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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

لقد واجهت اإلدارة يف العصر احلديث حالة من التحدي نتيجة للثورة العلمية، والتكنولوجية 
 وعليه فإن الوسائل ،يف مجيع امليادين؛ وما جنم عن ذلك من تعقد مهمات اإلدارة ومتطلبات أدائها

تعد قادرة على حتقيق أهداف  واخلطأ ملالتقليدية يف اعتماد جمرد اخلربة الشخصية وأساليب التجربة 
 .املنظمة اليت تستلزم قرارات سديدة يف جمال االستثمار األمثل للموارد البشرية، املادية واملالية املتاحة

جوهر العملية اإلدارية، ووسيلتها األساسية يف حتقيق أهداف أصبحت  عملية اختاذ القرار إذ أن
، )ختطيط، تنظيم، توجيه ورقابة(ل الوظائف اإلدارية عترب عامال مشتركا بني كا ت أحيثاملنظمة، 

ية هذه العملية بالنسبة ألهداف تد إىل كل جوانب اهليكل التنظيمي للمنشأة؛ وبالتايل تزداد أمهمتو
، رأمساهلا، وكذا العمليات التنفيذية العديدة اليت ه أنشطتها، احلجم الذي وصلت إليهاملؤسسة، أوج

بات حتميا على املسريين التركيز على أسس وأساليب اختاذ القرارات، وكذا  ومن هنا ،س داخلهامتار
  .أسس وإجراءات تنفيذ ما يصدرونه من قرارات

 الذي شهدته املنظمات يف هذا العصر، وكذا كرب حجم املؤسسات ن التطور التكنولوجي إ
لعاملية وظهور مفاهيم وتوسعها اجلغرايف إىل مناطق متعددة وانتقاهلا إىل مرحلة تعدد اجلنسية وا

الشمولية والعوملة، وما صاحب ذلك من تعقد العالقات شيئا فشيئا، سواء بني أفراد املنظمة الواحدة 
 أكثر يف املؤسسة احلديثةاختاذ القرارات ت من مهمة جعلأو بني املنظمة وغريها، كلها عوامل 

م التكنولوجي خلق نوعا من التقدف ؛، وزادت من عبء العمل واملسؤولية اليت تتحملهاصعوبة
 املنافسة، وأصبح عامل الوقت ذو أمهية بالغة مما خلق زاد من حدة واالقتصاديالتسارع يف احمليط 

بقدر ما تسارعت وترية و. متخذ القرارنوعا من الضغط الذهين والعصيب وضغط املسؤولية على 
نقل  وسائل وأساليب االتصال وإلنتاج بقدر ما صاحبها تطور يفالتطورات التكنولوجية يف جمال ا

فعالة حىت  جمربة على اختاذ قرارات سريعة و املنظماتأصبحت حدة املنافسة وبتزايد ،املعلومات
،  يتطلب توفري معلومات حديثةمما على ميزا السوقية، ةظفااحملوتتمكن من االستمرار يف التنافس 

مات  فتزويد اإلدارات باملعلو؛ة فعالية أداء املنظمبالتايل من وات فعالية القرارمنة تزيد مناسبودقيقة 
عية املناسبة يف الوقت املناسب وباستخدام قنوات اتصال مناسبة النوالضرورية بالكمية الكافية، و

البيانات مواجهة الكم اهلائل من كما أن .  اليوم من أوىل أولويات متخذ القراربأقل تكلفة هوو
كفل السيطرة على هذا ت معلومات أنظمة اعتماد من الضروري جعلسة املعلومات املتداولة يف املؤسو

 مبا يكفل توافر مجيع البيانات واملعلومات ملختلف األنظمة الفرعية، ،احلجم ختزينا، معاجلة ونشرا
وتتنوع هذه  .وملختلف املستويات اإلدارية حىت تستطيع حتسني أدائها وتزيد من فعالية قراراا



 ح 

مه والظروف احمليطة به، والبيئة اليت يعمل فيها، حبيث مات حسب نوع النشاط وحجالبيانات واملعلو
أصبح من املطلوب أن يتوافر لدى املدير القدر املالئم من احلقائق املتعلقة باملنظمة اليت يتوىل إدارا، 
وعن غريها من املنشآت اليت تعمل يف نفس اال وتتنافس معها، ورمبا ال ترتبط ا بصلة مباشرة لكن 

حمليط العام الذي تتعامل معه املنشأة، كما يلزمه العديد من املعلومات واحلقائق اليت تيسر تدخل ضمن ا
  .أة والكفةفعال الاتله اختاذ القرار

 الذي قطعته رويف هذا الصدد جتد املؤسسة اجلزائرية اليوم نفسها جمربة على مسايرة التطو
افظة على مكانتها السوقية، خاصة مع املؤسسات العصرية إن هي أرادت االستمرار يف السوق واحمل

تطوير وأن تعمل على تبين اجلزائر خليار االنفتاح االقتصادي واالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، 
 االتصاالت ومعاجلة تتكنولوجياأحدث وحتسني ميكانيزمات وأساليب العمل والتسيري، واعتماد 

إداراا فاءة وفعالية القرارات اليت تتخذ على مستوى  زيادة كيف  واستغالهلا بشكل جيداملعلومات
إىل أي مدى ميكن أن تساهم تكنولوجيا ونظم  :وعليه ميكن طرح السؤال التايل. ومصاحلها

االقتصادية املعلومات اإلدارية يف الرفع من فعالية القرارات اإلدارية املتخذة يف املؤسسة 

واإلجابة عليه يف هذه املذكرة من خالل دراسة حالة إحدى وهذا ما ستتم حماولة دراسته  ،؟اجلزائرية
أكرب الشركات الوطنية، واليت أصبحت تعاين من مشكل املنافسة، مما دفعها إىل االعتماد على 

عرف على تكنولوجيا تالتقنيات احلديثة يف مواجهة الشركات املنافسة الوافدة إىل السوق، أين سيتم ال
خدمها الشركة، والوقوف على مستويات األمن والرقابة على املعلومات وأنظمة املعلومات اليت تست

 بالشركة أنظمة املعلومات املعتمدة ومدى دعم، اوالبيانات ا لعملية اختاذ القرارات اإلدارية.   

  

  :أمهية الدراسة

  :تنبع أمهية هذه الدراسة من 
 أصبحت متثل عنصرا هاما وموردا استراتيجيا  األمهية اليت اكتسبتها املعلومات يف هذا العصر، إذ أا-

تعتمد عليه املنظمات يف اختاذ قراراا وحماولة جماة ظروف املنافسة، والتأقلم مع الظروف البيئية 
  .سريعة التغري

 أمهية عملية اختاذ القرارات يف املؤسسة االقتصادية اليوم، باعتبارها جوهر العملية اإلدارية وحمورها -
  . والفعالاألساسي 

  . أمهية استخدام كل من تكنولوجيا ونظم املعلومات اإلدارية لزيادة فعالية القرارات-
  . أمهية األمن والرقابة على املعلومات وأثرمها على فعالية القرارات وامليزة التنافسية للشركة-



 خ 

ة، وخمتلف أقسام  أمهية عملية االتصال وتدفق البيانات واملعلومات بني خمتلف املستويات اإلداري-
ومصاحل املؤسسة، ومدى مسامهة االتصاالت الفعالة يف توضيح الصورة ملتخذي القرارات، وبالتايل 

 .زيادة جودة وفعالية القرارات اليت يتخذوا

 كما تكمن أمهية املوضوع يف اإلطالع العملي على واقع املؤسسة اجلزائرية من خالل دراسة احلالة، -
 قبل عملية احلوسبة، الكيفية )ALGAL (يل حالة الشركة اجلزائرية لألملنيومأين سيتم عرض وحتل

اليت متت ا عملية احلوسبة، وواقع نظام املعلومات احلايل يف الشركة ومدى تأثريه على اختاذ القرار 
  .ا
 

  :أسباب اختيار املوضوع

  :لقد جاء اختيار هذا املوضوع بناءا على عدة اعتبارات أمهها  
) إنتاج، تسويق، مالية، أفراد ( الوظائف التقليدية للمؤسسة  دراسة الباحثني علىأغلبية لتركيزا نظر -

جاءت هذه الدراسة كمحاولة للمسامهة ،  واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا جمال  وندرة البحوث يف
 اجلزائريةملؤسسة  اجلانب ملا له من دور فعال ال ميكن جتاوزه أو التغاضي عنه يف إطار تأهيل اهذايف 

  .ملواكبة التطورات اليت متر ا
) ...االتصال أجهزة اإلعالم اآليل و ( الوطنية العديد من املؤسساتعندمعلوماتية  وجود جتهيزات -
 ،مبعىن آخرو .شاملةا يف أنظمة معلومات دقيقة وعدم استغالهلن عدم استعماهلا بنجاعة كافية، ولك

ية جيدة توفر املعلومات بالدقة فتقار لتصاميم معلوماتية، إداراالناسبة مع  اإلمكانيات املادية املتوفر
  . ألغراض التسيري واختاذ القرارالكمية املناسبةوالوقت و

واكبة عدم مى هياكل تنظيمية تتصف باجلمود، والصالبة و توفر أغلبية املؤسسات الوطنية عل-
ظام معلومات جيعلها أكثر مرونة ومسايرة حلاجة لنظهر اياالجتماعي، مما تطورات احمليط االقتصادي و
أن املؤسسة اجلزائرية متر مبرحلة جديدة تتسم بإعادة هيكلة كلية بغرض للتطورات األخرية خاصة و

 وظروف انضمام اجلزائر باخلصوص إثر تبين احلكومة خليار االنفتاح االقتصادي و،ا للمنافسةتأهيله
  .للمنظمة العاملية للتجارة

عدم ونظر املسريين اجلزائريني لفوائد وجود نظام معلومات إدارية يف مؤسسام، لفت ولة حما -
يف اختاذ ) يف بعض األحيان ( كذا الصدفة  التخمني، والتقريب و شبه الكلي على الفراسة، االعتماد

اإلعالم  على استخدام التقنيات احلديثة خاصة وحثهم ،ستراتيجيةاالامسة واحل خاصة منهاقرارام، 
  .جمال التسيري واختاذ القراراآليل يف 



 د 

 عدم توفر أغلبية املؤسسات الوطنية على سياسات لتوعية وحتفيز املوظفني الستخدام احلاسوب، -
األمر الذي جيعل أغلب املوظفني ينظرون إليه نظرة عدائية، وليس نظرة موضوعية على أنه جاء 

  .ملساعدم يف التسيري واختاذ القرار
 أغلبية املؤسسات الوطنية إىل األساليب الكمية لتقييم أنشطتها وتصحيح احنرافاا وزيادة فتقارا -

  .جودة وفعالية قراراا
  

  :أهداف الدراسة

  : ترمي هذه الدراسة للوصول إىل عدة أهداف أمهها
واع نظم أنخمتلف رات، ومتطلباا من املعلومات ومراحل عملية اختاذ القرا التعرف على أنواع و-

  .املعلومات اإلدارية
  .اليت يقوم عليها مفهوم نظام املعلومات اإلداريةالنظرية  األسس التعرف على -
  .نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل على اختاذ القرار حتديد أثر تكنولوجيا االتصال و-
  . اختاذ القرارات اإلدارية إبراز أمهية استخدام التقنيات احلديثة والنماذج الكمية يف-
  .م حتديد مدى فعالية القرارات يف الشركة اجلزائرية لألملنيو-
  . حتديد أنواع تكنولوجيا ونظم املعلومات املعتمدة يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم-
  . على املعلومات الذي تتمتع به الشركةة حتديد مستوى األمن والرقاب-
  .ات احلايل يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم وعالقته باختاذ القرار ا حتليل وتقييم نظام املعلوم-
  

  :أسئلة الدراسة

فيما يلي جمموعة من األسئلة اليت سيتم من خالل حماولة اإلجابة عليها، الوصول إىل بعض   
  : أهداف الدراسة اليت مل يتم تغطيتها من خالل الفرضيات

  زائرية لألملنيوم؟القرارات يف الشركة اجلما مدى فعالية  -
   ما مدى تأثري إدخال أنظمة املعلومات على تنظيم العمل وقرارات التشغيل بالشركة؟-
  ؟م النظام اآليل للمعلومات هل زادت املردودية املالية للشركة جراء استخدا-
  ؟ ر ما مدى استخدام نظام معلومات الشركة لألساليب الكمية الختاذ القرا-
  نظام املعلومات احلايل األهداف االستراتيجية للشركة؟ إىل أي مدى خيدم -
   ماهي أنواع نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل املستخدمة يف الشركة حمل الدراسة؟-



 ذ 

  :فرضيات الدراسة 

  :تتركز الفرضيات األساسية هلذا البحث فيما يلي
  .ات يف الشركة اجلزائرية لألملنيومهناك عالقة إجيابية بني املعلومات وفعالية القرار -
 هناك عالقة إجيابية بني نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل وفعالية القرارات يف -

  .الشركة اجلزائرية لألملنيوم
 هناك عالقة إجيابية بني األمن والرقابة على نظم املعلومات اإلدارية وفعالية القرارات يف الشركة -

  .ية لألملنيوماجلزائر
  . يرتبط كتمان املعلومة واحملافظة عليها بامليزة التنافسية للشركة-
  

  : يف الدراسةستخدماملنهج امل

 ألنه يقوم جبمع وتلخيص احلقائق احلاضرة  التحليلييف هذه الدراسة مت اعتماد املنهج الوصفي  
واهر، ويعمل على استخالص املرتبطة مبجموعة من الظروف أو عدد من األشياء أو أي نوع من الظ

الدالالت واملعاين املختلفة اليت تنطوي عليها البيانات واملعلومات اليت ميكن احلصول عليها، وهذا ما 
يسهل ربط الظواهر ببعضها، واكتشاف العالقة بني املتغريات، وإعطاء التفسري املالئم لذلك مع 

ها؛ وهو ما يناسب متاما هذه الدراسة وخيدم إمكانية التنبؤ مبستقبل الظواهر واألحداث اليت يدرس
الوصول ألهدافها، أين دف الدراسة إىل التعرف على أنواع ومراحل عملية اختاذ القرارات 

  .ومتطلباا من املعلومات، وكذا أنواع تكنولوجيا ونظم املعلومات
اليت يعتمد عليها كما مت اعتماد أسلوب دراسة احلالة يف الفصل الرابع، بوصفه أحد األساليب   

ذات البعد االستراتيجي ) ALGAL(، وذلك بدراسة الشركة لألملنيوم  التحليلياملنهج الوصفي
بالنسبة لالقتصاد الوطين، إذ أا الشركة الوطنية الوحيدة اليت تتخصص يف إنتاج وتركيب وتسويق 

املعلومات بالشركة وإبراز الدور األملنيوم وكافة اهلياكل املصنوعة منه، حيث ستتم دراسة وتقييم نظام 
  .الذي يلعبه يف زيادة فعالية اختاذ القرارات ا

  
 منها حتليل ودراسة عملية اختاذ القرار األول، تناول أربعة فصولمت تقسيم هذه الدراسة إىل   

ودورها احملوري يف املنظمة، من خالل عرض خمتلف وجهات النظر حول اختاذ القرار يف الشركة، 
  اليت تتخذها اإلدارة العليا نظراع القرارات ومراحلها، مع التركيز على القرارات االستراتيجيةوأنوا

لألمهية القصوى اليت تكتسيها، وكذا حتديد العوامل املؤثرة يف اختاذ وفعالية القرارات اإلدارية، ودور 



 ر 

ني مفهوميهما، ومراحل  اللُبس حول اخللط بكشف، من خالل ليتهاالبيانات واملعلومات يف زيادة فعا
مات صاحلة الختاذ القرار، وكذا أنواع املعلومات واقتصادياا وخصائص وحتويل البيانات إىل معل
  .اجليدة منها الختاذ القرار

 فتناول أنظمة املعلومات اإلدارية بالشرح والتحليل، سواء يف جانبها اإلداري، أو الثاينأما الفصل 
مع . ري يف املنظمة من خالل الربط بني النظام الفاعل ونظام التشغيلالتقين، وموضحا دورها احملو

التطرق إىل مراحل تطوير نظم املعلومات وأدوات ووسائل حتليلها وبنائها، والدور الكبري الذي تلعبه 
احلاسبات االلكترونية يف زيادة كفاءة أنظمة املعلومات، وكذا أنواع نظم املعلومات اإلدارية بدءا 

  . اليدوي البسيط وانتهاءا بالنظم اخلبرية والشبكات العصبيةبالنظام
 فتناول الطبيعة التنظيمية ألنظمة املعلومات اإلدارية، والدور االستراتيجي الذي الثالثأما الفصل 

 اليت تواجهها خدمة ألغراض اختاذ تالتحدياتلعبه هذه األخرية يف منظمات األعمال اليوم، وأهم 
داف املنظمة؛ إذ تناول املطلب األخري من املبحث األول دور نظام املعلومات يف القرار وحتقيقا أله

  .بشكل منفصلدعم كل مرحلة من مراحل اختاذ القرار 
 فهو مبثابة دراسة ميدانية دف إىل اإلطالع على واقع املؤسسة اجلزائرية، من خالل الرابعأما الفصل 

ركة اجلزائرية لألملنيوم، مث التطرق حليثيات تدفق حتديد وتعريف ميدان الدراسة متمثال يف الش
املعلومات ا، ومن مث الشروع يف دراسة أثر نظم املعلومات اإلدارية اليت تتبناها الشركة يف دعم 

 استمارة أجاب عليها أغلب مسريي أمههاالقرارات اإلدارية من خالل مجلة من أدوات مجع البيانات، 
  . األول على تشغيل وصيانة النظامؤولسالشركة، ومقابلة مع امل

 ألقت الضوء على نقاط القوة والضعف يف النتائج باستخراج مجلة من ةالدراسوقد مسحت هذه 

أن  عدة إجراءات يرى الباحث أا ميكن باقتراحالنظام املعلومايت اليت تعتمده الشركة؛ ما مسح 
  .، ويف التخفيف من نقاط الضعف بهالشركةقوة النظام املعلومايت املعتمد يف يادة نقاط  يف زتساهم

  

         



        

        

  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  : األول الفصلحمتويات

  عملية اختاذ القرارات اإلدارية: املبحث األول

  مفهوم وأمهية عملية اختاذ القرارات: املطلب األول  

  أنواع القرارات اإلدارية: املطلب الثاين  

  مراحل عملية اختاذ القرار اإلداري: املطلب الثالث  

  إلدارة العلياخصائص قرارات ا: املطلب الرابع  

  العوامل املؤثرة يف اختاذ وفعالية القرار: املطلب اخلامس  

  

  البيانات واملعلومات الختاذ القرارات: املبحث الثاين

  مفهوما البيانات واملعلومات : املطلب األول  

  مراحل حتويل البيانات إىل معلومات: املطلب الثاين  

  أنواع املعلومات: املطلب الثالث  

  أمهية البيانات واملعلومات الختاذ القرارات : املطلب الرابع  

  اقتصاديات املعلومات: املطلب اخلامس  

خصائص املعلومات الالزمة الختاذ القرارات : املطلب السادس  
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   ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
يعتقد الكثري من علماء اإلدارة أن اختاذ القرارات هو أساس اإلدارة وقلبها النابض، ويف كثري 

من األحيان جيزم املديرون على أن اختاذ القرارات هو عملهم األساسي، ألم باستمرار خيتارون العمل 

؛ وعليه فإن باقي وظائف اإلدارة ما هي إال ؟ وكيف يقوم بهالواجب القيام به، ومن يقوم به، أين، مىت،

وانطالقا من أن اختاذ هذه األخرية هو عبارة عن اختيار أحسن البدائل  .نتاج الختاذ قرارات معينة

القيم املترتبة عن كل بديل، ومبا أن جناح أي منظمة يتوقف على مدى تقييم النتائج واملتاحة بعد حتليل و

حجر أن املعلومات هي على إن أغلبية علماء اإلدارة يؤكدون  يف اختاذ القرارات فكفاءة مسرييها

ر ما يكون القرار شاملة، وحمكمة التوقيت، بقداألساس يف اختاذ القرارات، وبقدر ما تكون دقيقة و

 مت ، أين، وهذا ما ستتم مناقشته وحماولة اإلملام به يف هذا الفصلاملتخذ صائبا وخيدم أهداف املنظمة

ختصيص املبحث األول لدراسة عملية اختاذ القرارات اإلدارية يف املنظمة، واملبحث الثاين لدراسة 

  .البيانات واملعلومات والعالقة بينهما، وكذا مسامهتهما يف الرفع من فعالية عملية اختاذ القرارات

  

        عملية اتخاذ القرارات اإلداريةعملية اتخاذ القرارات اإلداريةعملية اتخاذ القرارات اإلداريةعملية اتخاذ القرارات اإلدارية: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

لة تقدمي عرض شامل لعملية اختاذ القرارات اإلدارية بشكل خيدم ستتم يف هذا املبحث حماو  
وأنواع القرارات املتخذة، إضافة إىل مراحل عملية اختاذ القرار مع أهداف الدراسة، من مفهوم وأمهية 

          . حماولة التركيز على قرارات اإلدارة االستراتيجية وأهم العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار وزيادة فعاليته

                                                                                                                 
                            أهمية عملية اتخاذ القرارأهمية عملية اتخاذ القرارأهمية عملية اتخاذ القرارأهمية عملية اتخاذ القرارمفهوم ومفهوم ومفهوم ومفهوم و: : : :  المطلب األول المطلب األول المطلب األول المطلب األول

جة للتفكري أو جهودهم إما أن تكون نتيم أن تصرفات األفراد ومن املؤكد عند املفكرين اليو
نتيجة الالشعور، فإذا كانت تصرفات األفراد قد حدثت بعد تفكري، قيل أن األفراد قد اختذوا قرارا، 

فإنه ال ميكن التحدث عن اختاذ  )أو جمرد رد فعل الشعوري(أما إذا كانت التصرفات ال شعورية 
1.تصرف معني بعد دراسة و تفكري"اختيار"قرار، فاألساس يف هذا األخري هو

قد أكد أغلبية رجال و 
        ،االختيار يعين إمكانية فوجودها ،2الفكر اإلداري أن أساس اختاذ القرارات هو وجود البدائل

                                                 
 .213، ص1996، القاهرة،  عني مشس، مكتبة يف شرح عناصر عملية اإلدارة، املوجزسيد اهلواري 1

2  Harold Koontz & Cyril O’donnell, Management : principes et méthodes de gestion, 
(traduit et adapté par Gilles Ducharme), édition MC Graw-hill, Québec, Canada, 1980, 
P112. 
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الذايت واالعتبارات الشخصية د عن االحنياز عكرب قدر من الدقة واملوضوعية وب أمما يتطلب توفري
  .الفعالية لتحقيق األهداف املرجوةلكفاءة و من اا كافياار املتخذ قدرمما يوفر للقر املصلحية،و

         وقد تناول العديد من املؤلفني عملية اختاذ القرار يف املنظمة بالتعريف، الشرح والتحليل، 
كة واليت ختضع مبجملها حتليل وتقييم لكافة املتغريات املشتر"ا أيعرفها على  فنجد مثال الكاللدة

 العلمي ومعادالت البحث العلمي إخضاعها مجيعها للقياسخاهلا وللتدقيق والتمحيص حبيث يتم إد
أخريا إىل استنتاجات األساليب الكمية اإلحصائية للوصول إىل حل أونتيجة، ووالنظرية العلمية و

  1."حيز التنفيذلول يف جمال التطبيق العملي وتوصيات لوضع هذا احلل أو احلو
عدم التأكد من جانب متخذ بشعور من الشك و كب يبدأنشاط إنساين مر:"فيقول أا سويلم .أما د

 اليت يتوقع أن تزيل حالة القرارحول ما جيب عمله حيال مشكلة ما، وتنتهي باختيار أحد احللول
  2."عدم التأكد، وبذلك تساعد يف الوصول إىل حل املشكلة املطروحةالشك و

نهجية العلمية والتحليل الكمي الختيار  املاستخدامعملية اختاذ القرار هي :" يف حني يعرفها اللوزي
  3."بديل من عدة بدائل، شريطة أن حيقق هذا البديل املنفعة األكثر لألفراد والتنظيمات اإلدارية 

آراء أغلبية تعريفا يتوافق و عبد السالم أبو قحفو الغفار حنفي         وقد أورد كل من عبد 
ل واحد من بني بديلني عملية اختيار بدي:"اذ القرار هياختة  إذ أوردا أن عملي؛املؤلفني يف هذا اال

 من  األهداف خالل فترة زمنية معينة يف ضوء معطيات كلأو جمموعة لتحقيق هدف  أكثرحمتملني أو
  4."املوارد املتاحة للمنظمةالبيئة الداخلية واخلارجية و

 احلديث خاصة بعد أن أصبحت          ولقد اكتست عملية اختاذ القرار أمهية بالغة يف العصر
معدات ضخمة، وتستخدم أمواال طائلة؛ فغدت القرارات يف آت التجارية تعمل مبوارد كثرية واملنش

 حنو إجناز األهداف االنطالق ةطنق، وظماتاملننشاط  ل احلقيقيجمال إدارة األعمال مبثابة احملرك
، يعتقد " القراراتاختاذمدرسة "يت النجاح فيها، مما دفع بربوز مدرسة يف الفكر اإلداري مسو

) Herbert simon(، حيث يقول هريبرت ساميون "اختاذ القرار مرادف لإلدارة"أصحاا بأن
ومفاهيم نظرية اإلدارة جيب أن تكون مستمدة من منطق ، اختاذ القرارات هو قلب اإلدارة:"أن

                                                 
 .254، ص1997،  ظاهر الكاللدة، القيادة اإلدارية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن 1

 .7ص سنة النشر،، بدون بلد و اهلاين للطباعة، اإلدارة، دار حممد سويلم 2

 .31، ص1999، 1، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط)أساسيات ومفاهيم حديثة( التنظيمي، التطوير موسى اللوزي 3

 ،1993، اإلسكندرية،  العريب احلديث للنشر، املكتب وإدارة األعمال، تنظيم عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف 4
 . 132ص
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وكل قرار  صلة ببعضها البعض، فالقرارات ماهي إال سلسلة مت1؛"اإلنساين االختياروسيكولوجية 
ارات صغرية جدا، تتبعه سلسلة متصلة من القرارات إىل احلد الذي تكون فيه القر )استراتيجي(كبري

 ).حد ذاا قرارات اليت تعترب يف(حتقيق األهدافأين يتم تنفيذ و

ن اجلهاز اإلداري ماهو يف احلقيقة إال جهاز حيدد من؟ ومىت؟ وإىل أي مدى؟ يقوم كل إ
حيل حملها يف اختاذهم القرارات حسب هواهم ووعلى هذا حتد حرية األفراد  شخص باختاذ القرارات؛

 سلسلة ماهي إالأن عناصر النشاط اإلداري  كما .املتناسقةاذ القرارات الفردية املترابطة وجهاز الخت
تحكم لعليا  ماهي إال قرارات تتخذ يف املستويات اإلدارية ال؛ فالسياساتمتصلة من القرارات
ما ال جيوز عمله، واإلجراءات ماهي إال قرارات حتدد و فهي تبني ما جيب عمله ؛تصرفات املرؤوسني

 والربامج الزمنية ما هي إال قرارات عن مواعيد العمل، ،كيفية تنفيذ خمتلف العمليات خطوة خطوة
من القرارات متعلقة بكمية  ماهي إال سلسلة ، والرقابةوالتخطيط ماهو إال سلسلة متصلة من القرارات

 وعلى هذا تويل املنظمات أمهية .2وهكذا...، وتوقيت اإلجناز)املعايري الرقابية(املنتوج ودرجة جودته
األطراف قصوى لعملية االتصال يف املؤسسة ألا تتكفل بإيصال القرارات واملعلومات املتعلقة ا إىل 

 Le Système De(ملُحكم بني نظام القيادة يف املؤسسة املعنية، وألن عملية التنسيق اجليد والربط ا

Pilotage (ونظام التشغيل)Le Système Opérant(3 ال تتم إال عرب نظام جيد للمعلومات 
  .اإلدارية

        

  اإلدارية اإلدارية اإلدارية اإلداريةالقراراتالقراراتالقراراتالقراراتأنواع أنواع أنواع أنواع : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
 القرارات اليت ختتلف أثناء ممارسته لعمله اليومي يتخذ العديد من    يف حقيقة األمر، إن املدير و     

 القرارات ماهو بسيط، ؛ فمن فيه وخيتلف أثرها على املنظمة ككلكونباختالف الوضع الذي ي
 فمنح عطلة مرضية مثال، أو تسديد أجور العاملني هي قرارات ليست ،ومنها ماهو معقد ومركب

تاج؛ فهي قرارات  أو إحداث تغيريات جذرية يف منط اإلنآخر مثالكتأسيس فرع للمؤسسة يف مكان 
  . يف السوق ومركزهاإمكانية استمراريتهابالغ األثر على دميومة املؤسسة واستراتيجية هلا 

                                                 
1 Herbert Simon, administration et processus de décision :(traduit par Pierre Emmanuel 
Dauzat), Edition Economica, 1983, p 03. 
 

 .218سيد اهلواري، املرجع السابق، ص  2
3 S.Graïne, Introduction au système d’information, Les éditions l’Abeille, Tizi-Ouzou, 
Algérie, 2002, p 51  
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؛ إال أن  ِوفقا لعدة معايري وعلى هذا فقد حاول العديد من املهتمني ذا اال تصنيف القرارات
  : الشائع أنه ميكن تبويب القرارات حسب األسس التالية

  . املربجمةاملربجمة وغري -
  .التنظيمية والشخصية -
  . درجة الوثوق باملعلومات-
  .الفردية واجلماعية -
  .املستويات اإلدارية -
 

  القرارات غري املربجمة قرارات املربجمة وال: أوال

عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبوقحف نقالً عن          يقصد بالقرارات املربجمة كما يقول 
 أين يتم عامل مع حل املشكالت املتكررة أو الروتينيةات املخططة سلفا واليت تتتلك القرار: 1كونتز

حتديد أساليب وطرق وإجراءات حل أو التعامل مع أي مشكلة سلفا، وحيث ال تستدعي جهدا 
 الطلبيات أو إرسال اإلجازات أو منحومن أمثلة ذلك حتديد راتب موظف جديد  كبريا يف التفكري؛

ا، حيث توضح سلفا اإلجراءات اخلاصة بكل حالة من واقع اللوائح املعمول وهكذ…إىل مورد ما
  . أو غريهااألفرادا،يف جمال املشتريات أو إدارة 

 يف ظروف متكررة أو       أما بالنسبة للقرارات غري املربجمة فهي تلك اليت حتصل يف مدة زمنية غري 
 من  إىل جانب احلصول على قدر كاٍفكري تستدعي جهدا معينا من التف؛ لذلكغري متشاة

من أمثلة ذلك تأسيس فرع جديد أو طرح منتوج جديد املعلومات ورمبا حتمل تكاليف إضافية، و
واملالحظ هنا أن هذا النوع من .  أو التوسعاالندماجأو قرارات ) يتطلب دراسة السوق(باألسواق 

هنا هي املسؤولة عن ) ملستويات اإلدارية العلياا(القرارات يتعلق بالبعد االستراتيجي، وقيادة املنظمة 
  .دراسته وحتليله ومن مث اختاذه؛ ألن هذا القرار أساسا مرتبط مبستقبل املنظمة

  علىاعتمادا      و تبذل املنظمات جهدا كبريا لتحويل القرارات غري املربجمة إىل أخرى مربجمة، 
   .اختاذها وتنفيذهااخلربات املتراكمة من دراستها و

 :غري املربجمـةح الفرق بني القرارات املربجمة ويوض(01) و اجلدول

 
  

                                                 
 .143، ص عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف، املرجع السابق 1
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  مقارنة بني القرارات املربجمة والقرارات غري املربجمة): 01(اجلدول رقم
 القرارات املربمـجة اخلاصية القرارات غري املربجمة اخلاصية

 أو روتينية                        غري متكررة -1
 )رتيـبـة(

 تينية ومتكررةرو -1

مستقرة الظروف فيها متغرية وغري   -2
  ثابتةأو

 الظروف مستقرة وثابتة نسبيا -2

  البيانات تتسم بالثبات النسيب أو شبه مؤكد  -3  البيانات غري مؤكدة نسبيا  -3
الوقـت واجلهود   املبذولة فيها   -4

 كبرية نسبيا
  الوقت واجلهد املطلوب حمدود  -4

ختاذها يف املستويات غالبا ما يتم ا  -5
 اإلدارية العليا

  تتخذ يف خمتلف املستويات اإلدارية  -5

يف ) التفويض( للتخويل غري قابلة  -6
  الغالب

الحيــات إىل غالبا ما يتم حتويل الص  -6
  الدنيااملستويات الوسطى و

  تتعلق عادة باألنشطة التشغيلية للمنظمة  -7  تتعلق بالبعد االستراتيجي للمنظمة  -7
 
 
 القرارات الشخصيةالقرارات التنظيمية و: انياث

القرارات التنظيمية هي القرارات اليت يتخذها املدير يف إطار الوظيفة الرمسية اليت يشغلها، ومتثل 
 اليت أو األنظمة للسياسة العامة للمنظمة وجتسيدا للطبيعة التنظيمية هلا، من حيث التعليمات انعكاسا

أما القرارات الشخصية فهي اليت  .الختاذهاشخص ) تفويض( ميكن ختويل ومن مثتسري يف إطارها، 
تعكس شخصية املدير وميوله الذاتية، وخربته اإلدارية يف ميدان العمل؛ ويف هذه احلالة ال ميكن 

  1.تفويض صالحية اختاذ هذه القرارات
 

   املعلومات اليت تستند عليهاأو حجمالقرارات حسب درجة : ثالثا

وذلك .  عدم التأكداملخاطرة، أو حالة  حاالت؛ إما يف حالة التأكد، أو حالةإىل ثالثو تنقسم 
  :)01(حسب الشكل 

                                                 
 .08حممد سويلم، املرجع السابق، ص  1

  )247، ص2000 ،1 دار املسرية للنشر، عمان، ط، وخضري كاظم محود، نظرية املنظمةالشماعخليل حسن :املصدر(



 

 7 

ففي حالة التأكد ميتلك متخذ القرار املعلومات الكافية اليت متكنه من التنبؤ بالنتائج املتوقعة خلياراته من 
  .                      منهابني البدائل الكثرية؛ وعليه فهو يسعى لتحقيق أكرب عائد ممكن 

  تصنيف القرار تبعا لدرجات التأكد): 01(الشكل

اختاذ القرارات يف ظل      
 التأكـد الكامـل

اختاذ القرارات يف ظل 
 املخـاطـرة

اختاذ القرارات يف ظل عدم 
 التأكـد الكـامل

   عدم تأكد كامل                                         تأكد كامل 
  

  )10، ص، بدون سنة وبلد النشر اهلاين للطباعة، اإلدارة، دارسويلمحممد : املصدر(
  

 حتقيق النتائج املرتقبة من كل احتماالت ، وحيسبأما يف ظل املخاطرة فإن املدير يقوم بتطوير البدائل
كشجرة  بديل، مستعينا يف العديد من احلاالت باألساليب الكمية حلساب النتائج احملتملة لكل بديل؛

  ..القرارات وطريقة السمبلكس، وحتليل احلساسية، وغريها
أقل حتديدا من (يف حالة عدم التأكد، فإن احتماالت حتقيق النتائج املترتبة على كل بديل غري حمددة و

، فإذا كان هناك عدد كبري من العوامل املؤثرة يف القرار، وكانت هذه العوامل غري )حالة املخاطرة
 القرار يعتمد على حكمه الشخصي انت يف حالة عدم استقرار شديد، فإن متخذمتشاة أو ك

  .اآلراءفكار و والتقرير اجلماعي لتعزيز األاالستشارةخرباته السابقة، إضافة إىل اللجوء إىل و
 

  القرارات اجلماعية القرارات الفردية و: رابعا

ور مع املعنيني ا دون أن يشارك أويتشاالقرارات الفردية هي القرارات اليت ينفرد املدير باختاذه
وقراطي تسلطي يف اإلدارة، إال أوتالعديد من املؤلفني يعتربون هذا النوع كأسلوب مبوضوع القرار، و

 قرارات اختاذأن واقع األعمال وما مييزه من سرعة وتنافس حيتم على املدير يف العديد من احلاالت 
  .فردية

مشاركة آراء عدد معني من األفراد العاملني يف  متثل نتاج تفاعل و اجلماعية فهي القرارات     أما
، األعمال روح التعامل الدميقراطي يف منظمات -حسب العديد من املؤلفني-املنظمة وهذا يعكس

 على باإلجياب للمنظمة مما ينعكس االنتماءوكذا تنمية الروح اجلماعية، واكتساب األفراد نوعا من 
  .األهداف املرجوة

 درجات التأكد
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  القرارات حسب املستويات اإلدارية: مساخا

ويعترب هذا التصنيف من أهم التصنيفات اليت تداوهلا املختصون، فالقرارات االستراتيجية 
جل على املنظمة، وهي تعترب ركيزة اإلدارة تتعامل مع القضايا ذات األثر املستقبلي طويل األ
 طويلة األجل، وكذا يف رسم السياسات العامة االستراتيجية وأداة اإلدارات العليا يف حتديد األهداف

 فيها وكذا اإلنتاج للمنظمة؛ كموقعها وهيكلها، خطوط ساسيةللمؤسسة، إضافة إىل اخليارات األ
وغريها؛  أي أا تنصب على طبيعة عمل املشروع ..واالندماجسياسات التوزيع وإمكانيات التوسع 

نصب على عمليات توزيع املوارد بصفة عامة من منتجات وعمليات وأسواق ومستهلكني، كما ت
على هذه ااالت، وعلى التكامل بني إدارات املشروع، والتغيري يف شكل التنظيم والذي يهدف إىل 

 .إتباع االستراتيجية املختارة وبالتايل حتقيق األهداف املرجوة

ا الوظيفية؛ أي يف أما اإلدارة الوسطى فهي ختتص بالقرارات الوظيفية، اليت تندرج يف جماال
و على كل مسؤول عن إحدى هذه ااالت الوظيفية . اإلنتاج، التسويق، التمويل أو املوارد البشرية

  1. القرارات املناسبةاختاذأن حيدد مسامهة جماله يف حتقيق االستراتيجية الكلية للمنظمة وبالتايل 
مبثابة جتزئة للقرارات االستراتيجية إىل ، وهي باشرة فتختص بالقرارات التشغيليةأما اإلدارة امل

 العامة للمنظمة، وتتسم عدة مراحل زمنية قصرية األمد، ويغلب عليها طابع املرحلية يف تنفيذ السياسة
 الوسطى وذلك كذلك، فاإلدارة التشغيلية تقوم بتنفيذ التعليمات الصادرة إليها من اإلدارة بالتكرار

مكان التنفيذ للقائمني بذلك، وكل ما فصيلية عن كيفية وموعد وبإصدار التوجيهات والقرارات الت
يتعلق بأساليب اإلشراف والرقابة على العمليات وتوزيع املوارد املتاحة على األنشطة الوظيفية 

  .الرئيسية
و مبا أن اإلدارة املباشرة هي املسؤولة عن تنفيذ العمليات، فإن قراراا تتميز بالتفصيل وكذا بالكثرة، 

   2. من جمموع القرارات املتخذة باملنظمة%90 بِهناك من اخلرباء من يقدرها ف
  :  والشكل التايل يوضح التقسيم السابق

  
  
  

             
                                                 

 .27، ص1999،  أمحد ماهر، اإلدارة االستراتيجية، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية 1

 .09، ص حممد سويلم، املرجع السابق 2
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  تصنيف القرارات حسب املستويات اإلدارية):02(الشكل                        

                                             
  )   Lasary, Economie d’entreprise, Imprimerie Essalem, Alger, 2001, p 74 :املصدر(

 
ويالحظ يف كل التقسيمات السابقة أن متخذ القرار مهما كانت نوعية القرارات اليت يتخذها   

ت يف هذه األخرية الشروط ال ميكنه بأي حال من األحوال االستغناء عن عنصر املعلومة، فكلما توفر
أكثر برجمة وموضوعية وابتعاد عن الذاتية، مما يعين سهولة اختاذها املناسبة كلما أصبحت القرارات 

وعدم تضييع الوقت يف التشاور والبحث والتحليل، وإمنا التفرغ إىل القضايا االستراتيجية اهلامة، وهنا 
  . رارات الفعالةتربز احلاجة إىل أنظمة معلومات فعالة ختدم الق

  
         القرار اإلداري القرار اإلداري القرار اإلداري القرار اإلدارياتخاذاتخاذاتخاذاتخاذمراحل عملية مراحل عملية مراحل عملية مراحل عملية : : : :  الثالث الثالث الثالث الثالثطلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

شاكل أو صعوبات مطلوب مب  تتعلق دائما ينم على أن القرارات الاألعمالإن واقع إدارة 
إجياد حلول هلا؛ بل هناك بعض القرارات اليت تدخل يف جماالت العمل اليومي والروتيين، كما أن 

 إجياد اإلجابة حماولةتوجيه عدة أسئلة وارات يف جمال إدارة األعمال يتطلب  القراختاذمناقشة عملية 
  :هيالصحيحة عليها، و

 املوقف املستهدف ؟بني املوقف احلايل و) اختالف(هل هناك فجوة ما  −

 مضمون هذه الفجوة ؟هل يدرك متخذ القرار معىن و −

 احلافز الكايف الختاذ التصرف ؟القرار الرغبة وهل لدى متخذ  −

 ل لديه اإلمكانيات للتصرف مع هذه الفجوة ؟ه −

  : يوضح الفكرة السابقة)03(الشكل و
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  التحديد املسبق لعملية اختاذ القرار): 03(الشكل                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 املؤلفني يف  أغلبيةاتفق القرار؛ وقد اختاذثل املراحل اليت مير ا متاإلجابة على األسئلة السابقة الذكر و

  :1هذا اال على أنه مير باملراحل التالية
 ).املوقف(حتديد وتشخيص املشكلة  .1

 .شكالتاملعلومات الصحيحة عن امل البيانات ومجع .2

 ).املوقف(حتليل املشكلة  .3

 .إجياد بدائل حلل املشكلة .4

 .تقييم البدائل املختارة .5

 . احلل املالئماختيار .6

 .متابعتهتنفيذ القرار و .7

  .هناك من أنقص؛ كل حسب وجهة نظره املؤلفني من زاد عليها، وناك منهو

                                                 
، 2000، اإلسكندرية للنشر، ، مؤسسة شباب اجلامعة) واملعلومات والقراراتاالتصاالت(مد املصري، اإلدارة احلديثةأمحد حم 1

  .316ص
  .97، ص1999و سعيد حممد املصري، التنظيم واإلدارة، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

 

�����إ��ر ا  

      ا���ذ ا��ارات

           و"�د  ��ة
  

$%&�ن)إدراك ا&*&   ا

  ا��01/ .-) ا�,�ف

�ا � 2,�در ا�,�ف�  

سكندرية، للنشر، اال ، مؤسسة شباب اجلامعة)االتصاالت واملعلومات والقرارات(أمحد حممد املصري، اإلدارة احلديثة: املصدر(
)316، ص2000  
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  حتديد وتشخيص املشكلة: أوال
عن اهلدف احملدد )Déviation (احنراف القرار بأا اختاذ      تعرف املشكلة يف جمال عملية 

  .1مسبقا؛ أو هي حالة من عدم التوازن بني ماهو كائن وبني ما جيب أن يكون
 قرار اختاذ نادرا ما تقدم نفسها لكي يتم – يف املنظمة أو غريها –اكل احلياة و عمليا جند أن مش

، وقد تكون هذه 2بشأا، بل إن أول ما يظهر هو عناصر املشكلة، أي األعراض وليس املشكلة ذاا
  . األعراض الظاهرة على السطح هي أقلها كشفا عن جذور املشكلة

؟ اجلوهرية اشكلة؟،كيف نشأت املشكلة؟ ما هي النقاط ما نوع امل: فاملدير هنا مطالب بتحديد
ماهو الوقت املالئم حللها؟ وملاذا جيب إجياد احلل املالئم هلا؟ وماهي املشاكل الفرعية اليت تترتب على 

  .عدم حلها يف وقت سابق؟ وماهي املشاكل اليت ميكن أن تترتب جراء التأخر يف حل هذه املشكلة ؟
وتشخيصها تشخيصا سليما ويف   الذهين للتعرف على املشكلة،االستعداددير و هذا يتطلب من امل

التشخيص يعترب عملية منظمة " إذ أن الوقت املالئم كي ال تتفاقم آثارها وتنتقل إىل جماالت أخرى،
 واإلدراك للكشف عنها، اخليال كما يتطلب منه درجة من التصور و.3"لبناء ومعاجلة وإنتاج املعلومة

املؤشرات الدورية  املهارة دورمها يف اكتشاف بعض املشكالت حىت قبل أن تظهر يف حمتوى ووللخربة
 الذي واملكان املوقع املدير معرفة يتطلب من االحنرافكما أن حتديد  .4املتنوعة اليت تراقبها اإلدارة

هذه  ووقت مالحظته، وكل االحنراف أو األشخاص الذين ميسهم االحنراف، واألشياءالحظ فيه 
  .ال متسهااملعلومات متكنه من متييز املواقع اليت متسها املشكلة عن تلك اليت 

  
  تاملعلومات الصحيحة عن املشكالمجع البيانات و: ثانيا

 قرارات صحيحة اختاذ      يواجه املديرون يوميا العديد من املشاكل واملواقف اليت تتطلب منهم 
قرار يف الوصول إىل هدفه هو مدى وفرة املعلومات وواضحة جتاهها، ومن أهم حمددات جناح ال

ودقتها على اعتبار أن قرارات املدير متثل تصرفات مستقبلية، ونتائج متوقعة يف املستقبل؛ إذ يقول 
تسيري مستقبلها هو  تسيري املؤسسة هو تسيري مستقبلها،): "Kotler & Dubois ( وديبوا كوتلر

                                                 
 .320 صاملرجع السابق، أمحد حممد املصري،  1

، 1، ط األردن،، عمانللنشر والتوزيع املسرية ، دار)مع التركيز على إدارة األعمال( مبادىء اإلدارةالشماع،خليل حممد حسن   2
 .119ص ،1999

3 Alain Charles Martinet, Diagnostique Stratégique, Édition Vuibert, Paris, 1990, p 52. 
4 Kamel Hamdi, L’art d’être chef, Éditions Rouibah, Alger, 1998, P 150.  
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 قد تكون بعيدة عن -من التحديد إىل التنفيذ- معاجلة املشكلة ، وعليه فإن مراحل1"تسيري املعلومة
الواقع إذا مل يلتزم املدير بالدقة واحلرص على مجع البيانات الصحيحة واملؤكدة حول املوقف املراد 
معاجلته، فكلما كانت الصورة واضحة كلما قلت درجة املخاطرة، إضافة إىل أن املدير مطالب 

درها األصلية أو على األقل من املصادر األكثر وثوقا ا؛ فإذا كانت بتحري املعلومات من مصا
مصادر البيانات واملعلومات داخلية فإن احلصول عليها عادة يكون سهال، خاصة إذا كانت احلقائق 
حمفوظة ومدونة طبقا لألصول العلمية و العملية،وال حتتاج جهدا كبريا للوصول إليها، وهذا بالضبط 

مة املعلومات باملؤسسة؛ إذ أا توفر املعلومة بالدقة والسرعة والتنظيم املطلوب، مما يسهل ما توفره أنظ
  .اختاذ القرار الصائب

فإن احلصول عليها ...) أطراف خارجية أو منافسني أو جهات رمسية(أما إذا كانت املصادر خارجية 
ك، واملدير الناجح هو الذي يكون تبعا لعالقات املؤسسة اخلارجية، و قدرا على التفاوض كذل

، وحياول بكل األساليب فهم ميكانيزمات السوق وغري املباشريسعى دوما لفهم حميط مؤسسته املباشر 
  .املتواجد به، ويستعد لتقلبات احمليط حىت ال يقع يف مواقف تضعف موقعه التفاوضي

  
  حتليل املشكلة: ثالثا

 املنظمة لتحديد نقاط أنشطةاخلية املؤثرة على يشمل حتليل املشكلة تقييم عوامل البيئة الد  
، كل على  املنظمةأنشطة على املؤثرةالقوة والضعف فيها، وبعد ذلك متابعة عوامل البيئة اخلارجية 

حدة، على املستوى العام والتشغيلي لتحديد الفرص واملخاطر السائدة فيها، وبعد ذلك يتم حتديد 
 واملخاطر السائدة يف البيئة اخلارجية ونقاط القوة والضعف حجم الفجوة االستراتيجية بني الفرص

  .املتوافرة لدى املنشأة ككل ويف كل نشاط من أنشطتها، كل على حدة
ول إن معظم القرارات تتم على أساس معرفة غري كاملة، إما بسبب عدم توافر املعلومات أو أن احلص

  .املالوواجلهد عليها يكلف الكثري من الوقت 
ن الضروري معرفة كل احلقائق الختاذ قرار سليم، ولكن من الضروري معرفة ماهي و ليس م

  .2مدى دقتهاخلطر اليت ينطوي عليها القرار واملعلومات الناقصة حىت ميكن تقدير درجة 

                                                 
1  Philip Kotler & Bernard Dubois, Marketing Management, Publi-Union, Dixième édition, 
Paris, 2000, p 94. 

 .65، ص1975 دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،  مذكرات يف إدارة األعمال، مجيل أمحد توفيق، 2
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  إجياد بدائل حلل املشكلة : رابعا
ك أنه إذا كان هلا حل       يف حقيقة األمر إن وجود مشكلة ما يقتضي تعدد وتباين اآلراء حوهلا، ذل

 على تبين احلل الوحيد املتوفر اً مرغم متخذه سيكون قرار ألناختاذ مشكلة  تكون هناكنلواحد ف
  .هلدي

أي (و املالحظ أن املديرين يف سياق حبثهم عن بدائل حلل املشكلة يلجؤون إىل البدائل املعروفة سلفا 
 مناسبة جلؤوا إىل التصور والتفكري اإلبتكاري ، فإذا ما ظهر بأا غري)اليت سبق استخدامها كحلول

الذي يرتكز (نطقي  احللول املختلفة، فإذا كان تشخيص املشكلة يعتمد على التفكري املإلجياد) اخلالق(
على  يعتمد على التفكري اإلبتكاري الذي يرتكز افإن إجياد احللول البديلة هل)املقارنةعلى التحليل و

  1.فكار والتنبؤ وخلق األالتصور
تفرض عليهم بعض احللول املمكنة، ومن  من القيود حتد من جمال تصرفهم وكما يواجه املدراء عددا

عامل الوقت وكذا املوارد املالية واملادية املتاحة، وكذا درجة املخاطرة، إضافة إىل  يوجدأهم القيود 
وكذا االقتصادية  والظروف العديد من القيود األخرى كاألنظمة احلكومية واإلمكانيات التكنولوجية

 وقدرم على تنفيذ البديل، كما أن قرارات اإلدارة العليا ألفراد العاملني باملنظمةل هداف الشخصيةاأل
  .يف املنظمة قد تساهم يف إبعاد العديد من البدائل للقرارات املتخذة يف اإلدارات الدنيا

  
  تقييم البدائل املختارة: خامسا

من وضع البدائل املتاحة، جيد املدير نفسه أمام ضرورة تقييمها الختيار البديل  االنتهاء      حني 
 ال تتساوى احللول مجيعا ؛ إذعيوبمن هذه احللول يتضمن عدة مزايا واملناسب، وذلك ألن أي حل 

من حيث قدرا على حتقيق اهلدف، ومن هنا تأيت أمهية الدراسات التحليلية للمشكلة، وكذا للقرار 
  2.اختاذهع املزم

 ما تتضمنإن عملية املفاضلة بني البدائل ليست عملية سهلة وواضحة دائما، إذ أن البدائل عادة 
 عن ضيق الوقت املتاح أمام متخذ ، فضالعوامل غري ملموسة يصعب وضع معايري دقيقة لقياسها

  .القرار الكتشاف النتائج املتوقعة لكل بديل
  :، منها3كن استخدامها للمفاضلة ما بني احللول املقترحةو هناك العديد من املعايري اليت مي

                                                 
 .13، صة لتوليد األفكار اإلبداعية، دار ابن حزم، بدون بلد النشر وال سنة النشر ثالثون طريق علي احلامدي، 1

 .24، ص1997 علي أمحد أبو احلسن، احملاسبة اإلدارية املتقدمة، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،  2

 .329، ص السابق، املرجع أمحد حممد املصري 3
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هنا تبدو و .إمكانية تنفيذ البديل، ومدى توافر املـوارد املادية والبشرية والطبيعية الالزمة −
 بسبب تعارضها مع أو مستحيلةواضحة أمهية استبعاد البدائل اليت تكون إمكانية تنفيذها صعبة 

  .طهاأهداف املنظمة أو مع ظروف حمي

 واليت ميكن تقديرها من خالل املوازنة بني . تنفيذ البديل واملوارد النامجة عنتكاليفال −
 .املكاسب اليت يتوقع حتقيقها من تنفيذ البديل واخلسائر اليت قد تترتب عليه

أو على املنظمات ) األقسام واإلدارات والوظائف واألداء(آثار تنفيذ البديل على املنشأة   -
 ميس أو استراتيجياا خيتلف باختالف املشكلة وأمهيتها، وما إذا كان القرار وظيفيا  وهذ.األخرى

منظمات أخرى؛ فإلغاء بعض العالوات اإلضافية للعمال سيخفض من التكاليف ولكنه سيؤثر على 
ه  يكلف املؤسسة مبالغ أكرب مما وفرتمما قدنفسية العاملني، وبالتايل على حتفيزهم وتفانيهم يف العمل، 

 .جراء ختفيضها للعالوات

 فقد ال تسمح الظروف الطارئة اليت تتطلب مواجهة عاجلة ملتخذ .ظروف أخذ البديلوقت و −
القرار بإجراء الدراسات املعمقة والضرورية للحلول البديلة، مما يضطره إىل اختيار أحد احللول املتاحة 

،ففي 1"بالقرار حتت الضغط" ما يسمىو اختاذ قرار قوي وعاجل حتت ضغط هذه الظروف، وهو 
 املمكن يف ظل الظروف واملؤثرات اليت تسيطر فضل أاختيارمثل هذه املواقف يتوخى متخذ القرار 

 .على املوقف

 ملا هلم من أثر يف تنفيذ هذا البديل، وهنا تربز ضرورة .تقبلهم للبديل املرؤوسني واستجابة −
 تضع أمام متخذ القرار تصورا ملا سيكون عليه احلل إشراكهم يف املناقشة والتقييم وإبداء اآلراء اليت

 .مستقبال بالنسبة للمرؤوسني

بنفس و ، نفس النتائج للمؤسسة يقدمانففي ظل بديالن.  البديل تنفيذالزمن الذي يستغرقه −
عة  وهذا يتوقف على طبيسيعمد املدير إىل اختيار أيهما حيقق تلك النتائج يف أقصر وقت،التكاليف 
 .   نوعهااملشكلة و

  
  األفضلبديل الاختيار: سادسا

 أحد البدائل الذي يتوقع اختيار      بعد مرور القرار باملراحل السابقة جيد املدير نفسه أمام ضرورة 
 عملية سابقا بأن وقد مت القول .)أكرب عائد بأقل تكلفةعلى سبيل املثال (أن حيقق له أفضل النتائج 

وازنة والتقييم ان، إذ أا تتطلب جمهودا فكريا من متخذ القرار إلجراء املتقييم البدائل عملية صعبة مبك
                                                 

 .330، صأمحد حممد املصري، املرجع السابق  1
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 تتأثر بالعديد من العوامل، بعضها االختيارفعملية  املقترحة؛عيوب كل بديل من البدائل الدقيق ملزايا و
ذو صبغة موضوعية واآلخر ذوصبغة شخصية من خربة متخذ القرار ومعرفته ودوافعه ومشاعره 

وبعضها ذو صبغة بيئية نابعة من متطلبات املوقف ) فقد تكون ميوله تفاؤلية أو تشاؤمية(ورغباته 
، وكلما توفرت للمدير املعلومات الكافية عن خمتلف البدائل، ويف االختياراإلداري الذي حيكم عملية 

دة عن الذاتية كانت عملية اختياره البديل بعي ووقتها املناسب كلما كان املدير حامسا يف اختاذ القرار
وبالتايل تقلل من املخاطرة وتزيد من احتماالت رشادة القرار، أما إذا كان العكس فسيكون املدير 

 الرياضية وكذا طرقمترددا يف اختاذه هلذا القرار؛ ولذا وجب عليه أال يدخر وسعا يف استخدام ال
كنولوجيا املعلوماتية أن يتحكم جيدا يف تو) ليل احلساسيةكالسمبلكس وحت( األمثلية أساليب

نظمة ككل، ، ألن قراره هذا سينجر عليه العديد من القرارات الفرعية اليت قد تقرر مصري املواالتصال
  .مستقبله يف املنظمةإضافة إىل مسعته هو و

  
  تنفيذ القرار ومتابعته: سابعا

مرحلة التنفيذ الفعلي عن إمنا تنتقل إىل  البديل األفضل، واختيار      إن مهمة املدير ال تنتهي فور 
طريق جهود اآلخرين، بدءا بإبالغهم بالقرار املتخذ ومرورا بشرح أبعاده والعمل على زيادة قبوهلم به 
وكذا حتفيزهم على تنفيذه بالشكل الذي حيقق أكثر فعالية وكفاءة وانتهاءا مبتابعة التنفيذ وتقومي 

  . اليت قد تشوبهاالحنرافات
ت الالزمة لتنفيذه والتمهيد له، وكذا السرعة  القرار أن يراعي اإلجراءاعن هذاو على املسؤول 

 االعتبارالواجبة يف التنفيذ؛ وذلك بصياغة جمموعة من اخلطط التشغيلية، كما عليه أن يأخذ بعني 
جمموعة النتائج غري املتوقعة اليت قد تنشأ أثناء التنفيذ على الرغم من كل اخلطوات املدروسة اليت قام 

ا.  
و عملية التنفيذ من األجدر أن تصاحبها عملية تقييم دورية للتحقق من فعالية وكفاءة القرار املتخذ 

 إن وجدت؛ فمن اخلطأ أن يتخذ االحنرافات) تصحيح(من خالل حتقيقه للنتائج املرجوة، وتقومي 
 .1املدير قرارا مث ينساه و يهمل تقييم نتائجه

  
 
 

                                                 
 .122 الشماع، املرجع السابق، ص خليل حممد حسن 1
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         اإلدارة العليـا    اإلدارة العليـا    اإلدارة العليـا    اإلدارة العليـا   خصائص قراراتخصائص قراراتخصائص قراراتخصائص قرارات ::::المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

اإلدارة "      إن العديد من املهتمني مبجال إدارة األعمال يطلقون على اإلدارة العليا مصطلح 
 قيودوذلك ألن السمة املميزة هلا هي اختاذ القرارات االستراتيجية، وقيامها بتحليل ال" االستراتيجية

ديد من القرارات اليت يتم اختاذها يف  وذلك خبالف الع- والفرص من منظور استراتيجي طويل األجل
 ، وتعاملها مع القضايا ذات األثر املستقبلي طويل األجل على املنظمة-املستويات اإلدارية الدنيا

فالقضايا االستراتيجية تتطلب قرارات على مستوى اإلدارة العليا ألا تؤثر على العديد من جماالت 
إلدارة العليا هي اليت متتلك القوة والسلطة الالزمتني  اكما أنالنشاط والعمليات يف املنظمة، 

وفيما يلي أهم . لتخصيص املوارد املطلوبة للتنفيذ، وقراراا تتميز باألولوية، الشمول وعدم التكرار
  : 1خصائص قرارات اإلدارة العليا

ؤات املديرين لى تنبفقراراا تستند غالبا ع: تتسم القضايا االستراتيجية بالتوجه املستقبلي. 01
التركيز على السيناريوهات املستقبلية اليت سوف متكن املنظمة املستقبلية وليس جمرد معرفتهم احلالية، و

  .من اختيار أفضل البدائل االستراتيجية
فالقرارات االستراتيجية متتلك تأثريات معقدة :  القضايا االستراتيجية نتائج أوتعدد تأثريات. 02

االت النشاط يف املنظمة؛ فالقرارات بشأن مزيج العمالء، التركيز التنافسي، أو بالنسبة لغالبية جم
اهليكل التنظيمي على سبيل املثال تؤثر بالضرورة على أنشطة ونتائج أعمال العديد من وحدات 

، فجميع هذه ااالت سوف تتأثر بإعادة ختصيص املوارد أو األقسام أو املصاحلاألعمال االستراتيجية 
  .سؤوليات الناجتة عن اختاذ هذه القراراتوامل
إن مجيع منظمات : االعتبارتتطلب القضايا االستراتيجية أخذ متغريات البيئة اخلارجية يف . 03

األعمال متارس أنشطتها يف ظل نظام مفتوح، وبالتايل فإا تتأثر بالظروف واألحداث اخلارجية اليت 
املكانة السوقية املالئمة يتطلب من املديرين النظر إىل ماهو تقع خارج نطاق سيطرا؛ لذا فإن حتقيق 

أبعد من أنشطة وعمليات املنظمة الداخلية، لتحليل وتفسري سلوكيات املنافسني والعمالء واملوردين 
  .إخل...واملمولني واألجهزة احلكومية

فالقرارات : يلتؤثر القضايا االستراتيجية على رفاهية املنظمة وازدهارها يف األجل الطو. 04
 ، ومتتداالستراتيجية تلزم الشركة بالسري يف اجتاهات حمددة لفترات طويلة قد ال تقل عن مخس سنوات

                                                 
، الدار اجلامعية للنشر، )مفاهيم ومناذج تطبيقية( ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي، اإلدارة االستراتيجية 1

 .26 ص،2002، 1اإلسكندرية، ط
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 على صورا ووضعها التنافسي وحجم ما يؤثرآثارها لسنوات طويلة، فتبين املنظمة الستراتيجية 
  .واالزدهارتوسع أنشطتها ومستويات مبيعاا وأرباحها، ومن مث قدرا على النمو وال

فالقرارات : توظيف كميات هائلة من املوارد التنظيمية واستخدامتستلزم القضايا االستراتيجية . 05
األصول املادية واملوارد البشرية، اليت  قدر ملموس من املوارد املالية واالستراتيجية تتضمن ختصيص

ا أن هذه القرارات تلزم املنظمة بالعديد جيب احلصول عليها إما من املصادر الداخلية أو اخلارجية، كم
  .هو ما يعين احلاجة إىل موارد ملموسة خالل فترة زمنية حمددة نسبيا، ومن التصرفات

إن اخلصائص السابقة للقرارات االستراتيجية شكلت ضغطا كبريا للمدراء، خاصة مع التطور 
على املديرين تصادية، مما يفرض التكنولوجي والتقين الذي شهدته وال زالت تشهده املنظمات االق

وضع أنظمة للمعلومات تزودهم بأدق التفاصيل حول العمليات الداخلية باملنظمة وكذا حميطها 
خاصة (تفويض العديد من القرارات وكذا جلوؤهم إىل   القرارات،اختاذاخلارجي مما يسهل عليهم 

واحتفاظهم فقط  - االستشارية واهليئات االستشارةر مهام طومما - إىل أفراد آخرين) املتكررة منها
  :واجلدول التايل يوضح بعض القرارات املمكن تفويضها .بالقرارات االستراتيجية

  بعض األعمال والقرارات وإمكانية تفويضها): 02(اجلدول

اموعة 
 األساسية

  ال جيوز           تفاصيـل عمل اإلدارة
 تفويضه

  ميكن
 تفويضه

  كنمن املم )مثال( إدارات
ض أن تقوم بالعمل املفو 

   
 التخطيط

  .حصاءات املاضي الالزمة للتنبؤإ*
البحوث الالزمة لتحديد ت واحصاءاإل* 

  السياسات األهداف واستراتيجية استراتيجية
  .الدراسات الالزمة لوضع تفاصيل برنامج زمين* 
 االحتياجاتالبحوث الالزمة لتقدير الدراسات و* 
  .واألموالاملواد واألشخاص  من
  
  

البحوث املتعلقة بوضع إجراءات الدراسات و* 
  .العمل

اختاذ القرار باألهداف بأبعادها الزمنية واملكانية * 
 .واملالية واالحتياجات

 *    
  *     

 
  *   

 
 

   *     
 
 
 
*  

  .إدارة اإلحصاء*
إدارة اإلحصاء أو إدارة *

  .التطويرالبحوث و
  .إدارة البحوث والتطوير*
  
 ارة البحوث أو إداراتإد*

  إدارة املشتريات:فنية
  إدارة األفراد

  )إدارة امليزانية( دارة املاليةاإل
 .إدارة أساليب العمل*

   
 التنظيـم 

 واالختصاصاتالدراسات املتعلقة بتقسيم العمل * 
  .اخل...والعالقات

 
 

*  

 

لتطوير إدارة حبوث ا*
  .التنظيمي
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الدراسات املتعلقة مبعدالت األداء واألعداد * 
ااملطلوبة وأنواعها وختصصا.  

