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  المفهوم اإلقتصادي للمعلوماتية والنظم: المبحث الثاني 
  

 للمؤسسات، خصوصا منها تلك املمتدة جغرافيا ا أساسياأصبحت املعلوماتية منذ سنوات رهان
 األمر الذي ، ... وغريهاواملعتمدة يف أداء مهامها على املد املعلومايت كمكاتب الطريان اجلوي و اهليئات املالية،

 قات إضافية تتحملها ميزانية هذه املؤسسات، بل ذهب بعضها إىل ختصيص قسم من ميزانيةترتب عليه نف
 للمعدات املعلوماتية وجتديدها ألهنم يرون أن مواكبة التطور ضرورة حتمية لإلزدهار والرحبية، وأصبغ التجهيز

  .نتاج وتسويقعلى املعلوماتية الطابع احلتمي الوظيفي املساير جلميع األنشطة، كأداة تسيري وإ
  
املعلوماتية تستخدم لسد احتياجات خمتلفة، كمراقبة السلسلة اإلنتاجية وتسيري موارد ويرى البعض أن  
للمردودية يف األشغال اليت ال ترتبط مباشرة باإلنتاج إن أحسن إستغالهلا، فالتطبيقات  فزحمهي مبثابة املؤسسة و

: عمليات اإلدارية واحملاسبية اليت تتطلب جهدا كبريا للقيام هبا مثل املعلوماتية يف ميدان التسيري تعىن مبكننة ال
احملاسبة وإدارة شؤون حسابات الزبائن وحسابات املوردين، تسيري املخزونات، الفوترة، أجور املستخدمني 

ثا لتطوير وغري ذلك من إدارة األنظمة املعقدة التسيري يف املؤسسات الصناعية وهذا ما جيعل من املعلوماتية مبع
  .أداة للمساعدة يف إختاذ القراراتاإلنتاجية و
  
أن التكنولوجيا مكلفة ويؤدي إحالهلا إىل التقليص من عدد العاملني ومن مث احملللني بعض يرى و 

 البد من وجود وسيلة حتكيم هذه اآلراء املختلفة تضارب الحتواء ، البطالة ؛ واحلقيقةانتشاراملسامهة يف 
 أن النفقات هي اعتربنا ميكن جتسيدها يف املردودية املعلوماتية أو العائد من النفقات املعلوماتية إذا إقتصادية، اليت

مبثابة إستثمار الذي يستوجب تربير وجوده إقتصاديا، مبعىن البد من القيام بدارسات معمقة تبني فيها سلوك 
تقليدي من ناحية العائد املنتظر، فإذا كان العائد النظام اجلديد وما يترتب عليه من نفقات مث مقارنته بالنظام ال

وق العائد املنتظر من النظام التقليدي، يف هذه احلالة نلتزم باحلل املعلومايت بشرط فاملنتظر من النظام املعلومايت ي
  .تضر وال تؤثر على ميزانية  املؤسسة بشكل قد يعرقل نشاطها أن تكون تكلفة اإلقتناء ال

  
املفهوم اإلقتصادي للمعلوماتية والنظم بإعتبارمها املدلول أو هذا املبحث هو إظهار ما يهمنا يف    

الركيزة األساسية لقيام التجارة اإللكترونية اليت من خالهلا ميكن التعبري عن اإلستفادة من خدمات شبكة 
  .اإلنترنت
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  :إدارة األعمال والمعلوماتية  -1
  

اليت   1"القيادة، التنظيم، التوقع، التنسيق واملراقبة": املتمثلة يف ت عملياال  جمموعإدارة األعماليقصد ب  
كل تنظيم يبذل جهدا مجاعيا، سعيا وراء حتقيق هدف معني، من خالل األنشطة اليت ميارسها، فمثال ترتبط ب

ق هدف اإلدارات العمومية هو تقدمي خدمة للمجتمع  وهدف املؤسسات التجارية هو حتقيق األرباح عن طري
ممارسة النشاط التجاري ؛ وبالتايل فإدارة األعمال هي اليت تتوىل اإلشراف على إدارة الوظائف باملؤسسات 

  .الصناعية، التجارية و اإلدارية
  

املؤسسة هي تنظيم مفتوح على الوسط احمليط هبا، تتفاعل معه، هذا التفاعل يترجم يف التدفقات   
يف شكل مدخالت، وتدفق املنتجات إىل احمليط يف شكل سلع وخدمات املتبادلة، تدفق املوارد إىل التنظيم 

للمجتمع كمخرجات للتنظيم، ومن املعروف أن جمرى هذه التدفقات تصحبه دورة معلوماتية تؤمن له حسن 
األداء للتحقيق األهداف املسطرة، هذه الدورة املعلوماتية تستند وتعتمد على التقارير، اللوائح، املستندات، 

اول وغريها مما يرد من خمتلف مصاحل التنظيم ؛ فاملؤسسة التجارية أو الصناعية حتصل على تنشيط للدورة اجلد
اإلنتاجية من احمليط يف شكل طلبية، هذه الطلبية تتحول إىل أمر باإلنتاج داخل الورشات، اليت تطلب التموين 

، هذا املد املعلومايت يقابله )لبيات إىل املوردينويف حالة النقص أو النفاذ تصدر ط(باملواد األولية من املخزون 
مد إنتاجي يعوضه بدءا من التوريد إىل التوزيع، كذلك اإلدارة املالية هلا مد معلومايت خيص مستندات املالية 

، وأيضا إدارة )األصناف والكميات(واحملاسبة، و إدارة التخزين هلا مد معلومايت خيص مستويات املخزون 
 وبالتايل كل جهد مبذول، يقابله  ؛...ا مد معلومايت خيص املستحقات من رواتب وأجور وغريها،املوظفني هل

  .مد معلومايت وبالرغم من بساطته إال أنه شامل لكل التنظيم، وأن هذه األمداد متشابكة ومتفاعلة فيما بينها
  

 حسب إمكانيات التنظيم، فإدارة األعمال ترتكز على حتديد و ضبط هذه التدفقات املختلفة وتكييفها  
وهذه التدفقات تنمو وتتعقد تبعا لكرب املشروع، ففي املشاريع الصغرية اخلاصة سواء احلرفية أو العائلية ميكن 
للفرد السيطرة على تدفق املعلومات واملنتجات فهو الذي يدير املشروع وأعماله، أما املشاريع الكبرية فإهنا 

