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  صلخالمست

اداة فعالة في تطویر المنظمات وانسجامھا مع التغیرات   تطویر نظم المعلومات االداریةدیع
االقتصادیة واالجتماعیة والتقنیة البیئیة المحیطة، فضال عن مساعدتھا في مواجھة المشاكل 
الحرجة، في ضوء ذلك یسعى ھذا البحث إلى تطویر نظام معلومات االنتاج والعملیات في الشركة 

  .یف تقنیة المعلوماتظ، من خالل توالعامة لاللبسة الجاھزة في السلیمانیة
وتقدیم نظام جدید  ھاوتشخیص النظام الحالي تإذ تبنى ھذا البحث أسلوب تحلیل مشاكال

  .مقترح
  

 مقدمة
یمث   ل انفج   ار المعلوم   ات وس   یطرة التقنی   ات الرقمی   ة تغی   را ج   ذریا ف   ي األداء 

قت   صاد  یمك   ن الق   ول أن ھن   اك تح   وال م   ن االقت   صاد ال   صناعي إل   ى االاذالب  شري، 
المعلوم  اتي ف  ي ظ  ل تح  دیات كب  رى تفرض  ھا العولم  ة، مث  ل البیئ  ة التناف  سیة وثقاف  ة 

 تسعى المنظمات إلى العیش في حال من التوازن مع بیئتھا من ھنااإلبداع واالبتكار، 
دلی   ل ذل   ك و ،المحیط   ة، تل   ك البیئ   ة الت   ي ال تفت   أ تتغی   ر وتتط   ور ب   صورة م   ستمرة

الت سعینات م ن الق رن الماض ي، إذ ص ار الزب ائن التطورات التي حصلت خالل فت رة 
یمثل  ون ق  وة ض  غط ل  م تك  ن تواجھھ  ا المنظم  ات ف  ي الماض  ي، وذل  ك یع  ود ل  سھولة 

 تقری   ب الم   سافات ىات، فق   د عمل   ت تقنی   ة المعلوم   ات عل   الح   صول عل   ى المعلوم   
 واصبح بإمكان األف راد العم ل بم سافات متباع دة ب صورة متفاعل ة، ،واختصار الوقت

ی  رت ص  ورة العم  ل بدرج  ة كبی  رة فتحول  ت م  ن بق  اء ق  وة العم  ل ول  ساعات وب  ذلك تغ
طویل  ة لتأدی  ة مھ  ام معین  ة بجھ  ود كبی  رة إل  ى ش  كل یعتم  د عل  ى تقنی  ة المعلوم  ات، 

 .والمعلومات التي أصبحت تمثل عصب الحیاة
ھذا وتقدم تقنیة المعلومات فرصا مھمة تساعد المنظمات على البقاء واالستمرار 

ا المن شودة ف ي ظ ل حال ة الت وازن تل ك، فھ ذه التقنی ات تمث ل مجموع ة وتحقیق أھ دافھ
منظمة من األجزاء واإلجراءات التي تستخدم لغرض الحصول على المعلومات ألجل 

 .اتخاذ القرارات ورقابة عمل المنظمة
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 إل ى التع رف تحتاج فیھولما كانت المنظمات العراقیة وقیاداتھا في مفترق طرق 
ة إلدامتھا وتطویر أنظمتھا المعلوماتیة، فقد اتجھ ھذا البحث لتوفیر على السبل المناسب

تصور عملي یعكس أھمیة تقنیة المعلومات ومدى استخدامھا في الصناعات العراقیة، 
ًویأمل البحث أن یكون عامال محفزا للقی ادات اإلداری ة ف ي ال صناعة العراقی ة للتوج ھ 

 یضمن البقاء واالستمرار إن ل م نق ل التمی ز إلى مواكبة التطورات التقنیة السریعة بما
 .والتفوق

 : سیتمحور البحث في المباحث اآلتیةنف الذكرولتحقیق الھدف أ
 .منھجیة البحث -
 .اإلطار النظري -
 .اإلطار العملي -
 .االستنتاجات والتوصیات -

  
 منھجیة البحث

   مشكلة البحث-ًأوال
ق مح  ددة م  ن ش  أنھا تتطل  ب عملی  ة تط  ویر نظ  م المعلوم  ات اإلداری  ة اتب  اع ط  ر

 .من المعلوماتاإلسھام في رفع قدرة نظم المعلومات على تلبیة احتیاجات المستفیدین 
ونظرا ألھمیة الشركة العامة لأللبسة الجاھزة في ال سلیمانیة ودورھ ا الفع ال ف ي 
حی  اة المجتم  ع، تظھ  ر الحاج  ة إل  ى تط  ویر نظ  م المعلوم  ات اإلداری  ة ف  ي ال  شركة 

 ھاوتنفی ذبد من استخدام طرق حدیثة ف ي تط ویر نظ م معلوماتھ ا  المن ھناالمذكورة، 
السیما باإلفادة من تقنی ة المعلوم ات وتوظیفھ ا ف ي ووبما یحقق الفائدة المرجوة منھا، 

