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االمتحان المفتوح ( عن بعد )
أجب عن جميع األسئمة شريطة االبتعاد عن االقتباس الحرفي معتمداً عمى مصادر عدة متبعاً المنيج
التحميمي النقدي عاكساً الشخصية العممية المستقمة معز ازً اإلجابة بالمراجع العممية المساندة :

السؤال األول :ناقش ما يمي :
 -1أصبحت نظم المعمومات تمثل جانباً ىاماً من حياتنا المعاصرة .
حصمت تطورات كبيرة خالؿ اآلونة األخيرة في تكنولوجيا المعمومات ،فبعد أف كانت التقنيات المتاحة
لتخزيف وارساؿ وعرض المعمومات تتمثؿ بالصور الفوتوغرافية واألفالـ والمذياع والتمفاز والياتؼ أصبحت
في الوقت الحاضر تعتمد اعتماداً كبي اًر عمى الحواسيب بأنواعيا المختمفة في اختزاف ومعالجة المعمومات
واستخداميا وتقديميا لممستفيديف.
وقد بدأت بالظيور نظـ معالجة المعمومات البشرية واآللية التي تعتمد عمى اإلنساف واآللة ،وتـ التوصؿ
إلى نظـ الخبرة والمعرفة لالستخداـ األرقى في حؿ المعضالت واتخاذ الق اررات.
وقد تنامى االعتماد عمى استخداـ الحواسيب في مجاالت التجارة والصناعة وتبادؿ المعمومات واستمر
التقدـ في تكنولوجيا االتصاالت ،مما أدى إلى ظيور خدمات عديدة لنقؿ المعمومات مثؿ البريد
اإللكتروني وخدمات التميتكست والفيديوتكس والمؤتمرات مف بعد ،ثـ ظيرت التطورات المذىمة في
الشبكات ومنيا شبكة اإلنترنيت التي تخطت الحواجز اإلقميمية والمحمية وجعمت العالـ قرية كونية صغيرة.

 -2تعد مفاىيم النظم األساس الذي تقوم عميو نظم المعمومات .
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عمى الرغـ مف أف النظـ قد وجدت قبؿ وجود اإلنساف إال أف استخداـ ىذا المفيوـ في مجاالت العمـ لـ
يكف إال منذ  1939فأصبح يمعب مفيوـ النظـ دو ار ىاما في العمـ الحديث وقد شغؿ ذلؾ تفكير العمماء و
المختصيف بصفة عامة و انعكس أثػره بػيف عػمماء اإلدارة بصفػة خاصة  ،حيث يعػتبر أسػموب الػنػظـ
بالنسبة ليـ أداة أساسية و فعالة لمتغمب عمى بعض المشاكؿ و الصعاب التي تواجييـ  " ،فالنظاـ ىو
مجموعة أو تجمع مف األشياء الػمرتبطة ببعض الػتفاعالت الػمنتظمة أو المػتبادلة ألداء وظػيفػة مػعينة "
انـطالقا من تعريف النظام يمكن تحديد العناصر المكونة لو و المتمثمة في:
1ـ الـمـدخـالت  :تمثؿ المدخالت الموارد الالزمة لمنظاـ ليتمكف مف القياـ باألنشطة المختمفة لتحقيؽ
األىداؼ المسطرة  ،و تػشمؿ المدخالت الػعػديػد مف العناصر الغير مػتجانسة كالخامات و الطاقة و
المعمومات و اآلالت  ،و تعتػبر المدخالت مخرجات لػنظـ أخػرى سواء تمؾ النظـ الموجودة في بيئة الػنظاـ
أو نظـ فػرعية داخؿ النظاـ ذاتػو.
2ـ الـعـمـمـيـات) الـتحويل(  :يقصد بالعمميات تحويؿ المدخالت إلى مخرجات و قد تكوف عممية التحويؿ
عبارة عف آلة أو إنساف أو آلة و إنساف.
3ـ الـمخـرجات  :ىو ناتج عف عممية تحويؿ المدخالت إلى مخرجات و قد تكوف ىذه المخرجات عبارة
عف سمعة  ،خدمة أو معمومة  ،و تعد المخرجات األداة التي مف خالليا يتـ التحقؽ مف أداء النظاـ و
قدرتو عمى تحقيؽ أىدافو.
4ـ الـمـعـمـومة الـمـرتـدة  :تػعتبر الػمعمومػات الػمػرتدة األداة الػتصحيحػية لممخرجات أي أداة لتحقيؽ الرقابة
عمى أداء النظاـ  ،ويمكف تػقػسػيـ الػمعمومات الػمرتدة إلى نوعػيف  :معمومات مرتـدة تصحيحية يػقػصد بيا
إرجاع األشياء إلى وضعيا الصحيح  ،و معمومات مرتدة تطويرية تعمؿ عمى تطوير أداء النظاـ أو تغيير
األىداؼ.
5ـ الـعـالقـات  :تمثؿ الوسيمة التي مف خالليا يتـ ربط النظـ الفرعية ببعضيا البعض  ،و أيضا ربط
النظاـ ببيئتو .
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6ـ بـيـئـة الـنـظام  :أي أف النظاـ ال يوجد في معزؿ عف النظـ األخرى  ،فتواجده في البيئة يسمح لو
باستقطاب مدخالتو منيا كما أنو يمقي بمخرجاتو إلييا و بالتالي فعدـ وجود تفاعؿ بيف النظاـ و بيئتو
يؤدي إلى فشؿ النظاـ و فنائو .
7ـ حــدود الـنـظام  :تتمثؿ حدود النظامفي الغشاء الذي يحيط بو و يفصمو عف بيئتو  ،فيي غير ثابتة
ألنيا تتوقؼ عػمى أىداؼ النظاـ و درجة تعقده.

ومع ظيور مدخؿ الػنظـ أصبح يػستخدـ مصطمح " نظام المعمومات " كأسموب معاصر مف األساليب
اإلدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العممية اإلدارية لمواجية التحديات في عصر يتسـ بالتغيير
المستمر تسيره الػمعمومػة باعػتبارىا مػوردا أساسػيا  ،لػذلؾ أضػحى لػمفػيوـ نظـ الػمعمومات دو ار جوىريػا و
حيويػا في الفكر اإلداري و المعموماتي الػمعاصر يجب اإللػماـ بػو و الػتعرؼ عمى سماتػو و تطو ارتػو
المخػتمفة.

 -3يعتبر تحديد اليدف الذي يسعى النظام إلى تحقيقو نقطة البداية في تصميم أي نظام .
أوؿ مرحمة مف مراحؿ تصميـ أي نظاـ ىي مرحمة تصميـ المخرجات  ،سواء كاف التصميـ المنطقي أو
التصميـ المادي  ،و تصميـ المخرجاتيو بناء تصور عف شكؿ وحجـ المعمومات التي ستمثؿ مخرجات
النظاـ أو النظـ الفرعية و ىذا التصور نابع أصال مف اليدؼ المحدد مسبقا لمنظاـ .

 -4شمولية النظام احد خصائص النظام .
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يحتاج النظاـ إلى تطوير مف فترة ألخرى  ،سواء كاف ىذا التطوير كمي أو جزئي و ىناؾ ثالث مستويات
لمتطوير كما يمي :
 – 1تطوير كمي  :حيث يشمؿ نطاؽ التطوير كافة النظـ الفرعية لمنظاـ وىذا أقصى حد لمتطوير
 – 2تطوير جزئي  :حيث يقتصر نطاؽ التطوير عمى نظاـ فرعي واحد فقط
 – 3تطوير مقطعي  :حيث يشمؿ نطاؽ التطوير عدة نظـ فرعية تابعة لمنظاـ .

و بالنظر إلى مستويات التطوير الثالثة نجد أف جميع مستويات التطوير تتطمب النظرة الشمولية
لجميع أجزاء النظاـ سواء تطوير كمي أو جزئي أو مقطعي  ،حيث أف أي عممية تطوير لنظاـ فرعي
قد تنعكس وتؤثر عمى أنظمة فرعية أخرى لف يطاليا التطوير أو تؤثر عمى النظاـ برمتو لذا يتـ وضع
جميع األنظمة الفرعية تحت المالحظة أي (النظرة الشمولية)

 -5ىناك عالقة تكاممية بين جميع عناصر خصائص النظام .
حيث أف النظاـ يتكوف مف مجموعة مف األجزاء تتمثؿ في المدخالت و عمميات التشغيؿ و المخرجات و
التغذية العكسيػة  ،لذلؾ يجب أف تكوف ىناؾ عالقة متبادلة و متداخمة بيف األجزاء األساسية تقوـ عمى
أساس التكامؿ بيف ىذه األجزاء المختمفة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ قد يكوف في شكؿ إنتاج سمعة
مادية ممموسة أو خدمة غير ممموسة أو إتاحة معمومات كما ىو الحاؿ بالنسبة لنظاـ المعمومات

كبيرً من النظم .
 -6عرف الفكر المعرفي عدداً ا
لػـ تظير أنػظمة المعمومات في فػراغ بؿ نمت و تطورت في بيئة مػحددة  ،إذ تػمػتػد جذورىا إلى الحضارات
اإلنػسانػية الػقديمة  ،و في الػعصر الػذي نػشيػده اآلف الذي يػمتاز بػانفػجار الػمعمومات أصبح مف الػصعب
الػتحػكـ فػييا نتيجة التطور التكنولوجي في نقؿ و تخزيف و جمع المعمومات و مع تعقد احتياجات
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المستفيديف و خاصة الػمؤسسات الػكبرى طورت نػظـ حيث تطورت نظـ المعمومات التي تحتاجيا في
تسييرىا ألعماليا أو في دعميا التخاذ ق ارراتيا أو معالجة بػياناتيا ،و قد ظيرت عدة نظـ أىميا :
 نظـ المعمومات اإلدارية نظـ المعمومات المحاسبية -نظـ المعمومات الجغرافية نظـ معالجة البيانات نظـ إتخاذ و دعـ الق اررات -النظـ الخبيرة .

 -7من شروط تحقيق أي نظام ىو اتصافو بالتوازن وتوفر الموارد .
يحتاج بناء اي نظاـ الي توفر موارد مختمفة مف موارد مالية و فنية و بشرية و بنية
تحتية و تكنولوجية و تنظيمية وادارية ،ولكف الموارد تتميز بندرتيا ورغبة الجميع في الحصوؿ
عمييا  ،لذي يجب التوازف في تحققيؽ نظـ بالموارد المتاحة او مايمكف توفيره منيا وبيف نظاـ
يحقؽ االىداؼ التي انشئ مف اجميا.

 -8ىناك فرق بين المستفيدين والمختصين بنظم المعمومات .
إما:
المستفيديف مف نظـ المعمومات ىـ كثر وىـ ّ
مالؾ الشركة أو المنظمة.
ّ .1
 .2مستخدمي النظاـ وىـ مف يقوـ باداء وظيفة مف وظائؼ المنظمة باستخداـ ىذه النظـ.
 .3زبائف المنظمة
 .4المورديف والموزعيف
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 .5الزبائف والعمالء
 .6المختصيف بنظـ المعمومات
ولكؿ مف ىوالء المستفيديف أىدافو وثقافتو التي تختمؼ عف اآلخر  ،فمالؾ الشركة ييتموف
بالدرجة االولى بأثر نظـ المعمومات عمى قيمة المنظمة واسيـ الشركة  ،والمستخدميف يرغبوف في
نظاـ سيؿ التعامؿ وخاؿ مف المشاكؿ والمختصيف يرغبوف في نظاـ متطور وشامؿ يضاىي األنظمة
األخرى وىكذا  ..وقد تتالقى ىذه االىداؼ او تتعارض فيما بينيا مما يؤثر عمى بناء ىذه النظـ

 -9تعتبر النظم المفتوحة أو شبو المفتوحة أكثر قدرة عمى التوازن من النظم المغمقة .
الف النظـ المفتوحة او شبو المفتوحة تتبادؿ المعمومات والموارد مع البيئة التي تحيط
بيا .فيي تقوـ بعممية الضبط الذاتي استناداً إلى المدخالت والى التغذية العكسية التي تحصؿ
عمييا مف البيئة المحيطة .ويقصد بالتغذية العكسية المدخالت التي يستخدميا النظاـ لتقييـ
أنشطتو بما ينسجـ مع أىدافو ولذلؾ يصبح النظاـ المفتوح او شبو المفتوح يعمؿ بحالة التوازف أو
الثبات.
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يطمق عمى عصرنا الراىن عصر المعمومات .
يطمؽ عمى العصر الراىف عصر المعمومات الف المعمومات اصبحت متاحة بسيولة
وذلؾ مف خالؿ التطور التكنولوجي الذي اتاح سيولة تداوؿ المعمومات ونشرىا وانتقاليا  ،فمنذ
الربع االخير في القرف المنصرـ اوجدت طرؽ وادوات جديدة الدخاؿ المعمومات والحصوؿ
عمييا  ،وكذلؾ تعددت طرؽ معالجتيا وتعديميا  ،واالىـ ىو تعدد وسيولة طرؽ اخراج المعمومات
وسيولة وصوليا لمجميع  ،يكفي اف نتصور كيؼ كاف االمر في السابؽ لو اف شركة كاف ترغب
في توزيع اعالف عمى سكاف العالـ  ،بينما اليوـ يمكف عف طريؽ  E-mailاف يصؿ إلى اكثر
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مف خمس العالـ وفي ثواف معدودة  ،وعف طريؽ شبكات االتصاؿ والقنوات الفضائية والمحطات
المحمية قد يصؿ إلى اضعؼ ذلؾ العدد.
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السؤال الثاني  :حمل ما يأتي :
 -1ىناك عالقة بين البيانات والمعمومات .
البيانات ىي عبارة عف مجموعة مف الحقائؽ والمشاىدات التي تمثؿ المادة الخاـ التي عندما يتـ
معالجتيا تتحوؿ إلى مخرجات ليا معنى والتي يطمؽ عمييا اسـ معمومات  ،فالمعمومات مشتقة مف
البيانات ىي عبارة عف البيانات التي تـ معالجتيا  .،كما أف مخرجات أي نظاـ معيف تمثؿ المدخالف في
نظاـ أخر  .فالمعمومات الناتجة مف نظاـ معيف تمثؿ البيانات لنظاـ أخر.

 -2ىناك عالقة بين المعرفة والمعمومات .
المعمومات غالبا ما تجيب عف األسئمة التي تتعمؽ بمف ومتى وأيف وماذا بينما المعرفة تحاوؿ اإلجابة عف
األسئمة التي تتعمؽ بكيؼ ولماذا  ،فالمعمومات عبارة عف مجموعة مف البيانات المعالجة والمنظمة التي
تصؼ حالة أو ظرؼ معيف ومف ثـ يتـ تطبيؽ المعرفة لتفسير المعمومات عف ىذه الحالة المعينة
وكيفية التعامؿ معيا  ،وعندما يتـ نقؿ ىذه المعرفة التي بنيت عمى المشاىدة أو التقصي أو الدراسة أو
البحث تصبح معمومات يتـ تداوليا

 -3لممعمومات قيمة .
أحيانا تكوف المعمومة ال تقدر بثمف ولكف ىذه المعمومة نفسيا قد ال تساوي شي إذا اختمؼ المكاف فقط
لذالؾ توجد صعوبة عند محاولة قياس قيمة المعمومة  ،فالممومة التي تساوي  0111دوالر ال يساوي ثمف
نسختاف منيا  0111دينار كما أنيا قد تفقد قيمتيا إذا تـ نسخيا أو معرفتيا مف قبؿ أكثر مف شخص ،
كما انيا قد تفقد قيمتيا في أي لحظة فال يمكف تخزينيا ،ولكف مف باب تبسيط األمور يمكف القوؿ إف
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قيمة المعمومة ىي ما يرغب متخذ القرار في دفعة قبؿ اتخاذ القرار وىذا يعتمد بشكؿ كبير عمى نوع القرار
و عمى مدى قرة المعمومة عمى التغمب عمى عدـ التأكد في نتائج اتخاذ القرار

 -4البيانات تمر بمراحل قبل أن تتحول إلى معمومات .
لكي تتحوؿ البيانات إلى معمومات يستفاد منيا يجب مراعاة األتي
 -5مرحمة اإلدخال
يتوجب تحري الصواب والدقة والشمولية والموضوعية في البيانات التي يرغب في ادخاليا،
ومالئمة شكؿ البيانات لجياز اإلدخاؿ
 -6مرحمة المعالجة
وىي المرحمة األخطر في تكويف شكؿ المعمومات فيجب اختيار العمميات التي تتناسب
والمعمومة التي يرغب في الحصوؿ عمييا
 -7مرحمة اإلخراج
كمما كاف إخراج المعمومات بشكؿ سمس ومبسط كالجداوؿ الرسوـ البيانية كمما سيؿ الحصوؿ
عمى المعرفة مف المعمومات المخرجة

 -8إن نظام المعمومات اإلستراتيجي لو دور في صياغة اإلستراتيجية في منظمات
األعمال .
نظـ المعمومات االستراتيجية ىي النظـ التي تحقؽ ميزة تنافسبة لمشركة ويساعدىا عمى تغيير
طبيعة عمميا او طريقة بناءىا  ،وغالبا مايبتدع طريقة خالقة جديدة او منتج جديد يعتمد عمى
التكنولوجيا مما يوئر عمى صياغة استراتيجية المنظمة  .التحويالت االلكترونية ،التعامالت البنكية
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مف خالؿ االنترنت  ،تمثؿ انظمة اثرت عمى استراتيجية المؤسسات والمصارؼ المالية  ،المزاد
االلكتروني وانظمة سمسمة التوريد  Supply chain systemsانظمة استراتيجية اثرت عمى
استراتيجيات وقنوات التوزيع

 -9لعبت المشتريات الرقمية في تعزيز مفيوم العولمة وظيور الشركات متعددة
الجنسية .
المشتريات الرقمية تغمبت عمى أعظـ عائؽ كاف يواجو الشركات في الماضي وىو وجوب التواجد
في البمد التي ترغب الشركة في تسويؽ منتجاتيا بيا  ،فسوؽ المشتريات الرقمية حدوده الكرة
الرضية برمتيا  ،فمتا استطاع الزبوف الوصوؿ إلى صفحة الشركة االلكترونية فيو يستطيع الحصوؿ
عمى المنتج حتى لو كانت تبعد عنو أالؼ األمياؿ  ،كما أف الشركة قد تقوـ بتوظيؼ موظفيف
ومختصوف وبأجور منخفضة وبخيارات عالية وحتى بدوف توفير مكاف العمؿ حيث يستطيع الموظؼ
ممارسة عممو مف البيت  ،كـ قد تحدث عمميات اندماج بيف الشركات وتتبادؿ الخبرات فيما بينيا
بيسر وسيولة مما يعزز ظيور الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمؿ عمى نطاؽ العالـ .
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يساىم نظام المعمومات المعتمد عمى الحاسوب في تحقيق قيمة مضافة

ألنشطة المنظمات .
تساعد النظـ في توفير المعمومات الدقيقة وفي الوقت المناسب ولمشخص المناسب ,مما
يسرع وصوؿ المنتج إلى الزبوف او يحسف مف جودتو مما يزيد مف القيمة المضافة لدى
الزبوف وىو ماينعكس بدوره عمى ارباح التي تنعكس عمى تطوير المنتج والمنظمة والتي
ايضا بمساعدة نظـ المعمومات تستطيع اف توجو ىذه االرباح في استثمارات جديدة وفي
بناء قدرات جديدة وتطويرالموار البشرية وبوقت قصير واعادة ىندسة بعض العمميات
11

وخمؽ قنوات توزيع جديدة والتواصؿ مع المورديف بكفاءة اعمى .كؿ ذلؾ يحقؽ قيـ
مضافة إلى كافة انشطة المنظمة الرئيسية والفرعية منيا وىي مايسمى بسمسمة القيمة
value Chain
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نظم المعمومات اإلدارية تخدم العممية اإلدارية .
باالضافة الي تقسيـ المياـ االدارية الي تخطيط وتنظيـ وتنسيؽ ورقابة ،والتي غالبا ما
يكوف دور نظـ المعمومات االدارية واضح في تسييميا وتطويرىا ،فانو يمكف تقسيـ ادوار
اإلدارة إلى ثالثة اقساـ
 التفاعل مع الناس  :Interpersonal Rolesتنطوي مياـ إدارة عمى التفاعؿ
مع الناس مف قيادة وتحفيز ومشورة ودعـ .يمكف دعميا مف قبؿ نظـ المعمومات
مثؿ البريد اإللكتروني  ،المؤتمرات بالفيديو
 الدوار المعموماتي  :Informational Rolesمياـ اإلدارة تشمؿ استقباؿ
وارساؿ المعمومات و التواصؿ مع اآلخريف في المنظمة .يمكف دعميا مف قبؿ
نظـ المعمومات مثؿ عقد المؤتمرات بالفيديو والبريد الصوتي الرسومات ووسائؿ
العرض  ،واالنترانت
 اتخاذ القرارت  :Decisional Rolesمياـ اإلدارة تشمؿ الشروع في التخطيط ،
والرقابة  ،والتفويض .يمكف دعميا مف قبؿ نظـ المعمومات مثؿ نظـ دعـ
الق اررات ونظـ المعمومات التنفيذية
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ىناك أنظمة فرعية إلدارة اإلنتاج .