شامل، أحيانا جيب ضرورةً أن يرتكز على التقنيات احلديثة للمعلوماتية حتتاج إىل نظام معلومات حمكم و
باستخدام احلاسوب، ففي وكاالت املالحة اجلوية يدير احلاسوب خمزون هائل من املنتوج، املمثل يف األماكن 
د، املتوفرة يف مجيع الرحالت، هذا املخزون متجدد دوريا باستمرار ويتميز بأنه ليس مكدسا يف مكان واح

  .فغياب نظام معلومايت آيل جيعل تصريف هذا املنتوج جد معقد وعسري وقد يكون مستحيال
  

                                                           
  ]1984وفالدميري مركوراف،  شارل بريته[ .H.Fayolفايول . حسب هـ- 1
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الشك أن املعلوماتية تستخدم بقوة يف إدارة أعمال املشاريع املختلفة، واكتسحت مجيع الوظائف   
ك أن إحدى املهام ، زد على ذل...واملصاحل يف إدارة املخزون، يف إدارة اإلنتاج، يف إدارة املبيعات وغري ذلك

اجلوهرية لإلدارة العليا هي التحكيم بني اخليارات املتعددة، مثال اإلتيان مبعلومات إحصائية تتعلق بتطور 
املخزون أو توزيع الزبائن وطبيعتهم أو املوردين، تستقى من معاجلة ملفات املخزون وملفات الزبائن وملفات 

 القرارات الختاذ النتائج واستخالصر والنمو ومتحيصها ومقارنتها املوردين، ومنها يتم استخراج معدالت التطو
املناسبة، واملعلوماتية هي الوحيدة القادرة على القيام هبذا،  واإلتيان مبجموعة كاملة من وسائل الدعم الختاذ 

 من أجل التوصل القرار ؛ وبالتايل فاملعلوماتية تتيح الفرصة للمؤسسة بأن تعيد النظر يف طريقة اإلدارة والتسيري
، إن إدارة األعمال آليا تبدو إجراء حتمي )اليت تتشابك فيها املصاحل والوظائف(إىل فكرة اإلدارة املتكاملة 

لتأمني مستقبل املؤسسات، وهو يقود إىل استنتاج أن املعلوماتية ستظل أداة تشخيص وتطوير بيد اإلدارة العليا 
  .تجاوزات واألخطاء البشريةمن جهة، ومن جهة أخرى أداة للحد من ال

    
وخطورة مشاكل عدم توفرها، فإهنا ال تلقي اإلهتمام املعلوماتية  واملعلوماتعلى الرغم من أمهية 

والدعم الكايف يف معظم الدول النامية، حيث الزالت الوثائق واملستندات حتفظ بطرق تقليدية غري سليمة مما 
ة األعمال معلوماتيا يف هذه  الدول حلماً أكثر منه حقيقة، إلهنا يعرضها للتلف والضياع، ولذلك نرى أن إدار

 كما هو عليه احلال اليوم يف أغلب ،ٌتستخدم بشكل مكدٍر وتقليدي ال يقدم تطورا يذكر لإلدارة اليدوية
  :مؤسساتنا نتيجة لـ 

  .عدم القيام بدراسات معمقة إلقتناء املعدات املعلوماتية -
  .يف التقنيات املوجودةعدم كفاية وحتكم املوظفني  -
  . التطور املذهل واملتصاعد يف  التقنيات واملعدات -
  . سوء حتديد املسؤوليات -
  . مسامهة الوسط اإلعالمي يف تبيان املعلوماتية يف صورة اليد السحرية -

   
املكاتب، عندها تستعمل املعلوماتية يف غري حملها وتبقى اآللة عاطلة عن العمل وجمرد رمز للدعاية واملكانة يف 

واألمر الذي نود تأكيده هو أن احلاسوب لن يكون بديال لإلنسان، فالعقل البشـري هو أفضل جهاز من 
 وإن كانت تنقصه الدقة وهذا ينفي صفـة العقل اإللكتروين عن ،واالبتكارحيث القدرة على التفكري والتخيل 

ئدة يف تدبري وإدارة النظام ما ظل هو احلاسب لكونه يفتقد هذه الصفات، وستظل سيادة اإلنسان هي الرا
  .املبدع واملطور هلذه اآللة
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  :  المعلومات - 2
  

لقد إعتمدت اجملتمعات البدائية يف العصر القدمي على اخلامات الطبيعية وحماولة تسخريها مبا يتوافق مع   
ىت أصبح العصر يسمى باملادة  حإحتياجاهتم املتكررة واملتزايدة، مما أدى إىل تطويرها وحتويلها شيئـا فشيئـا

، هذا التطور صاحبه ظهور جمتمعات صناعية تعتمد كليا على املستخدمة أكثر،كعصر احلديد وعصر الربونز
 ال -املعطيات-الطاقة، أما يف العصر احلديث أصبح اجملتمع يعتمد بالدرجة األوىل على املد املعلومايت بالبيانات

البحث يف شـىت امليادين وظهور األجهزة اإللكترونية املستخدمة يف وسيما بعد إتساع دائرة املعرفة و
تكنولوجيا املعلومات من حيث طـرق جتميعها ومعاجلتها وحفظها وإسترجاعها بالسرعة والوقت املنـاسبني، 
وبذلك أصبحت املعلومات وسيلة ذات أمهية بـالغة يف املساعدة علـى إختـاذ القـرارات واملتابعة والتنظيم، 

 إذن ما هو املقصود من  وأصبح عصرنا احلاضر يسمى بعصر املعلومات، من أجل الوصول إىل اهلدف املنشود،
  كلمة معلومات ؟

  
املعلومات هي معطيـات متَّ تسجيلها وتنظيمها وتصنيفها يف قالب معني إلظهارها عند احلاجة إليها، 

تكون معطيات عددية مثل األرقام أو قد املعلومات ويتم إرساهلا ومعاجلتها واإلحتفاظ هبا يف احلاسوب، هذه 
 تكون املعطيات خليط بن الصنفني السابقني وتدعى املعلومات أوتكون معطيات أجبدية كاألحرف والرموز، 

