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كتسحت ا ئة األعمال فزادت من تعقيدها، و ثورة املعلومات على بيتضافرت قوى الثورة التكنولوجية و لقد      
زادت من وظائف اإلدارة فأصبحت أكثرها أمهيه إال أهنا مل تقلل من شأهنا بقدر ما حسنت من أدائها و 

من املاضي، لكن بسرعة كذلك املوارد البشرية أكثر تعقيدا التسويق واملالية و  ،جودهتا فأصبحت وظائف االنتاج
ال يعود الفضل يف ذلك اىل التطور التكنولوجي تنفيذ أكرب، وجودة خدمات أفضل وسهولة إجناز أبسط. و 

رشد مستخدميها. عندما تتوفر التقنية ايت فحسب بل إىل كفاءة التسيري وجودة اآلليات املستخدمة و واملعلوم
، من هنا حتول االهتمام إىل اجلانب اإلداري أكثر من غريه ية حول كيفية إدارة هذه التقنيةلتطرح اإلشكا

. يعترب النجاح يف العمل اإلداري جناحا للمنظمة يف كافة مستوىاهتا كل خمتلف عما كان عليه يف املاضيوبش
 استمرارها.شكل فشله هتديدا لبقاء املنظمة و بينما ي
 وظائفويرجع ذلك إىل سيطرهتا على كافة داري اإلات فهي احملور الرئيسي للنشاط رار أما عملية اختاذ الق     

مهما اختلف مستواه التنظيمي. وتنبع أمهية هذه العملية أيضا من ارتباطها املدير مهما كانت طبيعة نشاطه و 
من أجلها سيما يف  وهي األهداف اليت أنشئت ،اإلسرتاجتيةأهداف املنظمة التشغيلية منها و  املباشر بصناعة

تشعب اتصاالهتما باإلضافة إىل تعقيد البيئة احمليطة هبا، ظمات مما أدى إىل كثرة أنشطتها و ظل تزايد حجم املن
 بسبب ما فرض عليها من التواجد يف السوق الدولية.   

لعصر ارجية ملنظمات ااخليد يف عوامل البيئتني الداخلية و التقيو املتغريات اليت رافقت التنوع و هذه الظروف     
 تعتمد على املهارات غري التقليدية اليتأذكياء من ذوي القدرات الفكرية و مفكرين احلايل استلزمت وجود قادة و 

ة احلاضر سبل مواجهأسس تنمية املعرفة واخلربة ومبادئها وتكوين التصورات والرؤى ذات العالقة باملستقبل و 
حتليلها قة(،مما زاد من أمهية متابعتها و التغريات السريعة املتالح صف بالديناميكية الشديدة)تاليت غدت ت

أو التأثري فيها لضمان النجاح والتفوق   جتاوزها مث حماولة السيطرة عليهارار للبحث يف امكانية احتوائها و باستم
 البقاء.و 

البعيد واحملافظة على قيق أهدافها على املدى كأداة فاعلة لتوجيه املنظمة حنو حت  نظام املعلوماتفربز 
 التكيف مع التغريات اليت حتيط هبا.قادة من استشعار الفرص املتاحة و متكني المكانتها، وقراءة مستقبلها، و 

االكرتونيك واليت هتتم استندت انطالقة الفكرة الرئيسية هلذه الدراسة إىل حقيقة التحديات اليت يواجهها قطاع و 
تسارع التغريات االقتصادية املتعاملون معها ومراقبة املنافسني من جهة و بتقدمي خدمات ومنتجات للمستهلك و 

فعاله واستباق األزمات ليها ضرورة اختاذ قرارات حامسة و الختالل يف املوازين. حيث تفرض هذه التحديات عاو 
 .  استثمار الفرص املتاحة يف البيئة احمليطةعها، ولتسيري أمور العمل و وقو ملواجهتها قبل  التهيؤو 
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 تحديد اإلشكالية  -
اجليد فحىت  كشكل من أشكال احلس االقتصادي  نظام املعلوماتيف ظل التطورات احلديثة يعترب       

 .أكيدة، كاملة و قابلة لالستغالل تسوق، فهي حتتاج إىل معلومات، تنتج و تستطيع منظمة األعمال أن تبدع
ظروف ، مدى تفتحها على العامل و األسواق، تقسيماهتامعرفة  :تنظيم املعلومة أصبح أكثر أمهيةو  فتحليل

أن يكون تقين، تاجر، رجل  12اإلبداعات وغريها. جترب مدير القرن ، التكنولوجيات و عملها معرفة املنافسة
اليت ال تعرتف بالتخصص يف الدفاع بل تعتمد على ، و قانون منظم واسرتاتيجي كاجلندي يف ساحة احلرب 

  االستعالم.
 اإلملام وتسهيل املعرفة إيصال يف الفاعل واألثراألمهية  من الدرجة تلك على املعلومات كانت ذاا و       

 القرار صنع بعملية القيام فإن باملستقبل، التنبؤ ودقة احلاضر اكتشاف مقدرة وتأمني وتفاعالته الواقع مبكونات
 حاسم ورمبا جوهري عامل من االستفادة القرار متخذ يفقد املعلومات على االرتكاز دون اجملاالت من أي يف

 .املتخذة بقراراته إليه يتطلع الذي اهلدف لضمان حتقيق
على النحو  صياغته عنه ميكن اإلجابة الدراسة هذه ستحاول الذي اجلوهري السؤال ناف األساس، على هذا و

 التايل: 

 ؟في المؤسسة في صنع عملية اتخاذ القرارات نظام المعلوماتما هو دور 
 يف ضوء هذه اإلشكالية مت طرح األسئلة الفرعية اآلتية:

 ؟هي آلياته ؟ ومابنظام املعلوماتما ذا نعين 
 ؟بنظام املعلوماتوهل هلا عالقة  ما هي مراحل عملية صنع القرار؟

 ؟  يف مؤسسة يف عملية صنع القرار نظام املعلوماتكيف يساهم 
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 الفرضيات -
 :التالية الفرضيات وضع سيتم الدراسة هذه إطار يف

 ؛هناك عالقة اجيابية بني طبيعة املعلومات وطبيعة القرار الذي سيتم اختاذه -               
على تزويد املراكز اإلدارية باملعلومات الضرورية ملساعدة املسؤولني على  نظام املعلوماتيعمل  -               

 ؛اختاذ القرارات السليمة
 .ةأمهية بالغة يف اختاذ قرارات مؤسس نظام املعلوماتيلقي ال  -               

 أهمية البحث  -  
 العلمية:ملية و يكتسي املوضوع أمهية بالغة من الناحيتني الع

 الناحية العملية: -
كما يستمد أمهيته أيضا من   ، نظام املعلوماتذا البحث أمهيته من حداثة موضوع يستمد ه -            

 على دعم صانعي عملية اختاذ القرارات. نظام املعلوماتخالل تسليطه الضوء على مدى قدرة 
، وترتبط صناعة القرار ات التنظيمية املهمة يف أي تنظيمتعترب عملية صنع  القرارات من اإلجراء -            
، واحلقيقة أن ت وبناء وتطوير نظم املعلوماتتكنولوجيا املعلوماطات املنظمة ومنها التعامل مع امبختلف نش

الت وغايات اتعددت جمتتزايد بسرعة كبرية كلما اتسعت و احلاجة إىل املعلومات وضرورهتا ملتخذ القرار 
تباين مستوياته يظل رار الذي يتم اختاذه مع اختالف و القرارات املطلوب اختاذها. وهو أمر ماثل أمامنا فالق

وبالتأكيد فإن  كوما مبجموعة من األطر إىل جانب ما يتداخل مع ذلك من عوامل ومؤثرات خارجيةحم
احلصول على معلومات كافية من شأهنا أن متكن متخذ القرارات من اختاذ االنطالق من هذه األمور جمتمعة و 

ار بالغة همة اختاذ القر قراراته على حنو مدروس، وعدا ذلك فإن غياب املعلومات اليت حيتاج إليها جيعل م
 التعقيد.الصعوبة و 

على احلفاظ على مكانة  تبين نظام يسهرسة يف احلاجة املتزايدة لتطبيق و كما تكمن أمهية الدرا -
يساهم يف الرفع من تنافسيتها يف وقت أصبح يعرف منافسة شديدة على مجيع األصعدة املؤسسة و 

فتح أسواقها أمام ئر إىل اقتصاد السوق و خول اجلزاخصوصا مع دعلى املستويني احمللي والعاملي و و 
 املستثمر األجنيب.
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 الناحية العلمية:  -
 فالبحث يعد مسامهة متواضعة وبسيطة وتكملة للبحوث اليت أجنزت يف اجملال.

 دوافع البحث: -
حبثه موضوعية كانت  مبوضوع يتمسك جتعله  الباحث تثري رغبة دوافع من حبث موضوع أي خيلو ال       
 : فيما يلي الدوافع هذه إجياز وميكن .الصدفة وليد ليس املوضوع فاختيار وعليه، أوذاتية

 قلة أن كما جديد  هو ما كل يف اخلوض يف الفضول ،الرغبة يف تتمثل: الذاتية الدوافع -               
 .الختياره مشجعا دافعا كان العربية باللغة املوضوع تتناول اليت البحوث 

 الدوافع الموضوعية: -               
 مبوضوع أساسا املتعلقة الباحثني  صدور يف ختتلج اليت التساؤالت جمموعة من عن لتجيب الدراسة ذهه تأيت -
 .التحديد وجه على املؤسسة القرار يف صنع عمليات يفها دور و املعلومات  مانظ
يف اختاذ القرارات حيتاج لعناية خاصة من طرف الباحثني لتقدمي  نظام املعلوماتأمهية إن تأكيد دور و  -

الدراسات العلمية املتخصصة واألكادميية يف هذا اجملال احلساس الذي أضحى يؤرق متخذي القرارات يف 
يف شقيه النظري من سيتم اخلوض  خضم التنافس احلاد الذي يعرفه قطاع األعمال على وجه التحديد وعليه

فيه بشكل مبسط، وشق عملي اهتم بتنزيل الدراسة  املعلومات مانظ عملية صنع القرار ودورخالل حتليل 
يف عملية صنع القرارات املعلومات  مانظالنظرية على الواقع االقتصادي يف اجلزائر من خالل تناول دور و أمهية 

وما واملكتبة اجلزائرية وعليه فإن هذه الدراسة جاءت إلثراء الساحة البحثية عممؤسسة حمل الدراسة يف 
 .الساعة  موضوع الدراسة كون يف تتمثل املوضوعية الدوافع إذنخصوصا.
 أهداف البحث   -         

 املوضوع أهداف تتلخص عامة وبصفة، معينة أهداف إىل الوصول هو موضوع أي دراسة أسباب تعد
 : التالية العناصر يف الدراسة حمل

 ؛وعالقته بعملية صنع القرار نظام املعلوماتتسليط الضوء على مدلول   -              
 ؛املمكنة اإلسرتاتيجية البدائل للمؤسسة وتوليد خلارجيةوا الداخلية البيئة حتليل كيفية تبيان -              
 .باملوضوع احلديثة املرتبطة املصطلحات أهم  على التعرف -              

 ؛التعرف على الطرائق املستخدمة للحصول على املعلومات الالزمة لعملية اختاذ القرارات -                
                       



 مقدمة عامة
 

 ه
 

 :منهج البحث -   
 يف املستخدمة املناهج خمتلف اعتماد لزاما تطلعاتنا كان لكافة الوصول يف وأمال املوضوع لطبيعة بالنظر -

 .لذلك البحثية احلاجة دعت كلما منها واحدة كل توظيف مت حيث واإلدارية االقتصادية والدراسات البحوث
وعملية اختاذ القرار املعلومات  مانظ دارسة ناتناول حني التحليلي الوصفي املنهج اعتماد مت فقد عام وبشكل

 التنظيمية املدارس لتطور القرار  وفقا اختاذ عملية تطور استقراء عند أيضا الوصفي املنهج اعتماد مت وقد
 . واملنهج التحليلي يف حتليل نتائج االستبيان واستخالص النتائج املختلفة

 التطبيقي بالشق اخلاص اجلزء تناول عند احلالة املطبق دراسة أسلوب أيضا املتبعة املنهجية األدوات بني من -
 باستخدام حتليلها على العمل مث البيانات لتجميع االستبيان أسلوب استخدام خالل من البحث  وذلك من

 تسري كانت إذا تثبيتها على العمل ومن مث احلقائق من جملموعة الوصول اإلحصائية بغية األدوات من جمموعة
 .خطى املؤسسة أو تقوميها إذا شاهبا اخللل اجتاه يف

 :صعوبات وعوائق البحث -     
 :التالية النقاط حول معظمها متحور البحث اجناز وقت واجهتنا اليت األساسية العقبات إن
، يف صنع عملية اختاذ القرار ور نظام املعلوماتد مدى توضح اليت للدراسات امليدانية كلي هشب غياب -

 النظام بعضها واقع  تناول حيث آخر دون شق بدراسة املوضوع بشأن املقدمة البحوث أغلب احنصرت حيث
 ؛ربط دراستها بامليزة التنافسيةبعضها يف املؤسسات اجلزائرية و 

املؤسسة  حبال املتعلقة تلك خاصة الدراسة موضوع تناولت اليت املتخصصة األكادميية الدراسات شح -
 ؛حثني يف هذا الشأن االسرتشاد هبااجلزائرية مما يسهل على البا

 املنافسة بني املؤسسات،  مبجال وربطه باملوضوع هتتم مكتباتنا يف خاصة أجنحة وجود عدم -
 اسرتجاعها عملية يف وحىت االستبيانات توزيع أجل من الكثري يناعان حيث إجراء الدراسة امليدانية، صعوبة -

 قد قرارات اختاذ يف عليها االعتماد ميكن علمية لنتائج الوصول يف وأمهيتها االستبيانات ثقافة غياب حبكم
 .أحيانا مصريية تكون

 
 

 :وهيكلة البحث خطة -



 مقدمة عامة
 

 و
 

 يقي إىل ثالث فصولالتطبالبحث مت توزيع اهليكل النظري و  من أجل حتقيق األهداف اليت ختدم
 ية املعلومات بالنسبة حاولنا تبيان أمهتضمن مبحثني  نظام املعلومات مبيكانيزماتوالذي عنون  األول الفصل

حيث يف أما  واملعلومة إىل املؤسسة، مت التطرق يف املبحث األول ا تعلق باملؤسسةوكل م للمؤسسة
 املطلب االول ماهية املؤسسة أما املطلب الثاين فقد ركزنا على املعلومة

 .نظام املعلومات أين يتم معاجلة املعلومات والبحث عنها حث الثاينكما تناول املب 

على مبحثني  عملية اختاذ القرار حمتوياو  نظام المعلومات واتخاذ القرار الفصل الثاينعنون  
 ولاملبحث األتضمن 

نظام  وهي دعم نقطة حساسة يف البحث، يف حني تناول املبحث الثاين نظام المعلومات 
عرب نظريات الفكر . ومعرفة تطور القرار اإلداري ملتخذي القرارات عرب خمتلف مراحل صنع القراراملعلومات 

ظروف اختاذ فتم بذلك حتديد أبعاد و  ،عناصرها بتفكيكحماولة حتديد ماهية عملية اختاذ القرار االقتصادي و 
 .رر مث مراحل عملية اختاذ القراالقرا

نظام ناولت بالبحث والتحليل دور وأثر اليت تلفصل الثالث للدراسة التطبيقية و وأخريا خصصنا ا
أما  التعريف باملؤسسة إىل يف املبحث األولتطرق ث مت الحي الدراسة مؤسسةيف املعلومات يف اختاذ القرارات 

 .نتائج االستبيانالدراسة التحليلية لتناول املبحث الثاين فقد 
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 تمهيد:
يف ظل عاملنا املعاصر أخذت املعلومات دورا أكثر عمقا ومشولية واكتسبت بفعل ذلك قدرا يفوق كثريا 

شكيل احلاضر ورسم ما كانت متثله من أمهية يف السابق، حيث أصبحت أداة فعالة يعتمد عليها يف إدارة ت
من  لنظام املعلوماتونظرا لكل هذا فقد وجدت املؤسسات نفسها ملزمة بإنشاء مراكز الرصد  صورة املستقبل.

 معلومايتالقرارات. لذلك فإن وجود نظام  اختاذأجل تغذية نظم املعلومات باملعلومة احلرجة اليت تساعدها يف 
تقليل حالة ت والفرص و يعترب من بني خصائص املؤسسة العصرية اليت أصبحت مطالبة اليوم بتوقع التهديدا

املعلومات واحملافظة على عدم متاثل املعلومات كما أصبحت معنية مبمارسة التأثري على  املخاطرة وضمان محاية
 واخلروج من دائرة املتعامل السليب والتابع الكلي لتغريات السوق.ي  من خلال الغغو  املعلوماتية احمل

 وسيتم التطرق يف هذا الفصل إىل:

 األول : المؤسسة والمعلومة؛المبحث  -
  ؛المبحث الثاني: نظام المعلومات -
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 المعلوماتو  المؤسسة  :المبحث األول
ال زالت املؤسسة حمل االهتمام من طرف املفكرين تعيش علاقة تأثر وتأثري يف بيئة أقل ما و  كانت

التكيف معها لغمان و  فهم مكوناهتاو  لفهمهايقال عنها أهنا بيئة غري مستقرة، حيث حتاول املؤسسة جاهدة 
والطريقة الوحيدة هي أن تكون للمؤسسة القدرة على التنافس واختاذ كل اخلطوات الغرورية  االستمرار،و  البقاء

ولكن قبل احلديث عن املؤسسة وتأثريها يف احملي  جيب معرفة ما املقصود  من أجل احلفاظ على استمراريتها.
 باملؤسسة.

 المطلب  األول: ماهية المؤسسة 
 الفرع األول: تعريف المؤسسة

ال يوجد تعريف موحد للمؤسسة بل هناك عدة تعاريف، فقد قدمت املؤسسة العديد من املفاهيم يف 
حسب االجتاهات اإليديولوجية وهذا نظرا للتطور املستمر الذي عرفته املؤسسة يف طريق و  خمتلف األوقات

بعض التعاريف للمؤسسة اليت أعطاها و  فيما يلي سنعرض املفهوم  الشمويلو  هتا تشعب نشاطاو  تنظيمها
 االقتصاديون ونذكر ما يلي:

املؤسسة هي عبارة عن خلية اقتصادية، واليت تشكل علاقات، ورواب  مع أعوان اقتصادية أخرى، تتداخل  "
 ". 1 معها يف خمتلف األسواق

اليت تتمتع باستقلال مايل يف و  شخص مادي أو أي شخص معنوياملؤسسة كل وحدة قانونية سواء كانت "
 .2 "خدماتو  تنتج سلعو  صنع القرار.

املادية للنشا  و  تنسق العناصر البشريةو  ( على أهنا: " الوحدة اليت جتمع فيهاM. trukyكما يعرفها )
 ".3االقتصادي

 و من خلال التعاريف السابقة  ميكن القول: 
 بشريو  أن املؤسسة هي مفهوم ذو طبيعة جد معقدة : تتميز بالشمولية حيث تعرب  عن واقع اقتصادي «
االجتماعية هلذا اجملتمع و  اجتماعي، كوهنا تعمل يف بيئة جمتمعية حمددة، ومتثل جزء من البنية االقتصاديةو 

                                                           

 .12 ص ،2112 ،1   ، األردن،دار احلامد،" الخيار االستراتيجي و أثره في تحقيق الميزة التنافسية"، القطب حمي الدين  1 

2 Jean LONGOTTE, Jacques Muller, "économie d’entreprise", Dunod, paris,  2ed, 2008, p 01 

  3  غول فرحات،" الوجيز في اقتصاد المؤسسة"، دار اخللدونية، اجلزائر، 2112،ص 8
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التغيري فاحملي  و  ميزهتا الرئيسية التطور فاملؤسسة بوظائفها املختلفة هي قلب البيئة االقتصادية الدينامكية اليت
 »غري مؤكدةو  احلايل للمؤسسات جد معقد

   هيكلها التنظيميو  الفرع الثاني: خصائص المؤسسة
 أوال:خصائص المؤسسة

ميكن استخلاص الصفات أو اخلصائص اليت تتميز هبا املؤسسة بناءا على التعاريف السابقة فيما 
 :4يلي
 صلاحيات أو من حيث واجباهتاو  قانونية مستقلة من حيث امتلاكها حلقوقللمؤسسة شخصية - 
  ؛مسؤولياهتاو  

أن تستجيب للبيئة املوجودة فيها. فاملؤسسة ال توجد منعزلة فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإهنا تستطيع - 
 ؛املرجوة وجتسيد أهدافهاعملياهتا أداء مهمتها يف أحسن الظروف أما إذا كانت معاكسة فإهنا ميكن أن تعرقل 

 قادرة علىو  عمالة كافيةو  ظروف سياسيةو  أن تكون املؤسسة قادرة على البقاء مبا يكفل هلا من متويل كاف- 
 ؛تكييف نفسها مع الظروف املتغرية

 أساليب العمل.و  الربامجو  دافالتحديد الواضح لأله- 
 ثانيا: الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 طبيعة عملياهتاو  ليست منوذجية. فهي ختتلف باختلاف املؤسسات تبعا حلجمهاإن اهلياكل التنظيمية 
يأخذ هذا األخري عدة و  كلما كرب حجم املؤسسة كلما دعت احلاجة إىل إنشاء مستويات تنظيمية أخرى.و 

 نشاطاهتاو  مهما اختلف حجمهاو  أشكال، وعموما فإن الشكل اآليت هو السائد مهما تنوعت املؤسسات
 للوسائل املستخدمة يف تقسيم العمل إىل مهام خمتلفة تعريف اهليكل التنظيمي على انه " اجملموع الكليميكن و 
 ". 5ضمان التنسيق بينهماو 

 
 
 
 

                                                           
4 Jean LONGOTTe, Jacques Muller, op. cit , p 01 
5  samuel JOSIEN, sophie laudrieux-KARTOCHIAN, « organisation et management de  

l’entreprise »gualino éditeur,  paris, 2008, p45 
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 ( : الهيكل التنظيمي للمؤسسة1 -1عنوان الشكل)

 
 

Source : Samuel JOSIEN, Sophie laudrieux-KARTOCHIAN, op . cit , p46 

 : ماهية المعلومة ثانيالمطلب ال
التخصصات املتواجدة فيها بشكل سريع و  التعاريف اخلاصة باملعلومة، بتعدد امليادينو  تتعدد املفاهيم

ستقرار خمتلف وسائلها ليتمكن من االو  اتحد ذاته يتطلب تواجد املعلومقتصادي يف الذكاء االو  ومتطور
 ؟تعريف املعلومة  . فكيف ميكنأداء ناجعو  والعمل بفاعلية

 العالقة بين المعلومات والبياناتو الفرع األول : تعريف المعلومة 
ومات، املعطيات، العربية مبعىن ) املعل االجنليزية( عند البحث عنها يف املراجع  informationتعين كلمة )  -

 .(  6، الوقائع، اإلعلامالبيانات، احلقائق
 
ىل أو حتويل البيانات بطريقة تؤدي إ التنظيم،" نتائج عمليات النماذج، التكوين ،  :هناوتعرف كذلك بأ -

  ".  7زيادة مستوى املعرفة للمستقبل

                                                           
، ص ص 2112مصر،  اجملموعة العربية للتدريب والنشر، "، المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتيجيالسعيد مربوك ابراهيم، " 6
  :11  ،11. 

 .111ص ، 2111، مصرامعية، ، الدار اجل"نظم المعلومات اإلدارية "سونيا  حممد البكري،  7 

الرئيس

مدراء مساعدين

رؤساء األقســـــــــــــــام

رؤســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
المصالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
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قيمة حقيقية أو مدركة بالنسبة و  معاجلتها حبيث يكون هلا معىنو  هي بيانات قد مت حتويلها": ماتالمعلو   -
  ." 8 ملتخذ القرار

، أو فرصة فا أو ظرفا حمددا أو تشخص هتديداموقبيانات منظمة تشخص و  حقائق": المعلوماتوتعترب   -
 ." 9وتبعا لذلك فإن املعلومات هي نتيجة البياناتحمددة، 

 ". 10للفرد نفعا أكثر شكل يف لتصبح إعدادها مت اليت البيانات هيمات املعلو " -
ستفادة االو  تنظيمها بشكل يسمح باستخدامهاو   تصنيفهابيانات متىل ذلك فاملعلومات عبارة عن ضافة إ"ا -

املعلومة تؤدي إىل تغيري أوضح فإن و  منها، حىت صار هلا معىن وتأثري يف سلوكيات من يستقبلها وبعبارة أوجز
 ."11ختاذ القراراتاو  فكر األفرادو  سلوك

 ةالبيانات املنظمة واملعاجلعبارة عن جمموعة من ميكن القول أن املعلومات هي ومن خلال التعاريف السابقة 
عليه و  ،رتبطة ارتباطا تاما باملعرفةاملو  اليت على ضوئها يتم اختاذ القراراتو  الناجتة عن خمرجات نظم املعلومات،

عن طريق التعلم التجربة اليت يتم احلصول عليها و  ستخدام البيانات واملعلوماتحصيلة ا"فإن املعرفة هي:
يوضح الشكل التايل و . "12من التجاوب مع املستجدات اليت تواجهه هي اليت متكن من ميتلكها و  واملمارسة

 هرمية املعرفة:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1ص ،2111، السعوديةة إدارة األعمال، ،كليالمعلومات اإلدارية "نظم يري، " حممد بن أمحد السد  8 
    .11ص ، 2112،  1  ،عمان، ، دار صفاء"دارة المعرفةإ"رحبي مصطفى عليان،  9 

10  Jean –louis MONINO," l’information au cœur de l’intelligence économique stratégique, réseau de 

recherche sur l’innovation", afnor, paris,  2012, P 6 
 .22، ص2112 ،1د العداجلزائر، ،جملة االقتصاد املعاصر ،أمن المعلومات"مجال ساملي، " 11 

 .11،  ص  2112دار الكتاب احلديث، األردن،  إدارة المعرفة"نعيم إبراهيم الظاهر، "   12 
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 (: الهرم المعرفي2-1)الشكل 
 

 .12، ص  مرجع سبق ذكره نعيم إبراهيم الظاهر، المصدر:
 البياناتو  العالقة بين المعلومات -

 االستفادةو  باستخدامهاتنظيمها بشكل يسمح و  كانت املعلومات عبارة عن بيانات مت تصنيفها  إذا
 منها فما هي البيانات؟

هي جمموعة حقائق غري منظمة قد تكون يف شكل أرقام أو كلمات أو رموز ال علاقة بني تعريف البيانات:  -
 ستقبلها.ال تؤثر يف سلوك من يو  بعغها البعض أي ليس هلا معىن حقيقي

 :13بشكل عام ميكن القول بأن البيانات ميكن أن تستقى من مصدرين أساسيني مها :مصادر البيانات -
 نشاطات املنظمة؛و  من واقع أقسام :اخليدالمصدر ال -     
 : من اجلهات احمليطة باملنظمة مثل املنظمات األخرى .المصدر الخارجي -     

انات من مصدر داخلي هو قسم األفراد بينما يتم جتميع البي فتجميع البيانات اخلاصة بالعاملني
 ن املصدر اخلارجي املتمثل باهليئات الصناعية.اخلاصة باملنظمات املنافسة م

                                                           

      13 حممد عبد حسني الطائي وآخرون،" تحليل وتصميم نظم المعلومات"، دار املسرية، عمان،   1، 2111، ص 111.

