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 اإلهداء

 لعادون، وال يؤدي حقو اجملتهدون،ال يبلغ مدحو ادلادحون وال حيصى نعماءه ااحلمد هلل الذي     
حنمده محدا طبيا يليق جبالل وجهو وعظيم سلطانو، و نصلي و نسلم على سيد الرسل الذي خص 

لو و آبكمال الفصاحة بني البدو و احلضر و انطق جبوامع الكلم فاعجز البلغاء صلى اهلل عليو و على 
 أصحابو األخيار و نسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين.

عتزاز أن أضع بني أيديكم ىذا العمل اخلاص مبذكرة التخرج، و الذي دلن دواعي السعادة و اال أنو     
يعد مثرة مسرية حيايت التعليمية احلالفة باالجتهاد و ادلثابرة من اجل طلب العلم الرتقاء يف مصاف 
اجملتهدين، و يرجع الفضل إىل األساتذة األفاضل احملرتمني الذين سهروا على إعدادي ألكون منوذجا يف 

فردوس روحي ونرباس ء فهم طريق ادلستقبل ألكون خري خلق خلري سلف، و بادلوازاة ال أنسى االقتدا
طريقي اللذان هبما أخطو خطوايت األوىل وإىل طريق النجاح و السعادة ، أوىل من نطق هبما لساين أمي 

تهيئيت لدخول عامل ادلعرفة الذين سامها يف تربييت و تقدمي ادلساعدة ادلادية و ادلعنوية لاحلنونة و أيب العزيز، 
يسدد  إنمن بابو الواسع و افنيا حياهتما من اجل توفري حاجيايت الدراسية، اطلب من اهلل عز و جل 

 خطايا و العون دلواصلة مساري الدراسي.

أىدي مثرة أتعايب إىل إخويت و أخيت وإىل كل أسرة محدوش و إىل صديقايت كلثوم و خدجية وإىل كل     
 من بعيد وقريب. من يعرفين

  

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

  

نشكر اهلل و حنمده محدا كثريا يليق بعظيم سلطانو، فهو الذي أعاننا بالعلم و زيننا بالعقل و         
 أكرمنا بالتقوى و بعث اإلرادة والعزم على أن نتم ىذا العمل ادلواضع.

 كما ال يسعين إال التقدم بالشكر اجلزيل إىل:
طر ذلذه ادلذكرة و كل أساتذيت من أو الذي كان نعم ادل عيسى حممد حمموداألستاذ  احملرتم ولد حممد     

االبتدائي إىل اجلامعي و الذين كانوا سببا يف تكويين كما ال أنسى أن أتقدم جبزيل الشكر إىل أسرة 
 اتصاالت اجلزائر و إىل كل من ساعدين من قريب و من بعيد.
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دمة ـــــــــمقال  

 

 ب

إننانعيشيفعصرادلعلومات,عصرأصبحتادلعلوماتفيوسلعةتباعوتشرتى,بلصناعةتتضمنالعديد
مناألنشطةادلتكاملةذاتطبيعةعاليةادلرونةواليتتزدادتنوعاوامتداداإىلرلاالتوأنشطةجديدة,ومنىنا

منتجاللمعلوماتفهويعتربعنصراحيويأصبحنظامادلعلوماتيلعبدوراىاماوحساساداخلادلؤسسةبصفتو
يتم علىأساسادلعلوماتاليتينتجها ازباذإذا تنافسيةبنيالقراراتالفوريةواإلسرتاتيجيةوحصوذلا علىميزة

نظرياهتامنادلؤسسةاألخرى.
ادلعلومات نظام احتل الصدد فويفىذا دور من لو دلا ادلؤسساتاالقتصادية يف ىامة ترشيدمكانة يف عال

ببقاءواالستمرارية.ادلتخذةواليتتتعلقالقرارات
وىذاالوضعفرضعلىادلؤسسةربدياتجديدةزبتلفشكالوزلتوىمنالفرتاتالسابقة,وتزدادشدةىذه

دلعلومايتادلسجلةيفادليدانللتأخرياتمنوعنالدولادلتطورةفأكثرأكثرالتحدياتعنالدولالنامية
دباتتأثردبافيهااجلزائرملنىذهالدوللكنىذااليعينإعموما,ونظامادلعلوماتموضوعالبحثخصوصا,

األنظمةىذهاليتمنحتهااوادلزاي,فالعاملاليوموبفضلالتسهيالتاألعمالخاصةيفعاملاألنظمةفرزتوىذهأ
يشبوقريةصغرية.أصبح

لممعهالكسبربدياتالعصروىذاإذنفادلؤسسةاجلزائريةمطالبةمنجهتهادبسايرةىذهالتطوراتوالتأق
درةعلىبنيةربتيةقويةتسمحباستعمالالتطوراتاحلاصلةيفىذااجملال,حبيثتكونقايأيتإالبتوفرال

بذمامىذاالوضعاجلديدللبقاءوالتفوقيفعصرنااحلايل.األخذ
اليتاآلثارعمليىذالتسليطالضوءعلىبعضجاءدلعلومايتويفإطارىذهادلستجداتاليتيطفوعليهاجانب

 اجلوىريالتايل:ادلوضوعحولالسؤالسبحورتإشكالية,وهبذايفتسريادلؤسساتادلعلوماتحدثهاالنظامأ
 نظم المعلومات في تسيير المؤسسة؟ دور ما هو

 امهبذااإلشكالنطرحاألسللةالفرعيةالتالية:واإلحاطةواإلدل
؟استخدامو*ماذانقصدبنظامادلعلوماتوماىيرلاالت

*مامدىتطبيقنظامادلعلوماتداخلادلؤسسة؟
 *كيفىوواقعاستخدامنظامادلعلوماتيفادلؤسسةاجلزائرية؟

الفرضياتالتالية:اعتمادعلىاإلشكاليةالسابقةمتولإلجابة
نظامادلعلوماتموردإسرتاتيجيللمؤسسة.-1
العلمي.االقتصادنظمادلعلوماتتلعبدوراحملركالرئيسيلنمووتطور-2
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 ج

لطرقادلعلوماتفائقةالسرعة,وىذاماتعجزادلؤسساتاجلزائريةعلىالتحتيةكلفةإنشاءالبينارتفاع-3
 ربقيقو.

 أهمية البحث:
يستمدأمهيتوأيضامنخاللتسليطالضوء,كمايستمدىذاالبحثأمهيتومنحداثةموضوعنظامادلعلومات-

ادلؤسسات.علىمدىقدرةنظامادلعلوماتعلىدعم
نظاميسهرعلىاحلفاظمكانةادلؤسسةويساىميفكماسبكنأمهيةالدراسةيفاحلاجةادلتزايدةلتطبيقوتبين-

نياحملليوالعادلي.تنافسيتهايفوقتأصبحيعرفمنافسةشديدةعلىمجيعاألصعدةوعلىادلستوي
يعدىذاالبحثمسامهةمتواضعةوبسيطةوتكملةللبحوثاليتأصلزتيفاجملال.-

 دوافع البحث:
يتمسكدبوضوعحبثوموضوعيةكانتأوال الباحثذبعلو خيلوأيموضوعحبثمندوافعتثريرغبة

ازىذهالدوافعفيمايلي:ذاتية,وعليوفاختيارادلوضوعليسوليدالصدفة,وديكنإجي
.يفمعاحلةمثلىذهادلواضيعتتمثليفالرغبةو:الدوافعالذاتية

:الدوافعادلوضوعية
لتجيبعنرل- الدراسة ادلعلوماتودورىايفتسيريوعةتأيتىذه دبوضوعنظام منالتساؤالتمتعلقةأساسا

ادلؤسسةعلىوجوالتحديد.
إنتأكيددوروأمهيةنظامادلعلوماتيفتسيريادلؤسسةحيتاجلعنايةخاصةمنطرفالباحثنيلتقدميالدراسات-

ادلتخصصةواألكادديية,يفىذااجملالاحلساسوعليوسيتماخلوضيفشقوالنظريمنخاللمعرفةدورالعلمية
بتنزيلالدراسةالنظريةعلىالواقعاالقتصاديىتمنظامادلعلوماتيفتسيريادلؤسسةبشكلمبسط,وشقعمليا

 ادلعلوماتيفمؤسسة نظام وأمهية الدراسةاتصاالت الجزائر يفاجلزائرمنخاللتناولدور فإنىذه وعليو
الدراسة تتمثليفكون ادلوضوعية الدوافع خصوصا.إذن اجلزائرية وادلكتبة عموما البحثية الساحة جاءتإلثراء

الساعة.موضوع
 أهداف البحث:

أسباب      زللتعد تتلخصأىدافادلوضوع عامة وبصفة أىدافمعينة, إىل الوصول موضوع أي دراسة
الدراسةيفالعناصرالتالية:
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تسليطالضوءعلىمدلولنظامادلعلومات؛-
احلديثةادلرتبطةبادلوضوع؛ادلصطلحاتالتعرفعلىأىم-
تخدمةللحصولعلىادلعلوماتالالزمةللمؤسسة.التعرفعلىالطرائقادلس-

  منهج البحث:

حاولناأننسلكيفىذاالبحثأسلوبالبحثالعلميمنأجلالوصولإىلاإلجابةعلىاإلشكاليةاألساسية
بادلزجبنيادلنهجالوصفي حيثقمنا السبيلأسلوبالوصفوالتحليل, ذلذا واعتمدنا ادلوضوع, اليتيطرحها

والتحليلي,وذلكمنخاللمجعالبياناتوتنظيمهاوربليلهاواستخالصسلتلفالنتائج.
صعوبات والعوائق:

إنالعقباتاألساسيةاليتواجهتناوقتإصلازالبحثسبحورمعظمهاحولالنقاطالتالية:
حيثاضلصرت,تسيريادلؤسسةغيابشبوكليللدراساتادليدانيةاليتتوضحمدىدورنظامادلعلوماتيف-

 واقع بعضها حيثتناول آخر شقدون ادلوضوعبدراسة بشأن يفادلؤسساتأغلبالبحوثادلقدمة النظام
اجلزائريةوبعضهاربطدراستهابادليزةالتنافسية؛

اجلزائريةشلاقلةالدراساتاألكاددييةادلتخصصةاليتتناولتموضوعالدراسةخاصةتلكادلتعلقةحبالادلؤسسة-
يسهلعلىالباحثنييفىذاالشأناالسرتشادهبا

عدموجودأجنحةخاصةيفمكتباتناهتتمبادلوضوعوربطودبجالادلنافسةبنيادلؤسسات-
 ادليدانية.صعوبةإجراءالدراسة-

 :خطة وهيكلة البحث
فقدجاءت الفرضيات, واختبار ادلطروحة علىاإلشكالية يفلإلجابة وخاسبة,فصلني الدراسة مقدمة مع

وىذهالفصولىي:
ادلبحثاألولمدخلماىيةادلؤسسةوعمومياتحولالنظاموادلعلومةتضمنمبحثنينتناولفيو:األولالفصل 

 ادلعلومة.إىلادلؤسسةوادلبحثالثاينعمومياتحولالنظامو
يفتسيريادلؤسسةزلتوياعلىمبحثنيتضمنادلبحثاألولنظامادلعلوماتودورهإىل ونتطرقفيو:الفصل الثاني

علىنظامادلعلومات,يفحنيتناولادلبحثالثايندورنظامادلعلوماتيفادلؤسسة.
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بالبحثوالتحليلدوروأثرنظامادلعلوماتيفوأخرياخصصناالفصلالثالثللدراسةالتطبيقيةواليتتناولت
ادلبحثالثاينفقدتناول,وحيثمتالتطرقيفادلبحثاألولالتعريفبادلؤسسة ،الجزائراتصاالت مؤسسة أما

.االستبيانالدراسةالتحليليةلنتائج
ونشرييفاألخريأنكلفصلسيكونمسبوقابتمهيدوسلتوماخبالصة.

 .واهللويلالتوفيق
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        تمهيد:
 إن الطريق ضلو التنمية االقتصادية دير حتما على ادلؤسسة ويرتكز على التحكم يف كفاءهتا اإلنتاجية،         

 االستخداملتحقيق ظائفها من طريق أساليب حديثة يف تسيَت و  لذلك وجب على إدارهتا أن تبحث يف العمق
ونظرا لكل ىذا فقد وجدت  ،يدة بينها وبُت العمال وشركائهماألمثل دلواردىا البشرية وادلادية وإقامة عالقات ج

أخذت ادلعلومات دورا أكثر عمقا ومشولية حيث ادلؤسسات نفسها ملزمة بإنشاء مراكز الرصد لنظام ادلعلومات 
حيث أصبحت أداة فعالة يعتمد عليها أمهية يف السابق،قدرا يفوق كثَتا ما كانت سبثلو من واكتسبت بفعل دلك 

لذلك فإن وجود نظام معلومايت يعترب من بُت خصائص ادلؤسسة يف إدارة تشكيل احلاضر ورسم صورة للمستقبل،
اليوم بتوقع التهديدات والفرص وتقليل حالة ادلخاطرة وضمان محاية ادلعلومات العصرية اليت أصبحت مطالبة 

كما أصبحت معنية دبمارسة التأثَت على احمليط من خالل الضغوط ادلعلوماتية عدم سباثل ادلعلومات   واحملافظة على
 :وسيتم التطرق يف ىذا الفصل إذل ،السليب و التابع الكلي لتغَتات السوقو اخلروج من دائرة ادلتعامل 

                                  
 ادلبحث األول: مدخل إذل ادلؤسسة؛-                                 

 .ادلبحث الثاين: أساسيات حول النظام وادلعلومة-
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 .المؤسسة إلى: مدخل األولالمبحث 
دبختلف اذباىاهتم اإليدلوجية  لدى  االقتصاديُتلقد شغلت ادلؤسسة حيزا معتربا يف كتابات وأعمال        

القيمة  للحفاظ  إنتاجللمجتمع ومصدر  االقتصاديباعتبار النواة األساسية يف النشاط ، والتسيَت ادلهتمُت باإلدارة
                                                               .تنمية وتطور أي رلتمعو عليها، 

 المطلب األول:ماهية المؤسسة
     أوال:تعريف المؤسسة:

العناصر  حول تعريف ادلؤسسة حبيث كل منها يرتكز على جانب من جوانبها،أو االقتصاديُتأراء  اختلفتلقد 
 :ىذا يف مجلة من التعاريف التالية نوضحادلكونة ذلا وطبيعة نشاطها وسوف 

اذلدف منو إجياد قيمة سوقية معينة من خالل اجلمع بُت عوامل إنتاجية معينة ’ادلؤسسة ىي تنظيم إنتاجي معُت"
 1 ."السوق لتحقيق الربح مث نتوذل بيعها يف

اليت تتجمع فيها ادلوارد البشرية وادلادية الالزمة لإلنتاج  االقتصاديةتعرف ادلؤسسة أيضا على أهنا"الوحدة 
 2 ."االقتصادي

معُت تدمج فيو عدة عوامل إنتاج  واجتماعيمستقل ماليا يف إطار قانوين  اقتصاديىي أيضا "كل ىيكل تنظيمي 
آخرين بغرض ربقيق نتيجة مالئمة ضمن  اقتصاديُتتبادل السلع واخلدمات أو ىيكلها مع أعوان ’هبدف اإلنتاج

 3 ."زبتلف بإختالف احليز ادلكاين والزماين وتبعا احلجم ونوع النشاط اقتصاديةشروط 
ستقلة ماليا،ىدفها توفَت اإلنتاج لغرض التسويق منظمة ادل االقتصاديةأيضا"ادلؤسسة ىي مجيع أشكال ادلنظمات 

              4هام و ادلسؤليات" ورلهزة بكيفية توزع فيها ادل
 5:  ثانيا _ خصائص المؤسسة 

 :تتصف ادلؤسسة بعدة خصائص نذكر منها

                                                           
1
 .10، ص1984دار النهضة العربية، مصر، "مدخل إدارة األعمال"مسَت أمحد عسكر    

2
 .24، ص1993اجلامعية،اجلزائر ديوان ادلطبوعات إقتصاد المؤسسة"عمر صخري"   

3
 .10،ص1998دار احملمدية العامة،اجلزائر،"إقتصاد المؤسسة"ناصر دادي عدون  

4
 .13،ص1996،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،2،الطبعةإقتصاد المؤسسة,أهمية التنظيم ديناميكية الهياكل"إمساعيل عرباجي"  

 .30،ص2002ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر، "إقتصاد المؤسسة",عبد الرزاق بن حبيب  5
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للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث احلقوق والصالحيات والواجبات وادلسؤوليات،إذن ادلؤسسة  -1
 . الطبيعيشخص معنوي لو حقوق ووجبات مثل الشخص 

 القدرة على أداء الوظيفة اليت أسست من أجلها.  -2
  التحديد الواضح لألىداف والربامج وأساليب العمل -3
 جيب على ادلؤسسة أن تكون مواتية للبيئة اليت توجد فيها.                             -4
 التكامل على ادلستوى الوطٍت -5
أن تكون ادلؤسسة قادرة على البقاء دبا يكفل ذلا من سبويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة    -6

 كافية،وقادرة على التكييف نفسها مع الظروف ادلتغَتة.     
ضعف مربر وجودىا أو تضاءلت   إذاادلؤسسة بالضرورة فكرة زوال ادلؤسسة  اصطالحأن تشمل جيب  -7

  1                                                   كفائتها

 نشأة وتطور المؤسسة     :المطلب الثاني 
ادلختلفة اليت نراىا يف الواقع دل تظهر بأشكاذلا احلالية من أول مرة بل كان ذلك  االقتصاديةإن ادلؤسسات         

و احلضارات  االجتماعيةو  االقتصاديةلعدة تغَتات وتطورات متواصلة و متوازية مع التطورات اليت شهدهتا النظم 
من أمهية و دور يف النشاط و ربضَت حاجاتو و نظرا دلا للمؤسسة  االستقرارالبشرية منذ أن سبكن اإلنسان من 

للمجتمعات فإنو جيدر بنا اإلطالع على تطوراهتا ضمن اجملتمع إبتداءا من اإلنتاج األسري البسيط  االقتصادي
لغاية ظهور التكتالت و الشركات ادلتعددة اجلنسيات.                                                             

  :يطالبساإلنتاج األسري  (1
لقد إعترب اإلنسان زراعة األرض و تربية ادلواشي من أىم النشاطات و أىم موارد حياتو و ذلك لتلبية حاجاتو 
األساسية و ادلتمثلة يف ادلأكل و ادللبس و ادلشرب و قد استعمل بعض األدوات البسيطة و اليت يقوم بنحتها و 

و يف احلقول أو ادلدن ، كما أن التجارة دل تعرف آنذاك  ربضَتىا كبار األسر، وكان ىذا النشاط يتم داخل األسر
، حيث كانت ادلنتجات اليدوية تصنع وفق طلبات معينة من أفراد اجملتمعات و عادة تتم ادلبادلة بادلقايضة بُت 

  .األسر اليت تصنع وفق طلبات اجملتمع

                                                           

.30مرجع سابق، ص عبد الناصر بن عدود،  1
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،الدباغة،و صناعة ادلنتجات اجللدية كانعال وأىم احلرف اليدوية اليت كانت سائدة يف تلك األزمنة النجارة،احلدادة
  .و السروج ،وكذلك الغزل و النسيج و صناعة السالسل

 ظهور الوحدات الحرفية:( 2 
احلرفية من  ادلتوجاتبعد أن هتيأت الظروف ادلتمثلة يف تكوين ذبمعات حضرية و ارتفاع الطلب نوعا ما على 

ة إذل ظهور و لألول مرة عمال بدون عمل أو بأعمال مستقلة يف مالبس و أدوات إنتاج و لوازم سلتلفة باإلضاف
منازذلم كل ىذا أدى إذل تكوين زلالت أو ورشات يتجمع فيها أصحاب احلرف ادلتشاهبة من أجل إنتاج أشياء 
معينة ربت إشراف كبَتىم أو أقدمهم يف احلرفة ، على شكل أسري يغيب فيو االستغالل أو القسوة و ىكذا فقد 

عدة ورشات حرفية للتاجرين،النحاسُت،احلدادين..اخل.                                                    وجدت 
    :( النظام المنزلي للحرف3

أدى ظهور طبقة التجار و الرأمساليُت إذل استعماذلم لعدة طرق من أجل احلصول على ادلنتجات و بيعها يف 
بإضافة إذل التعامل على اجملموعات احلرفية ، االتصال باألسر يف ادلنازل و ظروف مرضية ومن الطرق ادلستعملة 

سبويلهم بادلواد من أجل إنتاجهم لسلعة معينة و غالبا كانت عملية اإلنتاج ادلنزلية مرحلة من مراحل إنتاج السلعة و 
خلها بواسطة احًتاف حرفة قد وجد التجار سوق العمل خاصة يف األسر الريفية اليت كانت على استعداد لزيادة د

و ىكذا أصبح ىناك و ألول مرة عمال حرفيون   .أخرى إذل جانب الزراعة ، ديكنها من تغطية حاجاهتا ادلتزايدة
يف ادلنازل ال ديلكون سوى قوة عملهم و شلولون من طرف ذبار   أصحاب رؤؤس أموال و كل منها مرتبط باآلخر 

 ارتباطا نفعيا
     Manufacture:رةظهور المانيفاكتو ( 4 

 ارتفاعإن تراكم التغَتات اليت شهدهتا طرق اإلنتاج احلريف نظرا لتطور األذواق و ادلستوى احلضاري من جهة و 
عدد السكان من جهة أخرى و كذلك ظهور االكتشافات اجلغرافية ، أدت إذل إثراء طبقة التجار الرأمساليُت الذين 

على إجيارىا إذل أشخاص وأسر داخل ادلنازل من أجل القيام بإنتاج طلباهتم اليت  امتلكوا أدوات إنتاج يدوية فعملوا 
كانوا يطالبون بتنفيذىا يف أوقات و دبواصفات مناسبة و يف وقت الحق استطاع ىؤالء التجار أن يقوموا جبمع 

سائل إنتاجهم عدد من احلرفيُت ربت سقف واحد من أجل أن يتمكنوا من مراقبتهم بشكل أكرب وأن يستعملوا و 
و اليت تتكون من أدوات  Manufacture بشكل أكثر استغالال و ىكذا ظهرت ادلصانع يف شكلها األول

بدائية يشتغل عليها العمال بأيديهم و زبضع لتنظيم خيتلف عن تنظيم الوحدات احلرفية السابقة إذ أصبح فيها 
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يتها إذل هنايتها و قد كانت ادلانيفاكتورة تعرب عن صاحب احملل و األدوات ىو ادلشرف على عملية اإلنتاج من بدا
منعرج حاسم يف تاريخ ادلؤسسة االقتصادية حيث تعترب شكل اإلنتاج اليدوي الذي تولدت عنو ادلؤسسة الرأمسالية 

  .فيما بعد
  :المؤسسة الصناعية اآللية( 5

بعد أن توفرت األسباب من اكتشاف عملية موجهة ضلو اإلنتاج الصناعي و اتساع السوق أكثر فأكثر، و لعب 
اجلهاز ادلصريف دورا ىاما يف التطور االقتصادي ،ظهرت ادلؤسسات اآللية األوذل اليت كانت فيها وسائل العمل 

دل تكن سوى  آنذاكاالقتصاديُت فإن اآللة اآللية بعد أن كانت يف ادلانيفاكتورة يدوية،و حسب تعريفات بعض 
جهاز مكون من رلموعة من األجزاء كانت ذات شكل يدوي و عند آخرين فإن األدوات يف احلرف كانت 

  .تستعمل طاقة زلركة يدوية يف حُت أن اآللة ىي أداة تستعمل طاقة زلركة حيوانيا أو مائيا أو من الريح...اخل
أو ادلؤسسات الرأمسالية إذل بداية القرن الثامن عشر أي بظهور الثورة  الو رشاتظهور أول  االقتصاديُتويرجع 

العمال و كذا بروز تقسيم العمل الصناعية اليت تكمن نتائجها بظهور ادلؤسسات الكربى ادلشغلة لعدد كبَت من 
  .األكثر تطورا كان يف إصللًتا على يد "أركوريخ" يف ميدان النسيج الو رشاتذبدر اإلشارة أن ظهور و 
 :التكتالت و الشركات متعددة الجنسيات( 6

الرأمسارل كانت ىناك ضرورة للمؤسسات إلتباع عدة إسًتاتيجيات تكتمل فيما  االقتصادمع التطور الذي شهده 
ية ليس يف صورة موزعة للسلع و اخلدمات فقط بل ( وكذا الدخول إذل األسواق اخلارجاالقتصاديبينها )التكتل 

 أيضا كمنتج يف أكثر من بلد خارجي و ىي ما يدعى الشركات متعددة اجلنسيات.   