تِتم على النمط الرقمي ) املنظِّم(حينئذ باملعطيـات األجبعددية، إالَّ أن معاجلة املعلومات بواسطة احلاسوب 
  أو عدم وجوده، سلبـي أووجود التيار ،1 أو 0(وبالتايل تكون املعلومة ممثلة بعدد من الثنائيات الثنائي فقط، 
  .املكوَّدةٌ واحملفوظة بداخل أشرطة ممغنطة...) إيـجايب،

  
إن إستخدام املد املعـلومايت يف إدارة املبيعات ميكنها من معرفة تطورات املخزون ومتابعة توزيع   

وطبيعتهم، هذه املعلومات احملصل عليها من معاجلة ملفات املخزون والطلبيات والزبائن الزبائن واملمونني 
  : من إستخالص النتائج املساعدة يف رسم سياسة املبيعات املتمحورة يف اآليت ؤسسةواملمونني متكن امل

  
  )اجلرد( متابعة حركة دخول وخروج السلع من املخازن ورصدها -
  تموين وحتديد نقطة إعادة الطلب حتديد الكمية املثلى لل-
   متابعة ومراقبة الطلبيات والفاتورات-
   تقدير حجم الطلب احملتمل بإستخدام املعطيات التارخيية-
  . كشف اإلحنرافات يف توزيع املخزون ماديا وحماسبيا-
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  :المرتبط بالحاسب  نظام المعلومات - 3
  

ج ـ، والربامياتاملعط، العمليات ووعـة الطرقجمم"بأنـه املرتبط باحلاسب  املعلوماتيعرف نظام 
، أما املعلوماتية ]بتصرف 630ص–1998، لوغارف أندريه" [ باملؤسسةاملنظَّمة ملعاجلة املعلومات

)INFORMATIQUE : INFORmation  AutoMATIQUE ( هي علم  التعامل العقالين بواسطة اآللة األوتوماتيكية
، ...)إقتصاد، إجتماع وتكنولوجيا، (نواع اإلتصاالت يف حقول املعرفة مع املعلومات اليت تعترب عماداً أل

 ومن هذه ، عند طلبهاؤسسة هو الوسيلة اليت تساهم يف توصيل املعلومات عرب مصاحل املنظام املعلوماتوبالتايل 
 كما ، التحويل واملخرجاتثالث عناصر أساسية، هي املدخالت، عملياتضم يالزاوية فإن نظام املعلومات 
  :هو موضح يف الشكل التايل 

  
  
  
  

  
  

  
  

  معلوماتالعناصر األساسية لنظام  -4.1كل شال
   بتصرف]1988. حيي مصطفى ح[ :املصدر 

  
  

 لتصحيح يكمن دور اإلدارة العليا يف مراقبة النظام من أجل إختاذ القرارات واإلجراءات الالزمة
 خارجية من احمليط، مستندة يف ذلك على معلومات الت أو ثأترياتختالاإلمساره، يف حالة ظهور وتعديل 

  .التغدية املرتدة
  

املوجِّه واملنظم األساسي لسلوك  تعترب  فالفكرة األساسية للمعلوماتية هي أن البيانات واملعلومات
 جند أهنا تتكون من جمموعة من اإلدارات املكونة للنظام الرئيسي مؤسسةعند النظر إىل أية عموما النظام، ف

  :منها األنظمة الفرعية عدد من ملتفرع إىل ا
  

 املخرجات التحويلعمليات املدخالت

التغذية املرتدة

 الرقابة
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  )إدارة املعلومات( النظام الفرعي للمعلومات -    
  ) الشؤون املاليةإدارة( النظام الفرعي للتمويل -    
  )إدارة احملاسبة (للمحاسبة النظام الفرعي -    
  ) واملخازنلشراءإدارة ا (مشتريات واملخزونات النظام الفرعي لل-    
  )إدارة األفراد(الفرعي لألفراد  النظام -    
  )إدارة اإلنتاج( النظام الفرعي لإلنتاج -    
   )إدارة املبيعات( النظام الفرعي للتسويق -    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؤسسةملباالفرعية املعلومات  نظم  -5.1الشكل  
  من إعداد الباحث: املصدر 

 

النظام الفرعي   
  للمعلومات

  النظام الفرعي
  النظام الفرعي  لإلنتاج    

للمشتريات 
  ملخزوناتوا

  النظام الفرعي
 تسويقلل

  النظام الفرعي
  فرادلأل

  النظام الفرعي
 تمويللل

  فرعيالنظام ال
 حاسبةملل
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تمل على أنشطة عديدة ذات عالقات متبادلة ميكن النظر إىل أية مؤسسة على أهنا نظام يشوبالتايل   
فيما بينها لتحقيق أهداف معينة، هذا النظام جيب أن يكون نظاما ديناميكيا مفتوحا كي ميكن له التكييف 

  .ها مضمونة من طرف وظائف أو مصاحل معينةهاُم ؛ وجمموع هذه األنشطة َم احمليطة بهة مع البيئواالستجابة
  

، حيث مؤسسةمعلومات دور الوسيط بني بقية األنظمة الفرعية املشكلة لليلعب النظام الفرعي لل  
قرارات، إرشادات، : يستقبل املعطيات منها مث حتلل وتعاجل مث تعود مرة أخرى إليها يف شكل معلومات 

تحقيق نظام مترابط ل ؛ والفرعية يف أداء مهامها ووظائفهاتعليمات أو إجراءات تستفيد منها بقية األنظمة 
وفعال البد أن تؤدي هذه األنظمة الفرعية وظيفتها باإلعتماد على املعلومات املرتدة، فاملخرجات املعلوماتية 
لنظام فرعي هي بطبيعة احلال مدخالت معلوماتية لنظام فرعي آخر والعكس صحيح، هذه التغدية املرتدة 

يل وضبط اإلختالالت واإلحنرافات للمعلومات تساعد على إختيار وحسن سري األنظمة الفرعية وتكفٌل تعد
أخذ بعني اإلعتبار عند تعند ظهورها، ذلك أن املعلومات املتدفقة من النظام تعود إليه لتحلل وتعاجل وٌتقيم، مث 