  
  
  .الدراسات املتعلقة بترتيب الوظائف* 
  

الدراسات املتعلقة بربامج التدريب وأنواعه * 
  .اخل..ومواده املتعلقة بالرؤساء

  . القرار باهليكل التنظيمياختاذ* 
 القرار بتعيني األشخاص الرئيسيني أو اختاذ* 

 .اخل…نقلهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   

*   

*  

 
 
 
 
*  

 
*  

ارة حبوث التطوير إد*
حبوث  إدارة(التنظيمي

  )القوى العاملة
  

  إدارة التنظيم*
  )إدارة ترتيب الوظائف(

إدارة حبوث التطوير *
 )إدارة التدريب(التنظيمي

   
التوجيـه 

  
  
 بالعاملني ملعرفة آرائهم وحل مشكالم االتصال* 

  .وإعالمهم يف ضوء السياسات
  

جلماهري ملعرفة مشكالم وحلها يف  بااالتصال* 
  .ضوء السياسات

  
 باجلهات األجنبية ومعرفة مشكالم االتصال* 

  .وحلها
  

الدراسات املتعلقة باألجور واملكافآت، وكل * 
املشكالت اليومية للموظفني من إجازات وغياب 

  .وحضور
إقرار نظم األجور واحلوافز والتعيني * 

 .إخل...والترقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
*  

   
  
*  

 
 
 

*   

 
 
 

*   

 
  
* 

  
  

إدارة العالقات الصناعية *
  .أو إدارة الشكوى

 
 
 والعالقات االستقبالإدارة *

 إدارة اإلعالم ، أوالعامة
  .وحبوث الرأي العام

  .إدارة العالقات الدولية*
 
  
  .إدارة األفراد*
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 الرقابـة

الدراسات املتعلقة بوضع األمناط واملعدالت * 
  .ايري واألسسواملع
  .إقرار األمناط واملعدالت واملعايري واألسس* 
  

قياس األداء أو الفحص يف ضوء املعايري اليت * 
  .االحنرافاتأو تصحيح /تقررت و

  .حبوث تشخيص املشكالت* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . املشكالتتشخيص* 
 ). قراراتاختاذ( املشكالت عالج* 

 
 
 

*   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

* 

* 

*   

 
 
 
 
  * 

 
*   

إدارة أساليب العمل أو *
  .حبوث التطوير التنظيمي

  
  
  .إدارة الفحص*
  
  :إدارة املتابعة*

  .إدارة متابعة اجلودة
   .إدارة احلسابات
  .إدارة التكاليف
  .إدارة املراجعة

  .إدارة الشؤون القانونية
إداري  مايل،(إدارة التفتيش

  )وفين
  إدارة التحقيقات

  إدارة األمن الصناعي
  .األمنإدارة *
  .إدارة الصيانة*
  
 

 )149 ص،1988، 4، ط عني مشس مكتبة، التنظيم،سيد اهلواري: املصدر(

  
 نقطة يف مرحلة تسبقها  على أنهنظر إليهال ميكن -يف الواقع- ستراتيجيةاالقرارات الاختاذ إن 

ولذلك فمن املمكن  معلومات ودراسات واتصاالت، وتتبعها معلومات ودراسات واتصاالت،
  . باختاذ القرار نفسهواالحتفاظتفويض يف الدراسات التفصيلة وتنفيذ التفصيالت، ال

املزايا (وضع البدائل وتقييمها القرار متر بتحديد املشكلة مث حتليلها،اختاذإذا كانت عملية  و مبعىن آخر؛
 احلل النهائي تياراخمرحلة (  أو القطع النهائي،فهذه املرحلة النهائيةاالختيار،مث أخريا عملية )العيوبو

رمبا من املرغوب أو و- أما املراحل األخرى فمن اجلائز جدا هي اليت ال تفوض، )للموضوع
 .تفويضها - الضروري أحيانا
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 العوامل المؤثرة في فعالية واتخاذ القرار  العوامل المؤثرة في فعالية واتخاذ القرار  العوامل المؤثرة في فعالية واتخاذ القرار  العوامل المؤثرة في فعالية واتخاذ القرار  : : : : المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس
وحتقيقها ألهدافها بأن القرارات الفعالة هي تلك اليت تقود إىل جناح املنظمة ميكن القول          

باالعتماد على معلومات صحيحة وكاملة تؤدي إىل اإلحاطة جبميع ظروف املشكلة موضوع القرار، 
 واالعتماد على األساليب الكمية والعلمية يف اختاذ القرارات، ةمع األخذ باالعتبار مجيع البدائل املمكن

  1:كما ميكن القول أن فعالية القرارات تتضمن األبعاد التالية
  :جودة القرار، واليت بدورها تتجسد يف الكثري من األبعاد؛ أمهها. 1

  . األرباح اليت يتوقع حتقيقها واخلسائر املمكن أن تتولد عن القرار املتخذ-  
  . استخدام أفضل للموارد البشرية واملادية املتاحة بأقل جهد ممكن-  
  . جتنب الرتاعات داخل املؤسسة-  
  .ملنظمات األخرى جتنب الرتاعات مع ا-  
  . اكتشاف فرص جديدة يف السوق-  

زمن اختاذ القرار وتنفيذه، أي عدم تأجيل أو تأخري اختاذ أو تنفيذ القرارات، مبعىن آخر حسن . 2
  .توقيت اختاذها وتنفيذها

  .سهولة تنفيذ القرارات. 3
  .مراعاة قبول القرار من طرف املرؤوسني. 4

 وردكما - العليا هي عملية صعبة ومعقدةستوى اإلدارةم القرار على اختاذن عملية كما أ
خاصة يف منظمات األعمال ذات احلجم الكبري، وعليه فمن الطبيعي جدا أن تؤثر فيها العديد -سابقا

 البديل املناسب، وحسب العديد اختيارمن العوامل، منها الذايت ومنها املوضوعي خاصة يف مرحلة 
 الفكري والعاطفة واالجتاه بالقوانني واألنظمة االلتزامتراوح بني  فإن هذه العوامل ت2من املؤلفني

 من تقاليد وعادات قيم وأنظمة مجاعية، االجتماعيةإضافة إىل البيئة  وشخصية متخذ القرار،
 وفيما يلي .والضغوطات الداخلية واخلارجية النامجة عما سبق واليت تؤثر إىل حد ما يف اختاذ القرار

 :وامل املؤثرةشرح لبعض تلك الع

 
  

                                                 
 التجارية األردنية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  القرارات يف البنوكذأثر املعلومات على اختاصربينة عز الدين زير،  1

 .74، ص2002الريموك، األردن، 
 .80، ص2000 ،1، عمان، األردن، ط حممد رسالن اجليوسي ومجيلة جاد اهللا، اإلدارة علم وتطبيق، دار املسرية 2
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  :القوانني واألنظمة.1
مستوى          غالبا ما جتد اإلدارات العليا نفسها مقيدة مبجموعة قوانني وأنظمة سواء على 

مما يعيق العديد من استراتيجياا وسياساا  على مستوى احمليط الذي تعمل فيه،  أواحلكومات
الدنيا أما اإلدارات الوسطى و. القوانني غياب تلك وحيرمها من جمموعة بدائل قد تكون املثلى يف حال

 الذي يشغله يف أو املنصبفإن متخذ القرار فيها جيد نفسه مقيدا مبجموعة أنظمة ولوائح حبكم املركز 
لذا فهو مضطر ألخذ العديد  اهليكل التنظيمي حبيث تعترب قراراته جزءا من السياسة الشاملة للمنظمة،

  اليت تتبعها املنظمةستراتيجيةعتمادات املالية املخصصة له، واال كاالمن العوامل يف احلسبان،
 .وغريها...، والقوانني واألعراف السارية املفعول يف احمليط املباشر،...)دفاعية، هجومية،(

  :شخصية املدير وخربته.2
 ن قام ا،ونوع األعمال اليت سبق أ عواطفه وقيمه وتارخيه يف العمل، إن شخصية املدير و        

 أن ، كما فعالية القرار الذي يتخذهتؤثر علىكلها عوامل   واملايل وحالته النفسية،االجتماعيومركزه 
  .املدير هو عضو يف اتمع يتأثر مبا فيه من عادات وتقاليد وقيم تنعكس على سلوكه الوظيفي

  
       :   املساعدون واملستشارون املتخصصون.3

مستشاريه من خالل أسلوب تفكريهم وطرق عرضهم وتناوهلم عدي املدير و يكمن تأثري مسا      
للموضوعات لذلك البد للقائد من أن خيتار بدقة مساعديه، واملستحسن أن يكونوا ذوي ميول 

  .   1واختصاصات متباينة حىت خيلق جوا مواتيا لألفكار املبدعة
       

  :املرؤوسني.4
 ني كثريا، إذ أنه مل يعد ينظر إليهم على أم أدوات عمل فقط،            لقد تطورت النظرة للمرؤوس            

 منها يف واالستفادةبل على أم أفراد هلم رغبام ودوافعهم ومعرفتهم ومهارام اليت ميكن استثمارها            
إذ أن التنوع الكـبري      جمال املسامهة باآلراء واألفكار إلجياد احللول اليت خيتار من بينها البديل األفضل،           

 غري مباشـرة  للمشكالت اليت تواجه املؤسسة احلديثة يتطلب مشاركة مجيع من له عالقة مباشرة أو              
خاصة وأن القرارات اليوم أصبحت       على اجلهود اجلماعية املشتركة،    باالعتمادباملشكلة، أو ما يسمى     

  .اخل...قانونية واقتصادية بيئية، إنسانية، ذات أبعاد متعددة تنظيمية،
 

                                                 
 .11ص، املرجع السابق  صربينة عز الدين زير، 1
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  :اخلارجيةلداخلية والضغوط ا.5
يؤثر على جودة وفعالية  يتعرض املديرون للعديد من الضغوطات وعلى مجيع األصعدة، مما         

  :                   القرارات املتخذة، وهناك نوعان منها
من أمهها يف املنظمة ضغوطات التنظيم غري الرمسي من خالل القادة و:  الضغوط الداخلية-أ       
يتيح اال ألخذ الوقت األكرب للتفكري وأخذ القرار وال تكون الفرصة كافية للحصول  باع مما الواألت

إذ أن هذه الضغوطات عادة ما حتول  على معلومات صحيحة عن البدائل ودراستها دراسة موضوعية،
  .كلتتوافق متاما ومصاحل املنظمة ك القرار إما عن قصد أو عن غري قصد حنو مصاحلها اليت ال

الوضع  ضغوط البيئة اخلارجية مثل احلالة السياسية، ة يفمتمثل:  الضغوط اخلارجية-ب      
قد ال يكون كذلك يف  منطقة معينة،  لذلك فالقرار الفعال يف فترة أو.اخل...الرأي العام، ،االقتصادي

الء أو باإلضافة إىل ضغوطات أصحاب العالقة مع املنظمة، مثل العم .فترة أو منطقة أخرى
، اليت حتدد اخل...ن، ومديريات املنافسة واألسعار ومصاحل الضرائبياملورد ونياملستهلكني، والدائن

  .عمل املدير يف اختاذه للقرار
  :كفاءة املدير.6

 اختيار البديل األفضل، وبالتايل إما تضييع فرصة لى عغري قادر جتعله ة املديرن ضعف كفاءإ         
كما أن هذا الضعف قد يدفع به الختيار بديل  يلها تكاليف وخسائر إضافية،على املؤسسة أو حتم

، لذلك وجب على املدير الذي ال ميتلك الكفاءة املناسبة ألداء يرضي مجيع األطراف اليت ميسها القرار
 أن يبذل ما يف وسعه لتدارك هذا النقص كأن خيضع للتدريب -خاصة يف اجلوانب التقنية–عمله 

ادة التأهيل، أو أن حييط نفسه مبجموعة مستشارين متخصصني أو أن يستخدم أي املكثف وإع
ومن شأن أنظمة املعلومات املتطورة أن توفر له أكرب قدر من .  يراه مناسبا حلالته قدأسلوب آخر

  . املعلومات اجليدة لتساعده أكثر يف التحكم يف النقائص اليت يعاين منها
  :ختاذ القرارإرادة املدير أو خوفه من ا. 7

الوظيفي الصعب، وعدم االجتماعي و         إذ يعود خوف املدير من اختاذ القرار إىل احمليط 
 يف األنظمة اإلدارية، وكثرة التنقالت، وغموض األدوار واألهداف معا،  مما يدفع باملدير االستقرار

  .إىل الرجوع لرؤسائه حىت يشركهم يف املسؤولية
  :دير يف املنصبِقدم أو حداثة امل. 8

 القرار اختاذ، فيميل إىل تأجيل االطمئنان      إذ أن املدير احلديث يف املنصب عادة ما يشعر بعدم 
ل، إضافة إىل عدم وضوح  أحد البدائاختيارعسى أن تتغري الظروف إىل األحسن، فتعفيه عبء 
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 كما أن طول اإلجراءات كثريا ما يؤدي إىل .التعليمات كوا حتتمل تفسريات خمتلفةاللوائح و
كأن مينع املدير وصول املشاكل بأن مينح ملرؤوسيه الصالحية يف حلها أو  استبعاد القرار أو تأجيله،

  . حياول التملص ائيا من املشكلة موضوع القرار
  :كمية ونوعية املعلومات املتوفرة لدى متخذ القرار. 9

يادة فعالية اختاذ القرارات هو عنصر املعلومات من حيث الكمية أو من بني العناصر املهمة يف ز
فكلما توفرت املعلومات كلما اقترب املدير من حالة التأكد، وبالتايل اقترب من اختاذ القرار النوعية، 

 من ويف توقيتها املناسب كلما اقتربدقيقة، شاملة و ،الرشيد، وكلما كانت املعلومات منظمة، سهلة
، وبالتايل زادت جودة القرارات املتخذة، إضافة إىل أن وجود املعلومات يف وقتها أكد التامحالة الت

املناسب يسرع ويسهل عملية اختاذ القرار وتنفيذه إضافة إىل تبديد عوامل الشك مما يزيد من درجة 
اول أنظمة  وهذا ما حاولت وحتقبول املرؤوسني له، وبالتايل يعزز فرص جناحه وحتقيقه ألهدافه؛

 .املعلومات توفريه للمسريين
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        البيانات والمعلومات التخاذ القراراتالبيانات والمعلومات التخاذ القراراتالبيانات والمعلومات التخاذ القراراتالبيانات والمعلومات التخاذ القرارات: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
بعد حماولة اإلملام بعنصر عملية اختاذ القرار يف املبحث األول،سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل    

امهتهما يف عملية الرفع من فعالية العنصر الثاين، وهو عنصر املعلومة، وعالقتها بالبيانات، ومدى مس
 . القرارات اإلدارية املتخذة

 
         البيانات والمعلومات البيانات والمعلومات البيانات والمعلومات البيانات والمعلوماتمفهومامفهومامفهومامفهوما: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

      تعترب املعلومة يف املنظمات العصرية موردا ال يقل أمهية عن عنصر رأس املال أو العمل، إذ أا 
كما رأينا (و نتاج عملية مفاضلةتعد املصدر األساسي لكل القرارات؛ فاختاذ القرار يف األصل ه

بني عدة بدائل، وهذا حتما ال يتأتى إال باالعتماد على معلومات صحيحة ومالئمة ناجتة عن ) سابقا
  .نظام متكامل

مما ) Data(والبيانات ) Informations(إال أنه كثريا ما وقع اخللط بني مفهومي املعلومات
  .    يستدعي ضرورة توضيح مفهوم كل منهما

     يتفق أغلبية املؤلفني يف هذا اال على أن املعلومات هي بيانات متت معاجلتها لكي تصبح ذات  
 ويف .منفعة لطرف ما، أي أم يعتربون البيانات مادة خام حتتاج إىل معاجلة وحتويل لتصبح معلومات

مات واإلشارات اليت تعرب احلقائق واألرقام واخلرائط والكل:"البيانات بأا" املشرقي"هذا الصدد عرف 
عن فكرة، واليت ميكن ترمجتها ومعاجلتها من قبل اإلنسان أو األجهزة االلكترونية لتتحول إىل نتائج 

شيلي  " كامل السيد غراب وفادية حممد حجازي نقال عن كما يعرفها1،"ميكن االستفادة منها
و تعليمات يف شكل رمسي  أئمتثيل حلقائق أو مباد:"بأا) Shelly & Cashman"(وكامشان

  2".مناسب لالتصال، والتفسري والتشغيل بواسطة األفراد أو اآلالت األوتوماتيكية
البيانات اليت خضعت للمعاجلة والتحليل والتفسري :"يعرف املعلومات بأا" احلسنية"يف حني جند أن 

ار والظواهر بعضها دف استخراج املقارنات واملؤشرات والعالقات اليت تربط احلقائق واألفك
  .                                                    3"ببعض

                                                 
، 1997، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط)مدخل كمي يف اإلدارة(اإلدارية حسن املشرقي، نظرية القرارات  1
 49ص

، 1مدخل حتليلي، نشر جامعة امللك سعود، الرياض، ط: كامل السيد غراب وفادية حممد حجازي، نظم املعلومات اإلدارية 2
 .46، ص1997

  39ص األردن، ، عمان،1998، 1سسة الوراق للنشر والتوزيع، ط سليم احلسنية، مبادىء نظم املعلومات اإلدارية، مؤ 3
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كل أشكال ومصادر املعرفة والعلم واإلدراك احلسي واملعنوي :"املعلومات بأا "اللوزي" كما يعرف 
  1".لألشياء والظواهر والناس، وكذلك البيئة

ات يف اختاذ القرارات واالتصاالت ال ميكن أن يتم  بأن استخدام البياناالستنتاج      وعليه، ميكن 
باحلالة اليت هي عليها، بل جيب إجراء عملية تبويب وتصنيف ومعاجلة لتتفق مع األغراض اليت 
ستستخدم فيها، وهي بذلك تتحول إىل معلومات صاحلة لالستخدام اإلداري سواء يف جمال 

 املثال جند أن قائمة األفراد العاملني مبؤسسة ما ليس  فعلى سبيل.االتصاالت أو يف جمال اختاذ القرارات
له معىن بالنسبة إلدارة األفراد إال إذا مت تصنيفهم حسب مؤهالم أو سلم األجور أو املصاحل اليت 
يشتغلون ا مثال، وكذلك بالنسبة ملدير اإلنتاج؛ فقائمة امسية للعمال ال تعنيه كثريا إذا مل تعني له 

 القول ميكن هوهكذا، أي أن...تعمل يف قسم اإلنتاج وكذا مؤهالا ومستويات أجورهااألمساء اليت س
   بأن املعلومات تشري إىل البيانات اليت مت تقييمها للتعامل مع موقف معني أو مشكلة معينة تواجه فردا 

املواد (يوضح حتويل البيانات ) 05(والشكل املبسط رقم.  لتحقيق هدف معنيةمعينأو جمموعة أفراد 
  ).نواتج ائية(إىل معلومات ) اخلام

  نظام معاجلة البيانات):  04(الشكل رقم 

  
  

  
  
تنظيم ل      ومن املعروف أن هناك قدرا كبريا من البيانات اليت تتوافر من مصادر داخلية وخارجية 

لكثري منها قد ال يوفر معلومات معني، وعلى الرغم من أا تعترب املادة اخلام إلنتاج املعلومات إال أن ا
مالئمة للفرد املعني، وعلى ذلك فإن كرب حجم البيانات اليت تتوافر للفرد قد ميثل عبئا عليه وعلى 
التنظيم إذا مل يتم تنظيمها على ضوء أهداف معينة، وهناك الكثري من احلاالت اليت تلقى فيها تقارير 

ءمتها، وهناك العديد من التنظيمات اليت تقوم بإنتاج مئات أو بيانات يف سلة املهمالت نظرا لعدم مال
من التقارير اليت ال تستخدم على اإلطالق خملفة وراءها خسائر عديدة يف اجلهد والوقت واألموال، 

   2.خسائر ميكن جتنبها باستخدام نظام فعال للمعلومات

                                                 
 .179ص ،2000، 1، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط)املفاهيم واألسس والتطبيقات( موسى اللوزي، التنمية اإلدارية 1

ر اجلامعية للنشر، مجهورية  أمحد بسيوين شحاتة وآخرون، نظم املعلومات احملاسبية يف شركات التأمني والبنوك التجارية، الدا 2
 .14 ص بدون سنة النشر،مصر العربية،

 تغذية عكسية

 معلومات بيانات تشغيل
 

 )من إعداد الباحث :املصدر(
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لدى الفرد الذي حيصل عليها،       كما أن الغرض من املعلومات أساسا هو زيادة مستوى املعرفة 
وذلك بتوفري تعبري واضح عن حالة معينة، فاملعرفة تعترب حصيلة ما ميتلكه فرد أو منظمة أو جمتمع من 

ما هو كذا، أو   فالقول مثال بزيادة أرباح املؤسسة خالل شهر1.معلومات وعلم وثقافة يف وقت معني
ت تليب حاجة معينة لدى الفرد الذي حيصل عليها أن جمموع إيداعاا يف البنك هو كذا، هي معلوما

إال أن الدالالت اليت تعطيها للمدير املايل قد ختتلف عن الدالالت اليت تعطيها ملدير اإلنتاج أو 
  . املبيعات

وعليه، فإن عملية معاجلة وتشغيل البيانات تتطلب ضرورة توافر معرفة األفراد الذين يقومون بتلك 
جراءات املتبعة لتشغيل تلك البيانات، إضافة إىل أن ناتج النظام لكي يكتسب العملية بالطرق واإل

وبناءا على ما سبق ميكن تعديل الشكل . صفة املعلومات جيب أن حيدد ذلك مستخدم تلك النواتج
  :السابق ليصبح على هذا النحو

  

  نظام متكامل ملعاجلة البيانات): 05(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  

  )43ص ،2000طان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، إبراهيم سل:املصدر(
                

        مراحل تحويل البيانات إلى معلوماتمراحل تحويل البيانات إلى معلوماتمراحل تحويل البيانات إلى معلوماتمراحل تحويل البيانات إلى معلومات: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

لتحويلها إىل معلومات قد تكون ) املادة األولية(      إن العمليات التشغيلية اليت ختضع هلا البيانات
وجتزئتها إىل عناصر أبسط تساهم يف إنتاج املعلومات عن بسيطة أو معقدة، وميكن تبسيط املعقدة 

  2:طريق إحدى العمليات التالية مستقلة أو عن طريق جمموعة منها

                                                 
 .19 زير، املرجع السابق، صعز الدين صربينة  1

، 2001 سونيا حممد البكري وإبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  2
 .100ص

 بيانات

 الحكم الشخصي المعرفة

 بيانات تشغيل البيانات

 التغذية العكسية

 معلومات
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 :احلصول على البيانات وتسجيلها .1

ينبغي أوال احلصول على البيانات من مصادرها الداخلية أو اخلارجية ومن مث القيام بتسجيلها إما 
  .أو بأية طريقة أخرى، وبعد ذلك يتم ختزينها يدويا، آليا أو إلكترونيا،

 :مراجعة البيانات .2

وهذا يعين مطابقتها مع املستندات األصلية اليت نقلت منها، وذلك بغرض اكتشاف األخطاء اليت 
  .وقعت أثناء تسجيلها وبالتايل القيام بتصحيحها

 :التصنيف .3

 وهناك العديد من .إىل معيار معنيأي القيام بوضع البيانات يف شكل جمموعات متجانسة استنادا 
املعايري املمكن استخدامها، فقد يصنف العمال على أساس مستواهم التعليمي أو مستوى أجورهم، 

  .وهكذا...وقد تصنف املبيعات على حسب القطاعات السوقية
 :الفرز .4

، فقد يتم ترتيب يقصد ا ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق والكيفية اليت تستخدم ا تلك البيانات
أمساء العمالء حسب احلروف األجبدية أو حسب حجم معامالم، وقد يتم ترتيب الديون حسب 

  .وهكذا...حجمها أو حسب اقتراب وقت سدادها
 :التلخيص .5

دف عملية التلخيص إىل دمج ومجع جمموعة من عناصر البيانات لكي تتوافق واحتياجات 
البيانات امللخصة يف املستويات اإلدارية العليا للمنظمة، فالقوائم مستخدميها، وعادة ما يتم استخدام 

املالية كامليزانية وميزان املراجعة تعترب تلخيصا للعديد من العمليات احملاسبية، وهي بالتايل تعطي صورة 
ات واضحة عن احلالة املالية للمؤسسة يف فترة معينة مما يسمح للمدير أو لس اإلدارة باختاذ القرار

  . املناسبة
 :العمليات احلسابية واملنطقية .6

بطبيعة احلال قد تكون العمليات احلسابية بسيطة أو معقدة، فعمليات اجلمع والطرح والضرب 
والقسمة كحساب أجر العمال أو حساب أقساط دين هي عمليات بسيطة، أما حبوث العمليات 

  .عمليات معقدةوطرق النقل والشبكات وأساليب االقتصاد القياسي فتعترب 
وباملثل بالنسبة للعمليات املنطقية، فحساب نسبة العمال املستفيدين من دورات تكوينية هي عملية 

 القول بأن العمليات ميكن وعموما .، أما معامالت االرتباط بني خمتلف الظواهر فهي معقدةبسيطة
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رؤية ملستخدمها خدمة احلسابية واملنطقية تعمل على تقدمي بيانات جديدة تساهم يف إيضاح ال
  .لعمليات التخطيط والرقابة، وكذا اختاذ القرار الفعال

 :التخزين .7

يتم ختزين البيانات وحفظها بواسطة الدفاتر والسجالت الورقية، أو بوسائط ممغنطة أو الكترونيا أو 
ة على بأية تقنية معلومات أخرى لغرض استخدامها حني احلاجة إليها، وتؤثر وسيلة احلفظ املستخدم

  .طريقة وكفاءة استرجاعها فيما بعد
 :االسترجاع .8

  .يقصد به البحث عن عناصر بيانات معينة واستدعائها عند احلاجة إليها
 :إعادة اإلنتاج .9

وتعين تقدمي تلك البيانات يف شكل ميكن أن يفهمها ويستخدمها من يطلبها، فقد يتم تقدمي البيانات 
 بيانية أو هندسية، كما يتم تقدميها من خالل شاشة يف شكل تقرير مكتوب أو يف شكل رسومات

احلاسوب مباشرة، أو قد تكون يف شكل وسائط التخزين يف حالة احلصول على نسخ إضافية من 
  .البيانات اليت مت ختزينها

 :التوزيع واالتصال. 10

 ملن هو تقدمي املعلومات )مراحل تشغيل البيانات(إن اهلدف األساسي من كل اخلطوات السابقة
حيتاجها، ومن مث فإن هدف التوزيع واالتصال هو إيصال البيانات ملستخدميها يف الوقت واملكان 

  .وبالشكل املناسب
       

 وتشتمل مجيع نظم املعلومات على هذه العمليات بشكل أو بآخر، وميكن أن يتم القيام ذه 
قلم، إال أن التطورات التكنولوجية العمليات عن طريق أفراد باستخدام وسائل أساسية مثل الورق وال

قد أدت إىل ظهور العديد من الوسائل اليت ميكن استخدامها ألداء هذه العمليات بصورة أكثر فعالية 
وكفاءة، وميكن التمييز بني ثالثة أشكال أخرى هي الطريقة االلكتروميكانيكية اليت جتمع بني اإلنسان 

مع أن أغلب املؤسسات - ، وطريقة البطاقات املثقوبة)وثائقكاآلالت احلاسبة وآالت تصوير ال(واآللة 
 أين يتم تسجيل البيانات اخلاصة بفرد أو صنف أو أصل أو حدث -قد ختلت على هذه الطريقة

معني، وتعترب هذه البطاقة مبثابة سجل للوحدة، وميكن جتميع البطاقات اليت تتعلق مبوضوع 
، وأخريا طريقة احلاسب اآليل )File,Fichier(ى ملفا وتسم) كاألجور، العمالء أو املخزون(معني

ينفذ فقط ما يعطى له من تعليمات؛ وعليه فإن النتائج اليت ) PC(بوحداته املختلفة، فاحلاسب اآليل
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وبصفة عامة ومن واقع  .يوفرها تتوقف أساسا على جودة الربامج ومدى الدقة يف إدخال البيانات
  1.إمكانيات أفضل من الطرق األخرى لتشغيل البياناتاألعمال فإن احلاسب اآليل يوفر 

مات و بأنه كلما استخدمت املنظمات تكنولوجيا معلاالستنتاجوبناءا على ماسبق ميكن    
 كانت عملية حتويل البيانات إىل معلومات سهلة، سريعة وأكثر كفاءة، و لكانت متطورة كلما

  .  ز زيادة فعالية عملية اختاذ القرارخمرجاا من املعلومات أكثر جودة، مما يدعم ويعز
        

        أنواع المعلوماتأنواع المعلوماتأنواع المعلوماتأنواع المعلومات: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

 .      باختالف املنظمات ومستوياا اإلدارية والعاملني ا، فإن احلاجة للمعلومات كذلك تتعدد
، مما يعين اختالف تصنيف املعلومات من للمعلومةتتوقف على املستخدم النهائي وهذه احلاجة 
  : لكن عموما ميكن تصنيفها حسب أحد املعايري التالية.مستخدم آلخر

  :معيار مصدر املعلومات .1

فقد تكون املعلومة ختص جانبا داخليا يف املنظمة فتعترب معلومة داخلية، وقد تكون ناشئة من 
  .خارج املنظمة فتعد من املعلومات اخلارجية

  :املعلومات األولية واملعلومات الثانوية. 2

حسب هذا املعيار إىل أولية وثانوية، فاألولية هي اليت جتمع بصفة خاصة تقسم املعلومات 
ملشكلة معينة، وهي املعلومات املقدمة للمرة األوىل موعة معينة أو فرد معني، وقد يكون ما مجعه 
أحد األفراد ألول مرة مماثال ملا قد مجعته املنشأة يف وقت مضى؛ لذلك إذا مجعت الشركة معلومات 

 أو استأجرت مكتب استشارات ألداء العمل نيابة عنها فإن هذه املعلومات تكون بالنسبة هلا بنفسها
  .معلومات أولية حىت ولو قامت شركات أخرى بتجميع نفس املعلومات

أما املعلومات الثانوية فهي اليت مت جتميعها وختزينها مع قابليتها لالسترجاع، وغالبا ما حيتاج املديرون 
 ومن الطبيعي أن جند ملفات ضخمة .ن املعلومات اخلاصة باملشاكل اليت يواجهواهلذا النوع م

باحلكومة واألجهزة املختلفة اليت ميكن الرجوع إليها للحصول على معلومات عن السكان 
  .وغريها...واالستهالك واإلنتاج واألسواق

مات األولية أكثر قيمة من  كأن نقول أن املعلو حسب أمهيتها      ومن الصعب ترتيب هذه األنواع
 وتتحدد منفعة كل نوع من املعلومات .املعلومات الثانوية نظرا لتنوع املنشآت واختالف احتياجاا

                                                 
 .18املرجع السابق، ص أمحد بسيوين شحاتة وآخرون،  1



 

 30 

خبصائص الصناعة أو املنشأة أو املستوى الوظيفي الذي ستستخدم فيه هذه املعلومات؛ فمثال قد يعتمد 
ات املستهلك امعة كمعلومات أولية، مدير التسويق بدرجة كبرية على معلومات حبوث احتياج

ويعتمد مدير املشتريات على املعلومات اليت توفرها احلكومة عن االجتاهات املتوقعة ألسعار املواد 
  1.األولية كمعلومات ثانوية

  : درجة التغري.3

 البشرية،       فاملعلومات قد تكون ثابتة ال تتغري كأمساء العمال وتواريخ ميالدهم يف مصلحة املوارد
  2.أما عناوينهم وحالتهم االجتماعية وكذا مناصبهم فتعترب معلومات متغرية

  : درجة الرمسية.4

      فاملعلومات الرمسية هي كل املعلومات اليت خترجها وتقدمها نظم املعلومات داخل املنظمة، 
ليمات واملتطلبات القانونية كالقوائم املالية وتقارير األداء، الفواتري وأوامر الشراء، إضافة إىل التع

 أي أن وغريها...واإلجراءات احملاسبية وكذا متطلبات التخطيط واملوازنة واختاذ القرارات املختلفة
أما املعلومات غري الرمسية فهي اليت تأيت من خارج نظم . تدفقها مرتبط باهليكل التنظيمي للمؤسسة

وغريها، فهي ...الشخصية واآلراء واألحكاماملعلومات اخلاصة باملنظمة، كاإلشاعات واخلربات 
    3.تستخدم كمكمل للمعلومات الرمسية وميكن استخدامها كبديل يف حالة عدم وجودها

  :  تقسم إىل4:على أساس استخدامها يف العمل اإلداري. 5
ل وهي اليت حيتاجها اإلداري يف تطوير وتنمية القدرات وتوسيع املدارك يف جما:  معلومات إمنائية-

  .العمل واحلياة، مثل املعلومات اليت يتلقاها املتدربون يف الدورات التدريبية

وهي املعلومات اليت حيتاجها اإلداري يف اختاذ قرار وإجناز عمل أو مشروع، :  معلومات إجنازية-
  .كاختاذ قرار بتعيني موظف أو شراء جهاز أو غريها

حتتاجها اإلدارة يف املؤسسات التعليمية مثل اجلامعات وتتمثل يف املعلومات اليت :  معلومات تعليمية-
  .واملعاهد واملدارس

                                                 
 حممد الفيومي، مقدمة احلاسبات االليكترونية وتطبيقاا يف نظم املعلومات احملاسبية، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، االسكندرية،  1

 .55، ص1992

 .113 سونيا حممد البكري وإبراهيم سلطان، املرجع السابق، ص 2

 .13 أمحد بسيوين شحاتة وآخرون، املرجع السابق، ص 3

 .25 صربينة عز الدين زير، املرجع السابق، ص  4
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وهي املعلومات اليت تفيد إجراء البحوث التطبيقية ويف تطوير وسائل اإلنتاج :  معلومات إنتاجية-
  . سلعة معينةنواستثمار املوارد الطبيعية واإلمكانيات املتاحة بشكل أحسن، كاملعلومات ع

  :وظيفة املنشأةحسب معيار . 6

      تقسم إىل معلومات متعلقة باإلنتاج، بالتسويق، بالتمويل، باملوارد البشرية، باخلدمات اإلدارية 
  . أو بالبحث والتطوير

        

        أهمية البيانات والمعلومات التخاذ القراراتأهمية البيانات والمعلومات التخاذ القراراتأهمية البيانات والمعلومات التخاذ القراراتأهمية البيانات والمعلومات التخاذ القرارات: : : : المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

زينها، استرجاعها، عرضها أو مجعها، حتليلها، خت(      تقوم املؤسسات مبعاجلة البيانات واملعلومات 
  . اختاذ القرارعمليةلعدة أغراض لعل أمهها هو ) إرساهلا

 األداء املايل للمنشأة وحيويته، وكذلك مدير تابعةحيتاجها مل) أو مسؤول املالية(      فاحملاسب 
 معرفة سري التسويق أو اإلنتاج أو األفراد كل يف جماله، فهي تفيد املديرين كل يف مستواه اإلداري يف

كذلك تعطي نظرة لألطراف اخلارجية عن حالة املؤسسة سواء كانوا مستثمرين . األداء الداخلي
مهتمني بامتالك أسهم ا أو مؤسسات مالية تنظر يف إمكانية منح قروض هلذه املنشأة، أو أطراف 

سة، أو موردين أو عمالء حكومية مثال تتابع تنفيذ القواعد واللوائح واإلجراءات والقوانني ذه املؤس
  .يتعاملون مع هذه املنظمة

      وتعد االستفادة من املعلومات يف اختاذ القرارات من أهم األغراض اليت حتتفظ املنشآت بالبيانات 
من أجلها، فمثال قد حيتاج املدير الختاذ قرار بتسعري أحد منتجات املنشأة، أو حتديد عدد الوحدات 

 حيتاجها املستثمر باختاذ قراراه اخلاص باالستثمار يف املنشأة من عدمه، وقد املزمع إنتاجها، كذلك
. يتطلب األمر من البنك الذي تتعامل معه املنشأة أن يقرر ما إذا كان يوافق على منحها قرضا معينا

رشيدة،  سليمة وويف كل األحوال كلما توفرت املعلومات املناسبة كلما زادت نسبة اختاذ قرارات
كما أن استخدام احلاسوب . ا يصبح اختاذ القرار اعتباطيا ومكلفا وليس يف كل األحوال صائبافبدو

يف توفري هذه املعلومات أصبح ال يستغىن عنه خاصة يف املؤسسات والدول املتطورة، أين ) الكمبيوتر(
ترات قد أصبحت السدود مثال واملنشآت املختصة يف الري تدار باحلاسوب وال يدخلها أي شخص لف

تزيد على الثالثة أشهر، وإذا وقع عطب معني يتصل الكمبيوتر بطريقة آلية باحلاسوب الشخصي 
للمدير التنفيذي معطيا معلومات كافية عن مكان العطب ونوعه، فإذا مل يستجب املدير التنفيذي بعد 

سسة، وهكذا ال يدخل تصل الكمبيوتر بنائب املدير التنفيذي وفقا للهيكل التنظيمي للمؤيفترة قصرية 
  .العمال إال إلصالح األعطاب أو للقيام بالرقابة الوقائية العادية للتأكد من السري احلسن للمنشأة
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وكمثال آخر ال ميكن ملؤسسة كبرية مواجهة طلبات زبائنها كلهم عن طريق الرقابة اليدوية على 
ملخزون املوجودة فعال، أو اليت املخزون، فإدخال اآللية وسرعة وصول املعلومات ينىبء بأصناف ا

  .نفدت منها، وهذا يعين التحكم يف الطلبات وبالتايل توطيد وحتسني العالقة مع العمالء
      وعلى هذا تسعى التنظيمات احلديثة إىل احلصول على املعلومات وحتليلها، ومن مث تفسريها 

تصادية واألسواق وكذا احلالة السياسية، واختاذ القرار املناسب، فتقوم جبمع البيانات عن احلالة االق
االجتماعية، الدميغرافية والتكنولوجية، وعن املنافسني وأدائهم، وكذا األداء الداخلي وسريورة العملية 
الصناعية، وعن منتجاا، وكذلك عن عمالئها؛ ومن مث تقوم أجهزا املختصة بتصنيفها الستخراج 

) 07( نشر تلك املعلومات إن استدعى األمر ذلك، والشكل معلومات مفيدة الختاذ القرار، وكذا
  .يربز ذلك املفهوم بوضوح

 تعد قلب العملية اإلدارية، إذ أن باقي الوظائف - كما مت عرضه سابقا-      إن وظيفة اختاذ القرار
ع هي نتاج عملية اختاذ قرار، كما أن اإلدارة العليا ختتص بوض) من ختطيط وتنظيم، توجيه ورقابة(

) التشغيلية(اخلطط االستراتيجية، واإلدارة الوسطى تتوىل مهمة الرقابة اإلدارية، أما اإلدارة املباشرة 
  . فبالرقابة على العمليات

فرئيس جملس اإلدارة وأعضاء الس واملدير العام ونوابه يقومون بتحديد الغايات واألهداف الرئيسية 
اتيجيات اليت تعترب املوجه األساسي لعمل املستويات اإلدارية للمنظمة وترمجتها إىل جمموعة من االستر

   اإلدارات ونوام للشؤون فمديرواألخرى يف وضعها للخطط التفصيلية وبالتايل يف اختاذها للقرارات؛ 
يضعون خطط وظيفية تشمل اإلنتاج، التسويق، التمويل، املوارد البشرية، ) اإلدارة الوسطى(املختلفة 

 مسؤول عن إحدى هذه ااالت الوظيفية أن حيدد مسامهة اال الذي يعمل فيه يف وعلى كل مدير
؛ وكمثال بسيط لو اختذت هذه األخرية )اليت وضعتها اإلدارة العليا(حتقيق االستراتيجية الكلية 

استراتيجية للسيطرة والريادة يف السوق فقد يرى مدير التسويق ضرورة مضاعفة املبيعات، ومدير 
ويل ضرورة إعادة استثمار نصف األرباح القابلة للتوزيع، ومدير اإلنتاج ضرورة االهتمام التم

 أما 1.باجلودة، ومدير املوارد البشرية تقليص العمالة، وهذا كله يف إطار االستراتيجية العامة للمؤسسة
عليمات الصادرة فمهمتها تنفيذ الت) من مشرفني ومالحظني ورؤساء العمل واملكاتب(اإلدارة املباشرة 

  .إليها، بإصدار توجيهات وقرارات تفصيلية عن األداء
ولترشيد القرار اإلداري من املنطقي تدفق املعلومات بني هذه املستويات اإلدارية، فاإلدارة العليا حتدد 

تقوم بإصدار تعليمات يف ) التنفيذية(والغايات والسياسات، والوسطى ) كما مت ذكره آنفا(األهداف
                                                 

 .27، صاملرجع السابق  أمحد ماهر، 1
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خطط تفصيلية، أما اإلدارة املباشرة فتقوم بإصدار التفاصيل ملستخدميها من جهة وبإرسال إطار 
النتائج لإلدارة الوسطى من جهة أخرى ألغراض رقابية، وهذه األخرية بدورها تراسل اإلدارة العليا 

لتايل اختاذ إلمدادها باملعلومات اجليدة يف وقتها املناسب حىت تطلع على األداء الداخلي للمؤسسة وبا
القرارات الفعالة اليت تراها مناسبة للحالة اليت توجد ا املؤسسة؛ فعملية االتصال هذه لن تكون أكثر 
جناعة وفعالية إال باعتماد نظام ينتج املعلومات اجليدة ويضمن وصول املعلومة املناسبة للمستخدم 

ملستويات اإلدارية واألقسام املختلفة املناسب ويف الوقت املناسب، كما يضمن تدفق املعلومات بني ا
للمنشأة مما يعين زيادة التنسيق بينها وموافقتها للمسار املرسوم سلفا ووصوال للنتائج املخطط هلا أو 

  .حتسينها
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 البيانات"&3 

 معالجة

 مخرجات

التنظيم عضاءأ العام الجمهور المساهمون  األجهزة الرقابية والحكومية  

 المنتجات العمالء
 وا���2ت

 العمليات
 ا�ا50-6

  
 المنافسون

 خارجية�7�08ت 
.; ا:�9,�د 

 ا?...وا<=�اق

 تصرف التفسير نشـر

 التنظيم كوحدة لمعالجة البيانات): 06(الشكل 

، جامعة )مدخل حتليلي(كامل السيد غراب وفادية حممد حجازي، نظم املعلومات اإلدارية : املصدر(
 )17، ص1997، 1امللك سعود، الرياض، ط
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        اقتصاديات المعلوماتاقتصاديات المعلوماتاقتصاديات المعلوماتاقتصاديات المعلومات: : : : المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس

 أحد املوارد األساسية اليت  أصبحت املعلومات تعد-وكما مت ذكره سابقا–      يف حقيقة األمر 
تعتمد عليها املنظمة، إال أا تعترب موردا غري ملموس شأا يف ذلك شأن العالمات التجارية وبراءة 

 هذا يعين أن هلا تكلفة معينة جراء احلصول عليها ومنفعة مترتبة اًاالختراع، وكون املعلومات مورد
ية بأي تكلفة ملورد معني تزيد على املنفعة املترتبة على استعماهلا، واملنطق عادة يقضي بعدم التضح

على اقتنائه واستخدامه، كما أن هناك جمموعة موارد يسهل قياس تكلفتها واملنفعة املترتبة على 
اقتنائها، وجمموعة موارد أخرى قد يصعب أو يستحيل القيام بذلك خاصة إذا كانت املنفعة املترتبة 

ري مثال على هذه احلالة جند املعلومات الرمسية أين تقوم املنظمات عن ذلك املورد غري ملموسة، وخ
وغريها، حىت ميكنها تلبية احلاجات املختلفة ...بإنفاق استثماري كبري يف األفراد واآلالت واألدوات

من املعلومات، وكلما زاد حجم املنظمة واتسعت نشاطاا كلما زاد إنفاقها وبالتايل طرح مشكلة 
تكلفة املعلومات ومقارنتها باملنفعة املترتبة عليها، وهذا ما سيتم التطرق له يف هذا حتديد وقياس 

  .املطلب
  تكلفة إنتاج املعلومات: أوال

      يويل املسريون أمهية قصوى لكل ما له عالقة بزيادة األرباح وتقليل التكاليف، ومبا أن حجم 
ات النقدية سنويا فقد أولوا هلذا العنصر كامل اإلنفاق على املعلومات يعد مبئات أو مباليني الوحد

األمهية يف املنظمات الكبرية وخصوصا تلك املتعلق نشاطها مبيدان التكنولوجيات واالتصاالت، حيث 
حجم املنظمة، : أن حجم اإلنفاق على املعلومات خيتلف من مؤسسة ألخرى لعدة عوامل لعل أمهها

 اإلدارة والطرق اليت تستخدمها ألدائها للعمل، اختالف طبيعة املنظمة والغرض من وجودها، نوعية
  .الطرق احملاسبية ملعاجلة تكلفة إنتاج املعلومات

عمليا، ومن واقع األعمال عادة ما يتم ربط تكلفة إنتاج املعلومات بنشاط معني أو أكثر مثل تكلفة 
أو غريها، وعادة ...لشهريةإعداد األجور، أو تكلفة إعداد طلبات العمالء، أو تكلفة إعداد اخلطط ا

ما يتم تصنيف التكاليف حبسب سلوكها خالل فترة زمنية معينة؛ فيعبر بالتكلفة املتغرية على التكلفة 
اليت ترتبط مباشرة حبجم العمل أو النشاط، وتكلف شبه متغرية على تلك اليت تتغري فقط عند أحجام 

 مع التقلبات الطبيعية يف حجم النشاط، وتعرف التكلفة معينة من النشاط، بينما ال تتغري التكلفة الثابتة
على أا نوع من التكلفة الثابتة واليت يتعني إنفاقها كشرط ألداء العمل، وعادة ما يستخدم " الغارقة"

تصنيف آخر للتكاليف يتواجد عادة يف املنظمات ، خالفا لهذا التصنيف يف ما يتعلق باألنشطة اجلارية
ستمرارية النشاط، فنجد أن تكلفة اإلنشاء هي اليت تنفق لتحديد وتصميم وتكوين اليت تتميز بعدم ا
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مورد معني بينما تعرب تكلفة البدء عن التكلفة اليت يتم إنفاقها لبدء استخدام املورد الذي مت تكوينه، 
صنيف  ، إذ يفيد هذا التومتثل تكلفة التشغيل تلك التكلفة اليت تنفق الستخدام املورد بصفة مستمرة

  .األخريباخلصوص عند تقييم مشروع اقتناء مورد معني
      وهذان التصنيفان يفيدان كثريا يف تفهم وتفسري التكلفة املتعلقة بإنتاج املعلومات؛ إذ عادة ما 

كاجلهد الالزم لتطبيق طريقة جديدة لتشغيل (يتطلب إنتاج معلومات رمسية جهدا أوليا كبريا 
ة هذا اجلهد مبثابة تكلفة إنشاء، كما ميكن اعتبارها تكلفة غارقة تبعا للتصنيف ، وتعترب تكلف)البيانات

املختار، ومبجرد أن تصبح طريقة تشغيل البيانات اجلديدة صاحلة لالستخدام فإن تكلفة التشغيل ميكن 
نتاج تصنيفها إىل تكلفة متغرية، شبه متغرية أو ثابتة، وإذا مت النظر إىل الطرق األربعة املمكنة إل

وهي الطريقة اليدوية، الطريقة اإللكتروميكانيكية، آالت التثقيب -واليت مت ذكرها سابقا-املعلومات
واحلاسب االلكتروين فسيتم التوصل إىل أن تكلفة اإلنشاء والبدء يف التشغيل تكون أكرب عند 

 .قل تقدمااستخدام احلاسبات االلكترونية، وتنخفض هذه التكلفة كلما استخدمت طريقة أخرى أ
ونظرا للسرعة والكفاءة اليت يتميز ا احلاسب االلكتروين يف تناول البيانات قياسا بالطرق األخرى 

ولتوضيح أمهية عامل التكلفة يف  .فإن تكلفة التشغيل لديه تكون منخفضة مقارنة بالطرق األخرى
  :املفاضلة بني طرق تشغيل البيانات ميكن افتراض مثال بسيط، كاآليت

وحدة 150000تبلغ ) امليكروكمبيوتر(فتراض أن التكلفة الثابتة يف نظام للحاسب االلكتروين با
  . وحدة نقدية0.15نقدية، وأن التكلفة املتغرية لكل وحدة بيانات يتم تشغيلها هي 

 وحدة نقدية، وتبلغ 30000وإذا رغبت اإلدارة يف استخدام الطريقة اليدوية فإن التكلفة الثابتة تبلغ 
 وحدة نقدية لكل وحدة بيانات يتم تشغيلها، وميكن حتديد نقطة السواء 1.35كلفة املتغرية الت

  :كالتايل
تعرب عن حجم البيانات اليت يتم تشغيلها، وتتحدد نقطة السواء بالنقطة اليت تستوي " س"بافتراض أن 

  :عندها التكلفة يف ظل كل من الطريقتني، أي عندما يكون
  30000+س1.35=150000+س0.15
  . وحدة بيانات100000=س:  أي أن120000=س1.20

  أي أنه يستوي لدى اإلدارة تشغيل البيانات باستخدام أي من الطريقتني عند يكون حجم
، )بفرض بقاء العوامل األخرى دون تغيري( وحدة بيانات، وذلك على أساس التكلفة فقط100000

عتبار فإن الطريقة اليدوية تكون أقل تكلفة من وإذا كان احلجم هو العامل الوحيد الذي يؤخذ يف اال
 وحدة بيانات، فنجد على سبيل 100000استخدام احلاسب االلكتروين عند حجم بيانات يقل عن
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 وحدة نقدية 151000 وحدة هي 90000املثال أن التكلفة عند حجم بيانات يبلغ 
 وحدة نقدية 163500 يف ظل هذه الطريقة، بينما تبلغ التكلفة )90000+30000×1.35(
، بينما يفضل احلاسب )احلاسوب(يف ظل استخدام احلاسب اآليل ) 90000+150000×0.15(

  :يوضح هذا املفهوم) 08( وحدة بيانات، والشكل 100000اآليل عند حجم تشغيل يزيد عن 
  املفاضلة بني طريقتني للتشغيل على أساس التكلفة): 07(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
 ، الدار     املعلومات احملاسبية يف شركات التأمني والبنوك التجارية                     ، نظم  ين شحاتة وآخرون       أمحد بسيو   :   املصدر   ( 

  )23، اإلسكندرية، صاجلامعية للنشر
  

ن تظهر ضرورة استخدام والشيء املمكن استخالصه هنا هو العالقة بني التكلفة وحجم التشغيل أي
د يكون ضروريا أيضا نتيجة تعقد  من اآللية كلما زاد حجم التشغيل، إال أن ذلك قمستوى عال

العمليات احلسابية وتعقد العمليات الواجب القيام ا يف تشغيل البيانات باإلضافة إىل أمهية عنصر 
الوقت يف التشغيل، ولقد أدت التطورات السريعة يف احلاسبات االلكترونية إىل ختفيض تكلفة التشغيل 

ى اليت أمكن توفريها يف جمال ختزين وتشغيل البيانات بدرجة كبرية باإلضافة إىل اإلمكانيات األخر
  .باستخدام هذه احلاسبات

  قيمة املعلومات: ثانيا

      إذا كان دور املعلومات األساسي يتمثل يف زيادة حجم املعرفة لدى الفرد الذي حيصل عليها مما 
لومات عادة من وجهة نظر ينعكس باإلجياب على قيامه بتصرفاته واختاذه لقراراته، وتتحدد قيمة املع

الفرد الذي يقوم باستخدامها، ألنه هو املعين باألمر وهو الذي يستطيع حتديد مقدار ما تزيده من 

 إجمالي التكلفة

  وحدة100000

 الطريقة اليدوية

30000 

 حجم البيانات

 نقطة السواء

150000 

 الحاسب االلكتروني
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إضافة إىل أن مفهوم قيمة املعلومة ال يأخذ معناه احلقيقي إال يف حالة املخاطرة وقلة أو انعدام . معرفة
 1.املعلومة

الوصول إىل الوضع األمثل عندما تتساوى القيمة احلدية كما أن أي نظام للمعلومات يهدف إىل 
للمعلومات مع التكلفة احلدية إلنتاجها، وتؤدي أي زيادة يف حجم املعلومات بعد نقطة التقاء منحىن 

ميكن ) 09(وبناءا على الشكل. القيمة احلدية مبنحىن التكلفة احلدية إىل زيادة يف التكلفة على املنفعة
  2:استنتاج مايلي

  عالقة القيمة احلدية بالتكلفة احلدية للمعلومات): 08(لشكل رقما

  
  
  
  
  
  

  
أمحد رجب عبد العال، املدخل املعاصر يف احملاسبة اإلدارية، مركز املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، : املصدر(

 )33، ص1987

  
  .ة املعلومات  إذا كانت القيمة احلدية تزيد على التكلفة احلدية فإنه ميكن زيادة كمي-     

 .إذا كانت القيمة احلدية تقل عن التكلفة احلدية فإنه جيب ختفيض كمية املعلومات -

 . إذا تساوت القيمة احلدية مع التكلفة احلدية فإننا نصل إىل الكمية املثلى من املعلومات -

  

        

        

        

        

                                                 
1 Kenneth J.Arrow, Théorie De L’information Et Des Organisations, Edition Dunod, 
Paris, 2000, p 28. 

 .25 أمحد بسيوين شحاتة وآخرون، املرجع السابق، ص 2

 التكلفة الحدية

 حجم المعلومات

 التكلفة 

 الحجم األمثل للمعلومات

 القيمة الحدية
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        خصائص المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الفعالةخصائص المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الفعالةخصائص المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الفعالةخصائص المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الفعالة: : : : المطلب السادسالمطلب السادسالمطلب السادسالمطلب السادس

علومات عامة مبجموعة خصائص متمثلة يف نطاقها الزمين والشكل الذي تقدم فيه،       تتميز امل
وكذا كوا متوقعة أو غري متوقعة إضافة إىل درجة دقتها وتنظيمها، وكذا مصدرها داخلية كانت أو 

الة، خارجية، إال أن املهم يف هذه الدراسة هي املعلومات املساعدة أو اليت تستند عليها القرارات الفع
 مجلة من اخلصائص اليت جيب أن يبذل املسري جهده 1ويف هذا الصدد يعدد أغلبية املؤلفني يف هذا اال

  :حىت تتوفر يف املعلومات اليت يستخدمها الختاذ قراراته، هذه اخلصائص متمثلة فيما يلي
 
 :التوقيت املناسب .1

إدخال البيانات وإجراء العمليات عليها وترتبط هذه اخلاصية بالفترة الزمنية اليت تستغرقها دورة 
وتقرير النتائج، فكلما كانت فترة املعاجلة قصرية كلما زادت سرعة وفعالية القرارات املتخذة بناءا 
عليها، لذا وجب االهتمام بتوفري املعلومات اإلدارية يف التوقيت املناسب لعملية اختاذ القرار، وإال فإن 

ل ووقت وجهد ستضيع، وستضيع معها إمكانية استغالل الفرص املتاحة مجيع اجلهود املبذولة من عما
للمنظمة، كما أن التوقيت السليم يرتبط باملوقف اإلداري ونوع القرار املطلوب صناعته، مع مراعاة 

  2.تكاليف إيصال تلك املعلومات وما يترتب على املنظمة نتيجة عدم إيصاهلا
  :التكلفة .2

، جيب أن يكون العائد املتوقع من املعلومات أكرب من تكلفة بقكما مت ذكره يف املطلب السا
  .احلصول عليها

  :الشمولية .3
وتشري هذه اخلاصية إىل مدى ما تشتمل عليه البيانات من معلومات، حيث جيب أن تغطي هذه 
األخرية كل حقائق الظاهرة موضع الدراسة، وكل املؤثرات اليت ميكن أن تؤثر عليها لتتمكن اإلدارة 

