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 وصف المادة  -1

 حسب عرض التكوين
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  اتصال تنظيمي: عنوان الماستر

  الثالث: السداسي

  التعليم األساسية: اسم الوحدة

  األنظمة المعلوماتية: اسم المادة

  05: الرصيد

  03: المعامل

دف هذه املادة إىل الرتكيز على أمهية أمن نظام املعلومات ومحايته خاصة يف ظل : أهداف التعليم
علومات واالتصاالت اليت مكنت من جهة ظهور أدوات متطورة سامهت يف تيسري تطورات تكنولوجيا امل

رقمنة وتنقل املعلومات وختزينها باستعمال أدوات حديثة وختفيض التكاليف، من جهة أخرى تعرض نظام 
 لب منها توفري سبل احلماية هلا من خالل اختاذ اإلجراءات الالزمةطمعلومات املؤسسة لتهديدات حقيقية يت

  .وإدخال التطبيقات التكنولوجية احلديثة حلماية أنظمة املعلومات ووقايتها

معرفة الطالب لطبيعة التطورات التكنولوجية ورهانات املعلومات  :المعارف المسبقة المطلوبة
  وتنقلها وختزينها باستعمال أدوات حديثة وكذا التطبيقات التكنولوجية احلديثة حلماية أنظمة املعلومات 

  : وى املادةحمت

  مفاهيم عامة حول أمن نظام المعلومات: المحور األول

 ومةمفهوم املعل -1

 وتنسيق عملية التسيري دعماملعلومة هي أداة  -

 املعلومة هي أداة اتصال داخل املنظمة -

 املعلومة هي حامل معرفة األشخاص -
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 املعلومة هي أداة ربط مع احمليط -

 مفهوم نظام املعلومات -2

 لومات وأمن نظام املعلومات مفاهيم حول أمن املع -3

  استراتيجية أمن نظام المعلومات: المحور الثاني

 تقييم أمهية املعلومات من أجل محاية أفضل هلا  -1

 كيفية حتديد ما جيب أن يكون حمميا -2

 ترتيب املعلومات حسب أمهيتها وترتيب املخاطر -3

  بناء سياسة أمن مالئمة: المحور الثالث

 تأمني نظام املعلومات -1

 بري الوقائيةالتدا -2

 التدابري العالجية -3

  ماهي األدوات التي نستخدمها لحماية أدنى لنظام المعلومات: المحور الرابع

 أدوات احلماية األساسية -1

 احلماية من الفريوسات؟ ماهو؟ -2

 جدار احلماية؟ ماهو؟ -3

  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الرتجيح والسلطة التقديرية لفريق التكوين :طريقة التقييم
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املعلومات ال سيما  تكنولوجياو و االتصال  اإلعالممبختلف تكنولوجيات معرفة مسبقة  -

 مع و املعاجلة والتخزين و النشر؛أدوات اجل

القاعدية  و أمناطه و اجتاهاته و كذا ببعض املفاهيم اإلحاطة بآليات االتصال التنظيمي  -
 .إدارة املنظمات و الثقافة التنظيميةاملتعلقة ب

  

هدف هذا املقياس إىل تزويد الطالب جبملة من املعارف و املفاهيم النظرية و العملية املتعلقة مبجال ي
ا   .إدارة و تسيري املعلومات باملنظمة مع الرتكيز خاصة على نظم املعلومات و خمتلف األبعاد املتعلقة 

ملية يف التعامل مع كما يهدف أيضا تدريس هذا املقياس إىل إكساب الطالب بعض املهارات الع
ا  املوارد املعلوماتية ملنظمة ما، و القدرة على إنشاء   .و إدارة نظام معلومايت خاص 

  

  

  .باملائة 100عن حمتوى الدروس و احتساب العالمة تتم عملية تقييم الطالب عن طريق امتحان 

  

  

  

  

  

 المكتسبات القبلية -2

 األهداف التعليمية  -3

 معايير التقييم  -4
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  رنامج ـــــــــــــب -5
 قياس ـــــــمـال
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  المقياس برنامج

 Management de l’informationجمال إدارة املعلومات: مدخل

 المعلومات وأهميتها في حياة المنظمة: المحور األول

 تعريف املعلومات -

 املعلوماتو البيانات -

 الفروق األساسية بني البيانات واملعلومات -

 أمهية املعلومات يف حياة املنظمة -

 مفهوم قيمة املعلومات -

ا -  خصائص املعلومات وأبعاد جود

ااملنظمة وأنو مات معلو  مصادر -  اع تدفقا

  وقواعد البياناتنظم المعلومات : المحور الثاني

 املنظمة كنسق أو كنظام -

 تعريف نظام املعلومات -

 وظائف نظام املعلومات -

 أهداف نظام املعلومات -

 مراحل حياة نظام املعلومات -

 موارد نظام املعلومات -

 عمليات نظام املعلومات -

 النظام الوطين للمعلومات -

  قواعد املعطيات -
 قواعد البياناتماهية  -
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 تنظيم قاعدة البيانات -

 خصائص قاعدة البيانات -

 نظام تسيري قاعدة البيانات -

 أمثلة عن قواعد بيانات قطاعية كربى باجلزائر -

  اإلعالم واالتصال ونظم املعلوماتتكنولوجيات -

  وأمن نظام المعلومات أمن المعلومات: المحور الثالث

 جمال أمن املعلومات -

 أهداف أمن املعلومات -

 مواطن اخلطر يف بيئة املعلومات -

 أنواع التهديدات واهلجمات يف بيئة املعلومات -

 املتطلبات األمنية حلماية املعلومات ونظم املعلومات -

 أمن نظم املعلومات -

  العالقة بني الرقابة واألمن يف نظم املعلومات        -

  المراجع المعتمدة
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  علوماتجمال إدارة امل: مدخل  1احملاضرة رقم 
 المعلومات وأهميتها في حياة المنظمة: المحور األول

 تعريف املعلومات -
 املعلوماتو البيانات -
  الفروق األساسية بني البيانات واملعلومات -

 أمهية املعلومات يف حياة املنظمة -  2احملاضرة رقم 
  مفهوم قيمة املعلومات -

ا -  3احملاضرة رقم   خصائص املعلومات وأبعاد جود
امصادر معل -   ومات املنظمة وأنواع تدفقا

  وقواعد البياناتنظم المعلومات : المحور الثاني  4احملاضرة رقم 
 املنظمة كنسق أو كنظام -
  تعريف نظام املعلومات -

 وظائف نظام املعلومات -  5احملاضرة رقم 
 أهداف نظام املعلومات -
  مراحل حياة نظام املعلومات -

 موارد نظام املعلومات -  6احملاضرة رقم 
  ليات نظام املعلوماتعم -

 النظام الوطين للمعلومات -  7احملاضرة رقم 
  قواعد املعطيات -
  ماهية قواعد البيانات -

 تنظيم قاعدة البيانات -  8احملاضرة رقم 

 السيناريو البيداغوجي للمقياس  -6
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  خصائص قاعدة البيانات -
 نظام تسيري قاعدة البيانات -  9احملاضرة رقم 

  أمثلة عن قواعد بيانات قطاعية كربى باجلزائر -
  اإلعالم واالتصال ونظم املعلوماتتكنولوجيات -  10احملاضرة رقم 
  وأمن نظام المعلومات أمن المعلومات: المحور الثالث  11احملاضرة رقم 

 جمال أمن املعلومات -
 أهداف أمن املعلومات -
  مواطن اخلطر يف بيئة املعلومات        -       

 أنواع التهديدات واهلجمات يف بيئة املعلومات -  12احملاضرة رقم 
  تطلبات األمنية حلماية املعلومات ونظم املعلوماتامل -

 أمن نظم املعلومات -  13احملاضرة رقم 
  العالقة بني الرقابة واألمن يف نظم املعلومات        -
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علوم احلاسوب طويلة مرتبطا بالتخصصات التقنية السيما طيلة فرتة زمنية ظل جمال نظم املعلومات 
، إال أن انتشار استخدام خمتلف تكنولوجيات البعد الوثائقياآليل و بنسبة اقل،عالم والبعد الربجمي يف اإل
افرز توجها آخر يف التعامل  يف احلياة العامة لألفراد و يف السياق املؤسسايت والتنظيمياإلعالم و االتصال 

 Dimension)ارياإلدوالتنظيمي و أخرى منها البعد السوسيولوجي بأبعادباالهتمام مع نظم املعلومات 

managériale) كما . املعلومات وإنتاج املعرفة بإنتاجوالسلوكي واالتصايل، حىت املعلومايت احملض املتعلق
هذه التعددية يف األبعاد املتعلقة بنظم املعلومات إىل هوية املستخدمني النهائيني هلاته املعلومات تعود أيضا 

من ضال على مطوري هاته النظم ومربجميها ومديريها وتعدد مشاريهم ومراتبهم وسياقات نشاطهم، ف
  .متخصصني يف عدة جماالت

يف ظل بيئة تنافسية من املعلومات خيالية  وأصبحت املنظمات احلديثة تتعامل مع كميات
ا،  رهيب كان من اهم تداعياته صعوبة التعاملنفجار معلومايت ظال يفو شرسة مع املعلومات رغم وفر

ا مواردها  أساليبتبين آليات و إىل ضرورة املؤسسات لدى فظهرت احلاجة   ألجلاملعلوماتية ناجحة تسري 
اية اختاذ القرارات على مجيع األصعدة، و تثمينها  البعيد  ينيعلى املداملنظمة  وحتقيق أهدافاستغالهلا يف 
  .واملتوسط

أشكاهلا ىت بشاملعلومات  حيوية تتمثل يفموارد على تقوم منظمة حديثة لقد أصبحت أي 
االت أضحى من املذهل يف حجم املع ومع التزايد. مستويات استعماهلامبختلفو  لومات املتداولة يف شىت ا

ا  املنظماتهاته ري أن تلجأ الضرو  و إحاطتها إىل البحث عن أجنع الطرق و األساليب لتنظيم معلوما
فكان . و معاجلتها وختزينها و نشرهاا يف تدفقها و ضبط عمليات مجعه ألجل التحكمجبملة من التدابري 

و أصبحت نظم املعلومات بشكل . الذي حيقق هذه الغايةنظام املعلومات اخليار األمثل و االسرتاتيجي 
  .حتواء و تسيري نشاطها املعلومايتقوم عليها خمتلف قطاعات النشاط ألجل االيت تالرئيسية  الدعامةعام 

  

 توطئة للمقياس -7
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 محتوى المقيـــــــــاس -8
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  ال إدارة املعلوماتجم: مدخل

  المعلومات وأهميتها في حياة المنظمة: المحور األول

 تعريف املعلومات -

 البيانات و املعلومات -

 الفرق بني املعلومات والبيانات -

 أمهية املعلومات يف حياة املنظمة -

 مفهوم قيمة املعلومات -

ا -  خصائص املعلومات وأبعاد جود

امصادراملعلومات  -  و أنواع تدفقا
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  :إدارة المعلوماتمجال :خل مد

جماال حديثا تزامن تطوره مع التطورات Management de l’informationتعترب إدارة املعلومات
ا بشكل عام احلديثة اليت طالت املنظمات    .و فنون إدار

هي كل : " إدارة املعلومات على النحو التايل) AFNOR FD X50-185 )2004حيدد معيار و 
 .1"املعلوماتتسيري ة لتوجيه املنظمة والتحكم فيها فيما يتعلق باألنشطة املنسق

أن على وجدت املؤسسات نفسها ملزمة  إذ.يف قلب اإلدارة التنظيمية احلديثةأصبحت املعلومات ف
ا بني مجيع  و أضحت . تستثمر يف احلفاظ على رأس ماهلا املعريف وتعززه املعلومات العامل األكثر متييزً

والبعض " الرمادي نفطال"يتحدث بعض املؤلفني عن . ساهم يف التنمية االقتصادية والثقافيةالعوامل اليت ت
ا  ، فاالستثمار2"دم الشركات"اآلخر يتحدث عن  ً ا اسرتاتيجي أصبح يف إدارة املعلومات واملعرفة احلديثة حمورً

ا خللق القيمة والقدرة التنافسية املستدامة ً  .رئيسي

ا للمنظمات اليوم االسرتاتيجيةلومات من الواضح أن إتقان املع ً ا حقيقي ً تتيح اإلدارة اجليدة . ميثل حتدي
هلذه املعلومات للمديرين التنفيذيني وصناع القرار الوصول إىل املعلومات املفيدة لتحسني عملهم واختاذ 

فة مفيدة يتضمن ذلك تغطية السلسلة بأكملها مما جيعل من املمكن حتويل املعلومات إىل معر . القرارات
املعاجلة ,دراسة أو حتديد االحتياجات ، ختطيط البحث ، مجع املعلومات : تتمثل هده السلسلة يف. للعمل 

 .والتحليل ، وأخرياً التوزيع على املستخدم النهائي

 :3يتم تقاسم إدارة كل تدفقات املعلومات هذه بني العديد من اجلهات الفاعلة و هي

                                                             
1Brigitte Guyot. management de l’information dans les organisations : éléments de méthode. 
2012. ffsic_00665257f 
 