  .إختاذ القرار
  

  :ال يكون  النظام نظاما فعاال ويعتمد عليه إال إذا توفرت فيه اخلصائص التالية 
  

  .ملني، وأن يثقوا ويقتنعوا بفعاليتهأن ينال رضا كل العا: القبول  -
  .أن يتقبل التعديل والتغيري املفروض من طرف الظروف احمليطة به:  املرونة  -
  . أن يكون سهل التعامل واملعاجلة:  البساطة  -
  .أن يكون العائد من النظام أكرب من التكاليف املترتبة عليه:  اإلقتصاد  -
  . باملعلومات بصفة مستمرة ودوريةسةؤسأن يعمل على تزويد امل:  اإلستمرارية  -

    
يتكون نظام املعلومات املرتبط باحلاسب من جمموعة العناصر املتمثلة يف العنصر البشري والعنصر   

  :املادي والعنصر اجملرد املعرَّف كل واحد منهم على النحو التايل 
  
ة بالنظام والذين يعتربون أساس النظام،  يقصد به جمموع األفراد العاملني باألقسام املختلف: العنصر البشري - 1

  .فبقدر كفاية العاملني به يكٌمن جناح النظام
  
 وب وـة يف احلاسـايت واملتمثلـام املعلومـ وهو جمموع اآلالت واألجهزة املكونة للنظ: العنصر املادي - 2

ملعلومات مبختلف أنواعها، ، وهو عبارة عن آلة إلكترونية وأتوماتيكية ملعاجلة ا)Les périphériques( لواحقة
ويستطيع حفظ املعلومات وإسترجاعها كليا أو جزئيا كلما طلب منه ذلك، ويتميز احلاسوب بقدرته اهلائلة 
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على احلفظ وسرعته املذهلـة يف املعاجلة وسهولة التعامل معه ؛ يتطلب هذا اجلهاز لتشغيله جمموعة من الربامج 
 وبرامج تطبيق أو خدمة، ويتكون Système d'exploitationلتشغيل بقاعدة حتتوي بشكل أساسي على نظام ا

  :يف جمموعه من 
  ...)،ةضوئيال األقراص املمغنطة أو احلوامللوحة املفاتيح، (  وحدة إدخال املعلومات -
  )الذاكرة املركزية+ وحدة احلساب واملنطق + وحدة التحكم (  وحدة املعاجلة املركزية -
  ...)الشاشة، الطابعة،( ات والنتائج  وحدة إخراج املعلوم-
  ...)، ضوئيةاملمغنطة، األقراص الوامل احل( وحدة التخزين اإلضافية -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شكل ختطيطي حلاسب مصغر-6.1كل شال
  من إعداد الباحث: املصدر 

  
MEM :  الذاكرة املركزية)ROM / RAM(2  U.S.S :وحدات ختزين إضافية  

U.A.L  : واملنطقوحدة احلساب   EC  : الشاشة  
U. Com  : وحدة التحكم  CL  : لوحة املفاتيح  

S.O  :  قلم ضوئي، ماسح ضوئي،(منبع ضوئي…(  IMP  :  الطابعة)ملحقة( 
  

                                                           
  . الذاكرة املقرؤة فقطROM الذاكرة العشوائية القابلة للقراءة والكتابة، وتعنـي RAMي تعنـ-2

U.A.L 

MEM 

U. Com 

  زيةالوحدة املرك

UNITE CENTRALE  

 
U.S.S 

  
U.S.S  

EC  

IMP CL  

S.O 

نقل املعلومات والنتائج
نقل األوامر و الرسائل
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 املشكَّل من جمموعة الربامج وامللفات، فالربامج هي جمموعة األوامر والتعليمات املديرة : العنصر اجملـرد - 3
 مبا يتالئم مع ؤسسةإلستغالهلا وفقا إلجراءات وقواعد التسيري يف امل) احلاسوب (واملنظِّمة لعمل اآللة

 BASE  DE  DONNEESاإلحتياجات املنشودة إلستغالل املعلومات، أما امللفات فهي املشكلة لقاعدة املعطيات 
م وظائف اإلدارة، اليت تعرف بأهنا خمزن جلميع البيانات واملعطيات املتداولة من أجل توفري املعلومات لدع

برامج تنظيم املبيعات، : مثالً (وتستغل معلومات هذه القاعدة عن طريق جمموعة الربامج املخصصة لذلك 
  ).إخل. . .املخازن، فواتري وحماسبة 

   
 مكونة من جمموع امللفات -بياناته–معطياته  قاعدة ، املرتكز على احلاسوبعموما نظام املعلومات   

  :ة اليت متارسها املؤسسة، واليت ميكن حصرها يف الدالة على األنشط
  

حيتوي على أصناف املنتجات و مواصفاهتا وكمياهتا و اإلحتياجات من املواد  :  اإلنتاجتابعةملف م 
  . اخلام أو نصف مصنعةاألولية

حيتوي على خمتلف الكميات املنتجة املعدة للتسويق وكميات املواد األولية  :  املخزونتابعةملف م 
  .، وكذلك مستويات املخزون املختلفة ونقطة إعادة طلب املخزوناتملوجهة حنو اإلنتاجا
 حيتوي على الكميات املباعة وأسعارها ومواصفاهتا، وطرق الدفع والتسوية : املبيعاتمتابعة ملف  

  .3، وكذلك اجلهة املبتاعة، ويضم أيضا نسبة احلسم، ومقدار عمولة وكالء البيعوتاريخ تسويقها
، والكميات املطلوبة من  معطيات املواد األولية الالزمة لإلنتاج حيتوي على :املشترياتمتابعة ف مل 

  .أمساء املوردين و، طرق التسوية املستحقات، وكذلك قيمة املشترياتكل صنف
 معطيات ميزانية املؤسسة، وحركة األموال املتمثلة يف النفقات  حيتوي على : احلساباتمتابعةملف  

  . املستحقة لفائدة املؤسسةو التحصيالت النقديةأو غريهم عة لفائدة املوردين املدفو
األمساء الكاملة، حاالهتم املدنية، برتبهم :  قائمة املوظفني  حيتوي على :ملف متابعة املوظفني 

