Résumé :
Aujourd’hui l’entreprise - l’organisation - soumise à la
pression de l’ouverture sur le marché mondiale et à une
concurrence de plus en plus aigue, prenant conscience de
la nécessité cardinale de l’effort d’intégration de nouveaux
savoirs et méthodesd’activité, et surtout de
l’investissement dans l’information et des nouvelles
technologies de communication pour atteindre ses
objectifs. Grace aux progrès en technologie de
l’information, les entreprises peuvent aujourd’hui
recueillir, traiter, stocker et diffuser un nombre énorme
des informations, et toutes ces opérations s’effectuent de
plus en plus rapidement et à un cout raisonnable à travers
des différents nouveaux systèmes d’informations
décisionnels utilisés pour l’aide à l’amélioration et
l’efficacité de la prise de décision.
Mots clés : Décision - Prise de décision –
Informations - Système d’information- Systèmes
d’informations décisionnels.
:ملخص
ختضع املنظمة اليوم إىل ضغوط االنفتاح على السوق
العاملي وعلى منافسة تزداد حدتها يوماا ععاد ياومخ ا ا ا
ععااا االعتراااو ضاااموو إدماااو املعااااوط و اامق الن ااااط
احلديثاااااااةخ و اثاااااااة االماااااااتثماو املعلوماااااااا و
ياا ا
تكنولوجيااااا املعلومااااا واالتجاااااق ماا ا اجاا ا
 ونتيجة التطوو ال ي تعمفا ها ا التكنولوجياا.اهدافها
تستطيع املنظما اليوم امتخدامها عد جماال ما
ن ا هاخ م اج مجع وختزي ومعاجلة الرياناا ون ا
عدد كار ما املعلوماا و وقاري قجا خ واالماتفاد
منهااا اثااة عمليااة اختاااق ال ااماو م ا ا ق تل ا
نظم املعلوما ال ماوية احلديثة املستخدمة املسااعد
.على سا عملية اختاق ال ماوا وتفعيلها
- اختاااااق ال ااااماو- الكلماااا املفتاحيااااة ال اااماو
.نظم املعلوما ال ماوية- نظام املعلوما- املعلوما
العدد الثاني والعشرون

نظم المعلومات القرارية
المساعدة على اتخاذ القرار
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مقدمة:

إن التطاااووا العلمياااة الكااار الا ا مياااز كا ا
اجملااال العلميااة منتجا ال امن الع اامي جوثااا
وال ما تزاق مستمم حلد اآلن ماهم حدوثها الثوو
التكنولوجياااااااة جمااااااااق تكنولوجياااااااا املعلوماااااااا
واالتجاااقخ هاا ا ا اا الاا ميزهااا التطااوو السااميع
واملساااتمم مااا ااا ق ادواتهاااا ونظمهاااا املختلفاااة الااا
اثاار ري تسااتخدم ك ا اجملاااال العلميااة واملعمفيااة
وهو ما ميز االقتجاد العااملي اجلدياد – إ ااو العوملاة
– الاا ي اثاارت يعتمااد علااى االقتجاااد املعاام املعتمااد
عا ماس على املعمفة واملعلوما وهاو ماا ادب عالرااحثا
إىل تسميت عا"عجم املعلوما ".
اثاارت للمعلومااا دووا كاار ا تطااوو املنظمااا خ
جوثا مع كرب حجمها وتناو ن اا اتها وتع ادها
ظ املنافسة الكر ال ت قيهااخ ااا ناتن عنا تعادد
امل ااااك وتع ااادها ماااا جعااا عملياااة التساااي عكااا
مكوناتها اكثم ثعوعة م قي قر .
ويتوق جناح املنظماة ما ا ق يا اهادافها
قدوتها على اختاق قماوا منامرة و الوقاري املناما خ
ومااع التطااوو ال ا ي ت ااهدا احليااا االقتجاااديةخ تطااوو
عمليااة اختاااق ال ااماو واثاار ري اكثاام ثااعوعة وتع ياادا.
فلاام يعااد ال ااماو جماامد عمليااة تتعلا عاملنظمااة عا اااو
حااادودها إىل عياتهاااا ا،اوجياااةخ وم يعاااد يعتماااد علاااى
ا دوا الت ليدية ف طخ ع ما الضامووي حتاى يكاون
ال اااماو اكثااام فعالياااة ان يساااتخدم ا دوا والوماااا
التكنولوجية احلديثة عملية اختاقا.
اإلشكالية:
إن اماااااتخدام تكنولوجيااااااا املعلومااااااا واالتجاااااااق
احلديثة يعد م ايازا املنظماا احلديثاة واملتطاوو خ
وهي ت تم على ك الوماا احلديثاة والتكنولوجياة
املستعملة احلجوق على املعلومة وختزينها ومعاجلتهاا
ون لهاخ فهي وما إلكرتونية حديثة يكم دووها م
مياااع وختاااازي ومعاجلااااة
ااا ق نظمهااااا املختلفااااة
العدد الثاني والعشرون

و لي ا الريانااا  .وتلع ا نظاام املعلومااا ال ماويااة دووا
كار ا قلا خ وها ا الانظم املهتماة عاختاااق ال اماو مااا
ق امتخداماتها واهدافها للمساعد
فتاري تتطوو م
على اختاق قماوا اكثم فعالية لفا د املنظما .
ظا ا ا هاااداط الا ا يجااارو إليهاااا ها ا ا الر ا ا خ
فإننا نسعى لإلجاعة ع التساؤق التالي
مااا هااي اهاام نظاام املعلومااا ال ماويااة املساااعد علااى
اختاق ال ماو؟
حناوق اإلجاعة ع ه ا اإلشكالية مبعاجلة العناثم التالية
 ماهية عملية اختاق ال ماو.
اإل او التاوخيي ملفهوم اختاق ال ماو.
مفهوم ال ماو وعملية اختاق ال ماو.
انوا ومماح عملية اختاق ال ماو.
 نظم املعلوما املساعد

اختاق ال ماو.

مفهوم نظم املعلوما .
نظم املعلوما ال ماوية.
ماهية عملية اتخاذ القرار:
إن عملياااة اختااااق ال اااماوا اوترطاااري عرداياااة تنظااايم
اإلنسااان لنفس ا ااشاايا مااع ظااموط معي اات خ وتطااوو
اكثم عظهوو اجلماعا والتنظيما ومتطلراا إداوتهاا
وحاا امل اااك الاا تعرتضااهاخ ومااع ظهااوو املنظمااا
الجناعية وما ترعها م دواما علمية لإلداو والتسي
تعدد وا تلفري املفاهيم ال اعطيري لل ماوا ولعملياة
اختاق ال ماو.
 -1اإلطار التارخيي ملفهوم اختاذ القرار:
تطااوو املماومااة اإلداويااة املبمسااا ععااد الثااوو
الجناعية إىل ان اثار ري علماا قا ماا ع اتا ععاد قلا خ
وعاام عااد مااداوس ونظميااا اهتمااري عإد اااق الطاامق
العلمية العملية اإلداويةخ وافمد عملية اختاق ال اماو
عدوامااا ومفاااهيم عديااد خ وقااد تطااوو ها ا املفاااهيم
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تعمضااااري افكاااااو هاا ا ا املدومااااة جماااااق اختاااااق
ال اااماوا جملموعاااة ما ا االنت اااادا خ اهمهاااا مرالغتهاااا
الرتكيااااز علااااى ا ن ااااطة الاا ا مياومااااها املااااديمخ
كمااااا اهملااااري العواماااا النفسااااية والريايااااة وتاث هااااا
على عملية اختاق ال ماوا .

