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.I

اإلطار المفاهيمي لكل من عمم المعمومات ونظرية المعمومات

أوال :عمم المعمومات

بدأ عمـ المعمومات في الواليات المتحدة األمريكية في الخمسينات وتركز اإلىتماـ عمى دراسة جمع

المعمومات ومعالجتيا وتوزيعيا خاصة في مجاؿ المكتبات بإستخداـ التقنيات الحديثة لإلتصاؿ ,فقد تأسس
بشكؿ رسمي في بداية الستينات وقد عرؼ " العمـ الذي يبحث في ماىية المعمومات والوسائؿ التي تعالج

المعمومات مف أجؿ الولوج إلييا واستخداميا األمثؿ"1

تعريؼ : 2الذي صدر عف مؤتمري معيد جورجيا لمتكنولوجيا ,المعقوديف عامي  1661و 1662كاف أكمؿ

وأشمؿ التعريفات حيث عرؼ عمـ المعمومات بأنو ” :العمـ الذي يدرس خواص المعمومات وسموكيا
والعوامؿ التي تحكـ تدفقيا ,ووسائؿ تجييزىا لتيسير اإلفادة منيا إلى أقصى حد ممكف ,وتشمؿ أنشطة

التجييز ,إنتاج المعمومات وبثيا وتجميعيا وتنظيميا واختزانيا واسترجاعيا وتفسيرىا واستخداميا والمجاؿ
مش تؽ مف أو متصؿ بالرياضيات ,المنطؽ ,المغويات ,عمـ النفس ,تكنولوجيا الحاسوب اإللكتروني ,بحوث
العمميات ,االتصاالت,عمـ المكتبات ,اإلدارة .وبعض المجاالت األخرى”

إف ىذا التعريؼ يحدد ثالث مواصفات أساسية لعمـ المعمومات ىي:

-إنو يدرس ظاىرة ” المعمومات” خواصا وسموكاً وتدفقاً وتجيي اًز لغرض اإلفادة.

لو جانباف أحدىما عممي نظري ,واآلخر عممي تطبيقي,ففي الجانب النظري يدرس نظـ المعموماتالمتنوعة واإلنساف كعنصر في عممية االتصاؿ ,ويدرس تفاعؿ العوامؿ المؤثرة في ذلؾ وفي ىذا الجانب

فإنو يتقاطع مع عموـ متعددة كالرياضيات ,عمـ النفس ,عمـ المغة.

أما الجانب العممي فاإلىتماـ يكوف بتطوير النظـ البشرية األلية لتوفير أفضؿ األوضاع لإلفادة مف المعرفة

المتخصصة ,وفي ىذا الجانب فإنو يتقاطع مع التكنولوجيا في مجاؿ اليندسة الكيربائية والحواسيب...

-لو ارتباطات وتداخالت موضوعية أساسية مع حقوؿ عممية متعددة.

ثانيا :نظرية المعمومات

نشأت نظرية المعمومات عاـ  1641عمى يد شانوف

ىي نظرية رياضية تتعمؽ بدراسة المعمومات والبيانات مف حيث قياس مقدارىا رياضيا  ,تعالج نظرية

المعمومات أسئمة مثؿ كيؼ يمكف إرساؿ المعمومات بسرعة قصوة وبكمفة منخفضة وبموثوقية عميو؟ وكيؼ
يمكف تخزيف المعمومات بشكؿ أمف واسترجاعيا بسيولة وسرعة وبتكمفة زىيدة؟ وماىي العالقة بيف معدؿ
اإلرساؿ ونسبة التشوه وسعة قناة اإلرساؿ؟ وغيرىا مف األسئمة التي تحاوؿ نظرية المعمومات إيجاد حموؿ

عمى األقؿ فيزيائية ليا وذلؾ بإستخداـ أدوات رياضية معقدة نسبيا.

ثالثا :مفهوم المعمومات وخصائصها

سيتـ التعرض إلى مفيوـ المعمومات ,والفرؽ بينيا وبيف البيانات ومدى عالقتيا بكؿ مف البيانات

والمعرفة ,وأىـ الخصائص التي تميزىا.
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أ -مفهوم المعمومات وعالقتها بالبيانات والمعرفة
رغـ الترابط الكبير الموجود بيف ىذه المصطمحات إلى أنو يوجد اختالؼ بيف مفاىيميا وىذا ما سيتـ

تناولو في العناصر الموالية.

 مفهوم المعمومات والبيانات والمعرفةكممة معمومات  Informationأصميا في المغة الالتينية ىو كممة  Informtioالتي تعني شرح

أو توضيح شيء ,وتستخدـ الكممة كفحوى لعمميات االتصاؿ بيدؼ توصيؿ اإلشارة أو الرسالة التي ىي

المعمومة واإلعالـ عنيا.

في حيف أف كممة معمومات في المغة العربية مشتقة مف كممة "عمػػـ" وترجع كذلؾ إلى كممة معمـ ,أي

األثر الذي يستدؿ بو عمى الطريؽ.1

إف تعريفنا لمصطمح المعمومات يدفعنا لتناوؿ عدة مصطمحات ومفاىيـ عمينا أف نميز بينيا :
ّ
 البيانات :ىي عبارة عف األعداد واألحرؼ األبجدية والرموز التي تقوـ بتمثيؿ الحقائؽ والمفاىيـ بشكؿ2

مالئـ يم ّكف مف إيصاليا وترجمتيا ,ومعالجتيا مف قبؿ اإلنساف لتتحوؿ إلى نتائج.
 المعمومات :ىي البيانات التي تـ إعدادىا لتصبح في شكؿ أكثر نفعا لمفرد مستقبميا والتي ليا إما قيمةمدركة في االستخداـ الحالي أو المتوقع أو في الق اررات التي يتـ اتخاذىا ,3فيي بيانات ىامة لصنع

القرار.4

 -المعرفة :ىي المستوى األعمى مف مفيوـ المعمومات مف حيث التعقيد فيي حصيمة االمتزاج الخفي بيف

المعمومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة عمى الحكـ ,فنحف نتمقى المعمومات ونمزجيا بما تدركو حواسنا

السابقة ثـ نطبؽ عمى ىذا المزيج ما بحوزتنا مف أساليب الحكـ
ونقارنيا بما تختزنو عقولنا مف واقع الخبرة ّ
عمى األشياء وصوال إلى النتائج والق اررات ,أو استخالصنا لمفاىيـ جديدة5؛ فيي إذا أشمؿ مف المعمومات
ألنيا المنتوج النيائي لعممية معالجة البيانات وتحويميا إلى معمومات ثـ نشرىا بيف الناس بواسطة التعميـ

والتدريب والممارسة لتصبح في نياية المطاؼ معرفة.6

ب -العالقة بين البيانات والمعمومات والمعرفة

البيانات ىي تعبير يشير إلى تمؾ الحقائؽ غير المنظمة والتي تمثؿ المدخالت الخاصة بنظـ

المعمومات  ,أي أف البيانات ىي بمثابة المادة الخاـ التي يتـ تشغيميا في نظاـ المعمومات.

محددة
الناتجة عف تشغيؿ نظاـ المعمومات والتي تعبر عف معاني ّ
أما المعمومات فتشير إلى المخرجات ّ
ّ
7
لمستخدمي المعمومات في المؤسسة .
فالبيانات والمعمومات ىما ليستا وجييف لعممة واحدة ,وانما يمثالف مفيوميف مختمفيف ,لكنيما مرتبطاف

بصمة وثيقة ,فالمعمومات ىي السمعة الناتجة مف البيانات بعد معالجتيا ,ولو شبينا البيئة التي تعالج فييا

البيانات وتنتج فييا المعمومات بالمصنع لوجدنا أف البيانات ىي المادة الخاـ التي ال غنى عنيا إلنتاج
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السمع المعالجة تشبو إلى حد ما عممية التصنيع التي تتضمف إجراء عمميات تحويمية مختمفة عمى المواد

الخاـ بيدؼ تحويميا إلى سمعة.8

أما المعرفة فيي معمومات قابمة لمتواصؿ والفيـ واالستيعاب مف قبؿ األفراد المعنييف بيا ,لذا فإ ّنو إذا لـ
فإف المعمومات ال يكفي أف
تخضع المعمومات لالستخداـ والتطبيؽ فإنيا لف تكوف معرفة ومف ىذا المنطمؽ ّ

تكوف مفيدة بؿ ّإنيا ينبغي أف تستخدـ بشكؿ مفيد.9
والشكؿ التالي يوضح العالقػػة بيف البيانات والمعمومات والمعرفة:

الشكل رقم ( :)1العالقة بين البيانات والمعمومات والمعرفة
بيانػات

معالجػة

معمومػات

استخداـ

معرفة

مادة خاـ

تصنػيػع

منتج نيائي

استخداـ

منفعة

مف خالؿ التعاريؼ السابقة نستنتج العالقة بيف كؿ مف المعمومات والبيانات والمعرفة فيما يمي:
المعمومات = بيانات  +معنػى

المعرفة = معمومات  +اسػتخداـ

كمادة خاـ تخضع لممعالجة وىي بدورىا  -أي المعمومات -
فالمعمومات ترتبط بالبيانات مف جية
ّ

تخضع لالستخداـ والتطبيؽ لتولد معرفة.

ب -خصائص المعمومات

لكي تكوف المعمومات مفيدة البد مف توفر جممة مف الخصائص منيا:
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 -1المالءمة :بمعنى أف تتالءـ المعمومات مع الغرض الذي أعدت مف أجمو ,ويمكف الحكـ عمى مدى
مالءمة أو عدـ مالءمة المعمومات بكيفية تأثير ىذه المعمومات عمى سموؾ مستخدمييا فالمعمومات
المالئمة ىي تمؾ التي ستؤثر عمى سموؾ متخذ القرار ,وتجعمو يعطي ق ار ار يختمؼ عف ذلؾ القرار الذي

كاف يمكف اتخاذه في حالة غياب ىذه المعمومات.

 -2التـوقيت :بمعنى تقديـ المعمومات في الوقت المناسب بحيث تكوف متوفرة وقت الحاجة إلييا حتى تكوف

جدا عف موعدىا أي قيمة
مفيدة ومؤثرة ,وبطبيعة الحاؿ لف تكوف لممعمومات المقدمة لمتخذ الق اررات متأخرة ّ
أو تأثير عمى سموكو ميما كانت درجة أىميتيا وحيويتيا ليذا القرار.

السهولة والوضوح :بمعنى أف تكوف المعمومات واضحة ومفيومة لمستخدميا ,فال يجب أف تتضمف
ّ -3
المعمومات أي ألفاظ أو رموز أو مصطمحات أو تعبيرات رياضية ومعادالت غير معروفة وال يستطيع
مستخدـ ىذه المعمومات أف يفيميا.
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الدقــة :يقصد بالمعمومات الصحيحة أف تكوف معمومات حقيقية عف الشيء الذي تعبر عنو,
 -4الصحة و ّ
ودقيقة بمعنى عدـ وجود أخطاء أثناء اإلنتاج والتجميع والتقرير عف ىذه المعمومات.
شمـول :بمعنى أف تكوف المعمومات المقدمة معمومات كاممة تغطي كافة جوانب اىتمامات
 -5ال ّ
مستخدمييا أو جوانب المشكمة المراد أف يتخذ بشأنيا قرار ,كما يجب أف تكوف ىذه المعمومات في شكميا
النيائي ,بمعنى أف ال يضطر مستخدميا إلى إجراء بعض عمميات تشغيؿ إضافية حتى يحصؿ عمى

المعمومات المطموبة.

