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  إهداء
 

أهدي ثمرة جهدي إلى الذي قال فيهما سبحانه وتعالى "إال تعبد إال إياه       

 وبالوالدين إحسان."إلى أمي الحبيبة .

إلى أعز ما أهداه هللا لي إلى من كرست كل جهدها وعملها من أجل نجاحي       

"كريـــــــــــــمة."،إلى من كانت سندا لي في الحياة ، أختي العزيزة   

كما أهدي عملي إلى جميع رفاقي ،والى كل طلبة العلوم االقتصادية،والى      

 كل من تعذر عليا ذكر أسماءهم.

كما أهديها بشكل خاص إلى جميع أساتذة العلوم االقتصادية وخاصة      

 األستاذة المؤطرة" بن موسى ."

جاز هذا العمل.وأخيرا الحمد هلل عز وجل الذي وفقني في ان  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كلمة شكر وتقدير   
 

الشكر والحمد هلل عز وجل وحده الذي وهبنا الحياة ومنحنا القدرة والطاقة 

إلتمام هذا العمل المتواضع ،الشكر الجزيل واالمتنان إلى أألستاذة المؤطرة" بن 

 موسى " والتي أتمنى لها التوفيق والنجاح .

كما أشكر كل أألساتذة بجامعة عبد الحميد بن بأديس الذين تلقيت على أيديهم 

نصيب من العلم والمعرفة،كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أختي 

العزيزة" كريـــــــــمة " التي ساعدتني وقدمت لي العون في انجاز مذكرتي 

من قريب أو من بعيد كل عمال المكتبة وكل من ساعدني  إلىوالشكر الجزيل 

 وأتمنى أن أكون في مستوى ثقتكم ،ولكم كل االحترام والتقدير والشكر الجزيل.
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 المقدمة العامة

 أ
 

 المقدمة العامة:

العاملي، من  االقتصادعمالقة، تتحكم يف  اقتصاديةيشهد العامل حاليا تغريات، تعتمد يف املقام األول على قدرات 

خالل سيادة علمية و تكنولوجية و أسواق ذاتية منطلقة النمو، و تغيريات السريعة يف أسلوب اإلنتاج و أدواته، و 

دولية حيث مل تعد اإلنتاجية جمرد كفاءة عمل و اإلدارة و  اتفاقاتو  اقتصاديةموارده، و ظهور تكتالت 

التخطيط، بل أصبحت أمشل من ذلك، حيث ترتكز على أجهزة، و قدرات و خربات يف جمال التطوير 

 .االتصاالتالتكنولوجي و يف جمال اإلنتاج و املعلومات و 

ات فأصبحت طريقة مجع املعلومات تتم بطرق أمهية نظام املعلوم ازدادتو يف ظل تنامي تطور املؤسسات 

 القرارات. ذومواصفات علمية وموضوعية، و أصبحت املعلومات موردا إسرتاتيجيا يعتمد عليه يف إختا

القرار عن طريقها احلصول على املعلومات  ذمن الوسائل اهلامة اليت ميكن للمدير متخ االتصاالتو كذلك تعد 

ومسامهتها يف التطور مرهونا بفعالية الوسائل و التقنيات  االتصاليةن جناح السياسة قراراته. و إ ذاملطلوبة إلختا

 املستخدمة يف إيصال املعلومات يف الوقت و املكان املناسبني.

و لقد أصبح واضحا اآلن أن عملية صناعة القرارات الذكية هي جوهر عملية اإلدارة، مبعىن أنه ال بد من 

القرار دون مجع املعلومات  ذيقا و عدم التسرع يف إبداء األسباب، أو إختاتشخيص أي مشكلة تشخيصا دق

 الكافية، و كذلك حتديد األهداف يف حل أي مشكلة.

 اإلشكالية:- أ

 بناءا على ما تقدم ميكننا طرح اإلشكالية التالية:

 و نظام المعلومات؟ االتصالالقرار في إطار سياسة  ذكيف يتخ



 المقدمة العامة

 ب
 

 التساؤالت الفرعية التالية: طرح اإلشكالية ارتأيناو عليه لإلجابة على 

 ونظام املعلومات. االتصالما املقصود بسياسة  -1

 ما مفهوم عملية صنع القرار؟ -2

 و نظام املعلومات يف صنع القرار؟ االتصالما هو دور  -3

 .BADRكيف تتم عملية صناعة القرار يف بنك الفالحة و التنمية الريفية  -4

 فرضيات البحث:- ب

 على التساؤالت السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية: لإلجابة

 و نظام املعلومات يكمن يف صناعة القرار . االتصالدور سياسة  -1

 و نظام املعلومات هي صناعة القرارات. االتصالالعالقة بني سياسة  -2

 البحث: اختيارأسباب  - ت

و نظام املعلومات يف صنع القرار، هو  االتصالهلذا املوضوع و املتمثل يف سياسة  اختياريإنه من دواعي 

مدى أمهية املوضوع يف الوقت الراهن و الذي يشهد حتوالت سريعة يف هذا الوقت و يف املستقبل على 

 السواء.

 معرفة مدى مسامهة نظام املعلومات يف صنع القرار. -

 محددات الدراسة: - ث

 من أجل إحاطة بإشكالية البحث و فهم جوانبها املختلفة حددنا جمال دراستنا فيما يلي: 

 

 



 المقدمة العامة

 ج
 

 المجال المكاني: -

للفالحة و التنمية الريفية  BADRللقيام بالدراسة امليدانية على بنك  اخرتناهاجملال املكاين الذي  اقتصر

 بوكالة سيدي خلضر والية مستغامن.

 المجال الزماني: -

 اختيارأو تنفي صحة الفرضيات، فضلنا  ثبغية اإلحاطة بإشكالية البحث و الوصول إىل النتائج علمية تتب

 الفرتة الزمنية و تقدر بشهر.

 صعوبات البحث: - ج

إن أي حبث ال خيلو من الصعوبات، و أهم صعوبة يف املوضوع نقص املراجع، و كذلك صعوبة احلصول على 

 دراسة.املعلومات من املؤسسة حمل ال

 أهداف البحث: - ح

 . BADRدارية داخل بنك إظهار أمهية نظام معلومات اإل -

 و حتديد أمهيته. لالتصالتطرق إىل مفاهيم األساسية  -

 تقدمي صورة عن نظام املعلومات و فعالية يف صنع القرار. -

 القرار. اختاذو  االتصالحماولة إثراء مكتبة اجلامعة مبواضيع حديثة كنظام املعلومات و  -

 منهج الدراسة و تقسيم البحث: - خ

 االتصاليف اجلانب النظري على املنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح لنا بفهم و معرفة سياسة  اعتمدنا

 ونظام املعلومات يف صنع القرار.

يف اجلانب التطبيقي على منهج دراسة حالة من أجل إسقاط الدراسة النظرية على واقع بنك  اعتمدناكما 

BADR .للفالحة و التنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر والية مستغامن 



 المقدمة العامة

 د
 

 منهج الدراسة:- د

 و قد تم تقسيم موضوع البحث إلى أربع فصول على النحو التالي :

الذي جاء حتت عنوان سياسة االتصال و نظام املعلومات يتضمن ثالث مباحث األول منها  الفصل األول :

لنظام املعلومات، أما املبحث الثالث فيدرس  املفاهيميو الثاين اإلطار لالتصال  املفاهيمييتناول اإلطار 

 األهداف و التحديات اليت تواجه نظام املعلومات .

مبحثني األول منه هو  فتم ختصيصه لدراسة صناعة القرارات اإلدارية و هو بدوره مت تقسيمه إىلالفصل الثاني: 

 القرارات و املشاكل اليت تعرتض ذلك . اختاذالقرارات أما الثاين فيتضمن الرشد يف  الختاذ املفاهيمياإلطار 

 القرار. صنعيشكل امتداد لإلطار النظري و مت فيه التطرق لدور االتصال و نظام املعلومات يف  الفصل الثالث:

املبحث الثاين فخصصناه لدور يف صنع القرار، أما  االتصالمن خالل مبحثني، تناولنا يف املبحث األول منها دور 

 نظام املعلومات يف صنع القرار.

( بوكالة سيدي خلضر BADRخيص الدراسة امليدانية اليت أجريت ببنك الفالحة و التنمية ) الفصل الرابع:

 )مستغامن(.
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 تمهيد :

، إذ أهنا يف أي مؤسسة من املؤسسات  اإلداريةوظيفتني من الوظائف الرئيسية تعد االتصاالت ونظام املعلومات 

هتدف إىل ربط العاملني يبعضهم البعض ، وكذلك ربطهم بالبيئة اخلارجية املتعامل معها ، ألهنما يشكالن جانبني 

هامني من جوانب العلمية اإلدارية ، فبدون اتصال يصبح ال فائدة للمعلومات ، وال ميكن لالتصاالت أن تقوم 

 وتتميزقرار معني ،  إلختاذتنقل البيانات و املعومات واحلقائق الالزمة  اليتتصاالت ه  اال ألنبدون معلومات 

نظم املعلومات بعدة خصائص وتنقسم إىل عدة أنواع وهذا من اجل تبادل املعومات عرب خمتلف و  االتصاالت

 املستويات اإلدارية .

 " املباحث التالية :إىل ام املعلوماتوسوف نتطرق يف هذا الفصل الذي حتت عنوان "سياسة االتصال ونظ

،  اإلتصال وأنواع، خصائص  اإلتصال وأهداف، مبا فيها تعريف  لإلتصال املفاهيم  باإلطار: يتعلق  أوهلما

: املقصود  أيضالنظم املعلومات مبا فيها  ملفاهيم ا اإلطارالبحث الثاين حول  أماعناصر ومعوقات االتصال . 

فيدور حول أهداف والتحيات  مبحث أخر أماووظائف نظم املعلومات .  أنواعباملعلومات وبنظم املعلومات ، 

 اليت تواجه نظم املعلومات .
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 لالتصال . المفاهيميالمبحث األول : اإلطار 

املنظمات ، إذ متثل احد  بني املتصلني من األفراد و التعاون ملية مهمة لنجاح املنظمة وحتقيق يعد االتصال ع

 العناصر األساسية يف التفاعل اإلنساين . 

 المطلب األول : تعريف وأهداف االتصال .

 أوال : تعريف االتصال : 

طرفني أو أكثر يف موقف معني لتبادل املعلومات هبدف حتقيق تأثري معني لدى  التفاعل بني ه االتصاالت  -

( بني أطراف باستخدام وسائل )قنوات( messagesأي )أو كل(من الطرفني . أوه  تبادل رسائل )

 1للتوصيل .

 اتصاالت عملية تأثري متبادل بني الطرفني أو )أكثر( يهدف كل منهما للسيطرة على سلوك األخر .  -

فعال يف املؤسسة ، لكن هناك اختالفا يف حتديد تعريف  اتصالهناك اتفاقا على ضرورة وجود نظام  بأن الشك 

 دقيق لالتصال ، فقد عرف االتصال على انه :

 2تبادل املعلومات وإرسال املعاين وهذا جوهر عمل املؤسسة . -

 االتصال بشكل واسع عملية تفاعل ذات مغري بن األفراد .-

 

                                           
.   321، ص1996د.عل  السلم  ، "إدارة املوارد البشرية ، مكتبة اإلدارة اجلديدة ، غريب ، الفجالة   1  

 2 P  .  GARY , BESSIER ORGONISATION THEARY , INTERGRATING 
STRUCRTUR AND BEHAVION ENGLE WOOD CHIFFS, H ,J ,PRESTICE , HALL ,  
INC, 1980 , P89 .  
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 1. "أي سلوك يؤدي إىل تبادل املعىن"  وعرفته مجعية اإلدارة األمريكية على انه :-

تعين عملية االتصال كشف العناصر الضرورية والدقيقة اليت هلا من خالل عالقة املؤسسة بني خمتلف األفراد -

 الداخلية كالعمال املوظفني واخلارجية )املوردين،الزبائن،البنوك...اخل( .

رموز على شكل حركة أو  باستعمالبأنه عملية تتم بني فردين أو أكثر   Chantal bussenult و يعرفه -

 2كلمة أو تعبري هبدف فهم املعلومات احملولة من املرسل إىل املستقبل.

 إذن عملية االتصال ه  تبادل الرسائل بني طرفني أو أكثر باستخدام قنوات التوصيل ) رموز ( -

 

 

 

 

 

 

 

 

 .225،ص 1998فريد الصحن ،"العالقات العامة ، املبادئ و التطبيق "الدار اجلامعية ، القاهرة ، حممد د -1
2- Chantal Bussenault ,Martine pretet ,organization et gestion de l ,entreprise structure décision 
strategie,libraire vuibert,paris,1996,p42. 
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 ثانيا : أهداف االتصال : 

خلدمة مصلحة املؤسسة ، وعملية  كإن هدف االتصال الرئيس  هو إحداث تأثري على النشاطات املختلفة وذل

االتصال يف املؤسسة ضرورية من اجل تزويد العاملني باملعلومات الضرورية للقيام بأعماهلم ، و من اجل تطوير 

 1واالجتماعية للعاملني . وحتسن املواقف و االجتاهات لألفراد وكذلك حتقيق احلاجات النفسية

باإلضافة إىل أن االتصال يسهل انسياب هذه املعلومات و النتائج اليت تفسر عن طريق معاجلتها . ونلخص 

 2قاط التالية : ناألهداف املتعلقة باالتصال يف ال

 اإلعالم . و اإلخبار-

 اإلعداد لتقبل التغيري .-

 األداء . توضيح وتصحيح املعلومات و-

  .للعاملنيأهداف وخطط املنظمة  شرح-

 املعلومات والتأكد من حتقيق التعاون بني األفراد . نقل-

 قيادة وتوجيه األفراد والتنسيق بني جهودهم وحفزهم للعمل .

فاالتصال ضروري  ومن خالل استعراض هذه األهداف نالحظ انه بغياب االتصال يصبح التنظيم عدمي اجلدوى ،

 القرارات . عليهالتوصيل املعلومات اليت ستبىن 

 
                                           

. 40حممد اهلادي ، إدارة األعمال املكتبية املعاصرة ، دار املريخ ، الرياض ، صد.حممد  1  
38، ص 1991د. عبد القادر حنف  ، حممد فريد الصحن ، إدارة األعمال ، كلية التجارة جبامعيت اإلسكندرية وبريوت العربية ، الدار اجلامعية ،  2  
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 :1تقدمي معلومات لألفراد العاملني باملؤسسة تسمح هلم ب 

 للمؤسسة و سري العمل داخلها. االقتصاديتفهم احمليط  -

 معرفة الطابع التقديري للوظيفة أو املهمة املسندة هلم و حتديد وظيفتها مقارنة بالوظائف األخرى. -

 للتقييمات احملتملة. لالستعداداملستقبلية للوظيفة التابعة هلم و حتديد املتطلبات احلالية  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 1 P. Loic Cadin, Fracis Gérin, Frédérique pigeyre : « gestion des ressources humaines pratique 
et élément de théorie, Edition Dunod, paris, 1977, p99. 
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  01:رقم الشكل 

عبد الغفار حنف  ، حممد فريد الصحن ، "إدارة أعمال " ، كلية التجارة جبامعيت اإلسكندرية وبريوت العربية املصدر 

 388، ص  2001، الدار اجلامعية ، 

 

هداف االتصال الفرعيةأ  

 إحداث تغيير في

 

 السلوك االتجاهات المعلومات

على المستقبل تأثير  
 الهدف الرئيسي

تزويد مستقبل  باملعلومات -
الصحيح متكنه من اجناز 

 القرارات 
تزويد مستقبل مبعلومات -

 إضافية 
املعلومات أو تصحيح -

 مفاهيم خاطئة لدى املستقبل

جتاه تعزيز و تقوية اإل-
 املوجود لدى املستقبل

 تعديل إجتاه املستقبل-

السلوك العلين   تغيري-

للمستقبل و هذه املرحلة تل  

مرحلة تغري معلومات مث 

 مرحلة تغري اإلجتاهات.
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 المطلب الثاني : خصائص وأنواع االتصال : 

 : خصائص االتصال : أوال

 1:مما سبق ذكره تتمثل خصائص االتصال فيمايلي

 االتصال عملية دينامكية : -1

نغري  أنهبم ، مما ميكننا والتأثر يف الناس  التأثريحيث تعترب عملية االتصال عملية تفاعل اجتماع  متكننا من 

 االجتماعية املختلفة . األوضاعوسلوكنا بالتكيف مع  أنفسنا

 االتصال عملية مستمر : -2

حيث ال يوجد هناية لعملية االتصال ، فنحن يف عملية اتصال دائم مع أنفسنا ومع جمتمعنا ن وهبذا املعىن 

 .ميننا القول بان االتصال هو قلب العملية اإلدارية 

 : االتصال إلغاءال يمكن  -3

غري مقصود وحنن نقصد هنا انه من الصعب إلغاء التأثري الذي حصل من الرسالة االتصالية ، حىت وان كان 

فقد تتأسف للمستقبل أو تعتذر بإرسال رسالة معدلة أخرى ، ولكن من الصعب أن تسحب كالمك ، أو 

 الرسالة االتصالية إال ما مت توزيعها .

 

 
                                           

  50ص،1993    ت ، إبراهيم أبو عرقوب ، "االتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتماع  " ، دار حممد الوي للنشر وتوزيع ، عمان ، 1 
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 االتصال عملية معقدة : -4

عملية االتصال عملية تفاعل اجتماع  حتدث يف أوقات وأماكن ويف مستويات خمتلفة فه   أنباإلضافة إىل 

معقدة أيضا ملا حتتويه من أشكال وعناصر وأنواع وشروط ، جيب اختيارها بدقة عند االتصال ، وإال سيفشل 

 االتصال .
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 ثانيا : انواع االتصال :

دفق املعلومات من األعلى إىل األسفل أو تإن أنواع االتصال حتدد اهليكل التنظيم  ملؤسسة ، وذلك وفقا لطبيعة 

العكس ، كما تكون عملية تبادل املعلومات بشكل أفق  وحموري وهو جيسد الشكل الرمس  لالتصال وهناك 

 1تنظيم أخر غري رمس  .

 االتصاالت الرسمية :  -1

املؤسسات املختلفة ، إذ حتدد املؤسسة طبيعة  طليها يف حميعحتدث بطريقة رمسية ، متفق  وه  االتصاالت اليت

العمل ونوع العالقات اليت تربط األفراد ، وهدف االتصال الرمس  إجياد نظام قائم للتخطيط لإلجراءات والكيفية 

 رمسية داخلها .ليت متلكها البيانات مبا يتفق يف املنظمة ، وتوزيع السلطات واالختصاصات ال

 :( dounward communication)االتصاالت من األعلى إلى األسفل  1-1

وه  ما تسمى باالتصاالت النازلة ، من اإلدارة العليا ، حيث تصل التوجيهات والقرارات واملعلومات من املدير 

 املرؤوسني ، ويتضمن هذا النوع من االتصاالت مايل  : إىل

 األوامر والتعليمات اليت تساعد على القيام بالوظائف  القرارات و 

  كما تنظم   أعماهلم،حيث تستعمل يف إرشاد العاملني بكيفية أداء  الدورية،اللوائح والتشريعات والكتب

 .بينهمالعالقات 

 

 

                                           
 104،105،ص 1999اساليب االتصال االمتاع  "املكتب العلم  للنشر والتوزيع ،االسكنديرية "صربي فؤاد ،  دحمم 1
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 : (upward communication)االتصاالت من األسفل إلى األعلى  1-2

يطلق عليها باالتصاالت الصاعدة ، واليت تتجه من املستويات التنفيذية إىل املستويات العليا يف  وه  ما

إىل إعطاء الفرصة ملرؤوسني يف إيصال املعلومات لرؤسائهم ، ومثال هذه أي جهاز إداري ، وهتدف 

ل إىل زيادة فرصة االتصاالت تقارير األداء اليت يكتبها املشرفني إىل اإلدارة العليا ، ويهدف االتصا

 املشاركة للعاملني مع اإلدارة .

 ( lateral communicatoin)االتصاالت األفقية   1-3

 االتصاالت غير الرسمية : -2

ت الرمسية يف املنظمة ، االتصاالت غري رمسية ال عالقة هلا باإلدارة ، وتنشا هذه التصاالاتوجد باإلضافة إىل 

املشرتك ، فيتصل هؤالء األفراد  متاثل يف الشعور واإلحساس واملطلبنتيجة االتصاالت بطريقة تلقائية ، 

 األساس الشخص  التلقائ  . ببعضهم على هذا

ويتميز هذا النوع من االتصاالت بأنه دائم احلركة وكثري التغيري و يسري طبقا لرتتيب معني ، ويسري يف كل 

 االجتاهات وعلى كل املستويات .
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 الصاعدة تصاالتاال الهابطة االتصاالت

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 األفقية االتصاالت
 الرسمية االتصاالت:   01-02الشكل رقم

الذهان، مركز الكتب األردني،  أميمهسالم، زياد رمضان،  المصدر: المفاهيم اإلدارية الحديثة، فؤاد الشيخ
 .236، ص1998،  6الطبعة 

 
 

 المدير العام

 المدير اإلداري مدير المبيعات المدير المالي

الحسابات رئيس 

 المالية
رئيس محاسبة 

 التكاليف

رئيس قسم 

 القانوني
رئيس قسم 

 شؤون الموظفين
رئيس قسم 

 الخدمات اإلدارية

مشرف المبيعات 

)ب(السلعة   
مشرف المبيعات 

)أ(السلعة  

 رجال البيع رجال البيع

 كتبة محامين كتبة

 محاسبين محاسبين
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 .االتصالالمطلب الثالث: عناصر و معوقات 

 االتصالأوال: عناصر 

 جيب توافر ثالثة عناصر أساسية على األقل و ه  : املصدر )أو املرسل(، الرسالة ، االتصالحىت تتم عملية 
 1مستقبل الرسالة.

مبعناها البسيط، و لكن من الناحية العلمية، فإن العملية أكثر تعقيدا و  االتصالهذه العناصر الثالثة متثل عملية 
 حتتوي على أكثر من متغري يؤثر على عملية االتصال و هذه العناصر ه :

ميكن أن يكون شخصا أو مجاعة أو أي مصدر آخر كالكتاب أو الراديو، او  :sourceالمصدر  -1
، كالثقة و التقرير، االتصالمصدر عملية  ه تعتمد على صفات معينة  االتصالتف، و فعالية اهلا

 أو القدرة على التأثري.
و مع حمتويات الرسالة بشكل يفهمه املستلم، و  تتضمن هذه العملية :Encodingالترميز   -2

عليها، تساعد على  االتفاقتعابري يتم اللغة أو الرموز الرياضية أو أي  استعماليتم ذلك عن طريق 
 .االتصالتسهيل و فهم مضمون عملية 

و تتضمن األفكار و اآلراء أو املعلومات اليت إما  االتصال: و ه  موضوع Messageالرسالة  -3
 أن تقال شفويا أو تكتب.

