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 تمهيـــــد:

            تعترب نظم ادلعلومات و أدواهتا ادلختلفة القاعدة التقنية و األساسية لالنطالؽ يف رلاؿ إدارة 

حيث أهنا تلعب دور احملرؾ الرئيسي للنمو االقتصادي العادلي و تطوره، ألهنا األعماؿ و االتصاالت اإللكًتونية، 

تؤثر بشكل كبَت و مباشر على تشكيل ثقافة اجملتمعات اإلنسانية احلديثة ضمن ما يسمى بالًتبية الكونية أو 

البعض لتحقيق  العودلة، فنظم ادلعلومات اإلدارية عبارة عن عدة أجزاء متكاملة و متداخلة تتفاعل مع بعضها

 ىدؼ معُت دلا توفره من معلومات الزمة دلتخذي القرار.

كما يعترب اعتماد عمليات صنع القرارات اإلدارية على معلومات حديثة و دقيقة و مرتبطة بادلشكالت 

ات أمرا ضروريا، و لو أثر كبَت يف زيادة فعالية ادلؤسسة فضال عن ضماف بقائها و استمراريتها، خاصة يف ظل آلي

السوؽ، كما تزايدت مسامهة نظم ادلعلومات ادلستندة من االنًتنت يف حتقيق صلاح ادلؤسسات احلديثة اليت تعمل 

 يف ظل منافسة رتالية تتميز باحلدة و السرعة و عدـ التأكد.

 و على ىذا األساس سنقـو بتقدمي ىذا الفصل الذي يتضمن ادلباحث التالية:

 :لنظػػػم ادلعلػػػومػػػات. مػػػدخػػػػل المبحـــث األول 

 :نظػػػػم ادلعلػػػػومػػػات اإلداريػػػة. المبحـــث الثــــانــــي 

 :عمليػػػػة اختػػػػاذ القػػػػػرارات اإلداريػػػة. المبحــــث الثــــالــــث 
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 مدخل لنظم المعلومات: األول المبحث

 .تعترب ادلعلومات عنصرا من تسبيح اإلدارة و موردا أساسيا تعتمد عليو يف تدعيم العملية اإلدارية و قراراهتا

حيث يستند رلاؿ ادلعلومات على مفاىيم النظم و سنعرض يف ىذا ادلبحث على ماىية كل من البيانات 

 و ادلعلومات، نظم ادلعلومات و تصنيفات نظم ادلعلومات.

 مفاىيم عامة للبيانات و المعلومات: األول المطلب

أصبحت ادلعلومات دتثل ركيزة أساسية دلساعدة ادلديرين يف اختاذ قراراهتم و يف ىذا ادلطلب نتطرؽ إىل 

 .مفهـو البيانات و ادلعلومات

: ىي رلموعة من احلقائق غَت منظمة قد تكوف يف شكل أرقاـ أو كلمات أو رموز ال عالقة البيانات .1

 .بينها

باستخدامها و االستفادة منها،  و تنظيمها بشكل يسمح ىي عبارة عن بيانات مت تصنيفها :المعلومات .2

 1، و أثناء عملية معاجلة ىناؾ عدة زلددات منها:أي أهنا بيانات معاجلة

 :ادلعلومات قد تكوف تارخيية أو مستقبلية فادلعلومات التارخيية تستعمل دلتابعة األداء  زمن المعلومات

 و مراقبتو و ادلعلومات ادلستقبلية تستخدـ ألغراض التنبؤ و الرقابة.

 :قد تكوف ملخصة أو تفصيلية فاألوىل تستخدـ على مستوى اإلدارة  شكل المعلومات            

 يف ادلستويات التشغيلية.العليا و الثانية تستخدـ 

 :قد تكوف متوقعة لتخفيض حالة عدـ التأكد، و قد تكوف غَت متوقعة الكتشاؼ  صفة المعلومات

 ادلعلومات.

                                                 
 .22ص، 2002-2002وائل لمنشر، اإلسكندرية، مصر،  أحمد حسين عمي حسين، نظم المعمومات المحاسبية دار1
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 :قد تأيت من مصادر داخلية كحجم ادلبيعات و حجم األجور و قد تأيت من  مصدر المعلومات

 مصادر خارجية كأسعار ادلتنافسُت و أسعار الفائدة.

 قد تكوف منظمة تقدـ بشكل تقرير يعكس ادلعلومات اليت حيتويها، و قد تكوف  لومات:تنظيم المع

 غَت منظمة ال تعكس زلتوياهتا بشكل واضح.

 :خصائص المعلومات .3

 1حىت ديكن االستفادة من ادلعلومات يف اختاذ القرارات السديدة البد أف تتصف باخلصائص اآلتية:

 على حسب دتثيلها للموقف أو احلدث الذي تصفو، و تتوقف : تكوف درجة ادلعلومة دقة المعلومة

 ستخدـ و ببيعة ادلشكلة و مراحل صنع القرار.دلا درجة الدقة ادلطلوبة يف ادلعلومات على احتياجات

 نعٍت هبا الكفاءة يف جتهيز ادلعلومات حىت ال تفقد ادلعلومات حداثتها. :حداثة المعلومة 

 ة ادلعلومة أمرين مها ادلوضوعية و جتنب األخطاء و التزوير ديكن أف حتقق جود :جودة المعلومة

 فادلوضوعية عدـ التحيز يف معاجلة البيانات و بريقة عرضها.

 إف عدـ تكاملها جيعلها غَت صاحلة للوصوؿ إىل اذلدؼ ادلطلوب.:تكامل المعلومة 

 االجتاىات  و نقصد هبا تلخيص البيانات يف جداوؿ و رسـو بيانية توضح :تركيز المعلومة          

 العامة و البنود اليت تعترب شاذة و غَت متفقة مع االجتاىات الطبيعية و ادلتوقعة.

 و ىي ادلعلومة اليت تشبع حاجة اإلدارة إىل ادلعرفة ادلساعدة على اختاذ القرارات أو  :داللة المعلومة

 إدراؾ جديد دلاىية األعماؿ اليت تقـو هبا.

 

 

                                                 
1

 16ص 2005انذكتىس ػهٍ ػبذ انهادٌ يسهى ،َظى انًؼهىياث اإلداسَت  يباديء وتطبُق  يشكض انتًُُت اإلداسَت ،
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 :المؤسسة أىمية المعلومات في .4

 أصبحت ادلعلومات ىامة جلميع ادلؤسسات لعدة أسباب منها:

 نتاج و األساليب و وسائل االتصاؿ.لتطور التكنولوجي يف األداء و االتسارع ا 

 الشديدة بُت ادلؤسسات شلا يتوجب سرعة اختاذ القرارات ادلبنية على ادلعلومات الدقيقة اليت  ادلنافسة

 تشمل على كافة العوامل ادلؤثرة على بيئة العمل.

 .أصبحت موردا مهما شلا زاد من أمهية احلصوؿ عليها 

 .ازدياد التعقيدات يف مهاـ إدارة ادلؤسسات و ذلك للتقدـ التقٍت و ادلعريف 

 تطور وسائل االتصاؿ يف سرعة رتع و حتليل و معاجلة و ختزين و إخراج و نشر  ساىم            

 1البيانات و حتويلها إىل معلومات الختاذ القرارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .21ص، مرجع سبق ذكرهالدكتور عمي عبد الهادي مسمم، 1
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 المطلب الثاني: ماىية نظم المعلومات.

نظاـ ادلعلومات رلموعة من النظم الفرعية اليت يتم تفاعلها إلنتاج ادلعلومات اليت تغطي احتياجات  يعترب

 األنشطة اإلدارية.

 النظام: .1

 {:De Systemتعريف النظام } .1.1

ادلًتابطة و ادلتكاملة و ادلتفاعلة لتحقيق ىدؼ مشًتؾ و عرفة }جوبتو  العناصرىو رلموعة من 

GUPTA تعمل يف بيئة معينة اليت تتضمن العديد من األجزاء اليت تعمل معا لتحقيق { على أنو وحدة ما

ىدؼ عاـ، و ىذه األجزاء الرئيسية للنظاـ يطلق عليها بالنظم الفرعية، و عرفة آخروف أنو رلموعة من األشياء 

 1كة.ادلتبادلة فيما بينها اليت توجو لتحقيق أىداؼ مشًت  ادلنطقية و العالقات ادلادية و األفكار

 مكونات النظام: .2.1

             خالت و عمليات معاجلة و سلرجات و ختتلف النظم بطبيعة نعلم أف لكل نظاـ مد كما

 2مداخالهتا و عملياهتا و أمناط و خصائص سلرجاهتا كل ىذا موضحا يف الشكل التايل:

 

 

 

 

 

                                                 
1
Gupta, U, information systems :success in the 21 Century, prentice-hall, upper saddle riven, 

2000, new jersy, p12. 
2
 29ص 2005دكتىس َجى ػبذ هللا انحًُذٌ ،َظى انًؼهىياث اإلداسَت ، يذخم يؼاصش ، داس وائم نهُشش ، 
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 : مكونات نظام المعلومات.(11-11)الشكـــل رقـــم 

 
 30ادلعلومات اإلدارية ، مدخل معاصر، صدكتور صلم عبد اهلل احلميدي ، نظم ادلصدر: 

 ادلدخالت  : ىي كل ما يدخل للنظاـ و يأيت من مصادر داخلية و خارجية و تتباينخالتالمد

خالت نظاـ ادلعلومات ىي لنظاـ اإلنتاجي ىو مواد خاـ و مدخالت احبسب نوع النظاـ، فمد

 1بيانات.

 خالت إىل سلرجات، و ىي عمليات اليت يتم على مستواىا حتويل ادلدىي كل األنشطة  :العمليات

 حسابية و منطقية دلعاجلة البيانات و حتويلها إىل معلومات يف نظاـ ادلعلومات.

 ىي كل ما ينتج عن النظاـ كنتيجة أنشطة عمليات ادلعاجلة من معلومات، منتجات  :المخرجات

خالت ي ىو الذي يعٍت تدفق متواصل للمدخدمات، و النظاـ الذي حيقق حالة التوازف الديناميك

 .االستقرار و االستمرارية اليت تعد شربا أساسيا حلالة

                                                 
1
 30دكتىس َجى ػبذ هللا انحًُذٌ ،يشجغ سبق ركشِ ،ص 

IN PUT PROCESSING OUT PUT 
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 كيف حيافظ النظاـ على حالة توازنو حيث أف   فكرة التغذية العكسية مهمة لفهم :التغذية العكسية

التغذية األمامية و الرقابة، حيث تقـو الرقابة ىذه األخَتة هتدؼ إىل تعزيز أداء النظاـ و لدينا 

خالت و حيدد نوع العمليات ظاـ، ىذا األخَت يراقب تدفق ادلدبتحديد األسلوب الذي يسلكو الن

 ادلطلوب تنفيذىا.

 خصائص النظام: .3.1

 يعترب نقطة البداية يف تصميم أي نظاـ و لدينا ىنا حالتُت وجود نظاـ قائم  اذلدؼالنظام:  ىدف

بالفعل جيب أف تتعامل معو أو إنشاء نظاـ جديد و يف احلالتُت فإف نقطة البدء جيب أف تتمثل يف 

 حتديد أىداؼ النظاـ.

 :تفاعل األجزاء و ادلكونات  نعٍت هبا الكلية أي أف النظاـ ككل واحد فهو نتيجة شمولية النظام            

          أنظمة و ينتج عنها نظاما يقـو على قاعدة التفاعل و التكامل ادلتبادؿ دلكوناتو و عناصره أو 

فرعية، حيث أف كل نظاـ فرعي ىو اجلزء من الكل أي جيب التأكيد على النظرة الكلية و االبتعاد 

 النظاـ بالنظاـ الكلي.عن النظرة اجلزئية يف عالقة أجزاء 

 :للنظم حدود ومهية أو افًتاضية أو تنظيمية و لكنها غَت مادية تفصل النظاـ عن البيئة  حدود النظام

اخلارجية، حيث أف حتديد حدود النظاـ يساعدنا يف حتديد الصورة الكلية للنظاـ و عزلتو عن 

األنظمة األخرى، إضافة إىل سهولة دراستو و حتليلو فمثال على حدود النظاـ السياج الذي حييط 

بٌت إلحدى الشركات و لكن مع ظهور االنًتنت أصبح من الصعوبة حتديد حدود أي منظمة بادل

 1خاصة تلك اليت ليس ذلا موقع مادي فقط.

 

                                                 
1
 33دكتىس َجى ػبذ هللا انحًُذٌ ،يشجغ سبق ركشِ ،ص 
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 المطلب الثالث: تصنيفات نظم المعلومات.

لقد تعددت ادلعايَت يف تصنيف النظم، و سوؼ نعتمد على معيار خصائص النظم و رلالهتا يف تصنيف 

 1النظم:

 مية و النظم المادية:يالمفاىالنظم  .1

ادلفاىيمية تكوف أجزائها مفاىيم رلردة هتدؼ إىل تفسَت الظواىر اليت حتيط بعادلنا سواء كانت النظم 

أما النظم ادلادية ذلا مكونات من أشياء أو أفراد أو خليط منها، عادة ما تكوف مبنية على  ببيعية أو اجتماعية،

 نظم مفاىيمية.

 {:Closed Systemالنظم المغلقة } .2

ىي نظم تتصل بالبيئة الداخلية و عملها ينحصر إال بداخلها و ال عالقة ذلا من أخذ و عطاء مع البيئة 

 اخلارجية، و ىذه النظم وجدت ألغراض الدراسة النظرية.

 : يمثل نظاما مغلقا.(12-11)الشكـــل رقـــم 

 
 33صلم عبد اهلل احلميدي  مدخل معاصر  صادلصدر:

 

 
                                                 

1
 33، ص   2005َجى ػبذ هللا انحًُذٌ، َظى انًؼهىياث اإلداسَت  يذخم  يؼاصش، داس وائم نهُشش  دكتىس 

 ليس هناك تفاعل مع البيئة
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 {:open systemنظم مفتوحة } .3

نظاـ احتمايل يتفاعل مع بيئتو حيث أنو يستقيل مداخالتو من البيئة احمليطة بو مث يعيدىا بعد  ىو

 معاجلتها إىل ىذه البيئة كما ىو موضح يف الشكل اآليت:

 : يمثل نظاما مفتوحا.(13-11)الشكــــل رقـــم 

 ادلصدر: دكتور صلم عبد اهلل احلميدي نظم ادلعلومات اإلدارية، مدخل معاصر.

 النظم الدائمة و النظم المؤقتة: .4

مستخدمها، أما النظم ادلؤقتة فهي النظم الدائمة ىو مفهـو نسيب أي يستمر لفًتة أبوؿ من أعمار 

 1تنشئ لتحقيق ىدؼ معُت يف زمن معُت ينتهي بعدىا النظاـ.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2001عبد الرزاؽ السادلي و األستاذ رياض حامد الدباغ، تقنيات ادلعلومات اإلدارية، دار وائل للنشر،  الدكتور عالء -1

 مدخالت معروفة. -
 مدخالت غير معروفة. -
 اضطرابات. -

ىناك مدخالت معروفة و  -
 أخرى غير معروفة.

لذلك يكون النظام معرضا 
 .لالضطرابات 

 مخرجات معروفة. -
 مخرجات غير معروفة. -
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 المبحث الثاني: نظم المعلومات اإلدارية.

 المطلب األول: تطور تكنولوجيا نظم المعلومات اإلدارية.

لقد كاف التغيَت و التطور يف حقل نظم ادلعلومات اإلدارية ادلبنية على احلاسب اآليل نوعيا بواؿ العقدين 

            ادلاضيُت على وجو اخلصوص، فالتقنيات ادلعلوماتية احلديثة أفرزت تطبيقات جديدة لنظم ادلعلومات 

ة و مبتكرة و متطورة باستمرار، و قد ازداد تأثَت اإلدارية، و أنتجت أيضا نظم جاسوسية جديدة ذات قدرات فائق

ىذه النظم بصورة جوىرية على ببيعة العمل يف اإلدارة، و يف ىذا الصدد تؤكد أغلبية ادلراجع بأف اإلدارة العليا يف 

سب اخلمسينيات و الستينيات مل تكن تويل أمهية كبَتة أو استثنائية لنظم ادلعلومات احلاسوبية ادلبنية على احلا

على معاجلة و تشغيل البيانات و استخداـ السرعة لتحقيق مزايا خاصة اآليل، إذ أف ىذه األخَتة كانت تقتصر 

         بالعمل، كما أنو يف تلك الفًتة مل تكن اإلدارات العليا بادلنظمات هتتم كثَتا بالتكنولوجيا ادلعلومات و تطبيقاهتا 

 1و ذلك لعدة أسباب أمهها:

زلدودية تطبيقات احلاسوب و تكاليفو ادلالية إضافة إىل أف رلاؿ الكمبيوتر و برارلو و نظمو كاف مقتصرا  .1

على القليل من اخلرباء و ادلربرلُت و ادلتخصصُت، لكن عدـ االىتماـ ىذا سرعاف ما حتوؿ إىل النقيض 

تمرارىا يف التطور ابتداء من ، و اسالنظمعلى تكنولوجيا  برأدتاما بعد التحوؿ النوعي ادلستمر الذي 

 -ظهور أوىل تطبيقات احلاسب اآليل يف رلاؿ اإلدارة و األعماؿ أدى إىل ظهور هتو معاجلة البيانات، 

مثل نظم  -نظم الًتكيز على ادلعلومات، اليت بدأت يف أواخر الستينيات و ازدىرت يف عقد السبعينيات

 ادلعلومات اإلدارية.
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دلتزايد على سَت أعماؿ ادلنظمات بل و حىت على مسألة وجودىا و استمرارىا يف إف تأثَت التكنولوجيا ا .2

السوؽ دفع اإلدارة إىل تكثيف الًتكيز و االىتماـ بتكنولوجيا ادلعلومات و تطبيقاهتا يف ادلنظمة، إذ أف 

حتسُت ظهور نظم ادلعلومات اإلدارية و استخدامها يف رلاؿ إدارة األعماؿ و النجاح الذي رافقها يف 

اإلنتاج و تطوير النوعية، و رفع مستوى األداء كاف لو دور كبَت يف دمج التكنولوجيا ادلعلوماتية بالعملية 

اإلدارية من ختطيط، تنظيم، رقابة و اختاذ القرار، و مل تعد نظم ادلعلومات تكتفي مبعاجلة و تشغيل 

وثوقية يف الوقت ادلناسب و بالشكل ادلناسب البيانات، و إمنا بإنتاج ادلعلومات ذات اجلودة العالية و ادل

 لدعم عمليات و أنشطة اإلدارة العليا و الوسطى.

أصبحت ادلعلومات اليت تنتجها نظم ادلعلومات ادلستندة على قواعد البيانات من أىم ادلوارد ادلتاحة لدعم  .3

 1سًتاتيجية.ية يف حتقيق ادليزة التنافسية االادلنظمة و من أكثر العناصر حيو 

النجاح الذي رافق نظم ادلعلومات ادلستندة على قواعد البيانات و على نظم إدارة قواعد البيانات  و بعد

"DBMSعملية اختاذ تساىم بصورة مباشرة و مؤثرة يف اليت " انتقل الًتكيز على تطوير و بناء نظم ادلعلومات 

 على التوجو. القرار فظهرت بناء

كأخذ أىم أنواع نظم ادلعلومات احملسوبية ذات التوجو الكثيف ضلو " DSS"نظم مساندة القرارات 

دعم و إسناد ادلدراء عند صنع و اختاذ القرارات، فنظم ادلعلومات اإلدارية انتقلت نوعيا من الًتكيز على البيانات 

من نظم  ىي يف الواقع ليست أكثر" DSS"إىل الًتكيز على ادلعلومات مع ادلالحظة أف نظم مساندة القرار، 

 2معلوماتية إدارية تتوجو ضلو عملية اختاذ القرارات و صممت من أجل ىذا اذلدؼ.
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باعتبارىا معلومات مصممة دلعاجلة القرارات " GDSS"فكذلك نظم مساندة القرارات اجلماعية 

ذات ببيعة غَت  اجلماعية اليت يشارؾ فيها فريق اإلدارة ادلعٍت بتحليل ادلشكلة موضوع البحث، و اليت تكوف عادة

ىيكلية أو شبو ىيكلية، أي تتطلب دراسة و حتليل تاـ ادلشكلة و أسباهبا، و استعراض احللوؿ البديلة و ادلفاصلة              

بينها، و اختيار البديل أو احلل األفضل، و األنسب للمنظمة، و ىذا يتطلب وجود تقنية معلوماتية مصممة 

العقل اجلماعي يف عملية صنع و اختاذ القرار، و ىذا ىو جوىر االختالؼ مع نظم لقرض تدعيم النشاط، 

ختتلف يف عتاد نظمها و يف " GDSS"كما أف نظم مساندة القرارات اجلماعية  " DSS"مساندة القرارات 

ا يف خدمة برارلها و يف التشبيك ادلطلوب بُت النظم ادلكونة و قواعد البيانات و قواعد النماذج لكي تكوف كله

 الًتاسل اإللكًتوين و النقاش الفكري بُت صانعي القرار الواحد.

إىل الًتكيز على  -و لقد تواصل التطور يف عقد الثمانيات، و حتوؿ الًتكيز من ادلعلومات و القرارات

لذكية اليت الذكاء و ادلعرفة اليت ترتبط حبقل الذكاء الصناعي و يف مقدمتها النظم الغَتة و الشبكات العصبية ا

 مي يف حل ادلشكالت و تقدمي احللوؿ.رز و تسند على ادلنطق الغَت اخلوا تعمل بادلعاجلة ادلتوازية ادلكثفة

و تشهد ادلنظمات اليـو اندماج منظومات الذكاء الصناعي مع نظم ادلعلومات األخرى و يف مقدمتها 

علومات يف أي مشروع أو مؤسسة حديثة، كما أف نظم ادلعلومات اإلدارية اليت أصحبت دتثل نقطة ارتكاز نظم ادل

أغلبية ادلؤلفُت يف ىذا اجملاؿ يؤكدوف بأف النصف األخَت من عقد التسعينات و بداية األلفية الثالثة قد بروز 

رة و ادلنظمات                تطبيقاهتا مع ىياكل اإلداالتكامل البنيوي بُت نظم ادلعلومات يف أرقى حلقاهتا و أروع 

 1سًتاتيجيتها التنافسية و بيئتها ادلتغَتة و ادلعقدة.او 

و الشكل التايل يعطي صورة مفصلة من تطور نظم ادلعلومات و انتقاذلا النوعي من الًتكيز على البيانات 

 إىل الًتكيز ادلعلومات:
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 : تطور نظم المعلومات.(14-11)الشكــــل رقـــم

 296ص ،مرجع سبق ذكرهالمصدر عبد الرحمن الصباح ،

 

 

 

 الشبكات العصبية

 نظم الخبرة

 الذكاء الصناعي

 نظم المعلومات التنفيذية

 نظم مساندة القرارات

 نظم معالجة المعلومات 

 نظم تشغيل البيانات

 نظم تستند على قواعد المعرفة

 نظم تستند على قواعد البيانات
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و قد كاف للتطورات النوعية الفريدة يف رلاؿ عتاد الكمبيوتر و الربرليات و ىندسة ادلعرفة و ثورة 

   " DSS"و "MIS"و " GDSS"االتصاالت أثر كبَت على حتقيق االندماج بُت نظم مساندة اإلدارة مثل  

          و النظم ادلنبثقة من عائلة الذكاء الصناعي، كما توجهت تكنولوجيا ادلعلومات إىل مزيد من التصغَت يف احلجم 

و العتاد و إىل تنظيم مستمر و متصاعد يف سعة الذاكرة، و سرعة ادلعاجلة اليت رافقت ظهور ثورة ادليكرو كمبيوتر 

 1للمعلومات مهما بلغ مستواه و حجمو و درجة تعقيده.الذي ديثل اليـو أىم عنصر يف بناء أي نظم 
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 المطلب الثاني: أىمية نظم المعلومات اإلدارية.

 أوال: مفهوم نظم المعلومات اإلدارية:

تنوعت ادلفاىيم و التعريفات اخلاصة بنظم ادلعلومات اإلدارية و لقد عكس ىذا التنوع تطورا تارخييا يف 

 النظم إىل مفهومها:

        لنظم ادلعلومات اإلدارية ىي رلموعة من اإلجراءات اليت تتم من خالذلا  :دونالو دونكتعريف ال 

جتميع و تشغيل و ختزين و نشر ادلعلومات بفرض دعم عمليات صنع القرار و حتقيق الرقابة داخل 

 ادلنظمة و تسهيل عمل اإلدارة.

نظم ادلعلومات اإلداري ىو رلموعة من اإلجراءات ادلنظمة اليت ديكن  :{LAUCASستعريف }لوك 

 1من خالذلا توفَت ادلعلومات و تستخدـ لعمليات اختاذ القرار اإلداري.

نظم ادلعلومات اإلدارية ىي تلك األنظمة اليت تزود  :{GROSSMENمان سو كر تعريف } 

 ادلؤسسة يف إدارة وظائفها بادلعلومات الالزمة و ادلناسبة.

