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مع درادة نظم املعلومات  نظم املعلومات احملودية

 احملودية يف ذركات النفط العراقوة يف حمافظة اليصرة
 دلمان جودي داود. د.م.أ  

 18/3/2009: تاروخ القيول 10/11/2008: تاروخ الًقدوم

: اإلرار العام للدرادة. أواًل

: مشكلة الدرادة. 1

فَّ كفاءة كفاعمية  تقاس كفاءة كفاعمية أم شركة بكفاءة كفاعمية إدارتيا كا 
اإلدارة ىي انعكاس لكفاءة كفاعمية القرارات المتخذة في إنجاز مياميا اإلدارية 

كالقرار أيان كاف نكعو ما ىك إال . كالتخصصية كتحقيؽ األىداؼ المككمة ليا
اختيار بديؿ مف بيف بدائؿ متاحة كيجرم االختيار في ضكء المعمكمات المتكفرة 

كمف ىنا نجد بأفَّ المعمكمات ىي . عف النتائج المتكقعة التي سيحققيا كؿ بديؿ
حجر األساس الذم ترتكز عميو ىذه القرارات كتكدم إلى تقرير فشؿ أك نجاح 

كقد أدركت أغمب الشركات ىذه الحقيقة لذا عممت . الشركة في تحقيؽ مياميا
 . عمى إدخاؿ نظـ المعمكمات المعتمدة عمى الحاسكب

كقد قامت بعض شركات القطاع النفطي العراقي بمثؿ ىذا النشاط، إال أفَّ 
مثؿ ىذا النشاط ال يؤدم إلى النتائج المرجكة كقد ترل فيو الشركات مجرد نفقات 
ال مبرر ليا إذا لـ يتـ تصميـ نظـ المعمكمات كفقان لدراسة طبيعة حاجات المدراء 

لممعمكمات كالتعرؼ عمى كجية نظرىـ حكؿ مستكل كفاءة ىذه النظـ بصكرة 
. دكرية

                                                           
حاجات متخذم القرار في القطاع النفطي . سمماف جكدم داكد االسدم:  الدراسة مستؿ مف

.  2006الجامعة المستنصرية، : أطركحة دكتكراه. العراقي كاستخداميـ لممعمكمات
 جامعة البصرة/ كمية اآلداب/ قسـ المعمكمات كالمكتبات  .

 ج
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: األهموة. 2

رغـ أفَّ مدراء بعض الشركات يشير إلى أفَّ إسياـ المعمكمات في أداء 
الشركة غامض كأفَّ ىناؾ شركات نجحت عمى قاعدة الحدس كالبديية كالصدفة 

كأفَّ عممية جمع كتحميؿ المعمكمات تحمؿ الشركة تكاليؼ قد تقمؿ أرباح تمؾ 
الشركة، إال أفَّ مدراء أغمب الشركات كالباحثيف يؤكدكف عمى أىمية كدكر 

فالمعمكمات ليا دكر حيكم كحاسـ في حياة الشركات . المعمكمات في أداء الشركة
مف نشكئيا كطيمة حياتيا، فيي تمثؿ مكردان كمصدران حيكيان لمشركة في صياغة 
رسالتيا كأىدافيا ككضع إستراتيجيتيا كتنفيذىا كبناء ىيكميا التنظيمي كاختيار 

لذا تعد المعمكمات دـ الحياة لمشركات . تقنياتيا كاتخاذ القرارات المختمفة فييا
. كمفتاح نجاحيا كبقائيا كنمكىا

كمف ىنا قامت بعض الشركات بكضع سياسة لممعمكمات كعممت عمى 
إنشاء نظـ المعمكمات المحكسبة مف أجؿ السيطرة عمى المعمكمات كتمبية حاجات 

. المدراء كالعامميف فييا لممعمكمات
إف الدراسة الحالية مف خالؿ تعريفيا بنظـ المعمكمات المحكسبة كتسميطيا 

الضكء عمى نظـ المعمكمات المتبعة في شركات النفط في محافظة البصرة تعد 
مساىمة بحثية متكاضعة في مجاؿ نظـ المعمكمات المحكسبة، ككذلؾ فإفَّ ىذه 

 إطالعيـ عمى الدراسة قد فالدراسة مفيدة لممدراء في الشركات المبحكثة، إذ إ
.  يفيدىـ في إدراؾ قيمة نظـ المعمكمات المحكسبة كأىمية تصميـ مثؿ ىذه النظـ

: األدىلة اليت حتاول الدرادة اإلجابة علوها. 3

 ما ىي نظـ المعمكمات المحكسبة؟ كما ىي عناصرىا كمستمزماتيا؟ .1

ما ىي أنكاع نظـ المعمكمات المحكسبة المستخدمة في الشركات في الكقت  .2
 الراىف؟ كما ىي خصائص جكدة ىذه النظـ؟

ما ىي نظـ المعمكمات المحكسبة المستخدمة في شركات النفط العراقية في  .3
محافظة البصرة؟ كما ىك مستكل كفاءة ىذه النظـ مف كجية نظر المدراء 

في ىذه الشركات؟   (المستفيديف)
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: أهداف الدرادة. 4

. التعريؼ بنظـ المعمكمات المحكسبة كتحديد عناصرىا كمستمزماتيا .1
بياف أىـ أنكاع نظـ المعمكمات المحكسبة المستخدمة في الشركات في الكقت  .2

. الراىف كالتعريؼ بخصائص جكدة ىذه النظـ
التعرؼ عمى نظـ المعمكمات المحكسبة المستخدمة في شركات النفط العراقية  .3

في محافظة البصرة كبياف مستكل كفاءة ىذه النظـ مف كجية نظر 
. في ىذه الشركات (المستفيديف)المدراء

: أدوات مجع اليوانات. 5

. إذ تـ استخداـ الكتب كالدراسات المنشكرة في الدكريات: المصادر .1
أجريت مقابالت مع السادة مسؤكلي أقساـ التخطيط كالدراسات : المقابمة .2

كالتدريب في الشركات المبحكثة كذلؾ لغرض الحصكؿ عمى مكافقة ىذه 
كما تـ إجراء . الشركات عمى إجراء الدراسة كتكزيع استمارات االستبانة

مقابالت مع السادة مسؤكلي أقساـ كشعب الحاسكب كذلؾ لغرض جمع 
. معمكمات عف نظـ المعمكمات المتاحة في الشركات المبحكثة

استخدمت االستبانة لجمع البيانات مف المدراء في الشركات : االستبانة .3
. المبحكثة كقد حكت االستبانة عمى عشرة أسئمة

 :حدود الدرادة. 6

:  المكانية6-1
شممت الدراسة شركات القطاع النفطي العراقي في محافظة البصرة، كفيما 

:  يمي نبذة تعريفية مختصرة عف ىذه الشركات
 

: شركة نفط الجنوب- 6-1-1
يعكد تاريخ تأسيس ىذه الشركة إلى عقد الخمسينات مف القرف السابؽ 

كتتبع ليا جميع الحقكؿ النفطية في . كىي أكبر شركة الستخراج النفط في العراؽ
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مكمنان كيبمغ  (114)حقالن كتحتكم عمى  (29)كسط كجنكب العراؽ البالغة 
منو  ( %50)أكثر مف . مميار برميؿ (82)االحتياطي النفطي فييا أكثر مف 

. يكجد في مكامف لـ يتـ تطكيرىا لحد اآلف
  

: شركة ناقالت النفط العراقية- 6-1-2
 لتقـك بمياـ نقؿ النفط الخاـ العراقي مف مكانئ العراؽ 1972تأسست عاـ 

إلى مكانئ الدكؿ األخرل أك بيف مكانئ دكؿ العالـ ليككف ىنالؾ نظاـ نفطي 
كبدأ العمؿ فييا بمالكات بحرية أجنبية مف . متكامؿ مف االستخراج إلى التصدير

 أصبحت المالكات 1985دكؿ مختمفة مثؿ اسبانيا كاليند كركسيا، في عاـ 
كلقد قامت الشركة برفد االقتصاد العراقي بأرباح كثيرة  % 100البحرية عراقية 