الوسيلة املناسبة، كانت مسعية أو كتابية أو  اختيار: و تتضمن the channel االتصال قناة -4
الوسيلة يعتمد على  اختيارالوسيلة املناسبة يسهل عملية فهم الرسالة، و  اختيارمرئية أو حسية، و 

 ، و طبيعة األفراد، و موضوع عملية االتصال.االتصالطبيعة عملية 

 

 

 
                                           

، ص 1998الذهان، اإلدارة احلديثة ، املفاهيم اإلدارية احلديثة، مركز الكتب األردين، الطبعة السادسة،  أميمهد. فؤاد الشيخ سامل، زياد رمضان،  
235. 1  
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ي مركز لإلستالم، خيضع ملؤثرات إن مستلم الرسالة عادة هو شخص أو مجاعة أو أ مستلم الرسالة: -5
عديدة تؤثر على فهمه، و أهم هذه املؤثرات هو أن مستلم الرسالة يفسر بأسلوب يعتمد على 

خربات السابقة، فمثال مذكرة الشركة تشري إىل زيادة متوقعة يف األجور هذا العام، رمبا ال تصدق إذا 
 مل حتدث زيادات يف العام السابق.

الرسالة يتطلب من املستلم فك رموزها  استالم: إن de coding و فهمها تحليل رموز الرسالة -6
حملتويات الرسالة من قبل  لتعط  معىن كامال، و قد تؤدي عملية حتليل رموز الرسالة إىل فهم خاطئ

 مستلميها. عندما تفسر هذه الرموز بطريقة تعط  معاين خمتلفة عن معىن املقصود هبا.
الرسالة من قبل املستقبل،  باستالمال تنته   االتصال: إن عملية  Feet backالعكسية  التغذية -7

فعلى املرسل أن يتأكد من أن الرسالة قد مت فهمها بالشكل الصحيح، و املرسل يف هذه احلالة 
العكسية ختتلف  التغذيةيالحظ املوافقة أو عدم املوافقة على مضموهنا و سرعة حدوث عملية 

ردود الفعل يف نفس اللحظة، بينما ردود  استنتاج احملادثة الشخصية يتم املواقف، فمثال يف باختالف
 فرتة طويلة. الفعل حلملة إعالنية رمبا حتدث إال بعد
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 التغدية العكسية 

 

  03الشكل رقم :

أميمة الذهان، مركز الكتب األردين للنشر  –املفاهيم اإلدارية احلديثة، فؤاد الشيخ سامل، زياد رمضان  المصدر :
 .233، ص1998و التوزيع، الطبعة السادسة ، 

 

 

 

 

 عناصر االتصاالت

 

 

 

 

 

 المرسل

وسيلة  الرسالة

  اإلتصال

 

 

 

 

 المستلم

 

مصدر 

 اإلتصال
 ترميز

تحليل 

 الرموز
فهم 

 الرسالة
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 :االتصالثانيا: معوقات 

 مايلي: االتصالمن بين معوقات عملية 

 إلظهارسع  املتصل  نتيجة االتصاالتحيدث التشريح و التعديل يف  :(Felteringالتشريح ) -1
، فمثال حني خيرب ، حبيث تكون أكثر قبوال من قبل املتصل بهاالتصاالتاملعلومات الواردة يف 

املرؤوس رئيسه مبعلومات ما فإنه يضعها بأشكال ترض  رئيسه يف مساع ما يريد مساعه، و لو أدى 
القرار و قد جرت العادة بأن تنقل األخبار  متخذذلك إىل حتريف املعلومات، و ذلك للتأثري على 
 السارة للرئيس، بينما حيتفظ باألخبار السيئة.

ف و التهديد بني الرؤساء، و املرؤوسني يزيد من درجة الصعوبة يف عملية ة و اخلو قفإن عدم الث
 .االتصال

و خرباته و قيمته  اهتماماته: يدرك املتصل به ما يريد أن يدركه حسب حاجاته و اإلدراك المنتقى -2
طالبة  أنالعاملني،  اختبار، فمثال قد يرى من يقرر االتصال لفجوى، يف تلقيه و فهمه اجتاهاتهو 
العمل مما جيعله ال يقدر خرباهتا ومؤهالهتا  اهتماماتأسرهتا قبل  اهتماماتتضع  أنلعمل جيب ا

 حق تقدير.
: تؤثر احلالة العاطفية و النفسية للمتصل به و ما يشعر به من يأس و  Emotionsالعواطف  -3

احلالة العاطفية  ازدادتتلقيه و فهمه ملوضوع االتصال، و من الواضح انه كلما إحباط، على قدرات 
 .االتصالالتشوه و التحريف ملعلومات  احتماالت ازدادتشدة 
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: تعط  الكلمة الواحدة معاين كثرية ملختلف األشخاص و ه  نفسها هلا languageاللغة  -4
 .استخداماهتامدلوالت خمتلفة حبسب 

و املهنيني منهم لغاهتم  االختصاصينيكما أن و تتكون املؤسسات من أفراد حيوزون ثقافات خمتلفة،  
ضمن البلد الواحد أو بلدان  الفنية اخلاصة هبم، و إذا كان للمؤسسة فروع خمتلفة يف مناطق متباينة

و تشويهها  االتصاالتأخرى، فإن مشكلة اللغة تتفاقم، و تضيف أبعادا أخرى من التعقيد لعملية 
 و حتريفها.

 1و هناك معوقات أخرى منها:

 .االتصالاف لعملية عدم وجود ختطيط ك -
 وجود آراء و فرضيات غري واضحة، قد ترتك بعض اجلوانب ناقصة و غري موضحة. -
 املالئمة. االتصالوسيلة  اختيارعدم  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
.87، ص 2000احلديثة، معلومات إتصاالت إختاد القرارات مؤسسة شباب اجلامعة إسكندرية، األزهر،د. أمحد حممد املصري، اإلدارة   1  



 الفصل األول                                                        سياسة اإلتصال ونظام المعلومات

 

21 
 

 لنظام المعلومات المفاهيمياإلطار المبحث الثاني: 
أقدم العصور عمد األفراد و اجلماعات إىل مجع و تصنيف خمتلف املعلومات الالزمة لنشاطهم. و يف عصرنا  منذ

الطلب على املعلومات بشكل كبري و ملحوظ، حيث أصبحت الدولة تتدخل يف كثري من امليادين،  ازدياداحلاضر 
 داخل  و اخلارج .و أخدت املعامالت و العالقات تتزايد بني اجلماعات على الصعيدين ال

 نظم المعلوماتبالمطلب األول: المقصود بالمعلومات و 
 أوال: المقصود بالمعلومات

تعين املعلومات من الناحية اللغوية، العلم و املعرفة، كما تعرف بأهنا كل ما يعرفه اإلنسان عن قضية ما، أو  -
 عن حادث.

 1القرار.ذ فتعين املعلومات البيانات املصاغة بطريقة هادفة، لتكون أساسا إلختا االصطالحيةأما من الناحية  -
 2قرار ما. ذأو ه  بيانات متت معاجلتها لغرض ما، و ذلك هبدف املساعدة يف إختا -
و يعرف البعض املعلومات بأهنا حقائق عن أي موضوع، أو ه  األفكار و احلقائق عن الناس و األماكن و  -

 3أو التعليم أو املالحظة. االتصال  معرفة تكتسب من خالل األشياء، أو ه
و يعرفها البعض اآلخر بأهنا مستقبال، و اليت هلا إما قيمة لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفرد مستقبال، و اليت  -

 ها.ذاحلايل أو املتوقع أو يف القرارات اليت يتم إختا االستخدامهلا إما قيمة مدركة يف 
بأهنا " بيانات مت معاجلتها أي خصصت لعمليات حتويل و تشغيل  Hugues Angotكما يعرفها  -

 4و تسمى يف هذه احلالة باملعلومات. االستخداملتكون يف شكل مفيد 

 

 

                                           
النهضة  . حاسم حممد جرجس، د. بديع حممود مبارك، بنوك املعلومات وواقعها و إجتاهاهتا و أفاقها املستقبلية على صعيد الوطن العريب، طبعة دارد

.21،ص2004العربية، 1  
15.1998ص كورتيس، حتليل و تصميم نظم املعلومات، ترمجة املهندس عل  يوسف عل  طبعة األوىل، د. جراهم    2  
.112، ص2000د.حممد عويس، قراءات يف اإلدارة احلديثة،   3  

 4 P. Hugues Angot, système d’information de l’entreprise des Flux d’information au Système 
d’information de gestion automatisé, 5 éme édition, édition de boech université , 2006, P108. 
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 ( مفاهيم أساسية حول المعلومات:01-04الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .340، ص2004: علي السلمي، إدارة الموارد البشرية، دار غريب للطابعة و النشر، المصدر

 

 

 

 المعلومات

تمكن اإلدارة من مواجهة 

التحديات الخاصة بالتخطيط 

 التنظيم، الرقابة و إتخاد القرار.

 يوفر للعاملين البيانات و المعلومات المطلوبة و التي تمكنهم

التفكير بروح 

 المسؤولية
تفهم طبيعة و أبعاد 

العالقات الوظيفية 

 و التنظيمية

تفهم النتائج 

النهائية 

 المطلوبة

تفهم 

 مسؤولياتهم
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و معلومات طويلة لدى ة ، فاملعرفة متثل حصيلة أو رصيد خرب Knowledgeو ختتلف املعلومات عن املعرفة 
حبصوله على شخص ما يف وقت معني، و خيتلف بذلك رصيد املعرفة لدى الشخص الواحد من الوقت إىل آخر، 

به، و حيتفظ هبا يف عقله، و  ةخربات جديدة، و من خالل عملية التفكري يستطيع التعرف على األحداث احمليط
رصيد املعرفة من   مستمرة عن طريق الثقافة و التعليم، و كذلك خيتلفيزيد اإلنسان يف العادة من معرفته بصفة 

التجارب و الدراسة و اخلربة اليت  اختالفها كالمها و يعيش فياليت البيئة  الختالفشخص إىل آخر، نظرا 
 1يكتسبها كل منهما و ميكن القول الغرض األساس  من املعلومات هو زيادة مستوى املعرفة.

 ( العالقة بين المعلومات و المعرفة.01-05الشكل )

 

 

 

 

 

 

: د. عالء عبد الرزاق السالمي، نظم إدارة المعلومات، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، المصدر
 .65، ص2003مصر،

 

 

 

 
                                           

.10ص 2003القاهرة، مصر،  ، نظم إدارة املعلومات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، د. عالء عبد الرزاق السامل  1  

 المعلومات معالجة البيانات البيانات

 المعرفة
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 ثانيا: المقصود بنظم المعلومات

و نظم سياسية  اقتصادية، و نظم لالتصاالتيعيش عامل اليوم يف جمموعة من النظم اليت ال حصر هلا، فهناك نظم 
 و نظم قضائية و من بني هذه األنظمة نظم املعلومات اإلدارية.

 :تعريف نظم المعلومات 
 1يعرف النظام بصفة عامة بأنه "جمموعة من األجزاء متبادلة العالقة و اليت بدجمها سويا تكون شيئا متكامال". -
دة اخلام، فيحوهلا إىل املنتج النهائ  الذي و يشبه البعض نظام املعلومات بنظام اإلنتاج الذي يتعامل مع املا -

يستخدم بواسطة املستفدين، فنظام املعلومات يستخدم البيانات اخلام كمدخالت مث حيوهلا إىل معلومات 
)خمرجات(، و ه  ما يستخدمه املستفيدون، أو يعاد إستخدامها مرة أخرى كمدخالت للحصول على 

 2معلومات جديدة.
بأنه "جمموعة من العناصر البشرية اآللية اليت تعمل معا على جتميع البيانات و معاجلتها و يعرفه البعض اآلخر  -

و صانع  القرارات، و  و حتليلها و تبويبها، طبقا لقواعد و إجراءات ألغراض حمددة، بغرض إتاحتها للباحثني
 3املستفيدين اآلخرين على شكل معلومات مناسبة و مفيدة.

و هناك أيضا مفهوم آخر للنظام املعلومات بأنه "جمموعة منظمة من املصادر، برامج، أفراد، معطيات إضافة إىل 
 و معاجلة، و ختزين و نقل املعلومات )على شكل معطيات(. بامتالكإجراءات تسمح 

 

 

 

 

 
                                           

.47القرار و األنظمة الذكية، جامعة القاهرة، ص ذد. عل  فهم ، نظم دعم إختا  1  
.13، ص1998د. حي  مصطفى حلم ، نظم املعلومات و احلسابات اإللكرتونية، "مطابع لوتس للطباعة،   2  
.10،ص2008-2005املسرية للنشر، األردن،،و آخرون، نظم املعلومات اإلدارية،"دار  -د. عامر إبراهيم قنديلج   3  
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 (:التعريف بنظام المعلومات01-06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارية" دار المسيرة للنشر، األردن، و آخرون، "نظم المعلومات اإل -د. عامر إبراهيم المصدر :
 .8،ص2005

بيانات تعمل على :–مجموعة من العناصر المتداخلة و المتفاعلة   

Aset ofinterrelated compoments / data 
that 

 جمع أو استرجاع نظم

 معالجة

 استرجاع / توزيع / بث

 تخزين

 معلومات نظم لدعم القرارات و التنسيق و السيطرة في آية منظمة
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 1و نصوص و صور و أصوات...إخل ضمن املنظمات.

 المطلب الثاني: أنواع ووظائف نظم المعلومات.

القرار اإلداري، نظم معاجلة البيانات و نظم املعلومات اإلدارية و  ذتتعدد نظم املعلومات و من أمهها يف جمال إختا
. و كذلك تعدد وظائف بنظم املعلومات و ه  أربعة وظائف سوف نظم دعم القرارات و نظم دعم اإلدارة العليا

 نوضحها فيما يل :

 نظم المعلومات. أنواعأوال: 

 لنظم المعلومات أربعة أنواع هي:

 Data Processing systemsنظم معالجة البيانات  -1

و يقصد هبا تلك النظم اليت تتوىل عمليات جتميع البيانات من مصادرها املختلفة، الداخلية و اخلارجية، و إجراء 
بواسطة العديد من األطراف من داخل   استخدامهاالتشغيلية عليها يدويا و آليا، يف شكل تقارير ميكن العمليات 

  2و خارج املنظمة.

اليت جترى على البيانات لتحويلها إىل شكل مفيد و ذي معىن هو و يعرفها البعض بأهنا " جمموعة العمليات 
 3املعلومات.

 

 

 

 

                                           
.22، ص2002د. سعد غالب ياسني، "نظم املعلومات اإلدارية"، دار البارون للنشر، عمان،   1  
املبادئ و التطبيقات، مركز التنمية اإلدارية، جامعة اإلسكندرية،  د. عل  عبد اهلادي مسلم " مذكرات يف نظم املعلومات املبينة على الكمبيوتر" ، 

.233، ص2001 2  
.56، ص1999التصميم، طبعة  - التحاليل - د. حممد  السعيد خشبة، نظم  املعلومات، املفاهيم   3  
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 Management information systemsنظم المعلومات اإلدارية:  -2

 1القرارات و يساعدها يف رقابة تنفيد القرارات. يعرف البعض هذه النظم بأهنا النظام الذي يساعد اإلدارة يف إختاذ

ت تزودهم االو ختدم نظم املعلومات اإلدارية املستوى اإلداري يف املنظمة، تزود املديرين بالتقارير و يف بعض احل
 ذللمنظمة بشكل فوري، و ختدم نظم املعلومات اإلدارية و عموما التخطيط و الرقابة و إختابنتائج األداء احلايل 

القرارات على املستوى اإلداري و عموما فإهنا تعتمد على نظم تشغيل العمليات للحصول على بياناهتا. فهذه 
النظم ه  نظم معلوماتية مبنية على احلاسب اآليل، توفر املعلومات للمديرين املسؤولني عند تقارير دورية و تقارير 

 2خاصة، يستخدمها صانعوا القرارات اإلدارية.

الروتينية و املربجمة، و منها التقارير اليت تبني حركة املبيعات  القرارات ذفتستخدم يف عملية إختا الدورية:التقارير  -
 و حركة املخزون و غري ذلك.

القرار إىل  ذفتستخدم بشأن املشاكل اليت حتدث ألول مرة، و اليت حيتاج فيها متخ و أما التقارير الخاصة:  -
 دورية، فتقدمها له هذه التقارير اخلاصة.معلومات ال حتتوي التقارير ال

 التغذيةفنظام املعلومات يقوم بنشر توجيهات و تعليمات اإلدارة العليا احلصول على املعلومات من خالل 
 القرارات. ذاملرتدة، و يكون ذلك من خالل التقارير اليت تستخدم يف املتابعة و إختا

 

 

 

 

 

 

                                           
.52د. حي  مصطفى حلم ، نظم املعلومات و احلسابات اإللكرتونية، "مرجع سابق ص  1  
.21، املرجع السابق، صخشبةد. حممد السعيد   2  
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 Decison Support Systemsنظم دعم القرارات:  -3

تعترب نظم دعم القرارات ه  التطور الطبيع  لنظم املعلومات اإلدارية، فه  تقوم بتوفري نوعية خاصة من 
 1باملنظمة. القرارات ذاملعلومات لدعم عملية إختا

احلاسب اآليل، و تقوم على جتميع املعلومات من مصادر خمتلفة،  استخدامو ه  نظم معلومات إدارية مبنية على 
القرار على حل املشاكل اهليكلية أو شبه اهليكلية  ذو تساعد على تنظيم و حتليل هذه املعلومات حىت تساعد متخ

هتا من حيث قرارا ذختاإالقرار اإلداري، فاإلدارة العليا تكون يف حاجة ماسة إىل نظم تساعدها يف  ذيف عملية إختا
جابة مدى تعمقها، من خالل الوصول إىل بيانات الوصفية و الكمية اليت تتوافر يف قاعدة بيانات النظام، و اإل

 الفورية على التساؤالت الفردية و عرض البيانات يف شكل املناسب الذي يفضله مصدر القرار.

القرار و  ذو ذلك بتنفيذ بعض مراحل عملية إختا تاالقرار  ذباملسامهة يف دعم عملية إختا رارو تقوم نظم دعم الق
 تقدمي معلومات الدعم لباق  املراحل.

و نتيجة لذلك فإن وجود هذه النظم يزيد من فرص حتسني جودة و كفاءة القرار، و بالتايل يتسم القرار باجلودة، 
 2املناسب املبين على توافر املعلومات و املعرفة املالئمة. االختيارفالقرار اجليد يتمثل يف 

 

 

 

 

 

 

                                           
.1023د. حممد السعيد خشبة، املرجع السابق، ص  1  
.9د.عل  فهم ، املرجع السابق، ص  2  
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 مكونات نظم دعم القرار: -3-1

تتكون نظم دعم القرار من عدة مكونات أساسية ه  املدير و قاعدة البيانات و قاعدة النماذج و نظام إدارة 
 1احلوار.

 :المدير - أ

 ، أو غري روتينية.ار، سواء كانت قرارات روتينية القر  ذو هو الشخص املسؤول عن عملية إختا

 قاعدة البيانات: - ب

 و هلذا البيانات مصادر ثالث ه :  يف مكان مركزي يف نظام دعم القرار املخزنةفتعين جمموعة البيانات 

و يتم عن طريق سحب البيانات املطلوبة من هذا النظام و يتم تلخيصها و جتهيزها  نظام معالجة البيانات: -
 من خالل نظام دعم القرار. الستخدامهاخارج نظام معاجلة البيانات، أو عن طريق وضعها يف صورة جاهزة 

اخلاصة : و ه  مصادر ختتلف عن تلك اليت يتضمنها نظام معاجلة البيانات، كالبيانات المصادر الداخلية -
 مبجال وظيف  معني كاإلنتاج أو التسويق أو التمويل.

ه  مصادر يتم احلصول عليها من مصادرها األصلية أو بشرائها من قواعد التجارية اليت  المصادر الخارجية: -
 تنشأ هلذا الغرض.

 قاعدة النماذج: -ج

 ملديرين على إختاد القرارات السليمة.و تعترب من أهم العناصر املكونة لنظام دعم القرارات نظرا ألهنا تساعد ا

و حتتوي هذه القاعدة على العديد من النماذج، فهناك النماذج الوصفية و ه  مناذج اليت تصف الواقع مثل 
املثالية و ه  اليت تسعى إىل حتقيق أهداف املنظمة، و هناك النماذج  النماذجمناذج احملاكاة، و هناك 

 .االحتماليةع البيانات تتعامل م و ه  اليت االحتمالية

 

                                           
.175، ص2002د. حممد حممد اهلادي، "التطورات احلديثة لنظم املعلومات املبنية على الكمبيوتر" طبعة دار الشروق،  1   
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 نظم دعم اإلدارة العليا: -4

احلاسب اآليل للمديرين  استخدام"نظام معلومات مبين على  باعتبارهاالعليا  اإلدارةيتم تعريف نظم دعم 
 1لوصول السهل و السريع للمعلومات الداخلية و اخلارجية اليت حيتاجوهنا ألداء أنشطتهم اإلدارية.

كما ميكن تعريفها أيضا على اهنا "نظم مبنية على احلاسب اآليل تقوم بتنظيم و تقدمي املعلومات الالزمة لقيام 
 ، و التخطيط.االتصاالتاملديرين بعمليات التحليل، 

 دارة العليا بعدة خصائص منها:و تتميز نظم دعم اإل

 املستخدم. الحتياجاتمصممة بطريقة مالئمة  -
 نقية و تلخيص البيانات.القيام بتجميع و ت -
 صورة جداول و نصوص.عرض املعلومات بيانية و يف  -
 مباشرة بواسطة املديرين و بدون وسطاء. استخدامهايتم  -
 مصممة لدعم القرارات عن طريق تقدمي معلومات مفيدة و متصلة باملوضوع. -
 و كذلك تتميز مبجموعة من الوظائف و تتمثل يف النقاط التالية: -
 أفضل و فهم للمنظمة. تاتصاالتوفري  -
حتسني جودة و كمية املعلومات املتاحة للمديرين من مصادر داخلية و خارجية و تتضمن ذلك توفري  -

 معلومات أكثر دقة، و يف وقت مالئم، و ذات حمتوى مالئم، و من السهل الوصول إليها.
 القرارات. ذو إختا االتصاالترفع أداء املديرين من خالل رفع جودة التخطيط و الرقابة و تسهيل  -
زيادة قدرة املنظمة على بناء و التكيف عن طريق تسهيل مسح البيئة اخلارجية للتعرف على الفرص و  -

 هلا من خالل وضع خطط مالئمة. االستعدادالتهديدات احملتملة و 

 

 

 
                                           

333ص، 2011"عالء الدين عباس، مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية" الدار اجلامعية،د. منال حممد الكردي، 1    
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 ثانيا: وظائف نظم المعلومات

 الحصول على البيانات -1

 1دارية بالنقاط التالية.نظم املعلومات اإل ميكن حتديد وظائف

كل البيانات   اختبارتتضمن وظيفة احلصول على بيانات  الحصول على البيانات )مدخالت(: 1-1
املستويات اإلدارية  احتياجاتالالزمة و حتديدها، سواء من داخل املنظمة أو خارجها يف ضوء 

 املختلفة كما يل :
تتطلب اإلدارة العليا املعلومات الالزمة لتحديد األهداف و السياسات العامة  اإلدارة العليا: 1-1-1

اليت ميكن أن متتد إىل عدد من السنوات، و ميكن أن تقسم  للمنظمة، ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية
 إىل قسمني:

تتضمن توصيف متغريات البيئة اخلارجية التشغيلية للمنشأة و اليت تتعلق بكل  معلومات خارجية: - أ
من له مصلحة يف وجود املنظمة و مزاولتها ألنشطتها من العاملني و ممولني و مسامهني و الزبائن و 

 حكومة و منافسني.
نشاطها  أوجه مجايل نشاط املنظمة و مردودها، و عوامل اليت تؤثر يفإتعرب عن  معلومات الداخلية: - ب

تلفة و يتضمن ذلك معلومات إنتاجية و تسويقية و مالية باألفراد و بالعالقات العامة و البحوث املخ
 و التطوير.

