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 :تمهيد.1

تشكل أنظمة املعلومات ثقافة مهنية متطورة تساهم في حل جل التعقيدات التنظيمية ملؤسسات و    

الهياكل الثقافية و الاجتماعية ولقد صورت إلى غاية اليوم على أنها نموذج أساس ي في تركيب إلاطار 

 الفني و التنظيمي

الت العملية إلي أثرتها عملية التطور لقد ساهمت أنظمة املعلومات إلادارية في تفكيك جل الانشغا   

العلوم والتخصصات تعتبر أنظمة املعلومات إلادارية في املكتبات و املراكز املعلومات نموذج إنساني 

ولغوي هو بذلك شبه سياسية جديدة للثقافة املؤسسة تسعى للتغلب على الصعاب العملية، و 

 التكنولوجيا الحديثة و تطبيقاتهاالصعوبات املتالحقة التي أدخلتها تطور العلوم و 

 :ترتكز أنظمة املعلومات على .2  

: نتيجة تعقد العالقات في إدارتها واتساعها، ومن أسباب هذا التعقد: زيادة تعقد املنظمات -1

 ...الثورة الغنية و التكنولوجيا في إنتاج الحاسب إلالكتروني ، زيادة نفقات البحوث والتطوير 

ادة الاهتمام بنظم التغذية العكسية، باملعلومات أي مدى إمكانية توافر زي: التطور في إلادارة -2

نظام يقوم باسترجاع املعلومات بهدف توصيل رد فعل إلى إلادارة مما يدفع إلى إجراء التصحيح 

 .الالزم
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 :تعريف نظام املعلومات إلاداري  .3  

النظام الفرعي داخل النظام الكلي للمنشأة و الذي يختص بتحديد وتشغيل و تحليل  إنها ذلك - أ

و إرسال املعلومات إلى مراكز اتخاذ القرارات بحيث تتفق مع احتياجات املديرين من حيث 

 . الشكل

هي مجموعة من العمليات املنتظمة التي تمد املديرين باملعلومات الالزمة ملساعدتهم في تنفيذ  - ب

 .ال و اتخاذ القرارات داخل التنظيمألاعم

نظم املعلومات إلادارية هي نظم يدوية أو ميكانيكية أو كهروميكانيكية أو الكتروني تسعى  - ت

 .لتزويد إلادارة بآليات التي تحتاجها ملمارسة النشاط

تلك النظم التي تمد املستخدمين باملعلومات املختلفة بجميع مراكز ألانشطة املختلفة و ذلك  - ث

 :خالل التقارير التي تعدهامن 

 حيث يركز النظام .4

 .الخاصة بوضع السياسات و الخطط إلاستراتيجية للمنشأة: نظم املعلومات -

 .إعادة املعلومات الخاصة بالتخطيط القصير -

 .إعطاء ألاجل و اتخاذ القرارات املرتبطة بهذه الخطط -

توجيه و إلاشراف على ضبط املعلومات إلادارية الخاصة بوظائف التخاذ القرارات و ال -

 .العمليات اليومية للمشروع 

 .إعداد و تجهيز املستندات الخاصة بالعمليات اليومية و العادية للمشروع -

 :بناء نظم املعلومات إلادارية.5

حيث كلما كبر حجم النشاط باملنشأة و  تنوع فإنه يحتاج إلى أنظمة : حجم وطبيعة النشاط -1

 .علومات املركزي نوعية للمعلومات التغذية نظام امل
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درجة توفر العنصر البشري القادر على تشغيل نظام املعلومات إلاداري باملنشأة و قدرة املنشأة  -2

 .على الاحتفاظ بهذا العنصر 

درجة توافر الكوادر إلادارية القادرة على الاستفادة من املعلومات املتوفرة و قدرتها على  -3

ام املعلومات إلاداري و املعلومات التي يمكن الحصول املفاضلة بين املعلومات التي ينتجها النظ

 .عليها من مصادر أخرى 

مدى توفر املستلزمات املادية مثل الحاسبات إلالكترونية وغيرها من وسائل جمع وتوصيل  -4

 .املعلومات من والى النظام

و الاحتياجات من املعلومات تعتمد على فرض الذي تستخدم  احتياجات إلادارة للمعلومات ، -5

 .فيه ويحدد بها بعض الكتاب في إنتاج التقارير، التنبؤ بأحداث املستقبل

 

 معلومات أساسها استخدامها في العمل الاداري .6

التي يحتاجها إلاداري في تطوير وتنمية القدرات وتوسيع املدارك في  وهي :معلومات إلانسانية -