: نظم ادلعلومات اإلدارية ىي رلموعة موارد ادلنظمة من وسائل و برامج {REIXتعريف}راكس  

شكل معطيات أو ادلوظفُت، و معطيات و إجراءات، تسمح جبمع و ختزين و إيصاؿ ادلعلومات يف 

 نصوص أو صور....اخل.

عليو نستطيع القوؿ بأف نظم ادلعلومات اإلدارية: ىي األداة اليت بواسطتها تتم معاجلة البيانات  و بناء

إلكًتونيا باحلاسب اآليل، أو ىي نظاـ ينتج ادلعلومات اإلدارية باحلاسب اآليل، أو ىي التعليمات اليت بواسطتها 

 حلل ادلشاكل اإلدارية.يستخدـ احلاسب اآليل 

                                                 
1
 16ػهٍ ػبذ انهادٌ يسهى ، يشجغ سبق ركشِ ،ص 
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           نظم ادلعلومات اإلدارية عبارة عن نظاـ متكامل من العنصر  :{DAVISسفاتعريف}د 

 البشري و اآلالت لغرض تقدمي معلومات لدعم عملية صنع القرار يف ادلنشأة باستخداـ احلاسب اآليل.

            رلموعة من الوسائل اليت توفر ادلعلومات عن ادلاضي و احلاضر  :{KAFNANتعريف}كفتان  

و تتوقع ادلستقبل فيما خيص أو يتعلق بأنشطة و أعماؿ ادلنظمة مثل: التخطيط، الرقابة، التنظيم، هبدؼ 

 1توفَت ادلعلومات دلتخذي القرار.

 ثانيا: أىمية نظم المعلومات اإلدارية:

السابقة ديكن استخراج و استنباط العديد من اخلصائص اليت دتيز نظاـ ادلعلومات و من خالؿ التعاريف 

 2اإلدارية عن غَتىا من نظم ادلعلومات و ىي كالتايل:

 .يهدؼ النظاـ إىل ادلساعدة يف صنع القرارات اإلدارية 

 .يعمل النظاـ على تدعيم و مساعدة الوظائف اإلدارية من ختطيط و تنظيم و رقابة 

 ذا النظاـ بتوفَته للمعلومات عن البيئة اخلارجية.يتميز ى 

 .كما يوفر ادلعلومات عن عمليات ادلؤسسة الداخلية 

ديكن القوؿ بأف نظم ادلعلومات اإلدارية تقدـ كافة اجملاالت الوظيفية للمؤسسة، و كذا رتيع  و عليو

األنشطة اإلدارية يف رتيع ادلستويات التنظيمية، و حتقق رتلة من ادلهاـ اليت تعكس أمهية نظاـ ادلعلومات اإلداري، 

 3سًتاتيجي يف بيئة األعماؿ اليت حتيط هبا.للمؤسسة أو على مستوى أدائها اال سواء على األداء الداخلي

 و تربز أمهية نظم ادلعلومات اإلدارية على مستوى ادلنظمة يف بعض النقاط التالية:

 .العمل على ربط أىداؼ النظم الفرعية للمؤسسة باذلدؼ العاـ ذلا 
                                                 

م، 2022اغ، تقنيات المعمومات اإلدارية، دار وائل لمنشر، بالسالمي و األستاذ رياض حامد الدالدكتور عالء عبد الرزاق 1
 .22ص

2
 .24انذكتىس ػالء ػبذ انشصاق انسانًٍ، يشجغ سبق ركشِ، ص

 .222م، ص2000سمطان إبراهيم، نظم المعمومات اإلدارية، الدار الجامعية، مصر، 3
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 .ادلسامهة يف زيادة التنسيق بُت سلتلف األىداؼ 

  يف نظاـ متكامل مبا يسمح بتدفق البيانات و ادلعلومات بُت تلك ربط النظم الفرعية مع بعضها البعض

 النظم، و مبا يؤدي إىل حتقيق التنسيق بُت أنشطة تلك النظم.

  ادلساعدة و ادلساندة يف صنع و اختاذ القرار يف رتيع ادلستويات التنظيمية من خالؿ توفَت التقارير اليت

 التوقيت ادلناسب. تتضمن ادلعلومات الالزمة لتلك القرارات و يف

 .الرقابة على عملية تداوؿ ادلعلومات و البيانات و بريقة حفظها 

  تكمن كذلك أمهية نظم ادلعلومات اإلدارية يف حتسُت اإلنتاجية و ذلك بإنتاج التقارير الروتينية للمؤسسة

 بدقة.

 .حتديث البيانات و ادلعلومات 

 ذلا ادلؤسسة يف ادلستقبل. التنبؤ بادلشاكل اليت قد تتعرض 

  من معلومات مرتدة عن تنفيذ ادلخطط و ادلشروعات. نتجوتتطوير أداء ادلؤسسات من خالؿ ما 

  1و العمليات اإلدارية. ةيف تدعيم وظائف التخطيط و الرقابنظم ادلعلومات اإلدارية ذلا أمهية 
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 المطلب الثالث: أىم وظائف نظم المعلومات اإلدارية:

 وظيفة جمع البيانات: .1

من خالؿ ىذه الوظيفة يتم احلصوؿ على البيانات من ادلصادر الداخلية و ادلصادر اخلارجية، حيث أف 

 ذلا عالقة وبيدة باألحداث اخلارجية و العمليات الداخلية و ىي بدورىا تنقسم أو تشمل مرحلتُت مها:

 ملموس كأوامر الشراء، بلبات : تسجيل البيانات و ىي التدوين وتسجليها يف شكل األولى          

 البيع، شيكات، فواتَت......

 ترميز البيانات حيث ديكن جعل البيانات أكثر سهولة و مالئمة للتشغيل عن بريق ختصيص الثانية :

رلموعة من األرقاـ و الرموز أو احلروؼ ببقا للخطة احملددة الختصار و تبسيط كمية من البيانات ادلراد 

 شلا يؤدي إىل توفَت الوقت و اجلهد.تسجيلها 

 معالجة البيانات: .2

يعد رتع البيانات تصبح ىذه األخَتة جاىزة لعملية ادلعاجلة اليت يتم من خالذلا حتويل البيانات إىل 

 1معلومات، و تشمل ىذه ادلعاجلة أنشطة منها: تلخيص البيانات و مقارنتها، حساهبا و فرزىا.

 إنتاج المعلومات: .3

وظيفة إنتاج ادلعلومات ىي السبب الوحيد من أجل رتيع وظائف رتع ادلعلومات، و تكوف على  تعترب

 شكل سلرجات و تتضمن إعداد التقارير و إرساذلا.

 تسيير المعلومات: .4

و تتمثل ىذه الوظيفة يف تنظيم ادلعلومات و ختزينها يف صورة ادلنظمة و ترتيبها، حبيث يكوف من السهل 

 وقت و تشمل ىذه الوظيفة ثالث أنشطة: ختزين البيانات، صيانتها و اسًتجاعها.اسًتجاعها يف أي 

                                                 
 .22، صمرجع سبق ذكرهالدكتور معالي فهمي، 1



 مدخل إداري لنظم المعلومات و اتخاذ القرار  الفصـــــــل األول:                                                            
 

~ 13 ~ 
 

 رقابة و أمن المعلومات: .5

دلا تتم ادلعاجلة ديكن أف تتعرض البيانات للسرقة، أو األخطاء أو التزوير لذلك جيب أف ختضع ىذه 

 البيانات إىل الرقابة.

: وظائف نظام المعلومات.( 15-11)الشكـــل رقـــم 

 
 ادلصدر: الدكتور علي عبد اذلادي مسلم، نظم ادلعلومات اإلدارية، مبادئ و تطبيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

تجميع  معالجة البيانات
 القرارات المستخدم معمومات مخرجات بيانات
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 المطلب الرابع: التحديات التي تواجو نظم المعلومات اإلدارية.

إف لنظم ادلعلومات اإلدارية رلموعة من اخلصائص و ادلميزات اليت حتسن من جودة سلرجاهتا، و بالتايل 

تزيد من فعاليتها، شلا ينعكس باإلجياب على جودة و فعالية القرارات اليت تبٌت عليها، لكنها حتسن من أدائها و 

مع ذلك تواجو رلموعة من العقبات و الصعوبات ادلمكن اعتبارىا مبثابة حتديات عليها مواجهتها و التأقلم معها، 

ىل تطوير نظم ادلعلومات اإلدارية و من و من مث التغلب عليها، و ىذا ما يعمل ادلختصوف على حتقيقو و الوصوؿ إ

 1بُت ىذه التحديات نذكر ما يلي:

و ذلك لصعوبة التعبَت عنها بشكل نظامي،  المعلومات الهامة ال يمكن إدخالها في نظام المعلومات: .1

و مثاؿ ذلك األفكار بشأف تقدمي منتجات جديدة، بعض آراء ادلستهلكُت حوؿ منتج معُت، خطط 

 القرارات السيادية اليت تصدرىا الدولة.ادلنافسُت، بعض 

غالبا ما هتتم نظم ادلعلومات يف  المعلومات عادة ما تحتاج إلى سياق يمكن تفسيرىا من خاللو: .2

ن ادلؤسسات بالبيانات الكمية نظرا لسهولة إدخاذلا، و ىذه البيانات قد ال تكوف على درجة عالية م

يف ادلؤسسة ما مل يتم ربطها مع معلومات أخرى، و بالتايل فإف سًتاتيجية األمهية عند اختاذ القرارات اال

قيمة ادلعلومات تتوقف إىل حد كبَت على وجود سياؽ يتم تفسَتىا من خاللو، و كذلك يتوقف على ما 

 يتوافر لدى مستخدـ ادلعلومات من معرفة أساسية.

 أخرى مثل حجم الطلب ادلتوقع. مثاؿ: رصيد ادلخزوف عادة ال يكوف لو قيمة إال إذا مت ربطو مبعلومات

قيمة ادلعلومات بشكل سريع مع مرور الزمن، فادلعلومة  تتناقص قيمة المعلومات تتناقص بمرور الزمن: .3

ذات القيمة العالية قد ال تكوف كذلك يف ادلستقبل، إذ أف توقيت ظهور ادلعلومة حيدد إمكانية االعتماد 
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ادلؤسسة يف أحد البنوؾ ديثل معلومة ذات قيمة يف حلظة إصدار عليها يف اختاذ القرارات، فمثال رصيد 

 شيك معُت، و لكن مبجرد صدور الشيك تصبح ىذه ادلعلومة عددية القيمة.

نتيجة حلركية البيئة احمليطة، تواجو  التغيرات البيئية تؤدي إلى تغيرات في االحتياجات من المعلومات: .4

دات ضخمة أثناء دراستها القتناء نظاـ معلومات معُت خيدـ و رلهو  بائلةادلؤسسة بعد اتفاقها مبالغ 

احتياجاهتا يف ضوء حصتها يف السوؽ، و إمكانية اندماجها مع مؤسسة أخرى أو ظهور تشريعات 

جديدة، شلا يؤدي إىل تغيَت حصتها يف السوؽ، و من مث يصبح ما أنفقتو من أمواؿ و ما بذلتو من جهد 

 1 حدثت.غَت فعاؿ نتيجة للتغَتات اليت

: يعد التغَت و التطور السريع و ادللموس يف تكنولوجيا تكنولوجيا الحاسب اآللي في تغير مستمر .5

احلاسبات من التحديات اليت تواجو نظم ادلعلومات، حيث أف ىذا التطور يؤدي إىل تقادـ نظم 

       ؤسسة إما إىل تغيَت ادلعلومات ادلبنية على احلاسب اآليل بعد فًتة قصَتة من اقتنائها شلا يؤدي بادل

و ما يًتتب عنو من أعباء مالية، أو اإلبقاء على النظاـ احلايل و ىو ما تفضلو ادلؤسسات توفَتا             النظاـ

 للتكاليف، و ىو ما يؤدي إىل استخداـ نظم معلومات أقل حداثة و لفًتات بويلة نسبيا.

أدى نقص ادلربرلُت و زلللي النظم ذوي ادلهارة العالية إىل  النقص الملحوظ في العمالة الفنية الماىرة: .6

 العمالةزيادة تكاليف عنصر العمل، كما أدت زيادة الطلب على تطبيقات احلاسب إىل زيادة النقص يف 

الفنية ادلاىرة و ادلتخصصة، ترتب على ذلك وجود فجوة يف أقساـ نظم ادلعلومات بادلؤسسات مداىا 

 2 سنتُت و أربع سنوات.الزمٍت يًتاوح ما بُت

إف تعلم الفرد دلهنة مرتبطة باحلاسب اآليل مت استمرار مزاولتو المتطلبات من العمالة في تغيير مستمر:  .7

                   ذلا مدى احلياة بنفس ادلعارؼ أمر غَت رلدي، فنتيجة للتطور السريع يف تكنولوجيا 
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             احلاسبات و ادلعلومات، و الصلة الوثيقة بُت تكنولوجيا ادلعلومات و حياة ادلؤسسات جيد 

على تطوير معارفهم و تدريبها بشكل متكرر و مستمر لكي يواكبوا  العاملوف و اإلداريوف أنفسهم رلربين

 التغيَتات السريعة مبا لديهم من أدوات.

 تحديات اليت تواجو نظم ادلعلومات اإلدارية:و شلا سبق ديكن استنتاج أىم ال

  ادلعلومات إذا مل تستخدـ يف وقتها ادلناسب )التقادـ(.تناقص قيمة 

   صعوبة إدخاؿ بعض البيانات و ذلك لعدـ القدرة على التعبَت عنها مثل حتويل بعض البيانات إىل قيم

 كمية مثل أفكار احلديثة إلنتاج أو تطوير منتج ما.

 دلنافسة.احتداـ شدة ا 

  التغَتات البيئية حيث تؤدي إىل تغَت االحتياجات اليت على أساسها بٍت نظاـ ادلعلومات، و بالذات تأثَت

             البيئة اخلارجية و لذلك فإف ادلعلومات ال ديكن أف تنتهي و يكتمل بناؤىا ألهنا يف حالة بناء 

 وريا بالرغم من التكلفة.مستمر و بالتايل يصبح حتديث نظاـ ادلعلومات أمرا ضر 

 .تسارع تكنولوجيا احلاسب اآليل 

 .النقص احلاد يف األشخاص الفنيُت ادلاىرين 

  يؤدي التقدـ التقٍت اذلائل إىل ضرورة إعادة تأىيل العاملُت يف حقل نظم ادلعلومات دلواكبة               

 1العصر و تغَتاتو.
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 الثالث: عملية اتخاذ القرارات اإلدارية. المبحث

يتناوؿ ىذا ادلبحث عرض مفهـو شامل للقرار باعتبار عملية اختاذ القرار جوىر العملية اإلدارية حيث 

 يتضمن كل ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بعملية اختاذ للقرار و أمهيتها و أىدافها و مبادئها و شليزاهتا.

 األول: ماىية اتخاذ القرار اإلداري. المطلب

يتناوؿ ىذا ادلبحث عرض مفهـو شامل للقرار باعتبار عملية اختاذ القرار جوىر العملية اإلدارية حيث 

 .يتضمن كل ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بعملية اختاذ للقرار و أمهيتها و أىدافها و مبادئها و شليزاهتا

ر من خالؿ وجودىا يف لب وظائف العملية اإلدارية حيث جتعل ادلؤسسة تتجلى أمهية عملية اختاذ للقرا

 1من عملية اختاذ للقرار بريق لتحقيق أىدافها ادلسطرة و فيما يلي توضيح لذلك:

 أوال: مفهوم عملية اتخاذ القرار.

قيقة عبارة ادلنظمة، القرار يف احل يعد القرار جوىر العملة اإلدارية و وسيلتها األساسية يف حتقيق أىداؼ

عن اختيار بُت رلموعة بدائل مطروحة حلل مشكلة ما أو أزمة أو تسيَت عمل معُت بعد حتديد عناصر القوة 

أو  ؼبقصد حتقيق ىد و يقصد بو أيضا االختيار من بُت عدة بدائل 2والضعف لكل بديل دتهيدا لبديل األفضل.

 و بذلك يتضح أف العناصر اليت يلـز أف تتوافر حىت ديكن القوؿ ىاف ىناؾ قرارات: 3رلموعة أىداؼ معينة.

 .عملية االختيار 

 وجود بديل على األقل. 

                                                 
1

انشًشٌ اَتظاس أحًذ جاسى، إداسة انًؼشفت و دوسها فٍ تؼضَض ػًهُت انقشاس االستشاتُجٍ، يجهت كهُت بغذاد نهؼهىو 

 .08، ص11/2006االقتصادَت انجايؼت انؼشاق، نؼذد
2

 .09انشًشٌ اَتظاس أحًذ جاسى، يشجغ سبق ركشِ، ص
3

 .45-44، ص 2006يُصىس، األسانُب انكًُت و اتخار انقشاساث، انًكتب انجايؼٍ انحذَث اإلسكُذسَت، يصش،  انبذَىٌ
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 أو عدة أىداؼ و بالنسبة لعنصر االختيار أمر ضروري لعملية اختاذ القرار غَت أف حرية  ؼوجود ىد

يس ىناؾ حرية مطلقة لالختيار إذ غالبا ما تتسم االختيار من بُت البدائل ادلختلفة، تعترب عملية نسبية فل

 االختيارات يف ظل قيود قانونية وسياسية واجتماعية و اقتصادية.

أما بالنسبة للعنصر الثاين و ىو وجود بديلُت على األقل أو متميزين و ىو وجود عملية اختاذ القرار. إذ 

ف ىناؾ مشكلة تستدعي اختاذ القرار ىذا و جيب أف ما مل توجد بدائل فلن يكوف ىناؾ اختيار و بالتايل لن يكو 

 .تكوف ىذه البدائل متميزة مبعٌت أف تؤدي إىل نتائج سلتلفة

و ديكن تعريف عملية اختاذ للقرارات بأهنا االختيار القائم على أساس بعض ادلعايَت لبديل واحد من سنن 

ال انعكاس لنتائج متوقع احلصوؿ عليها مستقبال، ولذا بديلُت زلتملُت أو أكثر، فالقرار و اختاذه ما ىو يف الواقع إ

" رائد مدرسة اختاذ القرارات، عملية سيمون" ديكن القوؿ أف عملية اختاذ للقرار مرادؼ لعمل ادلدير حيث عرؼ

اختاذ القرارات بأهنا ادلدير عندما خيطط و ينظم و يوجو و يراقب فإنو يتخذ سلسلة من القرارات اإلدارية كل 

 1من ىذه الوظائف. وظيفة

 يوضح أف عملية اختاذ القرارات ىي جوىر العملية اإلدارية. 06و الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .46انبذَىٌ يُصىس، يشجغ سبق ركشِ، ص
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 : أىمية اتخاذ القرارات في العملية اإلدارية.(16-11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .282، 282، ص ص 2002الشامي لبناف، ماركو ابراىيم، مبادئ اإلدارة، ادلركز القومي للنشر، األردف، المصدر: 

 لقد ظهرت عدة تعاريف لعملية اختاذ القرار، نذكر منها:

 التعريف األول:

 .اختاذ القرار ىو مسلك معُت أو زلدد من بُت رلموعة البدائل دلواجهة ادلستقبل

 التعريف الثاني:

 .جرو" على أنو االختيار ادلدرؾ )الواعي( بُت البدائل ادلتاحة يف موقف معُتينعرفو "

 التعريف الثالث:

          من كل  اختاذ للقرار ىو "اختيار أفضل البدائل ادلتاحة بعد القياـ بدراسة مستفيضة للنتائج ادلتوقعة

 بديل و أثرىا يف حتقيق األىداؼ ادلطلوبة.

 

 

 التخطيط

 التنظيم اتخاذ القرارات الرقابة

 التوجيه
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 التعريف الرابع:

اختاذ القرار بأنو " إصدار حكم معُت كما جيب أف يفعلو ادلدير فموقف ما ذلك بعد الفحص  يعرؼ

 .الدقيق للبدائل ادلختلفة ادلمكن إتباعها

 التعريف الخامس: 

 من بديلُت سلتلفُت أو أكثر، لتحقيق ىدؼ واحد بديل ىو عملية اختيار

         و اخلارجية  ضوء معطيات كل من اآللية الداخليةأو رلموعة من األىداؼ من خالؿ فًتة زمنية معينة. و يف 

 1.و ادلوارد ادلتاحة للمنظمة

ثَت من البدائل ادلمكنة و ىناؾ من بُت الك ُتارة عن اختيار بريق مععبإف عملية اختاذ للقرار إمنا ىي 

 لعوامل اليت تؤثر يف اختاذ القرار بعد حصر البدائل ادلمكنة.االكثَت من 

 العوامل ما يلي:و من ىذه 

 التنبؤ بالعوائد و النتائج ادلتوقعة من كل بديل من البدائل. 

 .االحتماالت اليت ديكن ربطها هبدؼ العوائد و النتائج 

 .معيار القيمة لدى الشخص الذي يزف ىذه البدائل و يقارهنا مع بعضها البعض 

 .أىداؼ ادلنشأة اليت ترمي إىل حتقيقها 

 كن يف ضوئها لتنفيذ أو الطريق الذي يتم اختياره. و ذلكالقيود و احملررات اليت دي 

و عدـ توفر ادلاؿ الالـز لتنفيذ قرار ما و ادلشاكل ادلتعلقة بالعنصر البشري، و كذلك مشاكل ألتوفر 

 2عنصر الزمن.

                                                 
 .289، 281ص  و ابراهيم ، مرجع سبق ذكره ،الشامي لبنان، مارك1
2

 .83و، ص2007انثقافت نهُشش و انتىصَغ، كُؼاٌ َىاف، اتخار انقشاساث اإلداسَت بٍُ انُظشَت و انتطبُق، داس 
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اإلجراءات و اخلطوات و األسس ادلتبعة بطريقة عملية دقيقة اليت تضمن تدفق  موعرل ىو لقراراإف اختاذ 

عن  نتجعُت أو حل مشكلة معينة حبيث يم بدائل ادلمكنة، من أجل حتقيق ىدؼادلعلومات و حتليلها لتشكل ال

 .قرار الذي حيقق الكفاءة و الفعاليةلاذه العملية البديل األمثل و ىو ى

 خاذ القرار:ثانيا: أىمية عملية ات

تتجلى أمهية اختاذ القرار من خالؿ وجودىا يف لب وظائف العملية اإلدارية حيث جتعل ادلؤسسة من 

عملية اختاذ القرار بريق لتحقيق أىدافها ادلسطرة. و يف ما يلي توضيح لذلك. أف دلوضوع اختاذ للقرار أمهية بالغة 

 1يف العملية اإلدارية و يكوف ىذا من عدة نواحي:

 ناحية العلمية:ال .1

 جيات ادلؤسسة يف حتقيق أىدافها بصورةيسًتاتارب القرارات وسيلة ناجحة لتطبيق تعت

 .علمية و القياـ بكافة عملياهتا اإلدارية

 تساىم يف جتميع ادلعلومات الالزمة للوظيفة اإلدارية.

 الناحية العملية: .2

اليت يعاين منها متخذ القرار، كما كشف سلوؾ يف رؤساء وقادة ادلؤسسة، كما تكشف عن الضغوبات 

 يسهل مهمة الرقابة على القرارات و معرفة كيفية التعامل مع ىذه السلوكيات و الضغوبات.

 الرؤساء والقادة يف القياـ مبختلف ادلهاـ ادلطلوبة منهم بشكل علمي ةقياس مدى قدر 

 و عملي مناسب.
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انجذَم سبحٍ، واقغ استخذاو األسانُب انكًُت فٍ تحهُم انًشكالث و اتخار انقشاساث، دساست يُذاَُت نهقطاع انحكىيٍ فٍ 

 .13ص، 2004قطاع غضة، فهسطٍُ، 
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لقرارات بأهنا قلب امدير، ومن ىنا وصفت عملية اختاذ لل لقرارات اإلدارية من ادلهاـ اجلوىريةايعترب اختاذ 

اإلدارة، كما وصف ادلدير بأنو متخذ القرارات و أف قدرتو و حقو النظامي يف اختاذ ما ىو دييزه عن غَته من 

أعضاء التنظيم اإلداري، و من ىنا أصبحت عملية اختاذ القرارات ىي زلور العملية اإلدارية، و أصبح مقدار 

ح الذي حتققو أي منظمة يتوقف إىل حد بعيد على قدرة و كفاءة قيادهتا يف اختاذ القرارات ادلناسبة، و ذلك النجا 

لقرارات دتثل من الناحية العملية كافة جوانب التنظيم اإلداري، و أهنا ال تقل أمهية عن عملية اعملية اختاذ  أف

لعملية اإلدارية ينبغي أف يركز على أسس و أساليب اختاذ و أف أي تفكَت يف ا التنفيذ و ترتبط هبا ارتبابا وثيقا

 القرارات، كما يركز على إجراءات تنفيذىا.

لقرارات اإلدارية موضوعا رئيسيا من دراستهم و أصبح حيتل اجعل علماء اإلدارة من اختاذ  و من ىنا

 .توزاد من أمهي ىذا ماي، و جزءا بارزا يف معظم كتب اإلدارة العامة و إدارة األعماؿ و علم النفس اإلدار 
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 المطلب الثاني: مبادئ و مميزات عملية اتخاذ القرارات.