الصورة وبالوسيمة التي يقبميا مستخدـ ىذه المعمومات مف حيث
 -6القبـول :بمعنى أف تقدـ المعمومات في ّ
الشكؿ ومف حيث المضموف ,فمف حيث الشكؿ يمكف أف تكوف المعمومات في شكؿ تقرير مكتوب بمغة
أما مف حيث
سيمة وواضحة ومفيومة أو في شكؿ جداوؿ أو إحصائيات أو رسومات بيانية وما إلى ذلؾّ ,
المضموف فيتعمؽ بدرجة التفاصيؿ المطموبة.
وىناؾ مف يضيؼ بعض الخصائص لممعمومات الجيدة تتمثؿ في:11

-7كميتها قابمة لمقياس :ونعني بذلؾ كمية المعمومات المطموبة لمباحثيف ومتخذي الق اررات والمستفيديف
اآلخريف التي ينبغي تحديد حجميا بضوء اإلمكانات المتاحة لنظاـ أو مركز المعمومات واإلمكانات المتاحة

عند المستفيد ,عمى أف ال يتعارض ذلؾ مع دقّة المعمومات مف جية وشموليتيا مف جية أخرى.
أف المعمومات المقدمة قابمة لممراجعة والفحص والتحقؽ مف صحتيا ودقتيا.
-8قابمية التحقق :أي ّ
رابعا :أنواع انمعهومات :
البد مف اإلشارة إلى أف تقسيـ المعمومة يتعدد مف باحث آلخر ومنو نذكر عدة تقسيمات ألنواع المعمومة
كما يمي:
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 .1المعمومات الرسمية وغير رسمية :
 المعمومة الرسمية :عادة ما تأخذ شكؿ وثائؽ مكتوبة بغض النظر عف نوعية الوثيقة أو طبيعة
الحامؿ ,سواء كانت منشورات لمتوجيو ,كتابات صحفية ,تقارير.....
 المعمومة غير الرسمية :عادة ما تأخذ شكؿ مالحظات أو مقابالت مع مختمؼ الجيات الفاعمة
والتي توفر معمومات ذات صمة بالموضوع مثؿ أصحاب الرأي ,الخبراء ,العمالء,
المنافسيف.......
 .2المعمومات الداخمية والخارجية :
 المعمومة الداخمية  :سواء كانت رسمية أو غير رسمية فإف المعمومات تأتي في المقاـ األوؿ مف
الشركة نفسيا مثؿ اجتماع  ,محاضر ,تقارير.
 المعمومة الخارجية  :تأتي مف مصادر موثقة أو غير موثقة ويمكف الوصوؿ إلييا مباشرة أو عف
طريؽ االنترنت  ,الصحافة.....
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 .3المعمومات المغمقة والمفتوحة :
 المعمومة المغمقة  :ىي معمومات موجودة ولكف الوصوؿ إلييا مكمؼ حيث يكوف فييا مقابؿ مالي
أو القياـ بميمة مثؿ دراسة متعددة عمى الزبائف معدة مف طرؼ معيد خاص أو مكتب
االستشارات.
 المعمومة المفتوحة  :ىي معمومات سيؿ الوصوؿ إلييا متوفرة بشكؿ مجاني أي تكوف بتكمفة
منخفضة .
 .4المعمومات البيضاء ,السوداء ,الرمادية  :ىذا التقسيـ حسب إمكانية الحصوؿ عمييا:
 المعمومة البيضاء (عامة)  :ىذا النوع مف المعمومات عف النشاطات االستخبارية العسكرية ويمكف
الوصوؿ إلييا سواء كانت رسمية أو غير رسمية ومع ذلؾ فالحصوؿ عمى المعمومة قبؿ المنافس
تعطي ميزة إستراتيجية لممؤسسة .
 المعمومة الرمادية (الحساسة)  :مباح الحصوؿ عمييا لكنيا تختص بصعوبة الحصوؿ عمييا ألف
مصادرىا عامة غير رسمية .
 المعمومة السوداء(السرية)  :معمومة آمنة وقانونية وال يمكف الحصوؿ عمييا إال بطرؽ غير
قانونية مثؿ التجسس.
مالحظة  :نسبة المعمومة تختمؼ مف مؤسسة ألخرى وفي أغمب األحياف تأخذ المعمومة البيضاء %80
,الرمادية  , %15السوداء. %5

تصنيف المعمومات حسب الوظيفة :
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 المعمومات االنجازية :معمومات يحتاجيا اإلداري في اتخاذ القرار إلنجاز عمؿ أو مشروع.
 المعمومات اإلنمائية :يحتاجيا اإلداري في تطوير وتنمية القدرات في مجاؿ العمؿ والحياة.
 المعمومات اإلنتاجية  :تفيد في إجراء البحوث التطبيقية وفي تطوير وسائؿ اإلنتاج واستثمار الموارد
الطبيعية واإلمكانات المتاحة بشكؿ أفضؿ.
 المعمومات التعميمية :تحتاجيا اإلدارة في المؤسسات التعميمية .
حسب التسمسل الهرمي لإلدارة في المنظمة :

14

 المعمومات اإلستراتيجية  :يستخدـ ىذا النوع مف المعمومات في التخطيط اإلستراتيجي ووضع
سياسات طويمة األجؿ التي ىي مف مسؤوليات اإلدارة العميا.
 المعمومات اإلدارية :تتعمؽ بقرار اإلدارة الوسطى المسؤولة عف تحميؿ ومتابعة السياسات .
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 المعمومات التشغيمية :معمومات يومية قصيرة األجؿ ترتبط باألعماؿ التنفيذية وتستخدـ مف طرؼ
اإلدارة الدنيا .
كما ىناؾ أنواع أخرى لممعمومات منيا :
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 المعمومات تاريخية:يتـ تجميعيا عبر الزمف وتتعمؽ بفترات زمنية سابقة.
 المعمومات أدبية :تعكس اتجاىات وآراء وأفكار ألشخاص قاموا بإعدادىا .
 المعمومات فنية :توضح كيفية أداء وانجاز وتنفيذ األمور الفنية.
المعمومات المحاسبية :األحداث والوقائع المالية والمحاسبية الخاصة بعمميات الشركة.
خامسا :طبيعة المعلومات التي تحتاجها المؤسسة
 )1المعمومات داخمية  :تعتبر المعمومات التي تسجؿ وتحتفظ بيا المؤسسة عمى شكؿ بيانات و سجالت
التي تتعمؽ باالحداث و الوقائع الخاصة بسير العمؿ داخؿ المنظمة  ,معمومات التسويؽ ,معمومات
االنتاج ,معمومات المخزوف,معمومات المبيعات ,معمومات المشتريات.
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 )2المعمومات البيئية :وتسمى أيضا بالمعمومات الخارجية و تتعمؽ باالحداث و الوقائع الجارية خارج
اطار المنضمة ( االسواؽ ,المنافسيف ,االسعار ,التشريعات ,التوجييات الحكومية )
 )3معمومات محاسبية  :و ىي االحداث و الوقائع المالية و المحاسبية الخاصة بعمميات الشركة
(التكاليؼ ,العوائد,الضرائب,تحميؿ النسب المالية,المشتريات ,المبيعات) .
 )4معمومات ادارية  :و ىي النتائج االجمالية و االتجاىات التي تمثؿ موضع اىتماـ االدارة العميا و
التنفيذية و الوسطى و يمكف تقسيميا الى ثالثة أنواع :
معمومات إستراتيجية ( االدارة العميا)
معمومات وظيفية ( االدارة الوسطى)
معمومات تنفيذية ( االدارة التنفيذية)
و مف أمثمة المعمومات الخاصة باإلدارة العميا :معمومات تتعمؽ بمستويات االنجاز و األوضاع الحالية ,

معمومات تتعمؽ بتقدـ العمؿ ,معمومات تحذيرية( تتعمؽ بتذبذب األسعار ,المنتجات المرفوضة و معدالتيا,

معدالت تسرب القوى العاممة)  ,معمومات تخطيطية ( الظروؼ الحالية االقتصادية و االجتماعية  ,و
الظروؼ المستقبمية كالمنافسة تغيرات أذواؽ المستيمكيف  ,التقدـ التكنولوجي ) ,معمومات البيئة الخارجية .

 )5المعمومات التنافسية  :تعتبر المعمومات الخاصة بالمؤسسات المنافسة ىامة ألغراض التنبؤ بالطمب

وتحديد األىداؼ واعطاء الخطط الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ .
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سادسا :عالقة المعمومة باإلدارة ووظائفها

 – Iاإلدارة ونظم المعمومات:

تحتاج اإلدارة في جميع مستوياتيا إلى كـ ىائؿ مف المعمومات ,وكؿ قطاع يحتاج إلى معمومات وكؿ

مستوى يحتاج إلى كمية خاصة مف المعمومات.
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 – IIعالقة المعمومة بوظائف اإلدارة:

أوال :عالقة التخطيط بالمعمومات اإلدارية.

يعتبر التخطيط وظيفة أساسية ورئيسية لإلدارة ,ولكوف التخطيط يعتمد عمى حقائؽ أساسيا الدراسة والبحث

عف المعمومات ,لذا فإف إعداد الخطط يحتاج إلى معمومات قواميا األرقاـ واإلحصاءات التي تعكس ىذه

الحقائؽ ,ويمكف تقسيـ المعمومات التي يحتاجيا التخطيط إلى ما يمي:

 -1المعمومات الخارجية :معمومات عف القوانيف والتشريعات والموائح التي تتعمؽ بسياسة الدوؿ ,مثاؿ عمى
ذلؾ:

 معمومات نظاـ الضرائب.

 معمومات سياسة التصدير واالستيراد.
 معمومات قوانيف العمالة.

 معمومات قواعد االستثمار..الخ.
 -2معمومات إحصائية عف السكاف :تكوف مفيدة في التخطيط قصير وطويؿ األجؿ.

 -3المتغيرات االقتصادية :أىميا الدخؿ القومي وىيكؿ مستويات األجور وانتاجية األفراد.
 -4معمومات عف التطورات التقنية والخاصة بالمعمومات.

 -5المعمومات الداخمية :ويمكف الحصوؿ عمى ىذه المعمومات مف داخؿ المنظمة ,وأىـ األمثمة عمى ىذا
النوع مف المعمومات :التنبؤ بأعماؿ المنظمة ,المعمومات المالية معمومات عف مكونات المشروع باإلضافة

إلى السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالمنظمة.
ويمكف إنجاز ىذه المعمومات عمى النحو التالي:
 معمومات تقود إلى تحديد األىداؼ.

 معمومات تقود إلى تحديد وضع السياسات.

 معمومات تقود إلى تحديد البرامج التفصيمية.

ثانيا :عالقة الرقابة بالمعمومات اإلدارية.

تعني الرقابة والمتابعة فحص نتائج األداء المتحقؽ ومقارنتو أوال بأوؿ مع األىداؼ المحددة إلنجاز ىذه

الوظيفة ,وىنا نحتاج إلى معمومات عف األسواؽ ,كحجـ المبيعات وتكمفة التوزيع ,وعف التصنيع مثؿ
كميات اإلنتاج ,مستويات الجودة ومعمومات عف األمور المالية مثؿ الكمؼ الفعمية الرسمية باإلضافة إلى
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المعمومات الخاصة بالبحوث والتطوير والمعمومات اليندسية ,ويمكف تحديد المعمومات المطموبة بشكؿ أكثر

دقة عمى النحو التالي:

 -1معمومات عف تحديد أساليب الرقابة الصحية.

 -2معمومات عف تحديد األخطاء واالنحرافات وطرؽ معالجتيا.

 -3معمومات عف تحديد أساليب مؤشرات تقييـ العمؿ واالنجازات والمبادرات.

ثالثا :عالقة المعمومات اإلدارية بالتنظيم.