  .أهداف و وظائف المؤسسةالثالث:المطلب 
 أوال: أهداف المؤسسة 

ديكن تلخيص أىداف ادلؤسسة يف النقاط التالية:                                                                   
 :                                                                                                     االقتصاديةاألىداف  -1
يعترب ربقيق الربح ادلربر األساسي لوجود ادلؤسسة ذلا بتعزيز طاقتها التمويلية الذاتية اليت 1:ربقيق الربح :1-1

تستعملها يف توسيع قدراهتا اإلنتاجية و تطويرىا أو على األقل احلفاظ عليها و بالتارل الصمود أمام ادلنافسة 
 ادلؤسسات األخرى و االستمرار يف الوجود.

                                                           
 .17،18دادي عدون،ادلرجع السابق،ص ص ناصر  1
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الرشيد لعوامل اإلنتاج ورفع إنتاجياهتا من خالل التخطيط احملكم و الدقيق  مالاستععقلنة اإلنتاج: أي  1-2
 و ادلالية االقتصاديةلإلنتاج و التوزيع مث مراقبة تنفيذ اخلطط و الربنامج وذلك هبدف تفادي الوقوع يف ادلشاكل 

                              و اإلفالس يف آخر ادلطاف نتيجة لسوء استعمال عوامل اإلنتاج.                   
وىذا من خالل ربقيق كامل عناصر اإلنتاج لتلبية احلاجات : تغطية ادلتطلبات اليت حيتاجها اجملتمع1-3

               1يدة،وجيب أن حيقق اإلنتاج مايلي:ادلتزا
 مستوى عارل من ادلرونة؛                                                                                       - 
 أن يتم اإلنتاج يف وقتو احملدد دون تقدمي أو تأخَت؛                                                             - 
 ت احملدد.                                                                    أن يتم تسليمو لطالبيو يف الوق- 
 :من بُت األىداف اليت تسعى ادلؤسسة لتحقيقها ىي:                                  األىداف االجتماعية - 2 
:ضمان مستوى مقبول من األجور:يعترب العمال يف ادلؤسسة من بُت ادلستفيدين األوائل من نشاطها، حيث 2-1 

 يتقاضون أجورا مقابل عملهم هبا، ويعترب ىذا مقابل حقا مضمون قنونا وشرعا وعرفا،إذ يعترب العمال العنصر
                                                                                      احليوي و احلي يف ادلؤسسة.

اجملتمعات يف اجملال التكنولوجي جيعل  شهادتو:ربسُت مستوى معيشة العمال: إن التطور السريع الذي 2-2
 جديدة بإضافة إذل التطور احلضاري ذلم.            متوجاتالعمال أكثر حاجة إذل تلبية رغبات تتزايد باستمرار بظهور 

توفَت تأمينات و مرافق للعمال: تعمل ادلؤسسات على توفَت التأمينات مثل التأمُت الصحي و التأمُت ضد 2-3
                                                                          2..اخل. التقاعد.حوادث العمل و كذلك 

رفع مستويات مهارهتم ادلهنية، وىذا عن طريق إخضاع  تأىيل العمال:حيث يتم تدريب و تطوير العاملُت و2-4 
 العمال إذل دوارات التدريب والتكوين من أجل رفع مستوى ادلهٍت ، والتخصص حسب القدرة ادلهنية للعمال.  

 :  من بُت األىداف التكنولوجية اليت تؤديها ادلؤسسة ىي:                                 األىداف التكنولوجية-3 
البحث والتنمية: حيث مع تطور ادلؤسسات عملت على توفَت إدارة أو مصلحة بعملية تطوير الوسائل و 3-1 

الطرق اإلنتاجية علميا، وترصد ذلذه العملية مبالغ قد تزداد أمهية لتصل إذل نسبة عالية من األرباح،وديثل ىذا 
يف السنوات األخَتة،إذ تتنافس ادلؤسسات فيما البحث نسبا عالية من الدخل الوطٍت يف الدول ادلتقدمة، وخاصة 

                                                           
1
، إدارة مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف العلوم التسيَت نظام المعلومات ودوره في اتخاذ القرارات بالمؤسسة" عليوات سادلة، شلوش فاطمة،"  

 .43ص،  2014/2015أعمال اإلسًتاتيجية ،كلية العلوم التسيَت ، جامعة البويرة ،اجلزائر،
2
 .19دادي عدون،مرجع سابق،ص ناصر  
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بينها على الوصول إذل أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، تؤدي التأثَت على اإلنتاج ورفع ادلردودية اإلنتاجية 
                                                                                            .للمؤسسة 

:  للمؤسسة عدة وظائف سبكنها من أداء دورىا االقتصادي واالجتماعي:                                           ئف المؤسسةثانيا:وظا
: تعترب الوظيفة ادلالية من أىم وظائف ادلؤسسة، فادلؤسسة ال تقوم بنشاطها اإلنتاجي و الوظيفة ادلالية-1

 التسويقي..دون توافر األموال الالزمة لتمويل أوجو النشاط ادلختلفة وأوجو اإلنفاق.                               
تسعى يف رلموعها إذل البحث عن األموال يف  وتعرف الوظيفة ادلالية على أهنا رلموعة من ادلهام والعمليات، اليت 

مصادرىا ادلمكنة بالنسبة للمؤسسة، بعد ربديد احلاجات اليت تريدىا من األموال من خالل برارلها وخططها 
                                                                                                        1االستثمارية.

التموين كمجموعة من ادلهام و العمليات، يعٍت العمل على توفَت سلتلف عناصر ادلخزون  وظيفة التموين: -2
           2احملصل عليها من خارج ادلؤسسة، بكميات وتكاليف و نوعيات مناسبة طبقا لربامج وخطط ادلؤسسة.

 يتُت: مهمة التخزين و مهمة الشراء.       من ىذا التعريف يتضح لنا أن وظيفة التموين تنقسم إذل مهمتُت فرع 
مهمة الشراء: ىي رلموعة من األنشطة اليت زبتص بتوفَت مستلزمات النشاط من خارج ادلؤسسة بالكمية  - أ

                                                                                       3واجلودة واألسعار ادلناسبة.
ين: ىي رلموعة من اإلجراءات و األعمال اليت تقوم هبا ادلؤسسة على أساس أنظمة زلكمة، مهمة التخز  - ب

د ووفق صيغ معينة وعرب أجهزة سلتصة،لتأمُت اإلمداد ادلستمر بادلستلزمات السلعية لعمليات التشغيل يف الزمن احملد
                                                                                  4بالكميات والنوعية ادلطلوبتُت.

: يعترب اإلنتاج الوظيفة األساسية للمؤسسات اإلنتاجية فهو ادلربر لوجودىا و احلافز على  وظيفة اإلنتاج -3
استمرارىا وبقاءىا كون اإلنتاج يرتبط بإشباع احلاجات اإلنسانية بالتارل فإنو يستمر ما دامت احلاجة اإلنسانية 

وديكن تعريفها بأهنا"عملية اإلنتاج ادلنفعة أو ادلنافع اليت يقام العمل من أجل خلقها و بيعها كوسيلة  قائمة.
                                                                                           5لتحقيق الربح".

                                                           
1
 .263ناصر دادي عدون ،مرجع سابق،ص   

2
 .294 ، صادلرجع نفسو  

3
 .20،ص 1995الدار اجلامعية ، بَتوت،,"المشتريات وإدارة المخازن",علي الشرقاوي   

4
 .75، ص 1993ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ,"الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية للمؤسسة",أمحد الطرطار  

5
 .226، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان ،األردن، "إدارة األعمال"نائف الربنوطي، سعاد  
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: يعد التسويق من ادلفاىيم اليت استقطبت انتباه واىتمام العديد من االقتصاديُت و الباحثُت وظيفة التسويق -4
 خالل العقود األربعة األخَتة وتركز ىذا اىتمام حول كيفية تعريف مفهوم التسويق.                               

ويعرف التسويق على أنو رلموع العمليات و اجملهودات اليت تبذذلا ادلؤسسة من أجل معرفة أكثر دلتطلبات  
السوق وما جيب إصلازه يف رلال مواصفات ادلنتوج الشكلية و التقنية حىت تستجيب أكثر ذلذه ادلتطلبات من 

تهلك يف الوقت ادلناسب و بالطريقة للمس توجنادلجهة، و كل مايبذل من جهود يف عملية الًتويج و توفَت 
                                                   1ادلالئمة حىت تبيع أكرب كمية شلكنة منو  بأسعار مالئمة ربقق أكثر أرباحا ذلا.

ل، زبائن، : ربتل وظيفة ادلوارد البشرية مكانة ىامة يف ادلؤسسة، فهذه األخَتة ذلا أمواوظيفة ادلوارد البشرية -5
 فراد.                     تكنولوجيا، أسواق... و لتشغيل كل ىذا فهي حباجة إذل زلرك أساسي و ىو األ

وتعرف وظيفة ادلوارد البشرية على أهنا رلموعة النشاطات ادلتعلقة حبصول ادلؤسسة على احتياجاهتا من ادلوارد  
ديكن من ربقيق األىداف بأعلى مستويات الكفاءة و  و ربفيزىا و احلفاظ عليها، دبا البشرية،و تطويرىا

  2.الفعالية

 .                                                    المطلب الرابع:  أشكال المؤسسة و مستوياتها
 3أوال:أشكال المؤسسة 

 ىناك عدة أشكال للمؤسسة وىذا تبعا للمعايَت ادلأخوذ هبا نذكر منها:                                           
 :حسب طبيعة ادللكية  
 .ادلؤسسات اخلاصة:وىي ادلؤسسة اليت تعود ملكياهتا للفرد أو رلموعة أفراد *
 .القطاع اخلاص والقطاع العامادلؤسسات ادلختلطة:وىي ادلؤسسة اليت تشًتك ملكيتها بُت  *
 (.والواليات’الدوائر’البلديات)احمللية ادلؤسسات العامة:وىي اليت تعود ملكياهتا للدولة أو اجلهات *

 :اإلقتصاديحسب طبيعة النشاط 
ادلؤسسات الصناعية:ذات طابع إنتاجي،حيث زبتص يف صناعة السلع ادلختلفة سواء تلك اليت تندرج يف إطار *

 .لثقيلة كاحلديد والصلب أو الصناعات اخلفيفة كالنسيجالصناعة ا

                                                           
1
 .327ص  مرجع سابق,ناصر دادي عدون،  

2
 .36، ص 2003، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، "اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية"ادلرسى،مجال الدين زلمد   

3
 .31-30، ص،ص 1993منشأ ادلعارف اإلسكندرية،  "أصول اإلدارة العامة",عبد العزيز سحا،  
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ادلؤسسات الفالحية:اليت هتتم بزيادة إنتاجية األرض،وتقوم ىذه ادلؤسسة بتقدمي ثالثة أنواع من *
 .السمكي  نتاجاإل اإلنتاج:النبايت،احليواين،

 والشراء سواء للمؤسسة اخلاصة أوادلؤسسات التجارية:وىي اليت هتتم بالنشاط التجاري الذي يتم بعملية البيع *
 .العامة

 .االجتماعيادلؤسسات ادلالية:وىي اليت تقوم بنشاطات ادلالية كالبنوك ومؤسسات التأمُت والضمان *
  .، السياحة،ادلالحةوادلواصالت كالنقل، الربيدادلؤسسات اخلدماتية:ادلؤسسات اليت تقدم خدمات  *

                                                                                                   1.ثانيا:مستويات المؤسسة
خيتلف عدد مستويات ادلؤسسة حسب األنظمة اليت تتفرع إليها وحسب أىداف التحليل وديكن أن تتوزع إذل 

  :أربعة مستويات كالتارل
:دوره ضمان استعمال مستمر لعوامل نظام ادلادي،لتحقيق ادلهام ادلوكلة إليو من ادلستوى االستغاللمستوى  -1

األعلى أو التسيَت يف إطار أىداف االستغالل جيب أن يتكيف مع السياق و يصحح االضلرافات 
ة اليت ادلؤقتة،ويعمل نظام االستغالل حسب الوقت احلقيقي،أي يف نفس الوتَتة للظاىرة اإلنتاجية والتجاري

 يقوم دبرقبتها. 
:دوره يتمثل يف التسيَت ربديد اإلجراءات ادلطلوب تنفيذىا يف مستوى االستغالل واليت تكون مستوى التسيَت -2

مناسبة لوسائلو مث مرقبتها يف التنفيذ وعند ظهور عوامل غَت مأخوذة يف احلساب تؤثر على نشاط االستغالل 
 . أصلها،يتدخل نظام التسيَتالذي ال ديلك إمكانيات إلعادة احلركة يف

القرارات،اإلستثمار،من  ازباذ:يف ىذا ادلستوى يتم ربديد أىداف طويلة األجل،تغيَت اذلياكل،مستوى اإلدارة -3
 .يف حالة احلاجة إذل ذلك االستغاللجهة أخرى إعادة النظر يف نظام 

ستقر فيو حىت وجود ادلؤسسة :وىو اعلى مستوى ويعمل على الربط بُت ادلؤسسة وزليطها ويمستوى التحول -4
 االقتصادية اضطرابات،اندماج،احتواء،تطور،توسع واحتفاء و ىذا يعٍت محاية ادلؤسسة ضد السياسيةوربوالهتا 

 .بتحويلها جذريا عند احلاجة

 
 

                                                           
1
 .57-54ص، صمرجع سابق,ناصر دادي عدون،  
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                                                                                        المبحث الثاني:أساسيات حول النظام والمعلومة.                                                                                  
ف األنشطة اليت سبارسها اإلدارة، وذلا أمهية كبَتة يف عملية تعد ادلعلومات العنصر األساس يف سلتل        

كما ديكن أن تستخدم ادلعلومات داخل ،  وتؤثر على فاعلية ادلدير وأداءه يف تسيَت مهامو اإلدارية،  االتصال
وعادة ما يطلق على  ادلنظمة يف العديد من األغراض مثل إعداد وذبهيز ادلعلومات اخلاصة بالعمليات ادلشروع،

فهو مصطلح يتكون من كلمتُت: فماذا يقصد بالنظام وادلعلومات وما ىي  نظام المعلوماتىذه العملية اسم 
 مكوناهتما؟

 .المطلب األول:ماهية النظام
 :اخلاصة بالنظام وأبرزىا مايلي تعار يفلقد تعددت         

ادلًتابطة ببعض التفاعالت ادلنظمة وادلتبادلة ألداء وظيفة عرفو جيفري جوردون:"ىو رلموعة أوذبمع من األشياء 
 1 ."معينة

كما يعرف النظام على أنو:"رلموعة أجزاء أو عناصر أو أقسام ،ترتبط مع البعض بعالقات منطقية،أي أهنا  
 2 ."سلرجات إذلتتفاعل مع بعضها البعض،بغرض أداء أىداف معينة،وذلك عن طريق ربويل مدخالت 

 على أن النظام:"عبارة عن أجزاء متكاملة  و مًتابطة حيث ىذا  Tcher shman وWin berd من كل وعرفو
التكامل يؤدي إذل فعالية وحركية ىذه األجزاء ،كما تتأثر ىذه األخَتة وتتغَت يف حالة تركها للنظام الذي يكون لو 

 3."إىتماما أو ىدفا خاصا
أجزاء اليت تتكامل مع بعضها البعض و ربكمها عالقات وآليات وعرف النظام أيضا:"رلموعة من العناصر أو 

  ."4عمل معينة و يف نطاق زلدد بقصد ربقيق ىدف معُت
                                                                                                           أما مفهوم النظام من منظور نظام ادلعلومات:ىو رلموعة من ادلكونات ادلرتبطة و اليت تعمل معا ضلو ربقيق ىدف                        

          5واحد عن طريق قبول ادلدخالت من البيئة وإجراء عمليات ربويلية عليها لتحوذلا إذل سلرجات.
 

                                                           
1
     .90تكنولوجيا" دار الكتب القومية، ص زلمد سعيد اخلشبية،"نظم ادلعلومات مفاىيم و   

2
 .21،ص1998األردن-عبد الرمحان الصباح،"نظام ادلعلومات اإلدارية"دار زىران للنشر عمان  

3
 .50اإلسكندرية ،ص ،للنشر والتوزيعمنال زلمد الكردي،جالل إبراىيم العبد،"نظم ادلعلومات اإلدارية"دار اجلامعية   

4
 .27،ص1998احلسنية،"نظام ادلعلومات اإلدارية"مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،الطبعة األوذلسليم إبراىيم   

5
 .53،ص1998-1"مؤسسة الوراق،عمان، األردن،طبعة"نظم المعلومات اإلداريةسليم إبراىيم،  
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 :يتكون من 1: مكونات النظام
:دبا أن النظام قائم على التفاعل بُت عناصره أو مكوناتو إذ البد من وجود موارد مادية أو بشرية المدخالت*

لكوهنا تشكل نقطة البدئ  ادلدخالتواليت تشكل ادلادة اخلام ذلذا التفاعل لذلك فإن ىذه ادلوارد ديكن تسميتها 
 .دف ادلطلوب منويف عملية التفاعل يف النظام ورفده ليتمكن أن يعمل لغرض ربقيق اذل

سلرجات ربقق أىداف النظام  إذل:تعترب مكونا أساسيا يف النظام لكونو حيول ادلادة اخلام)ادلدخالت( المعالجات*
احملددة فيها أي أن التفاعل بُت ادلكونات اخلاصة بالنظام التتم بشكل عشوائي و تلقائي بل تتم بواسطة ربكم 

ا بغية الوصول إذل ماىو مطلوب إجرائو على ادلدخالت لغرض ربويلها تلك التفاعالت وربدد مساراهتا وترشيدى
 .إذل سلرجات مفيدة

:إن إجراء ادلعاجلات على مدخالت للنظام يف إطار ادلتغَتات احمليطة بالنظام فقا دلا ىو مطلوب  المخرجات*
 .                           ربقيقو يتم احلصول على نتائج يطلق عليها بادلخرجات)نتائج تفاعل ادلكونات النظام(

:إن التطوير ادلستمر للنظام يصحح ادلسارات اخلاصة بو يتوجب توجيو ومتابعة تقييم العمليات التغذية العكسية*
اخلاصة بو ويطلق غلى ىذه  النتائج وادلخرجاتتنفيذ ادلخرجات لذا يتطلب فحص فاعلية النظام من خالل 

                                                     التارل: موضح بالشكل كما ىوو  العملية بالتغذية العكسية
 مكونات النظام (:1-1الشكل )   

 

 

 

  .43ص ،2007دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،الطبعة أمحد فوزي ملوخية، نظم ادلعلومات اإلدارية،  المصدر:

 .المطلب الثاني:المميزات األساسية للنظام  

ىناك رلموعة من ادلميزات واخلصائص اليت إذا ما توفرت يف النظام كان النظام جيدا وناجحا، وىذه السمات 
  :ىي

                                                           
1
 .43سليم إبراىيم احلسنية، مرجع سابق ص   

 المدخالت المخرجات المعالجات
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  .تكاملية النظام : أي انو جيب أن حيتوي النظام على كامل عناصره ومكوناتو حىت حيقق اذلدف ادلطلوب منو*  
النظام : أي عدم احتوائو على عالقات وعمليات معقدة تعيق من حركة النظام ومن فهمو من قبل بساطة *  

 .ادلستفيد
انسيابية ادلعلومات : أي توافر قنوات االتصال اليت تسمح دبرور ادلعلومات داخل النظام، وحرية حركتها بُت * 

 .أطراف النظام
 ى عنصرين على األقلتعدد العناصر : أي أنو جيب أن حيتوي النظام عل*

 سبيز كل مكون من مكونات النظام خبصائص معينة حسب طبيعة النظام.                        : أيالتميز* 
 .*االرتباط : أي ارتباط مكونات النظام وعناصره بعالقات منظمة وزلكمة

  .وتليب احتياجاتقق أىداف التنظيم ادلخرجات : أن تؤدي عمليات معاجلة ادلدخالت إذل سلرجات رب* 

 .المطلب الثالث:تعريف المعلومة
 :أوال:تعريف البيانات

        1لذا يتوجب ربويلها إذل معلومات. :ىي عناصر من احلقيقة مازالت تفتقر إذل ادلعٌت العام1التعريف
:إذل رلموعة حقائق غَت منظمة قد تكون يف شكل أرقام أو كلمات أو رموز ال عالقة بُت بعضها 2التعريف

 البعض،أي ليس ذلا معٌت حقيقي وال تؤثر يف سلوك من يستقبلها.                                               
ات واليت تكون الغاية منها تنمية ديكن تعريفها أيضا:ىي رلموعة ادلفاىيم اليت زبص أي موضوع من ادلوضوع 

