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تطبيق القاربة النظمية على الؤسسات
:تعريف النظام  

".النظام هو مموعة من الجزاء ذات العلقات التبادلة، الت تعمل لتحقيق بعض الهداف و الغايات " 

تنظر المقاربة النظمية إلى المؤسسة على أنها نظام يتكون بدوره من ثلثة أنظمة فرعية مترابطة فيما بينها، حيث يعتمد كل واحد على الخر 
: وهذه النظمة الفرعية هي

نظام العمليات 
لهذا يقوم نظام العمليات بتسيير. من عمليات مختلفة تقوم بها بغية تحقيق أهدافها) إنتاج، توزيع، خدمات(هو ما يميز بنشاط المؤسسة  

عن طريق إنتاج مواد، تقديم خدمات، تمويل(مجموعة الموارد المختلفة الموضوعة تحت تصرفه ليحافظ على بقاء وتطور دورة النتاج 
....). إستثمارات، تسيير المخزون

)نظام القرار(نظام الدارة  
وذلك. هذا يعني أننا لنهتم بدورة إنتاج اليوم ولكن بدورة الغد. هو مجموع العناصر التي تسمح بتوجيه ومراقبة وإدارة تطور نظام العمليات

.فنظام الدارة يتعلق بالمستوى التكتيكي والستراتيجي. من خلل نتائج تعطيها التجربة بمعنى نتائج تشغيل نظام العمليات
نظام المعلومات  

ويعمل هذا النظام كرابط بين النظامين. هو ذاكرة المؤسسة وخزان المعلومات التي ينتجها نشاط المؤسسة من جهة ومحيطها من جهة أخرى
.و يعرف كذلك بأنه عبارة عن مرآة أو تمثيل للعالم الحقيقي. السابقين فهو ضروري لتشغيلهما



  

نظام الدارة

نظام العمليات

نظام المعلومات

المخرجاتمدخلت

النظم الفرعية للمؤسسة كنظام

المنجزة مثل قة بالنشطة  المتعل بالمعلومات  المعلومات،  ها تغذي نظام  فإن الشراء،: المؤسسة وهي تعمل  أو  لبيع  ا ية  تفاصيل عمل
والعكس يحدث عندما يحتاج في بعض. ، حركات الموال، و حركات الفراد)المواد الولية ، نصف منتجة، نهائية(حركات المواد 

المعلومات مثل من نظام  لى معلومات فيأخذها  إ العمليات  العملء، الخطط و: الحيان نظام  به، ملءة  التخفيض المسموح  معدل 
تطور المبيعات حسب كل منتوج وحسب كل: الطاقم المسير من جهته يعتمد على المعلومات المخزنة مثلً . الوامر المطلوب تنفيذها

.تغيير سعر البيع لبعض المنتجات: كما أن بعض قراراتهم يمكنها أن تغير عناصر من نظام المعلومات مثلً . قطاع خلل مدة معينة
.تغيير في شبكات التوزيع: ويمكن أيضMا أن يكون لها نتائج على نظام العمليات مثل

)تابع(تطبيق القاربة النظمية على الؤسسات 



  

نظم العلومات

تعريف نطام العلومات
مكون من معلومات منظمة، أحداث لا تأثي على هذه العلومات  و فاعلي  يعملون على هذه  العلومات  أو  من  خلل  هذه . نظام العلومات هو الزء من القيقة" 

". العلومات  حسب عمليات تدف ال غاية ف التسيي وتستعمل تكنولوجيا العلومات
:و تمع عدة تعاريف الاصة بنظم العلومات على التأكيد على العناصر التالية

نظام العلومات هو نظام؛ ●
دات، برميات، أفراد، معطيات، إجراءات و ناذج؛مكوناته عبارة عن مع ●
تتفاعل مكوناته مع بعضها البعض؛  ●
بغرض تميع، معالة، تزين و إيصال العلومات للمسييين داخل الؤسسة أو خارجها؛ ●
.  العلومات الت تصل السيين تساعدهم ف اخد القرارات ●



  

وظائف نظم العلومات
:  يتكون نظام العلومات من اربعة وظائف أساسية وهي 

تميع العطيات،●
تزين العطيات ،●
العالة ،●
.التصال لتحصيل و استرجاع العلومات●

: وظيفة تميع العطيات 1. 
والت تتعلق. لذلك فهي تقوم بتحديد مسبق للمعطيات الت يكنها أن تشكل مدخلت النظام. تواجه الؤسسة قيدا يصعب تاوزه و هو مدودية طاقة التخزين و العالة

.ث تقوم بتجميعها من مصادرها الختلفة و إعدادها لكي تكون جاهزة لعمليات إدخالا إل النظام . بالحداث الارجية و العمليات الداخلية و القرارات الدارية
                                                                          : وظيفة التخزين 2. 