الحكمة

المعرفة

المعلـــومـــات

البيـــــــــانـــــــات
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نلاحظ مما سبق مقارنة بتعريف املعلومات أهنا مفاهيم نسبية ، فما يعد معلومات لشخص معني قد يعتربه 
املعلومات يتمثل و  يستخدمها معيار واحد للتمييز بني البياناتو  امنه االستفادةشخص آخر بيانات ال ميكن 

إال و  ستخدامها مباشرة فهي معلوماتذا كانت البيانات حتقق الغرض من استخدام فإالغرض من االيف حتقيق 
    .  14فهي بيانات
غري ناقصة، مفهومة وذات صلة و  ستفادة من املعلومات ال بد أن تكون دقيقةلكي ميكن االو 
الشكل التايل يوضح أكثر العلاقة بني و  أي أهنا ذات داللة وأن حنصل عليها يف الوقت املناسبباملوضوع 
 املعلومات: و  البيانات

 (: العالقة بين البيانات والمعلومات3-1)  الشكل
 

 
 

 
 بناءا على املعلومات السابقة. عداد الطالبمن إ  المصدر:

 خصائص المعلومةو جودة المعلومات   -
 جودة المعلومات أوال:

ستخدامها بواسطة إن جودة املعلومات تتحدد بطريقة الو مت إرسال املعلومات بطريقة فعالة فو  حىت
 موقفا الفرد متخذ القرار ليتخذعلومات تتحدد بقدرهتا على حتفيز أن جودة امل. مبعىن آخر متخذ القرارات

هناك ثلاثة عوامل حتدد و  ىل قرارات أكثر فعاليةعلى جعل الفرد متخذ القرار يصل إكذلك بقدرهتا . معني
 هي منفعة املعلوماتعوامل الثلاثة . وهذه المن قبل من يستخدم هذه املعلومات ذلكو  درجة جودة البيانات

 .15التحيزو  ، درجة الرضا عن املعلومات من قبل متخذ القرار، األخطاء ملتخذ القرار
 
 
 

                                                           
 .11، ص  2112 ،2االردن،  ، دار وائل للنشر ،" نظم المعلومات اإلدارية"جنم عبد اهلل اخلميدي وآخرون  14

 .121، 121، ص ص : 2112الدار اجلامعية، مصر،  "نظم المعلومات اإلدارية"،حسان حممد أمحد ،  15 

 تجميع

 معالجة 

 تحليل

 عرض

 املعلومات     تبيانا    

 مشكلة

 

 اتخاذ القرار

 

 حل المشكلة
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 منفعة المعلومات   -
أن أي معلومة ميكن أن تقيم من زاوية املنفعة املستمدة منها . هذه   Andrus » أندروز«يقول 

 بتحديد أربعة منافع للمعلومات هي: وقد قام استخدامهاسهولة و مها صحة املعلومة املنفعة تتمثل يف عنصرين
ما كانت علومة مع متطلبات متخذ القرار كلكلما تطابق شكل امل  « form utility » منفعة شكلية -         

 ؛قيمة هذه املعلومات عالية
يف  لدى متخذ القرارذا توافرت يكون للمعلومات قيمة كبرية جدا إ « time utility » منفعة زمنية -          

 ؛ليهاالوقت الذي حيتاج فيه إ
ليها أو مات قيمة كبرية إذا أمكن الوصول إيكون للمعلو   » « place utilityةمنفعة مكاني  -          

املكانية و  احلصول عليها بسهولة. ولذا فإن طريقة االتصال املباشرة باحلاسب اآليل تعظم كل من املنفعة الزمنية
 للمعلومات.

  درجة الرضا عن المعلومات -
. املعلومة يف حتسني القرار املتخذسامهت به أن حتكم على املدى الذي  ما يكون من الصعبعادة 

كفاءة املعلومات هو استخدام مقياس الرضا عن هذه املعلومات من قبل من يتخذ  ومن هنا فإن البديل لقياس
أن نظام املعلومات . فإذا كان متخذ القرار يدرك القرار رضا أو عدمه من خلال متخذميكن معرفة الو  القرار

 ختاذ القرار.ا من املعلومات تساعده يف عملية اأن يوفر له قدرا معينو  املوجود ال بد
 :  Errors and biasالتحيزو  : األخطاء-

تتفاوت  شك أن جودة املعلومات الو  رين يفغلون جودة املعلومات على كمية املعلوماتيكثريا من املد
سلفا أن التحيز يف املعلومات  ت الدراسةقد أوضحو  ودة يف هذه املعلوماتاملوجالتحيز و  ختلاف األخطاءبا

تكون و  مية ممارستها حلق توزيع املعلومات داخل املنظمة.ييكون سببه دائما حماولة للفرد أو الوحدة التنظ
ال كان من السهل إو  يكون على علم هبذا التحيزن من يستقبل املعلومات ال مشكلة التحيز يف املعلومات أ

 املعلومات للتخلص من هذا التحيز.عليه إجراء عملية التعديل اللازمة على 
على اجلانب اآلخر فإن األخطاء متثل مشكلة هامة ألنه ال توجد طريقة سهلة لعلاج هذه األخطاء. وعادة ما 

 :16يلي يوجد اخلطأ يف املعلومات نتيجة مل

                                                           

 .121، 121: ، ص ص، مرجع سبق ذكرهأمحدحسان حممد  16 
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 ؛غري دقيقة يف مجيع هذه البياناتاستخدام طريقة و  قياس غري دقيقة للبياناتعملية  -
 ات؛عداد البيانات يف صورة معلوميف إتباع طريقة سليمة الفشل يف إ -
 ؛ها دون تشغيلترك بعغو  جزاء من البياناتفقد أ -
 ؛البياناتالتزويد املتعمد يف و  تعداد البيانا الربامج املستخدمة مع احلاسب إلاخلطأ يف -
 اخلطأ يف عملية تسجيل البيانات . -

 : خصائص المعلومةثانيا
 :17اليت ذكرت على النحو التايلو  ،حتديد عشر خصائص أساسية للمعلومةلقد مت 

بذلك ال معىن و  املقصود بذلك عدم تقادمهاو  هي فتيةو  ىل متخذ القرارجيب أن تصل املعلومات إالسن:  -
 ؛أخرى جديدة مت التوصل إليهاومات هلا حيث تكون هناك معل

 ؛عرضهاو  تلخيصهاو تشغيلها وجتهيزها و  أي الدقة يف إجراءات القياس املستمد يف إعداد املعلومات الدقة : -
وصوهلا ملتخذ معىن هذا عدم و  أي أن يتلقى املستخدم املعلومات خلال الوقت الذي حيتاجها فيه التوقيت: -

 ؛ك بفرتة طويلة الحتماالت تقادمهاذلليها أو قبل القرار بعد احلاجة إ
 ؛من األخطاء سواء لغوية أو رقمية أي درجة خلوهاالصحة ) خلوها من الخطأ(:  -
 ؛النماذج الكمية إذا لزم األمرو  ميكن التعبري عنها بأرقام مكانية التعبير الكمي:إ -
من حيث درجة االتفاق بني املستخدمني املختلفني عندما يتفحصون املعلومة أي  مكانية التحقق:إ -

 ؛املوضوعية اليت تشري لعدم التحيز
 ؛السرعة يف احلصول على املعلومات اللازمةو  أي درجة اليسر :مكانية الحصول عليهاإ -
املتلقي او لتحقيق أغراض  ي غياب النية يف تعديل أو حتريف املعلومات للتأثري علىأ الخلو من التحيز: -

 ؛خاصة
 ؛و إكمالأي متامية أ الشمول : -
 ؛مدى ارتبا  املعلومات مبتطلبات املستخدم احملتمل هلا المالئمة : -
 أي مدى خلو املعلومات من الغموض. الوضوح : -

 :مما سبق ميكن تلخيص خصائص املعلومة يف الشكل التايلو 

                                                           

 .21 ،21، ص ص: 2111اإلسكندرية،  "، الدار اجلامعية، نظام المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرةثابت عبد الرمحان إدريس، "  17 



نظام املعلومات ميكانيزمات                       الفصل األول                                                 

 

11 
 

 
 (: خصائص المعلومات4-1الشكل )

 
 .بناءا على املعلومات السابقة : من إعداد الطالبالمصدر

 كيفية تدفقها و  وسائل الحصول على المعلومات 
من بني هذه الوسائل و  متعددة للحصول على املعلومات وفقا الحتياجات املؤسسةسائل و  توجد

 :18نذكر
 مناذجهاو  التقاريرو  امللفات ميةي:يتم ذلك عن طريق متابعة اخلريطة التنظ فحص السجالتو  البحث -

املوازنات و  اخلط و  عداد تنفيذإحني ىل املشاكل اليت سجلت الشكاوي باإلضافة إو  ت العمل، القراراتسجلا
 وكذا خرائ  املسارات.

مات حيث تساعد يف ملاحظة سلوك الطرق للحصول على املعلو و  : من أهم الوسائل الشخصيةالمقابلة  -
معرفة آرائهم. حيث يتعذر احلصول على البيانات يف بعض األحيان بدون مقابلة وجها و  اجلماعاتو  فراداأل

وميزة هذه  ،أو مصادر مستقلةخمتلفة  حيث تثبت صحة املعلومات اليت مت احلصول عليها من مصادر لوجه 

                                                           

يف العلوم االقتصادية،  ماجستريرسالة ، نظم المعلومات في اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية" استخدام"د ، الشيخ ولد حمم 18 
،ص ص:  2111/2111تلمسان، اجلزائر ،جامعة ، العلوم االقتصادية، التسيري والعلوم التجارية كلية،ص حبوث العمليات وتسيري املؤسساتختص
28  ،22.  

خصائص
المعلومات 

الســــن
الدقــــة

التوقيــت

الصحـة

التعبيرامكانية
الكمي

امكانية
التحقق

امكانية
الحصول
عليها 

منالخلو
التحيز 

الشمول 

المالئمة

الوضوح
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الشخصية ن يتم ضمان أسلوب املقابلة ، وحىت اآلتقسيم الصفات الشخصيةو  ختيارالوسيلة أهنا مفيدة ال
 بشر  أربعة نقا  أساسية :

 ؛جدول املقابلة -     
 ؛احلصول على املوافقة إلجراء املقابلة -     
 ؛ضرورة توضيح اهلدف منها -     
 .دارة الوقتإ -     

: ويقصد به مجع البيانات عن طريق استمارة متأل من قبل املستجوب وبالتايل يكون هو سيد االستبيان -
ستطلاعات اإلو  ان حقيقة املمارسات احلاليةمن األفراد الستبي قاتستاملو  املعلومات اخلاصةجتمع و  ملوقفا

اسعة دون أن تكون صول إىل املوزعني يف مناطق و ملائمة للو و  امليول، كما انه ميثل وسيلة مناسبةو  الرأي
 مكلفة. 

ختصاص مثلا: ذوي االل عملية امللاحظة من خلال تتمثل يف مجع املعلومات من خلاو المالحظة: -
  .على اجلودة الرقابة إحصاءات، حصاء املرورخبصوص إتسجيل ملاحظات 

 ة.     آراء قد تكون مفيدو  تتمثل يف تدوين ملاحظاتالتقارير:  -
 : تنحصر هذه التجارب على الفئات ذات مستوى علمي عايل كمهندسي اإلنتاج، التسويقنتائج التجارب -
 العلماء التطبيقيني.كذا و  الزراعينيو 

. وكذلك مع احملي  داخليا بني خمتلف أقسام املؤسسة من مصلحة إىل أخرىوتعرف املؤسسة تدفقا 
 من التدفقات : نوعنياخلارجي، وميكن التمييز بني 

 ؛علومات املنتجة من املؤسسة نفسهاتدفق امل -
 .املستعملة من طرف املؤسسةو  تدفق املعلومات من اخلارج -

، تكون يف حاجة إليها لذلك مصدرها إىل جهة أخرى مستقبلة هلاتدفق املعلومات يعين خروج املعلومات من 
 منيز بني عدة مصادر للمعلومات
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 تصنيف المعلوماتو مصادر   -
 مصادر المعلومات -

ميكن و  إن املعلومات اليت حتصل عليها املؤسسة تكون مصادرها إما من داخل املؤسسة أو خارجها
 :19يلي توضيح ذلك كما

 المصادر الداخلية   -                   
 رؤساء األقسامو  تتكون املصادر الداخلية من أشخاص أو إدارات داخل املؤسسة مثل املشرفني

 ، وهذه املصادر تعطي حقائق عن أساسيات خمططة ومنظمة لتدعيم القراراتاملديرين مبختلف مستوياهتمو 
ن البيانات تستقبل أيغا من مصادر إضافة إل ذلك فباإلو  الداخلة على أساس رمسينات يتم جتميع البياو 

 ومناقشات غري املرتبطة هبذه األعمال.داخلية على أساس غري رمسي من خلال اتصاالت عارضة غري نظامية 
 المصادر الخارجية   -

ج نطاق املؤسسة، موزعات املعلومات املوجودة خار و  تكون املصادر اخلارجية أو البيئية مولدات
 النشرات املهنيةو  اهليئات احلكوميةو  واملنافسني، النقابات العمالية وتتغمن هذه املصادر: العملاء، املوردون،

 االحتادات الصناعية .و 
  تصنيف المعلومات 

جرت العادة أن تقوم املؤسسات بتصنيف وثائقها ومطبوعاهتا بدرجة سرية ملائمة وفيما يلي درجات تصنيف 
 :20هذه الدرجات هيو  املعلومات

حيث تصنف هبذه الدرجة الوثائق عظيمة  وهي أعلى درجات التصنيف : Top secretسري للغاية  -
اليت حتاول اجلهات املعادية احلصول على مثل هذه و  اليت هلا تأثري كبري على سلامة املؤسسةو  احلساسية

كبار املسؤولني عن مصاحل املؤسسة يف جمال االختصاص. املعلومات. يقتصر توزيع معلومات هذه الدرجة على  
تسلم إىل أشخاص حمددين باالسم وال يسمح و  وتعطى النسخ الورقية من هذه املعلومات أرقاما متسلسلة

 نفسه بإفشاء معلوماهتا.حلامل النسخة 

                                                           

 كلية،ختصص تسيري املوارد البشرية، يف العلوم االقتصادية ماجستري رسالةفي المؤسسة ،  " اليقظة اإلستراتجية كعامل للتغيرعلاوي نصرية، 19 
 .11 ،12، ص ص:  2111/2111 اجلزائر، ،تلمسان جامعةالتسيري والعلوم التجارية،  العلوم االقتصادية،

  .18، ص 2112، ازوري، األردني"، دار الأمن المعلوماتدالل صادق وآخرون ،"  20 
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اليت سوف و  أمهيةتصنف هبذه الدرجة الوثائق األقل و  وهي الدرجة الثانية من حيث السرية :Secretسري  -
. ويقتصر توزيع هذه املعلومات على أفراد خمولني ند انتهاكها من قبل غري املخولنيتعرض املؤسسة للخطر ع
 رمسيا حيق االطلاع عليها. 

تطبق على املعلومات أو املطبوعات و  ذه الدرجة قد ال توجد يف تصنيف بعض الدوله: Restrictedمحدود 
اليت ال تفغل املؤسسة أن تراها منشورة يف الصفحة و  من قائمة للجهات املعادية ) املنافسة( اليت رمبا ال ختلو

 الفروع املنشأة حسبما تنص عليه االتفاقيات املعقودة بينهما.و  اليومية، مثل املعلومات املتاحة ألي موظف،
بغري املصنفة وال ينطبق عليها املطبوعات كما ميكن تسميتها و  : هي مجيع املعلومات األخرى غير مصنفة -

طلبات املناقصة و  وتسعري املنتجات، والربامج الزمنية لإلنتاج)مثل معلومات، وصف  أي مقياس للحصانة
 ال أن بعض املؤسسات قد تناسبها استخدام الدرجات اخلمس معا. ، إ(وغريها

 :21كما تصنف حسب عدة معايري نذكر منها
 معلومات غري رمسية.و  الرمسية فهناك معلومات رمسية: وفقا لدرجة درجة الرسمية -
هناك مصدر للمعلومات إما تكون داخلية أو خارجية، كما ميكن تصنيفها : مصدر المعلومات -

 معلومات ثانوية.و  حسب هذا املعيار إىل معلومات أولية
 .قد تكون متغريةو  : فاملعلومات قد تكون ثابتة ال تتغريدرجة التغيير -

يتم التطرق اليه لومات الذي سنظام املعال بد من توفر االنتقال الفعال للمعلومات، و  االستفادةحىت يتم و    
 .وكذلك الرصد املعلومايت الثاين بحثيف امل
  الثاني: نظام المعلوماتبحث الم

 المعلوماتماهية نظام المطلب األول: 
نظرا للقدرة اهلائلة على برجمة استخدام املعلومات عصب املؤسسة املعاصرة و  متثل عملية إعداد البيانات     

نظمة يف العديد ىل التوسع يف النطاق اخلاص باستخدام املعلومات داخل املاملعلومات وختزينها فقد أدى هذا إ
املعلومات وجتهيز عداد ة بالعمليات العادية للمشروع، وإجتهيز املعلومات اخلاصو  عدادمن األغراض مثل إ

نظام اسم يطلق على هذه العملية  داري لكي يتمكن من اختاذ القرارات املختلفة، وعادة مااألزمة لإل

                                                           

  21 نوري منري، " نظم المعلومات المطبق في التسيير"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2112، ص 12. 
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املعلومة وتقدميها ملتخذ على معاجلة مل هي مكوناته؟ وكيف يع علومات ومافما هو نظام امل .المعلومات
 القرار؟

 نظام المعلومات  مفهوم  الفرع األول:
ع البيانات نظام من األنظمة األخرى املوجودة باملشروع يقوم مبهمة جتمي" :املعلومات بأنهيعرف نظام 
ختاذ القرارات اليت ئات أخرى يف اتساعد هبا اإلدارة وفحسب إجراءات وقواعد حمددة  وحتويلها إىل معلومات

 تشغيلها وختزينها واسرتجاعهاو  البياناتالرقابة.والعناصر الرئيسية لنظام املعلومات هي جتميع و  تتعلق بالتخطي 
 .22حتويلهاو 

املتفاعلة مع و  أنه عبارة عن جمموعة من العناصر املتداخلة :"علىأيغا ميكن تعريف نظام املعلومات 
بثها وتوزيعها و  ختزينهاو  تعمل على معاجلتهاو  املعلوماتو  بعغها البعض اليت تعمل على مجع خمتلف البيانات

 .23"ليهاالرجوع إليها حني احلاجة إو  قراررض دعم العلى املستفدين بغ
اإلجراءات اليت و  الربامج، األفراد، املعطيات جمموع املوارد، املعدات، :"كما ميكن تعريفه على أنه

ختاذ القرار املناسب يف معاجلتها ألجل او  ختزين املعطياتتسمح باحلصول على املعلومات املناسبة من خلال 
 .24" الوقت املناسب

 نظام املعلومات مصطلح يرتكب من كلمتني:
بينها الذي يعين ذلك الكل املكون من أجزاء أو عناصر أو مكونات ترتاب  وتتفاعل وتتكامل فيما  ونظام: -

 ؛من أجل حتقيق أهداف مشرتكة
 ث تفيد فهمهي نتائج معاجلة البيانات يدويا أو باستخدام احلاسوب أو الوسيلتني معا حيالمعلومات:  -

 .ظاهرة أو مشكلة معينة
جمموعة ":بأنههوم نظام املعلومات ( لنستخلص مف وبالتايل ميكن مقابلة املفهومني ) وليس مجعهما

 غيلتشو  ،ختزينو  ، واليت يتم من خلاهلا بتجميعبرامج، شبكات، بيانات( منظمة من العناصر ) أفراد معدات،

                                                           

 ،2112دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،  ،،" اقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية"صلاح الدين عبد املنعم مبارك 22 
    .11ص  

 .28، ص  2112، 1االردن،  املسرية للنشر والتوزيع،دار ، نظم المعلومات اإلداريةعلاء الدين عبد القادر،"  23 
24  Pascal VIDAL, Vincent PETIt," Système d’information organisationnelle", Pearson France, 2éme 

édition , 2009, p 05. 
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نظام املعلومات  قولنجاح تطبي .25" التنسيق والرقابة داخل املؤسسةو  ختاذ القراراتتوزيع املعلومات اللازمة الو 
 :26جيب حتديد رؤيتني

 ، اهلدف.ل يف معرفة الثنائية املفهوم: تتمثرؤية ثابتة -
 :التايل يوضح أحد النماذج للنظام تتمثل يف كيفية تطوير النظام، والشكل :رؤية ديناميكية -
 

 معلوماتنموذج عام لنظام ال ( :5-1الشكل )
                                                                   

 
                                                                                                                                             

 
                                                    

                                                                                                     
                                                    

 
                                                                                                                                                     

 
 
 

Source:  pascal VIDAL, Vincent PETIT, op . cit,  p12 
  

 يستخدم تكنولوجيا نظام أنه على املعلومات لنظام شامل تعريف استخلاص سبق ما خلال من ميكن
 اإلدارية األنشطة تدعيم اللازمة هبدف املعلومات وعرض ومعاجلة وختزين وإرسال توفري عمليات يف املعلومات
 .املؤسسة يف املختلفة

 
 
 

                                                           

حول  امللتقى السادس"، القرارات اإلداريةدور أنظمة المعلومات المعتمدة على الذكاء االصطناعي في عملية صنع سليمان عز الدين، " 25 
  .11ص ،2112جانفي 28،22كلية العلوم االقتصادية، جامعة سكيكدة، اجلزائر ،يةدور التقنيات الكمية يف اختاذ القرارات اإلدار 

26  Patrick HUBERT, "Systèmes d’information de gestion", édition n’existera, paris, 2009, p24.                                                 

 خمرجات النظام                            معاجلة املعلومات                           مدخلات النظام

مصادر 

 داخلية

مخرجات 

نظام معالجة 

 المخابرات

مخرجات 

نظام معالجة 

 المعلومات

دراسات 

 متخصصة

مصادر 

 خارجية

قواعد بيانات 

 المؤسسات

قواعد بيانات 

 مجال وظيفي

قواعد بيانات 

 أخرى
ةتقارير دوري  

إدارة 

المجال 

 الوظيفي

ةتقارير خاص  

مخرجات 

ةنماذج رياضي  

 معلومات

 بيانـــــــــات

 معلومات



نظام املعلومات ميكانيزمات                       الفصل األول                                                 

 

17 
 

 الفرع الثاني: نظم المعلومات الرئيسة في المؤسسة

حيث تعمل  ،تتوفر املؤسسة على جمموعة من النظم تدعم املستويات االدارية املختلفة يف املؤسسة
تسيري األنشطة يف اإلدارة و  اإلداري على مساندة مسؤول األنشطة يف اختاذ القرارات شبه اهليكليةنظم املستوى 

رعة يف اجناز الوسطى كما ختدم ختطي  الوظائف عن طريق تقدمي ملخص روتيين يهدف غلى حتقيق الس
 واليت سيتم التطرق اليها يف هذا الفرع:التقارير املطلوبة 

 التأوال: نظم معالجة المعام
نظم " :بأهنا systèmes de traitement des transactions(  STT) تعرف نظم معاجلة املعاملات 

 ألنشطةلمعاجلة البيانات اخلاصة باألحداث اليومية و  تسجيلو  قوم جبمعتمبنية على استخدام احلاسوب، 
باإلضافة  املخزونو  حجم اإلنتاجعمليات املؤسسة، مثل املبيعات، املشرتيات، العمليات املالية، التغريات يف و 

نية يبثها يف شكل تقارير روتو  تسجيل األحداث يف البيئة اخلارجية للحصول على معلوماتو  إىل مجع
 ". ملستخدميها سواء داخل أو خارج املؤسسة

 ثانيا: نظم معلومات التسيير 
تعتمد نظم "  :بأهنا  Systèmes d’information de gestion (SIG ) تعرف نظم معلومات التسيري

تقارير استثنائية أو و  داري يف شكل تقارير دوريةعلومات للمدراء يف املستوى اإلاآليل، تقدم امل على احلاسوب
 ."تدعيم أنشطة اختاذ القراراتو  رقابةو  خاصة لتدعيم العملية اإلدارية من ختطي 

باملعلومات الغرورية يف شكل  املسريينن نظم معلومات التسيري تزود ظهر أيالتعريف  امن خلال هذ
تقارير عن األنشطة اخلاصة باملؤسسة يف اجملاالت الوظيفية املختلفة، وعن األحداث البيئية اخلارجية و  مؤشرات

 . *رقابة باإلضافة إىل تدعيم عملية اختاذ القراراتو  مبا يساعدهم على أداء وظائفهم اإلدارية من ختطي 
 دة( القرارثالثا: نظم دعم ) مسان

كيف و  تعترب نظم دعم القرار من أهم الوسائل املساعدة ملتخذ القرار على اختاذ القرارات فما هو
 يعمل هذا النظام؟ 
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الذي يقع و  ((IMC)) منوذج  ختاذ القرارأول من اقرتح منوذجا ال (Herbert .A .Simon 1211)عد ي     
 :27على أربعة مراحل أساسية هي

 ؛تشخيص املشكلة و  ويتم فيها مجع املعلومات( : Intelligenceمرحلة االستخبار)  -
 : ويتم فيها البحث عن احللول املمكنة للمشكلة(Modélisation ou conceptionالتصميم ) مرحلة -

 ؛تشكيل مناذج احللولو 
  ؛املشكلةختيار احلل  األمثل حلل وتتغمن ا( : choix ou Sélectionختيار )مرحلة اال  -
 : وذلك بتنفيذ احلل الذي مت اختياره مع القيام بتقييمه( Mise en applicationمرحلة التنفيذ ) -

 مراجعته.و 
( SIGنظم املعلومات يف القيام هبذه املراحل ، خاصة منها نظم معلومات التسيري ) ويستخدم حاليا

 التنفيذ.و  كل من مرحليت التصميم االختيار( يف  SIADالتنفيذ ونظم دعم القرار )و  ستخبارخلال مرحليت اال
نظم حاسوبية تفاعلية تساعد اإلدارة على اختاذ القرارات غري " :كذلك على أهنا  نظم دعم القرارتعرف كما 
 قاعدة البيانات وواجهة مساعدة للمستفيد "و  شبه اهليكلية وذلك من خلال استخدام النماذجو  اهليكلية
التعاريف نستنتج أن نظم دعم القرار تستخدم البيانات الصادرة من نظم معاجلة من خلال هذه          

املتعلقة بأسعار  البيانات من مصادر خارجية، كتلك  املعاملات ونظم معلومات التسيري كما حتصل على
 أو بيانات اقتصادية ،حبيث تساعد متخذ القرار على اختاذ القرارات.منتجات املنافسني 

 و طرق عملهنظام المعلومات  :لثاالفرع الث
 نظام المعلومات :أوال

 :28يلي دد مكونات هذا األخري كماحتات ميكن نظام املعلوم تعار يفإىل خمتلف  تطرقالمن خلال 
وذلك  ا : وتتعلق جبمع وتوفري البيانات أو احلقائق اخلام من داخل املنظمة أو من خارجهالمدخالت -

 ىل:إتنقسم و  منها يف التطبيق العملياالستفادة و  تشغيلها ألغراض

                                                           

يف العلوم  ماجستري، رسالة ، "أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مرمي مراد 27 
ص  ،2111/ 2112، اجلزائر، يري والعلوم التجاريةالتس كلية العلوم االقتصاديةري املؤسسات الصغرية واملتوسطة،ختصص اقتصاد وتسي االقتصادية،

11. 
فإننا نشري إىل أن نظم  " خاصة يف الكتابات املشرقية وحىت ال يقع خل  يف املصطلحات، نظم المعلومات اإلداريةكذلك باسم "   نظم معلومات التسييرتعرف *    

  اليت من املمكن أن تطبق يف املؤسسات وليس هذا النوع املشار إليه فق  .املعلومات اإلدارية اليت نعنيها يف هذا البحث هي كل أنواع النظم 

 .121ثابت عبد الرمحان إدريس، مرجع سبق ذكره ، ص  28 
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، أو أنظمة ت نظام معني هي خمرجات نظام آخر: يف حالة إذا كانت مدخلا المدخالت المتسلسلة -
مباشرة فإنه يطلق على ذلك النم  من املدخلات بــ"  ةتتابعيأخرى سابقة للنظام املعين وتربطها به علاقة 

 املدخلات املتتابعة أو املتسلسلة "
 ملائمتهاليت حتدد مدى و  :هي تأثري البيئة اخلارجية على النظامالمدخالت عن طريق التغذية العكسية -
 ت عن أي قصور أوتلبية حلاجات املستفدين من خلال مترير امللاحظاو  صلابته يف حتقيق األهداف املطلوبةو 

 تفادي حدوثه مستقبلا.و  صلاحهعيب يف تطبيقه إل
سان، وتعمل على حتويل البيانات اليت سبق مجعها تلك العمليات بواسطة آلة أو إنجز وقد تن  :العمليات -

