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  لنظم المعلومات األولىالمحاضرة 
 : مقدمة

تعد املعلومات من أهم مقومات التقدم احلضاري منذ نشوء اجملتمعات البشرية ، ومن هنا حرص اإلنسان على تبادل 
ويستفيد ، وبعد أن كانت يف وقت قريب الصناعة هي مصدر القوة يف العامل املعلومات وتناقلها من جيل آلخر ليفيد 

أصبحت صناعة املعلومة هي صانع القوة، فالقوي يف عاملنا اليوم هو من ميتلك املعلومات، فإن أردت القضاء على عدوك 
 : ، عليه ارتأينا التعرض اىل حماضرة مدخل لنظم املعلومات اولعرض  والتفوق عليها اكتشف أسراره، عليه  سنقوم يف

 لدوافع اليت ادت باالهتمام بعلم املعلوماتلتعرف على اأوال ا 
 ونظريته املعلومات علم من لكل املفاهيمي ثانيا التوقف على اإلطار 
  هرمية املعلومات(مث ماهية مصطلحات الدراسة : املعلومات و عالقتها بالبيانات و املعرفة( 
 :ب التي أدت إلى ميالد علم المعلوماتالدوافع واألسباأوال :
 حيث اإلنتاج الفكري ) ازدهار حركة طبع ونشر الكتب واجملالت وغريها من املنشورات الورقية(  ازدهار .1

% 7.8، أي بزيادة بنسبة 2015 مليون طلب براءة عام 2.9ويف اجململ، أودع املبدعون يف مجيع أحناء العامل حنو 
وارتفاع للعام السادس على التوايل للطلب على احلماية برباءات، وفقا لتقرير الويبو السنوي  2014 عن عام

ماليني  6% لتصل إىل 15.3العالمات التجارية بنسبة  وقفزت طلبات .املؤشرات العاملية للملكية الفكرية عن
% ليصل عددها 2.3، كما ارتفعت طلبات التصاميم الصناعية يف مجيع أحناء العامل بنسبة 2015طلب تقريبا عام 

بلغ معدل تزايده يف الوقت الراهن قدر ثالث مرات منو سكان العامل تقريباً، وأنه كما   . 1طلب 872 800إىل 
 2مليون مقالة سنويا  1.2ما يزيدم حوايل ثالثني ألف جملة علمية وتكنولوجية حتتوي على تصدر اليو 

عجز الوسائل التقليدية )املكتبات( يف التحكم و السيطرة على اإلنتاج الفكري وضبطه وتنظيمه وتسهيل اإلفادة  .2
 .منه بصورة فاعلة

 .املعرفة ، وتنبهوا إىل ضرورة وضع حل عاجل هلافدقت هذه املشاكل ناقوس اخلطر لدى املهتمون بقضية توصيل 
سكرتري  أطلقه جوزيف هنري  1851حيث جاء اول تنبيه عام إىل مشكلة تزايد النتاج الفكري اإلنساين   .3

إذ يقول: "لقد أن مقدار ما ينشر سنوياً من مصادر املعلومات يبلغ حوايل   (Smithsonia institute) مؤسسة
ات، وما مل ترتب هذه الكميات الضخمة بطريقة مالئمة، سيضل الباحثون سبيلهم بني عشرين ألفاً من اجمللد
  .أكداس اإلنتاج املعريف

إنَّنا ال ميكن أن نسيطر على تفجُّر املعلومات على »ما يأيت:  1958،  عام Weinberg وجاء يف تقرير واينربغ  .4
ففجرت هذه األزمة العلمية العاملية ، املدى الطويل، إال إذا أعددنا علماء ومهندسني يقومون بغربلة املعلومات 

                                                           
1
  http://www.wipo.int/portal/ar  

 
  . 3.ع (2001،)اجمللة العربية للمعلومات2

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138&plang=AR
http://www.wipo.int/portal/ar
http://www.wipo.int/portal/ar
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وسائل التكنولوجية ميالد علم جديد، يضع األسس العملية حلل هذه املشكالت مستعيناً بالدراسات العلمية وال
 .وتراث  ومهارات املهنة املكتبية أال و هو علم املعلومات

 3 :المعلومات نشأة و تطور علم :اثاني
يف جمال املكتبات حيث استخدم هذا  اخلمسينات األمريكية يف املتحدة الواليات يف املعلومات علم تعود جذور

املعرفة املتخصصة املسجلة وذلك عن طريق عرضها ونسخها املصطلح الذي حل حمل التوثيق )فن تيسري استخدام 
  ، 1959ألول مرة بالضبط سنة  ونشرها وبثها وجتميعها وختزينها وحتليلها موضوعيا وتنظيميا واسرتجاعها.(

 متمري "معهد جورجيا للمعلومات" عامي   ذلك التعريف الذي انتهى اليه هو لعلم املعلومات أهم تعريف
ي عرفه على أنه " هو العلم الذي يدرس خواص املعلومات وسلوكها، والعوامل اليت الذ 1962و  1961

حتكم تدفقها ، ووسائل جتهيزها لتيسري اإلفادة منها إىل أقصى حد ممكن .وتشمل أنشطة جتهيز إنتاج املعلومات 
 . "وبثها وجتميعها وتنظيمها واختزاهنا واسرتجاعها وتفسريها واستخدامها

  طرف العديد من املفكرين أمثال : روبر تايلورمت تناوله من ROBERT TAILOR وبوركوBorko   يف
وزمالئه يف اإلحتاد السوفيايت،  Mikhailov يف إجنلرتا وخمائيلوف Vikary الواليات املتحدة األمريكية وفيكاري
: ه"علم املعلومات" و قدم تعريفا له يف هذا الشأن أن اىل التوثيق األمريكي" "حيث قام بوركو بتغيري اسم  معهد 

" التخصص الذي يدرس خواص وسلوك املعلومات والقوة الكامنة اليت تتحكم يف تدفق املعلومات ووسائل 
إعدادها وإتاحتها ليتحقق منها أقصى استخدام وهذا التخصص يهتم هبذا اجلزء من املعرفة اليت ختتص بابتكار 

 ن واسرتجاع وتفسري وحتويل واستغالل املعلومات". ومجع وتنظيم وخز 
 املعلومات فعلم وسجلتها، املعلومات مجعت واليت القدمية العصور يف العظيمة املكتبات االعتبار يف أخدنا إذا عامة بصفة
 (.واالتصال والتسجيل -واحلساب العد إىل احلاجة:) مها أصليتني بقاعدتني بارتباطه النشاة حديث انه غري تارخييا قدمي

 : مثل العلوم من جمموعة يف يتحكم املعلومات فعلم بالتايل و
 .املسجلة واملعارف املعلومات نقل= املكتبات علم .1
 .لآلخرين والرسائل اإلشارات نقل حتكم اليت والنظريات والقوانني املبادئ دراسة= االتصال علم. 2
 توسع اليت التكنولوجية املفاهيم وتطوير البيانات معاجلة حتكم اليت والنظريات والقوانني املبادئ دراسة= الكمبيوتر علم.3

 . البشرى التجهيز زيادة ألجل االلكرتوين التجهيز أآلت مقدرة
 أنظمة تدعيم: املعهد إنشاء بفضل املكتبات علم ايضا خالل من 1975 سنة كانت اجلزائر يف وتطوره نشأته •

 .املعلومات علوم جمال يف البحث عجلة لدفع.والتقين العلمي اجملال يف باملختصني املعلومات
 .السوفيت الباحثني جانب من السابق القرن من الستينيات ىف مرة ألول Informatics املعلوماتية مصطلح استخدم •
 
 

                                                           
 ن.األرد ،والتوزيع رلنشل الثقافة ودار الدولية ميةلالع الدار ،املعمومات ملع (،2002،)غ الصبا  ابهالو  عبد عماد  3
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 : المعلومات نظرية: ثالثا
 حيث من املعلومات و البيانات بدراسة تتعلق حبثة رياضية نظرية هي و شانون يد على 1948 سنة بالضبط نشأت
 :  مثل رياضيا معقدة كمية وسائل باستخدام حلول اجياد حتاول اليت االسئلة عن لإلجابة جاءتف ارياضي مقدارها قياس

 ؟ عالية مبصداقية و التكاليف باقل و قصوة بسرعة املعلومات ارسال ميكن كيف •
 ؟منخفضة بتكلفة ايضا و بسرعة و بسهولة اسرتجاعها و منآ بشكل املعلومات ختزين ميكن كيف •
 ؟ االرسال قناة سعة و التشوه نسبة و االرسال معدل بني العالقة هي ما •

 : خصائصها و المعلومات مفهوم ثالثا
 هذه بني عالقة وجود عدم يعىن ال وهذا ، واملعرفة كالبيانات أخرى وكلمات مبفاهيم املعلومات مصطلح اختلط لقد

  ؟ اآلخر يكمل منها كالً  يفك. املصطلحات بني وطيدة و متكاملة عالقة توجد إمنا ، املصطلحات
 .  الثالثية هذه بني الفرق أوال نستعرض وسوف ، املعرفة لنا تنتج بدورها واملعلومات املعلومات، لنا تنتج البياناتإن 
 جند تعاريفها من و الكتاب من العديد اليها تطرق فقد االنساين الفكر يف اجلديد باملفهوم ليست:: Data البيانات ـ1

 بواسطة للمعاجلة القابلة  تكون حبيث اآلراء أو االجتاهات أو الوسائل أو الرموز أو احلروف أو األرقام جمموعة:  بأهنا
 قومت ما إذا لالستخدام معدة غري أو مفسرة أو مرتبة غري خام مواد عن عبارة البيانات أخرى بعبارة4.  اآلىل احلاسب
 البيانات أي معلومات ؟ ماذا تصبح احلالة هذه يف و  معىن ذا مضمون هلا اصبح عوجلت أي ورتبت ونظمت وفسرت

 5 املعلومات منها تستقى الىت اخلام املادة هي
  :تعين هي و (INFORMATIO) التيين (INFORMATION) كلمة اصل :: Information المعلومات ـ 2

 6عنها االعالم لغرض املعلومة هي اليت الرسالة ترمجة او االشارة توصيل هلدف تستخدم و ما شيء توضيح او شرح
 . العقل بوظائف  املرتبطة ،( علم)  كلمة من مشتقة:  لغويا املعلومات ـ أ

 شكل ىف جتميعها أو ، تفسريها أو ، حتليلها بعد قيمة هلا أصبح الىت البيانات عن عبارة هي: إصطالحيا املعلومات ـ ب
 . شكل أى وىف رمسية غري أو رمسية صورة ىف وتوزيعها ونشرها وتسجيلها تداوهلا ميكن واليت معىن ذى

 ؟ المعلومات و البيانات بين الفرق عن اسال لوفي حين 
 7القرار اختاذ يف عليها االعتماد امكانية مدى هو و اال اساسي و فقط واحد فرق هناك

 .القرار اختاذ قبل تعديالت و لعمليات حتتاج فالبيانات •
 .املشكالت حل و القرار لصنع جاهزة بيانات عن عبارة هي املعلومات عكسه •

  املهارات و اخليارات من مزيج حصيلة عن تعرب املعلومات مفهوم من األعلى املستوى هي:knowledge المعرفة.3
                                                           

 (، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية ، دار  الثقافة للنشر و التوزيع ، مصر.2003عبد الرزاق حممد قاسم ،) 4
5
 Stock,J.H,and M.Wastson(1999), «  a comparison of linear and nonlinear Univariate models for forecasting 

macroeconomic Time Series,’’ in cointegration, causality, and forecasting : AFestchrift in Honor OF Clive 

W .J.Granger,(ed. by R.Engle and H.White), Oxford University Press,1-44. 

 . 001 ص ،.هرة القا ,بنانيةللا املصرية الدار ,االجتماعية ارتوالتأثري  والتحديات املخاطر ,االتصال تكنولوجيا)2000( ن ،بالال رويششريف د6   

7
 ،مصر.1رقم  الطبعة ظم املعلومات وإختاذ القرارات اإلدارية،، دار النشر   ظم املعلومات وإختاذ القرارات اإلدارية،، ن  (2014)،إمساعيل حممد السيد 
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 العلومات من امشل فهي8 القرارات و النتائج اىل للوصول املؤسسة لدى و العاملني لدى املرتاكمة املعلومات و القدرات و
 .معرفة اىل حتويلها و  البيانات معاجلة لعملية النهائي املنتوج تعترب و
 9 :التايل الشكل يف التصنيع عملية ما حد اىل المصطلحات هذه بين العالقة عن التعبير يمكن 

 توظف خام مادة هي البيانات ان ي، أ10  النهائي باملنتج اخلام املواد كعالقة باملعلومات البيانات فعالقة 
 او املؤسسة داخل من مصادرها من تكون  خام مواد:   املعلومات بنظم خاصة مدخالت شكل على

 11 . خارجها
 هي املعلومات انظمة ان حيث املعلومات و احلاسوب بواسطة(  معاجلة)  املعلومات نظام يف تشغيلها فيتم 

 12 .حتويلها و اعدادها و البيانات بتشغيل تقوم اليت
 النهائي املنتوج هو هذا و املعلومات نظم تشغيل عن الناجتة املخرجات اىل فتشري املعلومات اما . 
 املؤسسة لدى املعلومات هذه فترتاكم االتصاالت و املعلومات تكنولوجيات وسائل بواسطة تنتقل مث  
 اختاذ يف عليها االعتماد ميكن العاملني االفراد طرف من  االستيعاب و الفهم و للتواصل قابلة معلومات  تصبح و

 معرفة تصبح لن املعلومات هذه استخدام عدم حالة ويف املؤسسة تقدمها اليت اخلدمات و املنتجات و القرارت
 قيمة ان حيث مفيد بشكل تستخدم ايضا بل فقط مفيدة تكون ان تكفي ال املعلومات فان املنطلق هذا من و

 13 أخرى جماالت يف او القرارات اختاذ يف استخدامها يف تظهر املعلومات
 المعلومات و المعرفة البيانات،العالقة بين  :01 الشكل

 
 

 والتوزيع للنشر املسرية دار املعلومات، وتكنولوجيا اإلدارية املعلومات نظم (،2008اجلنايب، ) القادر عبد الدين وعالء قنديلجي هيم إبرا عامر :المصدر
  25 ص ، 2009 عمان .والطباعة،

                                                           
8  Michael Gibbons.  Camille Limoges,. Helga Nowotny, Simon Schwartzman,. Peter Seot( and Martin Trow. SAGE 

(1999), The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies 
 Ed : SAGE Publications .London . 
9
   Franck Bulinge. (2014) .Maîtriser l'information stratégique: Méthodes et techniques d'analyse .1 Ed : De Boek 

Supérieur. Belgique. 
10

 . اإلسكندرية اجلامعية، الدار اإلدارية، املعلومات نظم ،(2008، )حسان أمحد حممد   

11
 .اإلسكندرية اجلامعية الدار، اإلدارية وماتلاملع نظم يف مقدمة (،1995، علي مسلم ، )البكري حممد سونيا   

 . اإلسكندرية .الفنية اإلشعاع ومطبعة مكتبة ،احملاسبية املعمومات نظم وتشغيل تصميم (،1998)،حسني يلع حسني أمحد ،الفيومي حممد    12
 ن ،األردن.عما ،املسرية دار ،املعرفة إدارة إىل املدخل ،(2006)،العمري ، غسان جييلقندبراهيم إ عامر ,يلالع السّتار عبد 13
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  استخدام+  معلومات=  المعرفة معنى+  بيانات=  المعلومات: التالية المعادلة استخالص يمكن عليه
 لتوليد التطبيق و لالستخدام ختضع بدورها هي و للمعاجلة ختضع خام كمادة جهة من بالبيانات ترتبط فاملعلومات)

 الشكل يف املوضحة العالقة خالل من املعلومات نظام ابراز ميكن اليه تعرضنا ما على االول الشكل بأسقاط و(  معرفة
 ذات تصبح لكي حتويلها و جتهيزها مت بيانات عن عبارة املعلومات ان القول ميكن كما خمرجات و مدخالت عالاهأ

 . عنها الغموض إزالة مت بعد ذلك و مستقبال و حاليا ، ملستخدميها منفعة
 14 : يلي كما تلخيصها ميكن اخلصائص من جمموعة توفر من بد ال مفيدة املعلومات تكون حىت أخريا

 القرار متخذ سلوك على تؤثر ألهنا ألجله اعدت الذي الغرض مع املعلومات تالءم : المالءمة .1
 امهيتها درجة انعدمت او قلت موعدها عن تأخرت فان املناسب الوقت يف توفرها و تقدميها:  التوقيت .2
 مستخدميها طرف من تفهم حىت  :الوضوح و السهولة .3
 االخطاء و االحنرافات من خالية و موثوقة معلومات تكون أن: الدقة و الصحة .4
 بشأهنا القررا اختاذ املراد املشكلة جوانب أو مستخدمييها اهتمامات جوانب كافة تغطي:  الشمولية .5
 و التفاصيل)املضمون و( بيانية رسومات ، احصائيات ، جداول:  شكل يف)  بالشكل تكون ان: القبول .6

 . مستخدميها طرف من املقبول( واضحة و خمتصرة التقرير
 التحقق و للقياس قابلة .7

 : مراحل تحويل البيانات الى معلومات و انواع المعلومات ثانيةالالمحاضرة 

 : مقدمة

تكتسي املعلومات امهية بالغة يف حياة األفراد و املؤسسات ، حيث اصبحت من أهم املوارد اليت ال تستغين عليها أي 
 وحدة يف عملياهتا التشغيلية ، عليه حناول ابراز امهيتها يف النقاط التالية :

 مما يساهم يف اختاذ وظائف املؤسسة باحلصول على املعلومات الصحيحة يف الوقت املناسب  املعلومات تسهل
يف جمموعة  املناسبةوحصر البدائل  املالئمةالبدائل غري  استبعادالقرارات الرشيدة و السليمة مبعرفة صناع القرار ب

مما خيلق قيمة مضافة للمؤسسة و  .ظروف الشك وعدم اليقني يفحسب اولوياهتا خاصة ومن مث ترتيبها  حمددة،
 ميكنها من استدامة رافعة افعاهلا عرب متيز أدائها.