هذا يعن أنا. تعتب أهم الوظائف لنظام العلومات، إذ تقوم مقام الذاكرة بالنسبة للنسان و ذلك بفظها لعطيات  و معلومات خاصة بالؤسسة بشكل دائم و مستمر
: تقوم بعملي متكاملي و مستقلي ف الوقت و ها 

القدرة على تزين العطيات و إبقائها ف الذاكرة لوقت مدد؛                   - 
. الكفاءة على إياد العطيات و استرجاعها عندما نرغب ف ذلك- 

و ذلك قد يكون إرادي�ا. لكن من العلومات من ل تعرف طريقها إل ذاكرة النظام. يتلقى نظام العلومات تدفقات كثية للمعلومات صادرة من داخل وخارج الؤسسة
ـ�ا بطأ ف تصميم النظام :أما باقي العلومات فإنا تزن وذلك بطريقتي . أو مرتبط

.  تفظ العلومات ف شكلها الام بدون إحداث أي تغيي على متواها :مـباشـرة 
.و نتائج هذه العملية هي الت تفظ ف ذاكرة النظام. تتلقى العلومات الولية معالة أو تويرا  :غي مباشرة

يتم تزين العطيات والعلومات ف نظم العلومات اليدوية على مستندات ودفاتر وملفات ورقية، أما ف نظم العلومات اللكترونية فيتم التخزين غالبا ف الشرطة و
.السطوانات الغناطيسية



  

)تابع(وظائف نظم العلومات 

:   وظيفة العالة3. 
. فبغياب هذه الوظيفة يتزل نظام العلومات ليصبح عبارة عن مرآة تعكس العلومات الخزنة ف شكلها الام. هي العنصر الديناميكي ف نظام العلومات و مبر وجوده

و هذه العالة لتزيد أو تلق معلومات جديدة بل. تقوم هذه الوظيفة من خلل مموعة من العمليات بتحويل العطيات الخزنة إل معلومات ذات معن لتخدي القرار
و على العكس من ذلك تكثيف. فهي إذن تعيد تنظيمها ف شكل أكثر بساطة و فعالية حت يكن إستعمالا. تقوم بإظهار قيم كانت متوات ضمنيا ف العطيات الام

.                                                                                  العطيات الذي يدث كنتيجة للمعالة يلغي الثراء العلومات الذي تتمتع به العطيات الفصلة
و تدمج جزء من وظيفتها ف. تزيد العالة نوعاما من إمكانيات الذاكرة ف نظام العلومات مادامت تسمح بعرض العطيات بشكل متلف دون أن تلق معلومات جديدة

التخزين لتتجنب عوائق تكنولوجية على مستوى تقنيات التخزين وتكاليف العالة وكذلك غاية و هدف نظام العلومات نفسه، الت تتم وضع بنية تنظيمية معينة
.للمعلومات الخزنة

: ظيفة التصال4. 
و تتم هذه العملية  من خلل إدخال و إخراج العلومات بيث تدخل العطيات الام لتخزن. تسمح هذه الوظيفة للنظام بالعمل كنظام مفتوح، أي أن يتفاعل مع اليط

.ف ذاكرة النظام و من ثة معالتها لنتاج معلومات ذات معن يستعملها القررون و لكن بعد إخراجها إليهم

و هذا يظهر جليا ف تسمية هذا النظام الفرعي، لذلك سوف نقوم بتحليل هذا الفهوم. تشكل العلومات الادة الولية لنظام العلومات



  

الفرق بي العطيات، العلومات و العرفة

.كثيا ما يدث اللط ف فهم معن العطيات والعلومات والعرفة لذلك يب توضيح مفهوم كل واحدة مع تبيان العلقات الت تربطهم
:العطيات1. 