   2.أناسا ، أووزيادة معرفة اإلنسان وديكن أن تكون أماكن أو أشياء
 خطوات معاجلة البيانات:يوجد عدة خطوات نذكر منها:                                                      

احلصول على البيانات  ، بعدالداخلية أو اخلارجيةحصول على البيانات وتسجيلها: تأيت البيانات من ادلصادر  -
 تبدأ عملية تسجيلها يدويا أو آليا مث يتم زبزين تلك البيانات.                                                           

كتشاف منو ال  أخذتمراجعة البيانات:وىي التأكد من مطابقة البيانات اليت مت تسجيلها مع ادلصادر اليت  -
 األخطاء وتصحيحها إن وجدت.                                                                              

                                                           
1
 .15، ص2006، األردن ، عمانادلناىج للنشر والتوزيع دار ,مساندة القرارات" نظم» ،سعد غالب ياسُت  

2
 .16،15،ص ص"أساسيات نظم المعلومات اإلدارية"-عثمان الكيالين–عالء السادلي   
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التصنيف:وىي ذبميع البيانات يف رلموعات أو فئات متجانسة وفقا دلعيار معُت وىناك من العديد من ادلعايَت  -
فية أو اإلقليمية وجيرى التصنيف عادة على اادلنطقة اجلغر حسب  ادلستهلكُتاليت ديكن استخدامها مثل:تصنيف 

أساس الًتميز.                                                                                                     
ات مثل: ترتيب الفرز:ويقصد هبا ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق مع الكيفية اليت تستخدم هبا تلك البيان -

 الزبائن حبسب احلروف األجبدية أو حبسب حجم تعامالهتم.                                                       
التلخيص:هتدف إذل دمج رلموعة من عناصر البيانات ومجعا لتتوافق مع احتياجات مستخدميها ويتم استخدام  -

 عليا مثل القوائم ادلالية.                                                 يات الو البيانات ادللخصة عادتا يف ادلست
قية:ديكن أن تكون العمليات احلسابية وادلنطقية بسيطة أو معقدة،و اذلدف منها ىو العملية احلسابية وادلنط - 

 تقدمي بيانات جديدة للمستخدم.                                                                                 
وىناك عدة طرق للتخزين منها:  بالبيانات إذل وقت احلاجة إليها االحتفاظالتخزين:هتدف ىذه العملية إذل  -

 حفظ البيانات على شكل مستندات ورقية.                                                                        
 .                                   إليهااالسًتجاع:ويقصد هبا البحث عن بيانات معينة استعماذلا عند احلاجة  -
تقدمي البيانات يف شكل يفهمها و يستخدمها من يطلبها فقد يتم تقدمي  إذلتاج:هتدف ىذه العملية إعادة اإلن -

 البيانات يف شكل تقرير مكتوب أو شكل رسومات بيانية أو ىندسية.                                           
   ادلناسب.قت و الشكل وادلكان :ويقصد هبا إيصال ادلعلومات إذل مستخدمها يف الو واالتصالالتوزيع  -
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 المصادر الداخلية

 إعداد  البيانات ومعالجتها

 (: دورة حياة البيانات2-1الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2دار وائل للنشر، عمان،األردن،طصلم عبد اهلل اجلمربي، نظم ادلعلومات اإلدارية مدخل معاصر،  المصدر:
     .38ص ،2009

                                                              ثانيا:تعريف المعلومات.  
معا،وينتج عن عملية معاجلة البيانات قيمة  بالوسيلتُت:ىي نتاج معاجلة البيانات حاسوبيا أو يدويا أو 1التعريف

 1 .إذل فهم الظاىرة أو ادلشكلة ادلستفيدمضافة تتصف باتساق ادلعٌت والدقة وجودة ادلعطيات اليت تقود 
مح باستخدامها واالستفادة منها،وبالتارل :ىي عبارة عن بيانات مت تصنيفها و تنظيمها بشكل يس2التعريف

 .فادلعلومات ذلا معٌت وتؤثر يف ردود األفعال وسلوك من يستقبلها

                                                           
1
 .18، ص2005الطبعة األوذل  عمان،األردن، - "أساسيات نظم المعلومات اإلدارية و تكنولوجيا المعلومات"سعيد غالب ياسُت  

 بيانات جديدة

 بيانات من الحاسوب

 التجميع

 المعالجة

 التصنيف

 الفرز

 التلخيص

 المعلومات المصادر الخارجية

استخدام المعلومات في 

 صنع القرارات
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بسياق  ضمنياإن ادلعلومات ىي البيانات اجلديدة اليت ترتبط  petere drucher كما عرفها عادل اإلدارة األدلع
 .سبايزا ويعطي للمستفيد فهما وإدراكاع صنذلك التميز الذي ي   Bateson 1أو ىي بتعبَت ،وىدف

كما عرفها البكري بأهنا نتائج عمليات التكوين والتنظيم أو ربويل البيانات بطريقة تؤدي إذل زيادة ادلستوى 
 2 .ادلعريف للمستقبل
 :ندون يف أدناه أنواع ادلعلومات وىي:                                                             أنواع المعلومات

  :على أساس استخدامها يف العمل اإلداري -1
 .: ىي اليت حيتاجها اإلداري يف ازباذ قرار واصلاز عمل أو مشروعاصلازيومعلومات *
اإلداري يف تطوير و تنمية القدرات وتوسع ادلدراء يف رلال العمل واحلياة :معلومات اليت حيتاجها إمنائيةمعلومات *

 .مثل ادلعلومات اليت يتلقاىا ادلتدربون من الدوارات التدريبية
 :معلومات اليت حيتاجها اإلدارة يف ادلؤسسات التعليمية مثل:اجلامعات و ادلعاىد...اخل.          معلومات تعليمية*
اإلنتاج واستثمار ادلوارد الطبيعية و  تطوير وسائلىي اليت تفيد يف إجراء البحوث التطبيقية ويف :إنتاجيةادلعلومات *

 اإلمكانيات ادلتاحة بشكل أحسن كمعلومات إنتاج سلعة معينة.                                                   
                                                                          3:على أساس ادلستوى اإلداري -2
: تأيت ىذه ادلعلومات من مصادر موجودة داخل ادلؤسسة وتعكس العمليات واألحداث ادلعلومات ادلالية*  

واحلقائق اخلاصة باجملاالت ادلالية واحملاسبية، تركز ادلعلومات ادلالية بالتقارير اخلاصة باحلالة ادلدنية أما التقارير 
احملاسبية اإلدارية فتهتم بتكاليف األعمال وترتيبها حسب أنواعها وكيفية توزيعها كما هتتم بإعداد ادليزانيات 

 .السنوية وإدارهتا وربليل أداء ادلنظمة
تتصف ادلعلومات ادلالية واحملاسبية بكوهنا تفصيلية جدا ويفضل ادلديرون عادة احلصول على  ادلعلومات اإلدارية:*  

إمجالية أو ملخصة يتم من خالذلا إبراز النتائج اإلمجالية و االذباىات اليت سبثل موضع اىتمام اإلدارة   معلومات
 كما تسمح التقارير ادللخصة ىذه دبقارنة األداء الفعلي باألداء ادلخطط للمنظمة.                                     

وبرغم من أمهية ادلعلومات ادللخصة لإلدارة فإن بعض ادلديرين ليس لديهم الوقت الكايف لدرستها أيضا وذلك  
 .ألن رلال أنشطتهم يكون واسعا جدا ويتطلب سرعة إصلاز كبَتة

                                                           
1
 .50،49،ص  , مرجع سبق ذكرهالسادلي،عثمان الكيالينعالء   

2
 .م2009-ه1429عمان،الطبعة األوذل"إدارة المعرفة ونظم المعلومات"أمحد اخلطيب،خالد زيغان  

3
 .31،ص2010الشركة العربية للتمويل والتوريدات، القاىرة، مصر،الطبعة,"أنظمة المعلومات اإلدارية",زلمد برىان 
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 أنواع ادلعلومات حسب ادلستويات اإلدارية(: 3-1الشكل )

 

     زلمد برىان، أنظمة ادلعلومات اإلدارية، الشركة العربية للتموين والتوريدات، القاىرة، مصر، المصدر: 
 .31، ص 2010 ،1طبعة

 
يتسع أمن ادلعلومات ليشمل اإلجراءات و التدابَت ادلستخدمة يف اجملالُت اإلداري و الفٍت حلماية :1أمن المعلومات

ادلصادر البيانية)من أجهزة و الربرليات وبيانات وأفراد(من التجاوزات و التدخالت غَت ادلشروعة اليت تقع عن 
غَت وافية ادلستخدمة من إدارة ىذه  طريق الصدفة أو عمدا من طريق التسلسل أو كنتيجة إلجراءات خاطئة أو

 ادلصادر وعليو فإن موضوع أمن ادلعلومات يشمل عددا من احملاور أمهها: 
 *األخطاء العفوية غَت ادلعتمدة أثناء ذبهيز البيانات إلدخاذلا على احلاسبة. 

 *حوادث فقدان أو تغيَت ادلعلومات بسبب تعطيل األجهزة أو حصول خلل يف الربامج.
 ادلعلومات أو التقاطها وتغيَتىا بشكل غَت مأذون وما ينتج عن ىذا من سوء استخدام ىذه ادلصادر. *سرقة 

*فقدان قدرات إدارة ادلعلومات نتيجة وقوع بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات و الكوارث غَت الطبيعية مثل 
 احلرائق وحوادث التفجَت.

                                                           

.12،ص2008عمان، األردن،ط ،دار اليازور العلمية للنشر والتوزيع،"أمن المعلومات"دالل صادق، محيد ناصر الفتال،  1
  

 االدارة العليا

 (المعلومات االستراتيجية) 

 االدارة الوظيفية 

 (المعلومات الوظيفية)

 االدارة التنفيذية

 (المعلومات التنفيذية) 
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 1تصنيف المعلومات:
التصنيف ىي دبثابة خطوط يسًتشد هبا عند دراسة اختيار درجات تصنيف يوجد عدة درجات       

 ادلعلومات،وىذه الدرجات ىي:
وىي أعلى درجات التصنيف حيث تصنف ىذه الدرجة الوثائق عظيمة : TOP SECRETM*سري للغاية

على مثل ىذه احلساسية و اليت ذلا تأثَت كبَت على سالمة ادلؤسسة واليت رباول اجلهات ادلعادية احلصول 
عن مصاحل ادلؤسسة يف رلال االختصاص،  ادلعلومات،يقتصر توزيع معلومات ىذه الدرجة على كبار ادلسؤولُت

أرقاما متسلسلة وتسلم إذل أشخاص زلددين باالسم وال يسمح حلامل الورقية من ىذه ادلعلومات  وتعطى النسخ 
 النسخة نفسو بإفشاء معلوماهتا.

الثانية من حيث السرية،وتصنف هبذه الدرجة الوثائق األقل أمهية و اليت سوف : الدرجة  SECRETسري *
تعرض ادلؤسسة للخطر عند انتهاكها من قبل غَت ادلخولُت، ويقتصر توزيع ىذه ادلعلومات على أفراد سلولُت رمسيا 

 حيق االطالع عليها.
: التصنيف هبذه الدرجة يتضمن مجيع الوثائق اليت ديكن أن تضر دبصاحل  CONFIDENTIAL*رمسي 

 زلرجة للمؤسسة عند إفشائها.ادلؤسسة أو التفاصيل اليت ستكون 
ىذه الدرجة قد توجد يف تصنيف بعض الدول وتطبق على ادلعلومات أو :  RESTRICTED*زلدود 

و اليت ال تفضل ادلؤسسة أن تراىا منشورة يف )ادلنافسة( ادلطبوعات اليت ردبا ال زبلو من فائدة للجهات ادلعادية
 الصحف اليومية.

مجيع ادلعلومات األخرى و ادلطبوعات ديكن أن تسمى غَت مصنفة وال : UNCLASSIFIED*غَت مصنفة 
أي مقاييس للحصانة،)مثل معلومات وصف وتسعَت ادلنتجات و الربامج الزمنية لإلنتاج و طلبات تنطبق عليها 

 الناقصة وغَتىا(.
 معا، بينما البعض اآلخر يكفيو قسم منها.إن بعض ادلؤسسات يناسبها استخدام الدرجات اخلمس 

 2كما تصنف حسب عدة معايَت نذكر منها:
 *درجة الرمسية: وفقا لدرجة الرمسية فهناك معلومات رمسية وغَت رمسية.

                                                           

.48-47دالل صادق ،محيد ناصر،مرجع سابق،ص،ص  1
  

.68، ص2012،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،نظم المعلومات المطبق في التسيير"نوري منَت،" 
2
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مصدر ادلعلومات: ىناك مصدر للمعلومات إما تكون داخلية أو خارجية، كما ديكن تصنيفها حسب ىذا ادلعيار *
 معلومات أولية و معلومات ثانوية.إذل 

  *درجة التغيَت:فادلعلومات قد تكون ثابتة ال تتغَت وقد تكون متغَتة.
وفر نظام ادلعلومات الذي سيتم التطرق إليو يف وحىت يتم االستفادة و االنتقال الفعال للمعلومات، البد من ت-

 الفصل الثاين.

 .المطلب الرابع:مصادر وخصائص المعلومة
 1:أوال:مصادر المعلومة

 تنقسم مصادر ادلعلومات إذل:                                                                                    
 ادلصدر الوثائقي، و يشمل ادلعلومات ادلنشورة وغَت ادلنشورة واحملفوظة.                                          -
من طرقها ادلقابالت  ، واليتادلصدر ادليداين، حيث يتم احلصول على ادلعلومات من مصدرىا األصلي -

  .وسائل االتصال احلية، استخدامادلشاىدات  الشخصية،
نًتنت  وشبكات ادلعلومات وبنوك قواعد البيانات،وىي احلصول على ادلعلومات من عدد من البنوك  العادلية اإل-

 .أو اإلقلمية أو احمللية
 .ادلصادر األولية،ومنها ادلالحظة،التجارب،البحث ادليداين،التقدير الشخصي-
 .احلكومية ادلصادر الثانوية،ادلصادر اخلارجية،ادلطبوعات وادلنشورات،واألجهزة-

 2 :ثانيا:خصائص المعلومات
حىت ديكن أن تكون ادلعلومات ذات فائدة لصانع القرار فال بد التأكد من أن خصائص ادلعلومات تتالئم مع 

ادلوقف الذي يتخذ فيو القرار وأيضا النموذج التفسَتي إذل يستخدمو صانع القرار،لذلك يصبح من األمهية التعرف 
                                                          على خصائص ادلعلومات:                                     

للمعلومات نظام زمٍت،فقد تكون ادلعلومات تارخيية أو مستقبلية. فادلعلومات التارخيية تستخدم دلتابعة ومراقبة -1
ضا تقدم معايَت األداء أو لتصميم حلول بديلة دلشاكل روتينية.أما ادلعلومات ادلستقبلية فتستخدم ألغراض التنبؤ أي

 للعملية الرقابية.                                                                                             

                                                           
1
 .70-60ص صسبق ذكره,مرجع أمحد خطيب،  

2
 .52، صمرجع سبق ذكرهأمحد فوزي ملوخية،  
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الشكل الذي تقدم فيو ادلعلومات ،فادلعلومات قد تكون ملخصة أو تفصيلية.فاألوذل تعترب كافية للتعرف على -2 
 .دم الزباذ القرارات يف ادلستوايات التشغيليةادلشاكل ،أما الثانية فهي تستخ

بعض خرباء ادلعلومات أن نظم ادلعلومات تصبح عددية  ، ويرىادلعلومات قد تكون متوقعة أو غَت متوقعة-3
القيمة إذا دل توفر ادلعلومات غَت ادلتوقعة.وتستخدم ادلعلومات ادلتوقعة لتخفيض حالة عدم التأكد، أما ادلعلومات 

 .عة فهي تستخدم الكتشاف ادلشكالتغَت ادلتوق
ادلعلومات قد تأتى من مصادر داخلية أو مصادر خارجية.ويقصد بادلصادر الداخلية ادلعلومات اليت تنشأ -4

 .داخل ادلنظمة مثل أرقام ادلبيعات،أما ادلعلومات اخلارجية فهي اليت تنشأ خارج ادلنظمة مثل أسعار الفائدة
ادلعلومات.فهناك معلومات منظمة ومعلومات غَت منظمة،حيث تشيَت ادلعلومات ادلنظمة إذل درجة تنظيم -5

ادلعلومات ادلصنفة بوضوح يف صورة تقارير حبيث يعكس التقرير كافة ادلعلومات اليت ربتويها،أما ادلعلومات غَت 
 .منظمة فهي اليت تقدم يف شكل ال يفصح عن زلتواه من معلومات

ادلعلومات،تتحدد درجة دقة ادلعلومات دبدى سبثيل ادلعلومات للموقف أو احلدث الذي تصفو،  درجة الدقة يف-6
وتتوقف درجة الدقة ادلطلوبة يف ادلعلومات على احتياجات ادلستخدم وطبيعة ادلشكلة وادلرحلة ادلعينة من صنع 

     1القرار الذي يهتم هبا ادلستخدم.
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .54-53،صمرجع سابقأمحد فوزي ملوخية،  
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 اخلصائص احملددة دلالئمة ادلعلومات (:4-1الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة زبرج مرمي مراد، أمهية نظام ادلعلومات كأداة للتحليل البيئي يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، :المصدر
 .19ص  ،2009/2010لنيل شهادة ادلاجستَت،جامعة فرحات عباس،سطيف، اجلزائر،

 . ثالثا: أهمية المعلومات
 التحدي لكل فرد يف اجملتمع الرتباطهاتعد ادلعلومات من أىم مكونات حياتنا ادلعاصرة، بل أهنا تشكل عنصر 

أن الدول ادلتقدمة تعتربىا كمصادر طبيعية األخرى من حيث األمهية  ، حىتيف كل اجملاالت والنشاطات البشرية 
       1ة ادلعلومات يف النقاط التالية:وإمكانية مسامهتها يف زيادة الدخل القومي ألي بلد وديكن أن نلخص أمهي

 القرار ادلناسب وحل ادلشكالت.                                                ازباذألساسي يف ا العنصرتعترب -
                                                التكنولوجيا.ذلا دور كبَت يف إثراء البحث العلمي وتطور العلوم و –
 ،الصحة وغَت ذلك.                ، الثقافية، اإلداريةماعيةاالجتو  االقتصاديةذلا أمهية كبَتة يف رلاالت التنمية –
 تساىم يف بناء إسًتاتيجيات ادلعلومات على ادلستوى الوطٍت والعادلي.                                          –

                                                           
1
 25، ص 2010دار الصفاء للنشر، عمان، األردن، "تسويق المعلومات و خدمات المعلومات",رحبي مصطفى عليان، إديان فاضل السمرائي،  

 

 المالئمة

 الشمول

 المرونة

 الدقة

 المقارنة الموضوعية

 الوضوح

 اإليجاز

 االقتصاد

 التوقيت
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للمعلومات دور كبَت يف اجملتمع الزراعي حيث كان اإلعتماد على ادلواد األولية والطاقة الطبيعية مثل الريح،ادلاء، – 
احليوانات، اجلهد البشري،أما يف اجملتمع الصناعي فقد مت اإلعتماد على الطاقة ادلولدة مثل الكهرباء،الغاز، الفحم، 

                                                                               الطاقة النووية.                      
من ادلعرفة  االستفادةتساعدنا ادلعلومات يف نقل خرباتنا اآلخرين وعلى حل ادلشكالت اليت تواجهنا وعلى –

                                      .                                                                       ادلتاحة
    1و سبثل أمهية ادلعلومات بالنسبة لإلدارة قيامها بتجاوز ادلرحلة البدائية للعمل اإلحصائي البحت و تركز على: 

 حصر وتسجيل األحداث ادلاضية والتعرف على العوامل وادلتغَتات احمليطة هبا.                                   - 
دراسة ووصف األحداث ادلعاصرة و االستفادة من اخلربات ادلاضية يف تفسَتىا للتعرف على حقيقة األمر وعلى  –

 العوامل وادلتغَتات اجلديدة اليت ترتبت عليها االذباىات الناشئة عن ادلواقف.                               
 دلستقبلية ربسبا ذلا و العمل على موجهتها سواء كانت االعتماد على ما سبق يف تنبؤ االذباىات واألحداث ا – 

    سلبا أو إجيابا.                                                                                                      
 ع استخدامها يف وذلذا كان التحول من نظم اإلحصائية إذل مايعرف بالنظم ادلعلومات حاليا و الذي اتس      

  الكثَت من ادلؤسسات.                                                                                                          
و من خالل ما سبق ديكن استنتاج أن ىناك فرقا بُت البيانات وادلعلومات، فالبيانات ىي حقائق مت تسجيلها 

ة سبت أو ستتم مستقبال. و ادلعلومات ىي بيانات قد مت معاجلتها بشكل أعطى ذلا معٌت بشأن أحداث معين
أو ادلستقبلية. بة لعمليات صنع القرارات احلاليةدلستقبلها أو مستخدمها وىي أيضا ذلا قيمة حقيقية أو مدركة بالنس

 .وديكن التعبَت عن العالقة بُت البيانات و ادلعلومات كما ىو يف الشكل
 

 

 

 

                                                           
1
، 2007الناشر مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،  القرارات(,-المعلومات-االتصاالتالحديثة)"اإلدارة أمحد زلمد ادلصري،   

 .207ص
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 العالقة بُت البيانات وادلعلومات (:5-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

الناشر مركز التنمية : علي عبد اذلادي مسلم، مذكرات يف نظم ادلعلومات اإلدارية )ادلبادئ والتطبيقات(، المصدر

 21ص اإلسكندرية،اإلدارية،

     
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام المعلومات

 تجميع

 معالجة

 تحليل

 عرض

 بيانات خام
 معلومات

 مشكلة

 اتخاذ القرار

حل 

 المشكلة
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 :خالصة 

من خالل ما تطرقنا إليو نستنتج أن ادلعلومات أصبحت ضرورة حتمية تفرض نفسها على ادلؤسسة احلديثة      

على ادلدى البعيد و الصمود أمام ادلنافسة وىذا من ىاما تنتهجو ادلؤسسة يف تبٍت اسًتتيجيتها تعترب موردا اقتصاديا 

خالل استغالل األمثل للخصائص اليت تتميز هبا، لذا جيب أن تنظر ادلنظمات إذل نظم ادلعلومات كمجال ديكن 

    كيف يكون ناجحا ؟فما ادلقصود بنظام ادلعلومات و   من خاللو خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها،
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 تمهيد:
تشكل موردا حيويا جلميع ادلؤسسات وىذا  ، وأصبحتيف الوقت الراىن ادلعلوماتلقد ازدادت أمهية         

 من تكنولوجيا ادلعلومات من أجل تصميم نظم سبكنها من التنافس، واالستفادةيكمن يف كيفية استخدام 
 و مالحقة التغَتات البيئية ادلستمرة،و ربقيق الكفاءة والفعالية ادلنشودة. 