 مراحل تحويل البيانات الى معلومات: أوال:
، حبيث  حتول البيانات القابلة للمعاجلة عرب احلاسوب االيل اىل معلومات عن طريق جمموعة من العمليات التشغيلية

رف طالب املعلومات ففي حالة عدم استجابة خمرجات العملية التشغيلية يتوقف عددها على مدى التصرف من ط
                                                           

 .  القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة رت ا منشو المعلومات، إدارة نظم  ،(2008، )السالمي، زق ا الر عبد عالء  14
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حلاجة املستخدم ، ختضع اىل عمليات متوالية اىل غاية امكانية اختاذ القرار و التصرف ، عليه ميكن امجال هذه 
 العمليات فيما يلي :

 متالزمتني:و تنشأ هذه العملية من عمليتني ( phase de capture) : الجمع مرحلة .1
: البيانات الىت تهاسجالهتا وتقاريرها ومن أمثل قد تكون:: من مصادرها الداخلية ) الحصول على البيانات . أ

، إدارة اإلنتاج عن أوامر اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج ومواصفات املنتجات  املؤسسة ، مثل أقسامها : حتتفظ هبا
فواتري البيع، وفواتري املشرتيات ، بيانات عن املوردين  :املشرتيات  و إدارة املبيعات ، أو قسمي ءمعايري األدا

واألسعار، إدارة الشئون املالية، وإدارة املخازن، وإدارة األفراد. ( و مصادر خارجية ) وحدات األعمال ، 
 املوردون ، املؤسسات املالية ، املنافسون ، العمالء و حىت احلكومة (

 ها بإحدى االليات : يدويا ، اليا ، إلكرتونيا : و نقصد هبا تسجيلتسجيلها . ب
: هنا يتم مطابقة البيانات املسجلة مع الوثائق االصلية اليت  (phase de vérification ):  مرحلة المراجعة .2

 نقلت منها بغرض تصحيح األخطاء املسجلة .
يف هذه املرحلة يتم وضع البيانات يف شكل جمموعات متجانسة  : (phase de classement ) : التصنيف .3

استنادا اىل معيار معني ) كان يتم تصنيف العمال حسب مستواهم التعليمي، كفائتهم ، نتيجة التقييم ، 
 رتبهم ....(

ان توضع البيانات املتجانسة يف جمموعة متجانسة نستطيع ترتيب بعد (  phase d’arrangement): الترتيب .4
الفئات املشكلة حسب املعيار املصنف فيها أنفا، و الرتتيب اما ان يكون تصاعديا او تنازال ، حسب 
 احلروف االجبدية أو حسب  احلجم ) عدد الدورات التدريبية لكل عامل، عدد الطلبيات للعميل....(

ل القوائم املالية ، ميزان : حتتاجها املستويات اإلدارية العليا للمنظمة ، مث( phase de résumé) التلخيص : .5
تعطي صورة واضحة ملتخذي القرار و املدفوعات و غريها من البيانات اليت تربز احلالة املالية للمؤسسة ل

 متكن باختاذ القرارات الصائبة.
أكثر هلا كما  تقوم باعطاء بيانات او معلومات جديدة اليضاح(: phase de calcul): العمليات الحسابية .6

اكثر كل من وظيفيت  و هي تغذي ان ميكن ان تدمج يف نفس الوقت مع العمليات السابقة الذكر 
يف و قد تكون هذه العمليات بسيطة ) حساب معدالت ، اقساط: اجر او معامالت (  التخطيط و الرقابة

 العمليات املنطقية باالضافة اىل،  او معقدة باستخدام حبوث العمليات  ، طرق النقل و الشبكات
 االرتباط بني املتغريات ( )حساب نسب ، معامالت

(:ختزن البيانات يف دفاتر و سجالت ورقية او يف وسائط ممغنطة او  phase de stockage) :التخزين .7
 الكرتونيا ، حيث تعكس وسيلة احلفظ الية و سرعة اسرتجاعها عند احلاجة اليها

نعين هبا تنشيط البيانات احملفوظة او البحث عن اجلزء املقصود  :(: phase de restauration) االسترجاع .8
 من املعلومة او إعادة استدعائها عند احلاجة اليها 
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و هنا تقدم البيانات أو  املعلومات اجلاهزة يف شكل اكثر  (: phase de reproduction)إعادة االنتاج .9
ل ، هندستها يف رسومات بيانية ( حىت انه نستعني بكل وسائل العرض استيعابا ) تقرير خمتصر او مفص

 املباشرة ) احلاسوب ، وسائط التخزين يف حالة طلب نسخ اضافية (
و نقصد هبا ايصال   (: communication   de ou tionbudistriphase de) التوزيع و االتصال .01

املعلومات ملستخدميها يف الوقت و الشكل و املكان املناسب  و الشكل ادناه يوضح خمتلف العمليات 
 التشغيلية :

 العمليات التشغيلية لتحويل البيانات الى معلومات :02 الشكل

 

 تشرين، جامعة األعمال، إدارة ختصص :املاجستري رسالة العامة، اإلدارة املشكالت حل يف ودورها اإلدارية املعلومات نظم (،2008)عريف، جمدي :المصدر
 . سوريا .
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 أنواع المعلومات:ثانيا :
 املعلومة كما يلي : ألنواعو منه نذكر عدة تقسيمات  ألخرالبد اوال االشارة اىل ان تقسيم املعلومة يتعدد من باحث 

 15 معلومات رمسية و أخرى غري رمسية : إىل املعلومات تصنيف يتم فإنه املعيار هلذا طبقا حسب درجة الرسمية : .1
 هي كل املعلومات اليت تعرب عن خمرجات نظام العلومات داخل املنظمة أو جهات رمسية :  المعلومات الرسمية

 ، مثل : القوائم املالية ، تقارير األداء ،تأخذ شكل وثائق مكتوبة تشتمل ايضا التشريعات احلكومية و القوانني 
 الفواتري.

 هي عكس االوىل ، و اليت تعرب عن خمرجات نظم املعلومات و هي تأخذ شكل  المعلومات الغير الرسمية :
 مالحظات ، افكار ، أراء و خربات و استشارات اخلرباء و اصحاب الراي و قد تعرب ايضا عن رأي العمالء 

  و املنافسني  
 : إىل املعلومات تصنيف يتم فإنه املعيار هلذا طبقا: حسب مصادر تحصيليها .2

 غري اهنا تشرتط حصوهلا على املعلومات من داخل املؤسسة او  و تشمل النوعني السابقني:  معلومات داخلية ،
، فقط ان املعلومات الداخلية هي  عن االقسام املكونة هلا و هي عادة تكون حوصلة : اجتماع ، حماضر ، تقارير

 الن املؤسسة هي املستخدم األول هلذه املعلومات .  اوليةمعلومات 
 حتصل عليها من خارج املؤسسة او البيئة احمليطة هبا : ايضا تشمل النوعني السابقني و لكن :  معلومات خارجية

 االنرتنت ، الصحافة ، املنافسني ، املوردين ، العمالء ، القوانني و التشريعات ، املصاحل احلكومية
 هي ايضا نوع من املعلومات اخلارجية و تتعلق بالوقائع و االحداث اجلارية خارج اهليكل بيئيةالمعلومات ال :

التنظيمي للمؤسسة )االنرتنت ، الصحافة ، املنافسني ، املوردين ، العمالء ، القوانني و التشريعات ، املصاحل 
 احلكومية(

 اىل نوعني مها : معيار االستخدام ) االولية(حسب ميكن تقسيمها و النوعين االخيرين اقصد ) الخارجية و البيئية ( 
  : و هي اليت يتم جتميعها للمرة األوىل من طرف املؤسسة بنفسها او عن طريق استئجار مكاتب  معلومات أولية

 استشارات ألداء العمل عنها  .
  غالبا املديرون اجلدد حيتاجون اىل هذه  مع قابلية اسرتجاعهاهي معلومات مت جتميعها و ختزينها : معلومات ثانوية

 املعلومات.
  ميكن ان منيز بني نوعني حسب معيار التكلفة و امكانية الحصول عليها : .3

 16 معلومات مغلقة و مفتوحة:النوع االول :
   يتم الوصول اليها مبقابل مايل مثل تكليف مكتب االستشارات للحصول على هي معلومات : معلومات مغلقة

 ...فتمثل التقارير و الربقيات من السفارات و القنصليات ، او دراسات مبقابل مادي. معلومات

                                                           
15Philippe Bereau ,(1999) Traitements informatiques de l'information formelle et informelle pour l'aide à la veille 

technologique et à la planification stratégique des petites et moyennes entreprises et des grands groupes industriels, 

Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication. Sous la direction de Henri Dou. à Aix-Marseille 

3 . France. 
 ( ، تحليل و تصميم نظم المعلومات، دار المناهج للنشر و التوزيع.2000سعد غالب ياسين ، )16  

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Bereau%22
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  تتمثل يف املنشورات اإلحصائية هي معلومات متوفرة بتكلفة منخفضة أو بشكل جماين. :معلومات مفتوحة
 الصحف و الربامج اإلذاعية و املنشورات التجارية،، الرمسية

 17: المعلومات البيضاء، السوداء و الرمادية: النوع الثاني
 :)العسكرية و تشمل  ةتنتج عن النشاطات االستخباراتي  % 80تتوزع يف املؤسسة بنسبة معلومات بيضاء)عامة

   النوعني االولني ايضا بيد ان احلصول عليها قبل املنافس يكسب املؤسسة ميزة تنافسية.
 :)مباح احلصول عليها غري اهنا ختتص بصعوبة %  15تتوزع يف املؤسسة بنسبة  معلومات رمادية) حساسة

 احلصول عليها الن مصادرها غري رمسية و عامة.
 :)هي معلومات آمنة و قانونية و ال يتم احلصول عليها  و  5%تتوزع يف املؤسسة بنسبة  معلومات سوداء )سرية

 .إال بطرق غري مشروعة )مثل التجسس، السرقة ، الدخالء(
حسب وظائف املؤسسة و عادة تتعلق بالوظائف اهلامة يف   معلومات إىل تقسم18 :حسب معيار وظيفة المنشاة .4

غري انه ميكن تقسيمها  بالبحث أو اإلدارية باخلدمات البشرية، باملوارد بالتمويل، التسويق،: االنتاج ،املؤسسة مثل 
 حسب املشروع كما يلى :

 ع مامشرو  الجناز اإلداريهي املعلومات اليت يستخدمها : إنجازيه وماتلمع. 
 تستخدم لتطوير و تاهيل وتنمية القدرات يف عمل ما. :إنمائية وماتلمع 
 بشكل  املوارد واستثمار اإلنتاجالبحوث امليدانية و التطبيقية لتطوير وسائل ستخدم يف ت :إنتاجية وماتلمع

  عقالين.
 ليميةالتع املؤسسات يف اإلدارة ستخدمهات :يميةتعل وماتمعل.  

 19 :حسب المستوى االداري في المنظمة : )التسلسل الهرمي ( .5
 من مسؤوليات االدارة العليا ،تستخدم يفهي نسبيا ،  طويلة مستقبلية زمنية فرتة تغطي : استراتجية معلومات 

لوضع سياسات طويلة االجل ، و من امثلتها : ) معلومات تتعلق مبستويات   التخطيط االسرتاتيجي السياسات و
'اخلاصة مبختلف  االجناز ، بتقدم العمل،معلومات حتذيرية ' تذبذب االسعار ، معدالت البطالة'، معلومات تنبؤية

الظروف اليت تشمل التهديدات و الفرص البيئية احمليطة باملؤسسة , الظروف القطاعية كاملنافسة ، اذواق 
 املستهلكني ، التكنولوجيا'(

 تستخدم  ،وسطى، هي من مسؤوليات االدارة ال متوسطة زمنية فرتة تغطي : او تسمى ادارية تكتيكية معلومات
حتليل و متابعة االنشطة الوظيفية باملؤسسة حسب االسرتاتيجيات املوضوعة هلا من طرف االدارة العليا.من يف 

 امثلها املعلومات اخلاصة بتدريب االفراد ، جدولة االنتاج ، خطط الصيانة...اخل
 تينية  املستمرة تغطي احداث يومية او قصرية االجل تتعلق باالعمال الرو : معلومات تشغيلية او تسمى تنفيذية 

                                                           
17 Général Pichot-Duclos, ESLSCA (l'École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées). 

 ، التصنيف العشري ألوعية المعلومات ،  دار الثقافة العلمية ، االسكندرية. (2000محمد احمد البغدادي ،)18 

 .السابق املرجع د،رام مرمي 19 
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و هي من مسؤوليات االدارة الدنيا، من أمثلتها معلومات متعلقة حبضور و انصراف األفراد، انوا و كميات و 
 اسعار السلع ...اخل

 ميكن ابراز االختالف بني املعلومات حسب املستوى االداري يف اجلدول املوضح ادناه مالحظة :
 اإلداري المستوى حسب المعلومات بين : اوجه االختالف01الجدول 

 

 السابق املرجع اد،ر م مرمي المصدر:

 حسب المعيار الزمني: .6
 يتم جتميعها عرب الزمن و تتعلق بفرتات زمنية سابقة: معلومات تاريخية 
 هي معلومات تنافسية تستخدم ،تستخدم يف اجياد احللول البديلة يف الظروف الغري السائدة :  المعلومات التنبؤية

 .التنبؤ ألغراض
 حسب درجة التغيير : .7

 البشرية. املوارد مصلحة يف ميالدهم وتواريخ املوظفني كأمساء تتغري ال:  معلومات ثابتة 
 متغرية معلومات فتعترب مناصبهم وكذا االجتماعية وحالتهم .عناوينهم  أما :معلومات متغيرة  

 معايير مختلفة: .8
 تم بتنمية املخزون هت .تتعلق بآراء و نظريات و أفكار احملصلة لألشخاص و العلوم  :وثقافيةأدبية  معلومات

  .الفكرّي الثقايف والعلمي
 الفنية األمور وتنفيذ واجناز أداء تتعلق بإبراز كيفية :فنية معلومات. 
 باملؤسسة اخلاصة واحملاسبية املالية والوقائع تشمل األحداث :معلومات محاسبية. 

 المعرفة :أنواع ثالثا 
 بعض التعرف على انواع املعلومات ميكن التعرف على االنواع االكثر شيوعا النواع املعرفة و خنص بالذكر:

 هي باختصار املعرفة املخفية و تشري اىل املهارات املوجودة يف عقل كل فرد و اليت من  :المعرفة الضمنية
الصعب نقلها أو حتويلها لآلخرين، قد تكون فنية أو إدراكية و لكن ميكن السيطرة عليها من خالل 
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الغري  العمليات الذهنية  مثل املمارسات  و عادة ميكن ان تعرب عن العادات و التقاليد و املكتسبات
املكتوبة اليت تظهر على السلوك ، فهي موجودة يف عقول ماليكها . كما ميكن حتويلها اىل معرفة ظاهرة عن 
طريق املالحظة و املمارسة التطبيقية بتدوينها يف منشورات و كتيبات لتصبح معلومات مفيدة ميكن تقامسها 

 كسب ميزة تنافسية.لرتتقي اىل معرفة . و هي من املمتلكات اليت حتافظ عليها ل
 : هي املعلومات املوجودة و املخزنة باألرشيف مثل الكتب و األشرطة املضغوطة و بالتايل  المعرفة الظاهرة

 قابلية الوصول اليها و حىت تقامسها من خالل األدوات ، املؤمترات ، اللقاءات و الكتيبات ... 
 مكوناته نظام : ماهية النظام + نظام المعلومات و  الثالثةالمحاضرة 

 
 : مقدمة

 يعترب نظام املعلومات ذو أمهية كبرية يف املؤسسات ، ألنه يسهل اختيار االهداف ، التنسيق بني املهام و الوظائف 
و حتسني املردودية ، باالضافة اىل تسهيل عملية اختاذ القرار يف الوقت و الشكل و املكان املناسب و بأقل تكلفة ، 

 بيئتها القتناص الفرص و جتنب التهديدات ، التغريات احمليطة باملؤسسة اليت تستلزم التكيف معناهيك عن مواجهة 
ظهر نظم املعلومات بالضبط يف اخلمسينات من القرن العشرين ، اين كان عبارة عن نظام لتشغيل البيانات فقط،  

اإللكرتونية للبيانات مث يف السبعينات اصبح يغطي بعدها يف الستينات كان دورها بسيطا يركز على تطبيقات املعاجلة 
املستويات اإلدارية ، و يف الثمانينات ساهم يف حتديد االسرتاتيجيات   يف املنظمة ليحقق ميزة تنافسية و سالحا 

 جملاهبة اي منافسة خارجية
 :ماهية النظامأوال : 
  20 .ملاببعضها البعض و بيئتها عالقات تفاعلية متكنها من تكوين كل متك املرتابطةجمموعة من املكونات 
  جمموعة اجزاء او عناصر او اقسام ترتبط مع بعضها البعض بعالقات منطقية أي أهنا تتكامل و تتفاعل مع

 21إىل خمرجاتبعضها البعض بغرض أداء أهداف معينة و ذلك عن طريق حتويل املدخالت 
السابقة نستنتج ان النظام هو جمموعة من الوحدات املرتابطة بعالقات منطقية لتتفاعل مع بعضها من خالل التعريفات 

 البعض من أجل حتقيق هدف حمدد مسبقا.
 مكونات النظام:ثانيا:

يتكون النظام من العناصر التالية : املدخالت ، العمليات التحويلية ، املخرجات ، التغذية العكسية ، و لتوضيحها 
 كل عنصر على حدة :نعرف  
  : تعرب عن قوة الدفع األساسية اليت تزود النظام باحتياجاته التشغيلية و تشمل عناصر املواد المدخالت

 اخلام املستعملة يف العمليات التشغيلية و املعلومات املستخدمة,
                                                           

 ية.( ، مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية ، الدار اجلامع2000نال حممد الكردي، )م 20 

 ( نظم املعلومات اإلدارية ، دار زهران للنشر.1998الرمحان الصباح، )عبد  21
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 التحويلية(، قد  :تعرب عن حتول املدخالت اىل خمرجات عن طريق العمليات التشغيلية ) العمليات التحويلية
 تكون هذه العمليات يف شكل الة ، انسان أو حاسب آللي تؤدى من قبل افراد املنظمة.

 تعرب عن تاتج العمليات التحويلية الفعلي ) احملقق( ،حيث ترتبط بشكل وثيق باهلدف تكون  :المخرجات
 يف شكل منتجات)سلع أو خدمات،معلومات، طاقة ( .

 زء من مدخالت النظام .: تعرب عن جالتغذية العكسية 
::مكونات النظام االساسية 03شكل ال

 
 (1998عبد الرحمان الصباح، ): المصدر
 اشكال النظام:ثالثا :

 هناك عدة اشكال للنظام  لكن الشائع و املستعمل عادة يتمثل يف االنواع التالية :
 داخلية حيث يسجل كل حركة و هو النظام املنعزل عن احمليط و خيضع فقط اىل متغريات : نظام مغلق

 داخل النظام
 هذا النوع جيعل املؤسسة ككائن حي تتفاعل و تتجاوب مع بيئتها حيث هذا النظام يف :نظام مفتوح 

 ارتباط دائم مع احمليط الذي يتميز بعدم الثبات و االستقرار.
 هو النظام املقرر يف اهليكل التنظيمي من مسؤوليات االدارة العليا ، حيث تصدر : النظام الرسمي 

 املعلومات من النظام الرمسي على شكل تقارير مكتوبة.
 : هو النظام الذي تأخذ مسارات غري رمسية ، مثل املعلومات املتبادلة يف  النظام الغير الرسمي

احملادثات اهلاتفية ، املقابالت الغري الرمسية و املعلومات املستقاة من الصحافة و اإلذاعة ، لكن يعاب 
عليه أنه أقل دقة غري أنه مكمل للنظام الرمسي و يتعداه ليكمل نقائصه يف اصدار املعلومات داخل 

 ملؤسسة.ا
 :ماهية نظام المعلوماترابعا :

 أنه : ميكن تعريفها على
   جمموعة منظمة من االفراد و املعدات و الربامج و شبكات االتصاالت ، و موارد البيانات ، و اليت تقوم بتجميع

 22و تشغيل و توزيع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات و التنسيق و الرقابة داخل املنظمة

                                                           

 ظم املعلومات اإلدارية ، الدار اجلامعية .، دور ن(2000منال حممد الكردي ، ) 22 
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  جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم جبمع و اسرتجاع و تشغيل و ختزين و توزيع املعلومات ، لتدعيم إختاذ القرارات و
 .23الرقابة يف التنظيم، لتحليل املشاكل و تطوير املنتجات املقدمة و خلق اخرى جديدة

 على أنه :عليه بناءا على التعريفني السابقني ميكن ان خنلص اىل تعريف نظام املعلومات 
  من املكونات أو العناصر املادية و / أو البشريةمتاجنسة جمموعة. 
  بني هذه املكونات .الرتابط و التناسق اليت تتطلب 
 .لتدفق البيانات و جتميعها و تشغيلها و إدارهتا و مراقبتها 
 .لتحقيق االهداف احملددة مسبقا بغرض مساندة متخذي القرار خالل فرتة زمنية معينة 

 و ميكن ترمجت ذلك يف املعادلة التالية:
 الوقت*نظام المعلومات = ) األجهزة + البيانات+ األفراد+ اإلجراءات (

  األجهزة (Hardware)املركزية التشغيل وحدة و  وحداته املتكونة من :  اآليل احلاسب من  تكون: ت، 
 الوحدات على املتقدمة األنظمة حتتوي كما التخزين ووحدات ،اإلخراج وحدات،  اإلدخال، وحدات
 . الطرفية

  البرمجيات(Software:)  تشمل قواعد البيانات)Data Base( ،النظم برجميات )System software( 
 Application)و جتعله قادرا على تنفيذ العمليات ، برجميات التطبيقات احلاسوب تشغلاليت 

software) والتنبؤ األجور، احملاسبة، مجبرااليت تقوم بتشغيل بيانات املنظمة مثل. 
 ( اإلجراءاتProcedure):على عادة تكتب حيث والربجميات، لألجهزة الفعال االستخدام من متكن 

 .املنظمة غري األنشطة وجتنب العمل، أسس توحيدمن أجل  اءاتر اإلج دليل يسمى كتيب  شكل
 البشري  العنصر(Personal :)العنصر املسيطر على كافة  ألنه املعلومات، نظم عناصر أهم من يعد

وإداريو  للمعلومات واملوزعون واملربجمون النظم، حمللو البشري العنصر يتضمن .األخرى النظام عناصر
 .النظم

 : مكونات نظام المعلوماتخامسا: 
  اإلشارة اليه ، يتكون نظام املعلومات هو اآلخر من : مما سبق

  المدخالت(input): و اليت يتم احلصول  تصف االحداث و املوجودات اليت تدخل يف النظاماملعطيات اليت  من
 عليها من البيئة احمليطة ) الداخلية و اخلارجية(.

 (المخرجاتoutput:) خمرجة و اليت يتم باستغالهلا متثل النتائج ايل يصل اليها النظام و تكون عبارة عن معلومات
و ميكن ان تستغل املخرجات مرة أخرى على شكل دمي النظام.تفيد مستخجمموعة من االطراف داخلية و خارجية 

 مدخالت.

                                                           

 ظم املعلومات اإلدارية ، الدار اجلامعية .، دور ن(2000منال حممد الكردي ، )  23 
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 ( المعالجةprocessing:)  تتمثل يف العمليات احلسابية و املنطقية اليت جترى على املدخالت للوصول اىل
 املخرجات .