الوسطى بوضع  الوسطى للمعلومات اخلارجية عن اإلدارة  اإلدارةتقل حاجة  اإلدارة الوسطى: 1-1-2
 لتنفيذها. األزمةخطط قصرية األجل و حتديد اإلجراءات 

و تتلقى التعليمات املفصلة اخلاصة بإجراءات تسيري العمل، و تعد التقارير  دارة المباشرة:اإل 1-1-3
التفصيلية اليت تتضمن معلومات عن سري العمل الفعل  جبب كل الوحدات و العمليات اليت تتم 

 أوجهيوميا، و تعد هذه اإلدارة املصدر الرئيس  الذي يزود املنظمة باملعلومات الداخلية عن 
 لنشاطات املختلفة.ا

 

                                           
.78ص، 2005د. جنم عبد اهلل احلميدي و آخرون،" نظم املعلومات اإلدارية"، دار وائل للنشر عمان،   1  
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من صحتها و مناسبتها، و حتديد  للتأكدتتضمن هذه الوظيفة تقومي البيانات  معالجة البيانات: -2
درجة أمهيتها للمنظمة و إن معاجلة البيانات ه  جمموعة من التعليمات اليت تسمح بتغيري املدخالت 

 إىل خمرجات و ه  :

 :إعداد التعليمات الخاصة بتشغيل البيانات 2-1

 يتم تحديد هذه التعليمات في ضوء معايير و هي:

املعلومات و مواصفات املعلومات املطلوبة، و من مت طريقة  استخدامحيدد طبيعة  :االستخدام 2-1-1
 معاجلة البيانات.

إذ يشرتك املتخصصون يف وضع تعليمات، و برامج التشغيل الالزمة  الخبرات المتخصصة: 2-1-2
 إلعداد التقارير املطلوبة.

 جراءات الفنية املستخدمة.إذ حتدد التكنولوجيا و اإلتكنولوجيا المعلومات:  2-1-3

معني، أو  يف غرض استخدمت: حتفظ مجيع املعلومات اليت يتم احلصول عليها سواء وظيفة التخزين -3
دم، و يتم حفظ املعلومات و ختزينها بطريقة يسهل الرجوع إليها عند احلاجة و تتوقف مل تستخ

 طريقة احلفظ على نوع التكنولوجيا املتاحة.
إن الوظيفة احليوية يف نظم املعلومات ه  إيصال املعلومات إىل مستخدميها  :االتصالوظيفة  -4

 عدة وسائل: باستعمال استخدامهاالنهائ ، و قد يتطلب ذلك نقلها من مكان معاجلتها إىل مكان 

املخرجات اليت  استخراج: بعد تشغيل البيانات يتم المعلومات وفقا لحاجة مستخدميها استخراج 4-1
 حتقق اهلدف.

لذلك وجب  استخدامهاليس للمعلومة أي قيمة إذ مل يتم  توصيل المعلومات إلى مستخدميها: 4-2
 توصيلها بالشكل املطلوب و يف الوقت املناسب.
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 المطلب الثالث: عناصر نظام المعلومات

 يتكون كل نظام من نظم املعلومات من عناصر ثالث ، مدخالت خمرجات و عمليات التشغيل أو التحليل.

اليت جتري داخل املنظمة  األنشطةو تتمثل يف البيانات األولية اليت تعكس العمليات و  :المداخالت -1
النشاط اليت تتم يف البيئة احمليطة بالوحدة اإلدارية، سواء تلك املتمثلة يف البيئة  أوجهاإلدارية و العمليات و 

 احمللية احمليطة هبا أو يف اجملال الدويل.

تكون بيانات مالية مثل إيرادات املبيعات يف سنوات سابقة، أو بيانات عينية، مثل كمية هذه البيانات قد 
 باإلداراتنتاج اليت متثل الطاقة اإلنتاجية للمشروع او يف شكل إحصائيات مثل عدد األفراد العاملني اإل

 1غري ذلك. أو االجتماعيةالدرجات العلمية أو احلالة  أواملختلفة يف املشرق و تقسيماهتم حسب نوع العمل 

، و اإلدارةفيقصد هبا املعلومات الناجتة عن النظام يف الشكل و املضمون اللذين حتتاجهما  المخرجات: -2
يف شكل رسوم   أوالقرارات، و هذه املعلومات قد تكون معلومات مالية أو عينية  ذيف الوقت املناسب إلختا

 ائل لتبليغ املعلومات.غري ذلك من وس أومعادالت رياضية  أوبيانية 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.19ملعاصر، صد. عصمت عبد اهلل الشيخ، دروس يف نظم و  نظم و تكنولوجيا املعلومات يف الفكر اإلداري ا  1  
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فه  معاجلة تتم بإجراء عدد من العمليات إلنتاج املخرجات اليت حتتاجها  عملية التشغيل أو التحليل: -3
 .اسرتجاعهااإلدارة، و ذلك عن طريق تسجيل ووصف البيانات و ترتيبها يف جمموعات و 

خرى كبيانات يف دورة أخرى للتحليل و و بعض املعلومات النامجة من نظام املعلومات قد تستعمل مرة أ
هبا النظام مرة أخرى للحصول على  يغذي" حيث التغذيةالتشغيل و يف هذه احلالة يطلق عليها "معلومات 

 1خمرجات جديدة متاما.

  :وعليه إن نظم المعلومات تعتمد على مايلي 

 البيانات من خالل أنشطة املنشأة و الطرق املختلفة لتشغيل هذه البيانات. تدفق - أ
 املعلومات.حتديد متطلبات  - ب

 تدفق املعلومات.     -ج

 التفاعل بني املستويات اإلدارية املختلفة بعضها ببعض.     -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.19د. عصمت عبد اهلل الشيخ، املرجع السابق، ص  1  
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 المبحث  الثالث: أهداف و التحديات التي تواجه نظم المعلومات

 : أهداف نظم المعلومات األولالمطلب 

 اآلتية: األهدافاملختلفة إىل حتقيق أهداف معينة، ميكن ان نسوق منها  بأنواعهاهتدف نظم املعلومات 

توفرة و هو ما يتطلب مسحا دقيقا  هتدف نظم املعلومات إىل حصر مصادر البيانات و املعلومات امل -1
 للمتاح من هذه املصادر.

القرارات اإلدارية  ذالقرار ضمن املعلومات و البيانات الالزمة إلختا ذختاتقدمي تقارير دورية لسلطات إ -2
 .املتخذو هو ما يؤدي إىل زيادة فاعلية القرار 

تكفل نظم املعلومات وجود رقابة دقيقة لعمليات تنفيذ القرار اإلداري عن طريق املعلومات املرتدة  -3
 يتلقاها صانع القرار.اليت 

نسبة  الخنفاضاإلداري، نتيجة  ذ القرارمعدل األخطاء يف إختا اخنفاضتؤدي نظم املعلومات إىل  -4
 خل البشري يف هذه النظم و ما حتويه من معلومات.دالت

العامة عند طلبها، باملعلومات و البيانات الالزمة  اإلدارةتقوم نظم املعلومات بدور هام يف تزويد  -5
 لبناء ووضع خططها املستقبلية.

هامهم من ختطيط و تنفيذ و رقابة و هذه املهام تنجز بشكل جيد فقط عندما مساعدة املديرين يف م -6
 تصل املعلومات كاملة و يف وقت املناسب.

 عليها. االعتمادتصنيف املعلومات حبيث ال يصل إىل املديرين إال املعلومات اليت ميكن  -7
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 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه نظم المعلومات

 لهامة ال يمكن إدخالها في النظام:بعض المعلومات ا -1

القرارات من طبيعة ال تسمح بعملية اإلدخال يف نظم  صنعتعترب بعض املعلومات الضرورية لعمليات 
ذلك األفكار بشأن تقدمي  مثال  Systematicاملعلومات و ذلك لصعوبة التعبري عنها بشكل نظام  

 منتجات جديدة، آراء مستهلكني حول منتج معني، خطط املنافسني....إخل.

 المعلومات عادة ما تحتاج إلى سياق يمكن تفسيرها من خالله: -2

هتتم املعلومات يف املنظمات بالبيانات الكمية نظرا لسهولة إدخاهلا، و هذه البيانات قد تكون على غالبا ما 
 القرارات اإلسرتاتيجية يف املنظمة ما مل يتم ربطها مع معلومات أخرى. ذمن األمهية عند إختا درجة عالية

و بالتايل فإن قيمة املعلومات تتوقف إىل حد كبري على وجود سياق يتم تفسريها من خالله مثال ذلك رصيد 
 وقع.املخزون ال يكون له قيمة إال إذا مت ربطه مبعلومات أخرى مثل حجم الطلب املت

 قيمة المعلومات تتناقص بمرور الزمن: -3

تتناقص قيمة املعلومات بشكل سريع مع مرور الزمن، فاملعلومات ذات القيمة العالية اآلن قد ال تكون كذلك 
القرارات فمثال رصيد املنظمة يف  ذعليها يف إختا االعتمادمستقبال، فتوقيت ظهور املعلومات حيدد إمكانية 

أحد البنوك ميثل معلومة ذات قيمة عند حلظة إصدار شيك معني و لكن مبجرد إصدار هذا الشيك تصبح 
 1هذه املعلومة عدمية القيمة.

 

 

 

                                           
، 1989د. حممد إمساعيل، حممد السيد، نظم املعلومات إلختاد القرارات اإلدارية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث،  1
.97ص   
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 من المعلومات: االحتياجاتالتغيرات البيئية تؤدي إلى تغيرات في  -4

جمهودات  مبالغ طائلة و إنفاقهامات فقد تواجد املنظمة بعد نتيجة لديناميكية البيئة احمليطة بنظم املعلو 
 .احتياجاهتانظام املعلومات معني خيدم  القتناءضخمة 

 تكنولوجيا الحاسب اآللي في تغير سريع: -5

يعد التغري و التطور السريع و امللموس يف تكنولوجيا احلاسبات من التحديات اليت تواجه نظم املعلومات. 
مما  اقتنائهاحيث أن هذا التطور يؤدي إىل تقادم نظم املعلومات املبينة على احلاسب اآليل بعد فرتة قصرية من 

اء مالية أو اإلبقاء على النظام احلايل و هو ما يؤدي باملنظمة إما إىل تغري النظام و ما يرتتب عليه من أعب
نظم املعلومات أقل حداثة و لفرتات طويلة  استخدامتفضله املنظمات توفريا للتكاليف وهو ما يؤدي إىل 

 1نسبيا.

 النقص الملحوظ في الحالة الفنية الماهرة: -6

معدل الدوران  ارتفاععنصر العمل و  املهارة العالية إىل زيادة تكاليفالنظم ذوي  حملل أدى نقص املربجمني و 
بني العاملني يف إدارات و أقسام نظم املعلومات باملنظمات، كما أدى زيادة الطلب على تطبيقات احلاسب 

إىل زيادة النقص يف العمالة الفنية املاهرة و املتخصصة، ترتب على ذلك وجود فجوة يف أقسام نظم املعلومات 
 باملنظمات.

 مالة في تغيير مستمر:المتطلبات من الع -7

نتيجة التطور السريع يف تكنولوجيا احلاسبات و املعلومات، و الصلة الوثيقة بني تكنولوجيا املعلومات و حياة 
 تدريبهم بشكل متكرر و مستمر. و اإلداريون األمر أن يعيد العاملون  استلزماملنظمات فقد 

 

 

                                           
.99د. حممد إمساعيل ، حممد السيد، نفس مرجع سابق، ص  1  
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 خالصة الفصل:

يعترب نظام املعلومات عنصرا هاما من عناصر اإلنتاج و له دور هام يف حتديد فعالية و كفاءة املؤسسة، باعتبارها  
القرارات، و لنظام املعلومات ثالثة أغراض  ذكعامل يؤثر على إنتاجية العاملني و كمصدر رئيس  لدعم فعالية إختا

 يقضيها يف املؤسسة ه :

 القرار. ذإختا تقدمي تقارير دورية لسلطات -
 القرار. يكلف وجود رقابة دقيقة لعمليات تنفيذ -
 القرار. ذمعدل األخطاء يف إختا اخنفاضيؤدي إىل  -

ال تتوقف عن نقل  االتصالهذا بغض النظر عن خصائص و مصادر و أنواع نظم املعلومات، فإن عملية 
اإلسرتاتيجية و املتابعة إىل املستوى التنفيذي بل تتعداها إىل اإلبداع و تغيري صورة املؤسسة، فكثريا ما أدى نظام 

 السيئ إىل نتائج سلبية للمؤسسة كما رأينا آنفا................... االتصاالت

سني املهارات الكتابية و التحليلية يف عملية التخفيف من آثارها، ميكن حت أو االتصالو للتغلب على صعوبات 
العكسية، اللغة البسيطة، و اإلصغاء الفعال، وحتسني  التغذيةعلى أمور مثل:  باالهتمام، و ذلك االتصال

 .وقوعهاالسلوكية من قبل املدير ملرؤوسيه ملعاجلة املشاكل اليت تظهر قبل  االعتبارات

كذلك تعترب عملية صناعة القرارات ذات امهية بالغة يف حتديد فعالية و كفاءة املؤسسة و هذا ما سنتطرق إليه يف 
 الفصل املوايل .
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 متهيد

لقد ساهم الكثري من الكتاب والباحثني بدراسات عديدة حول موضوع اختاذ القرارات ملا له من أمهية قصوى 

على مجيع املستويات واألصعدة، فعملية صنع القرارات بشكل عام تعترب من أهم العناصر وأكثرها أثرا على 

واختصاصاهتا وذلك راجع لكوهنا عملية تالزم كل عمل األفراد واجلماعات على حد سواء بشىت أنواعها 

أعمال اإلنسان وتصرفاته سواء على مستوى حياته اخلاصة أو مستوى الوظائف واملهمات املوكلة إليه يف 

 عمليه اليومي من إدارة، قيادة، إشراف...إخل.

نواع القرارات وهذا ما تطرقنا أمهية املوضوع تفرض علينا دراسة خمتلف التعاريف اخلاصة بعملية اختاذ القرار، وأ

إليه يف هذا الفصل من خالل مبحثني، أوهلما: يتعلق باإلطار املفاهيمي لصنع القرارات، مبا فيها مفهوم 

 وأمهية اختاذ القرارات، أنواع القرارات ومراحل اختاذها، مستويات وظروف اختاذ القرار.

شاكل ال ي تثثر يف ذلك، مبا فيها أياا: الرشد يف اختاذ أما املبحث الثاين حول الرشد يف اختاذ القرارات وامل

 القرارات واملداخل املساعدة يف ذلك، العوامل املثثرة يف اختاذ القرار، مشاكل ومعوقات عملية اختاذ القرار.

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                       صناعة القرارات اإلدارية

 

41 

 

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لصنع القرار

كرين وذلك الرتباطه بأجزاء العملية اإلدارية، إن موضوع صنع القرار يشغل حيزا هاما من اهتمامات املف

وتنبع أمهية هذا املوضوع أياا من ارتباطه بعمل اإلنسان اليومي وحياته، فاختاذ القرار هو وظيفة أساسية يقوم 

هبا اإلنسان عند سعيه املستمر إلشباع حاجاته ورغباته ويلعب دورا هاما يف ممارسة العمليات اإلدارية 

رب بعض املثلفني وكتاب اإلدارة أن اختاذ القرار هو أساس اإلدارة وقلبها، وسوف نقوم يف هذا املختلفة، ويعت

 1بالتعرف على خمتلف جوانب عملية القرار.املبحث 

 المطلب األول: مفهوم وأهمية اتخاذ القرارات

 فهوم اتخاذ القرارمأوال: 

صو  عملية القرار مفهومني متقاربني يف النم  قبل التطرق إىل مفهوم اختاذ القرار جيب أن نعرف أنه يثار خب

، حيث تعترب (Prise de décision)ومتباعدين يف املعىن واملامون، مها: صنع القرار واختاذ القرار 

 العملية األخرية جزء من عملية صنع القرار، فما هو املقصود بالعمليتني؟

 مفهوم صنع القرار:( 1

إىل اجلهد املشرتك لعناصر التنظيم يف املثسسة لعالج  (Prise de décision)ينصرف معىن صنع القرار 

املشكالت وتصميم السياسات ورسم اخلطة والربامج، وعليه فإن صناعة القرار تنسب إىل التنظيم أو 

                                       
1 H.Simon , «The new science of management decision », The macmillonco, New York ; 

1990,P1 
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املثسسة، لذا فإن عملية صنع القرار عبارة عن نظام متكامل العناصر يبتدئ من إثارة املشكلة وينتهي بتنفيذ 

 القرار.

إن مفهوم صنع القرار ال يعين اختاذ القرار فحسب إمنا هو عملية متعددة للغاية، تتدخل فيها عوامل متعددة، 

 نفسية سياسية، اقتصادية، اجتماعية وتتامن عناصر عديدة.

صنع القرار بأنه "سلسلة االستجابات الفردية أو اجلماعية ال ي تنتهي  االختصا بعض أصحاب كما يعرف 

 1باختيار البديل األنسب يف مواجهة موقف معني".

 ( مفهوم اتخاذ القرار:2

ال يوجد اختالف كبري بني الكتاب يف تعريف عملية اختاذ القرار ، وان كان يف بعض احلاالت اختالفات يف 

أن كل التعابري حتمل يف طياهتا نفس املامون، وهذا ما سنالحظه من خالل الشكل وطريقة التعبري، إال 

 عرضنا ملختلف التعاريف اخلاصة هبذه العملية:

احلذر والدقيق ألحد البدائل من بني إثنني أو  االختيار" يعين "Tonnebawnفالقرار اإلداري عند " -

 2أكثر من جمموعات البدائل السلوكية".

فهوم عملية اختاذ القرار بأهنا "عملية تقوم على االختيار املدرك للغايات ال ي ال تكون يف وحيدد "برنارد" م -

 3أو رد فعل مباشر" أوتوماتيكيةبات الغالب استجا

                                       
  220اختاذ القرار، مرجع سابق،   -اتصاالت –أمحد حممد املصري،  اإلدارة احلديثة معلومات   1

 2 R.Tonnebawn, R.Weshlerond, F. Massarik, Leadership and organisation abhovioral 
science approch, M.C Graufill, New York, 1961 , P267 
3 P.Chester Barnond , the function of the excutive,harvad,university press combridj,1964 
,p70. 
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ويعرفه بعض كتاب اإلدارة العرب بأنه "مسار فعل خيتاره متخذ القرار باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه  -

 1".يبتغيها ي إلجناز اهلدف أو األهداف ال

ني أو أكثر لتحقيق يعرف عبد الغفار احلنفي عملية اختاذ القرارات بأهنا "عملية اختيار بديل من بني بديل

من األهداف خالل فرتة زمنية معينة يف ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية واخلارجية  هدف أو جمموعة

 2للمثسسة".

 ي تبىن على الدراسة والتفكري املوضوعي للوصول إىل قرار معني أي أما "نادرة أيوب" فتعرف بأهنا "العملية ال

 3اختيار البدائل".

مث استقراء ما سبق من التعاريف، يدلنا على حقيقة أن القرار اإلداري يستلزم توفر عناصر معينة حىت ميكن 

 القول أن هناك قرار، هذه العناصر هي:

 اختيار، وجود بديلني على األقل متمايزين، وجود غاية أو أهداف يراد الوصول إليها. عملية

 ثانيا: أهمية اتخاذ القرارات

 

                                       
 191، 1970د/ علي السلمي، اإلدارة العلمية، دار املعارف، القاهرة، مصر،   1

 ،2001الدار اجلامعية ،،ريوت العربية كلية التجارة جبامع ي إسكندرية و بد/ عبد الغفار احلنفي، حممد فريد الصحن، إدارة األعمال،    2

  120 
 14،   1996نادرة أيوب، نظرية القرارات اإلدارية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   3
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تستمد عملية اختاذ القرارات أمهيتها بالنسبة للعملية اإلدارية من كوهنا متثل نقطة البداية بالنسبة جلميع 

ألن التوقف على اختاذها يثدي إىل شلل العمل والنشاط النشاطات والفعاليات اليومية يف حياة املثسسات، و 

 وتراجع املثسسة.

كما أن هذه العملية الصعبة حتتاج إىل قدرات فنية وعملية، وتزداد هذه العملية أمهية وصعوبة وتعقيدا بازدياد 

 حجم املثسسات ضخامة وتعدد أهدافها ومهامها وارتباط تلك املهام مبصاحل اجملتمع.

التخطي ، أما بالنسبة للتنظيم فإنه يتطلب  هقرارات عملية هامة ومكملة لوظيفتعملية اختاذ الولذلك تعد 

 1جمموعة أخرى من القرارات ملعاجلة بعض املشاكل األساسية، ومنه تظهر أمهية اختاذ القرارات بتبيني:

 نوع السلطة ال ي متنح لكل منصب إداري )تنفيذية، وظيفية، استشارية( -

 الالمركزية( ويض السلطة )املركزية ودرجة تف -

 املسثولية وأسس توزيع العمل على املناصب -
 العالقات بني األقسام واإلدارات  -
 بني خمتلف أجزاء املثسسة االتصالخطوط -

ونرى أياا وظيفة التوجيه هلا عالقة وثيقة بعملية اختاذ القرارات، فتتخذ سلسلة من القرارات اإلدارية ال ي 
 تبني:
 األسلوب األفال يف توجيه وإصدار األوامر والتعليمات -
 الوسائل املستخدمة يف التحفيز )مادية، معنوية، اإلثنني معا( -
 طرق اإلشراف املتبعة. -

                                       
 150د/ عبد الغفار احلنفي، ، حممد فريد الصحن، إدارة األعمال، مرجع سابق،     1
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 للعملية اإلدارية: عملية اتخاذ القرارات السليمة 07الشكل رقم 

 20،  1996: نادرة أيوب، نظرية القرارات اإلدارية، دار املناهج للنشر، عمان، األردن، المصدر

 

 كما ال ميكن أن تتم وظيفة الرقابة دون اختاذ جمموعة من القرارات وال ي تتعلق بتوضيح ما يلي:

 النشاطات ال ي ختاع للرقابة  -

 ابةأنواع املعلومات املطلوبة للرق -

 االحنرافاتالوقت املناسب لتصحيح  -

 فكل هذه الوظائف ال يتحقق تنفيذها إال إذا مت إختاذ القرارات بشأهنا ومجيع النشاطات األخرى املتعلقة هبا.

 

 

 

 إختاذ القرار

 التخطي 

 التنظيم املراقبة

 التوجيه
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 المطلب الثاني: أنواع القرارات ومراحل اتخاذها

ناحية قد تكون قرارات مربجمة مدى احتياجها للمعلومات إىل تقسيمني، فهي من من حيث تنقسم القرارات 

 أو قرارات غري مربجمة، ومن ناحية أخرى قد تكون قرارات فردية أو قرارات تنظيمية.

وكذلك متر عملية اختاذ القرارات خبطوات متعددة تتعلق حبل مشكلة معينة وإزالة املعوقات ال ي تعرتض 

 األهداف التنظيمية.