تصف كيانات وحوادث تستحق الهتمام وذلك عن طريق رموز. فهي إذن حقائق تدركها حواسنا.  تعن حقيقة معينةو DATA  مصطلح معطيات باللغة اللتينية
لكن هذا الوصف يكن أن يلحقه خطر التحيز الذي. إل...تعتب تثيلت للحقيقة فتأخد أشكال متلفة كالرقام، الروف وأحيان�ا رسومات أو صور فوتوغرافية

: وهذا الرور من اللحظة إل العطيات يستطيع أن يدث عن طريق أناط متلفة مثل. يستطيع عرقلة الستعمال اللحق لذه العطيات
   :التسمية)ا
قسم أو عدة أقسام فإذا أخدنا عامل داخل مؤسسة فهو يعتب كيان وذلك بإعطاء إسم للكيان أو الدث وإستخراج خصائصه، حيث تسمح بعرفة وجوده وإنتمائه إل 

. إل...السم واللقب، تاريخ الزدياد، مكان الزدياد، العنوان، وصيغته الجتماعية، الجر القاعدي: و خصائصه هي" العامل"إسه 
: الترتيب)ب 

.    كترتيب العمال حسب درجة ذكائهم. هذه العملية تسمح بإعطاء أو مقارنة رتبة كيانات داخل مموعة، بدون قياس درجة الفرق
 :                                                                                    القيـم)ج

يب التذكي أن العطيات هي رموز وليست العال القيقي. يعتمد على التمثيل الرقمي الكثي الستعمال داخل الؤسسات والذي يسمح بإجراء جيع العمليات السابية
. أثناء تكوين العطيات مهما كان نوعهاالذي تثله، وأنه توجد ماطرالتحريف 



  

)تابع(الفرق بي العطيات، العلومات و العرفة 
                                                   

: الـمـعـلـومــة2. 
أما التوى العلومات للمعطيات فهو يرتبط) الن أو الؤجل(حيث ترتبط بالفعل . العلومة هي الت تغي نظرتنا للعال، وتفض عدم اليقي عندنا فهي تلق إختلف

هنا تعتب اليزانية أحد العطيات. مثل � ف مسألة ف الاسبة العامة تعطى اليزانية ويطلب منا القيام بساب نتيجة الدورة). العطيات للقيام بفعل شيء ما(بالستعمال 
و . حيث يستعمل متواها العلومات  ف عمليات النتقاء والساب أي معالة العطيات لنصل إل النتيجة الت تثل ف مسألتنا الفعل الراد الوصول إليه أي العلومة

  العطيات والذي يسمح بإستخراج العلومة التوات داخل) معرفة مسبقة  (modèle interprétatifالعملية مكنة إذا توفر لدينا نوذج للتفسي تصبح  هذه 
.  تفسيها

والدف من معالة. تشكل إذن العطيات الادة الولية للمعلومات، تول بعمليات معالة بنفس الطريقة الت تول با الواد الولية إل مواد تامة الصنع داخل الورشة
.  العطيات هو تقييمها، وترتيبها ووضعها ف سياق يسمح بإعطاء معلومات لا معن

:                                                                      العـرفــة
فهذه العرفة تتلف من وقت لخر ومن شخص لخر بسب اليط. "العرفة هي حصيلة أو رصيد خبة ومعلومات ودراسة طويلة يلكها شخص ما ف وقت مع«ي"

فالعرفة هي عبارة عن برامج، وأفعال نستطيع تنفيذها ومبادىء للستعمال وناذج تبي. الذي يتواجد فيه وكذلك حسب الستوى العلمي والثقاف والهن لذا الشخص
: و هناك شكلي للمعارف. مت وكيف نستعمل هذه البامج

 وهي الت تنتقل عن طريق التعليم أو عن طريق خطاب أو تلقن ف الكتب كتعليم مبادىء العلم الل؛  :لعرفة الشكلة أو الواضحةا
. نتحصل عليها بالمارسة و بالتجارب كممارسة الفروسيةو هي الت :لعرفة  الضمنيةا



  