ينطل ا انجاااو ه ا ا املدومااةخ " فمياادوي تااايلوو -
  "Frederik Taylorو"هنامي فاايوق" -Henry Fayol -- 2- 1مدومة الع قا اإلنسانية
و"مااااكي فيااارب"Max Weber -خ وهااام اهااام الااامواد
ظهاام افكاااو ه ا ا املدومااة علااى ان ااا ا فكاااو
عداية ال من الع امي املاي ديخ ما انا
الك مي
ميك توجي ا فماد العاملا ع مي قواعاد منظماة الم يسااااية واالنت ااااادا الاا ا وجهااااري فكاااااو املدومااااة
الك ميكيةخ حي يعترب " إلتون مايو– " -Elton Mayo
لسلوكهم وحمادد لع قااتهم مبمؤومايهم معتمادي
قلا علااى املعمفااة العلميااةخ متاااثمي عاملنااا االقتجااادي ما عااا اهاام ووادهااا م ا ا ق التجاااو الا اجماهااا
السااا د ذن ا اد ععااد الثااوو الجااناعيةخ حي ا االقتجاااد مجنع "ومارتن إلكرتيا " مبديناة "هااووثون" ا مميكياةخ
وقد توث إىل عد نتاا ن مناقضاة فكااو الك ماي خ
المامسالي واملنافسة.
اهمهااا ان العاااملا مييلااون تل ا يااا إىل ت ااكي تنظيمااا
مرادئ ه ا املدوماة فيماا يتعلا عاختااق ال اماو تعتارب
غ ومسيةخ وان تجمفاتهم تتاثم عاإل ااو الا تممسا ام
قا اهمياااة كونهااااا كانااااري منطل اااا لتطااااوو الفكاااام
اجلماعااااةخ كمااااا ان مااااا ياااادفع العاااااملا للعمااا اكثاااام
اإلداوي ها ا ا اجملااااق ععاااد قلا ا خ حيا ا انهاااا تناااادي
ي ا الفعاليااة للمنظمااة لاايي الت فياازا
واملساااهمة
عالمشااااد والع نياااة ال اااماوا ماا اا ق افااارتا
()2
قلا .
املادية ف س خ ع لل اوافز املعنوياة دوو كار
املااااديم -علاااى
المشاااااد متخااا ها الااا ي يتمثااا
إال انهااا اشاارتكري مااع املدومااة الك ماايكية اعتراااو
مسااتوب اإلداو العليااا  -ظ ا نظااام مغل ا خ ومااا علااى
املنظمة تنظيما مغل ا.
ا فااماد العاااملا مااوب التنفيا لل ااماوا املتخا مااادام
ل د اضاافري ها ا املدوماة اماووا جدياد فيماا يتعلا
انهاام لجاالون علااى فياازا ماديااة م اع ا جهااودهمخ
فهاام يعتااربون كاآللااة ينف ا ون قااماوا واواماام املااديمي عاختاق ال ماوا خ عاعتراو انها اثر ري تتااثم مبجموعاة
مااااا ا الظاااااااموط والعوامااااا ا خ كالعوامااااا ا النفساااااااية
والمؤماء اإلداو العليا.
واالجتماعياااةخ وال تتمياااز عالمشاااد مطل اااا كماااا ختيلاا
انط قااا ما ها ا املفهااوم ف ااد ايااز ها ا املدومااة
الك مي خ م اج قل اعتارب متخا ال اماو وجا
عاملثاليااااة – املعياويااااة -خ حياا ا تتممكااااز حااااوق وشااااد
اجتماعيااااخ إال انهاااا م تعاااط اي شااامح لعملياااة اختااااق
ال ااماوا خ ويكااون ال ااماو معااربا عاا افضاا الراادا
ال ماوخ ع ناد عضموو إشماد العاملا قل .
()1
لت ي احلد ا قجى م الفعالية.
- 3- 1املدومة السلوكية
يعتااارب وواد املدوماااة الك مااايكية متخا ا ال اااماو
تعتاااارب افكاااااو هاا ا ا املدومااااة امتاااادادا للع قااااا
وجاا اقتجااااديا يهااادط دا ماااا إىل ياا اقجاااى وعااات
اكاا لجاااام املنظماااةخ فهاااو الاا ي خيتااااو ماا عاااا اإلنساااااااانيةخ إال ان ووادهاااااااا وماااااا عيااااااانهم " شسااااااارت
الرادا املمكناة الرادي او ال اماو ا كثام ولياةخ لا ا عمناااااود  " - Chester - Bernardو"هاااااوعم
يعتااربون قماوات ا تتساام دا مااا عالمشااد .وي جااد عااال ماو ماااميون "– Herbert Simon -وذ اامونخ وكاازوا
المشيدخ ال ماو ال ي يسعى لت يا احلاد ا قجاى ما الاااااثهم علااااى الساااالود التنظيماااايخ كمااااا اعتااااربوا
التنظاااايم نظامااااا مفتوحااااا ياااابثم ويتاااااثم عالرياااااة .هاا ا ا
اهداط املنظمة .
العدد الثاني والعشرون
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ا ااا تعتاااارب مااا العواماا ا املهمااااة الااا تاااابثم علااااى
()3
متخ ال ماو.

او"املثاليااة النساارية" عاادق احل ا ا مث ا "املثاليااة املطل ااة"
()6
وع ل فهو ينادي عالمشاد احملدود لل ماوا .
وضااع "ماااميون" ععااا املعاااي ال ا تساااعد متخاا
ال اااماو علاااى ا تيااااو الرااادي املناماا ماا عاااا الرااادا
()7
املممكنة وثاغها كاآلتي

ويعترب انجاو املدومة السلوكية ان هدط املديم متخا
ال اااماو هاااو الوثاااوق إىل قاااماوا ممضاااية اا دوجاااا
مع ولة م المضا وال روق عاقا ما احلاد ا قجاى نا ال
يتمتااع عالمشااد املطلاا – كمااا نااادب عاا الك مااي -
 ما ا عاااا الرااادا املتسااااوية التكاااالي خيتااااوال تياو افض الردا خ إق انا م اوناة عالك ماي الا ي
الردي ا كثم ي ا هداط املنظمة.
ير ثون ع ال ماو الواج اختااقا  -ال اماو المشايد-خ فاإن
نفي ا هاداط خيتااو
 م عا الردا الالسلوكيا يت دثون ع كيفية اختاق ال اماوخ حيا انا
الردي ا ق تكلفة.
()4
نج ع مي ها إىل قماو مم .
وعااا ل فإنااا وكاااز علاااى الكفااااء عملياااة اختااااق
وحس "عمناود" فإن ملطة املاديم متخا ال اماوا تنراع
ما قرااوق املمؤومااا لساالطت علاايهم ولاايي م ا شخج ا خ ال اااماوا م اوناااة عالفعالياااة لااادب الك ماااي خ كماااا اناا
اادع عا ال يااود الا ميكا ان ااد ما ا تياااو الراادي
وعلياا ا اا ععاااا االعترااااو جمموعاااة ماا العواماا عناااد
اختاااقا لل ااماوخ كمااا ان عاادم ا تياااو املااديم اي عاادي ما املنام خ اي حدود المشد املتمثلة كفاء متخا ال اماوخ
قيمت واهداف ال خجيةخ املعلوما املتوفم لدي .
الردا املطموحة امام يعترب قماوا حد قات .
 - 4- 1النظمية ال ماوية والنظميا احلديثة

وثاا "مااااميون" إىل نتيجاااة مفادهاااا "اختااااق ال اااماو
حاادود ا هااداط
السااليم يتطل ا امل اونااة عااا الراادا
ال ا ل هاااخ معناااا ان الوثااوق قجااى ح ا عومااا
()8
حمدد هو املعياو املوج ملتخ ال ماو".