 داللة.و  لتصبح ذات معىن
الفروع و  األقسامو  داراتإىل اإلو  اد الذين حيتاجون إليهانقلها إىل األفر و  : وتتمثل يف املعلوماتالمخرجات -

  .وظائفهمو  عند ممارسة أعماهلم
من مث تقسيم خمرجات نظام و  أفعال األطراف املختلفة اليت حصلت على املعلوماتردود  :التغذية العكسية -

الشكل التايل و  املعلومات ، ووجود احتماالت لتعديل أو تغيري املدخلات أو عمليات التشغيل يف هذا النظام.
 .لنظام بعد التطرق إليها بالتفصيليبني أهم العناصر املكونة ل
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 (: عناصر نظام المعلومات6-1)الشكل 
                                                                                         

 
 
 
 
 
    
   

                                                
 
 

 
 

 121ص  ، مرجع سبق ذكره ،يسثابت عبد الرمحان إدر  المصدر:

 نظام المعلوماتوأبعاد  وظائف  -
 األنشطة األساسية لنظم المعلومات أوال:

املفيدة نتاج وجتميع وتوصيل  املعلومات ف األساسي لنظم املعلومات هو إن اهلدسبق اإلشارة إىل أ
 ظائف نظم املعلوماتو  ن املدخلات األساسية هلا هي البيانات ،لذلك البد أن تبدأأو  ملتخذي القرارات
 توصيل املعلومات.و  تنتهي بإنتاجو  بتجميع البيانات
عملية حتويل البيانات إىل معلومات من خلال سلسلة من اخلطوات يطلق عليها دورة تشغيل تتم 
 : 29والوظائف األساسية لنظم املعلومات هي كاآليتالبيانات 

                                                           

، ختصص نظام املعلومات يف العلوم االقتصادية ماجستريرسالة  "، نظام المعلومات كأداة لتحسين جودة الخدمة الصحيةدالل السويسي ، " 29 
  .12 ،11 ، ص ص:2111/2112،جامعة سطيف، اجلزائر ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية  التسيري،ومراقبة 
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البيانات اليت تعترب املدخلات ظيفة جتميع البيانات يف نظم املعلومات بتحديد تبدأ و  تجميع البيانات: -
 ؛األساسية للنظام ، مث جتميع هذه البيانات من مصادرها املختلفة وإدخاهلا إىل النظام

 ؛ن تستخدم يف عملية التشغيلتتمثل يف تسجيل البيانات وحصرها حىت ميكن أ الحصر:و  التسجيل -
حيث يتم استخدام نظام ترميز معني ميكن يتم إعداد البيانات يف شكل أكثر ملائمة الترميز والتصنيف:  -

من معرفة هذه البيانات، مث يتم تصنيف البيانات حيث توضع يف صورة فئات أو جمموعات وفقا خلصائص 
 ؛ستخدام نظام ترميزو جمموعة بامشرتكة بني بيانات كل فئة أ

د من أن عملية حصر كد من اكتماهلا وصحتها وذلك للتأكويتغمن عملية فحص البيانات للتأ التدقيق: -
 ؛انات قد متت بطريقة صحيحة ودقيقةوتسجيل البي

تتم معاجلة البيانات من خلال جمموعة معينة من العمليات األساسية لتحويلها إىل  :معالجة البيانات -
البيانات ) يف عملية  . وال ختتلف العمليات األساسية لتشغيلت ذات معىن مفيد ملتخذي القراراتمعلوما
 ؛ختلاف نظام املعلومات سواء كان يدويا أو آلياف( باالتصني

احلصول عليها يل يتم و  يف معظم احلاالت ال يتم تشغيل البيانات اخلام فور جتميعها إدارة البيانات: -
ويقصد بوظيفة بإدارة  حلاجة إليها ألغراض التشغيل كذلك.حفغها وصيانتها حىت تكون متاحة وقت ا

  .اسرتجاع وحتديث البياناتو  إدارة عمليات ختزينو  بتنظيم البيانات األنشطة اخلاصة
 ثانيا: أبعاد النظام 

على النحو هلا حتديد أهم األبعاد األساسية  لنظم املعلومات  الذكر سابقةميكن يف ضوء التعريفات 
 : 30التايل
التارخيي العتمادها يف قات املعاصرة لنظم املعلومات يف إطار مسار التطور تعد نظم املعلومات أحد التطبي -
 ؛قل نظام املعلوماتح
الدور واملهام اليت و  سرتاجتية للمنظمة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة التطبيقاتباجلوانب اإلترتب  هذه النظم  -

 .نظم املعلوماتيفرتض أن تنجزه 
 :31من اخلصائص التاليةجمموعة كما للنظام 

 ؛مجيع األنظمة تعمل من خلال بيئة معينة -
                                                           

 .21،ص 2112، دار الثقافة ،عمان، "( ، ) منظور امليزة اإلسرتاجتية" نظم المعلومات اإلستراتجيةحممد عبد حسني الطائي وآخرون،  30 
  . 11، ص 2112 ،1االردن،    ، الوراق للنشر والتوزيع،"تقويم نظم المعلومات باستخدام بحوث العمليات" ،إنعام علي توفيق الشربلي 31 
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 ؛شكل وحدات البناء األساسي للنظاممن عناصر، مكونات أو نظم فرعية بيتكون  -
جزاء الفرعية، ويعين أنه ال ميكن إحداث تغيري يف أحد مكونات النظام التداخل بني األخاصية هناك  -

 ؛يؤثر ذلك على بقية أجزاء النظام دون أن
 ؛املؤسسةي مبوجبه يتم تقسيم أداء وهدف رئيسلكل النظم وظيفة رئيسية  -
 .حالة التطور القائمة يف املؤسسة استخدام النظم يف حالة تغيري دائم بسبب -

كذلك و  فنظم املعلومات تلعب دورا كبريا يف مساعدة املؤسسات على فهم التغريات احلاصلة يف حميطها
 (la surveillance على العمل يف هذا احملي  ، فنظم املعلومات تعد أداة أساسية للقيام باملتابعة البيئية

l’environnement )نشر املعلومات املتعلقة مبحي  و  وذلك من خلال استخداماهتا يف مجع معاجلة
 .32املؤسسة

 أهداف نظام المعلومات و  : أهميةالمطلب الثاني
 :أهمية نظام المعلومات بالنسبة للمؤسسات المعاصرةالفرع األول

ترجع و  يف اآلونة األخرية تكتسي أمهية بالغة بالنسبة جلميع أنواع املؤسسات أصبحت نظم املعلومات
 :33هذه األمهية إىل ظهور ثلاثة اجتاهات حديثة هي

نتاجية املشتغلني ات الصناعية احلديثة ، لذلك جند إ: تزايد نفوذ املعرفة واملعلومات يف اجملتمعتجاه األولاال -
لب على ، مما أدى إىل زيادة الطالرئيسية يف اجملتمعات املتقدمة االهتماماتباملعلومات أصبحت أحد 
 ؛املعلومات بشكل غري مسبوق

املعاجلات الدقيقة ،فقد أدى ظهور نظم املعلومات املبنية على و  تنمية شبكات االتصالتجاه الثاني: اال -
، لدرجة أنه استخدامها ة إىل زيادة الطلب علىشبكات االتصال املتقدمو  استخدام أجهزة احلواسب اآللية

 ؛اد شبكات معلومات واحدةإجيو  الكامل بواسطة احلاسوب اآليلأصبح من املمكن تصميم منظمات تعمل ب
دت غلى تغيري ، أت واألساليب اللازمة لتشغيلها: التغريات اليت طرأت على طلب املعلوماتجاه الثالثاال -

 صبح أداء املؤسساتعتبارها موردا اسرتاجتيا مهما، وأودور املعلومات  حىت أصبح ينظر إليها با يف مفهوم
 ه نظام املعلومات املستخدم هبا. قدميعتمد بشكل متزايد على ما ميكن أن ي

                                                           
32 Jean- LOUIS ERMINE, « management et ingénierie des connaissances- modèles » La voisier, paris, 

2008, p 225 .  

 .81، ص 2112، 1 عمان،، امل الكتب احلديث للنشر والتوزيعع ،"إدارة المعرفة ونظم المعلوماتأمحد اخلطيب، "  33 



نظام املعلومات ميكانيزمات                       الفصل األول                                                 

 

23 
 

للقيام مبتابعة احملي  وذلك من خلال استخدامها يف مجع معاجلة فنظم املعلومات تعد أداة أساسية 
 34.ونشر املعلومات املتعلقة باحملي 

 : أهداف نظام المعلومات الفرع الثاني 
حيدد الكثريون هدفا واحدا للمعلومات  ملخصا يف أن نظام املعلومات يهدف إىل تقدمي اخلدمة النهائية       

 : 35ميكن جتزئة هذا اهلدف إىل األهداف اآلتيةو  للمستفيدين
 عندما تصل معلومات كاملةهذه املعلومات تنجز و  الرقابةو  مساعدة املديرين يف مهامهم يف جمال التخطي  -
 ؛دقيقة يف الوقت املناسبو 
 ت؛مع احملافظة على الدقة للمعلوماعطاء معلومات وتقارير بتكلفة أقل إ -
 ؛ تصل إىل املديرين ويعتمد عليهاوتصفية املعلومات اليت  بلورة -
ارات املختلفة قبل أن تطبق القر نتائج و  تقدمي سلسلة من الطرائق البديلة الجناز العمل بشكل يبني تأثريات -

 ؛علميا
 نشغاهلم يف عملية استخراج املعلومات من خلال كثرة البياناتدم اقت املديرين وعاالستفادة القصوى من و  -
  .املستنداتو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 jean-louis ERMINE, op. cit , p 225. 

سوريا،  العدد األول،، تصادية والقانونيةجملة جامعة دمشق للعلوم االق، ،" دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات"أمحد صاحل اهلزاميية  35 
 .21، ص 2112
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 خالصة
اليت إن ظهور عاملية االقتصاد وتكنولوجيا املعلومات والنقص يف املوارد االقتصادية باإلضافة إىل البيئة 

تعمل هبا املؤسسة، أصبح ميثل هتديدا للمؤسسة وذلك من خلال زيادة حدة املنافسة وانفتاحها على هذا 
وتغمن مكانة يف السوق فقد ظهرت  أدوات   االقتصاد العاملي املفتوح ولكي تتجنب املؤسسة هذه املشاكل

ليت تسهل احلصول على املعلومات. تساعدها يف التعامل مع بيئتها من خلال االستفادة من التكنولوجيات ا
هذه األخرية اليت أصبح ينظر إليها على أهنا مورد أساسي فبقدر ما تتوفر عليه هذه املعلومات من جودة ودقة 

، ومنه فقد مت التعرف  حتسني عمليات التخطي  والرقابةومشولية بقدر ما يزداد الرشد يف اختاذ القرارات ومن مث
أمهية املعلومات يف املؤسسة باعتبارها موردا اسرتاجتيا هاما تستند إليه عملية اختاذ من خلال هذا الفصل على 

القرار يف املؤسسة كما مت التطرق اىل املعلومات لكي تستفيد منها البد من مجعها وتنظيمها من خلال نظام 
ملطروح  ملن تعمل هذه معلومات سواء كان خاص باألفراد أو التمويل أو اإلنتاج أو التسويق، ولكن السؤال ا

 اآلليات وكيف تساعد متخذ القرار؟  وهو ما يتم التطرق إليه يف الفصل الثاين.
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 :تمهيد
االجتاه املتزايد حنو التحول إىل اقتصاد املعرفة والعمل امل اليوم من حتول حنو العوملة و إن ما يشهده الع

عن بعد و غريها من الظواهر جعلت طبيعة البيئة ديناميكية متتاز بالتقلبات وعدم االستقرار، هذا ما فرض 
استمرارها، و  هذا لضمان بقائهاملواجهة ممثلي هذه البيئة و على املؤسسة تبين توجه أو وسيلة تسيريية جديدة 

ذلك يف ظل تطور تكنولوجيا املعلومات وحتليلها تقوم على أساس تسيري املعلومات و هذه الوسيلة اجلديدة 
وكيفية حل املشاكل والوقاية منها وتطوير أساليب العمل  التهديداتمعرفة الفرص و وإثرائها حبيث تساعد يف 

وبالشكل املناسب فالسرعة  اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسبجيز. أي أهنا تساعد على يف وقت و 
كما  واملرونة والقدرة على التفاعل أصبحت من العوامل احملددة حلصول أي مؤسسة على ميزة تنافسية،

الفاصل بني بقاء وزوال بصفة سريعة إىل نتائج جيدة تعترب احلد رار على الوصول و أصبحت قدرة متخذ الق
 املنظمة.

لقرارات أمر ضروري لتطوير أساليب اختاذ اهو نظام املعلومات لذا فتحليل املؤسسة لبيئتها بواسطة 
ملوقع لتحقيق الريادة والتميز للوصول  وجماهبة التحديات اليت تواجهها يف بيئة األعمال واليت تسعى يف ظلها

الذي يتسم به القادة الناجحون، والذي يوفر هلم مهارات  األنظمة أنواع من أهم نظام املعلوماتمتميز، ويعد 
 احلصول على املعلومات الالزمة الختاذهم للقرارات.

 وعلى هذا سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل:
 ؛اختاذ القراراملبحث  األول:  -
 .يف تفعيل اختاذ القرارات نظام املعلوماتدور  املبحث الثاين: -
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 تخاذ القرارات مدخل ال: األول المبحث
إن كان و  ( إن القرار هو القلب النابض للنشاط اإلداريHerbert Simon) يقول  هربرت ساميون         

جعلت هذه  نفسه بالنسبة للمنظمة.حمدد حياته، فالقرار يسد املكان و  القلب هو املركز احليوي جلسم اإلنسان
كانت نتيجة ذلك و  سواء يسعون إلجياد أفضل الطرق للقيام هبذه العملية اإلداريني على حدو  األمهية املنظرين

جهات النظر حول الكثري من اجلوانب املهمة هلا، غري أن هذا االختالف كان يهدف إىل إجياد الطريقة و  تعدد
 املثلى للقيام هبا. و  العملية

 تيارات الفكر التنظيميو  المطلب األول:اتخاذ القرارات

حيث  ،تطور الفكر التنظيمي عرب سنوات طويلة من املمارسات اإلدارية يف املؤسسات املختلفة 
 كما  نظرياتو  العلماء يف إثراء املعرفة اإلدارية ووضع مناذجو  حبوث عدد كبري من املفكرينو  أسهمت دراسات

هي: املدخل  أساسية الباحثني إىل ثالثة مداخلو  فقا إلسهامات الكتابو  تصنف تيارات الفكر التنظيمي
  لعملية اختاذ القراراتو  املعاصر، فلكل منها نظرهتا للعملية اإلداريةو  الكالسيكي، املدخل السلوكي

 جتميعها أحيانا بعض نقاط التقاطع.و 
 الفرع األول: تيارات الفكر التنظيمي

 أوال: نظريات الفكر الكالسيكي 
، فبالرغم يعترب كتاهبا رواد للتسيريو  داللة يف بناء الفكر اإلداري تعترب النظرية الكالسيكية أول إسهام ذو       

املبادئ اليت افرتضها رواد املدخل ما زالت و  من أن آراء كتاهبا قامت يف األول على اخلربة ، إال أن هذه اآلراء
 . 1تطبق حىت يومنا هذا

 ية القرن املاضي على تقسيم العملارتكزت نظريات التنظيم الكالسيكي الثالثة اليت ظهرت يف بدا        
 اهليكل التنظيمي باعتبارمها عنصرين أساسيني من عناصر التنظيم. و 

سلوكيات التنظيم .كان و  انطلق املدخل الكالسيكي من افرتاض أساسي ممثال يف صفة الرشاد يف تصرفات
ى بعض العناصر أو الوسائل من التوجه األساسي هلذا املدخل هو زيادة إنتاجية املنظمات من خالل الرتكيز عل

 أمهها: 
 ؛ة أفضل الطرق الفنية ألداء العملدراس -

                                                           

 .111 ،119: ص ص، 9002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "اإلدارة والتخطيط االستراتيجي" ،ناصر دادي عدون  1 
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 ؛الهتمام بكفاءة العملية اإلداريةا -
 ضبط العمل يف املنظمة.توضع مبادئ معيارية توجه و  -

 يعود تأسيس املدخل الكالسيكي إىل جمموعة من الرواد كان هلم الفضل يف إرساء دعائم هدا املدخل
يرب، ميكن تناول فكر وإسهامات املدخل الكالسيكي يف عملية و  ماكسو  تايلور، هنري فايول فريدريكهم و 

أخريا و  ية، مدخل العملية اإلدارية،ملاملتمثلة يف اإلدارة العو  اختاذ القرارات املختلفة من خالل نظرياته الثالثة
 املدخل البريوقراطي.

 :نظرية اإلدارة العلمية -
ية بتحديد املبادئ اليت تقوم عليها معلنا عن األهداف احلقيقية اليت ملاإلدارة العأرسى تايلور قواعد 

إقناع الطرفني بأن الذي و  العمالو  إحالل ثقافة التفاهم حمل التنازع بني اإلدارةو  هي زيادة اإلنتاجو  تسعى إليها
األساسية لتايلور يف املدخل بإرسائه حيكم العالقة بينهما هي املصاحل املشرتكة ال تضارهبا. كانت املسامهة 

 :2املتمثلة يفو  املبادئ األساسية لإلدارة العلمية
 ؛يف حل املشاكل اإلداريةو  العمل إحالل الطرق العلمية حمل الطرق البدائية يف -
 ؛تدريبهم على أساس علميو  للعمال االختيار العلمي -
قيام العمال و  يم العملتنظو  املدرين بتخطيطالعمال مع قيام و  تقسيم عادل للمسؤوليات بني املدرين -

 ؛بالتنفيذ
لتحقيق اإلفادة القصوى من خدمات املشرفني  الوظائفي تايلور إىل تطبيق مبدأ اإلشراف دعا -

 املتخصصني.
 :نظرية التقسيم اإلداري -

اهتمامه ، لكن  تعترب مكملة ملا جاء به تايلوراليتو  يعترب هنري فايول أول من وضع أسس هذه النظرية
 انصب على العملية اإلدارية ذاهتا على مستوى قمة اهليكل التنظيمي حتديدا. ركزت نظرية التقسيم اإلداري

، ومن مث اعتربته نشاطا مميزا قائما بذاتهاليت يطلق عليها أيضا تسمية نظرية العملية التسيريية  يف حد ذاته فو 
يساهم االجتاه يف و  التنسيق.و  ، التوجيه، الرقابةالتنظيمشاط إىل وظائف فرعية مثل التخطيط، حتليل هذا الن

                                                           

 .10، 92، ص ص: 9011، 1، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط " االتصال واتخاذ القرارات"إهلام بوغليطة وآخرون،    2 
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حتديد عدد كبري من مبادئ التسيري تتصف باملرونة أي أهنا ليست مطلقة. حيث ميكن استخدامها يف و  بلورة
 املتمثلة أساسا يف العناصر التالية:و  اخلاصة بكل مشروعو  ضوء الظروف املتغرية

 ؛حدة األمرو  -
 ؛استقرار األشخاص -
  .تعويض السلطةو  التنسيق  -

، حيث يرتتب على صله عن مفهوم الرقابة باالستثناءجتدر اإلشارة إىل أن املبدأ األخري ال ميكن ف
للقرارات و  تعقيدا املدراء األعلى مرتبة تفويض السلطة حنو األسفل لكي يتاح هلم التفرغ للمشاكل األكثر

 .األكثر أمهية
 المدخل البيروقراطي: -
تنظيم احلضري الذي يستهدف لقدم ماكس ويرب منوذجه البريوقراطي على أنه النموذج املناسب ل          

االجتماعية ، يستمد هذا النظام سلطته من القانون الذي يعكس عادة إرادة و  حتقيق األهداف االقتصادية
 : 3يلي عقالنيته من خصائصه املتمثلة فيماو  اجملتمع. فالنموذج البريوقراطي يستمد كفاءته

 ؛وجود نظام هرمي للسلطة  -    
 ؛يد واضح ملكان كل شخص يف التنظيمحتد -    
 ؛قيق لكل فرد ، ختصص موصوف كتابياجود ختصص دو  -    
لوجود اإلجراءات املوحدة و  العلمية يف ظل  املنافسةو  اختيار األشخاص على أساس الكفاءة التقنية -    

 ؛من اعتبارات شخصيةوعية اجملردة ذات الصيغة املوض
 ؛علمي يف معاجلة املشاكل اإلداريةاستخدام األسلوب ال -    
 وثائق رمسية حمفوظة يف املكاتب.و  وجود مستندات -    

 نه نظام مثايل لإلدارة العتماده على القواعدأعلى النموذج البريوقراطي على  مما سبق ميكن احلكم         
 ، التقسيم الواضح للعمل يقتضي أن يعرف كل شخصالعالقات الشخصية رمة للقضاء علىاإلجراءات الصاو 

 واضحة.و  حىت تكون الرتقيات منطقية، التدرج اهلرمي الثابتو  وظيفته يف التنظيم
 

                                                           

 .11، ص 9010 "، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،المدخل لنظرية القرارحسني بلعجوز،"  3 
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 اتخاذ القرارات من منظور المدخل الكالسيكي :ثانيا
الوظائف و  تتوزع فيه املسؤولياتينظر املدخل الكالسيكي يف اإلدارة للمؤسسة على أهنا تنظيم رمسي        

، افرتضت النماذج الرشاد يف تصرفاهتاو  . يتسم بالوضوحإطار اعتبارها منوذجا ميكانيكيا بشكل هرمي يف
 الكالسيكية يف اإلدارة أن املؤسسة نظام مغلق يعمل يف إطار ظروف التأكد التام أي توافر املعلومات بالشكل

ت اليت ، أينما  يتعني معه  حتقيق رشاد القرارات املتخذة حبكم االفرتاضاطلتوقيت املطلوبني عن ظروف احملياو 
تدفق  و  أضف إىل ذلك انسياب األوامر من أعلى اهلرم اإلداري إىل أسفله .على أساسها يعمل التنظيم 

 البيانات من األسفل إىل أعلى اهليكل التنظيمي.و  املعلومات
االلتزامات املهنية يف التنظيم تعد واضحة مبا فيه الكفاية ، حيث و  استناد ملبدأ الوضوح فإن كافة الواجبات   

عليه فإن عملية اختاذ القرارات املختلفة يف املؤسسة تتحدد من خالل التوظيف الدقيق و  أهنا حمددة كتابيا
تنظيم. ففي حالة إذا ما صادف متخذ القرار موقفا اللوائح السائدة يف الو  للوظائف  وإسنادها وفقا للقوانني

 معينا واستعصى عليه األمر فعليه االستنجاد باملستويات العليا يف التنظيم للفصل يف املشكل املطروح.
ن أهم ما اتسمت به نظريات املدخل الكالسيكي هو إغفاهلا لعنصر أجيمع خمتصوا اإلدارة على        

غضت و  تنشأ داخل التنظيم حيث أهنا اعتربت العامل جمرد آلة تنفذ ما يطلب منهاالعالقات اإلنسانية اليت 
اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار حبكم و  الطرف على العالقات غري الرمسية اليت ميكن أن تنشأ بني العمال

 فري املعلوماتتأثرياهتا على أداء املؤسسة لكثرة النقائص اليت اعتربت املدخل الكالسيكي خاصة من ناحية تو 
هلذه األسباب سنعمل على و  ترشيد عمليات اختاذ القرار باملؤسسةو  معاجلة البيانات اليت من شأهنا دعمو 

 التواصل مع النظريات اليت تلتها على أمل توفري ظروف أحسن الختاذ القرارات.
 االتجاهات السلوكية المبكرة في اإلدارةو : تقديم مدخل العالقات اإلنسانيةلثاثا

أن اإلنسان نفسه باعتباره العنصر األساسي يف بناء التنظيم، فتناولت  ركز املدخل السلوكي على          
 االجتماعية سلوكياته كفرد يف جمموعة رمسية أو غري رمسية. كما تناولت سلوك اجلماعاتو  الدراسات النفسية

رية اليت ينتمي إليها. اهتم السلوكيون بعمليات درست البيئات احلضاو  ،البشرية اليت يكوهنا األفرادالتنظيمات و 
اجملموعات أو بني و  التفاعل بني األفرادو  فردو  التأثري املتبادل للعناصر املدروسة مثل التفاعل بني فردو  التفاعل

 االجتماعو  كان من نتائج دراسات علماء النفسو  البيئة احلضارية من جهة أخرى ،و  هؤالء جمتمعني من جهة
هيم مثل حركية الشخصية ، التحفيز، حركية اجلماعات، التسيري غريهم من السلوكيني بروز مفاو  األجناسو 

من بني إحدى رواد هذا املدخل  و  غريها من املفاهيم األخرىو  ، العمل ضمن فريق، التسيري باملشاركةباألهداف
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 (M.follett 1181،1229 ،*ماري فويليت ) حتليلها ملا  اإلدارية من خاللمفهوم القرارات اليت أوضحت
 مفادها أن قرارات املدير تستمد من ظروف املوقف الذي يواجهه توصلها إىل نتائج و  وقف"أمسته " بقانون امل

 4 ليس من شخصه.و 
 اتخاذ القرار. عمليةو  مدخل العالقات اإلنسانية: رابعا

القرارات بل انصب تركيزهم على متخذ القرار مل يقدم مدخل العالقات اإلنسانية أي تفصيل لعملية اختاذ      
، القيادة الدميقراطيةذلك يف إطار ما أطلقوا عليه أسلوب و  الذي اشرتطوا عليه إشراك العمال يف اختاذ القرارات

 ال حدود لذلك اإلشراك.و  يعاب عليهم أهنم مل يعملوا على تباين الطريقة اليت يتم هبا إشراك العمال
مل يقدم  ه إلضافات للفكر اإلداري إال أنهومن خالل ما جاء به هذا املدخل نستنتج أنه رغم تقدمي        

تفسريا متكامال ألبعاد اإلدارة شأنه يف ذلك شأن نظريه الكالسيكي حيث ركز بشكل كبري على دراسة 
لفرد هذا من جهة، ومن جهة السلوك البشري مهمال العوامل األخرى  يف اإلدارة كالبيئة اخلارجية احمليطة با

 إمهال التحفيز املادي.و  أخرى تركيزه على التحفيز املعنوي يف اشتماله العاملني لصاحل التنظيم
قدمت فوليت من خالل ما أمسته ) مبدأ التعارض البناء( ثالث طرق رأت أنه ميكن للمديرين خالهلا و 

 لثالثة هي :هذه الطرق او  أهداف مرؤوسهو  معاجلة التعارض بني أهدافه

هذا ال يعتربه حال للمشكلة ألن اجلانب و  : أن تعطي أهداف جانب على أهداف اجلانب اآلخر،األولى -
 ؛الضعيف يبقى غري راضي

 ؛تقوم على استخدام املدير ألسلوب املساومة يف حتقيق األهداف الثانية -
ترتيبها من جديد و  نب إىل عناصرها،امظاهر التعارض يف كل جو  تقوم على حتليل املدير للخالفات الثالثة -

 بشكل جيد فيه كل طرف ما يرضيه.
 