نظم العلومات الرتبطة بالاسب اللكترون

 :Système de Traitement des Données  نظم معالة العطيات1. 
ف معالة معطيات النشطة التجارية، حيث اتهت معظم تطبيقات الاسب) ف المسينات(تعتب من أوائل النظم الت ظهرت مع بداية استخدام الاسبات اللكترونية  

نظم معالة العاملت:و عرفت هذه النظم بعدة تسميات نذكر منها. ال.إل مهام حفظ السجلت و كذلك إل أتتة العمليات الروتينية مثل الفوترة و كشوف الرتبات
.                                                                                          ، نظم العالة اللكترونية، النظم الاسبية)الصفقات ( 

تقوم هذه النظم بهمة أساسية و هي معالة العطيات الاصة بأنشطة الؤسسة الداخلية منها و الارجية من خلل عمليات تميع العطيات ومعالتها وتزينها وإعداد
. وهي تثل الوظائف الت تقوم با متلف نظم العلومات: التقارير

:تتميز نظم معالة العطيات بالصائص التالية
تتوفر على قواعد وإجراءات معينة ترشدها إل الطريقة الت يتم با معالة العطيات؛ ●
تتعامل مع معطيات تفصيلية تعكس النشاطات العملياتية ف الؤسسة؛ ●
                                                       تتعامل مع معطيات تاريية، وقعت فعل؛ ●
                                                      تستعمل ف الستويات التشغيلية للمؤسسة؛ ●
                 توفر الد الدن من العلومات، مثلة أساسا ف تقارير تصف أحداثا تاريية؛ ●
             تركز على تزين ومعالة ونقل العطيات عب الستويات التشغيلية ف الؤسسة؛ ●
             توفر عند إستخدامها قاعدة معطيات تشمل الالت الوظيفية الختلفة ف الؤسسة؛ ●
.كنظم العلومات الدارية ونظم دعم القرار: تعتب الساس الذي تبن عليه النظم الخرى ●



  

)تابع(نظم العلومات الرتبطة بالاسب اللكترون 
                                                                                                        

Système  .d’Information pour le Management  نظم العلومات الدارية2.  
تعتب هذه النظم المتداد الطبيعي لنظم معالة العطيات، حيث عرفت العديد من الؤسسات الت كانت تتلك أنظمة معالة معطيات متقدمة  هذا التحول أو النتقال

و يرجع سبب ظهورها إل التوجه الذي حصل ف الستينيات عندما أصبحت الؤسسات الكبى ترغب ف الصول على معلومات. التدريي إل نظم العلومات الدارية
يقوم نظام معالة العطيات بصر ومعالة وتزين العطيات التعلقة أساسا بالطلبيات و البيعات و. إدارية شاملة تستعمل ف إتاذ القرارات الدارية والتخطيط والرقابة

الت تشكل قاعدة العطيات لنظام العلومات الدارية، يستعملها لغراض إنتاج معلومات تصف أحداثا وقعت ف الاضي أو الاضر أو. ال...الدفعات على الساب
.                          نتوقع حدوثها ف الستقبل

حيث تتصل هذه.أكثر من كونه نظاما شامل) تسويقي، إنتاجي، مال، الوارد البشرية(و يب أن ننظر إل نظام العلومات الدارية على أنه إتاد لنظم معلومات وظيفية 
.                                                                                         النظم مع بعضها البعض وتـقتسم نفس العطيات

:  خصائص نظام العلومات الدارية
: يتميز نظام العلومات الدارية بـ 

نظام مبن على الاسب اللكترون ف عمليات إدخال و معالة العطيات و إخراجها ف شكل  معلومات تستعمل لتاذ القرارات ف الؤسسة؛ ●
؛...)تسويقي، إنتاجي ( نظام متكامل يمع بي نظم معلومات وظيفية متلفة  ●
                               نظام يدعم وظائف التخطيط و الرقابة، و يساعد على إتاذ القرارات؛ ●
                                                   نظام يصف الاضي و الاضر و يتنبأ بالستقبل؛ ●
                                    نظام يرصد الحداث و الفرص الت تظهر ف ميط الؤسسة؛ ●
.                                         نظام ينتج مرجات ف شكل تقارير دورية أو استثنائية ●



  

)تابع(نظم العلومات الرتبطة بالاسب اللكترون 
                                                                         : نـظـم دعـم الـقـرار3. 

