإلنتاج أن يؤديه وكيف ومتى
 

 

 

 تهدف الجامعة إلى نشر المعرفة وخدمة المجتمع.  األستاذ عنده معرفة أكثر من الطالب، هدف الطالب هو التعلم وأخذ الشهادة،
 

 : Organizational Politicsسياسية المؤسسة   -5

تقسيم  هي اختالف وجهات النظر بين الموظفين في المؤسسة  ،بسبب خلفياتهم الثقافية والعلمية وتجاربهم وميولهم، ينتج عنه اختالف بالنسبة إلى

نزاعات على الموارد والمنافسة واالختالفات داخل المؤسسة  الواحدة . من   والعقوبات مما ينتج عنهاأو توزيع موارد المؤسسة  والصالحيات 

 التغيير بالمؤسسة، خاصة الناتج عن تطوير نظم معلومات جديدة.   اوسياسة المقاومة هي من الصعوبات الكبيرة التي يسببه
 :Organisational Environments البيئات المحيطة بالمؤسسة  -6

 والمؤسسة  منفتحة وتتعلق ببيئتها االجتماعية والمادية. المؤسسة  موجود في البيئة وعالقتها متبادلة معها حيث تأخذ منها وتعطيها،
 سهم.وكذلك سياسات المنافسين والعمالء وحملة األ أن تتكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئة مثل تغير القوانين واألنظمة الحكوميةفالمؤسسة  يجب 

دمج المنظمات للتأثير على العملية السياسية في الدولة وكذلك القيام بالحمالت الترويجية للتأثير على قبول العمالء  مثلوتؤثر المؤسسة  على البيئة، 

 لمنتجاتهم.
 والتعامل معها مالحظة التغييرات البيئية  كنولوجيا المعلومات دور هام في مساعدة المنظمات علىلت

 هو عدم القدرة على التكيف وقلة الموارد.رئيسي إلخفاق المنظمات السبب ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Organisational Structure  بنية المؤسسة /7

 تختلف المنظمات في أهدافها والوسائل المستخدمة في تحقيقها

 .أهداف معيارية مثل الجامعات 
 .أهداف خدماتية مثل الجمعيات الخيرية 
 ات الخاصة.أهداف ربحية مثل الشرك 
 أهداف إلزامية وقهرية مثل السجون والجيوش 
 .المستفيد منها كمالكي المؤسسة، عمالءها، المساهمون، الشعب 
 .طبيعة القيادة ديمقراطية، قصرية 
 .طبيعة المهام روتينية مثل المصانع وغير روتينية مثل الشركات االستشارية 
 .التقنيات التي تستعملها 
 مات حسب نوع المؤسسة.يختلف تأثير نظم المعلو 
 .يجب معرفة وتحليل أوضاع المؤسسة  الخاصة للتمكن من تصميم وإدارة نظم المعلومات بكفاءة 
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 المؤسساتالسمات المشتركة 

تختلف أنواع نظم المعلومات والمشاكل التي تواجها على حسب نوع المؤسسة  مثل المنظمات الصغيرة تستخدم نظم صغيرة يتم تطويرها بشكل 

 يع لتلبي احتياجاتها، بينما مع المنظمات الضخمة ذات األقسام المتعددة يتم استخدام نظم معلومات خاصة بكل قسم.سر
 نوضح األنواع التنظيمية للمنظمات مع إعطاء توصيف مختصر وأمثلة عنها في الجدول التالي:

 

 للمؤسسات األنواع التنظيمية

 

 مثال الوصف باإلنجليزيةاالسم  اسم النوع

التركيب 

التجاري/ 

 الصناعي

Entrepreneurial 

Structure 

شركات ناشئة صغيرة في بيئة سريعة التغير، لها هيكل تنظيمي بسيط 

 يديرها مدير تنفيذي أو رجل أعمال واحد
األعمال الصغيرة 

 والحديثة

البيروقراطية 

 اآللية
Machine 

Bureaucracy 

ر إلنتاج منتجات بيروقراطية ضخمة تعمل في بيئة بطيئة التغي

 قياسية. يديرها فريق إدارة مركزي ومركزية القرارات
الشركات متوسطة 

 الحجم

البيروقراطية 

 االنقسامية
Divisionalized 

Bureaucracy 

تجمع بين بيروقراطيات آلية متعددة، كل منها تنتج منتج خاص، 

 يتحكم بها إدارة مركزية واحدة
مجموعة شركات 

متوسطة الحجم مثل 

 رال موتورجن

البيروقراطية 

 المتخصصة
Professional 

Bureaucracy 

منظمات تعتمد على المعرفة حيث تعتمد منتجاتها وخدماتها على 

متخصصين وخبراء في المعرفة. تدار من قبل رؤساء األقسام مع 

 تحكم مركزي ضعيف

شركات القانون/ 

المؤسسات التعليمية/ 

 المستشفيات

التنظيمات غير 

 الرسمية
Adhocracy  ،منظمات تنفيذ الوظائف حيث تتأقلم مع بيئة سريعة التغير

مجموعات كبيرة من الخبراء والمتخصصين منظمين في فرق عمل 

 ضعيفة ةمتعددة المعارف. إدارة مركزي

 الشركات االستشارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إال إذا توقفت عن المحاولة
ً
 إنك ال تخرس حقا
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 للمؤسسةإستراتيجية األعمال 

 مجموعة النشاطات والقرارات التي تتخذها المؤسسة لتحديد العناصر التالية: تتشكل إستراتيجية األعمال من
 المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة 
 مجاالت الصناعة التي تتنافس فيها المؤسسة 
 الذي تعمل به المؤسسة السوق المنافسون في 
 المواد التي تحتاج لها المؤسسة من أين تستورد 
 حتملونمن هم عمالء المؤسسة الم 
 للمؤسسة ما السياسات واألهداف طويلة المدى 

 

 تبعات تصميم واستيعاب نظم المعلومات

 يجب بناء نظم المعلومات بعد فهم بيئة المؤسسة التي سوف تطبق بها هذه النظم ’ لكي تقدم فوائد ملموسة للمؤسسة
 العوامل الرئيسية التي ينبغي اخذها في االعتبار هي:

  ةبيئة العمل للمؤسس 
  هيكلية المؤسسة : تركيبة المؤسسة،مجال التخصص  للمؤسسة و الوظائف العملية و الروتينية بالمؤسسة 
 ثقافة وسياسات المؤسسة 
 تصنيف المؤسسة والطبيعة القيادية للمؤسسة 
 المجموعة االساسية الصحاب المصلحة من نظام المعلومات وكيفية تفاعلهم معه 
 ائف التي صمم نظام المعلومات لدعمهانوعية االعمال، القرارات والوظ 

 

 Forces  Model Porter Competitiveنموذج بورتر 

  تشمل القوي التنافسية حسب نموذج بورترForces  Model Porter Competitive    المنافسين التقليديين، الداخلين الجدد لسوق

 االعمال،المنتجات والخدمات البديلة، و العمالء والموردين
  اربعة  انواع من االستراتيجيات لمواجهة القوي التنافسية والتي غالبا ما تفعل بواسطة استخدام نظم معلوماتهنالك 

 Low-cost Leadership الريادة عن طريق السعر المنخفض  -1

 ويعني ذلك استخدام نظم المعلومات للوصول الي تكلفة تشغيل منخفضة وبالتالي تمرير ذلك للعميل في صورة سعر اقل
  Product Differentiation المنتج المتميز -2

 استخدام نظم المعلومات إلنتاج منتجات وخدمات جديدة او تغيير نظرة العميل في المنتجات والخدمات الموجودة
  Focus on Market Niche التركيز علي شريحة تسويقية -3

 التالي خدمة هذه الشريحة بصورة افضل من المنافسيناستخدام نظم المعلومات للمساعدة في التركيز علي قطاع معين من السوق وب

  Strengthen Customer and Supplier Intimacyتقوية اعتمادية العمالء و الموردين  -4

 استخدام نظم المعلومات لتقوية الروابط مع الموردين وتقوية اعتمادية العمالء علي منتجات الشركة
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 Model Value Chain نموذج سلسلة القيمة

 إال انه غير محدد في ما يجب القيام به وال يوفر الية معينة ’ علي الرغم من ان نموذج بورتر مفيد في تحديد القوي التنافسية واقتراح االستراتيجيات العامة

 للوصول الي االفضلية التنافسية 
 نموذج سلسلة القيمة Value Chain Model كن تطبيق استراتيجيات القوة التنافسية عليها والتي تتميز بإمكانية يحدد بعض االنشطة في المؤسسة والتي يم

 ان يكون هنالك تأثير استراتيجي لنظم المعلومات علي هذه االنشطة
 الي  التي تقدمها المؤسسة ويمكن تصنيفها ينظر للمؤسسة كسلسلة من االنشطة االساسية التي تضيف هامش قيمة للمنتجات و الخدمات نموذج سلسلة القيمة

 Support Activitiesاألنشطة المساندة و  Primary Activitiesاالوليةاألنشطة 

  االولية األنشطةPrimary Activities :تشمل هذه  التي تنتج فائدة للعميل. هي األنشطة المتصلة بشكل كبير باإلنتاج وتوزيع منتجات أو خدمات المؤسسة

 عمليات، المبيعات، التسويق والخدماتالنشاطات التموين)المخزون والمشتريات( ، ال
  األنشطة المساندةSupport Activities : الموارد ألبشرية وتتكون من البنية التحتية للمؤسسةاالولية هي األنشطة المساعدة على انجاز األنشطة ،

 والمناقصات، التكنولوجيا 
 

 الميزة التنافسية للمؤسسةو بكاتات المخرجات المتبادلة  ، االستراتيجية القائمة علي الشإستراتيجي

ورفع مستوى أداء هذه الوحدات باستخدام أنظمة تقنية  ات الكبيرةهناك العديد من السياسات المتبعة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين وحدات العمل بالمؤسس

 المعلومات.
 باستطاعة نظم المعلومات تحسين االداء العام لمثل هذه الشركات :  

او  ، وتعتمد هذه الفكرة على تكامل أقسام المؤسسة(Synergies Concept)كمدخالت لقسم آخر ويسمى هذا بالمخرجات المتبادلة  رجات قسماستخدام مخ .1

يمكن استخدام تقنية المعلومات لربط جميع أقسام المؤسسة  ، مما يؤدي إلى خفض التكاليف.مشاركة اكثر من مؤسسة في تقاسم السوق والخبرة المكتسبة

 ووحداتها بنظام معلومات وإنتاج متكامل لالستفادة القصوى من إمكانية النظام ومواردها. وهو ما يعني حسن تخطيط موارد المؤسسة
 :Enhancing Core Competenciesالتطوير واالعتماد على اإلمكانيات والقدرات الرئيسية التي تتميز بها المؤسسة  .2

على مستوى العالم مثل أفضل شركة توصيل على مستوى العالم أو أفضل قائدة ن النشاط التي تكون فيه المؤسسة الميزة التنافسية للمؤسسة هي عبارة ع

 شركة مصنعة للجواالت.
 تعتمد الميزة التنافسية على المعرفة التي يتم الحصول عليها خالل سنوات الخبرة والبحوث أو األفراد المميزين في المؤسسة.

على مشاركة المعرفة على مستوى األقسام وتعمل على تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة وكذلك تزيد من إطالع الموظفين على تساعد نظم المعلومات  

 المعرفة الخارجية.

إنشاء مثل هذه   لياالستراتيجية القائمة علي الشبكات: استخدام شبكة االنترنت وتكنولوجيا الشبكات الهم الشركات لتطبيق استراتيجيات تستفيد من القدرة ع .3

  الشبكات او التواصل فيما بينها.