تعتاارب النظميااة ال ماويااة ما النظميااا احلديثااة الا
اهتمااري امامااا ععمليااة اختاااق ال ااماو م ا ا ق وا اادها
جماق اإلداو
"ماميون"خ إضافة إىل مفكمي ذ مي
اهتمري ععا نظميا الفكام اإلدواي احلادي ععملياة
مااااهموا معا ا ها ا ا اجملااااق كمدوماااة "كااااوجني"
اختااااق ال اااماوخ وجااااء ععاااد افكااااو "مااااميون"خ منهاااا
ا مميكية على مري املثاق.
النظمية النظامياة الا اعتارب عملياة اختااق ال اماو نظاماا
قاااام "مااااميون" عانت ااااد النماااوقو الك مااايكي
مفتوحا تتمث مد تا املعطياا والرياناا واملعلوماا
ال ي يسعى لل جاوق علاى
اختاق ال ماوا خ ه ا ا
املت جاا عليهاااا ماا ااااوو النظاااامخ وععااادها تاااتم عملياااة
احلد ا قجى م املنافع عند اختاقا لل اماوخ اي ال راوق
الت اااغي او ماااا يسااامى عالعملياااا الت ويلياااةخ اي دياااد
()5
للوق ممضية للم ك .
الرااااادا وت ييمهاااااا لل جاااااوق علاااااى النتاااااا ن املتمثلاااااة
مجا النظام.
ال ماوا خ وال هي عراو ع
وقد دوس "ماميون" ثفة المشد ال ماوا خ حي
اوضت ان ال ماو اإلداوي ال يكون وشيدا عااملطل خ نا
كما ان النظمية الكمية او المياضية اعترب عملية
ال ميك ان تتوافم ملتخا ال اماو كا م وماا المشاد
اختاق ال ماوا عملية منط ياة ميكا التعار عنهاا ما
الا ا تتطلا ا معمفتا ا عكا ا احللاااوق املمكناااة لااان
ا ا ق المماااو والع قاااا المياضاااية عاماااتخدام عاااد
املعلوما املتعل اة عامل اك خ إضاافة إىل تااث الريااة
الت لياااا وحاااا امل اااااك خ كر اااااوع
اماااااالي
على التنظيم عك ما مل م متغ ا تبثم إدواد
()9
العمليا والربجمة ا،طية ...اخل.
وملود متخ ال ماوخ فعلي االكتفاء عااحللوق املمضاية
العدد الثاني والعشرون
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كما ماهمري ه ا النظمياة إد ااق ا وتوماتكياة
عملية اختاق ال ماوا عامتخدام احلام اإللكرتوني.
وجاااء النظميااة املوقفيااة عافكاااو جديااد جماااق
اختااااق ال اااماوخ حيا ا وعطاااري ال اااماو املتخا ا عظاااموط
املوق ال ي يتواجد في متخ اخ وع ل فإنها تمب عانا
م الجع تطري املو معا اونظمية ععينهاا عجافتها
ا ثلت لعملية اختاق ال ماو و ك الظموطخ عا انهاا
تاامب عضااموو تطرياا ا ماالو اإلداوي حساا املوقاا
ال ي يتواجد في متخ ال ماو.
إضافة إىل وجود نظميا حديثة ا مب تناولري اختااق
ال اااااااماوخ كنظمياااااااة اإلداو عا هاااااااداط لاااااااا "عااااااايرت
دووكم"Peter - Drukerخ والنظمية الياعانية " "zلا "وليام
اوشي " WiliamOuchi -اللتان تنادياان عضاموو إشاماد
العاملا عملية اختاق ال ماو.
-2مفهوم القرار وعملية اختاذ القرار:
- 1- 2مفهوم ال ماو
حس ا "تاننراااوم ""» "Tannenbaumفااإن ال ااماو هااو
اال تياو الدقي حد الردا م عا اثنا اواكثام ما
()11
جمموعة م الردا «.
ويعمفااا "نيجااامو" " "Nigroعانااا »اال تيااااو املااادود
()11
والواعي عا الردا املتاحة موق معا«.
وعمف "هاوعم مااميون" " "H.Simonعانا » ا تيااو
()12
عدي م عا عد عدا حل م كلة ما«.
ويعترب "ماميون" ال ماو امااس او قلا العملياة اإلداوياة
عكا ا وظا فهااااخ ما ا ختطااايط وتنظااايم وتوجيا ا ووقاعاااة.
وخنل م ها ا التعااوي ان ال اماو هاو حماولاة املفاضالة
عا جمموعة م الردا املتاحاة لادب متخا ال اماوخ إال ان
ها ا ا املفاضااالة متوقفاااة علاااى حجااام امل اااكلة او املوقا ا
وتكلفت ال تياو انس عدي لت ي ا هداط.
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- 2- 2عملية اختاق ال ماو

يعتااارب ال اااماو الاا ي ميثاا الرااادي املناماا او احلاا
ا فضا ا للم اااكلةخ جااازءا ما ا عملياااة تنطاااوي علاااى
جمموعااة ما املماحا او ا،طااوا تساامى عمليااة اختاااق
عمفها ععا الراحثا كما يلي
ال ماو .ه ا ا
حس " " Simonفإن عملياة اختااق ال اماو اثا قلا
العملية اإلداوية وتتعل ععملية ا تياو افضا وامثا عادي
()13
م الردا املختلفة املتاحة.
وعمفها "دافيد هولاري  " David Holt -عانهاا عملياة
ديد امل اك وت ديم احللوق وا تياو احللوق الرديلاة
()14
وا تياو عدي واحد وتنفي ا.
ونعمط عملية اختاق ال ماو عانها عملياة ا تيااو عادي
م عا جمموعة م الردا لت يا هادط معاا ا ق
فرت منية حمدد ظ العواما املابثم خ والعما علاى
تنفي ا ومتاععت .
وع ل فإن عملية اختااق ال اماو تنطاوي علاى مماحا
عديد خ يعترب ال ماو احد ه ا املماح وامامها.
- 3- 2انوا ال ماوا ومماح عملية اختاق ال ماو
- 1- 3- 2انوا ال ماوا
ا تلفري وجهاا نظام الرااحثا فيماا خيا تجاني
ال ماوا خ كون انها كمها جمموعة م املاتغ ا خ
التجني خ إال اننا
ولك عاح منطل ات وتفس ات
من تجااام علاااى تجاااني " " Simonثااااح النظمياااة
ال ماوية وك ل تجني " ."Ansoff
ا -تجني " " Simonلل ماوا حس إمكانية عمجمتها
 قماوا مربجمة ()programmables Décisions
تتجاااا عانهااااا قااااماوا جمدولااااة وعانهااااا ووتينيااااة
تكماويةخ يتم اختاقها ملواجهة مواق متكامو خ وهاي
ططااة مساار اخ حي ا غالرااا مااا ي ااوم متخ ا
قااماوا
ال ااماو عإعااداد مسااار لإلجااماءا وا مااالي والطااامق
ال مااة حل ا امل ااكلة حم ا اختاااق ال ااماوخ وه ا ا مااا
العدد الثاني والعشرون
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جعلها قماوا مربجماة ت ا فيهاا دوجاة املخاا م وعادم
التاكااادخ وعااااد ماااا تكاااون مثا ا ها ا ا ال اااماوا
()15
املستوب ا دنى عالنسرة للمنظمة.
 قااااااماوا غاااااا مربجمااااااة (non-
)programmables

Décisions

تتج ا عانهااا قااماوا غ ا جمدولااة وغ ا ووتينيااةخ
كمااا ان م ااك تها مع ااد قا ريعااة غا متكاامو
وغا مالوفااةخ وال توجااد إجااماءا مساار ة حللااهاخ فهااي
تتميااز عاملخااا م وعاادم التاكاادخ وعاااد مااا تكااون
()16
املستوب ا على للمنظمة.
فهااي قااماوا إعاادا واعتكاااو كونهااا تتطل ا جهاادا
فكميااا ووقتااا كافيااا جلمااع املعلومااا عاا امل ااكلة
()17
و ديد الردا وا تياو الردي املنام .
تجااني " "Ansoffلل ااماوا حس ا املسااتويااإلداوية–اهميتها -
 قماوا إمرتاتيجية
تتج ا عانهااا قااماوا مساات رلية م ا ا ق ختطاايط
ا هداط الطويلة املدبخ وتتميز عدوجة تع يدها واتعها
عدوجاة عاليااة ما املخااا م خ لا ل فهااي ما ا تجااا
()18
اإلداو العليا للمنظمة.