  الرقابة(Contrlling): من  التأكدجمموعة من االجراءات و القواعد و االرشادات اليت هتدف اىل التحقق و
 .حيث ختضع كافة العناصر السالفة الذكر للرقابة يف كل مرحلة .هداف و اخلطط احملددة مسبقالالمطابقة النتائج 

  الراجعةالتغذية  (العكسيةFeed Back:)، عملية يتم هبا مترير جزء من إشارة   هي جزء من مدخالت النظام
وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة للتحكم يف  .النظام بنفسمعني )بشكل راجع( إىل الدخل اخلاص  لنظام اخلرج

 و الشكل ادناه يوضح خمتلف العناصر املكونة لنظام املعلومات.للنظام األداء الديناميكى
: يوضح عناصر نظم المعلومات04شكل ال

 
 . عمان ثانية، طبعة والتوزيع، للنشر احلامد دار اإلدارية، املعلومات نظم (،2007)النجار، صاحل مجعه فايز :المصدر

 يف اربع نقاط هامة هي :مهام نظام املعلومات األساسية أخريا ميكن امجال 
 .مجع البيانات و تبويبها و فهرستها 
 ختزين البيانات 
 تشغيل البيانات 
  املناسب وبالشكل املكان و الوقت يفنقل و إيصال املعلومات إىل مستخدميها. 

 الرابعة: أنواع نظام المعلومات المحاضرة 

 مقدمة

بالرغم من ان مجيع نظم املعلومات متشاهبة من حيث عناصرها و مكوناهتا إال ان أنواعها تتعد و كل نوع خيتص 
 مبجموعة من اخلصائص و استخداماته ، و كل معيار منيز مجلة من االنواع كما هو موضح ادناه :
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 .24:يلي كما منيز فيها اربع أنواع من النظمو  : اإلدارية المستويات حسبأوال :
 التشغيلي المستوى نظم (level systems-Operational: )األعمالتابعة م على تعمل تشغيلية نظم 

اليت تعرب عن أنظمة فرعية   املختلفة النشاطات ملختلف التجارية واملعامالت هبا املتعلقة املختلفة احلركات، الروتينية
 .بشرية وموارد وحماسبة، وتصنيع،مالية إنتاج تسويق، من املنظمة يف هلا

 المعرفة مستوى معلومات نظام (Knowledge level information system) :املوظفني النظام هذا يدعم 
 .والتوثيق واحلفظ التسجيل النظم منو يشمل كل  املنظمة، يف والبيانات املعرفة جمال يف يعملون اللذين

 التكتيكيأو  اإلداري المستوى نظم (slevel system -Management: )  سري حول مستمرة تقاريريقدم 
 اختاذ املتابعة، بة،راقامل عملية خيدمخاصة الشعار املرؤوسني مبراقبة املسؤولني لذلك فهو  .املنظمة يف األعمال

 .الوسطى اإلدارة مستوى يف األخرى اإلدارية واألنشطة األعمال ر،راالق
 يجيتراتاالس المستوى نظم( level systems-Strategic)  :طويل التخطيط نشاطات تدعم معلومات نظم 

للتحكم يف املتغريات اخلارجية )التهديدات( و اقتناص الفرص املتاحة  املنظمة يف العليا لإلدارة تيجياواالسرت  األجل
 الداخلية البيئة االعتبار يف النظم هذه تأخذ إذ ،بالنظر اىل امكانيات املنظمة )نقاط القوة و الضعف للمنظمة(

 اجتيةاإلسرت  القضايا ومتابعة معاجلة مواجهة،السياسات و   وضع يف املديرون يساعدكما  للمنظمة، واخلارجية
 املنظمة و خارجها. داخل

بوظائفها هناك من يضيف او ينقص او يدمج وظيفتني يف وظيفة  ميزكل منظمة تت : التخصص الوظيفي حسبثانيا: 
 :يلي واحدة غري انه ميكن ان جنمل نظمها فيما

 التسويقية المعلومات نظام(Marketing information system):إدارة حتتاجه ما كل هذا النظام يقدم 
 وأداء منتج وحدة لكل املبيعات تطور على لوقوفراراهتا لق واختاذ أنشطتها لتنفيذ ضرورية معلومات من التسويق

 األسواق،أجزاء   ،، و عادة يشمل النظام معلومات عن : العمالء و أذواقهم ، خصائص املنتجات بائع كل
غري ان هذا النظام يتفاعل مع خمتلف املستويات االدارية يف املنظمة  25 اخل...املبيعات،املنافسة  األسعار مستويات

 مثل ما نلخصه أدناه:
 . (2015، )سعدون محود جثري و عباس الربيعاوي دور نظم المعلومات التسويقية في كل مستوى إداري

تبني خطط و مؤشر اجتاه فرص املنتجات اجلديدة كما تكون  ) االدارة العليا(  مستوى استراتيجي
 مرشدا ألداء املنافسني 

 تدعم حتليل حمطات العمل )ادارة وسطى( مستوى معرفي
 مستوى تكتيكي او اداري 

 )ادارة وسطى(
 تدعم حبوث التسويق و قرارات التسعرية و حتلل اداء فرق املبيعات 

                                                           

 املعلومات اإلدارية ، الدار اجلامعية . ظم، دور ن(2000منال حممد الكردي ، )  24 

 . دار النشر املنهل، إدارة التسويق : أسس ومفاهيم معاصرة، (2015، )جثري و عباس الربيعاويسعدون محود   25 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AC%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%7C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AC%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%7C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AC%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%7C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%22
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مستوى تشغيلي ) ادارة دنيا ، 
 قاعدية(

 االتصال مع املستهلكني، و االشراف على املبيعات و التسويق

 معلومات نظام (االنتاج و العملياتProduction information system and processes :) 26.هز جي 
يتفاعل مع خمتلف  مبعلومات حول : حجم االنتاج ، مستويات املخزون و اجلودة و الصيانة . و هو اآلخر  دارةاإل

 املستويات االدارية يف املنظمة مثل ما نلخصه أدناه:
 .(2000)النجار، صاحل مجعه فايز دور نظم معلومات االنتاج و العمليات على  كل مستوى

 هتتم بدعم نشاطات التخطيط و املراقبة لعملية انتاج السلع و اخلدمات يف خطط طويلة االجل  استراتيجي 
 التامني على املعرفة و نشر املعارف و اخلربات املوظفة بالعملية االنتاجية معرفي 

 حتلل و تراقب املوارد و كلف االنتاج تكتيكي 
 معاجلة مهام التصنيع و االنتاج تشغيلي 

 معلومات نظام (الموارد البشريةHuman resources  information system  ) 27: يقوم بتلبية
. و هو  احتياجات ادارة املوارد البشرية املتعلقة بافرادها العاملني لغرض ختطيط و تنظيم املوارد البشرية باملؤسسة

 أدناه:يكمل خمتلف األنظمة يف االدارة كما هو مشار اليه 
 28معلومات الموارد البشرية على  كل مستوى دور نظم

 حتديد متطلبات القوى العاملة من مهارات تعلم مبا يتفق مع خطط املنظمة طويلة االجل استراتيجي 
 حفظ الكفاءات و تثمني املهارات معرفي 

 حتليل املعلومات الروتينية لوظيفة املوارد البشرية حسب كل املعايري املصنفة و املرتبة بتصميم العمل تكتيكي 
 و املسارات الوظيفية 

 تقدير احتيجات النظام من موارد منذ بدء عالقة العمل اىل غاية اهناء رابطة العمل مع التحديث  تشغيلي 
انتاج تقارير متنوعة :حسب مؤهالهتم ، نوع العمل ، و االشراف و االحالل يف عمالة املنظمة عرب 

 .التقييم
 المحاسبة المعلومات نظم (Accounting Information Systems )29 :  األموال تدفقات تابعةمبيقوم 

 النتائج، حسابات األموال، تدفقات التنظيم، داخل األنشطة لف( اخلاصة مبختوالتكاليف راداتاإلية )واخلارج الداخلة
 الزبائن حسابات إدارة ،نظم املخزون رقبة ا م نظام الطلبيات، كنظام فرعية أنظمةكما حيتوي على   .اخل...زانياتمي

 .اخل...األستاذ دفرت األجور، نظم واملوردين،
                                                           

 .السابق املرجع (،2000)النجار، صاحل مجعه فايز   26

27  Michelle Gillet, Patrick Gillet,(2011), Les systèmes d' Information de A à Z,edition ,Hors collection, Dunod. 
28  Michelle Gillet, Patrick Gillet,(2010), SIRH Système d'information des ressources humaines, Édition :Management 
Sup, Dunod. 

 .ktab INCالمعلومات المحاسبية ، دار النشر :  نظم (،2013،)عطا هللا احمد الحسبان    29

https://www.dunod.com/livres-michelle-gillet
https://www.dunod.com/livres-michelle-gillet
https://www.dunod.com/livres-patrick-gillet
https://www.dunod.com/collection/hors-collection
https://www.dunod.com/livres-michelle-gillet
https://www.dunod.com/livres-michelle-gillet
https://www.dunod.com/livres-patrick-gillet
https://www.dunod.com/collection/management-sup
https://www.dunod.com/collection/management-sup
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
http://www.amazon.fr/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=9789957124335
http://www.amazon.fr/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=9789957124335
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 المالية المعلومات نظم (Financial Information System) 30 : :اختاذ يف املاليني املديرين يقوم مبساندة  
زانيات املي ٕاعداد و متويل والسندات، األسهم اخلزينة، تسيري خاصة يف ،و املشروعات األعمال تمويلب اخلاصة قراراتال

. و يعترب من اهم النظم اليت املايل والتخطيط التنبؤكما يغذي عمليات   األجل، قصريةالو  طويلةاخلاصة باالستثمارات ال
 تستند عليها خمتلف االنظمة االدارية كما يلي:

 (،2013،)الحسبانعطا هللا احمد     1 دور نظم المعلومات المالية على  كل مستوى
 تؤسس غايات استثمارية طويلة االجل و تزود بتنبؤات طويلة االجل للمدى املايل استراتيجي 

 التحكم يف املوارد املالية للمنظمة تكتيكي 
 االشراف على التدفق النقدي يف املنظمة على شكل : مدفوعات و مقبوضات تشغيلي 

 مل املنوط به و نعرج باختصار علىحيث كل نوع يعتمد على نوع الع :حسب نوع العمل الذي يؤديه النظامثالثا:
نشأة كل نوع مث نوضح أوجه االختالف بني هذه النظم باالعتماد على اهلدف ، املستخدمني و مكونات النظام 

 االساسية ) املدخالت ، املعاجلة و املخرجات(
 معالجة نظم ( المعامالتTransaction processing system )TPS: نظم تشغيل  أو يسمى ايضا

 .على احلاسب اآليل  لتسجيل البيانات الروتينية اليومية TPSيعتمد حيث   البيانات
 المعلومات نظم ( اإلداريةsManegment Information System)MIS   :  ظهر مع بداية الستينات من

اليت   DPS  نظم دعم القرار هبدف انتاج معلومات تساعد االدارة الوسطى  من خالل خمرجات 20القرن 
تستغل من طرف كل املستويات االدارية و بالتايل فهو يوفر قاعدة بيانات  MISتشكل بيانات يعتمد عليها 

 . TPSبالسماح لتدفق املعلومات بني قطاعات املؤسسة و 
 دعم القرارات نظم (Decisions Support Systems )DPS:السبعينات من القرن  سنوات  ظهر مع بداية

،  هبدف انتاج مساعدة صانعي القرارات الجياد حلول للمشكالت و تقييم البدائل مع بيئة القرارات املتوافرة 20
 Group decision- Supportاىل نظم دعم القرار اجلماعي ) DPS  الثمانينات تطورسنوات بداية و مع 

Systemsفردي بل حتتاج اىل جمموعة لتحسني اداء فرق العمل  ( اي ان القرارات ال ميكن اختاذها بشكل
 .اجلماعي و تبادل املعلومات بشكل واسع عرب شبكات احلاسوب

 الخبيرة النظم (Expert Systems)SE  :تلجأ فإهنا معقدة، مشكلة حللات قرار  الختاذ املنظمة حتتاج عندما 
 وفرص املتوفرة، البدائل ويدركون املشكلة، طبيعة حول اخلربة الكافية لكونمي اخلرباء الذين لنصيحة عادة

 املتوقعة. العمل النجاح،وتكاليف
 ( نظم تجهيز المكتب آلياOffice Automation System)SOA :  ظهر يف بداية السبعينات من القرن

 .مهمته تبادل املعلومات من و اىل االشخاص داخل املنظمة تكون على شكل قرارات 20
 خمتلف جوانب االختالف بني االنظمة كما هو مبني ادناه يف اجلدول :و ميكن ابراز 

                                                           

 .ktab INCالمعلومات المحاسبية ، دار النشر :  نظم (،2013،)عطا هللا احمد الحسبان    30

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
http://www.amazon.fr/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=9789957124335
http://www.amazon.fr/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=9789957124335
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 المعلومات حسب عمل النظام لنظم : خصائص أنواع نظم 02جدول ال

 

 .(2008عريف،) جمدي :المصدر
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 و االتصال ، خطوط اتصالها و انواعهاالمعلومات  ماهية شبكة  الخامسة :المحاضرة 

 :مقدمة
الشبكي الرقمي  مثل ما مت االشارة اليه يف احملاضرات السابقة  فان التقدم يف التكنولوجيات و االنتقال إىل اإلقتصاد 

املفتوح اصبح لزاما على مؤسسة الغذ ان تكون قادرة على  العمل من خالل شبكة املعلومات للتقليل من تكاليف 
التعريف تكونولوجيا عالية ، عليه يف هذه احملاضرة  نتعرض اىل  التشغيل و حجم العمالة و االستثمارات اليت تتطلب

مباهية شبكات املعلومات وفوائدها وأمهيتها يف جمال خدمات املعلومات حتديد املكونات األساسية لشبكات املعلومات 
ف على التطورات حتديد الفروق بني أنواع الشبكات، ونظم تشغيلها. التعرف على بروتوكوالت شبكات املعلومات. التعر 

إكساب الطالب مهارة التعامل مع شبكة االنرتنت لتقدمي اخلدمات املعلوماتية من أجل  .احلديثة ىف شبكات املعلومات
 .املختلفة
 31 :مفهوم شبكة المعلوماتأوال: 
 فيما بينها بواسطة  على تبادل البياناتهلا القدرة  مجموعة من الحاسباتيتكون من  الذي النظام هي الشبكة

 تربطها مع بعضها بعضا أو تربطها مع كمبيوتر مركزي اليت خطوط االتصال
   األجهزة والبرمجيات الستقبال وإرسال البيانات عبر تلك األجهزة المرتبطة مع نظام يتكون من جمموعة من

 " بعضها البعض
 32 :نواع االتصاالتأثانيا :

 تقسيم االتصاالت بناء على أساس املسافة الفاصلة بني املصدر واملستقبل إىل نوعني مها؛ ميكن
 اتصال يتم بطريقة مباشرة بني شخصني أو أكثر ،وال تفصل بينهما حواجز وهذا االتصال  هو :االتصال عن قرب

 .الغالب مباشر وبطريقة شفوية تقليدية يفيكون 
 الطريقة اليت ميكن هبا إرسال و استقبال األنواع املختلفة من املعلومات  هو مصطلح "يصف : االتصاالت عن بعد

عرب مسافات بعيدة ". و اليت ميكن نقلها عرب قنوات ووسائط عديدة مثل ) الربيد ، خطوط التليفون ، الكابالت ، 
 (امليكروويف ، األقمار الصناعية ، أشعة الليزر

 
 
 

                                                           

 .المكتبة االكاديمية ش م م القاهرة ktab INC، دار النشر : تكنولوجيا االتصاالت و شبكات المعلومات (،2001،)محمد الهادي محمد    31

 .،القاهرة Kteb INC، دار النشرأساسيات  االتصال  (،2014)، حيمد الطائي    32

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
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 33  :—اهم قنوات االتصالثالثا:

هي وسيلة اتصالية من الوسائل التقليدية العتيقة ، وهى غري تفاعلية أو غري : (سريع –التقليدي )عادى  البريد .1
نفس الوقت وليس هناك تغذية مرتدة فورية  راسل واملستقِبل ال تكونان على طريف االتصال ىفتزامنيه حيث أن امل

 :ولكي تكون اخلدمة الربيدية مرضية وجيدة جيب أن حتقق املعايري اآلتية ىف أدائها
 عمومية : مبعىن أهنا ميسرة لكل متصل . 
 الثبات والثقة : مبعىن أهنا ال ختفق أبدا . 
 النتظام : مبعىن أن مواعيد التسليم رتيبةا . 
 ال تؤدى إىل إرهاق املتصلني ماديااخنفاض التكلفة : ف . 
 لسرعة :بطيئة السرعةا . 

عن طريق  الوسائل لتوصيل المعلومات عن بعد فى صورتها الصوتيةأهم وأفضل  : واحد من طوط التليفــونخ .2
 .التليفون العادي

هي جمموعة من األسالك املستخدمة لربط كل من اخلادم و حمطات العمل فيما بينها وبني بعضها  :لكابالتا .3
 :وذلك لتكوين الشبكة وتكون مصنوعة ىف العادة من مادة حناسية وتتنوع لتشمل

 كابالت األزواج المفتولة:  )PairTwisted ( مثل األسالك املستخدمة يف خطوط االتصاالت التليفونية. 
 الكابالت المحورية:  )CableCoaxial (  وهى تتمثل ىف األسالك املستخدمة ىف هوائيات البث التليفزيوين

 . ومنها األسالك الرقيقة ، واألسالك املكتنزة أو الثخينة
 كابالت األلياف البصرية: )Fiber Optic Cable ( 34 وهذا النوع سوف نتحدث عنه بشكل منفصل

 . طبيعته عن باقي الكابالت نتيجة إلختالف
 اتتميز الكابالت بقدرهتا على نقل كميات أكرب من املعلومات باملقارنة باخلطوط التليفونية العادية كما أهن: مالحظة

 الذى ميكن أن حيدث ىف اخلطوط التليفونية العاديةبقدرة جيدة على القضاء على التشويش والتداخل  تتمتع
من أحدث وأعظم الوسائل إلرسال واستقبال املعلومات ىف جمال االتصاالت عن تعترب  35 : األقمار الصناعية .4

بعد" و ميكن أن تستخدم األقمار الصناعية ىف نقل الربامج التليفزيونية عرب مسافات كبرية دون التأثر بالتضاريس ، 
لكرتونية بني احلاسبات ىف دول خمتلفة ، وتبادل البيانات واملعلومات االوكذلك ىف نقل احملادثات التليفونية الدولية 

  .،ونقل وقائع املؤمترات العلمية ىف نفس الوقت واالستماع إىل املناقشات العلمية

                                                           

 .التوزيع ،القاهرة، دار النشر: مشس للنشر و تقنية املعلومات املصطلحات ـوسائل االتصال ـ التوظيف ـ الثقافة  (،2008د. فيصل هاشم مشس الدين ،)    33
 .، دار النشر: العبيكان للنشر و التوزيع ،مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياضمدخل اىل أنظمة االتصاالت (،2010سليمان القرطاس،)    34
 .مرجع سبق ذكره (،2010سليمان القرطاس،)    35
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أفضل القنوات املستخدمة لنقل البيانات واملعلومات ىف أي شكل من أشكاهلا ، حيث من 36 : األلياف الضوئية .5
 يتم نقله من خالل األلياف الضوئية ونقائه وثبات تردده ، الذيبقوته  شعاع الليزريتميز 
إىل أن ما " يشهده العامل من تقدم ىف  -األقمار الصناعية وأشعة الليزر  -وترجع أمهية القناتني السابقتنيمالحظة :

ا لتزايد عمليات يدفعه دفعا إىل استخدام األلياف الضوئية ، واألقمار الصناعية نظر  On-Line جماالت اخلطوط املباشرة
وخلو الرسائل من  تتميز بالسرعة والقوة النقل اخلارجي وسائطنقل كميات البيانات والرسائل وبالتايل فهي ىف حاجة إىل 

"، والليزر ، واألقمار الصناعية مها أفضل القنوات اليت ظهرت حىت اآلن لتوصيل ونقل املعلومات طبقا  الشوائب
 . ملواصفات السرعة ، والقوة ، والنقاء

ž: أنواع الشبكاترابعا :   
 37 : ميكن تقسيمها إىل ثالث أنواع  هي()نوعية خطوط الربط حسب البنية السلكية والالسلكية

تلك الشبكات الىت متكن املستخدم من التنقل اىل أي مكان حيلو  هي: (Wireless LAN)الالسلكيةالشبكات  .1
، وهى بذلك تشبه شبكة التليفون  ما دام يقع يف املدى الذي تغطيه لشبكةله و يبقى مع ذلك متصال بشبكته 

