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شكر وتقدير 
 وتلهمناقدمناه فبفضهل علمنا  محدا هلل عىل ما

ىل من   هذه المثرة امعلمية فعىس أ ن أ هتجأ مف وحتية ا 

تتذوقها ال جيال املس تقبلية 

ىل من رافقنا متمني هجودان بأ فاكر  أ مف الكم وسالم ا 

منطقية واجتاهات علمية، ومعارف أ اكدميية 

رساةل منا مها أ ن يطيل هللا معرها فهيي خفر منا وأ ماهة 

منا أ ن حنرتهما 

" أ مف شكر وحتية اي أ م ال جيال املس تقبلية"

 



 
 و قل ربي زدني علما

 صغرية، مكن فرحيت ال ثقاس بيشء أ وبعض انلحظات يف ادلهيا جساوي فرحة، قد حكون كبرية 

 أ يبالمتاليك أ اب مثل 

اىل من احب امعمل و قادين حنوه 

 مناضليت نلعمل ل جل، و ل جيلاىل من بيك ثقرحا 

اىل قرة عيين و حبيب قليب 

اىل رفيق دريب يف امرساء و امرضاء 

 احلنون أ يب

اىل من زودثين ابحلمكة و امشجاعة 

اىل من حتت قدمهيا اجلنة 

 هور طريقي ا ىلاىل جنيت 

اىل اطهر قلب يف اموجود 

 امغامية أ يم ا ىل

ىل  خشصني مال حيايت أ كرث  ا ىل رويح،ك هنام ثوأ م صديقني يل  ك هنام خشصني عزيزين عيل، خشصنيا 

.  اخوي احلبيبني عامد و عبد هللا ا ىل، ابمطمأ هينةحسساينأ   من ساهداين وقت خويف و ا ىلابملرح، 

ىل اقرب امناس اىل قليب ابنة خاميت وفاء، و ا ىلاىل لك من يعرفين ابمسي،   ا ىل صديقيت بسمة، ا 

.  وال قارب ال هلخاميت اكميليا، اىل بعض 

 وداد



 

 :أ وال وخري لكمة ثلال

 احلمد هلل رب العاملني اله االولني واالخرين  

. اذلي أ مدان اللوة والؼافية ووىبنا التوفيق والسداد ومنحنا الرشد والثبات الإػداد ىذا الؼمل

: هندي مثرة هجدان املتواضع اإىل 

اإىل من سيرت ػىل راحيت ومحتين منذ والديت اإىل ان حبوت ػىل يدهيا اإىل ينبوع احلب املتدفق 

ليم ايم احلبيبة رمحم هللا وزكم الفردوس الاػىل . ابحلنان اإ

اإىل ايب احلبيب حفظو هللا ورػاه ورزكو حصبة النيب صىل هللا ػليو وسمل يف اجلنة 

املثال اذلي اإختذثو اإىل من حبزمو وجدثو أ رشدين وهصحين اإىل من وكف جباهيب ومل يبخل ػليا حبناهو 

ورػايتو 

اإىل اذلي اكبد الشدائد واكن غرق جبينو منري دريب ،اإىل من اإشرتى يل أ ول كمل ودفؼين بلك ثلة 

. اىل خوض الصؼاب

اإىل ابغث امحلاس واللوة يف هفيس واكن يل حافزا ومشجؼا اوكات ضؼفي واهنياري زويج الؼزيز 

. اطال هللا يف معره

ميان ،امرية . اإىل من غشت وتربيت مؼيم اخوايت اإ

ىل زمياليت يف ادلفؼة . اإىل مجيع ال ىل وال كارب ومجيع صديلايت واإ

. اإىل من أ هلم طموحايت وجفر طاكايت وصلل مؼاريف من أ ساثذة

. اإىل من ثلامست مؼيم البحث حالوة البحث الؼلمي

عرعار عفاف 



 

ىا ىنا ختتلط دموع فرحيت بتخريج و حزين بوداع أأحبيت، يف مغضة عني مرت الأايم وىا 

حنن اميوم جنين كعافيا و هودع أأحبتنا و املاكن اذلي جنلس فيو و كأهنا أأرسة واحدة، ىذه س نة 

. احلياة ابلأمس امتلينا، واميوم افرتكنا، ومكن فرحتنا بتخرجنا ينسينا أأملنا

ىل : وذلكل أأىدي ختريج ىذا ا 

أأيم مث أأيم مث أأيم يه مفتاح جنايح و رس أ مايل و رفيلة دريب، أأيم شكري ميك ميس هل ثعبري 

. وال ملابل فأأهت امععاء و الأمل و امصديق يف حيايت

أأيب اي من رابين و نربين و أأظعمين و هساين و حرم أأمورا نثرية منفسو و كدهما كل أأكول كل 

. ساحمين و أأعذرين عىل لك يشء و شكرا كل عىل و وكوفم جباهيب يف مسرييت ادلراس ية 

ىل أأفراد عائليت امياس، بالل، وسمة، حياة أأخيت و أأيم امثاهية ال أأوىس  :نذكل شكر خاص ا 

. دمعم و ظيبتم يل و أأخيت حلمية و مرمي 

ايد، كيص، بتول، و أأروى، و مودلوان اجلديد اذلي سوف يأأيت كريبا : و نتاهيت و برامع امعائةل  ا 

ن شاء هللا  . ا 

. أأمين اذلي اكن يل امس ند لكو ووكوفو جباهيب دامئا :ونذكل صديلي و أأيخ 

 . 21جامل : و صديلي احلنون و املشاغب 

مروان، صليح، وزىري، عالء، رايم، صالح، خادل، ىارون، امعمدة، : و أأصدكاء حيايت  

. امعايل، منال، أأحالم، هوهة، عبري، صليحة امياس، سلمي ،عبد

 عبدو



: ملخص الدراسة

نسلط الضوء يف هده الدراسة على مسامهة نظم املعلومات اإلدارية يف عملية اختاذ القرارات لدى املوظفني، و 
و ذلك باالعتماد على دراسة ميدانية مشلت .كذلك حتديد دور نظم املعلومات اإلدارية يف جودة اختاذ القرارات 

 مفردة يف مصلحة املوظفني مبديرية اإلدارة احمللية بوالية قاملة ، حيث مت التعرف على نظم 30عينة قوامها 
املعلومات اإلدارية و مسامهتها يف اختاذ القرارات لدى املوظفني ، من خالل استمارة حبث و مقابلة مت حتليل 

 .نتائجها و اختبار فرضيات الدراسة 

 القرار للمسامهة باختاذ هذه الدراسة إىل إطار نظري خاص بنظم املعلومات اإلدارية وإطار خاص كما استندت
 هذه الدراسة إىل إطار نظري خاص واستندت يف االعتبار بعني ألخذهايف حتليل وتفسري النتائج املتوصل إليها 
 بعني ألخذها القرار للمسامهة يف حتليل وتفسري النتائج املتوصل إليها باختاذبنظم املعلومات اإلدارية وإطار خاص 

.  القرارات داخل املصلحة حمل الدراسةاختاذ يف االعتبار



Résumé :  

En va mettre en relief les contribution de systèmes d’information 

administratif dans la prise de dissuasion au prés des employer et dans 

d’administration de leur rôle dans la réhabilitions discision en appuyant sur 

études terrain comportant échantillon qui inclus 30 interview au sein de service 

des employeurs dans la direction d’administration local Guelma . 

Dans la direction d’administration local Guelma dans le but de dentifié  

ces système d’information et  ce la travers un questionnaire et interview. 

Et cette étude se base sur un cadre théorique particulier de système d 

information et un cadre particulier de la prise des décisions pour contribuer dans 

l analyse et l interprétation des résultats atteintes ; et se termine par donner des 

recommandations pour les prendre en considération dans la prise des décisions 

de dans le service dans le quel se fait cette étude . 
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خالل أواخر القرن ادلاضي وبداية القرن العشرين حدثت ىناك تغريات وحتوالت كبرية جدا اليت فتحت 
إخل حيث أصبح حتديا لإلدارة ...طريق التحول يف الكثري من اجملاالت وادليادين االقتصادية السياسية، الثقافية

ادلعاصرة نتيجة للثورة العلمية الكبرية والتطور ادلستمر يف رلال ادلعلومات لكن مع تنامي تطور ادلؤسسات اإلدارية 
 بطرق عملية تتميز بالدقة والشمولية وادلعرفة تتمازدادت أمهية نظام ادلعلومات فأصبحت طريقة مجع ادلعلومات 

. وادلوضوعية

كما أن ادلؤسسات يف الوقت احلايل اعتمدت يف تطوير نظام ادلعلومات اإلداري من خالذلا دعمها 
لعملية اختاذ القرارات، اإلدارية ضمن ادلنظمات اإلدارية مبختلف نوعيتها وأىدافها، حيث أن عملية اختاذ القرارات 
ما عي بطبيعة احلال إال تعامل يستند باألساس إىل نوعية ادلعلومات ادلراد االستفادة منها يف مواجهة ادلشكالت أو 
التعامل معو التطوير وإجراء التغيريات ادلناسبة للمؤسسة والوصول على نتائج أو قرارات ذات جودة تزيد من الرفع 

. بادلؤسسة وسريورة سلتلف أعماذلا بشكل فعال وطريقة سهلة

فعملية اختاذ القرار ىي احملور الرئيسي الذي تقف عليو ادلؤسسة وادلركز الذي تتبناه يف بلوغ أىدافها 
واستمرارية بقائها ومن مث فهي حتتاج إىل نظام معلومات تستند إليو يف تدعيم قراراهتا فادلعلومات الدقيقة والنافعة 
ويف الوقت ادلناسب يعكس صورة القرارات اليت تؤخذ يف ادلؤسسة واكتساهبا نظام ادلعلومات ىذا يساعدىا على 

.   داخل ادلؤسسةإخاللمعرفة زليطها اخلارجي ومواجهة كل التغيريات والظروف الصعبة اليت تؤدي على إحداث 

 مسامهة نظم ادلعلومات اإلدارية يف اختاذ القرارات لدى ادلوظفني إبرازومن ىذا ادلنطلق حناول يف دراستنا 
: وذلذا قسمت دراستنا إىل ثالثة فصول

.  يشمل ىذا الفصل إشكالية الدراسة وإطارىا ادلنهجي:الفصل األول

ماىية نظم ادلعلومات اإلدارية، ماىية :  النظري وقد قسم ىذا الفصل إىل ثالث أجزاءاإلطار وىو :الفصل الثاني
. اختاذ القرارات، العالقة بني نظم ادلعلومات اإلدارية واختاذ القرارات

 التطبيقي للدراسة وتفريقو حتليل وتفسري البيانات مث عرض نتائج الدراسة اإلطار يشتمل على :الفصل الثالث
. وأخريا اخلادتة
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 :اإلشكالية -1

ادلؤس ممماتعهوعىممماععلممملعالمامممملعالممم يعوععنظمممملعادلمات ممماتعا ما بمممظع ممملعمممماعنظمممملعادلمات ممماتعادل ممم    ظع عا ما ات
عخت بن ممماوعع ماع  ممماوععا  ممماا اتعادل  ممم ةععممممتعادلمات ممماتوععالبةانممماتوععالربرلةممماتوععا شممم ا وععبم مممم ع امممزعا   ممم ة

ادلمممماامعوععاذلمممم سعادل مممم اعةومالكةفةممممظعادلناسممممبظعهوعالمممم ع اممممزعةساسمممم اع بمممم عال ابممممظعوععاسمممع ا  اع عالتاممممبعادلناسمممم وع
الش صعادلكافعم للهوعىاعك للععللعالنظمامعالم يعب ممزعا ععةوادلؤس ظعهعةوا ةع لعطاسعا معإلةوالتصتلع

عادلؤس اتهوعع  تباعةما عادلنظمات

عادلمات ماتعادل  اولمظوعع عظلعالثت ةعادلمات ا ةظعادلصاحبظعلا  ت عال كنتلت اعهوعال يعصلمملع ن ماعالكمملعاذلالملعلابةانمات
ادلنظمماتعاختماععالاماا عادلناسم ع عالتامبعوععالا ومع ازعادلؤس اتوعع لعالضاو يعةصبحعادل  افظع عشىتعاجملاالتهوع

صت هتاعال ىنةظعل ىعمج ت ىماعهوعنظمااعلكثماةعوعع كان  اوععادلناس عهوعمالشكلعادلناس عكاعحتافظع ازعآمال اعاعة 
 شمك عهلم للعو م ع امزعا ما ةعاوعادلؤس مظععةصمبحادلمات اتعوو تمىاعم اباظع ااة بظعه متعال  مت عال كنتلمت اع

عال  مت عال كنتلمت اوعععلملعب ماشمزوععاحلصتلع اة اعم اظعووضتحعهوعع تفاعادلمات اتعم اباظعب  لعالا تععإلة اعةن
عظ ت ع اعبماسعماحلاستبع.وععادلمات ايتوع

ا فممممالعالممم عخمممايعما ممملعةيعوععا  ممممال  بم ممماعالاممماا اتعا ما بمممظعهعالنع ممملععةناانممماعا ما ةعف نممماعالمممم ع ممملععإعاوع
الممم ع كمممملعممضممم اعالمممبم عوعع ؤس مممظعىممماعرلمت مممظع ممملعالاممماا اتعا ما بمممظعادل  ا امممظع مممتعممضممم اعالمممبم عةو نظممممظع
عا  ةمما عا فضمملع مملعمةن مماوععوالامماا عا ما يعالتاحمم عف ممتعب  مم عمممم عالاةممامعم اممتحعالبمم اللعادل احممظعهمممر اىعةوم اباممظع

ع .اخلاوجعمالااا عا ما يعالصالوع

ادل مم ابلعحممىتعب مم لع نفةمم عوععاحلاضمماوعع ا ةمم عادلمات مماتع مملعادلاضمماوععفممنظملعادلمات مماتعا ما بممظعىمماعسممبةلعل نظممةمل
علمممملع مممملع مممم لع ممممتفةع مات مممماتع  كا اممممظعوععادلؤس ممممظعةوال ممممة اةعالمماةا ةممممظعما مممملعادلنظمممممظعوععوظممممالفعال   ممممة 
علاااا اتعا ما بظ.التابعادلناس عدل ا  ةعصناععالااا ع عاختاعىملعوععمالشكلعالصحةح

الممملعاماعهوعا ما ةعوععالعختاتع ملعاحلاسمباتعإما  نالا عةصبحبع لعوععوعى هعالنظملع م م عكثةاع ازعاحلاسباتعه
ادلنظممماتعاحل اسممظع عاختمماععالامماا اتعهوعاسمم   ا  اعلمممم ةعوععاحملاةممظع مملعممماعىمم هعا ما اتعهف مماع مملعادلؤس مممات

دلمافمظع  ما ظعنظمملعادلمات ماتعا ما بمظع عوععظعهوعالم ع  م لع اة ماع ما ماعهةنتاعع لعنظمملعادلمات ماتع اصمظعا ما بم
اختاععالااا اتعل ىعادلتظفاع عا ما ةعاحملاةظعل ىع صاحظعادلتظفاعامناعم  اسظع ة انةظعدلصاحظعادلمتظفاعمما ما ةع

ع لعىناعن  اقعلا  اؤالتعالفا ةظعات ةظع.وععاحملاةظعماادلظع.
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  لمظعادلمات اتعال عبام   اعنظمامعادلمات ماتعدل  م يعالاماا اتعووضمتعال ةاسماتع ععىلعىناكع  اظعما -1
 ادلؤس ظع؟

اختمماععالامماا اتع عوععىمملعىنمماكع  اممظعممماع  لمممظعادلمات مماتعالمم عبامم   اعنظممامعادلمات مماتعدل  مم يعالامماا ات -2
 ادلؤس ظع؟

  اتعال ز ظعلصنتعالااا اتع؟اس   امعادلماتعوععلإلما ةىلعىناكع  اظعماعادل  تباتعال نظةمةظع -3
 اختاععالااا اتع؟وعع اعنتععالم اظعادلت تمةعماعنظملعادلمات اتعا ما بظ -4

عديكلع امجظع  اؤالتعال  اسظعإ عفاضةاتعكال ايلع:
 ت ممممم ع  امممممظعمممممماع  لممممممظعادلمات ممممماتعالممممم عباممممم   اعنظمممممامعادلمات ممممماتعدل  ممممم يعالاممممماا اتعووضمممممتع 

 ال ةاساتع عادلؤس ظع.
 اظعماع  لمظعادلمات اتعال عبا   اعنظمامعادلمات ماتعدل  م يعالاماا اتعوعاختماععالاماا اتعىناكع  

  عادلؤس ظع.
 ىناكع  اظعماعادل  تباتعال نظةمةظعلإلما ةعوعاس   امعادلمات اتعال ز ظعلصنتعالااا اتع 
 .ع ت  ع  اظع رثةعماعنظملعادلمات اتعا ما بظعوعاختاععالااا اتع

ععع
 اختيار املوضوع : أسباب -2

اع مماعبن بمميع اةنمماع عم اسمم ناعىمم وعع مةنممظعخما ممملعب  مممتنعممم للعادلتضممتععهع سممباب مملعالبمماحثاعخت مما ع تضممت اع
عن بناىاع:عةنهعفاا ع ما ناعا سبابعال الةظعى ه

 أسباب ذاتية: 

 .عاى ما ناعالش صاعمبتضتععنظملعادلمات اتعا ما بظع
 ع عاختاععالااا اتعل ىعادلتظفاع.عا ما بظالفضتلعدلمافظع  ا ظعنظملعادلمات اتع
 عاالس فامةع لعخام  ملع.وعع ة انعادلتظفاعإ الاغبظع عالن ولع

 أسباب موضوعية :

 عال  اسظع.وععااماةظعادلتضتععلابحث
 ع ا   اع.وععادلؤس ظع رىةلزلاولظعال ماسع ازع  ا ظعنظملعادلمات اتعا ما بظع ع
 ع صصبعمال ح ب عا ما بظع ن اع.وععنظملعادلمات اتع ناولبااظعال  اساتعال ع
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 عة ةظعنظملعادلمات اتعا ما بظع عاختاععالااا اتعما لعادلؤس ظعل ىعادلتظفاع.عإمااز
 أمهية الدراسة : -3

ع:عفةماعبااوع  مثلعة ةظعال  اسظع

بشمكلعرلماالعواسمماعهتم سعسل امفعادلؤس ماتععةصمبحعإعة ةظعمو عنظملعادلمات ماتعا ما بمظع عالتامبعالمااىلع -1
 ا   مامع اةوع عشىتعاجملاالتع اصظعاختاععالااا .وععاس   ا وعإ 

عا ح مممملال  ةممممةعوععال  مممم ةلوععوال رىةمممملع تظةممممفعنظممممملعادلمات مممماتعا ما بممممظع نمممم عادلممممتظفاعب مممماىملع عال  ممممت  -2
 .لامؤس ظ

ا  مممامعادلؤس مماتعوعع عظمملعثممت ةعادلمات مماتع ك  مم عنظممملعادلمات مماتعا ما بممظع كانممظعىا ممظع ع صمماناعاحلممايل -3
 ضاو يع.عةصبح اة اع

ععصنتعالااا اتع.وعع  ىع  ا   اع عمنا وعع  اة عالضت ع ازعنظملعادلمات اتعا ما بظ -4
 الدراسة : أهداف -4

عوعال ع  مثلع ع:

عكلع اع ام وعمتظالفعا ما ةع.وعع صالصوعع اعحت تبوع لعةنتاعوععا ما بظ تضةحعة ةظعنظامعادلمات اتع -1
عاختاععالااا اتع لع م لع بةمانعمو عنظمملعادلمات ماتعا ما بمظوععزلاولظع م عالم اظعماعنظملعادلمات اتعا ما بظ -2

ع عاختاععالااا اتعل ىعادلتظفاع.
عادلمات اتعا ما بظع.ع مافظعسل افعالااا اتعال عب   ىاعالما ااعمنا ع ازعنظمل -3
 ة ة  اعادلؤس ا ةظعوععال مابفعمنظملعادلمات اتعا ما بظ -4
 مفاهيم الدراسة: -5

بم ممربعحت بمم عادلف ممتمعاحمم عاخل ممتاتعادلن يفةممظعاذلا ممظع عالبحممثعالماممماعو مملع  مم ا  اتعال اممظعالمامةممظعضمماو ةعوضممتع
 صممم احعبممممملعمممموعالباحمممثعالنعالممممملعالنممما حعب  اممم ع عالب ابمممظعضمممب ععةو مممما بفعواضمممحظعزلممم مةعلكممملع ف مممتمع

ادلم عادل م   معلموع عالبحمثعحةمثعبامتمعالباحمثعما  ما عال مابمفعالمامماعالشمالتعادلمماوسعذلم اعادلف متمع عحت بم ع
ع مناهعا  االاعادل    مع عالبحث.

عالااا .هعملعادلمات اتعا ما بظنظعهادلمات اتعهنظملعوىا:عةساسةظ فاىةملعع4و ا ك عم اس ناع ازعع

 :النظم 
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عةيوال ابميعوالممامةعفممث ع امتلعلمةنعذلمملعنظمامععوال مرلةفل ظ:مجتعنظامعوالنظامع عالا ظعلوع م ةع ممامع ن ماعاعممتع
علةنعذلملعطابيعب ةونع اةو.

عةي ععا فماامع  ممالضمام ععةووالاتا  عادل ناسماظعوادل كا امظعادل فا امظعفةمماعمةن ماععا حكامإص  حاع:ىتعرلمت ظع
ع1رلال.

عادلا ب ظع عحالع ماع لعحاتلعادلمافظع.عا   ا عةوإ االا:رلمت ظع لعاحلااليعاوعادلبامئع

ع

 :املعلومات 

ع.عا  ت طبةمظععم اكإعةيل ظ:كامظع مات اتع ش اظع لعكامظع املع

ع2 تضتعع ما.إص  حاع:عاحلااليعوالبةاناتعال ع  ةع لعاحلالظعادلمافةظعلاش صع ع

الاماا عومم للعديكملع مم اوذلاععاختماععو غماا زلم مععالسمم ممالإ االةما:عىماعالبةانماتعالم ع تعمبعل صمبحععاتع مم ع
عو  يفةا اعونشاىاعو تزبم اع.

 :نظام املعلومات 

آلةماع اممزععةووال يف ةمم اتعوا  ماا اتعوالربرلةمماتعواتا م عالبةانماتعالمم ع ممملعبمم وباععا فماام:ىمتعرلمت ممظععاصم  حا
ع3مجتعادلمات اتعوخت بن اعو ماع  اعو لعمث اعلام  فة ع.

إ االةمماع: بمما ةع مملعرلمت ممظع مملعاخل ممتاتعوا  مماا اتعالمم ع  بممتعل شمم ةلعنظا مماعدلماعممظعالبةانمماتعل ابممظع ممتفةعومجممتع
عوإسع ا  اع ن عاحلا ظعإلة ا.عو نظةملعوخت بلعادلمات ات

 :  نظم املعلومات اإلدارية 

رلمت ظع  كتنع لعا فاامعوا    ةعالم ع  مت ع ماةماتعمجمتعو ماعمظعوختم بلعالبةانماتعواسمع ا  اعم ةمظعاص  حا:ع
 ااةلعحالظع  معال رك ع ن عاختاععالااا اتعوعلملع ملع م لع ابةمظعحا ماتعادلم  ا ع ملعادلمات ماتع عالتامبعالم يع

ع1عديكلعاس   امعادلمات اتعمفمالةظعكبةة.

                                                           
ع.54 هع2000ل تزبتعهعمةوتعهعواعلانشاعهع ميفملعل انعالمابعهعما عصا عا فاباااملع نظت ع1
ع.307هعادلا تعنف وعه عع2
ع.102ه 1997سمة ع شبظعهعنظملعادلمات اتع)عادلفاىةملعوعال كنتلت ةاع(عهع ا مظعا زىاعهعا سكن  بظعهع3
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 لعالتساللعال ع تفاع مات اتع لعادلاضاعواحلاضماعوال نبمؤعمادل م ابلعفةمماعب ماميعمرنشم ظععإ االا:عرلمت ظع نظمظ
عادلنظمظ.

 : القرار

عوةصلع مناهع ازع اعناب عىتعال مكلعفةاالع عادلكانعةيعااموعودتكلعفةوع.ا عل ظ: ش يع لعالااع

ا ن م عممم عال ر ملعممنع   ابماتعادلتامفعو عحم ومعالتامبععال  ةما إص  حا:ىتعال ماسع ازعالب اللعادل احمظع
عادل اح.

ع2إ االةا:ىتإ  ةا عماعم اللع مةنظعوا عبكتنعا   ةا عماعالصتابعواخل ر.

 جمال الدراسة:  -6

ع:عبااع لع  لعم اس ناعى هعديكلعحت ب عرلالعال  اسظعفةما

 :  اجملال الزمين

ععلمملعمالبحممثع مملعادلاا ممتعووضممتع  ممظعكا اممظهعوعىمم هع اممزعالفصممتلعالنظابممظم اسمم ناعوععاا صمماعمثنمماعا  مما عم ابممظع
عللع ملعوععا  ةا ع تضتععال  اسظعةى اسوعهعة ةظوععم اسظعا شكالةظعهوعصةاغظعال  اؤالتعالفا ةظعووضتعةسبابوع

ع.ععغابظعش اع ايعإ   لعالفعةعادلم  ةععماعش اعمب مربع

 : اجملال املكاين

ع.ع تضت ناوعععللعدلاع    مهعكمؤس ظعل  اس ناهععظفاعلإلما ةعاحملاةظعلتالبظعاادلظمتعا  ةا ناعدلصاحظعادلتع

 :  اجملال البشري

ع.ع   تباتوععة ما  لع  ةعهعوعةنثزوعع تز ظعماعاعن اععكاهع فامةع30دتثابعالمةنظع ع

عحةثعا  م ناع عم اس ناعى هع ازعادل حعالشا لع

 الدراسة :املنهج املستخدم يف و  نوع الدراسة -7

 نوع الدراسة :

                                                                                                                                                                                     
ع.12هع 2000احل نةظهعساةملهع بامئعنظملعادلمات اتعا ما بظهعالت اقعلانشاعوال تزبتهع مانهع1
ع.96إملع نظت عإفابااه ا تعساميع ع2
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ن مممال ععإ  ف ممةىاع ةممم اع مملعا ممملعالتصممتلعوععنممتععم اسممم ناعىمم هعىممماعم اسممظعوصمممفةظع ننمماعسمممناتمع مممتعادلمات مممات
عسممناتمعمتصممف اعوصممفاعكمما  عةننمماادل مم اةع مملع مم لعىمم هعا  ممةةع.حةممثععةىمم افناعإ نصمملعوعع عا  ممةعهال  اسممظع

عماةااع.وع

 منهج الدراسة :

عىممتعادلممن  عالمم يعب ماشممزع نممواحلصمماعالشمما لععةوادلمن  عادل مم   مع عم اسمم ناعىمم هعىممتعادلممن  عادل ممحاعةيعادل ممحع
عال  اساتعالتصفةظع.وع

عبم م ع ازعخمةتعالبةاناتع لعظاىاةع مةنظع عمةئظع مةنظع.ع نوك للعا عناهعععع

ع.ىتعى فناوعععللعل س فامةع ن اع   اب وععا ممةم وعع ف ةىاوععمةاناتعديكلع صنةف اعإ كماعانوعب  سعلاتصتلع

ع.مال ايلعو  ع اةناعا  ةا هوعع فامةع ةن ناعادل مثاظع ععةفاامب ناولعال  اسظعالشا اظععمةتعع نوا عناهععةنناك للع

 أدوات مجع البيانات :

ع:عةنك للعةماةعادلااماظعحةثعوعع اعبماسعماالس بةانعهعةوامناع عم اس ناعى هعماس   امعةماةعاالس ما ةع

 ممم ملعا  اممممظع امممزعسل امممفعا سمممئاظعادل ضممممنظعوعع تزبمممتعا سممم ما اتع امممزعادلمممتظفاعهوععامنممماععممممالن ولعا عادلةممم ان -
كملعزلمت عب ضمملعةسمئاظعختم معىم سع تضمتععوععزلاو ع عاالس ما ة4امناععم ناولععنناةما لعا س ما ةع.حةثع

 صمالصعالمةنممظع ثملع:عاعممننعهععةوا سممئاظعاخلاصمظعمبمةمم اتععإ ا سمئاظعاخلاصممظعهإضمافظععإ عإضممافظم اسم ناع.
عال لعهعادل  تىعال ماةماعهوعسنتاتعاخلربةع.

عالن ال ع عا  ةع.عإ التصتلعوعع ف ةىاوععحتاةا اوعع عمجمناعاالس ما اتعلااةامع متعادلمات اتعال عحت تب ا
طاحع اةوعممم عا سمئاظعالم عسم كتنع اةةمماعوععم مناععللعمالاةامعمبااماظع تع لةنع صاحظعادلتظفاعةنناكماع -

اختممماععوععزلاولممظع مافممظعالم اممظعمممماعنظممملعادلمات مماتعا ما بممظوععلبمماااعةسممئاظعاالسمم ما ةعادل اوحممظع امممزعادلممتظفاعه
 الااا اتعل ىعادلتظفا.

 عينتها :و  جمتمع الدراسة

هامنمماعما  ةمما ع ممتظفاع صمماحظعادلممتظفاعععظدلممماااحملاةممظععا ما ةمممم عزبا  نمماعاالسمم    ةظعدلؤس ممظععجمتمععع الدراسععة :
عا عامناعما  ةا عى هعادلصاحظععللعالن:وعع فامةعهعع30كميف متعل  اس ناعى هعال يعبا  ع  مىملعبع

عادلصاحلع عا ما ةعاحملاةظعالعحتملع مات اتع فة ناع عم اس ناع.وععماااعالفاوع
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عهامناعما  ةا ىاع.ععإلة اادلاامعالتصتلعوععادل  اةعةى افناوععنع صاحظعادلتظفاعخت مع تضت ناو 

ع     معنظملعادلمات اتعا ما بظع ع ما اع.عهناةكماع

 :عينة الدراسة

ع: هناوع كملع ةنظعم اس ناعى هع عالمةنظعالشا اظعةيعاحلصاعالشا لع

ع فامةع.ع30 شملعمجةتع فاماتعرل متعمثناعادل مثاظع ع

ع

 املقاربة النظرية: -8

عا  م ناع عم اس ناع ازعكلع لعنظابظعاختاععالااا عونظابظعالنظمل.

I. مابفعنظابمظعاختماععالاماا :ع م مربع ماةمظع ااةمظع شمة ةع  بامت ع ع ماةماتعفا ةمظعوىماعالبحمثعادلاا ممظهعاال  بما هع 
ةىممم اسعواخاىممماتعوادلاا ممممظعبمممم عادلفاضممماظعمممماععإ فالبحمممثعبمممم عخمةمممتعادلمات ممماتعادل احمممظعوحتاةا ممماعوالتصممملع

 1يعا  اععالاغباتعوحتاةيعا ى اس.الب اللعادل احظهعواال  ةا عىاعالب اللعادلفضاظعال عحتا
شمم صعلمموع  ممؤولةاتعال مممةظع  مامميععإ و ممماسعةبضمماع عامما تاع اممملعاال  ممماع:ع صمم احعصممانتعالامماا علإلشمما ةع

 ماةظعمبنا ةكةظع  تمعماعكافظعادلشما كاععإ مصةاغظعسةاسظعال نظةملعةوعاذلةئظعاحلكت ةظهعة اعاختاععالااا عف تعبشةع
ع2 عا  با عال ةاسظعادل لمظ.

ان  ااعشلاعسبيععكاهعفانعنظابظعاختاععالااا ع م ربع ص عالمماةظعا ما بظعستا ع عحت ب عاذلم سعةوعحت بم عالتسماللع
عل حاةيعا ى اس.

 تنعبعكم عاى ممامعةنصما عىم هعمع امزعبم عىامماتعسمةم1950نب ةع لعىم هعالنظابمظ:عظ ماتع ااببماع عسمنظع
النظابظع ازعإ  ا عة ةظعكبةةعلمماةمظعاختماععالاماا اتعالم ع عا ما ةعفامملعبمم عاالى ممامع عىم هعادلاحامظع امزعادلبمامئع
الممم عحتكمممملع ماةمممظع صممممةملعال نظةمممماتعالممم عةكممم تع اة ممماعادل  سمممظعالك سمممةكةظع عا ما ةعوا  ربهتممماعضممممانظعحل ممملع

كمملعال نظةمةممظع اممزعة ة  ماعالع ممؤميعمالضمماو ةعإ عضمممانعح ملعال نفةمم عكمم للعا ن ممانعالما مملع مملعا ما ةهعفاذلةاع
 ع ماممموعالمممم علممموع ممملعإشمممباععحا ا ممموعكمممم  لعلضممممانعح ممملعةمالممموعلاممممملعوبم مممربعادلفكمممابلعالممم بلعان اممم واعىممم هع

الك سمممةكةظعلا نظمممةملعومةنمممتاعلممموع ممملعاصمممت عع1916/2001عherberT simonالنظابممماتعىامممماتعسمممةمتنع

                                                           
ع.89هع 2004ح اع ب عاحلمة عةمح ع شتانهع املعاال  ماععال نظةملهع ؤس ظعشبابعاعا مظهعا سكن  بظهعع1
ع.106هع 2006زلم ع اطفعغةثهعاا تاع املعاال  ماعهعما عادلمافظعاعا مةظهعاالز ام ظ:عالااىاةهعع2
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و نمماا عفامم عامممامعسممةمتنعإطممما عالنظابممظع عال نظمممةملعالمم ع   مم ع ممملع ف ممتمعاختممماععالامماا اتعةساسممماعحتلمموعالمماةممماتع
 ال نظةمةظعةيعةنعال اتكعال نظةماعىتعن ةيفظعلمماةاتعاختاععالااا اتعال عخايع عال نظةمل.