 
 

                                                           

 .941، ص 9001، عمان دار املناهج، ، اتخاذ القرارات اإلداريةمهارات القيادة التربوية في رافدة احلريري،  4 

 ذلك عندما قالت أنه جيب على الرؤساء االبتعاد عن النزعة إىل السيطرةو  " أول من نادت بضرورة أن يكون السلوك مستمد من املوقف،ماري فوليتلقد كانت الباحثة "  *

( قانون الموقفقد أطلقت على ذلك مفهومها املشهور ) و  متطلباتهو  أن يكون األمر صادرا عن مقتضيات املوقفلكن جيب و  إصدار األوامر على أهنم أصحاب السلطة.و 
 الذي يتطلب خصائص حمدودة لكل موقف معني.
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 المعاصرةو  اتخاذ القرارات من منظور المداخل الحديثة : خامسا
االهتمامات و  احلديثة يف اإلدارة على التكامل بني خمتلف الزواياو  اعتمدت كل من النظريات املعاصرة
 منفردة، فاجلوانب العلمية ال تقل أمهية عن اجلوانب السلوكية اليت ركزت عليها النظريات السابقة بصورة

 .على القرارات املتخذة اإلنسانية يف واقع األمرو 
   :عملية اتخاذ القراراتو  نظرية القرار -

أحد املنظرين الذين اقرتحوا أن أكثر الطرق فعالية لتحقيق   (Herbert Simon) سيمون هربرتيعد 
االجتماعي يف التنظيم هو الرتكيز على اختاذ و  التكامل بني املدخل الكالسيكي يف اإلدارة بني املدخل السلوكي

 القرارات.
العالقات فقا ملدخل و  إن اهلدف املنشود هو حتقيق نوع من التوازن بني التغيري غري الرشيد للسلوك

بني افرتاضات الرشاد السلوكية اليت نادت هبا النظريات الكالسيكية. و  اإلنسانية واإلجتهات السلوكية املبكرة
( أن فكرة االختيار الرشيد اليت متيز تصرفات الفرد مل تكن 1241أوضح سيمون يف كتابه " السلوك اإلداري" )

 طة املديرين.ناجحة عمليا يف توصيف عملية اختاذ القرارات بواس
املتضمن فكرة الرجل اإلداري املتسم بصفة الرشد احملدود حتت قيود و  منوذجه البديلقدم سيمون و 

الكالسيكية، حتمل  صادي الذي تبنته املداخلحميطة الذي يعد أكثر متثيال للواقع بدال من فكرة الرجل االقت
 فكرة الرشد احملدود املعاين التالية: 

يرتتب على ذلك نوعا و  النتائج املفضلةو  أي تنظيم ال يتفقون عادة على األهداف يف إن املسؤولني -
 من التناقض يف هذا اجملال.

ال ميكن ملتخذي القرارات اإلملام بكل البدائل املمكنة والنتائج اخلاصة بكل بديل وذلك حبكم الطاقة  -
ليت قد يكون مردها ألسباب فنية أو احملدودة اليت يتصفون هبا لتحليل املعلومات اليت تتوافر لديهم وا

 نفسية.
ومن خالل هذا نالحظ أن هذا املدخل ساهم بدرجة كبرية يف إ ثراء الفكر اإلداري. حيث قدم  -

 الكثري من املعلومات اليت تتعلق بعملية اختاذ القرارات اليت تعد جوهر العملية اإلدارية.
  :المنظور النظمي لعملية اتخاذ القرارات -



رواتخاذ القرا نظام المعلومات                الفصل الثاني                                           
 

32 
 

وعلى هذا منظما و  املنظور النظمي على الفهم اجليد للمنظمة ألنه يعتربها موضوعا معقدا، نشطايساعد 
األساس فهو ينظر إليها بنظرة نظامية من خالل اعتبارها نظاما قابال للنمذجة مكون من ثالثة أنظمة فرعية 

 هي:
 ؛*النظام الفاعل  -
 ؛ نظام القيادة -
 .نظام املعلومات  -

 :لعملية اتخاذ القراراتالمنظور الموقفي  -
أدوارها املختلفة يتطلب من املدرين األخذ بعني االعتبار متطلبات و  مهامهاو  إن تنفيذ وظائف اإلدارة
 أساليب حبكم تطبيقها أو ممارستها.و  مبا حتتويه من مبادئو  األدوارو  املوقف الذي متارس فيه الوظائف

املعاين، تشري املدرسة املوقفية إىل أن فعالية املدير تتحدد حتمل النظرية املوقفية بصفة عامة كل هذه 
طبيعة املشاكل املطلوب اختاذ قرار بشأهنا فهو ال و  بقدرته على حتقيق التوفيق األمثل بني متطلبات املوقف

 لكنه قد يقنع حبلول فرضية حتقق التوازن بني خمتلف األطراف.و  يسعى يف كل األحوال إىل احللول املثلى
بار نظريات اإلدارة يتطلب األخذ يف عني االعتو  ظرية املوقفية تعين باختصار أن تطبيق مبادئفالن

، ففي ظل هذه النظرية قد تكون اإلجابة على الشكوك املتعلق بنمط اإلشراف طبيعة الظروف اليت تطبق فيها
 األمثل هي : () القيادة

 ؛املرؤوسشراف األمثل على طبيعة إن منط القيادة ) اإل -     
 ؛خصائصهو  مثل على طبيعة الرئيساإلشراف األ -     
 .اإلشراف األمثل على طبيعة العمل -     

 :عملية اتخاذ القراراتو  اإلدارة الكمية -
إن حتول التنظيمات صوب جمتمع املعلومات أحدث تغري متميزا  يف اإلدارة هو اعتمادها على 

للتحليل املشاكل اليت تواجهها بغية حتسني القرارات املتخذة، تعد نظرية الطرق الكمية و  األساليب اإلحصائية
نظم معلومات و  الت متميزة هي علم اإلدارة أو علم التسيري ،إدارة العملياتااإلدارة الكمية تركيبة لثالثة جم

. اختاذ القرارات  الكمي عن عمليةاإلدارة أو التسيري على استخدام النماذج الرياضية للتعبري ميركز علالتسيري 
مناذج معقدة الختاذ القرارات املختلفة يف و  طرق إحصائية متعددةو  يستخدم علم التسيري أساليب كميةو 

                                                           

 الذي يعد بمثابة أعضاء الجسم بالنسبة للمؤسسة.و (Système opérant ): يطلق عليه بالمصطلح الفرنسي  النظام الفاعل * 
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املؤسسة كاستخدام املعلومات املتعلقة باستقصاء آراء املستهلكني لتنمية مناذج االحتماالت حبجم الطلب 
وقف عليه العديد من القرارات اهلامة لدى املؤسسة هذا من شأنه أن تتو  املتوقع على منتجاهتا أو خدماهتا

ال تستطيع أسواقها التقليدية و  لتفتح منافذ تسويقية جديدة يف حالة ما إذا تنبأت بزيادة الطلب على منتجاهتا
 امتصاصها.

 :النظريات المعاصرة في اإلدارة وعملية اتخاذ القرارات -
من أبرز مسات الفكر املعاصر يف اإلدارة. حيث يركز  يعد االجتاه حنو دراسة التنظيمات كظاهرة كلية

أدوات  الاأن التنظيمات ما هي و  حضاريةو  هذا االجتاه على أن الكفاءة التنظيمية قضية اجتماعية، سياسية
تلعب دورا حيويا يف تأمني صحة اجملتمع. تعترب النظريات املعاصرة تطوير لبعض النظريات اليت سبق ذكرها أو 

من مث هي أقرب إىل الوصف بأهنا و  لبعض املمارسات اإلدارية يف بعض الدول املتقدمة بالتحديدأهنا تنظر 
 املدرسة الثقافية من أهم املداخل املعاصرة يف اإلدارة.و  zفلسفة إدارية ال نظريات، وتعد كل من النظرية 

 William Ouchi »  شييوليام أو «النظرية كما يراها رائد فكرهتا تعتمد هذه  :في اإلدارة zالنظرية  -     
 على املدخالت اخلاصة باإلدارة البيانية حبيث تقوم على أساس فريق العمل الذي جيب أن يراعي التكامل

 بني املهارات اخلاصة باألفراد كأساس لتكوين فريق العمل.و  الرتابط بني األنشطةو 

 مفتاح جناح التنظيمات ألنه على أساسها يتعاملتعد الثقافة السائدة يف املؤسسة  :المدرسة الثقافية -     
إنشاء عمليات اختاذ القرارات لذوي املهارات اخلاصة و  يشكل اهليكل التنظيمي ، نظم الرقابةو  األفراد العاملني

السلوكيات املكونة للتنظيم، فسلوك و  املعايريو  ألجل ضمان استمراريتها. تركز النظرية الثقافية على نظام القيم
ايري املعو  توقعاهتم مبعىن أن فهم أي تنظيم ال بد من منطلق حتليل القيمو  األفراد يتحدد من واقع معتقداهتم

 .هبااحملددة لتوقعات األفراد 
 مفهوم القرار: الفرع الثاني

  :المعنى اللغوي -
وردت قرر عنه االستقرار حالة االتزان املستقر ، كما و  وردت كلمة القرار مبعىن املستقر من األرض

 .5اخلرب من استقر أو ما قر عليه الرأي من احلكم يف مسألة ما
 " 6ويف قاموس آخر: " القرار هو ما قرر فيه -

                                                           
 .921، ص 1222الصحاح يف اللغة والعلوم بريوت، لبنان،قاموس  5
  .511ص   9002، 1، دار إ حياء الرتاث العريب، بريوت، ط 9قاموس احمليط، اجمللد  6



رواتخاذ القرا نظام المعلومات                الفصل الثاني                                           
 

34 
 

 ( : ) اهلل الذي جعل لكم األرض قرارا( 81تعاىل يف سورة غافر ) آية  قال -
 معني(. إن هذه اآلياتو  تعاىل " وءاوينامها إىل ربوة ذات قرار ( : قال11يف سورة املؤمنون ) آيةو  -

 أمثاهلا وردت فيها كلمة القرار .و 
 كما يعين القرار الفصل أو احلكم يف مسألة أو قضية أو أخالق. أسكنه.و  ، ثبتهناه: أقره يف املكانومع  

 " 7"لقد ورد أن القرار مصدره قر، يقرر، قررت، قرارا
يغتنمها بقرار و  تتكرر، والناجح هو من ينتهز الفرصةالفرصة قد ال و  القرار فرصة،و  " احلياة قرار         

القرار لغة : مشتق من القر، أي قربه و  التوقيت السليم.و  اخلربةو  اجلرأةو  االغتنام ال يتأتى إال بالرؤيةو  صائب
 ".8ومتكن فيه

 :اصطالحا -
معينة لدى شخص رادة أو رغبة إملنظمات األعمال، بأنه تعبري عن يعرف القرار يف األواسط العامة 

 ) مادي أو معنوي(، حيث يتم اإلعالن عن ذلك بشكل شفهي أو مكتوب من أجل بلوغ هدف معني معني
هو و  االختيارات الالزمة لبلوغ ما يصبوا إليه متخذ القرار من أهداف.و  يفرتض يف هذه احلالة توفر البدائلو 

 ميثل اختيار البديل األفضل من بني البدائل املطروحة.
 :9قرار بشكل عام يتم اختاذه وفق اجتاهنيإن ال

 ؛اإلدراك الواعيو  التغريو  حلساباو  االجتاه املستند إىل تداخل حالة التمعن -
 .ااالجتاه الذي يسند إىل موقف ال شعوري تلقائيا عفوي -

حمور اهتمامه سواء على الصعيد و  ، نساينذ القرار اإلداري جوهر النشاط اإلتعترب عملية اختا
. فنجد أن القرار مرتبط حبل املشاكل  تنطوي على قرارو  إالحيث ال يكاد خيطو خطوة  .الوظيفيالشخصي أو 
 .10إمنا تعود جذوره إىل القدمو  ليد الساعةو  كما أنه ليس

املفاضلة يقوم على أساس و  منطقي ذو طابع مجاعي كبريو  هو سلوك واعي" : اإلداريالقرار 
 "11 .بني عدد من البدائل املتاحة ملواجهة مشكلة املوضوعية

                                                           
 .255ص  ،1212 املعجم العريب األساسي) املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(، 7
 .14، 11، ص ص :9011العريب للنشر والتوزيع، عمان،  "، دار الفكراإلدارية،" نظم دعم واتخاذ القرارات تعلب سيد صابر  8
 .90، ص 9010"، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ،" نظرية اتخاذ القرارات أسلوب كمي تحليليطعمه حسني ياسني 9 
 .91، ص 9001 ، 1ط للنشر والتوزيع، ، األردن، ، دار الورقاألساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة"مؤيد الفضل،"  10 
 .19، ص 9001، دار الفكر اجلامعي، مصر القرار اإلداري ونظم دعمه، اإلسكندرية"حممد الصريف، " 11 
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اليت عندها و  " : فعرفه على أنه " اللحظة يف عملية تقسيم البدائل املتعلقة باهلدف Harrisonأما " 
طاقاته لتحقيق و  يكون توقع متخذ القرار بالنسبة لعمل معني بالذات جيعله يتخذ اختيار يوجه إليه قدراته

 ".12يتهغا
 قانونيا: -

 :13اإلداريني يف تعريف القرار اإلداري بشكل عام فقد عرفه جانب كبري من الفقه بأنهو  خيتلف الفقه
" إفصاح اجلهة اإلدارية املختصة يف الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادهتا امللزمة مبا هلا من سلطة مبقتضى 

 جائزا قانونيا ابتغاء مصلحة عامة".و  يكون ممكنااللوائح بقصد إحداث أثر قانوين معني و  القوانني
 مفهوم عملية اتخاذ القرار: الفرع الثالث

إن عملية اختاذ القرار  تعد من املسؤوليات اليت يتحملها املدير بوصف اختاذ القرار نشاطا إداريا 
 أهم عامل فيها هم األشخاص الذين يتخذون القرارات.و  وتنظيميا

عمل اختيار يتخذه فرد أو منظمة أو مؤسسة يضع حدا للتشاور باختيار هدف ويعرف القرار بأنه:" 
 ".14ما أو وسيلة حتقيق هدف ما من جمموعة بدائل مرئية

 مراحل عملية اتخاذ القراراتتصنيف و : المطلب الثاني
 مراحل عملية اتخاذ القراراتالفرع األول: 

خطوات منطقية هتدف يف و  ينبغي أن متر بعدة مراحليعتقد بعض العلماء أن عملية اختاذ القرارات        
فيما يلي و  ن تعاجل املشكالت القائمة بالكفاءة املطلوبةأإىل القرارات الصائبة اليت ميكن النهاية إىل الوصول 

 :15عرض خطوات اختاذ القرار اليت ينبغي على الفرد إتباعها عند مواجهة مشكلة ما
  تحديد المشكلة أوال:

اخلطوة األوىل من خطوات اختاذ القرار، فليس من املعقول إصدار قرار دون أن تعترب حتديد املشكلة 
يقصد بتحديد املشكلة تشخيصها أي الوقوف على طبيعتها و  يكون هناك حمل أو هدف من وراء إصداره

 أسباهبا.و  النتائج اليت تسببت فيها، أي آثارهاو  أبعادهاو  وماهيتها

                                                           

 .15، ص 9001، 1، دار الراية ،عمان، طاتخاذ القرارات اإلدارية" أساليبسليم بطرس جلدة، " 12 

 .19، ص 9019، 1"، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة،طاإلداريالقرار عاطف عبد اهلل املكاوي،"  13 
 .5، ص 9019ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  "،"نظرية صناعة القرار في تحليل العالقات الدوليةعامر مصباح،  14 
 .949، ص 9010دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ، " دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية"،عبوي زيد منري،  15 
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لذلك فمن املستحسن أن يتم حتديد كميا و  ددة حتديدا واضحا تعترب نصف حملولةإن املشكلة احمل
 :16توجد ثالثة أنواع من املشاكل قد تواجه أي إداري هيو  حىت تسهل عملية العالج

 مثل حضور املوظفني : وهي تلك املشاكل اليت تتعلق بالنشطات اليت متارس يوميامشاكل تقليدية -
 ؛ومنح إجازات توزيع أعماهلم،انصرافهم و 

 السياساتو  حيوي على سري العمل مثل: التخطيطو  وهي اليت تؤثر بشكل مباشر :مشاكل حيوية -
 ؛تبعةاالسرتاتيجيات املو  

 التغريات البيئية أو سبب قصور األداء.و  : وهي مشاكل عرضية حتدث بسبب التقلباتمشاكل طارئة -
 البحث عن البدائل ثانيا:

تركز و  حتليل املشكلة تأيت مرحلة البحث عن احللول أو القرارات البديلةو  يعد االنتهاء من تشخيص
التنبؤات اليت يقيمها جهاز اختاذ القرار بقصد التعرف على النتائج و  هذه املرحلة على سلسلة من االفرتاضات

ل حل من تتطلب من املدير االستعانة بآراء اآلخرين مث دراسة كو  شاقةو  تعد هذه املرحلة صعبةو  املتوقعة،
لنجاح هذه اخلطوة ال بد ملتخذ القرار من أن يعتمد التفكري و  عيوبهو  معرفة مزاياهو  احللول عن طريق حتليله

البدائل غري و  خاصة عند مواجهة مشكالت جديدة مث يستبعد البدائل الضعيفةو  املبدع اخلالق البتكار بدائل
 يتم ذلك باستشارة اخلرباءو  قيقها بنسب متفاوتة،املشجعة لتحصر يف أقل عدد ممكن من البدائل املتوقع حت

 .17التعاون معهم يف ابتكار بعض البدائل املناسبةو  الفنينيو 
 تقييم البدائل   ثالثا:

" إمكانية  :فق معايري حمددة للتقييم مثلو  السلبياتو  املقصود بتقييم البدائل هو حتديد االحتياجات
 االجتماعية وإنعكساهتا على األفرادو  التنفيذ، آثار التنفيذ، آثار التنفيذ البديل على املنظمة، اآلثار اإلنسانية

هذه اخلطوة تتطلب عملية و  اخلارجية املؤثرةو  اجلماعات. هذا إضافة إىل األخذ يف احلسبان الظروف الداخليةو 
إمهال و  ذلك بعد طرحو  تفيد هذه اخلطوة يف تقليص عدد البدائلو  يلتنبؤ فعالة بالنتائج املرتتبة عن كل بد

 البدائل اليت حتقق احلد األدىن من املعايري املوضوعة.
 اختيار البديل األفضل رابعا: 

                                                           

 .99، ص 9001هران للنشر والتوزيع، األردن، دار الز  نظرية اتخاذ القرارات اإلدارية"،علي أحسن،"  16 

 .941عبوي زيد منري، مرجع سبق ذكره، ص  17 
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هي تقوم على و  تعد هذه اخلطوة قمة يف عملية اختاذ القرار حيث ميارس فيها متخذ القرار حكمة،
يستند و  مقارنتها مع األهداف أو املعايري املنبثقة عنها،و   ضوء نتائجها املتوقعةأساس املفاضلة بني البدائل يف

يتم اختيار  البديل و  التحليلو  البحثو  التجريبو  متخذ القرار يف اختياره للبديل األفضل على خرباته السابقة
 الذي حيصل عليه أعلى ترتيب بالنسبة لتحقيق األهداف. 

 تنفيذ القرار :خامسا 
اخلطأ االعتقاد بأن مهمة متخذ القرار أنه عند اعتماد القرار املطلوب قد انتهى كل شيء الن من 

الذين يقومون بتنفيذه هم عادة ميثلون و  غالبا يقوم متخذ القرار بتنفيذهو  إمنا بتنفيذه،و  القرار ليس بإقراره
ر يتم بواسطة أشخاص آخرين غري الفنيون لذلك فإن تنفيذ القراو  هم العاملونو  املستوى األول من اإلدارة

املسؤوليات لتنفيذ هذا و  حتديد املهامو هنا يأيت دور وظيفة التنظيم و  الذين أعدوه لذلك ال بد من التعاون،
 هذا يتم بواسطة حتفيزهم مادياو  دفعهم الجناز هذا القرارو  كذلك تدخل عملية التحفيز للموظفنيو  القرار،

بذل اجلهد و  إقناع هؤالء املوظفني مبا يقومون بإجنازه سوف يدفعهم على االهتمامرمبا معنويا أهم ألن و  معنوياو 
التحليالت اليت و  أكثر. كما جيب أن حيدد متخذ القرار أهدافه بدقة من أجل االستفادة من آليات التقييم

 .  18تساعد على اختاذ القرارات

 مراقبتهو  متابعة تطبيق القرارسادسا: 
الرقابة يف عملية تطبيقه ملعرفة أي احنرافات أو و  أن تطبق عند حدود تنفيذ القرارإن أي إدارة ال ميكن 

كذلك بعد التطبيق ال بد و  اختالفات ليقوموا بتقوميها قبل وقوعها إذا أمكن. هي من أهم مسؤولياهتم الرقابية
 فحصهاو  جبمع املعلومات من املراقبة ملعرفة إن ما مت التخطيط له أصال قد مت حتقيقه فعال، وهذا ال يتم إال

 ،ل كانت النتائج إجيابية أم سلبيةهو  تطبيقهو  حتليلها ملعرفة النتائج اليت حتققت نتيجة الختيار هذا البديلو 
 :19هذه املراحل تفرز قرارات فعالة تتميز مبجموعة من اخلصائصو 
 اختاذ القرار؛و  وات  حل املشكالتمراعاة خط -
 ؛مقرتحاهتمو  األخذ بآرائهمو  يف املؤسسةاحلرص على مشاورة العاملني  -
 األنظمة؛و  القواننيو  يف املؤسسةاالجتاهات السائدة و  مراعاة البنية الداخلية يف املؤسسة املتمثلة يف القيم -
 أخطاء مهمة يقع فيها متخذ القرار؛جتنب  -

                                                           

 .948، ص 9001"، دار أسامة، عمان، عناصر صنع القرار. بسيكولوجية اإلدارة العامةفايز حسني،"  18 
  .141،ص 9002، 9دار وائل للنشر، األردن، ط األساسيات في االدارة المعاصرة"،حمفوظ جودة، " 19 
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 . اإلسرتاجتيةسائل تكنولوجية إدارية حديثة يف القرارات و  استخدام -
 تصنيف القرارات  الثاني:الفرع 

منها و  جهات نظر منها وجهة نظر علماء القانون اإلداريو  تصنف القرارات اإلدارية حسب عدة
 .20وجهة نظر علماء اإلدارة

 تصنيف القرارات من وجهة نظر القانون اإلداريأوال: 
 يقسم علماء القانون اإلداري القرارات طبقا ملعايري منها:        

 القراراترات مركبة. أما اقر و  رات بسيطةاوتنقسم القرارات وفق هذا املعيار إىل نوعني: قر  :القرارتكوين  -
هي قرارات نابعة من كوهنا قرارات قائمة بذاهتا أو غري و  أثر قانوين سريع،و  البسيطة فهي اليت هلا كيان مستقل

 اليت تدخل يف تركيبها أو تكوينها جوانب مرتبطة بعمل قانوين آخر مثل تعيني موظف. بينما القرارات املركبة
ات ال تصدر مستقلة بل تصاحب أعمال إدارية أخرى. قد تكون سابقة أو معاصرة ر هذه القراو  قانونية متعددة

 آخر مع وجود صلة االرتباط بينها مجيعا.حقة على عمل ال أو
أما القرارات  ،رديةقرارات فو  ميةيتنظينقسم القرار حسب هذا املعيار إىل قرارات و  عموميته:و  مدى القرار -

 .دمن قواعد ملزمة تطبق على عدد غري حمدود من األفراالتنظيمية فتتض
نافذة كتعليمات و  وواجبة تنقسم القرارات طبقا هلذا املعيار إىل قرارات ملزمةو  :أثار القرار على األفراد -

 النشرات اليت يصدرها رؤساء املصاحل.و  األوامر
قرارات و  تنقسم القرارات حسب هذا املعيار إىل قرارات أوليةو  :عادة النظرمدى خضوعه إلو  القرار قوة -

فيها أمام جهات خمتصة خالل فرتة زمنية من  اهليآت املعنوية الطعنو  يجوز  لألفرادقطعية. أما األوىل ف
 صدورها، أما الثانية فهي قرارات هنائية ال جيوز االعرتاض عليها.

  الضمنية.و  القرارات الصرحيةو  الشفويةو  : وهناك القرارات املكتوبةجراءات اتخاذهإو  القرارشكل  -
 تصنيف القرارات من وجهة نظر علماء اإلدارةثانيا:  

 يصنف علماء اإلدارة القرارات بناءا على عدة معايري منها:
قرارات تتعلق و  العنصر البشريب رات تتعلقاجند يف هذا املعيار قر و  :ئف األساسية بالمؤسسةفقا للوظاو  -

 و أخرى تتعلق بالتمويل.ى نتاج ، قرارات تتعلق بالتسويقباإل
 كية.يالقرارات التكتو  سرتاجتيةاإلبناءا على هذا املعيار جند القرارات و  :أهميتها -

                                                           

 .101مرجع سبق ذكره، ص ، حسني بلعجوز 20 
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 غري مربجمة.و  ) مربجمة(: وهي نوعان جمدولة مكانية برمجتها أو جدولتهاإ -
 أخرى عدم التأكد.و  تكون يف حالة التأكدو  :لظروف اتخاذها -
 الدميقراطية ) باملشاركة(.و  هي القرارات االنفراديةو  :للنمط القيادي -
 : 21تصنف إىل ثالثة أنواع هيو  :درجة الثقة بالمعلومات المتاحة في اتخاذها -

 البديل.: وتظهر يف حالة توفر املعلومات الكافية لتوقع نتائج القرارات المؤكدة -     
متثل هذه القرارات بتحديد  احتماالت حصول حاالت معينة يف ضوء و  :القرارات في ظل المخاطرة -     

 حتقيق النتائج املرتقبة لكل بديل.
   فيها ال يتم حتديد احتماالت حدوثها.و  :حالة عدم التأكد -     

 في تدعيم عملية اتخاذ القرار نظام المعلوماتمساهمة : المبحث الثاني
 ودعم النظام التخاذ القرارات اتخاذ القرار : أساليب المطلب األول 
 اتخاذ القرار أساليب الفرع األول: 

كذا العوامل املؤثرة على هذه و  ظروف اختاذهاو  يف املطلب األول على عملية اختاذ القرارات تعرفالبعدما       
 يساعد الذكاء االقتصادي يف هذه العملية.و  يف يساهمعرض كسيتم األن  العملية األخرية

 :22ومن أمهها : األساليب الكمية -
، واالحتمال درجة اعتقاد يف حدث ختاذ القرار على قياس االحتماالتتعتمد عملية او  : االحتماالت -     

املوقف متوقع احلدوث   ( إذا كان1ذا كان املوقف مستحيل وقد تكون )إمن الصفر  قيمة االحتمال تبدأو  ما
 ؛كليا
تعتمد الطريقة يف املفاضلة بني البدائل اليت ميكن اختاذها اجتاه مشكلة معينة من  بحوث العمليات: -     

 ؛املنطقيةو  خالل املقاييس الرياضية
متخذ : تشمل جمموعة من النماذج اليت متكن من حتديد االسرتاتيجيات اليت يواجهها نظرية المباريات -     
 ؛القرار

                                                           

 .111ص ، 9001،9ط ،مكتبة اجلامعة، ، األردن" مبادئ إدارة األعمال"، موسى سالمة اللوزي وآخرون،   21  
  .11، ص 9001، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، ط  نماذج وأساليب كمية في اإلدارة والتخطيط"،حسني ياسني طعمة، " 22 
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املوارد املتاحة و  لإلمكانيات: وهو أسلوب يستخدم يف حتديد االستغالل األفضل البرمجة الخطية -     
 هو جمموعة من النماذج الرياضيةو  عندما يكون هناك منتجان أو أكثر يتنافسان على هذه اإلمكانيات املتاحة

 الرسوم البيانية.و 
 األساليب النظرية غير الكمية: -

ال تتبع املنهج و  التمحيص العلمي،و  دية أو غري الكمية تلك اليت تفتقر للتدقيقيويقصد هبا األساليب التقل
 تشمل على:و  العلمي يف اختاذ القرارات

 ؛عد ممتازة يف اختاذ القرارات: تعد احلقائق قواالحقائق -
اعتماده على و  : يعين هذا األسلوب استخدام املدير حكمه الشخصيالحكم الشخصيو  البديهية  -

 ؛املشكالت اليت تعرض لهو  للمواقفسرعة البديهية يف إدراك العناصر الرئيسية 
 ؛إمنا ميكنه االستفادة من خربة املديرين اآلخرينو  : ال يقتصر اعتماد املدير على خربته فقطالخبرة -
 ؛االعتبار مجيع العوامل امللموسة : يتوىل متخذ القرار نفسه إجراء التجارب آخذا يفإجراء التجارب -
 املقرتحات.و  دراسة اآلراءو  هي أن يعتمد املدير البحثو  :اآلراء  -

 للقرارات اإلدارية نظام المعلومات  دعم :الفرع الثاني
كشكل من أشكال احلس االقتصادي اجليد، فحىت   نظام املعلوماتيف ظل التطورات احلديثة يعترب 

 لالستغاللقابلة و  تسوق فهي حتتاج إىل معلومات أكيدة كاملةو  تستطيع منظمة األعمال أن تبدع .... تنتج
هناك الذي يتضمن اجتاهني متناقضني . فمن ناحية و  من هناك تظهر طبيعة جمتمع املعلومات يف يومنا هذاو 

من الواضح أن زيادة املعلومات ال تنهي الكثري و  احللول جملتمع اليوم.و  لف املشاكلاجتاه حلل الغموض الذي ي
ليس هذا فحسب فنفس احلقائق تفسره بطرق خمتلفة اختالفا و  من احلقائق حول حقيقة طريقة التصرف

هذا و  ،غالبا ما تؤدي إىل اعطاء تغيريات متضاربة للمشكلة من قبل مسامهني خمتلفنيملحوظا. إن املعلومات 
اضعي و  ليس إىل احلقائق املتضاربة. لذلك ليس مفاجئا لنا أنو  إىل حد ما يرجع إىل االفرتاضات املتنافسة

 لدعم فهمهم لتحديات اليوم  مبا يف ذلك اجلوانب ذات الصلة بنظام املعلوماتيطالبون السياسات واخلطط 
 تقييم األثرو  مثل التنبؤات نظام املعلوماتتطوراهتا املستقبلية احملتملة. إن تطبيقات و  التكنولوجياو  أثر العلمو 
 مترينات التبصر مت تطويرها لدعم اختاذ القرار.و 
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نظام اره، حيث يدعم األهم من بني أدو و  يف دعم عملية اختاذ القرار األبرز نظام املعلوماتويعد دور 
تركيب و  حتليلو  ر الفهم الكايف للمدير الختاذ القرارات من خالل جتميعيوفو  عملية اختاذ القرارات املعلومات

 .23البيانات الالزمة
 اليت تستبق فيها املنظمة األزمات قبل  Proactiveستباقية ا بشكل  كبري القرارات االهذيدعم و 

قرارات بعيدة األمد. تتهيأ ملواجهتها كما يدعم اختاذ القرارات من قبل مديري العمليات ال سيما يف و  قوعهاو 
تبين تكنولوجيات جديدة (. كما يلعب دورا كبريا يف و  تقييم املنافسني،و  مثل: ) االندماج مع منظمات أخرى،

 اخلطط املستقبلية.اختاذ قرارات املنظمة خبصوص 
 ارشاد قادة املنظمات إىل املخاطر املستقبليةو  يف دعم عملية اختاذ القرارات نظام املعلومات يساعد

يلعب دورا  النظام  مبا جيعل هذاو  القتناصهاحتديد الفرص املتاحة لكي تتهيأ املنظمات و  اليت حتيط باملنظمة
 مهما وحامسا للمنظمات.