 . احملمول
تشكل خيارا فعاال للتشبيك يف اآلونة األخرية، و السبب  أصبحتحيث  :أسباب ظهور الشبكات الالسلكية ( أ

،  يف التنقل دون أن يؤثر ذلك على عملهميف ذلك يتلخص بسبب احلرية الكبرية اليت توفرها للمستخدمني 
توفري اتصاالت مؤقتة لشبكات ،  وبالتايل توفري إمكانية توسيع ومد الشبكات خارج احلدود املادية للتوصيل

املساعدة يف عمل نسخة ، املطلوب ألي سبب كان تصالل فشل هذه األسالك بتوفري اال حاسلكية يف
بناء شبكات يف األماكن املعزولة اليت  ،احتياطية من البيانات على شبكة سلكية اىل جهاز متصل السلكيا

 .يصعب توصيلها بأسالك
 هناك ثالث تقنيات أساسية تستخدم يف إرسال البيانات يف الشبكات الالسلكية احمللية هى: تقينات الشبكات الالسلكية ( ب

: 
 الرتدد شبكات موجات الراديو أحادية(frequency radio-single:) هذه التقنية تسمى أحيانا موجات الراديو

واحد فقط، تستطيع أنظمة عالية الرتدد ضيقة النطاق و يعمل أحادي الرتدد كما يظهر من امسه باستخدام تردد 
الراديو أحادي الرتدد العمل باستخدام أي تردد ينتمي اىل مدى الرتددات الراديوية وذلك ألهنا توفر معدالت إرسال 

 . أعلى للبيانات
 شبكات موجات راديو الطيف اإلنتشاري (spectrum radio-spread) و متعدد الرتدد هي التقنية األكثر : أ

،تستخدم عدة ترددات معا لنقل اإلشارة مما يقلل من املشاكل املتعلقة باإلرسال   الشبكات الالسلكيةاستخداما يف 
 .أحادي الرتدد

                                                           

 .مرجع سبق ذكره (،2010)سليمان القرطاس،    36

 .مرجع سبق ذكره (،2010)سليمان القرطاس،    37

http://www.mubashirnews.com/2016/02/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-1437-2016-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84/
http://www.mubashirnews.com/2016/02/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-1437-2016-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84/
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 شبكات موجات األشعة تحت الحمراء(infrared): ال تستطيع إشارات األشعة حتت احلمراء اخرتاق اجلدران أو
إذا انعكست إشارات األشعة حتت احلمراء عن  األجسام الصلبة كما أهنا تضعف إذا تعرضت إلضاءة شديدة،

اجلدران فإهنا ختسر نصف طاقتها مع كل انعكاس ، و نظرا ملداها و ثباهتا احملدود فإهنا تستخدم عادة يف الشبكات 
 300جيجاهرتز و  100يرتاوح املدى الرتددي الذي تعمل فيه األشعة حتت احلمراء ما بني  الصغرية.احمللية 
 .ترياهرتز

الشبكات اليت ترتبط فيها األجهزة من خالل جمموعة من األسالك والكابالت على ž:كات السلكيةالشب .2
 :اختالف أنواعها وأشكاهلا ويتم من خالهلا نقل وتداول البيانات واملعلومات. و هناك ثالث أنواع رئيسية

 األسالك احملورية( Coaxial Cable) 
 žاألسالك امللتوية  ( Twisted Pair ) 
  األلياف البصرية (  Fiber Optic)  

 عبارة عن خليط من األجهزة املوصلة بأسالك :(Hybrid Topology) (ياالشبكات المختلطة)سلكيا والسلك .3
يف هذه الشبكة  (Hybrid )و أجهزة أخرى موصلة السلكيا، هذا النوع من الشبكات يطلق عليها شبكات هجينة

 .حسب احلاجةيتواجد اكثر من نوع من طرق التشبيك 
 : وتقوم على أساس بروتوكول معني وختدم هدف حمدد  بين عدة مكتباتهي " شبكة تربط  شبكات المكتبات

 " وهي ليست بالضرورة شبكة بني احلاسبات . ببنائها المكتبيونويقوم 

 : لتبادل  –ومن بينها المكتبات بالطبع  –بين جهتين أو أكثر " هي شبكة تربط  شبكات المعلومات
 إدارة املرور,معلومات وزارة الداخلية :شبكة" ومن أمثلة هذه الشبكات المعلومات ويقوم ببنائها المعلوماتيون

 : بين جبهتين أو أكثر يكون غرضها االتصال بين أعضائها ويقوم ببنائها هي شبكة تربط  شبكات االتصاالت
وهي ليست بالضرورة أيضا شبكة وهي شبكة خطوط اهلاتف , وشبكة الفاكس ,  المهندسون والفنيون .

حاسبات .وجدير بالذكر أن شبكات االتصاالت متثل البنية األساسية لكافة أنواع الشبكات املعتمدة على احلاسب 
  , كشبكات املكتبات , وشبكات املعلومات .

 تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة  ةهي مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبك الشبكات االجتماعية
جيمعهم حسب جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء ) بلد ، جامعة ، مدرسة ، شركة ... إخل (   مجتمع افتراضي

كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين 
  يتيحوهنا للعرض .ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم اليت

 : من  لربط جهازي حاسوب أو أكثر من أجل تبادل املعلومات والبيانات بينها.هي نظام  الشبكات المحوسبة
املمكن أن تكون أجهزة احلاسوب قريبة جدًا من بعضها وذلك مثل أن تكون يف غرفة واحدة ويتم وصل األجهزة 

سلكية. ومن املمكن ان تكون شبكة احلاسوب مكونة من بعدة وسائل منها أجهزة اإلتصال السلكية أو الال
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جمموعة أجهزة يف أماكن بعيدة مثل الشبكات بني املدن أو الدول وحىت القارات ويتم وصل مثل هذه الشبكات يف  
 كثري من األحيان باالنرتنت أو بأجهزة الستااليت. 

 : كل عقده مبثابة اخلادم   املشاركني فيها تعملشبكه حاسوبيه متنوعه طرق التواصل بني  38 شبكات الند للند
والعميل, وتقاسم واملوارد دون اي رقابه مركزيه. مع العلم ان معظم تطبيقات هذه الشبكه فيها قدرمن املركزيه, 
وتسمى هذه "خمتلطه". وهكذا تعمل برامج الرتاسل الفوري و برامج تبادل امللفات. النظام يبقي قائمة املستخدمني 

خمتلف تطبيقات شبكات الند للند متكن املستخدمني من مشاركه السلطه )النظم  ين بروتوكول اإلنرتنت.مع عناو 
  .املوزعه( , البيانات )تبادل امللفات( , وعرض النطاق الرتددي )باستخدام العديد من الفروع ، لنقل البيانات(

39 أنواع :ثالث  و ميكن التمييز بني:حسب المساحة أو المنطقة الجغرافية
 

هي الشبكة اليت تربط بني جمموعة من األجهزة املتصلة (:"LAN" Local Area Network)ضيقة  شبكات محلية .1
ببعضها البعض ىف نطاق ضيق مثل )غرفة أو مبىن واحد أو عدة مباين متجاورة أو منطقة ال تتعدى عدة كيلو مرتات 

 .مثل شبكة معلومات جامعة طيبة

تعرب عن جمموعة األجهزة :( MAN  ". )Metropolitan Area Network" ()المحلية الواسعةشبكات المدينة  .2
، ولكن تعمل بسرعات فائقة  LAN املتصلة ببعضها ىف نطاق مدينة حمددة، واليت ، وهي تقوم على تقنية شبكات

  100إىل  20بني وتستخدم يف العادة أليافا ضوئية كوسط اتصال، وهي عادة ما تغطي مساحة واسعة ترتاوح 
 .كيلومرت

هي الشبكة اليت متثل تشابك األجهزة عرب :( WAN "Wide Area Network") شبكات المناطق الواسعة  .3
الدولة الواحدة مثل؛ شبكة اجلامعات السعودية، أو عدة دول  مساحات جغرافية شاسعة مثل الربط بني عدة مدن ىف
  :إىل فئتني WAN مثل شبكة معلومات االحتاد األوريب ، وتنقسم شبكات

 kEnterprise Networشبكات املؤسسات التجارية    -
 - žالشبكات العامليةGlobal Network 

 40: حسب شكل التصميم
ويف هذه الشبكة تتصل احملطات معا على شكل :  ( TopologyBus ) طبوغرافية خطية الموصالت شبكات .1

أو موائم حيث تنتقل املعلومات والبيانات من جهاز آلخر عرب ما يسمى  Terminator مسار وبنهاية املسار يوجد
رسالة ترسلها حمطة من احملطات  وهو جهاز لنقل البيانات بني جهازين أو أكثر وتصل اى Bus ,باملوصل أو الناقل

 .ايل اجلميع وتقوم كل حمطة باختبار الرسالة القادمة لتحدد ما اذا كانت موجهة هلا ام ال

                                                           

 مدخل إىل عامل الشبكات ، دار النشر املنهل . (،2016،) لتوزيعدار غيداء للنشر وا     38

 مرجع سبق ذكره. (،2016،) لتوزيعدار غيداء للنشر وا     39

 مرجع سبق ذكره. (،2016،) لتوزيعدار غيداء للنشر وا     40

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 تتصل احملطات معا على شكل حلقة و يعتمد العمل يف هذه الشبكة على امرار: (Ring Topology) الحلقية .2
Token من احملطة إىل اليت تليها وهذه الـ okenT  إشارة امتالك املسار, أي أن احملطة ال تستطيع اإلرسال إال هي

   .إىل احملطة اليت تليها Token قادمة هلا فتقوم باإلرسال مث ترسل ال okenT يف حالة وجود إشارة الـ
تتصل احملطات معا يف هذه الشبكة علي شكل أفرع أو عناقيد متصلة معا لتكوين   :( Tree Topology)الشجرية .3

  Voice + Video + Dataوهذه التقنية هي تقنية تستخدم إلرسال صوت + فيديو + بيانات .الشجرة ما يشبه
 .بسرعات عالية

يف هذه الشبكة تتصل األجهزة معا على شكل اتصال جنمي حيث تتصل مجيع :(  Star Topology) النجمية  .4
 )Hub (ويف حالة توقف هذه النقطةتعتمد على نقطة مركزية واحدة  احلاسبات والطرفيات بوحدة حتكم خاصة

 .تتوقف الشبكة بالكامل
  

الشبكة كذلك هي نظام مرتبط بشكل معقد من األجسام أَو الناس فالشبكات حتيط بنا كلًيا ، اخريا ميكن القول ان 
  وجهاز القلب مع األوعية الدموية هي شبكات .  داخلنا. فنظامنا العصيب اخلاص  و هي حىت يف

 
  Information Networks  Securityالسادسة : أمن شبكة المعلوماتالمحاضرة 

 
 مقدمة:

أمن املعلومات ليس باالخرتاع اجلديد ولكن دائماً ما كان حيرص اإلنسان على االستقادة مما لديه من معلومات 
املعلومات والزيادة اهلائلة  وأال يبوح هبا إال ملن يثق به أو ميكن أن يستفيد من هذه املعلومات، ولكن مع تطور تكنولوجيا

واملضطردة يف كميات املعلومات والبيانات املتاحة يف العامل وظهور شبكات املعلومات وقواعد البيانات اليت يتم ختزين 
املعلومات فيها، أصبح من الضروري تنظيم عمليات الوصول إىل هذه املعلومات بتحديد األشخاص املخول هلم الوصول 

حتقيق و تنفيذ الواجبات هتدف اسرتاتيجية امن املعلومات اىل حيث  .ات وكيفية ومستوى الوصول إليهاإيل هذه املعلوم
احملددة للمستخدمني و االداريني عن طريق تقييد دخوهلم و التأكد من االستعداد للطوارئ  إلتاحة املعلومات ملخوليها 

 .بطريقة سهلة و آمنة يف الوقت نفسه
 : ميكننا تعريفها41 : و أهميته المعلوماتتعريف امن شبكة اوال :
  اليت ميكن خالهلا توفري احلماية القصوى للمعلومات والبيانات يف الشبكات من  على أنه مجموعة من اإلجراءات

كافة املخاطر اليت تتهددها، وذلك من خالل توفري األدوات والوسائل الالزم توفريها حلماية املعلومات من املخاطر 
 .اخلارجية الداخلية أو

                                                           

 التأمني و إدارة اخلطر ، دار النشر : املنهل. (،2015،) حممود جربا كمال     41

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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  اليت حتول دون وصول املعلومات املخزنة يف الشبكات إىل األشخاص غري املخول هلم احلصول المعايير جمموعة من
 .عليها

 ماذا أمن شبكات المعلومات؟ل
من البديهي أن يكون ألمهية املعلومات درجة من احلماية تتدرج يف األمهية بتدرج أمهية املعلومات املخزنة يف هذه 

الشبكات، لإلجابة على هذا السؤال البد لنا أن نعرض بعض النماذج اليت مت فيها اخرتاق بعض الشبكات لنبني أمهية 
 .أمن الشبكات واملخاطر اليت ميكن ان حتدث يف حالة عدم توفره

 قام موظف بإحدى الشركات الروسية باخرتاق شبكة املعلومات عندما  2003 سجلت سنة: الحالة األولى
صة بالشركة، وقام بتعديل راتبه الشهري وجمموعة من زمالئه بزيادة الرواتب بنسبة معينة مما أدى خبسائر مالية اخلا

 .للشركة لعدة شهور لعدم اكتشاف هذا االخرتاق
 : اخرتاق شبكة معلومات وزارة الدفاع األمريكي الذي حدث مرات عديدة يف السنوات  احلالة الثانية

األخرية، وميكن أن نرى مدى اخلسائر اليت متثلها مثل هذه االخرتاقات األمنية لشبكات املعلومات، سواء كانت هذه 
ل وميكن أن متس باستقالل بلدان كبرية ال تقدر مبااخلسائر مالية كما يف حالة الشركات أو خسائر معلوماتية واستخباراتية 

  . مثل أمريكا
من هنا يتضح األمهية القصوى لعمليات تأمني شبكات املعلومات، وميكن أن جنمل بعض األسباب اليت أدت إىل 

 - : االهتمام مبوضوع "أمن شبكات املعلومات" مؤخراً يف النقاط التالية
اهلائلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل طفرة كبرية يف وسائل فكما أدت التطورات  :التقدم التكنولوجي .1

االتصال وتكنولوجيا شبكات املعلومات وختزينها، فإنه يف نفس الوقت أدى إىل وجود عقول تعمل على إجياد الثغرات 
 ."ولوجيااألمنية يف هذه الشبكات واستغالهلا االستغالل السيئ فيما يسمى بـ"الوجه القبيح للتكن

إندفاعية للحصول على املعلومات بطرق غري  حيث يتملك بعض الشخصيات دوافع طفولية و:الطفولية واإلندفاع  .2
 .وكسر حواجز السرية واألمان املفروضة على شبكات املعلومات االنتصارمشروعة جملرد اإلحساس بنشوة 

سادت يف الفرتة األخرية هوس اجلرائم اإللكرتونية من األشخاص واملنظمات  فقد:إنتشار جرائم المعلومات  .3
 ."والشركات املتنافسة وتنتهي بالدول، وذلك فيما يعرف بـ"حرب املعلومات

 ؟ ولكن .. هل كل شبكات المعلومات تحتاج إلى تأمين              
وبيانات وطبيعة املستخدمني فيها، وكذلك بالتأكيد يعتمد ذلك على ما حتتويه هذه الشبكات من معلومات 

رغبة اجلهة املسئولة عن هذه الشبكات يف محاية موارد وممتلكات هذه الشبكات من عدمه، ولكن بصفٍة عامة جيب أن 
يكون هناك نوع من احلماية ولو على األقل احلماية البسيطة هلذه الشبكات على سبيل االحتياط ومنع دخول غري 

األوساط اخلارجية، وعلى اجلانب اآلخر فإن هناك أنواع من شبكات املعلومات البد من وجود نظام  املرغوب فيهم من
ملا متثله من أمهية كبرية سواء على مستوى ما حتمله من بيانات  ميكن أن ترتك بال أمان، وذلك نظراً  أمان ومحاية هلا وال

 - :لة هذه الشبكات ما يليومعلومات أو على مستوى املستخدمني هلذه الشبكات، ومن أمث
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 الشبكات الداخليةLAN. مثل شبكات الشركات الصغيرة أو المدارس أو المستشفيات. 
 الشبكات الواسعة WAN. الشبكات الدولية التي تربط بين أجزاء من الدول مثل. 
 -الشبكات اخلاصة Intranet. 

مبادرة خاصة هتتم حبماية اجملال املعلومايت واليت  2003لقد وصل األمر إىل إطالق احلكومة األمريكية يف فرباير 
أطلقت عليها ) سايرب سبيس ، وقد بدأت العديد من الدول املقدمة يف السري يف نفس االجتاه يف سبيل إجياد احللول اليت 

 . ةتعمل على احلد من ظاهرة اجلرائم اإللكرتوني
 42 : و تصنيفاتها تعريف جرائم المعلومات: نياثا

"تعبري شامل يشري إىل جرمية تتعلق باستخدام إحدي وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  هناميكن القول  
 ."بغرض خداع اآلخرين أوتضليلهم، أومن أجل حتقيق هدف معني أوتربح

تكنولوجيا املعلومات إىل عدة أقسام وكل قسم خيتص بنوع معني من ف اجلرائم اليت تتم عن طريق استخدام تصن
 43 -:اجلرائم اليت ميكن ارتكاهبا وهي كالتايل

يتم نشر معلومات سرية تم الحصول عليها بطرق غير يف مثل هذا النوع  :جرائم تهدف لنشر معلومات .1
، ومن أمثلة ذلك نشر المأل مشروعة عن طريق االختراقات لشبكات المعلومات ونشر هذه المعلومات على

بطاقات اإلئتمان البنكية، وأرقام احلسابات املصرفية، وأيضاً نشر املعلومات االستخباراتية املتعلقة بدول أو معلومات 
  .CIAأشخاص كما حدث يف اخرتاق وكالة املخابرات األمريكية

باألشخاص أو تتعلق  صحيحةيتم نشر معلومات مغلوطة وغير وهنا  :جرائم تهدف لترويج اإلشاعات .2
 .وإحداث البلبلة يف اجملتمعاتوكذلك نشر اإلشاعات عن بعض األشياء   املعتقدات أو الدول

هنا يتم استخدام وسائل التكنولوجيا في عمليات التزوير بغرض تحقيق هدف : جرائم التزوير اإللكترونية  .3
يندرج تحتها عمليات  األوراق الرسمية ووغيرها من تزوير البطاقات اإلئتمانية وجوازات السفر ، مثل 44معين

 .من حسابات إلى أخرى عن طريق اختراق شبكات المصارف التحويل المصرفي الوهمية
عمل والتي يتم  هو عمليات القرصنة اليت حتدث للربامج احلاسوبية األصليةوأهم مثال لها  :رائم تقنية المعلوماتج.4

برامج التشغيل أو البرامج التطبيقية غالية الثمن، والتي يتم  مثل بداًل من النسخ األصلية،نسخ منها لتباع يف األسواق 
 45 .تقليدها عن طريق قراصنة محترفين في هذا المجال

                                                           

 اجلرائم اإللكرتونية، دار النشر : املنهل.(، 2012،) عبد العايل الديريب     42
 و القانون الوطين اإلتفاقي (، احلماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عرب اإلنرتنت بني القانون الدويل2016،)  وة زين العابدين صاحلمر      43

 ، دار النشر : املنهل.
 .ktab INC، دار النشر :   اجلرمية املعلوماتية و كيفية التصدى هلا (، 2010،) على سكيكر حممد     44
 أكتوبر.26ن العدد 18جرائم اإلنرتنت و االحتساب عليها ، اجمللة العربية للدراسات األمنية و التدريب ، جملد (،2003)العلماء حممد سلطان        45
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 46 :و دوافع الهجوم عليها المعلوماتمكونات أمن شبكات : ثالثا
يتبادر إىل الذهن هو كيفية احلفاظ على  عندما نتحدث عن موضوع "أمن املعلومات" وشبكات املعلومات فإن أول ما

سرية املعلومات، وعند ذكر جرائم املعلومات نعين هبا أنه قد مت تسريب هلذه املعلومات مبا يعين أنه قد حدث انتهاك هلذه 
حيث يرى .السرية، فما هي يا تري مكونات هذا النظام الذي نطلق عليه أمن املعلومات أو أمن شبكات املعلومات

 47 -:صون أن أمن املعلومات هو عملية ليست بالبسيطة وإمنا هي عملية معقدة تتألف من ثالثة مكونات هياملخت
 أواًل: سرية المعلومات(Data Confidentiality ) إلجراءات والتدابير الالزمة لمنععلى ا: وهذا اجلانب يشتمل 

