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 عناصر المحاضرة 

  مفهوم نظم المعلومات وتكنولوجٌا المعلومات 

  تحلٌل مفهوم نظم المعلومات 

  الفرق بٌن نظم المعلومات وتكنولوجٌا المعلومات 

  المبادئ األساسٌة لنظرٌة النظم العامة 

  فً تطور نظم المعلومات العوامل المؤثرة والمحفزة 

  نظم المعلومات واالعمال 

 

 مقدمة

، كما تغٌرت أدوار نظم  اإلدارة ووظابفها وأسالٌب تخطٌط وتنفٌذ أنشطة األعمال الجوهرٌة بنٌةلقد غٌرت نظم وتكنولوجٌا المعلومات فً 

هذه النظم مجرد أدوات حاسوبٌة لتسجٌل البٌانات ومعالجتها وإنتاج المعلومات وإصدار التقارٌر  تعدلمنظمات الحدٌثة، فلم المعلومات فً ا

 وإنما هً الٌوم نظم عمل وإدارة مندمجة مع تدفقات العمل فً جمٌع المستوٌات واألبعاد.

ل كل منظمة وقاعدة انطالق ال غنى عنها فً بناء وتطوٌر نظمها نظم المعلومات تمثل جزءا محورٌا فً عملٌة تشكٌل هٌك فإنوبالتالً 

 الوظٌفٌة وعالقتها الداخلٌة مع البٌبة التنظٌمٌة والخارجٌة مع بٌبة األعمال.

 تحلٌل مفهوم نظم المعلومات 

 ٌمكن فهم نظم المعلومات من خالل تفكٌك هذا المصطلح إلى عنصرٌن أساسٌٌن هما:

 بالجمعالنظام بالمفرد أو النظم  (1

 ”النظام هو الذي ٌعبر عن عالقة تكوٌنٌة قوٌة بٌن حقل نظم المعلومات ونظرٌة النظم العامة وتطبٌقاتها فً اإلدارة ” 

 المعلومات (2

 ” معا  حاسوبٌا أو ٌدوٌا أو بالوسٌلتٌن هً نتاج معالجة البٌانات”

  ،والدقة وجودة المعطٌات التً تقود المستفٌد إلى فهم الظاهرة وٌنتج عن عملٌة معالجة البٌانات قٌمة مضافة تتصف باتساق المعنى

 أو المشكلة.

  التالٌة:نظم المعلومات التولٌفة المنظمة والمتكاملة للموارد الجوهرٌة  تشكلبمعنى أخر 

 الموارد اإلنسانٌة           .1

 عتاد الحاسوب   .2

 برامج الحاسوب  .3

 شبكات الحاسوب         .4

 البٌانات .5

 

 

 

 

 نظم المعلومات وتكنولوجٌا المعلومات
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  نظم المعلومات وتكنولوجٌا المعلوماتالفرق بٌن 

ٌُستخدم مصطلح ومفهوم تكنولوجٌا المعلومات بصورة ُمترادفة مع نظم المعلومات ولهذا نجد فً أدب المعلوماتٌة أن البعض ٌستخدم 

 مصطلح تكنولوجٌا المعلومات للداللة على نظم المعلومات وبالتالً ٌحدث خلط بٌن المصطلحٌن

  اإلدارٌةتعرٌف نظم المعلومات: 

ٌعرف نظام المعلومات اإلدارٌة بأنه مجموعة من العناصر المتداخلة أو المتفاعلة مع بعضها البعض و التً تعمل على جمع مختلف أنواع 

بغرض دعم عملٌة اتخاذ البٌانات والمعلومات من المصادر المختلفة، و تعمل على معالجتها و تخزٌنها و بثها و توزٌعها على المستفٌدٌن 

 القرار، والتعامل مع المشكالت االدارٌة التً تعانً منها المؤسسات المختلفة بحٌث ٌنتج عنها القرارات اإلدارٌة الصحٌحة والمناسبة.

 نظم المعلومات

 

 

 تخصصات الحاسوب، تكنولوجٌاكما وٌشٌر مفهوم نظم المعلومات اإلدارٌة إلى ذلك الحقل النظري والعملً المشتق من روافد متنوعة من 

نظرٌات المعلومات، اإلدارة، التنظٌم، االقتصاد والعلوم الكمٌة والسلوكٌة، والذي ٌمثل نتاج التكامل والتزاوج ما بٌن تكنولوجٌا المعلومات و

 اإلدارة واألعمال 

أنشطة وعملٌات اإلدارات والمنظمات فإنه ٌقع وبالتالً فإن كل نظام معلومات محوسب أو ٌستند على الحاسوب ٌتم تصمٌمه وتطوٌره لدعم 

ضمن مظلة نظم المعلومات اإلدارٌة. لكن من ناحٌة أخرى لٌس كل نظام معلومات ٌستند على أدوات تكنولوجٌا المعلومات )نظم حاسوب، 

 شبكات، قواعد بٌانات( ٌمكن استخدامه لدعم عملٌات وأنشطة اإلدارة فً منظمات األعمال.
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 نظم المعلومات وتكنولوجٌا المعلوماتالفرق بٌن 

 تكنولوجٌا المعلومات

 تعرٌف مفهوم تكنولوجٌا المعلومات 

كل أنماط التولٌفة المستخدمة على نطاق واسع فً أنشطة معالجة وتخزٌن البٌانات واسترجاع وعرض المعلومات بأشكالها )نصوص، 

ٌّة متعددة( ومجاالت   تطبٌقاتها المختلفة ،أرقام، صور، أفالم، ووسابط رقم

 :وٌالحظ ان هناك أكثر من منظور لتكنولوجٌا المعلومات 

 أوال : المنظور الجزئً لتكنولوجٌا المعلومات

 ٌشٌر إلى البعد التكنولوجً لنظام المعلومات وٌعتبر تكنولوجٌا المعلومات مجرد نظام فرعً ضمن نظام المعلومات )بما فً ذلك نظم 

 المعلومات اإلدارٌة(.

 

 المعلوماتثانٌا : المنظور الكلً لتكنولوجٌا 

ٌّات معالجة البٌانات واالتصاالت. تشكلالكلً ٌرى فً تكنولوجٌا المعلومات مظلة واسعة  رالمنظو   كال من نظم المعلومات وتقن

 

 ما المقصود بتكنولوجٌا المعلومات 

المعلومات لتنفٌذ األنشطة الحاسوبٌة على اختالف أنواعها وتطبٌقاتها ونقصد بتكنولوجٌا المعلومات األدوات والتقنٌات التً تستخدمها نظم 

وتشمل كل من عتاد الحاسوب والمكونات المادٌة للحاسوب، برامج الحاسوب وتتضمن كل برامج الحاسوب من نظم تشغٌل وبرامج 

البٌانات داخل الحاسوب. وخارجه. تكنولوجٌا  تطبٌقات، تكنولوجٌا التخزٌن وتتضمن الوسابط المادٌة والبرامج التً تتولى عملٌة تخزٌن

 WANبأنواعها المختلفة ) Networksاالتصاالت وتعنً لجمٌع برامج ووسابط وتقنٌات االتصاالت لربط نظم الحاسوب وبناء الشبكات 

, LAN واالتصال باإلنترنت. وأخٌرا البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات )Infrastructure دة انطالق تقنٌة لجمٌع النظم التً تشكل قاع

 واألدوات والتقنٌات المعلوماتٌة المستخدمة فً المنظمة.

 المبادئ األساسٌة لنظرٌة النظم العامة

ً تنظر نظرٌة النظم العامة هً منهج التفكٌر النظامً للظواهر واألشٌاء المحٌطة بنا. منهج ٌتجاوز النظرة التقلٌدٌة المٌكانٌكٌة المجزأة الت

 األشٌاء والحقابق كمعطٌات مستقلة منفصلة ال ترتبط بعالقات تكوٌنٌة ومتفاعلة فٌما بٌنها.إلى 

 المكونهو ذلك الكل  Buckleyٌعرف نظرٌة النظم العامة من خالل تحلٌلٌه لمفهوم النظام، فالنظام بالنسبة إلى  Buckleyولذلك نرى 

جٌة التً ٌمكن من خاللها معرفة الترابط الموجود بٌن النظم البسٌطة والمعقدة، المنه أمامن أجزاء مترابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض. 

ذه والعالقات المتراكبة بٌن النظم البسٌطة والمعقدة، والعالقات المتراكبة بٌن هذه النظم وبٌن كل نظام وأجزاءه وعناصره أو مكوناتِه، ه

 المنهجٌة العلمٌة تعنً نظرٌة النظم العامة.
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 ة من المبادئ األساسٌة التً تشكل نسٌجا مشتركا لنظرٌة النظم العامة ومن أهم هذه المبادئ:توجد منظوم

 : النظام أوالا 

ٌعّرف النظام بأنه ذلك الكل المكّون من عناصر وأجزاء مترابطة ومتكاملة فٌما بٌنها. فالنظم بصفة عامة وسواء كانت نظم اجتماعٌة، 

من عناصر متفاعلة ومترابطة فٌما بٌنها. وكل نظام ٌحتوي على عنصرٌن كحد أدنى ٌربط بٌنهما تفاعل  إنسانٌة، بٌولوجٌة مٌكانٌكٌة تتكون

 وعالقة اعتمادٌة ٌتشكل فً إطارها النظام كوحدة متكاملة واحدة. مشترك

ة ثانٌاا  ٌّ  : النظم الفرع

مجموعة من النظم الفرعٌة )النظام الهضمً، النظام حٌث ٌتشكل كل نظام من نظامٌن فرعٌن أو أكثر مثال: فاإلنسان نظام ٌتكون من 

 التنفسً،...الخ(

 : االتساق ثالثاا 

ٌّة مكوناته وأجزاءه. وٌظهر هذا االتساق بوضوح فً ظاهرة تكامل األهداف  حٌث أن النظم تتصف باالتساق الداخلً، أي بتجانس ُبن

 ٌعمل فً محٌطها.المنشودة التً ٌسعى إلى تحقٌقها النظام ضمن إطار البٌبة التً 

 : الكلٌّة والشمول رابعاا 

حٌث أن النظام ككل عبارة عن نتاج تفاعل األجزاء والمكونات ولكن ضمن إطار شامل ٌضم المكونات واألجزاء وٌنتج منها نظاما ٌقوم 

 على قاعدة التفاعل والتكامل البٌنً المتبادل لمكوناته وعناصرِه أو نظمه الفرعٌة.

ٌّف خامساا   : التك

هو خاصٌة حٌوٌة للنظم المفتوحة التً تتبادل البٌانات والمعلومات مع البٌبة الداخلٌة والخارجٌة. أما النظم المغلقة التً ال ترتبط  لتكٌفا

ل فً شبعالقات تفاعل متبادلة مع البٌبة فهً نظم ال تستطٌع أن تتكٌف مع المتغٌرات البٌبٌة المحٌطة بها وبالتالً تفقد توازنها الداخلً وتف

 تقدٌم االستجابة المناِسّبة للمتغٌرات البٌبٌة.

 : المدخالت، العملٌات، والمخرجات سادساا 
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 : التغذٌة العكسٌةسابعاا 

تعنً عملٌة تصحٌح االنحرافات واألخطاء التً تعتري عمل النظام وهً أشبه ما تكون بالرقابة  Feedbackالتغذٌة العكسٌة أو الراجعة 

 الذاتٌة للتأكد من مستوى كفاءة وفعالٌة النظام فً توظٌف واستخدام موارده وتحقٌق أهدافه.

 

 : حدود النظم ثامناا 

م األحٌان تفصل النظام عن بٌبته، والنظام عن غٌره من النظم للنظم حدود وهمٌة أو افتراضٌة أو تنظٌمٌة ولكنها غٌر مادٌة فً معظ

فً البٌبة نفسها. إن كل نظام بما فً ذلك نظم المعلومات ٌعمل ضمن إطار تنظٌمً معٌن وأن كل ما هو خارج هذا  تعملاألخرى التً 

 اإلطار ٌمثل بٌبة خارجٌة.

 : الوسط البٌنً للنظام تاسعاا 

ل نظام تشغٌلً واجهة بٌنٌة مع المستفٌد النهابً. وهو أٌضا الوسط الذي ٌتم من خالله نقل أو تحوٌل فلكل برنامج واجهة بٌنٌة ولك

 المخرجات من نظام إلى اآلخر. أي تحوٌل مخرجات نظام معٌن أو عدد من النظم إلى مدخالت لنظام آخر.

بٌنهما عملٌة تفاعل وتبادل المدخالت والمخرجات. والوجه وٌمثل الوسط البٌنً منزلة بٌن منزلتٌن. أي منزلة بٌن نظامٌن أو أكثر تجمع 

 اآلخر للوسط البٌنً هو دوره كواجهة للنظام ٌطل علٌها المستفٌد النهابً وتضفً على عمله البساطة وسهولة استخدام النظام.

 )مثال( : الوسط البٌنً للنظام تاسعاا 
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 : هرمٌة النظم عاشراا 

فٌما بٌنها، بمعنى ان النظم بصفة عامة )ونظم المعلومات على وجه الخصوص( تتراكب بشكل هرمً أو هً ترتبط النظم بعالقات هرمٌة 

ٌّة هرمٌة بحكم طبٌعتها وتكوٌنها ووظابفها الربٌسٌة والمتشعبة. فكل نظام هو فً حقٌقة األمر جزءا من نظام أكبر، والنظام  نظم ذات بن

 مثل اإلطار األشمل واألوسع بالمقارنة مع النظم الفرعٌة التً ٌتضمنهااألكبر نفسه هو نظام فرعً ضمن نظام آخر ٌ

 

 هرمٌة النظممفهوم شكل ٌمثل 

 

 الحادي عشر : دورة حٌاة النظام

تمر دورة حٌاة النظام بمراحل متكاملة ومترابطة انطالقا من مرحلة النشوء والبداٌة وحتى المرحلة التً ٌضعف فٌها النظام على مستوى 

عنه االستجابة لتحدٌات البٌبة وتلبٌة احتٌاجات المستفٌدٌن مما ٌتطلب إعادة عملٌة تكوٌن النظام سواء من خالل تحدٌثه وتطوٌره أو التخلً 

 نهابٌا والعمل من أجل بناء وتطور نظام جدٌد.

 الثانً عشر : التوازن الدٌنامٌكً للنظام

ً هو تحقٌق قدر مالبم من التوازن الداخلً مع البٌبة الداخلٌة والتوازن الخارجً مع من أهم شروط استمرار حٌاة أي نظام أو أي كابن ح

بٌبة األعمال. وٌتحقق هذا التوازن عندما تتبادل النظم مدخالتها ومخرجاتها ومواردها فً ظل شروط معٌنة مع البٌبة الخارجٌة. وفً 

 خارجه ٌبدأ التدهور وتظهر عالمات الضعف إال إذا تّم معالجة األمر بسرعة. اللحظة التً ٌختُل فٌها التوازن الدٌنامٌكً داخل النظام أو
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 العوامل المؤثرة والمحفزة فً تطور نظم المعلومات 

 . انبثاق ثورة المعلومات والمعرفة1

  نحن نعٌش حقا فً عصر انفجار المعلومات والمعرفة وتسارع موجات توالدها وتراكمها بوحدات زمنٌة غٌر ملموسة تعجز كل

القدرات اإلنسانٌة المتاحة على ضبطها واإللمام بها. وٌعّبر عن ثورة المعلومات وانفجار المعرفة النمو المستمر فً تكنولوجٌا 

، السرعة، المرونة والمحمولٌة ونحو الترابط والتزاوج الرقمنهولها المتزاٌد نحو التصغٌر، المعلومات وشبكات االتصاالت وتح

مع تقنٌات االتصال وصناعة البث الفضابً حتى ٌصح القول أن العالم بفضل كل هذه التغٌرات التكنولوجٌة الهابلة قد أصبح بحق 

 قرٌة كونٌة صغٌرة.

  اإلنترنت تتدفق متجاوزة الحدود الجغرافٌة وقٌود المكان. وكان من نتابج هذه فاالتصال آنً، والمعلومات من خالل شبكة

التحوالت التارٌخٌة انبثاق اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات والمعرفة وانتقال مفاتٌح الحضارة ومكامن القوة من المادة إلى 

ترونً فً صناعات الحاسوب، التكنولوجٌا الحٌوٌة، المعلومة ومن اآللة إلى المعرفة ومن اإلنتاج الكبٌر إلى اإلنتاج اإللك

تكنولوجٌا الهندسة الوراثٌة، صناعة البرمجٌات وخدمات المعلومات الرقمٌة عبر أنشطة األعمال اإللكترونٌة والتجارة 

 اإللكترونٌة.

 . تكنولوجٌا اإلنترنت والشبكات2

 ٌة الثالثة الهادرة إلى أعظم ازدهار فً التارٌخ فإن شبكة اإلنترنت إذا كانت تكنولوجٌا المعلومات هً القوة التً سوف تحّول األلف

عام. لقد خلقت اإلنترنت نوعا من االنفجار الهابل فً اهتمام الناس  555هً أكبر تقدم تكنولوجً منذ اختراع آلة الطباعة قبل 

ام شبكة اإلنترنت أدى إلى ظهور نماذج وأصحاب األعمال لٌس له نظٌر فً مسار العلم والتكنولوجٌا. هذا االنفجار فً استخد

،  Amazon.com  ،Google  ،Yahoo  ،Schwabجدٌدة لألعمال لم تكن معروفة فً السابق مثل نماذج أعمال شركات 

وغٌرها قد بدبت بوضع خطط إلنشاء أسواق افتراضٌة  GE  ،Ford  ،GMوغٌرها. بل أن الشركات الصناعٌة الكبرى مثل 

 لها على شبكة المعلومات العالمٌة

  ًإن استخدام شبكة اإلنترنت فً أنشطة المال واألعمال ٌحقق حزمة من المزاٌا غٌر المسبوقة. فاإلنترنت تعنً الوقت الحقٌق

ثٌر اإلنترنت على تحسٌن جودة الخدمات وتوفٌر التكلفة واإلنترنت تعنً اإلطار الحر، ومعاٌرة وقت االنتظار باإلضافة إلى تأ

 وتحقٌق العابد المستهدف. وقد أصبحت اإلنترنت عامال ربٌسٌا فً األعمال اإللكترونٌة وفً ابتكار نماذج األعمال الجدٌدة.

  جارة اإللكترونٌة مضمونة عالمٌة لكل شًء تقرٌبا . وفً إطار التجارة اإللكترونٌة تصبح الت سوقا   تنشاوتستطٌع اإلنترنت أن

 وتصبح األعمال عالمٌة وتنطلق القدرة على االبتكار من عقالها، متحررة من أي قٌد.

 . انبثاق نماذج األعمال اإللكترونٌة3

  أفرزت تقنٌات ونظم األعمال اإللكترونٌة نماذج جدٌدة لألعمال لم تكن معروفة من قبل، وهً فً معظمها نماذج غٌر مسبوقة من

حٌث مضمون النشاط وهٌاكله ووظابف الدعم اإلداري المرتبطة به. وتقع جمٌع هذه النماذج فً فضا عالم جدٌد ٌتشكل هو عالم 

فً مقابل عالم ما قبل اإلنترنت وثورة تكنولوجٌا المعلومات  Online Digital Business األعمال الرقمً المفتوح والفوري

Offline World  فكل ما كان سابدا قبل عقد التسعٌنات وفً المقدمة نموذج األعمال التقلٌدٌة الذي هٌمن على إدارة األعمال .

 لٌة تفكٌكه بهدف تركٌبه وهندسته من جدٌد.فً عصر الصناعة تجري اآلن إعادة تشكٌله، وفً بعض األحٌان تم عم

  .وتمثل اإلنترنت والشبكات الرقمٌة أهم وسٌلة تكنولوجٌة تساهم الٌوم فً خلق وتطوٌر نماذج ونظم األعمال الجدٌدة 
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 لفئات ضمن هذا السٌاق نستطٌع تصنٌف النماذج )المعروفة إلى حد اآلن( والتً ظهرت مالمح تشكلها لألعمال اإللكترونٌة فً ا

 التالٌة:

 :  Focused Distributorنماذج الموزع المتركز  (1

،  Marketplace model ، نموذج السوق Retailer Modelوهً نماذج األعمال اإللكترونٌة التً تتضمن نموذج تاجر التجزبة 

 Exchange Modelونموذج التبادل  Informediary Modelنموذج وسٌط المعلومات 

 :  Portal Modelsنماذج مداخل )بوابات( الوٌب  (2

، نموذج مداخل الوٌب العمودٌة  Horizontal portalsوتتكون هذه النماذج من التطبٌقات التالٌة : نموذج مداخل الوٌب األفقٌة 

Vertical Portals نموذج مداخل الوٌب المتخصصة ، Affinity portals   

 :  Producer Modes المنتجنماذج  (3

 Service Providers، نموذج مجهزوا الخدمات  Manufacturers Modelوهً النماذج التً تشمل كل من نماذج الصانعون 

Model  نموذج مجهزوا الخدمة التعلٌمٌة ،Educators Models  المستشارون ،Advisors  خدمات مصادر األخبار والمعلومات ،

Information and News  والمجهزون المتخصصونCustomized Providers 

 :  Infrastructure providers Modelsنماذج مجهزو البنٌة التحتٌة  (4

 Software firms، شركات البرمجٌات Equipment Component Manufacturesوتتضمن كل من صانعً أجهزة المكونات 

Model  والمجهزون المخصصون فً العتاد ،Custom Hardware Suppliers  ُكل هذه النماذج وغٌرها ساهمت فً تطور .

 وازدهار نظم المعلومات الحاسوبٌة بصفة عامة ونظم المعلومات اإلدارٌة على وجه الخصوص.

  Globalization. العولمة 4

 الدولٌة وتكنولوجٌا األعمال الدولٌة، والتجارة  تزداد اقتصادٌات العالم اندماجا فٌما بٌنها وتتسع دابرة االعتماد المتبادل فً أنشطة

خالل ظهور الشركات  بصورة لم ٌسبق لها مثٌل. وتتضح صورة العولمة فً بعدها االقتصادي من االتصال بٌن هذه االقتصادٌات

 واالندماج المتزاٌد القتصادٌات العالم المتقدم. وإذا أخذنا ظاهرة الشركات الكونٌة الكونٌة وتزاٌد تأثٌر الشركات المتعدّدة الجنسٌات

تشمل عملٌات التصنٌع، التسوٌق، التموٌل، وبحوث  سنجد أنها تتوجه إلى العالم كسوق واحدة وتعمل فً ضوء استراتٌجٌات كونٌة

 أنحاء العالم. ذات المواصفات النوعٌة العالٌة وتوزٌعها من خالل شبكة عالمٌة معقدة فً كل وتطوٌر المنتجات والخدمات

 عالمٌة ونظم معلومات األعمال الدولٌة من خالل شبكة اإلنترنت إلدارة وتوجٌه العملٌات من  وتستخدم هذه الشبكات نظم معلومات

مراكز إقلٌمٌة متعددة. وبالتالً ٌمكن القول أن من أكبر مظاهر العولمة تجسٌدا أو أكثرها وضوحا فً الموارد والتكنولوجٌا المحورٌة 

المٌة التً تستخدمها الشركات الكونٌة، الشركات متعددة الجنسٌات والشركات وشبكة األعمال المعقدة تتمثل فً نظم المعلومات الع

 الدولٌة إلدارة عملٌاتها فً كل مكان وزمان.

   البّد من اإلشارة إلى أّن العولمة وتكنولوجٌا المعلومات قد جلبت تهدٌدات جدٌدة إلى شركات األعمال المحلٌة إلى جانب  أٌضا ،

ا، ذلك ألن استخدام نظم اإلدارة واالتصاالت العالمٌة ونظم أدوات تكنولوجٌا المعلومات وفّرت للشركات الفرص الثمٌنة التً أفرزته

 العالمٌة قدرات الوصول إلى الزبابن فً السوق العالمً.

 سلح بنظم إن ما تحتاجه منظمات األعمال هو التعامل مع حقابق السوق وقواعد المنافسة والمشاركة فً لعبة األعمال ولكن بعد الت

 المعلومات وأدوات تكنولوجٌا االتصاالت الذكٌة والفابقة بقدراتها وسرعة وصولها إلى السوق.
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 . تسارع التغٌر النوعً والكمً فً بٌئة األعمال5

  للزمان والمكان. نعٌش فً عالم متغٌر فً كل نواحٌه ومظاهره وٌتسارع التغٌر فً هذا العالم إلى الحد الذي تتالشى فٌه الحدود الفاصلة

 أي تتالشى الفواصل بٌن ما هو قدٌم وجدٌد، وبٌن ما هو ثابت نسبٌا ومتحول، وبٌن ما هو كابن وما سٌولد بأشكال ومضامٌن جدٌدة.

  وبالذات وٌظهر هذا التغٌر بجالء أكثر فً البنٌة التكنولوجٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للعالم وفً تطور التكنولوجٌا

 التكنولوجٌا الحٌوٌة، الهندسة الوراثٌة، هندسة البرمجٌات المعقدة والتقنٌات المتطورة ألجهزة االتصال. 

  لقد انتهى عصر االقتصاد الذي ٌعتمد على الصناعة ألن المعرفة ولٌست الصناعة هً مفتاح النمو االقتصادي فً القرن الواحد

قتصادٌة ونظرٌات النمو المحكومة بمنطق النظرٌة االقتصادٌة التقلٌدٌة لتحل محلها قوانٌن والعشرٌن. كما انتهت نماذج التنمٌة اال

مجتمع اقتصاد المعرفة الذي ٌستند على بنٌة شبكٌة قوامها تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وأدواتها نظم المعلومات الحاسوبٌة 

 والذكٌة.

 نظم المعلومات واألعمال

 تمكٌن منظمات األعمال من تحقٌق مٌزة تنافسٌة مؤكدة طالما نجحت فً إدارة موارد نظم المعلومات بكفاءة تساهم نظم المعلومات ف ً

 وفعالٌة.

  ًإن منظمات األعمال الرابدة فً صناعاتها ومنتجاتها هً التً كانت سّباقة فً مجال تطوٌر وتطبٌق نظم المعلومات الحاسوبٌة والت

ومرنة فً البنٌة التنظٌمٌة الداخلٌة ولبناء عالقات ارتباط تفاعلٌة مع الموردٌن والمستفٌدٌن وتسوٌق استخدمتها لنسج عالقات تكاملٌة 

 المنظمة بٌن زبابنها فً األسواق المحلٌة والعالمٌة.

 نظم المعلومات من قٌمة لألعمال سٌؤدي بالضرورة إلى تحسٌن جودة ُمنتجات وخدمات المنظمة وتشكٌل تولٌفة من  تقدمهما  إن

 القٌمة النهابٌة المقدمة للزبابن وبتكلفة قلٌلة مدفوعة ٌعنً ضمان تحقٌق نمو اإلٌرادات واألرباح المستهدفة.

 صناعة ستقوم باستخدام نظم المعلومات نفسها أو أدوات تكنلوجٌا صحٌح أّن منظمات األعمال المنافسة الموجودة فً هٌكل ال

المعلومات الداعمة للعملٌات واألنشطة الجوهرٌة وبالتالً سوف ال تستطٌع المنظمات الرابدة فً استخدامها لنظم المعلومات من 

نظم إال أن تطوٌر وتنوٌع استخدامات نظم المحافظة لفترة طوٌلة على مٌزتها النسبٌة المتأتٌة أصال من استخدامها المبكر لهذه ال

المعلومات واإلدارة الفاعلة لموارد نظم المعلومات سوف ٌوفر لهذه المنظمات قاعدة قوٌة إلدارة أنشطة وعملٌات المنظم وإلرساء 

 عالقات ارتباط مع الزبابن، الموردٌن والمستفٌدٌن فً األسواق التقلٌدٌة واإللكترونٌة.

 ٌّة إن نظم المعلومات ال  توفر لوحدها مٌزة تنافسٌة فً األجل الطوٌلة وإنما ٌجب أن تكون عنصرا أساسٌا فً تولٌفة المٌزة التنافس

 المستهدفة من منظور استراتٌجً خاصة إذا تم استخدام تكنولوجٌا نظم المعلومات فً عملٌة بناء وتطوٌر 

 على مستوى حوال تفٌد نظم المعلومات فً دعم أنشطة األعمال صناعات جدٌدة أو على األقل منتجات أو خدمات جدٌدة. وفً كل األ

 )إدارة سلسلة التولٌد، إدارة المشروع، إدارة عالقات الزبابن وإدارة المعرفة( :

  من ناحٌة أخرى تقوم سلسلة قٌمة نظم المعلومات بدعم األنشطة اإلدارٌة من تخطٌط، تنسٌق، رقابة، وعملٌات النمذجة واتخاذ

بالنتٌجة، تساهم نظم المعلومات فً تمكٌن موقع المنظمة االستراتٌجً فً السوق أو الصناعة مما ٌنعكس بالضرورة على القرارات. و

 اإلٌرادات واألرباح
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 عناصر المحاضرة 

 مفاهٌم مهمة فً نظم وتكنولوجٌا المعلومات  

 فوائد نظم المعلومات اإلدارٌة  

 معمارٌة تكنولوجٌا المعلومات 

  لتكنولوجٌا المعلوماتالبٌنة األساسٌة 

 آثار تكنولوجٌا المعلومات على اإلدارة 

 تكنولوجٌا المعلومات فً اإلدارة مساهمة 

 

 الفرق بٌن البٌانات والمعلومات والمعرفة

 )تذكٌر( البٌانات و المعلومات و المعرفة

 البٌانات ، مثلالواردة  قبل الدخول فً تفصٌالت نظم وتكنولوجٌا المعلومات ال بد من التفرٌق بٌن بعض المصطلحات :

المعلومات، و المعرفة، و التً ٌزٌد استخدامها فً مجال النظم والتكنولوجٌا المختلفة، خاصة فً نظم وتكنولوجٌا المعلومات 

 اإلدارٌة.

  التنظٌمً، إذ أن كل اٌضا ، من المهم جدا أن نعرف االختالفات بٌن هذه المفاهٌم الثالثة، و العالقات التً تربطها فً المحتوى

 منظمة تملك سنارٌوهات جوهرٌة تضمن من خاللها توافق .

 

مجموعة  أو هًمواد و حقائق خام أولٌة لٌست ذات قٌمة بشكلها األولً ما لم تتحول الى معلومات مفهومة و مفٌدة ،  هً Dataالبٌانات 

 من الحقائق و المشاهدات قد تكون أرقاما أو كلمات أو رموز أو حروف.

على ذلك كمٌات اإلنتاج ، حجم المبٌعات ،أسماء الطلبة ، أعداد الطلبة . و ٌمكن أن تجمع عن طرٌق المالحظة أو المشاهدة و  و من األمثلة

 تخزن بأسلوب معٌن و ٌمكن أن تعبر عن حقائق حالٌة أو تارٌخٌة أو مستقبلٌة.

 مثال:

4 

6 

10 

 هل هذه األرقام بٌانات أم معلومات ؟

 مثال:

 51,77,58,82,64,70 

Yes, Yes, No, Yes, No, Yes, No, Yes, Yes, Yes. 

111192, 111234 

 هل هذه بٌانات أم معلومات ؟

 

 نظم المعلومات وتكنولوجٌا المعلومات
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 الثالثة المحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

بٌانات تمت معالجتها ثم تطبٌقها و تحلٌلها و تنظٌمها و  أو هًمن البٌانات المنظمة و المنسقة ،  هً مجموعة Informationالمعلومات 

تلخٌصها بشكل ٌسمح باستخدامها و االستفادة منها حٌث أصبحت ذات معنى لمستخدمٌها ، مثال على ذلك معلومات عن مبٌعات الشركة 

 ف.موزعة حسب السنوات و نسب األرباح و الكل

ٌحتاج إلى أن تتحول البٌانات إلى معلومات لمقابلة احتٌاجات متخذ القرار وتقلٌل حالة عدم التأكد، والتً تساعد  إن اتخاذ القرار اإلداري

 على زٌادة الترابط بٌن المنظمة وجمهورها .

 )المعلومات = بٌانات + سٌاق + معنى(  

 بٌانات تمت معالجتها فً سٌاق معٌن لتعطً معنى

 مثال:

4 

                                                      + 

6   

10 

 هل هذه األرقام بٌانات أم معلومات ؟

 مثال : 

 

 مثال :   
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 الثالثة المحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 تذكٌر( المعرفة( 

  المعرفةKnowledge معلومات تم تنظٌمها و معالجتها لتحوٌلها الى خبرة أو معرفة مبتكرة ال تعرف عنها  هً عبارة عن

شًء من قبل ، أو تصف شٌئا ٌوسع من معارفنا السابقة أو ٌعدل منها ، أو هً الحصٌلة النهائٌة الستخدام المعلومات من قبل 

 صناع القرار و المستخدمٌن الذٌن ٌحولون المعلومات الى معرفة و عمل مثمر ٌخدمهم و ٌخدم مجتمعهم .

 ٌق أو اإلنتاج ٌعبر عنه بالمعرفةفإنتاج منتج ألول مرة أو ابتكار طرٌق جدٌدة فً التسو 

 الفرق بٌن البٌانات والمعلومات والمعرفة

 

 البٌانات والمعلومات

 

 المعلومات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات
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 الثالثة المحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 المصادر الرئٌسٌة لألخطاء والتحٌز فً المعلومات

 : ًوٌمكن تحدٌد المصادر الرئٌسٌة لألخطاء والتحٌز فً المعلومات على النحو االت- 

 جمع البٌانات استخدام طرق غٌر سلٌمة فً القٌاس أو .1

 االعتماد على مصادر غٌر دقٌقه للبٌانات .2

 عدم استخدام طرق سلٌمة أو دقٌقه فً تشغٌل البٌانات .3

 أخطاء فً التشغٌل نتٌجة السهو أو اإلهمال .4

 عدم استخدام أسالٌب تحلٌل دقٌقه .5

 أخطاء أثناء الحفظ أو التخزٌن للبٌانات .6

 تحقٌق أغراض معٌنهتحرٌف فً البٌانات للوصول إلى معلومات تهدف إلى  .7

 

 :ًوٌمكن التقلٌل من المشكالت الناتجة عن الخطأ والتحٌز فً المعلومات من خالل إتباع االت 

 استخدام وسائل دقٌقه فً جمع البٌانات .1

 االعتماد على مصادر للبٌانات موثوق منها ودقٌقه .2

 استخدام نظم دقٌقه للمراجعة الكتشاف أخطاء التسجٌل والحفظ .3

 على جمع وتسجٌل وتحلٌل البٌانات تدرٌب القائمٌن .4

 وضع معاٌٌر ثقة فً المعلومات .5

 تدرٌب المستخدمٌن للمعلومات على أسالٌب استعمالها ومعالجتها .6

 

 

 فوائد نظام المعلومات االدارٌة

 تقدم نظم المعلومات اإلدارٌة العدٌد من الفوائد لمتخذي القرار كما تساعد العاملٌن فً المنظمة على أداء وظائفهم  ، 

 : و من أهم الفوائد التً ٌمكن أن تقدمها نظم المعلومات اإلدارٌة- 

 تقدٌم المعلومات الى المستوٌات اإلدارٌة المختلفة لمساعدتها فً اتخاذ القرار. .1

 تقدٌم المعلومات لجمٌع العاملٌن لمساعدتهم فً أداء أنشطتهم الوظٌفٌة.  .2

 الرقابة.المساعدة فً تقٌٌم أنشطة المنظمة و إجراء عملٌة   .3

 مساعدة المدراء على التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لجمٌع أنشطة المنظم . .4

 تحدٌد قنوات االتصال األفقٌة و العمودٌة بٌن الوحدات اإلدارٌة المختلفة لتسهٌل عملٌة استرجاع البٌانات.  .5

 حفظ البٌانات لغرض إتاحتها عند الحاجة لمستخدمٌها.  .6
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 الثالثة المحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 تكنولوجٌا المعلومات

 

 جمٌع الوسائل واألدوات التً تستخدم جهاز الحاسوب فً عملها حٌث ٌقوم االشخاص باستخدامها  هو المقصود بتكنولوجٌا المعلومات

تكنولوجٌا  ل ذلك فًوٌتمثمع البٌانات والمعلومات لتنفٌذ جمٌع المهام المرتبطة بمعالجة المعلومات داخل الشركات والمؤسسات. 