 لقرار ترتكز على مبادئ و ذلا شليزات:اختاذ إف مصداقية عملية ا

 أوال: مبادئ عملية اتخاذ القرارات:

بالعديد من العوامل تصادؼ عملية اختاذ القرار العديد من ادلعوقات و ادلشكالت كما أهنا تتأثر 

 1ادلتداخلة، و اليت رمبا تؤثر على سالمة و رشد القرارات و من بُت ىذه العوامل ىي:

  تتسم عملية اختاذ القرارات بتأثرىا على عناصر ملموسة و أيضا على عناصر رشيدة و عابفية أو عقالنية

 .شلا يتطلب ذلك التفكَت العلمي و التحليل ادلنطقي لكل حالة

 شلا يتطلب أف يكوف القرار عمليا و قابل  البد أف ، تكوف نتيجة أي قرار ىو حتقيق اذلدؼ ادلرسـو

 للتطبيق و غَت معقد.

  ات حيث ال تتوقع أف يرضى كل من الطبيعي، أف إرضاء الناس غاية ال تدرؾ، و ىذا ينطبق على القرار

شرح القرار لغرض إقناع اآلخرين  لقرار ادلتخذ، و رغم ذلك و لتقليل عدـ الرضا يتطلب من اإلدارةاعلى 

 تعاوهنم بتنفيذه. لكسببو، 

 واجو ادلنظمات ديكن إقرارىا بنجاح ت وجود عدة بدائل مرضية االختيار أي أف معظم ادلشكالت اليت

 عدد من الطرؽ.

 عملية اختاذ للقرار لكوف ذلك يعترب من ادلداخل ادلمتازة لتحديد يفستخداـ التفكَت اخلالؽ و ادلبدع ا 

 .البدائل ادلمكنة

 اختاذ القرارات عملية ذىنية و جيب حتويلها إىل عمل مادي. 

 لتـز عملية اختاذ القرارات الفعالة وقتا كافيا.ت 

                                                 
1

ص   2013وسقهت ،انجضائش ،اصخشٌ جًال ػبذ انُاصش،انتحهُم انًادٌ كأداة التخار انقشاس ،يزكشة ياجستُش جايؼت 

295 ،296. 
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 اختاذ القرار و عدـ التخوؼ من اختاذىا. 

 ال خيشى التغَت، فاألشياء ال تبقى ساكنة بل ىي ف االعًتاؼ حبتمية التغَت حيث ينبغي على ادلدير أ

 .حلركةدائمة ا

 وضع نظاـ فعاؿ دلتابعة تنفيذ القرار. 

  االعًتاؼ بأف القرار يًتتب عنو سلسلة من األعماؿ يف عدد كبَت من احلاالت صلد أف سلسلة األعماؿ

ات األصلية ادلقصودة. و بالتايل ينبغي على ادلدير أف ادلًتتبة على القرار ادلعٍت دتتد إىل خارج حدود التأثَت 

 عن قراره، أو تعديلو أو إلغاءه. يكوف مستعدا للدفاع

  1ف للحاسب االلكًتوين دورا مباشرا يف استخداـ ىذه الوسائل.إو 

 ثانيا: مميزات عملية اتخاذ القرار:

ديكن حتديد ماىية عملية اختاذ القرارات اإلدارية من خالؿ حتديد الصفات ادلميزة ذلذه العملية و اليت 

 نلخصها يف ما يلي:

 .إهنا عملية قابلة للًتشيد، أي الوصوؿ إىل أقصى حد شلكن من ادلعقولة و الرشد 

   إهنا عملية تتأثر بعوامل ذات صيغة إنسانية واجتماعية أي أهنا تتأثر بشخصية متخذ القرار و التابعُت و

 كل من يتأثر هبذا القرار.

  القرارات ادلتكررةأهنا عملية دتتد يف ادلاضي و ادلستقبل و تبع ىذه الصفة من كوف. 

 .تكوف امتدادا و استمرارا لقرارات سبق ذكرىا 

  أهنا عملية تقـو على اجلهود اجلماعية ادلشًتكة. أهنا نتاج جهد مشًتؾ، سواء كاف ىذا اجلهد مباشر آو

 غَت مباشر.

                                                 
1
 295ركشِ ،صانشايٍ نبُاٌ ،ياسكى إبشاهُى ،يشجغ سبق  
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  أهنا عملية تتصف بالعمومية و الشموؿ حيث أف نوع القرارات و أساليب اختاذىا تكاد تكوف عامة

النسبة جلميع ادلنظمات اإلدارية، و تتصف بالشموؿ. من حيث القدرة على اختاذىا ينبغي أف تتوافر يف ب

 1رتيع من يشغلوف ادلناسب اإلدارية على اختالؼ مستوياهتا العليا و الوسطى و ادلباشرة.
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 28صخشٌ جًال ػبذ انُاصش ،يشجغ سبق ركشِ ،ص 
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 المطلب الثالث: أنواع و مستويات اتخاذ القرار.

لقرار إىل عدة أنواع حسب وجهة نظر علماء اإلدارة، حيث تندرج العملية على اتنقسم عملية اختاذ 

 حسب مستويات نوجزىا يف ما يلي:

 أوال: أنواع القرارات:

 ديكن تقسيم القرارات إىل نوعُت:

 ستراتيجية:ا قرارات .1

 تيار على ادلنشأة و من أجل اخطلق أىداؼ ذات أبعاد أو تأثَتات كثَتة تل مشاكل أو حل ُتو ىي تع

 .فاعلية لتحقق ىدؼ ادلنشأةأكثر الطرؽ 

 قرارات تكتيكية: .2

تينية أو رسم سياسات و قائمة أو حتقيق أىداؼ قصَتة أو ر و ىي القرارات اليت تعُت حلل مشاكل 

اـ تعابَت سلتلفة حيث سًتاتيجية تتفق مع ىذا التقسيم ولكن باستخد أىداؼ اليت رتمتها القرارات االللوصوؿ إىل

سًتاتيجية ( و تلك اليت اإلدارة العليا )أي للقرارات اال لقرارات اليت يصدرىا ادلدير التنفيذي أواأهنا تصنف 

 1تصدرىا اإلدارة الوسطى )أي القرارات التكتيكية(.

 جية ىي:يسًتاتامثلة اليت ديكن اعتبارىا قرارات و من األ

 تأميم النفط قطاع ما. 

 اعة السياراتإقامة صن. 

 .قرار تعميم استعماؿ االنًتنت 

 حتديد أىداؼ ادلنظمة. 
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 .27،28و، ص  2009نؼىَساث جًال انذٍَ، اإلداسة و ػًهُت اتخار انقشاس، انطبؼت انشابؼت، داس هىيت، انجضائش، 
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 أما أمثلة النوع الثاين:

 .عمل ميزانية للمنظمة للعاـ القادـ 

 .قرارات إدارية بتعيُت أو فصل أو ترقية موظف 

 " يقدـ ثالث أنواع من القرارات:ANSOFFأنسوؼ "

 ستراتيجية:ا قرارات

 قرارات إدارية:

 .سًتاتيجية أو تنظيم مصادر ادلنظمةأقساـ ادلنشأة لتحقيق األىداؼ االمثل قرارات تتعلق بتنظيم 

 قرارات تشغيلية:

قرارات تتعلق بتنظيم شليزات ادلنظمة أو يتعلق بتسهيل اإلنتاج و ادلهم ىنا أف ىذه القرارات متممة  مثل

الواحدة لألخرى أو مكملة ذلا، أف ىناؾ ترابط كبَت بُت ىذه األنواع من القرارات بعضها البعض، و أنو من 

 الضروري التمييز بُت القرارات.

 1.سًتاتيجيا أو تكتيكياالقرار الذي ىو بصدده اا كاف ي إذإف على ادلدير أف يعرؼ يف ما يل

 ديكن أف جيمع القرارات اإلدارية وفق عدة أسس نتعرض ذلا يف السطور التالية:

 أساس التكوين: .1

 قرارات بسيطة: -أ 

 قرارات قائمة بذاهتا و غَت مرتبطة بقرارات أخرى مثل قرار إغالؽ زلل سلالف.
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 .117، 116، ص 2006يحًذ حافع، دػى انقشاس فٍ انًُظًاث، انطبؼت األونً، داس انىفاء، اإلسكُذسَت، يصش،  حجاصٌ
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 قرارات مركبة: -ب 

          يصدر القرار و يضع عدة عمليات مرتبطة ببعضها البعض و بداخلها رلموعة من التصرفات 

 خر تعاقدي.آب منو اختيار لعطاء معُت و جانب الفرعية و مثالو قرار ترقية مناقصة معيقة، فإنو حيمل يف جان

 أساس اإلنشاء: .2

 القرارات المنشأة: -أ 

 .موظف، منحة، رخصة يل أو تغيَت فيها ومثاذلا تعُتحيدث منها مراكز قانونية جديدة أو تعد

 القرارات الكاشفة: -ب 

 .ثارىا من تاريخ نشأة ادلركز القانوينآنونية ادلوجودة بالفعل أي يًتتب كد ادلراكز القاتؤ 

 أساس األثر: .3

 قرارات نافذة: -أ 

ادللزمة لألفراد و يقع عليهم واجب احًتامها بواعية أو زتلوا قصرا على إتباعها مثل تأديب  القرارات

 .موظف بعينو

 قرارات غير نافذة: -ب 

و للعامة من ادلوظفُت مثل ادلنشورات التصاميم فهي توج القرارات اليت تنظم العمل داخل ادلنظمات العامة

 .من أصدرىا حىت ال يًتتب عليها قرارات نافذةو ليس للفرد باتمو و لكن واجب باعتها من قبل 

 أساس النظام القضائي: .4

 النظام المزدوج: -أ 

 و التعويض.أبإلغاء الكامل ما إابة القضاء اإلداري و الذي يقضي ختضع القرارات لرق
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 النظام الموحد: -ب 

يتمثل يف التعويض عن األضرار الناجتة من تطبيق  تنحصر الرقابة على القرارات اإلدارية يف نظاـ ضيق

 القرارات.

 أساس المدى: .1

 قرارات فردية: -أ 

تعٍت شخص بذاتو أو أشخاص بذاهتم كقرار تأديب موظف أو قرار إنشاء شركة معينة مكونة من رلموعة 

 من األشخاص.

 قرارات تنظيمية: -ب 

القواعد. تطبق على ادلوظفُت و مثاؿ ال ختابب شخصا معينا و إمنا تتضمن رلموعة من  ئحيةال قرارات

 ذلك اللوائح على أنواعها ادلتعددة.

 1نيتها إىل نوعُت:بيعتها من حيث مدى تكرارىا و روتلقرارات على أساس باديكن تقسيم 

 قرارات مبرمجة: .1

و ادلعلومة مثل القرارات اخلاصة  يتهانإىل حل ادلشاكل ادلتكررة و روتي و يقصد هبا القرارات اليت هتدؼ

قرارات زلددة اذليكل و متكررة و أمكن معاجلتها ا اج و شلا ىو جدير بالذكر لو كلهبرقابة ادلخزوف، جدوؿ اإلنت

بإجراءات زلددة كلما كاف من أفضل بررلتها، إذ يؤدي بررلتها إىل تفرغ ادلديرين إىل دراسة و حل مشاكل 

 تطلب وقتا و جهدا كبَتين. اجلديدة غَت ادلتكررة اليت
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 49انبذوٌ يُصىس ،يشجغ سبق ركشِ ،ص 
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 قرارات غير مبرمجة: .2

القرارات القي تعاجل ادلشاكل اجلديدة غَت ادلتكررة و غَت ادلعروفة و غَت زلددة اذليكل و من  اويقصد هب

أمثلة ىذا النوع من القرارات قرارات دمج ادلنظمة يف غَتىا من ادلنظمات أو االستحواذ و السيطرة على الشركات 

 .األخرى و حتديد أماكن ادلصانع اجلديدة

 س رلاؿ اختصاصها:ديكن تصنف القرارات على أسا

 :و ىي اليت ختتص مبعاجلة ادلشاكل االقتصادية قرارات اقتصادية. 

 :و ىي اليت تتعلق بالنواحي و ادلشاكل السياسية للدولة قرارات سياسية. 

 :و ىي اليت ختتصر بالنواحي وادلشاكل االجتماعية للعاملُت بادلنظمة أو بإفراد اجملتمع قرارات اجتماعية. 

 وفقا لظروؼ اختاذىا إىل: تصنف القرارات

 القرارات التي تتخذ تحت ظروف التأكد: .1

تتخذ ىذه القرارات بعد توفر ادلعلومات ادلطلوبة عن مشكلة زلل القرار و غالبا ما يكوف ادلوقف الذي 

يوجد فيو متخذ مثل ىذه القرارات واضحا، إذ يكوف أمامو عدة بدائل متاحة و يتم اختيار البديل الذي حيقق 

 1.ى عائد تتميز ىذه القرارات بسهولة اختاذىا و االبمئناف إىل نتائجهاأعل

 القرارات التي تتخذ تحت ظروف عدم التأكد: .2

إف مثل ىذه القرارات ال توفر دلتخذىا كل ادلعلومات ادلطلوبة عن ادلشكلة زلل للقرار أو حىت ال توفر أي 

معلومة عن ادلشكلة شلا جيعل االحتماالت ادلرتبطة باألحداث ادلتوقعة عن ىذه ادلشكلة غَت معروفة فيتخذ ادلدير 

         تخذ القرار إتباع بعض األساليب قرارا غامضا كحكما، غالبا ما تفرض ظروؼ عدـ التأكد على م

 الرياضية و اإلحصائية لتحديد بقية االحتماالت ادلتوقعة من نتائج القرارات و الوصوؿ إىل احد البدائل ادلتاحة.
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 .49انبذوٌ يُصىس، يشجغ سبق ركشِ، ص
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 الصريحة والقرارات الضمنية:القرارات  .3

ادلوافقة أو عدمها، لقرار الذي يفصح فيو الرئيس اإلداري عن سلكو يف موقف معُت بافالقرار الصريح ىو 

أي بادلنح أو بادلنع إما للقرار الضمٍت فهو القرار الذي يستفاد من قرار يتصل مبوضوع آخر أو لقرار الذي يستفاد 

منو مسلك ادلدير و أف مل يعرب عنو صراحة، كاف يطلب موظف إذنا من رئيسو باالنصراؼ قبل انتهاء موعد 

            ديث إىل موضوع أخر، و يالحظ أف للقرار الضمٍت ىو قرار العمل الرتمي فال يرد عليو أو يغَت احل

 .شعوري و مقصود يف ذلك شأف القرار الصريح

 القرارات الوظيفية أو التنظيمية و القرارات الشخصية: .4

القرارات الوظيفية ىي اليت يتخذىا ادلدير باعتباره و عضو يف التنظيم أي عندما يعمل بصفتو الرتمية أثناء 

 لقياـ بوظائف باعتباره مسؤوال عن التنظيم، كالقرار الصادر لتعيُت أو بنقل موظف أو تأديبو.ا

أما القرارات الشخصية فهي تلك اليت يصدرىا ادلدير بصفتو الشخصية و ليس العتباره عضوا مسؤوال 

شهر من إجازتو السنوية الصادر بتخصيص مدة  عن التنظيم أي تلك القرارات ادلتصلة بتصرفاتو الشخصية كالقرار

 .باخلارج

 القرارات الشفهية:و ة بالمكتو  القرارات .5

 فالقرارات ادلكتوبة تصدر يف صيغة مكتوبة )الئحة، تعليمات، أوامر مكتوبة(.

مكتوبة. و الغالب أف  ليست أما القرارات الشفهية فهي قرارات خترج للوجود عن بريق كلمات منطوقة و

احلاجة و حىت يكوف ىناؾ نية دليل عند مكتوب. حلى يسهل للرجوع إليها ل تكوف القرارات صادرة يف شك

 .ثابت لصدور القرار و تسهيل تفسَته
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 القرارات االنفرادية و القرارات الجماعية: .6

ينفرد ادلدير بصنعو، ادلدير دوف مشاركة يف ىذا الشأف من جاذب من يعينو أمر نفرادي ىو الذي الالقرار ا

القرار اجلماعي فهو الذي يكوف ذترة جهد و مشاركة رتاعية، فاألوؿ ديثل كما سبق و أشرنا األسلوب القرار أما 

 1.التسلطي لإلدارة، بينما ديثل الثاين األسلوب الدديقرابي ذلا

 القرارات األساسية أو االستثنائية و القرارات الروتينية: .7

 َت ادلتكررة( فهي القرارات اليت الالقرارات األساسية أو االستثنائية )تسمى بالقرارات غ

تتكرر يف حياة التنظيم و حىت و إف تكررت فال يغَت ذلك إال يف فًتات متباعدة، و نتعلق ىذه القرارات غالبا 

بالنظاـ األساسي للتنظيم حبث تؤدي إىل إحداث تغيَتات أساسية سواء بإنشاء أو التعديل لو باإللغاء، فهي 

القرارات الصادرة بإتباع أسلوب  شكالت ادلعقدة و اذلامة يف التنظيم، و من أمثلتهاقرارات ال هتتم إال بادل

 .التخطيط القومي الشامل، أو بتغيَت نوع السياسات ادلتبعة يف التنظيم أو بتعديل أو إنشاء إدارة فرعية جديدة لو

أما القرارات الروتينية فهي قرارات متكررة و تتعلق خاذلا باألعماؿ اجلارية و ادلعينة فال تؤثر يف التنظيم 

         على التجارب و اخلربات السابقة، و ىي قرارات تصدر عادة بطريق  البث فيها بناءتأثَتا مباشرا و ديكن 

يف نطاؽ األعماؿ الكتابية و غَت الفنية، و من أمثلة  تلقائي و فوري، فال حتتاج لدراسة أو حبث و تظهر عادة

ىذه القرارات القرار دينح إجازة ألحد العاملُت بالتنظيم أو القرار بالتصريح باخلروج قبل موعد انتهاء العمل الرتمي 

د، بينما تزداد و تزداد القرارات األساسية يف قمة التنظيم اإلداري دلا تتسم بو اإلدارات العليا من الفنية و التعقي

 2الروتينية يف ادلؤسسات دوف العليا من اجلهات اإلدارية.
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 .346، 344 و، ص 2004اسف، اإلسكُذسَت، يصش، إبشاهُى ػبذ انؼضَض شُحا، أصىل اإلداسة انؼايت، يُشأة انًؼ
2

 .348ابشاهُى ػبذ انؼضَض شُحا، يشجغ سبق ركشِ، ص
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 القرارات القاعدية والقرارات الفردية: .8

 القرارات القاعدية ىي تلك اليت تصدر يف مواجهة فرد أو أفراد غَت زلدودين بذواهتم

 القراراتحبيث يسري مضموف ىذه القرارات على كل من توافرت فيو الشروط احملددة. أما 

الفردية فهي اليت تصدر يف مواجهة فرد أو أفراد زلددين بذواهتم و مثاؿ القرارات األوىل القرار الصادر بًتقية فئات 

معينة من العاملُت دوف حتديد أتمائهم و مثاؿ القرارات الثانية القرار الصادر مبنح مكافأة لفرد معُت، و ال يهتم 

نونية اليت ترتب على كل نوع من القرارات القاعدية و الفردية بقدر ما يهتم مبدى علم اإلدارة العامة باآلثار القا

عمق ومشوؿ القرارات األوىل سواء من حيث إعدادىا و دراستها و مدى نطاؽ تطبيقها وذلك عكس القرارات 

 الفردية اليت ال يكوف ذلا تأثر عميق على حياة التنظيم.

 ثانيا: مستويات اتخاذ القرار:

 1كاف تصنيف القرارات إىل ثالثة مستويات ىي:باإلم

سًتاتيجي/ادلستوى التكتيكي/ادلستوى التشغيلي و تناسب ىذه ادلستويات يف اختاذ للقرارات ادلستوى اال

سًتاتيجية نتخذ من قبل اإلدارة العليا أما القرارات التكتيكية فتتخذ من قبل ستويات اإلدارية،  فالقرارات االمع ادل

توسطة يف حُت تتخذ ادلستويات الدنيا القرارات اخلاصة بالتشغيل و تعتمد ادلستويات الثالثة عند اختاذ اإلدارة ادل

 .القرارات على معاجلة البيانات للحصوؿ على بعض ادلعلومات اخلاصة هبا

 ستراتيجية:اال القرارات

لغموض و يتطلب اختاذ كبَتة من اسًتاتيجية بتوجهها ادلستقبلي و احتوائها على درجة  تتميز القرارات اال

     للمنظمة و اخلطط بويلة األبد للوصوؿ إىل ىذه سًتاتيجية أساسا وضع األىداؼ احملددةالقرارات اال
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 .36،37 خار انقشاس، يشجغ سبق ركشِ، ص نؼىَساث جًال انذٍَ، اإلداسة و ػًهُت ات
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األىداؼ، و األمثلة على ىذه تشمل ادلعامل و القرارات ادلتعلقة مبصادر رأس ادلاؿ و القرارات اخلاصة بادلنتجات 

 الالـز إنتاجها.

 لتكتيكية:القرارات ا

يعلن اختاذ للقرارات التكتيكية تطبيق للقرارات ادلتخذة على ادلستوى االسًتاتيجي و تتضمن ختفيض ادلواد 

           لتحقيق أىداؼ الشركة و أمثلة أخرى تشمل تصميم ادلصانع و القرارات ادلتعلقة بالعاملُت و ختفيضات

 .ادليزانية و جدولة اإلنتاج

 القرارات التشغيلية:

تعيُت القرارات التشغيلية بتنفيذ مهاـ زلددة لضماف إجراء التنفيذ بكفاءة و بفاعلية تتخذ ىذه للقرارات 

من قبل ادلشرفُت يف مستويات اإلدارة الدنيا و القرارات التشغيلية غالبا ما تكوف مربرلة حسب معايَت مسبقة 

ستوى اإلداري اختاذ القرارات لضماف التنفيذ حسب ألغراض التنفيذ، و يتعُت من ادلديرين و ادلشرفُت يف ىذا ادل

معايَت معدة مسبقا و األمثلة على ىذه القرارات تشمل قبوؿ أو رفض القروض، و تقرير مواعيد و كميات 

البضائع ادلعاد بلبها و تقسيم األعماؿ على العماؿ، و القرارات القابلة للربرلة )أو ذوات البنية الًتكيبية( و ىي 

اليت توجد ذلا مقاييس لو قواعد خاصة بسياسة زلددة، و القرارات ىذه روتينية و باإلمكاف اختاذىا  القرارات

 1بالرجوع إىل السياسة ادلتبناة مسبقا.
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 .نؼىَساث جًال انذٍَ، يشجغ سبق ركشِ
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 المطلب الرابع: خطوات و شروط عملية اتخاذ القرار.

 يتم اختاذ القرار وفقا خلطوات زلددة و متبعة نوضحها كالتايل:

 ة اتخاذ القرار:أوال: خطوات عملي

           نتج من مناقشة مناذج صنع للقرار أف أي فرد يف أي منظمة ال ديكن أف يتوصل إىل قرار كامل 

الرشد و العقالنية، و أف قرار من قبل أي فرد يف أي مستوى و أي رلاؿ ىو زلدود الرشد و لكن اإلداري الناجح 

و أف نتائج أي قرار يوقف إىل حد كبَت على ببيعة و ىيكلة حياوؿ أف يبلغ أعلى مستويات الرشد يف قراراتو 

العملية اليت يتم هبا صنع القرار، و حىت حيقق القرار النتائج ادلنشودة و أف يكوف القرار فعاال يف حل ادلشكالت أو 

 1جتنبها، و يقًتح إتباع اخلطوات اآلتية يف عملية صنع القرار.

 وضع أىداف محددة: .1

من شأف وجود أىداؼ واضحة و زلددة أف حيدد النتائج الواجب حتقيقها و ادلقاييس و ادلعايَت اليت  إف

ديكن استخدامها دلعرفة إذا كاف قد مت حتقيق ىذه النتائج كما أف األىداؼ تساعد على توحيد جهود لألفراد يف 

 ادلنظمة و ىو أمر حيوي لنجاح ادلنظمة.

 تحديد و تشخيص المشكلة: .2

ادلشكلة وجود تفاوت أو اختالؼ بُت الوضع احلايل و الوضع ادلرغوب أو ادلنشود و ىكذا يتضح  تعٍت

وجود مشكلة حينما يتم وضع األىداؼ و يتم حتديد مدى خطورة ادلشكلة للمنظمة من خالؿ قياس الفجوة يف 

من بُت ادلشكالت إال أف مستوى اإلدارة ادلرغوب من أىداؼ و مستوى األداء الفعلي، كما ديكن اعتبار الفرص 

 الفرص جيب البحث عنها و اكتشافها.
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انًُظًت"، داس حايذ، ػًاٌ، األسدٌ،  انؼًهُاث اإلداسَت، وظائف -حشَى حسٍُ، انًبادئ نإلداسة انحذَثت "انُظشَاث

 .92و، ص2006
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 وضع األولويات: .3

إف عملية صنع القرار و تنفيذ احللوؿ حتتاج إىل مواد و موارد أي منظمة زلدودة، لذا جيب وضع قائمة 

و  أولويات بادلشكالت أي ترتب ادلشكالت من حيث أمهيتها و خطورهتا، و مداىا و درجة اإلحلاح و نتائج

 اآلثار اليت قد تًتتب على عدـ حلها.