 

 : Network Economicsنموذج االقتصاد المترابط 

لكنه سيزيد  نموذج يعتمد على مفهوم الشبكة حيث تكمن الفكرة في أن اضافة مشارك جديد الى المجموعة الحالية أو النظام القائم لن يزيد في التكاليفهو 

 لنظام.في المردود المادي على ا
 ترك.مثال تكلفة تشغيل محطة تلفزيون ستكون أعلى عندما يكون عدد المشتركين ألف مشترك بالمقارنة مع إذا كان عدد المشتركين عشرة ماليين مش

ي خبرة معينة، مثل يمكن أن تكون تقنية المعلومات ذات أهمية إستراتيجية من خالل استخدام مواقع االنترنت في تكوين مجتمع من المستخدمين يشتركون ف

 جات المعروضة كلما زادت أهمية الموقع لألشخاص حيث ستنخفض األسعار.تلبيع السلع عن طريق المزاد حيث كلما زاد عدد المن ebayموقع 

 

 إداريةاستخدام نظم المعلومات في االفضلية التنافسية: محاذير 

 المحافظة علي استمرارية االفضلية التنافسية 
لي قدرة فسية التي تمنحها نظم المعلومات االستراتيجية ال تضمن دائما استمرار الربحية التي وفرتها هذه االنظمة علي المدي الطويل يعود ذلك ااالفضلية التنا

 المنافسين علي استخدام انظمة مماثلة والتغير السريع في متطلبات السوق والعمالء و التكنولوجيا.
 المؤسسة التجانس بين التكنولوجيا ومتطلبات 

سياسة المؤسسة  ضمان التجانس بين التكنولوجيا ومتطلبات المؤسسة يمثل تحديا كبيرا ألية مؤسسة.يتوجب علي إدارة المؤسسة ان تاخذ دورا ايجابيا في رسم

 فيما يتعلق باستخدامات نظم المعلومات
 إدارة التحوالت اإلستراتيجية 

 ت وأهداف ومنتجات المنظمة وتركيبتها التنظيمية وتدفعها لتغيير اجراءاتها و طرق التعامل مع بيئتها. تؤثر أنظمة المعلومات اإلستراتيجية على عمليا
 النجاح لذلك يتطلب تطبيق أنظمة تقنية المعلومات القيام بالتخطيط واإلدارة الجيدة لضمان 

  التحوالت اإلستراتيجيةStrategic Transition 

كونة للمنظمة أو االنتقال من نظام إلى آخر يعتبر تغيير إستراتيجي مما يتطلب األخذ في االعتبار تأثير هذا التحول على أي تغيير في العناصر األساسية الم

 العناصر التقنية واالجتماعية للمنظمة  

 

 

 
ي من الصبر الطويل

 
 ثمرة النجاح تأت
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 المصطلحات والمفاهيم - الملفاتتنظيم 

  ظام المعلومات يمد بها المستخدمين في الوقت المناسب .الحاسب على شكل ملفات. وننظام تخزن البيانات والمعلومات في 
  .عند تنظيم الملفات بشكل مالئم ومناسب فان عملية الوصول إليها واستعادتها تتم بسرعة وبسهولة 
 وعاء  البيانات )من وجهة نظر نظم قواعد البيانات( هي التمثيل الرمزي للحقائق واالحداث والعمليات التي يمكن تسجيلها وحفظها في

 ورقي او حاسوبي. 
  .تحفظ بيئة الحاسب البيانات والمعلومات رقميا وتأخذ شكال هرميا 

 لملف اFile:  .مجموعة من السجالت )االستمارات( المترابطة، حول مجموعة خاصة من الطالب مثال 

  السجل Record:  سجل الطالب مجموعة من الحقول المترابطة )استمارة( المتعلقة بفرد واحد او موضوع مثل 

  الحقلField:  مجموعة من البيانات تمثل وحدة متكاملة ال يمكن فصلها مثل اسم الطالب 

  البايتByte: ( 8مجموعة من البتات تمثل حرفا أو رقما واحدا  )بت 

  البتBit:  0أو  1أصغر عنصر في قاعدة البيانات ويتمثل بنظام العد الثنائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطالب لكورس معين بياناتيضم الجدول 
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 المصطلحات والمفاهيم -الملفاتتنظيم 

  كل سجلrecord  يصف كيانentity .والكيان هو شيء من العالم الواقعي يتميز عن األشياء األخرى ، 

  كل كيان يحتوي على مجموعة من الصفاتAttributes .التي تصف الكيان وتوضح خصائصه 

 احد الحقول يسمى الحقل المفتاح  Key Field  أو المفتاح األساسيPrimary Key وهو الحقل الذي يّمكن من التعرف بشكل فريد ووحيد ،

 على كل سجل من مجموعة السجالت 
  طرق تنظيم الملفات والوصول إلى سجالت الملف 
 ا الترتيب يحدد الطريقة التي يتم تخزين الملفات في وسائط التخزين الثانوية ويمكن تخزين السجالت داخل الملفات بطرق مختلفة وهذ

 تمّكن من الوصول إلى السجالت. 
 

 تنظيم البيانات في البيئة التقليدية للملفات

 الالمركزية في التعامل مع البيانات واختصاص كل قسم بتطوير البيانات الخاصة به يسمى ببيئة الملف التقليدي 
 Traditional File Environment . 

 العيوب 
  البيانات فائضData Redundancy ويؤدي ذلك ايضا لمشكلة اخري هي عدم التطابق : نفس البيانات يمكن أن تخزن في ملفات مختلفة

Data Inconsistency 

  البرامج والبيانات   اعتماديةProgram-Data Dependence تغيير البرامج يتطلب : أي تغيير في طريقة تنظيم البيانات أو نوعها

  المستخدمة والتطبيقات
 

 تنظيم البيانات في البيئة التقليدية للملفات

 العيوب

  نقص في المرونةLack of Flexibility:  إذا طلب تقرير ما يحتاج لبيانات في عدة ملفات فانه يأخذ وقتا طويال للتنفيذ لتشتت الملفات بين األقسام 

 ضعف السيطرة علي البياناتPoor Security: ى مستوى كل األقسام يضعف السيطرة عليها وإدارتها، كما أن تواجد البيانات والمعلومات عل

 المراقبة على البيانات المدخلة ضعيفة مما يزيد من إمكانية ارتكاب األخطاء 

  النقص في مشاركة البياناتLack of Data Sharing:  .تشتت الملفات يجعل عملية تقاسم البيانات والحصول عليها أمر صعب 

 

 abasesDatقواعد البيانات 

  البيانات منظمة بحيث يمكن ان تخدم عدة تطبيقات بكفاءة وذلك عن طريق مركزية البيانات ومنع التكرار للبيانات. قاعدة البيانات هي مجموعة من 
  .البيانات تكون منظمة بشكل منطقي بحيث يمكن التعامل معها بدقة وسهولة وسرعة 
 فين في ملفات منفصلة، يمكن تجميعها في قاعدة بيانات خاصة بالموارد البشرية. مثال: بدال من تخزين البيانات الخاصة بالموظ 
  .تكنولوجيا قواعد البيانات وفرت الحلول لكل المشاكل الموجودة في بيئة الملفات التقليدية 

 

 Databases مثال – قواعد البيانات
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  Databases Management Systems(DBMS)قواعد البيانات نظم إدارة 

  عن طريق البرامج التطبيقيةالبيانات  الولوج الي هذه من تمكنلتخزين البيانات بصورة مركزية وهي برامج خاصة 

  واجهة نظام إدارة قواعد البيانات يمثل(Interface) بين برامج التطبيق وملفات البيانات المادية 

 

 العالئقية قواعد البياناتنظم إدارة 

 زين البيانات في جداول ثنائية األبعاد يمثل كيان يسمح هذا النموذج بتخEntity او سجالت  مكون من صفوف (rows )  واألعمدة

 .  columns)الحقول أو الصفات(

  :مؤلفة من ثالثة عناصر 
  هياكل البيانات و تسمى الجداول او العالقاتTables or Relations 

  قواعد تسمح بالعالقات بين الصفاتRelationships 

 امل معالجة البيانات: العمليات الجبرية و الحسابية عوOperations 

  يعتبر هذا النوع من قواعد البيانات األكثر انتشارا ويستخدم مع  الحاسبات الشخصية ،مثلMS Access ،Oracle Lite   ومع

 .MS SQL Server و DB2 ،Oracleالحاسبات الكبيرة مثل 

 

 tional Database TablesRelaمثال لجدول يمثل بيانات موردين 

 

 العالئقية قواعد البياناتنظم إدارة 

 يتم ربط الجداول في عالقات من خالل الحقل المفتاح أو األساسي ألحد الجداولprimary  key مثل رقم العميل جدول العمالء، ويكون هذا ،

ل سجالت الجدول، ويسمى هذا الحقل في الجدول اآلخر بالمفتاح األجنبي الحقل في جدوله األساسي حقل مفتاح، أي ال تتكرر قيمته بك

foreign key .مثل الحقل رقم العميل بجدول الطلبات، حيث يمكن أن تتكرر قيمته في جدول الطلبات بقدر ما يقوم بطلبات العميل المعني 

 مثال: عميل وفاتورة 
 

   Relational Database Tablesمثال لجدول يمثل بيانات قطع غيار 
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 العالئقية قواعد البياناتنظم إدارة 

  ثالثة عمليات أساسية لمعالجة واسترجاع البيانات من قاعدة البيانات مع هذا النموذج:يوجد 

  عملية االختيارSelect:  من جدول أو أكثر حسب شروط محددةسجالت الستخراج مجموعة 

  عملية اإلسقاطProjectيحتوي فقط علي البيانات في الحقول المطلوبةن جدول  إلنشاء جدول جديد : إختيار عدة حقول م  

  عملية الربطjoin: التي تسمح بربط عدة جداول ببعضهم السترجاع بيانات منهم ولضبط العالقات بين الجداول 

 

 امثلة النواع العمليات في قواعد البيانات العالئقية

The Three Basic Operations of a Relational DBMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المثابرة و النجاح 
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 عناصر نظام إدارة قواعد البيانات

هي اللغة الرسمية التي يستعملها المبرمجون لتحديد هيكل محتوى قاعدة البيانات، :  DDL -Data Definition Languageلغة تعريف البيانات 

 ت قبل تحويل عناصر البيانات إلى الشكل المطلوب من قبل البرامج التطبيقية. فهي تسمح بتعريف كل عنصر بياني كما يظهر في قاعدة البيانا

هي لغة تستعمل بالتزامن مع لغات البرمجة من الجيل الثالث والرابع :  DML -Data Manipulation Languageلغة معالجة البيانات 

استرجاع واستخالص البيانات من داخل قواعد البيانات. وتستعمل هذه  لمعالجة البيانات في قاعدة البيانات. وتحتوي على األوامر التي تمكن من

اللغات من طرف المبرمجين والمستخدمين لقواعد البيانات إلجراء العمليات الخاصة باإلضافة والتحديث واالسترجاع. ومن أشهرها لغة 

 . Standard Query Language (SQL)االستفسار المهيكلة 

 Example of an SQL Queryلغة االستفسار المهيكلة مثال الستخدام 

 

 مثال السترجاع بيانات الموردين 

 

هو دليل تنظيمي عبارة يخزن فيه تعريف عناصر البيانات وخصائصها مثل استخدامها، تمثيلها :  DD -Data Dictionaryقاموس البيانات 

ول إليها، واألمن. بإمكان العديد من قواميس البيانات إنتاج قوائم وتقارير عن استخدام البيانات المادي، المسئول عنها، المصرح له بالوص

 .وتجميعها ومكان استخدامها بالبرامج وغير ذلك

 Microsoft Access Data Dictionary Features مثال لقاموس بيانات في برنامج اكسس 
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 ed DatabasesObject Orientقواعد البيانات كائنية التوجه 

  قواعد بيانات تخزن البيانات واإلجراءات في عنصر واحد يسمى كيان أو شيء هيObject وتعتبر وذلك باستخدام البرمجة كائنية التوجه .

 البيانات كيانات يمكن ان تستعاد تلقائيا ويمكن تقاسمها
 Classيوفرها الصنف لمستخدميه.: يمثل صنف ما يتألف من خصائص بيانية والعمليات التي تعمل عليها و 

 نظم ادارة هذا النوع من قواعد البيانات تسمى نظم ادارة قواعد البيانات كائنية التوجه Object Oriented Database Management 

Systems – OODBMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها من خالل السجالت وحقول البيانات على شكل لقد صممت نظم إدارة قواعد البيانات التقليدية لتعمل على بيانات متجانسة فقط حيث يمكن هيكلت

صية أسطر وأعمدة، ولكن التطبيقات الحديثة والمستقبلية تتطلب قواعد بيانات بإمكانها تخزين واسترجاع باإلضافة إلى البيانات الرقمية والن

 (.Multimediaالمهيكلة، المخططات والصور والصوتيات والفيديوهات )متعددة الوسائط 

 اعد البيانات التقليدية على لغات البرمجة للعمل على البيانات متعددة الوسائط بينما تعتمد قوOODBMS  تخزن البيانات والعمليات التي تعمل

 عليها ككائنات يمكن استرجاعها ومشاركتها والعمل عليها مباشرة.  

  تكونOODBMS  أبطأ نسبيا منRDBMS مل المؤشرات لربط الكائنات، وال تستخدم األدوات عند معالجة عدد كبير من المعامالت وهي تستع

 .SQLالمعتمدة في عالم لغة االستفسار المهيكلة 

 

 تهجين نظم إدارة قواعد البيانات كائنية التوجه والعالئقية

قدرات نظم إدارة قواعد البيانات تهجين نظم إدارة قواعد البيانات كائنية التوجه والعالئقية: لقد أصبحت هذه النظم من قواعد البيانات متاحة لتوفير 

 :ويمكن إنجازها عبر ثالثة طرقكائنية التوجه والعالئقية معا، 

 استعمال أدوات توفر وصول كائني التوجه ألنظمة قواعد البيانات العالئقية، .1

 استعمال توسعات كائنية التوجه ألنظمة قواعد البيانات العالئقية الموجودة، .2
 عالئقية-ت مهجنة كائنية التوجه استعمال أنظمة قواعد بيانا .3

 

 Designing Databasesتصميم قواعد البيانات 

  تحليل المتطلباتAnalysis Requirements 

  ،إلنشاء بيئة قاعدة بيانات، يجب فهم العالقات بين البيانات، أنواع البيانات التي ستحفظ في قاعدة البيانات 
 م المنظمة بتغيير وإدارة البيانات من منظورها الواسع.يجب معرفة كيفية استخدام البيانات وكيف ستقو 
 .باإلضافة إلى تصميم قاعدة البيانات سيأخذ باالعتبار كيف ستشارك المنظمة بياناتها مع شركائها في األعمال 
  وهناك مبادئ مهمة في تصميم قواعد البيانات، وإدارة ومتطلبات المنظمة لبيئة قاعدة بيانات 

 لتصميم المنطقي اogical Database DesignL : ويتطلب نموذج مجرد لقاعدة البيانات من وجهة نظر األعمالالتصميم المنطقي عبارة عن ،

التصميم المنطقي عمل وصف تفصيلي لمعلومات األعمال من خالل االتصال بمستخدمي قاعدة البيانات في المنظمة. ويفضل أن تكون هذه 