تشتمؿ وظيفة اإلنتاج عمى عدد مف الوظائؼ الفنية والفرعية  ،تبدأ بتصميـ المنتج وتخطيط وتنفيذ
العمميات الالزمة إلنتاجو ومراقبة عمميات اإلنتاج واإلنتاجية وجودة المنتجات .لذلؾ تحتوي نظـ إدارة
اإلنتاج عمى عدة أنظمة فرعية تقوـ كؿ منيا بتوفير المعمومات ألحد الوظائؼ الرئيسية لإلنتاج أو احد
الوظائؼ التكاممية لسمسة اإلنتاج ،مف ىذه األنظمة الفرعية
 نظاـ المواد الخاـ
 نظاـ ضبط الجودة
 تخطيط اإلنتاج
 المبيعات والتوزيع
 المورديف
 إدارة المخازف
 نظاـ التنبؤ ومستوى المخزوف
 إدارة سمسمة التوريد
 صيانة المشاءة
 إدارة حياة المنتج
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ىناك أنظمة تختص بالمعمومات عن الموارد البشرية ونظام المعمومات

المالية والتسويقية ولكل من ىذه األنظمة أنظمة فرعية .
تحتوي نظـ المعمومات الموارد البشرية عمى مجموعة انظمة فرعية تتكامؿ فيما بينيا لتغطي جميع
الوظائؼ الرئيسية التي تتطمبيا عممية ادارة الموارد البشرية ومف ىذه االنظمة الفرعية
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 نظاـ دفع الرواتب Payroll
 نظاـ ادارة ساعات العمؿ والدواـ Work Time
 نظاـ الحوافز Benefits Administration
 نظاـ ادارة التوظيؼ Recruiting
 نظاـ ادارة التدريب
 نظاـ االداء والتققيـ Performance Record
كذلؾ فيما يختص بالنظـ المالية حيث تشمؿ عدة انظمة فرعية منيا
 نظاـ الحسابات الدائنة Account Receivable
 نظاـ الحسابات المدينة Account payable
 نظاـ االصوؿ الثابتة Fixed assets
 نظاـ الموازنة Budget
General Ledger 

وغالبا ما تتكامؿ ىذه األنظمة الفرعية وتستخدـ في أكثر مف نظاـ رئيسي  ،فنظاـ دفع الرواتب
يستخدـ في الموارد البشرية ولكنو يؤثر عمى نظاـ المالية والموازنة ونظاـ تقييـ األداء قد يتأثر بالنظـ
الفرعية لمتسويؽ في مدى تقييـ مبيعات الموظؼ  ،فعممية تقسيـ النظاـ الرئيسي إلى عدة أنظمة
تسمح لألشخاص المعنييف ومف دوائر مختمفة بالوصوؿ إلى ذلؾ الجزء مف المعمومات بدوف الوصوؿ
إلى المعمومات األخرى التي قد ال يكوف ليـ صالحيات في النظر إلييا .

14

السؤال الثالث :
اكتب تقري ارً واحداً لكل موضوع من المواضيع التالية شريطة أن ال تقل عدد
صفحات كل تقرير عن  5صفحات وكل صفحة تحتوي عمى  22سطر مطبوع
وكل سطر يتكون من  12كممة عمى أن تتوافر في التقرير :
مقدمة  ,محتوى التقرير ,خالصة .
مواضيع التقارير :
 -1نظم دعم الق اررات .
 -2نظم أتمتو المكاتب .
 -3الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة .
 -4نظم إدارة قواعد البيانات
 -5تحميل النظم .
 -6تصميم النظم .
 -7تطبيق النظام .
 -8األمن المعموماتي ألنظمة المعمومات .
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نظم دعم الق اررات

مقدمة :
نظاـ دعـ القرار (نظـ دعـ اتخاذ القرار) ىو فئة مف نظـ المعمومات (بما في ذلؾ أنظمة الحاسب
اآللي ولكف ال يقتصر عمييا) التي تدعـ األعماؿ التجارية وأنشطة صنع القرار التنظيمية .نظاـ دعـ
القرار المصمـ عمى نحو سميـ ىو برمجيات تفاعمية قائمة عمى نظاـ ييدؼ إلى مساعدة صانعي
القرار عمى تجميع معمومات مفيدة عمى شكؿ مزيج مف البيانات الخاـ ،والوثائؽ ،والمعرفة الشخصية،
أو النماذج التجارية لتحديد و حؿ المشاكؿ واتخاذ الق اررات.
لقد ساىمت نظـ دعـ الق اررات بخمؽ نوع مف الربط بيف ثالث عناصر رئيسيو ىي قاعده البيانات
والمعمومات المتوفره  ،النماذج الكميو ( الرياضيو  ،االحصائيو  ،بحوث عمميات ) وبيف متخذ القرار
سواء كاف فرد أو جماعو تشارؾ في عمميو صياغتو ويرتبط ىذا النوع مف النظـ بالحاسوب أرتباط
وثيؽ لدخوؿ عمميات رئيسيو في أعداد وتييئو معموماتو وىي أما أف تكوف رياضيو أو غيرىا لذلؾ
لعب ىذا النظاـ دو اًر ىاماً في مساعده ودعـ وترشيد المدراء في ق ارراتيـ لخمؽ ىذا النوع مف الترابط .

مفيوم نظم دعم الق اررات :
تمعب المعمومات وأنظمتيا دو اًر ميماً في صياغة الق اررات وضماف تحقيقيا لمتطمبات عمميو صنع
القرار.
ويمعب الحاسب االلي دو اًر ميماً في عمميو ترشيد الق اررات مف خالؿ البرامجيات والعمميات الرياضيو
والمحسابيو والتي يمكف أف تنجزىا بسرعو ودقو وأرتبطت بو عده أنظمو مساعده ومف ضمنيا نظـ
دعـ الق اررات والتي يمكف تعريفيا عمى انيا النظـ التي تعتمد عمى الحاسب االلي بيدؼ تقديـ
المساعده عمى أتخاذ الق اررات المتعمقو بالمياـ شبيو الييكميو  ،عف طريؽ الدمج بيف عناصر قاعدة
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البيانات والنماذج الكميو ( االحصائيو  ،الرياضيو  ،بحوث العمميات ) باالضافو الخذ وجيو نظر
متخذ القرار .
ويمكن تصنيف الق اررات التي يتم دعميا بواسطة ىذا النوع من النظم إلى نوعين ىما :
القررات البنائية:
ا
-1
وىى تمؾ الق اررات الفورية التي تتخذ إستجابة لسياسات مختمفة معدة مسبقا يتـ تغذيتيا مما يسمى "قاعدة
ق اررات" .
 -2الق اررات غير البنائية:
وىي تمؾ التي تتخذ لمتعامؿ مع المشاكؿ غير المحددة والمتشابكة أو غير الييكمية حػيث يمكف تحديد
جزء مف المعامالت بدقة والجزء اآلخر ذو طبيعة احتمالية يكوف غالبا مػف الصعب تحديده والتعرؼ
عمى سموكو ،و مف ثـ ال يمكف إعداده مسبقا وذلؾ لنػ ػػدرة الق اررات أو عدـ وضوحيا أو لسرعة تغير
ىذه الق اررات كما أنيا تأخذ في الغالب وقتا كبي اًر مف متخذ القرار.

خصائص نظم دعم القرار
 .1تساعد متخذي القرار في تنفيذ المياـ شبو الييكمية.
 .2تعتمد عمى التفاعؿ البشري اآللي عف طريؽ تقديـ اإلمكانيات االستفسارية لمحصوؿ عمى إجابات
لسمسمة مف األسئمة لطرح السيناريوىات البديمة أماـ متخذ القرار.
 .3تقدـ نظـ دعـ القرار الدعـ لكؿ المستويات اإلدارية وخاصة اإلدارة العميا.
 .4تقدـ نظـ دعـ القرار الدعـ في مجاؿ الق اررات المستقمة أو الق اررات التابعة التي يتطمب القرار
الواحد أف يتخذ بأكممو نتيجة التشاور والتفاعؿ بيف مجموعة مف األشخاص.
 .5تمكف نظـ المعمومات متخذ القرار مف إيجاد حموؿ لممشاكؿ محؿ الدراسة وأيضا اختيار عدد مف
الحموؿ المختمفة مع االحتفاظ بنشاطو األساسي وىو التحكـ والرقابة عمى عممية اتخاذ القرار.
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 .6تجمع نظـ دعـ القرار بيف قواعد البيانات والنماذج الرياضية واإلحصائية.
 .7توفر نظـ دعـ القرار الدعـ الالزـ في مختمؼ مراحؿ اتخاذ القرار ،بدءاً باإلدراؾ وتحديد المشكمة
إلى مرحمة االختيار النيائي ألفضؿ البدائؿ.
 .8يجب أف تكوف نظـ دعـ القرار مرنة بحيث يمكف تعديميا بحيث تتالءـ مع الظروؼ المحيطة.

مزايا نظم دعم القرار
 -1إمكانية اختبار أكبر عدد مف البدائؿ.
 -2االستجابة السريعة لألوضاع غير المتوقعة.
 -3توفير الوقت والتكمفة.
 -4إمكانية تجربة أكثر مف سياسة مختمفة لمحؿ.
 -5إمكانية الوصوؿ إلى ق اررات موضوعية تأخذ في االعتبار وجية نظر متخذ القرار.
 -6زيادة فاعمية عممية اتخاذ القرار.
 -7تضييؽ اليوة بيف مستويات أداء متخذي القرار.

مراحل دعم اتخاذ القرار
 -0المرحمة األولى :االستخبارات
تبدأ مرحمة االستخبارات لعممية دعـ القرار مف خالؿ مبدأيف ىما:
أ -اكتشاف المشكمة:
ويقصد بو التعرؼ عمى أي شيء ال يتفؽ مع الخطة السابؽ تحديدىا أو مع المعايير القياسية
الموضوعة .وبالتالي يكوف اليدؼ الذي يسعى مف أجمو متخذ القرار واضحا.
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ب -السعي إلى الفرص المتاحة :
وخالؿ ىذه المرحمة يجب عمى متخذ القرار أو المساعديف لو إعداد ممخص عاـ عف الحموؿ
البديمة الممكنة ،مستعيناً في ذلؾ باألساليب العممية الحديثة ،وأدوات التصميـ المستخدمة فى
عموـ إدارة وتحميؿ وتصميـ النظـ.
 -2المرحمة الثانية :استخراج البدائؿ
وتحتوى مرحمة تصميـ نظاـ دعـ القرار عمى عدة خطوات :تبدأ بالتخطيط ثـ البحث وتحميؿ النظاـ ثـ
الوصوؿ إلى تصميـ وتكويف النظاـ وأخي اًر تنفيذ البرامج ومتابعة التغيرات لمخروج بالتعديؿ المطموب،
نتيجة دروس وحقائؽ التنفيذ الفعمى.
 -3المرحمة الثالثة :االختيار
تعتبر ىذه المرحمة ىى جوىر عممية اتخاذ القرار حيث يواجو متخذ القرار مجموعة بدائؿ متعددة،
ويجب اختيار أحدىا الذى سيطبؽ ويمتزـ بو أفراد المنظمة أو المؤسسة .وقد يبدو ذلؾ سيال ولكف فى
الواقع توجد صعوبات كثيرة تجعؿ مف مرحمة االختيار عممية معقدة ومف ذلؾ :تعدد األفضميات ،عدـ
التأكد و تعارض المصالح.
ويتم االختيار بتبني احد المنوذجين التاليين.
 -1نموذج التنبؤ:
وتمعب نماذج التنبؤ دو ار ىاما فى إمداد متخذى القرار بالتنبؤات والمعمومات اليامة بوقت كاؼ قبؿ
وقوع األزمات الناتجة عف المخاطر ،سواء كانت مخاطر ناتجة عف ظواىر طبيعية أو كانت بفعؿ
اإلنساف ولكنيا غير متعمدة .وتمعب األساليب الكمية (الرياضية واإلحصائية) وتكنولوجيا الحاسب
اإللى وكذلؾ تكنولوجيا االتصاالت واالستشعارات مف البعد دو ار أساسيا فى عممية التنبؤ ،حيث تتيح
ىذه التكنولوجيات إمكانية القياس والمراقبة والرصد وبالتإلى إمداد فريؽ دعـ القرار بالتحذيرات
والتنبؤات باألزمات الممكف حدوثيا .ومف ثـ يمكف تجنب اآلثار السمبية أو أخذ االحتياطات الالزمة
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لمتخفيؼ مف المخاطر وغالبا ما تستخدـ الطرؽ اإلحصائية فى تحميؿ ودراسة قاعدة البيانات التاريخية
المتاحة واالستفادة منيا فى التنبؤ باحتماالت حدوث أزمات متشابية فى المستقبؿ.
 -2نموذج المحاكاة:
ومف ناحية ثانية توجد استخدامات أخرى لمنماذج الرياضية مف خالؿ صياغة السيناريوىات الالزمة
لعمؿ مجموعة مف البدائؿ التى يمكف لمتخذ القرار اختيار بديؿ منيا.

أنواع أنظمة دعم القرار
يمكن تمييز نوعين من أنظمة دعم القرار
 .1نظام دعم قرار موجو بموجب النماذج
ويتميز ىذا النوع ذو استخداـ خاص ويكوف منفصال عف أنظمة المعمومات في المنظمة أي يتمثؿ
ببرمجية جاىزة يتـ استخداميما ألغراض محددة ،برمجيات خاصة بنماذج بحوث العمميات
 .2نظام دعم قرار موجو بالبيانات
ويتميز ىذا النوع بقدرة كبيرة عمى تحميؿ حجـ كبير مف البيانات مما يمكف صانع القرار مف
الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة التخاذ القرار.

كما يمكن أن تصنف إلى ثالثة أنواع كاآلتي:
 -1نظم دعم الق اررات المؤسسية:
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وىي عبارة عف نظـ كاممة يتـ تطويرىا لكي تسمح لمتخذ القرار باسترجاع أو توليد معمومات ذات
عالقة بمشكمة ذات طبيعة عامة مثاؿ ذلؾ تحميؿ السوؽ ،جداوؿ اإلنتاج  ..الخ .وتصمـ ىذه النظـ
بيدؼ االستخداـ المستمر.
 -2مولدات نظم دعم الق اررات
تصمـ ىذه المولدات لمساعدة متخذ القرار في توليد تطبيقات سريعة لنظـ دعـ القرار ذات إمكانية
محدودة مقارنة مع نظـ دعـ الق اررات المؤسسية ولكنيا تمتاز بسرعة التطوير وقدرتيا عمى توليد
تقارير واجراء تحميالت بسرعة كبيرة وذلؾ باستخداـ لغات الجيؿ الرابع.
 -3أدوات نظم دعم الق اررات
تصمـ ىذه األدوات لممساعدة في تطوير نظـ دعـ القرار ذات إمكانات محدودة مقارنة بالنوعيف
السابقيف .ومف أمثمة ىذه األدوات حزمت الجداوؿ اإللكترونية وما توفره مف إمكانية توليد الرسوـ
البيانية ومعالجة قاعدة بيانات محدودة ويمكف استخداـ ىذه األدوات بشكؿ مستقؿ أو مف خالؿ نظـ
دعـ الق اررات.

المكونات الرئيسة لنظام دعم القرار
يتفق معظم الباحثين في نظم دعم القرار عمى إن المكونات الرئيسة لنظام دعم القرار تتمثل بما يمي:
 .1قاعدة البيانات
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وتتمثؿ بالبيانات التأريخية والحالية عف المعامالت المعبرة عف العمميات الرئيسية
لممنظمة .ويمكف أف تكوف قاعدة كبيرة أو صغيرة يمكف التعامؿ معيا بحاسوب صغير
كما يمكف أف تعبر عف بيانات داخمية أو خارجية ،وتكمف أىمية ىذه القاعدة في قدرتيا
عمى توفير وصوؿ سيؿ لمبيانات مع مراعاة قواعد أمف البيانات مع وجود نسخة
احتياطية لضماف عدـ توقؼ العمميات عند تعرض القاعدة األصمية إلى مشاكؿ.
 .2برمجيات (قاعدة النماذج)
وتمثؿ حزمة مف البرمجيات التي تمكف متخذ القرار مف البحث عف البيانات أو مجموعة
مف النماذج الرياضية واإلحصائية التي تدعـ متخذ القرار في دراسة وتحميؿ أحداث
مستقبمية تؤثر عمى أداء المنظمة مثؿ ارتفاع أسعار المواد األولية ،زيادة الطمب ،زيادة
الدخؿ.
 .3الواجية
تمثؿ الواجية الطريقة التي يتـ بيا الحوار بيف المستخدـ (متخذ القرار) ونظاـ دعـ القرار،
وتتمثؿ بكيفية إدخاؿ األوامر ،الحصوؿ عمى استفسارات ،استخراج معمومات ،تحميؿ
معمومات باستخداـ قاعدة النماذج.

خصائص نظم دعم القرار
 .1التعامؿ مع المشاكؿ المعقدة الضعيفة والشبو ضعيفة ىيكمياً.
 .2إمكانيا مساندة المديريف عمي مستوي اإلدارة العميا والمتوسطة.
 .3إمكانيا المساندة عمي مستوى الفرد أو الفريؽ.
 .4إمكانيا المساندة في جميع مراحؿ صناعة القرار.
 .5إمكانيا المساندة في عديد مف أشكاؿ القرار و أنواعو.
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 .6يتمتع بالمرونة وسيولة التكيؼ.
 .7سيولة االستعماؿ والبناء والصيانة.
 .8يسيطر عميو بواسطة مشغميو.
 .9لو قدرة عمى النمذجة واحتواء النماذج المختمفة وقدرة عمى إداراتيـ.
 .11التعامؿ مع اآلليات واألساليب المولدة لممعرفة و القدرة عمى إدارتيا لصالح المستفيد.
 .11يستطيع مساندة كؿ فئات متخذى القرار حسب خمفيتيـ.
 .12طاقة ىائمة الختيار واختبار كـ مف السياسات البديمة.
 .13قدرة متميزة فى التعمـ الذاتى.
 .14قدرة ىائمة فى سرعة التفاعؿ مع متخذى القرار.
 .15يحسف مف أداء المنظمة والسيطرة عمييا ويزيد مف فاعميتيا اإلدارية وليس كفائتيا اإلدارية.
 .16يخفض مف تكمفة المنظمة

نظم دعم القرار الجماعي
نظاـ دعـ القرار الجماعي ىو نظاـ تفاعمي مبنى عمى الحاسب اآللي ويقوـ بتسييؿ إيجاد الحموؿ
لممشاكؿ المتشابكة .وتتميز عممية اتخاذ القرار في ىذه الحالة بأف متخذي القرار يعمموف معا كفريؽ
متكامؿ يجمعيـ اجتماع أو مؤتمر ما أو مشكمة بعينيا والغرض ىو الوصوؿ إلى قرار موحد يجمع
بيف الخبرات المختمفة .ولضماف التنسيؽ البد مف أف تكوف ىناؾ أداة واحدة فقط تقدـ الدعـ ليـ
جميعا" وىى في حالتنا ىذه نظاـ دعـ القرار الجماعي .وييدؼ إلى إيجاد بيئة عمؿ فعالة لمتخذي
القرار المشتركيف في إدارة أزمة ما.
ويتسم نظام دعم القرار الجماعي بالخصائص التالية:
 -1نظاـ جماعي وليس فردياً.
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 -2يستخدـ تكنولوجيا االتصاالت استخداما "مكثفا".
 -3ييدؼ إلي الحد مف السموكيات السمبية كاالستيتار بالوقت ومحاولة فرض الرأي.
 -4ييدؼ إلى دعـ السموكيات اإليجابية كالمشاركة فى الرأي وتحفيز التفكير العممي.
يعتبر نظاـ دعـ القرار الجماعى امتداداً لنظاـ دعـ اتخاذ القرار التقميدي فى اتجاه دعـ أكثر فاعمية.
ومن ثم فإن النظام الجماعى ىو نظام دعم اتخاذ قرار ,مضافاً إليو التعديالت اآلتية:
 -1تدعيمو بشبكة مكثفة لالتصاالت
 -2تدعيمو بوسائؿ لزيادة الفاعمية .والمشاركة الفكرية مف خالؿ نماذج لالقتراح والترتيب والدرجات،
تيدؼ جميعيا لموصوؿ إلى رأى موحد عاـ.
 -3تدعيمو بوسائؿ تأميف مصداقية واعتمادية أكثر مف التي يوفرىا نظاـ دعـ القرار الفردي.

فوائد نظم دعم القرار
 -1زيادة فاعمية عممية اتخاذ القرار.
 -2يحسف الكفاءة الشخصية.
 -3االستجابة السريعة لألوضاع غير المتوقعة.
 -4توفير الوقت والتكمفة .
 -5يسيؿ االتصاؿ بيف األشخاص و تضييؽ اليوة بيف مستويات أداء متخذي القرار.
 -6إمكانية تجربة أكثر مف سياسة مختمفة لمحؿ و اختبار أكبر عدد مف البدائؿ.
 -7يشجع التعمـ أو التدريب و يكشؼ عف أساليب جديدة لمتفكير في الفضاء المشكمة.
 -8زيادة الرقابة التنظيمية.
 -9يولد أدلة جديدة لدعـ قرار.
-11

يخمؽ ميزة تنافسية عمى المنافسة.
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-11

تشجع االستكشاؼ واالكتشاؼ مف جانب صانع الق ارر.

-12

يساعد عمى أتمتة العمميات اإلدارية.

25

نظم أتمتو المكاتب
المقدمة
إف االىتماـ بالمكاتب ومحتوياتيا وبالتقنيات المستخدمو بيا تشكؿ نقطو تحوؿ رئيسيو لحيػاه االداره
الحديثو
فالمكتػػب يمعػػب دور رئيسػػياً فػػي أداره العمميػػو االداريػػو مػػف حيػػث حجػػـ االجي ػزه  ،نوعيتيػػا  ،وتعػػدد
استخداماتيا  ،قدرتيا عمى إنجاز العمميات المطموبة منيا بدقو وسيولو ....الخ .
مم ػػا يمك ػػف الم ػػدير أو الش ػػخص المس ػػتفيد م ػػف تس ػػيير العممي ػػو االداري ػػو

وانج ػػاز القػ ػ ار ارت بس ػػرعة .