االتصاالت بعناصرها من الفاكس والتلفزٌون والرادٌو والفٌدٌوتكس واستخدام الحاسبات اآللٌة وشبكات المعلومات ومراصد المعلومات 

 وشبكات االنترنٌت والمؤتمرات عن بعد واستخدام القمر الصناعً والبرٌد اإللكترونً وغٌرها من وسائل االتصال.

 

 ٌمجموعة المجاالت المعرفٌة من علمٌة وتقنٌة وهندسٌة وإنسانٌة واجتماعٌة واإلجراءات اإلدارٌة  ا المعلومات هناوٌقصد بتكنولوج

ا والتقنٌات المختلفة المستخدمة والجهود البشرٌة المبذولة فً جمع المعلومات المختلفة وتخزٌنها ومعالجتها ونقلها وبثها واسترجاعها مم

 نٌات والمعارف واإلنسان المتعامل معها بكافة حواسه وإدراكاته.ٌنشئ تفاعالت بٌن هذه التق

 

 

  ،التقنٌات االلكترونٌة والرقمٌة التً تستخدم فً تخزٌن ومعالجة وتناقل  ٌمكن صٌاغة تعرٌف تكنولوجٌا المعلومات على أنهاومن هنا :

بل المستفٌدٌن بأٌسر السبل مع ضمان محصالت وبث نتائج عملٌات تحلٌل وتصنٌف واستخالص المعلومات وتوجٌه اإلفادة منها من ق

 السرعة والدقة.

 

 Information Technology Architectureمعمارٌة تكنولوجٌا المعلومات 

 

 مخطط توضٌحً وتفصٌلً عال المستوى ألصول المعلومات، وتحدد السٌاسة العامة واالهداف المرجوة والخطط المستقبلٌة  عبارة عن

 فً المؤسسات المختلفة. 

  . هذا المخطط ٌوضح كل المعاٌٌر لتكنولوجٌا المعلومات داخل المؤسسات والشركات وكٌفٌة ترابطها وعملها مع بعضها البعض 

 المخطط ٌشبه المخطط الهندسً للبٌت، فهذا المخطط الورقً ٌوضح التفاصٌل العامة والدقٌقة للبٌت قبل بناءة. ، هذامثال 

 

 Information Technology Infrastructureالبنٌة االساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات 

 والخدمات المختلفة واالدارة التً تنظم  ٌقصد بالبنٌة االساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات المكونات المادٌة والبرمجٌة والتسهٌالت

 والتً تتكون من: وتحدد الوظائف المختلفة، والتً تقوم بتحدٌدها معمارٌة تكنولوجٌا المعلومات

 ( المعداتHardware) 

 ( البرمجٌاتSoftware) 

 ( الشبكاتNetworksًبنوعٌها السلكً والالسلك ) 

 ( ادارة البٌاناتData management) 

  االمن( والحماٌة للبٌاناتManaging security and risk) 

 ( تطوٌر النظمSystem development) 
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 الثالثة المحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 الجوانب االساسٌة الستثمار تكنولوجٌا المعلومات فً تطور وقوة اإلدارة 

 :ًوٌمكن تلخٌص الجوانب األساسٌة الستثمار تكنولوجٌا المعلومات فً تطور وقوة اإلدارة بما ٌل 

 والمرونة فً اتخاذ القرار بفعل تقنٌات المعالجة السرٌعة والنقل السرٌع.السرعة والفاعلٌة  .1

 القوة الهائلة لتقنٌات المعلومات فً إعداد التقارٌر ومعالجة كم هائل فً زمن قٌاسً مما ٌساعد فً اتخاذ القرار. .2

 بنٌة اإلدارة.بناء بنك للمعلومات اإلدارٌة ٌعطً حٌاة ودٌنامٌكٌة الستثمار هذه المعلومات فً تطوٌر  .3

 خروج اإلدارة من واقع التشتت وبطء الحركة وعشوائٌة الكادر البشري الواسع إلى الدٌنامٌكٌة والمعرفة. .4

 تقنٌات المعلومات هً التً تسهل علٌنا قراءة مؤشرات ومؤثرات السوق العالمً اللحظٌة .5

 

 آثار تكنولوجٌا المعلومات على االدارة 

 اإلداري واختصار نفقاته.المساعدة فً تخفٌض حجم الجهاز  .1

 توزٌع قدرة اإلدارة العلٌا على التخطٌط والرقابة والسماح بدرجة أكبر من الالمركزٌة وتفوٌض السلطة . .2

 توسٌع وتنمٌة وتنشٌط قنوات االتصال وابتكار أسالٌب جدٌدة فً االتصاالت . .3

 باء الروتٌنٌة .المساعدة على تركٌز اإلدارة فً المهام االستراتٌجٌة والتخفٌف من األع .4

 المساعدة على سرعة التأقلم والتكٌف وعلم التغٌرات نتٌجة سرعة العلم بها . .5

 المساعدة على تطوٌر وسائل اإلنتاج واستحداث المنتجات الجدٌدة وتحدٌث أسالٌب التسوٌق.  .6

 

 مساهمة تكنولوجٌا المعلومات فً االدارة 

 تساهم تكنولوجٌا المعلومات فً:

 متعددة بسرعة فائقة وبدقة متناهٌة .أداء عملٌات  .1

 تخزٌن واسترجاع ونقل كمٌات من المعلومات بأسهل الطرق . .2

 توفٌر حاجة المستخدمٌن حٌث أنها تزٌد من مقدار معدل األعمال . .3

 دقة وتكامل الملفات وتنسٌق المداخل المتعددة للبٌانات وإعادة صٌاغتها. .4

 وترشٌد عملٌة اتخاذ القرارات .زٌادة فاعلٌة القوى المهنٌة واإلدارٌة  .5
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 الثالثة المحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 7الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 معوقات استخدام تكنولوجٌا المعلومات

ٌصعب إلى حد كبٌر التنبؤ بمعدالت التغٌر فً خدمات المعلومات التً ستحدث بمراكز المعلومات والمؤسسات نتٌجة إلدخال تكنولوجٌا 

 ومن بٌنها ما ٌلً :استخدام تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة المعلومات المتقدمة ، حٌث ٌمكن تحدٌد بعض المعوقات التً تؤثر على انتشار 

 المحددات الفنٌة              (1

 المحددات االقتصادٌة     (2

 القٌود على حقوق الملكٌة (3

 التشرٌعات الحكومٌة                      (4

   الشخصٌة التقلٌدٌة         االتجاهات (5

 التعلٌم والتدرٌب غٌر المنتشر (6

 العولمة وتشمل )اإلدارة والرقابة فً السوق العالمٌة المنافسة فً األسواق( (7

 

 

ستراتٌجٌة ٌوضح الهرم التالً التموضع المنطقً للتقنٌات المختلفة لذكاء األعمال وفقاً لقٌمتها الكامنة، باعتبارها اساساً لقرارات األعمال اال

 والتكتٌكٌة

 

16

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


  الرابعة المحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 

 عناصر المحاضرة 

  علومات االدارٌة نظم المأنواع 

  تصنٌف نظم المعلوماتنماذج 

 التبادلٌة بٌن النظمقات العال 

 

 مقدمة

 التسعٌنات عقد فً ونوعٌا وبخاصة ومتسارًعا جذرٌا األخٌرة األربعة العقود خالل كان اإلدارٌة المعلومات نظم حقل فً التطور أن 

 .الجدٌدة األلفٌة إطاللة ومع

  المعولمة األعمال بٌئة الهائلة فً التغٌرات أنتجت كما اإلدارٌة المعلومات لنظم جدٌدة تطبٌقات أفرزت الحدٌثة المعلوماتٌة فالتقنٌات، 

  .ومبتكرة فائقة تكنولوجٌة قدرات ذات جدٌدة إدارٌة معلومات نظم هناك ان حٌث

 

 لمواجهة المعلومات واالتصاالت تكنولوجٌا ونظم أدوات على اإلدارة اعتماد تزاٌد مع النظم هذه إلى الحاجة ازدادت وقد : 

 السرٌعة االبتكار المنافسة ودورة مجال فً خاصة وبصورة األعمال بٌئة فً المستمرة والجوهرٌة الجذرٌة التغٌرات مشكلة .1

 .والخدمات للمنتجات

 .القرارات صنعو والسٌطرة واإلنتاج التسوٌق ونظم اإلدارة مستوى على التعقٌد مشكالت لحل .2

 

  ًلنظم رئٌسٌة أنواع فقد ظهرت ،المنظمات وطبٌعة حجم وباختالف التنظٌمٌة المستوٌات باختالف اإلدارات احتٌاجات لتنوع ونظرا 

 .ةللمنظم مهمة حٌوٌة تطبٌقٌة مجاالت فً الستخدامها أو محددة إدارٌة مستوٌات لدعم الموجهة اإلدارٌة المعلومات

 وذلك متكامل إداري معلومات نظام وجود بالنسبة لها كافٌا   ٌعد لم الكبٌرة االدارٌة والمؤسسات المنظمات ،ٌضا  أ: 

 أنشطتها تعقٌد شدة .1

 نظم من ومتفاعلة ولكنها متكاملة متنوعة رئٌسٌة أنماط واستخدام تطوٌر إلى المنظمات هذه دفعت قد التً المعولَمة عملٌاتها اتساع .2

 اإلدارٌة المعلومات

 الحدٌثة األعمال فً منظمات المختلفة وتطبٌقاتها اإلدارٌة المعلومات لنظم الرئٌسٌة األنواع وتحلٌل بدراسة نقوم سوف ذلك،ل. 

 

تحتاج القرارات اإلدارٌة التً تتخذ فً المستوٌات اإلدارٌة المختلفة إلى المعلومات حتى تكون قرارات رشٌدة، لذا فإن المهمة  -

هً تقدٌم المعلومات المختلفة والنماذج والتحلٌالت المناسبة لإلدارة حتى تستطٌع اتخاذ  الرئٌسٌة لنظم المعلومات على اختالف أنواعها

 القرار المناسب فً الوقت والزمان الصحٌح.

 

 

 

 نظم المعلوماتأنواع 
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 :ًٌوجد ثالث تصنٌفات رئٌسة من نظم المعلومات تخدم المستوٌات التنظٌمٌة المختلفة فً المنظمة وه 

 نظم المستوى التشغٌلً -

 اإلداري/التكتٌكًنظم المستوى  -

 ونظم المستوى االستراتٌجً  -

 

 

 

 نظم المستوى التشغٌلً

نظم تشغٌلٌة تعمل على مراقبة النشاطات المختلفة والمعامالت التجارٌة فً المنشأة من تسوٌق، إنتاج وتصنٌع، مالٌة ومحاسبة، وموارد 

 بها.بشرٌة، وما تحوٌه من نظم فرعٌة لمعالجة الحركات المختلفة المتعلقة 

المعامالت التجارٌة فً المنظمة حٌث تجٌب هذه النظم و إنها نظم تشغٌلٌة تعمل على مستوى العملٌات فً مراقبة النشاطات المختلفة

 على األسئلة المختلفة المنطلقة من هذه الوظائف.

 

 نظم مستوى اإلدارة/ التكتٌكً

ومراجعة، اتخاذ القرار، وإدارة األنشطة فً اإلدارة الوسطى، وغالبا  نظم معلومات على مستوى مراقبة اإلدارة تعمل على دعم مراقبة،

المراقبة واتخاذ القرارات عن طرٌق تقدٌم ملخص روتٌنً هٌكلة. حٌث تخدم تخطٌط الوظائف وما تدعم هذه النظم القرارات شبه الم

 ٌهدف إلى السرعة فً إنجاز التقارٌر.

 

 نظم المستوى االستراتٌجً

االستراتٌجً لإلدارة العلٌا فً المنظمة، إذ تأخذ هذه النظم فً االعتبار البٌئة الداخلٌة عم نشاط التخطٌط طوٌل األجل وتد نظم معلومات

و الخارجٌة للمنظمة، وتتابع التغٌرات والفرص فً البٌئة الخارجٌة مقارنة بقُدرات المنظمة الداخلٌة، وتتناول اإلجابة على عدة 

 ؟ وما هً العمالة المطلوبة فً السنوات القادمة؟الكلف فً الصناعة مستقباًل  اتجاه: ما هو مثلتساؤالت 
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 ٌمكن تقسٌم نظم المعلومات إلى أربعة أنواع رئٌسة هً :

 TPSنظم معالجة المعامالت . ۱

إلدارة االعمال، وتخدم نظام معلومات محوسب ٌعالج و ٌسجل البٌانات الناتجة عن أحداث مبادالت األعمال الروتٌنٌة الٌومٌة الضرورٌة 

حٌث  ،ن طلبها على شكل تقارٌر للمستخدمالمستوى التشغٌلً فً المنظمة بجعل المعلومات متوفرة للمستخدمٌن داخل وخارج المنظمة حٌ

ن تستخدم إجراءات وقواعد محددة، وتعمل على حفظ وتخزٌن البٌانات إلى حٌن طلبها على شكل تقارٌر للمستخدم، كما تعمل على تأمٌ

 جمٌع المعلومات على المستوى التشغٌلً والتً تخدم القرارات المهٌكلة بطرٌقة فعالة، وبدقة أعلى، وفً الوقت المناسب.

تعالج نظم معالجة المعامالت اآلالف من المعامالت التً تحدث كل ٌوم فً العدٌد من وظائف المنظمة سواء فً المبٌعات، أو 

زون، أو مدفوعات العمال، كما تنتج الوثائق لنتائج معالجة المعامالت مثل: إصدار الشٌكات، إصدار المدفوعات، أو المقبوضات، أو المخ

 الفواتٌر المختلفة، كما تستخدم لتسجٌل المبٌعات، وبهذا تنتج هذه النظم تقارٌر ملخصة ومفٌدة لإلدارة التشغٌلٌة.

من خالل برمجٌات معالجة البٌانات إذ تجٌب نظم معالجة المعامالت  كما تخدم نظم معالجة المعامالت العدٌد من الوظائف فً المنظمة

النتائج، المالٌة والمحاسبة، والمواد البشرٌة. ومن وظائف المنظمة مثل: التسوٌق والمبٌعات، التصنٌع على األسئلة المختلفة المنطلقة 

 البٌئة الخارجٌة.  والتً ٌحتاج المدٌرون لمراقبة أوضاع التشغٌل الداخلً، وعالقة المنظمة مع

 ٌعتبر نظام معالجة المعامالت المنتج األكبر للمعلومات التً تستخدم فً أنواع النظم األخرى. وأخٌرا  

 

 تطور نظم معالجة المعامالت 

لقد ظهرت عدة أجٌال من النظم التً تطورت مع التحسٌن واالبتكار التكنولوجً الذي حصل فً برامج الحاسب وشبكات االتصال،  ►

 إلى تطور نظم معالجة المعامالت. أدت

من نظم معالجة البٌانات، ونظم معالجة المعامالت، ونظم  اً طور الحاسب وقواعد البٌانات بدءإن نظم معالجة المعامالت قد تطورت مع ت ►

قواعد البٌانات العالئقٌة، معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة، ثم ظهور نظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة العالئقٌة عند ظهور 

 الذكاء االصطناعً والنظم الخبرة وانتهاء  بنظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة الذكٌة عند ظهور

 كما ٌظهر فً الشكل التالً: ►

 ( تطور نظم معالجة المعامالت ونظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة32شكل رقم )
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 :أهداف نظم معالجة المعامالت 

معالجة المعامالت بشكل عام على تأمٌن جمٌع المعلومات التً تحتاجها المنظمة فً المستوى التشغٌلً للمحافظة على تعمل نظم 

 تحقٌق األهداف التالٌة:األعمال بدقة وكفاءة لتحقٌق أهدافها. إذ تسعى نظم معالجة المعامالت إلى 

 .ضمان فاعلٌة وكفاءة العملٌات فً المنظمة 

 البٌانات لحٌن طلبها على شكل تقارٌر، لزٌادة المٌزة التنافسٌة فً المنشأة. حفظ وتخزٌن 

  .مراقبة أوضاع التشغٌل الداخلً، ومالئمة المنظمة مع البٌئة الخارجٌة 

  ًالبٌانات تزوٌد البٌانات الضرورٌة لنظم المعلومات التً تخدم المستوٌٌن المرحلً واالستراتٌجً، للتأكد من الدقة واألمانة ف

 والمعلومات، ولوقاٌة األصول المختلفة فً المنظمة، ولتأمٌن أمن المعلومات.

 

 الرئٌسٌة لنظم معالجة المعامالت: السمات 

 تمتلك نظم معالجة المعامالت العدٌد من السمات الرئٌسة وهً:

 .معالجة كمٌة كبٌرة من البٌانات 

 هور داخلً.تكون مصادر البٌانات فً الغالب داخلٌة، وتوجه لجم 

 نصف شهرٌة، أو شهرٌة.أسبوعٌاً  ٌومٌاً، عامالت على قاعدة منظمة،تكون معلومات معالجة الم ، 

 .توفر طاقة خزن كبٌرة 

 .السرعة الفائقة فً المعالجة 

 .مراقبة وجمع بٌانات تارٌخٌة متراكمة 

 .تكون المدخالت والمخرجات مهٌكلة، ومعالجة البٌانات ثابتة وقانونٌة 

 ى عال من التفاصٌل فً المعلومات المقدمة.وجود مستو 

 .وجود عملٌات رٌاضٌة وإحصائٌة بسٌطة 

 .وجود مستوى عال من الدقة، وتكامل البٌانات، واألمن 

 .توفر موثوقٌة عالٌة 

 .تعطً نظم معالجة المعلومات القدرة للمستخدم لالستعالم عن الملفات، وقواعد البٌانات عن طرٌق معالجة االستعالمات 

 

  نظم معالجة المعامالتTransaction Processing Systems  

مدخالت لنظم مدخالت لنظم المعلومات اإلدارٌة ومدخالت لنظم معلومات حاسوبٌة TPS تعتبر مخرجات نظم معالجة المعامالت 

ضافة مومات ذات قٌمة أخرى وذلك من خالل ما توفره من موارد بٌانات ثمٌنة تشكل بمجملها مادة للتحلٌل وإلنتاج تقارٌر معل

 للمدٌرٌن.
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  نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌةOn-Line Analytical Processing Systems 

التً تتولى أنشطة تسجٌل وتصنٌف  TPSنتاج التطور النوعً لنظم معالجة المعامالت  OLAPتمثل نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة 

 المعامالت ومعالجة البٌانات المرتبطة بأنشطة األعمال الٌومٌة وبالمهام الروتٌنٌة التً تخضع لظروف حالة التأكد وبالتالً تكون نتائج

 .نشطة والمهام محددة ومعروفة سلفاهذه األ

دارة فً مجاالت تحلٌل على تلبٌة احتٌاجات اإللجة المعامالت عدم قدرة نظم معا نتٌجة OLAPظهرت المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة 

نمذجة االتجاهات والتنبؤ بالمؤشرات وتقدٌم خالصات معلوماتٌة قٌمة لإلدارة تفٌدها فً فهم أوضاعها الحالٌة والمستقبلٌة والبٌانات 

 وبصورة خاصة موقعها التنافسً وعالقاتها مع الزبائن والمستفٌدٌن.

هو لتقدٌم قدرات التحلٌل المنهجً للبٌانات بعد تسجٌلها وتخزٌنها فً قواعد البٌانات OLAP المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة والهدف من نظم 

المتقدمة لتزوٌد المدٌرٌن  أو مستودعات البٌانات،  وذلك من أجل إعادة النظر فً هذه البٌانات وإجراء أنشطة المعالجة التحلٌلٌة 

 و متنوعة تستوفً كل متغٌرات الظاهرة موضوع القرار أو الدراسة.وذات أبعاد وأوجه متعددة  بمعلومات ذات قٌمة مضافة

نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة نفسها لتظهر بأشكال وأنماط جدٌدة وذلك بحسب مستوى ونوع تكنولوجٌا المعلومات التً  طورت

التً  Relational OLAP  المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة والعالئقٌة خٌرة نظمتستخدمها. ومن بٌن النظم الجدٌدة التً ظهرت فً اآلونة األ

 . Relational Data Base Management Systemsتمثل تكوٌناً متعاضداً مع نظم إدارة قواعد البٌانات العالئقٌة 

متعددة األبعاد وبذلك تستطٌع هذه النظم ضمان وتستند نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة والعالئقٌة على نظم إدارة قواعد بٌانات عالئقٌة و

 االستفادة من القدرات التقنٌة التً ٌتٌحها النموذج العالئقً لقاعدة البٌانات.

كما ظهرت نظم معالجة تحلٌلٌة فورٌة تستخدم تقنٌات الذكاء الصناعً فً عملٌة تحلٌل البٌانات واستكشاف العالقات بٌن عناصر البٌانات 

 صول المرن فً الوقت الحقٌقً.وتوفٌر فرص الو

 

 : MIS. نظم المعلومات اإلدارٌة 3

صممت لخدمة وظائف المستوى اإلداري فً المنظمة عن طرٌق تزوٌد المدٌرٌن فً اإلدارة الوسطى بالتقارٌر  هً نظم معلومات

التخطٌط والمراقبة واتخاذ القرار فً المستوى الفورٌة عن األداء الحالً والتقارٌر التارٌخٌة، كما تخدم نظم المعلومات اإلدارٌة وظائف 

 اإلداري، إذ تقدم تقارٌر أسبوعٌة، شهرٌة، سنوٌة للمهتمٌن من المدٌرٌن لدعم القرارات شبة المهٌكلة.

من أنواع أنظمة المعلومات تركز على ملخصات الصفقات الٌومٌة، األسبوعٌة، الشهرٌّة المفٌدة فً مراقبة التحكم على  هً نوع

 توى التشغٌلً.المس

 

 :ممٌزاتها 

 مساندة اتخاذ القرارات النمطٌة والمتكررة مما ٌسمح بتحدٌد المعلومات الالزمة التخاذها بصفة مسبقة. -

 مساعدة المدٌرٌن األولٌٌن، كما إن مخرجاتها قد تكون مفٌدة لتوفٌر احتٌاجات اإلدارة العلٌا من المعلومات التارٌخٌة. -

الٌومٌة عن العملٌات الجارٌة، كما تقدم تقارٌر استثنائٌة فً حالة اختالف الوضع الفعلً عن الوضع تساعد على إعداد التقارٌر  -

 المستهدف، وكذلك تقارٌر عند الطلب للحاالت غٌر المتكررة.

 تعتمد على سٌولة البٌانات والمعامالت التجارٌة. -

المنظمة فً المستقبل( والسابقة )لتوجٌه االنتباه إلى مشكالت وأداء تساعد على اتخاذ القرار باستعمال البٌانات الحالٌة )لتحدٌد اتجاه  -

 الماضً(.
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 :عٌوبها 

 لٌس لدى هذه النظم إمكانٌات تحلٌلٌة كبٌرة. -

هً نظم غٌر مرنة نسبٌا، حٌث أن استجابتها لحاجة المدٌرٌن من المعلومات تكون فً حدود أنماط محددة، وتجد صعوبة فً تغٌر  -

 ور احتٌاجات جدٌدة من المعلومات.مخرجاتها فً حالة ظه

 أي أنها ُتعنى فقط باألحداث الداخلٌة بالمنظمة. ًولٌس خارج ًلها توجه داخل -

 

 : DSS. نظم دعم القرار 2

نظم معلومات على مستوى إدارة المنظمة تساعد مدٌر منفرد أو مجموعة صغٌرة من المدٌرٌن لحل مشكلة نوعٌة، إّنه نظام ٌمزج  -

وٌقدم نماذج تحلٌالت رفٌعة المستوى، كما ٌمكنها دمج عدة نماذج لتكوٌن نموذج متكامل، وتقدٌم برامج إدارة وإنتاج الحوار البٌانات 

 للسماح لصانع القرار بالتفاعل مع النظام والتخاطب المباشر معه؛ لدعم اتخاذ القرارات شبه المهٌكلة وغٌر المهٌكلة.

مستفٌد النهائً أدوات مفٌدة للتحلٌل، إذ ٌمكنه من دمج عدة نماذج مختلفة لتكوٌن نماذج متكاملة، ٌقوم هذا النظام على أساس إعطاء ال -

وكذلك برامج إدارة وإنتاج الحوار التً تمكن المستخدم من التفاعل مع النظام، وٌعمل هذا النظام على تقدٌم الدعم المباشر لإلدارة 

 الوسطى والعلٌا.

 ًفً اإلدارة الوسطى بأدوات معلوماتٌة )جداول، رسومات، نماذج( الالزمة التً تساعد على حل  تزود المدٌرٌن هً النظم الت

 تحلٌل البٌانات واتخاذ القرارات. عن طرٌق وغٌر المبرمجة )غٌر الهٌكلٌة( شبه المبرمجة )شبه الهٌكلٌة(،المشكالت 

 لمتخذي القرارات وتقدٌمها لهم بالصورة المناسبة باستخالص المعلومات األكثر ضرورٌة وحٌوٌة بالنسبة  تقوم هذه النظم

 وبالتوقٌت المناسب.

  .توجه القرارات فً اتجاه معٌن ولكنها ال تحل محل اإلداري فً اتخاذ القرارات 

 تتمٌز هذه النظم بإمكانٌة تحلٌل عالٌة، مرونة االستخدام، التفاعلٌة 

 نظم المعلومات اإلدارٌة كما تستعمل بٌانات خارجٌة من البٌئة المحٌطة.تستعمل بٌانات داخلٌة مستمدة من نظم معالجة العملٌات و 

 

 ESS. نظم دعم اإلدارة العلٌا )التنفٌذٌة( ٤

على المستوى االستراتٌجً فً المنظمة ُمصّمم لمساعدة اإلدارة العلٌا فً اتخاذ القرارات غٌر المهٌكلة من خالل  نظام معلومات -

 تصامٌم متقدمة.

 تعتمد على الحاسب، صممت لمواجهة الحاجات الخاصة من المعلومات لمدٌري اإلدارة العلٌا أو للمدٌرٌن التنفٌذٌن. هً نظم معلومات -

للمشكالت ولكنها تقوم بدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطٌط االستراتٌجً والرقابة االدارٌة واالتجاهات طوٌلة  ال توفر حلول مباشرة -

 ة الخارجٌة والتكٌف مع المتغٌرات التكنولوجٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة.المدى، والتركٌز على البٌئ

على نظم معالجة العملٌات ونظم المعلومات اإلدارٌة كمصدر للمعلومات الداخلٌة، كما تعتمد على نظم المعلومات الخارجٌة  تعتمد -

 وقواعد البٌانات التجارٌة.
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 نماذج تصنٌف نظم المعلومات 

حاول بعض الباحثٌن تصنٌف نظم المعلومات فً ضوء معاٌٌر محددة مثل تصنٌفها فً ضوء الدعم الذي ُتقّدمه للمستوى اإلداري أو فً 

ضوء األهداف الوظٌفٌة والبنٌة التقنٌة لهذه النظم. ونظراً لتعدد اجتهادات علماء تكنولوجٌا المعلومات فسوف نقوم بتحلٌل نموذجٌن 

 .O'Brienونموذج  Laudonنموذج تصنٌف نظم المعلومات وهما، رئٌسٌن من نماذج 

 

 لتصنٌف حقل نظم المعلومات Laudonنموذج  .۱

 

 

 Laudon  :ًقام بتصنٌف نظم المعلومات فً المنظمة على أساس المستوٌات التنظٌمٌة فً المنظمة وه 

 

  Executive Support Systems التنفٌذٌةنظم الدعم  مثل Strategic Level Systemsنظم المستوى االستراتٌجً  ►

ونظم مساندة القرارات  MISنظم المعلومات اإلدارٌة  وتشمل Management Level Systems نظم المستوى اإلداري  ►

DSS  

 TPSنظم معالجة المعامالت  Operational Level Systems نظم المستوى العملٌاتً  تشملبٌنما  ►
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3.  O'Brien نموذج لتصنٌف حقل نظم المعلومات . 

من نموذج  كثر شموالأالنموذج قنٌة وبالتالً ٌبدو هذا نظم المعلومات على أساس أهدافها الوظٌفٌة وبنٌتها الت O'Brien ٌقّدم 

Laudon : ًكما ٌظهر فً الشكل التال 

 

 

 DSSونظم مساندة القرارات  MISونظم المعلومات االدارٌة  EISأنه ٌضع نظم المعلومات التنفٌذٌة  O'Brienٌالحظ فً نموذج 

 TPSوبالتالً ٌمٌزها عن فئة النظم الداعمة لألنشطة التشغٌلٌة وهً نظم معالجة المعامالت  ، نظم المعلومات المساندة لإلدارةفً فئة 

 Material، نظم تخطٌط المواد  Computer-Aided Manufacturing Systemsونظم المعلومات المساندة للتصنٌع 

Requirement Planning  أو نظم التصمٌم بمساعدة الحاسوبComputer-Aided Design Systems . 

 OASكما ٌمٌزها اٌضا عن النظم التً تساعد فً تحقٌق التنسٌق والتعاون بٌن مجامٌع اإلدارة وفرق العمل مثل نظم أتمته المكاتب 

 .وغٌرها

 

 عن النظر وبغض األعمال لنظم معلومات الرئٌسٌة األنماط كل ٌضم الذي العلمً الحقل هو اإلدارٌة المعلومات نظم فإن وبالتالً

 .ووظائفها وأنماطها مسمٌاتها
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 عناصر المحاضرة 

  تصنٌف نظم المعلوماتنماذج 

 التبادلٌة بٌن النظمقات العال 

  فً االعمال الذكاء 

  استكشاف المعرفة خطوات 

  مفهوم نظم مساندة القرارتحلٌل 

 

 من الدرس السابق : بداٌة المحاضرة بموضوع نماذج تصنٌف نظم المعلومات ظةحمال

 التبادلية بين النظم العالقات 

، ولكن ال بد من التأكٌد بأن هناك عالقات تبادلٌة وترابط بٌن معٌنٌلعب كل نوع من أنواع النظم دوراً ممٌزاً فً خدمة مستوى إداري  ►

م لخدمة المنظمة ككل، حٌث ال ٌعمل كل نظام منها بشكل مستقل عن اآلخر،  وإنما تعمل النظم المختلفة من خالل عالقات هذه النظ

 تبادلٌة فً المنظمة، إذ ٌشكل نظام معالجة المعامالت والذي ٌقع ضمن نظم المستوى التشغٌلً المصدر الرئٌس لبٌانات النظم األخرى.

تقدر مدى الحاجة إلى درجة التكامل بٌن األنظمة المختلفة وهذا ٌتطلب جهود للسٌطرة على نظم متكاملة  لذا من األفضل لكل منظمة أن ►

 كبٌرة. 

 .ويبين الشكل التالي العالقات التبادلية بين النظم ►

 

ٌّن ► المختلفة  المعلومات (TPS) المعامالت معالجة نظم تقدم إذ بعالقات تبادلٌة، البعض بعضها مع وتتفاعل ترتبط المعلومات نظم أن ٌتب

المعلومات  نظم تقوم كما ، (MIS) اإلدارٌة المعلومات ونظم(DSS) القرار  دعم نظم إلى المختلفة الوظٌفٌة النظم من لدٌها المتجمعة

 القرارات. دعم نظم إلى المعلومات بتقدٌم أٌضا اإلدارٌة بدورها

ٌّن كما ► بالمعلومات  (ESS) التنفٌذٌٌن المدٌرٌن دعم نظم تزود (MIS) اإلدارٌة لوماتالمع ونظم (DSS) القرار دعم نظم أن أٌضا ٌتب

 نظم بٌن التبادلٌة العالقات أهمٌة ٌبٌن ومتشابكة عالقات مختلفة من سبق ما كل وان .االستراتٌجٌة القرارات التخاذ والنماذج الالزمة

 .المعلومات

 نظم المعلوماتأنواع 
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 الذكاء في االعمال

 ا( لذكاءIntelligence): 

 عن قدرات ذهنٌة استنتاجٌة واستداللٌة تكتسب من خالل تراكم المعرفة والخبرة. بعض القراراتٌعبر  (Intelligenceلذكاء )ا

 .القراراالدارٌة ترتبط بالمعلومات و المعرفة المكتسبة والذكاء وتقنٌات ذكٌة لدعم صنع 

 ؟ما هو ذكاء األعمال  

هة نحو المستخدم و التً تقوم بالوصول إلى هو مجموعة من اإلجراءات الموج ”Business Intelligence”ذكاء األعمال 

 المعلومات و استكشافها، ثم تحمٌل هذه المعلومات، و تطوٌر طرٌقة فهمها، مما ٌؤدي إلى تحسٌن طرٌقة اتخاذ القرارات.

بوجه عام على تحلٌل االعمال، عن طرٌق تجمٌع المعلومات عنا  ”Business Intelligence”يعتمد مفهوم ذكاء األعمال 

عملٌات التً تقوم بها مؤسستك، كعملٌات التسوٌق، و البٌع، و أنشطة الخدمات، و سلوك الزبائن كاستجابة لهذه األنشطة، و سلوك ال

)يجب إجراء عملية التجميع هذه، األنظمة الداخلٌة، و أنظمة الموردٌن استجابة لسلوك الزبائن. وبعد القٌام بتجمٌع هذه المعلومات 

 ٌجري تنظٌم وتخزٌن هذه المعلومات بطرٌقة تسهل الوصول إلٌها، ومعالجتها، وعرضها باستخدام العدٌد من ط(واحدة فق مرةوليس 

ٌمكن  ةفً النهاًٌ المعطٌات. فوأدوات التنقٌب  ،OLAPالتقنٌات كالتقارٌر، واالستعالمات، والتحلٌالت، وأنظمة المعالجة التحلٌلٌة 

 سٌن العلمٌاّت ضمن المؤسسة وبدء دورة تحلٌل جدٌدة مرة أخرى.استخدام نتائج تطبٌق هذه التقنٌات لتح

 

  لقرارات االعمال  أساساً ٌوضح الهرم التالً التموضع المنطقً للتقنٌات المختلفة لذكاء األعمال وفقا لقٌمتها الكامنة باعتبارها

 االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة.
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 قرار ابتداء من أسفل الهرم وحتى أعاله.بوجه عام، تتزاٌد قٌمة المعلومات التً ستدعم اتخاذ ال

، حٌث ٌوجد عادة مالٌٌن من سجالت المعطٌات، تؤثر على فالقرارات التي تعتمد على المعطيات الموجودة في الطبقات السفلى 

 تحوٌل عمٌل وحٌد فقط. 

، فتؤثر على أقسام الشركة، وحتى على الموجودة فً الطبقات العلٌا من الهرم أما القرارات التي تعتمد على المعطيات عالية التجميع

 كامل الشركة.

 

لذلك فإننا نجد عادة أنماطاً مختلفة من المستخدمٌن وفقاً للطبقات المختلفة الموجودة على الهرم. ٌعمل مدٌر قاعدة المعطٌات بالدرجة 

 Data warehouseطٌات، و مخزن المع data sources األولى على قاعدة المعطٌات الموجودة فً مستوى مصادر المعطٌات

 أما األشخاص التنفٌذٌون و محلّلو األعمال فٌعملون فً المستوٌات العلٌا فً الهرم.

 

من أجل إٌصال ذكاء األعمال إلى أوسع جمهور ممكن، واالستفادة العظمى من الفوائد الناجمة عن استخدام التقنٌات المتعلقة به، ٌجب 

رة على تحقٌق إجراءات ذكاء األعمال التً ذكرناها سابقاً، ودعم مجال التطبٌقات المناسب لكل نشره باستخدام بنٌة أساسٌة مناسبة قاد

 مستخدم فً كل نمط

 

  األعمال هًأهم المحاور المتعلقة بذكاء: 

 Data Mining التنقيب في البيانات  .1

ومع  ،ل من عدٌد من الباحثٌن لالستفادة منهاأصبحت موضوع تساؤ ،مع كثرة البٌانات الموجودة والمخزنة فً ما ٌسمى بقواعد البٌانات

(، أصبح من الضروري اٌجاد تقنٌات وطرق  ووسائل data warehousesزٌادة انتشار مستودعات التخزٌن الضخمة ما ٌدعى )

تطبٌقات باستخدام ، ،هذه البٌانات المكدسة واستغاللها فً حل المشاكل واتخاذ القرارات مثلالستخالص المعلومات والمعرفة من 

 “،يفكر كما يفكر االنسان ويفعل كما يفعل االنسانالحاسوب الحدٌثة والتً تعتبر تكنولوجٌا حدٌثة ذكٌة قائمة على جعل الحاسوب "

 وهو ما يعرف بالذكاء االصطناعي.