  . استخدامها واالستفادة منها يف اختاذ القراراتمن
  :الدقة .4

وتعرب هذه اخلاصية عن مدى خلو املعلومات من اخلطأ، ومبعىن آخر نسبة املعلومات الصحيحة إىل 
  .الكمية اإلمجالية من املعلومات اليت يتم إنتاجها خالل فترة حمددة من الزمن

                                                 
 .23، ص1987، ة، اإلسكندري املطبوعات اجلامعيةز، مركملدخل املعاصر يف احملاسبة اإلداريةا  أمحد رجب عبد العال، 1

 .408، ص2000، دار احلامد للنشر، )منظور كلي( شوقي ناجي جواد، إدارة األعمال 2
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 الدقة عادة ما تزيد من تكلفة احلصول عليها، لذلك إال أن اجلدير بالذكر هو أن مستويات عالية من
توجد قطاعات معينة كتسيري املخزون مثال ال حتتاج إىل درجة عالية جدا من الدقة، يف حني جند أن 

، وعليه عادة ما يتم حتديد %100قطاعات التأمني والبنوك تتطلب دقة كبرية قد تصل أحيانا إىل 
وتنتج دقة املعلومات من دقة 1.اس حتليل التكاليف والعوائداملستوى املطلوب من الدقة على أس

البيانات، لذلك وجب احلرص من األخطاء اليت تقع عند نقل البيانات، كاألخطاء اليت تقع عند عملية 
 ملف خاطيء حلفظ مأو استخدا ترك بعضها دون تشغيل، تسجيلها أو فقدان أجزاء منها أو

د يف البيانات؛ وعلى هذا تسعى املنظمات إىل تدعيم عمليات الرقابة املعلومات، أو حىت التزوير املتعم
واملراجعة الداخلية واخلارجية إضافة إىل وضع قواعد خاصة بعملية القياس، التجميع وإعداد 

  .2البيانات
 :الوضوح .5

وتشري هذه اخلاصية إىل درجة خلو املعلومات من الغموض والتعقيد، كما أن إعادة صياغة 
و تعديلها يكلف املؤسسة تكاليف إضافية، لذلك ميكن قياس قيمة الوضوح إذا مت قياس التقارير أ

  .تكلفة تعديل التقارير
 :املالءمة .6

يقصد باملالءمة املنفعة النسبية للمعلومات اليت تتولد عن أنظمة املعلومات، أي مالءمتها   
  .الحتياجات مستخدميها

  :املرونة .7
اليت تتولد عن أنظمة املعلومات ليس فقط للقرارات املتعددة، بل ويعين ا مدى مواءمة املعلومات 

  .ألكثر من متخذ قرارات واحد
  :القابلية للقياس الكمي .8

. وتشري هذه اخلاصية إىل طبيعة املعلومات الرمسية واليت يتم إنتاجها من نظام رمسي للمعلومات
إال أا خارج نطاق النظام الرمسي وعلى الرغم من أن اآلراء واإلشاعات تعترب نوعا من املعلومات 

  .للمعلومات
  

                                                 
 .21ص، 2000، 1ط ،، عمان، األردن املناهج للنشر والتوزيع، دار املعلومات اإلدارية، نظمالكيالين وآخرونعثمان    1

  ،368، ص2000 ،عمان الوراق للنشر والتوزيع، مبادىء نظم املعلومات اإلدارية،  سليم احلسنية، 2
 .99ص ،1994، مصر،  التنمية اإلدارية، مركز يف نظم املعلومات اإلدارية، مذكرات و علي عبد اهلادي مسلم
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  :املوضوعية .9     
وترتبط هذه اخلاصية بانعدام وجود الرغبة يف تشكيل املعلومات مبا حيقق مصاحل شخصية ما 

  .متحيزة، أو بغرض التأثري على الشخص الذي حيصل عليها الختاذ قرار معني أو القيام بتصرف معني
  :الواقعية. 10    

 أن تكون املعلومات ممثلة للواقع، أي مأخوذة من واقع حالة املشكلة ألن الوصول إىل جيب
معلومات ذات جودة عالية وغري متحيزة يتطلب عمليات وإجراءات كثرية من حيث تبويب وتنظيم 
وختزين وسهولة الوصول إليها، وهذا ما يتطلب تكاليف مادية ال بأس ا تتحملها املنظمة، لذا جيب 

تكون املعلومات مرتبطة باحتياجات املستفيدين سواء كانوا مديرين تنفيذيني أو عاديني للوصول أن 
  .إىل قرارات كفأة وفعالة

  :    الشكل. 11    
يقصد به الشكل الذي تقدم به املعلومات، وجيب يف كل حالة اختيار الشكل األنسب 

جهة إليهم، وقد تكون املعلومات ملخصة أو لتقدميها والذي يضمن سرعة فهمها من قبل األفراد املو
تفصيلية، حيث أن املعلومات امللخصة أو املختصرة تستخدم الختاذ القرارات االستراتيجية، أما 

   1.املعلومات التفصيلية فهي تستخدم الختاذ القرارات يف املستويات التشغيلية
  : إمكانية استرجاع املعلومات.12    

هولة وسرعة الوصول للمعلومات، فكلما كانت سرعة االسترجاع تشري هذه اخلاصية إىل س
     2.كبرية كلما زادت احتماالت اختاذ القرارات يف وقتها املناسب

  
 
      

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 55، ص2000 اجلامعية الطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، الدار)مدخل إداري( املعلومات اإلدارية، نظم إبراهيم سلطان 1

 .23، ص السابق، املرجع أمحد بسيوين شحاتة 2
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         الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األولخالصةخالصةخالصةخالصة        

  

 بناءا على لبيانات وحتليلها واختاذ القرارات يف سعيها للحصول على ااملنظماتتشترك معظم  

وتعد هذه التنظيمات وحدات ملعاجلة البيانات؛ . تفسري إداراا للمعلومات الناجتة عن هذه البيانات

 واحلالة السكانية واجلغرافية اتتعامل فيهفهي تقوم جبمع البيانات عن احلالة االقتصادية واألسواق اليت 

والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية وغريها من عوامل البيئة اخلارجية العامة وعن املنافسني 

واجتاهام، وعن العمالء واملمولني واملوردين وغريهم من عوامل البيئة اخلارجية التشغيلية، وعن 

لنواحي التسويقية واإلنتاجية واملالية وغريها من نواحي البيئة العمليات واألداء الداخلي للمنشأة من ا

 بتصفية نظمةوتقوم األجهزة املختصة يف امل.  واخلدمات اليت تقدمها للسوقتالداخلية، وعن املنتجا

ويتم اختاذ . وتنقية تلك البيانات ومعاجلتها الستخراج معلومات تصلح أساسا الختاذ القرارات اإلدارية

.  وتبعا ألهدافها وخرباراراا بناءا على رؤيتها وتفسريها الذاتيني للمعلومات املستخلصةاإلدارة لق

   . الرقابية واملسامهني والعاملني واجلمهور العاماألجهزة بنشر هذه املعلومات بني اإلدارة تقوم كما

ات بني املستويات اإلدارية علوم فإن تدفق املعليا، وسطى ودنياوإذا كانت لإلدارة مستويات ثالثة؛ 

ات يتخلل املنشأة علومتدفق امل ف،املختلفة حقيقة واقعة يف دنيا األعمال وضرورة ملحة حلسن اإلدارة

 وال يقتصر األمر على ،وغريها...يف مجيع نواحي أنشطتها؛ من إنتاج وتسويق ومتويل ومستخدمني

ري إىل مستوى إداري آخر، وذلك بقصد واحد منها أو بعضها، بل ومير فيما بينها من مستوى إدا

وختتلف املعلومات من حيث . خمتلف أنشطتها ويف املنظمةأحناء كل ترشيد اختاذ القرارات اإلدارية يف 

، واضحة ومالئمة، مرنة وقابلة للقياس الكمي، ويف وقتها كلما كانت دقيقة وشاملةف ؛خصائصها

  . نت مناسبة الختاذ قرارات إدارية جيدة وفعالةاملناسب وبالشكل املناسب وبأقل تكلفة، كلما كا

إن معلومات ذه الصفات واخلصائص ال ميكن أن تتوفر للمنظمة اليوم إال عن طريق نظام   

للمعلومات يقوم مبعاجلة البيانات وتزويد املسريين مبعلومات ذات مواصفات جيدة الختاذ قرارات 

  .فصل الثاين من هذه الدراسةجيدة وفعالة، وهذا ماسيتم التطرق إليه يف ال



        

        

  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  : الثاين الفصلحمتويات

  مدخل إداري ألنظمة املعلومات: املبحث األول

  مفهوم النظام وعناصره: املطلب األول  

  خصائص النظام: املطلب الثاين  

  مفهوم وأمهية نظم املعلومات اإلدارية: املطلب الثالث  

  وظائف نظام املعلومات اإلدارية: املطلب الرابع  

نظم املعلومات اإلدارية يف منظمات : اخلامساملطلب   

  األعمال احلديثة

  تكنولوجيا نظم املعلومات: املبحث الثاين

  مفهوم وتطور تكنولوجيا نظم املعلومات: املطلب األول  

  مراحل تطوير نظام املعلومات اإلدارية: املطلب الثاين  

  أدوات ووسائل حتليل وبناء النظم: املطلب الثالث  

دور احلاسب اآليل يف زيادة فعالية أنظمة : املطلب الرابع

  املعلومات

أنواع نظم املعلومات املبنية على احلاسب       : املطلب اخلامس 

  اآليل
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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

لقد انتشر استخدام احلاسوب يف خمتلف ااالت بغرض حتسني أداء العمل وزيادة كفاءة   

 ذلك االستخدام ازدادت احلاجة إىل تبادل وتطور االنتشار ذلك زيادةاألعمال وسرعتها، وب

 الكم نأكما ، بني العديد من املؤسساتاملعلومات والبيانات بني الوحدات املكونة ألي مؤسسة أو

 عن طريق البطاقات  نقله كان يتم الذي مؤسسة ألخرىأو من وحدة املتدفقاهلائل من البيانات 

كان يتم نقلها بالوسائل التقليدية من طائرات بدورها واليت - املمغنطة األشرطةاملثقبة أو 

 ساعد على ظهور شبكات العمل -ة وسرعة املعلومأمهيةوسيارات وبواخر أو قطارات حسب 

احمللية اليت بدأت يف الظهور عندما أحلت ضرورة تبادل املعلومات بني اجلامعات ومراكز األحباث 

كوسيلة لنقل املعلومات املخزنة - احلاسباتبنيكما بدأت أيضا وسائل االتصاالت  يف الستينيات،

ت هاتفية لنقل احملادثات  سواء أكانت هذه االتصاالت شبكا يف التطور-من حاسب آلخر

الصوتية أو شبكات بيانية خاصة باتصاالت احلاسبات، وأصبحت املشاركة يف املعلومات والربامج 

 تكنولوجيا نظم تطورإن .، مما يدعم االحتياجات املتزايدة يف حتقيق أفضل النتائجأمرا يسريا جدا

.  وهي بدورها سامهت يف تطورهاملعلومات قد ساهم بشكل كبري يف تطور املنظمة يف حد ذاا،

ولدراسة أنظمة املعلومات اإلدارية بشكل شامل وجب التطرق جلانبها  بناءا على ما سبق

يف -من جهة أخرى) تكنولوجيا املعلومات( من جهة، وجلانبها التقين-يف املبحث األول-اإلداري

  .-املبحث الثاين

 يةيةيةيةاإلداراإلداراإلداراإلدار مدخل إداري ألنظمة المعلومات  مدخل إداري ألنظمة المعلومات  مدخل إداري ألنظمة المعلومات  مدخل إداري ألنظمة المعلومات ::::المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول
بتحليل النظام  املعلومات اإلدارية، بدءا أنظمةسيتم التطرق يف هذا الفصل إىل اجلوانب اإلدارية من 

 .بصفة عامة مث حماولة شرح حيثيات نظام املعلومات اإلدارية ومكانته يف منظمات األعمال احلديثة

         وعناصره وعناصره وعناصره وعناصرهمفهوم النظاممفهوم النظاممفهوم النظاممفهوم النظام: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

جمموعة عناصر مرتبطة مع بعضها مبجموعة من :"ام بأنهالنظ" Jacques Lesourne"      يعرف 
جمموعة من العناصر املتداخلة واملتفاعلة فيما بينها :"بأنه" Jean Gerbier"، كما يعرفه 1"العالقات

و عليه ميكن القول بأنه لتعريف النظام جيب أن يكون . 2"لتشكل وحدة واحدة تقوم بوظيفة معينة 
  :ثة عناصرهذا التعريف مشتمال على ثال

                                                 
1 Jean Gerbier, Organisation & Fonctionnement de l’Entreprise, Edition Tec Doc-
Lavoisier, Paris, 1993, P 49.   
 2 Ibid, P49.  
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 .أن يتكون النظام من جمموعة من األجزاء .1

 . معتمدة بعضها على البعضوأن يكون بني هذه األجزاء عالقات متبادلة أو متداخلة أ .2

 .أا تعمل معا يف سبيل حتقيق هدف مشترك .3

، بعناصره األساسية من الدورة الدموية ونظام "اجلسم البشري"األنظمة لإلنسان هو ولعل أقرب
العصبية وكذا األنظمة التنفسية واهلضمية، واليت جتمعها عالقات متكاملة ومترابطة ومعتمدة الدورة 

  .بعضها على بعض، وتعمل بكفاءة دف حفظ احلياة وأداء اجلسم لوظائفه املختلفة
وكذلك ميكن النظر للنسيج االقتصادي للدولة على أنه نظام كذلك، يتكون من عدة أجزاء ممثلة يف 

لصناعية والتجارية واهليئات املختلفة واألجهزة احلكومية واملستهلكني، وهناك تفاعل فيما املنشآت ا
ونفس الشيء ميكن أن يقال على املؤسسة والعناصر اليت . بينها يف حماولة لتحقيق النتائج املتوقعة

  .وغريها...تكوا من أفراد وأصول مادية ومالية
 اليت يتكون منها؛ أي جمموعة من العمليات اليت تتلقى       كما ميكن تعريف النظام باألجزاء

مدخالت معينة وتنتج خمرجات معينة، وطبيعة هذه املدخالت والعمليات واملخرجات تتحدد بطبيعة 
األهداف اليت يسعى النظام إىل حتقيقها، وكوسيلة إلظهار والتأكد من أداء النظام بطريقة سليمة، البد 

  ).10(ناصر النظام وهو الرقابة، وذلك تبعا للشكل من إضافة عنصر رابع إىل ع
واليت تتحدد بناءاً على أهدافه اليت يسعى ) أي موارده املختلفة(و عادة ما يكون لكل نظام مدخالت 
معلومات  املوارد البشرية، اآلالت، اخلامات، رؤوس أموال،: إىل حتقيقها، هذه املدخالت متمثلة يف

عة عمليات حتويلية تؤدي إىل حتويلها إىل خمرجات متمثلة يف سلع ، جيري عليها جممو...إدارية
  .ملموسة، أو خدمات غري ملموسة أو معلومات

، وهي اليت متثل املعلومات اليت "املعلومات املرتدة"       والعنصر الذي الجيب إمهاله يف النظام هو 
ىت يتأكد من حتقيق األهداف متكن من اختاذ اإلجراءات التصحيحية أوالً بأول ومراجعة خططها ح

 مت وضعها جراء عملية التخطيط، مع ضرورة عدم إمهال الظروف البيئية ابالطريقة الكفأة واملناسبة كم
املتغرية وتأثريها على خطط وعمليات وأهداف النظام؛ كما أن هناك عدة أشكال للرقابة؛ فالرقابة 

ملية التخطيط تسمى الرقابة املانعة، والرقابة اليت تتم السابقة لعملية التنفيذ الفعلي من خالل أو أثناء ع
أثناء التنفيذ من خالل عملية املتابعة تسمى الرقابة الوقائية، وأخريا الرقابة العالجية واليت تكون على 
عناصر املخرجات أين يتم مقارنة خصائص هذه املخرجات مبجموعة معايري منطية، أو مقاييس سبق 

 بإجراءات م فإن املسريين يعمدون إىل القياةالنظام، وإذا ما ظهرت هناك فجووضعها بواسطة أهداف 
  .تصحيحية حتسن من فعالية النظام لتحسني كفاءة املخرجات



 

 45 

، أال وهو البيئة اليت يعمل فيها النظام، جيب أن يوىل األمهية املناسبة      كما أن هناك عنصرا آخر 
ون حساسا للبيئة املتغرية اليت حتيط به، وأن يتماشى ويتوافق فلكي يستمر أي تنظيم البد عليه أن يك

حيث يتم تغذية النظام باملعلومات اخلاصة بالبيئة، " النظام املفتوح"مع تغرياا، وهذا ما يعنيه مصطلح 
 وعملياته، ويف بعض األحيان أهدافه، أما النظام املغلق فهو ذلك النظام الذي همما يستلزم تغيري مدخالت

  1.يتأثر أو يؤثر يف البيئة اخلارجية احمليطة بهال 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واملالحظ هو أن حتديد نظام معني يتطلب نوعا من الدقة، إذ أن األنظمة عادة ما تكون أجزاءا من 
أنظمة أخرى، كما أن كل نظام عادة ما حيتوي على جمموعة أنظمة فرعية؛ وعليه، عادة ما يتم حتديد 

س العناصر اليت حيتوي عليها أو يتكون منها، وهذه العناصر هي اليت حتدد أو ترسم النظام على أسا
  .وخارج هذه احلدود تقع البيئة احمليطة به حدود النظام،

 التداخل، وكل نظام فرعي قد يكون متداخال مع كل ىكما أن العالقات بني النظم املستقلة تسم
  . البيانات أو املعلومات بني النظم الفرعيةنظام فرعي آخر يف النظام متمثال يف شكل مرور

                                                 
 .88،ص1997مات اإلدارية، دار اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية، سونيا حممد البكري، نظم املعلو 1

ظمةأن  
 التحويل
 الفرعية

  )87،ص1997سونيا حممد البكري، نظم املعلومات اإلدارية،دار اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية،: املصدر(
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      وبناءاً على ما سبق ميكن احلكم على املنظمة بأا نظام متكامل حيتوي العديد من النظم الفرعية 
. متمثلة يف قسم التسويق، اإلنتاج، التمويل وغريها، نظم فرعية تتحدد بناءاً على أهداف كل منظمة

م الفرعية من خالل املعلومات اليت تتدفق بينها أو اليت يشتركون فيها كما أن هناك تداخال بني النظ
ويعتمدون عليها يف إجناز عمليام، فمثال جند أن النظام الفرعي لإلنتاج سوف يعتمد يف حتديد كمية 
اإلنتاج على املعلومات املقدمة من النظام الفرعي للتسويق الذي ميده بالكمية املتوقع بيعها يف السوق، 
وأيضا حيتاج نظام التسويق أن يعرف من نظام اإلنتاج قدرته الفعلية على اإلنتاج يف ظل ظروف 

 حيتاجان إىل معلومات من النظام الفرعي للتمويل ليحدد هلما حجم معينة، وكال النظامني الفرعيني
إىل النظام  خيصاما، وبطبيعة احلال جند أن ثالثتهم حيتاجون ناألموال املرصودة للقطاعني اللذا

الفرعي للموارد البشرية ليمدهم مبعلومات عن القدرات البشرية العاملة و التقنية املمكن االستفادة 
  وهكذا،...منها

ومن الطبيعي جدا أن تقود هذه الفكرة إىل فكرة أخرى هي طبيعة العالقة بني هذه النظم، أين يقسم 
ففي النظام  و نظم متوازية، أو مزيج من االثنني؛نظم متسلسلة، أ:  هذه الطبيعة إىل1أغلبية املؤلفني

املتسلسل جند أن خمرجات عملية معينة تصبح مدخالت عملية أخرى؛ فالبضائع نصف املصنعة تعترب 
أما يف النظام . خمرجات نظام معني، وهي كذلك مدخالت لنظام آخر ينتج بضائع تامة الصنع

الشكل و. مثال تصبح مدخالت لنظام فرعي آخراملتوازي، فنجد أن خمرجات ثالثة أنظمة فرعية 
ميثل نوعا آخر وهو االندماج بني النوعني السابقني، وهذا يطابق يف الواقع احلياة العملية، أين  )11(

   النظم الفرعية املختلفة،يوجد تداخل يف العالقات بني
د أثرها للعمليات يف يعاد تغذيتها ويرت"ج"واملالحظ أن املخرجات يف شكل معلومات للنظام الفرعي 

تعتمد على املعلومات اخلارجة "هـ"ألغراض الرقابة، وأيضا عمليات النظام الفرعي " أ"النظام الفرعي
تعتمد على املعلومات اخلارجة " ج"، ولنفس السبب جند أن عمليات النظام الفرعي"ف" عملياتنم

لياته على عمليات النظام تعتمد عم" د"، وأيضا النظام الفرعي"ف"من عمليات النظام الفرعي
  ". هـ"الفرعي

وهذا يوضح النقطة اهلامة اخلاصة بأمهية املعلومات اليت تتدفق بني أرجاء النظام وبني النظم الفرعية، 
 ال تنشأ فقط "، هـج، بأ، "وبالتايل ميكن تصور أن املعلومات الضرورية للرقابة على النظم الفرعية

وبالتايل ميكن . قات املتبادلة واملعتمدة بني النظم الفرعية املختلفةمن كل منها منفردا ولكن من العال
النظر للنظام ككل على أنه جمموعة من النظم الفرعية املعتمدة بعضها على بعض، وكل منها له عالقة 
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، وبينما كل النظم الفرعية له وظيفة خمتلفة عن النظم الفرعية ىمتبادلة مع النظم الفرعية األخر
  .اصة به إال أن كل منهم يعمل على حتقيق اهلدف املشترك بينهماألخرى وخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      إن جمموع املفاهيم اليت مت تناوهلا يف هذا املطلب جد ضرورية لدراسة نظم املعلومات اإلدارية، 
ث ميكن  عدة نظم فرعية حبيإذ أنه يف ظل مفهوم النظم تقوم اإلدارة بتجزئة النظام الكلي للمنشأة إىل

، وكذا اأن تتفهم وحتدد الوظائف اليت تتضمنها هذه النظم الفرعية وطبيعتها والعالقات املتبادلة بينه
عالقتها بالنظام الكلي للمنشأة، أي أن مفهوم النظم يكفل اإلطار العام للهيكل الذي يضم جمموعة 

  .داف مشتركةاألجزاء املترابطة واملعتمدة بعضها على بعض واملوجهة لتحقيق عدة أه
  
        

        

        

        

 لتوازي والتسلسللنظام جيمع بني ا منوذج): 11(الشكل

  عمليات
 أ

 رقابة

  عمليات
 د

  عمليات
 هـ

  عمليات
 ف

  عمليات
 ب

  عمليات
 ج

 رقابة

 رقابة

 تغذية عكسية

 تغذية عكسية

 )95، ص1997سونيا ممد البكري، نظم املعلومات اإلدارية، دار اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية، : املصدر(
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        م م م م اااانظنظنظنظ ال ال ال الصصصصخصائخصائخصائخصائ:  :  :  :  المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني 

 ه، يصبح من األمهية مبكان التعرف على خصائصم وعناصرهاملفهوم النظذا العرض ه عدب
 الذي يستند إليه  باعتبارها األساسصهحيث يصبح من الضروري على حملل النظم التعرف على خصائ

  :1ييل، وميكن تلخيص أهم اخلصائص فيما عند تعامله معه
  : هدف النظام -1

يعد حتديد اهلدف الذي يسعى النظام إىل حتقيقه نقطة البداية يف تصميم أي نظام، كما أن 
حتديد اهلدف العام يتبعه حتديد األهداف الفرعية لكل عنصر من عناصره على حدة مبا يصب يف جمال 

  .حتقيق اهلدف العام للنظام ككل
  : الكلية -2

ق اهلدف املنشود من وجوده بأكثر من جمموع ما حتقق عناصره كل أي أن النظام ككل حيق
 أن -كل على حدة-على حدة، أي أن النظام ككل ميكن أن حيقق اهلدف بينما ال تستطيع مكوناته

  .حتقق هذا اهلدف لو انفصلت عن بعضها
  : شكل املكونات الرئيسية -3

إخراج؛ فيبدأ عمل النظام تأخذ املكونات الرئيسية ألي نظام شكل إدخال و تشغيل و 
باملدخالت، وهو ما يأيت من خارج النظام و يدخل فيه، و يتم تشغيل املدخالت لتحويلها إىل 

  2.اخلرجات املرغوبة، وقد مت التوضيح يف املبحث السابق كيف أن البيانات تتحول إىل معلومات

  : الرقابة و الضبط -4

 وإخراج ال تدعم عمليات الرقابة والضبط ملنع لالعمليات الرئيسية للنظام من إدخال، تشغي
 النظام عن األهداف اليت رمست له، ولذلك تضاف وظيفة استرجاع النتائج ملكونات النظام احنراف

لتحقيق الضبط املطلوب؛ ويتم هذا الضبط عن طريق مقارنة املخرجات احملققة مبعايري موضوعة مسبقا 
يوضح ) 12( مرحلة اإلدخال لتوجيه عملية التشغيل، والشكلمث إرجاع نتائج املقارنة إىل النظام يف

  . مثال لنظام الرقابة وأثر املعلومات املرتدة
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   املرتدةتوأثر املعلوما لشركة جتاريةل لنظام الرقابة امث:  )12(الشكل
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 بدون سنة أو بلد النشر، ر،سونيا حممد البكري، نظم املعلومات اإلدارية، املكتب العريب احلديث للنش: املصدر(

  )46ص
  
  : حدود النظام -5

فصلها عما خيرج عنه من بيئة النظام، ويدخل اجتهادية لتحديد حمتويات النظام ووهي خطوط 
  .له يف النظام كل مكوناته اليت تسهم يف حتقيق هدفه املشترك واليت ال تنتمي للبيئة اخلارجية

  : مستويات األنظمة -6

 واخللط يف االزدواجنظام من عدة نظم تسمى نظما فرعية حىت يتم تفادي عادة ما يتكون ال
  . املصطلحات، وكذلك يكون النظام نفسه جزءا من نظام أكرب منه

هذه الطبيعة املركبة لشبكة النظم مفيدة يف فحص نظم املعلومات اإلدارية و دورها يف 
ر؛ إذ جند أن نظم املعلومات اإلدارية تظم عمليات التخطيط والرقابة على العمليات و كذا اختاذ القرا

وغريها، كما أا جزء من نظام أكرب هو املنظمة ككل وما ...عدة نظم فرعية للتسويق، اإلنتاج،
وحول هذا النظام األكرب . اخل... حتتويه من نظم العمالة، ونظم اختاذ القرار وكذا اإلدارة واملصانع

، املستهلكني وغريها؛ تويه من أنظمة كربى كاحلكومة، املنافسنيتوجد البيئة احمليطة باملشروع وما حت
  1.واليت تدخل كلها يف نطاق نظام آخر هو اقتصاد الدولة ككل

                                                 
  .100ص ،1999سكندية،  اإلللنشر، اجلامعية ر، الدا)األساسية املفاهيم (اإلدارية نظم املعلومات البكري، سونيا حممد  1
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  : االتصال -7

وهو عملية نقل رسالة بني طرفني، ويتضمن ذلك تبادل اآلراء واالجتاهات، واإلشارات 
 التكنولوجية، وجيب أن تكون عملية لوسائوالبيانات واملعلومات باستخدام القدرات البشرية أو ال

  .االتصال مزدوجة االجتاه مما يعين أن عملية االتصال تتضمن استرجاعا للنتائج
  

        مفهوم و أهمية نظم المعلومات اإلداريةمفهوم و أهمية نظم المعلومات اإلداريةمفهوم و أهمية نظم المعلومات اإلداريةمفهوم و أهمية نظم المعلومات اإلدارية: : : : المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث 

تعمل بتناسق لتحقيق هدف مشترك، ) مكونات(سبق القول بأن النظام هو جمموعة عناصر 
 جاءت العديد من التعاريف لنظم املعلومات على أنه جمموعة من املكونات ومن هذا املنطلق

جمموعة من " وبأن نظم املعلومات هي  1دف إىل إنتاج معلومات حمددة،) إجراءات وأفراد وأجهزة(
والتجهيزات واإلجراءات والربجميات وقواعد البيانات، تعمل يدويا أو ميكانيكيا أو آليا على  داألفرا

  . 2"املعلومات وختزينها ومعاجلتها ومن مث بثها إىل املستفيدينجتميع 
 للمعلومات اإلدارية إال إذا استهدفت خدمة جوانب العملية ةوال تعد هذه األنظمة أنظم

اإلدارية، وخاصة اختاذ القرارات اإلدارية؛ فوسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفزيون تعترب نظما 
 ، أو غريهااالجتماعية  الثقافية، االقتصادية أو،ألفراد باملعلومات اإلخباريةيد اللمعلومات مصممة لتزو

بينما تصمم نظم املعلومات اإلدارية يف املنشآت دف تزويد املديرين باملعلومات الالزمة الختاذ 
  .القرارات اإلدارية وتدعيم الوظائف اإلدارية فيها

جمموعة منظمة من :" مات اإلدارية بأا نظم املعلوإبراهيم سلطانويف هذا الصدد يعرف 
 املاضي واحلاضر والتنبؤ باملستقبل فيما يتعلق بأنشطة وعمليات املنشأة عنالوسائل اليت توفر معلومات 

وأيضا مبا حيدث يف بيئتهما اخلارجية واليت تؤدي إىل تدعيم وظائف التخطيط والرقابة والعمليات يف 
  .3ومات يف التوقيت املناسب لصانع القراراملنظمة من خالل ما توفره من معل

 جمموعة تتكون من األفراد واألجهزة اليت تتوىل"بأا ) Murdick(كما يعرفها مريدوك 
 سترجاعها بغية تقليل حالة عدم التأكد عند اختاذ القراراتاعمليات مجع ومعاجلة وختزين البيانات و

يف الوقت الذي ميكن استخدام املعلومات بفعالية وذلك من خالل تلبية حاجات املدراء من املعلومات 
  ".كبرية
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النظم اليت توفر "نظم املعلومات اإلدارية بأا ) Kanter(ويف نفس هذا االجتاه يعرف كانتر 
 للمساعدة يف عمليات صنع ا وأكثر توثيقااربدارة معلومات أفضل نوعية وأفضل توقيت وأدق إختلإل
  1.ية ومراقبة عملية التنفيذختاذ وتنفيذ القرارات اإلداراو

 ميكن استخراج واستنباط العديد من ىخر األفاريعالعديد من الت وومن خالل هذه التعاريف
  : نظم املعلوماتعن غريها مناخلصائص اليت متيز نظم املعلومات االدارية 

زين  تلك اليت ميكن برجمتها أين يتم خت، سواء املساعدة يف صنع القراراتيهدف النظام إىل -
 أو اليت ال ميكن ، احلاجة إليها يف الوقت املناسبحني السابقة واسترجاعها ربات والتصرفاتاخل

  .برجمتها بإمداد صانع القرار باملعلومات الالزمة يف التوقيت املناسب
يهدف نظام املعلومات اإلدارية إىل مساندة ودعم العمليات اخلاصة باملنظمة يف جماالا  -
  . تسويق، إنتاج، متويل وغريهامن تلفةملخالوظيفية ا
 وتنظيم ورقابة، نظرا طيط ختمنمساعدة الوظائف االدارية يعمل النظام على تدعيم و -

 وعليه ميكن استخدامه يف التوقع والتنبؤ مما خيدم ،ة، احلاضرة واملستقبليةاضيالهتمامه باألحداث امل
  . للمنظمة مع ماهو خمططالفعليداء األ، إضافة إىل عملية الرقابة مبقارنة طيخطعملية الت

 التعرف على  يف وعليه فهو يساعد، البيئة اخلارجيةعنريه للمعلومات فهذا النظام بتو يتميز -
  .ة املتاحة يف البيئة، وكذا التهديدات اليت تواجه املنظمصرفال

ؤسسة القوة يف املنقاط  الداخلية، مما يوضح ة عمليات املنظمعنلومات عكما يوفر م -
ها حيح تصعلى، والتنبيه إىل مواطن الضعف لكي تعمل املنظمة تها تدعيمها و تنميعلىوالعمل 

  .السلبيةوتداركها أو التقليل من أثارها 
 يف اآليلسب ا على احلههو اعتمادكله احلديث بشوما مييز نظام املعلومات اإلدارية كذلك  -

  .واأللةني اإلنسان بشكل متكامل 
كذا للمنظمة واالت الوظيفية قول بأن نظم املعلومات اإلدارية ختدم كافة اوعليه ميكن ال

 أمهية نظام تعكسنشطة اإلدارية يف مجيع املستويات التنظيمية وحتقق مجلة من املهام اليت مجيع األ
 على األداء الداخلي للمنظمة أو على مستوى أدائها االستراتيجي يف بيئة ءواساملعلومات اإلدارية، 

  .يط احتاألعمال اليت 
داء الداخلي  اإلدارية على مستوى األعلوماتومن بني املهام اليت تربز فيها أمهية نظم امل

  :جديوللمنظمة 
                                                 

  .28 ص السابق،زير، املرجع   صربينة عز الدين 1
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 وبالتايل املسامهة يف زيادة التنسيق ، باهلدف العام هلاةنظممية للعالنظم الفر العمل على ربط أهداف -
  .األهدافبني 

مة مع بعضها يف نظام متكامل مبا يسمح بتدفق البيانات واملعلومات بني ية للمنظع ربط النظم الفر-
  .النظما يؤدي إىل حتقيق التنسيق بني أنشطة تلك مبتلك النظم و 

 يف مجيع املستويات التنظيمية من خالل توفري ر القراذاختاوة صنع يلماملساندة يف عو املساعدة -
  .لك القرارات ويف التوقيت املناسبالتقارير اليت تتضمن املعلومات الالزمة لت

  .املناسب توفري املعلومات الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة يف املكان والتوقيت وبالشكل -
  .حفظها الرقابة على عملية تداول البيانات واملعلومات و-
 بدقة، نتاجية وذلك بانتاج التقارير الروتينية للمنظمةإه النظم يف حتسني ذلك أمهية هذتكمن ك -

  .املنظمة التنبؤ باملشاكل اليت تتعرض هلا املعلومات،حتديث البيانات و 
 من معلومات تتيحه كذلك تربز أمهية نظم املعلومات اإلدارية يف تطوير أداء املنظمات من خالل ما -
  1.واملشروعات تنفيذ املخطط عندة رتم

رتبط بالبيئة االقتصادية تارية ن نظم املعلومات اإلدفإأما على املستوى اخلارجي للمنظمة 
 ويف  لألعمال وما تفرضه من شروط وحتديات؛ فالبيئة التنافسية لألعمال يف عقد التسعيناتوالتنافسية

دد وتغري عناصر املنافسة ج بالتنوع ومشولية املنافسة وبتصفالعشرين تت من القرن الواحد والعقد األول
لذلك  و،هلامشيني يف قطاع الصناعة أو يف السوق احمللية والدوليةاالقتصادية بني املتعاملني الرئيسيني وا

 إذ أن البحث ؛ حنو االندماج مع قضايا املنافسة والسوق والبيئة اخلارجيةاإلدارية نظم املعلومات هتتج
الك امليزة املتنافسة االستراتيجية املؤكدة هو حمل اهتمام نظم املعلومات املبنية على متاملتواصل ال

دارة وإمنا لإلتقدمي املعلومات املفيدة ل تعد جمرد أدوات مل فهي ؛ىل بكل أنواعها وأشكاهلاسب اآلاحلا
تقنيات وبنية تنظيمية ومادية متكاملة من أجل تقدمي معلومات ذات قيمة وهي قبل كل شيء أدوات 

 ،يها أطول فترة ممكنةيف احملافظة عل مليزة التنافسية أواتساهم يف حتقيق   حتقق أوة قيم،مضافة للمنظمة
 .ة مضافة للمعلومات ذات اجلودة الشاملة اليت تقدمها هذه النظم لإلدارة يف الوقت احلقيقيميق

متالك ا لألعمال من دون ةتيجية اليوم ال ميكن أن يتحقق يف أي منظماوم امليزة التنافسية االسترفهفم
  .اإلداريةمنظومات متكاملة للمعلومات 
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 تشكيلة  عن تعرباآليلقول بأن نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب  ميكن الخالصةكو
أجهزة  و(server) كمبيوتر مضيف معوتر يمن املنظومات الشبكية املكونة من أجهزة امليكروكمب

البشرية واملادية البنيات ، تقنية تعمل مع  تنظيميةاتصاالت بيانات ونظم براجميات تعمل يف إطار بنية
 اخلصوص عمليات  وجهارية ضمن سياق منظم ومنسق لدعم عمليات وأنشطة اإلدارة وعلىواإلد

   . ختطيط، تنظيم وتوجيه ورقابةاجلوهرية مناختاذ القرارات غري وشبه اهليكلية وكذا عناصرها 
 التعاضد بني نظم مكونات وبرامج منوكلما استطاعت نظم املعلومات اإلدارية حتقيق مستوى عايل 

ه النظم أن حتقق امليزة التنافسية االستراتيجية ذ كلما استطاعت ه،يا املعلومات احلديثةتكنولوج
 الكلية ة وإنتاج معلومات ذات قيمة مضافة إىل القيماكتساباملؤكدة اليت ال تتحقق إال من خالل 

  1.وخدماتجات املنظمة من منتجات وسلع خرمل
        

        ة ة ة ة وظائف نظام المعلومات االداريوظائف نظام المعلومات االداريوظائف نظام المعلومات االداريوظائف نظام المعلومات االداري::::المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع 

ساسية من إدخال منوذجا لنظام معلومات إدارية تظهر فيه عناصره األ) 13(يبني الشكل رقم 
 ومن مث ،ساسية وكذا العالقات بني هذه العناصر األ،وتشغيل وإخراج واسترجاع نتائج واتصاالت

  :اآليت يف اإلداريةتنحصر وظائف نظام املعلومات 
  ).عنصر املدخالت(داخلية واخلارجية هلا البيانات من املصادر الىاحلصول عل: أوال
 .)جراءاتعنصر اإل(إعداد التعليمات اخلاصة بتشغيل البيانات: ثانيا

  .)عنصر املعاجلة والتشغيل ( جتميع وحتليل وتبويب وتلخيص البيانات: ثالثا

 احلاجة تقسيم وتصنيف املعلومات يف ملفات ميكن حفظها ويسهل الرجوع إليها عند: رابعا
  ). التخزين عنصر(

 .)عنصر املخرجات (  مستخدميها حلاجة املعلومات طبقاستخراجإ: خامسا

نظام لضبط التشغيل فيه ال  مستخدميها واسترجاع النتائج إىلتوصيل املعلومات إىل: سادسا
 ) عنصر االتصال (
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   منوذج لنظام معلومات إدارية):13(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
،  جامعة امللك سعود، الرياضر، نش املعلومات اإلداريةم، نظغراب وفادية حممد حجازيكامل السيد : املصدر(

  )46، ص1997 ،1ط
 

  ) :االدخال(  احلصول على البيانات :أوال

 اختيار وحتديد كل البيانات الالزمة، سواء من داخل املنشأة أوخارجها  عنتعرب هذه الوظيفة
بها طل وبصفة عامة تتلخص احملتويات اليت تت،املنشأةيف ضوء احتياجات املستويات االدارية يف 

  :فيما يليدارية املختلفة املستويات اإل
  :  االدارة العليا -1

تتطلب اإلدارة العليا املعلومات الالزمة لتحديد األهداف والسياسات العامة للمنشأة ووضع اخلطط 
  :قسمنيه املعلومات إىل يم هذساالستراتيجية اليت متتد إىل عدد من السنوات، و ميكن تق

  : معلومات خارجية -أ
تتضمن توصيف متغريات البيئة اخلارجية العامة للمنشأة من قانونية واقتصادية واجتماعية وسكانية 

سية، وكذلك تتضمن توصيف متغريات البيئة اخلارجية التشغيلية للمنشأة اوجغرافية وتكنولوجية وسي

حدود نظام 
 المعلومات اإلدارية

  

  إجراءات

  معايير األداء

توصيل 
المعلومات إلى 

ويات المست
  اإلدارية المختلفة

  حدود المنشأة

 بيئة نظام المعلومات اإلدارية

  
  تشغيل

  مدخالت
  مخرجات

  
  تخزين

بيانات 
  داخلية

بيانات 
  خارجية
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ممولني عاملني ومن  وجود املنشأة ومزاولتها ألنشطتها ملصلحة يفااليت تتعلق باجلماعات ذات 
  .ومنافسني وعمالء وحكومة ومسامهني

  : معلومات داخلية - ب
 ويتضمن ؛فةلتعرب عن إمجايل نشاط املنشأة ومواردها والعوامل اليت تؤثر يف أوجه نشاطها املخت

  .والتطوير العامة وبالبحوث قاتد والعمالاذلك معلومات إنتاجية وتسويقية ومتويلية وخاصة باألفر
  :  اإلدارة الوسطى -2

لوسطى بوضع اخلطط قصرية األجل وحتديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذها، وعليه اختتص اإلدارة 
  :التالية كما أا حتتاج إىل املعلومات .العلياقل عن حاجة اإلدارة ت للمعلومات اخلارجية  حاجتهافإن

  . وسوق اخلامات املستخدمة يف االنتاجتجات،املن توزيع ق معلومات عن سو-أ
  . معلومات عن التوزيع الفعلي للمنتجات والتوزيع املستهدف خالل فترات حمددة- ب

 لتحقيق ه معلومات عن سري العمل ومعدالت األداء الفعلي ومعايري األداء وحتديد احنرافات-جـ
  .الضبط و الرقابة

  . وبينها وبني غريها، املنشأة معلومات عن تسيري العمليات املالية يف-د
  .التشغيل معلومات عن تكاليف - هـ

  .معلومات عن مستويات املخزون وعمليات الشراء -و
  :اإلدارة املباشرة - 3

تقوم اإلدارة املباشرة بتلقى التعليمات املفصلة اخلاصة باجراءات سري العمل، وتعد التقارير 
ل الفعلي حبيث تشمل كل الوحدات والعمليات اليت تتم  سري العمعنالتفصيلية اليت تتضمن معلومات 

يوميا، وتعد هذه اإلدارة املصدر الرئيسي الذي يزود املنشأة باملعلومات الداخلية عن أوجه النشاط 
  .املختلفة

  )اإلجراءات(إعداد التعليمات اخلاصة بتشغيل البيانات : ثانيا 

  : أمههاويتم حتديد هذه التعليمات بناء على عدة إعتبارات
 طبيعة استخدام املعلومات مواصفات املعلومات املطلوبة ومن مث طريقة  حتددحيث : االستخدام -1

  .معاجلة البيانات
حيث يشترك املتخصصون يف وضع تعليمات وبرامج التشغيل الالزمة  : اخلربات املتخصصة -2

 .إلعداد التقارير املطلوبة

 .املستخدمة اإلجراءات الفنية للتشغيلحيث حتدد التكنولوجيا  : تكنولوجيا املعلومات -3
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  : ) التشغيل(تلخيص البيانات جتميع وحتليل وتبويب و: ثالثا 

تتضمن هذه الوظيفة تقومي البيانات للتأكد من صحتها ومناسبتها للغرض أي حتديد درجة 
ارة وتقوم على أمهيتها بالنسبة للمنشأة، و يتم تشغيل البيانات دف إعداد املعلومات اليت تتطلبها اإلد

  .بعض عمليات التشغيل وفقا إلجراءات أو برامج معدة مسبقا
  

  ) :التخزين(تقومي و تصنيف املعلومات يف ملفات : رابعا 

حتفظ مجيع املعلومات اليت يتم احلصول عليها سواء استخدمت يف غرض معني أو مل تستخدم، 
د احلاجة، وتتوقف طريقة احلفظ على ويتم حفظ وختزين املعلومات بطريقة يسهل الرجوع إليها عن

  .نوع التكنولوجيا املتاحة
  

 ) املخرجات(استخراج املعلومات طبقا حلاجة مستخدميها : خامسا 

بعد تشغيل البيانات يتم استخراج املخرجات اليت حتقق اهلدف من التشغيل، وبعد حفظ نسخة من 
ىل اجلهة أو األشخاص الذين كل البيانات واملعلومات، تعد نسخة من املعلومات لترسل إ

  .تأخذ هذه املخرجات أشكاال ختتلف باختالف التكنولوجيا املتاحة و،سيستخدموا
  ) :االتصال(استرجاع النتائج ميها وتوصيل املعلومات إىل مستخد: سادسا 

ائدة إن اهلدف األساسي ألي نظام يف مؤسسة ما هو استخدامه بالشكل املطلوب؛ إذا ال ف
لومات اإلدارية بالشكل املطلوب عليه وجب إيصال خمرجات نظام املعإذا مل تستخدم، وللمعلومات 

  .يف الوقت املناسب ملستخدميهاو
زدوجا يف االجتاهني،  على هذا فقط، بل جيب أن يكون االتصال ماالتصالوال تقتصر وظيفة 

ائج ذلك االتصال إىل بني املستفيدين للتأكد من فهمهم للمعلومات، ويتم استرجاع نتبني النظم و
  .النظم باملقارنة بني النتائج و املعايري املوضوعة لألداء

ا يأو مستند) ة الشخصية أوباهلاتفلباملقاب( يأخذ االتصال أشكاال عديدة فقد يكون شخصيا و
   .أو غريها) على شاشة احملاسب اآليل(أو مرئيا ) بالتقارير املكتوبة( 

ل الرسالة وبيئة ل والرسالة والوسيلة، وكذا مستقِبرسد املساسية وجوكما أن من عناصره األ
  1. املرتدةتتصال دون إغفال الرد أو املعلومااإل
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 57 

        نظم المعلومات اإلدارية في منظمات األعمال الحديثةنظم المعلومات اإلدارية في منظمات األعمال الحديثةنظم المعلومات اإلدارية في منظمات األعمال الحديثةنظم المعلومات اإلدارية في منظمات األعمال الحديثة: : : : المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس

       يف واقع األعمال اليوم ميكن القول وبدون تردد بأن غياب نظم املعلومات اإلدارية يف منظمات
األعمال احلديثة يعين غياب أو استحالة استمرار أنشطة املؤسسات الرئيسية، كما يعين صعوبة حتقيق 
مستويات مقبولة من الكفاءة والفعالية يف بعض األنشطة؛ وتكفي اإلشارة يف هذا الصدد إىل 
املؤسسات البنكية وشركات التأمني، وشركات خدمات البيانات والربجميات، فهي مؤسسات ال 

 لكن بأقل حدة يف لومات، وهذه احلاجة تتواجد كذلك أن تستمر من دون وجود نظام للمعاميكنه
 القول بأن املعلومات أصبحت نالشركات الصناعية واخلدمية وحىت شركات البناء، وباختصار ميك

حتتل مكان القلب واألعصاب يف منظمات األعمال احلديثة ومصدر النشاط للمكونات األساسية ألي 
  . نظمة من املنظماتم

     كما أن نظم املعلومات اإلدارية أصبحت تشكل حمور تكامل وجتانس وتنسيق بني العناصر 
األساسية ملنظمة األعمال، إذ أن هلا تأثريا حيويا يف تشكيل بنية التنظيم ويف التأثري على اختيار نوع 

 نأيضا، وذلك انطالقا من افتراض أاهليكل التنظيمي املناسب هلذا النظام وإلستراتيجية األعمال 
اهليكل التنظيمي ينبغي أن يتبع االستراتيجية ونظم املعلومات وليس العكس، أو على األقل تكوين 

 املتوازن بني بنية التنظيم ونظم املعلومات واستراتيجيات األعمال الشاملة؛ رعالقة من التكامل والتطو
صلة مباشرة يف تشكيل ثقافة املنظمة، ذلك ألن تكنولوجيا وبالنتيجة تكون لنظم املعلومات اإلدارية 

 تأسيس ثقافتها التنظيمية أو املعلومات متثل يف الواقع إحدى املصادر املهمة اليت تنهل منها اإلدارة يف
 املعلومات تعين مفهوم حمدد للجودة الشاملة وأسلوب مإن تكنولوجيا نظ. إعادة صياغة هذه الثقافة

  1. تطبيق أنشطة األعمال،وكذا ختطيط العملية اإلدارية ومراقبتها يفوتكتيك ديناميكي
بتعبري آخر، ترتبط تكنولوجيا نظم املعلومات بثقافة اجلودة وعناصر امليزة التنافسية املؤكدة، إن نظم 
املعلومات اإلدارية بوجودها يف املنظمة وعملها املباشر مع املدير واإلدارة تعمل على تعزيز ثقافة 

كما أن نوع ومنط . نظمة اليت تستند على املعرفة واملعلومة واملشاركة اجلماعية يف صنع القرارامل
 إىل حد ما نوع ومنط املوارد البشرية املوجودة أو اليت نظمة حيدد يف املةالتكنولوجيا املعلوماتية املتاح

ملعلومات وتأثريه املباشر يوضح طبيعة التطور احلاصل يف تكنولوجيا ا) 14(والشكل  .حتتاجها املنظمة
على اهليكل التنظيمي للمنظمة، وعلى اتساع دور نظم املعلومات يف تنفيذ أنشطة املنظمة منذ 

  .السبعينات وحىت أواخر التسعينات
  

                                                 
 .65سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 1
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  تطور نظم املعلومات وتأثريها على اهليكل التنظيمي للمنظمة): 14(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلدارة العليا

 نظم المعلومات
 المالية

  MINIاألفراد  نتاجاإل

  MINIالتسويق

 نظم المعلومات في السبعينات نظم على الخط المفتوح

 الثمانيناتنظم المعلومات في 

 اإلدارة العليا

 اإلنتاج

 مركز المعلومات

 نظم المعلومات

  MINIاألفراد 
 

  MINIالتسويق
 

  
 حواسيب

نظم اتصاالت 
 البيانات

  اإلدارة العليا معلومات المؤسسة التسعينات في معلومات المؤسسةشبكة 

  الموارد البشرية
MINI 

  التسويق والمبيعات
MINI  

  التصنيع واإلنتاج
MINI  

 

  المحاسبة والمالية
MINI 

 مركز المعلومات

   
 &��6ت   

PC      
 

     
 &��6ت   

PC      

   
 &��6ت   

PC      
 

CAD/CYAN 
  ���9ت 8�7

UNIX 
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ة للشكل ميكن مالحظة أن نظم املعلومات يف السبعينات كانت مركزية يف       وبنظرة حتليلي
 عقد الثمانينات أصبح شكل املعلومات لهيكليتها ويف نظم معاجلتها، ولكن مع اية السبعينات وخال

 تعقيدا من ذي قبل، كما أصبحت هذه النظم أكثر ارتباطا روالنظم اليت تقوم بتشغيلها وإنتاجها أكث
صاالت االلكترونية اليت تستخدم لتوزيع املعلومات على املستفيدين، والتحول الثاين الذي بنظم االت

 ت عقد السبعينات هو أن نظم املعلومات يف السبعينات كانعظهر يف عقد الثمانينات باملقارنة م
لرئيسية تعتمد على أجهزة امليين كمبيوتر املوجودة يف كل قسم أو جمال وظيفي من ااالت الوظيفية ا

يف املنظمة وتشترك هذه األجهزة بشبكة مرتبطة حباسوب مركزي مضيف، أما يف عقد الثمانينات 
 األمر بصورة مستقلة، وبعد ذلك استخدمت لفنجد ظهور أجهزة امليكروكمبيوتر اليت استخدمت أو
  .هذه األجهزة من خالل ربطها بنظم الكمبيوتر الكبرية

ى التحول حنو شبكات الكمبيوتر بصورة واسعة، وقد أدى انبثاق أما يف مرحلة التسعينات فقد جر
الشبكات احملوسبة إىل تزايد استخدام الشبكات احمللية املرتبطة بشبكات أصغر وبعشرات، بل ومئات 

ينسق وينظم تدفق البيانات ) Mainframe( من أجهزة امليكروكمبيوتر مع وبوجود كومبيوتر
  . واملعلومات يف الشبكة

 أن نظم املعلومات اإلدارية يف منظمات األعمال احلديثة قد حتولت دوعلى هذا األساس جن      
بطريقة منقطعة النظري إىل حزمة من األدوات املتكاملة واملتفاعلة، واليت تعمل على معاجلة البيانات 

ا أن حجم كم. وإنتاج املعلومات الضرورية لإلدارة من أجل ختطيط وتنفيذ أنشطتها واختاذ القرارات
وقوة تأثري نظم املعلومات اإلدارية يرتبط حبجم ودرجة تعقيد أنشطة األعمال املرتبطة باملنظمة، ففي 
معظم منظمات األعمال ذات احلجم املتوسط والكبري فإن جمموعة نظم املعلومات تضم مابني 

كرب يف املنظمات  شخص، ويزداد هذا العدد وتزداد النفقات التشغيلية واإلدارية بدرجة أ400و100
 من %40 املعلومات، أين متثل املعلومات أحيانا ةاخلدمية وبصورة خاصة املنظمات اليت تبيع خدم

إمجايل الدخل، ويف العقود السابقة كانت تركيبة املوارد البشرية ضمن نظم املعلومات تتألف يف 
تتكون من حمللي النظم، مدراء الغالب من املربجمني، أما اليوم فإن النسبة األعظم من هذه املوارد 

الشبكات واالتصاالت، ومن خرباء وتقنيني يف التسهيالت التكنولوجية واملادية الضرورية إلدامة عمل 
  1.النظم
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        تكنولوجيا نظم المعلوماتتكنولوجيا نظم المعلوماتتكنولوجيا نظم المعلوماتتكنولوجيا نظم المعلومات: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل اجلانب التكنولوجي من أنظمة املعلومات اإلداريـة، بـدءا                 
وم تكنولوجيا املعلومات وتطورها، فمراحل تطوير أنظمة املعلومات وأدوات ووسـائل حتليلـها            مبفه

وبنائها، ومن مث التركيز على دور احلاسب االلكتروين يف زيادة فعاليتها، وانتـهاءا بـانواع نظـم                 
  .املعلومات املبنية على احلاسب اآليل اليت تستخدمها املؤسسات اليوم

         وتطور تكنولوجيا نظم المعلومات  وتطور تكنولوجيا نظم المعلومات  وتطور تكنولوجيا نظم المعلومات  وتطور تكنولوجيا نظم المعلومات مفهوممفهوممفهوممفهوم: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

لقد كان التغري والتطور يف حقل نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل جذريا ومتسارعا 
تطبيقات ونوعيا طوال العقدين املاضيني على وجه اخلصوص؛ فالتقنيات املعلوماتية احلديثة أفرزت 

قدرات فائقة ومبتكرة ومتطورة أنتجت نظم حاسوبية جديدة ذات جديدة لنظم املعلومات، و
كذا نوع ومستوى  اإلدارة، ولباستمرار، وقد ازداد تأثري هذه النظم بصورة جوهرية على طبيعة عم

تعقيد النظم األخرى اليت تستخدمها لتصنيع خمرجاا من منتجات وخدمات ومعلومات؛ ويف هذا 
ات والستينات مل تكن تويل أمهية كبرية أو  يف اخلمسيناملراجع بأن اإلدارات العلياالصدد تؤكد أغلبية 

األخرية كانت تقتصر على ، إذ أن هذه )املبنية على احلاسب اآليل( لنظم املعلومات احلاسوبية ةاستثنائي
تشغيل البيانات واستخدام السرعة لتحقيق مزايا خاصة بالعمل، كما أنه يف تلك الفترة مل معاجلة و

 املعلومات وتطبيقاا، وذلك ألسباب عدة تتم كثريا بتكنولوجياتكن اإلدارات العليا باملنظمات 
ن أمهها حمدودية تطبيقات احلاسوب وتكاليفه العالية، إضافة إىل أن جمال الكمبيوتر وبراجمه ونظمه كا

املتخصصني؛ لكن عدم االهتمام هذا سرعان ما حتول إىل مقتصرا على القلة من اخلرباء واملربجمني و
ا بعد التحول النوعي املستمر الذي طرأ على تكنولوجيا النظم واستمرار تطورها ابتداءاً النقيض متام

نظم (من ظهور أوىل تطبيقات احلاسب يف جمال اإلدارة واألعمال، إىل ظهور نظم معاجلة املعلومات 
مثل نظم (اليت بدأت يف أواخر الستينات وازدهرت يف عقد السبعينات ) التركيز على املعلومات

  ).املعلومات اإلدارية
إن تأثري التكنولوجيا املتزايد على سري أعمال املنظمات بل وحىت على مسألة وجودها 

واستمرارها يف السوق دفع اإلدارة إىل تكثيف التركيز واالهتمام بتكنولوجيا املعلومات         
يف جمال إدارة األعمال، ها وتطبيقاا يف املنظمة؛ إذ أن ظهور نظم املعلومات اإلدارية واستخدام

النجاح الذي رافقها يف حتسني اإلنتاج وتطوير النوعية، ورفع مستوى األداء كان له دور كبري يف و
ومل تعد نظم  ،)، رقابة واختاذ قرارممن ختطيط، تنظي(دمج تكنولوجيا املعلومات بالعملية اإلدارية 

ج املعلومات ذات اجلودة العالية واملوثوقية يف املعلومات تكتفي مبعاجلة وتشغيل البيانات وإمنا بإنتا
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الوقت املناسب وبالشكل املناسب لدعم عمليات وأنشطة اإلدارات العليا والوسطى، وأصبحت 
املعلومات اليت تنتجها نظم املعلومات املستندة على قواعد بيانات من أهم املوارد املتاحة لدى املنظمة، 

  .1امليزة التنافسية االستراتيجيةومن أكثر العناصر حيوية يف حتقيق 
وبعد النجاح الذي رافق نظم املعلومات املستندة على قواعد البيانات وعلى نظم إدارة قواعد 

انتقل التركيز على تطوير وبناء نظم معلومات تساهم بصورة مباشرة ومؤثرة يف ) DBMS(البيانات
كأحد أهم أنواع ) DSS(اندة القرارات عملية اختاذ القرار؛ فظهرت بناءا على هذا التوجه نظم مس

ت شبه نظم املعلومات احملوسبة ذات التوجه الكثيف حنو دعم وإسناد املدراء عند صنع واختاذ القرارا
 وانتقاهلا ةيعطي صورة مفصلة عن نظم املعلومات احملوسب) 15(الشكلاهليكلية وغري اهليكلية، و

 نظم مساندة ن على املعلومات مع مالحظة أالنوعي من التركيز على البيانات إىل التركيز
هي يف الواقع ليست أكثر من نظم معلومات إدارية تتوجه حنو عملية اختاذ القرارات ) DSS(القرار

باعتبارها نظم ) GDSS(وتصمم بناءا على هذا اهلدف، وكذلك نظم مساندة القرارات اجلماعية
ترك فيها فريق اإلدارة املعين بتحليل املشكلة  اجلماعية اليت يشتمعلومات مصممة ملعاجلة القرارا

حتليل  أوشبه هيكلية؛ أي تتطلب دراسة وموضوع البحث واليت تكون عادة ذات طبيعة غري هيكلية
أو احلل األفضل  البديل ر املفاضلة بينها، واختياو احللول البديلة، ضعناصر املشكلة وأسباا، واستعرا

العقل "ود تقنية معلوماتية مصممة لغرض تدعيم نشاط وهذا يتطلب وج واألنسب للمنظمة،
). DSS(وهذا هو جوهر اختالفها مع نظم مساندة القرارات عملية صنع واختاذ القرار، يف" اجلماعي

ختتلف يف عتاد نظمها ويف براجمها ويف التشبيك ) GDSS(كما أن نظم مساندة القرارات اجلماعية
بيانات وقواعد النماذج لكي تكون كلها يف خدمة التراسل املطلوب بني نظم املكونات وقواعد ال

            .   االلكتروين والنقاش الفكري بني صانعي القرار الواحد
إىل  "املعلومات والقرارات"كيز على        ولقد تواصل التطور يف عقد الثمانينات، وحتول التر

 مقدمتها النظم اخلبرية والشبكات لصناعي، ويفالتركيز على الذكاء واملعرفة اليت ترتبط حبقل الذكاء ا
طق غري خوارزمي يف حل العصبية الذكية اليت تعمل باملعاجلة املتوازية واملتوازية املكثفة وتستند على من

  .تقدمي احللولاملشكالت و
يف و      وتشهد املنظمات اليوم اندماج منظومات الذكاء الصناعي مع نظم املعلومات األخرى، 

ها نظم املعلومات اإلدارية اليت أصبحت متثل نقطة ارتكاز نظم املعلومات يف أي مشروع أو مقدمت
مؤسسة حديثة، كما أن أغلبية املؤلفني يف هذا اال يؤكدون بأن النصف األخري من عقد التسعينات 
                                                 