وباستعراض وبيان مفيوم المكاتب يمكن القول:
أنيا تعني استخداـ نظـ الحواسب وشبكاتيا في انجػاز االعمػاؿ المكتبيػة اليوميػة والدوريػة وىػي تحتػاج
إلػػى عػػده مػػف المؤسسػػات ذات الطػػابع االداري او االنتػػاجي او المػػالي او الخػػدمي .ويمكػػف أف نضػػع
تعريفاً أجرائياً مفاده أف أتمتو المكاتب تعني أستخداـ التقنيات والتكنموجيا الحديثو ووسائؿ االتصاؿ مف
أجػػؿ تس ػريع وتطػػوير عمػػؿ مسػػتخدمي وعمػػاؿ المكاتػػب بغيػػو الحصػػوؿ عمػػى أعمػػى مسػػتويات االداء
وضػماف وجػود ودقػو وسػرعو المعمومػو المنجػزه  .والىميػو المكتػب ومػا يمثمػو بأعتبػاره العصػب الرئيسػي
الي مؤسسو أو وجيو عامو أو بناء لذلؾ يمكف أف نحدد العناصر الرئيسيو المرتبطو بالمكاتب وأتمتػو
:
 -0الموارد البشريو :المقصود بيـ المستخدميف سواء كانوا مديريف ،مشرفيف ،مينييف ،سكرتارية.
 -0االدوات والتكنولوجيا :وال سيما وسائؿ االتصاؿ االلكترونية المختمفة وأجيزة الحواسيب والبرمجيات
والمعدات األخرى.
 -3البيانات والمعمومات :وتشمؿ الوثائؽ والمعامالت الواردة والصادرة وكؿ الممفات والتسجيالت
الصوتية والمرئية والمخططات والخرائط والصور والرسوـ والنصوص المكتوبة والمكتبة وغير ذلؾ.

26

 -4المعالجة والتشغيل :وتتضمف العمميات التي تتـ عمى الممفات والوثائؽ والمعامالت مثؿ الجمع
والتصنيؼ والتسجيؿ والتوثيؽ والتوزيع والتحميؿ االرشفة الورقية وااللكترونية وغير ذلؾ.
أىـ التحديات التي يمكف أف تواجو المكاتب الحديثة ىو تحدي األتمتة  ،اتساع نطاؽ العمؿ ،استم اررية
نمو الشركة ،التطور التكنولوجي السريع ،وكذلؾ وجود االيادي العاممة الكفؤة التي تواكب عممية التطوير
والتغيير فإف الفرد العامؿ في مجاؿ اإلدارة والذي يعتبر جاىالً في عممية استخداـ تقنيات الحاسوب أو
حتى أبجدياتو يعتبر أمياً في عممية اإلدارة اليوـ خصوصاً أف الحاسوب دخؿ في كؿ المجاالت وكاف
العباً رئيسياً في اختصار الكثير مف اإلجراءات وتوفير وقت والدقة في المعمومات .
بشكؿ عاـ اف ادارة المكتب تدور حوؿ طرائؽ تنظيـ المعمومات المكتبية وترتيبيا ودراستيا وتحميميا
باسموب عممي منظـ منسؽ بيدؼ تحقيؽ اغراض ىذه اإلدارة وغاياتيا وىي تعني باختصار تخطيط
وتنسيؽ وتحفيز جيود االخريف لتحقيؽ االىداؼ المحددة في المكتب او المديرية او القسـ ومطابقتيا مع
االىداؼ العامة االجمالية لممنظمة او المؤسسة او الشركة.
وتوجد عناصر بارزة الدارة المكتب من اىميا:
 الميارات اإلدارية.
 المعارؼ اإلدارية .
 األىداؼ الواضحة.
 شبكة االتصاالت.
 البيئة المكتبية االيجابية.
 البرمجيات واألجيزة.
وكؿ مدير لمكتب يمارس وظائؼ اإلدارة االساسية مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو واشراؼ ورقابة ومتابعة
وتحفيز واتصاؿ لمحصوؿ عمى افضؿ النتائج الممكنة باعمى جودة وباقؿ تكمفة ممكنة.
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تطبيقات نظم اتمتة المكتب
نظـ اتمتة المكتب تعني تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات بيدؼ زيادة انتاجية أعماؿ المعمومات في
المكتب ومن اىم تطبيقات نظم اتمتة المكاتب مايمي:
 -1تشغيؿ الكممات ومعالجة النصوص مف اجؿ اعداد التقارير الطويمة وقوائـ االسعار ودالئؿ
السياسات وغير ذلؾ.
 -2التمكس الذي يستخدـ الرساؿ واستقباؿ الرسائؿ وطباعتيا.
 -3األرشيؼ االلكتروني اآللي الذي يستخدـ الحواسب والماسحات والرواسـ والطابعات ويوفر ىذا
االرشيؼ امكانية تصوير وقراءة وتخزيف الوثائؽ الكترونيا وامكانية الفيرسة االلكترونية.
 -4النشر المكتبي الذي يوفر نفقات الطباعة وسرعة ادخاؿ النسخ المطبوعة عمى الحاسوب لتكوف
جاىزة لإلرساؿ.
 -5إعادة النسخ  -الطبع – عبر استخداـ نظاـ الناسخ الذكي.
 -6البريد اإللكتروني الذي يوفر السرعة والتكاليؼ وتكاممية الخدمة والوثوقية والسرية والتماشي مع
متطمبات العصر الحالي.
 -7البريد الصوتي الذي يستخدـ الصوت في نقؿ الرسائؿ بدال مف الكتابة.
 -8التنظيـ االلكتروني لممواعيد الذي ينظـ مواعيد المدير والذي يمكف مراجعتو وتعديمو في أي
وقت.
 -9المؤتمرات السمعية أي عقد المؤتمرات عف طريؽ خطوط االتصاؿ حيث تستطيع اجيزة الياتؼ
الحديثة القياـ بمثؿ ىذه االتصاالت دوف أي تدخؿ مف عامؿ الياتؼ.
-11

المؤتمرات المرئية أي اضافة الفيديو إلى الشبكة السمعية مثؿ عرض القاعة التي يتـ فييا

المؤتمر عمى شاشة مسطحة كبيرة عمى جدار.
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-11

المؤتمرات باستخداـ الحاسب حيث يتـ ربط وتوصيؿ مواقع المؤتمرات بشبكة حواسب

ويستطيع المشارؾ فييا اف يضيؼ مساىمة واف يسترجع محاضر الجمسات واف يدخؿ تعميقاتو
الحقا او ليال مثال او يوـ جمعة.
-12

الفيديو تكس ( خدمات المعمومات المرئية ) التي تشمؿ أي نو مف المعمومات ويمكف

تقديميا باجر.
-13

استرجاع المستندات وىو عبارة عف نظاـ تصغير صور المستندات عمى فيمـ فوتوغرافي

ممفوؼ عبر استخداـ جياز ميكرو فيش الذي بواسطتو يتـ تصوير الوثائؽ مع تصغيرىا بنسبة
تصؿ إلى .%77
-14

الفاكس الذي يعني نقؿ الصور طبؽ االصؿ وبسرعة فائقة بدؿ انتظار الوقت الطويؿ

لتصؿ بطرؽ البريد األخرى.

فوائد نظم اتمتة المكاتب
 -1اف استخداـ نظـ اتمتة المكتب يؤدي إلى الدقة في اداء العمؿ.
 -2يرفع مف مستوى جودة العمؿ المكتبي.
 -3يخفض مف تكاليؼ اداء العمؿ.
 -4يؤدي لتقميؿ الجيد المبذوؿ مف موظفي االعماؿ االدارية المختمفة.
 -5يؤدي لتخفيض االعماؿ المكتبية الورقية.
 -6يؤدي إلى السرعة في اداء العمؿ المكتبي.
 -7يؤدي إلى رفع ودفع الروح المعنوية لموظفي المكتب
 -8يؤدي إلى تسييؿ عممية االتصاؿ داخؿ فروع المؤسسة أو الشركة.
 -9يساعد عمى حرية االتصاؿ بيف الفروع واالقساـ.
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-11

يوفر بيئة افضؿ لممارسة العمؿ المكتبي.

-11

يساعد عمى تطوير معارؼ وميارات موظفي االعماؿ االدارية.

-12

يساعد عمى رفع كفاءة االعماؿ االدارية.

-13

يساعد عمى استثمار الوقت واستغاللو وعدـ قتمو وىدره.

-14

يساعد عمى تخفيض عدد موظفي االعماؿ االدارية.

-15

يساعد عمى استخداـ الجانب الفكري.

ويمكف القوؿ أف أتمتو المكاتب ستساىـ بشكؿ فعمي في أتمتو صنع الق اررات بحيث يمكف أنجاز المياـ
التي تنجز مف قبؿ االفراد يمكف أنجازىا بواسطو الحواسيب ويتـ أتمتو صنع القرار وخصوصاً في المشاكؿ
المتكرره والتي يمكف صياغتيا كمشكمو فأذا تـ أعداد نموذج لحميا يمكف أف تطبؽ ىذا النموذج في حالو
تكرار نفس المشكمو ويمكف أف يبرمج الحاسوب أوتوماتيكياً.
ويمكف القوؿ أنو اليوجد نظاـ ّإال ولو محاسف ومساوئ فقد كاف دور أتمتة الق اررات جيداً في توصيؼ
االعماؿ بشكؿ افضؿ  ،التخفيؼ مف ظاىرة الفساد االداري ،االستغناء عف المراسميف  ،تسريع االجراءات
االدارية  ،جعؿ مؤشرات االداء معيار حقيقي لالرتقاء الوظيفي  ،زيادة قدرة المدير عمى المامو بواجباتو
االدارية  ،زيادة قدرة المدير عمى اتخاذ قرار عقالني رشيد  ،القضاء عمى االىماؿ والالمباالة والتراخي
االداري

مساوئ وسمبيات األتمتة اإلدارية
تراجع أىمية المدير في الييكؿ االداري  ،التواصؿ البشري  ،قدرة الفرد عمى االقناع المباشر .وىذه
مساوىء يمكف تالفييا مف خالؿ تحفيز المدراء واالبقاء عمى االجتماعات المباشرة وتطوير دور مؤتمرات
الفيديو.

-3

الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة
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الذكاء االصطناعي
عمـ الذكاء االصطناعي ىو أحد عموـ الحاسب اآللي الحديثة التي تبحث عف أساليب متطورة
لبرمجتو لمقياـ بأعماؿ واستنتاجات تشابو ولو في حدود ضيقة تمؾ األساليب التي تنسب لذكاء اإلنساف ،
فيو بذلؾ عمـ يبحث أوالً في تعريؼ الذكاء اإلنساني وتحديد أبعاده  ،ومف ثـ محاكاة بعض خواصو
،وذلؾ مف خالؿ فيـ العمميات الذىنية المعقدة التي يقوـ بيا العقؿ البشري أثناء ممارستو (التفكير) ومف
ثـ ترجمة ىذه العمميات الذىنية إلى ما يوازييا مف عمميات محاسبية تزيد مف قدرة الحاسب عمى حؿ
المشاكؿ المعقدة.
و يمكف تعريؼ الذكاء االصطناعي لمحاسب اآللي بأنو القدرة عمى تمثيؿ نماذج حاسوبيو لمجاؿ مف
مجاالت الحياة وتحديد العالقات األساسية بيف عناصره  ،ومف ثـ استحداث ردود الفعؿ التي تتناسب مع
أحداث ومواقؼ ىذا المجاؿ  ،فالذكاء االصطناعي بالتالي مرتبط أوالً بتمثيؿ نموذج حاسوبي لمجاؿ مف
المجاالت  ،ومف ثـ استرجاعو وتطويره  ،ومرتبط ثانياً بمقارنتو مع مواقؼ وأحداث مجاؿ البحث لمخروج
باستنتاجات مفيدة .

مجاالت الذكاء االصطناعي
يأخذ البحث في الذكاء االصطناعي اتجاىين:
 يحاوؿ الفرع األوؿ تسميط الضوء عمى طبيعة ذكاء البشر ومحاولة التشبيو لو ،بقصد نسخو او
مطابقتو او ربما التفوؽ عميو
 ويحاوؿ االتجاه الثاني بناء نظـ خبيرة تعرض سموؾ ذكي بغض النظر عف مشابيتو لذكاء
االنساف .وتيتـ المدرسة األخيرة ببناء ادوات ذكيو لمساعدة االنساف في مياـ معقدة مثؿ
التشخيص الطبي ،التحميؿ الكيماوي،اكتشاؼ النفط،وتشخيص االعطاؿ في اآلالت.
كما يتضمن الذكاء االصطناعي انظمة اخرى مثل:
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 أنظمة ذات إدراؾ بصري
 أنظمة تتفيـ المغو الطبيعيو
 أنظمة تعرض قدرات تعمـ اآللة
 أنظمة ِ
القف اآللي robot
 أنظمة العاب المبارزه
 النظـ الخبيرة او نظـ الخبرة


اثبات النظريات .تعمـ الحاسب .

خصائص الذكاء االصطناعي
 -1التمثيل الرمزي
كانت ىذه البرامج تتعامؿ مع رموز تعبر عف المعمومات المتوفرة مثؿ و ىو تمثيؿ يقترب مف
شكؿ تمثيؿ االنساف لمعموماتو في حياتو اليومية .
 -2البحث التجريبي
تتوجو برامج الذكاء االصطناعي نحو مشاكؿ ال تتوافر ليا حموؿ يمكف ايجادىا تبعا لخطوات
منطقية محددة  .إذ يتبع فييا أسموب البحث التجريبي.
 -3احتضان المعرفة و تمثيميا
لما كاف مف الخصائص اليامة في برامج الذكاء االصطناعي استخداـ أسموب التمثيؿ الرمزي
في التعبير عف المعمومات  ،و اتباع طرؽ البحث التجريبي في إيجاد الحموؿ فاف برامج الذكاء
االصطناعي يجب أف تمتمؾ في بنائيا قاعدة كبيرة مف المعرفة تحتوي عمى الربط بيف الحاالت والنتائج
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 -4البيانات غير المؤكدة أو غير المكتممة
يجب عمى البرامج التي تصمـ في مجاؿ الذكاء االصطناعي أف تتمكف مف إعطاء حموؿ إذا
كانت البيانات غير مؤكدة أو مكتممة  ،و ليس معنى ذلؾ أف تقوـ بإعطاء حموؿ ميما كانت الحموؿ
خاطئة أـ صحيحة  ،و إنما يجب لكي تقوـ بأدائيا الجيد أف تكوف قادرة عمى إعطاء الحموؿ المقبولة و
إال تصبح قاصرة.
 -5القدرة عمى التعمم
تعتبر القدرة عمى التعمـ إحدى مميزات السموؾ الذكي و سواء أكاف التعمـ في البشر يتـ عف طريؽ
المالحظة أو االستفادة مف أخطاء الماضي فاف برامج الذكاء االصطناعي يجب أف تعتمد عمى
استراتيجيات لتعمـ اآللة .

األنظمة الخبيرة:
األنظمة الخبيرة ىي انظمة صنع قرار ،أو أي أجيزه حاسوبية وبرمجيات لحؿ المشاكؿ،
وتستطيع أف تصؿ إلى مستوى معيف مف األداء تساوي أوحتي تتعدى الخبراء البشرييف في بعض
االختصاصات .
اف االنظمو الخبيرة بطبيعتيا ىي فرع تطبيقي مف الذكاء االصطناعي وىناؾ عدة تطبيقات عمى
االنظمة الخبيرة ،في التشخيص الطبي ،استكشاؼ المعادف  ،وتكوينات الكمبوتر .
كما أف األنظمة الخبيرة تنتشر في مجاالت تطبيقية معقدة كإدارة العقارات ،خطط الشركات  ،تقييـ التحكـ
الداخمي وتحميؿ الخطأ .
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الفكرة األساسية وراء النظـ الخبيرة بسيطة  ،فالخبرة تنتقؿ مف الخبراء إلى الحاسوب ،
ويستدعييا مستخدمو الحاسوب كنصيحة معينة عند الحاجة  ،ويستطيع الحاسوب أف يتوصؿ إلى
استخالصات معينة  ،وبعد ذلؾ تنصح األنظمو الخبيرة الشخص المحتاج إلى االستشارة التخاذ القرار
المناسب .
وتستخدـ األنظمة الخبيرة اآلف في اآلالؼ مف المنظمات ،وتخدـ العديد مف المياـ ،ىذه
اإلمكانات تزود الشركات بانتاجية محسنة وميزات تنافسية ىائمة

اىمية االنظمو الخبيرة :
تأتي أىمية ىذا النوع مف البرامج ،مف خالؿ قدرتيا عمى استخالص الخبرات االنسانية وتخزينيا ببرنامج ،
يقمّد الخبير في عممو بنفس المستوى ،واألىمية األكبر عندما تبدأ الدوؿ النامية بمعرفة ضرورة نقؿ ىذه
الخبرات مف خالؿ البرامج عمى اسطوانات صغيرة وليس مف خالؿ االستثمار البشري المكمؼ  .وتعتبر
النظـ الخبيرة ىى أحد تطبيقات عمـ الذكاء األصطناعى الذى ييدؼ إلى نقؿ الذكاء البشرى إلى نظـ
الحاسبات عف طريؽ تصميـ البرمجيات و أجيزة الحاسبات التى تحاكى سموؾ و تفكير البشر

خواص األنظمة الخبيرة :


تستخدـ أسموب مقارف لألسموب البشري في حؿ المشكالت المعقدة.



تتعامؿ مع الفرضيات بشكؿ متزامف وبدقة وسرعة عالية.



وجود حؿ متخصص لكؿ مشكمة ولكؿ فئة متجانسة مف المشاكؿ.



تعمؿ بمستوى عممي واستشاري ثابت ال تتذبذب.
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يتطمب بناؤىا تمثيؿ كميات ىائمة مف المعارؼ الخاصة بمجاؿ معيف.



تعالج البيانات الرمزية غير الرقمية مف خالؿ عمميات التحميؿ والمقارنة المنطقية[.]0

دوافع استخدام النظم الخبيرة :


ألنيا تيدؼ لمحاكاة اإلنساف فك ار وأسموبا.



إلثارة أفكار جديدة تؤدي إلى االبتكار.



لتخميد الخبرة البشرية.



توفير اكثر مف نسخة مف النظاـ تعوض عف الخبراء.



غياب الشعور بالتعب والممؿ.



تقميص االعتماد عمى الخبراء البشر[

عنصري النظام الخبير :


اىل الخبرة :وىـ األفراد الذيف يقوموف اعداد النظمو وادخاليا في الحواسيب ومعالجو الخمؿ في
حالو حدوثو .



المستفيدون من النظام :وىـ المدراء أو االشخاص الذيف يستعينوف بالنظاـ لمبحث عف حموؿ
معينة.
لمشكمو ّ

مزايا النظام الخبير :
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أف النظاـ يحتفظ بمعارؼ متراكمة و يجعميا جاىزة عمى الفور .



أف ىذه النظـ تساعد الموظفيف الجدد و حديثي العيد بالمينة فى بموغ مستويات عالية مف
اإلنتاجية في وقت قصير .



أف وجود ىذة النظـ يقمؿ مف مشكالت ارتفاع معدؿ إحالؿ العمالة الفنية و المينية .



أف النظـ الخبيرة تكوف سيمة اإلستخداـ بواسطة غير المتخصصيف .