.  رغـ المصاعب التي كاجيتيا
 

: شركة مصافي الجنوب- 6-1-3
ألؼ برميؿ  (70) بطاقة تكرير 1974تأسست شركة مصافي الجنكب عاـ 

 أضيفت كحدة 1978في عاـ . برميؿ يكميان  (9000)يكميان مع كحدة بنزيف تنتج 
 تـ بدء العمؿ بمصفى إلنتاج زيكت التزييت بطاقة 1996تكرير ثانية، كفي عاـ 

 تـ إضافة أربعة كحدات تكرير 1998طف في السنة، في عاـ  (100000)
.  برميؿ يكميان  (10000)صغيرة بطاقة 

 

: شركة غاز الجنوب- 6-1-4
 كمسؤكلياتيا ىي معاممة الغاز 1998تأسست شركة غاز الجنكب عاـ 

إلنتاج مكاد  ((الرميمة الشمالية))المصاحب المنتج في حقكؿ شركة نفط الجنكب 
نتاج الغاز الجاؼ  ((البركياف كالبيكتاف كالكازكليف)) لمتصدير الخارجي كا 

لالستيالؾ المحمي كيعد المشركع مف ضمف مجمع غاز الجنكب الذم تعاقدت 
 1979عميو جميكرية العراؽ مع الشركات األجنبية كالمحمية إلنشائو في عاـ 
.  الستغالؿ الغاز المصاحب المنتج في حقكؿ الرميمة الشمالية كالجنكبية
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الموضوعيــة  - 6-2
التعريؼ بنظـ المعمكمات المحكسبة كأنكاعيا كخصائص جكدتيا مع بياف 

نظـ المعمكمات المستخدمة في شركات النفط العراقية في محافظة البصرة 
.  كمستكل كفاءة ىذه النظـ مف كجية نظر المدراء في ىذه الشركات

 

الزمانيــة  - 6-3
/ شممت الدراسة المدراء العامميف في شركات القطاع النفطي العراقي

 إذ جرل تكزيع كاسترداد استمارات االستبانة مف 2005محافظة البصرة في العاـ 
.  2005شير مايس كحتى شير آب في عاـ 

: جمًمع الدرادة. 7

بعد الحصكؿ عمى مكافقة إدارات الشركات المبحكثة عمى إجراء الدراسة 
: كعمى تكزيع استمارة االستبانة تـ تكجيو الباحث إلى الجيات اآلتية

. قسـ التخطيط كالدراسات في شركة نفط الجنكب -
 .مكتب المدير العاـ في شركة ناقالت النفط العراقية -

 .قسـ التخطيط كالدراسات في شركة مصافي الجنكب -

 .قسـ التدريب في شركة غاز الجنكب -

كقد قامت ىذه الجيات بتكزيع االستمارات عمى المدراء العامميف في اإلدارة العميا 
كعمى المدراء الذيف يعممكف في اإلدارة الكسطى  (المدير العاـ كرؤساء الييئات)
مسؤكلي الشعب )كعمى المدراء الذيف يعممكف في اإلدارة التنفيذية  (رؤساء األقساـ)

استمارة، أما  (277)كقد بمغ مجمكع االستمارات التي تـ تكزيعيا . (كالكحدات
استمارة  (164)مجمكع االستمارات التي تـ استردادىا كالصالحة لمتحميؿ فبمغ 

. يكضح تكزيع األفراد المبحكثيف حسب الشركات المبحكثة (1)كالجدكؿ 
 

( 1)الجـدول 
توزيع األفراد المبحوثين حسب الشركات المبحوثة 
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 % العــدد اسم الشركة ت

 64,02 105 شركة نفط الجنكب 1

 9,14 15 شركة ناقالت النفط العراقية 2
 9,75 16 شركة مصافي الجنكب 3

 17,07 28 شركة غاز الجنكب 4

 99,98 164 المجمــوع

: قواس فقرات االدًيانة واملعاجلة اإلحصائوة. 8

( 10)تـ قياس كفاءة نظـ المعمكمات في الشركات النفطية مف خالؿ 
فقرات تمثؿ خصائص جكدة نظـ المعمكمات، إذ ُسِئؿ المدراء لتأشير مستكل 

مكافقتيـ عمى تكفر ىذه الخصائص كفؽ مقياس خماسي يتراكح بيف اتفؽ بشدة 
كحددت . عمى التكالي (1)إلى  (5) بشدة كأعطيت ليا األكزاف مف ؽإلى ال اتؼ

 (متكفرة، متكفرة إلى حد ما، غير متكفرة)ثالثة مستكيات لتكفر خصائص الجكدة 
اتفؽ إلى حد )إلى المستكل متكفرة، كاإلجابة  (اتفؽ بشدة، اتفؽ)إذ تشير اإلجابات 

 ؽ، ال اتؼؽال اتؼ)إلى المستكل متكفرة إلى حد ما، في حيف تمثؿ اإلجابات  (ما
. المستكل غير متكفرة (بشدة

كقد استخدمت كؿ مف النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية لغرض 
. المعالجة اإلحصائية

نظم املعلومات احملودية يف الشركات . ثانوًا

: النشوء والًطور. 1

ف تحديد البدايات األكلى لظيكر فكرة نظـ ألقد اختمؼ الكتاب بش
( 50)المعمكمات فيناؾ مف يرجع بدايات تطبيؽ فكرة نظاـ المعمكمات إلى ما قبؿ 

آلف حيث يمكف اعتبار حاجة اإلدارات إلى نظاـ المعمكمات حديثة اعامان مف 
 كتابان آخريف يرجعكف ىذه البدايات إلى أكاخر القرف أفَّ نسبيان كمف جية ثانية نجد 
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 مختمفة لمعالجة البيانات تـ استخداميا في  نظـالتاسع عشر حيث كانت ىناؾ
 كتّابان آخريف يرجعكف ىذه البدايات إلى العيكد أفَّ كمف جية ثالثة نجد . ىذه الفترة

كيستدؿ عمى ذلؾ مف قياـ التجار  (ـ. سنة ؽ3500حكالي )البابمية األكلى 
البابمييف بتسجيؿ نتائج معامالتيـ كعقكدىـ التجارية عمى األلكاح كالرقكؽ الطينية 
فالسجالت المكتكبة عمى تمؾ الرقكؽ الطينية تشبو تمامان التقارير اإلدارية الحديثة 

 (1).فيناؾ سجالت المخزكف كقكائـ الحسابات كالدائنيف كسجالت اإلنتاج
 فكرة نظاـ المعمكمات بمفيكمو البسيط قديمة جدان قدـ أفَّ ىذا يعني 

أنيا كجدت منذ تمؾ المحظة التاريخية التي اجتمع فييا بنكا البشر ليعممكا كالتاريخ 
 .معان لتحقيؽ ىدؼ عاـ

ىناؾ عدد مف األسباب كالمبررات التي تدعك إلى بناء نظـ المعمكمات 
 :(2)ْف نحصرىا بآالتيأ المختمفة يمكننا لشركاتفي ا

 
شركات تطور ال- 1-1

 طفرات ىائمة في تطكرىا بحيث باتت تتميز بجممة مف شركاتحققت اؿ
الخصائص التي حتمت بناء أنظمة المعمكمات فييا فيي تتميز بالضخامة في 

كعندما يتصكر المرء حجـ البيانات كالمعمكمات .  األمكاؿكرؤكسحجـ العمالة 
 الحجـ الضخـ أفَّ  فال يتعجب إذا ما تبيف لو شركاتالذم يصاحب إدارة ىذه اؿ

 الحالية ليست شركاتّف اؿإ.  إلى بناء أنظمة معمكمات رائدةشركاتدفع بيذه اؿ
نماضخمة فحسب   تتميز بتنكع منتجاتيا كخدماتيا ك عدد المعامؿ أك الدكائر كا 