 قماوا ت غيلية
تتجاا ا عانهااااا قااااماوا عمليااااة او تنفي يااااةخ تهااااتم
عا عماق اليومياة الموتينياةخ وال تااو إىل لا وجهاد
كاار ي الختاقهاااخ وتتخ ا عجاافة فوويااةخ وت ا فيهااا
املخاااا م عدوجاااة كااار خ وتتمتاااع عنسااارة كااار ماا
التاكااد لتكماوهاااخ لا ل فهااي ما ا تجااا اإلداو
()21
الدنيا عاملنظمة.
- 2- 3- 2مماح عملية اختاق ال ماو
عمليااة ثاانع ال ااماو تنطااوي علااى عااد مماح ا حتااى
يج ا متخ ا ال ااماو إىل ا تياااو الراادي ا نس ا خ ول ااد
ا تلا الراااحثون ا،طااوا الا تتكااون منهااا ه ا ا
العملياااةخ كاا حساا نظمتاا و ليلاا لكيفياااة ثااانع
ال ماوا خ منستعم مناوقو اعاو ال اماوا "" Simonخ
حي ان يعترب ممجعا عالنسرة للكتا والراحثا ال ي
اهتموا عه ا اجملاق.
 منوقو " " Simonاختاق ال ماوا
ياامب "" Simonثاااح نظميااة ال ااماوا خ ان عمليااة
اختاااق ال ااماو علااى اي مسااتوب إداوي تتكااون ما ثا ع
()21
مماح

ا  -ممحلااة االمااتخراو(ال كاء)  Intelligenceوهااي
املمحلااة ا وىلخ يااتم فيهااا الر ا واالمااتط عا مواقا
 قماوا تكتيكية
مناماارة الختاااق ال ااماوا خ وي ااوم متخا ال ااماو عاحلجااوق
تتجا عانهااا قااماوا إداويااة او تنظيميااة وتهاادط إىل على الريانا واملعلوما خ ت غيلهاخ وف جاها للوثاوق إىل
إقااااماو الومااااا ال مااااة لت ياا ا ا هااااداط الاا ا
مبشما تدق على ريعة امل كلة والفم املتاحة.
تسط ها إ او ال ماوا اإلمرتاتيجيةخ فهي قاماوا
 ممحلااة التجااميم (النم جااة) Modélisationا م خ تهتم عت ديد ناو
اق تع يد م ماع تها واق
وهااي ممحلااة الر ا ع ا الراادا املختلفااة او احملتملااةخ
وعنية التنظيم دا املنظمةخ الع قا عا العاملاخ...خ
ع ميا فهام ريعاة امل اكلة ووضاع احللاوق امل ماة
()19
ل ل فهي م ا تجا اإلداو الومطى.
ا وا تراوها وت ييمها.
و -ممحلة اال تياو ( )Choixوت م عملية ا تيااو
الردي ا نس م الرادا املمكناة لت يا ا هاداطخ
وال يام عتنفي ا ثم مماقرة عملية التنفي .
العدد الثاني والعشرون
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شاااك وقااام ( )1ميثا ا عملياااة اختااااق ال اااماو حسا ا
Herbert
Simon
مجع املعلوما

النم جة (الر

ع اإلجماءا املمكنة)

اال تياو( تطري ال واعد ال تياو إجماء معا)
ت ييم اال تياو
التنفي

Source : Robert Reix, Systèmes d'information et management
des Organisations, édition Vuibert, Paris, 1995, P10.

وعلى العموم فإن مماح عملياة اختااق ال اماو حسا
اغل الراحثاخ ميك تلخيجها كما يلي
ا  -ديد امل كلة (ا دط)

ح ممضي

وععد ديد الردا ي وم متخ ال ماو عإجماء لي
وت ياايم شااام للراادا م ا اجا ا تياااو احل ا ا نس ا خ
وتعتماااد عملياااة الت يااايم علاااى جمموعاااة ما ا املاااتغ ا
واملعاي خ كمدب توافم املاواود ال ماة لتنفيا الرادي خ
تكاااالي تنفيااا اخ ذثااااو تنفيااا ا علاااى املنظماااة وعلاااى
ا فاامادخ ماادب امااتجاعة وت ر ا املمؤومااا ل ا خ والاازم
املستغمق لتنفي الردي خ...اخل.

تعتاارب امل ااكلة او ا اادط املااماد ي ا اوق ممحلااة
ينرغي على متخ ال ماو ديدها وضرط كا جوانرهااخ
ي وم متخ ال ماو ه ا املمحلة عا تياو م عا الردا
وا ااااادط هاااااو الوثاااااوق إىل الفهااااام الواضااااات والااااادقي
ليلاها والتعامط علاى اماراعهاخ ال قاام عت ديادها وت ييمهاا احلا ا نسا حلا امل اكلة
للم كلة حتى ميكا
ع مي مجع املعلوما م املجاادو املختلفاة وتجانيفها و ي ا ا اادط عاالعتماااد علااى ا،اارب والتجمعااة والر ا
و ليلها وإجياد الع قا السررية عا اجزا هاخ وها ا ماا والت ليا خ حيا ان هناااد جمموعااة ما الطاامق وا مااالي
الكميااة -المياضااية واإلحجااا ية -ال ا يااتم امااتخدامها
يساعد على ديد الردا .
كادوا لثية مساعد على ا تياو احل ا نس .
 ديد الردا املمكنة وت ييمهاد -تنفي ومتاععة وت ييم احل ا نس
ن جاااد عالرااادي املمكاا خ احلاا او ال اااماو املراااد ي
وهااي ذ اام ممحلااة ثاانع ال ااماوا خ حي ا ان ه ا ا
امل رتحخ وي وم متخ ال ماو عطمح جمموعاة ما الرادا
العملية ال تنتهي عند اال تياو ع م اجا امي الفعالياة
الا تتماشااى مااع الت لي ا الاادقي للم ااكلةخ ويتوق ا
ديااااااد الراااااادا علااااااى وضااااااع املنظمااااااة وفلساااااافتها م ا اامط متخ ا ال ااماو ال ا ي جي ا علي ا وضااع ال ااماو
وإمكانياتهااااااااا والوقااااااااري املتاااااااااح ملتخاااااااا ال ااااااااماو .املتخ قيد التنفي م اجا ا ترااو ثا ة ها ا اال تيااوخ
وك ا متاععاة تنفيا ا ما قرا املعنايا عا خ عاإلضاافة إىل
و -ا تياو الردي ا نس

العدد الثاني والعشرون
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ت ييم مدب فعالية الردي املختاو ع ميا إجاماء م اوناة
ي هاا فعا ما امط ها ا الرادي
عا النتا ن ال
ععد تطري خ والنتا ن املعياوية احملدد مسر ا.

ووما لها احلديثاةخ وتعتارب عملياة ثانع ال اماوا حماوو
ن ااا ا املنظمااة علااى ا اات ط انواعهاااخ وع ا ل فااإن
()22
للمعلوما ونظمها دوو امامي ه ا العملية.

ما ا ق ها ا العاام ملماحا ثاانع ال ااماو خنل ا
وعملياا
عان ه ا العملية عرااو عا نظاام لا ماد
يعمط " النظاام" عانا تفاعا جمموعاة ما العناثام ماع
دياااااد
ويلياااااة و مجاااااا خ فمد تاااا تتمثاااا
ععضها الرعا ومع عياتها م اج اداء مهمة معينة )23( .وهو
امل ااااك وا هااااداط حماا ا اختاااااق ال ااااماو ومجااااع
ك ا ل جمموعااة م ا ا جاازاء املرتاعطااة ال ا تتفاع ا مااع
ال يااام
املعلومااا عنهاااخ والعمليااا الت ويليااة تتمث ا
ععضااها الاارعا لت ياا هاادط معاااخ عاا مياا قرااوق
عت لي امل ك و ديد الردا املنامرة حللاهاخ اماا
ق إجماء ويلي مانظمخ
وإنتاو مجا م
مد
ا تياو الردي ا نس وتنفي ا.
املخمجا فتتمث
()24
كما ان ه ا ا جزاء تكون حالة تفاع مع عياتها.
شك ( )2يوضت عملية اختاق ال ماو(ثنع ال ماو)
-1مفهوم نظم املعلومات:

ديد ا هداط

املد

ديد امل كلة او املوق حم اختاق ال ماو

ال ماو
مجع املعلوما ع امل كلة
العمليا

التغ ية
العكسية
(املمتد )

الت ويلية
لي امل كلة او املوق

( التفاعلية)

ديد الردا املمكنة وت ييمها
ا تياو الردي ا نس

املخمجا

تنفي وت ييم فعالية الردي ا نس

املجدو م إعداد الراح .
نظم املعلومات املساعدة يف عملية اتخاذ القرار:
املنظماااا خ
تعتااارب املعلوماااا قا اهمياااة كااار
وقاااد اد اهميتهاااا ودووهاااا ماااع تطاااوو التكنولوجياااا
العدد الثاني والعشرون

وتعتاارب" املعلومااا " جمموعااة عيانااا اااري معاجلتهااا
ووضااعها عجااوو قا فا ااد ومعنااى لذفااماد ال ا ي هاام
لاجااة إليهااا )25( .اوهااي عيانااا اااري معاجلتهااا لياا
()26
تكون قا معنى وفا د لجانعي ال ماوا .
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وميك ا ال ااوق عااان الريانااا ليسااري قا فا ااد دون
إجااماء عمليااا املعاجلااة املختلفااة عليهاااخ وتااتم املعاجلااة
ياادويا او ذليااا او إلكرتونيااا لل جااوق علااى املعلومااا خ
ال تاتي ععد الرياناا وتكاون قا فا اد
ه اا
املنظما .
ملتخ ي ال ماوا
- 1- 1تعمي نظم املعلوما
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إىل معلوماااا لجاااام املنظماااة الماااتغ
املختلفة و اثة ثنع ال ماوا .