تفوق النظم الخبيرة  /الذكاء االصطناعي عمى برامج الحاسبة التقميدية
يختمؼ النظاـ الخبير عف البرامج االعتيادية في الحاسب في أف المعرفة وثيقة الصمة بموضوع معيف
وأساليب االستفادة مف ىذه المعرفة مندمجة مع بعض  .في النظاـ الخبير يبدو نموذج حؿ المشكمة
كقاعدة معرفة قائمة بذاتيا بدال مف أف يكوف جزءا مف البرنامج العاـ وبيذا يكوف بإمكاف النظاـ
الخبير إدخاؿ بيانات إلى القائمة االيعازات بطريقة إلى المعرفة المتوفرة مف دوف الحاجة إلى إعادة
البرمجة .
وبيذا يمكننا القوؿ أف برنامج الحاسب التقميدي ينظـ المعرفة بمستوييف ىما البيانات  ،قاعدة المعرفة ,
والسيطرة.
ومن ىنا نجد االختالف بين النظام الخبير والذكاء االصطناعي عن برامج الحاسبة التقميدية في :
حل المسائل التي ليست ليا طريقة حل مسبقة:
 -1كونيا تعمؿ بالرموز بدال مف األرقاـ وبيذا تفتح المجاالت الجديدة لمعالجتيا بواسطة الحاسبة .
 -2االستدالؿ )  ( reasoningوطريقة البحث التقنية.
 -3كونيا تتعامؿ مع المغات المبنية عمى المفسر )  ( interpreterوليس المترجـ ( compiler ) ,
حيث تسمح لمتعابير المبنية عمى المفاىيـ الصعبة في المغات التقميدية  .والتعبير عف المشكمة
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بمغة الذكاء االصطناعي وىي  ( lis, prolog ) ,والتي تتحوؿ إلى إجراءات خالؿ التنفيذ وبيذا ال
يكوف عمى المبرمج أف يعرؼ مسبقا الحؿ أو النتيجة .
مف ىذا تبيف انو ليس كؿ نظاـ خبير يستند إلى قاعدة المعرفة ىو نظاـ خبير ولكف أف يمتمؾ
القدرة عمى التفسير والوصوؿ إلى الق اررات وطمب معمومات إضافية كما يفعؿ اإلنساف الخبير في
عممية التفسير والتحميؿ والتحري وخاصة في المجاالت التي تكوف فييا الحقائؽ كاممة أو غير
أكيدة .
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 -4نظم إدارة قواعد البيانات
عندما ترغب إدارة المنظمة في أف تشترؾ عدة تطبيقات في نفس البيانات ،مع توفير إمكانيات
المرونة ،والقوة في التفاعؿ مع الحاسوب في االستفسار ،والبحث ،وانتاج التقارير ،فإف الحؿ األنسب
لتحقيؽ ىذه الرغبة ىو تصميـ قاعدة البيانات عمى شكؿ مجموعة مف الممفات المترابطة منطقياً،
بحيث تمنع تكرار بياناتيا ،ويمكف استخداميا في تطبيقات متعددة بطريقة مرنة تساعد في عممية
صنع الق اررات.
إن استخدام منيج قاعدة البيانات في التصميم يحقق مجموعة من المزايا:
أ -إمكانية التقميؿ مف التكرار غير المبرر لمبيانات  :يقصد بتكرار البيانات تخزيف البيانات
نفسيا في اكثر مف محؿ  ،و قد ادى استخداـ قواعد البيانات إلى الحد مف ىذه المشكمة
.
ب -إمكانية تجنب التناقض في البيانات  :حيث اذا خزنت البيانات في اكثر مف ممؼ
ووزعت في اكثر مف موقع واحد فاف ذلؾ قد يودي إلى اجراء تعديؿ عمى بيانات في احد
ىذه المواقع وبقاء نفس البانات عمى حاليا في المواقع االخرى مما يتسبب بعدـ تجانس
البانات التي تخص حقيقة معينة .
ت -تسمح ألي تطبيؽ أف يشارؾ اآلخر في االستفادة مف معمومات قاعدة البيانات
ث -تسمح بقياـ تفاعالت متبادلة بيف التطبيقات المختمفة ،تجعؿ ىذه األخيرة تعمؿ في
منظومة واحدة متجانسة ومتكاممة
ج -تحقيؽ مبدا المشاركة في البيانات  :و تعني السماح الكثر مف مستخدـ بالوصوؿ إلى
البيانات الموجودة في القاعدة بنفس الوقت و الذي عجزت انظمة الممفات التقميدية عف
توفيره .
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ح -امكانية تطبيؽ قيود االمف والسرية  :يقصد بامف البيانات ىو حمايتيا مف الدخوؿ غير
المشروع عمييا او ضياعيا ،ويعد امف البيانات خاصية ميمة لنظـ ادارة قواعد البيانات
 ،و تتضمف اغمب برامج نظـ ادارة قواعد البيانات برامج خاصة التسمح لغير المصرح
ليـ باستخداـ ىذه البيانات .
خ -المحافظة عمى تكامؿ البيانات  :و يقصد بيا و ضع نقاط تحقؽ و تدقيؽ لتجنب
االدخاؿ او التحديث غير الصحيح او غير المعقوؿ اضافة إلى ضماف عدـ حدوث
تناقض في البيانات المخزونة.
د -امكانية تطبيؽ مبدا االستقاللية  :و نعني بو تنظيـ البيانات عمى و سائؿ الخزف و تحديد
اسموب الوصوؿ لمبيانات بمعزؿ عف متطمبات التطبيؽ  .اذ اف نظـ ادارة قواعد البيانات
فصمت قواعد البيانات عف البرامج التي تستخدميا  ،عمى سبيؿ المثاؿ اذا قررت منظمة
تعديؿ البيانات فاف ىذا التعديؿ قد يتسبب بتغيرات كثيرة في كؿ البرامج التي تستخدـ
ىذه البيانات  ،اي اف البرامج لف تتاثر باعادة تنظيـ البيانات .
ذ -المرونة في تحديث وتعديؿ البيانات وزيادة حجـ الممؼ دوف الحاجة إلى التعديؿ في
برامج التطبيقات.
ر -تأميف االرتباط الكامؿ بيف البيانات مف خالؿ نظاـ إدارة قواعد البيانات الذي يؤمف
الوسائؿ الالزمة لتحقيؽ ذلؾ.
ز -حماية البيانات مف التمؼ والتسرب ،فنظاـ إدارة قواعد البيانات يوفر نظـ األمف والحماية
لبيانات القاعدة ،كما ال يسمح ألي مستفيد مف بيانات القاعدة بالدخوؿ إلى بيانات غيره
مف المستفيديف ،حتى أنو ال يستطيع أف يدخؿ إلى الجزء الخاص بو مف قاعدة البيانات
دوف إتباع إجراءات محددة.

39

نظم ادارة قواعد البيانات :
يتعامؿ مستخدـ البيانات مع قاعدة بيانات النظاـ مف خالؿ برمجيات نظاـ إدارة قواعد البيانات
 Data Base Management System :DBMSوالتي تقع كواجية بينيما ،فال يتـ التعامؿ مع
البيانات إال مف خالؿ تمؾ البرمجيات ،ويتكوف نظاـ إدارة قواعد البيانات عادة مف العناصر التالية:
أ -النسق :وىو دليؿ قاعدة البيانات ،يتحدد فيو شكميا مف حيث عدد ممفاتيا وأنواعيا
وسجالت كؿ منيا ،وتعريؼ كؿ حقؿ مف حقوؿ ىذه السجالت شكالً وحجماً ونوعاً .كما
يحتوي ىذا النسؽ عمى أنساؽ فرعية ،تحتوي كؿ منيا عمى وصؼ تركيبي لبيانات أحد
التطبيقات ،وليذا ال يتاح أماـ مستخدـ تطبيؽ ما إال البيانات المتعمقة بيذا التطبيؽ فقط.
ب -المعالجة :وتسمح بتنفيذ مختمؼ العمميات عمى قاعدة البيانات مف إضافة وتعديؿ
وتحديث ،حيث يقوـ المستفيد بتحديد ما يريده مف خالؿ برنامجو التطبيقي في حيف يقوـ
نظاـ إدارة قاعدة البيانات بإنشاء برنامج لتأميف البيانات التي يريدىا.
ت -لغة االستفسار :وبواسطتيا يتمكف المستفيد مف تحديد البيانات التي يريدىا مف قاعدة
البيانات والشكؿ الذي يجب أف تكوف عميو ىذه البيانات .إنيا لغة برمجة مبسطة ،ال
تتطمب خبرة برمجية متعمقة ،تسمح لممستفيديف ذوي الدراية المحدودة بالبرمجة باستخداـ
النظاـ.
ث -البرامج المساعدة :وىي مجموعة البرامج التي تستخدـ في بناء قاعدة البيانات ،وفي
استنساخيا ،واعادة تخزيف بياناتيا مف أجؿ حماية النظاـ مف التمؼ أو الفقداف المحتمؿ
لقاعدة البيانات.

وتػػزود ىػػذه البرمجيػػات المسػػتخدـ بػػادوات سػػيمة تمكنػػو مػػف التعامػػؿ مػػع قواعػػد البيانػػات مثػػؿ اضػػافة ،
حػػذؼ  ،ادامػػة  ،اخفػػاء  ،طبػػع  ،بحػػث اختيػػار تخ ػزيف  ،و تحػػديث البيانػػات  ،بيػػدؼ المسػػاعدة فػػي
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التخطػػيط واتخ ػػاذ القػ ػ اررات  .والب ػػد م ػػف المقارن ػػة ب ػػيف قاع ػػدة البيان ػػات الت ػػي تتك ػػوف م ػػف مجموع ػػة م ػػف
الممفػػات المرتبطػػة معػػا ،ونظػػاـ ادارة قواعػػد البيانػػات الػػذي يمثػػؿ مجموعػػة مػػف البرمجيػػات تػػدير بكفػػاءة
مجموعة مف البيانات المترابطة .
يتطمب نظاـ ادارة قواعد البيانات مف المنظمة اعادة تنظيـ الدور االستراتيجي لممعمومػات والبػدء
بفاعمية الدارة تخطيط المعمومات كمورد إستراتيجي ،وىذا يعني اف عمػى المنظمػة اف تعػرؼ متطمباتيػا
مػػف المعمومػػات حتػػى تطػػور وظيفػػة ادارة البيانػػات  .فػػإدارة البيانػػات عبػػارة عػػف وظيفػػة تنظيميػػة إلدارة
مػػورد البيانػػات  ،و ىػػي المسػػئولة عػػف ايجػػاد سياسػػة لممعمومػػات و إج ػراءات تػػاميف المعمومػػات بجػػودة
معيارية  ،و التي تجعؿ البيانات تدار كمػورد تنظيمػي  ،كمػا تتضػمف تطػوير سياسػات المعمومػات  ،و
التخطيط لمبيانات  ،و تصميـ قواعد البيانات ،و تطوير قاموس البيانات

نماذج نظم إدارة قواعد البيانات
يمكف التمييز بيف ثالثة أنواع مف نظـ إدارة قواعد البيانات وىي :النظـ اليرمية ،النظـ الشبكية،
النظـ العالئقية .ونظ اًر لالرتباط الشديد بيف قواعد البيانات ونظـ إدارتيا فإف البعض يرى أف ىذه
األنواع ليست فقط أنواع نظـ إدارة قواعد البيانات ولكنيا أنواع قواعد البيانات ذاتيا.
وفيما يمي توضيح بسيط لكل نوع من ىذه األنواع:
 النظم اليرميةHierarchical Database Management Systems :
ظيرت النظـ اليرمية مع ظيور نظـ الحاسوب الكبيرة وىي اقدـ نموذج لقواعد البيانات المنطقية
وفييا يتـ ترتيب سجالت قاعدة البيانات عمى شكؿ شجرة ليا جذور وعدة فروع ،ويمثؿ سجؿ
الجذر المفتاح الرئيسي  Primary Keyومف ثـ يمكف الوصوؿ إلى مسارات الفروع األخرى،
ولكؿ فرع أب واحد فقط ولكؿ أب عدد مف األبناء .ومثاؿ عمى ىذا النوع مف النظـ ممؼ العمالء
بقاعدة البيانات ،فالمفتاح الرئيسي لمممؼ ىو العميؿ والذي يتمثؿ بكود العميؿ أو اسمو ،وىو
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بمثابة الجذر أو األب لسجالت الفروع (األبناء) والتي يمثميا سجالت الفواتير والتي تمثؿ بدورىا
جذ اًر أو أباً لحقوؿ بيانات المنتجات.
 نظم ادارة قاعدة البيانات الشبكيةNetwork Database Management system -:
النظـ الشبكية ىي النظـ التي يتـ فييا ترتيب سجالت قاعدة البيانات عمى شكؿ شبكة بحيث
يمكف استخالص معمومات عف كافة سجالت الشبكة مف أي نقطة بيا ،وىو نظاـ يسمح بعالقة
متعدد إلى متعدد.
و التزاؿ تستخدـ قواعد البيانات الشبكية مع نظـ ادارة قواعد البيانات لنظـ الحاسوب الكبيرة ،
تمثؿ ىذه القاعدة نمط عالقات الكثير إلى –كثير بيف السجالت  ،مثاؿ ذلؾ عالقات الطمبة
المتعدديف في المساقات المختمفة  ،او اساتذة متعدديف بمعنى اخر يستطيع المستفيد الدخوؿ
إلى عنصر البيانات مف خالؿ اختيار مسار مف عدة مسارات وصوؿ البيانات  .و مف عيوبو انة
غير مرف و صعب او معقد مف ناحية البرمجة و الصيانة  .اال انو يعالج المعمومات بشكؿ كفوء
 نظم إدارة قاعدة البيانات العالئقية Relational Database Management systems :
النظـ العالئقية وىي النظـ التي يتـ فييا ترتيب سجالت قاعػدة البيانػات عمػى شػكؿ جػدوؿ .يتػألؼ
مػ ػف بع ػػديف رئيس ػػيف ىم ػػا الص ػػفوؼ واألعم ػػدة ،تمث ػػؿ الص ػػفوؼ س ػػجالت المم ػػؼ وتمث ػػؿ األعم ػػدة
مجموعة مف الحقوؿ التي تشكؿ كؿ سجؿ.
تقػػدـ الجػػداوؿ العالئقيػػة تصػػو اًر بسػػيطاً وفعػػاالً لقاعػػدة البيانػػات وتكػػوف مثػػؿ ىػػذه الجػػداوؿ مفيرسػػة
طبقاً لممفتاح الرئيسي مضافاً إليو مفتاح بػديؿ أو مفػاتيح بديمػة أخػرى ،كمػا يمكنيػا بسػيولة مػف اف
تػػدمح معمومػػات مػػف مختمػػؼ المصػػادر فيػػي اكثػػر مرونػػة مػػف االن ػواع االخػػرى لقواغػػد البيانػػات ،
وىي مف اكثر أنماط قواعد استخداما وانتشػا ار وبخاصػة بعػد ظيػور حػزـ نظػـ ادارة قواعػد البيانػات
مػػع نظػػـ الحاسػػوب الشخصػػي  ،اال اف اىػػـ المشػػاكؿ التػػي يواجييػػا ىػػذا النػػوع فيػػي الصػػعؼ فػػي
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كف ػػاءة المعالح ػػة،حيث اف وق ػػت االس ػػتجابة يمك ػػف اف يك ػػوف بطيئ ػػا اذا ك ػػاف ىن ػػاؾ ع ػػدد كبي ػػر م ػػف
طمبات الوصوؿ إلى البيانات التي يتـ اختيارىا وطمييا واسترجاعيا مف الجداوؿ .
 قاعد البيانات الشيئية الموجية نحو اليدف Object-Oriented Databases
اف نظـ ادارة قواعػد البيانػات سػواء اليرميػة او الشػبكية قػد صػممت لبيانػات متجانسػة يمكػف بناءىػا
بسيولة في حقوؿ بيانات محددة سػابقة،تنظـ فػي صػفوؼ او جػداوؿ  ،لكػف العديػد مػف التصػنيفات
المطموبة اليوـ وفي المستقبؿ تتطمب قواعد بيانات يمكػف اف تخػزف وتسػترد لػيس فقػط اعػداد ىيكػؿ
وخصائص ولكنيا تتطمب قواعد بيانات تتعامػؿ مباشػرة مػع الوسػائط المتعػددة  ،و إشػكاؿ البيانػات
مف نوع جديد مثؿ صوت  ،صورة  ،كينونات معقدة .
اف قواعد البيانات الموجو نحو اليدؼ شائعة ألنيا تستطيع إدارة و سائط متعددة كمػا تسػتخدـ فػي
تطبيقػػات الشػػبكة العنكبوتيػػة وىػػي مفيػػدة فػػي تخػزيف أنػواع بيانػات وىػػو مػػايعرؼ بالجيػػؿ ال اربػػع مػػف
قواعد البيانات.
تستخدـ تطبيقات التجارة و المالية في نظـ ادارة قواعػد البيانػات الموجػو نحػو اليػدؼ النيػا تتطمػب
نماذج بيانات يجب اف تتغير وتستجيب لظروؼ االقتصاد الجديػد ،كمػا يمكػف ليػا اف تخػزف انػواع
متع ػػددة م ػػف البيان ػػات اكث ػػر م ػػف نظ ػػـ ادارة قواع ػػد البيان ػػات العالئقي ػػة  .و ى ػػو يجم ػػع ب ػػيف قد ارت ػػة
التخزينيػػة وبػػيف القػػدرات التخزينيػػة لقاعػػدة البيانػػات العالئقيػػة  .و اخيػػر نالحػػظ ظيػػور نظػـ ميجنػػة
عالئقيػػة وموجػػو وىػػي متػػوفرة لضػػـ قػػدرات كػػال مػػف قواعػػد البيانػػات الموجػػو نحػػو اليػػدؼ وقواعػػد
البيانات العالئقية .

مراحل تطوير وبناء نظام قاعدة البيانات
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لبناء قاعدة بيانات لمؤسسة معينة البد مف تشكيؿ فريؽ عمؿ مف مجموعة مف المعنييف
والمختصيف بنظـ قواعد البيانات يتولوف ميمة انجاز بناء النظاـ ،حيث يظـ الفريؽ مندوبيف عف
المستفيديف مف النظاـ مستقبال واخريف متخصصيف في مجاالت نمذجة البيانات واعداد التصاميـ
المناسبة ومختصيف في مجا ؿ البرمجة وتحميؿ النظـ إلى جانب مف سيكوف مدي ار لقاعدة البيانات.
اما المراحل التي تمر بيا عممية بناء فيي :
أ -مرحمة تحديد المتطمبات المعموماتية
تبدأ ىذه المرحمة بدراسة المؤسسة و بيئتيا و تحميؿ النظاـ الحالي اف و جد و اعداد تقارير
الجدوى االقتصادية والفنية و مف ثـ :
 oتحديد البيانات التي ستخزف في ممفات القاعدة و تحديد طبيعتيا و ماىيتيا .
 oوضع معايير لوصؼ البيانات ( شكميا  ،نوعيا  ،حجميا )
 oتحديد رؤى المستخدميف وحاجتيـ مف البيانات
 oتحديد متطمبات بناء وتشغيؿ النظاـ مف اجيزة وبرمجيات وكوادر متخصصة
وينتج عف ىذه المرحمة تكويف تصور كامؿ لدى فريؽ العمؿ بييكمية ومحتوى قاموس البيانات
والذي سيحوي بيانات القاعدة .
ب -مرحمة نمذجة البيانات
وفي ىذه المرحمة يتـ تكويف تصور منطقي لمشكؿ الذي ستكوف عميو البيانات مف خالؿ القياـ بما
يمي-:
 oتحديد وتعريؼ العالقات التي تربط مابيف عناصر البيانات.
 oاستكماؿ عممية تحديد رؤى المستخدميف وترتيبيا بالشكؿ المناسب .
 oبنػػاء النمػػوذج المفػػاىيمي لمبيانػػات لمبيانػػات ( الوصػػؼ المنطقػػي ) وذلػػؾ برسػػـ مخطػػط
توضيحي .
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 oعػػرض النمػػوذج عمػػى المسػػتفيديف مػػف النظػػاـ (المسػػتفيد النيػػائي )لتقػػديـ مقترحػػاتيـ حػػوؿ
النموذج بما يخدـ تحسيف وتطوير النموذج المقترح (مراجعة التصميـ )
 oعمؿ خرائط االستدعاء المنطقي لتحديد التسمسؿ المنطقي لالجراءات التػي يجػب اف تػتـ
مف اجؿ انجاز النظاـ بالكامؿ .
 oوتنتج عند انتياء ىذه المرحمة بناء ما يسمى بالنموذج المفاىيمي (المنطقي ) .
ت -مرحمة تصميم قاعدة البيانات
بعد اف يتـ االتفاؽ عمى النموذج المقترح لقاعدة البيانات يتـ في ىذه المرحمة ربط النموذج المقترح
باحػػد نمػػاذج البيانػػات ( العالئقػػي  ،الشػػبكي  ،اليرمػػي ) و المباش ػرة بكتابػػة الوصػػؼ المنطقػػي و كػػذلؾ
اعػداد البػرامج الالزمػػة النجػاز التصػميـ و ينػػتج عػف ىػذه المرحمػػة التوصػؿ إلػى الييكػػؿ النيػائي لقاعػػدة
البيانات .
ث -مرحمة تنفيذ قاعدة البيانات
و في ىذه المرحمة يتـ و ضع الييكؿ المقترح لقاعػدة البيانػات موضػع التنفيػذ بمػا يػؤدي إلػى بنػاء
الييكػػؿ الػػداخمي لقاعػػدة البيانػػات بمػػا يضػػمف تحديػػد اسػػتراتيجيات الخػػزف و طػػرؽ الوصػػؿ و األسػػاليب
التي تتبع في استدعاء سجالت البيانات .
ج -مرحمة مراقبة اداء قاعدة البيانات
بعد وضع قاعدة البيانات موضػع التنفيػذ البػد مػف إخضػاعيا لممراقبػة الكتشػاؼ نقػاط الضػعؼ فػي
النمػػوذج المقتػػرح و اج ػراء التعػػديالت الالزمػػة بمػػا يضػػمف التوصػػؿ إلػػى نظػػاـ متكامػػؿ و يتػػولى عمميػػة
المراقبة مدير القاعدة.
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-5

تحميل النظم

مقدمة:
تحميؿ النظـ ىي سمسمة مف الخطوات واإلجراءات لتصميـ وبناء نظاـ محوسب في أي بيئة ونعني
بالتحميؿ اآلتي :فيـ وادراؾ النظاـ القائـ المطموب تحويمو إلى شكؿ محوسب وتحميؿ مكوناتو وعناصره إلى
جزيئات صغيرة تصؿ بالنياية إلى وضع تصورنا المالئـ لوضع النظاـ المحوسب الجديد .وتستخدـ ىذه
الخطوة سواء كاف النظاـ المحوسب مصمـ محمياً أو نظاـ جاىز،.و ضمف سياؽ عممية التحميؿ يمكف
لمحمؿ النظـ أف يحدد نقاط القوة و الضعؼ الموجودة في النظاـ مف جية كما يستطيع أف يعيف ما يقدمو
النظاـ مف مخرجات و مقارنة ىذه المخرجات بما يتوقعو المستفيدوف في ضوء احيتاجاتيـ لممعمومات  .و
ىنا سوؼ تبرز فجوة كما يحصؿ في معظـ األحياف بيف ما يقوـ بانتاجو النظاـ الحالي و ما يريده أو
يتوقعو المستفيدوف مف النظاـ  .أي تحديد ما يعرؼ بفجوة المعمومات .وبموجب ىذا التحميؿ يمكف بناء
نظاـ محوسب جديد ويختؼ تماماً عف النظاـ اليدوي أو يأخذ جوانب منو ويعمؿ عمى تطويرىا بما يتالءـ
والحاجات والتطورات الجديدة.
وعندما يكوف التحميؿ منج اًز نستطيع القوؿ بأننا فعالً نجحنا في بناء نظاماً محوسباً  .ىذه الخطوة ىي
األىـ وىي مفتاح فشؿ أو نجاح الحوسبة ككؿ ألف ىذا التحميؿ سيضع أماـ أعيف المحمميف كؿ صغيرة
وكبيرة وسيعمموف عمى وضع الحموؿ ليا والتعامؿ معيا آلياً دوف مفاجآت أثناء التنفيذ؛ فالحوسبة ليست
مجرد أجيزة وبرمجيات ومبرمجيف.
تبدأ عممية التحميؿ مف خالؿ بناء نماذج وموديالت لمنظاـ اليدوي القائـ .وىذه النماذج والموديالت ميمتيا
وصؼ إجراءات وخطوات الفعالية مثالً لنظاـ اإلعارة أو الفيرسة فإف خطوات واجراءات العمؿ تحمؿ إلى
خطوة خطوة وترسـ عمى شكؿ نموذج وموديؿ يعكس اإلجراءات اليدوية وطريقة تدفؽ وحركة البيانات
والمعمومات أثناء تنفيذ عممة الفيرسة مثالً أو اإلعارة وتقيد أيضاً ىذه النماذج المرسومة لمرفوؼ بشكؿ
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دقيؽ بعيد عف الغموض واالزدواجية التي قد تصاحب التحميؿ المعتمد عمى الكالـ النصي فقط.
وتعرف ىذه النماذج والموديالت باآلتي أو باألحرى تكون عمى عدة أنواع منيا:
 .1النماذج والموديالت التي تشرح وتوضح البيانات
 .2النماذج والموديالت التي تشرح وتوضح اإلجراءات
 .3النماذج والموديالت التي تشرح وتوضح تدفؽ المعمومات في النظاـ

مكونات مرحمة تحميل النظم
تتضػػمف مرحمػػة تحميػػؿ الػػنظـ حزمػػة مػػف األنشػػطة المتكاممػػة التػػي تبػػدأ بتحميػػؿ احتياجػػات المسػػتفيديف  ،و
تحديد أىداؼ النظاـ الجديد و مواصفاتو و حدوده و القيود التي يعمؿ في إطارىا .
و ينتج عن مرحمة تحميل النظم و صف منطقي لمكونات و متطمبات النظام و ىي :


المخرجات التي يقوـ النظاـ بإنتاجيا و تقديميا لممستفيديف في ضوء إحتياجاتيـ .