 لبيانات المنظمة. الخطوة جزء من مجهود التخطيط الشامل
 .يصف التصميم المنطقي كيف ستجّمع العناصر البيانية في قاعدة البيانات 
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 لوماتويتم التعرف خالل عملية التصميم المنطقي على العالقات بين العناصر البيانية والوسائل األكثر فعالية لتجميعها ومطابقة متطلبات المع 

 حسينها للتوصل إلى منظور منطقي شامل للعالقات بين كل العناصر البيانية.يتم تنظيم مجموعات البيانات وتنقيتها وت 
  الستخدام نموذج قواعد بيانات عالئقي بشكل فعال، يجب إزالة البيانات المكررة في مجموعات البيانات للتقليل من التكرار والحشو

 متعدد غير المالئمة. -إلى-والعالقات من النوع متعدد
 تطبيع وهذا مغزى عملية الNormalization عملية إنشاء هياكل بيانات صغيرة ومستقرة، وأيضا مرنة وقابلة للتكييف انطالقا من :

 مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة.
 العالقة -يستخدم مخطط الكيانEntity-Relationship Diagram .لتوثيق التصميم المنطقي لنماذج البيانات 

 

  غير مطبعة  بياناتمثال normalized-Unلطلبية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة-مخطط الكيان

 

 

 الكيانات:يوجد ثالثة أنواع من العالقات بين 
 to-1-1 الشخصيوالملف مستخدم المن واحد إلى واحد مثل 

  to-many-1والطلبيةعميل المن واحد إلى متعدد مثل 

 many-to-manyوالمقرر  الطالبمن متعدد إلى متعدد مثل 

 

 

 



31 
 

 Designing Databasesتصميم قواعد البيانات 

  التصميم الماديPhysical Database Design: .يبين كيف يتم تنظيم تخزين البيانات على وسائط التخزين وكيفية الوصول إليها 

 لتصميم األمني اSecurity Design:  إلى البيانات من خالل إنشاء حسابات يتم تحديد اإلجراءات األمنية المطلوبة للوصول

للمستخدمين وتحديد صالحيات الوصول إلى البيانات وإمكانية تغيرها من عدمه لكل من مستخدمي قاعدة البيانات، وتحديد مدير لقاعدة 

 من قاعدة البيانات. backupالبيانات. وتحديد كيفية إدارة النسخ االحتياطية 

 

 

  ضمان نوعية البياناتData Quality Ensuring : 

  ال يكفي تصميم قاعدة البيانات بشكل جيد لضمان بأنها ستعطي المعلومات التي تحتاجها المنظمة، فالبيانات غير الصحيحة وغير

المالئمة والمتضاربة مع مصادر معلومات أخرى يمكن أن تسبب مشاكل مالية وتشغيلية خطيرة لألعمال. ومما قد يؤدي إلى اتخاذ 

 سليمة وخسارة في األموال.قرارات غير 

  ويمكن أن يسبب الحشوredundancy  والتناقضinconsistency من المشاكل في  في العديد الناتج عن بيئة الملفات التقليدية

 نوعية البيانات.

 

  البيانات جودة ضمانEnsuring Data Quality : 

 عداد المنقولة، واألكواد الناقصة أو األخطاء التي تحصل خالل يمكن أن تكون مشاكل نوعية البيانات من أخطاء تهجئة األسماء، األ

إدخال البيانات. وهذا يزداد بعد نقل المنظمات أعمالها إلى االنترنت والسماح للعمالء والمزودين بإدخال البيانات من خالل مواقعها 

نوعية البيانات من خالل فحص كامل ملفات على االنترنت ورفعها مباشرة على أنظمتها الداخلية. يجب إجراء مراجعة وتدقيق ل

 البيانات وفحص مدى إدراك المستخدمين النهائيين لنوعية البيانات.

  تنظيف البياناتData scrubbing  هي نشاطات تنفذ للتعرف على  البيانات الخطأ، الناقصة، غير المشكلة جيدا والمكررة

 .data consistencyالبيانات تجانس لتصحيحها. وهي تدعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إن اإلجابة الوحيدة عىل الهزيمة هي االنتصار
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 Data Warehousesمخازن البيانات 

  مخازن البيانات هي قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على المعلومات الحالية والتاريخية ذات األهمية للمدراء في المنظمة.  يكون مصدر هذه

منجزة من خالل موقع المؤسسة  على االنترنت. يمكن أن البيانات من أنظمة التشغيل األساسية والمصادر الخارجية التي تضم المعامالت ال

المدخلة . يتم نسخ البيانات XMLأو وثائق  HTMLتكون أنظمة قديمة، تطبيقات قواعد بيانات عالئقية أو كائنية التوجه وأنظمة معتمدة على لغة 

 لذلك )كل ساعة، يوم، أسبوع أو شهر(. من هذه التطبيقات المختلفة )مبيعات، تسويق، رواتب( في مخزن بيانات بقدر الحاجة 

 قرارات يتم دمج وتوحيد البيانات كي تضم كامل البيانات التي تحتاجها اإلدارة ويصبح باإلمكان استخدامها من قبل المؤسسة  لتحليلها واتخاذ ال

 من قبل اإلدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوجيا لضمان إمكانية توفيره المعلومات الصحيحة التخاذ القرارات يجب تصميم مخزن البيانات بعناية من قبل المختصين باإلدارة والتكنو

 الهامة.

  سوق البياناتData Mart هو مخزن بيانات صغير يحتوي على ملخص أو جزء مركز بعناية من بيانات المؤسسة  لخدمة مستخدمين :

 محددين أو أهداف ما. 

 Business Intelligenceادوات الذكاء لألعمال 

 م انشاء مخزن البيانات او سوق البيانات فانه يصبح معدا لالستخدام بواسطة وسائل التحليل المختلفة الخاصة بأدوات الذكاء لألعمال بمجرد ان يت

 واألنماط .هذه االدوات تتيح للمستخدم تحليل بيانات مخزن البيانات او سوق البيانات للوصول الي استنتاجات مثل العالقات المستترة بين البيانات

 الجديدة التي تساعد في اتخاذ القرار

  تحليل البيانات متعددة األبعاد - 1تشمل هذه االدوات كل من Multidimensional Data -Analysis OLAP 2-  لتنقيب في البياناتData 

mining 

 تحليل البيانات متعددة األبعاد Multidimensional Data -Analysis OLAP  : 

 بيانات من اكثرتيح للمستخدم رؤية الي
 من منظور باستخدام اتجاهات  

 متعددة. كل محتوي من البيانات
 مثل المنتج ،السعر، التكلفة 
 يمثل احد االتجاهات. 
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 Business Intelligenceادوات الذكاء لألعمال 

  لتنقيب في البياناتData miningواسعة من البيانات  ة وعالقات في مجموعة: يستخدم التنقيب في البيانات وسائل متعددة الكتشاف أنماط مخفي

 واإلرشاد إلى اتخاذ القرارات السليمة واستنتاج قواعد يمكن استخدامها في التنبؤ بالتوجهات المستقبلية
 :نوعية البيانات التي يمكن استنباطها باستخدام هذه الوسيلة تشمل 

  االرتباطAssociation : 65علبة فيشار مرتبط في سة بيانات متجر معين تشير الي ان شراء يمثل حقيقة تتعلق بحدث معين مثال :درا%  

 . هذا يوضح لالدارة اهمية برامج العروض للمبيعات%85من الحاالت بشراء مشروب الكوال ولكن عند وجود عرض ترتفع النسبة الي 

 التسلسل In sequences من  %65ه يتم شراء براد اغذية خالل اسبوعين  في : االحداث مرتبطة خالل وقت معين. في حالة شراء منزل جديد فان

 الحاالت.

 التصنيف Classification  يكتشف انماط تكشف الية مجموعة ينتمي عنصر ما بدراسة العناصر الحالية التي تم تصنيفها وباستخدام مجموعة من :

ريقة تساعد في استنتاج من من العمالء هنالك احتمال ان يتحول الفرضيات.شركات بطاقات االئتمان تكون مشغولة بعدم فقد اي من عمالئها .هذه الط

 الي احدي الشركات المنافسة وبالتالي يمكن لالدارة ان تستعمل الترغيب للحفاظ علي العميل.

 التجميعClustering ه الطريقة الكتشاف : يعمل بصورة مشابهة للتصنيف عندما ال يكون هنالك مجموعات تم تحديدها بعد. في هذه الحالة تستخدم هذ

 مجموعات مختلفة مثل تقسيم العمالء الي مجموعات حسب قيمة االستثمارات لالشخاص.

 التنبؤForecasting  تستخدم مجموعة من القيم الموجودة للتنبؤ عن ماذا يمكن ان تكون القيم االخري. يمكن للتنبؤ مساعدة المدراء في توقع ما قد :

 بل بناء علي المعطيات الموجودة.تكون عليه المبيعات في المستق

 الء. يستخدم التنقيب في البيانات لتوفير معلومات للتسويق المستهدف يخول إنشاء رسائل شخصية وفردية باالعتماد على التفضيالت الفردية للعم 
 اليها  ويستخدم أيضا لتزويد القطاعات واألقسام المختلفة في المؤسسة  بالمعلومات التي يحتاجون . 
 جد تطبيقات تنقيب في البيانات عديدة تستخدم في مجال اإلدارة والمجال العلمي. يو 
 تقوم بانتهاك الحرية الشخصية لألفراد من خالل تجميع بيانات خاصة بهم من مصادر مختلفة  قد يعتبر التنقيب عن البيانات وسيلة قوية ومربحة ولكنها

 تهم وعائالتهم.مثل مقدار داخل الفرد، العادات الشرائية، هوايا
 

 االنترنت وقواعد البيانات متعددة الوسائط

  تخزن مواقع االنترنت المعلومات على شكل صفحات مترابطة فيما بينها حيث تحتوي على نصوص وصوتيات وفيديوهات ورسومات باستخدام قواعد

 . Hypermedia  Databases البيانات متعددة الوسائط

 هي قواعد بيانات تخزن قطع المعلومات على شكل عُقد مرتبطة بروابط وتكون على شكل شبكة. يمكن أن تحتوي هذه  :قواعد البيانات متعددة الوسائط

. ال تتبع عملية البحث عن معلومات أي تنظيم محدد مسبقا. يمكن للمستخدم بالمقابل العقد نصوص، رسومات، فيديوعات أو برامج حاسب تنفيذية

رتبطة فيما بينها من خالل أي نوع رابط أنشأه المؤلف. تسمح قواعد البيانات متعددة الوسائط للمستخدمين بالوصول إلى االتصال فورا بالمعلومات الم

 المواضيع على مواقع االنترنت بالترتيب الذي يراه مناسبا. 

 

 ربط قواعد بيانات المؤسسة  الداخلية باالنترنت

 وامر بما أن برامج قواعد البيانات ال تستطيع تفسير أHTML يقوم خادم االنترنت بتمرير طلب البيانات إلى برنامج متخصص يقوم بتحويل أوامر ،

HTML  إلى تعليماتSQL  يمكن معالجتها من قبل نظم إدارة قواعد البيانات التي تعمل على قاعدة البيانات. في بيئة الخادم والعميل، يجهز نظام إدارة

بتحويل المعلومات من قاعدة بيانات المؤسسة  الداخلية في الخلف  middlewareقاعدة بيانات. يقوم برنامج  قاعدة بيانات في حاسب خاص يسمى خادم

 إلى خادم االنترنت لتوصيلها إلى المستخدم بصيغة صفحات أنترنت.
 

 

 

 

 

 .يوجد عدة فوائد من استخدام االنترنت للوصول إلى قاعدة البيانات الداخلية للمنظمة 
 النترنت سهل جدا في االستخدام وال يتطلب تدريبا كثيرا كما هي الحالة مع األدوات االستفسارية لقواعد البيانات حتى الصديقة للمستخدميعتبر متصفح ا. 
 .ال تتطلب واجهة متصفح االنترنت تغيرات في قاعدة البيانات الداخلية 
  انترنت )واجهة( أمام نظامها القديم تكلف أقل بكثير من إعادة تصميم وإنشاء نظام تزيد المنظمات استثماراتها باالنظمة القديمة الن تكلفة إضافة موقع

 لتحسين وصول المستخدم للمعلومات.
 ال.أدت عملية الوصول لقواعد البيانات العامة من خالل االنترنت إلى أنشاء فرص وكفاءات انتاجية جديدة وحتى إلى تغيير طريقة تأدية األعم 
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 لنظم قواعد البيانات المتطلبات اإلدارية

  :العناصر الهامة في بيئة قواعد البيانات 

 ها من تتطلب أنظمة قواعد البيانات من المؤسسة  التعّرف على الدور االستراتيجي للمعلومات والبدء باإلدارة والتخطيط للمعلومات بفعالية كأن

د متطلبات المعلومات على مستوى كامل المؤسسة  وتمكينها من االتصال مواردها. على المؤسسة  تطوير وظيفة إدارة البيانات التي تقوم بتحدي

 المباشر مع اإلدارة العليا. 