تعتمد أية منظمة عمى تنظيميف أساسييف متداخميف ىما:

 -1الييكؿ التنظيمي ,وىو الذي يمثؿ حدود السمطة والمسؤولية والتنظيـ اإلداري لممنظمة.
 -2ىيكؿ المعمومات ,وىذا الييكؿ يمثؿ مسار المعمومات وقنوات االتصاؿ.

لذا مف الضروري أف يتطابؽ كؿ مف الييكؿ التنظيمي وىيكؿ المعمومات حتى تتحقؽ االستفادة مف

المعمومات بشكؿ أمثؿ أو أدؽ ,وىي كما يمي:

 -1معمومات لتحديد الييكؿ التنظيمي.
 -2معمومات لتحديد الواجبات.

 -3معمومات لتحديد الصالحيات.

رابعا :عالقة المعمومات اإلدارية بعممية اتخاذ القرار.
إف اتخاذ القرار ىو اختيار بديؿ مف بيف مجموعة البدائؿ المتاحة ,وعممية اتخاذ الق اررات تتـ في

مواجية مواقؼ معينة لغرض اختيار البديؿ الذي يجعمو ق ار ار صائبا وىناؾ أنواع مف الق اررات أىميا:
 -ق اررات تتكرر باستمرار ,وتعتمد عمى قواعد عامة ومعروفة ,مثؿ نقؿ الموظفيف والشراء.

 ق اررات نادرة التكرار ,حيث ال توجد قواعد عامة مباشرة ,ومثاؿ عمى ذلؾ اختيار موقع مالئـ إلقامةمشروع جديد.

لذا فإف الق اررات تحتاج إلى معمومات باإلضافة إلى الخبرة والفراسة.

.II

أوال :مفهوم تكنولوجيا المعمومات

18

مفهوم تكنولوجيا المعمومات ومكوناتها

إف سرعة التطور التي عرفتيا وال تزاؿ تكنولوجيا المعمومات وشدة ارتباطيا بشتى مجاالت الحياة جعمتيا
تخضع لمعديد مف التعريفات ,فنجد مف يعرفيا بأنيا "مصطمح يشمؿ كال مف تقديـ وتخزيف ومعالجة

البيانات والمعمومات وايصاليا"19؛ حيث يركز ىذا التعريؼ عمى المعمومات وما يعترييا مف تقديـ وتخزيف
ومعالجة وايصاؿ لكنو لـ يشر إلى األدوات أو الوسائؿ التي تساعد عمى القياـ بذلؾ أما في التعريؼ

الموالي "ىي البحث عف أفضؿ الوسائؿ لتسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا وجعميا متاحة لطالبييا

بسرعة وفاعمية"20؛ فقد تناوؿ ىذا التعريؼ الشطر الثاني مف ىذا المصطمح وىو المعمومات واشارتو إلى
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أفضؿ الوسائؿ التي تتعامؿ معيا  -أي مع المعمومات  -وعدـ تحديد طبيعة ىذه الوسائؿ يجعؿ التعريؼ
عاما ,أما التعريؼ الموالي فيصب في نفس المنحى لكنو يضيؼ النظـ إلى الوسائؿ ويعرفيا بأنيا:

مجموعة الوسائؿ واألنظمة والتقنية والمعارؼ والمعمومات المطورة لحؿ المشاكؿ ,21في حيف يوجد مف يركز

معدات ,حاسبات ,برامج أساسية ,نظـ,
ويشخص ىذه الوسائؿ فيعرفيا عمى أنيا "كافة العناصر (أجيزةّ ,
أفراد ,تنظيـ ,وكذلؾ المناخ العاـ لممجتمع الذي يتعامؿ معيا)"  ,22لكنو في الوقت نفسو ال يشير إلى
المعمومات رغـ إشارتو إلى عنصر ميـ يعوز العديد مف التعريفات ليذا المصطمح وىو األفراد.

ورغـ ذلؾ فقد وجدت عدة تعريفات لتكنولوجيا المعمومات في محاوالت لمتوصؿ لتعريؼ شامؿ نذكر منيا

ما يمي:

"مصطمح عاـ يصؼ ويحدد كؿ تكنولوجيا تساعد عمى إنتاج ومعالجة وتخزيف و اتصاؿ و/أوبث

المعمومات"

23

"مختمؼ أنواع االكتشافات والمنتجات واالختراعات التي تأثّرت بظيور تكنولوجيا الحواسيب واالتصاالت

الحديثة التي تتعامؿ مع شتّى أنواع المعمومات مف حيث جمعيا ,تحميميا ,تنظيميا ,تخزينيا واسترجاعيا
24
في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والمتاحة"
"استخداـ التقنيات واالبتكارات الحديثة مثؿ اإلنترنت والكمبيوتر والطابعة والماسحة الضوئية واألجيزة

الخموية وغيرىا مف التقنيات الحديثة في عممية جمع المعمومات واسترجاعيا ومعالجتيا لممساعدة في

مختمؼ التطبيقات اإلنسانية اليومية وذلؾ لممساعدة في عممية اتخاذ الق اررات".25
أما منظمة اليونسكو فمف أشمؿ تعريفاتيا لتكنولوجيا المعمومات:

"الفروع العممي ة والتقنية واليندسية وأساليب اإلدارة الفنية المستخدمة في تداوؿ ومعالجة المعمومات وفي

تطبيقاتيا والمتعمقة بالحواسيب وتفاعميا مع اإلنساف واآلالت وما يرتبط بذلؾ مف أمور اجتماعية واقتصادية

وثقافية".26

ويعرفيا قاموس ماكميالف بأنيا" :حيازة ,معالجة ,تخزيف ,وبث معمومات ممفوظة ,مصورة ,متنية,

ورقمية ,بواسطة مزيج مف الحاسب االلكتروني  ,واالتصاالت السمكية والالسمكية ,ومبني عمى أساس

االلكترونيات الدقيقة".27

ومما سبؽ يستنتج بأف تكنولوجيا المعمومات:

تتمثؿ في مكونات الحواسيب والبرامجيات باإلضافة إلى شبكات االتصاالت وغيرىا مف األجيزة الالزمة

كاإللكترونيات والمتاحة لإلنساف لمقياـ بمعالجة وتخزيف وتنظيـ وارساؿ واسترجاع المعمومات وذلؾ
بالكفاءة والسرعة العاليتيف ,فيي إذف تشتمؿ عمى كؿ مف تكنولوجيا معالجة المعمومات  ,وتكنولوجيا

إيصاليا.
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ثانيا :مكونات تكنولوجيا المعمومات
إف التط ورات المتسارعة ألدوات تكنولوجيا المعمومات أدى إلى وجود العديد مف التصنيفات لمكونات

تكنولوجيا المعمومات ,وفيما يمي إشارة إلى بعض ىذه التصنيفات:

ميز روجر كارتر بيف ثالثة جوانب رئيسية لتكنولوجيا المعمومات:28

الجانب األوؿ :تكنولوجيا تسجيؿ البيانات وتخزينينيا.

الجانب الثاني :تكنولوجيا تحميؿ البيانات.

الجانب الثالث :تكنولوجيا توصيؿ البيانات.

وىناؾ مف يجمع بيف الجانبيف األوؿ والثاني السابقيف في مكوف واحد ,ويقترح مكونيف رئيسيف يتمثالف

فيما يمي:29

المكوف األوؿ :تشغيؿ أو استغالؿ المعمومة :ويشتمؿ ىذا الفرع عمى الوظائؼ التي تتناوؿ معالجة

المعمومات ( حجزىا ,إنتاجيا ,خزنيا ,استرجاعيا ) والتي تعتمد عمى الحاسوب.

المكوف الثاني :إيصاؿ المعمومات :ويشمؿ ىذا الفرع عممية إيصاؿ المعمومات التي تـ تشغيميا بيف المواقع

المتباعدة وتتضمف كؿ عناصر االتصاؿ.

كما يوجد مف يصنؼ تكنولوجيا المعمومات في ست روافد تمثؿ الشقيف المادي والذىني وفؽ ما يمي:30

الشؽ المادي :ويشمؿ تكنولوجيا الحاسبات االلكترونية ,التحكـ األتوماتيكي ,تكنولوجيا االتصاؿ.

الشؽ الذىني :ويشمؿ البرمجيات ,ىندسة المعرفة ,ىندسة البرمجيات.

في حيف تـ توسيع مفيوـ تكنولوجيا المعمومات في اتجاه آخر مف خالؿ التقاء ثالثة مكونات لتكنولوجيا
المعمومات فباإلضافة إلى الحاسوب وشبكات االتصاؿ ىناؾ مكوف آخر وىو الكترونيات المستيمؾ.

فباإلضافة إلى شركات الحاسوب واالتصاالت المختمفة مثؿ شركة  I.B.Mوابؿ وديجتاؿ وغيرىا ,يمكف

إضافة شركات أخرى تنتج ىذه اإللكترونيات مثؿ كوداؾ وسوني دزنت.31
والشكؿ الموالي يوضح مكونات تكنولوجيا المعمومات حسب ىذا االتجاه.
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الشكل رقم ( :)2مكونات تكنولوجيا المعمومات

االتصاالت

فـرص المبادئ التطبيقية

أجهزة الحاسوب
 -األجيزة

 -األجيزة

 -البرامج

 -البرامج

 -المعمومات

 المعموماتالكترونيات المستهمك
 األجيزة -البرامج

 المعموماتالسالمي ,تكنولوجيا المعمومات ,دار المناىج  ,عماف ,األردف ,ط ,2000 ,2ص.21
المصدر :عالء عبد الرزاؽ ّ

وكيفما اختمفت الرؤى واالتجاىات في تصنيؼ مكونات تكنولوجيا المعمومات فإنيا تتناوؿ في مجمميا

جميع األجيزة والوسائؿ التي تتعامؿ مع المعمومات سواء تعمؽ األمر بكؿ العمميات التي ترتبط بمعالجة
المعمومات أو تمؾ التي تتعمؽ بإيصاليا عبر كؿ الوسائؿ التي أتاحتيا تكنموجيا المعمومات وال تزاؿ.
ومما سبؽ يمكف تمخيص مكونات تكنولوجيا المعمومات فيما يمي:

 المكونات التي تتولى معالجة المعمومات مف أجيزة وبرمجيات.

 المكونات التي تتولى نقؿ وايصاؿ المعمومات مف أجيزة وبرمجيات.

كما أنو يمكف تصنيؼ مكوناتيا حسب ما اتفؽ عميو كؿ مف ( 1990 132- ,Krajewski & Ritzmak

 ,)(Williams & Sawyer 2007: 9-10,)133حيث تـ اعتبار خمس مكونات تمثمت فيما يمي:32

 األجهزة والمعدات :وتشمؿ الحواسيب وما يرتبط بو مف أجيزة وغيرىا مف المعدات التي تعمؿ عمى
إدخاؿ البيانات وخنيا ونقميا واسترجاعيا واستقباليا ومعالجتيا بسرعة وقدرة عالية.
 البرمجيات :وتعني برامج الحاسوب التي تعمؿ عمى تشغيؿ وادارة المكونات المادية ةتقوـ بمختمؼ
التطبيقات ,وتشمؿ برمجيات التطبيقات وبرمجيات التشغيؿ النيائية.
 قاعدة البيانات :وىي مجموعة بيانات مرتبطة مع بعضيا البعض أو المعمومات المخزنة عمى
عمى اجيزة ووسائؿ خزف البيانات.
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 شبكات االتصال :وتشمؿ كؿ أدوات االتصاؿ عف بعد وكؿ الشبكات االلكترونية ,وتعد شبكات
األعماؿ ( االنترنت ,االنترانت ,االكسترانت ).مف أىـ وسائؿ االتصاؿ التي تقد لمؤسسات اليوـ
العديد مف المزايا واالستخدامات.
 األفراد :تحتاج تكنولوجيا المعمومات إلى موارد بشرية كفؤة يجب تطويرىا وتدريبيا مف حالؿ برامج
متخصصة.
ثالثا :فوائد استخدام تكنولوجيا المعمومات

يترتب عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات العديد مف الفوائد أىميا:

33

 رفع مستوى األداء :يؤثر تطبيؽ أدوات تكنولوجيا المعمومات تأثي ار إيجابيا عمى مستويات األداءبالمؤسسات بشرط وجود درجة مف التوافؽ بيف ظروؼ المؤسسة واستراتيجيات تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات.