 .بناء أنظمة خالیة من االختناقات
وم ن الج  دیر بال  ذكر أن  ھ س  یتم التركی ز عل  ى نظ  ام المعلوم  ات اإلنت  اجي لل  شركة 

ی وفر معلوم ات ع ن ن شاط ال شركة ال رئیس لی تم تط ویره ومعالج ة كونھ النظام ال ذي 
 .االختناقات التي یعاني منھا

ولقد اتضحت للباحثین من خ الل المق ابالت الت ي أجروھ ا م ع بع ض الم سؤولین 
ف  ي ال  شركة المبحوث  ة والع  املین ف  ي ت  شغیل وص  یانة النظ  ام، ف  ضال ع  ن المعای  شة 

أن نظ ام معلوم ات االنت اج ل تل ك المعای شة،المیدانیة والمالحظ ات الت ي س جلوھا خ ال
الت والعملیات ال یستمد مقوماتھ االساسیةمن مكون ات تقنی ة المعلوم ات، وتعبرالت ساؤ

 : عن مشكلة البحثاالتیة
 ھل إن نظام المعلومات اإلنتاجي مصمم بشكل جید في الشركة المبحوثة ؟ .١
  ؟ ما مشكالت نظام المعلومات اإلنتاجي في الشركة المبحوثة .٢
ھ   ل یمك   ن تط   ویر نظ   ام المعلوم   ات اإلنت   اجي وتح   سینھ باالعتم   اد عل   ى تقنی   ة  .٣

 .المعلومات وباإلفادة من إمكانات النظام الیدوي الحالي
 .ھل تتوفر المستلزمات المادیة والبرمجیة والبشریة الالزمة لتطویر النظام .٤
لنظ  ام م  ا ھ  و نم  ط آراء الم  دراء حی  ال موض  وع ال  نظم وتطویرھ  ا واالنتق  ال م  ن ا .٥

 .القدیم إلى آخر جدید
  

   أھمیة البحثً-ثانیا
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 :تیة مساھمة متواضعة لرفد المعرفة العلمیة في الجوانب اآلبحثمثل الی
تناولھا ألحد الموضوعات الحیویة والمھمة للمنظمات في الوقت الحاضر، إذ یلقي  .١

لھ ا  وم ا ،الضوء على أھمیة تقنیة المعلومات في تطویر نظ م المعلوم ات اإلداری ة
من دور فاعل في تلبی ة االحتیاج ات المعلوماتی ة الالزم ة لتط ویر نظ م المعلوم ات 

 . واألسس العلمیة المتبعة في ذلك
اإلنت اج الی دوي الح الي یعط ي للبح ث أھمی ة  العملی ات وإن حوسبة نظام معلومات .٢

كبیرة في االستفادة من الحاسوب في إجراء العملیات بصورة دقیقة، إذ توفر تقنی ة 
لمعلوم  ات وف  ي مق  دمتھا الحاس  ب اإللكترون  ي إمكان  ات كبی  رة لتح  سین أداء نظ  م ا

المعلومات اإلداریة وتطویر جمیع عناصرھا عل ى النح و ال ذي ی ؤدي إل ى تج اوز 
 .أغلب سلبیات النظم الیدویة

  
   أھداف البحثً-ثالثا

رف  في الشركة المبحوثة بغیة التع والعملیاتتشخیص واقع نظام معلومات اإلنتاج .١
عل  ى م  واطن الق  وة وال  ضعف ف  ي النظ  ام، وطبیع  ة الم  شاكل الت  ي یواجھھ  ا س  عیا 

 . لوضع الحلول المالئمة لھا
حوسبة نظ ام المعلوم ات الی دوي ف ي ال شركة المبحوث ة، بحی ث یك ون ھن اك نظ ام  .٢

معلومات إنتاجي یمكن االعتماد علیھ في توفیر المعلوم ات بالخ صائص المطلوب ة 
 .وفي الوقت المحدد لھ

  
 اإلطار النظري

   مفھوم نظام المعلومات اإلداریة ً-أوال
 اختل ف الكت  اب والب  احثون ف  ي وض  ع تعری  ف مح  دد لنظ  ام المعلوم  ات اإلداری  ة 

النظ ام المتكام ل ال ذي "الختالف وجھات النظر فیما بینھم فمنھم م ن عرف ھ عل ى أن ھ 
ئف المنظم  ة ی  ربط ب  ین الحاس  وب والم  ستفید لت  وفیر المعلوم  ات الالزم  ة ل  دعم وظ  ا

اإلداریة باالستعانة بالنماذج الریاضیة لتوفیر االحتیاجات المعلوماتیة لمتخ ذي الق رار 
 O’Leary، ویع رف ك ل م ن )Davis and Olson ,1985,6" (لتحقی ق أھ داف المنظم ة

and William  جمی  ع األف راد واإلج  راءات والمع  دات "نظ ام المعلوم  ات اإلداری ة إن  ھ
ت الت    ي تعم   ل س   ویة لت    وفیر المعلوم   ات بالدق   ة والتوقی    ت والبرامجی   ات والبیان   ا