اعً والعملٌات اإلحصائٌة، تنقٌب البٌانات هً عملٌة تحلٌل للبٌانات من خالل ربطها مع تقنٌات الذكاء االصطن : التنقيب في البيانات

عملٌة الربط بٌن  يتم من خالل، وطبعا ذلك  ومفيدة في حجم كبير من البيانات ةمعينمعلومات  هي عملية تفتيش وبحث عنوببساطه 

 تحلٌل هذه البٌانات وطرق الذكاء االصطناعً لتصبح اكثر واكفئ فً عملٌة التفتٌش.

تنقيب البيانات عملية  ، ٌضاً أات بطرق ذكٌة للمساعدة فً حل المشاكل واتخاذ القرارات. جاءت فكرة الكشف والتنقٌب على هذه البٌان

تمزج بٌن علم الذكاء االصطناعً واالحصاء وتعلم االلة وقواعد البٌانات. وتعتبر خطوة من خطوات استكشاف المعرفة من  تحليلية

 قواعد البٌانات.

 

 (Data Warehouseمستودعات البيانات ) .2

البٌانات دائمة تارٌخٌة متكاملة للمساعدة فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة. فهً تساعد على الوصول للبٌانات ألغراض  وعة منهي مجم

التحلٌالت الزمنٌة واكتشاف المعرفة واتخاذ القرارات ألنها مصممة خصٌصا الستخالص البٌانات ومعالجتها وتمثٌلها وتقدٌمها بصورة 

عدة قواعد بٌانات من عدة نماذج بٌانات،  مثالكمٌة ضخمة من البٌانات قد تكون من مصادر مختلفة،  ضمنوتتمناسبة لهذه األغراض، 

 وأحٌانا من أنظمة مختلفة.

 البٌانات التً ال تتطاٌر. تتضمنالتً تتضمن عدد كبٌر من البٌانات العاطلة وهً كبٌرة جداً. وأٌضا  مستودعات البيانات النموذجية هي 
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 ف المعرفةخطوات استكشا

تبٌن كٌفٌة االستفادة من عدد ضخم من قواعد البٌانات وذلك بانتزاع واستخالص أنماط مفٌدة تمكننا من التنبؤ والمساعدة فً اتخاذ 

 القرارات

لتً تمر نها مجموعه من الخطوات اأ وأعدة مراحل من المعالجات التً تمر بها البٌانات لتحدٌد االنماط المهمة والمفٌدة والمفهومة بها 

 بها البٌانات لتحقق االستكشاف االمثل واالفضل للمعارف.

 

 

 المعرفة  استكشافخطوات 

 ”Data selection“اختيار المعرفة   .1

 فً هذه المرحلة ٌتم تحدٌد واسترجاع البٌانات المالئمة من مجموعة البٌانات. 

 ”Data Preprocessing“تهيئة البيانات   .2

ت متغٌرة العناصر وربما تكون فً مصدر شائع. استخالص البٌانات من عدة هذه المرحلة تكون مصادر معالجة البٌانات والمعلوما

 ( داخل مستودع البٌانات.Consistencyمصادر قد تكون غٌر متجانسة فتتم تهٌئة البٌانات لضمان تالؤمها )

 ”Data Transformation“نقل البيانات   .3

 ات البحث واالسترجاع.وهً عملٌة نقل البٌانات التً تم اختٌارها بشكل مالئم إلجراء

 ”Data Mining“تنقيب البيانات   .4

 فً هذه المرحلة سٌتم تطبٌق اسلوب ذكً الستخراج نماذج مفٌدة قدر االمكان.

 ” Patterns evaluation“تقييم النماذج  .5

 ل المعرفة ٌتم تقٌٌمٌا استنادا على مقاٌٌس محدده.مثبعد استخراج النماذج المهمة والتً ت

 ” Knowledge Representation“فة تمثيل المعر  .6

فً اكتشاف المعرفة فً قواعد البٌانات و هً المرحلة التً ٌراها المستخدم و تستخدم فٌها األسلوب المرئً  هً المرحلة األخٌرة

 لمساعدة المستخدم فً فهم و تفسٌر نتائج استخراج البٌانات.
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 نظم دعم القرار

 ( القراراتDecisions) 

قرارات  ،منظمةلقرارات بإسناد الموارد المختلفة ل، لمعرفة التنافسٌة ٌجابه المدٌرون ٌومٌا مشكلة اتخاذ القراراتفً عالم ملًء با

الكثٌر من  أو قرارات بالتفاوض والتفاعل مع االخرٌن. ،قرارات باتخاذ خطوات لفرص جدٌدة ،بمعالجة مشكالت فً العملٌات والخطط

تحتاج الى المعرفة بأشكال وكمٌات مختلفة. وقد ٌكون ضرورٌا استخدام نظم دعم )مساندة( القرار  القرارات سواء البسٌطة او المركبة

 فً مرحلة معٌنة

 

 ارالمعلومات والقر 

كانت القرارات فً معظمها تتخذ فً ظل ظروف  السلٌم.كان القرار ٌعتمد على الخبرة الشخصٌة ومقدرة الحكم والتبصر  في الماضي

فإن القرار ٌعتمد على المعلومات وتدوٌرها بالتغذٌة العكسٌة وتقنٌات التحلٌل و النمذجة والبحث عن الحل  اما اآلنلتأكد. التأكد أو شبه ا

 االمثل فً الحلول المقترحة. هذا ما تستطٌع ان تقدمه منظومات المعلوماتٌة التً من بٌنها نظم دعم القرار.

 

 ( عملية صنع القرارDecision Making) 

صنع االختٌار بٌن مجموعة من االفعال الممكنة للوصول لمخرج مطلوب. اما  تعرف القرار بانهالكالسٌكٌة بٌن علماء االدارة  النظرة

 االختٌار النهائً بٌن القرارات الممكنة التخاذ قرار نهائً.  القرار فيعرف بأنه

 

ذ. عدد الخٌارات الممكنة قد ٌكون ضخماً للغاٌة. الجزء حدها للتنفٌأتجمٌع الخٌارات الممكنة واختٌار  عملية صنع القرار تتضمن

 الخاص بتحدٌد هذه الخٌارات هو جزء ال ٌتجزأ من عملٌة صنع القرار.

 

باإلجابة على العدٌد من االسئلة مثل: من اٌن نأتً بالحلول والبدائل؟ وكم عدد البدائل الذي ٌمكن ان  عملية صنع القرار تهتم ،ٌضاً أ

ٌجب عمل المزٌد من الجهد لتحدٌد بدائل جدٌدة؟ وكٌف ٌمكن ادارة العدد الكبٌر من البدائل المطروحة دون فقد او  نعتبره كافٌا؟ وهل

 اهمال احدها؟ أحد مهام نظم مساندة القرارات هو مساعدة متخذي القرارات للتعامل مع هذه االسئلة.

 

حد أبعض نظم مساندة القرار قد تصل الى تحدٌد  ،ٌضاً أمتاحة. المساعدة فً دراسة البدائل ال مهمة اخرى لنظم مساندة القرار هي

 البدائل كونه االفضل وتوضح للمدٌر السبب لهذه النصٌحة.
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واتخاذ ( Problem Solving) وحل المشكلة( Decision Making) صنع القرارساسٌة وهً أهناك خلط بٌن ثالثة مصطلحات 

 ( .Decision Taking) القرار

 

تعٌٌن متغٌراتها بما فً  ثممن تحدٌد. المشكلة وتحلٌل اسبابها  بدءكل مراحل القرار  تتضمن عملية صنع القرارفان  Simonحسب  .1

اختٌار  واخيرا  ٌأتً بناء النماذج وتصمٌم الحلول والمفاضلة بٌنها  ثماستعراض الحلول الممكنة  ثمذلك جمع البٌانات من مصادرها 

 تنفٌذه. ثمالحل االفضل واصدار قرار به ومن 

 ٌنحصر فً مرحلة المفاضلة بٌن البدائل واختٌار البدٌل المناسب واصدار قرار بصدده (Decision Makingان اتخاذ القرار ) .2

 فانه ٌشٌر الى مرحلتً االختٌار والتنفٌذ ومتابعة النتائج. (Problem Solvingحل المشكلة ) .3

 

 : أنواع القرارات 

  القرارات المبرمجة: .1

ً ٌتخذها المدٌرون لمعالجة المشكالت الروتٌنٌة المتكررة، حٌث ٌوجد إجراء معروف ٌمكن تطبٌقه فً أي وقت كلما الت هي القرارات

 تكرر حدوث المشكلة.

قرار إعادة طلب شراء نوع معٌن من المواد الخام أو قرارات التعٌٌن  ،قرار إعادة الطلب عند مستوى معٌن للمخزون ومثل ذلك

حٌث توضع سلفا اإلجراءات الخاصة بكل حالة من الحاالت المذكورة، وما هً اللوائح المعمول بها  ،... إلخوالتوظٌف واإلٌجارات..

 فً مجال المشترٌات أو شؤون العاملٌن ...... الخ.

 

  القرارات شبه المبرمجة: .2

لٌست كافٌة التخاذ قرار، والبد  تكون فٌها الظروف شبه محددة تماماً، كأن تكون بعض اإلجراءات محددة مسبقا، ولكنها وهي قرارات

 من تعرٌف للمشكلة وتصمٌم حلول واختٌار الحل األنسب.

 إعداد مٌزانٌات التسوٌق للمنتجات االستهالكٌة ومثل ذلك

 

  القرارات غير المبرمجة: .3

 تخاذ القرار بشأنها.التً تعالج مشكالت جدٌدة وغٌر متكررة الحدوث ومن ثم ال ٌوجد مسار واضح أو طرٌقة حاسمة ال وهي القرارات

 .(ابتكار نوع جدٌد من السلع، غزو األسواق الجدٌدة، قرارات التوسع، قرارات االندماج) القرارات االستراتٌجٌة ومثل ذلك
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 عناصر المحاضرة 

 القرار )مساندة( دعم نظم تعرٌف 

 القرار مساندة نظم مكونات 

 اإلدارٌة المعلومات ونظم القرار مساندة نظم بٌن التمٌز 

 الجماعٌة القرار مساندة نظم(GDSS)  

 

 دة( القراراتعريف نظم دعم )مسانت

  نظم مساندة )دعم( القرار سنقوم بتفسٌر المفهوم كلمة بكلمةلكً نعرف: 

 نظم Systems :  

ٌقصد بمصطلح النظام مجموعة معقدة من األجزاء   (General Systems Theory)فً سٌاق نظرٌة النظم العامة

للنظام بأنه ترتٌب منتظم من خر آوالمكونات المختلفة ولكنها مرتبطة فً أداء انشطتها باتجاه تحقٌق أهداف محددة. تعرٌف 

 االنشطة واالجراءات المتصلة ببعضها البعض والتً ٌؤدي تنفٌذها الى تحقٌق اهداف النظام الرئٌسٌة.

  مساندةSupport :  

المساندة او الدعم هو ما تقدمه هذه النظم لصنع القرار او لفرٌق  صنع القرار. وهذه النظم قد تساهم فً اعطاء الدعم للفرٌق 

اذ القرار أو قد تصل الى اتخاذ القرار نٌابة عن الفرٌق. ان المدٌر أبا كان موقعه هو الذي ٌصنع القرار مسترشدا بقدرات التخ

 نظام دعم القرار.

  القرارDecision :  

ام هً بهدف ان المساندة التقنٌة والعملٌة والمعلوماتٌة للنظ اٌضاً،هو البدٌل االمثل الذي ٌمثل حال للمشكلة موضوع االهتمام. 

 اتخاذ القرار االداري المناسب للمنظمة تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد.

 ( وتعرف نظم مساندة القراراتDSS ) 

 بأنها نظم المعلومات والمحوسبة التً تقوم بدعم القرارات االدارٌة فً المنظمة  

  تعريفLicker :  

القرار على استخدام البٌانات والنماذج لحل المشكالت غٌر الهٌكلٌة نظم مساندة القرار هً نظم تفاعلٌة محوسبة تساعد صانع 

(Unstructured Problems. ) 

  تعريفPaker & Case : 

الهٌكلٌة وغٌر الهٌكلٌة ولكن بأسلوب هؤالء  نظم مساندة القرار هً نظم تقوم بتجهٌز المدٌرٌن بأدوات تساعدهم فً حل المشكالت شبه 

 المدٌرٌن الشخصً.

  تعريفSanter :  

 ونظم المعلومات المحوسبة الذكٌة مثل  MISو TPSنظم مساندة القرار هً مرحلة متقدمة فً تطور النظم المعلوماتٌة انطالقا من 

EIS 

 

 

 دعم مساندة القراراتنظم 
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 مكونات نظم مساندة القرار

 Database Decision Support Systemsقاعدة بيانات نظم دعم القرار  .1

نشأة معٌنة أو نشاط محدد . بمهً مخزن لكافة البٌانات ذات األهمٌة والقٌمة بالنسبة للمستخدمٌن ونظام دعم القرارات و الخاصة 

وتتكون قاعدة البٌانات من عناصر البٌانات المخزنة بطرٌقة مرتبطة ومنظمة فً شكل ملفات وسجالت وحقول بٌانات تتالءم مع 

 .2000ACCESSٌن ، وٌتم تداولها بواسطة نظم إدارة قواعد البٌانات مثل احتٌاجات ومتطلبات المستخدم

 A massive Database)( او مخزون قاعدة بٌانات ضخمة PCsٌمكن ان تكون قاعدة بٌانات حاسب شخصً )

Warehouse) ا .تتجدد باستمرار سواء من نظم معالجة المعامالت، أو من البٌانات الخارجٌة التً ٌمكن الحصول علٌه 

 

 Decision Support Systems Software Systemنظام برمجية نظم دعم القرار  .2

 طرٌق : هً مجموعة من الحزم البرمجٌة الجاهزة أو نماذج تحلٌلٌة و رٌاضٌة تستخدم لتحلٌل البٌانات عن

 مجموعة من نماذج رٌاضٌة و تحلٌلٌة. .أ 

 المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة .ب 

 (OLAPالتنقٌب عن البٌانات ) .ج 

 

 (User interfaceواجهة المستخدم ) .3

هً أوجه التداخل بٌن المستخدمٌن ونظام دعم القرار من خالل شبكات الحاسبات، وهً الطرٌقة التً ٌتم بها الحوار وكٌفٌة إدخال 

لئ األوامر والحصول على استفسارات واستخراج معلومات ، وٌتم إدخال األوامر بطرق متنوعة عن طرٌق لوحة المفاتٌح أو م

 مربعات حوار، أما المخرجات فتكون فً تقارٌر أو رسوم بٌانٌة
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 نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات االدارية

  التمييز بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات االدارية 

 

 (GDSSنظم مساندة القرار الجماعية )

  هً نظم تعمل من أجل خلق التوافق المشترك بٌن تكنولوجٌا عتاد الدعم الجماعً )نظم مساندة القرار الجماعيةGroupware 

Technology( وتكنولوجٌا مساندة القرارات )DSS. )  أي انها جٌل متطور من نظم مساندة القرار على مستوى عتاد الحاسوب

(Hardware( نظم البرمجٌات ،)Software . ًووسائط الدعم التقن ) 

  تعمل على دعم واسناد عملٌة اتخاذ القرارات بالمشاركة. نظم مساندة القرار الجماعية 

هً حزمة من البرمجٌات و العتاد و اإلجراءات لدعم مجموعة من األفراد ٌعملون معا من أجل الوصول الى نتائج محددة، أو لتسهٌل 

 فرٌق العمل بالمنظمة. انتاج حلول لمشكالت ٌهتم بها

أو هً نظام تفاعلً مبنً علً الحاسب اآللً ٌسهم فً تٌسٌر حل المشكالت غٌر المبرمجة والتً ٌسعً لحلها مجموعة من متخذي 

 القرارات الذٌن ٌعملون معا كفرٌق .

 

 

 نظم مساندة القرارات نظم المعلومات االدارية 

1 
اتصاالت وافراد حزمة متكاملة من عتاد وبرمجٌات وشبكة 

 لدعم عملٌات وانشطة االدارة بصورة عامة .
 حزمة متكاملة من عتاد وبرمجٌات وافراد لدعم القرارات االدارٌة

 تستند على قواعد بٌانات ونظم ادارة قواعد البٌانات . 2
تستند على قواعد البٌانات وقاعدة نماذج ونظم ادارة قواعد البٌانات 

 جونظم ادارة قواعد النماذ

3 
تقوم بإنتاج معلومات ذات قٌمة مضافة وتقدٌمها فً وقت 

 حقٌقً .

ال تنتج او توزع معلومات وانما تساهم فً دعم القرارات من خالل 

 بناء نماذج وتحلٌل بدائل واقتراح حلول.

4 
تدعم بصورة غٌر مباشرة القرارات االدارٌة غٌر الهٌكلٌة 

 وشبه الهٌكلٌة .
 القرارات غٌر الهٌكلٌة وشبه الهٌكلٌة .تدعم بصورة مباشرة 

5 
ترتبط باإلدارة الوسطى )التكتٌكٌة( واالدارة العلٌا 

 )االستراتٌجٌة( .

ترتبط باإلدارة الوسطى )التكتٌكٌة( واالدارة العلٌا )االستراتٌجٌة( 

 لكنها تستخدم فً معظم االحٌان من قبل التكنوقراط .

6 
الت ألغراض انتاج تستخدم مخرجات نظم معالجة المعام

 المعلومات .
 تستخدم مخرجات نظم المعلومات االدارٌة ألغراض دعم القرارات

7 
توجد اجٌال من نظم المعلومات االدارٌة مندمجة مع تطبٌقات 

 او مكونات الذكاء االصطناعً

 توجد أجٌال من نظم مساندة القرارات لدعم القرارات الجماعٌة 

GDSS ٌقات الذكاء  االصطناعً.ومندمجة مع مكونات وتطب 
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 عناصر المحاضرة 

 نظم مساندة القرار الجماعٌة (GDSS) 

  نظم دعم القرار أهمٌة 

  نظم مساندة القرارات لإلدارة فوائد 

  نظم دعم القرارات خصائص 

  نظم مساندة القرارتطور 

  صناعة القرار فً المنظمة مراحل 

 

 

 القرارأهمية نظم دعم 

ظهرت نظم دعم القرار بأجٌالها المختلفة والمتطورة بسبب الحاجة الموضوعٌة لإلدارات لوجود تقنٌات وأدوات لدعم القرارات المعقدة 

هً ذلك المزٌج الفعال من الذكاء االنسانً وتكنولوجٌا Gerrity  التً تخضع لظروف المخاطرة وعدم التأكد . حٌث أنها حسب تعبٌر

 والبرمجٌات التً تتفاعل بقوة فٌما بٌنها من أجل حل المشكالت المعقدة.المعلومات 

 

  أهمية وفوائد هذه النظم فيما يليويمكن إجمال : 

طار كفاءة متخذ إتتمٌز نظم دعم القرار بتطورها عن باقً أنظمة المعلومات األخرى بدمجها بٌن تكنولوجٌا وبحوث العملٌات فً  .1

 القرار.

 .إمكانٌة اختٌار البدٌل األمثل من بٌن مجموعة البدائل المختبرةزٌادة عدد البدائل و .2

الفهم األفضل لألعمال، حٌث ان هذه النظم تمكن متخذي القرار من رؤٌة العالقات، والتً ٌمكن استخدامها إلعداد صورة شاملة  .3

 لألعمال.

 لمتغٌرات.استجابة سرٌعة للمواقف غٌر المتوقعة، مراجعة سهلة للنماذج والرؤٌة السرٌعة  .4

القدرة على انجاز التحلٌل من أجل غرض معٌن، توفٌر مجموعة من الوسائل واألسالٌب الفنٌة المتنوعة إلعداد التحالٌل من أجل  .5

 أغراض معٌنة.

 تحسٌن االتصاالت والرقابة، حٌث ان هذه النظم توفر قنوات اتصال موثقة ومحسنة، وخطط أكثر اتساقا وإجراءات حسابٌة منظمة.  .6

 واختصار العمل المكتبً وتقلٌل الوقت اإلضافً ومن ثم توفٌر التكالٌف. ٌر الوقت والتكالٌف،توف .7

 عمل جماعً أفضل، فعالٌة واستخدام أفضل لموارد البٌانات. قرارات أفضل، .8
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 :تذكير: مكونات نظم دعم القرار

  : Relational Distributed Databasesقاعدة بيانات ذات عالئقية وموزعة وقدرات كبيرة  .1

 قاعدة بٌانات ضخمة تتجدد باستمرار سواء من نظم معالجة المعامالت أو من البٌانات الخارجٌة التً ٌمكن الحصول علٌها.

 

 حزمة من البرامج االحصائية والرياضية والمحاسبية إلجراء التحليالت المختلفة : .2

 ضٌة تستخدم لتحلٌل البٌانات عن طرٌق: هً مجموعة من الحزم البرمجٌة الجاهزة أو نماذج تحلٌلٌة ورٌا

 تحلٌلٌة  رٌاضٌة و من نماذجمجموعة  .أ 

 التحلٌلٌة الفورٌة المعالجة  .ب 

 عن البٌاناتالتنقٌب  .ج 

االنحراف المعٌاري، لتعطً إلدارة المشروع القدرة  ،طالوسٌ : الوسط،مثلتغطً برمجٌات نظم دعم القرار الوظائف االحصائٌة المختلفة 

 مستقبل المخرجات عن طرٌق تحلٌل سلسلة من البٌانات. على التنبؤ فً

 :واجهة المستخدم .3

وهً جزء من نظام المعلومات تمثل أجهزة ومجموعة أوامر على الشاشة تمكن المستخدم من التعامل والتفاعل مع النظام فهً تعمل 

 كتذكرة مرور للتفاعل بٌن مستخدمً النظام وأدوات برمجٌات النظام.

 

 :مكونات نظم دعم القرارشكل يبين 
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 دعم )مساندة( القراراتمفهوم / نظم 

 النظم المعتمدة على الحاسب اآللً الذي ٌساعد صانع القرار لالستفادة من المعلومات والنماذج لحل المشكالت غٌر الروتٌنٌة. :بأنها

 ٌنها من اجل حل المشكالت المعقدةبقوة فٌما بهً ذلك المزٌج الفعال من الذكاء اإلنسانً وتكنولوجٌا المعلومات والتً تتفاعل  ايضاً:

 

 فوائد نظم مساندة القرارات لإلدارة

 : من فوائد نظم مساندة القرارات لإلدارة 

 تحسٌن جودة القرارات االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة فً المنظمة. .1

من قبل مدراء االدارة الوسطى لدعم  نظم مساندة القرارات تستخدم من قبل االدارة العلٌا ومجموعات الدعم والتحلٌل كما تستخدم .2

 القرارات غٌر الهٌكلٌة وشبه الهٌكلٌة

 .رمباشتقدم نظم مساندة القرارات واجهة بسٌطة وصدٌقة للمستخدم النهائً من خالل حوار بٌنً  .3

 التنقٌب عن البٌاناتاالستفادة من موارد نظم المعلومات االخرى مثل نظم معالجة المعامالت ونظم المعلومات االدارٌة وتقنٌات  .4

 . تانابٌ وقواعد نماذج باستخدام البٌانات لتحلٌل مفٌدة ادوات القرارات مساندة نظم تقدم .5

 . القرارات من مختلفة ألنماط العام والدعم المشكالت لحل والموجه الخاص الدعم تقدم .6

 . لالبدائ وتقوٌم االشٌاء على الحكم فً حقٌقٌة معلومات على القرارات مساندة نظم تعتمد .7

 المحدودة الطاقة الى للنظام. البرمجٌة القدرات بإضافة القرار لصانعً المحدودة العقالنٌة نطاق توسٌع على القرارات مساندة نظم تعمل .8

 اإلنسانً للعقل

 

 خصائص نظم دعم القرارات 

 : البيانات من كبير كم مع التعامل امكانية .1

  .متعددة بٌانات قواعد فً المعلومات عن البحث القرارات دعم لنظم ٌمكن 

 :مختلفة مصادر من على البيانات الحصول امكانية .2

 .شبكات على أو كبٌرة، أجهزة على أو شخصٌة، حواسٌب على البٌانات بعض توجد فقد

 : التقارير اعداد في كبيرة مرونة القرارات دعم نظم توفر .3

  ممكنة استفادة أفضل توفر التً الحالة بحسب تقارٌر تصمٌم ٌمكن إذ 

   :متعددة بطرائق معقدة تحليل بعمليات القيام امكانية .4

  . المالً والتحلٌل التسوٌق بحوث عملٌات فً كاستخدامها

  : البيانية للرسوم المتطور االستخدام .5

 .وجذابة معبرة بٌانٌة برسومات المدٌرٌن أن تزود القرارات دعم لنظم ٌمكن إذ الكلمة، من تعبٌرا أبلغ الصورة إن المعروف فمن

 امكانية استخدام نماذج بحوث العمليات:  .6

 وغٌرها من النماذج الرٌاضٌة .

 امكانية استخدام "ماذا لو ؟" في التحليل:  .7

 ٌعتمد هذا األسلوب على إجراء تغٌٌرات افتراضٌة على البٌانات ومشاهدة أثر هذه التغٌٌرات على النتائج .
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 :  فامكانية استخدام اسلوب "التحليل للبحث عن الهد .8

ٌهدف هذا األسلوب إلى الوصول إلى البٌانات التً ٌمكن أن تؤدي إلى النتٌجة المطلوبة، فمثال، إذا كان المدٌر المالً ٌدرس استثمارا 

 بمعدل ربح شهري صافً معٌن .

 امكانية الحوار بين االنسان واآللة :  .9

 خذ فً الحسبان خبرة وحكم صنع القرار .توفر نظم دعم القرارات امكانٌة اجراء حوار بٌن اإلنسان واآللة، وتأ

 تصميم خاص لنظم دعم القرارات الجماعية:  .11

 ٌتٌح االستخدام الجماعً لها وذلك بتوفٌر العتاد والبرامج الالزمة لتحقٌق االتصال الفعال والتفكٌر السلٌم .

 تجنب تأثير السلوك السلبي على العمل الجماعي:  .11

زمة لتجنب سٌطرة آراء بعض األفراد على باقً المجموعة، مما ٌمنع اآلخرٌن من تقدٌم البدائل توفر نظم دعم القرارات األدوات الال

 الخالقة التً قد تسهم فً حل المشكالت .

 تشجيع السلوك االيجابي للجماعة:  .12

 بٌن أفراد المجموعة  (التغذٌة العكسٌة) من خالل االتصاالت الجٌدة، استرجاع النتائج

 

 اراتتطور نظم مساندة القر 

 1967: ( والدة نظم المعلومات االدارٌةIBM Mainframe Systems) 

 : تم بناء قاعدة االنطالق التكنولوجٌة لنظم مساندة القرارات  مطلع السبعيناتPeter Keen & Charles Stabell – 

Carnegi Institute – MIT. 

 : مساندة القرارات فً المؤتمرات االكادٌمٌةبدأت القضاٌا النظرٌة والعملٌة المرتبطة بنظم  نهاية السبعينات 

 1981 : قدمHolsapple & Bonczek هٌكال نظرٌا لفهم القضاٌا المرتبطة بتصمٌم وتطوٌر نظم مساندة القرارات المستندة على

 (Knowledge Oriented DSSالمعرفة )

 : ظهور برمجٌات دعم القرارات الجماعٌة  منتصف الثمانينات 

 1984: م محوسب لدعم اجتماعات المجموعات والذي تم بنائه وتطوٌره  فً جامع ارٌزونا .ظهور أول نظا 

 :بداية التسعينات: ظهور 

 (Data Warehousingنظم مستودعات البٌانات )

 (On-Line Analytical Command Centerنظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة )

 (Pilot Software Command Centerبرمجٌات نظم المعلومات التنفٌذٌة مثل )

 (Client/Server DSSالعمٌل )\نظم مساندة القرارات المستندة لتقنٌة المزود

 (Internet/Web DSSنظم مساندة القرارات المستندة على تقنٌة االنترنت )
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 قرار في المنظمة : صناعة المراحل 

 الذكيالذكاء أو التفكير  .1

ٌشتمل على تحدٌد وفهم المشكلة التً تحدث فً المنظمة، عن طرٌق اللجوء إلى مجموعة من االستفسارات والتحرري عرن اإلجابرات المناسربة 

 : ماهً أسباب حدوث الم شكلة؟ وأٌن حدثت ؟ او اٌن بدأت؟. مثللها ، 

 التصميم .2

 ، أي وضع عدد من البدائل المصممة المقترحة لحل المشكلة المعنٌة . وٌقصد به حلول مقترحة ٌمكن أن تتعامل مع المشكلة وتعالجها

 االختيار .3

 اختٌار الحل أو البدٌل األنسب من بٌن البدائل المصممة والمقترحة، وفً هذه المرحلة لجأ المدٌر صاحب القرار إلى نظم دعم القررار بغررض

 ، وتقدٌم تكالٌف ونتائج كل بدٌل وكل فرصة متاحة عن هذه البدائل. ناسبة عن مختلف البدائل المعروضةتامٌن بٌانات م

 التطبيق .4

، حٌرث ٌسرتطٌع المردٌرٌن المعنٌرون اسرتخدام نظرم التقرارٌر لمتابعرة حراالت تقرٌر النجاح والتقدم فً التنفٌذوضع القرار موضع التنفٌذ ومتابعة 

 .لنجاح فً الحل أو الحلول المحددةالتقدم وا
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 عناصر المحاضرة 

  صناعة القرار في المنظمة مراحل 

  الجديدة من نظم مساندة القرارات االجيال 

 نظم مساندة القرار  استخدامات 

  واتخاذ القرار المعرفة 

  المعرفةأنواع 

 

  المنظمةصناعة القرار فً مراحل 

 

 قرار فً المنظمة صناعة المراحل 

 الذكًالذكاء أو التفكٌر  .1

يشتمل على تحديد وفهم المشكلة التي تحدث في المنظمة، عن طريق اللجوء إلى مجموعة من االستفسارات والتحرر  عرن ااجابرات المناسربة 

 : ماهي أسباب حدوث الم شكلة؟ وأين حدثت ؟ او اين بدأت؟. مثللها ، 

 التصمٌم .2

 ، أ  وضع عدد من البدائل المصممة المقترحة لحل المشكلة المعنية . ويقصد به حلول مقترحة يمكن أن تتعامل مع المشكلة وتعالجها

تشمل مرحلرة التصرميم تحديرد مجموعرة بردائل للحرل وتطروير وتحليرل هرذ  البردائل للوصرول الرى توتعرات للمخرجرات عنرد   Designالتصمٌم 

 وتتضمن انشطة التصمٌم الخطوات التالٌة : تطبيق كل بديل 

 فهم المشكلة -

 اختبار جدوى الحلول -

 النموذج الخاص بالمشكلةبناء  -

 اختبار النموذج المقترح والتأكد من صحته -

اء مررة اخررى اكتسراب المعرفرة احيانا واثناء مرحلة التصميم، يكتشف صانع القرار الحاجة الى معرفة جديدة فيتم العودة الى مرحلة الذك

 ثم العودة الى التصميم مرة اخرى ومن
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 االختٌار .3

 اختيار الحل أو البديل األنسب من بين البدائل المصممة والمقترحة، وفي هذ  المرحلة لجأ المدير صاحب القرار إلى نظم دعم القررار بررر 

 ، وتقديم تكاليف ونتائج كل بديل وكل فرصة متاحة عن هذ  البدائل. ناسبة عن مختلف البدائل المعروضةتامين بيانات م

 التطبٌق .4

، حيرث يسرتطيع المرديرين المعنيرون اسرتخدام نظرم التقرارير لمتابعرة حراالت تقرير النجاح والتقدم في التنفيذوضع القرار موضع التنفيذ ومتابعة 

 .لنجاح في الحل أو الحلول المحددةالتقدم وا

  :المشكالتهذه  على االمثلة ومن .البدائل بين االختيار عملية اثناء المشكالت من انواع تحدث تد

 الختيار  يصلح ال البدائل من أ  ان .1

 عالية ايجابية مؤشرات تعطي بديل من أكثر .2

 .صالحة غير البدائل اصبحت تحديد في المأخوذة المعايير ان بحيث تريرت المؤسسة في العامة الحالة .3

 

 القرار هذا الى الوصول يتم لم واذا (The Best« )األفضل»( او Good Enough) « كفاٌة جٌد» ترار الى ما لحظة في نصل ان يجب

 .واختبارها جديدة وتحليلها خيارات انتاج )التصميم و الذكاء (السابقتين المرحلتين احدى للعودة الى نحتاج فإننا

 يحتاج ربما معينة ، وهنا مشكلة بحل يقوم الفرعية النشاطات هذ  من فرعية  كل نشاطات بتشريل المختلفة المراحل خالل القرار متخذ يقوم

 لمنتج والتكاليف المنافع تحديد او المنتج الطلب على استنتاج او للمنافسين المبيعات لمخططات االحتياج مثل مشكالت لحل دعم القرار نظام

 فقط بالد اخرى،  في المنتج توزيع تواجه تد التي المجتمعية المشكالت تعريف او اصرر صناديق للترليف في انسب طريقة استنتاج او جديد

 .القرار استنتاج نستطيع الفرعية المشكالت هذ  مثل بحل

 للقرارات بالنسبة .لقرار للوصول الفرعية المشكالت (Solve( وحل )Recognizeتحديد ) تحتو  الحقيقة في القرار اتخاذ دعم عملية ان

الهيكلية  غير للقرارات بالنسبة أما .ومتوفر وسهل واضح المطلوب للقرار للوصول الطريق ( يكونStructured Decisionsالهيكلية )

(Structured Decisionsفالطريق ) غير  تكون القرار اتخاذ دعم عملية اثناء تظهر التي والمشكالت واضح غير يكون للحل للوصول

 مثل اتخاذ مساندة في تساعد ال تد والمهارة الخبرة ثم الحل، ومن االكتشاف صعبة تكون تد المشكالت تلك تظهر عندما وحتى مسبقا معروفة

 القرار هذا

 من اكثر وجود حالة في .القرار صنع عملية الفرعية اثناء ( المشكالتSolve( وحل )Recognizeلتحديد ) تستخدم القرار مساندة نظم

 Inمتزامن ) بشكل المشكالت لحل المشاركين بين للمعرفة وتبادل تنسيق عمل ( يمكنMulti- participantsالقرار ) اتخاذ في مشارك

Parallelمعين. بتتابع ( او  
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 القرارات مساندة نظم من الجدٌدة االجٌال

 القرارات مساندة نظم ( االستراتٌجٌةStrategic DSS: ) االستراتيجية القرارات لدعم معلوماتية كمنظومات تستخدم 

 القرارات مساندة نظم ( الدولٌة(IDSS) International DSS: ) وفحص تحليل مجال في الدولية لدعم القرارات تستخدم 

 الدخول او ، مشتركة دولية بمشروعات الدخول او الدولية التحالفات ترارات االمتالك ، او او االندماج وترارات الدولية البيئة

 جديدة دولية الى اسواق

 

 استخدامات نظم مساندة القرار

 (Robustness) القدرة على التعاٌش مع االخطاء

في أ  نظام مركب، تد يتسبب العطل في جزء من النظام الى توتف النظام بالكامل مما تد يكون مكلفا جدا. لذلك يسعى مصممو االنظمة 

( او البيانات Executionالى تقسيم االنظمة المعقدة الى انظمة فرعية منفصلة جزئيا عن بعضها البع  سواء من ناحية التشريل )

( يمكن استخدام نظم مساندة القرارات في تحديد البيانات والخدمات التي يجب ان تكون منفصلة وغير معتمدة على Dataالمستخدمة )

 بعضها البع 

 Compos – abilityالتركٌبٌة 

افق االجزاء المنفصلة ينتج عن تقسيم النظم الى اجزاء غير اعتمادية مشكلة جديدة اال وهي تحديد االجزاء وربطها ببعضها البع  وتو

نظم مساندة القرارات تستخدم لتحديد االسلوب المالئم انشاء المكونات واداراتها وتشريل التطبيقات الفرعية في  في سياق النظام العام.

 اطار النظام العام.

 Observ – abilityالمالحظة 

تقدم نظم مساندة لهذا  بدون وسيلة مالئمة لمتابعة ومالحظة النظام، يكون من الصعب تحديد ما اذا كان النظام يعمل بصورة صحيحة. 