 تحديد أسباب المشكلة: .4

من غَت ادلناسب حتديد حل معُت دلشكلة بدوف معرفة أسباهبا و من األفضل أف يتم حتديد أسباب 

 ادلشكلة من قبل األفراد الذين يواجهوف تلك ادلشكلة باستمرار.

 تحديد معايير القرار: .5

تعٍت ادلعايَت العناصر ادلتاحة للقرار و تأيت ىذه اخلطوة بعد إدتاـ تشخيص ادلشكلة و معرفة و تشمل 

 معايَت القرار عناصر أو عوامل مثل:

 1التكلفة، ادلردود، االعتمادية. ادلواصفات الزمن الالـز لتنفيذ احلل، اخلزينة بعد الشراء و غَتىا.

 إعطاء قيم و أوزان للمعايير: .6

تتفاوت ادلعايَت اليت تتم حتديدىا يف اخلطوة السابقة من حيث أمهيتها و لذا فإف عملية وضع القرار 

 10الفعالة تأخذ يف االعتبار ىذا األمر و بذلك يتم إعطاء قيمة )وزف( لكل معيار و ديكن إعطاء اعلي قيمة "

 ادلتبقية.نقاط" أىم معايَت و من مث إعطاء القيمة ادلناسبة لكل من ادلعايَت 
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 .93حشَى حسٍُ ، يشجغ سبق ركشِ، ص
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 الطور البديل: .7

                      و يقصد بالبديل احلل أو الوسيلة ادلمكنة أو ادلتاحة أماـ صانع القرار ادلتعامل مع 

ادلشكلة و حلها، و البد لصانع القرار أف يفًتض وجود عدة بدائل احلل أي مشكلة أو بالتايل إعطاء الوقت 

 البدائل على أف يتم ذلك حيذر و بدوف يف تفاقم ادلشكلة و عدـ جدوى حلها.الكايف لتطويرىا، أمكن من 

 تقييم الحلول: .8

بعد ما يتم حتديد احللوؿ ادلمكنة يرى تقييم ىذه البدائل و ال ينبغي أف يتم ذلك التقييم بعد كل بديل 

معرفة نقاط قوة و ضعف   ألف من شأف ذلك أف يؤثر سلبا على احللوؿ اليت ديكن تطويرىا و يف ىذه ادلرحلة يتم

كل بديل و عوائده و تكاليفو و مزاياه و سلبياتو و يتم تقييم كل بديل حسب ادلعايَت و األوزاف اليت تتم 

 ".06-00اعتمادىا يف ادلرحلتُت "

 اختيار البديل األنسب: .9

التحليل الناقد و ىنا يقـو صانع القرار باختيار احلل األفضل من بُت احللوؿ البديلة استنادا إىل نتائج 

 لكل بديل و الذي حيقق األىداؼ ادلفصومة يف ادلرحلة و ىذا يعٍت أف القرار وسيلة و أي غاية يف ذاتو.

 تنفيذ القرار: .11

تتضمن ىذه اخلطوة إيصاؿ القرار لألفراد ادلعنيُت بتنفيذه لنيل قبوذلم و تفهمهم للقرار و االلتزاـ بتنفيذه 

تتوقف على التنفيذ السليم الفعاؿ لو و من ادلمكن أف يؤدي القرار إىل نتائج غَت و مهما القرار جيدا فإف نتائجو 

 جيدة بسبب تنفيذ القرار بصورة سيئة.

 تقييم معايير القرار: .11

يف ىذه ادلرحلة يتم تقييم نتائج القرار و مدى صلاحو يف حتقيق األىداؼ  ادلرسومة و يتضمن التقييم 

الفعاؿ قياس النتائج بشكل دوري و مراقبتها مع النتائج ادلنشودة و يف حالة وجود تفاوت جيب إجراء ما يلـز من 
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تنفيذه أو يف األىداؼ ادلرسومة إذا كاف يصعب تعديل أو تغَت سواء بالنسبة للبديل الذي يتم اختياره يف بريقة 

حتقيقها و يفيد التقييم صانع القرار يف استكماؿ الدروس و االستفادة من خرباتو و جتاربو تطوير قدراتو يف صنع 

 القرار.

 ثانيا: شروط عملية اتخاذ القرار:

و ىذه الشروط ىي:  تستويف القرارات اإلدارية توفر شروط أساسية فيها حىت تربئ كل عيب أو ريب

 1الغاية و تفصيلها فيما يلي: -السبب -الشكل -االختصاص

 االختصاص: .1

و يعٍت أف يصدر القرار اإلداري من ديلك االختصاصات الالزمة إلصداره من أعضاء اإلدارة يف 

 ادلنظمات العامة و لالختصاص عدة أنواع:

 االختصاص المكاني: -أ 

 القرية(.-ادلركز -ادلدينة -ألصحاب االختصاص )احملافظةأف يصدر القرار داخل النطاؽ ادلكاين 

 االختصاص الزمني: -ب 

 .أف يصدر القرار يف شغل االختصاص و ال يصلح القرار قبل أو بعد وجوده يف ادلنصب اإلداري

 االختصاص الموضوعي: -ج 

يصدر وزير لقرار يف نطاؽ القرارات و ال يتجاوز النطاقات األخرى فعلى سبيل ادلثاؿ كأف اأف يصدر 

 .سو و يصدر فيو قراراتوو عتدي الرئيس على نطاؽ اختصاص مرؤ القرارات يف وزارة أخرى وكذلك ال ي
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 115، 114حجاصٌ يحًذ حافع ،يشجغ سبق ركشِ ،ص  
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 :الشكل .2

و يتمثل يف ادلظهر اخلارجي للقرار اإلداري واإلجراءات السابقة على اختاذه كأف يشًتط القانوف أف يكوف 

ات زلددة قبل إصداره و شكل ىذا ادلعٍت ديثل زتاية للقرار مكتوبا و على ىينة و صورة معينة و أف يتوخى خطو 

          وصاية لألفراد و ادلتعاملُت مع القرار اإلداري كي ال تتسرع جهة اإلدارة و تصدر قرارات سريعة و غَت 

 مدروسة و سلالفة للشكل )اذليئة و اإلجراءات(.

حالة موظف إىل اإلصدار القرار اإلداري و مثاذلا لظروؼ ادلادية ادلربزة ايعرؼ بأنو احلالة الواقعة أو 

ادلناقصة على صاحب العطاء ادلناسب، حدوث اضطرابات يف األمن  ترسيوادلعاش، حق موظف يف الًتقية قانونا، 

 العاـ.

 المحل: .3

تكوف جائزة  ىذه اآلثار أف تكوف شلكنة، و أف يفو يشًتط يقصد باحملل اآلثار القانونية اليت حيدثها القرار اإلداري 

شرعا فعلى سبيل ادلثاؿ إذا جاء احملل )األثر القانوين( غافال عن حقوؽ اإلنساف و حريتو، فإف ذلك يعٍت أف زلل 

 1القرار غَت جائز قانونا و يستحيل حتقيقو.

 :الغاية .4

تستهدؼ كل القرارات اإلدارية حتقيق ادلصلحة العامة جلماىَت الشعب فعلى سبيل ادلثاؿ حدد ادلشرع يف 

            رلاؿ الضبط اإلداري غايات ىامة ىي: احملافظة على النظاـ العاـ بعناصره الثالثة لألمن العاـ و الصحة 

 العامة و السكينة العامة.

                                                 
1
 .117، 116حجاصٌ يحًذ حافع ،يشجغ سبق ركشِ ،ص  
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تكوين اختاذ القرار اإلداري بصورة علمية صحيحة و سليمة البد من و من شروط أخرى لكي تتم عملية 

توفر رتلة من الشروط ادلوضوعية منها ما ىو متعلق بذات الشخص متخذ القرارات اإلدارية و منها ما ىو متعلق 

 بأساليب و برؽ الختاذ القرارات ذاهتا و من ىذه الشروط:

ية بطريقة موضوعة و منطقية خالية من االرجتاؿ و العوابف القرارات اإلدار  -تكوين -أف تتم عملية اختاذ

 ة.االرجتاؿ و التلقائية اإلنساني و االنفعاالت، فلقد وىل عهد اختاذ القرارات بالعوابف و االنفعاالت و

  توفر العقلية العلمية ادلتسمة باإلرشاد و احلياد و ادلوضوعية و ادلتحررة من كافة التأثَتات و الضغوط

و العقائدية و األخالقية و كذا بناء األحكاـ على أسس منطقية و رلردة و كذا اتسامها  الطبقية

باالحتمايل و التشكك يف الظواىر و األحكاـ و احلقائق، و كذلك أف تتضمن العقلية بالبحث الدائم 

 عن احللوؿ و البدائل، و القدرة على االختيار.

  القرارات اإلدارية مثل ادلنهج التارخيي وادلنهج  -اختاذ–تكوين استعماؿ الطرؽ و ادلناىج العلمية يف عملية

 .االستقرائي وادلنهج القياسي وادلنهج الرياضي واهنج السياسي

  تكييف عملية تكوين، اختاذ القراراف مع البيئة االجتماعية و االقتصادية و السياسية و احلضارية                 

 .وين زمانا ومكاناو القانونية احمليطة بعملية التك
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 الفصل: خالصة

إف القياـ بعمل معلومايت يدعم التحضَت الختاذ القرار على ىذا النحو يشًتط يف ادلقاـ األوؿ االعتماد 

على آلية مؤسسة معلوماتية تؤدي اختصاصاهتا بكفاءة عالية و يف إبار نظاـ وبٍت متكامل للمعلومات حيث أف 

صناعة القرار تظهر صعوبات متبادلة من حيث االعتماد على ادلعلومات يف عملية اختاذ العالقة بُت ادلعلومة و 

 القرار، يف حبثي ىذا الحظت أف ادلنظمة حتتاج إؿ نظاـ معلومات إداري ديكنها من تنسيق فعاليتها و األىداؼ

 .ابة بصورة فعالةالفرعية العديدة لكافة الوحدات اإلدارية داخلها، و من مث القياـ مبهاـ ختطيط الرق

 

 

 



 -مستغانم–مديرية السياحة و الصناعة التقـليدية  دراسة حالة                                              :الفصل الثـالث

 

~ 09 ~ 
 

 تمهيــــد:

بعد أن تطرقنا إىل اجلزء النظري الذي تناولنا من خاللو بعض ادلفاىيم األساسية لنظم ادلعلومات تبني لنا 

ادلؤسسة و تعزيز مركزىا التنافسي و انطالقا شلا جاء يف اجلزء النظري سنحاول دورىا يف عملية اختاذ القرارات يف 

يف ىذا الفصل التعرف على ىذه ادلفاىيم عمليا من خالل إسقاط ذلك على إحدى ادلؤسسات و ىي مديرية 

عام دلديرية  السياحة لوالية مستغاًل، و ذلك ألمهيتها و كفاءهتا ادلتميزة و قد بدأ ىذا الفصل التطبيقي بتقدمي

السياحة و الصناعة التقليدية لوالية مستغاًل و ىيكلها التنظيمي و سلتلف ادلهام اليت يقوم هبا، كما يتضمن ىذا 

 الفصل مدى فعالية نظام ادلعلومات يف اختاذ القرارات على مستوى ادلديرية.
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 :السياحة و الصناعة التقليدية بمستغانم لمديريةعام تقديم األول:  المبحث

سوف نتطرق يف ىذا البحث إىل التعريف مبديرية السياحة و الصناعة التقليدية بوالية مستغاًل و إىل 

 مكوناهتا إدارية من خالل ىيكلها التنظيمي، إضافة إىل ادلهام ادلوكلة إليها.

 التقليدية بمستغانم.التعريف بمديرية السياحة و الصناعة المطلب األول: 

، ادلؤرخ يف 05/216أنشأت مديرية السياحة و الصناعة التقليدية مبوجب ترتيبات ادلرسوم التنفيذي، رقم 

م، ادلتضمن تنظيم ادلديرية 2007جوان  02، و مبقتضى القرار الوزاري ادلشرتك ادلؤرخ يف 2005جويلية  11

 1و نشاطاهتا. بالوالية يف مكاتب و بطبيعة احلال حتديد مهامها

 مستغاًل–: تقع مديرية السياحة و الصناعة التقليدية باحلي اإلداري صالمندر المـــوقــع-. 

 ادلختصر باللغة الفرنسية االســـــم :{D.T.A} "م. س.ص.ت." 

 خدمايت.طبيعـــة اإلنتــــاج : 

 إداري.نشـــاط المـــديـــريـــة : 

  :غرفة الصناعة التقليدية و احلرف. -فـــروع المـــديـــريـــة 

 دار الصناعة التقليدية. -
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 أوال: تركيبة الموارد البشرية بالمديرية:

موظف يقومون بتأطري و تنفيذ ادلهام ادلسندة إىل ادلديرية  32تضم مديرية السياحة و الصناعة التقليدية 

 من طرف وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و ىم كالتايل:

 .ادلدير 

 17 :إطار و ىم موزعني حسب الرتب التالية 

  إطارات المديرية  :(30-30)الجدول رقم 

 الـــعـــدد الرتبـــــة

 مهندس دولة في السكن و العمران.-

 مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية.-

 مفتش في السياحة.-

 متصرف إداري.-

 محاسب إداري.-

30 

30 

30 

30 

30 

 مصلحة اإلدارة و الوسائل. -مديرية السياحة و الصناعة التقليدية: ادلصدر

 05 :أعوان و ىم موزعني كاآليت 

 ( 02تقنني سامني يف اإلعالم اآليل.) 

 ( 02عونني إداريني رئيسيني.) 

 ( 01عون إدارة.) 

 05 ( 05حراس.) 

 ( 01عون خدمة يف ادلستوى األول.) 
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 ( 02سائقني.) 

 ( 01عامل نظافة.) 

 :العالقات العامة في حدود المهام اإلدارية للمديرية: ثانيا

 .مع اجملتمع اخلارجي 

 .مع ادلستثمرين 

 .مع الشعب 

 .أصحاب الفنادق و الوكاالت السياحية 

 .الدواوين و اجلمعيات 

 .احلرفيني 

داخل ادلديرية يعتمد على االتصال األفقي بني ادلدير و رؤساء ادلصاحل و االتصال العمودي  و االتصال

 بني رؤساء ادلصاحل و رؤساء ادلكاتب.

 مديرية.الهيكل التنظيمي للالمطلب الثاني: 

تضم مديرية السياحة ثالث مصاحل مربوطة مبدير واحد و لكل مصلحة رئيس و كل مصلحة تضم ثالثة 

 مكاتب.

 مكاتب موزعة كما يلي: 03و ىي تضم  :مصلحة السياحة .0

 :و تتمثل مهامو فيما يلي: مكتب متابعة االستثمار و التهيئة السياحة 

 .استقبال ادلستثمرين السياحيني و إرشادىم 

 .دراسة ملفات طلب بناء ادلشاريع السياحية على مستوى الوالية 
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 دفاتر الشروط اخلاصة بدراسات هتيئة ادلناطق التوسع السياحي و كذا هتيئة  صلازإالقيام ب

 الشواطئ.

  االستثمار على مستوى الوالية مبناطق التوسع السياحي. طلبياتدراسة ملفات 

 مشاريع سياحية. متابعة مدى تقدم أشغال إصلاز 

 :و تتمثل مهامو فيما يلي: مكتب دعم تنمية السياحة و اإلحصاء 

  التقارير حول النشاطات السياحية.تقدمي 

 .إعداد سلطط عمل سنوي يتعلق بالنشاطات السياحية 

 .مجع ادلعلومات و ادلعطيات اإلحصائية يف رلال السياحة و ضمان توزيعها 

 :و تتمثل مهامو فيما يلي: مكتب مراقبة النشاطات السياحية 

 .السهر على تطبيق القوانني اليت تنظم النشاط السياحي 

 .مراقبة ادلؤسسات الفندقية 

 و تضم ىذه ادلصلحة ثالثة مكاتب و ىي:مصلحة الصناعة التقليدية:  .0

 :و تتمثل مهامو فيما يلي: مكتب تنمية الصناعة التقليدية و الحرف 

 .تدعيم أعمال ادلنظمات و التجمعات ادلهنية الناشطة يف ميدان الصناعة التقليدية 

  و تتمثل مهامو فيما يلي: :الدراسات و اإلحصاءمكتب 

 التقليدية و ضمان توزيعها. مجع ادلعلومات و ادلعطيات اإلحصائية يف رلال الصناعة 

 .إعداد سلطط عمل سنوي و متعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية 

  و تتمثل مهامو فيما يلي: :مراقبة نشاطات الصناعة التقليديةمكتب 

 تراث الصناعة التقليدية ادلسامهة يف محاية. 
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 .السهر عل تطبيق القوانني اليت تنظم قطاع الصناعة التقليدية 

 مكاتب موزعة كما يلي: 03و ىي تضم : اإلدارة و الوسائلمصلحة  .0

  و تتمثل مهامو فيما يلي: :المستخدمين و التكوينمكتب 

 .توفري الكفاءات أو العمالة للمديرية 

 .تسيري ادلسار ادلهين للموظفني، و تكوين ادلوظفني 

 .السهر على حتقيق االنضباط 

 .تقييم ادلوظفني كل سنة 

  و تتمثل مهامو فيما يلي: :الوسائل العامةمكتب 

 و ىو يضم مكتب اإلعالم اآليل. 

 .و ىو يهتم باإلعالم اآليل داخل ادلديرية 

  و تتمثل مهامو فيما يلي: :المحاسبة و الميزانيةمكتب 

 يهتم مبيزانية ادلديرية. 

 .ضمان تنفيذ ميزانيات التجهيز و التسيري 

 و الشكل اآليت يوضح لنا اذليكل التنظيمي دلديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية مستغاًل.
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 .السياحة و الصناعة التقليديةهيكل التنظيمي لمديرية  (: 30-30الشكـــل رقــم: )

 

 

 

 

 

 

 

 

-مصلحة اإلدارة والوسائل –ادلصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية             

 المـــــديــــــــــر

 مصلحة السياحة مصلحة الصناعة التقليدية مصلحة اإلدارة و الوسائل
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 :الصناعة التقليديةمهام مديرية السياحة و : الثالثالمطلب 

 1تقوم هبا ضمن رلاذلا القانوين و ىي كاآليت: دلديرية السياحة و الصناعة التقليدية عدة مهام

 .ادلبادرة بكل إجراء من شأنو إنشاء زليط مالئم و زلفز لتنمية النشاطات السياحية و التقليدية 

 تطابق النشاطات السياحية دلقاييس التسيري و قواعد شلارسة النشاطات السياحية. متابعة 

 .توجيو و متابعة، بالتنسيق مع اذليئات ادلعنية، مشاريع االستثمار السياحي 

 .إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات هتيئة اإلقليم و العمران و تثمني ادلواقع السياحية 

  مات و ادلعطيات اإلحصائية حول النشاطات السياحية، و إعداد بطاقات مجع و حتليل و توزيع ادلعلو

 و وثائق تتعلق بالقدرات السياحية و اجلهوية احمللية.

 .ضمان تنفيذ ميزانية التسيري و التجهيز يف رلال السياحة 

 .إعداد سلطط عمل سنوي يتعلق بالنشاطات السياحية و الصناعة التقليدية 

 برامج و تدابري ترقية و تطوير قطاع السياحة و الصناعة التقليدية. تنفيذ 

 .مجع و حتليل و تزويد آلية الرصد اإلحصائية يف رلال ادلعلومات للمعطيات اإلحصائية 

  ادلسامهة مع القطاعات ادلعنية يف ترقية الشراكة الوطنية و األجنبية، السيما يف ميادين           

 دلوارد البشرية.االستثمار و تكوين ا

 و الصناعة التقليدية. العمل على تكوين إطارات سامية يف رلال السياحة 

 .إعداد حصائل النشاطات الثالثية و السنوية لقطاع السياحة و الصناعة التقليدية 

 .ادلسامهة يف إعداد سلطط عمل سنوي لتنمية قطاع السياحة و الصناعة التقليدية 

  دتويل نشاطات الصناعة التقليدية.ادلشاركة يف إعداد و تنفيذ 

                                                 
 السياحة.مصلحة  -المصدر، مديرية السياحة و الصناعة التقليدية 1
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  ادلبادرة بالتحقيقات و الدراسات ذات الطابع التقين و االقتصادي و االجتماعي ادلتعلقة بتقييم

 األنشطة احلرفية.

 .ادلشاركة يف إدماج نشاطات الصناعة التقليدية يف ادلنظومة االقتصادية احمللية 

 ات ادلوجهة من طرف وزارة السياحة و الصناعة السهر على تطبيق و احرتام القوانني و التعليم

 التقليدية.
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 :نظام المعلومات و فعاليته في اتخاذ القرار بالمديريةالمبحث الثاني: 

يف ىذا ادلبحث زلاولة الكشف عن نظام ادلعلومات بادلديرية و عالقتو باختاذ القرارات و ذلك من  تميس

 خالل استخدام االستبيان ادلعتمد يف الدراسة.

 نظام المعلومات في المديرية:المطلب األول: 

 ىل تتوفر ادلديرية على نظام ادلعلومات؟ .0

 المديريةتوفر نظام المعلومات في :(30-30)الجدول رقم 

 ٪03 08 نعــــــم

 ٪03 30 ال

 من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان :المصدر

: تتوفر مديرية السياحة على نظام معلومات و ىذا ما توصلنا إليو بعد عملية االستبيان، حيث التحليل

 ٪ من اإلجابات كانت نعم.90أظهرت النتائج أن 

 توصلنا إىل استنتاج أن ىناك نوعني من نظم ادلعلومات يف ادلديرية و مها كاآليت: اىو بعد

دور ىذه النظم يف إدارة الوثائق، و خاصة يف معاجلة النصوص نظم المعلومات المكاتب: يتمثل  

اإللكرتوين ادلوجودة على مستوى األمانات و كذا األرشفة و نظم الرتاسل اليت تتمثل يف الفاكس و الربيد 

 و الربيد الصويت.

يف القيام بالتقارير اليت  تتمثل نظم ادلعلومات التسيريو نظم دعم القرار:  نظم المعلومات التسيير 

يطلبها رؤساء ادلصاحل و تستخدم ىذه التقارير الختاذ القرارات اإلدارية، و تتكون من معدات اليت ىي 

الذي ينسق العمليات اإلدارية داخل النظام، و يقوم عبارة عن أجهزة احلواسب و العنصر البشري 

 بتشغيل األجهزة و عرض ادلعلومات.



 -مستغانم–مديرية السياحة و الصناعة التقـليدية  دراسة حالة                                              :الفصل الثـالث

 

~ 999 ~ 
 

 ؟يف ادلديرية يعترب ضروريا نظام ادلعلوماتحسب رأيكم ىل وجود  .0

 ضرورة وجود نظام المعلومات في المديرية:(30-30)الجدول رقم 

 ٪03 08 نعــــــم

 ٪03 30 ال

 إلى نتائج االستبيان المصدر، من إعداد الباحث استنادا

 النتائج. أغلبية يعترب نظام ادلعلومات يف ادلديرية ضروري و ىذا ما تؤكده: التحليل

 ما ىو دور نظام ادلعلومات يف رأيكم؟ .0

 دور نظام المعلومات :(30-30)الجدول رقم 

 ٪03 30 وسيلة لإلشراف على المستقبل
 33 33 يرفع من درجة التأكد 
 ٪03 38 يدعم القرار المتخذ

 ٪03 03 عوامل نجاح المديريةأحد 
 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

          اختاذالقرار و بالتايل  نستنتج أن لنظام ادلعلومات يف ادلديرية دور كبري يف تدعيم اختاذ: التحليل

 القرار و بالتايل أحد عوامل صلاح ادلديرية.
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~ 999 ~ 
 

 

 كيف يكون تبادل ادلعلومات بني مصاحل ادلديرية؟ .0

 :بشكل

 تبادل المعلومات بين مصالح المديريةكيفية :(30-30)الجدول رقم 

 ٪03 30 كثيف
 ٪03 00 متوسط
 33 33 ضعيف

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

٪ كانت 70عليها، حيث  النتائج ادلتحصلتبادل ادلعلومات يف ادلديرية متوسط و ىذا حسب : التحليل

 .إجابتهم متوسط و البقية أشارت أن تبادل ادلعلومات يتم بشكل كثيف

 ؟ىل لديكم قائمة كاملة بتجميع ادلعلومات .0

 قائمة تجميع المعلومات في المديرية(:30-30)الجدول رقم 

 ٪80 00 نعــــــم

 ٪00 30 ال

 إلى نتائج االستبيان المصدر، من إعداد الباحث استنادا

و ىذا ما يساعدىم  ٪ يؤكدون أنو توجد قائمة كاملة بتجميع البيانات و ادلعلومات85نسبة : التحليل

 يف ترشيد القرارات ادلتخذة.
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~ 999 ~ 
 

 

 ؟يف رأيكم ما ىي ادليزة اليت يوفرىا نظام ادلعلومات .0

 الميزة التي يوفرها نظام المعلومات:(30-30)الجدول رقم 

 ٪النسبة التكرار يوفرها نظام المعلومات بالمديرية الميزة التي
 ٪00  00  توفير الوقت

 ٪00 30 تسهيل العمليات اإلدارية
تحسين االتصاالت الخاصة باتخاذ القرار بين مختلف المصالح و 

 المكاتب
30  03٪ 

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

من خالل النتائج اليت حتصلنا عليها تبني أن أبرز ميزة توفرىا أنظمة ادلعلومات ىي توفري الوقت  :التحليل

مث يليها تسهيل العمليات اإلدارية، مث تسهيل تدفق ادلعلومات بتحسني االتصاالت اخلاصة باختاذ القرار بني 

 .سلتلف ادلصاحل و ادلكاتب
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~ 999 ~ 
 

 

 عالقته باتخاذ القرار داخل المديرية: المطلب الثاني: نظام المعلومات و

 يف رأيكم ما ىو أىم زلدد الختاذ قرارات سليمة؟ .0

 محددات اتخاذ القرار السليم:(38-30)الجدول رقم 

 النتائج 
 ٪60 12 توفر المعلومات المالئمة
 ٪35 07 توفر الصالحيات المناسبة
 ٪05 30 توفر التحفيزات المناسبة

 33 33 محددات أخرى
 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

: من خالل النتائج أن أغلب اجمليبني أجابوا بأن توفر ادلعلومات ادلالئمة ىو أىم زلدد الختاذ التحليل

 قرارات سليمة.