 :24 نظام املعلومات كما يعد
 اط كل عملية اختاذ قرارات منطقية؛مكونا أساسيا لنش -
رات مديري املنظمات من اختاذ قرايعد حجر األساس للتفكري االسرتاتيجي الفعال الذي ال ميكن  -

 حامسة لتقرير مستقبل املنظمة؛
املعرفة اليت ميكن أن تكون مفيدة يف اختاذ و  إىل املعلوماتللوصول غالبا  نظام املعلوماتيستخدم  -

 ؛القرار
 القيادة و  يعطي متخذ القرار فرصة لتحقيق الرؤية

مما جيعله دليال لساستها كونه ميدهم  اإلسرتاتيجيةيف صناعة القرارات  نظام املعلوماتكما يستخدم 
 مبعلومات يصعب احلصول عليها بأساليب تقليدية. كما يوفر لقادة املنظمات فهما أوسع للنسبة التشغيلية

 الذي يساعدهم على اختاذ قرارات حامسة.و 

                                                           
23 John, SULLIVAN, “ the frontiers of global security intelligence analytical trade graft and education 

as drivers fors intelligence reform”, small wars journal, 2008, u s a, P 4. 

24   Mc dowel, DON, « strategic intelligence,  a uhandbook for practitioners, managers  and users », 

Kluwer Academic Publishers , United States of America, 2009, P 45. 
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 نظام املعلومات دعم حيثياتعلى أمهيته يف عملية اختاذ القرارات، حني أظهر  Paokereteأكد قد و 
 ار لدى كبار املديرين يف املنظمة، بتزويدهم باملعلومات ذات العالقة بأقسامهم،القر  ملتطلبات اختاذ

 مدهم  برؤى جديدة يفو 
 أنه على مستوى: اختاذها من خاللو  صناعة القرارات

 خارجها؛و  اإلسرتاجتيةحيدد فرص النمو اجلديدة داخل هذه  :اإلستراتجية -
 جذب اجلدد منهم.و  حيدد قنوات البيع املتاحة للحفاظ على الزبائن احلاليني المبيعات: -
التطورات اجلديدة ذات التأثري اجلوهري يف اقتصاديات و  : يشخص التكنولوجياتالتطويرو  البحث -

 ؛الصناعة اليت تعمل املنظمة يف إطارها
وس األموال إىل االستثمار رؤ اليت يسعى أصحاب و  املتاحة يف بيئة األعمال: حيدد الفرص المالية -

 فيها؛
 اليت قد تشكل هتديدا للعالمة التجارية للمنظمة.و  يشخص االجتاهات اجلديدة للزبائن التسويق: -
: يشخص املهارات اجلديدة الواجب توافرها يف العاملني لبناء القدرات اجلديدة الموارد البشرية -

 للمنظمة.
 :25عمليات اختاذ القرار، يتضح مايلييف ظل مؤشرات الدور الذي ينهض به يف دعم و 
إلسرتاتيجي ثبوهتا موقفا يسرع يف إقامة بنائها او  أن هذا الدور ينمي قدرة املنظمات على بناء مسعتها، -

 الذي يضمن هلا التفوق؛
 تكنولوجيا املعلوماتو  تعد املعلومات نقطة االنطالق ألداء هذا الدور، شريطة اعتماد طرائق أخالقية -
أن تتوافر يف الوقت املناسب، مث االستفادة من املعرفة اليت توفرها هذه املعلومات يف و  مثال(. كاإلنرتنت) 

 تطوير إسرتاجتيات إدارة صناعة القرار.و  بناء
 
 
 
 
 

                                                           
25  Mc dowel, DON, op . cit, P 47. 
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 ابتكار األفكارفي نظام المعلومات مساهمة  : المطلب الثاني
يساعد على حتقيق العديد من خصائص الشخصية للمؤسسة  نبينها يف ما  نظام املعلوماتاستخدام 

 يأيت:
 اتخاذ القرار الفرع األول:

غالبا ما تتميز الشخصية الريادية باحلماسية وهي عبارة عن جمموعة معقدة من األنشطة والسلوكيات 
هذا العامل   begleyاليت ميكن مالحظتها على األشخاص اللذين يرغبون يف حتقيق هدف معني، وبالنسبة لـ 

ستعجال والتطلع هو اإلجابة على التحدي املرفوع من طرف شخص معني، وأعراضه عليه تتمثل يف اال
والنشاط احلماسي والتنافس الدائم، نظرا ملا يوفره هلا من اجيابيات التنافس حىت مع نفسها، وهناك العديد من 

على توفري املناخ املناسب الختاذ القرارات، إذ بني يف هذا  لنظام املعلوماتالدراسات اليت بينت األثر االجيايب 
على منهج مقبول على نطاق نظام املعلومات يتحقق من خالل استناد أن األثر االجيايب   sergeاإلطار 

واسع، كونه يتضمن عدة مراحل هي نفسها املراحل اليت تتضمنها عملية اختاذ القرار، كتحديد االحتياجات، 
البحث وانتقاء املعلومات، املعاجلة، التحليل واالستخالص، ومن هنا نالحظ أن هناك ارتباط وثيق بني اختاذ 

، فال ميكن تصور قرار من شخصية متخذه يفتقر إىل البحث الدقيق عن نظام املعلوماتلقرار ومفهوم ا
 ؛ات وتكييفها خلدمة أهداف املؤسسةاملعلوم

 : القدرة على إقناع المحيط الداخلي للمؤسسةالفرع الثاني: 
فمتخذ القرار لديه القدرة على توجيه اجملموعة العاملة معه من عمال ومسريين، خلدمة األهداف اليت 
يسعى إىل حتقيقها، وذلك بواسطة أفكاره، سلوكه والتزاماته جتاههم، وتتأتى هذه القدرة بالدرجة األوىل من 

احمليط الداخلي واخلارجي ىل تغيري خالل ممارسته لوظيفة التأثري، حيث بينا سابقا أن هذه الوظيفة هتدف إ
 ؛للمؤسسة

 : ترجمة األهداف إلى إجراءات -
يتميز متخذ القرار  بالتحديد الدقيق لألهداف األساسية والثانوية، مث ترمجتها إىل إجراءات عملية، 

كما عن طريق االتصال الفعال باجملموعة، مما يساعد على خلق التناسق والوحدة يف جتسيد أفكار املقرر،  
 ؛هيساعد االتصال من هذا النوع على التماس فرص النجاح لدى األطراف العاملة حتت سلطت

 : قابلية التعلم -
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يتميز متخذ القرار  بقوة االستيعاب وأخذ العرب والدروس واالستفادة من الفشل وجتارب الغري، كما 
 ؛تلك الدروس فرص لتنمية رد الفعل يتميز بعدم خشيته لالنتقاد وجعل كل

 : حسن االستماع للغير -
إذ يقوم متخذ القرار  باالستماع إىل كافة أعضاء اجملموعة العاملة معه دون إمهال أي طرف، شرط أن 

 التحقق من صحتها، وذلك هبدف تدنيه حدة عدم متاثل املعلومات بينهو  يضع أسس وضوابط لتقييم اآلراء
 ؛وبني األطراف الداخلية للمؤسسة

 : القدرة على التشخيص -
 .ومن خالهلا يتمكن الفرد من حتديد نقاط القوة وتعزيزها وحتديد نقاط الضعف لتجنبها وتدنيه أثارها
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 خالصة 
 تندت قدميا على احلدس والتخمني ، وقد اسار جانبا هاما يف خمتلف اإلداراتمتثل عملية اختاذ القر        

عرفت تطورا يف ظل الفكر التنظيمي ابتداء من املدارس  حيث يوم أصبحت مبنية على أسلوب علميلكنها ال
ى هـدف واحـد انطالقا من فكرة أن القرار جيب أن يـكـون مبين عل ،الكالسيكية اليت تناولت عملية اختاذ القرار

درسة الكالسيكية كانت ختفيض التكاليف يف بيئة تتسم باالستقرار والتأكد، وافرتاضات امل وهـو تعظيم الربح 
النتقادات اليت وجهت الفرتاضات بعد او  ،ريش يف بيئة تتسم بالتغيري املستمألن املؤسسة تعغري واقعية،

امات اليت قدمها ظهرت اجتاهات جديدة يف الفكر اإلداري متثلت يف اإلسه، ومفاهيم املدارس الكالسيكية
رواد مدرسة العالقات اإلنسانية اليت جاءت لالهتمام بالعالقات اإلنسانية جبانب تطبيق املبادئ العلمية لإلدارة 

ة ويعترب االهتمام بالعنصر البشري اهلدف الذي تسعى لتحقيقه هذه املدرس ،حداث التوازن بني الناحيتنيإل
ر اإلنساين ميكن أن يـؤثـر تأثريا كـبريا على اإلنتاج ومـن مّث فـإن زيـادة : " العنصاليت تقوم على االفرتاض التايل

 . تكيفهم مع التنظيم "يعهم و تشجـق من خالل فهـم طبيعة األفراد و اإلنـتاج تتحق
وليس من شك أن عملية صنع القرار ال تعترب ضرورية للمؤسسة فحسب بل أهنا تعترب القلب النابض        

الذي يبقي على حياهتا باعتبارها عملية مستمرة ومتمركزة ومتغلغلة يف الوظائف األساسية لإلدارة وتوجد يف  
 كل جزء من أجزائها .   

أنه من السهل على متخذ القرار أن يتخذ قرارا  القول ميكنمن خالل ما مت استعراضه يف الفصل الثاين         
هيكليا بناء على معلومات بسيطة، وأن املشكلة تطرح عندما يتعلق األمر بقرارات غري مهيكلة، واليت تتطلب 
نظما مبدعة ومبتكرة لألفكار لكي توفر هلا املعلومات املالئمة. لقد ظهرت نظم دعم القرار لتضع اللبنة 

لألنظمة املالئمة للقرارات غري املهيكلة، إال أهنا أثبتت مع الوقت أهنا تعجز أمام املشكالت األكثر  األساسية
عطي أفكار خالقة وتسد يل نظام املعلوماتبا يعرف تعقيدا. ويف نفس السياق وكدعم لألنظمة السابقة ظهر م

البحث بدعم  إشكاليةظهر هذا اللبس جليا بسب اهتمام ف ، تستطيع النظم السابقة سدهاالثغرات اليت مل
مراحل اختاذ القرار بالتحديد، حيث أن كل مرحلة تتطلب نوعا معينا من املعلومات يصعب على نظام منفرد 

 ا.أن يلبيها مجيع
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 متهيد
مسح لكيفية دعم هذه  وإجراء، ونظام املعلوماتبعد استعراض األطر النظرية لعملييت اختاذ القرار        

 ،وتوضيح العالقة بينهما املختلفةالل املستويات الوظيفية األخرية لعملية اختاذ القرار عرب تطورها التارخيي من خ
يهدف لعملية اختاذ القرار وأن االختالف يكمن يف مستوى الدعم الذي تقدمه هذه  نظام املعلوماتتبني أن 

وملعرفة هذا الدعم جيب أن يدرس على مستوى الواقع ، قدمهاياألنظمة املرتبطة أساسا بطبيعة املعلومات اليت 
من حيث إمكانية الوصول إىل املؤسسات املطبقة هلذا  دراسة مستفيضة من هذا النوع غري أن الواقع حيول دون

 النظام.
مع العلم أن  trans canalة انية للموضوع بدراسة حالة مؤسسلذلك مت استقراء اجلوانب امليد      

ذ القرارات املهمة الختا نظام املعلومات اهلدف من الدراسة امليدانية التعرف على مستوى الدعم الذي يقدمه 
ومع تعقد البيئة االقتصادية وتطور التغريات احلاصلة يف جمال املعلومات فبالنسبة للشركات فإن  ،يف املؤسسة

الشيء الذي حيدث الفرق بينها وبني غريها هو قدرهتا على إدماج األحداث اخلارجية والتصدي هلا وقدرهتا 
 تطرق يف هذا الفصل إىل:على تلقي إشارات وحتليلها قبل غريها ومت ال

 . trans canalملؤسسة تقدمي عام  املبحث األول:               
 نتائج الدراسة؛حتليل االستبيان و  املبحث الثاين:               
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  الدراسة مؤسسة تقديمالمبحث األول:
مفاهيم و مبادئ ومدى مطابقتها  إن اجلانب التطبيقي ما هو إال جتسيد ملا تطرقنا إليه يف اجلانب النظري من 

، من املؤسسات املهمة يف اجلزائر خاصة يف تعاملها مع  trans canal فمؤسسة على أرض الواقع
   .ساسية ألي عمل تقوم بهاملعلومات اليت تعترب الركيزة األ

 trans canal  ؤسسةم ول:المطلب األ
 6881ويف  6891من صنع الشركة االيطالية كازا قرون  2مؤسسة تراونس كنال الغرب الوحدة            

قامت املؤسسة باجراء جتارب حول صناعة االنابيب كانت تسمى يف البداية هيدروكنال ولكن بعد ديسمرب 
 trans canal قامت بتغيري إمسها اىل 6881
 فروع المجمع -

 () الملحق  الهيكل التنظيمي  -
   . نتائج االستبيانالدراسة التحليلية ل: المبحث الثاني

 االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية. المطلب األول :
 تحديد مجتمع الدراسة :الفرع األول 

على املستجوب ن يكون أيف اختاذ القرارات، يفرتض نظام املعلومات شكلة املتعلقة بدور لدراسة امل        
اعتبار أن عدد يف املؤسسة. وب قاملطب بشكل مباشر مع نظم املعلوماتأن يتعامل عملية اختاذ القرار و عالقة ب

اضافة خمتلف شخصا، فقد ارتأينا  13املذكورة حوايل ة ون على صناعة القرار يف املؤسساألفراد الذين يعمل
تضم أكرب قدر ممكن من من أجل أن تكون الدراسة شاملة و  .مدراء التسويق ...اخلالدوائر  و رؤساء املصاحل و 

وقد مت شخصا، من خالل توزيع استمارة الدراسة  12حيث كانت عينة الدراسة حوايل .مةصناع القرارات امله
 :بسبب 2 منها واستبعدت 13استمارة واعتمدنا منها  12توزيع 

 عدم اكتمال مجيع األسئلة؛    -           
 البيانات الشخصية. ذكر عدم    -           

 أدوات التحليل المستخدمة.: تحديد أساليب جمع البيانات و الفرع الثاني
 : أساليب جمع البياناتأوال
انات لسببني أوهلما، أن إن طبيعة املوضوع تفرض االعتماد على املقابالت كأفضل أسلوب جلمع البي    

املسؤولني على عملية اختاذ القرار ميثلون جمموعة صغرية يف املؤسسة، والثاين هو أن عملية اختاذ األشخاص 
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عند استخدام الوسائل األخرى. غري أن القرار ختضع اىل حد ما العتبارات شخصية متعددة يصعب توضيحها 
سيلة غري كافية للحصول تناقض إجاباهتم ألسباب إدارية جعل هذه الو عند االجابة و حتفظ بعض املسؤولني 

 على املعلومات الالزمة. لذلك مت االعتماد على االستبيان من أجل التخلص من حتفظ بعض املبحوثني.
الدراسة، أما االستبيان فاستخدام يف اختبار فروض  مت استخدام املقابالت كمصدر لتوضيح بعض نتائج       

 حيث قسم إىل ثالثة أجزاء وهي: صمم االستبيان بطريقة بسيطة ،بحثال
: خصص للبيانات الشخصية من أجل التعرف على البنية الدميغرافية للمبحوثني من حيث األول الجزء 

 ؛مستواهم التعليمي..اخلسهم و سنهم، جن
  ما تعلق باملؤسسة؛و  مصادرها، ح العالقة بني طبيعة املعلوماتتعلق بتوضيالثاني:  الجزء
لعملية اختاذ القرار ، والتغريات اليت حصلت يف مستوى نظام املعلومات كيفية دعم خصص ل الثالث: الجزء

 الدعم عند تطور هذه النظم.
 ثانيا: أدوات التحليل المستخدمة

 لتحليل بيانات االستبيان مت االعتماد على ما يلي:
 .التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص اجملتمع املدروس -
 .احلسابية املتوسطات -

معرفة ما إذا كانت  املدروسة هي بيانات كيفية وكذلكباعتبار أن البيانات مت االعتماد على هذه األدوات 
عن طريق  حبساب املتوسط احلسايب وتطور دعمها لعملية اختاذ القرار نظام املعلوماتهناك عالقة بني تطور 

Excel. 
 وتحليلها. الدراسةعينة : عرض البيانات المتعلقة بخصائص الثانيمطلب ال

لقد مت استخدام القسم األول من االستبيان لتوضيح اخلصائص الدميغرافية والوظيفية للمجتمع املدروس مما 
 .......اخلومت االعتماد على كل من السن، اجلنس، يساعد يف تفسري بعض نتائج البحث
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 أوال : البيانات الشخصية
 (1-1) الملحق  الجنس:1-1

 حسب اجلنس كمايلي:العينة توزيع 
 الجنسحسب عينة الدراسة (: توزيع 1-3) جدول ال

 النسب المئوية التكرارات الجنس

 %58,34 33 ذكر

 %41,66 53 أنثى

 %166 06 المجموع

 .االستبيان نتائجعلى  امن إعداد الطالب بناءالمصدر: 
وهذا ما  فقط من اجملتمع إناث %41,66 و أن%58,34ذكور بأغلبية  العينةنالحظ أن أفراد 

 يوضحه الشكل التايل:
 

 
 .ناالستبيا نتائجعلى  امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

58.34%

41.66%

ذكر أنثى

إجابات العينة حسب الجنس(: 1-3)الشكل  



 TRANS- CANAL OUEST02ة ؤسسالمعلومات واتخاذ القرارات بمنظام                           الفصل الثالث     
 

51 
 

   (5-1 )الملحق السن : 1-5
 حسب السن إىل أربع فئات حسب اجلدول التايل: عينةمت تقسيم أفراد ال  

 حسب الفئة العمرية.عينة الدراسة ( : توزيع 5-3جدول رقم ) 

 النسب المئوية % التكرارات الفئة العمرية

 % 32, 8 5 52إلى  56من 

 % 25 15 32إلى  36من 

 % 66,67 40 02إللى  06من 

 % 00 0 فما فوق 36من 

 166% 60 المجموع 

 .االستبيان  نتائج على امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

 مث تليها فئة66,67 %بنسبة  [08-03]ينتمون إىل الفئة  العينةنالحظ أن أغلبية أفراد 
 وهذا ما يوضحه الشكل التايل: % 8,32[ وذلك بنسبة28-23وأخريا فئة]    25%بنسبة[13-18]  

 
 االستبيان. نتائجعلى  امن إعداد الطالب بناءالمصدر :                     

 

20-29 30-39 40-49 50أكثر من 

8.33%

25%

66.67%

0%

إجابات أفراد العينة حسب السن(: 2-3)الشكل رقم



 TRANS- CANAL OUEST02ة ؤسسالمعلومات واتخاذ القرارات بمنظام                           الفصل الثالث     
 

52 
 

 (3-1)الملحق  ميأفراد العينة حسب المستوى العل توزيع: 1-3
 الدراسة حسب المستوى التعليمي. عينة الدراسة ( : توزيع 3-3جدول )ال       

املستوى 
وراه التعليمي

دكت
 

ستر
ما

ستر 
ماج

عليا 
ت 

اسا
در

 

دس
مهن

س 
سان

لي
هني 

م م
بلو

د
 

مي
 سا

قني
ت

 

موع
مج

ال
 

المجموع 
 الكلي

3 4 3 30 5 15 00 00 60 

 166 66 66 25 8,34 50 5 6,66 3 النسبة%
 االستبيان. نتائجعلى  االطالب بناءمن إعداد المصدر : 

 التطبيقيةالقسط األكرب أي الذين حيملون شهادات الدراسات اجلامعية  التطبيقينيتشغل طبقة اجلامعيني       
هذه  إىلوالذي يستند  ةجة حتمية حبكم طبيعة عمل املؤسسيوتعد نت % 50 اسة بنسبةمن عينة الدر 

 مث تليها طبقة حاملي شهادة الليسانس ةؤسسامل ،اليت تتطلبهاجماالت العمل الكفاءات املدربة على 
 والشكل التايل يبني هذه النتائج: .%22بنسبة

 

 
 االستبيان. نتائج على  امن إعداد الطالب بناء : المصدر       

 
 
 

دكتوراه ماستر ماجستر
د ع 

متخصصة
مهندس

ليسانس
د مهني

يتقني سام

3% 6.66%
5%

50%

8.34%

25%

0
0

اجابات أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي( : 3-3)الشكل رقم



 TRANS- CANAL OUEST02ة ؤسسالمعلومات واتخاذ القرارات بمنظام                           الفصل الثالث     
 

53 
 

 (0-1) الملحق الوظيفة  :1-0
 المستجوب. حسب مستوى الوظيفة التي يشغلهاعينة الدراسة : توزيع  (0-3) جدول ال

 

 الوظيفة

عام
ر ال

مدي
ال

زي 
مرك

ير 
مد

 

شار
مست

دير 
ب م

نائ
سم 

س ق
رئي

 

دس
مهن

 

 3 0 53 3 56 3 المجموع الكلي

 8,34 6,66 41,66 3 33,34 3 النسبة %

  االستبيان. نتائج على امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

من حجم العينة املدروسة %41,66بــــ ات املستجوبة بنسبة تقدر ئألففئة ضمن نواب املدراء يشكل       
تتوىل هذه الفئات اختاذ عدد كبري من القرارات مما يعطي للدراسة مصداقية من خالل جمموعة النتائج اليت 

توزعت االستبيانات على خمتلف املسؤوليات بشكل  %33,34ة املدراء املركزيني بنسبستنتج عنها. تليها فئة 
والشكل التايل يرتجم  إىل أعلى اهلرم السلطوي يف املؤسساتسط املسؤوليات خيدم أهداف الدراسة بدءا بأب

  هذه النتائج:

 
 على معلومات االستبيان. الطالب بناءمن إعداد ا المصدر:      

 
 
 
 

مدير عام
مدير مركزي

مستشار
نائب مدير

رئيس قسم
مهندس

5%

33.34%

5%

41.66%

6.66% 8.34%

إجابات أفراد العينة حسب الوظيفة(: 4-3)الشكل 
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 الخبرة المهنية  :1-3
 اجلدول املوايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية املكتسبة من طرف كل مستجوب. يوضح       

 (3-0 )الملحق حسب الخبرة المهنية عينة الدراسة ( :  توزيع3-3) جدولال
 

 الخبرة المهنية بالسنوات
أقل من 

3 
أقل  3

 16من 
أقل  16
 13من 

13 
أقل من 

56 

أكبر من 
56 

 المجموع

 06 7 2 55 51 1 الكلي المجموع

 100 11,67 15 36,67 33 1,66 النسبة %

 االستبيان.نتائج على  امن إعداد الطالب بناءالمصدر :      

من ذوي اخلربة يف العمل   % 36,67 جوبة أي ما نسبتهيتضح من خالل اجلدول أن أغلب أفراد العينة املست
 ؤسساتاملعموما فإن عمالة كل و ككل  ؤسساتموظفي امل، ينطبق احلكم على سنوات ملدة تزيد عن عشر

 الشكل التايل يوضح هذه النتائج: و  لى القرارات املتخذة على مستواهاتتمتع خبربة طويلة مما يضفي فعالية ع

 
 االستبيان نتائج على اطالب بناء: من إعداد الالمصدر

 
 
 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

سنوات5أقل من 

سنوات10و 5بين 

سنة15و 10بين 

سنة20و 15بين 

سنة20أكثرمن 

هنيةرسم بياني يبين إجابات العينة حسب الخبرة الم(: 5-3)الشكل 
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 (.0-1 ) الملحق عدد الدورات التكوينية: 1-0
يوضح اجلدول املوايل توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التكوينية يف جمال املعلوماتية وتقنيات اختاذ    

 القرارات.
 ( : توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التكوينية.0-3) الجدول

صفر  ملستوى التعليمي
 دورة

دورة 
 واحدة

ثالث  دورتان
 دورات

 أكثر من ثالث
 دورات

موع
مج

ال
 

 60 37 11 7 5 0 المجموع الكلي

 166 61,66 18,33 11,66 8,33 0 النسبة%
 االستبيان. نتائج  على امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

ت تكوينية من خالل تنظيم دورا ة على رفع كفاءة عماهلاحريصاملؤسسات يتضح من خالل اجلدول أن     
قد تلقوا أكثر من ثالثة دورات 61,66%  به ما نسبته أدىل هو ماو نيات اختاذ القرار، تقيف جمال املعلوماتية و 

، اإلطاراتللتذكري فإن أفراد العينة املستجوبة من فئات حلاسوب واختاذ القرار، تكوينية يف جمال تقنيات ا
أن تكون متحكمة يف هذه التقنيات والشكل التايل  املسرية واليت يفرتض فيها واإلطاراتاإلطارات السامية 

 وضح ذالك :ي

 
االستبيان. نتائج على ا: من إعداد الطالب بناء المصدر  
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إجابات أفراد العينة حول عدد الدورات التدربية(: 6-3)الشكل



 TRANS- CANAL OUEST02ة ؤسسالمعلومات واتخاذ القرارات بمنظام                           الفصل الثالث     
 

56 
 

 (7-1) الملحق التكوينيةاالستفادة من الدورات  :1-7
 دورات تدريبية.يوضح اجلدول املوايل مدى استفادة عمال املؤسسات من خالل ما تقوم به املؤسسات من     
التكوينية التي نظمتها  االستفادة من الدوراتحسب مدى توزيع عينة الدراسة ( : 7-3)جدول ال   