 القرار االمكانية لمالحظة ومتابعة اداء النظام وذلك بتحديد الخدمات المقدمة ومراجعة ما اذا تم تنفيذها بشكل صحيح ام ال.

 رالمعرفة واتخاذ القرا

استكماال للتعريف الكالسيكي للقرارات، هناك وجهة النظر المعتمدة على المعرفة. والتي تعرف القرار بأنه جزء من المعرفة توجه للفعل 

 .معرفة وصفٌةالقرار يمكن ان يكون  ،المفرو  تنفيذ 

A decision could be a piece of procedural Knowledge, involving a step-by-step specification of 

how to accomplish something. 

 تتضمن توصيف خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ شيء ما. معرفة اجرائٌةيمكن ان ينظر للقرار على انه جزء من 

تحديد حدد البلد التي تتمتع بأفضل تركيب ضريبي. حدد االماكن التي تحتو  توى العمل االفضل داخل البلد. تم بزيارة هذ  األماكن ل» 

ما سبق هو معرفة اجرائية. وهو واحد من مجموعة مختلفة من « الموارد المناسبة داخلها. حدد مكان المصنع الجديد بأفضل وسائل انتقال 

 القرارات الممكنة.
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االعتماد على عند التعامل مع القرار على انه جزء من المعرفة، فان صنع القرار يعتبر استنتاج معرفة جديدة لم تكن موجودة من تبل ب

 معرفة موجودة مسبقا. نحن هنا نصنع معرفة جديدة عن طريق نقل او جمع اجزاء من معرفة موجودة اصال.

نظام يساعد في عملية التصنيع. تماما مثل الماكينات التي تساعد على انتاج سلع مفيدة. القرار الناتج يمكن ان  نظم مساندة القرار هو

 يدة.يكون مفيدا في صنع ترارات جد

 من ناحٌة القرار، ٌمكن ان تقسم المعرفة الى ثالثة انواع:

  وصفية 

 اجرائية 

 ومسببة 

 كل من هذ  االنواع يمكن ان يظهر بشكل مباشر او غير مباشر اثناء عملية اتخاذ القرار. ويتم هذا من خالل تقنيات حاسوبية مختلفة.

 

 انواع المعرفة

وصف  وهً تحتوي. بالبٌانات او المعلوماتوتسمى بين المتخصصين  ،بالمعرفة الوصفٌةالمعرفة التي تصف حالة شيء ما تسمى 

من خالل المالحظات ويتم  صانع القرار ٌحصل على المعرفة الوصفٌةحاالت الماضي والحاضر والمستقبل والحاالت االفتراضية. 

 فة موجودة مسبقا.استنتاجها من خالل نقل او تجميع معر

كيف يتم فعل شيء معين تختلف عن تلك التي تخص الحالة ألنها تهتم بخطوات االجراء اتمام وظيفة معينه. هذا  المعرفة التً تصف

كثر أفضل فان متخذ القرار يكون أوكثر أعندما يستخدم متخذ القرار معرفة اجرائية  .بالمعرفة االجرائٌةالنوع من المعرفة يدعى 

 احترافية.

توانين وصف تريرات المناخ  -سياسة تعامل مع العمالء  -توصف الناتج من حدوث حالة معينة. مجموعة تواعد  المعرفة المسببة

 والقوانين المستخدمة لتمييز مسببات حاالت معينة كلها امثلة لهذا النوع من المعرفة.

 المعرفة المسببة التًجات منطقية ويتم تحسينها بالبحث عن مسببات اخرى. بتجميع اجزاء المعرفة المسببة يمكننا الوصول الى استنتا

كثر دتة وفي أكثر دتة باستخدام معرفة أوفضل أمن خالل صانع القرار. في كل الحاالت يكون صانع القرار  تنتج التفاعل يمكن استنتاجها

 .كثر خبرةأهذ  الحالة يقال ان صانع القرار 

كيف يتم العمل. المعرفة الوصفية توضح ماذا يجب ان ينفذ اتمام العمل أما المعرفة المسببة فتوضح لماذا يتم  المعرفة االجرائٌة توضح

 استخدام االسلوب المفتر  للتنفيذ.
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 عناصر المحاضرة 

  إلى الحاجةDSS 

  نظم مساندة القرار أساسٌات 

  معالجة البٌانات نظم 

  نظم دعم القرار بالنظم األخرى عالقة 

  نظم مساندة القرار صفات 

  القرارات أنواع 

 

 DSSالحاجة الى 

 .لٌس فقط تكلفة النظام نفسه ولكن هناك تكالٌف اخرى مثل تكالٌف  نظم الحاسوب التً تساند فً اتخاذ القرار لٌست مجانٌة

 (Maintaining( والتحكم )Use( واالستخدام )Learningالتعلم )

  ٌجب ان تكون الفوائد المكتسبة من نظام مساندة القرار تستحق الثمن المدفوع فٌها. وبالرغم من ذلك من الصعب عادة ان نحدد

 قا.الفوائد المكتسبة كلها مسب

 ( عندما ٌحتاج متخذ القرار الى نظام مساندهDSS.فان هذا ٌكون ألسباب اقتصادٌة او زمنٌة او بسبب التنافسٌة فً السوق ) 

 

عملٌة اتخاذ القرار هً حدود قدرة العقل االنسانً على تخزٌن وتفعٌل المعرفة. وبما ان  (Cognitive Limitsالحدود المعرفٌة )

( فان الحدود المعرفٌة تحد قدرة الفرد على اتخاذ القرار Knowledge-intensive activityة غزٌرة )عن نشاط ٌحتوي معرف عبارة

ٌعتبر نظام مساعد  (DSSنظام دعم القرار ) ،بشكل فعال وسرٌع. واذا تم كسر هذه الحدود المعرفٌة فٌمكن تحسٌن عملٌة اتخاذ القرار

 بشكل اكثر دقة وسرعة. لتوسٌع الحدود المعرفٌة بما ٌسمح بحل المشكالت 

 

هذا الفرٌق قد  مثلن التعاون بٌن اعضاء كلقد نحتاج لتكوٌن فرٌق عمل كبٌر. و (Cognitive limitsلتوسٌع الحدود المعرفٌة )

ٌكون معقدا وصعبا وٌحتاج الى مصادر كثٌرة وزمن كبٌر كما ان التنسٌق بٌن اعضاء الفرٌق قد ٌكون صعبا للغاٌة لذلك زٌادة عدد 

ال اقل تكلفة فً هذه الحالة نظم مساندة القرار قد ٌكون بدٌالفرٌق قد ٌصطدم بمعوقات اقتصادٌة نتٌجة تكلفة التنفٌذ واالتصال والتنسٌق. 

 عن استخدام فرق عمل كبٌرة الحجم

 

. على الرغم من امتالك متخذ القرار مصادر ممتازة وامكانات هائلة اال انه عامل الزمنهً اٌضا هناك مشكلة هامة ٌقابلها متخذ القرار 

وألن الحواسٌب ٌمكنها التعامل  أحٌانا،ر منطقٌة الى اتخاذ قرارات خاطئة او غٌ مما قد ٌؤدي ،ٌمكن ان ٌكون تحت ضغط عامل الزمن

 مع المعرفة أٌا كان حجمها بسرعة ودقة كان لنظم دعم القرار اهمٌتها.

 

فاذا كانت المنظمة متمٌزة فهً تحتاج لالستمرار  الحاجة للتنافسٌة والتفوق على المنافسٌن.سبب اخر لالحتٌاج نظم دعم القرار هو 

حد المتنافسٌن من أفاذا تمكن  ،فإنها تحتاج التخاذ القرارات الصائبة دائما ،تحاول البقاء فً المنافسة فقط على تفوقها. وحتى ان كانت

 اتخاذ القرارات الصائبة بٌنما االخرٌن لم ٌتمكنوا من ذلك تكون الغلبة دائما لمتخذ القرار الصائب. 
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 الممٌزات التالٌة: حدأنظم دعم القرار ٌمكن ان تقدم لمستخدمٌها على االقل ، خالصة

 تنبه المستخدم لفرص واوقات اتخاذ القرار او التحدٌات .1

 تحدد المشكالت التً تحتاج للحل كجزء من عملٌة اتخاذ القرار .2

 تحل المشكالت التً تكتشفها ذاتٌا او تلك التً ٌواجهها المستخدم .3

 تعٌن المستخدم على تطوٌر قدراته فً جمع ونقل وتحلٌل المعرفة المتوفرة .4

 قدم النصائح والتوقعات والحقائق والتحلٌالت والتصامٌم للمستخدمت .5

 تحاكً توقعات وتخٌالت واالفكار االبداعٌة للمستخدم .6

 تنسق التفاعل بٌن المشاركٌن فً اتخاذ القرار فً حالة اكثر من مشارك فً اتخاذ القرار .7

 

 (DECISION SUOOORT SYSTEM FUNDAMENTALSاساسٌات نظم مساندة القرار )

 المساعدة فً حل المشكالت بشكل سلس وسهل وسرٌع. وذلك بمحاكات المشكلة وتقسٌمها الى  حد اهداف نظم مساندة القرار هوأ

 مشكالت فرعٌة وحل تلك المشكالت الفرعٌة وتجمٌع الحلول الجزئٌة فً حل متكامل نهائً.

 الهٌكلٌة. ولكن هذا ال ٌمنع من استخدامها اٌضا فً حل  حل المشكالت الغٌر هٌكلٌة وشبه الهدف االساسً لنظم مساندة القرار هو

 سرع من االنسان.أالمشكالت الهٌكلٌة وذلك للتعامل مع الكم الكبٌر من المعرفة او حل مشكالت فرعٌة معقدة بشكل 

 بل وٌخزن وٌستخدم ان تساعد متخذ القرار على ادارة المعرفة. حٌث ان نظام مساندة القرار ٌق اٌضا من اهداف نظم مساندة القرار

وٌستنتج وٌعرض المعرفة التخاذ القرارات. اٌضا صالحٌات وقدرات نظم دعم القرار تعتمد على نوع المعرفة التً ٌتم التعامل 

 معها.

 

 اسس نظم دعم القرار

نظم المعلومات االدارٌة ونظم معالجة  مثللكً نوضح خصائص نظم مساندة القرار ٌمكننا ان نقارنها بأنظمة اخرى حاسوبٌة لألعمال 

( من Recordsكل من االنظمة الثالثة تتشارك فً كونها تخزن سجالت ) (Data Processing Systems (DPS))البٌانات 

  البٌانات.

 اختالفات واضحة بٌن االنظمة الثالثة ألن كل منها ٌخدم نظم االعمال من وجهة نظر مختلفة.من ناحٌة اخرى هناك 

 (Data Processing Systems (DPS))نظم معالجة البٌانات 

  الغرض المتاحة للتطبٌق فً عالم االعمال ،  هًفً فترة الخمسٌنات والستٌنات من القرن الماضً، كانت نظم معالجة البٌانات

هو التعامل مع الحجم الكبٌر من الصفقات والعملٌات. وتعتمد نظم معالجة البٌانات على معرفة وصفٌة  منها االساسً

(Descriptive Knowledge( فً صورة بٌانات )Data( والتً تكون فً صورة سجالت )Records تكون نتٌجة )

 .(Transactionsلعملٌات وصفقات )

 ( كما تقدم نظم معالجة البٌاناتDPS ) وهًقدرات خاصة ( حفظ السجالتRecord Keeping وتولٌد الصفقات )

(Transaction Generation حفظ السجالت ٌساعد الحاسوب على االحتفاظ بالسجالت فً احدث صورة بناء على )

لألهداف  عملٌاتبٌنما ٌساعد تولٌد الصفقات على انشاء عملٌات بناء على المعرفة الوصفٌة المتاحة وتوجٌه ال ،الصفقات المنفذة

العمالء والموردٌن والموظفٌن. مدٌري نظم معالجة البٌانات ٌكونون مسئولٌن عن التأكد من حفظ السجالت وتولٌد  مثل

 الصفقات بشكل صحٌح وفً الوقت المناسب.
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 (MISنظم المعلومات االدارٌة )

 ( نظم المعلومات االدارٌةMISتهتم )  المنظمة فً فترة سابقة. اعطاء المدٌرٌن هذه المعلومات بإمداد المدٌرٌن بتقارٌر عن اداء

اٌضا  ،تهتم بإنتاج صفقات من السجالت والعكس( DPSبٌنما كانت نظم معالجة البٌانات ) ٌساعدهم على التحكم فً العملٌات.

 ( من السجالت. Reportsبإنتاج تقارٌر ) (MISتهتم نظم المعلومات االدارٌة )

 ٌكون مسئوال عن انتاج وتطوٌر وتشغٌل وادارة نظم معالجة البٌانات ونظم  ارٌة فً المؤسسةقسم نظم المعلومات االد

 المعلومات االدارٌة.

 

 (DSSنظم دعم القرار )

  المعلومات الموجودة فً التقارٌر المنتجة من نظم المعلومات االدارٌة ٌمكن استخدامها فً نشاطات اتخاذ قرارات. ولكن الدعم

 وذلك لعدة اسباب من اهمها:معلومات االدارٌة فً اتخاذ القرار محدود للغاٌة الناتج من نظم ال

 تقارٌر نظم المعلومات االدارٌة معدة مسبقا )من حٌث التركٌب والشكل( -

 تقارٌر نظم المعلومات االدارٌة تنتج بشكل دوري -

 تقارٌر نظم المعلومات االدارٌة تعتمد فقط على المعرفة الوصفٌة. -

  عملٌة دٌنامٌكٌة تحتاج لمعلومات بشكل غٌر نمطً او مجدول كما ان المعرفة الوصفٌة غٌر كافٌة لعملٌة اتخاذ اتخاذ القرار

 القرار فً معظم االحٌان.

 

 عالقة نظم دعم القرار بالنظم االخرى

 

 

 

 صفات ومزاٌا نظم دعم القرار

غٌر ووذلك لكً ٌتمكن من حل المشكالت شبه الهٌكلٌة ، التعامل مع المعرفة بشكل فوري ومحددٌجب ان ٌكون لمتخذ القرار القدرة على 

 وهذا ٌوضح لنا الفارق بٌن نظم مساندة القرار والنظم االخرى وٌوضح لنا بعض صفات هذا النوع من النظم. ، هٌكلٌةال
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 صفات نظم دعم القرار

تصف عالم متخذ القرار. ٌمكنها ان تحدد كٌفٌة تنفٌذ بعض المهام وٌمكنها ان تحدد نظام مساندة القرار ٌحتوي كم من المعرفة التً  .1

 التوصٌات الصالحة للتنفٌذ فً الظروف المختلفة.

 م دعم القرار لدٌه القدرة على جمع ومعالجة المعرفة الوصفٌة واالنواع االخرى من المعرفةانظ .2

 بأشكال مختلفة واٌضا فً شكل تقارٌر تقلٌدٌة.نظام مساندة القرار لدٌه القدرة على عرض المعرفة  .3

نظام مساندة القرار لدٌه القدرة على اختٌار فئات جزئٌة من المعرفة سواء للعرض او إلنتاج معرفة جدٌدة سواء فً مرحلة حل المشكلة  .4

 أو مرحلة تحدٌد المشكلة.

اركٌن فً صنع القرار بحٌث ٌكون للمستخدم الحرٌة فً اختٌار حد المشأنظام مساندة القرار ٌمكن ان ٌتفاعل مباشرة مع صانع القرار او  .5

 وترتٌب نشاطات ادارة المعرفة

 

 القرار لإلدارة )مساندة( فوائد نظم دعم

 تحسٌن جودة القرارات االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة فً المنظمة. .1

مساندة القرارات تستخدم من قبل االدارة العلٌا ومجموعات الدعم والتحلٌل كما تستخدم من قبل مدراء االدارة الوسطى لدعم نظم  .2

 القرارات غٌر الهٌكلٌة وشبه الهٌكلٌة

 تقدم نظم مساندة القرارات واجهة بسٌطة وصدٌقة للمستخدم النهائً من خالل حوار بٌنً مباشر. .3

 م المعلومات االخرى مثل نظم معالجة المعامالت ونظم المعلومات االدارٌة وتقنٌات التنقٌب عن البٌاناتاالستفادة من موارد نظ .4

 . بٌانات وقواعد نماذج باستخدام البٌانات لتحلٌل مفٌدة ادوات القرارات مساندة نظم تقدم .5

 . القرارات من مختلفة ألنماط العام والدعم المشكالت لحل والموجه الخاص الدعم تقدم .6

 . البدائل وتقوٌم االشٌاء على الحكم فً حقٌقٌة معلومات على القرارات مساندة نظم تعتمد .7

 المحدودة الطاقة الى للنظام. البرمجٌة القدرات بإضافة القرار لصانعً المحدودة العقالنٌة نطاق توسٌع على القرارات مساندة نظم تعمل .8

 اإلنسانً للعقل

 

 انواع القرارات

 Structuredبقرار منظم ) ٌسمى القرار فً هذه الحالة ،عندما تكون المكونات الالزمة التخاذ القرار واضحة ومفهومة تماما

Decision فً هذه الحالة تكون الخٌارات المتاحة واضحة وٌمكن تنفٌذها فً حدود االمكانات المتاحة للمنظمة. أي ان المعرفة المطلوبة )

 التخاذ القرار فً هذه الحالة تكون مباشرة وجاهزة لالستخدام.

 كثٌر من االحٌان تكون بعض الخصائص غٌر غالبا ما تكون المكونات المطلوبة التخاذ القرار غٌر واضحة المعالم. بل انه ف ً

 ( unstructured decisionsمعروفة بالمرة لمتخذ القرار. ما سبق هو توصٌف للقرار الغٌر منظم )

  ،الخٌارات المتاحة التخاذ القرار فً هذه الحالة تكون غٌر محددة وصعبة المقارنة والتنفٌذ بإمكانات واهداف المنظمة. اكثر من هذا

الخٌارات نفسها صعبة االستنتاج، بمعنى ان المعرفة المطلوبة التخاذ القرار غٌر متوفرة او صعبة التجمٌع او غٌر مكتملة  قد تكون

 او مشكوك فً صحتها او انها فً صورة ال ٌمكن لصانع القرار استخدامها.
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د ما. نجد ان الوجهة والفترة الزمنٌة وتوارٌخ اذا نظرنا للقرار المنظم الخاص باختٌار خطة سفر للمتابعة الشهرٌة لمصنع مور مثال

السفر وحدود المٌزانٌة للرحلة كلها تعتبر معاٌٌر للرحلة كلها معروفة مسبقا بشكل واضح. المتبقً التخاذ القرار هو فقط تحدٌد االنسب 

 من حٌث التكلفة واالوقات الختٌار االنسب.

دٌدها وتمٌٌزها من خالل نظم مساندة القرار. نظام دعم القرار ٌمكن ان ٌحدد اولوٌة محددات االختٌار بٌن االحتماالت المختلفة ٌمكن تح

 الزمن( -)التكلفة لالختٌارات المختلفة بناء على معٌار معٌن 

هذه قرار تحدٌد الكمٌة من منتج معٌن لطلبه من الموردٌن المختلفٌن، نظام مساندة القرار ٌقوم بحل  مثال على القرار شبه المنظم

المشكلة بتوقع افضل االختٌارات. وهنا متخذ القرار ٌستخدم هذه التوقعات مع المعرفة الجزئٌة المتوفرة )جودة المنتج لدى الموردٌن 

 .تأثٌر المنتج على المنتجات االخرى المطلوبة( للوصول للقرار النهائً –المختلفٌن واوقات التسلٌم 

 انتاجٌة على ٌؤثر قد هذا القرار الحالٌة، االنتاج سٌاسة لتغٌٌر ومطورة جدٌدة انتاجٌة سٌاسة باختٌار الخاص ذلكمنظم  غٌر لقرار مثال

 لنظام ٌمكن كما. المنظمة على المختلفة الخٌارات تأثٌر للتحلٌل لتحدٌد« لو ماذا» سٌاسة القرار مساندة نظام ٌستخدم هنا. ككل المؤسسة

 مسبقا معروفة الغٌر الحالة تطبٌق نتٌجة لتحدٌد الداخلٌة والخارجٌة المعرفة مصادر ٌتصفح ان القرار دعم

االبتسامة كلمة طٌبة بغٌر حروف
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 عناصر المحاضرة 

  القرارات أنواع 

  العام لنظم مساندة القرار التركٌب 

  وتطوٌر نظم مساندة القرارأدوات 

 

 التركيب العام لنظم مساندة القرار:

 اربعة مكونات رئيسية:بشكل عام ٌمكن توصٌف مكونات نظم مساندة القرار الى 

 (  A Language System( )LSنظام لغات ) .1

 ( A presentation System( )PSنظام العرض ) .2

 ( A Knowledge System( )KSنظام المعرفة ) .3

 (Problem Processing System( )PPSنظام معالجة المشكالت ) .4

 

  المكونات الثالث االولى هي انظمة عرض:

 ٌحتوي الرسائل التً ٌمكن ان ٌستقبلها نظام مساندة القرار  (LSنظام لغات )

 ٌحتوي الرسائل التً ٌمكن ان ٌرسلها النظام. اٌضا ،  (PSنظام العرض )

 ٌحتوي  المعرفة التً ٌخزنها وٌكتسبها النظام.   (KSنظام المعرفة )

تعرض معرفة سواء على صورة رسائل مقبولة او مرسلة او . حٌث انها فقط ال يمكنها ان تفعل شيئا حقيقةهذه المكونات الثالث بمفردها 

 على صورة معرفة مجمعة بشكل ما. 

والذذي ٌعتبذر المكذون النشذط فذً نظذام دعذم  (PPSما تحتويه المكونات الثالث االولى يتم استخدامه بواسطةة نظطام معال طة المشطكالت )

( علذى تحدٌذد وحذل  PPSنظذام معالجذة المشذكالت ) يسطاعد( كمذا هذو واضذن مذن االسذم، The DSS Software Engineالقذرار )

 المشكالت اثناء عملٌة اتخاذ القرار.
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ٌذذدور فذذً العذذالم  عمذذاٌحتاجذذى المسذذتخدم مذذن النظذذام او  عمذذاالمعرفذذة المطلوبذذة  PPS لي مططا اباسذذتخدام ردراتذذى علذذى اكتسذذاب المعرفذذة، 

 ( والتً تحمل طلبات المستخدم او مالحظات النظام.LSهذه المعرفة تنقل من خالل رسائل نظام لغات ) ،الخارجً

( فذً تجمٌذا المعرفذة، هذذا التجمٌذا للمعرفذة ٌذدفا KSان ٌستخدم محتوٌات نظذام المعرفذة ) (PPSيمكن ايضا لنظام معال ة المشكالت )

عٌذل   ردراتذى، عنذدما ٌرسذل طلذب مذن المسذتخدم لحذل مشذكلة مذا ٌذتم تفعٌذل عملٌذة اختٌذار ( لكذً ٌقذوم بتفPPSنظام معالجة المشكالت )

 وتوزٌا المعرفة حسب المشكلة المعطاة.

باسذتدعاء او اسذتنتاا المعرفذة المطلوبذة لتكذوٌن الحذل ،  بنذاء علذى طلذب المسذتخدم ٌكذون القذرار ( PPSيقوم نظام معال طة المشطكالت )

 ( KS( او انتاا معرفة جزئٌة جدٌدة ٌتم تخزٌنها اٌضا فً نظام المعرفة )KSة بالفعل فً نظام المعرفة )باستخدام المعرفة المتواجد

لبناء نظام مسذاندة رذرار ٌجذب ان ٌعذرف المسذتخدم عذن الطلبذات التذً  ،القرارالتركيب البسية السابق يمكن تةبيقه على كل نظم مساندة 

( KSاالفعذذال الممكذذن تواجذذدها فذذً نظذذام العذذرض والمعرفذذة المتذذوفرة فذذً نظذذام المعرفذذة )( وردود LSٌجذذب ان تتذذوفر فذذً نظذذام لغذذات )

 (PPSوردرات تفعٌل المعرفة المتواجدة فً نظام معالجة المشكالت )

 

 أدوات تةوير نظم مساندة القرار

  والبناء لنظام مساندة القرار تذثثر  األدوات التً ٌتم اختٌارها لعملٌة التطوٌر  ،القرارادوات التطوٌر اساسٌة فً بناء نظم مساندة

 بقوة فً االمكانات التً ٌمكن ان ٌقدمها نظام مساندة القرار للمستخدم.

  النصذو  والجذداول ورواعذد البٌانذات. مذن ناحٌذة اخذر  ٌمكذن  مطثال  إلدارة المعرفذة أكثركل اداة ٌمكن استخدامها فً تقنٌة او

ادوات. لذذل  ٌمكذن تقسذٌم ادوات التطذوٌر حسذب التقنٌذات التذً تفعلهذا. اداة الجذداول لتقنٌة ادارة المعرفة ان تفعل باستخدام عدة 

 تفعل تقنٌة الجداول فً ادارة المعرفة. اداة رواعد البٌانات رد تفعل رواعد البٌانات فً ادارة المعرفة، وهكذا.

  االدوات ٌمكن ان تلعب ادوار مختلفة فذً تطذوٌر وبنذاء نظذم مسذاندة القذرار. مذثال( اداة الجذداولExcel Software تخذدم ) ك

(PPS فً نظام مسذاندة القذرار وفذً هذذه الحالذة فتنهذا تذزود ) بLS و PS  تقرٌبذا جذاهزة. فذً هذذه الحالذة ٌكذون تطذوٌر نظذام

ات ( بشكل ٌمكن لألداة ان تتعامل معى. مثل هذه االدوKSمساندة القرار هو مستلة عرض المعرفة المتواجدة فً نظام المعرفة )

( وتسذذتخدم مذذن ربذذل االشذذخا  غٌذذر PPS( ال تحتذذاا لبرمجذذة مسذذبقة لنظذذام معالجذذة المشذذكالت )intrinsic toolsوتذذدعى)

 المتخصصٌن لبناء انظمة مساندة القرار الخاصة بهم.

 ة اال انذى . على الرغم من امتال  متخذ القرار مصذادر ممتذازة وكمكانذات هائلذمشكلة هامة يقابلها متخذ القرار هي عامل الزمن

ٌمكن ان ٌكون تحت ضغط عامل الزمن مما رد ٌثدي الى اتخاذ ررارات خاطئة او غٌذر منطقٌذة احٌانذا. وألن الحواسذٌب ٌمكنهذا 

 التعامل ما المعرفة أٌا كان حجمها بسرعة ودرة كان لنظم دعم القرار اهمٌتها.
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 ناصر المحاضرة ع

 نظم المعلومات صنٌف ت 

 

 تصنٌف نظم مساندة القرار

 Knowledgeٌمكن تصنٌف نظم مساندة القرار بأشكال مختلفة. حٌث ان التصنٌف ٌمكن ان ٌتم بناء على استراتٌجٌات ادارة المعرفة )

Management Techniquesكن ( المستخدمة كثٌرا ما ٌتم التركٌز على استراتٌجٌة واحدة ولكن احٌانا ٌتم دمج عدة تقنٌات. كما ٌم

( من عدمه، كما ٌمكن Intelligence Artificial) بناء على اعتمادها على تقنٌات الذكاء االصطناعًتصنٌف نظم مساندة القرار 

 (.Multi - Participantsفً القرار سواء كان مشارك واحد او عدة مشاركٌن ) من حٌث عدد المشاركٌنتصنٌفها اٌضاً 

 

 المعرفة التصنٌف المعتمد على تكنولوجٌا ادارة

 ادارة المعرفة المستخدمة. هنا تظهر استراتٌجٌات خاللتكون من  ( PPS ) المشكالتونظام حل ( KS)  احدى طرق التعامل مع قدرات نظام المعرفة

 ط منلتلك المسموح بها فق( KS ) نظام المعرفة محتوٌات تقٌٌد خاللمن  ذلك تم، ٌنظم دعم القرار العام الذي اشرنا له سابقا.  تركٌبخاصة من  حاالت

 التحدٌد. الناتج من هذا اختٌارهاتم  التً االستراتٌجٌة فًلتلك المسموح بها  (PPS) المشكالتقدرات نظام حل  وتقٌٌد معٌنة ادارة معرفة  استراتٌجٌة

 .لعرض ومعالجة المعرفة الستراتٌجٌة معٌنة العام الذي ذكرناه سابقا ولكن مخصصة التركٌب تبعٌقرار هو نظام مساندة 

 (Text – Oriented DSSsنظم مساندة القرار الموجهة للنصوص ) .1

 (Database Oriented DSSsنظم مساندة القرار الموجهة لقواعد البٌانات ) .2

 (Spreadsheets Oriented DSSsنظم مساندة القرار الموجهة للجداول ) .3

 (Solver Oriented DSSsنظم مساندة القرار الموجهة لحالل المشكالت ) .4

 (Rule Oriented DSSsنظم مساندة القرار الموجهة للقوانٌن ) .5

 

  نظم مساندة القرار الموجهة للنصوص

 ( لعقود طوٌلة اعتمد متخذو القرار على محتوٌات الكتب والموسوعات ومخازن النصوصTextual Repositories كمادة )

كوصف مجموعة من الخٌارات  (Descriptiveوصفٌة )حٌث ان المعرفة داخل النص قد تكون  القرار،خام للمعرفة التخاذ 

 المتاحة لقرار مشابه فً الماضً او وصف نشاطات االعمال لمنظمة ما.

  كما ٌمكن للمعرفة ان تكون( اجرائٌةProcedural)  الطقس او كٌفٌة استخالص معرفة  حساب توقعاتكنص ٌحتوي كٌفٌة

أٌا كان نوع  مرغوبة،الغٌر  تحدٌد االفكارمثل  (Reasoningمسببة )كما ٌمكن ان ٌحتوي النص على معرفة  مطلوبة،

 معرفة لمحاكاة االفكار او لتأكٌد التوقعات. أكثرالمعرفة، ٌقوم متخذ القرار بالبحث واالختٌار خالل النص لٌصبح 

النصوص بشكل اساسً لعرض ومعالجة النصوص. على الرغم ان استخدامها مع بداٌة الثمانٌنات من القرن الماضً، تم استخدام ادارة 

 االساسً كان فً االعمال المكتبٌة اال انها ٌمكن ان تستخدم بواسطة متخذي القرار.
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 ( ٌحتوي نظام المعرفةKS( من خالل هذا النوع على نصوص ذات اهمٌة لصانع القرار. نظام معالجة المشكالت )PPS )

ات تقوم بالتفاعل مع النصوص المخزنة. كما ٌمكن ان ٌحتوي على برمجٌات تساعد المستخدم إلنشاء طلبات ٌحتوي على برمجٌ

 محددة. 

 ( ٌحتوي نظام لغاتLS على طلبات للعملٌات )،كما ٌمكن ان تحتوي على طلبات تساعد المستخدم على طلب المساعدة  المتاحة

ٌحتوي على صور للنصوص المخزنة باإلضافة لرسائل تساعد متخذ القرار  (PS) القرار،فٌما ٌخص كٌفٌة تشغٌل نظام مساندة 

 على استخدام نظام مساندة القرار.

 إذا ( تم بناء نظام مساندة القرار باستخدام استراتٌجٌة تدعم النصوص التشعبٌةhypertext فان كل جزء من المعرفة الموجودة )

بها بشكل منطقً. فً هذه الحالة تستخدم خصائص اضافٌة فً نظام معالجة ( ٌتم ربطها باألجزاء االخرى المرتبطة KSداخل )

 ٌتتبع الروابط. للمستخدم ان( تسمح PPSالمشكالت )

 ،اٌضا ( اثناء تتبع الروابط ٌقوم نظام معالجة المشكالتPPS بنقل )رابط الى الرابط التالً. وٌستمر التتبع حتى  التحكم من

 الوصول للجزء المطلوب. 

  التعامل مع النصوص التشعبٌة(، انه ٌساعد المستخدم على تتبع الكثٌر من الروابط واجزاء  ٌمٌز استخدام هذا االسلوبما(

النصوص التً من الصعب على المستخدم ان ٌتتبعها او ٌتذكرها دون وجود نظام مساندة القرار. الشبكة العنكبوتٌة نجد بها الكثٌر 

 .من االمثلة على النصوص التشعبٌة

 

 (Database Oriented DSSs)نظم مساندة القرار الموجهة لقواعد البٌانات 

ادارة المعرفة. حٌث أن هذه  ( فDatabasesًحالة خاصة اخرى من نظم مساندة القرار هً تلك النظم التً تعتمد على قواعد البٌانات )

تكون المعرفة فً هذا النوع من االنظمة غالبا من النوع  . بشكل عامبدقة واستدعائهاالنظم تساعد متخذي القرار على تتبع المعرفة 

 .قاعدة البٌانات( تدعى KS( وعادة ما تكون بكمٌات كبٌرة. وهنا مجموعة الملفات التً ٌحتوٌها )Descriptiveالوصفً)

  وٌحتوي الـPSS : على ثالث انواع من البرمجٌات 

 ( نظام تحكم بقاعدة البٌاناتA Database Control System) 

 ( ًنظام معالجة تساؤالت تفاعلAn Interactive Query processing System ) 

 ( انظمة خاصة لمعالجة بناء الطلباتCustom Built Processing Systems) 

 .  احد االثنٌن االخٌرٌن ولٌس كالهما ٌمكن تجاهله -

  نظام التحكم فً قواعد البٌانات ٌحتوي على قدرات للتفاعل مع محتوى وتركٌب قاعدة البٌانات. هذه القدرات تستخدم بواسطة نظم

 معالجة التساؤالت التفاعلً وانظمة بناء الطلبات لكً تتمكن هذه االنظمة من تحقٌق طلبات المستخدم.

 نواع قٌاسٌة محددة من الطلبات الستعراض البٌانات او المساعدة. هذه الطلبات اٌضا نظام معالجة التساؤالت ٌمكن ان ٌتفاعل مع ا

 ( وتكون جزء من نظام مساندة القرار. Query Languageتتم بواسطة لغة تساؤالت )

 ( عند استقبال تساؤل من نظام لغاتLS ٌقوم معالج التساؤالت بإنتاج سلسلة من األوامر لنظام التحكم بقواعد البٌانات ) الستخراج

 القٌم المطلوبة من قاعدة البٌانات.

  والعرض  أسرعاحٌانا ٌفضل المستخدمون التعامل مع نظم معالجة بناء الطلبات وذلك ألسباب منها ان رد الفعل فً هذه االنظمة

 طلبات اكثر تفاعلٌة. ووجود لغةالمفصل للنتائج 

 ( هذه المعالجات تسمى عادة بالبرامج التطبٌقٌةApplication Programs ألنها )عبارة عن برامج تم تصمٌمها  فً الحقٌقة

 لتنفٌذ احتٌاجات معٌنة لإلدارة، التسوٌق، االنتاج، المالٌة وتطبٌقات اخرى.

51

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


    الحادٌة عشرالمحاضرة  –  المعلومات فً االدارةتكنولوجٌا مقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 (Spreadsheets Oriented DSSsنظم مساندة القرار الموجهة للجداول )

 فقط من خالل عرضها للمستخدم وتعدٌلها حسب طلبه.  فً نظم مساندة القرار الموجهة للنصوص، المعرفة االجرائٌة ٌتم تفعٌلها

وفً هذه الحالة ٌترك للمستخدم تنفٌذ االجراء من عدمه ٌدوٌا. اما فً حالة نظم مساندة القرار الموجهة لقواعد البٌانات فاألمر 

لتً تعتبر جزء من نظام مختلف، حٌث تكون المعرفة االجرائٌة صعبة العرض فً نظام المعرفة. ولكن تحتوي برامج التطبٌقات ا

 ( على اوامر لتحلٌل البٌانات المستخرجة من قاعدة البٌانات. PPSمعالجة المشكالت )

 ( باستخدام هذه االجراءات ٌمكن لنظام معالجة المشكالتPPS ( ان ٌقدم للمستخدم معرفة جدٌدة )توقعات المبٌعات،)تم  مثال

ولكن كونها جزء من نظام معالجة المشكالت  مثال(،ت المبٌعات السابقة ( )سجالKSاستنتاجها من محتوٌات نظام المعرفة )

(PSSفان المستخدم ال ٌمكنه استعراض او تعدٌل او انشاء هذه االجراءات كما هو الحال فً النظم الموجهة للنصوص ) 

 ( باستخدام تقنٌات الجداولSpreadsheet Techniquesإلدارة المعرفة ٌمكن للمستخدم انشاء و ) استعراض وتعدٌل

( ان PPSٌمكن للمستخدم ان ٌطلب من نظام معالجة المشكالت ) هذا،من  أكثرالمعرفة االجرائٌة الموجودة داخل نظام المعرفة 

 أكثرلتعامل مع المعرفة االجرائٌة  أكبروهذا ٌعطً لمستخدمً نظام دعم القرار قدرة  ٌحتوٌها،ٌستخدم التعلٌمات واالوامر التً 

 من حاالت االنظمة الموجهة للنصوص او تلك الموجهة لقواعد البٌانات.