 زيادة قيمة المؤسسة :تؤدي تكنولوجيا المعمومات دو ار بار از في خمؽ القيمة لممؤسسة باإلضافة إلىمساعدتيا في تنفيذ استراتيجياتيا ,وخاصة في ظؿ زيادة حد المنافسة بيف المؤسسات.

 تنمية العمل وفق نظم واضحة وطرق عمل محددة :تعمؿ تكنولوجيا المعمومات عمى توفير النظاـواالنضباط بالوحدات اإلدارية ,وتيتـ بتعريؼ األفراد بما يدور حوليـ وامدادىـ بصورة مستمرة بالتطورات

التي تحيط بيـ.

 -إعادة هندسة الكمبيوتر :تعد تكنولوجيا المعمومات عنص ار جوىريا إلنجاح إعادة ىندسة عمميات

التشغيؿ سواء قبؿ تصميـ عمميات التشغيؿ بما تقدمو مف مقترحات ألفضؿ التصميمات ,أو بعد إتماـ
عمميات التصميـ مف خالؿ دورىا في مراحؿ التطبيؽ المختمفة.

 -تدعيم نجاح المؤسسات ذات المجاالت اإلدارية والتنظيمية المعقدة :يعتمد المديروف في مختمؼ

المستويات والوحدات اإلدارية عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات في النواحي اإلدارية والتنظيمية المعقدة
والتي يصعب فييا استخداـ النظـ التقميدية.

 -تنمية السموك اإليجابي ألفراد المؤسسة :ويبدو ذلؾ مف خالؿ تأثيرىا عمى تدعيـ عمميات االتصاالت

داخؿ وخارج المؤسسة ,ىذا إلى جانب مساعدتيا عمى إدارة الوقت بكفاءة وتقميؿ درجة الغموض المحيط

بمناخ العمؿ.

 فعالية اتخاذ الق اررات :تيسر تكنولوجيا المعمومات ميمة المديريف في اتخاذ الق اررات التنظيمية ويبدو ذلؾواضحا مف خالؿ توفير البيانات والمعمومات الدقيقة والمالئمة في التوقيت المالئـ بالشروط المطموبة.

كما أنيا تسمح أكثر بالمشاركة في اتخاذ القرار بأكثر مرونة في التنظيـ وأكثر ديناميكية وحركية.34

 تدنئة التكاليف :تمعب تكنولوجيا المعمومات دو ار كبي ار في تخفيض تكاليؼ المؤسسة ويظير ذلؾ مفخالؿ:

35
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 بدال مف دفع تكاليؼ مكالمة تميفونية ذات مسافة بعيدة ,يمكف إرساؿ بريد إلكتروني ,وتدفع تكاليؼ
المكالمة التميفونية المحمية فقط لمزود خدمة اإلنترنت.

 تقميؿ التكاليؼ البريدية بالنقؿ إلى البريد االلكتروني.

 استبداؿ التكاليؼ الباىظة إلنتاج وارساؿ قوائـ البيع بالبريد ,النشرات الفنية ,اإلصدارات الصحفية,
التقارير الحكومية والتقارير الفنية بتقديـ نفس المواد عمى اإلنترنت.

 تقميؿ مساحات المكاتب وتكاليؼ الخدمة بتقديـ الفرصة لمموظفيف لمتعديؿ مف بعد باستعماؿ
تكنولوجيا المعمومات.

 تقميؿ استعماؿ األوراؽ والمواد المصاحبة باستعماؿ البريد االلكتروني ويجعؿ المستندات متاحة
باستعماؿ التسيير االلكتروني لموثائؽ.

 عقد االجتماعات بنظاـ المقاءات عف بعد ,والحد مف مصاريؼ التنقؿ بفضؿ إمكانية تنظيـ اجتماع
صوري عف بعد.

 تدعيم وتفعيل إدارة عالقات الزبائن:جمبت تكنولوجيا المعمومات العديد مف الوسائؿ الفعالة والتي ساىمت في توفير الوقت والجيد والماؿ في
خدمة الزبائف والرد عمى استفساراتيـ في الوقت الحقيقي ,مما أدت إلى زيادة عدد الزبائف الذيف يستفسروف

عف طمب معيف في وقت واحد ,ومف بيف الطرؽ المستخدمة في اإلجابة عمى استفسارات الزبائف ,نجد

البريد االلكتروني ,حيث يمكف لمزبائف أف يرسموا رسائؿ الكترونية لالستفسار حوؿ منتج معيف أو يقدموا
طمبا لشراء منتجات عبره ,وفي حالة وجود موقع الكتروني لممؤسسة يمكف أف يستفيد الزبائف مف خدمات

ذاتية لإلجابة عمى كؿ استفساراتيـ في قسـ مخصص مف صفحة الموقع ,كما يمكف التخاطب عف طريؽ

الدردشة  ,أو التخاطب بالصوت والصورة.36
 -تحقيق المزايا التنافسية:

كما يمكف لممؤسسات أف تستفيد مف تكنولوجيا المعمومات في تحسيف وضعيا في البيئة التنافسية

والحصوؿ عمى مزايا تنافسية ,مف خالؿ تنويع وتمييز منتجاتيا واعتمادىا عمى اقتصاديات الحجـ الكبير
وسيطرتيا عمى قنوات التوزيع لمجابية تيديد الداخميف الجدد ,باإلضافة إلى االتصاؿ الكترونيا سواء

بالمورديف وفؽ نظـ تكنولوجية في تحديد مصادر التوريد البديمة كمما اقتضى األمر ,وارساء عالقاتيا معيـ

أو إعادة توازف ىذه العالقات لصالحيا ,أو بالمشتريف لمحصوؿ عمى أوامر الش ارء ,وتوفير المعمومات

الالزمة لممنتجات واتاحتيا وتقديـ الخدمات وفؽ ما يشبع رغباتيـ ويحقؽ والئيـ.
ويتجمى كؿ ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ الموالي:
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الجدول رقم ( :)4تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى القوى التنافسية لممؤسسات
القوى التي تؤثر عمى

المؤسسة

تأثيرات تكنولوجيا المعمومات المحتممة

األعمال المتضمنة

عمى المؤسسة

وضع قيود في وجو الداخميف أو تقميؿ احتمالية

 سمعة إضافية.

 أسعار مخفضة.

تهديد الداخمين الجدد

تأثيرىـ عف طريؽ:

 قواعد جديدة لمتنافس.

 تنويع المنتجات والخدمات.
 السيطرة عف طريؽ قنوات التوزيع
وقطاعات السوؽ.

 اإلجبار عمى تخفيض األسعار.
 طمب نوعيات إنتاج عالية.

قوة منافسة كبيرة

 ضرورة تقديـ خدمات مرنة.
 تشجيع المنافسيف.

 توزيع المنتجات والخدمات وتحسيف
نسبة السعر لألداء.
 زيادة كمفة تحوؿ المشتريف.

 تسييؿ عممية اختبار المنتجات
لممشتريف.
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قوة المورد عالية

تهديد المنتجات البديمة

 رفع األسعار والكمؼ.

 استخداـ أنظمة مصادر التوريد.

 خفض نوعية التوريد.

 توسيع عممية السيطرة عمى نوعية
التوريدات.

 تخفيض المخزوف.

 عقد اتفاقيات مستقمة مع المورديف.

 تحديد األسواؽ واألرباح المحتممة.

 تحسيف مستوى نسبة السعر لألداء.

 تحديد سقؼ األسعار.

 إعادة تحديد المنتجات أو الخدمات
لزيادة القيمة.
 إعادة تحديد قطاعات السوؽ.

منافسة (شديدة) من

المنافسين

 منافسة في األسعار.

 تحسيف مستوى نسبة السعر لألداء.

 تطوير المنتجات.

 تنويع المنتجات والخدمات في قنوات
التوزيع وعند الزبائف.

 التوزيع والخدمات.

 التقرب أكثر مف المستيمؾ النيائي.

 أىمية والء الزبائف.

المصدر :محمود حسيف الوادي ,بالؿ محمود الوادي ,المعرفة واإلدارة االلكترونية وتطبيقاتهما المعاصرة ,دار الصفاء,
عماف ,األردف ,2011 ,ص ص (.) 273 - 272

ثالثا :تكنولوجيا االتصال
تمثؿ االتصاالت الحديثة ركنا أساسيا مف أركاف تكنولوجيا المعمومات ,وسيتـ التطرؽ إلى مفيوـ

تكنولوجيا االتصاؿ ,ومكونات شبكة االتصاالت ,إضافة إلى شبكات األعماؿ واستخداماتيا.

أ -مفهوم تكنولوجيا االتصال

وفقا لرؤية برنت وروبين ,تكنولوجيا االتصاؿ " :ىي أداة أو جياز أو وسيمة تساعد عمى إنتاج

أو توزيع أو تخزيف أو استقباؿ أو عرض البيانات" ,وىناؾ تعريؼ آخر لتكنولوجيا االتصاؿ بأنيا "اآلالت
أو األجيزة الخاصة أو الوسائؿ التي تساعد عمى إنتاج المعمومات وتوزيعيا واسترجاعيا وعرضيا".

37

ويرى البعض أف تكنولوجيا االتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات ىما وجياف لعممة واحدة ,عمى أساس أف ثورة
تكنولوجيا االتصاؿ قد سارت عمى التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعمومات ,التي كانت نتيجة لتفجر

المعمومات وتضاعؼ اإلنتاج الفكري في مختمؼ المجاالت ,وظيور الحاجة إلى تحقيؽ أقصى سيطرة
ممكنة عمى فيض المعمومات المتدفؽ ,واتاحتو لمباحثيف والميتميف ,ومتخذي الق اررات في أسرع وقت,
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عف طريؽ استحداث أساليب جديدة في تنظيـ المعمومات تعتمد –بالدرجة األولى -عمى الكومبيوتر

واستخداـ تكنولوجيا االتصاؿ لمساندة مؤسسات المعمومات ودفع خدماتيا لتصؿ عبر القارات.

38

فحسب ىذه الرؤية ال يمكف الفصؿ بينيما فقد جمع بينيما النظاـ الرقمي ,وبالرجوع إلى تعريفات

تكنولوجيا المعمومات نجدىا تتضمف تكنولوجيا االتصاؿ بؿ تعتبر ىذه األخيرة رافدا مف روافد تكنولوجيا

المعمومات والتي تتمثؿ في العناصر التالية:

39

 تجييزات الكومبيوتر.

 التحكـ األوتوماتيكي.
 تكنولوجيا االتصاالت.
 برامج الكومبيوتر.
 ىندسة المعرفة.
 ىندسة البرامج.

ومف منظور اتصالي يمكف القوؿ أف تكنولوجيا االتصاؿ ىي :مجموع التقنيات أو األدوات أو الوسائؿ

أو النظـ المختمفة التي يتـ توظيفيا لمعالجة المضموف أو المحتوى الذي يراد توصيمو مف خالؿ عممية

االتصاؿ الجماىيري أو الشخصي أو التنظيمي ,...والتي يتـ مف خالليا جمع المعمومات والبيانات
المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية (مف خالؿ

الحاسبات االلكترونية) ,ثـ تخزيف ىذه البيانات والمعمومات ,ثـ استرجاعيا في الوقت المناسب ,ثـ عممية

نشر ىذه المواد االتصال ية أو الرسائؿ أو المضاميف مسموعة ,أو مسموعة مرئية ,أو مطبوعة أو رقمية,
ونقميا مف مكاف إلى مكاف آخر ,وقد تكوف تمؾ التقنيات يدوية أو آلية أو الكترونية أو كيربائية حسب

مراحؿ التطور التاريخي لوسائؿ االتصاؿ والمجاالت التي يشمميا ىذا التطور.