 بأن توفر الصالحيات ادلناسبة ىو كذلك زلدد الختاذ القرارات يف ادلديرية. ت فئة قليلةيف حني أجاب

 ل تتخذون قراراتكم بتوفري؟ى .0

 شروط اتخاذ القرار :(30-30)الجدول رقم 

 ٪03 04 كل المعلومات
 ٪75 15 أغلب المعلومات
 ٪05 30 بعض المعلومات

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان
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~ 999 ~ 
 

قراراهتم بتوفر أغلبية ادلعلومات ٪ بأهنم يتخذون 75: يؤكد أغلبية اجمليبني يف ادلديرية مبا نسبتو التحليل

 حول ادلوضوع.

 

 ىل تستعينون مبعلومات من خارج ادلديرية الختاذ القرار؟ .0

 يبين مدى استعانة المديرية بمعلومات خارجية:(03-30)الجدول رقم 

 ٪03 04 نعــــم
 ٪83 16 ال

 إلى نتائج االستبيان االمصدر، من إعداد الباحث استناد

٪ من أفراد العينة مصادر ادلعلومات لديهم داخلية فقط، أما 80: من خالل النتائج تبني أن التحليل

 اإلدارة العليا. مسؤويل حاخلارجية و ىم على األرج٪ األخرى فيستعينون بادلعلومات 20نسبة 

 ؟ادلعلومات ادلناسبة يزيد من فعالية القرار رىل توف .0

 تاالمناسبة في اتخاذ القرار مة فعالية المعلو :(00-30)الجدول رقم 

 ٪15 03 دائما
 ٪85 17 في غالب األحيان
 33 33 في بعض األحيان

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

         ٪ من أفراد العينة يؤكدون على أن توفر 85يتضح لنا من خالل اجلدول أن نسبة : التحليل

 .فعالية القرارات يف غالب األحيان ادلعلومات و ادلالئمة يزيد من
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~ 999 ~ 
 

 

 ؟ىل حصولكم على ادلعلومات يف وقتها ادلناسب يزيد من فعالية اختاذ القرار .0

 تأثير توقيت المعلومة التخاذ القرار :(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 04 دائما
 ٪83 16 في غالب األحيان
 33 33 في بعض األحيان

 إلى نتائج االستبيان المصدر، من إعداد الباحث استنادا

ادلتحصل عليها و ادلبنية يف اجلدول يؤكد أغلبية أفراد العينة بأنو يف غالب  : من خالل نتائجالتحليل

 .األحيان يكون للتوقيت ادلناسب للمعلومة أثر كبري على فعالية القرار

 ؟ىل توفر ادلعلومة الدقيقة يزيد من فعالية القرار .0

 تأثير دقة المعلومة التخاذ القرار  :(00-30)الجدول رقم 

 ٪25 05 دائما
 ٪75 15 في غالب األحيان
 33 33 في بعض األحيان

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

٪ من عينة الدراسة بأن دقة ادلعلومات تعترب يف غالب 75يؤكد أغلبية اجمليبني مبا نسبتو : التحليل

 .اختاذ القرارات العوامل ادلساعدة يف زيادة فعاليةاألحيان من أىم 
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 ؟ما ىو احلل الذي يبحث عنو متخذ القرار عند اختاذ القرار .0

 الحلول المقترحة:(00-30)الجدول رقم 

 ٪033 20 الحل األمثل
 33 33 الحل المرضي

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

أفراد عينة الدراسة بأن احلل الذي يبحث عنو متخذو القرارات ىو احلل األمثل الذي يؤكد كل : التحليل

 .خيدم مصاحل ادلديرية

 ؟ىل تتخذون قراراتكم بشكل سريع .8

 سرعة اتخاذ القرار في المديرية:(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 14 نعـــم
 33 33 ال

 ٪03 06 أحيــــانا
 إلى نتائج االستبيان المصدر، من إعداد الباحث استنادا

يتضح لنا من خالل اجلدول أن معظم القرارات تتخذ بشكل سريع أي مبجرد توفر ادلعلومة : التحليل

 .الكافية، يف حيث تبقى بعض القرارات زلل التأجيل

 

 

 

 



 -مستغانم–مديرية السياحة و الصناعة التقـليدية  دراسة حالة                                              :الفصل الثـالث

 

~ 999 ~ 
 

 

 ؟ىل يتم تنفيذ قراراتكم بشكل .0

 تاكيفية تنفيذ القرار :(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 08 سريع
 ٪03 10 متوسط
 ٪03 02 بطيء

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

٪ أنو تتخذ القرارات بشكل متوسط، يف حني 50أما بالنسبة لتنفيذ القرارات تأكد ما نسبتو : التحليل

٪ أكدت أن تنفيذ القرارات يكون بشكل سريع، أي تنفيذ القرارات ال خيضع للتأجيل، أما الباقي 40ما نسبتو 

 .فأجاب أن تنفيذ القرارات يكون بشكل بطيء و ىذا يرجع إىل نقص اخلربة يف تنفيذىا

و كخالصة لكل ما سبق ميكن القول بأنو يف مديرية السياحة و الصناعة التقليدية يعترب توفر ادلعلومات 

 ادلالئمة و الكافية و الدقيقة و يف وقتها ادلناسب أىم زلدد لزيادة فعالية اختاذ القرار.
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 المطلب الثالث: عالقة نظام المعلومات المبنية على الحاسب اآللي بفعالية القرار:

 ىل أدى استخدام نظم ادلعلومات يف ادلديرية إىل زيادة دقة ادلعلومات بشكل؟ .0

 تأثير نظم المعلومات في دقة المعلومة:(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 12 كبير
 ٪03 08 متوسط
 33 33 ضعيف

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

٪ من عينة البحث يؤكدون بأن نظم 60يالحظ أن أغلبية اجمليبني مبا نسبتو : من خالل النتائج التحليل

شكل ب٪ منهم بأن تأثريىا كان 40أجاب  ادلعلومات قد زادت بشكل كبري يف دقة ادلعلومات يف ادلديرية، يف حني

 .متوسط

 ؟كل ادلعلومات اليت تصلكم من نظم ادلعلومات ضرورية الختاذ القرارىل   .0

 المعلومات التخاذ القرار على ضرورة الحصول:(08-30)الجدول رقم 

 ٪03 02 كلها ضرورية
 ٪03 18 أغلبها ضرورية

 33 33  ها فقط ضروريبعض
 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

منهم يؤكدون أن أغلب ادلعلومات اليت يقدمها نظام ٪ 90من عينة الدراسة أن نسبة يتضح : التحليل

 .ادلعلومات يف ادلديرية ضروري
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 ؟يسهل التعامل معهاا ىل إعطاء شكل أحسن للمعلومات، شلأدى إدخال نظم ادلعلومات إىل  .0

 أهمية إدخال نظم المعلومات :(00-30)الجدول رقم 

 ٪033 20 نعــــم
 33 33 ال

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

يف اجلدول ىو أن مجيع اجمليبني من أفراد عينة البحث أجابوا بأن أنظمة  رللنظ تادللف :التحليل

 .ادلعلومات قد حسنت كثريا من شكل ادلعلومات بادلديرية، شلا سهل التعامل معها أكثر

 ؟ادلعلومات إىل جعل ادلعلومات أكثر قابلية للقياس الكميأدى استخدام تكنولوجيا نظم ىل  .0

 المعلومات نظم أهمية تكنولوجيا:(03-30)الجدول رقم 

 ٪03 14 نعـــــــم
 ٪03 06 ال

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

تكنولوجيا نظم ادلعلومات من خالل اجلدول نالحظ أن أغلبية اجمليبني أجابوا بأن استخدام : التحليل

 .أدى إىل جعل ادلعلومات أكثر قابلية للقياس الكمي
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 ؟توفر لكم نظم ادلعلومات ادلستخدمة معلومات ضرورية الختاذ القرار يف وقتىل  .0

 تأثير نظم المعلومات في اتخاذ القرار:(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 00 سريع
 ٪00 30 مقبول
 ٪30 01 بطيء

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

٪ من عينة الدراسة أجابوا بأن نظم ادلعلومات ادلستخدمة توفر معلومات 60نالحظ أن نسبة : التحليل

 .الختاذ القرار يف وقت سريع
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 :مشاكل و نتائج اتخاذ القرارات :الرابعالمطلب 

 ؟ادلعلومات الالزمة الختاذ القرار يف نقص تعاينىل ادلديرية  .0

 مشكل نقص المعلومات:(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 06 نعـــم
 ٪03 12 أحيـــانـــا

 ٪03 02 ال
 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

ا تعاين أحيان أن ادلديرية 22-03يف اجلدول رقم إن ادلديرية من خالل نتائج االستبيان ادلوضح : التحليل

 .ادلعلومات الالزمة الختاذ القرار و ىذا راجع إىل عدم االىتمام باألساليب الكمية الختاذ القرار يف  نقص

 ؟تواجهكم مشاكل رئيسية عند تطبيق بعض القراراتىل  .0

 مشاكل تنفيذ القرارات:(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 02 غـــــالــــبـــا
 ٪03 06 أحيــــانـــا

 ٪03 12  ال
 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

و ىذا يرجع  "ال" بـــ من أفراد عينة الدراسة أجابوا٪ 60أن نسبة من خالل اجلدول نالحظ : التحليل

 .إىل التحكم يف نظام ادلعلومات ادلستخدم
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 ؟حتقق قراراتكم النتائج ادلرجوة منها، بشكلىل  .0

 درجة تحقيق نتائج القرارات:(00-30)الجدول رقم 

 ٪03 10 كبير
 ٪03 08 متوسط
 ٪03 02 ضعيف

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

٪ فقط من عينة الدراسة حتقق قراراهتم األىداف 10نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة : التحليل

٪ من عينة الدراسة قراراهتم حتقق أىدافها بشكل متوسط، أما 40ادلرجوة منها بشكل ضعيف يف حني نسبة

 .راد الوصول اليهابشكل كبري األىداف ادل ٪ فتؤكد بأن قراراهتم حتقق50األغلبية 

 ؟ادلتخذةرضاكم على نتائج القرارات  ما ىي درجة .0

 على نتائج القرارات درجة الرضا:(00-30)الجدول رقم 

 ٪83 16 كبيرة
 ٪03 04 متوسطة
 33 33 صغيرة

 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

ما نسبتو  ا٪ بينم80القرارات كبرية أي متخذي  امن خالل اجلدول نالحظ أن درجة رض: التحليل

 .متوسطة فدرجة رضاىم ىي٪ 20
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 ؟ ما ىي القرارات ادلتخذة داخل ادلديرية .0

 أنواع القرارات المتخذة:(00-30)الجدول رقم 

 ٪83 16 قرارات مبرمجة
 ٪03 02 قرارات غير مبرمجة

 ٪03 02 معا
 المصدر، من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج االستبيان

              إن القرارات ادلتخذة على مستوى ادلديرية يف قرارات مربرلة و ىذا ما جيعل التسيري : التحليل

 .السليم و االستقرار الوظيفي زلكم و القرار ادلتخذ من أجل التوصل إىل القرار و التخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -مستغانم–مديرية السياحة و الصناعة التقـليدية  دراسة حالة                                              :الفصل الثـالث
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 خاتمة الفصل:

خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا يف مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية مستغاًل، و بعد  من

االتصال بادلسؤولني يف ادلديرية استنتجنا بأن أنظمة ادلعلومات ادلعتمدة يف مديرية السياحة و الصناعة التقليدية 

علومات أغلبها ضروري الختاذ القرارات يف وقت سريع تساىم بقدر كبري يف زيادة دقة  ادلعلومات، و توفر ادل

نسبيا، كما تعطي شكال أحسن للمعلومات شلا يسهل التعامل معها، إضافة إىل ذلك يساىم نظام ادلعلومات يف 

ت بني سلتلف ىذه ادلؤسسة بقدر كبري يف تسهيل العمليات اإلدارية و حتسني االتصاالت اخلاصة باختاذ القرارا

         من خالل االستخدام األمثل للموارد البشرية، و بالتايل إنتاج قرارات أكثر دقة و مرونة  دلكاتبادلصاحل و ا

و فعالية جبهد و وقت أقل، كما تساىم يف حتسني اإلجراءات و السياسات و حتافظ على عالقة ادلديرية مبحيطها 

 اخلارجي.

طوير نظم ادلعلومات ادلستخدمة و ادلبنية على إذ أن ادلديرية أصبحت يف اآلونة األخرية تعمل على ت

ليمة و بالتايل حتقيق من أجل تسهيل األنشطة اإلدارية و تسهيل عملية اختاذ القرارات الساحلاسب اآليل، و ذلك 

 سرتاتيجية.أىدافها اال
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 :الفصــــلتمهيد 

نظم ادلعلومات اإلدارية مورد أساسي من ادلوارد االقتصادية للمؤسسة، فهي ربرص كل احلرص على  تعترب

كما أن توفر ادلعلومات   حلها، يستعصىمساندة ادلدير يف ازباذ القرارات ادلختلفة فيما يتعلق بادلشاكل الصعبة اليت 

 الالزمة و الضرورية ألغراض التخطيط و الرقابة باعتبارىا إحدى جوانب نظم ادلعلومات اإلدارية.

القرار، و يتوقف صلاح القرار على مدى صحة ادلعلومات  الزباذفنظم ادلعلومات دبثابة الدعامة األساسية 

 .و زبزينها و نقلها إىل ادلراكز اليت ربتاج إليها تأمينها طريقةو دقتها و 

   كما أن ازباذ القرارات ذلا عالقة بنوعية ادلعلومات من حيث فعاليتها و دقتها.

 :خالل ىذا الفصل سنعاجل ثالث مباحث أساسية     

 :ـنــــاســـبعمليـــة ازبــــاذ القــــرار وفـــق نظـــام ادلعــلــــومــــات ادل المبحـــث األول. 

 :فــي مــراحــل صنـــع القــرارم ادلعلــــومـــات انظــــدور  المبحـــث الثــــانــــي. 

 :اإلداريـــة.مــراقبـــة نظـــم ادلعلــــومـــات عمليــــة  المبحــــث الثــــالــــث 
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 المناسب. المعلوماتنظام  فقعملية اتخاذ القرار و : األول المبحث

ادلؤسسات،  كما سبق و ذكرنا أن اذلدف األساسي من نظم ادلعلومات ىو خدمة عملية ازباذ القرار يف

دلعلومات ادلناسبة سوف تكون نتائجو ازباذ قرار صائب و يف ىذا ادلبحث سنتطرق إىل الذلك فإن التعرف على 

ادلعلومات و درجة كفاءهتا و يف األخَت خصائص ادلعلومات الالزمة الزباذ القرارات الفعالة و كذلك أنواع ىذه 

 نتائج القرارات عن ىذه ادلعلومات.

 صائص المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الفعالة.المطلب األول: خ

و كذلك   ، تتميز ادلعلومات عامة دبجموعة خصائص متمثلة يف نطاقها الزمٍت و الشكل الذي تقدم فيو

 خارجية، إال أن ا داخلية كانت أم رجة دقتها و تنظيمها و كذا مصدرىإىل دكوهنا متوقعة أو غَت متوقعة إضافة 

ادلهم يف ىذه الدراسة ىي ادلعلومات ادلساعدة أو اليت تستند عليها القرارات الفعالة، و يف ىذا الصدد حيدد أغلبية 

 ادلعلومات اليت ادلؤلفُت يف ىذا اجملال صبلة من اخلصائص اليت جيب أن يبذل ادلسَت جهده حىت تتوفر يف

 1يستخدمها يف ازباذ قراراتو، ىذه اخلصائص متمثلة فيما يلي:

 التوقيت المناسب: .1

و ترتبط ىذه اخلاصية بالفًتة الزمنية اليت تستغرقها دورة إدخال البيانات و إجراء العمليات عليها و تقرير 

عليها، لذا وجب  ادلبنيةو فعالية القرارات ادلتخذة  كلما زادت سرعةالنتائج فكلما كانت فًتة ادلعاجلة قصَتة  

االىتمام بتوفَت ادلعلومات اإلدارية يف التوقيت ادلناسب لعملية ازباذ القرار، و إال فإن صبيع اجلهود ادلبذولة من 

م يالفرص ادلتاحة للمنظمة كما أن التوقيت السل عمال و وقت و جهد ستضيع و تضيع معها إمكانية استغالل

                                                 
 .828م، ص0222شوقي تاجي جواد، إدارة األعمال، منظور كلي، دار احلامد للنشر،  1
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تبط بادلوقف اإلداري، و نوع القرار ادلطلوب صناعتو، مع مراعاة تكاليف إيصال تلك ادلعلومات و ما يًتتب ير 

 1.لتلك ادلعلومات على ادلنظمة نتيجة عدم إيصاذلا

 : جيب أن يكون العائد ادلتوقع من ادلعلومات أكرب من تكلفة احلصول عليها.التكلفة .0

 مدى ما تشتمل عليو البيانات من معلومات.: و تشَت ىذه اخلاصية إىل الشمولية .3

خر نسبة ادلعلومات الصحيحة آ : و تعرب ىذه اخلاصية عن مدى خلو ادلعلومات من اخلطأ و دبعٌتالدقة .8

ن مستويات أة من الزمن، و اجلدير بالذكر ىو الكمية اإلصبالية اليت يتم إنتاجها خالل فًتة زلدد من

 .لفة احلصول عليها، و تنتج دقة ادلعلومات من دقة البياناتعالية من الدقة عادة ما تزيد من تك

: و تشَت ىذه اخلاصية إىل درجة خلو ادلعلومات من الغموض و التعقيد كما أن إعادة صياغة الوضوح .5

التقارير أو تعديلها يكلف ادلؤسسة تكاليف إضافية لذلك ديكن قياس قيمة الوضوح إذا مت قياس تكلفة 

 تعديل التقارير.

: يقصد بادلالئمة ادلنفعة النسبية للمعلومات اليت تتولد عن أنظمة ادلعلومات أي مالءمتها الئمةالم .6

 الحتياجات مستخدميها.

ادلعلومات اليت تتولد عن أنظمة ادلعلومات ليس فقط للقرارات ادلتعددة  الئمةمدى م هبا: و يعٍت المرونة .7

 بل ألكثر من متخذ قرارات واحد.

و تشَت ىذه اخلاصية إىل طبعة ادلعلومات الرمسية و اليت يتم إنتاجها من نظام  كمي:القابلية للقياس ال .8

رمسي للمعلومات و على الرغم من اآلراء و اإلشاعات تغَت نوعا من ادلعلومات إال أهنا خارج نطاق 

 النظام الرمسي ادلعلومات.

                                                 
 .829شوقي تاجي جواد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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علومات، دبا حيقق مصاحل شخصية : و ترتبط ىذه اخلاصية بانعدام وجود الرغبة يف تشكيل ادلالموضوعية .9

 .ذ قرار معُت ما متحيزة أو بغرض التأثَت على الشخص الذي حيصل عليها الزبا

نو مأخوذة من واقع حالة ادلشكلة ألن الوصول أأن تكون ادلعلومات شلثلة للواقع : جيب الواقعية .02

إىل معلومات ذات جودة عالية و غَت متحيزة يتطلب عمليات و إجراءات كثَتة من حيث.... و تنظيم 

 1و زبزين و سهولة الوصول إليها.

 : الشكل  .00

           يقصد بو الشكل الذي نقدم بو ادلعلومات، و جيب يف كل حالة اختيار الشكل األنسب 

لتقدديها و الذي يضمن سرعة فهمها من قبل األفراد ادلوجهة إليهم و قد تكون ادلعلومات ملخصة أو تفصيلية، 

سًتاتيجية، أما ادلعلومات التفصيلية فهي االختصرة تستخدم الزباذ القرارات حيث أن ادلعلومات ادللخصة أو ادل

 تستخدم الزباذ القرارات يف ادلستويات التشغيلية.

 استرجاع المعلومات: إمكانية .11

تشَت ىذه اخلاصية إىل سهولة و سرعة الوصول للمعلومات، فكلما كانت سرعة االسًتجاع كبَتة كلما 

 .زادت احتماالت ازباذ القرارات يف وقتها ادلناسب

وادلال و دبعٌت اقل تعقيدا ديكن القول بأن نظم ادلعلومات ادلبينة على احلاسب اآليل يف عامل اإلدارة و األعمال 

والصناعة، ما ىي إال منظومات ذات بنية شبكية مع أجهزة كمبيوترية خادمة و مضيفة، تبٌت على أساس نظم 

ادلعاجلة و قواعد البيانات ادلوزعة شلا يزيد من تأثَت و دور احلاسوب الشخصي يف بناء و عمل نظم ادلعلومات 

 2احلديثة.

 

                                                 
 .00م، ص0222، 0عثمان كيالن و أخرون، نظم ادلعلومات اإلدارية، دار ادلناىج، للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط 1
 .00مرجع سبق ذكره، صعثمان كيالين و آخرون،  2
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 القرارات الفعالة. المطلب الثاني: درجة كفاءة المعلومات التخاذ

ىناك ثالث عوامل ربدد درجة جودة ادلعلومات و ىي: منفعة ادلعلومات دلتخذ القرار، درجة الرضا عن 

 1ادلعلومات من قبل متخذ القرار، األخطاء و التحيز.

منها و ىذه ادلنفعة تتمثل يف  ن تقيم من زاوية ادلنفعة ادلستمدةأإن أي معلومة ديكن  منفعة المعلومات: .0

 :يث تقيم ادلعلومات على أساس ما يليحخدامها است عنصرين مها صحة ادلعلومات و سهولة

 :كلما تطابق شكل ادلعلومات مع متطلبات متخذ القرار كلما كانت قيمة ىذه   منفعة شكلية

 ادلعلومات عالية.

 ي حيتاج : يكون للمعلومات قيمة كبَتة جدا إن توفرت لدى متخذ القرار يف الوقت الذمنفعة زمنية

 إليها.