أن نظ     ام  O’Brien، وی     رى )O’Leary and William,1989,35" (المطل     وبین
المعلومات ھو مجموع ة م ن األف راد، اإلج راءات والم واد الت ي تق وم بجم ع ومعالج ة 

وعرف   ت جمعی   ة نظ   م  )O’Brien, 1990, 18( وتق   دیم المعلوم   ات داخ   ل المنظم   ة
ان ھ نظ ام معلوم ات آل ي یق وم بجم ع "لومات األمریكیة نظام المعلوم ات اإلداری ة المع

وتنظیم وإیصال وعرض المعلومات واس تالمھا م ن قب ل األف راد ف ي مج ال التخط یط 
، )٤٩، ١٩٩٢البی اتي وع الء ،" (والرقابة واألنظمة الت ي تمارس ھا الوح دة التنظیمی ة

والت  ي تعم  ل س  ویة  الج  زاء المترابط  ةمجموع  ة ا" عل  ى انھ  ا Bocij ف  ي ح  ین یعرفھ  ا
 إل ى معلوم ات باالمك ان اس تخدامھا الس ناد ان شطة وبصورة متفاعلة لتحویل البیان ات
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واتخ      اذ القرار،الرقابة،التن      سیق واالن      شطة العملیاتی      ة ف      ي ي التنب      ؤ،التخطیط
 .)  Bocij,et al, 2003,43"(المنظمة

  
   مفھوم تقنیة المعلومات ً-ثانیا

 هاألخی رة تغی  رات متالحق ة وس ریعة ف  ي تقنی ة المعلوم ات وھ  ذش ھدت ال سنوات 
 ف ي ًابالغ ً ااث ر ل ذا ك ان لھ ذه التغی رات ،التغیرات لیست كمیة فحسب بل نوعی ة أی ضا

 التغیر من مجتمع الصناعة إلى مجتم ع المعلوم ات اذ ،كافةجوانب المجتمع اإلنساني 
تق ال م ن إنت اج الب ضائع إل ى إنت اج  واالن،واالنتقال من العمل البدني إلى العمل العقلي

المعلومات وتسویقھا، وقد أدت التقنیات الحدیثة في مجال المعلوم ات إل ى خف ض م ن 
م ن  ، كما اقتضت ظھور منتج ات جدی دة تمام ا،تكالیف اإلنتاج والتنویع في المنتجات

  ونتج ع ن ذل ك،ا أصبحت تقنیة المعلومات تشكل تھدیدا بعید المدى أمام المنظماتھن
  أتجھ ال صراع لل سیطرة عل ى المعرف ة ف ي ك ل مك اناذ ،ما یعرف بحرب المعلومات

 ). ١٢٧، ١٩٩٩الفن تولفر،(
ھذا ویشیر مصطلح تقنیة المعلومات إلى الجانب التقني لنظام المعلوم ات وال ذي 
یتضمن األجھزة وقواعد البیانات والبرمجیات وال شبكات والوس ائل األخ رى، ویمك ن 

، أم ا )Turban, et al,1999,19( أنھ ا نظ ام ث انوي لنظ ام المعلوم ات النظر إلیھ ا عل ى
Krajewski and Ritzman فی  شیران إل  ى أن الم  دراء ی  ستخدمون تقنی  ة المعلوم  ات 

 ونق  ل المعلوم  ات م  ن أج  ل اتخ  اذ الق  رارات الفعال  ة البیان  ات للح  صول عل  ى معالج  ة
)Krajewski and Ritzman,1999,129( ھاد، ویع Pearlsonاكث ر الم وارد اھمی ة  م ن 

 .)Pearlson,2001,2(بالنسبة لمنظمات الیوم
  

   تقنیة المعلومات وتطویر العمل اإلداري ً-ثالثا
إن تقنیة المعلومات ھي قدرة جوھریة تدعم تطویر األعمال وتبسط اإلج راءات، 
ولتفعیل استخدام تقنیة المعلومات في تطویر العملیات اإلداری ة داخ ل المنظم ة، ال ب د 

 Schultheisوقد حدد كل من  من فھم التأثیرات المتوقعة لتلك التقنیات على المنظمات
and Sumner التأثیرات اآلتیة لتقنیة المعلوم ات عل ى عملی ات المنظم ة )Schultheis 

and Sumner ,1995,73(: 
 .نقل المعلومات بسرعة دون التأثر بالمسافات -
 .دعم العملیاتتسھیل استخدام أسالیب التحلیل المعقدة ل -
 .توفیر كمیات ضخمة من المعلومات التفصیلیة عن العملیات -
 .إتاحة استخدام أسالیب المعرفة والخبرة لتحسین النتائج -

  
  

   بناء النظم وتطویرھا ً-رابعا
یمكن القول أن بناء النظام ھو عملیة تكوین النظام من أج زاء متع ددة لك ل واح د 

 بالوحدات الوظیفیة ومجموع ھ ذه الوح دات أو منھا ھدف محدد، وتدعى ھذه األجزاء
كم ا تع رف عملی ة بن اء ) Eirich, et al ,1982,277(األج زاء یك ون نظ ام المعلوم ات 