 شركاتكقد تتميز بعض اؿ،  األخرل التي تتعامؿ معياشركاتالتي تتشكؿ منيا اؿ
 .باالنتشار الجغرافي مثؿ الشركات متعددة الجنسية

 
 تعاظم دور وأهمية اإلدارة- 1-2

                                                           

، 1987، جامعة المكصؿ: المكصؿ. اإلداريةنظاـ المعمكمات . محمد عبد حسيف الطائي( 1)
 .  14-13ص

 . 18-16 ص،المصدر السابؽ( 2)
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 األشراؼ أصبح كتعقدىا بحيث شركاتتزايدت أىمية اإلدارة بتطكر اؿ
كبر مف طاقة كقدرات الفرد أعمى النشاطات التي صاحبت ىذا النمك كالتعقيد 

 مف مكقع كاحد كبذات الكقت يخطط كينظـ كيتابع أكثرالكاحد الذم كجد نفسو في 
 ىذه إلدارة حاجتو لممساعدة مف قبؿ أفراد آخريف فأدرؾكيكجو مختمؼ النشاطات، 

النشاطات فظير ىناؾ المعاكنكف كالمستشاركف كبرزت معيـ مشاكؿ الصالحية 
 تشكؿ الجزء األكبر مف كالتكالمسؤكلية كاالتصاالت فأصبحت ىذه المش

، فأيف يبدأ نطاؽ صالحيات أك مسؤكليات الشخص األكؿ كأيف شركة اؿكالتمش
تنتيي، مف يكتب التقارير عف خمؿ معيف كالى مف يقدميا كغير ذلؾ مف 

 .دت إلى ظيكر الحاجة إلى نظاـ المعمكماتأالت التي ؤالتسا
 

 االعتبارات القانونية واالجتماعية- 1-3
 التي تعمؿ شركاتنحك تطكير اؿ-  كجزء مف جيكدىا –تسابقت الدكؿ 

ضمف حدكدىا كأيضا التنسيؽ فيما بينيا كذلؾ مف خالؿ سف القكانيف كالتشريعات 
قامة  استحداث الحككمات لنظـ جديدة إفَّ .  المؤسسات التي تحقؽ ىذه األىداؼكا 

فيما يتعمؽ باحتساب الركاتب التقاعدية أك بالنسبة لمتقارير الصحية أك تقارير 
حيث شركات، عدادىا عف األفراد العامميف في ىذه اؿإالسالمة المينية المطمكب 
 مسايرة ىذه النظـ الجديدة كذلؾ مف خالؿ بناء شركاتيجب عمى إدارات ىذه اؿ

 تمؾ إلعدادكتطكير نظاـ المعمكمات الذم يتكلى تكفير المعمكمات الضركرية 
 كبالشكؿ الذم يمنع مف شركةالتقارير كفقا لألسس كالتعميمات التي تحددىا تمؾ اؿ

ّما ما يتعمؽ أ. االزدكاجية في تمبية احتياجات مختمؼ الدكائر الحككمية
 اختالؼ العادات الشرائية باختالؼ فئات المستيمكيف إفَّ باالعتبارات االجتماعية ؼ

 عمى تمبية احتياجاتيـ يحتـ عمييا تكفير البيانات كالمعمكمات شركةالذيف تعمؿ اؿ
. عف جميع فئات المستيمكيف األمر الذم يستدعي كجكد نظاـ المعمكمات
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 السريعة سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل الحكاسيب أك التطورات التكنولوجية- 1-4
تطكر تكنكلكجيا االتصاؿ كتناقؿ فضالن عف التكنكلكجيات األخرل المصاحبة ليا 

 (1).المعمكمات
 

 المختمفة كالحاجة إلى المعمكمات التي تؤمف شركاتبيف اؿازدياد التنافس - 1-5
اّل إكال تؤمف ىذه المعمكمات .  البقاء كالنجاح في كسط مثؿ ىذا التنافسشركاتؿؿ

 (2).عف طريؽ نظاـ معمكمات جيد

 ومــاملفه. 2

عبارة عف نظاـ "نظاـ المعمكمات بأنو . (3)عرؼ الكاتباف مردكؾ كركز
مف البشر كالتجييزات كاإلجراءات كالكثائؽ كاالتصاالت التي تجمع كتمخص 

كتعالج كتخزف البيانات الستخداميا في التخطيط كالمكازنة كالحسابات كالسيطرة 
." كالعمميات اإلدارية األخرل

عبارة عف أسمكب منظـ لجمع المعمكمات عف " بأنو (4)(كينفاف)فيما يعرفو 
الماضي كالحاضر كمعمكمات تساعد في التنبؤ بالمستقبؿ كالخاصة بعمميات 

 الداخمية كالبيئة الخارجية ألجؿ مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات الخاصة شركةاؿ
." بالتخطيط كالرقابة كالعمميات األخرل

 إلمدادنظاـ لتشغيؿ أك لتجييز البيانات يصمـ "ّنو أكما تـ تعريفو عمى 
اإلدارة بمستكياتيا المختمفة بالمعمكمات كالبيانات التي تساعدىا عمى اتخاذ 

 النظاـ مف شبكات مف النظـ الفرعية عمى أساس كيتألؼالقرارات كتحقيؽ أىدافيا 

                                                           

يمافعامر إبراىيـ قنديمجي ( 1) : عماف. تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقاتيا.  فاضؿ السامرائيكا 
 . 67 ص،2002، الكراؽ لمنشر

يماف عامر إبراىيـ قنديمجي (2)  .  67صالمصدر السابؽ، .  فاضؿ السامرائيكا 

(3) Robert G. Murdick & Joel E. Ross. Information Systems for Modern 
Management. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1971, PP.7–8. 

(4) Irvine Forkner & Raymod Meleod. Computerized Business Systems: 
An Introduction to Data Processing. London: John Wiley & Son, Inc, 
1973. P.368. 
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.  متخذم القراراتتكافر قدر مف التكامؿ يتالءـ مع طبيعة النشاط كاحتياجات
كتستخدـ الحاسبات لتشغيؿ البيانات المتكررة كحؿ المعادالت الرياضية 

  (1)."المعقدة
عبارة عف مجمكعة "نظاـ المعمكمات بأنو . (2)كيعرؼ شكقي ناجي جكاد

جراءات  العناصر البشرية كاآللية لجمع كتشغيؿ كمعالجة البيانات طبقان لقكاعد كا 
المعنية في أعماؿ شركة محددة بقصد تحكيميا إلى معمكمات مفيدة تساعد إدارة اؿ

 كمف التعاريؼ أعاله يستنتج ."التخطيط كالرقابة كصناعة القرارات المنظمية
: الباحث أفَّ نظاـ المعمكمات يتجسد في اآلتي

، العمميات، المدخالتىيكؿ متكامؿ يضـ عناصر النظاـ األساسية كىي  .1
. المخرجات، كالتغذية العكسية

 كتشغيؿ النظاـ كىي اآلالت، القكل العاممة، إلدارةالمستمزمات الضركرية  .2
. البرامج كالنظـ

نشاطات )البيانات التي يتـ تغذية النظاـ بيا يتـ تجميعيا عف البيئة الداخمية  .3
االجتماعية،  االعتبارات السياسية، االقتصادية،) كعف البيئة الخارجية (شركةاؿ

. (الثقافية كغير ذلؾ
اليدؼ األساسي لمنظاـ ىك تكفير المعمكمات الضركرية التي تحتاجيا اإلدارات  .4

المختمفة في اتخاذ القرارات عند إنجازىا لكظائؼ التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو 
. كالرقابة بالكقت المناسب كالتكمفة كالكمية المناسبتيف

 (فمالمستفيد)المدراء المعيار األساسي لتقرير فاعمية النظاـ ىك مدل انتفاع  .5
. مف المعمكمات التي يكفرىا النظاـ

ْف تعكس ىذه المعمكمات أحداث الماضي كصكرة الحاضر كتكقعات المستقبؿ أ .6
 .شركةلنشاطات اؿ

                                                           

