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 نظم اتخاذ القرار على الويب
 تحديات وفرص

 

أروى يحيى اإلرياني . د
 أستاذ مساعد

اليمن  -  كمية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات–أ جامعة سبــ
 
 
 

 الملخص 
. قدمت التقنيات احلديثة وخاصة تقنيات الويب فرص افضل لنظم دعم القرارات وبنفس الوقت كثري من التحديات

تقوم ىذه الدراسة بتحديد الفرص والتحديات يف حاليت نظم الدعم على الويب مقارنتا بنظم دعم القرارات التقليدية 
استخلصت . مع التطرق ألىم تقنيات نظم الدعم على الويب ومقارنتها دبا ىو عليو يف نظم دعم القرارات التقليدية

الدراسة من واقع رلموعة من الدراسات السابقة أن استخدام نظم دعم القرارات على الويب  يقدم كثري جدا من 
الفرص واالمكانيات اذلائلة ولكن ىناك أيضا التحديات اليت ذبعل من بعض ادلؤسسات التحفظ عن استخدامها 

 .واالىتمام بأخذ ما يناسبها ويقلل من كلفة تطبيق التقنيات عالية ادلستوى إذا مل يتم االستفادة منها كما غلب
 .نظم دعم القرار التقليدية، نظم دعم القرار على الويب، الفرص، التحديات: الكلمات المفتاحية

 
المقدمة  .1

تغريت بيئة األعمال مع تطور رلتمع ادلعلومات وتطور 
كافة تقنيات ادلعلومات بشكل كبري وأثر ىذا على 

كما أثر على  ر بشكل فعال وواضحنظم دعم القرا
التقنيات اجلديدة خاصة تقنيات . مجيع مناحي احلياة

ازباذ القرار  لتحسنيالويب خلقت فرص كبرية 
ويف نفس  على الويب  يف نظم دعم القرار باالستعانة 

الوقت خلقت ربدي يف كيفية إدارة ىذا التدفق الكبري 
  . احيانامن البيانات الذي قد خيرج عن السيطرة

رباول ىذه الورقة أن تطرح أىم الفرص ادلتاحة من 

استخدام نظم دعم القرار على الويب وأىم التحديات 
ازباذ دعم يف استخدامو مقارنة مع استخدام نظم 

. التقليديةالقرار 
نظم دعم القرار ىي أنظمة مستندة على احلاسوب 
هتدف إىل توفري ادلعلومات والتحليالت اليت تساعد 

أىم  .متخذي القرار على اختيار قرار أفضل
التحديات اليت تواجو ىذا النوع من نظم دعم القرار 

 ةىو احملاولة لرفع أداء متخذي القرارات ورفع جود
 أن يؤثر  والشبكاتاستطاع احلاسوب. [9] القرارات

 ويدعم  وادلؤسساتيف كل نشاط من أنشطة األفراد
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كما ركزت نظم دعم . [15] أعماذلم بطريقة أو بأخرى
على دعم  (التقليدية)القرار ادلعتمدة على احلاسوب 

حل ادلشاكل اإلدارية لألفراد وادلؤسسات بدرجة كبرية 
ومع التطور . [15] مع استخدام شبكات االنًتانت 

احلاصل بالعامل قدمت تكنولوجيا االنًتنت كمية مهولة 
من ادلعلومات دلتخذي القرار واليت تزيد يوميا بكميات 

  . [3] كبرية

نظم دعم القرار على الويب ىي النظم اليت تعمل على 
دعم متخذي القرار باستخدام متصفح الويب 

استطاعت . (Thin-client) ادلستخدم اخلفيف
االنًتنت أن تقدم دلتخذي القرارات موارد ىامة 
حيث . للمعلومات اليت من شأهنا دعم جودة القرارات

قدمت الشبكة العنكبوتية وسائط جديدة جلمع، 
 .زبزين، عرض، تبادل، ذبهيز ادلعلومات واستخدامها
ميكن تعريف نظم ازباذ القرار على الويب على أهنا 