النظم بأنھا رسم أو تخطیط أو ترتیب لمجموعة من العناصر ووضعھا بصورة یمك ن 
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أو أنھ   ا تحوی   ل خط   ة النظ   ام إل   ى ) Burch and Grudnitski,1986,168( تنفی   ذھا
 ). Silver and Silver, 1989,168( جموعة من المواصفات تصف النظام الجدیدم

طتھا بتلبی  ة ابأنھ  ا وص  ف للكیفی  ة الت  ي یق  وم النظ  ام بوس   O’Brien ویعرفھ  ا
وھن  اك العدی  د م  ن العوام  ل الت  ي یج  ب (O’Brien,1990, 97) احتیاج  ات الم  ستفیدین 

 :وھي هوتطویرم اأخذھا بنظر االعتبار عند بناء النظ
یج  ب أن تق  سم أھ  داف النظ  ام الرئی  سة الت  ي وج  د م  ن أجلھ  ا إل  ى أھ  داف فرعی  ة  .١

واالستمرار بعملیة التقسیم ھذه حتى تصبح األھداف محددة بصورة واضحة م ع 
 .الفعالیات الكفیلة بتحقیقھا وفي جمیع المستویات

محاولة التقلی ل م ن عملی ات اإلدخ ال واإلخ راج إل ى ح دھا األدن ى والعم ل عل ى  .٢
 ).Licker,1987,97(ل البیانات إلى جھاز الحاسوب إدخا

 .تنظیم الملفات بشكل یسھل الوصول إلى البیانات والمعلومات .٣
یجب أن یجري العمل ضمن الوقت المحدد والعمل على ش كل خط وات ب دال م ن  .٤

 ).١٣٤، ١٩٩٢ء، البیاتي وعال(القیام بالعمل دفعة واحدة 
لی تمكن م ن  ھوتدقیق میم المقت رح یجب على محل ل النظ ام أن یق وم بفح ص الت ص .٥

 Daniels and(الت ي ق د تح دث أثن اء عملی ة التنفی ذ ھ اأو تجاوزتقلی ل االخفاق ات 
Yeates,1988,121.( 

 :يأتصورة جیدة یجب أن یتصف بما یولكي یكون النظام مبني ب
 .أن یكون قادرا على تحقیق األھداف التي صمم من أجلھا .١
ی  ضمن ال  سریة للبیان  ات ض  د االس  تخدام غی  ر أن یك  ون دقیق  ا ومع  وال علی  ھ وأن  .٢

 .الصحیح
أن یك  ون س  ھل الفھ  م وی  وفر الحل  ول المناس  بة للم  شاكل الت  ي تواج  ھ م  ستخدمیھ  .٣

(Daniels and Yeates,1988,136) . 
 .أن تستخدم أحدث التقنیات فیھ لرفع كفاءة العمل واختصار الوقت .٤
 عل ى النظ ام لمواجھ ة أن یتصف بالمرونة بحیث یمكن إدخال التعدیالت الالزمة .٥

 .المتطلبات الجدیدة
 ).١٩٤، ١٩٨٨، یاغي( أن یحقق التوازن في إنجاز األھداف المختلفة .٦
  

   تحدیات تقنیة المعلوماتً-خامسا
على الرغم من التقدم الذي حققتھ تقنیة المعلومات، ما زالت ھناك تحدیات كبیرة 

 : أال وھيتواجھ المدراء
 .تحدي األعمال االستراتیجیة -
 .التحدي المتمثل بالعولمة -
 .التحدي المتمثل بفن بناء المعلومات -
 Loudon and(التح     دي المتمث     ل باالس     تثمار ف     ي نظ     م المعلوم     ات -

Loudon,2001,30.( 
  

 اإلطار العملي للبحث
   نظام المعلومات الحالي للشركة-ًأوال
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   الخصائص والمكونات
ًحثین، ووفقا لعناصر نظ ام  في ضوء المعایشة المیدانیة التي أجریت من قبل البا

 :المعلومات اتضحت الفقرات اآلتیة
ًھناك عددا من استمارات اإلدخ ال الم ستخدمة ف ي ت وفیر البیان ات ع ن : المدخالت .١

 : المراحل التي یمر بھا المنتوج وھذه االستمارات ھي
 .استمارة المواد األولیة -
 .استمارة وقت المودیل -
 .استمارة التسعیرة -
 . العملاستمارة خطة -
 .استمارة سحب المواد -
 .استمارة اإلنتاج الیومي -
 . استمارة قوائم البیع -

ھذا وقد لوحظ تنوع البیانات الداخلة إلى النظام الحالي بتنوع العملیات التي یقوم 
َ ونظ  را للت  داخل ال  ذي یح  دث ف  ي عم  ل ش  عب ق  سم اإلنت  اج أثن  اء طل  ب ،بھ  ا النظ  ام