ابمممظعداحل بمممظدعف ممماعاا صمممامبظع  ممممزعإ ع نظمممةملعالمممامحعةوعالفالممم ةعةيعالتصمممتلعاممماعإ عواممم عةطاممميعسمممةمتنعاسمممملعالنظ
ع1ةاصزعح عشلكلعةنع صلعإلةو.

 
 
 

 أسس نظرية اختاذ القرار:
 م ربعى هعالنظابظع با ةع لعنظامعا  ما اعبامتمعماختماععالاماا اتعو م مربعكم للع امزعةنموعنشمابع مماومعمال مايلعالمم ع

 عادلشمما كظعلكمماعبم ملعحتاةمميعاذلمم سعومم للعوضممتعالفممامع ع تضمموعالصممحةحعولامم ع ةتعةنعع ملع ممتافاع نصمماعالاغبمظ
ال نظةملع با ةع لعنشابع ماومعباتمع ازعةسااعش صاعةوعةكثاع لعة لعحتاةيعىم سعزلم معو امتمعنظابمظعاختماعع

عالااا ع ازعةسنع ن اع اعباا:
 من ناحية التنظيم الرمسي: . أ
 ال نظةمل.ى سع شعكعجيمتعماعة ضا ع .1
 إ كانةظعاال صالعماعا  ضا . .2
  لع ان عا  ضا .عوا س امالاغبظع عالمملع .3
:عاى ممبعالنظابمظعممال نظةملعال مةع أماعوةوضمحبعةنموعبامتمعمالتظمالفعال الةمظعمن ناحية التنظيم الغري رمسعي . ب

 ما لعال نظةملعالاأاعوىا:
  نمةظعو   ةملعاال صاالتعماعة ضا عال نظةملعوة  الو. .1
 ال ماسلعوالعام عماعة  ا عال نظةملعالاأا.عحتاةي .2
 2حتاةيعالشمت عمال كا لعالش صاعواحعامعال اتعوحابظعاال  ةا عمالن بظع  ضا عال نظةمل. .3

ع3كاتيت:وىاععاملوجهة هلذه النظرية: االنتقادات 

                                                           
ع.181هع 1975 ااعال اماهع  ت عالفكاعال نظةماهعوكالظعادل بت اتعاعا مةظهعالكتببهعع1

2 www.univ-setif.dz/sitebouakhaz,18/05/2018,14h:30 

ع.76هع 1999هعما عاحلا  علانشاعوال تزبتهع مانع)ا  من(هعا ما بظكاساعنصاع نصت هعا سالة عالكمةظع عاختاععالااا اتععع3
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 مم عالامماا عبر مم ععةن فمم عفكمماةعا  بمما عادلنظمممظعنظممامع  امميعممةمم ع مملعال ممرثةاتعاخلا  ةممظعوال ا اةممظعلابةئممظعمبمماع   
 ااا هع عنظامع ف تحعفانع ف تمعالاش ع عاختاععالااا ع ف تمعن يبعف تعن ةيفظع رثةعالمتا لعاحملة ظعمادلنظمظ.

 ة اممبعىمم هعالنظابممظعاعانمم عا ن ممامعما مملعو مما جعادلنظمممظعو كمم تع اممزعاعانمم عال امم ع عاختمماععالامماا عف مماتكع
 والمملعالبشايعحي تيعمشكلع امع ازعم  اتع  معالاش .ا ن انعخيضتعجملمت ظع لعالمتا لع

 .الاش ع ف تمعسايبعالعبؤميعمالماعإ عالااا عالصحةحعوادلناس ع عادلنظمظ 
 .عالااا عديكلعةنعالعبكتنع ا معةوع ن اةاع عاختاععالااا عوب رثاعمالمتا لعاحملة ظعمو     
 اةظعادلاش عة اعغةع ضمتنع عاختاععالااا .و تمعا ى اسعادل نااضظعة امع    عالااا عخملع م 
 إنعالااا علة بعل بوعمالماعادلمات اتعةوع ما سعكا اظع ازعالظاوسعال يعفةوعضمنبعادل  ابلعةنعبمماسعكملع

 الب اللعوك للعكلعالن ال عادل تامظ.

ا  مم ا عادلكتنممظعلكمملع مابممفعنظابممظعالممنظمل:عبممماسعامما تاعوبة  مماعالممنظملع اممزعةهنمماعد فا مملع ممنظملعةوعرلمت ممظع مملع
 1 تح دعةوعىاعرلمت ظع ا بظع لعاحلااليعوا فكا عةوعادلبامئع   مملعماص عشاحع ا ةباتعكلع نظمل.

 2وبماسعاا تاعةك فت معالنظملعمرنوعكلع ما عةوعرلمت ظعةشةا عةوعة  ا عةوعكةانع نظملع لعا شةا .
ظعادل كا امظع عكملع  يفماننع متعممضم اعالمبم عم ما عمال ايلعفكامظعنظملع م عرلمت ظع لعا  م ا عةوعالمنظملعالفا ةم

عحتاةيعةى اسع مةنظ.
 :نبذة عن هذه النظرية 

 نشرعنظابظعالنظملعىتع اعبماسعمالنظملعاذلن سةظعوال يعبمم عةسماتبع  بةميعادلمافمظع ملعالفماوععالا ديمظعمعكةبمظعفمالمظع
النظمايعادلنظمتمععا طما انظملعختم صعم كمتبلعحللعادلشك تعاذلن سةظع  م مةعا و وهعحةثعصل عةنعالنظابظعالما ظعل

ال يعبصفعالم اماتعادل  افمظعال مال ةع عالمماتعال يفمابيبعواذلم سعا ساسماع ملعالنظابمظعالما مظعلامنظملعىمتع كمتبلع
إطمما عحتاةامماعديكمملع مملع  لمموع مافممظعال فمما  تعممماعا  مم ا عالظمماىاةع تضممتععالبحممثعوطبةمممظعادل  ممةاتعالمم ع ت مموع

ع عإطا عا ى اسعادلاست ظعوالفتال عادل تامظ.عو ضب  ا عحتكملع  ا اهتاعالاتاناعالعإ ى هعال فا  تعوال تصلع
ودلمم  لعالممنظملعرلمت ممظع مملعاعمم و عالمم عاسمم م تع ن مماعنشممرهتاعوىممتعمصممفظع ا ممظعديكمملعةنعبكممتنعا  مم اماعدلن يفةممظع

 3المشابل.البحثعالماماعوا معظ اتعى هعالنظابظعمم عاحلابعالمادلةظعالثانةظع عةواللعاخلم ةناتع لعالاانع

                                                           
1 Meriam, websters collegiate dictionary 10th edition, Meriam- webster- inlo- springfieled ; 
massachisetts, USA, 1993 ; p p 1197-1198. 
2 The oxford dictionary for the buisness world, oxford university press, 1993, p 841. 
3 International Dictionary of managment, Hono johnson, 1982, p 324. 
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 املبادئ اليت تقوم عليها هذه النظرية:
ع1ديكلع اض اعكاتيت:

إنعاعمم  عا ساسمماع عالنظممامعىممتعالفممامع)االمم اعةوع نفمم ا(عومصممفظعةساسممةظعالعكةمم عال ممةكتلت اعةوعىةكمملع .1
 ممموعالش صمممةظعالممم يعحيضممماهع مممموع عادلنظممممظعلممم اعفمممملعا  مممت عادل ممممظعالممم ع ماع ممماعالنظابمممظعحمممتاف عالفمممامعواخاىا

 وافعاضا وع لعالنااعوالما ااع.
 الع ة عالاأاعلامملعواذلةكلعال نظةماعو اعب بموع لع ناص . .2
ال نظممةملعال ممةع أمماعومصممفظع اصممظعةتممابعالم امماتعممماعاجملمت مماتعوةتممابع فمما ا ملع ممتعممضمم ملعو ماةممظع .3

  كةةفعال تاماتعادل باملظ.
مماةممماتعجيممم ع صممممةم اعمةمممثع  ماشمممزع مممتعالعكةممم ع كنتلت ةممماعالممممملعو   اباهتممماعالاأةمممظهعفممماتالتعوال .4

 لابشا.عوالف ةتلت اال ةكتلت اع
 االنتقادات املوجهة هلذه النظرية:
ع2و  بع  ةع  حظاتع لعمةن ا:

إنعلنظابظعالنظملعنتاحاعإجيامةظعوة اىعسابةظعك ةىاع ملعالنظابماتعالم عسمبا  اعإالعةنعاجيامةاهتماع فمتقعسمابةاهتاع هنماع
عادل ا اعالك سةكةظعوال اتكةظعو املعا ما ةعوغةىاعو لعماعى هعا جيامةات: ا تعمم ع

 مايع   سظعالنظملعة ةظعكبمةةع امزع ماام عو كا ملعو فا ملعة م ا عادلنظممظعمةمثعبمؤميعإ ع املعةوعنامصع .1
  عةح ع العا   ا عةوعالمناصاعإ عال رثةع عالنظامعككل.

إ عفام ع وحعا لفمظعواالن مما علامنظممظعوالم يعام عبمؤميع عالن ابمظععإنعا غااقع ع  بةميعالنظمامعام عبمؤمي .2
 إ عضمفعا ن ا ةظ.

عإساابعالنظاب ا:
إنع ماةممممظعاختمممماععالامممماا عح مممم عنظابممممظعاختمممماععالامممماا ع شممممملع ممممتىاعالمماةممممظعا ما بممممظعوكمممملعوظالف مممماعو شممممملعمجةممممتع

واع متمععإسمعا ةيفةظ كمتنعل مب عاختماععاماا اتععادل  تباتعا ما بظعفالن ال عال ع ع  ع ازعحتاةيعةى اسعادلؤس مظ
ادلم باع عاختماععالاماا عىمتععإلةموال يعب من ععفا سااالض مظعو رثةهع ازعادلنشرةعواس ماا ىاعو اا اةعالبةئظعاخلا  ةظع

دلمؤثاةع عاال  ةا ع عضت عال فكةعادلن ااعو تفاع  مع لعالب اللعة امع    عالاماا عدلمافمظعمجةمتعالمتا ملعوادل  مةاتعا

                                                           
ع.54هع 1992ال نظةملهع ك بظع اعالشمنهعالااىاةهععسة عىتا يهع1
ع.32هع  ك  عغاب  ااعال اماهعحتاةلعالنظملعال اتكةظهعالااىاةهعع2
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كمممماعصلممم عةنع ممم  عكبمممةع ممملعالاممماا اتع م مممم ع امممزعاالسممم يفامظعادلمات ا ةمممظع عادلؤس مممظعم حاةممملععع1ادلشمممكاظع تضمممتعه
المماةاتعا ما بظعوال نظةمةمظعادل  افمظعوال فكمةع ملعا ملعحملعادلشمك تعا ما بمظعواختماععالاماا اتعالفمالمظعكمماع بن موع

 مماعحيكمملعنشماطوعوحيم معالم امظعمماعة م ا هععىم سلعمالماع ازعحتاةيع ع بامل اعالتظةفةظعنظامع عادلؤس ظعبمم
 كةممفعادلؤس مظع ممتعالبةئمظعاخلا  ةممظععإ ادلنظمممظعو اميع ممتازنعحاكماعممماعادلمتظفاعالمم يعبمؤميععووضممانعاسمم ماا عب م

عاحملة ظعلانظام.
س مظعلاتصمتلعإ عاماا اتععاتعفاذل سعالاالملعم ا وع لع  لعالنظاب اعىتعمنما عاا م ةع مات ا ةمظعصمابظعما ملعادلؤع

ع2 تمةع ا ك ع اة اعل حاةيعسل افعا ى اسعادل  اة.
 الدراسات السابقة: -9

 ناصمابظععإأا ةملمو عنظمملعادلمات ماتعا ما بمظع عالافمتع ملع ماةمظعإختماععالاماا اتعلاباحمثعدراسة حتع  عنعوان:-1
ع.ع2004 ا مظعمتضةاسعادل ةاظعسنظع  كاةعلنةلع سالظع ا   ة

عالااا اتعل ىعادلتظفا.عاختاع ععا ما بظ:ع مافظع  ا ظعنظملعادلمات اتعا ى اس-

ع مافظعكةفةظع  ا ظعنظملعادلمات اتعا ما بظع ع   ةلع ماةظعال   ة عوال اةةملعوسةعالمملع.-

اا اتعادل  م ةع  اىملع كنتلت ةاعونظمملعادلمات ماتعا ما بمظع عالافمتع ملعفمالةمظعالامعةن  ىعديكلععةيإ عاإلشكالية:
ع عادلؤس ظ؟

عل ىع    يعالااا ع عالشاكظع ربةعكافةظع عالا اعع.عنتائج الدراسة:-

عالااا اتعادل   ةع عالشاكظعىاعااا اتععاتعفمالةظ.-

عوإختاععالااا . ال كنتلت ةاعال عبتفاىاعالنظامع عرلالعا  صاالتعمر ةظ غةابعو اعادل ؤؤلا-

ادلمات ممماتعا ما بمممظع عإختاعالااا اتهم اسمممظع ة انةمممظعمبؤس مممظعناممماواعلاباحثمممظععنظمممملمو عدراسعععة حتععع  عنعععوان: -2
عإأ انع اااع  كاةعلنةلعش امةعادلا   ةع ا مظعاع الاع.

ع ختاععالااا ات كرسالة  مافظعكةفعبؤثاع  ت عادلمات اتعع-:األهداف

                                                           
ع.69هع 2006زلم عحافظعحيفازيهعم ملعالااا اتع عادلنظماتهعما عالتفا علا با ظعوالنشاهعا سكن  بظهعع1
عبع2 ع  بةااتع امةظه ع ت عالنظمل عنظابظ ع   ل عوال نظةمةظه عوالمماةاتعا ما بظ عالنظمل ع اغ عالنيفا ه ع2فاب  عالكتببه عادل بت اته عوكالظ هع1997ه
ع.48 
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  ممت عنظممملعادلمات مماتعوحت مملعم م مماعلمماةممظعم اسممظعالم اممظعممماعنظممملعادلمات مماتعو ماةممظعإختمماععالامماا اتعو  اممظع-
عإختاععالااا .

ع اىتعمو عنظملعادلمات اتعا ما بظع عإختاععالااا ات؟عاإلشكالية:

عن ال عال  اسظ:

عمشكلع ام.ع مالا  ماةظعإختاععالااا عحت لع ص عالنشابعا ما يعونشابع-

نظممملععةنبابة مماعمجةممماعإالععنةالامماا ع   امم عنت مماع مةنمماع مملعادلمات مماتعبصممم ع اممزعنظممامع نفممامععاختمماع ااحمملع ماةممظع
ع  ا هتاع ع ابةظع  ال ع    يعالااا ع عالكثةع لعاحلاالتع.عةثب بادلمات اتع

عمةظ.ب  ملعالنظامع نفة عالااا اتعو  امم  اعم ب عطبةم وعالااا–ب اىملعالنظامع ع نظةملع ملعادلؤس ظعإما باع

 الاماا اتعلاباحمثعزلمم عامحم عال بمتمهعاختماعمو عنظمملعادلمات ماتع عحت ماعفمالةمظع ماةمظععدراسعة حتع  عنعوان:-3
ع.2007 ا  ظعلنةلعش امةعال ك ت اهع ا مظعاع الاعسنظععةطاوحظ

 مات ممماتعماةامممظعو عالتامممبععإجيمممامادلمات ممماتعا ما بمممظع ععةنظممممظ اعمممبعىممم هعال  اسمممظع ممم ىع  ممما ظعع:األهعععداف
عكبةةع ازعصحظعالااا اتعوفمالة  اعوكفا هتا.ععة ةظادلناس عدلاعذلاع لع

عىتعمو عنظملعادلمات اتعا ما بظع عحت اعفمالةظع ماةظعإختاععالااا ات.  ا اإلشكالية:

ةعوحتاةمميعالم الممظع ع تزبممتعادلمات مماتعو م بمم عالامماا اتعادل  مم عةنظمممظعة ةممظ تصمملعالباحممثعإ عإممماازععنتععائج الدراسععة:
عاخل  ات.

الامماا اتع عإطمما عادلنظممت عالنظمما اعم اسممظعحالممظع ؤس ممظععاختمماعادلمات مماتعو ماةممظععةنظمممظ دراسععة حتعع  عنععوان:-4
ع.2007سنظععاع الا لاباحثعخلضاعسمتميعه  كاةع ا  ظعلنةلعش امةعادلا   ةه ا مظعاا صامبظ مت ةظع

عالااا ات.عاختاعادلمات اتع ع ماةظععةنظمظ: مافظعال و عال يع امبوعا ى اس

الفا ةمظع  فا امظعفةمماعمةن ماععا نظممظنظابظعالنظملعال ع م ربعرلمت مظع ملععة ةظن ال عال  اسظ: تصلعالباحثعإ عإماازع
ىممتع  مم ةلع ماةممظعاذلمم سع مملعو ممتمع نظممةملعإما يعوىةكمملع نظةممماع ممانععإنالامماا اتعكممماععاختمماعومو ىمماع ع ماةممظع

عالااا اتع.عاختاع

 اةمممةملعمو عنظمممملعادلمات ممماتعا ما بمممظع عصمممنتعالاممماا اتعا ما بمممظعلاباحمممثعةممممتع  ضمممانععدراسعععة حتععع  عنعععوان: -5
ع  كاةعلنةلعش امةعادلا   ة.ع2000ماعا مظعا  منةظعسنظع
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ع اةةملعمو عنظملع عصنتعالااا اتعا ما بظع عاعا مظعا  منةظ.عاألهداف:

ىنممماكعاسممم   ا اعبمممعاوحع ممماعمممماعادل تسممم عوالممممايلعلمممنظملعادلمات ممماتععإن تصمممابعىممم هعال  اسمممظعإ ععالدراسعععة: نتعععائج
ا ما بظع لعابلعادل بابلع عاعا مظعا  منةظعوماعاس   امعادل بابلعذل هعالنظملع عصنتعااا اهتملعا ما بمظعكمماع تصملع

   اعنظمامعادلمات ماتعا ما يعومماعاسم   امعادلم بابلعذلم هعو متمع  امظعمماع  لممظعادلمات ماتعالم عبامعإ الباحثع
 النظملع عصنتعااا اهتملعا ما بظ.
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 :ألولاالفصل               

 ماهية نظم المعلومات اإلدارية
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  متهيد:

خحتػػػ س وعػػقغحتوالػػ  ور اقغػػػلوطوػػاغقكور واػػ يور و        ا ػػػ ووخػػ ؿوأخرخػػقور اػػقفور حدػػػقغيواػػ   و   ػػ ر 
عقفػػ ورارريكوحتػػػ غاونتػػػ روثو ةػػتو ميػػػ يكور حممل ػػػتوخر واػػ يورطوػػػوملقو و       ػػػاورطحم اػػا وخ و ػػػ و اػػػ يورط عوػػػا و
 تورزررر وأمه ػػتوث ػػعورطحم اػػا ورارريغػػتوفيقػػتع وملقغاػػتووػػرتورطحم اػػا وخرعػػل اعلاو ػػوعو اػػقؽوعملم ػػتوخا  ػػ ع

 فيقتع ورطحم اا وا يررورعلرجت اوغحومل واوخذخور اقرير و ون و اثبوايو  رثبوعمل ورط عوت.

وث عورطحم اا ورارريغتوخأمه ولاوخأث رعلاو خصائصلاوخخ ائفلا.  خ ا و  اخ  او وهذرور فص :افلـ 

  



اإلداريةالفصل األول                                                                ماهية نظم ادلعلومات   
 

 
16 

 :اإلداريةمفهوم نظم ادلعلومات : األول ادلبحث

وث ػػػعورطحم اػػػا ووإىلقتػػػ ور واػػػقؽو  دػػػ  وعػػػاـوخرىلورسعػػػوخ رـور و    ػػػ   و ووإ  لػػػاوراشػػػايكجيػػػبوورارريغػػػتافلػػػـ 
 وورارريغػػتاػػيوخػػ ؿوث ػػعوخ قص ػػا واصػػململتو وػػومل يواػػيو دػػ   ور حملم ػػا ووأهػػ رفلاعمػػاورزػػازوورارريكاوػػاع كو

وث عورطحم اا و و1وفاه ع: حضورطوإىلف ملاوغم وثواقؽووألخقخيومفوايو اا وورارريغتخافلـ 

عػػػمااف:صمل عتوا  ملػػػتواػػػيور  عػػػائ ور ػػػ و ػػػ فقورطحم اػػػا وعػػػيورطا ػػػ وخر ا ػػػقوخر و تػػػ ووإ ػػػقره عغحقفلػػػاو -1
وإىلمبػػاوثػػ بو و   ولػػاور اي  ػػتو خر ػػ و ػػ ر ووخأغضػػاخعملم ػػا ورط عوػػتوو يثدػػات اطوػػوات وف ملػػاوغوحمػػلو

اػػػيواحم اػػػا و ور و ق ػػػ وو ػػػ فق و ػػػ ع عوخ ػػػائفور وخاػػػ ةوخر ققا ػػػتوخر حملم ػػػا و ورط  ملػػػتواػػػيوخػػػ ؿواػػػا
 رط اعبو صاثرتور اقري.

ر  و و ىلوعملم ا وورتوخاحاجلػتوخختػزغيور ت اثػا ووخرأل لزكورألفقررصمل عتو و  فوايوونملاوغحقفلاوا رخؾ: -2
اػػػيورطحم اػػػا و ور  قػػػ ور ػػػذ وا ػػػيورعػػػوخ رـورطحم اػػػا وور وينػػػ خرعػػػل اعلاو   ػػػتو ام ػػػ واا ػػػتوعػػػ ـو

  فحا  تونت ك.
رخوتػػايووخأرؽ  ق ػػ ووخأفضػػ ث ع ػػتووأفضػػ احم اػػا وو ػػارريكر ػػ  عور ػػ و ػػ فقوو يهنػػاوغحقفلػػاونػػاثل:نػػذ  و -3

وخاقرقتتوعملم تور و ف ذ.ورارريغتذور اقرير وخ  ف وخرختاذ    ااو مملواع كو وعملم ا وق رتور اقريووخأنيق

ه :ث ػاـو ػتةوخحت ػعواصػملعو وع غػ وخثاػ ورطحم اػا و ػ وورارريغػتث ػعورطحم اػا ووأفعػتلوا  ػافوثوػو و ووخمما
ور وت .وخ يفض ايورختاذور اقريو د  وقائبوورارريك ح وجتل زهاوخحت غيلاو   و ومل يوورارريغترطوو غا و

 :اإلداريةادلبحث الثاين: خصائص نظم ادلعلومات 

ر  غيػػتوخر ػػ و  ػػ فومبيا ػػتواحػػاغ و وػػاع ثاو وورارريغػػت وػػ فقو وث ػػعورطحم اػػا ووأفر صػػائاور ػػ وجيػػبووأهػػعاػػيو
و2ور  عوعماوا ىونفاءكوخفحا  توهذ ور   عوثذنقوااوغم :

 خعػػ متو وعا ػػلورس صػػاؿورطوتػػارؿواػػيوخػػ ؿو زخغػػ و ا صػػاس وعػػقغحتوخرق اػػتوورارريغػػتث ػػعورطحم اػػا ووأف
خقم متور و ا  فواا  واوو غا وخخ ائفورط  ملتو وول  ورثو ابورطحم اػا وررخػ ورط  ملػتوخاػرتوا الػاو

ور اي  .و

                                                           
و.144صو1991عت ور قمحيور صتاح وث عورطحم اا ورارريغت ورريوزهقرفو م دق عملافوو1
و19صو1999اومع عت ورهلار  واذنقر و وث عورطحم اا ورارريغتو واقنزور و مل تورارريغتو اصقو2
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 .و ومل زواحاجلولاو ازازورطلاـو  قتوخ وقعتونت كوخمبحاجلتونمل توخيقمل تو
 و ـو واحاجلتورطحم اا وااع   ا. ووخوأ وآ  تث عو
 . وعلمتور وات لوخرسعوخ رـوايوقت ورطووف  ورخفور ا تو و يغبونت
 و ا ت  تور اي  ت.وخ وي ق ح وث عوافو اتو   قو
 ورجلزءور واسو مو   عوناا .ورارريغت حوربوث عورطحم اا و
 .وث عواقثتوا يو ا غقهاوخ ح غملاواوبوراو ا ا ورط  ملت
 و د  و زءوايور   اـور  م و ممل  ملت.وألهناث عوفقع توورارريغتطحم اا وث عور
 اػػػيو اػػػ وورطحم اػػػػا وو موينػػػ  وػػػػوة بوسعوفوػػػاير ورطوػػػوخ ـووأ    لػػػاوخ ػػػ ورطوػػػوف  ووحتاخيغػػػ ث ػػػعو

ورطام  ت.

 .اإلداريةادلبحث الثالث: أمهية نظم ادلعلومات 

 1وث عورطحم اا ورارريغتوف ملاوغم :وأمه ت وملي و

 .ف ورطحم اا وارريكوخهت  ولاو ور  ق ورط اعبوطواع هتاوخحتف زهاوعماوإختاذور اقريور فحاؿوخر صع ح   
 رط  ملتورط يركو مملحم اا وخرط وةتوهلػاواػرتو حضػلاووأملقرؼر اقرير ور صائتتوررخ ورط  ملتوخي ةوو رتوورختاذ

 ر تحض.
 خذ ػ وورارريغػتخ زخغػ هاواػاوع ػ ااوحتوػا وهلػاورطوػو غا وورارريغػتإيعاؿورطحم اا ور  وحتوا لاورطوو غا و

 ا ؼوممايعتوخ ائفور حملم تورارريغتو.
 وػػػل  وعملم ػػػتوادػػػاينتورطحم اػػػا وخ تارهلػػػاو ػػػ ورطوػػػو غا ورارريغػػػتوعػػػربور دػػػت ا وررخػػػ ورط  ملػػػتوخعمػػػاو 

 ر صح  ور حاط .
 اوخإرخاهلػػػػاو ػػػػمليوثاػػػػاؽوعملم ػػػػا واحاجلولػػػػاودت ػػػػ ورطوػػػػو غا ورارريغػػػػتوعمػػػػاوختػػػػزغيورطحم اػػػػا وخاف لػػػػ

 خإعل اعلاو ور  ق ورط اعبو اسعوملاروعماو ا  تور تع وراثواائ و مملحم اا .
 ور حملم ػػا وخر   ػػائفوخ ا  مللػػاوعػػيوملقغػػلور وػػزخرو اطحم اػػا ووخرسحنقرفػػا ر  دػػفورطت ػػقوعػػيور ي ػػقر و 

 ر  ق اتوا ؿون ف توآررئلا.
 وخر وخا ةو  و  فاءكوخفحا  توعا  تو. ول  وعملم تور و ت و اطووات  

                                                           
و.19صو2222رارريغتو:رريورطقغخو  م دقو ر قغاضوا م  ر يرا ث  ث عورطحم اا و1
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 ور  ق ورط اعبو.وش اهلاأإا ررورطوو غا ورارريغتو ا واايغقومبخومفو  
 ق ير ور اع بو وإزازوالاالاوو  ؿإعودت  ورط  ملتو ا ا يكور حا  توعماو 
 .يفرتواوو ىور  فاءكور حا  تو 
 .  ر وخماوايور فوارورارري وخر اضاءوعم 

 الرابع:وظائف نظم ادلعلومات اإلدارية.ادلبحث 

وث ػػاـورطحم اػػا و   ػػائفو اػػمتودت  ػػ واػػيور صػػ ؿوعمػػاواحم اػػا ورق اػػتوخاػػيووأه رفػػ قصػػ وحتا ػػلووأعاعػػ تغاػػـ 
وخ ائفوث عورطحم اا ورارريغت.وأهعوإىلاصاريوخمومفتوخف ملاوغم وع واقؽو

 احلصول على البيانات)اإلدخال(. :أوال

خو ايوخحت غ ون ور ت اثا ور  زاتوع رءواػيوررخػ ورط دػاكورخوخاي لػاو و ػ ءوراو ا ػا و حربوهذ ور    فتوعماور
و1رطخومفتو ورط عوتوخ صفتوعااتو ومخاورحملو غا ور  و وامتلاورطوو غا ورارريغتوف ملاوغم :ورارريغترطوو غا و

خر و اعػػا ور حااػػتو ممل عوػػتوخخ ػػرتوورألهػػ رؼر حم ػػاورطحم اػػا ور  زاػػتو وع غػػ وورارريك وامػػبوورارريكور حم ػػا:-1
ور  ودتو و و  ر .وراعلرجت تر اةو

ور  زاتو و ف ذهاو.ورا قرءر خحت غ وورأل  ر  عااو   رتور اةوقص كوورارريكختواوور  عاا:ورارريك-2

وورطتاشقك:ورارريك-3 ورارريكر حملػ وخ حػ وهػذ ووعػ و ػج قرءر رطتاشػقكو وماػ ور وحم ملػا ورطفصػمتور اقػتوورارريك اـ 
ور  داطورطخومفتو.وأخ  رطص يور قئ و ور ذ وغزخرورط عوتو اطحم اا ور  رخم توعيو

 إعداد التعليمات اخلاصة بتشغيل البيانات )اإلجراءات(. ثانيا:

وووغوعوحت غ وهذ ور حملم ا و  اءروعماوع كورعوتاير و:

-ر ت اثػػا .:ا ػػ وحتػػ روملت حػػتورعػػوخ رـورطحم اػػا وا رقػػفا ورطحم اػػا ورطام  ػػتوخاػػيو واحاجلػػتووراعػػوخ رـ-1
ر واػػػايغقوواعػػػ ررا ػػػ وغدػػػلؾورطوخصصػػػ فو وخ ػػػرتو حم ملػػػا وخ ػػػقرا ور ودػػػ   ور  زاػػػتو:ور ػػػربر ورطوخصصػػػت-2

ورطام  تو.

                                                           
و.66ص2222عح  غا بوغاع  حتم  وخ صمل عوث عورطحم اا :رريورط اه و عملافورسيرف1
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ور ف  تو مود   .        اورطحم اا :ا  وحت رور و       اورطووخ اتوخرس قرءر و-3

 حتليل وجتميع وتبويب وتلخيص البيانات )التشغيل(. ثالثا:

ايوقعولاوخغوعو د   ور ت اثػا واػ ؼوإعػ ررورطحم اػا ور ػ و وامتلػاوو موين  وضمليوهذ ور    فتو ا وور ت اثا و
وعماو حضوعملم ا ور ود   وخفااوا قرءر و و قرا واح كواوتاا.وأخرارريكوخ اـ 

 تقومي وتصنيف ادلعلومات يف ملفات التخزين. رابعا:

حتفػػمجوو ػػرتورطحم اػػا ور ػػ وغػػوعور صػػ ؿوعم لػػاوعػػ رءوإعػػوخ ا و  ػػقضواحػػ ورخونو وػػوخ ـوخغػػوعوافػػمجوخختػػزغيو
ورطحم اا و اقغاتوغول ور ق  عوإ  لاوخ و قفوملقغاتور فمجوعماوث عور و       اورطووخ ات.

 مستخدميها )ادلخرجات(.إسرتجاع ادلعلومات طبقا حلاجة  خامسا:

 ح و د   ور ت اثػا وغػوعوإعػوخقر ورطخق ػا ور ػ وحتاػلورهلػ ؼواػيور ودػ   وخ حػ وافػمجوثوػختواػيونػ ور ت اثػا و
ور ذغيوغووخ ا هناو.ورألشخاصرجللتورخووإىلخرطحم اا و ح وثوختو لع و

 وإسرتجاع النتائج )اإلتصال(. هايسادسا: توصيل ادلعلومات إىل مستخدم

وخمق ا وث عورطحم اا ورارريغتو ا د  ورطام بوخ ور  ق ورط اعبوطووخ ا لا.إغصاؿو

 ادلبحث اخلامس: أنواع نظم ادلعلومات اإلدارية.