العمميات و األنشطة التي يجب أف تنفذ لمحصوؿ عمى المخرجات .



مدخالت النظاـ الضرورية مف أجؿ الحصوؿ عمى المخرجات .



الموارد الضرورية لعمؿ النظاـ .



اإلجراءات و قواعد عمؿ النظاـ .

باختصار ،يجري في مرحمة تحميؿ النظـ تحديد مواصفات النظاـ مف حيث مكوناتو المادية( الممموسة ) و
مكوناتو البرمجية (غيػر الممموسػة ) و أف الخطػوة الحيويػة فػي ىػذه المرحمػة ىػو اختيػار المنيجيػة المناسػبة
لتحميؿ احتياجات المستفيديف مف المعمومات .
و ىنػػاؾ مػػداخؿ متنوعػػة لتحميػػؿ اإلحتياجػػات منيػػا مػػدخؿ تحميػػؿ احتياجػػات المسػػتويات التنظيميػػة ،مػػدخؿ
دراسة و تحميؿ أدوار المديريف المعروفة بأدوار  Mintzbergو التي تتوزع عمى ثالثة فئات :
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فئ ػ ػػة األدوار الشخص ػ ػػية  ، Interpersonalفئ ػ ػػة األدوار المعموماتي ػ ػػة  ، Informationalو فئ ػ ػػة األدوار
الق ارراتية  . Decisionalكما يوجد مدخؿ تحميؿ المعمومات و الق اررات اإلدارية إلى غير ذلؾ مف مداخؿ
تحميؿ االحتياجات و أساليب جمع و تحميؿ البيانات مف خػالؿ االسػتبانة ،المقابمػة المنظمػة  ،المالحظػة ،
و الزيارة الميدانية في بيئة العمؿ .
و من بين األنشطة التي تتكون منيا مرحمة تحميل النظم نذكر ما يمي :


تحميؿ احتياجات المستفيديف مف المعمومات .



تحديد توقعات و آماؿ المستفيديف .



تحميؿ فجوة المعمومات بيف احتياجات المستفيديف و توقعاتيـ .



و صؼ منطقي لممخرجات  ،العمميات و المدخالت .



وصؼ منطقي لقاعدة البيانات .

أىمية التحميل في الحوسبة:
إن لتحميل نظام الحوسبة ,في التطبيقات المكتبية وفي غيرىا من التطبيقات ,أىمية خاصة في
اتجاىين:
 .0لبناء نظاـ محوسب جديد يختمؼ عف النظاـ اليدوي القديـ كمياً أو جزئيا.
 .0إلجراء تعديالت عمى نظاـ محوسب قائـ كمياً أو جزئياً.
إن التحميل خطوة أساسية ويجب أن تحسب جيداً خالل مرحمة التخطيط وذلك لموقوف عمى اآلتي:
 آلية عمؿ الفعاليات القديمة ( اليدوية) خطوة خطوة.
 حجـ البيانات المستخدمة وأسموب تنظيميا وتدفقيا.
 إلماـ العامميف بيذه الخطوات وآلية عمميـ.
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االختناقات والمشكالت التي تعترض العمؿ وتدفؽ البيانات.
وخالصة القول إن تحميل النظام عبارة عن دراسة تفصيمية لفيم النظام القائم والوقوف عمى مشاكمو
لغرض بناء وتطور نظام أفضل منو.

49

-6

تصميم النظم

تصميـ النظـ ،يعد المرحمة التي تمي مرحمة التحميؿ ،وفي الغالب تعد مخرجات مرحمة التحميؿ ذاتيا
مدخالت مرحمة التصميـ .وتعني عممية التصميـ ترتيب األجزاء والمكونات والنظـ الفرعية في ىيكؿ
متكامؿ وبطريقة تسيـ في تحقيؽ األىداؼ المشتركة لمنظاـ ،كما يعرؼ التصميـ بأنو كؿ اإلجراءات
العممية الممموسة لتركيب وبناء منظومات بمواصفات و وظائؼ محددة باستخداـ النماذج والمعرفة
التقنية والبرامج واألساليب الفنية الضرورية لبناء النظاـ.
وتيدف مرحمة التصميم إلى تنفيذ األنشطة والفعاليات اآلتية:
 -1البدء بتحديد التصميـ المنطقي لمنظاـ وفقا لمعطيات عمميات التحميؿ.
 -2تحديد المواصفات التشغيمية لألجيزة المطموبة لعممية الحوسبة.
 -3اختيار وبناء الخوارزميات المناسبة وتمثيؿ مراحؿ التصميـ بواسطتيا.
 -4تحديد مواصفات الحزـ البرمجية المناسبة لعممية الحوسبة.
 -5تحديد احتياجات المستفيديف مف النظاـ واستيعابيا في التصاميـ األساسية.
 -6استكماؿ مستمزمات تصميـ نظاـ المعمومات.
 -7تحديد القيود المادية والتقنية والتنظيمية المفروضة عمى النظاـ.
بناء عمى متطمبات المستفيديف.
 -8وضع المواصفات العامة لممخرجات ً
 -9تنظيـ وجدولة وتصميـ نماذج البيانات في طور مخرجات النظاـ.
-11

تحديد نوع العمميات المطموبة عمى البيانات وتحديد مواصفاتيا عند التنفيذ.

-11

تنظيـ وجدولة وتصميـ نماذج المدخالت و وضع مواصفات عامة ليا.
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مراحل تصميم نظم المعمومات المحوسبة
إجراءات تصميـ نظـ المعمومات المحوسبة ،تنقسـ عمى مرحمتيف تسمى األولى ،مرحمة التصميـ
المنطقي ،والثانية مرحمة التصميـ المادي ،وتنفذ في كؿ منيما سمسمة مف األنشطة التي تنتيي عادة
بوضع التصميـ النيائي لمنظاـ.

مرحمة التصميم المنطقي
تصميـ نظـ المعمومات المحوسبة ،يبدأ عادة في مرحمة التصميـ المنطقي ،والذي يراد منو وضع
التصورات والمفاىيـ المنطقية لمنظاـ .قبؿ االنتقاؿ إلى عممية التنفيذ المباشر ،باستخداـ برمجيات
الحاسوب .بمعنى أخر رسـ صورة نظرية عف النظاـ ومفاصمو الفرعية ،وتحديد وظائؼ ومياـ كؿ مفصؿ
مف ىذه المفاصؿ.
وتضم مرحمة التصميم المنطقي األنشطة اآلتية:
 .1تصميم المخرجات :بناء تصور عف شكؿ وحجـ المعمومات التي ستمثؿ مخرجات النظاـ أو النظـ
الفرعية .مع مراعاة كفايتيا لمتطمبات المستفيديف.
 .2تصميم المدخالت :تحديد نوع البيانات المطموب إدخاليا إلى النظاـ وتصميـ استمارات خاصة تسمح
بتمقي البيانات المعدة لإلدخاؿ.
 .3تصميم المعالجة :يقصد بيا العمميات التي تجري عمى البيانات مف فرز وتصنيؼ وتنظيـ والتي
تؤدي إلى تحويؿ المدخالت إلى مخرجات قابمة لالستخداـ وتحقؽ رضا المستفيد.
 .4تصميم قاعدة البيانات :توصيؼ محدد لشاشات اإلدخاؿ التي تتوافؽ مع البيانات المدخمة ،فضال
عف شكؿ شاشات اإلخراج ونماذج الطباعة .مع تحديد آلية لتكشيؼ المحتويات بالطريقة التي تضمف
استرجاعيا بسرعة ودقة.
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مرحمة التصميم المادي
في ىذه المرحمة يتـ نقؿ التصاميـ المنطقية إلى الشػكؿ المػادي مػف خػالؿ تحديػد المواصػفات التفصػيمية
لألجيزة والبرامجيات المطموبة وتحديد منطػؽ المعالجػة و وسػائؿ اإلدخػاؿ واإلخػراج وتتضػمف ىػذه المرحمػة
األنشطة التالية:
 .1التصميم المادي لممخرجات :أي تحديد نوع وطبيعة التقارير والمعمومات المطموبة وطريقة إظيارىا
واشكاؿ طباعتيا .مع بناء نماذج أولية لمخرجات النظاـ الطباعية.
.2

التصميم المادي لقاعدة البيانات :تحديد الحزـ البرمجية المناسبة لمتنفيذ والعمؿ عمى تحديد حجـ
الممؼ وعدد التسجيالت التي يستوعبيا ،مع قياس معدؿ استخداـ الممفات وعمميات تحديثيا .مع
األخذ بنظر االعتبار تكمفة تحديث الممفات والطريقة المثمى لتنظيميا .وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ إف
عممية تصميـ قاعدة البيانات في ىذه المرحؿ ،تيتـ بتنظيـ الممفات وتحديد سجالت كؿ ممؼ وتعييف
العالقات بيف التسجيالت وأساليب تحديث واسترجاع المعمومات.

 .3تصميم عمميات المعالجة :ويقصد بيا اختيار وتحديد برامج التشغيؿ والتطبيقات ونظـ إدارة قواعد
البيانات ،وتحديد نوع المعالجة المطموبة لمبيانات ،وفقا لمتطمبات المستفيديف مف النظاـ وأىداؼ
النظاـ العامة.
 .4التصميم المادي لممدخالت :تصميـ نماذج اإلدخاؿ وطريقة تسجيؿ البيانات ،وتحديد الوسائط المادية
التي يتـ تجميع نماذج البيانات فييا .فضال عف تصميـ حجـ ونوع الحقوؿ المخصصة إلدخاؿ
البيانات .مع تاميف الوسائؿ المساعدة ورسائؿ النجدة التي تضمف التوحيد في عمميات اإلدخاؿ.

مناىج تصميم نظم المعمومات
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تختمؼ طرائؽ تصميـ نظـ المعمومات باختالؼ المؤسسات واستراتيجياتيا في عممية التحوؿ إلى
النظـ المحوسبة .وبشكؿ عاـ ىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف اعتمادىا مف قبؿ الفريؽ أو الشخص
المكمؼ بعممية التصميـ ومف أىـ ىذه الطرائؽ:
 .1التصميم بطريقة نموذج قاعدة البيانات :والتي تعتمد عمى تصميـ نموذج لقاعدة البيانات يحتوي
عمى كؿ المعمومات الضرورية لدعـ عمميات وأنشطة مؤسسة المعمومات ،الخاصة بإدخاؿ وتحديث
ومعالجة واسترجاع المعمومات .ومف محاسف ىذه الطريقة قدرتيا في تحقيؽ استجابة سريعة ومرنة
لمتطمبات واحتياجات المؤسسة.
 .2التصميم بطريقة الييكل التنظيمي :يقصد بو تصميـ نظـ المعمومات عمى أساس المستويات
اإلدارية والمجاالت الوظيفية لممؤسسة ،وذلؾ عندما ترتبط نظـ المعمومات بالبنية التنظيمية
لممؤسسة بكؿ ما تتضمنو مف وظائؼ وأنشطة وعالقات .أي يجري تفصيؿ وتكويف ىيكؿ نظاـ
بناء عمى ىيكؿ المؤسسة الذي ُي َمثؿ في الخارطة التنظيمية ليا.
المعمومات ً
 .3طريقة التصميم من األعمى إلى األسفل :طريقة التصميـ ىذه تعتمد عمى تحديد احتياجات اإلدارة
اإلستراتيجية العميا لممؤسسة ومف ثـ االنتقاؿ إلى دراسة وتحديد احتياجات اإلدارات األخرى نزوال
إلى أسفؿ السمـ اإلداري لممؤسسة.
 .4طريقة التصميم من األسفل إلى األعمى :تعد ىذه الطريقة منيجا تركيبيا يبدأ مف الخاص إلى
العاـ ومف الجزء إلى الكؿ مع التركيز عمى االحتياجات التشغيمية والمفاصؿ األولية صعودا إلى
المستويات العميا لممؤسسة وما يرتبط بيا مف معمومات وتقارير إدارية .لذلؾ يمكف النظر إلى ىذه
الطريقة في التصميـ عمى إنيا مدخال ذو اتجاه واضح لحؿ المشكالت التشغيمية وما تتطمبو مف
معمومات ذات عالقة مباشرة بنتائج أنشطة اإلعماؿ المختمفة لممؤسسة.

العوامل المؤثرة في عممية تصميم النظام
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عند الشروع في عممية التحوؿ مف النظـ التقميدية إلى النظـ المحوسبة ،وأثناء تنفيذ عمميات
التحميؿ والتصميـ يجب مراعاة جممة مف األمور الميمة التي يتوقع ليا أف تؤثر في نجاح عممية الحوسبة
في مؤسسات المعمومات .ومف أىـ ىذه العوامؿ:
 .1المرونة في التصميم :يجب أف تسمح التصاميـ في إجراء التعديالت المستقبمية ،واستيعاب التعديالت
المتحممة في مختمؼ مراحؿ التطوير والبناء والتشغيؿ.
 .2البساطة :الحرص عمى تصميـ النظاـ ليكوف بسيط في مكوناتو وبرمجياتو وطرؽ تشغيمو ،عمى أف ال
تؤثر ىذه البساطة في األداء العامة لمنظاـ .فالنظاـ البسيط ىو أفضؿ في كؿ األحواؿ مف النظاـ
المعقد وأكثر استجابة وتقبال مف قبؿ المستفيديف.
 .3المالئمة :مالئمة النظاـ لحاجات ومتطمبات المستفيد النيائي مع مراعاة القيود اإلدارية والتنظيمية
والبيئية لمؤسسة المعمومات .
 .4سيولة التشغيل واالستخدام :يجب مراعاة مستويات وخبرات المستفيديف في تصميـ واجيات النظاـ
التي يراعى فييا السيولة والقدرة عمى توفير المساعدة والنجدة أينما احتاج ليا المستفيد.
 .5الكفاءة التشغيمية :مف الميـ أف يعمؿ النظاـ بكفاءة عالية وبكمؼ محدودة واف يتمتع بقدرة عمى تنفيذ
الوظائؼ بسرعة ودقة عاليتيف.
 .6األمان والحماية :واحدة مف أىـ عوامؿ نجاح النظـ توفر الوسائؿ المادية والبرمجية الالزمة لضماف
الحماية الكاممة لممفات النظاـ وبياناتو .مف العبث المقصود وغير المقصود بشرط أف ال تفرض ىذه
اإلجراءات قيود إضافية عمى استخداـ النظاـ مف قبؿ المستفيديف بحرية تامة.

تأثير الرزم البرمجية الجاىزة في عمميات التصميم
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تستيمؾ عمميات التحميؿ والتصميـ ببعدييا المنطقي والمادي أكثر مف  %51مف جيود حوسبة
مؤسسات المعمومات ،لكف استخداـ الرزـ البرمجية الجاىزة تساعد في اختصار الكثير مف المياـ
واألعماؿ المطموبة ألغراض التصميـ .فتوصيؼ النظـ الفرعية واعداد ىياكؿ الممفات وتعييف نوع المعالجة
واجراء التحويالت وتحديد نوع وشكؿ التقارير المطموبة وغيرىا مف الوظائؼ ،تكوف موجودة أصال ضمف
وظائؼ النظـ الجاىزة.
ومن التأثيرات الميمة ليذه الحزم عمى عمميات التصميم :
 .1إف معظـ أنشطة التصميـ المعقدة والمتنوعة تكوف جاىزة في النظاـ.
 .2استخداـ الحزـ الجاىزة يؤثر في وقت وتكاليؼ انجاز العمؿ بصيغتو النيائية .
 .3وجود ضماف لكفاءة التصميـ بسبب المصداقية العالية التي تتميز بيا ىذه األنظمة ،والتي في
الغالب سبؽ تجريبيا واختبارىا قبؿ االستخداـ.
 .4تطوير النظـ الجاىزة مستقبال يستوعب كؿ التطبيقات التي سبؽ تصميميا.
 .5الجيود البرمجية المطموبة ألغراض حوسبة مؤسسات المعمومات تستبدؿ بتطبيقات جاىزة يمكف
تنفيذىا بشكؿ مباشر مما يؤدي إلى خفض الجيود والتكاليؼ إلى أدنى حد ممكف.
 .6تمكف المصمـ مف التركيز عمى تصميـ المدخالت والمخرجات كوف عمميات المعالجة والبرامج
الالزمة ليا موجودة أصال.
وباستخداـ الرزـ الجاىزة ينصب الجيد عمى تصميـ قواعد البيانات بشكؿ أساسي ،كوف الممفات
التشغيمية المسؤولة عف معالجة البيانات وتحديثيا وفرزىا تكوف موجودة مسبقا .ونجاح عممية التصميـ
يتوقؼ عمى فيـ كامؿ مف قبؿ المصمـ لوظائؼ النظاـ مف جية ،وأىداؼ قاعدة البيانات مف جية ثانية
حتى يتمكف مف توظيفيا بشكؿ فاعؿ ألغراض الحوسبة في مؤسسات المعمومات .يقابؿ ىذه الفيـ وضوح
رؤيا ألىداؼ الحوسبة ومبرراتيا في مؤسسة المعمومات.
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تطبيق النظام
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مقدمة
تتمثػػؿ المرحمػػة األخي ػرة لػػدورة تطػػوير النظػػاـ عمػػى تنفيػػذ وتطبيػػؽ النظػػاـ وتشػػغيمة كمي ػاً فػػي نطػػاؽ
المنظمػػة .وتضػػـ مرحمػػة التطبيػػؽ حزمػػة مػػف األنشػػطة الفرعيػػة المتكاممػػة التػػي تبػػدأ بنشػػاط وضػػع خطػػة
التطبيؽ و تدريب المستفيديف و العامميف فػي نظػاـ المعمومػات إلػى اسػتكماؿ أنشػطة البرمجػة و نصػب
األجيزة و شبكة الحاسوب و تحميؿ البػرامج و تشػغيؿ النظػاـ  .كمػا تتضػمف مرحمػة التطبيػؽ األنشػطة
الخاصة بإعداد اإلجراءات التفصيمية و تصميـ دليؿ شامؿ ليا و استكماؿ اجراءات التغيير الضرورية
لعمؿ نظاـ المعمومات الجديد .
باإلضػػافة إلػػى ماتقػػدـ  ،تتضػػمف مرحمػػة التطبيػػؽ اختبػػار نظػػاـ المعمومػػات الجديػػد و قيػػاس جػػودة أداء
نظػػاـ المعمومػػات الػػذي يوضػػع موضػػع التنفيػػذ و التشػػغيؿ التجريبػػي لمعرفػػة مسػػتوى اسػػتجابتو لحاجػػات
المسػػتفيديف و اختبػػار المكونػػات  ،اختبػػار الوظػػائؼ  ،اختبػػار الػػنظـ الفرعيػػة  ،و اختبػػار األداء الكمػػي
لمنظاـ.