 .مجال العمل و الحياة مثل املعلومات التي يتلقاها املتدربون في الدورات التدريبية

وهي املعلومات التي يحتاجها إلاداري في اتخاذ قرار وانجاز عمل أو مشروع  :معلومات الانجازية -

 .أو شراء أجهزة أو غيرها في اتخاذ قرار بتعيين موظف

املعلومات التي تحتاجها إلادارة في املؤسسات التعليمية مثل : معلومات تعليمية وتتمثل في -

 . الجامعات و املعاهد و املدارس

وهي املعلومات التي تفيد إجراء البحوث التطبيقية وفي تطوير وسائل : معلومات إنتاجية  -

إلامكانيات املتاحة بشكل أحسن، كاملعلومات عن السلطة  إلانتاج و استثمار املواد الطبيعية و 

 .املعنية
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 : مفهوم النظام وعناصره.6

مجموعة من العناصر املتداخلة و املتفاعلة فيما '' النظام بأنه : Jacques Les souriantيعرف  

 '' بينها لتشكل وحدة تقوم بوظيمة معينة 

ون هذا التعريف مشتمال على ثالثة وعليه يمكن القول بأنه لتعريف النظام يجب أن يك

 :عناصر

 .أن يتكون النظام من مجموعة من ألاجزاء -1

 .أن يكون بين هذه ألاجزاء عالقات متبادلة أو متداخلة أو معتمدة مع بعضها على بعض -2

 أنها تعمل معا في سبيل تحقيق هذه مشترك -3

 .''الجسم البشري '' ولعل أقرب ألانظمة لإلنسان هو 

 :لومات إلاداريةأهمية نظم املع.7

سبق القول أن النظام هو مجموعة عناصر مكونات تعمل بتناسق لتحقيق هدف مشترك ومن هذا    

إجراءات و أفراد )املنطلق جاءت العديد من التعاريف لنظم املعلومات على أن مجموعة من املكنونات 

 (و أجهزة تهدف إلى إنتاج معلومات محددة

ي مجموعة من ألافراد و التجهيزات و إلاجراءات و البرمجيات و قواعد و بما أن نظام املعلومات ه   

البيانات تعمل يدويا أو ميكانيكيا أو آليا على جميع املعلومات وتخزينها و معالجتها ومن تم بثها إلى 

 .املستفيدين

مجموعة منظمة من الوسائل التي توفر  »نظم املعلومات إلادارية بأنها  '' إبراهيم سلطان ''كما يقول 

معلومات عند املاض ي و الحاضر و التنبؤ باملستقبل فيما يتعلق بأنشطة و عمليات املنشأة وبما يحدث 

 «في بنيتها الخارجية

 .في صنع القرارات ، سواء تلك التي يمكن برمجتهايهدف النظام إلى مساعدة  -

ودعم العمليات الخاصة باملنظمة في مجاالتها إلى مساندة يهدف نظام املعلومات إلادارية  -

 .الوظيفية املختلفة
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 .من تخطيط وتنظيم ورقابةيعمل النظام على تدعيم ومساعدة الوظائف إلادارية  -

عن البيئة الخارجية، وعليه فهو يساعد في العرف على  يتميز هذا النظام بتوفيره للمعلومات -

 .فرص املتاحة في البيئة

مما يوضح نقاط القوة في املؤسسة كما يوفر معلومات عن عمليات املنظمة الداخلية،  -

 .والعمل لتدعيمها

كذلك بشكله الحديث هو اعتماد عل الحاسب آلالي في شكل وما يميز نظام املعلومات إلادارية  -

 .متكامل بين إلانسان و آلالة

 :النظرية العامة للنظم .8

يرجع تاريخ بدء ظهور النظرية العامة للنظم الى ألاربيعنيات من هذا القرن حينما أكد عالم ألاحياء  

ludwig Von bertalanffy  على أن ألافكار املبثقة في املجاالت املوضوعية املختلفة يمكن تعميمها من

تم إلاعالن عن قيام جمعية  1555خالل طريقة معينة للتفكير  يطلق عليها تفكير النظم  وفي عام 

 جرارد بين العالم بار تالونفي والعالم بولدينغ  والطبيب  ويرالنظرية العامة للنظمطلت

هذه الجمعية تشجيع استخدام نزم النظرية التي تستعمل في عديد مجاالت املعرفة  كان الهدف من

 .،حيث ركزت على مجموعة من املبادئ 

 .مبدأتساوى الغاية أو النهائية  .1

 نظم املفتوحة في عديد من الخصائص تشترك ال .2

 لومات مبدأ  املع .3

 مبدأ التنظيم  .4

 1مبدأ الغاية  .5

 

                                                           
1
 .المقياس ةياهنفي  االقتباس.  