من التعرف على ما حيدث  ادلسَتينفإن تصميم وبناء نظم معلومات فعالة أصبح ضرورة ملحة،حيث سبكن 
مات اليت ربصل عليها و لبيئة الداخلية، و ذلك من خالل البيانات وادلعلمن التغَتات يف البيئة اخلارجية  وا

                                        سنتطرق يف ىذا الفصل إىل مبحثُت:                       مصادرىا واليت يتم معاجلتها عن طريق تلك األنظمة. ادلؤسسة من 
 .األول: مفاىيم حول نظام ادلعلومات ادلبحث

 ادلبحث الثاين: نظام ادلعلومات يف ادلؤسسة.
 
 

 

                                                                                                                                                                                                      

  



 نظام المعلومات ودوره في تسيير المؤسسة.                   الفصل الثاني:        
 

27 
 

                                                                                                                                                                                          . المبحث األول: نظام المعلومات

لتطورات السريعة اليت حصلت نظم ادلعلومات تطورا كبَتا يف السنوات األخَتة نتيجة ل لقد شهدت         
لتكنولوجيا ادلعلومات ويلزم ذلك إدراكا واسعا ومتناميا ألمهية تلك األنظمة ودورىا يف صلاح 

 بحث  التعرف على نظام ادلعلومات.ادلؤسسات،وسنحاول يف ىذا  ادل
 المطلب األول: مفهوم نظام المعلومات.

 تعريف نظام المعلومات. :ولالفرع األ 

يعرف نظام ادلعلومات بأنو:"نظام من األنظمة األخرى ادلوجودة بادلشروع يقوم دبهمة ذبميع البيانات وربويلها 
إىل معلومات حسب إجراءات و قواعد زلددة تساعدىا اإلدارة وفئات أخرى يف ازباذ القرارات اليت تتعلق 

يع البيانات و تشغيلها و زبزينها و اسًتجاعها و الرقابة،و العناصر الرئيسية لنظام ادلعلومات ىي ذبمبالتخطيط 
                       1و ربويلها".

ديكن تعريف نظام ادلعلومات أيضا على أنو:"عبارة عن رلموعة من العناصر ادلتداخلة و ادلتفاعلة مع بعضها 
تلف البيانات وادلعلومات و تعمل على معاجلتها و زبزينها و توزيعها على البعض اليت تعمل على مجع سل

 2دعم القرار و الرجوع إليها حُت احلاجة إليها. ادلستفيدين بغرض

ذبميع )أو كما عرفو الدون والدون:"أن نظام ادلعلومات ىو رلموعة اإلجراءات اليت يتم من خالذلا 
علومات بغرض دعم عمليات صنع القرار و ربقيق الرقابة يف االسًتجاع( و تشغيل و زبزين، و نشر ادل

 3ادلنظمة".

الشكل التايل يظهر تتابع اإلجراءات اليت يتم من خالذلا ربويل البيانات إىل معلومات ديكن استخدامها 
 بواسطة صانع القرار.

 

                                                           
1
  .51ص،2008،دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، "اقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية و اإلدارية"صالح الدين عبد ادلنعم مبارك، 

.27، ص 3،2008،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، األردن، ط اإلدارية" "نظم المعلوماتعالء الدين عبد القادر ، 2
  

.16، ص1994، الناشر مركز التنمية اإلدارية، اإلسكندرية،مبادئ و تطبيقات" -مذكرات في نظم المعلومات اإلداريةعبد اذلادي مسلم،"  3
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 لنظام ادلعلومات منوذج مبسط (:1-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .18ص  مرجع سابق،علي عبد اذلادي، المصدر:

من خالل ما سبق استخالص تعريف شامل لنظام ادلعلومات على أنو نظام يستخدم تكنولوجيا  ديكن        
ادلعلومات يف عمليات توفَت وإرسال وزبزين و معاجلة وعرض ادلعلومات الالزمة هبدف تدعيم األنشطة اإلدارية 

 ادلختلفة يف ادلؤسسة. الشكل التايل يوضح أحد النماذج للنظام:

 

 

 

 

 

 القرارات

 البياناتتجميع 

 البيانات

 معالجة البيانات

 مخرجات

 المعلومات

 المستخدم
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 بيانات                                                 

 (: منوذج عام لنظام ادلعلومات2-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .52،صسبق ذكرهمرجع  ،عالء الدين عبد ادلنعمالمصدر:

                                                                                                                                                                                                                                                          : الفرع الثاني: أسباب نشؤ نظام المعلومات

                                                                                                                                                 : تعددت األسباب حول استخدام نظم ادلعلومات ىذه األسباب ديكن حصرىا يف العوامل التالية
إن جوىر ادلشكلة اإلدارية يتمثل يف ازباذ القرارات اليت ربدد كيفية توزيع ادلوارد احملدودة  المشكلة اإلدارية :

على أوجو االستخدام الغَت زلدود ، حيث أن اإلدارة الغَت السليمة ال سبلك القدرة للسيطرة على العوامل 
اخلارجية اليت تتأثر هبا لكن تستطيع أن زبفف من أثرىا السليب ، كما أن تلك القرارات تتخذ يف ظروف 
تتصف بنقص ادلعلومات و عدم التأكد وصعوبة الرؤية ادلستقبلية و ىذا كلو يتطلب نظام معلومات فعال 

 .ارات السليمةيساعد اإلدارة على تقدير االحتماالت ادلستقبلية بصورة صحيحة و ازباذ القر 
إن تقسيم العمل أدى إىل ظهور تبادل ادلعلومات ، فادلؤسسة تنقسم اليوم إىل العديد من  :تقسيم العمل

اإلدارات ادلختلفة ) ادلشًتيات ، اإلنتاج ، التسويق .....( و حىت يتم أداء األنشطة بشكل فعال جيب أن تتم 
 م بشكل أفقي بُت اإلدارات يف ادلستوى الواحد ،عملية تبادل ادلعلومات بُت ىذه اإلدارات و األقسا

قواعد بيانات 

 أخرى

قواعد بيانات مجال 

 وظيفي 

قواعد بيانات 

 المؤسسات

نظام معاجلة  سلرجات
 ادلعلومات

سلرجات نظام معاجلة 
 ادلخابرات

 دراسات متخصصة 

سلرجات مناذج 
 رياضية 

 تقارير خاصة

 تقارير دورية
 مصادر داخلية

 مصادر خارجية

إدارة اجملال 
 الوظيفي

 مخرجات النظام مدخالت النظام
 معالجة المعلومات
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و عمودي بُت اإلدارات يف ادلستويات ادلختلفة من أجل ربقيق األىداف ادلرسومة ، و منو نقول أنو كلما زاد  
التقسيم الوظيفي للعمل زادت أمهية تبادل ادلعلومات بُت اإلدارات ادلختلفة و بالتايل تنشأ احلاجة إىل نظم 

 . ادلعلومات
إن التطورات العلمية و التقنية لإلنتاج ذبعل العملية اإلنتاجية أكثر تعقيدا ،  التقدم العملي والفني :

فادلشروعات أصبحت كبَتة احلجم ، و ربتاج إىل سبويل كبَت، كل ىذه العوامل أدت إىل صعوبة ازباذ القرار ، 
ربتاج إىل كم ىائل من ادلعلومات الصحيحة  إذ أن كل قرار خاطئ يعود خبسارة كبَتة ، و بالتايل فادلؤسسة

 . ادلفيدة و ادلؤكدة اليت جيب أن تتدفق بشكل منتظم بُت ادلراكز اإلدارية ادلتعددة يف ادلؤسسة
إن االقتصاديات ادلعاصرة تتسم باالنفتاح على العامل أي تقوم على اقتصاد  المنافسة الدولية و المحلية :

 . السوق ، حيث توجد مؤسسات عديدة منافسة على الصعيد الدويل و احمللي
: نقصد بو العرض الذي يتطلب على ادلؤسسة ضمان بقائها يف السوق و استمرارىا يف العمل يف ظل العرض 

                                                                                                                                                                       . ع بيانات ىامة تساعد ادلؤسسة على التحدي و متابعة كل التغَتاتمجيع الظروف ، و ىذا يتطلب مج
                                                                                                              1الثالث: مكونات نظم المعلومات.  الفرع

 يف نظام ادلعلومات ديكن ربديد مكونات ىذا األخَت كما يلي: من خالل التطرق إىل سلتلف تعار      

من داخل ادلنظمة أو من خارجها وذلك ألغراض اخلام تتعلق جبمع و توفَت البيانات أو احلقائق ادلدخالت: 
 تشغلها و االستفادة منها يف تطبيق العملي وتنقسم إىل:

يف حالة إذا كانت مدخالت نظام معُت ىي سلرجات نظام آخر،أو أنظمة أخرى سابقة :ادلدخالت ادلتسلسلة*
مباشرة فإنو يطلق على ذلك النمط من ادلدخالت ب"ادلدخالت ادلتابعة  تتابعيوقة للنظام ادلعٍت و تربطها عال

 أو ادلتسلسلة".

تأثَت البيئة اخلارجية على النظام و اليت ربدد مدى مالئمة و ىي  ادلدخالت عن طريق التغذية العكسية:*
ادلالحظات عن أي قصور أو عيب يف صالبتو يف ربقيق األىداف ادلطلوبة و تلبية احلاجات من خالل سبرير 

  تطبيقو إلصالحو و تفادي حدوثو مستقبال.

                                                           

.80،81، ص، ص،2010اجلامعية، اإلسكندرية،الدار "نظام المعلومات في المنظمات المعاصرة"ثابت عبد الرمحان إدريس، 1
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وقد تنجر تلك العمليات بواسطة آلة أو إنسان، وتعمل على ربويل البيانات اليت سبق مجعها :العمليات-
 لتصبح ذات معٌت وداللة.

إىل األفراد الذين حيتاجون إليها وإىل اإلدارات و األقسام و الفرع  وتتمثل يف ادلعلومات و نقلها:ادلخرجات-
 عند شلارسة أعماذلم ووظائفهم.

ردود أفعال األطراف ادلختلفة اليت حصلت على ادلعلومات ومن مث تقسيم سلرجات نظام التغذية العكسية:-
يف ىذا النظام.و الشكل التايل  ادلعلومات، ووجود احتماالت لتعديل أو تغيَت ادلدخالت أو عمليات التشغيل

 يبُت أىم العناصر ادلكونة للنظام بعد التطرق إليها بالتفصيل .

 (: عناصر نظام ادلعلومات3-2الشكل )

  

 ادلعلومات نظام                                                   

 الموزعين 

   الوسطاء   

 

 

 األجهزة الحكومية                      المنافسون                               أصحاب رأس المال   

 .123، صسابقثابت عبد الرمحان إدريس، مرجع : المصدر

 

 

 

 المنظمة

 تشغيل، ترتيب 

 تصنيف

 تحليل

 المخرجات المدخالت
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 المطلب الثاني:أنواع نظام المعلومات.

 ىناك العديد من أنظمة ادلعلومات سنحاول التطرق إليها فيما يلي:

 أوال: نظام المعلومات اإلدارية.

ىي عبارة عن نوع خاص من أنظمة العمل اليت تستخدم تكنولوجيا 1تعريف نظام ادلعلومات اإلدارية:-1
تدعم واحدا أو أكثر من  من أجل التقاط ونقل وربويل واسًتجاع ومعاجلة وعرض ادلعلومات اليت   ادلعلومات

أنظمة العمل وتتكون من رلموعة ادلوارد ادلًتابطة اليت تعمل معا بشكل متفاعل وتشمل على األجهزة 
و الشكل ادلوايل يوضح منوذج نظام  والربرليات و ادلوارد البشرية والبيانات و الشبكات و االتصاالت.

 ادلعلومات اإلدارية.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
دار ادلسَتة للنشر والتوزيع،عمان ، مدخل استراتيجي معاصر"،  -نظم المعلومات اإلستراتيجيةعيسى العمري، سلوى أمُت السمرائي،"غسان   

 .106،ص 2008، 1األردن،ط



 نظام المعلومات ودوره في تسيير المؤسسة.                   الفصل الثاني:        
 

33 
 

 .منوذج نظم ادلعلومات اإلدارية(: 4-2الشكل )

 

 

  البيئة         

 

 

 

 

 

 

ص ،2007عمان، األردن،دار حامد للنشر و التوزيع، فايز مجعة صلار، نظم ادلعلومات اإلدارية، المصدر
53. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1نظم ادلعلومات اإلدارية. :أمهية2

أورد العديد من الباحثُت و ادلتخصصُت يف ىذا اجملال فوائد متعددة لنظم ادلعلومات اإلدارية نذكر منها ما لقد 
                                                                                                                     يأيت: 

توفر ادلعلومات إىل سلتلف ادلستويات اإلدارية عند احلاجة لغرض شلارسة وظائفها يف التخطيط والتنظيم  -
والسيطرة.                                                                                                           

 فقيا وعموديا بُت الوحدات اإلدارية يف ادلنظمة لتسهيل عملية االسًتجاع.     أنوات االتصال ربديد وتوضيح ق –

                                                           
1
 للنشر،عمان  دار غيداءبالتركيز على وظائف المنظمة"،"نظم المعلومات اإلدارية عبد الناصر علك حافظ، حسُت وليد حسُت عباس، 

 .28،29،  ص،ص1،ط2013

 ادلعلومات     البيانات      

 النماذج الرياضية

 زلللي ادلشكلة التنظيمية

 بررليات كتابة التقرير

 قاعدة البيانات
نظام المعلومات 

 اإلدارية

 البيئة     
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                                 تقييم نشاطات ادلنظمة وتقييم النتائج بغية تصحيح االضلرافات. –
هتيئة الظروف الزباذ قرارات فعالة عن طريق ذبهيز ادلعلومات بشكل سلتصر ويف الوقت ادلناسب.                –
ادلساعدة على التنبؤ دبستقبل ادلنظمة و االحتماالت ادلتوقعة بغية ازباذ االحتياطات الالزمة يف حالة وجود  –

                                                                                               خلل يف ربقيق األىداف.
 مكانية االستفادة من ىذه النظم بإصدار تقارير سواء كانت ذبميعية أو تفصيلية آنيا أو شهريا أو تفصليا إ –

                                                                                        أو سنوية عن نشاطات ادلنظمة.
 احملددة واسًتجاعها يف الوقت ادلناسب توفر نظم ادلعلومات اإلدارية قدرة متزايدة للوصول إىل ادلعلومات  –

                                                                          هبدف صنع القرارات بالوقت والسرعة ادلناسبة.
                                        سبكن أيضا ادلدراء أن جيمعوا ويربطوا معا كل ادلعلومات اليت ربتاجها كل اإلدارات يف ادلنظمة لغرض اصلاز  –

أعمال ادلنظمة ادلختلفة.                                                                                            
ذبميع البيانات اليت ربتاجها عمليات التخطيط و التنسيق والتوجيو و الرقابة وصياغتها الزباذ القرارات  –

وخارجها وفق أسس علمية ويتم ذلك بعد تصنيف وترتيب عموما من مصادرىا ادلختلفة من داخل ادلنظمة 
ادلتجمعة وإزالة ما هبا من تعارض أو اختالف وكذلك تصنيفها شلا هبا من تكرار أو ازدواج .                       البيانات

  زيادة الكفاءة وفاعلية اإلدارة من خالل إشباع حاجاهتا أو متطلباهتا من ادلعلومات. –

                                                                                 1. ادلعلومات اإلدارية أنواع نظم:3

 وىي نظم تفاعلية تعتمد على احلاسوب ومناذج القرارات  وقواعد بيانات :(DSS) نظم دعم القرارات-1

                                                       لية صناعة القرارات وحل ادلشكالت.متخصصة دلساعدة عم
 سبد اإلداري بكافة احتياجات الصناعة اليومية للقرارات وتلك النظم  ( :IRS) نظم التقارير ادلعلوماتية -2

 تية سلفا إىل ادلدراء على أساس أهنا كافية لسد احتياجاهتم ادلعلوما  وم بتقدمي تقارير سلططة و موصوفةأو أن نق
                                                                              دبا ديكنهم من صناعة القرارات الفعالة.

 وتسمى أيضا نظم ادلعلومات اإلسًتاتيجية أو نظم اإلدارة العليا وىي (:EISنظم ادلعلومات التنفيذية ) -3
   نظم معلومات إدارية تفاعلية تربط نظم مساندة القرارات بالذكاء الصناعي وذلك دلساعدة اإلدارة العليا 

                                                           
1
   .36حافظ، حسُت وليد عباس حسُت، مرجع سابق،ص  عبد الناصر  
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على ربديد التهديدات و الفرص وهتدف تزويد اإلدارة العليا دبعلومات مهمة حول العوامل الرئيسية اليت تكون 
                                                               مهمة لتحقيق األىداف اإلسًتاتيجية للمنظمة.

 :نظام المعلومات التسويقية.ثانيا

ىو اذليكل ادلستمر وادلتفاعل من األفراد و ادلعدات واإلجراءات ادلصممة :تعريف نظام ادلعلومات التسويقية-1
الوقت ادلناسب وبالدقة ادلطلوبة جلمع وتصنيف وربليل وتقييم وتوزيع ادلعلومات الدقيقة واحلديثة وتوفَتىا يف 

                                                         1إلدارة التسويق وذلك لالستفادة منها لتخطيط اإلسًتاتيجيات التسويقية وتنفيذىا والرقابة عليها.

 (: ىيكل نظام ادلعلومات التسويقية5-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

الوراق للنشر : بشَت عباس العالق، تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات يف األعمال )مدخل تسويقي(،المصدر
    . 262ص اإلسكندرية،مصر،والتوزيع، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2يتضح من الشكل السابق أن لنظام ادلعلومات التسويقية عدة خواص، وىي.
 يتوىل النظام عملية نشر وبث مثل ىذه ادلعلومات دلستخدميها.                                                                 -

 غالبا ما يكون النظام زلسوبا.-
 رلايل التخطيط و الرقابة معا.اند النظام عملية ازباذ القرارات اإلدارية التسويقية يف يس-

                                                           
1
 .75،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية، مصر،ص"المعلومات والبحوث التسويقية )النظرية والتطبيق("عصام الدين أمُت أبو علفة،  

2
 .262مرجع نفسو ص  

 

 

 إدارة التسويق

 

 

 البيئة التسويقية

المعلومات  نظام
 :التسويقية

 احملاسبة الداخلية -

 االستخبارات التسويقية -

 حبوث التسويق -

 علم اإلدارة -

 بيانات معلومات
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 إن النظام ليس رلرد تسمية جديدة لبحوث السوق.-
                                             يقوم النظام بتخزين ودمج ادلعلومات ذات الصلة بالتسويق من سلتلف ادلصادر.-
1ادلعلومات التسويقية : أمهية نظم -2

 

 تتجلى أمهية نظام ادلعلومات التسويقية يف النقاط التالية :   

 توفر البيانات وادلعلومات ادلطلوبة دلدراء التسويق عند ربليل البدائل الزباذ القرار . .1
 تعترب حلقة وصل ما بُت نظم ادلعلومات التسويقية وسياسات ادلنظمة العامة . .2
 البيانات عن الزبائن والسلع و رجال البيع .توفر للمنظمة  .3
 تساعد على القيام بالتنبؤات الدقيقة. .4
 تعمل على تقليل الوقت الالزم الزباذ القرار. .5
 ربقق أفضل استثمار للبيانات ادلتاحة . .6
 .الرصد ادلبكر للفرص التسويقية ادلتعلقة بادلنتجات أو اخلدمات اجلديدة .7
 
يتكون نظام معلومات التسويق من مخسة مكونات رئيسية ىي :  :التسويقيةمكونات نظام ادلعلومات  -3

 ادلدخالت ، العمليات، ادلخرجات ، باإلضافة إىل نظامي الرقابة و التغذية الراجعة .
تتشكل مدخالت نظام معلومات التسويق من سلرجات نظم البيانات و ادلعلومات التالية  ادلدخالت : -1

: نظام معاجلة ادلعامالت ، وأحباث التسويق ، و استخبارات التسويق ، و البيئة اخلارجية ، و اخلطة 
 . اإلسًتاتيجية

زينها و ربديثها و : و تشمل عمليات تسجيل بيانات التسويق و ادلبيعات و ترتيبها و زب العمليات -2
استعادتو و عرضها للمستفيدين و يتم ذلك باالستعانة دبكونات احلاسوب و الربرليات و النماذج 

 اإلدارية و نظم االتصاالت و قاعدة البيانات .
تتكون ادلخرجات من البيانات و ادلعلومات اليت تستخدمها إدارة التسويق يف رلاالت :ادلخرجات -3

           ا يعرف بادلزيج التسويقي ادلتكون من ادلنتج و التوزيع و الًتويج و التسعَت .التسويق الفرعية ، دب
                               

                                                           
1
 .32،ص 2005دار زىران،عمان،بحوث العمليات"،عثمان يوسف، ردينو  
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                                                                                                                                                                                                                                                  .:نظام معلومات الموارد البشريةلثاثا  
لنظام اآليل الذي يعمل على توفَت ادلعلومات لإلدارة و ادلستفيدين بشكل فعال و بالدقة و ىو االتعريف:-1

  .الوقت ادلناسب

كما ديكن تعريفو على أنو:ىو نظام معلومات ينتج ادلعلومات ادلرتبطة بأنشطة ادلوارد البشرية، فهو رلموعة من 
واإلشراف على مهاراهتم تطوير ادلسار الوظيفي تعمل على تدريب ودعم تعويضات العمال جراءات إلالطرق وا

   1إذ أن غاية إدارة ادلوارد البشرية، وفيما يلي أىم خصائص النظام:

ادلوارد البشرية على مستوى التشغيلي يف اإلشراف على االستقطاب اإلحالل يف *تساعد نظم ادلعلومات 
 يف ادلوظفُت حسب مؤىالهتم.عمالة الشركة، نوع العمل، تقييم األداء ألغراض سلتلفة، تصن

*على ادلستوى اإلداري: تساعد نظم ادلعلومات ادلوارد البشرية ادلديرين على استقطاب و تعويضات العاملُت 
 ،أما على ادلستوى ادلعريف فأهنا تدعم ربليل األنشطة ادلرتبطة بتصميم العمل و ادلسارات الوظيفية.