مرحمة التحويل والتنفيذ المرحمي
اليدف الرئيسي من ىذه الميمة يتمثل في تشغيل النظام الجديد فيما يتعمق بما يمي:
 تييئة الموقع وتركيب األجيزة والبرمجيات بكفاءة.
 تنفيذ إنشاء الممفات الجديدة لمنظاـ والتأكد مف صحتيا.
 تنظيـ عقد الدورات التدريبية لممستخدميف والقوى العاممة المتخصصة.
 وتتكرر ىذه الميمة عدة مرات في كثير مف المشروعات ،كما قد تحدث فػي الوقػت نفسػو عنػد
القي ػػاـ بالمي ػػاـ والم ارح ػػؿ الس ػػابقة ف ػػي عممي ػػة تط ػػوير النظ ػػاـ .وق ػػد تب ػػدأ ى ػػذه العممي ػػة بأنش ػػطة
التحويؿ في وقت مبكر مف المشروع ،وتشتمؿ ىذه الميمة عمى اإلجراءات والخطوات التالية:
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 -1مراجعة واستعراض خطط التنفيذ والتحويؿ وتحديثيا باستمرار فيما يتعمؽ بالتالي:
 المراحؿ المخططة.
 جداوؿ التحويؿ واجراءاتو.
 جداوؿ التدريب واجراءاتو وأساليبو.
 -2مراجعة إجراءات استخداـ النظـ المطورة مف قبؿ المستخدميف.
 -3تأكيد االلتزامات وجداوؿ االستخداـ مف حيث :الموارد وتنظيـ األجيزة
 -4اختيار إستراتيجية التحوؿ المالئمة لمنظاـ و المنظمة  .و تستكمؿ في ىذه الفترة كؿ
إجراءات االنتقاؿ مف النظاـ القديـ إلى نظاـ المعمومات الجديد مف تحويؿ ممفات
البيانات والتأكد مف اكتماليا وصحتيا وعقد دورات التدريب وندوات التوعية بالنظاـ
الجديد.

و يمكن أن يتبع احد استراتيجيات التالية في عممية التحويل :
استراتيجية التحول الفوري Immediate Replacement
عند تطبيؽ إستراتيجية التحوؿ الفوري يتـ التخمي عف نظاـ المعمومات القديـ دفعة واحدة و يوضع
النظاـ الجديد موضع التشغيؿ مباشرة و في وقت محدد  .و تعتمد ىذه االستراتيجية عمى أسموب
الصدمة .و تستخدـ استراتيجية التحوؿ الفوري في حالة و جود صعوبة كبيرة في تجزئة نظاـ
المعمومات الجديد إلى مراحؿ عديدة  ،أو عندما توجد ضغوط شديدة مف قبؿ المستفيديف باتجاه
تطوير و تصميـ نظاـ المعمومات .

التشغيل المتوازي Parallel Operation
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يتـ تشغيؿ النظاـ الجديد مع استمرار العمؿ بالنظاـ القديـ  ،أي أنو تتـ عمميات معالجة البيانات
منقبؿ النظاـ الجديد و القديـ في وقت واحد إلى أف يصؿ مستوى تطبيؽ النظاـ الجديد إلى معايير
الكفاءة و الفاعمية الموثوقية االعتمادية المستيدفة .
اإلحالل التدريجي Phase Replacement
استراتيجية اإلحالؿ التدريجي تعني احالؿ النظاـ الجديد بصورة تدريجية إلى أف يتـ استكماؿ
أنشطة تصميـ و تشغيؿ النظاـ الجديد  .ىذا يعني انجاز حزمة محددة مف وظائؼ نظاـ المعمومات
الجديد في حيف يستمر العمؿ بنظاـ المعمومات القديـ الذي يتولى انجاز الوظائؼ األخرى .

مرحمة التحسين التعديل:
عمػى الػرغـ مػف أىميػة ىػذه الميمػة إال أنيػا قػد تيمػؿ أحيانػاً فػي عمميػة التطػوير .وكممػا زاد اىتمػػاـ
المسػػتخدميف بالنظػػاـ الجديػػد ،زادت قػػدرتيـ عمػػى تعريػػؼ وتحديػػد حاجاتػػو المتطمبػػة لمتغييػػر والتحسػػيف.
وتيػػدؼ ىػػذه الميمػػة تحسػػيف النظػػاـ الجديػػد المطػػور أوالً بػػأوؿ حتػػى يمكنػػو تمبيػػة المتطمبػػات ومعػػايير
األداء المح ػػددة مس ػػبقاً ل ػػو .وق ػػد تنج ػػز ى ػػذه الميم ػػة مػ ػرات عدي ػػدة ومتك ػػررة حت ػػى يمك ػػف التوص ػػؿ إل ػػى
التحسيف واإلصالح األمثؿ الذي يتفؽ مع رغبات وتطمعات المستخدميف.
وتشتمل ىذه الميمة عمى اإلجراءات والخطوات التالية:
 -1مراجعة واستعراض أداء النظاـ الجديد المطور مف حيث:
 المستخدموف.
 أداء األجيزة والبرمجيات.
 كفاءة العمميات المتضمنة وفعاليتيا.
 -2تقرير التغييرات الرئيسية التي تتطابؽ مع:
 معايير قبوؿ النظاـ.
 تعزيزات النظاـ المتوقعة.
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 -3تطوير خطة عمؿ لتحسيف أداء النظاـ مف حيث:
 تفسير األولويات.
 الحصوؿ عمى المواصفات.
 -4تفسير فعالية وجود النظاـ وتحسينو باستمرار.
 -5برمجة عمميات التحسيف والتعديؿ.

مرحمة التقييم
تعتبػػر مرحمػػة التقيػػيـ قاعػػدة انطػػالؽ نظػػاـ المعمومػػات لمعمػػؿ فػػي المنظمػػة وفػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة
منػػذ بدايػػة دورة حيػػاة تطػػوير الػػنظـ  .و فػػي ىػػذه المرحمػػة تحديػػدا تنتقػػؿ مسػػئولية إدارة النظػػاـ مػػف فريػػؽ
التطػػوير ( أو مػػف إدارة المشػػروع ) إلػػى إدارة النظػػاـ التػػي سػػوؼ تتػػولى بصػػورة مباش ػرة ميػػاـ التشػػغيؿ
النيائي و التقييـ .
و توجد أساليب عديدة لتقييـ نظػـ المعمومػات بعضػيا بقػوـ عمػى أسػاس التقيػيـ المباشػر و الػبعض
اآلخر يأخذ في الحسباف البعد االستراتيجي والمنافع والتكاليؼ الغير مباشرة.
و من المنافع غير المنظورة و التي يصعب تقييميا:
 -1تطور نوعي في عممية صياغة و تطبيؽ إستراتيجية األعماؿ الشاممة .
 -2تحسيف نوعي في الق اررات االستراتيجية .
 -3اكتساب الميزة التنافسية المؤكدة .
 -4نجاح تطبيؽ مداخؿ إدارة الجودة الشاممة .
 -5نجاح اإلدارة في إعادة ىندسة األعماؿ .
 -6تطبيؽ فعاؿ لممشروعات و برامج إدارة المعرفة .
 -7إنبثاؽ ثقافة الريادة و االبتكار .
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األمن المعموماتي ألنظمة المعمومات .

مقدمة:
يعػد التطػور السػريع فػي تكنولوجيػا المعمومػات واإلنتشػار الواسػع لمػنظـ والبػرامج الصػديقة و تطػور ووسػائؿ
تخزيف االمعمومات وتبادليا بطرؽ مختمفو أو ما يسمى نقؿ البيانات عبر الشبكة مػف موقػع الخػر أدى إلػى
أف تكوف ىذه المعمومات عرضة لإلختراؽ لذلؾ أصبحت ىذه التقنية سالحا ذو حديف تحرص المنظمات
عمى إقتناءه و توفير سبؿ الحماية لو  .اف موضوع األمف المعموماتي يرتبط ارتباطا و ثيقا بأمف الحاسوب
فال يوجد أمف لممعمومات إذا لـ يراعى أمف الحاسػوب  ،و فػي ظػؿ التطػورات المتسػارعة فػي العػالـ و التػي
أثػرت عمػػى اإلمكانػػات التقنيػػة المتقدمػة المتاحػػة و الراميػػة إلػػى خػرؽ منظومػػات الحاسػػوب بيػػدؼ السػرقة أو
تخريب المعمومات أو تدمير أجيزة الحاسوب  ،كاف ال بد مف التفكير الجدي لتحديد اإلجراءات الدفاعية و
الوقائيػة و حسػب اإلمكانػات المتػوفرة لحمايتيػا مػف أي اختػراؽ أو تخريػب  ،ومػف ىنػا تظيػر ميمػة جديػدة
ومسؤولية كبيرة أماـ إدارة نظـ المعمومات في المنشأة وىي ضرورة توفير الوسائؿ واألساليب الالزمة لضماف
استم اررية عمؿ ىذه النظـ بشكؿ صحيح والتخطيط الدقيؽ لمواجية جميع األخطار التي يمكف أف تؤدي إلػى
تعطميا أوتوقفيا عف العمػؿ ،وفػي حػاؿ حػدوث ذلػؾ ،الػتمكف مػف إعػادة تشػغيميا بأسػرع وقػت ممكػف ،وتسػمى
ىػذه الوظيفػة اليامػة والضػرورية جػدا حمايػة وأمػف نظػـ المعمومػات ،وتيػدؼ ىػذه الوظيفػة إلػى حمايػة المػوارد
المحوسػبة مػف األخطػار والتيديػدات المقصػودة وغيػر المقصػودة التػي يمكػف أف تػؤدي إلػى عمميػات غيػر ،
مسموح بيا مثؿ تعديؿ أو انكشاؼ أوتخريب البيانات أو البرامج.

أوال  :مفيوم األمن المعموماتي
يعريؼ أمف المعمومات بأنو العمـ الذي يعمؿ عمى توفير الحماية لممعمومات مػف المخػاطر التػي تيػددىا أو
االعتداء عمييا وذلؾ مف خػالؿ تػوفير مجموعػة مػف اإلجػراءات و التػدابير الوقائيػة التػي تسػتخدـ سػواء فػي
المجاؿ التقني أو الوقائي لمحفاظ عمى المعمومات و األجيػزة و البرمجيػات إضػافة إلػى اإلجػراءات المتعمقػة
61

بالحفػػاظ عمػػى العػػامميف فػػي ىػػذا المجػػاؿ  ،فيػػو مجموعػػة مػػف التػػدابير الوقائيػػة المسػػتخدمة فػػي المجػػاليف
اإلداري و الفنػػي لحمايػػة مصػػادر البيانػػات مػػف أجي ػزة و برمجيػػات و بيانػػات مػػف التجػػاوزات أو التػػداخالت
غي ػػر المشػ ػػروعة الت ػػي تقػػػع عػػػف طري ػػؽ الصػػػدفة أو عم ػػدا عػػػف طريػ ػػؽ التسمس ػػؿ أو اإلج ػ ػراءات الخاطئػػػة
المس ػػتخدمة م ػػف قب ػػؿ إدارة المص ػػادر المعموماتي ػػة  ،فض ػػال ع ػػف إجػ ػراءات مواجي ػػة األخط ػػار الناتج ػػة ع ػػف
الكوارث الطبيعيػة المحتممػة التيػب تػؤدي إلػى فقػداف بعػض المصػادر كػال

أو جػزءا

 ،و مػف ثػـ التػأثير

عمى نوع و مستوى الخدمة المقدمة

ثانيا  :مراحل تطور مفيوم األمن المعموماتي
إف مفيوـ األمف المعموماتي مر بمراحؿ تطويرية عػدة أدت إلػى ظيػور مػا يسػمى بأمنيػة المعمومػات  ،ففػي
الستينات كانت الحواسيب ىػي كػؿ مػا يشػغؿ العػامميف فػي أقسػاـ المعمومػات  ،و كػاف مفيػوـ األمنيػة يػدور
حوؿ تحديد الوصوؿ أو اإلطالع عمى البيانات مف خالؿ منع الغرباء الخارجييف مف التالعب في األجيزة
لذلؾ ظير مصػطمح أمػف الحواسػيب و الػذي يعنػي حمايػة الحواسػيب و قواعػد البيانػات  ،و نتيجػة لمتوسػع
في اسػتخداـ أجيػزة الحاسػوب و مػا تؤديػو مػف منػافع تتعمػؽ بالمعالجػة لمحجػوـ الكبيػرة مػف البيانػات  ،تغيػر
اإلىتماـ ليمثػؿ السػيطرة عمػى البيانػات و حمايتيػا  .و فػي السػبعينات تػـ االنتقػاؿ إلػى مفيػوـ أمػف البيانػات
و ارفػػؽ ذلػػؾ اسػػتخداـ كممػػات السػػر البسػػيطة لمسػػيطرة عمػػى الوصػػوؿ لمبيانػػات إضػػافة إلػػى وضػػع إج ػراءات
الحماية لمواقع الحواسيب مف الكوارث و اعتماد خطط لخزف نسخ اضافية مف البيانات و البرمجيات بعيدا
عف موقع الحاسوب  ،و في مرحمػة الثمانينػات و التسػعينات ازدادت أىميػة اسػتخداـ البيانػات  ،و سػاىمت
التطورات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومػات بالسػماح ألكثػر مػف مسػتخدـ لممشػاركة فػي قواعػد البيانػات  ،كػؿ
ىػػذا أدى إلػػى اإلنتقػػاؿ مػػف مفيػػوـ أمػػف البيانػػات إلػػى أمػػف المعمومػػات  ،و أصػػبح مػػف الضػػروري المحافظػػة
عمػػى المعمومػػات و تكامميػػا و توفرىػػا و درجػػة موثوقيتيػػا  ،حيػػث أف اإلجػراءات األمنيػػة المناسػػبة يمكػػف أف
تساىـ فػي ضػماف النتػائج المرجػوة و تقمػص اختػراؽ المعمومػات و التالعػب بيػا  ،وفػي ظػؿ إنتشػار أنظمػة
الذكاء اإلصطناعي و ازدياد معدالت تناقؿ البيانات بسرعة الضوء أو التفاعؿ بيف المنظومات و الشبكات
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و ص ػػغر حج ػػـ أجي ػػزة الحاس ػػوب المس ػػتخدمة ق ػػد يك ػػوف أم ػػف المعرف ػػة ى ػػو الخط ػػوة القادم ػػة بع ػػد أم ػػف
المعمومات .

ثالثا  :األخطار التي يمكن أن تتعرض ليا أنظمة المعمومات المعتمدة عمى الحاسب
تعتبػر المخػاطر المقصػودة أشػد خطػ ار عمػى أداء فعاليػة الػنظـ وتػزداد تمػؾ الخطػورة فػي الػنظـ
اإللكترونية .وتكمف خطورة مشػاكؿ أمػف المعمومػات فػي عػدة جوانػب منيػا تقميػؿ أداء األنظمػة الحاسػوبية ،أو
تخريبيػا بالكامػؿ ممػا يػؤدي إلػى تعطيػؿ الخػدمات الحيويػة لممنشػأة ،أمػا الجانػب اآلخػر فيشػمؿ سػرية وتكامػؿ
المعمومات حيث قد يؤدي االطالع والتصنت عمى المعمومات السرية أو تغييرىا إلى خسائر مادية أو معنوية
كبيرة
ويمكن تصنيف المخاطر من وجيات نظر مختمفة إلى عدة أنواع:

أوال  /من حيث مصدرىا
 مخاطر داخمية
حيث يعتبر موظفي المنشآت ىـ المصدر الرئيسي لممخاطر الداخمية التي تتعرض ليا نظـ
المعمومات المحاسبية اإللكتروف ية وذلؾ ألف موظفي المنشآت عمى عمـ ومعرفة بمعمومات النظاـ
وأكثر دراية مف غيرىـ بالنظاـ الرقابي المطبؽ لدى المنش آة ،ومعرفة نقاط القوة والضعؼ ونقاط
القصور ليذا النظاـ ويكوف لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع المعمومات والوصوؿ إلييا مف خالؿ
صالحيات الدخوؿ الممنوحة ليـ ،ولذلؾ فإف موظفي الشركة غير األمناء يستطيعوف الوصوؿ
لمبيانات وامكانية تدميرىا أو تحريفيا أو تغييرىا
 مخاطر خارجية
وتتمثؿ في أشخاص خارج المنشأة ليس ليـ عالقة مباشرة بالمنشأة مثؿ قراصنة المعمومات
والمنافسيف الذيف يحاولوف اختراؽ الضوابط الرقابية واألمنية لمنظاـ بيدؼ الحصوؿ عمى
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معمومات سرية عف المنشأة أو قد تتمثؿ في كوارث طبيعية مثؿ الزلزاؿ والبراكيف والفيضانات
والتي قد تحدث تدمير جزئي أو كمي لمنظاـ في المنشاة

ثانيا  /من حيث المتسبب بيا
 مخاطر ناتجة عن العنصر البشري
و ىػػي التػػي يمكػػف أف تحػػدث أثنػػاء تصػػميـ التجيي ػزات أو نظػػـ المعمومػػات أو خػػالؿ عمميػػات البرمجػػة أو
االختب ػ ػػار أو التجمي ػ ػػع لمبيان ػ ػػات أو اثن ػ ػػاء ادخالي ػ ػػا إل ػ ػػى النظ ػ ػػاـ  ،أو ف ػ ػػي عممي ػ ػػات تحدي ػ ػػد الص ػ ػػالحيات
لممسػػتخدميف  ،و تشػػكؿ ىػػذه األخطػػاء الغالبيػػة العظمػػى لممشػػاكؿ المتعمقػػة بػػأمف و سػػالمة نظػػـ المعمومػػات
في المنظمات .
 مخاطر ناتجة عن العنصر الغير بشري
و ىذه تشمؿ الزالزؿ و العواصؼ و الفيضانات و األعاصير و المشاكؿ المتعمقة بأعطاؿ التيار الكيربائي
و الح ارئ ػػؽ إض ػػافة إل ػػى المش ػػاكؿ القائم ػػة ف ػػي تعط ػػؿ أنظم ػػة التكيي ػػؼ و التبري ػػد و غيرى ػػا  ،و ت ػػؤدي ى ػػذه
األخطػػار إلػػى تعطػػؿ عمػػؿ ىػػذه التجيي ػزات و توقفيػػا لفت ػرات طويمػػة نسػػبيا إلج ػراء اإلصػػالحات الالزمػػة و
استرداد البرمجيات و قواعد البيانات .

ثالثا  /من حيث أساس العمدية
 مخاطر ناتجة عن تصرفات متعمدة مقصودة
 مخاطر ناتجة عن تصرفات غير متعمدة غير مقصودة

رابعا /من حيث اآلثار الناتجة عنيا
 مخاطر ينتج عنيا أضرار مادية
 مخاطر فنية ومنطقية

خامسا /المخاطر عمى أساس عالقتيا بمراحل النظام
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 مخاطر المدخالت
 مخاطر التشغيل
 مخاطر المخرجات

رابعا :الحماية من األخطار :
تعتبػػر عمميػػة الحمايػػة مػػف األخطػػار التػػي تيػػدد أنظمػػة المعمومػػات مػػف الميػػاـ المعقػػدة و الصػػعبة و التػػي
تتطمب مف إدارة نظـ المعمومات الكثير مف الوقت و الجيد و الموارد المالية و ذلؾ لألسباب التالية :
أ .العدد الكبير مف األخطار التي تيدد عمؿ نظـ المعمومات .
ب .توزع الموارد المحوسبة عمى العديد مف المواقع التي يمكف أف تكوف أيضا متباعدة .
ج .وجود التجييزات المحوسبة في عيدة أفراد عديديف في المنظمة و أحيانا خارجيا .
د .صعوبة الحماية مف األخطار الناتجة عف ارتباط المنظمة بالشبكات الخارجية .
ه .التقدـ التقني السريع يجعؿ الكثير مف وسائؿ الحماية متقادمة مف بعد فترة وجيزة مف استخداميا.
و .الت ػػأخر ف ػػي اكتش ػػاؼ الجػ ػرائـ المحوس ػػبة مم ػػا ال يت ػػيح لممنظم ػػة امكاني ػػة ال ػػتعمـ م ػػف التجرب ػػة و الخبػ ػرة
المتاحة.
ز .تكاليؼ الحماية يمكف أف تكوف عالية بحيث ال تستطيع العديد مف المنظمات تحمميا .
ىذا و تقع مسؤولية وضع خطػة الحمايػة لألنشػطة الرئيسػية عمػى مػدير نظػـ المعمومػات فػي المنظمػة عمػى
أف تتضمف ىذه الخطة إدخاؿ وسائؿ الرقابة التي تضمف تحقيؽ ما يمي :
 الوقاية مف األخطار غير المتعمدة . إعاقة أو صنع األعماؿ التخريبية المتعمدة . اكتشاؼ المشاكؿ بشكؿ مبكر قدر اإلمكاف . المساعدة في تصحيح األعطاؿ و استرجاع النظاـ .64

و يمكػػف تصػػميـ نظػػاـ الرقابػػة ضػػمف عمميػػة تطػػوير نظػػاـ المعمومػػات و يجػػب أف يركػػز ىػػذا النظػػاـ عمػػى
مفيػػوـ الوقايػػة مػػف األخطػػار  ،و يمكػػف أف يصػػمـ لحمايػػة جميػػع مكونػػات النظػػاـ بمػػا فييػػا التجيي ػزات و
البرمجيات و الشبكات .

خامسا  :العناصر األساسية لنظام األمن المعموماتي :
إف النظاـ األمني الفعاؿ يجب أف يشمؿ جميع العناصر ذات الصػمة بنظػاـ المعمومػات المحوسػبة و يمكػف
تحديد ىذه العناصر بما يمي :

أ .منظومة األجيزة اإللكترونية و ممحقاتيا :
إف أجيزة الحواسيب تتطور بشكؿ بالمقابؿ ىناؾ تتطور في مجاؿ السبؿ المستخدمة إلختراقيا مما يتطمػب
تطػػوير القابميػػات و الميػػارات لمعػػامميف فػػي أقسػػاـ المعمومػػات لكػػي يسػػتطيعوا مواجيػػة حػػاالت التالعػػب و
العبث المقصود في األجيزة أو غير المقصود .