ي طل ب البیان ات م ثال اس تمارة الت سعیرة تع د  تحدث حال م ن االزدواجی ة ف ،البیانات
بم شاركة ك ل م ن ش عبة التكنولوجی ا وش عبة البرمج ة وال ذي ی ؤدي ب دوره إل ى طل  ب 

 خاص ة أثن اء عملی ات الج رد ومراجع ة ال سجالت، ،في بعض األحی ان ھانفسالبیانات 
 ، أي ما یطلب من قسم ما من البیانات قد یطلب م ن ق سماالقسام  بینضعف التنسیقو

 .ھانفس طلبیة اإلنتاجل ھانفسآخر لتأدیة األغراض 
 یحصل نظام المعلومات اإلنتاجي على البیانات من مصادر داخلیة فتقوم :المعالجة.٢

الشعب المختلفة بفھرستھا ومعالجتھا لتحویلھا إلى معلومات مفیدة لتخزن بعد ذل ك 
ث م  ،الیدوی ةالعملی ات باس تخدام الط رق  وت تم تل ك ،في ملف ات ح سب موض وعاتھا

 .تجرى علیھا بعد ذلك عملیات االسترجاع
ویجري جمع البیانات بطلبھا عند ظھور الحاجة لھا عن طریق استمارات محددة 

 الكبیر في زی ادة م شكالت النظ ام، والتي لھا االثرًمسبقا باستخدام األسالیب الروتینیة 
یب اب الت ي تخ ص وال توجد طرق محددة لفھرسھ البیانات سوى فھرستھا ح سب الترت

 بما یتطلب قراءة كل السجالت التي تقع بین ال سجالت الت ي تتعل ق ،تنفیذ طلبیة معینة
بتل  ك الطلبی  ة، حت  ى ی  تم اس  تخراج ال  سجالت الت  ي تعك  س البیان  ات ع  ن تل  ك الطلبی  ة، 
وتجري عملیة الخزن خالل حفظ المعلومات في سجالت تحفظ في شعب قسم اإلنتاج 

دوره إل  ى تحمی  ل ال  شركة تك  الیف تتمث  ل باتب  اع الم  ساحات المختلف  ة وال  ذي ی  ؤدي ب  
 ف ضال ع ن ع  دم اس تخدام وس ائل الخ  زن ،المخص صة للخ زن والھ در ف  ي القرطاس یة

 أي أن ،والتي تساعد على حفظ المعلومات وعدم فق دانھا) األقراص اللیزریة(الحدیثة 
 .النظام یفتقر إلى قاعدة بیانات یعتمد علیھا في أداء مھامھ

إن األس  لوب المتب  ع ف  ي ت  وفیر المخرج  ات یك  ون عل  ى ش  كل ج  داول : لمخرج  اتا. ٣
ًوتقاریر دوریة یدویة ذات صیغ مح ددة م سبقا، وال یمتل ك النظ ام المرون ة الكافی ة 

 وقد تطلب ھ ذه التق اریر عل ى ،لتوفیر المعلومات لمتخذي القرار باألسلوب المالئم
س  تخدام األس  الیب الیدوی  ة ف  ي معالج  ة إلوى مق  ر ال  شركة أو ال  وزارة، ھ  ذا م  ستو

ًالبیانات اثر ف ي محدودی ة إع داد التق اریر المعلوماتی ة وفق ا لالس تخدامات المتع ددة 
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األغراض وھذا عكس ما یوفره الحاسوب من مرونة ف ي إع داد تل ك التق اریر م ن 
ا ی وفر النظ ام تق اریر معین ة ال من ھن ،حیث عددھا أو الصیغ التي تعد من خاللھا

ك  ن اس  تخدامھا ألغ  راض متع  ددة و إنم  ا تع  الج الحال  ة الت  ي ھ  ي ب  صددھا مث  ل یم
تقاریر اإلنتاج الیومي والشھري وتقریر حسب الصنف والذي تفرز فیھ معلوم ات 

 ف   ضال ع   ن م   شكلة س   رعة الح   صول عل   ى ،اإلنت   اج ال   شھري ح   سب أص   نافھا
ی ة ال شھر، إذ المعلومات إذ تعد التقاریر في تواریخ محددة وعادة ما تك ون ف ي نھا

یواجھ المستفیدون مشكلة التأخیر في وصول معلومات من اإلنتاج ف ي األی ام الت ي 
تكون قبل إعداد التقاریر، كما تعاني مخرجات النظام من عدم الوضوح في بعض 
فقراتھا إذ تعكس بعض التقاریر معلوم ات عام ة ب دون أن توض ح تفاص یلھا حت ى 

 .في تقاریر أخرى
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  نالباحثا:مصدرال

  ١شكل ال
  الواجھة الرئیسة للنظام المقترح

  
تمتاز التغذیة العكسیة لنظام المعلومات اإلنتاجي بالطابع ال داخلي : التغذیة العكسیة.٤

ًوالتي تتمثل بردود األفعال بین الشعب وقسم اإلنتاج وبین األقسام األخرى ون ادرا 
 .أو الوزارةما تكون ھناك ردود أفعال من قبل مقر الشركة 