سياسة المعلومات  تكون إدارة البيانات مسئولة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن من خاللها إدارة البيانات كموارد للمنظمة. تضم هذه المسئوليات تطوير

ف على التصميم المنطقي لقاعدة البيانات وتطوير قاموس البيانات ومراقبة كيف يستخدم اختصاصيو أنظمة المعلومات والمستخدمون تخطيط البيانات، االشرا

 هذه البيانات

 

  :العناصر الهامة في بيئة قواعد البيانات 
  .من المبادئ االساسية في إدارة البيانات أن البيانات هي من ملكية المؤسسة  ككل 
 ن تنتمي البيانات إلى أية وحدة في النظام بشكل حصري.ال يمكن أ 
  .يجب أن تتوفر البيانات ألي مجموعة تحتاج هذه البيانات لتأدية مهامها 
 كل  تحتاج المؤسسة  إلى صياغة سياسة المعلومات التي تحدد القواعد ألجل مشاركة، نشر، استقطاب، بناء المعايير، تصنيف، وجرد المعلومات في

 المنظمة.
  تنظم سياسة المعلوماتInformation Policy  اإلجراءات والمسئوليات التي تحدد أي وحدات تشارك المعلومات ومتى يمكن توزيع المعلومات ومن

 المسئول عن تحديث وصيانة المعلومات. 
 .إدارة البيانات هي وظيفة تنظيمية مهمة تم إثبات مكانتها وأهمية إنجازاتها 
 

 بسبب الفوائد التنظيمية الكبيرة لنظم إدارة قواعد البيانات، تتطلب المؤسسة  إجراء تخطيط واسع لها من أجل البيانات. البيانات منهجية تخطيط ونمذجة :

 من الضروري تحليل كامل المؤسسة  بالتركيز على متطلبات المعلومات من أجل تطوير قاعدة البيانات. يهدف تحليل المؤسسة  إلى التعرف على

 والعالقات التي تؤلف بيانات المنظمة.  attributesوالصفات  key entitiesاألساسية  الكيانات

 :تحتاج قواعد البيانات إلى برامج جديدة وكادر مختص مدرب على تقنياتها باإلضافة إلى هياكل إدارة البيانات.  إدارة وتكنولوجيا قواعد البيانات

التي تهتم بتعريف وتنظيم هيكل ومحتوى قاعدة البيانات والصيانة، وتقوم بإنشاء التصميم “ بياناتتصميم وإدارة قواعد ال”طورت المنظمات مجموعة 

 المادي والعالقات المنطقية بين العناصر وإجراءات وقواعد الوصول إليها وحمايتها.  
 مجموعة غفيرة من المتخصين والمدربين وغير المتخصين.  المستخدمون : 

 

 منظمات في إدارة بياناتها بشكل فعال: التحديات التي تواجه ال 

 :يؤثر تطبيق نظم إدارة قواعد البيانات على تقسم السلطات بين موظفي المؤسسة  مما يؤدي إلى إحداث مقاومة له من قبل األقسام  توزيع السلطات

 واإلدارات المختلفة بسبب تضارب مصالح المستفيدين من الوضع الحالي في المنظمة.

  كل إدارة وقسم في بيئة الملفات التقليدية يحتفظ بالمعلومات الخاصة به في نظام خاص به مبني حسب احتياجاته. أدى تطبيق  :المعلوماتملكية وتبادل

 نظم إدارة قواعد البيانات إلى تقديم مصلحة المؤسسة  على مصلحة األقسام وإلى دعم مركزية قواعد البيانات.

 :االنتقال إلى بيئة تكاليف  موازنة التكاليف والفوائدDBMS  واضحة وكبيرة على المدى القصير شراء تجهيزات اتصاالت وبرمجيات ومعدات. يجب

 اعتباره على انه استثمارات مجدية للمنظمة. الفوائد تكون معنوية وبعيدة المدى.
 

 

 

 

 

 

 

 

من فشل إىل فشل ،، دون ان نفقد األمل االنتقالالنجاح هو    
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 تواجه المنظمة عند بنائها نظام معلومات جديد التي  تحدياتال

 لمخاطر وعدم الوضوح في بناء النظم تؤدي عادة إلى عدم االستفادة من النظم أول فشلها ومنها:هناك بعض ا

 .صعوبة تحديد متطلبات المستفيدين والمنظمة من نظم المعلومات بشكل صحيح ودقيق 
  بيرة.عدم القدرة على تطوير األنظمة المطلوبة في الوقت المناسب وبالتكاليف المحددة  خاصة مع األنظمة الك 
   صعوبة إدارة وتنفيذ التغيير التنظيمي المطلوب خالل عملية تطبيق نظم المعلومات حيث أن بناء نظام معلومات جديد يعتبر في حد ذاته

 تغييرا مخططا لكن هذا ال يعني أن هذا التغيير يمكن التحكم في تنفيذه.
   غير ماديصعوبة تحديد فوائد النظام عندما تكون على شكل. 

 

 تساعد في نجاح تطبيق نظام معلومات جديد أمور

 اعتبار النظم كتغيير تنظيمي مخطط له: .1
  ال يمكن اعتبار عملية إدخال استخدام نظم المعلومات في عمل المنظمات مجرد عملية شراء لألجهزة والبرامج. باإلضافة إلى هذه األمور

 ئف والمهارات الفردية واإلدارة والمنظمة نفسها. فيجب أن تتضمن هذه العملية أيضا التغييرات الضرورية في الوظا
 .عند القيام بتصميم نظام جديد للمنظمة فال بد من إعادة تصميم المنظمة 
  .يجب على مصمم النظام الجديد معرفة وفهم كيفية تأثير النظام على كامل المنظمة 
 ذه النظم وتقليل إمكانية مقاومة تطبيقها والتغيير في المنظمة. يجب األخذ باالعتبار رأي مستخدمي النظم الجديدة حتى تزداد فرص نجاح ه 

 

 ربط نظم المعلومات بخطة العمل: .2

 .يجب أن تكون فكرة بناء نظم معلومات للمنظمة كجزء أساسي من عملية التخطيط في المنظمة 
  اإلستراتيجية في المستوى األعلى في يجب أن تكون خطة نظم المعلومات جزءا من الخطة الشاملة ألعمال المنظمة حيث تكون النظم

 التخطيط.
 :تعتبر الخطة الجديدة لبناء نظم معلومات المنظمة كخارطة طريق يوضح فيها 

 .التبريرات المنطقية لتطوير النظم 
 .دراسة الوضع الراهن للمنظمة 
 .إستراتيجية اإلدارة في المنظمة 
 تها.تحديد الميزانية المطلوبة لتطوير النظم وتطبيقها وصيان 

 

 تحديد متطلبات المنظمة من المعلومات: .3
. من أجل تطوير خطة نظم معلومات ناجحة يجب أن يكون لدى المنظمة صورة واضحة ومتكاملة عن احتياجاتها الحالية والمستقبلية من المعلومات

 ويتم تحديد ذلك باتباع إحدى الطريقتين:

 طريقة تحليل المؤسسة. .1
 .حليل عناصر النجاح الرئيسيةطريقة التحليل االستراتيجي: ت .2

 

 طرق تحديد حاجات المنظمة من المعلومات
 :Enterprise Analysis or Business Systems Planningطريقة تحليل المؤسسة أو تخطيط نظم األعمال  .1

ككل حيث يتم التعرف على وحدات المنظمة تعتبر هذه الطريقة أن تحديد احتياجات المنظمة من المعلومات يعتمد على الفهم الكامل الحتياجات المنظمة  

 ووظائفها وعملياتها وبياناتها.
 .تساعد هذه الطريقة في التعرف على الكيانات الرئيسية للمنظمة وصفاتها 
 القرارات،  تتم هذه الطريقة بسؤال عينة كبير من المدراء عن طريقة استخدامهم للمعلومات، ومن أين يحصلون عليها، وما هي أهدافهم، وكيف يتخذون

 وإلى أي بيانات يحتاجون.
 قية تجمع نتائج االستبانة الخاصة بالمدراء في وحدات فرعية، وظائف، عمليات ومصفوفات البيانات. يتم ترتيب عناصر البيانات في مجموعات منط

 عملية حيث تكون تدعم مجموعات مترابطة من العمليات في المنظمة )انشاء ، استخدام(.
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 ميزاتها : 
 نظرة شاملة وكاملة عن المنظمة واحتياجاتها الكلية من المعلومات واستخداماتها واألنظمة التي تنتجها.  تعطي

  :عيوبها 
 .تنتج كمية كبيرة من البيانات حيث يكلف جمعها كثيرا وتكون صعبة التحليل 
 دارية األخرى واحتياجاتها مثل الكتبة والمستوى تنحاز لإلدارة العليا والوسطى حيث تركز على جمع المعلومات منهم وتتجاهل الطبقات اإل

 التشغيلي.
  تمام ال تركز األسئلة على أهداف اإلدارة الرئيسية وعن مكان الحاجة للمعلومات بل تركز على استخدام المعلومات الموجودة مما ينتج عنه االه

إجراء األعمال وما تحتاجه من إعادة تصميم تدفق العمل وتطوير  بتحويل العمل اليدوي إلى عمل آلي دون االهتمام باالتجاهات الجديدة لكيفية

 أساليب تنفيذه.
 

 :Strategic Analysis: Critical Success Factors – CSFsطريقة التحليل اإلستراتيجي: عناصر النجاح الرئيسية  -2

  المدراء. التي يحددها عدد قليل من عناصر النجاح  تعتمد هذه الطريقة على فكرة أمكانية تحديد احتياجات المنظمة من المعلومات من خالل 
 .تصاغ عناصر النجاح من قبل قطاع األعمال، المؤسسة، المدراء وبيئة المؤسسة الواسعة 
  .يجب أن تركز نظم المعلومات الجديدة على توفير المعلومات التي تساعد المؤسسة في الوصول إلى هذه األهداف 
 ض المدراء من اإلدارة العليا لمعرفة أهدافهم وعناصر النجاح الناتجة عنها،  والمؤهلة لضمان أفضل النتائج.يتم إجراء حوارات شخصية مع بع 
  

 وبالتالي يتم بناء النظم لتوفير المعلومات بناء على هذه العناصر. تجميع عناصر النجاح المحددة سابقا للحصول على صورة عن عناصر نجاح المؤسسة

 لنجاح الرئيسيةعناصر ا األهداف مثال

 تصاميم السيارات، ضبط التكاليف، نوعية نظام البائع الكسب، مردود االستثمار، مشاركة السوق، المنتجات الجديدة، المشاريع الربحية

المشاريع غير 

 الربحية
 الرعاية الصحية الممتازة

 مطابقة التشريعات الحكومية
 احتياجات الصحة المستقبلية

المستشفيات األخرى، تحسين التكامل اإلقليمي مع 

 المراقبة والتشريعات، استخدام فعال للموارد

 

 ميزات طريقة التحليل اإلستراتيجي: عناصر النجاح الرئيسية:
 .إنتاج كمية بيانات أقل من طريقة تحليل المؤسسة حيث يمكن تحليلها 
 فية تأثير البيئة في احتياجات المنظمة من المعلومات.تأخذ بعين االعتبار التغيرات التي تحصل في البيئة المحيطة بالمنظمة وكي 

   تستخدم هذه الطريقة لتحديد احتياجات اإلدارة العليا وفي تطوير نظم مساندة القرارDSS  ونظم اإلدارة العلياESS. 

 

 عيوب طريقة التحليل اإلستراتيجي: عناصر النجاح الرئيسية:

 تحويل أهداف المدراء الفردية إلى أهداف واضحة للمنظمة ككل. ال تتضمن أسلوب عملي محدد وواضح يبين كيفية 
 .حصول التباس في التفريق بين عناصر النجاح الفردية وعناصر نجاح المنظمة 
 .تختلف أنواع عناصر النجاح فما هو أساسي بالنسبة ألحدهم قد ال يكون كذلك بالنسبة للمنظمة 
 اإلمكان التوسع في استنباط أفكار نظم جديدة واعدة من أعضاء المستوى المنخفض في المنظمة. انحياز هذه الطريقة لإلدارة العليا رغم انه ب  

 

 طريقة التحليل اإلستراتيجي: عناصر النجاح الرئيسية:
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 أنواع التغيرات التنظيمية

 Spectrum of Organization Change:أنواع التغييرات التنظيمية 

 مختلفة في المنظمة باستخدام نظم المعلومات.يمكن إحداث تغييرات بأشكال 
 يمكن أن تكون التغييرات بسيطة أو تدريجية أو جذرية. 