 دػػػ  وورارريغػػػت واػػػ ـور  عػػػائ ور و       ػػػتوخنػػػذ  و  ػػػ واا ػػػا ورط عوػػػا و اػػػ ي وخ   عػػػ وث ػػػعورطحم اػػػا و
و1وثذنقوا لا:وأث رععقغرتوخعم  وفا و قز وع كو

ث ػػػعورعػػػعورطػػػ غقغيور و فػػػذغ :ه وعتػػػايكوعػػػيوث ػػػعورطحم اػػػا وعمػػػاورطوػػػو ىوراعػػػو رجت و ورط  ملػػػتوخرطصػػػململتو-1
 مملواع كو وإختاذور اقرير وغ وال  متوايوخ ؿو صاا عوخإ صاس واوا اػتوخهتػ ؼوهػذ ور ػ  عوإىلو حزغػزوقػ يكو

وش ؤفورط  ملت.وخإرريكو رجت وخر ا اركوخر ققا تواوخذ ور اقرير وعماورختاذور اقرير ور حم اواي ور وخا ةوراع

ورألثدػػػاتر حم ػػػاومبقرقتػػػتوو ػػػارريك وػػػملحوهػػػذ ور ػػػ  عو واػػػ ووعػػػقغرتو مملحم اػػػا و  قػػػتوخ اقغاػػػتوقػػػع عتواػػػعوغوػػػملحو
ورسعو رجت توخحتو ورجل ركوخر  اتوخ ول  وإعاركوه  متورط  ملت.ورأله رؼوإدتاـرطخومفتوخر حمل وعماو

                                                           
و.33 صو2222ث عورطحم اا و)ااه ولا(:ر  ريور حممل تور  خ  توخرريور ياافتو م دقوعملافو  عملار ر صتاغ 1
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و1 غقغيور و فذغ ومباوغم :خ ومل زوث عورععورط

 وألهػعإا اث تورعوحقرضواوا يكواػيوخػ ؿو ػ ف وخر لػا وي ػةوفحا ػتودت ػيورطػ يرءواػيوإ ػقرءواوػحوعػقغرتو
ورطحم اا ور  رخم توخر اي  تو ممل  ملت.

 وأعا  ب. وعقضورطحم اا و وضمليوإعوخ رـورجل رخؿوخر قعـ 

و ػ ووسعػو وا  رر   عور ت ك:وعتايكوعيوث عوإيشاروا عتتوغوعواػيوخ هلػاو ام ػ وعملم ػا ور وف ػ وو-2 ر ػذ وغاػـ 
رعػػوخ رااو وااػػ و ا  ػػا ور ػػذناءورسقػػا اع وخ  قػػ وورألنيػػقر ػػربرءو ػػ ورطدػػ   ورطحاػػ كوخ حوػػربوهػػذ ور ػػ  عو

و قػرتوا لػاواػيوف رئػ ونتػ كو وصػاؿوحتوػ ورختررءوخرختػاذوطػاوغوراعملػاؿهذ ور   عورهوملااػاواوزرغػ رواػيوقتػ وا  ملػا و
ر ا توإىلوخربر و دقغتو وصاس وا ركوفح  ااو  ر  ورط  ملتواد  ورخوقػقريرواحاػ روفاهنػاوور اقرير وث قروسزرغار

وختػػػ ورخورعودػػػاي وخهػػػ سءور ػػػربرءواوم ػػػ فوعػػػاركوخػػػربر وخجتػػػايبوعملم ػػػتوخاحػػػايؼويأ  و  ػػػ وحنػػػ ور صػػػ ؿوعمػػػاو
اوحملاػػتو وصػػاس واػػ ركوفػػجذروناثػػ ورطدػػ متور ػػ وجتػػق ورخرعػػولاو ػػمليوصػػاؿواحػػقفولعوفجا ػػاهنعو اػػ وواوػػاع كوو

ور م ؿور ت غمتورطمل  توهلذ ورطد متوخحت غ وفقصوزاالاوخ  ا  فلا.ورقلرحنت كو و

رسعػػو رجت تورطوخصصػػتوخر ػػ وغامػػلوعم لػػاوخنمملػػاوناثػػ ورطدػػ متوغػػ واػػ ركور ت  ػػتونمملػػاورزررر ور ا ػػتوإىلور ػػربكو
وث عور  ععور ذن توخه وث عواوا يوايوث عورطحم اا وخدتي ورا وفقخعوعمعور ذناءورسقا اع .

و2:ورارريغتث عور واايغقوو-3

وهػػذ ور ػػ  عو واػػ وورطحم اػػا ور  زاػػتو ر ورطخومفػػتوطوػػاع هتاو وإختػػاذور اػػقريوورألعملػػاؿ  ملػػا وا وورارريكوإىل اػػـ 
و اا ػافتر ت اثا ورجململحتوخرطخزثػتو وقاعػ كور ت اثػا واػيوقتػ واحاجلػتور حملم ػا وورارريكا  و ووخ ـوث عو اايغقو

ومبحاجلولاووإىل ا رو و  ءور ا ػتور ػ وعػ وعورعػوخ رالاوخ صػ يوو يعم بر ت اثا ورطوحماتو ت  تورط  ملتوحب  و اـ 
  زغحلػػػاوعمػػػاور اقف ػػػا و وااػػػا ووأخ يكورخيغػػػتورخواوػػػبور امػػػبوثوػػػائ ورطحاجلػػػتو اػػػايغقوغصػػػ يهاور اعػػػ بو صػػػ

وهذ ور واايغقو.وخ يخذر حمل ور اع   تورط   ركو  ىورط غقغيو

                                                           
و33رطق رتور وا ل وصو1
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ث ػعورعػعور اػػقرير و:عتػايكوعػيوث ػػعوعمػاورطوػو ىورسرري و ورط  ملػػتو حملػ وعمػاوإجيػػارور ت اثػا وخ اػ وو ػػاذ و-4
توخشت ورطل  مػتوخر ػ وهتػ ؼورىلو    ػفورطحم اػا و وعوػ وملػقؽورختػاذوخحتم   و  ععورختاذور اقرير وغ ورطل  م

ور حم او.و ارريكر اقرير وخدت يورطووخ ـوايور وفاع وارتور   اـو ول  توخ ا وورععواتاشقو

خر ػ و حوملػ وعمػاورعػعو فػاعم و اعػوخ رـوازاػتواػيو قص ػا ور اعػ بوورارريغػت ػ  عورطحم اػا ووأعاعػ ت ح وث عو
اابور اػػقريواػػيور وحااػػ و صػػ يكواتاشػػقكواػػرتور اعػػ بو معصػػ ؿوعمػػاواحم اػػا واػػ  قكو وعملم ػػتوقػػ رتو وػػملحو صػػ

و1ر اقري.

و  

                                                           
و33صوورطق رتور وا ل و1
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 :خالصة الفصل

إفوث ػػعورطحم اػػا ورارريغػػتودتيػػ و   ػػتو    مل ػػتوخ ا  ػػتواو اامػػتواػػيور ػػ  عور    ف ػػتو مملحم اػػا ور ػػ و حملػػ ون وػػ  وو
رطخومفػتور ػ وورارريغػترطوػو غا ووراو ا ػا او اا وارتور ت  تور و   مل تو ممل عوػا ور  غيػتوخذ ػ واػيور ػ و مت ػتو

ر اقري نملػاو محػبووخرختػاذر وخاػ ةوخر ققا ػتووألغقرضعوخذ  و ور و   ورارريكختومفونملاوخث عاواوبوملت حتوخث عو
وث عورطحم اا ورارريغتورخيروالملاو وحتو ونفاءكورس صاؿو  ورطوو غا ورارريغتورطخومفت.

 

و
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 :الثانيالفصل 

 ماهية اتخاذ القرارات 
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 متهيد : 

ملكػػ ملونػػىفمل اػػرمل  ا ػػا،ململ اثهػػمملففة ػػاملفػػمملػلػػث مل ػػمسبثػػاملادلسة ػػاملا مفػػمملفعلى ػػممل اػػرملا ػػث ملاخلػػم   مل ثػػ ملغلػػ مل
وفطػػاملسللاػػاملفهمفهػػمملااػػ ملولػػ ا امل ث ػػمملوململقػػم  ةمل اػػرملفىا هػػاملكػػاملااليتثػػ اتملااػػ ملفػػاملتػػت ممل فملربػػ ثملا ػػل  تومل

كػػاايفمل ملوململالثجػػاملاالػػ  سملادل ػػل ةملاا فاىفػػمتملااػػاةمل فلػػةمل  اةمل ةمةػػثاملا ػػ و ةمل ااػػطاملادلسة ػػامل ملااػػ ا ا،ملبثنهػػم
فملادلسة املول ثزملبن مفهمملادلفق مل ملو ث ملسللاػامل   مذلػممل هػ ملوةونػزمل اػرملازبػماملااقػةا اتمل ػ ملوػل ناملدبممل وململاخلم ج

فاملهااملصل مل فملادلفاىفمتملوفلةمل كثزةمل ةمةثامل زبػماملااقػةا اتمل،ملوملاةلقةا هموململاحلعمظمل ارملبقمءهم،ملوملفاملباىغمل ه ا هم
اانم فػػامل ملااىقػػنملادلنمةػػ ملااى ػػىؿملاذلملوململاا قثقػػاملاا فاىفػػمتملبإالم ػػ  ثػػ مل لفػػىمل اػػرملا ػػمـملادلفاىفػػمتمل فمل ل ثػػزمل

مل فماامل.وململام حاملقةا ات

مل علثلهػموململاإل ا  ػاكػاايفمل اػىاعملااقػةا اتمل،ململفبم ئػ وململ تمئتػ وململوملقػ ملونموانػممل ملهػااملااعتػاملوفة ػامل  اثػاملازبػماملااقػةا 
  مل.اافىافاملادلسثةةمل مل  اثاملازبماملااقةاوململ ةماث ملازبماملااقةا اتوململفةا املازبماملااقةا اتومل
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 املبحث األول:مفهوم عملية اختاذ القرار

وفة ػػاملب ػػث ملدلللػػاملااقػػةا مل ثػػ ملااػػ ملؽلثػػاململإذلقبػػاملاخلػػىتمل ملوفة ػػامل  اثػػاملازبػػماملااقػػةا ملةػػىؼمل ػػل ملاالطػػةؽمل و مل
  ػػ ملااػػاةمل  ػػلطث ملربملا قلتػػم ةاتمل ملاالن ػػث ،ملو قتػػ ملدبللػػاملااقػػةا ملرااػػيفملااعػػة مل ملادلتػػ  ملااةئث ػػ مل زبػػماملااقػػةا

هػػ اؼمل وململفػػممليعلثػػاملكػػامل ثهػػمملبمان ػػباملاػػ وةوثػػ ملواػػيفملاانلػػمئ ملوبوململفمفػػ ا ل اػػاملبنػػاملبػػ  امل وملوتػػةؼملفى ػػى مل اانلػػمئ مل
ملوفن ملؽلناملاكةملوفم  امل  اثاملازبماملااقةا مل ث ممل ا :مل1ففة ل ملوململ ضاملوبفمملالق  ةاو ا لثم ملااب  املايملاالن ث ملمث

ثةهػػػممل ملربقثػػػسملةػػاملاانلػػػمئ ملادللىقفػػػاملفػػػاملكػػػاملبػػػ  املو ادللم ػػػاملبفػػػ مل  ا  ػػػاملاابػػػ ائامل:ملهػػػىمل  اثػػػاملا لثػػػم مل 1االفة ػػا
مل.2راايه اؼملادلطاىب

فمل عفاػػػ ملااعػػػة مل ملفىقػػػاملفم،وااػػػيفمل نػػػ ملااعحػػػ ملااػػػ قثسمل نػػػ ملففػػػىمل  ػػػمملغلػػػ مل ملإ ػػػ ا هػػػىمل  اثػػػامل:2االفة ػػػا
 وملهػػ ملحل ػػاملا لثػػم ملبػػ  املففػػىملبفػػ ملوقثػػث ملبػػ ائاملسللاعػػاملو قػػمملالىقفػػمتملسللاعػػاململإوبم هػػماابػػ ائاملادلللاعػػاملااػػ ملؽلنػػامل

مل.3دلللاملااقةا 

ملكثػةمل ػ فملهػاا،وطمدلػممل ملا  لثػم ملبػىملبػ  اىمل ومل علثػاملااقػةا ملااوػ ملثم ملااب ائاملادللى ةةملبنمءامل اػرمل :هىملا ل3االفة امل
مل.4 ف ملقةا ا

مل اػػرملا لثػػم ملسل،ملهػػىمل  اثػػاملفنهجثػػامل ق اثػػافملازبػػماملااقػػةا ملوشلػػمملةػػبسملاكػػةأملؽلنػػامل فملا ػػلنل مل  لاػػاملاابػػ ائاملوقػػـى
ملول متػػرملفػػ ملاا ػػةوؼملاا ا اثػػاوململفمل قػػامل اثهػػمملااقػةا ملااتػػمئ ملادلللػػاملبمةػػلل اـملففػػم  ملزلػ  ةادلنمةػباملااػػ ملؽلنػػامل 

مل.اخلم  ثاملاا ملوىا  ملفللاملااقةا مل  ؼمل املفانااملففثناومل

ململ

                                                           
مل30،ص2004 ا ملاي مـملااناةملواالىز  ،مل  مفمل،،ملزل  مل مةىملفىةر،ملازبماملااقةا ملاتملاالن ث ثامل ملفن  متملاي  مؿ،مل  ىملامح ملااطةوااا 1
مل101،ص2005تمفا(فنل ملاجلز ةةملااطبم ا،ملبيت ا ،ملفن ى ملاةرتاوثج ،فبم ئملا  ا ةملاافمفامل)مل ب ملهللا مة ملزل  ملاااهيب،ملصل مل 2
مل123،ص2003،اإلةنن   ااجل   ةملااناة،ملاجلمففاملاملادل  ة امل، ا وظمئملاإل ا  ا ا ملاااقةاوةمل،ااف اثامل 3
مل07،ص2001ااناةملواالىز  مل،ااقمهةة،ملاا اث ّا،مل ا ملاانلمبملاافا ثاملوازبمااملاقةا اتااف اثمتململإ ا ة ز سملا همبمل، 4
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 :خصائص اختاذ القرار الثاين املبحث

مل1 ا :ملعلهمملفم اثاملازبماملااقةا ملخبتمئ ملففثنامل وول  مل 

ملاالعن ملادلنهج ملااتحثحمل.وململادلنطسملإوبمع ه ملاامطمل نةةمل فل  مل ارمل،مل  ممل  اثاملاهنثا .1
فملهنػػمؾمل ػػ  ملفػػامل ملإ م ملهػػ مل ػػىهةملازبػػماملااقػػةا اتمل فاػػرملااػػةن ملفػػامل فمل  اثػػاملا  لثػػ،ملإ ةائثػػا  ػػممل  اثػػامل .2

ملاخلطىاتملاالعتثاثاملاا ملو بقهممل.
 ػاملوا ػ ملدلاػنااملففثنػامل اػامل نػىفململإ  ى  ململةمسمل  اثاملازبماملااقةا اتمل حثن ممل وف  ملااب ائاملهىمل ملإف .3

مل.إ بم  مفةمل نىفملايملوإظلم اثاملازبماملااقةا ملهنمؾملا لثم ملوفاملمثمل مل نىفملهنمؾمل 
مل.ملا  ملب  اا لثم مل ملإذلففم  ملوس ةملوململةس نىفملو سمل ملوإظلممل نىفمل اىائثممل،ا لثم ملااب ائامل ملإف .4
و دبػػممل  نمةػػ ملاا ػػةوؼملااػػ مل للػػامل اثهػػممل،ملفػػةملبفثػػ مل ػػاملااىاقػػ م ملاابػػ  املايفثػػامل،يفملادلثماثػػامل ػػػمل انػػممل ملطللػػ .5

ملاااةمل لنمة ملف ملاا ةوؼملادلسثةةمل ملازبماملااقةا .،ملوملااب  املايا  ملإذلااايفمل مفملا  لثم مل لى  ملوململااقةا 
 ملااىقػػنملاحلم ػػةمل،وانػػاملونعثػػاملااقػػةا ململقػػةا اتاابمدل ػػلقبامل، ػػنحاملاللػػاململ  اثػػاملازبػػماملااقػػةا اتملفػػةوب ملإف .6

ملو ثم أملونىفمل ملادل لقبا

ململ

                                                           
مل283،ملص2003،ملاإلةنن   اادلبم ئملوادلهم اتمل،اا ا ملاجلمففثامل،ملإ ا ة .امح ملفمهةمل، 1
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 مبادئ اختاذ القرار

مل1ه اؼملااث ثاملف ملفبم ئمل زبماملااقةا ملوه مل:ياووةوب ملهاأمل

ناػػ ملهػػاأمل مل ففاػػن تملفهثناػػامل وملنػػ ملفهثناػػاملباػػناملكمفػػاملبػػاململإغلػػم :فػػاملااتػػف ململهثناػػاملادلاػػناا .1
هػػػاامل فػػػظمل فملا ػػػ مل  ػػػ ملااقػػػةا ملواػػػ ملاذلملهػػػاأملادلنطقػػػامل ثػػػ مل،ملومل تملتػػػب ملفهثناػػػانادلاػػػن تملهػػػ ملفاػػػ

مل ى  ملفف  ملادلان تمل.
 ثػػػ مل فملادلػػػ  ةملهنػػػممل نػػػىفمل،مل ملهػػػىملا ةػػػليتنمءمل ػػػاملادلػػػ  ة  ػػػ ملااقػػػةا :ملاػػػثسملادلقتػػػى ملفػػػاملا ػػػ مل  ػػػ ملااقػػػةا .2

ؿملاحلاػػىململإلغلػػم احلمةػػىبمل نبػػمملاذلمل نػػ ملكعة ػػسملوململحبثػػ مل ف ػػاملادلػػ  ة،مل ػػزاءملاايتػػ ملادلهثناػػاف ػػسو مل ػػاملاي
ملاا ان تملاا ملوق مل  املادلان تملاايت ملادلهثناا.

احلقثقثػػػاملهػػػ ملازبػػػماململكعػػػمءةملازبػػػماملااقػػػةا مل ق ،وانػػػاملااعمئػػػ ةململإذل م اثػػػاملااقػػػةا : ملمػػػ ؼملا ػػػ مل  ػػػ ملااقػػػةا مل .3
مل    ة.ملقةا ات

ململ

                                                           
مل 271ػ267،ص2002 ب ملااعلمحملادليتةيب،ا  ملادلفاىفمتملا  ا  امل)ايةسملوادلبم ئ(مل،ادلنلباملاافتة املادلنتى ة،ااقمهةة،مل ب ملاحل ث 1
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 : أمهية اختاذ القرارثالثاملبحث ال

ملرب  ػ ملف ػلقباهموململ  ذلمملاصلمزملكاملايااطاملادلن  ااا ملؽلناملفاملوململاإل ا  ازلى ملااف اثاملوململازبماملااقةا اتمله مل ةمس
ملولجارملهاأملايعلثامل ث ممل ا مل:ومل

فػػامل ػػ ؿملةا ػػااملفػػاملااقػػةا اتملادلللػػاةمل ململإ ازبػػماملااقػػةا اتمل  اةملادلػػ  ةمل مل  اػػ مل ػػ ملونعػػاملايااػػطاملواي  ػػمؿململ-
ملفلنمفامل ملةبثاملربقثسملايه اؼملبنعمءةمل ماثامل.وململباناملفرتاب ،ملرلم تملت 

فثػػػاملهػػػاأملوململربػػػ  ملف ػػػلقباملادلن  ػػػامل ثػػػ ملوػػػةوب ملااقػػػةا اتملبمدلػػػ  ملااطى ػػػامل ملادل ػػػلقباملاإلةػػػرتاوثجثاااقػػػةا اتململ-
ملااقةا اتمل نىفملذلمملوتث ملكب مل ارملصلمحملادلن  امل ومل ااهممل.

انػػاملوململ ثػػ مل ػػة ملااػػبفختمل فملازبػػماملااقػػةا اتملهػػىمل ػػىهةملوظثعػػاملااللطػػث ملاإل ا  ػػاازبػػماملااقػػةا اتمل ػػىهةملااف اثػػاململ-
مل1.ملاي ة ملاإل ا  ا ىهةملكاملااىظمئاملوململانن مل ةمسمل فملازبماملااقةا اتملاثسمل ىهةملااللطث ملو  هماة مل

ا ةػػرتاوثجثمتمل ملربقثػػسمل هػػ ا همملبتػػى ةملوململ نثػػامل ل ثػػاملام فػػاملالطبثػػسملاا ثمةػػمتوململوفلػػةملااقػػةا اتملوةػػثاامل ا ثػػامل-
مل ا ثامل.وململفى ى ثا

مل.طث ملوااةقمباملواالن ث ملون همفثاملااللملاإل ا  ااف اثمتمل فم مل ملااقثمـملبنم املاوململواف ملااقةا اتمل و امل ثى ممل-

ملاافىافػاملاا ا اثػاوململ،ملووناػامل ػاملااقػى اإل ا  ىوململااةؤةمءوململفىقاملااقم ةوململ املةاىؾملاإل ا  اونااملااقةا اتململ-
ملاخلم  ثاملااضمنطامل ارملفللاةملااقةا .ومل

مل2  ا  اا فلةملازبماملااقةا ملفث اامملواةفمملااةقمباململ-

 

 

 

 

                                                           
مل172،ص2010 مدلملاانل ملاحل   مل،اي  ف،مل،ملفبم ئهموململااطمهة، ةمةثمتملا ا ةملاي  مؿملإبةاهث افث مل 1
مل.103ص102ص،2008،اإلةنن   اوك  ،فسة املتبمبملاجلمففا،فتة،ملإ ا ة  ىملبافجىز،ملا ة املااقةا :ف  امل 2
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 اإلداريةنواع القرارات :أرابعال املبحث

ملوبم نػػنملو هػػمتملا ػػةملادلللتػػىمل ػػىؿملوتػػنثاملااقػػةا اتملوكػػاملوتػػنثاملاذلملفػػماامل هػػ ؼوململا لاعػػنملففػػم  ملاالتػػنثا
مل ا مل:ملةناكةملفاملبىملهاأملاالتنثعمتملفمومل

مل1:ملإذلمل igor ansoffاالتنثامل   ملادل لى ملاالن ث  :ونق  ملااقةا اتمل   ململ-1

ادللفاقػػػاملبماف اثػػػمتملاالاػػػيتثاثاملوململااقػػػةا اتملااػػػ ملوللػػػامل ملادل ػػػلى متملاالن ث ثػػػاملااػػػ اثمملهػػػ وململااقػػػةا اتملاالاػػػيتثاثامل:*ململ
 م ةملفمملونىفملفلفاقػاملبمالتكػ ملفػامل،ملوملا  لبم ملبىملااب ائاملإذلفنهمململإ تم اتوململوفاث متملإلوبمعه مل قةبملوململاا ن  ا
ملااقػػػةا اتمل ملظػػػاملظػػػةوؼملوتكػػػ ملوػػػمـبعفماثػػػاملو س ػػػاملهػػػااملاانػػػىعملفػػػاملوململايااػػػطاملااػػػ ملقػػػ مل ملونعثػػػاهمملبنعػػػمءةوململادلهػػػمـ

ملظلطثاملففثنامل.ملإ ةاءاتفمملػللمجملوتاثح ملفاملوململاإلالمجالمئجهمملففةو املف بقمملفثاملوفطامل مل  ملومل

 فنػػػ ملهػػػاامل،مل  اػػػرملشلػػػمملوس ػػػامل ثػػػ ملااقػػػةا اتملاالاػػػيتثاثاملإ ا ةااقػػػةا اتملاالنلثنثػػػا:ه ملقػػػةا اتملوس ػػػامل اػػػرملف ػػػلى مل*مل
ملادل  ةوفملبمزبماملااقةا اتملحلا  ػةتملقػةا اتملفلفاقػاملبلتكػ ملفػاملوململااةقمبػامل اػرملاي اءوململفان تملاالن ث ملادل لى مل قـى

ملا ةلل اـملااعفمؿملدلىا  ملادلسة امل ملةبثاملربقثسمل ه ا هم.

هػ ملوململاافاثػممل ملادلسة ػاملاإل ا ة:ه ملقةا اتملوس ػاملف ػلى ملق ػاملاذلثنػاملاالن ث ػ مل،بىاةػطاململاإلةرتاوثجثاااقةا اتمل*مل
ملاا مبس.ملبماقةا ط ملف  ملزفظمل طىؿملفقم ااملقةا اتملويت

هػااملوململذبنػ ملسلػمطةملاابث ػاوململ ملانلنػمـملااعػةص،ملوملبماى ػ ملاالنم  ػ ملاا سة ػامل ملاا ػىؽملاإلةػرتاوثجثاوولفاسملااقةا اتمل
بلح  ػػػ ململاإلةػػػرتاوثجثاكثػػػةملفػػػاملنػػػ أملك ػػػمملمػػػل ملااقػػػةا اتملادلفاىفػػػمتمل م ػػػاملبمابث ػػػامل ملإذللػػػمجملاانػػػىعملفػػػاملااقػػػةا اتملػل

ملاا ثمةمتملاا ملربن مل  اثمتملاالىز  ......اخلوململادلىا  ملاا زفاملالحقثقهموململادلسة ا

ململ

                                                           
مل105،ص2008،اإلةنن   افسة املتبمبملاجلمف مل،،ملا ة املااقةا ات،مل  ىملبافجىز 1
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مل1اى ىملعلم:ملإذلاالتنثامل   ملااطةؽملادل لف اا:ملونق  ملااقةا اتمل   ملااطةؽملادل لف ااململ-2

ولنػػػموؿملفاػػنااملفلنػػػة ةمل ومل ووثنثػػػامل ثػػ مل ػػػل ملرب  ػػػ مل ةػػػماث ملوململاقػػةا اتملادلةرلػػػا:ملوهػػػ ملااقػػةا اتملادللططػػػاملةػػػاعم*ملا
ملاالفمفاملففهمململ و ةملفانااملةاعمململوطةؽمل ا

ااقػػػةا اتملاايتػػػ ملادلةرلػػػامل:وهػػػ ملااقػػػةا اتملااػػػ ملوليتػػػ ملفػػػ ملويتػػػ ملووبػػػ ؿملفى ػػػى متمل  اثػػػاملازبػػػماملااقػػػةا اتمل ةملهػػػ مل*مل
كمبلنػم ملاػػىعمل   ػػ ملفػػامل،ململاإلةػػرتاوثجثاااقػةا اتملااػػ ملولفمفػػاملفػ ملادلىاقػػاملنػػ ملا ػ  ةمل وملاايتػػ ملادلتاى ػػاملفثػاملااقػػةا اتمل

ملاافاثم.ملاإل ا ةووللاملفف  ملهاأملااقةا اتمل ارملف لى متمل،ملة ةىاؽملةىؽمل    ملإذلاا  ىؿملوململاا ا 

قػػةا اتمل ة  ػػاملو قتػػ مل ػػمملواػػيفململإذلاالتػػنثامل  ػػ ملادلاػػم كىمل ملااقةا :ونق ػػ ملااقػػةا اتملو ػػسملهػػااملاالتػػنثاململ-3
ملااقةا اتملاا مل للاهمملادل  ةمل ارمل ةسمل ة  املحبلامل وفمل ةملوامو مل وملفام كاملف ملاافمفاىمل ملادلسة ا.

ملبمالاػػمو ملفػػ مل  ماػػ وقػػةا اتملم ملفاػػم كله مل ملازبماهػػموململم ثػػاملوهػػ ملواػػيفملااقػػةا اتملااػػ مل للػػاهمملادلػػ  ةملبفػػ مل فمل قػػـى
هػااملفػممل ػى ةمل ة ػاملطػةحملوململاخلػةاءمل ثهػموململااقةا اتملاجل م ثاملاغلمبثمتملكث ةملفػاملبثنهػمملفاػم كاملادلللتتػىوململ نم لهمومل

اػنااملبتبفم هػمملادلللاعػاملفػاملقبػاملاو ػة املوقبػىذل ملو مه مل ملاةػلثفمبملادلمل  مك ممل،ململااف   ملفاملااب ائاملحلاملادلاناا
ملبماقةا ملواالزافه ملبلنعثاأملف لقب مل.