 أوال: أنواع القرارات

 مجة والقرارات غير المبرمجة( القرارات المبر 1

 القرارات المبرمجة: -

االستجابة الفورية للسياسات السابق تطبيقها  (Programmable décision)تعين القرارات املربجمة 

على اختاذ القرار  عزمتمن جانب اإلدارة، حيث ميكن هلذه اإلدارة إعداد )قاعدة القرار(، تتبعها كلما 

 مث ميكن حتديد هذا القرار املتعني اختاذه بواسطة جمموعة خطوات متتابعة.املعتاد أو املتكرر، ومن 

ومن أمثلة هذه القرارات القرار الصادر بالرتقية باألقدمية أو مبنح إجازة اعتيادية أو بالتصريح باخلروج قبل 

 1جمة.مواعيد العمل الرمسي، ويف مثل هذه احلاالت تصدر اإلدارة ما ميكن تسميته بالقرارات املرب 

 (Non programmable décision): القرارات غير المبرمجة -

                                       
 34د/ مصطفى حيىي حلمي، الرجمع السابق،     1
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يقصد بالقرارات غري املربجمة قرارات تصدر بشأن املشاكل غري عادية واملتشابكة، وغري معروفة مسبقا، أو غري 

متكررة وهي عادة ما تكون مشاكل معقدة وحتتاج إىل وجود نظام معلومات جيد تستطيع اإلدارة الرجوع إليه 

 عند اختاذ القرار.

ومن أمثلة هذه القرارات القرار الصادر بإنشاء إدارة جديدة يف إحدى اجلهات احلكومية، أو حتديد سياسة 

 األجور.

 1( القرارات الفردية والقرارات التنظيمية2

 القرارات الفردية: -

 يشاركه أحد يف ذلك.يقصد بالقرارات الفردية يف هذا اجملال تلك ال ي يتخذها شخص واحد، دون أن 

ويف هذه القرارات تتأثر عملية حتديد املشكلة وحتليلها واختيار البديل املناسب حللها باخلربات السابقة 

 واألحكام الشخصية ملصدر القرار، وتعتمد على قدراته املعرفية واإلدراكية وهي بالطبع قدرات حمدودة.

 القرارات التنظيمية:-

تصنع باملشاركة بني أكثر من شخص. ويف مثل هذه القرارات يتعني أن يتم تصميم ويقصد هبا القرارات ال ي 

 نظم معلومات بشكل يسمح بدعم القرارات اجلماعية.

 2القرارات الوصفية والقرارات الكمية: -3

 القرارات الوصفية: -

                                       
 103حممد السعيد خشبة، املرجع السابق،    1
 255،   1998د/ نواف كنعان، اختاذ القرارات اإلدارية، مكتبة دار الثقافة، األردن،   2
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لتقدير الشخصي لسلطة ويتم اختاذ هذا النوع من القرارات باالعتماد على األساليب التقليدية القائمة على ا

 اختاذ القرار، وخرباته ودراسته لآلراء واحلقائق املرتبطة باملشكلة.

 القرارات الكمية: -

على الرشد والعقالنية لدى متخذها، وكما تتطلب االعتماد على  باالعتمادوهي القرارات ال ي يتم اختاذها 

 ذي حيقق أكرب فائدة للمنظمة اإلدارية.القواعد واألسس العلمية ال ي تساعده على اختيار القرار ال

على وضوح األهداف وموضوعيتها، وكفاية املعلومات املطلوبة ودقتها،  االعتمادويفرتض يف هذا القرارات 

 والقدرة على تفهم العوامل واملتغريات املثثرة يف اختيار البديل املناسب.

 ثانيا: مراحل اتخاذ القرارات:

 مبراحل متعددة وهي:متر عملية اختاذ القرارات 

 تحديد المشكلة: -1

إن القرار اإلداري ال ينشأ من العدم، وإمنا تسبقه مرحلة التعرف على املشكلة وإن حتديد املشكلة أمر مهم 

ألننا نصري بدوهنا بال هدف واضح، كما أن عدم وضوح املشكلة وفهمها يثدي إىل ضياع قدر كبري من 

 غري مالئمة حلل املشكلة موضوع الدراسة.الوقت واجلهد يف جتميع معلومات 

 1املشاكل إىل ثالثة أقسام:وميكن تقسيم 

 : وهي ال ي تتكرر بصورة دائمة.المشاكل التقليدية -

                                       
، مثسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1رضا صاحب أبو حممد آل علي، سنان كاظم املوسوي، اإلدارة حملات معاصرة، ط  1

2001  ،370 
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 وهي ال ي تتعلق باخلط  والسياسات ال ي تتبعها املثسسة. المشاكل الحيوية: -

 وهي ال ي حتدث دون مثشرات حبدوثها. المشاكل الطارئة: -

 يد البيانات والمعلومات الالزمة وتحليلها:تحد -2

يف هذه املرحلة يتم مجع املعلومات املتعلقة باملشكلة وحتليلها، ومن أكثر األخطار ال ي تقع عند اختاذ 

 القرارات سببها عدم وجود املعلومات الكافية أو مجع معلومات خاطئة.

 تطوير البدائل: -3

، 1واملتاحة للتعامل مع املشكلة وحلها وتوجد عدة بدائل حلل املشكلة يقصد بالبديل احلل أو الوسيلة املمكنة

 ، وإجراء البحوث والدراسات العلمية املرتبطة باملشكلة.االبتكار ويعتمد تطوير البدائل على التخيل و

 تقييم البدائل: -4

د كل بديل ألن ذلك يثثر بعبعد احلصول على البدائل املناسبة يتم تقييمها، وال ينبغي أن تتم عملية التقييم 

سلبا على عدد احللول ال ي ميكن تطويرها، ويف هذه املرحلة تتم معرفة نقاط قوة وضعف كل بديل ومزاياه 

 وسلبياته.

 :يل األمثلإختيار البد -5

                                       
،   2004د/ حسني حرمي، السلوك التنظيمي سلوك األفراد واجلماعات يف منظمة األعمال، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   1

231 
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بني البدائل املختلفة ميكن استخدام ثالث منطلقات الختاذ القرارات وهي: اخلربة والتجربة،  االختياريف 

، وإن االعتماد على اخلربة كأساس الختاذ القرار أخذ اهتمام أكرب مما يستحق، وإن البعض 1البحث والتحليل

 ما حيدث. ينادي بأسلوب التجربة كطريقة علمية بأن يتم جتربة البدائل املختلفة الكتشاف

 المراقبة: -6

ال تنتهي عملية اختاذ القرار باختيار البديل األفال، وإمنا ال بد من وضع القرار موضع التنفيذ بإبالغه 

 للمعنيني بأمره، كما تتطلب هذه املرحلة شرح وتفسري القرار للقائمني بتنفيذه.

 المطلب الثالث: مستويات وظروف اتخاذ القرار

 القرار أوال: مستويات اتخاذ

 ميكن تقسيم عملية اختاذ القرارات من حيث مدى أمهيتها إىل ثالثة مستويات هي:

  Strategic levelالمستوى االستراتيجي:  -1

وهو املستوى اخلا  بالقرارات املرتبطة باملستقبل، وخاصة باخلط  طويلة األجل ال ي تثثر على املنشأة كلها، 

 م اإلداري كله ومستقبله والبيئة احمليطة به.أي القرارات املتعلقة بكيان التنظي

وتتميز هذه القرارات بالثبات النسيب، وضخامة اإلعتمادات املالية الالزمة لتنفيذها، وبأمهية اآلثار ال ي حتدثها 

هبا يكون منوطا باإلدارة  االختصا يف مستقبل التنظيم، ونظرا ألمهية اآلثار املرتتبة على هذه القرارات فإن 

 2يا، باعتبارها قرارات رئيسية وهامة تتطلب قدرا كبريا من اجلهد والوعي واإلدراك لآلثار املتوقعة هلا.العل

                                       
 371رضا صاحب أبو حممد آل علي، سنان كاظم املوسوي، املرجع السابق،     1
 251  ،1998، القرارات اإلدارية، مكتبة دار الثقافة ، األردن  إختاذد/ نواف كنعان،   2
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 Tactical levelالمستوى التكتيكي:  -2

وهو املستوى اخلا  بالقرارات املرتبطة باألنشطة املتوسطة أو قصرية األجل، وختصيص املوارد الالزمة لتحقيق 

 اخلط  ال ي وضعتها اإلدارة العليا. أهداف املنشأة، وترمجة

ومن هذه القرارات تلك اخلاصة بتكوين املوازنات املالية، والقرارات اخلاصة ببناء اهليكل التنظيمي لإلدارة 

 وتقسيم العمل فيها، وحتديد قنوات االتصال فيما بني الوحدات املكونة هلا.

ختطيطي فإن القرار التكتيكي عبارة عن خلي  من كل ويف حني أن اختاذ القرار االسرتاتيجي عبارة عن نشاط 

، وذلك 1نشاطي التخطي  والرقابة. وهذا النوع من القرارات نادرا ما تطبق يف شأنه نظام القرارات املربجمة

ألنه حيتاج إىل جمهود من سلطة اختاذ القرار يف صناعة هذا القرار وحتديد مامونه، يف ضوء الظروف احمليطة 

 به.

 Technical levelالمستوى الفني أو التنفيذي:  -3

وهو املستوى اخلا  بالقرارات املرتبطة بتنفيذ األنشطة اليومية أو قصرية األجل. ويف هذا املستوى من 

 القرارات ال حتتاج اإلدارة إىل بدل اجلهد، وإمنا يتم اختاذها يف ضوء اخلربات والتجارب السابقة ملتخذها.

بأساليب وأوامر معينة خاصة بعمليات رقابية وختطيطية، مبعىن أن  االلتزامارات يتطلب وهذا النوع من القر 

هبا، ومنها اجلداول اخلاصة حباور  االلتزامالقرارات تكون حمددة مسبقا، وعلى متخذ القرار أن يراعي 

 وانصراف العاملني.

 من األقسام اإلداريةكل قسم ومن املعلومات الالزمة يف هذا الشأن تلك املتعلقة باألداء احلايل ل
                                       

 109،   2000التصميم  طبعة   –التحاليل  –نظم املعلومات ، املفاهيم د/ حممد السعيد خشبة،   1
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 2013/2014حماضرة األستاذة بن موسى ،املقياس إدارة املوارد البشرية ، إدارة وتسري مثسسة ،: المصدر

 مستويات إختاذ القرار 08الشكل رقم :

 

 

 

 ثانيا: ظروف اتخاذ القرار

 يمكن التمييز بين ثالث حاالت في ظل ظروف اتخاذ القرار وهي:

 التام: التأكد -1

 اإلدارة العليا

المستوى )
(اإلستراتيجي  

 اإلدارة الوسطى

(المستوى التكتيكي)  

 اإلدارة الدنيا

(المستوى التنفيذي)  
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يف هذه احلالة تتوفر كل املعلومات املالئمة والالزمة الختاذ القرارات، كما أن البدائل متوفرة حلل املشكلة 

 ومردود وتكلفة كل منها معروف ومعلوم، وليس هناك جمال لعامل احلظ أن يتدخل بني البديل ومردوده.

 حالة المخاطرة: -2

ملتخذ القرار، أي معلومات غري كافية لكنها تسمح ملتخذي القرار  تتميز هذه املرحلة بتوفر معلومات جزئية

مبعرفة املستقبل على وجه اإلحتمال، وتلعب هنا قدرات متخذي القرارات على تقدير االحتماالت دورا 

 أساسيا يف فعالية القرار املتخذ.

 حالة عدم التأكد: -3

 1وثها والعوائد احملتملة من كل بديل غري معروفة.هذه احلالة هي األكثر صعوبة، ألن البدائل واحتماالت حد

 

 

 

 

 

 

 

                                       
   2000االسكندرية ،إختاذ القرارات ، مثسسة شباب اجلامعة ،  –اتصاالت  –اإلدارة احلديثة ، معلومات د/ أمحد حممد املصري،   1

255 
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 241العبد، إدارة األعمال مدخل اختاذ القرارات، الدار اجلامعية، االسكندرية،   : جالل ابراهيمالمصدر

 : ظروف اتخاذ القرار09الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 ظروف اختاذ القرار

 حالة املخاطرة حالة عدم التأكد التأكد التام

100%   100% 

 100% 

30%   30%  

40% 

 

؟        ؟          

 ؟
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 المبحث الثاني: الرشد في اتخاذ القرارات والمشاكل التي تعترض ذلك

 المطلب األول: الرشد في اتخاذ القرارات والمداخل المساعدة في ذلك

الفكر اإلداري السلوكي الفكر الكالسيكي، القائل بالرشد املطلق يف اختاذ القرارات، والذي لقد انتقد رواد  

يعري للمثسسة نظاما مغلقا، فقد نظروا إىل املثسسة على أهنا نظام يتفاعل مع احملي  والقيود املتعلقة به 

 وعملوا على إعادة النظر يف مفهوم الرشد.

أول رواد النظرية السلوكية الختاذ القرار، فقد الحظ قصور مفهوم الرشد واملعيار  وقد كان هربت سيمون

االقتصادي يف اختاذ القرارات وبني أن متخذ القرار ال يستطيع الوصول إىل احللول املثلى للمشاكل موضوع 

يات والوقت . كما قد ال تتوفر لدى الفرد اإلمكان1احلل األمثل يف فرتة زمنية أخرى الدراسة ذلك ألن

الالزمني لدراسة مجيع البدائل وحتديد نتائج كل منها، لذلك يواجه الكثري من العراقيل حتول بينه وبني احلل 

 األمثل.

ملفهوم الرشد حني استخدامه، وذلك للتخفيف من تعقيد هذه وقد اقرتح سيمون أن يااف معيار نوعي 

 2م الرشد يف سلوك األفراد إىل ما يلي:املفهوم وجعله أكثر بساطة وواقعية، فقسم بذلك مفهو 

 الرشد الموضوعي: -

ويقوم على أساس توفر وهو يعكس السلوك الصحيح الذي يسعى إليه لتعظيم املنفعة يف حالة معينة، 

 املعلومات الكافية عن البدائل املتاحة لالختيار.

                                       
 33د/ ناصر أيوب، مرجع سبق ذكره،    1
 339د/ أمحد املصري، مرجع سبق ذكره،     2
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 الرشد الشخصي: -

على  باالعتمادصول على املنفعة يف حالة معينة، احل إمكانيةوهو يعرب عن السلوك الذي يسعى إىل تعظيم 

 املعلومات املتاحة بعد أخذ القيود والاغوط ال ي حتدد قدرة اإلداري على املفاضلة واالختيار بعني االعتبار.

بني الرشد التنظيمي الذي يعكس سلوك متخذ القرار املتعلق بتحقيق أهدافه  Simonكما فرق 

واعية أي أنه يعرف نتائج احللول ال ي يقدمها  ةالشخصية، كما أضاف أن يكون السلوك رشيد بصور 

 والوسائل املستعملة وأن يكون السلوك رشيدا بصورة معتمدة.

رار اإلداري، فلكل مدخل من هذه املداخل حاالت هناك مدخلني رئيسيني ميكن من خالهلما ترشيد الق

 ميكن تطبيقها حىت يكون أكثر فعالية ورشد.

 المدخل الفردي: -1

تركيز قوة اختاذ القرارات على الفرد الواحد، وهو شخصية املدير دون  يعين هذا املدخل أنه العملية ال ي يتم هبا

املشاركة للجماعة يف اختاذ القرار سواء مبناقشة املعلومات واالقرتاحات واآلراء، أو بتقوميها وهو ما يسمى 

 بنظرية الفرد الواحد الختاذ القرار.

 المدخل الجماعي: -2

 ويشري إىل مشاركة جمموعة من األفراد يف عملية اختاذ القرار. اإلدارة باملشاركة،ويدعوا هذا املدخل 

 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار

من األساس الذي يثبت بأن املثسسة عبارة عن نظام مفتوح فإن أي مثسسة تتأثر قراراهتا اإلدارية  انطالقا

 بعوامل عديدة، وقد يكون تأثريا سلبيا عليها أو إجيابيا.
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، كامتالك املثسسة لنظام بوقد تكون بعض العوامل حافزا الختاذ القرارات الصائبة ويف الوقت املناس

 معلومات جيد أو كفاءة متخذ القرار من حيث اخلربة واملثهالت والقدرات العلمية.

 العوامل اإلنسانية: -1

د وفعالية القرار اإلداري، ألهنا تعطي اهلامة ال ي تثثر يف رش اإلنسانيةيعترب مدير متخذ القرار من العوامل 

معلومات وتوضح البدائل أمام متخذ القرار، فيختار بديال معينا. وقد أكدت الدراسات أن أساليب متخذي 

 القرار تتأثر بعوامل شخصية نابعة من شخصيتهم.

تخذ القرار، كذلك تلعب واالبتكارية مل اإلبداعيةومن العوامل الشخصية املثثرة يف اختاذ القرار، جند القدرات 

 1اخلربة دورا مهما وهذا من خالل قدرات متخذ القرار على رب  معطيات القرار مع القرارات السابقة.

 العوامل التنظيمية: -2

هناك أياا بعض العوامل واجلوانب التنظيمية ال ي تثثر على عملية اختاذ القرار  اإلنسانيةإضافة إىل العوامل 

 2يف: وتتمثل هذه العوامل

 القوى الكامنة في الموقف اإلداري الذي خلق المشكلة محل القرار:-

وبدوره يتمثل يف من  التنظيم اإلداري، كما يعتمد على نوع القرار وأمهيته وعلى مدى مالئمته للظروف 

 البيئية.

                                       
 200د/ نواف كنعان، املرجع السابق،     1
 292نفس املرجع،     2
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تعدد املستويات اإلدارية يف التنظيم من العوامل املثثرة يف عملية اختاذ القرار، حبيث كلما ارتفع املستوى  ويعد

 ثر أمهية.كرمي للمنظمة كلما كانت قراراته أاإلداري يف التسلسل اهل

 اإلدارية: االتصاالت -

ال ي يقوم هبا متخذ القرار  االتاالتصإن سالمة القرارات اإلدارية تعتمد بدرجة كبرية على سالمة وفعالية 

 للحصول على املعلومات والبيانات املطلوبة.

 التفويض والالمركزية: -

يساعد التفويض على تنمية قدرات املرؤوسني يف جمال اختاذ القرار وخاصة بالنسبة للمعايري يف املستويات 

 اإلدارية الوسطى واإلشرافية.

 (Ernest.Dale)ويوضح أرنست ديل لالمركزية اإلدارية يف املنظمة كما تتأثر عملية اختاذ القرار بدرجة ا

العالقة بني درجة الالمركزية واختاذ القرارات بقوله: أن درجة الالمركزية يف اختاذ القرارت تزداد يف احلاالت 

 1التالية:

 عدد القرارات املتخذة من املستويات اإلدارية الدنيا. كلما ازداد  -

 ة القرارات املتخذة يف املستويات اإلدارية الدنيا.كلما ازدادت أمهي  -

 كلما اتسعت دائرة تأثر الوحدات اإلدارية بالقرارات املتخذة يف املستويات اإلدارية الدنيا.  -

 وهذا ما يثدي إىل حتقيق سرعة يف اختاذ القرارات وتوفري كوادر قيادية جديدة للمناصب العليا.

 
                                       

 293د/ نواف كنعان، املرجع السابق،     1
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 العوامل الثقافية: -3

استعماله يف جمال إدارة يأخذ مفهوم ثقافة املنظمة بعده احلقيقي إال أنه يف بداية الثمانينات وخاصة  مل

 هذا املفهوم معقد وال يوجد تعريف حمدد متفق عليه ويعرب عن العالقة بني املنظمة واختاذ القرار. عناألعمال 

اختاذ القرار فاملنظمة ال تقوم من فراغ وإمنا تباشر كما تعترب ثقافة اجملتمع من األمور اهلامة ال ي تتصل بعملية 

 االجتماعية والثقافية عند اختاذ القرار. ثاراآلنشاطها من جمتمع وإىل جمتمع، ومن مث فالبد من مراعاة 

 ث: مشاكل ومعوقات عملية اتخاذ القرارلالمطلب الثا

ذ القرار يف املثسسات، وأهم هذه املعوقات تتعدد وتتنوع املشاكل واملعوقات اإلدارية ال ي تعرتض عملية اختا

 النامجة عن االتصاالت هي تلك ال ي تتلخص يف النقاط التالية:

* تعدد مستويات التنظيم وضيق نطاق التمكن للمسريين على املرؤوسني، ذلك أن تعدد املستويات اإلدارية 

اإلدارية وقمة اهلرم التنظيمي،  توياتيف التنظيم يثدي إىل كثرة االتصاالت بني املستويات وكذلك بني املس

 يرتتب على ذلك صعوبة إحكام عملية التوجيه وصعوبة استخدام أدوات االتصال املختلفة مما يثدي إىل:

الوقت املناسب، ومن إعاقة وصول البيانات واملعلومات إىل مراكز اختاذ القرارات بالشكل املطلوب ويف  -1

 ملية اختاذ القرار يف هذه احلالة هي:ية ال ي تنعكس على عاآلثار السلب

القرارات ميكن أن تصبح أقل حكمة ورمبا تكون بطيئة بالرغم من أن عدد الساعات ال ي يعملها املسري  -

 .إنسانيةتزيد حبيث تصبح غري 

امليل إىل تعارض القرارات مع بعاها البعض، هذا يتوقف على الشخص األخري الذي رآه املسري متخذ  -

 قبل اختاذ القرار مباشرة.القرار 
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أن القرارات ال ي يصبح كل تصرف يف حكم )احلالة املستعجلة( لكثرة الرتاكمات والتأخريات وهذا يعين  -

يتخذها املسري أو املدير تكون مبنية على أفكار الغري، بدال من أن تكون مبنية على أفكار متخذ القرار 

 سه أو مع مستشاريه.قت لديه لكي يفكر بنفو نفسه، لعدم توفري ال

تشتت أقسام ووحدات التنظيم الواحد، حيث تثدي هذه األخرية إىل قلة االتصال بني هذه الوحدات،  -2

واألقسام أو بينها وبني اإلدارة املركزية، إذ أهنا تعترب من املشاكل واملعوقات ال ي حتول دون فعالية القرارات 

 اإلدارية.

الذي مير عن طريقه رمسيا مجيع االتصاالت من وإىل املدير أو مدى طول خ  السلطة، هو اخل   -3

املسري، يرتتب عليه زيادة املسافة بني املدير واملرؤوسني وزيادة صعوبة إيصال املعلومات الصاعدة والنازلة عن 

 املشكلة حمل القرار، وهذا كله يثثر يف عملية اختاذ القرارات.

هذه الثقافة على اختاذ القرارات بالعادات والتقاليد والقيم السائدة  تأثر املسريين بثقافاهتم ومدى تأثري -

 بينهم، وتأثريها أياا على ثقافة املثسسات األخرى واملثسسة ككل.

وفرة املعلومات الالزمة الختاذ القرار، وهي تعد املرحلة اخلاصة جبمع املعلومات الالزمة الختاذ القرار، عدم  -

داري يتوقف بالدرجة األوىل على سالمة ودقة وكفاءة املعلومات ال ي سيبىن على وسالمة وفعالية القرار اإل

 أساسها القرار.

عدم توفر النوع املطلوب من املعلومات والبيانات، وكثرة القواعد والتعليمات ال ي تصدر من جهات  -

 خمتلفة.