النظم على الويب واليت تدعم متخذ القرار بتوفري 
 Netscapeمثل ادلعلومات باستخدام متصفح الويب

Navigator  أو   Internet Explorer . حيث تقدم
الفرص الكبرية يف اغلاد ادلعلومات وادلعرفة والتحليالت 

 .ادلتقدمة الالزمة لدعم القرار
 

أهداف الدراسة  .2
هتدف الدراسة إىل معرفة التحديات والفرص اليت 
 تصادف مستخدمي ونظم دعم القرار على الويب

 . نظم دعم القرار التقليديةمقارنة مع ما تقدمو
أهمية الدراسة  .3

 دلعرفة حجم التحديات إلقاء الضوء على ىذا اجلانب
والفرص اليت تصادف مستخدم نظم دعم القرار على 

 .الويب
أسئلة الدراسة  .4
  ماىي الفرص اليت تصادف متخذ القرار عند

 نظم دعم القرار على الويب هاستخدام
 نظم عند استخدام ه اليت تصادفبتلكمقارنة 

 ؟ التقليديةدعم القرار 
  ماىي التحديات اليت تصادف متخذ القرار

 نظم دعم القرار على الويب هعند استخدام
 اليت تصادف مستخدمي نظم بتلكمقارنة 

 ؟ التقليديةدعم القرار 
 

منهجية الدراسة  .5
 من االستكشايفتعتمد ىذه الدراسة على ادلنهج 

يف الدراسات السابقة عن الفرص  خالل البحث
وتكوين نظرة على الويب   لنظم دعم القراروالتحديات

ت من خالل فاحصة ألىم ىذه الفرص والتحديا
معرفة االحتياجات والتقنيات الالزمة لكال من النوعني 

يعتمد  .من نظم دعم القرار على الويب والتقليدية
مراجعة الدراسات ادلتاحة  على البحث االستكشايف

 الوصول إىل معرفة الظواىر أو  هبدف وبياناهتا
اكتساب رؤية جديدة من أجل الوصول إىل صياغة 

 .دلوضوع الدراسةأكثر دقة 
  الدراسات السابقة .6
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 تاريخ تطور نظم دعم القرار
 فان مفهوم دعم القرار قد تطور من [4] وفقا لكني

الدراسات النظرية يف صنع ورلالني رئيسيني للبحوث 
معهد كارنيجي  القرارات التنظيمية، والذي مت عملو يف

خالل الفًتة من أواخر اخلمسينات وأوائل  للتكنولوجيا
السبعينات، والعمل الفين على النظم احلاسوبية 

معهد ماساتشوستس  التفاعلية، اليت نفذت أساسا يف
أصبح مفهوم نظام دعم  .يف الستينات للتكنولوجيا

يف منتصف معروف القرار رلال للبحوث اخلاصة 
شتد االىتمام بو خالل ي،  قبل أن  السبعينات
يف السبعينات وصف نظام دعم القرار . الثمانينات

جهاز حاسوب يستند إىل نظام دلساعدة عملية "بأنو 
يف اواخر السبعينات بدأت احلركة ". صنع القرار

 اسوباحل"اخلاصة بنظم دعم ازباذ القرار تركز على 
ادلستند إىل النظم التفاعلية اليت تساعد صانعي القرار 

يف االستفادة من قواعد البيانات والنماذج يف حل 
 . [4] "مشاكل سوء التنظيم

فان تعريف وربديد نطاق نظم دعم  [11]وفقا لسول 
 1980يف عام .  على مر السننيتطورازباذ القرار قد 

 نظم دعم القرار نظم باستخدام مناسب وفرت
لتكنولوجيا ادلتاحة لتحسني فعالية األنشطة اإلدارية ل

 واجهت نظم دعم القرار 1980والفنية، ويف هناية 
 [12] ربدي جديد ضلو تصميم زلطات عمل ذكي

[11]. 