2Sutter, E. (2006). Intelligence économique et management de l’information : Les questions 
les plus fréquemment posées. Paris, France : Lavoisier TEC et DOC édition, p.07 
3Mebtouche N. (2020). Management de l’information à travers la veille stratégique dans les 
centres de recherche  cas du CERIST et INRAA (2015-2017) .th.doc. sciences de l’information 
et communication. ENSJSI.p.48 
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 ؛ها ري سكل من ينتج املعلومات وي  -

 للمعلومات؛اإلدارة اليت تقرر إنشاء نظام  -

ا -  .اختصاصيو املعلومات الذين يديرو

بشرية ومادية كافية ،  كفاءاتجيب أن تتمتع املنظمة ب ، لذاإدارة املعلومات ليست مهمة سهلةو 
 . جيدبشكل وفق اسرتاتيجية حمددة مسبًقا تعمل 

 :مكونات إدارة المعلومات

". إدارة"و مصطلح  " معلومات"مصطلح :  من مصطلحني "  دارة املعلوماتإ"مصطلح يتكون 
 :، وهييف هذه العملية، هناك عدة مكونات أو حماور للتدخل E. SUTTER4وفًقا لـ 

فيما يتعلق تمثل يف  التوجهات واألهداف اليت جيب حتقيقها واألولويات ي": السياسي"البعد  -
    ه اإلدارة يف أداء املنظمة ؛حبيث تساهم هذ ،إدارة املعلوماتب

 ؛ختطيط وتوحيدو  مهمة تنسيق -

 ؛مراعاة جوانب حمددة مثل اجلوانب القانونية للمعلومات ، واجلوانب املتعلقة بالسرية  -

ا وتوفريها و حيث أن مجع املعلومات : مكون اقتصادي - تكلفة كبرية جيب يستلزم معاجلتها وإدار
 .على املنظمة التحكم فيها

لتحقيق هدف الكفاءة واملسامهة احلقيقية لألنظمة يف أداء املنظمة ، جيب ": وارد بشريةامل"عنصر  -
 .أن تدار أنظمة إدارة املعلومات من قبل متخصصني أكفاء

  .تقييمالرقابة و النشاط  -

                                                             
4Sutter, E., (2006).cité par Mebtouche N. Ibidem 
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  ؟ إدارة المعلومات ما هي

ومات اليت ستأخذ يف االعتبار من أجل إدارة فعالة للمعلومات ، من الضروري أوالً حتديد سياسة املعل
 عنهذه السياسة  تغفلأن  دون. املنظمة هدافتناسب خصائص وأاليت احتياجات املعلومات الفعلية 

بشكل كاٍف ، هناك  عاليةأنه بدون ثقافة معلومات  ؤكدمن املإذ . القيود املرتبطة بغياب ثقافة املعلومات
  .5ةللفشل يف حمو األمية املعلوماتي حمتملةخماطر 

أنظمة تليب  لوضعولوية تمنح األأن علومات بشكل فعال  من الضروريمإدارة بلوغ من أجلو 
وي وهذا ينط. االحتياجات احليوية للمؤسسة باستخدام معدات وإجراءات ومهارات تكنولوجيا املعلومات 

وإتاحتها املعلومات ذات الصلة من أجل تعبئتها ومعاجلتها  إلتقانعلى اكتساب القدرات الالزمة 
و بالتايل فاإلدارة الصارمة للمعلومات متكن من وضع حد للممارسات الفوضوية ، . ألصحاب القرار

من خالل إضافية لق قيمة أن خيو هذا من شأنه . وجتنب إهدار الوقت والطاقة واملوارد ، وتقليل التكاليف
من خالل و صور أفضل للبيئة من خالل تو حيث تقليل أوقات إجناز املشروع من  تتحققالكفاءة اليت 

  .املنافسةحىت معرفة أكثر عمًقا الجتاهات السوق و 

إنه . مكانة أساسيةاملعلوماتية ، حتتل اليقظة حصول على معلومات مفيدة وذات صلةلل لذلك فإنه
 جهاز يهدف إىل مراقبة البيئة من أجل البحث عن املعلومات ذات الطبيعة االستباقية ومجعها وفًقا لعملية

ج مدروس تم بتدفقات املعلومات اليت يتم إنتاجها واليت يتم تداوهلا داخل املنظمة . منظمة و فاليقظة 
 .نفسها

 

 

 

                                                             
5Mebtouche N. (2020). Op cit, p.58 
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  المعلومات وأهميتها في حياة المنظمة: المحور األول

ا اتتسم بثراء مفرد" علم "املعلومات لغة هي إحدى املفردات املشتقة من ":تعريف المعلومات
ا فهي تتصل بالعلم واملعرفة ، الدراية واإلحاطة ، واإلدراك ، اليقني ، واإلرشاد ، الوعي ، وغري وتنوع معانيه

  .6" ل عليه بالبحث والدراسة ذلك من املعاين املتصلة بوظائف العقل وما مت احلصو 

 :و ميكن إضافة تعريفات أخرى

من مستوى املعلومات هي ما حنصل عليه نتيجة ملعاجلة البيانات بطريقة تزيد  -
 .املعرفة ملن حيصل عليها، وهي ذات قيمة وفائدة يف صناعة القرارات

م العامة، ويكون ذلك  - املعلومات هي احلقائق واألفكار اليت يتبادهلا الناس يف حيا
املوسوعة (التبادل عادة عرب وسائل االتصال املختلفة، وعرب مراكز ونظم املعلومات املختلفة 

 ).الربيطانية

ات متت معاجلتها بغرض حتقيق هدف معني يقود إىل اختاذ قرار، توصيل هي بيان -
 .احلقائق واملفاهيم إىل األفراد، وهي جمموعة من البيانات املنظمة واملنّسقة بطريقة مناسبة

شكلها األويل يف قيمة  هلااملعلومات تبدأ من البيانات وهي مواد خام أولية ليست  -
تها ات قيمة مفهومة، فاملعلومات هي البيانات اليت متت معاجلما مل تتحول إىل معلومات ذ ،هذا

وهي الشيء الذي يغّري احلالة املعرفية للشخص يف موضوع ما أو ...وحتويلها إىل شكل له معىن
 .وتتنوع املعلومات بتنوع البيانات .جمال ما

  :البيانات و المعلومات 

                                                             
تمع ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، 6   2، ص2003زكي حسني الوعي ،املعلومات و ا
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ا مل يتم حقائق غري م اميكن تعريفها على أ:  Dataالبيانات  رتابطة ال تعطي أي معىن ملتلقيها كو
  احلقائق غري املنظمة ، ال من إىل جمموعة إذن مفهوم البيانات فيشري .7تقدميها لوصف هدف أو حالة معينة

ا . ، أي ليس هلا معىن حقيقي، و ال تؤثر يف سلوك من يستقبلها  البعضعالقة بني بعضها  مبعىن أ
  .8ف شيئا إىل معرفة مستخدميها مبا يؤثر على سلوكهم يف اختاذ القراراتلو تركت على حاهلا فلن تضي

هي املواد اخلام اليت تعتمد عليها املعلومات، واليت تأخذ شكل أرقام أو رموز أو عبارات أو  لبياناتاف
مجل ال معىن هلا إال إذا متت معاجلتها وارتبطت ببعضها بشكل منطقي مفهوم لتتحول إىل معلومة أو 

  .ومات، ويكون ذلك عن طريق الربجميات واألساليب التقنيةمعل

مت تصنيفها و حتليلها و تنظيمها و  يعينمعاجلتها ،  تعبارة عن بيانات مت"فهي المعلومات  أما
تلخيصها بشكل يسمح باستخدامها و االستفادة منها ، و بالتايل فاملعلومات اذا كانت تؤثر يف القرار 

 .9"ري القرار أو تعديلهاملتخذ أو تؤدي إىل تغي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .36، ص 2005ناب وعامر قنديلجي ، نظم املعلومات اإلدارية ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع ، عالء الدين اجل7
  filemanager/files/18/% 9.pdf-http://www.aspu.edu.sy/laravelقصي علي عمار،  8
  .فسهاملرجع ن9
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 10الفروق األساسية بين البيانات والمعلومات

 المعلومات البيانات مجال الفرق

 الترتيب
غري منتظمة يف هيكل 

 تنظيمي

منتظمة ضمن هيكل 
 تنظيمي

 غري حمددة القيمة القيمة
حمددة القيمة بتحديد 

 عوامل القيمة والتأثري

 االستعمال
صعيد ال تستعمل على ال

 الرمسي
 الرمسي وغري الرمسي

 درحمددة املص متعددة املصادر المصدر

 عالية منخفضة الدقة

ها من عموق
 النظام

 خمرجات مدخالت

 صغري نسبيا حبجم البيانات كبري جدا الحجم

  

                                                             
  107، ص 2009، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، مبادئ إدارة و تنظيم املكتبات و مراكز املعلوماترحبي مصطفى عليان و أمني النجداوي، 10
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  :أهمية المعلومة في حياة المنظمة

توفرها أمر حيوي وال حياة هلذه أي أن . يف مفهوم االقتصاد الياباين تعترب املعلومات دمَ املؤسسة
ا العامل احلاسم يف عملية . األخرية دون معلومات واملعلومات هي رأس املال الالمادي ألي منظمة أل

ال يضعون حدا يفرق لسابق ميزجون املعلومة بالقرار و لدرجة أن بعض املتخصصني كانوا يف ا...اختاذ القرار
  .  بينهما

ا . ة يف كل مراحل عمل املنظمة من ختطيط وتنفيذ واختاذ القراراتفاملعلومة تكتسي أمهية بالغ كما أ
 حتقيق امليزةاللبنة األوىل اليت تقوم عليها املعرفة و اليت بدورها متثل عنصرا حامسا يف بلوغ مستوى االبتكار و 

  . التنافسية ألي مؤسسة

صر راس املال أو العمل ،  تعد تعترب املعلومة يف املنظمات العصرية موردا  ال يقل أمهية عن عو 
األساس جلميع انواع القرارات ؛ فاختاذ القرار يف األصل هو نتاج عملية مفاضلة بني عدة بدائل ، وهذا 

على سبيل املثال ، . إال باالعتماد على معلومات صحيحة و مالئمة ناجتة عن نظام متكامل تأتىحتما ال ي
لب املستهلكني على منتجات املنظمة ، سوف ميكنهم من فان تزويد املديرين مبعلومات جيدة عن ط

  . 11جدولة اإلنتاج بالشكل الذي حيقق اقل تكلفة ، و يقلل من مستويات املخزون السلعي إىل ادىن حد

  :و باختصار متثل املعلومات

 ؛عامل من عوامل اإلنتاجو أداة للعمل  -

 ؛ني األداء املهينحسوسيلة لت -

 ؛رفية للمؤسسةوسيلة لتثمني اإلمكانات املع -

 ؛موضع اتصال وتبادل بني خمتلف املتعاملني داخليا وخارجيا -

                                                             
  .قصي علي عمار، مرجع سابق11
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 ؛لالبتكار اً مصدر  -

 ؛أداة لتخفيض الشك يف عملية اختاذ القرار -

يف التزايد والتنامي إىل " املعلومة"عصرنا احلايل بدأت أمهية يف (  مصدر للثروة -
بعض املؤسسات تقوم بتسويق  مثالفدرجة أن بعض املنظمات تستعملها كمصدر للثروة والربح 

 ).وبيع بنوك املعطيات

  :12باإلضافة إىل ما سبق فإن املعلومات أيضا

فاختاذ القرار يف األصل هو نتاج عملية مفاضلة بني عدة . تعترب املادة األولية للقرار -1
بدائل، و هذا حتما ال يتأتى إال باالعتماد على معلومات صحيحة و مالئمة ناجتة عن نظام 

 .ملمتكا

تلعب املعلومات دورا مهما يف إدارة املنظمة داخليا من خالل تسهيل القيام   -2
بالوظائف ، فتوفر املعلومات الصحيحة و يف الوقت املناسب يسهل من أداء الوظائف و اختاذ 

 .القرارات السليمة

أن انسياب املعلومات بني خمتلف املستويات : املعلومة وسيلة تنسيق و فعالية  -3
أو يف نفس املستوى عن طريق االتصاالت الفعالة يسمح بالتنسيق بني خمتلف النشاطات  اإلدارية

 .، األمر الذي من شانه أن يرفع من مستوى أداء املنظمة ككل

راس املال و العنصر : أصبحت املعلومات تشكل أصال من أصول املنظمة مثل -4
ا استثمار ميكن البشري و املواد اخلام و غريها ، حيث جيب على املديرين أن  ينظروا إليها على أ

 .استغالله اسرتاتيجيا للحصول على مزايا تنافسية ، و ليس تكلفة جيب التحكم فيها

                                                             
  20/05/2021: المرجع نفسھ، تاریخ التصفح12
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مها و إعادة استخدامها مرات أن موارد املعلومات هي موارد ميكن استخدا  -5
ا ال تفقد قيمتها و لكن يف اأخرى لواقع تكتب ، فعندما يتم استدعاء املعلومات و استخدامها فإ