ملوولض امل   املادلام كامل ملازبماملااقةا ملادل ا املاالماثا:

 مل.ااقةا اتادل  املااعة ة:وهىمل ةاىبملااقمئ ملا م ظملادل لب مل ملازبمامل
 ملااقةا اتمل.ادل  املا ةلام ةمل:وهىمل ةاىبملااقمئ ملادلفل ؿمل ملازبمامل
  مل2ةاىبملااقمئ ملاا ؽلقةاط مل ملازبماملااقةا ات.ادل  املاجلمفف مل:وهىمل

مل

ململ

                                                           
مل17،ملص2007،ملاإلةنن   ا،مل، ا ملااعنةملاجلمفف ملاإل ا ةزل  ملاات  ،ملااقةا مل 1
مل79،صمل2007اي  فمل،،مل ا مل عمء،ملادلفم ةةملاإل ا ة احب ملفتطعرمل اثمف،مل ةسمل 2
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ملاالتنثامل   مل   املااثقاملبمدلفاىفمتملادللم امل:مل-4

مل1:ه وململ ل ملوتنثعهممل ارملث ثمل اىاعااقةا اتملاا مل   مل   املااثقاملبمدلفاىفمتملادللم امل ملازبماهمملنمابمملفمململإف

فثػامل،مل ثن مملولى ةملادلفاىفمتملاانم ثاملالىق ملالمئ ملكاملب  املباػناملف ػبسملوقبػاملونعثػاأو هةملوململااقةا اتملادلسك ةمل:مل-
 ث مل للاملقةا أمل ملهاأملاحلماامل ملظاملوتكػ مل ػىؿملااعمئػ ةمل،مل مااملاةلث م ملااعة مل فىاا مل ملاابنيفمل مل  مبملا  م 

مل2.اإل ا  اادلثماثاملحلاملادلان تملاحلمااملوفلةملااقةا اتمل مل مااملاالتك ملوململاا ملةثحتامل اثهممل  ؿمل رتةملزفنثاملففثنا

سبثػػاملهػػاأملااقػػةا اتملبلح  ػػ ملا ل ػػم تمل تػػىؿمل ػػم تملففثنػػامل ملظػػامل ػػىءملربقثػػسملوململااقػػةا اتمل ملظػػاملادللػػمطةة:مل-
ملومل  ثملففى.الثجاملففثنامل مل املاف  ملفةاتمل  وثا  ل م تملهىملاان باملادلسملوململاانلمئ ملادلةوقباملاناملب  ا

وػػػل ملبلح  ػػػ ملا ل ػػػم تمل ػػػ وثهمملبن ػػػباملفبنثػػػاملو قػػػمملاطبثفػػػاملاابػػػ ائاململااػػػ مل هػػػ ملااقػػػةا اتملوململ ماػػػامل ػػػ ـملاالتكػػػ :مل-
  ػػػػلطث مل فمل للػػػػاملااقػػػػةا اتملبتػػػػى ةململادللم ػػػػاملاػػػػاايفمل ومل  ػػػػممل  قػػػػاملرب  ػػػػ امل وملو ػػػػى ممل مل ماػػػػاملادللػػػػمطة،مل مدلػػػػ  ةمل 

 ململةػػػلقةا ا وململ فمل ػػػم تمل ػػػ ـملااثبػػػمتملإا،ملا ل ػػػم تملا ػػػةاملاػػػلحن ملااف  ػػػ ملفػػػاملادلليتػػػ اتملاايتػػػ ملا  ػػػىباملباػػػت م
اػػػااملنمابػػػمملفػػػممل ػػػل ملاةػػػلل اف ملااف  ػػػ ملفػػػاملاخلػػػةاتملوململول ػػػ ملب قػػػاملوا ػػػحامل وململاا ػػػةوؼملااػػػ مل للػػػامل ثهػػػمملااقػػػةا ملكبػػػ ة

ملاخلػػػةاءوململاخلػػػةاتملادللم ػػػاملفػػػاملاافػػػمفاىمل وملا ةػػػلفمااملبم ةلاػػػم  ىوململاجل م ثػػػاملبػػػمو اء وملا ةػػػلفماامل،ملادلرتاك ػػػاملا  ػػػ 
ملو ػػمه ملبقػػ  ملففػػىمل ملوقاػػث مل ائػػةةملاسهىاثػػاملاا  ػػلقباملادلػػبه مل وملاا ػػةوؼادلللتتػػى،مل وملبنػػىؾملادلفاىفػػمتملااػػ ملومل
مل3ادلليت اتملن ملادللحن مل ثهمملباتفملااقةا اتملاا مل ه ؼمل زبماهم.ومل

مل

 

  

                                                           

مل
مل191،ص2003،مل،ملاي  ف1ط،ملاجل م امل(،مل ا ملاااةوؽوململفم  ملاافطثا،ملةاىؾملادلن  امل)ملةاىؾملااعة  2

مل181،ص2008،اي  فمل،1ط،ملفنلباملاجلمففا،ملاي  مؿملإ ا ة ض ملكمظ ملمحى ملوفىةرملة فاملاااىزةمل،فبم ئمل 3 3
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 : مراحل اختاذ القرار ام اخل املبحث

 اىؿملذلػمملبػاملهنػمؾململإغلم ولفاسمل ائ مملدبامكامل ومل فىبمتملفطاىبململااقةا اتمل ملاي  مؿمل ل مل ارمل فملإ ا ةواق ململإف
 ثػ ملصلػ ملفػامل  ذلػمملادلةا ػاملااػ ملؽلػةمل ػمملازبػماملااقػةا مل،ملااػةووثظوململبفختملااقةا اتملاا ملو  امل ملرلػمؿملااف ػاملااثػىف 

ملوه ملكمويت:

رب  ػػ ملوواػػػلث ملايزفػػػامل:وفػػػةؼملادلاػػػناامل ملهػػػااملاسػػػمؿمل  اثػػاملازبػػػماملااقػػػةا ملبت ػػػمملاضلػػػةاؼمل ػػػاملاذلػػػ ؼملا ػػػ  ململ-1
ومل  اثػاملازبػماملااقػةا مل ملادلن  ػاملاومل1  ـملاالىازفملبػىملفػمملهػىملكػمئاملوبػىملفػمملغلػ مل فمل نػىفملف بقممل ومله مل مااملفامل

ملبػػاملافمل وؿملفػػممل  هػػةملهػػىمل نم ػػةملادلاػػناامل ةملاي ػػةت،ملاػػم  املفػػمملوقػػ ـملاع ػػهمملانػػ مل ػػل ملازبػػماملقػػةا ملباػػت م،ملن هػػم
 مدلػ  ةمل،ملامل ػاو ملادلاػنااق ملونىفملهاأملاي ةاتملاا ػمهةةمل اػرملاا ػطحملهػ مل قاهػمملكاػعممل ػوململ2اثسملادلانااملااممومل

هنمملفطما ملبلح   ملفمملاىعملادلاناا؟ملكثػاملااػتتملادلاػناا؟فمملهػ ملاانقػمطملاجلىهة ػامل م؟فػمهىملااىقػنملادل ئػ ملذلػم؟ومل
فػػػمه ملادلاػػػمكاملااعة ثػػػاملااػػػ ملورتوػػػ مل اػػػرمل ػػػ ـمل اهػػػممل ملوقػػػنملةػػػمبس؟وفمه ملادلاػػػمكاملااػػػ ملؽلنػػػامل فملورتوػػػ مل ػػػةاءمل

والثتػػػػهمملوململفػػػػاملادلػػػػ  ةملا ةػػػػلف ا ملااػػػػاهظملاالفػػػػةؼمل اػػػػرملادلاػػػػنااملاالػػػػت ةمل مل ػػػػاملهػػػػاأملادلاػػػػناامل؟وهنػػػػممل لطاػػػػ 
اامل فملراالاػلث مل فلػةمل  اثػامل،ملونلقاملاذلملرلػم تملا ػة وململ ملااىقنملادلنمة ملك مل ولعمق مل ثم هموململوالثتمملةاث م

مللػةةا   اؾملااناػامل نهػممل.وااوململاخلثػمؿوململ،ملفػممل لطاػ ملفنػ مل   ػاملفػاملاالتػى 3االمجملادلفاىفاملوململففمجلاوململفن  املابنمء
ادلهػػم ةمل و ملهػػمـمل ملااناػػامل ػػاملبفػػختملادلاػػن تمل ػػ ملقبػػاملافملو هػػةمل ملزللػػى ملادلستػػةاتملاا و  ػػاملادللنى ػػاملااػػ ملومل

مل4وةاقبهمملا  ا ة

ململ

                                                           
مل.320،ص1999،ملاإلةنن   ا،ملااقةا ات(،فسة املتبمبملاجلمففاملااناةوململادلفاىفمتوململاحل  ثا)ملا وتم تملاإل ا ةامح ملزل  ملادلتةة، 1
مل119ص،119،ملاي  ف،ملاالىز  وململاي  مؿمل(،مل ا ملادل  ةملااناةملإ ا ة)ف ملاارتكثزمل ارململاإل ا ةفبم ئمل،مل اثاملزل  مل  املااا مع 2

3 Alain charles martinet ،diagnostique stratigique،edition vuibert،paris،1990،p52. 
4 Kmel Hamdi،Lert detre chefمل،edition rouibah،alger،1998،p150. 
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ملادلفاىفمتملااتحثحامل املادلان تملوململثماثممل:ملم ملاابثمامت

وفػامل هػ مل،ملحاملاذبمههػمادلىاقػاملااػ ملولطاػ ملفػنه ملقػةا اتمل ػحثحاملووا ػوململ ىا  ملادل  ةوفمل ىفثمملااف   ملفاملادلامكا
 فملقػػػةا اتملادلػػػ  ةملسبثػػػاململ قلهػػػممل اػػػرملا لبػػػم وململزلػػػ  اتملصلػػػمحملااقػػػةا مل ملااى ػػػىؿملاذلمله  ػػػ ملهػػػىملفػػػ  ملو ػػػةةملادلفاىفػػػمت

وو ػث مل،مل قػىؿملػملكػىواةملو  بىاػػرو ث ملادلسة ػاملهػىملو ػث ملف ػلقباهمملإاالمئ ملفلىقفػامل ملادل ػلقباملوململوتة متملف لقباثا
االنعثػػاملقػػ ملونػػىفملبفثػػ ةمل ػػاململإذلادلاػػنااملفملفػػاملاالح  ػػ ململففمجلػػااثػػ مل ػػمفملفةا ػػامل وململف ػػلقباهمملهػػىملو ػػث ملادلفاىفػػار

ملادل  ةملبما قاملاإاااىاق مل  نا ػمململ،ملادلسكػ ةمل ػىؿملادلىاقػاملادلػةا ملففمجللػ وململاحلةصمل اػرملمػ ملاابثماػمتملااتػحثحاوململدلمل الـز
 فملادلػػ  ةملفطماػػ ملبلحػػةةملادلفاىفػػمتملفػػاملفتػػم  همململإذلملإ ػػم ا،ملكماػػنملااتػػى ةملوا ػػحاملكا ػػمملقاػػنمل   ػػاملادللػػمطةة

 ػمفملاحلتػىؿململ ا اثػاادلفاىفػمتملوململكماػنملفتػم  ملاابثماػمتململ ػإاا،مل ومل اػرملايقػاملفػاملادلتػم  ملايكثػةملوثىقػممل ػمملااتػابا
 ربلػمجمل هػ اململوململااف اثػاوململاافا ثػاف واػاملطبقػمملاو ػىؿملوململكمانملاحلقػمئسملزلعىظػاململإاا م امل،مل اثهممل م ةمل نىفملةه 

ملاا ػػػة اوململاامل  ػػػمملوػػػى ةملادلفاىفػػػاملبما قػػػا،ملوهػػػااملبػػػما ب ملفػػػمملوػػػى ةأمل ا  ػػػاملادلفاىفػػػمتملبمدلسة ػػػا،ملإاثهػػػمى ػػػىؿملكبػػػ املاا
مل1االن ث ملادلطاىبملشلمملةهاملازبماملااقةا ملااتمئ ومل

ملثماثممل:ملرباثاملادلاناامل

ااضػػفامل ثهػػمملوململ اػػ املرباثػػاملادلاػػنااملوقثػػث مل ىافػػاملاابث ػػاملاا ا اثػػاملادلػػسثةةمل اػػرمل ااػػطاملادلن  ػػاملالح  ػػ ملاقػػمطملااقػػىة
االاػيتثا ملوململ اػرملادل ػلى ملاافػمـ،ملوبف ملاايفملفلمبفامل ىافاملاابث ػاملاخلم  ثػاملادلػسثةةمل اػرمل ااػطاملادلن  ػاملكػامل اػرمل ػ ة

ادللػػمطةملوململبػػىملااعػػةصملاإلةػػرتاوثجثابفػػ ملااػػيفمل ػػل ملرب  ػػ مل جػػ ملااعجػػىةمل،ملوملادللػػمطةملاا ػػمئ ةمل ثهػػموململالح  ػػ ملااعػػةص
 ملكػاملااػمطملفػامل ااػطلهمملكػامل اػرملوململضػفاملادللػىا ةةملاػ  ملادلناػتةملكنػاااوململاقػمطملااقػىةوململاا مئ ةمل ملاابث املاخلم  ثا

ب ػػب مل ػػ ـملوػػىا ةملادلفاىفػػمتملاومل فملاحلتػػىؿململ فػػم،ملادلفة ػػاملاايتػػ ملاانمفاػػامل ةػػمسفف ػػ ملااقػػةا اتملوػػل مل اػػرململ ف ػػ ة.
ااضػةو ةملانػاملفػاملوململاجله ،ملواثسملفاملااضةو ةملففة املكاملاحلقمئسمل زبماملقػةا ملةػاث وململ اثهممل نااملاانث ملفاملادلمؿ

2املاخلطػػػػػػػػػػػةملااػػػػػػػػػػػ مل نطػػػػػػػػػػػىةمل اثهػػػػػػػػػػػمملااقػػػػػػػػػػػةا ففة ػػػػػػػػػػػاملفػػػػػػػػػػػمه ملادلفاىفػػػػػػػػػػػمتملاانمقتػػػػػػػػػػػامل ػػػػػػػػػػػ ملؽلنػػػػػػػػػػػاملوقػػػػػػػػػػػ  ةمل   ػػػػػػػػػػػ

                                                           
1 Philip kotler and bernard dubois،Marketing Management،public ،union،dixième 
edition،paris،2000،p94. 

مل65،ملص1975،مل ا ملاانهضاملاافةبثا،ملب وت،ملاي  مؿملإ ا ةمثامل مح ملوى ثس،ملفاكةةمل مل .2
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ملب ائاملحلاملادلانااململإغلم  ابفم:مل

ااػيفمل اػ ملاااملكػمفملذلػممل ػاملوا ػ مل اػاملونػىفمل،مل ىذلمملاو اءوبم املوململو ى ملفانااملفمملوقلض ملوف  ملإف مل قثقاملايفةمل
ملثنىفملفةن ممل ارملوبظملاحلاملااى ث ملادللى ةملا   مل.هنمؾملفانااملازبماملااقةا مليفملفللاأملة

ةػػاعممل ةملااػػ ملةػػبسململاابػػ ائاملادلفةو ػػاملإذلوملادل  ػػظمل فملادلػػ  ة امل ملةػػثمؽملحبػػله مل ػػاملبػػ ائاملحلػػاملادلاػػناامل اجػػسوفمل
)ملاغلػػػػػم ملاحلػػػػػىؿململ بلنػػػػػم ةااالعنػػػػػ ملوململفػػػػػمملظهػػػػػةملبت ػػػػػمملنػػػػػ ملفنمةػػػػػباملجلػػػػػسواملاذلملاالتػػػػػى مل ػػػػػإاااةػػػػػلل افهمملكحاػػػػػىؿمل،

مل.اي نم  اسململاالنبسوململكمفملوالث ملادلاناامل فل  مل ارملاالعن ملادلنطق ملاااةمل ةونزمل ارملاالتى ململاا إادلللاعا(

وعػػةتمل اػػثه ملبفػػختملاحلاػػىؿملادل ننػػاملوفػػامل هػػ ملااقثػػى ملوململك ػػممل ىا ػػ ملادلػػ  اءمل ػػ  املفػػاملااقثػػى ملربػػ ملفػػاملرلػػمؿملوتػػة ه 
ااف  ػ ملفػاملااقثػى ملاي ػة ملململإذلملإ ػم اكػاامل   ػاملادللػمطةةمل،ملوملادلماثاملادللم ػاوململكاايفملادلىا  ملادلم  اوململ ى  مل مفاملااىقن
كػػػااملايهػػػ اؼملااالتػػػثاملاو ػػػةا ملاافػػػمفاىملوململاا ػػػةوؼملا قلتػػػم  اوململاالننىاى ثػػػاملاإلفنماثػػػمتوململكميا  ػػػاملاحلنىفثػػػا

 ائاملااف  ػ ملفػاملاابػمل بفػم اافاثػممل ملادلن  ػاملقػ ملو ػمه مل ململاإل ا ةق  م مل ارملونعثاملااب  املك ممل فملقةا اتملوململبمدلن  ا
مل1اافاثمملاإل ا اتااقةا اتملادلللاةمل مل

ململ

                                                           
،ص،مل ا ملاحلمف ةمل،ث ثىفملطة قاملالىاث ملاي نم ملا ب ا ثا 1 مل.13 ا ملابامل ـز
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مل مف م:ملوقثث ملااب ائاملادلللم ةمل

وااػيفمليفمل ةمل ػاملفػاملهػاأمل،مل ىملا الهمءملفاملو  ملااب ائاملادللم ا،ملغل ملادل  ةملاع  مل فمـمل ةو ةملااب  املادلنمة 
وفػاملهنػمملوػتيتمل،ملاذلػ ؼ ثػىبملاامل ملول ػمو ملاحلاػىؿملمثفػمملفػامل ثػ ملقػ  مممل اػرملربقثػسملوململاحلىؿمل لض امل  ةملفزا ػم

مل1كاايفملااقةا ملادللعسملازبماأملوململ علثاملاا  اةاملاالحاثاثاملاا اناا

اامل فملاابػػ ائامل ػػم ةملفػػمملولضػػ امل ىافػػاملنػػ مل،مل  اثػػاملادلعم ػػااملبػػىملاابػػ ائاملاث ػػنمل  اثػػاملةػػهااملووا ػػحامل ائ ػػمملإف
ااقػػةا مل كلاػػمؼملاانلػػمئ مل ػػامل ػػثسملااىقػػنملادللػػمحمل فػػمـملفللػػاململ ضػػ ،ملفا ىةػػامل تػػف ملو ػػ ملففػػم  مل قثقػػاملاقثمةػػهم

ملادللىقفاملاناملب  امل.

ملاةلل افهمملاا عم ااملفمملبىملاحلاىؿملادلقرت املفنهممل:ون املنمؾملااف   ملفاملادلفم  ملاا ملومله

ااطبثفثػػاملاا زفػػا،ملوهنػػمملوبػػ وملوا ػػحامل علثػػاملاةػػػلبفم ملوململادلم  ػػاوململوفػػ  ملوػػىا ةملادلػػىا  ملااباػػة ا،ملونعثػػاملاابػػ  املإفنماثػػاػػػمل
ملونعثاهممل فبامل وملف لحثااملب ب ملوفم  همملف مل ه اؼملادلن  امل وملف ملظةوؼملزلثطهم.ملفنماثاإااب ائاملاا ملونىفمل

ادلىا  ملاانممامل املونعثاملااب  املواا ملؽلناملوق  ةهمملفػامل ػ ؿملادلىازاػاملبػىملادلنمةػ ملااػ مل لىقػ ملربقثقهػمملوململػملاالنماثا
ملاخل مئةملاا ملق ملورتو مل اث ملوململفاملونعثاملااب ائا

ملادلنمقاػػا ململإتػػةاكه دلػػمملذلػػ ملفػػامل ثػػةمل ملونعثػػاملهػػااملاابػػ  املوهنػػمملوػػةزمل ػػةو ةمل،ملوقػػباه ملاابػػ  اوململادلةؤوةػػىػػػملاةػػلجمبامل
ملاا ملوض مل فمـملفللاملااقةا ملوتى املدلمملةثنىفمل اث ملاحلاملف لقب ملبمان باملاا ةؤوةى.ملاو اءملإب اءوململاالقثث ومل

وبػػنعسملاالنػػماثاملةػػثفل  مل،ملاانلػػمئ  عػػ ملظػػاملبػػ   فمل قػػ فمفملاا سة ػػاملاعػػسمل،ملػػػملااػػزفاملااػػاةمل  ػػليتةق ملهػػااملاابػػ  ا
مل2اى هم.وململادل  ةمل ارملا لثم مل  ه مملػلقسملوايفملاانلمئ مل مل قتةملوقنملوهاامل لىقامل ارملطبثفاملادلاناا

ململ

                                                           
مل.24،ملص1997،ملاإلةنن   اادللق فا،ملاا ا ملاجلمففثاملااناة،ململاإل ا  اا مةبامل،ملاحل امل بى ا مل مح مل 1
ململ.330ص323ص،مل2000،ملاإلةنن   ا،ملتبمبملاجلمففاملااناةااقةا اتمل(،ملفسة املوململادلفاىفمتوململ)ملا وتم ت،ملا   اةملاحل  ثا،مل مح ملزل  ملادلتةة 2
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ملةم ةممل:ملا لثم ملااب  املاي ضامل

ئ ملبفػػ ملفػػػةو ملااقػػػةا ملبمدلةا ػػاملاا ػػػمبقاملغلػػػ ملادلػػ  ةملاع ػػػ مل فػػػمـمل ػػػةو ةملا لثػػم ملاابػػػ ائاملااػػػاةمل لىقػػ مل فملػلقػػػسملاػػػ ملاانلػػػم
ااعضػػامل)مل اػػرملةػػبثاملادلثػػمؿمل كػػةمل مئػػ ملبتقػػاملوناعا(وقػػ مل ملااقػػىؿملةػػمبقمملبػػتفمل  اثػػاملوقثػػث ملاابػػ ائامل  اثػػامل ػػفباملدبػػمململ

 ثػػىبملكػػاملبػػ  املفػػاملوململاالقثػػث ملااػػ قثسملدلزا ػػموململادلىازاػػاملإل ػػةاء  ػػمملولطاػػ ملرلهػػى امل نة ػػمملفػػاملفللػػاملااقػػةا ململإا،ملكػػمف
او ػةملاومل ػبيتاملتلتػثاملوململفاملاافىافػاملبفضػهمملاومل ػبيتاملفى ػى ثامل ف اثاملا  لثم ملولتثةملبماف   ،ملااب ائاملادلقرت ا

 نبمو مل)مل ق ملونىفملفثىا ملوعمؤاثاملاوملوامؤفثامل(وملبفضهمملاومل ػبيتاملوململفام ةأوململ وا ف وململففة ل وململفامل ةةملفللاملااقةا 
اانم ثػامل ػاملوكا ػمملوػى ةتملاا ػ  ةملادلفاىفػمتمل،ملاااةملػلن مل  اثػاملا  لثػم ملاإل ا ةبث ثاملامبفاملفاملفلطابمتملادلىقامل

كماػنمل  اثػاملا لثػم أملاابػ  املبفثػ ةمل ػاملوململو ملوقلهمملادلنمة ملكا ػمملكػمفملادلػ  ةمل ميفػممل ملازبػماملااقػةا ،ملسللااملااب ائا
ملادلػ  ةملفػرت  امل  ػثنىفكػمفملاافنػسملململإاا فػممل،ملااقػةا مل اتػ ةوز ػ ملفػاملا ل ػم تمل،ملوملبمالمرلملوقااملفاملادللػمطةةوململااااوثا

فػاململا وتمؿمليفملقةا أملهػااملةػثنجزمل اثػ ملااف  ػ وململ ث امل ملوننىاى ثمملادلفاىفموثاو فمل لحن مل،ملكاامل ةماث ملايفثاثاومل
مل1يففل ملهىملف لقبا مل ملادلن  املإذلملإ م اكناملململفت ملادلن  اااقةا اتملااعة ثاملاا ملق ملوقة مل

ململ

                                                           
مل.122،ص1999،اي  ف،،1االىز  ،طوململ ا ملادل  ةملااناة،ملاي  مؿمل(ملإ ا ة)ف ملاارتكثزمل ارململاإل ا ةفبم ئمل،مل اثاملزل  مل  املااا مع 1
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ملفلمبفل ملوململةمبفممل:ملونعثاملااقةا ململ

فة اػػػاملاالنعثػػػاملااعفاػػػ مل ػػػاملطة ػػػسمل هػػػى ململإذلونلقػػػاململإظلػػػمومل،ملفه ػػػاملادلػػػ  ةمل ملونلهػػػ مل ػػػى ملا لثػػػم ملاابػػػ  املاي ضػػػاملإف
كػااملربعثػزه مل اػرملونعثػاأمل،ملوملااف امل ارملز م ةملقبىذل ملبػ وململفةو املباةحمل بفم أوململبماقةا ملادلللاملبإب نه ب ءامل،ملاو ة ا

ملوقىميملا ضلةا متملاا ملق ملواىب .وململاالهمءملدبلمبفاملاالنعثاوململكعمءةوململبمااناملاااةملػلقسمل كثةمل فماثا

،ملكػااملاا ػة املااىا بػامل ملاالنعثػاوململاال هثػ ملاػ ،وململاا زفاملالنعثاأملاإل ةاءاترملهااملااقةا مل فمل ةا  مل املسوؿادل ومل ارمل
ك ممل اث مل فمل ت املبفىملا  لبم ملرل ى ػاملاانلػمئ ملنػ ملادللىقفػاملااػ ملقػ مل،ململاايفملبتثمناملرل ى املفاملاخلط ملاالايتثاثاومل

ملقمـمل ممل.وناتمل ثنمءملاالنعثامل ارملااةن ملفاملكاملاخلطىاتملادل  وةاملاا مل

كعػػمءةملااقػػةا ملادلللػػاملفػػامل ػػ ؿملوململومل  اثػػاملاالنعثػػاملفػػاملاي ػػ  مل فملوتػػم بهممل  اثػػاملوقثػػث مل و  ػػاملاالحقػػسملفػػامل فماثػػا
 ه ػػاملوقثػػػث ملوململ للػػاملادلػػػ  ةملقػػةا املمثمل ن ػػمأمل ف  ػػاملادللطػػتمل،ملووقػػىميملا ضلةا ػػػمتملافملو ػػ ت،ملربقثقػػ ملاانلػػمئ ملادلة ػػىة

ملالمئج 

ه مل اػػرمل ػػثوململ  اثػػاملادللمبفػػاملالنعثػػاملااقػػةا ملو ػػم  مل اػػرملون ثػػامل وحملادل ػػسواثاملاػػ  ملادلةؤوةػػىمل فااػػيفململإذلو ضػػمؼمل
مل1ادلام كامل ملازبماملااقةا 

ململ

                                                           
مل.122،ص1999،اي  ف،،1االىز  ،طوململااناة ا ملادل  ةمل،ملاي  مؿمل(ملإ ا ة)ف ملاارتكثزمل ارململاإل ا ةفبم ئمل،مل اثاملزل  مل  املااا مع 1
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 أساليب اختاذ القراراملبحث السادس: 

ملوافملاةػػػلل اـمل  ػػػ ملايةػػػماث مل لىقػػػامل اػػػرملطبثفػػػاملادلاػػػناا،ملاإل ا  ػػػاولفػػػ  ملايةػػػماث ملادل ػػػم  ةمل زبػػػماملااقػػػةا اتمل
،ملادللػى ةةمل ةػلل اـملهػااملايةػاىبملاإلفنماثػمتكػاايفملوململ   ػ وململ اػرملوقػ  ةملادلػ  ة،ملوملاا ػةوؼملا ػ  ةملذلػممل ارملطبثفاومل
مله ملفم ا مل:وململك ثاوململ ةماث ملكثعثاملإذلونق  مل ةماث ملازبماملااقةا اتملومل

مل1 علهمملفم ا مل:وململػملايةماث ملاانثعثا:ملوى  ملااف   ملفاملايةماث ملاانثعثاملاا ملو لل ـمل ملازبماملااقةا ات1

وبػ مل اػرمل ةػسملوململوق  ةأوململهااملادلفثم مل ملازبماملااقةا مل لض املا ةةملادل  ةملاوفى ملإف ػملاحلن ملااالت مل وملااب  هامل:مل
ملففاىفمو ملاا مبقامل.وململ  ل  مل ن  ملفامل اعثمو ملإا،ملتلتثاملن ملفى ى ثا

ملللاةملوتػبحملااتمل ػاو ملقى ػا ىملوى ةهممل مفملااقةا اتملادلوململبػملػملاحلقمئسمل:ملوف ملاحلقمئسملقىا  ملشللمزةمل ملازبماملااقةا ات
ملفنطقثا.ومل

ملػملاالجةبػػا:ملسبثػػاملاالجػػم بملاا ػػمبقاملفتػػ  املفه ػػممل ملؽلنػػاملا ةػػليتنمءمل نػػ مل ملازبػػماملااقػػةا ات كماػػنملململإااخبم ػػاملوململج
  ػمملغلػ مل  ملونػىفملادلفثػم ملااى ثػ مل ململإ ،ملاالجم بملاا مبقاملسبثػاملفقثمةػممل ثػ امل زبػماملااقػةا اتمل ملفىاقػاملفلاػم ا

ملازبماملااقةا .

ملػمل  ملازبػػماملقػػةا ام مل اػػرملادلنطػػسملادلبػػظمل اػػرملرباثػػامل قثػػسملاا ىقػػاملااػػاةملغلم ػػ ململادلػػ  ة ا:مل فل ػػ ملاانثػػ ملفػػاملاو اء 
ملاو اءوافملا  ل ػػػػم مل اػػػػرمل،مل ةػػػػللةاجملادلنمةػػػػ ملفنهػػػػمملاإل تػػػػمءاتوململهػػػػاامل لطاػػػػ ملااف  ػػػػ ملفػػػػاملاابثماػػػػمتوململ  ػػػػ ه 

ملإ طػػػمءوململاقػػػةا اتملااعة  ػػػاملياػػػ ملفبػػػظمل اػػػرملادلاػػػم كاهػػػىمل  ضػػػاملفػػػاملاوململاخلم  ثػػػامل ةػػػاىبمل ؽلقةاطػػػ مل ملازبػػػماملااقػػػةا ات
ملااة ة.

ململ

                                                           
مل.مل44ص43،ملصمل1،ملط2010،ملاي  ف،ملاالىز  وململااق  ةمل ارملازبماملااقةا ،مل ا مل عمءملااناة،ملتهةملزا ملزل  ملتهمبملفىةر 1
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 علهػمملوململااػ ملو ػلل ـمل ملازبػماملااقػةا اتملاإل تػمئثاوململااطةؽملاان ثػاوململايةماث ملاان ثامل:ملهنمؾملااف   ملفاملايةماث 
ملفممل ا مل:

ملػملحبػػػىثملااف اثػػػمتمل:ملهػػػ ملادلػػػ  املاافا ػػػ مل زبػػػماملااقػػػةا اتملاخلم ػػػاملبف اثػػػمتملادلسة ػػػا  ثػػػ ملوطبػػػسملحبػػػ وثمل،مل 
ااف اثػمتملوململ ا املاايفملمث مل اػىاعملايااػطاوململايااطاوململون ثسملاالفاث متوململبإ ا ةااف اثمتمل ارملاحلم تملاا ملوفظمل

رب  ػػػ ملوململااػػػ ملوبػػػ  ملبمدل   ػػػاملاا قثقػػػا،ملوملوولبػػػ ملحبػػػ وثملااف اثػػػمتملااطة قػػػاملااف اثػػػامل مل ػػػاملادل ػػػمئا،مل ملادلسة ػػػمت
ملبفػػػم ايمثػػػ ململاإلفنػػػمفم ةملفػػػممل نػػػىفملظلىا ػػػممل  م ػػػثممل اػػػرمل فملؽلثػػػاملبقػػػ  ملادل ػػػتااملمثملبنػػػمءملاان ػػػىاجملاافا ػػػ ملااػػػاةمل ػػػ

ملاحلاملايفثامل.ملإذلم ؼملحبىثملااف اثمتملااى ىؿملوململاحلقثقثاملاا  تاامل ملااىاق ملاافا  

و فل ػػػ ملهػػػاامل،ملتػػػجةةملااقػػػةا اتمل:مل فلػػػةملفػػػامل كثػػػةملايةػػػماث ملاةػػػلف م ملدلفمجلػػػاملفاػػػن تملازبػػػماملااقػػػةا اتمل ةػػػاىب
ا ل ػػم تملربقثقهػػممل،وملولنػػىفملوململالمئجهػػمملادللىقفػػاوململامل اػػرملاال ثثػػاملاابثػػماملجل ػػ ملاابػػ ائاملادللم ػػاايةػػاىبمل ملاالحاثػػ

مل1اىعملادل تاا.وململتجةةملااقةا اتملفامل   ملفاملادلةا املزبلااملبم ل ؼمل ج 

ملػملا ة ػاملادلبم  ػمتمل:ملوفػ ملا ة ػاملادلبم  ػمتملفػاملاي واتملااػ ملوقثػ مل ونػم سملبػىملهػ ملدبثمبػاملوململ ملازبػماملااقػةا اتملاإل ا ةج
بثػمفملاحلػاملايفثػاملااػاةملولبنػمأملااػ ا ةمل ملفىقػاملففػىملفػاململإذلو ػفرملوململوف ػاملبلعنػ مل قاػ مل تػث وململفن  ػىمل ومل كثػة

مل م ةمل نىفملصلمحملطةؼملففىمل ارمل  مبملااطةؼملاو ة.وململزبعثختملاخل مئةملومل  املربقثسمل كةملك  ملشلنا

بتػعامل م ػامل ملظػاملوململدل ػلل فامل زبػماملااقػةا ايةػماث ملاملإ ػ   مل:ملا ة املا  ل م ت:ملسبثاملا ة املا  ل ػم تمل
 ةملاا ػػةوؼملااػػ ملةػػثنىفمل ثهػػمملفللػػاملااقػػةا ملنػػ ملفلتكػػ ملبمانمفػػاملفػػاملاانلثجػػاملااػػ ملةػػلحقسمل نػػ مل،ملظػػةوؼملادللػػمطةة

مل2اةلل اـملب  املففىمل.

ململ

                                                           
مل94صململ،1،2003ط،ملاجلزائة،مل ا ملهىفاملااناة،مل  اثاملازبماملااقةا وململاإل ا ة،ملممؿملاا  املافى  مت 1
كاثاملاا  اةمتملاافاثممل مففامل،ململ ةمااملفم  ل ،ملاإل ا  ا ثةهممل ارملازبماملااقةا اتملوململظيتىطملااف اوململاا يتىطملا  ل م ثا محلملباملام ةملتيتةو ملااقحطمامل 2

ملايفنثا مل.72،ملصمل2007،ملاا فى  ا،ملام املاافةبثاملاافاـى
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 العوامل املؤثرة يف عملية اختاذ القراراملبحث السابع: 

ملااىا ػػػ ملوفػػػ  ملااقػػػةا اتملااػػػ ملقػػػ مل للػػػاهمملادلػػػ  ةمل ملاملإف  ىافػػػاملسللاعػػػاملؽلنػػػامل فملوػػػنق مل وملوز ػػػ ملفػػػاململوػػػسثةمل ثهػػػماثػػػـى
قػةا اتمل مط ػامل)ملنػ مل تػث ةململإذلوقػى مل  ثماػمململ إ ػموزا  تملهػاأملاافىافػاملادلػسثةةملوململونمثعنملإااومل،مل فىباملهاأملااف اثا

كػاملاافىافػاملااػ ملؽلنػامل فملوػسثةمل ملااقػةا اتملفه ػمملكماػنملهػاأملململا  لبػم ذلاامل فارملفللاةملااقةا اتملاي ػاملبفػىملوململ(
مل علهممل:وململااقةا اتملب ثطامل وملكب ة

اخلم  ثاملااقم فاملفاملاابث املا ثطاملااػ ملوف ػامل ملوةػطهمململااضيتىطػمل ىافاملبث ثامل م  ثامل:وملول ثاملهاأملاافىافامل مل1
ملول ثاملهاأملاافىافامل مل:وململاضيتىطهم ملادلن  املزبضملإ ا ةملإفاا مل ملزبض ملا ثطةةملادلن  املباملوململادلن  ا

ملادلماثامل ملاسل  مل.وململاا ثمةثاوململػملاا ةوؼملا قلتم  ا

مل اثهمملايااطاملا قلتم  امل.وململاالننىاى ثاوململػملاا ةوؼملاالقنثا ملااقم  ةملاالحلثاملاا ملوقـى

ملادل لهانىمل.وململادلى   اوململااقطم ثاملفثاملادلنم  ىملاإلالم ثااا ةوؼململػ

اا ثمةػػػاملوململااػػػة ةملاافػػػمـوململاالاػػػة فمتملوااقػػػىااىملاحلنىفثػػػاوململفثػػػاملاانقمبػػػمتمل قلتػػػم  اوامل ل م ثػػػااافىافػػػاملاالن ث ثػػػاملا 
مل.اإلالمجتةوطملوململاافمفاملاا واا

ملػمل   املادلنم  املاا ملوىا  ملااة ةملادلن  امل ملاا ىؽ.