مستودعات  بدأت  تقريبا1990يف بداية عام 
وادلعاجلة التحليلية يف ذات الوقت يف  البيانات،
مع اقًتاب . رلال نظم دعم ازباذ القراريف التوسيع 

االنتقال إىل األلفية اجلديدة، مت استخدام مفهوم 
 [13] [5]  .التطبيقات اليت تعتمد علي اإلنًتنت

[10]. 

 
  نظم دعم القرارمعمارية وتقنيات 

نظم دعم القرار ٌعرفت بعدة طرق من قبل الباحثني يف 
 وظم دعم القزار Lu et al. [6]  عرف .ىذا اجملال

على أهنا تطبيقات برامج حاسوبية تعمل على التقلٍذٌت 
استكشاف وربليل عدة مصادر للمعلومات ذات 

العالقة واظهار نتائج تساعد متخذ القرار على ازباذ 
 Bessedik [1]كما عرفها . [6]القرار بسهولة وفعالية 

 النظم اليت تعتمد على احلاسب اآليل هبدف بأهنا 
 بادلهام ة على أزباذ القرارات ادلتعلقةتقدمي ادلساعد

، عن طريق الدمج بني عناصر قاعدة ة اذليكليةشبو
، ة، الرياضيةاالحصائي ) ةالبيانات والنماذج الكمي

 نظر متخذ ةالخذ وجوة باالضاف (حبوث العمليات
  .القرار 

نظم دعم القرار على الويب ميكن تعريفها على أهنا 
احللول التقنية الذكية اليت تستطيع دعم ازباذ القرارات 

كما أهنا النظام .  [1] ادلعقدة وحل ادلشكالت ادلختلفة
الذي يقدم دعم دلتخذ القرار من خالل ذبميع ظلاذج 
ربليل معقدة، وأدوات، وواجهات استخدام ىذا كلو 
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ربت نظام قوي فعال على الويب يستطيع دعم 
القرارات اذليكلية وغري اذليكلية وتقدمي حلول 

وميتلك ىذا النظام ميزة . ومقًتحات للمشاكل ادلعقدة
مقارنة بنظم الدعم التقليدية انو ميمكن ادلستخدم من 

استخدام ادلعلومات ادلتولدة من ىذه األدوات بسهولة 
  .[8] كبرية وفعالية عالية

تعتمد نظم دعم القرار التقليدية على احلاسوب 
بينما اعتمدت نظم . والشبكات احمللية واالنًتانت

مكونات نظام أىم . هتقنياتودعم القرار على الويب 
 Model)قاعدة النماذج  (1)التقليدي ىيدعم القرار 

Base) وتتضمن مجيع ظلاذج الطرق الكمية ىف اإلدارة 
والىت توفر دلتخذ القرار تنوعا ىائال من ظلاذج حبوث 

تساعد ىف دراسة رلموعة البدائل  العمليات الىت
واالختيارات ادلختلفة الىت تؤدى اىل ربسني كفاءة 

ىى  (Database)قاعدة البيانات  (2)، القرار ازباذ
سبة سلزن لكافة البيانات ذات األعلية والقيمة بالن

للمستخدمني ونظام دعم القرارات واخلاصة دبؤسسة 
 Dialogue) قاعدة احلوار (3) ، معينة أو نشاط زلدد

Base)  توفر دلستخدم النظام واجهة سهلة االستخدام
   مع نظام دعم القرارادلستخدميتفاعل من خالذلا 

تتكون معمارية نظم دعم القرار على بينما . [14]
الويب من مزود الويب، قاعدة البيانات وتوصيالت 

ويتم التعامل مع الطلبات يف حالة  . [8]االنًتنت  
نظم دعم القرار على الويب باخلطوات التالية  زبزن 

نظم دعم القرار ادلستندة للويب يف حاسوب ذو مزود 
ومن مث  (Apache WWW Server Software)مثل 

يربط بررليات ادلزود حباسوب ادلستخدم بواسطة 
، (TCP/IP)شبكات احلاسوب مستخدما برتوكول 