 سهولة.ب: يكون للمعلومات قيمة كبَتة جدا إذ أمكن الوصول إليها أو احلصول عليها منفعة مكانية 

 :يؤثر معد ادلعلومات يف قيمة ادلعلومات من خالل الرقابة اليت ديارسها على عملية  منفعة تملك

 .توزيع و نشر ىذه ادلعلومات يف أرجاء التنظيم

: إن البديل لقياس كفاءة ادلعلومات ىو استخدام مقياس الرضا عن ىذه عن المعلومات ضىر الدرجة  .0

ادلعلومات من قبل من يتخذ القرار، و ديكن معرفة الرضا أو عدمو من خالل متخذ القرار، مثال إذا وجد 

إذا مل جيدىا ادلعلومات اليت تساعده يف عملية ازباذ القرار متاحة فإن رضاه عن النظام يتم تدعيمو، أما 

 .متاحة و جيب عليو أن يبحث عليها بنفسو فإن عدم رضاه عن النظام يتم تدعيمو

 

                                                 
 .56أضبد فوزي ملوخية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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إن جودة ادلعلومات تتفاوت باختالف األخطاء و التحيز ادلوجود يف ىذه  األخطاء و التحيز: .3

ادلعلومات، و يكون التحيز يف ادلعلومات أن من يستقبل ادلعلومات ال يكون على ىذا التحيز يف 

ادلعلومات و إال كان من السهل عليو إجراء عملية التعديل الالزمة على ادلعلومات للتخلص من ىذا 

إذا مت إدراكو ومعرفتو، و عادة ما إال التحيز و ديكن القول أن التحيز يف ادلعلومات من السهل عالجو 

 1يوجد اخلطأ يف ادلعلومات نتيجة ما يلي:

 .اخلطأ يف عملية تسجيل البيانات 

  لبيانات.ااستخدام ادللف اخلاطئ حلفظ 

 .اخلطأ يف الربامج ادلستخدمة مع احلاسب إلعداد البيانات 

 و ديكن القول أن ىناك عدة طرق ديكن التقليل من األخطاء يف ادلعلومات ادلتاحة للمؤسسة و منها:

 .الرقابة الداخلية على ادلعلومات الكتشاف األخطاء فيها 

  اخلارجية للمعلومات.ادلراجعة الداخلية و 

 .إضافة درجة زلددة من الثقة حول صحة ادلعلومات 

 .وضع قواعد خاصة بعملية القياس و التجميع و اإلعداد للبيانات 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .57ذكره، ص مرجع سبق أضبد فوزي ملوخية، 
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 اإلدارية. المطلب الثالث: نوعية المعلومات حسب قرار المستويات

 .تكتيكية و معلومات تشغيلية سًتاتيجية و معلوماتاات وفق ىذا للمعيار إىل معلومات تنقسم ادلعلوم

ادلؤسسة و ادلوارد الالزمة  سًتاتيجياتاتصغي ىذه ادلعلومات أىداف و  ستراتيجية:المعلومات اال .1

              لتحقيق ىذه األىداف و بتايل فهي تتعلق بفًتة زمنية مستقبلية طويلة نسبيا، كما تتعلق

              قتصادية و التشريعات احلكومية و تتضمن بادلنافسُت و الزبائن و ادلوردين و البيانات اال

التنبؤات و التوقعات حول االذباىات ادلستقبلية للمتغَتات االقتصادية ادلختلفة، وتتميز بكوهنا تأيت من 

 .مصادر خارجية

فًتة و ىي ذات طبيعة وصفية و تارخيية تتعلق باألداء احلايل يف ادلؤسسة و تغطي  المعلومات التكتيكية: .1

مستقبلية قصَتة )سنة غالبا(، وتتعلق ىذه ادلعلومات غالبا بتنفيذ األنشطة الوظيفية ادلختلفة يف ادلؤسسة 

 .)إنتاج، مشًتيات، مبيعات، وغَتىا( وفقا لالسًتاتيجيات ادلوضوعة من قبل اإلدارة العليا

ومية ادلختلفة اليت ذبري داخل و ىي ادلعلومات ادلتعلقة باألحداث و العمليات الي :المعلومات التشغيلية .3

 العمليات و ادلهام الوظيفية ادلختلفة. ادلؤسسة و ىذه ادلعلومات ضرورية ألداء

خصائصها من بُت خصائص ادلعلومات أما بالنسبة للمعلومات الالزمة للقرارات يف اإلدارة الوسطى فتأيت 

 1باآلخرين. اةدلستوحا

 

 

 

 

                                                 
1
 32ت عزالذٌه ،مشجع سبق ركشي ،صصبشٌ 
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 .داريةمعلومات اإلنظم ال المطلب الرابع: نتائج القرارات عن

من ادلعروف أن نظم ادلعلومات اإلدارية الغرض منها ىو دعم عملية صنع القرارات، و ذلك بادلعلومات 

اليت توفرىا لصنع القرار، و ىذه ادلعلومات زبرج غالبا يف شكل تقارير دورية وفقا ألشكال و صيغ معروفة و زلددة 

أو أسبوعي أو شهري أو سنوي و ذلك حسب توقيتات صنع القرارات  مسبقا، و ديكن أن تعد على أساس يومي

 .ادلنسبة إليها

وسطى يف ادلؤسسات و أحيانا ما و التقارير الدورية عادة ما توجو دلستويات اإلدارة التشغيلية و اإلدارة ال

             خلدمة أىداف اإلدارة العليا أيضا و لذلك فإن ىذه التقارير تساعد يف عمليات صنع القرارات وجو ت

الروتينية و ادلربرلة مثل ربديد نقطة إعادة أمر الشراء لبند معُت من بنود ادلخزون و تعترب التقارير الدورية اليت ربتوي 

 .ادلخزون من التقارير الدورية الشائعة من ادلؤسسات على ادليزانيات العامة، و قوائم الدخل و حركة

و من التقارير اليت ديكن احلصول عليها أيضا من خالل نظم ادلعلومات اإلدارية باالستثناء، و اإلدارة 

باالستثناء يف معناىا البسيط تشَت إىل تدخل اإلدارة يف حاالت ظهور ادلشاكل و حدوث اضلرافات عن االدعاء 

 . إذا كانت فًتات االئتمان ادلمنوحة للعمالءادلخطط، فمثال

علم بذلك يوما و أن بعض العمالء قد ذباوز احلد ادلسموح بو فهنا جيب أن تكون اإلدارة على  32

 1ر.حيث تقوم بإعداد تقاري
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القرارات و من للتقارير كذلك الناذبة عن نظم ادلعلومات اإلدارية ما يعرف بالتقارير  اخلاصة، فليست كل 

اليت تتخذىا اإلدارة الوسطى قرارات مربرلة فقد يقابل ادلدير بعض األحيان مشكلة ربديد ألول مرة و عليو أن 

صالح ىذا العطل بقطع الغيار إت و استلزم يتخذ قرارا بشأهنا، فمثال عند حدوث عطل مفاجئ يف إحدى اآلال

           ين يتوفر لديهم ىذا النوع من قطع ذى ادلوردين الج ادلدير التعرف علغَت متوفرة يف ادلؤسسة، فهنا حيتا 

د، و لذلك فإن ادلدير حيتاج يف ىذا ادلوقف إىل معلومات ال ربتويها التقارير الدورية ريالغيار، و مدى التزامهم بالتو 

 .ار بالذاتيخاصة بشأن ىذا النوع من قطع الغ بل حيتاج إىل تقارير
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 المبحث الثاني: دور نظام المعلومات في مراحل صنع القرار.

ظهر طبيعة الدور الذي تلعبو نظم ادلعلومات يف كل مرحلة نعرف على مراحل ازباذ القرار سوف بعد الت

 راحل و دور نظم ادلعلومات فيها.عرض لتلك ادلسيتم منها، و فيما يلي 

 المطلب األول: مرحلة االستخبار.

 مفهومها: .1

،فتحديد ادلشكالت يعترب اخلطوة صبع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة بادلشكالت رحلة تتضمن ىذه ادل

أن يكون ىناك زلل أو ىدف من وراء األوىل من خطوات عملية ازباذ القرار ،فليس من ادلعقول إصدار قرار دون 

ا وأبعادىا والنتائج اليت تسببت إصداره ويقصد بتحديد ادلشكالت تشخيصها أي الوقوف على طبيعتها وماىيته

 1.   فيها ، أي آثارىا واسباهبا وذلك من خالل صبع سلتلف البيانات من داخل أو خارج ادلؤسسة  

 دور نظم المعلومات في مرحلة االستخبار: .1

أىم ما ربتاجو مرحلة االستخبار خاصة يف خطواهتا األوىل ادلتعلقة بالبحث عن ادلشكالت و ىو مسح 

          البيئة الداخلية و اخلارجية للمؤسسة، و نظم دعم اإلدارة العليا من خالل اتصاذلا الشبكي دبصدر 

ض و تلخص ادلعلومات شلا يساعد ادلعلومات و قواعد البيانات ادلختلفة داخل و خارج ادلؤسسة تسَت من عر 

ادلدير على سرعة اكتشاف ادلشكالت، و تساىم أيضا نظم ادلعلومات اإلدارية يف ىذه ادلرحلة يف تفسَت شلارسة 

ادلتوقع و تساعد أيضا النظم  ادلشكالت و ذلك دبقارنة األداء الفعلي للمؤسسة مع األداء أنشطة البحث عن

ة من خالل ربديد طبيعة ادلشكلة و تصنيفها و إظهار مدى خطورهتا، و أخَتا اخلبَتة يف عمليات تصنيف ادلشكل

             نظم دعم القرار ديكن أن تساىم يف ىذه ادلرحلة من خالل ما تتميز بو من قدرات فائقة على بناء 

 النماذج و ربليلها إىل مشكالت معقدة و تبسيطها حبيث يسهل فهمها بواسطة صانع القرار.
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 ب الثاني: مرحلة التصميم.المطل

 مفهومها: .1

و تنطوي ىذه ادلرحلة على عمليات تقدمي ، ويف ىذه ادلرحلة يتم تصميم منوذج األمثل حلل ادلشكالت 

تصورات بشأن بدائل احللول ادلمكنة و اختيار مدى جدوى تطبيقها حلل ادلشكلة و عادة ما تستخدم يف ىذه 

 1للتعبَت عن ادلتغَتات ادلؤثرة يف ادلشكلة و اختبار العالقات بينها.ادلرحلة النماذج الرياضية و الكمية 

 في دور نظام المعلومات في مرحلة التصميم: .1

إن نظم دعم للقرار ديكن أن توفر للعديد من النماذج الرياضية و الكمية اليت تساعد يف التعرف على 

أيضا أن تساعد يف إظهار بدائل احلل بالنسبة  بدائل للحلول ادلختلفة و تقييمها، كما أن النظم اخلبَتة ديكن

للمشكالت ادلعقدة، كما ديكن أن تسهم يف إجراء عمليات التنبؤ بنواتج ىذه البدائل و ذلك دبا لديها من 

 .إمكانيات فائقة يف بناء النماذج الكمية و حلها
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 المطلب الثالث: مرحلة البحث و االختيار.

 مفهومها: .1

تتضمن البحث عن البدائل ادلناسبة حلل ادلشكلة و تقييمها، و أن اختيار البديل األمثل من  ىذه ادلرحلة 

بُت ىذه البدائل يعترب حبث و تقييم و اختيار و جيب أن نالحظ أن حل النموذج ال يعٍت بالضرورة حل ادلشكلة 

عالية فهنا فقط ديكن القول بأن فحل النموذج ينتج عنو مقًتح حلل ادلشكلة فإذا مل يتم تطبيق ىذا ادلقًتح بف

 .ادلشكلة قد مت حلها

و تعترب عملية البحث وثيقة الصلة بعملية التقييم، و ىذه األخَتة تعترب آخر خطوة اليت تؤدي إىل اقًتاح 

 1احلل، و تشمل عملية التقييم وضع معايَت لتقييم احللول و يعترب مدى ربقيق اذلدف ىو ادلعيار السائد.

 المعلومات في مرحلة البحث و االختيار: دور نظم .1

يف ىذه ادلرحلة من صنع القرار صلد أن نظم دعم القرار تساىم يف ىذه ادلرحلة عن طريق إجراء عمليات 

التقييم الكمي للبدائل و كذلك النظم اخلبَتة أيضا ديكنها أن تساىم يف عملية تقييم البدائل و اقًتاح أفضل 

 2احللول ادلمكنة.
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 مطلب الرابع: مرحلة التنفيذ.ال

 مفهومها: .1

و تعٍت ىذه ادلرحلة وضع احلل الذكي مت التوصل إليو موضع التنفيذ و غالبا ما تتطلب مرحلة التنفيذ 

ية مثل مقاومة ات معينة يستلزمها ىذا احلل، و قد يًتتب على تنفيذ احلل أيضا بعض األمور السلوكَت إجراء تغي

 1على تأييد اإلدارة العليا، و إجراء عمليات تدريب للعاملُت.حلصول االتغيَت، و ضرورة 

 دور نظم المعلومات في مرحلة التنفيذ: .1

إن تنفيذ للقرار يستلزم عمليات اإلقناع لألطراف ادلشاركة، و أيضا لألطراف اليت ستقوم بالتنفيذ، كما أن 

األطراف ادلعنية بالقرار و من ىنا ديكن استخدام عمليات اإلقناع نفسها ربتاج إىل عمليات اتصال بُت العديد من 

يات التفسَت و التحرير نظم دعم القرار يف إجراء ىذه االتصاالت، و ديكن استخدام النظم اخلبَتة يف عمل

 .لقرار الذي مت صنعو حىت يسهل تنفيذهلادلصاحبة 

مرحلة منها يف الشكل  لقرار و نظم ادلعلومات اليت تدعم كلاأخَتا ديكن تلخيص أىم مراحل صنع و 

 التايل:
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 : العالقة بين مراحل صنع القرار و نظم المعلومات.(21-21)الشكـــل رقـــم 

 
 

 .080م، ص0990، 0اإلدارية، مصر، ط : علي عبد اذلادي مسلم، نظم ادلعلومات اإلدارية، مركز التنميةلمصدرا
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 يبين مراحل صناعة القرار اإلداري.: (21-21)الشكل رقم 

 

 
 

  ، نظم ادلعلومات اإلدارية.ايباحلند. عالء الدين عبد القادر لجي، يإبراىيم قند: د. عامر المصدر

 مراحل صنع القرار في المنظمة

 مرحلة البحث و االختيار

 مرحلة التنفيذ

 مرحلة االستخبار

 مرحلة تصميم النموذج
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 المبحث الثالث: عملية مراقبة نظم المعلومات اإلدارية.

إن من أىم مكونات األنظمة كما مث توضيحو سابقا عامل الرقابة للتأكد من قيام النظام بادلهام ادلوكلة 

دلتطلبات القرارات الفعالة و اليت سوف تبٌت على سلرجات أنظمة ادلعلومات ادلعتمدة إليو و مدى استجابة منتجاتو 

يف ادلؤسسة، و ىذا ما سيتم التطرق لو يف ىذا ادلبحث، إضافة إىل أمن و سرية نظم ادلعلومات و ما ربتويها من 

حىت بقضية استمرارىا يف بيانات و معلومات سبس بالسَت احلسن للمؤسسة، و تؤثر على مكانتها السوقية، بل و 

 السوق.

 .المطلب األول: مفهوم الرقابة على نظم المعلومات اإلدارية

         للرقابة على أنظمة ادلعلومات أمهية قصوى ال تتجلى فقط يف تأثَتىا ادلباشر على كفاءة و فعالية 

              أداء و عمل النظام، و إمنا أيضا يف ضباية أمن و سالمة النظام دبكوناتو و موارده من البيانات و ادلعلومات 

إدارهتا و تشغيلها، و بشكل عام ديكن القول بأن و  كذا الربامج اليت تقوم بتخزينها  ربتويها واليت لية اآلو ادللفات 

              ادلستمرة و الشاملة اليت تستهدف السيطرة على األنشطة و العمليات  الرقابة ىي تلك العملية اإلدارية

ادلخططة و اجلارية يف ضوء معايَت زلددة لإلصلاز، أما يف زلال أنظمة ادلعلومات اإلدارية فإهنا تتضمن كل أنشطة 

النظم انطالقا من عملية  زبطيط و ربليل و تصميم النظام و تنفيذه و مراجعتو، أي تشمل كل مراحل دورة حياة

التخطيط االسًتاتيجي السابقة لدورة حياة النظم، إضافة إىل مرافقتها لألنشطة و العمليات التحويلية و التصميمية 

 1و التطبيقية لنظام ادلعلومات.
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و عليو فإن عملية الرقابة تعمل على مراقبة و مراجعة و تصحيح األخطاء و كشف االضلرافات بصورة 

          سالمة و ىذا كلو يف المستمرة هبدف تقليل ادلخاطر و ربسُت األداء باستمرار، إضافة إىل اىتمامها بقضايا 

            دلادية للنظام تكاليف من ادلكونات األ" و Hardware" " و كذا الربامجSoftwareإطار، "

يف نظام معُت سيوفر عليها  معقولة و مسموح هبا، فمن غَت الرشد و ادلنطق أن تتكبد ادلؤسسة تكاليف معتربة

القيام بتحليل العوائد و التكاليف، و من جهة أخرى ديكن القول بأن الرقابة تتضمن كافة  أقل، أي ضرورةعائد 

ادلؤسسة، و صدق      أمن و أمان األصول اليت سبتلكو جراءات التنظيمية للتأكد منالوسائل و السياسات و اإل

 1و دقة السجالت احملاسبية، و مطابقة العمليات دلعايَت األداء.
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 المطلب الثاني: الرقابة العامة على نظم المعلومات اإلدارية.

الربرلة، و عليو فهي تتم دبراقبة  اخلاصة بإجراءاتتعمل الرقابة العامة على التأكد من فعالية العمليات 

          التصميم و الربرليات و ادلكونات ادلادية، إضافة إىل الرقابة  عملية تطبيق النظام، و كذلك الرقابة على

 البيانات و الرقابة على تشغيل احلاسب، و سيتم التطرق لكل منها بشيء من اإليضاح فيما يلي: اإلدارية و أمن

 الرقابة على عملية تضيق النظام: .1

و ذلك للتأكد من أن نظم ادلعلومات ادلبنية على احلاسب اآليل تقابل احتياجات ادلستخدم، و يتم ذلك 

 من خالل النقاط التالية:

 ل جلنة لنظم ادلعلومات اإلدارية من طرف اإلدارة العليا تقوم ببناء معايَت لرقابة مشروع النظام خالل يتشك

 بالنظام، و وضع خطط لرقابة مشروع النظام. تخطيط، و ربديد األىداف و القيود اخلاصةمرحلة ال

 ادلستخدم و ذلك عن طريق  تقوم اإلدارة العليا خبلق توجو لنظم ادلعلومات ادلبنية على احلاسب لدى

 .التعرف على احتياجات ادلستخدم من ادلعلومات يف ادلراحل األوىل من التحليل و التصميم

 .تقوم اإلدارة بتحديد معايَت األداء و اليت سوف تستخدم لتقييم نظام ادلعلومات 

  تقوم اإلدارة مع زبصصي ادلعلومات بوضع معايَت التصميم و التشغيل لنظم ادلعلومات ادلبنية على

 احلاسب و اليت سبثل إطارا لقبول أداء خدمات ادلعلومات.

 النظام، و كذلك ربديد متطلبات  ات بتحديد اختيارات قبولتقوم اإلدارة باالشًتاك مع سلصصي ادلعلوم

 إجازة كل برنامج قبل إضافتو إىل مكتبة الربرليات.

 .تقوم اإلدارة دبراجعة النظام قبل تركيبو للتأكد من مقابلتو دلعايَت األداء 

 و يتم  يقوم متخصص و ادلعلومات بوضع إجراءات صيانة و تعديل نظام ادلعلومات ادلبٍت على احلاسب

 إجازة تلك اإلجراءات من طرف اإلدارة.
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 الرقابة على التصميم: .1

يقوم زلللو النظم و مسَتو قواعد البيانات و مدير و شبكة احلاسبات ببناء خصائص دلعايَت الرقابة على 

إىل  تصميم النظام، مراعُت يف ذلك للًتكيز على جوانب النظام اليت يكثر فيها اخلطأ مع ضرورة تنبيو ادلستخدم

تلك اجلوانب و اإلجراءات اليت جيب أن يتبعو يف حالة وقوع خطأ، ىذا باإلضافة مراعاة عامل التكلفة، فالتقليل 

خاطر أي التقليل من أخطاء النظام عادة ما جير تكاليف باىظة، لذلك يلجئون إىل الًتكيز على ادلواقع اليت  من

 .تكثر فيها األخطاء

 الرقابة على البرمجيات: .3

ىذا النوع من الرقابة يوميات تشغيل النظام و اليت تقوم بتنظيم إدارة موارد احلاسوب لتسهيل تنفيذ  يهتم

الربرليات التطبيقية، و تتضمن بررليات النظام كل من مًتجم نظام التشغيل، و الربامج ادلساعدة و تقارير التشغيل 

رقابة الربرليات إىل أهنا تشكل الرقابة الكاملة و ملفات التجهيز و مكتبة االحتفاظ بالسجالت، و ترجع أمهية 

 على وظائف النظام و اليت تتعامل مباشرة مع البيانات و ملفاهتا.

 الرقابة على المكونات المادية: .4

باإلضافة إىل الظروف التقنية اليت جيب أن يتواجد فيها احلاسب اآليل، فإن ىناك العديد من اإلجراءات 

على اجلانب ادلادي و التقٍت ألنظمة ادلعلومات اإلدارية، و منها ضباية األماكن اليت الواجب استخدامها لرقابة 

                 يتواجد هبا احلاسب و السماح لألفراد ادلرخص ذلم فقط باستخدامو، كما جيب ضباية النهايات 

 احلاسب الرئيسي.الطرفية و احلاسبات الشخصية يف غرف مغلقة حىت دينع الوصول غَت ادلسموح بو إىل 
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 الرقابة على تشغيل الحاسب اآللي: .5

و ىي تشمل عمل إدارة احلاسب حيث تساعد على التأكد من أن إجراءات الربرلة متناسقة و تطبق 

بطريقة صحيحة على زبزين لتشغيل البيانات، كما تتضمن الرقابة على ذبهيز احلاسب للقيام بوظائفو و تشغيل 

 .ادلستندات و الوثائق اخلاصة بتشغيل احملاسب و مراجعتوالربرليات كما جيب حفظ 

و تعمل على ضمان الوصول ادلعتمد ىو الذي لو احلق يف استخدام البيانات الرقابة على أمن البيانات:  .6

         إضافة إىل ضباية البيانات من التزوير أو السرقة أو التلف أو غريها، و من األحسن ذبنب 

باشر عن طريق النهايات الطرفية، و استخدام الطرق غَت ادلباشرة كوضع قيود على االتصال و الوصول ادل

 .استخدام النهايات الطرفية و االستعانة بكلمات ادلرور الستخدام بررليات النظام أو التطبيقات

 الرقابة اإلدارية: .7

لتدعيم عمليات الرقابة تعَت عن اإلجراءات و القواعد و ادلعايَت و اللوائح الواجب أن تتخذىا اإلدارة 

 على سَت األداء، و من أىم عناصره ما يلي:

 :واحد، و أن يتم توزيع  أي توزيع ادلسؤوليات على عدة أفراد وعدم تركها بيد فرد فصل الوظائف

مسؤوليات ادلداخالت و العمليات و ادلخرجات على عدة أفراد هبدف تقيي سيطرة شخص واحد على 

من ادلستحسن أن ال يكون الشخص ادلسؤول عن تشغيل النظام ىو نفس  النظام ككل، و كمثال آخر

 الشخص ادلسؤول تنفيذ العمليات اليت تؤدي إىل تغيَت األصول اليت ديتلكها النظام.
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 :جيب على اإلدارة أن ربدد بواسطة لوائح و تشريعات رمسية رلموعة  السياسات واإلجراءات المكتوبة

 .تحقيق الرقابة على تشغيل النظامادلعايَت الواجب إتباعها ل

 يتوىل ادلشرفون تنفيذ إجراءات و معايَت الرقابة و من مث يقومون باكتشافاإلشراف :             

 1األخطاء و تصحيحها.
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 المطلب الثالث: أمن و سرية نظم المعلومات اإلدارية.

ادلهمة ذات العالقة بالرقابة على نظم ادلعلومات، تعترب إجراءات أمن و سرية نظم ادلعلومات من ادلسائل 

و يقصد بأمن نظام ادلعلومات كل السياسات واإلجراءات واألدوات التقنية اليت تستخدم حلماية النظام من كل 

مثل: السرقة، التغيَت و التعديل، إحلاق الضرر بادلعلومات أو قواعد  أشكال االستخدام غَت الشرعي للموارد

و إحلاق الضرر ادلادي ادلعتمد باألجهزة، باإلضافة إىل وجود هتديدات أخرى مثل: األخطاء اإلنسانية البيانات، أ

و احلوادث الطبيعية، أو الكوارث و يطلق على معظم أشكال انتهاك حرمة و أمن أنظمة ادلعلومات مصطلح 

شلا يشكل ربديا خطَتا يواجو  جرائم الكومبيوتر، و تزداد جرائم للكومبيوتر بصفة مستمرة يف رلال األعمال

 1اإلدارات العليا عموما، و إدارة نظم ادلعلومات على وجو اخلصوص.
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 المطلب الرابع: عوامل نجاح و فشل نظام المعلومات.

( مادية، برمجيات، أفراد، بيانات، إجراءاتإذا كانت أنظمة ادلعلومات اإلدارية ىي رلموعة الوارد )

ادلؤسسة، و اليت تسمح جبمع و زبزين و معاجلة و إرسال ادلعلومات علي ىيئة معينة )وثيقة، صورة، صوت( داخل 

ادلؤسسات بطريقة زبدم غايات ادلؤسسة و أىدافها، إال أن ىذه األنظمة قد ال تنجح يف الوصول إىل األىداف 

          توقفو و إمنا عدم استخدامو بطريقة اليت وضعت أصال للوصول إليها، و يقصد بفشل النظام ليس فقط 

فعالة و دراسة ىذا ادلوضوع تتطلب البدء باحلديث عن مصادر ادلشاكل اليت تعًتض أنواع ادلعلومات، و من مث 

التطرق إىل أسباب صلاح و فشل أنظمة ادلعلومات، مث مشاكل تطوير ىذه األنظمة، و انتهائها باالسًتاتيجيات 

 إلصلاح أنظمة ادلعلومات يف ادلؤسسة، و ذلك و حسب التفصيالت التالية:ادلمكن إتباعها 

 مشاكل أنظمة المعلومات: .1

 تواجو نظم ادلعلومات رلموعة مشاكل راجعة لعدة أسباب، ىذه بعضها:

 للمؤسسات، فقد ال يقدم  : يفشل التصميم الفعلي للنظام يف ربقيق االحتياجات األساسيةالتصميم

بسرعة كافية سبكن من استخدامها أو قد يقدمها يف شكل يصعب معو استخدامها أو النظام ادلعلومات 

 .قد يقدم بيانات خاطئة غَت مطلوبة

معو و استخدامو، أو قد ال  و قد يكون النظام معقد بدرجة ال تسمح للمستخدم غَت الفٍت بالتفاعل

بطريقة تسمع لو بالتحرك خالل يشجع على استخدامو كأن يكون تصميم الشاشات غَت مناسب للمستخدم 

 الشاشة شلا يؤدي إىل توقف ادلستخدم عن استخدام النظام.
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التنظيمية، كنتيجة لعدم  كما يفشل التصميم إذا كان غَت متوافق مع القيم و الثقافة و األىداف

بالضرورة إىل إعادة استقاللية مكونات التنظيم و ارتباطها و تفاعلها مع بعضها فإن تصميم نظام ادلعلومات يؤدي 

تصميم التنظيم، و بالتايل عدم اتفاق نظام ادلعلومات مع مكونات التنظيم يؤدي إىل ظهور اذباىات لرفض النظام 

 و عدم االستقرار.