حساسةوطبعاً درجة هذه السرية ونوع املعلومات خيتلف سرية أو إطالع غير المصرح لهم على المعلومات سواء كان
املعلومات الشخصية من مكان آلخر وفق السياسة املتبعة يف املكان نفسه، ومن أمثلة هذه املعلومات اليت جيب سريتها: 
 .ع العسكرية يف البالدلألفراد، امليزانية املالية للشركات قبل إعالهنا، املعلومات والبيانات العسكرية اخلاصة باجليوش واملواق

 ت ثانياً: سالمة المعلوما (Data Integrity  )اهلم األكرب هو احلفاظ على سرية :يف هذا اجلانب ال يكون 
ومن أمثلة  إعالنها على المألبعد  التزوير والتغييرمن  الحفاظ على سالمة هذه المعلوماتاملعلومات وإمنا يكون 

إعالن الوزارات أو اجلامعات عن أمساء املقبولني للعمل هبا، تتمثل محاية هذه القوائم يف أن تكون مؤمنة ضد ذلك مثاًل: 
مشكالت قانونية للمؤسسات، وأيضاً بالنسبة للمعلومات مما يسبب التغيري والتزوير فيها حبذف أمساء ووضع أمساء غريها 

 .تب عليه من خسائر فادحة يف األمواليرت  1000000إىل  100 مبلغ مايل من املالية بتغيري
 ثالثاً: ضمان الوصول إلى المعلومات( Availability :) المعلومات  في هو إيصال اهلدف من صناعة املعلومات

وضمان املعلومات  فإن الحفاظ على سرية، وبالتايل والبيانات إلى األشخاص المناسبين في الوقت المناسب
ا، وهنا إذا لم يستطع األشخاص المخولين أو المصرح لهم الوصول إليه ال يعني شيئاً فيها وعدم التغيري  سالمتها

المعلومات وهو ضمان وصول المعلومات إلى األشخاص تأيت أمهية اجلانب الثالث من جوانب أو مكونات أمن 
تلك المصرح لهم بالوصول إليها من خالل توفير القنوات والوسائل اآلمنة والسريعة للحصول على 

ويف هذا اجلانب يعمل املخربون بوسائل شىت حلرمان ومنع املستفيدين من الوصول إىل املعلومات مثل  المعلومات،
 .حذف املعلومات قبل الوصول إليها أو حىت مهامجة أجهزة ختزين املعلومات وتدمريها أو على األقل ختريبها

 
 شبكات املعلومات  ملاذا يقوم املخربون أو املخرتقون بعمليات مثل اخرتاق

 قد يكون هذا الدافع احلصول على األموال أو التخريب املتعمد أو حىت جمرد إثبات قدرات  أواًل: وجود الدافع:
ويف بعض احلاالت يكون الوضع له .املخرتق وأن يثبت قدرته على اخرتاق موقع معني كنوع من التحدي التقين

 .لعقائدية والسياسية لألفراد والدولدوافع سياسية أو بعض اإلنتماءات الفكرية وا

                                                           

 .اهلندسة املعلوماتية جبامعة دمشق، دار النشر :   أمن نظم املعلومات و الرقابة ) التحكم( (، 2010،) ياسني الشيخ     46
 ، دار النشر : المنهل.اجلرائم املستحدثة و اسرتاتيجية مواجهتها (، 2013،)عبد الكرمي الردايدة   47
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 ونعين أن املهاجم لن يتمكن من تنفيذ أهدافه بدون وجود خطة حمكمة تتيح له شن هجماته  :ثانياً: وجود الخطة
 .على املوقع واخرتاقه وتنفيذ ما يريد

 أي نقاط الضعف املوجودة يف نظام املعلومات ككل أو يف شبكة املعلومات أو األجهزة اليت :  ثالثاً: وجود الثغرات
تعمل ضمن الشبكة أو حىت الربجميات اليت يتم إتاحتها على شبكة املعلومات، وميكن أن تكون هذه الثغرات يف 

 .تحتويها الشبكة شبكة المعلومات أو في تهيئة الشبكة أو البرمجيات أو قواعد البيانات التيتصميم 
 48 :مصادر الخطر على شبكات المعلوماتابعا :ر 

بعد كل ما سبق احلديث عنه من األخطار اليت تواجه شبكات املعلومات وانظمة احلماية هبا، نود هنا أن نورد املصادر 
 .اليت ميكن من خالهلا تشكيل هتديد أو اخرتاقات لشبكات املعلومات

 املهامجون من داخل نطاق عمل شبكة املعلومات، وهم األفراد أو العاملون الذين :و هم  أواًل: الخطر الداخلي
ولعل هذا النوع من الخطر هو أشد فتكاً وخطورة من خطر األعداء  ينتمون لنفس اجلهة املستهدفة،

وميثل ذلك التهديد األكرب للمؤسسات ويصعب الكشف عنه يف حاالت كثرية، خصوصاً إذا كان  الخارجيون،
عمليات فال يواجه أي صعوبة يف  خص المهاجم يمتلك صالحية الولوج إلى نظام شبكات المعلوماتالش

وميكن  األمان والسرية الموجودة على الشبكة بل ويمكنه طمس معالم الهجوم ويمحو آثار دخوله بسهولة،
 -:إجياز أهم جوانب األخطار الداخلية فيما يلي

 .ات. اخرتاق الشبكات الداخلية للمؤسس أ
 .. اخرتاق نظم املعلومات بالسرقة أوالتبديل أوالتغيري أو احلذف ب
 .. إجياد وهتيئة ثغرات يف النظام األمين للشبكات ت
 .. تغيري هتيئة نظام شبكات املعلومات ث

% من اجلهات تعترب أن املستخدمني 36أن  2003وقد أظهر تقرير صدر يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
 . ني هم أشد خطراً على أنظمة املعلومات املتاحة داخل هذه املؤسسات من اخلطر اخلارجيالداخلي

 من أهم دوافع اهلجوم للجهة اليت يعمل هبا هي: 
 .املادي أو الوظيفي أو اإلنتقام من مدير أو ما إىل ذلك من أسباب شخصية :حاالت عدم الرضا-1
 جملرد أن يرضي غروره أنه قادر على التحدي، أو الشهرة للرتويج النتشار برامج كسر احلماية  :إثبات الذات-2

                                                           

 التأمني و إدارة اخلطر ، دار النشر : املنهل. (،2015،) حممود جربا كمال     48

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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قد يكون اإلخرتاق يف حاالت مدفوع األجر من جهات منافسة بغرض الضرر أو إحلاق اخلسارة  :االستفادة المادية-3
 .برشوة بعض األشخاص بغرض تسريب املعلومات نظري مبالغ مالية

  :ًهم األشخاص الذين يقومون مبحاوالت االخرتاق من خارج املؤسسات من قبل بعض  الخطر الخارجيثانيا :
 قراصنة اإلنرتنت كالبنوك وغريها من املؤسسات اليت هبا شبكات معلومات على درجة عالية من السرية واألمان.

 عن طريق  لبيانات واملعلوماتويقصد بذلك العوامل اليت تؤثر على إرسال واستقبال ا :ثالثاً: خطر التشويش
شبكات املعلومات عن طريق بعض املعدات أو الربامج اليت تعمل على ذلك، ويف بعض األحوال يكون هذا 

التشويش غري مقصود أي أنه يكون ناجتاً عن بعض العوامل والظروف الطبيعية كظروف الطقس واملناخ اليت تؤثر 
لشبكات اليت تعتمد على األلياف الضوئية ونظم االتصاالت الالسلكية، على أبراج اإلرسال واالستقبال وخاصة يف ا

ويف أحياٍن أخرى يكون "التشويش" ناتج عن عمل متعمد ومقصود من جهات معينة، بالرتصد على  املعلومات 
 بواسطة إشارات متاثل نفس نطاقات الرتدد املستخدمة يف عمليات اإلرسال عن طريق الشبكة األم.

 اليت تعمل عليها هذه الشبكات تصميم الشبكات أو األنظمة  أخطاء فنية يف:  رابعاً: خطر سوء التصميم
وتكون هذه األخطاء غري املقصودة هي نقطة الضعف يف شبكة املعلومات واليت ميكن من خالهلا هتديد أمن 

 .وسالمة املعلومات

 درباً ومؤهالً بالشكل العلمي والقدر الكايف كان ذلك كلما كان العنصر البشري م: خامساً: خطر سوء االستخدام
أحد أسباب محاية شبكات املعلومات، فهناك بعض األخطاء اليت تنتج عن سوء استخدام األفراد لشبكات 

فإنه يف النهاية يؤدي إىل النتيجة نفسها، اإلهمال وسوء االستخدام متعمداً أو غير متعمد   املعلومات بسبب
 .ون نافذة إىل إحدامثنافذ يف جدار احلمايةحبيث ميكن أن يك

 سادساً: الدخالءHackers  اهلاكر هو الشخص الذي يقوم بإنشاء وتعديل الربجميات والعتاد احلاسويب، وقد:
الغري مصرح للولوج يستخدم مهاراته أصبح هذا املصطلح ذا مغزى سليب حيث صار يطلق على الشخص الذي 

الذين  المبرمجين األذكياء  واطلقت كلمة هاكر أساساً على جمموعة منمشروعة،  غير  بأعمال للمعلومات القيام
، جنحة كانوا يتحدوا األنظمة املختلفة وحياولوا اقتحامها، وليس بالضرورة أن تكون يف نيتهم ارتكاب جرمية أو حىت

جناحهم يف االخرتاق يعترب جناحاً لقدراهتم ومهارهتم. إال أن القانون اعتربهم دخالء متكنوا من دخول مكان ولكن 
  .افرتاضي ال جيب أن يكونوا فيه

 هو برنامج خارجيُ صنع عمداً بغرض تغيري خصائص امللفات اليت يصيبها لتقوم بتنفيذ بعض سابعا: الفيروسات :
تعديل أو التخريب وما شاهبها من عمليات : سرقة بيانات مهمة، وتتم كتابتها بطريقة األوامر إما باإلزالة أو ال

والفريوس هو أحد الربامج اخلبيثة أو املتطفلة، والربامج املتطفلة األخرى تسمى الديدان أو أحصنة طروادة أو  .معينة
ج من خالل التأثري علىاستخدامات برامج الدعاية أو براجمالتجسس، ميكن للربامج اخلبيثة أن تكون فقط لإلزعا 

يف حدوث انقطاعات وأعطال يف أوقات منتظمة وتؤثرعلى الربامج والوثائق املختلفة اليت الكمبيوتر وتبطئيه وتتسبب 
اخلبيثة األكثر خطورة فيمكن أن تصبح مشكلة أمنية من خالل  قد يرغب املستخدم يف الدخول إليها، أما الربامج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
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كالشخصية من رسائلك اإللكرتونية والبيانات األخرى املخزنة يف جهازك عرب شبكة  احلصول على معلومات
 . املعلومات

 أنظمة أمن ، فهي عبارة عن  شبكات املعلومات و االتصاالت نعمة و نقمة سالح ذو حدينأخريا ميكن اعتبار 
املعلومات تتطلب محاية أصول وموارد نظم املعلومات بطرق مشروعة، وكذلك تنظيم العالقات واالتصاالت  شبكات

لذا االحسن االعتماد  .داخل شبكات املعلومات من دون تأثري على كفاءة النظام وال على قدرة املستخدمني يف األداء
 ها من الوسائل االمنة  كنسخ احتياطيةو قانونية.على القواعد ) البيانات ، املعلومات ، املعارف ،... ( و غري 

 

 ة : قواعد البيانات ابعالمحاضرة الس
 

 مقدمة :
طّورين أن 

ُ
ستعملة، و زيادة االعتماد على شبكة اإلنرتنت، كان لزاماً على امل

ُ
مع التطّور الكبري واهلائل يف التقنيات امل

مُيكنهم من خالل هذه  بشكليطّوروا حافظًة للبيانات بطريقة مُيكن من خالهلا توظيف املعلومات بأفضل وأسهل شكل؛ 
عاجَلة اخّتاذ القرارات 

ُ
ناسبة هلم يف البيانات امل

ُ
ختلفة. أعماهلمامل

ُ
 عليها تقوم اليت الدعائمتعد من أهم  حيث ووظائفهم امل

 املعلومات .
 :قواعد البيانات تطور نشأة و ماهية أوال:

م و قد أنشت 1965 م إىل1960 عود أصـل قواعـد البيانـات إىل الواليـات املتحدة األمريكيـة ، و ذلك مني
 غري ان تطور نظم قواعد البيانات كان كما يلي: حلفـظ و التسيري و البحث عن املعلومـات الببليوغـرافية املهمـة ، 

  (1980ـــــ   1960) الفرتة املمتدة ما بني :  نظم تشغيل امللفات 
 (1990ـــــ   1970) الفرتة املمتدة ما بني :  قواعد البيانات اهلرمية 
  (1990ـــــ   1970) الفرتة املمتدة ما بني :  البيانات الشبكية قواعد 
 اىل يومنا هذا(  1980) الفرتة املمتدة ما بني :  قواعد البيانات العالقية 
 اىل يومنا هذا(  1990) الفرتة املمتدة ما بني :  قواعد البيانات الشيئية 
 اىل يومنا هذا(  1990) الفرتة املمتدة ما بني :  قواعد البيانات العالقية الشيئية 
  : اىل يومنا هذا(  1980مستودع البيانات ) الفرتة املمتدة ما بني 
  : اىل يومنا هذا(  1990قواعد بيانات االنرتنت ) الفرتة املمتدة ما بني 

للمركز الوطين للبحث  التابع ،INISY معهد اإلعالم العلمي و التقين :و من بني املنتجني هلا نذكر
.حيث  و الشركـة األمريكيـة للكيميـــاء  OEB ،AIFA، املكـتبة الوطنية للطب و املنظمـات الـدولية مثلCNRS العلـمي

  .سجّل البيانات الخاّصة بالموظّفين والموجود في قسم الموارد البشريّةال خيتلف مفهوم قاعدة البيانات عن مفهوم 
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 ُمرتابطة مع  جداول منطقّية على شكلمنطقيا  البعض هاببعض املرتبطة البيانات من منظمة فهي عبارة عن جمموعة
من جمموعة  Tableau ، ويتكّون كل جدول برمجّية ُمعّينةمكتوبة بلغة  عالقات منطقّيةبعضها البعض عن طريق 

لتسهيل عملّية اسرتجاع املعلومات وطلبها من  بطريقة منطقّيةمربوطة ببعضها البعض  CHAMPS من احلقول
 49 .قاعدة البيانات عن طريق أوامر برجمّية

  فهي عبارة عن ملف الكرتوين يشتمل على عدة انواع تشكل جوهر  قواعد البيانات نذكر منها : النصية ، الوثائقية
بيانات وصفية تعكس الفهرسة الوصفية واملوضوعية والكشافات  تشمل معناه، االحصائية ، املرجعية و الببليوغرافية)

الرجوع إىل  من دون، ميكن استخدامها لتقرير الرجوع  حتوي ملفات ألوصاف الوثائق )التسجيالت(واملستخلصات 
(،  السجالت و امللخصات ...إخل  و له شكل موحد حىت ميكن البحث و االسرتجاع للمعلومات الوثائق نفسها

 50. منه 
 ي جمموعـة من البيانـات أو املعلومـات املنظـمة بطريقـة خـاصة ، تسمـح بسرعـة البحـث و االسرتجـاع عن طريق ه

احلـاسوب ، ميكن الوصول إىل حمتواهـا و إدارهتـا و حتديـدها بسهولة ،  هي جممـوعة من التسجيالت أو القيـود يشار 
قاعـدة املعلومـات ها البعض ملف واحد أو أكثر، و يسمي ــادة منهلا باسم امللف ، و تتكون قاعـدة البيانـات ع

 . جمازا
 بميـدان معـين من المعـارف منظمةهي جممـوعة من املعلومات أو البيانـات، املتعلقة  :عريف بنوك املعلومـــاتت 

: جمموعة ملفـات ضخمة على أهنا  رحبـي مصـطفى عليـان ، و يعرفها الدكتور تلبية احتيـاجات المستفـيدينمن اجـل 
من املعلومـات بكافة أشكــاهلا و صورهـا ، خمتزنة و حمتفـظ هبـا بشكـل يسهل التعامل معـها و البحث عنها بواسطة 

  .احلـاسوب
 كذلك جتميـع منظومـة متكـاملة من املعلومـات ، بعد التجميع و املعـاجلة و حفظـها يف احلواسـب هبا   عين ن

 . ط التخزين املتقدمـة ، و وضعها يف جمال خدمة تسهـل الوصول إليــها عـند الضـرورةالضخمـة و يف وسائ
 

مهما تنوعت هذه التعاريف اال ان مجيعها تتفق على اهنا عبارة عن ملف مكونة من جمموعة من التسجيالت املتصلة 
ن البيانات و قاعدة البيانات فيما بينها هذه التسجيالت تضم جمموعة من احلقول و كل حقل من هذه احلقول يتضم

اليت وردت يف أدبيات علوم املكتبات واملعلومات هي : جمموعة من التسجيالت بشكل إلكرتوين متثل مصادر معلومات 
 .مطبوعة  أو مرئية  أو مسموعة أو مكتوبة

 
                                                           
49      D.H. Nguyen, Andreas Meier , (2006)Introduction pratique aux bases de données relationnelles Collection IRIS , 
Éditeur Springer Science & Business. 
50       Nicolas Larrousse , (2006) , Création de bases de données Synthex informatique, Éditeur  Pearson 
Education France 

  

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22D.H.+Nguyen%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22D.H.+Nguyen%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andreas+Meier%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+IRIS%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Synthex+informatique%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 و لكن كيف نميز بين قواعد البيانات و بنوك المعلومات ؟
 أن العــامل الوثائقي كان مشغـوال بالتميـيز و التفرقـة بني بنـك وقاعـدة املعلومـات ، :Marie France Plaque ترى الدكتورة

 :و من خالل تعريف) افنور ( لقواعـد و بنوك املعلومـات، ميـكن حتديد الفرق املسجل بينهما
  تمكن المستعمل من الحصول على المعلومات بشكل بيـانات ببليوغرافيةفقواعد املعلومات  ، 
  أو نوع من حقائق أو معلومــات تكـون بشكل  للمستفيد،أما بنوك املعلومـات ) املصدرية ( أي املعلومـات املعطــاة

 هو عبارة عن عدد ضخم من البيانات املستقطبة حول جمال نشاط معني.أنواع امللفــات متاح عن بعد للمستعمل
بينما البنك خمصص لبيانات احلقــائق  ، على ملفــات ببليوغرافيةأن القاعــدة حتتوي :François Jakoblok يؤكد كذلك و 

  .و حتليل املعلومـات إىل املقاالت و احملتوى يف بنك املعلومات ، و حيتوي على حقــائق و أرقـام
 51 : و أهميتها مكونات قواعد البياناتثانيا :

 .املعّدات. الربامج. املستخدمنيالبيانات.  :كّون قواعد البيانات من أربعة ُمكّونات أساسّيةتت
و ميـثل بيانـات وحـدة واحدة من التسجيلـة ، و ميثل احلقـل الواحد االسم الكـامل للشخص  : ) CHAMP(:قلالح .1

  .) موظـف ، مؤلــف...اخل ( أو عنـوان الشخــص أو عنـوان املقــال أو الكتاب...اخل
جمموعة مناسبة من احلقول املرتابطة ، ختص وحدة  متثل التسجيلة: ) ENREGISTREMENT:(التسجيلة  .2

واحدة من موضوع قاعدة البيانات متفق عليها مبوجب الربنامج التطبيقي املخزون يف ذاكرة احلاسوب ، و املعين 
 .مبعاجلة البيانات املطلوبة لعمل كشاف ، أو فهرس ، أو نظام لألفراد ، أو املوظفني ، أو نظام الرواتب...اخل

ذا األساس فان هده البيانــات و غريها من البيانات التعريفية للكتاب ، مثال ستكون كلها أساسا لتسجيلة وعلى ه
واحدة و ميكن اسرتجاع املعلومات من خالل البيانات للتسجيلة الواحدة ، و على ضوء الربنامج ) التعليمات و 

 . األوامر ( العاكسة لطرق االسرتجاع املختلفة
ملف الدراسـات : متثل امللفات جمموعـة حمـددة من التسجيـالت يف قاعـدة البيانـات مثل: ) IERSFICH:(الملفات .3

العليـا يف اجلـامعة ، و ملف أخر لطلبـة الليسـانس ، و ملف ثالث لطلـبة الدراسـات اجلامعـية التطبيقـية ، نستنج أن 
 .قاعـدة البيانـات الواحـدة قد تشمل على جمموعـة من امللفات

ختلفة، وأمهّيتها تربز يف العديد من الّنقاط واليت منها:ل
ُ
 قواعد البيانات أمهّية كبرية يف األعمال امل