المعجـ المكسكعي لمصطمحات المكتبات . احمد محمد الشامي كسيد حسب اهلل( 1)
 . 822ص، 1988، دار المريخ لمنشر: الرياض. عربي- إنكميزم:كالمعمكمات

 ،2000، دار كمكتبة حامد: عماف. إدارة األعماؿ منظكر كمي. شكقي ناجي جكاد( 2)
 . 410ص
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 رــالعناص. 3

 :اآلتييمكف تحديد عناصر نظاـ المعمكمات في 
 

  Inputالت ـالمدخ- 3-1
تتمثؿ بالبيانات كىي المادة الخاـ التي تأخذ صيغة رمكز لغكية أك رياضية 

، أك الحكادث، أك األشياء متفؽ عمييا رسميان لتمثيؿ األفراد، أك إشاراتأك 
. (1)المصطمحات

 
  Activitiesالنشاطات - 3-2

 :يتكلى النظاـ تنفيذ مجمكعة مف النشاطات تشمؿ اآلتي
 

 Collectionجمع البيانات - 3-2-1
يشترط بتجميع البيانات االبتعاد عف العشكائية كاالرتجاؿ عند إنجاز ىذه 
الخطكة كبتعبير آخر يفترض عدـ القياـ بتجميع البيانات كيفما اتفؽ كمف أم 

مصدر كاف كالبد مف تحديد أنكاع البيانات التي يفترض الحصكؿ عمييا كتحديد 
عداد إاالستقراء، أجراء المقابالت، )مصادرىا كاألسمكب األفضؿ في تجميعيا 

 .(الخ...جراء البحكثإاالستمارات، 
 

عمميات المعالجة - 3-2-2
 المدراء  صيغة مالئمة الحتياجاتإلىتحكؿ البيانات مف صيغتيا األكلية   
: ، مف خالؿ العديد مف عمميات المعالجة(المعمكمات)
 

                                                           

: عماف.  اإلدارية الحاسكبية نظـ المعمكماتمبادئ. عبد الرحمف الصباح كعماد الصباغ( 1)
قياس مكاقؼ المستفيديف . إسماعيؿىادم خميؿ : كرد في. 40 ص،1996، دار زىراف

 دراسة استطالعية آلراء عينة مف المديريف في منظمات :اتجاه أنظمة المعمكمات اإلدارية
، 1999، جامعة بغداد: أطركحة دكتكراه. القطاع الصناعي االشتراكي في محافظة نينكل

 . 6ص
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  Filtrationالتصفية  3-2-2-1

استبعاد كعزؿ مفردات البيانات غير المفيدة أك غير ذات العالقة بالحالة 
أك المكقؼ المطمكب اتخاذ القرار بصدده كاالقتصار عمى ما ىك ضركرم كمفيد 

 (1): التصفية لتحقيؽ األىداؼ التاليةإلىفقط كتبرز الحاجة 
استبعاد البيانات الفائضة عف الحاجة  -
عزؿ مفردات البيانات غير ذات العالقة  -
استبعاد البيانات الشاذة كالدخيمة  -
 استبعاد البيانات المتقادمة  -
تشذيب المبالغة كالغمكض  -
إزالة التعارض بيف البيانات  -
. ضماف شمكلية المخرجات النيائية ذات العالقة بالمكاقؼ مكضكع القرار -
 

  Abstractingاالستخالص - 3-2-2-2
كتأتي ىذه الخطكة استكماالن لمخطكة السابقة كتعني القياـ بضغط البيانات   

كيكمف اليدؼ األساسي ليذه الخطكة بضيؽ . كتكثيفيا بيدؼ إيجازىا كاختصارىا
كقت اإلدارة كخاصة اإلدارة العميا بالشكؿ الذم يمنعيا مف االطالع عمى 

. التفاصيؿ الكثيرة كاالكتفاء بالحاجة إلى جكىر المكقؼ بعد اإليجاز كاالختصار
 

  Classificationالتصنيف - 3-2-2-3
  منظمةجراء كؿ الخطكات السابقة قد تككفإ مفردات البيانات بعد إفَّ 

كمتغايرة الخكاص األمر الذم يقتضي القياـ بفرزىا كترميزىا كتقتضي ىذه العممية 
 :القياـ بخطكتيف ثانكيتيف ىما

.  الفرز أم تحديد نكع مفردات البيانات كفقان العتبارات معينة -
 ترتيبيا كتنسيقيا ألجؿالترميز يعني إعطاء رمكز معينة لمبيانات التي تـ فرزىا  -

. في مجمكعات معينة
                                                           

 . 29 ص،1987، مصدر سابؽ. محمد عبد حسيف الطائي( 1)
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كما قد تشمؿ المعالجة العديد مف العمميات الرياضية كاإلحصائية 
. كالمنطقية

 

 Outputالمخرجات - 3-2-3
بعد استكماؿ الخطكات أعاله تتحكؿ البيانات إلى معمكمات بحيث يصبح 

ليا داللة معينة، أم ىناؾ رابطة بيف مضامينيا كالتي مف خالليا يمكف 
استخالص معنى معيف يككف لو كقع يساعد متخذ القرار عمى استجالء األمكر 

 المعمكمات ىي عبارة عف بيانات آخرعند مكاجيتو كتقييمو لممكقؼ كبتعبير 
ظركؼ المشكمة كالمكقؼ، حاجة متخذ القرار، : منتقاة في ضكء عدة عكامؿ منيا
كيتـ عرض ىذه المعمكمات في صيغة تقارير  .الكقت، المكاف، طبيعة النشاط

 مختمفة في جداكؿ كمخططات كرسكمان كخرائط حيث يتـ تكصيؿ أشكاالن تأخذ 
.  حسب احتياجاتيـ  المدراءإلىنسخ مف ىذه التقارير مباشرة 

 
  Storageزن ــالخ- 3-2-4
عداد التقارير الخاصة بعرض المعمكمات يؤخذ بنظر االعتبار إعند   

احتماالت االستفادة مف ىذه المعمكمات في مرات عديدة الحقة إذ ليس مف 
المنطقي بذؿ كؿ الجيكد الكاردة في أعاله في سبيؿ تحكيؿ البيانات إلى معمكمات 

كمف ثـ إتالؼ ىذه المعمكمات بعد استخداميا لمرة كاحدة فقط، عميو تظير 
الحاجة إلى خزف نسخ مف التقارير التي تضـ المعمكمات في ممفات معينة يطمؽ 

عمييا عادة قاعدة المعمكمات كقد يستمر الخزف لفترات طكيمة كما ىك الحاؿ 
 .بالنسبة لمكثائؽ التاريخية كالمستندات الميمة

 
 Retrievalاالسترجاع -3-2-5

 ىذه المعمكمات يتـ االستفادة إفَّ انطالقان مف مبررات خزف المعمكمات ؼ
كذلؾ مف خالؿ  (المستفيديف)منيا الحقان حينما تظير الحاجة ليا مف قبؿ المدراء

استرجاعيا كفؽ أساليب معينة يتـ اعتمادىا عند القياـ بتصميـ النظاـ المناسب 
 .لالسترجاع
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 Updateث ــالتحدي- 3-2-6

 محتكيات الممفات مف المعمكمات ال تبقى ثابتة كمستقرة بمركر الزمف إف
نما  تخضع لمتغير تبعان لمتغيرات الحاصمة في النشاطات التي تكلد البيانات التي كا 

تشتؽ منيا ىذه المعمكمات كىك ما يطمؽ عميو بالتحديث أك التجديد، كيتـ ىذا 
التغيير مف خالؿ إضافة معمكمات جديدة لـ تكف مكجكدة سابقا في قاعدة 

. المعمكمات
 

  Feed back راجعةالتغذية ال- 3-2-7
تجاه مدخالت كعمميات  كىي بيانات عف أداء النظاـ تبيف رد فعؿ المدراء

كمخرجات النظاـ، كيكتسب مفيـك التغذية العكسية في إطار نظاـ المعمكمات 
 أىمية خاصة فمف خاللو يمكف التعرؼ عمى مطابقة المخرجات المحكسبة

، كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية في حالة عدـ  المدراءلممكاصفات التي يحتاجيا
. المكافقة

 :املسًلزمات. 4

ألجؿ إنجاز النشاطات المذككرة أعاله البد مف تكفر مجمكعة مف 
: اآلتيالمستمزمات التي يمكف أجماليا في 

المستمزمات البشرية - 4-1
تتمثؿ بإدارة النظاـ كالعامميف فيو مف المبرمجيف كالمصمميف كمحممي 

 .النظـ كالمشغميف كالكتاب
 

 Hardwareالمستمزمات المادية - 4-2
 كحدة إلىكىي تعكس جانب المكننة كتضـ الحاسكب كالذم يشير أحيانان 

 ككؿ المعدات الساندة مثؿ Central Processing Unitالمعالجة المركزية 
 . أجيزة اإلدخاؿ كاإلخراج كأجيزة كمعدات االتصاؿ
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  Softwareالبرمجيات - 4-3

 برامج الحاسكب التي تدير المستمزمات المادية فضالن عف إلىتشير 
 . معمكماتإلىاإلجراءات كالتعميمات التي يحتاجيا األفراد لتحكيؿ البيانات 

 
 المستمزمات التنظيمية- 4-4

كىي مجمكعة القكاعد كاإلجراءات التي تحدد العالقة بيف األفراد كالعامميف 
في نظاـ المعمكمات فيما بينيـ مف جية كعالقة كحدة نظاـ المعمكمات مع 

 .التشكيالت التنظيمية األخرل في الشركة مف جية أخرل

 واعــاألن. 5

كمتسارعان كنكعيان كبيران  لقد شيدت نظـ المعمكمات تغيران كتطكران جذريان 
كظيرت تطبيقات جديدة لنظـ المعمكمات . كالسيما خالؿ السنكات الماضية

كفيما يمي . كمعايير جديدة لتصميـ ىذه النظـ كبالتالي أجياؿ متطكرة مف النظـ
 : بإيجازشركاتآلف في اؿاأىـ أنكاع نظـ المعمكمات المستخدمة 

 
  Electronic Data Processing System نظم معالجة البيانات- 5-1

   (EDPS)  
 المختمفة كمعالجتيا شركةكيعنى ىذا النظاـ بجمع البيانات حكؿ أنشطة اؿ

كتخزينيا لحيف الحاجة إلييا، كتمخيصيا كعرضيا في شكؿ تقارير كالغرض مف 
ـّ استخداـ النظاـ  .شركةالنظاـ ىك االحتفاظ بمعمكمات دقيقة كحديثة عف اؿ كقد ت
جؿ إدارة النظاـ قامت بعض أفي البداية في العمميات المحاسبية كالركاتب كمف 

 مف فنيي  بإنشاء إدارة نظـ معالجة البيانات ككاف العاممكف فيياشركاتاؿ
 (1).الحاسكب الذيف لـ يككنكا ممميف بحاجات المدراء لممعمكمات

 

 Management Information System نظم المعمومات اإلدارية- 5-2
(MIS)  

                                                           
(1) B. J. Hodge and William P. Anthony. Organization Theory, 4

th
 ed. 

(Boston, Mass: Allyn and Bacon), 1991, P.161. 
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 كما تتعامؿ بو مف معمكمات أصبحت نظـ شركاتمع تزايد حجـ اؿ
 فائدة كاستخداـ إفَّ ،  المدراءمعالجة البيانات غير قادرة عمى تمبية احتياجات

نماالحاسكب ال تقتصر فقط عمى األعماؿ المحاسبية كالركاتب   يفيد الحاسكب كا 
 . أيضا في معالجة البيانات كخزف المعمكمات كفي اتخاذ القرارات

كظائؼ الشركة /  لتكفير معمكمات تصؼ أنشطةشركاتكقد اتجيت اؿ
بشاف األحداث الماضية كالحاضرة كما ىك متكقع حدكثو  (تسكيؽ، إنتاج، أفراد)

  عف نظـ المعمكماتمسؤكلة بإنشاء إدارات شركةكىكذا قامت اؿ. في المستقبؿ
.  منظمة بصكرة شركة ميمتيا تنسيؽ انسياب معمكمات اؿاإلدارية

 
  Decision Support Systems (DSS) نظم دعم القرار- 5-3

 كقد ظير مفيـك نظـ المحكسبةتطكر ىذا النظاـ بعد نظـ المعمكمات 
كيضـ النظاـ حزمة مف . دعـ القرارات في أكاخر الستينات مف القرف الماضي

بصكرة مباشرة  (Interactive)بالتعامؿ البينيلممدير برامج الحاسكب التي تسمح 
مع الحاسكب دكف المجكء إلى المتخصصيف في المعمكمات لمحصكؿ عمى 

 ىذا كتكجد أنكاع عدة مف نظـ دعـ (1).قرار معيف المعمكمات التي يحتاجيا اتخاذ
. القرار التي تسيـ في عممية اتخاذ القرارات بدرجات متفاكتة

 
  Expert Systems (ES)النظم الخبيرة - 5-4

حدث تطكر في نظـ المعمكمات أكثرىا تقدما كىي أكتعتبر ىذه النظـ 
مبنية عمى أساس المعرفة كقد ظيرت النظـ الخبيرة كتطكرت نتيجة العمؿ في 

كيقصد بالذكاء  (Artificial Intelligence)مجاؿ الذكاء االصطناعي 
 الحاسكب يتصرؼ إفَّ االصطناعي لدل الحاسكب تشبييا بالذكاء اإلنساني حيث 

كالنظـ الخبيرة ىي نظـ معمكمات . كما لك كاف يفكر بالمشكمة أك المكضكع
 يقـك الخبراء في مجاؿ معيف بتغذية الحاسكب بيا، كتخزينيا فيو بشكؿ محكسبة

                                                           

، دار كمكتبة حامد: عماف. اإلدارة الحديثة لمنظمات األعماؿ. كآخركفعمي حسيف عمي ( 1)
 .  407 ص،1999
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مبسط، بحيث يمكف استخداميا مف قبؿ غير ذكم الخبرة لمحصكؿ عمى النصائح 
 كىنالؾ عدة أنكاع مف النظـ الخبيرة (1).التي يحتاجيا لحؿ مشكمة في مجاؿ معيف

. تتفاكت في مدل ما تقدمو مف نصائح لمستخدميا
 

  Executive support system( ESS) نظم دعم اإلدارة العميا- 5-5
شركات  نظـ المعمكمات كمعدة لمساندة اإلدارة العميا في اؿأحدثكىي مف 

كترتبط الحكاسيب  (مف اإلدارة العميا)مدير كتعتمد عمى تكافر حاسكب لكؿ 
كيشتمؿ الحاسكب الشخصي عمى معمكمات . الشخصية ببعضيا البعض شبكيان 

 إمكانية كصكلو إلى المعمكمات المكجكدة في فضالن عفخاصة بالمستفيد 
الحاسكب الرئيسي الذم يقـك بتخميص ىذه المعمكمات كعرضيا بطرؽ محددة 

. مسبقان 
 (تقارير ممخصة عف األنشطة، بيانات إحصائية، أشكاؿ بيانية كغيرىا)

كيساعد نظاـ دعـ اإلدارة العميا مستخدـ النظاـ في متابعة أعماؿ الشركة بسيكلة، 
كىذا يتيح لإلدارة العميا تفكيض مزيد مف السمطة لممستكيات اإلدارية األدنى كبذلؾ 

 .يؤدم إلى مزيد مف الالمركزية كالمركنة
 

  Office Automation System (OAS)نظم أتمتة المكاتب - 5-6
 كأعماؿكيعني ىذا النظاـ استخداـ اآلالت كاألجيزة في أداء مياـ 

المكاتب اإلدارية كالتي كانت تؤدل عادة بكساطة اإلنساف كاليدؼ مف ذلؾ إنجاز 
تقاف  كبر كتحسيف فعالية االتصاالت كالمعمكمات داخؿ المكتب، أالعمؿ بسرعة كا 