ا

وظا فهاااا

ون ا هنااا إىل ضااموو توضاايت مفهااوم تكنولوجيااا
املعلوماااااا خ حيااااا تتضااااام كااااا الااااانظم وا دوا
املعلوماتية التكنولوجية ال تستخدم مجاع وختازي
ومعاجلة ون وإيجاق املعلوما .

انط قا م ها ا التعميا ن حان انا إقا نظمناا نظام
ل ااد تعاادد وا تلفااري املفاااهيم ال ا اعطيااري لاانظم
املعلومااااا خ ول ااااد امااااتخدام هاا ا ا املجااااطلت مناا ا جز ية فإن هناد م يمب عاان تكنولوجياا املعلوماا ماوود
ماااااتينيا ال ااااامن الع ااااامي خ وميكااا ا إدواو ععاااااا م مواود نظاام املعلوماا خاي انهاا عرااو عا نظاام فمعاي
ضاام نظااام املعلومااا تااوفم ل ا ا دوا ال ا تساااعدا
التعاوي فيما يلي
معاجلة وختزي وإيجاق املعلوما ملستخدميها.
» هااااااي جمموعااااااة ماااااا املكونااااااا (إجااااااماءا خ
اما م وجهة النظم الكلياة فاإن هنااد ما يعتارب ان
افمادخاجهااز ) تهاادط إىل إنتاااو معلومااا حماادد خ وال
تهااا ك ا
يعد ه ا النظام نظاما للمعلوما إال إقا امتهدط دمة تكنولوجيااا املعلومااا مظلااة وامااعة تااد
جان ا واحااد علااى ا ق ا م ا جوان ا العمليااة اإلداويااةخ ما تكنولوجيااا ت ااغي املعلومااا وتكنولوجيااا إيجاااق
()27
املعلوما خ وتعترب نظم املعلوما م مكوناتها.
و اثة عملية اختاق ال ماوا « .
ااا
» هااي جمموعااة ما اإلجااماءا الا يااتم ما
مياااع الرياناااا وت اااغيلها وختزينهاااا ون ااامها وثاااوال
للمعلوما خ عغم دعم عمليا ثنع ال ماوا و ي
()28
المقاعة املنظما « .
»نظااام املعلومااا عراااو ع ا جمموعااة م ا العناثاام
مياااع ومعاجلااااة
الر ااامية واملادياااة الااا تساااتخدم
ويلاها
الريانا ر ا ل واعاد وإجاماءا معيناة عغام
()29
إىل معلوما تساعد اختاق ال ماوا « .

 - 2- 1مكونا (مواود) نظم املعلوما
لنظم املعلوما جمموعاة ما املكوناا خ الا اثا
مااواود ياااتم امااتخدامها ملعاجلاااة الريانااا و ويلاااها إىل
منتجا معلوماتية ميك تلخيجها فيما يلي
افاماد ي وماون مبعاجلاة
ا  -مواود ع مية تتمثا
الريانااا وثاايانة نظااام املعلومااا ومتاععااة م ا عمل ا خ
()32
إضافة إىل املستخدما ا النظم املعلوماتية.

 مااااواود ماديااااة وتتمثاا ا املعاااادا وا جهاااازنظم املعلوما جمموعة م ا فماد وا جهاز الا تتاوىل
املستخدمة إد اق ومعاجلة وختزي وإ اماو املعلوماا خ
عمليا مجاع الرياناا ومعاجلتهاا و زنهاا وامارتجاعها ما
()33
واهمها احلام اآلليخ وال ركا االتجالية.
()31
اج تلرية حاجا املدواء م املعلوما «.
و -مواود الربجمياا وهاي مجياع الاربامن ال ماة
»هااي نظاام حموماارة تسااتخدم للمسااتويا اإلداويااة
()34
لت غي احلام وتنظيم عم وحدات .
املنظمااة عوظا فهااا اإلداويااة ماا ختطاايط وتنظاايم وتوجياا
د -مواود الريانا وهاي الرياناا الا ياتم مجعهاا
()31
ووقاعةخ عوامطة تزويدها عالت اويم عند احلاجة إليها«.
واالحتفااااظ عهاااا دا ا ا قواعاااد عياناااا خ وتتكاااون ما ا
وميكننا ان خنل عان نظم املعلوما هي جمموعاة
جمموعة م امللفا والسج .
م النظم (اجهز خ افمادخ إجاماءا )خ تعما علاى مجاع
الريانا م مجادو دا لية و اوجية وت اغيلها لت ويلاها
العدد الثاني والعشرون
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و -مواود ال ركا اثا جمموعاة ما شاركا
االتجااااااق احلديثاااااة املساااااتخدمة كاااااث ا التجااااااو
وا عماق اإللكرتونية حالياخ وال اثر ري تستخدمها
نظم املعلوما .

 اادي الريانااا اي اادي الريانااا املخزنااةلتعكي ا حداع اجلديد واحلالية.
 امرتجا الريانا يكون ع ميا الاد وق إىلمنها م اج الت اغي اإلضاا
الريانا املخزنة وا
للريان او الت وي إىل معلوما لفا د املستخدم.

املااوود
وميكا إضااافة مااوود هااام كا ل يتمث ا
اإلداويخ وهاااو الااادعم اإلداوي ماا ااامط اإلداو العلياااا
و -وقاعة الريانا ومميتها حيا العاد ان ي اوم نظاام
للمنظماااة لنظاااام املعلوماااا خ عتاااوف كا ا املساااتلزما
املعلوما عالت كم العمليا الساع ة ع مي مماقرة
والوما لعمل وت جيع االعتماد علي كومايلة حديثاة
والعمليااا الت ويليااة واملخمجااا وحتااى عمليااة
املااد
احلجااوق علااى معلومااا دقي ااة تساااعد ن ااا ا
إداو الريانااااا للتاكااااد ماااا ثاااا ة اداء النظااااام ودقااااة
املنظمة و اثة اختاقال ماوا .
الريانا خ وهو ما يسمى عالتغ ية العكسية للنظام.
- 3- 1وظا نظم املعلوما
- 2نظم املعلوما ال ماوية
إ اااو عمل ا مبجموعااة م ا
ي ااوم نظااام املعلومااا
مع التطوو التكنولاوجي الكار الا ي شاهدا النجا
الوظا واملهام نلخجها اآلتي
الثاني م ال من الع مي خ وعدايا االماتخدام لل امارا
النظااام م ا اآلليااة التسااي و ن ااا ا املنظمااة املختلفااةخ ظهاام
ا  -ميااع الريانااا وتعتاارب مااد
اجا تهياتهاا للمعاجلاة ممحلااة الح اةخ وياتم التجميااع نظم معلوما تعتمد علاى تكنولوجياا املعلوماا وتطووهاا
ما ا مجاااادو دا لياااة للمنظماااة او ما ا الريااااة – مجااادو مااا ااا ق اماااتخدام احلواماااي والربجمياااا املختلفاااة
اااوجي  -ثاام إد ا ااا إىل احلام ا اآللااي او إىل نظااام للمساااعد علااى معاجلااة الريانااا خ و ويلااها إىل معلومااا
قاعلة ل متخدام م قر متخ ي ال ماوا خ فتعادد ها ا
املعلوما وقل ععد التاكد م ث تها.
الاانظم املساااعد عمليااة اختاااق ال ااماو وتطااوو عتطااوو
 ت غي ومعاجلة الريانا يتم ه ا املمحلة إجماءتكنولوجيااا املعلومااا خ ماان وم ععاام اهاام ه ا ا الاانظم
املعاجلااا املختلفااة علااى الريانااا لت ويلااها إىل معلومااا خ
ال ماوية حس ظهووها واهميتها ودووها.
وت م عمليا املعاجلة التجني والتروي وإجماء العمليا
- 1- 2النظم الت اووية املساعد على اختاق ال ماو
احلسااااعيةخ وامل اوناااة والتخااازي واالمااارتجا خ واثاا هاا ا

()35
()SIAD(/ (DSS
ا عماق العمليا الت ويلية للنظام.