معظم ىذه النظم ذلا معمارية حيث يقوم متصفح 
 hypertext)بأرسال  (1 )(web browser)الويب 

transfer protocol (HTTP))  إىل مزود الويب حيث
يقوم مزود الويب دبعاجلة الطلبات مستخدما  (2)

 (Common Gateway Interface (CGI))سكريب 
باستخدام أحد  (Script)يقوم بعدىا السكريب  (3)

 Structured Query)التطبيقات ادلناسبة مثل 

Language (SQL) generation ،Post SQL 

processing، HTML formatting ). (4)  يقوم
مزود التطبيق ادلختار بارسال الطلب إىل ظلوذج 

أو مزود قاعدة   (Modeling Program)الربنامج 
 [8].   (Database Server)البيانات 

تساعد تقنيات نظم دعم القرار على الويب على 
اسًتجاع، ربليل وعرض بيانات منظمة من مصادر 

 (Multidimensional)متعددة ووفقا حملاور متعددة 
أو قواعد البيانات العالئقية، ويعطي صالحية الدخول 

إىل النماذج والنظم اخلبرية، وأيضا صالحية الدخول 
 . إىل وثائق متعددة الوسائط وبيانات غري مهيكلة

غلب أن تضع باالعتبار عند استخدام أدوات وتقنيات 
الويب اليت تسمح بالوصول للبيانات احلساسة 

زلمي بواسطة النظام  اوأل غلب أن يكون ،واحلرجة
 ثانيا. والطبقات ادلشفرة (firewall)جدار النار 

ىتمام بإدارة كلمة السر باحلرص على دقة تكوينها اال
 .[9]  األنظمةإىل ىذهومراقبة الدخول 



 

International Arab Conference on Information Technology  (ACIT'2016) 

 

 

ذباوزت تكنولوجيا الويب كل نطاق نظم دعم القرار 
حيث سبتلك كافة أنواع نظم دعم [8] ، [2]التقليدية  

 Web)القرار القدرة على استخدام مستعرض الويب 

browser)  فنجد نظم دعم القرار ادلوجهة للبيانات (
Data-Driven DSS)  واليت تعتمد على العميل الثقيل

(Thick-Client)  ،يف نظم دعم القرار التقليدية
يف نظم  (Thin-Client)تعتمد على العميل اخلفيف 

دعم القرار على الويب، وأيضا نظم دعم القرار 
تعتمد  (Model-Driven DSS)ادلوجهة للنماذج 

يف نظم دعم  (Single user)على مستخدم وحيد 
القرار التقليدية بينما يف نظم دعم القرار على الويب 

، (Multiple user)تعتمد على متعددة ادلستخدمني 
وكما ىو احلال يف نظم دعم القرار ادلوجهة لالتصال 

(Communication-Driven DSS)  اليت تعترب
زلدودة النطاق يف نظم دعم القرار التقليدية بينما 
، تعترب عادلية النطاق يف نظم دعم القرار على الويب

-Knowledge)نظم دعم القرار ادلوجهة للمعرفة و

Driven DSS)  اليت اعتمدت على احلاسبات
يف نظم دعم القرار  (Stand-alone PC)الشخصية 

التقليدية بينما تعتمد يف نظم دعم القرار على الويب 
، وتوسعت نظم (Shared rule)على القواعد ادلشًتكة 

 Document-Driven)دعم القرار ادلوجهة للوثائق 

DSS)   حيث كانت زلدودة بـــــــــDox and xls يف 
نظم دعم القرار التقليدية بينما يف نظم دعم القرار 

 ومحزكاث HTMLعلى الويب ذلك باالضافة لــــــــ  

 .[2]  (Search Anginas)البحث 

 (1)ومن أىم تقنيات نظم دعم القرار على الويب 
-Web)الويب  إىل الدعم والبحث ادلستندة نظم

based research support systems (WRSS)) ،
 تكنولوجيا وتطويع ودمج علي ذبميع WRSS تعمل