 .المؤسسات
 

مدى االستفادة من 
 التدريب

استفادة 
 ممتازة

استفادة 
 جيدة

استفادة 
 ضعيفة

ال 
 استفادة

 المجموع

 60 00 00 24 36 المجموع الكلي

 100 00 00 40 60 النسبة %

 الستبيان.ا نتائج على ا امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

الدراسة كانت استفادهتا جيدة من الدورات عينة من 60% يتضح من خالل اجلدول أن ما نسبتهال          
. وهذا من شأنه أن ينعكس إجيابا على مستوى اختاذ القرار ويزيد من فعاليته، املؤسسات التكوينية اليت نظمتها

من شأنه أن يعرقل حسن الدراسة أهنم مل يستفيدوا من هذه الدورات، وهذا عينة من  %22أدىل يف حني 
األخذ بعني االعتبار هذه النقطة احلساسة  يتوجب على القائمني على املؤسسات وعليه .أداء املؤسسات

 .نظر يف الطرق التكوينية املعتمدةوذلك من خالل إعادة ال
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 المؤسسةو  ،مصادرهاالمعلوماتطبيعة  :المحور الثاني
 طبيعة المعلومات الضرورية للقيام بالمهام في المؤسسة.: 5-1

 ( : طبيعة المعلومات الضرورية للقيام بالمهام في المؤسسة.8-3جدول رقم ) 

 النسبة% التكرار طبيعة المعلومات

 20 15 معلومات داخلية 

 41,66 53 معلومات خارجية 

 38,66 53 معلومات داخلية و خارجية معا

 100 60 المجموع 

 االستبيان.  نتائج ىعل امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

وهو اخلارجية هي املعلومات رورية للقيام باملهام يف املؤسسات من خالل اجلدول يتبني أن املعلومات الض     
 .%38,66، تليها املعلومات اخلارجية والداخلية معا بنسبة 41,66%ما متثله نسبة 
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 (.5_5-1) الملحق ،المهام على مستوى المصلحة: 5-5
 راد العينة على مستوى المصلحة( : يبين مهام أف2-3الجدول ) 

 النسبة% التكرار النشاط

 8,34 3 البحث عن المعلومات

 13,34 8 معالجة المعلومات

 20 15 بث المعلومات

 41,66 53 اتخاذ القرار

 16,66 16 المعلوماتالبحث، المعالجة و بث 

 100 60 المجموع

      االستبيان. نتائج على ا: من اعداد الطالب بناءالمصدر

 41,66تقوم باختاذ القرارات وهو ما يعرب عنه بنسبة ستجوبنياملمن خالل اجلدول يتضح أن أغلبية فئة 
 تقوم بالبحث واملعاجلة وبث املعلومات بنسب على التوايل: ستجوبنيمن امل يف حني جند أن فئة متوسطة  %

 أهنممن قسم آلخر حسب احتياجاهتم خاصة  ةوختتلف املهام يف املؤسسيف املؤسسة  %20و %16,66
ما حيتاجون ملعلومات جد حديثة ومتطورة تتعلق خاصة حبالة السوق وطبيعة ومتطلبات الزبائن وآرائهم عن 

 .مات تتعلق باملنافسني ونشاطاهتمإىل معلو  ، إضافةتقدمه املؤسسات
 (3_-5-1) الملحق ى المعلومات من أجل تأدية المهامالحاجة إل 5-3

يتبني أن هذه الفئة حتتاج إىل املعلومات من أجل تفعيل القرارات أفراد العينة  إجاباتمن خالل 
بأمهية املعلومات  املؤسسات إطاراتعي وهذا يدل على معرفة ما مدى و . %23والنشاطات بنسبة أكثر من 

 دورها يف حتقيق أهداف املؤسسة، فالوعي  بأمهيتها وقيمتها يؤدي إىل زيادة االهتمام هبا. و 
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 .(0_2-0) البحث عن المعلومات: 5-3
سواء  تعترب املعلومات العصب األساسي للمؤسسات وبالتايل يقوم متخذي القرارات بالبحث عن املعلومات    

 أو معا كالمها. األرشيفاالنرتنت ،كان ذلك يف 
 مكان البحث على المعلومات. حول(: إجابات األفراد 16-3الجدول )

 النسبة% التكرار املصدر

 8,34 2 األرشيف

 58,33 12 االنرتنت

 33,33 23 األرشيف و االنرتنت معا

 على معلومات االستبيان. امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

مات بصفة كبرية اإلنرتنت يتضح أن أفراد العينة يستخدمون يف البحث عن املعلو من خالل اجلدول 
اليت تستخدم مصلحة األرشيف وشبكة اإلنرتنت  % 33,33، تليها نسبة%58,33 وهو ما تبينه نسبة

من نظام املعلومات وهذا ما يدل على ما جاء يف الشق النظري من خالل ما تعلق مبفهوم وطرق عمل  .معا
 .ياها وبثها من أجل اختاذ القرارلبحث عن املعلومات اخلارجية وحتلخالل ا
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  .(3_5-1) الملحق ة المعلومات التي يتم البحث عنهاطبيع :5-0
  ( : يبين اجابات األفراد حول نوع المعلومات التي يتم البحث عنها.11-3) جدول ال

 النسبة % التكرار طبيعة املعلومات

 25 15 ومعلومات عن األعمال معلومات جتارية

 8,34 5 معلومات عن الزبائن 

 50 13 معلومات ، جتارية، تسويقية، واملنافسني اخلارجيني .

 16,66 10 معلومات تقنية وتكنولوجية 

 100 60 الكلي  اجملموع

 االستبيان. نتائج على  امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

املنافسني عن األعمال و  من خالل اجلدول يتضح أن أفراد العينة يبحثون بصفة أكرب عن  معلومات
تليها ، مت %22ومات التجارية ومعلومات عن األعمال بنسبةتليها املعل %50هو ما تبينه نسبةو  اخلارجيني 

 عن الزبائن.  خريا املعلوماتوأ %16,66التكنولوجية بنسبة املعلومات التقنية و 
تاج طبيعة حمددة من ن كل مهمة حتتلف، حيث أتلف فإن طبيعة املعلومات أيضا ختن املهام ختنظرا ألو         

بيعة كما ختتلف ط.اجلة املعلومات وبثها ملتخذ القراريقوم جبمع ومعنظام املعلومات هلذا فإن املعلومات. و 
 مصلحة ألخرى. منو  ألخرىاملعلومات من دائرة 
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  (0_5-1)الملحق  .حماية المعلومات المتحصل عليها :5-3 
فتختلف أماكن ختزينها حسب كل بعد البحث عن املعلومات وحتليلها تصبح مادة ملتخذي القرارات    

  مؤسسة.
 اجابات األفراد حول حماية المعلومات. ( :15-3جدول ) ال

 ال نعم جهة العمل

 00 60 المجموع الكلي

 66 166 النسبة %

 االستبيان. نتائجعلى معلومات  االطالب بناء: من إعداد المصدر

والشكل  كلي حول محاية املعلومات  إمجاعاألفراد نالحظ أن هناك  وإجاباتمن خالل نتائج اجلدول 
 التايل يوضح ذلك:

 
 االستبيان. نتائجعلى  ابناء: من إعداد الطالب  المصدر
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 :مكان حماية المعلومات : 5-8
   (0_5-1ملحق ال) طرق تخزين المعلوماتحول  األفراد إجابات( : يبين 13-3الجدول )

 النسبة% التكرار الحامل

 66 66 ملف شخصي 

 66 66 إنترنت 

 66 66 قرص مضغوط 

 166 06 طرق أخرى

 166 06 المجموع 

 .السابقة نتائجعلى  اإعداد الطالب بناء : منالمصدر
 جييبوا عن شكل احلامل للمعلومات وطرق ختزينها مليتبني لنا أن مجيع أفراد العينة من خالل اجلدول 

 ن نستنتجه من اجلدول أن أفراد العينة مل. وما نستطيع أهناك طرق أخرى لتخزين املعلوماتأن وأمجعوا على 
 ساهتم.لدواعي أمنية ومحاية للمعلومات والتكتم على أمور سرية متعلقة مبؤس إجاباتيدلوا بأي 
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 ( 1_2-1) الملحق ) الملحق بث المعلومات المتحصل عليها: 5-2
 عرب جمموعة من الطرق حسب كل مؤسسة.عليها  لببث املعلومة املتحص تقوم املؤسسة    
 .بث المعلومات في المؤسسةراد حول ( : إجابات األف10-3جدول )ال

 النسبة% التكرار طريقة بث المعلومات

 8,34 3 متخصصة مجالت

 13,33 8 مراسالت

 53,33 35 اجتماعات

 25 13 مراسالت و اجتماعات

 100 06 المجموع

 االستبيان.نتائج على  امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

وهو ما  ثها وتوزيعها من خالل االجتماعاتيتم ب ول نالحظ أن املعلومات يف املؤسساتمن خالل اجلد    
واالجتماعات علومات من خالل املراسالت تليها فئة متوسطة تقوم ببث وتوزيع امل %53,33تعكسه نسبة 

وهذه الفئة تقوم بتحضري االجتماعات ملناقشة املشاكل العالقة واخلاصة بالزبائن  %25سبة تعرب  عنه نوهو ما 
املعلومات يف جمالت  متخصصة بث ب، وأخريا  جند فئة قليلة تقوم ودراستها واقرتاح احللول الكفيلة بعالجها

   والشكل التايل يوضح أكثر:%8,34وهو ما عرب عنه نسبة
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 االستبيان.نتائج على  ادا الطالب بناء: من اعالمصدر

 زمة التخاذ القرارات في مؤسستكم وما درجة أهميتها المصادر جمع المعلومات ال: 3-1
 (2_5-1) الملحق 

يتعلق السؤال بتحديد أهم مصادر مجع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات وقياس درجة أمهيتها من خالل 
املناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج مخاسي، حيث يتم اختيار أحد اإلجابات )  اإلجابةاختيار 
 (.إطالقاغري مهمة دا،مهمة، غري متأكد، غري مهمة، و مهمة ج

 للسؤال األول. وسط الحسابيحساب ال
بعد جتميع االستبيانات املوزعة، مت حساب املتوسط احلسايب وترتيب العبارات باعتماد مرجعية املتوسط وذلك  

 كما يوضحه اجلدول املوايل:
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إجابات أفراد العينة حول طريقة ايصال المعلومات(: 8-3)الشكل 
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زمة التخاذ القرارات ال( : إجابات أفراد العينة حول أهم مصادر جمع المعلومات ال13-3)الجدول 
 trans canaleة مؤسس في

 مصادر مجع املعلومات

 الالزمة الختاذ القرارات

 

جدا
مة 

مه
 

همة
م

كد 
 متأ

غير
 

همة
ر م

غي
القا 

 اط
همة

ر م
غي

 

تمال
ابي

حس
ط ال

وس
 

يب
لترت

ا
 

األنظمة والقوانني العامة 
 للدولة 

23 35 1 1 0 4,33 3 

تنظيمات املصلحة لوائح و 
 اليت تنتمي إليها

39 18 2 1 0 4,58 1 

 2 4,48 1 1 2 20 36 والتنظيمات الداخلية  اللوائح

 5 4,11 2 0 3 39 16 املخططات التنفيذية 

 6 4,10 3 2 1 34 20 نتائج البحوث الدراسات و 

 7 4,08 1 2 2 40 15 اللقاءات املؤمترات و 

 9 3,83 0 5 12 31 12 االجتماعات  

 8 4,00 1 2 10 30 17 املراجع العلمية املتخصصة 

 4 4,2 0 1 5 35 19 العالقات الشخصية 

 االستبيان.نتائج على  امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 
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 تحليل وتفسيير النتائج.
من خالل استقراء بيانات اجلدول، يالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة فيما خيص أهم مصادر 

املدروسة  هي تنظيمات اجلهة الوصية التابعة هلا، حيث  ةمة الختاذ القرارات يف املؤسسمجع املعلومات الالز 
من أفراد العينة أن لوائح و تنظيمات اجلهة الوصية  مهمة و مهمة جدا. تصدر هذا املصدر  %12أفاد 

، مما يدل على أنه من أهم مصادر مجع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات 4,58الرتبة األوىل مبتوسط حسايب 
ات كما اعتربت اللوائح والتنظيمات الداخلية من أهم مصادر مجع املعلومات، حيث احتلت يف هذه املؤسس

 من أفراد العينة، مث توالت املصادر األخرى تباعا كما يلي: %13وهو ما متثله  4,48املرتبة الثانية مبتوسط 

نتائج البحوث النظرية و اسات الدر  ،املخططات التنفيذية األنظمة والقوانني العامة للدولة، العالقات الشخصية،
 تعد مصدرا مهما باعتبارها أخريا و  ،املراجع العلمية املتخصصة االجتماعات، ،املؤمترات واللقاءات، والتطبيقية

 .لالزمة الختاذ القرارات يف هذه املؤسساتجلمع املعلومات ا
التنظيمات الداخلية هلا اللوائح و و  املؤسسةاجلهة الوصية اليت تتبعها  تنظيماتيتضح من اجلدول أن لوائح و  

أمهية يف عملية اختاذ القرارات .كمابلغ املتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول أهم مصادر مجع 
مما يدل على أن مصادر مجع املعلومات الالزمة مهمة بدرجة أعلى  (4,19)املعلومات الالزمة إلختاذ القرارات 

 من املتوسط الختاذ القرارات.
ما هي الطرق المستخدمة في الحصول على المعلومات الالزمة لعمليات اتخاذ القرار في  3-5

 (16_5-1) الملحق مؤسستكم و ما أهميتها 
لتجميع فة املستخدمة من طرف املؤسسات املدروسة بالطرق املختلالسؤال الثاين من احملور الثالث  يرتبط 

و لقاءات مت حتديد أهم   يارات خمتلفة ملواقع املؤسساتالقرارات، وبعد ز املعلومات الالزمة الختاذ البيانات و 
ف درجة استخدامها اليت قدرت خبمسة مصادر ختتلمجع املعلومات على مستوى هذه املؤسسات و   مصادر

 ، وقد أسفرت نتائج االستبيان على مايلي:من مستخدم آلخر
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 .الحسابيالمتوسط  حساب
زمة إجابات أفراد العينة حول أهم الطرق المستخدمة في جمع المعلومات الال ( :10-3جدول )لا

 المدروسة. ةالتخاذ القرارات في المؤسس

زمة الختاذ الطرق مجع املعلومات ال
 القرارات

جدا
بري 

م ك
خدا

است
 

كبري
دام 

ستخ
ا

ليل 
م ق

خدا
است

جدا 
يل 

م قل
خدا

است
 

دمة
ستخ

ري م
غ

 

متال
ابي

حس
ط ال

وس
 

يب
لترت

ا
 

 2 4,10 1 1 8 31 19 امجع املعلومات بنفسي 

أعمل على تكليف أحد املرؤوسني ممن 
 تتوفر فيه الكفاءة يف مجع املعلومات 

34 20 3 1 2 4,38 1 

استخدم تقنيات املعلوماتية احلديثة 
 لتجميع املعلومات 

18 31 9 1 1 4,06 3 

أعتمد على نتائج الدراسات للحصول 
 على املعلومات 

8 28 15 3 6 3,48 4 

 االستبيان. نتائجعلى  اعداد الطالب بناءمن إالمصدر : 

 تحليل و تفسير النتائج
وفقا للبيانات الواردة يف اجلدول، يتضح أن أكثر الطرق املستخدمة يف احلصول على املعلومات الالزمة   

   %61,66حيث أفاد  املعلوماتتكليف أحد املرؤوسني ممن تتوفر فيه الكفاءة يف مجع الختاذ القرارات هي 
ي املعلومات يف املؤسسة،وقد جاءت هذه العبارة يف املرتبة الل متخصصهنم يتحصلوا على املعلومة من خأب

ذي القرارات للمعلومات مجع متخ:  بقية الطرق األخرى تباعا ، وجاءت 4,38األوىل مبتوسط حسايب قدره
االعتماد على نتائج الدراسات وأخريا  علومات،احلديثة لتجميع امل، استخدام تقنيات املعلوماتية بأنفسهم

 للحصول على املعلومات.
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يتضح من اجلدول أن مجيع الطرق املستخدمة للحصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات هلا أمهية أعلى  
 .القرارات يف املؤسسات من املتوسط يف عملية اختاذ

زمة الختاذ اللتقدير أفراد عينة الدراسة حول أهم مصادر مجع املعلومات ال بلغ املتوسط العام        
 مما يدل على أن الطرق املشار اليها تستخدم بدرجة أعلى من املتوسط يف اختاذ القرارات. 4,01القرارات

 التخاذ القرارات نظام المعلومات المحور الثالث: الطرق المستخدمة لتفعيل دور 
ل أهم الطرق عبارة موزعة عرب ثالثة أسئلة يدور مضموهنا حو  20الث من الدراسة يضم احملور الث   

أنه ما على املستجوب إال اختيار  اإلشارةالختاذ القرارات. جتدر نظام املعلومات ر املستخدمة لتفعيل دو 
 لكل عبارة من عبارات السؤال املطروح. نظام املعلوماتمستوى فعالية الطريقة املستخدمة لتفعيل دور 

 (1_3-1) الملحقفي مؤسستكم  في عملية اتخاذ القرارات نظام المعلومات: ما مدى فعالية 3-1
املناسبة  اإلجابةيتضمن السؤال حتديد فعالية املعلومات  اجملمعة الختاذ القرارات يف جممع  من خالل اختيار    

لكب عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج مخاسي، حيث يتم اختيار أحد اإلجابات ) فعالة جدا، فعالة، 
 فعالة اىل حد ما، غري فعالةو غري فعالة إطالقا(. 
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 .حساب المتوسط -
 القرارات.في عملية اتخاذ  ية نظام المعلوماتاد العينة حول مدى فعال(: إجابات أفر 17-3)لجدو ال

 العبارة

جد
الة 

فع
 

عالة
ف

 

د ما
ىل ح

لة ا
فعا

 

عالة
ري ف

غ
 

القا
 اط

عالة
ري ف

غ
 

سايب
 احل

سط
الو

 

يب
الرتت

 

 0 3,98 0 4 7 35 14 توليد البدائل حلل املشكلة املطروحة
 2 4,30 1 2 8 18 31 حتقيق األهداف املرجوة بأكرب قدر من الكفاءة

يعمل على مساعدة الرؤساء على إدراك 
 املشكلة و بالتايل اختاذ القرار املناسب

12 34 10 3 1 3,88 1 

مساعدة املرؤوسني على استيعاب مضمون 
 القرار الصادر إليهم لتنفيذه

15 34 8 1 2 3,96  
2 

 تعمل على رفع قدرة 
 الرؤساء على متابعة تنفيذ األوامر و القرارات

12 36 7 3 1 3,85 9 

القرارات املناسبة مساعدة الرؤساء على اختاذ 
 يف التوقيت املناسب

16 32 9 2 1 4 1 

توفر للرؤساء املرؤوسني قدرة على إدراك 
 األخطاء املرتكبة يف القرارات

11 38 7 1 3 3,86 1 

 6 4,38 2 2 8 12 36 تنفيذ القرارات بشكل سليم ومتابعتها
 االستبيان. نتائج على  امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

 و تفسير النتائج تحليل  

فعال يف عملية اختاذ القرارات دور نظام املعلومات و ر البيانات الواردة باجلدول أن للمعلومات تظه
 :ذلك من حيث كوهنا تعمل علىو 

تعمل على حتقيق األهداف املرجوة بأكرب قدر من الكفاءة، ، تنفيذ القرارات بشكل سليم ومتابعتها
، تعمل على حتديد املشكلة وحتليلها، املشكلة وبالتايل اختاذ القرار املناسب إدراكمساعدة الرؤساء على 

مساعدة املرؤوسني يف استيعاب مضمون القرار الصادر إليهم لتنفيذه، مساعدة الرؤساء على اختاذ القرارات 
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 القرارات، وأخريا توفر للرؤساء واملرؤوسني قدرة على ادراك األخطاء املرتكبة يفاملناسبة يف التوقيت املناسب، 
 .تعمل على رفع قدرة الرؤساء على متابعة تنفيذ األوامر والقرارات

فعال  نظام املعلوماتأن  %13و %23أفاد الغالبية العظمى من أفراد العينة بنسبة ترتاوح ما بني 
 .ة اختاذ القرارات يف هذه املؤسساتوفعال جدا يف عملي

 يف عملية اختاذ القرارات نظام املعلومات بلغ املتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول مدى فعالية     
ملية اختاذ القرارات يف هذه دور بدرجة أعلى من املتوسط يف ع هلا مما يدل على أن املعلومات    3,16
 املؤسسات.

 في عملية اتخاذ القرارات   المعلوماتنظام  الخطوات التي يمكن انتهاجها لتفعيل دور 1-2
يف عملية صنع  نظام املعلوماتيتضمن السؤال حتديد اخلطوات اليت ميكن انتهاجها لتفعيل دور 

املناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال و فق تدرج  اإلجابةمن خالل اختيار املدروسة  ةيف املؤسسالقرارات 
 موافق جدا، موافق، غري متأكد، غري موافق، وغري موافق إطالقا(.) اإلجاباتمخاسي، حيث يتم اختيار أحد 

عملية  يف نظام املعلوماتاستخدمت مثانية عبارات لتحديد أهم اخلطوات اليت ميكن انتهاجها لتفعيل دور 
 :يلي نتائج الدراسة ما بينتحيث  يف املؤسسات تاختاذ القرارا
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 .للسؤال الثاني المتوسط الحسابيحساب    -
نظام : إجابات أفراد العينة حول الخطوات التي يمكن انتهاجها لتفعيل دور (18-3جدول )ال

 (5_3-1) الملحق في عملية صنع القرار.المعلومات 

               
 اخلطوات 

 
جدا

فق 
موا

 

وافق
م

كد 
 متأ

غري
 

وافق
ري م

غ
 

القا
 اط

وافق
ري م

غ
 

تامل
سايب

 احل
سط

و
 

يب
الرتت

 

إيصال املعلومات املناسبة يف  العمل على
 الوقت املناسب

27 
 

25 6 1 1 4,26 1 

 7 3,76 2 8 4 34 12 للمعلومات والبيانات التحديث املستمر
استخدام األساليب التقنية احلديثة يف مجع 

 وختزين وتبادل املعلومات 
14 
 

31 12 2 1 3,91 3 

تنظيم املعلومات بطريقة متكن من اسرتجاعها 
 واالستفادة منها يف الوقت املناسب 

11 36 11 1 1 3,89 4 

 2 3,95 3 2 6 33 16 إيصال املعلومات ملستخدميها بلغة بسيطة 

 االسرتشاد بأداء وخربات املختصني يف
احلصول على املعلومات املساعدة على اختاذ 

 القرار

12 36 5 3 4 3,81 5 

استخدام األساليب اإلدارية احلديثة املساعدة 
 على اختاذ القرارات 

14 31 8 3 4 3,79 6 

اعتماد النظام على نظم مساعدة على عملية 
 اختاذ القرارات 

11 35 7 2 5 3,75 8 

 االستبيان.  نتائج على امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 
 
 



 TRANS- CANAL OUEST02ة ؤسسالمعلومات واتخاذ القرارات بمنظام                           الفصل الثالث     
 

72 
 

 تحليل و تفسير  النتائج 
يف عملية اختاذ نظام املعلومات بينت الدراسة أن أهم اخلطوات اليت ميكن انتهاجها  لتفعيل دور    

 إيصال ،املعلومات املناسبة يف التوقيت املناسب إيصالالقرار متمثلة حسب درجة أمهيتها بداية يف العمل على 
ديثة يف مجع و ختزين و تبادل املعلومات إىل مستخدميها بلغة بسيطة، استخدام األساليب  التقنية احل

االسرتشاد بآراء و  االستفادة منها يف الوقت املناسب، علومات بطريقة ميكن اسرتجاعها و تنظيم امل، تاملعلوما
 اإلدارية األساليباستخدام   ،خربات املختصني يف احلصول على املعلومات املساعدة على اختاذ القرارات

وأخريا اعتماد النظم املساعدة  املعلوماتالتحديث املستمر للبيانات و  ،اراتاحلديثة املساعدة على اختاذ القر 
 على اختاذ القرارات.

نظام لتفعيل دور  إتباعهابلغ املتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول اخلطوات اليت ميكن             
مما يدل على أن متخذي القرارات يتبعون اخلطوات السابق ذكرها   3,89يف عملية اختاذ القراراتاملعلومات 

 يف عملية اختاذ القرارات.نظام املعلومات بدرجة أعلى من املتوسط لتفعيل دور 
 هميته في عملية اتخاذ القرارات بها في مؤسستكم وأ نظام المعلوماتمزايا عملية حوسبة  3-3

خالل عملية اختاذ القرار من أمهيته يف و نظام املعلومات مزايا عملية حوسبة يتضمن السؤال حتديد أهم       
) اإلجاباتفق تدرج مخاسي، حيث يتم اختيار أحد بارة من عبارات السؤال و املناسبة لكل ع اإلجابةاختيار 

 حوسبة النظامبارات مزايا (. استخدمت سبع عإطالقاغري موافق موافق، غري متأكد، غري موافق، و  موافق جدا،
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 .الحسابي للسؤال الثالث حساب المتوسط -
أهميته في عملية اتخاذ أهم مزايا عملية حوسبة النظام و  إجابات أفراد العينة حول: (12-3)ول جدال

 (1_1-1 ) الملحقالقرارات بها.