  .إخل...الوظيفية، مؤهالهتم العلمية، خرباهتم، مقدار رواتبهم واملصاحل اليت ينتمون هلا،
 . أمساء و عناوين املوردين، وأصناف املبيعات لديهمحيتوي على: ة املوردين ملف متابع 
  . أمساء و عناوين العمالء، وأصناف املبيعات املقتناة من املؤسسة حيتوي على:ملف متابعة العمالء  

  
غري متكررة، متكاملة، مؤمنة عن طريق : جيب أن تكون ملفات قاعدة املعطيات ذات معلومات    

تكلفة احلصول على تكون  وباملقابل جيب أن ف وسوء اإلستخدام،خوفا من الضياع والتلاحلفظ والسرية 
 يف  بدقةمة املطلوبةمبعىن إمكانية البحث السهل والسريع عن املعلو (للوقتاملعلومات من القاعدة غري مكلفة 

                                                           
 . أي اجلهة اليت قامت بشراء  املنتج من املؤسسة- 3
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 ؛ وتكمن أمهية قواعد املعطيات والنظام املعلومايت يف املؤسسة أكثر عندما تتوفر هلا شبكة )الوقت املناسب
اليت تعترب جوهر حياة املؤسسات، املعلومات ، واهلدف الرئيسي منهما هو خدمة )إنترانت( داخلية معلوماتية

  .وأداة القوة فيها
  
  :  تية  الشبكات المعلوما-4
  

للشبكات دور فعال يف إدارة أنظمة املعلومات، وهي اليت يرجع هلا الفضـل يف حتسـني أداء نظـم                     
 جمموعة األشـياء    بأهناالشبكة  تعرف  ؛ إذن   علومات، فماذا تعين الشبكات، وما هو دورها يف املؤسسات ؟           امل

واعـد حمـددة،    نة فيما بينها حسب ق    امللموسة املرتبطة واملتشابكة مع بعضها، حبيث تسمح مبرور عناصر معي         
فالشبكة اهلاتفية تسمح مبرور الصوت ما بني عدة حمطات هاتفية، وأيضا الشبكة املعلوماتية مكونة من حاسبني                
فأكثر مرتبطة مع بعضها عن طريق موصالت ناقلة قد تكون أسالك حناسية أو ألياف ضـوئية وقـد تكـون                    

 األقمار الصناعية،    إستخدام أو عن طريق   موجات الراديو     أو مراءموصولة السلكيا باستخدام األشعة حتت احل     
  .4بتنصيب أجهزة إرسال و إستقبال فيما بينها

  
)م(املدى )Mb/s(السرعة   نوع املوصل التكنولوجيا

10 Base-2.  
10 Base-5. 
10 Base-T. 

100 Base-TX.

  موصل حموري ذو قطر حنيف
  موصل حموري ذو قطر ثخني

Double paire torsadéeوليب موصل ثنائي ول

Double paire torsadéeموصل ثنائي ولوليب 

10 
10 
10 
100 

185 
500 
100 
100 

  خصائص املوصالت السلكية - 1.1 اجلدول
  من إعداد الباحث :املصدر 

  
و تتميز بإنعدام شبه )  ميغا بايت يف الثانية150(أما موصالت األلياف الضوئية فهي ذات سرعة هائلة 

ضياع املعلومات عند تنقلها بفضل وجود ناقل خاص بتصحيح األخطاء عند حدوثها، وعادة ال تستعمل تام ل
  .األلياف الضوئية يف الشبكات احمللية نظرا لتكلفتها الباهظة وما تتطلبه من أجهزة خاصة

  
  :ميكن تقسيم الشبكة املعلوماتية إىل ثالثة أنواع هي 

                                                           
  . تستخدم يف ربط شبكتني متباعدتني كل واحدة يف مبىن- 4
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  .)LAN) Local Area Network ةـ  الشبكة احمللي-أ
  .)MAN) Metropolitan Area Network  الشبكة اجلامعة-ب
  .)WAN) Wide Area Network الشبكة الواسعة -ج

  
 و موجودين ؤسسة وهي اليت تربط ما بني عدة حواسيب ينتمون إىل نفس امل :ANLالشبكة احمللية  -أ

 ميغا بايت إىل 10ة حتويل البيانات من ، تتراوح سرع)Hubs( عن طريق أجهزة الربط الشبكي يف نفس املبىن
ويصل عدد احلواسيب بالشبكة  ميغا بايت حسب نوعية املوصالت والتكنولوجيا املستخدمة يف التشبيك، 100

  . حاسب1000احمللية حىت 

  
 هي اليت تربط بني شبكتني حمليتني أو أكثر متباعدة جغرافيا عن طريق  :MAN الشبكة اجلامعة -ب
 متعددة  التواجد جغرافيا لربط كل وحداهتا املؤسساتية، هذا النوع من الشبكات تستخدمه اخلطوط اهلاتف

  .، وتدعى هذه الشبكة أحيانا بالشبكة اإلقليميةحملي Intranet إنترانتشبكيا لتشكيل ما يسمى بالشبكة 
  
ا، وتعوض  تستخدم لربط الشبكات احمللية املتباعدة جغرافيا بعدا كبري :WAN الشبكة الواسعة -ج

الشبكة اجلامعة اليت ال ميكن هلا احملافظة على نفس سرعة نقل البيانات، فالشبكة الواسعة تستخدم األجهزة 
 واخلطوط املتخصصة لنقل البيانات رقميا حبيث ميكن هلا إختيار املسار املناسب )Routeur (رةاملسِياملوِجهة أو 

  .النقل البيانات، وتعترب شبكة اإلنترنت مثاال هل
  
" Extranet"إكسترانت شبكة مصطلح أيضا  و،"Intranet "إنترانتشبكة صطلح أحيانا نتصادف مب  

   :؟ فماذا يقصد باملصطلحني
                

الربوتوكوالت  تستعمل اإلنترانت و ة معينة،  خاصة مبؤسس  ،حملية معلوماتية عبارة عن شبكة     اإلنترانت  
ألفراد والعاملني يف تلـك     ل وذلك كي ميكن     ،TCP/IPخصوصا الربتوكول    بين عليها اإلنترنت  يوالقواعد اليت   