 إذا كانت البيانات اليت يتم االعتماد عليها يف إنتاج ادلعلومات غَت دقيقة و غَت متسقة فإن البيانات :

علومات الناذبة عن النظام أو غَت مالئمة ألىداف و أغراض ادلنظمة و عليو ىذا يؤدي إىل غموض ادل

وجب دائما التأكد من أن ادلعلومات اليت ذبمعها نظم ادلعلومات أو تنتجها ال زالت تتالءم و ترافق 

 .احتياجات ادلؤسسة الداخلية

ال خصائص معينة تستلزم طرق و كذا تساعد على التأقلم مع متغَتات البيئة اخلارجية، ألن لكل بيئة أعم

 .معينة يف التصرف

 قد يعمل النظام بصورة فعالة، إال أن تكلفة تنفيذه و تشغيلو قد تكون مكلفة بدرجة أكرب شلا  التكاليف :

         كان متوقعا يف ادلوازنة ادلخصصة لو و حبيث أن ادلنافع ادلتحصل عليها من النظام تعادل تلك 

ى ادلؤسسات القيام بدراسات معمقة قبل االستثمار يف مشاريع ضخمة التكلفة، و لذلك وجب عل

التكاليف، حيث تطورت كثَتا أنظمة ادلعلومات احملاسبية اليت هتتم جبميع أنواع التكاليف يف               

ادلؤسسة، و عمليات تقييدىا و مراجعتها و تصحيح األخطاء ادلكتشفة، باالستعانة بأساليب ادلراجعة 

 .ةخلية أو اخلارجية حلسابات ادلؤسسالدا
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 و يف ىذه احلالة قد ال يعمل النظام بصورة جيدة كأن تصل ادلعلومات متأخرة كنتيجة التشغيل :

لتعطل النظام أو لفقدان بعض البيانات، كما أن عملية قياس صلاح النظام ليست باألمر السهل، 

ادلعلومات، و ذلك نتيجة الختالف حيث من الصعب االتفاق على قيمة و فعالية نظام 

النظام و اختالف طبيعة األنشطة اليت ديارسوهنا إال              يتعاملون مع  األشخاص الذين

 أن البحوث يف رلال نظم ادلعلومات قدمت ادلعايَت التالية لقياس صلاح النظام:

 .ارتفاع مستوى استخدام النظام 

 .درجة رضا ادلستخدم 

  االجيابية ذباه النظام و العاملُت يف إدارة نظم ادلعلومات.االذباىات 

 .ادلسامهة يف ربقيق األىداف مثل جودة القرارات اليت اعتمدت على استخدام النظام 

 .ادلنافع ادلالية مثل زبفيض التكاليف أو زيادة اإليرادات 

 أسباب نجاح أو فشل النظام: .1

 اح أو فشل نظام ادلعلومات و ىي:ىناك العديد من العوامل اليت سبثل مسببات صل

 :اشتراك المستخدم النهائي 

 إن اشًتاك ادلستخدم النهائي يف تصميم و تشغيل نظام ادلعلومات لو عدة آثار إجيابية تتمثل يف اآليت:

  اشًتاك ادلستخدم النهائي يف تصميم النظام جيعل لديو الفرصة يف وضع النظام يف شكل حيقق أولوياتو

 ادلؤسسة. ويلي احتياجات

 :االذباىات االجيابية ضلو النظام و كذلك التغَتات اليت أحدثها النظام و ذلك لألسباب اآلتية 

 .سبثل ادلشاركة ربدي و تزيد من للشعور بالذات 

 .تشجع ادلشاركة على زيادة لاللتزام بالتغيَت 
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 السيطرةالرقابة و  زيادة معرفة ادلشاركُت بالتغيَت و تنمية مهاراهتم و قدراهتم يف. 

 :الفجوة بين مصممي النظام و مستخدميه 

و تعترب من أكثر ادلشاكل اليت تقابل تطبيق و تنفيذ نظام ادلعلومات، فنتيجة الختالف اخللقية العلمية 

 .االىتمامات و األولويات لكل من للمصممُت و ادلستخدمُت و كذلك اختالف

بل و أيضا ادلفردات  مداخل حل ادلشكالتشلا يؤدي إىل اختالف يف درجات الوالء التنظيمي، و 

اللغوية، فمثال يرى الفنيون من واقع التوجو الفٍت حلل ادلشكالت أن فعالية ادلؤسسة تتحقق إذا كانت ادلكونات 

بسهولة و فعالية، بينما يرى ادلستخدمون أهنم حباجة إىل نظام معلومات يسهل ادلهام  ادلادي و الربرليات تعمل

 االختالف يؤدي إىل فشل مشروع تطوير نظام ادلعلومات. التنظيمية، ىذا

 :دعم اإلدارة 

إذا حصل مشروع نظام ادلعلومات على ادلساندة و التدعيم من كافة ادلستويات اإلدارية فإن ىذا يؤدي 

             إىل توليد اذباىات إجيابية ضلو النظام سواء من جانب مستخدمي النظام أو العاملُت بإدارة نظم 

 ادلعلومات، كنتيجة لشعورىم بأن مشاركتهم و إسهاماهتم سوف تصبح زلل تقدير و انتباه من جانب اإلدارة.

أن ادلشروع سوف زبصص لو للموارد ادلالية الالزمة  ٍتدلشروع تطوير نظام ادلعلومات يعإن تدعيم اإلدارة 

 لنجاحو.

 عقيد و المخاطرة:تمستوى ال 

ادلخاطرة، يتأثر مستوى  يجة دلا تتضمنو من مستوى مرتفع منقد تفشل بعض مشروعات النظم نت

 اخلاطرة بالعناصر الثالثة التالية:

 :يزداد حجم و درجة ادلخاطرة بزيادة حجم مشروع نظام ادلعلومات و يتم قياس  حجم المشروع

 .للتنفيذ حجم ادلشروع إما بالتكلفة الالزمة لتنفيذه، أو حجم األفراد الالزمُت لو، أو الوقت الالزم
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 قد يكون ادلشروع واضحا، و من مث ديكن التعرف على العمليات و ادلخرجات هيكل المشروع :

حيتاجونو و ما يستطع أن يفعلو لتوفَت احتياجاهتم و من ا اخلاصة بو، كما أن ادلستخدمُت يعرفون م

 شبة تنخفض ادلخاطرة.

 ترتفع درجة اخلاطرة إذا كان فريق مشروع تطوير نظام ادلعلومات  رة السابقة مع التكنولوجيا:بالخ

و العاملُت يف إدارة نظم ادلعلومات ليس لديهم اخلربة الفنية الالزمة مع تكنولوجيا مشروع التطوير 

 أو للتعامل مع ادلكونات ادلادية أو الربرليات.

 :مراعاة التنسيق و احلرص عند تطوير نظام حديد للمعلومات فهناك صعوبة  إدارة عملية التنفيذ

         لتحديد تفاصيل درجة آلية النظام كما أن تفسَت ادلعلومات و تعريفها خيتلف من مستخدم 

آلخر، إضافة إىل أن احتياجات األفراد من ادلعلومات سلتلفة، كما أنو قد يتم ذباىل تدريب األفراد 

 .ام النظام و التأكد من تفهمهم لو و إلجراءات تشغيلوعلى استخد

 مشاكل تطوير أنظمة المعلومات: .3

إن ادلشاكل اليت يتعرض ذلا تطوير نظام ادلعلومات ديكن ربطها دبراحل تطوير النظام )دورة حياة النظام( 

 على النحو التايل:

عدم توافر الوقت و األموال و ادلوارد الالزمة لبحث  مرحلة الدراسة المبدئية )تعريف المشروع(: .1

ادلشاكل و من مث ال يتم القضاء عليها، و قد تكون األىداف غَت واضحة و غامضة و يصعب قياس 

 .منافع النظام

  عدم إعطاء الوقت الكايف أو عدم توافره على اإلطالق للتخطيط ادلبدأ، و من مث ال ديكن تقدير

 .شروع، أو الفًتة الزمنية الالزمةالتكلفة ادلبدئية للم
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 و ادلعلومات  الفشل يف تشكيل فريق ادلشروع أو عدم مشاركة ادلستخدمُت فيو قد يتعهد متخصص

 خبدمات ال ديكن تقدديها.

التعرف على االحتياجات من خالل مستندات غَت مالئمة عن النظام احلايل أو  تحليل االحتياجات: .1

 .مدراسة غَت كاملة ألنشطة النظا

 .يرفض ادلستخدمون إنفاق الوقت دلساعدة فريق ادلشروع يف صبع االحتياطات من ادلعلومات

 فشل احملللُت يف مقابلة ا دلستخدمُت، أو عدم القدرة على ربديد األسئلة ادلوجهة للمستخدمُت. 

: ادلستخدمُت غَت مسئولُت عن أنشطة التصميم، و بالتايل ال يعكس التصميم أولويات التصميم .3

 ادلؤسسة

  يصمم النظام خلدمة االحتياجات اخلالية ادلنظمة و قد يفتقد إىل ادلرونة يف أن يأخذ االحتياجات

 ادلستقبلية ذلا.

 : ىدم تقدير التكلفة و الوقت الالزمان لتطوير الربرليات.البرمجة .4

 .عدم توافر زلددات كاملة للقائمُت بالربرلة 

 إعطاء للوقت الكايف لتطوير الربنامج ادلنطقي، بينما خيصص وقت أكثر من الالزم للتكوين عدم. 

 اذباه ادلرخُت ضلو كتابة الربامج بصورة يصعب معها تعديلها و صيانتها. 

 .: عدم تقدير الوقت و التكلفة الالزمة لالختبارات ادلناسبةاالختبارات .5

 الختباراتعدم قيام فريق ادلشروع بوضع خطة منظمة ل. 

 .عدم مشاركة ادلستخدمُت يف االختبارات 

: عدم كفاية الوقت و األموال الالزمة ألنشطة التحول إىل النظام اجلدي، إذ أن عملية التحويل التحول .6

 .تتطلب رلموعة من ادلوارد ادلادية أو ادلعلوماتية أو غَتىا
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 اقتصار مشاركة ادلستخدمُت على مرحلة للتحول فقط. 

 نظام و ادلستخدمُت غَت مالئمةمستندات ال. 

 استراتيجيات نجاح أنظمة المعلومات: .4

 سًتاتيجيات مالئمة، منها:ا معاجلة ادلشاكل من خالل إتباع تزيد احتماالت ضلاج النظام يف

لتوفيق بُت ابيق النظام عن طريق : ديكن ربسُت عملية تطالرقابة و السيطرة على عوامل المخاطرة .0

ادلشروع و مستوى ادلخاطر اخلاص بكل مشروع، و ذلك بوضع مشروع التطوير يف سًتاتيجية إدارة ا

 يتناسب و ادلشروع، و ىناك أربع وسائل لتحقيق ذلك و ىي: تصنيف ادلخاطر و الذي

 .و ذلك بربط أعمال فريق التنفيذ بادلستخدمُت يف كافة ادلستويات التنظيميةأدوات التكامل الخارجي:  -أ 

 .و ذلك بالتأكد من أن فريق التنفيذ يعمل كوحدة واحدة التكامل الداخلي: أدوات

للوقت و األموال و ادلوارد  : إن اذليكل و ادلهام تساعد على التقدير ادلسبقأدوات التخطيط الرسمي -ج 

 .الفنية الالزمة للتنفيذ

 .تساعد يف مراقبة التقدم ضلو اذلدف أدوات الرقابة الرسمية: -د 

أن أدوات التكامل اخلارجي يتم استخدامها يف حالة الرغبة يف اشًتاك ادلستخدمُت النهائيُت يف   و يالحظ

 كافة مراحل الشروع و ذلك عن طريق:

 .اختيار ادلستخدمُت كقادة للمشروع 

 .تشكيل حلنة استشارية من ادلستخدمُت لتقييم تصميم النظام 

 اد بعض عناصر النظام.أن يقوم ادلستخدمون بطريقة رمسية دبراجعة و اعتم 

 .حضور االحتماالت اخلاصة بالتصميم 

 .يقوم ادلستخدم النهائي بإعداد تقارير للموقف احلايل لعرضها على اإلدارة 
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 .مسؤولية ادلستخدم النهائي عن التدريب و الًتكيب 

 ادلسؤولية عن الرقابة. 

مستوى عايل من التكنولوجيا أما إذا كان سًتاتيجية إذا كان ادلشروع ال يستخدم االستعانة بتلك اال و يتم

 ادلشروع يستخدم مستوى عايل من التكنولوجيا فإنو يتم استخدام أدوات التكامل الداخلي من خالل:

 .أعضاء فريق للمشروع على مستوى عايل من اخلربة 

 .جيب أن يكون قائد فريق ادلشروع ذو تأىيل فٍت عايل و ذو خلفية يف إدارة ادلشروعات 

 ماالت الدورية و احملددة وفقا للقرارات الرئيسية يف التصميم.االحت 

 ادلراجعة الدورية للموقف الفٍت. 

 .جيب أن يكون معظم أفراد الفريق ذوي خربة سابقة يف التعامل معا 

 .ضرورة توافر اخلربة و ادلهارة الفنية و إذا مل تتوافر يتم االستعانة بأعضاء من خارج ادلؤسسة 

 مقاومة المستخدم النهائي:التغلب على  .1

ديكن زبفيض ادلخاطر عن طريق احلصول على دعم كل من اإلدارة و ادلستخدمُت النهائيُت، و يتحقق ذلك 

من خالل اشًتاك ادلستخدمُت النهائيُت يف عملية التصميم حيث أن ذلك حيقق االلتزام بالنظام و أن يكون الناتج 

بذل اإلدارة جهدىا يف ربسُت لتطوير عمليات االتصال و االستشارة النهائي متوافق مع احتياجاهتم، و أن ت

 1اجلماعية الزباذ القرارات اليت سبس صبيع أفراد ادلؤسسة.

  

                                                 
 .006،مرجع سبق ذكره ، ص إمساعيل مناصرية  1
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 المطلب الخامس: العوامل المؤثرة بعملية القرار اإلداري و معوقاته.

متخذ القرار عن ازباذ قرار مناسب  تتأثر عملية ازباذ لقرار بعوامل متنوعة و تصادفها معوقات سبنع

 .للمشكلة ادلراد حلها

 ي اتخاذ القرار اإلداري:فأوال: العوامل المؤثرة 

تتأثر عملية ازباذ للقرار بعوامل متنوعة نتطرق إليها فهما يلي: أن رواد ادلدارس التقليدية مل يهتموا بدور 

عملية ازباذ القرار و إمنا ركزوا على اجلوانب ادلادية، بينما رواد العوامل ادللوكية و االجتماعية و البيئية و تأثرىا يف 

ادلدرسة ادللوكية فقد ركزوا اىتمامهم على أمهية العوامل و ادلتغَتات االجتماعية و النفسية و البيئية و تأثرىا يف ىذه 

 العملية.

ة و الظروف البيئية احمليطة النفسي و على ذلك تركزت دراساهتم على ربليل ازباذ القرار على ىذه العوامل

          بادلؤسسة و ما يرتبط هبا من عادات و تقاليد و قيم اجتماعية و نظم سياسية و اقتصادية ذلذا فإن ازباذ 

قرار و مهما كان بسيطا و ىذا أثار فإنو يستلزم التفكَت يف عدد من العوامل سلتلفة األثَت على القرار، بعضها 

مل داخلية( و بعضها خارج التنظيم )عوامل خارجية( و بعضها أخر سلوكي أو إنساين )العوا  داخل التنظيم

 1باإلضافة إىل عوامل كمية أخرى ترتبط بالكلفة و العوائد ادلتوقعة.

 عوامل البيئة الخارجية: .1

            و تتمثل ىذه للعوامل يف الضغوط اخلارجية القادمة من البيئة احمليطة اليت تعمل يف وسطها

ادلؤسسة و باعتبار ادلؤسسة كنظام مفتوح فإهنا تؤثر و تتأثر دبحيطها اخلارجي و تتمثل ىذه العوامل دبا يلي: 

التطورات التقنية و التكنولوجية و القاعدة التحتية و  الظروف االقتصادية و السياسية و ادلالية السائدة يف اجملتمع،

 .اليت تقوم عليها األنشطة االقتصادية

                                                 
1
 .050علمي لزىر ،مرجع سبق ذكره ، ص 
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            النظمية  الظروف اإلنتاجية القطاعية مثل: ادلنافسُت و ادلوردين و ادلستهلكُت، العوامل

االجتماعية و االقتصادية مثل: النقابات و التشريعات و القوانُت احلكومية و الرأي العام و السياسة العامة للدولة 

 1و شروط اإلنتاج.

 .قرارات ال ترغب يف ازباذىا أوىل يف مصلحتها دائما إن ىذه للعوامل ترتب على إدارة ادلؤسسة

 عوامل البيئة الداخلية: .1

 و تتمثل يف العوامل التنظيمية و خصائص ادلؤسسة و ىي عوامل كثَتة نذكر أمهها و ىي:

 عدم وجود نظام للمعلومات داخل ادلؤسسة يفيد متخذ القرار بشكل جهد. 

 وضوح درجة العالقات ادلنظمة بُت األفراد و اإلدارات و األقسام، درجة ادلركزية و حجم  عدم

ادلؤسسة و درجة انتشارىا اجلغرايف، درجة وضوح األىداف األساسية للمؤسسة، مدى توفر ادلوارد 

 .ادلالية و البشرية و الفنية للمؤسسة

ناسبة لكي يتحقق صلاح القرار ادلتخذ و ىذا ما لذلك تعمل ادلؤسسة على توفر اجلو ادلالئم و البيئة ادل

 يتطلب منها أن ربدد و تعلن اذلدف من ازباذ القرار.

 عوامل شخصية و نفسية: .3

القرار و مستشاريو و مساعديو  و ىذه العوامل تشمل كل من لو عالقة بازباذ القرار ابتداء من متخذ

  نوعُت مها:الذين يشاركونو يف صنع لقرار و ىذه العوامل نتقدم إىل

 عوامل نفسية:

ىذه العوامل تتشعب فمنها ما يتعلق ببواعث داخلية للشخص و منها ما يتعلق باحمليط النفساين ادلتصل 

 بو و أثره يف ازباذ القرار، و خاصة يف مرحلة اختيار البدائل من رلموعة البدائل ادلتاحة.

                                                 
1
 .050م، ص0226علمي لزىر، أمهية نظام ادلعلومات التسويقي يف ازباذ القرار، مذكرة ماجستَت، جامعة بن يوسف خدة، اجلزائر،  
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 عوامل شخصية:

اك الكثَت منها اليت تؤثر يف عملية ازباذ القرارات فالقرارات تتعلق بشخصية متخذ القرار و مقدراتو و ىن

 تعتمد على كثَت من ادلميزات الفردية و الشخصية للفرد.

فالسلوك الشخصي يؤثر تأثَتا مباشرا يف هناية صناعة للقرار فكل مدير و لو أسلوبو و ىناك ثالثة أبعاد 

 ".وديليمك ديمونر إلتاحة الفرص لالختالفات الفردية كما يراىا "

 أسلوهبم يف اإلحساس بادلشكلة. 

 أسلوهبم يف ذبميع ادلعلومات. 

 .1أسلوهبم يف استخدام ادلعلومات 

  بالنسبة ألسلوب اإلحساس بادلشكلة ينقسم ادلديرون لثالث فئات أساسية ىي:

 مستجيب للمشكالت و حالل للمشكالت و باحث عنها، كما أن أمناط السلوك تؤثر تأثَتا مباشرا على

اجملازفة، احلذر، التسرع، التهور كما أن متخذ  القرار و يتم تصنيف أمناط السلوك ادلديرين يف أربعة أمناط و ىي

 فيها و عاداهتا و يعكس من خالل تصرفاتو قيمتها و معتقداهتا اليت يؤمن هبا. القرار يتأثر بالتقاليد اليت يعيش

 عوامل ظروف القرار:

بادلشكلة و ادلؤثرة عليها و مدى  للمشكلة من حيث العوامل والظروف احمليطةو ىي احلالة الطبيعية 

مشولية البيانات و دقة ادلعلومات ادلتوفرة و ىي تعٍت عالقة القرارات بادلستقبل الذي يتميز بعدم القدرة على ربديد 

ظروف التأكد أو ربت دقيق و ىذا ما يؤدي إىل ازباذ قرار ما يف ظروف عدم التأكد أو  ما سيحدث فيو بشكل

 .درجة ادلخاطرة

 

                                                 
1
 .055علمي لزىر، مرجع سبق ذكره، ص 
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منها و يبقى فقط ربديد  و يكون متخذ القرار يف ظروف التأكد على علم جبميع البدائل و نتائج كل

احلل ادلناسب الذي يعطي النتيجة القصوى، أما يف ظروف ادلخاطرة فمتخذ القرار يستطيع أن يقدر نتائج كل 

مث خيتار البديل الذي يعطي النتيجة ادلرغوبة، أما متخذ القرار يف بديل لعلمو باحتماالت حدوث كل نتيجة 

ظروف عدم التأكد ال تتوفر لديو ادلعرفة اخلاصة باحتماالت حدوث كل نتيجة لبدائل احلل، لذلك يعتمد على 

 تبعا لذلك البديل ادلناسب. مث لينتقياستخدام معايَت معينة حيدد فيها ظروف القرار 

 عامل الزمن: .4

             عنصر للزمن ضغطا كثرا على متخذ القرار الزباذه قراره كلما كانت البدائل ادلطروحة يشكل 

أكثر و النتائج أقرب إىل الصواب و إمكانية التحليل للمعلومات متاحة أكثر، و كلما ضاقت اخلربة الزمنية ادلتاحة 

 يقلل من البدائل ادلتاحة أمامو. أمام متخذ القرار كلما تطلب منو السرعة يف البث يف القرار شلا

 1اإلضافة إىل عوامل أخرى نذكرىا يف ما يلي:

 التكنولوجيا المتوفرة: .1

أي ادلعرفة التامة بكل ما ربتاجو الوحدة االقتصادية لسَت العمل و مدى اكتمال حاجاهتا من للموارد 

التكنولوجيا ادلتوفرة إذ قد تكون ىذه األولية و طبيعة العمليات ادلستخدمة لتحويل ادلداخالت إىل سلرجات و 

 التكنولوجيا كاملة أو يشوهبا النقص فتعتمد بذلك على أفرادىا دلعاجلة ىذه النواقص.

 حجم الوحدة االقتصادية:

 ل أهنا أو متوسطة أم كبَتة احلجم؟ه 

 استقاللية الوحدة االقتصادية:

 ىل أهنا كيان مستقل أم تابع لوحدة أخرى و مقيدة الوحدة؟ 

                                                 
1
 .300م، ص0200، 09سليمان مهند عبد الرضبن، أثر القرارات يف قياس التكاليف ادلالئمة، رللة كلية العلوم االقتصادية، اجلامعة، العراق، العدد 
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 :بيعة الثقافة السائدةط

ا ادلناخ اإلنساين السائد داخل الوحدة االقتصادية والذي يعكس خصائص العاملُت و مستوى هبيقصد 

تأىيلهم و العالقات و القيم السائدة داخل الوحدة. إن ادلدراء عادة ما يتبعون منوذج للقرار من أجل االختيار ما 

     تستلزم التحليل النوعي و الكمي  ىي غالبا ما تصيغ طرق لالختيار و بُت ادلسائل ادلتعارضة إذ أن ىذه النماذج

و غالبا ما يعمل زلاسيب اإلدارة مع ادلدراء من خالل تزويدىم بالتحاليل و البيانات ادلالئمة الزباذ القرارات 

 الرشيدة.

 ثانيا: الصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ القرار اإلداري:

تعًتض أي قرار ىو عدم وجود قرار يرضي اجلميع بشكل كامل، و لكنو ديثل على من الصعوبات اليت 

األقل أحسن احللول يف ظل للظروف و ادلؤثرات ادلوجودة، فكثَتا ما حيدد متخذ القرار لنفسو معرضا للكثَت من 

 .العوائق اليت سبنعو من الوصول إىل القرار ادلناسب

 عدم إدراك المشكلة و تحديدها: .1

مسبباهتا و نتائجها، شلا يتغَت عليو عدم  تخذ القرار صعوبة يف ربديد ادلشكلة نتيجة تداخل بُتيتلقى م

القدرة على التمييز بينهما و بالتايل تتجو اجلهود دلعاجلة ادلشاكل الفرعية و عدم التعرض للمشكلة احلقيقية لعدم 

 1القدرة على ربديدىا.