  ًكما ٌمكن لألنظمة الموجهة للجداول ان تتعامل مع المعرفة الوصفٌة ولكنها لٌست بكفاءة النظم الموجهة لقواعد البٌانات ف

لموجهة للنصوص من حٌث سرعتها فً التعامل مع الكمٌات الكبٌرة من المعرفة الوصفٌة. كما انها لٌست بكفاءة االنظمة ا

 العرض ومعالجة البٌانات فً القطع النصٌة.

  نظم مساندة القرار الموجهة للجداول واسعة االنتشار فً الوقتت التراهن خصوصتا فتً دراستة تتأثٌر الستٌنارٌوهات المختلفتة نظتام

ول الكترونً وكل جدول مكون من شبكة من المعرفة فً هذه االنظمة ٌتكون من ملفات جداول الكترونٌة حٌث ٌحوي كل ملف جد

 .(ول اكسلاالخالٌا كل منها لها اسم وحٌد ٌعتمد على موقعها فً الشبكة ٌمٌزها عن باقً الخالٌا )انظر لجد
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 ناصر المحاضرة ع

 مساندة القرار الموجهة للقوانٌن ظم ن 

  بة مساندة القرار المركنظم 

  مساندة القرار الذكٌة نظم 

  مساندة القرار متعددة المشاركٌن نظم 

  مساندة القرار الجماعٌة نظم 

 بٌن الفرق  DSS و GDSS   

 

 (Rule Oriented DSSsنظم مساندة القرار الموجهة للقوانين )

  ادارة المعرفة الموجهة للقوانٌن تعتمد على عرض ومعالجة القوانٌن المتعلقة بالذكاء االصطناعً مما ٌعطً الحاسبات تقنٌة

 (Reasoning Knowledgeالقدرة على ادارة المعرفة المسببة )

 ( ٌحتوي نظام المعرفة فً االنظمة الموجهة للقوانٌن على واحد او اكثر من مجموعات القوانٌنRule Sets كل مجموعة )

قوانٌن تقدم المسببات التخاذ قرار فً مجال معٌن. كما ٌحتوي نظام المعرفة فً هذا النوع على وصف للحاالت الحالٌة للنظام 

 والتً ٌمكن تمثٌلها بقٌم تسند على متغٌرات.

 ( نظام معالجة المشكالتPPS( ًلألنظمة الموجهة للقوانٌن تستخدم االستدالل المنطق )Logical Inference )المسببات( )

نظام حل المشكالت ٌختبر القوانٌن ذات الصلة فً مجموعة  للمستخدم،مع مجموعة من القوانٌن والقواعد لتقدٌم النصٌحة 

 الحالٌة.( للبحث عن الحاالت التً تناسب المشكلة Rule Setالقوانٌن )

 ( عندما ٌحدد نظام حل المشكالتPPSاالختٌار المناسب فانه ٌنفذ األ )  فعال التً ٌحددها القانون المستخدم. وٌتم استخدام نات

 هذا القانون للبحث فً صحة قوانٌن جدٌدة وتستمر هذه السلسلة من االستنتاجات حتى تنفٌذ افعال تؤدي إلنتاج النصٌحة النهائٌة.

 

 (Compound DSSنظم مساندة القرارات المركبة )

  من التركٌب العام لنظم مساندة القرار قد نحتاج الى نظام مساندة قرار ٌعتمد على كل من التقنٌات السابقة تعتبر حاالت خاصة

 من تقنٌة من التقنٌات السابقة. أكثر

   من تقنٌة من التقنٌات السابقة الذكر فٌمكننا تطبٌق  أكثرولكً نستفٌد من انظمة موجودة بالفعل لحل مشكالت مركبة نحتاج لدم

احدى طرٌقتٌن: اما استخدام مجموعة من نظم مساندة القرار كل منها موجه لتقنٌة معٌنة بشكل منفصل او اننا نستخدم النظم 

 ( والتً تجمع االنظمة المختلفة تحت نظام واحد شامل. Compound DSSالمركبة )

 نظم مساندة القرار المر( كبة لها نفس التركٌب العام ألي نظام مساندة قرار بحٌث ٌحتوي نظام حل المشكالتPPS فٌها على )

( على المعرفة المرتبطة بكل التقنٌات المعرفة فً نظام حل KSمن التقنٌات السابقة الذكر وٌحتوي نظام المعرفة ) أكثراثنٌن او 

 المشكالت. 
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 (Artificially Intelligent DSSsنظم مساندة القرارات الذكية )

 ( ًنظم مساندة القرارات الذكٌة هً تلك النظم التً تعتمد على تقنٌات الذكاء االصطناعAI( الباحثون فً مجال الـ )AI ٌسعون )

ٌعتبر ذكٌا اذا ما قورن  الى استحداث آالت مثل أجهزة الكمبٌوتر قادرة على عرض السلوك الذكً، أو سلوك من شأنه أن

 بقدرات البشر. وهنا حجر الزاوٌة فً الذكاء هو القدرة على االستنتاج.

 ( هذه القدرات فً المقابل، تمثل منطقة رئٌسٌة من البحوث فً مجال الـAI المعنٌة باكتشاف اآللٌات العملٌة التً تمكن أجهزة )

 الكمبٌوتر من حل المشكالت باستخدام المنطق.

  ًالذكاء االصطناعً والتً تحتاج الى انظمة لدعم القرار نجد التنقٌب عن البٌانات )امثلة على التطبٌقات الحدٌثة فData 

Mining( والتً تحاول اكتشاف انماط غٌر مكتشفة مسبقا فً مخازن كبٌرة من البٌانات )Data warehouses) 

 ( الهدف من الـOLAP( هو استنتاج معرفة للوصول لهدف معٌن بٌنما تنقٌب البٌانات )Data Mining ٌهدف لما هو اكثر )

 من هذا وهو اكتشاف معرفة لم تكن مطروحة من قبل.

 

 :الهدف من نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة تذكير (OLAP ) هو لتقدٌم قدرات التحلٌل المنهجً للبٌانات بعد تسجٌلها وتخزٌنها

وإجراء أنشطة المعالجة التحلٌلٌة المتقدمة  البٌاناتفً قواعد بٌانات أو مستودعات بٌانات، وذلك من أجل إعادة النظر فً هذه 

متعددة ومتنوعة تستوفً كل متغٌرات الظاهرة موضوع القرار  لتزوٌد المدٌرٌن بمعلومات ذات قٌمة مضافة وذات أبعاد وأوجه

 أو الدراسة

 

 ( Participants DSSs –Multiنظم مساندة القرار متعددة المشاركين )

  التً تدعم مشاركة اكثر من شخص فً صنع القرار او فً مجموعة من القرارات المترابطة تسمى نظم دعم نظم مساندة القرار

( هذا النوع من النظم له نفس مالمح نظم مساندة القرارات Multi – participant [MDSSsالقرار متعددة المشاركٌن ) ]

لى اداء المهمة مع تواجد اكثر من شخص مشاركٌن فً صنع العامة التً سبق عرضها ولكنها تتمٌز بمالمح اضافٌة تساعدها ع

 القرار للتنسٌق فٌما بٌنهم. هذا التنسٌق ٌتم حسب مجموعة من القوانٌن والقواعد الخاصة.

 ( هناك نوعان رئٌسٌان من نظم مساندة القرار متعددة المشاركٌنMDSS[( هما نظم مساندة القرار الجماعٌة )Group DDS 

[GDSSونظم مسا )( ندة القرار للمنظماتOrganizational DSS [ODSS] ) 

 ( تدعم نظم مساندة القرار للمنظماتODSS( الحاالت التً ٌكون المشاركٌن فً اتخاذ القرار لهم ادوار مختلفة )Diverse 

Roles( او لٌس لدٌهم قنوات اتصال )Communication Channelsمفتوحة ومباشرة او لهم درجات صالحٌة مختلفة ) 

 التخاذ القرار.

 ( بٌن كل من نظم مساندة القرار الجماعٌةGDSS( ونظم مساندة القرار للمنظمات )ODSS ٌوجد نوع من االنظمة ٌدعى )

 (Negotiation Support System [NSSنظم دعم التفاوض ) ]

 ( التفاوضNegotiation للوصول الى ( هو نشاط ٌقوم فٌه المشاركون بعرض وجهات نظر مختلفة )او حتى )متعارضة

 (Agreement( ٌسعى لمساعدة المشاركٌن للوصول الى اتفاق )NSSاتفاق او قرار مشترك. أي ان نظام مساندة التفاوض )

 

 

 

54

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


    الثانٌة عشرالمحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 (Group DSS (GDSS)نظم مساندة القرار الجماعية )

 نظم مساندة القرار الجماعٌة هً نظم تعمل من أجل خلق التوافق المشترك بٌن تكنولوجٌا عتاد الدعم الجماعً  :تذكير

(Groupware Technology( وتكنولوجٌا مساندة القرارات )DSS أي انها جٌل متطور من نظم مساندة القرار على )

 سائط الدعم التقنً( ووSoftware( نظم البرمجٌات )Hardwareمستوى عتاد الحاسوب )

 نتائ   إلىهً حزمة من البرمجٌات والعتاد واإلجراءات لدعم مجموعة من األفراد ٌعملون معا من أجل الوصول  :تذكير

 محددة، أو لتسهٌل انتاج حلول لمشكالت ٌهتم بها فرٌق العمل بالمنظمة

 

 ( MDSS ArchitectureThe Genericالتركيب العام لنظم مساندة القرار متعددة المشاركين )

 ( ٌتكون نظام مساندة القرار متعدد المشاركٌنMDSS من ) LSو PPS  و KS و PS   وانواع مختلفة من المستخدمٌن

 ٌمكن ان تتفاعل مع النظام.

  باإلضافة الى ان هناك مجموعة من المكونات االساسٌة التً ٌجب ان تتوفر للتأكد من عمل النظام بشكل مناسب، مثل الموجه

على استخدام النظام، ومصادر اختٌارٌة خارجٌة للمعرفة ( والذي ٌساعد المشاركٌن Optional Facilitatorاالختٌاري )

(Optional External Knowledge Sources والتً ٌقوم نظام مساندة القرار بمراقبتها وفحصها للبحث عن معرفة )

( والذي ٌقوم بالتأكد من عمل النظام وكفاءته وصٌانته بشكل Administratorجدٌدة. وٌجب ان ٌكون هناك مشرف للنظام )

 صحٌح.

  نظم مساندة القرار متعددة المشاركٌن تكون عادة موزعة على اكثر من جهاز حاسوب مرتبطة بشبكة. أي أن مكونات الPSS 

تكون متواجدة على اكثر من جهاز حاسوب. وٌكون نظام المعرفة المصاحب مكون ن مخازن بٌانات متمركزة فً مكان واحد 

(Centralized( او موزعة فً اكثر من مكان )Decentralized) 

 

 تنقسم رسائل الـ LS  : في هذه الحالة الى ثالثة انواع 

  ( (Public LS Messagesالرسائل العامة .1

 متاحة لكل المستخدمٌن لٌتم ارسالها من أي من اجهزة الحاسوب المترابطة.تكون 

  (Private LS Messagesالرسائل الخاصة ) .2

 هً تلك التً ٌمكن ارسالها من قبل مستخدم واحد وهو الوحٌد الذي ٌكون على دراٌة بكٌفٌة ارسالها.

  (Semiprivate LS Messagesالرسائل شبه الخاصة ) .3

 ل التً ٌمكن التعامل معها من قبل مجموعة جزئٌة من المستخدمٌن ككل.هً تلك الرسائ

 

 ( عندما ٌدعم نظام مساندة القرار المتعدد المشاركٌنMDSS انواع من الرسائل تختلف عن النوع العام فان بعض الرسائل )

ان ٌتعرفوا علٌها او ٌتعاملوا تكون خاصة لواحد او اكثر من المستخدمٌن دون االخرٌن بحٌث ال ٌمكن للمستخدمٌن االخرٌن 

 معها.
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 : في التركيب العام لنظم مساندة القرار متعددة المشاركين تنقسم المعرفة الى ثالثة انواع وهي 

  معرفة عن النظام نفسه 

 المعرفة عن ادوار المشاركٌن فً اتخاذ القرار وعالقة كل منهم بالنظام 

 تفعٌلها. اتباعها و امة المنظمة والتً ٌجبالمعرفة عن القواعد الع 

 .معرفة النظام عن المواصفات التقنٌة للحواسٌب المشاركة فً النظام وطرٌقة توصٌلها ببعضها البعض 

  .معرفة عن هؤالء الذين يتفاعلون مع النظام 

  .معرفة عن نطاق القرار المراد اتخاذه 

 

 (GDSS( و )DSSالفرق بين )

 

 

 ايضا ، توجد في GDSS  :أدوات برامجية إضافية في البرنامج 

 :بحٌث ٌعمم للمساعدة على جمع األفكار والتعلٌقات بطرٌقة غٌر روتٌنٌة. العصف الذهني اإللكتروني 

 :وهً وحدة برامجٌة تستخدم لتنشٌط العملٌة الذهنٌة فً تولٌد األفكار المبتكرة وتجدٌد القرارات الفكرٌة  خلق األفكار

 الحلول غٌر المطروقة للمشكلة موضوع الحل.للمشاركٌن فً طرح 

 عن طرٌق وحدة برامجٌة تركٌبٌة تساعد أعضاء الفرٌق أو مجموعة العمل على استخدام  :تقييم البدائلWhat if 

analysis .للمفاضلة بٌن الحلول المطروحة 

 عند مناقشة الحلول والمفاضلة بٌنها عندما ٌطلب المدٌر إجراء التصوٌت النهائً على الحل المقترح. دعم التصوٌت 

ثّمة طريقة واحدة لتجّنب الّشعور بالحزن وهي أن تشغل نفسك لدرجة أاّل يكون لديك وقت فراغ، لتسأل 

فيه نفسكـ عّما إذا كنت سعيداً أم ال

56

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


    عشر الثالثةالمحاضرة  –  المعلومات فً االدارةتكنولوجٌا مقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 ناصر المحاضرة ع

  الجماعٌة نظم مساندة القرارDGSS  

 أشكال نظم مساندة القرار الجماعٌة 

 أنواع المؤتمرات 

  نظم مساندة القرار للمنظماتODSS 

  نظم دعم المدٌرٌن التنفٌذٌن 

 

 (GDSSالجماعية )نظم مساندة القرار 

 ( تعتبر نظم مساندة القرار الجماعٌةGDSS( هً االكثر شٌوعا فً انواع نظم مساندة القرار المتعددة المستخدمٌن )MDSS ) 

 ( تعتبر نظم مساندة القرار الجماعٌةGDSS.اسلوب مثالً لمساعدة مجموعات المستخدمٌن فً اتخاذ قرارات مشتركة ) 

 

القرار الجماعية هي تقليل الخسائر مع الحفاظ على المكاسب الناتجة عن العمل في مجموعات ان تأثيرات نظم ان اهداف نظم مساندة 

 ( تعتمد على: GDSSمساندة القرار الجماعية )

 ( العوامل الظرفيةSituational Factors :) 

o ( حجم المجموعةGroup size) 

o ( درجة تعقٌد المهمةTask complexity) 

o ( نوع المهمةTask Type) 

 جوانب خاصة في التقنية نفسها 

 

 ( نظم مساندة القرارات الجماعٌةGDSS( تحسن االداء ورضى العمٌل وتمتلك القدرة على تولٌد االفكار )Generating 

Idea( والمعرفة )Knowledge( والخٌارات )Alternatives) 

 نفسها مثل المجهولٌة والتوازي والتركٌب والتسهٌالت. GDSS هناك دراسات اٌضا تخص المؤثرات الخاصة بتقنٌة 

 

 على المستخدمٌن قد ٌؤدي الى اداء افضل فً بعض التطبٌقات التً ٌجب فٌها اخفاء المستخدمٌن او بعضهم لدواعً  التعتيم

 امنٌة او نظامٌة.

 مٌزات الهامة الستخدام تقنٌات نظم كما اظهرت الدراسات ان اعطاء المستخدمٌن المقدرة على العمل بشكل متوازي هو من الم

 مساندة القرارات الجماعٌة.

 ( كما ٌتحسن اداء المجموعة اذا تمت هٌكلةStructuring تفاعل المستخدمٌن بواسطة  نظام مساندة القرار الجماعٌة ولكن )

عدم توافق الهٌكلة مع طبٌعة مع االخذ باالعتبار ان تكون الهٌكلة المقترحة من النظام مناسبة للحالة الخاصة للقرار، ألن 

 المشكلة قد ٌؤدي الى تعقٌد النظام وربما عدم فاعلٌته.

ٌحسن اٌضا من اداء نظام مساندة القرار الجماعٌة. والتسهٌالت هً برمجٌات تعمل على حل المشكالت  التسهيالت ان استخدام

 الصغٌرة اثناء العمل مثل المشكالت الرٌاضٌة واالحصائٌة.
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 عم القرارات الجماعيةأشكال نظم د

 حجرة القرار :   .1

وهً حجرة مجهزة بالتسهٌالت الفنٌة والحاسوبٌة، ٌجتمع فٌها مجموعة صغٌرة من المشاركٌن معا فً قاعة واحدة وجها لوجه، وفً 

ئج البٌانات مركز القاعة ٌكون مسهل االجتماع وهو الذي ٌنظم االجتماع، وٌكون لكل مشترك جهاز خاص لعرض األفكار، وتلخٌص نتا

 وعرضها علً المشاركٌن.

 

 :Local Area Network LAN ربط األجهزة على شبكة اتصال محلية  .2

وفٌها ال ٌلتقً جمٌع األعضاء فً حجرة واحدة، ولكن ٌظل كل منهم فً مكانه الخاص )حجرة مكتبة(، ولكنه ٌستطٌع التفاعل مع باقً 

وهنا ٌدخل عضو الفرٌق تعلٌقاته عن ( LAN) باستخدام شبكة المناطق المحلٌةأعضاء الجماعة من خالل محطة عمل خاصة به، وذلك 

 طرٌق لوحة المفاتٌح وٌرى التعلٌقات الخاصة باألعضاء اآلخرٌن على الشاشة

 

 االجتماع المشترك : .3

و الذي ٌحقق الغرض، إذ عندما ٌكون المجتمعون بأعداد كبٌرة وال ٌستطٌعون استخدام حجرة القرار، فٌكون عندها االجتماع المشترك ه

تستفٌد المجموعات الكبٌرة من تقنٌات االتصاالت والفٌدٌو فً تنفٌذ االجتماعات. وٌمكن استخدام شبكة المناطق المحلٌة أو شبكة 

 المناطق الواسعة للتنفٌذ، وٌعتمد ذلك على مدى تباعد المسافات، ومدى تباعد المجموعة عن بعضها البعض، وٌحدث الربط والتشبٌك

 اإللكترونً بٌن غرف القرارات وبخاصة فً المؤسسات الكبٌرة التً تضم عدداً كبٌراً من الفروع أو الشركات.

 

 المؤتمرات بواسطة الحاسوب : .4

عندما تكون المجموعات كبٌرة وموزعة على مناطق جغرافٌة متباعدة فإن المكتب االفتراضً ٌعطً رخصة مرور االتصاالت بٌن تلك 

 وتتضمن:رف هذه التطبٌقات الجماعٌة باسم تطبٌقات المؤتمرات الحاسوبٌة. المجموعات، ونع

 المؤتمرات بواسطة التقنٌة السمعٌة. -أ 

 المؤتمرات بواسطة التقنٌة الصوتٌة. -ب 

 المؤتمرات بواسطة التقنٌة المرئٌة. -ج 

 

 انواع المؤتمرات

 :مؤتمرات بواسطة التقنية السمعية 

القدرة على المحادثة والتشاور بٌن مجموعة من األفراد بالتزامن رغم تواجدهم فً أماكن متباعدة باستخدام الهاتف أو برمجٌات البرٌد  

 االلكترونً الجماعً، ولكن مع عدم امكانٌة رؤٌة المشاركٌن لبعضهم البعض.

 :مؤتمرات بواسطة التقنية الصوتية  

فزٌونً خاص بالصوت، إذ تتٌح للمشاركٌن إرسال الصوت واستقباله، وٌمكن أن ٌتٌح اجتماعات غٌر مؤتمرات تعتمد على التجهٌز التل

 مهٌكلة بٌن أعضاء متواجدٌن فً أمكان متباعدة، مع مالحظة عدم إمكانٌة رؤٌة المشاركٌن لبعضهم البعض.
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 :المؤتمرات بواسطة التقنية المرئية 

االجتماعات عن بعد من حٌث الشروط وإمكانٌة التالقً وعقد المؤتمرات وكل شخص فً مكانه،  تتشابه المؤتمرات البعٌدة المرئٌة مع 

( WANولكن تمتاز عنها بإمكانٌة رؤٌة المشتركٌن لبعضهم البعض على الشاشات المتلفزة، وذلك باستخدام شبكة المناطق الواسعة )

منتشرة فً الفروع المختلفة، بحٌث ٌتمكن كل مشترك من المشاركة وٌمكن استخدامها فً عقد المؤتمرات عموما ومجالس اإلدارات ال

 دون تكلف عناء الحضور.

 

 (ODSSنظم مساندة القرار للمنظمات )

 ( وجهة نظر قدٌمة لنظم مساندة القرار للمنظمات عرفتها بأنها معالج معرفةKnowledge Processor مع مجموعة من )

( منظمة معا Multiple Computer Componentsمن مكونات الحواسٌب )( ومجموعة Multiple Usersالمستخدمٌن )

 وفقا لقواعد وادوار وعالقات لحل مشكلة اتخاذ قرار ٌخص المنظمة.

 ( ًوهنا كل مكون سواء كان مستخدم او حاسوب ٌنظر له كمعالج ذكIntelligent Processor قادر على حل فئة من المشكلة )

مكونات اخرى. وٌتم التواصل بٌن المكونات فً هذه الحالة بتبادل الرسائل )سواء رسائل طلب او سواء بمفرده او بالتعاون مع 

 رسائل رد(.

 فً هذا التعرٌف لنظم مساندة القرارات للمنظمات هو توضٌح مفهوم توزٌع حل المشكلة بٌن معالجات المعرفة  الفكرة الرئيسية

 ت والتنسٌق بٌنها للوصول للقرار النهائً.الحاسوبٌة واالنسانٌة والتواصل بٌن هذه المكونا

 (( بشكل عام تهتم نظم مساندة القرار للمنظمات بمستوى تخطٌط موارد المؤسسةEnterprise Resources 

Planning(ERP( كما ٌمكنها المساهمة على مستوى معالجة الصفقات )Transaction Handing وانظمة التقارٌر )

(Report Systems) 

 

 القرارات للمنظمات لها الخواص التالية:  نظم مساندة

 نظام مساندة القرارات للمنظمات ٌحتوي تقنٌات حاسوبٌة وتقنٌات اتصال بٌن المكونات. .1

نظم مساندة القرارات للمنظمات تناسب المستخدمٌن الذٌن ٌقومون بوظائف تنظٌمٌة مختلفة وٌشغلوا مناسب مختلفة فً الهٌكل التنظٌمً  .2

 للمنظمة.

 اندة القرار للمنظمات ٌهتم بالقرارات التً تحتك بكل وحدات المنظمة او بقطاع عرٌض منها.نظام مس .3
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 نظم دعم المديرين التنفيذيين

ٌطلق علٌها البعض أحٌانا نظم اإلدارة العلٌا، أو نظم معلومات منفذي اإلدارة العلٌا أو نظم المعلومات التنفٌذٌة أو نظم المعلومات 

 االستراتٌجٌة.

 تذكير: مفهوم نظم دعم المدراء التنفيذيين: 

هً نظم للمعلومات تعتمد على الحاسوب، صممت لمواجهة الحاجات الخاصة من المعلومات لمدٌري اإلدارة العلٌا أو للمدراء 

التخطٌط االستراتٌجً والرقابة اإلدارٌة التنفٌذٌٌن. وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات أثناء ممارستهم اإلدارٌة المتعلقة بصفة خاصة ب

 والتركٌز علً البٌئة الخارجٌة. والتكٌف مع المتغٌرات التكنولوجٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة

 

 االعتبارات الالزم توافرها في نظم المعلومات التنفيذية: 

 ارة العلٌا.إنه من الحٌوي أن تقوم نظم المعلومات التنفٌذٌة بتلبٌة االحتٌاجات الحقٌقٌة لإلد .1

 ٌجب أن تحتوي نظم المعلومات التنفٌذٌة على معلومات وافٌة عن البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة .2

تعتبر سرعة استجابة النظام الحتٌاجات اإلدارة العلٌا وقدرته على تجهٌز المعلومات بوسائط متعددة سهلة االستخدام والتجهٌز من  .3

 معقولة من الكفاءة والفعالٌة فً عمل النظام.الشروط األساسٌة لتوفٌر درجة 

 

 فوائد نظم دعم المديرين التنفيذيين: 

 .مساعدة المدراء التنفٌذٌٌن فً اإلدارة العلٌا علً مواجهة المشاكل غٌر المهٌكلة عند حدوثها فً المستوي االستراتٌجً للمنظمة 

 ط القوة والضعف، حٌث ٌمكنها تقدٌم الجداول والرسومات المختلفة، المساعدة فً تزوٌد البٌانات من المصادر الداخلٌة لتحدٌد نقا

مما ٌساعد اإلدارة فً مراقبة عوامل النجاح المعٌارٌة مثل: تحدٌد الربحٌة، النسب المالٌة، الحصة السوقٌة، ومقارنتها بالمعاٌٌر 

 األساسٌة للمنشأة

  ًبواسطة استخبارات األعمال عن طرٌق شبكة االنترنت، للتعرف المساعدة فً تزوٌد البٌانات الخارجٌة عن طرٌق المسح البٌئ

 على التغٌرات البٌئٌة وتحدٌد الفرص والتهدٌدات البٌئٌة التً ٌمكن أن تواجه المنظمة.

  القدرة على التحرك من بٌانات ملخصة إلى بٌانات ملخصة أقل فأقل، للوصول إلى حد أدنى من التفاصٌل، حٌث المعلومات

 ٌجب أن تقدم لإلدارة العلٌا. المختصرة التً

  مساعدة المدراء التنفٌذٌٌن فً االدارة العلٌا على تحلٌل ، مقارنة / تحدٌد االتجاهات والتنبؤ بها ، مثل : التغٌر فً اتجاهات السوق ،

 والتً تسهل مراقبة االداء وتحدٌد الفرص والتهدٌدات التً تواجه االدارة االستراتٌجٌة . 

  ، مساعدة المدراء التنفٌذٌٌن فً االدارة العلٌا على زٌادة مساحة المراقبة والسٌطرة ، لتسمح لهم برؤٌة عدد أكبر من مصادر أقل

 واتخاذ القرار المناسب عند تغٌٌر الظروف . 

 

سعة االخالق ، كنوز االرزاقي ف
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 ناصر المحاضرة ع

  مساندة القرارات التنفٌذٌٌن ونظم دعم المدٌرٌن بٌن نظم التمٌز 

 الخبٌرة االصطناعً والنظم ء الذكا 

  الحاسب االلً شبكات 

  شبكات الحاسب اآللً (  ا) طبوغرافٌبنٌة 

 

 التمٌٌز بٌن نظم دعم المدٌرٌن التنفٌذٌٌن ونظم مساندة القرارات

  حٌث ٌوجد عناصر مشتركة فً كل من النظامٌن، مثل  المعلومات التنفٌذٌةتشبه نظم مساندة القرارات من حٌث مكوناتها وتقنٌاتها نظم

قاعدة النماذج ، قاعدة البٌانات ، وقدرات عرض معلومات والتقارٌر باستخدام الوسائط المتعددة باإلضافة إلى أن هذه النظم تعتبر من 

 الصدٌقة للمستفٌد النهائً ، وبالتالً ٌمكن بسهولة تعلم تقنٌاتها والتدرٌب على استخدامها. النظم البسٌطة

  إن االختالف الجوهري بٌن نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات التنفٌذٌة، هو أن هذه األخٌرة مصممة لدعم اإلدارة العلٌا حصرا

أطراف )اإلدارة العلٌا ، اإلدارة الوسطى ، صناع المعرفة ، محلل النظم ..  على عكس نظم مساندة القرارات التً تستخدم من قبل عدة

 ( وغٌرهم من األفراد العاملٌن فً إدارات نظم المعلومات أو تكنولوجٌا المعلومات.

 لقرارات التً ومع أن كل من نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات التنفٌذٌة مصممة لدعم وتحسٌن عملٌة اتخاذ القرارات ، فإن نوع ا

تتخذ فً مستوى اإلدارة العلٌا )التنفٌذٌة( ٌختلف عن نوع القرارات التً تتخذ فً مستوى اإلدارة الوسطى ، وبالتالً تستخدم نظم 

المعلومات التنفٌذٌة لدعم القرارات االستراتٌجٌة )غٌر المهٌكلة( بٌنما تستخدم نظم مساندة القرارات بدعم قرارات اإلدارة الوسطى 

 لقرارات التكتٌكٌة( ، باإلضافة إلى دعمها للقرارات غٌر الهٌكلٌة.)ا

  أما نظم المعلومات التنفٌذٌة فإن دورها ال ٌقتصر على دعم القرارات غٌر الهٌكلٌة لإلدارة العلٌا فحسب ، وإنما ٌمتد لٌشمل تزوٌد

ً والنقٌب الذكً عن البٌانات إلنتاج معلومات متعددة األبعاد اإلدارة العلٌا بالمعلومات االستراتٌجٌة المبنٌة على قدرات االستعالم الذك

واألوجه. وال تنحصر المعلومات التً تقدمها المعلومات التنفٌذٌة فً مجال وظٌفً محدد، وإنما هً معلومات معمقة تعكس رؤٌا شاملة 

على معلومات تفصٌلٌة فً مجاالت رئٌسٌة للمنظمة وتتضمن مؤشرات أدائها االستراتٌجً و بالمقابل تستند نظم مساندة القرارات 

 محددة تبنى على أساسها نماذج القرارات المقترحة.

  بصورة عامة ، توفر نظم المعلومات التنفٌذٌة لإلدارة العلٌا معلومات جوهرٌة ملخصة وان كانت تسمح بالدخول إلى مستوٌات عمٌقة

معلومات تختلف فً تفصٌلها وأغراضها عن المعلومات التً ترافق عملٌة التفاصٌل بسبب القدرات المتاحة فً هذه النظم، لكن هذه ال

 تحلٌل البٌانات و نمذجة البدائل فً نظم مساندة القرارات. 

 الذكاء االصطناعً والنظم الخبٌرة

  بوظائف تحاكً ما مقدرة الحاسب اآللً على القٌام م وٌعنى به  6956فً عام  مصطلح الذكاء االصطناعًجون مكارثً هو الذي قدم

 ٌقوم به المخ البشري، أي الكٌفٌة التً ٌفكر بها اإلنسان، وتطوٌر العتاد و البرامج التً تحاكً عمل المخ البشري.

 وهو حقل واسع تمتد جذوره إلى حقول متعددة تشمل علم الحاسب اآللً وعلم النفس المعرفً واللغوٌات والفلسفة 

 مثل الخبٌر فً مجال معٌن، كما ٌمكن االنسان اآللً من تطوٌر آالت تقوم بأعمال االنسان الدقٌقة  تسمح النظم الخبٌرة للحاسب أن ٌعمل

 والروتٌنٌة والخطرة )مثال تجمٌع السٌارات( .
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 االصطناعًتعرٌف الذكاء 

 ء بعض األعمال التً وهو ذكاء من صنع أو ابتكار اإلنسان، ٌتم الحصول علٌه من  خالل إعطاء الحاسوب القدرة المبرمجة على أدا

 تقرن غالبا مفهوم الذكاء البشري مثل القدرة على التعلم واتخاذ القرارات.

 االصطناعًخصائص الذكاء البشري وعالقتها بالذكاء 

 التعلم من الخبرات الماضٌة .6

 تطبٌق المعرفة التً نحصل علٌه من الخبرة .2

 التعامل مع االمور المعقدة والمحٌرة .3

 معلومات هامةحل المشاكل مع غٌاب  .4

 تحدٌد االشٌاء واالمور الهامة .5

 المقدرة على التفكٌر وتحدٌد االسباب .6

 القدرة على التصور واإلبداع .7

 رد الفعل الصحٌح فً المواقف الجدٌدة .8

 فهم وإدراك االمور المرئٌة .9

 استخدام التجربة والخطأ الستكشاف االمور .61

 مفهوم النظم الخبٌرة وتعرٌفها 

 ًنماذج ونظم تفاعلٌة مبنٌة على الحاسبات اآللٌة والمعرفة المتراكمة ))القواعد( والنظرٌات ..( مصممة بحٌث تحاكً  النظم الخبٌرة ه

تفكٌر الخبٌر البشري، بغرض التوصل إلى حلول للمشاكل من خالل استخدام هذه المعرفة و من خالل إجراءات استداللٌة، ووضع 

لإلنسان غٌر الخبٌر. أي ٌأخذ الحقائق م تفكٌر وفكر الخبراء ثم ٌقوم المختصٌن بتغذٌة توصٌات للمساعدة فً عملٌة اتخاذ القرار 

 برمجٌات الحاسوب بهذه المعرفة والتً تمكن المدٌر أو أعداد أخرى للرجوع إلٌها.

 طرق عمل النظام 

 لخبٌر حٌث ٌقوم البرنامج الخبٌر بعمل وهذه النظم تتعامل مع حاالت عدم التأكد بناًء على قواعد المعرفة المخزنة فً البرنامج ا

االستدالالت الخاصة )استشارة قاعدة المعرفة المخزنة( للوصول إلى استنتاجات معٌنة وعرضها على طالب االستشارة غٌر الخبٌر، 

 ومن الممكن أن ٌقدم له المنطق )التعلٌل( الذي استند إلٌه البرنامج فً استنتاجاته.

 خصائص النظم الخبٌرة

 القدرة على الحصول على المعرفة والخبرات البشرٌة النادرة وحفظها، وتفسٌر استخدامها فً مجال معٌن. .6

 تقدٌم الحلول المبنٌة على المعرفة والخبرة للمشاكل المعقدة فً زمن قٌاسً، مع النظر إلى المشاكل من زواٌا متعددة. .2

 رٌة النادرة وذلك بتوفٌر هذه الخبرات فً أكثر من مكان وفً وقت واحد.تحقٌق المشاركة اإلنسانٌة فً االستفادة من الخبرات البش .3

 القدرة على شرح أسباب اخذ الحلول المقترحة وهذه من أهم الفوائد للنظام. .4

 القدرة على استخالص االستنتاجات من قواعد معٌنة للتصرف ومن عالقات معقدة. .5

 القدرة على التعامل مع المعلومات الناتجة من النظام. .6

 القدرة على التصرفات الذكٌة مثل اقتراح أفكار ومداخل جدٌدة لحل المشاكل بناءا على معلومات معٌنة )مثال المجال الطبٌعً(. .7
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  باإلمكان استخدام النظم الخبٌرة فً كل الحقول والمجاالت إال أن هذا االستخدام مازال محدوداً نظراً الرتفاع تكالٌف تطوٌره وصعوبة

 وتحدٌثه وصناعته.استخدامه 

 )فوائد فً التنظٌمات اإلدارٌة خصوصا فً العملٌات التالٌة: والستخدام هذه النظم )النظم الخبٌرة 

فهً تمكن من اقتراح األهداف االستراتٌجٌة مع بٌان أثرها على موارد المؤسسة. وهذه من أهم أعمال  وضع األهداف االستراتٌجٌة: .6

 قوة المؤسسة(. -قوة المنافسة  -ل المسار العام لجمٌع أنشطة المؤسسة )مثل الفرص التسوٌقٌة اإلدارة العلٌا فهذه األهداف تمث

 التخطٌط .2

 التصمٌم .3

 صنع القرارات .4

 الفحص والمتابعة .5

  الطبً، االتصاالت، التخطٌط المالً  ل: المجامثلوتستخدم هذه النظم فً كثٌر من المجاالت العسكرٌة والمدنٌة وفً مجاالت عدٌدة

 االجل.طوٌل 

 

   based Reasoning –Caseنظم الذكاء على اساس الحاالت 

 ًتستخدم نظم وتقنٌات التفكٌر الذك ( على أساس الحاالتCBRs لتقدٌم حلول سرٌعة من خالل االعتماد على قدرة إدراك حاالت )

 .عملٌة سبق تخزٌنها فً النظام ولها عالقة بالمشكلة موضوع القرار

  ا بالذكاء التنظٌمًوتسمى هذه التقنٌة أٌض Organizational Intelligence  وذلك ألنها تتعاطى مع  المعرفة والخبرة المتراكمة

فً المنظمة وتعمل على اكتسابها وخزنها واستثمارها الحقا من خالل دعم القرارات اإلدارٌة أي أنها تتعامل مع الذكاء التنظٌمً ولٌس 

 فراد العاملٌن فً حقل اختصاص معٌن. مع معارف وخبرات ومهارات الخبراء من األ

 ( فإذا كانت النظم الخبٌرة تعمل على اكتساب وخزن معرفة الخبراء فإّن نظم إدراك الحاالتCBRs تعمل على استقطاب المعرفة )

ن فً المنظمة التنظٌمٌة التً ٌتم تمثٌلها فً هذه النظم بحاالت عملٌة وتجارب سابقة تعبر أٌضأ عن معارف وخبرات األفراد العاملٌ

 وأسالٌب معالجتهم للمشاكل التنظٌمٌة.