ملول ثاملهاأملاافىافامل مل:وململ:مل ىافاملبث ثامل ا اثامل:2

مل عث ملفللاملااقةا ملبانامل ث مل.ػمل  ـملو ى ملا مـملادلفاىفمتمل ا املادلن  امل

ملايق مـمل.وململاإل ا اتوململ ىحمل   املااف قاملاالن ث ثاملبىملاي ةا وململػمل  ـ
مل   املاالام همملاجليتةا مل.وململ ج ملادلن  اوململػمل   املادلةكز ا

ملػمل   املو ىحملايه اؼملايةمةثاملاا ن  امل.
ملااعنثاملاا ن  امل.وململااباة اوململػملف  ملوىا ةملادلىا  ملادلماثا

مل1  ة مل.ملإ ا  اا ملوت  مل املف لى متملػملااقةا اتملا
مل

                                                           
مل.36،ملصمل2006،مل  مف،مل مل مف  ا،ملاإل ا  اكمةةملام ةملادلنتى مل:ملايةماث ملاان ثامل ملازبماملااقةا اتمل 1
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مل ةو مل:،ملوملػملادل  ةمل:ملفللاملااقةا ملتلتثل 3
ملادلػمرلوململفةكػزملا  ل ػم  وململ فملقػمـمل ػموململواػىعملااف ػمؿملااػ ملةػبس،ملوم ؼل مل ملااف اوململقث ل وململ ىاطع وململتلتثاملادل  ةملإف
ادل  ةملهىمل ضىمل ملاسل ػ مل لػتثةملدبػممل ثػ ملكاهممل ىافاملوسثةمل ارمل فماثاملااقةا ملاااةمل للاأملفملك ممل فمل،ململ مال ملاانع ثاومل

و ث ػممل اػ مل هػ ملاافىافػاملاانمبفػاملفػاملتلتػثاملادلػ  ةملفللػامل،مل1قث ملونفنسمل ارملةاىك ملااىظثع وململوقماث وململفامل م ات
مل2ادلسثةةمل ارمل  اثاملازبماملااقةا اتمل:وململااقةا 

ملااامفاملاوفى مل.وململػمل ه ملادل  ةملااف ثس

ملػملق  ةملادل  ةمل ارملاالىق مل.

مل.ململاإل ا ةزبتت مل ملرلمؿملوململ  ةػملفسهاملادل

ملػملق  ةملادل  ةمل ارملرب املادل سواثا.مل

مل نةا  ملااالتثامل.وململػمل ه اؼملادل  ة

مل   قثمو .وململقث  وململػملاذبمهمتملادل  ة

ملػملق  ةملادل  ةمل ارملظب ملاانعسمل ملادلىاقاملا ة امل.

ملف  ملق  و مل ارملا ةلعم ةملفاملادلفاىفمتملادللى ةةملا   .وململػمل ةةملادل  ةملاا مبقا

ملقػػ ملق ػػ نملاابث ػػاملا ثطػػاملبػػماقةا ملاذلمل  بفػػامل اػػىاعوململهػػاأملاا ػػةوؼملاابث ثػػاملا ثطػػاملبػػماقةا وململ:مل ىافػػامل ػػم تملااقػػةا مل:4
مله مل:ومل

ملنػػػ ملفليتػػػ ةوململهػػػاأملاابث ػػػاملسبلػػػمزملبػػػتفملاافىافػػػاملاابث ثػػػاملادلػػػسثةةملب ػػػثطاوململ مل:اابث ػػػاملااب ػػػثطاملادل ػػػلقةةمل)مل ماػػػاملاالتكػػػ مل(مل:مل
ملكاايفملقاثاا.ومل

                                                           
فاكةةملفق فامل،مل مل  اةامل مااملااةكاملاجلزائةملاودلنثـىملاإل ا  ا ملااة  ملفامل فماثامل  اثاملازبماملااقةا اتململاإل ا  اادلفاىفمتململ و مل ا  ا،ملايفم ثاملفنم ة ا 1

ملا قلتم  ا،ململاي  مؿملإ ا ةن ملفناى ةمل ململادلم  ل انثاملتهم ةمل ملاالجم  ا،ملاالجم  اوململكاثاملاافاـى مل21،ملصمل2004ػ2003،مل مففاملادل ثاا،ملق  ملاافاـى
مل.196،ملصمل2006،ملاي  ف،ملاالىز  وململااناةملكنىزملادلفة ا ا ململ،ملاإل ا ةازبماملااقةا ململإ ا ة،مل اثاملزل  ملاافزاوة 2
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،ملكػاايفملب ػثطاوململول ثزملهاأملاابث املبتفملاافىافػاملاابث ثػاملقاثاػاوململيت ةمل)فمملبىملادللمطةةملو  ـملاالتك مل(:اابث املااب ثطاملادلل
هػػىمل ػػ ـملوململ ػػ ـملو ػػىحملإذلهنػػممل ليتػػ ملفػػامل ماػػاملوتكػػ مل ةملو ػػىحمل،ملكػػاايفملااقػػةا وململ  ػػة ملإذلاننهػػمملوليتػػ ملفػػامل ػػرتةملومل

ملاالتك مل.

 ػرتةململإذلفػامل ػرتةململ ملوليتػ وململاننهمملب ػثطا،ملوملفاملاابث ثاملكث ةهنمملاافىاوململت:ملاابث املادلفق ةملادل لقةةمل)مل مااملادللمطةةمل(مل:
فػػػاململاالتكػػػ  ػػػ ـملوململ م ػػػاملانثػػػةةملاافىافػػػاملاابث ثػػػاوململانػػػاملهنػػػمؾملبفػػػختملادللػػػمطةةوململ ػػػ ملفػػػمملوا ػػػحاملإذلاػػػاايفمل هػػػ مل
ملادلفاىفمت.

هػ ملوململنػ ملوا ػحاوململ ػفباوململ ملهاأملاحلمااملاابث ثامل مفملاافىافػاملاابث ثػاملكثػ ةوململثمل:ملاابث املادلفق ةمل)مل ماامل  ـملاالتك (:
مل1وهااملفممل فق ملا  ل م تملوفاملهنممليفثنملبف ـملاالتك .،مل  ة ملإذلوليت ملفامل رتةمل

مل

  

                                                           
1

 .26،ملصمل2008،مل  مف،ملاالىز  وململ ا ملزهةافملااناة،ملاإل ا  ا ا مل  ى،ملا ة املااقةا اتمل 
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 خالصة الفصل :

هػػىمل،ملوملادلللاعػػاملاإل ا  ػػاربقثقػػ ملفػػامل ػػ ؿملااف اثػػمتململإذل  اثػػاملازبػػماملااقػػةا ملهػػ ملاذلػػ ؼملااػػ ملو ػػفرملادلسة ػػمتململإف
زلمواػامل ػاملسللاػاملوململهػ ملوطػى ةملادلسة ػاوململاايتم املادلة ىةملإذلاايفملفامل  املااى ىؿملوململازبماملقةا ملفنمة ملإذلااى ىؿمل

ملااػ ملوت ػاملهػاأملااف اثػاملااف  ػ ملفػاملادلةا ػاملادلػاكى ةملةػمبقممل ملااعتػاملفػاملطػةحملفقرت ػمتوململادلامكاملاا ملةػلىا ههم
اان ػ ملااػاةملؽلنػاملادلسة ػاملفػاملااقثػمـملبت  مذلػمملبػت ارملوململااقػةا ملااتػمئ ملإذلااى ػىؿململنػمذل  نم ملبانامل اػىائ ملومل
ملااعفماثامل.وململ  متملاانعمءة 

اا ػػ  ةملفمل ثػػ مل فػػى ملااعضػػامل ململاا ثمةػػثاااىظػػمئاملوململفػػاملادلهػػمـملاجلىهة ػػاملاإل ا  ػػاك ػمملوفلػػةمل  اثػػاملازبػػماملااقػػةا اتمل
ملاإل ا  ػػا ه هػػ ملدلللاػػاملااقػػةا اتملوململاإل ا  ػػىاانعػػمءةملاافماثػػاملااػػ مل ل ثػػزمل ػػمملااقػػم ةملوململااقػػ  ةملإذل  ػػاملادلن  ػػاململصلػػمحإ

ملوقىؽلهممل.وململوكاايفملااف امل ارملفلمبفاملونعثاهم،مل علثلهمملإ  اؾوململكااملف  مل فماثلهموململو ةماث ملازبماهم
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 :ثالثالفصل ال

العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية 

 واتخاذ القرارات
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 دتهيد: 

اإلداريتة للتتهن  عتا ل تتارة لتج لتتمة  متةاو ممااملتتة وممماعلتة همفالتتل مت  بع تت ا يتمم الظظتتر لتظظم املعلومتتات 
التت عل لميك تتف متتم  معتتنين ويتتوعر نظتتاإل املعلومتتات اإلداريتتة املعلومتتات الالزمتتة لصتتان   و مم تت  الكتترار با صتتو  

إىل معلومتتات للتهن متت مل املعلومتتاتن وذلتتل بميويتتل ال  انتتات بعتتم معامم تتا للتتهن معلومتتاتن وبميويتتل متت مل ا عتت ة 
 ع ي بمورما هسالم املسؤو   و املمير للهن صظ  وهرش م الكرار.

عظظم املعلومات اإلدارية مج اذمح الوستالل اليتيو هستم مم ا املؤسستة و ابتحت يتا اتميات العصترن عال تا  
رمل كانت املعلومات صي ية كل ان اخت ت قرارات ذات مودة عالوصتو  للتهن قترار نتامح وم تم يرهاتة للتهن متا هتوع

 خمرمات صي ية والزمة.  ونظم املعلومات اإلدارية معلومات 

وقتتم هظاولظتتا ا متت ا الفصتتل متتودة الكتترارات وهتتوع  املعلومتتة الالزمتتةن نظتتم املعلومتتات وصتتظ  الكتترارن إ تتاعة 
طتتور للتتهن معتتاي  متتودة نظتتم املعلومتتات اإلداريتتة ا اختتتاذ الكتترارن والميتتميات التتجت هوامتتحت متت ا ا عتت ن وا امتتات الم

 املسمك لي لظظم املعلومات اإلدارية ا اختاذ الكرار.
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 ادلبحث األول:جودة القرارات

املعلومتتات الصتتي ية املما تتة  إن متتودة الكتترارات التتجت هم تت  متتج ق تتل املستتمويات اإلداريتتة هموقتت  للتتهن متتم  هتتواعر
املتتمعل ا و  هك تت م الكتترارات ا  تتوو  ملم تت ا الكرارنولتتادة يتتمم ا اتتم للتتهن متتودة الكتترارات بظتتاو للتتهن متتمعلنين

املتماعل و تو ا و ق توال متج الظا  تة الع ل تة نعتتذا كانتت الظمتالج املرته تة للتهن الكترار   كثرالظمالج املرته ة لل حتنو مو 
 بعني االلم ار الفرتة الةمظ ة الجت يمم عالهلا هك  م الكرار. ا ع المرب الكرار صي يا نم  مك ولة 

قتتترار اختتتت  ا  تتتوو الظتتترو  التتتجت هتتتواعرت لظتتتم صتتتظ    ع تتتلاين ع م تتت ج لمك تتت م الكتتترارات اميتتتم امتتتا املتتتمعل الثتتت
ا تتا  مو تتو  الكرارنويم  تتة متت ا املتتمعل بتتان يععتت  ا االلم تتار م تتارات مم تت ا الكتترار التتجت يتتمم هك    تتا ا  تتل 

 ت  يتمم ا صتو  للتهن قترار امثتل  بعتني االلم تار  عت ماالكرارنو ما هوعر مج معلومات و موارد.و الظكاط الجت جيب 
   مي:

 املمعمدة الجت هاللم امليالة مو و  الكرار. لألمما هف م وا ح دق ف  -1
 هعري  حممد و شامل و دق ف لل يالة نوموان  ا امل ملفة و ملو و  الكرار. -2
لل  تتا ا هكتتمير متتا يرتهتتب للتتهن اعم تتار كتتل  االلم تتادمياتتج معرعتتة كاملتتة بال تتمالل امل اظتتة نو بطريكتتة  -3

 بميل.
 1.ااميم العالقة بني نمالج كل بميل نو ا مما  املرغوب ا اك ك  -4

 ادلبحث الثاين : توفري ادلعلومات الالزمة 

 هسامم ا  ل املياالت بطريكمني  ساس مني :  ننظم املعلومات اإلدارية مياج   ن و ح ماكل ود 

 املظظ ة كال .  ل ا هوعر معلومات لج   عاا وىل : 

 .ا المعر  للهن املياالت و ع   ا هسامم بيال م ملي  عاالثان ة : 

لتتتمي ا  ستتتاس متتتج  امل ملفتتتةن يمتتتواعرعتتتظظم املعلومتتتات اإلداريتتتة نتتتا اككتتتحت متتتج هاامتتتل بتتتني نظتتتم املعلومتتتات الو  ف تتتة 
اإلدارة العل تا لل ظظ تة   متاإلإلدارية هاتون ملمةمتة را تا املظظ ة كال . عتن نظم املعلومات ا  ل ا املعلومات يعطي 

بموعر  اس ات آل ة لال املميريني ا املظظ ة بالم ارما ا م املوارد المظظ   ة ن و ب لل هس ل و ه سر ل ل تة اختتاذ 
 2 هوع  الظظاإل لكالمة ب انات ماللة يسالم اإلدارة للهن المعر  للهن املياالت . يعمرب الكراراتنك لل

                                                           
 .160ن ص1995ن اإلساظمريةن المار امامع ة للظير والموزي ن اإلداريةصون ا حم م ال ارا وآعرونن مكممة ا نظم املعلومات   1
 88ن ص2009ن اإلساظمريةللامابن  اإلساظمريةن مركة اإلدارية محم عوزا ملوع ةن نظم املعلومات   2
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متج نا  تتة  عتتر  عتتان نظتم املعلومتتات اإلداريتتة هتتوعر لل تميريني املعلومتتات التتجت  ماموعتتا و التجت  اتتظ م متتج المعتتر  
للهن املياالت و املسالمة للهن ع   ا نع ج عالهلا م مل املعلومات مياج لل مير ان يمعر  للهن امليتالة و تمد 

ر  تتترورية لليتتتل نعتتتظظم املعلومتتتات اإلداريتتتة اتتتاو  اىل  ج  تتتا و مااعتتتا و العوامتتتل املستتت  ة هلتتتا نو متتتي كل تتتا  متتتو 
الوصو  اىل اإلش ا  ال رورا  ام ات مم   الكرارات للهن ومحت المقتة لل تروج بكترار مظاستب ا الوقتت املظاستب 

 .و للي ص املظاسب

نو متتج دون ومياتتج الكتتو  ان نظتتاإل املعلومتتات اإلداريتتة يستتامم ا اميتتم امليتتاالت نو يستتالم املتتميريني ا ع   تتا 
ادىن شتتتل نعلتتتم ان متتتج بتتتني  نتتتوا  نظتتتم املعلومتتتات اإلداريتتتة نظتتتم دلتتتم الكتتترار عتتتان متتت مل ا عتتت ة هتتترب  العالقتتتة بتتتني 
المكظ ات و المطورات الماظولوم ة و الظظم احملسوبة مج م ة و ل ل ة اختاذ الكرار ال ا يعمرب رمتان  ساستي و م تم 

  .مج م ة ثان ة

دلم الكرارات بملم اخلطوات ا عر  ا سلسلة عطوات  تل امليتاالتنع ي هتوعر باإل اعة اىل ذلل هكوإل نظم 
وسالل المفالل امل اشر بني مم   الكرار و الظظاإل نو هوعر لحت قالمة ال  انات و قالمة الظ تاذج التجت  اظتحت متج امتراو 

 1 .ا مثل  ل امليالة مإل لحت ال ميلالميل الت الالزمة ملعرعة نمالج المصرعات ال ميلة نبل بعل ا   ان هك

 ادلبحث الثالث : نظم ادلعلومات و صنع القرار 

ان اهلتتم  ا ساستتي متتج نظتتاإل املعلومتتات متتو عممتتة ل ل تتة  صتتظ  الكتترار ا املظظ تتة ستتو  يظ تتر لظتتا التتمور التت ا 
 مياج ان هلع حت نظم املعلومات ا كل مر لة .

م  ار    تتث هكتوإل نظتم املعلومتتات بم تةيج ك  تات ماللتة متتج املعلومتات التجت مياتتج ان املر لتة ا وىل : مر لتة اإلست
 دور نظم املعلومات ا م مل املر لة لرب الظكاط المال ة : إمجا هف م صان  الكرار و مياج 

 هوعر قالمة ال  انات معلومات هسالم للهن المعر  للهن املياالت و اكميا  عرص ا ل .

 ر ا ا ل مج عال  قمرهتا للهن بظاو الظ اذج و ال ل ا .هسامم نظم دلم الكرا

 مم  عطورهتا . إ  ارهسالم الظظم اخل  ة ا ل ل ة هصظ   امليالة مج عال  اميمما و هصظ ف ا و 

املر لتة الثان تتة :مر لتة هصتت  م الظ تتوذج :يتمل ص دور نظتتم املعلومتتات ا  ترورة المعتتر  للتتهن ال تمالل امل اظتتة  تتل 
و للهن مع ار املفا لة ب ظ ا عان نظم دلم الكرار مياج ان هوعر هلا العميم مج الظ تاذج الريا ت ة و الا  تة امليالة ن

                                                           
 .88املرم  السابفن ص1
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بمالل ا تل بالظست ة لل يتاالت  إ  ارالظظم اخل  ة مياج هلا  إنالجت هسالم ا المعر  للهن خممل  ا لو  ن ك ا 
   ف م مل ال مالل .ل ل ات المظ ؤ بظمالج هط إمراواملعكمة و هسامم  ي ا ا 

نظم املعلومات ا مت مل املر لتة ال هكتوإل بصتظ  الكترار ن و لاتج هتوعر  إناملر لة الثالثة : مر لة ال يث و االعم ار : 
 .ك    ا وعكا ملعاي  حممدة مس كاالظ اذج الريا  ة و الا  ة الجت هسامم ا اميم ا لو  امل اظة  ل امليالة و ه

ا طتترا  امليتتاركة و عاصتتة ا طتترا  التتجت  إقظتتا املر لتتة الرابعتتة : مر لتتة المط  تتف : ان هظف تت  الكتترار يستتملةإل ل ل تتة 
 1يا . اإلقظا سمكوإل بمظف  مل نو اماج ل ل ة اإلقظا  بالكرار للهن خمرمات نظم املعلومات كل ا س ل 

رية   ث هلعب اخل  ة ا صظ  الكترار دورا تملت   امتا وك لل ذمم الظظم اخل  ة مج بني  نوا  نظم املعلومات اإلدا
لج ال ا هلع حت نظم املعلومات اإلدارية ا عر  نع ي هعم تم للتهن متا قتم هعل تحت العظصتر ال يترا بالفعتل متج عرباهتحت 

 2و هكوإل بمط  ف نمالج م ا المعلم ا  رو  و مواق  حممدة.

املعلومتتات  إىلا اميتتم امليتتاكل و هي  صتت ا و الوصتتو   عتتالظظم اخل تت ة هعم تتم للتتهن  دوات التت كاو االصتتطظالي
لتتمي ا املكتتمرة للتتهن اميتتم بتتمالل  إنالتتجت هستتم مإل ا  ل تتا متتج عتتال  املمتتاح ا قالتتمة املعرعتتة الختتتاذ الكتترار ن ك تتا 

ن إال  هك  م ا ل يعمرب مج مستؤول ة مستم مإل الظظتاإل إن ل امليالة و هك    ا و اقرتاح ا ل املظاسب هلا . و رغم 
الظظتتاإل اخل تت  يتتوعر لتتحت املظطتتف التت ا يستتالممل ا الك تتاإل يتت مل الع ل تتة نو لتتادة متتا هستتم مإل التتظظم اخل تت ة ا  تتا   إن

ميتتارس العظصتتر  ن للك تتاإل بتتمور الظصتتح و هكتتمًن امليتتورة بتتمال متتج صتتظ  الكتترار ذاهتتحت ن ع تتج ا ع تتل دال تتا  اإلل تتا 
 3ال يرا نفوذا يعرتض ع حت للهن خمرمات ا اس ات  اآلل ة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 126نص1982ندار الظ  ة العرب ة نب وت  ل ا ا غظالم ل رو ناليرقاوا للي نهظظ م و إدارة 1
 259نص2007حم م ل م العل م صابرن نظم املعلومات اإلدارية ندار الفار امامعي ناإلساظمريةن2
 .85نص2008امحم  سان ننظم املعلومات اإلدارية نالمار امامع ةنمصرنحم م 3
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 معايري قياس جودة ادلعلومات يف اختاذ القرارادلبحث الرابع: 

صي ية لك اس واميتم متودة عممتة املعلومتات يستالم للتهن هك    تا وبالمتايف يستامم ا إختتاذ  معاي  اسم ماإلإن 
 قرارات ععالة ورش مة 

وللهن ذلل عكم إهفف ال تا ثون ا  كتل  نظ تة املعلومتات  ستب متا  وردمل واهستون للتهن  ترورة ومتود  داة لك تاس 
 1الافاوة( ومي كا يت:ت المظ ؤ  الفالل ة تت  املظفعةت المقة مودة املعلومات الجت هعم م للهن ) 

املعلومتتتتات لل  انتتتتات و المقتتتتة: جيتتتترا ق تتتتاس املعلومتتتتات بمرمتتتتة دقتتتتة متتتت مل املعلومتتتتات  ا ان درمتتتتة  ث تتتتل  .1
املمعلكتتة باتتتل متتج املا تتتي و ا ا تتر و املستتمك ل نوانتتتحت كل تتا زادت دقتتتة املعلومتتات كل تتتا زادت   تتماثا 

 مودة املعلومات .
املظفعتتة : هميتتمد متتودة املعلومتتات متتج زاويتتة املظفعتتة املستتم مة مظ تتا ن وهم ثتتل متت مل املظفعتتة متتج لظصتتريج  تتا  .2

 إل و مياج  ن هعع  املظفعة ا شاا  المال ة :صية املعلومات و س ولة االسم ما
املظفعتتة الميتتا ل ة :وهعتتك  نتتحت كل تتا هطتتابف شتتال و مستتمو  املعلومتتات متت  ممطل تتات مم تت  الكتترار كانتتت 

 ق  ة املعلومات لال ة .
الكترار ا ذات الوقتت الت ا  متاج  مم ت املظفعة الةمظ ة : و هعك ارهفا  ق  ة املعلومات كل ا هتوعرت لتم  

 ع حت .   اإل
املظفعتتتة المك    تتتة واملظفعتتتة المصتتتي ي ة :هعتتتك قتتتمرة املعلومتتتات للتتتهن هك تتت م الظمتتتالج المظف تتت  الكتتترارات و كتتت ا 
قتتمرهتا للتتهن هصتتي ح ارمراعتتات متت مل الظمتتالج و  ن  تتع  متتودة املعلومتتات يكتتود اىل اميتتم  متتما  غتت  

ني ا مما  و املعاي  متج م تة واقع ة ك لل يكود اىل لمإل المجميم المق ف ملوارد املظظ ة و لمإل الموازن ب
 إعفاقات داعل ة و عارم ة . إىلو املوارد مج م ة  عر  و ال ا يكود 

الفالل ة :هعرب الفالل ة لج متم  اك تف املظيتعة  متماع ا متج عتال  متوارد حمتمدة و للتهن ذلتل عانتحت مياتج  .3
الكتترار  مم تت ا  املظيتتعة و هعريتت  متتودة املعلومتتات متتج زاويتتة الفالل تتة بععتتا متتم  اك تتف املعلومتتات  متتم

متتج عتتال  استتم ماإل متتوارد حمتتمودة ومتتج   عتتان عالل تتة املعلومتتات متتي ق تتاس متتودة املعلومتتات ن  ا  نتتحت 
مياظظا الكو   ن الام اهلالل مج ال  انتات و املعلومتات يربتل مم ت  الكترار و لاتج لظتمما هاتون املعلومتات 

 مي الجت هكود اىل قرار صي ح. حممدة ا مما  وذات ط  عة هظسجم م  ما  ريم هلا
المظ ؤ : يكصم بالمظ ؤ  نحت الوس لة التجت مياتج مظ  تا استمع ا  معلومتات املا تي و ا ا تر ا هوقت    تماث  .4

المظ تتتؤ با  تتتماث املستتتمك ل ة  إل تتتحتو نمتتتالج املستتتمك ل و هم  تتتة املعلومتتتات بكتتتمرهتا للتتتهن هتتتوع   ستتتاس يستتتظم 
                                                           

 .109نص2006ا سظ ة سل م ن نظم املعلومات اإلداريةن مؤسسة الوراق للظير والموزي  ن ا ردنن ن1 
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يم ثتتتتل ا مكتتتتمرهتا للتتتتهن المظ تتتتؤ بتتتتاملركة املتتتتايف ن امل  عتتتتات ن  و  اإنتتتتملم تتتت  الكتتتترار . و متتتتودة املعلومتتتتات و 
 ممعالت ناذج االعم ار مج بني ال مالل املما ة ملم   الكرار.

الافتتتاوة :يكصتتتم بالافتتتاوة اك تتتف  متتتما  املظيتتتعة بعقتتتل استتتم ماإل دماتتتج لل تتتوارد ن ك تتتا  نتتتحت جيتتتب هط  تتتف  .5
م م   هعظت م متودة املعلومتات بعقتل الماتال   والتجت اقمصاديات املعلومات للهن نظم املعلومات والجت يس

ال  انتتات و املعلومتتات ستتتواو   إلتتمادجيتتب  ال هةيتتم لتتج ق  تتة املعلومتتات ن  ا  ن الماتترار و االزدوام تتة ا 
متتج  كثتتر متتج مصتتمر قتتم يالتت  املظيتتعة م تتالن  كثتتر دمتتا يتتراد متتج هلتتل  إلتتمادماكانتتت ممةتت ة  و ثابمتتة و 

 .مل صة اىل  قصهن  م دماج ا شاا هاون هلل المكارير و الايوعات و املعلومات دما يسمومب  ن 

 ادلبحث اخلامس: التحديات اليت تواجه نظم ادلعلومات اإلدارية يف إختاذ القرارات:

ان نظتتم املعلومتتتات اإلداريتتتة   ولتتة متتتج اخلصتتتالص وامل  تتةات التتتجت استتتج متتج متتتودة خمرماهتتتتا وبالمتتايف استتتج متتتج 
لاظ تا مت  ذلتل هوامتحت ن وهةيم مج ععال م ا دما يظعاس باإلجياب للهن مودة وععال تة الكترارات التجت ه تي لل  تا  دال ا

مع تا ومتج بتني مت مل الميتميات  والمتعقلمنثابتة اتميات لل  تا موام م تا  بالم ارمتا  ولة مج العك ات والصتعوبات 
 ن كر:

 :بعض ادلعلومات اذلامة ال ميكن إدخاذلا يف النظام-1

متتج ط  عتتة ال هستت ح بع ل تتة اإلدعتتا  ا نظتتم املعلومتتات  هاتتون بعتتل املعلومتتات ال تترورية لع ل تتات صتتظ  الكتترار
بعتل اراو املستم لاني ن ن هكمًن مظمجات عبيا عاار وذلل لصعوبة المع   لظ ا بيال نظامي ومثا  للهن ذلل 

 هصمرما المولة.بعل الكرارات الس اس ة الجت ن خمط  املظاعسني ن  و  مظمج معني

 ادلعلومات عادة ماحتتاج إىل سياق ميكن تفسريها من خالل:-2

هاتتون للتتهن  غال تتا متتاهتمم نظتتم املعلومتتات ا املظظ تتات بال  انتتات الا  تتة نظتترا لستت ولة إدعاهلتتا ومتت مل ال  انتتات قتتم
وبالمتايف عتتن ن  عر مل يمم ربط ا م  معلومات  ا املظظ ة ما اإلسرتا  ةالكرارات  اختاذلظم  ا   ةدرمة لال ة مج 

يمتواعر  ق  ة املعلومات هموق  إىل  م ك   للهن ومتود ست اق يتمم هفست ما متج عاللتحت يموقت  مت ا الست اق للتهن متا
رصتتت م امل تتتةون لتتتادة ال ياتتتون لتتتحت ق  تتتة إال إذا   ربطتتتحت نعلومتتتات –س استتت ة لتتتم  مستتتم مإل املعلومتتتات متتتج معرعتتتة

 1 املموق . اعر  مثل  جم الطلب

 

                                                           
 .11ص 2000إبرام م سلطان,نظم املعلومات اإلدارية)ممعل إدارا (,المار امامع ة للظير والموزي ,اإلساظمرية  1
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 قيمة ادلعلومات تتناقص مبرور الزمن: -3

قتم ال هاتون ا املستمك ل إذ ان  اآلنعاملعلومة ذات ق  ة لال تة  مرورا لةمجهمظاقص ق  ة املعلومات بيال سري  م  
 هوق ت   ور املعلومة  مد إماان ة اإللم اد لل  ا ا إختاذ الكرارات.

 تغيريات يف اإلحتياجات من ادلعلومات:التغيريات البيئية تؤدي إىل -4

نم جتتة ا رك تتة ال  ا تتة احمل طتتة هوامتتحت املظظ تتة بعتتم إنفاق تتا م تتالن طاللتتة و  تتودات  تت  ة  ثظتتاو دراستتم ا إلقمظتتاو نظتتاإل 
إماان تتتتة إنتتتتممام ا متتتت  مظظ تتتتة  عتتتتر   و   تتتتور -معلومتتتات معتتتتني تتتتتمإل إ م اماهتتتتتا ا  تتتتوو  صتتتتم ا ا الستتتتوق

ب لمتحت املظظ تة متج متا  وم تم غت  كتا   ومتج   يصت ح متا-ا إىل هة   صم ا ا السوقهيريعات مميمة دما يؤد
 نم جة هة  ات الجت  مثت.

 التوقعات اخلاطئة:-5

يتتتتمرق الكل تتتتل متتتتج ا عتتتتراد  ن مظتتتتاق   تتتتودا ك تتتت ا  و هالفتتتتة  تتتت  ة ه تتتت   متتتتج  متتتتل ا صتتتتو  للتتتتهن نظتتتتاإل ععتتتتا  
 ظم تا مثتل نظتم  جتة هت اكر الطت ان  و غ متا وقتم  د  مت ا لل علومات ا العميم مج المط  كات التجت مياتج مال

إىل  ن املتتميريج يمصتتورون انتتحت مياتتج هصتت  م نظتتاإل معلومتتات مماامتتل يتترب  املظظ تتة كاتتل بعقتتل هالفتتة وعتتال  عتترتة 
 1 زمظ ة وم ةة.

 ادلنظور ادلستقبلي لنظم ادلعلومات اإلدارية ودعم القرار اجتاهاتادلبحث السادس: 

دلم الكرار  ر حبالة مج لمإل الو توح عفتي مطلت  المستع ظات ملمعتر  بعتل ا دب تات هعريت  هةا  نظم  ال
مستتتمكل إ تتتاعة إىل ذلتتتل  ن التتتملم التتت ا هكممتتتة المط  كتتتات ا  غل تتتحت غتتت  م اشتتتر ك تتتا  ن العميتتتم متتتج ا متتتما  

واقتت  الع لتتي عاصتتة متتا هتتةا  غتت  ممركتتة ا ال والو تتال  ا ساستت ة للتتظظم دلتتم املعلومتتات اإلداريتتة ودلتتم الكتترار ال
كتان متعموال  الفجتوة بتني متا  نك ا انحت مياتج الكتو  ن الملم اإلسم ا ي-هعلف مظ ا بالمفالل المة   اك ف الافاوة

متتت ا إ تتتاعة إىل  تتتاالت  عتتتر  عر تتتم ا  اكتتتف ععتتتال  تتت س  تتتاالت المطتتتوير املستتتمك لي لتتتظظم دلتتتم الكتتترار وبتتتني متتتا
إلثتراو نظتم  االصتطظاليغ  مماامتل مت  مظمجتات الت كاو  اال املعلومات اميما المطورات السريعة ا هاظولوم ا امل

 ا املظظ ات وهوس    االهتا. دلم الكرار

 2ا ر واملسمك ل.ملا ي وا ويو ح اممو  املوايف هطور نظم املعلومات ودلم الكرار ا املظظ ات ا ا

                                                           
 .11املرم  السابفن ص 1
 .104ص1995حم م مامم عي ة,نظم دلم الكرار,إصمارات املظظ ة العرب ة,الكامرة 2
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مياج هصور   ولة مج نظم دلم الكرار املسمك ل ة والجت هكابل ا ا ا ك كة مجلة واسمظادا للجمو  السابف ذكرمل 
 1مج الماامالت الةال ة.