 .كبيف المكتب كالبيئة التنظيمية الداخمية، كبيف المكتب كالبيئة الخارجية أيضا
كيشمؿ شبكات الحاسكب كبرامج معالجة الكممات كالبريد اإللكتركني كالبريد 

. الصكتي كالفاكسميمي كاالجتماعات الياتفية
 لكؿ نظاـ أفَّ يتضح مف العرض المكجز لنظـ المعمكمات المختمفة 

 ىذه النظـ عمى الرغـ مف تبايف أدكاتيا كمككناتيا تتشابو أفَّ مفاىيمو كتطبيقاتو ك
                                                           

 . 407 ص. المصدر السابؽ( 1)
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كتتداخؿ في كظائفيا كأىدافيا ككؿ منيا يسيـ في دعـ عمميات اإلدارة كأنشطتيا 
كالسيما عمميات اتخاذ القرار كلك بدرجات متفاكتة، كىذه النظـ ىي أيضا صكر 
كأشكاؿ لنظـ المعمكمات المحكسبة ألنيا تسيـ بتزكيد اإلدارة بمختمؼ مستكياتيا 

 (1).بالمعمكمات الضركرية في الكقت كالمكاف المناسبيف

 خصائص اجلودة. 6

 كاف نكعو لمكاصفات ان  مدل مطابقة المنتج أمصفة عامةتعني الجكدة ب
كخصائص معينة متفؽ عمييا محددة مف قبؿ جيات رسمية مستقمة تعتمده عالميان 

كتكتسب . (2)أك كطنيان، كبما يحقؽ رضا كقبكؿ المستيمؾ أك المستخدـ ليذا المنتج
كبر مف المجاالت األخرل، كتجد أالجكدة في نظـ المعمكمات المحكسبة أىمية 

ىذه األىمية مبرراتيا في الدكر الرئيس الذم تمعبو نظـ المعمكمات في عالـ اليـك 
ككنيا المساند األساس الذم ترتكز عميو الكثير مف الشركات في صنع القرارات 

كما يتحقؽ مستكل رضا عالي عف ىذه النظـ لدل . اليامة كربما المصيرية أحيانا
المستفيديف منيا كيعتمدكف عمى مخرجاتيا في صنع القرارات طالما تكفرت فييا 

كفيما يمي خصائص الجكدة .  قد ييجركنيافإنيـخصائص الجكدة كبعكس ذلؾ 
: مصنفة تحت قسميف رئيسييف

 
خصائص جودة مستمزمات إدارة وتشغيل النظام - 6-1
المستمزمات البشرية - 6-1-1

يركز الباحثكف عند ذكر خصائص جكدة المستمزمات البشرية عمى اإلدارة 
ف في النظاـ خبرة كافية في مجاؿ تخصصاتيـ مالجيدة لمنظاـ، كامتالؾ العامؿ

فضالن عف معرفة عامة بنشاطات الشركة، ككجكد تفاعؿ كتنسيؽ بيف إدارة النظاـ 
 (3).كالعامميف فيو كبيف المستفيديف منو

                                                           

  . 416المصدر السابؽ، ص. (كآخركف) عمي حسيف عمي (1)

 .16 ص،1997، 33الحاسكب، ع. معايير الجكدة ألنظمة المعمكمات. عرفات عكجاف( 2)

 . 9 ص،مصدر سابؽ،  ىادم خميؿ إسماعيؿ(3)
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مع إدارة نظـ المعمكمات في تحقيؽ  لمدراءؿكتساىـ العالقة الجيدة 
 نجاح نظـ المعمكمات أفَّ  إلىكالبد مف اإلشارة . رضاىـ عنيا كتفاعميـ معيا

 .عف ىذه النظـ كبخاصة اإلدارة العميا يرتبط برضا المدراء
مع المدراء كىناؾ الكثير مف العكامؿ التي تؤثر سمبان في طبيعة عالقة 

عمى استيعاب المفردات المدراء ضعؼ قدرة : العامميف في نظـ المعمكمات منيا
المغكية الخاصة بالعامميف في النظاـ كمبالغة األخيريف في تصكير صعكبات 

التعامؿ  (كبخاصة قميمي الخبرة منيـ)المدراء التعامؿ مع النظاـ مما يصعب عمى 
معيـ، كما يؤدم التغيير الذم يحصؿ عند بدء تطبيؽ النظاـ الجديد كالذم 

بالراحة جراء تكيفيـ  ينطكم عمى زحزحة الكضع القائـ الذم يشعر فيو المدراء
 (1).كالعامميف في النظـ  ظيكر حالة التعارض بيف المدراءإلىمعو 

 
المستمزمات المادية - 6-1-2

حد أ تكفر التقنية التي تتصؼ بخاصية النكعية الجيدة في النظاـ تعد إفَّ 
المتغيرات األساسية لبناء نظاـ معمكمات جيد، كتحقؽ التفاعؿ المطمكب مف قبؿ 

عندما ال يمكف تحكيؿ  ، كعمى العكس مف ذلؾ فال يتحقؽ رضا المدراءالمدراء
 مخرجات بسبب عدـ تكفر التقنية المناسبة، كمثؿ ىذا النظاـ ال إلىالمدخالت 

. يشجع عمى االستخداـ
 

ج ــالبرام- 6-1-3
  المحكسبتؤثر جكدة البرامج بشكؿ مباشر عمى جكدة نظاـ المعمكمات

بأكممو، فالبرامج قد تككف مصدر لمكثير مف مشاكؿ عدـ الدقة في النتائج 
 إنياكالضعؼ في قدرة النظاـ عمى االستجابة لتطكر حاجات متخذ القرار، كما 
ميمة جدان في تحقيؽ تفاعؿ متخذ القرار كتحسيف مستكل رضاه تجاه نظاـ 

الحجـ المناسب، : المعمكمات، كمف أىـ الخصائص التي تؤشر جكدة البرامج

                                                           
(1) C. H. Lucas (). Organizational Power and The Information Services 

Department. Com. of ACM, Vol.27, No.1,1984. P.299. 

 . 27ص. مصدر السابؽ.  ىادم خميؿ إسماعيؿ:كرد في
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القدرة عمى أداء المعالجات المطمكبة كالقابمية عمى االستفادة منيا في األجيزة 
.  جانب الكمفة المناسبةإلىالمتاحة في النظاـ 

خصائص جودة نشاطات النظام ومخرجاته - 6-2
. التنكيع في مصادر جمع البيانات كاألدكات كالكسائؿ المعتمدة في تجميعيا .1
 في عمميات النظاـ، كيقصد بيا Flexibilityضركرة تكفر خاصية المركنة  .2

 التعديؿ عمى العمميات لمكاجية التنكع في إجراءْف يمتمؾ النظاـ القدرة عمى أ
كمكاكبة احتياجاتيـ التي تختمؼ باختالؼ  المتطمبات المعمكماتية لممدراء

. آلخرالكاحد مف كقت دير ـؿكبالنسبة ؿ المدراء
 كسرية المعمكمات، كالرقابة األمافْف تتكفر في قاعدة المعمكمات خصائص أ .3

 الممفات مف قبؿ متخذ القرار كشمكليتيا لكافة إلىالجيدة، كسيكلة الكصكؿ 
. احتياجاتو

، المدراءْف تتكافؽ خصائص المعمكمات التي يكفرىا النظاـ مع احتياجات أ .4
. مما ينعكس عمى مستكل رضاىـ عف نظاـ المعمكمات

لقد ناؿ مكضكع خصائص جكدة المعمكمات اىتماـ متزايد مف قبؿ 
ْف يكدم أ أىمية المعمكمات ذاتيا، إذ يمكف إلىْف يعزل ذلؾ أالباحثيف كيمكف 

نسانية كخيمة،إلىتدني جكدة المعمكمات   فضالن عف (1) نتائج اقتصادية كقانكنية كا 
ككف تزكيد متخذ القرار بالمعمكمات يعد اليدؼ األساسي لنظاـ المعمكمات كفي 