 عدم القدرة على تحديد أهداف القرار: .1

قرار رلموعة من األىداف و ىذه اذلداف ديكن أن تتعارض مع بعضها البعض أو تتعارض مع لكل 

أىداف بعض اإلدارات و األقسام ادلوجودة، و زبتلف ىذه األىداف من حيث أمهيتها بالنسبة للمؤسسة، و على 

 .أمهية للمؤسسة متخذ القرار معرفة أمهية األىداف و تركيز جهوده لتحقق األىداف األكثر

                                                 
1
 .300سليمان مهند عبد الرضبن، مرجع سبق ذكره،  
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 شخصية متخذ القرار: .3

قد يكون متخذ القرار عند ازباذه قراره ننحت تأثَت بعض العوامل كالقيود الداخلية اليت سبثل اذلرمي الذي 

            تقرره السلطة و ما ينجم عنو من بَتوقراطية و صبود و ضرورة التقيد باإلجراءات الداخلية و القيود 

 ع متخذ القرار لسلطة أعلى، ربدد الغايات الكربى الواجب ربقيقها.اخلارجية و بالتايل ينجم عنها خضو 

 نقص المعلومات: .4

نقص ادلعلومات ىو أىم الصعوبات اليت تواجو متخذ القرار إذ تعد ادلعلومات من أىم موارد ادلؤسسات 

صحة القرار و قيوده و دبا أن  يف العصر احلديث حيث جيب أن تعطي صورة متجددة عن بيئة العمل و إمكانياتو

           تبٌت على صحة ادلعلومات اليت استخدمت الزباذه، فإن متخذ القرار مطالب بتحديد نوع ادلعلومات 

 1الالزمة و مصادر احلصول عليها، و العمل على صبعها و ربليلها و ربديثها باستمرار.
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 خاتمة الفصل:

           عملية ازباذ القرارات ىي تلك العملية اليت سبر دبراحل معينة و يقوم هبا متخذ  إن

القائمة أو دلواجهة  ادلشكالتالقرار و ذلك قصد ترشيده و زلاولة صنع قرار بشكل سليم يعاجل 

 حاالت أو مواقف معينة زلتملة الوقوع أو ربقيق أىداف مرسومة.

دة أنواع تصنف حسب أسس معينة مثل درجة األمهية و مدى و تتنوع ىذه القرارات إىل ع

التكرار و بيئة القرار و وظائف ادلشروع، كما أن ىذه العملية تتأثر دبجموعة من العوامل البيئية 

الداخلية و اخلارجية و تؤثر فيها من حيث جودة و نوعية القرار الصادر أو من حيث الناحية 

من الوصول إىل  رقلهاادلشاكل تعًتض ىذه العملية و تع اك بعضالشكلية ذلذا القرار، كما أن ىن

األىداف ادلرجوة و لعل من أىم ىذه ادلشاكل ىو عدم توفر ادلعلومات الالزمة الزباذ القرار، و ىذا 

ما جيعلنا ندعو إىل إجياد نظام معلومايت يزود ادلسَتين و ادلديرين هبذه ادلعلومات يف ادلكان و الوقت 

 ادلناسبُت.



 
 

 
 اإلهداء 

 كلمة الشكر 

 قائمة اجلداول 

 قائمة األشكال 
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 ة:ـدمـمق

                     لقد غَتت الثورة التكنولوجية و املعلوماتية اليت يشهدىا العامل الكثَت من املفاىيم التنظيمية

  و التسويقية، فظهر ما يسمى باملنظمات االفًتاضية، و دخلت العديد من املؤسسات يف جمال التجارة 

اإللكًتونية، األمر الذي يتطلب وجود أنظمة معلوماتية فعالة تليب احتياجات معلوماتية ملنظمات اخلاصة، خاصة 

الختاذ القرار املناسب على مستوى املنظمة  مع التحوالت املستمرة يف بيئة املنظمات و كذا لتلبية حاجة املسَت

حيث أصبحت جودة املعلومة ىي املادة األولية و املورد االقتصادي و السالح االسًتاتيجي لتحقيق امليزة 

التنافسية، و حىت تتمكن املؤسسة من البقاء و النمو على غَتىا من املؤسسات، و ىذا يكون بعد مرور املعلومة 

 مرحلة التحلي   م التصني  إىل أن فحف  لتكون قريبة و جاىزة ملراكز اختاذ القرار، و تدعيم من مرحلة التدفق إىل

الوظائ  الغذائية فيها و من ىنا ميكن أن نستنتج أن تكنولوجيا املعلومات ىي نتيجة حتمية ال تستطيع املؤسسة 

نظرا ألمهية املوضوع نستطيع أن نشَت  االستغناء عنها سواء على مستوى االقتصاد الكلي أو االقتصاد اجلزئي، و

التسيَتية إال بعدما يلم باجلوانب أن املسَت مهما كان مستواه يف الًتكيبة اهليكلية ال يستطيع أن يباشر مهامو 

التقنية و التحكم يف قنوات املعلومات، و مبا أن املنظمة مهما كان نشاطها و خضوعها لنظام ما فإهنا فحتاج إىل 

من استمراريتها، فهنا ظهرت أمهية نظم املعلومات اإلدارية كنظم جتمع املعلومات و فحللها و تقدم معلومات لتض

 اإلسًتاتيجيةاملمكنة و الالزمة للمسَتين و املديرين الختاذ القرارات  املعلومات املفيدة منها و توفر أساليب التعرف

 الصائبة.
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 اإلشـــكــالـــيــة:

 ؟اإلدارية في اتخاذ القرارات اإلدارية ما دور نظم المعلومات

 و من ىذه اإلشكالية نستخرج األسئلة الفرعية التالية:

 نظم املعلومات؟ ةما ىي 

 ما ىية اختاذ القرار  اإلداري؟ 

 ما العالقة بُت نظم املعلومات اإلدارية و اختاذ القرارات اإلدارية؟ 

 الفرضيـــات:

  األساسية الختاذ القرارات.نظم املعلومات اإلدارية ىي الركيزة 

 القرار اإلداري ىو جوىر العملية اإلدارية و وسليتها األساسية يف فحقيق أىداف املنظمة. 

 .ىناك عالقة ترابطية بُت نظم املعلومات و اختاذ القرارات اإلدارية 

 ث:ــــالبحدراســـة ة ــــميــــأه

 تتجلى أمهية الدراسة فيما يلي:

                        فحلي  مفهوم النظم، املعلومات، النظام املعلومايت و كذا القرارات، و كيفية اختاذىا  .1

اإلدارية و اختاذ القرار ميكن اختاذه   و صياغتها، فيصبح ىناك موضوع يف جمال نظم املعلومات

 كمصدر لدراسات أخرى.

     ة املعلومات و بذلك تؤكد على ضرورة التطورات اليت تطرأ على بعض املؤسسات تًتجم أمهي .2

 فحليلها و إيصاهلا إىل مستخدميها بالصورة اليت متكن من فهمها.
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 أهــــداف دراســــة البحــــث:

 تركزت أىم أىداف البحث فيما يلي:

 املعلومات اإلدارية.نظم مفهوم توضيح  .1

 اإلدارية.االستفادة من النظم املعلوماتية املتخذة يف صنع القرارات  .2

                  كون املعلومات أصبحت اآلن ىي مفتاح املسَتين يف اختاذ القرارات نظرا ألمهية  .3

 البيانات و اإلحصاءات املتوفرة لديهم.

 فحديد أدوات و وسائ  األمن و الرقابة مع نظم املعلومات املستخدمة يف املؤسسة. .4

 القرارات.حصر نقاط الضع  و املعيقات يف عملية اختاذ  .5

 وع:ــوضــالم تيارـــاالخ أسبــــاب

 التخصص، إدارة و اقتصاد  يعود اختيار املوضوع إىل األسباب الذاتية و املوضوعية حبكم

املؤسسة و أيضا حبكم التكوين، و أيضا درجة أمهية النظم املعلوماتية داخ  املؤسسة و دورىا 

 .الفعال و اإلسًتاتيجي يف اختاذ القرار

  مٍت يف املستقب  أخذ منصب مسَت و أخذ قرارات ختدم املؤسسة وتساىم يف تطورىارغبة. 

 :ثـــالبح يــةجــنهـــم

و لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، انتهجنا يف اجلزء النظري أسلوب الوصفي التحليلي، حىت نتمكن من 

فهم املوضوع حم  الدراسة، و استخراج العناصر اليت ميكن إسقاطها على الدراسة التطبيقية على مستوى مديرية 

 .لوالية مستغاًلو الصناعة التقليدية السياحة 
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 :الدراســـــةخطــــوات 

 تشم  الدراسة جزءا نظريا يتضمن فصلُت و جزء تطبيقي يتضمن فص  واحد.

الفص  األول سنعرض املفاىيم األساسية املتعلقة بنظم املعلومات بصفة عامة و نظم املعلومات ففي 

اإلدارية بصفة خاصة، أما يف الفص  الثاين قمنا بإبراز دور نظم املعلومات اإلدارية يف اختاذ القرار اإلداري و طرق 

سنقوم بإسقاط الفصول النظرية أو اجلانب  األمن و الرقابة عليها، و كذا الفص  الثالث عبارة عن فص  تطبيقي

لوالية مستغاًل، حتما يتسٌت يل مقارنة و الصناعة التقليدية النظري بصفة عامة على واقع نشاط مديرية السياحة 

ما توصلت إليو األحباث و الدراسات حول نظم املعلومات و أنواعها و دورىا يف عملية اختاذ القرار مبختل  

الدراسة و حماولة مٍت تقدمي املقًتحات  حم و الصناعة التقليدية وجود يف مديرية السياحة مراحلو و ما ىو م

 الالزمة.

 :الـــزمنيـــة و المــــكـــانيـــة ثــحـــالب حـــــدود

لوالية مستغاًل و يف إطار زماين و الصناعة التقليدية دراسة ميدانية على مستوى مديرية السياحة 

2012/2012. 

 



 

 :( في الخانة المناسبة˟وضع عالمة )

I. نظام المعلومات في المديرية: 

 هل تتوفر املديرية )مديرية السياحة و الصناعة التقليدية( على نظام املعلومات؟ .1

 ال -      نعم                                            -

 حسب رأيكم هل وجود نظام املعلومات يف املديرية يعترب ضروريا؟ .2

 ال -نعم                                                  -

 ما هو دور نظام املعلومات يف رأيك؟ .3

 وسيلة لإلشراف على املستقبل -

 يرفع من درجة التأكد -

 يدعم القرار املتخذ -

 أحد عوامل ذماح املديرية -

 كيف يكون تبادل املعلومات يبني مصاحل املديرية؟ .4

 كثيف   -  بشكــــل:

 متوسط -

 ضعيف -

 هل لديكم قائمة كاملة بتجميع املعلومات؟ .5

 ال -نعم                                                  -

 

 

 



 

 يف رأيكم ما هي امليزة اليت يوفرها نظام املعلومات؟ .6

 توفري الوقت -

 حتسني االتصاالت بني خمتلف املصاحل و املكاتب -

 تسهيل العمليات اإلدارية. -

II. :نظم المعلومات و عالقتها باتخاذ القرارات داخل المديرية  

 ما هو أهم حمدد الختاذ قرارات سليمة؟يف رأيكم  .1

 توفر املعلومات املالئمة -

 توفر الصالحيات املناسبة -

 حمددات أخرى -

 بتوفر؟هل تتخذون قراراتكم  .2

 كل املعلومات -

 أغلب املعلومات -

 بعض املعلومات -

 هل تستعينون مبعلومات من خارج املديرية الختاذ القرار؟ .3

 ال -نعم                                                  -

 يزيد من فعالية القرار؟املناسبة هل توفر املعلومات  .4

 دائما -

 يف غالب األحيان -

 يف بعض األحيان -

 



 

 هل حصولكم على املعلومات يف وقتها املناسب يزيد من فعالية اختاذ القرار؟ .5

 يف بعض األحيان -   يف غالب األحيان              -                        دائما -

 هل توفر املعلومة الدقيقة يزيد من فاعلية القرار؟ .6

 دائما -

 يف غالب األحيان -

 يف بعض األحيان -

 ما هو احلل الذي يبحث عنه متخذ القرار عند اختاذ القرار؟ .7

 احلل األمثل -

 احلل املرضي -

 هل تتخذ قراراتكم بشكل سريع؟ .8

 أحيانا -     ال                           -                                         نعم   -

 هل يتم تنفيذ قراراتكم بشكل؟ .9

 بطيء -         متوسط                     -                                   سريع    -

 

III. عالقة نظام المعلومات المبنية على الحاسب اآللي بفعالية القرار: 

 هل أدى استخدام نظم املعلومات يف املديرية إىل زيادة دقة املعلومات بشكل؟ .1

 ضعيف -              متوسط          -                                     كبري -

 

 

 



 

 ضرورية الختاذ قراراتكم؟هل كل املعلومات اليت تصلكم  .2

 كلها ضرورية -

 أغلبها ضرورية -

 بعضها فقط ضروري -

 هل أدى إدخال نظم املعلومات إىل إعطاء شكل أحسن املعلومات، دما يسهل التعامل معها؟ .3
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 من سورة ابراهيم 70رقم  اآليةنكم " زيدأل " لئن شكرمت

 فالشكر االول و االخري هلل العلي العظيم

 من مل يشكر العباد مل يشكر اهلل،

 معارفية الطيبادلشرف  لألستاذنتقدم جبزيل الشكر و العرفان و السمو و االمتنان و ......... 

 ناصحا امينا و موجها بارعا و مرشدا صائباالذي كان لنا دافعا قويا و حمفزا كبريا و 

اجناز هذا البحث فله علينا فضل كبري و له منا شكر جزيل ال تسعد عبارات افضل االدباء و ال انبغ  أثناءقبل و 

 الشعراء

     كما اتوجه بالشكر اخلالص اىل مجيع االصدقاء و الزمالء الذين ما خبلوا بنصائحهم و تشجيعاهتم الدائمة   

 و ادلتكررة.    

  



 
 ثالث حروف أحلى إىلفرحيت و قرة عيين و سويداء عيين  يا أنت إليك

 إىلمن رفعت مهي فكانت الشمس ادلشرقة  أول و آماننطقها لساين و عشقها قليب فيها حنان و يف قرهبا راحة و 

 ".أميالناس " أغلى

 شبابك اليك يا صاحب الكف احلنون و الصدر الدافئ اليك يا من سقيتنا من

 " حفظك اهلل.أيبحب العمل و ادلثابرة لتمتع بضالل النجاح و مثار العالج لك يا "

  األسريةاىل من اتقاسم معهم احملبة 

 .اىل من هم سندي يف احلياة اصدقائي حفظهم اهلل يل 

 

 

 

 

 

 

 

 جياللي
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 :الخاتمة

إن ظهور عادلية االقتصاد و تكنولوجيا ادلعلومات و مع النقص الشديد يف ادلوارد االقتصادية، باإلضافة 

إىل التعقد يف البيئة اليت تعمل فيها ادلؤسسة، أصبح ميثل هتديدا للمؤسسات و ادلنظمات احمللية و ذلك من خالل 

قتصاد العادل  ادلفتوح و اليَت احملم ، و لتنن  مثل زيادة حدة ادلنافسة و ضرورة انفتاحها )ادلؤسسة( على ىذا اال

ىذه ادلشاكل و حىت تضمن ادلؤسسة مكانة يف السوق العادلية، أدى ىذا إىل ظهور احلاجة إىل أدوات تساعدىا 

يف التعامل مع بيتها من خالل االستفادة من التكنولوجيا، كون أن عمليات التخطيط و الرقابة اللتان دتثالن 

و حىت تكون القرارات عملية اإلدارية تتطلبان استخدام ىذه ادلوارد بطريقة تتفق مع حاجاهتا و أىدافها، جوىر ال

ادلادية و البشرية للمنتمع و ادلنظمات العادلية يتطل  اعتماد متخذي القرارات على كم  ادلتعلقة باستخدام ادلوارد

إذا اعتمد من يقوم بعملية التخطيط على كم ىائل من فعالية التخطيط لن تكون إال و غَت بسيط من ادلعلومات، 

 ادلعلومات و البيانات.

أساس ، فبقدر ما تتوفر عليو  و على ىذا األساس أصبحت ادلعلومات ينظر إليها على أهنا مورد ىام أو

العمليات ىذه ادلعلومات من دقة و جودة و مشولية بقدر ما يزداد الرشد يف اختاذ القرارات و من مث تتحسن 

 اإلدارية.

        عملية إدارة ادلعلومات و إعدادىا و حلسن احلظ، فإن التقدم ادلذىل يف األسالي  الفنية قد سهل من 

مقررين و ادلخططُت داخل ادلنظمة أو خارجها، و تتمثل ىذه األسالي  بكل جوان  التعامل مع للو توفَتىا 

ينها، تنفيذىا، احلفاظ عليها، و كذا تسنيلها و تنقيحها، و من مث ادلعلومات سواء عمليات مجعها، حتليلها، ختز 

احلصول عليها وقت احلاجة إليها، و ذلك للخروج من األزمات االقتصادية الطاحنة اليت دتر هبا ادلؤسسات 

 اجلزائرية على وجو اخلصوص، كل ىذا ميثل الوجو احلديث إلعداد و استخدام نظم ادلعلومات اإلدارية.
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         ل الدراسة اليت قمنا هبا حول ادلوضوع ميكن القول بنن نظم ادلعلومات اإلدارية ذلا دور فمن خال

تسعى إىل حتقيق كبَت و فعال يف خمتلف ادلؤسسات و ذلك نظرا لألمهية البالية اليت تكتسبها، و باعتبارىا 

نظام موحد و متكامل، و ىذا بيرض االنسنام بُت النظم الفرعية للمنظمة مع بعضها البعض و ذلك جيعلها يف 

البيانات و ادلعلومات بُت تلك األنظمة بشكل دقيق، إضافة إىل التنسيق بُت خمتلف األنشطة  تلبية حاجة تدفق

        اإلدارية، و بالتايل ربط ىذه األنظمة ادلعلوماتية باذلدف العام احملدد و ادلسطر من طرف ادلنظمة من أجل 

 ل ادلساعدة و ادلساندة يف عمليات اختاذ القرار ع ر مجيع ادلستويات التنظيمية.حتقيقو و ذلك من خال

لذا نظم ادلعلومات اإلدارية حترص كل احلرص على مساندة ادلدير يف اختاذ القرارات ادلختلفة فيما يتعلق 

و الرقابة باعتبارىا  طبادلشاكل اليت يستعصى حلها، كما جي  توفَت ادلعلومات الالزمة و الضرورية ألغراض التخطي

 إحدى جوان  نظم ادلعلومات اإلدارية.

كما ميكن القول بنن نظم ادلعلومات اإلدارية تقوم على أسس أمهها اإلدارة من جهة أوىل، و على 

احلاسوب و التقنيات األخرى من جهة ثانية و على ادلعلومات و البيانات من جهة ثالثة، و ىذا ما رأيناه على 

 مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية مستياًل.مستوى 

ادلعاىد و اجلامعات، كما أن ثورة  و من ىنا أصبحت نظم ادلعلومات اإلدارية مقياسا أكادمييا يدرس يف

التقنيات و ثورة االتصاالت و ظهور رلتمعات التقنية العالية كلها مل تكن ممكنة لوال االعتماد على نظم ادلعلومات 

 ارية.اإلد
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 تقييم الفرضيات: 

 من خالل الدراسة اليت قمنا هبا حول ادلوضوع ميكن القول:

  يف إدارة وظائفها بادلعلومات          ى  تلك األنظمة اليت تزود ادلؤسسةبنن نظم ادلعلومات اإلدارية

 الالزمة و ادلناسبة لعملية اختاذ القرار اإلداري.

 .كما تبُت لنا أن عملية القرار اإلداري ىو احملور الرئيس  للوظائف اإلدارية 

 .نظم ادلعلومات اإلدارية ى  الدعامة األساسية الختاذ القرارات اإلدارية 

 و بعد تعرضنا دلختلف جوان  ىذا ادلوضوع، ميكننا اخلروج بالنتائج و االقًتاحات التالية:

 :ائجــــالنت  : أوال

 ادلعلومات رلموعة من ادلكونات و األجزاء ادلتناسقة بشكل منظم، و تتمثل ىذه ادلكونات يف  نظام

 رلموعة من العناصر ادلادية و ادلعنوية من أجل إنتاج معلومة مفيدة.

  تقوم نظم ادلعلومات اإلدارية بتنميع و ختزين و معاجلة و إيصال ادلعلومات إىل ادلستخدمُت بالشكل

 وقت ادلناس .ادلناس  و يف ال

  ،تساعد نظم ادلعلومات اإلدارية ادلستخدمُت على أداء الوظائف ادلوكلة ذلم خاصة الوظائف اإلدارية

 إلجياد احللول دلختلف ادلشاكل خاصة اإلدارية، و بالتايل اختاذ قرارات صحيحة.

  على مستوى كل نظام ادلعلومات اإلدارية نظام مبٍت على احلاس  اآليل، يوفر ادلعلومات للمسؤولُت

 الوحدات التنظيمية.

 اإلدارية، و ذلك مبعاجلة  تظهر نظم ادلعلومات اإلدارية من خالل الدعم الذي تقدمو دلتخذي القرارات

 البيانات و من مث حتويلها إىل معلومات مفيدة.
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  نظم ادلعلومات اإلدارية تسمح بربط خمتلف الوظائف اإلدارية و الذي يؤدي إىل وصل عمليات      

ادلنظمة، و ذلك خالل دعم وظائف التخطيط و الرقابة و العمليات باعتبارىا وظائف مطلوبة على 

 خمتلف النشاطات.

   تسمح نظم ادلعلومات اإلدارية بالتنبؤ بادلستقبل و ذلك برصد األحداث و الفرص اليت تظهر يف البيئة

 ادلنشآت.كنقص ادلوارد الطبيعية، التطور التكنولوج  و ازدياد ختصص بعض 

 .استعمال نظم ادلعلومات اإلدارية حيقق السرعة و التقليل من األخطاء القرارية 

 اقتـــراحــــات : اــــانيــــث

 ادلعلومات اإلدارية جلميع مستويات النشاط لتحقيق اذلدف األساس  للمنظمة. ضرورة اشتمال نظم 

 البيانات و ادلعلومات ع ر كامل اذليكل التنظيم  للمؤسسة. جي  مراقبة تدفق 

  ضرورة جتهيز ادلكات  آليا و االعتماد على احلواس  اآللية اليت تقدم خدمات معت رة و خاصة يف معاجلة

 البيانات.

  استعمال شبكة االنًتنت لتسهيل وصول ادلعلومات يف الوقت ادلناس  و من مث استخدامها وقت احلاجة

 .إليها

 { االعتماد على برامج احلاسوبLogiciels.يف حل ادلشاكل الصعبة و ادلعقدة } 

  إن وصولنا إىل النتائج السابقة ال يعٍت أننا قد حددنا خمتلف اجلوان  اليت تعٌت هبا نظم ادلعلومات

رامج اإلدارية، ألنو ىناك جوان  تبقى غامضة ما دامت التكنولوجيا يف تطور مستمر، القادرة على خلق ب

 جديدة و اليت ستساىم يف حل مشاكل اعقد من اليت ى  عليها اآلن.



  قائمة األشكال

 رقم الشكل العنوان الصفحة
1-1 مكونات نظام املعلومات 11  
2-1 نظام املعلومات نظام مغلق 13  
3-1 نظام املعلومات نظام مفتوح 14  
4-1 تطور نظم املعلومات 18  
5-1 وظائف نظام املعلومات 24  
6-1 أمهية اختاذ القرارات يف العمليات االدارية 33  
بني مراحل صنع القرار ونظم املعلوماتالعالقة  66  2-1  

2-2 مراحل صنع القرار االداري 67  
1-3 اهليكل التنظيمي ملديرية السياحة والصناعة التقليدية 96  

 



الجداول مةقائ  

 رقم الجدول العنوان الصفحة
     30ـ 30 ينب إطارات املديرية 29
39ـ   توفر نظام املعلومات يف املديرية 22 03 

30ـ  30 ضرورة وجود نظام املعلومات يف املديرية 033  
30ـ  30 دور نظام املعلومات 033  

30ـ  30 كيفية تبادل املعلومات بني مصاحل املديرية 030  
30ـ  30 قائمة جتميع املعلومات يف املديرية   030  
30ـ  30 امليزة اليت يوفرها نظام املعلومات 039  
30ـ  30 حمددات اختاذ القرار السليم 030  
32ـ  30 شروط اختاذ القرار  030  
03ـ  30 يبني مدى استعانة املديرية مبعلومات خارجية 030  
اختاذ القرار يففعالية املعلومة املناسبة  030 00ـ  30   
09ـ  30 تأثري توقيت املعلومة الختاذ القرار 030  
00ـ  30 تأثري دقة املعلومة الختاذ القرار 030  
00ـ  30 احللول املقرتحة لعملية اختاذ القرار 030  
00ـ  30 سرعة اختاذ القرار يف املديرية 030  
00ـ  30 كيفية تنفيذ القرارات 030  
00ـ  30 تأثري نظام املعلومات يف دقة املعلومة                      030  
00ـ  30 ضرورة احلصول على املعلومات الختاذ القرار 030  



02ـ  30 أمهية إدخال نظم املعلومات يف املديرية 032  
93ـ  30 أمهية تكنولوجيا نظم املعلومات 032  
90ـ  30 تأثري نظم املعلومات يف اختاذ القرار 003  
99ـ  30 مشكل نقص املعلومات 000  
90ـ  30 مشاكل تنفيذ القرارات 000  
90ـ  30 درجة حتقيق نتائج القرارات 009  
على نتائج القرارات درجة الرضا 009 90ـ  30   

90ـ  30 أنواع القرارات املتخذة 000  
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