كان لظهوو ه ا النظم ماتينيا ال امن املاضاي -
مجا نظام
و  -إنتاو املعلوما وهي عراو ع
املعلومااا خ وتنااتن ماا عمليااة املعاجلاااة للريانااا خ وقاااد ق21م  -اثما كر ا مي د نظم املعلوما اإلداوية الا
تكاااون هاا ا املخمجاااا احملتوياااة علاااى معلوماااا علاااى واف اااري ظهاااوو املنظماااا احلاماااوعية الكااار خ واقتجااام
دووهااا الردايااة علااى تزويااد املااديمي عت اااويم املعلومااا
شك ت اويم او وموم عيانية او اشكاق اثيلية.
الدووياااة واملربجماااة اجملااااال املالياااة واحملاماااريةخ ثااام
د -إداو الريانا
تطوو لرتترط اكثم مع عمليا اختاق ال ماو.
()36
وت م ث ع طوا
 ختاازي الريانااا اي حفظهااا قواعااد الرياناااوتزويدها عتاويخ ا حداعخ وختزن ملفا .
العدد الثاني والعشرون



SIAD: Système d’Information d’Aide à la Décision /
DSS : Decision System Supply

دراسات إستراتيجية

45

وهاااي جمموعاااة ما ا ا دوا املسااااعد علاااى اختااااق
ال ماو ع ك فمدي او مجاعيخ وهي تعرب عا الع قاة
()37
او التعام عا املستخدم الر مي واحلام اآللي.

 النظاااام الفمعاااي إلداو النمااااقو ويتكاااون ما ا
قواعد النماقو وهي جمموعاة النمااقو الا يتاوفم عليهاا
نظام الدعمخ ونظام إداو النماقو ولغة النم جة.

وتعااامط عانهاااا جمموعاااة ما ا اإلجاااماءا املرنياااة علاااى
اماااتخدام النمااااقوخ حياا تساااتخدم معاجلاااة الرياناااا
واآلواء ملساااعد متخ ا ي ال ااماوا  )38( .وهااي انظمااة مرنيااة
التعاما
على امتخدام احلامو لدعم متخ ال اماوا
مااع امل اااك شاار النمطيااة )39( .اي غ ا املهيكلااةخ وهااي
ال ماوا التكتيكية حس املستوب اإلداوي عاملنظمة.

 النظاااام الفمعاااي إلداو احلاااواو ماااع املساااتخدم
ويتكون ما كا وماا احلاواو عاا املساتخدم ونظاام
الدعمخ وت م الربجميا واحلامو اآللي.
شك ( )3هيكلة النظم الت اووية املسااعد علاى
اختاق ال ماو)(Structure type d’un SIAD

تتكاااون ها ا ا الااانظم إضاااافة إىل املساااتخدم ما ا انظماااة
فمعياااةخ ليا ا كا ا نظاااام فمعاااي ي اااوم مبهماااة إ ااااو
()41
الا.SIAD
BASE DE
DONNEES

BASE DE
MODELES

GESTION
DES DONNEES

GESTION
DES MODELES

GESTION
DU DIALOGUE

REPONSES
QUESTION

UTILISATEUR

 النظام الفمعي إلداو الريانا حي يتكون ما
قواعد الريانا املستخدمة عدا نظاام الادعمخ إضاافة
إىل نظااااام إداو قواعااااد الريانااااا الااا ت ااااوم عتخاااازي
وامرتجا و دي الريانا .

Source :Robert Reix, Systèmes d’information et
management des organisations, 6èmeédition, France
Quercy-Mercuèce, Paris,2011, P133.
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- 2- 2نظم تدعيم املديمي ()SID

*

هي نظم معلوما قماواية تهتم مبساعد املديمي
اإلداو العليااا عاختاااق ال ااماوا غ ا املهيكلااة و تااوي
على مساتوب عااق ما عادم التاكادخ وت ام ال اماوا
()41
اإلمرتاتيجية والتخطيط وي ا ج .
- 3- 2نظم املعلوما اإلداوية (*)MIS( / )SIM
وتسمى ك ل نظم املعلوما عغم التسي خ وهي
الا ا ختااات عاااال ماوا علاااى املساااتوب العملاااي عجااافة
كاار خ اي ال ااماوا الوظيفيااة للمبمسااة( .)42وقااد
تطاااويم هااا ا الااانظم حاااديثا إىل نظااام ختطااايط ماااواود
املبمسة ( )ERPعك ادوات احلديثة.
- 3- 2نظم ال كاء االثطناعي وا نظمة ا،ر
قكمناااا ذنفاااا ان انظماااة الاااا SIADتظهااام شاااك
حااواو عااا املسااتخدم واحلام ا اآللااي ملساااعد متخ ا ي
ال ااماوا شاار ا يكليااةخ ولزياااد فهاام متخ ا ال ااماو
ملخمجا الا SIADظهم انظمة دعم حديثة تعتمد على
ال كاء االثاطناعيخ ما ا ق دمان ا نظماة ا،ار
()43
مع انظمة الا .SIAD
ويعاامط ال ا كاء االثااطناعي عان ا علاام حاادي م ا
علوم احلامو خ ي وم مب اكا عملياا الا كاء الا
تتم دا الع الر ميخ ليا تجارت لادب احلاماو
ال ادو علاى حا امل ااك واختااق ال اماوا عاماالو
منط ااي ممتا وعاانفي مي ااة تفكا الع ا الر ااميخ
عامتخدام عمليا التعلمخ الت ليا خ التجا يت التل اا ي
او ال اتي.

*

SID : Système d’Information pour Dirigeants.
MIS: Management Information System / SIM :
Système d’Information de Management.
*

العدد الثاني والعشرون

وعاعتراااااو الااا كاء االثااااطناعي ميكنااااة الساااالود
ال ا كي عنااد اإلنسااان فإن ا لتاااو إىل نظااام عيانااا خ
واو ميااا خ لغااة عمجمااة .وع ا ل فا اادط م ا ال ا كاء
االثااااطناعي إمااااناد الوظااااا ال هنيااااة الاااا ي ااااوم
عهااااا الع ااا الر اااامي إىل احلامااااو لكااااي ي ااااوم عهااااا
()44
عدال عن .
النظم الخبرية
ظهااام الااانظم ا،ااار ع اااكلها املرساااط كاااادا
مرعينيا ال من الع مي خ
مساعد الختاق ال ماوا
ف د مم ععد اجياق م التطووخ وتنطوي علاى فكام
االمتفاد م تكنولوجيا ال كاء االثطناعي ياغاة
ا،اارب املوجااود لاادب ال ااخ ا،اار خ واثيلااها علااى
احلاما ا اآللاااي )45( .وهاااي تسااااعد اختااااق ال اااماوا
املهيكلااااة وغاا ا املهيكلااااةخ وحتااااى ظااااموط عاااادم
التاكد واملخا م  .واتا النظم ا،ار مبجموعاة ما
املواثفا خ فهي نو م عمامن احلامو خ واحاد فامو
علم الا كاء االثاطناعيخ يعما علاى حا امل اك
جماااق معاام حمااددخ ويعم ا عاانفي مي ااة تفك ا
الع الر ميخ وميك امتخدام كمسااعد او ميا
()46
العم .
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اااار، ) يوضاااات هيكاا ا النظااااام ا4( شااااك
(Structure d’un Système Expert)
MODULE D’AIDE A L’ACQUISITION DES CONAISSANCES