ومن هنا جاءت نظم دعم. يتعرض السي ف كثي من الحيان لواقف تتطلب أخد قرارات غي بنائية معتمدا ف ذلك على كفاءته ومبادراته، ف جيع مراحل أخد القرار
فهي إذن تصف تطبيقات الاسب اللكترون الوجهة لدعم القرار الت بدأ ظهورها. القرار لتساعد القرر لكن مع إبقاء زمام المور ف يده لراقبة مراحل عملية القرار

.                    ف أواخر الستينات بعد التقدم الذي وصلت إليه نظم العلومات الدارية
يعطي الاسب  ف كل مرحلة حالة، يتار القرر من خللا. "آلة - إنسان " وتعرف نظم دعم القرار على أنا تفاعلية، لن عملية القرار فيها مرتبطة بتنفيد حوار 

.متوى الرحلة القادمة، بإعطاء أوامر كنتيجة  لذلك
:  و تصنف نظم  العلومات حسب  درجة مساهتها ف صنع القرار إل

،                                                     النظم الت تسمح بإسترجاع عناصر العلومات ●
،                                                 النظم الت تسمح بتحليل ملف كامل من العلومات ●
،                                         النظم الت تقوم بإعداد تقارير نطية من ملفات متعددة ●
،                                                                         ، وذلك بغرض تقدير نتائج و تبعات القرار) إذا- ماذا ( لنظم الت تكن من طرح السئلة  ●
،النظم الت تقترح القرارات الناسبة ●
. النظم الت تقوم بأخذ القرار 

                                                        : مكونات نظـم دعـم الـقرار
:                                                      تتكون نظم دعم القرار من ثلثة مكونات أساسية وهي

،قاعدة العطيات مع نظام تسيي قاعدة العطيات ●
،قاعدة النماذج مع نظام تسيي قاعدة النماذج ●
.                وظيفة تسيي الوار رجل ـ آلة ●



  

)تابع(نظم العلومات الرتبطة بالاسب اللكترون 

                                                                   :  نظـم المكاتب اللية و التصال 4. 
" مموع التقنيات و الوسائل الوجهة إل أتتة نشاطات الكتب و معالة وإيصال الكلم، الكتابة و الصورة " تعرف نظم الكاتب اللية بـ 

شهدت سنوات الثمانينات ظهور أنظمة الكاتب اللية، بعدما قررت الكثي من الؤسسات أتتة أعمالا الكتبية لتزيد ف إنتاجية الوظفي بالسرعة و الودة الطلوبتي من
مليار  11فإذا أخدنا الؤسسات الفرنسية كمثال  ند أنا تصدر ف سنة  واحدة أكثر من . جهة و لتسيي الكم الائل من الوراق داخل الؤسسة  من  جهة أخرى

.مليار صفحة 300  مليار  نسخة،  و ترتب 45  ، و تنسخ)أصلية ( وثيقة 
.                   من هنا جاءت أول التقنيات و اللت لتتعامل  مع  معطيات  الكاتب كمعالة النصوص، و وحدات الطباعة، الداول  اللكترونية للمواعيد وغيها

                                                                               
هذا التقدم التكنلوجي يكمن ف. و مع تطور تكنولوجيا التصالت أصبح بالمكان التصال بأسلوب إلكترون داخل الؤسسة وخارجها بواسطة البيد اللكترون

.ال...النسخ، التصال، الترتيب و الفظ ف الرشيف - كوسائل الطباعة: حول الاسب اللكترون: تمع الوسائل و الجهزة الت إستعملت من قبل داخل الؤسسة
: تتطور الن  نظم الكاتب اللية ف إتاهي

.الت تركز على تنظيم منصب العمل الشخصي للطار أو السكرتية: نظم الكاتب اللية الشخصية
.الت تركز على التصالت بي مناصب عمل الداريي: نظم الكاتب اللية الماعية للتصال



  

دورة حـياة نـظام الـمـعلومات
و تنقسم دورة حياة نظم العلومات إل. هي  سلسلة من الراحل و الطوات الت تبدأ بعرفة الشكلة مرورا بالتحليل و التصميم و التنفيذ إل أن تنتهي بتشغيل النظام

:  خسة مراحل أساسية
: مرحلة تعريف الشكلة1) 