 ر وعدم دقتها أو حداثتها.طول الوقت الالزم جلمع هذه البيانات واملعلومات ونقصها الختاذ القرا -



 الفصل الثاني                                                       صناعة القرارات اإلدارية

 

61 

 

 قصور بعض املثسسات عن استعمال أجهزة ووسائل حديثة للحصول على املعلومات. -

واألمان، حيث تبدو  باالطمئنان إحساسهمومن املشاكل أياا ال ي تواجه املسريين يف اختاذ القرارات عدم 

ض اآلخر عن املبادرة واملواجهة مظاهر ذلك يف خوف املسريين من املسثولية، وتردد البعض وإحجام البع

ورجوعهم بصفة مستمرة إىل رؤسائهم ألخذ موافقتهم على القرارات ال ي يتخذوهنا اجلزئية للمشاكل الطارئة، 

 على سالمة وصحة هذه القرارات وانسجامها مع النظام. لالطمئنان
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 خالصة الفصل

وبسيطة، لكن مهام تقاي احلقائق والتحليل، واكتشاف إن مراحل اختاذ القرارات تبدو من األول سهلة 

العالقات املتصلة وحتديد املسائل األساسية وخلق أعمال جديدة، كلها مهام على جانب كبري من الصعوبة، 

ومتثل حتديات حقيقية ألفال املديرين، هلذا سنعرض بعض احللول للمشاكل وال ي تساعد على زيادة فعالية 

 اختاذ القرارات.

على نطاق التمكن الواسع والذي ميكن االستدالل عليه من خالل زيادة عدد رؤساء األقسام  العتمادفا

املسثولني أمام املسري، له آثار إجيابية على اختاذهم للقرارات على أساس أنه من خ  السلطة، هذا معناه 

 زيادة وسرعة الفهم بني املدير ومرؤوسيه بناء على معلومات واضحة.

ارسة الالمركزية وتفويض السلطة يف اختاذ القرار لرؤساء األقسام والوحدات التابعة للمثسسة أمر كما أن مم

مطلوب، فقد تتوافر لدى األقسام واإلدارات معلومات أمشل وأدق، مما لو تتوفر لدى اإلدارة العليا 

 للمثسسة، هذا فاال عن أن موقع هذه الوحدات واألقسام يكون يف أفال الظروف.

احللول أياا أن يراعي املسريون القيم االجتماعية واحلاارية للمجتمع الذي تعمل فيه املثسسة، وال ي هلا من 

 تأثري كبري على سلوك املسريين واجتاهاهتم.

و لعملية صناعة القرارات عالقة مع سياسة االتصال و نظام املعلومات ، و سنتطرق هلذه العالقة يف الفصل 

 املوايل .
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 تمهيد 

البيانات بطريقة متكاملة وحتويلها إىل معلومات مث ختزينها واسرتجاعها يف  مجعتعمل نظم املعلومات على 

الوقت املناسب من أجل ضمان تدفق املعلومات وتبادهلا بني مراكز األنشطة املختلفة يف املؤسسة، وإن 

وفري وصول هذه األخرية إىل مستخدميها يف الوقت املناسب وباملواصفات الكمية والنوعية املطلوبة يتطلب ت

نظام اتصال يعمل على إيصال املعلومات ملتخذي القرارات يف الوقت املناسب وباملواصفات املطلوبة، 

ويضمن الفهم اجليد للقرارات من طرف املعنيني هبا، وإن توفر نظام اتصال فعال يعتمد على اختيار وسائل 

 االتصال املناسبة ويعتمد أيضا على مقومات تعمل على توضيح القرارات.

 وسنتطرق يف هذا الفصل إىل توضيح هذه األفكار وهذا من خالل املباحث التالية:

يف  االتصالباختاذ القرارات، دور  االتصالأوهلما يتعلق بدور االتصال يف صنع القرار، مبا فيها عالقة عملية 

يف صنع القرار، مبا  رفع فعالية اختاذ القرارات، أما املبحث الثاين فيدور مضمونه حول دور نظام املعلومات

 فيها أيضا أمهية املعلومات يف صنع القرار، ودور نظم املعلومات خالل مراحل صنع القرار.
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 المبحث األول: دور االتصال في صنع القرار

من الوسائل اهلامة اليت ميكن للمدير متخذ القرار عن طريقها احلصول على  اإلداريةتعترب االتصاالت 

املعلومات املطلوبة الختاذ قراراته، ومن هنا فإن سالمة القرارات اإلدارية ورشدها تعتمد بدرجة كبرية على 

 سالمة وفاعلية االتصاالت اليت جيريها املدير للحصول على هذه املعلومات.

 األول: عالقة عملية االتصال باتخاذ القرارات المطلب

دور مهم يف ختطيط وتنظيم  لالتصال إن االتصال عملية أساسية وحيوية ومستمرة باستمرار املؤسسة و

من خالل اختاذ العديد من القرارات والتنسيق واإلشراف واملتابعة عليها باإلضافة إىل العديد من األنشطة 

والتقييم، فأمهية االتصال تربز يف اختاذ القرارات وهذا ما يؤكد العالقة املوجودة  العمليات األخرى كالرقابة

 بينهما فكيف ذلك؟

املشكلة األوىل املعاصرة هي مشكلة االتصال يف اإلدارة ويركزون يف اعتقادهم هذا على  إنيف احلقل اإلداري 

زمة ملمارسة العملية اإلدارية، وال شك يف أن أن اإلدارة تواجه مشكلة صعبة يف توفري البيانات واملعلومات الال

االتصاالت ضرورية وال ميكن إغفال أمهيتها مبثل ما تكون عليه القرارات بالنسبة للمدير، ألن عملية 

االتصاالت واختاذ القرارات يشكالن جانبني هامني من جوانب العملية اإلدارية فكالمها يعتمد على اآلخر 

ك عالقة تبادلية بني االتصاالت والقرارات تربز يف مدى الصلة بني العمليتني ويتأثر به، مبعىن أن هنا

معا بصفته يشغل املركز القيادي  باالثننيوخضوعهما لظروف واحدة، أو عندما جند أن املدير هو املطالب 

 املعني يف التنظيم.

طرف وهذا ما يدعم من أمهية والقرار اإلداري عادة ما يتخذ بناءا على العديد من االتصاالت مع أكثر من 

، وما يؤكد العالقة الوثيقة بني االتصاالت والقرارات هو أن 1وقوة القرارات بل ويزيد فعالية هذه القرارات

                                                           
 231د/ أمحد املصري، مرجع سابق، ص   1
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حيث متر من خالل قنوات االتصال اليت تشملها اهلياكل االتصاالت هي اليت تنقل البيانات واملعلومات 

التتابع اهلرمي القائم، سواء من املستويات الدنيا إىل العليا أو  لرئاسي أوالتنظيمية ومن خالل التسلسل ا

العكس، وما مل تكن هذه القنوات بالقدر الكايف من اليسر والسهولة فقد يصعب على متخذ القرار أداء 

 دوره املطلوب.

تصاالت ومبثل ما تكون هذه االتصاالت رمسية بني أطراف التنظيم ومراكزه القيادية، جند احتمال وجود ا

 أخرى غري رمسية قد يكون هلا نفس األمهية والتأثري على عملية اختاذ القرارات.

إذن لإلتصال عالقة وثيقة باختاذ القرارات، وهذا ما دفعنا إىل البحث عن دور االتصال يف رفع فعالية اختاذ 

 القرارات، وهذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل.

 بإتخاذ القرارات عالقة االتصال المطلب الثاني: 

إذا كانت االتصاالت ضرورية للعملية اإلدارية جبوانبها املتعددة، فهي أكثر ضرورة وأمهية لعملية اختاذ 

القرارات، ألن االتصاالت واختاذ القرارات يشكالن جانبني هامني من جوانب العملية اإلدارية ويعتمد كل 

دور يف رفع  فلالتصالمبعىن أن هناك عالقة متبادلة بني القرار واالتصال  واحد منهما على اآلخر ويتأثر به

 فعالية اختاذ القرارات يتضح فيما يلي:

 تزويد متخذ القرار بالمعلومات وتنمية الفهم بينه وبين مرؤوسيه: -1

ول على تعترب االتصاالت اإلدارية من الوسائل اهلامة اليت ميكن للمدير متخذ القرار عن طريقها احلص

القرار، ومن هنا فإن سالمة القرارات اإلدارية وفعاليتها تعتمد بدرجة كبرية  الختاذاملعلومات والبيانات املطلوبة 

القرار للحصول على هذه املعلومات، فاملعلومات على سالمة وفعالية االتصاالت اليت جيريها املدير متخذ 

ت سليمة حىت أنه يف الوقت احلاضر ظهر شكل من أشكال أصبحت ضرورية إذا أراد متخذ القرار اختاذ قرارا

أي أن كل سلوك وتصرف وقرار لإلدارة يعتمد على احلقائق والبيانات اإلدارة تسمى اإلدارة باملعلومات، 
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ويف الوقت املناسب والكافية لالحتياجات، كما جيب  لالحتياجاتواملعلومات الصحيحة والدقيقة واملالئمة 

ات عن التحيزات والضغوطات والتحريف، فمتخذ القرار يف إدراكه وعند اختاذ القرارات أن تبتعد املعلوم

 وال شيء غري املعلومات.اهلامة خيضع نفسه للمعلومات 

وتتحدد فعالية االتصاالت مبدى قدرة املدير على تنمية الفهم بينه وبني موظفيه حىت تصبح األهداف 

ى طريقة املدير يف االتصال واليت تسهل مهمة حصوله على مفهومة لدى كل واحد منهم، كما تعتمد عل

املعلومات املطلوبة، وهلذا يتوجب على املدير أن يشجع مرؤوسيه على أن يقدموا ما عندهم من معلومات 

وذلك بأن حيسن اإلصغاء إليهم، ويعطيهم الفرصة للتعبري الكامل عما يف نفوسهم، ويشعرهم بأن حديثهم 

ا يستحقه من تقدير وفهم واستيعاب، وبذلك يطلع املدير على اقرتاحاهتم ومشكالهتم يلقى عنده م

ملرؤوسيه فإنه يضمن فعالية القرارات اليت يتخذها، ألهنا قد تبىن  اإلصغاءووجهات نظرهم، وإذا أحسن املدير 

 على معلومات تنقل إليه من خالل احلديث الشفوي.

غري الرمسي، إذ ميكن أن  االتصالعلى املعلومات املطلوبة طرق  ومن الطرق األخرى حلصول متخذ القرار

اليت تقوم بني أفراد تكون قنوات االتصال غري الرمسي، اليت تنشأ نتيجة العالقات الشخصية واالجتماعية 

اجملموعة غري الرمسية فعالة يف حصول املدير على معلومات قد ال ميكنه الوصول إليها من خالل قنوات 

الرمسي، وذلك لكون هذه املعلومات ليست يف متناول أيدي كل العاملني يف التنظيم وبصورة علنية االتصال 

 1إما ألهنا معلومات سرية أو ألن خطوط االتصال الرمسية ال تكون كافية لنشر هذه املعلومات.

لرمسية من ويرى فريق من كتاب اإلدارة أن هناك بعض املخاطر قد ترتتب على استخدام االتصاالت غري ا

قبل املدير يف احلصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرار، وأن ضرر هذه االتصاالت أكثر من نفعها يف 

                                                           

 1 www.naus.edu.sa  عليوش احمليا العتييب، دور املعلومات يف عملية اختاذ القرارات اإلدارية، دراسة تطبيقية للعاملني يف فيحان حميا
ف العربية املديرية العامة للجوازات، مدينة الرياض، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة ناي

 2004لوم اإلدارية، يف العلوم األمنية قسم الع

http://www.naus.edu.sa/
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جمال اختاذ القرارات، وحجتهم يف ذلك أن هذه االتصاالت تعمل على نقل الشائعات واملعلومات غري 

 الرمسية.الصحيحة، وأن الوسائل اليت تستخدمها ال تكون دقيقة كاالتصاالت 

إال أن فريقا آخر من كتاب اإلدارة وهو الغالبية يرى أن أصحاب الرأي األول يبالغون يف التحذير من خماطر 

االتصاالت غري الرمسية، ويؤكد هذا الفريق أن شبكة االتصاالت غري الرمسية داخل التنظيم وإن االتصاالت 

واحلقائق جبانب ترويج اإلشاعات وهذا ما توصل  غري الرمسية ميكن أن حتمل األخبار واملعلومات الصحيحة

من املعلومات واألخبار اليت تنقل ملراكز اختاذ القرارات عرب  %90" نتيجة إحدى دراساته من أن دافيزإليه "

قنوات االتصاالت غري الرمسية صحيحة، والحظ من خالل الدراسة أن االتصاالت غري الرمسية تنقل األخبار 

 1ريق الرمسي للمديرين بسرعة أكرب من خماطرها.قبل  وصوهلا  بالط

 :التغذية العكسية -2

تتأثر قرارات املدير مبدى قدرته على الوقوف على رد فعل رسالته من جانب مستقبلها، وردود الفعل اليت 

يظهرها موظفوه جتاه املعلومات اليت يرسلها واليت تكون يف صورة أسئلة أو استفسارات أو انتقادات أو 

إذا اقتضى املوقف ذلك كما تتأثر وهذه كلها تفيد يف تعديل ما قاله أو تغيري كيفية اإلدالء به مقرتحات، 

قرارات املدير من ناحية أخرى مبدى استجابته ملتطلبات املوقف يف اتصاالته، فتوقيت االتصاالت مثال له 

أمهية كبرية، وهذا يتطلب من متخذ القرار أن يغتنم الفرصة عندما تتوفر لنقل كل ما هو مفيد أو ذو قيمة أو 

يراعي العوائق التنظيمية والنفسية اليت قد تعطل االتصاالّت، وأن يتفهم كل يساعد على فهم املعلومات، وأن 

 الظروف احمليطة باملوقف مبا يف ذلك شخصيات من يتصل هبم واجتاهاهتم ومدى فهمهم لكالمه.

 

 

                                                           
 291د/ نواف كنعان، اختاذ القرارات بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص   1
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 ضمان عدم تحريف المعلومات: -3

يعود ألسباب عدة البد من إن التحريف الذي تتعرض له املعلومات والذي يؤثر سلبا على اختاذ القرارات 

 جتنبها وأمهها هي:

 كثافة االتصال:  -3-1

كثريا ما يواجه العامل سيال متدفقا من املعلومات اليت يوجهها إليه مديره واليت ال يتمكن من فهمها فليس 

 1من الضروري أن زيادة املعلومات يساعد على حتقيق فهم أفضل.

 حجز المعلومات واإلشاعة: 3-2

يرغب أغلب املديرين  بالسيطرة على ما يدور يف املؤسسات اليت يؤطروهنا، وذلك بسعي اجلميع إىل مراقبة 

املعلومات املتداولة داخل احليز، فمن ميلك معلومات أكرب حول موضوع ما يستطيع اختاذ قرارات تؤهله 

حيث معلومات أقل، على عكس الفرد الذي ال يسيطر إال على  اإلشكالياتللتكيف بشكل أفضل مع 

 يكون عرضة الختاذ قرارات غري مناسبة أو غري رشيدة.

 زيادة عدد المستويات اإلدارية داخل التنظيم: -3-3

إذا زاد عدد املستويات اإلدارية فإن املعلومات الصاعدة من مراكز التنفيذ إىل اإلدارة العليا أو التعليمات 

والقرارات اهلابطة من اإلدارة العليا إىل املستويات الدنيا تتعرض للعديد من عمليات التفسري واحلذف، أما إذا 

ا املعلومات، فإن هذه املعلومات تنجوا إىل حد كبري قل عدد املستويات اإلدارية داخل التنظيم، اليت متر هب

من أضرار تلك املخاطرة، عالوة على حرص عمليات االتصال يف عدد حمدود بني العاملني مما يزيد من فرص 

 التفاهم املتبادل ويرفع بالتايل من كفاءة وفعالية االتصال.

 

                                                           
 251د/ حسني حرمي، السلوك التنظيمي سلوك األفراد واجلماعات يف منظمة األعمال، مرجع سابق، ص   1
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 تحريف مضمون الرسالة: -3-4

للعاملني الفرصة بنقل املعلومات إليهم بطريقة غري الطريقة الرمسية واملستعملة  يف بعض األحيان يعطي املديرين

 األمر الذي يؤدي إىل القيام بنقل معلومات غري صحيحة عن العاملني.يف املؤسسة، 

 عدم وضوح الرسالة المراد نقلها: -3-5

االتصال الفعال يتطلب من املرسل أن يوضح يف رسالته أفكاره بدقة وأن حيرص على أن يكون مضمون  إن

 الرسالة واضحا يف ذهنه قبل أن يقوم بتبليغه.

 وحىت نتفادى التحريف الذي تتعرض له املعلومات البد من تقدمي احللول التالية:

املعنيني بتنفيذ القرارات يف صياغتها من البداية  توضيح مضمون الرسالة املراد نقلها، مع ضرورة إشراك -

 وحىت النهاية.

زيادة التفاعل والتبادل بني اإلدارة والعاملني حبيث تكون االتصاالت ذات اجتاهني من أعلى إىل أسفل  -

 ومن األسفل إىل األعلى.

 تصاالت.التأكيد على أمهية االتصاالت وجها لوجه لنوعية املعلومات اليت تعطيه هذه اال -

 قبول اإلدارة لسماع كل األخبار وليس فقط األخبار اجليدة، وهذا لتجنب حتريف املعلومات. -

مراعاة طبيعة ومستوى إدراك متلقي الرسالة إذ خيتلف األفراد الذين توجه هلم االتصاالت بأشكاهلا  -

 التصاالت.املختلفة، مما جيب على املعنيني أخذ ذلك بعني االعتبار عند إجراء عملية ا

 اختيار الوقت املناسب لتقدمي املعلومات وتبليغ القرارات. -
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 المبحث الثاني: دور نظام المعلومات في صنع القرار

يقصد بالقرار يف جمال نظم املعلومات عملية اختيار البديل األمثل من بني بدائل أخرى متاحة حلل مشكلة 

 1تلبية لبيانات أو معلومات مدخل آخر نتيجة فعل معني". ما، ويعرفه البعض بأنه "عملية إنتاج معلومات

فاملعلومات تؤدي دورا هاما ورئيسيا يف عملية صنع القرار اإلداري، وهذا الدور حيدده إطار معني يتمثل يف 

 املستوى اإلداري الذي يتم فيه اختاذ القرار، واملراحل اليت متر هبا عملية اختاذه وطبيعته ونوع هذا القرار.

 2المطلب األول: أهمية المعلومات في صنع القرار

تشكل املعلومات أساس القرار الناجح، فكفاءة القرارات تعتمد على توافر وتكامل املعلومات الضرورية، 

حيث يعتمد القرار الرشيد على مقدار ما يتوفر من بيانات ومعلومات لإلدارة حىت يتم حتديد البدائل واختاذ 

معلومات لكل املتغريات اليت تؤثر على القرار يف حالة التأكيد واالبتعاد عن العشوائية والعمل على توفري 

القرار اإلداري، ويساعد توافر املعلومات اجليدة واستخدام التكنولوجيا املالئمة يف معاجلتها على حتقيق فوائد 

 عديدة لإلدارة والتنظيم واألفراد ونذكر منها: 

 تنمية وزيادة إدراك املدير الختاذ القرار السليم. -1

 حلل املشكالت. تشكيل قاعدة واضحة -2

 زيادة األداء وتوفري التكاليف. -3

 

 

 

 
                                                           

 480اهلادي، التطورات احلديثة لنظم املعلومات احلديثة على الكمبيوتر، املرجع السابق، ص  د/ حممد حممد  1
 147، ص 2010د/ فريد كورتل، إهلام بوغليطة، االتصال واختاذ القرارات، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان،   2
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 : العالقة بين المعلومات والقرارات10الشكل رقم 

 

طبعة دار على الكمبيوتر،  املبنيةد. حممد حممد  اهلادي، التطورات احلديثة لنظم املعلومات : المصدر

 .481، ص 2001الشروق 

 

 

 قمة اإلدارة

DG 

 اإلدارو الوسطى

 المستوى التنفيذي

 بنك المعلومات

 معلومات أولية

 معلومات معالجة

 قرارات

 تدفقات مادية

 تدفقات مالية

 تدفقات بشرية

 عمليات تسيير

 إجراء عمل

 تقارير

 قرارات

 قرارات استراتيجية

 قرارات تكتيكية

روتينية قرارات  

 أنواع القرارات

 التكرار

ت
را

را
لق
 ا
ام

ظ
 ن



دور اإلتصال ونظم المعلومات في صنع القرار         ل الثالث                   الفص  
 

73 
 

نظام المعلومات              عملية اتخاذ القرارات                                

  
 
 

البيانات                            

 
 

متخذ  القرار      
 

 القرار

 

للمعلومات والبيانات من العناصر األساسية لنجاح اإلدارات مبختلف مستوياهتا وتعترب حاجة التنظيم 

 ويالحظ ذلك من خالل:

: حيث حتتاج هذه اإلدارة إىل معلومات وبيانات لغاية حتقيق األهداف الرئيسية حاجة اإلدارة العليا -

لغاية وضع اخلطط اجة للمعلومات والفرعية، ومعرفة بيئة العمل اخلارجية واملؤسسات املنافسة، إضافة إىل احل

 ورسم السياسات.

حيث حتتاج هذه اإلدارة إىل معلومات تتضمن كل ما يتعلق باألنشطة  حاجة اإلدارة الوسطى:  -

 والوظائف واملعلومات الضرورية على سري عمليات التشغيل واألداء والتقييم وعمليات اإلنتاج.

معلومات وبيانات تفصيلية ضرورية لسري العمليات التشغيلية : وهنا البد من توافر حاجة اإلدارة التنفيذية -

وكتابة التقارير ورفعها لإلدارة العليا واإلدارة الوسطى لتسهيل العمل اإلداري، وتوفري معلومات لكل األفراد 

 وكل املستويات اإلدارية.

 

 

   

  + 

 

 العالقة بين أنظمة المعلومات وعملية اتخاذ القرارات :11الشكل 
 

واجراءات العمل، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، األردن، : د/ موسى اللوزي، التنظيم المصدر

 162، ص2002

 نموذج
 القرار

عمليات 
تشغيل 
 البيانات
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إن اهلدف من استخدام نظام املعلومات يف املؤسسة هو زيادة فعالية املؤسسة يف اختاذ القرارات ولذلك فإن 

م على البحث عن نظام معلومات ميتاز بالفعالية هو مطلب كل مؤسسة لرغبتها يف انعكاس فعالية النظا

فشل نظام املعلومات كأحد العوامل  نشاطات املؤسسة، هذا باإلضافة ملا تلعبه الفعالية يف تقدير جناح أو

 املؤثرة يف ذلك.

 المطلب الثاني: دور نظام المعلومات خالل مراحل صنع القرار

ويقع االختيار على أفضل تعترب عملية اختاذ القرار أساسا عملية اختيار بني عدة بدائل مرتبطة مبوقف معني، 

هذه البدائل وأمهها يف حتقيق اهلدف املنشود، ويعرب عن هذه العملية بـ"الرشد"، فالقرار الذي يتبع بشأنه هذا 

 ما جيب أن تكون عليه عملية اختاذ القرار.الصحيح هو قرار رشيد، وهو  االختيار

د أو تشخيص املشكلة، مرحلة حتديد وتقييم وتتضمن عملية اختاذ القرار ثالثة مراحل رئيسية، مرحلة حتدي

البدائل املطروحة ومرحلة اختيار البديل املناسب الختاذ القرار ويكون للمعلومات دور يف كل مرحلة من هذه 

 1املراحل.