املؤسسة من االتصال ببعضهم البعض والوصول إىل املعلومات وذلك بطريقة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة وأقل               
 أن   واليت ميكـن   ؤسسةتطلبها امل ت فهي تقوم بتسهيل األعمال العديدة اليت        ،كلفة من األساليب التقليدية املعتادة    

 من هذه األعمال على سبيل املثال االجتماعات والتحدث على اهلاتف           ،تأخذ وقتا وجهدا وماال كبريا إلجنازها     
جمهـزة  ) فروع  أو وحدات   ( توسع جغرايف    مؤسسةلللو كان   و ،وإرسال الرسائل بالربيد أو الفاكس وغريها     

  . موسعإنترانت حينئذ يطلق على جمموع شبكاهتا ببشبكات حملية أيضا،
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عظم خصائص اإلنترنت ولكـن  هي تتميز مب وؤسسة،اإلنترانت هي شبكة داخلية ال تتعدى حدود امل    ف  
) الشـبكة  (املؤسسةال تتسم بأي عالقات مع أطراف خارجية و ال تتعدى حدود العالقات الداخلية بني أفراد                

 أو يف بلـدة     ،يف نفس املـبىن   ة سواء كانوا    ؤسسمل فهي مبنية على نفس نظام االتصاالت بني أفراد ا         ،الواحدة
 على الطرق املعروفة يف عرض املعلومات وتنسيقها مثل املستندات املعتمدة على نظـام              بينم وكذلك   ،أخرى
ومنذ عـدة سـنوات      ؛   عروفة امل FTP برامج التحميل أو نظم التخزين واالسترجاع باستخدام      " Web"ب  يالو

 احملـور أو    املؤسسات أهنا قد أصبحت بالنسبة للعديد من        عندما بدأ استخدام اإلنترانت على نطاق واسع جند       
    : الفرق بني اإلنترانت واإلنترنت ميكن تلخيصها فيما يلية ؛ واملؤسسالعمود الفقري لسري العمل داخل 

  
  اإلنترانت  اإلنترنت  تالفروقا

  : امللكية -1
  : الوصول -2
  : احملتوى -3

  . غري مملوك ألحد-
  . إليه أي شخص ميكنه الوصول-
  . حيتوي على مواضيع ومعلومات خمتلفة ومتعددة-
  

  . هو ملك املؤسسة اليت تستضيفه-
  . وصول األشخاص املسموح هلم فقط-
  . حيتوي على مواضيع ومعلومات خاصة باملؤسسة-
  

   أهم الفروقات بني اإلنترنت واإلنترانت- 2.1اجلدول 
  من إعداد الباحث: املصدر 

 
إلنترانت املقصور على أفراد املؤسسـة      اضيق لنطاق   الونتيجة لالستخدام   رنة،  أساس هذه املقا  وعلى    

 املؤسسةلتبادل املعلومات داخل    ) موجودة(أدى هذا إىل جعلها متتد لكي تكون أحدث وأسرع وأدق طريقة            
داخلية اليت   فاملعلومات ال  ،اليت تتبعها تكنولوجيا اإلنترنت للقيام بوظائفها     " الوسائل"معتمدة يف ذلك على نفس      

 حبيث أن أي شخص خارج      ، هي نفسها متوافقة مع نظام اإلنترنت      ،إلنترنتلصفح  تالربنامج امل يتم تبادهلا عرب    
 وهو النظام األمين حلماية البيانات والـذي تصـنعه     Firewallنار  ال جداربافتراض عدم وجود    (نطاق املؤسسة   

  .ىل إجراء حتويل فيهايستطيع قراءة هذه املعلومات بدون احلاجة إ) املؤسسة
  

  :زويد شبكتها الداخلية على األقل بـ تجيب على املؤسسة أن حترص على وهكذا 
  

  .ناريدار جبإنترنت مؤمن موزع  -
  . متصفحات إنترنت ممتدة يف كل مكان داخل املؤسسة-
  .ها ملفات ووثائق املؤسسة املراد تبادهلا بني أفرادللوصول إىل موقع ويب داخلي -
  .، للبحث عن امللفات واملعلومات بسرعةداخلي حبث  حمرك-
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 لـن    نجاح مشروع ما  عده عن األطراف اخلارجية ف    انت وبُ نظام اإلنتر " استقاللية"لقد عاب البعض      
  ،موزعيــه وعمــالءهاخلــارجي، مــع   احملــيطائــم مــع واتصــال دمتشــابكةيتــأتى إال بعالقــة 

 قـد تكـون     ،ت كانت البد أن تتسع لتشمل أطراف خارجية        فإن اإلنتران  صائبة، ال ةوهكذا وتبعاً هلذه النظر   
، وبالفعل أصبحت هذه الشـبكة      باإلطالع على هذه البيانات   ) فسهاهي واملؤسسة ن  (لصيقة باملؤسسة وهتتم    

  .Extranet اإلكسترانتبالداخلية مفتوحة على احمليط الذي تتعامل معه املؤسسة، وأصبحت تدعى 
  

 مفتوحة على احمليط  إنترانتشبكة   ، فهي كال من اإلنترنت واإلنترانت   " اوجلتز"اإلكسترانت نتاج    ُتَعّد  
اء أعمـال    تسمح لشـرك   ، حبيث  املتعاونة معها واليت هلا عالقة بطبيعة نشاطها       مؤسساتاخلارجي بالنسبة لل  

قل جـزء   أو على األ  (النارية اليت متنع ولوج الدخالء و الوصول لبيانات املؤسسة          دران  املؤسسة باملرور عرب اجل   
جتمعهـم  أحباث مراكز  وأ ،و موزعني أو شركاء أو عمالء      وقد يكون هؤالء شركاء األعمال موردين أ       ،)منها

 ئهـا لعمالتسـمح    ، السريع  الدويل  للربيد 5كسيفيد، فمثال شركة    إخل… شراكة العمل يف مشروع واحد،    
 املؤسسـة وشـركاء      اإلتصال بني  إذا كان  ؛ ف  م عن طريق اإلنترنت   باإلطالع على املعلومات اخلاصة بشحناهت    