 .35ص، 2000، 2عالء عبد الرزاق الساملي، تكنولوجيا املعلومات، دار املناهج، عمان، األردن، ط 1
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ا وأروع وبداية األلفية الثالثة قد شهد بروز التكامل البنيوي بني نظم املعلومات يف أرقى حلقا
  1.املعقدةبيئاا املتغرية وو ظمات واستراتيجياا التنافسية،تطبيقاا مع هياكل اإلدارات واملن

  تطور نظم املعلومات): 15(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، 1سعد غالب ياسني، حتليل وتصميم نظم املعلومات، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: املصدر(

  )20، ص2000

                                                 
1  Michel VOLLE, Économie Des Nouvelles Technologies, Édition ECONOMICA , 
Paris,1999, P165. 
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 وقد كان للتطورات النوعية الفريدة يف جمال عتاد الكمبيوتر والربجميات وهندسة املعرفة 

) MIS(و) GDSS(وثورة االتصاالت أثر كبري على حتقيق االندماج بني نظم مساندة اإلدارة مثل
إىل مزيد من والنظم املنبثقة من عائلة الذكاء الصناعي، كما توجهت تكنولوجيا املعلومات ) DSS(و

 مستمر ومتصاعد يف سعة الذاكرة وسرعة املعاجلة اليت رافقت مالتصغري يف احلجم والعتاد، وإىل تعظي
ظهور ثورة امليكروكمبيوتر الذي ميثل اليوم أهم عنصر يف بناء أي نظام للمعلومات مهما بلغ مستواه 

  .وحجمه ودرجة تعقيده
ظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل يف عامل اإلدارة مبعىن أقل تعقيدا ميكن القول بأن ن      و

واألعمال، واملال والصناعة ماهي إال منظومات ذات بنية شبكية من أجهزة كمبيوتر شخصية ترتبط 
 على أساس نظم املعاجلة وقواعد البيانات املوزعة أو تلتقي مع أجهزة كمبيوترية خادمة ومضيفة، تبىن

  . احلاسوب الشخصي يف بناء وعمل نظم املعلومات احلديثةمما يزيد من تأثري ودور
  

        مراحل تطوير نظام المعلومات اإلدارية مراحل تطوير نظام المعلومات اإلدارية مراحل تطوير نظام المعلومات اإلدارية مراحل تطوير نظام المعلومات اإلدارية : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

       يتطلب وضع نظام للمعلومات اإلدارية وتطويره، ختطيطا دقيقا وتفصيليا من القائمني عليه؛ إذ 
قرارات يف املنشأة أو الوحدة اإلدارية جيب أوال حتديد الناتج املطلوب من هذا النظام خلدمة اختاذ ال

املعينة، مث جيب القيام بدراسة جدوى لتحديد إمكانية تصميم النظام املطلوب لتوفري الناتج الذي 
حتتاجه اإلدارة يف ضوء أهداف املنشأة والقيود اليت تتعرض هلا، يلي ذلك القيام بتوصيف النظام 

وهو ما يعرف مبرحلة التحليل، فإذا متت تلك املرحلة املطلوب بالطريقة اليت تساعد على تطويره؛ 
بطريقة سليمة فإنه ميكن حتديد أجزاء النظام ووحداته الفرعية، والعالقة فيما بينها بالشكل الذي 
يضمن التكامل بينها لتحقيق الناتج النهائي املطلوب؛ وتعرف تلك املرحلة بالتصميم، يلي ذلك تنفيذ 

يد وتصميم الربامج واإلجراءات التنفيذية ومستندات مجع البيانات املطلوبة أجزاء النظام املصمم بتحد
ويتضمن وضع النظام موضع التطبيق . وكتابة الربامج اليت اتفق عليها؛ وهو ما يعرف مبرحلة التطبيق

إجراء بعض االختبارات على الربامج والوحدات الفرعية اليت يتضمنها للتأكد من سالمته، مث القيام 
  . نة تلك الربامج أوال بأول الكتشاف أية عيوب ا ومعاجلة تلك العيوب يف حينهابصيا

املراحل املختلفة اليت يتضمنها تطوير نظام املعلومات اإلدارية ومدخالت ) 16(       ويبني الشكل
  :ونتائج كل مرحلة من تلك املراحل
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  مرحلة البحث :  أوال

حلة بتحديد ما إذا كانت هناك طريقة جديدة للقيام بالعمل يف النظام عما هو              ختتص هذه املر  
كائن مما يربر اإلنفاق على تطويره، فإذا وجدت احلاجة لتطوير النظام فإن ذلك يستلزم القيام بدراسة                

  .جدوى ودراسة ملقارنة منفعة النظام بتكلفته قبل إقرار القيام بالتطوير كلية
 جيمعها القائمون على التطوير من مستخدمي النظام احملتملني أساس مرحلة           وتعد البيانات اليت  

  . يعد مستند اجلدوى املدخل األساسي باإلضافة الحتياجات املستخدم ملرحلة التحليلاالبحث، كم
 جزءا من التحليل، إال أن األخري يستطرد ويفصل يف          – أحيانا   –ويف الواقع فإن البحث يعد      

يع نواحيه، ومن الطبيعي أن اإلدارة العليا هي اجلهة اليت تدخل يف هذه املرحلة              مستند اجلدوى من مج   
مع القائمني بالدراسات فيها، وال تتجه اهودات إىل مرحلة التحليل إال بعد صـدور قـرار اإلدارة                 

ة بذلك، ويتوقف جناح مرحلة البحث على مدى الدقة يف حتديد االحتياجات احلالية واملستقبلية لإلدار             
من تطوير النظام ويتطلب ذلك من القائمني على دراسات البحث عقد عدة حماضرات ومناقـشات               

، نشر جامعـة امللـك      ) حتليلي مدخل(كامل السيد غراب وفادية حممد حجازي، نظم املعلومات اإلدارية        : املصدر(
  )61، ص1997، 1سعود، الرياض، ط
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إلطالع اإلدارة على نتائج البحث اليت تربر بوضوح القيام بتطوير النظـام مـن ناحيـة التكلفـة                  
  .وال تتكلف دراسات البحث نسبة كبرية من تكلفة تطوير النظام الكلية.واجلدوى

  تحليل مرحلة ال:  ثانيا

تفصل هذه املرحلة ما مت يف مرحلة البحث، وتتناول العالقة بني األجـزاء امللموسـة وغـري                 
امللموسة للنظام ومستخدمه، وعلى وجه العموم، يتم هنا حتديد مدخالت وخمرجات النظام املقترح،             

ما يتم هنا   وخصائص األداء والتحميل فيه، واالحتياجات الفنية ألجهزته، والتوصيف الوظيفي له، ك          
  .حتديد املورد الذي ستتعامل معه املنشأة لتوفري أجهزة النظام

ويتعاون فريق اإلدارة باملنشأة مع مندويب مورد أجهزة النظام مع فريق التطوير يف سبيل إمتـام        
مرحلة التحليل على أكمل وجه ممكن، وال تتكلف تلك املرحلة كثريا بالنسبة للتكلفة الكلية لتطوير                

املعلومات اإلدارية، كما جيب احلذر هنا من الوقوع يف وضع توصيف أكثر أو أقل من املطلوب                نظام  
  . أن هناك خيطا رفيعا بني هذين الطرفنيذللنظام، إ

  مرحلة التصميم :  ثالثا

يتم التصميم من واقع التوصيف الوظيفي الذي مت التوصل إليه يف مرحلة التحليل، فيتم وضع               
  .وحدات النظام وخطة اختبار هذا التصميمالتصميم التفصيلي ل

كما يتعاون املصممون واملربجمون يف هذه املرحلة مع احملللني؛ أين يتركز عملهم على جتزئـة               
النظام إىل وحدات صغرية، ميكن برجمتها والربط فيما بينها لتؤدي الغرض املطلوب من وضع النظـام                

مـن   % 60 و 50التصميم فإن ذلك يتكلف ما بني       ككل، فإذا أدخلنا الربجمة واالختبار مع مرحلة        
  .التكلفة الكلية للتطوير، ويتطلب التصميم اجليد تنسيقا دقيقا وتدوينا تفصيليا خلطواته ووحداته

  مرحلة التطبيق :  رابعا

يتم يف هذه املرحلة كتابة الربامج املطلوبة ضمن تصميم النظام وتنفيذ خطة اختبار كل جـزء        
 من لغات الربجمة املستخدمة يف كتابة الربامج املتفق         رلب ذلك استخدام لغة أو أكث     من أجزائه؛ إذ يتط   

عليها لتنفيذ أجزاء التصميم، كما يتطلب ذلك اختبار صحة كتابة تلك الربامج من ناحية األصـول                
املرعية للغة املختارة ومن ناحية سالمة املنطق يف كل برنامج من تلك الربامج، وكذلك مـن ناحيـة            

رابط فيما بينها،  وتتم هذه االختبارات يف شكل سلسلة مرسومة يف خطـة موضـوعة مـسبقا،                  الت
ويدخل يف التطبيق مراعاة الربط بني أجزاء النظام مبا يراعي التكامل بينها ويقلل التكرار والتـداخل،                

طبيـق،  ويتعاون القائمون بالتطوير هنا مع املصممني واملربجمني ومستخدمي النظام لضمان حسن الت           
  . كما يتطلب حسن تطبيق النظام املوازنة بني النظام والربامج التطبيقية فيه
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خريطة تدفق عمليات للمراحل اليت يتضمنها تطوير نظـام املعلومـات           ) 17(ويبني الشكل   
اإلدارية، فإذا أحست اإلدارة مبشكلة يف العمل بالنظام احلايل أو شعرت باحلاجة إىل تطـوير نظـام                 

 تتخذ اإلجراءات الالزمة لتفويض فريق متخصص للقيام بدراسة جدوى تطوير النظـام             جديد، فإا 
اخل؛ فإذا كانت نتائج دراسات اجلدوى غري مرضـية         ..اجلديد من الناحية االقتصادية واملالية واإلدارية     

 فإذا مل يكـن  فإن اإلدارة توازن بني املنفعة املتوقعة من تطوير النظام اجلديد والتكلفة املتوقعة للتطوير،  
إال أعيـدت  فة تطويره تتوقف جهود التطوير، وتطوير النظام مربرا من حيث املنفعة مبا يزيد على تكل        

دراسات اجلدوى بشكل أدق وأكثر تفصيال، فإذا كانت نتائج دراسات اجلدوى مرضية فإن العمـل           
  .يتطرق إىل املراحل التالية من التطوير

التالية لتحديد تفاصيل العمليات املطلوبة يف النظام ومدخالت     ويأيت التحليل يف مقدمة املراحل      
وخمرجات كل عملية من هذه العمليات وحمتويات كل منها من البيانات واملعلومات، وكمـا ذكـر          
سابقا يسمى املستند الذي حيتوي على كل هذه العناصر بالتوصيف الوظيفي الـذي يعـد املـدخل          

تبدأ مرحلة التصميم بالتوصيف الوظيفي الناتج عن مرحلة التحليل وتفصل          . ساسي ملرحلة التصميم  األ
يف مكونات النظام الالزمة ألداء عملياته يف مساعدة اإلدارة على اختاذ القرارات املختلفة والعالقة بني               

ملعلومات الناجتة من   كل مكون من هذه املكونات وكيفية تدفق البيانات بني هذه املكونات، وحركة ا            
تشغيلها حىت إخراجها حسب طلب مستخدم النظام، ويدخل يف ذلك حتديـد املواصـفات الفنيـة                

 أو إلكترونية أو ميكانيكية أو يدوية مث إعداد بيان املواصـفات            ةألجهزة النظام من معدات كهربائي    
 وإعداد التصميم النهائي    الفنية لتلك األجهزة وإصدار طلب توريد تلك األجهزة للموردين املختصني         

للنظام، يلي ذلك تنفيذ التصميم بإعداد الربامج اليت تؤدي العمل املطلوب يف كـل مـن مكونـات                
النظام؛ ويدخل يف ذلك إعداد اخلوارزميات وخرائط تدفق العمليات لكل برنامج منـها، مث كتابـة                

، أو  )Cobol(ولالربنامج باستخدام أي لغة مـن لغـات الربجمـة عاليـة املـستوى كـالكوب               
  .Basic(1(أو البيسيك) Fortran(الفورتران

ال يكفي إعداد الربامج وكتابتها لتنفيذ النظام، إذ أن ذلك يتطلب اختبار تلك الربامج، مـن                
فإذا مل تثبت صـحة     . حيث صحة كتابتها طبقا لقواعد اللغات املستخدمة، وطبقا للمنطق املطلوب         

 النظام طبقا خلطة االختبار، فإن ذلك يعين العـودة إىل مرحلـة             االختبارات املختلفة اليت جتري على    
 األمر إلدخال التعديالت على النظام لتحسينه،   هالتحليل أو التصميم أو تنفيذ التصميم حسب ما يتطلب        

                                                 
1   Martin M.Lipschutz & Seymour Lipschutz, Traitement De L’information, Édition 
McGraw-Hill, Paris,Troisième Tirage, 1985, P 19 
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أما إذا ثبت صحة االختبارات املختلفة فإن ذلك يعين إمكانية التحول من النظام القـدمي إىل النظـام                  
 تطويره مبا يتطلب التمهيد لذلك وإعداد العدة للتحول إليه ووضعه موضع التـشغيل،     اجلديد الذي مت  

ولكن ذلك يتطلب ضبط جودة املعلومات الناجتة وضمان أمنها وسالمتها من السرقة أو االسـتخدام               
  .غري املشروع أو التلف أو الضرر املقصود وغري املقصود
دة النتائج املتحصل عليها منه ومدى صالحيته       بتشغيل النظام جيب على اإلدارة أن تراقب جو       

للوفاء حباجة اإلدارة يف اختاذ قراراا؛ إذ يتطلب ذلك تقوميا مستمرا للنظام من حيـث مـشكالت                 
استخدامه ومدى دقته وعيوب التعامل معه ومعايري التكلفة والتنظيم، فإذا كان النظام مرضـيا مـن                

تمر على تشغيل النظام للوفاء مبتطلبات اإلدارة، أما إذا حيث حدود تكلفته ومشكالته، فإن الوضع يس
مل يكن ذلك مرضيا فإن على فريق تطوير النظام أن يعود إىل التحليل أو التصميم أو تنفيذ التصميم،                  

 أو تنفيـذ    مأما إذا كانت املشكالت حمدودة وميكن معاجلتها دون العودة إىل التحليـل أو التـصمي              
  .1تصيانة دورية للنظام للتغلب على تلك املشكالالتصميم فإن ذلك يتطلب 

                                                 
 وكالة املطبوعات، ،)ترمجة حشمت قاسم وشوقي سامل( آلن كنت، احلاسبات االلكترونية واختزان املعلومات واسترجاعها، 1

 .407ص ،1979، 2طالكويت، 
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  خريطة تدفق مراحل وعمليات تطوير وتشغيل نظام املعلومات اإلدارية): 17(الشكل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، نشر جامعـة امللـك      )مدخل حتليلي ( كامل السيد غراب وفادية حممد حجازي، نظم املعلومات اإلدارية         :املصدر(

    )64ص ، 1997، 1رياض، طسعود، ال
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        أدوات ووسائل تحليل وبناء النظمأدوات ووسائل تحليل وبناء النظمأدوات ووسائل تحليل وبناء النظمأدوات ووسائل تحليل وبناء النظم: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

هناك العديد من الوسائل اليت تستخدم لتوثيق وتوصيف طرق عمل النظم، ومن أكثر تلـك               
الوسائل شيوعا واستخداما يف حتليل وتصميم النظم خرائط التدفق، جـداول القـرارات، شـجرة               

  .تصميم اهليكلي، الربامج املوجهة باألهدافي، الاهليكلالقرارات، التحليل 
ويتوقف اختيار أداة التحليل أو مزيج أدوات التحليل على طبيعة املشكلة والنظام الذي سوف يـتم                

  : 1حتليله وبصفة عامة جيب أن تتصف األداة أو األدوات املستخدمة باآليت
  .سهولة فهمها سواء من جانب احملللني أو املستخدمني -1
 .لها وفقا ملتطلبات التغري يف القراراتسهولة تعدي -2

 .استخدام الرسوم البيانية لعرض املعلومات -3

 .تقليل التفاصيل غري الضرورية -4

 .القدرة على تقسيم النظام إىل مستويات يسهل التعامل معها -5

 .تكامل أنشطة التحليل والتصميم حبيث ميكن ترمجة ما توصل إليه التحليل إىل تصميم -6

  .لب عرض أهم األدوات املستخدمة يف حتليل وبناء النظموسيتم يف هذا املط
  توثيق قواعد القرار: أوال

هناك العديد من األدوات اليت ميكن استخدامها لتوثيق قواعد القرارات والعمليات املنطقية لربجمة             
  : 2احلاسب؛ منها

 ومفهومة بوضوح،   وتستخدم لتوثيق املواقف اليت تكون فيها خطوات القرار مربجمة        :  جداول القرار  -
حيث يتم متثيل القرارات بيانيا يف صورة جدول يوضح به سلسلة من الظروف والقاعدة اليت حتكـم                 

إن . القرار يف تلك الظروف؛ وبالتايل يتضمن اجلدول كافة الظروف اليت ميكن أن تؤثر على القـرار               
دمني، وأيضا لترمجة القواعد    اهلدف من إعداد جداول القرار هو تسهيل االتصال بني احملللني واملستخ          

اإلنسانية إىل شكل ميكن معاجلته بواسطة برامج احلاسب اآليل، باإلضافة إىل إمكانية ترمجة جـداول               
  .القرار إىل إحدى لغات الربجمة

بصورة تتابعيه، وذلك بإظهار    ) القرارات  ( تقدم شجرة القرار الظروف والتصرفات      : شجرة القرار  -
ن تأخذها القرارات، وتبدأ الشجرة بالقرار املبدئي مث تتفرع بناءا على املخرجات            املسارات اليت ميكن أ   

  . املوجودةفاليت تتحد بالظرو
                                                 

 .277إبراهيم سلطان، املرجع السابق، ص 1
 .33، ص2000 للنشر، عمان،مدخل لتحليل وتصميم نظم معلومات األعمال، الدار العلمية الدولية ودار الثقافةالصباغ،عماد  2
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وهي وسيلة تستخدم للتعبري عن الربنامج املنطقي باسـتخدام مجـل           :  الشفرة الزائفة أو املصطنعة    -
كمـا  . دد تصميم الربنامج  إجنليزية بسيطة، وتستخدم تلك الشفرة لتحديد عمليات االتصال اليت حت         

  .تستخدم لتوثيق قواعد القرارات أثناء التحليل
  

  التحليل اهليكلي : ثانيا

يستخدم التحليل اهليكلي لتعريف مدخالت وعمليات وخمرجات النظام وكذلك جتزئة النظم           
قطـة  إىل نظم فرعية، ويستخدم التحليل اهليكلي يف حتليل النظم، وحتديد املتطلبات، كما يستخدم كن    

ومن بني أدوات التحليل اهليكلي يوجد خمطـط تـدفق البيانـات،            . بداية لتصميم هيكل الربجميات   
  . وقاموس البيانات

   خمطط تدفق البيانات -1

عبارة عن رسم يبني عمليات حتويل البيانات وتدفقها من وإىل وخالل نظام املعلومات؛ حبيث              
  .ر، البيانات من احلاسب يف شكل ملفات، أو غريهايتضمن تدفق البيانات جمموع املستندات، التقاري

  .وتستخدم الرموز التالية عند بناء خمطط تدفق البيانات

  . السهم لبيان تدفق البيانات-

  .املربع أو املستطيل املستدير األركان لبيان عملية حتويل البيانات-

 

  

  .املستطيل ناقص ضلع لبيان ختزين البيانات-

 

  

 . ربع لبيان الكيان اخلارجي كمؤشر ملصدر البيانات أو متلقيهااملستطيل أو امل-
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   قاموس البيانات -2

       يتضمن قاموس البيانات املعلومات عن كل وحدة بيانات وكذلك جمموعات البيانات خـالل             
مم وهو يساعد مص  .    النظام، ويقوم قاموس البيانات بتعريف حمتوى تدفق البيانات وخمازن البيانات         

النظام على تفهم ما حتتويه وحدة البيانات، كما يتضمن قاموس البيانات معلومات عـن التكـرار،                
واحلجم، والقيم، واملستخدمني، واألمن، والعمليات؛ أي أن قاموس البيانات يوفر للمـصمم كافـة              

  . التفاصيل عن البيانات

  ) التركييب ( التصميم اهليكلي : ثالثا

هليكلي جمموعة من قواعد التصميم والوسائل اليت حتقـق سـهولة وبـساطة                    يشمل التصميم ا  
ووضوح الربنامج، وهو ما يؤدي إىل ختفيض يف الوقت، واهود الالزمان لعمليات الترميز، وختفيض              

  .األخطاء، والصيانة، ويشار إىل التصميم اهليكلي بالتصميم من أعلى إىل أسفل

يكلي هي أن النظام جيب أن يصمم من أعلى إىل أسـفل يف شـكل   إن القاعدة األساسية للتصميم اهل   
هرمي متضمنا مستويات من التفاصيل؛ فالتصميم جيب أن يأخذ يف االعتبار الوظائف الرئيسية للنظام              

مث يتم توثيقه يف    .مث تقسيم تلك الوظائف إىل وظائف فرعية حىت يصل إىل احلد األدىن من التفصيالت             
 مستويات التصميم وعالقات تلك املـستويات ببعـضها وباملـستويات           شكل خريطة هيكلية تبني   

  .األخرى

  خرائط التدفق: رابعا

       تعد خرائط التدفق وسيلة بيانية تصف تدفق العمل داخل أجزاء النظام املختلفة، وهي توضـح               
دام إن اسـتخ  . العالقات املنطقية بني املدخالت والتشغيل واملخرجات وكذا استرجاع املعلومـات         

  1:خرائط تدفق النظم حيقق األيت 

  . عرض مجيع مكونات النظام -1
 . تتبع تدفق املعلومات -2

 . عرض الوسائط املادية إلدخال وإخراج وختزين البيانات -3

 .إظهار العمليات األساسية ونقاط القرار -4

                                                 
1Dalila Taouri & M.C. Belaid, Introduction Aux Systèmes D’informayions, Edition Les 
Pages Bleues De Rims, Bouira, Sans Date De Publication,  P86. 
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  :وفيما يلي أهم الرموز املستخدمة يف رسم خرائط تدفق النظام
  

  

  

  

  

  مقارنة

 

  

  

  

  

 فرز     

  

  

  

  إدماج

 )سجل مؤقت (

  

  

  

 خمرجات/ خالت مد

  

  

  

  جتهيز

  

  

  

 عمليات

  

  

  

 شريط مثقب

  

  

  

 شريط ممغنط

  

  

  ختزين متصل

  باحلاسب مباشرة

  

  

  

 )تقارير مطبوعة( مستندات

  

  

  

 تشغيل يدوي

  

  

  إدخال متصل مباشرة

 باحلاسب

  

  

  

  أسطوانة

  

  

  وحدة عرض مرئي

  متصلة مباشرة باحلاسب

  

  

  

  اتصال خط 

  

  

  

 بطاقة مثقبة 

  

  

  

 قرار

  

  

  

 سجل دائم

  

  

  

 نقطة ربط

  

  

  

 عملية مساعدة

  

  

  
 لوحة تشغيل املفاتيح

، الدار اجلامعيـة الطبـع والنـشر والتوزيـع،     )مدخل إداري(إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية   : املصدر( 
  )288، ص2000اإلسكندرية، 
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  :من املزايا؛ منهاوتتميز خرائط التدفق بالعديد 

  . توضيح التسلسل املنطقي الذي حتدث به العمليات املعقدة -1
 . املساعدة يف تصور املوارد املطلوبة والقرارات اليت حتدث خالل العمليات -2

تصف عن طريق الرسم ماذا ميكن أن حيدث كنتيجة منطقية الختاذ قرار معني وكذا بـدائل                 -3
 . التصرف

 املعلومات؛ ومن مث حتسني وزيادة كفاءة نظـم املعلومـات           تساعد حملل النظم يف فهم نظم      -4
 .اإلدارية؛ مما ينعكس باإلجياب على جودة القرارات املتخذة

  

خريطة توضح نظام املشتريات فيما يتعلق بالفواتري اليت يتم استالمها من           ) 18(       ويبني الشكل   
  :املوردين، ويتبني أن خطوات ذلك النظام كاآليت

 .فاتورة من املورداستالم ال  - أ

إدخال بيانات تلك الفاتورة وتسجيلها على أسطوانة ويف نفس الوقـت حفظهـا يف ملـف       -  ب
 .الفواتري

 .      تشغيل بيانات حسابات املوردين-ج

  .      تصحيح األخطاء، وحفظ األخطاء يف قاعدة بيانات خمصصة لذلك-د 

  . هـ     إرسال البيانات الصحيحة إىل ملف العمليات

  .    فرز البيانات على أساس رقم حساب املورد–و 

  .       حتديث امللف الرئيسي-ز

 .      طباعة تقرير عن احلسابات املدينة-ح
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  خريطة تدفق جلزء من نظام املشتريات ): 18(الشكل 
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        ماتماتماتماتدور الحاسب اآللي في زيادة فعالية أنظمة المعلودور الحاسب اآللي في زيادة فعالية أنظمة المعلودور الحاسب اآللي في زيادة فعالية أنظمة المعلودور الحاسب اآللي في زيادة فعالية أنظمة المعلو: : : : المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

   
وغريها - ازدياد احتياجات اإلدارة   اليت تتعامل معها املؤسسة وكذا        حجم البيانات  إن ازدياد 

 أدت إىل تطور سريع يف أنظمة املعلومات؛ اليت سامهت           من املعلومات  -من األطراف املهتمة باملنظمة   
 وسيلة مساعدة هلـذه     اليت تعترب ) الكمبيوتر(ازدياد انتشار استخدام احلاسبات االلكترونية    بدورها يف   

؛ لكن اجلدير بالتوضيح هـو أن احلاسـب         -باإلضافة إىل الوسائل األخرى املذكورة سابقا     –النظم  
االلكتروين ليس يف حد ذاته نظاما للمعلومات؛ بل هو وسيلة أساسية لزيادة فعالية نظام املعلومات ِلما         

 ا بدونه؛ وعليه، وجب التأكيـد       يتميز به من خصائص متكنه من أداء عدة عمليات يستحيل القيام          
   1:على أنه
  . ليست مجيع نظم املعلومات الرمسية يف حاجة إىل حاسب الكتروين -1
 .  على استخدام احلاسب اإللكتروين بالضرورة حتسني نظام املعلوماتبال يترت -2

  .هناك من التقارير اليت يتم إنتاجها باستخدام احلاسب ما ال يعترب معلومات -3
اك حاالت يؤدي فيها استخدام احلاسب إىل العديد من املشاكل خصوصا إذا مت استخدامه يف ظل وهن

نظام سيء للمعلومات؛ لذلك فإن األمر يتطلب ضرورة إجراء حتليل للنظام وذلك قبل حتديد مدى 
ضرورة استخدام احلاسب من عدمه؛ أي أنه جيب التفكري يف النظام أوال قبل التفكري يف اآلالت 

  . لالزمة لتشغيلها
  : كما ميكن إرجاع فشل استخدام احلاسبات يف بعض التنظيمات إىل ثالثة أسباب رئيسية وهي

  . زيادة التفاؤل أكثر مما جيب فيما يتعلق باملزايا املتوقعة من استخدام احلاسب -1
 . عدم وجود حتليل جيد للنظام -2

من التنظيمات خاصة يف دول عقدة حيازة احلاسب واليت تعاين منها اإلدارة يف العديد  -3
 . العربيةلالعامل الثالث والدو

 إىل حتسني – إذا ما مت ذلك على أساس حتليل جيد للنظام –ويؤدي استخدام احلاسب االلكتروين 
فعالية نظام املعلومات خصوصا يف حالة تعقد العمليات التشغيلية واحلسابية وكرب حجم البيانات 

لسرعة وإمكانيات التخزين ودرجة الدقة يف التشغيل من املزايا الرئيسية املطلوب تشغيلها، أين تصبح ا
كما –وباإلضافة إىل ذلك فلقد أدت التطورات التكنولوجية يف جمال احلاسبات  تخدام احلاسبات،الس

 إىل ختفيض تكلفة اقتناء احلاسبات وتشغيلها بدرجة كبرية؛ ويف هذا الصدد بينت -مت ذكره سابقا
                                                 

 .46 أمحد بسيوين شحاتة وآخرون، املرجع السابق، ص 1



 

 76 

 بأن تسع شركات أمريكية من أصل 1991ا شركة املعدات الرقمية األمريكية سنة دراسة قامت 
عشرة تعتِبر احلاسبات االلكترونية مصدرا استراتيجيا ال ميكن بأي حال من األحوال االستغناء عنه أو 

ني يرون  من املدراء التنفيذيني الكبار واملدراء التشغيليني واملخططني االستراتيجي%98إمهاله، كما أن 
بأن احلاسبات تشكل عامال رئيسيا يف مؤسسام وأن املنظمات التنفيذية الكبرية ال غىن هلا عن تفهم 

  1.احلاسوب وتأثريه على العمل
كما أن نظام املعلومات الذي يقوم على استخدام احلاسب االلكتروين يرتكز على العناصر األربعة 

هذه ) 19(ل، وقاعدة البيانات، واحلاسب نفسه؛ ويبني الشكل األفراد، برامج التشغي: األساسية التالية
  : العناصر وعالقتها بالعمليات التشغيلية يف نظام املعلومات

  

  عناصر نظام املعلومات يف ظل احلاسب االلكتروين): 19(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ات التأمني والبنوك التجاريـة، الـدار   أمحد بسيوين شحاتة وآخرون، نظم املعلومات احملاسبية يف شرك :املصدر(

  )47اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، بدون سنة النشر، ص
  

  

                                                 
، عمان، 2001، 1 عالء عبد الرزاق الساملي ورياض حامد الدباغ، تقنيات املعلومات اإلدارية، دار وائل للطباعة والنشر، ط 1

  .44األردن، ص
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  األفــــراد: أوال

هناك العديد من األفراد الذين يقومون بوظائف خمتلفة يف نظام املعلومات؛ من إعداد للربامج،              
مات اإلشراف علـى هـذه      والتشغيل، ومركز البيانات، وأمن النظام، حيث يتوىل مدير نظام املعلو         

وتتطلب الرقابة الفعالة على نظام املعلومات ضرورة الفصل بني كل من هذه الوظـائف،              . الوظائف
كما يتطلب العمل يف الوظائف املختلفة املتعلقة بنظام املعلومات ضرورة توافر مهارات وخربات معينة         

ل احلاسب وحفـظ البيانـات،      خصوصا يف جماالت حتليل وتصميم األنظمة وصياغة الربامج وتشغي        
وختتلف اخلربات واملهارات املطلوبة حبسب العمل الذي يقوم به الفرد داخل التنظيم، وتقدم العديـد               

  .من التنظيمات برامج تدريبية للعاملني يف ااالت املختلفة لنظم املعلومات
  

  البــرامج التشغيلية: ثانيا
وعة الربامج والتعليمات الـيت توجـه أنـشطة         عن جمم ) Software(تعرب الربامج التشغيلية    

احلاسب االلكتروين؛ وتتضمن هذه الربامج والتعليمات جمموعة من التعليمات العامة اليت يتم ختزينـها   
داخل احلاسب واليت تتوىل مراقبة وتنسيق األنشطة اليت تقوم ا أجزاء احلاسب، حيث يطلق على هذه      

 برامج الرقابـة  «أو  Master programs»الربامج األساسية  «اموعة من التعليمات عادة اسم 
«Control Programs،كما .  أين يقوم موردو احلاسبات عادة بتوفري مثل هذا النوع من الربامج

تتضمن الربامج التشغيلية جمموعة من التعليمات اخلاصة واليت توجه اىل وحدة التشغيل للقيام بـبعض               
حتديد موقع هذه البيانات داخل وحدة التخزين؛ حيث يطلق على هذه           العمليات على بيانات معينة و    

وذلك نظرا ألا تـستخدم   Application programs»برامج التطبيق «اموعة من التعليمات 
إلجراء عمليات تشغيلية معينة على بيانات معينة للحصول على نتائج معينة، وميكن أن تتم كتابة هذه                

 احلاسب كما ميكن شراؤها من موردي الربامج، وهناك العديد من اللغات     الربامج عن طريق مستخدم   
 ,Fortran, Cobol, Visual Basicاليت ميكن استخدامها يف كتابة هذه الربامج مثـل لغـات  

1Delphi..  
  

  قاعــدة البيانات : ثالثا

انـات  تعرب البيانات عن حقيقة أو حدث معني، أما قاعدة البيانات فهي مستودع جلميع البي             
الالزمة لتلبية االحتياجات من املعلومات، ويتطلب تكوين وصيانة قاعدة للبيانات استخدام العديد من             
                                                 

 .85ص، 2000، 1، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر، عمان، ط)ماهيتها ومكوناا(م املعلوماتعماد الصباغ، نظ 1
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األساليب لتنظيم عناصر البيانات بطريقة توفر إمكانية الوصول إليها بطريقة فعالة ويف نفس الوقـت               
سجالت منطقية تتابعية؛   تكون خاضعة للرقابة، وقد جرت العادة يف املاضي على ترتيب البيانات يف             

 وتـسبق   1 تتبع بالضرورة السجالت اخلاصة بالعميـل        2مبعىن أن السجالت اخلاصة بالعميل رقم       
 وهكذا، كما قد يتم تنظيم البيانات حبسب التطبيق أو الغرض املعني، كما هو 3سجالت العميل رقم 

  . يات البيع خالل الشهراحلال يف جتميع أرصدة حسابات العمالء يف تاريخ معني أو جتميع عمل
كما قد تستخدم ملفات متشاة يف األنظمة اليت ترتبط ببعضها البعض؛ فنجد على سبيل املثـال أن                 
عمليات املبيعات قد يتم ترتيبها حبسب العميل وذلك يف ملف حسابات العمالء، أوحبسب الصنف أو           

  .1مناطق البيع وذلك يف ملف حتليل املبيعات
انات يف النظم احلديثة تعريف كل عنصر من عناصر البيانات وتسجيله مرة واحدة             وتتضمن قاعدة البي  

يف مجيع امللفات، وتنظيمها ألغراض التوصل الكفء للمعلومات على أن يكون ذلك عـن طريـق                
األفراد املسئولني فقط، كأن تكون املعلومات عن املبيعات متاحة فقط لرجال التسويق؛ ويفيد ذلك يف    

 بالنواحي الوظيفية ملستخدمي املعلومات وحتسني كفاءة تـدفق املعلومـات املطلوبـة             ربط البيانات 
  .باإلضافة إىل سرعة احلصول عليها، مما يرفع من كفاءة القرارات املتخذة بناءا على هذه املعلومات

  
  احلاســب: رابعا

؛ حيـث   اإللكتـروين للتعبري عن احلاسب أو نظام احلاسب        (Hardware)يستخدم لفظ   
 ووحـدة التخـزين   ،(Input Unit)وحدة اإلدخال: تضمن هذا األخري أربعة أجزاء رئيسية وهيي

(Storing Unit)،ووحدة التشغيل ) Unit (Processingووحدة اإلخراج ) (Output unit ،
وتتمثل وحدة اإلدخال يف الوحدة اليت تتلقى التعليمات اليت تعرب عن اخلطوات اليت جيب إتباعها حلل                

كما قد يتم إدخال البيانات إما على أقراص أو . ة والبيانات اليت يتم إجراء هذه اخلطوات عليها     املشكل
مع أن استخدامها قد تراجع بشكل كبري مع تسارع وترية التطورات           –شرائط ممغنطة أو بطاقة مثقبة      

لومات ، ويتحدد نوع وحدة اإلدخال ونوع وسيلة اإلدخال حبسب متطلبات نظام املع           -التكنولوجية
  .املعني

  :وتقوم وحدة التشغيل املركزية بإجراء ثالث وظائف رئيسية تقوم بكل منها وحدة فرعية وهي
وهي ال تقوم بأي وظيفة تشغيلية، وإمنا تتمثـل وظيفتـها   :  (Control Unit)وحدة الرقابة  -1

             ا من القـائم    األساسية يف توجيه أنشطة النظام ككل، وحتصل وحدة الرقابة على التعليمات اخلاصة
                                                 
1Georges Gardarin, Bases De Données, Edition EYROLLES, Paris, 1983, P 1 
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بالتشغيل وذلك يف صورة برامج؛ أي أنه يصدر تعليماته للحاسب عن طريق الربامج من خالل وحدة                
الرقابة اليت تتوىل توجيه التعليمات إىل الوحدات األخرى داخل الوحدة املركزية واألجزاء األخرى من   

 .احلاسب

وم بـإجراء العمليـات   وهي تق:  (Arithmetic and logic unit)وحدة احلساب واملنطق  -2
ويتم حتويل البيانات إىل الوحـدة      . احلسابية وخمتلف املقارنات، وليس هلذه الوحدة أي طاقة للتخزين        

احلسابية بتوجيه من وحدة الرقابة، ومبجرد إجراء العمليات املطلوبة يف الوحدة احلسابية يتم حتويـل               
 .البيانات إىل وحدة التخزين

وهى جزء من الوحدة املركزية، ويطلق عليها عادة وحـدة  :  (Storing unit)وحدة التخزين  -3
وميكن للحاسب احلصول على البيانات املخزونة مباشرة دون مساعدة من القـائم            . التخزين الرئيسية 

 Master)ويقتصر استخدام وحدة التخزين الرئيسية عادة علـى الـربامج األساسـية    . بالتشغيل

Programs)     لعامة على النظام، والربامج والبيانات اخلاصة باملشكلة اليت يـتم          واليت تقوم بالرقابة ا
حلها يف الوقت احملدد؛ وهي بذلك ختتلف عن وسائل التخزين األخرى مثل األقـراص والـشرائط                
املمغنطة  واليت ميكن استخدامها عند احلاجة إليها؛ وهي بذلك ال تكون متصلة بصفة دائمة باحلاسب                

  .التخزين الرئيسيةكما هو احلال يف وحدة 
ومبجرد إمتام العمليات التشغيلية على البيانات فإا توجه عن طريق وحدة الرقابة إمـا إىل وحـدات               
اإلخراج أو إىل إحدى وسائل التخزين أو كالمها، وميكن أن تتخذ وحدات اإلخراج شكل وحدات               

على شاشة تلفزيونية وذلك إما يف صورة مكتوبة أو صورة مقروءة  (Terminals)إخراج مباشرة 
وهـي تعتـرب مثاليـة       ،(Printers)أو كالمها، كما قد تكون وحدات اإلخراج جمرد وحدات كتابة           

 يتطلـب األمـر ضـرورة    ألغراض التقارير املكتوبة واملخرجات األخرى اليت يستخدمها عدة أفراد أو الـيت          
  . االحتفاظ فيها بصفة دائمة
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        لمعلومات اإلدارية المبنية على الحاسب اآلليلمعلومات اإلدارية المبنية على الحاسب اآلليلمعلومات اإلدارية المبنية على الحاسب اآلليلمعلومات اإلدارية المبنية على الحاسب اآلليأنواع نظم اأنواع نظم اأنواع نظم اأنواع نظم ا: : : : المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس
    

بتقدم الوسائل التكنولوجية وتكنولوجيا املعلومات وكذا تغري حاجات املنشآت، تطورت 
وتنوعت نظم املعلومات بشكل سريع وفعال خدمة للعمل اإلداري؛ وعليه، فقد برزت عدة أنواع 

م فيه وكذا نوعية القرارات اليت تساعد ختتلف من حيث درجة تعقدها واملستوى اإلداري الذي تصم
  :  القرار جندذومن أهم األنظمة اليت تساعد يف اختا. يف اختاذها

  )OAS(نظم جتهيز املكاتب آليا أو نظم أمتتة املكاتب : أوال
 )DSS(نظم دعم القرارات : ثانيا

  )EIS(نظم معلومات اإلدارة العليا : ثالثا
 )ES(النظم اخلبرية : رابعا

  :يلي شرح هذه األنواعوفيما 
  نظم جتهيز املكاتب آليا: أوال

يقصد بالتجهيز اآليل للمكاتب استخدام أحدث التقنيات املتوفرة سواء كان يف جمال األجهزة   
 ألداء املهام اليت كانت عادة ما يؤديها األفراد وذلك بغرض إجناز العمل بشكل أكثر تأو الربجميا

 مصطلح IBM عندما ابتكرت شركة 1960كاتب آليا إىل سنة سرعة ودقة، ويعود أصل جتهيز امل
على فعاليات طابعتها الكهربائية، وأول دليل على أمهية ما ) Word Processing(معاجلة الكلمات 

هازا طرحته يف األسواق أطلق عليه عندماأنتجت هذه الشركة ج1964طرحته الشركة ظهر سنة 
، فعند طباعة أي رسالة ذه الطابعة يتم ختزين )MT/ST() وجهاز الطابعة/الشريط املمغنط(

الكلمات على الشريط املمغنط، حبيث ميكن طباعتها مرة ثانية بعد استرجاعها من هذا الشريط، 
  . وهذه العملية وفرت جهدا كبريا وخاصة عندما يتطلب إرسال نفس الرسالة أكثر من مرة

  : أنواع التجهيزات املكتبية اآللية
املكاتب آليا كل أنواع النظم اإللكترونية الرمسية وغري الرمسية واليت تتعلق يشمل جتهيز   

باالتصاالت للحصول على املعلومات املكتوبة وغري املكتوبة من شخص آلخر داخل وخارج املنظمة 
  : واملتمثلة يف

  )Word Processing :(معاجلة الكلمات أو تنسيق الكلمات-أ
 وبرجمياته يف إنشاء نصوص كتابية باإلضافة إىل القدرة على يقصد ا استخدام احلاسب اآليل  

  . اخل..عرضها على الشاشة وتصحيحها وختزينها واسترجاعها وتشكيلها وطباعتها
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تساعد نظم معاجلة الكلمات يف اختاذ القرارات حلل مشكلة ما من خالل السماح للمدير بإعداد 
ن تنفيذ القرار بطريقة فعالة، وكذلك استخدامها يف االتصاالت املكتوبة وإرساهلا إىل املسؤولني ع

  . كتابة التقارير، واخلطابات، واملذكرات
  )Electronic Mail: (الربيد اإللكتروين- ب

يتمثل يف إرسال الرسائل داخل املنظمة وخارجها، وتوزيع الوثائق واخلطابات وتوثيقها وختزينها 
  .وإلغائها باستخدام احلاسب اآليل

  )Voice Mail: (لصويتالربيد ا- ج
يشبه الربيد الصويت الربيد اإللكتروين ولكنه يستخدم الصوت يف نقل الرسائل بدال من الكتابة ويتم 

  .عن طريق توجيه الرسالة إىل التلفون مث استقباهلا على تلفون الطرف اآلخر
  ) Electronic Calendar: (التنظيم اإللكتروين للمواعيد-د

 شبكة احلاسب يف ختزين واسترجاع جدول املواعيد واالرتباطات اخلاصة املقصود بذلك استخدام
باملدير إضافة إىل ختزين جداول املواعيد اخلاصة باملدراء اآلخرين وذلك لتحديد أنسب وقت لعقد 

  . االجتماعات
  )Audio Conférences: ( السمعيةتاالجتماعا- هـ

ية لتشكل ربطا بني جمموعة من األفراد يف تتم هذه االجتماعات باستخدام وسائل االتصال السمع
مواضيع جغرافية وبغرض عقد وإدارة االجتماعات، ومتتاز بأا ال حتتاج إىل جتهيزات فاألداة 

           .   املستخدمة عادة هي التلفون، إضافة إىل سرعة إعداد ترتيبات عقد تلك االجتماعات
  )TV.Conference: (االجتماع التلفزيوين-و

لب هذا النوع من الربجميات جهاز التلفزيون لربط املشاركني باالجتماع واملنتشرين مبواقع ويتط
  .جغرافية خمتلفة

  )Vidéo Conférences: (اجتماعات بواسطة الفيديو-س
تستعمل هلذه االجتماعات شبكة احلاسب اآليل لربط املشاركني حلل املشكلة، أو لتبادل معلومات 

  . افة إىل الربيد اإللكتروين وقناة فيديو والبث يف أكثر من اجتاهمتعلقة مبوضوع مشترك إض
  )Desktop Publishing System: (الناشر املكتيب- ح

يعترب أحدث الربجميات املستخدمة يف جتهيز املكاتب آليا، ويستخدم الناشر املكتيب احلاسب   
 واحدة، لذلك يتم اآليل وأجهزة إدخاله وإخراجه لغرض طباعة الكتب والنصوص على وثيقة

استخدامه لطبع املنشورة بكافة أنواعها وبالتايل فقد اتسع نطاق جتهيز املكاتب آليا من جمرد أدوات 
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لزيادة إنتاجية القائمني بأعمال السكرتارية واألعمال املكتبية إىل املساعدة يف حل املشكالت واختاذ 
لومات املطلوبة وتوفريها يف وقت أسرع القرارات من خالل جودة املستندات اليت حتتوي على املع

 إىل تسهيل وحتسني عملية االتصال داخل املنظمة وخارجها مما يسمح ةوجبهد أقل، وبدقة أكرب إضاف
   1.بزيادة فعالية القرارات املتخذة، وتسهيل عملية تنفيذها بشكل مجاعي

  

  نظم دعم القرارات: ثانيا

اسب اآليل واملستخدم النهائي للنظام دون احلاجة تسمح هذه النظم بالتفاعل املباشر بني احل  
إىل وساطة خرباء املعلومات أثناء عملية االستخدام، وهي عبارة عن نظم مبنية على احلاسب اآليل 
لدعم القرارات غري املربجمة أوشبه املربجمة يف املنظمة من خالل اإلمكانيات املختلفة اليت تستطيع أن 

والتحليل التمثيلي ) Sensitivity Analysis(لوب حتليل احلساسية تقدمها ملتخذ القرار، كأس
  .وغريها من اإلمكانيات األخرى) Simulation) (احملاكاة(

كمايعتمد نظام دعــم القـــرار بشكـــل رئيسي على قاعدة البيانات وقاعدة   
بيانات أين توفر قاعدة البيانات، املعلومات وال ) Model Base & Data Base(النماذج 

املختلفة حول أنشطة وعمليات املنشأة وكذلك بيانات عن خارج املنشأة، أما قاعدة النماذج فتحتوي 
على مناذج قد تكون ذات أغراض خاصة أو عامة، فاخلاصة تنفذ مهام حتليلية حمددة ألنشطة معينة، 

، ومن النماذج املتوفرة أما النماذج العامة فتستخدم يف حتليل عدة أنواع من املتغريات ولعدة مشكالت
اليت ميكن استخدامها يف التحاليل الرياضية ) Spread Sheets(بكثرة، اجلداول اإللكترونية املمتدة 

   .2واإلحصائية املختلفة
 Model Base(أما برجميات نظام دعم القرار فهي برامج إدارة قاعدة النماذج   

Management (راج النماذج، كذلك متكن من دمج وهي اليت متكن من تطوير وختزين واستخ
وهناك أيضا برامج إدارة وإنتاج ) Integrated Models(عدة مناذج خمتلفة لتكوين مناذج متكاملة 

وهي اليت متكن املستخدم من التفاعل ) Dialog Generation And Management(احلوار 
تخدم والرد على استفساراته مع النظام، ومتكن النظام من تقدمي املخرجات املطلوبة من قبل املس

، والقوائم )commands(املختلفة، وتستخدم عدة أساليب للتعامل مع النظام كاألوامر 

                                                 
 .31صصربينة عز الدين زير، املرجع السابق،  1
 .20 ص املكتب العريب احلديث للنشر، االسكندرية، بدون سنة النشر،ت اإلدارية،إمساعيل السيد، نظم املعلومات الختاذ القرارا 2
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)Menus( واألشكال املصغرة ،)Icons( وهناك أيضا برامج إدارة قواعد البيانات، وهي اليت ،
 لتنظيم السجالت تسهل عملية بناء واستخدام وصيانة قاعدة البيانات املستخدمة، وتستخدم أيضا

إن  .املوجودة يف القاعدة وتسجيلها واستخراجها عند احلاجة، وكذلك تستخدم لربط السجالت معا
املعلومات اليت توفرها نظم دعم القرار تكون يف شكل تقارير دورية، وتقارير خاصة باإلضافة إىل 

ديرين باملعلومات اليت تساعدهم نواتج النماذج الرياضية، حيث يتم تصميم التقارير الدورية إلمداد امل
يف حتديد بدائل احللول وتقييمها واختيار األفضل، أما النماذج الرياضية واإلحصائية واحملاكيات فتفيد 

مكونات نظام دعم ) 20(يف التنبؤ بنتائج البديل الذي سوف يستخدم يف احلل، ويوضح الشكل رقم 
   .القرارات

 راتمكونات نظام دعم القرا): 20(الشكل 

  

  

  

  

    

  

  

  ) 33صربينة عز الدين زير، املرجع السابق، ص: املصدر(

إن ما مييز نظم دعم القرار هو املرونة والتكيف وسرعة االستجابة للمستخدم النهائي، كما   
أا متنحه القدرة على التحكم يف املدخالت واملخرجات حيث أن شكل املعلومات املطلوبة يكون 

لتعديل حبسب احتياجات املستخدم، إضافة إىل ذلك فإن نظم دعم القرار تعمل بدون مساعدة قابال ل
من املربجمني احملترفني يف أغلب األحيان حبيث يتم احلصول على إجابات الستفسارات املستخدم 
اإلداري بشكل مباشر وتفاعلي، كما تقدم هذه النظم دعما يف مجيع مستويات عملية اختاذ القرار، 

كما أن هناك نوعني . ضافة إىل كونه قابال للتعديل حبسب اختالف أمناط اختاذ القرار اخلاصة باملدراءإ
  : 1أساسيني لنظم دعم القرارات مها

  : نظم دعم القرارات الفردية-أ
                                                 

 135ص2000إبراهيم،دار املريخ،الرياض،ب سرور علي تعري):ونظم اخلربةنظم دعم القرارات (دعم اإلدارةتوربان،نظم إيفرام 1

المدير أو 
 المختصين 

  برمجيات دعم القرار

  إدارة قاعدة النماذج

  إدارة وإنتاج الحوار

  إدارة قاعدة البيانات

  قاعدة النماذج 

  قاعدة البيانات 

دعم قرار 
 مباشر

محطة عمل اإلدارة 
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وهي اليت ترتكز على وجود مستخدم فرد يؤدي نفس األنشطة يف اختاذ القرارات قد تكرر   
  . ة مثل قرارات اختيار تشكيلة األسهم والسنداتعلى فترات زمنية خمتلف

  :نظم دعم القرارات اجلماعية- ب
وهي اليت تعترب من أهم أنواع نظم دعم القرارات حيث من النادر أن يقوم املدير مبفرده حبل   

املشكالت والدليل على ذلك وجود اللجان وفرق العمل داخل املنظمات أي وجود جمموعة من 
  .  للنظم يعملون معا كفريق واحداألفراد كمستخدمني

إن االفتراض الذي تقوم عليه نظم دعم القرارات اجلماعية هو أن تطوير وتسهيل االتصال   
يؤدي إىل حتسني القرارات حيث أن االتصال اجليد يضمن تركيز النقاش على املشكلة وختفيض الوقت 

  .كلة أو التعرف على املزيد من بدائل احللالضائع مما يعطي وقتا أطول ملناقشة األبعاد املختلفة للمش
كما أن جناح نظم دعم القرار يعتمد على عدة عوامل أمهها توافر نظم معاجلة بيانات مراقبة   

ومصممة بشكل جيد، كذلك دعم املنشأة للبحث والتطوير، وانفتاح االتصاالت بني الدوائر 
يل املستخدم اإلداري الستخدام هذا النوع من واألقسام املختلفة، إال أن أهم العوامل هو تدريب وتأه

النظم، وبدون هذا التدريب يكون النظام بال فائدة حىت ولو توافرت أفضل الربجميات وقواعد 
  .البيانات

  

  نظم معلومات اإلدارة العليا:ثالثا

هي عبارة عن نظم معلومات مبنية على احلاسب اآليل، مصممة لتقدمي خمتلف املعلومات اليت   
اجها املدراء يف املستويات العليا عند اختاذ القرارات غري املربجمة من خالل استخدام احلاسبات حيت

املتصلة بشبكة املعلومات، سواء كان مصدرها داخلي أو خارجي عن للمنظمة، إضافة إىل معلومات 
  .(critical success factors)حول عوامل النجاح احلرجة للمنظمة 

يت ميكن لنظم معلومات اإلدارة العليا مساعدة اإلدارة يف اإلجابة عليها ما من أمثلة األسئلة ال  
ما هي املهمة األساسية للمنظمة يف قطاع األعمال؟ ما هو موقف املنافسني اجتاه املنظمة؟ ما   :يلي

هي االستثمارات اجلديدة اليت جيب توافرها لتجنب هزات السوق وتقلباته؟ ما هي الوحدات اليت 
   جديدة؟ تتم بيعها للحصول على اندماجاجيب أن ي

  : كمايتكون نظام معلومات اإلدارة العليا من املكونات التالية
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اليت توفر معلومات خمتلفة حول البيئة احمليطة باملنظمة كاملنافسني :  قواعد بيانات البيئة اخلارجية-   
  . وغريها...واملستهلكني

  .  قاعدة بيانات العمليات الداخلية-   
  .  قاعدة عمليات خاصة باإلدارة-   

اليت تنظم ) communication softwares(متمثلة يف برامج االتصاالت: جمموعة برجميات-   
عملية اتصال النظام مع قواعد البيانات ومصادر املعلومات األخرى، وبرامج إدارة قواعد البيانات 

 إىل برامج إدارة قواعد البيانات املستخدمة أين املستخدمة وتقوم بصيانتها وحتديثها ومحايتها، باإلضافة
) EIS Software(تقوم بصيانتها وحتديثها ومحايتها، باإلضافة إىل برامج نظم معلومات اإلدارة العليا

يوضح مكونات نظام ) 21(والشكل رقم . وهي اليت تنظم عمل النظام وتسهل تفاعل املستخدم معه
  . معلومات اإلدارة العليا

 العليا مرونتها من خالل وضع املعلومات أمام ةهم مميزات نظم معلومات اإلدارإن من أ  
اإلدارة بدون حتديد مشاكل معينة أو حلول مفروضة، واإلدارة العليا هلا حرية حتديد املشاكل واقتراح 

ست احللول، فهي تستخدم نظم معلومات اإلدارة العليا كامتداد لعملية التفكري اليت تقوم ا، وهي لي
  . نظاما الختاذ القرار ولكن أداة تسمح للمدرين وتساعدهم يف اختاذه

أما امليزة األخرى هلذه النظم فتتمثل يف القدرات اليت توفرها للتحليل واملقارنة والتنبؤ   
باالجتاهات املستقبلية للمنظمة، باإلضافة إىل استخدام الرسوم البيانية واليت تسمح للمستخدم برؤية 

  .لومات وفهم أكثر عمقا يف وقت أقلأوضح للمع
كما متتاز هذه النظم بإمكانية رقابة أداء املنظمة وهذا يسمح بالتنبؤ باملشاكل قبل ظهورها   

ومواجهتها باإلضافة إىل التعرف على الفرص املتاحة أمام املنظمة وبالتايل إمكانية استغالهلا واالستفادة 
  1.منها
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 محطات عمل أخرى 

 لمدير تنفيذي آخر 

 محطات عمل أخرى 

 لمدير تنفيذي آخر 

 

قاعدة بيانات 

 اإلدارة العليا

 

شاشة عرض 
 معلومات

سرور علي إبراهيم سرور، دار املريخ : راميوند مكليود، نظم املعلومات اإلدارية، ترمجة: املصدر(
 )696، ص 2000للنشر، الرياض، 

بيانات ومعلومات 
 خارجية

قاعدة بيانات 
  المنظمة

ق البريد اديصن
  اإللكتروني

 
  مكتبة

  البرمجيات
 

 مكونات نظام معلومات اإلدارة العليا: )21(شكل رقم ال
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  النظم اخلبرية:رابعا

تعترب النظم اخلبرية من املوضوعات احلديثة اليت أثارت اهتمام العديد من املختصني يف نظم 
املعلومات، وقد ظهرت خالل السنــوات املاضية كنتاج للعمل يف جمال الذكاء 

ن أن السلوك الذي ميك" ميكن تعريفه على أنه ي، والذ)Artificial Intelligence(االصطناعي
، ولذلك فإن هذه النظم متثل أكثر "تؤديه اآللة والذي يعترب من قبيل الذكاء إذا أداه العنصر البشري

تطبيقات احلاسب اآليل حداثة وتقدما حىت اآلن حيث أا تسعى إىل حماكاة العنصر البشري يف 
ة مبجال معني متاثل تفكريه وطريقة حل املشكالت، مبعىن آخر تقدمي النصائح واحللول للمشاكل اخلاص

تلك اليت ميكن أن يقدمها اخلبري البشري يف هذا اال، والفكرة وراء النظم اخلبرية هي أن اخلرباء يف 
جمال معني يقومون بتغذية احلاسب مبا لديهم من معرفة، هذه األخرية يتم ختزينها يف احلاسب اآليل 

للحصول على )  ذوي اخلربة يف ذلك االغري(حبيث ميكن الرجوع إليها بواسطة مستخدمي النظام 
 Knowledge(النصائح اليت حيتاجوا، ولذلك يطلق عليها البعض اسم النظم املبنية على املعرفة

Based Systems( وبناءا على هذه املعرفة يقوم احلاسب بعمل االستدالالت والوصول إىل ،
 املنطق الذي استند إليه يف هذه النصائح إذا لزم استنتاجات معينة وبالتايل فهو ينصح اخلرباء ويقدم هلم

األمر، ولقد شاع استخدام هذه النظم يف ااالت الطبية واهلندسية وجاري انتشاره اآلن يف ااالت 
  . اإلدارية وجماالت األعمال

  : وتتكون النظم اخلبرية من املكونات التالية
، )rules(وقواعـــد ) facts(ى حقائق واليت حتتوي عل) Knowledge Base(قاعدة املعرفة 

كما تتضمن وسائل لربط جمموعة من احلقائق معا بطريقة منطقية، وتتطور قاعدة املعرفة وتعدل من 
أما الربنامج الذي ) Knowledge Acquisition Programme(خالل برنامج مجع املعرفة 

) Inference Engine Programme  ( ة فهو برنامج آلة االستدالل يقوم بأعمال النظم اخلبري
والذي يستخدم النتقاء املعرفة املناسبة حلل املشكلة، ويتم ذلك من خالل الدراسة واستنباط املسببات 
اليت تؤدي إىل هذا احلل، ومن خالل اختبار القواعد املوجودة بقاعدة املعرفة، فإذا كانت الظروف 

 User(ن أيضا برنامج تفاعل املستخدم اخلاصة بتطبيق القاعدة صحيحة يتم تنفيذها، وتتضم

Interface Program ( وهو الربنامج الذي يسهل عمل املستخدم مع النظام، إضافة إىل ذلك
وهو املوظف القائم بتزويد النظام باخلربة واحلقائق ) Knowledge Engineer(مهندس املعرفة 

  .نظم اخلبريةيوضح مكونات ال) 22( والشكل رقم . والقواعد من خبري أو أكثر
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  : مزايا وعيوب النظم اخلبرية
  : توجد العديد من املزايا اليت ميكن حتقيقها من خالل استخدام النظم اخلبرية، متمثلة يف  

  : توفري اخلربات النادرة-
إن النظم اخلبرية ال تقف عند حد معاجلة البيانات بل تستحوذ على املعرفة النادرة واخلربات املتميزة 

  . ء يف جمال معني مت توفرها بشكل يسمح لآلخرين باستخدامها بسهولةلدى اخلربا
  :  زيادة اإلنتاجية-

فالنظم اخلبرية ميكنها أن تعمل بشكل أسرع وأدق من العنصر البشري، كما أن استخدامها يترتب 
  .عليه تقليل األخطاء أو حىت القضاء عليها، كذلك ختفيض التكاليف اخلاصة باالستعانة باخلرباء

  : املرونة-
تتصف النظم اخلبرية باملرونة يف تقدمي النصائح يف جماالت استخدامها، فبناء على نوع املدخالت من 

  . املعلومات تتحدد القواعد املستخدمة يف حل املشكالت
  .  إمكانية العمل يف ظل معلومات غري مؤكدة-
  .   إمكانية نقل املعرفة إىل أماكن متباعدة جغرايف-

  مكونات النظم اخلبري ): 22(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  )42صربينة عز الدين زير، املرجع السابق، ص: املصدر(
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رغم تلك املزايا اليت تتمتع ا النظم اخلبرية إال أا ال ختلو من بعض العيوب واليت ميكن توضيحها 
  1:فيما يلي