ب .األفراد العاممين في أقسام المعمومات :
يمعػب الفػػرد دو ار أساسػػيا و ميمػػا فػػي مجػػاؿ أمػػف المعمومػات و الحواسػػيب و لػػو تػػأثير فعػػاؿ فػػي أداء عمػػؿ
الحواسػػيب بجانبيػػو اإليجػػابي و السػػمبي  ،فيػػو عامػػؿ مػػؤثر فػػي حمايػػة الحواسػػيب و المعمومػػات و لكػػف فػػي
الوقػػت نفس ػػو فإنػػو عام ػػؿ س ػػمبي فػػي مج ػػاؿ تخري ػػب األجي ػزة و سػػرقة المعموم ػػات س ػواء لمص ػػالح ذاتي ػػة أو
لمصػػالح الغيػػر  ،إف مػػف متطمبػػات أمػػف الحواسػػيب تحديػػد مواصػػفات محػػددة لمعػػامميف و وضػػع تعميمػػات
واضػػحة الختيػػارىـ و ذلػػؾ لمتقميػػؿ مػػف المخػػاطر التػػي يمكػػف أف يكػػوف مصػػدرىا األف ػراد إضػػافة إلػػى وضػػع
الخطػػط لزيػػادة الحػػس األمنػػي و الحصػػانة مػػف التخريػػب  ،كمػػا يتطمػػب األمػػر المراجعػػة الدوريػػة لمتػػدقيؽ فػػي
الشخصػػية و السػػموكية لألف ػراد العػػامميف مػػف وقػػت آلخػػر و ربمػػا يػػتـ تغييػػر مواقػػع عمميػػـ و محاولػػة عػػدـ
احتكار المياـ عمى موظفيف محدوديف .

ج .البرمجيات المستخدمة في تشغيل النظام :
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تعتبػػر البرمجي ػػات م ػػف المكون ػػات غيػػر المادي ػػة و عنص ػػر أس ػػاس ف ػػي نجػػاح اس ػػتخداـ النظ ػػاـ  ،ل ػػذلؾ م ػػف
األفضؿ اختيار حواسيب ذات أنظمة تشغيؿ ليا خصائص أمنية و يمكف أف تحقؽ حماية لمبرامج و طػرؽ
حفظ كممات السر و طريقة إدارة نظاـ التشغيؿ و أنظمة اإلتصاالت  ،إف أمف البرمجيات يتطمب أف يؤخذ
ى ػػذا األم ػػر بع ػػيف اإلعتب ػػار عن ػػد تص ػػميـ النظ ػػاـ و كتاب ػػة برامج ػػو م ػػف خ ػػالؿ وض ػػع ع ػػدد م ػػف اإلجػ ػراءات
كالمفاتيح و العوائؽ التي تضمف عػدـ تمكػف المسػتفيد مػف التصػرؼ خػارج الحػدود المخػوؿ بيػا و تمنػع أي
شخص مف إمكانية التالعب و الدخوؿ إلػى النظػاـ و ذلػؾ مػف خػالؿ أيضػا تحديػد الصػالحيات فػي مجػاؿ
ق ػراءة الممفػػات أو الكتابػػة فييػػا  ،و محاولػػة التمييػػز ب ػيف المػػذيف يحػػؽ ليػػـ اإلطػػالع و حسػػب كممػػات السػػر
الموضوعة  ،و ىناؾ أسموباف لمتمييز إما عف طريؽ البرمجيات أو استخداـ األجيزة المجفرة .

د .شبكة تناقل المعمومات :
تعتبػػر شػػبكة تناقػػؿ المعمومػػات المحميػػة أو الدوليػػة ثمػرة مػػف ثمػرات التطػػورات فػػي مجػػاالت اإلتصػػاالت كمػػا
أنيػػا سػػيمت عمميػػة الت ارسػػؿ بػػيف الحواسػػيب و تبػػادؿ و اسػػتخداـ الممفػػات  ،و لكػػف مػػف جيػػة أخػػرى إتاحػػة
عمميػػة س ػرقة المعمومػػات أو تػػدميرىا س ػواء مػػف الػػداخؿ كإسػػتخداـ الفيروسػػات أو مػػف خػػالؿ الػػدخوؿ عبػػر
منظومػات االتصػاؿ المختمفػػة  ،لػذلؾ ال بػػد مػف وضػػع إجػراءات حمايػة و ضػػماف أمػف الشػػبكات مػف خػػالؿ
إجػراء الفحوصػػات المسػػتمرة ليػػذه المنظومػػات و تػػوفير األجيػزة الخاصػػة بػػالفحص  ،كمػػا أف نظػػـ التشػػغيؿ
المستخدمة و المسؤولة عف إدارة الحواسيب يجب أف تتمتع بكفػاءة و قػدرة عاليػة عمػى الكشػؼ عػف التسػمؿ
إلى الشبكة و ذلؾ مػف خػالؿ تصػميـ نظػـ محميػة بإقفػاؿ معقػد أو عػف طريػؽ المجفػرات و ربطيػا بخطػوط
اإلتصاؿ و التي ىػي عبػارة عػف اسػتخداـ الخوارزميػات الرياضػية أو أجيػزة و معػدات لغػرض تجفيػر تناقػؿ
المعمومات أو الممفات .

ه .مواقع منظومة األجيزة اإللكترونية و ممحقاتيا :
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يج ػػب أف تعط ػػى أىمي ػػة لممواق ػػع و األبني ػػة الت ػػي يح ػػوي أجيػ ػزة الحواس ػػيب و ممحقاتي ػػا  ،و حس ػػب طبيع ػػة
المنظومػػات و التطبيقػػات المسػػتخدمة يػػتـ إتخػػاذ اإلج ػراءات اإلحت ارزيػػة لحمايػػة الموقػػع و تحصػػينو مػػف أي
تخريػػب أو سػػطو و حمايتػػو مػػف الحريػػؽ أو تسػػرب الميػػاه و الفيضػػانات  ،و محاولػػة إدامػػة مصػػدر القػػدرة
الكيربائيػ ػػة و انتظاميػ ػػا و تحديػ ػػد أسػ ػػاليب و إج ػ ػراءات التفتػ ػػيش و التحقػ ػػؽ مػ ػػف ىويػ ػػة األف ػ ػ ارد الػ ػػداخميف و
الخارجيف مف الموقع و عمؿ سجؿ لذلؾ .
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السؤال الرابع :
أكتب ما ال يقل عن  1000كممة لكل موضوع من الموضوعين التاليين :
 -1اآلثار التنظيمية واإلدارية المترتبة عمى استخدام أنظمة المعمومات المحوسبة في المنظمات .
 -2أنظمة المعمومات الدولية .

مالحظة :
يجب أن تتبع المنيج العممي في اإلجابة عمى السؤال الرابع بحيث تحتوي اإلجابة عمى عناصر
البحث العممي المتمثمة باآلتي :
 مقدمة . المشكمة . األىمية . الفروض . منيجية . المباحث ( عمى األقل مبحثين ). االستنتاجات والتوصيات . -المصادر.
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اآلثار التنظيمية واإلدارية المترتبة عمى استخدام
أنظمة المعمومات المحوسبة في المنظمات
المقدمة :
إف مػػا يشػػيده العػػالـ اليػػوـ ،مػػف التطػػورات العمميػػة الكبي ػرة فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت ،وخصوصػػا
التغيرات السريعة والمدىشة في نظـ المعمومات الحديثة واسػتخداماتيا ،التػي يطمػؽ عميػو عصػر المعمومػات
والتػي تػؤدي فييػا تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت دو ار بػار از ميمػا ،قػد ألقػت بظالليػا عمػى تطػوير شػتى
منػاحي الحيػاة ،مػا أدى إلػى تحويػؿ العػالـ بأسػره إلػى قريػة صػغيرة يتػأثر جميػع أفػراده بمػا يحصػؿ فييػا مػف
تطورات ،كذلؾ أدى إلى خمػؽ شػروط وآليػات عمػؿ جديػدة تختمػؼ اختالفػا كبيػ ار عمػا كانػت عميػو فػي العقػد
الماضي.
وتع ػػد نظ ػػـ المعموم ػػات الحديث ػػة م ػػف

الحق ػػوؿ العممي ػػة الحيوي ػػة ،نتيج ػػة س ػػرعة تغيرى ػػا وانتش ػػارىا

واستخداميا ، ،وىي حقؿ واسع االنتشار والشمولية ،ولػو مسػاىمات كبيػره فػي العديػد مػف المجػاالت ومنيػا
المجػػاؿ اإلداري والتنظيمػػي .وم ػػف خػػالؿ مػػا تق ػػدـ ،كػػاف البػػد م ػػف محاول ػة الكشػػؼ ع ػػف انعكاسػػات نظ ػػـ
المعمومات الحديثة وتطور تقنياتيا وأدواتيا وأساليبيا الفنية وتشعبيا عمى مياـ إدارة المنظمة وتنظيميا.

مشكمو البحث
ػر عمػى المنظمػة نتيجػة اسػتخداـ نظػاـ المعمومػات مػف
ييدؼ البحث إلى معرفو التغيػرات التػي تط أ
الناحية اإلدارية والتنظيمية.

أىميو البحث :
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إف التعرؼ عمى اآلثار التنظيمية و اإلدارية المترتبة عمى استخداـ نظاـ المعمومات المحوسبة سيساعد
عمى التغمب عمى اآلثار السمبية ومواجيتيا مف قبؿ اإلدارة والمنظمات واالستفادة مف قدرات وامكانيات
يقوي مكانة المنظمة التنافسية.
ىذه النظـ وتسخيرىا بما ّ

اآلثار والفوائد المترتبة من أنشاء نظام المعمومات :
ونظػ ػ اًر ألف نظ ػػاـ المعموم ػػات ى ػػو عب ػػارة ع ػػف آلي ػػة تس ػػمح بجم ػػع وتص ػػنيؼ ومعالج ػػة واس ػػترجاع
معمومات مخزونة في ممفات ،بصورة يدوية أو ميكانيكية سػابقاً ،والكترونيػة حاليػاً ،إضػافة إلػى بنػاء وانتػاج
معموم ػػات جدي ػػدة م ػػف المعموم ػػات الس ػػابقة والموج ػػودة أصػ ػالً ف ػػي النظ ػػاـ بع ػػد معالجتي ػػا ،ونظػ ػ اًر لم ػػا ت ػػوفره
الحواسػػيب اإللكترونيػػة مػػف تسػػييالت ال يمكػػف تجاوزىػػا فػػي نظػػـ المعمومػػات المعاص ػرة ،لػػذا فػػإف التفكيـــر
أمرً أساسياً ,ألسباب عدة ىي:
الجدي في بناء نظام محوسب لممعمومات ,أصبح ا
 -1السرعة:
حيػػث أف اإلج ػراءات التوثيقيػػة المطموبػػة لممعمومػػات وأوعيتيػػا المختمفػػة ،تكػػوف أسػػرع بكثيػػر عنػػد اسػػتخداـ
الحواسيب ،وخاصة بالنسبة إلى استرجاع المعمومات.
 -2الدقة:
حيػػث أف احتمػػاالت الوقػػوع فػػي الخطػػأ أكبػػر بكثيػػر فػػي الػػنظـ التقميديػػة اليدويػػة مػػف الػػنظـ المحوسػػبة ،وذلػػؾ
نتيجة التعب واإلجياد الذي يصيب اإلنساف في مجاؿ العمؿ اليدوي .أما الحاسػوب فػإف أداءه يكػوف بػنفس
القابمية والدقة ،سواء كاف ذلؾ في الدقائؽ األولى مف عممو أو في الدقائؽ األخيرة منيا ،بغػض النظػر عػف
وقت ومدة العمؿ وظروفو.

 -3توفير الجيود:
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فالجيد البشري في النظـ التقميدية ىو أكبر مف الجيد المبذوؿ في النظـ المحوسػبة ،سػواء كػاف ذلػؾ عمػى
مسػػتوى إجػراءات التعامػػؿ مػػع المعمومػػات ومصػػادرىا المختمفػػة ومعالجتيػػا وخزنيػػا والسػػيطرة عمييػػا مػػف قبػػؿ
اختصاصػػي التوثيػػؽ ،أو عمػػى مسػػتوى اسػػترجاع المعمومػػات والمصػػادر واالسػػتفادة منيػػا مػػف قبػػؿ البػػاحثيف
والمستفيديف اآلخريف.
 -4كمية المعمومات:
حيث أف حجـ المعمومات والوثائؽ المخزونة بالطرؽ التقميدية محدودة ،ميما كاف حجـ اإلمكانات البشرية
والمكاني ػػة ،قياسػ ػاً باإلمكان ػػات الكبيػ ػرة والمتنامي ػػة ل ػػذاكرة الحواس ػػيب ،ووس ػػائط الحف ػػظ والتخػ ػزيف اإللكترونيػ ػة
والميزرية المساعدة األخرى.
 -5الخيارات المتاحة في االسترجاع:
إف خيػػارات اسػػترجاع المعمومػػات أوسػػع وأفضػػؿ فػػي الػػنظـ المحوسػػبة عمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي الػػنظـ التقميديػػة.
فباإلضػػافة إلػػى منافػػذ االسػػترجاع المعروفػػة كػػالمؤلؼ والعنػواف ورؤوس الموضػػوعات أو الواصػػفات ،فينالػػؾ
مرونػػة عاليػػة فػػي االسػػترجاع بػػالمنطؽ البوليػػاني حيػػث ت ػربط الموضػػوعات والواصػػفات بعضػػيا مػػع بعػػض
وصوالً إلى أدؽ المعمومات .
 -6إتاحة الفرصة الستخدام النظام ألكثر من فرد في آن واحد .
 -7التوفير في التكاليف المادية:
خصوصا إذا كاف لمنظاـ اإلداري أكثر مف مستخدـ فكمما اتسعت رقعو المستخدميف قمت التكاليؼ المادية
عف األنظمة التقميدية الورقية كانت أو الميكانيكية .

الصعوبات التي تواجيو المنظمة في إنشاء نظام المعمومات اإلدارية:
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من أىم الصعوبات اإلدارية في بناء نظم المعمومات والتي يواجييا تبني وبنـاء نظـم المعمومـات
في المنظمات ما يمي:
 -0التكامل بين نظم المعمومات:
والتػػي تتمثػػؿ فػػي جوانػػب عػػدة ،يمكػػف أف نحػػددىا بالعناصػػر الثالثػػة اآلتيػػة :إنشػػاء نظػػـ متعػػددة تخػػدـ شػػتى
أنواع الوظائؼ  ،مواجيو صعوبة الربط بيف المسػتويات المتعػددة لممنظمػة مػف بػاب ثػاني  ،ويمكػف اعتبػار
التكاليؼ المالية التي تتحمميا المنظمة ،في بناء نظـ المعمومات كعنصػر ثالػث مػف عناصػر التحػدي لبنػاء
نظاـ متكامؿ .
 -0توسيع مدى وآفاق التفكير اإلداري :
فمعظػػـ المػػديريف كػػانوا قػػد تػػدربوا عمػػى إدارة خطػػوط اإلنتػػاج ،واألقسػػاـ ،أو المكاتػػب .وانيػػـ نػػاد اًر مػػا تػػدربوا
عمػػى جعػػؿ أداء المنظمػػة ككػػؿ  ،ليكػػوف أقػػرب مػػا يكػػوف إلػػى الكمػػاؿ .وغالبػاً مػػا يكونػوا ال يممكػػوف الوسػػائؿ
لمتحرؾ بيذا االتجاه .ولكف نظـ المشاريع والشبكات الصناعية تتطمب مف المديريف أف يوسعوا مف نظرتيـ
وم ػػف س ػػموكيتيـ ،بالنس ػػبة إل ػػى التفكي ػػر ف ػػي منتج ػػات أخ ػػرى ،وأقس ػػاـ وخ ػػدمات أخ ػػرى ،آخ ػػذيف باالعتب ػػار
اسػػتثمارات ىائمػػة لػػنظـ المشػػاريع فػػي المنظمػػة  ،وقػػت طويػػؿ يسػػتغرقو التطػػوير ،ينبغػػي أف يكػػوف محػػددا
بواسطة أىداؼ مشتركة ،واضحة الرؤيا .

تطر عمى المنظمة نتيجة استخدام نظام المعومات المحوسبة:
التغيرات التنظيمية التي أ
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التغير في الكثير من النواحي ذات الصمة بالبناء التنظيمي لممنظمة مثل:
 -1االتجاه نحو المركزية او الالمركزية او الجمع بينيما:
االتجاه نحو المركزية الف وفرة المعمومات مقارنة بما كاف متاح فػي السػابؽ سيسػمح لػإلدارة بػاف
تكوف في ق ارراتيا مركزية مف خالؿ نظاـ معمومات مركزي يتواجد في المقر الرئيسي ويػربط جميػع
أجزاء المنظمة بشبكة اتصاالت تتيح لإلدارة نقؿ وتبادؿ المعمومات بينيا وبيف جميػع العػامميف فػي
المنظمة ،واالتجاه نحو الالمركزية الف المنظمة قػد ال تسػتطيع التغمػب عمػى المشػاكؿ الناتجػة عػف
كمي ػػة المعموم ػػات الت ػػي س ػػيولدىا نظ ػػاـ المعموم ػػات المحوس ػػبة  ،إض ػػافة إل ػػى ازدي ػػاد ع ػػدد القػ ػ اررات
المطموب اتخاذىا في المنظمات الكبيرة
 -2تقميص حجم الوظائف والمستويات اإلدارية:
إف ازدياد قدرات اإلدارة في الحصوؿ عمى المعمومات بالسرعة والدقة المالئمة مػف خػالؿ االعتمػاد
عمى أنظمة المعمومات المحوسبة سيساىـ في تقميؿ االعتماد عمى اإلدارة الوسطى.
 -3التحول في شكل الييكل التنظيمي من اليرمي إلى الشبكي:
يعمػػؿ الييكػػؿ الشػػبكي لممعمومػػات عمػػى إلغػػاء الحػػدود بػػيف كػػؿ مػػف المنظمػػة والمػػورديف والعمػػالء
وحتػػى المنافسػػيف ويسػػمح بنقػػؿ وتبػػادؿ المعمومػػات فيمػػا بيػػنيـ إضػػافة إلػػى أف ىػػذه التغذيػػة سػػمحت
لكػػؿ المنظمػػات المرتبطػػة بالشػػبكة االسػػتفادة مػػف الب ػرامج الجػػاىزة وقواعػػد البيانػػات الموجػػودة فػػي
المركز الرئيسي أو لدى إحدى المنظمات المرتبطة بالشبكة
 -4إعادة بناء الييكل التنظيمي:
ألف سيولة الحصوؿ عمى المعمومات واجراء عممية االتصاؿ يمكف المدراء مف زيادة حجـ نطػاؽ
إشرافيـ وتقميص دور اإلدارات الوسػطى قػد يسػاىـ فػي تفمطػح شػكؿ الييكػؿ التنظيمػي وتقميػؿ عػدد
مستوياتو مما يجعمو أكثر قدرة عمى االستجابة لمتطمبات الزبائف .إضافة إلػى مسػاىمتو فػي سػرعة
إيصػػاؿ القػ اررات التػػي تتخػػذ بالمسػػتويات اإلداريػػة العميػػا إلػػى المسػػتويات التشػػغيمية .بالمقابػػؿ سػػيمت
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عمى اإلدارة العميا الدخوؿ عمى قاعػدة المعمومػات التػي تخػص األنشػطة التشػغيمية والحصػوؿ عمػى
المعمومات ذات العالقة بأنشطتيـ مما قد يسيؿ عمييا عممية تقييـ أداء ىذه األنشطة

تطر عمى المنظمة نتيجة استخدام نظام المعومات اإلدارية .
التغيرات اإلدارية التي أ
 -1جعمت نظم المعمومات المنظمة أكثر (تسطيحاً) وأقل تعقيداً:
وأتػت بتغييػرات فػػي إجػراءات اإلدارة فالمنظمػػات الواسػػعة البيروقراطيػػة التػػي تػػـ تطويرىػػا قبػػؿ التطػػور الػػذي
حدث عمى أجياؿ الحواسيب ،ىي في الغالب غير كفئة ،وبطيئة أماـ التغيير ،وأقؿ تنافسية مف المنظمػات
التي وجدت حديثاً .فبعض مف ىذه المنظمات قد قمصت كثي اًر مف حجميا ،وقممت في حجـ العامميف ،وفي
عدد المستويات اإلدارية في ىياكميا التنظيمية واليرمية.
 -2فصل العمل عن الموقع:
حيػػث أف تكنولوجيػػا االتصػػاالت ،المرتبطػػة بػػنظـ المعمومػػات المحوسػػبة ،قػػد حػػدت وقصػػرت المسػػافات لكػػؿ
أنػواع األعمػػاؿ فػػي اإلدارات المختمفػػة .والبػػائعيف ،وممثمػػي الشػػركة أو المنظمػػة ،يسػػتطيعوا أف يقضػوا أكثػػر
أوقاتيـ في مواقع عمميـ ونشاطيـ مع الزبائف ،ويكوف لدييـ معمومات محدثة عف منتجاتيـ .بؿ وأكثر مف
ذلػػؾ فالعديػػد مػػف العػػامميف يسػػتطيعوف أف يعممػوا عػػف بعػػد ،مػػف منػػازليـ أو مػػف مركبػػاتيـ .مػػف جانػػب آخػػر
تسػػتطيع الشػػركات أف تحجػػز أو تشػػغؿ مكان ػاً وحي ػ اًز أصػػغر فػػي مكاتبيػػا الرئيسػػية ،لالجتمػػاع بالزبػػائف ،أو
العػ ػػامميف .وقػ ػػد أصػ ػػبح فريػ ػػؽ العمػ ػػؿ التعػ ػػاوني ،عبػ ػػر اآلالؼ مػ ػػف األميػ ػػاؿ ،حقيقػ ػػة واقعػ ػػة ،عنػ ػػدما يعمػ ػػؿ
المصمميف عمى منتجاتيـ الجديدة معاً ،حتى واف كانت مواقعيـ متباعدة ،ولرّبما في قارات عدة.