املعلومات قيمة من خالل عملية االستخدام هلا ، و هذه اخلاصية للمعلومات متيزها عن موارد 
 .املشروع األخرى مثل العمل و راس املال

أصبحت املعلومات كذلك تشكل سلعة تستطيع املنظمة بيعها مثل أي سلعة   -6
 .أخرى

مة فقط بل متتد إىل ال تقتصر أمهية املعلومات على املستوى الداخلي للمنظ  -7
املستوى اخلارجي ، فهي تعد أداة ربط مع احمليط ؛ فاملعلومات متكن املنظمة من التعرف على 
األحداث و التطورات اليت تطرا على بيئة عملها و اليت من املمكن أن تؤثر عليها ، و منه فان 

 .يدةاملنظمة حتاول من خالل احلصول على املعلومات التكيف مع األوضاع اجلد

أن املناخ االجتماعي اجليد داخل املنظمة يكون يف الغالب : املعلومة كعامل حتفيز  -8
مرتبطا بوجود نظام اتصال فعال ، و حىت يتسىن للفرد أن يندمج يف املنظمة جيب أن يكون على 

 و بعض املعلومات تعد مصدرا لتحفيز األفراد.  علم بقرارات و خيارات اإلدارة و أهدافها املرجوة
م يف أداء العمل  .فهي تزودهم بتقرير عن درجة كفاء

حسب احتياجات خمتلف العاملني باملنظمة تتنوع أمهية املعلومة و كخالصة ميكن القول بأن 
م، فاملدير أو املسّري يستخدم املعلومة ألجل الرفع وحتسني مستوى  وعلى حسب اختالف مستويا

 كي يقود مشروعا معينا وأداة ضرورية أيضا للعون التجاري اإلنتاج، وأداة للعمل بالنسبة إلطار تقين
 .املكّلف ببيع منتوج معني

وبالتايل فإن معرفة خمتلف احلاجيات املعلوماتية ملختلف الفاعلني باملؤسسة هي أمر حيوي 
ا بلوغ هذا املستوى من إرضاء خمتلف حاجيات  وضروري، وعليه فإن املعلومة كي يكون بإمكا
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تاج هي األخرى إىل آليات فعالة يف ختزينها ومعاجلتها وتبادهلا وتنظيمها وهذا ما يؤدي املنظمة، حت
ا ر على نظام معلومايت خاص  ز وتتوّف  .باملنظمة أو املؤسسة إىل ضرورة أن تتجهّ

  

  :مفهوم قيمة المعلومات

ة حدية، فبعد املعلومات مورد اقتصادي له تكلفة وله عائد مثل غريه من املوارد وللمعلومات قيم
وصول تكلفة احلصول على املعلومات إىل حد معني، تؤدي زيادة املعلومات إىل تقليل العائد نتيجة لزيادة 

وللحصول على أفضل استخدام للمعلومات جيب املوازنة بني قيمة املعلومات . التكلفة مبعدل كبري
  .ب تقريبيةومن الناحية العملية يتحقق هذا اهلدف باستخدام أسالي. وتكلفتها

وحتدد املعلومات حالة اختاذ . وتستمد املعلومات قيمتها من األثر الذي حتدثه يف نتيجة اختاذ القرار 
وإذا كانت املعلومات احتمالية تتصف . فإذا كانت املعلومات كاملة فإن القرار يتخذ يف حالة تأكد. القرار

  .13تصف القرارات بعدم التأكدوإذا غابت املعلومات االحتمالية ت. القرارات باملخاطرة

  :و أبعاد جودتهاخصائص المعلومات 

 :14خصائص المعلومات

يعين أن تكون املعلومات مناسبة زمنيا الستخدامات املستفيدين خالل دورة  :التوقيت .1
اإلدخال وعمليات (معاجلتها واحلصول عليها، وهذه اخلاصية ترتبط بالزمن الذي تستغرقه دورة املعاجلة 

، وألجل الوصول إىل خاصية التوقيت املناسب )، إعداد التقارير عن املخرجات للمستفيديناملعاجلة
 .للمعلومات، فمن الضروري ختفيض الوقت الالزم لدورة املعاجلة

                                                             
  .65، ص 2011مكتبة امللك فهد، جدة،  دارية،نبيل عزت أمحد موسى،أساسيات نظم املعلومات يف التنظيمات اإل13
  .111رحبي مصطفى عليان و أمني النجداوي، مرجع سابق، ص 14
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أي أن تكون املعلومات يف صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع والتسجيل  :الدقة .2
 .ومعاجلة البيانات

املعلومات الحتياجات املستفيدين يف  طبيعةمة ءمالأي مدى  :الصالحية والتخصص .3
م  .جماالت ختصصا

موع املستفيدين  تلبيةقابلية تكيف املعلومات وتسهيلها ل:املرونة .4 االحتياجات املختلفة 
 .و حوامل وفق عدة تطبيقات

يعين أن تكون املعلومات خالية من الغموض ومنسقة فيما بينها دون تعارض أو  :الوضوح .5
 .، ويكون عرضها بالشكل املناسب الحتياجات املستفيدينتناقض

أي درجة االتفاق املكتسبة بني خمتلف املستفيدين ملراجعة فحص نفس  :قابلية املراجعة .6
 .املعلومات كلما ظهرت حاجة املستفيدين لذلك

 .أي غياب أي تعمد أو قصد يف تغيري أو تعديل املعلومات :عدم التحيز .7

هولة وسرعة احلصول على املعلومات اليت تشري إىل زمن استجابة أي س :إمكانية الوصول .8
 .الحتياجات املستخدمني املعلومايت النظام

أي إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرمسية الناجتة عن نظام املعلومات  :قابلية القياس .9
 .الرمسي، وتستبعد من هذه اخلاصية املعلومات الغري رمسية

ا نظام املعلومات احتياجات املستفيدين حبيث تكون يف هو الدرجة اليت :الشمول .10  يغطي 
فقدها معناها ُ  .صورة كاملة دون تفصيل زائد ودون إجياز ي
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  :  15نتيجة لما يأتيعلى المعلومات هي فإن األخطاء التي تطرأ و فيما يتعلق بخاصية الدقة 

  يقة للبيانات عملية قياس غري دق( استخدام طريقة غري دقيقة يف مجع البيانات.( 

 االعتماد على مصادر غري دقيقة للبيانات. 

 اخلطأ يف عملية تسجيل البيانات. 

 فقدان جزء من البيانات ، أو ترك بعضها دون تشغيل. 

 عدم اتباع طريقة سليمة أو دقيقة يف تشغيل البيانات. 

  استخدام ملف خاطئ حلفظ البيانات ( أخطاء أثناء احلفظ أو التخزين.( 

 وجود رغبة لدى شخص ما يف تشكيل املعلومات : املعتمد يف البيانات  التزوير
. دف التأثري على الشخص الذي حيصل عليها الختاذ قرار معني أو القيام بتصرف معني 

حياول احد املرؤوسني أن مينع اكتشاف خطأ وقع منه يف احد املعامالت ، و ذلك من : مثال
 .كامل إىل رئيسه املباشرخالل تركها و عدم نقل املعلومة بال

و خيتلف مدى الدقة يف املعلومات املطلوبة حسب احلاجة إىل االستخدام و طبيعة املشكلة ، كما 

أن دقة النظام املعلومايت يؤدي إىل زيادة تكلفة املعلومات لذلك ال بد من املوازنة بني تكلفة املعلومات و 

  .وماتالعائد املتوقع احلصول عليه يف حالة دقة املعل

 :16المعلومات فهي ثالثة جودةأما أبعاد 

 : ويتحدد بالسمات التالية: البعد الزمين: أوال

 .ما تكون مطلوبةحينجيب أن تقدم املعلومات  :التوقيت .1

 .جيب أن تكون حمدثة حلظة تقدميها :اآلنية .2

                                                             
  20/05/2021قصي علي عمار، مرجع سابق، تم تصفحھ یوم  15
  115المرجع نفسھ، ص 16
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 .جيب أن تقدم املعلومات كلما كانت مطلوبة :التكرار .3

 .ي واحلاضر واملستقبلضاملعلومات حول املاميكن أن تقدم  :الفرتة الزمنية .4

عد املتعلق باملضمون: ثانيا ُ  :و يتحدد ب الب

 .الدقة .1

 .مرتبطة حباجات معينة للمستفيدين :ذات الصلة .2

 .كل املعلومات املطلوبة جيب تقدميها  :االكتمال .3

 .فقط املعلومات املطلوبة جيب تقدميها :االنتقاء .4

 .داخلي أو خارجي نطاق واسع أو ضيق أو تركيز :النطاق .5

 :و يتحدد بـــالبعد الشكلي : ثالثا

 .الوضوح .1

 .إما ملخصة أو مفصلة :التفصيلدرجة  .2

 .ب املعلومات حسب عدة معايرييميكن ترت :الرتتيب .3

 .شكل آخرأو ... تقدم بشكل سردي، رقمي، بياين :التقدمي .4

  .مطبوعة، يدوية، إلكرتونية :تعدد الوسائط .5

  :مصادر معلومات المنظمة

رف املؤسسة تدفقا داخليا بني خمتلف أقسام املؤسسة من مصلحة إىل أخرى ، و كذلك مع احمليط تع
:ز بني ثالثة انواع من التدفقات اخلارجي ، و ميكن التميي  



تخصص / السنة الثانية ماستر/ قسم علوم االتصال / كلية علوم اإلعالم واالتصال /  3زائرجامعة الج
 األنظمة المعلوماتية: اتصال تنظيمي مقياس

 

29 
 

 .تدفق املعلومات املنتجة من املؤسسة نفسها )1

 .تدفق املعلومات من اخلارج و املستعملة من طرف املؤسسة  )2

 .جة من طرف املؤسسة و املوجهة إىل اخلارجتدفق املعلومات املنت  )3

و تدفق املعلومات يعين خروج املعلومات من مصدرها إىل جهة أخرى مستقبلة هلا تكون يف حاجة 
 . إليها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  عند شركاء المؤسسة
  .الزبائن .1
  املوردين .2
موعات املهنية .3   .ا
  Sous-traitantsاملناولني .4
 

  داخل المؤسسة
  .اإلدارة .1
  .املصاحل التجارية .2
  .مصلحة اإلنتاج .3
 .الدراساتمكتب  .4

 مصادر المعلومات ألجل المؤسسة

  هنيي المعلوماتمعند
  .املكتبات .1
  .منتجو بنوك املعطيات .2
 .املستشارين واخلرباء .3

  عند المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة
  .وزارات .1
  .منظومات دولية .2
  .معاهد متخصصة .3
 .مجعيات .4
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  نظم المعلومات وقواعد البيانات: المحور الثاني

 املنظمة كنسق أو كنظام -

 تعريف نظام املعلومات -

 علوماتوظائف نظام امل -

 أهداف نظام املعلومات -

 مراحل حياة نظام املعلومات -

 موارد نظام املعلومات -

 عمليات نظام املعلومات -

 النظام الوطين للمعلومات -

 قواعد املعطيات -

  اإلعالم واالتصال ونظم املعلوماتتكنولوجيات -
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  نظم المعلومات وقواعد البيانات: المحور الثاني

  :المنظمة كنسق أو كنظام

ميثل نظاما أو نسقا، والنظام هو جمموعة من  ، كيان مهين أو غريه تنظيم بشري دولة، عائلة كل     
  .العناصر املرتابطة واملتفاعلة فيما بينها بشكل ديناميكي ومنظم حول حتقيق هدف معني

 .جمموعة من الوسائل البشرية واملادية واملالية والتقنية املرتابطة فيما بينها و املنظمة هي 

إىل هدفه جيب أن يأخذ بعني االعتبار حميطه ويضبط ) املنظمة أو املؤسسة(كي يتوصل هذا النظام ول
 .عمله بالتكيف مع خمتلف التغريات

، فاملؤسسة ميكن Sous systèmesوالعناصر املكونة هلذا النظام هي تشكل بدورها نظما فرعية له 
 .ومات ونظام التشغيلنظام املعل و نظام القرار: نظم فرعية 3تفكيكها إىل 

اإلداريني أي )نظام القرار( نظام القيادة: يلعب نظام املعلومات طريق عبور بني نظامني اثنني
 . Système opérationnelتشغيلنظام الو   Système de pilotageواملسّريين

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام القرار

 المحیط
 نظام

المعلومالمعلومات

 نظام التشغیل
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وختزين اليت تسمح جبمع نظام املعلومات هو مجلة منظمة من املوارد  :تعريف نظام المعلومات
منظمة تسمح  بتجميع و  إجراءات عبارة عن آلية و: "و يعرف أيضا على أنه. ومعاجلة وتوزيع املعلومات
عند احلاجة ليتمكن  املستخدميسرتجعها  ات ،ومعاجلتها ومن مث حتويلها إىل معلومتصنيف و فرز البيانات 