 قد ال تكون متاحة يف العديد من  إن املعرفة النادرة اليت غالبا ما تشمل عليها النظم اخلبرية-
  . ااالت

 إن اخلربة املتميزة قد يصعب احلصول عليها من اخلرباء يف بعض األحيان حيث أن لكل خبري -
 . مدخله يف التعامل مع املشكالت

 إن املصطلحات اليت يستخدمها اخلرباء للتعبري عن احلقائق والعالقات غالبا ما تكون معقدة -
 . آلخرين مما حيول دون االستفادة الكاملة من إمكانيات هذه النظموغري مفهومه ل

  . إن بناء النظم اخلبرية أمر مكلف-
  

  
 

                                                 
  .618إيفرام توربان، املرجع السابق، ص 1
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        ثانيثانيثانيثاني الفصل ال الفصل ال الفصل ال الفصل الخالصةخالصةخالصةخالصة

 وتكون كُال اليت تتعلق ببعضهاميكن تعريف النظام بأنه جمموعة من املكونات أو العناصر   
نه  ولكل نظام إطار أو حدود متيز بني العناصر اليت تكو، وتتجه حنو حتقيق هدف مشترك بينهاواحدا

تقسم النظم إىل عليه  و؛مع بيئتهويتبادل النظام عرب إطاره عدة عالقات . يضمهاوالعناصر اليت ال 
 ؛وحيقق أهدافه من خالل حتويل مدخالته إىل خمرجات. حسب عالقتها بعناصر البيئةمفتوحة ومغلقة 

 عنصر ضبط التشغيل من خالل أنكما . إذ أنه يتلقى مدخالته من البيئة مث يعيد خمرجاته إليها
 هو على مادف اإلبقاء على مستوى أداء النظامبة على النظام، ا النتائج ميكن من عملية الرقعاسترجا

:  بالذكر أن للنظام جمموعة من اخلصائص تتمثل يفرومن اجلدي.  أو حتسني أدائه،عليه دون احنراف
 عن طريق استرجاع النتائج، واحلدود طهدفه، كُليته، شكل املكونات الرئيسية، الرقابة والضب

  .ومستويات النظام واالتصال
نه جمموعة من املكونات واإلجراءات أ ميكن تعريف نظام املعلومات على اسبقوبناءا على م  

 وال يعد النظام نظاما للمعلومات اإلدارية إال ،واألفراد واألجهزة اليت دف إىل إنتاج معلومات حمددة
 من جوانب العملية اإلدارية وخاصة اختاذ القرارات  على األقلإذا استهدف خدمة جانب واحد

عنصر املدخالت، عنصر اإلجراءات، : ويتكون نظام املعلومات من عناصر أساسية هي. ةاإلداري
 اإلداريةوإذا كان اهلدف األول لنظم املعلومات . املعاجلة، التخزين، املخرجات وعنصر االتصاالت

 مشكلة أن الختاذ القرارات اإلدارية، فإن البعض يرى ةيكمن يف خدمة اإلدارة بتوفري املعلومات الالزم
 تكمن يف الكم اهلائل من املعلومات غري املناسبة اليت تتوافر يف املنشآت وليس يف نقص اإلدارة

 على جمرد تأدية األعمال املكتبية اإلداريةومن اخلطأ اقتصار نظم املعلومات . املعلومات املناسبة
رد اقتناء وتشغيل احلاسبات ال يكفي أيضا جمكما  ،باستخدام احلاسبات اآللية بدال من الطريقة اليدوية

 يتطلب تطوير نظم املعلومات اإلدارية ختطيطا ملا سبقإضافة و. داريةاآللية لتوفري نظم املعلومات اإل
البحث والدراسة، التحليل :  تطويرها يتضمن عدة مراحل هيأندقيقا وتفصيليا من القائمني عليه، إذ 

 إدارة النظام وتشغيله وتقوميه ةمن اختبار النظم تبدأ مهم ءوعند االنتها. والتصميم، التطبيق واالختبار
 اليت تستخدم يف احلكم على مدى فعاليته للمعايري طبقا ة به من حسن قيامه باملهام املنوطللتأكد

 املكاتب، أمتتةدارية متباينة التطور، وهي نظم  لنظم املعلومات اإلأنواعكما أن هناك عدة . وكفاءته
جاءت كلها تبعا للتطور التكنولوجي إذ ظم معلومات اإلدارة العليا والنظم اخلبرية، نظم دعم القرار، ن

 الذي تلعبه املعلومات  املتناميوالدور االستراتيجيقرن املاضي، لوالتنظيمي الذي شهدته املنظمة يف ا
   . من هذه الدراسةوهذا ما سيتم التطرق له يف الفصل الثالثيف املؤسسة 



  

  

 

  : الثالث الفصلحمتويات

  نظم املعلومات اإلدارية واملنظمات: املبحث األول

  نظم املعلومات اإلدارية واملستويات اإلدارية: املطلب األول  

  األنظمة الوظيفية الفرعية لنظم املعلومات اإلدارية: املطلب الثاين  

  الدور االستراتيجي لنظم املعلومات اإلدارية: املطلب الثالث  

التحديات اليت تواجه نظم املعلومات اإلدارية يف : املطلب الرابع 

  املنظمة

  مراحل صنع القرار ودور نظم املعلومات فيها: املطلب اخلامس

  عمليات مراقبة وتقييم نظم املعلومات اإلدارية: املبحث الثاين

  مفهوم الرقابة على نظم املعلومات اإلدارية: املطلب األول  

  الرقابة العامة على نظم املعلومات اإلدارية: املطلب الثاين  

الرقابة التطبيقية على أنشطة نظم املعلومات : املطلب الثالث 

  اإلدارية

  أمن وسرية نظم املعلومات اإلدارية: املطلب الرابع

  عوامل جناح وفشل نظم املعلومات اإلدارية       : املطلب اخلامس  
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 ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

لقد أصبحت املعلومات موردا جوهريا للمنشآت يف العصر احلايل، فلكي حتافظ املنشآت   

على بقائها يتوجب عليها أن جتمع وتنقي وختزن وتستخدم كميات كبرية من البيانات 

ستوى أفضل مما يقوم به مبدي هذه الوظائف ؤفيلزمها أن تِِِِ االزدهار أرادت إذا أما. واملعلومات

اإلنتاج يف (وبينما متيزت بعض نواحي النشاط اليت تقوم ا املنشآت فيما مضى . وهامنافس

من القرن العشرين، ) األربعينات والتسويق يف اخلمسينات والستينات، والتمويل يف السبعينات

فإن الوظائف املتعلقة باملعلومات أقرب إىل أن تصبح أهم وأخطر الوظائف التنافسية للمنشأة يف 

 فلقد أصبحت املعلومات فعال من أهم عوامل النجاح ؛نينات والتسعينات وبداية القرن احلايلالثما

، فماهو سبب اعتماد املنشآت ذا يف العديد من الصناعات كصناعة الطريان والتأمني والبنوك

 هذا  حماولة اإلملام به يف املبحث األول منمما ستت هذا .الشكل على معاجلة البيانات واملعلومات؟

 لعمليات الرقابة على نظم املعلومات لضمان سريها احلسن -يف املبحث الثاين–الفصل، والتطرق 

 .وبالتايل خدمتها الفعالة لعملية اختاذ القرارات اإلدارية
 

 نظم المعلومات اإلدارية والمنظماتنظم المعلومات اإلدارية والمنظماتنظم المعلومات اإلدارية والمنظماتنظم المعلومات اإلدارية والمنظمات: : : : لمبحث األوللمبحث األوللمبحث األوللمبحث األولاااا
ات باعتبارها أحد املوارد اليت أواسط الثمانينات أصبحت املنظمات تتعامل مع املعلوم        منذ 

 وعليه، فقد ظهرت عالقة تبادلية بني هذه ؛جيب ختطيطها وإدارا لتحقيق أقصى استفادة منها

املنظمات واملعلومات اليت استفادت كثريا من تبين املنظمات هلا، ليس فقط على الصعيد املادي هلا، بل 

، وستتم يف هذا املبحث حماولة شرح وتوضيح  التكنولوجيةتكذلك على مستوى الربجميات والتطورا

  .بعض جوانب العالقة بني نظم املعلومات واملنظمة
 

        نظم المعلومات اإلدارية و المستويات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية و المستويات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية و المستويات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية و المستويات اإلدارية: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

من عدة مستويات إدارية تتدرج من مستوى اإلدارة العليا إىل -بطبيعة احلال-       تتكون املؤسسات

إلدارية؛ ففي ية؛ وبالتايل فهي تتطلب وجود عدة أنواع من نظم املعلومات امستوى اإلدارة التشغيل

املعقدة، ببنياا التنظيمية وأنشطتها املتعددة ال يستطيع نظام معلومات واحد مهما املنظمات الكبرية و

ظام من تسهيالت مادية مهما أتيحت هلذا النغ من رقي يف تكنولوجيا األجهزة والربجميات، وبل

 املعلومات لتنفيذ كل عملياا فائقة التقنية أن يليب احتياجات اإلدارة منالت وشبكات مرنة وواتصا
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 يف هذا اال املنظمة إىل أربعة مستويات إدارية 1أنشطتها، وبناءا على ما سبق يقسم أغلبية املؤلفنيو

  :تقابلها أنواع من نظم املعلومات، كما هو موضح يف الشكل التايل

  عالقة نظم املعلومات باملستويات اإلدارية: ((((23232323))))الشكل

  

   

  

  

  

  

  
، 2000، 1 سعد غالب ياسني، حتليل وتصميم نظم املعلومات، دار املناهج للنشر، عمان، األردن، ط:  املصدر(

  ) 69ص
عمليات صياغة وتطبيق يا يهتم بالدرجة األوىل بأنشطة وفاملستوى االستراتيجي ممثال باإلدارة العل

يستوجب وجود حتليل منهجي دقيق -طبعا-وتقييم استراتيجية األعمال الشاملة للمنظمة، وهذا

لعناصر القوة والضعف املوجودة يف البيئة الداخلية هلا، والفرص والتهديدات احلالية واملتوقعة املوجودة 

قطاع الصناعة ككل، يف البيئة اخلارجية، باإلضافة إىل دراسة و حتليل هيكل املنافسة يف السوق أو يف 

وذلك من أجل اختيار االستراتيجية اليت حتقق للمنظمة امليزة التنافسية االستراتيجية؛ وعليه، يتم 

تصميم نظم املعلومات االستراتيجية أو النظم اليت تقع يف حقل دعم اإلدارة العليا، بطريقة تضمن تلبية 

 استراتيجية املنظمة من خالل ما تقدمه من تطبيقرة االستراتيجية يف جمال صياغة واحتياجات اإلدا

 أجل مقاربة النتائج اخلاصة بالفرص والتهديدات نمعلومات عن البيئة اخلارجية بالدرجة األوىل، م

باملعلومات اليت حتصل عليها هذه النظم من حتليل البيئة الداخلية للمنظمة، أو من خالل نظم معلومات 

  ).MIS(لية مثل نظم املعلومات اإلداريةأخرى أكثر توجها حنو البيئة الداخ

إسناد اإلدارة العليا يف مات االستراتيجية تتجه حنو دعم و ميكن القول بأن نظم املعلوكخالصة      و 

تطبيق استراتيجية املنظمة، ويف جمال ختطيط وتنفيذ الرقابة االستراتيجية على أنشطتها  وجمال صياغة

الستراتيجية اليت تنبثق عنها عدة قرارات وظيفية وتشغيلية، كذلك من املختلفة وكذا الختاذ القرارات ا

حتليل البيانات وإنتاج املعلومات،  يف بيئة األعمال الدولية جلمع واملمكن أن تعمل أنظمة املعلومات

                                                 
  .69سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 1

  املستوى االستراتيجي

  املستوى التكتيكي

  مستوى العمل املعريف

 يف معاجلة البيانات ن العاملو(

  ) واملعرفةوجمال املعلومات 
 

 املستوى العمليايت

(EIS, ES) 
 

(MIS, DSS) 

(OAS, KWS) 
 

(TPS) 
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وتقدمي اخلالصات والتحليالت إذا كانت منظمة األعمال مندجمة بصورة كبرية يف البيئة الدولية، 

أنشطة اإلدارة ومات الدولية اليت ختتص بقضايا وصبح نظام املعلومات من طراز نظم املعلوبالتايل ي

  .الدولية

 من غري ذ ختلو منه أية مؤسسة فهو اإلدارة الوظيفية، إى اإلداري الثاين، والذي ال      أما املستو

 املوارد سبة وإدارةاحملا ول، التمويقاملنطقي أو العملي وجود منظمة بدون وظائف اإلنتاج، التسوي

هذا املستوى اإلداري بدوره حيتاج إىل وجود نظم معلومات تستطيع و. البشرية أو حىت النقل واحلركة

من خالل إدارة موارد قواعد البيانات الوظيفية حتقيق التكامل املطلوب يف املعلومات اإلدارية ذات 

ذه اخل، ويف نفس الوقت تساهم ه...اسبيةاحمل والشؤون املالية ود، األفراقالعالقة باإلنتاج، التسوي

عميقة عن نتائج أنشطة األعمال لإلدارة العليا، وذلك ملساعدا يف النظم يف تقدمي خالصة وافية و

  . اختاذ القرارات

متثل أفضل صورة لتكامل البنية الوظيفية للمنظمة مع تكنولوجيا ) MIS(إن نظم املعلومات اإلدارية

وتستفيد نظم املعلومات اإلدارية من وجود العاملني يف ميدان معاجلة . ا الغرضاملعلومات لتحقيق هذ

، والعاملني يف ميدان إنتاج )Information Workers(املعلوماتو، )Data Workers(البيانات

حيث ميثل هؤالء حلقة ..) . مع شبكة االنترنتل االلكتروين، التعامدمعاجلة النصوص، الربي(املعرفة 

براجمها على رتكز يف تنفيذ أنشطتها اليومية وظم املعلومات اإلدارية واإلدارة التشغيلية اليت توصل بني ن

  ).Transaction Processing System(نظم معلومات احلدث

 متثل نظم معاجلة األحداث إحدى املصادر املهمة -)24(كما هو موضح يف الشكل –و يف الواقع 

وهذا بطبيعة احلال يعين أن هذه األخرية ال ميكنها أن تعمل من ملدخالت نظم املعلومات اإلدارية، 

دون قاعدة تشغيلية، أو نظم معاجلة الكترونية للبيانات تقوم بتسجيل وتصنيف ومعاجلة البيانات 

كمدخالت لنظم صها وتنقيتها ألغراض اإلدارة واخلاصة بالوقائع واألحداث فور حدوثها، وتلخي

 املعاجلة االلكترونية للبيانات واليت تتيحها نظم معاجلة احلدث يف جتهيز وتفيد. املعلومات اإلدارية

  .أو دورية، وحسب الطلب أيضاليت حتتاجها بصورة يومية باملعلومات ا) العملياتية(اإلدارة التشغيلية 

 لكل ما سبق ميكننا القول بأن نظم املعلومات اإلدارية واألنواع األخرى لنظم كخالصة      و

مات تعمل كنسيج متكامل مع البنية التنظيمية ملنظمة األعمال احلديثة، وذلك من أجل تلبية املعلو

احتياجات املستويات اإلدارية املختلفة من املعلومات اليت ختتلف كما ونوعا حسب طبيعة ونوع 

 دورا اإلدارة ومستواها يف التنظيم، وذلك ألغراض التخطيط والرقابة، وكذا اختاذ القرار، كما تلعب

مهما يف حتسني كفاءة االتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة، اتصال يلعب دورا هاما يف احملافظة 
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على تدفق وانسياب العمل داخل املنظمات؛ فكلما كانت هناك أنظمة جيدة لالتصاالت وكانت 

  1.كفاءة املديرين علمية يف جمال االتصاالت كلما زادت كفاءة العمل وحتسن األداء
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  .352ص ،2000،اإلسكندرية،07 طع والنشر والتوزيع،الدار اجلامعية للطب،)مدخل بناء املهارات(السلوك التنظيميأمحد ماهر،  
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         اإلدارية اإلدارية اإلدارية اإلدارية للمعلومات للمعلومات للمعلومات للمعلوماتالنظام المتكاملالنظام المتكاملالنظام المتكاملالنظام المتكامل: : : : نينينينيالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثا

     إن أهداف املنظمة، وكذا طبيعتها وظروفها ومتغريات بيئتها تؤثر بشكل كبري على أشكال  

أنظمة املعلومات ا، وبالتايل ففي أغلب احلاالت تأخذ نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل 

وغريها، أو ميكن ...ل وحمتوى جمال وظيفي رئيسي؛ كاال التسويقي، احملاسيب واملايل، اإلنتاجيشك

أن متثل إطارا متكامال لنظم وظيفية فرعية للمعلومات حبيث يرتبط كل نظام فرعي للمعلومات مبجال 

 مركبة الحتاد وبالتايل تصبح نظم املعلومات اإلدارية عبارة عن منظومة. وظيفي رئيسي يف املنظمة

فدرايل من النظم الوظيفية الفرعية املتفاعلة مع بيئة املنظمة واملفتوحة على البيئة اخلارجية؛ و 

يوضح هذه الفكرة، إذ يعرب عن منوذج لنظام معلومات إدارية، يتكون من جمموعة نظم ) 25(الشكل

األهداف : وهيوظيفية فرعية للمعلومات، تشترك يف عناصر جوهرية أساسية لكل مؤسسة، 

 وقواعد العمل الضرورية إلجناز األهداف االستراتيجية، ت اجلودة الشاملة، إجراءااالستراتيجية، معايري

 وكذا التشغيلية، كما أن لكل نظام وظيفي فرعي مدخالت، عمليات، وخمرجات وقاعدة ةالتكتيكي

 عمليات وأنشطة اإلدارة بيانات ختزن فيها ملفات النشاط الوظيفي؛ وبالتايل تكون مفيدة لدعم

اخل، و كذا ...الوظيفية املسؤولة، كإدارة التسويق، إدارة العمليات واإلنتاج، إدارة املوارد البشرية

تقدمي املعلومات للنظام دف املشاركة يف حتقيق أكرب قدر من التعاضد بني النظم الوظيفية الفرعية 

ير شاملة ومتكاملة وملخصة ألنشطة وعمليات  من تقاريرها إلعداد تقارةللمعلومات، واالستفاد

  .  املستهدفقاملنظمة وتقييم األداء الكلي هلا ولقطاع الصناعة أو السو

مستفيدا من –إن نظام املعلومات اإلدارية املتكامل بإنتاجه و تقدميه للتقارير امللخصة و الشاملة 

عم وإسناد اإلدارة العليا يف قراراا  يساهم وبقدر كبري يف د-ختصص النظم الفرعية اليت يتكون منها

غري اهليكلية، وكذا اإلدارة الوسطى يف قراراا شبه اهليكلية، كما أن دراسة نظم املعلومات اإلدارية 

من مدخل النظم الوظيفية الفرعية اليت يتكون منها له بالغ األمهية منهجيا وعمليا يف حتليل وتصميم 

  .املطالب الالحقةسب اآليل، وهذا ما سيتم التطرق إليه يف نظم املعلومات املبنية على احلا
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 إدارة الموارد البشرية
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النظام الفرعي لمعلومات 
 الموارد البشرية

النظام الفرعي 
 للمعلومات العملياتية

النظام الفرعي للمعلومات 
 المالية والمحاسبية

األهداف 
 االستراتيجية

 المعايير
 اإلجراءات

مخرجات النظام 
الفرعي 

لمعلومات 
 الموارد البشرية

 
 قاعدة بيانات

مدخالت النظام 
الفرعي 

علومات لم
 الموارد البشرية

 بيانات
 معلومات

 التغذية العكسية


�� ��� ا��
�
 ا���ر�

 النظام املتكامل للمعلومات اإلدارية : (25)الشكل 

، 2000، 1سعد غالب ياسني، حتليل وتصميم نظم املعلومات، دار املناهج، عمان، األردن، ط: املصدر(

 )79ص
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  النظام الفرعي للمعلومات التسويقية: أوال

      تبىن القرارات التسويقية على بيانات ومعلومات عن األسواق والسلع والعمالء واملنافسني، وقد 

 ولكن هناك فرق 1املعلومات التسويقية ماهي إال امتداد لبحوث التسويقيبدو للوهلة األوىل أن نظم 

 مازالت تعتمد على مجع البيانات واملعلومات من البيئة قكبري بينهما، حيث أن وظيفة التسوي

 التسويق تذهب إىل أبعد من ذلك؛ حيث أا دف إىل ضمان تاخلارجية؛ ولكن نظم معلوما

 إىل أجهزة اإلدارة حىت تتمكن من اختاذ قرارات الرقابة والتخطيط، تتدفقات مستمرة من املعلوما

  : نظم معلومات التسويق بأا2ولذلك يعرف بعض املؤلفني

نظام متداخل من األشخاص واآلالت واإلجراءات مصمم بطريقة دف إىل تدفق منتظم من "

رارات التسويقية اليت تواجه إدارة املعلومات من املصادر اخلارجية والداخلية الستخدامها يف خمتلف الق

 ) ( Kotler نقال عن كوتلرنظم معلومات التسويقأمني عبد العزيز  ، كما يعرف"التسويق

نظام مستمر من االتصال الفعال بني الناس واملعدات واإلجراءات جلمع البيانات وحتليلها :"بأا

حية يف اختاذ قرارات املسوقني لتحسني وتقييمها وتوزيعها يف نفس الوقت وجلعلها معلومات أكثر صال

 وعليه، فإن نظام املعلومات التسويقية يتوىل مجع ؛3"جمهودام التسويقية وتنفيذها والرقابة عليها

وحتليل ومعاجلة البيانات التسويقية الناجتة عن أنشطة وعمليات إدارة التسويق وتوفري املعلومات 

ت العالقة باملزيج التسويقي وصياغة استراتيجية التسويق التسويقية الضرورية الختاذ القرارات ذا

  . للمنظمة،كما أنه يستند على مفهوم املزيج التسويقي ومكوناته األساسية ومتطلبات ختطيطه وإدارته

يقوم النظام الفرعي للمعلومات التسويقية بإنتاج املعلومات التسويقية لنظام ومن ناحية أخرى       

، والذي يتوىل وضعها ضمن صيغة متكاملة ومنسقة مع املعلومات اإلدارية األخرى املعلومات اإلدارية

ويضم نظام املعلومات التسويقي . رئيسية اليت تتكون منها املنظمةذات العالقة بااالت الوظيفية ال

عاجلة النظام الفرعي مل: حزمة من النظم الفرعية الوظيفية اليت يذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

                                                 
 التسويق   حبوث )149ص،  2000عن الدار اجلامعية للنشر،      (" التسويق"د الصحن وإمساعيل السيد يف كتاما        يعرف حممد فري   1

الوظيفة اليت تربط املستهلكني والعمالء، واجلمهور برجل التسويق من خالل ما تقدمه من معلومات ميكن اسـتخدامها يف                  :"بأا

 التوصل إىل بعض التصرفات التسويقية، أو تعديلها، أو تقييمها، أو يف متابعة حتديد وتعريف الفرص أو املشكالت التسويقية، أو يف

ويف سبيل حتقيق ذلك حتدد املعلومات املطلوبـة، وتـدير   . أداء النشاط التسويقي، أو يف حتسني الفهم للعملية التسويقية وطبيعتها        

 ". من تطبيقات إىل متخذي القرار باملنظمة تعنيه االنتائج، وم ل، وتوصيا، وحتليلهوتنفذ عملية جتميع البيانات
 .149نفس املرجع، ص 2
، 2001 أمني عبد العزيز حسن، إستراتيجيات التسويق يف القرن احلادي والعشرين، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  3

  . 145ص
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البيانات، النظام الفرعي لبحوث التسويق، النظام الفرعي لبحوث املستهلك، النظام الفرعي للترويج 

   1).26(الشكلباملبيعات، وهذا ما يشري إليه واإلعالن، والنظام الفرعي للتنبؤ 

  :ويصدر عن نظام املعلومات التسويقية تقارير معلوماتية متثل خمرجات النظام، وهذه عينة منها

 . املزيج التسويقي −

 .اجتاهات سلوك املستهلكني −

 .املتوقعةاملبيعات احلالية و −

 .هيكل املنافسة −

 .األنشطة اخلاصة برجال البيع −

 .البحوث اخلاصة مبزيج املنتج −

 .معلومات عن قنوات التوزيع −

 التسويق لتنفيذ عملياا وأنشطتها واختاذ ةمعلومات أخرى عن كل ما حتتاجه إدار −

 .تسويقيةالقرارات ال

ال ال جيوز إمهال ذكر الدور الكبري الذي تلعبه أنظمة املعلومات التسويقية يف ميدان  ويف هذا ا

التسويق البنكي وجمال املعامالت املصرفية، متمثال يف تزويد قطاع البنوك احلساس جدا للمعلومات 

  . 2ال املوجودة يف السوق عن البنك يف حد ذاته أو عن املنافسني ورؤوس األمواولتوقيتها ودقته

  النظام الفرعي ملعلومات العمليات: ثانيا

أصبح احلاسب " سعر احلاسوب الشخصي-جناعة" بفضل ثورة اإلعالم اآليل وحتسن العالقة      

، مبا 3اآليل يف متناول مجيع املؤسسات حىت الصغرية واملتوسطة منها، ويف خدمة مجيع وظائف املؤسسة

 اإلنتاجية، أو ما يسمى بنظم معلومات العمليات تاجية اليت دعمت بنظم املعلومافيها الوظيفة اإلنت

يتوىل جتهيز إدارة العمليات وإدارة نظام املعلومات اإلدارية مبعلومات منظمة ووافية ودقيقة عن الذي 

ة التدفق الطبيعي للعمليات واملواد واملنتجات من سلع وخدمات وكل األنشطة األساسية ذات العالق

  .بالتخطيط والسيطرة على اإلنتاج والنقل والعمليات اللوجستية
 
  

                                                 
1Andréa Micheaux , Marketing Et Bases De Données, Les Editions CHIHAB & Les 
Editions EYROLLES, Batna, 1997, P19. 
2  Nadine Tournois, Le Marketing Bancaire Face Aux Nouvelles Technologies, Edition 
MASSON, Paris, 1989, p 82. 
3 Alain Courtois & Maurice Pillet & Chantal Martin, Gestion de production, les Editions 
d'Organisation, Paris, 1992, p 200.  
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بعد يتصل بالتصميم التقين لعمليات تصنيع املنتجات : ولنظام املعلومات العملياتية بعدين رئيسيني مها

ال يظهر بوضوح نظام واخلدمات، وبعد آخر يرتبط مبوضوع تقنيات إنتاج املعلومات؛ البعد األول 

 احملوسبة وبتقنيات التصنيع نفسها، بينما ميكن تشخيص تمعلومات العمليات ذلك ألنه مندمج باآلال

البعد الثاين من خالل البنية التنظيمية للنظام املكونة من إدارة وأفراد مهنيني وأجهزة وبراجميات تتوىل 

وهنا يالحظ أن النظام الفرعي . ارات اإلدارية املهمةإنتاج املعلومات العملياتية الضرورية الختاذ القر

 )Computer-Aided Manufacturing(للعمليات متكامل مع نظم التصنيع مبساعدة الكمبيوتر

، واآلالت )Materials Requirement Planning(دونظم حوسبة ختطيط مستلزمات املوا

 Computer-Integrated(ر، ونظم تكامل التصنيع مبساعدة الكمبيوت)Robots(احملوسبة

Manufacturing(عملها على تنظيم عمليات التصنيع وتدفق املواد ر؛ فهذه التطبيقات ال يقتص 

  . وقوة العمل، وإمنا تعمل أيضا كمشغالت للمعلومات

: ومن الطبيعي جدا أن يتكون النظام الفرعي للعمليات من عدة نظم فرعية أخرى، منها         

علومات املنتج، النظام الفرعي للمواد، النظام الفرعي للمعلومات اللوجستية النظام  مليالنظام الفرع

  :الفرعي ملعلومات اإلنتاج، وهو يعمل على إنتاج عدة تقارير عملياتية نذكر منها

 .تقارير عملياتية عن مزيج املنتج       -    

 .تقارير عن معدالت اإلنتاج و اإلنتاجية −

 ).TQM(دة الشاملةتقارير حول إدارة اجلو −

 .تقارير عن السيطرة اللوجستية −

 . واملنتجات نصف أو شبه املصنعةءتقارير املواد واألجزا −

 .تقارير الصيانة مبختلف أمناطها −

 .تقارير األمن و السالمة الصناعية −

 .تقارير أداء العاملني −

 .تقارير عن حبوث تطوير املنتج −

 .تقارير عن املنتجات البديلة املنافسة −

 .ر عن املوردينتقاري −

 .تقارير معلوماتية عن إدارة العمليات وذلك من حيث كفاءا وفعاليتها −
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  النظام الفرعي للمعلومات احملاسبية و املالية: ثالثا

      إن قدرة نظام املعلومات على الوفاء باالحتياجات املطلوبة من املعلومات قد تزايدت نتيجة 

 وقد ،البيانات باستخدام أنظمة احلاسبات االلكترونية املتطورةلتحسني وسائل قياس وتشغيل وحتليل 

أحدثت الثورة التكنولوجية وظهور األجيال احلديثة من احلاسبات االلكترونية جبانب التطور السريع 

يف علم اإلدارة اندفاعا كبريا لدى املنشآت إلنشاء نظم معلومات حديثة متكن من توفري كميات 

املفيدة ملتخذي القرارات اإلدارية بطريقة فورية؛ ولقد استجابت الوظيفة وأنواع من املعلومات 

احملاسبية هلذه التطورات وتفاعلت معها على أساس أن النظام احملاسيب يعترب من أهم املصادر للحصول 

على املعلومات الكمية يف خمتلف املشاريع، بل إنه يعترب يف كثري من احلاالت أقدم نظم املعلومات 

 Ammerican Accounting(رها تطورا، ولقد ذكرت مجعية احملاسبة األمريكيةوأكث

Association(وبطريقة إن احملاسبة أساسا هي نظام للمعلومات: " يف تقريرها عن النظرية احملاسبية ،

        .  1"هي تطبيق للنظرية العامة للمعلومات، حىت تتحقق الفعالية للعمليات االقتصاديةأكثر حتديدا 

اليت غدت تتميز باالستقاللية - أما نظام املعلومات املايل واحملاسيب بشكله احلايل يف املنظمات

منظومة معلومات " :فيمكن اعتباره -2ةأو عموميواالنفتاح على احمليط سواء كانت ملكيتها خاصة 

ظمة وخباصة التخطيط حموسبة تستند على براجميات متنوعة لرفع كفاءة اإلدارة احملاسبية واملالية يف املن

االستراتيجي لألموال وإدارة األصول واخلصوم، باإلضافة إىل دعم قرارات اإلدارة ذات العالقة، 

واحلوسبة هي نتاج و مثرة وجود هذا النظام الذي يعين تنفيذ املعامالت احملاسبية وتدقيقها ومراجعتها 

فئة : نظم فرعية صغرية تتوزع على فئتني، كما أنه يتكون من 3"باستخدام النظم احلاسوبية املختلفة

 مع حزم براجميات تطبيقاا، وفئة النظم 4النظم الفرعية احملاسبية سواء اليدوية أو باستخدام الكمبيوتر

الفرعية املالية مع حزم برامج تطبيقاا اخلاصة بالتحليل املايل بالدرجة األوىل؛ وعلى هذا األساس 

نظام تسجيل املعامالت : ات احملاسبية واملالية على النظم التالية مثالحيتوي النظام الفرعي للمعلوم

                                                 
، 2001 صالح الدين عبد املنعم مبارك، اقتصاديات نظم املعلومات احملاسبية واإلدارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 1

  . 16ص
2  Bernard Apothéloz & Alfred Stettler, Maîtriser l'Information Comptable, volume 01, 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Deuxième édition, Lausanne, 
Suisse, 1995, P 02.  

  .88سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 3
كمال الدين : ترمجة(،)مفاهيم وتطبيقات(سيمكن، نظم املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات.ج.موسكوف ومارك. أ ستيفن 4

  .204ص، 2002ر، الرياض، ، دار املريخ للنش)سعيد وآخرون



  
 

 102 

، نظام التحليل املايل تاحملاسبية، نظام إعداد القوائم املالية، نظام التدقيق احملاسيب، نظام إعداد امليزانيا

  :ونظام حتليل االستثمارات، وتتضمن خمرجاته بعض أو كل التقارير املعلوماتية التالية

 .ير معلوماتية حول القوائم املاليةتقار −

 .تقارير معلوماتية حول ميزانية املنظمة −

 .تقارير معلوماتية حول حتليل الوضع املايل للمنظمة −

 .تقارير لدعم قرارات حمفظة االستثمار −

 .تقارير التدقيق الداخلي و اخلارجي −

  النظام الفرعي ملعلومات املوارد البشرية: رابعا

الفرعية ملعلومات املوارد البشرية لتلبية احتياجات إدارة املوارد البشرية من       تأيت األنظمة 

املعلومات اليت حتتاجها حول مجيع األفراد العاملني وألغراض ختطيط وتنظيم املوارد البشرية يف 

وارد املنظمة، إضافة إىل قيامها بتزويد إدارة النظام مبعلومات شاملة ودقيقة عن وظيفة إدارة وتوجيه امل

.  كفاءة هذه اإلدارةمالبشرية وتقدمي املؤشرات الكمية وغري الكمية وحتليل العالقات الضرورية لتقيي

وبطبيعة احلال يتكون النظام الفرعي ملعلومات املوارد البشرية من عدة أنظمة فرعية كذلك، منها 

املة، النظام الفرعي للتدريب، النظام الفرعي ملعاجلة البيانات، النظام الفرعي لتخطيط القوى الع: مثال

النظام الفرعي لألجور واحلوافز، النظام الفرعي الختيار وتعيني األفراد العاملني والنظام الفرعي 

  : للبحوث والتطوير، ومن أهم خمرجات نظام معلومات املوارد البشرية مايلي

 .معلومات حول ختطيط القوى العاملة −

 .لنيمعلومات حول اختيار واستقطاب العام −

 .معلومات خاصة بتصميم وحتليل وتوصيف وتقييم الوظائف −

 .معلومات عن الربامج التدريبية ومؤشرات النجاح و الفشل −

 .معلومات تقيييمية ألداء العاملني −

 .خالصة البحوث امليدانية املعدة لتطوير املوارد البشرية −

 . واحلوافزتمعلومات حول نظم األجور، املكافآ −

 .لني يف اإلداراتقوائم بتوزيع العام −

 .1قوائم بتواريخ جتديد اإلقامات −

                                                 
ر اجلامعية الطبع والنشر ا صالح الدين حممد عبد الباقي، اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشرية باملنظمات، الد 1

  .349، ص2001والتوزيع، اإلسكندرية، 
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وعلى هذا ميكن القول بأن املعلومات اليت يقدمها نظام معلومات املوارد البشرية وما تتضمنه من 

 مباشرة تعترب بالغة األمهية لنظام املعلومات ولإلدارات، وذلك تتقارير، وثائق، ملخصات أو معلوما

بات حتسني وتطوير كفاءة وفعالية األفراد والوصول إىل أعلى مستوى من لصلتها املباشرة بواقع ومتطل

  .االستثمار للموارد البشرية يف املنظمة

 ميكن القول بأن النظم الوظيفية الفرعية للمعلومات اليت أشري إليها متثل قكل ما سبل وكخالصة      

إن مكونات هذه البنية . علومات اإلداريةيف حقيقة األمر بنية تنظيمية وظيفية وتقنية متكاملة لنظام امل

املتكاملة من النظم الفرعية للمعلومات ترتبط بأهداف ومعايري وتنسيق دقيق يرتكز على استراتيجية 

املنظمة للمعلومات، يف الوقت الذي يتوفر لدى كل نظام فرعي للمعلومات القدرة على إجناز 

 األعمال احملددة له من أجل إسناد ودعم اإلدارة املعنية عمليات املعاجلة املعلوماتية للوظيفة أو ال

ولتلبية حاجات اإلدارات األخرى مبختلف مستوياا من املعلومات ذات اجلودة الشاملة والقيمة 

  .املضافة واليت جيب أن يقدمها نظام املعلومات اإلدارية يف الوقت املناسب للمستفيدين

فرعية للمعلومات نسيجا مشتركا يستند على قواعد بيانات وظيفية ومبعىن آخر، متثل النظم الوظيفية ال

متخصصة يتم إدارا واستثمار مواردها من خالل نظم برامج إدارة قواعد البيانات كما يوضحه 

    :   الشكل املوايل
  البنية التنظيمية املتكاملة لنظم املعلومات اإلدارية): 27(الشكل رقم

                 

  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 العمليات التسويق الموارد البشرية المحاسبة والمالية

 النظام الفرعي للمعلومات العملياتية

 التسويقيةالنظام الفرعي للمعلومات 

 األفرادمعلومات النظام الفرعي ل

محاسبية النظام الفرعي للمعلومات ال
 والمالية

 التخطيــط

 التنظيــم

 التوجيــه

 الرقابة واتخاذ القرار

 (DBMS) قواعد البيانات

، 1عمان، األردن، ط سعد غالب ياسني، حتليل وتصميم نظم املعلومات، دار املناهج للنشر،: املصدر(

 )91، ص2000
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        الدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلداريةالدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلداريةالدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلداريةالدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية: : : : ثالثثالثثالثثالثالمطلب الالمطلب الالمطلب الالمطلب ال

 تعمل على مجع وتصنيف -كما مت توضيحه يف املباحث السابقة–      إن نظم املعلومات اإلدارية 

وحتليل وختزين ومعاجلة واسترجاع البيانات وإنتاج املعلومات والتقارير وامللخصات والوثائق 

 الفعالة، كما أا تعمل على دعم وإسناد وظائف اإلدارة من ختطيط، الضرورية الختاذ القرارات

وإضافة إىل ذلك فهي تقوم بتعزيز دور . تنظيم، توجيه ورقابة، وسيطرة على األنشطة والعمليات

اإلدارة االستراتيجية واإلدارة الدولية، وكل إدارات املنظمة كل حسب عملياا وأنشطتها، ويتضح 

  :1 من خالل تأثريها اجلوهري يف ااالت واألنشطة الرئيسية التاليةدورها االستراتيجي

فهي تشارك يف صياغة الرؤية االستراتيجية للمنظمة من خالل إضفاء خصائص البساطة،  -

 من املشاركة املتفاعلة رالوضوح، العمق والشمول على هذه الرؤية واملساعدة على حتقيق أعلى قد

 .ؤية االستراتيجيةيف عملية صياغة وإنضاج الر

كما أا تعمل على دعم عملية صياغة رسالة املنظمة، وذلك عن طريق حتديد أنواع أنشطة  -

األعمال اجلوهرية، وتقدمي معلومات عن األسواق املستهدفة وحتليل عناصر امليزة التنافسية 

 .االستراتيجية

ن خالل مقاربة عناصر القوة إضافة إىل عملها على صياغة األهداف االستراتيجية للمنظمة م -

  2.والضعف داخل املنظمة بالفرص والتهديدات احلالية واملتوقعة يف البيئة اخلارجية

تقدمي املعلومات الثمينة واملوثوقة وذات اجلودة الشاملة للمفاضلة بني البدائل االستراتيجية  -

أقل تكلفة أكرب "من مبدأ املمكنة واختيار استراتيجية األعمال الشاملة املالئمة للمنظمة، ض

 .3"فعالية

 االندماج البنيوي مع األنشطة اجلوهرية للرقابة والتقييم االستراتيجي املوجه حنو معايرة األداء -

 .الكلي للمنظمة مقارنة بأداء املنظمات املنافسة يف نفس قطاع الصناعة

اتيجية املؤكدة، وذلك من خالل تعمل نظم املعلومات اإلدارية على حتقيق امليزة التنافسية االستر -

 هو ا، وكم)Porter(ما توفره من معلومات عن القوى املنافسة الرئيسية الواردة يف منوذج بورتر

 :موضح يف الشكل التايل

  

                                                 
 .92 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 1

2 Abdelhak Lamiri, Management De L’information (Redressement Et Mise à Niveau Des 
Entreprises), Office Des Publications Universitaires, Alger, 2003, P 51. 
3  Alain Vincent, Concevoir le Système d'Information de l'Entreprise, les Edition 
d'organisation, Paris, 1993, P127. 
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، 2000، 1ألردن، ط سعد غالب ياسني، حتليل وتصميم نظم املعلومات، دار املناهج للنشر، عمان، ا:  املصدر(

 ) 93ص

        

إن املعلومات ذات القيمة املضافة واجلودة الشاملة اليت تقدمها نظم املعلومات اإلدارية جيب أن تتناول 

  :1قوى املنافسة اخلمسة يف النموذج السابق، وهي

 .شدة املنافسة يف الصناعة .1

 .ديدات دخول منافسني جدد .2

 ).املوردين(قوة املساومة للمجهزين  .3

 .)العمالء(قوة ملساومة للمشترين  .4

 .ديدات املنتجات البديلة .5

        

 

                                                 
  .123ص اإلدارية يف عصر املعلومات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة النشر،علي السلمي، السياسات 1


	���ات 
 ا������� ا��د

و �����ت أ
����ت ����� 

�ون��� !ردونا�  ا

�"��# &�ة ا������ �$ ا

 قوة المساومة للمشترين

تهديدات منتجات أو خدمات 
 بديلة

 قوة المساومة للموردين

 (Portre)منوذج بورتر): 28(الشكل رقم
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 في المنظمةفي المنظمةفي المنظمةفي المنظمة    تحديات التي تواجه نظم المعلوماتتحديات التي تواجه نظم المعلوماتتحديات التي تواجه نظم المعلوماتتحديات التي تواجه نظم المعلوماتالالالال: : : : المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع
 جودة خمرجاا،    اخلصائص واملميزات اليت حتسن من      من ةلنظم املعلومات اإلدارية جمموع   إن           

ا ينعكس باإلجياب على جودة وفعالية القرارات اليت تبىن          مم اوبالتايل حتسن من أدائها وتزيد يف فعاليته      

مبثابة حتديات عليهـا     املمكن اعتبارها    والصعوباتتواجه جمموعة من العقبات      لكنها مع ذلك  عليها؛  

 وهذا ما يعمل املختصون يف حقل تطـوير أنظمـة           ، والتأقلم معها، ومن مث التغلب عليها      مواجهتها

  :1 بعض املؤلفنيرالتحديات يذكومن بني هذه   الوصول إليه،ىاملعلومات عل

  :بعض املعلومات اهلامة ال ميكن إدخاهلا يف النظام .1

      تكون بعض املعلومات الضرورية لعمليات صنع القرارات من طبيعة ال تسمح بعملية اإلدخـال              

 تقـدمي   يف نظم املعلومات وذلك لصعوبة التعبري عنها بشكل نظامي؛ ومثال ذلك األفكـار بـشأن              

القـرارات     بعـض      منتجات جديدة، بعض آراء املستهلكني حول منتج معني، خطط املنافـسني،            

  .السيادية اليت تصدرها الدولة

  :املعلومات عادة ما حتتاج إىل سياق ميكن تفسريها من خالله .2

ا، وهذه البيانات         غالبا ما تم نظم املعلومات يف املنظمات بالبيانات الكمية نظرا لسهولة إدخاهل           

قد ال تكون على درجة عالية من األمهية عند اختاذ القرارات االستراتيجية يف املنظمة مامل يتم ربطهـا       

مع معلومات أخرى؛ وبالتايل فإن قيمة املعلومات تتوقف إىل حد كبري على وجود سياق يتم تفسريها                

علومات من معرفة أساسية، مثال رصيد من خالله، يتوقف هذا السياق على ما يتوافر لدى مستخدم امل        

  .املخزون عادة ما ال يكون له قيمة إال إذا مت ربطه مبعلومات أخرى مثل حجم الطلب املتوقع

  :قيمة املعلومات تتناقص مبرور الزمن. 3

       تتناقص قيمة املعلومات بشكل سريع مع مرور الزمن، فاملعلومة ذات القيمة العالية اآلن قـد ال               

ذلك يف املستقبل، إذ أن توقيت ظهور املعلومة حيدد إمكانيـة االعتمـاد عليهـا يف اختـاذ        تكون ك 

القرارات؛ فمثال رصيد املنظمة يف أحد البنوك ميثل معلومة ذات قيمة يف حلظة إصدار شيك معـني،                 

  .ولكن مبجرد صدور الشيك تصبح هذه املعلومة عدمية القيمة

  :ت يف االحتياجات من املعلوماتالتغريات البيئية تؤدي إىل تغريا .4

 تواجه املنظمة بعد إنفاقها مبالغ طائلة وجمهودات ضـخمة أثنـاء            ،      نتيجة حلركية البيئة احمليطة   

دراستها القتناء نظام معلومات معني خيدم احتياجاا يف ضوء حصتها يف السوق، إمكانية انـدماجها               

                                                 
 .11 إبراهيم سلطان، املرجع السابق، ص 1



  
 

 107 

ي إىل تغري حصتها يف السوق؛ ومن مث يصبح ما          مع منظمة أخرى أو ظهور تشريعات جديدة مما يؤد        

 .بذلته املنظمة من مال وجهد غري ذي جدوى نتيجة للتغريات اليت حدثت

  :تكنولوجيا احلاسب اآليل يف تغري مستمر. 5

      يعد التغري والتطور السريع وامللموس يف تكنولوجيا احلاسبات من التحديات اليت تواجه نظـم               

ذا التطور يؤدي إىل تقادم نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل بعد فتـرة              املعلومات، حيث أن ه   

 أو اإلبقاء   -وما يترتب عليه من أعباء مالية     -قصرية من اقتنائها مما يؤدي باملنظمة إما إىل تغيري النظام           

 معلومات  وهو ما تفضله املنظمات توفريا للتكاليف وهو ما يؤدي إىل استخدام نظم     على النظام احلايل  

  .    أقل حداثة ولفترات طويلة نسبيا

  :النقص امللحوظ يف العمالة الفنية املاهرة. 6

 كما أدت   ية إىل زيادة تكاليف عنصر العمل،           أدى نقص املربجمني وحمللي النظم ذوي املهارة العال       

املتخصصة؛ ترتب على زيادة الطلب على تطبيقات احلاسب إىل زيادة النقص يف العمالة الفنية املاهرة و  

  .ذلك وجود فجوة يف أقسام نظم املعلومات باملنظمات مداها الزمين يتراوح بني سنتني وأربع سنوات

  : من العمالة يف تغري مستمرتاملتطلبا. 7

 -بنفس املعارف -      إن تعلم الفرد ملهنة مرتبطة باحلاسب اآليل مث استمرار مزاولته هلا مدى احلياة            

 فنتيجة للتطور السريع يف تكنولوجيا احلاسبات واملعلومات، والـصلة الوثيقـة بـني            جمدي؛ أمر غري 

تكنولوجيا املعلومات وحياة املنظمات جيد العاملون واإلداريون أنفسهم جمربين على تطوير معـارفهم           

  .وتدريبام بشكل متكرر ومستمر لكي يواكبوا التغريات السريعة مبا لديهم من أدوات

  :اخلاطئةالتوقعات . 8

 تبذل من أجل احلصول علـى        ضخمة  أو تكلفة   كبريا       يدرك القليل من األفراد أن هناك جمهودا      

نظام فعال للمعلومات يف العديد من التطبيقات اليت ميكن مالحظتها، مثل نظم حجز تذاكر الطريان،               

ات متكامـل يـربط     ؛ وقد أدى هذا إىل أن املديرين يتصورون أنه ميكن تصميم نظام معلوم            غريهاأو

 .       املنظمة ككل بأقل تكلفة وخالل فترة زمنية وجيزة بغض النظر عن حجم املنظمة
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  القرار ودور نظم المعلومات فيها القرار ودور نظم المعلومات فيها القرار ودور نظم المعلومات فيها القرار ودور نظم المعلومات فيهامراحل صنعمراحل صنعمراحل صنعمراحل صنع: : : : المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس
 

 هو خدمة عمليـات     -كما مت ذكره سابقا   -ة         إن اهلدف األساسي من نظم املعلومات اإلداري      

 املنظمات لذلك فإن التطرق ملراحل صنع القرار سوف يظهر طبيعة الدور الذي ميكن              صنع القرار يف  

وحبوثه من " هريبرت ساميون"يف هذا اال تعترب جهود      ؛ و أن تلعبه نظم املعلومات يف كل مرحلة منها       

 إىل م عملية اختـاذ القـرارات    أين قس  ؛األعمال الرائدة يف جمال وصف ومنذجة عملية اختاذ القرارات        

  :1أربعة مراحل؛ وهي االستخبارات، التصميم، االختيار والتنفيذ، وفيما يلي عرض لتلك املراحل
 

  مرحلة االستخبارات: أوال

      تبدأ عملية اختاذ القرارات عندما يدرك متخذ القرار أن هناك حاجة الختاذ قرار معني؛ وبـصفة                

هناك مشكلة حتتاج إىل حـل أو فرصـة جيـب           عامة تظهر احلاجة إىل اختاذ القرارات عندما تكون         

اغتنامها، ويبدأ إدراك املشكلة عند اكتشاف احنرافات نتيجة عدم اتفاق األداء املستهدف مـع األداء               

  .الفعلي

ة الداخليـة واخلارجيـة     أهم ما حتتاجه مرحلة االستخبار عند البحث عن املشكلة هو مسح البيئ           إن  

 صانع القرار يف هـذه   بشكل فعال  لى احلاسب اآليل ميكن أن تفيد     نظم املعلومات املبنية ع   للمنظمة، و 

تم ختزينه سابقا، كذلك تسهم نظم املعلومات من خالل مـا       ياخلطوة من خالل كم املعلومات الذي       

، تقدمه من تقارير يف تيسري عملية البحث عن املشكالت وذلك مبقارنة األداء الفعلي باألداء املخطط              

يف حاالت ظهور املـشاكل، أو مـن خـالل          " التقارير باالستثناء "أو  " دوريةالتقارير ال "من خالل   

  .2 يف حالة حاجة املديرين ملعلومات ال حتتويها التقارير الدورية أو باالستثناء السابقة"التقارير اخلاصة"

  

  )ختطيط احللول البديلة(التصميم : ثانيا

بدائل احللول املمكنة واليت يشتمل كل منها على         القرار أثناء مرحلة التصميم بتنمية       ذ      يقوم متخ 

وعـادة مـا     جمموعة من التصرفات اليت جيب القيام ا واختبار مدى جدوى تطبيقها حلل املشكلة،            

تستخدم األساليب الكمية وأدوات التصميم املتاحة يف حبوث العمليات وبناء النماذج ألغراض التنبؤ             

  .بالنتائج احملتملة لكل بديل

                                                 
  .81إبراهيم سلطان، املرجع السابق، ص 1
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 أثناء مرحلة التصميم توافر كل البيانات الالزمة إلجراء املزيد من التحليل، وبالتـايل فمـن                يفترضو

 ومن مث فإن    ؛املتوقع أن يشتمل نظام املعلومات الذي يساند هذه املرحلة على مناذج للتخطيط والتنبؤ            

التعرف على بدائل نظم دعم القرار ميكن أن توفر العديد من النماذج الرياضية والكمية اليت تساعد يف           

احللول املختلفة وتقييمها، كما أن النظم اخلبرية ميكن أن تساعد يف إظهار بـدائل احلـل بالنـسبة                  

  .للمشكالت املعقدة كما ميكن أن تسهم يف إجراء عمليات التنبؤ بنواتج هذه البدائل

  

  مرحلة االختيار: اـثالث

 البديل  البدائل اليت جيب أن خيتار من بينها ويصبح             يواجه متخذ القرار يف هذه املرحلة العديد من         

  .ترتب عليه جمموعة من التصرفات واألفعالاملختار هو القرار الذي ت

ميكن أن تسهم نظم دعم القرار يف مرحلة االختيار عن طريق إجراء عمليات التقييم الكمي للبدائل،                و

ومـن مث   " لو-ماذا"ليمة بشأن أسئلة         اإلجابات الس  وأيضا من خالل إجراء حتليل احلساسية وتقدمي      

  .ميكن حتديد السيناريوهات البديلة حلل املشكلة

  

  مرحلة التنفيذ: رابعا

 وغالبا ما تتطلـب مرحلـة   ،      يف هذه املرحلة يتم وضع احلل الذي مت التوصل إليه موضع التنفيذ 

وارد املالية املتاحـة، تـدريب      التنفيذ إجراء تغريات معينة يستلزمها هذا احلل مثل إعادة ختصيص امل          

  .وغريها...العاملني، تغيريات تنظيمية

كنتيجة ألن تنفيذ القرار يتطلب إقناع لألطراف املشاركة وتلك اليت سوف تقوم بالتنفيذ فإن األمر               و

حيتاج إىل عمليات اتصال بني العديد من األطراف املعنية بالقرار، ومن مث ميكن استخدام نظم دعـم                 

 من خالل شبكات احلاسب اآليل، كما ميكن استخدام الـنظم           االتصاالت يف إجراء هذه     القرار مثال 

  .اخلبرية يف عمليات التفسري والتربير املصاحبة للقرار الذي مت صنعه حىت يسهل تنفيذه
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  عمليات مراقبة وتقييم نظم المعلومات اإلداريةعمليات مراقبة وتقييم نظم المعلومات اإلداريةعمليات مراقبة وتقييم نظم المعلومات اإلداريةعمليات مراقبة وتقييم نظم المعلومات اإلدارية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
  

يام النظام  الرقابة للتأكد من ق   عامل   -كما مت توضيحه سابقا    -إن من أهم مكونات األنظمة             

  على  القرارات الفعالة والكفأة واليت سوف تبىن      ملتطلبات منتجاته   مدى استجابة و،  باملهام املوكلة إليه  

 إضافة إىل أمن وهذا ماسيتم التطرق له يف هذا املبحث، ،دة يف املنظمةم أنظمة املعلومات املعترجاتخم

 وتِِؤثر علـى    ،متس بالسري احلسن للمنظمة   معلومات   نظم املعلومات وما حتتويها من بيانات و       وسرية

  .السوقاستمرارها يف  بل وحىت بقضية مكانتها السوقية،

        

         مفهوم الرقابة على نظم المعلومات اإلدارية  مفهوم الرقابة على نظم المعلومات اإلدارية  مفهوم الرقابة على نظم المعلومات اإلدارية  مفهوم الرقابة على نظم المعلومات اإلدارية ::::األولاألولاألولاألولالمطلب المطلب المطلب المطلب 

 املباشر علـى كفـاءة      تأثريهالرقابة على أنظمة املعلومات أمهية قصوى ال تتجلى فقط يف           ل  

 مبكوناته وموارده مـن البيانـات       سالمة النظام وفعالية أداء وعمل النظام، وإمنا أيضا يف محاية أمن و         

  . اليت تقوم بتخزينها، إدارا وتشغيلهاكذا الربامجواملعلومات وامللفات اليت حتتويها و

ستمرة والشاملة اليت تستهدف    املة،  بشكل عام ميكن القول بأن الرقابة هي تلك العملية اإلداري         و

 أما يف جمال أنظمة    رية يف ضوء معايري حمددة لإلجناز،       اعلى األنشطة والعمليات املخططة واجل    السيطرة  

 أي أا   ته؛مراجعصميم النظام وتنفيذه و   تية فإا تتضمن كل أنشطة ختطيط وحتليل و       املعلومات اإلدار 

راتيجي السابقة لدورة حيـاة      عملية التخطيط اإلست   نطالقا من اتشمل كل مراحل دورة حياة النظم       

  .1تالتطبيقية لنظام املعلوماالنظم، إضافة إىل مرافقتها لألنشطة والعمليات التحويلية والتصميمية و

كـشف االحنرافـات    عملية الرقابة تعمل على مراقبة ومراجعة وتصحيح األخطاء و        عليه فإن         و

افة إىل اهتمامها بقـضايا سـالمة    إض باستمرار،حتسني األداء    و دف تقليل املخاطر    ةبصورة مستمر 

وهذا كلـه يف إطـار       ،  )Software(الربامجوكذا  ) Hardware(ية للنظام   ادأمن املكونات امل  و

املنطق أن تتكبد املنظمة تكاليف معتربة يف نظام معني         تكاليف معقولة ومسموح ا، فمن غري الرشد و       

  . التكاليفي ضرورة القيام بتحليل العوائد و أ؛أقلسيوفر عليها تكاليف 

ـ تضمن كافة الوسـائل والـسياسات و       ميكن القول بأن الرقابة ت      أخرى من زاوية و       راءات اإلج

دقة الـسجالت احملاسـبية،     مان األصول اليت متتلكها املنظمة، وصدق و      أالتنظيمية للتأكد من أمن و    

  2.األداءمطابقة العمليات ملعايري و

                                                 
 .345سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 1

2 Dalila Taouri & M.C. Belaid, op.cit.,  P76. 
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هو ما سـيتم  و رقابة التطبيقات دارية مزجيا من الرقابة العامة و     لرقابة على نظم املعلومات اإل    تتضمن ا و

  1:لتطرق إليه يف املطلبني التالينيا

        

             على نظم المعلومات اإلدارية على نظم المعلومات اإلدارية على نظم المعلومات اإلدارية على نظم المعلومات اإلدارية الرقابة العامة الرقابة العامة الرقابة العامة الرقابة العامة::::الثانيالثانيالثانيالثانيالمطلب المطلب المطلب المطلب 

م وعليه فهي ـت  جراءات الربجمة؛د من فعالية العمليات اخلاصة بإتعمل الرقابة العامة على التأك    

ـ  لربجميات و امبراقبة عملية تطبيق النظام وكذلك الرقابة على التصميم و         ة، إضـافة إىل    املكونات املادي

سيتم التطرق لكل منها بـشيء مـن         و .احلاسبالرقابة اإلدارية وأمن البيانات والرقابة على تشغيل        

  :يلياإليضاح فيما 

   الرقابة على عملية تطبيق النظام :أوال

يتم  و ، للتأكد من أن نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل تقابل احتياجات املستخدم            وذلك

  :التاليةذلك من خالل النقاط 

رة العليا تقوم ببناء معايري لرقابة مشروع       ال جلنة لنظم املعلومات اإلدارية من طرف اإلد       تشك -1

، ووضع خمطط لرقابة النظامط، وحتديد األهداف والقيود اخلاصة بالنظام خالل مرحلة التخطي 

  .النظاممشروع 

 وذلك عن   ؛ املستخدم ىنظم املعلومات املبنية على احلاسب لد      توجه ل  تقوم اإلدارة العليا خبلق    -2

راحـل األوىل مـن التحليـل       املطريق التعرف على احتياجات املستخدم من املعلومات يف         

 .التصميمو

 .ستخدم لتقييم نظام املعلوماتاليت سوف تدارة بتحديد معايري األداء وتقوم اإل -3

 املعلومات املبنية   التشغيل لنظم املعلومات بوضع معايري التصميم و    صي  تخصتقوم اإلدارة مع م    -4

 .املعلومات لقبول أداء خدمات االيت متثل إطارعلى احلاسب و

كـذلك   قبول النظام، و   تقوم اإلدارة باالشتراك مع متخصصي املعلومات بتحديد اختبارات        -5

 . قبل إضافتة إىل مكتبة الربجمياتطلبات إجازة كل برنامجحتديد مت

 .األداءتقوم اإلدارة مبراجعة النظام قبل تركيبه للتأكد من مقابلته ملعايري  -6

م املعلومات املبين على احلاسب     تعديل نظا  املعلومات بوضع إجراءات صيانة و     يقوم متخصصو  -7

 .اإلدارة من طرفيتم إجازة تلك اإلجراءات و

                                                 
 .398، ص ع السابق، املرجإبراهيم سلطان 1
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  الرقابة على التصميم  :ثانيا

يرو شبكة احلاسبات ببناء خـصائص ومعـايري        مدمسريو قواعد البيانات و   يقوم حمللو النظم و   

، مراعني يف ذلك التركيز على جوانب النظام اليت يكثر فيها اخلطـأ مـع               الرقابة على تصميم النظام   

 ، خطأ مـا   يف حالة وقوع     اإلجراءات اليت جيب أن يتبعها    نبيه املستخدم إىل تلك اجلوانب و     ضرورة ت 

 عادة ما جيـر     ) أخطاء النظام  التقليل من  أي( فالتقليل من املخاطر   ذا باإلضافة مراعاة عامل التكلفة؛    ه

  . األخطاءاون إىل التركيز على املواقع اليت تكثر ؤذلك يلجل، ظةتكاليف باه

  الربجميات  الرقابة على :ثالثا

 مـوارد احلاسـوب      إدارة اليت تقوم بتنظيم  شغيل النظام و  الرقابة بربجميات ت  تم هذا النوع من     هي