40

في حيف نجد مف يتناوؿ في تعريفو لتكنولوجيا االتصاؿ المفيوـ والعالقة بينيا وبيف تكنولوجيا

المعمومات ,فيقوؿ بأف تكنولوجيا االتصاؿ " :ىي القنوات الجديدة التي يمكف مف خالليا نقؿ وبث الثورة

المعموماتية مف مكاف آلخر ,إف تكنولوجيا التخزيف واالسترجاع تشكؿ مع تكنولوجيا االتصاالت الحديثة
تكنولوجيا المعمومات بمعناىا الواسع".

41

وبالنظر إلى ىذا التعريؼ نجد بأف:

تكنولوجيا المعمومات= تكنولوجيا التخزيف واالسترجاع  +تكنولوجيا االتصاالت
وعند العودة إلى مصطمح تكنولوجيا المعمومات والتعامؿ معو مف طرؼ الميتميف وذوي االختصاص

ومف منظور تاريخي ,نجد بأنو كاف يعبر عنو بالتكنولوجيا الحديثة لإلعالـ( أو المعمومات) واالتصاؿ ,ثـ
تقمص ىذا المصطمح ليعبر عنو بتكنولوجيا اإلعالـ( أو المعمومات) واالتصاؿ ليختزؿ في األخير ويعبر

عنو بالمصطمح الحالي أي تكنولوجيا المعمومات ,فنجد أف مصطمح االتصاؿ تـ اختزالو ليكوف ضمف

تكنولوجيا المعمومات.
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وبناء عمى التعاريؼ السابقة يستنتج بأف تكنولوجيا االتصاؿ ىي:

األجيزة والمعدات وجميع الوسائؿ التكنولوجية الحديثة التي تستخدـ في نقؿ الرسائؿ مف مكاف إلى آخر

بكفاءة ووقت مناسبيف.

ب -مكونات شبكة االتصاالت
تتكوف شبكة االتصاالت مف خمسة أج ازء رئيسية ىي:

42

 المحطات الطرفية :مثؿ محطات المرقاب ( )CRTوغيرىا مف محطات العمؿ لممستخدميف
النيائييف ,وبالطبع فإف أي وسيمة إدخاؿ/إخراج تستخدـ شبكة االتصاالت لبعث واستالـ البيانات

وىي محطة طرفية ,وىذا يشمؿ الحواسيب الشخصية واليواتؼ والمعدات المكتبية.

 معالجات االتصاالت :والتي تسند عممية إرساؿ واستالـ البيانات بيف المحطات الطرفية والحاسوب
وتشتمؿ عمى المودـ والمازجات والمعالجات الطرفية ,وتقوـ ىذه المعدات بأداء العديد مف عمميات السيطرة
واإلسناد في شبكة االتصاالت ,فمثال تقوـ بتحويؿ البيانات مف الصيغة الرقمية إلى القياسية وبالعكس,

وترميز البيانات وحؿ شفرتيا والسيطرة عمى دقة وكفاءة سرياف االتصاالت بيف المحطات الطرفية

والحواسيب في شبكة االتصاالت.

 قنوات ووسائط االتصاالت :مف خالليا يتـ إرساؿ واستالـ البيانات ,وتستخدـ قنوات االتصاالت

أوساط متعددة مف األسالؾ النحاسية واأللياؼ البصرية وأنظمة المايكروويؼ واألقمار الصناعية لربط
مكونات الشبكة.

 الحواسيب :وىي مف جميع األنواع واألحجاـ وترتبط مع بعضيا مف خالؿ الشبكة لتقوـ بأداء

واجباتيا في معالجة البيانات ,فمثال :قد يستخدـ حاسوب كبير كمضيؼ وتستخدـ مجموعة مف الحواسيب

الصغيرة كواجيات في إدارة نشاطات وفعاليات الحواسيب الدقيقة لممستخدميف النيائييف في شبكة
االتصاالت.

 برمجيات السيطرة في الشبكة :وتتكوف مف برامج موضوعة في نظاـ الحاسوب المضيؼ ,حواسيب
السيطرة ,وحواسيب المستخدـ اآلخر ,وتقوـ بإدارة فعاليات اإلدخاؿ/اإلخراج وتدير وظائؼ شبكات
االتصاؿ.

ج -شبكات األعمال
تعتبر شبكات األعماؿ اليوـ عصب الحياة ,فيي تقدـ مزايا متعددة لممؤسسات واألفراد ,ولذا أصبح مف

الميـ التحكـ فييا وسيتـ تناوؿ ىذه الشبكات وفؽ ما يمي:
 -شبكة اإلنترنت

تعتبر شبكة اإلنترنت قفزة نوعية في مجاؿ التقدـ التكنولوجي ,أثرت عمى سموكات األفراد وأنماط

األعماؿ في المؤسسات ,وفي ىذا الفرع سيتـ التطرؽ إلى مفيوميا ,والفرؽ بينيا وبيف الشبكة العنكبوتية

العالمية (الويب) إلزالة المبس بيف المصطمحيف ,باإلضافة إلى أىـ استخداماتيا.

17

مقياس تكنولوجيا المعمومات  .....................السداسي الثاني ماسترمهني – تخصص :إدارة أعمال لممؤسسات

 -1مفهومها
رغـ شيوع ىذا المصطمح إال أنو عرؼ عدة مسميات فنجد مثال :الطريؽ السريع الرقمي ,أو شبكة

المعمومات الرقمية ,أو طريؽ البيانات السريع في حيف يطمؽ البعض اآلخر عمييا مسميات المجتمع
العالمي لممعمومات ,كود النقؿ الالمتزامف ,وشبكة الخدمات الرقمية المفضمة ,األخطبوط ,وشبكة الشبكات.
وقبؿ أف نتعرض لممفاىيـ التي تناولت اإلنترنت سنتطرؽ إلى أصؿ ىذا المصطمح:

حيث تشير مصادر المعمومات إلى أف كممة إنترنت  Internetىي أنجميزية تتكوف مف جزأيف ,األوؿ "
 "Interويعني "بيف" والثاني " "Netويعني "شبكة" .والترجمة الحرفية ليا ىي الشبكة البينية ,وفي مدلوليا
تعني "الترابط بيف الشبكات".43

ولقد عرفت اإلنترنت بأنيا "شبكة اتصاؿ مالييف مف الحاسبات تمنح المعمومات ,واالتصاؿ وثروة مف
النشاطات".

44

أو ىي "شبكة كبيرة مف الشبكات تستخدـ بروتوكوالت  TCP/IPومحوالت تعمؿ عمى تسييؿ

االتصاالت" ,45أو "ىي شبكة عالمية تربط آالفا عدة مف الشبكات ومالييف أجيزة الكمبيوتر مختمفة األنواع
واألحجاـ في العالـ".46

تتناوؿ ىذه التعريفات مفيوـ اإلنترنت مف خالؿ كونيا شبكة أو أداة اتصاؿ ,تربط بيف المالييف مف

الحواسيب ,مف أجؿ الوصوؿ إلى المعمومات ,في حيف نجد مف يشير إلى الجية المسؤولة عف ىذه

التكنولوجيا فيعرفيا بأنيا "شبكة دولية واسعة النطاؽ غير خاضعة ألي تحكـ مركزي ,تضـ بداخميا

مجموعة شبكات حاسبات آلية خاص وعامة منتشرة في جميع أنحاء العالـ".47

فيتضح بأنو ال توجد جية تممؾ السيطرة عمى اإلنترنت ,فيي حصيمة جيود واسيامات مشتركة لمعديد

مف المؤسسات والمعاىد التي تشارؾ بمواردىا وأنظمتيا في خدمة وصيانة ىذه الشبكة.
مف خالؿ ما سبؽ تعرؼ اإلنترنت بأنيا:

مالييف منظمة مف الحواسيب والشبكات المنتشرة حوؿ العالـ والمترابطة فيما بينيا وفقا لبرتوكوالت

معينة ,حيث يتـ تدفؽ البيانات والمعمومات بالسرعة والكفاءة العاليتيف وفي الوقت المناسب ودوف أف
تخضع لمسيطرة مف أي جية.

 -2الفرق بين اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية

مف الميـ اإلشارة إلى الفرؽ بيف اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية (الويب) حيث:
يعرؼ الويب بأنو عبارة عف مجموعة مف بروتوكوالت االتصاالت تنتقؿ ما بيف أجيزة الكمبيوتر
الخاصة بمستخدمي اإلنترنت وبيف األجيزة التي تستضيؼ صفحات المواقع عمى اإلنترنت أو الويب سيرفر

 Serverوذلؾ مف أجؿ إتاحة تمؾ الصفحات لكي يطمع عمييا جميع مستخدمي الشبكة عمى أجيزة
الكمبيوتر ويعتمد الويب في عممو عمى بروتوكوؿ االتصاؿ األساسي لإلنترنت وىو بروتوكوؿ

.TCP/IP

48
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يستخدـ الكثيروف مصطمحات شبكة الويب العالمية واإلنترنت لإلشارة إلى نفس الشيء ,ولكف ىذيف

المصطمحيف مختمفاف عف بعضيما البعض ,وتعتبر اإلنترنت شبكة عالمية مف أجيزة الكمبيوتر المترابطة
والتي تتصؿ ببعضيا البعض عبر شبكات االتصاالت الياتفية الموجودة ,أما الويب فتستخدـ شبكة

اإلنترنت لموصوؿ واالرتباط بمواقع الويب ,واذا كانت اإلنترنت تشبو نظاـ الطرؽ الذي يربط األماكف
ببعضيا فإف طمبات عرض صفحات الويب والبيانات الموجودة في ىذه الصفحات تمثؿ نوعيف مف األنواع

العديدة لتدفؽ البيانات الذي ينتقؿ عبر ىذا النظاـ مف شبكات االتصاؿ.

49

ولقد خضع الويب إلى تطورات عرفت العديد مف األجياؿ ,فبعد الويب  1.0الذي كاف يقتصر عمى

القراءة وبعض التطبيقات جاء الويب ( )2.0الذي اشتمؿ عمى العديد مف التقنيات والتطبيقات التي تحقؽ
التفاعؿ بيف المستخدميف ,ثـ الويب ( )3.0الذي يقوـ عمى فيـ معاني الكممات مما جعؿ البعض يسمونو
بالويب الداللي ,فيو يعتمد عمى الذكاء الصناعي ,ونظ ار لمتطورات التكنولوجية الفائقة الذي يشيدىا ىذا

المجاؿ فقد بدأ الحديث عف الجيؿ الرابع لتكنولوجيا الويب ( )4.0والذي يقوـ عمى أساس التفاعؿ بيف

اإلنساف و اآللة.50

 -3االتصاالت والتطبيقات عبر اإلنترنت
تزود االنترنت المؤسسات واألفراد بمجموعة مف االستخدامات والقدرات عبر االتصاالت االلكترونية,

ولقد تعددت تطبيقات االنترنت نتيجة التطورات التي شيدتيا اإلنترنت وال تزاؿ ,حيث شيدت تكنولوجيا

اإلنترنت ثالث موجات متتابعة ,أىـ ما يميز الموجة األولى ىو ظيور بروتوكوالت ,TCP/IPأما الموجة
الثانية فتميزت بظيور متصفحات الويب في حيف تميزت الموجة الثالثة باعتماد تقنية الند لمند ) (P2Pفي

عممية االتصاؿ بيف مختمؼ الحاسبات عبر اإلنترنت ,51ومف بيف أىـ استخداماتيا ما يمي:

 البريد اإللكتروني :ولدت خدمة البريد االلكتروني عمى يد األمريكي "راي توميمسوف" عاـ 521972؛وىو نظاـ لممراسمة االلكترونية تماما يشبو إلى حد بعيد نظاـ البريد العادي ,إال أنو يتـ بطريقة

إلكترونية إلرساؿ واستقباؿ الرسائؿ مف خالؿ أجيزة الكمبيوتر واإلنترنت ,ويمكف ألي شخص

متصؿ باإلنترنت أف يصنع عنوانا إلكترونيا عمى الشبكة إلرساؿ واستقباؿ الرسائؿ منو.