 مراحل اتخاذ القرارات: -1

العديد من الكتابات يف حتليلها لعملية اختاذ القرارات إىل تصنيف مراحل اختاذ القرارات إىل  تستند

 االستخبارات، التصميم واالختيار.

: تتعلق هذه املرحلة بتعريف ووصف املشكلة اخلاصة بالقرار، وعادة تظهر احلاجة إىل االستخبارات -1-1

من الوضع القائم، أو يف حالة الرغبة يف وضع مستقبل  اختاذ قرار معني عندما يكون شعور بعدم الرضا

القرار،  اختاذأفضل، وختتص هذه املرحلة أيضا مبسح البيئة )داخلية وخارجية( حبثا عن مواقف تستدعي 

                                                           
 109د/ حممد السعيد خشبة، املرجع السابق، ص   1
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وتفيد نظام املعلومات يف التعرف على املشكالت من خالل التقارير اليت تشري إىل حاالت االحنرافات عن 

مسبقا، بينما يتطلب توصيف املشكالت نشاطا مكثفا جلمع بيانات حول املشكلة املعايري املوضوعة 

 املسؤول عنها واآلثار املرتتبة عليها. وأسباهبا وجماهلا، و

تتضمن مرحلة التصميم حتديد بدائل حل املشكلة، وتقييم هذه البدائل، ويتكون كل : التصميم -1-2

بديل من جمموعة التصرفات اليت قد يؤدي القيام هبا إىل حل املشكلة، وتستغرق عملية توليد البدائل وجتميع 

ري إمكانيات املعلومات وقتا طويال من املديرين وميكن لنظام املعلومات تدنية تلك اجلهود من خالل توف

 1االتصال السريع والسهل بقواعد البيانات باستخدام لغات مألوفة للمستخدمني.

تساهم نظم املعلومات يف مرحلة تقييم البدائل من خالل تسهيل العمليات الكمية الالزمة حلساب  كما

قيمة كل بديل، وإجراء التحليالت املختلفة مثل: حتليل تكلفة العائد وتوفري مناذج املفاضلة بني البدائل 

 استنادا إىل عدد من املعايري احملددة.

م املدير يف مرحلة االختيار والتنفيذ باختيار أفضل البدائل، والذي : يقو مرحلة االختيار والتنفيذ -1-3

اليت يؤدي يعترب القرار الذي سوف تتخذه املنظمة والذي يرتتب على اختاذه القيام مبجموعة من التصرفات 

ابعة نتائج إىل نتائج معينة، أما بعد اختاذ القرار فإن دور نظام املعلومات يرتكز يف مت نفيذهاتل االنتهاء من تن

التصحيح  إجراءاتالتنفيذ من خالل توفري تقارير واضحة وحمددة عن نتائج األداء، حبيث تساعد يف اختاذ 

 2وتقييم جودة القرارات.

 

 

 

                                                           
 120د/ نواف كنعان، املرجع السابق، ص   1
 35، ص 2008د/ حممد أمحد حسان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،   2
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 وميكن توضيح االرتباط بني مراحل اختاذ القرارات وأنواع املعلومات املطلوبة لكل منها بالشكل التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل اتخاذ القرارات وأنواع المعلومات: االرتباط بين 12الشكل 

، مصر، اإلسكندريةللنشر، : د/ حممد أمحد حسان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية المصدر

 30، ص2008

 

 

 

 

تقارير دورية  -  
تقارير عن االتجاهات -  
تقارير استثنائية -  
تقارير مراقبة األنشطة -  

نماذج محاكاة -  
)ماذا، لو...؟( -  
معلومات مرتدة -  
الخرائط والرسوم -  

 
 نماذج وأدوات تحليل كمية

 
 
 

 االستخبارات

 التصميم

 االختيار والتنفيذ
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 1دور نظم المعلومات في كل مرحلة من مراحل صنع القرار -2

حاجة إىل نظم معلومات فعالة متكنهم من  اختاذ القرار جوهر العملية اإلدارية، فاملديرين يفتعترب عملية 

احلصول على معلومات يف الوقت واجلودة املناسبني ووجود مثل هذه النظم خاصة املبنية على احلاسب اآليل 

والذي أصبح العنصر احلاكم يف جناح أو فشل املنظمات، وهلذا سنستهدف دور نظام املعلومات يف كل 

 ابقة الذكر.مرحلة من مراحل اختاذ القرارات الس

 أوال: دور نظام المعلومات في مرحلة االستخبار:

أهم ما حتتاجه مرحلة االستخبار خاصة يف خطواهتا األوىل املتعلقة بالبحث عن املشكالت، هو مسح البيئة 

الداخلية واخلارجية للمنظمة، فنظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل تقوم بتخزين كميات هائلة من 

ت اليت ميكن أن تفيد صانع القرار بالقيام هبذه اخلطوة بسهولة، فقواعد البيانات الداخلية واخلارجية املعلوما

توفر أساسا من املعلومات يساعد على التعرف على املشكالت ونظم دعم اإلدارة العليا من خالل اتصاهلا 

 الشبكي مبصادر املعلومات تساعد املدير على سرعة اكتشاف املشكالت.

املعلومات يف هذه املرحلة "من خالل ما تقدمه من تقارير دورية خاصة" يف تسيري ممارسة تسهم أيضا نظم 

أنشطة البحث عن املشكالت وذلك من خالل مقارنة األداء املتوقع باألداء الفعلي، وتساعد أيضا النظم 

وإظهار مدى خطورهتا، فهذه اخلبرية يف عملية تصنيف املشكلة من خالل حتديد طبيعة املشكلة وتصنيفها 

النظم ميكن أن توفر معلومات بشأن احتماالت حل املشكلة كما أهنا ميكن أن تنصح صانع القرار بنوعية 

املعلومات اليت جيب احلصول عليها حىت ميكن إجراء التشخيص السليم للمشكلة، وأخريا فإن نظم دعم 

ميز به من قرارات فائقة على بناء النماذج وحتليلها، ويف القرار ميكن أن تسهم يف هذه املرحلة من خالل ما تت

 حتليل املشكالت املعقدة وتبسيطها حبيث يسهل فهمها صانع القرار.

                                                           
 173، ص 1996د/ ابراهيم علي اهلندي، عملية صنع القرارات اإلدارية، جامعة حلب، سوريا،   1
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 ثانيا: دور نظم المعلومات في مرحلة التصميم:

نظرا ملا تتضمنه مرحلة تصميم منوذج املشكلة من التعرف على بدائل التصرفات املمكنة حلل املشكلة وحتديد 

معايري املفاضلة بينها والتنبؤ بنواتج استخدامها، وما يستلزم ذلك من التعبري عن املشكلة يف صورة منوذج 

اضية والكمية اليت تساعد يف ن أن توفر العديد من النماذج الريمبسط قابل للحل، فإن نظم دعم القرار ميك

رية أيضا تساعد يف إظهار بدائل احلل كما أن النظم اخلبالتعرف على بدائل احللول املختلفة وتقييمها،  

بالنسبة للمشكالت املعقدة كما ميكن أن تسهم يف إجراء عمليات التنبؤ بنواتج هذه البدائل، وذلك ملا 

 لديها من إمكانيات فائقة يف بناء النماذج الكمية وحلها.

 ثالثا: دور نظم المعلومات في مرحلة البحث واالختيار:

تقوم نظم املعلومات بتوفري مناذج رياضية وكمية تساهم يف حتديد احللول املمكنة وتقييمها مما ييسر من عملية 

وميكن أن تسهم نظم دعم القرار يف مرحلة االختيار عن طريق إجراء عمليات التقييم اختيار احلل املناسب، 

 -اإلجابات السليمة بشأن أسئلة )ماذاالكمي للبدائل، وأيضا من خالل إجراء حتليل احلساسية وتقدمي 

لو...(، فعن طريق هذه النظم ميكن حتديد السيناريوهات البديلة حلل املشكلة وذلك لدعم عملية صنع 

 القرار.

 رابعا: دور نظم المعلومات في مرحلة التنفيذ:

القرار، فتنفيذ القرار  ال يقل دور نظم املعلومات يف مرحلة تنفيذ احللول عن دورها يف املراحل السابقة لصنع

يستلزم عمليات إقناع لألطراف املشاركة، وأيضا لألطراف اليت تقوم بالتنفيذ كما أن عمليات اإلقناع نفسها 

حتتاج إىل عمليات اتصال بني العديد من األطراف املعنية بالقرار، وهنا ميكن استخدام نظم دعم القرار يف 

اسب اآليل، كما أن عملية اإلقناع كلما اعتمدت على تقدمي إجراء هذه االتصاالت من خالل شبكات احل
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خمرجات نظم معلومات وعرض أشكال بيانية ونتائج حتليل احلساسية وغريها كلما كانت أسهل، وميكن أيضا 

 استخدام النظم اخلبرية يف عمليات التفسري والتربير املصاحبة للقرار الذي مت صنعه حىت يسهل تنفيذه.

 : العالقة بين مراحل صنع القرار ونظم المعلومات(01-14الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 : العالقة بين مراحل صنع القرار ونظم المعلومات13الشكل 

: علي عبد اهلادي مسلم، نظم املعلومات اإلدارية، املبادئ والتطبيق، مركز التنمية اإلدارية، جامعة المصدر

 141، ص 2003، 2االسكندرية، ط

 

 

 

 

 

 نظم المعلومات المالئمة مراحل صنع القرار

 االستخبار

 التصميم

 البحث واالختيار

 التنفيذ

نظم تشغيل العمليات  -  
نظم المعلومات اإلدارية -  
نطم دعم القرار -  

نظم دعم القرار -  
النظم الخبيرة -  

نظم دعم القرار -  

نظم دعم القرار -  
النظم الخبيرة -  
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 الفصلخالصة 

خالل هذا الفصل نستنتج أن االتصال ونظام املعلومات يعتمدان على بعضهما البعض، حيث يكون  من

االتصال إدراكا فإن املعلومات تكون منطلقا، كما أن معلومات يف نفس الوقت تلتزم اتصاال، حيث يعترب 

مة القرارات اإلدارية يعتمد بدرجة  لومات اليت ستبىن عليها القرارات، وإن سالهذا األخري ضروريا لتوصيل املع

 كبرية على سالمة وفعالية االتصاالت.

 ومن خالل هذا الفصل نستنتج النقاط التالية:

 االتصاالت اإلدارية من الوسائل اهلامة اليت ميكن ملتخذ القرار عن طريقها احلصول على املعلومات. -

 داري.املعلومات تؤدي دورا أساسيا يف عملية صنع القرار اإل -

 كفاءة القرارات تعتمد على توافر وتكامل املعلومات الضرورية.  -

 إن لنظم املعلومات دورا أساسيا خالل مراحل صنع القرار. -
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  خالصة الجانب النظري

من الوسائل اهلامة اليت ميكن للمدير املتخذ القرار عن طريقها احلصول املعلومات  تعترب االتصاالت االدارية

وله دور يف حتديد فعالية  اإلنتاجعنصرا هاما من عناصر املطلوبة إلختاذ قراراته و كذلك يعترب نظام املعلومات 

 القرارات . اختاذو كفاءة املنظمة باعتبارها كمصدر رئيسي لدعم فعالية 

 القرار و ذلك من خالل : اختاذأنه هناك عالقة متبادلة بني االتصال و ونستنتج 

 تزويد متخذ القرار باملعلومات و تنمية الفهم بينه وبني مرؤوسيه . -

 معرفة ردود فعل املرؤوسني إجتاه القرارات و التأكد من فهم مضموهنا  -

 ضمان عدم حتريف املعلومات . -

و كذلك لنظم املعلومات دور كبري يف صنع القرار حيث أن املعلومات هي أساس القرار الناجح و كفاءة 

 القرارات تعتمد على توفر املعلومات الضرورية ، ويساعد ذلك على حتقيق فوائد منها :

 تنمية و زيادة إدراك املدير إلختاذ القرار السليم . -

 تشكيل قاعدة واضحة حلل مشكالت . -

 ة األداء و توفري التكاليف .زياد -
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 تمهيـــــــــــــد:

إن دراسة العالقة بني سياسة االتصال ونظام املعلومات وصناعة القرارات من اجلانب النظري هي دراسة نظرية حبثه 

وكتكملة هلا من الضروري القيام بدراية ميدانية يف إحدى البنوك اجلزائرية وكعيينة للدراسة وقع االختيار على بنك 

يث تتطرقنا إىل اللمحة التارخية عن هذا البنك يف املالحق )رقم ، حالفالحة والتنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر 

مت ختصيص هذه الدراسة يف املبحث التايل و املتمثل يف : واقع سياسة اإلتصال و نظام املعلومات  ( وقد1-2-3

و مت فيه عرض واقع اإلتصال نظام املعلومات يف الوكالة و كذلك عرض  BADRيف صناعة القرارات يف وكالة 

 .BADRاقع صناعة القرارات يف و 
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      (BADR)    القرار دراسة حالة بنك  صنع سياسة االتصال ونظام املعلومات يف  المبحث أألول:

 بوكالة سيدي خلضر.   

قمنا أوال بدراسة ميدانية باستعمال استبيان حاولنا  ،رالقرا صنعال ونظام املعلومات يف بغرض دراسة سياسة االتص

 حول هذا املوضوع   BADRالوكالة من خالله الوقوف على معرفة ردود أفعال فئة اإلطارات يف 

 . ملعرفة رأيهم يف املوضوع ( استبيان على مسئولني وإطارات الوكالة33فقمنا بتوزيع )  

 مراحل الدراسة:

 مث وضع استبيان ومت تقسيمه إىل ثالثة أجزاء حيث: 

 .بسيدي خلضر.    BADR خصصناه لواقع سياسة االتصال داخل وكالةالجزء األول  * 

                                                               بوكالة سيدي حلضر.نظام املعلومات  فيهدف إىل إبراز واقع سياسية أما الجزء الثاني* 

 سيدي خلضر.القرارات داخل وكالة  اعةصنلواقع  خصصناه فقد  أما الجزء أألخير* 

مستوياهتم اإلدارية و كذا داخل نفس املستوى اإلداري من إطارات حسب العيينة املدروسة يف الوكالة هذا وتتكون 

ظائف اليت يشغلوهنا من أجل السري احلسن لتسيري املوارد البشرية ،واالتصال واختاذ القرار ختصصاهتم ،والو حسب 

       ( استبيان على جمموع اإلطارات بالطرق الرمسية.33وقد مت توزيع )داخل الوكالة 
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 بيانات أولية:

 أوال:تشخيص العينة:

 الجنس: -1

 ذكور 08

 إناث 08

 اجملموع 16

 

خالل النتائج املتحصل عليها من االستقصاء نالحظ أن عدد الذكور مساوي لعدد اإلناث .أي من التحليل:

 سياسة تكافئ الفرص يف التوظيف.

 السن: -2

 30سنة اىل 20من  03

 40سنة اىل 30من  12

 سنة 40أكثر من 2

 اجملموع 16

 

باملوارد البشرية وهذا خلربهتم  املسئولنييرجع هذا الفارق يف العمر بني أفراد الوكالة اليت قدمها واحتفاظ التحليل:

 الكبرية يف امليدان.
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 المستوى التعليمي:

 ابتدائي -

 متوسط -

 ثانوي 02

 جامعي 14

 اجملموع 16

 

على إطارات جامعية أكثر من ثانوية ،ألهنم نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها أن الوكالة تعتمد التحليل:

 يتسمون مبستوى تعليمي عايل مما خيفض على الوكالة أعباء التكوين.

 الدخل الشهري:  -4

 دج40000دج إىل 30000من  06

 60000دج إىل  40000من دج 07

 دج 60000أكثر من  03

 اجملموع 16

 

و هذا راجع خلربهتم يف  دج40000يتقاضون راتب يفوق  نالحظ من خالل النتائج أن أغلبية العمالالتحليل: 

 .امليدان
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 عدد السنوات خبرة: -5

 سنة واحدة 06

 أربع سنوات إىلمن سنتني  02

 سنوات فما فوق 5 08

 اجملموع 16

 

الكفاءة مما طارات القيادية اإلقدمية ،واهتمام الوكالة بيهم خربة عالية وهذا راجع إىل األالتحليل:أغلب املوظفني لد

 ونظام املعلومات . تصاالتجيعلهم قادرين على تكوين أراء اجيابية أو سلبية حول موضوع اال

 ثانيا:وضعية الوكالة:

 هل سبق وأن مرت وكالتكم بفرتة صعبة:  -1

 اإلجابة  التكرار النسبة املئوية

 نعم 16 %100 

 ال - -

 اجملموع 16 %100 

 

من أفراد العيينة بأن الوكالة   % 100:حسب النتائج املتحصل عليها من االستقصاء ،أوضحت نسبة التحليل

  ؟ ألسباب التاليةاقد مرت بفرتة صعبة ،وهل هذا راجع إىل 
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 اإلجابة التكرار النسبة املئوية 

 عدم وجود خربة كافية - -

وجود موظفني يف مناصب غري  - -

 مناسبة

 حمكمةإدارة غري  - -

عدم حتديد الطرق املناسبة لتحقيق  - -

 إسرتاتيجية الوكالة

 أسباب أخرى 16 %100

   

 هي العوامل اليت تقف وراء إعاقة حتسني وضعية وكالتكم؟ حسب رأيكم ما -2

 اإلجابة  التكرار النسبة املئوية

 عدم وجود نظام معلومات 08  %50  

 سوء تكوين وتأهيل املختصني 04 %25   

 سوق تدفق املعلومات 02 %12.5     

 وجود مقاومة للتغيري والتجديد 02 %12.5 

 اجملموع 16 %100               
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رأته   قف وراء إعاقة حتسني وضعية الوكالة هو عدم وجود نظام معلومات فيها وهذا مايإن أكثر عامل التحليل:

و لنظام املعلومات أمهية يف نقل البيانات و املعلومات بني خمتلف املستويات  من أفراد العيينة  %  50  نسبة

 . داخل الوكالة

 يف رأيكم نظام املكافئات والرتقية وأال جور يساهم يف: -3

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية 

 حتفيز العمال على العمل أكثر 16 %100 

 ال يغري شيئا  - -

 غري ذلك - -

 اجملموع 16 %100 

يساهم بشكل كبري يف حتفيز :من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن نظام املكافئات والرتقية التحليل 

 العمال على العمل أكثر.

 كيف هي العالقات داخل وكالتكم ؟  -4

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية
 عالقة جيدة - -

 عالقة عمل 16 %100
 عالقة معقدة - -
 عائلية عالقة - -

 اجملموع 16 %100
أوضحته نسبة    نالحظ أن العالقات بني العمال داخل الوكالة هي عالقات عمل ال أكثر وهذا ماالتحليل:

 من أفراد العيينة.  100%
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 بسيدي لخضر.   BADR االتصال داخل وكالة  : واقع سياسةاألولالمطلب 

 داخل وكالتكم؟يف االتصال اجليد هي الشروط الواجب توافرها  ما-1 

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 اإلعداد اجليد 04 %25 

 الصراحة والوضوح 04 %25              

 اختيار الوسيلة املناسبة لالتصال 08 %50    

 اجملموع 16 100%

هي الشرط األساسي  حسب النتائج املتحصل عليها من االستقصاء نالحظ أن اختيار الوسيلة املناسبة التحليل:

ومنه نقرتح على املسئول أن يستعرض  ،العيينة من أفراد  %50لإلتصال داخل الوكالة و هذا ما أوضحته نسبة 

 الوسائل املختلفة لالتصال وخيتار من بينها أنسب الوسائل اليت تصلح إلمتام االتصال بنجاح.

 ف االتصال يف وكالتكم؟ذهو ه ما -2

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية
 تقدمي معلومات للزبائن عن البنك وخدماته 06 % 37.5
 توصيل وتصحيح املعلومات 04 25%

37.5% 06 
نقل املعلومات بالطرق املختلفة داخل البنك 

 وخارجه
 اجملموع 16 100%

فهي تقوم بتصحيح وتوصيل املعلومات  ة االتصال دور كبري داخل الوكالةتبني نتائج اجلدول أن سياس التحليل:

من أفراد العيينة ،وكذلك هلا دور يف تقدمي معلومات للزبائن عن البنك وخدماته وهذا   %25وهذا مارأته نسبة 

 .% 37.5و كذلك نقل املعلومات بالطرق املختلفة داخل البنك و خارجه و هذا بنسبة  % 37.5بنسبة 
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 ة(.يكسعلى رجوع املعلومة )التغذية الع هل يعمل االتصال يف وكالتكم -3

 اإلجابة   التكرار النسبة املئوية

 نعم 16 %100       

 ال - -

االتصال داخل   يرون أن عملية   %  100نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب املستجوبني بنسبة تحليل:

ة كيفية تواجد املرسل داخل موضوع رفع املعلومة )التغذية العكسية(،وهذا من أجل معو الوكالة تعمل على رج

 . للمستقبلاملقصود للرسالة اليت قام ببثها االتصال ،وهذا من أجل أن يتعرف املرسل على التأثري املقصود وغري 

 هي خصائص االتصال املتوفرة داخل وكالتكم؟ ما -4

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية
 البنك. تقوية شعور االنتماء الداريو 03 %18.75

حتفيز إطارات الوكالة حىت يصبحوا وسطاء حقيقيني  04 %25
 لالتصال.

 القيام باجتماعات إعالمية متكررة. 04 %25
 االتصال مع الوكاالت األخرى. 05 %31.25

 اجملموع 16 100%
نالحظ من خالل النتيجة املتحصل عليها أن الوكالة تتضح باخلصائص التالية وهي حتفيز إطارات التحليل: 

وهذا إما إرساهلم لدورات تدريبية أو تكوينية أو ،  %25بنسبة الوكالة حىت يصبحوا الوسطاء احلقيقيني لالتصال 

املدير العام واجتماعات  ارات وخاصة بااليط،   %25بنسبة  منحهم هدايا وكذلك القيام باجتماعات إعالمية

ومنه نستنتج   .%31.25بنسبة  اتصال مع الشبكة )الوكاالت أألخرى(خاصة بإطارات املوظفني وأخريا أخرى 

الثقة الكاملة وإمكانيات تسمح هلم بإهناء املهمة اليت  ونأنه بفضل هذه اخلصائص أصبح إداريو البنك يكسب

 ناء خدمة أو منتوج وأن يصبح زبونا يف البنك .تتمثل يف إقناع وإعالم الزبون القت
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 هل اإلشهار يساعد يف نشر املعلومات والرسائل اليت ختص وكالتكم؟ -5

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 نعم 16 %100       

 ال -                          -

 اجملموع 16 %100       

،ويساهم يعترب اإلشهار يف الوكالة وظيفة وأداة هامة اليت تستعمل يف نشر املعلومات اليت ختص البنك التحليل: 

 و هذا ما أوضحت نسبة   بدوره مسامهة فعالة يف حتفيز أهداف البنك خاصة فيما خيص جذب العمالء )الزبائن(

 . من أفراد العينة %100  

 ورة اإلشهار في الوكالةضر  :14الشكل رقم ا

 

 

 

 

 المصدر:من إعداد الباحثة استنادا إلى نتائج االستبيان.