  Intelligent Agentsنظم الوكٌل الذكً 

 أحد تطبٌقات التنقٌب عن البٌانات من شبكة اإلنترنت أو من قواعد بٌانات اإلنترانت الوكٌل الذكً هوIntranet – Based 

Data Bases  

 خالل حزمة برمجٌة تقوم بتنفٌذ مهام محددة أو واجبات ذات طبٌعة متكررة أو تنبؤٌة للمستفٌد، ولدعم  وٌعمل الوكٌل الذكً من

 نشاط أعمال أو تطبٌقات برامج أخرى.

 ستفٌد وبإمكان اإلدارة اإللكترونٌة برمجة الوكٌل الذكً لصنع قرارات باالستناد على أولوٌات أو خٌارات تحدد من قبل الم

 باإلضافة إلى قدرة برامج الوكٌل الذكً على تنفٌذ مهام وواجبات أكثر تقٌداً وأهمٌة فً مجاالت األنشطة اإلدارٌة.

  وفً الغالب تستخدم اإلدارة اإللكترونٌة برامج الوكٌل الذكً للتخفٌف من أعبائها، ولضمان االستجابة السرٌعة لطلبات العمالء أو

 رونٌة ومالحظاتهم على جودة منتجات وخدمات المنظمة.الستقبال رسائلهم اإللكت
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  Artificial Neural Networkالشبكات العصبٌة الذكٌة 

 ًوأشجار القرار من أهم تقنٌات التنقٌب فً البٌانات، نظراً للنتائج الدقٌقة التً ٌتم التوصل إلٌها باستخدام  تعتبر الشبكات العصبٌة ه

ٌقهما فً حل العدٌد من المشاكل وبكافة األنواع، هذا بالرغم من صعوبتهما والتً أدت لعدم االنتشار هذه الخوارزمٌات وإلمكانٌة تطب

 بشكل واسع لهما.

 فً تركٌبتها تركٌبة مخ اإلنسان، فهً تعمل بنفس الطرٌقة كما ٌعمل المخ فً نقل ومعالجة المعلومات  خوارزمٌة الشبكة العصبٌة تشبه

كتشاف األنماط والتنبؤات ونستطٌع من خاللها تطبٌق بعض ما ٌطبقه المخ الطبٌعً، رغم أن العلماء ال والتوصل إلى االستنتاجات وا

 ٌزالون حتى الٌوم ٌكتشفون المزٌد ولم ٌلموا بكل تفاصٌل عمل مخ اإلنسان.

 

  Decision Treeشجرة القرار 

 ًنموذج استكشافً ٌظهر على شكل شجرة، كما ٌعبر اسمها، وبشكل دقٌق ٌمثل كل فرع من فروعها سؤاالً  شجرة القرار ه

 تصنٌفٌا وتمثل أوراقها أجزاًء من قاعدة البٌانات تنتمً للتصنٌفات التً تم بنائها.

 

 شبكات الحاسب اآللً

 ًوأجهزة الربط المتصلة فٌما بٌنها بأحد وسائط نقل منظومة من أجهزة الحاسب اآللً والبرامج  شبكة الحاسب اآللً ه

 البٌانات.

 تحقق شبكات الحاسب اآللً األهداف التالٌة : 

 تبادل البٌانات والمعلومات بٌن الجهات أو األجهزة فً مواقع مختلفة بسرعة وكفاءة. .6

 ة والطابعات المركزٌة.مشاركة مستخدمً الشبكة فً مصادر المنشأة الموحدة كقواعد البٌانات الموحدة واألجهز .2

 تقلٌل تكلفة الحصول على برامج وأجهزة معالجة البٌانات من خالل االستخدام المركزي والموحد لموارد المنشأة عالٌة الكلفة. .3

 تحكم مركزي فً األجهزة، والمعلومات، والمستخدمٌن. .4

 بنٌة )طبوغرافٌا( شبكات الحاسب اآللً

 ًتنتج عن الطرٌقة التً ٌتم بها  ربط األجهزة باستخدام الوسط الناقل )كالكٌابل( هٌكلٌة الشبكة التً  بنٌة الشبكة ه 

 ٌعتمد اختٌار بنٌة شبكات الحاسب اآللً علً معاٌٌر هامة تتلخص فٌما ٌلً:

 نوع أجهزة الربط والكٌابل المتوفرة والتً تحتاجها الشبكة. .6

 تغطٌها دون الحاجة إلى إعادة اإلرسال.خصائص هذه األجهزة والكٌابل من حٌث السرعة والمسافة التً  .2

 نمو الشبكة فً المستقبل. .3

 أدوات أدارة الشبكة المستخدمة. .4

 هناك أنواع رئٌسٌة من شبكات الحاسب وهً: 

 (Bus Network) البنٌة الخطٌة  .6

 Star Network) البنٌة النجمٌة ) .2

 Ring Network) البنٌة الحلقٌة ) .3

  (Star Tree Network) البنٌة النجمٌة الشجرٌة .4
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 (Bus Topologyالبنٌة الخطٌة ) .1

  فً هذه البنٌة ٌتم ربط جمٌع األجهزة بخط )كابل( نقل واحد )ومن هنا جاءت التسمٌة( باستخدام أداة ربط خاصة تكون على

 ( T-Connector( تسمى )Tشكل حرف )

 

 

 ممٌزات البنٌة الخطٌة

 انخفاض التكلفة .6

 سهولة التركٌب  .2

 عٌوب البنٌة الخطٌة

 

  Star Network)البنٌة النجمٌة ) .2

  فً هذه البنٌة ٌتم ربط جمٌع األجهزة بمجمع( مركزيHUB. بحٌث ٌتصل كل جهاز على الشبكة بكابل منفصل بالمجمع المركزي ) 

 

 

 عطل أي جهاز على هذه الشبكة ٌعطل الشبكة كاملة. .6

 قطع الكابل الرئٌسً للشبكة ٌؤدي إلى تعطل الشبكة بالكامل. .2

 صعوبة تحدٌد مكان العطل، بسبب ربط كل جهاز بالكابل المشترك مباشرة. .3
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 ممٌزات البنٌة النجمٌة

 عطل جهاز أو أكثر ال ٌؤثر على باقً األجهزة . .6

 عطل كابل أو أكثر ٌؤدي إلى تعطٌل الجهاز المتصل به فقط وال ٌؤثر على باق الشبكة.  .2

 نقطة تحكم واحدة مركزٌة ، و ٌتم من خاللها التحكم ف الشبكة وإدارتها. ٌمثل المجمع المركزي .3

سهولة التوسع المستقبل للشبكة. فإلضافة حاسب آلً جدٌد، فإننا نحتاج فقط إلى منفذ خالً فً المجمع المركزي وكابل من الجهاز  .4

 الجدٌد إلى المجمع المركزي.

 عٌوب البنٌة النجمٌة

 ا إلى كمٌة كٌابل أكثر .التكلفة العالٌة مقارنة بالبنٌة الخطٌة لحاجته .6

 عطل المجمع المركزي ٌسبب تعطل كامل الشبكة . .2

 

  Ring Network)البنٌة الحلقٌة ) .3

  فً هذه البنٌة، ٌتم ربط كل جهاز مع الذي ٌلٌه بواسطة كابل واحد مشترك، وٌتم ربط الجهاز األخٌر مع الجهاز األول لتشكٌل حلقة

 األجهزة.)ومن هنا جاءت التسمٌة( من 

 

 ممٌزات البنٌة الحلقٌة

 تحتاج إلى كمٌة أقل من الكابالت مقارنة مع البنٌة النجمٌة.  .6

 عٌوب البنٌة الحلقٌة

 

 

 

 

 

 فً حالة حصول قطع فً الكابل تتوقف الشبكة عن العمل. .6

 فً حالة حصول عطل فً أحد األجهزة، تتوقف الشبكة عن العمل. .2

 ال تتوفر بسرعات عالٌة. .3
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   (Star Tree Network)النجمٌة الشجرٌةالبنٌة  .4

  .فً هذه البنٌة، ٌتم تجمٌع األجهزة فً مجموعات من البنٌات النجمٌة ثم ربط هذه البنٌات النجمٌة على شكل شجرة 

 

 

 

 

  هذه البنٌة األكثر االنواع انتشاراً وأحدثها استخداما ، وإذا تعطل أحد المجمعات المركزٌة، فإنه ٌنحصر أثره فً الشجرة

 فرعٌة المرتبطة به فقط، ولن ٌكون هناك تأثٌر على بقٌة الشبكات الفرعٌة.ال

 

 

 

 

 

أردت أن تطاع ، فأمر بما ٌستطاع اذا 
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 ناصر المحاضرة ع

  شبكات الحاسب اآللًأنواع 

 ما هو مفهوم INTERNET ,INTRANET و EXTRANET 

  المعلومات أمن 

  االساسٌة ألمن المعلوماتالعناصر 

 

 اآللي من حيث المساحة الجغرافية نواع شبكات الحاسب ا

 تنقسم شبكات الحاسب اآللي من حيث المساحة الجغرافية التي تغطيها إلى نوعين رئيسيين هما: 

 Local Area Network (LAN :)شبكات الحاسب اآللي المحلية )) .1

 وهً منظومة من الحاسبات اآللٌة وأجهزة الربط األخرى التً ٌجمعها مكان محدود كشركة أو مإسسة.

 Wide Area Network (WAN :)شبكات الحاسب اآللي الواسعة )) .2

 ة أو الدولة أو العالم(.وهً منظومة من الحاسبات اآللٌة وأجهزة الربط األخرى التً تتوزع على نطاق واسع )على مستوى المدٌن

 

 ت الحاسب اآللي من حيث المركزية أنواع شبكا

 (: Client/Serverشبكة الخادم والعميل ) .1

 (Clientsاخرى ) -عمالء  -( ٌقدم مجموعة من الخدمات عبر الشبكة لحواسٌب Serverتتكون من جهاز مركزي )

 (: Peer-to-Peerشبكات الند للند ) .2

 النوع من الشبكات متكافئة, وبإمكان أي جهاز أن ٌكون خادم وعمٌل فً نفس الوقت.تتكون األجهزة فً هذا 

 

  EXTRANETو  INTERNET  ,INTRANETما هو مفهوم 

 INTERNET : .هو وسٌلة اتصال محوسبة ذات إقبال جماهٌري مصنفة الٌوم كرابع وسٌلة اتصال من حٌث عدد مستخدمٌها فً العالم 

 INTRANET  :  هً شبكة( اتصال خاصة تستخدم الموارد المتاحة لإلنترنتINTERNET من اجل توزٌع معلومات وتطبٌقات )

 ٌمكن لمجموعات خاصة فقط من الوصول إلٌها.

 EXTRANET :  هو امتداد للشبكة الداخلٌة بحٌث تسمح لمجموعات خارجٌة كالموردٌن والزبائن وأطراف أخرى باالطالع على

 INTRANETبواسطة المعلومات التً ٌتم عرضها 

 

INTRANET  الحل للحاجات المعلوماتية داخل بيئة المنشأة 

INTRANET   هو عبارة عن نظام وثٌق الصلة باإلنترنت, ٌتكون من شبكة تعتمد على معاٌٌر وإجراءات مفتوحة معدة أصال لإلنترنت

 تسمح بتوفٌر خدمات عدٌدة,

إدارٌة وأمن فً الوصول إلى قواعد المعلومات والمشاركة فً المعلومات و إدارة البرٌد اإللكترونً ومجموعات العمل وخدمات  : مثل 

 النظم
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 INTRANETالمزايا األساسية الستخدام 

تجانس نظم المعلومات المستخدمة فً جمٌع الشبكة وتمتعها بنفس الخصائص, األمر الذي ٌسهل من الوصول للمعلومات والبحث  .1

 عنها.

 المعلومات داخل المنشؤة.تسهٌل عملٌة تبادل  .2

 ( او فور حدوث الحدث المتعلق بها.Real Timeالحصول على المعلومات فً الوقت الحقٌقً ) .3

 رفع كفاءة عملٌات االتصال واتخاذ القرارات. .4

 المساهمة فً زٌادة تلقائٌة العملٌات األمر الذي ٌسهم فً تسرٌع عملٌات التشغٌل. .5

اكثر سرعة وكفاءة وذلك من خالل تسهٌل وتسرٌع عملٌة الحصول على المعلومات تسهل نظام العمل فً مجموعات وجعله  .6

 وتحلٌلها.

 

 EXTRANETنظام 

 عن شبكة أعمال خاصة مكونة من عدة أطراف أو منشآت )زبائن أو موردٌن أو شركاء .. الخ( ذات عالقة مباشرة  هو عبارة

 .INTRANET نظام الحماٌة أو باألحرى خارج حدود مع عملٌات إحدى المنشآت ولكن هذه األطراف تقع خارج حدود

  بعبارة أخرى ٌمكن اعتباره مكونا من مجموعة من األطراف أو الشركات التً تتبادل فٌما بٌنها معلومات معٌنة, من اجل

ح من األدوات الحدٌثة التً سوف تسم EXTRANETتسهٌل عمل منظم بما ٌإدي إلى توفٌر الوقت والتكلفة. و ٌعتبر نظام 

 بحدوث ثورات و طفرات تجارٌة و اقتصادٌة لٌس فقط على مستوى منشآت األعمال بل سٌمتد ذلك لٌشمل المنظمات الحكومٌة.

 فيما يلي : EXTRANETيمكن تلخيص مزايا استخدام نظام 

 أداة قادرة على زٌادة فاعلٌة العملٌات التشغٌلٌة والصفقات. .1

تدفق المعلومات وسرعة نقلها و المقدرة على توفٌر المرونة والعمق فً عملٌة  عامل مهم فً تخفٌض التكالٌف من خالل ضمان .2

 التزوٌد.

ٌمكن من تخفٌض تكالٌف العملٌات التجارٌة الدورٌة )االعتٌادٌة( بما ٌحتوٌه من إمكانات كبٌرة سواء على المستوى التشغٌلً او  .3

 على المستوى االستراتٌجً.

لمنشآت عن طرٌق تخفٌض دورة الطلب و التورٌد وما ٌإدي إلٌه ذلك من تخفٌض تكالٌف ٌساهم فً تحقٌق نتائج مالٌة افضل ل .4

 التخزٌن.

تخفٌض تكالٌف توصٌل المعلومات الخاصة بالعملٌات التجارٌة وذلك على اعتبار ان هذا النظام ارخص من وسائل اتصال اخرى  .5

 ذات طابع تقلٌدي.

 اإلدارة ومتابعة شئون الفواتٌر. تخفٌض مدة التحصٌل وذلك اعتمادا على السرعة فً .6

 تخصٌص وقت الموظفٌن اإلدارٌٌن فً أشغال ومهمات ذات قٌمة مضافة. .7
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 أمن المعلومات

 مقدمة 

  حدد بعض المؤلفين ثالث ركائز أساسية ألمن المعلومات هي : 

 (Confidentialityالسرية ) .1

 (Integrityوتكامل وسالمة المعلومة )  .2

 (Availability) والتوفر .3

 ( وأطلق على ذلك مثلثCIA) 

يمكن حصرها في ستة عناصر رئيسية إال أن االتحاد العالمً لالتصاالت فً توصٌته قد حدد عناصر أساسٌة ألمن المعلومات 

  هي:

 التحقق من الهوٌة .1

 التحكم بالوصول .2

 السرٌة .3

 سالمة وتكامل المعلومة .4

 عدم اإلنكار .5

 توفر أو دٌمومة المعلومة .6

 

  علوماتتعريف أمن الم

" المفاهٌم والتقنٌات والتدابٌر التقنٌة واإلدارٌة المستخدمة لحماٌة أصول المعلومات من الوصول غٌر المؤذون به عمداً أو سهواً أو 

 حٌازتها أو اإلضرار بها, أو كشفها, أو التالعب بها, أو تعدٌلها, أو فقدها أو إساءة استخدامها"

حماٌة المعلومات وعناصرها الهامة )الحرجة( بما فً " ( أمن المعلومات بأنهاCNSSاألمريكية )وتعّرف لجنة أنظمة األمن القومي 

 ذلك األنظمة واألجهزة التً َتستخِدم وتخزن وترسل هذه المعلومات". 

نظراً لشمولٌته للمعلومات بكافة أشكالها وعناصرها والتً من أهمها األجهزة واألنظمة  ويعتبر هذا التعريف هو التعريف األنسب

 وترسل هذه المعلومات. )البرامج( التً تخزن وتعالج

 ماهية عناصر أمن المعلومات 

"مجموعة العناصر الواجب توافرها لحماٌة المعلومات الثابتة والمنقولة بحٌث ٌغطً كل عنصر من  يمكن تعريف أمن المعلومات بأنها

 هذه العناصر جانبا من جوانب الحماٌة المطلوبة".

فر الحماٌة المطلوبة, وعند فقد أي منها فسٌكون هناك خلل أمنً فً الجانب الذي ٌغطً أن تتكامل هذه العناصر حتى تو ومعنى ذلك هو 

 هذا العنصر.
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 العناصر األساسية ألمن المعلومات

  Authentication)التحقق من الهوية ) .1

  .تعنً الخدمة التً ٌمكن من خاللها التحقق من هوٌة الشخص )أو الجهة( من أنه الشخص المعنً ال غٌره 

 اتصال شخصٌن )أو جهتٌن( مع بعضهما البعض, فال بد من أن ٌتعّرف كل منهما على اآلخر لضمان أن كل منهما ٌتخاطب  عند

مع الشخص أو الجهة المعنٌة ولٌس غٌرها. وبعبارة أخرى التحقق من الهوٌة هو التحقق من أن المستخدم لنظام ما هو بالفعل من 

 ادعى أنه ذلك المستخدم.

 فيمكن التحقق باستخدام معيار واحد أو  ام معٌار أو أكثر للتحقق من الهوٌة حسب درجة قوة التحقق المطلوبة,وٌمكن استخد

 معيارين أو ثالثة معايير معا كما يلي:

 التحقق باستخدام معيار واحد. هذا المعيار هو "ماذا تعرف؟" .1

 ( كاستخدام كلمات المرور أو أرقام التعرٌف الشخصٌةPIN) 

 " باإلضافة لمعيار آخر هو "ماذا تملك؟"باستخدام معيارين. ويتم ذلك باستخدام معيار "ماذا تعرف؟التحقق  .2

 ( ًمن األمثلة على ذلك استخدام بطاقات الصرف اإللكترونATM حٌث ٌتم التحقق من هوٌة الشخص من خالل رقم بطاقة )

 فه إال هو كذلك, وال ٌمكن أن ٌغنً أحدهما عن اآلخر.الصراف التً ال ٌملكها إال هو ثم إدخال الرقم السري الذي ال ٌعر

التحقق باستخدام ثالثة معايير. ويتم ذلك باستخدام معيار "ماذا تعرف؟" ومعيار "ماذا تملك؟" باإلضافة إلى معيار ثالث هو  .3

 "من أنت".

  المعنً فقط, ومعلومة أخرى ال وتعتمد هذه الطرٌقة فً التحقق من الهوٌة على طلب )إدخال( معلومة ال ٌعرفها إلى الشخص

 ٌملكها إال نفس الشخص, ومعلومة ثالثة من واحدة أو أكثر من خصائص الشخص التً تمٌزه عن غٌره كبصمات األصابع.

  .توفر هذا الطرٌقة أعلى درجات التحقق من الهوٌة وتعتبر أكثر تعقٌداً من سابقاتها 

 

 (Access Controlالتحكم بالوصول ) .2

  .وٌقصد به القدرة على التحكم بالوصول إلى الموارد المتاحة كاألجهزة الرئٌسٌة والبٌانات المركزٌة 

  عنصر التحقق من الهوٌة فعندما ٌتم التحقق من هوٌة الشخص والسماح له بالدخول إلى شبكة  بعدٌؤتً عنصر التحكم بالوصول

 د محددة من الشبكة ولٌس جمٌع الموارد عن طرٌق التحكم بالوصول.الحاسب اآللً مثالً, فإنه ٌتم التحكم باستخدامه لموار

  ٌمكن أن ٌكون هناك أشخاص لهم صالحٌة االطالع )القراءة( فقط, وآخرٌن لهم صالحٌة الطباعة, وآخرٌن لهم صالحٌة الحذف

 وهكذا.

 عنصر " التحكم بالوصول" : ومن األمثلة على الخروقات الممكنة ألمن المعلومات التي يمكن أن تتم في حال عدم توفر 

هً إمكانٌة قٌام بعض المستخدمٌن )ممن لدٌه صالحٌة االطالع على المعلومات الهامة والحساسة( بعد دخوله النظامً إلى شبكة 

المنشؤة بطباعة وثائق هامة وحساسة على ورق وبالتالً ٌمكن إطالع أي شخص على محتوٌات هذه األوراق حٌث أنها أصبحت 

 طرة.خارج السٌ
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 (Confidentialityالسرية ) .3

 يطلق على هذا العنصر أيضا الخصوصية (Privacy غٌر )( وتعنً الحفاظ على المعلومات من أن  ٌطلع علٌها )ٌقرأها و ٌفهمها

فقط, أو بعبارة أخرى منع الكشف الغٌر مصرح به. عندما ٌتم إرسال رسالة "سرٌة", فإن ذلك ٌتطلب أن األشخاص المصرح لهم 

 ال ٌراها إال المرسل والمرسل إلٌه فقط.

  هناك العدٌد من الطرق لتوفٌر السرٌة تتراوح بٌن حجب المعلومة ٌدوٌا وعدم تسلٌمها إال لألشخاص المصرح لهم فقط إلى طرق

 ثة التً تعتمد على خوارزمٌات رٌاضٌة معقدة ٌصعب فكها إن لم ٌكن مستحٌال .التشفٌر الحدٌ

  قد ٌتبادر إلى ذهن البعض بؤنه عندما ٌتوفر عنصر "السرٌة" للمعلومة, فإنها بذلك تصبح معلومة آمنة. أو بعبارة أخرى أن

مفهوم خاطئ. والصحٌح أن السرٌة ما هً التشفٌر )وهو وسٌلة لتحقٌق عنصر السرٌة( ٌضمن أمن المعلومة بشكل كامل, وهذا 

 إال عنصر واحد من عدة عناصر رئٌسٌة ٌجب توافرها جمٌعا لتصبح المعلومة آمنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل أن يكون إنساناً يمكن لإلنسان أن يكون عالماً ال 
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 ناصر المحاضرة ع

  االساسٌة ألمن المعلوماتالعناصر 

  أمن المعلومات سٌاسات 

 

 (Confidentialityالسرٌة )   . 3

 ٌطلق على هذا العنصر أٌضا الخصوصٌة (Privacy ؼٌر )( وتعنً الحفاظ على المعلومات من أن  ٌطلع علٌها )ٌقرأها و ٌفهمها

فقط, أو بعبارة أخرى منع الكشؾ الؽٌر مصرح به. عندما ٌتم إرسال رسالة "سرٌة", فإن ذلك ٌتطلب أن األشخاص المصرح لهم 

 ال ٌراها إال المرسل والمرسل إلٌه فقط.

  هناك العدٌد من الطرق لتوفٌر السرٌة تتراوح بٌن حجب المعلومة ٌدوٌا وعدم تسلٌمها إال لألشخاص المصرح لهم فقط إلى طرق

 ثة التً تعتمد على خوارزمٌات رٌاضٌة معقدة ٌصعب فكها إن لم ٌكن مستحٌال .التشفٌر الحدٌ

  قد ٌتبادر إلى ذهن البعض بأنه عندما ٌتوفر عنصر "السرٌة" للمعلومة, فإنها بذلك تصبح معلومة آمنة. أو بعبارة أخرى أن

مفهوم خاطئ. والصحٌح أن السرٌة ما هً التشفٌر )وهو وسٌلة لتحقٌق عنصر السرٌة( ٌضمن أمن المعلومة بشكل كامل, وهذا 

 إال عنصر واحد من عدة عناصر رئٌسٌة ٌجب توافرها جمٌعا لتصبح المعلومة آمنة.

 :"ومن األمثلة على الخروقات الممكنة ألمن المعلومات التً ٌمكن أن تتم فً حال عدم توفر عنصر "السرٌة 

  على معلومات هامة وحساسة من قبل أي أحد إذا تم وضع هذه المعلومات على وسط تخزٌن خاارجً )ذاكارة هً امكانٌة االطالع

 قلمٌة مثال( وهً ؼٌر مشفرة.

 ( ومثال آخر هو إرسال مرفق لبرٌد إلكترونً عبر البرٌد اإللكتروناً العاامGoogle  أوHotmail  وهاو ؼٌار مشافر وباه )ماثال

لة, فإن البرٌد االلكترونً والمرفقات التً معاه عرضاة لالطاالع علٌهاا مان قبال الؽٌار بمان فاٌهم معلومات هامة جداً. فً هذه الحا

 الشركة المقدمة لخدمة البرٌد العام.

 

 (Data Integrityسالمة وتكامل المعلومات )   . 4

 عاادة التركٌاب أو وتعنً الخدمة التً من خاللها ٌمكان الحفااظ علاى ساالمة المعلوماة مان التعادٌل أو الحاذؾ أو اإلضاافة أو إ

 إعادة التوجٌه, وهذا أمر مهم جداً لضمان الثقة فً المعلومة وأنها هفً المعلومة األصلٌة دون زٌادة أو نقصان.

  ومننن األمثلننة علننى الخروقننات الممكنننة ألمننن المعلومننات التننً ٌمكننن أن تننتم فننً حننال عنندم تننوفر  عنصننر "سننالمة وتكامننل

 : المعلومة"

م فً المعامالت المالٌة بسهولة دون أي تؽٌٌر فً معنى اإلجراء أو الرسالة. فمثالً ٌمكن تكبٌر المبلاػ هً إمكانٌة تعدٌل األرقا

بمجرد وضاع صافر علاى ٌمٌناه )أو تصاؽٌره بإزالاة ذلاك الصافر( وفاً هاذه الحالاة ال ٌمكان كشاؾ هاذا التؽٌٌار إذا لام ٌتاوفر 

 عنصر تكامل وسالمة المعلومة.
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 عدم اإلنكار  . 5

 من خاللها ٌمكن منع )وكشؾ( أي شخص أو جهة من إنكار أي عملٌة قام بها  ًوهً الخدمة الت 

  على سبٌل المثال فً حالة إرسال رسالة بٌن طرفٌن, فإن عدم اإلنكار ٌثبت قٌام المرسل بإرسالها وٌثبات قٌاام المساتقبل باساتالمها

 همٌة الرسالة نفسها.بحٌث ال ٌمكن ألي منهما إنكار ذلك. وتزداد أهمٌة هذا اإلثبات بازدٌاد أ

 : "ومن األمثلة على الخروقات الممكنة ألمن المعلومات التً ٌمكن أن تتم فً حال عدم توفر عنصر "عدم اإلنكار 

هً إمكانٌة التنّصل من مسئولٌة وثٌقة معٌنة تم توقٌعها )تصدٌقها( إلكترونٌا مان قبال أحاد األشاخاص. فاإذا لام ٌتاوفر عنصار عادم 

 ثبات أن هذا الشخص هو من قام بتوقٌع هذه الوثٌقةاإلنكار فال ٌمكن إ

 

 (Availabilityتوفر المعلومة )      . 6

 أن تكون قابل للوصول إلٌها واستخدامها حٌن الطلب من قبل أي شخص أو أي جهة معروفة ومحددة وفً  وٌقصد بتوفر المعلومة

 أي وقت )مصرح به(.

 ظام لٌبقى متاحا دائما )ومن هنا ٌطلق علٌه أحٌانا "الدٌمومة"(وٌمكن القول بأن خدمة التوفر هً الخدمة التً تحمً الن 

 : "ومن األمثلة على الخروقات الممكنة ألمن المعلومات التً ٌمكن أن تتم فً حال عدم توفر عنصر "توفر المعلومة 

بارامد حماٌاة أو تحادٌثات إمكانٌة تدمٌر أنظمة المنشاأة باساتخدام برناامد تادمٌر )أو فٌاروي تادمٌري( حادٌث اإلنتاا  ال ٌوجاد لاه 

(Patches.تلؽً فاعلٌته ) 

ففً هذه الحالة إذا لم تكن هناك أنظمة احتٌاطٌة ٌتم استخدامها بدل التً تم تدمٌرها وتضامن تاوفر المعلوماة فساٌكون هنااك توقاؾ 

 تام فً عمل المنشأة ولو لوقت محدود.

 

 سٌاسات أمن المعلومات

  مقدمة 

( واإلجاراءات المتخاذة Standards( واالجراءات القٌاسٌة )Security Policiesاء السٌاسات األمنٌة )تبدأ خطة أمن المعلومات بإنش

(Practices من أجل الحصول على معلومات تفصٌلٌة مطبوعاة عان كال واحاد منهاا والتاً تكاون فاً مجموعهاا خطاة تفصاٌلٌة ألمان )

 المعلومات.

 ماهٌة السٌاسات األمنٌة

 ًلمكتوبة التً تحدد كٌفٌة أداء األعمال ذات العالقة بأمن المعلومات وكٌؾ تاتم معالجاة أي حادث ٌخاص الطرٌقة أو الخطوات ا ه

 المعلومة وكٌؾ ٌتم استخدام التقنٌة المتوفرة لمعالجة ذلك. 

 ًحجاار الزاوٌااة للتخطااٌط ألماان المعلومااات والتااً ٌمكاان االنطااالق منهااا  لتطبٌااق الخطااة علااى أرض  وتعتبننر السٌاسننة األمنٌننة هنن

 لواقع. ا

  ًوتجدر اإلشارة إلاى أن هنااك جانباا كبٌاراً مان أمان المعلوماات هاو فاً حقٌقتاه جاناب إداري وإجرائاً بالدرجاة األولاى ٌتمثال فا

 السٌاسات األمنٌة.

 ًإجراءات إدارٌة ٌتم تطبٌقها على أرض الواقع من خالل األنظمة والبرامد المتاحة. السٌاسات األمنٌة ه 
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 سة أمنٌة تنص على أنه فً حال عدم إدخال كلمة المرور بشكل  صحٌح لثالث مرات متتالٌاة فأناه ٌاتم ٌمكن وضع سٌا , مثال ذلك

تعطٌل حساب ذلك المستخدم وال ٌفتح مرة أخرى إال عان طرٌاق مادٌر الشابكة. وهاذا إجاراء إداري ٌاتم تطبٌقاه مان خاالل الاتحكم 

 بكلمات المرور. 

 ة قانون للمنشأة ٌحدد التعرٌفات واإلجاراءات المقبولاة علاى كافاة المساتوٌات اإلدارٌاة وٌمكن القول بأن السٌاسات األمنٌة هً بمثاب

 من مدراء ومتخذي القرارات والمنفذٌن.

  وعلى هذا, فإن السٌاسة األمنٌة ال باد أن تكاون واضاحة ودقٌقاة وتحادد ماا هاو الشاًء الصاحٌح وماا هاو الشاًء الخااطئ وماا هاو

فاً حالاة الخطاأ. ومماا الشاك فٌاه ٌجاب أن ٌكاون هنااك سٌاساة أمنٌاة عاماة للمنشاأة بادًء مان اإلجراء فً حاله الصواب واإلجراء 

 إجراءات منح الصالحٌات للموظؾ, مروراً بسٌاسة كلمات المرور, ثم استخدام شبكة اإلنترنت, وانتهاًء بخطة مواجهة الكوارث؟

 

 خصائص وثٌقة السٌاسة األمنٌة العامة

 ة العامة مكتوبة على شكل وثٌقة تفصٌلٌة تتصف بالخصائص التالٌة : ٌجب أن تكون السٌاسٌة األمنٌ

 أن تكون منظمة ومرتبة ومبوبة وفق مهام المنشأة األساسٌة. .1

 أن تكون مكتوبة بلؽة واضحة سهلة الفهم والتطبٌق. .2

مساتخدم مان الادخول علاى أن ٌتم فٌها تحدٌد المسؤولٌات والصالحٌات بكل دقة, فمثالً, ٌجب تحدٌاد مان لادٌهم صاالحٌة حرماان ال .3

 الشبكة عند مخالفته للسٌاسة األمنٌة, وتحدٌد األشخاص المسئولٌن عن إٌقاؾ خدمة معٌنة إذا كانت تضر بشبكة المنشأة.

 تحدٌد اإلجراءات التً ٌجب إتباعها عند ظهور أي مشكلة بشكل تفصٌلً وعدم ترك الموظؾ فً حٌرة من أمره. .4

 األمنٌة العامة ما ٌجب ان تحتوٌه وثٌقة السٌاسة

 ٌجب أن تحتوي وثٌقة السٌاسة األمنٌة العامة )على األقل( على البنود التالٌة: 

اإلجراءات الالزم اتخاذها فٌما ٌخص أمان المعلوماات وماوارد المنشاأة لادى تعٌاٌن موظاؾ جدٌاد أو عناد إنهااء خادمات موظاؾ  .1

 سابق.

 صالحٌات كل مجموعة. تحدٌد صالحٌات المستخدمٌن وتقسٌمهم إلى مجموعات وتحدٌد .2

 وضع الشروط والقٌود الالزمة لكلمات المرور لضمان أمن وحماٌة حسابات المستخدمٌن. .3

تحدٌد متى ٌجب أٌقاؾ حساب المستخدم ومنعه من الدخول على شبكة المنشأة أو تعطٌل حسابه لفترة محدودة, ومتى ٌجب إعادة  .4

 تفعٌله.

 استٌفائها قبل توصٌل أي جهاز جدٌد بشبكة المنشأة.اإلجراءات الالزم إتباعها والشروط الالزم  .5

إجراءات أمن المعلومات التً ٌجب تطبٌقها علاى الشابكة بشاكل عاام, وعلاى كال جهااز علاى حاده كقفال منافاذ االتصاال وتفعٌال  .6

 التحدٌث التلقائً ألنظمة التشؽٌل والبرامد وتحدٌد األوقات المناسبة لذلك.

 ة شبكة المنشأة من الفٌروسات.اإلجراءات الالزم إتباعها لحماٌ .7

 تحدٌد المستخدمٌن أو المجموعات الذٌن ٌسمح لهم بتركٌب أجهزة برامد إضافٌة على أجهزتهم. .8

 شروط وقٌود استخدام شبكة اإلنترنت وإجراءات االتصال بها. .9

 اإلجراءات الالزم اتخاذها للحصول على برٌد إلكترونً وشروط وقٌود استخدامه. .11

 ٌاطً وتحدٌد مسؤولٌات وصالحٌات عمل ذلك. آلٌة النسخ االحت .11
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 ال توجد سٌاسة أمنٌة تؽطً كافة جوانب أمن المعلومات فً جمٌع إجراءات المنشأة فال بد من وضع طرٌقاة مناسابة  ٌمكن القول بأنه

 للتعدٌل أو اإلضافة على السٌاسة األمنٌة, وترك مجال لذلك وفق ضوابط وشروط محدده.