BASE DE CONNAISSANCES
BASE DE FAITS

BASE DE REGLES
REGLES DE
PRODUCTION
=
Connaissance
préparatoire:
Comment utiliser les
faits

METAREGLE
=
Connaissances relatives à
la stratégie de résolution
du problème

CONNAISSANCES ASSERTIONNELLES
=
Données de problème à résoudre

MOTEUR D’INFERENCE
(Choix dynamique des règles à appliquer)

GESTION DE LA COMMUNICATION AVEC L’UTILISATEUR

تتكون عنية ال ركة العجرية احملومرة ععدد حمدد
خArtificial Neuron  ياا العجارية االثاطناعية،ما ا
وك لية عجرية تتكون م عناثم حمدد خ وتتجا
 يااا العجااارية عوامااطة وواعاااطخ ولكاا واعاااط و ن،ا
 واثااا- Numeric Wight- عاااددي مجااااح لااا
ا و ان الوميلة ا مامية لا اكم ال اركا العجارية
)47(
. الطويلة ا ج

العدد الثاني والعشرون

Source: RobertReix, Systèmes d’informationet
management des organisations, 6ème édition, France
Quercy- Mercuèce, Paris, 2011, P150.
 نظم ال ركا العجرية- ا
ال ركة العجارية مناوقو تفكا مارى علاى امااس
اثي عنية ووظيفة الع ا اإلنساانيخ وتامعط ال اركا
العجااااارية ل ااااا تعلاااااام اآللااااااة (احلامااااااو )خ ول ااااااد
امتلهمري ه ا التكنولوجيا م الطمي ة الا يعما عهاا
.الع الر مي

دراسات إستراتيجية

42
شك ( ) 5ثوو مرسطة للخلية العجرية

ا،لية العجرية

Weihts

X1
W1
1

Output
Y
NEURON

املجاااادو مااااعد غالاا ا ياماااااخ اماماااايا نظاااام
املعلوما اإلداوية وتكنولوجيا املعلوماا خ داو املنااهنخ
عمانخ2115خ .128
و  -نظم املنط الضراعي (الغاما)
املنط الضراعي هو شك او إ او تفك جيع م
املمكااا وعاااط احلااااال الضاااراعية اي امل اااك
حااااال عااادم التاكاااد ماااث ع اااك م ااااع منااااط
حاااال التاكااد
احلاااال الوثاافيةخ اي امل ااك
معاجلتها ذنفا .وتساتخدم ت نياا ونظام املنطا
وال
الضراعي مع نظم مندجمة ا مب تعم عت نياا الا كاء
االثطناعيخ كاالنظم ا،ار وال اركا العجاريةخ
التطري ااااا املاليااااة واملجاااامفيةخ كااااالتنرب عالعا ااااد
()48
املتوقع ل متثماوخ إداو املخا مخ...اخل.
د  -نظم ا،واو ميا اجلينية
هاااي عرااااو عا ا نظااام ت اااوم علاااى مفهاااوم الرتاعاااط
اجلاايىخ تعم ا وفا واو ميااة تتنااافي فيهااا احللااوق او
الردا املمكنة لل ماو مع ععضاها الارعاخ وما ا ق
الكفاح التطووي عا ه ا الرادا خ فاإن الر ااء فضا
احللاااوقخ اي ان احلاا ا فضاا هاااو الاا ي ير اااىخ وقاااد
ثاااممري ها ا ا ا،واو مياااا اجلينياااة القااارتاح احللاااوق
للم ك ال تتعام مع عادد كار ما املاتغ ا خ
كمجااااال ا عمااااق املالياااة واملجااامفيةخ وم اااك
()49
العمليا اللوجستيةخ...اخل.
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 -4-2-2ادوا قكاء ا عماق ومنجة مستود الريانا
ا  -قكاء ا عماق
ظهم ه ا املجاطلت - Business intelligence -
اوا ااام الثمانينياااا مااا ال ااامن الع ااامي خ ولكااا
تداول قر ه ا التاويخ م قر ععاا ال امكا خ وهاو
جمموعااة م ا املفاااهيم والطاامق لت سااا اختاااق ال ااماو
عامتخدام انظمة دعام مساتند إىل احل ي اةخ إال انا م
يتم تطري موب نهاية الثمانينيا .
وعاامط عانا جمموعااة ما اإلجااماءا الا ي ااوم عهااا
املستخدم للوثوق إىل املعلوما وامتك افها و ليلها
()51
للمساعد على اختاق ال ماو.
 -مستود الريانا

""DataWarehouse

امتخدام مستود الريانا –- Entrepôt de données
الرداية للفج عا عياة نظاام املعلوماا املساتخدم
دعم اختاق ال ماوخ وعا نظم املعلوما ا مب املوجود
عداياة
املنظمةخ وقد امتخدام مستود الريانا
()51
تسعينيا ال من الع مي .
ويعمط مستود الريانا عان جمموعة متكاملة ما
جماااق موضااو معااا يااتم تجااميمها
قواعااد الريانااا
52
( )
عغم دعم وظيفة نظم اختاق ال ماو.
تاجهااا عمليااة
إن الكاام ا ا ا م ا الريانااا ال ا
إنتااااو املعلوماااا املسااااعد علاااى اختااااق ال اااماو ادب إىل
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ضموو تاوفم قاعاد كار ختازن فيهاا ها ا الرياناا خ
وهنا ظهم احلاجة ا املستود .
ويعم مستود الريانا على هيكلة الريانا حسا
موضااوعاتها الم يسااية للمساااعد علااى اختاااق ال اااماوخ
كمااا يعم ا علااى دماان وتنام ا ه ا ا الريانااا خ وي ااوم
عتاويخ الريانا  .وع ل فإن نظم مستود الريانا عراو
معاااا كااار ماا الرياناااا ت ااااس عالت اعاياااري
عاا
)(Terabyteخ ول ا ل يااتم ت ساايم مسااتود الريانااا إىل
مسااتودعا فمعيااة ( )Data-Martيضاام ك ا مسااتود
فمعي جمموعة كر م الريانا املتخججة.
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و  -منجة مستود الريانا

عداية ال من الواحد والع مي وا لفية الثالثاة عادا
احلدي عا منجاة مساتود الرياناا خ وقلا عارب دمان
مسااتود الريانااا كخااادم مااع ادوا قكاااء ا عمااااق
ونظاام ختطاايط مااواود املبمسااةخ وعا ل اثاار ري لاادينا
منجة مستود الريانا ال تتفم إىل
شك ( ) 6منجة مستود الريانا املجدو

OLAP ANALYSIS
Operational system

Reporting

Information
Portail
)(IP

ETL

Datamart

ERP
Datamart

Datamart

Data mining

DATA WAREHOUSE
Tableaux de bord
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Flat
Files
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consulté
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www.Datawarhouse4you.info,
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و-1-ادوا امتخماو و وي وش الريانا * ETLعا ا ميا ا متجااافت إنرتناااريخ عنااادما يكاااون املساااتخدم
موثاوال عال اركة ومعموفاا عالنسارة للمنظماة تظهام عواعااة
وه ا ا دوا ت وم جبمع الريانا و ويلها وشا نها
املعلومااا ثااف ة االماات راق ال ا اك ا املسااتخدم م ا
()53
مستود الريانا .
()58
ا احلجوق على ما يميدا م ادوا .
لي الريانا (قكاء ا عماق)
و -2-ادوا
*
 -5-2-2نظم ختطيط مواود املبمسة ERP/ PGI
 انظمة إعداد الت اويم (:)Reportingعراو ع ادا
يعتاااارب عمنااااامن ختطاااايط مااااواود املبمسااااة عمناجمااااا
م ادوا قكااء ا عمااقخ ت اوم عإثاداو ون ام ت ااويم
تساعينيا ال امن
متكام للتسي حاليا .حيا انا
()54
ع الن اط حس شك معد مسر ا.
املاضي كان ه ا النظام يهتم عكا ماا هاو ت اغيلي
عداياااة
 انظمااااة التن ياا ا عاا ا الريانااااا ( )Dataminingاملنظماااةخ اي اناا كاااان متخججااااخ ولكاا
وهااي انظمااة ت ااوم عت لي ا كميااة كاار م ا الريانااا
ا لفيااة الثالثااة اثاارت يساامى  ERPاملماادودخ حي ا ان ا
إلجيااد ع قااة منط ياة تلخا الرياناا عطمي ااة جديااد ادمن جمموعة كر م الانظم الفمعياة كنظاام إداو
تكااون مفهومااة ومفيااد ملسااتخدمهاخ وتساامى الريانااا
ملساالة التوويااد "*"SCMخ وإداو الع قااا مااع الزعااا
والع قااا امللخجااة ال ا يااتم احلجااوق عليهااا عالنماااقو "*"CRMخ وإداو الع قااة مااع املااوودي "*"SRMخ وإداو
()55
(.)Models
الع قااة مااع اإلنتاااو"*"PRMخ وإداو الع قااة مااع املااواود
 املعاجلة الت ليلية على ا،ط* OLAPتسمى ايضا الر مية "* "HRMخ ...اخل.