ظام كل من مترجم نظام التشغيل، والـربامج        تتضمن برجميات الن  تسهيل تنفيذ الربجميات التطبيقية، و    ل

وترجـع أمهيـة رقابـة      ،   بالسجالت االحتفاظاملساعدة وتقارير التشغيل وملفات التجهيز ومكتبة       

  .ملفااامل مباشرة مع البيانات وعتاليت ت الكاملة على وظائف النظام وقابةا تشكل الرالربجميات إىل أ

   الرقابة على املكونات املادية :رابعا

من درجة حرارة ورطوبة، باإلضافة إىل الظروف التقنية اليت جيب أن يتواجد فيها احلاسب اآليل          

رقابة على اجلانب املـادي     مها لل وغريها، فإن هناك العديد من اإلجراءات الواجب استخدا       ...غبارو

السماح لألفـراد   ألماكن اليت يتواجد ا احلاسب و     منها محاية ا  ، و  ألنظمة املعلومات اإلدارية   التقينو

 غلقةاملرخص هلم فقط باستخدامه، كما جيب محاية النهايات الطرفية واحلاسبات الشخصية يف غرف م   

   .حىت مينع الوصول غري املسموح به إىل احلاسب الرئيسي

  لرقابة على تشغيل احلاسب اآليل  ا:خامسا

من أن إجراءات الربجمـة متناسـقة       تساعد عل التأكد    هي تشمل عمل إدارة احلاسب حيث       و

وتطبق بطريقة صحيحة على ختزين وتشغيل البيانات، كما تتضمن الرقابة على جتهيز احلاسب للقيام              

 مراجعتـها ثائق اخلاصة بتشغيل احلاسب والوكما جيب حفظ املستندات و  .الربجمياتتشغيل  بوظائفه و 

  .وإجازا بطريقة رمسية

   الرقابة على أمن البيانات :ساساد

ة و تعمل على ضمان أن الوصول املعتمد هو الذي له احلق يف استخدام البيانات إضافة إىل محاي                      

شـر  الوصول املبا ل و وغريها، ومن األحسن جتنب االتصا    أ...التلف أو   ة السرق البيانات من التزوير أو   

 على اسـتخدام النـهايات      كوضع قيود  املباشرة   استخدام الطرق غري  عن طريق النهايات الطرفية، و    

  .التطبيقاتو أاالستعانة بكلمات املرور الستخدام برجميات النظام الطرفية و
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   الرقابة اإلدارية :ابعاس

م عمليـات   ب أن تتخذها اإلدارة لتـدعي     اللوائح الواج تعرب عن اإلجراءات والقواعد واملعايري و           

  : من أهم عناصره مايلي و.الرقابة على سري األداء

  :الوظائففصل  -1

 مـسؤوليات   أن يتم توزيع  وزيع املسؤوليات على عدة أفراد وعدم تركها بيد فرد واحد، و          أي ت     

النظـام  د سيطرة شخص واحد علـى       ات على عدة أفراد دف تقيي     خرجاملاملدخالت والعمليات و  

كمثال آخر من املستحسن أن ال يكون الشخص املسؤول عن تشغيل النظـام هـو نفـس       ككل، و 

  .النظام اليت ميتلكها تغيري األصولالشخص املسؤول عن تنفيذ العمليات اليت تؤدي إىل 

   :املكتوبةاإلجراءات  السياسات و-2

حقيق لتوعة املعايري الواجب إتباعها تشريعات رمسية جمم لوائح و بواسطةجيب على اإلدارة أن حتدد    

  .املسؤولياتكذا حتديد الرقابة على تشغيل النظام و

   :اإلشراف-3

  .من مث يقومون باكتشاف األخطاء وتصحيحهايتوىل املشرفون تنفيذ إجراءات ومعايري الرقابة و

        

         التطبيقية على أنشطة نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية على أنشطة نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية على أنشطة نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية على أنشطة نظم المعلومات اإلداريةالرقابةالرقابةالرقابةالرقابة: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

الرقابة على كل تطبيقات احلاسب بصورة منفصلة مثل األجور وحسابات الذمم، تشري إىل 

وتشمل سواء اإلجراءات اآللية أو اليدوية الرامية إىل التأكد من أن البيانات املعتمدة والدقيقة هي اليت 

   : ودف الرقابة على التطبيقات إىل حتقيق اآليت،يتم تشغيلها بواسطة التطبيقات

   . فيجب أن تصل مجيع العمليات إىل احلاسب ويتم تسجيلها يف ملفات:خالت وحتديثها كمال املد/أ

   . جيب أن تسجل البيانات على امللفات بصورة صحيحة ودقيقة: دقة املدخالت وحتديثها/ب

جيب مراجعة البيانات بالطريقة اليت تتناسب وتتوافق مع العمليات اليت تستخدم فيها :  الصدق/ج

   .البيانات

  .تظل ملفات البيانات صحيحة وحديثة جيب أن :الصيانة /د

  : وبصفة عامة، ميكن تصنيف مراجعة التطبيقات إىل األنواع الثالثة التالية

   الرقابة على املدخالت :أوال

تشري الرقابة على املدخالت إىل مراجعة البيانات من حيث الدقة واالكتمال عند إدخاهلا إىل       

  : قيق الرقابة على البيانات عن طريقوميكن حت النظام،
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  :  املدخالت املعتمدة-1

 ؛جيب أن تكون املدخالت معتمدة، ومسجلة، ومراقبة كمصدر وثائقي يتدفق إىل احلاسب

ختيار أشخاص حمددين إلعداد املدخالت اخلاصة بعمليات البيع واليت سوف يتم إدخاهلا امثال ذلك و

موعات أو دفعات مرقمة وموقعة من شخص مسؤول قبل للنظام، كما جيب أن توضع يف شكل جم

   .إدخاهلا يف احلاسب

  :  حتويل البيانات-2

 ويتحقق ذلك عن ؛جيب حتويل البيانات إىل شكل يتالءم وعمليات احلاسب وبدون أخطاء

   .طريق اإلدخال املباشر من املصدر الرئيسي للبيانات

  :  رقابة ااميع من خالل الدفعات-3

ن الوسائل الفعالة لتحقيق الرقابة على املدخالت، ويتم إجراءها قبل تصنيف وهي تعد م

 وبعض التطبيقات تتضمن نظام مراجعة الدفعات منفصال عن مدخالت ؛العمليات يف شكل دفعات

   .العناصر ويتم مقارنة جمموع الدفعات اليت أدخلت باموعات املسجلة يف نظام الرقابة على الدفعات

  : واإلعدادالتحرير  -4

 قبل تشغيلها، هاهناك عدة وسائل ميكن استخدامها لتحرير البيانات الكتشاف األخطاء في

  وذلك من خالل وجود جمموعة معايري إذا مل تقابلها البيانات يتم رفض تلك البيانات 

  الرقابة على التشغيل : ثانيا

 وتتضمن ،بيانات أثناء عملية حتديثهات من دقة واكتمال ال الرقابة على التشغيل إىل التثبتشري      

  : الرقابة على التشغيل األنواع التالية

  : رقابة ااميع-1

ميكن الرقابة على حتديث البيانات عن طريق توليد جماميع للرقابة وذلك أثناء التشغيل، تلك 

   .ء يدويا أو آلياها بامللف، وتتم املطابقة سواثااميع يتم مطابقتها مبجاميع العناصر اليت مت حتدي

  : مضاهاة احلاسب-2

حتدث املضاهاة أثناء إدخال البيانات ويف بعض احلاالت أثناء حتديث البيانات، وتتم مضاهاة 

   .البيانات مع املعلومات احملتفظ ا يف امللف الرئيسي

  : فحص حمرر الربجمة-3

 الفحص أثناء حيدث الفحص عند إدخال البيانات وقد تتطلب بعض التطبيقات إجراءات

   .حتديث البيانات
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  الرقابة على املخرجات :ثالثا

ابة قر وتتضمن ال.تشغيل دقيقة وكاملةالتشري رقابة املخرجات إىل عملية التأكد من أن نتائج       

  :يأيتعلى املخرجات ما 

   .توازن جمموع املخرجات مع جمموع املدخالت وجمموع العمليات -1

   .تشغيل لتحديد ما إذا كانت الوظائف نفذت بطريقة صحيحةمراجعة تنفيذ خطوات ال -2

مراجعة تقارير املخرجات للتأكد من أن ااميع، والتشكيل، والتفاصيل صحيحة ومتطابقة مع  -3

   .املدخالت

  . التأكد من أن األشخاص املعتمدون هم الذين تسلموا التقارير وغريها من املخرجات-4

        

        نظم المعلومات اإلدارية نظم المعلومات اإلدارية نظم المعلومات اإلدارية نظم المعلومات اإلدارية أمن وسرية أمن وسرية أمن وسرية أمن وسرية : المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

من املسائل املهمة ذات العالقة بالرقابة على نظم  أمن وسرية نظم املعلومات تعترب إجراءات         

أمن نظام املعلومات كل السياسات واإلجراءات واألدوات التقنية اليت حيث يقصد ب علومات،امل

عديل، ي للموارد مثل السرقة، التغيري والتستخدام غري الشرعتستخدم حلماية النظام من كل أشكال اال

ضافة إىل إل با، الضرر املادي املعتمد باألجهزةق إحلاات، أو البياند قواعإحلاق الضرر باملعلومات أو

  .وجود ديدات أخرى مثل األخطاء اإلنسانية واحلوادث الطبيعية، أو الكوارث

جرائم الكومبيـوتر    مصطلح   وماتويطلق على معظم أشكال انتهاك حرمة وأمن أنظمة املعل          

Computer Crimes) ( الا دائرة احملاسـبة العامـة   ، ويف هذا ايف تشري الدراسات اليت أجر

 1.5 لالستشارات إىل أن اخلسائر الناجتة عن جرائم الكومبيوتر تقـدر حبـدود              Orkand) (شركة

 يقـدر   ؛من ناحية أخرى  ، و مريكيةبليون دوالر لشركات املصارف احملوسبة يف الواليات املتحدة األ        

 من جرائم الكومبيـوتر  % 70بأن ) (Los Angelesاملركز الوطين لبيانات جرائم الكومبيوتر يف

   .1املسجلة حدثت من الداخل، أي من قبل أفراد يعملون يف داخل املنظمات

 يواجه ا خطرياهذا وتزداد جرائم الكومبيوتر بصفة مستمرة يف جمال األعمال مما يشكل حتدي  

) 29( رقم ويوضح الشكل.اإلدارات العليا عموما، وإدارة نظم املعلومات على وجه اخلصوص

  :الكومبيوتراألنواع الرئيسية جلرائم 
  

                                                 
  .349 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص1



  
 

 116 

  األنواع الرئيسية جلرائم الكمبيوتر: )29(الشكل

          

2%

10%
12%

15% 16%

45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

أخطاء إنسانية

سرقة البرامج

تغيير البيانات

سرقة المعلومات 

إضرار بالبرامجيات
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  ) 350ص سعد غالب ياسني، املرجع السابق، :   املصدر(

        عوامل نجاح وفشل نظام المعلومات عوامل نجاح وفشل نظام المعلومات عوامل نجاح وفشل نظام المعلومات عوامل نجاح وفشل نظام المعلومات : : : : المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس

، ماديـة (املـوارد    هي جمموعة    -وكما مت ذكره سابقا   - إذا كانت أنظمة املعلومات اإلدارية      

وإرسال املعلومات  ، واليت تسمح جبمع وختزين ومعاجلة       املنظمة ...)برجميات، أفراد، بيانات، إجراءات   

، 1 بطريقة ختدم غايات املنظمة وأهدافها     داخل املنظمات .) ..وثيقة، صورة، صوت  (على هيئة معينة    

قصد يو إال أن هذه األنظمة قد ال تنجح يف الوصول إىل األهداف اليت وضعت أصال للوصول إليها،               

ودراسة هذا املوضوع تتطلب البدء     . بفشل النظام ليس فقط توقفه وإمنا عدم استخدامه بطريقة فعالة         

 اليت تعترض أنواع املعلومات، ومن مث التطرق إىل أسباب جناح وفشل            مصادر املشاكل باحلديث عن   

أنظمة املعلومات، مث مشاكل تطوير هذه األنظمة، وانتهاءا باالستراتيجيات املمكن إتباعها إلجنـاح             

  :  أنظمة املعلومات يف املؤسسة، وذلك حسب التفصيالت التالية

   مشاكل أنظمة املعلومات:أوال

  :ومات جمموعة مشاكل راجعة لعدة أسباب، هذه بعضهاتواجه نظم املعل

  :التصميم-1

يفشل التصميم الفعلي للنظام يف حتقيق االحتياجات األساسية للمنظمات، فقد ال يقدم النظام               

املعلومات بسرعة كافية متكن من استخدامها أو قد يقدمها يف شكل يصعب معه استخدامها أو قـد                 

  .ةيقدم بيانات خاطئة غري مطلوب

                                                 
1 Robert Reix, Dictionnaire des Systèmes d'Information, Edition VUIBERT, Paris, 1999,                    
P 113.  
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وقد يكون النظام معقد بدرجة ال تسمح للمستخدم غري الفين بالتفاعل معه واسـتخدامه، أو                 

ن يكون تصميم الشاشات غري مناسب للمستخدم بطريقة تسمح له          أقد ال يشجع على استخدامه ك     

  .بالتحرك خالل الشاشة مما يؤدي إىل توقف املستخدم عن استخدام النظام

وكنتيجـة  ،  ن غري متوافق مع القيم والثقافة واألهداف التنظيميـة        كما يفشل التصميم إذا كا      

لعدم استقاللية مكونات التنظيم وارتباطها وتفاعلها مع بعضها فإن تصميم نظام للمعلومات يـؤدي              

بالضرورة إىل إعادة تصميم التنظيم، وبالتايل عدم اتفاق نظام املعلومات مع مكونات التنظيم يـؤدي               

  .ستقراراالرفض النظام وعدم إىل ظهور اجتاهات ل

  : البيانات -2

إذا كانت البيانات اليت يتم االعتماد عليها يف إنتاج املعلومات غري دقيقة وغري متسقة فإن هذا                  

، وعليـه    ألهداف وأغراض املنظمـة     الناجتة عن النظام أو غري مالئمتها      يؤدي إىل غموض املعلومات   

ال زالت تتواءم وتوافـق      جتمعها نظم املعلومات أو تنتجها       وجب دائما التأكد من أن املعلومات اليت      

، وكذا تساعد على التأقلم مع متغريات البيئة اخلارجية؛ ألن لكل بيئـة             1 الداخلية احتياجات املنظمة 

  .2رق معينة يف التصرفطأعمال خصائص معينة تستلزم 

  : التكاليف-3

بدرجة أكرب ممـا  تشغيله قد تكون مكلفة قد يعمل النظام بصورة فعالة، إال أن تكلفة تنفيذه و     

، صل عليها من النظام تعادل تلك التكلفـة املتح وحبيث أن املنافع هيف املوازنة املخصصة ل  كان متوقعا   

، ولذلك وجب على املنظمات القيام بدراسات معمقة قبل االستثمار يف مشاريع ضخمة التكـاليف             

احملاسبية اليت تم جبميع أنواع التكاليف يف املؤسـسة،  ويف هذا اال تطورت كثريا أنظمة املعلومات     

ليب املراجعة الداخليـة أو     ساوعمليات تقييدها ومراجعتها وتصحيح األخطاء املكتشفة، باالستعانة بأ       

  .3 حلسابات املنظمةاخلارجية

  : التشغيل-4

 ليجة لتعط  النظام بصورة جيدة كأن تصل املعلومات متأخرة كنت        ل يعم  قد ال  ويف هذه احلالة    

  .النظام أو لفقدان بعض البيانات

                                                 
1 Coopers & Lybrand, La Nouvelle Pratique du Contrôle Interne, Editions d'Organisation, 
Cinquiéme tirage, 2000, P85. 
2 Renaud De Maricourt, Les Samouraïs du Management, Edition VUIBERT, 1993, Paris, 
p 283. 
3 Alberto Sillero, Audit & Révision Légale : Guide Pratique, Edition ESKA, 2000, p 28.  
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 حيث من الصعب االتفاق على قيمـة        ؛ باألمر السهل  تقياس جناح النظام ليس   عملية  ن        كما أ 

وفعالية نظام املعلومات، وذلك نتيجة الختالف األشخاص الذين يتعاملون مع النظام واختالف طبيعة             

جمال نظم املعلومات قدمت املعايري التالية لقيـاس جنـاح          األنشطة اليت ميارسوا إال أن البحوث يف        

  :النظام

  .ارتفاع مستوى استخدام النظام-1

  . املستخدمدرجة رضا-2

  .االجتاهات اإلجيابية جتاه النظام والعاملني يف إدارة نظم املعلومات-3

  .املسامهة يف حتقيق األهداف مثل جودة القرارات اليت اعتمدت على استخدام النظام-4

  .املنافع املالية مثل ختفيض التكاليف أو زيادة اإليرادات-5

  

  وفشل النظامأجناح أسباب : ثانيا

  : هناك العديد من العوامل اليت متثل مسببات جناح أو فشل نظام املعلومات وهي      

  : اشتراك املستخدم النهائي-1

إجيابية تتمثـل يف    ثار  آ  عدة لومات له إن اشتراك املستخدم النهائي يف تصميم وتشغيل نظام املع              

  : اآليت

اشتراك املستخدم النهائي يف تصميم النظام جيعل لديه الفرصة يف وضع النظام يف شـكل حيقـق                  -أ

  .أولوياته ويليب احتياجات املنظمة

  :االجتاهات اإلجيابية حنو النظام وكذلك التغريات اليت أحدثها النظام وذلك لألسباب اآلتية -ب

 .شعور بالذاتالاملشاركة حتدي وتزيد من متثل  �

 .تشجع املشاركة على زيادة االلتزام بالتغيري �

 . والسيطرة يف الرقابةزيادة معرفة املشاركني بالتغيري وتنمية مهارم وقدرم �

 
   : مستخدميه النظام ومصمميالفجوة بني -2

فيـة  فنتيجة الخـتالف اخلل   ؛  علوماتتنفيذ نظام امل   تقابل تطبيق و   من أكثر املشاكل اليت   وتعترب        

مما يـؤدى إىل    ،  ولوياتاختالف االهتمامات واأل  كذلك  العلمية لكل من املصممني واملستخدمني و     

؛ فمثال يرى يضا املفردات اللغوية، ومداخل حل املشكالت بل وأالتنظيمياختالف يف درجات الوالء  

ة املنظمة تتحقق إذا كانت املكونـات املاديـة         ن من واقع التوجه الفين حلل املشكالت أن فعالي        ويالفن
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والربجميات تعمل بسهولة وفعالية، بينما يرى املستخدمون أم حباجة إىل نظام معلومات يسهل املهام              

 .علوماتامل تطوير نظام  إىل فشل مشروع هذا االختالف يؤدي،التنظيمية

  : دعم اإلدارة-3

دة والتدعيم من كافة املستويات اإلدارية فـإن        إذا حصل مشروع نظام املعلومات على املسان        

هذا يؤدي إىل توليد اجتاهات إجيابية حنو النظام سواء من جانب مستخدمي النظام أو العاملني بإدارة                

نظم املعلومات، كنتيجة لشعورهم بأن مشاركتهم وإسهامام سوف تصبح حمل تقدير وانتباه مـن              

  .جانب اإلدارة

وع تطوير نظام املعلومات يعين أن املشروع سوف ختصص له املـوارد            إن تدعيم اإلدارة ملشر     

 يساعد على تقبل التغيري الذي سـوف حيـدث يف           ها باإلضافة إىل أن تدعيم    ،املالية الالزمة لنجاحه  

  .املنظمة

  : مستوى التعقيد واملخاطرة-4

 ويتـأثر   قد تفشل بعض مشروعات النظم نتيجة ملا تتضمنه من مستوى مرتفع من املخاطرة،              

  : مستوى املخاطرة بالعناصر الثالثة التالية

  :  املشروع حجم-

يزداد حجم ودرجة املخاطرة بزيادة حجم مشروع نظام املعلومات ويتم قياس حجم املشروع             

  .ما بالتكلفة الالزمة لتنفيذه، أو حجم األفراد الالزمني له، أو الوقت الالزم للتنفيذإ

  :  املشروع هيكل-

 كما  ،ه ب اصة ومن مث ميكن التعرف على العمليات واملخرجات اخل        ا؛كون املشروع واضح  قد ي       

أن املستخدمني يعرفون ما حيتاجونه وما يستطيع أن يفعله لتوفري احتياجام ومـن مثـة تـنخفض                 

  .املخاطرة

  : ا السابقة مع التكنولوجي اخلربة-

املعلومات والعاملني يف إدارة نظـم      ترتفع درجة املخاطرة إذا كان فريق مشروع تطوير نظام            

 مشروع التطوير أو للتعامل مع املكونـات        ااملعلومات ليس لديهم اخلربة الفنية الالزمة مع تكنولوجي       

 .املادية أو الربجميات

  :  إدارة عملية التنفيذ-5

 واحلرص عند تطوير نظام جديد للمعلومات فهناك صـعوبة لتحديـد            مراعاة التنسيق جيب    

أن إىل   إضافةرجة آلية النظام كما أن تفسري املعلومات وتعريفها خيتلف من مستخدم آلخر،             تفاصيل د 
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 كما أنه قد يتم جتاهل تدريب األفراد على استخدام النظـام            ،احتياجات األفراد من املعلومات خمتلفة    

  .جراءات تشغيلهإل وهوالتأكد من تفهمهم ل

  

  تطوير أنظمة املعلوماتمشاكل : ثالثا

دورة (ن املشاكل اليت يتعرض هلا تطوير نظام املعلومات ميكن ربطها مبراحل تطوير النظـام                  إ      

  : على النحو التايل) حياة النظام

  ): تعريف املشروع(مرحلة الدراسة املبدئية  -1

عدم توافر الوقت واألموال واملوارد الالزمة لبحث املشاكل ومن مث ال يتم القضاء عليها، وقد                −

 .ألهداف غري واضحة وغامضة ويصعب قياس منافع النظامتكون ا

 ومـن مث ال ميكـن     ؛عدم إعطاء الوقت الكايف أو عدم توافره على اإلطالق للتخطيط املبدئي           −

 .تقدير التكلفة املبدئية للمشروع، أو الفترة الزمنية الالزمة

  .هالفشل يف تشكيل فريق املشروع أو عدم مشاركة املستخدمني في −

 . متخصصو املعلومات خبدمات ال ميكن تقدميهاقد يتعهد −

   :االحتياجاتحتليل  -2

التعرف على االحتياجات من خالل مستندات غري مالئمة عن النظام احلايل أو دراسة غـري                −

 .كاملة ألنشطة النظام

 .يرفض املستخدمون إنفاق الوقت ملساعدة فريق املشروع يف مجع االحتياجات من املعلومات −

 .قدرة على حتديد األسئلة املوجهة للمستخدمنيال أو عدم ، يف مقابلة املستخدمنيفشل احملللني −

  : التصميم -3

 .املستخدمني غري مسئولني عن أنشطة التصميم، وبالتايل ال يعكس التصميم أولويات املنظمة −

يصمم النظام خلدمة االحتياجات احلالية للمنظمة وقـد يفتقـد إىل املرونـة يف أن يأخـذ                  −

 .ااجات املستقبلية هلاالحتي

 .وظائف املنظمة وحمدداا غري متاحة −

 
  : الربجمة-4

 .عدم تقدير التكلفة والوقت الالزمان لتطوير الربجميات −

 .عدم توافر حمددات كاملة للقائمني بالربجمة −
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ت أكثـر مـن الـالزم       لتطوير الربنامج املنطقي، بينما خيصص وق      عدم إعطاء الوقت الكايف    −

 .كوينللت

 .املربجمني حنو كتابة الربامج بصورة يصعب معها تعديلها وصيانتهااجتاه  −

  : االختبارات-5

 .عدم تقدير الوقت والتكلفة الالزمة لالختبارات املناسبة −

 .عدم قيام فريق املشروع بوضع خطة منظمة لالختبارات −

 .عدم مشاركة املستخدمني يف االختبارات −

   :التحول -6

، إذ أن عملية التحويل     الزمة ألنشطة التحول إىل النظام اجلديد     عدم كفاية الوقت واألموال ال     −

 .1تتطلب جمموعة من املوارد املادية أو املعلوماتية أو غريها

 . اقتصار مشاركة املستخدمني على مرحلة التحول فقط −

 .مستندات النظام واملستخدمني غري مالئمة −

 .إدارة تطبيق وتنفيذ النظام −

  

  أنظمة املعلوماتاستراتيجيات جناح : رابعا

  :، منهامعاجلة املشاكل من خالل إتباع إستراتيجيات مالئمةتزيد احتماالت جناح النظام يف 

  : الرقابة والسيطرة على عوامل املخاطرة-1

ستراتيجية إدارة املشروع ومـستوى     اميكن حتسني عملية تطبيق النظام عن طريق التوفيق بني            

ف املخاطر والـذي يتناسـب      ع مشروع التطوير يف تصني     وذلك بوض  ؛املخاطر اخلاص بكل مشروع   

  :  وهناك أربع وسائل لتحقيق ذلك وهيواملشروع،

وذلك بربط أعمال فريق التنفيذ باملـستخدمني يف كافـة املـستويات    : أدوات التكامل اخلارجي  -أ

  .التنظيمية

  .احدةوذلك بالتأكد من أن فريق التنفيذ يعمل كوحدة و: أدوات التكامل الداخلي -ب

يكل واملهام تساعد على التقدير املسبق للوقت واألموال واملوارد         اهلإن  : أدوات التخطيط الرمسي   -ج

  .الفنية الالزمة للتنفيذ

                                                 
1  C.Grenier & J.Bonnebouche, Système d'Information Comptable, Edition FOUCHER, 
1998, P 15. 
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  .تساعد يف مراقبة التقدم حنو اهلدف: أدوات الرقابة الرمسية -د

ـ           ستخدمني ويالحظ أن أدوات التكامل اخلارجي يتم استخدامها يف حالة الرغبة يف اشتراك امل

   :طريقالنهائيني يف كافة مراحل املشروع وذلك عن 

 .اختيار املستخدمني كقادة للمشروع -

 .تشكيل جلنة استشارية من املستخدمني لتقييم تصميم النظام -

 .ن بطريقة رمسية مبراجعة واعتماد بعض عناصر النظامأن يقوم املستخدمو -

 .بالتصميمحضور االجتماعات اخلاصة  -

 .م املستخدم النهائي بإعداد تقارير املوقف احلايل لعرضها على اإلدارةيقو -

 .مسؤولية املستخدم النهائي عن التدريب والتركيب -

 .املسؤولية عن الرقابة -

أما إذا  ا؛   من التكنولوجي  ويتم االستعانة بتلك اإلستراتيجية إذا كان املشروع ال يستخدم مستوى عايل          

 فإنه يتم استخدام أدوات التكامل الداخلي من        ا من التكنولوجي  ى عايل كان املشروع يستخدم مستو   

  : خالل

 . من اخلربة عايلأعضاء فريق املشروع على مستوى -

 . وذو خلفية يف إدارة املشروعاتجيب أن يكون قائد فريق املشروع ذو تأهيل فين عايل -    

 . التصميماالجتماعات الدورية واحملددة وفقا للقرارات الرئيسية يف -

 .املراجعة الدورية للموقف الفين -

 . خربة سابقة يف التعامل معايجيب أن يكون معظم أفراد الفريق ذو -    

 . خارج املنظمة منضرورة توافر اخلربة واملهارة الفنية وإذا مل تتوافر يتم االستعانة بأعضاء -    

  

   : النهائيالتغلب على مقاومة املستخدم -2

 من اإلدارة واملستخدمني النـهائيني،      خاطر عن طريق احلصول على دعم كل      ض امل ميكن ختفي   

حيقق االلتزام  ذلك  ويتحقق ذلك من خالل اشتراك املستخدمني النهائيني يف عملية التصميم حيث أن             

، و أن تبذل اإلدارة جهدها يف حتسني وتطوير         احتياجاممع  بالنظام وأن يكون الناتج النهائي متوافق       

 .1يات االتصال واالستشارة اجلماعية الختاذ القرارات اليت متس مجيع أفراد املنظمةعمل

        
                                                 
1 Bernard Turgeon, La Pratique du Management, Edition McGraw-Hill, Deuxième 
édition, Montréal (Québec), Canada, 1989, P 80. 



  
 

 123 

        

        

  

  

  

  

  

  
 
 



 123 

        خالصة الفصل الثالثخالصة الفصل الثالثخالصة الفصل الثالثخالصة الفصل الثالث

 النظم  متثل يف حقيقة األمر بنية تنظيمية وظيفية وتقنية متكاملة مننظم املعلومات اإلداريةإن 

مع البنية التنظيمية ملنظمة األعمال احلديثة، اليت تعمل كنسيج متكامل  الوظيفية الفرعية للمعلومات،

فة من املعلومات اليت ختتلف كما ونوعا وذلك من أجل تلبية احتياجات املستويات اإلدارية املختل

حسب طبيعة ونوع اإلدارة ومستواها يف التنظيم، وذلك ألغراض التخطيط والرقابة، وكذا اختاذ 

القرار، كما تلعب دورا مهما يف حتسني كفاءة االتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة، اتصال يلعب 

لعمل داخل املنظمات؛ فكلما كانت هناك أنظمة جيدة دورا هاما يف احملافظة على تدفق وانسياب ا

.  يف جمال االتصاالت كلما زادت كفاءة العمل وحتسن األداءعاليةلالتصاالت وكانت كفاءة املديرين 

إن مكونات هذه البنية املتكاملة من النظم الفرعية للمعلومات ترتبط بأهداف ومعايري وتنسيق دقيق 

ة للمعلومات، يف الوقت الذي يتوفر لدى كل نظام فرعي للمعلومات يرتكز على استراتيجية املنظم

القدرة على إجناز عمليات املعاجلة املعلوماتية للوظيفة أو ال األعمال احملددة له من أجل إسناد ودعم 

اإلدارة املعنية ولتلبية حاجات اإلدارات األخرى مبختلف مستوياا من املعلومات ذات اجلودة الشاملة 

 أي أن  .للمستفيدينلقيمة املضافة واليت جيب أن يقدمها نظام املعلومات اإلدارية يف الوقت املناسب وا

متثل نسيجا مشتركا يستند على قواعد بيانات وظيفية متخصصة النظم الوظيفية الفرعية للمعلومات 

 ألغراض اإلدارة ةالبيانات خدميتم إدارا واستثمار مواردها من خالل نظم برامج إدارة قواعد 

 يف صياغة الرؤية  أنظمة املعلوماتشاركت على املستوى االستراتيجي أين واختاذ القرارات خاصة

  .  االستراتيجية للمنظمة ودعم رسالتها، وبالتايل حتقيق امليزة التنافسيةواألهداف

 ةمرحل يف كامل مراحلها؛ ففي تكما تساهم أنظمة املعلومات يف دعم عملية اختاذ القرارا

" تقارير خاصة"، أو حىت "باالستثناء"أو " تقارير دورية"االستخبارات يوفر النظام املعلومايت جمموعة 

حول املشكلة املراد حلها، ويف مرحلة التصميم يدعمها النظام بالنماذج الرياضية والكمية واخلربات 

الختيار فيدعمها النظام بإجراءات  مرحلة اأماالسابقة ملساعدة متخذ القرار يف دراسة خمتلف البدائل، 

 حتتاج إىل عملية اتصال بني خمتلف ذالتنفيحتليل احلساسية وغريها الختيار البديل املناسب، ومرحلة 

رات، وهو ما توفره أنظمة ومتخذي القرار ومنفذيه، وما يصاحبه من تفسريات وشروح ومشا

  .املعلومات اإلدارية

 ال تتجلى - تطبيقيةأوسواء كانت رقابة عامة - ية قصوى وللرقابة على أنظمة املعلومات أمه  

، وإمنا يف محاية وسالمة النظام مبكوناته وموارده من مالنظافقط يف تأثريها املباشر على فعالية وكفاءة 

  . اليت تقوم بتخزينها، إدارا وتشغيلهاالربامجالبيانات واملعلومات وامللفات اليت حيتويها وكذا 



 
 
             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : الرابع الفصلحمتويات

  حتديد وتعريف ميدان الدراسة: املبحث األول

  )ALGAL(الشركة اجلزائرية لألملنيوم نبذة عن : املطلب األول  

  نشاط الشركة وأمهيتها االستراتيجية: املطلب الثاين  

  ية لألملنيوماهليكل التنظيمي للشركة اجلزائر: املطلب الثالث  

  

  لشركة اجلزائرية لألملنيوميف انظام املعلومات اإلدارية : املبحث الثاين

  تدفق املعلومات يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم: املطلب األول  

  تصميم وتطبيق النظام اآليل للمعلومات بالشركة: املطلب الثاين  

 اليت يعتمد عليها      الوظيفيةالتجهيزات والربامج : املطلب الثالث

  النظام اآليل للمعلومات بالشركة

  القرار دور نظام املعلومات اإلدارية يف دعم عملية اختاذ : املبحث الثالث

  يف الشركة حمل الدراسة

  متغريات الدراسة:        املطلب األول

  أدوات مجع البيانات املستخدمة يف الدراسة   :       املطلب الثاين

  الدراسة وصف خصائص عينة : طلب الثالث      امل

الكشف على دور نظام املعلومات اإلدارية يف دعم             : املطلب الرابع

  عملية اختاذ القرار بالشركة
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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

بعد استعراض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة بعملية اختاذ القرارات اإلدارية يف املنظمة         
والدور الفعال الذي ميكن أن تلعبه تكنولوجيا نظم املعلومات يف الرفع من فعاليتها، ستتم يف هذا 

 احلالة كأحد الفصل حماولة اإلطالع على الواقع احلقيقي للمؤسسة اجلزائرية بتبين أسلوب دراسة
 الذي مت اعتماده يف هذه الدراسة، حيث  التحليلياألساليب اهلامة اليت يستخدمها املنهج الوصفي

 بالنسبة لالقتصاد الوطين؛ بوصفها يمت اختيار مؤسسة عمومية اقتصادية ذات طابع استراتيج
يوم وكافة املنتجات إنتاج وتسويق مجيع أنواع صفائح األملنباملؤسسة الوطنية الوحيدة اليت تقوم 

ذات العالقة ذا اال، باإلضافة لكوا تعيش منذ عدة سنوات منافسة متزايدة من طرف 
الشركات األجنبية بعد االنفتاح االقتصادي واملعاهدات اليت أبرمتها اجلزائر يف إطار االنضمام 

 واإلنتاج لرفع كفاءة أدائها للمنظمة العاملية للتجارة، مما دفع املؤسسة إىل تطوير أساليب التسيري
وذلك بتبين العديد من األساليب احلديثة، اليت كان من ضمنها نظام املعلومات اإلدارية الذي 

        .تتناوله هذه الدراسة بالتحليل ملعرفة مدى مسامهته يف الرفع من فعالية قرارات الشركة

        تحديد وتعريف ميدان الدراسةتحديد وتعريف ميدان الدراسةتحديد وتعريف ميدان الدراسةتحديد وتعريف ميدان الدراسة: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

 حتليل النظام البد من توضيح حدود املؤسسة وعالقتها باألطراف اخلارجية، وكذا                   قبل البدء يف  
عرض هيكلها التنظيمي باعتباره إطارا للتفاعل وحتديد املهام واملسؤوليات، كمـا يـبني شـبكات               

ومن هذا املنطلق وجب توضيح     . االتصال لتبادل البيانات واملعلومات لغرض حتقيق األهداف املرجوة       
علق بالشركة حمل الدراسة؛ من صفتها القانونية، رأمساهلا، مقرهـا االجتمـاعي، أمهيتـها              كل ما يت  

  : التايلعلى النحووغريها، وذلك ...االستراتيجية، هيكلها التنظيمي
        )ALGAL(نبذة عن الشركة الجزائرية لأللمنيوم نبذة عن الشركة الجزائرية لأللمنيوم نبذة عن الشركة الجزائرية لأللمنيوم نبذة عن الشركة الجزائرية لأللمنيوم : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

 هي يف احلقيقة فرع مـن الفـروع          حمل الدراسة  (ALGAL) اجلزائرية لألملنيوم    ة       إن الشرك 
 ، وهذه األخرية    1(METANOF)الرئيسية للمؤسسة الوطنية العدانة وحتويل املعادن غري احلديدية         

تعترب مؤسسة عمومية اقتصادية نشأت بعد إعادة هيكلة املؤسـسة الوطنيـة للحديـد والـصلب                
(SIDER)    وهـي   25/08/1985:  الصادر بتـاريخ   85/233 :، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ،

 سهم، كما يقع مقرها     13410 دج مقسم إىل     1.314.000.000شركة ذات أسهم برأمسال قدره      
  .االجتماعي ملديريتها العامة يف مدينة تلمسان

                                                 
1  METANOF : Entreprise Nationale de Métallurgie et de Transformation des Métaux 
non Ferreux.  
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عدانة وحتويل املعادن غري احلديدية بالبحـث والتنميـة، اإلنتـاج،           لل       ختتص املؤسسة الوطنية    
 الرصـاص   ،جات تابعة للعدانة القاعدية؛ كالزنك، األملنيوم، النحاس      االسترياد والتصدير، وتوزيع منت   

اإلذابـة  (وغريها، إضافة إىل إعداد وحتويل املعادن غري احلديدية مبا فيها الذوبان الثـاين              ...والكاديوم
  :فرعني أساسيني مها تتكون من (METANOF)وعلى هذا األساس فمؤسسة ميتانوف . 1)الثانية
  .)بالغزواتومقرها (ربائي للزنك وحدة التحليل الكه -
 .)باملسيلةومقرها (وحدة البثق والتغطية وتذويب األملنيوم  -

 استقلت الوحدتان عن املؤسسة األم      ،؛ ويف ظل قوانني استقاللية املؤسسات الوطنية      1998عام   
 ووحـدة  ،(ALZINC) ، وأصبحت تسمى وحدة الغزوات بالشركة اجلزائرية للزنـك   "ميتانوف"

  .(ALGAL) بالشركة اجلزائرية لألملنيوم- الشركة املختارة للدراسةوهي-املسيلة 
 01/03/1983:  حمل الدراسة يوم   (ALGAL)انطلقت أشغال إجناز الشركة اجلزائرية لألملنيوم       

: ـبِكلم جنوب شرق اجلزائر العاصمة على مساحة تقدر         240باملنطقة الصناعية باملسيلة على بعد      
، وقـد دامـت     (CITOH-VBE)اجلزائر عقد مع الشركتني اليابانيتني       هكتار إثر توقيع     12.3

، بطاقـة   1985 شهرا أين باشرت املؤسسة أول عملية إنتاجية هلا يف شهر أكتوبر           32األشغال قرابة   
  .سنويا/طن5500إنتاجية وصلت إىل 

ميـة  ؛ ويف إطار قانون استقاللية وإعادة هيكلة املؤسسات الوطنيـة العمو          24/05/1998وبتاريخ  
ALGAL)أصبحت الشركة اجلزائرية لألملنيـوم       :  شـركة ذات أسـهم بـرأس مـال قـدره           (

  2. ملؤسسة ميتانوف%100 سهم مملوكة بنسبة 1850مقسم إىل  دج185.000.000
        

        نشاط الشركة وأهميتها االستراتيجيةنشاط الشركة وأهميتها االستراتيجيةنشاط الشركة وأهميتها االستراتيجيةنشاط الشركة وأهميتها االستراتيجية: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

وم، سواء على شكل    األملني بإنتاج مجيع أنواع     (ALGAL)"اجلزائرية لألملنيوم "ختتص شركة    
، أو واجهات احملالت، أو غرف انتظار احلـافالت يف احملطـات، أو             تكواجهات العمارا (منشآت  
 تستخدم يف جمال جنارة األملنيوم    ) Profilées=صفائح(، أو على شكل جمنبات      )أو غريها ...اهلوائيات
أغراض الري والصناعة   ، أو أنابيب تستخدم يف       جمنبات األملنيوم  ديوضح مراحل إعدا  ) 30(والشكل  

كمقـابض األبـواب    ) Accessoires( تشكيلة كبرية من التوابع    جكما ميكن للشركة إنتا   . وغريها
  وهذا كله انطالقا من سبائك . أو غريها...، أو دعامات الستائر)les poignés(والنوافذ 

                                                 
 http// www.metanof.algal.com   نتراملوقع الرمسي لشركة ميطانوف على شبكة االنت 1

2 Société Algérienne De L’aluminium, Le Guide De Présentation De La Société, 
Septembre 2000. 
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توى الشركة ذاا أو املـستوردة مـن خـارج     املنتجة على مس األملنيوم) cylindres (أسطواناتو
الوطن، ولدى الشركة إمكانية تلوين منتجاا بواسطة العديد من التقنيات واألساليب احلديثة، وكذا             

ن الوحـدة   متـو  كما. جمموعة كبرية من األلوان املناسبة اليت تغطي بشكل كامل أذواق املستهلكني          
ط واملتمثلة يف األملنيوم اخلام، تباين األملنيوم، وبعض األمحاض مـن           باملواد األولية الالزمة ملزاولة النشا    

  .السوق احمللية والسوق اخلارجية: السوق، وهنا جيب التفريق بني نوعني من السوق مها
  :الوحدة تتحصل على األمحاض من املؤسسات الوطنية التالية: السوق احمللية
  .(NAFTAL)املؤسسة الوطنية لتخزين وتوزيع احملروقات-
  .(SIDER)الشركة اجلزائرية للحديد والصلب -
  .(ENIP)املؤسسة الوطنية لصناعة البطاريات -
  .وحدة الزنك بالغزوات-

: كما تقوم الشركة باسترياد بعض قطع الغيار وكذا سبائك األملنيوم من عدة بلدان أجنبيـة؛ منـها                
  .بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، السويد، مصر، اإلمارات

الوحيدة على املستوى الوطين املتخصصة يف  )حمل الدراسة(شركة اجلزائرية لألملنيوم تعترب ال  
لتصميم والتركيب، وكذا للتوزيع الداخلي واخلارجي، مما اهذا اال باعتبارها وحدة لإلنتاج، 

اليت يكسبها أمهية كربى واستراتيجية يف جمال االقتصاد الوطين، خاصة وأا متتلك العديد من الفروع 
 لبثق ∗)EARA(تكفل هلا إنتاج وتسويق منتجاا بسهولة وفعالية؛ فهي تقوم بالتصنيع يف وحدة 

 املنتجات عيسمح بتوزي؛ وما متثله من موقع استراتيجي وأنودة وتذويب األملنيوم الكائنة مبدينة املسيلة
ت من األمتار؛ وهذا على كامل التراب الوطين، وهي ال تبعد عن املديرية العامة سوى ببضعة مئا

 .حرصا على انتقال املعلومات واختاذ القرارات يف الوقت املناسب، خدمة ألغراض التخطيط والرقابة
 وما متثله من حتويل باملسيلة على ورشة خمصصة لنجارة األملنيوم) EARA(كما حيتوي مصنع 

يف جمال جنارة ) ALGAL ( إضافة إىل كل ما سبق تعتمد شركة. جاهزةتنبات األملنيوم إىل منشآ
وتوزيع األملنيوم على أربعة وحدات أساسية متثل شبكة وطنية للنجارة وإعادة بيع األملنيوم كدعم 

  :لإلنتاج؛ وذلك بالشكل التايل) EARA(جتاري ملصنع 
 Unité de Menuiserie et de( وحدة النجارة وإعادة بيع األملنيوم باجلزائر العاصمة -  

Revente de l’Aluminium d’Alger (.  
  ).MRA d’Annaba (بعنابة وحدة النجارة وإعادة بيع األملنيوم -  

                                                 
∗  Unité d’Extrusion et d’Anodisation et de Refonte de l’Aluminium.  
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  ). MRA d’Elghazaouet( وحدة النجارة وإعادة بيع األملنيوم بالغزوات -  
     ).MRA d’Oran( وحدة النجارة وإعادة بيع األملنيوم بوهران -  

وصول وختزين املواد األولية وقطع الغيار واملالحظ هو توزعها على طول الساحل الوطين لضمان 
، ومن مث إرساهلا ) السويد وبلجيكاة، إسبانيا وفرنسا،بيكمصر واإلمارات العر(املستوردة من اخلارج 

) EARA(إىل وحدة اإلنتاج باملسيلة، كما تعمل هذه الوحدات على استقبال املنتجات من مصنع 
 أو بتصديره للخارج باعتبار أن مجيع هذه الوحدات تقع والقيام بتسويقه سواء على املستوى الداخلي

بالقرب من مواىنء تتوزع من شرق البالد إىل غرا، وذلك تبعا لطلبات الزبائن وأذواقهم، كما 
 الشركة منتجاا من خالل شبكة من الوكالء املعتمدين من طرفها واملنتشرين عرب كامل تسوِّق

   .التراب الوطين
جلزائر تدرجييا إىل املنظمة العاملية للتجارة، وما صاحبها من انفتاح على ويف ظل انضمام ا  

األسواق العاملية أصبحت املؤسسة تعاين من أثر املنافسة األجنبية خاصة من بعض الدول العربية أين 
 بالسلب على س، ما انعك1)عكس املنتوج األورويب (اليد العاملة الرخيصة وتتوفر املواد األولية

ا، وبالتايل على مستوى أرباحها، ما دفع متخذي القرار يف املؤسسة إىل القيام بالعديد من مبيعا
اإلجراءات العاجلة ملواكبة والتأقلم مع تقلبات السوق؛ من ترشيد للنفقات والسري ِقدما يف حتسني 

إلدارية حمل الدراسة، اخلدمات املقدمة للزبائن، وتبين التكنولوجيا املناسبة، ومن بينها نظام املعلومات ا
  . األجنبيةقلربح الوقت وتوفري اجلهد واملال، وبالتايل البقاء والريادة يف السوق وكذا التطلع لألسوا

   
        الجزائرية لأللمنيومالجزائرية لأللمنيومالجزائرية لأللمنيومالجزائرية لأللمنيوم    الهيكل التنظيمي للشركةالهيكل التنظيمي للشركةالهيكل التنظيمي للشركةالهيكل التنظيمي للشركة: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

مي شرح وحتليل اهليكل التنظيلتوضيح وظيفة ودور وتدفق املعلومات يف املؤسسة ال بد من   
ألنه حيدد مستويات ومواقع اختاذ وتنفيذ القرارات، وحدود السلطة والصالحيات، إضافة إىل هلا؛ 

، حتديده للتقسيمات التنظيمية والوحدات اليت تقوم باملهام واألنشطة الرامية لتحقيق أهداف املؤسسة
اكل أساسية،  هييتكون من ثالثة )ALGAL(ويف هذا اإلطار يالحظ أن اهليكل التنظيمي لشركة 

  :وهي
  . املديرية العامة-                 
  .)EARA (األملنيوم وحدة بثق وأنودة وتذويب -                 

  .)MRA ( شبكة التوزيع متمثلة يف الوحدات األربعة لنجارة وإعادة بيع األملنيوم-                 
                                                 

 .بناءا على مقابلة مع نائب املدير العام للشركة املكلف باملالية واحملاسبة 1
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ة التركيز على املصاحل والدوائر املهمـة يف        وفيما يلي شرح لكل عنصر من العناصر السابقة مع حماول         
  :دراسة العالقة بني املعلومات واختاذ القرار

 املديرية العامة: أوال

يتميز هيكلها التنظيمي بطابعه اهلرمي والوظيفي؛ حيث يأيت يف قمته املدير العام للشركة،   
  :مدعما مبجموعة من املساعدين عل النحو التايل

  .عد مكلف مبراجعة احلسابات مسا-                
  . مساعد تقين-                
  . مساعد مكلف بشبكة التوزيع-                
  . اإلعالم اآليلدائرة رئيس -                

 ثالث مديريات رئيسية ختضع مباشرة وظيفيا -)31(وذلك تبعا للشكل –كما تضم املديرية العامة 
  :تضم حتتها سبعة دوائر أساسية، وذلك بالشكل التايل وهرميا لسلطة املدير العام

 Département du Personnel & de: (مديرية املوارد البشرية واإلدارة العامة. 1

l’Administration Générale(  
  . دائرة املوارد البشرية واإلدارة العامة- : وتضم بدورها

  .ية العامة احملاسبة اخلاصة مبقر املديرمصلحة -                 
   )La Direction Financière: (املديرية املالية. 2

  . دائرة اخلزينة، التمويل واملوازنات-:   وتضم حتتها
  . دائرة العمليات احملاسبية واجلبائية-                

 la Direction centrale de l’Approvisionnement: ( والتجارةناملديرية املركزية للتموي. 3

& de la Commercialisation (  
  . دائرة التسويق واالتصال- :         وتضم

  . دائرة التموين-                
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  لبثق وتغطية وتذويب األملنيوم) EARA(وحدة : ثانيا
يتميز هيكلها التنظيمي كذلك بطابعه اهلرمي والوظيفي؛ حيث يأيت يف قمته مدير الوحدة،   
  : مبجموعة مساعدين على الشكل التايلمرفوقا

  . مساعد مكلف باإلعالم اآليل-                              
  . مساعد مكلف بضمان اجلودة-                              
  . مساعد قانوين-                              
  . مساعد مكلف بالشؤون األمنية-                              

  دوائر)08 ( يشرف بشكل مباشر على رؤساء مثانية-)32(تبعا للشكل –  مدير الوحدةأن كما
   :  التايلوذلك على النحو ،مصلحة) 24(تضم يف جمموعها 

المدير العام   

 لمساعد التقنيا

 السكرتارية

  اإلعالم االليدائرة

المساعد المكلف بشبكة 
 التوزيع

 حساباتمراجع ال

MRA    
  ا���وات

MRA  
ا�
�ا	�   

MRA 
 وه�ان

MRA 
���� 

 الموارد البشرية مديرية  الماليةالمديرية
  واإلدارة العامة

 المركزية للتموين اإلدارة
  يات التجاريةوالعمل

 دائرة التسويق واالتصال
 التمويل دائرة الخزينة،

 والموازنة

دائرة العمليات 
 ائرة التمويند ةالمحاسبية والجبائي

مصلحة الموارد البشرية 
  واإلدارة العامة

 

 مصلحة المحاسبة 
 

ظيمي للمديرية الهيكل التن): 31(الشكل
 العامة

 ) le manuel d’organisation de la société ALGAL, septembre 2001 :المصدر(
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  : دائرة األفراد واإلدارة العامة واالجتماعية. 1
  . مصلحة األفراد والتدريب-
  .اإلدارة العامة واالجتماعية مصلحة -

  : احملاسبية واجلبائيةدائرة العمليات. 2
  .األجور  مصلحة-
  . مصلحة املواد-
  .متابعة حسابات العمالء مصلحة -
  .العمليات املالية مصلحة -

  :دائرة العمليات املالية واملوازنات. 3
  .اخلزينة والتمويل مصلحة -
  . ومراقبة التسيري مصلحة املوازنات-

  : دائرة التجارة. 4
  .املبيعات مصلحة -
  .لرزم واإلرسالا مصلحة -
  .اإلجناز مصلحة -
  .الربجمة ومتابعة انبات املنتجة مصلحة -

  :دائرة التموين. 5
  .املشتريات مصلحة -

  :دائرة التعدين. 6
  . مصلحة التذويب-
  . مصلحة إصالح السالكات-
  . مصلحة البثق-

  :دائرة معاجلة األسطح. 7
  . مصلحة األنودة-
  . مصلحة معاجلة املياه-
  . الطالء مصلحة-
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  :دائرة الصيانة. 8
  . مصلحة امليكانيك-
  .ء مصلحة الكهربا-
  . مصلحة الدقة والضبط-
  . مصلحة تسيري املخزون-
  . مصلحة دراسة أساليب الصيانة-

  
  وحدات النجارة وإعادة بيع األملنيوم: ثالثا

أس جمموعة رؤساء مصاحل بالشكل ويتكون هيكلها التنظيمي من مدير الوحدة، الذي ير  
  :التايل

  . مصلحة اإلدارة، املالية واحملاسبة-
  . مصلحة التموين واملبيعات-
  ).النجارة( مصلحة اإلنتاج -
  . مصلحة الدراسات-
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        ممممنظام المعلومات اإلدارية في الشركة الجزائرية لأللمنيونظام المعلومات اإلدارية في الشركة الجزائرية لأللمنيونظام المعلومات اإلدارية في الشركة الجزائرية لأللمنيونظام المعلومات اإلدارية في الشركة الجزائرية لأللمنيو: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

ح عملية تدفق املعلومات يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم مـع          ستتم يف هذا املبحث حماولة شر       
  .التركيز على النظام اآليل ا وكافة التجهيزات والربامج اليت حيتوي عليها

        لأللمنيوملأللمنيوملأللمنيوملأللمنيومتدفق المعلومات في الشركة الجزائرية تدفق المعلومات في الشركة الجزائرية تدفق المعلومات في الشركة الجزائرية تدفق المعلومات في الشركة الجزائرية  ::::األولاألولاألولاألولالمطلب المطلب المطلب المطلب 

قنوات، أمههـا نظـام      يتم عرب العديد من ال     لألملنيومإن تدفق املعلومات يف الشركة اجلزائرية         
 والـذي يرتكـز     2001املعلومات اإلدارية املبين على احلاسب اآليل الذي تعتمده املؤسسة منذ سنة            

لبثق وأنودة وصهر األملنيوم، باإلضافة إىل العديد مـن الوسـائل           ) EARA(بصفة خاصة يف وحدة     
  :بالشكل التايل خارجيا، وذلك أووالقنوات املعتمدة يف انتقال املعلومات سواء داخليا 

  
  املديرية العامة: أوال

تتدفق املعلومات داخل املديرية العامة بشكل تقليدي وباسـتخدام الوسـائل التقليديـة يف                
 باالنتقـال  أو عن طريق اهلاتف، أو كتابيا باستخدام الفـاكس أو            االتصال؛ شفهيا بطريقة مباشرة   

  .اليدوي للوثائق بني املصاحل املختلفة
فيتم إما عن طريق اهلاتف والفاكس وإما       ) EARA(علومات بني املديرية العامة ووحدة    أما انتقال امل  

عن طريق نقل املعلومات بواسطة الوثائق الرمسية العادية أو عرب وسائط التخزين املختلفة كـاألقراص               
أو األقراص احلديثة ذات الـسعة  ) CD-ROM(أو األقراص املضغوطة) Les Disquettes(اللينة

، أو عرب نظام املعلومات اإلدارية بالشركة وذلك بربط جهاز الكمبيـوتر  )Lecteur Zip (الكبرية
الواقع يف مصلحة اإلعالم    ) Serveur( املعلوماتية باملديرية العامة بالكمبيوتر املضيف     ةالواقع يف مصلح  

يف كل من اجلهازين الـسابقني،      ) Modem(وذلك باستخدام جهاز مودم     ) EARA(اآليل بوحدة 
ـ              وب ات االعتماد على خط هاتفي وكلمة عبور متعارف عليها بني الطرفني، وبالتايل انتقـال املعلوم

 الشركة وبغـرض ترشـيد التكـاليف الباهظـة          أن بسرعة قياسية، إال     الكبرية احلجم أو املستعجلة   
فإا تتفادى استخدام جهـازي     ) EARA(لالستخدام اهلاتفي ونظرا لقرب املديرية العامة من وحدة       

 وتعتمد على نقل املعلومـات عـرب        -باستثناء احلاالت املستعجلة والضرورية   –) Modems(ملودم  ا
  .وسائط التخزين التقليدية اليت تنقل يدويا أو بواسطة وسائل النقل التابعة للشركة

األملنيوم الكائنـة   أما انتقال املعلومات بني املديرية العامة وخمتلف وحدات النجارة وإعادة بيع              
عنابة، اجلزائر العاصمة، الغزوات ووهران فيتم كذلك عن طريق أجهزة املودم املوصلة بني             :  من بكل

أجهزة الكمبيوتر اخلاصة مبصلحة اإلعالم اآليل الكائنة باملديرية العامة وخمتلف مصاحل اإلعـالم اآليل              
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ترنت املربوطـة بـه      التوزيع، أو عن طريق الربيد االلكتروين الذي توفره شبكة االن          تالكائنة بوحدا 
، أو عن طريق الوسائط العادية يف نقل املعلومات كالوثائق          خمتلف مصاحل اإلعالم اآليل التابعة للشركة     

أو األقراص احلديثة ذات السعة     ) CD-ROM(، األقراص املضغوطة  )Disquettes(واألقراص اللينة 
رية العامة بواسطة وسائل نقـل   املدي-وإىل–أو غريها، واليت يتم نقلها من) Lecteur Zip(ةالكبري

البضائع التابعة للشركة؛ وهو أسلوب نقل معلومات يدعو للتحفظ وهذا ما سيتم التطـرق لـه يف                 
  .املباحث القادمة

أما تدفق املعلومات بني املديرية العامة واحمليط اخلارجي من عمالء وموردين، أطراف حكومية               
 بواسطة الربيد العادي خاصة املتعـاملني       أو أو الفاكس أو منافسني أو غريهم فيتم عن طريق اهلاتف         

باإلضـافة  -معهمالواقعني يف التراب الوطين، أما الواقعني خارج التراب الوطين فيتم تبادل املعلومات             
 عن طريق شبكة االنترنت وباستخدام الربيد االلكتروين أيـن يـتم عـرض              -إىل الوسائل السابقة  

و تلقي عروض املوردين خبصوص األملنيوم اخلام أو التجهيـزات أو           منتوجات الشركة على العمالء، أ    
  .   من املنتجات اليت تستوردها الشركة من اخلارجأو غريها..قطع الغيار

ديرية العامة شبكة االنترنت يف التعرف على أسعار األملنيوم يف األسواق األجنبية ممـا        كما تستخدم امل  
  .كرب معهمأها قدرة تفاوضية مينحها إمكانية اختيار مورديها ويعطي

  
  لبثق وأنودة وصهر األملنيوم) EARA(وحدة : ثانيا

بشكل شبه كلي على نظام املعلومات ) EARA( يعتمد تدفق املعلومات اإلدارية يف وحدة
من املنظومات الشبكية ، والذي يعرب عن جمموعة 2001اإلدارية الذي تستغله الشركة ابتداءا من عام 

 وأجهزة اتصاالت بيانات ونظم (server) كمبيوتر مضيف معوتر يزة امليكروكمباملكونة من أجه
      متكاملة تقنية  و تنظيمية تعمل يف إطار بنية يتخصص كل منها يف جمال معني، تشغيليةبراجميات

  ).33( وذلك حسب الشكل-وسيتم شرحها بالتفصيل يف املطالب القادمة–
عرب الوسائل ) EARA(دارية يتم تدفق املعلومات داخليا يف وحدةوباإلضافة إىل نظام املعلومات اإل

التقليدية يف االتصال من وثائق وخطوط اهلاتف الداخلية واخلارجية، وكذا اهلاتف الداخلي 
)Interphone(والفاكس وغريها .  