لشبكة بإكسترانت حقيقية، أما إذا كان اإلتصـال بينـها          امضمون بواسطة خطوط متخصصة تدعى      أعماهلا  
  .مضمون بواسطة شبكة االنترنت العمومية تدعى الشبكة بإكسترانت ومهية

  
عمـال مـن شـراكات       استجابة ملا يتطلبه قطاع األ      كما ذكرنا سابقا،   نشأت شبكات اإلكسترانت         

الـذي   وحتالفات عن طريق الشبكات، وهلذا فإن تصنيف شبكات اإلكسترانت يعتمد على قطاع األعمـال               
  : إىل يصنفها

  
تربط هذه الشبكات مستودعات البضـائع الرئيسـة مـع            : شبكات إكسترانت التزويد  . 1

ثابتة مـن البضـائع يف      املستودعات الفرعية بغرض تسيري العمل فيها آليا، للمحافظة على كمية           
  وبالتايل تقليل احتمـال       للتحكم يف املخزون،   قاعدة نقطة الطلب  إستنادا ل ،   الفرعية املستودعات

  .رفض الطلبات بسبب عجز يف املستودع
  
متنح هذه الشبكات صالحيات للمتعاملني ُمستندة إىل حجم          : شبكات إكسترانت التوزيع  . 2

 اإللكتروين وتسوية احلسابات، مع التزويد الـدائم بقـوائم          تعامالهتم، وُتقدم هلم خدمة الطلب    
  .املنتجات اجلديدة واملواصفات التقنية وما إىل ذلك من خدمات أخرى

    

                                                           
5 - http://www.fedex.com/fr  
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الكـبرية  للمؤسسـات   مـنح   هذا النوع من الشبكات يَ      : شبكات إكسترانت التنافسية  . 3
 الصغرية والكبرية كي    سساتملؤعن طريق ربط ا   ( متكافئة يف جمال البيع والشراء       اوالصغرية فرص 

 مما يرفع من مسـتوى      ،) للمنتجات األسعار واملواصفات التقنية الدقيقة   معلومات  تنقل فيما بينها    
  .اخلدمة، ويعزز جودة املنتجات ويقضي على االحتكار

  
رغم بـال  و ، احمللية تهان خالل شبك  م اإلنترنت   شبكة استغاللأدركت العديد من املؤسسات أمهية      لقد    

 التهديدات اليت تظهر من وراء االختراقات األمنية، اليت ميكن أن تأيت عرب اإلنترنت،              متخوفة من  لك فهي من ذ 
العديد من املؤسسات عرب أحناء العـامل تقـوم         هلا مشاكل كبرية وانتهاكا للخصوصية ؛ ف      األمر الذي يسبب    

م مزجيا من الربامج واملعدات حلماية      ستخديعظمها  ية باإلنترنت عرب خطوط موثوق هبا، م      بتوصيل شبكاهتا احملل  
ا  هـذ  ، لضمان سالمة البنية التحتية والبيانات الداخليـة،       من أي تدخل غري مسموح به من اإلنترنت        شبكاهتا

يوفر أعلى مستويات احلماية ويـتم تصـميمه        ، الذي   Firewalls  باجلدار الناري  سمىالنظام أو احلاجز األمين ي    
ارجة إىل اإلنترنت والوارد منها ؛ ألن اإلتصـال الـدائم           ركة سري اخلدمة اخل   لمراقبة والتحكم يف كل من ح     ل

ولضـمان  باإلنترنت قد يعرض شبكة املؤسسة للتطفل والتلصص أو التخريب والقرصنة من العامل اخلارجي ؛               
 digital certificatesوجود شهادات توثيق رقمية جيب توفر  النارية درانشبكات اإلكسترانت جبانب اجل" أمن"

 ، وبالتايل ضمان أن املستخدمني الذين لديهم احلق يف الولـوج user identificationوتعريف هوية املستخدمني 
  .لشبكةلهم فقط الذين سيمكنهم الدخول 

  
ومن األفضل فصل الشبكة الـيت      وموزع الويب،    الربيد اإللكتروين    موزع،   أيضا تشمل أنظمة األمن    

املسـتخدمني علـى    املـوزع و  ليكون   إضايف من احلماية،     تحصل على مستوى  واملستخدم ل وزع  تربط بني امل  
، إال أن ذلك قد يـؤدي إىل اخنفـاض سـرعة     خمتلفة)IP) Internet Protocolشبكتني خمتلفتني بوجود عناوين 
  .Internal Firewall وذلك ألن كل حركة السري متر من خالل ،استجابة التطبيقات للمستخدمني

  
 فإن نقل البيانات من حاسب آلخر متصل بالشبكة يعد خطـرا            ،مفتوحةنت هي شبكة    أن اإلنتر مبا    
يكتها يف اجلانب اآلخر    ر عليها البيانات يف رحلتها للوصول من املؤسسة إىل شر          حمدد مت  وجد طريق ي فال   ،كبريا

الـيت  ات التشفري    سريتها أثناء رحلتها ميكن أن يتحقق بتقني       ىحماية هذه املعلومات و احلفاظ عل     ، ف من العامل 
  .سنتعرض هلا الحقا

تسهيل عمليـة اإلتصـال     إدارة و هو  ) اإلكسترانت و   اإلنترانت(وعلى كل فإن اهلدف من كليهما         
 إلجياد شبكات اقتصادية فعالـة      ا حال مناسب  مهاشكَّل ظهور ، وقد    داخل وخارج املؤسسة   وسريان املعلومات 

  .التجارة اإللكترونيةمزاولة مؤسسات، لكي تكون قادرة على بالنسبة لل
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  : الشبكات أهمية  إيجابيات و-4.1
 

 :، فهي توفر مزايا عديدة أمهها أمراً بالغ األمهيةاملعلوماتية شبكات تشكِّل ال    
  

 ،نـها وإليهـا  وخارجها مداخل املؤسسة     األعمال  العالقة مع شركاء   سهيلوتتدفّق املعلومات   تطوير   
لية احملائل وامللفات والتقارير من حاسب إىل آخر داخل شبكة          يسمح بإرسال الرس  اإللكتروين  فالربيد  