و دبا يتفق و خطط على ادلستوى اإلسًتاتيجي فإهنا ربدد متطلبات القوى العاملة من مهارات تعلم  *أما
 ادلنظمة طويلة األجل. والشكل اآليت األنظمة الفرعية لنظام ادلعلومات ادلوارد البشرية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .128،129ص،ص "مرجع سبق ذكره"،فايز مجعة صلار،  
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 (: األنظمة الفرعية لنظام معلومات ادلوارد البشرية6-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 .129، ص سابق: فايز مجعة صلار، مرجع المصدر

 أمهية نظم معلومات ادلوارد البشرية.-2

 عادة ىيكلة و معاجلة مشاكل العجزالقرارات ادلتعلقة بإيساعد نظام معلومات ادلوارد البشرية يف دعم -
 و الفائض يف ادلورد البشري وما ربققو من ربسُت كفاءة ادلنظمة وأدائها من خالل إعادة تصميم النظم 

 و ادلعاجلات.
 بوصفها وظيفة غَتيعد نظام ادلوارد البشرية أداة تساىم يف تغَت النظرة القددية لوظيفة ادلورد البشرية -

إسًتاتيجية يف منظمات األعمال،ألن وظيفة إدارة ادلوارد البشرية أصبحت يف ضوء التحديات ادلعاصرة من 
جهة ووجود نظام معلومات ادلوارد البشرية الذي يوفر للوظيفة ادلذكورة ما ربتاج إليو من معلومات وبيانات عن 

اتيجية كما تؤثر يف رلاالت صياغة وتنفيذ ، وظيفة إسًت البيئة الداخلية و اخلارجية للمنظمة من جهة أخرى
  إسًتاتيجية ادلنظمة.

ادلساعدة يف تقومي وظائف ومهام إدارة ادلوارد البشرية مع التأكد على أن ما يدفع من أجور ورواتب مناسبا -
 لقدرات العاملُت وإمكانياهتم وما يبذلونو من جهد يف إصلاز.

 التعويضاتنظم 

نظم تخطيط الموارد  نظم التقدير

 البشرية

 نظم االستقطاب

 نظم التطوير والتدريب

نظم معلومات 

 الموارد البشرية
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ى زبصيص التكاليف حيث تستطيع ادلنظمة احلصول على تقارير يساعد نظام معلومات ادلوارد البشرية عل-
 1إحصائية واليت ىي معلومات ذات أمهية يف التعرف على تكلفة القوى العاملة و مكانتها من وقت إىل آخر.

 2:وتتمثل يف:مصادر نظم معلومات ادلوارد البشرية-3

مصادر داخل ادلنظمة و ادلخزنة يف قواعد وىي ادلعلومات اليت يستقبلها النظام من ::مصادر الداخلية3-1
بيانات ادلنظمة و ادلتعلقة بسجالت خدمة ادلوظفُت وما ربتويو من تفصيالهتم ووصف الوظائف وسياسات 
االستقطاب و االختيار، التعيُت، التدريب، التطوير،التحفيز، و احملافظة وديكن أن حيصل النظام على ىذه 

ظمة وادلرتبطة مع نظم دعم اإلدارة العليا ونظم دعم القرارات ادلوارد البشرية يف البيانات من قاعدة بيانات ادلن
 ادلنظمة.

وىي ادلعلومات اليت يستقبلها النظام من مصادر خارج ادلنظمة مثل:معلومات ::ادلصادر اخلارجية3-2
االقتصادية و ادلؤشرات العادلية، ادلنافسُت واألحوال العمالية و معلومات النقابات و اذليئات العمومية واألوضاع 

 أسعار الفائدة وغَتىا من ادلعلومات ادلتاحة من خارج ادلنظمة.

 ية دلستويات األنظمة األربعة.  ادلوايل يبُت بعض مناذج التطبيقات لنظم معلومات ادلوارد البشر  اجلدول

 رد البشرية. (:أمثلة لتطبيقات نظم معلومات ادلوا1-2قم )اجلدول ر                    

 
 اسم التطبيق

 
 وصف النظام

 
 ادلستوى

 
 زبطيط ادلوارد البشرية

 
إعداد خطط طويلة األجل الحتياجات ادلنظمة من قوة 

 العمل

 اإلسًتاتيجي 

                                                           
1
 .167،168،ص،ص"مرجع سبق ذكره"عبد الناصر علك حافظ ،حسُت وليد حسُت عباس،  

2
، ص ،ص 2004،دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارية""نظم المعلومات إديان فاضل السامرائي ،ىيثم زلمد الزعيب،  

107،108. 
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ربليل ادلكافئات 
 والتعويضات

 
مراقبة مدى عدالة أجور ادلوظفُت ورواتبهم وتوافق العوائد 

 لكل وظيفة

 
 التكتيكي

 
 الوظيفي ادلسار

 
 تصميم مسار وظيفي للوظائف

 
 الفٍت

 
 التدريب و التطوير

 
تتبع ادلهارات وتدريب وتقومي األداء للموظفُت وحفظ 

 سجالهتم 

 
 

 التشغيلي

 .107، صسابقإديان فاضل السامرائي،ىيثم زلمد الزعيب،مرجع : المصدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       رابعا:نظام المعلومات المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.مفهوم نظام معلومات ادلالية وأمهيتو- 1
على أهنا قواعد بيانات تضم معلومات متكاملة عن كافة  اديكن تعريفه مفهوم نظام معلومات ادلالية::1-1

ادلتغَتات ذات العالقة بادلواضيع ادلالية ومن مصادر سلتلفة )الداخلية و اخلارجية( وادلستخدمة دلساعدة متخذ 
 الكفؤة.القرارات الفاعلة و 

ديكن ربديد أمهيتو من خالل ادلزايا اليت تساعد على ربقيقها يف ادلعلومات :أمهية نظام معلومات ادلالية:2-1
 ادلالية و ادلتمثلة فيما يلي:

 دقة وصحة ادلعلومات ادلقدمة من قبلها إىل متخذ القرار.-
 وبالتوقيت ادلناسب.تزويد متخذ القرارات دبعلومات متكاملة -
 احلصول على ادلعلومات ادلطلوبة .سهولة -
 معاجلة العديد من ادلعلومات والتأثَت بالتايل على القرارات اإلدارة العليا.-

                                                           
1
 .195، 194مرجع سبق ذكره، ص، ص ،عبد الناصر علك حافظ، حسُت وليد حسُت عباس 
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 التأثَت بدرجة كبَتة على رحبية ادلنظمات.-

 القدرة على التنبؤ باالحتياجات ادلالية ادلطلوبة.-

 ربديد مصادر التمويل ادلطلوبة من ادلصادر ادلختلفة.-

 اح ادلنظمة من خالل الشكل األيت:ربديد أمهية ودور نظام ادلعلومات ادلالية يف ربقيق صلكما ديكن 

 دور نظام ادلعلومات ادلالية يف تعزيز صلاح ادلؤسسة (:7-2الشكل )

  

 

 

 

 

 

 

 .195: عبد الناصر علك حافظ، مرجع سبق ذكره، ص المصدر

   1:الوظائف األساسية لنظام المعلومات-4

 ديكن بلورة الوظائف األساسية اليت يقوم هبا نظام معلومات ادلالية يف مخسة وظائف أساسية تتمثل يف:  
 تتكون وظيفة مجع البيانات من رلموعة من اإلجراءات، و اخلطوات تبدأ بتحديد البيانات  مجع البيانات:-1

 اليت تعترب ادلدخالت الرئيسية للنظام، مث ذبميع ىذه البيانات من مصادرىا ادلختلفة وإدخاذلا للنظام وإعداد 

                                                           
1
الوراق للنشر، عمان  ، مؤسسة نظم المعلومات المالية/أسسها النظرية وبناء قواعد بياناتها"صباح رحيمة زلسن، عبد الفتاح إبراىيم زريبة،"  

 .183،184،ص ص،2011(،1األردن، ط)

 تعزيز نجاح المنظمة

 أداء مالي فعال

 اتخاذ القرارات الكفء

 معالجة البيانات المالية واكتشاف المعلومات الجديدة
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 للتشغيل من خالل رلموعة من األنشطة التنفيذية لوظيفة مجع البيانات.
البيانات تنفيذ رلموعة معينة من اإلجراءات األساسية على يقصد بعملية التشغيل   :ل البياناتتشغي-2

ادلتمثلة يف البيانات اخلام، لتحويلها إىل منتج هنائي للنظام وىو ادلعلومات، مدخالت نظام ادلعلومات ادلالية 
 وتتمثل اإلجراءات الرئيسية لتشغيل البيانات فيما يلي:

 .ادلعلوماتفرز *
 *إجراء العمليات احلسابية و ادلنطقية على البيانات.

 *تلخيص البيانات.
البيانات فور ذبميعها بل يتم زبزينها وربديثها وصيانتها حىت تكون نظرا ألنو اليتم تشغيل إدارة البيانات:-3

 نشطة التالية:متاحة وقت احلاجة إليها ألغراض التشغيل، لذا فإن وظيفة إدارة البيانات تتضمن األ
 *زبزين البيانات.

 *ربديث وصيانة البيانات.
 *اسًتجاع البيانات.

،يتمثل األول يف حراسة :تتضمن وظيفة رقابة ومحاية البيانات إجراءين أساسيُترقابة ومحاية البيانات-4
البيانات اليت يتم البيانات ومحايتها باعتبارىا إحدى موارد ادلنظمة، واإلجراء الثاين يتمثل يف التأكد من أن 

 حفظها بيانات صحيحة كاملة، ويتم تشغيلها بطريقة صحيحة.
تتمثل الوظيفة النهائية من وظائف نظام ادلعلومات ادلالية يف إنتاج ادلعلومات، وهتدف ىذه إنتاج ادلعلومات:-5

ضمن وظيفة األشخاص ادلصرح ذلم باحلصول على ىذه ادلعلومات، وتت ، إىلالوظيفة إىل توصيل ادلعلومات
 إنتاج ادلعلومات ثالث أنشطة رئيسية وىي: 

 ادلعلومات.*ذبميع واسًتجاع 
 *نقل ادلعلومات.

 *إعداد تقارير ادلعلومات.
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 المعلومات المحاسبية.                                                                                        نظامخامسا:
يعرف على أنو رلموعة من األفراد و ادلعدات و ادلستندات اليت تتفاعل مع :تعريف نظام معلومات احملاسبية-1

السياسات و اإلجراءات من أجل معاجلة بيانات من بعضها البعض داخل إطار معُت وذلك طبقا جملموعة 
                          1معربة عن أحداث اقتصادية هبدف إعداد معلومات تفي باحتياجات رلموعة سلتلفة من ادلستخدمُت.

   تتكون أنظمة ادلعلومات احملاسبية من:                                  2:مكونات نظام معلومات احملاسبية-2
                                                                     .نظام حسابات القبض )زلاسبة ادلبيعات( -
                                                                           نظام حسابات الدفع)زلاسبة ادلشًتيات(.–
                                                                                            نظام دفًت األستاذ العام.–
  نظام زلاسبة ادلوجودات.                                                                                                       –
                                                                  نظام األجور و الرواتب.                      –
نظام زلاسبة ادلواد.                                                                                                          –

     والشكل ادلوايل يبُت أىم مكونات نظام ادلعلومات احملاسبية

 : مكونات نظام ادلعلومات احملاسبية(8-2الشكل )

 

 

 

 

 

 .242: زلمد نور برىان، مرجع سبق ذكره، ص المصدر

                                                           

 
1
 .15، ص2007، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "نظم المعلومات المحاسبية"ياسر صادق مطيع،سعيد أبو عقاب،  

2
 .242ص  مرجع سابق ،زلمد نورىان،  

 محاسبة الموجودات

 دفتر األستاذ العام

 الرواتب واألجور

 حسابات القبض

 نظام محاسبة الموارد

 حسابات الدفع
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 اجلدول أدناه يوضح الفرق::  بُت نظام معلومات ادلالية واحملاسبية الفرق-4

 (:الفرق بُت نظام ادلعلومات ادلالية واحملاسبية2-2جدول رقم)

 نظام ادلعلومات احملاسيب نظام ادلعلومات ادلايل معيار ادلقارنة
 يقدم بيانات تتعلق بادلاضي الفًتة الزمنية

 واحلاضر،و التنبؤ بادلستقبل
يقدم بيانات تارخيية تعرب عن 

 ادلاضي
خيضع للحكم الشخصي لوجود  ادلوضوعية

 عنصر التقدير و التنبؤ فيو
يركز على ادلوضوعية يف إعداد 

 البيانات 
خلق بيانات جديدة أو تعديل  طريقة مجع ادلعلومات

للبيانات واقًتاح حلول للمشاكل 
 اليت تقابلها

تسجيل البيانات يف دفاتر  يتم
وعليو ال  عرفية )اليومية/ األستاذ(
 يتم أي إجراء

رياضية وإحصائية لذلك تكون  وحدة القياس
 أرقامها تقريبية

 النقود

أو حسب تعد يف أي فًتة زمنية  إعداد التقارير
 اإلدارة احتياجات

يف هناية كل سنة مالية أو كل  تعد
 فًتة )ربع سنوية أو شهرية( ماضية

يهتمون بتوفَت معلومات مالية اليت  ادلستخدمون
ربتاجها اإلدارة لتساعدىا على 
 التخطيط و التنبؤ وصنع القرار 

يهتمون بتوفَت ادلعلومات احملاسبية 
لألفراد و ادلؤسسات احلكومية، 

احملاسيب وسلرجات نظام ادلعلومات 
ىي مدخالت نظام ادلعلومات 

 ادلايل
نظم ادلعلومات مدخل لتحقيق ادليزة التنافسية"دار اجلامعية،اإلسكندرية،  معايل فهمي حيدر،" المصدر:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .85،ص 2002

 ادسا:نظم المعلومات اإلستراتيجية.س

 ىي نظم تدعم اخلطة األساسية للمنظمة، واليت يكون من أبرز 1:ادلعلومات اإلسًتاتيجيةنظم تعريف -1

                                                           
1
 .202ص، مرجع سبق ذكره، ،عبد الناصر علك حافظ، حسين وليد حسين عباس   
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 أىدافها ربقيق وإدامة القدرة التنافسية ذلا.

أو  كما ديكن تعريفها على أهنا: أي نوع من نظم معاجلة ادلعلومات، نظم ادلعلومات اإلدارية، نظم مساندة
األىداف  نظمة لتحقيق قدرة تنافسية وتقلص أو تستبعد عدم بلو و غَتىا، واليت تساعد ادلدعم القرارات 

 اإلسًتاتيجية األخرى.

  ا النظام وتتمثل يف:ذىناك العديد من األىداف ذل1أىداف نظام ادلعلومات اإلسًتاتيجية:-2

صنع القرارات اإلسًتاتيجية من خالل قاعدة البيانات  ذلذه *توفَت ادلدخالت ادلعلوماتية اليت تتطلبها عملية 
                                                                                                 النظم. 

  اإلدارة العليا للمنظمة يف مواجهة ادلشاكل غَت ادلهيكلة أثناء حدوثها عرب تزويدىا بادلعلومات *مساعدة
                                                              اإلسًتاتيجية حيث زبص تلك اإلدارة بالقرارات غَت اذليكلة.

  اليت ديكن أنادلرنة * مساعدة ادلنظمة يف كيفية ربقيق ما يعرف دبفهوم التقدم التنافسي، وىو من ادلفاىيم 
 جدد كتساب زبائن ا أو زيادة أرقام ادلبيعات، أو منو باحلصة السوقية، عٍت تمن معٌت، فيمكن أن تأخذ أكثر 

                                       ربقيق ىذه األمور من اختصاصات اإلدارة العليا.أو زبفيض تكاليف العمليات اإلنتاجية وغَتىا، و 
العليا يف الدخول إىل معلومات تفصيلية ألغراض ازباذ القرارات غَت ادلهيكلة بتقدمي  تعزيز مساعي اإلدارة *

 البيانية أم باستخدام القدرات الربرلية  نتاج األشكال إخالصة شاملة لتلك ادلعلومات سواء باستخدام برامج 
                                                                  ادلتاحة إلنتاج التقارير بأنواعها وأشكاذلا ادلختلفة.

بأهنا 'اجملاالت احملدودة يف عمليات  (Curtisوصفها)تقدمي معلومات عن عوامل النجاح احلرجة،اليت  *
فضال عن تقدديها معلومات عن مؤشرات األداء  ادلنظمة، واليت إذا كانت مريضة سوف تضمن ربقيق أىدافها'

اإلسًتاتيجي للمنظمة بتقارير استثنائية، أو حُت طلبها من اإلدارة العليا على أن تتضمن ىذه التقارير 
 اإلسًتاتيجية،معلومات عن األداء اإلسًتاتيجي يف ادلستويات اإلسًتاتيجية الثالثة )ادلنظمة، ووحدات األعمال 

                                                                                                                  (.و الوظيفية أو التشغيلية
تقدمي واجهة بينية صديقة للمستفيد النهائي'مدراء اإلدارة اإلسًتاتيجية ' وتضم تلك الواجهة وظائف إصدار  *

األوامر، واللغة الطبيعية، (، ولغة menu-drivenالتقارير، وإنتاج الرسومات، وتسهيالت القوائم ادلنسدلة )

                                                           
1
 .213ص،،مرجع سابق عبد الناصر علك  
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ووسائل دعم الوسائط ادلتعددة إىل غَت ذلك من التقنيات و القدرات اليت توفر الدعم الكفؤة و ادلقتدر 
                                                                                                                         النهائي.  للمستفيد

سبكن قاعدة ادلعلومات اإلسًتاتيجية اليت تعتمدىا ىذه النظم من تزويد اإلدارة العليا بادلعلومات الضرورية  *
األنشطة ادلساندة لعملية تصميم  لعمليات التخطيط و السيطرة، وازباذ القرارات غَت ادلهيكلة وكل

   إسًتاتيجيات ادلنظمة وتطبيقها، كما توفر فرصة إلدارة ادلعلومات بطريقة كفوءة و فاعلة.

                                                                                                  المطلب الثالث:وظائف وأبعاد نظام المعلومات.

 1الوظائف األساسية لنظم المعلومات.أوال:

وأن ادلفيدة ،سبق اإلشارة إىل اذلدف األساسي لنظم ادلعلومات ىو إنتاج وذبميع وتوصيل ادلعلومات 
ادلدخالت األساسية ذلا ىي البيانات، لذلك البد أن تبدأ وظائف نظم ادلعلومات بتجميع البيانات وتنتهي 

عملية ربويل البيانات إىل معلومات من خالل سلسلة من اخلطوات يطلق  بإنتاج و توصيل ادلعلومات.تتم
 و الوظائف األساسية لنظم ادلعلومات ىي كاآليت: '،عليها 'دورة التشغيل البيانات

تبدأ وظيفة ذبميع البيانات يف نظم ادلعلومات بتحديد البيانات اليت تغَت ادلدخالت :ذبميع البيانات- 
 ميع ىذه البيانات من مصادرىا ادلختلفة وإدخاذلا إىل النظام.األساسية للنظام، مث ذب

 تتمثل يف تسجيل البيانات وحصرىا حىت ديكن أن تستخدم يف عملية التشغيل؛:التسجيل واحلصر-

يتم إعداد البيانات يف شكل أكثر مالئمة حيث يتم استخدام نظام ترميز معُت ديكن من :يفنالًتميز والتص-
يف فئات أو رلموعات وفقا اخلصائص مشًتكة بُت معرفة ىذه البيانات،مث يتم تصنيف البيانات حيث توضع 

 موعة باستخدام نظام الًتميز؛بيانات كل فئة أو رل
تأكد من أن عملية حصر و تسجيل البيانات قد سبت بطريقة ويتضمن عملية فحص البيانات لل قيق:دالت-

 صحيحة ودقيقة؛

                                                           
1
، تخصص نظام المعلومات االقتصاديةرسالة ما جستير في العلوم "نظام المعلومات كأداة لتحسين جودة الخدمة الصحية"،دالل السويسي،  

 .11،12،ص ص: 2011/2012الجزائر، ومراقبة التسيير، كلية علوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، 
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إىل معلومات تتم معاجلة البيانات من خالل رلموعة معينة من العمليات األساسية لتحويلها :معاجلة البيانات-
التصنيف( ذات معٌت مفيد دلتخذي القرارات، وال زبتلف العمليات األساسية لتشغيل البيانات)يف عملية 

 ؛باختالف نظام ادلعلومات سواء كان يدوي أو آليا

يف معظم احلاالت ال يتم تشغيل البيانات اخلام فور ذبميعها و احلصول عليها بل يتم حفظها :إدارة البيانات-
وصيانتها حىت تكون متاحة وقت احلاجة إليها ألغراض التشغيل كذلك. ويقصد بوظيفة إدارة البيانات 

                                         اصة بتنظيم وإدارة عمليات زبزين واسًتجاع وربديث البيانات.األنشطة اخل

 :ثانيا:أبعاد النظام

األساسية ذلا على النحو كن يف ضوء التعريفات سابقة الذكر لنظم ادلعلومات ربديد أىم األبعاد دي     
 1التايل:

نظم ادلعلومات أحد التطبيقات ادلعاصرة لنظم ادلعلومات يف إطار مسار التطور التارخيي العتمادىا يف  تعد-
 حقل نظام ادلعلومات؛                                                                                                

ة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة التطبيقات و الدور و ادلهام اليت ترتبط ىذه النظم باجلوانب اإلسًتاتيجية للمنظم-
 يفًتض أن تنجزه نظم ادلعلومات؛

 2كما للنظام رلموعة من اخلصائص التالية:      
 مجيع األنظمة تعمل من خالل بيئة معينة؛-
 يتكون من عناصر، مكونات أو نظم فرعية بشكل وحدات البناء األساسي للنظام؛-
التداخل بُت األجزاء الفرعية ،ويعٍت أهنال ديكن إحداث تغيَت يف أحد مكونات النظام دون أن ىناك خاصية -

 يؤثر ذلك على بقية أجزاء النظام؛
 لكل النظم وظيفة رئيسية وىدف رئيسي دبوجبو يتم تقسيم أداء ادلؤسسة؛-
 .ةاستخدام النظم يف حالة تغيَت دائم بسبب حالة التطور القائمة يف ادلؤسس-

                                                           
1
 .20،ص 2009دار الثقافة، عمان، "نظم المعلومات اإلستراتيجية،)منظور الميزة التنافسية("،زلمد حسُت الطائي وآخرون، 

2
 .56ص ، 2009، 1الوراق للنشر والتوزيع، األردن، ط  "تقويم نظم المعلومات باستخدام بحوث العمليات"،إنعام علي توفيق الشربلي،  
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فنظم ادلعلومات تلعب دورا كبَت يف مساعدة ادلؤسسات على فهم التغَتات احلاصلة يف زليطها و كذلك      
 la surveillanceأساسية للقيام بادلتابعة البيئية )على العمل يف ىذا احمليط ، فنظم ادلعلومات تعد أداة 

l’environnement ادلعلومات ادلتعلقة دبحيط ( و ذلك من خالل استخداماهتا يف مجع معاجلة ونشر
 1ادلؤسسة.