 هناك أربعة أنواع من التغيير: 
 :Automationاألتمتة . 1

جيل الرواتب وربط جميع وكاالت استخدام الحاسب اآللي لمساعدة الموظفين في أداء أعمالهم بأكثر كفاءة وفعالية، مثل حساب مبالغ الشيكات المدفوعة وتس

 السفر بشبكة نظام الحجز في الطيران.
 :Rationalization of Proceduresالتبرير المنطقي لإلجراءات . 2

لية ومكاتب رة المادمج وتنظيم إجراءات العمل القياسية والتخلص من المعوقات وذلك لجعل األتمتة وإجراءات التشغيل أكثر فاعلية وكفاءة. )مثال: دمج اإلدا

 الحجز في إدارة واحدة( 
 

 :Redesign Process Businessإعادة هندسة األعمال . 3

  تحليل إجراءات األعمالbusiness processes .لتبسيطها وإعادة تصميمها 

 ة ورفع الجودة.تستطيع المنظمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات تغيير وتبسيط إجراءات األعمال لزيادة سرعة االنجاز وتطوير الخدم 
 .إعادة ترتيب أو تنظيم تدفق األعمال من خالل دمج بعض الخطوات لتقليل الخطوات المكررة والمهام التي تتطلب استخدام أوراق كثيرة 
 .يتطلب هذا نظرة وفكر جديد لترتيب وتنظيم إجراءات األعمال 
 عامال. 75إلى  500خفيض عدد العمال من مثال إعادة تصميم إجراءات دفع الفواتير في شركة فورد مما أدى إلى ت 

 

 :Paradigm Shiftالتحول النموذجي -4

 .يقصد به إعادة وضع المفاهيم وإعادة التصور الجذري لطبيعة األعمال في المنظمة ولطبيعة المنظمة ككل 
 الها وكذلك تغيير طبيعة هذه األعمال.يؤثر استخدام نظام المعلومات الجديد على المنظمة ككل من خالل تغيير طريقة تنفيذ المنظمة ألعم 
 .مثال: تغيّر األهداف اإلستراتيجية للشركة كتغيير النشاط األساسي للشحن 
  مثال استخدام شركة باكسترBaxter  نظام المخازن الفارغة أدى لتغيير طبيعة عمل الشركة حيث أصبحت كشريك للمستشفيات وكمدير لتجهيزات

 المستخدم.
 ريع التحول النموذجي وإعادة هندسة األعمال بسبب صعوبة إدارة وتنسيق التغييرات الكثيرة في المنظمة الناتجة عن ذلك.غالبا ما تفشل مشا 

 

 أنواع التغيير التنظيمية وعالقة العائد بالمخاطر الخاصة بها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخوف من أي محاولة جديدة طريق حتمي للفشل 
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 تأثير وقدرات تكنولوجيا المعلومات

 على عمل المنظمة وزيادة كفاءتها : من تأثيرات تكنولوجيا المعلومات 

  القدرة التحليليةAnalytical Capability:  .توفير تكنولوجيا المعلومات القدرة على تحليل البيانات والمعلومات من خالل أدوات لهذا الغرض 

  القدرة المعلوماتيةInformational Capability:  المجاالت.توفير كميات كبيرة ومفصلة من المعلومات في مختلف 

  القدرة على التغيير المرحلي التتابعي Sequential Change Capability:  تساعد تكنولوجيا المعلومات وأدواتها في إحداث التغيير المطلوب

 في المنظمة بشكل تتابعي ومتوازي دون إرباك العمل.

  القدرة على ادارة المعرفةKnowledge Management Capability:  على المعلومات وتوزيعها بشكل دقيق  وسريع. تمكين الحصول 

 

  القدرة على متابعة انجاز العملTasks Tracking Capability:  القدرة على متابعة األعمال ومدى انجازها وكذلك متابعة المدخالت والمخرجات

 أثناء تنفيذ العمل. 

  القدرة على إلغاء الوسطاءDisintermediation: ظمة من االرتباط المباشر بعمالئها ومورديها بشكل مباشر مما يسهل توفير أدوات تمكن المن

 عملية االتصال فيما بينهم وتحسين العالقة بين هذه األطراف، ومما يؤدي إلى سرعة تنفيذ األعمال وتحسين جودتها. 
 

 Business Process Reengineeringإعادة هندسة إجراءات األعمال 

 ي المؤسسات التي يتم فيها تحليل إجراءات االعمال ،تبسيطها و إعادة تصميمهاهو نوع من التغيرات الكبيرة ف 
 ودمج الخطوات بغرض تقليص الفاقد والتخلص من تكرار المهام والمهام ذات الطبيعة اليدوية يتم فهم طريقة تدفق العمل، 

 

 خطوات إعادة هندسة إجراءات المنظمة

 يم أو هندسة تحديد اإلجراءات التي تحتاج إلى إعادة تصم .1
 المطلوب إعادة تصميها فهم وقياس أداء اإلجراءات الحالية  .2
 تصميم االجراءات الجديدة .3

 تطبيق االجراءات الجديدة .4
 القياس المستمر الداء االعمال بعد تطبيق االجراءات الجديدة  .5
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     TQM-ss Improvement & Total Quality ManagementBusiness Proce تحسين إجراءات األعمال وإدارة الجودة الشاملة

  تتم إعادة هندسة إجراءات األعمال مرة واحدة فقط حيث تركز على تحديد إجراءات األعمال الرئيسية )واحدة أو اثنتين( التي تحتاج إلى

 تغيرات جذرية.
 منظمة. تعتبر مشاريع إعادة هندسة إجراءات األعمال مكلفة وقد تسبب عرقلة أداء ال 
 .استمرارية الحاجة إلى تغيير العديد من إجراءات األعمال الرئيسية والمساعدة للتمكن من منافسة المنظمات األخرى 
 .تخلق إدارة إجراءات األعمال وبرامج تحسين الجودة فرص لتغييرات إضافية ومستمرة في المنظمة 

 

 BMP-Business Process Managementإدارة إجراءات األعمال 

  دمج واحتواء المنظمة، التغييرات في نماذج األعمال، متطلبات الصناعة الجديدة والتغيير في توقعات العمالء أدت إلى ظهور العديد من

 المشاكل المتعلقة بإجراءات األعمال التي تواجه المنظمة باستمرار.
 دة أقسام أو إدارات في المنظمة:تساعد المنظمات على إدارة التغييرات اإلضافية في اإلجراءات المطلوبة في ع 

   تقدمBMP  طريقة ووسائل للتعامل مع احتياجات المنظمة المستمرة لتطوير العديد من إجراءات األعمال الداخلية أو المشتركة مع

 المنظمات األخرى مثل الموردون والموزعون.

  تقوم برامج BMP ن مصادر مختلفة وقواعد البيانات وإنتاج معامالت في بإدارة اإلجراءات داخل المنظمة، الحصول على البيانات م

 العديد من النظم المختلفة.
 

  تشمل إدارة إجراءات األعمال إدارة تدفق العمل، نمذجة إجراءات األعمال، إدارة الجودة، إدارة التغيير ووسائل إلعادة صياغة إجراءات

 ا باستمرار.األعمال ووضعها في شكل نموذج حيث يمكن استخدامها أو تشغيله
  تستخدم المنظمات التي تمارس إدارة إجراءات األعمال وسائل لنمذجة اإلجراءات من أجل تعريف وتوثيق اإلجراءات الموجودة وإنشاء

 نماذج جديدة لإلجراءات المطورة من أجل تحويلها أو دعمها بنظم معلومات مناسبة.
 اءات حيث تقوم المنظمة بالتأكد من تطوير أداء اإلجراءات وقياس مدى تأثير تغيير تشمل إدارة إجراءات األعمال أيضا مراقبة وتحليل اإلجر

 اإلجراءات على مؤشرات أداء األعمال المهمة.

 

 TQMإدارة الجودة الشاملة 

 .تعتبر إدارة الجودة مجاال آخر الستمرار تطور إجراءات األعمال 
 نظمات زيادة جودة منتجاتها وخدماتها وعملياتها.باإلضافة إلى زيادة كفاءة المنظمة تحاول الكثير من الم 

  تقوم الكثير من المنظمات باستخدام مفهومTQM سام في المنظمة، حيث يصبح على كلحيث تجعل من الجودة واجبا على كل العاملين واألق 

 :فرد المساهمة في تحسين الجودة مثل

 .تصميم المهندس للمشاريع دون ارتكاب األخطاء 
 إلنتاج األخطاء في المنتج.تحديد عامل ا 
 تجنب السكرتير األخطاء المطبعية عند كتابة الرسائل 

  طور فكرة إدارة الجودة الشاملةTQM  بعض العلماء واألكاديميين األمريكيين مثل إدوارد ديمنغ وجوزيف جوران ولكن أكثر

 الدول التي تبنت وروجت لهذه الفكرة هي اليابان.
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  ستة سيجماSix Sigma: 

  أخطاء في مليون فرصة 3.4مقياس دقيق يستخدم لتحديد الجودة وهو عبارة عن هو 
  ال تستطيع معظم المنظمات الحصول على هذا المعدل ولكن تستخدم هذا المقياس كهدف لتطبيق مجموعة من الطرق والوسائل لتحسين

 الجودة وتقليل التكلفة
  األعمال يساعد على تقليل التكلفة مقارنة باكتشافها في مراحل متأخرة في هذه أثبتت دراسات عديدة أن اكتشاف المشكلة في بداية دورة

 الدورة
 وبالتالي فإن تحسين الجودة ليس فقط يزيد من مستوى جودة المنتج والخدمة بل يعمل أيضا على تقليل التكلفة 
 

  يتميز مفهومTQM وSix Sigma  مفهوم إعادة هندسة عمليات المنظمة بأنهما يحدثان التغييرات المطلوبة بشكل تدريجي بعكسBPR 

 الذي يعتمد على إحداث تغيرات جذرية كبيرة وفورية في المنظمة.
  يعتمد مفهومTQM  على مجموعة من التحسينات المستمرة بينما تستخدمSix Sigma  وسائل التحليل اإلحصائية الكتشاف األخطاء في

 ت البسيطة إلصالحها.تنفيذ اإلجراءات المستخدمة حاليا وعمل التعديال
 

 كيفية مساهمة نظم المعلومات في إدارة الجودة الشاملة

  :إن تخفيض خطوات العمليات وتبسيط عمليات اإلنتاج يقلالن من امكانية ارتكاب األخطاء.تبسيط اإلجراءات 
  وضع معايير مناسبة للتقييمBenchmarking :ها وخدماتها من خالل نجحت كثير من المنظمات في تحسين ورفع جودة منتجات

استخدام مقاييس ومعايير جودة شديدة متفق ومتعارف عليها في نفس مجال تخصصها، أو بوضع معايير خاصة بها أو معايير تم 

 . Benchmarkingتطويرها من قبل منظمات أخرى. يسمى قياس أداء المنظمة مقارنة بتلك المقاييس بالتقييم 

  :بالتحسينات المطلوبة اعتمادا على مقترحات العمالء وطلبات الزبائن القيام تحقيق مقترحات العمالءUser Demands . 

  :يمكن استخدام نظم المعلومات لتخفيض الوقت الضروري ألداء بعض العمليات مما ينتج عنه سرعة أكبر تخفيض زمن دورة العمل

 في اكتشاف األخطاء ومعالجتها أو في تنفيذ اإلعمال ببساطة.
 توجد برامج ونظم معلومات خاصة بتحسين األداء واإلنتاج، مثال برامج التصميم الهندسي ودقة التصميم واإلنتاج:  تحسين جودة

 التي تساعد في تحسين تصميم الكثير من المنتجات والخدمات.  (Computer Assisted Design - CAD)بمساعدة الحاسوب 

 

 Systems Developmentتطوير نظم 

 نظمة المعلومات الجديدة ومداها، فيعتبر تطوير هذه األنظمة كحل لعدد من المشاكل التي الحظ موظفو ومدراء أيا كانت أهداف أ

 المنظمة عدم إتمامها كما هو محدد لها، كما ويتم تطوير األنظمة الستغالل بعض الفرص في زيادة نجاح المنظمة.
 امها بدورة تطوير النظم التي تتألف من تحليل النظم، تصميم النظم، تسمى األنشطة التي يتم اتباعها في تطوير النظم بمختلف أحج

 البرمجة، االختبار، التحول واإلنتاج والصيانة.
 .تمثل هذه الدورة الطريقة المتبعة في طوير النظم سواء كان النظام جديدا أو كان نظاما قائما يتم تعديله 

 

 مراحل تطوير النظم
  بشكل تتابعي، كما ويمكن تكرار بعض هذه األنشطة أو العمل على بعضها بنفس الوقت حيث يعتمد ذلك عادة ما يتم تنفيذ هذه األنشطة

 على نوع طريقة التطوير المتبعة.

 

 

 

 

 

 

 

 
ي الدنيوي الوحيد للصواب والخطأ

 .النجاح هو القاض 
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 Systems Developmentتطوير النظم مراحل 

ا باستخدام نظم المعلومات. ويتكون تحليل هو تحليل المسألة أو المشكلة التي تحاول المنظمة حله :Systems Analysisتحليل النظم  .1

 النظم من: 
 تعريف المسألة أو المشكلة التي تواجه النظام.

 التعرف على مسببات المسألة.
 وصف الحل والتعرف على المعلومات المطلوبة لهذا الحل.

 ثم يفّصل محلل النظم المسائل الموجودة اتتعرف على المستخدمين والمالكين األساسيين للبيانات باإلضافة إلى األجهزة والبرمجييتم ال .

التي تواجه األنظمة القائمة. ويمكن أن يتعرف محلل النظم على المسائل التي تواجه المنظمة واألهداف التي ستحققها الحلول من خالل 

 فحص الوثائق وأوراق العمل واإلجراءات، مالحظة عمليات النظام ومقابلة مستخدمي النظام األساسيين.
 ساعد التحليل األولي للنظام على تصور المسائل التي تشوب النظام القائم ومحدوديته ووضع الحلول لتطويره أو تطوير نظام جديد ي

 للمنظمة. 
 :من أسباب البدء بتطوير النظام 

 كما هو متوقع. هاحل مشكلة في جزئية من عمل النظام ال يتم تنفيذ 
 م القائم.إضافة تعديالت وإجراءات جديدة على النظا 
 .تحسين النظام الحالي مثل سرعة االستجابة وتقليل التكاليف 

  التشغيلية و التقنية،الحل يمكن تنفيذه وإنجازه من الناحية المالية  كان إذاما تتضمن مرحلة تحليل النظام دراسة الجدوى التي تحدد. 
 

 دراسة الجدوى: .1

  الجدوى الفنيةTechnical Feasibility: نية إنجاز الحل المقترح بالمعدات والبرمجيات والموارد التقنية المتاحة.هي دراسة إمكا 

  الجدوى االقتصادية Economical Feasibilityتطوير النظام : هي مقارنة المردود المالي من النظام المطور إلى تكاليف. 