 

 

 

 

 

 نعم                  

 ال                  

 

 

    %100          
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 تم وصول املعلومات بني املوظفني داخل وكالتكم؟يكيف   -6

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 بصفة رمسية - -

 غري رمسيةبصفة  - -

 معا 16 %100 

 اجملموع 16 %100

 بصفة رمسية ،وغري رمسية بني اإلطارات داخل الوكالة. تصلنالحظ أن املعلومات التحليل:

و ،أما إذا متت بصفة غري رمسية ونستنتج أنه عند وصول املعلومات بصفة رمسية ال خيلف مشاكل داخل الوكالة 

،ومن الطرق مشاكل يف عملية اإلتصاليؤدي هذا إىل عدة سوف )إشاعات( إعتمدت كليا على قنوات غري رمسية 

التيتم هبا إيصال املعلومات داخل الوكالة وهي الطريقة الشفهية ،ويعتمد يف ذلك على وسيلة اهلاتف وأحيانا 

 ديلها.اجتماعات إعالمية بالرغم من أهنا تعطي ردود فعل مباشرة وتبادال سريعا لألفكار مما يسهل فهمها وتع

 هي اللغة المستعملة في عملية االتصال في وكالتكم؟ ما -7

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية
 الفرنسية - -
 العربية - -
 معا 16 100%
 اجملموع 16 100%
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نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها من االستقصاء أن كل أفراد العيينة يرون أنه يتم استعمال  التحليل:

 يف االتصال بني العمال مما ال خيلق مشاكل وغموض وتعقيد لعملية االتصال.الفرنسية  اللغة العربية و

 كانت إجابتك بنعم فيما يتمثل هذا الدور؟  برأيك هل لالتصال دور يف رفع فعالية اختاذ القرارات؟ إذا -8

  اإلجابة التكرارات النسبة املئوية

  ضمان عدم حتريف املعلومات . 04 %25  

 

 

 

 نعم 

تزويد متخذ القرار باملعلومات وتنمية الفهم بينه وبني  07 %43.75 

 مرؤوسيه.

 معرفة ردود فعل املرؤوسني اجتاه القرارات والتأكد من 05 %31.25 

 فهم مضموهنا .

  اجملموع نعم 16 %100 

 اجملموع ال - -

 اجملموع 16 % 100

يرون أن دور االتصال يف رفع فعالية اختاذ  %43.75تبني نتائج اجلدول أن أغلب املستجوبني بنسبة التحليل:

 %31.25مرؤوسيه،يف املقابل القرارات يكون من خالل تزويد متخذ القرار باملعلومات وتنمية الفهم بينه وبني 

 %25يرون أن دور االتصال يكمن يف معرفة ردود فعل املرؤوسني اجتاه القرارات والتأكد من فهم مضموهنا،ونسبة

        لعبارة ضمان عدم حتريف املعلومات.

 نستنتج من خالل اجلدول أن لالتصال دور يف رفع فعالية اختاذ القرار من خالل :

 القرار باملعلومات وتنمية الفهم بينه وبني مرؤوسيه.تزويد متخذ  -
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 والتأكد من فهم مضموهنا . معرفة ردود فعل املرؤوسني اجتاه القرارات -

 ضمان عدم حتريف املعلومات . -

 يف رأيك فيما تتمثل أمهية املعلومات يف صنع القرار؟ -9

 اإلجابة  التكرار النسبة املئوية

 إدراك املدير الختاذ القرار السليم.تنمية وزيادة  07 % 43.75

 تشكيل قاعدة واضحة حلل املشكالت . 06  %   43.5

 زيادة األداء وتوفري التكاليف 03 18.75%

 اجملموع 16 100%
 

أفراد العيينة يرون أن أمهية املعلومات يف صنع القرار  من%  43.75يالحظ من اجلدول أن نسبة التحليل: 

تكمن يف  األمهيةيرون أن هذه  %37.5تكمن يف تنمية وزيادة إدراك املدير الختاذ القرار السليم،تليها نسبة 

يرون أن هذه األمهية تكمن يف زيادة األداء وتوفري  %18.75حلل املشكالت وتليها نسبة تشكيل قاعدة واضحة 

 التكاليف.
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 .بسيدي لخضر  BADRالمطلب الثاني: سياسة نظام المعلومات داخل وكالة

 هل تتوفر وكالتكم على نظم املعلومات؟ -1

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية
 نعم 16 100%
 ال - -
 اجملموع 16 100%

تتوفر الوكالة على نظام املعلومات وهذا ما توصلنا إليه بعد القيام بعملية االستقصاء حيث أظهرت التحليل:

و منه نستنتج أن نظام املعلومات يف الوكالة له أمهية بالغة يف صنع  من اإلجابات كانت نعم % 100النتائج أن 

 .القرارات

 .  ضرورة توفر نظام املعلومات داخل وكالة    :15رقم  الشكل

 

 

 

 

 المصدر:من إعداد الباحثة استنادا إلى نتائج االستبيان.  

 

 

 

 

 نعم                  

 ال                  

 

 

%100  
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 يف رأيك؟هو دور نظام املعلومات  ما -2 

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 وسيلة إشراف على املستقبل 02 12.5%

 التأكديرفع من درجة  02 12.5%

 يدعم القرار املتخذ 08 50%

 أحد عوامل جناح الوكالة 04 25%

 اجملموع 16 100%
     .         

دور كبري داخل الوكالة،  نظام املعلوماتل يف اجلدول نالحظ أن  من خالل النتائج املتحصل عليها التحليل:

و كذلك هو وسيلة إشراف على  املتخذ يرون أنه يقوم بتدعيم القرار من أفراد العينة % 50حيث أن نسبة 

 .BADRاملستقبل، و يعترب أحد عوامل جناح  وكالة 

 كيف يكون تبادل املعلومات بني املوظفني داخل وكالتكم؟  -4

 اإلجابة  التكرار النسبة املئوية

 كثيف 04 % 25

 متوسط 12 % 75 

 ضعيف  - -

 اجملموع 16 100%

 



رالفصل الرابع                               دراسة ميدانية حالة بنك بدر بوكالة سيدي لخض  
 

98 
 

 ،% 75بنسبة الوكالة متوسط نالحظ من خالل اجلدول أن تبادل املعلومات بني املوظفني داخل التحليل:

 . %25بنسبة  والبقية أشارت أن تبادل املعلومات يتم بشكل كثيف

 

 تبادل المعلومات داخل الوكالة. :16الشكل رقم 

 :من إعداد الباحثة استنادا إىل نتائج االستبيان.المصدر

 

 

 

 

 

25% 

75% 

 متوسط كثيف
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 هي خصائص املعلومة داخل وكالتكم؟ ما -5

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 الرتتيب 5 31.25%

 الثقة 6 37.5%

 الدقة واحلداثة 5 31.25%

 جمموع  16              %100        

:نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها من االستقصاء أن املعلومات داخل الوكالة تتصف جبميع التحليل

 الصفات التالية وهي الرتتيب ،الثقة ،الدقة واحلداثة.

 كيف يؤثر نظام املعلومات على القرارات املتخذة يف وكالتكم؟  -6

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 يساعد على اختيار البديل املناسب 04  %25  

 يساعد على حتديد األهداف 08 %50 

 يساعد على حتسني وضعية الوكالة 04 25%

 اجملموع 16 %100 

من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول أعاله نستنتج أن نظام املعلومات يؤثر بشكل كبري على  التحليل:

من أفراد العيينة ،كما يؤثر أيضا يف  %50حتديد أألهداف وهذا ما أكدته نسبة القرارات املتخذة عن طريق 

 حتسني وضعية الوكالة وكذلك اختيار البديل املناسب. 
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 هل املعلومات تصل يف الوقت املناسب؟ -7

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 نعم 14  %87.5 

 ال 02 %12.5 

 اجملموع 16                        %100  

بأن املعلومات داخل الوكالة تصل يف الوقت املناسب  %87.5من خالل حتليلنا للسؤال تربر ما نسبته  التحليل:

 وميكن أن يرجع هذا إىل اجملهودات اليت يقوم هبا  املوظفون للحصول على املعلومات .

 يرون بأهنا ال تصل يف الوقت املناسب. %12.5أما نسبة قليلة تقدر ب:

 علومات يف الوقت املناسب.صول املو :17 مالشكل رق

 

 المصدر:من إعداد الباحثة استنادا إلى نتائج االستبيان .

88% 

12.5% 

 نعم

 ال
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 المطلب الثالث: صناعة القرارات داخل الوكالة.

 مع مصاحلهم الشخصية؟ تحىت ولو تعارضمصلحة الوكالة هل املدراء يعملون على حتقيق  -1

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 نعم  14 87.5%

 ال 02 12.5%

 اجملموع 16 100%

 قصاء الذي قمنا به نرى أن أغلبيةمن خالل النتائج املتحصل عليها من االست التحليل:

 من أفراد العينة . % 81.25على حتقيق مصلحة الوكالة وهذا ما تؤكد نسبة املدراء يعملون 

 ماهي العقالنية اليت يتصف هبا املدراء؟ 

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 حمدودة 13 %81.25   

 مقيدة 03 %18.75 

 اجملموع 16 %100 

من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن معظم املدراء يتبعون العقالنية احملدودة وهذا ما يدل على  التحليل:

 واقعية السلوك اإلداري من أجل حتقيق مصلحة الوكالة. 
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 اختاذ قراراته ؟  عند القرارهو احلل الذي يبحث عنه متخذ  ما -3

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية 

 احلل أألمثل  13 81.5% 

 احلل املرضي 03 % 18.75

 اجملموع 16 100%

يرون أن من أفراد العيينة  % 85.25حسب النتائج املتحصل عليها من االستقصاء نالحظ أن نسبة  التحليل:

متخذ القرار يبحث عن احلل األمثل الختاذ قراراته وهذا من أجل جناح الوكالة ،أما احلل املرضي فيكون أحيانا عند 

 صنع القرار الرئيسي. إىلمتخذي القرارات من أجل الوصول 

 اختاذ القرار؟هي املشاكل اليت تواجه وكالتكم أثناء  ما

 اإلجابة  التكرار النسبة املئوية

 روتينية  02 % 12.5

 غري متوقعة 03 % 8.75

 إدارية  08 % 50

 بيئية  03 % 18.75

 اجملموع 16 % 100 

اليت تسيطر  نالحظ من خالل اجلدول أن الوكالة تعاين بعض املشاكل منها روتينية ،بيئية،واملشاكل التحليل:

التخطيط غري  إىلمن أفراد العيينة ،وهذا رمبا راجع  % 50 أته نسبة وهذا مار اإلدارية ، بشكل كبري هي املشاكل

 سليم أو سوء  التكوين والتأهيل.
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 هي القرارات اليت تتبعها وكالتكم؟ ما -5

 اإلجابة  التكرار النسبة املئوية

 قرارات مربجمة 16 %  100

 قرارات غري مربجمة - -

 معا - -

 اجملموع 16 % 100 

املربجمة ،وهذا ما جيعل التسيري حمكم والتوصل إىل : نالحظ أن القرارات املتبعة داخل الوكالة هي القرارات التحليل

 القرار املناسب.

 هل وكالتكم تعاين من نقص يف املعلومات الختاذ القرار؟ -6

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 نعم - -

 ال 16 % 100

 اجملموع 16 % 100 

:نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها أن الوكالة ال تعاين من نقص املعلومات الالزمة اختاذ  القرار التحليل

 من أفراد العينة وهذا راجع إىل االهتمام  %100،وهذا ما أوضعته نسبة 

 باألساليب الكمية الختاذ القرار.
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 هل تعاين وكالتكم من نظام املركزية يف اختاذ القرارات؟ -7

 االحتماالت التكرار النسبة املئوية

 نعم - -

 ال 16 % 100 

 اجملموع 16 % 100

:نالحظ أن الوكالة ال تعاين من نظام املركزية يف اختاذ القرارات ،وأهنا تقوم بإتباع نظام الالمركزية ،سواء  التحليل 

 تطبيق نظام الالمركزية يف أخذ القرارات .،وبالتايل التوجه أو التطلع املستقبلي هو كانت قرارات ثانوية أو رئيسية 

 نظام املركزية يف أخذ القرارات. 18:رقم الشكل

 

 

 

  

 املصدر: من إعداد الباحثة استنادا إىل نتائج االستبيان.

 

 

 

 

 

 نعم                  

 ال                  

 

 

100%  
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 تساعد يف التوصل إىل القرار السليم. يف رأيك ما هي احللول اليت -8

 اإلجابة التكرار النسبة املئوية

 توفر الكوادر القيادية الكفاءة 08  %50 

 سالمة طرق وأساليب اختيار القيادات اإلدارية. 02 12.5% 

 توفر االستقرار الوظيفي واالطمئنان النفسي. 03 18.75%

 الكمية الختاذ القرار.اهتمام القيادات باألساليب  03 18.75%

 اجملموع 16 100% 

 معظم املوجبني كان رأيهم هو توفر الكوادر الكفاءة بدرجة األوىل من أجل اختاذ القرار املناسب. التحليل:
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 :خالصة الجانب التطبيقي

الريفية ،واهليكل التنظيمي له نك الفالحة والتنمية بتطرقنا إىل التعريف ب الوكالة،اليت قمنا هبا يف كخالصة للدراسة 
وكذلك أهدافه ووظائفه ،كما قمنا كذلك بدراسة واقع سياسة االتصال ونظام املعلومات يف صنع القرار يف الوكالة 

الستبيانات مث قمنا بعد ذلك بدراستها وتقييمها ،وحتليل النسب اليت بعد توزيعنا على عمال الوكالة جمموعة من ا
 عدة نتائج  من أمهها :إىل استخالص أدت بنا 

 توفر الوكالة على نظام معلومات  -

 توفر الوكالة على شبكة حملية لتدعيم عملية االتصال داخلها . -

اعتماد الوكالة على معيار تصنيف القرارات إىل إسرتاتيجية ،تكتيكية وتنفيذية وهذا ما يدل على تقسيمها إىل  -
 ثالث مستويات تنظيمية :

 قرارات إسرتاتيجية.                 * العليا 

 قرارات تكتيكية.                 * املتوسطة 

 قرارات تنفيذية.               * الدنيا      

 الوكالة تقوم بإتباع قرارات مربجمة وهذا لتوصل إىل القرار السليم. -

 األمثل عند اختاذ قراراته . لإتباع متخذ القرار احل -

 وصول املعلومات يف الوقت املناسب  -

 إن دور و أمهية سياسة االتصال ونظام املعلومات تتجلى يف صنع القرار داخل الوكالة . -

 إن دور وأمهية املعلومات عموما ونظام املعلومات خصوصا تتجلى يف تسيري عملية االتصال داخل الوكالة. -

دراستنا قد حتققت يف اجلانب التطبيقي وهي أن لسياسة االتصال وبذلك نستخلص إىل القول أن إشكالية  -  
 نع القرارات.ص ونظام املعلومات دور كبري يف
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 الخاتمة العامة

لعملية صناعة  القرارات أمهية بالغة يف املنظمة ،كوهنا ترتبط جبوانب العملية اإلدارية املختلفة من ختطيط       

وتنظيم ،اتصال ،وان أي تفكري يف العملية اإلدارية البد أن يركز على أسس وأساليب ،وخطوات اختاذ القرارات 

عدمي اجلدوى ،فاالتصال إذن  التنظيميصبح علومات ومن هذا املنطلق ،توصلنا أن بغيان سياسة االتصال ونظام امل

ضروري لتوصيل املعلومات اليت ستبىن عليها القرارات ،فإذا كانت االتصاالت ضرورية والزمة للعملية اإلدارية 

جبوانبها املتعددة ،فهي أكثر ضرورة وأمهية لعملية اختاذ القرارات هذا يعين أن هناك عالقة متبادلة بني القرار 

 يعتربيتخذ بناءا على نوع من االتصال الذي تصال ،فقد أاار الكثري من كتا  اإلدارة إ ى أن القرار اإلداري واال

الختاذ قرار  عامة أساسية للقرارات إذ أن االتصاالت هي اليت تنقل البيانات واملعلومات واحلقائق  الالزمة د

ل رئاسي وفق القاعدة اهلرمية وقد يتم الفعل أيضا معني،وأن نقل البيانات واملعلومات قد يتم عن طريق تسلس

 بطرق أخرى ال تلتزم يف سريها على قنوات االتصال الرمسي كما هو يف االتصاالت غري الرمسية.

ومعلومات كافية ودقيقة الختاذها ،الن كما أن عملية اختاذ القرارات عملية معقدة تتطلب فهما واضحا لطبيعتها 

غالبا ما تقود إ ى النقص يف املعلومات بالكمية والنوعية والسرعة  واليت تساعد على اختاذ قرارات القرارات اخلاطئة 

  فعالة.

وان التحديات الكبرية اليت تواجهها املؤسسات حاليا فقد أدت إ ى تزايد األصوات الداعية إ ى مزيد من املشاركة 

فأن العاملني الذين يلتحقون  أخرىة ،ومن ناحية يف اختاذ القرارات من أجل التوصل إ ى القرارات املناسب

املتعلقة بأعماهلم ،إذ أن عدم املشاركة يف  باملؤسسات املختلفة يتوقعون أن يسمح هلم يف التأثري على لقرارات 

ا اختاذ القرارات تؤدي إ ى إحلاق أضرار نفسية بالعاملني ،فاملشاركة تعين انغماس األفراد ذهنيا وعاطفيا يف العمل مم

 يشجعهم على املسامهة يف أهداف اجلماعة ومشاركة املسؤولية عنها.
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محل BADR وبناءا على ما سبق يمكننا تقديم النتائج التالية نظرية كانت أو تطبيقية تتعلق بالوكالة

 الدراسة وتتمثل في :

تقدمي كافة املعلومات اليت * نظام املعلومات نظام أكثر من مهم داخل الوكالة ،إذ يتمثل الدور األساسي له يف  

 ختص البيئة اليت تزاول فيها الوكالة نشاطها.

* تشكل سياسة االتصال ونظام املعلومات مهزة وهل بني املستويات اإلدارية،فبعد ضبط القرارات البد من توجيه 

املعلومات من وهذه العملية تقتضي أن تسري هذه  تعليمات وأوامر إ ى مواقع التنفيذ لوضعها موضع التطبيق ،

 أألعلى إ ى األسفل وال يتم ذلك إال عن طريق قنوات االتصال املستخدمة داخل الوكالة.

* تساعد سياسة نظام املعلومات على توضيح القرارات الضرورية الواجب اختاذها ،وتنبه الوكالة قبل وقوع اخلطأ 

 تقبل. على املس إاراف،وتقدم وصف دقيق هلا ،وهلا دور كبري كوهنا وسيلة 

 تظهر فعالية االتصال ونظام املعلومات يف الوكالة من خالل :

 االستقرار الذي يوفرونه لتسيري العمل عن طريق توحيد املعلومات وبلوغ سياسات وتوجيهات الوكالة .*

 احلفاظ على العالقات اجلماعية وتعديلها. -

مع احتياجات  جتاوباكانت حركية العمل أكثر * كلما كانت العملية االتصالية حسنة يف بيئة الوكالة ،كلما   

 الزبائن.

 * افافية املعلومات مما جيعلها ال تتعرض للتشويه.

* إتباع احلل األمثل عند اختاذ القرارات املربجمة حلل املشكالت اليت تواجهها الوكالة واهتمام املسئولني باألساليب 

 القرار السليم.الوصول إ ى فية  الختاذ القرارات ،وهذا ما يساعد على يالك
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فان التصميم املثقف لنظم عملية مجاعية وليست فردية ،وعليه BADR * إن عملية صناعة القرارات يف الوكالة 

 القرار يقوم ويعتمد على عدة أسس منها: صنعاملعلومات الذي خيدم عملية 

 املعرفة التامة ببريوقراطية الوكالة. -أ

 اهات.التوافق بني خمتلف االجت - 

 القرار السليم. صنعالدراية واخلربة بعملية  -ج

 فهم السياسات واإلجراءات اليت تطبقها الوكالة . -د

* حتقق الوكالة أهدافها من خالل القرارات اليت تتخذها وذلك بناءا على توفر املعلومات ويتم الربط بني اهليكل 

 وهي: التنظيمي ونظم املعلومات من خالل ثالث مستويات تنظيمية

 املستوى االسرتاتيجي . -

 املستوى التكتيكي. -

 املستوى التنفيذي. -

لتصميم نظام املعلومات هو دعم فعالية القرار ولذلك تلعب نظم املعلومات دورا مهما يف   ي* اهلدف أألساس
 كافة مراحل منع القرارات األربعة التالية:

 مرحلة مجع املعلومات. -أ

 مرحلة تصميم النموذج. - 

 مرحلة التحليل واالختبار. -ج

 مرحلة التنفيذ. -د
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 إختبار صحة الفرضيات:

نظام املعلومات هو صناعة القرارات و يتمثل هذا الدور يف  والفرضية األو ى و املتمثلة يف أن دور سياسة اإلتصال 

ووضعها موضع التنفيذ و قد  توجيه التعليمات و األوامر و كذلك توضيح القرارات الضرورية الواجب إختاذها

 حتققت هذه الفرضية .

أما الفرضية الثانية و املتمثلة بأن هناك عالقة بني سياسة اإلتصال و نظام املعلومات و هذه العالقة تكمن يف 

صناعة القرارات ألن القرار اإلداري يبىن على نوع من اإلتصال، و اإلتصاالت هي اليت تنقل البيانات و املعلومات 

 احلقائق إلختاذ القرارات و قد حتققت هذه الفرضية .و 

 توصيات الدراسة:

 بناءا على النتائج السابقة نستطيع أن نقترح التوصيات منها:

* جيب االهتمام أكثر جبانب عملية االتصال لتسهيل نقل املعلومات بغية القضاء على اإلااعات اليت قد ختلق 

 صراعات داخلية .

 علومات والعمل على تطويره وحتسني أدائه .* االهتمام بنظام امل

 * ختصيص أموال الالزمة للبحث والتطوير .

 *إقامة نظم جديدة للتسيري .

 * تدعيم القرار املتخذ وتوضيحه من أجل الوصول إ ى القرار الرئيسي.

 * توصي الوكالة أنه إن اختذت الالمركزية ،توخي احلذر من بعض املعوقات ونذكر منها:
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 بني املدير واإلداريني.ر نزاعات تسلطية  ظهو  -1

حتول الالمركزية اليت يراد تطبيقها إ ى وسيلة لنشر الفوضى ،ولذلك جيب تعميق التفكري والتشاور قبل أخذ  -2

 حلياة الوكالة. املسريةمثل هذه القرارات 

 بتحقيق األهداف .يكفل ذلك ويسمح هلا على الوكالة أن تتبع نظام الالمركزية هبيكل تنظيمي  -3

 .استعمال ديناميكية االتصال لضمان انسيا  اجليد للمعلومات عرب خمتلف املستويات  -4
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.)BADR )تقديم لبنك الفالحة والتنمية الريفية   

01ملحق رقم :  

في هذا المبحث سنتطرق إلى تقديم نظرة شاملة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية باعتبار أن 

  ءدراستنا التطبيقية قد تمت بإحدى وكاالت هذا البنك ،وذلك إلى اإلحاطة بأسباب إال نشا

 واألهداف والهيكل التنظيمي لهذا البنك.