 المطلب الرابع:أىمية نظم المعلومات وأىدافو.

 الفرع األول:أىمية نظام المعلومات.

أصبحت نظم ادلعلومات يف اآلونة األخَتة تكتسي أمهية بالغة بالنسبة جلميع أنواع ادلؤسسات وترجع         
 : 2ىذه األمهية إىل ظهور ثالثة اذباىات حديثة ىي

لذلك صلد إنتاجية ادلشتغلُت تزايد نفوذ ادلعرفة وادلعلومات يف اجملتمعات الصناعية احلديثة،:االذباه األول
شلا أدى إىل زيادة الطلب على ادلعلومات بادلعلومات أصبحت أحد االىتمامات الرئيسية يف اجملتمعات ادلتقدمة،

 بشكل غَت مسبوق؛

وادلعاجلات الدقيقة، فقد أدى ظهور نظم ادلعلومات ادلبنية على استخدام تنمية شبكات االتصال االذباه الثاين:
أجهزة احلواسب اآللية وشبكات االتصال ادلتقدمة إىل زيادة الطلب على استخدامها، لدرجة أنو أصبح من 

 ادلمكن تصميم منظمات تعمل بالكامل بواسطة احلاسوب اآليل وإجياد شبكات معلومات واحدة؛ 

، أدت إىل تغيَت يف التغَتات اليت طرأت على طلب ادلعلومات واألساليب الالزمة لتشغيلها:لثاالذباه الثا
ادلعلومات حىت أصبح ينظر إليها باعتبارىا موردا اسًتاتيجيا مهما، وأصبح أداء ادلؤسسات يعتمد  ادلفهوم ودور

 بشكل متزايد على ما ديكن أن يقدمو نظام ادلعلومات ادلستخدم هبا.

فنظم ادلعلومات تعد أداة أساسية للقيام دبتابعة احمليط وذلك من خالل استخدامها يف مجع ومعاجلة ونشر      
 ادلعلومات ادلتعلقة باحمليط.

                                                           
1
  Jean- LOUIS ERMINE , *management et ingénierie des connaissances-  modèles* la voisier , paris, 

2008, p 225. 

 
2
 .51، ص 2002، 1عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، عمان، ط  "إدارة المعرفة ونظم المعلومات"،أحمد خطيب،  
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 الفرع الثاني:أىداف نظام المعلومات.

حيدد الكثَتون ىدفا واحد للمعلومات ملخصا يف أن نظام ادلعلومات يهدف إىل تقدمي اخلدمة 
 1فيدين و ديكن ذبزئة ىذا اذلدف إىل األىداف اآلتية:النهائية للمست

مساعدة ادلديرين يف مهامهم يف رلال التخطيط و الرقابة وىذه ادلعلومات تنجر عندما تصل معلومات كاملة -
 و دقيقة يف الوقت ادلناسب؛

 إعطاء معلومات وتقارير بتكلفة أقل مع احملافظة على الدقة للمعلومات؛-
 وتصفية ادلعلومات اليت تصل إىل ادلديرين ويعتمد عليها؛ بلورة-
يلة الصلاز العمل بشكل يبُت تأثَتات ونتائج القرارات ادلختلفة قبل أن تطبق تقدمي سلسلة من الطرائق البد-

 علميا؛
ت كثرة البيانا  االستفادة القصوى من وقت ادلديرين وعدم انشغاذلم يف عملية استخراج ادلعلومات من خالل-

 .وادلستندات

 المبحث الثاني: نظام المعلومات في المؤسسة.

منو و تطور ادلعرفة عن أن الثورة التقنية اذلائلة يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت أدت إىل 
 ، فما ىي تكنولوجيا ادلعلومات؟طريق تطبيق وشيوع أدوات تكنولوجيا ادلعلومات

 المعلومات في المؤسسة.دور تكنولوجيا المطلب األول:

 ىناك عدة تعار يف لتكنولوجيا ادلعلومات من بينها::أوال:تعريف تكنولوجيا المعلومات

ىي معدات والوسائل اليت تساعد على صلاح عملية إرسال ادلاد األولية و ادلعلومات إىل الزبائن من (:1تعريف)
 2للمنظمة.أجل إضافة القيمة ذلم وإصلاز األىداف اإلسًتاتيجية 

                                                           

 
1
فرحات مرمي مراد ،أمهية نظم ادلعلومات كأداة للتحليل البيئي يف ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية، مذكرة لنيل شهادة ادلاجسًت، جامعة   

 .25،ص  2009/2010عباس ،سطيف، اجلزائر 
 

2
 .49ص ، سبق ذكره،عبد الناصر علك حافظ، حسُت وليد عباس  
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ىي دراسة أو تصميم أو تطوير أو تطبيق أو دعم أو إدارة أنظمة ادلعلومات ادلعتمدة على (:2تعريف)
للحاسوب بشكل سلتصر تتعامل تكنولوجيا ادلعلومات احلاسوب خصوصا تطبيقات الربنامج وادلعدات ادلادية 

ومحاية وإرسال واسًتجاع ادلعلومات مع استخدام احلواسيب اإللكًتونية و بررليات احلاسوب لتحويل وخزن 
   1وبشكل صحيح آمن.

ىي سلتلف أنواع االكتشاف و ادلستجدات واالخًتاعات اليت تعاملت وتتعامل مع البيانات :(3تعريف)
ادلناسب وبالطريقة ادلناسبة وادلعلومات، حيث مجعها وربليلها وتنظيمها وخزهنا واسًتجاعها يف الوقت السريع 

 2وادلتاحة.
 تتكون تكنولوجيا ادلعلومات من::3ثانيا:مكونات تكنولوجيا المعلومات

 ختلفة.وتشمل مجيع أنواع احلواسيب الصغَتة والكبَتة منها، الثابتة وادل :أجهزة احلواسيب-1
 تشمل مجيع أنظمة التشغيل.:أنظمة التشغيل-2
التطبيقية ادلستخدمة يف ادلؤسسات كتطبيقات لقواعد تشمل مجيع الربامج تطبيقات برامج ادلؤسسة:-3

 البيانات تطبيقات ميكروسوفت وغَتىا.                                                  
الربامج ادلستخدمة يف إدارة قواعد بيانات ادلؤسسة مثل:من شبكات وتشمل مجيع خزن وإدارة البيانات:-4

                                          اخلزن وغَتىا.
وتشمل كل األمور ادلتعلقة بالشبكات واالتصاالت من حيث األجهزة ادلادية :االتصاالت والشبكات-5

 والربرليات.
ويشمل كل ادلعلومات ادلادية والربرلية و اإلدارية لدعم مواقع الويب وخدمات الويب :االنًتانتو  االنًتنيت-6

 .االنًتانتو  االنًتنيت
كل االستشارات ادلتعلقة بالتغَت و التطوير يف العمليات واإلجراءات و ويشمل  االستشارات وتكامل النظام:-7

 التدريب و التعليم و تكامل الربرليات.
 :وضيح مفهوم ومكونات تكنولوجيا ادلعلومات ت كما ديكن من خالل الشكل

                                                           
1
 .74، ص 2009دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "نظم المعلومات اإلدارية)منظور التكنولوجي("، مزىر شعبان العاين،  

2
 .20ص  "مرجع سابق"،سعيد غالب ياسُت،  

.51ص، مرجع نفسه،مزهر شعبان العاني 
3
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 مفهوم ومكونات تكنولوجيا ادلعلومات (:9-2الشكل )

 .59صسبق ذكره" مرجع ،عبد الناصر علك حافظ :المصدر

 1أىمية تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. ثالثا:

 ديكن ربديد أمهية تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنظمات من خالل قيامها بالعديد من ادلهام وىي:     
 مع متطلبات البيئية؛ *االستجابة و التكيف
 *التنسيق بُت األقسام؛

 *تقليل االعتماد على األيدي العاملة؛
*يوفر نظام ادلعلومات اإلدارية ادلعلومات إىل سلتلف ادلستويات اإلدارية عند احلاجة لغرض شلارسة وظائفها يف 

 التخطيط و التنظيم و السيطرة.
                                                           

1
 .00ص مرجع سبق ذكره، عبد الناصر علك حافظ، حسين وليد حسين عباس،  
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 ضلرافات؛الح ا*تقيم نشاطات ادلنظمة وتقييم النتائج بغية تصحي
*ادلساعدة على التنبؤ دبستقبل ادلنظمة و االحتماالت ادلتوقعة بغية ازباذ االحتياطات الالزمة يف حالة وجود 

 خلل يف ربقيق األىداف.
 *زيادة كفاءة وفاعلية اإلدارة من خالل إشباع حاجاهتا أو متطلباهتا من ادلعلومات؛

من القرارات جزء كبَت من الشك فتصبح بذلك عملية ازباذ القرارات ميسرة وعلى قدر كبَت من الكفاءة  *خيرج
 بعد أن كانت تعتمد أفراد قالئل من أصحاب اخلربة وادلعرفة؛

ومن جهة أخرى ديكن ربديد أمهية تكنولوجيا ادلعلومات من خالل ربديد أىم العوامل اليت ساعدت على    
استخدمها من قبل العديد من ادلنظمات يف أداء العديد من الوظائف ادلوكلة ا ادلعلومات وزيادة تطور تكنولوجي

 و ىي:إليها 
 *ازدياد مستوى تعقيد ادلشكالت اليت يواجهها اإلنسان؛

 *ازدياد االستثمار غَت ادلادي و االعتماد على اإللكًتونيات و إمكانياهتا الفائقة؛
 ثورة الذكاء االصطناعي وربقيق ثقافة اإلبداع ويقظة الفكر؛ *اندالع

 .*إعطاء األولوية دلا ىو مكتسب أكثر من االعتماد على ما ىو فطري أو موروث
 :أمهية تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنظمات ادلعاصرة توضيح كما ديكن من خالل الشكل   
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 بناء المنظمة

 إسناد للحلول

 أمهية تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنظمات :(10-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .62عبد الناصر علك حافظ،"مرجع سبق ذكره"ص :المصدر

                                                                                 1تكنولوجيا المعلومات. أثارالثاني:المطلب 

من الفوائد اجلمة واآلثار اليت  ؛اليت تكتسبها تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف العصر احلايللألمهية البالغة     
ة يف ضل الثورة اليت يشهدىا العامل ديكن أن ربدثها الدول يف رلاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية ،خاص

                                                           
1
مذكرة ماسًت يف العلوم التسيَت،زبصص تسيَت إسًتاتيجي دويل، جامعة المعلومات كأداة مساعدة على اتخاذ القرارات"نظام معمري إلياس،"  

 .21،ص ص،2015-2014عبد احلميد ابن باديس،مستغاًل،

البرامجيات، الواجهة، البنية، قاعدةاألجهزة،   

 البناء، البنية األساسية

 تحليل، األنظمة، تصميم، تطوير 

 بيئة العمل

 العمل

 التهديدات

األنظمة الحاسوبية للرسالة، 

جماعة العمل، دعم القرار، 

 االتصال 

 الحلول

 زيادة اإلنتاجية والجودة

 إدارة تقنية المعلومات 

 التنظيم، التنفيذ، األمن، التأثيرات والنتائج
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يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ،أين أصبحت ادلعلومات تلعب دورا رئيسيا يف ربقيق ما يسمى 
 سيما األقل تقدما فهي تساىم وبدرجة عالية فيما يلي:حت آفاق واسعة للشعوب البالتنمية ادلستدامة وفت

 فع التنافسي؛ اتطوير وإدامة ادلن -
و مكافحة األمية وتأمُت التعليم مدى احلياة لكل األعمار ويف أي زمان ومكان بفضل التطبيقات الًتبوية  -

 التعليمية؛
 ؛دلسامهة يف احلد من الفقر وتوليد العمالة  ا-
االتصال السريع وادلباشر يزيل كل احلواجز احلدودية واجلمركية والبَتوقراطية؛االطالع واحلصول على ادلعارف  -

 وكل ادلستجدات دون عناء كبَت أو صعوبات؛واألحداث  واألخباروادلعلومات 
قدر شلكن من  بأقلالتكوين ادلستمر على ادلستوى األحدث؛الرفع من قدرة ادلشروعات على أداء وظائفها  -

 ادلوارد.

 المطلب الثالث: أسباب نجاح وفشل نظام المعلومات في المؤسسة.

 1العوامل ادلسببة لنجاح نظام ادلعلومات:ىناك العديد من نجاح نظام المعلومات: أوال:أسباب

اجيابية إن اشًتاك ادلستخدم النهائي يف تصميم و تشغيل نظام ادلعلومات لو آثار :اشًتاك ادلستخدم النهائي -1
يف شكل حيقق  وضع النظامتتمثل يف اشًتاك ادلستخدم النهائي يف تصميم النظام جيعل لديو الفرصة يف 

   وتظهر أمهية ادلشاركة يف:  أولوياتو،و يلي احتياجات ادلنظمة،

 سبثل التحدي وتزيد من الشعور بالذات؛ 
 رضاىم عن سلرجاتو نظرا دلشاركتهم يف بقائو؛ وزيادة الفرصة قبول ادلستخدمُت للنظام؛ 
 دلستخدمُت؛احلصول على نظام معلومات مرتفع اجلودة، يأخذ بعُت االعتبار متطلبات ا 

من كافة ادلستويات اإلدارية،فإذا م  يدعتإذا حصل مشروع نظام ادلعلومات على مساندة و ال:دعم اإلدارة-2
العاملُت بإدارة نظام  ضلو النظام، سواء من جانب مستخدمي النظام أو إىل توليد اذباىات إجيابيةىذا يؤدي 

 سوف تصبح زلل تقدير و انتباه من جانب اإلدارة.  ادلعلومات، كنتيجة لشعورىم بأن مشاركتهم وإسهاماهتم

                                                           
1
 .37ص"سبق ذكرهمرجع "عليوات سادلة، شلوش فاطمة،  
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تعرب القرارات اذليكلية إىل ادلدى الذي تكون فيو متكررة، وغَت جديدة وىناك طريقة درجة ىيكلة القرارات:-3
زلددة ومعروفة للتعامل معها، ويف حُت تكون القرارات غَت ىيكلية إىل ادلدى الذي تكون فيو جديدة وىامة 

 خاصة هبا.حيث تستحق معاجلة وال توجد طريقة دلعاجلتها، إما ألهنا مل تظهر من قبل أو أهنا ىامة 

ربدد بيئة ادلنظمة خصائص ادلعلومات الالزم توفَتىا من خالل نظام :خصائص بيئة عمل ادلستخدمُت-4
ادلعلومات،وشكل ىذه ادلعلومات كيف تقدديها، وديكن تعريف بيئة ادلنظمة على أهنا رلموعة من العوامل 

 ارات بواسطة األفراد داخل ادلنظمة.ادلادية واالجتماعية اليت تؤثر بطريقة مباشرة يف سلوك ازباذ القر 

ترجع العالقة بُت اخلصائص الشخصية وصلاح نظام ادلعلومات إىل أن :اخلصائص الشخصية للمستخدمُت-5
ىذه العوامل تؤثر على كيفية تفسَت األفراد للمعلومات،كما أهنا زلددات ألسلوب تشغيلهم للمعلومات،حيث 

والناذبة عن خرباهتم وخلفياهتم ادلختلفة،  خالل خصائصهم ادلميزة، يتعامل ادلديرين مع نظام ادلعلومات من
حاصلون وقد اتضح أن األفراد الذين يتميزون بقدرات عالية على تبادل ادلعلومات واالتصاالت داخل ادلنظمة، 

 من غَتىم ويتمتعون دبدة خدمة أطول ويشغلون وظائف رئيسية مع زمالئهم.تعليمي أعلى  على مستوى

  1يلي: من األسباب اليت تؤدي إىل فشل نظام ادلعلومات ماأسباب فشل نظام المعلومات:ثانيا:

ديثل الفنيون ادلشتغلون بنظم ادلعلومات)بسبب خلفيتهم التعليمية( إىل االىتمام باألجهزة وليس األىداف:-1
وغالبا ما يركز ىؤالء الفنيون على   دلعلوماتااحتياجات ادلنظمة تقدمي تكنولوجيا ادلعلومات مبتكرة ومقدمة 

كفاءة األجهزة والربرليات ادلستخدمة بدال من الًتكيز على أىداف األداء التنظيمي، كما تتجو بعض 
ادلنظمات إىل اقتناء نظام ادلعلومات مبٍت على احلاسب اآليل بغرض إحالل ىذه النظم زلل العنصر البشري 

   نصر البشري. وليس هبدف زيادة قدرات وإمكانيات الع

إذا مل يتم إعطاء وقت كايف وبذل غاية خاصة عند ربديد سوء ربديد االحتياجات من ادلعلومات:-2
سوف يؤدي إىل ربديد مواصفات غَت مناسبة يف نظم ادلعلومات اليت يتم االحتياجات من ادلعلومات فإن ىذا 

 تصميمها واقتناؤىا.

                                                           
1
 .38ص مرجع سابق،عليوات سادلة،شلوش فاطمة،  
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 ادلخاطرة،من مستوى مرتفع قد تفشل بعض ادلشروعات نتيجة دلا تتضمنو  مستوى التعقيد وادلخاطرة:-3 
 ويتأثر مستوى ادلخاطرة بالعناصر التالية:

 :يزداد حجم ودرجة ادلخاطر بزيادة حجم مشروع نظم ادلعلومات ويتم قياس حجم ادلشروع حجم ادلشروع
 للتنفيذ.أو حجم األفراد، أو الوقت الالزم  إما بالتكلفة الالزمة للتنفيذ،

 قد يكون ادلشروع واضحا، ومن مث ديكن التعرف على العمليات وادلخرجات اخلاصة بو،  :ىيكل ادلشروع
  ومن تنخفض ادلخاطرة. كما أن ادلستخدمون يعرفون ما حيتاجونو

  ترتفع درجة ادلخاطرة إذا كان فريق مشروع تطوير نظام ادلعلومات والعاملُت :لتكنولوجيامع ااخلربة السابقة
يف إدارة نظم ادلعلومات ليس لدىم اخلربة الفنية الالزمة مع تكنولوجيا مشروع التطوير أو للتعامل مع 

 ادلكونات ادلادية أو الربرليات. 
 ظام جديد للمعلومات فهناك صعوبة جيب مراعاة  التنسيق و احلرص عند تطوير ن:إدارة عملية التنفيذ

من مستخدم آخر ، إضافة خيتلف لتحديد تفاصيل لدرجة آلية النظام كما أن تفسَت ادلعلومات وتعريفها 
سلتلفة كما أنو قد يتم ذباىل تدريب األفراد على استخدام النظام إىل أن احتياجات األفراد من ادلعلومات 
 و.والتأكد من تفهمهم لو إلجراءات تشغيل

 1المطلب الرابع:التحديات التي تواجو نظام المعلومات.

 تواجو نظم ادلعلومات رلموعة مشاكل راجعة لعدة أسباب ،ىذه بعضها:        

 :يفشل التصميم الفعلي يف ربقيق االحتياجات األساسية للمنظمات،فقد ال يقدم النظام التصميم
يقدمها يف شكل يصعب معو استخدامها أو يقدم ادلعلومات بسرعة كافية سبكن من استخدامها أو 

بيانات خاطئة غَت مطلوبة، وقد تكون يكون معقد بدرجة ال يسمح للمستخدم بالتفاعل معو كأن يكون 
تصميم الشاشات غَت مناسب للمستخدم شلا يؤدي إىل توقف ادلستخدم عن استخدام النظام، كما 

 الثقافة و األىداف التنظيمية.يفشل التصميم إذا كان غَت متوافق مع القيم و 

                                                           
1
 .19ص "مرجع سبق ذكرهأمحد فوزي ملوخية،  
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 إذا كانت البيانات اليت يتم االعتماد عليها يف إنتاج ادلعلومات غَت دقيقة و غَت متسقة فإن ىذا  :البيانات
وعليو وجب يؤدي إىل غموض ادلعلومات الناذبة عن النظام أو غَت مالئمتها ألىداف وأغراض ادلنظمة 

نظم ادلعلومات أو تنتجها الزالت توافق احتياجات ادلنظمة الداخلية،  التأكد من أن ادلعلومات اليت ذبمعها 
 كذا تساعد على التأقلم مع ادلتغَتات البيئة اخلارجية، ألن لكل بيئة خصائص معينة يف التصرف.

 :تكلفة تنفيذه و تشغيلو قد تكون مكلفة بدرجة أكرب شلا  قد يعمل النظام بصورة الفعالة إال أن  التكاليف
قعا يف ادلوازنة ادلخصصة لو، حبيث أن ادلنافع ادلتحصل عليها من النظام تعادل تلك التكلفة ، كان متو 

ولذا وجب على ادلنظمات القيام بدراسات معمقة قبل االستثمار يف مشاريع ضخمة التكاليف،ويف ىذا 
ادلؤسسة وعمليات النظام تطورت كثَتا أنظمة ادلعلومات احملاسبية اليت هتتم جبميع أنواع التكاليف يف 

 تقييدىا و مراجعتها وتصحيح األخطاء ادلكتشفة.
 النظام بصورة جيدة كأن تصل ادلعلومات متأخرة نتيجة لتعطل  يعمليف ىذه احلالة قد ال :  شغيلالت

أو لفقدان بعض البيانات كما أن عملية قياس صلاح النظام ليس باألمر السهل، حيث من الصعب النظام 
قيمة و فعالية نظام ادلعلومات وذلك نتيجة الختالف األشخاص الذين يتعاملون مع النظام االتفاق على 

 إال أن البحوث يف رلال نظم ادلعلومات قد قدمت ادلعايَت التالية لقياس صلاح النظام:
      .                                                                  ارتفاع مستوى استخدام النظام-
 درجة رضا ادلستخدم.-
 النظام.ادلسامهة يف ربقيق األىداف مثل:جودة القرارات اليت اعتمدت على استخدام -
 ادلنافع ادلالية مثل:زبفيض التكاليف أو زيادة اإليرادات.-
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 :خالصة

عادلية االقتصاد وتكنولوجيا ادلعلومات والنقص يف ادلوارد االقتصادية باإلضافة إىل البيئة اليت  إن ظهور       
تعمل هبا دلؤسسة، أصبح ديثل هتديدا للمؤسسة وذلك من خالل زيادة حدة ادلنافسة وانفتاحها على ىذا 

لسوق فقد ظهرت أدوات االقتصاد العادلي ادلفتوح ولكي تتجنب ادلؤسسة ىذه ادلشاكل وتضمن مكانة يف ا
 تساعدىا يف التعامل مع بيئتها من خالل االستفادة من التكنولوجيات اليت تسهل احلصول على ادلعلومات.