 التكامل الوظائفي عرب ادلنظمة لدعم القرارات اجلماعية: .1
يميكف م ا الماامل إذا نظاإل دلم الكرار للم ط   املايف ا املظظ ة مثال يسم م  اختاذ قرار مظسف 

  ال   عر  ا املظظ ة كالمسويف مثال.ومماامل م  و 

                                                           
 .105حم م مامم عظ سةن مرم  سابفن ص 1

 اجملال           
 نظم دعم القرار يف ادلستقبل نظم دعم القرار يف احلاضر نظم دعم القرار يف ادلاضي النظام

 الع ل ات المظظ   ة الكرارية ط كة مج املياكل الكرارية ميالة  و م  ة قرارية حممدة  ا  امم اإل الظظاإل
 حممدة وغ  حممدة حممدة ونس  ة حممدة حممدة مم  املياكل الكرارية

 الرقابة الع ل اه ة - الرقابة الع ل اه ة واإلدارية الع ل اه ة المام ا ةالرقابة  مسمو  الممل م المظظ  ي
 الم ط   االسرتيم جي -

 بمو الماامل المظظ  ي لةلة هظظ   ة درمة الماامل المظظ  ي

هاامل مطرد م  االمم اإل  -
 بوم ات الظظم المظظ   ة
+ هطوير نظم معلومات 

 املميريج
 زيادة الفعال ة والافاوة - زيادة ععال ة اختاذ الكرارات ععال ة الكراراتزيادة  مم  همل م الكرارات

الظ اذج وا سال ب الكرارية 
 ناذج و دوات ال ل ك  ة ناذج و دوات ال ل ك  ة اململ ة

ناذج و سال ب ك  ة +  -
نول ة +  سال ب ال كاو 

 االصطظالي
 ونظم اخلربة ومعامة الفارة

 همل م ش صي ومجالي - همل م ش صي همل م ش صي ارنو  همل م مم   الكر 

 همل م و الفي حملي  ا  الممل م
همل م و الفي حملي وا امل 

 للم مد
همل م لألل ا  المول ة  -

 ممعمدة امظس ات

 نظم عردية و الف ة معةولة اسرتاه ج ات هص  م الظظاإل
نظم عردية و الف ة معةولة وا امل 

الكرارية لمعمد وم ات الظظر 
 واسم ماإل الظ اذج

نظم ممااملة ومظسكة  عك ا  -
ناذج ممعمدة  –ور س ا 

 وم ات نظر ممعمدة

 ا امل لميسني المفالل هفالل  ع   درمة هفالل املسم مإل / الظظاإل
هفالل هرك ة اس ظات  -

ا سابات )عاصة الي ص ة( 
 والربامج واسمةال  المعلم
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ودلم الكرار  ن اكف وهموس  ا اذماز م ا الماامل ا املسمك ل لج طريف اه ا   املعلوماتمياج لظظم 
 اك ف هاامل لمة نظم دلم الكرار موزلة ومظفصلة. إىلممعلني  وهل ا مو السعي 

 اإلدارية لدعم التخطيط االسرتيتيجي: ادلستوياتالتكامل التخطيطي بني  .2
هظس كا  عك ا ور س ا والجت يي  الواق  لكلة المط  كات املوم ة لمل  ا  اإلسرتاه ج ةهمطلب الكرارات 

مموس  وقص  املم  ر س ا وذلل  -ملااملة الو مات الفرل ة الو الف ة  عك ا ومااملة الم ط   طويل
  ة.مظسكة لل ظظ إسرتاه ج ةبة ة إبما  

 التكامل مع التطور يف تقنيات حتسني تفاعل ادلستخدم: .3
هطورت المكظ ات بمطور نظم دلم الكرار وقم بم ت للوإل املظطفن اهلظمسة والعلوإل السلوك ة ا املسا ة 
بيال ععا  ا اسني هفالل اإلنسان / ا اسوب بالموازا م  المكمإل ا المص  م والمطوير املادا 

للهن  م سواون بالمايف ميثل المطور ا هكظ ة الوسال  املمعمدة )اذمازا  ااا ا م ا  لألم ةة والرب  ات
 1اجملا (

  

                                                           
 .124-110-106حم م مامم عظ سةن مرم  سابفن ص  1
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 خالصة الفصل:

اختتتاذ الكتترار ام تتم متتو الرك تتةة  و اهلتتم  التت ا هستتعهن اإلدارة إىل اك كتتحتن ويتتودة املعلومتتة وععال م تتا اكتتف 
متتتتا ي تتتتم بمقتتتتة املعلومتتتتة ووصتتتتوهلا ا الوقتتتتت املظاستتتتب  اإلدارة  متتتتماع ان عتتتتال ي تتتتم الاتتتتم اهلالتتتتل لل علومتتتتات بكتتتتمر

واسم مام ا للةرض املظاسب واهسام ا بميك ف املظفعة  و املراد الوصو  إل تحت متج عالهلتا لظتمما ياتون الكترار املم ت  
 صي ح ووا ح مما.
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 : تمهيد

تعد الدراسة ادليدانية عمل أساسي لدعم اجلانب النظري، حيث يستطيع الباحث من خالذلا ذبسيد الواقع من 
 .خالل مجع ادلعلومات حول ادلوضوع مث ربليلها للوصول إىل النتائج

ويف ىذا الفصل سنقوم بإجراء الدراسة ادليدانية حول مسامهة نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات لدى 
 .ادلوظفُت على مستوى مصلحة ادلوظفُت لإلدارة احمللية بقادلة

 :وتطرقنا يف ىذا الفصل إل

 .التعريف دبيدان الدراسة -1
 .عرض وربليل البيانات -2
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 نبذة تاريخية عن والية قالمة: المبحث األول
  الوالية كهيئة:المطلب األول

مجاعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل، وذلا اختصاصات سياسية واجتماعية   "
 ".وثقافية، وىي تكون أيضا منطقة إدارية للدولة

 نشأتها: المطلب الثاني

 ادلؤرخ 74/147 دبوجب القانون رقم 1974 ظهرت والية قادلة على إثر التقسيم اإلداري اجلديد سنة 
، وقد عرفت ىذه الوالية تعديالت يف إقليمها حبيث تفرعت عنها والييت الطارف وسوق 17/07/1974يف 

 . ادلتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد04/02/1984 ادلؤرخ يف 84/09أىراس وذلك دبوجب القانون 

 تقع والية قادلة يف أقصى الشرق اجلزائري حيث ربتل مكانة وسطية بُت مشال البالد واذلضاب العليا 
واجلنوب، ربدىا من الشمال والية عنابة ومن الشمال الشرقي والية الطارف، من اجلنوب الشرقي والية سوق 

أىراس ومن اجلنوب والية أم البواقي ومن الغرب والية قسنطينة ومن الشمال الغريب والية سكيكدة، وىذا دبساحة 
 .2 كم391050تقدر بـــــــ 

 مميزاتها: المطلب الثالث

، تتميز ىذه 1999 دوائر وىذا حسب التقسيم اجلديد لسنة 10 بلدية موزعة على 34 تضم والية 
من % 49 ىكتار بنسبة 18941الوالية بالطابع الفالحي حيث تبلغ ادلساحة الصاحلة للزراعة ادلستغلة حوايل 
من السكان، يعيشون من % 70ادلساحة االمجالية، ويعترب القطاع الفالحي أكثر استيعابا لليد العاملة بنسبة 

االنتاج الفالحي، لكن رغم الطابع الفالحي ادلميز لوالية قادلة فإن اجلانب الصناعي لو وجود  أيضا من خالل 
ادلؤسسات الصناعية العامة واخلاصة اليت بدأت تنشط يف إطار التقومي واإلصالح االقتصادي اجلديد ادلنتهج من 

 .طرف مؤسسات الدولة واحلكومة
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 يـــــالوال

 الديوان االمانة العامة مفتشية عامة مديرية االتصاالت الوطنية

 مصلحة اإلدارة والتشريع

 مصلحة اإلعالم اآليل

 مصلحة الراديو

 مصلحة الصيانة

 مصلحة التوثيق مصلحة التخليص

 مكتب التوثيق

 مكتب التنظيم

 مكتب الصفقات

 مكتب التخليص

 مكتب الوثائق

 مصلحة األرشيف

 اإلدارة احمللية

 مكتب احلفظ

 مكتب اإلعالم

 مديرية التنظيم واإلدارة العامة

 مصلحة التنشيط احمللي

مكتب تنشيط وشلتلكات 
 البلدية

 مكتب اإلعالم اآليل

 مكتب الصفقات

 مصلحة ادلوظفُت

مكتب تسيَت موظفي 
 البلديات

 مصلحة التنشيط احمللي

مصلحة ادليزانيات 
 وادلمتلكات

 مكتب ميزانية الوالية

 مكتب ادليزانية

 مكتب ادلمتلكات

مصلحة حركة 
 االشخاص

 مكتب حركة ادلوظفُت

 مكتب حركة األجانب

مكتب احلالة ادلدنية 
 واخلدمة الوطنية

 مصلحة التنظيم

مكتب ادلؤسسات 
 والنشاطات التنظيمية

مكتب حركات 
 السيارات

مكتب اجلمعيات 
 واالنتخابات

مصلحة الشؤون 
 وادلنازعات

مكتب اإلداري 
 ومداوالت الوالية

مكتب العقود اإلدارية 
 وادلداوالت

مكتب احلالة 
ادلدنية واخلدمة 

 الوطنية
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 مصلحة الموظفين: 
 من مهام ىذه ادلصلحة اقًتاح وخلق ميكانيزمات لتسيَت ادلستخدمُت لكل ادلصاحل الداخلية التابعة لوزارة 

 .الداخلية واجلماعات احمللية، كما تقوم أيضا بدراسة وتوفَت كل عمليات ربسُت مستوى ادلستخدمُت وتكوينهم
 :وتتكون ىذه ادلصلحة من مكتبُت

 وديكن تعريفو على انو احملرك األساسي لتسيَت مصلحة ادلوظفُت حبيث يضم : مكتب الموظفين اإلداريين
 :كل الفروع ادلكلفة دبتابعة ملفات ادلستخدمُت مقسمة كالتايل

 فرع الوظائف وادلناصب العليا. 
 فرع سلك ادلتصرفُت اإلداريُت وادلهندسُت التطبيقيُت وادلستشارين التقنيُت الوالئيُت. 
 فرع ادلساعدين اإلداريُت وادلعاونُت اإلداريُت. 
 فرع أعوان ادلكاتب واعوان الرقن. 
 فرع األعوان ادلؤقتُت. 
 فرع العمال ادلهنيُت وسائقو السيارات واألعوان التقنيُت. 
 فرع احلرس البلدي وأعوان الوقاية واألمن. 
 فرع خاص دبتابعة جلان ادلستخدمُت. 
 فرع خاص بالعطل والعقوبات. 

 :باإلضافة إىل ذلك يضم مكتب ادلوظفُت مكتبُت
 مكتب سلصص لإلعالم اآليل. 
 مكتب سلصص ألعوان الرقن. 
 مهام مكتب ادلوظفُت اإلداريُت: 
 التعيُت أو التوظيف. 
 التنصيب والتثبيت. 
 الًتقية يف السلك ويف الدرجة. 
 الًتقية والتثبيت. 
 إعداد ادلخطط السنوي لتسيَت ادلستخدمُت. 
  (داخلية وخارجية)فتح مسابقات التوظيف 
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 إعداد القوائم االمسية ادلستخدمُت. 
 ترتيب ادللفات اإلدارية. 
 اإلحالة على االستدعاء. 
 يعترب ادلنسق وادلراقب دلختلف عمليات تسيَت ادلستخدمُت للبلديات ومن : مكتب الموظفين البلديين

 :بُت مهامو االساسية
 مراقبة صحة القرارات البلدية قبل إرساذلا لصاحل الوظيف العمومي لتأشَتىا من الناحية الشكلية أو 

ادلطابقة مع جدول تعداد ادلستخدمُت لكل بلدية يقوم كذلك بعملية اإلحصائيات اخلاصة بتأطَت البلديات ومعرفة 
 .احتياجاهتا والسهر على السَت احلسن والنظم للجان ادلتساوية األعضاء لكافة ادلوظفُت البلديُت

 مصلحة الميزانيات والممتلكات: 
وتكلفهذه ادلصلحة بتحضَت وتنفيذ سلتلف ادليزانيات التابعة للوالية وتسيَت وصيانة ادلمتلكات الثابتة  

 .وادلتحركة ومكلفة أيضا بالتجهيز دبختلف العتاد وتتكون ىذه ادلصلحة من ثالث مكاتب
 :مقسم إىل قسمُت: مكتب ميزانية الوالية . أ
 قسم التسيَت. 
 قسم التجهيز ويتكون من أربعة فروع. 
 يقوم بتصفية كل ادلصاريف ومراقبة سندات الطلب اليت تأيت من كل مصاحل الوالية وكذا :فرع التعهدات .1

 .مراقبة االعتمادات ادلسجلة وادلقسمة إىل الفصول الرئيسية والفصول الفرعية وكذا ادلواد
يقوم بتصفية كل احلواالت ومراقبة االعتمادات ادلسجلة وادلقسمة إىل الفصول الرئيسية : فرع الحواالت .2

 .والفصول الفرعية وكذا ادلواد
يقوم هذا المكتب بمخالصة المستخدمين الدائمين والمؤقتين وضبط االعتمادات : فرع األجور .3

 .السنوية
وىو مكتب لو أمهية كبَتة من حيث ادلشاريع والربامج ادلسجلة لفائدة الوالية، : فرع التجهيز واالستثمار .4

حيث يقوم بإجراء االلتزامات اخلاصة بالوالية كما يقوم دبتابعة برامج التجهيز ومسك احملاسبة العامة، وكذا يتابع 
االعتمادات ادلسجلة داخل الربامج وىي مفصلة إىل فصول رئيسية وفصول فرعية، كما يقوم بإجراءات التحقيق 

 .اخلاص بإصدار رخص النفقات ادلالية وإنشاء احلساب اإلداري
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 مهام مكتب ميزانية الوالية: 
 ربضَت وتنفيذ ميزانية التسيَت والتجهيز للوالية. 
 إجراء التزامات من أجل تصفية نفقات التسيَت والتجهيز للوالية. 
 زلاسبة االلتزامات والدوافع. 
 إجراء التحقيق الصادر من رخص النفقات ادلالية. 
 إنشاء احلساب اإلداري. 

 يكلف بتنفيذ وثيقة ادليزانية الصادرة عن وزارة الداخلية اليت تتكون من مصاريف :مكتب ميزانية الدولة .ب 
سلصصة للتسيَت وتشمل أجور ادلوظفُت وسلتلف العالوات ودفع فاتورة ادلاء والكهرباء واذلاتف ومصاريف التجهيز 

 .وتسيَت اجلهاز اإلداري
 كما يتم فتح ملفات خاصة باحملاسبة على مستوى كل موظف مكلف بدفع االجور وذلك للتمكن من 

 .مراقبة مراحل الًتقية وضبط احلساب اإلداري السنوي وترتيب مجيع احلواالت ادلدفوعة وحفظها يف االرشيف
 يتكون من فرع مكلف بتقومي أمالك الوالية وتسجيلها يف سجل خاص وفرع :مكتب ممتلكات الوالية .ج 

 .خاص بصيانة ىذه ادلمتلكات وتنظيفها ويوجد هبا سلازن خاصة سلصص والصيانة
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 عرض الجداول وتحليلها

 :عرض أهم الخصائص من خالل الجدول التالي: المحور األول

 .يوضح البيانات الشخصية ألفراد العينة: 01جدول

 النسبة التكرار اإلجابة المحتملة 

 ذكر الجنس
 أنثى

06 
24 

20% 
80% 

 %100 30  المجموع

 السن
20 – 30 
31 – 40  
  فما فوق41

14 
10 
06 

46.67% 
33.33% 

20% 
 %100 30  المجموع

 المستوى التعليمي

 ثانوي
 تكوين مهني

 جامعي
 أخرى تذكر

5 
8 

15 
2 

16.67% 
26.66% 

50% 
6.67% 

 %100 30  المجموع

 الوظيفة

 متصرف
 محاسب

 ملحق
 عون إدارة

10 
2 
7 

11 

33.33% 
6.67% 

23.33% 
36.67% 

 %100 30  المجموع

 الخبرة المهنية
 أقل من سنة
  سنوات3من سنة إلى 

 أكثر من ثالث سنوات

1 
5 

24 

3.33% 
16.67% 

80% 
 %100 30  المجموع
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 ذكور% 20من أفراد العينة إناث و% 80 أن 01نالحظ من خالل اجلدول رقم : اجلنس. 
 ونسبة  [ سنة30-20]ربتلها الفئة ما بُت % 46.67نالحظ من خالل اجلدول أعاله بأن : السن

 سنة فما فوق فكانت بنسبة 41أما فئة  [ سنة40-31]للذين تًتاوح أعمارىم ما بُت % 33.33
 .وىذا يدل على أن ادلصلحة تتضمن أصحاب اخلربة واألقدمية بنسبة لبأس هبا% 20

 تليها نسبة % 50كما نالحظ أن نصف أفراد العينة ىم جامعيون بنسبة : ادلستوى التعليمي
لذوي ادلستوى التعليمي الثانوي، % 16.67ألصحاب التكوين ادلهٍت، بعدىا تأيت نسبة % 26.66
فكان نصيبها ألفراد العينة ذو شهادات أخرى وىذا يدل على أن ادلصلة توظف % 6.67أما نسبة 

 .أشخاص ذوي شهادات وكفاءات عليا
 منهم ذوي مهنة % 6.67من الوظيفة ذوي مهنة متصرف و% 33.33كما أننا نالحظ أن : الوظيفة

 .منهم فهم أعوان إدارة% 36.67منهم ذوي مهنة ملحق، أما % 23.33زلاسب و
 3ألكثر من % 80نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة ديثلون نسبة : اخلربة ادلهنية 

% 3.33 سنوات، أما نسبة03فراجعة ألصحاب اخلربة من نسبة إىل % 16.67سنوات خربة، أما 
لألشخاص ذو خربة أقل من سنة وىذا يدل على أن موظفي ادلصلحة ذلم خربة وأقدمية جيدة تساعدىم 

 .على ازباذ قرارات فعالة وصائبة

يوضح العالقة بين مالئمة المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات اإلدارية لمتخذي : المحور الثاني
 القرارات في اتخاذ القرارات

 يوضح مدى استخدام نظم المعلومات في إعطاء شكل أحسن للمعلومات: 02جدول رقم 

  الخبرة المهنية
 

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 المجموع  سنوات3أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك
 %83.33 28 %66.67 20 %13.33 04 %3.33 01 نعم
 %16.67 05 %13.33 04 %3.33 01 %0 00 ال

 %100 30 %20 24 %16.67 05 %3.33 01 المجموع
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من ادلوظفُت يؤكدون أن استخدام نظم ادلعلومات اإلدارية % 83.33 أن 02نالحظ من خالل اجلدول رقم 
منهم ذوي خربة مهنية أقل من سنة % 3.33ادلختلفة يؤدي إىل إعطاء شكل أحسن للمعلومات حيث أن 

 سنوات، أما 03منهم ذوي خربة أكثر من % 66.67 سنوات و3ذوي خربة مهنية من سنة إىل % 13.33و
من ادلوظفُت ينفون أن استخدام نظم ادلعلومات اإلدارية ادلختلفة يؤدي إىل إعطاء شكل أحسن % 16.67

 03ذوي خربة اكثر من % 13.38 سنوات و 3ذوي خربة مهنية من سنة إىل % 3.33للمعلومات حيث أن 
سنوات وىذا يعٍت أن ادلصلحة باستخدامها لنظم معلومات إدارية سلتلفة تسعى جاىدة إىل إعطاء معلومات يف 

 .أحسن قالب ذلا للخروج بقرارات صائبة

 يوضح مدى إتسام المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات اإلدارية بالدقة والتفصيل: 03جدول رقم 

    الخبرة 
        المهنية

 اإلجابة

 المجموع أخرى تذكر جامعي تكوين مهني ثانوي

 % ك % ك % ك % ك % ك

 %40 12 %0 0 %10 03 %16.67 05 %13.33 04 دائما
 %43.33 13 %6.67 2 %30 09 %3.33 01 %3.33 01 أحيانا

 %16.67 05 %0 0 %10 03 %3.33 01 %3.33 01 ال
 %100 30 %6.67 2 %50 15 %23.33 07 %20 06 المجموع

 

من ادلوظفُت أن ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات % 43.33من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة 
كذلك % 3.33مستوى تعليمي جامعي أما نسبة % 3.33اإلدارية تتسم أحيانا بالدقة والتفصيل موزعة بُت 

 .فًتجع ألخرى تذكر% 6.67ذوي مستوى تعليمي جامعي أما نسبة % 30منهم ذوي تكوين مهٍت أما نسبة 

من ادلوظفُت فيؤكدون أن ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات اإلدارية أهنا تتسم بالدقة % 40أما نسبة 
من ذوي مستوى تكوين مهٍت، ونسبة % 16.67من ذوي مستوى ثانوي و% 13.33والتفصيل حيث أن 

من ادلوظفُت ينفون أن ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات % 16.67ذوي مستوى جامعي، أما نسبة % 10
اإلدارية تتسم بالدقة والتفصيل، وديكن ارجاع ذلك دلا ربققو نظم ادلعلومات من تكامل بُت نظم ادلعلومات 

 .وذبنب األخطاء خاصة أثناء ازباذ القرارات. الوظيفية إلعطاء حسابات آلية لكل ادلديرين
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 يوضح مدى مساعدة نظام المعلومات في زيادة كفاءة الموظفين: 04جدول 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %46.67 14 دائما
 %36.67 11 أحيانا

 %16.66 05 ال
 %100 30 المجموع

 

يؤكد بأنو دائما نظام ادلعلومات يساعد يف زيادة كفاءة ادلوظفُت يف حُت أن %46.67يوضح اجلدول أعاله أن 
من ادلوظفُت % 16.66يؤكدون أنو أحيانا يساعد نظم ادلعلومات يف زيادة كفاءة ادلوظفُت، مقابل % 36.67

ينفون مساعدة نظم ادلعلومات يف زيادة كفاءة ادلوظفُت وديكن ارجاع ىذا إىل توفَت نظم ادلعلومات يف زيادة كفاءة 
ادلوظفُت، وديكن ارجاع ىذا إىل توفَت نظم ادلعلومات اإلدارية لقاعدة بيانات ىائلة تساعد ادلوظفُت على التعرف 

 .على ادلشكالت وتساعدىم على حلها وربديد رلمعها ومكاهنا والعوامل ادلسببة ذلا

 يوضح مدى مساعدة نظم المعلومات اإلدارية في زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي: 05جدول 

   الخبرة المهنية
 

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك
 %66.67 20 %50 15 %13.33 04 %3.33 01 نعم
 %33.33 10 %30 09 %3.33 01 %0 00 ال

 %100 30 %80 24 %16.67 05 %3.33 01 المجموع
 

من ادلوظفُت يؤكدون على مساعدة نظم ادلعلومات اإلدارية يف زيادة الرضا %66.67من خالل اجلدول أعاله أن 
ذو خربة من % 13.33ذوي خربة أقل من سنة ومنهم %3.33واالستقرار الوظيفي حيث أهنم موزعون بُت 

 . سنوات3من ادلوظفُت ذوي خربة أكثر من % 50 سنوات و3سند إىل 

من ادلوظفُت ينفون مساعدة نظام ادلعلومات اإلدارية يف زيادة الرضا وإىل االستقرار الوظيفي موزعُت % 33.33و
 سنوات، وديكن 3منهم ذوي خربة أكثر من % 30 سنوات، و3منهم ذوي خربة مهنية من سنة على % 3.33
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ارجاع ذلك إىل أن نظم ادلعلومات اإلدارية توفر وسائل التفاعل على ادلباشر بُت متخذ القرار والنظام بتوفَتىا 
قاعدة البيانات والنماذج اليت سبكنو من إجراء التحليالت الالزمة دلعرفة نتائج التصرفات البديلة، وتوفر لو البديل 

 .األمثل حلل ادلشكلة

 .يوضح مدى مساهمة نظام المعلومات اإلدارية في تقييم أداء الموظفين: 06جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %76.67 23 نعم
 %23.33 7 ال

 %100 30 المجموع
 

يؤكدون مسامهة نظام ادلعلومات اإلدارية يف تقييم أداء ادلوظفُت % 76.67نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
ينفون ذلك، ومنو فادلؤسسة ربرص على مراقبة ادلوظفُت وتقيم أدائهم لتحقيق ادلصاحل % 23.33مقابل 

 .واألىداف ادلسطرة

يوضح الجدول أعاله مدى مواجهة الموظفين لبعض المشاكل في نظام المعلومات اإلدارية : 07جدول
 .عند اتخاذ القرارات

   الخبرة المهنية
 

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 المجموع  سنوات3أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك
 %23.33 07 %16.67 05 %3.33 01 %3.33 01 دائما
 %53.34 16 %43.33 13 %6.67 02 %3.33 01 أحيانا

 %23.33 07 %23.33 07 %00 00 %00 00 ال
 %100 30 %83.33 25 %10 03 %6.67 02 المجموع

 

يؤكدون أحيانا تواجههم بعض ادلشاكل يف نظام ادلعلومات % 53.34من خالل اجلدول ادلوضح نالحظ أن 
لذوي خربة مهنية من سنة إىل % 6.67لذوي خربة أقل من سنة و % 3.33وعند ازباذ القرارات موزعة بـ 

من أقراد العينة أنو تواجههم دائما % 23.33 سنوات، كذلك 3لذوي خربة أكثر من % 43.33سنوات و3
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ذوي خربة أقل من سنة % 3.33بعض ادلشاكل يف نظام ادلعلومات اإلدارية عند ازباذ القرارات موزعة بـ 
 سنوات، مقابل 3لذوي خربة أكثر من % 16.67 سنوات و 3كذلك لذوي خربة من سنة إىل % 3.33و

من ادلوظفُت الذين ينفون ذلك، وىذا راجع إىل أن بعض ادلعلومات اذلامة ال ديكن إدخاذلا يف % 23.33
 .النظام، وكذلك تناقص قيمة ادلعلومة مع مرور الزمن فتوقيف ظهور ادلعلومة حيدد إمكانية االعتماد عليها

 يوضح قيام نظام المعلومات اإلدارية بتخزين كميات هائلة من المعلومات: 08جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %76.67 23 نعم
 %23.33 07 ال

 %100 30 المجموع
 

يؤكدون أن نظام ادلعلومات اإلدارية تقوم بتخزين كميات % 76.67نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
ينفون ذلك، وديكن ارجاع ىذا إىل أن نظام ادلعلومات ادلستخدمة زبزن % 23.33ىائلة من ادلعلومات مقابل 

ادلعلومات للرجوع إليها وقت احلاجة والضرورة وسبريرىا بشكل عادل بُت ادلوظفُت واستبدال األرشيف الورقي 
 .باإللكًتوين

 مدى زيادة وصول المعلومات في الوقت المناسب من فعالية القرارات 9يوضح الجدول رقم : 09جدول
 .المتخذة

  الخبرة المهنية
 

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 المجموع  سنوات3أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك
 %76.67 23 %56.67 17 %16.67 05 %3.33 01 نعم
 %23.33 07 %23.33 07 %00 00 %00 00 ال

 %100 30 %80 24 %16.67 05 %3.33 01 المجموع
 

يؤكدون على أن وصول ادلعلومات يف الوقت ادلناسب يزيد % 76.67نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
منهم % 16.67من بينهم ذوي خربة مهنية أقل من سنة % 3.33من فعالية القرارات ادلتخذة موزعُت بُت 
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% 23.33 سنوات مقابل 3منهم ذوي خربة مهنية أكثر من % 56.67 سنوات و 3ذوي خربة من سنة على 
من ادلوظفُت ينفون أن وصول ادلعلومات يف الوقت ادلناسب يزيد من فعالية القرارات ادلتخذة وديكن إرجاع ىذا إىل 

ان نظم ادلعلومات اإلدارية تقدم رلموعة من التسهيالت إىل صانع القرارات الذي حيتاج على ادلعلومات فوصول 
 .ادلعلومة يف وقتها ىو تكلفة لصانع القرار يف ربح الوقت واجلهد

 مدى مساعدة نظم المعلوماتاإلدارية على توفير المعلومات الكافية 10يوضح الجدول رقم : 10جدول
 .لمتخذي القارات

 النسبة التكرار اإلجابة
 %36.67 11 دائما
 %46.67 14 أحيانا
 %16.66 05 أبدا

 %100 30 اجملموع
 

يؤكدون أنو أحيانا ما تساعدىم نظم ادلعلومات اإلدارية على % 46.67نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
من ادلوظفُت يؤكدون ان نظام ادلعلومات اإلدارية % 36.67توفَت ادلعلومات الكافية دلتخذي القرار تليها نسبة 

دائما ما يساعدىم على توفَت ادلعلومات الكافية دلتخذي القرار، وىذا يوضح ان ادلصلحة تسعى جاىدة إىل توفَت 
ادلعلومات الكافية من خالل نظم ادلعلومات اإلدارية للوصول إىل قرارات صائبة وفعالية وذات مصداقية وشفافية 

لتسهل العمل على متخذي القرارات وأن نظم ادلعلومات اإلدارية ذلا دور كبَت يف ذلك كمن خالل قاعدة 
البيانات والنماذج وادلدخالت وادلخرجات اليت يعتمد عليها وأنو لتا يهم الكم بقدر ما يهم نوع ادلعلومة وجودهتا 

 .وكفاءهتا

 يوضح الجدول مدى الثقة الموجودة في المعلومة في نظم المعلومات اإلدارية: 11جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %40 12 دائما
 %46.67 14 أحيانا
 %13.33 4 أبدا

 %100 30 المجموع
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من أفراد العينة يؤكدون أنو أحيانا تكون ادلعلومة ادلقدمة يف نظم % 46.67من خالل اجلدول أعاله صلد أن 
من ادلوظفُت يؤكدون انو دائما ادلعلومات ادلقدمة يف نظم ادلعلومات % 40ادلعلومات اإلدارية موثوق فيها تليها 

من أفراد العينة ينفون ذلك ونستنتج أن ادلصلحة تسعى إىل ربقيق الثقة % 13.33اإلدارية موثوق فيها، مقابل 
وادلوثوقية وادلصداقية والشفافية يف ادلعلومات ادلتداولة يف أنظمة ادلعلومات لدى ادلصلحة فبتحقيق الثقة ادلتبادلة 

 .ينتج الرضا الوظيفي بُت ادلوظفُت

 مدى سرعة الحصول على المعلومات الالزمة من ـأجل تأدية المهام 12يوضح الجدول : 12جدول
 .اإلدارية

  الخبرة المهنية
 

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 المجموع  سنوات3أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك
 %36.67 11 %23.33 07 %13.33 04 %00 00 سريعة

 %50 15 %40 12 %6.67 02 %3.33 01 متوسطة
 %13.33 04 %13.33 04 %00 00 %00 00 بطيئة

 %100 30 %76.67 23 %20 06 %3.33 1 المجموع
 

يؤكدون أن سرعة احلصول على ادلعلومات % 50نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نصف ادلوظفُت بنسبة 
منهم ذوي خربة مهنية أقل من سنة، و % 3.33الالزمة من أجل تأدية ادلهام اإلدارية متوسطة موزعون بـ 

 سنوات تليها 3منهم ذوي خربة مهنية أكثر من % 40 سنوات، و 3منهم ذوي خربة من سنة إىل % 6.67
من ادلوظفُت الذين يؤكدون أن سرعة احلصول على ادلعلومات الالزمة من أجل تأدية ادلهام اإلدارية % 36.67

منهم ذوي خربة أكثر من % 23.33 سنوات، و 3منهم ذوي خربة من سنة إىل % 13.33سريعة، موزعون بـ 
من ادلوظفُت يؤكدون أن سرعة احلصول على ادلعلومات الالزمة من أجل تأدية ادلهام % 13.33 سنوات مقابل 3

 سنوات، وىذا ما يبُت أن ادلصلحة سريعة يف احلصول 3ذوي خربة أكثر من % 13.33اإلدارية بطيئة حيث أن 
على ادلعلومة من أجل القيام مهامها يف الوقت ادلناسب وىذا ما يساعدىا على ادلضي قدما وربقيق النجاح 

 9وىذا ما يؤكده اجلدول رقم . واالستمرارية
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يمثل الجدول مدى االعتماد على نظام المعلومات في اتخاذ القرارات يساعد على تسهيل : 13جدول
 .العمليات اإلدارية

 النسبة التكرار اإلجابة
 %43.33 13 تسهيل العمليات اإلدارية
 %16.67 5 تطوير وتحسين الخدمات

 %10 3 تجنب األزمات المختلفة والمشاكل
تحسين وتطوير + ربح الوقت في انجاز العمل اإلداري )أخرى تذكر 

 %3.33 01 (الخدمات

تجنب األزمات + تطوير وتحسين الخدمات + تسهيل العمليات اإلدارية 
 المختلفة

03 10% 

 %10 03 تطوير وتحسين الخدمات+ تسهيل العمليات اإلدارية 
 %6.67 02 تجنب األزمات المختلفة والمشاكل+ تسهيل العمليات اإلدارية 

 %100 30 المجموع
 

من ادلوظفُت يؤكدون على أن االعتماد على نظم % 43.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
منهم يؤكدون أن % 16.67ادلعلومات يف ازباذ القرارات يساعد على تسهيل العمليات اإلدارية تليها نسبة 