.)BADR نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية  ) -1   

المصرفية الجزائرية سلسلة من اإلصالحات أثمرت ميالد بنوك ،كما لها عرفت المنظومة 

دور في تفعيل المهنة المصرفة منها بنك الفالحة والتنمية الريفية ،الذي عرف النور بعد 

 13الصادر في  106-82لة البنك الوطني الجزائري بمقتضى المرسوم رقم إعادة هيك

،حيث اعتبر وسيلة من الوسائل الرامية الى المشاركة في تنمية القطاع 1982مارس 

 الزراعي وترقية الريف.

تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية : -2  

أسهم  (:من البنوك التجارية الجزائرية ،وكذلك من الشركات ذات شكل BADR( يعد بنك          

تعود ملكيتها للقطاع العمومي ،أسس هذا البنك نتيجة للسياسات التي تبنتها الدولة من خالل 

مارس  13المؤرخ في  106-82البنك الوطني الجزائري بموجب مرسوم رقم  إعادة

1982.  

ولقد كان اختصاصه ينصب والمناطق الريفية ، ألفالحيوكان الهدف منه تطوير القطاع 

،الصناعي،الري، الصيد  ألفالحيتمويل هياكل ونشاطات القطاع  أيطارضمن   

. األريافالبحري،والحرف التقليدية في   

 

 



02ملحق رقم :  

إلى  1988تحول بنك الفالحة والتنمية الريفية في إطار اإلصالحات االقتصادية بعد علم 

سهم بقيمة  2200ليون دينار جزائري مقسم الى م 22قدره شركة مساهمة ذات رأس المال 

الذي  1990أفريل  14دج للسهم الواحد ،وبعد مرور قانون النقد والقرض في  1000000

 القي من خالل نظام التخصص الذي كانت تتميز به البنوك،وأصبح بنك )BADR( كغيره 

لية االدخار.البنوك يباشر مهامه كبنك تجاري والمتمثلة في صنع القروض وتشجيع عم  

الحديثة لهذا البنك : اإلجراءاتنذكر بعض   

على جميع العمليات البنكية. اآللي اإلعالم إدخالعمليات  إنهاء: تقديم 1993  

. :تشغيل بطاقة التسديد والسحب1994  

ص انجاز العمليات البنكية عن بعد.لفحعمليات الفحص البنكي وهي  إدخال:1996  

مابين البنوك.:تشغيل بطاقات السحب 1998  

:قام البنك برفع حجم القروض لفائدة المؤسسات االقتصادية الصغيرة 2000-2001

يرتكز على عصرنة البنك.والمتوسطة ،كذلك وضع برنامج خماسي   

حقق البنك اآلن في الوطن ولحد  األساسية:تعميم البنك الجالس على جميع الوكاالت 2002

 نقطة مهمة وهي:

في ترتيب البنوك التجارية.  األوليعتبر البنك  -1  

في جميع العمليات التجارية الدولية. اآللي اإلعالماستعمال  -2  

بنك شامل وعالمي يتدخل في جميع العمليات التجارية . -3  

ساعة. 24ترتيب القروض الوثائقية في  -4  

الفحص عن بعد لحساب الزبائن الشخصية عن طريق االنترنت. إمكانية -5  

 



03ملحق رقم :  

:)BADR )تعريف الوكالة:  -3   

موجودة بوالية غليزان  6وكاالت ،منها  10غليزان وتضم المديرية الجهوية لوالية مستغانم 

 2محل ) التربص( وتقع هذه المديرية في  876موجودة بوالية مستغانم ،منها وكالة  4و

ركز الوالية.كلم من م 50الرابط بين مستغانم وتنس ،وعلى بعد  11شارع بن سليمان رقم   

مقر الوكالة من البنايات الموروثة عن االستعمار ،وكان فيما سبق مقر أن  إلى تجدر اإلشارة

ثم تحول إلى مقر الوكالة ،الوكالة الوحيدة على مستوى   BNA لبنك الوطني الجزائري 

بدائرة سيدي علي عن بعد   BDL لية المنطقة المتواجدة بها باستثناء وكالة لبنك التنمية المح  

كلم من دائرة سيدي لخضر . 10  

عبد  إلىبلديات من أوالد بوغانم المجاورة لوالية شلف  10وتقدم الوكالة خدماتها لسكان 

كلم من الوالية. 32المالك رمضان على بعد   

عامل  22( 867محل التربص )بحيث يعمل في هذه الوكالة  1993تأسست هذه الوكالة سنة

عام من الخدمة بعضهم حاصل على شهادة الكفاءة  20عن  أغلبهم لهم تجربة ماال تقل

 المهنية ،وأغلبهم تابعو تربصات تكوينية في عدة مدن كالجزائر العاصمة .

 

 

 

 

 

 



04ملحق رقم :  

.867سيدي لخضر–الهيكل التنظيمي للوكالة   

 وظائف بنك )BADR( وأهدافه:

لتحقيق أهدافه. بنك الفالحة والتنمية الريفية له عدة وظائف يقوم بها  

.)BADR( 4-1 وظائف بنك :  

المخططة من خالل : األهدافوضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق  -أ  

بصفة عقالنية .* العمل على مواجهة مخاطر الصرف على القروض الخارجية   

 * تطوير مستوى هيئة الموظفين وإعطاء األولوية لحاملي الشهادات .

.اإلعالميالدعم  إعطاء*   

منتجات وخدمات من خالل : عرض -ب  

* تصفية المشاكل المالية.   

 * أخذ الضمانات المالئمة وتطبيقها ميدانيا .

 * تمويل التجارة الخارجية.

 * االستقبال الجيد للزبائن واحترامهم والرد على طلباتهم بجدية.

 * تحويل المشاريع الداخلية في إطار تشغيل الشباب.

اخلية وفق السياسة الحكومية وهذا :تطبيق الخطط والبرامج الد -ج  

 *تطوير الموارد والعمل على رفعها وتحسين تكاليفها .

 * االستغالل الرشيد لإلمكانيات التي تمنحها السوق المالية .

 * مسايرة التطور الحاصل في عالم المهنة المصرفية وتقنياتها.

 



06ملحق رقم :   

 أما بالنسبة للوكالة:

في المشاريع المخصصة لها.ة توظيفها صنع القروض ومتابع -1  

القيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة من طرف الزبائن . -2  

الخزينة. ةمرد وديالسهر على رفع حجم  -3  

:)BADR(  4-2- أهداف بنك  

:يفيما يلالرئيسية للبنك  األهدافتتجلى   

للخزينة.البقاء ضمن أكبر البنوك في البلد وذلك بالتسيير الصارم  -  

العالقات مع الزبائن.وتحسين نوعية الخدمات  -  

: يفيما يلأما بالنسبة للوكالة:فتتجلى أهداف   

 مع الزبائن وذلك بالرفع من الموارد وجعله يتمتع والعالقاتتحسين نوعية الخدمات  -

.اإلنتاجيةبمردودية الفروض   

على مستوى عمليات المعالجة اليومية. اإلنتاجأكبر بتحسين  ةمرد وديتحقيق  -  

متعددة الغايات. اإلعالميةيمنح البنك لصالح زبائنه أفضل الخدمات بواسطة الوسيلة  -  

وتجديد الثروة  اآللي اإلعالمبتطوير استعمال  ألفالحي اإلنتاجتنظيم جهاز  إعادة -

 وعصرنتها.

الوطني. اإلنتاجاشتراك الزراعة والتنمية لحصتها في مجال  -  

وتحسين الخدمات. الفالحية األراضيتوسيع  -  

لم يعمل البنك على: إذ األهدافولم تتحقق هذه   



رفع الموارد بأفضل التكاليف. -  

التسيير الدقيق للخزينة. -  

تكوين وتحفيز الموظفين. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



.)BADR )تقديم لبنك الفالحة والتنمية الريفية   

01ملحق رقم :  

في هذا المبحث سنتطرق إلى تقديم نظرة شاملة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية باعتبار أن 

  ءدراستنا التطبيقية قد تمت بإحدى وكاالت هذا البنك ،وذلك إلى اإلحاطة بأسباب إال نشا

 واألهداف والهيكل التنظيمي لهذا البنك.

.)BADR نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية  ) -1   

المصرفية الجزائرية سلسلة من اإلصالحات أثمرت ميالد بنوك ،كما لها عرفت المنظومة 

دور في تفعيل المهنة المصرفة منها بنك الفالحة والتنمية الريفية ،الذي عرف النور بعد 

 13الصادر في  106-82لة البنك الوطني الجزائري بمقتضى المرسوم رقم إعادة هيك

،حيث اعتبر وسيلة من الوسائل الرامية الى المشاركة في تنمية القطاع 1982مارس 

 الزراعي وترقية الريف.

تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية : -2  

أسهم  (:من البنوك التجارية الجزائرية ،وكذلك من الشركات ذات شكل BADR( يعد بنك          

تعود ملكيتها للقطاع العمومي ،أسس هذا البنك نتيجة للسياسات التي تبنتها الدولة من خالل 

مارس  13المؤرخ في  106-82البنك الوطني الجزائري بموجب مرسوم رقم  إعادة

1982.  

ولقد كان اختصاصه ينصب والمناطق الريفية ، ألفالحيوكان الهدف منه تطوير القطاع 

،الصناعي،الري، الصيد  ألفالحيتمويل هياكل ونشاطات القطاع  أيطارضمن   

. األريافالبحري،والحرف التقليدية في   

 

 



02ملحق رقم :  

إلى  1988تحول بنك الفالحة والتنمية الريفية في إطار اإلصالحات االقتصادية بعد علم 

سهم بقيمة  2200ليون دينار جزائري مقسم الى م 22قدره شركة مساهمة ذات رأس المال 

الذي  1990أفريل  14دج للسهم الواحد ،وبعد مرور قانون النقد والقرض في  1000000

 القي من خالل نظام التخصص الذي كانت تتميز به البنوك،وأصبح بنك )BADR( كغيره 

لية االدخار.البنوك يباشر مهامه كبنك تجاري والمتمثلة في صنع القروض وتشجيع عم  

الحديثة لهذا البنك : اإلجراءاتنذكر بعض   

على جميع العمليات البنكية. اآللي اإلعالم إدخالعمليات  إنهاء: تقديم 1993  

. :تشغيل بطاقة التسديد والسحب1994  

ص انجاز العمليات البنكية عن بعد.لفحعمليات الفحص البنكي وهي  إدخال:1996  

مابين البنوك.:تشغيل بطاقات السحب 1998  

:قام البنك برفع حجم القروض لفائدة المؤسسات االقتصادية الصغيرة 2000-2001

يرتكز على عصرنة البنك.والمتوسطة ،كذلك وضع برنامج خماسي   

حقق البنك اآلن في الوطن ولحد  األساسية:تعميم البنك الجالس على جميع الوكاالت 2002

 نقطة مهمة وهي:

في ترتيب البنوك التجارية.  األوليعتبر البنك  -1  

في جميع العمليات التجارية الدولية. اآللي اإلعالماستعمال  -2  

بنك شامل وعالمي يتدخل في جميع العمليات التجارية . -3  

ساعة. 24ترتيب القروض الوثائقية في  -4  

الفحص عن بعد لحساب الزبائن الشخصية عن طريق االنترنت. إمكانية -5  

 



03ملحق رقم :  

:)BADR )تعريف الوكالة:  -3   

موجودة بوالية غليزان  6وكاالت ،منها  10غليزان وتضم المديرية الجهوية لوالية مستغانم 

 2محل ) التربص( وتقع هذه المديرية في  876موجودة بوالية مستغانم ،منها وكالة  4و

ركز الوالية.كلم من م 50الرابط بين مستغانم وتنس ،وعلى بعد  11شارع بن سليمان رقم   

مقر الوكالة من البنايات الموروثة عن االستعمار ،وكان فيما سبق مقر أن  إلى تجدر اإلشارة

ثم تحول إلى مقر الوكالة ،الوكالة الوحيدة على مستوى   BNA لبنك الوطني الجزائري 

بدائرة سيدي علي عن بعد   BDL لية المنطقة المتواجدة بها باستثناء وكالة لبنك التنمية المح  

كلم من دائرة سيدي لخضر . 10  

عبد  إلىبلديات من أوالد بوغانم المجاورة لوالية شلف  10وتقدم الوكالة خدماتها لسكان 

كلم من الوالية. 32المالك رمضان على بعد   

عامل  22( 867محل التربص )بحيث يعمل في هذه الوكالة  1993تأسست هذه الوكالة سنة

عام من الخدمة بعضهم حاصل على شهادة الكفاءة  20عن  أغلبهم لهم تجربة ماال تقل

 المهنية ،وأغلبهم تابعو تربصات تكوينية في عدة مدن كالجزائر العاصمة .

 

 

 

 

 

 



04ملحق رقم :  

.867سيدي لخضر–الهيكل التنظيمي للوكالة   

 وظائف بنك )BADR( وأهدافه:

لتحقيق أهدافه. بنك الفالحة والتنمية الريفية له عدة وظائف يقوم بها  

.)BADR( 4-1 وظائف بنك :  

المخططة من خالل : األهدافوضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق  -أ  

بصفة عقالنية .* العمل على مواجهة مخاطر الصرف على القروض الخارجية   

 * تطوير مستوى هيئة الموظفين وإعطاء األولوية لحاملي الشهادات .

.اإلعالميالدعم  إعطاء*   

منتجات وخدمات من خالل : عرض -ب  

* تصفية المشاكل المالية.   

 * أخذ الضمانات المالئمة وتطبيقها ميدانيا .

 * تمويل التجارة الخارجية.

 * االستقبال الجيد للزبائن واحترامهم والرد على طلباتهم بجدية.

 * تحويل المشاريع الداخلية في إطار تشغيل الشباب.

اخلية وفق السياسة الحكومية وهذا :تطبيق الخطط والبرامج الد -ج  

 *تطوير الموارد والعمل على رفعها وتحسين تكاليفها .

 * االستغالل الرشيد لإلمكانيات التي تمنحها السوق المالية .

 * مسايرة التطور الحاصل في عالم المهنة المصرفية وتقنياتها.

 



06ملحق رقم :   

 أما بالنسبة للوكالة:

في المشاريع المخصصة لها.ة توظيفها صنع القروض ومتابع -1  

القيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة من طرف الزبائن . -2  

الخزينة. ةمرد وديالسهر على رفع حجم  -3  

:)BADR(  4-2- أهداف بنك  

:يفيما يلالرئيسية للبنك  األهدافتتجلى   

للخزينة.البقاء ضمن أكبر البنوك في البلد وذلك بالتسيير الصارم  -  

العالقات مع الزبائن.وتحسين نوعية الخدمات  -  

: يفيما يلأما بالنسبة للوكالة:فتتجلى أهداف   

 مع الزبائن وذلك بالرفع من الموارد وجعله يتمتع والعالقاتتحسين نوعية الخدمات  -

.اإلنتاجيةبمردودية الفروض   

على مستوى عمليات المعالجة اليومية. اإلنتاجأكبر بتحسين  ةمرد وديتحقيق  -  

متعددة الغايات. اإلعالميةيمنح البنك لصالح زبائنه أفضل الخدمات بواسطة الوسيلة  -  

وتجديد الثروة  اآللي اإلعالمبتطوير استعمال  ألفالحي اإلنتاجتنظيم جهاز  إعادة -

 وعصرنتها.

الوطني. اإلنتاجاشتراك الزراعة والتنمية لحصتها في مجال  -  

وتحسين الخدمات. الفالحية األراضيتوسيع  -  

لم يعمل البنك على: إذ األهدافولم تتحقق هذه   



رفع الموارد بأفضل التكاليف. -  

التسيير الدقيق للخزينة. -  

تكوين وتحفيز الموظفين. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 استبيان حول موضوع سياسة االتصال ونظام المعلومات في صنع القرار

 
 استبيان حول الدراسة التطبيقية لواقع الوكالة.

   )BADR( : 08ملحق رقم  

 بيانات أولية:

تشخيص العيينة: - 1         

ذكر          أنثى     -1  

سنة40سنة        أكثر من 40سنةالى30سنة            من  30الى 20من  السن: -2  

جامعي ثانوي                    ابتدائي         متوسط        المستوى التعليمي: -3  

دج   60000الى 40000من   دج             40000الى30000نالدخل الشهري:  م -4

دج. 60000أكثر من   

سنوات فما فوق    5      سنوات  4عدد سنوات الخبرة: سنة         من سنتين إلى  -5  

             وضعية الوكالة: -2    

بفترة صعبة ؟ وأن مرت وكالتكم هل سبق -1  

ال                نعم       

 * إذا كانت اإلجابة نعم هل تعتقد أن ذلك راجع إلى:

عدم وجود خبرة كافية للتسيير.    -  

وجود موظفين في مناصب غير مناسبة لهم . -  

إدارة غير محكمة . -  

لتحقيق إستراتيجية الوكالة.عدم تحديد الطرق المناسبة  -  

أسباب أخرى    -  

حسب رأيكم ما هي العوامل التي تقف وراء إعاقة تحسين وضعية وكالتكم؟ -2  

عدم وجود نظام المعلومات  -  

سوء تكوين وتأهيل للمختصين   -  



 استبيان حول موضوع سياسة االتصال ونظام المعلومات في صنع القرار

 
  سوء تدفق المعلومات -

وجود مقاومة للغير والتجديد -  

قية واألجور يساهم في :في رأيكم نظام المكافئات والتر -3  

تحفيز العمال على العمل أكثر  -  

   ال يغير شيئا   -

كيف هي العالقات داخل وكالتكم؟ -4  

عالقة معقدة         عالقة عائلية       عالقة عمل         عالقة جيدة       -  

سياسة االتصال ونظام المعلومات داخل الوكالة: -2  

داخل الوكالة.واقع سياسة االتصال  -1  

في االتصال الجيد داخل وكالتكم؟ما هي الشروط الواجب توافرها  -1  

اإلعداد الجيد -  

الصراحة والوضوح -  

اختيار الوسيلة المناسبة لالتصال  -  

ما هو هدف االتصال في رأيك؟ -2  

تقديم معلومات للزبائن عن البنك وخدماته  -  

توصيل وتصحيح المعلومات -  

معلومات بطرق مختلفة داخل البنك وخارجهنقل ال -  

هل يعمل االتصال في وكالتكم على رجوع المعلومة )التغذية العكسية(. -3  

ال           نعم       

ما هي خصائص االتصال المتوفرة داخل وكالتكم؟ -4  

تقوية شعور االنتماء الداريو البنك  -  

يقيين لالتصالوسطاء حق اتحفيز إطارات الوكالة حتى يصبحو -  



 استبيان حول موضوع سياسة االتصال ونظام المعلومات في صنع القرار

 
القيام باجتماعات إعالمية متكررة -  

االتصال مع الوكاالت األخرى -  

في نشر المعلومات والرسائل التي تخص وكالتكم؟.هل اإلشهار يساعد  -5  

ال         نعم         

؟ كيف يتم وصول المعلومات بين الموظفين داخل وكالتكم -6  

معا             بصفة رسمية               بصفة غير رسمية        -  

ما هي اللغة المستعملة في عملية االتصال داخل وكالتكم؟ -7  

معا             الفرنسية        العربية       -  

برأيك هل لالتصال دور في رفع فعالية اتخاذ القرارات؟ -8  

ضمان عدم تحريف المعلومات  -  

تزويد متخذ القرار بالمعلومات وتنمية الفهم بينه وبين مرؤوسيه -  

معرفة ردود فعل المرؤوسين اتجاه القرارات والتأكد من فهم مضمونها -  

برأيك فيمل تتمثل أهمية المعلومات في صنع القرار؟ -9  

تنمية وزيادة إدراك المدير التخاذ القرار السليم  -  

المشكالتتشكيل قاعدة واضحة لحل  -  

زيادة األداء وتوفير التكاليف -  

واقع سياسة نظام المعلومات داخل الوكالة. -2  

هل تتوفر وكالتكم على نظام المعلومات؟ -1  

ال              نعم      -  

ما هو دور نظام المعلومات في رأيك؟ -2  

وسيلة إشراف على المستقبل  -  

يرفع من درجة التأكد   -  



 استبيان حول موضوع سياسة االتصال ونظام المعلومات في صنع القرار

 
القرار المتخذيدعم  -  

أحد عوامل نجاح الوكالة   -  

في رأيك نظام المعلومات يساعد على: -3  

توضيح القرارات الضرورية الواجب اتخاذها  -  

تنبيه الوكالة قبل وقوع الخطأ -  

تقديم وصف دقيق  -  

بين الموظفين داخل وكالتكم؟كيف يكون تبادل المعلومات  -4  

ضعيف               ط  متوس    كثيف            -  

ما هي خصائص المعلومة داخل وكالتكم ؟ -5  

الدقة والحداثة            كل ما سبق       الثقة            الترتيب      -  

كيف يؤثر نظام المعلومات على القرارات المتخذة في وكالتكم؟ -6  

يساعد على اختيار البديل المناسب  -  

األهداف يساعد على تحديد  -  

يساعد على تحسين وضعية الوكالة -  

هل المعلومات تصل في الوقت المناسب ؟ -7  

ال           نعم       

صناعة القرارات داخل الوكالة. -3  

هل المدراء يعملون على تحقيق مصلحة الوكالة حتى ولو تعارفت مع مصالحهم  -1

 الشخصية؟

ال           نعم      -  

ما هي العقالنية  التي يتصف بها المدراء؟ -2  

مقيدة              محدودة     -  



 استبيان حول موضوع سياسة االتصال ونظام المعلومات في صنع القرار

 
ما هو الحل الذي الذي يبحث عنه متخذ القرار عند اتخاذ قراراته؟ -3  

الحل المرضي        الحل األمثل          -  

أثناء اتخاذ القرارات؟ شاكل التي تواجهها وكالتكمما هي الم -4  
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 الملخص:

ونظام املعلومات دور كبري يف صناعة القرارات اإلدارية،كوهنا ترتبط جبوانب العملية  االتصاللسياسة  
أن  إذن الذي يعترب دعامة أساسية للقرارات. االتصالاإلدارية،وان القرار اإلداري يتخذ بناءاً على نوع من 

قرار معني.                                                                                الختاذهي اليت تنقا البيانات واملعلومات واحلقائق الالزمة  االتصاالت
،بتسليط الدور على دور سياسة BADRوهذا ما تبني لنا من خالل الدراسة اليت قمنا هبا يف بنك  
ت يف صنع القرار،حيث استنتجنا أن هلذه السياسة أمهية بالغة يف صناعة القرارات وذلك ونظام املعلوما االتصال

كافة املعلومات اليت ختص الوكالة،وكذلك توضيح القرارات الضرورية الواجب اختاذها وهلا دور  من خالل تقدمي  
 على املستقبل. إشرافكبري كوهنا وسيلة 

                               .ملعلومات،صناعة القراراتسياسة االتصال،نظام ا الكلمات المفتاحية:

Résume: 

La Politique de communication et le système d information ont un 

grand rôle dans la prise de décision administrative ,elle est liée avec 

les aspects pratiques administratives ,et que la décision 

administratives prend par les types de communication, ce qui ast 

pilier essentiel pour les décision .    

Les communication est transmet des données et des information 

rivalités nièces aires pour prendre de décision .       

Dans notre recherche ,et nous avons fait un stage dans la(BADR),qui 

concerne le rôle de la politique de communication dans la prise de 

décision .  

Nous avons conclu qui cette politique joue un rôle essentiel car elle 

fournit les information.  

Mots clés :politique de communication ,système d information, la 

prise de décision .   
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