تقلل من تكلفة الطباعة    ، وبالتايل املؤسسة    )ممتدة(عندما تكون الشبكة واسعة     امعة أو خارجها     اجل أو
  .والربيد

  
يسـمح بإسـتغالل    مما  بالعمل عن بعد واملشاركة يف املوارد،        ،زيادة اإلنتاجية لحتسني سالسة العمل     

 ، امللفـات   :املواردتشمل  الشبكة باملؤسسة عن بعد وإجناز األعمال اليت ال تتطلب التأخري، و          موارد  
الطابعـات وكـل   ، )"Traitement de texte"تطبيقات تنسيق النصـوص   يف شاركةمثل امل (التطبيقات

لفة التجهيز  امللحقات املعلوماتية املرتبطة بالشبكة القابلة للمشاركة ؛ هذه امليزة أساسية ختفض من تك            
 .الفائض للملحقات

  
 نظـم   ستخدمني يف مواقع خمتلفة يستخدمون    املح إمكانية التواصل بني     تيت شبكةال، ف التواصل عن بعد   

اللقاءات عن بعد، تسمح بالتخاطب اللحظي بـني        ف ؛    بل ولغات خمتلفة   ،تشغيل خمتلفة وبرامج خمتلفة   
ة تستوجب حضور املعنيني وقـد تتطلـب        جمموعة من املستخدمني عوضا من عقد إجتماعات تقليدي       

سفرا تترتب عليها تكاليف إضافية على عاتق املؤسسة، هذه الطريقة متكن تلك املؤسسات املتراميـة               
 . تنسيقية بأقل التكاليفواجتماعاتاألطراف من عقد لقاءات 

  
ئم البيـع   عن طريق قـوا    للعمالء اوعرض منتجاهت للموردين،   الشراء   طلباتجتهيز    من ملؤسسةاكن  مت 

 .لمن قبتقليديا بطريقة مل تكن متاحة 
 

 .مع سوق العمل) جلامعات واملعاهد ومراكز التدريبا(ربط مصادر املوارد البشرية املؤهلة  
  

على عصر سوف يلعب فيه احلاسب دورا أساسيا يف حياة األفراد أننا مقبلون الشك يف النهاية، 
 وسائل اإلتصال عن طريق الشبكات، ومن املسلم به أن كل  إلجناز خمتلف األعمال وكوسيلة مناملؤسساتو

 ؤسسة مستقبال سيكون حتما مرتبطا بالشبكة من أجل حتقيق هدف معني ؛ فتطور ودميومة املؤسسةحاسب بامل
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 وكفاءهتا على أداء اخلدمات ؤسسة أنشطة املدريرتكز على وجود الشبكات، فبقدر وجود وقوة الشبكة تق
  .وتوفري الرحبية
  
إن الثورة يف جمال اإلتصاالت قد بدأت " ]9، ص1998بيل جيتس [  Bill Gates6 بيل جيتس قولي

لتوها وسوف تستغرق تطوراهتا عدة عقود قادمة، وستدفعها إىل األمام التطبيقات اجلديدة اليت ستليب غالبا 
سيتعني على احلكومات  كربى تقراراحاجات غري متنبأ هبا حاليا، وخالل السنوات القليلة القادمة، هناك 

  ."والشركات واألفراد إختاذها
  
  

   "اإلنترنت "معلوماتدولية لل الةالشبك :المبحث الثالث 
  

للشبكة الدولية للمعلومات واليت تعـرف أيضـا بشـبكة          يف هذا املبحث سوف نتعرض بالتعريف       
من شأهنا املسـاعدة يف     هذه الشبكة،   عن  وما تنطوي عليه من خدمات وهذا من أجل إعطاء فكرة           اإلنترنت،  

اجلديدة للمعلومـات واإلتصـال      اكنولوجيفالتاليت هلا عالقة باملؤسسة ؛      عملية التحليل وفهم اجلوانب التقنية      
)NTIC(7 جعل شبكة اإلنترنت أكثر جدوى من خالل تشكيلة من الربامج واخلـدمات، حبيـث    : هدفها هو

خيارات وبـدائل   هذه التقنيات   تيح  تو ؛   عرب الشبكة يتسىن للمؤسسات من أي حجم عقد الصفقات التجارية         
لول تليب حاجة كل مؤسسة علـى   عديدة، منها اختيار األدوات، اختيار الشبكات، اختيار اخلدمات لتطوير ح         

تتميز بقدرهتا على االندماج يف األنظمة الراهنة ألي مؤسسة، فضالً عن إمكانية تطويرهـا              حدة، حلول راقية    
 وذلك يعين أن ال حاجة ألن تبدأ املؤسسات مـن           ،ف مع االحتياجات املتغرية للمؤسسة    وتعديلها حبيث تتكي  

  .البياناتالصفر وتضطر للتضحية باالستثمارات اهلامة اليت وظفتها سلفاً سواء على صعيد الربامج، األجهزة أو 
  
 لتقدمي  اتمؤسسلذلك استخدمت اإلنترنت على نطاق واسع يف األغراض التجارية، وفتحت جماالً لل             

املعلومات اخلاصة مبنتجاهتا وخدماهتا لشرائح عريضة من الزبائن واملتعاملني، ومن أبرز هذه اخلدمات حصـول            
مستندة إىل أنظمة مؤمتتة للرد على املشاكل احملـددة         (الزبائن على ردود فورية على استفساراهتم ومالحظاهتم        

ضائع وشرائها عن طريق اإلنترنت، بل أصبحت أعمـال         ، ورفعت هذه اخلدمات جمتمعة من نسبة بيع الب        )بدقة
 ومسح ذلك لعدد أكرب من املؤسسات يف أن  ،النشاطات شيوعا يف فضاء اإلنترنتالتجارة اإللكترونية من أكثر  

  .رعة وصوهلا إىل األسواق العامليةسمن تزيد 
                                                           

، ويف احلقيقة إسم الشركة مشتق Windowsللربجميات التطبيقية واألنظمة املسرية للحواسيب الصغرية  املعروفة بـ  املنتجة Microsoft مالك مؤسسة مايكروسوفت - 6
  .Software    وMicro-computerمن الشق األول لكلميت 

7 -  NTIC = Nouvelles Technologie d’Information et de Communication  