  ويعترب.البحث الغراض ادلعلومات ونظم احلاسوب
ومنها  البحثية االنشطة على مركز WRSS اطار

الدعم  نظم (2)  .مراحل البحث يف نظم دعم القرار
-Web)الويب  اىل ادلستندة ادلعلومات واسًتجاع

based information retrieval support systems 

(WIRSS))ًاحلاجة ادللحة لتوسيع نطاق ، التً  تلب 
البحث واالستفادة الكاملة من مورد ادلعلومات على 

 اىل ادلستندة ادلعلومات تساعد نظم اسًتجاع. الويب
 ادلوارد توفري على (WIRSS)الدعم  ونظم الويب
 ألداء ادلستخدم تدعم الىت واألدوات واللغات الالزمة
ادلفيدة من ادلعلومات وادلعرفة  اغلاد ىف ادلختلفة ادلهام
ىناك بعض التحديات يف اسًتجاع معلومات . [15]
 الويب منها ادلعلومات على ادلعلومات موارد من

 . [15]مسار البحث تصميم وسوء ادلضللة،

 التحديات والفرص 
نظم دعم القرار التقليدية ركزت على حوسبة الدعم 
 حلل ادلشاكل اإلدارية وادلساعدة يف عملية ازباذ القرار

حيث تعتمد ىذه النظم على الشبكات احمللية .  [15]
وال شك ان متخذي القزار . [9] العميل-ونظام ادلزود

استفادوا إلى درجت كبٍزة مه هذه األوظمت الذاعمت 

ولكن نظم دعم القرار على الويب أخذت . لقزاراتهم 
شليزات أكثر بكثري شلا حققتو النظم التقليدية واتاحت 
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فرص أكثر حيث وظفت تقنيات الويب لتوزيع عملية 
ازباذ القرار بني رلموعات متعددة موزعة يف اماكن 

 . [9] جفرافية قد تكون متباعدة على مستوى العامل

واصبح الويب متاح لالستفادة منو يف دعم القرارات 
. إىل درجة ىائلة جدا مستفيدا من كافة شليزات الويب

 توفري ادلعلومات بشكل ] 14 [ومن أىم ىذه ادلميزات 
دائم، ال تتقيد دبكان جغرايف وال تتقيد بوقت زلدد 

امكانية الوصول إليها من أي مكان ويف أي حيث 
، متجدد ادلعلومات، يوفر ربليالت متقدمة،  ،وقت

التحكم عن بعد، النتائج فورية إىل جانب حرص نظم 
دعم القرارات على الويب بتصميم واجهات استخدام 

اتاح الويب قنوات ووسائط جديدة كما  .سهلة
لتخزين واظهار ومجع ادلعلومات ومشاركتها على نطاق 

 أىم الفرص اليت يقدمها الويب وأيضا من. واسع جدا
لنظم دعم القرار توفري بنية ربتية لتوزيع ونشر 

ادلعلومات ومعاجلتها، توفري معلومات يف ذات الوقت 
زلدثة حىت اللحظة من استخراجها ومؤمنة وصحيحة 

 وذلك بتكلفة مقبولة مع توفر أدوات سهلة االستخدام
ميكن أن طلتصر ذلك أن ،  نتيجة استخدام االنًتنت

 .[8] ليس للويب حدود او قيود زمانية أو جفرافية

 
 ارتفاع التقليدية نظم دعم القرار التقليدية من ربديات

تكلفة بناء النظام وصيانتو إىل جانب االعتماد على 
مصادر نظم ادلعلومات غالية لنشر وتوسيع نطاق 

بينما صلد أن نظم ازباذ القرار على .  [9]االستخدام 
رغم  .الويب قلصت من ىذه التكلفة إىل حد بعيد

الفوائد الكبرية العائدة من استخدام نظم دعم القرار 
 اليت  [7]على الويب اإل أن ىناك بعض التحديات