   المقترح والعملیات نظام معلومات اإلنتاجً-ثانیا
 في الشركة المبحوثة فإنھ الب د م ن  والعملیاتبغیة تطویر نظام معلومات اإلنتاج

 توظیف تقنیة المعلومات الحدیثة في خدمة ذلك النظام بما تنتجھ من قابلیة في 
، ل  ذا م  ن )٧٣ ،٢٠٠٠العل  واني، (إیج  اد قاع  دة بیان  ات تخ  دم األق  سام األخ  رى 

 م  ن خ  الل  والعملی  اتال ضروري ع  رض إج  راءات تط ویر نظ  ام المعلوم  ات اإلنت اج
وصف قاعدة البیانات التي سیعمل من خاللھا النظام المطور وأھم النم اذج والتق اریر 

 .١ والتي یوضحھا الشكل المعلوماتیة الناتجة من النظام
  

   للنظام المقترحالواجھة الرئیسیة
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  لبیانات قاعدة ا.١
ً ا فرعی ًا ملف ١٤ وًا رئی سیًا ملف ١٦تتألف قاعدة البیان ات ف ي النظ ام المقت رح م ن 

ًعلى شكل استعالم تستخدم ھذه الملفات بوصفھا مرجعا رئی سا یع ود إلی ھ الم ستفیدون  ً
عند الحاجة، وتتصف بیاناتھا بالصفة المؤقتة لتغییرھ ا والتع دیالت الت ي تط رأ علیھ ا 

 .مال الیومیةنتیجة أنشطة األع
تعمل قاعدة البیانات على خ زن البیان ات والمعلوم ات ف ي مك ان واح د وب صورة 

 .ً فضال عن االستخدام اآلمن للمعلومات،تسھل عملیة اإلفادة منھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نالباحثا:المصدر
  ٢شكل ال

  قاعدة البیانات للنظام المقترح
  

لنظ ام المقت رح باإلف ادة م ن النم اذج ولقد تم بناء الملفات الرئی سة والفرعی ة ف ي ا
ھ ا، وبغی ة ع دم ؤ یظھ ر النم اذج الت ي ت م بنا٢ وال شكل المستخدمة ف ي النظ ام الح الي

  .االطالة سنقتصر على  توضیح النماذج التي في قاعدة البیانات
  واجھة النوافذ .٢

ً تع  رض واجھ  ة النواف  ذ ع  ددا م  ن النواف  ذ الفرعی  ة الت  ي تعك  س حرك  ة اإلنت  اج 
ربط بع ضھا ب بعض ل تعكس ب  ولقد روعي في ت صمیم ھ ذه النواف ذ ،میة والشھریةالیو

إمكانی ة  توفیر كل نافذة من ھذه النواف ذ ًالتسلسل المنطقي للعملیة اإلنتاجیة، فضال عن
الع رض والح ذف واإلض افة لل  سجالت المخزون ة ب داخلھا، وتت  ألف ھ ذه الواجھ ة م  ن 

  : ٣ یظھرھا الشكل لتيالنوافذ اآلتیة، وا
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  ن                              االباحث:المصدر
  ٣الشكل  

  واجھة النوافذ
  
   واجھة التقاریر .٣

أن اس  تخدام تقنی  ة المعلوم  ات الس  یما الحاس  ب اإللكترون  ي یحق  ق من  افع عدی  دة 
 ، وب صورة تعم ل عل ى تنظ یم العم ل الی ومي، في معالجة البیان ات وفھرس تھاًتحدیداو

ر الوق ت ف ي الح صول عل ى المعلوم ات المطلوب ة، وك ذلك تحقی ق ال سرعة ف  ي وت وفی
ًإجراء عملیات البحث واإلضافة أو الحذف عل ى س جالت ملف ات قاع دة البیان ات ب دال 

 ).٦٧، ٢٠٠٠ العلواني،(من االعتماد على األسالیب الیدویة التقلیدیة 
ن  ي یحق  ق الح  صول إن معالج  ة البیان  ات باالعتم  اد عل  ى ق  درة الحاس  ب اإللكترو

على كشوفات وإحصاءات وتق اریر تع د عل ى درج ات مختلف ة م ن التف صیل لت ستخدم 
 : على النحو اآلتيتكون تقاریر ٩داخل الشركة وخارجھا، ھذا ویوفر النظام المقترح 

 .تقریر المواد األولیة والمساعدة -
 .تقریر وقت المودیل -
 .تقریر استمارة التسعیرة -
 .تقریر خطة العمل -
 .ر اإلنتاج لمنتوج واحدتقری -
 .تقریر اإلنتاج لمدى معین -
 .تقریر سحب المواد -
 .تقریر اإلنتاج لجمیع المنتجات -
 .تقریر عملیات البیع -

ًفضال عن نموذج فرعي یظھر في واجھ ة التق اریر یعم ل عل ى ت وفیر ع ددا م ن  ً
اإلحصاءات التي تعرض معلومات عن اإلنت اج وعل ى درج ات مختلف ة م ن التف صیل 

 :لى النحو اآلتيوھي ع
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  ن                             االباحث: المصدر
  ٤الشكل 