  الجدوى التشغيلية Operational Feasibility مع الهيكل اإلداري والتنظيمي الحالي: هي دراسة مدى تناسب النظام المقترح 

 

 Systems Developmentتطوير النظم مراحل  -1

 :Information Requirementsبناء متطلبات المعلومات  -2

  تشمل هذه المهمة التعرف على ما يحتاجه النظام من المعلومات )من يحتاجها، ومتى وكيف وأين(. يعّرف تحليل المتطلبات أهداف

دقيق ويبني وصف مفصل عن الوظائف التي يجب على النظام إنجازها. وأي خلل بتحديد المتطلبات يؤدي إلى  النظام المطور بشكل

 إخفاق النظام وتكبد تكاليف باهظة لتطويره. 
 اج قد تتطلب بعض المشاكل ضبط اإلدارة وتكثيف التدريب وتحسين اإلجراءات التنظيمية القائمة ولكن المشاكل المتعلقة بالمعلومات تحت

 .لتحليل النظام لتشخيص المشكلة والوصول إلى حل مناسب
 

  :Systems Designتصميم النظم  -3

  ماذا يصف تحليل النظام(what)  كيف يجب على النظام إنجازه وفقا لمتطلبات المعلومات، بينما يبين تصميم النظام(how )  سينجز

 النظام هذه المتطلبات ويحقق أهدافه.
 شامل لهذا النظام حيث يشبه النسخة الكربونية عن مبنى أو بيت، وهو يتألف من كل الهو النموذج أو المخطط  تصميم نظام المعلومات

 التوصيفات التي تحدد وتبين شكل وهيكل النظام.
 .يفصل مصمم النظم توصيفات النظام التي ستؤدي إلى إنجاز الوظائف المحددة خالل مرحلة تحليل النظام 
 ت أن تتطرق إلى جميع المكونات التقنية والتنظيمية واإلدارية لحل مشاكل النظام.يجب على هذه التوصيفا 
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  التصميم الماديphysical design:  ترجمة التصميم المنطقي إلى تصميم فني للنظام لتحديد البرامج واألجهزة والتقنيات، ومعدات

 تشغيل ووسائل التحكم والرقابة وإجراءات النسخ االحتياطي.االتصاالت،  ووحدات اإلدخال واإلخراج واإلجراءات اليدوية وطرق ال

  )دور المستخدم )النهائيend user:  تقود متطلبات المعلومات التي يحددها المستخدم كامل مجهود بناء النظام. لذلك يجب إشراك

قا ألولويات األعمال والحاجة للمعلومات المستخدم بعملية تطوير النظام وإعطائه التحكم الكافي بعملية التصميم لضمان عمل النظام وف

بتحديد  يوليس وفقا للتقنيين. ويزيد العمل على التصميم المستخدم فهما وقابلية للنظام ويقلل من المشاكل. فللمستخدم دور أساسي

 متطلبات النظام المطور وقبوله.

  :Systems Designتصميم النظم  /2

 الوصف الخاصية

 ة( / المحتوى )تقارير( /  التوقيت )يومية(الوسيلة )طباع المخرجات

 المصدر / التدفق )دفعة / متداخل( / مدخل البيانات المدخالت

 البساطة / الفعالية والكفاءة / المنطقية / ردة الفعل / االخطاء واجهة المستخدم

 نظيم الملفات / توصيفات السجالتنموذج البيانات المنطقي / متطلبات الحجم و السرعة / تصميم وت تصميم قاعدة البيانات

 الحسابية / مكونات البرنامج / التقارير المتطلبة / توقيت المخرجات العمليات

 ما هي األنشطة؟ / من ينجزها؟ / كيف؟ / متى؟ / أين؟ اإلجراءات اليدوية

 

 الوصف الخاصية

 ثبات وعدد السجالت( / رقابة االجراءات )كلمات السر(رقابة قيود المدخالت / المخرجات / رقابة التشغيل )ال الرقابة والتحكم

 التحكم بالوصول / خطة الطوارئ / مراجعة وتدقيق الحسابات األمن

 توثيق العمليات / وثائق النظام / دليل المستخدمين التوثيق

 ديدتحويل الملفات / بدء إجراءات جديدة / اختيار طريقة االختبار / االنتقال للنظام الج التحويل

 اختيار تقنيات التدريب / تطوير وحدة تدريب / التعرف على مرافق التدريب التدريب

 إعادة تصميم المهام / تصميم األعمال / تصميم العمليات / تصميم هيكل المنظمة  / عالقات المرؤوسية التغيير التنظيمي

 

  :Programmingالبرمجة  /3

  دت أثناء مرحلة التصميم إلى شفرة برامج مكتوبة بلغة برمجة مناسبة لطبيعة النظام.عملية ترجمة مواصفات النظام التي أعهي  
  :وصف مختصر لوظيفة وعمل البرنامج، لغة البرمجة المستخدمة، توصيف المدخالت والمخرجات، جدولة تتضمن البرمجة التالي

 العمليات، وصف تفصيلي للعمليات، الحدود والقيود
 برنامج قابل للتحميل والتنصيبمرحلة هو المنتج النهائي لهذه ال. 
  هناك عدة طرق لذلك:ال تقوم معظم المنظمات ببرمجة النظم بنفسها حيث  

 شراء البرامج الجاهزة 
 شراء خدمات البرامج من مزودي خدمات البرامج 
 إسناد تطوير البرامج إلى منظمات خارجية مختصة بذلك 
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 : Testingاالختبار  /4

 لنظام بشكل شامل ومفصل للتأكد من صحة عمل النظام وإعطائه النتائج المتوقعة ضمن الظروف المعروفة.يجب  اختبار ا 
 بعناية  ومراجعة النتائج وإجراء التصحيحات في النظام. ويمكن أن يتطلب ذلك إعادة تصميم أجزاء من النظام.  يجب إعداد بيانات االختبار 

 ثالثة أنواع من النشاطات: اختبار الوحدات أو البرنامج  يمكن تقسيم اختبار نظام المعلومات إلىunit or program testing  اختبار ،

 .acceptance testingواختبار القبول  system testingالنظام 

 :ختبار هو يتوقف على اختبار كل وحدة أو برنامج بطريقة منفردة في النظام. ويعتقد أن الهدف من هذا اال اختبار الوحدات أو البرنامج

 ضمان خلو البرنامج من األخطاء ولكن هذا مستحيل واقعيا. يجب النظر لالختبار على أنه التركيز على إيجاد كل السبل لجعل البرنامج يفشل

 بدال من البحث عن األخطاء في البرنامج. وعند تحديد فشل النظام يمكن تصحيح المشكلة.
 :وهل علومات ككل. يحاول تحديد إذا كانت الوحدات المنفصلة ستعمل سوية كما هو مخطط لها يقوم باختبار عمل نظام الم اختبار النظام

رة يوجد تعارض بين طريقة عمل النظام الحالية والطريقة التي صمم ليعمل وفقا لها. ويتم أيضا اختبار وقت االنجاز، قدرة تخزين الملف وإدا

 .إلجراءات اليدويةقمة التحميل، االسترجاع، وقدرات إعادة التشغيل وا
 :يزود اختبار القبول الشهادة النهائية بأن النظام جاهز لالستخدام. اختبار القبول 
   يعني أن النظام فهذا يتم تقييم اختبار النظام من قبل المستخدمين ومراجعتها من قبل اإلدارة. عندما يصبح مرضي عن كل أجزاء النظام

 .وتشغيله ا إلجراء تركيبهيتوافق مع معاييره، فيقبل النظام رسمي
 :سلسلة التي تؤدي إلى عمل ليتم إعدادها من قبل فريق التطوير باالشتراك مع المستخدمين وتتضمن الترتيبات الضرورية ل خطة االختبار

 النظام بشكل صحيح.
 

 :conversionالتحول  /5

 راتيجيات لتطبيق هذا االنتقال:هو عملية االنتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد. يوجد أربعة است
 : Parallel Strategyإستراتيجية التوازي  (1

  يتم تشغيل النظام الجديد أثناء تشغيل النظام القديم، أي أن النظامين  يشتغالن معا بنفس الوقت، وذلك خالل فترة زمنية حتى يطمئن

 الجميع بأن النظام الجديد يعمل كما يجب.
 نظرا لعمل النظام القديم بنفس الوقت، علي اداء المؤسسة نا حيث ال يؤثر ظهور أي مشاكل في النظام الجديد تعتبر هذه الطريقة أكثر أما

   لذلك تستعمل هذه الطريقة مع األنظمة التي ال تحتمل طبيعتها التوقف عن العمل.

 

 : Direct Cutover Strategyإستراتيجية االنتقال المباشر  (2

النظام القديم تماما ويتم البدء بتشغيل النظام بان النظام القديم بشكل كامل ومباشر في وقت محدد حيث يتم إيقاف العمل يتم إحالل النظام الجديد مك

 الجديد فورا.
  تعتبر هذه اإلستراتيجية خطرة جدا وتصبح مكلفة جدا، أكثر من إستراتيجية التوازي، في حال وجود أخطاء جسيمة بالنظام الجديد.

 

 

 

 : Pilot Study Strategyالدراسة التجريبية  إستراتيجية (3

عمم يتم تطبيق النظام الجديد في منطقة محدودة من المنظمة مثل قسم واحد على سبيل التجربة، وإذا ثبتت فاعلية عمل النظام من دون مشاكل في

  العمل به على باقي األقسام إما في وقت واحد أو على مراحل.

 

 : Phased Approach Strategy إستراتيجية الطريقة المرحلية (4

 :يتم العمل بالنظام الجديد على مراحل على مستوى الوظائف
مثال، لتطبيق نظام الرواتب الجديد بشكل شامل للمنظمة، يتم أوال تطبيق النظام على الموظفين الذين يأخذون  رواتب أسبوعية على حساب  

 ظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية.الساعة، ثم بعد عدة أشهر يتم تطبيق النظام على المو
 

تدريب المستخدمين على استخدام النظام. ويتم خالل وقت التحول إنهاء التوثيق المفصل  يتطلب االنتقال من النظام القديم للنظام الجديد (5

اليومية. ويساهم النقص المستخدم الستخدامه في التدريب والعمليات وجهة نظر الذي يبين كيف يعمل النظام من وجهة النظر التقنية و

 في التدريب المناسب والتوثيق بفشل النظام ، من هنا يمكن اعتبار هذا الجزء من عملية تطوير النظام مهم جدا.
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 :Production and Maintenanceاإلنتاج والصيانة  .6

 والفنيين لتحديد مدى تحقيق األهداف التي طور من أجلها تأتي هذه المرحلة بعد تركيب النظام الجديد، يقيّم النظام من قبل المستخدميناإلنتاج: 

 .وهي مرحلة االستخدام الفعلي للنظام
هي متابعة تحسين النظام من خالل تصحيح األخطاء، وإضافة الوظائف لتحقيق االحتياجات الجديدة، وزيادة فاعلية وكفاءة النظام الصيانة: 

 وتغيير األجهزة والبرمجيات والتوثيق

 

 

 Systems Modeling and Designingوتصميم النظم نمذجة 

 يوجد العديد من الطرق المستخدمة لنمذجة وتصميم النظم مثل:
  المنهجية الهيكليةStructured Methodologies: 

   م. 1970تستخدم هذه المنهجية في توثيق، تحليل وتصميم النظم منذ 
  ير خطوة خطوة حيث كل خطوة تعتمد على سابقتها.توضيح منهجية التطولسميت هيكلية ألنها تستخدم وسائل 
 .تركز هذه المنهجية على العمليات واإلجراءات حيث تقوم بتجميع وتخزين وتشغيل وتوزيع البيانات عبر النظام 

 تفصل هذه المنهجية البيانات عن العمليات

 

 :تستخدم هذه الطريقة بعض األدوات مثل 
  مخطط تدفق البياناتData Flow Diagram  .لعرض تدفق البيانات خالل تطبيق العمليات 

  قاموس البياناتData Dictionary  .الذي يحتوي على معلومات عن كل البيانات ومجموعات البيانات في النظام 

  الرسم الهيكليStructured Chart  أو مخطط التقسيم الوظيفيFunctional Decomposition Diagram الذ 

ميم النظام على صورة هيكلية من أعلى إلى أسفل حيث يوضح فيها تقسيم النظام إلى عدة وظائف أساسية يستخدم في نمذجة وعرض تص

 ثم يتم تقسيم كل وظيفة إلى وظائف فرعية.

 

  المنهجيات كائنية التوجهObject Oriented Methodologies: 

  تستخدم هذه الطرق منهجية الكائنObject يجمع مفهوم الكيان بين صفاته البيانية كوحدة في عملية التحليل والتصميم .

 فقط. عملياته والعمليات التي تعمل عليها حيث يتم الوصول إلى بيانات الكائن من خالل
 .تنمذج النظم كمجموعة كائنات متعلقة ببعضها البعض وتعمل بالتعاون فيما بينها إلنجاز وظائف النظام 
  الصنف والوراثة. تشمل هذه المنهجية مفاهيم كائنية التوجه مثل 
  يمكن نمذجة النظام باستخدام لغة النمذجة الموحدةUnified Modeling Language - UML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل لوحدهال أحد م 
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 Internetاالنترنت 

 ا أكبر تطبيق االنترنت هي شبكة الحاسبات العالمية التي تربط بين مئات اآلالف من شبكات الحاسبات المحلية حول العالم، وهي معروفة بأنه

ية لحوسبة الخادم والعميل التي تخدم مئات الماليين من األفراد المرتبطة بها من خالل حاسبات مختلفة األنواع واألحجام. والفائدة األساس

 لالنترنت أنها وسيلة تستخدم من قبل األفراد والمؤسسات لتبادل المعلومات وإجراء المعامالت. 