. ضكء جكدة المعمكمات يتحدد مستكل رضاه عف النظاـ
 بيف الباحثيف في عدد مف الخصائص كطبيعتيا، ان  ىناؾ اختالؼأفَّ  إال

 السيؿ، بؿ يعد مف اعقد باألمر تحديد ىذه الخصائص ليس أفَّ كيرل البعض 
 .المشاكؿ التي تكاجو مصممي نظاـ المعمكمات

كما يعتقد البعض بعدـ كجكد مجمكعة عامة مقبكلة مف الخصائص، كعدـ 
كجكد أداة معيارية يمكف اعتمادىا في قياس قيمة كؿ خاصية مما يفرض عمى 

                                                           

 . 17 ص،مصدر سابؽ. عرفات عكجاف( 1)
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 كيظير الجدكؿ (1)مكضكع الدراسة الباحث اختيار الخصائص المناسبة لمحالة
. الخصائص التي أكردىا بعض الباحثيف لجكدة المعمكمات (6)

 (2)دول ـالج
 (2)نظر بعض الباحثين خصائص جودة المعمومات من وجهة

الخصائص  الباحث
F.D. Larcker & V.P Lessing, 

1980 
دة ػػمفي

G.K. Stanga, 1980  ،المكثكقية، التنافس، القابمية لمقياس، الحيادية
المادية 

E.N. Swanson, 1982  ،الدقة، كثيقة الصمة، المصداقية، الحداثة
المفاجأة، الثقافية 

S.J Fitzsimmons & S.R. 

Sullivan, 1982 
كثيقة الصمة، التكقيت، الدقة، الكضكح، 

 المكضكعية، المقارنة، الكصكؿ 

                                                           
(1)  N. Ahitur, C. M. Malcon & W. Yair. The Value of Information in 

Information Analysis. Information & Management, No.4, 1981, 
P.149. 

 . 12 ص،مصدر سابؽ،  ىادم خميؿ إسماعيؿ(2)
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B.G.Davis & M.H. Olson, 1985  ،متكاممة، صحيحة، دقيقة، مفيكمة، التكقيت
ميمة، كثيقة الصمة، جذابة، تجنب األخطاء، 

السرية  
L. Raymond, 1985  المصداقية، التكامؿ، الشكؿ، الكقت، الدقة، الصمة

بالحاجة 
D. Jobber & W. Martin, 1988  النكع، الحداثة، التكامؿ، الشكؿ
D. Kroekem, 1989  كثيقة الصمة، التكقيت، صحيحة، تقميص عدـ

 التأكد، المفاجأة
M.Igbaria & A.S. Nachman,  
1990 

المصداقية، كثيقة الصمة، الدقة، التكامؿ 

M. Igbaria, 1990  ،الدىشة، المالئمة، كثيقة الصمة، مرضية، دقيقة
الشكؿ، الكضكح  

T.B.Wan & L.T. Wah, 1990   دقيقة، مكثكقة، صحيحة، حديثة، كاممة، الشكؿ
S.D. Hussain, 1992  الحداثة، الدقة، الشكؿ

 النكع، التكقيت، المكثكقية، الكمية 1995محمد عبد حسيف الطائي، 

التناسب، االعتمادية، المكثكقية، التصفية، التنكع   1995سمكل اميف السامرائي، 
M.G. Ward & D.Bawden, 1997  الكضكح، الدقة، الصمة، سيكلة الفيـ

الشكؿ، التكقيت، غير انطباعية، غير كصفية  1997عرفات عكجاف، 
 (رقمية)

كبر مف تكاليؼ أ تككف قيمتيا أفْ تكفر المعمكمات بالكمفة المناسبة، أم  .1
الحصكؿ عمييا كتكاجو الشركات صعكبات عديدة في تحديد مدل تكافر ىذه 

: الخاصية كذلؾ في جكانب عديدة منيا
صعكبة قياس منافع المعمكمات ككف نتائج بعض القرارات التي تتخذ اعتمادان  .2

نماال تككف فكرية،  (مخرجات النظاـ)عمى المعمكمات   تظير بعد فترة قد كا 
 أفَّ تككف طكيمة نسبيان كالبعض منيا ال يمكف قياسو بالكسائؿ الكمية، كما 

 (1). المدراءبعض المعمكمات ليا قيمة تختمؼ باختالؼ

                                                           
(1)  J. V. Lyengar. Information Value-Utility Approach. Journal of 

Computer Information Systems, Winter, 1997, P.3.  
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تعارض دقة المعمكمات مع تكمفتيا، فكمما زاد مستكل الدقة المطمكبة في  .3
ّنو أ ىذا المستكل مف الدقة، كىذا يعني إلىالمعمكمات زادت تكاليؼ الكصكؿ 

 يتحقؽ أفْ ، كيمكف إليويجب تحقيؽ التكازف بيف مستكل الدقة كتكمفة الكصكؿ 
 تحديد حاجة كؿ إلى في الشركة كصكالن األعماؿذلؾ مف خالؿ تحميؿ طبيعة 

 دقة عالية جدان، إلى تحتاج األعماؿ مستكل الدقة المطمكبة، فبعض إلىمنيا 
فَّ الدقة إقؿ، كمف الناحية العممية ؼأ تككف الدقة فييا مطمكبة بمستكل كأخرل

كبر أ الحد الذم تككف فيو القيمة المستمدة مف المعمكمات إلىتككف مطمكبة 
 (1).مف التكاليؼ المناظرة ليا

نظم املعلومات احلكودية يف ذركات النفط العراقوة يف حمافظة . ثالًٌا

: اليصرة

 تكجد في الشركات المبحكثة عدد مف نظـ المعمكمات المحكسبة، كالجدكؿ 
.  يبيف ىذه النظـ (3)
 
 
 

( 3)الجـدول 
 نظم المعمومات المحوسبة في الشركات المبحوثة

نظم المعمومات الشركة ت 

شركة نفط الجنكب  1

اعتمد الحاسكب في تطبيقات نظـ المعمكمات اإلدارية 
نظاـ الركاتب : ، النظـ المتاحة فييا ىي1969عاـ 

كاألفراد، المكاد كالمشتريات، النظاـ المالي، الكرش، 
اآلليات، المكجكدات الثابتة، المكجكدات المتنقمة، 
األثاث، المكامف النفطية، حماية المنشآت النفطية 

ركاتب )، الحراس (ركاتب العامميف بشكؿ مؤقت)

                                                           

 . 15 ص،مصدر سابؽ، ىادم خميؿ إسماعيؿ: كرد في( 2)
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  (العامميف بشكؿ مؤقت

شركة ناقالت النفط العراقية  2

اعتمد الحاسكب في تطبيقات نظـ المعمكمات اإلدارية 
الركاتب، نظاـ : ، النظـ المتاحة فييا ىي1986عاـ 

المعمكمات الكظيفي، القكل العاممة، النظاـ المالي، 
. المخازف، إدارة المكتب

شركة مصافي الجنكب  3

اعتمد الحاسكب في تطبيقات نظـ المعمكمات اإلدارية 
الركاتب، المكاد، : ، النظـ المتاحة فييا ىي1986عاـ 

المكاد الكقتي، المكجكدات، المكافآت، نظاـ الكقكد، 
حسابات اإلنتاج، بنؾ المعمكمات، التمكث البيئي، 

اآلليات كالمعدات، الصككؾ، الدىكف، نظاـ التكافؿ 
. االجتماعي

شركة غاز الجنكب  4

اعتمد الحاسكب في تطبيقات نظـ المعمكمات اإلدارية 
نظاـ األفراد، : ، النظـ المتاحة فييا ىي1989عاـ 

الحسابات، المخازف، نظاـ المكاظبة اليكمية، نظاـ 
. االضبارة االلكتركنية

كبغية التعرؼ عمى كفاءة ىذه النظـ كمدل قدرتيا عمى تمبية حاجات 
المدراء لممعمكمات تـ تكجيو عشرة أسئمة إلييـ تتعمؽ خمسة منيا بخصائص جكدة 