53

 الحوار بالكتابة :انتشر ىذا النوع مف المحادثات الذي يعد اآلف واحدا مف أكثر استخداماتاإلنترنت في المنطقة العربية ويتـ فيو الحوار بيف شخصيف بالكتابة عمى لوحة المفاتيح حيث تظير
ىذه الكتابة عمى نافذة بشاشة الكمبيوتر لدى طرفي الحوار في نفس الوقت.

54

 -بروتوكول نقل الممفات:

 يمثؿ وسيمة واسعة لنقؿ الممفات بيف موقعيف في شبكة اإلنترنت ويوفر بروتوكوؿ نقؿ الممفات(  )FTPطريقة لمولوج إلى حاسوب (مزود) في شبكة اإلنترنت بيدؼ جمب ممفات مخزنة فيو أو
إرساؿ ممفات إليو ,وىناؾ الكثير مف مواقع اإلنترنت التي تفرد مساحة خاصة تحتوي عمى مواد

متاحة لمف يرغب في الحصوؿ عمييا عف طريؽ .55FTP
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 خدمة تمنت: ىي خدمة تسمح إلى أي مستخدـ بأف يرتبط بنظاـ حاسوب بينما ىو يقوـ بعمؿ آخر مع نظاـحاسوب آخر؛ ويسمح بروتوكوؿ تمنت بالربط السريع بيف الحواسيب ,بحيث يسمح لممستخدـ عمى
سبيؿ المثاؿ باالرتباط والدخوؿ عمى حاسوب األعماؿ مف حاسوب بعيد عندما يكوف المستخدـ

مساف ار عمى الطريؽ ,أو موجود في منزلو ,كذلؾ فإف نفس المستخدـ يستطيع أف يرتبط بحواسيب
لجية ثالثة تسمح بالدخوؿ عمى بياناتيا مثؿ الدخوؿ عمى فيارس مكتبة الكونغرس وفيارس

مكتبات أخرى في مناطؽ مختمفة مف العالـ.

56

وىناؾ عدة استخدامات أخرى تتيحيا اإلنترنت نذكر منيا:57
 محركات بحث مجانية عممية وغيرىا.
 صفحات ترويجية واعالنية.

 تحميؿ نصوص ومقاالت و تبادليا ما بيف األشخاص.
 جمع لممعمومات والبيانات المتعمقة بالزبوف.

 عرض لممنتجات والخدمات لمؤسسة معينة.
 إنشاء مواقع شخصية لممؤسسات والجمعيات.

 المصرؼ االلكتروني و إمكاني تحويؿ و تفقد الحساب الشخصي في بنؾ معيف.
 الحجز لخدمة و االستعالـ عنيا.

 توزيع افتراضي فعاؿ لكؿ مجموعة المنتجات المتوفرة في المؤسسة.
 -الشبكة الداخمية االنترانت

إف الشبكة الداخمية ىي بمثابة الويب الداخمي وىي عبارة عف شبكة مصممة لخدمة الحاجة إلى
المعمومات داخؿ المؤسسة باستخداـ مفاىيـ وأدوات الويب وقدرات اإلنترنت ,وبخاصة التصفح السيؿ وغير

المكثؼ فيي شبكة اتصاالت يستطيع العامموف في المؤسسة أف يطمعوا عمى الق اررات ,الخطط,
االستفسارات ,وطمب المعمومات واسترجاع البيانات مف قاعدة بيانات الشركة.

كما أف الشبكة الداخمية تقدـ نظاـ البريد االلكتروني العالمي والوصوؿ عف بعد وأدوات التشارؾ الجماعي

وأنظمة تقاسـ برمجيات التطبيؽ بما يمكف المؤسسة مف العمؿ كوحدة واحدة بشكؿ أفضؿ.

58

وبالرغـ مف أف االنترانت ىي شبكة داخمية خاصة ,ال يمكف لغير العامميف بالمؤسسة استعماليا ,إال أنو

ينبغي أف تكوف ىذه األخيرة (االنترانت) محمية بواسطة ما يسمى بجدار النار.

فاالنترانت تعتبر وسيمة تجعؿ المعمومات متاحة لكؿ مف إدارة المؤسسة وموظفييا مما يساعد عمى

اتخاذ الق اررات بشكؿ سريع وفعاؿ ومفيد لتحقيؽ األىداؼ ,لذا يمكف تمخيص فوائد الشبكات المحمية

االنترانت فيما يمي:

59
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 مشاركة مصادر الشبكة مف طابعات وأجيزة الفاكس والممفات والمجمدات بيف كؿ المستخدميف
في الشبكة.

 كفاءة االتصاؿ والتنسيؽ بيف مختمؼ أقساـ المؤسسة وفروعيا مما يسيؿ عممية اإلدارة والتحكـ
بكؿ النشاطات والعمميات داخؿ المؤسسة وخارجيا.

 الوصوؿ إلى المعمومات المطموبة بشكؿ سريع وفعاؿ مف قبؿ كؿ المستخدميف في المؤسسة.
 تعتبر االنترانت وسيمة فعالة إلجراء عمميات التدريب ونشر المعرفة والوعي واإلرشادات
المتعمقة بالعمؿ والمنتجات في المؤسسة.

 تعتبر االنترانت وسيمة اتصاؿ بيف الموظفيف وبمختمؼ األقساـ وبتكمفة بسيطة جدا مقارنة مع
استخداـ أجيزة أخرى كالفاكس أو أجيزة التمفوف.

 تساعد في عمميات المراقبة والتحكـ باألجيزة والموظفيف.

 -الشبكة الخارجية االكسترانت

عمى عكس شبكة االنترانت التي تقوـ بتجييز العامميف في داخؿ المؤسسة باحتياجاتيـ مف المعمومات

فإف شبكة االكسترانت تصمـ لتمبية احتياجات المستفيديف مف خارج المؤسسة مف المجيزيف ,الزبائف,
مجموعات المؤثريف وحممة األسيـ.

شبكة االكسترانت ىي شبكة المؤسسة الخاصة التي تصمـ لتمبية حاجات الناس مف المعمومات

ومتطمبات المؤسسات األخرى الموجودة في بيئة األعماؿ ,تستخدـ في شبكة (االكسترانت) تقنيات الحماية,

ويتطمب الدخوؿ إلييا استخداـ كممة المرور ,وذلؾ ألف الشبكة غير موجية إلى الجميور كما ىو الحاؿ في
شبكة اإلنترنت ,ومف الناحية العممية تحدد المؤسسة التي تممؾ شبكة االتصاالت االكسترانت األفراد الذيف

يسمح ليـ بالدخوؿ إلى الشبكة ونوع الدخوؿ المسموح بو.

60

ومف وجية نظر األعماؿ تقسـ االكسترانت إلى ثالثة أصناؼ أساسية ىي:

61

 -1شبكات االكسترانت لمتزويد :تربط ىذه الشبكات مستودعات السمع الرئيسية مع المستودعات
الفرعية وذلؾ بيدؼ إدارة العمؿ بصورة تمقائية وفورية

ولممحافظة عمى مستويات ثابتة مف

المخزوف في المستودعات وبالتالي تقميؿ احتماؿ رفض الطمبيات بسبب عجز المخزوف ,إضافة

لمعديد مف الخدمات األخرى المتعمقة بإدارة المخزوف والتسييالت الموجستية المرتبطة بإدارة المواد.

 -2شبكات االكسترانت لمتوزيع :تمنح صالحيات لممتعامميف مستندة إلى حجـ تعامالتيـ ,وتقدـ ليـ
خدمات الطمب االلكتروني وتسوية الحسابات آليا مع التزويد الدائـ بقوائـ المنتجات الجديدة

والمواصفات التقنية وما إلى ذلؾ مف خدمات أخرى.

 -3شبكات االكسترانت التنافسية :تعزز ىذه الشبكات التنافس في القطاعات االقتصادية؛ إذ تمنح
لممؤسسات الكبيرة وكذلؾ المتوسطة والصغيرة فرصا متكافئة في مجاؿ البيع والشراء ,عف طريؽ

21

مقياس تكنولوجيا المعمومات  .....................السداسي الثاني ماسترمهني – تخصص :إدارة أعمال لممؤسسات

الربط فيما بينيا قصد تبادؿ المعمومات عف األسعار والمواصفات التقنية الدقيقة لممنتجات مما يرفع
مف مستوى الخدمة في ذلؾ القطاع ويعزز وجود المنتجات.

.III

نظم المعمومات وعالقتها بتكنولوجيا المعمومــات

بعد التطرؽ إلى مفيوـ المعمومات وبعض المصطمحات ذات الصمة بيا ,وخصائصيا وأىميتيا كمورد

أس اسي بالنسبة لألفراد والمؤسسات ,ومختمؼ الوسائؿ التي أتاحتيا التكنولوجيات الحديثة لمحصوؿ عمى
ىذه البيانات والمعمومات بشكؿ دقيؽ وسريع ,سيتـ تناوؿ العناصر التي تتكامؿ فيما بينيا إلدارة

المعمومات؛ إذ ال بد مف نظاـ أو نظـ تضمف سيرورتيا بشكؿ يحقؽ األىداؼ المسطرة ويؤدي إلى ق اررات
سميمة.

أوال :تعريف النظام
يعرؼ النظاـ عمى أنو "مجموعة مف العناصر تشكؿ بمجموعيا كال واحدا مع بعضيا البعض حيث

يرتبط كؿ عنصر باآلخر ,وبالتالي أي عنصر ليس لو ارتباط بأحد عناصر النظاـ ال يمكف اعتباره جزء
مف ىذا النظاـ والنظاـ الجزئي ىو مجموعة مف العناصر تشكؿ مجموعة جزئية مف ىذا النظاـ".

62

كما يعرؼ عمى أنو "مجموعة مف العناصر واألجزاء المترابطة التي تعمؿ بتنسيؽ تاـ وتفاعؿ ,تحكميا

عالقات وآلية عمؿ معينة في نطاؽ محدد لتحقيؽ غايات مشتركة وىدؼ عاـ بواسطة قبوؿ المدخالت

ومعالجتيا مف خالؿ إجراء تحويمي منظـ لممدخالت بيدؼ إنتاج المخرجات مع التغذية الراجعة والرقابة,

وتسمى ىذه العممية ديناميكية النظاـ"

63

واذا كاف التعريؼ األوؿ يشير إلى إمكانية احتواء النظاـ عمى مجموعة جزئية كنظـ فرعية فإف التعريؼ

الثاني قد أشار إلى طبيعة المكونات والعناصر التي تؤلؼ النظاـ ككؿ.
فالنظاـ إذف ىو مجموعة مف العناصر المترابطة والتي تشمؿ:
 المدخالت. -المعالجة.

 المخرجات. -الرقابة.

 -التغذية الراجعة أو المرتدة.

والتي مف خالليا تتحقؽ األىداؼ مع إمكانية وجود نظـ فرعية.