 العبارة

 
جدا

فق 
موا

 

وافق
م

كد 
 متأ

غري
 

وافق
ري م

غ
القا 

 اط
وافق

ري م
غ

 

تامل
سايب

 احل
سط

و
 

يب
الرتت

 

 1 4,18 2 1 6 26 25 يسهل عملية متابعة تنفيذ القرارات 

 0 4,00 1 2 9 32 16 يساعد على سرعة  تنفيذ القرارات 

 6 4,60  1 2 16 41 يعمل على توفري السرية للمعلومات 

 2 4,36 2 3 3 15 37 سرعة نقل املعلومات ملتخذ القرار 

 1 3,90 1 1 15 29 14 يقضي على األعمال اليدوية الروتينية 

 2 3,96 1 2 7 38 12 الختاذ القرار  يزيد من درجة تفويض السلطة

يسمح بإشراك املستخدمني يف عملية اختاذ 
 القرار

9 31 15 1 4 3,66 1 

 االستبيان. نتائج على  امن إعداد الطالب بناءالمصدر : 

       حتليل وتفسري النتائج:
ذلك من شأنه دعم عملية اختاذ القرارات و من نظام املعلومات  الدراسة أن حوسبة نظام بينت نتائج

تسهيل عملية  سرعة نقل املعلومات ملتخذ القرار، خالل توفري السرية للمعلومات املساعدة على اختاذ القرار،
يزيد من درجة تفويض السلطة الختاذ القرارات، القضاء على تنفيذ عملية اختاذ القرار، سرعة تنفيذ القرارات، 

 باشراك املستخدمني يف عملية اختاذ القرار.السماح  يف األخريو  ،الروتينيةاألعمال اليدوية 
أن يعمل على توفري السرية نظام املعلومات حوسبة نظام نة أنه من شأن أفراد العيمن  %68,33أفاد      

بدرجة أعلى من و  4,60اختاذ القرارات  بدرجة عالية جدا مبتوسط حسايب بلغ للمعلومات املساعدة على 
 املتوسط بقية املزايا احملددة يف اجلدول أعاله. 
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في الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في  العقبات التي تواجه متخذي القرارت 3-0
يتضمن السؤال حتديد أهم العقبات اليت تواجه متخذ القرار يف احلصول على املعلومات الالزمة  مؤسستكم  

 فق تدرج مخاسي، بة لكل عبارة من عبارات السؤال و املناس اإلجابةالختاذ القرارات من خالل اختيار 
 :للسؤال الرابع الحسابي طحساب المتوس  3-1

في الحصول على  القراراتإجابات أفراد العينة حول العقبات التي تواجه متخذي  ( :56-3)الجدول 
 .المعلومات الالزمة التخاذ القرارات

 العبارة
 

جدا
فق 

موا
 

وافق
م

كد 
 متأ

غري
 

وافق
ري م

غ
القا 

 اط
وافق

ري م
غ

 

تامل
سايب

 احل
سط

و
 

يب
الرتت

 

 6 4,36 2 2 4 16 36 عدم تعاون األطراف اليت حتوز املعلومات 
 1 4,05 1 1 12 29 17 عدم توفر املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب 

 8 3,25 5 3 10 28 14 طول الوقت املخصص جلمع املعلومات 
 9 3,26 4 6 6 29 15 صعوبة اسرتجاع املعلومات لغياب طريقة لتنظيمها 
اخنفاض مهارة املتخصصني يف حتويل البيانات إىل 

 معلومات ميكن االستفادة منها 
23 28 6 2 1 4,16 2 

عدم كفاءة امليكانيزمات املستخدمة يف حتويل البيانات 
 إىل معلومات 

12 35 8 3 2 3,86 0 

 63 3,16 2 8 34 10 6 مشوليتها عدم دقة املعلومات و 
عدم توافر املعلومات بشأن املشكلة املراد اختاذ القرار 

 بشأهنا 
14 31 8 2 5 3,78 2 

 1 3,63 3 7 10 29 11 البشرية قلة اإلمكانات املادية و 
 1 3,55 2 8 11 35 4 سوء العالقات االجتماعية بني العمال

 االستبيان. نتائجعلى  االطالب بناء: من إعداد لمصدر ا
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 و تفسير النتائج: تحليل 3-5
متمثلة حسب  تبني الدراسة أن أهم الصعوبات اليت تواجه متخذي القرارات يف احلصول على املعلومات      

اخنفاض مهارة املتخصصني يف حتويل درجة أمهيتها، بداية يف عدم تعاون األطراف اليت حتوز املعلومات، 
عدم كفاءة املناسبة يف الوقت املناسب،  املعلوماتعدم توفر البيانات ملعلومات ميكن االستفادة منها، 

عدم توافر املعلومات بشأن املشكلة املراد اختاذ القرار  البيانات اىل معلومات، زمات املستخدمة يف حتويليامليكان
، صعوبة اسرتجاع املعلومات البشرية، سوء العالقات االجتماعية بني العمالهنا، قلة اإلمكانات املادية و بشأ
 مشوليتها.وأخريا عدم دقة املعلومات و  املخصص جلمع املعلوماتطول الوقت ياب طريقة لتنظيمها، لغ

التاسع والعاشر تعد من الصعوبات اليت بات الواردة يف الرتتيب الثامن و أفاد عينة الدراسة أن العق 
يف حني أن . (%63،%62، %22) على الرتتيب متخذي القرارات بدرجة متوسطة بنسب متوالية  تواجه

أهم الصعوبات اليت تواجه  أن %13أفاد كما جهوهنا أعلى من املتوسط،  ابقية العقبات األخرى اليت يو 
متخذي القرارات يف احلصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات هي عدم تعاون األطراف اليت حتوز 

ات هي مشكلة عدم دقة بينما أقل صعوبة تواجه متخذي القرار  4,36مبعدل حسايب بلغ  املعلومات
 مشوليتها.املعلومات و 

  تكم.لعمليات اتخاذ القرارات في مؤسس نظام المعلوماتالحلول المقترحة لمعوقات استخدام  3-0
 (3_3-1) الملحق 

يف عملية اختاذ القرارات نظام املعلومات يتضمن السؤال حتديد احللول املقرتحة ملعوقات استخدام    
من  لعمليات اختاذ القرارات. نظام املعلومات حللول املقرتحة ملعوقات استخدام إجابات أفراد العينة حول أهم ا

فق تدرج مخاسي، حيث يتم اختيار أحد بة لكل عبارة من عبارات السؤال و خالل اختيار االجابة املناس
 غري موافق اطالقا(.و  ، غري موافقاإلجابات) موافق جدا، موافق، غري متأكد 
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 الخامس: للسؤال حساب المتوسط الحسابي -
 نظام المعلوماتالحلول المقترحة لمعوقات استخدام إجابات االفراد حول أهم ( :51-3الجدول )

 .لعمليات اتخاذ القرارات

 
 العبارة

جدا
فق 

موا
 

وافق
م

كد 
 متأ

غري
 

وافق
ري م

غ
القا 

 اط
وافق

ري م
غ

 

تامل
سط

و
 

سايب
احل

 

يب
الرتت

 

 2 3,93 3 4 12 16 25 عدد العاملني ري جتهيزات حاسوبية مبا يتناسب و توف
ما يستجد و تدريب املوظفني على استخدام النظام 

 من أنظمة حديثة 
14 30 10 4 2 3,83 1 

 1 4,21 1 6 7 11 35 توفري الكفاءات البشرية املتخصصة 
 0 4,15 1 2 8 25 24 االحتياجات املستقبلية تطوير النظام مبا يتالءم و 

 1 3,50 2 1 6 16 25 التحديث املستمر لقواعد البيانات بالنظام 
 6 4,40 1 1 5 19 34 تبين التكنولوجيا احلديثة للمعلومات و االتصاالت 

 السابقة. نتائجعلى  اإعداد الطالب بناء منالمصدر: 

 تحليل و تفسير النتائج:
ليات اختاذ القرارات لعمالالزمة نظام املعلومات ة ملعوقات استخدام الدراسة أن أهم احللول املقرتح كشفت    

 كالتايل:الدراسة   ةيف مؤسس
موافقون جدا ت نسبة من أفادوا أهنم موافقون و : بلغتبني التكنولوجيا الحديثة للمعلومات و االتصاالت -

االتصاالت من شأهنا أن تساهم يف التقليل من للمعلومات و التكنولوجيا احلديثة على أن تبين 44,16%
 .4,40مبتوسط حسايبو  الالزمة لعمليات اختاذ القرارات نظام املعلومات دام وقات استمع
من أفراد العينة أن توفري الكفاءات البشرية  %38,33أفاد   توفير الكفاءات البشرية المتخصصة -

، حيث بلغ يف التصدي ملشكل استخدام النظم فعال جدافعال و صة من شأنه أن يساهم بشكل املتخص
 ؤسسات األمن اجلزائري.مما يدل على أن توفري هذا العامل مهما جدا بالنسبة مل 3,21املتوسط احلسايب
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: جاءت هذه العبارة يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب االحتياجات المستقبليةالءم و تطوير النظام بما يت -
مما يدل على أن هذا العامل له أمهية أعلى من املتوسط يف التقليل من معوقات استخدام النظم   4,15بلغ

 الالزمة الختاذ القرارات.
من أفراد العينة أهنم %33,16أفاد ما نسبته  عدد العاملين :ير تجهيزات حاسوبية بما يتناسب و توف

م بتجهيزات حاسوبية مبا يتناسب و عدد العاملني موافقون و موافقون جدا على االقرتاح القاضي بتزويد النظا
 فيها ألجل جتنب  معوقات استخدام النظام املستحدث يف عمليات اختاذ القرارات.

ة تدريب املوظفني على استخدام النظام وما يستجد من أنظمة حديث): وجاءت في األخير العبارتين -
توفرمها شرطان أساسيان (، كذلك يعتربان ذو أمهية بالغة إىل أن التحديث املستمر لقواعد بيانات النظامو 

  .نظام املعلومات مسبقا قبل التطرق إىل 
بلغ املتوسط العام لتقدير أفراد العينة حول أهم احللول املقرتحة ملعوقات استخدام نظم املعلومات        

حللول الواردة ما يشري على أن ا 3 4,0 مؤسسات األمن اجلزائري الزمة الختاذ القرارات يف جمموعةاحلاسوبية ال
 يب املوجه لعمليات اختاذ القرارعلى من املتوسط ملواجهة معوقات استخدام النظام احلاسو أسابقا مهمة بدرجة 
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  (0_3-1 -) الملحق   التخاذ القرار نظام المعلوماتمساهمة  :3  
 على اختاذ القرارات من خالل البحث عن املعلومة وحتليلها وتقدميها ملتخذ القرارت. نظام املعلوماتيساهم    

 تفعيل القرارات.في  نظام المعلومات( : رؤية دور 55-3جدول رقم )

 

جدا العبارة
فق 

موا
 

وافق
ري م

غ
كد 

 متأ
غري

 

كد
متأ

القا 
ق ط

مواف
غري

 

 ومتطور هو  جديد ام اقتباس يساعد على ال نظام املعلومات
 .باملؤسسة  واملتغريات احمليطة التحديات ملواكبة تكنولوجًيا

33 00 00 00 60 

 صنع الالزمة يف البيانات تشخيص يف ال يساعد نظام املعلومات
 القرار

 

00 00 00 00 60 

 مساعدة تنبؤية سابقة معلومات تقدمي يف ال يساعد نظام املعلومات
 .القرار ملتخذ

00 00 00 00 60 

 القرار يف اختاذ مهمة تسهيل يعترب من عوائق  املعلوماتنظام 
 مؤسستكم.

00 00 00 00 60 

 تكون ما غالًبا مؤسستكم يف نظام املعلومات ايوفره اليت املعلومات
 فعالية اختاذ القرارات. ال ترفع من غري دقيقة

00 00 00 00 60 

 .مؤسستكم يف القرار اختاذ مهمة ال يسهل نظام املعلومات
 

00 00 00 00 60 

 .القرار الختاذ مناسب بكم غري املعلومات يوفرنظام املعلومات 
 

00 00 00 00 60 

وأهدافها ملتخذ  الوظيفية املهام تنظيم يعرقل عملية نظام املعلومات 
 القرارات.

00 
00 

00 00 00 60 

 النسبة % 
 

00 00 00 00 100 

 .االستبيانمن إعداد الطالب بناءا على نتائج المصدر: 
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هذا دليل على فقرات األسئلة املطروحة و ري موافقني اطالقا يتبني من خالل اجلدول أن مجيع أفراد العينة غ     
هذا ما متثله نسبة دعم عملية صنع القرار و مساعدة و يف  نظام املعلوماتلرؤية العينة املدروسة للدور الفعال 

 يساعد على:فهو بالتايل من اإلجابات و  633%
  ؛باملؤسسة واملتغريات احمليطة التحديات ملواكبة تكنولوجًيا ومتطور هو  جديد ما اقتباس 
 ؛القرار صنع الالزمة يف البيانات تشخيص 
  ؛القرار ملتخذ مساعدة تنبؤية سابقة معلومات تقدمي 
 ؛مؤسستكم القرار يف اختاذ مهمة تسهيل 
 ؛فعالية اختاذ القرارات ترفع من توفري معلومات دقيقة 
 ؛مؤسستكم يف القرار اختاذ مهمة تسهيل 
 ؛القرار الختاذ مناسب بكم توفري املعلومات 
  تخذ القرارات. ملوأهدافها  الوظيفية املهام تنظيم 
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  الصةخ
الدراسة أسلوب حتليل االستبيان الذي مت إعداده استنادا جملموعة من الدراسات اليت متت يف  اعتمدت     

غة ا، حيث مت التوصل يف األخري لصيكلها يف تأكيد أمهية صنع القرار  لكنها كانت تصب قطاعات شىت
 دواتاألاملؤشرات و  من جمموعة ت الدراسةثالثة حماور، استخدم يف حتليل بيانامن االستبيان املكون 

الرئيسية  احملاور النسب املؤوية لتحديد استجابات أفراد العينة جتاه عباراتالتكرارات و  االحصائية متمثلة يف
، اجلنس، السن ختص متغريات يفلت متثاليت احملور األول البيانات األولية و اشتمل  .الدراسة اليت تضمنتها

ونظام األسئلة يدور حمتواها حول املعلومات كل منهما الثالث فاشتمل  واحملور الثاين و التعليمي.  املستوى
 .املعلومات
أكثر  مساعدة املدراء على اختاذ قراراتيف توفري املعلومات و نظام املعلومات إىل مدى فعالية يف الدراسة توصلنا 

املنافسني املرتبصني هبا من  مراقبة عن كثبومكانتها االقتصادية يف السوق  و مستوى املؤسسة من رفع للدقة 
فتوصلت الدراسة لتحديد درجة  .جتعلها على علم بأي طارئ مرتقبمصادر املعلومات اليت تأيت هبا و خالل 

 فكانت تباعا حسب درجة األمهية. املؤسسةأمهبة مصادر مجع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات يف 
أهم الطرق موزعة عرب ثالثة أسئلة يدور مضموهنا حول ات عبار  ستبيانضم احملور الثالث من اال 

يف بينت الدراسة أن للمعلومات دور فعال  القرارات، الالزمة الختاذ نظام املعلومات املستخدمة لتفعيل دور 
وذلك كوهنا تعمل على حتقيق األهداف املرجوة بأكرب قدر من  املدروسة ةؤسساملعملية اختاذ القرار يف 

تعمل على رفع قدرة الرؤساء على الكفاءة، حتديد املشكلة وحتليلها، تنفيذ القرارات بشكل سليم ومتابعتها، 
  ألوامر و القرارات.امتابعة تنفيذ 

من شأنه دعم  نظام املعلومات إجابات املستجوبني أن حوسبة بينت نتائج الدراسة من خالل  
سرعة نقل  إضافةاختاذ القرار، عمليات اختاذ القرارات وذلك من خالل توفري السرية للمعلومات املساعدة على 

سؤالني مهمني االستبيان ضم و ويض السلطة الختاذ القرارات، ملتخذ القرار ، كما أنه يزيد من تفاملعلومات 
الالزمة الختاذ اليت تواجه متخذ القرارات يف احلصول على املعلومات  والعقباتيدور مضموهنا حول الصعوبات 
 .العقباتاجهة تلك القرارات وأهم احللول املقرتحة ملو 
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من معارف يستمد منها تقديراته  ا تحتا  لليهمب تزويدهبها املعلومات أمهيتها من واقع الدور الذي متثله ملستخدم تكتسب       
ميقة يف توسيع معرفة مستخدميها تصوراته ملا يتطلب منه القيام به، وتزايدت أمهية املعلومات ارتباطا مبا حتدثه من أثار عو 

أخذت املعلومات دورا أكثر عمقا ظل عاملنا املعاصر  من ظواهر ومتغريات خمتلفة، ويفهبم  ملا تحيط لدراكهم وتنمية وعيهم و 
فأدى اندما  تكنولوجبا االتصاالت مع  .من أمهية اكتسبت بفعل ذلك قدرا يفوق كثريا ما كانت متثله فيما سبقمشولية و و 

نظمها غدت املعلومات بتكنولوجيتها و ، و يكن مسبوقا املعلوماتية مليري جذري يف جمال تكنولوجيا املعلومات لىل لحداث تغ
حمصورة يف حدود مجعها  بالذكر أن املعلومات مل تعد، صناعة العصر و ثروته اليت متكن من ميتلكها امتالك زمام التطور

يمات اليت رة تشكيل واقع التنظتنمية معرفة مستخدميها، بل أصبحت لضافة لىل ذالك أداة فعالة يعتمد عليها يف لداللظواهر و 
الشك أن ذلك ميثل الشيء الكثري بالنسبة ملتخذي القرارات يف شىت أنواع التنظيمات، و  .رسم صورة مستقبلهاتستخدمها و 

 ما حتيط به من متغريات.مل مع واقعه باستيعاب خصوصياته و حيث يعد املسؤول يف التعا
 نشاط األعمال بشكل عام،كانت متثل عصب النشاط اإلداري و   اختاذ القرارأن عملية يتضح من خالل هذه الدراسة       

حياهتا ليس من شك أن عملية صنع القرار ال تعترب ضرورية للمؤسسة فحسب بل أهنا تعترب القلب النابض الذي يبقي على و 
لال أهنا اليوم توجد يف كل جزء من أجزائها. ة يف الوظائف األساسية لإلدارة و متغلغلباعتبارها عملية مستمرة ومتمركزة و 

، غريمها من األسبابو االنفتاح الدويل نتيجة تعقد بيئتها والتقدم التكنولوجي و  حتديا أمام منظمات األعمالأصبحت متثل 
تواجه حشدا منها، غري أن ذلك صعب من مهمتها، ومن أجل بعدما كانت املنظمات تواجه مشكلة قلة املعلومة أصبحت و 

بنظام يعرف  ال مبامبساعدة املتخصصني يف اجمله األخرية و تنظيم هذه املعلومات لتتالئم مع متطلبات املنظمات، استعانت هذ
، بتوفري املوارد الالزمة لتنفيذه ما هو لال االختيار املدرك جملموعة من البدائل لتحقيق أهداف املؤسسة واختاذ القرار .املعلومات

أساليب  أو جدولتها،وتصنف القرارات وفقا لعدة معايري مـن خالل الـوظائف األساسية للـمـؤسسة، أهـمـيتها، أمهـية برجمتها 
 وفقا للنمط القيادي ملتخذها.اختاذها 
تتوفر املعلومات يف ، وأن ية فاملعلومات تعترب مادة القرارومبا أن العملية اإلدارية أصبحت اليوم عبارة عن عملية معلومات       

مؤسسة خبصائصها الالزمة يسمح للمؤسسات باختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، ويف هذا السياق عوجلت عملية اختاذ 
القرار من خالل توضيح أهم املراحل اليت متر هبا العملية من أجل الوصول لىل القرار الرشيد، كما أن هناك عوامل مؤثرة يف 

منها اإلنسانية، البيئية، التنظيمية وكذلك التصنيفات املعتمدة واليت على أساسها يتم تصنيف القرارات املبنية اختاذ القرار 
اعتمادا على قواعد وبيانات ومعارف، وكذلك اُستعرضت أهم نظم املعلومات اآللية وهي األنظمة اخلبرية، وكيف يتم مجع 

يف املؤسسة دليل  نظام املعلومات تلك املعلومات يف كل نظام، وبالتايل فوجوداملعلومات واختاذ القرارات املالئمة بناء على 
 .لى وصول املعلومات ملتخذي القرارع

مل يعد  نظام املعلوماتنظام خاصة ه مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال و ما ميكن أن نقوله هو أن                
ئها حبيث تساعد يف لثراهيكلة هذه املعلومات وحتليلها و  كيفيةو  سرعة الوصول لليهاتوفري املعلومة ولمنا يف التحدي يتمثل يف 
أساليب العمل يف وقت وجيز أي أهنا تساعد على اختاذ تطوير التهديدات وكيفية حل املشاكل والوقاية منها و معرفة الفرص و 

 املناسب بالشكلرات املناسبة يف الوقت املناسب و القرا
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   اختبار الفرضيات -
أما فيما خيص بشق االثبات فقد يات اليت مت تبنيها التطبيقي لىل اثبات صحة الفرضتوصلت الدراسة بشقيها النظري و        

  مت تبين صحة الفرضيات التالية:
لن العالقة بني طبيعة املعلومات والقرارات املتخذة جعلت تركيز املسؤولني يف اإلدارات يعتمد يف قراراته  اللجوء اىل  -

أسس علمية من خالل ضرورة املرور مبنهج علمي يتم من خالله االعتماد على املعلومات والبيانات بشكل كبري و 
املهيكلة اليت تتخذها اإلدارة حلل املشاكل اليت تواجهها. ملا هلذه  استغالهلا يف اختاذ القرارات غري املهيكلة وشبه

البيانات واملعلومات من عالقة مرتبطة بنتائج القرارات املتخذة، فإذا كانت املعلومات صحيحة وسليمة فإن قراراهتا 
 ستكون دقيقة وصحيحة والعكس. 

املعلومات اليت تستخدمها ألجل تدعيم مع البيانات و  ملؤسسة يف التعاملعلى زيادة لمكانية ا نظام املعلوماتيعمل  -
سة بتبادل املعلومات فيما عمليات صنع القرار هبا، كما أهنا حتقق التواصل بني مراكز صنع القرار املختلفة يف املؤس

شريان احلياة فيها،  نظام املعلوماتاليت يعد ن حال املؤسسات املعاصرة عموما و يستمد هذا احلكم واقعيته مبينها. 
 متاما مع الفرضية املتبناة. هتوكذا ما مت لثباته كذلك من خالل حتليل االستبيان الذي توافقت نتيج

 ةؤسساملة يف العينمن خالل لجابات أفراد على درجة عالية األمهية  نظام املعلوماتيف اجتاه آخر أثبتت الدراسة أن  -
تأمني مقدرة اكتشاف احلاضر تفاعالته و ام مبكونات الواقع و تسهيل االملاملعرفة و يف ايصال أنه يساعد حمل الدراسة و 

الكثري  ميثل الشكل نظام املعلوماتدقة التنبؤ باملستقبل كما هو احلال يف املؤسسات املعاصرة، وهذا رغم أن و 
ظل االهتمام باستيعاب خصوصيته وما  معين بالتعامل مع واقعه يف بالنسبة ملتخذي القرارات، وأن متخذ القرار

به، وعليه النهوض األدوات األكثر فعالية لتطويره و توظيف عطاء األمهية الكاملة الستخدام و لحتيط به من متغريات و 
صداقيتها من التحقق من مدومنا االرتكاز على املعلومات و  فقد مت ادراك أن القيام بعملية صنع القرار يف هذا اجملال

العمل على ازالة العقبات اليت حتول دون انسياهبا يفقد متخذ ع مصادرها والطرق املستخدمة يف مجعها و خالل تتب
 حاسم لضمان حتقيق اهلدف الذي يتطلع اليه من خالل القرارات املتخذة.لقرار االستفادة من عامل جوهري و ا

 
 
 
 
 
 
 
 



 خاتمــــة عامة
 

83 
 

 جالنتائ -
التوصل لبعض النتائج اليت نوردها تباعا وذلك خدمة للدراسات النظرية مكنت الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي من     

 املستقبلية، حيث تعترب مرشدا يستدل به للوصول لكشف احلقائق، واليت ميكن حتديدها يف ما يلي:
  االقتصادي أن تعطي بعدا مميزا لكيفية معاجلة املشاكل االدارية خاصة، حيث أسهمت استطاعت نظريات الفكر

ة يف التحكم يف متغرياهتا وبالتايل لجياد حلول مثلى هلا، يتم على أساسها اختاذ القرارات الرشيدة اليت تسهم يف بفعالي
 حتسني أداء املؤسسة.

 ام على درجة من األمهية يف املؤسسة من خالل أثره الفاعل يف ايصال املعلومات وتسهيل اإلمل يعد نظام املعلومات
، لذا فإن القيام بعملية اختاذ القرار يف أي من تأمني مقدرة اكتشاف الفجوات يف النظامتفاعالته و مبكونات الواقع و 

اهلدف الذي  اجملاالت دومنا االرتكاز على املعلومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل حاسم لضمان حتقيق
 يتطلع لليه بقراراته؛

  االتصاالت حلل املشاكل شبه ة باملشكلة املطروحة و ومات اخلاصعلى توفري كال من املعل نظام املعلوماتيعمل
 اليوم؛ أهم التحديات اليت تواجه املؤسساتاملهيكلة اليت أصبحت من 

 مالءمة باملقارنة مع أنظمة سابقة.تقدمي معلومات أكثر دقة، سرعة و  يساهم ادخال التكنولوجيا لىل املؤسسة يف 
  يف حتديد املشكالت اليت تواجه متخذ القرار بطرق أسرع مما كان عليه األمر يف السابق  نظام املعلوماتيساهم

 ؛نتيجة النتظام املعلومات اليت يقدمها
  اية املعلومات املتعلقة باملؤسسة.تنفيذ القرارات ومتابعتها ومح نظام املعلوماتيدعم 

 من الناحية التطبيقية:
   علومات الالزمة الختاذ القرارات ؛مصادر مجع املدرجة أمهية توصلت الدراسة لتحديد 
  اف ذلك من خالل أهنا تعمل على حتقيق األهديف عملية اختاذ القرارات و بينت الدراسة أن للمعلومات دور فعال

 املرجوة بأكرب قدر من الكفاءة؛
  يف عملية اختاذ القرارات بداية من العمل يف  نظام املعلوماتلن أهم اخلطوات اليت ميكن انتهاجها لتفعيل دور

 على نظم مساعدة الختاذ القرارات؛ ايصال املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب لىل غاية االعتماد
 توفر املعلومات يف عدم يف املؤسسة صول على املعلومات لن أهم الصعوبات اليت تواجه متخذي القرارات يف احل

 الوقت املناسب؛
  نظام املعلوماتاستخدام نظام خاص بلدراسة أن أهم احللول املقرتحة ملعوقات كشفت ا  : 

 ؛توفري الكفاءات البشرية املتخصصة -
 اية النظام بربامج أمن املعلومات؛مح  -
  يث املستمر لقواعد بيانات النظام؛التحد -
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 االتصاالت؛التكنولوجيا احلديثة للمعلومات و تبين  -
 على املؤسسات؛ام باعتباره جديد تطوير النظ -
 التحكم أكثر يف املعلومات.ربية اخلارجية الكتساب اخلربات و تدريب املختصني باملعلومات يف املعاهد األو  -
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 التوصيات  -
 نوصي مبايلي: لليها التوصلبناء على النتائج اليت مت   
  لها يف رسم معامل مستقب اإلسهامو باملعلومات املطلوبة  اإلدارية مهمتها تزويد املراكز نظام املعلوماتوحدة تشكيل

تقييمات للمخاطرة احمليطة هبا، ومراقبة التغريات اليت  ولجراءعامل معهم قنوات التمن خدماهتا و  ناملستفيديبصدد 
 يف الوقت املناسب؛يف اختاذ القرارات و  مدرائهاعدة تؤثر يف أنشطتها مث مسا

  ات؛سيف ايصال املعلومات لىل مجيع الفروع االدارية للمؤس املعلوماتنظام تنمية  وتعميم نظام 
 ر حىت يكونوا مستعدين ألي طارئ لدراكهم لألمو معرفتهم و قرار وتوسيع آفاقهم و تطوير مهارات املدراء يف اختاذ ال

 حتليلها؛لومات الالزمة الختاذ القرارات و تطوير مهاراهتم يف مجع املعو 
  ة الكاملة الحتياجات متخذ يعتمد عليها يف عملية صنع القرار جيب أن تكون مبقدورها االستجابلن املعلومات اليت

 القرار؛
 ب النظر للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية مبنظور نظمي لإلجابة عن التسالالت اليت تطرح على مستوى تنظيمها من جي

وبالتايل ميكن يف لطارها الكلي، لة االدارية كذا النظر للمشكيها على أساس أهنا نظام مفتوح، و لل خالل النظر
قرارات معاجلة البيانات وايصاهلا على شكل معلومات ملراكز اختاذ اليسمح بتجميع،  لنظام املعلوماتم تصميم نظا

  غري املربجمة بشكل حتاوري؛
  ري والذي املهمة واحلديثة يف حقل العمل اإلدا اهتمامات حبثية أكرب بوصفه من املواضيع  نظام املعلوماتلعطاء

 يساعد يف جناح املنظمات؛
  لتسهيل لعداد البحوث ات املستقبلة للباحثني والدارسنيسالتنسيق بني اجلامعات واملؤستوفري املراجع العلمية و 

 والدراسات؛
  وما جيري يف نطاق جمال رات وجوب انتظام تدفق املعلومات لىل متخذ القرار مما ميكنه من متابعة خمتلف التطو

 على اكتشاف أية احنرافات قد حتدث؛جيعله قادرا اختصاصه و 
 هبدف حتقيق ذالك  احمليط،جتاوبا مع متغريات  نظام املعلوماتسعى لبناء نظام لأن ت سة اجلزائرية بب على املؤسجي

التكامل و التدفق املعلومايت الذي يتوافق مع احتياجات متخذي القرارات من حيث الدقة، التوقيت املناسب، 
 الرتكيز؛

 العملية اليت من شأهنا أن تسهم يف لومات للخوض يف البحوث العلمية و أمام خمتصي املع ةؤسساملفتح أبواب ب جي
رة اليت تعمل على اقرتاح أساليب لدارية معاصالبحث املثمرة و الل تبين مشاريع ذلك من خو أساليب تسيريها تطوير 

 أساليب اختاذ القرار؛فيما يتعلق جبانب نظم خبرية و 
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 آفاق البحث  -
اعتماد مرجعية معلوماتية دقيقة ميكن القائمني ببحث تلك ثه أن توفر املعلومات الكافية و ما مت حب جند يف سياق

يوصل اعد على تكوين فهم مشرتك حوهلا وتصورات متكاملة ملعاجلتها و مشولية مما يسدراستها وحتليلها بعمق و  املشكالت،
 قد تكون مواضيع ميكن تسجيل يف هذا السياق بعض االشكاليات اليتمتناسقة. وعليه نتيجة لىل اختاذ قرارات مدروسة و بال

 اليت حنددها فيما يلي:حبوث مستقبلية و 
  يف لدارة رأس املال البشري املعلوماتدور نظام. 
  السرتاتيجي، االدارة االسرتاجتية واملسح وعالقته مبفاهيم أخرى كالتفكري انظام املعلومات دراسة نظرية توضح مفهوم

 .البيئي اخلارجي
 ستدامة.املتنمية الاملسؤولية االجتماعية يف حتقيق و  نظام املعلوماتعل بني آليات التفا 
  سياسه حوار بني املنظمة وحميطها املعلوماتنظام. 
  حقيق امليزة التنافسية.كأداة لت نظام املعلومات واالسرتاتيجية اليقظة 
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 قاموس:
 ؛1222لبنان،اللغة والعلوم بريوت، قاموس الصحاح يف  .1
 ؛9002، 2، دار إ حياء الرتاث العريب، بريوت، ط 9قاموس احمليط، اجمللد  .9
 1222املعجم العريب األساسي) املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(، ص ، .3
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 -1امللحق-

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :سعادة املدير      

 السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته                                                 و بعد:

 

تكون أداة الدراسة امليدانية يف إطار  سوف ستبانة الدراسة( اليتيسعدين أن أضع بني يديكم )إ

 "كأداة التخاذ القرار نظام المعلوماتبعنوان:"  ،يف  التسيري الدويل االسرتاتيجي إعداد شهادة املاسرت

أسئلة االستبيان خربة يف هذا اجملال فإين آنل نن سعادتكم التكرم بقراءة ا لكم نن نكانة عليية و ملو 

ارات بعد االطالع على االختي يف احلقل املناسب (×)بوضع عالنة مجابة على نا يوافق رأيكبتيعن واإل

لن تستعيل نل بسرية تانة ، و استبانة ستعن املعلونات الواردة يف هذه اإلأ وا ، وتأكدإجابةاملوجودة لكل 

 إال لألغراض العليية فقط .