ظهرت منها تضخم ادلعلومات واألدوات ادلطلوبة 
ضمن عدد كبري متوفر على االنًتنت، شلا يتطلب من 

ادلستخدم تعلم استخدام األدوات والتقنيات اليت 
تتطور بشكل دائم، كما أن بعض أنظمة دعم القرار 

السابقة ال تتوافق وبيئة االنًتنت، االحتياج إىل التدقيق 
الدائم لصحة وربديث ادلعلومات شلا قد يكلف وقت 

وجهد اضايف، االحتياج إىل قيود ومحاية أكثر 
 .للمعلومات ونظم الشركات على االنًتنت

مع تطور العلوم والتكنولوجيا اصبح ىناك الكثر من 
شلا جعل ادلعلومات واألدوات ادلتاحة دلتخذي القرار 

ادلشكالت حلول كثر تعقيد وادلهام أت بنفس الوق
االلتزام  عند وخاصة ات أكثر صعوبهصارت تواج

. ودة ىذه القرارات اليت تساعد على حل ادلشكالتبج
 التحديات كبرية جملاراة ىذا التطور الذي حيث أن

 ودلعرفة ، [7]د بسرعة فائقة ويقدم كل يوم جدييريس
 ادلعلومات وادلصادر ادلطلوبة من الكم الكبري ادلتوفر

التحدي األكرب وأن كان . يعترب أيضا أحد التحديات
ستخدم ىذه يأن ى مستخدم ىذ األنظمة ىو أن عل

  والتقدم بشكل دائمتطويراألدوات اليت تواصل ال
فيطلب منو مواصلة التدريب واستكشاف اجلديد مع 

  .التحديث والتطوير الدائمان
أصبح الويب اليوم يتيح الدخول واالستفادة من 

األالف من اجليجات من ادلعلومات واليت تزيد يوميا 
 لذا مازال ىناك من غلد .[3] بشكل كبري على الويب
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صعوبة سوء من األفراد أو الشركات لتحديد النظام 
ادلطلوب لالستفادة منو يف ازباذ القرار وسط ما يقدمو 

ادلستخدم نفسو فقد غلد . الويب من خيارات متعددة
وسط كم ىائل من ادلعلومات واألدوات ال يستطيع 
يف ىذا الوضع ربديد ادلعلومات اليت يكتفي فيها، 

أيضا بعض مشاكل التطبيق والصيانة اليت قد ربتاج 
إىل كلفة عالية وخربات مهارية فنية عالية الكفاءة، 

كلفة التدريب تعترب أحد ربديات ىذه األنظمة 
بالنسبة للشركات، ومن ربديات ىذ األنظمة ما يعرف 

بني  (browser wars)حبروب ادلتصفحات 
 (Netscape)ونيتسكيب  (Microsoft)مكروسفت 

وىذا غلعل التطبيقات غري مقروءة من بعض 
ادلتصفحات، يتطلب نظم دعم القرارات على الويب 
قيود وحذر أكثر من الناحية األمنية كما أن مشاكل 
التشيد والتنفيذ مل ربل بشكل قاطع خاصة بالنسبة 
للشركات ادلًتامية األطراف واليت سبلك فروع موزعة 

 .[ 8] جغرافيا بشكل واسع النطاق شلا يزيد الكلفة 

 
 

 والخالصةالتحليل  .7
من خالل الدراسات السابقة يتضح لنا أن أىم 

ادلميزات لنظم دعم القرار على الويب عن تلك النظم 
التقليدية لدعم القرار ىي توفري ادلعلومات بشكل 
دائم، واجهات استخدام سهلة، ال تتقيد دبكان 

جغرايف، ال تتقيد بوقت زلدد، متجددة ادلعلومات، 

توفر ربليالت متقدمة، التحكم عن بعد، النتائج 
وهبذا بأن فرص كثري تقدم للمستخدم من . فورية

حيث جودة القرارات وما يًتتب عليها من جودة 
وبنفس . العمل وحل ادلشاكل بسرعة وكفاءة عالية