ثانيا :تعريف نظم المعمومات

تعرض مفيوـ نظاـ المعمومات لمعديد مف التعريفات ,حيث عرفو البعض بأنو "ىو النظاـ الذي يعني
بجمع المعمومات وتوجيييا وتحميميا واستالميا وتخزينيا واسترجاعيا واستخداميا في المؤسسة"
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لوكاس فقد عرفو بأنو "مجموعة مف اإلجراءات المنظمة التي يمكف مف خالليا توفير معمومات تستخدـ
لدعـ عمميات صنع القرار والرقابة في المؤسسة".65

وبالنظر ليذيف التعريفيف يالحظ بأنيما يشيراف إلى مختمؼ األنشطة والوظائؼ التي يتميز بيا ىذا النظاـ,
وليذا وردت تعريفات أخرى تتناوؿ الجانب البنيوي لنظاـ المعمومات حيث عرؼ نظاـ المعمومات بأنو

"مجموعة مف األفراد والبيانات واإلجراءات تعمؿ معا إلنجاز ىدؼ مشترؾ ىو توفير المعمومات لإلدارة".66
أو أنو " يتضمف األفراد والتجييزات واإلجراءات مجتمعة مف أجؿ التحميؿ والتقييـ والتوزيع لمحصوؿ عمى

معمومات تساعد عمى اتخاذ القرار خالؿ فترة زمنية معينة".67

بينما نجد البعض مف الميتميف بنظـ المعمومات يحاولوف تقديـ تعريفات ليذه النظـ تشتمؿ عمى كؿ مف

المكونات واألنشطة في محاوالت لصياغة تعريؼ شامؿ ليا ,حيث عرؼ البعض نظاـ المعمومات بأنو "ىو

مجموعة مف اإلجراءات والبرامج ,والمعدات واألساليب التي تعالج البيانات وتجعميا متاحة لإلدارة لصناعة
الق اررات".

68

أما سيف فقد اتجو في تعريؼ نظـ المعمومات إلى توضيح المدلوؿ المفظي لكممتي نظـ Systems

ومعمومات  ,Informationحيث عرؼ النظـ بأنيا «مجموعة مف األجزاء أو المكونات التي تتفاعؿ مع
بعضيا البعض لتحقيؽ غرض معيف» كما عرؼ المعمومات بأنيا «بيانات قد تمت معالجتيا بحيث يكوف

ليا معنى وقيمة حقيقية أو مدركة بالنسبة لمنفذ القرار»؛ واستنادا إلى ذلؾ فإف نظـ المعمومات وفقا لسيف
ىي "مجموعة األجزاء التي تتفاعؿ مع بعضيا بغرض معالجة البيانات وتحويميا إلى معمومات يمكف أف

تستخدـ ألغراض صنع الق اررات".69

ومف خالؿ ما سبؽ يمكف استنتاج بأف مفيوـ نظاـ معمومات يتضمف ما يمي:
 مجموعة مف المكونات أو العناصر المادية و /أو البشرية .

 ضرورة الترابط والتناسؽ بيف ىذه المكونات لخدمة بعضيا البعض.
 تدفؽ البيانات وتجميعيا وتشغيميا وادارتيا ومراقبتيا.
 أخذ عامؿ الزمف بعيف االعتبار.

 الحرص عمى تحقيؽ األىداؼ المحددة والتي مف شأنيا أف تسيـ في صنع القرار.

فنظاـ المعمومات :ىو ذلؾ النظاـ الذي يتضمف مجموعة متجانسة ومترابطة مف المكونات والعناصر

المادية أو البشرية أو كمييما لمقياـ بتجميع وتشغيؿ وادارة ورقابة البيانات بغرض مساندة مستخدمي الق اررات

خالؿ فترة زمنية معينة.

كما يمكف اختصار مفيوـ نظاـ المعمومات في المعادلة التالية:

نظام المعمومات = (األجهزة  +البيانات  +األفراد  +اإلجراءات)* الوقت

ثالثا :أنشطة نظام المعمومات

يتجمى كؿ نظاـ معمومات في عدة أنشطة رئيسية كما يمي:70
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 -1المدخالت :ىي عبارة عف المفردات والمعطيات التي تصؼ األحداث والموجودات والتي تدخؿ النظاـ.
 -2المخرجات :وىي تمثؿ النتائج التي يعمؿ النظاـ عمى الوصوؿ إلييا.

 -3المعالجة :وىي عبارة عف الجانب الفني مف النظاـ ,وىي عبارة عف مجموعة مف العمميات الحسابية
والمنطقية التي تجري عمى المدخالت بغرض الوصوؿ إلى المخرجات.

 -4الرقابة :ىي مجموعة مف اإلجراءات والقواعد تيدؼ إلى التحقؽ مف أف النتائج النيائية التي تـ
الوصوؿ إلييا تتماشى مع األىداؼ والخطط الموضوعة مسبقا.

 -5التغذية العكسية :وتيدؼ إلى توفير أداة إرشادية ألنشطة النظاـ ,وتعمؿ عمى تقويـ نتائج عمؿ النظاـ,
وتصحيح األىداؼ إذا كانت ىناؾ عيوب في أىدافو.

والشكؿ الموالي يبيف مكونات نظاـ المعمومات وعالقتيا ببعضيا:

الشكل رقم ( :)3أنشطة نظام المعمومات

الرقابة

المدخػػالت

عمميات التحويػ ػػؿ

المخرجػػات

التغذي ػػة العكسية
المصدر :إبراىيـ بختي ,اإلنترنت وتطبيقاتها في مجال التسويق دراسة حالة الجزائر ,أطروحة دكتو ار دولة في العموـ
االقتصادية كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير ,جامعة الجزائر ,2003-2002 ,ص .17بتصرؼ.

رابعا :أنواع نظم المعمومات

تنوعت نظـ المعمومات بتنوع مستوى التكنولوجيا السائدة في المؤسسات وأيضا باختالؼ المستوى

التنظيمي لمتخذي الق اررات ولقد شيدت نظـ المعمومات تطو ار تاريخيا حيث سادت الفترات المتعاقبة أنواع
مختمفة مف نظـ المعمومات وسنقوـ بعرض أىـ ىذه األنواع حسب المستويات التنظيمية والدعـ الذي تقدمو
لممؤسسات ,باإلضافة إلى النظـ الوظيفية أيف سيتـ اإلشارة إلى نظـ المعمومات التسويقية الرتباطيا

بموضوع الدراسة.

الفرع األول :أنواع نظم المعمومات حسب المستويات التنظيمية
يوجد ثالث تصنيفات أساسية لنظـ المعمومات تخدـ مختمؼ المستويات التنظيمية في المؤسسات تتمثؿ

فيما يمي:71

 -1نظم المستوى التشغيمي :نظـ تشغيمية تعمؿ عمى مراقبة النشاطات المختمفة والمعامالت التجارية

في المؤسسة مف تسويؽ ,وانتاج وتصنيع ,مالية ومحاسبة ,وموارد بشرية ,وما تحويو مف نظـ فرعية

لمعالجة الحركات المختمفة المتعمقة بيا.
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 -2نظم مستوى اإلدارة :نظـ معمومات عمى مستوى مراقبة اإلدارة تعمؿ عمى دعـ مراقبة ,ومراجعة,
اتخاذ القرار ,وادارة األنشطة في اإلدارة الوسطى ,وغالبا ما تدعـ ىذه النظـ الق اررات شبو المييكمة.

 -3نظم المستوى االستراتيجي :نظـ معمومات تدعـ نشاطات التخطيط طويؿ األجؿ واالستراتيجي

لإلدارة العميا في المؤسسة ,إذ تأخذ ىذه النظـ في االعتبار البيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة ,وتتابع
التغيرات والفرص في البيئة الخارجية مقارنة بقدراتيا الداخمية.

الفرع الثاني :أنواع نظم المعمومات حسب الدعم الذي تقدمه
تقسـ األنواع الرئيسية لنظـ المعمومات وفؽ ىذا التصنيؼ إلى ما يمي:

 -1نظم معالجة المعامالت :وىو مف أقدـ التطبيقات ألنظمة المعمومات (حيث أف كؿ شركة كبرت أـ

صغرت لدييا مثؿ ىذا النظاـ سواء كاف يدويا أو آليا) ,كما أنو مف أقدـ التطبيقات عمى الحاسوب ,حيث
أنيا تعمؿ عمى تسجيؿ الصفقات وخزنيا والرقابة عمييا ,ويمكف تعريؼ نظاـ معالجة الصفقات بأنو تجميع

منظـ لألفراد ,اإلجراءات ,البرامجيات ,قواعد البيانات األجيزة المستخدمة في تسجيؿ صفقات األعماؿ.72

 -2أنظمة المعمومات اإلدارية :ىي نظـ تساعد اإلدارة في صنع القرارات وتنفيذىا والرقابة عمييا؛

بمعنى ىي نظـ تساعد اإلدارة عمى تنفيذ واجباتيا ومياميا ,في حيف يعرفيا أريش ,بأنيا "النظاـ الذي يقوـ
بجمع البيانات ,ومعالجتيا لمساعدة اإلدارة واألفراد المسؤوليف عف استخداـ الموارد في المؤسسة".73

 -3أنظمة دعم القرار

إف الفكرة األساسية لنظـ دعـ الق اررات ىي إبراز دور الحاسبات في عممية صنع القرار حيث أصبح ىذا
الموضوع ضروريا لمباحثيف والعامميف في ىذا المجاؿ ولممدراء الميتميف بنظـ المعمومات اإلدارية لألسباب

التالية:

 -1يساعد المدراء في اتخاذ قرار صائب وفعاؿ بجيد بسيط.
 -2تعتبر أكثر عممية في اإلدارة مف النظـ التقميدية.

ويمكف تعريفو بأنو تفاعؿ نظـ المعمومات مع الخبرة مف أجؿ استخداميا مف قبؿ المدراء في عممية

اتخاذ الق اررات وتتميز ىذه النظـ في حؿ المشاكؿ المعقدة التي تواجو اإلدارة العميا كما تساعد في حؿ

الق اررات أكثر دقة وفاعمية وكفاءة ومرونة باإلضافة إلى سيولة استخداميا مف خالؿ واجية الحوار مع

النظاـ.

74

 -4أنظمة المعمومات االستراتيجية
يتميز نظاـ المعمومات االستراتيجية عف باقي نظـ المعمومات بمساىمتو في التحميؿ االستراتيجي الذي

يساعد اإلدارة العميا باتخاذ الق اررات االستراتيجية ويعرؼ بأنو« :النظاـ الذي يؤمف لمخرجاتو أف تسيـ في
دعـ أو تشكيؿ االستراتيجية التنافسية وتنفيذىا باستخداـ الحاسوب ,واسناد ق اررات اإلدارة العميا في المؤسسة

بالمعمومات االستراتيجية لمحصوؿ عمى تقدـ في الموقؼ التنافسي ,أو إدامة التقدـ المتحقؽ أصال,

أو تقميص الفجوة التنافسية التي تفصؿ المؤسسة عف منافسييا.»75
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 -5بعض أنظمة الذكاء االصطناعي
يعبر الذكاء االصطناعي عف المحاوالت والجيود المبذولة في تطوير نظـ المعمومات المحوسبة عمى

مستوى األجيزة والبرامجيات ,بطريقة تجعميا تتصرؼ كاإلنساف.

ومف ىذا المنطمؽ فإف الذكاء االصطناعي عبارة عف تطبيؽ أساليب متطورة في برمجة الحاسوب,

بغرض دفعو لمقياـ بأعماؿ واستنتاجات تشابو ولو في حدود ضيقة تمؾ األعماؿ واألساليب التي ىي جزء

مف أعماؿ اإلنساف المنبعثة مف ذكائو وقدراتو.