تمع عن طريق املعرفة اليت سيحصل عليها من إجناز عمل أو اختاذ قرار أو القيام بأية وظي فة تفيد حركة ا
 ."ممن املعلومات املسرتجعة من النظا

 :  وهو نظام سوسيو تقين أي مركب من نظامني فرعيني

 .أي البنية التنظيمية واألشخاص املرتبطني بالنظام :نظام فرعي اجتماعي −

 أي الربجمية والالمادية Hardwareديو العتاداملا يتكون من التكنولوجيات :نظام فرعي تقين −

Software 

وبنظرة أكثر مشوال ختتلف املعلومات حسب طبيعتها واألوعية اليت حتملها، فهناك معلومات مالية، 
إدارية، قانونية، وثائقية، علمية، تقنية، تنظيمية وعليه فإنه نظريا كل منظمة هي جمهزة بنظام معلومات 

 .إخل.. .قانوين وآخر وثائقي وآخر مايل

 :وظائف نظام المعلومات

 : حيقق أي نظام معلومايت يف أي منظمة الوظائف التالية

اقتناء املعلومات النابعة من البيئة  يتمولد البيانات و وهنا تُ  ):أي مجع املعلومات(اجلمع  .1
 .اخلارجية للمنظمة و/ الداخلية أو

ينبغي أن تبقى متوفرة وحمفوظة و . بعد اقتناء املعلومة يقوم نظام املعلومات حبفظها :التخزين .2
 .مع مرور الزمن

مة ءتتيح هذه املرحلة حتويل واختيار احلامل أو الوسيط األكثر مال :التحويل واملعاجلة .3
 .ملعاجلة املعلومة
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يقوم نظام املعلومات بنشر أو توزيع املعلومة يف بيئتها الداخلية أو  :النشر أو التوزيع .4
 .اخلارجية

 :ماتأهداف نظام المعلو 

 .مجع وتنظيم البيانات واملعلومات املتخصصة يف جمال عمل املنظمة املعنية بنظام املعلومات .1

توفري املعلومات املالئمة للمخططني والباحثني ومتخذي القرار يف الوقت املطلوب  .2
 .واملناسب بدرجة عالية من الدقة وبالشكل والكمية املطلوبة

اسوب وتقنيات املعلومات األخرى ووضع نظام توثيق املعلومات ومعاجلتها بواسطة احل .3
 .مناسب للتخزين واملعاجلة واالسرتجاع

مي أحدث املعلومات اليت تساعد يف تطوير البنية األساسية للمنظمة عن طريق ديئة وتق .4
 .مساعدة الباحثني يف إجناز الدراسات والبحوث

 .كةتنسيق اجلهود والتعاون مع النظم األخرى ذات األهداف املشرت  .5

 .ت النظام على االستخدام األمثل للمعلوماتخدماتدريب وتوعية املستفيدين من  .6

 .ن نظام معلومات يقوم على غاية وظيفية وأخرى اجتماعيةأوهناك من يرى 

نظمة وله دور نظام املعلومات هو أداة اتصال بني خمتلف املصاحل أو هياكل امل :لغاية الوظيفيةا -
  ؛عمليايت واسرتاتيجي

يسمح نظام املعلومات بإدماج العمال واملوظفني يف احلياة االجتماعية للمنظمة  :لغاية االجتماعيةا -
 .وثقافة هذه األخرى وذلك عن طريق نشر املعلومات وتبادهلا
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 تحليل نسقي للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :مثال عن تدفق املعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : نشاطه
فكر − ُ   .التكیف مع المحیط :ی
قرر − ُ   .التنبؤ والتخطیط: ی
 .الجودة: یراقب −

 نظام القیادة

  : نشاطه
د المعلومات − ّل  .یوَ
 .یخزن المعلومات −
 ینشر المعلومات −
 یعالج المعلومات −

 نظام المعلومات

 نظام التشغیل

  : نشاطه
ل −  .یحوّ
 .ینتج −

 المؤسسة

 ظام القیادةن
 إحصائیات سعر البیع

 لمبیعاتالمبیعاتاال

 نظام المعلومات
مخرجات 
  تحضیر التسلیم المستودع

Livraison  

 نظام التشغیل

 فاتورة طلبیة الزبون
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  : 17نظام معلومات يتعلق بالموارد البشرية لنموذج مثال عن 

  :تكمن أمهيته فيما يلي

امتالك قاعدة بيانات موحدة عن مجيع املوظفني يف املؤسسة مما يتيح احلصول على  -1
 تقارير و إحصائيات آنية؛

 القدرة على حتديث قاعدة البيانات يف الوقت احلقيقي؛ -2

 عامالت الورقية؛تقليل األخطاء النامجة عن املورد البشري و عن امل -3

 االعتماد على تطبيقات تساهم يف متابعة حضور و غياب العمال بأكثر دقة؛ -4

 حتسني نظام اإلدارة وفقا للتشريعات و اللوائح القانونية؛ -5

 احلد من التكرارات املوجودة يف النظام، و حتقيق املوثوقية يف البيانات املوجودة؛ -6

 القدرة على إدارة املواهب و الكفاءات؛ -7

  قدرة على اختاذ تدابري وقائية إلدارة التغيري، و إدارة األزماتال -8

  

 18:تتلخص يف النقاط التالية: مراحل حياة نظام المعلومات

 .الشعور مبشكالت النظام القدمي وضرورة إحالل النظام اجلديد حمله −
                                                             

خالد رجم و عبد الغني دادان، 17
أبحاث اقتصادیة و : المدیریةالجھویةلإلنتاجلمؤسسةسوناطراك، في تقییمأثرنظاممعلوماتالمواردالبشریةعلىوظائفإدارةالمواردالبشریةفی

   06، ص 2016إداریة، العدد التاسع عشر جوان 
  
  
  292ربحي مصطفى علیان و أمین النجداوي، مرجع سابق، ص 18
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 .حتديد أهداف النظام اجلديد −

 .الدراسة األولية للنظام اجلديد −

 .ية للنظام اجلديد واعتمادهادراسة اجلدوى االقتصاد −

 ).عكسية ةمدخالت، إجراءات، خمرجات، وتغذي(مجع البيانات وحتليلها  −

 .تصميم النظام −

 .ص النظامفح −

 ).وتشمل تدريب العاملني على النظام(تطبيق النظام وصيانته  −

 .توثيق النظام −

ذه املهمة متثل فيه اإلدارة  العليا، وإدارة نظم يتطلب حتقيق النظم تكوين فريق عمل للقيام 
. ويتوقف حجم الفريق على حجم وطبيعة مشروع الدراسة. املعلومات، واألقسام املختلفة يف املؤسسة

وتكون املهمة األوىل لفريق حتقيق النظم دراسة جدوى تطوير النظم يف ضوء اسرتاتيجية املؤسسة 
 .19وأهدافها

دف إىل معرفة إمكانية القيام اجل: تتضمن دراسة اجلدوى ثالثة جوانب تتمثل يف اآليت دوى الفنية و
واجلدوى التشغيلية لتحديد . واجلدوى االقتصادية لتحديد العائد من تطوير النظم. بالعمل بالتقنيات املتاحة

 .مدى استخدام املؤسسة للنظام واالستفادة منه

مي احلايل، وتشمل بعد وتبدأ هذه الدراسة عادة باهليكل التنظي. تدرس النظم القائمة فعال لتقوميها
 .ذلك دراسة العتاد، وبرجميات النظم، والربامج التطبيقية، والكفاءات البشرية، والسياسات واإلجراءات

 
                                                             

  .228نبیل عزت أحمد موسى ، مرجع سابق، ص  19
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 :موارد نظام المعلومات

 .املوارد املادية، املوارد الربجمية، األفراد، والبيانات: حيتوي نظام املعلومات على أربعة موارد أساسية

وتشمل مجيع املعدات املادية واملوارد املستخدمة يف معاجلة البيانات وهي :ةالموارد المادي-1
املاكينات واآلالت احلاسبة، وحوامل البيانات مثل األوراق واألقراص املغناطيسية، وميكن أن : باألخص

 : سياقهذاال هنايفأيضا نذكر 

 .احلواسيب الكبرية والصغرية والدقيقة −

، الناسخ و املغناطيسية للتخزين األقراص الصوتية وحات املفاتيح،ل حمطات احلواسيب، الطابعات، −
 .Scannerالضوئي 

ا من −  .ألياف ضوئية وأسالك وأقمار صناعية كوابل و  شبكات االتصال وما يتعلق 

  :أي جمموعة اإليعازات اخلاصة مبعاجلة البيانات، ومن بينها  :موارد البرمجيات -2

وهي  Word، Excelات منظومة احلاسوب، وأيضا الربامج التطبيقية أنظمة التشغيل اليت تدير عملي 
و أيضا ...ظام الرواتب ونظم معاجلة النصوصالستخدام معني للحاسوب، مثل نو معاجلة للبرامج توجه 

  .ختص املؤسسةبعض الربامج اليت تصمم و تطور خصيصا حلاجات معينة 

 

يع أنظمة املعلومات وهذا املورد يتكون من هناك حاجة لألفراد لتشغيل مج: موارد األفراد -3
 .االختصاصيني واملستخدمني النهائيني
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وهم األفراد الذين حيللون ويصممون ويشغلون نظام املعلومات، وهم حمللو : نو االختصاصي .1
األنظمة، املربجمون، ويقوم هؤالء بتصميم النظام باالستناد إىل االحتياجات املعلوماتية للمستفيدين 

 .نيالنهائي

هم األفراد الذين يستخدمون نظام املعلومات وميكن أن يكونوا  :املستخدمون النهائيون .2
 . )املستخدمون النهائيون لنظم املعلومات نا هموأكثر (... املدراء، احملاسبني، البائعني أو العمالء

وميكن أن  .ظمةوارد مثينة للمنملنظم املعلومات، وهي املادة اخلام البيانات هي :موارد البيانات -4
فباإلضافة إىل الشكل الكتايب التقليدي املكون من األرقام واحلروف والرموز  ،تأخذ البيانات أشكاال خمتلفة

والبيانات النصية كاجلمل واملقاطع املكتوبة، هناك أيضا البيانات الصورية مثل األشكال والرسوم 
 .والفيديوهات وغريها

 :)نظام المعلومات كيف يشتغل(عمليات نظام المعلومات 

 إدخال موارد البيانات: أوال

ال بد من مجع البيانات اخلاصة بعمليات املنظمة واألحداث األخرى وإعدادها للمعاجلة، ويتم     
تسجيل البيانات على أوساط مادية مثل الورق أو يتم إدخاهلا مباشرة إىل احلاسوب أو حوامل أخرى تقرأ 

 .باحلاسوب أيضا

 البيانات وتحويلها إلى معلومات معالجة: ثانيا

ز، فتتحول البيانات إىل قارن وتُ بعمليات برجمية وتُ  البيانات عاجلتُ      رتب وتصنف وختتصر وترمّ
بل املستخدم النهائي، وبعد ختزينها جيب أن حيافَ  ِ ظ عليها من خالل معلومات ألجل استغالهلا من ق

 .نييالتحديث والتح

 ماتإخراج منتجات المعلو : ثالثا
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تنقل املعلومات مبختلف أشكاهلا ملختلف املستخدمني النهائيني من خالل عملية اإلخراج، وقد     
أشرطة الفيديو أو الوثائق الورقية، واالستمارات والتقارير، والقوائم قراص، األ: خمتلفةتكون على وسائط 

 .واألشكال البيانية

 السيطرة أو التحكم في أداء النظام : رابعا

نتج تغذية عكسية على نظام املعلومات حول عمليات اإلدخال واملعاجلة واإلخراج والتخزين، ت    
أي البد من عملية تقومي لتحديد فيما إذا كان النظام قادرا على حتقيق األهداف املرجوة حبسب املعايري 

 .املوضوعة

  :20ا يليمراحل كم 5عمل نظام المعلومات في  مراحلفيلخص  عزت أحمد موسى أما نبيل

  

تتضمن وظيفة احلصول على البيانات مهام اختيار وحتديد البيانات : احلصول على البيانات -أوال 
وتأيت البيانات من العمليات املالية واإلدارية والفنية، وقد . الالزمة، سواء من داخل املؤسسة أو من خارجها

الت والنشرات املختلفة   ... تأيت من تقارير خارجية يف الصحف وا

وميكن احلصول على البيانات باستخدام وسائل االتصال املختلفة، وقد جتمع يف بعض احلاالت 
وحتدد البيانات املطلوبة يف مؤسسة معينة يف ضوء احتياجات . بأساليب قوائم االستقصاء واملقابالت

يت حتتاج إىل معلومات يف ونناقش فيما يلي احملاور العامة ال. املستويات اإلدارية يف املؤسسة من املعلومات
 .املستويات اإلدارية الرئيسة الثالثة

تتطلب اإلدارة العليا معلومات لتحديد وتطوير األهداف : احتياجات اإلدارة العليا من املعلومات
وميكن تقسيم االحتياجات . والسياسات العامة، ووضع اخلطط االسرتاتيجية اليت متتد إىل عدد من السنوات