: و غالبا ما تكون مسببات هذه الشاكل ناتة عن . بيث تتطلب القيام بتحليل النظام. قد تنشأ مشكلت، أو أعراض تدل على وجودها
.إل...تغيات تدث داخل الؤسسة، كنمو حجم الؤسسة أو تطبيق طرق وقواعد جديدة ف التسيي، ●
تكنلوجيا العلومات الديثة الت تضطر الؤسسة إل تطبيقها للستفادة من منافعها و لواكبة التطورات السريعة ف هذا الال و للتحكم ف النظمة من حيث ●

.التكاليف و الفعالية
.أو لنفاض كفاءة النظام لستعماله طرق مكلفة وغي إقتصادية. قصور ف النظام الال كنتيجة لظهور إحتياجات جديدة للمعلومات ل يلبيها النظام ●

و يبدأ تعريف الشكلة بتحديد موضوعها، الذي من خلل فهمنا له نستطيع إعطاءه عنوانا، ث يدد نطاق الشكلة و ذلك بتحديد البعد الذي تشمله الدراسة سواء كان
.و ف الخي تدد الهداف الراد تقيقها. الوقت الستغرق، أو الوارد الالية    أو الدود التنظيمية

: دراسات الدوى2) 
و تشمل هذه. هي تقدير ضرورة القيام بالتعديلت على النظام الال أو تنفيد نظام جديد، بيث تكون عوائده النتظرة أكب من تكاليف تطوير النظام القترح

: الدراسات مايلي
 الدوى الفنية) ا

تتناول دراسة الجهزة التاحة و مدى استجابتها للتعديلت القترحة و إذا تطلب المر شراء أجهزة جديدة فيجب أن تكون مدية فنيا من حيث طاقتها، أو سرعتها، و
.انسجامها مع الجهزة الوجودة بالضافة إل مرونتها للتغيات المكن إحداثها ف الستقبل



  

)تابع(دورة حـياة نـظام الـمـعلومات 

: الدوى القتصادية) ب
كتكاليف العاملي،: و ذلك بمع العلومات عن تكاليف الطريقة الالية. تتم هذه الدراسة بقارنة تكاليف التعديلت أو التغييات القترحة بالكاسب التوقعة

.تكلفة التطوير و التمويل و كذلك تكلفة التشغيل  و الشراء: و تكاليف الطريقة القترحة. إل... التجهيزات و العدات، الصروفات، الحتيال، البيعات الفقودة، 
بيث نصل ف الخي إل تفيض. إل... أما الكاسب التوقعة فيمكن حصرها ف الوفورات الباشرة كتقليل العاملي و التجهيزات و العدات و تكلفة الصيانة 
.التكاليف، تقليل الخطاء، زيادة الرونة، زيادة سرعة النشاط و تسي الداء الداري ف عمليات التخطيط و الرقابة

: الدوى التشغيلية) ج
من الركزية إل اللمركزية أو: مثل(تقوم هذه الدراسة بالتأكد من عدم تعارض هذه التعديلت أو التغييات مع السياسات التشغيلية أو الفلسفة العامة للدارة 

.كما تقوم بتحديد قدرة النظام القترح على القيام بالوظائف السندة إليه من خلل الواقع التنظيمي القائم كالقوى البشرية و الجراءات التشغيلية الالية) العكس
و تترجم نتائج الدراسة ف شكل خطة تشرح خطوات و أوقات تسريب النظام الديد حت ل يدث إرتباك لدى الستعملي و لتجنب جيع أشكال القاومة للتغيي من

.طرف العاملي
: الدوى القانونية) د

فل يكن تاهل التقارير الاسبية الت. تتم هذه الدراسة بدى قدرة النظام الديد على الوفاء باللتزامات القانونية و بسؤوليات الؤسسة نو اليط الذي تنشأ فيه
.تطلبها اليئات الكومية ف النظام الديد



  

)تابع(دورة حـياة نـظام الـمـعلومات 
: تليل النظام3) 

يقصد به تزئة النظام إل عناصره الساسية، مع دراسة كل عنصر على حدة و علقته مع العناصر الخرى بالضافة إل تديد أغراض و أهداف النظام الذي يضع
من هنا تتكون لدينا فكرة واضحة عن طبيعة الشكلة و عن جوانب القوة و الضعف ف النظام حيث يتم ذلك عن طريق تميع مكثف للمعلومات و القائق. للتحليل