 

 

 

                         تعاونكم نعنو  تفهيكم شاكرا لكم حسن                                                
و اهلل حيفظكم و يرعاكم                                        

             

 

 نع خالص التحية و التقدير      
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 المحور األول: البيانات الشخصية

 ذكر                                           انثى                  الجنس   (1-1

 السن  ما بين   (1-2

  02- 11                          11-11                               11 -11 

 المستوى العلمي   - 1-3

 نتوسط 

 ثانوي 

 دبلوم دراسات  جانعية تطبيقية

 دبلوم نهين                                               تقين ساني

    نهندس                                                    ليسانس 

 ناجيسرت                                دراسات عليا نتخصصة  

     دكتوراه                                                   ناسرت 

  الوظيفة التي تشغلها ؟ (1-1 

 نستشار                                      نهندس نسؤول 

 ندير نركزي                                          رئيس نشروع

     رئيس قسم                                  املدير العام  نهندس

 نائب ندير                                         لحة رئيس نص
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 الخبرة في الميدان ( 1-5

  سنوات  1أقل نن 
  12أقل  1

  11أقل12
  02أقل 11

  02اكثر نن 
 اختاذ القرار ركت فيها يف اجملال املعلونايت و عدد الدورات اليت شا ( 1-6

 دورة واحدة                                            صفر دورة 

 ثالث دورات أكثر نن ثالث دورات                                               دورتان

 استفادتكم من الدورات التكوينية  (1-7

      ضعيفة                                استفادة ممتازة 

 ال استفادة                                        جيدة 

 مصادرها و  المعلوماتطبيعة  المحور الثاني: 

 ؟ جل القيام بالمهام الموكلة اليكمأماهي المعلومات الضرورية من  (1_1-2

 نعلونات داخلية و خارجية نعا               نعلونات خارجية        نعلونات داخلية         

 جدت أخرى أذكرها :  ....................اذا و 

 :ماهي مهمتكم( 0_1-0

 البحث عن املعلونة                        

 نعاجلة املعلونات                         

 بث املعلونات                         
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 اختاذ القرار                        

 اذا وجدت اخرى أذكرها :  .....................

 أهمية المعلومة للقيام بالمهمة : ( 1_-1-0

 ( 122-12(                       )12-2البحث عن املعلونة )   

  أين تبحث عن املعلونة ؟  (1_1-0

 االنرتنت                                                   األرشيف        

  ماهي طبيعة المعلومات التي تبحث عنها ؟ (1_1-0

 علونات تكنولوجية ن                                نعلونات اقتصادية

 نعلونات تنافسية                                   نعلونات عليية 

 نعلونات حول الزبائن                              نعلونات تقنية      

 عيال نعلونات األ 

  هل يتم حماية المعلومة (6_1-0

 ين يتم محايتها ؟ يف: إذا كانت اإلجابة بنعم. أ  

 طرق أخرى       إنرتنت               أقراص نضغوطةنلف شخصي          

 خرى أذكرها .......................أ 

  كيف يتم توصيل المعلومات المستقاة؟ (7_1-0

   نراسالت                     اجتياعات  نرتنت         يف جمالت نتخصصة            ا
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 ؟ هل تستخدم االنترنت( 8_1-0

درجة  ة التخاذ القرارات في مؤسستكم و ماأهم مصادر  جمع المعلومات الالزمهي  ما (9_1-0
  هميتها؟أ

 نصادر مجع املعلونات

 الالزنة الختاذ القرارات

 

جدا
مة 

مه
 

همة
م

كد 
 متأ

غير
 

همة
ر م

غي
القا 

 اط
همة

ر م
غي

 

      األنظية والقوانني العانة للدولة 

تنظييات املصلحة اليت تنتيي لوائح و 
 إليها

     

      اللوائح والتنظييات الداخلية 

      املخططات التنفيذية 

      نتائج البحوث الدراسات و 

      اللقاءات املؤمترات و 

      االجتياعات  

      املراجع العليية املتخصصة 

      العالقات الشخصية 
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ختاذ القرار يف نؤسستكم و على املعلونات الالزنة لعيليات ا نا هي الطرق املستخدنة يف احلصول (12_1-0
 نا أمهيتها ؟ 

زنة الختاذ الطرق مجع املعلونات ال
 القرارات

جدا
بري 

م ك
خدا

است
 

كبري
دام 

ستخ
ا

ليل 
م ق

خدا
است

جدا 
يل 

م قل
خدا

است
 

دنة
ستخ

ري ن
غ

 

      امجع املعلونات بنفسي 

أعيل على تكليف أحد املرؤوسني ممن 
 تتوفر فيه الكفاءة يف مجع املعلونات 

     

استخدم تقنيات املعلوناتية احلديثة 
 لتجييع املعلونات 

     

أعتيد على نتائج الدراسات للحصول 
 على املعلونات 
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  لعملية اتخاذ القرار نظام المعلوماتدعم المحور الثالث: 

عملية اتخاذ القرار في  ما مدى فعالية نظم المعلومات لتفعيل دور نظم المعلومات في( 1_1-3
 ؟مؤسستكم

 العبارة

جد
الة 

فع
 

عالة
ف

 

د نا
ىل ح

لة ا
فعا

 

عالة
ري ف

غ
 

القا
 اط

عالة
ري ف

غ
 

      توليد البدائل حلل املشكلة املطروحة
      نن الكفاءةحتقيق األهداف املرجوة بأكرب قدر 

يعيل على نساعدة الرؤساء على إدراك 
 املشكلة و بالتايل اختاذ القرار املناسب

     

نساعدة املرؤوسني على استيعاب نضيون 
 القرار الصادر إليهم لتنفيذه

     

 تعيل على رفع قدرة 
 الرؤساء على نتابعة تنفيذ األوانر و القرارات

     

اختاذ القرارات املناسبة نساعدة الرؤساء على 
 يف التوقيت املناسب

     

توفر للرؤساء املرؤوسني قدرة على إدراك 
 األخطاء املرتكبة يف القرارات

     

      تنفيذ القرارات بشكل سليم ونتابعتها
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 ؟نظم المعلومات في عملية اتخاذ القرارات  يمكن انتهاجها لتفعيل دور ما هي الخطوات التي( 0_1-1

               
جدا اخلطوات 

فق 
نوا

 

وافق
ن

كد 
 نتأ

غري
 

وافق
ري ن

غ
 

القا
 اط

وافق
ري ن

غ
 

      العيل على إيصال املعلونات املناسبة يف الوقت املناسب
      لليعلونات والبيانات التحديث املستير

استخدام األساليب التقنية احلديثة يف مجع وختزين وتبادل 
 املعلونات 

     

تنظيم املعلونات بطريقة متكن نن اسرتجاعها واالستفادة ننها 
 يف الوقت املناسب 

     

      إيصال املعلونات ملستخدنيها بلغة بسيطة 

احلصول على املعلونات  االسرتشاد بأداء وخربات املختصني يف
 املساعدة على اختاذ القرار

     

استخدام األساليب اإلدارية احلديثة املساعدة على اختاذ 
 القرارات 

     

      اعتياد النظام على نظم نساعدة على عيلية اختاذ القرارات 
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 ماهي مزايا عملية حوسبة نظام المعلومات في مؤسستكم و أهميته في عملية  إتخاذ القرار بها؟( 1_1-1

 العبارة

 
جدا

فق 
نوا

 

وافق
ن

 

غري 
كد

نتأ
 

وافق
ري ن

غ
القا 

 اط
وافق

ري ن
غ

 

      يسهل عيلية نتابعة تنفيذ القرارات 

      يساعد على سرعة  تنفيذ القرارات 

      يعيل على توفري السرية لليعلونات 

      سرعة نقل املعلونات ملتخذ القرار 

      يقضي على األعيال اليدوية الروتينية 

      الختاذ القرار  السلطةيزيد نن درجة تفويض 

يسيح بإشراك املستخدنني يف عيلية اختاذ 
 القرار
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الالزمة التخاذ ما هي العقبات التي تواجه متخذي القرارات في الحصول على المعلومات  ( 4_1-3
 القرارات في مؤسستكم ؟

 العبارة

 
جدا

فق 
نوا

 

وافق
ن

كد 
 نتأ

غري
 

وافق
ري ن

غ
القا 

 اط
وافق

ري ن
غ

 

      عدم تعاون األطراف اليت حتوز املعلونات 
      عدم توفر املعلونات املناسبة يف الوقت املناسب 

      طول الوقت املخصص جليع املعلونات 
      صعوبة اسرتجاع املعلونات لغياب طريقة لتنظييها 

اخنفاض نهارة املتخصصني يف حتويل البيانات إىل نعلونات ميكن 
 االستفادة ننها 

     

      عدم كفاءة امليكانيزنات املستخدنة يف حتويل البيانات إىل نعلونات 
      عدم دقة املعلونات و مشوليتها 

      عدم توافر املعلونات بشأن املشكلة املراد اختاذ القرار بشأهنا 
      قلة اإلنكانات املادية و البشرية 

      سوء العالقات االجتياعية بني العيال
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ماهي أهم الحلول المقترحة لمعوقات استخدام نظام المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في  (1_1-1
 ؟ مؤسستكم

 
 العبارة

جدا
فق 

نوا
 

وافق
ن

كد 
 نتأ

غري
 

وافق
ري ن

غ
القا 

 اط
وافق

ري ن
غ

 

      عدد العانلني جتهيزات حاسوبية مبا يتناسب و ري توف
نا يستجد نن و تدريب املوظفني على استخدام النظام 

 أنظية حديثة 
     

      توفري الكفاءات البشرية املتخصصة 
      االحتياجات املستقبلية تطوير النظام مبا يتالءم و 

      محاية النظام بربانج أنن املعلونات 
      التحديث املستير لقواعد البيانات بالنظام 

      تبين التكنولوجيا احلديثة لليعلونات و االتصاالت 
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  ؟ ال يساعد في عملية اتخاذ القرارات نظام المعلوماتأن توافق هل (  6_1-3

 

جدا العبارة
فق 

نوا
 

وافق
ري ن

غ
كد 

 نتأ
غري

 

كد
نتأ

القا 
ق ط

نواف
غري

 

 ونتطور هو  جديد ان اقتباس يساعد على ال نظام املعلونات
 .باملؤسسة  واملتغريات احمليطة التحديات ملواكبة تكنولوجًيا

     

 صنع الالزنة يف البيانات تشخيص يف ال يساعد نظام املعلونات
 القرار

 

     

 نساعدة تنبؤية سابقة نعلونات تقدمي يف ال يساعد نظام املعلونات
 .القرار ملتخذ

     

 القرار يف اختاذ نهية تسهيل يعترب نن عوائق  نظام املعلونات
 نؤسستكم.

     

 تكتون نتا غالبًتا نؤسستتكم يف نظتام املعلونتات يوفرهتا التيت املعلونات
 فعالية اختاذ القرارات. ال ترفع نن غري دقيقة

     

 .نؤسستكم يف القرار اختاذ نهية ال يسهل نظام املعلونات
 

     

 .القرار الختاذ نناسب بكم غري املعلونات يوفر املعلوناتنظام 
 

     

وأهدافها ملتخذ  الوظيفية املهام تنظيم يعرقل عيلية نظام املعلونات
 القرارات.
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 التعريف بالمؤسسة -1
 تقديم عام للنموذج -
 لمحة تاريخية عن المؤسسة: -

تعترب املؤسسة الوطنية لقنوات الري من أبرز املؤسسات الوطنية يف ميدان الري وأحد أعمدهتا حاليا، حيث  
وتسويقها، تقع يف والية وهران ويقدر رأس ماهلا حوايل  اخلرسانةتقوم بإنتاج األنابيب وقنوات نقل املياه والري 

 دج  044404440444

فأطلق  2391حيث نشأت هذه املؤسسة يف عهد االحتالل الفرنسي على يد أحد اخلواص الفرنسيني سنة
 وتغيري امسها إىل الشركة الوطنية ملواد البناء، كما 2391عليها اسم شانيو وبعد اإلستقالل مت تأميمها سنة 

أصبحت تسمى  2319احتفظت هبيكلها ودورها ومشاريعها اليت كانت عليها قبل االستقالل0 ويف سنة 
 HYDRO CANAL0املؤسسة الوطنية لقنوات الري )هيدروكنال(  

وهي تعترب مبثابة العصب احليوي واجملمع الرئيسي جلميع مؤسساهتا املنتشرة عرب الرتاب الوطين والقضاء على 
 ادية وذلك من خالل تغطية السوق الوطنية باإلنتاج مع توفري النوعية واجلودة0التبعية االقتص

 فروع المجمع: -

يتكون جممع هيدروكنال من ثالثة فروع  جهوية منتشرة على املستوى الوطين يف الشرق والوسط والغرب ففي 
ولكل فرع وحدات خاصة  الشرق مركزها الرئيسي قسنطينة ويف الوسط اجلزائر العاصمة ويف الغرب وادي ارهيو

به ومستقلة بذاهتا وال تلجأ إىل اإلدارة األم إال يف األمور املتعلقة يف اإلدارة والتسيري، حيث ختلت املؤسسة عن 
 النظام املركزي كما جند أيضا هلذه الفروع مؤسسات منتشرة على املستوى اجلهوي ففي الغرب جند أربعة فروع:

 Trans-canal unité1  0 2فرع وادي رهيو الوحدة 20
        Trans-canal unité2 10فرع وادي رهيو الوحدة 10
 Trans-canal unité3 90فرع متوشنت الوحدة 90
     متوشنتعني  CHAABAT EL LEHAMفرع 00
   . Trans-canal unite 0فرع مغنية الوحدة 50
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 ( مخطط لفروع "ترانس كنال" على المستوى الوطني06الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركب هيدروكنال "وهران" 

 ورقلة

فرع الوسط "الجزائر 

 "العاصمة

 "فرع الغرب "وادي رهيو "الفرع الشرقي "قسنطينة

ةقسنطين عنابة  
عين 

 تموشنت

 مغنية

س يخم

 الخنشلة

وادي 

 الفضة

لحمة 

الجزائر 

 العاصمة

وادي 

 رهيو

 2الوحدة 1الوحدة
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 التعريف بالمؤسسة
 تعريف بالمؤسسة: (1

ويف سنة  2311سنة  casagrande  " من صنع الشركة اإليطالية1مؤسسة ترانس كنال الغرب" الوحدة 
قامت املؤسسة بإجراء جتارب حول صناعة األنابيب وقنوات نفل املياه اخلرسانية، حيث كانت يف  2334

قامت بتغيري امسها إىل ترانس كنال الغرب  2331ديسمرب21بداية ظهورها تسمى هيدروكنال ولكن يف 
 "10"الوحدة

الرابط بني اجلزائر ووهران  0يزان على الطريق الوطين رقمبوادي رهيو والية غل 1تقع ترانس كنال الغرب الوحدة
مرت مربع، وتعترب من أهم فروع املؤسسة األم برأس مال يقدر  544وتبعد عن وسط املدينة مشاال حوايل 

واالعمدة اخلاصة  دج وهي مؤسسة اقتصادية هتدف إىل إنتاج وتسويق األنابيب اخلرسانية1444444444
 بالكهرباء0
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     الهيكل التنظيمي: (1
 "1نعرض فيما يلي اهليكل التنظيمي ملؤسسة ترانس كتال "الوحدة

 ":2لمؤسسة ترانس كتال "الوحدة (الهيكل التنظيمي07الشكل )

 يتكون اهليكل التنظيمي للمؤسسة من:  

 المديرية العامة: (2
يف املؤسسة كما تسهر على  سائر املديريات، واملصاحل املوجودة تعترب املديرية العامة املسؤولة عن 

 .حسن تنظيم املؤسسة وضمان سري نشاطها ومراقبة خمتلف أنشطة املؤسسة
 : وتتمثل مهامها يف:األمانة (1

 0التنسيق بني خمتلف اهلياكل واملصاحل داخل املؤسسة 
 0تعترب املكان الرئيسي لتجميع التقارير والتعليمات الكتابية 

المديرية

مديرية الموارد 
البشرية

مصلحة 
المستخدمين

مصلحة الوسائل 
العامة

مديرية المحاسبة
و المالية

مصلحة 
المحاسبة

الخزينة المالية

مديرية التموين 
والتسويق

مصلحة التموين

مصلحة التسويق

مديرية تنسيق 
املتابعة

دائرة المراقبة 
والنوعية 

دائرة الصيانة

دائرة اإلنتاج

األمانة
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 0تسجيل الربقيات الواردة والصادرة 
 0استقبال املكاملات اهلاتفية وتسجيلها 
 ةلزوار وغريها من األعمال املختلفاستقبال الربيد وا 

 ومهمتها تتمثل يف: مديرية الموارد البشرية: (9
 دراسة ملفات توظيف العمال وترقيتهم 
 تتوىل اإلجراءات التدريبية للعمال 
 إعداد املخطط العمل السنوي 
 متابعة غيابات العمال 
 مصلحة الوسائل العامة ومصلحة املستخدمني0تتكون من  حيث

 : ومهمتهامديرية المحاسبة والمالية (0
 إعداد نتيجة الدورة احملاسبية 
 متابعة اخلزينة والكشوفات احملاسبية 
 التخطيط املركزي للموارد املالية 

 مديرية التسويق والتموين: (5
 تقوم بتسويق املنتوجات وجند فيها:تقوم بتموين املؤسسة باملستلزمات الالزمة لعملية اإلنتاج كما  

 تقوم بتوفري املواد األولية وتشرف على تسيري املخزون0مصلحة التموين: 
خمتصة يف تسويق الوحدات املنتجة للمؤسسة، من خالل دفع الفواتري واستالم مصلحة التسويق: 

 املبالغ من الزبائن0
 مديرية تنسيق المتابعة والمراقبة:  (9

املؤسسة واليت تقوم مبتابعة مراحل اإلنتاج ومراقبة نوعية وجودة اإلنتاج وهي  تعترب من أهم وظائف
 حتتوي على ثالث مصاحل: 
 حتديد معايري اإلنتاج كاستهالك املواد األولية ومراقبة عملية اإلنتاج0 مصلحة المراقبة والنوعية:

وسائل اإلنتاج، معدات يرتكز دورها يف صيانة مجيع ممتلكات املؤسسة مبا فيها مصلحة الصيانة: 
 وأدوات، كما تعمل على عصرنة اآلالت و مراقبتها0
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نظرا ألمهية هذه املصلحة يف الوحدة واليت تقوم بتحويل املواد األولية إىل منتجات  مصلحة اإلنتاج:
 تامة الصنع قابلة للتسويق0

 :TRANS CANAL OUESTمنتجات الشركة  

 

 
Tuyau fretté béton                uyau type2.5 et fond regard        T 

 
Canal d’irrigation                    Dalot

    
Travaux de pose de tuyaux     Support d’électrification            
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 المصلحة اإلنتاجية للمؤسسة -
 المواد األولية المستعملة:  .1

( يف صنع منتوجاهتا على جمموعة من املواد األولية، وهذه املواد هلا معايري 1)الوحدةتعتمد مؤسسة ترانس كنال 
حمددة يف إنتاج هذه املنتوجات، وميكننا عرض هذه املواد يف اجلدول التايل من خالل الكميات املتاحة سنويا 

 واملقادير الداخلة يف تركيب كل منتوج:
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 األولية المتاحة خالل السنة( يوضح كمية المواد 40جدول رقم )

المواد       
 األولية

 
 
 

 المتغيرات
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1X 0,70 0,28 0,18 0,2
6 

0,5 26,12 24,91 32 0,
2 

2X 1,00 0,40 0,25 0,3
7 

0,7
2 

29,80 31,14 40 0,
2 

3X 1,70 0,68 0,43 0,6
3 

1,2
2 

33,49 40,55 52 0,
2 

4X 1,90 0,76 0,48 0,7
0 

1,3
7 

37,17 40,55 52 0,
2 

5X 2,40 0,96 0,60 0,8
8 

1,7
3 

43,93 40,56 52 0,
2 

6X 2,75 1,10 0,69 1,0
1 

1,9
8 

57,13 43,77 56 0,
2 

7X 3,10 1,24 0,78 1,1
4 

2,2
3 

61,47 46,90 60 0,
2 

8X 3,92 1,57 0,98 1,4
4 

2,8
2 

67,16 54,72 70 0,
2 

9X 3,90 1,56 0,98 1,42,889,23 62,56 80 0,
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4 1 2 

10X 4,74 1,90 1,19 1,7
4 

3,4
1 

114.6
4 

62,56 80 0,
2 

11X 6,76 2,70 1,69 2,4
9 

4,8
7 

135,3
4 

68,99 88 0,
2 

12X 0,60 0,24 0,15 0,2
2 

0,4
3 

33,50 18,79 24 0,
2 

13X 1,08 0,43 0,27 0,4
0 

0,7
8 

54,46 34,41 44 0,
2 

14X 1,30 0,52 0,33 0,4
8 

0,9
4 

62,57 31,29 40 0,
2 

15X 2,00 0,80 0,50 0,7
4 

1,4
4 

33,49 105.0
2 

52 0,
2 

16X 3,00 1,20 0,75 1,1
0 

2,1
6 

43,93 146,4
3 

52 0,
2 

17X 3,60 1,44 0,90 1,3
2 

2,5
9 

61,47 233,5
7 

60 0,
2 

18X 4,80 1,92 1,20 1,7
7 

3,4
6 

67,16 256,9
5 

70 0,
2 

 

19X 5,40 2,16 1,3
5 

1,99 3,8
9 

89,23 306,5
4 

80 0,
2 

20X 5,70 2,28 1,4
2 

2,10 4,1
0 

114,6
4 

315,0
7 

80 0,
2 
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21X 7,70 3,08 1,9
2 

2,83 5,5
4 

135,3
4 

477,5
6 

88 0,
2 

الكميات 
 المتاحة 

16796
 

6720
 4223
 6182
 11209

 499722 
594564 
312438 

1024
 

 
 
 

 ساعات العمل المتاحة:  10
)إعداد القالب، التغطية،  توجد يف املؤسسة ورشة واحدة لإلنتاج تتم فيها مجيع مراحل العملية اإلنتاجية

 التدوير، التسخني ونزع الغطاء(، ففي كل مرحلة توجد جمموعة من اآلالت0
  ففي المرحلة األولى إعداد القالب:

اآللة األوىل  نوع املنتوج وحتتوي على ثالثة آالت حسب قطر الوحدة املراد إنتاجها حيث يتم فيه حتديد
 ( أي ثالثة منتوجات5440-044إلعداد القالب للقنوات ذات القطر الصغري والذي يرتاوح مابني )

بعة ( أي س344-944اآللة الثانية إلعداد القالب للقنوات ذات القطر املتوسط والذي يرتاوح مابني ) 
 منتوجات0

 منتوج220( أي 5442-2444اآللة الثالثة إلعداد القالب للقنوات ذات القطر الكبري والذي يرتاوح مابني )
  المرحلة الثانية التغطية:

 يف هذه املرحلة يتم تغطية القالب وحتتوي على ثالث آالت وسنشكل قيد خاص هبذه املرحلة0
  المرحلة الثالثة التدوير:

الب بعد وضع الغطاء على القالب يتم تدويره ومأله باخلرسانة وتوجد أربعة آالت وسنقوم يتم تدوير الق
 بتشكيل قيد لكل آلة حيث:

 (544-044اآللة األوىل خاصة بتدوير القنوات ذات القطر الصغري أي من )
 (2544-944اآللة الثانية خاصة بتدوير القنوات ذات القطر املتوسط والكبري أي ) 
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لثة خاصة بتدوير القنوات ذات القطر املتوسط والكبري ولكنها ختتلف عن اآللة الثانية حبيث تعترب هذه اآللة الثا
 اآللة جد متطورة وال تستغرق وقتا كبريا يف التدوير

 اآللة الرابعة خاصة بتدوير القنوات ذات الضغط العايل فقط حبيث تقوم بإضافة اخلرسانة وتدويره من جديد0
  ة التسخين:المرحلة الرابع

 مركز للتسخني وسنشكل قيد خاص هبذه املرحلة  21يتم وضع القنوات للتسخني حيث حتتوي على 
 المرحلة الخامسة نزع األغطية:

 حتتوي هذه املرحلة على ثالثة آالت حيث سنشكل قيد خاص هبذه املرحلة 
 يف اليوم ملدة امان ساعات للدورة أما بالنسبة لنظام العمل ففي املرحلة األوىل يتم نظام العمل على دورتني

ساعة بينما  21ساعة يف اليوم ملدة مخسة أيام بينما يوم اجلمعة فتعمل ملدة نصف يوم أي  29( أي 1*1)
ساعة يف  10( أي 9*1يف املراحل املتبقية يتم العمل على ثالث دورات يف اليوم ملدة امان ساعات للدورة )

 اجلمعة فتعمل بنفس الطريقة السابقة0اليوم ملدة مخسة أيام بينما يوم 
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 (  يوضح هامش الربح لكل منتوج40جدول رقم )

المنتو 
 ج

سعر  سعر البيع
 التكلفة

هامش 
 الربح

المنتو 
 ج

سعر  سعر البيع
 التكلفة

هامش 
 الربح

1X 3600,00 3000,00 600,00 12X 3400,00 2833.33 566,66 

2X 3700,00 3083,33 616,67 13X 4000,00 3333,33 666,67 

3X 4000,00 3333,33 666,67 14X 4700,00 3916,67 783,33 

4X 4300,00 3583,33 716,67 15X 5833,33 4861,10 972,23 

5X 5000,00 4166,67 833,33 16X 8333,33 6944,44 1388,8
8 

6X 5700,00 4750,00 950,00 17X 10833,3
3 

9027,77 1805,5
5 

7X 7000,00 5833,33 1166,6
6 

18X 12583,3
3 

10486,1
1 

2097,2
2 

8X 8000,00 6666,67 1333,3
3 

19X 15833,3
3 

13194,4
4 

2638,8
8 

9X 11900,0
0 

9916,67 1983,3
3 

20X 15833,3
3 

13194,4
4 

2638,8
8 

10X 11900,0
0 

9916,67 1983,3
3 

21X 21416,6
7 

17847,2
3 

3569,4
4 

11X 15800,0
0 

13166,6
7 

2633,3
3 

 املصلحة التجارية المصدر:
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