 راجعة السٌاسة األمنٌة والتعدٌل فٌها مع مرور الزمن أثناء التطبٌق.إمكانٌة م ٌجب مراعاة 

 

 حاالت تطبٌقٌة لسٌاسات أمنٌة

  ًالهدؾ من تقدٌم حاالت تطبٌقٌة لبعض السٌاسات األمنٌة )من الناحٌة اإلدارٌة كدلٌل أمنً( هو توفٌر التوجٌهات األمنٌة الالزماة التا

 بٌقٌة وعرضها فً شكل تسهل قراءته وفهمه.تعكي قواعد السٌاسة األمنٌة لكل حالة تط

  والحاااالت التطبٌقٌااة التااً سااٌتم استعراضااها هااً: السٌاسااة األمنٌااة لكلمااات الماارور, السٌاسااة األمنٌااة السااتخدام اإلنترناات والبرٌااد

 اإللكترونً.

 

 السٌاسة األمنٌة لكلمات المرور 

 للادخول علاى األنظماة أو المعلوماات.  (كلماات السار)ماة المارور من أقدم األدوات المستخدمة لحماٌة المعلومات هً استخدام كل

 وبذلك فإن جانبا هاما من حماٌة المعلومات ٌقع بالكامل فً أٌدي المستخدمٌن.

   وتتلخص أهم بنود السٌاسنة لذلك ظهرت الحاجة إلى إٌجاد سٌاسة أمنٌة تحكم كلمات المرور وتضمن رفع المستوى األمنً لها

 رور فً صٌغة افعل ال تفعل فٌما ٌلً:األمنٌة لكلمات الم

 

  :ًافعل ما ٌل 

 إلخ(.&…( والرموز )%, @, 9…ي( واألرقام ) صفر…استخدم كلمات مرور تكون خلٌط من األحرؾ )أ .1

ٌّر كلمة المرور الخاصة بك بشكل دوري. .2  ؼ

 ام وحروؾ ورموز.استخدام حد أدنى من طول كلمات المرور, وٌنصح بشدة أن ال ٌقل عن عشر خانات مكونة من أرق .3

ٌّر كلمة المرور المقدمة إلٌك عند فتح حساب جدٌد أو إعطائك صالحٌة الدخول على نظام خاص بالمنشأة ألول مرة. .4  ؼ

وضع حد معٌن لعمر كلمة المرور بحٌث ٌجب استخدام كلمة المرور طوال فترة )عمر( معٌنة وال ٌسمح للمستخدم بتؽٌٌرهاا  .5

 قبل اكتمال تلك الفترة.

 م كلمات مرور عشوائٌة لألنظمة عالٌة الحساسٌة.استخدا .6

 تعطٌل )أو إلؽاء( كلمة المرور بعد ثالث محاوالت خاطئة. .7

 

  :ًال تفعل ما ٌل 

استخدام كلمات مرور مكونة من كلمات موجودة فً المعجم. بمعنى ٌجب أن ال تكاون كلماات عادٌاة ٌمكان لطارق االختاراق  .1

 المتعمدة على المعاجم أن تكسرها.

 دام اسم المستخدم أو أي جزء منه أو أي جزء من االسم العادي للمستخدم ككلمات مرور.استخ .2

 كتابة كلمات المرور على ورق أو ملصقات من أجل تذكرها. .3

 ( ككلمات مرور أساسٌة.Defaultاستخدام كلمات المرور التلقائٌة ) .4

 ً.استخدام أي كلمة مرور من آخر خمي كلمات مرور تم استخدامها فً الماض .5

 إطالع ؼٌرك على كلمة المرور الخاصة بك حتى ولو كان مدٌر النظام. .6
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استخدام كلمة المرور نفسها فً عدة حسابات وأنظماة. )مثاال ذلاك: اساتخدام كلماة المارور نفساها للبرٌاد اإللكتروناً "العاام"  .7

 وللدخول على شبكة الحاسب اآللً المحلٌة للمنشأة(.

 لً.تخزٌن كلمة المرور على الحاسب اآل .8

 السٌاسة األمنٌة الستخدام شبكة اإلنترنت والبرٌد اإللكترونً

  ٌتم تاوفٌر شابكة اإلنترنات والبرٌاد اإللكتروناً للعااملٌن فاً المنشاأة لتساهٌل القٌاام بأعماالهم والتواصال فٌماا بٌانهم وماع الجهاات

 الخارجٌة. 

  ًمن أجل ذلك ٌتم وضع السٌاسة األمنٌة الستخدام شابكة هناك بعض المخاطر المتأصلة فً استخدام اإلنترنت والبرٌد اإللكترون

 لذلك كما ٌلً:التوجٌهات المنظمة اإلنترنت والبرٌد اإللكترونً فً صٌؽة افعل ال تفعل لعدد من 

 

  :ًافعل ما ٌل 

 التأكد من عنوان الموقع أو الصفحة المراد زٌارتها على شبكة اإلنترنت. .1

 ستخدمة للدخول على المواقع.التأكد من موثوقٌة مصادر الروابط الم .2

 تخزٌن الروابط المهمة وكثٌرة االستخدام فً قائمة المفضلة للرجوع لها وقت الحاجة وكذلك لضمان صحتها عند استخدامها. .3

 ( .ActiveXالمعرفة التامة بأنواع الملفات التنفٌذٌة التً تحمل أكواد ضارة مثل ) .4

 ر منك تتضمن عناوٌن االتصال الخاصة بك.التأكد من أن رسائل البرٌد اإللكترونً الصاد .5

( أو صاورة CCالتأكد من صحة عناوان البرٌاد اإللكتروناً للمرسال إلٌاه وكاذلك عناوان مان ترٌاد أن تازودهم بصاورة كربونٌاة ) .6

 (, حٌث أن األخطاء فً مثل ذلك قد تؤدي إلى عواقب وخٌمة. BCCمعماة )

ما قصدتها ولٌي ؼٌرها. اإلهمال فاً ذلاك قاد ٌاؤدي إلاى بعاث معلوماات هاماة  التأكد من أن مرفقات البرٌد اإللكترونً هً نفسها .7

 وحساسة إلى جهات لٌي لها الحق فً االطالع علٌها.

 ضؽط الملفات والمجلدات كبٌرة الحجم قبل إرفاقها بالبرٌد اإللكترونً. .8

ت قبال تشافٌرها حتاى ٌمكان االساتفادة مان تشفٌر المحتوٌات والمرفقات الهامة قبل إرساالها, )الحاظ اناه ٌفضال بشادة ضاؽط الملفاا .9

 عملٌة الضؽط أقصى ما ٌمكن(.

 التأكد من أن جمٌع الرسائل الواردة إلٌك بتم فحصها من البرامد الضارة. .11

 حذؾ الرسائل الؽٌر ضرورٌة سواًء المرسلة أو المستقبلة والرسائل ؼٌر موثوقة المصدر خاصة التً بها روابط دعائٌة. .11

 ها فً مجلدات حسب طبٌعة عملك واحتٌاجك.ترتٌب الرسائل وحفظ .12

اإلبالغ عن أي خطأ ارتكبته أو موقع تمت زٌارته واتضح أنه موقع ضار أو برٌد الكترونً استقبلته وبه رواباط ؼٌار موثوقاة أو   .13

 به برامد ضارة
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 ال تفعل ما ٌلً: 

 استخدام روابط ؼٌر متأكد من صحتها أو التً تكون من مواقع أخرى ؼٌر موثوقة. .1

 استخدام النوافذ المنبثقة الؽٌر موثوقة. .2

 تخطً رقابة الشبكة للدخول على مواقع محجوبة .3

 قضاء أوقات طوٌلة فً تصفح مواقع لٌي لها عالقة بعمل المنشأة .4

 ترك اإلنترنت مفتوح طوال الٌوم ألؼراض لٌي لها عالقة بعمل المنشأة .5

 مل المنشأة.تنزٌل الصور والفٌدٌو والصوتٌات التً لٌي لها عالقة بع .6

 تنزٌل المواد والبرامد بطرٌقة تنتهك حقوق ملكٌة اآلخرٌن. .7

 تنزٌل البرامد وتشؽٌلها أو تثبٌتها على األجهزة بدون إذن مسبق. .8

 تنزٌل أو تثبٌت البرامد الضارة وبرامد االختراق والتجسي بأي شكل من األشكال. .9

 الل أجهزة وشبكة المنشأة.القٌام بأي نشاط تخرٌبً أو تجسسً أو وصول ؼٌر مشروع من خ .11

 استخدام البرٌد اإللكترونً ألشخاص آخرٌن والقٌام بقراءة محتواه أو إرسال الرسائل منه. .11

 إرسال رسائل برٌد إلكترونً أو مرفقات ؼٌر مصرح بها كالرسائل الدعائٌة والنكت وأخبار األندٌة الرٌاضٌة. .12

 منشأة أو الجهات الؽٌر مصرح لها داخل المنشأة.تفعٌل التمرٌر اآللً للبرٌد اإللكترونً إلى خار  ال .13

 فتح رسائل البرٌد اإللكترونً مجهولة المصدر والمواضٌع. .14

 إرسال أو فتح الرسائل أو المرفقات الؽٌر الئقة أو التً بها محتوٌات ؼٌر مناسبة. .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األخالق فً ساعة الشدهتنكشف 

78

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


    عشر السابعةالمحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 لنسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز ا
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 ناصر المحاضرة ع

  التجسس برامج 

  مكافحة برامج التجسس طرق 

 

 مقدمة 

التجسس, وبرنامج التجسس لٌس بفٌروس ولكنن فعلن  خالل السنوات القلٌلة الماضٌة ظهرت فئة جدٌدة من البرامج الماكرة هً برامج 

طنروادة, فبنالرغم منن عندم تسنبب  فنً تلنف البٌاننات, عال أنن  ٌعمنل عملن  منن ورا   أقوى وأخطر منن الفاٌروسنات والدٌندان وأح ننة

ماكرة مثلن  فنً ذلن  وبرنامج التجسس هو عبارة عن خدعة  هدو  ودون علم المستخدم, وٌقوم بنقل المعلومات لمالك ,  الكوالٌس بكل

 شهرة. مثل الفٌروس ولكن ب ورة عامة أقل

 تعريف برنامج التجسس   

  أي برنففامج يقففىا سففراص بالحصففى  ع فف  "  حيففع عره ففن ب نففنلبرنننامج التجسننس أفضننل التعننارٌف الموجننودة  تعريففف ىيبىديففاٌعتبننر

 ".ىخاصة بدعاىى دعائية ىإعالنية باألنترنتمع ىمات عن المستخدا عن طريق الربط 

 .عادًة ٌتم تضمٌن برامج التجسس فً شكل مكونات مجانٌة خفٌة أو برامج مشاركة ٌمكن تنزٌلها من شبكة اإلنترنت 

 

 برامج التجسس إل  نىعين رئيسيين يمكن تصنيف 

 برامج الرصد ىالتسجي  .1

 ات الفأرة وهً أكثر النوع المعروف من برامج الر د والتسجٌل هو مسجل أو را د المفاتٌح )من لوحة المفاتٌح( وحرك

 األنواع شٌوعا وعزعاجا فً عملٌة سرقة كلمات السر وأرقام بطاقات االئتمان.

   ٌعمل فً  نمت فنً الخلنف وٌقنوم بتسنجٌل ضنلطات المفناتٌح وحركنات الفنأرة لكنً ٌعٌند ترتٌنب وتكنوٌن منا ٌقنوم بفعلن

 المستخدم.

  .هنا  أٌضا را دات ومسجالت للبرٌد اإللكترونً والدردشة 

 مج التتبع )المتتبعات(برا .2

 تقوم بمراقبة عادات االستخدام وأنماط  وتخزٌنها كبٌانات عح ائٌة بهدف عمل التقارٌر بناً  علٌها 

 

 طريقة عم  برنامج التجسس  

  تقوم الفٌروسنات بنالتالف البٌاننات علنى جهناز الحاسنب اسلنً ونسنخ نفسنها ذاتٌنا فنً حنٌن تعمنل بنرامج التجسنس خلسنة وال تتلنف

 ت بل تتجسس علٌها.البٌانا

  ٌمكن لبرامج التجسس أن تقوم بنسخ نفسها على الجهاز وتعمل كمهمة خلفٌة, وتنقل المعلومات السرٌة الخا ة بالمسنتخدم لمالكهنا

 دون علم المستخدم.

 ( ٌمكن لبرنامج التجسس البقا  فً أي  ورة أو شكل من أشنكال البنرامج القابلنة للتنفٌنذ بمنا فنً ذلن  التطبٌقنات مثنلActiveX, 

Plug-in( أو أكواد )Applets. ) 
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 ى برنامج التجسس مكىنان أساسيانلد 

 وهو برنامج عادي ٌعمل فً العلن وٌوفر وظائف مفٌدة جزء  ي الىاجوة األمامية .1

 وهو برنامج تجسس ٌراقب وٌنقل المعلومات. جزء  ي الخ ف .2

 باإلضنافة علنى ذلن  تجمنع المعلومنات  الدٌموغرافٌنة وعنادات  عادة ال تقوم برامج التجسس بجمع المعلومات الشخ ٌة فقط, ولكن

 الت فح.

  المعلومات المتح ل علٌها من المحتمنل أن ٌنتم بٌعهنا وعضنافتها لقواعند البٌاننات األخنرى لبننا  سنجالت عنن  المسنتخدم وعنادات

 استخدام .

 حٌة بلرض تحدٌث سجل الضنحٌة لندى مالن  ٌقوم البرنامج )الذي فً جهاز الضحٌة( فً كل مرة بنسخ المعلومات من جهاز الض

 برنامج التجسس.

 

 جىد برامج التجسس ىطرق انتقالوا أعراض ى 

  .نشاط أعلى من الحد المعتاد 

  . ًالقٌام بطلب االت ال باإلنترنت تلقائٌا 

  .ظهور أشرطة أدوات غٌر مألوفة تتم عضافتها لمت فح اإلنترنت 

 ف ال فحة التً تم ضبط المت فح علٌها من قبل المستخدم. اختٌار  فحة بداٌة لمت فح اإلنترنت خال 

 

 ىمن أشور الطرق التي تنتق  بوا برامج التجسس طريقتين هما:

 تظهر وكأنها برامج نافعة أو عادٌة حتى ٌتم تثبٌتها على الحاسب اسلً من قبل المستخدم وبعلم . .1

 رنامج دون علم المستخدم.االختفا  فً برامج أخرى بحٌث ٌتم تثبٌتها مع تثبٌت هذه الب .2

 

  مكا حة برامج التجسس 

من أخطر ما تقوم ب  برامج التجسس هً أنها تقوم بالزالة برامج مكافحة التجسس. وٌمكن القول بأن  لٌس هنا  برننامج ٌقنوم بالحماٌنة 

 من برامج التجسس بدرجة كاملة,

 ىلكن يمكن أخذ بعض التدابير الىقائية ىمنوا : 

 جاع البٌاناتفالتر خ ائص استر .1

 حاجبات اإلعالنات والنوافذ المنبثقة .2

 استخدام مضادات برامج التجسس .3

 ر النار الشخ ً وبرامج كشف التطفلاستخدام جدا .4

 تأمٌن مت فح اإلنترنت .5

 تأمٌن عدخال كلمات المرور .6
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 جاع البيانات التر خصائص استر .1

 ( ًوسننائل اسننترجاع البٌانننات أو مننا ٌسننمى بملفننات الكننوك )تفعٌليتعطٌننل( ٌمكننن ععنندادCookie Screeners الخا ننة )

 بالمواقع التً تتم زٌارتها وذل  من خالل المت فح.

   ألن الكثٌنر منن العدٌد منن المسنتخدمٌن ٌقومنون بتعطٌنل كافنة وسنائل اسنترجاع البٌاننات عال أن هنذا اإلجنرا  قند ال ٌن نح بن

 المواقع تتطلب تفعٌل هذه الخدمة بالكامل.

   البدٌل اسخر هو استخدام خا ٌة "التحذٌر قبل القبول" لكً ٌتم تنقٌح المسترجعات ٌدوٌاً ولكن هذا من شأن  أن ٌؤدي المتال

 ( عند القٌام بت فح اإلنترنت. Cookieالجهاز بأوامر حث تشلٌل ملفات الكوكً )

 نترنت الحدٌثنة ٌمكنن للمسنتخدمٌن نقنل ععندادات الخ و نٌة للمواقنع التنً تنتم زٌارتهنا, وسنٌقوم المت نفح فً مت فحات اإل

 برفض االسترجاعات تلقائٌا بالنسبة للمواقع التً لٌس بها سٌاسة خ و ٌة

 

 حاجبات اإلعالنات ىالنىا ذ المنبثقة .2

 ( حاجبنات اإلعنالن والنوافنذ المنبثقنةPop-UP Blockersهنً عبنارة )  عنن بنرامج تقنوم علنى عجهناض تنزٌنل وعنرض

  ور  اإلعالنات الدعائٌة واإلغراق اإلعالنً, وكذل  منع النوافذ المنبثقة من الظهور التلقائً.

   ٌمكن لحاجبات اإلعالن أن تحسن من أدا  المت فح. وٌمكن للمسنتخدمٌن أن ٌحنافظوا علنى خلنو األقنراص ال نلبة الخا نة

 ة باستخدام حاجبات اإلعالنات.بهم من أي ملفات غٌر ضرورٌ

  . ٌمكن لبعض حاجبات اإلعالنات أن تحسن من عملٌة الخ و ٌة عن طرٌق تحدٌد المعلومات الً ٌتم ععطاؤها 

  لدى مانعات اإلعنالن بعنض األثنر السنلبً الخفٌنف حٌنث عنهنا تعمنل علنى حجنب بعنض اإلعالننات المفٌندة منن خنالل بعنض

 ن.المواقع غٌر الموقع األ لً لإلعال

  ٌن ح بشندة بعندم السنمال للنوافنذ المنبثقنة التنً تظهنر تلقائٌنا عنند زٌنارة بعنض المواقنع وعندم اسنتخدامها عال بعند التأكند منن

 مرجعٌتها و حة العنوان الذي تحمل .

 

 استخداا مضادات برامج التجسس .3

 كافحنننة التجسنننس منننن أفضنننل وسنننٌلة للننندفاع ضننند بنننرامج التجسنننس وعزالتهنننا فنننً حنننال وجودهنننا هنننً اسنننتخدام بنننرامج م

(Antispyware Scanners وهننً بننرامج شننبٌهة ببننرامج مضننادات الفٌروسننات مننن حٌننث طرٌقننة تركٌبهننا وتشننلٌلها )

 وتحدٌثها.

  ٌعمل برنامج مكافحة برامج التجسس بنفس طرٌقنة برننامج مكافحنة الفٌروسنات, كمنا ٌقنوم برننامج مكافحنة التجسنس بحنذف

 ملفات الكوكً اللٌر آمنة.

 

 ر النار الشخصي ىبرامج كشف التطف استخداا جدا .4

 ( برامج التجسس ٌمكن أن تثبت نفسها أثنا  ت فح االنترنت لذا فالن تثبٌنت برننامج الجندار النناريPersonal Firewall )

قد ٌوفر بعض الحماٌة. وهذه الجدران النارٌة تقوم بحجب برامج التجسنس عن وجندت ومنعهنا منن  االت نال باالنترننت دون 

 دم.عذن المستخ
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  ٌمكنن للجندران النارٌنة تنبٌن  المسنتخدمٌن حنول أي محناوالت للندخول لجهناز الحاسنب أثننا  ت نفح االنترننت وكنذل  ععنالم

 المستخدمٌن عن كان هنا  أي برنامج ٌحاول عرسال بٌانات دون تفوٌض بذل .

 ( تستخدم أنظمنة كشنف التطفنلIntrusion Detection Systems (IDS)لر ند محناوالت الندخول )  اللٌنر الم نرل

 ب , وكذل  مراقبة حركة الشبكة أو حالة النظام.

 ( ٌعتمد نظامIDS .على الخطة الموضوعة ل . فهو ٌتطلب قاعدة بٌانات تحدد ما هً السلوكٌات السٌئة أو غٌر المقبولة ) 

 ف نظنام كشنف التطفنل علنى ماهٌنة األنشنطة العادٌنة, ومنن ثنم ٌمكنن  مر اقبنة التلٌٌنرات التنً  عن طرٌق قاعدة البٌانات ٌتعنرف

 جرت والتً تدل على عملٌة التطفل أو النشاط المشكو  فٌ .

 

 ت مين متصفح اإلنترنت .5

 .من اإلجرا ات المضادة لبرامج التجسس هً ضبط ععدادات أمان مت فح اإلنترنت لدرجة مقبولة من األمان 

  ٌجب وضع األمان فً المستوى المتوسط أو العالً, مع الخٌارات التالٌنة( لكنل مننActiveX( و )Plug-ins فنً أنظمنة )

 تشلٌل  وٌندوز :

 ( اللٌر مؤشر علٌها بأنها آمنة.ActiveXابطال كود ) .1

 (Plug-ins( و )ActiveXتنشٌط التحكم بكل من ) .2

( ومنننع غٌننر اسمنننة Singed( وذلنن  مننن خننالل السننمال للمعروفننة منهننا بأنهننا آمنننة )ActiveXتنشننٌط الننتحكم بتنزٌننل ) .3

(Unsigned) 

 

 ت مين إدخا  ك مات المرىر .6

  من أحد طرق مكافحة برامج التجسس هً استخدام لوحة مفاتٌح افتراضٌة مرسومة على الشاشة عوضنا عنن لوحنة المفناتٌح

 العادٌة عند عدخال كلمات المرور واألرقام السرٌة.

  الضلط علٌها من قبل المستخدم وقد تم ٌمكن من خالل هذا اإلجرا  منع برامج الر د والتسجٌل من التقاط األزرار التً ٌتم

 استخدام هذه الطرٌقة من قبل العدٌد من مواقع البنو  التجارٌة.

 

 

 

 

 

خج  ىاذا هجىتن سكتاذا مدحتن الخ ىق 
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 ناصر المحاضرة ع

  االلكترونٌة التجارة 

 التجارة االلكترونٌة  انواع 

  التجارة االلكترونٌة فوائد 

  التً تجنٌها الشركات من التجارة االلكترونٌة الفوائد 

  التً تجنٌها الزبائن من التجارة االلكترونٌة الفوائد 

  التجارة االلكترونٌة عٌوب 

  التجارة االلكترونٌة مجاالت 

  الخلوٌة التجارة 

  االمن والسرٌة عند استخدام التجارة االلكترونٌة احتٌاطات 

 

 التجارة االلكترونٌة:

  شهههدت شههبكة االنترنههت والتجههارة االلكترونٌههة خههلق السههنوات القلٌلههة الماضههٌة نمههوا حههادا اابلهها وزاد مههن حدتهها  فههراط فههً األنشههطة

 كات بابتكار استراتٌجٌات لإلنتاج والتسوٌق والمبٌعات بٌنما ٌقوم منظمو المشروعات بإٌجاد أسواق جدٌدة. التسوٌقٌة. وتقوم الشر

  ومن المؤكد أن االنترنت والتجارة االلكترونٌة سوف تؤثر فً الحكومات وصنع السٌاسات, غٌر أن الحكومة االلكترونٌة ستحتاج بنٌهة

 أساسٌة فاعلة من الشبكات ونظم المعلومات.

  واد نشطت التجهارة االلكترونٌهة بصهورة كبٌهرة فهً الهدوق المتقدمهة تكنولوجٌها وٌتواهع أن تتهعثر المجتمعهات العربٌهة بهذل  خاصهة بعهد

 دخوق عصر العولمة, وتشٌر الدراسات والبحوث  لى أن هنا  عدداً كبٌراً من المؤسسات والشركات دخلت بالفعق هذا المجاق. 

 االنترنت انتشارا هائلً, شاع مفهوم التجارة اإللكترونٌهة التهً تتهٌل العدٌهد مهن المزاٌها, بالنسهبة لرجهاق  فً هذا العصر الذي تنتشر فٌا

 األعماق والمستهلكٌن.

 تعبٌر ٌستخدم عند أداء األنشطة التجارٌة باستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.  التجارة اإللكترونٌة 

 ويتكون هذا االصطالح من مقطعين:

 وٌعنً النشاط االاتصادي من تداوق للسلع والخدمات والمعلومات بٌن الحكومات والمؤسسات واألفراد, «التجارة»وهو  األول

 وٌعنً أداء النشاط باستخدام الوسائط واألسالٌب اإللكترونٌة. «اإللكترونية»والمقطع الثاني 

  بأنها: نعرف التجارة اإللكترونيةويمكننا أن منظور معٌن, واد ظهرت عدة مفاهٌم للتجارة اإللكترونٌة, كق منها ٌنظر  لٌها من 

 «.أداء كل ما يتعلق بالعمليات التجارية من تسويق وبيع وخدمات عبر األنترنت»

 نظام ٌتٌل عبر اإلنترنت حركات بٌع وشراء السلع والخدمات والمعلومات, وٌمكن تشهبٌا التجهارة االلكترونٌهة  التجارة اإللكترونية هي

كترونً ٌتواصق فٌا البهائعون ممهوردون, أو شهركات, أو محهلتل والوسهطاء مالسماسهرةل والمشهترون, وتقهدم فٌها المنتجهات بسوق  ل

 والخدمات, فً صورة افتراضٌة أو رامٌة, كما ٌدفع ثمنها بالنقود اإللكترونٌة.
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 أنواع التجارة االلكترونية

 .Business To Consumer – B2Cالتجارة اإللكترونٌة بٌن القطاع الخاص والمستهل   .1

  ٌقوم المشتري فً هذا النوع من التعامهق باختٌهار السهلعة المناسهبة و رسهاق طلهب الشهراء ودفهع اٌمهة السهلعة وٌهتم الهدفع عهن

 طرٌق بطااات االئتمان أو نقداً عند التسلٌم.

 .Business To Business-B2Bالتجارة اإللكترونية بين وحدات القطاع الخاص  .2

  هذا المستوى من التجارة اإللكترونٌة أكثر المستوٌات استخداما سواء داخق الدولة أو بٌن الهدوق وبعضهها الهبعو, وفٌهها تقهوم ٌعتبر

المنشعة الطالبة للبضائع مالمشتريل بالتقهدم بطلبهات الشهراء  لهى المنشهعة المهوردة مالبائعهةل واالتفهاق علهى طرٌهق التسهلٌم ودفهع اٌمهة 

 البضاعة.

 Government To Business – G2B لكترونية بين الحكومة والقطاع الخاص التجارة اإل .3

  ٌغطههً هههذا النههوع مههن المسههتوى جمٌههع التعههاملت التههً تههتم بههٌن الحكومههة والشههركات والمصههانع مثههق, عههرو القههوانٌن واللههوائل

زءاً مههن نشههاط الحكومههة واإلجههراءات ونمههاذج المعههاملت, مثههق الضههرائب ومنااصههات طلههب الشههراء... وٌعتبههر هههذا التعامههق جهه

 e-Government اإللكترونٌة 

 Consumer To Consumer – C2C التجارة اإللكترونية بين مستهلك ومستهلك آخر  .4

  ٌتمثق هذا النوع فً أن ٌقوم شخص بعرو ما ٌرٌد بٌعا على مواهع خهاص. لههذا الغهرو ٌقهوم المسهتهل  بالتسهوق فهً ههذا المواهع

آخرٌن وشراء سلعتا المناسبة. فً هذا النمط بإمكهان األشهخاص مهن بٌهع وشهراء سهلع وخهدمات, الختٌار ما تم عرضا من أشخاص 

 www.ebay.com ومن أشهر الموااع لهذا الغرو 

 

 :فوائد التجارة االلكترونية

 تقدم التجارة اإللكترونٌة العدٌد من المزاٌا التً ٌمكن أن تستفٌد منها الشركات والزبائن بشكق كبٌر  

 لتي تجنيها الشركات من التجارة االلكترونيةالفوائد ا

 تسويق أكثر فعالية وأرباح أكثر .1

  طٌلهة  - ن اعتماد الشركات علهى االنترنهت فهً التسهوٌق ٌتهٌل لهها عهرو منتجاتهها وخهدماتها فهً مختلهف أصهقاع العهالم دون انقطهاع

 رباح ,  ضافة  لى وصولها  لى المزٌد من الزبائن.مما ٌوفر لهذه الشركات فرصة أكبر لجنى األ -ساعات الٌوم وطٌلة أٌام السنة 

 

 تخفيض مصاريف الشركات .2

  , وال تحتهاج تعد عملٌة  عداد وصٌانة موااع التجارة اإللكترونٌة على الوٌب أكثر ااتصادٌة فً بناء أسواق التجزئة أو صٌانة المكاتب

الجهرد واألعمهاق خدام عهدد كبٌهر مهن المهوظفٌن للقٌهام بعملٌهات الشركات  لهى اإلنفهاق الكبٌهر فهً األمهور التروٌجٌهة , وال تحتهاج السهت

اإلدارٌة ,  ذ توجد اواعد بٌانات على االنترنت تحتفظ بتارٌخ عملٌات البٌع فً الشركة وأسهماء الزبهائن , وٌتهٌل ذله  لشهخص بمفهرده 

 استرجاع المعلومات الموجودة فً ااعدة البٌانات لتفحص توارٌخ عملٌات البٌع بسهولة.

 لتواصل الفعال مع الشركاء والعمالءا .3

  تههوفر التجههارة اإللكترونٌههة طرٌقههة فعالههة لتبههادق المعلومههات مههع الشههركاء, كمهها تههوفر فرصههة جٌههدة للشههركات للسههتفادة مههن البضههائع

والخههدمات المقدمههة مههن الشههركات األخههرى مأي المههوردٌنل, وهههً مهها تعههرف بالتجههارة اإللكترونٌههة مههن الشههركات  لههى الشههركات 

 ل .Business – to – Businessم
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 الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة االلكترونية: 

  :يتميز التعامل من خالل التجارة اإللكترونية بعدة فوائد منها 

 انخفاو تكلفة السلع والخدمات. .1

 فعالٌة كبٌرة فً التسوٌق. .2

 زٌادة ااعدة المتسواٌن وتقلٌق وات الوصوق للسوق .3

 حث عن السلع والخدماتسهولة التسوق والب .4

 وسٌلة مناسبة للتسوق .5

 توثٌق المعاملت الكترونٌا . .6

 

 عيوب التجارة االلكترونية

 ال تتحمق ضمانات أكٌدة فجمٌع العملٌات تجري دون عقد ملزم بٌن البائع والمشتري. .1

 للطرفٌن. اإلثبات القانونً للمعاملت محدود حٌث ال ٌوجد سوى الرسائق اإللكترونٌة كسند اانونً متاح .2

مشاكق األمن التً تتمثق فً  مكانٌة اٌام اراصنة معلومات الحاسوب مالهاكرزل باختراق الموااع وسراة المعلومات التً اد ٌكهون  .3

 من بٌنها المعلومات الشخصٌة والمالٌة للعملء.

 جارة اإللكترونٌة الوهمٌة.عدم وجود تشرٌعات جدٌدة حتى اآلن من أجق تغلٌظ عقوبة اراصنة معلومات الحاسوب وموااع الت .4

 

 مجاالت التجارة االلكترونٌة

   ٌعتقد الكثٌرون ان التجارة اإللكترونٌة هً مجرد عرو للسلع على مواع على اإلنترنت, ولكنهها أكبهر مهن ههذا المفههوم بكثٌهر. هنها

ل البنهو  Virtual Mallsفتراضهٌة مالعدٌهد مهن تطبٌقهات التجهارة اإللكترونٌهة مثهق بٌهع السهلع والخهدمات, التسهوق فهً المجمعهات اال

 ل وغٌرها. Auction sitesاإللكترونٌة, التعامق مع األسهم والسندات, اإلعلنات التجارٌة , وموااع المزاٌدات م

 

 Online Soppingالتسوق  .1

  ٌقصد بالتسوقOnline Shopping علهى  هو شراء سلع أو خدمات من شركات أو مصانع كبرى مهن خهلق موااهع ههذه الشهركات

 أو من خلق موااع  تجارٌة لشركات صغٌرة.www.amazon.com الوٌب مثق 

 

 Online Banksالبنوك اإللكترونية  .2

  ٌقوم مفهوم البنو  اإللكترونٌة على اٌام العملء بعداء حساباتهم و نجهاز جمٌهع أعمهالهم البنكٌهة فهً أي واهت باسهتخدام اإلنترنهت مواهع

بتقدٌم خدمات مالٌة و نما خدمات تجارٌة و دارٌة واستشارٌة شاملة كما تتٌل هذه الموااع وصهلت  لهى البنو  اإللكترونٌة ال تهتم فقط 

 موااع أخرى أو موااع مكملة لخدمات البن  مثق موااع  صدار البطااات االئتمانٌة أو موااع تداوق األسهم والسندات والعقار

 Online Stock Tradingشراء األسهم  .3

  شراء وبٌع األسهم من خلق اإلنترنت حٌث توجد موااع متخصصة تسهمل للمسهتخدمٌن بفهتل محفظهة خاصهة بحٌهث أصبل شائعا اآلن

ٌستطٌع المستثمر شراء وبٌع األسهم من خلق هذه المحفظة, كما تقدم هذه الموااع معلومات هامة عن الشركات والمؤشهرات المختلفهة 

 عمولة البٌع والشراء من المستثمرٌن لألسواق المالٌة, وتستفٌد هذه الموااع من تحصٌق
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 Online Auctionsالمزايدات  .4

  تعتبر المزاٌدات وسٌلة شائعة لمن ٌرغب فً شراء أو بٌع سلع أو خدمات للغٌهر مهن خهلق موااهع المزاٌهدات المختلفهة علهى اإلنترنهت

 ع رسوم للمواع.وبإمكان البائع عرو  سلعتا على المواع مع تحدٌد السعر مقابق دفwww.ebay.com مثق 

 

 Multimedia & Applications توفير الوسائط المتعددة والبرامج  .5

  هنها  موااهع تجارٌهة متخصصهة تهوفر برمجٌهات صهغٌرة, صهوراً نهادرة, كتبها  لكترونٌهة e-books ,ألعابهاً, موسهٌقى, مقهاطع فٌهدٌو

  لهى بعهد دفهع رسهوم مقابهق  عطائها الصهلحٌة إلنهزاق  أفلما وغٌرها. وال ٌتمكن المستخدم من االستفادة من هذه النماذج المعروضة

Download.أي من هذه النماذج على حاسوبا الشخصً, بعدها ٌتمكن المستخدم من االستفادة مما تم شراؤه 

 

 commerce -m التجارة الخلوية

  التجههارة الخلوٌههةm-commerce ٌة مخاصههة هههً حالههة تههدمن بههٌن نظههم الحوسههبة واالتصههاالت وتقههوم بتوظٌههف االتصههاالت اللسههلك

 ل فً األنشطة التجارٌة المختلفة بٌن مؤسسات  االعماق والعملء وبٌن مؤسسات األعماق فٌما بٌنها.Mobile الهاتف الخلوي 

 احتياطات األمن والسرية عند استخدام التجارة االلكترونية

أن الهههاجا األمنههً فههً ظههق البٌئههة  رغههم الجهههود التههً تبههذلها شههركات تقنٌههة المعلومههات بخصههوص أمههن وسههلمة وسههرٌة البٌانههات  ال

اإللكترونٌة ٌعد من أولوٌاتها, فاالحتٌاق والغش والدخوق غٌر المشروع لموااع البٌانات أمهر وارد النتحهاق شخصهٌة أخهرى أو تزوٌهر 

 لذا ٌجب الحذر خاصة فٌما ٌتعلق بعملٌات تستلزم  عطاء بٌانات مالٌة, تواٌع. 

 وإليك هذه النصائح:

 Secure Websitesق مع الموااع التً تحظى بسمعة طٌبة والتً عادة ما تكون مؤمنة احرص على التعام .1

 احتفظ بنسخة من أمر الشراء أو طلب الخدمة على القرص الصلب واطبعها كمستند اانونً. .2

 راجع الكشف الخاص ببطااة االئتمان شهرٌا لعملٌات الشراء التً تتم عبر اإلنترنت. .3

 ٌة واحدة للشراء عبر اإلنترنت وتخصٌصها فقط لهذا الغرو لسهولة اكتشاف أي خطع أو تلعب.ٌفضق استخدام بطااة ائتمان .4

 ال تعطً أي تفاصٌق أو بٌانات عبر غرف المحادثة. .5

  commerce-e -التجارة اإللكترونٌة 

 :Online Payment أساليب الدفع 

  والخهدمات التهً ٌحصهلون علٌهها مهن موااهع التجهارة اإللكترونٌهة بإمكان المستهلكٌن استخدام طرق وأسالٌب مختلفة للدفع مقابق السهلع

 سنذكر فيما يلي بعض طرق وأساليب الدفع:فهً المكافئ اإللكترونً للنقود التقلٌدٌة المتداولة بٌن المشتري والبائع. 