  .ىل خارجية وداخليةحسب مصدرها إ

                                                             
  .172نبیل عزت أحمد موسى، مرجع سابق، ص 20
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تتضمن هذه املعلومات كل ما حييط باملؤسسة من متغريات اقتصادية واجتماعية : املعلومات اخلارجية
فمن الناحيةاالقتصادية واالجتماعية جيب متابعة اجتاهات السكان وتوزع . وقانونية وسياسية وتقنية

تمع ذلك البد من احلصول على معلومات ك. السكان، ومستويات الدخل وتوزيعه بني خمتلف فئات ا
كما جيب توفري معلومات متجددة عن األسعار واملنافسة يف . متجددة عن سوق العمل واجتاهات األجور

جمال العمل الذي متارسه املؤسسة ملا لذلك من أمهية كبرية بالنسبة للتخطيط االسرتاتيجي وحتديد حجم 
 .األعمال يف ضوء ظروف العرض والطلب

اإلدارة العليا إىل متابعة التغريات السياسية وما يصاحبها من قوانني تتعلق باالستثمار وحتتاج 
 .واالسترياد والتصدير والضرائب وما يشبه ذلك ملراعاة أثرها على اخلطط االسرتاتيجية

كما أن التقدم التقين السريع يفرض نفسه على كل أنواع املؤسسات، وبصفة خاصة ما يتعلق 
صعوبة التنبؤ بالتطورات التقنية وما يصاحبها من حاالت  اسرتاتيجي الذي حييط به دائمبالتخطيط اال
 .لذلك البد من توفري أحدث املعلومات عن التغيريات التقنية. التقادم التقين

يتطلب التخطيط االسرتاتيجي معلومات إمجالية عن أوجه نشاط املؤسسة : املعلومات الداخلية
ويعرب عن أنشطة املؤسسة عادة بتحديد حجم النشاط واحتماالت التغيري .  تؤثر فيهاومواردها والعوامل اليت

ويتطلب حتديد حجم النشاط دراسة لألسعار والتكلفة يف ضوء أحوال السوق، ويستلزم . يف حجم املبيعات
بتحديد املوارد فالتخطيط املايل مثال يبدأ . ذلك معلومات داخلية تتعلق باملوارد املالية واملادية والبشرية

الذاتية حىت ميكن حتديد حجم األموال اخلارجية، والسياسات االئتمانية للمؤسسةأما املعلومات اخلاصة 
ا ضرورية لوضع السياسات اخلاصة باملخزون  باملوارد املادية مثل املخزون واآلالت واملعدات واملباين فإ

 .ذلكاالسرتاتيجي، وإحالل اآلالت، وجتديد املباين، وغري 

يف ظل التغري التقين السريع يكون للمعلومات اخلاصة بالعنصر البشري يف املؤسسة أمهية كبرية يف 
التخطيط االسرتاتيجي للقوى العاملة ووضع سياسات التدريب الكفيلة بتزويد العاملني باملهارات اليت تساير 

  .التطور التقين
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 :21احتياجات اإلدارة الوسطى من المعلومات

ذا املستوى اإلداري بوضع اخلطط قصرية األجل وحتديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذها، ولذا خيتص ه
وبصفة عامة حتتاج اإلدارة الوسطى . تقل احتياجاته من املعلومات اخلارجية مقارنة باحتياجات اإلدارة العليا

  :لأليت

 معلومات عن سوق توزيع املنتجات، وسوق اخلامات املستخدمة يف اإلنتاج.  

  والتوزيع املستهدف خالل فرتة )سلع أو خدمات( معلومات عن التوزيع الفعلي لإلنتاج ،
  .معينة

  معلومات عن سري العمل ومعدالت األداء الفعلي، ومعايري األداء، وحتديد احنرافات األداء
  . لتحقيق الضبط والرقابة

 وغريها معلومات عن سري العمليات املالية داخل املؤسسة، وكذلك بني املؤسسة.  

 معلومات عن تكاليف التشغيل، وحتليل هذه التكاليف.  

 معلومات عن مستويات املخزون، وعن عمليات الشراء. 

 :احتياجات اإلدارة التنفيذية

تتلقى اإلدارة التنفيذية التعليمات املفصلة اخلاصة بإجراءات سري العمل، ويعترب هذا املستوى اإلداري 
ورد يف الشكل رقم . سسة باملعلومات الداخلية عن أوجه النشاط املختلفةاملصدر الرئيس الذي يزود املؤ 

والواقع أن هذه املدخالت تتضمن العديد . رمز واحد يشري إىل مدخالت املؤسسة بصورة شاملة) 9-2(

                                                             
  174ص  نفس المرجع السابق، 21
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من النظم الفرعية اليت متثألوجه النشاط املتنوعة اليت ختتلف وفق طبيعة نشاط املؤسسة، نذكر منها على 
 :املثال ما يأيتسبيل 

  يغلب عليها البيانات احملاسبية(نظام معاجلة العمليات.(  

 نظام بيانات سوق التمويل.  

 نظام التدقيق واملراجعة الداخلية.  

 نظام بيانات حبوث التسويق.  

 نظام بيانات اهلندسة الصناعية .  

 نظام بيانات حبوث التطوير .  

 نظام بيانات املوردين.  

 نظام بيانات سوق العمل.   

 نظام بيانات أداء املوظفني. 

تتمثل الوظيفة الرئيسة الثانية لنظم املعلومات اإلدارية يف ختزين البيانات يف : ختزين البيانات - ثانية 
ويعترب مدخل قواعد البيانات يف الوقت احلايل أكثر املداخل . وعاء مناسب حلفظها ومعاجلتها واسرتجاعها

وقد انتشر استخدام قواعد البيانات يف مجيع أنواع . الغرض مناسبة ملعظم املؤسسات لتحقيق هذا
املؤسسات يف العامل العريب يف التسعينيات امليالدية بعد حل كثري من مشاكل التعريب اليت أخرت هذا 

  .االستخدام فرتة طويلة

يل والتبويب والتجميع تتطلب معاجلة البيانات التحل: تطوير النظم التطبيقية ملعاجلة البيانات -ثالثة 
وحتويلها إىل املعلومات الالزمة لتحديد اإلجراءات الفنية املتخصصة هلذه املعاجلة، وترمجة ...) والتلخيص
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ويتم ذلك عن طريق حتليل النظم وصوال إىل مواصفات املعلومات . برامج تطبيقية(هذه اإلجراءات إىل نظم 
االت املختلفة   .املطلوبة يف ا

وجدير بالذكر أنعملية تطوير . نتشار نظم إدارة قواعد البيانات إىل تسهيل هذه املهمةوقد أدى ا 
هذه الربامج ليست عملية منتهية بل جيب إجراء املراجعة الدورية هلذه الربامج لتستجيب للتغريات الداخلية 

 .واخلارجية، وتليب االحتياجات املتطورة للمستويات اإلدارية املختلفة

 :م التطبيقية وفق طبيعة عمل املؤسسة، ونذكر فيما يأيت أمثلة هلذه النظموختتلف النظ

 التخطيط املايل.  

 نظام إدارة األرصدة .  

 الرقابة املالية.  

 نظام املنتجات.  

 نظام أماكن التسويق. 

 نظام ترويج املنتجات .  

 نظام األسعار. 

 نظام املزيج التسويقي.  

 نظام الرقابة على املخزون.  

 لى اجلودةنظام الرقابة ع.  

 نظام التكاليف.  

 نظام ختطيط القوى العاملة.  
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 نظام التدريب. 

 نظام تقومي ومتابعة األداء .  

جيب على نظم املعلومات اإلدارية أن متكن من استخراج : استخراج املعلومات وتوصيلها –رابعا 
رة معلومات املعلومات يف الشكل املناسب للغرض الذي ختدمه املعلومات، وقد يأخذ هذا الشكل صو 

وجيب . مقارنة، أو عرض بدائل، أو رسم بياين، أو إحصائية أو غري ذلك من األشكال املطبوعة أو املرئية
ويتوقف وصول املعلومات على تقنية االتصاالت . أن تصل املعلومات يف الوقت املناسب الستخدامها

 .لتقنيات اإللكرتونيةوقد يتم توصيل املعلومات باملراسالت التقليدية، أو با. املستخدمة

ال ينتهي دور نظم املعلومات اإلدارية عند توصيل : اسرتجاع النتائج ومراقبة األداء وضبطه –خامسا 
املعلومات إىل املستويات اإلدارية املختلفة بل جيب التأكد من أن املعلومات املقدمة ختدم الغرض من 

ا متثل أفضل ما ميكن تقدميه وذلك با السرتجاع الدوري لنتائج استخدام املعلومات وأخذ استخدامها، وأ
وتعترب الرقابة من أهم وظائف نظم املعلومات اإلدارية حيث . هذه النتائج يف احلسبان للقيام بالتطوير الالزم

دف الرقابة إىل التأكد من . يعاجل كم كبري من البيانات مما يؤدي إىل زيادة احتماالت اخلطأ والتزوير و
ات تسجيل البيانات ومعاجلتها وإعداد التقارير، وتشمل الرقابة على املدخالت، والرقابة على سالمة عملي

 .عمليات املعاجلة، والرقابة على املخرجات

 :النظام الوطني للمعلومات

حيتاج كل بلد إىل نظام وطين للمعلومات، يقوم بتجميع وتنسيق موارد املعلومات املتاحة يف     
التوثيق وحىت املكتبات، وال يشرتط أن يكون النظام الوطين للمعلومات مؤسسة أو دائرة مراكز املعلومات و 

حمددة، بل جمموعة من املراكز واملؤسسات تعمل يف شكل شبكة تعاونية وتسعى إىل حتقيق التنسيق 
ا ووصوهلا ملن حيتاجها تمع وانسيا  .والتكامل وضمان تدفق املعلومات يف ا
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مسؤولية وضع سياسة  هويقع على عاتق ،نشأ جهاز وطين للمعلوماتويف بعض البلدان ي
للمعلومات، أي وضع خطة لتطوير مصادر املعلومات واستخدامها بشكل أمثل من طرف املؤسسات 
االت االقتصادية واالجتماعية، وكذلك دعم البنية األساسية  دف حتقيق التنمية يف ا واألفراد 

 .بني كل القطاعاتللمعلومات، وتشجيع التعاون 

وترمي سياسة املعلومات إىل ضمان االستغالل األمثل للمعرفة وضمان توفري املعلومات املناسبة 
 .الختاذ القرارات

ومن األجدر إنشاء املركز الوطين للمعلومات الذي يتكون من جمموعة من اخلرباء يف جماالت التوثيق 
رات واألجهزة احلكومية أو يكون تابعا ألعلى سلطة واملكتبات، وميكن أن يعمل حتت مظلة إحدى الوزا

 .تنفيذية يف الدولة

 Bases de données بياناتقواعد ال

  :بياناتماهية قواعد ال

جمموعة مهيكلة من البيانات أو املعطيات املسجلة على  أو قاعدة البيانات متثل قاعدة املعطيات 
ا االستجابة للعديد من ا وتسجل .ملستخدمني يف نفس الوقت، وبشكل انتقائيحوامل معلوماتية، وبإمكا

 .قاعدة املعطيات األحداث والوقائع واملنتجات واخلدمات اإلحصائية املتعلقة كلها حبياة املنظمة

ا حاوية معلوماتية  تسمح بتخزين وإجياد وتوفري   Conteneur informatiqueوتعرف أيضا على أ
 .كامل للمعلومات املتعلقة بنشاط معني

املنظمات احلديثة حتتاج دائما إىل مجع ومعاجلة وختزين كميات ضخمة جدا من البيانات للحصول و 
على املعلومات الضرورية لصناعة القرارات املؤثرة والتخطيط والتحكم، باإلضافة إىل ذلك ففي العديد من 

معة بأسلوب املنشآت وبسبب احلجم والتعقيد والتوقيت واملتطلبات احلسابية ال بد من تنظيم ا لبيانات ا
 .خيدم االحتياجات املتنوعة للمعلومات من قبل املستفيدين
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ويف املنشآت املعقدة هناك العديد من املستخدمني الذين يطلبون املعلومات بشكل متزامن، وهؤالء 
تاج ، وعمال اإلنملكلفون بالبيعاحملاسبة والتدقيق وا وهم التنفيذيون، مدراء األقسام والفروع وموظف

 ً واملهندسون واملربجمون، وكل هؤالء حيتاجون إىل مستويات خمتلفة من اخلدمات املعلوماتية ابتداء
إىل ثوان معدودة وانتهاء بالتقارير الشاملة اليت تتطلب  تلبيتها إالّ  ستفسارات البسيطة اليت ال حتتاجباال

قاعدة املعطيات هي إذن القطعة املركزية ف. احللقات إلعداد التقارير الشاملةتلبيتها ساعات من البحث يف 
  .لنظام املعلومات،

وتوجد القواعد املركزية يف مكان واحد بينما القواعد . وقد تكون قواعد البيانات مركزية أو موزعة
. املوزعة عبارة عن بيانات جممعة يتم توزيعها على أجهزة حاسبات خمتلفة تكون متصلة بشبكة حاسوبية