  ختزين كمية كبرية من البيانات مبختلف انواعها مع امكانية اجراء عمليات املعاجلة عليها للخروج مبعلومات  مع احلد
 من تكرارها 

 و اسرتجاعها بسرعة و   تسريع عملّية الوصول إىل البيانات اليت تتضّمنها ُتساعد قواعد البيانات وبشكل كبري على
 .، بشكل ُيسّهل إدارهتا واسرتجاعهاكفاءة عالية

                                                           

51       Nicolas Larrousse , (2006) , Création de bases de données Synthex informatique, Éditeur  Pearson 
Education France 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Synthex+informatique%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 كما ُتسّهل وبشكٍل كبري أي وقت  سّهل قواعد البيانات وبشكل كبري جّداً عملّية الّتعديل على هذه البيانات يفت ،
 إلضافة إىل تسهيلها لعملّيات احلدف أو اإلضافة. عملّية إجراء الّتحديثات الضروريّة، با

  من الفقدان و العبث  حفظها حتقيق قدر عال من االمان و السرية للمعلومات املخزنة و 
 تقدمي معلومات موثقة و جممعة يف قاعدة واحدة متخصصة للباحثني ذوي احتياج موضوع خاص 
  تتيح معلومات مبسطة و جممعة يف عدة موضوعات يف قاعدة بيانات واحدة عامة للقارئ العام 
 إمكانية تطوير و حتديث حمتوياهتا بصورة مستمرة 

 52 :(قواعد البيانات أم نظام الملفات؟  نظام إدارة قواعد البيانات : )ثالثا:
بالّتخزين نقوم  نظام الملّفاتأّما   المعلومات غير المفيدة،الّتخزين والّسرعة وتقليل بسهولة  قواعد البياناتمتتاز 

وغريها الكثري  كبيرة جّداً للّتخزين وصعوبة في إيجاد الملّفات المطلوبة بسرعة ودّقة مساحةويتطّلب  ،بطريقة صعبة
للحصول  why to use database والكتابة يف حُمّرك البحث Google اليت ال حصر هلا، وميكن الّذهاب إىل

 .على املعلومات املطلوبة
 :عليه يمكن تعريف ادارة قواعد البيانات كما يلي

 و نوافذ من خالل  واجهات عرب  البيانات وحذف وتعديل بإضافة يسمح البيانات، قواعد بإدارة خاص برنامج وه
أنظمة  من العديد ، وتوجدةشبك داخلتها مشارك يضاأ  لك  ويتيح الربجمة، لغات بإحدى البيانات قاعدة ربط

 : أشهرها  البيانات قواعد إدارة 

 (Database,  MySQL   SQL, ACCESS Sybase, IBM  , Microsoft DB2,  ،ACCESS  Microsoft 

SQL Server, Oracle  ( 

 

عليها ، هي جمموعة متكاملة من الربامج اليت تتوىل إدارة قاعدة البيانات و التحكم بأنشطة الوصول إليها و احملافظة 
  حيث تقوم بعمليات عديدة مثل االضافة ، التعديل ، االستعالم و طباعة التقارير

لديها جمموعة من التعليمات أو األوامر اليت ميكن  MySQL أشهرها   تكتب قواعد البيانات بلغات وبرامج خُمتلفة،كما 
. كما يوجد بيئات PHP، و ACCESS  Microsoftومايكروسوفت ،  تقسيمها إىل ثالث جمموعات حسب طبيعتها

خُمتلفة لبناء قواعد البيانات، أمّهها األوراكل، والفريبريد، والبوستجرس، والّسايبيز، واملايكروسوفت إس كيو إل، 
 كلها تعطي ميزات للمستخدمني من خالل جمموعة من التعليمات أو االوامر نذكر منها  :،  Informixو
0) SELECT  السجاّلت من جدول أو أكثرالسرتجاع بعض 
2) . INSERT إلنشاء السجاّلت 
3) . DELETE حلذف السجاّلت 
4) . UPDATE لتعديل السجاّلت 
5) CREATE إلنشاء جدول (table)أو ، (views)أو ، (index) أو أي غرض أخر 

                                                           

 . ktab INC،دار النشر : العدد التاسع و العشرون -ومات االجتاهات احلديثة ىف املكتبات و املعل(2008)،  حممد فتحي عبد اهلادي     52

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A/-/-%22
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6)  DROPحلذف جدول أو أي غرض آخر 
7) . ALTER لتعديل جدول أو أي غرض آخر. DCL:  

لذا  أهّم شخص يعمل يف قسم قواعد البيانات يف أّي بيئة عمل كالّشركات أو البنوك البيانات يُعترب مدير قاعدةأخريا 
و  جيب أن يكون ُملّماً بكيفّية عمل قواعد البيانات بشكل كبري جّداً، وميتلك من اخلربة ما يُؤّهله هلذا املنصب احلّساس

 باالضافة اىل أنه املخول عنهم،  املسئولعلى باقي أفراد الفريق  عن توزيع جميع الَمهام والوظائف املسئولألنه  ذلك :
 تأميننها و حمايتها من االختراقات االلكترونية باالضافة الى ضمانأداء وجاهزيّة قواعد البيانات، و األول عن 

  ,وسهولة الوصول إليها من ِقَبل الُمبرمجين أو الُمستخدمين
 

 و قواعد المعرفة اتمعلومالمحاضرة الثامنة  : قواعد ال
 

 مقدمة :
رافية جيد أن التقنيات املعلوماتية اليت تعاقبت عليها قد أثرت عليها من غاملتتبع لتاريخ تطور قواعد املعلومات الببليو إن 

، أو طريقة إتاحتها، أو طريقة حتديثها، أو نوعية عدة نواحي سواء يف شكلها املادي أو إمكاناهتا البحثية واإلسرتجاعية
 خاصة لدي االيداريون و موظفي املنظمات الكربى.خمرجاهتا وغري ذلك. 

  :المراحل التي مرت بها قواعد المعلوماتأوال :
 53 :إمكان تقسيم املراحل اليت مرت هبا هذه القواعد، إىل أربع مراحلب

وهذه املرحلة دامت طويال إىل أن بدأت شركات ومؤسسات :المطبوعة الكشافات والببليوجرافيات مرحلة .1
 املعلومات استخدام احلاسب وتقنياته يف إنتاج تلك القواعد.

ويف هذه املرحلة مت حتويل :مرحلة القواعد الببليوجرافية المحسبة على الخط المباشر عبر خط التلفون والمودم .2
مث أتيحت تلك القواعد على ، شكل مقروء آليا بواسطة احلاسب يفاملطبوعة  رافياتغبيانات الكشافات والببليو 

 .اخلط املباشر عرب خطوط التلفون باستخدام أجهزة املودم
يف هذه املرحلة مت ختزين بيانات القواعد يف املرحلة السابقة : مرحلة القواعد الببليوجرافية على األقراص المدمجة .3

وإتاحتها يف األسواق كبديل عن القواعد على اخلط املباشر. وقد اعتمدت  (CD-ROM) على األقراص املدجمة
سبب يف ذلك إىل أن نظام التشغيل بالقواعد يف بداية هذه املرحلة على نظم اسرتجاع ذات واجهات تفاعلية 

 . املبين أساسا على واجهة األوامر التفاعلية (DOS) السائد يف ذلك الوقت كان نظام دوس
مثل  هلا عدة ميزاتهي املرحلة األخرية اليت نعاصرها اآلن،  : عد الببليوجرافية المباشرة عبر اإلنترنتمرحلة القوا .4

سهولة االستخدام وطريقة البحث وإمكانياته املتعددة، سرعة التحديث، إمكانية البحث يف عدة قواعد خمتلفة دفعة 
                                                           

مركز Naif Arab University (NAUSS) ،مصادر املعلومات االلكرتونية يف املكتبات اجلامعية ، (2011)،  ملحم ،عصام توفيق أمحد     53
 .506الدراسات و البحوث جملد 
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منها، استغالل إمكانيات وتقنيات النسيج العنكبويت واحدة، وغريها. ومتيزت عن املراحل السابقة ببعض األمور 
 والروابط وإرسال النتائج عرب الربيد اإللكرتوين، وغريها. hypertext مثل النصوص املتشعبة web لإلنرتنت
 :قواعد المعلومات ثانيا  :أهمية

حيث كلما صغرت حلقة   هدفه املستخدم الباحث و   غايةيتم البحث حسب 
كما ان اجوات البحث يف  البحث كلما أصبحت أكثر دقة و أكثر ختصصا

الشبكة العنكبوتية يعتمد على احدى االدوات املوضحة يف الشكل : االدلة و 
الفهارس ، املكتبات االفرتاضية او الرقمية ، قواعد بيانات حمركات البحث ، 

 .البوابات و قواعد املعلومات
 تعريف املصطلحات الغري معروفة:نقوم ب

تشكل من جتميع املعلومات بواسطة افراد متخصصني و تراجع و :  االدلة .1
تضّم هذه الفئة كماً ضخماً من املعلومات حول األشخاص أو ، تنظم و تصنف مث توضع يف النهاية يف هذه االدلة 

 اهليئات مقّسمة ومرتّبة وفقاً حلقول يسهل الوصول إليها
: هي عبارة عن ادلة أو فهارس موضوعية حتوي جمموعة مصادر معلومات قام  االفتراضية أو الرقمية المكتبات .2

باختيارها و تقييمها بعناية و دقة جمموعة من املكتبيني أو اخصائيو املعلومات و عادة ما يهتم القائمون على هذه 
اليت تغطي قائمة تضم كل او اغلب الوصالت  عيةاالدلة الموضو املكتبات االفرتاضية بثالثة انواع من املعلومات : 

شكل القاموس  تاخد هذه الفئة  المتخصصة قواعد المعلوماتو  االعمال المرجعية'اي موضوع معني' ، 
الفرق اجلوهري بينهما يكمن يف . حيث ان احملوسب الذي يضّم مسّميات خمتلفة ومرتبطة بذات اجملال الذي يغطّيه 

 .احلجم ، نوع التغطية ، املوضوعية ، الدقة ، االختيار ، املصادر ، املواقع و اخلدماتالنقاط التالية : 
  املكتبات االفرتاضية مثل الكتب السنوية و االدلة .،النوع الثاين من مصادر املعلومات هو: االعمال المرجعية .3
و هي النوع الثالث من مصادر املعلومات اليت هتتم هبا املكتبات االفرتاضية او  : قواعد المعلومات المتخصصة .4

   .   الرقمية و هي عبارة عن مصادر موضوعية ) ببليوغرافية ، نصية أو خمتصرة احصائية (
 54 :و خصائصهايف قواعد المعلومات ثالثا :تعر 

  تشمل املقاالت و الكتب والتقارير و الوثائق و الرسائل  خمتلفةبيانات وصفية عن مصادر معلومات حتتوي على
العلمية. وتتاح عملية التصفح والبحث فيها غالبا عن طريق االشرتاك ودفع رسوم مالية مقابل ذلك، الهنا حتتوي 

 55 .على معلومات حمكمة ) علمية دقيقة( وموثوقة
 ووثائق  الببليوجرافية والملخصات،عبارة عن ملف الكتروني يشتمل على السجالت  : التعريف التقني

للمعلومات  حتى يمكن البحث واالسترجاع وله شكل موحدالنصوص الكاملة، والصور، واإلحصاءات...اخل ، 
                                                           

 . ،مرجع سبق ذكره(2008)،  حممد فتحي عبد اهلادي     54

 .دار زهران ،عمان ،قواعد املعلومات ،(2000)،  رحيمة حمسن و حممد حسن كاظم اخلفاجي صباح     55

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A/-/-%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A/-/-%22
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) مثل مجعية علم النفس األمريكية ( اليت يتوىل تنظيم  المحتوى من قبل منتج قاعدة البياناتمنه ، ويتم إنشاء 
وقد تكون متاحة مجانا أو بمقابل مادي وحقوق السرتجاع للمعلومات منها ، مدخالهتا وذلك لتسهيل البحث وا

 56 .إتاحة
 التقارير، االستفسارات، ، ، النماذج ذات العالقة ببعضها البعض، تشتمل على اجلداولواضيع جمموعة من امل

  نظام إلدارة قواعد البيانات، واليت نشأت وانتظمت بواسطة املكتوبة والنصوص 
 هو الفرق بينها و بين قواعد البيانات؟و لكن ما 

 يكمن الفرق بينهما فيما يلي :
  قاعدة البيانات عبارة عن جمموعة من البيانات املنظمة واليت ميكن الوصول حملتوياهتا وإدارهتا وحتديثها بيسر وقد أن

 .تتكون من ملف واحد أو أكثر ويطلق البعض عليها قاعدة املعلومات
  قواعد املعلومات هي جمموعة من املعلومات منظمة بطريقة تسهل استعماهلا بواسطة برجميات متصلة بتطبيقات بيد ان

 .معينة وبشكل يسهل من التطوير احلر للمعلومات والربامج 
  : مميزات قواعد المعلوماتو من 
 احلداثة–و  الدقةة ، السرع 
 ، االختزال، االكتناز التخلص من الورق واالختصار الشديد يف املكان... 
 بتوافر املعلومات عند الطل 
  توحيد امللفات و بالتايل البيانات املوجودة يف املكتبة او املؤسسة كلها يف موقع واحد وميكن للجميع االستفادة منها

 .بدال من بعثرهتا يف اماكن و مواقع عدة
 57 : أنواع قواعد المعلومات رابعا:
 كالطب او اهلندسة او االدب او الفن لفرع معريف مثل :  وفقا لتخصص معينتصنف 

 قاعدة معلومات يف علوم التسيري 
  و يف العلوم االقتصادية 
 و يف العلوم التقنية 

 مثل : انواع مصادر المعلوماتحسب نوع معني من 
 قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 
 قاعدة معلومات لرباءات االخرتاع 
 معلومات ألعمال املؤمترات  قاعدة 

 مثل قاعدة علومات الصحف و اجملالت عامة او هي
                                                           

 . ت، دار النشر : املنهل،التخطيط االسرتاتيجي لنظم املعلوما(2015)،  أمحد جودت     56

 . ت، دار النشر : املنهل،التخطيط االسرتاتيجي لنظم املعلوما(2015)،  أمحد جودت     57

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A/-/-%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A/-/-%22
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،  التغطية النوعية، من حيث حيث الوظيفةللحكم على نوع قاعدة املعلومات : من  مشاهبة ثالثة معايريكما يوجد 
 : التغطية الموضوعية ومن حيث

 : ، وتندرج حتتها فئتان مهامن حيث الوظيفة
  International Bibliography of Social sciences - LISA -  : ، مثل الببليوجرافيةأ ـ 

  : : يدخل يف إطار هذه الفئة ثالثة أنواع فرعية هي غير الببليوجرافيةب ـ
 ABI/Inform, Medical Library, Biology Journals : ، مثل Full-text databases قواعد البيانات النصية .1
  Dow Jones Index : ، مثل Numerical databases البيانات الرقميةقواعد   .2
  Manuscripts Islamic : ، مثل Images databases قواعد بيانات الصورية  .3
  : ، وتندرج حتتها فئتان ، مهاحيث التغطية النوعيةمن 
  واملعلوماتيف جمال املكتبات   LISA : املعلومات ، مثل مجيع أشكال مصادرتغطي  عامة .1
اليت تقتصر على الرسائل  Dissertation abstracts:مثل،معني من مصادر املعلومات وعتقتصر على تغطية ن نوعية .2

 !ProQuest - The Digital Dissertations database has moved اجلامعية
  : وتندرج حتتها ثالث فئات ، هي ، التغطية الموضوعية حيثمن 
 يف جمال املكتباتLISA، جمال الرتبيةيف   ERIC : اجلتماعية أو أحد فروعها، مثليف العلوم متخصصة   .1

Sociological Abstract  يف جمال علم االجتماع. 
 يف جمال اإلنسانيات بشكل عام  The Humanities Indexمثل يف جمال اإلنسانيات أو أحد فروعهاخصصة مت .2

Index Islamicus  اإلسالمياإلسالم واملسلمني والعامل 
يف   MEDLINE   يف اجليولوجياGEOREF يف العلوم البحتة والتطبيقية أو أحد فروعها . مثل متخصصة .3

جملة يف معظم التخصصات العلمية  1700قاعدة حتتوي على النص الكامل ألكثر من  ، Science Directالطب
 ..ScienceDirect.com  health, medical journal full text articles and books، والتقنية والطبية

 

 اعدُة المعرفةقفماذا نعني بولكن تطورت القواعد لتشمل قواعد املعرفة و مستودعات املعرفة ،
قاعدة البيانات بنظاِم مثل  قاعدُة املعرفة بالُنظم اخلبرية هي قواعد تشبه( :Base de connaissanceقاعدة المعرفة : )  

، دعم القرارات؛ حيث أهّنا تتوىّل ختزيَن احلقائق إالّ أهّنا ختتلف عنها يف أهّنا ال تتضّمن فقط احلقائَق املتعلقَة مبوضوٍع ُمعنّيٍ 
 و باختصار مكوناهتا تشمل :وإمنا تتضّمن سلسلًة من القواعد والتفسرياِت املرتبطة هبذه احلقائق، 

 جمموعة قواعد Rules Base تـَُنمِذُج املعرفة يف اجملال قيد الدراسة، وهي غالباً قواعد شرطية من الشكل: إذا ،
 ، conclusionكان هناك نتيجة Premise حتقق شرط

 قاعدة حقائق Facts Base؛ تتضمن معلومات تتعلق باحلالة قيد املعاجلة، مثل عبارات توصيف احلالة. 
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 األنظمة الذكية ة سعالمحاضرة الثا
 

 مقدمة:
 Artificial  الصنعي املعرفة يف الذكاء أحد التطبيقات األكثر جناحاً لنظم قواعد تشكل االنظمة الذكية  

Intelligence،  قائق والقواعد يف بناء النظم اخلبريةاحل امهوخاصة تلك اليت تستخد Expert Systems  اليت ُتضّمن
 برامج الذكاء الصنعيمثالهلندسة والطب وإدارة األعمال تسمى معرفة عن حقل متخصص من حقول النشاط البشري 

أو النظم   ، وذلك حبشد جمموعة من املعارف والنظم املعتمدة على املعرفةفي حل المسائل تقارب مستوى الخبيراليت 
خلرباء، وذلك على ناجتة من معرفة يستعملها ا اخلبرية، ويطلق اسم النظم اخلبرية غالباً على الربامج اليت تتضمن قاعدة

 .نقيض املعرفة اليت ميكن جتميعها منالكتب أو من غري اخلرباء
 ArtificialIntelligence (: 58:(~نظام الذكاء االصطناعي - مراحل ظهور النظم الذكيةأوال :

ظهر الذكاء االصطناعي يف اخلمسينات من القرن املاضي نتيجة الثورة اليت حدثت يف جمايل املعلومات والتحكم اآليل، 
 : وترمي أحباثه إىل حتقيق هدفني رئيسيني

 األول: الوصول إلى فهم عميق للذكاء اإلنساني عن طريق محاكاته. 
  ،وخصوصًا بعد التطور السريع لقدرات الثاني: االستثمار األفضل للحاسب والعمل على استغالل إمكاناته كافة

 .احلاسبات ورخص مثنها
  بدال من فكرة  المنطق في عملياتهميكنه استخدام  كيف  يفكر  نظامحملاوالت لبناء تصميم بدأت ا 0941يف عام

حملاولة  ابتكار الشبكات العصبيةهذه احملاوالت عن  األفعال . و متخضت  الثابتة بين الرموز و ردودالعالقة 
 العصبي لإلنسان  محاكاة شكل و ترتيب و طريقة عمل الخاليا في الجهاز

 كان من أهم   والمخ البشريتقليد  بناء آلة ذكية تحاولبدأ علماء الذكاء االصطناعي حماولة  لخمسيناتيف ا
 أكثرنموذج مبسط لشبكية العين لبناء  1957عام  روزنبالت(احملاوالت يف ذلك الشأن احملاولة اليت قام هبا) 

 تعقيدا، 
  علم وهندسه صنع ..عرفه بأنه "0956يف عام الذكاء االصطناعي  ، مصطلح جون مكارثيقبلها بسنة صاغ

له ميكن ة االنسان و صاحب ذلك تعاريف متقاربة محاكادرجة تمكن اآللة من بمعنى اخر هو "..آالت ذكيه
 59 استخالصها يف :

 األنظمة اليت تتصرف كالبشر - ألنظمة و اآلالت اليت تفكر كالبشرا -

                                                           

 . ،مقدمة يف الذكاء االصطناعي، دار النشر : االندلس للنشر و التوزيع(2006)،  نحممد آل عثما     58
 .و منطق متثيل املعرفة لذكاء اإلصطناعي ،(2012)،   المجلة العربية الدولية للمعلوماتية     59
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 األنظمة اليت تتصرف بشكل منطقي - األنظمة اليت تفكر بشكل منطقي -