 Credit Card البطاقة االئتمانية  .1

 ًٌحصق علٌهها وههً األكثهر اسهتخداما فهً الواهت الحاضهر. ٌطلهب مهن  ٌستخدم المستهل  بطااة االئتمان مقابق الخدمة أو السلعة الت

ة فهً المستهل  بٌانات بطااة االئتمان مرام البطااة, االسم, تارٌخ االنتهاءل ثهم ٌقهوم المواهع التجهاري اإللكترونهً بهالتحقق مهن البطااه

 لحظتها للتعكد من صلحٌتها.
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    عشر الثامنةالمحاضرة  –  تكنولوجٌا المعلومات فً االدارةمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasإعداد : عادل الذرهاى ، 

 لنسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز ا
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 Online Payment Account المحفظة اإللكترونية  .2

 م المستهل  بفتل حساب  لكترونً خاص من خلق أحد البنو  وٌودع فٌا مبلغا محهدداً مهن المهاق لٌهتمكن الحقها مهن اسهتخدام ههذا ٌقو

الحساب للدفع اإللكترونً مقابق شراء السلع والخدمات من الموااع المختلفة على اإلنترنت. عندما ٌقوم المستخدم بعملٌهة الشهراء ٌهتم 

حساب المحفظة اإللكترونٌة. وٌمكن  عادة تعبئة المحفظة بمبالغ مالٌة أخرى عن طرٌقهة  ٌهداع أو تحوٌهق  خصم اٌمة المشترٌات من

 www.paypal.com نقود  لى المحفظة, ومن أشهر الشركات التً تقدم خدمات المحافظ اإللكترونٌة 

 

 Traditional Payment طرق الدفع التقليدية  .3

 ت تدر  أن بعو المستهلكٌن ٌترددون فهً الهدفع اإللكترونهً, لهذا تهوفر ههذه الموااهع خدمهة الهدفع بعو الموااع التجارٌة على اإلنترن

بالطرٌقة التقلٌدٌة وذل  من خلق عرو رام هاتف ٌقوم المشتري من خللا باالتصهاق واالتفهاق علهى كٌفٌهة الهدفع والهذي اهد ٌهتم مهن 

 خلق توصٌق الشٌ  أو المبلغ ٌدوٌاً. 

 

 جارة االلكترونيةافاق ومستقبل الت

  تسمل هذه التجارة الجدٌدة للشركات الصغٌرة بمنافسة الشركات الكبٌهرة, وتسهتحدث العدٌهد مهن التقنٌهات لتهذلٌق العقبهات التهً ٌواجههها

ات الزبائن, والسٌما على صعٌد سرٌة وأمن المعاملت المالٌة عبر االنترنت, واد ظهرت تقنٌات أمنٌة, واد أدي ظهور مثق هذه التقنٌ

  لى  زالة الكثٌر من المخاوف التً كانت لدى البعو, وتشٌر هذه المؤشرات بمستقبق مشرق للتجارة اإللكترونٌة.

 .ال أنا من الصعب التنبؤ بما ستحملا  لٌنا هذه التجارة , ولكن الشًء الوحٌد المؤكد بعن التجارة اإللكترونٌة وجدت لتبقى  

 

 

 

 

 

 

جميل صنعكم بدمعي ، ودمع العين مقياس الشعورشكرت 
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  الواجب األول  –   تكنولوجيا المعلومات في االدارةمقرر 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                             راالنتظاتصحيح : شوق  -  AFOOF -TURKI حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السؤال 

 فً التموضع المنطقً للتقنٌات المختلفة لذكاء األعمال, المسؤول عن مصادر ومخازن المعطٌات هو محلل األعمال

 صواب

 خطأ

 التصحٌح: المسؤول عن مصادر ومخازن المعطٌات هو مدٌر قاعدة المعطٌات

 

 2السؤال 

 و استكشافها, ثم تحلٌل هذه المعلومات ذكاء األعمال هو مجموعة من اإلجراءات الموجهة نحو المستخدم و التً تقوم بالوصول إلى

 .المعلومات, و تطوٌر طرٌقة فهمها, مما ٌؤدي إلى تحسٌن طرٌقة اتخاذ القرارات

 صواب

 خطأ

 

 3السؤال 

 التً تعمل على جمع مختلف أنواع اإلدارٌة بأنه مجموعة من العناصر المتداخلة أو المتفاعلة مع بعضها البعض و المعلومات ٌعرف نظام

 .البٌانات والمعلومات من المصادر المختلفة

 صواب

 خطأ

 

 4السؤال 

 .ق اسلوب ذكً الستخراج نماذج مفٌدة قدر االمكانفً مرحلة تنقٌب البٌانات ٌتم تطبٌ

 صواب

 خطأ

 

 5السؤال 

 مجرد نظام فرعً ضمن نظام المعلومات تكنولوجٌا وٌعتبر المعلومات ٌشٌر إلى البعد التكنولوجً لنظام المعلومات المنظور الكلً لتكنولوجٌا

 .(اإلدارٌة المعلومات بما فً ذلك نظم) المعلومات

 صواب

 خطأ

 التصحٌح: المنظور الجزئً ولٌس المنظور الكلً

 

 6السؤال 

 فً أداء عملٌات متعددة بسرعة فائقة وبدقة متناهٌة المعلومات تكنولوجٌا تساهم

 صواب

 خطأ

 

 

 

 

 تكنولوجٌا المعلومات فً االدارة الواجب األول لمقرر 
 1439الثانً الفصل 
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  الواجب األول  –   تكنولوجيا المعلومات في االدارةمقرر 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                             راالنتظاتصحيح : شوق  -  AFOOF -TURKI حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 7السؤال 

 ومراجعة, اتخاذ القرار, وإدارة األنشطة فً التشغٌلً هً نظم معلومات على مستوى مراقبة اإلدارة تعمل على دعم مراقبة, المستوى نظم

 شبه المهٌكلةهذه النظم القرارات  اإلدارة الوسطى, وغالباً ما تدعم

 صواب

 خطأ

 ًالتشغٌل المستوى التصحٌح: نظم مستوى االدارة/ التكتٌكً ولٌس نظم

 

 8السؤال 

األكثر ضرورٌة وحٌوٌة بالنسبة لمتخذي القرارات وتقدٌمها لهم بالصورة  المعلومات من عٌوب نظم دعم القرار أنها تقوم باستخالص

 .المناسبة وبالتوقٌت المناسب

 صواب

 خطأ

 التصحٌح: من ممٌزات نظم دعم القرار

 

 9السؤال 

 .التكٌف هو خاصٌة حٌوٌة للنظم المفتوحة التً تتبادل البٌانات والمعلومات مع البٌئة الداخلٌة والخارجٌة

 صواب

 خطأ

 

 11السؤال 

 تحدد الوظائفالمكونات المادٌة والبرمجٌة والتسهٌالت والخدمات المختلفة واالدارة التً تنظم و المعلومات تكنولوجٌا ٌقصد بمعمارٌة

 المختلفة

 صواب

 خطأ

 التصحٌح: ٌقصد بالبنٌة االساسٌة

 

 

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ,, سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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  الثانيالواجب   –   تكنولوجيا المعلومات في االدارةمقرر 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                             راالنتظاتصحيح : شوق  -  AFOOF -TURKI حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السؤال 

 .نظم مساندة القرارات تستخدم لتحدٌد االسلوب المالئم إلنشاء المكونات وادارتها وتشغٌل التطبٌقات الفرعٌة فً اطار النظام العام

 صواب

 خطأ

 

 2السؤال 

 و مسببة – تقسم المعرفة الى نوعٌن فقط: وصفٌة

 صواب

 خطأ

 

 3السؤال 

 

والقوانٌن المستخدمة لتمٌٌز مسببات حاالت معٌنة كلها امثلة  ٌن وصف تغٌرات المناخقوان –سٌاسة تعامل مع العمالء  –مجموعة قواعد 

  المسببة على المعرفة

 صواب

 خطأ

 

 4السؤال 

 .ترتبط باإلدارة الوسطى واالدارة العلٌا نظم مساندة القرارات

 صواب

 خطأ

 

 5السؤال 

 للوصول لقرار حل المشكالت الفرعٌةان عملٌة دعم اتخاذ القرارفً الحقٌقة تحتوي تحدٌد و

 صواب

 خطأ

 

 6السؤال 

 القرار هو البدٌل االمثل الذي ٌمثل حال للمشكلة موضوع االهتمام

 صواب

 خطأ

 

 7السؤال 

 وتكنولوجٌا مساندة القرارات عتاد الدعم الفردي تكنولوجٌا نظم مساندة القرار الجماعٌة هً نظم تعمل من أجل خلق التوافق المشترك بٌن

 صواب

 خطأ

 

 

 

 تكنولوجٌا المعلومات فً االدارة لمقرر  الثانًالواجب 
 1439الثانً الفصل 
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  الثانيالواجب   –   تكنولوجيا المعلومات في االدارةمقرر 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                             راالنتظاتصحيح : شوق  -  AFOOF -TURKI حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 8السؤال 

 مراحل صناعة القرار فً المنظمة تتضمن مرحلة الذكاء أو التفكٌر الذكً

 صواب

 خطأ

 

 9السؤال 

 الجرائٌة هً المعرفة التً توصف الناتج من حدوث حالة معٌنةالمعرفة ا

 صواب

 خطأ

 

 11السؤال 

 الدولٌة وقرارات االندماج او االمتالك نظم مساندة القرارات الدولٌة تستخدم لدعم القرارات الدولٌة فً مجال تحلٌل وفحص البٌئة

 صواب

 خطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 

91

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


    9341االختبار الفصلي   –  في االدارةتكنولوجيا المعلومات مقرر 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1439 الثانيالفصل     بالوستىي السادس بونتديات كىفي كىأعضاء وهبدعين :  وهجهىدحل 

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 1السؤال 
 

ل نماذج الُمنتج هً النماذج التً تتكون من التطبٌقات التالٌة: نموذج مداخل الوٌب األفقٌة ، نموذج مداخل الوٌب العمودٌة ، نموذج مداخ
 .الوٌب المتخصصة

 
 صواب

 خطأ
  : التصحٌح

 نماذج مداخل )بوابات( الوٌب هً النماذج التً تتكون من التطبٌقات التالٌة: نموذج مداخل الوٌب األفقٌة ، نموذج مداخل الوٌب العمودٌة -
 .، نموذج مداخل الوٌب المتخصصة

لخدمة التعلٌمٌة ، نماذج الُمنتج وهً النماذج التً تشمل كل من نماذج الصانعون ، نموذج مجهزوا الخدمات ، نموذج مجهزوا ا -
 المستشارون ، خدمات مصادر األخبار والمعلومات والمجهزون المتخصصون

 
 

 2السؤال 
 .تمكن تقنٌات الجداول إلدارة المعرفة المستخدم من انشاء واستعراض وتعدٌل المعرفة االجرائٌة الموجودة داخل نظام المعرفة

 صواب
 خطأ
 

 3السؤال 
 نظم المعلومات تخدم المستوٌات التنظٌمٌة المختلفة فً المنظمة ٌوجد ثالث تصنٌفات رئٌسة من

 صواب
 خطأ
 

 4السؤال 
لنظم مساندة القرار: هً نظم تقوم بتجهٌز المدٌرٌن بأدوات تساعدهم فً حل المشكالت شبه الهٌكلٌة وغٌر الهٌكلٌة  Santer تعرٌف

 .ولكن بأسلوب هؤالء المدٌرٌن الشخصً
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

لنظم مساندة القرار هً نظم تقوم بتجهٌز المدٌرٌن بأدوات تساعدهم فً حل المشكالت شبه الهٌكلٌة وغٌر  Paker & Case تعرٌف -
 .الهٌكلٌة ولكن بأسلوب هؤالء المدٌرٌن الشخصً

نظم المعلومات و MISو TPS لنظم مساندة القرار: هً مرحلة متقدمة فً تطور النظم المعلوماتٌة انطالقا من Santer تعرٌف -
 EIS المحوسبة الذكٌة مثل

 
 5السؤال 

القرارات المبرمجة هً القرارات التً ٌتخذها المدٌرون لمعالجة المشكالت الروتٌنٌة المتكررة، حٌث ٌوجد إجراء معروف ٌمكن تطبٌقه فً 
 .أي وقت كلما تكرر حدوث المشكلة

 صواب
 خطأ
 

 6السؤال 
O'Brien ت فً المنظمة على أساس المستوٌات التنظٌمٌة فً المنظمةقام بتصنٌف نظم المعلوما. 

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
- Laudon قام بتصنٌف نظم المعلومات فً المنظمة على أساس المستوٌات التنظٌمٌة فً المنظمة 
- O'Brien قام بتصنٌف نظم المعلومات فً المنظمة على أساس أهدافها الوظٌفٌة وبنٌتها التقنٌة 
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    9341االختبار الفصلي   –  في االدارةتكنولوجيا المعلومات مقرر 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1439 الثانيالفصل     بالوستىي السادس بونتديات كىفي كىأعضاء وهبدعين :  وهجهىدحل 

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 
 

 7السؤال 
 تنقٌب البٌانات هً عملٌة تفتٌش وبحث عن معلومات معٌنه ومفٌدة فً حجم كبٌر من البٌانات

 صواب
 خطأ
 

 8السؤال 
 .ذكاء األعمال ٌعبر عن قدرات ذهنٌة استنتاجٌة واستداللٌة تكتسب من خالل تراكم المعرفة والخبرة

 صواب
 خطأ

  : التصحٌح
 .واستداللٌة تكتسب من خالل تراكم المعرفة والخبرة الذكاء ٌعبر عن قدرات ذهنٌة استنتاجٌة -
ذكاء األعمال هو مجموعة من اإلجراءات الموجهة نحو المستخدم و التً تقوم بالوصول إلى المعلومات و استكشافها، ثم تحمٌل هذه  -

 .المعلومات، و تطوٌر طرٌقة فهمها، مما ٌؤدي إلى تحسٌن طرٌقة اتخاذ القرارات
 

 9السؤال 
 .ي نظام المعرفة على نصوص ذات اهمٌة لصانع القرارٌحتو

 صواب
 خطأ
 

 11السؤال 
معمارٌة تكنولوجٌا المعلومات هً المكونات المادٌة والبرمجٌة والتسهٌالت والخدمات المختلفة واالدارة التً تنظم وتحدد الوظائف 

 المختلفة
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

ت هً المكونات المادٌة والبرمجٌة والتسهٌالت والخدمات المختلفة واالدارة التً تنظم وتحدد البنٌة االساسٌة لتكنولوجٌا المعلوما -
 الوظائف المختلفة

معمارٌة تكنولوجٌا المعلومات عبارة عن مخطط توضٌحً وتفصٌلً عال المستوى ألصول المعلومات، وتحدد السٌاسة العامة و االهداف  -
 سسات المختلفةالمرجوة و الخطط المستقبلٌة فً المؤ

 
 11السؤال 

القرارات غٌر المبرمجة هً قرارات تكون فٌها الظروف شبه محددة تماماً، كأن تكون بعض اإلجراءات محددة مسبقا، ولكنها لٌست كافٌة 
 .التخاذ قرار

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
ن بعض اإلجراءات محددة مسبقا، ولكنها لٌست القرارات شبة المبرمجة هً قرارات تكون فٌها الظروف شبه محددة تماماً، كأن تكو -

 .كافٌة التخاذ قرار
القرارات غٌر المبرمجة هً القرارات التً تعالج مشكالت جدٌدة وغٌر متكررة الحدوث ومن ثم ال ٌوجد مسار واضح او طرٌقة حاسمة  -

 التخاذ القرار بشأنها
 
 

 12السؤال 
ن العناصر المتداخلة أو المتفعالة مع بعضها البعض و التً تعمل على جمع مختلف أنواع تعرف نظام المعلومات اإلدارٌة بأنها مجموعة م

 .البٌانات والمعلومات من المصادر المختلفة
 صواب

 خطأ
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 13السؤال 
لسرعة نظم المستوى اإلستراتٌجً هً نظم تخدم تخطٌط الوظائف و المراقبة واتخاذ القرارات عن طرٌق تقدٌم ملخص روتٌنً ٌهدف إلى ا

 .فً إنجاز التقارٌر
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

نظم مستوى اإلدارة/ التكتٌكً هً نظم تخدم تخطٌط الوظائف و المراقبة واتخاذ القرارات عن طرٌق تقدٌم ملخص روتٌنً ٌهدف إلى  -
 .السرعة فً إنجاز التقارٌر

 ستراتٌجً لإلدارة العلٌا فً المنظمةنظم المستوى االستراتٌجً هً نظم تدعم نشاط التخطٌط طوٌل االجل و اال -
 
 

 14السؤال 
 نظم مساندة القرار الجماعٌة تعمل على دعم واسناد عملٌة اتخاذ القرارات بالمشاركة

 صواب
 خطأ
 

 15السؤال 
كل نظام معلومات ٌستند على أدوات تكنولوجٌا المعلومات )نظم حاسوب، شبكات، قواعد بٌانات( ٌمكن استخدامه لدعم عملٌات وأنشطة 

 .اإلدارة فً منظمات األعمال
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

ٌمكن استخدامه لدعم عملٌات لٌس كل نظام معلومات ٌستند على أدوات تكنولوجٌا المعلومات )نظم حاسوب، شبكات، قواعد بٌانات(  -
 .وأنشطة اإلدارة فً منظمات األعمال

 
 16السؤال 

نظم دعم القرار هً نظم معلومات على مستوى إدارة المنظمة تساعد مدٌر منفرد أو مجموعة صغٌرة من المدٌرٌن لحل مشكلة نوعٌة، 
 .إّنه نظام ٌمزج البٌانات وٌقدم نماذج تحلٌالت رفٌعة المستوى

 صواب
 خطأ
 

 17السؤال 
عند استقبال تساؤل من نظام لغات، ٌقوم معالج التساؤالت بإنتاج سلسلة من األوامر لنظام التحكم بقواعد البٌانات الستخراج القٌم 

 .المطلوبة من قاعدة البٌانات
 صواب

 خطأ
 

 18السؤال 
ة المفٌدة فً نظم المعلومات اإلدارٌة هً نوع من أنواع أنظمة المعلومات تركز على ملخصات ا ٌّ ة، الشهر ٌّ ة، األسبوع ٌّ لصفقات الٌوم

 .مراقبة التحكم على المستوى التشغٌلً
 صواب

 خطأ
 

 19السؤال 
 .من عٌوب نظم المعلومات اإلدارٌة أنها تعتمد على سٌولة البٌانات والمعامالت التجارٌة

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
  من ممٌزات نظم المعلومات اإلدارٌة أنها- 

 مد على سٌولة البٌانات والمعامالت التجارٌةتعت -1
 مساندة اتخاذ القرارات النمطٌة والمتكررة -2
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 مساعدة المدٌرٌن األولٌٌن- 3
 تساعد على إعداد التقارٌر الٌومٌة عن العملٌات الجارٌة - 4
 تساعد على اتخاذ القرار باستعمال البٌانات الحالٌة والسابقة -5

  ارٌةعٌوب نظم المعلومات االد- 
 لٌس لدى هذه النظم امكانٌات تحلٌلٌة كبٌرة -1
 هً نظم غٌر مرنة نسبٌاً  -2
 لها توجه داخلً ولٌس خارجً -3
 

 21السؤال 
الهدف من نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة هو تقدٌم قدرات التحلٌل المنهجً للبٌانات بعد تسجٌلها وتخزٌنها فً قواعد بٌانات أو 

 .مستودعات بٌانات
 صواب

 خطأ
 

 21السؤال 
المعلومات هً بٌانات تمت معالجتها ثم تطبٌقهاو تحلٌلها و تنظٌمها و تلخٌصها بشكل ٌسمح باستخدامها و اإلستفادة منها حٌث أصبحت 

 .ذات معنى لمستخدمٌها
 صواب

 خطأ
 

 22السؤال 
ٌّن أن نظم المعلومات ترتبط وتتف  .اعل مع بعضها البعض بعالقات تبادلٌةمن خالل العالقات التبادلٌة بٌن النظم ٌتب

 صواب
 خطأ
 

 23السؤال 
 إّن نظم معالجة المعامالت قد تطورت مع تطور الحاسب وقواعد البٌانات بدءاً من نظم معالجة البٌانات، ونظم معالجة المعامالت، ثم ظهور

العالئقٌة، ونظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة، وانتهاءاً  نظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة العالئقٌة عند ظهور قواعد البٌانات
 .بنظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة الذكٌة عند ظهور الذكاء االصطناعً والنظم الخبٌرة

 صواب
 خطأ

لبٌانات، ونظم معالجة التصحٌح: إن نظم معالجة المعامالت قد تطورت مع تطور الحاسب وقواعد البٌانات بدءاً من نظم معالجة ا
المعامالت، ونظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة، ثم ظهور نظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة العالئقٌة عند ظهور قواعد 

 برةالبٌانات العالئقٌة، وانتهاء بنظم معالجة المعامالت التحلٌلٌة الفورٌة الذكٌة عند ظهور الذكاء االصطناعً والنظم الخ
 
 

 24السؤال 
 . من معوقات استخدام تكنولوجٌا المعلومات التعلٌم والتدرٌب المنتشر

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 . من معوقات استخدام تكنولوجٌا المعلومات التعلٌم والتدرٌب الغٌرمنتشر -
 
 

 25السؤال 
 .المعقدة، والعالقات المتراكبة بٌن النظم البسٌطة والمعقدةٌمكن من خالل المنهجٌة العلمٌة معرفة الترابط الموجود بٌن النظم البسٌطة و

 صواب
 خطأ
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 26السؤال 
 . تم بناء قاعدة االنطالق التكنولوجٌة لنظم مساندة القرارات 1967عام 

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 مطلع السبٌعنات تم بناء قاعدة االنطالق التكنولوجٌة لنظم مساندة القرارات -
  تم والدة نظم المعلومات االدارٌة 1967عام  -
 

 27السؤال 
ٌّن أن نظم دعم القرار ونظم المعلومات اإلدارٌة تزود نظم دعم المدٌرٌن التنفٌذٌٌن بالمعل ومات من خالل العالقات التبادلٌة بٌن النظم ٌتب

 .والنماذج الالزمة التخاذ القرارات االستراتٌجٌة
 صواب

 خطأ
 

 28السؤال 
 لمعرفة التً تصف حالة شًء ما تسمى بالمعرفة الوصفٌةا

 صواب
 خطأ
 

 29السؤال 
 .فً مرحلة تقٌٌم النماذج ٌتم تطبٌق اسلوب ذكً الستخراج نماذج مفٌدة قدر االمكان

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 .فً مرحلة تنقٌب البٌانات ٌتم تطبٌق اسلوب ذكً الستخراج نماذج مفٌدة قدر االمكان -
 حلة تقٌٌم النماذج بعد استخراج النماذج المهمة والتً تمثل المعرفة ٌتم تقٌٌمها استناداً على مقاٌٌس محددهفً مر -
 
 

 31السؤال 
 .امكانٌة الحصول على البٌانات من مصادر مختلفة تعنً انه ٌمكن تصمٌم تقارٌر بحسب الحالة التً توفر أفضل استفادة ممكنة

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 م دعم القرارات مرونة كبٌرة فً اعداد التقارٌر تعنً انه ٌمكن تصمٌم تقارٌر بحسب الحالة التً توفر أفضل استفادة ممكنةتوفر نظ -
امكانٌة الحصول على البٌانات من مصادر مختلفة تعنً انه قد توجد بعض البٌانات على حواسٌب شخصٌة، أو على أجهزة كبٌرة، أو  -

 .على شبكات
 

 31السؤال 
 .ئة البٌانات هً عملٌة نقل البٌانات التً تم اختٌارها بشكل مالئم إلجراءات البحث و االسترجاعتهٌ

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 .نقل البٌانات هً عملٌة نقل البٌانات التً تم اختٌارها بشكل مالئم إلجراءات البحث و االسترجاع -
ات والمعلومات متغٌرة العناصر وربما تكون فً مصدر شائع. استخالص البٌانات تهٌئة البٌانات هذه المرحلة تكون مصادر معالجة البٌان -

 .من عدة مصادر قد تكون غٌر متجانسة فتتم تهٌئة البٌانات لضمان تالؤمها داخل مستودع البٌانات
 
 

 32السؤال 
  .فة مطلوبةٌمكن للمعرفة ان تكون اجرائٌة كنص ٌحتوي كٌفٌة حساب توقعات الطقس او كٌفٌة استخالص معر

 صواب
 خطأ
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 33السؤال 
قابة نظم دعم اإلدارة العلٌا هً نظم ال توفر حلول مباشرة للمشكالت ولكنها تقوم بدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطٌط االستراتٌجً والر

 .االدارٌة واالتجاهات طوٌلة المدى
 صواب

 خطأ
 

 34السؤال 
 .وٌكتسبها النظامنظام العرض ٌحتوي المعرفة التً ٌخزنها 

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 .نظام المعرفة ٌحتوي المعرفة التً ٌخزنها وٌكتسبها النظام -
  .نظام العرض ٌحتوي الرسائل التً ٌمكن ان ٌرسلها النظام -
 

 35السؤال 
 األعمالفً التموضع المنطقً للتقنٌات المختلفة لذكاء األعمال المسؤول عن مصادر ومخازن المعطٌات هو محلل 

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 فً التموضع المنطقً للتقنٌات المختلفة لذكاء األعمال المسؤول عن مصادر ومخازن المعطٌات هو مدٌر قاعدة المعطٌات -
 فً التموضع المنطقً للتقنٌات المختلفة لذكاء األعمال المسؤول عن عرض المعطٌات هو محلل األعمال -
 
 

 36السؤال 
 .تٌار من مراحل صناعة القرار فً المنظمة ٌتم اختٌار الحل أو البدٌل األنسب من بٌن البدائل المصممة والمقترحةفً مرحلة االخ

 صواب
 خطأ
 
 

 37السؤال 
 .بالنسبة للقرارات الهٌكلٌة ٌكون الطرٌق للوصول للقرار المطلوب واضح وسهل ومتوفر

 صواب
 خطأ
 

 38السؤال 
علومات ٌشٌر إلى البعد التكنولوجً لنظام المعلومات وٌعتبر تكنولوجٌا المعلومات مجرد نظام فرعً ضمن المنظور الكلً لتكنولوجٌا الم

 نظام المعلومات
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

المنظور الجزئً لتكنولوجٌا المعلومات ٌشٌر إلى البعد التكنولوجً لنظام المعلومات وٌعتبر تكنولوجٌا المعلومات مجرد نظام فرعً  -
 نظام المعلوماتضمن 

ات معالجة البٌانات - ٌّ  المنظور الكلً لتكنولوجٌا المعلومات ٌرى فً تكنولوجٌا المعلومات مظلة واسعة تشكلّ كالً من نظم المعلومات وتقن
 .واالتصاالت

 
 

 39السؤال 
 .تساهم نظم دعم القرار فً اعطاء الدعم للفرٌق التخاذ القرار أو قد تصل الى اتخاذ القرار نٌابة عن الفرٌق

 صواب
 خطأ
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 41السؤال 
 .النظام هو الذي ٌعبر عن عالقة تكوٌنٌة ضعٌفة بٌن حقل نظم المعلومات ونظرٌة النظم العامة وتطبٌقاتها فً اإلدارة

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 .نظام هو الذي ٌعبر عن عالقة تكوٌنٌة قوٌة بٌن حقل نظم المعلومات ونظرٌة النظم العامة وتطبٌقاتها فً اإلدارةال -
 
 

 41السؤال 
 تساهم تكنولوجٌا المعلومات فً أداء عملٌات متعددة بسرعة فائقة وبدقة متناهٌة

 صواب
 خطأ
 
 

 42السؤال 
 .من استخدام فرق عمل كبٌرة الحجم نظم مساندة القرار قد ٌكون بدٌال اقل تكلفة

  صواب
  خطأ
 
 

 43السؤال 
 .التكٌف هو خاصٌة حٌوٌة للنظم المغلقة التً تتبادل البٌانات والمعلومات مع البٌئة الداخلٌة والخارجٌة

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 .الداخلٌة والخارجٌة التكٌف هو خاصٌة حٌوٌة للنظم المفتوحة التً تتبادل البٌانات والمعلومات مع البٌئة -
 
 

 44السؤال 
نظم المستوى التشغٌلً هً نظم تشغٌلٌة تعمل على مراقبة النشاطات المختلفة والمعامالت التجارٌة فً المنشأة من تسوٌق، إنتاج 

 .وتصنٌع، مالٌة ومحاسبة، وموارد بشرٌة، وما تحوٌه من نظم فرعٌة لمعالجة الحركات المختلفة المتعلقة بها
 صواب

 خطأ
 
 

 45السؤال 
ات معالجة البٌانا ٌّ ت المنظور الجزئً لتكنولوجٌا المعلومات ٌرى فً تكنولوجٌا المعلومات مظلة واسعة تشكلّ كالً من نظم المعلومات وتقن

 .واالتصاالت
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

ات معالجة البٌانات  المنظور الكلً لتكنولوجٌا المعلومات ٌرى فً تكنولوجٌا المعلومات مظلة واسعة تشكلّ  - ٌّ كالً من نظم المعلومات وتقن
 .واالتصاالت

المنظور الجزئً لتكنولوجٌا المعلومات ٌشٌر إلى البعد التكنولوجً لنظام المعلومات وٌعتبر تكنولوجٌا المعلومات مجرد نظام فرعً  -
 ضمن نظام المعلومات
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 46السؤال 
 

البٌانات ذات األهمٌة والقٌمة بالنسبة للمستخدمٌن ونظم المعلومات اإلدارٌة والخاصة قاعدة بٌانات نظم دعم القرار هى مخزن لكافة 
 .بمنشأة معٌنة أو نشاط محدد

 
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

قاعدة بٌانات نظم دعم القرار هى مخزن لكافة البٌانات ذات األهمٌة والقٌمة بالنسبة للمستخدمٌن ونظم دعم القرارات والخاصة بمنشأة  -
 .ة أو نشاط محددمعٌن

 
 

 47السؤال 
 .ٌساعد نظام معالجة المشكالت على تحدٌد وحل المشكالت اثناء عملٌة اتخاذ القرار

  صواب
 خطأ
 

 48السؤال 
فً الماضً كان القرار ٌعتمد على المعلومات وتدوٌرها بالتغذٌة العكسٌة وتقنٌات التحلٌل والنمذجة والبحث عن الحل االمثل فً الحلول 

 ترحة؟المق
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

 فً الوقت الراهن القرار ٌعتمد على المعلومات وتدوٌرها بالتغذٌة العكسٌة وتقنٌات التحلٌل والنمذجة والبحث عن الحل االمثل فً الحلول -
 المقترحة

فً معظمها تتخذ فً ظل ظروف فً الماضً كان القرار ٌعتمد على الخبرة الشخصٌة و مقدرة الحكم والتبصر السلٌم، وكانت القرارات  -
 التأكد او عدم التأكد

 
 

 49السؤال 
 

 أخطاء فً التشغٌل نتٌجة السهو أو اإلهمال، تعتبر من المصادر الرئٌسٌة لألخطاء والتحٌز فً المعلومات
 

 صواب
 خطأ
 

 51السؤال 
 

التً ٌجب ان تكون منفصلة وغٌر معتمدة على  التركٌبٌة تعنً انه ٌمكن استخدام نظم مساندة القرارات فً تحدٌد البٌانات والخدمات
 .بعضها البعض

 
 صواب

 خطأ
  :التصحٌح

القدرة على التعاٌش مع االخطاء تعنً انه ٌمكن استخدام نظم مساندة القرارات فً تحدٌد البٌانات والخدمات التً ٌجب ان تكون منفصلة  -
 .وغٌر معتمدة على بعضها البعض

دة القرارات تستخدم لتحدٌد االسلوب المالئم إلنشاء المكونات واداراتها وتشغٌل التطبٌقات الفرعٌة فً اطار التركٌبٌة تعنً ان نظم مسان -
 .النظام العام
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 51السؤال 
 .كنظم مساندة القرارات الدولٌة هً نظم تستخدم لدعم القرارات الدولٌة فً مجال تحلٌل وفحص البٌئة الدولٌة وقرارات االندماج او االمتال

  صواب
 خطأ
 

 52السؤال 
 من مكونات نظم مساندة القرار حزمة من البرامج االحصائٌة والرٌاضٌة والمحاسبٌة إلجراء التحلٌالت المختلفة

 صواب
 خطأ
 

 53السؤال 
 .نماذجنظم مساندة القرارات هً نظم تستند على قواعد البٌانات وقاعدة نماذج ونظم ادارة قواعد البٌانات ونظم ادارة قواعد ال

 صواب
 خطأ
 

 54السؤال 
 .فً نظم مساندة القرار الموجهة للجداول، المعرفة االجرائٌة ٌتم تفعٌلها فقط من خالل عرضها للمستخدم وتعدٌلها حسب طلبه

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 .فً نظم مساندة القرار الموجهة للنصوص، المعرفة االجرائٌة ٌتم تفعٌلها فقط من خالل عرضها للمستخدم وتعدٌلها حسب طلبه -
فً نظم مساندة القرار الموجهة للجداول نظام المعرفة فً هذه االنظمة ٌتكون من ملفات جداول الكترونٌة حٌث ٌحوي كل ملف جدول  -

  من شبكة من الخالٌا كل منها لها اسم وحٌد ٌعتمد على موقعها فً الشبكة ٌمٌزها عن باقً الخالٌا الكترونً وكل جدول مكون
 
 

 55السؤال 
ات تمثل نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة نتاج التطور النوعً لنظم دعم القرار التً تتولى أنشطة تسجٌل وتصنٌف المعامالت ومعالجة البٌان

 الٌومٌة المرتبطة بأنشطة األعمال
 

 صواب
 خطأ

 :التصحٌح
تمثل نظم المعالجة التحلٌلٌة الفورٌة نتاج التطور النوعً لنظم معالجة المعامالت التً تتولى أنشطة تسجٌل وتصنٌف المعامالت ومعالجة  -

  البٌانات المرتبطة بأنشطة األعمال الٌومٌة
 

 56السؤال 
 .ٌاسٌة محددة من الطلبات الستعراض البٌانات او المساعدةنظام معالجة التساؤالت ٌمكن ان ٌتفاعل مع انواع ق

 
 صواب

 خطأ
 

 57السؤال 
 .مستودعات البٌانات هً مجموعة من البٌانات دائمة تارٌخٌة متكاملة للمساعدة فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة

 صواب
 خطأ
 

 58السؤال 
ٌات إدارٌة محددة أو الستخدامها فً مجاالت تطبٌقٌة حٌوٌة مهمة ظهرت أنواع رئٌسٌة لنظم المعلومات اإلدارٌة الموجهة لدعم مستو

  للمنظمة
 صواب

 خطأ
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 59السؤال 
نظم معالجة المعامالت هً نظم تستخدم إجراءات وقواعد محددة، وتعمل على حفظ وتخزٌن البٌانات إلى حٌن طلبها على شكل تقارٌر "

  "للمستخدم
 

 صواب
 خطأ
 

 61السؤال 
 .ات النموذجٌة هً التً ال تتضمن عدد كبٌر من البٌانات العاطلة و هً كبٌرة جداً. وأٌضاً تتضمن البٌانات التً ال تتطاٌرمستودعات البٌان

 صواب
 خطأ

  :التصحٌح
 .طاٌرمستودعات البٌانات النموذجٌة هً التً تتضمن عدد كبٌر من البٌانات العاطلة و هً كبٌرة جداً. وأٌضاً تتضمن البٌانات التً ال تت -

 سئلةً حل االمن القلب لكل من شاركنا وتعب معنا فشكراً 

 لمجهودكم فً منتدٌات كوفً  شكراً 

 للمشرفة عفاف التركً لتصحٌح  االسئلة شكراً 

ٌوفقكم وٌٌسر أموركم إن شاء هللا هللا 
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