ويشارك كل موقع يف . بكة إمكانية املعاجلة املستقلة، وإمكانية تشغيل التطبيقات احملليةولكل موقع على الش
تنفيذ تطبيق مشرتك واحد على األقل، ويتطلب تشغيل هذا التطبيق الوصول إىل بيانات يف مواقع أخري 

ا قد تكون وقد تكون قواعد البيانات موزعة على شبكة حملية واحدة، كم. باستخدام قنوات اتصال معينة
  22.موزعة على شبكات حملية متعددة

فهذه القواعد تناسب التنظيمات اليت متيل إىل الالمركزية، وتلك . وللقواعد املوزعة العديد من املزايا
كما أن القواعد املوزعة تساير النمو الطبيعي للمؤسسات مثل إضافة . املؤسسات ذات الفروع املتعددة

 .املوزعة إىل تقليل عبء االتصاالت، وحتسني أداء العملوتؤدي القواعد . أنشطة جديدة

  : تنظيم قاعدة البيانات

 23:وتشتمل هذه الوظيفة على الفعاليات اآلتية

  .استالم مدخالت البيانات من مستخدمي البيانات .1

  .تطبيق مدخالت البيانات من مستخدمي البيانات .2

                                                             
  .94نبیل عزت أحمد موسى، مرجع سابق، ص 22
  .123، ص 2000عماد الصباغ، نظم المعلومات ماھیتھا و مكوناتھا، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  23
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  ،)الفردية(خاصيتني أوأكثر  حتديد أمساء اخلصائص لضمان التقنني وعدم منح االسم إىل .3

  .تطوير طرق خزن واسرتجاع لتلبية خمتلف متطلبات املستخدمني .4

 .حتديد شفرة مداخل املستخدمني .5

  .حتديد مستويات الصالحيات للدخول للقاعدة .6

  .حتديد أماكن خزن االوساط باالعتماد على متطلبات الوقت املكان .7

  .حتميل قاعدة بيانات .8

موعة ا .9  .جلزئية لقاعدة البيانات لتكون متوفرة إىل مربجمالتطبيقاتاختيار وهيكلة ا

  :بياناتذج قاعدة انم

  :24الشكل يبين إطار عام لنموذج وظيفي

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  178نبیل عزت احمد موسى، مرجع سابق ص  24
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  25:الشكل يبين نموذج لنظام معلومات تمويلي

  

  

  

  

  

  

  :سويقيالشكل يبين نموذج لنظام معلومات ت

  

  

  

  

  

  

                                                             
   179 مرجع سابق، ص25
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  26:نموذج لنظام معلومات إنتاجيالشكل يبين 

  
  :خصائص قاعدة البيانات

  : 27جيب أن تتمتع قاعدة البيانات باخلصائص األتية

جيب أن تكون البيانات املخزنة يف قاعدة البيانات مستقلة استقالال منطقيا فيما  :استقالل البيانات .1
  . بينها،حبيث ميكن للربامج التطبيقات تغيري بيانات حمددة دون أن تتغري البيانات األخرى

حتتاج الربامج املختلفة إىل ملفات خمتلفة، وهذه امللفات يتم استخدامها من  :في العالقاتالتنوع  .2

                                                             
  179المرجع نفسھ، ص 26

27https://au.edu.sy/images/courses/dentistry/1-1/159_computer-in-dentistry.pdf 
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فضال عن وجود عالقات خمتلفة معقدة ومتشابكة بني مفردات البيانات املخزنة . جتميعالبيانات نفسها
العالقة يف قواعد البيانات، وهذا حيتم ضرورة تنظيم البيانات بالشكل الذي يتالءم طبيعة تعقيد 

  .وتشابكها، مما يسهلعمليات البحث يف قاعدة البيانات
أي . جيب اختيار أساليب التخزين اليت ختفض تكلفة التخزين إىل احلد األدىن :تخفيض التكلفة .3

  .ختفيضالتكلفة مع احلفاظ على التجانس بني التمثيل الطبيعي والتمثيل املنطقي للبيانات
ظ بالبيانات املفيدة فقط وعدم االحتفاظ بتلك البيانات الزائدة ويعين ذلك االحتفا :تقليل الفائض .4

  .وغريالضرورية، فضال عن عدم تكرار البيانات
جيب أن جيري تنظيم قاعدة البيانات بطريقة متكن من إجراء عمليات البحث : إمكانية البحث .5

 .رن وبوقت قصريبأسلومب
بتحقيق تنسيق يف تداول البيانات فيما بني جيب أن تنظم قاعدة البيانات بأسلوب يسمح  :التكاملية .6

  .التطبيقات املختلفة، وأن ميتد أي حتديث يف قيم البيانات إىل خمتلف النسخ اليت تتضمن تلك البيانات
هو قابلية حتديد العالقات بني السجالت وامللفات املادية اليت ختزن عليها البيانات  :الترابط .7

 .واحتياجاتالتمثيل املنطقي للبيانات
أي محاية البيانات من أخطار التسرب والضياع والسرقة والفقد والتعديل غري املسموح  :السرية واألمان .8

  أو يف الربامج اجلاهزة  األجهزةبه، وكذلك محايتها من األخطاء والقصور يف 
إمكانية استخدام وسائل بسيطة ومفهومة لبيان حمتويات قاعدة البيانات، وعادة يتم  :البساطة .9

  . داممجموعة من املؤشرات ضمن متثيل منطقي إلظهار العالقات بني مفردات البياناتاستخ
هي قدرة قاعدة البيانات على التالؤم مع طرائق التداول السريعة للبيانات على  :األداء والكفاءة .10

  . الرغم منضخامة حجم البيانات اليت حتتويها
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 :تبيانانظام تسيير قاعدة ال

، وظيفته SGBDمدعمة بنظام أو برجمية يسمى نظام تسيري قاعدة املعطيات وتكون قاعدة البيانات 
 .التحكم يف العمليات والقواعد املتعلقة بنشر املعلومات

 قاعدة املعطياتهو عبارة عن متتالية من الربامج اليت تتحكم يف بنية  نظام تسيري قاعدة املعطياتو 
خيفي كل م .ت ق.نكما أن . ت أو املعطيات املخزنة وتتيح التوجيه واإلرشاد يف الولوج إىل املعلوما

مظاهر التعقيد اليت متس خمتلف العمليات اليت جيريها على خمتلف امللفات، كما يتيح حملة خمتصرة على 
يح أيضا يتالتعامل أو التعاطي مع هذا احملتوى، و باحملتوى، ويسمح لعدة مستخدمني يف نفس الوقت 

  .اتعلوماملأشكاال خمتلفة لتصفح جمموع 

إمكانية اسرتجاع البيانات : قواعد البيانات العديد من املزايا مثل تسيريحتقق نظم و بشكل عام 
املفقودة، والتشغيل املتزامن للعمليات، واستقالل البيانات عن التطبيقات، وحتقيق التكامل املرجعي 

  .28واستخدام لغة استفسارية سهلة للبيانات، وتوفري أمن البيانات، وإمكانية التشغيل على نظم خمتلفة،

  :بالجزائر لقطاعات مختلفة بياناتبعض األمثلة عن قواعد 

، املنصة  اجلزائرية  Progressقاعدة  :قطاع التعليم العايل و البحث العلمي -
 ، الفهرس الوطين لالطروحات اجلامعية، قاعدة معطيات البحوث اجلارية، ASJPللمجالت العلمية 

 مللف الوطين للسوابق العدلية؛ا: قطاع العدالة -

، جوازات S12 قاعدة شهادة امليالد : مصاحل احلالة املدنية اجلماعات احمللية و  -
 السفر البيومرتية، بطاقة التعريف البيومرتية؛ البطاقات الرمادية، رخصة السياقة،

 ملف اخلدمة الوطنية؛: وزارة الدفاع الوطين -

 ...اء،بطاقة الشف: صندوق الضمان االجتماعي -

 ملفات املرضى: املستشفيات -
                                                             

  .94المرجع نفسھ، ص 28
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  اخل.......
هذه تندرج ضمن نظم معلومات خاصة مبؤسسات أو بقطاعات و كل قواعد املعطيات 

  .معينة 

 

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ونظم المعلومات

سامهت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف جعل نظم املعلومات أكثر جناعة وأحسن أداء سواء     
 .بة للمعلومات التشغيلية و العملياتية أو بالنسبة للمعلومات املتعلقة باختاذ القراربالنس

سامهت هاته التكنولوجيات يف حتسني عمليات جلمع : بالنسبة للمعلومات التشغيلية .1
بواسطة تقنيات الرقمنة، وحتسني عمليات املعاجلة بواسطة تطور خمتلف التطبيقات والربجميات، وأيضا 

 .عمليات التوزيع والنشر بواسطة مشاركة املعلومات بواسطة خمتلف الشبكاتحتسني يف 

فإن هذه  Information décisionnelleأما فيما يتعلق باملعلومات املتعلقة باختاذ القرار  .2
واملعاجلة أيضا  sécurité، coutالتكنولوجيات سامهت يف حتسني عمليات التخزين، صدق املعلومات 

 .اتبفضل تطور الربجمي

ويف كل األحوال تسمح تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف ختفيض اآلجال وربح الوقت، وتداول 
 .املعلومات ومعاجلتها يف الزمن احلقيقي، وأيضا التقليل من عدد املوظفني إلدارة خدمات املعلومات

 ).متاحة يف أي وقت(إمكانية الوصول إىل املعلومات  −

: الوصول إليها من طرف اجلميع ويف أي مكان باختصار حبيث ميكن: المركزية املعلومات −
السرعة، الالمركزية، قدرة التخزين الكبرية، الكفاءة يف املعاجلة، التكيف بني عدة وسائل، صغر حوامل 

 . التخزين
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اجتاهات تأثري تكنولوجيا املعلومات يف النظم اإلدارية على النحو  كن تلخيص أهممي كما 
  :29التايل

وجيا املعلومات أداة فعالة لتخفيض احلجم يف النفقات و املوارد و تعترب تكنول -1
 .إعادة التنظيم

يساعد استخدام تكنولوجيا املعلومات على توسيع جمال رقابة اإلدارة العليا مع  -2
التوسع يف نفس الوقت يف توزيع عملية اختاذ القرارات يف اإلدارة التنفيذية ، و هذا يعين مركزية 

 .كزية اختاذ القرارالرقابة و ال مر 

ساعدت على إجياد قنوات اتصال جديدة ، و مكن ذلك من زيادة سرعة تدفق و  -3
ة و تبادل املعلومات و تطوير أساليب إدارية حديثة كاالجتماعات و التفاوض و عقد جلمعا

 .الصفقات عن بعد

 ساعدت على ختليص املديرين من أعباء املهام الروتينية اململة و تكريس مزيد من -4
 .الوقت و اجلهد للتخطيط االسرتاتيجي و رسم السياسات

سامهت يف زيادة قدرة النظم اإلدارية على التكيف و التأقلم السريع مع البيئة يف  -5
العمل اإلداري ، و ذلك من خالل توفري وسائل اقتصادية فعالة لتخزين و اسرتجاع  و معاجلة 

 .ناسباملعلومات و تقدميها ملتخذ القرار يف الوقت امل

االت اإلدارية  -6 و بشكل عام فان تكنولوجيا املعلومات تعترب اكثر انتشارا يف ا
االت األخرى  .باملقارنة مع ا

                                                             
، مذكرة  Top Laitلأللبان الشيخ ولد حممد، استخدام نظم املعلومات يف اختاذ القرارات يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة املؤسسة املوريتانية  29

  95، ص  2011لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، 
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هي تقنيات املعلومات يف املنظمة  فيعتقد بان التغريات اليت أحدثتها (zuboff)أما الكاتب 
  30: هاآثار تغيريات جوهرية من 

 طيع احلصول على املعلومات و ختزينها و حتليلها و إرساهلا أن األجهزة عالية االمتتة اليت تست
عرب املنظمة ستجعل من السهل على اجلميع احلصول على هذه املعلومات من خالل احلاسوب 

 .الشخصي

  ا تغربت و ستستمر يف و من نتائج تقنيات املعلومات اجلديدة أن هيكلة املنظمة و عمليا
 .التغري

  املبينة على السلم اهلرمي سوف تنهار ، فاحلاسوب يقلل من إن عالقة السلطة و القوة
أمهية أشكال السلطة التقليدية و يكسر احلواجز بني فئات الوظائف و املهن و حيل حمل السلطة 
التقليدية عضوية الفرد يف الشبكة و تصبح هذه العضوية اكثر أمهية بالنسبة للفرد من إشغاله مركزا 

 .و يصبح أساس القوة املعرفةمعينا يف السلم اهلرمي ، 

 

  و حيث أن تقنية املعلومات سوف تزيد من سرعة و كمية املعلومات املنقولة ، لذا ستوفر
مزيدا من الرقابة و التنسيق يف املستويات األدىن و عرب املنظمة ، و يف نفس الوقت ، سيؤدي إىل 