 : من خلل الصادر و الطرق التالية
و تشمل بالضافة إل الستندات، تقارير الخرجات، توصيف الوظائف، التعليمات الاصة بالجراءات و الرائط التنظيمية و الطابات و :الستندات و الوثائق 

.إل... الذكرات 
.الت تساعد اللل ف تديد الشاكل الجرائية و مشاكل العمليات ف النظام الال :اللحظات  

.بيث تضبط السئلة مسبقا ف قائمة نطية ترسل إل الشخاص العنيي بالجابات. لمع العلومات من عدة أفراد :قوائم الستبيان 
.تعتب أكثر الطرق فعالية ف جع العلومات إل أنا مكلفة و تستغرق وقتا طويل :القابلت الشخصية 

.لتقييم حجم العطيات الت يستطيع النظام الال تشغيلها و تديد فعالية هذا النظام :تليل مدخلت و مرجات النظام الال
.الشيء الذي يؤدي إل تديد أهداف النظام الديد و تطوير الوظائف الطلوب تأديتها. الت تساعدهم ف إتاد القرارات :تديد إحتياجات الستخدمي من العلومات 

ف شكل مرجات الواجب إنتاجها، الدخلت الطلوبة لنتاج الخرجات، العمليات الت يب تنفيدها لنتاج الخرجات و :تديد متطلبات النظام السن أو الديد 
.   الوارد الواجب توفيها لنتاج الخرجات

. بذه العمليات نستطيع فهم النظام الال من حيث ماهية العمال و الجراءات و الهام الت يتم القيام با، كيف و من الذي يقوم با، و أين و مت
يتم كذلك تديد فعالية النظام الال و نقاط القوة و الضعف فيه و ف الخي تدد التطلبات الديدة على ضوء الحتياجات من العلومات تلخص نتائج مرحلة تليل

.النظم ف تقرير يرفع للدارة للموافقة عليه حيث يشتمل على نتائج الدراسة بالضافة إل جدول زمن للمراحل القبلة



  

)تابع(دورة حـياة نـظام الـمـعلومات 
: تـصـمـيـم الـنـظـام4) 

و على ضوء. يركز ملل النظام على حالة النظام الال بيث يرج من مرحلة التحليل بتصور كامل لشاكل و عيوب النظام و للحتياجات الطلوبة من النظام الديد
هذه النتائج يقوم مصممي النظام بالتركيز على الالة الت سيكون عليها النظام الديد، و ذلك بوضع خطة لترتيب أجزاء النظام ف شكل متكامل و منطقي لتحقيق

:  يتضمن التصميم الكونات التالية. أهداف النظام
هي نواتج النظام و التمثلة ف التقارير الطلوبة، و الوسيلة الت ستقدم با، و متوياتا من معلومات، و طريقة تنظيم هذه التويات، و معدل  : الــمـخـرجـات

لذلك تعتب مرجات النظام مهمة جدا لنه من خللا تدد مواصفات باقي عناصر. تكرارها، و وقت إنتاجها، و مسارها نو الستفيدين منها و الغرض من إستخدامها
.النظام المر الذي يتطلب إجاعا و إتفاقا نائي على شكل الخرجات، بي مصممي النظم  و بي مستخدميه

بيث تعي العطيات الراد التعامل معها و. وهي ضرورية للستجابة لتطلبات الخرجات. تتمثل ف العطيات الت يغدى با نظام العلومات : الـمـدخـــلت
.  الحتفاظ با ف ملفات الدخال اللزمة للنظام

.و هي الصول على العلومات إما بتحويل عادي للمدخلت إل مرجات أو الصول على العلومات بعد القيام بعمليات الساب : الـعـمـلـيـات
بعد تديد جيع العطيات الطلوبة لنتاج مرجات النظام يتم تصميم قواعد العطيات الت تستخدم للتخزين و ذلك بتجميع العطيات الت لا علقة:  قواعد العطيات

.منطقية بطريقة يكن التعامل معها كمجموعات و ليست كعناصر متفرقة
عند تصميم أي نظام يتم تديد جيع الطوات الت تشكل الجراء، و تصيص جيع. هي النشطة الت يقوم با النظام مستخدما العلومات التاحة : الجـــراءات