  تدعى  على أساس الموثوقية العالية، حيث بدأت بشبكة المركزيةصمم النموذج األول لإلنترنتARPANET  أنشأتها وزارة الدفاع األمريكية

، Usenetلضمان استمرارية االتصاالت في حالة حدوث هجوم نووي. ومن ثم تم ربِطها بشبكات مهمة أخرى مثل: شبكة  1969عام 

ومع الوقت زادت الشبكات الخاصة والعامة المرتبطة  .لوطنية األمريكية للعلومالتي أنشأتها المؤسسة ا NSFnet، وشبكة BitNetوشبكة 

 باالنترنت حتى تجاوزت مئات ماليين الشبكات الحاسوبية.

  بروتوكوالت تحتاج أجهزة الكمبيوتر لتتبادل المعلومات واالتصال فيما بينها، إلى العمل وفق مجموعة معايير وقواعد اتصال تدعى

Protocolsعمل االنترنت مجموعة بروتوكوالت للتحكم بإرسال البيانات عبر وسائط اإلرسال ولتوجيه اإلرسال الختيار المسار األنسب . يست

 . TCP/IPالذي يختصر  Transmission Control Protocol / Internet Protocolلنقل البيانات من مكان آلخر، وحيث تسمى 

 يقوم  ي مستخدم آخرلعندما يرسل مستخدم رسالة أTCP  ُحَزم بتجزئة الرسالة إلى وحدات بيانات تدعىpackets  حيث تحتوي كل حزمة

عنوان المرسل وعنوان المرسل إليه. وترسل الحزم على الشبكة لتسلك مسارات مختلفة وتصل بالنهاية إلى الجهاز المرسلة إليه حيث يتم 

 تم بالنهاية تجميع كامل الرسالة عند مستلمها. التحقق من صحتها وإعادة طلب إرسالها إذا لم تكن سليمة، وي

  يمكن االتصال باالنترنت باالشتراك مع مزود خدمات االنترنتInternet Service Provider – ISP  وهي شركات تجارية متصلة بشكل

 دائم باالنترنت وتبيع وصالت مؤقتة لبائعي االشتراكات

  ترتبط الشبكات الدولية من خالل العمود الفقريbackbone  لخطوط االنترنت والتي تشكل الشبكات الممتلكة من قبل مزودي خدمات

 االنترنت.
 

 هيكلية وعنونة االنترنت

  يستعمل االنترنت مجموعة بروتوكوالتTCP/IP  حيث يتم تعيين عنوان فريد لكل جهاز مرتبط باالنترنت وفقا لبروتوكول االنترنتIP .

حيث يتكون هذا العنوان من أربعة أعداد فرعية يفرق بينها برمز النقطة  IPv4بت وفقا لإلصدار  32مكون من ويتألف حاليا هذا العنوان من عدد 

ويمكن استعمال إحدى الصيغتين  207.46.250.119هو  www.microsoft.comللموقع  IPعنوان مثال . 255إلى  0وتأخذ قيمها من 

 ل للمواقع على االنترنت. للوصو

  بسبب التزايد السريع لعدد المتصلين باالنترنت ومحدودية بروتوكول االنترنتIPv4  بليون  4لعنونة األجهزة المتصلة باالنترنت، حوالي

 .بت 128لعنونة تعمل على  IPv6. تم تطوير نسخة جديدة 32أس  2جهاز أي 

  نظام أسماء المجاالتDomain Name System - DNS:  من المستحيل تذكر األعداد المؤلفة لعناوين المواقع لذلك تم استبدال األعداد

تحافظ على  DNSبأسماء مجاالت تشبه اإلنجليزية، أو أي لغة أخرى، تقابل العناوين العددية لكل جهاز متصل باالنترنت. يوجد خادمات 

 اء المجاالت. المقابلة ألسم IPقاعدة بيانات محتوية على العناوين العددية 

  لنظام أسماء المجاالت هيكلية هرمية يكون في أعالها المجال األساسيroot domain  ويشكل المستوى األعلى في الهرمية، ثم يأتي تحتها

جال للمجال األساسي وتسمى مجاالت المستوى الثاني ومن ثم مجاالت المستوى الثالث وهكذا. تتألف أسماء م child domainمجال األبناء 

 .frو  lb ،sa ،caوالدول  gov.و  com ،.edu.المستوى األعلى من حرفين أو ثالثة 

 

 ويتألف المستوى الثاني للمجاالت من جزأين يشير األول إلى اسم المستوى األعلى  والثاني

على  computer1حاسب محدد  جهاز مضيف بأسفل الهرمية يشير إلى . ويوجد اسم google.comو   edu.saاسم المستوى الثاني مثل  إلى 

 شبكة االنترنت أو شبكة خاصة.

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/
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 السرعة الممتدة  شبكات من األعمدة الفقرية فائقة تسير حركة بيانات  االنترنت عبر

  Gbps 2.5إلى   Mbps 45 على القارات التي تعمل ضمن مجال سرعة 

 مدى تسمىال من قبل شركات الهاتف بعيدة  حيث تكون ممتلكة  (2007)سنة 

 الخدمة أو الحكومات المحلية.     شبكة مزودي 
 

 

 

 

 

 

 هيكلية وعنونة االنترنت

 :ال يوجد جهة معينة تملك االنترنت، ولكن يوجد عدد من المنظمات والحكومات المختلفة التي بنت سياسات عالمية لالنترنت منها: مالكي االنترنت 

 Internet Architecture Board –  IAB : بتعريف الهيكل الكامل لإلنترنت.تساعد 

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN هي مؤسسة غير ربحية تتولى إدارة عناوين :  IP 

addresses. 

 :Internet Network Information Center – InterNIC   تم إنشاؤها من قبل وزارة التجارة األمريكية وتتولى تخصيص أسماء 

  Domain Names .المجاالت

 The Internet Engineering Task Force – IETF :  هيئة عالمية كبيرة تقوم بتطوير اإلنترنت، وتقديم حلول للمشاكل التقنية التي قد تواجه

  .اإلنترنت

 :The World Wide Web Consortium – W3C ترابط  هيئة تشجع تطوير المعايير المفتوحة للويب مثال لغة لنص المHTML. 

 

 خدمات االنترنت

  يرتكز االنترنت على تقنية الخادم والعميل، حيث يتحكم مستخدمي االنترنت بما يعملوه من خالل التطبيقات التي على أجهزتهم مثل متصفح

ليطلب معلومات من خادم . يتم تخزين كل البيانات والرسائل االلكترونية وصفحات الويب في خادمات. يستخدم العميل االنترنت IEاالنترنت 

 ويب محدد بعيد، ويقوم ذاك الخادم بإرسال المعلومات المطلوبة للعميل عبر االنترنت. 

  تضم منصات عمل العميل حاليا، باإلضافة إلى الحاسبات، الهواتف الخلويةmobiles  واألجهزة الرقمية المحمولة باليدPDA  وأجهزة

ألجهزة لتنفيذ بعض المهام الحاسوبية بشكل جيد، وحيث يزداد استخدام األفراد هذه األجهزة المعلومات األخرى، حيث تم تكييف هذه ا

 لالتصال باالنترنت.

  خدمة البريد اإللكترونيemail : تسمح هذه الخدمة بتواصل األفراد فيما بينهم بإرسال رسائل متعددة الوسائط من مستخدم إلى مستخدم أخر أو

( واألولوية subject( وموضوع الرسالة )toالرسالة عدة عناصر غير محتواها ومنها عنوان المرسل له ) إلى عدة مستخدمين. حيث تضم

)نسخة كربونية( حيث تظهر كل العناوين الموضوعة بهذا البند  CCويمكن إضافة عدة عناوين أخرى ترسل لها أيضا الرسالة ضمن البند 

. Blind Courtesy Copy - BCCن دون كشف عناوينهم للمرسل االساسي باستعمال البند لمستقبلي الرسالة. ويمكن إرسالها لعدة أشخاص م

 .MB 10يمكن إرفاق ملفات بحجم اقصى 

 د يمكن لمستقبل الرسالة فتح الرسالة بعد استالمها بأي وقت شاء حيث تكون مخزنة في خادم الرسائل وال يتطلب أن يكون متصال باالنترنت عن

 مراسلته.

 يد اإللكتروني خدمة البرemail:  يجب إن يكون للشخص عنوان بريد إلكتروني كي نتمكن من مراسلته إلكترونيا حيث يضم العنوان الرمز

@ ويسمى الجزء من البريد اإللكتروني الذي عن يمين هذا الرمز بإسم المجال الذي يجب أن يكون فريدا وال يتكررا النه يشبه مجاالت 

 عناوين االنترنت.
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  خدمة الدردشةchatting:  يسمح االنترنت لمستخدميه من التواصل المباشر من خالل برامج خاصة إلجراء محادثات تفاعلية مباشرة بين

شخصين أو أكثر حيث يمكن التحادث نصيا أو كالميا مع إمكانية استعمال كاميرات ليشاهدوا بعضهم البعض. ومن األمثلة عن البرامج التي 

 .Skype, Yahoo Messenger ،Hotmail Messengerمة توفر هذه الخد

  منتديات الحوارForums -Usenet Newsgroups  : هي منتديات عامة للحوار وتبادل األفكار والمعلومات حول موضوع معين معلن

 الرسائل. ويمكن تبادل المعلومات عن طريق Electronic Bulletin Boardsعنه من خالل لوحات اإلعالنات االلكترونية 

 

 Internetاالنترنت  مفاهيم 

  تلنتTelnet : .هو بروتوكول يحاكي جهاز لالتصال عبر الشبكة حيث يمكن الدخول على حاسب وإجراء بعض األعمال على حاسب آخر 

  بروتوكول نقل الملفاتFTP -File Transfer Protocol  :هو بروتوكول لنقل الملفات من حاسب إلى حاسب آخر عبر الشبكة. 

  شبكة الويب العالميةWWW -World Wide Web  : هي شبكة عالمية من صفحات الويب المترابطة، من خالل ارتباطات نصية متشعبة

hypertext links والمنتشرة حول العالم. لهذه الشبكة بروتوكوالت خاصة السترجاع وتشكيل وعرض المعلومات )نص، صوت، صور ،

 وفيديو(.

 HTTP –otocol HyperText Transfer Pr : هو بروتوكول اتصال بين خادم ويب وعميل السترجاع وتشكيل وعرض صفحات مواقع

 .secureهو بروتوكول لنفس المهمة ولكن آمن  HTTPsالويب ضمن متصفح الويب. 

  موقع ويبweb site : هو مجموعة صفحات ويب مرتبطة ببعضها البعض من خالل االرتباطات التشعبيةhyperlinks تي تحتوي على وال

 المعلومات التي يريد صاحب الموقع أن ينشرها على االنترنت. 

  صفحات ويبweb pages : هي صفحات مترابطة تؤلف مواقع ويب حيث تضم صفحة البدايةHome page مثل واجهة الموقع.التي ت 

 Hypertext Markup Language – HTML :اقع الويب حيث يقوم متصفح الويب هي لغة تستخدم لكتابة صفحات الويب أو تصميم مو

 بإظهارها بشكلها النهائي بعد تفسيرها. تعتبر هذه اللغة لغة تشكيل النصوص وليست لغة تفاعلية لذلك يلجأ مصممو مواقع الويب التي تعمل

و  Visual Studio .Netلغات على قواعد البيانات إلى استعمال لغات برمجة خاصة للتعامل مع قواعد البيانات من خالل مواقع الويب ومنها 

Java  وPHP.  

  مسئول الموقعWeb Master :.هو الشخص المسئول من قبل المؤسسة عن الموقع حيث يشرف عليه ويديره 

 Extensible Markup Language – XML : تعريف البيانات .لهي لغة 

 Uniform Resource Locator – URL :ويب على االنترنت. وهو يأخذ الشكل التالي: هو نص يعرف ويحدد عنوان مواقع صفحات ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محركات البحثsearch engine  : 

(، ويتألف محرك Telnetو  FTPكلمات محددة ضمن مصادر اإلنترنت المختلفة )مواقع الويب ومواقع باستخدام هو برنامج يتيح للمستخدمين البحث 

 البحث من ثالثة أجزاء رئيسة هي:

 

 ت برنامج العنكبوweb spider :  تستخدم محركات البحث برنامج العنكبوت إليجاد صفحات جديدة على الويب ألخذها باالعتبار، ويسمى

ألنه يُبحر في اإلنترنت بهدوء لزيارة صفحات الويب واإلطالع على محتوياتها، ويأخذ هذا البرنامج  web crawlerأيضاً بالزاحف 

( فيها. Meta tagsالتي تحويها، ومحتويات محددات الميتا ) keywords، والكلمات المفتاحية titleمؤشرات المواقع من عنوان الصفحة 

 ( في الصفحات لزيارة صفحات أخرى. تتم هذه الزيارات لوضع النصوص المنتقاةlinksويتعقب البرنامج الروابط )
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  محركات البحثsearch engine  : 

المواقع تحدث علي زيارات دورية للمواقع الموجودة في الفهرس للتأكد من التعديالت التي  نظام الفهارس لمحرك البحث، ينظم محرك البحث

 المفهرسة.