يق  عن طر-كما ذُكر سابقا–فيتم أما انتقال املعلومات اإلدارية بني الوحدة واملديرية العامة   
املوصلة بالكمبيوتر املضيف، أو بواسطة وسائط ختزين ونقل املعلومات ) Modem(أجهزة املودم 

ووحدات النجارة وإعادة بيع ) EARA( يف حني تتدفق املعلومات بني وحدة.املختلفة
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عن طريق أجهزة املودم كذلك أو باستخدام اهلاتف والفاكس، أو االنتقال عرب ) MRA(األملنيوم
 احململة يف) ..Disquettes, CD-ROM, Lecteur Zip(ين ونقل املعلومات املختلفةوسائط ختز

 .وسائل نقل البضائع التابعة للشركة

يرتكز بصفة رئيسية ) Algal(بأن نظام املعلومات اإلدارية يف شركة ميكن القول كاستنتاجو 
  :ها، وهذا يرجع لعدة أسباب أمه)Eara(يف وحدة بثق وأنودة وصهر األملنيوم

  .كرب حجم الوحدة، وتباعد ورشاا ومصاحلها -
وغريها، إضافة إىل األعمال .. تعدد اختصاصات الوحدة؛ من بثق وتغطية وصهر، وطالء وجنارة-

وغريها، مما يفرض التنسيق بني هذه املصاحل وتبادل ... وتسويقع وأجور وبياإلدارية من حماسبة
  .، شامل ودقيقاملعلومات بشكل سريع

) Emballage(تباط العديد من املصاحل يف عملها بعمل مصاحل أخرى؛ فمثال مصلحة التغليف ار-
رجمة ومتابعة ال ميكنها القيام بعملها من دون معلومات عن الكمية واملواصفات تأتيها من مصلحة ب

 ، وهذه األخرية تعتمد بدورها على معلومات مصلحة املبيعات اليت تتلقى الطلبات)PSPP(نتوجامل
فبناءا على ما سبق جتد الشركة نفسها جمربة على ضمان اتصال دائم ومباشر . وهكذا...من العمالء

وآمن بني هذه املصاحل، واتصال من هذا النوع ال توفره إال أنظمة املعلومات اإلدارية اليت تبنت 
 تاسات والقرارااملؤسسة واحدا منها، خدمة الختاذ قرارات تشغيلية ووظيفية فعالة ختدم بدورها السي

االستراتيجية اليت تتخذها اإلدارة العليا، واليت حتدد يف مرحلة ما سريورة املؤسسة ومصريها يف 
اليت أصبحت تتعرض ∗السوق، خاصة مع االنفتاح االقتصادي الذي تشهده اجلزائر واملنافسة الشرسة

  .هلا الشركة من طرف الشركات األجنبية املتخصصة يف هذا اال
  

 تصميم وتطبيق النظام اآللي للمعلومات بالشركةتصميم وتطبيق النظام اآللي للمعلومات بالشركةتصميم وتطبيق النظام اآللي للمعلومات بالشركةتصميم وتطبيق النظام اآللي للمعلومات بالشركة ::::لب الثانيلب الثانيلب الثانيلب الثانيالمطالمطالمطالمط

لقد ظهرت احلاجة إىل نظام للمعلومات اإلدارية يف الشركة منذ أوائل التسعينات، لكن   
به التفكري اِجلدي يف تصميم وتطبيق أحدها كان يف آخر العقد األخري من القرن املاضي وبدء العمل 

 العملية قامت مصلحة املعلوماتية التابعة للمديرية العامة بتحديد ، قبل انطالق2001فعليا كان سنة 
األهداف األساسية املرجوة من النظام املعلومايت متمثلة أساسا يف ختفيف األعمال اإلدارية وحتسني 

                                                 
 .بة واملاليةبناءا على مقابلة مع نائب املدير العام للشركة املكلف باحملاس ∗
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إجراءات االتصال وانتقال املعلومات من خالل تألية العديد من املهام الروتينية، إضافة إىل العمل على 
  . املعلومات املناسبة على أشكال خمتلفة ويف الوقت املناسب مما يدعم عملية اختاذ القرار بالشركةتوفري

وللقيام بوضع النظام وجب على الشركة دراسة إمكانياا املادية والبشرية، وبالتايل اإلجابة   
  :على أربعة أسئلة هامة

ء وضع النظام على تكاليف تصميمه هل ستغطي األرباح املتحصل عليها جرا: السؤال االقتصادي -
  وتنفيذه؟

ماهي التكنولوجيا الواجب اعتمادها يف عملية احلوسبة بالشركة؟، وبالتايل ضرورة : السؤال التقين -
  . تطبيقلحتديد التطبيقات املراد حوسبتها، وكذا التجهيزات والربامج املناسبة لك

  .وريني لعملية تشغيل النظام اجلديدماهو حجم ونوعية املستخدمني الضر: السؤال البشري -
هل ميكن للشركة القيام بعملية تصميم وتطبيق النظام بنفسها، أم عليها االستعانة : السؤال العملي -

  .، وهل بإمكاا فيما بعد االستمرار يف تشغيله وصيانتهبشركات متخصصة يف هذا اال
ة باإلعالم اآليل يف الشركة ال حتتوي على وبعد دراسة األسئلة السابقة، ولكون املصاحل املختص  

عدد كايف من اإلطارات والعمال، ونظرا لكرب حجم الشركة وضرورة استخدام تقنية األلياف 
البصرية كتجهيز مهم من جتهيزات النظام، واليت حتتاج إىل وسائل وتقنيات حديثة وباهظة التكاليف، 

ؤسسات املختصة يف جمال تصميم وتطبيق أنظمة رأت الشركة أنه من األصلح االستعانة بإحدى امل
املعلومات، وبعد دراسة عروض املؤسسات املختصة ومقارنتها باالحتياجات واإلمكانيات املالية 

واليت ) M.S.I.I(للشركة وقع االختيار على شركة جزائرية خاصة ذات مسؤولية حمدودة تسمى 
  ).ة سوناطراك مثالمع شرك(تتوفر على خربة ال بأس ا يف هذا اال 

تريدها ألنظمة اإلعالم اآليل يتمثل يف إنشاء التطبيقات اليت ) M.S.I.I(وكان اقتراح شركة   
الشركة على شكل جمموعات نظم فاعلة للمعلومات، مترابطة ومتشابكة فيما بينها من خالل قاعدة 

 واختاذ القرارات، بيانات مشتركة، ألجل احلصول على نظام آيل للمعلومات يساعد يف التسيري
، حيث سيتم شرح التجهيزات والربامج اليت حيتويها هذا النظام ميبني هيكلة هذا النظا) 33(والشكل 

  . يف املطلب الثالث من هذا املبحث
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                                                                                          التي يعتمد عليها النظام اآللي  التي يعتمد عليها النظام اآللي  التي يعتمد عليها النظام اآللي  التي يعتمد عليها النظام اآللي وظيفيةوظيفيةوظيفيةوظيفيةالتجهيزات والبرامج الالتجهيزات والبرامج الالتجهيزات والبرامج الالتجهيزات والبرامج ال: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

 للمعلومات بالشركةللمعلومات بالشركةللمعلومات بالشركةللمعلومات بالشركة
قبل دراسة أي نظام معلومات وعالقته باختاذ القرار يف مؤسسة ما، البد من دراسة تركيبة   

الوظيفية اليت يتمتع ا من أبرز مقوماته هذا النظام يف حد ذاته، والذي تعترب مكوناته املادية والربامج 
  . املطلبوعوامل جناحه، وهذا ما سيتم التطرق له يف هذا

  املكونات املادية: أوال
من أربعة شبكات فرعية ) 33( تبعا للشكل )ALGAL(تتكون الشبكة املعلوماتية لشركة   

  :رئيسية صمت على هذا الشكل وفقا العتبارين أساسيني
  .وهو وقوع كل شبكة فرعية منها يف جهة معينة من جهات الشركة:  االعتبار اجلغرايف-
في حالة وقوع عطب معني يف شبكة فرعية ما، ال ينتقل اخللل إىل باقي الشبكات ف:  االعتبار األمين-

  .الفرعية
) HUB(وتتكون كل شبكة فرعية من جمموعة من أجهزة احلاسوب مربوطة مع بعضها عرب حمول 

 الذي يصلها بالكمبيوتر املضيف )Switch(لياف البصرية باملشغل الرئيسي يصلها مباشرة عرب األ
)Serveur ( ،الذي حيتوي على قاعدة البيانات املشتركة والربامج التشغيلية اليت تشغل النظام ككل

ألغراض أمنية يف حالة تعطل ) Serveur Secondaire(مع وجود كمبيوتر مضيف مساعد 
الكمبيوتر املضيف الرئيسي، مع وجود جهازي كمبيوتر آخرين خاصني مبصلحة اإلعالم اآليل أين 

 على كافة املعلومات اليت تتدفق يف الشبكة، مع إمكانية حفظها أو نسخها أو ميكن اإلطالع
استخراجها أو خزا أو استرجاعها مرة أخرى، أي تكوين أرشيف الكتروين عن كل املعلومات اليت 

 األخريين االتصال باستخدام اآليل اإلعالم، كما ميكن من خالل جهازي يوميا عرب الشبكةتتدفق 
  .بكافة مديريات الشركة) Modem (جهاز املودم

  
  الربامج الوظيفية اليت حيتوي عليها النظام: ثانيا

باإلضافة إىل املكونات املادية للنظام املعلومايت، تعتمد الشركة على جمموعة من الربامج   
الوظيفية اليت ختدم جمموعة من التطبيقات اليت قررت الشركة حوسبتها بناءا على أمهيتها يف خدمة 

دى حاجته إليها يف اختاذ اخلاص باملؤسسة، وم) Le Système De Pilotage(لنظام الفاعل ا
  :يوضح الربامج الوظيفية اليت تعتمدها الشركة واملفصلة كالتايل) 34(قراراته، والشكل 



 
 

141

) PC Compta(تستخدم برناجما إلدارة العمليات احملاسبية يسمى:دائرة العمليات احملاسبية واجلبائية-
  .ذا برنامج ملتابعة عمليات اجلردوك
  .تستخدم برناجما لتسيري ومتابعة االهتالكات: دائرة العمليات املالية واملوازنة-
  .تستخدم برناجما ملتابعة حسابات العمالء: مصلحة متابعة حسابات العمالء-
  .تستخدم برناجما ملتابعة عمليات التموين: مصلحة املشتريات-
  .ملتابعة انبات اليت خضعت لعملية البثقبرنامج : مصلحة البثق-
  .برنامج ملتابعة عملية تصليح السالكات: مصلحة إصالح السالكات-
) 01( وامللحق رقم .برنامج ملتابعة الطلبيات وبرنامج آخر لتسيري ومتابعة الفواتري: مصلحة املبيعات-

 Bons De(ملتابعة وصوالت اخلروجيقدم مثاال على برنامج متابعة الفواتري ومثاال آخر على برنامج 

Sortie.(  
  .برنامج ملتابعة املستخدمني واألجور: مصلحة األجور-
برنامج خاص مبتابعة انبات اليت خضعت لعملية املعاجلة باألنود، وبرنامج : مصلحة املعاجلة باألنود-

  .آخر ملتابعة الطلبيات اخلاصة بانبات اليت خضعت لألنودة
برنامج ملتابعة املخزون الوسيطي الذي ينتظر عملية التوجيه، وبرنامج : ختطيط اإلنتاجمصلحة متابعة -

  .آخر ملتابعة أولويات اإلنتاج
برنامج ملتابعة إنتاج انبات اخلاضعة لعملية الطالء، وبرنامج آخر ملتابعة الطلبيات : مصلحة الطالء-

  .اخلاصة بانبات اليت خضعت لطالء
  .برنامج ملتابعة اللواحق، وكذا برنامج ملتابعة عمليات التسليم والتوزيع: رسالمصلحة الرزم واإل-
  .برنامج لتسيري املخزون: مصلحة تسيري املخزون-
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 دور نظام المعلومات في دعم عملية اتخاذ القراردور نظام المعلومات في دعم عملية اتخاذ القراردور نظام المعلومات في دعم عملية اتخاذ القراردور نظام المعلومات في دعم عملية اتخاذ القرار: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

         الشركة محل الدراسة الشركة محل الدراسة الشركة محل الدراسة الشركة محل الدراسةيييي ف ف ف ف

ف ميدان الدراسة، وكذا عملية تدفق املعلومات بالشركة، مع التركيز على بعد حتديد وتعري  
نظام املعلومات اإلدارية سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل أثر هذا النظام على فعالية القرارات املتخذة 

  .يف الشركة
        متغيرات الدراسةمتغيرات الدراسةمتغيرات الدراسةمتغيرات الدراسة: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

أخرى معينة وعالقتها بظاهرة من الطبيعي واملنطقي قبل حماولة الكشف على أي ظاهرة   
 التأثر والتأثري املتبادل بينهما أن يقوم الباحث بتحديد املتغريات املستقلة من املتغريات التابعة، ىومد

  .وذلك حىت تأخذ الدراسة جمراها املنهجي والطبيعي الذي يوصلها إىل النتائج الصحيحة واملرجوة
تقل يف هذه الدراسة هو نظام املعلومات اإلدارية متمثال يف ويف هذا الصدد ميكن القول بأن املتغري املس

 لعملية اختاذ القرار، ومن هنا ةتكنولوجيا املعلومات ومستخدميها من أجل توفري املعلومات الالزم
  :ميكن إجياد ثالثة أبعاد أساسية هلذا املتغري، وهي كالتايل

  .املعلومات املقدمة لغرض اختاذ القرار. 1
 املعلومات مبا فيها أجهزة احلاسبات االلكترونية والربجميات، ووسائل تكنولوجيا. 2

  .وغريها..االتصاالت
  .املستخدمني هلذه التكنولوجيا. 3

، ويف هذا الصدد ميكن القول بأن القرارات "فعالية القرارات"أما املتغري التابع يف هذه الدراسة فهو
قيقها ألهدافها باالعتماد على معلومات صحيحة الفعالة هي تلك اليت تقود إىل جناح املنظمة وحت

وكاملة تؤدي إىل اإلحاطة جبميع ظروف املشكلة موضوع القرار، مع األخذ باالعتبار مجيع البدائل 
 واالعتماد على األساليب الكمية والعلمية يف اختاذ القرارات، كما ميكن القول أن فعالية ةاملمكن

  1:القرارات تتضمن األبعاد التالية
  :جودة القرار، واليت بدورها تتجسد يف الكثري من األبعاد؛ أمهها. 1

  . األرباح اليت يتوقع حتقيقها واخلسائر املمكن أن تتولد عن القرار املتخذ-  
  . استخدام أفضل للموارد البشرية واملادية املتاحة بأقل جهد ممكن-  
  . جتنب الرتاعات داخل املؤسسة-  
  .ظمات األخرى جتنب الرتاعات مع املن-  

                                                 
 .74صربينة عز الدين زير، املرجع السابق، ص 1
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  . اكتشاف فرص جديدة يف السوق-  
زمن اختاذ القرار وتنفيذه، أي عدم تأجيل أو تأخري اختاذ أو تنفيذ القرارات، مبعىن آخر حسن . 2

  .توقيت اختاذها وتنفيذها
  .سهولة تنفيذ القرارات. 3
  .مراعاة قبول القرار من طرف املرؤوسني. 4
  

         المستخدمة في الدراسة المستخدمة في الدراسة المستخدمة في الدراسة المستخدمة في الدراسةأدوات جمع البياناتأدوات جمع البياناتأدوات جمع البياناتأدوات جمع البيانات: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

 البيانات واملعلومات املتوفرة حول ةتتحدد األدوات املنهجية ألي دراسة على ضوء طبيع  
املوضوع، وكذا املنهج أو املناهج املستخدمة، وقد يستخدم الباحث أكثر من طريقة أو أداة جلمع 

 وهذا ما مت تبنيه يف هذه ،ا لإلجابة عن أسئلتها أو لفحص فرضياأواملعلومات حول مشكلة الدراسة 
 أساسيخدم االستبيان بشكل فقد است.  جلمع البياناتأدوات على ثالثة االعتمادالدراسة، أين مت 

 املكلف باإلعالم اآليل )EARA(كوسيلة جلمع البيانات، ومت تدعيمه مبقابلة مع مساعد مدير وحدة 
املتحصل عليها من االستبيان، كما جلمع بيانات جديدة أو الختبار أو تدعيم بعض البيانات 

خدمت املالحظة بشكل أقل نسبيا كوسيلة مكملة، وذلك بالشكل التايلاست:  
        

        االستبياناالستبياناالستبياناالستبيان: : : :  أوال أوال أوال أوال

 أداة رئيسية، ولذلك تطلب إعدادها وحتديد بنودها وحماورها ةالدراستعترب االستمارة يف هذه   
ة املرتبة بأسلوب منطقي مناسب، وتوزع مراحل وتقنيات هامة بوصفها حتتوي على العديد من األسئل

  .على أشخاص معينني لتعبئتها
  :ة حتديد جمتمع وعينة الدراس-1

يتكون جمتمع الدراسة من جمموع املسؤولني ومتخذي القرار يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم   
ونوابه ) EARA(املدير العام ونوابه العامني، وكذا مدير وحدة (سواء كانوا من اإلدارة العليا 

والذين ) رؤساء الدوائر(متخذ قرار، أو من اإلدارة الوسطى ) 11(والذين بلغ عددهم ) ومساعدوه
متخذ ) 24( والذين بلغ عددهم ) املصاحلءرؤسا(متخذ قرار، أو من اإلدارة الدنيا ) 17(بلغ عددهم 

للهيكل التنظيمي للشركة مديرا ِوفقا ) 52(قرار، أي أن عدد املدراء الذين شكلوا جمتمع الدراسة هو 
 يشملها توزيع االستمارة نظرا لبعدها ، مع استثناء وحدات التوزيع اليت مل))32 ،31(أنظر الشكلني(

اجلغرايف، ولقصر الوقت وغياب وسائل اتصال ناجعة لطرح االستمارة واإلجابة عليها، إضافة إىل 
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ة العامة اللتان مشلتهما الدراسة منذ واملديري) EARA(تركز نظام املعلومات بشكل رئيسي يف وحدة 
  .2003 خالل شهر سبتمرب من عام فأوائل أفريل وإىل غاية اية شهر ماي لتتوقف مث تستأن

 مشلت جمتمع الدراسة يف حد ذاته باعتبار املستويات اإلدارية الثالثة اليت دأما عينة الدراسة فق  
 الشركة سواء منها االستراتيجية، الوظيفية أو  القرارات يفذمشلتها الدراسة هي املسؤولة عن اختا

  .  التشغيلية
  :االستبانة منهجية تطوير -2

قبل البدء بصياغة أسئلة االستبيان مت اإلطالع على جمموعة من األحباث والدراسات السابقة   
املناهج املتعلقة باملوضوع أو مبواضيع قريبة منه، كما مت االتصال ببعض املختصني يف علوم التسيري و

لالسترشاد خبربم يف وضع األسئلة وصياغتها، والتأكد من أا تغطي موضوع الدراسة وتسهل عملية 
  :  املتحصل عليها، وقد مرت عملية صياغة األسئلة مبجموعة خطوات أمههاتتفريغ اإلجابا

  . حتديد جمموعة األبعاد اليت تعكس فرضيات وأسئلة الدراسة-
  . اليت تعكس األبعاد اليت مت حتديدهائلةاألس صياغة جمموعة من -
مع مراعاة استخدام العبارات الواضحة واملتداولة حبيث  مت وضع األسئلة باللغة العربية الفصحى، -

  .تكون سهلة الفهم ويف متناول مجيع املستجوبني
 احلرص قدر اإلمكان على تقدمي االستمارة يدويا للمسؤول املستجوب واحلضور شخصيا لشرح -

فحوى كل سؤال، وذلك ألن أغلب املسريين ذوو تكوين باللغة الفرنسية مما يصعب عليهم فهم املعىن 
  .أو اإلجابة الدقيقة باللغة العربية الفصحى

:  نطاق البدائل املقترحة أمامه، مثل مت وضع األسئلة يف غالبيتها مغلقة، حتدد إجابة املبحوث يف-
 وذلك لتسهيل اإلجابة على املستجوبني، وكذا لتسهيل تفريغ ،...)خارجي(، )داخلي(، )ال(، )نعم(

مع اللجوء إىل األسئلة املفتوحة عند الضرورة رغبة يف احلصول على تفسري أو . اإلجابات وتصنيفها
  .شرح معني

  : وحماورهن حتديد أبعاد االستبيا-3
 عينة صصائسؤاال، فباإلضافة إىل األسئلة اليت توضح خ) 32( وحماور) 05(تتكون من   

سن وجنس ومستوى تعليمي ومنصب إداري وعدد سنوات اخلربة، فقد متت صياغة : الدراسة من
  ))02(أنظر امللحق  (:أبعاد االستمارة على أساس احملاور التالية

  . مدى فعالية القرارات املتخذة يف الشركة:احملور األول
   .عالقة املعلومات بفعالية القرارات: احملور الثاين
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  .عالقة نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل بفعالية القرار: ور الثالثاحمل
  .عالقة األمن والرقابة على أنظمة املعلومات بفعالية القرارات :احملور الرابع

  .عالقة أمن أنظمة املعلومات بامليزة التنافسية للشركة :احملور اخلامس
  

        المقابلةالمقابلةالمقابلةالمقابلة: : : : ثانياثانياثانياثانيا

اة منهجية ذات أمهية بالغة يف احلصول على املعلومات املطلوبة، وهي كما يقول تعد املقابلة أد  
الباحث وشخص أو أشخاص آخرين دف الوصول إىل حقيقة أو حمادثة موجهة بني :"عليان وغنيم

فبواسطة هذه األداة . 1"موقف معني يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة
دام مهاراته الشخصية وقدراته الذاتية للتأكد من صحة املعلومات اليت حتصل يستطيع الباحث استخ

" االستبيان"عن" املقابلة"وختتلف. عليها سابقا، أو ملعرفة تفاصيل وتفسريات لظواهر وحقائق معينة
كوا طريقة مباشرة لالتصال مع املبحوث ميكن خالهلا للباحث تغيري أو تعديل أسئلته والتأقلم مع 

على أكرب قدر من املعلومات اليت ختدم أهدافه وجماالت  احلصولحوث بأسلوب مرن يكفل له املب
  .حبثه

ليس لديهم إطالع كايف باجلوانب التقنية ألنظمة ) Algal(ومبا أن أغلبية املسريين يف شركة 
ألم جمرد - عمل الشبكات الفرعية وتفاعالا مع الربامج الوظيفيةةاملعلومات يف املؤسسة، وال بكيفي

 وهذا انطالقا من نتائج املقابالت اليت متت معهم -مستخدمني فقط وليسوا مربجمني أو حمللني لألنظمة
ات مجع البيانات يف إذ أن املالحظة هي ثالث أداة من أدو–مبدئيا وكذا بناءا على مالحظات الباحث 

 ال تغطيها حماور االستبيان،  وبغرض اإلحاطة جبميع جوانب املوضوع خاصة تلك اليت،-هذه الدراسة
مت إجراء مقابلة مباشرة مع مساعد ) حتليل ومناقشة أسئلة وفرضيات الدراسة( ألغراض البحثةوخدم

  :املكلف باإلعالم اآليل بوصفه) EARA(مدير وحدة
 املسؤول األول عن نظام املعلومات يف الشركة مما يعطيه الصالحيات املناسبة لإلطالع على مجيع -

  .ومات الختاذ القرارات املناسبةاملعل
  ).مهندس دولة يف اإلعالم اآليل( تكوينه العلمي املناسب خلدمة أغراض البحث -
  .خصوصا )Algal( خربته يف هذا اال، ويف شركة -

                                                 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، )النظرية والتطبيق(رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي 1
 .102، ص2000، 1ط
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 املسؤول املباشر على ضمان التشغيل اجليد للنظام، وكذا ظروف حتسني جودته ومحايته، باإلضافة -
  .ل الصيانة الوقائية أو العالجية اليت تتعلق بالشبكة املعلوماتية يف الشركةإىل القيام بأعما

  ))03(أنظر امللحق رقم : ( صياغة أسئلة املقابلة على أساس احملاور التالية توقد مت  
  .مدى تأثري إدخال أنظمة املعلومات على تنظيم العمل وقرارات التشغيل بالشركة: احملور األول
  .دى زيادة املردودية املالية للشركة جراء استخدام النظام اآليل للمعلومات بالشركةم: احملور الثاين

  .رمدى استخدام نظام معلومات الشركة لألساليب الكمية الختاذ القرا: احملور الثالث
  .مدى خدمة نظام املعلومات احلايل األهداف االستراتيجية للشركة: احملور الرابع

  . املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل املستخدمة يف الشركةأنواع نظم :احملور اخلامس
  .تها باختاذ القرار اقوسائل األمن والرقابة على املعلومات املعتمدة يف املؤسسة وعال: احملور السادس
  .لوماتعمدى تعرض الشركة جلرائم سرقة وقرصنة على امل :احملور السابع

  
        المالحظةالمالحظةالمالحظةالمالحظة: : : : 3

من أقدم وسائل مجع املعلومات، فهي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر تعد املالحظة   
واملشكالت واألحداث ومكوناا املادية والبيئية، ومتابعة سريها واجتاهاا وعالقاا بأسلوب علمي 

  .1منظم وخمطط وهادف، بقصد تفسري وحتديد العالقة بني املتغريات
 واملقابلة السابقني يتضمنان قدرا معينا من املالحظة، ومن مث والواقع أن كل من أسلوب االستبيان

  . ميكن القول بأن املالحظة تستخدم بصرف النظر أحيانا عن األسلوب املعتمد يف مجع البيانات
وكذا بصفة منفردة ويف هذا الصدد استخدمت املالحظة يف هذه الدراسة مع االستبيان واملقابلة، 

  .وع حمل الدراسة وختدم أهدافهبإبداء مالحظات ختص املوض
        وصف خصائص عينة الدراسةوصف خصائص عينة الدراسةوصف خصائص عينة الدراسةوصف خصائص عينة الدراسة: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

 أن استمارة إال) 52(ار بالشركة، أيع االستمارة على كامل متخذي القرلقد مت توزي  
، وهي نسبة استرجاع عالية ) %92.30 (ما نسبتهاستمارة فقط، أي ) 48( منها كان املسترجع

  .إىل أهداف الدراسةميكن االعتماد عليها يف الوصول 
يبني توزيع عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية للمسؤولني ) 03(واجلدول رقم

بنياملستجو.   

                                                 
 .112رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم، املرجع السابق، ص 1
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من عينة الدراسة ذكور، والباقي إناث، أي ما ) %85.41(املالحظ من اجلدول هو أن   
ركة واليت تعترب متدنية ، وهذا يعكس نسبة تويل املرأة ملراكز املسؤولية يف الش)%14.58(نسبته 

، وقد يرجع ذلك إىل طبيعة املؤسسة بوصفها صناعية ))35(أنظر الشكل(مقارنة مع نسبة الذكور 
أين يتم اللجوء يف غالب األحيان إىل توظيف الذكور، وبالتايل التدرج يف املناصب حىت الوصول إىل 

                .مراكز القرار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) 40(من أفراد العينة تقل أعمارهم عن ) %16.66( أن ر فقد أشارت النتائجأما بالنسبة للعم  
، أما الذين )%58.33(سنة ) 50 و 41(سنة، يف حني بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم مابني 

من عينة الدراسة، وهذا يدل على أن ) %25(سنة حىت سن التقاعد فشكلوا ) 50(تفوق أعمارهم 
           ).36(، وذلك تبعا للشكلسنة) 50 إىل 41من ( العمر متوسطة السن متوسط العمر مييل لفئات

  
  

          
  
  
  
  

أما عن توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي فتشري النتائج إىل أن نسبة اجلامعيني بينهم قد   
البة ، أما النسبة الغ)%18.75(، أما نسبة ذوي املستوى دون الثانوي فقد بلغت )%33.33(بلغت 

من عينة الدراسة، إال أن املقابالت ) %47.91(فلديهم مستوى ثانوي مبا نسبته من املسؤولني 
الشخصية معهم أثبتت أن أغلبهم متحصلني على شهادات من جامعة التكوين املتواصل وكذا من 

  . يوضح ذلك) 37(، والشكل )خصوصا يف جمال احملاسبة، اإلعالم اآليل واللغات(املدارس اخلاصة 
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غلب أفراد العينة رؤساء مصاحل، بنسبة أأما فيما يتعلق باملناصب اإلدارية فقد كان   
، )%22.91(ونسبة مساعدي املديرين ) %16.66(، بينما بلغت نسبة رؤساء الدوائر )58.33%(

  ).38( للشكلتبعا، وذلك )%02.08(يف حني بلغت نسبة املدراء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من عينة ) %27.08(بسنوات اخلربة يتضح من اجلدول السابق أن ما نسبته وفيما يتعلق   
سنة فيمثلون ) 20(سنوات، بينما من تزيد أقدميتهم على ) 10(الدراسة تقل سنوات خربم على 

يف حني أن أكرب نسبة من متخذي القرار يتمتعون )). 39(أنظر الشكل(من عينة الدراسة ) 12.5%(
مما يعطي ) %60.41(سنة، أي أم ذوي خربة ال بأس ا ) 20(إىل ) 10(بسنوات خربة من 

مؤشرا إجيابيا حول مصداقية اإلجابات اليت يعطوا بوصفهم مطلعني كفاية على جمال عملهم وكذا 
  .مدى تأثري أنظمة املعلومات يف زيادة فعالية اختاذ القرار بالشركة

  
  

 
 
 
 

 متغري املستوى التعليمي يف عينة الدراسة): 37(الشكل رقم 
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  )48=ن(ظيفية ألفراد العينة  اخلصائص الشخصية والو): 03(اجلدول رقم 

 %النسبة   التكرار  املتغيـر

  اجلنس  85.41  41  ذكر
  14.58  07  أنثى  

  16.66  08   سنة40أقل من 

  58.33  28   سنة50 إىل 41من 
  السن

  25  12   سنة60 إىل 51من 

  18.75  09  دون الثانوي

  47.91  23  ثانوي
  املستوى التعليمي

  33.33  16  جامعي

  02.08  01  مدير وحدة 

  22.91  11  مساعد مدير 

  16.66  08  رئيس دائرة

  دارياملنصب اإل

  58.33  28  رئيس مصلحة

  27.08  13   سنوات10أقل من 

  60.41  29   سنة20 إىل 10من 
  عدد سنوات اخلربة

  12.5  06   سنة20أكثر من 

 
 غالبيتهم العظمى من عينة الدراسة تتكون من جمموعة من املسؤولني،ميكن القول بأن كنتيجة   
عموما ميكن اعتبار ). سنة 50 إىل 41من (متوسط العمر ا مييل لفئات العمر املتوسطة  والذكور،

عينة الدراسة فئة متعلمة وواعية يتوقع أن تشجع التطور املستمر، وتتقبل وتستوعب أمهية إدخال نظم 
يف عملية اختاذ القرارات، كما يتوقع أن معلومات إدارية مبنية على احلاسب اآليل واالعتماد عليها 

مؤهلهم العلمي ميكنهم من استيعاب كيفية االستفادة من هذه النظم لزيادة فعالية هذه القرارات يف 
كما مشلت الدراسة املسؤولني من خمتلف املستويات . ظل التطورات احلديثة واملنافسة احملتدمة

مؤشرا إجيابيا  مما ميثل سنة 20 و10 بأس ا تتراوح بني اإلدارية، وغالبيتهم يتمتعون بسنوات خربة ال
  .حول مصداقية اإلجابات اليت يعطوا
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الكشف على دور نظام المعلومات اإلدارية في دعم عملية اتخاذ الكشف على دور نظام المعلومات اإلدارية في دعم عملية اتخاذ الكشف على دور نظام المعلومات اإلدارية في دعم عملية اتخاذ الكشف على دور نظام المعلومات اإلدارية في دعم عملية اتخاذ : : : : المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

         بالشركة بالشركة بالشركة بالشركةررررالقراالقراالقراالقرا

ة يف ستتم يف هذا املطلب حماولة الكشف على العالقة بني نظم املعلومات اإلدارية املعتمد  
الشركة اجلزائرية لألملنيوم وفعالية القرارات املتخذة ا، وذلك من خالل استخدام أدوات مجع 

  .البيانات املعتمدة يف الدراسة لتحليل ومناقشة أسئلة وفرضيات البحث
  

  حتليل ومناقشة أسئلة الدراسة: أوال
  

  ؟نيوم لألملةما مدى فعالية القرارات يف الشركة اجلزائري: السؤال األول
ستتم يف هذا البند حماولة معرفة مدى فعالية القرارات املتخذة يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم   

جودة القرار، زمن اختاذ القرار : باالعتماد على نتائج االستمارة، واملعربة على أبعاد فعالية القرار من
  . وتنفيذه، سهولة تنفيذه ودرجة قبول املرؤوسني للقرار

فقط من عينة الدراسة حتقق قرارام األهداف املرجوة ) %8.33(أن ) 04(حظ من اجلدول يال      
من عينة الدراسة أجابت بأن قراراا حتقق أهدافها بشكل ) %39.58(منها بشكل ضعيف، يف حني 

  .فتؤكد بأن قراراا حتقق بشكل كبري األهداف املتوخاة منها) %52.08(متوسط، أما النسبة الغالبة 
من عينة الدراسة حترص بشكل دائم على توافر مجيع ) %27.08(كما يالحظ كذلك بأن      

من ) %8.33(املعلومات حول املشكلة املعينة قبل اختاذ قرار بشأا، يف حني حيرص مانسبته 
وهي األغلبية فتحرص يف ) %64.58(أما النسبة الباقية . املسؤولني على ذلك يف بعض األحيان فقط

  .األحيان على توفر مجيع املعلومات حول املوضوعغالب 
، ومتوسطة )%79.16(أما درجة رضى املسؤولني على نتائج قرارام فهي كبرية مبا نسبته   

 على نتائج درجة رضاهم سؤولني بأنمن امل) %6.25(، يف حني أجاب )%14.58(مبا نسبته 
  . ضعيفةالقرارات اليت يتخذوا
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��  %ا��"�	!   ا �

 هل حتقق قراراتك النتائج املرجوة منها، بشكل؟ )1  ضعيف  متوسط  كبري
  52.08  39.58  8.33  

يف غالب   دائما
  األحيان

فر مجيع ا على تواتكقرارهل حترص عند اختاذ  )2  يف بعض األحيان
  املعلومات حول املوضوع؟

27.08  64.58  8.33  

ما هي درجة رضاك على نتائج القرارات اليت  )3  صغرية  متوسطة  ةكبري
 اختذا؟

  

79.16  14.58  6.25  

 هل تتخذ قراراتك بشكل سريع؟ )4  أحيانا  ال  نعم
  22.91  ـ  77.08  

 هل تنفيذ قراراتك يتم بشكل؟ )5  بطيء  متوسط  سريع
  43.75  45.83  10.41  

هل تواجهك مشاكل رئيسية عند تطبيق بعض  )6  قلما  أحيانا  غالبا
  60.41  29.16  10.42  القرارات؟

رؤوسوك املعرفة الالزمة لتنفيذ هل ميلك م )7  غري مقبول  مقبول  جيد
  6.25  68.75  25  القرارات املوكلة إليهم، بشكل؟

 هل ميلك مرؤوسوك القدرة على تنفيذها؟ )8  أحيانا  ال  نعم
  ـ  ـ  100  

هل حتدد ملرؤوسيك آلية تنفيذ القرارات املوكلة  )9  أبدا  أحيانا  غالبا
  ـ  6.25  93.75  إليهم؟

تشارة مرؤوسيك عند اختاذك هل تقوم باس )10  أبدا  أحيانا  غالبا
  ـ  89.58  10.41  للقرارات؟

هل تسمح ملرؤوسيك مبناقشة القرارات اليت  )12  أبدا  أحيانا  غالبا
  ـ  85.41  14.58  تتخذها؟

 )48=ن(إجابات أفراد العينة حول فعالية القرارات بالشركة ): 04(اجلدول 
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 بأن القرارات املتخذة يف الشركة حمل الدراسة هي قرارات االستنتاجوبناءا على ماسبق ميكن   
ية، من خالل حتقيق أغلبها لألهداف املتوخاة منها، وحرص أغلبية املسؤولني على توفر ذات جودة عال

مجيع املعلومات املتعلقة باملوضوع، إن مل يكن يف غالب األحيان فذلك بشكل دائم، إضافة إىل ارتفاع 
  .درجة رضا أغلبية املسؤولني على نتائج القرارات اليت يتخذوا

  

من أفراد العينة يتخذون قرارام بشكل ) %77.08(لك بأن كذ) 04(يتضح من اجلدول   
منهم بأم يلجؤون يف بعض ) %22.91(سريع، أي مبجرد توفر املعلومات الكافية، يف حني يقر 

  .األحيان إىل تأجيل اختاذ بعض قرارام
بأنه زمن متوسط، يف حني أجاب ) %45.83(أما بالنسبة لزمن تنفيذ القرارات فأجاب   

بأن تنفيذ قرارام يتم بشكل ) وهي نسبة مقاربة للنسبة السابقة(من عينة الدراسة ) 43.75%(
فأجابت بأن تنفيذ ) %10.41(أما النسبة الباقية .  للتأجيلعسريع، أي أن تنفيذ قرارام ال ختض

قراراا يتم بشكل بطيء، أي يف توقيت غري مناسب؛ وقد يعزى ذلك إىل عدم توفر مرؤوسي هذه 
نسبة على املعرفة أو القدرة الكافية لتنفيذ القرارات املوكلة إليهم، وذلك ما ستتم مناقشته يف األبعاد ال

  .القادمة
بأن اختاذ القرارات يف الشركة يتم بسرعة عالية نسبيا، يف حني أن  االستنتاجوعليه ميكن   

 .تنفيذ تلك القرارات يتم بسرعة متوسطة نسبيا

من أفراد العينة أجابوا بأنه قلَّما ) %60.41(بأن ) 04(دول كما يتضح من نتائج اجل 
تواجههم مشاكل رئيسية عند تطبيق بعض القرارات، وهم على األرجح رؤساء املصاحل وبعض 

من عينة الدراسة بأنه ) %10.42(يف أجاب . ن قرارام متيل حنو الروتينية واهليكليةرؤساء الدوائر أل
 اإلدارة  القرارات، وهم على األرجح مسؤولويسية عند تطبيق بعضغالبا ما تواجههم مشاكل رئ

  .العليا الذين يتخذون القرارات االستراتيجية وغري اهليكلية
صرحوا بأن مرؤوسيهم ميلكون املعرفة الالزمة لتنفيذ ) %68.75(يتضح كذلك بأن   

 معرفة  ميلكونيهممنهم بأن مرؤوس) %25(القرارات املوكلة إليهم بشكل مقبول، يف حني أجاب 
من عينة البحث فعربوا بأن مرؤوسيهم ال ميلكون املعرفة ) %6.25(أما . جيدة لتنفيذ القرارات

  .املناسبة لذلك، وذلك لغياب التأهيل والتكوين املناسب هلؤالء املرؤوسني
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ة من عين %100مبا نسبته (أما بالنسبة للقدرة على تنفيذ القرارات فقد أكد مجيع املسؤولني   
بأن لدى مرؤوسيهم القدرة على تنفيذ القرارات، وأنه يف حالة توفر التكوين املناسب ) الدراسة

  .فسيغطى مشكل غياب املعرفة املناسبة لدى بعضهم
 بأن تنفيذ القرارات يف الشركة حمل الدراسة سهل وممكن االستنتاجوبناءا على ماسبق ميكن   

رات مشاكل عويصة ورئيسية، كما أن مرؤوسيهم ميتلكون نسبيا، ألنه قليال ما تواجه متخذي القرا
درجة معرفة ميكن وصفها باملقبولة لتنفيذ القرارات، ومجيعهم ميتلكون القدرة الالزمة لتنفيذ تلك 

  .القرارات
من املسؤولني غالبا ما حيددون ) %93.75(ومن نتائج اجلدول كذلك ميكن مالحظة أن   

  .يقومون بذلك أحيانا فقط) %6.25(املوكلة إليهم، يف حني أن ملرؤوسيهم آلية تنفيذ القرارات 
أحيانا فقط ما ) من عينة الدراسة %89.58مبا نسبته (كما يالحظ أن أغلبية املستجوبني   

يستشريون مرؤوسيهم عند اختاذ القرارات، وهذه الفئة على األرجح مكونة من رؤساء املصاحل 
ت اهليكلية أو شبه اهليكلية، يف حني سجل أن بعض مسؤويل والدوائر الذين يتعاملون مع القرارا

غالبا ما يستشريون مرؤوسيهم عند اختاذ القرارات، وهذا ما يشري إىل تبين ) %10.41(اإلدارة العليا 
  .األسلوب الدميقراطي يف التسيري بالشركة

ارات املتشاور فيها هي يف االستمارة بأن القر) 11(وقد بينت إجابات أفراد العينة على السؤال رقم 
ذات الصبغة االستراتيجية اليت متس مبكانة ووضع املؤسسة يف السوق، إضافة إىل القرارات التقنية اليت 

 وظروف لإضافة إىل القرارات اليت متس مصري العما. يكون فيها املدير غري ملم جيدا حبيثيات املشكلة
  ..).كاإلضرابات وغريها(ن طرفهم عملهم، واليت يتوقع أن تثري ردود أفعال معينة م

من عينة الدراسة أحيانا فقط ما يسمحون ملرؤوسيهم ) %85.41(كما تشري النتائج إىل أن   
مبناقشة القرارات اليت يتخذوا، وذلك يرجع العتقاد املسؤولني أن فتح باب النقاش للمرؤوسني يف 

يل عليهم اللجوء إىل النقابات اليت متثلهم كل املواضيع سيجر الشركة للفوضى وعدم االستقرار، وبالتا
  .ملناقشة القرارات اهلامة فقط

من عينة الدراسة فقد أجابوا بأم غالبا ما يسمحون ملرؤوسيهم مبناقشة ) %14.58(أما   
القرارات اليت يتخذوا، وذلك من باب إتباع األسلوب الدميقراطي يف التسيري وكذا مراجعة أي خلل 

  .قراراتقد يشوب هذه ال
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 ميكن القول بأن درجة قبول املرؤوسني للقرارات عالية نسبيا، إذ أن أغلبية كاستنتاجو  
إال أم . املسؤولني حيددون ملرؤوسيهم آلية تنفيذ القرارات املوكلة إليهم، ويستشريوم عند اختاذها

  .يسمحون هلم مبناقشتها عند الضرورة فقط
    

أن القرارات املتخذة يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم هي لكل ماسبق ميكن القول ب كخالصةو  
قرارات ذات فعالية عالية نسبيا؛ إذ أا تتمتع جبودة عالية، فأغلبها حتقق األهداف املتوخاة منها، كما 
أن أغلبية متخذيها حيرصون على توافر مجيع املعلومات املتعلقة باملشكالت قبل اختاذ قرارات بشأا؛ 

كما أن اختاذ .ه ارتفاع درجة رضا املسؤولني على نتائج القرارات اليت اختذوهاوهذا ما عكس
القرارات بالشركة يتم بشكل سريع، أما تنفيذها فيتم بسرعة متوسطة مع أنه سهل وممكن نسبيا ألنه 

ة قلَّما تواجه املسؤولني مشاكل عويصة ورئيسية عند تنفيذها، إضافة إىل أن املرؤوسني ميتلكون املعرف
  .املناسبة لتنفيذ القرارات بشكل مقبول، ومجيعهم ميتلكون القدرة الالزمة لتنفيذها

أما يف جمال قبول القرار من طرف املرؤوسني فإن الشركة تتبع األسلوب الدميقراطي يف التسيري، إذ أن 
رم قبل اختاذ  املوكلة إليهم، ويقومون باستشاتأغلبية املسريين حيددون ملرؤوسيهم آلية تنفيذ القرارا

إضافة إىل أن أغلبهم . القرارات خاصة منها القرارات االستراتيجية وغري اهليكلية، أو القرارات التقنية
  .يسمحون ملرؤوسيهم مبناقشة القرارات اليت يتخذوا

  
تأثري إدخال أنظمة املعلومات على تنظيم العمل وقرارات التشغيل ما مدى : ثاينالسؤال ال

  بالشركة؟
جابة على هذا السؤال يتم االعتماد على اإلجابات املتحصل من مسؤول املعلوماتية لإل  

أنظر امللحق ( أجريت معه بصفته املسؤول على عملية تشغيل النظام وصيانته بالشركة، إثر املقابلة اليت
  : ، واليت كانت على الشكل التايل))03(رقم 

طور يف تنظيم العمل جراء اعتماد نظام املعلومات سيادة نائب املدير، هل حدث ت): 04(السؤال رقم 
  بالشركة؟

بالفعل، حدث تطور من خالل التفرغ لألعمال غري الروتينية والقضاء على ): 04(اجلواب رقم 
ظاهرة تكرار معاجلة البيانات واملعلومات لعدة مرات، وقد مسحت احلوسبة بإنقاص عدد العمال 

مواقع أخرى من عمال اإلدارية اليدوية، مما مسح بتحويلهم إىل واملوظفني الذين كانوا يقومون باأل
  .الشركة كانت تعاين نقصا يف املوارد البشرية
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  كيف كان رد فعل املوظفني على عملية احلوسبة؟): 05(السؤال رقم 
. كان هناك قبول للحوسبة، لكن بشيء من التردد خوفا من الوقوع يف البطالة):05(اجلواب رقم 

اليت غالبا ما يعاين منها موظفو وعمال دول العامل الثالث، إذ أم ينظرون " السرية"عقدة إضافة إىل 
 به من أعمال خاصة اليت ال نإىل نظام املعلومات على أنه وسيلة يف يد الغري لإلطالع على ما يقومو

  .تتعلق مبجاالت العمل
  وظيف بالشركة؟إذا، كيف كانت آثار احلوسبة على قرارات الت): 06(السؤال رقم 
يف جمال التوظيف مل يتم تسريح أي عامل أو موظف جراء عملية احلوسبة، بل إن ):06(اجلواب رقم 

  .الشركة تفكر يف توظيف أخصائيني إضافيني يف جمال اإلعالم اآليل
  

 املسؤول على املعلوماتية بالشركة أن نظام املعلومات اإلدارية الذي مت من إجابات يستنتج  
أثر بشكل إجيايب على تنظيم العمل بالشركة من خالل تنويع اختصاصات املوظفني وحتويل اعتماده 

  .الفائض منهم إىل مواقع أخرى من الشركة كانت تعاين نقصا يف املوارد البشرية
كما يالحظ أن رد فعل املوظفني كان سلبيا نوعا ما يف البداية، وذلك خوفا من البطالة، مع   

ملي مل حيدث هناك تسريح للعمال جراء عملية احلوسبة، وهذا ما يطابق إىل حد انه على الصعيد الع
 وهو شيء طبيعي على أساس أن عملية 1 هذا اال،بعيد نتائج العديد من الدراسات السابقة يف

وليست حوسبة صناعية ) Informatisation de Gestion(احلوسبة كانت حوسبة تسيريية 
)Informatisation Industrielle .( إضافة إىل عقدة السرية اليت يعاين منها موظفو الشركة

  . واليت حالت دون االستخدام األمثل للنظام املعلومايت
  

  هل زادت املردودية املالية للشركة جراء استخدام النظام اآليل: السؤال الثالث
   للمعلومات ا؟

ة اليت متت مع نائب املدير املكلف تتم اإلجابة على هذا السؤال كذلك من خالل أجوبة املقابل  
  :باملعلوماتية، واليت كانت على الشكل التايل

هل ظهرت مؤشرات توحي بارتفاع املردودية املالية للمؤسسة نتيجة إلدخال نظام ): 07(السؤال رقم
  املعلومات؟

                                                 
، )دراسة حالة الديوان الوطين للمواد املتفجرة(ل حديد، أمهية النظام اآليل للمعلومات يف عملية اختاذ القرار باملؤسسة نوفي: مثال 1

 .176، ص 1996مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر، 
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سنة حلد اآلن مل تظهر أية مؤشرات على ذلك، أوال ألن النظام أعتمد منذ ): 07(اجلواب رقم 
 املبيعات مؤخرا تغطي على أي  فقط، وأعتقد أنه مل يعط مثاره بعد، وثانيا ألن خسائر تدين2001

  .حتسن مايل قد تفرزه العديد من العوامل األخرى
    
بناءا على نتائج املقابلة، وكذا املالحظة الشخصية للباحث، خاصة للتدين الكبري ملبيعات   

 إجابات املسؤول كانت  بأناالستنتاجنوات األخرية، ميكن  يف الس الشركةالشركة، والذي شهدته
جد منطقية، ففترة عامني تعترب مدة غري كافية نسبيا لظهور مؤشرات على ارتفاع املردودية املالية 
للشركة خاصة مع التدين الكبري ملبيعاا والذي قد يغطي على النتائج اإلجيابية للعديد من العوامل 

  .األخرى
  

  ما مدى استخدام نظام معلومات الشركة لألساليب الكمية: ابعالسؤال الر
  الختاذ القرار؟

من خالل املالحظة الشخصية للباحث مل يسجل تواجد أي أسلوب من األساليب الكمية   
أو غريها، وهذا ما ) Pert( القرار بالشركة، وال حىت البسيطة منها كطريقة السمبلكس أو ذالختا

  :مع مسؤول املعلوماتية بالشركةة أكدته نتائج املقابل
هل يتوفر النظام املعلومايت بالشركة على األساليب الكمية الختاذ القرار، ): 10(السؤال رقم 

  وغريها؟) Pert(كالسمبلكس وطريقة 
  .ال يتوفر النظام على أي من هذه األساليب): 10(اجلواب رقم 

  
  حلايل األهداف االستراتيجيةإىل أي مدى خيدم نظام املعلومات ا: السؤال اخلامس

  للشركة؟
 من خالل املالحظة الشخصية للباحث، وكذا من لتتم كذلك اإلجابة على هذا السؤا  

  :إجابات مسؤول املعلوماتية بالشركة على أسئلة املقابلة، واليت كانت على الشكل التايل
  ارات االستراتيجية ؟هل يتوفر النظام على نظم خبرية تساعد يف اختاذ القر): 11(السؤال رقم
  .ال يتوفر النظام على أية نظم خبرية، وال حىت نظم دعم القرار): 11(اجلواب رقم
 Boites de (ةلكن املالحظ هو أن النظام حيتوي على صناديق إلكتروني): 12(السؤال رقم

Messages (وغريها ؟.. املباشرة، واإلعالنات ولالجتماعاتتميكن استغالهلا يف االتصاال  
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صحيح، هناك إمكانية لالتصال، لكنه غري مستغل، أوال لغياب الوعي لدى ): 12(جلواب رقما
املوظفني بأمهيتها، وثانيا ألن املوظفني الذين عملوا وتعاملوا لعدة سنوات باملراسالت الورقية واألختام 

  .صعب جدا أن يغريوا هذه العادة بسهولة
  

  يل للمعلومات املعتمد بالشركة ال خيدم بشكل كبري  من كل ماسبق هو أن النظام اآلجاملستنت
اختاذ القرارات االستراتيجية؛ وذلك لغياب أنظمة دعم اإلدارة العليا أو النظم اخلبرية، وال حىت نظم 
دعم القرار، وإمنا يركز على دعم القرارات الوظيفية والتشغيلية، ومن خالهلا ميكنه دعم القرارات 

 غياب وعي املسؤولني بأمهية التكنولوجيا اليت يوفرها النظام يف جمال ، إضافة إىلاالستراتيجية
  .االتصاالت واختاذ القرارات

  
ما هي أنواع نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل املستخدمة يف : السؤال السادس

  الشركة حمل الدراسة ؟
املكلف ) Eara(مدير وحدة لإلجابة على هذا السؤال يتم االعتماد على إجابات نائب   

  :باإلعالم اآليل على أسئلة املقابلة، واليت كانت على النحو التايل
  ما هي أنواع نظم املعلومات املعتمدة يف شركتكم ؟): 13(السؤال رقم
 بسيط بالنظر إىل اخلصائص اليت يتمتع ا النظام احلايل ميكن القول بأنه نظام آيل): 13(اجلواب رقم

  .األساسي يف إزالة األعباء اإلدارية ودعم القرارات اهليكلية وشبه اهليكلية دوره يتمثل
النظام  بأن االستنتاجبناءا على ماسبق وإضافة إىل املالحظة واملعاينة امليدانية للباحث، ميكن   

اآليل املعتمد يف الشركة حمل الدراسة هو نظام آيل بسيط، لكنه حيتوي يف جانب كبري منه على 
معاجلة النصوص وتنسيقها والربيد االلكتروين برامج نظمة أمتتة املكاتب الحتوائه على خصائص أ

لكنه يفتقد إىل خصائص 1وغريها،... والناشر املكتيب، وشبكة االنترنتوالتنظيم االلكتروين للمواعيد
  .وغريها..أخرى كاالجتماعات السمعية والتلفزيونية

  

  

  

  

                                                 
1
 .تبأنظر املبحث الثاين من الفصل الثاين من هذه الدراسة للتعرف أكثر على خصائص نظم أمتتة املكا 
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  سة الدرافرضياتحتليل ومناقشة : ثانيا
  

  هناك عالقة إجيابية بني املعلومات وفعالية القرارات : الفرضية األوىل
  .يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم

 دراسة مدى تأثري املعلومات على فعالية عملية اختاذ القرارات ةستتم يف هذا البند حماول  
الستمارة، واملتعلقة بالشركة اجلزائرية لألملنيوم من خالل حتليل إجابات املسؤولني على أسئلة ا

  ).05( يعرضها اجلدول رقمباملعلومات وعالقتها باختاذ القرار واليت
  )48=ن(إجابات أفراد العينة حول املعلومات وعالقتها بفعالية القرارات   ): 05(اجلدول رقم

��  %ا��"�	!   ا �

توفر 
املعلومات 

  املالئمة

 توفر
الصالحيات 

  املناسبة

توفر 
التحفيزات 

  املناسبة

حمددات 
  أخرى

  قرارات سليمة؟كماهو أهم حمدد الختاذ )13
  

  ـ  14.58  31.25  54.16
  كل 

  املعلومات
 هل تتخذ قراراتك بتوفر؟)14  بعض املعلومات  أغلب املعلومات

  

20.83  68.75  10.41  

هل تستعني مبعلومات من خارج الشركة )15  ال  نعم
  77.08  22.51   قراراتك؟ذالختا

 املعلومات املالئمة والكافية يزيد هل توفُر)16  يف بعض األحيان  يف غالب األحيان  دائما
  ـ  85.41  14.58  من فعالية قراراتك؟

هل توفر املعلومات الدقيقة يزيد من فعالية )17  يف بعض األحيان  يف غالب األحيان  دائما
  ـ  89.58  10.41  قراراتك؟

هل حصولك على املعلومات يف وقتها )18  يف بعض األحيان  يف غالب األحيان  دائما
  ـ  95.83  4.16  يزيد من فعالية قراراتك؟املناسب

بأن توفر املعلومات املالئمة ) %54.16مبا نسبته (من خالل اجلدول يؤكد أغلبية املستجوبني 
هو أهم حمدد الختاذ قرارات سليمة يعول عليها يف الوصول إىل األهداف املرجوة، يف حني أجاب 

من عينة الدراسة بأن توفر الصالحيات املناسبة هو احملدد األهم، أما النسبة الباقية وهي ) 31.25%(
  .فأجابت بأن أهم حمدد لسالمة اختاذ القرارات هو احلوافز اليت يتلقاها متخذ القرار) 14.58%(
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 بأم يتخذون قرارام بتوفر أغلبية) %68.75مبا نسبته (كما يؤكد أغلبية املسؤولني 
املعلومات حول املوضوع، وهي على األرجح فئة رؤساء املصاحل اليت تؤول قراراا حنو الروتينية 

من ) %10.41(واهليكلية والوضوح، وبالتايل توفر كل املعلومات حول املوضوع، إال أن ما نسبته 
بعض املعلومات، عينة الدراسة وهي على األرجح فئة اإلدارة العليا أجابت بأا تتخذ قراراا بتوفر 

  .وهذا طبيعي نظرا للقرارات االستراتيجية اليت تتخذها هذه الفئة من املسريين
من أفراد العينة مصادر املعلومات لديهم داخلية ) %77.08(يالحظ من اجلدول كذلك بأن 

األخرى فيستعينون باملعلومات اخلارجية وهم على األرجح مسؤولو اإلدارة ) %22.51(فقط، أما 
  .ياالعل

 توفر املعلومات أنمن املسؤولني يؤكدون على ) %85.41(يتضح من اجلدول كذلك بأن 
  .املالئمة والكافية تزيد يف غالب األحيان من فعالية القرارات

من عينة الدراسة بأن دقة املعلومات تعترب   ) %89.58(كما تؤكد أغلبية املستجوبني مبا نسبته 
  .ل املساعدة يف زيادة فعالية اختاذ القراراتيف غالب األحيان من أهم العوام

بأنه يف غالب ) منهم %95.83( يؤكد أغلبية املسؤولني بالشركة قباإلضافة لكل ما سب
  .األحيان يكون للتوقيت املناسب للمعلومة أثر على فعالية القرارات

  
م يعترب توفر  لكل ماسبق ميكن القول بأنه يف الشركة اجلزائرية لألملنيوكخالصةبشكل عام، و

  .املعلومات املالئمة والكافية، الدقيقة ويف وقتها املناسب أهم حمدد لزيادة فعالية اختاذ القرارات اإلدارية
  

  

وفعالية اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل املعلومات نظم هناك عالقة إجيابية بني : ثانيةالفرضية ال
  .القرارات يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم

  

 دراسة مدى العالقة بني نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب ةستتم يف هذا البند حماول  
اآليل وفعالية القرارات بالشركة اجلزائرية لألملنيوم من خالل حتليل إجابات املسؤولني على أسئلة 

  ).06(جلدول رقم يعرضها ااالستمارة، واملتعلقة بأنظمة املعلومات وعالقتها باختاذ القرار واليت
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  إجابات أفراد العينة حول عالقة نظم املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل): 06(اجلدول رقم 
  )48=ن(بفعالية القرارات          

��  %ا��"�	!   ا �

هل أدى استخدام نظم املعلومات يف  )19  ضعيف  متوسط  كبري
  8.33  37.5  54.16  الشركة إىل زيادة دقة املعلومات، بشكل؟

بعضها فقط   أغلبها ضروري  كلها ضرورية
  ضروري

هل كل املعلومات اليت تصلك من نظم  )20
   قراراتك؟ذاملعلومات ضرورية الختا

6.33  91.66  2.08  
هل أدى إدخال نظم املعلومات إىل إعطاء  )21  ال  نعم

شكل أحسن للمعلومات، مما يسهل التعامل 
  معها؟

  ـ  100

أدى استخدام تكنولوجيا نظم هل  )22  ال  نعم
املعلومات إىل جعل املعلومات أكثر قابلية 

  للقياس الكمي؟

64.58  35.41  

هل توفر لك نظم املعلومات املستخدمة  )23  بطيء  مقبول  سريع
  معلومات ضرورية الختاذ القرار يف وقت؟

  ـ  43.75  56.25

هل التكوين الذي وفرته لك املؤسسة يف  )24  غري كايف  مقبوال  جيدا
استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات يعترب جمال 

  تكوينا؟

16.66  68.75  14.58  

من عينة البحث )%54.16(ظ بأن أغلبية املستجوبني مبا نسبته يالحمن خالل النتائج 
يؤكدون بأن نظم املعلومات قد زادت بشكل كبري يف دقة معلومات الشركة، يف حني أجاب 

من عينة الدراسة ) %8.33(كما أن ما نسبته .  بأن تأثريها كان بشكل متوسطمنهم) 37.5%(
أجابوا بأن زيادة دقة املعلومات جراء إدخال أنظمة املعلومات كان ضعيفا، وهذه الفئة األخرية على 
األرجح مل متسها عملية احلوسبة بشكل جلي، كمصلحة تأمني اجلودة مثال اليت حتتاج إىل معلومات 

نوعية هائلة حول تركيبة املواد األولية املستخدمة، وتكوين املنتوج يف حد ذاته، ونسبة بكمية و
، ومعلومات كهذه ال 1وغريها ملواكبة شروط احلصول على شهادة اإليزو اليت حتصلت عليها...الطالء

  .يوفرها نظام املعلومات احلايل
                                                 

  )AFAQ(من طرف املكتب الفرنسي  9002 بناءا على مقابلة مع مسؤولة تأمني اجلودة حتصلت الشركة على شهادة اإليزو  1



 
 

162

 اليت يقدمها نظام من عينة الدراسة تؤكد بأن أغلب املعلومات) %91.66(كما أن 
من املسؤولني بأن كل املعلومات ) %6.33(املعلومات يف الشركة ضرورية، يف حني يؤكد مانسبته 

  .املقدمة ضرورية
أجابوا بأن أنظمة ) %100أي بنسبة (امللفت للنظر يف اجلدول هو أن مجيع املسؤولني و

  .التعامل معها أكثراملعلومات قد حسنت كثريا من شكل املعلومات بالشركة، مما سهل 
من عينة الدراسة أجابوا بأن نظم املعلومات املعتمدة يف الشركة ) %56.25(إضافة إىل أن 

توفر املعلومات بشكل سريع، إذ أنه مبجرد أن تحفظ املعلومات على الشبكة حىت ميكن اإلطالع 
وفر املعلومات يف الباقون بأا ت) %43.75(عليها من طرف كافة املخولني بذلك، يف حني أجاب 

  .وقت مقبول نسبيا، إذ أن حفظها على الشبكة يتطلب من األشخاص املكلفني بذلك وقتا معينا
وعن سؤال حول كفاية التكوين الذي وفرته املؤسسة، أجاب أغلبية املسؤولني مبا نسبته 

بأنه من املسؤولني ) %16.66(من عينة الدراسة بأنه تكوين مقبول، يف حني أجاب ) 68.75%(
منهم بأنه غري كايف، مما يؤشر على ضرورة قيام الشركة بدعم هذا اجلانب ) %14.58(جيد، و

والتكثيف من الدورات التكوينية والتربصات العلمية فيما خيص استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات 
  .حىت متكِّن مستخدمي النظام من استغالله على أحسن وجه