منهم فيؤكدون على أنو يساعد ذبنب األزمات ادلختلفة % 10يساعد على تطوير وربسُت اخلدمات تليها نسبة 
فكانت للذين يؤكدون على ان نظام ادلعلومات يساعد على تسهيل العمليات اإلدارية % 10وادلشاكل، أما نسبة 

ذبنب + فيؤكدون أنو يساعد على تسهيل العمليات اإلدارية % 6.67تطوير وربسُت اخلدمات تليها نسبة + 
األزمات ادلختلفة وادلشاكل، وديكن ارجاع ىذا ألن نظامادلعلومات ادلستخدم يف ادلصلحة يسعى إىل ربح الوقت 

وتسهيل العمل داخلها وربسُت اخلدمات وتطويرىا وربقيق الصاحل العام باإلضافة إىل أنو يساعد على حل 
األزمات يف حال حدوثها وىذا ما يساىم يف استمرارية ادلصلحة وخدماتو وربقيق الرضا الوظيفي وحل ادلشكالت  

 .احلاصلة أو ادلتوقعة
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 يمثل الجدول  مدى تقييم للمعلومات التي يقدمها نظام المعلومات: 14جدول

     ادلستوى 
       التعليمي

 اإلجابة

 اجملموع أخرى تذكر دكتوراه جامعي تكوين مهٍت ثانوي

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 %50 15 %00 00 %0 00 %26.67 08 %16.67 05 %6.67 02 جيدة
 %43.33 13 %3.33 01 %0 00 %26.67 08 %3.33 01 %10 03 مقبولة
 %6.67 02 %00 00 %0 00 %3.33 01 %00 00 %3.33 01 ضعيفة
 %100 30 %3.33 01 %0 00 %56.67 17 %20 06 %20 06 اجملموع

 

يقسمون ادلعلومات اليت يقدمها نظام % 50من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نصف ادلوظفُت بنسبة 
 منهم جامعية 26.67منهم تكويٍت مهٍت و % 16.67منهم ثانوي و % 6.67ادلعلومات باجليدة موزعُت يـ 

منهم % 10منهم يؤكدون أن ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات مقبولة موزعة بـ % 43.33تليها نسبة 
ذو مستوى جامعي و على أهنا % 236.67ذو مستوى تكوين مهٍت و % 3.33ذوي مستوى ثانوي و 

جامعي، وىذا يعٍت ان نظام ادلعلومات يف ادلصلحة يقدم % 3.33منهم ثانوي و % 3.33ضعيفة موزعة بـ 
معلومات جيدة تساىم يف ازباذ قرارات فعالة وذات جودة يف العمل داخل ادلصلحة وتقدمي بدائل وتصميم حلول 

 .من خالل تقييم ادلعلومات وتطويرىا من خالل نقاط القوة والضعف

 يمثل عن كان هناك تحديث مستمر لنظام المعلومات اإلدارية: 15جدول

 النسبة التكرار  اإلجابة
 %73.33 22 نعم
 %26.67 08 ال

 %100 30 المجموع
 

من ادلوظفُت يؤكدون انو ىناك ربديث مستمر لنظام % 73.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
منهم يؤكدون أن ليس ىناك ربديث مسًت لنظام ادلعلومات اإلدارية ومنو % 26.67ادلعلومات اإلدارية، مقابل 

فالنظام ادلعلومات اإلداري ادلستخدم يف ادلصلحة دائم التحديث للعمل اجليد والوصول إىل قرارات ومعلومات 
 .مفيدة وزبدمن التطور الزمٍت الذي منر بو شلا يساعد ادلصلحة على ربقيق أقصى ما هتدف إليو وربقيق ادلبتغى
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  يمثل مدى وصل نظام المعلومات المستحدث في كل فترة إلى قرارات ناجحة16جدول

     الخبرة
         المهنية

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 المجموع  سنوات3أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك
 %63.33 19 %43.67 14 %13.33 04 %3.33 01 نعم

 %33.33 10 %23.33 07 %10 03 %00 00 أحيانا
 %3.34 01 %00 00 %3.33 01 %00 00 ال

 %100 30 %70 21 %26.67 08 %3.33 01 المجموع
 

يؤكدون أنو يف ربديث نظام ادلعلومات يف كل مرة يزيد من % 63.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
منهم ذوي خربة من سنة % 13.33ذوي خربة أقل من سنة، و% 3.33الوصول إىل قرارات ناجحة، موزعُت بـ 

 . سنوات3منهم ذوي خربة أكثر من % 46.67 سنوات، و3إىل 

من ادلوظفُت يؤكدون أنو أحيانا يزيد من الوصول إىل قرارات نامجة أثناء ربديثو يف كل فًتة % 33.33تليها 
منهم % 3.34 سنوات 3ذوي خربة أكثر من % 23.33 سنوات و3ذوي خربة من سنة إىل % 10موزعُت بـ

 3ينفون أن نظام ادلعلومات يزيد من الوصول إىل قرارات نامجة أثناء ربديثو يف كل مرة ذوي خربة من سنة إىل 
سنوات وىذا يدل على أن كلما مت ربديث نظام ادلعلومات من طرف ادلصلحة يف كل مرة يزيد من الوصل إىل 

 .قرارات أكثر صلاحا تعمل على سَت العمل احلسن واجليد للمصلحة وأنو يساىم يف ازباذ القرارات الصائبة

 يمثل مدى زيادة فعالية القرارات المتخذة من خالل تدفق المعلومات: 17جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %63.33 19 نعم

 %23.33 07 أحيانا
 %13.34 04 ال

 %100 30 المجموع
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من ادلوظفُت يؤكدون أن تدفق ادلعلومات يزيد من فعالية % 63.33نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن نسبة 
من ادلوظفُت يؤكدون أن تدفق ادلعلومات يزيد أحيانا من فعالية القرارات % 23.33القرارات ادلتخذة تليها 

من ادلوظفُت ينفون أن تدفق ادلعلومات يزيد من فعالية القرارات ادلتخذة وىذا يعٍت أن % 13.34ادلتخذة، مقابل 
كلما تدفقت ادلعلومات يف نظام ادلعلومات اليت يقسمها للموظفُت كلما تزيد فعالة القرارات ادلتخذة وأن يف 
 .عوض تبٍت القرارات ادلتخذة على معلومة واحدة، فتصبح تبٌت على رلموعة من ادلعلومات فيحقق ادلصداقية

 : المحور الثالث

 يوضح نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة: 18جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %3.33 1 نظم دعم المديرين التقنيين

 %6.67 2 نظم الخبرة
 %63.33 19 نظم التقارير اإلدارية
نظم + نظم الخبرة + نظم المؤسسة + نظم دعم المديرين 

 %3.33 01 نظم دعم القرارات+ التقارير اإلدارية 

 %10 03 نظم الخبرة+ نظم دعم المديرين التنفيذيين 
 %3.34 01 نظم التقارير اإلدارية+ نظم دعم المديرين 

 %3.33 01 نظم التقارير اإلدارية+ نظم الخبرة 
 %6.67 02 نظم دعم القرارات + نظم التقارير اإلدارية 

 %100 30 المجموع
 

من ادلوظفُت يؤكدون أن النظم ادلستخدمة ىي نظم دعم % 3.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
منهم يؤكدون أن نظم اخلربة ىي ادلستخدمة لديهم، أما أكرب نسبة فهي % 6.67ادلديرين التنفيذيُت، و

منهم يؤكدون أن النظم % 3.33للذين يؤكدون أن نظم التقارير اإلدارية ىي ادلستخدمة لديهم، و% 63.33
نظم دعم + نظم التقارير اإلدارية + نظم اخلربة + نظم احلوسبة + ادلستخدمة لديهم ىي نظم دعم ادلديرين 

نظم كثَتة، أما + منهم يؤكدون أن النظم  ادلستخدمة ىي نظم دعم ادلديرين التنفيذيُت % 10القرارات، أما 
فًتجع للذين يؤكدون % 3.33نظم التقارير اإلدارية ادلستخدمة، و + يؤكدون أن نظم دعم ادلديرين % 3.34
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أن النظم ادلستخدمة ىي نظم التقارير اإلدارية اليت تساعدىا بعد ذلك على ازباذ القرارات رجوعا إىل التقرير 
 .اإلداري ادلقدم

 يوضح مدى اعتماد المصلحة على تكوين الموظفين في نظام المعلومات: 19جدول

 التكرار السنة اإلجابة
 %33.33 10 نعم

 %46.67 14 أحيانا
 %20 06 ال

 %100 30 المجموع
 

تؤكد على اعتماد ادلصلحة على تكوين ادلوظفُت يف نظام % 33.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
% 20يؤكدون انو أحيانا تعتمد ادلصلحة على تكوين ادلوظفُت يف نظام ادلعلومات، و% 46.67ادلعلومات و

ينفون أن ادلصلحة تعتمد على تكوين ادلوظفُت يف نظام ادلعلومات وىذا يدل على أن ادلصلحة تعتمد على تكوين 
 .ادلوظفُت يف نظام ادلعلومات إذا لزم األمر أو استدعى ذلك ألهنا تستقطب ادلوظفُت ادلكونُت والغَت مكونُت

 .يمثل العالقة بين مدير المصلحة ومنفذي القرار اثناء اتخاذ قرار معين: 20جدول

 المجموع عون إدارة ملحق محاسب متصرف 

 * ك * ك * ك * ك * ك
 %46.67 14 %20 6 %13.33 4 / 0 %13.33 4 جيدة 

 %36.67 11 %10 3 %6.67 2 / 0 %20 6 متوسطة
 %16.66 5 %6.67 2 %3.33 1 %6.67 2 / 0 ضعيفة

 %100 30 %36.67 11 %23.33 7 %6.67 2 %33.33 10 المجموع
 

يؤكدون أن العالقة بُت مدير ادلصلحة ومتخذي القرار جيدة % 46.67نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
منهم عون % 20ملحق و % 13.33منهم ذوي وظيفة متصرف و % 13.33اثناء ازباذ قرار معُت موزعُت 

من ادلوظفُت يؤكدون أن العالقة متوسطة بُت ادلدير ومتخذي القرار اثناء ازباذ قرار معُت % 36.67اداري، أما 
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من % 16.66عون إداري، أما % 10منهم ملحق و%6.67منهم متصرف و % 20حيث موزعُت بـ 
منهم % 6.67ادلوظفُت يؤكدون أن العالقة بُت ادلدير ومتخذي القرار عينة أثناء ازباذ قرار معُت موزعُت بـ

عون إدارة، وىذا يعٍت ان مدير ادلصلحة يتخذ قرار معُت، ويرجع للتقارير % 6.67ملحق و% 3.33زلاسب و
اليت قام هبا ادلوظفُت وبرجوعو غليها يدل ىذا على عالقتو اجليدة هبم وأنو يثق هبم ودبا يقدم يف التقارير اإلدارية 

 .من طرفهم

 يوضح مدى إشراك اإلطارات وبعض الموظفين في اتخاذ القرارات: 21جدول

      الخبرة
         المهنية

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 المجموع  سنوات3أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك
 %26.67 8 %23.33 7 %3.33 1 %00 0 نعم

 %33.33 10 %23.33 7 %6.67 2 %3.33 1 أحيانا
 %40 12 %33.33 10 %6.67 2 %00 0 ال

 %100 30 %80 24 %16.67 5 %3.33 1 المجموع
 

من ادلوظفُت يؤكدون أنو يتم إشراك اإلطارات وبعض % 26.67نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
منهم ذوي % 23.33 سنوات و3ذوي خربة مهنية من سنة إىل % 3.33ادلوظفُت يف ازباذ القرارات موزعُت بـ 

من ادلوظفُت يؤكدون أنو أحيانا يتم إشراك اإلطارات وبعض ادلوظفُت % 33.33 سنوات، أما 3خربة أكثر من 
 3ذوي خربة من سنة إىل % 6.67ذوي خربة مهنية أقل من سنة و% 3.33يف ازباذ القرارات موزعُت بـ 

من ادلوظفُت يؤكدون أنو ال يتم إشراك % 40 سنوات، أما 3ذوي خربة مهنية أكثر من % 23.33سنوات و 
 سنوات، 3ذوي خربة من سنة إىل % 6.67اإلطارات وبعض ادلوظفُت يف ازباذ القرارات موزعُت بـ 

 سنوات، وىذا يدل على ألن ادلصلحة أثناء ازباذ قراراهتا الشًتاك اإلطارات 3ذوي خربة أكثر من % 33.33و
 .ولو بعض ادلوظفُت أي القرارات تتخذ إال من ادلسؤولُت
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يوضح مدى وجود إمكانية واسعة للمؤسسة لقياس اآلثار المترقبة على القرارات المتخذة : 22الجدول 
 .والكشاف األخطاء قبل وقوعها

 النسبة التكرار اإلجابة
 %40 12 نعم

 %46.67 14 أحيانا
 %13.33 04 ال

 %100 30 المجموع
 

من ادلواطنُت يؤكدون إمكانية ادلؤسسة لقياس األثار ادلًتقبة على % 40نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
نسبة ادلوظفُت الدين يؤكدون أنو أحيانا % 46.67وسبثل نسبة . القرارات ادلتخذة والكثاف األخطاء قبل وقوعيها

ونسبة . تكون إمكانية واسعة للمؤسسة لقياس اآلثار ادلًتقبة على القرارات ادلتخذة والكشاف األخطاء قبل وقوعها
من ادلوظفُت ينقون بوجود إمكانية واسعة لقياس اآلثار ادلرتقبة على القرارات ادلتخذة واكتشاف % 13.33

األخطاء قبل وقوعها وىذا يعٍت أن ادلصلحة تسعى جاىدة للوصول إىل قرارات جيدة دون أخطاء ولتحقيق 
 .الصاحل العام

يوضح مدى فهم وإدراك أهمية تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات الفعالة من : 23جدول
 .قبل الموظفين

     المستوى 
            التعليمي

 اإلجابة

 المجموع أخرى تذكر جامعي تكوين مهني ثانوي

 % ك % ك % ك % ك % ك
 %23.33 7 %0 0 %6.67 2 %6.67 2 %10 03 كبيرة

 %60 18 %6.67 2 %36.67 11 %10 3 %6.67 2 متوسطة
 %16.67 5 %0 0 %13.33 4 0 0 %3.33 1 ضئيلة

 %100 30 %6.67 2 %56.67 17 %16.67 5 %20 6 المجموع
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من ادلوظفُت يؤكدون مدى فهم وإدراك أمهية تطبيق نظم % 23.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
منهم ثانوي % 10ادلعلومات، اإلدارية يف ازباذ القرارات الفعالة من طرف ادلوظفُت بدرجة كبَتة، حيث موزعُت بـ 

من ادلوظفُت فيؤكدون % 60أيضا منهم ذو مستوى جامعي، أما % 6.67منهم تكوين مهٍت و% 6.67و
مدى فهم وإدراك أمهية تطيب نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات الفعالة من قبل ادلوظفُت بدرجة متوسطة 

أخرى % 6.67مستوى جامعي و % 36.67تكوين مهٍت % 10ذو مستوى ثانوي و% 6.67موزعُت ب
من ادلوظفُت يؤكدون أن فهم وإدراك أمهية تطبيق نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات % 16.67تذكر، أما 

مستوى جامعي وىذا % 13.33ذو مستوى ثانوي و% 3.33الفعالة من قبل ادلوظفُت بدرجة ضعيفة موزعُت بـ
ما يؤكده ادلوظفُت يقوم بازباذ قرارات إدارية على مستواىم فقط ألجل التنظيم اإلداري وتفادي الفوضى، وكتابة 

 .التقارير اإلدارية ادلكلفون هبا فقط

 يمثل مدى تبنى نظام المعلومات اإلدارية بالموضوعية وعدم التحيز؟ : 24جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %73.33 24 نعم
 %26.67 06 ال

 %100 30 المجموع
 

من ادلوظفُت يؤكدون بتميز نظام ادلعلومات اإلدارية % 73.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
يؤكدون عدم سبيز نظام ادلعلومات اإلدارية بادلوضوعية وعدم التميز، % 26.67بادلوضوعية وعدم التحيز ونسبة 

وىذا ما يعنيأن نظام ادلعلومات ادلستخدم يف ادلصلحة يسعى إىل الشفافية وربقيق ادلصداقية داخل ادلصلحة ليعم 
 .التفاىم بُت ادلوظفُت والرضا الوظيفي لديهم

 .يمثل الجدول مدى مساهمة نظم المعلومات اإلدارية في تصحيح القرارات وتعزيزها: 25جدول

 النسبة التكرار اإلجابة 
 %80 24 نعم
 %20 06 ال

 %100 30 المجموع
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من ادلوظفُت يؤكدون مسامهة نظم ادلعلومات اإلدارية يف تصحيح % 80نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
. من ادلوظفُت ينفون مسامهة نظم ادلعلومات اإلدارية يف تصحيح القرارات وتعزيزىا% 20القرارات وتعزيزىا ونسبة 

 .وىذا ما يؤكد أن نظم ادلعلومات اإلدارية ذلا دور كبَت يف القرارات ادلتخذة والفعالة

 مثل مدى وجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية ونجاح اإلدارة في تأدية أعمالها: 26جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %83.33 25 نعم
 %16.67 5 ال

 %100 30 المجموع
من أفراد العينة يؤكدون وجود عالقة بُت نظام ادلعلومات % 83.33نالحظ من ىالل اجلدول أعاله أن نسبة 

من أفراد العينة ينفون ذلك وىذا يدل على أن صلاح % 16.67اإلدارية وصلاح اإلدارة يف تأدية أعماذلا، مقابل 
اإلدارة يف تأدية أعماذلا مرتبط إىل حد كبَت بنظم ادلعلومات اإلدارية وذلك دلا توفره من سلرجات ومعلومات دقيقة 

 .وفعالة ربقق أىداف اإلدارة، إضافة إىل وصوذلا يف الوقت ادلناسب واستخدامها للمطلب ادلناسب

 يمثل األساليب المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية في المصلحة: 27جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %20 6 أساليب إدارية تنظيمية

 %13.33 04 البرامج والحواسيب
 %33.33 10 العناصر البشرية
 %6.67 02 العناصر البشرية+ أساليب إدارية 

 %6.67 02 العناصر البشرية+ أساليب البرامج 
 %16.67 05 العناصر البشرية+ البرامج 
 %3.33 01 البرامج+ أساليب 
 %100 30 المجموع

 

من ادلوظفُت يؤكدون أن األساليب ادلستخدمة يف نظم ادلعلومات % 20نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
يؤكدون أن األساليب ىي أساليب الربامج % 13.33اإلدارية يف ادلصلحة أساليب إدارية تنظيمية، و 



                                                                               الدراسة الميدانيةاإلطار التطبيقي
 

 
79 

أساليب العناصر + أساليب الربامج + منهم يقولون بأن األساليب اإلدارية التنظيمية % 33.33واحلواسيب، أما 
للذين يقولون بأن ىناك أساليب % 3.33البشرية ىي ادلستخدمة يف نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلصلحة، ونسبة 

وىذا ما يؤكد أن ىناك + أساليب الربامج ىي ادلستخدمة يف نظام ادلعلومات اإلدارية للمصلحة + إدارية تنظيمية 
تنوع يف األساليب ادلستخدمة يف نظام ادلعلومات اإلدارية حسب كل مهمة وحسب كل مطلوب عملو، وذلك 

 .لتحقيق التوازن العملي وأداء ادلهام بشكل جيد وشليز

 .يمثل مدى الحرص على توفير جميع المعلومات حول موضوع المطلوب عند اتخاذ القرارات: 28جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %73.33 22 نعم

 %13.33 04 أحيانا
 %13.34 04 ال

 %100 30 المجموع
 

من ادلوظفُت يؤكدون حرصهم على توفَت مجيع ادلعلومات % 73.33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
يؤكدون أنو أحيانا حيرصون على تويف مجيع ادلعلومات، % 13.33حول ادلوضوع ادلطلوب عند ازباذ القرارات، و

فينفون ذلك سباما، وىذا مايؤكد أنو قبل الشروع يف أية مهمة ال بد من توفَت مجيع ادلعلومات حىت % 13.34أما 
 .يتجنبوا الوقوع يف األخطاء وكذلك لكي يصلوا إىل القرار السديد بناء على كل ادلعطيات
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 يمثل الجدول أهم المحددات التخاذ القرارات الناجحة: 29جدول

       الخبرة 
          المهنية

 اإلجابة

 3من سنة إلى  أقل من سنة
 سنوات

 المجموع  سنوات3أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك
توفير 

المعلومات 
 المناسبة

00 00% 04 13.33% 17 56.67% 21 70% 

التفاهم الجيد 
 %23.33 7 %13.33 04 %6.67 02 %3.33 01 بين األعضاء

تدعيم وتحفيز 
 مالئم

00 00% 00 00% 02 6.67% 2 6.67% 

 %0 0 %00 00 %00 00 %00 00 أخرى تذكر
 %100 30 %76.67 23 %20 06 %3.33 01 المجموع

 

من ادلوظفُت يؤكدون أن أىم زلدد الزباذ القرارات الناجحة ىو توفَت % 70نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
منهم ذوي خربة % 56.67 سنوات و3ذوي خربة مهنية من سنة إىل % 13.33ادلعلومة ادلناسبة موزعُت بـ 

منهم فيؤكدون أن التفاىم اجليد بُت األعضاء ىو أىم زلدد موزعُت % 23.33 سنوات، أما 3أكثر من 
منهم ذوي % 13.33 سنوات و3منهم خربة من سنة إىل % 6.67منهم ذوي خربة اقل من سنة و% 3.33بـ

 سنوات يؤكدون أن التدعيم 3من ادلوظفُت ذوي خربة أكثر من % 6.67 سنوات، أما 3خربة أكثر من 
والتحفيز ادلالئم ىو أىم زلدد الزباذ القرارات الناجحة، وىذا يؤكد أنو توفَت ادلعلومة ادلناسبة يؤثر جدا يف القرار 
الناجح ألن اخلطأ يف ادلعلومة يؤدي إىل اخلطأ يف ازباذ القرار ادلناسب للشخص ادلناسب ويف الوقت ادلناسب، 
لذلك فادلصلحة تسعى جاىدة إىل توفَت ادلعلومات ادلناسبة والصحيحة يف مكاهنا ادلناسب لتحقيق األىداف 

 .ادلرجوة واالستمرارية الدائمة
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 يوضح عالقة نظم المعلومات اإلدارية باتخاذ القرارات اإلدارية : المحور الرابع

 يوضح مدى خلق المشاركة في اتخاذ القرارات الثقة المتبادلة: 30جدول

 النسبة ادلئوية التكرار اإلجابة
 %70 21 نعم

 %13.33 04 أحيانا
 %16.67 05 ال

 %100 30 اجملموع
 

يؤكدون بان ادلشاركة يف ازباذ القرارات خيلق الثقة ادلتبادلة، % 70نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب أفراد العينة 
صرحوا بأنو أحيانا ما زبلق ادلشاركة يف ازباذ % 13.33شلا ينفون ذلك، يف حُت نسبة % 16.67تليها بنسبة 

القرارات الثقة ادلتبادلة وىذا راجع باألساس بان ادلشاركة يف ازباذ القرارات يؤدي إىل خلق روح التفاىم والثقة بُت 
 .ادلوظفُت

يوضح مدى توفر المعلومات اإلدارية جميع المعلومات حول الموضوع المطلوب التخاذ : 31جدول
 القرارات اإلدارية

 النسبة ادلئوية التكرار اإلجابة 
 %36.67 11 نعم

 %50 15 أحيانا
 %13.33 04 أبدا

 %100 30 اجملموع
يؤكدون على أن نظم ادلعلومات اإلدارية توفر أحيانا % 50أن نصف العينة  (31)نالحظ من خالل اجلدول 

شلا يؤكدون أن نظم ادلعلومات % 36.67ادلعلومات حول ادلوضوع ادلطلوب ازباذ القرارات اإلدارية تليها نسبة 
ينفون توفَت نظم % 13.3اإلدارية توفر دائما ادلعلومات حول ادلوضوع ادلطلوب الزباذ القرارات اإلدارية مقابل 

ادلعلومات اإلدارية بادلعلومات حول ادلوضوع ادلطلوب ازباذ القرارات اإلدارية وىذا راجع إىل اىتمام ادلؤسسة 
 .دبختلف ادلعلومات اليت تساعدىا يف ازباذ القرارات يف أي موضوع
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يوضح مدى الرضا عن النتائج القرارات المتخذة من خالل االعتماد على نظم المعلومات : 32جدول
 اإلدارية

 النسبة التكرار اإلجابة
 %23.33 07 راضي جدا

 %60 18 راضي
 %16.67 05 غير راض
 %100 30 المجموع

 

يؤكدون على الرضا عن نتائج % 60نالحظ من خالل ادلعطيات ادلوجودة يف اجلدول أن أغلب أفراد العينة 
راضي جدا عن نتائج % 23.33القرارات ادلتخذة من خالل االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية، تليها نسبة 
من أفراد العينة غَت راض % 16.67القرارات ادلتخذة من خالل االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية ويف مقابل 

عن نتائج القرارات ادلتخذة من خالل االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية، وىذا راجع إىل فعالية وجودة 
القرارات ادلتخذة من خالل االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية وىذا ما يؤدي بالضرورة إىل الرضا على النتائج 

. ادلتخذة

 هل ساعدتكم نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات؟: 33جدول

 النسبة التكرار اإلجابة 
 %3.33 1  الًتقية

 %20 6 مراقبة ادلوظفُت
 %13.33 4 تقدمي البدائل
 %13.33 4 حل ادلشاكل

 %13.34 4 تقدمي معلومات سريعة ودقيقة
 %13.34 4 ربقيق النتائج ادلرجوة

 %20 6 الرفع من جودة القرارات
 %3.33 1 أخرى تذكر

 %100 30 اجملموع
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يؤكدون على أن نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات % 20نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة 
يؤكدون على ان نظم ادلعلومات % 13.34تساعد على مراقبة ادلوظفُت والرفع من جودة القرارات وتليها نسبة 

اإلدارية يف ازباذ القرارات تساعد على تقدمي البدائل وحل ادلشاكل وتقدمي معلومات سريعة ودقيقة وربقيق النتائج 
يرون أن نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات تساعد على الًتقية وكذلك أخرى % 3.33ادلرجوة وتليها نسبة 

وىذا راجع إال أن االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية وازباذ القرارات يساىم دائما إىل % 3.33تذكر بنسبة 
الرفع من جودة القرارات وجعلها فعالة داخل ادلؤسسة وكذلك دلساعدة يف مراقبة ادلوظفُت وخلق اجلو ادلالئم 

 .بينهم

 هل نظم المعلومات اإلدارية يسهل عملية اتخاذ القرارات دون تحديد البدائل؟: 34جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %10 03 نعم

 %63.33 19 أحيانا
 %26.67 08 ال

 %100 30 اجملموع
يؤكدون على انو أحيانا تقوم نظم ادلعلومات % 63.33نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة بنسبة 

ينفون أن نظم ادلعلومات اإلدارية %26.67اإلدارية بتسهيل عملية ازباذ القرارات دون ربديد البدائل وبنسبة 
يؤكدون على أن نظم ادلعلومات اإلدارية % 10تسهل عملية ازباذ القرارات دون ربديد البدائل وتليها نسبة 

تسهل عملية ازباذ القرارات دون ربديد البدائل، وىذا راجع إىل أن نظم ادلعلومات اإلدارية يف بعض األحيان تقوم 
بتحديد البدائل وأحيانا لتسهيل عملية ازباذ القرارات وىذا جيد للمؤسسة ألن ىناك قرارات جيب ازباذىا دون 

 .ربديد أي بديل من البدائل

 يوضح ضرورة اتخاذ قرار سريع دون اللجوء إلى نظام المعلومات اإلدارية : 35جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %3.33 01 دائما
 %73.33 22 أحيانا

 %23.33 07 أبدا
 %100 30 اجملموع
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يؤكدون انو أحيانا ما تضطر إىل ازباذ قرار سريع دون % 73.34من خالل اجلدول إن أغلبية أفراد العينة بالنسبة 
% 3.33من أفراد العينة ينفون ذلك، وكذلك نسبة % 23.33اللجوء إىل نظام ادلعلومات اإلدارية مقابل 

يؤكدون على انو دائما ما يوجد اضطرار على ازباذ قرار سريع دون اللجوء على نظام ادلعلومات اإلدارية وىذا 
راجع على أن نظام ادلعلومات اإلدارية ىي األساس يف ازباذ أي قرار كان وباالعتماد عليها تتوصل على قرارات 

 .فعالة وذات جودة اليت من خالذلا ربقق سلتلف األىداف ادلسطرة اليت تسعى إليها ادلؤسسة على الدوام

 يوضح تأثير نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرار: 36جدول

    اخلربة   
          ادلهنية

 اإلجابة

 اجملموع  سنوات3أكثر من   سنوات3من سنة إىل  أقل من سنة

 % ك % ك % ك % ك

 %26.67 8 %20 6 %6.67 2 %00 00 دائما
 %50 15 %40 12 %6.67 2 %3.33 01 أحيانا

 %23.33 07 %20 6 %3.333 1 %00 00 أبدا
 %100 30 %80 24 %16.67 5 %3.33 01 اجملموع

 

نالحظ من خالل معطيات اجلدول أن أغلب أفراد العينة بالنسبة دلتغَت اخلربة ادلهنية يؤكدون على ان نظم 
يؤكدون على % 26.67تليها نسبة % 50ادلعلومات اإلدارية أحيانا تؤثر على عملية صنع القرار بنسبة تقدر بـ 
الذين كانت اجابتهم بأبدا، وىذا % 23.33أن نظم ادلعلومات اإلدارية دائما تؤثر يف عملية صنع القرار ونسبة 

راجع إىل حكم خربهتم يف ميدان العمل وفهم كل ما يدور داخل ادلؤسسة بشكل جيد وكذلك معرفة سلتلف 
األعمال اليت تساىم يف عملية صنع القرار بالتايل فإن نظم ادلعلومات اإلدارية ليست على الدوام تؤثر يف عملية 

 .صنع القرار
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 يساعد نظم المعلومات اإلدارية في التقليل من ضعف اتخاذ القرار؟: 37جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %23.33 07 دائما
 %50 15 أحيانا

 %26.67 08 أبدا
 %100 30 اجملموع

 

يؤكدون على أن نظم ادلعلومات اإلدارية أحيانا، تساعد يف % 50نالحظ من خالل اجلدول إن نصف العينة 
ينفون بان نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد يف التقليل من % 26.67التقليل من ضعف ازباذ القرار تليها بنسبة 

يرون أن نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد دائما يف التقليل من ضعف ازباذ % 23.33ضعف ازباذ القرار ونسبتو 
القرار، وىذا راجع إىل أن نظم ادلعلومات اإلدارية ذلا دور كبَت وتساعد ادلوظفُت يف ازباذ قرارات فعالة وازباذ القدر 

 .ادلمكن من القرارات اليت زبدم ادلصلحة

 هل يساعد نظم المعلومات اإلدارية في تقديم معلومات تنبؤية تساعد متخذ القرار؟: 38جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %73.33 22 نعم
 %26.67 08 ال

 %100 30 اجملموع
 

يؤكدون على ان نظم ادلعلومات اإلدارية % 73.33نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة بنسبة 
ينفون ذلك أي أن نظم ادلعلومات % 26.67تساعد يف تقدمي معلومات تنبؤية تساعد متخذ القرار، تليها بنسبة 

اإلدارية ال تساعد يف تقدمي معلومات تنبؤية تساعد متخذ القرار وىذا راجع إىل اىتمام ادلؤسسة ننظم ادلعلومات 
 .اإلدارية وجعلها مهمة واعتماد متخذ القرار عليها يساىم يف الرفع من القرارات ادلتخذة
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 هل يساعدك نظم المعلومات اإلدارية في االبتعاد عن أسلوب البيروقراطية في اتخاذ القرارات؟ : 39جدول

 النسبة التكرار اإلجابة
 %70 21 نعم
 %30 09 ال

 %100 30 اجملموع
 

يؤكدون على ان نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد يف % 70نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب أفراد العينة بنسبة 
من أفراد العينة ينفون عدم ذلك من % 30االبتعاد على أسلوب البَتوقراطية يف ازباذ القرارات وكذلك نسبة 

خالل اجابتهم بال، وىذا راجع إىل أن االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية يف سلتلف األعمال يساعد على 
 .ازباذ القرارات بكل شفافية والبعد عن كل لبس يؤدي إىل عرقلة الوصول إىل قرارات فعالة وصائبة

هل القرارات اإلدارية المتخذة خلقت نجاح لنظم المعلومات اإلدارية في أداء وظائفها في : 40جدول
 مصلحتكم؟ 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %80 24 نعم
 %20 06 ال