 

  برنامج الُمفهرسindexer:  يمثل الكتالوجcatalogue  أحيانا، يجمع ويخزن البيانات في قاعدة بيانات ضخمة توصف صفحات الويب

كما تعتمد على بعض المعايير مثل  .web spiderمات التي حصلت عليها من برنامج العنكبوت وتصنفها، وتعتمد في هذا التوصيف على المعلو

الكلمات األكثر تكراراً من غيرها، وتختلف محركات البحث عن بعضها في هذه المعايير، إضافة إلى اختالفها في خوارزميات التصنيف 

ranking algorithms. 

 

  :يبدأ دور برنامجبرنامج محرك البحث ( محرك البحث عند كتابة كلمة مفتاحيةkeyword( في مربع البحث )search box ؛ إذ يأخذ هذا)

البرنامج الكلمة المفتاحية ويبحث عن صفحات الويب التي تحقق االستعالم الذي كونه برنامج الُمفهرس في قاعدة بيانات الفهرس، ثم تعرض 

. تختلف محركات Google AltaVista  ،Lycosلمستخدم في نافذة متصفح الويب. مثل نتيجة البحث المتمثلة بصفحات الويب التي طلبها ا

محركات أخرى بالعناوين الرئيسة  البحث فيما بينها بأسلوب عملها، فمثالً: تحتفظ قاعدة بيانات ألتافيستا بكل تفاصيل صفحة الويب بينما تحتفظ

 للصفحات فقط، مما يؤدي إلى اختالف بدقة النتائج.

 

 دخل المPortal:  هو معروف بصفحة الروابط ويضم موقع لمحرك البحث على االنترنت ويمثل نقطة دخول األولى إلى االنترنت، ويقدم المدخل

 .Yahoo ،iGoogleوتسلية والمنتديات.  خدمات البريد اإللكتروني االخبار ألعاب

 

  تكنولوجيا الدفعPush Technology or server push: وسيلة للحصول على  يوفر صاالت المعتمدة على االنترنت حيثهي نوع من االت

مى المعلومات من االنترنت وتحميلها على جهاز الكمبيوتر اعتمادا على بيانات محددة سابقا من قبل المستخدم توضح اهتماماته. وهو نموذج يس

publish/subscribe. 

 

  تعدد اإلرسالMulticasting: سال المعلومات إلى مجموعة معينة من األشخاص. استخدام تكنولوجيا الدفع إلر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الحياة هو الجهل و الثقة 
 
 كل ما نحتاجه لتحقيق النجاح ف
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 Extranetواالكسترانت  Intranet شبكات اإلنترانت 

  االنترانتIntranet : هي شبكة داخلية تستخدم البنية التحتية للشبكة الحالية في المؤسسة حيث تربط الحاسبات المختلفة فيها وتستخدم

 النترنت. تقنيات ا
  لحماية الشبكة من االنتهاكات يجب استخدام الجدار الناريFirewall وهو برنامج ومعدات متكاملة تستخدم كحاجز بين الشبكة الداخلة ،

 وشبكة االنترنت لتصفية البيانات والوصول إلى الشبكة الداخلية
  االكسترانتExtranet :بائن والشركاء بالشبكة الداخلية للمنظمة. تستخدم لعرض هي شبكة خارجية تستخدم لربط بعض العمالء والز

 Electronic Dataالمنتجات واألسعار و خدمات الشحن والتوصيل. هذه الخدمات تسمى خدمات التبادل االلكتروني للمعلومات 

Interchange - EDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوائد االنترنت للمنظمات

  الترابط العالميGlobal Connectivity: و ترابط واتصال المنظمات بشركائها وعمالئها ومزوديها واألسواق ذات الصلة.ه 
  تخفيض ثمن االتصاالتReduced Communications Cost:  تخفيض االتصاالت الهاتفية عبر االنترنتInternet Telephony 

 .من بين نقطتين عبر االنترنت إلرسال البيانات التجاريةالتي تؤمن ربط آ Virtual Private Network (VPN)استعمال الشبكة الخاصة االفتراضية و

  تخفيض تكاليف المعامالت التجاريةLower Transaction Costs. 

  تخفيض تكاليف الوكاالت التجاريةLower Agency Costs :الوسطاء .الغاء 

  التفاعل والمرونةInteractivity and Flexibility.من خالل استخدام وسائل االتصال : 

 رعة نشر المعلومات والمعرفة سAccelerated Knowledgeخدمات االتصال :. 

 

 االنترنت والتجارة االلكترونية

  التجارة اإللكترونية هي نظام يتيح عبر اإلنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، كما يتيح أيضا الحركات اإللكترونية

زيز الطلب على تلك السلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة اإللكترونية تتيح عبر اإلنترنت التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تع

عمليات دعم المبيعات وخدمة العمالء. ويمكن تشبيه التجارة اإللكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون )موردون، أو شركات، أو 

 فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يدفَع ثمنها بالنقود اإللكترونية.  محالت( والوسطاء )السماسرة( والمشترون، وتقدم
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  :نماذج تجارة االنترنت 
  المنتجات والخدمات الجديدة 
 التسجيل اآللي(  -المعامالت الجديدة للمنتجات والخدمات الحالية )دفع الفواتير 
 قل المنتجات والخدمات الحالية ولكن بتكاليف أ 

  :من نشاطات التجارة اإللكترونية بشكلها الحالي نجد 
  تجارة إلكترونية من زبون إلى زبون(Consumer-to-Consumer) يشار إليها اختصارا بالمصطلح ،C2C وهي تمثل التبادل ،

 .التجاري بين زبون وآخر
  تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن(Business-to-Consumer)ا اختصارا بالمصطلح ، يشار إليهB2C وهي تمثل التبادل ،

 .التجاري بين الشركات من جهة والزبائن األفراد من جهة أخرى
  تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات(Business-to-Business) ويشار إليها اختصارا بالرمز ، B2B ؛ وهي تمثل التبادل

 .التجاري اإللكتروني بين شركة وأخرى

 

 ت االنترنت للمعامالت التجارية؟ ماذا أضاف 
 . سهولة الربط بين العمالء والمعامالت 
 . إمكانية تحديث معلومات المنتج ومساندة العمالء 
 . وضع المتاجر مباشرة على الخط 
 . تحسين أشكال المعامالت والتجارة 
 إلغاء الوسطاء: إزالة مستويات المعامالت التجارية الوسيطة بين المنظمة والمستهلك. 

 

  التسوق التفاعليInteractive Marketing: 

  بعض مواقع التجارة االلكترونية توفر خاصية تسمى(HIT)  و هي عبارة عن عملية تسجيل طلبات المستخدمين أو جمع المعلومات

 ص. عن أرائهم ورغباتهم وتحليل هذه المعلومات لتقديم أفضل الخدمات إليهم، ومن ثم ارسال معلومات لهم بهذا الخصو

 Serverو ذلك داخل الذاكرة الثانوية للخادم  Log Filesتحفظ أراء المستخدمين )الزبائن( في ملفات خاصة تسمى 

 :نماذج تجارة  معامالت االنترنت 

  واجهة المحل االفتراضيةVirtual Storefront : 

 . الخدمات والمنتجات غير الرقمية عبر القنوات التقليديةعرض خدمات ومنتجات المنظمة بشكل مباشر مثل واجهات المحل الحقيقية، ويتم تسليم 

  مراكز التسويقMarketplace Concentrator: 

 . تجمع خدمات ومنتجات من عدة جهات بحيث توفر للعميل فرصة البحث والمقارنة والتسوق وفي بعض األحيان الشراء 

  وسطاء )سماسرة( المعلوماتInformation Brokers:  

 ت عن أنواع السلع والخدمات وأسعارها  والقيام بمعامالت البيع أحيانا.توفير معلوما

  وسطاء )سماسرة( المعامالتTransaction Brokers:  

 نشاطهم األساسي هو إكمال المعامالت التجارية.

  تسليم المنتجات الرقمية Digital Product Delivery:  

 الرقمية األخرى عبر االنترنت.بيع وتسليم البرامج والوسائط المتعددة والمنتجات 

  مزود خدمات مباشرLine Services Provider-On: 

 تقديم خدمات تتعلق باألجهزة والبرمجيات للمستخدمين مباشرة من االنترنت. 

  المزاد العكسيReverse Auction:  

 . يقترح المشتري ثمن البضاعة أو الخدمة لعدد من البائعين

  مزود المعلوماتviderContent Pro : 

 تزويد العميل بخاصية الوصول للمعلومات في قواعد البيانات.
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 :األنظمة الداعمة للتجارة اإللكترونية 

   مواقع استضافة الخدمات)Web Hosting Service( : 

 هي شركات توفر للمستخدمين مواقع وموزعات على شبكة االنترنت مقابل مبالغ مالية.

  نظام الدفع االلكتروني)nic Payment SystemElectro( :  

 هو نظام للدفع والتحويل وتسديد الفواتير عبر االنترنت.

 االنترنت والعمل الجماعي 

   خدمة الفريق(Team Ware): 

 التطبيقات والبرمجيات على االنترنت لدعم العمل الجماعي حيث توفر فرصة تبادل الوثائق  
  توفير إمكانية العمل من خارج المنظمة 
 رية داخلية.نشرات إخبا  

 

 الميادين التي تغطيها التجارة االلكترونية عبر االنترنت 

 الموارد البشرية المالية  المحاسبية

 تقرير دفتر األستاذ

 تكاليف المشاريع

 التقارير السنوية

 الموازنة

 سياسات الشركة

 خطط توفير الموظفين

 تسجيل الفوائد

 التدريب

 التوظيف

  التنسيق وإدارة النظم 

 االنترانت بربط وجمع وظائف سلسلة إدارة المخزون حيث تستخدم لتكملة المعلومات عن عمليات العمل وتنسيق إدارة نظم المعلومات. تقوم 
 توثيق العالقات مع الزبائن بتقديم خدمات مختلفة وتسهيل عمليات البيع والشراء 
   توفير جهاز خادم تجاري لتكامل طلبات الزبائن مع المخزون 

 

 واجه منظمات األعمال اإللكترونيةت التي ياتالتحد 

  نماذج العمل غير المؤكدة: .1
 فشل بعض المنظمات في استخدام االنترنت بسبب التكاليف التي تفوق الفوائد لكنها قد تنجح في تخفيض تكاليف التشغيل الداخلية. 

 مطالب تغيير عملية التجارة:  .2

ترونية األخذ بعين االعتبار تقسيمات الشركة مواقع اإلنتاج ومكاتب المبيعات. وكذلك العالقات القريبة تتطلب التجارة االلكترونية والمعامالت االلك

 .بالعمالء والموردين والبنوك والشركات التجارية األخرى. يجب إعادة النظر في العمليات األساسية وطريقة تداولها

  :Channel Conflictsنزاع القنوات  .3

 ين أكثر من سلسلة لتقديم الخدمات أو المنتجات لنفس الشركة. المنافسة أو التعارض ب

 :Technical Hurdlesعقبات التكنولوجيا  .4

االستخدام المكثف لالنترنت يؤدي إلى صعوبة وبطء االتصال خاصة في ساعات الذروة وتعتبر المشكلة من أهم التحديات الحالية للمعامالت 

  االلكترونية

 القضايا القانونية:  .5
  ال توجد ارضية مشتركة لحل النزاعات و الفصل في قضايا المعلوماتية –ة تطبيق القانون صعوب

 األمن والخصوصية:  .6
ن تمر المعلومات والرسائل االلكترونية من خالل قنوات مختلفة حتى تصل هدفها. يمكن انتهاك سرية المعلومات بالقرصنة والتخريب. كما ويمك

 عش البطاقات االئتمانية.
 

 

 

ف خبر من النجاح بفشلاإلخف   اق برسر
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ي النهاية ال يخطر بباىلي 
 
ي وبحمد هللا ها قد وصلنا اىل الختام ، وف

 إال أن أقول أنن 

ي إلنجاز هذا الملخص
 وبحمد الباري سبحانه وتعاىل الذى وفق 

  ( نظم المعلومات االدارية) 

 فقد كانت رحلة ممتعه و جاهده بالعلم والمعرفة.. 

  ندعي فيه الكمال ..  و ال نستطيع ان ولم يكن هذا بالجهد القليل 
 

 

 

 
ً
 وكلمة شكرا

ج لتكـــــون كـــــلمـــــــات  للغالية )   ( Um Danaلمن ال تســـــع حــــــروفـــــي إال أن تمـــــب  

ي إعداد الملخص بصورته المطلوبة.. 
 
ي بذلته ف

 عىل جهدها الن 

 وشكــــــــــر وعــــــــرفـــــــــان

ي تقديم المساعدـه  ليس ألحد معير  ،،  إنما لك
 
 ل من ساهم ف

 

ي آخر كلماتنا 
 
 ف

ي قلوبنا إال وحققتها
 
 إال وغفرتها  ، اللهم ال تجعل أمنية ف

ً
 ..وال دعوة إال واستجبتها ،  وال ذنوبا

ا  {
َ
ن َروًّ

َ
َم  أذك

َ
ك
َ
ئ
َ
ا
َ
ع
َ
َ د ي

َ  
 } ف

 وأسأل هللا أن يرزقكم أضعافها 

 

 

 خــالــص تــحيـــاتي للـجـميــع 

 النـجـاح بالتـوفيـق و

Um Dana - صدى األمل 