من االستمارة والذي وضع أساسا إلعطاء حرية أكرب ) 25(أما عن السؤال املفتوح رقم   
ملتخذي القرار للكشف على املميزات اليت يرون أن نظام املعلومات قد وفرها هلم، خصوصا يف جمال 
اختاذ قرارام، فقد تضمنت إجابات أفراد عينة البحث جمموعة من اخلصائص واملميزات اليت أمكن 

ومتطلبات الدراسة، واستخراج اإلجابات املشتركة بينهم، وبالتايل وضع فيما بعد صياغتها مبا يتالءم 
  :اجلدول التايل
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   إجابات أفراد العينة حول فوائد نظام املعلومات):07(اجلدول رقم
 %النسبة المئوية   التكرار  الميزة التي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية

  25   مرة35  توفري الوقت

  18.75   مرة26   اإلداريةتسهيل العمليات

حتسني االتصاالت اخلاصة باختاذ القرار بني 
  خمتلف املصاحل واألقسام

  16.42   مرة23

  11.42   مرة16  جتنب الرتاعات وتصادم الصالحيات يف الشركة

  10   مرة14  استخدام أفضل للموارد البشرية املتوفرة

  7.85   مرة11  حتسني صورة املؤسسة ومسعتها

  6.42   مرات09  ني اإلجراءات والسياساتتطوير وحتس

  4.28   مرات06  ترشيد التكاليف

 %100  140  امــوع

  

 هو أن متخذي القرار بالشركة أجابوا بأن أبرز ميزة توفرها أنظمة املعلومات ظوالشيء املالح  
ة مرات، ا عدههي توفري الوقت، يليها توفري اجلهد من خالل تسهيل العمليات اإلدارية وجتنب تكرار

 اخلاصة باختاذ القرار بني خمتلف املصاحل واألقسام، مث تمث تسهيل تدفق املعلومات بتحسني االتصاال
مسامهة أنظمة املعلومات يف جتنب الرتاعات وتصادم الصالحيات يف الشركة من خالل حتديد املهام 

لشبكة، مث تليها ميزة بدقة ومن يقوم ا، وكذا حتديد صالحية اإلطالع أو تغيري البيانات يف ا
االستخدام األفضل للموارد البشرية املتوفرة من خالل حتويل العمال الذين كانوا مكلفني بالعمليات 
اإلدارية ومعاجلة البيانات وترتيبها وتصنيفها لتدعيم وظائف أخرى تعاين من نقص املوظفني والعمال، 

دمي خدمات أفضل وأسرع للمتعاملني مع مث تأيت ميزة حتسني صورة املؤسسة ومسعتها من خالل تق
الشركة، وبالتايل احملافظة على العالقة مع احمليط وحتسينها، مث يلي ذلك تطوير وحتسني اإلجراءات 
والسياسات، وأخريا ترشيد التكاليف من خالل ختفيض التكاليف اجلارية من أوراق وأقالم ودفاتر 

هو ما دعمه مسؤول املعلوماتية يف الشركة من ، ووغريها...وعلب أرشيف وخزائن حلفظ امللفات
أنظر امللحق رقم (من املقابلة اليت أجريت معه ) 09(و) 08(و) 03(خالل إجاباته على األسئلة 

)03.((  
 بأن أنظمة املعلومات اإلدارية املعتمدة يف الشركة حمل الدراسة نتاجاالستمن كل ماسبق ميكن   

لومات يف الشركة، وتوفر معلومات أغلبها ضروري الختاذ تساهم بقدر كبري يف زيادة دقة املع
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القرارات يف وقت سريع نسبيا، كما تعطي شكال أحسن للمعلومات مما يسهل التعامل معها، كما 
  .تساهم يف جعل املعلومات أكثر قابلية للقياس الكمي

 اإلدارية وحتسني إضافة إىل ذلك يساهم نظام املعلومات يف الشركة بقدر كبري يف تسهيل العمليات
االتصاالت اخلاصة باختاذ القرار بني خمتلف أقسام الشركة، وكذا جتنب الرتاعات وتصادم 
الصالحيات، االستخدام األفضل للموارد البشرية وحتسني صورة املؤسسة واحملافظة عليها، تطوير 

در وافر يف بلورة رؤية تساهم بق وبالتايل ميكن القول بأا .اإلجراءات والسياسات وترشيد التكاليف
أوضح للمشاكل وبدائل حلوهلا، وبالتايل إنتاج قرارات أكثر دقة ومرونة وفعالية جبهد ووقت أقل، 

  .كما تساهم يف حتسني اإلجراءات والسياسات وحتافظ على عالقة الشركة مبحيطها
  

وفعالية  اإلدارية هناك عالقة إجيابية بني األمن والرقابة على نظم املعلومات: ثالثةالفرضية ال
  القرارات يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم

  :إن حتليل ومناقشة هذه الفرضية يتطلب دراسة بعدين أساسيني مها  
  .مدى وجود أمن ورقابة على املعلومات داخل الشركة: البعد األول
  .أثر الرقابة واألمن على املعلومات على فعالية القرار بالشركة: البعد الثاين

راسة مدى وجود أمن ورقابة على املعلومات داخل الشركة متت االستعانة باألجوبة اليت لد  
املكلف باإلعالم اآليل من خالل املقابلة اليت متت معه بصفته ) EARA(قدمها نائب مدير وحدة 

واليت كانت على الشكل )) 03(أنظر امللحق رقم(املشرف العام على عملية تشغيل النظام وصيانته 
  :يلالتا

هل ميكن ألي شخص غري خمول إحداث تغيريات على البيانات واملعلومات ): 14(السؤال رقم 
  والربامج داخل الشركة؟

ال ميكن ألي شخص غري خمول اإلطالع أو إحداث تغيريات على أي بيان أو ): 14(اجلواب رقم 
؛ حىت ملعتمدة يف الشركةامعلومة ليس له احلق يف اإلطالع عليها، وذلك بفضل تكنولوجيا املعلومات 

بأخرى جديدة يف ) Password(أنه عند إجراء تغيريات على املناصب يتم استبدال كلمات املرور 
  .إطار صالحيات املسؤول املعني

  هل أصيب النظام بأعطاب فريوسية؟): 15(السؤال رقم 
وضع باختاذ مجلة من نعم، أصيب فيما سبق بأعطاب فريوسية، إال أننا تداركنا ال): 15(اجلواب رقم 

  .التدابري واالحتياطات لتفادي وقوع أخطاء مماثلة
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  ما هي مصادر تلك املعلومات؟): 16(السؤال رقم 
غالبا ما تنجم عن سوء استعمال املوظفني ألجهزة وبرامج النظام، أو بسبب : )16(اجلواب رقم 

رج الشركة حتمل استعمال نفس وسائط التخزين لعدة مرات، أو جلب وسائط ختزين من خا
  ).Anti-Virus Programs( الفريوسات ضادمعلومات أو برامج معينة وعدم فحصها مب

  
من خالل اإلجابات السابقة يتضح بأن الشركة كانت عرضة يف مرحلة ما إىل أعطاب   

فريوسية أثرت على السري احلسن للنظام املعلومايت ا مما سبب العديد من األضرار، هذه األخرية 
ت باملشرفني على تشغيل النظام إىل تبين تكنولوجيا أكثر أمنا وحفاظا على املعلومات، وتدعيمها دفع

  .بإجراءات ولوائح حتدد صالحيات اإلطالع وتغيري البيانات واملعلومات
    
أما عن أثر أمن املعلومات على اختاذ القرارات فيتضح من خالل إجابات عينة الدراسة على   

بأن ) 08(واليت يوضحها اجلدول )) 02(أنظر امللحق رقم (ن االستمارة م) 26(السؤال رقم 
)85.41% (ب الفريوسات يف إتالف البيانات أو تعطيل النظام يؤثر بشكل كبري منهم يرون بأن تسب

منهم بأن له تأثريا ) %8.33(على عملية اختاذ القرار، وبالتايل يضعف من فعاليته، يف حني يرى 
  .  بأن تأثري ذلك ضعيف)%6.25(متوسطا و

  )48=ن(آراء أفراد العينة حول أمن املعلومات وعالقته باختاذ القرارات    ): 08(اجلدول رقم 

  %اإلجابات   السؤال

 هل تسبب الفريوسات يف إتالف امللفات )26  ضعيف  متوسط  كبري
أو تعطيل النظام يؤدي إىل اإلخالل بعملية اختاذ 

  القرار، بشكل؟
85.41  8.33  6.25  

  :وما يؤكد النتيجة السابقة هي إجابة مسؤول املعلوماتية بالشركة على نفس السؤال كالتايل
ب الفريوسات يف إتالف امللفات أو تعطيل النظام يؤدي إىل اإلخالل هل تسب): 17(السؤال رقم 

  ؟  بالشركة بعملية اختاذ القرار
ام املعلومات لدينا إىل فريوس  مثال تعرض نظ2000أكيد، ففي عام ): 17(اجلواب رقم 

)Chernobyl ( أفريل، واحملمول يف برنامج 24الذي يصيب أجهزة احلاسوب يف )Windows 

من املعاجلة اآللية للبيانات، مما عطل بشكل كبري انتقال " شهر"، مما أدى إىل إتالف عمل حوايل )98
  .املعلومات واختاذ القرارات خاصة يف اال احملاسيب واملايل
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  ما هي االحتياطات اليت تتخذوا اآلن لتفادي وقوع أخطاء كاليت سبقت؟): 18(السؤال رقم 
: أوهلامنذ اخلسارة الكبرية اليت وقعت فيها الشركة قمنا بالعديد من االحتياطات؛ ):18(اجلواب رقم 

 من اليوميةاملتابعة : وثانيها. وضع برامج خاصة حلماية أجهزة وبرامج النظام من حواسيب وغريها
خالل شبكة اإلنترنت جلميع أنواع الفريوسات اليت تظهر يوميا، وكذا الربامج املضادة هلذه 

زيادة االهتمام بالكمبيوتر املضيف : وثالثها. الفريوسات، والعمل على اقتنائها وتزويد النظام ا
 Le(يف حال تعطل الكمبيوتر املضيف الرئيسي ) Le Serveur Secondaire(املساعد 

Serveur Principale .(نسخ املعلومات بصفة دورية من قاعدة البيانات اخلاصة بالنظام :ورابعها 
مكونني بذلك خزانة لألرشيف االلكتروين ميكن الرجوع هلا ) cd-rom(وحفظها يف أقراص صلبة 

تم اعتماد املودم  العامة أو مراكز التوزيع فيةأما فيما خيص انتقال املعلومات إىل املديري. وقت احلاجة
)Modem (االعتماد أكثر  وخامسها. بدل الربيد االلكتروين محاية للمعلومات من جرائم القرصنة

ونظم مراقبة االتصال ) Data Control Systems(على نظم مراقبة البيانات 
)Communication Control Systems.(  
  

يما مضى من مشكلة  من كل ماسبق ميكن القول بأن الشركة قد عانت فكخالصةو  
الفريوسات اليت كان هلا بالغ األثر السليب على فعالية قراراا، لكنها تداركت الوضع بتبين تكنولوجيا 

التأثري القوي ألمن ورقابة املعلومات على فعالية أكثر تطورا وإجراءات أكثر صرامة، مما يؤكد 
  . القرارات بالشركة حمل الدراسة

  
   كتمان املعلومة واحملافظة عليها بامليزة التنافسية للشركةيرتبط: الرابعةالفرضية 

لقد قُدرت اخلسائر الناجتة عن جرائم احلاسوب يف الواليات املتحدة بني ثالثة ومخسة   
 600ماليري دوالر سنويا، وقد قَدرت السلطات األمريكية أن جرمية احلاسوب الواحدة تكلف حوايل 

آالف دوالر ) 03(سرقة الواحدة حتت ديد السالح مبلغ ثالثة ألف دوالر سنويا، يف حني تكلف ال
إن املقارنة البسيطة بني الرقمني السابقني توضح مدى خطورة تسرب املعلومات إىل 1.فقط سنويا

ويف هذا الصدد، ولدراسة الفرضية السابقة ال بد من معرفة . خارج الشركة، وخاصة إىل منافسيها

                                                 
1
 .73، ص، وزارة اإلعالم الكويتية1995، يوليو 440، جرائم احلاسوب وأمن البيانات، جملة العريب، العدد  عادل ريان حممد 
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 تعرض الشركة جلرائم سرقة أو قرصنة للمعلومات سواء كان مصدرها بعدين أساسيني؛ أوهلما مدى
  .داخليا أو خارجيا، وثانيهما مدى ارتباط أمن املعلومات بامليزة التنافسية للشركة

فيما خيص البعد األول فقد أوضحت نتائج املقابلة اليت أُجريت مع املكلف باملعلوماتية   
أن هذه األخرية مل تتعرض إىل أي )  املقابلة واإلجابة عليهمن) 19(من خالل السؤال رقم (بالشركة 

  .نوع من جرائم سرقة أو قرصنة على املعلومات، ال من الداخل وال من اخلارج
بأن ) %56.25(أما فيما خيص البعد الثاين فقد أجاب غالبية أفراد عينة الدراسة مبا نسبته   

، ))09(أنظر اجلدول رقم (امليزة التنافسية للشركة هناك ارتباطا بني احملافظة على سرية املعلومة و
من االستمارة بأن الشركة تعاين منافسة حادة ) 28(ويعللون رأيهم من خالل اإلجابة على السؤال 

حترير ما صاحبها من إجراءات يف األعوام األخرية إثر انفتاح اجلزائر تدرجييا على األسواق العاملية و
األمهية االستراتيجية للعديد طرف بعض الشركات العربية، مما يزيد من وغريها، خاصة من ..التجارة

من املعلومات، كأسعار التكلفة ملنتجات الشركة، وكذا العمالء واملوردين الرئيسيني للشركة، ورقم 
وغريها من العديد من املعلومات اليت تكشف هامش املناورة الذي تتمتع به ...أعمال وأرباح الشركة

 للحفاظ ن األكثر صرامة واألرقى تكنولوجيا إجراءات األماختاذا حيتم على هذه األخرية الشركة، مم
  .على ميزا التنافسية وبالتايل بقائها وريادا يف السوق
  

    عالقة كتمان املعلومة واحملافظة عليها بامليزة التنافسية للشركة آراء أفراد العينة حول ): 09(اجلدول رقم 
  )48=ن(

 %النتائج   ةاألسئل

 هل يرتبط كتمان املعلومة واحملافظة عليها )27  ال  نعم
  43.75  56.25  ؟ بامليزة التنافسية للشركة

  
 بأنه لكتمان املعلومة واحملافظة عليها بالغ األثر على امليزة االستخالصومما سبق ميكن   

  .  قالتنافسية للشركة، وبالتايل على إمكانية استمرارها وريادا يف السو
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        ة الفصل الرابعة الفصل الرابعة الفصل الرابعة الفصل الرابعالصالصالصالصخخخخ
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        رابعرابعرابعرابعخالصة الفصل الخالصة الفصل الخالصة الفصل الخالصة الفصل ال

  
رية، ومدى تأثريه يف اختاذ القرارات ئقصد اإلطالع على واقع نظام املعلومات يف املؤسسة اجلزا  

 إذ أا ؛اإلدارية، مت اختيار الشركة اجلزائرية لألملنيوم ذات الطابع االستراتيجي يف االقتصاد الوطين
تسويق األملنيوم وكافة اهلياكل واللواحق لوطنية الوحيدة املختصة يف إنتاج وتصنيع وااملؤسسة 

املصنوعة منه، معتمدة يف ذلك على جمموعة من اهلياكل؛ أوهلا املديرية العامة، ثانيها وحدة بثق وأنودة 
 وكذا عملية اليت يتم على مستواها إنتاج األملنيوم اخلام وتركيبه) EARA(وتذويب األملنيوم باملسيلة 

 وحدات جنارة ثالثها، و، والقيام بنجارة األملنيوم وغريها)Les Accessoires(إنتاج اللواحق 
املتوزعة على طول الساحل الوطين لتسهيل تصريف املنتجات خارجيا ) MRA(وإعادة بيع األملنيوم 
  .م املادة األولية املستوردة من اخلارجسلُّاء البالد، أو لتأو داخليا يف شىت أحن

 يرتكز الذيتتدفق املعلومات يف الشركة عرب العديد من القنوات أمهها النظام اآليل للمعلومات   
واملزود بالعديد من تقنيات وتكنولوجيا االتصاالت ومعاجلة ) EARA(بشكل رئيسي يف وحدة 

  . البيانات
الستعانة بعدة  على حيثيات هذا النظام اآليل وعالقته باختاذ القرار بالشركة مت اأكثر لإلطالع
 أجاب عليها أغلب مسريي الشركة، ومقابلة مع نائب مدير وحدة  اليتستمارةاالأدوات أمهها 

)EARA (وقد مت التوصل إىل العديد من . املكلف باإلعالم اآليل، واملالحظة الشخصية للباحث
 .النتائج اليت سيتم التطرق إليها يف العنصر القادم من هذه الدراسة
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بعد عرض أهم املفاهيم النظرية املتعلقة بأنظمة املعلومات وعالقتها باختاذ القرار يف املنظمة،   
وبعد حتليل ومناقشة أسئلة وفرضيات الدراسة من خالل دراسة ميدانية للشركة اجلزائرية لألملنيوم؛ 

  : أمكن التوصل إىل مجلة من النتائج ميكن عرضها بالشكل التايل
تويل املرأة ملناصب املسؤولية واختاذ القرار يف الشركة؛ و يرجع ذلك طبيعة الشركة  تدين نسبة -

  .بوصفها صناعية أين يتم عادة توظيف الرجال
  ). سنة50 إىل 41من ( مييل متوسط عمر متخذي القرار يف الشركة إىل فئات العمر املتوسطة -
كايف لتقبل واستيعاب فكرة إدخال  ميلك متخذو القرارات يف الشركة مستوى تعليمي مقبول، و-

  .نظم معلومات إدارية مبنية على احلاسب اآليل واالعتماد عليها يف دعم عملية اختاذ القرارات
 لدى متخذي القرار يف الشركة خربة كافية يف القطاع، ويف الشركة حمل الدراسة باخلصوص، مما -

ى احلاسب اآليل يف اختاذ القرارات، مما يزيد من يسهل االستفادة من نظم املعلومات اإلدارية املبنية عل
  .فعالية هذه األخرية

 القرارات املتخذة يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم هي قرارات ذات فعالية عالية نسبيا؛ إذ أا تتمتع -
جبودة عالية؛ فأغلبها حتقق األهداف املتوخاة منها، كما أن أغلبية متخذيها حيرصون على توافر مجيع 
املعلومات املتعلقة باملشكالت قبل اختاذ قرارات بشأا؛ وهذا ما عكسه ارتفاع درجة رضا املسؤولني 

كما أن اختاذ القرارات بالشركة يتم بشكل سريع، أما تنفيذها فيتم .على نتائج القرارات اليت اختذوها
 عويصة ورئيسية عند بسرعة متوسطة مع أنه سهل وممكن نسبيا ألنه قلَّما تواجه املسؤولني مشاكل

تنفيذها، إضافة إىل أن املرؤوسني ميتلكون املعرفة املناسبة لتنفيذ القرارات بشكل مقبول، ومجيعهم 
  .ميتلكون القدرة الالزمة لتنفيذها

 أما يف جمال قبول القرار من طرف املرؤوسني فإن الشركة تتبع األسلوب الدميقراطي يف التسيري؛ إذ -
 املوكلة إليهم، ويقومون باستشارم قبل ت حيددون ملرؤوسيهم آلية تنفيذ القراراأن أغلبية املسريين

. اختاذ القرارات؛ خاصة منها القرارات االستراتيجية وغري اهليكلية، أو القرارات ذات الطابع التقين
  .إضافة إىل أن أغلبهم يسمحون ملرؤوسيهم مبناقشة القرارات اليت يتخذوا

لومات اإلدارية الذي مت اعتماده، بشكل إجيايب على تنظيم العمل بالشركة من خالل  أثَّر نظام املع-
تنويع اختصاصات املوظفني وحتويل الفائض منهم إىل مواقع أخرى من الشركة كانت تعاين نقصا يف 

  .املوارد البشرية
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ذلك خوفا من  رد فعل املوظفني كان سلبيا نوعا ما يف البداية جتاه إدخال أنظمة املعلومات؛ و-
البطالة، مع أنه على الصعيد العملي مل حيدث هناك تسريح للعمال جراء عملية احلوسبة، ألا يف 

وليست حوسبة صناعية ) Informatisation de Gestion(األساس كانت حوسبة تسيريية 
)Informatisation Industrielle .(ة إضافة إىل عقدة السرية اليت يعاين منها موظفو الشرك

  . واليت حالت دون االستخدام األمثل للنظام املعلومايت
 بعد عامني من استغالل النظام، مل تظهر أية مؤشرات على ارتفاع املردودية املالية للشركة خاصة -

مع التدين الكبري للمبيعات والذي يغطي على النتائج املالية اإلجيابية اليت قد حتققها العديد من العوامل 
  .األخرى

 القرار بالشركة، وال حىت ذ يسجل تواجد أو استخدام أي أسلوب من األساليب الكمية الختا مل-
  .أو غريها؛ مما ينعكس سلبا على اختاذ القرارات) Pert(البسيطة منها كطريقة السمبلكس أو 

ية؛ وذلك  النظام اآليل للمعلومات املعتمد يف الشركة ال خيدم بشكل كبري اختاذ القرارات االستراتيج-
لغياب أنظمة دعم اإلدارة العليا أو النظم اخلبرية، وال حىت نظم دعم القرار، وإمنا يركز على دعم 

  .القرارات الوظيفية والتشغيلية، ومن خالهلا ميكنه دعم القرارات االستراتيجية
اذ القرارات  غياب وعي املسؤولني بأمهية التكنولوجيا اليت يوفرها النظام يف جمال االتصاالت واخت-

والذي جتسد يف بروز مقاومة للتغيري؛ من خالل االمتناع عن استخدام بعض املزايا اليت يقدمها النظام 
واالستمرار يف استخدام األساليب )) les boites de messages(كالعلب االلكترونية (

  .التقليدية يف اإلعالنات واالتصاالت وعقد االجتماعات
 يف الشركة حمل الدراسة هو نظام بسيط ألمتتة املكاتب؛ ألنه حيتوي يف جانب  النظام اآليل املعتمد-

كبري منه على خصائص أنظمة جتهيز املكاتب الحتوائه على برامج معاجلة النصوص وتنسيقها والربيد 
 يفتقد إىل خصائص أخرى هوغريها، لكن...االلكتروين والتنظيم االلكتروين للمواعيد والناشر املكتيب

  .وغريها..جتماعات السمعية والتلفزيونيةكاال
أهم  يف الشركة اجلزائرية لألملنيوم يعترب توفر املعلومات املالئمة والكافية، الدقيقة ويف وقتها املناسب -

  . لزيادة فعالية اختاذ القرارات اإلداريةحمدد
 يف زيادة دقة  أنظمة املعلومات اإلدارية املعتمدة يف الشركة حمل الدراسة تساهم بقدر كبري-

املعلومات يف الشركة، وتوفر معلومات أغلبها ضروري الختاذ القرارات يف وقت سريع نسبيا، كما 
تعطي شكال أحسن للمعلومات مما يسهل التعامل معها واالستفادة منها، كما تساهم يف جعل 

  .املعلومات أكثر قابلية للقياس الكمي
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قدمها نظام املعلومات يف الشركة الختاذ القرارات ميكن ترتيبها على  تبني النتائج أن أهم املزايا اليت ي-
  : الشكل التايل

  . توفري الوقت-
  . تسهيل العمليات اإلدارية-
  . حتسني االتصاالت اخلاصة باختاذ القرار بني خمتلف املصاحل واألقسام-
  . جتنب الرتاعات وتصادم الصالحيات يف الشركة-
  .لبشرية املتوفرة استخدام أفضل للموارد ا-
  . حتسني صورة املؤسسة ومسعتها-
  .تطوير وحتسني اإلجراءات والسياسات-
  .ترشيد التكاليف-

 نظام معلومات الشركة بقدر وافر يف بلورة رؤية أوضح للمشاكل وبدائل حلوهلا، وبالتايل يساهم - 
ني اإلجراءات إنتاج قرارات أكثر دقة ومرونة وفعالية جبهد ووقت أقل، كما يساهم يف حتس

  .والسياسات وحيافظ على عالقة الشركة مبحيطها
 التكوين الذي وفرته املؤسسة ملستعملي نظام املعلومات احلايل يعترب مقبوال لكنه غري جيد -

  .الستخدامه يف اختاذ قرارات فعالة
 بدليل  لألمن والرقابة على املعلومات تأثري قوي على فعالية القرارات بالشركة حمل الدراسة،-

  .اخلسائر اهلائلة اليت تكبدا الشركة جراء تعرضها لألعطاب الفريوسية
  : تتخذ الشركة مجلة من االحتياطات حلماية نظامها املعلومايت، منها-

  .  وضع برامج خاصة حلماية أجهزة وبرامج النظام من حواسيب وغريها-
لفريوسات اليت تظهر يوميا، وكذا  من خالل شبكة اإلنترنت جلميع أنواع االيومية املتابعة -

  . الربامج املضادة هلذه الفريوسات، والعمل على اقتنائها وتزويد النظام ا
يف ) Le Serveur Secondaire( زيادة االهتمام بالكمبيوتر املضيف املساعد -

  ). Le Serveur Principale(حال تعطل الكمبيوتر املضيف الرئيسي 
رية من قاعدة البيانات اخلاصة بالنظام وحفظها يف أقراص صلبة  نسخ املعلومات بصفة دو-

)cd-rom (مكونني بذلك خزانة لألرشيف االلكتروين ميكن الرجوع هلا وقت احلاجة .  
بدل الربيد االلكتروين فيما خيص انتقال املعلومات إىل ) Modem( اعتماد املودم -

  . ات من جرائم القرصنة العامة أو مراكز التوزيع حلماية املعلومةاملديري
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ونظم ) Data Control Systems(االعتماد أكثر على نظم مراقبة البيانات  -
  ).Communication Control Systems(مراقبة االتصال 

مع التحديد الدقيق للصالحيات ) كاستخدام كلمات العبور( اختاذ إجراءات أكثر صرامة -
  .علومات اليت حيتويها النظام املعلومايتفيما خيص اإلطالع أو تغيري البيانات وامل

 مل يتعرض نظام املعلومات اإلدارية يف الشركة ألي جرائم قرصنة؛ لكن يف ظروف املنافسة الشديدة -
اليت متر ا الشركة؛ كتمان املعلومة واحملافظة عليها هلما بالغ األثر على امليزة التنافسية للشركة، 

  .  ا وريادا يف السوقوبالتايل على إمكانية استمراره
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بعد دراسة وحتليل نظام املعلومات بالشركة اجلزائرية لألملنيوم، وبعد اإلطالع على نتائج   
الدراسة وما حتمله من نقاط القوة والضعف يف هذا النظام، ميكن تقدمي االقتراحات والتوصيات 

  :التالية
كنولوجيا املعلومات املستخدمة يف املؤسسات ضرورة السعي وراء مواكبة التطور يف نظم وت  -

االقتصادية املتطورة، وذلك من خالل تطوير نظام معلومات الشركة احلايل بإدخال عناصر أنظمة 
جتهيز املكاتب ونظم دعم القرارات ونظم معلومات اإلدارة العليا؛ بدءا باستغالل اإلمكانيات غري 

تجهيزات وبرامج أكثر تطورا، وهذا لالستفادة من ميزات هذه املستغلة للنظام احلايل ومرورا بتزويده ب
  .النظم وهذه التكنولوجيا يف إنتاج قرارات ذات فعالية عالية

تكثيف الدورات التكوينية والتدريبية، وجعلها بصفة دورية لزيادة كفاءة مستخدمي النظام يف   -
يل، واليت تشهد تطورات سريعة التعامل مع تكنولوجيا ونظم املعلومات املبنية على احلاسب اآل

 بني اجلانب اإلنساين قأي ضرورة الربط والتنسي. ومستمرة، وتكريسها يف إنتاج قرارات أكثر فعالية
واجلانب التكنولوجي لضمان قيام النظام اآليل للمعلومات بوظائفه على أحسن ما يرام لتحقيق 

  . األهداف اليت صمم من أجلها
 الكمية الختاذ القرار ضمن نظام املعلومات اإلدارية لزيادة سرعة ودقة زيادة اعتماد األساليب  -

  .وكفاءة القرارات اليت تبىن على نتائجها
توفري حاسبات إلكترونية إضافية غري موصلة بنظام املعلومات، كي يستخدمها املوظفون يف   -

م املعلومايت لألغراض أوقات الراحة والفراغ؛ وذلك للحد من ظاهرة استخدام أجهزة وبرامج النظا
السرية "باإلضافة إىل كسر عقدة .  هلا بالعملةالشخصية أو الترفيه أو ألغراض أخرى ال عالق

اليت يعاين منها املوظفون وزيادة ثقتهم بتكنولوجيا املعلومات؛ مما ينعكس باإلجياب على " والشخصية
  .القرارات املتخذة يف الشركة

ة، وأيام دراسية لتعريف مستخدمي النظام بأمهية تكنولوجيا القيام حبمالت حتسيسية وتوعي  -
  .املعلومات اليت يوفرها النظام املعلومايت يف تسهيل عمليام اإلدارية وزيادة فعالية قرارام

السعي وراء احملافظة على مستوى األمن والرقابة الذي يتمتع به النظام احلايل والعمل على   -
عا لتطور النظام املعلومايت بالشركة كاستخدام البطاقة الذكية وبطاقة تطوير إجراءات السالمة تب
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 ونظم مراقبة االتصاالت املتطورة، ونظم مراقبة البيانات، وكذا أنظمة ةالتعريف البالستيكي
)Biometrics (وما متثله من فحص للبصمات وغريها .  
شركة للقضاء على ظاهرة نقل السعي إىل توسيع نظام املعلومات جغرافيا إىل كامل هياكل ال  -

، وبالتايل جتنب )شاحنات عادة(املعلومات عرب وسائط نقل تنقلها وسائل مكلفة أساسا بنقل البضائع 
املخاطر اليت تنطوي عليها هذه الطريقة، واحلصول على امليزات اليت يوفرها النظام؛ من وقت، وأمن 

  .هاوغري) عند استخدام املودم(واقتصاد يف تكلفة اهلاتف 
السعي إىل إدخال مقياس نظم املعلومات اإلدارية كمقياس إجباري يف الربامج التعليمية   -

خلفية ) مسريو املستقبل(اجلامعية، خاصة يف االختصاصات اإلدارية، القانونية واالقتصادية ملنح الطلبة 
 يف اتكنولوجياودور نظم املعلومات و) خاصة عملية اختاذ القرار(علمية حول الوظائف اإلدارية 

 .زيادة كفاءة وفعالية هذه الوظائف
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لقد اكتست عملية اختاذ القرار أمهية بالغة يف العصر احلديث خاصة بعد أن أصبحت املنشآت   
 ترارااالقتصادية تعمل مبوارد كثرية ومبعدات ضخمة وتستثمر أمواال طائلة، وغدت عملية اختاذ الق

يف جمال إدارة األعمال مبثابة احملرك احلقيقي لنشاط املنظمات، ونقطة االنطالق حنو حتقيق األهداف 
املرجوة، ما أفرز العديد من املسامهات الفكرية يف هذا اال، بل وبروز مدرسة بأكملها تسمى 

مدى جناحها يف ختطيط أن قدرة أي مؤسسة على حتقيق أهدافها تعتمد على كما ". املدرسة القرارية"
وتنظيم أعماهلا، وعلى مدى قيامها بإدارة مواردها وموظفيها والتنسيق بينهم، مع حتقيق الرقابة الفعالة 

وهذا ما جيعل من الضروري أن تعمل املنظمة على توفري املعلومات . على خمتلف األعمال اليت تقوم ا
ا املناسب وبالتكلفة املناسبة ألنه على أساسها تبىن الدقيقة واملالئمة، الشاملة واملتكاملة ويف وقته

إن التطور السريع حلجم وأنواع املعلومات اليت يتم تداوهلا يف املؤسسة أدى ذه . القرارات الرشيدة
األخرية إىل البحث على نظام يكفل هلا السيطرة على ذلك الكم من املعلومات ختزينا، معاجلة، نشرا 

وافر املعلومات املطلوبة ملستويات اإلدارة حىت تستطيع اختاذ قراراا على واسترجاعا، مما يكفل ت
ولقد تطورت نظم املعلومات تطورا كبريا متاشيا مع التطور التكنولوجي، من النظام . أحسن وجه

اليدوي البسيط إىل الشبكات العصبية والنظم اخلبرية، وبروز مفهوم الذكاء الصناعي كبديل لإلنسان 
  .د من جوانب التخطيط والرقابةيف العدي

وكلما استطاعت نظم املعلومات اإلدارية حتقيق مستوى عايل من التعاضد بني نظم مكونات 
وبرامج تكنولوجيا املعلومات احلديثة، كلما استطاعت هذه النظم أن حتقق امليزة التنافسية 

لومات ذات قيمة مضافة إىل  إال من خالل اكتساب وإنتاج معقاالستراتيجية املؤكدة اليت ال تتحق
  .القيمة الكلية ملخرجات املنظمة من منتجات وسلع وخدمات

     ويف واقع األعمال اليوم ميكن القول وبدون تردد بأن غياب نظم املعلومات اإلدارية يف منظمات 
قيق األعمال احلديثة يعين غياب أو استحالة استمرار أنشطة املؤسسات الرئيسية، كما يعين صعوبة حت

مستويات مقبولة من الكفاءة والفعالية يف بعض األنشطة؛ وتكفي اإلشارة يف هذا الصدد إىل 
املؤسسات البنكية وشركات التأمني، وشركات خدمات البيانات والربجميات، فهي مؤسسات ال 

 أن تستمر من دون وجود نظام للمعلومات، وهذه احلاجة تتواجد كذلك لكن بأقل حدة يف اميكنه
  ركات الصناعية واخلدمية وحىت شركات البناء، الش

     كما أن نظم املعلومات اإلدارية أصبحت تشكل حمور تكامل وجتانس وتنسيق بني العناصر 
األساسية ملنظمة األعمال، إذ أن هلا تأثريا حيويا يف تشكيل بنية التنظيم ويف التأثري على اختيار نوع 

 نام وإلستراتيجية األعمال أيضا، وذلك انطالقا من افتراض أاهليكل التنظيمي املناسب هلذا النظ
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اهليكل التنظيمي ينبغي أن يتبع االستراتيجية ونظم املعلومات وليس العكس، أو على األقل تكوين 
 املتوازن بني بنية التنظيم ونظم املعلومات واستراتيجيات األعمال الشاملة؛ رعالقة من التكامل والتطو

لنظم املعلومات اإلدارية صلة مباشرة يف تشكيل ثقافة املنظمة، ذلك ألن تكنولوجيا وبالنتيجة تكون 
 تأسيس ثقافتها التنظيمية أو املعلومات متثل يف الواقع إحدى املصادر املهمة اليت تنهل منها اإلدارة يف

  . إعادة صياغة هذه الثقافة
امليزة التنافسية املؤكدة؛ إذ أن كما ترتبط تكنولوجيا نظم املعلومات بثقافة اجلودة وعناصر 

نظم املعلومات اإلدارية بوجودها يف املنظمة وعملها املباشر مع املدير واإلدارة تعمل على تعزيز ثقافة 
كما أن نوع ومنط . املنظمة اليت تستند على املعرفة واملعلومة واملشاركة اجلماعية يف صنع القرار

املنظمة حيدد إىل حد ما نوع ومنط املوارد البشرية املوجودة أو اليت  يف ةالتكنولوجيات املعلوماتية املتاح
  .حتتاجها املنظمة

واملؤسسة االقتصادية اجلزائرية ليست مبعزل عن هذه التطورات خاصة يف ظل املنافسة اليت 
وهذا ما توصلت إليه هذه . أصبحت تعاين منها، واليت يتوقع أن تزيد فور توفر الشروط املناسبة

سة من خالل أخذ حالة الشركة اجلزائرية لألملنيوم أين مت إثبات أن لنظم املعلومات اإلدارية ا الدرا
أثر كبري على فعالية القرارات املتخذة على مستوى الشركة وذلك مبسامهتها بقدر كبري يف زيادة دقة 

ع، كما تعطي شكال املعلومات يف الشركة، وتوفري املعلومات الضرورية الختاذ القرارات يف وقت سري
كما . أحسن للمعلومات مما يسهل التعامل معها واالستفادة منها، وجتعلها أكثر قابلية للقياس الكمي

أثبتت الدراسة أن نظم املعلومات اإلدارية بالشركة تؤثر بشكل إجيايب على تنظيم العمل ا، وأا 
 تساهم بشكل كبري يف بلورة رؤية أوضح تتمتع بإجراءات أمن ورقابة عالية على املعلومات، كما أا

للمشاكل وبدائل حلوهلا، وبالتايل إنتاج قرارات أكثر دقة ومرونة وفعالية جبهد ووقت أقل، وكذا 
  .حتسني اإلجراءات والسياسات واحملافظة على عالقة الشركة مبحيطها

 عجزه عن كما كشفت الدراسة على العديد من تقاط الضعف يف النظام املعلومايت أبرزها
خدمة القضايا االستراتيجية للشركة وافتقاره لألساليب الكمية الختاذ القرارات، وغياب الوعي 

مما يفتح آفاقا جديدة لدراسات أخرى تعىن بتحليل ودراسة .  والتكوين املناسب ملستخدمي النظام
مة، وكذا األسباب نقاط الصعف هذه، مسبباا والعوائق اليت تقف أمام إمكانية تطوير هذه األنظ

 .واحللول املمكنة ملشكلة املقاومة اليت يلقاها النظام من طرف املستخدمني
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  )02(الملحق رقم   
  

       جامعة محمد بوضياف المسيلة
  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية

          وعلوم التسيير
        قسم العلوم التجارية

 رة األعمال   فرع ماجستير إدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تحت إشراف الدكتور:                                         من إعداد الطالب
 عثمان حسن عثمان                                     إسماعيل مناصرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  2002/2003: السنة الجامعية

 لدراسة دور نظام معلومات الشركة استمارة
في الرفع من فعالية ) ALGAL(الجزائرية لأللمنيوم 

 عملية اتخاذ القرار بها
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  :سيادة المدير  
  

دور نظام المعلومات اإلدارية في الرفع من "ن لقد جاءت هذه الدراسة بعنوا  
 آخذين كدراسة حالة شركتكم بوصفها ذات ،" عملية اتخاذ القرارات اإلداريةفعالية

 هذه حيث تهدف. طابع استراتيجي ولسمعتها الطيبة في مجال دعم البحث العلمي
 في  إلى تحديد أنواع تكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات المعتمدةالدراسة

  . بالشركةاتشركتكم وأثرهما على فعالية القرار
لذا نرجو التكرم بالمساعدة في إتمام هذا البحث عن طريق اإلجابة على   

 لكم بأن جميع المعلومات التي ناألسئلة التي تتضمنها االستمارة المرفقة، مؤكدي
سوف يتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث 

  .العلمي فقط
  شاكرين لكم حسن تعاونكم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظة

  .يف اخلانة اليت تروا مناسبة )X (الرجاء وضع عالمة
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 هل حتقق قراراتك النتائج املرجوة منها، بشكل؟ )1

                             كبري                      متوسط                     ضعيف    
 
 فر مجيع املعلومات حول املوضوع؟ا على تواتكقرارختاذ هل حترص عند ا )2

               دائما                 يف غالب األحيان                  يف بعض األحيان
 
 ما هي درجة رضاك على نتائج القرارات اليت اختذا؟ )3

          صغرية                         كبرية                      متوسطة              
 
 هل تتخذ قراراتك بشكل سريع؟ )4

                              نعم                          ال                        أحيانا
 
 هل تنفيذ قراراتك يتم بشكل؟ )5

                          سريع                     متوسط                          بطيء
 
 مشاكل رئيسية عند تطبيق بعض القرارات؟هل تواجهك  )6

                          غالبا                        أحيانا                           قلَّما
 
 هل ميلك مرؤوسوك املعرفة الالزمة لتنفيذ القرارات املوكلة إليهم، بشكل؟ )7

                    غري مقبول                        جيد                      مقبول  
 
 هل ميلك مرؤوسوك القدرة على تنفيذها؟ )8

                          نعم                            ال                         أحيانا
 
 هل حتدد ملرؤوسيك آلية تنفيذ القرارات املوكلة إليهم؟ )9

      أحيانا                         أبدا                     غالبا                      
 
 هل تقوم باستشارة مرؤوسيك عند اختاذك للقرارات؟ )10

                       غالبا                          أحيانا                         أبدا
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 فماهي طبيعة القرارات اليت يتشاور فيها؟" غالبا أو أحيانا"إذا كانت اإلجابة  )11

-..................................................................  
 
 هل تسمح ملرؤوسيك مبناقشة القرارات اليت تتخذها؟ )12

                      غالبا                         أحيانا                           أبدا
 
  قرارات سليمة؟كماهو أهم حمدد الختاذ )13

  .الئمة   توفر املعلومات امل
  .   توفر الصالحيات املناسبة
  :...............................)مثال(   توفر التحفيزات املناسبة 

  )...............(...........................    حمددات أخرى 
 
 هل تتخذ قراراتك بتوفر؟ )14

   املعلومات         كل املعلومات                أغلب املعلومات               بعض
 
  قراراتك؟ذهل تستعني مبعلومات من خارج الشركة الختا )15

                     نعم                                      ال
 
 هل توفُر املعلومات املالئمة والكافية يزيد من فعالية قراراتك؟ )16

   بعض األحيان                دائما                يف غالب األحيان                يف
 
 هل توفر املعلومات الدقيقة يزيد من فعالية قراراتك؟ )17

                  دائما               يف غالب األحيان                 يف بعض األحيان
 
 هل حصولك على املعلومات يف وقتها املناسب يزيد من فعالية قراراتك؟ )18

   األحيان                 يف بعض األحيان              دائما                 يف غالب
 
 هل أدى استخدام نظم املعلومات يف الشركة إىل زيادة دقة املعلومات، بشكل؟ )19

                كبري                          متوسط                            ضعيف
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 ؟كهل كل املعلومات اليت تصلك من نظم املعلومات ضرورية الختاذ قرارات )20

      كلها ضرورية                   أغلبها ضروري             بعضها فقط ضروري
 
 هل أدى إدخال نظم املعلومات إىل إعطاء شكل أحسن للمعلومات، مما يسهل التعامل معها؟ )21

                  نعم                                   ال
 
  إىل جعل املعلومات أكثر قابلية للقياس الكمي؟ هل أدى استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات )22

                  نعم                                   ال
 
 هل توفر لك نظم املعلومات املستخدمة معلومات ضرورية الختاذ القرار يف وقت؟ )23

  يء          سريع                             مقبول                              بط
 
 هل التكوين الذي وفرته لك املؤسسة يف جمال استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات، يعترب تكوينا؟ )24

             جيدا                             مقبوال                          غري كايف
 
  لقرارات اإلدارية؟برأيك، ماهي املزايا اليت يقدمها استخدام نظم املعلومات اإلدارية يف جمال اختاذ ا )25
-.....................                          -.....................   
-.....................                          -.....................   
  
 هل تسبب الفريوسات يف إتالف امللفات أو تعطيل النظام يؤدي إىل اإلخالل بعملية اختاذ القرار، )26

 بشكل؟

               كبري                      متوسط                       ضعيف       
  
  هل يرتبط كتمان املعلومة واحملافظة عليها بامليزة التنافسية للشركة ؟) 27

   ال                    نعم                         
  
  فكيف ذلك؟" نعم"إذا كانت اإلجابة  )28
-……………………........ 
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)03(الملحق رقم   

 

  املكلف باإلعالم اآليل ) EARA(قائمة األسئلة اليت تضمنتها املقابلة مع نائب مدير وحدة 

 وإجاباته عليها

 سيادة نائب املدير املكلف باإلعالم اآليل، هل متت عملية دراسة وتصميم ووضع :)01(السؤال رقم 
  إطاراا؟نظام املعلومات يف الشركة من طرف مهندسيها و

إذ أن عدد املختصني يف : أوهلما تنظيمي ال، ويف احلقيقة هناك جانبان لذلك؛ :)01(اجلواب رقم 
اإلعالم اآليل يف الشركة قليل جدا، وال ميكنهم القيام بذلك، وهلذا استعانت الشركة مبؤسسة خاصة 

ومات يف العديد من الشركات تعمل يف هذا اال ولديها خربة يف دراسة وتصميم ووضع أنظمة املعل
 وهو أن : وثانيهما تقين اقتصادي). M.S.I.I(، وهي تسمى )شركة سوناطراك مثال(الوطنية 

 وهي ،)Les Fibres Optique(الشركة ال تتوفر على جتهيزات التعامل مع األلياف البصرية 
  .جتهيزات باهظة التكاليف وضرورية يف مثل هذه األنظمة

  على أي أساس مت تقسيم الشبكة املعلوماتية إىل أربعة شبكات فرعية؟   :)02(السؤال رقم 

ففي حالة عطب إحدى الشبكات الفرعية، : أوهلا أمين هناك سببني أساسيني، :)02(اجلواب رقم 
فكل شبكة فرعية : وثانيهما جغرايف. يتوقف العمل ا فقط، وال ينتقل اخللل إىل باقي نواحي النظام

  ...). مشال، جنوب (ةر أو مصاحل متقاربة جغرافيا وتقع يف ناحية معينة من الشركتضم جمموعة دوائ
  هل مسحت احلوسبة بتسهيل العمليات الصعبة؟: )03(السؤال رقم 

أكيد، وذلك عن طريق التكفل بالعمليات احلسابية املعقدة وخمتلف املعاجلات : )03(اجلواب رقم 
  . كانت متأل املكاتباالندماجية، وتقليل أكوام األوراق اليت

سيادة نائب املدير، هل حدث تطور يف تنظيم العمل جراء اعتماد نظام : )04(السؤال رقم 
  املعلومات بالشركة؟

بالفعل، حدث تطور من خالل التفرغ لألعمال غري الروتينية والقضاء على : )04(اجلواب رقم 
مسحت احلوسبة بإنقاص عدد العمال ظاهرة تكرار معاجلة البيانات واملعلومات لعدة مرات، وقد 

واملوظفني الذين كانوا يقومون باألعمال اإلدارية اليدوية، مما مسح بتحويلهم إىل مواقع أخرى من 
  .الشركة كانت تعاين نقصا يف املوارد البشرية

  كيف كان رد فعل املوظفني على عملية احلوسبة؟: )05(السؤال رقم 
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. لحوسبة، لكن بشيء من التردد خوفا من الوقوع يف البطالةكان هناك قبول ل:)05(اجلواب رقم 
اليت غالبا ما يعاين منها موظفو وعمال دول العامل الثالث، إذ أم ينظرون " السرية"إضافة إىل عقدة 

 به من أعمال خاصة اليت ال نإىل نظام املعلومات على أنه وسيلة يف يد الغري لإلطالع على ما يقومو
  .لعملتتعلق مبجاالت ا

  إذا، كيف كانت آثار احلوسبة على قرارات التوظيف بالشركة؟: )06(السؤال رقم 
يف جمال التوظيف مل يتم تسريح أي عامل أو موظف جراء عملية احلوسبة، بل إن :)06(اجلواب رقم 

  .الشركة تفكر يف توظيف أخصائيني إضافيني يف جمال اإلعالم اآليل
ت توحي بارتفاع املردودية املالية للمؤسسة نتيجة إلدخال هل ظهرت مؤشرا: )07( السؤال رقم

  نظام املعلومات؟
حلد اآلن مل تظهر أية مؤشرات على ذلك، أوال ألن النظام أعتمد منذ سنة : )07(اجلواب رقم 

 املبيعات مؤخرا تغطي على أي  فقط، وأعتقد أنه مل يعط مثاره بعد، وثانيا ألن خسائر تدين2001
  .تفرزه العديد من العوامل األخرىحتسن مايل قد 

  هل حتسنت نوعية اخلدمات املقدمة للعمالء؟ : )08(السؤال رقم 
أكيد، وذلك من ناحية تقليص وقت املعامالت واالنتقال بني املصاحل، وكذا : )08(اجلواب رقم 

  .حتسني جودة الوثائق املقدمة إليهم
  املعلومات يف الشركة؟ هل أثر النظام يف عملية انتقال :)09(السؤال رقم 
لقد أثر بشكل كبري جدا، إذ أنه أصبح يوفر املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب، : )09(اجلواب رقم 

  .وللشخص املناسب كذلك
هل يتوفر النظام املعلومايت بالشركة على األساليب الكمية الختاذ القرار، : )10(السؤال رقم 

  وغريها؟) Pert(كالسمبلكس وطريقة 
  .ال يتوفر النظام على أي من هذه األساليب: )10(واب رقم اجل

  هل يتوفر النظام على نظم خبرية تساعد يف اختاذ القرارات االستراتيجية ؟: )11( السؤال رقم
  .ال يتوفر النظام على أية نظم خبرية، وال حىت نظم دعم القرار: )11( اجلواب رقم
 Boites de (ةام حيتوي على صناديق إلكترونيلكن املالحظ هو أن النظ: )12( السؤال رقم

Messages (وغريها ؟.. املباشرة، واإلعالنات ولالجتماعاتتميكن استغالهلا يف االتصاال  
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صحيح، هناك إمكانية لالتصال، لكنه غري مستغل، أوال لغياب الوعي لدى : )12(اجلواب رقم
عاملوا لعدة سنوات باملراسالت الورقية واألختام املوظفني بأمهيتها، وثانيا ألن املوظفني الذين عملوا وت

  .صعب جدا أن يغريوا هذه العادة بسهولة
  ما هي أنواع نظم املعلومات املعتمدة يف شركتكم ؟: )13( السؤال رقم

بالنظر إىل اخلصائص اليت يتمتع ا النظام احلايل ميكن القول بأنه نظام آيل يتمثل : )13(اجلواب رقم 
  .يف إزالة األعباء اإلدارية ودعم القرارات اهليكلية وشبه اهليكليةدوره األساسي 

هل ميكن ألي شخص غري خمول إحداث تغيريات على البيانات واملعلومات : )14(السؤال رقم 
  والربامج داخل الشركة؟

ال ميكن ألي شخص غري خمول اإلطالع أو إحداث تغيريات على أي بيان أو ): 14(اجلواب رقم 
يس له احلق يف اإلطالع عليها، وذلك بفضل تكنولوجيا املعلومات اليت ذكرا سابقا؛ حىت معلومة ل

بأخرى جديدة يف ) Password(أنه عند إجراء تغيريات على املناصب يتم استبدال كلمات املرور 
  .إطار صالحيات املسؤول املعني

  هل أصيب النظام بأعطاب فريوسية؟: )15(السؤال رقم 
نعم، أصيب فيما سبق بأعطاب فريوسية، إال أننا تداركنا الوضع باختاذ مجلة من : )15(اجلواب رقم 

  .التدابري واالحتياطات لتفادي وقوع أخطاء مماثلة
   ما هي مصادر تلك الفريوسات؟):16(السؤال رقم 

 غالبا ما تنجم عن سوء استعمال املوظفني ألجهزة وبرامج النظام، أو بسبب ):16(اجلواب رقم 
تعمال نفس وسائط التخزين لعدة مرات، أو جلب وسائط ختزين من خارج الشركة حتمل اس

  ).Anti-Virus Programs(معلومات أو برامج معينة وعدم فحصها مبضاد الفريوسات 
 هل تسبب الفريوسات يف إتالف امللفات أو تعطيل النظام يؤدي إىل اإلخالل ):17(السؤال رقم 

  ركة ؟ بعملية اختاذ القرار بالش
 مثال تعرض نظام املعلومات لدينا إىل فريوس 2000 أكيد، ففي عام ):17(اجلواب رقم 

)Chernobyl ( أفريل، واحملمول يف برنامج 24الذي يصيب أجهزة احلاسوب يف )Windows 

من املعاجلة اآللية للبيانات، مما عطل بشكل كبري انتقال " شهر"، مما أدى إىل إتالف عمل حوايل )98
  .علومات واختاذ القرارات خاصة يف اال احملاسيب واملايلامل

   ما هي االحتياطات اليت تتخذوا اآلن لتفادي وقوع أخطاء كاليت سبقت؟):18(السؤال رقم 
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 منذ اخلسارة الكبرية اليت وقعت فيها الشركة قمنا بالعديد من االحتياطات؛ ):18(اجلواب رقم 
 اليوميةاملتابعة : وثانيها. أجهزة وبرامج النظام من حواسيب وغريهاوضع برامج خاصة حلماية : أوهلا

من خالل شبكة اإلنترنت جلميع أنواع الفريوسات اليت تظهر يوميا، وكذا الربامج املضادة هلذه 
زيادة االهتمام بالكمبيوتر املضيف : وثالثها. الفريوسات، والعمل على اقتنائها وتزويد النظام ا

 Le(يف حال تعطل الكمبيوتر املضيف الرئيسي ) Le Serveur Secondaire(املساعد 

Serveur Principale .(نسخ املعلومات بصفة دورية من قاعدة البيانات اخلاصة :ورابعها 
مكونني بذلك خزانة لألرشيف االلكتروين ميكن ) cd-rom(بالنظام وحفظها يف أقراص صلبة 

 العامة أو مراكز التوزيع فيتم ةانتقال املعلومات إىل املديريأما فيما خيص . الرجوع هلا وقت احلاجة
 وخامسها. بدل الربيد االلكتروين محاية للمعلومات من جرائم القرصنة) Modem(اعتماد املودم 

ونظم مراقبة االتصال ) Data Control Systems(االعتماد أكثر على نظم مراقبة البيانات 
)Communication Control Systems.(  
 

 هل تعرضت املعلومات املستخدمة يف املؤسسة إىل جرائم أو قرصنة على ):19(السؤال رقم 
  احلاسوب؟ 

 .حلد اآلن مل حتدث أية جرائم أو عملية قرصنة على الشبكة املعلوماتية للشركة: )19(اجلواب رقم 
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  قائمة املراجع باللغة العربية: أوال

  

I /بـالكت  

 .1997جلامعية للنشر، اإلسكندرية،  علي أمحد، احملاسبة اإلدارية املتقدمة، الدار ا،أبو احلسن .1

مفاهيم ومناذج ( اإلدارة االستراتيجيةحممد، مجال الدين ، املرسي؛ ثابت عبد الرمحان،إدريس .2
 .2002، 1، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، ط)تطبيقية

 اجلامعية للنشر، ر، الدا) املفاهيم األساسية(ارية سونيا حممد، نظم املعلومات اإلد،بكريال .3
 .1999سكندية، اإل

 بدون سنة أو  سونيا حممد، نظم املعلومات اإلدارية، املكتب العريب احلديث للنشر،،بكريال .4
  .بلد النشر

 .1997 اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية،البكري، سونيا حممد، نظم املعلومات اإلدارية، دار .5

شر  نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية للطبع والنإبراهيم، ، سلطان؛مد سونيا حم،بكريال .6
 .2001والتوزيع، اإلسكندرية، 

    سرور علي : تعريب(،)نظم دعم القرارات ونظم اخلربة(توربان، إيفرام، نظم دعم اإلدارة  .7
 .2000،دار املريخ،الرياض،)إبراهيم

 .1975ة العربية، بريوت، لبنان،  دار النهضال، مذكرات يف إدارة األعمأمحد، مجيل ،توفيق .8

 .2000، دار احلامد للنشر، )منظور كلي( إدارة األعمالناجي، شوقي ،جواد .9

 اإلدارة علم وتطبيق، دار املسرية، عمان، األردن، مجيلة، ، جاد اهللا؛ حممد رسالن،يوسياجل .10
 .2000، 1ط

ة، دار ابن حزم، بدون بلد النشر وال  ثالثون طريقة لتوليد األفكار اإلبداعي علي،،امدياحل .11
 .سنة النشر

 أمني عبد العزيز، إستراتيجيات التسويق يف القرن احلادي والعشرين، دار قباء للطباعة ،حسن .12
  . 2001والنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .2000، عمان سليم، مبادىء نظم املعلومات اإلدارية، الوراق للنشر والتوزيع، ،سنيةاحل .13
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، 1 مبادىء نظم املعلومات اإلدارية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، طيم،سل ،سنيةاحل .14
  .، عمان، األردن1998

 تنظيم وإدارة األعمال، املكتب العريب احلديث السالم، عبد ، أبو قحف؛ عبد الغفار،حنفي .15
 . 1993اإلسكندرية، للنشر، 

، 2 عمان، األردن، طالساملي، عالء عبد الرزاق، تكنولوجيا املعلومات، دار املناهج، .16
2000. 

 رياض حامد، تقنيات املعلومات اإلدارية، دار وائل ، الدباغ؛ عالء عبد الرزاق،سامليال .17
  .، عمان، األردن2001، 1للطباعة والنشر، ط

، الدار اجلامعية الطبع والنشر )مدخل إداري( نظم املعلومات اإلداريةإبراهيم، ،سلطان .18
 . 2000والتوزيع، اإلسكندرية، 

السلمي، علي، السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  .19
  .القاهرة، بدون سنة النشر

 . حممد، اإلدارة، دار اهلاين للطباعة، بدون بلد وسنة النشر،سويلم .20

، السيد، إمساعيل، نظم املعلومات الختاذ القرارات اإلدارية، املكتب العريب احلديث للنشر .21
 .االسكندرية، بدون سنة النشر

 وآخرون، نظم املعلومات احملاسبية يف شركات التأمني والبنوك ؛ أمحد بسيوين،شحاتة .22
 .التجارية، الدار اجلامعية للنشر، مجهورية مصر العربية، بدون سنة النشر

 ،1 دار املسرية للنشر، عمان، ط، خضري كاظم، نظرية املنظمة، محود؛ خليل حسن،شماعال .23
2000. 

، دار املسرية )مع التركيز على إدارة األعمال( خليل حممد حسن، مبادىء اإلدارة،شماعال .24
 .1999، 1 األردن، ط،للنشر والتوزيع، عمان

، دار زهران للنشر )املعايري والتقييم والتصحيح( عبد الرمحان، مبادىء الرقابة اإلدارية،صباحال .25
  .1997والتوزيع، 

تحليل وتصميم نظم معلومات األعمال، الدار العلمية الدولية ودار الصباغ، عماد، مدخل ل .26
 .2000الثقافة للنشر، عمان،

، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر، )ماهيتها ومكوناا(الصباغ، عماد، نظم املعلومات .27
 .2000، 1عمان، ط
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  .2000  االسكندرية،شر، الدار اجلامعية للن، التسويق، إمساعيل، السيد؛ حممد فريد،صحنال .28

 صالح الدين حممد، اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشرية ،عبد الباقي .29
  .2001باملنظمات، الدار اجلامعية الطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

،  املطبوعات اجلامعيةز، مرك املدخل املعاصر يف احملاسبة اإلداريةرجب، أمحد ،عبد العال .30
 .1987، ةسكندرياإل

النظرية (، مناهج وأساليب البحث العلميعثمان حممد ، غنيم؛ رحبي مصطفى،عليان .31
 .2000، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط)والتطبيق

مدخل حتليلي، نشر : نظم املعلومات اإلداريةحممد، فادية ، حجازي؛ كامل السيد،غراب .32
 .1997، 1جامعة امللك سعود، الرياض، ط

 مقدمة احلاسبات االليكترونية وتطبيقاا يف نظم املعلومات احملاسبية، مؤسسة حممد، ،يوميفال .33
 .1992شباب اجلامعة للنشر، االسكندرية، 

 .1997 القيادة اإلدارية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ،ر، ظاهكاللدةال .34

ترمجة حشمت قاسم (رجاعها، كنت، آلن، احلاسبات االلكترونية واختزان املعلومات واست .35
 .1979، 2، وكالة املطبوعات، الكويت، ط)وشوقي سامل
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  الشرح  االختصار

PC احلاسوب الشخصي  

DBMS  نظم إدارة قواعد البيانات  

DSS  نظم دعم القرارات  

GDSS  نظم دعم القرارات اجلماعية  

MIS  نظم املعلومات اإلدارية  

OAS  ز املكاتب آليانظم جتهي  

EIS  نظم معلومات اإلدارة العليا  

ES  النظم اخلبرية  

TPS  نظام معاجلة األحداث  

ALGAL  الشركة اجلزائرية لألملنيوم  

METANOF  
املؤسسة الوطنية للعدانة وحتويل املعادن 

  غري احلديدية

EARA  وحدة بثق وأنودة وتذويب األملنيوم  

MRA  ملنيوم بيع األةوحدة النجارة وإعاد  

MODEM   ل(مودمحمو(  

PSPP  نبات املنتجةمصلحة برجمة ومتابعة ا  

HUB  لحمو  
  

  