   .مزيد من الالمركزية و املرونة

 : شبكة األنترنيت

رة عن شبكة ضخمة من شبكات احلاسوب املمتدة عرب الكرة األرضية، وهي شبكة هي عبا    
 .  الشبكات، تساعد على الوصول إىل آالف املصادر واخلدمات املختلفة مبجال املعلومات

 : وبصفتها أداة مرجعية فإن األنرتنيت توفر ما يلي

                                                             
  96ص ، املرجع نفسه30
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 .رصيد هائل من املصادر احلديثة للمعلومات −

الببليوغرافية ملاليني الكتب ومقتنيات املكتسبات ومراكز املعلومات يف  الوصول إىل البيانات −
 .مجيع أحناء العامل

 .مجع احلقائق واألخبار واملعلومات وختزينها يف احلاسوب يف وقت الحق −

تعمل األنرتنيت كدليل للعناوين الكاملة للمؤسسات واملنظمات وأيضا املعلومات التجارية  −
 .إخل... سهم والسلع واخلدماتواالقتصادية وأسعار األ

 .الوصول إىل املوسوعات العلمية −

 .الوصول إىل البحوث الطبية والعلمية واهلندسية اجلارية −

 : شبكة األنترانت

هي شبكة من احلواسيب الداخلية اخلاصة باملنظمة، تقوم على تكنولوجيا األنرتنيت، ولكن     
ا حمصورة ألعضاء املنظم  : ة، وتستخدم عادة لـضمن نطاق حمدود أي أ

 .نشر وثائق املنظمة إلكرتونيا −

تنمية الصالت االفقية بني زمالء العمل، واحلد من بعض السلطات غري املربرة لبعض  −
 .املراكز البريوقراطية باملنظمة

توزيع الربجميات اجلديدة وترقية القدمية وذلك بوضعها مبزود الشبكة وإتاحة الوصول إليها  −
 .الستخدامها عند احلاجةألعضاء املنظمة 

الرسائل اإللكرتونية، وجمموعات التحاور، حبيث يقوم كل : تقدمي خدمة النظام التفاعلي −
 .فرد بتقدمي العمل املوكل إليها من خالهلا
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 :اإلكسترانت

هي شبكة ناجتة عن تزاوج فهي شبكة انرتانت مت توسيعها لتمتد إىل مجهور خارجي حمدود     
والذي له عالقة بطبيعة نشاطها حيث تسمح له باملرور ) إخل... ، موردين، موزعني، عمالءزبائن(وخمتار 

 .عرب احلواجز األمنية اإللكرتونية اليت متنع ولوج الدخالء والوصول ملعلومات املنظمة

 :معلومات المنظمةو عالقتها ب تبعض خدمات اإلنترن

 :البريد اإللكتروني .1

طرفني أو أكثر، بني  خمتلف املضامني  و رسائل والوثائق وامللفاتخدمة تسمح بنقل وتبادل ال    
اختصار الوقت يف اإلرسال واالستقبال، االقتصاد يف التكاليف، إمكانية اإلرسال (وهذا بكفاءة عالية جدا 

على عدة أشخاص، وقد يبدو يف الظاهر أن الوظيفة األوىل للربيد اإللكرتوين هو الوظيفة االتصالية أو 
صال الشخصي الوسيطي بني طريف العملية االتصالية، إال أن هاته الوظيفة تُدعّم خبدمة معلوماتية عالية االت

 : الكفاءة، حبيث

غالبا ما تستخدم هاته اخلدمة يف تبادل الوثائق وامللفات مبختلف أنواعها بني املؤسل  −
 .واملستقبل، وقد يرسل نفس امللف إىل عدة أطراف بإرسال واحد

صفحة، وقد تكون نصية  500ن هاته امللفات كبرية كربية احلجم قد تصل إىل وقد تكو  −
 .أو صور أو فيديوهات، أو حىت روابط ملواقع تسهل الدخول فيها على الشبكة

قد ُمتثل خدمة الربيد اإللكرتوين وعاء لتخزين املعلومات وأرشفتها وتوثيقها زمنيا، عرب  −
 .ات زمنية معتربةخمتلف اإلرساالت اليت قد متر عليها فرت 
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وميكن اسرتجاع هاته امللفات والعودة إىل تصفحها مىت أراد املستخدمون ذلك، سواء  −
 .امللفات املرسلة أو املستقبلة، حىت وإن تغري جهاز االستخدام أو مكانه

 

 املوظفنيمن % 79ائر أن وقد أثبتت دراسة تطبيقية حول استخدامات الربيد اإللكرتوين يف اجلز 
من % 95ن هذا النظام، كما أثبتت نفس الدراسة أنه نظام اتصايل مهين بامتياز وأثبتت أن يستخدمو 

 .مستخدمي الربيد اإللكرتوين يف اجلزائر يلجؤون إىل إرفاق رسائلهم اإللكرتونية مبلفات ووثائق خمتلفة

 

 : يلي ومن املزايا اليت يقدمها الربيد اإللكرتوين للمؤسسات فيما يتعلق حبفظ الوثائق ما

ا لفرتات ال متناهية أو لفرتة حمددة خيتارها  − حفظ كامل وآمن لكل الرسائل وملفا
 .املستخدم

 .حفظ املعطيات من الضياع −

 .إمكانية إعادة استغالل هذه امللفات واملعطيات كقرائن يف حالة النزاعات القانونية −

 .رفةالرفع من اإلنتاجية باستعمال أفضل امللفات والرسائل كمصدر للمع −

 .اخنفاض تكلفة التخزين بشكل ملحوظ −

 :مواقع الويب .2

من األمهية مبا كان أن تسجل أي منظمة حصورها على األنرتنت خاصة من خالل مواقع     
 : الويب، فهذه األخرية متثل الواجهة املعلوماتية للمؤسسة حبيث

ُسهل على الفاعلني يف البيئة اخلارجية للمؤسسة احلصول على أي معلوما − ا،  ي ت تتعلق 
 ...).كاملنتوجات، اخلدمات، مواقيت العمل، العناوين
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أيام األسبوع وسواء داخل البلد  7ساعة والـ  24ميكن الولوج ملواقع الويب على مدار الـ  −
 .اواحد أو خارجه

 .ميكن تعديل حمتويات مواقع الويب بشكل آيل وسريع −

ع أو إخراج تطبيق للحجز أو أمتتة بعض األعمال بتخفيض الوقت والتكاليف مثال وض −
عد، أو حجز موعد معني ُ  .للبيع عن ب

بتخصيص مساحة لالستفسارات، أو ) الزبائن مثال(قد ميثل الويب منصة تفاعلية بني املنظمة وبيئتها 
 .إخل... التعليقات، أو منتدى

 ،web 1.0، web 2.0ومبختلف أجيال الويب فإن الفوائد نفسها تبقى تتحقق سواء على مستوى 
web 3.0 مع أن اجليل الثاين أصبح هاته األيام األكثر شيوعا واستخداما من قبل املؤسسات، والذي ،

 .مثال Facebookمتخضت عنه تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي 
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  أمن المعلومات وأمن نظام المعلومات: المحور الثالث

 جمال أمن املعلومات -

 أهداف أمن املعلومات -

 واطن اخلطر يف بيئة املعلوماتم -

 أنواع التهديدات واهلجمات يف بيئة املعلومات -

 املتطلبات األمنية حلماية املعلومات ونظم املعلومات -

 أمن نظم املعلومات -

  العالقة بني الرقابة واألمن يف نظم املعلومات        -
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 Sécurité de l’informationأمن المعلومات : المحور الثالث

  :أمن المعلومات يفتعر 

ال الذي يبحث يف آليات واسرتاتيجيات توفري احلماية للمعلومات من   أمن املعلومات هو ا
ددها من أنشطة االعتداء عليها الوسائل واألدوات واإلجراءات  جمموع ومن زاوية تقنية هو .املخاطر اليت 

من زاوية قانونية فإن أمن أما . ية واخلارجيةاليت جيب توفريها لضمان محاية املعلومات من األخطار الداخل
تدابري محاية سرية وسالمة حمتوى املعلومات ومكافحة أنشطة االعتداء عليها و ل دراسات حماملعلومات هو 

 ).جرائم الكمبيوتر واألنرتنيت(واستغالل نظمها يف ارتكاب اجلرمية 

 للمعلومات جيب أن تتحقق لكي تتوفر وتتحقق احلماية: عناصر أو أهداف أمن المعلومات
 : األهداف التالية

أي التأكد من أن املعلومات ال تكشف وال يطلع عليها : Confidentialitéالسرية أو املوثوقية  :أوال
 .ذلكلمن قبل أشخاص غري خمولني 

 أي التأكد من أن حمتوى املعلومات صحيح ومل يتم تعديله:Intégritéالتكاملية وسالمة احملتوى: ثانيا
أو العبث به، وبشكل خاص مل يتم تدمري احملتوى أو تغيريه يف أي مرحلة من مراحل املعاجلة أو التبادل 

 .سواء يف مرحلة التعامل الداخلي مع املعلومات أو عن طريق تدخل غري مشروع

 اجةكاملة عند احلو تعين توفر البيانات  : Disponibilité et accessibilitéواإلتاحة لتوافر ا: ثالثا
ديد حيول دون الوصول إ   .ليهاإليها دون مواجهة أي 

واطن الخطر في بيئة المعلومات  :مَ

 : ملعلوماتنظام اتطال املخاطر واالعتداءات يف بيئة املعلومات أربعة مواطن هي مكونات 

ا املعلوماتيةدوات املاديةو األاملعدات  ؤدي كل خلل ميسي:األجهزة .1  إىل املساس مبحتويا
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و أي خلل فيها يفقد ...نسق معني ملعاجلة املعلوماتوهي األوامر املرئية في :جالربام .2
ا  .املعلومات دقتها و وفر

وهي احملل األساسي واالستهداف األول جلرائم الكمبيوتر سوا كمدخالت أو   :املعطيات .3
 ).بيانات، معطيات(كمخرجات 

ونطاقيا ودوليا، وقد تكون  شبكات االتصال اليت تربط خمتلف األجهزة حمليا :االتصاالت .4
 .   لالخرتاق أو اهلجوم اوسيلة لالخرتاق وغاية وموطن

هام تقنية معينة تتصل بنظام املكلف مبوميثل اإلنسان حمور اخلطر، سواء كمستخدم أو الشخص     
 املعلومات، فإدراك هذا الشخص حدود صالحياته وإدراكه آليات التعامل مع اخلطر وسالمة الرقابة على

ا األمن املعلومايت، حتديدا يف بيئة العمل  .أنشطته يف حدود احرتام حقوقه القانونية مسائل رئيسية يعين 

 :في بيئة المعلومات ات واالعتداءاتجمهأنواع ال

و ميس  وهو اخلطر احملتمل الذي ميكن أن يتعرض له نظام املعلومات، :Menaceالتهديد .1
. )السرية و املوثوقية، سالمة احملتوى، التوافر و اإلتاحة (ات أو أهدافه ملعلومبأحد العناصر الثالثة ألمن ا

حريق، انقطاع تيار كهربائي، كوارث : يهدد األجهزة اأو خطر ) جمرم، خمرتق(شخصا التهديد قد يكون و 
 .طبيعية

وتعين عنصر أو نقطة أو موقع يف النظام :Vulnérabilitésنقاط الضعف أو الثغرات  .2
 . ذ منه املعتدي أو يتحقق بسببه االخرتاقُحيتمل أن ينف

 .هي نتيجة التهديدات بعد حدوثها:Risquesاملخاطر  .3

مصطلح يصف االعتداءات بنتائجها مبوضع االستهداف مثل :Attaques اهلجمات .4
رادف مصطلح اهلجمات أيضا مصطلح  ُ هجمات تعطيل اخلدمة، هجمات إرهابية، هجمات الربجميات، وي

 .Hackersقون االخرتاقات املخرت 
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  :أنواع التهديدات

هي التهديدات اليت توجد حتدث دون وجود نية : مدةالتهديدات الغري متع -
،  باألنرتنت أو عدم استقرار الطاقة الكهربائيةالربط مثل األخطاء البشرية أو انقطاع يف خدمة سيئة

 .عملياتلخمتلف ااملتبعة يف تنفيذ  اإلجراءاتيف أو األخطاء البشرية كعدم التحكم 

جمموعة من التهديدات اليت تستهدف خصيصا  و هي: التهديدات املتعمدة -
 :و تأخذ  هذه التهديدات عدة أشكال. سرقتهاأو  إتالفها ألجلنظم املعلومات و  املعلومات

يتم يدويا أو الكرتونيا و يؤدي إىل كسر السرية املطلوبة يف : التجسس -1
لتجسس الغري الكرتوين مثل الوقوف خلف أحد ستعمال برامج التنصت، أو ااباملعلومات 

 .أثناء كتابتها من لوحة املفاتيحاملستخدمني ملعرفة كلمة املرور 

ا احلاسوب أو النظام و الذي: التخريب -2  أي ختريب العمليات اليت يقوم 
دي إىل املساس  تشويه صورة املنظمة دف التوافر املطلوب يف املعلومات أو إىل بدوره سِي