 -3إعادة التنظيم في انسيابية العمل:
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فنظـ المعمومات قد حمت محؿ إجراءات العمؿ اليدوية بشكؿ متقدـ باستخداـ إجراءات محوسبة .ومػف ىػذا
المنطمػػؽ فقػػد قممػػت انسػػيابية العمػػؿ اإللكترونػػي مػػف تكمفػػة العمميػػات فػػي العديػػد مػػف الشػػركات التػػي كانػػت
تستخدـ األساليب الورقية ،والطرؽ اليدوية الروتينية المصاحبة ليا .واف تحسيف اإلدارة النسػيابية العمػؿ قػد
مكف العديد مف الشركات ليس فقط في تقميؿ التكمفة بشكؿ كبير بؿ أيضػا فػي تحسػيف خػدمات الزبػائف فػي
ذات الوقت.
 -4زيادة المرونة في المنظمات:
حيػث تسػتطيع الشػػركات والمنظمػات اسػػتثمار التكنولوجيػا فػػي التنظػيـ ،بطػػرؽ اكثػر مرونػػة ،وزيػادة قػػدراتيا
ب ػػتممس وتحس ػػس المتغيػ ػرات والتج ػػاوب معي ػػا ف ػػي أم ػػاكف الس ػػوؽ المختمف ػػة .وأف تس ػػتثمر الف ػػرص الجدي ػػدة
المتاحػػة .ونظػػـ المعمومػػات تسػػتطيع أف تعطػػي المنظمػػات الكبيػرة والصػػغيرة مرونػػة إضػػافية لمعالجػػة بعػػض
مف المحددات التي تفرض عمييا مف جراء حجميا الصغير أو الكبير ،والتعامؿ معو.
 -5إعادة تعريف حدود المنظمة وايجاد طرق جديدة لمتعاون :
فالسػػمة الرئيسػػية لمشػػركة الرقميػػة المعاص ػرة ىػػي القػػدرة عمػػى إدارة األعمػػاؿ عبػػر ح ػدود الشػػركة ،وبػػنفس
الكفػػاءة تقريبػاً .كمػػا وانيػػا تؤدييػػا داخػػؿ الشػػركة بػػنفس معمومػػات المعمومػػات الشػػبكية (عبػػر الشػػبكات) التػػي
تسمح لمشركات بالتنسيؽ مع الشركات األخرى ،عبر مسافات بعيدة جداً.

االستنتاجات
وكنتيجة لتأثير تكنولوجيا المعمومـات عمـى متغيـرات البنـاء التنظيمـي نجـد ان ىنـاك تغيـر فـي بعـض
الحقوق والميام الممقاة عمى عاتق العاممين والتي منيا:
 -1القدرة عمى التكيؼ في طريقة أداء العمؿ.
 -2القدرة عمى أف يكونوا أعضاء في فريؽ العمؿ.
 -3ليـ الحرية في االنتقاؿ الميني عبر اإلدارات.
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 -4لدييـ حرية أكبر لمتصرؼ أثناء العمؿ.
 -5لدييـ قدرات أكبر التخاذ الق اررات(نتيجة إتباع الالمركزية).
 -6لدييـ سيولة وسرعة أكبر في االستجابة لحاجات الزبائف.

التوصيات
إف االتجػػاه نحػػو اسػػتخداـ نظػػـ المعمومػػات يسػػتمزـ أف تأخػػذ المنظمػات بعػػيف االعتبػػار بعػػض القضػػايا،
كالتأثيرات التنظيمية والتي تتضمف :
 إعادة بناء الييكل التنظيمي.
 القضاء عمى مقاومة التغيير وتييئة المنظمة ثقافيا ومينياً.
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أنظمة المعمومات الدولية
مقدمة :
إف التطور في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أحدث تغييرات جذرية ،وأوجػد تحػديات جديػدة أمػاـ
منظمػػات اليػػوـ ...،فالشػػركات المحميػػة أتػػيح ليػػا الفرصػػة لتتوسػػع و لتتحػػالؼ اسػػتراتيجياً لتصػػبح شػػركات
متعددة الجنسيات ،وغالبية الشركات الكبػرى بػدورىا انخرطػت فػي أنشػطة وأعمػاؿ دوليػة وأصػبح جػزء كبيػر
مف أرباحيا يعتمد عمى ىذه األعماؿ الدولية.
إف ىذا التحوؿ لـ يكف ،لوال ظيور التطورات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ( الحواسيب واالتصاالت) و
التػػي مػػف أىػػـ تطبيقاتيػػا شػػبكة االتصػػاالت العالميػػة (االنترنػػت) و أنظمػػة المعمومػػات عاليػػة السػػرعة ،حيػػث
سػػاعدت ىػػذه فػػي تسػػييؿ أداء ىػػذه المنظمػػات ألعماليػػا ،إضػػافة إلػػى إتاحػػة عمميػػة االتصػػاؿ المسػػتمر بػػيف
مشروعاتيا المنتشرة في دوؿ العالـ .
إف ىػػذه التطػػورات أبػػرزت أىميػػة دور أنظمػػة المعمومػػات لػػدعـ وظػػائؼ المنظمػػات الدوليػػة وزيػػادة كفاءتيػػا
واكسابيا ميزة تنافسية ،ليس عمى المستوى المحمي فقط و إنما عمى المستوى الدولي.

المشكمة:
إف انخ ػراط المنظمػػات فػػي أعمػػاؿ دوليػػة يتطمػػب مػػف الشػػركات تطػػوير أنظمػػة معموماتيػػا بمػػا يتناسػػب مػػع
تدويميا وظيور نماذج جديدة مف ىذه النظـ.

األىمية:
ستحاوؿ ىذه الدراسة التطرؽ إلى أىـ أنماط أنظمة المعمومات الدولية مما يسػاىـ فػي نجػاح ىػذه األنظمػة
عند اختيارىا وتطبيقيا ويقمؿ مف مخاطر فشميا.
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المنيجية:
تقوـ ىذه الدراسة عمى البحث النظري في المصادر الثانوية مف الكتب والمقػاالت والمجػالت التػي تطرقػت
إلى مشكمة البحث واستنتاج الخالصة و التوصيات منيا.

مفيوم أنظمة المعمومات الدولية
إف تحرؾ منظمات األعماؿ باتجاه األشكاؿ العالمية لممنظمات يتطمب استخداـ أنظمة معمومات تحمؿ في
طبيعتيػػا عنصػػر العولمػػة و الدوليػػة فػػي أدائيػػا مػػف خػػالؿ نقػػؿ و تبػػادؿ المعمومػػات و تطبيػػؽ إسػػتراتيجية
منظمات األعماؿ ذات األبعاد الدولية.
مف ىنا يمكف تحديد مفيوم أنظمة المعمومات الدولية بأنيػا عبػارة عػف أنظمػة تسػاىـ فػي ربػط المنظمػات
أو الشركات ذات األعماؿ التجاريػة أو الصػناعية أو الخدميػة الواسػعة و التػي تتوسػع أنشػطتيا لتشػمؿ دوؿ
العػػالـ أي أف أعماليػػا تتسػػـ بالعالميػػة ممػػا يسػػيـ فػػي تسػػييؿ أداء أعماليػػا العالميػػة  ،و يمكػػف اعتبػػار ىػػذه
األنظمة ىي ثمرة التطورات في مجاؿ الحواسيب و االتصاالت و األقمار الصناعية .

مبررات استخدام أنظمة المعمومات اإلستراتيجية الدولية :
ىنالك العديد من المبـررات العمميـة اليـوم والتـي دفعـت الشـركات فـي ظـل العولمـة  -حيـث األنشـطة
الصــناعية والتجاريــة والخدميــة العــابرة لمقــارات أو الحــدود الجغرافيــة المحميــة  , -إلــى ضــرورة تطــوير
واستخدام أنظمة المعمومات الدولية ,والتي يمكن تحديد بعضيا بما يمي :
 -1الزبائن  /العالميين :
إف العدي ػػد م ػػف الش ػػركات الخدمي ػػة مث ػػؿ الخط ػػوط الجوي ػػة و الفن ػػادؽ الس ػػياحية و الش ػػركات السػػػياحية و
المصارؼ  ،تقدـ خدمات ذات صفة عالميػة حيػث يزورىػا زبػائف مػف مختمػؼ أنحػاء العػالـ و بالتػالي فإنيػا
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تحتاج إلى نظاـ معمومات عالمي يربطيا مع فروعيا المتباعدة جغرافياً إضافة إلى حاجػة الزبػائف بالمقابػؿ
لالرتباط معيا  ،ىكذا نوع مف المنشآت يكوف في أمس الحاجة ألنظمة المعمومات الدولية لتحقػؽ االرتبػاط
المباشر بعمالئيا .
 -2المنتجات العالمية :
بعػػض الشػػركات تػػوزع منتجاتيػػا فػػي بعػػض دوؿ العػػالـ ،أي تتجػػاوز الحػػدود الجغرافيػػة لمبمػػد الػػذي تمػػارس
نشػػاطيا فيػػو ،و أحيان ػاً ترغػػب فػػي توسػػيع حممتيػػا اإلعالنيػػة و التسػػويقية لتشػػمؿ دوؿ أخػػرى فػػي العػػالـ ،و
لغػػرض التعػػرؼ بمنتجاتيػػا أو إج ػراء عمميػػات البيػػع و التسػػويؽ ليػػا ،يتطمػػب ذلػػؾ أف يكػػوف لػػدييا أنظمػػة
معمومات ذات صبغة دولية تمكنيا مف الوصوؿ إلى زبائنيا الحالييف والمتوقعيف في جميع بقاع العالـ .
 -3المنتجات التجميعية :
بعض الشركات تشتري مواد أولية مف دولة و تصمـ منتجاتيا في دولػة أخػرى و تجمػع أو تنػتج فػي دولػة
أخػػرى  ،أي أف أنشػػطتيا و تعامالتيػػا تمتػػد إلػػى أكثػػر مػػف دولػػة  ،حيػػث وف ػرة الميػػارات أو األيػػدي العاممػػة
بكمفة أقؿ  ،مثؿ تصنيع األجيزة الكيربائية أو االلكترونية كػأجيزة الحاسػوب  ،إف ىػذا يتطمػب وجػود نظػاـ
معمومػػات دولػػي تسػػتطيع الشػػركات مػػف خاللػػو تحقيػػؽ التنسػػيؽ بػػيف عممياتيػػا الممتػػدة فػػي أكثػػر مػػف رقعػػة
جغرافية .
 -4مرونة العمميات :
ىػػذا المبػػرر قػػد يػرتبط بالنقطػػة السػػابقة إذ أحيانػاً ترغػػب بعػػض الشػػركات فػػي تحويػػؿ مشػػاريعيا أو جػػزء مػػف
عممياتيا إلى أماكف أخرى مثؿ بعض العمميات التصػنيعية الخاصػة بصػناعة أجيػزة الكمبيػوتر يمكػف نقميػا
إلػػى البمػػداف التػػي تتػػوفر فييػػا األيػػدي العاممػػة و الم ػواد األوليػػة بكمفػػة أقػػؿ  ،فمػػف أجػػؿ أداء أنشػػطتيا تكػػوف
بأمس الحاجة ألنظمة المعمومات اإلستراتيجية الدولية.
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 -5تقميل حجم المخاطرة :
يسػػاىـ نظػػاـ المعمومػػات االسػػتراتيجي الػػدولي فػػي تخفػػيض المخػػاطر المتعمقػػة بتحويػػؿ األمػواؿ و عمميػػات
المقاصة لممدفوعات التي تجري في المصارؼ .
 -6إمكانية المشاركة في التسييالت التي يقدميا النظاـ :
إف اسػػتخداـ ىػػذا النظػػاـ عمػػى المسػػتوى العػػالمي سػػوؼ يػػؤدي إلػػى تخفػػيض كمفػػة اسػػتخدامو مػػف خػػالؿ
إمكانية استخدامو مف قبػؿ أكثػر مػف جيػة واحػدة أو شػركة واحػدة و االسػتفادة مػف خدماتػو و البرمجيػات و
أنظمػػة التشػػغيؿ الخاصػػة بػػو  ،لػػذا يكػػوف فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة أفضػػؿ مػػف أنظمػػة المعمومػػات المسػػتقمة التػػي
تستخدميا كؿ الشركات بصورة منفردة حيث االستخداـ الضيؽ والكمفة العالية.

أنماط أنظمة المعمومات الدولية:
إن تحديد اإلستراتيجية التي يمكن أن تتبع في تطوير أنظمـة المعمومـات الدوليـة يعتمـد بشـكل كبيـر
عمى نوع إستراتيجية األعمال التي تتبناىا الشركات و يمكن تحديد ثالثة نماذج أساسية منيا يمكـن فـي
ضوءىا تحديد أنماط أنظمة المعمومات الدولية و ىي عمى النحو التالي:

 -1نظم المعمومات المتعددة الجنسيات Multinational information systems
وىػ ػػذا النم ػ ػػوذج ىػ ػػو األكث ػ ػػر انتشػ ػػا ار وتتمي ػ ػػز بم اركػ ػػز الػ ػ ػتحكـ الػ ػػذاتي أساس ػ ػػا لمعالجػ ػػة البيان ػ ػػات ف ػ ػػي
كؿ دولة مف الدوؿ التي تعمؿ فييا .أي لكؿ فرع لو اسػتقالليتو التنظيميػة ،ويعػاني ىػذا الػنيج مػف مشػاكؿ
مف التكرار واالزدواجية في البيانات  ،والتطبيقات  ،والعمميات.
ومػػع ذلػػؾ  ،فإنػػو يمثػػؿ تاريخيػػا أسػػيؿ الحم ػوؿ المتاحػػة لمشػػركات متعػػددة الجنسػػيات نظ ػ ار الخػػتالؼ
الظروؼ في كؿ دولة (أي اختالؼ المػوائح والقػوانيف و المغػات  ،التسػييالت المتاحػة  ،ومػا إلػى ذلػؾ) و
مػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ شػػركة كوكػػا كػوال حيػػث يطبػػؽ كػػؿ فػػرع إسػػتراتيجية و سياسػػات عمػػؿ تػػتالءـ و البمػػد
الذي تمارس فيو نشاطيا و نفس الشيء ينطبؽ عمى شركة ماكدونالد .
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 -2نظم المعمومات الدولية :International information systems
وىي نظـ مركزية تتميز بشبكة الكمبيوتر التي تعمؿ في أكثر مف دولة و البيانات التػي تعبػر الحػدود
الدولي ػػة م ػػف اج ػػؿ اس ػػتكماؿ المعامم ػػة .وى ػػذا النم ػػوذج يعتم ػػد بص ػػورة مت ازي ػػدة عم ػػى االنترن ػػت كوس ػػيط لنق ػػؿ
البيانات.

 -3نظم المعمومات العالمية Global information systems
وفػػؽ ىػػذه األنظمػػة تكػػوف اإلدارة مركزيػػة لمش ػػركة األـ (المركػػز الرئيسػػي) أي ىػػو الػػذي يوجػػو الف ػػروع
ويحػػدد ليػػا سياسػػات العمػػؿ ويحػػاوؿ تحقيػػؽ التكامػػؿ والتنسػػيؽ فمػػا بػػيف عممياتيػػا المحميػػة والخارجيػػة ومػػف
األمثمة عمى ذلؾ ( شركة . ( Sony
ىذا النمط الجديد نسبيا يتميز باألساس بتكامؿ البيانات.
إف إتمػػاـ عمميػػات التصػػنيع التػػي تقػػع فػػي بمػػداف مختمفػػة والتنسػػيؽ بينيػػا وفػػي نف ػس المحظػػة مػػف
األمػػور التػػي دفعػػت إلػػى إنشػػاء مثػػؿ ىػػذه الػػنظـ ،والػػدافع اآلخػػر إلنشػػاء ىػػذه الػػنظـ ىػػو الرغبػػة فػػي تقػػديـ
واجيػػة لحظيػػة لمعمػػالء الػذيف لي ػـ معػػامالت مػػع الشػػركات متعػػددة الجنسػػيات فػػي العديػػد مػػف البمػػداف التػػي
تعمػػؿ فييػػا .وذلػػؾ لػػـ يكػػف ممكنػاً لػوال التطػػورات األخيػرة فػػي إدارة قواعػػد البيانػػات الموزعػػة والتطػػورات فػػي
تكنولوجيا االتصاالت الحديثة التي سمحت ليذا النموذج مف أنظمة الممومات باف يرى النور.
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االستنتاجات
فػػي ضػػوء األنمػػاط التػػي تػػـ طرحيػػا والتػػي يمكػػف أف تتبناىػػا منظمػػات األعمػػاؿ يمكػػف تحديػػد مػػداخؿ
لتطوير أنظمة المعمومات الدولية و عمى النحو التالي:
 .1أنظمة معمومات مستقمة (لمشركات المتعددة الجنسية).
وىػػذه تالئػػـ الشػػركات متعػػددة الجنسػػية حيػػث يكػػوف ىنػػاؾ حريػػة لكػػؿ فػػرع فػػي تطػػوير و اسػػتخداـ نظػػاـ
معمومات خاصة بو ،و يكوف ارتباط نظاـ المعمومات المركزي بالمقر الرئيسي ضػعيفاً و قمػيالً فػي الفػروع
 ،و ذلؾ بسبب سياسة االستقاللية في العمؿ.
 .2أنظمة معمومات مركزية (لمشركات العالمية).
تالئػػـ الشػػركات ذات الصػػبغة العالميػػة حيػػث يكػػوف ىنػػاؾ ارتبػػاط قػػوي و مسػػتمر بػػيف نظػػاـ المعمومػػات
المركػػزي لممقػػر الرئيسػػي و الفػػروع مػػف خػػالؿ التبػػادؿ الواسػػع لممعمومػػات  ،و إف تطػػوير أنظمػػة معمومػػات
الفروع يكوف بإشراؼ المركز الرئيسي .
 .3الشراكة في أنظمة المعمومات العالمية (لمشركات الدولية).
تالئـ الشركة الدولية حيث يتـ نقؿ وتبادؿ المعمومات بيف المقر الرئيسي و الفروع و خاصة في مجاؿ
تطوير المنتجات أو اإلبداع الفكري و ذلؾ لتسييؿ عممية تنفيذ األفكار الجديػدة و سػرعة انجازىػا مػف أجػؿ
المحافظة عمى الميزة التنافسية لمشركة.
 .4أنظمة المعمومات المتكاممة (لمشركات التي تتبع استراتجيات مختمفة).
تالئػػـ الشػػركات التػػي تتبػػع أكثػػر مػػف إسػػتراتيجية  ،حيػػث يكػػوف لكػػؿ فػػرع نظػػاـ معمومػػات خػػاص بػػو و
قاعدة بيانات لتسييؿ االستجابة لمطمبات المحمية  ،و في نفس الوقت لديو أنظمة معمومات مرتبطة بشػبكة
اتصاؿ عالمي بمواصفات عالمية وأيضاً قواعد بيانات مف أجؿ االستجابة لمطمبات العالمية و أيضػاً ىنػاؾ
تعػػاوف فكػػري و تبػػادؿ آراء مػػف خػػالؿ أنظمػػة المعمومػػات اإلسػػتراتيجية العالميػػة مػػف أجػػؿ تسػػييؿ وصػػوؿ
اإلبداعات لممركز الرئيسي لتحقيؽ السرعة في تنفيذىا و المحافظة عمى الميزة التنافسية.
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التوصيات
 .1إف تط ػػوير أنظم ػػة المعموم ػػات الدولي ػػة م ػػف قب ػػؿ منظم ػػات األعم ػػاؿ يتطم ػػب إنش ػػاء البني ػػة التحتي ػػة
الوطنيػػة و العالميػػة لالتصػػاالت التػػي يمكػػف أف تسػػاىـ فػػي إسػػناد المنظمػػات فػػي عمميػػة تطويرىػػا
ألنظمة المعمومات الدولية و تعزيز موقعيا التنافسي في السوؽ العالمية .
 .2مف كؿ ما سبؽ نمخص إلى أف تقنية االتصاالت ىذه بما تحققػو مػف فوائػد تسػاىـ فػي بنػاء أنظمػة
معمومات دولية لكنيا مف جية أخرى تشكؿ تحدياً أماـ منظمات األعماؿ و الدوؿ في مجاؿ كمػؼ
إنشائيا و تطويرىا.
 .3إف االنترنػػت و ىػػو الشػػبكة العالميػػة لالتصػػاالت تقػػوـ بػربط العديػػد مػػف الشػػبكات فػػي جميػػع أنحػػاء
العالـ و يمنح المنظمات القدرة عمى نقؿ و تبادؿ المعمومػات داخػؿ المنظمػة و خارجيػا مػف خػالؿ
االتصػاؿ مػع المنظمػػات األخػرى  ،كمػا يسػػاىـ فػي تسػييؿ أداء أعمػػاؿ التجػارة االلكترونيػة و بػػاقي
التعامالت الكترونياً .
إف استخداـ االنترنت يعزز تطبيؽ مفيوـ أنظمة المعمومات الدولية .
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