  واجھة التقاریر
 .تقریر اإلنتاج الیومي -
 .تقریر اإلنتاج الشھري لعدة منتجات -
 .تقریر اإلنتاج الشھري لمنتج واحد -
 . تقریر اإلنتاج حسب الصنف -

  .٤یظھر ذلك في الشكل و
 

یاتاالستنتاجات والتوص  
   االستنتاجات-ًأوال

 ف ي ال شركة العام ة لأللب سة  والعملی اتأسفرت نتائج تحلیل نظام معلوم ات اإلنت اج.١
الجاھزة عن اس تنتاجات ع دة تمثل ت بع دم وج ود وح دة تنظیمی ة تق ع عل ى عاتقھ ا 
مسؤولیة توفیر المعلومات بالمواصفات المطلوبة كما إن آلیة العمل الی دوي لنظ ام 

نت  اجي تعك  س ع  دم اھتم  ام ال  شركة ب  ذلك النظ  ام عل  ى ال  رغم م  ن المعلوم  ات اإل
 ف  ضال ع  ن افتق  ار ال  شركة ،التط  ورات الواس  عة الت  ي حظی  ت بھ  ا ال  نظم األخ  رى

ل  ذلك رك  ز . لقاع  دة بیان  ات یمك  ن االس  تناد علیھ  ا ف  ي ت  وفیر المعلوم  ات المطلوب  ة
البح   ث عل   ى تحلی   ل نظ   ام المعلوم   ات اإلنت   اجي الح   الي م   ن حی   ث عناص   ره 

 :ستلزمات تشغیلھ ویمكن إجمال ھذه الفقرات بما یأتيوم
 القصور في عملیات تھیئة المدخالت في النظام الحالي إذ تمتاز ھ ذه العملی ات .أ

ًبط  ابع التك  رار وال  روتین مم  ا ی  ؤثر س  لبا عل  ى عملی  ات المعالج  ة والح  صول 
 . على المخرجات بالمواصفات المطلوبة

اتجة عن ضعف األس الیب الیدوی ة وض عف  القصور في عملیات المعالجة الن.ب
عملیات الخزن المتبعة إذ تتع دد أم اكن الخ زن بتع دد ش عب ق سم اإلنت اج مم ا 

 .انعكس على ضعف النظام في معالجة البیانات
 ض  عف النظ  ام ف  ي ت  وفیر المخرج  ات بالدق  ة وال  سرعة المناس  بة والمالئم  ة .ت

ھ  ا بالوض  وح  ف  ضال ع  ن ض  عفھ ف  ي توفیر،الحتیاج  ات اكث  ر م  ن م  ستفید
 والناجم عن ضعف األسالیب الیدویة في تھیئة الكشوفات المالئمة ،والشمولیة
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 فضال ع ن ع دم اس تخدام األش كال والمخطط ات ،الحتیاجات اكثر من مستفید
 . البیانیة في توفیر المخرجات

 ف  ضال ع  ن ، ض عف أس  الیب الخ زن المتبع  ة ف  ي خ زن البیان  ات والمعلوم ات.ث
م  ا أدى إل  ى ات  سام المعلوم  ات المخزون  ة باالزدواجی  ة تع  دد أم  اكن الخ  زن م

 .والتكرار
صعوبة القیام بعملیات التعدیل الناتجة عن األخطاء الكتابی ة وذل ك الس تخدام . جـ

 .الورق في جمیع عملیات توثیق النظام 
 افتقار الشركة إلى الكوادر البشریة التي تعمل على تنفیذ وتطویر برامج نظم .حـ

ت  ستعین ال  شركة فذ تع  اني ال  شركة م  ن قل  ة ع  ددھم وخب  رتھم،  إ،المعلوم  ات
ً  ك امالًاوبصورة مستمرة بمحللین ومب رمجین خ ارجیین یعتم د عل یھم اعتم اد

 مم  ا یحم  ل ال  شركة ،ف  ي تط  ویر الب  رامج وإص  الح األعط  ال الت  ي ق  د تح  دث
ئ ك ً فضال ع ن ع دم العم ل بھ ذه ال نظم لح ین ح ضور أول،تكالیف مالیة كبیرة

 . ما فیھا أو المبرمجین في حال حدوث خللالمحللین 
 المقت  رح قاع  دة معلوم  ات تتمی  ز ب  سعتھا  والعملی  اتیق  دم نظ  ام معلوم  ات اإلنت  اج. ٢

 .الكبیرة واحتوائھا على معلومات یومیة وشھریة وسنویة
ی  وفر النظ  ام المقت  رح إمكانی  ة إدخ  ال التع  دیالت عل  ى قواع  د البیان  ات وعملی  ات . ٣

 . المرونة العالیة في توفیر التقاریر والكشوفات المطلوبة فضال عن ،المعالجة
یعد النظام المقترح وسیلة لربط قسم اإلنتاج مع باقي األقسام إذا ما أنشأت الشركة . ٤

