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 /تدريسي الوبدة ثنبء عبدالكرينالتبسعتالوحبضرة 

 

 (تقيين نظن الوعلوهبث)عنواى الوحبضرة 

 

الختالف المهام واألهداف فً المستوٌات الوظٌفٌة المختلفة فً المنظمة  انظر

ث فإن عملٌة تنقٌة المعلومات تعتبر من أهم العملٌات فً نظم المعلومات بحٌ

تصل المعلومة المناسبة إلى متخذ القرار المناسب وفً الوقت المناسب 

وبالصورة المناسبة. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الحكم على قٌمة نظام المعلومات 

ٌتم على أساس جودة مخرجات النظام. فالنظام الذي ٌنتج نفس التقرٌر المكون 

علٌا ولمدٌر ٌعمل فً من عشرة صفحات لمدٌر ٌعمل فً مستوى دعم اإلدارة ال

 المطلوبةالمستوى االستراتٌجً، ٌفتقد الهدف من نظام المعلومات. فالمعلومات 

هذٌن المستوٌٌن مختلفة اختالفا  كبٌرا . وٌجب أن ٌتوافر فً المعلومات بعض ل

 حتى تحقق نظم المعلومات الغرض منها:   السمات

 .قاو إنً انذرجح انًطهىتحاألر الدقة وتعنً خلو المعلومات من األخطاء وتقرٌب -1

 .انرىقُد تًعًُ أٌ ذصم انًعهىياخ إنً انًسرفُذ يُها فٍ انىقد انًُاسة -2

يٍ انسًاخ ذخرهف تاخرالف انًسرىي انىظُفٍ نهًسرفُذ يٍ انًعهىياخ،  االخزانثعض  -3

فُجذ أٌ  درجح انرفاصُم ذشداد كهًا اَخفض انًسرىي اإلدارٌ، وعهً انعكس َجذ أٌ 

 .انًعهىياخ ذشداد كهًا ارذفع انًسرىي درجح انشًىل فٍ

 :خصبئص نظبم الوعلوهبث الفعبل

َحرىٌ َظاو انًعهىياخ انعذَذ يٍ انعُاصز انرٍ ذحذد يسار هذا انُظاو سىاءا كاٌ فاعالً 

فاعم، إٌ يعاَُز انفاعهُح قذ ذخرهف يٍ شخص ألخز ، إال إٌ هُاك يًُشاخ  زاو غُ

وًَكٍ ذحذَذ يرطهثاخ َظاو انًعهىياخ  فاعم عايح ذصف إطار أٌ َظاو يعهىياخ

 انفعال تاالذٍ :

 ى انحىافش انًادَح وانًعُىَح نهذىفُز انعُاصز اإلدارَح وانفُُح كًا وَىعا وذقذَ- -1

 .انعًم نشَادج رغثرهى فـٍ
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طًأَح انًسرفُذٍَ يٍ انُظاو ، إٌ وجىد انُظاو نٍ َؤثز فٍ يىقعهى انىظُفٍ ، وحثهى  -2

عايهٍُ فٍ انُظاو ويساعذذهى فٍ ذقذَى انثُاَاخ وانًعهىياخ انرٍ يع ان عهً انرعاوٌ

 َحراجىَها .

يساَزج انرطىراخ انرقُُح فٍ يجال انًعهىياخ وانعًم عهً ذحذَث انُظاو ويىاكثح يا -3

 . َسرجذ فُه

 ذىفُز يسرهشياخ صُاَح األجهشج وذشغُهها . -4

 انُظاو . ذىفُز انًكاٌ انالسو وظزوف انعًم انًُاسثح نهعايهٍُ فٍ -5

ذقذَى انثُاَاخ انالسيح نقسى انًعهىياخ وذحذَذ انًعهىياخ انًطهىب انحصىل عهُها تذقح  -6

 .ووضىح

 