 العمليات الذهنّيةفهم  - االلة بصورة توصف بانها ذكيةاستجابة  -

 اآلالت ستكون قادرة، في غضون عشرين عاما، علي القيام بأي عمل يمكن أن : " هـ. أ. سيمون، 0965ام ع
  يقوم به اإلنسان"

 في غضون جيل واحد... سوف يتم حل مشكلة خلق ' : " ،مارفين مينسكاي0967سنتني من بعد أي سنة
و  في التفسير التي واجهتهمادراك صعوبة بعض المشاكل ولكنهم فشلوا يف ،الذكاء االصطناعي ' بشكل كبير"

 االستنتاج
 فورد" بتطوير أول برنامج للقيادة بتقنيات الذكاء  مهندسو الشركة األمريكيةجتربة مت اعتمادها من طرف  كأول"

 االصطناعي )اإلنسان اآليل أو الروبوت(، والذي يتّم تطبيقه حالياً يف مضمار فورد لالختبار

 : و مكوناته تعريف  الذكاء االصطناعيثانيا 
من  والحاسوب علم النُّظميف جمال  الثورة التكنولوجّيةالعلوم احلديثة، نتجت بسبب االلتقاء بني  هو أحد أهمّ 
عمل برامج عن طريق  فهم طبيعة الذكاء اإلنسانيّ من جهٍة أُخرى، ويهدف إىل  المنطق والرياضياتجهٍة وعلم 

ألداء مهّمات املّتِسم بالذكاء، هو كذلك استخدام احلاسوب  للحاسوب قادرٍة على محاكاة التفكير اإلنساني
 من خالل: عالية الَجودة والكفاءة والتي تحتاج إلى ُقدراٍت بشريٍّة ذهنّيٍة عاليٍة جداً ومتقدِّمةٍ 

  ترجمتها إلى ما يوازيها من عملياٍت حاسوبّيةٍ ب تفكير األفراد عند اتخاذ القرارات لحّل مشكٍل معّينٍ كيفية 
 60 املتنوعة اليت ُغّذي هبا هذا الربنامُج. العملّيات االستداللّيةالرجوع إىل العديد من ب، لوٍب منطقيٍّ ومرتَّبٍ بأس

  بناء على وصف هلذا املوقفبالرجوع   اتخاذ قرار فى موقف ما أو على حل مسألة ما:قدرة برنامج الحاسب
 61الىت غذى هبا الربنامج.  العمليات االستداللية إىل
 62 : يبين علم الذكاء الصناعي ككل على مبدأين أساسيني فقطحيث 

 حبيث يتمكن احلاسوب من معاجلتها و إخراج اخلرج املناسب ) أو : في الحاسوبأو المشكلة تمثيل البيانات
 (.باألحرى : كيفية وضع املشكلة يف صورة مالئمة للحاسوب حبيث يفهمها و يتمكن من )التفكري( يف حل هلا

 :في الخيارات المتاحة أمامه و تقييمها . حيث يقوم احلاسوب بالبحث التفكير بحد ذاتهو هو ما نعتربه  البحث
 .قام هو باستنباطها بنفسه ثم يقرر الحل األمثلله أو  طبقا لمعايير موضوعة

 
                                                           

 ، دار النشر : املنهل.،الذكاء االصطناعي و االنظمة اخلبرية(2015)،  جهاد عفيفي      60
 ،مرجع سبق ذكره.(2015)،  جهاد عفيفي      61
 ،مرجع سبق ذكره.(2015)،  جهاد عفيفي     62

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22


 مقياس نظم المعلومات                         بلغنامي نجاة  وسيلة   د.

 40 

 : يوضح مكونات الذكاء االصطناعي 05 شكلال

 
 ،مرجع سبق ذكره.(2015)،  جهاد عفيفي: المصدر

 باختصار خطوات استخدامه تكمن في :
 نُظُم الذكاء االصطناعية املعرفَة اإلنسانّيَة اليت خُتّزن على شكل حقائَق ونظرياٍت يف وعاٍء إلكرتوينٍّ افرتاضيٍّ  ُتستخدم

 (،Knowledge Baseيُطلق عليه قاعدُة املعرفة )
  القرارات.وباإلضافة إىل حقائق املعرفة املخزونة فيها حتتوي أيضاً على القواعد اليت سوف يستخدمها النظام الختاذ 
  بتحديث املعرفة املرتاكمة واحملافظِة عليها واستثمارِها يف حلِّ املشكالت.تقوم 

 63 تم استخدامه في مجاالت متعددة:كما 
  يف اجملال اهلندسي من حيث القدرة على وضع و فحص خطوات التصميم و أسلوب تنفيذه 
  يف جمال التعليم االستشاراتاملعلم و إبداء يف اجملال التعليمي من حيث القيام مبهام 
 ، يف املصانع مراقبة عمليات اإلنتاج ، و اإلحالل حمل العمال يف الظروف البيئية الصعبة 
 ، يف التجارة و األعمال كتحليل حالة السوق والتنبؤ و دراسة األسعار 

 64 و باختصار اهميته تكمن فيما يلي : .  و غيرها من المجاالت
 اخلاصة باملؤسسة من التسّرب والضياع بسبٍب أو بآَخَر.تخزيِن و حماية المعلومات والمعرفة 
 إنشاِء آلّيٍة ال تكون خاضعًة للمشاعر البشريّة كالقلق أو الّتعب واإلرهاق وخاّصة عندما  تقليل مساحة االخطار(

 يتعّلق األمُر باألعمال املرِهقة اليت متّثل خطورًة جسمّيًة أو بدنّيَة أو ذهنّيًة(.
 طلب وقت االمر الذي يت معالجة المشاكل و وإيجاد الحلول للمشكالت المعقَّدةفي الوقت المناسب والقصير

 اكثر بالنسبة لإلنسان الطبيعّي.
 : ما يلىتكمن في تطبيقات الذكاء االصطناعى ىف وضعة الراهن أغلبو 

 نظم معاجلة اللغات الطبيعية 
 نظم أدراك السلوك أو اهليئة  

                                                           

 . الذكاء االصطناعي: واقعه ومستقبله  ،Alain Bonnet  ،)(2012  فرغلي، علي صربي ترمجة عن كتاب:   63 
مكتبة امللك عبد العزيز ، و النظم الخبيرة فى تطبيقات المكتبات و خدمات المعلومات تقنيات الذكاء الصناعى   ،(2005)ولفرد وارتر النكسرتف    64
 . العامة

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Bonnet%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 نظم الرؤية الذكية 
 جتميع قطع غيار السيارات ، تقطيع حلوم االغنام و تعليبها(نظم األنسان األيل (  
 قواعد املعرفة ( الذي يعترب اهم برامج تطبيقات الذكاء االسطناعي  )دراسة كيفية حماكاة اخلبرية النظم (

 احلاسوب لقدرات االنسان احلركية و البضرية و تبادل املعرفة فيما بينهم (
 كيفية تمثيل المعرفة في الذكاء االصطناعي:ثالثا :

واملتغرية يف جمال معني. ولبناء هذه القاعدة البد من ترتيب وتنظيم قاعدة املعرفة على كل من املعارف الثابتة تشمل 
ىف الواقع يوجد العديد من  حاسوب التعامل معها ومعاجلتها.احلقائق واخلربات بأسلوب معني حىت ميكن لآللة و لل

 ألساليبا وفيما يلي عرض خمتصر عن أساليب متثيل املعرفة وهو فرع هام من جماالت علم الذكاء االصطناعي.
  على سبيل املثال:

 فمن هذه الشبكة ميكن استخالص حقائق جديدة من حقائق معطاة  : شخص  أسلوب الشبكات الداللية:
 متعدد اخلربات يعين انه شخص مؤهل او كفء للقيام بعمل معني او ترقيته لوظيفة عليا

 تخدمة يف متثيل املعرفة الثابتة.املس:يعترب أسلوب القاعدة أو النظريات من أبسط وأهم الطرق  أسلوب القاعدة 

يف هذا األسلوب تكتب احلقائق على شكل القاعدة الشرطية: ]إذا كان )الشرط( إذن )االستنتاج([. كما توضح 
  األمثلة التالية وهي ىف خمتلف اجملاالت:

 اآليت:بالشكل ،  ذا كان التقييم االويل للكفاءات صحيح جنحت اسرتاتيجية  تدريب االفرادإمثال :
 if then>حنصل على النتيجة< : فإننا  >حتققت جمموعة شروط<  إذا ( أ

 قيمة< > =  >حقيقة أو عبارة< حيث النتائج هي من الشكل ( ب
 ويستخدم لتجزئة بيانات والمعلومات الثابتة:يستخدم هذا األسلوب يف متثيل احلقائق  أسلوب اإلطارات  

: مثل ان نقوم بدراسة توظيف ادارة املعارف يف  يف جمموعة من اإلطارات البسيطة. بكة دالالت األلفاظ ووضعهاش
 بيئة واسعة املعامل نقوم بتحديد االطر للدراسة بني معاليم الزمن و املكان

 الناجتة من تعرض اإلنسان لوصف المعرفة المتغيرة:يستخدم أسلوب السيناريوهات  أسلوب السيناريوهات 

ملواقف حتتوى على جمموعة من املواقف واألحداث الغري متوقعة.:مثل قياس كفاءة االفراد باستخدام العوامل الغري 
 املباشرة يستلزم ذلك القيام بدراسة كل املتغريات املؤثرة يف التابع كفاءة

                                                       النظم اخلبرية: لقد تبلورت تطبيقات الذكاء االصطناعّي يف جمال إدارة املعرفة من خاللبشكل اكثر وضوح 
 النظم الخبيرة :ة لعاشر المحاضرة ا

 

 مقدمة :
حاسوٍب ُمصمٍَّم يحاكي ببساطٍة برنامج  فهي، الِخبرة البشريّة النادرةقصد بالنظام اخلبري تلك النظُم اليت تعتمد على ي

 (2015)،  جهاد عفيفي . المشكالتقدرَة الخبير اإلنسانّي على حّل 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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   النُّظِم الخبيرِة: تعريف:  أوال
 
  معرفة خبيٍر ما وحيوي  تعتمد على الحاسوب، وهي نظٌم االصطناعيّ الُنظم الخبيرة أحَد فروع الذكاء تعترَب عليه

تقديم اإلرشادات أو اتخاذ القرارات ، وميكن توظيف هذه املعرفة يف أو مجموعٍة من الخبراء في مجاٍل معينٍ 
 (2015)،  جهاد عفيفي فيما يخّص المشاكَل التي ال تتوّفر على حلول.

 للنظام اخلبري  يف جماٍل معنّيٍ للمعرفة، وميكن برنامٌج معلومايتٌّ حياكي التفكرَي املنطقّي خلبرٍي بشريٍّ أنه "أيضا على عرف ي
 (2015)،  جهاد عفيفي الطرق : بإحدى أن يكون نظاماً للقرار

 نظام للمساعدة على اختاذ القرار )نتبع اخليارات اليت يقرتحها النظام(  .1
 التعلم )هنا يقوم اخلبري بدور اإلدارة البيداغوجية(".نظام للمساعدة على  .2
وتقوم فكرة النظم اخلبرية على استخالص اخِلربة من  استخدام املعرفة وخطوات االستداللهو أيضا يقوم على  .3

تقوم على املعرفة اليت تستند إىل  اليت مصادرها ووضعها يف برنامج حاسويبٍّ ميكن للخبري وغري اخلبري استشارُته
كمستشاٍر ملّتخذ القرار؛ ميكن  خِلربة املرتاكمة، واملخزَّنة، باسرتجاعها وحتليلها للتوصل إىل احلقائق املرتبطة هباا

ميكُن حيث  العمل فقط استخدامها يف أي مكاٍن وكلٍّ وقٍت على عكس اخلبري البشرّي الذي يوجد يف أوقات
مثل ما هو مشار اليه استبدال النظاِم اخلبري يف حال تلِفه وال مُيكن استبداُل اخلبري البشري يف حال إصابته.

 أدناه يف الشكل :
 الخبير النظام و بيئة هيكل: 06شكل ال

 
 (2015)،  جهاد عفيفيالمصدر: 

بيئة عمل و بعضها األخر تقع ىف  هيكل النظامبعضها يقع داخل ، متفاعلة  وسطاءعدة  من عناصره  تكونحيث ت
  النظام

  منصة النظامو   قاعدة الخبرة:  يتكون من عنصرين مها هيكل النظام الخبير .1
 مستخدمو النظام الخبيرو  أهل الخبرة:فتتضمن عنصرين مها بيئة عمل النظام الخبيرة .2

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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حصيلة احلقائق و القواعد و غريها من املفاهيم و املواصفات املتعلقة  هى) قاعدة المعرفة: عناصر هيكل النظام .3
تشتمل على جمموعة من الربجميات املتخصصة ىف تعريف وشغيل ) منصة النظام الخبير( و  مبجال تطبيق النظام

 ( نظام اخلربة
 مكونات النظام الخبير : :اثاني

 (2015)،  جهاد عفيفي باختصار ميكن القول اهنا تتكون من :
بناِء هبدف  ونقَل أو حتويَل املعرفةعها جتميع تعين حيازُة املعرفة(: Base de connaissance) قاعدُة المعرفة .1

تتضمن و هي  التحديَث املستمَر لقاعدة املعرفة بنظام اخِلربة.و  حصوُل على املزيد من القواعد واحلقائقلل قاعدة املعرفة
 نوعني أساسني من املعرفة مها:

 متمثلة مبجموعات تعريفات ، فرضيات ، معايري و احتماالت جمموعٌة من احلقائق  عبارة عن المعرفُة بالحقائق
 .بفرع ُمعنّي من فروع املعرفة أو باملشكلة اليت مّت بناء نظام اخِلربة ألجلهامرتبطٌة 

  متمثلة يف االفرتاضات املنطقية و الرياضية  جمموعٌة من القواعد اإلرشادية :عبارة عن بالقواعد واإلرشاداتالمعرفة
اليت مُتّكن  وندس المعرفة التقنيات التي يستخدمها مهمن خالل  لخبير من ا جمع و اشتقاق المعرفةمتكن من 

 اليت ُبين النظاُم ألجلها. لحلِّ المشكلةمن استخدام املعرفة  مستخِدم النظام
 عمليات االستدالل و التفسير في النظام الخبير: 70شكل ال

 
 (2015)،  جهاد عفيفيالمصدر: 

 
نسميه حمرك االستدالل هو عبارة عن برجمية للبحث يف حمتويات قاعدة املعرفة يف سياق و  :وسيلُة االستدالل .2

تسلسل دقيق ، تقوم مبزج و مقارنة احلقائق اليت توجد يف الذاكرة و نقلها من خالل وحدة احلوار و ربطها مع قواعد 
مَثّ فإّن أداة االستدالل هي برنامج حُياكي  ومناملعرفة املخزنة لديه لتوليد حل للمشكلة و اختيار النصيحة املناسبة 

اربعة اشكال حىت  النماذج ميكن حصرها يف حيث تتوىّل استخداَم العديدعمليات التفكري االستداليّل للخبري البشرّي.
 :يومنا هذا 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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  القواعد الشرطية 
 الشبكات العصبية 
 املنطقى الضبايب 
 اخلوارزمية اجلينية 

 لو، إذ، القواعد الشرطية (if, then واليت فيها يتّم كتابُة السبب أواًل، مُثّ النتيجة وهي امليكانيزم الذي يقوم )
ويتوافر هذا اإلمكاُن إمكاُن تفسير النتائج:مع بإجراء العمليات، تطبيق القواعد على احلقائق إلنتاج حقائَق جديدٍة.

نولوجيا الذكاء االصطناعّي،حيث يتوافر بنظم يف نُظم اخِلربة دون نُظم دعم القرارات وذلك لكوهنا قائمًة على تك
 اخِلربة القدرة على تفسري النتائج وشرح عملية االستدالل املنطقّي اليت من خالهلا مّت الوصول إىل هذه النتائج.

باألسباب املخزّنة بقاعدة  السبباحلصوُل على السبب كمدخالٍت، مّث تقوم إدارة االستدالل مبقارنة هذاحيث يتّم 
عكسيًايف حالة التسلسل وبناًء على ذلك يتّم حتديُد النتيجة وهذا ما ُيسمى بالتسلسل لألمام، ويكون الوضع املعرفة، 
 . عليها يتّم التوّصل إىل السببوبناًء  النظاُم باحلصول على النتيجةكُمدخالتٍ . حيث يبدأ للخلف

 ية تعامَل اإلنسان عندما يواجه مواقَف تتوّفر لديه معرفٌة غرُي صرحيٍة عن جمال اكي هذه التقنحت:شبكات العصبّية 
مت ، االستعانَة بِخبراته السابقة والتعّلممّما يفعله في مثل هذه المواقفمعريفٍّ معنّيٍ إذ تتطّلب منه هذه املواقُف 

والسندات، وتحليل التواقيع ومقارنة التواقيع تحليل االستثمار والتنبؤ بحركة األسهم جماالٍت عدٍة، مثل استخدامها 
 المخزونة في المصارف مثاًل.

  ّأو غري اجملسَّدة متاماً يف الواقع، يقوم  المتغّيرة، لمعرفة غير مؤّكدةعن ا الستدالللتستخدم :نُظُم المنطق الضبابي 
قد تكون صحيحًة إلى حدٍّ ما أو خاطئًة بدرجٍة  االحتمالّية أي البحث عن مستوياٍت متعّددٍة من الصِّحةالتيعلى 

وبذلك ميكن التعبري عروض األسعار مثاًل على أساس إعطاء كلِّ سعِر درجًة معّينًة فاملنطق الضبايّب ميكِّن من تقدمي ما.
تمّثل معرفًة بالتايل فإّن نُظم املنطق الضبايّب السعر رخيٌص إلى حدِّ ما" السعر غالي جدا"،حاسوبياً عن حاالت مثل "

 غيَر دقيقٍة أو غامضًة، ُتسهِّل الحصوَل على المعرفة.
 :لتصميم واقتراح الحلول للمشكالت اإلداريّة، خاّصة المشكالت التي تتأثّر ُتستخدم  الخوارزميات الِجينية 

التجارة االلكترونية  مجالولذلك ُتستخدم هذه النُّظم يف شىّت أنواع التطبيقات وخاّصة يف  بعدٍد كبيٍر من المتغّيرات؛
 واألعمال اإللكترونية، أي أّن النظام أصبح قادراً على أن يتعّلم كيف يتأقلُم مع التغّيرات.