مستمزمات إدارة كتشغيؿ النظاـ كخمسة أخرل تتعمؽ بخصائص جكدة نشاطات 
مف مختمؼ )مدير فقط  (164)النظاـ كمخرجاتو، كقد أجاب عمى ىذه األسئمة 

. كىـ مف يستخدـ مخرجات ىذه النظـ (المستكيات اإلدارية
عف تكفر خصائص الجكدة نكعا ن ما في ىذه النظـ،  (4)كيكشؼ الجدكؿ 

إذ حصمت جميع الخصائص عمى أكساط حسابية مقبكلة، كقد جاءت خاصية 
في مقدمة  (اإلدارة الجيدة)كخاصية  (المعرفة العامة كالمعرفة الفنية لدل العامميف)

الخصائص المتكفرة في نظـ المعمكمات، إذ بمغ المتكسط الحسابي لمخاصية 
فيما جاءت جكدة البرامج في آخر  (3.51)كلمخاصية الثانية (3.54)األكلى 

(. 3.18)القائمة إذ حصمت عمى متكسط حسابي بمغ 
( 4)الجـدول 

خصائص جودة نظم المعمومات المحوسبة في الشركات المبحوثة 
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خصائص جودة نظم المعمومات 
 المحوسبة

األوساط   %درجة توفر الخصائص 
 المجموع غير متوفرة متوفرة إلى حد ما متوفرة الحسابية

ظام
 الن

غيل
وتش

رة 
 إدا

ات
مزم

ست
 وم

ودة
ج

 

 3.51 100 12.2 34.8 53 اإلدارة الجيدة

المعرفة العامة كالمعرفة الفنية 
 لدل العامميف

53.7 34.1 12.2 100 3.54 

التنسيؽ بيف إدارة النظاـ 
كالعامميف فيو كبيف اإلدارات 

 األخرل

39 43.9 17.1 100 3.27 

 3.19 100 19.5 46.3 34.2 التقنية المناسبة

 3.18 100 22 40.8 37.2 جكدة البرامج

م  
نظا

ت ال
اطا

نش
دة 

جو
اته

خرج
وم

 

التكزيع في مصادر جمع 
 البيانات كأساليب جمعيا 

35.4 47 17.6 100 3.21 

 3.25 100 15.9 49.4 34.7 المركنة في عمميات النظاـ

 3.21 100 26.2 35.4 38.4 شركط األمانة كسرية المعمكمات 

خصائص المعمكمات المناسبة 
 لمحاجات 

36.6 50 13.4 100 3.28 

 3.22 100 22 37.8 40.2 الكمفة المناسبة 

 

: الًوصوات. رابعًا

إشراؾ المدراء في كافة النشاطات التي تتعمؽ بتصميـ كتطكير كتنفيذ نظـ  .1
المعمكمات بما يزيد مف خبرتيـ في ىذا المجاؿ كيساىـ في تعزيز مستكل 

 .رضاىـ عف ىذه النظـ

إقامة دكرات تدريبية لممدراء في مجاؿ نظـ المعمكمات المتاحة كالمزمع إنشاؤىا  .2
تشمؿ جميع المدراء، كيتـ التركيز في ىذه الدكرات عمى كيفية إدخاؿ البيانات 

 .كأساليب استرجاع المعمكمات
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تكفير األجيزة المناسبة كالبرامج التي تمبي احتياجات مختمؼ المدراء كرصد  .3
المبالغ الالزمة لتمبية الحاجة إلى برامج جديدة أك شراء أجيزة حديثة، كينبغي 

الحرص عمى اختيار الجيات أك الشركات المعركفة كذات السمعة الجيدة 
الحكاسيب كممحقاتيا، )لمتعاقد معيا حكؿ تزكيد الشركة باألجيزة الحديثة 

، كينبغي كذلؾ تحديد فيما إذا كاف مف المناسب التزكد (كتقنيات االتصاؿ
ببرامج جاىزة أك تصميـ برامج محمية، كتحديد الجية التي تصمـ ىذه البرامج 

 .كال بد اف يتـ إشراؾ المدراء في جميع ىذه اإلجراءات

نظـ المعمكمات المحكسبة بما يضمف احتكاءىا  (معمكمات)تحسيف مخرجات  .4
كالدقة مثالن أك معمكمات تفصيمية أك )عمى الخصائص التي يحتاجيا المدراء

كىذا األمر يتطمب تكفر خاصية المركنة في ىذه  (الخ...معمكمات ممخصة
 .النظـ

البد أْف ال يقتصر عمؿ اإلدارات العميا الشركات المبحكثة عمى تصميـ  .5
قامة الدكرات التدريبية بؿ ال بد أْف تعمؿ عمى  كتطكير نظـ المعمكمات كا 

تشجيع كتحفيز المدراء عمى استخداـ ىذه النظـ كأْف تككف قراراتيـ مبنية عمى 
. المعمكمات بدرجة كبيرة



                                            (       56) العدد – آداب الرافدون 

 م2010/هـ1431

 471 

 امللحـــق

بسم اهلل الرحمن الرجيم 
استبانه دراسة ميدانية 

... السادة المدراء المحترميف
 مستكل كفاءة نظـ المعمكمات إلى التعرؼ عمىق الدراسة ىذ ىدؼت
في المربع الذم يمثؿ  (X) الرجاء كضع عالمة :شركةاؿ فية  المكجكدالمحكسبة

: أدناه مستكل مكافقتؾ عمى العبارات
يجيب عمى ىذه االستمارة، فقط المدراء الذيف يستخدمكف نظـ المعمكمات : مالحظة

. المحكسبة في الشركة

مستوى الموافقة العبارات ت 
ال اتفق بشدة ال اتفق  حد ما إلىاتفق اتفق اتفق بشدة 

     اإلدارة الجيدة  1

2 

يمتمؾ العاممكف في النظاـ معرفة عامة 
بأىداؼ المنظمة كنشاطاتيا كطبيعة 

حاجات اإلدارات فييا فضالن عف 
المعرفة الفنية الخاصة بتخصصاتيـ 

    

 

3 
يكجد تفاعؿ كتنسيؽ جيد بيف إدارة 

النظاـ كالعامميف فيو كبيف العامميف في 
 اإلدارات األخرل في المنظمة 

    
 

     يمتمؾ النظاـ التقنية المناسبة  4

5 
البرامج المتاحة في النظاـ قادرة عمى 
أداء ما مطمكب منيا كتمبي حاجات 

اإلدارات المختمفة 
    

 

يتسـ النظاـ بالتنكيع في مصادر  6
     البيانات كأساليب جمعيا 
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7 
يتسـ النظاـ بالقدرة عمى أجراء التعديؿ 

عمى أية عممية أك بيانات لمكاجية 
 التنكع في الطمبات 

    
 

8 
يمتمؾ النظاـ قاعدة لخزف المعمكمات 

تتكفر فييا شركط األماف كسرية 
المعمكمات 

    
 

المعمكمات التي يزكدىا لؾ النظاـ تتكفر  9
     فييا الخصائص التي تحتاجيا 

10 
يكفر النظاـ المعمكمات التي تحتاجيا 

كبر مف أبالكمفة المناسبة أم قيمتيا 
 تكاليؼ الحصكؿ عمييا
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Computerized Information Systems along with 

the Computerized Information Systems in the 

Iraqi Oil Companies in the Province of Basrah. 

Asst. Prof. Dr. Salman J. Dawood

 

Abstract 

Study aimed at the definition of computerized 

information systems in terms of concept, components, 

materials, and the types, characteristics and quality. It also 

aims at identifying information systems available in the four 

oil companies in the Iraqi province of Basrah. It also 

identifies the level of efficiency of these systems from the 

perspective of managers in these companies. The number of 

managers interviewed (164) managers. It emerged from the 

answers that the characteristics of quality available to some 

degree are poor information systems. The study emphasizes 

the need to include managers in all activities relating to the 

design, development and implementation of information 

systems, including more from their experience in this area, 

also stresses the importance of setting up training courses for 

all managers in the field of information systems available in 

the companies. 
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