.العطيات الطلوبة لتنفيذه، مع الافظة على تسلسل الطوات
هو إجراء أو عملية أحيانا وقائية تعمل على تفادي الخطاء كحماية اللفات و الجهزة و تقييد الوصول إليها، و أحيانا أخرى هي مكتشفة للخطاء : الــرقـابـة

.و مصححة لا، كالرقابة على الدخلت و الخرجات و هذه العمليات قد تكون يدوية أو آلية
و تبدأ هذه العملية بعد تديد البامج الطلوبة، لغة البمة. بعد تديد هذه الكونات يبدأ البمون ف كتابة البامج الت سوف تقق التصميم التوصل إليه حت الن

.الناسبة، العطيات الستعملة كمدخلت، الخرجات الطلوبة، و حدود القيود الت يواجهها البمج سواء التعلقة بالتجهيزات أو النظام القائم و الراد تسينه



  

)تابع(دورة حـياة نـظام الـمـعلومات 
: مرحلة تنفيذ النظام5) 

و يشارك ف وضع هذه الطة مديري. و تبدأ مرحلة التنفيذ بوضع خطة تفصيلية لطوات التنفيذ. يبقى التصميم القترح ممدا حت تعطي الدارة العليا موافقتها
.حت يضمن التنفيذ اليد للنظام و التجاوب الجاب للتغيي من طرف مستخدمي هذا النظام. الدارات الستفيدة

و التحول إل النظام. ، إختبار  النظام ككل)أجزاء النظام ( و تتضمن مرحلة التنفيذ تدريب العاملي، شراء الجهزة، تضي الكان و تركيب الجهزة، إختبار البامج 
:  و يكون هذا التحول بإتباع احدى الطرق التالية. الديد

لذه الطريقة ميزة هامة و هي. هو احلل النظام الديد مكان النظام القدي مباشرة و ف لظة زمنية مددة يتم عندها توقيف العمل بالنظام القدي: التحول الباشر) ا
.انفاض تكلفتها أما عيبها الساسي فهو ارتفاع ماطر فشل النظام

و هو أن يشغل كل من النظامي الديد و القدي ف نفس الوقت و لفترة زمنية معينة حيث يتم مقارنة أداءات النظامي و تصحيح الختلفات إن:  التحول التوازي) ب
درجة عالية من الماية للمؤسسة من أي قصور أو إخفاق ف النظام الديد أما عيبها الساسي فهو إرتفاع تكاليفها و تعتب ميزة هذه الطريقة هي توفرها على. وجدت

.و طول فترة التحويل
و تكون هذه الطريقة مفيدة أكثر ف حالت .و هو تطبيق النظام ف جزء معي من الؤسسة و إذا ثبت ناحه يتم تعميمه على باقي أجزاء الؤسسة : التحول التدرج) ج

مزايا هذه الطريقة هي انفاض ماطر فشل النظام لدى. تكون لدى الؤسسة هياكل تقوم بنفس العمل لكن ف أماكن متلفة كتوفر الؤسسة على نقاط بيع متفرقة مثل
.الؤسسة حيث تصبح ملية و ليست عامة كما توفر هذه الطريقة بيئة حقيقية للتدريب بالنسبة للعمال الذين ينوون تطبيق نفس النظام

ميزة هذه الطريقة وهو انفاض معدل التغي ف النظام الذي يكون. و هو تزئة النظام إل أجزائه الت يتم إدخالا مرحليا حت يكتمل النظام ككل:  التحول الرحلي) د
.تدرييا، أما عيبها الساسي فيتمثل ف التكاليف التوقعة من العالات الحتياطية الؤقتة الت يفرضها النظام القدي

و الوافقة تترجم بالنتقال إل الرحلة. وف الخي يب أن نشي إل أنه ف كل مرحلة من  هذه الراحل تنتهي بتقرير يرفع إل الدارة العليا لعطاء موافقتها أو رفضها
لينتهي العمل بجرد الوصول إل هذه الرحلة بل يتعداه إل الصيانة الستمرة للنظام لعله يتماشى مع التغيات ف. الوالية حت يتم التحول النهائي للنظام الديد

.احتياجات الستخدمي
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