76

فالذكاء االصطناعي يحاكي عمميات الذكاء البشري بواسطة أنظمة الحاسوب ,ومف بيف أىـ نظمو:

أ  -النظم الخبيرة

مف أكثر أنماط نظـ الذكاء االصطناعي المستخدمة في األعماؿ ىي النظـ الخبيرة وتعرؼ كما يمي:77
"النظاـ الخبير ىو برنامج حاسوب كثيؼ المعرفة الذي يتضمف الخبرة اإلنسانية في مجاؿ محدد مف

المعرفة واف ىذه المعرفة قد تكوف بصيغة قواعد (قواعد إذا-عندئذ) أو إطارات ,وىي طرؽ لتنظيـ معرفة

النظاـ الخبير في مجموعة وفؽ عالقات معينة ,كما يمكف تعريفو بأنو نظاـ الحاسوب الذي يحاوؿ أف يقدـ

معرفة الخبير اإلنساني بشكؿ قواعد تجريبية حيث أف القاعدة التجريبية ىي قاعدة الحس أو التخميف

الجيد".

ب  -نظم المنطق الضبابي
ظيرت نظـ المنطؽ الضبابي لتجاوز المنطؽ الحاسوبي البووليني  Boo lean logicالذي ينطمؽ مف

تشخيص الظاىرة عمى أنيا صحيحة تماما أو خاطئة تماما وعدـ النظر إلى نسبية األشياء والظواىر التي

قد تكوف صحيحة إلى حد ما أو خاطئة بدرجة ما ,ىذا المنطؽ الحاسوبي الجديد ظير في عقد الستينات

مف القرف الماضي بفضؿ الجيود والدراسات التي قدميا لطفي زاده مف جامعة .78Berkeley

إذف المنطؽ الضبابي ىو منطؽ حاسوبي يقوـ عمى االحتمالية ,أي البحث عف مستويات متعددة مف

الصحة وىو عمى عكس المنطؽ البوليني الذي تعتمد عميو النظـ المحوسبة الحديثة التي تعالج القضايا

الصحيحة والخاطئة بالرقميف ( )1،0وقد تطور المنطؽ المبيـ في جامعة كاليفورنيا األمريكية لتمكيف

الحاسوب مف فيـ المغات الطبيعية الحية التي ال يمكف تمثيميا باإلضافة إلى مسائؿ أخرى كثيرة ومتنوعة
في الحياة بكؿ مف قيمتي الواحد والصفر ومع أف المنطؽ المبيـ (المائع) يتضمف قيمة الواحد وقيمة الصفر
كنيايتيف أو كمتطمبيف متباعديف لمحقائؽ ,إال أنو يتضمف حاالت متعددة مف الصحة (حاالت صحة بنسب

مئوية مثال).

79

ج  -نظم الشبكات العصبية:
إذا كانت النظـ الخبيرة تستند عمى تقنية تمثيؿ وخزف المعرفة والخبرة اإلنسانية المتراكمة في حقؿ

عممي أو تطبيقي محدد عف طريؽ ميندس المعرفة ,فإف الشبكات العصبية ال تحتاج إلى وجود ميندسي
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المعرفة بؿ تعمؿ بصورة جوىرية عمى تقنيات وضع الذكاء في عتاد الكومبيوتر وليس في البرامجيات كما

ىو الحاؿ في النظـ الخبيرة.

80

فالشبكات العصبية ىي أنظمة محوسبة ذكية تعتمد مدخال خاصا يقوـ عمى محاكاة آلية معالجة

المعمومات في األنظمة العصبية البيولوجوية (كالدماغ)؛ لذا يمكف تعريؼ الشبكة العصبية بأنيا نظاـ

برمجة محوسبة تعمؿ عمى أساس تقميد الدماغ البيولوجي في معالجة المعمومات.
وتستخدـ في مجاالت عديدة منيا:

81

82

 تحميل االستثمار :حيث أف الشبكة العصبية يمكف أف تتنبأ بحركة األسيـ والعمالت مف بياناتيا

السابقة بما يمكنيا أف تحؿ محؿ النماذج الخطية البسيطة.

 تحميل التواقيع :حيث تستخدـ الشبكة العصبية كآلية لمقارنة التواقيع المخزنة (كما في المصارؼ)

وىذا واحد مف أوسع التطبيقات األولى ليذه الشبكات في الواليات المتحدة.

 الرقابة عمى العممية :وىناؾ تطبيقات في استخداـ الشبكات العصبية في العمميات التي ال يمكف

استخداـ الخوارزميات األخرى فييا ,واف جماعة نيوكاستؿ ( )New castleقامت بتطبيقات عديدة في ىذا
المجاؿ بالتعاوف مع شركات مثؿ بريتش بتروليوـ (.)BP

 مجال السيطرة والتحكم :ىذه الشبكات استخدمت في السيطرة عمى محركات الطائرات مف خالؿ

الرقابة عمى مستويات االىتزاز والصوت مف أجؿ التحذير المبكر بالمشكالت المحتممة لممحرؾ ,فمثال

الخطوط الجوية البريطانية تختبر محركات الطائرات باستخداـ مثؿ ىذا التطبيؽ.

الفرع الثالث :أنواع نظم المعمومات حسب المجاالت الوظيفية
يرتبط كؿ نظاـ لممعمومات بالمجاؿ الوظيفي في المؤسسة ,ومف بيف أىـ نظـ المعمومات التي تتصؿ

بوظائؼ المؤسسة ما يمي:83

 نظـ المعمومات التسويقية.

 نظـ معمومات التصنيع واإلنتاج.
 نظـ معمومات التمويؿ والمحاسبة.
 نظـ معمومات الموارد البشرية.

 نظـ معمومات أخرى تعتمد عمى طبيعة عمؿ المؤسسة وتخصصاتيا ,فإذا كانت جامعة مثال,
تكوف وظائفيا القبوؿ وشؤوف الخريجيف وغيرىا.

ثالثا :عالقة نظم المعمومات بتكنولوجيا المعمومات

ىناؾ أكثر مف منظور إلبراز العالقة بيف مفيومي نظـ المعمومات وتكنولوجيا المعمومات ,حيث ىناؾ

مف يعتبر أف نظاـ المعمومات وتكنولوجيا المعمومات مصطمحاف مترادفاف ,ويستخدـ مصطمح تكنولوجيا
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المعمومات لمداللة عمى نظـ المعمومات ,ولعؿ ىذا الصنؼ ممف يتعامؿ مع مثؿ ىذه المصطمحات

بالسطحية بعيدا عف لغة التخصص.

وىناؾ منظوراف يسعى كؿ منيما لجعؿ كؿ مصطمح يندرج ضمف اآلخر وفؽ ما يمي:84

الفرع األول :المنظور الكمّي

يرى في تكنولوجيا المعمومات مظمّة واسعة تشكؿ كالّ مف نظـ المعمومات وتقنيات معالجة البيانات

واالتصاالت ,فيو ييتـ بدراسة كؿ أشكاؿ التكنولوجيا المستخدمة في تكويف وتبادؿ المعمومات بأشكاليا
المختمفة ,أو كما يقوؿ سيف  :تمثؿ تكنولوجيا المعمومات نطاقا واسعا مف القدرات والمكونات لمعناصر
المتنوعة المستخدمة في خزف و معالجة وتوزيع المعمومات باإلضافة إلى دورىا في خمؽ المعرفة.

الفرع الثاني :المنظور الجزئي

يشير إلى البعد التكنولوجي لنظاـ المعمومات ويعتبر تكنولوجيا المعمومات مجرد نظاـ فرعي ضمف نظاـ

ميما مف
المعمومات ,فيو يرى في تكنولوجيا المعمومات موردا أساسيا مف موارد نظاـ المعمومات ومكونا ّ
مكونات التكنولوجيا وبالتالي تعتبر تكنولوجيا المعمومات حزمة مف األدوات التي تساعد في معالجة وتجييز
األفراد بالمعمومات.

وبالرجوع إلى مفيوـ كؿ مف تكنولوجيا المعمومات ونظـ المعمومات نجد بأف تكنولوجيا المعمومات ىي

األدوات واألساليب المستخدمة في بناء نظـ المعمومات ,ويتجمى ذلؾ -مثال -مف خالؿ نظـ تخطيط

موارد المؤسسة  )ERP(حيث تعمؿ ىذه النظـ مف خالؿ تكامؿ المجاالت الوظيفية في المؤسسة وتسيـ
في تعميـ وتطبيؽ نظاـ االتصاالت ع ف بعد مف خالؿ توافر المعمومات عف البائعيف ومواصفات منتجاتيـ

وأسعارىا وتواريخ تسميميا والقبوؿ بيذه الشروط ,كما يتحقؽ ىذا النظاـ مف طمبات الزبائف ويشعرىـ
بالموافقة ومف ثـ يقوـ أيضا بعمميات شحف المنتج بالرجوع إلى تواريخ التسميـ كما يساىـ في تقديـ المواد

األول ية مف المخزوف ويحدد تواريخ إطالؽ أوامر اإلنتاج وشراء الطمبيات مف المجيزيف ,كما يؤدي إلى
تحديث المعمومات عف المبيعات وتنبؤات اإلنتاج ,وعموما فيو يساىـ في توفير المعمومات المتكاممة

لتحقيؽ العالقات بيف عمميتي الطمب والتجييز.85

ويمكف إبراز مالمح العالقة بيف نظـ المعمومات وتكنولوجيا المعمومات حسب المنظور الجزئي الذي

يتبنى ىذا االتجاه في النقاط التالية:86

 -1تعد تكنولوجيا المعمومات بمثابة األدوات والوسائؿ التي تستخدـ في بناء نظاـ المعمومات وانتاج

المعمومات.

 -2نظـ المعمومات التي يتـ بناؤىا حاليا باستخداـ تمؾ التقنيات ىي نظـ المعمومات القائمة عمى الحاسبات

اآللية.

 -3تشمؿ تكنولوجيا المعمومات المكونات المادية وغير المادية وقواعد البيانات وشبكات االتصاالت بيف

الحاسبات.
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والشكؿ التالي يوضح ىذه العالقة اعتمادا عمى المنظور الجزئي.

الشكل رقم ( :)5عالقة تكنولوجيا المعمومات بنظم المعمومات
تكنولوجيا المعمومات
 -مكونات مادية

Hard ware

 -مكونات غير مادية Soft ware

 -قواعد بيانات

تستخدـ في بناء

نظاـ المعمومات

Data base

 -شبكات الحاسبات Net works

نظاـ المعمومات التسويقية

 -أي مكونات أخرى مرتبطة

نظاـ المعمومات المحاسبية

نظاـ المعمومات التصنيعية
نظاـ المعمومات الماليػػة
المصدر :طارؽ طو ,إدارة البنوك وتكنولوجيا المعمومات ,دار الجامعة الجديدة ,مصر ,2007 ,ص.460

يتناوؿ الشكؿ أعاله نظـ المعمومات الوظيفية التي تخدـ المستوى التشغيمي واالستخدامات المتعددة التي

تدر بيا تكنولوجيا المعمومات مف أجيزة وبرمجيات وشبكات وغيرىا مف المكونات التي تساىـ في بناء مثؿ
ىذه النظـ ,مما يؤكد اتجاه المنظور الجزئي الذي يشير إلى احتواء نظـ المعمومات لتكنولوجيا المعمومات.
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. ERP : Enterprise Resource Planning
يعد أوسع نظاـ متكامؿ لممعمومات والذي يدعـ العديد مف عمميات المشروع واحتياجاتو لمبيانات ,فيي مجموعة مف النماذج
المستخدمة لمبرامجيات التي تنسجـ مع نظـ المعمومات القائمة في المؤسسة والتي تحقؽ نظاما متكامال وشامال لممعمومات.
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