ادلعلومات من جودة ودقة  وىذه األخَتة أصبح ينظر إليها على أهنا مورد أساسي فبقدر ما تتوفر عليو ىذه
 ومشولية.
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 تمهيد:
إن اجلانب التطبيقي ماىو إال ذبسيد دلا تطرقنا إليو يف اجلانب النظري من مفاىيم ومبادئ ومدى مطابقتها      

على أرض الواقع فمؤسسة اتصاالت اجلزائر، من ادلؤسسات ادلهمة يف اجلزائر خاصة تعاملها مع ادلعلومات اليت 
 ىذا الفصل سنتطرق اىل  ادلباحث التالية:ويف تعترب الركيزة األساسية ألي عمل تقوم بو.

 .تقدمي عام دلؤسسة اتصاالت اجلزائر ادلبحث األول:
 .الدراسة التحليلية لنتائج االستبيان :ادلبحث الثاين
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 بحث األول:تقديم عام لمؤسسة اتصاالت الجزائر.مال
 إن ادلؤسسات اخلدماتية تلعب دورا ىاما يف التطور االجتماعي واالقتصادي للبلد،       

 المطلب األول:نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة.
 أوال: ماهية مؤسسة اتصاالت الجزائر.

ربيد إن مؤسسة اتصاالت اجلزائر ىي حديثة النشأة إذا يف السابق كانت مؤسسة مندرلة فكان يطلق عليها ال     
وادلوصالت، انفصلتا عن بعضها البعض ليصبح الربيد لوحده وتغًنت تسمية ادلواصالت إىل اتصاالت اجلزائر، 

تنشط يف سوق اذلاتف الثابت واالنرتنت، استطاعت أن وتعد مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم، ملك للدولة 
املٌن رغم التطور التكنولوجي احلاصل يف تفرض تواجدىا يف السوق اجلزائرية، كما استطاعت كسب ثقة ادلتع

والبداية الفعلية  إحدى فروع ادلؤسسة.يس فهي ليشبكات اذلاتف النقال ادلتنوعة وخدماهتا)جازي، جنمة(، أما موب
 .2002-12-31لنشاط ادلؤسسة يف شكلها القانوين اجلديد كانت بتاريخ 
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة.ثانيا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلوقع االلكرتوين: ،اجلزائرية لالتصاالتالمصدر:
www.algerietelecom.dz 

 15/04/2016تاريخ ادلطالعة: 
 
 

 ودور مؤسسة اتصاالت الجزائر.المطلب الثاني: مهام 
 سبويل مصاحل االتصاالت دبا يسمح بنقل الصورة والصوت والرسائل ادلكتوبة وادلعطيات الرقمية؛ 
 .دراسة وربقيق وصيانة شبكة االتصاالت 

 رسم برامج األشغال والصيانة و السهر على ربقيقها؛ 

 احرتام أىداف اإلنتاج وجودة اخلدمة؛ 

  الوسائل العامة؛تسيًن ادلستخدمٌن و 

 تلبية حاجيات ادلواطنٌن؛ 

 الرئٌس المدٌر العام

 فرع موبٌلٌس مستشارٌن

 مكلف بالمهام

 مدٌرٌة مشروع

 مدٌر مشروع موارد الحاسوب

 مدٌرٌة المخابرات الهاتفٌة

 (EASY) مدٌرٌة مشروع

 (IDT)مدٌر مشروع 

 مدٌرٌة السلوك التجاري

مدٌرٌة تكنولوجٌات االتصال 

 والمعلومات

 مدٌرٌة الحسابات الكبرى

 مدٌرٌة الدراسات والبرامج

اتصاالت الجزائر للقمر 

 الصناعً
مدٌرٌة التسٌٌر التقنً لشبكات  مدٌرٌة الدراسات والبرامج

 االتصاالت

 هٌئة التفتٌش العامة

 مدٌرٌة الطاقة والبٌئة

 مدٌرٌة تجهٌزات الربط

 مدٌرٌة التراسل

مدٌرٌة 

المحافظات 

والتنظٌم 

 لالتصاالت

مدٌرٌة 

الوسائل 

العامة 

 الٌومٌة

http://www.algerietelecom.dz/
http://www.algerietelecom.dz/
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 ادلسامهة يف توفًن مناصب الشغل يف الوالية؛ 

  ؛الشبكات معامليتسيًن الروابط ادلشرتكة مع مجيع 

 تسيًن ومراقبة اخلطوط اذلاتفية ومراقبة الفاتورة ومتابعة التحصيالت يف ىذا القطاع؛ 

 .المطلب الثالث:أهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر

التصاالت اجلزائر لوالية مستغاًل طبقا ألحكام القانونية والتنظيمية ادلعمول هبا لتحيق  الوكالة التجاريةهتدف      
 األىداف التالية:

 ؛اجلودة، الفعالية ونوعية اخلدمات ىي أىداف األساسية للوكالة 
 قدمي خدمات خاصة باإلعالم كما هتدف إىل ادلشاركة يف التقدم االجتماعي واالقتصادي للدولة، من خالل ت

 ؛واالتصال
 ؛تنمية عرض خدمة اذلاتف النقال وسبكٌن أكرب عدد من الزبائن للحصول على اخلدمات االتصالية 
 ؛االتصاالت فك عزلة ادلناطق احملرومة يف ادليدان 
 ؛ربسٌن جودة اخلدمات من أجل رفع تنافسية تشكيلة اخلدمات ادلقدمة 
  اخلاصة بادلؤسسات و اذليئات العمومية؛تنظيم احلركة اذلاتفية 
 تنمية قدرات استعمال االنرتنيت؛ 
 ؛تطوير شبكة وطنية فعالة لالتصاالت تكون موصلة دبختلف قنوات تدفق ادلعلومات 
 .ربقيق األىداف اخلاصة باستغالل وسائلهم وأعماذلم وسًنىا 

من خالل التطرق إىل األىداف ادلختلفة اليت تصبو إليها جندىا ساعية إىل كسب واستقطاب عدد كبًن         
 من الزبائن وكذا تنشيط ادلصاحل اليت ترتكز عليها يف اجناز أىدافها ادلقررة شأن االتصاالت.

 مشاكل اتصاالت الجزائر.المطلب الرابع:
 من ادلعلوم أن كل مؤسسة ذلا عراقيل و مشاكل تواجهها، كذلك بالنسبة التصاالت اجلزائر اليت ال زبلو       

 يلي: من نقائص و صعوبات تواجو نشاطها ومن بٌن ىذه ادلشاكل ما
 يف تقدمي عمل مصاحل الزبائن صغر حجم الوحدة مما يؤدي إىل خلق نوع من االكتظاظ. 
  مما ينجم عنو تأخًن يف أداء العمل.شغور يف بعض ادلناصب 
 .ادلنازعات اليت تقع بٌن الوحدة العملية لالتصاالت و الزبائن ادلشرتكٌن الذين ال يدفعون يف أجلها احملددة 
 .ادلنافسة اليت تواجهها من طرف ادلؤسسات األخرى اخلاصة اليت تقدم خدمات اذلاتف واالنرتنت 
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 ية التصاالت اجلزائر.قلة اإلشهار و الرتويج للوحدة العمل  

 .االستبيانالمبحث الثاني:الدراسة التحليلية لنتائج 
من أجل معرفة واقع نظام ادلعلومات ودوره يف تيسر ادلؤسسات اخلدماتية، ارتأينا أن خنصص ىذا ادلبحث      

 لتحليل البيانات ادلتعلقة بنتائج االستبيان ادلقدم للعمال، من خالل أرائهم.
عامل،  15وقبل عرض وربليل النتائج سوف نقوم بتقدمي عينة الدراسة، حيث قمنا باختيار عينة تتكون من       

لإلجابات ادلقدمة من طرف  زعملية مجع القوائم ادلوزعة ومراجعة ىذه القوائم، والقيام بعملية الفر  ولكن بعد
، %66,66عامل، أي بنسبة 15من طرف أصل عمال  10العمال ادلستقصى منهم، فقد مت ربليل النتائج على 

 وذلك لعدم رد بعضهم.

 المطلب األول:عرض المعلومات الشخصية لعينة الدراسة.
 إن العينة اليت وقع اختيارنا عليها يتميز أعضاؤىا دبا يلي:    

 :الجنس:1-1
 (:توزيع عينة الدراسة حسب الجنس1-3الجدول )

 %النسبة ادلئوية التكرارات اجلنس
 %40 04 ذكر

 %60 06 أنثى

 % 100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على االستبيان.المصدر:
من خالل توزيعنا ألفراد العينة حسب اجلنس، وجدنا أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور، حيث بلغت نسبة 

 .%60،ونسبة اإلناث بلغت  %40الذكور
 و الشكل التايل يوضح ذلك:
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 (:إجابات أفراد العينة حسب الجنس.2-3رقم) الشكل

 
 .وبرنامج إكسل من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيانالمصدر:

 :السن: 2-
 مت تقسيم أفراد العينة حسب السن إىل أربع فئات حسب اجلدول التايل:

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية.2-3جدول رقم )
 %النسبة ادلئوية التكرارات الفئة العمرية

 %30 03 29إىل 20من 

 %20 02 39إىل  30من 

 %40 04 49إىل 40من

 %10 01 فما فوق 50من 

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان.المصدر:

  فئة مث %30بنسبة [29-20] مث تليها فئة 40 %بنسبة[ 49-40]نالحظ أن أغلبية أفراد العينة إىل الفئة   
 .10%فما فوق بنسبة  50، وأخًنا فئة من  20 %وذلك بنسبة [30-39]

 والشكل التايل يوضح ذلك:
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 (:إجابات أفراد العينة حسب السن2-3الشكل رقم )

 
 و برنامج إكسل. من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان: المصدر

 : المستوى العلمي:1-3
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي.3-3الجدول ) 

ادلستوى 
 التعليمي

 
 دكتوراه

   
 ماسرت

  
 ماجسرت

دبلوم 
دراسات 

 جامعية

  
 مهندس

  
 ليسانس

دبلوم  
            مهين

 ثانوي
 

   
 اجملموع

اجملموع 
 الكلي 

- 02 - 01 - 04 01 02 10 

 %100 %20 %10 %40 - %10 - %20 - %النسبة

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان.المصدر:

مث تليها شهادة ماسرت  %40تشغل طبقة ادلتحصل على شهادة ليسانس القسط األكرب من عينة الدراسة بنسبة 
 .%10مث تأيت طبقة حاملي دبلوم دراسات جامعية تطبيقية و دبلوم مهين بنسبة ، %20وادلستوى الثانوي بنسبة 

 التايل يبٌن ىذه النتائج:والشكل 
 
 
 
 
 
 

30% 

20% 

40% 

10% 

 29إلى 20من 

 39إلى  30من 

 49إلى 40من

 فما فوق 50من 



 دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر                            الفصل الثالث:       

67 
 

 (:إجابات أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي.4-3الشكل رقم)

 
 و برنامج إكسل. من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيانالمصدر:

 :: الوظيفة1-4
 (: توزيع أفراد العينة حسب نوع الوظيفة.4-3الجدول)

 %النسبة ادلئوية التكرار الوظيفة
 مدير  

 رئيس قسم
 موظفٌن

01 
03 
06 

10% 
30% 
60% 

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االستبيان.المصدر:

 % 30مدير،و % 10من خالل مالحظتنا للجدول أعاله جند أنو ىناك تنوع يف أفراد العينة، حيث أهنا تضم

 موظفٌن. % 60ميتهنون مهنة رئيس قسم،و
 التايل يوضح ذلك:والشكل 
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 (: يوضح توزيع األفراد العينة حسب الوظيفة5-3رقم) الشكل

 
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان و برنامج إكسل.المصدر:

 :الخبرة:1-5
 (:توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية.5-3الجدول رقم)
 %النسبة ادلئوية التكرارات السنوات
 %40 04 سنوات 05أقل من 

 %30 03 سنوات10إىل  05من 

 %20 02 سنة 15إىل  10من 

 %10 01 سنة 15أكثر من 

  %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان.المصدر:

 05من اخلربة يف العمل دلدة أقل من  %40ما نسبة يتضح من خالل اجلدول أن أغلب أفراد العينة ادلستجوبة أي 

، سنة 15 إىل 10ذلم خربة ترتاوح مابٌن  %20سنوات،و  10إىل  05من  تتميز خبربة دلدة %30سنوات، ونسبة 
 سنة. 15من ذلم خربة أكثر  %10ونسبة 

 الشكل التايل يوضح ذلك:
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 (:يوضح توزيع األفراد العينة حسب الخبرة6-3الشكل رقم)

 
 .بناءا على االستبيان و برنامج إكسل إعداد الطالبة منالمصدر:

 :عدد الدورات التكوينية:1-6
 يوضح الشكل ادلوايل توزيع أفراد العينة حسب الدوارات التكوينية يف رلال ادلعلومات.

 (:توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التكوينية.6-3الجدول)
 اجملموع  ثالث دورات دورتان دورة واحدة صفر دورة عدد الدورات

 10  05 03 02 - التكرارات

 %100  %50 %30 %20 - %النسبة

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان.المصدر:

يتضح من خالل اجلدول أن ادلؤسسة حريصة على رفع كفاءة عماذلا من خالل تنظيم دورات تكوينية يف رلال 
 قد تلقوا أكثر من ثالث دورات تكوينية يف رلال تقنية احلاسوب . %50ادلعلوماتية، وىو ما أدىل بو ما نسبة 

 الشكل التايل يبٌن ذلك:
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 حول عدد الدورات التدريبية (:إجابات أفراد العينة7-3الشكل رقم)

 
 و برنامج إكسل. من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيانالمصدر:

 : االستفادة من الدورات التدريبية:1-7
 يوضح اجلدول ادلوايل مدى استفادة عمال ادلؤسسة من خالل ما تقوم بو من دورات تكوينية.       

 مدى االستفادة من الدورات التكوينية التي تنظمها المؤسسة. (: توزيع عينة الدراسة حسب7-3الجدول )
مدى االستفادة 

 من التدريب
 اجملموع ال استفادة استفادة ضعيفة ممتازةاستفادة  جيدةاستفادة 

 10 - - 06 04 التكرارات

 %100 - - %60 %40 %النسبة

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان.المصدر:

من عينة الدراسة كانت استفادهتا جيدة من الدورات التكوينية اليت  %60يتضح من خالل اجلدول أن ما نسبة    
وىذا من شأنو أن ينعكس إجيابا على مستوى تسيًن ادلؤسسة ويزيد من فعاليتها، يف حٌن أدىل  نظمتها ادلؤسسة،

وىذا من شأنو أن يعرقل حسن أداء ادلؤسسة. ، من عينة الدراسة أهنم مل يستفيدوا من الدورات %40ما نسبتو 
وعليو يتوجب على القائمٌن على ادلؤسسة األخذ بعٌن االعتبار ىذه النقطة احلساسة وذلك من خالل إعادة 

 النظر يف الطرق التكوينية. 
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 المطلب الثاني: طبيعة المعلومات و مصادرها.
 في المؤسسة.: طبيعة المعلومات الضرورية للقيام بالمهام 2-1

 (: طبيعة المعلومات الضرورية للقيام بالمهام في المؤسسة.8-3جدول رقم )
 %النسبة التكرارات طبيعة ادلعلومات

 %20 02 معلومات داخلية

 - - معلومات خارجية

 %80 08 معلومات داخلية و خارجية

 %100 10 اجملموع

 .من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيانالمصدر:

من خالل اجلدول يتبٌن أن ادلعلومات الضرورية للقيام بادلهام يف ادلؤسسة ىي ادلعلومات الداخلية واخلارجية وىو ما 
 .%20تليها ادلعلومات داخلية معا بنسبة ، %80سبثلو 

 : المهام على المستوى المصلحة.2-2
 (: يبين مهام أفراد العينة على مستوى المصلحة.9-3الجدول)

 %النسبة التكرار النشاط

 %10 01 البحث عن ادلعلومة

 %40 04 معاجلة ادلعلومة

 %50 05 بث ادلعلومة

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان.المصدر:

يف حٌن جند  %50اجلدول يتضح أن أغلبية فئة ادلستجوبٌن تقوم ببث ادلعلومة وىو ما يعرب عنو بنسبة  من خالل
يف ادلؤسسة وزبتلف ادلهام من قسم آلخر حسب  %40الفئة ادلتوسطة من ادلستجوبٌن تقوم دبعاجلة ادلعلومة بنسبة 

 احتياجاهتم خاصة أهنم حيتاجون دلعلومات جد حديثة متطورة .
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 : الحاجة إلى المعلومة من أجل تأدية المهام.2-3
وىذا يدل . %50من خالل إجابات أفراد العينة يتبٌن أن ادلعلومات من أجل تفعيل نشاطات ادلؤسسة بنسبة 

على معرفة ما مدى وعي إطارات ادلؤسسة بأمهية ادلعلومات و دورىا يف ربقيق أىداف ادلؤسسة، فالوعي بأمهيتها 
 إىل زيادة االىتمام هبا.يؤدي وقيمتها 

 : البحث عن المعلومة.2-4
 تعترب ادلعلومة العصب األساسي للمؤسسات وبالتايل يتم البحث عنها سواء كان ذلك من األرشيف أو االنرتنت.

 (:إجابات األفراد على مكان البحث على المعلومة.11-3الجدول )
 %النسبة التكرار ادلصدر

 %50 05 األرشيف

 %50 05 االنرتنت

 %100 10 اجملموع

 بناءا على نتائج االستبيان.من إعداد الطالبة المصدر:

 لكليهما. %50من خالل اجلدول يتضح أن أفراد العينة يستخدمون مصلحة األرشيف واالنرتنت معا بنسبة    
 : طبيعة المعلومات التي يتم البحث عنها.2-5

 (: يبين إجابات األفراد حول نوع المعلومات التي يتم البحث عنها.11-3الجدول)
 %النسبة التكرار طبيعة ادلعلومة

 %30 03 معلومات اقتصادية

 %60 06 معلومات عن الزبائن

 %10 01 معلومات تكنولوجية وتقنية

 من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان.المصدر:

تليها  %60من خالل اجلدول يتضح أن أفراد العينة يبحثون بصفة أكرب عن ادلعلومات حول الزبائن بنسبة    
 .%10، وأخًنا ادلعلومات التكنولوجية والتقنية بنسبة %30ادلعلومات االقتصادية بنسبة 
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 :حماية المعلومات المتحصل عليها.2-6
 (: إجابات األفراد حول حماية المعلومة.12-3الجدول رقم)

 ال نعم االقرتاحات

 00 10 اجملموع

 00 %100 %النسبة

 على معلومات نتائج االستبيان. من إعداد الطالبة بناءاالمصدر:

من خالل نتائج اجلدول وإجابات األفراد نالحظ أن ىناك إمجاع كلي حول محاية ادلعلومات والشكل            
 التايل يوضح ذلك:

 (: إجابات األفراد العينة حول حماية المعلومة8-3الشكل)

 
 وبرنامج إكسل. من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيانالمصدر: 
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 : مكان حماية المعلومات:2-7
 (: يبين إجابات األفراد حول طرق تخزين المعلومات.13-3الجدول رقم)

 %النسبة التكرارات احلامل

 %60 06 ملف شخصي 

 %20 02 انرتنت

 %00 00 قرص مضغوط

 %20 02 طرق أخرى

 %100 10 اجملموع

 وبرنامج إكسل. اعتمادا على نتائج االستبيانمن إعداد الطالبة المصدر:

مث تليها طرق  %60أفراد العينة يتم زبزين ادلعلومة يف ملف شخصي بنسبة من خالل اجلدول يتبٌن لنا أن        
 لكل واحدة منها. %20االنرتنت بنسبة و أخرى 

 :كيفية توصيل المعلومة المستقاة.2-8
 المؤسسة. ياألفراد حول بث المعلومة فإجابات يبين (: 14-3الجدول رقم)

 %النسبة التكرارات طريقة بث ادلعلومة

 %90 09 االنرتنت

 %10 01 اجتماعات

 - - مراسالت

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان.المصدر: 

من خالل اجلدول نالحظ أن ادلعلومات يف ادلؤسسة يتم بثها وتوزيعها عن طريق االنرتنت وىو ما تعكسو      
وىذه الفئة تقوم بتحضًن االجتماعات دلناقشة  %10تليها فئة اجتماعات وىو ما تعرب عنو نسبة ، %90نسبة 

 كفيلة بعالجها.ادلشاكل العالقة و اخلاصة بالزبائن و دراستها و اقرتاح احللول ال
 والشكل التايل يوضح أكثر:
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 (: إجابات أفراد العينة حول طريقة إيصال المعلومة8-3الشكل)

 
 و برنامج إكسل. من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 

 .معرفة واقع نظام المعلومات في المؤسسة :الثانيالمطلب 
طرح بعض األسئلة، وفيما يلي عرض وربليل ىذه من أجل معرفة معىن نظام ادلعلومات داخل ادلؤسسة أتأينا       

  األسئلة، و األجوبة ادلتحصل عليها.
 رلموعة من اإلجراءات اليت يتم من خالذلا ذبميع وزبزين وبث ادلعلومة. نظام ادلعلومات ىو:*

 مجموعة من اإلجراءات التي يتم من خاللها تجميع وتخزين وبث المعلومة. (:نظام المعلومات هو15-3الجدول رقم)
 %النسبة التكرارات االقرتاحات

 نعم
 ال

 نوعا ما

09 
01 
- 

90% 
10% 
- 

 10 اجملموع
 

100% 

 و برنامج إكسل. نمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االستبياالمصدر: 

 %10أما ، %90من خالل مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ، أن أغلب اإلجابات كانت "نعم" بنسبة           

ىو رلموعة اإلجراءات اليت تتم من إجابتهم "ال" مما يوضح لنا أغلب العمال يرون أن نظام ادلعلومات فكانت 
 والشكل األيت يبٌن ذلك:خالذلا ذبميع وتوزيع وبث ادلعلومة.
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 (: يبين نظام المعلومات مجموعة من اإلجراءات التي يتم من خاللها تجميع وتخزين وبث المعلومة.11-3الشكل رقم)

 
 وبرنامج إكسل. من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيانالمصدر: 

 *مراعاة نظام ادلعلومات يف أداء اخلدمات.
 .(:مراعاة نظام المعلومات في أداء الخدمات16-3الجدول رقم)
 %النسبة التكرارات االقرتاحات

 نعم
 ال

 نوعا ما

08 
01 
01 

80% 
10% 

10% 

 100% 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان.المصدر: 