املعاجلة الت ليلية املتعدد ا ععااد علاى ا،اطخ وتكاون
على شاك مكعا خ حيا ما ايزاتا إعااد تمتيا
()56
ق إداو حموو املكع .
احملاوو ذليا م

حياا اناا اثاارت عمناجمااا متكااام جملموعااة ماا
الاااانظم الفمعيااااةخ تساااامى مبعاجلااااة الوظااااا دا اا ا
املنظمةخ إال ان ع ي يهتم عك ما هاو ت اغيليخ وعداياة
م  2119اثرت يهتم حتى مبا هو قماوي.

شاك ثااف ا تاوفم للمسااتخدم ن طاة د ااوق لريانااا
تلفااةخ و تااوي علااى الريانااا احلسامااة للمنظمااةخ
وتكون شك مبشما نجية عيانية وثوتية تسامت
عتزويد املديمي عتطوو الن اا ا الا ي امفون عليهااخ
و ياد معمفتهم للرياة الدا لية وا،اوجية ملنظماتهم ما
()57
اج مساعدتهم على اختاق ال ماوا .

تساااهم عمجميااة ختطاايط مااواود املبمسااة ERP
عملياااة اختااااق ال اااماو ما ا ا ا ق تزوياااد متخا ا ال اااماو
عاملعلوما ووضع عادا احلا وا تيااو الرادي ا نسا خ
وحتى تنفي ال ماو.

وختاات ادوا الت ليا الفااووي علااى ا،ااط OLAP
نظاام
مساااعد املسااتخدم النهااا ي غ ا املتخجا
نظام  ERPيساعد على تعظيم العوا د احمل ة ع مي
املعلومااا علاااى اماااتخدام الرياناااا املوجاااود مبساااتود اإلداو الفعالااة للمااواود املختلفااة دا ا املنظمااةخ ع ا مي ا
الريانا خ و ل ت اويم م النظام.
الاامعط عااا تلاا الوظاااا والن ااا ا عغاام تنساااي
ق جمموعة م الس ووا املباتة.
 لوحا ال ياد ) (Tableaux de Bordتكون على ومزامنة عملها م

 عواعااة املعلومااا
عواعة معلوما يتم ع

 )Information Portail(IPوهااي
مي ها الولوو إىل معلوماا املنظماة
*

ETL: Extract Transform Load.
OLAP: On Line Analytical Processing.

*

العدد الثاني والعشرون

*

ERP : Entreprise Ressources Planning. / PGI :
Progiciel de Gestion Intégré.
*
SCM: Supply Chain Management.
*
CRM: Customer Relationship Management.
*
SRM : Supplier Relationship Management.
*
PRM: Product Relationship Management.
*
HRM: Human Relationship Management.
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- 6- 2- 2الريانا الضخمة""Big- Data
تعتااارب نظااام الرياناااا الضاااخمة ما ا احااادع ا دوا
املساعد على اختاق ال ماوا خ وهاي عرااو عا شاك
متطاااوو ملساااتود الرياناااا "" DataWarehouseخ وهاااي
جمموعة م الت نيا وا دوا ال تسامت عاماتخ
املعلومااا املفيااد ما كاام ها ا ما الريانااا خ وتتميااز
عانهاا كاار احلجاام )(Voluméخ و تااوي علااى قواعااد
عيانااا متعاادد و تلفااة )(variétéخ فهااي تااوي علااى
عيانااا مهيكلااة وعيانااا غ ا مهيكلااةخ كمااا تتميااز
عسمعة الرياناا ) (vitesseفيماا يتعلا عاإلن ااء والتادف
والتراااادق والت ليا ا خ إضاااافة إىل انهاااا تتمتاااع عاملوثوقياااة
تلاااا التنرااااابا
()véracitéخ وياااااتم اماااااتخدامها
لذحااااداعخ و دوامااااة اقواق ووغرااااا املسااااتهلكا
والزعااااا واختاااااق ال ااااماوا اإلماااارتاتيجيةخ فهااااي ادا
تكنولوجيااة هامااة لتخاازي كاام ها اا ماا املعلومااا .
والريانا الضخمة تتطل قدوا مادياة ها لاة لتخزينهاا
كمماكااز الريانااا Data-centerخ وتااوف املعاجلااا
الضموويةخ اثة مع ظهاوو قكااء ا عمااق  2.1وتااث
ا دوا والت نيااا اجلديااد ال ا جاااء عهاااخ وظهااوو مااا
يسمى عاحلومرة الس اعية "."Cloud
خاتمة:
ل د ا داد اهتمام املنظما عجفة عامة حاليا عتطويم
نظم املعلوما املختلفة لتسهي مهمتها وجماال عملهاخ
و اثااة فيمااا يتعل ا عاختاااق ال ااماوا ال مااة لت ي ا
السوق.
اهدافها ومواجهة املنافسة الكر
ه ا ا الاانظم املختلفااة ال ا اثاار ري تسااتعا عااادوا
تكنولوجيااا املعلومااا وتطووهااا ع اك مسااتمم داء
مهمتهاخ ول د تعدد وا تلفري نظم املعلوماا الا ياتم
امااتخدامها املساااعد علااى اختاااق ال ااماو و سااين خ
فااتم التطاامق ها ا الر ا إىل اهمهاااخ وميكننااا م ا
ك ه ا الوثوق إىل النتا ن التالية
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 تعتاارب عمليااة اختاااق ال ااماو ل ا العمليااة اإلداويااةاا
والن ا ا دا املنظما و اوجهاخ وال م
تسعى إىل ي اهدافها.
املنظما حاليا
 لنظم املعلوما اهمية كرجوثا ععاد تطووهاا وتناو اماتخداماتها اثاة فيماا
يتعل عاختاق ال ماوا .
 اثاااار ري للمعلومااااا اهميااااة كاااار عالنساااارةللمنظمااا مااع تزايااد املنافسااةخ جوثااا وحن ا نعااي
ظ االقتجاد املعم .
عجم املعلوما
 هناد جمموعة م نظم املعلوما املساعد علاىاختاااق ال ااماو واملسااتخدمة حاليااا م ا اامط املنظمااا خ
ول ااد تطااوو ه ا ا الاانظم ال ماويااة حس ا تطااوو منااا
ا عماق واحتياجا املنظما وظهوو م ك جديد
اكثم تع يد.
 تعتااارب منجاااة مساااتود الرياناااا وادوا قكااااءا عماااااق إضااااافة إىل نظاااام معلومااااا ا اااامب ا كثاااام
امااتخداما حاليااا م ا اامط املنظمااا للمساااعد علااى
اختاااااق ال ااااماوخ عاإلضااااافة إىل نظاااام ختطاااايط مااااواود
املبمسة " "ERPاملتكام .
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()2نعاايم إعااماهيم الظاااهمخ اماماايا اإلداو خ عااام
الكت احلدي خ عمانخ 2119خ .66
()3عااااامم الكريساااايخ اإلداو العامااااة عااااا النظميااااة
والتطري خ داو احلمية للطراعةخ عغدادخ 1975خ .35
()4حمماااد عراااد الفتااااح يااااغيخ النماااوقو السااالوكي
كمد جديد الختاق ال ماوخ جملة دواما خ اجلامعة
ا ودنيةخ عمانخ 1983خ .118
()5حممااااد عراااااد الفتااااااح ياااااغيخ اختااااااق ال اااااماوا
التنظيميةخ ممجع مر قكماخ .42
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