 أو برنامج واجهة االستخدام : فهي برجميات  (:interface d'utilisateur) وسيلُة استخدام مستخِدم النظام .3
 اذ يستطيع املستخدم من خالهلا ادخال املعلومات معهللمستخدم التفاعل مع النظم الخبيرة و التخاطب تسهل 

و التعليمات اىل النظام و توجيه االسئلة و تلقي االجابات و هنا يتم تدخل تطبيقات الذكاء االصطناعي لتزويد 
 املستخدم باللغات اليت متكن املستخدم من التفاعل مع النظام.
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 واجهة استخدام النظام الخبير: 80شكل ال
 

 
 (2015)،  جهاد عفيفيالمصدر: 

 
أحد تطبيقات علم الذكاء  يعترب النظام اخلبري  من أهم برامج تطبيقات الذكاء االصطناعي  فهييف االخري 

صطناعى الذى يهدف اىل نقل الذكاء البشرى اىل نظم احلاسبات عن طريق تصميم الربجميات و أجهزة احلاسبات الىت اإل
  التصرفاتلكن بناءا على هذه  .وال يضطر االنسان اىل وضع خربته ومهارته فيها . حتاكى سلوك و تفكري البشر

ويعطيها مسة  اإلنساننظام خبري خبربة هذا  حصلنا على أننااي  حيمل خربة االنسان الطويلةحصلنا على نظام و األفكار 
ناهيك على انه يفسر النتائج و يستدل على  . الذكاء واالكتساب من احمليط العام هلا وبذلك فاهنا ستصبح اكثر ذكاءا

 العمليات للوصول اىل هذه النتائج .
 المعرفة و االبداع بإدارةعالقة نظم  المعلومات : شرحادي عالمحاضرة ال

 : مقدمة
موجــودة فــي االســاس فــي ذهــن العــاملين فــي  ألهنــافيهــا وذلــك  راس المــال الفكــريينظــر اىل معرفــة املنظمــة باهنــا متثــل 

غــري ان معظمهــم املســؤولة عــن ادارة معرفــة املنظمــة  العمليــات واالنشــطةحيـث اختلفــت آراء البــاحثني يف حتديــد المنظمــة 
الحصــول عليهــا مــن مصــادرها , ابتكــار المعرفــةاملمارســات العمليــة هلــذه العمليــات ال تتعــدى كوهنــا يركــز علــى عمليــات 

مــن اجــل مشــاركتها ونشــرها وتوزيعهــا ...عليــه ميكــن  قاعــدة معرفــة المنظمــة, ومــن مث ترميزهــا خلزهنــا يف المختلفة)توليــد(
   توليد )تكوين( و   ابتكار المعرفةملعرفة يف عمليتني اساسيتني :مها توطيد االبداع بعالقته يف ادارة ا

 
 
 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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 عالقة المصطلحات ببعضها البعض:أوال :
يـــتّم توليـــد المعرفـــة  ، مثبفكـــرٍة يُقـــدِّمها الفـــرُد الـــذي حصـــل عليهـــا أو ابتـــدعهاباختصـــار إّن عملّيـــة توليـــد املعرفـــة تبـــدأ 

المنظَّمـات هـو ،حيث إّن توليد املعرفـة عنـد الكثـري مـن  الجديدة من خالل أقسام البحث والتطوير والتفكير اإلبداعيّ 
 65،  (االبتكار ُيضيف مصدراً ملعرفٍة جديدٍة.) ،االبتكار وتوليد األفكار الجديدة
، المناقشات ، والمالحظات، وعدلت  الخارجيةالمعلومات عن طريق الفكرة  كما ميكن احلصول على 

توسعت الفكرة لتشمل ، وبعد ذلك  الفكرة وحدد شكلها عن طريق االتصال األخرى وتناولت معرفتهم الضمنية
 داخل بنية التنظيمسوف تصبح  تم قبولها فان الفكرةما . واخريا اذا  وجماعات اخرى للتنظيم الكامل مستويات

 66 املعرفُة مصٌدرا لالبتكار() تاج متطور وجديد او سياقات عمل جديدةعلى انها خدمات او ان
ــدة م األفــراد يف ابتكــار اســتخداو با للتعبيــر عــن االفكــار او وجهــات النظــر  االســتعارة والتنــاظرالمعرفــة الجدي

 .  الجديدة ، وانها تصبح معرفة ضمنية ضمن االفراد ومستجدة فيهم لترجمتها في السلوك الثابت الجديد 
 67 ذات اجتاهنِي: المعرفة واالبتكار هي عملّيٌة مزدوجةٌ عليه ميكن القول أّن 

 فاملعرفُة مصٌدرا لالبتكار،  .1
 واالبتكار ُيضيف مصدراً ملعرفٍة جديدٍة. .2

  :الفرق بين اإلبداع و اإلبتكار: ثانيا
( إذ creationو التوليـد و اخللـق )  (inventionو االبتكـار ) (Innovationالتمييز بني االبـداع ) من الضروري

بينمـا يشـري  68اىل القدرة علـى تقـدمي أفكـار أصـيلة جديـدة بـدون االخـذ بعـني االعتبـار قابليتهـا للتطبيـق، يشري االبتكار
، فكلمة ابتكار تركز على االفكار اجملرة للمشكالت اليت يواجهها املدير كمـا أنـه 69االبداع اىل  التطبيق للواقع العملي 

نظمــة أمــا االبــداع احلكــم علــى االفكــار مبــدى حــداثتها و لــيس بامكانيــة الفائــدة منهــا للمســتفيد )املســتهلك( و امل يــتم
فكـــار لـــذا املشـــكلة ال تكمـــن يف االفكـــار فهـــي موجـــودة و بغـــزارة لكـــن مشـــكلة املنظمـــات هـــو امكانيـــة فهـــو تطبيـــق اال

 70 امهها :مير االبداع مبراحل خمتلفة حسب كل منظمة من حيث تطبيقها.
 :  تتلخص يف الفرتة اليت يقضيها الفرد يف التعلم و القراءة و التدريب  االعداد أو االدراك و الوعي بوجود مشكلة .1

                                                           
65  POLLARD Dave, 2003, « Cap Gemini On Measuring Innovation », publié dans : 
http://blogs.salon.com/0002007/2003/11/27.html#a534. 
66 Fernez-Walsh  S.Romon F. ,2008 « dictionnaire du management de l’innovation»,éd. Vuibert, Paris,P.82. 
67  Nonaka, I. et Takeuchi, H. 1997. « La connaissance créatrice : La dynamique de l’entreprise apprenante », De Boeck 
Université. 
68    Birkinshaw J J., Hamel G. et Mol M. 2008. « Management innovation », Academy of  
Management Review, vol. 33, n° 4. 
69  Birkinshaw J J., Hamel G. et Mol M. 2008.OP.CIT. 
70 Damanpour F. et Aravid D. 2012. « Managerial innovation: conceptions, processes, and antecedents », Management 
and Organization Review, vol. 8, n° 2. 

http://blogs.salon.com/0002007/2003/11/27.html#a534
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يف العمل و حضور املؤمترات   و الندوات و غريها لتجميع املعرفة حول كل ابعاد املشكلة باختصار تتلخص يف مجع 
 الشعور باملشكلة اليت تشكل حمور اهتمام املبدعاملعلومات بعد التعرف و حتديد و 

 : يركز الفرد اهتمامه و تفكريه يف اجلزء املقصود من املعرفة او املشكلة حيث تشهد هذه املرحلة  التركيز او االختمار .2
 مرحلة تفريغ احللول أبدتو ، معلوماته و موضوع البحث، ة املبدععمليات التفاعل و التداخل و الرتابط بني شخصي

 و بدائلها.
 جيول ذهنه يف البحث عن املعلومات اجلوهرية  و حماولة ربط املعلومات و اجياد العالقات بني  : االحتضان و الظهور .3

 االشياء
  ظاهر و باالستعانة بادوات البحثاثبات الفكرة او تعديلها او جتربتها و تشمل عملية التبصر بالعقل ال التحقق: .4

 املتاحة و تنتهي بتقدمي املبدع للفكرة االبداعية
 71 أنماط توليد المعرفة :ثالثا: 

 توليد املعرفة جيب أالّ تقتصر :جيب اإلشارة إىل أّن عملية 
 على إدارات البحث والتطوير؛  
 ،الفردّي إىل املستوى من املستوى وحتويلها  املعرفة الضمنّية إىل املعرفة الظاهرة،من خالل حتويل  دورة إبداع املعرفة

 ، ويقدم هذا النموذج أربَع طرائق تتوّلد هبا املعرفة من خالل التحّول بني املعرفة الّضمّنية واملعرفة الظاهرة. اجلماعيّ 
  احلصول على املعلومات من  احسن منوذج اشار اليها هو منوذج ديفي واكتساَب املعرفة املوجودة يف املصادر اخلارجّية

 خللق معرفة جديدة اخلارجية للحصول على  املعرفة مث تطويرها من خالل عمليات املعرفةالبيئة 
 :هي تلك العمليات اليت تعينباختصار يمكن توليد المعرفة من خالل عمليات ادارة المعرفة و 

 لحصول على المعرفة الكامنة في أذهان وعقول المبدعين،أسر : يشري على ا 
  المباشر أو عن طريق عقود االستخدام والتوظيفشراء: يشري إىل احلصول على املعرفة عن طريق الشراء, 
  توليد معرفة جديدة غير مكتشفة وغير مستنسخةابتكار: يشري إىل. 
 يشير إلى تحديد المعرفة المتوافرة اكتشاف. 
 :يشير على القدرة على الفهم، واالستيعاب للمعرفة الظاهرة، امتصاص 
  على ثالث نقاط جوهرية على البحث والتطوير بناءا على :كتساب و استحواذ : باالعتماد ا: 
  إن توليد املعرفة هو جهد بشري .1
 تأثري األبعاد الضمنية والظاهرة للمعرفة يف عمليات التوليد .2
 .الطبيعة الرتاكمية لتوليد املعرفة .3

                                                           
71     OCDE. 2007.. Synthèse : «  Innovation et croissance ». 
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،كما تجدر  و التطوير التقني ،البحث العلمي التعلم  :عرب ثالثة طرق املعرفة تكتسبيف االخري  ميكن 
مما يف المعرفة الضمنية التي مصدرها عقول المبدعين بصورة أكبر كلمة )األسر( تالئم   االشارة الى أن 

 .واالكتشاف واالمتصاص املعرفة الظاهرة اليت تالئمها مفردات الشراء
 و المنظمات المعلومات و االتصالبتكنولوجيات عالقة نظم المعلومات ي عشر :ثانالمحاضرة ال

 الذكية
 

 مقدمة:
سامهت التطورات التكنولوجيا يف تعزيز إمكان السيطرة على املعرفة املوجودة كما أسهمت يف تسهيل وتسريع وتبسيط كل 

 و ذلك من خالل مايلي:.عمليات إدارة املعرفة من توليد وحتليل وخزن ومشاركة ونقل وتطبيق واسرتجاع البحث
  حتتاجها اجلماعات املتفاعلة يف مناطقة  ورش عمل مشتركة،من تكوين وسائل االتصال سهلت التكنولوجيا يف

 .جغرافية خمتلف
 ،توليد املعرفة عمليات ادارة المعرفةخاصة يف دعم  كما تؤدي التكنولوجيا دوراً مهماً في إدارة المعرفة :

دوراً  ، فمثالً تؤدي التكنولوجيا مع المصادر األخرى للمعرفةوبالتنسيق واكتساهبا أو نشرها أو االحتفاظ هبا، 
 .كبيراً بالتنسيق مع الموارد البشرية، السيما التطبيقات التكنولوجيا في مجال الحاسوب 

  : اهم معالجتها من خالل االنظمةاوال :
 يمكن اختصارها في ثالث تطبيقات عملية:

 72 : التكنولوجية تساعد: حيث أن التطبيقات  عالجة الوثائقم .1
 ،في إنجاز الوظائف الكتابية  
  وسهولة تداولهاوإعداد الوثائق وزيادة سرعة ودقة ومعاجلة هذه الوثائق،  اإلدخاليف عمليات، 

 73 :: أما بالنسبة ألنظمة دعم القرار فتعمل على أنظمة دعم القرار .2
 تدعم عملية اإلبداعات ، 
  تقليص مدة عملية اإلبداع 
 والتقارير والوثائق لإلبداعات اجلديدة االختيارات السريعة تقديم  

 74  :فالتكنولوجيا توفر ثالثة عناصر مهمة وهي األنظمة الخبيرة : .3
  حتتوي على معرفة حول موضوع معني قاعدة معرفية. 
 القدرة على اتخاذ القرار  

                                                           

 ( ، تكنولوجيات املعلومات ، دار املناهج ، عمان ، االردن.2000الساملي ،)عالء عبد الرزاق      72
 ( ، املعرفة و االدارة االلكرتونية و تطبيقاهتها املعاصرة ، دار الصفاء ، عمان ، األردن.2011حسني الوادي، بالل حممود الوادي ، ) دحممو      73
 املعلومات ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية .، إدارة تكنولوجيا (2009حممد الصرييف ، )     74
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  التمييز بين أنواع المعرفة، وسهولة الوصول إليهاالقدرة على.  
الدعم واإلسناد إلى عمليات إدارة  وقد اهتم الباحثون بأنظمة تكنولوجيا املعلومات االتصاالت اليت تقدم         

وتقصي جماالت استفادة إدارة املعرفة من تطبيقات نظم تكنولوجيا املعلومات  واالتصاالت فهناك من  صنفها  المعرفة ، 
 إىل جمموعة من  األنظمة.. وهي :

  تبالمكأنظمة     
 البتكار المعرفة و المعلومة الجديدة  أنظمة عمل املعرفة 
  تعاون المجموعةأنظمة    
  الذكاء االصطناعيأنظمة   

اليت تقدم اسـتخدام افضـل للمعرفـة مـن األنظمة الفرعية وتطرق باحثون آخرون إىل مفردات هذه األنظمة وإدراج عدد من 
 ....  تحويلها الى منتج ملموسخالل 

 عالقة تكنولوجيات المعلومات بنظم المعلومات: 09شكل ال

 
 إدارة البنوك و تكنولوجيا املعلومات ، دار اجلامعة اجلديدة، مصر.(، 2007طارق طه، ): المصدر

 
فاملعلومات  الوظيفية ختدم املستوى القاعدي و خمتلف استعالمات تكنولوجيا املعلومات من أجهـزة و برجميـات و   

 شبكات و قواعد و غريها من العناصر اليت تغذي االنظمة على املستوى اجلزئي 
 وفيما يلي بيان هلذه األنظمة وما تقدمه لعمليات إدارة املعرفة :
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 إدارة المعرفة وأنظمة تكنولوجيا ودورها في عمليات أداة المعرفة المعلومات الداعمةعمليات : 03جدول 
عمليات  ت

إدارة 
 المعرفة

األنظمة 
 األساسية

دور أنظمة إدارة المعرفة المعتمدة على  األنظمة الفرعية
 الحاسوب

ابتكار  1
 المعرفة 

أنظمة عمل 
 المعرفة

  مبساندة احلاسوب.التصميم 
 الواقع االفتراضي تطبيقات 

 

جتهيز عمال املعرفة 
باملخططات،التحليالت،االتصاالت، ادوات التوثيق 
اإلدارية وكذلك السبيل للموارد الداخلية واخلارجية 

 للبيانات ملساعدهتم لتوليد افكار جديدة.
الحصول  2

على 
المعرفة 
 وترميزها

انظمة 
الذكاء 

 االصطناعي

 االنظمة الخبيرة 
 المنطق الضبابي نظام 
 . الشبكات العصبية 
 .الخوارزميات الجينية 

تساعد انظمة الذكاء االصطناعي يف استنباط املعرفة 
واحلصول عليها من اخلرباء البشريني، واجياد النماذج 

والعالقات من الكمية اهلائلة من البيانات ،ويقوم 
نظام دعم القرار بتحليل قواعد بيانات كبرية ميكن 

 الكتشاف املعرفة. استخدامها
خزن  3

 المعرفة
انظمة 
قاعدة 
 المعرفة

 الحقائق 
 القواعد 

تاسيس قواعد معرفة منظمية للمعرفة خلزن املعرفة 
واخلربات اليت متتلكها املنظمة واليت جيري تصنيفها 

 وصيانتها بشكل كامل.
مشاركة  4

 المعرفة
انظمة 

المشاركة 
 الجماعية

  ادوات التعاون عبر
 الشبكة

 االنترنت 

تساعد يف امكانية دخول العاملني )متعددين( 
والعمل يف الوقت ذاته على نفس الوثائق من مواقع 

 خمتلفة واجراء التنسيق الالزم النشطتها.
نشر  5

وتوزيع 
 المعرفة

انظمة 
 المكتب

 معالج الكلمات 
 الناشر المكتبي 
  التنظيم االلكتروني

 للمواعيد
 نظام ادارة الوثائق 

انظمة املكتب وادوات االتصاالت بتوزيع تقومي 
الوثائق والصيغ االخرى من املعلومات من خالل 

عمال املعرفة واملعلومات وربط املكاتب عرب وحدات 
 العمل االخرى داخل وخارج املنظمة.

 ( ، أساسيات نظم املعلومات االدارية و تكنولوجيا املعلومات .2011سعد غالب ياسني،) المصدر :
 

 لمنظمة الذكية) المنظمة الفطنة (ته باعالق:ثانيا 
بعد التطرق باختصار اىل كل العالقات السابقة فان الرتابط املهم بني كل من االنظمة الذكية و االبداع و 

حيث ان املفهوم االساسي هلذا   المنظمات الذكيةتكنولوجيات املعلومات و االتصال يقرتن بتكوين ما يسمى : 
التكنولوجيـا  املـصطلح قـد يـذهب فـي أذهان البعض إىل عدة جوانب أساسية مـنها:أن املنظمـة الذكيـة اليت تستخدم
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تعـددت اآلراء  يشير إلى ذكاء اإلفراد في المنظمات الناتج عن عمليات التعلم والتدريبوبعضهم  العالية
خلـيط مـن ذكـاء اإلفـراد واسـتخدام التكنولوجيـا تميـزان بالـصحة بـان املنظمـة الذكيـة واالثنـان يف احلقيقة  ي

 porter ) عندما حدد 0981في األوساط األكاديمية عام  (io)حيث برزت أمهية املنظمات الذكية. الحديثـة
القـوة العقليـة مهمـة فـي ممارسة ن مـن وجهـة النظـر البـشرية فـا المنظمات الذكية والمنظمـات التنافـسيةأمهية  (

كبيـر ، وقد عرفة على اهنا : القـدرة فـي اسـتخدام كـل   اإلعمال وباتحاد هذه القوة تؤدي إلـى عمـل جمـاعي
خاصة المنظمة الفطنة وهناك من يطلق عليها   طاقاتهـا العقليـة وتركيـز تلـك القـوة الذهنيـة علـى القيـام بمهامهـا

ديد من الباحثني الذين تاثروا مبفهوم الذكاء يف منظمات االعمال و يلخص اجلدول أدناه اهم التعاريف من طرف الع
 اخلاصة بالذكاء التنظيمي :

 نوع المنظمة التعاريف
 75الذكية (CHOO)ادارة و تنسيق املعلومات و الفكر بشكل كفء من اجل حتقيق حاجات الزبون

 (SIMIاملشكالت التنظيمية من خالل توحيد قدراهتا الفنية و البشرية) املقدرة الفكرية للمنظمة حلل
مقدرة املنظمة على احملافظة على املعرفة املتاحة و قابليتها لتعلم املعرفة اجلديدة و تطبيقها يف كل 

 (HANEBECKاملواقف )
 افضل الفرص لتوليد القيمة ) التصرف بفطنة ( اليت تتخذ قرارات اسرتاتيجية جيدة و تتنتج

(MATHESON) 
 76الفطنة

العالية االداء اليت ال تزال ناجحة و قادرة على النمو و االستمرار يف النجاح و ابقاء هيمنتها على 
 (FINKELSTEIN&JACKSON) سوقها املستهدف

 (2016، ) عامر عبد الرزاق عبد احملسن الناصر  خصائصها : ثالثا :
  ،التعلم املستمر  
 ، اإلبداع  و الرغبة يف التغيري 
 استيعاب حاالت  بلوغ الغاية ) توليد القيمة ـ توليد البدائل (و  فهم البيئةلرؤية املستقبلية  ، ادارة املخاطر ، ا (

إلى إن المنظمة الذكية  Atosحيث اشار  عدم التاكد من املنظور االسرتاتيجي من اخلارج اىل الداخل (
 تستند على ثالثة محاور أساسية

 ، املعرفة هي احلجر األساس للمنظمات حيث   تطوير المعرفة .0
من خالل حتويل املواد األولية مـن معلومــات تــتم معاجلتهــا إلــى نتـــائج فعليــة مبــا يتناســب مـــع حتقيــق  العمليات .2

   التــوازن البيئــي واالقتـــصادية واالجتماعي لبناء منظمة ذكية

                                                           

 . املنهل،  اخلرائط الذهنية و مهارات التعلم : طريقك إىل بناء األفكار الذهنية، (2015، )طارق عبد الرؤوف عامر     75
 .ktab INCدار النشر:، نظم ذكاء االعمال، (1620، ) عامر عبد الرزاق عبد احملسن الناصر    76 
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وعلـى املـستويات املختلفة أن مـن املهـم جـدا مـشاركة اإلفـراد باملعلومـات فـي عمليـات التنفيـذ  : التـصالا .3
للمنظمة من ناحية املعلومات من األعلى إىل األسفل ومن األسفل إىل األعلـى ، إضـافة إلـى عمليات االتصال 

تتمثل بالعالقات مع أصحاب املـصلحة ، والتـي تغـذي املنظمـة باملعلومــات املهمــة ،  خارج املنظمات اليت
 . ليــات داخليــة وخارجيــة والتــي تــؤدي إلــى جنــاح املنظماتوعمليــات االتــصال متثــل عم

 مقارنة بين المنظمات التقليدية و المنظمات الذكية : 04 لو جدال
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 خاتمة:
تُعترب تطبيقاُت تكنولوجيا أنظمَة معلوماٍت واحدٍة من املفاتيح األساس للكفاءة والفعالّية لعملّيات ادارة االعمال 

من انظمة ذكية و دعم االبداع ، وإّن حصول املنظَّمات على هذه  للمنظمات و بالتايل لعمليات ادارة املعرفة مبا تشمله
وتعترب لبقائها دون السعي إىل تكاُملها بنجاٍح مع اخِلطة االسرتاتيجية للمنّظمة،  التكنولوجيا ليس هو الضمان الوحيد

ُقدرتنا على تكوين ونشر  استدامةها ادارة املعرفة بالتكامل مع اسرتاتيجيات املنظمة احد دعامة االسرتاتيجية اليت تستخدم
وحيازة املعرفة بشكٍل ُمتزايد؛ فاألدوات املختلفة من أنظمة الذكاء االصطناعّي املتمثّلة باألساس يف األنظمة اخلبرية اليت 

 حَسن استخدامها.بُ ح هذه األنظمة يتُتمما متّكننا من حيازة وحتصيل وخزن كمٍّ هائٍل من املعرفة، وتسمح بنشرها 