 .هورها اخلارجيلدى مج

على هي عملية غري شرعية يتم مبوجبها احلصول : سرقة املعلومات -3
هو و السرقة  التسريب، و و داخل املنظمة قد تكون هذه املمتلكاتممتلكات الغري، 

 . و اإلتاحةأيضا التوافر  هددديد يهدد السرية و قد ي

لربجميات هي كل ا )الربامج املدمرةو تسمى أيضا : (الربامج الشريرة -4
دف مهامجة أنظمة املعلوماتبهدف ختريب أو تدمري  خري أو حرمان جهة أو تأاملصممة 

ا من خدمة ما و هذه . )الشريرةهي نوع من هاته الربامج  الفريوسات(. معينة من استفاد
 .السرية و التكاملية و التوافر: الربامج تنتهك األهداف األمنية الثالثة
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 :المعلوماتئة وسائل األمن في بي

 :Antivirusبرجميات كشف ومقاومة الفريوسات  .1

هي برامج يتم استخدامها الكتشاف الربجميات الضارة وهذا ملنعها من إحلاق الضرر باحلاسب أو     
 .Logiciels malveillantsسرقة البيانات، وميكنها مكافحة خمتلف أشكال الربجميات اخلبيثة 

 :Firewall (Pare-feu)اجلدران النارية .2

هي برامج تقوم باستخدام أسلوب فلرتة وتصفية البيانات الواردة، وهي تقع على طرف الشبكة، 
ا فيما يلي  : وتتمثل قدرا

 .التحقق من هوية املستخدمني −

 .مراقبة احملتوى الوارد إىل الشبكة −

ت، حتظى تقنيات التشفري باهتمام استثنائي يف جمال أمن املعلوما  : Cryptageالتشفري .3
ا حتقق وظائف األمن الثالثة وهي السرية والتكاملية وتوفري املعلومات، وتزداد أمهية هاته : وذلك أل

 .التقنيات يف بيئة األعمال، التجارة اإللكرتونية مثل استعمال التواقيع اإللكرتونية

موز غري األوىل تشفري النص على حنو حيوله إىل ر : ومن حيث مفهومه فإن التشفري مير مبرحلتني
بإعادة النص املشفر إىل وضعه السابق كنص مفهوم Décryptageوالثانية فك الرتميز  ،مفهومة أو مقروءة

ا برجميات التشفري اليت ختتلف أنواعها ووظائفها   .    ومقروء، وهذه املسألة تقوم 

  :متطلبات أخرى

ة للعمل على تأمني ملفات تتبناها املؤسسإجراءات أمنية أخرى باإلضافة إىل ما سبق ميكن ذكر 
  :، مثلخماطر الفقد أو التلفو  البيانات ومحايتها منمخاطر الوصول غري املشروع

 .إعطاء اسم تعريفي للمستخدم −
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 .حتديد كلمة املرور −

 .إخل... الصوت، البصمة، رقم سري، توقيع: وضع أدلة تأكيدية −

 .حتديد صالحيات املستخدمني −

 .عمل نسخ احتياطية دورية للبيانات وآمنة يف خزائن االحتفاظ بوسائط ختزين البيانات  −

عدم إمهال خمرجات احلاسوب الورقية وتعريضها لالطالع من الطرف الغري مسموح هلم  −
 .خاصة إذا كانت املعلومات حساسة

أحيانا التالعب بالبيانات يكون من (شهود هلم باألمانة واالستمرارية توظيف العاملني امل −
 .)أو مشغليهاطرف مصممي الربامج 

  :أمن نظم المعلومات

جيب على كل نظام أن يتضمن وسائل الرقابة على البيانات، وذلك حىت تكون املعلومات اليت 
ا من قبل مستخدمي نظام املعلومات، وعلى الرغم من الفوائد الكثرية من  حتتويها املخرجات موثوق 

املعلومات اإلدارية خاصة من حيث الدقة  استخدام احلاسب اآليل يف نظم املعلومات عامة، ويف نظم
ديد تتعرض له تلك  والسرعة، إال أن املشكالت اخلاصة بالرقابة واألمن توضح بأنه ما زال هناك 

  31: النظم، وهذه التهديدات باهلجوم واخرتاق النظام ترجع إىل العوامل األتية

 م البياناتصعوبة عمل نسخ ورقية لنظم املعلومات املعقدة نظرا لضخامة حج .1

  .اليت تتضمنها

عادة ال توجد آثار ظاهرة ألي تغري يف نظم املعلومات املبنية على احلاسب، ألنه ال يتم  .2
ا إال بوساطة احلاسب الذي ال يكتشفأي تغري   . التعامل معها أو قراءة سجال

                                                             
  .قصي علي عمار، مرجع سابق31
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  .إن اإلجراءات املبنية على احلاسب غري مرئية، وليس من السهل مراجعتها .3

  .آللية عملية معقدة ومكلفة مقارنة بالنظم اليدويةتعد النظم ا .4

قد يصعب إن عملية تشغيل وتطوير النظم تتطلب االستعانة باخلرباء املتخصصني، والذين .5
اإلساءة استخدامها بواسطة اخلرباء إجياد اتصال بينهم وبني املستخدم النهائي، مما جيعل النظم عرضة

  .غري املنتمني للمنظمة

كال من النظم اليدوية والنظم اآللية قد تتعرض إىل كوارث، إالأن آثار    على الرغم من أن .6
  .كوارث النظم اآللية قد تؤدي إىل تدمري سجالت املنظمة كافة

أخطاء أو نتيجة لتعدد عمليات تشغيل البيانات يف النظم اآللية، فإن هناك فرصة حلدوث .7
 .إساءة استخدام النظام

  :ظم المعلوماتالعالقة بين الرقابة واألمن في ن

نقصد بالرقابة العملية اإلدارية الشاملة واملتكاملة واملستمرة اليت تستهدف السيطرة على األنشطة  
  .والعمليات املخططة، واليت جيري تنفيذها يف ضوء معايري حمددة لألداء

ويف سياق تطبيق وتقييم نظم املعلومات تتضمن الرقابة كل أنشطة ختطيط، حتليل، تصميم،  
طبيق نظم املعلومات، أي أن الرقابة كعملية مرادفة للتقييم جيب أن تشتمل كل مراحل دورة تطوير وت

  . حياة النظام

وللرقابة على نظم املعلومات أمهية كبرية تتجلى يف تأثريها املباشر على كفاءة وفعالية أداء النظام 
مكوناته وموارده من و مة النظام وعمله، وكذلك يف دور الرقابة املهم واملباشر يف محاية أمن وسال
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تأسيسا على ما تقدم، ميكن القول إن مفهوم الرقابة . البيانات، املعلومات، الربامج وقواعد البيانات
  32:على نظم املعلومات يأخذ ثالثة أبعاد جوهرية

 يتصل بأنشطة الرقابة واملراجعة وتصحيح األخطاء، وكشف االحنرافاتبصورة  :البعد األول
دف حتسني كفاءة أداء نظام املعلومات وبالتايل جودةخمرجاته من املعلوماتمباشرة   . ، وذلك 

 محاية و له عالقة بأنشطة محاية نظام املعلومات وأمن موارد النظام وسالمته، :البعد الثاني
عين بناء وتطبيق إجراءات وأعمال متنع كل أشكال التخريب، االخرتاق، االستخدام غري تالنظام 
لألجهزة، النفاذ غري املسموح إىل مستودعات البيانات، وكألمر يتعلق جبرائم احلاسوب  الشرعي

  .واإلنرتنت

 يتصل بعملية تقييم أنشطة وعمليات نظام املعلومات، وحتليل  :البعد الثالث
املنافعالتكاليف من منظور شامل ومتكامل، أي مبعىن تقييم نظام املعلومات من خاللتحليل ما حيققه 

دة أو منفعة، وما ينتجه من قيمة لألعمال مقابل ما تتحملهاملنظمة من تكلفة منظورةوغري منفائ
 . منظورة

و أمن نظام املعلومات يعين كل السياسات واإلجراءات اليت تستخدم حلماية النظام من كل 
من أشكال التخريب، األضرار، وانتهاك حرمة البيانات واملعلومات، باإلضافة إىل محاية النظام 

التهديدات الطبيعية أو العادية اليت يكون مصدرها بصفة خاصة األخطاء اإلنسانية واحلوادث والكوارث 
  .البيئية

إن اإلخالل بأمن البيانات واملعلومات ميكن أن يكون حادثة عرضية أو أمرا متعمدا، واجلدير  
ا شائعة احلدوث مقار ابالذكر أن احلوادث العرضية أكثر تأثري    .نة باحلوادث املتعمدة، كما أ

 :33وللحفاظ على أمن مكونات نظام املعلومات ال بد من توافر اخلصائص اآلتية

                                                             
  .سا17 على 20/05/2021 تمتصفحھیومالمرجع نفسھ،  32
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  :الكمال .1

يكون النظام كامال إذا أدى ما هو مطلوب منه، وحياول مصممو النظام بناء نظام ما يسمى 
 .ثر منه ال يعملبالتكامل الوظيفي، مبعين استمرار النظام يف العمل حىت إذا كان هناك جزء أو أك

  : القابلية للمراجعة .2

ا سهولة االختيار والتأكد من أداء النظام، ولكي يكون النظام قابال للمراجعة فال بد  يقصد 
املسؤولية، مبعىن وجود شخص واحد مسؤول عن األحداث داخل النظام، أما  اختبارمن مقابلة 

ول من النظام جيذب انتباه ويلقى اهتمام مديري االختبار اآلخر فهو الوضوح مبعىن أن األداء غري املقب
 .النظام

  : القابلية للرقابة .3

من أهم وسائل جعل النظام قابال للرقابة تقسيمه إىل نظم فرعية، حبيث يتعامل كل نظام فرعي 
ولتنفيذ إجراءات الرقابة على أنشطة . مع جمموعة من العمليات املنفصلة عن النظم الفرعية األخرى

 :ومات لتحقيق أمن نظام املعلومات ال بد من وضع ما يأيتنظام املعل

 إعداد أدلة الستخدام عتاد وبرامج النظام.  

  إعداد دليل األخطاء احملتملة وسبيل املعاجلة . 

 حتديد امتيازات املستفيدين . 

 الرقابة على التدفقات الداخلية للنظام عرب الشبكات والوسائط الرقمية األخرى. 

 ل لتقنيات محاية بيانات نظام املعلوماتاالستخدام الفعا . 

 حتديد إجراءات الرقابة على املعاجلة التقليدية ملعامالت األعمال . 
                                                                                                                                                                                              

  .سا17 على 20/05/2021 تمتصفحھیومالمرجع نفسھ،  33
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 وضع نسخ احتياطية مللفات وقواعد البيانات . 

  اليت تتم على ) التجارة االلكرتونية حتديدا(احملافظة على أمن املعامالت االلكرتونية
 .شبكة اإلنرتنت
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 المراجع المعتمدة-9
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 :المراجع باللغة االعربية

تقيـــيم أثـــر نظـــام معلومـــات املـــوارد البشـــرية علـــى وظـــائف إدارة املـــوارد رجـــم وعبـــد الغـــين دادان، خالـــد  -
، العدد التاسـع "أبحاث اقتصادية وإدارية":، يفالبشرية يف املديرية اجلهوية لإلنتاج ملؤسسة سوناطراك

 .2016عشر جوان 

، دار صـــفاء وتنظـــيم املكتبـــاتومراكز املعلومـــاتمبـــادئ إدارة رحبـــي مصـــطفى عليـــان وأمـــني النجـــداوي،  -
  .2009، عمان، والتوزيعللنشر 

تمع،زكي حسني -   .2003 ، الداراجلامعية، اإلسكندرية،الوعي، املعلوماتوا

قتصــادية دراســة حالــة اســتخدام نظــم املعلومــات يف اختــاذ القــرارات يف املؤسســة االالشــيخ ولــد حممــد،  -
، مــذكرة لنيــل شــهادة املاجســتري يف العلــوم االقتصــادية، جامعــة Top Laitاملؤسســة املوريتانيــة لأللبــان 

 .2011تلمسان، 

، عمــان، دار املســرية للنشــر والتوزيــع، نظــم املعلومــات اإلداريــةعــالء الــدين اجلنــاب وعــامر قنــديلجي،  -
2005.  

ــــانظــــم املعلومــــات ماهيتهــــعمــــاد الصــــباغ،  - ، مكتبــــة دار الثقافــــة للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان، ا ومكونا
2000. 

، مكتبـة امللـك فهـد، جـدة، أساسيات نظم املعلومات يف التنظيمـات اإلداريـةنبيل عزت أمحد موسى،  -
2011. 

مت ، filemanager/files/18/% 9.pdf-u.edu.sy/laravelhttp://www.aspقصـــي علـــي عمــــار، -
 .سا17على  20/05/2021تصفحه يوم 

- https://au.edu.sy/images/courses/dentistry/1-1/159_computer-in-
dentistry.pdf 
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