من أفراد  %80يتبٌن لنا من خالل اجلدول أن ادلؤسسة هتتم بنظام ادلعلومات يف تقدمي اخلدمة، حبيث أن          
.و الشكل التايل يوضح %10و"نوعا ما"بنسبة  %10منهم كانت اإلجابة "ال" ب  ةوالبقي ،العينة أجابوا ب"نعم"

 ذلك:
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 (: يوضح مراعاة نظام المعلومات في أداء الخدمات.11-3الشكل)

 
 طالبة بناءا على نتائج االستبيان و برنامج إكسل.من إعداد الالمصدر: 

  *تطبيق نظام ادلعلومات يف ادلؤسسة.
 (: تطبيق نظام المعلومات في المؤسسة.17-3رقم)جدول 

 %النسبة التكرارات االقرتاحات

 نعم
 ال 

 نوعا ما

07 
01 
02 

70% 
10% 
20% 

 %100 10 وعاجملم
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان. المصدر:

ن معظم اإلجابات كانت "نعم" دبا أمن خالل اجلدول يتضح أن ادلؤسسة هتتم بتطبيق نظام ادلعلومات، حبيث 
 أجابوا "نوعا ما"، والباقي أجابوا "ال". %20، ونسبة %70يوافق 

 و الشكل التايل يوضح ذلك:
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 (:يبين تطبيق نظام المعلومات في المؤسسة12-3الشكل رقم)

 
 طالبة بناءا على نتائج االستبيان و برنامج إكسل.من إعداد الالمصدر: 

 الثالث: دعم نظام المعلومات لعملية التسيير.المطلب 
 خطوات التي يمكن انتهاجها لتفعيل دور نظم المعلومات في المؤسسة.-1

 *العمل على إيصال ادلعلومات ادلناسبة يف الوقت ادلناسب.
 األفراد على العمل على إيصال المعلومات المناسبة في الوقت المناسب. إجابات(: يبين 18-3الجدول رقم)
 %النسبة التكرارات االقرتاحات

 نعم
 ال

 نوعا ما

05 
02 
03 

50% 
20% 
30% 

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيان. المصدر:

على العمل إليصال ادلعلومات ادلناسبة يف الوقت ادلناسب،يف حٌن  %50نالحظ أن اإلجابة نعم كانت بنسبة    
 والشكل التايل يوضح ذلك:. %20نوعا ما، و اإلجابة ال كانت بنسبة كانت  %30أن نسبة 
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 (: العمل على إيصال المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.13-3الشكل رقم)

 
 و برنامج إكسل. من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االستبيان :المصدر

 *التحديث ادلستمر للمعلومات و البيانات.
 (: التحديث المستمر للمعلومات والبيانات.19-3رقم)الجدول 

 %النسبة التكرارات االقرتاحات
 نعم
 ال

 نوعا ما

03 
06 
01 

30% 
60% 
10% 

 %100 10 اجملموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االستبيان.المصدر: 

 %30،حيث أن  %60إجابات األفراد على االقرتاح "ال" كان أكرب وىذا ما يوافق نسبة يتضح من اجلدول أن 

 كانت ب"نوعا ما". والشكل التايل يوضح ىذا: %10منهم كانت إجابتهم ب"نعم"، و
 (: يبين إجابات األفراد على التحديث المستمر للمعلومات والبيانات14-3الشكل رقم)

 
 باالعتماد على نتائج االستبيان و برنامج إكسل.ة من إعداد الطالبالمصدر: 
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 *اعتماد نظام ادلعلومات على نظم مساعدة.
 (: يوضح اعتماد نظام المعلومات على نظم مساعدة.21-3الجدول رقم)
 %النسبة التكرارات االقرتاحات

 نعم
 ال

 نوعا ما

02 
03 
05 

20% 
30% 
50% 

 %100 10 اجملموع

 بناءا على االستبيان.من إعداد الطالبة المصدر: 

يتبٌن لنا من خالل اجلدول أن نظام ادلعلومات يف ادلؤسسة يعتمد نوعا ما على نظم مساعدة وىذا ما      
كانت اإلجابة ب"ال"، والباقي كانت ب"نعم". الشكل  %30، ونسبة من إجابة األفراد %50توضحو نسبة 

 التايل يوضح ىذا:
 المعلومات على نظم مساعدة(: اعتماد نظام 15-3الشكل رقم)

 
 و برنامج إكسل. من إعداد الطالبة بناءا على نتائج االستبيانالمصدر: 
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 .ام ادلعلومات يف احلد من األخطاء*يساىم نظ
 ( يوضح إجابات األفراد عن مساهمة نظام المعلومات في الحد من األخطاء.21-3الجدول رقم)
 %النسبة التكرارات االقرتاحات 

 نعم 
 ال

 نوعا ما

07 
03 
- 

70% 
30% 
- 

 %100 10 اجملموع

 بناءا على االستبيان. من إعداد الطالبةالمصدر: 

يتبٌن لنا من اجلدول أن معظم اإلجابات كانت ب"نعم" أن نظام ادلعلومات يساىم يف احلد من األخطاء وىذت 
 التايل يوضح ذلك:أما الباقي فكانت إجابتهم ب"ال". والشكل ،  %70مت يوافق نسبة 

 (:يبين إجابات األفراد عن مساهمة نظام المعلومات في الحد من األخطاء.16-3الشكل رقم

 
 من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان وبرنامج إكسل.المصدر: 
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 خالصة:
من خالل ما تطرقنا لو يف ىذا الفصل من معلومات حول ادلؤسسة زلل الدراسة و البيانات ادلتحصل          

تسيًن مؤسسة عليها من االستبيان، وكذا عرض وربليل ىذه البيانات، توصلنا إىل أن لنظام ادلعلومات دور كبًن يف 
ادلعلومات وكذا بثها يف الوقت ادلناسب، وىذا ،كون نظام ادلعلومات يتطلب البحث ادلستمر عن اتصاالت اجلزائر 

 ما يساعد يف ربسٌن اخلدمات ورفع وتطوير ادلؤسسة.
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تدور إشكالية البحث حول معرفة الدور الذي تلعبو نظم ادلعلومات يف تسيري ادلؤسسة، وجاءت ىذه الدراسة     
ت حول النظام وادلعلومة، ويف الفصل الثاين قد يف فصلني مستعرضني يف الفصل األول ماىية ادلؤسسة وعموميا

ومن خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع حاولنا حتليل بعض ادلفاىيم  .تناولنا نظام ادلعلومات ودوره يف تسيري ادلؤسسة 
األساسية لنظام ادلعلومات،دلا تكتسبو ادلعلومات من أمهية و إرتباطا مبا حتدثو من أثار عميقة يف توسيع معرفة 

 ، ونتيجة لتعقيد بيئة منظماتمستخدمها،وتنمية وعيهم وإدراكهم دلا حييط هبم من ظواىر ومتغريات خمتلفة
األعمال و التقدم التكنولوجي و اإلنفتاح الدويل وغريىاما من األسباب وبعدما كانت ادلنظمات تواجو مشكلة قلة 
ادلعلومة تواجو حشدا منها، غري أن ذلك صعب من مهمتها، ومن أجل تنظيم ىذه ادلعلومات لتتالئم مع 

  جملال مبا يعرف بنظام ادلعلومات.يف امتطلبات ادلنظمات، استعانت ىذه األخرية ومبساعدة ادلتخصصني 
 نتائج إختبار الفرضيات:

فيما خيص الفرضية األوىل ادلتعلقة بأن نظام ادلعلومات مورد اسرتاتيجي للمؤسسة ىي فرضية صحيحة حيث     
 يستعمل دلساعدة اإلدارة على حتقيق أفضل فعالية وحل ادلشاكل اليت تواجهها وبالتايل تقوية مركزىا التنافسي.

نظم ادلعلومات تلعب دور احملرك الرئيسي لنمو وتطور االقتصاد ىي فرضية صحيحة  أما الفرضية الثانية اليت ترى
ألن نظم ادلعلومات جيعل ادلؤسسة تبتعد عن األخطاء وىو أداة فعالة يعتمد عليها يف إدارة تشكيل واقع 

 التنظيمات اليت تستخدمها ورسم صورة مستقبلها.
الثة اليت ترى ارتفاع كلفة إنشاء البين التحتية لطرق ادلعلومات فائقة السرعة، وىذا ما تعجز أما الفرضية الث

ادلؤسسات اجلزائرية على حتقيقو.رغم أن ادلؤسسة الوطنية حتاول جاىدتا مواكبة نظام ادلعلومات، إال أهنا تبقى 
ها أن تسعى جاىدة إىل استخدام أحداث دائما ناقصة مقارنة مع نظرياهتا من ادلؤسسات األجنبية، وبالتايل علي

 ادلبتكرات و اتباع أجدد ادلناىج التنظيمية و اإلدارية للقدرة على ادلنافسة.
 النتائج:

الدراسة بشقها النظري والتطبيقي من التوصل لبعض النتائج اليت نوردىا تباعا وذلك خدمة للدراسات  مكنت   
 النظرية ادلستقبلية، حيث تعترب مرشدا يستدل بو للوصول لكشف احلقائق، واليت ديكن حتديدىا فيما يلي:

اعل يف إيصال ادلعلومات و تسهيل يعد نظام ادلعلومات أعلى درجة من األمهية يف ادلؤسسة من خالل أثره الف -
 اإلدلام مبكونات الواقع و تفاعالتو و تـأمني مقدرة اكتشاف الفجوات يف النظام.

يعمل نظام ادلعلومات على توفري كال من ادلعلومات اخلاصة بادلشكلة ادلطروحة و االتصاالت حلل ادلشاكل شبو  -
 دلؤسسات اليوم.ادلهيكلة اليت أصبحت من أىم التحديات اليت تواجو ا
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يساىم إدخال التكنولوجيا إىل ادلؤسسة يف تقدمي ادلعلومات أكثر دقة، سرعة و مالئمة بادلقارنة مع أنظمة  -
 سابقة.

 يدعم نظام ادلعلومات تنفيذ ومتابعة ومحاية ادلعلومات ادلتعلقة بادلؤسسة. -
 التوصيات:

ادلعلومات مهمتها تزويد ادلراكز اإلدارية بادلعلومات ادلطلوبة و اإلسهام يف رسم معامل  شكيل وحدة نظامت -1
 مستقبلها بصدد ادلستفيدين من خدماهتا وقنوات التعامل معهم وإجراء تقييمات للمخاطرة احمليطة بو.

 تنمية وتعميم نظام ادلعلومات يف ايصال مجيع الفروع اإلدارية للمؤسسات. -2
نظر ادلؤسسة اجلزائرية مبنظور نظمي لإلجابة عن التساؤالت اليت تطرح على مستوى تنظيمها من جيب ال -3

خالل النظر إليها على أساس أهنا نظام مفتوح، وكذا النظر للمشكلة اإلدارية يف إطارىا الكلي، وبالتايل ديكن 
 شكل معلومات. تصميم نظام لنظام ادلعلومات يسمح بتجميع،معاجلة البيانات و ايصاذلا على

 



 قائمة المراجع
 

 المراجع بالعربية:
 المؤلفات:

أمحد الطرطار،"الرتشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية للمؤسسة"، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر -1
1993.  

 .2009أمحد خطيب "إدارة ادلعرفة ونظم ادلعلومات" عامل الكتب احلديثة للنشر و التوزيع، عمان -2

حممد برهان،"أنظمة 200"إدارة ادلعرفة ونظم ادلعلومات"،عمان، األردن  أمحد خطيب، خالد زيغان-3
 .2009ادلعلومات اإلدارية"،الشركة العربية للتمويل والتوريدات،القاهرة، مصر

 .2007أمحد فوزي ملوخية،"تكنولوجيا ادلعلومات اإلدارية" دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،-4

االتصاالت ادلعلومات القرارات"الناشر مؤسسة الشباب، -ثةأمحد حممد مصري،" اإلدارة احلدي-5
 .2007اإلسكندرية،مصر 

أمهية التنظيم ديناميكي اذلياكل" ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، -إمساعيل العرباجي" اقتصاد ادلؤسسة-6
 .1996اجلزائر

وراق للنشر والتوزيع، إنعام علي توفيق الشربلي" تقومي نظم ادلعلومات باستخدام حبوث العمليات" ال-7
 .2009األردن 

نظم ادلعلومات اإلدارية" دار الصفاء للنشر و التوزيع، إميان فاضل السمرائي،هيثم حممد الزعيب"-8
 .2004عمان، األردن 

 العالق "تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات يف األعمال)مدخل تسويقي(.بشري عباس -9
عبد الرمحان إدريس"نظام ادلعلومات يف ادلنظمات ادلعاصرة" دار اجلامعية، اإلسكندرية  ثابت-10

2010. 
 .2003مجال الدين حممد ادلرسي،"اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية" الدار اجلامعية، اإلسكندرية -11

شر التوزيع، عمان األردن دالل صادق، محيد ناصر الفتال،"أمن ادلعلومات"، دار اليازور العلمية للن-12
2008. 

رحبي مصطفى عليان إميان فاضل السمرائي"تسويق ادلعلومات و خدمات ادلعلومات" دار صفاء -13
 .2010للنشر، عمان، األردن 

 .2005ردينة عثمان يوسف " البحوث العمليات" دار زهران، عمان، األردن -14



 قائمة المراجع
 

 .2005للنشر، عمان،األردن سعاد نائف الربنوطي"إدارة األعمال"، دار وائل -15

 .2006سعد غالب ياسني،"نظم مساندة القرارات"، دار ادلناهج للنشر،عمان، األردن -16

سعيد غالب ياسني،"أساسيات نظم ادلعلومات اإلدارية وتكنولوجيا ادلعلومات"،عمان األردن -17
2009. 

 .1998، 1الوراق للتوزيع،طبعةسليم إبراهيم احلسنية،" تكنولوجيا ادلعلومات اإلدارية"،مؤسسة -18

 .1984مسري أمحد عسكر،"مدخل إدارة األعمال"،دار النهضة العربية، مصر -19

صباح رحيمة حمسن ، عبد الفتاح إبراهيم زريبة"نظم ادلعلومات ادلالية أسسها النظرية وبناء قواعد -20
   .2011بياناهتا، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن 

صالح الدين عبد ادلنعم مبارك"اقتصاديات نظم ادلعلومات احملاسبية واإلدارية" دار ادلطبوعات -21
 .2008اجلامعية، اإلسكندرية 

 .1998عبد الرمحان الصباح،" نظام ادلعلومات اإلدارية" دار زهران للنشر، عمان،األردن -22

 .2002امعية، اجلزائرعبد الرزاق بن حبيب"اقتصاد ادلؤسسة:، ديوان ادلطبوعات اجل-23

 .1993عبد العزيز سحا،"أصول اإلدارة العامة"، منشأ ادلعارف اإلسكندرية -24

عبد الناصر علك حافظ، وليد حسني وليد حسني عباس"نظم ادلعلومات اإلدارية بالرتكيز على -25
 .2013وظائف ادلنظمة" دار غيداء للنشر، عمان 

"ادلعلومات والبحوث التسويقية)النظرية و التطبيق(" مؤسة الطيبة للنشر  عصام الدين أمني أبوعلفة-26
 والتوزيع، اإلسكندرية،مصر .

 .2008عالء الدين عبد القادر "نظم ادلعلومات اإلدارية دار ادلسرية للنشر و التوزيع، األردن -27

 .2007عالء السادلي، عمان الكيالين،"أساسيات نظم ادلعلومات اإلدارية"-28

 .1995علي الشرقاوي،" ادلشرتيات و إدارة ادلخازن"، الدار اجلامعية، بريوت -29

ادلبادئ و التطبيقات"،الناشر مركز –علي عبد اذلادي مسلم" مذكرات يف نظم ادلعلومات اإلدارية -30
 .1994التنمية اإلدارية،اإلسكندرية 

 .1993زائر عمر صخري،"اقتصاد ادلؤسسة"،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجل-31

مدخل إسرتاتيجي  -غسان عيسى العمري، سلوى أمني السمرائي"نظم ادلعلومات اإلسرتاتيجية-32
 .2008معاصر" دار ادلسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن 



 قائمة المراجع
 

فايز مجعة صاحل النجار"نظم ادلعلومات اإلدارية" دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن -34
2007. 

نظم ادلعلومات اإلسرتاتيجية )منظور ادليزة التنافسية( دار الثقافة ، الطائي و آخرون" حممد حسني-35
 .2009عمان 

 .2008مفاهيم وتكنولوجيا" دار الكتب القومية -حممد سعيد اخلشبية،"نظم ادلعلومات-36

يع، عمان، العاين"نظم ادلعلومات اإلدارية )منظور التكنولوجي"دار وائل للنشر و التوز  مزهر شعبان-37
 .2009األردن 

معايل فهمي حيدر" نظم ادلعلومات مدخل لتحقيق ادليزة التنافسية" دار اجلامعية، اإلسكندرية -38
2002. 

منال حممد الكردي،جالل إبراهيم العبد،"نظم ادلعلومات اإلدارية" دار اجلامعية للنشر والتوزيع، -39
 .2009اإلسكندرية 

 .1993عدون،"اقتصاد ادلؤسسة"، دار احملمدية العامة،اجلزائر ناصر دادي-40

مدخل معاصر"، دار وائل للنشر، عمان، -جنم عبد اهلل اجلمربي،"نظم ادلعلومات اإلدارية-41
 .2009األردن

 .2012نوري منري "نظم ادلعلومات ادلطبق يف التسيري" ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر -42

، سعيد أبو عقاب"نظم ادلعلومات احملاسبية" مكتبة اجملتمع العريب للنشر، ياسر صادق مطيع -43
 .2007عمان، األردن 

 المراجع بالغة الفرنسية:
1-GEAN LOUS ERMINE  , manageant et et ingénierie des 
connaissances-  modèles* la voiser , paris, 2008, p 225. 

 مذكرات تخرج:  -
دالل السويسي، نظام ادلعلومات كأداة لتحسني جودة اخلدمة الصحية ، رسالة ماجسرت  يف العلوم -1

 .2011/2012االقتصادية، جامعة سطيف، اجلزائر



 قائمة المراجع
 

فاطمة، نظام ادلعلومات ودوره يف اختاذ القرارات بادلؤسسة، مذكرة خترج لنيل  عليوات سادلة، شلوش-2
 .2014/2015شهادة ادلاسرت يف علوم التسيري، إدارة األعمال اإلسرتاتيجية،جامعة البويرة، اجلزائر 

ة، مذكرة مرمي مراد ،أمهية نظم ادلعلومات كأداة للتحليل البيئي يف ادلؤسسة الصغرية وادلتوسطة اجلزائري-3
 .2009/2010لنيل شهادة ادلاجسرت، جامعة فرحات عباس ،سطيف، اجلزائر 

معمري إلياس،"نظام ادلعلومات كأداة مساعدة على اختاذ القرارات"مذكرة ماسرت يف العلوم -4
 . 2015-2014التسيري،ختصص تسيري إسرتاتيجي دويل، جامعة عبد احلميد ابن باديس،مستغامن،

 



 

 المحور األول: البيانات الشخصية
 :( اجلنس1-1

 أنثى                    ذكر                        
 ( السن ما بني:1-2

                     22-31                31-41                   41-51 
 ( ادلستوى العلمي1-3

    متوسط
    ثانوي

    تطبيقيةدبلوم دراسات جامعية 
 دبلوم مهين                                     تقين سامي

  س  مهند                                         ليسانس
 ماجستري                        دراسات عليا متخصصة

 دكتوراه                                           ماسرت
 تشغلها:( الوظيفة اليت 1-4

............................................................................................ 
 ( اخلربة يف ادليدان:1-5

  سنوات 5أقل من 
  سنوات 12إىل  5من 
  سنة 15إىل  12من 
  سنة 22إىل  15من 

  سنة 22أكثر من 
 
 اجملال ادلعلومايت واختاذ القرار( عدد الدورات اليت شاركت فيها يف 1-6

 دورة واحدة                            صفر دورة        
 ثالث دورات أو أكثر                                    دورتان   

 ( استفادتكم من الدورات التكوينية1-7
 ضعيفة                        استفادة ممتازة  

 ال استفادة                                جيدة  
 
 

 المحور الثاني: طبيعة المعلومات ومصادرها



 

 ( ما هي ادلعلومات الضرورية من أجل القيام بادلهام ادلوكلة إليكم؟2-1
 معلومات داخلية وخارجية معا                     معلومات خارجية                      معلومات داخلية  

 ......................................أخرى أذكرها: .............إذا وجدت 
 ( ما هي مهمتكم:2-2

 البحث عن ادلعلومة
 معاجلة ادلعلومات

 بث ادلعلومات
 اختاذ القرار

 ........................................إذا وجدت أخرى أذكرها: ..........
 همة:( أمهية ادلعلومات للقيام بادل2-3

 (122-52)              (  52-2)  البحث عن ادلعلومة
 ( أين تبحث عن ادلعلومة؟2-4

 االنرتنت                     األرشيف 
 ( ما هي طبيعة ادلعلومات اليت تبحث عنها؟2-5

 معلومات تكنولوجية                          معلومات اقتصادية   
 معلومات علمية                            معلومات تنافسية  

 معلومات حول الزبائن                              معلومات تقنية  
 معلومات األعمال

 ( هل يتم محاية ادلعلومة؟2-6
 ال              نعم 

 إذا كانت اإلجابة نعم، أين يتم محايتها؟
 طرق أخرى              انرتنت                  أقراص مضغوطة                   ملف شخصي

 .................................................أخرى أذكرها: ...........
 ( كيف يتم توصيل ادلعلومة ادلستقاة؟2-7

 مراسالت                   اجتماعات                يف رلالت متخصصة                  انرتنت  
 ( هل تستخدم االنرتنت2-8

 ال                    نعم  
 
 

 .: معرفة واقع نظام المعلومات في المؤسسةلثالمحور الثا



 

سئلة
األ

 

عم 
ن

ا ما 
نوع

 

 ال
نظام ادلعلومات هو رلموعة من اإلجراءات اليت يتم من خالذلا جتميع 

 وختزين وبث ادلعلومة
   

    يف أداء اخلدمات. مراعاة نظام ادلعلومات
    تطبيق نظام ادلعلومات يف ادلؤسسة

 
 : دعم نظام المعلومات لعملية التسيير.رابعالمحور ال
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    العمل على إيصال ادلعلومات ادلناسبة يف الوقت ادلناسب.
    التحديث ادلستمر للمعلومات والبيانات

 اعتماد نظام ادلعلومات على نظم مساعدة.
 

   

    .يساهم نظام ادلعلومات يف احلد من األخطاء
 
 
 
 
 
 
 


	1الواجهة
	الإهداء
	الفهرس
	المقدمةالعامةMESTR
	chaptr 1
	chaptr 2
	chaptr3
	الخاتمة العامة
	المراجع بالعربية
	استمارة أمينة