الوقت أىم التحديات ىو احلاجة لفهم واختيار 
صحيح لألنظمة ادلطلوبة وكذلك توظيف أفضل 

لربرليات احلماية والسرية حىت ال تتعرض تلك األنظمة 
الخًتاقات قد تؤدي إىل كوارث كبرية ،كما أن توفري 

 .الكوادر ادلؤىلة تبقى الداعم األساسي ذلذه األنظمة

نستطيع أن نستخالص من ذلك أن نظم دعم القرار 
على الويب تقدم فرصا أكثر بكثري من تلك اليت 

تقدمها نظم دعم القرار التقليدية خاصة بالنسبة لتلك 
ادلؤسسات العمالقة والطموحة للمنافسة والتوسع 

. والنجاح الذي ينتج من قرارات صحيحة دقيقة وفعالة
وىذأ واضحا الن الويب يقدمي كم كبري من ادلعلومات 

إىل جانب اعطاء التحليالت ادلباشرة من مصادر 
كما أن الويب مسح دلناقشة القرارات مع . متعددة

أفراد ورلموعات وخرباء متوزعون جغرافيا على نطاق 
واسع مشل العامل بأكملو إىل جانب ميزة إمكانية 

إشراك الزبون يف عملية ازباذ القرار نتيجة االمكانية 
ولكن ان كانت الفرص . اذلائلة بالتواصل عرب النت

أن . ىنا أكثر دبا ال يقاس فأن التحديات أيضا كبرية
أختيار النظام ادلناسب من األنظمة الكثرية جدا اليت 
يقدمها الويب ألمر يزعج كثري من ادلؤسسات وأكثر 

من ذلك زلاولة سبييز وإدارة التدفق اذلائل والتحليالت 
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ادلتنوعة واليت ربتاج إىل إدارة قوية وبعد نظر واستغالل 
أفضل غري ذلك كثري من الوقت واجلهد وما يًتتب 

 .عليو من كلفة سوف زبسرىا تلك ادلؤسسات
التوصيات  .8

على ادلؤسسات معرفة ودراسة بيئة العمل جيدا وسبييز 
القرارات اليت تتم داخل ادلؤسسة وربليل طرق ازباذىا 
ونتائج تطبيقها ومشاكل أخطاءىا يف حالة مل تكن 

ومن ىنا ميكن للمؤسسة توظيف النظم . موفقة
ادلناسبة ذلا وذبنب الدخول يف استخدام األحدث 

واألكثر تطورا طادلا مل هتيئة ادلؤسسة بيئتها التحتية ذلا 
وكذا كادرىا، وقد ال ربتاجها بالوقت احلايل على 

على أن سبهد الطريق لالستفادة من قوة وفعالية . األقل
نظم دعم القرار على الويب عن طريق هتيئة البنية 

التحتية من متطلبات التنفيذ إىل الكوادر ادلؤىلة دائمة 
التدريب فيعترب من الضروريات دلستقبل ادلؤسسات 

والشركات الراغبة باالستفادة القصوى من 
ويظل بعض كوادر ادلؤسسات بالدول . التكنولوجيا

العربية يعاين من مشكلة اللغة االصلليزية يف التعامل مع 
التقنيات احلديثة وادلتطورة بشكل دائم وخبطوات 
متسارعة، اليت لن ربل األ بالتدريب اجليد للغة 

وادلمارسة ادلستمرة على فهم واستيعاب ىذه التقنيات 
ومن جانب آخر غلب أن يكون . باللغة األصلليزية

ىناك جهات معنية على تعريب كافة ىذه التقنيات 
من ناحية ألجل االستفادة منها على نطاق واسع 

داخل الوطن العريب وبشكل عميق ومن ناحية أخرى 
رفع شأن اللغة العربية وأثبات قدرهتا وامكانياهتا اذلائلة 

الستيعاب التقنيات احلديثة وكسر حاجز الرىاب 
 .التكنلوجي العريب
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