 . طة المحطات الطرفیةاشبكة لربط األقسام بوس
 یوفر النظام المقترح المرونة العالیة في إجراء عملیات الحذف واإلضافة والتع دیل.٥

التي تجري على قواعد البیانات بدقة ومرونة عالیة باستخدام إمكانیات النوافذ التي 
 تمت از بمرونتھ ا العالی ة عل ى رب ط الملف ات  بدورھاتوفرھا تقنیة المعلومات والتي

 . التي بداخلھا
  
  

   التوصیات ً.ثانیا
ألح  دث  ت  وفیر الم  ستلزمات المادی  ة والبرمجی  ات المتط  ورة والمتابع  ة الم  ستمرة .١

تقنیات المعلومات الت ي ت صل إل ى القط ر لم ا لھ ا م ن اث ر فع ال ف ي رف ع م ستوى 
 .فاعلیة النظام

اعتم  اد النظ  ام المقت  رح ف  ي ال  شركة وال  ذي یعتم  د عل  ى تقنی  ة المعلوم  ات باتب  اع . ٢
 .أسلوب التحول التدریجي

 جم ع یطلق علیھ تسمیة قسم المعلوم ات تن اط ب ھ مھم ة) قسم(تشكیل وحدة إداریة . ٣
ومعالجتھ   ا وتخزینھ   ا واس   ترجاعھا ویك   ون ق   سم  اھت وفھرس   ھاوت   صنیفالبیان   ات 

 .ًالحاسبة تابعا لھا
تنوی  ع أس  الیب ال  دعم ال  ذي تقدم  ھ إدارة نظ  ام المعلوم  ات م  ن اج  ل تط  ویر النظ  ام . ٤

وذلك باشتمالھا على الدعم المادي كتحدید جزء من میزانیة قسم البحث والتطویر، 
 . فضال عن تقدیم الدعم المعنوي لدعم تطویر النظام ،لوماتلتطویر نظام المع



 )٢٧ (٧٧  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/واالقتصادكلیة االدارة ] ١٠٦[
 
تعمی  ق م  شاركة الم  ستفیدین ف  ي عملی  ة تط  ویر نظ  ام المعلوم  ات إذ ی  ضمن ذل  ك  .٥

التحدید الدقیق الحتیاجاتھم المعلوماتیة وتقلیل الوقت والجھد والكلف الت ي تتحملھ ا 
 .المنظمة خالل عملیة تطویر النظام

بطبیع  ة عم  ل النظ  ام ل  ضمان التن  سیق واالت  صال الفاع  ل ب  ین تثقی  ف الم  ستفیدین . ٦
 .معدي المعلومات وطالبیھا

لزیادة خبرة الشركة ) محللین ومبرمجین(ضرورة توظیف المالكات المتخصصة . ٧
 . في مجال تشغیل تقنیات المعلومات

ض  رورة إلح  اق األف  راد الع  املین ف  ي النظ  ام ب  دورات تدریبی  ة م  ستمرة تن  سجم  .٨
 ، بغیة اطالعھم على م ستجدات التقنی ة الحدیث ة،ا وأھداف تقنیة المعلوماتمناھجھ

ض رورة إلح اق الع املین ف ي النظ ام بال دورات والم ؤتمرات الت ي تعق د فضال عن 
خارج القط ر بم ا ی ؤمن م واكبتھم للتط ورات الحاص لة ف ي مج ال عملھ م وم ن ث م 

  .استفادة المنظمة من ذلك
  

  الراجع
  ة العربیة المراجع باللغ-ًأوال

رس  الة  ،لت  أمینس  لمان عب  ود زب  ار العل  واني، تط  ویر نظ  ام المعلوم  ات االداری  ة ف  ي قط  اع ا .١
  .٢٠٠٠جامعة الكوفة، ماجستیر غیر منشورة في إدارة األعمال،

تعری  ب فتح  ي ش  نوان ونبی  ل ( تحوی  ل ال  سلطة ب  ین العن  ف والث  روة والمعرف  ة، الف  ن ت  ولفر، .٢
  . ١٩٩٢لنشر والتوزیع،الدار الجماھیریة ل ، مصراتة،)عثمان

 ،عة األولى مطبع ة الف رزدق ،الری اضاتخاذ القرارات التنظیمیة ،الطب محمد عبد الفتاح یاغي، .٣
١٩٨٨.  

دار الكتب للطباعة  ،المدخل لنظم المعلومات اإلداریةعالء عبد الرزاق، وھالل عبود البیاتي،  .٤
  .١٩٩٢جامعة الموصل ، والنشر،
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Application of Information Technology for  
Developing Managerial Information System 

 
ABSTRACT 

Managerial information system development is considered as an effective instrument 
for organization coping with the economical, social, and technical change, as well as their 
surroundings. Beside this, it assists organizations in facing the contemporary problem, and 
challenges of the future.  And because of the importance of the information system of the 
companies, this study deal with the development the production information system in the 
State Establishment for the Production Ready Made in Al-Sulaimani by application of 
information technology. 

Thus, the study adopted a comprehensive investigation of analysis, diagnosing the 
weaknesses in the present system and proposed a new programming system. 