 %100 30 اجملموع
 

يؤكدون على أن القرارات اإلدارية ادلتخذة خلقت % 80نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة بنسبة 
من أفراد العينة ينفون ذلك من % 20صلاح لنظم ادلعلومات اإلدارية يف آداء وظائفها يف ادلصلحة، وكذلك نسبة 

خالل اجابتهم بان القرارات اإلدارية ادلتخذة مل زبلق صلاح لنظم ادلعلومات اإلدارية يف أداء وظائفها يف ادلصلحة، 
وىذا راجع إىل أن االعتماد الدائم على ازباذ قرارات إدارية فعالة وذات جودة ىدفها األساسي ىو صلاح نظم 

 .ادلعلومات اإلدارية يف تسيَت سلتلف األعمال وأداء وظائفها ومهامها بكفاءة وفعالية
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 :اختبار الفرضيات

 الفرضيات ةبعد عرض اجلداول وربليلها سنتطرق إىل اختبار مدى صح

:  اختبار الفرضية األولى*

توجد عالقة بُت مالئمة ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات دلتخذي القرارات يف ازباذ : "وقد كان نصها
. القرارات

:   حيث قمنا بربط األسئلة التالية

  متغَت ).  للمعلوماتأحسنىل استخدام نظم ادلعلومات اإلدارية ادلختلفة أدى إىل إعطاء شكل
 .(قلستم

  (متغَت تابع)ىل تقوم نظم ادلعلومات اإلدارية بتخزين كميات ىائلة من ادلعلومات 
يوضح مدى وجود عالقة بين مالئمة المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات لمتخذي : 41الجدول رقم

رات راالقرارات في اتخاذ الق

اجملموع ال نعم  
% 76.67     23% 10    3% 66.67   20نعم 
% 23.33       7% 13.33    4% 10      3ال 

% 100     30% 23.33    7% 76.67   23اجملموع 
 

 0.02مستوى الداللة     1درجة احلرية     5.81احملسوبة       2ك
 

بأن أغلب أفراد العينة الذين يؤكدون على أن استخدام نظم ادلعلومات  (41)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، يف حُت تؤكد نسبة %66.67اإلدارية ادلختلفة يؤدي إىل إعطاء شكل أحسن للمعلومات بنسبة تقدر بـ 

 .من أفراد العينة بان نظم ادلعلومات اإلداري ال تقوم بتخزين كميات ىائلة من ادلعلومات% 13.33

 اجلدويل اليت قدرت بـ 2 اليت تكرب عن قيمة كا0.02 ومستوى داللة 1 بدرجة حرية 2وىذا ما يؤكد قيمة كا
 .، ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية5.412

 :كما ديكن ربط التساؤالت التالية
  متغَت مستقل)ىل يزيد وصول ادلعلومات يف الوقت ادلناسب من فعالية القرارات ادلتخذة. 
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 ىل يساعد نظام ادلعلومات اإلدارية يف زيادة الرضا الوظيفي واالستقرار الوظيفي.  
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يوضح مدى وجود عالقة بين مالئمة المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات لمتخذي  (42)الجدول
 .القرارات في اتخاذ القرارات

 اجملموع ال نعم 
 %73.33          22 %10        3 %63.33          19 نعم
 %26.67            8 %13.33        4 %13.33         04 ال

 %100          30 %23.33        7 %76.67         23 اجملموع
 

K2               0.05مستوى الداللة              1درجة احلرية               4.18 احملسوبة 
 

أن أغلب أفراد العينة الذين يؤكدون على أن وصول ادلعلومات يف الوقت  (42)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، يف حُت %63.33ادلناسب يزيد من فعالية القارات ادلتخذة ويساعد يف زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي بنسبة 

 .من أفراد العينة أن نظام ادلعلومات اإلدارية ال يساعد يف زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي% 13.33تؤكد نسبة 

 اجلدويل اليت 2، اليت ىي أكرب من قيمة كا0.05 ومستوى داللة 1 بدرجة حرية 4.18 2وىذا ما يؤكد قيمة كا
 .، ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية3.841قدرت بـ 

 : اختبار الفرضية الثانية* 

 "العالقة بُت ادلستويات التنظيمية لإلدارة واستخدام ادلعلومات الالزمة لصنع القرارات: "وقد كان نصها

 : حيث قمنا بربط األسئلة التالية

 (متغَت مستقل). ىل ىناك عالقة بُت وجود نظم ادلعلومات اإلدارية وصلاح اإلدارية يف تأدية أعماذلا 
  (متغَت تابع)ىل تساىم نظم ادلعلومات اإلدارية يف تصحيح القرارات وتعزيزىا 
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يوضح مدى وجود عالقة بين المستويات التنظيمية لإلدارة واستخدام المعلومات  (43)الجدول رقم
 .الالزمة لصنع القرارات

 اجملموع ال نعم 
 %80              24 %3.33        1 %76.67     23 نعم
 %20                6 %13.33        4 %06.67          02 ال

 %100           30 %16.67          5 %83.33     25 اجملموع
 

K2               0.01مستوى الداللة              1درجة احلرية               13.5 احملسوبة 
بأن أغلب أفراد العينة الذين يؤكدون على وجود عالقة بُت نظم ادلعلومات  (43)نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، يف حُت تؤكد %76.67اإلدارية وصلاح اإلدارة يف تأدية أعماذلا ومسامهتها يف تصحيح القرارات وتعزيزىا بنسبة 
 .من أفراد العينة أن نظم ادلعلومات اإلدارية ال تساىم يف تصحيح القرارات% 13.33نسبة 

 اجلدويل اليت 2، اليت ىي أكرب من قيمة كا0.01 ومستوى داللة 1 بدرجة حرية 213.5وىذا ما يؤكد قيمة كا
 .، ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية6.635قدرت بـ 

 :كما ديكن ربط التساؤالت التالية

  ما مدى فهم وإدراك أمهية تطبيق نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات الفعالة من قبل ادلوظفُت
 .(متغَت مستقل)

  ىل للمصلحة إمكانيات واسعة لقياس اآلثار ادلًتقبة على القرارات ادلتخذة واكتشاف األخطاء قبل
 (متغَت تابع)وقوعها 
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يوضح مدى وجود عالقة بين المستويات التنظيمية لإلدارة واستخدام المعلومات  (44)الجدول رقم 
 .الالزمة لصنع القرارات

 اجملموع ضئيلة متوسطة كبَتة 
 %80         12  %20         6 %20            6 نعم

 %20          14 %3.33    1 %6.67  11 %06.67     02 أحيانا
 %13.33 4 %13.33 4   ال

 %100        30 %16.67       5 %56.67 17 %6.67         8 اجملموع
 

K2             0.01مستوى الداللة              4درجة احلرية               27.49 احملسوبة 
 

من أفراد العينة يؤكدون أنو يوجد فهم وإدراك ألمهية % 36.67إن نسبة  (44)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
تطبيق نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات الفعالة من قبل ادلوظفُت بشكل متوسط وأنو أحيانا تكون 

للمصلحة إمكانيات واسعة لقياس اآلثار ادلًتقبة على القرارات ادلتخذة واكتشاف األخطاء قبل وقوعها، كذلك 
من أفراد العينة يؤكدون أن فهم % 13.33من أفراد العينة يؤكدون ذلك وبشكل كبَت، يف حُت أن نسبة % 20

وديكن التأكد من . وإدراك أمهية تطبيق نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات الفعالة من قبل ادلوظفُت ضئيل
 اليت ىي أكرب قيمة من 0.01 ومستوى داللة 4 بدرجة حرية 27.49 2ىذه الفرضية عندما نتفحص قيمة كا

 .، ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية13.277 اجلدويل اليت قدرت بـ 2كا

 : اختبار الفرضية الثالثة* 

 "عالقة نظم ادلعلومات اإلدارية بازباذ القرارات اإلدارية: "وقد كان نصها

 :حيث قمنا بربط األسئلة التالية

 (متغَت مستقل). ىل تؤثر نظم ادلعلومات اإلدارية يف عملية صنع القرار 
 متغَت ). ىل توفر نظم ادلعلومات اإلدارية مجيع ادلعلومات حول ادلوضوع ادلطلوب الزباذ القرارات اإلدارية

 (تابع
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 يوضح مدى وجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية واتخاذ القرارات (45)الجدول رقم 

 اجملموع ضئيلة متوسطة كبَتة 
 %36.67  11 %3.33     1 %3.33     4 %20            6 نعم

 %50      15 %67     .2 %3.33  10 %10            3 أحيانا
 %13.33    4 %3.33        4   ال

 %100      30 %23.33     7 %6.67   14 %30            9 اجملموع
 

K2             0.01مستوى الداللة              4درجة احلرية               19.59 احملسوبة 
 

من أفراد العينة يؤكدون أنو أحيانا تؤثر نظم % 33.33بأن نسبة  (45)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
ادلعلومات اإلدارية يف عملية صنع القرار وأهنا كذلك أحيانا توفر مجيع ادلعلومات حول ادلوضوع ادلطلوب الزباذ 

من أفراد % 13.33من أفراد العينة ما سبق ذكره دائما، يف حُت نسبة % 20القرارات اإلدارية، ويؤكد نسبة 
العينة يرون أن نظم ادلعلومات اإلدارية ال تؤثر يف عملية صنع القرار وال توفر أبدا مجيع ادلعلومات حول ادلوضوع 

 .ادلطلوب الزباذ القرارات اإلدارية

 اليت 0.01 ومستوى داللة 4 بدرجة حرية 19.59 2وديكن التأكد من صحة ىذه الفرضية عندما نتفحص كا
 . ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية13.277اجلدويل اليت قدر بـ 2ىي أكرب من قيمة كا

 : كما ديكن ربط التساؤالت التالية

  (متغَت مستقل)ىل نظم ادلعلومات اإلدارية تسهل عملية ازباذ القرارات دون ربديد البدائل؟ 
  (متغَت تابع)ىل يساعد نظم ادلعلومات اإلدارية يف التقليل من ضعف ازباذ القرار 
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 يوضح مدى وجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية واتخاذ القرارات (46)الجدول رقم 

 اجملموع ال أحيانا نعم 
 %23.35          7 %3.33            1 %20         6  دائما
 %50             15 %06.67        02  %40      12 %3.33         1 أحيانا

 %26.67         8 %16.67          5 %33        .1 %6.67      02 أبدا
 %100           30 %26.67         8 %63.33  19 %10            3 اجملموع

 

K2             0.02مستوى الداللة              4درجة احلرية                  12.36 احملسوبة 
 

من أفراد العينة يؤكدون أنو أحيانا تسهل نظم ادلعلومات % 40بان نسبة  (46)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
من أفراد % 20اإلدارية عملية ازباذ القرارات دون ربديد البدائل، وأهنا تساعد يف التقليل من ضعف القرار، ويرى 

من أفراد العينة يؤكدون انو % 16.67العينة أنو دائما تساعد يف التقليل من ضعف ازباذ القرار يف حُت إن نسبة 
نظم ادلعلومات اإلدارية ال تسهل عملية ازباذ القرارات دون ربديد البدائل أبدا وال تساعد يف التقليل من ضعف 

 .ازباذ القرار

 0.02 ومستوى داللة 4 بدرجة حرية 12.36 2وديكن التأكد من صحة ىذه الفرضية عندما نتفحص قيمة كا
 . ومن مث تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية11.66 اجلدويل اليت قدرت بـ 2اليت ىي اكرب من قيمة كا
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 :المقابلة

 8/4/2018: التاريخ

 10:30 إىل 09:30التوقيت من 

مصلحة ادلوظفُت لإلدارة احمللية لقادلة  : ادلكان

عوامرية إبراىيم فيما :مقابلة مع رئيس مصلحة ادلوظفُت باإلدارة احمللية لقادلة السيدإضافة لالستمارة قمنا بإجراء 
 بان أفادناخيص موضوع دراستنا مسامهة نظم ادلعلومات اإلدارية يف ازباذ القرارات لدى ادلوظفُت بادلصلحة،  وقد 

 فيما خيص ما تقوم بو ىذه أمااغلب نظم ادلعلومات اإلدارية ادلستخدمة يف ادلصلحة ىي نظم التقارير اإلدارية، 
النظم من مسامهة يف ادلصلحة فتمثلت يف تبليغ ادلعلومة للمسؤول،  التقييم يف العمل اإلداري للموظفُت،  كذلك 

 توفر ذلم ادلعلومات الكافية أهنازيادة كفاءة ادلوظفُت وتقييم رلهوداهتم واليت على أساسها يتم ازباذ القرارات،  كما 
نو أثناء ازباذ القرارات وجدنا أوتعزز من القرارات ادلتخذة، وحُت زلاولتنا دلعرفة مسامهة ىذه النظم لدى ادلوظفُت 

 على مستواىم أي فيما بينهم هبدف التنظيم وان ادلسؤولُت ىم من إالال تتم ازباذ القرارات من طرف ادلوظفُت 
 أويقومون بازباذ القرارات،  وىذا طبعا عن طريق التقرير ادلقدم من طرف ادلوظف للمسؤول حول نشاط معُت 

 نعرف كذلك إن أردنا مقابلتنا للسيد رئيس ادلصلحة  وأثناء. تقييم ادلوظفُتإداري أو حدث أوعمل موظف 
 ادلعلومة اليت يقدمها نظام ادلعلومات بأن: أفادنا مدى أمهية ادلعلومة اليت يتلقاىا ادلسؤول يف حُت ازباذه للقرارات ف

 ادلسؤول  وتكون معلومة أو وصوذلا يف الوقت ادلناسب سواء  للموظف عنداإلدارية  ذلا دور كبَت يف ذلك خاصة 
 مثال رئيس مكتب يعد تقرير حول نزاع بُت ادلوظفُت،  فيتخذ القرار بإحالة ادلوظفُت ادلتسببُت يف ،موثوق فيها

النزاع، ويف نفس الوقت رئيس مصلحة يعد تقريرا لًتقية الرتبة للموظف، ىنا موظفي اللجنة ادلتساوية األعضاء 
 التقارير وتنقيطها وتقييمها وتقرر اللجنة من سيًتقى يف الرتبة، أيضا مثال يف ازباذ القرار على أساس بأخذيقومون 

 أو يقدم تقرير دلوظف شغل منصب عايل مثال مسؤول مباشر كرئيس مصلحة إنالًتقية يف الرتبة، فتحصلنا على 
وفيما خيص مثال تقرير حول .  وظيفة علياأووظيفة عليا، فعلى أساس التقرير يتم ازباذ القرار ليشغل منصب عايل 

ربسُت اخلدمة العمومية، فيقوم ادلوظف بتقدمي تقرير ويسجل النقائص ادلسجلة للعمل يف نوعية وكيفية اخلدمة 
العمومية، ويف نفس احلُت يقدم فيو اقًتاحات حول كيفية وربسُت العمل وادلسؤول يتخذ القرار وفق لالقًتاحات 

.  كانت ليست ذات فائدةإذا بعُت االعتبار يأخذىا ال أو يعدل فيها، أو
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 :نتائج الدراسة

 :من خالل  دراستنا ادليدانية توصلنا إىل مجلة من النتائج تتمثل فيما يلي

يؤكدون أن استخدام نظم ادلعلومات أعطى شكل أحسن % 83,33أكدت أغلبية أفراد العينة  .1
للمعلومات وىذا دليل أن ادلصلحة باستخدام لنظم ادلعلومات اإلدارية ادلختلفة تسعى جاىدة إىل إعطاء معلومات 

 .يف أحسن قالب ذلا للخروج بقرارات صائبة
من ادلوظفُت يؤكدون أن ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات اإلدارية تتسم % 43,33لقد تبُت أن  .2

بالدقة والتفصيل وىذا راجع كما ربققو نظم ادلعلومات اإلدارية من تكامل بُت نظم ادلعلومات الوظيفية إلعطاء 
 .حسابات آلية لكل ادلديرين وذبنب األخطاء خاصة أثناء ازباذ القرارات

يؤكدون أن نظام ادلعلومات دائما يساعد يف زيادة كفاءة % 46,67يف حُت أن أغلبية أفراد العينة  .3
ادلوظفُت وىذا دليل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية تقوم بتوفَت قاعدة بيانات ىائلة تساعد ادلوظفُت على التعرف 

 .على ادلشكالت وتساعدىم على حلها وربديد حجمها ومكاهنا والعوامل ادلسببة ذلا
يؤكدون أن نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد يف زيادة الرضا واالستقرار والنظام % 63,33كما أن  .4

بتوفَتىا قاعدة بيانات والنماذج اليت سبكنها من إجراء التحليالت الالزمة دلعرفة نتائج التصرفات البديلة وتوفر لو 
 .البديل األمثل لكل مشكلة

يؤكدون على إن نظم ادلعلومات اإلدارية تساىم يف تقييم أداء % 76,67لقد تبُت أن أغلبية أفراد العينة  .5
ادلوظفُت وىذا دليل على إن ادلؤسسة ربرص على مراقبة ادلوظفُت وتقييم أدائهم لتحقيق ادلصاحل واألىداف 

 .ادلسطرة
يؤكدون أنو تواجههم أحيانا بعض ادلشاكل يف نظام ادلعلومات عند ازباذ القرارات % 53,34كما أن  .6

وىذا يعود إىل أن بعض ادلعلومات اذلامة ال ديكن إدخاذلا يف النظام، وكذلك تناقص قيمة ادلعلومة مع مرور الزمن 
 .فتوقيت ظهور ادلعلومة حيدد إمكانية االعتماد عليها

أن ادلعلومات ادلقدمة من طرف نظم ادلعلومات اإلدارية أحيانا غَت % 46,67أكدت أغلبية أفراد العينة  .7
موثوق فيها وىذا راجع إىل أن ادلصلحة تسعى إىل ربقيق الثقة وادلصداقية والشفافية يف ادلعلومات ادلتداولة يف 

 .أنظمة ادلعلومات لدى ادلصلحة وربقيق الرضا الوظيفي بُت ادلوظفُت
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يؤكدون أن سرعة احلصول على ادلعلومات الالزمة من أجل تأدية ادلهام اإلدارية % 50 أن نصف العينة  .8
متوسطة وىذا يدل أن مصلحة سريعة يف احلصول على ادلعلومات من أجل القيام دبهامها يف الوقت ادلناسب وىذا 

 .ما يساعدىا على ادلضي قدما وربقيق النجاح واالستمرارية
من ادلوظفُت يؤكدون أن االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية على تسهيل % 43,33كما أن  .9

العمليات اإلدارية وىذا يعود إىل أن نظام ادلعلومات اإلدارية ادلستخدم يف ادلصلحة يساعد يف تسهيل الوصل 
 .داخل ادلؤسسة وربسُت اخلدمات وتطويرىا وربقيق الصاحل العام وكذلك يساىم يف استمرارية ادلصلحة وحد ذاهتا

من ادلوظفُت يقيمون ادلعلومات اليت يقيمها نظام ادلعلومات باجليدة وىذا دليل أن % 50أن نصف العينة  .10
نظام ادلعلومات يف ادلصلحة يف ادلصلحة يقدم معلومات جيدة تساىم يف ازباذ قرارات فعالة وذات جودة يف 

 .الوصل داخل ادلصلحة
أكدوا أن ىناك ربديث مستمر لنظام ادلعلومات اإلدارية ألن % 73,33لقد تبُت أن أغلبية أفراد العينة  .11

النظام ادلعلومات اإلدارية ادلستخدم يف ادلصلحة دائم التحديث ويساعد على العمل اجليد والوصول إىل قرارات 
 .ومعلومات مفيدة وربقيق أىداف ادلصلحة

يؤكدون أن نظام ادلعلومات اإلدارية يف ربديث مستمر وىذا % 63,33يف حُت أن أغلبية أفراد العينة  .12
يزيد إىل الوصول إىل قرارات ناجحة وىذا يعود إىل ربديث نظام ادلعلومات من طرف ادلصلحة يف كل مرة يزيد من 

الوصول إىل قرارات أكثر صلاحا توصل على التسيَت العمل احلسن واجليد للمصلحة كما يساىم يف ازباذ قرارات 
 .صائبة
من ادلوظفُت أكدوا أن تدفق ادلعلومات يزيد دائما من فعالية القرارات ادلتخذة وىذا % 63,33كما أن  .13

راجع إىل أن كلما تدفقت ادلعلومات بشكل أكرب للموظفُت كلما زادت فعالية القرارات ادلتخذة فتصبح القرارات 
 .تبٌت على رلموعة من ادلعلومات فتحقق ادلصداقية

أكدوا أن النظم ادلستخدمة يف ادلصلحة ىي نظم التقارير اإلدارية ألهنا % 63,33أن أغلبية أفراد العينة  .14
 .تساعدىا يف ازباذ القرارات رجوعا إىل التقرير اإلداري ادلقدم

يؤكدون أن ادلصلحة تعتمد أحيانا على تكوين ادلوظفُت يف نظام ادلعلومات وىذا % 46,67كما أن  .15
راجع إىل إن ادلصلحة تعتمد على تكوين ادلوظفُت يف نظام ادلعلومات إذ لزم األمر ألهنا تستقطب ادلوظفُت 

 .ادلكونُت وغَت مكونُت
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أكدوا أن العالقة جيدة بُت مدير ادلصلحة ومتخذي القرار أثناء ازباذىم قرار % 46,67لقد تبُت أن  .16
 .معُت ألن ىناك رضا وتفاىم بُت ادلسؤول ومتخذي القرار

وىذا يدل على أن مدير ادلصلحة يتخذ قرار معٍت بالرجوع إىل التقارير اليت قام هبا ادلوظفون وبرجوعو إليها يدل 
 .ىذا على عالقتو اجليدة هبم وأنو يثق هبم ودبا يقدمون يف التقارير اإلدارية

من ادلوظفُت يؤكدون أن أحيانا يتم إشراك اإلطارات وبعض ادلوظفُت يف ازباذ % 33,33لقد تبُت أن  .17
القرارات وىذا راجع أن ادلصلحة أثناء ازباذىا القرارات ال تشرك اإلطارات وال بعض ادلوظفُت أي القرارات 

 .يتخذىا إال ادلسؤولُت
أكدوا أنو أحيانا تكون إمكانية واسعة للمؤسسة لقياس اآلثار ادلًتقبة على القرارات % 64,67كما أن  .18

ادلتخذة واكتشاف األخطاء قبل وقوعها وىذا دليل أن ادلصلحة تسعى جاىدة للوصول إىل قرارات جيدة دون 
 .أخطاء وربقيق الصاحل العام

أكدوا مدى فهم وإدراك أمهية تطبيق نظم ادلعلومات اإلدارية % 60يف حُت أن أكثر من نصف العينة  .19
يف ازباذ القرارات الفعالة من قبل ادلوظفُت بدرجة متوسطة وىذا يعود إىل أن ادلوظفُت يقومون بازباذ قرارات إدارية 

 .على مستواىم فقط األجل التنظيم اإلداري وتفادي الفوضى، وكتابة التقارير اإلدارية ادلكلفون هبا
من ادلوظفُت أكدوا دائما حرصهم على توفَت مجيع ادلعلومات حول % 73,33أن أغلبية أفراد العينة  .20

ادلوضوع ادلطلوب عند ازباذ القرارات وىذا دليل على أنو قبل الشروع يف أي مهمة البد من توفَت مجيع ادلعلومات 
 .حىت يتجنبوا الوقوع يف األخطاء وكذلك لكي يصلوا إىل القرار السديد بناًء على كل ادلعطيات

من ادلوظفُت يؤكدون أن أىم زلدد الزباذ قرارات ناجحة ىو توفَت ادلعلومات ادلناسبة ألن % 70كما أن  .21
توفَت ادلعلومة ادلناسبة يؤثر جدا يف القرار الناجح وألن اخلطأ يف ادلعلومة يؤدي إىل اخلطأ يف ازباذ القرار الصحيح 

 .يف الوقت ادلناسب ولذلك أن ادلصلحة تسعى جاىدة إىل توفَت ادلعلومات ادلناسبة لتحقيق األىداف ادلرجوة
يؤكدون سبيز نظام ادلعلومات اإلدارية بادلوضوعية وعدم التحيز وىذا % 73,33أن أغلبية أفراد العينة  .22

دليل أي نظام ادلعلومات اإلدارية يسعى إىل ربقيق الشفافية وادلصداقية داخل ادلصلحة ليعم التفاىم والرضا 
 .الوظيفي بُت ادلوظفُت

من ادلوظفُت أكدوا وجود عالقة بُت نظام ادلعلومات اإلدارية وصلاح اإلدارة يف تأدية % 83,33كما أن  .23
أعماذلا وىذا دليل على إن صلاح اإلدارة يف تأدية أعماذلا مرتبط إىل حد كبَت بنظم ادلعلومات اإلدارية وذلك دلا 



                                                                               الدراسة الميدانيةاإلطار التطبيقي
 

 
98 

توفره من سلرجات دقيقة وفعالة ربقق أىداف اإلدارة إضافة إىل وصوذلا يف الوقت ادلناسب واستخدامها للمطلب 
 .ادلناسب

من أفراد العينة يؤكدون أن أساليب العناصر البشرية ىي ادلستخدمة يف ادلصلحة % 33,33كما أن  .24
وىذا دليل على تنوع األساليب ادلستخدمة يف نظام ادلعلومات اإلدارية حسب كل مهمة وذلك لتحقيق التوازن 

 .العملي وأداء ادلهام بشكل جيد وشليز
أكدوا أن ادلشاركة يف ازباذ القرارات خيلق الثقة ادلتبادلة وىذا راجع % 70يف حُت أن اغلب أفراد العينة  .25

 .أن ادلشاركة يف ازباذ القرارات يؤدي إىل خلق روح التفاىم والثقة بُت ادلوظفُت
يؤكدون على نظم ادلعلومات اإلدارية توفر أحيانا ادلعلومات حول ادلوضوع % 50أن نصف العينة  .26

ادلطلوب الزباذ القرارات اإلدارية وىذا يعود إىل اىتمام ادلؤسسة دبختلف ادلعلومات اليت تساعدىا يف ازباذ 
 .القرارات يف أي موضوع

من أفراد العينة أكدوا على الرضا على نتائج القرارات ادلتخذة من خالل االعتماد على نظم % 60أن  .27
 .ادلعلومات اإلدارية وىذا يؤدي بالضرورة إىل الرضا عن النتائج ادلتخذة

من ادلوظفُت يؤكدون أن نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد يف ازباذ القرارات وكذلك % 20لقد تبُت أن  .28
مراقبة ادلوظفُت والرفع من جودة القرارات وىذا يعود إىل إن االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية وازباذ القرارات 

 .يساىم يف الرفع من جودة القرارات وجعلها داخل ادلصلحة وخلق اجلو ادلالئم بُت ادلوظفُت
يؤكدون أحيانا أن نظام ادلعلومات اإلدارية يقوم بتسهيل عملية ازباذ % 63,33أن أغلبية أفراد العينة  .29

القرارات دون ربديد البدائل وأحيانا ال لتسهيل عملية ازباذ القرارات وىذا جيد للمصلحة ألن ىناك قرارات جيب 
 .ازباذىا دون ربديد أي بديل من البدائل

 من ادلوظفُت يؤكدون أحيانا ما تضطر إىل ازباذ قرار سريع دون اللجوء إىل نظام 73,34كما إن  .30
ادلعلومات اإلدارية وىذا راجع إىل إن نظام ادلعلومات اإلدارية وىذا راجع إىل إن نظام ادلعلومات اإلدارية ىي 

 .األساس يف ازباذ أي قرار وباالعتماد عليها تتوصل إىل قرارات فعالة وذات جودة
أكدوا أحيانا أن نظم ادلعلومات ادلعلومات اإلدارية تؤثر يف صنع القرار وىذا % 50أن نصف أفراد العينة  .31

راجع حبكم خَتهتم وفهمهم لكل ما يدور داخل ادلؤسسة بشكل جيد وكذلك معرفة سلتلف األعمال اليت تساىم 
 .يف عملية صنع القرار
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أكدوا أن نظم ادلعلومات اإلدارية أحيانا ما تساعد يف التقليل من ضعف ازباذ % 50أن نصف العينة  .32
القرار وىذا دليل على أن نظم ادلعلومات اإلدارية ذلا دور كبَت وتساعد ادلوظفُت يف ازباذ قرارات فعالة ازباذ قدر 

 .شلكن من القرارات اليت زبدم ادلصلحة
يؤكدون أن نظم ادلعلومات  اإلدارية تساعد يف تقدمي معلومات تنبؤية % 73,33أن أغلب أفراد العينة  .33

تساعد متخذ القرار وىذا راجع إىل اىتمام ادلؤسسة بنظم ادلعلومات اإلدارية وجعلها مهمة واعتماد متخذ القرار 
 .عليها يساىم يف الرفع من فعالية القرارات ادلتخذة

من ادلوظفُت يؤكدون على أن نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد يف االبتعاد على أسلوب % 70يف حُت  .34
البَتوقراطية يف ازباذ القرارات وىذا راجع إىل أن االعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية يف سلتلف األعمال يساعد 

 .على ازباذ القرارات بكل شفافية والبعد عن كل لبس يؤدي إىل عرقلة الوصول اىل قرارات فعالة وصائبة
يؤكدون على أن القرارات اإلدارية ادلتخذة خلقت صلاحا لنظم % 80كما أن اغلب أفراد العينة  .35

ادلعلومات اإلدارية يف أداء وظائفها يف ادلصلحة وىذا راجع إىل أن االعتماد الدائم على ازباذ قرارات إدارية فعالة 
وذات جودة ىدفها األساسي ىو صلاح نظم ادلعلومات اإلدارية يف تسيَت سلتلف اإلعمال وأداء وظائفها بكفاءة 

 .وفعالية
 .تبُت لنا من خالل ادلقابلة أن أغلب نظم ادلعلومات ادلستخدمة يف ادلصلحة ىي نظم التقارير اإلدارية .36
كذلك اتضح أن نظم ادلعلومات اإلدارية تساىم يف تبليغ ادلعلومة للمسؤولُت يف وقتها وتقييم العمل  .37

 .اإلداري للموظفُت وكذا رلهوداهتم
كما أنو تبُت أن ازباذ القرار ال يكون من طرف ادلوظفُت وإمنا يكون من طرف ادلسؤولُت داخل  .38

ادلصلحة، ويقوم ادلوظفُت بازباذ القرارات فيما بينهم فقط ألجل التنظيم اإلداري ذبنيب الوقوع يف الفوضى 
 .وادلشاكل وخلق روح التعاون بينهم

 .ادلعلومة اليت يقدمها نظام ادلعلومات اإلدارية يف ادلصلحة ىي معلومة فورية وفعالة ويتميز بادلصداقية .39
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 :مناقشة النتائج

 :كانت التساؤالت ادلطروحة يف ىذه الدراسة كالتايل

ىل ىناك عالقة بُت مالئمة ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات دلتخذي القرارات يف ازباذ القرارات يف  .1
 ادلؤسسة؟

 ىل ىناك عالقة بُت ادلستويات التنظيمية لإلدارة واستخدام ادلعلومات الالزمة لصنع القرارات؟ .2
 ما نوع العالقة ادلوجودة بُت نظم ادلعلومات اإلدارية وازباذ القرارات؟ .3

بعد عرض البيانات ادليدانية وربليلها وانطالقا من التساؤل األول ادلتمثل يف العالقة بُت مالئمة ادلعلومات اليت 
يقدمها نظام ادلعلومات اإلدارية دلتخذي القرارات يف ازباذ القرارات يف ادلؤسسة زلل الدراسة، من خالل اجلداول 

 : تبُت أن9-2ادلركبة 

 83.33% يؤكدون أن استخدام نظم ادلعلومات اإلدارية يف ادلصلحة يعطي شكل أحسن للمعلومات الشيء 
 .تتالءم مع القرارات ادلتخذة من أجل ازباذ قرارات صحيحة وصائبة

  يؤكدون بأن وصول ادلعلومات يف الوقت ادلناسب اليت يقدمها نظام ادلعلومات اإلدارية %76.67كما أن 
يزيد من فعالية القرارات ادلتخذة ذلك دلا تقدمو نظم ادلعلومات اإلدارية يزيد من فعالية القرارات ادلتخذة ذلك 
دلا تقدمو نظم ادلعلومات اإلدارية من تسهيالت دلتخذي القرارات من خالل االتصال السريع بقاعدة البيانات 

 .لربح الوقت واجلهد
  بينت الدراسة أن ىناك نسبة معتربة يرون أن نظم ادلعلومات اإلدارية ال تساعد يف زيادة فعالية القرارات

 . ىذا راجع كوهنم ال يقومون بازباذ القرارات على مستوى ادلصلحة فيما بينهم فقط%23.33ادلتخذة 
  أن نظم ادلعلومات يقوم بتخزين كمية ىائلة من ادلعلومات،وذلك للرجوع اليها أثناء ازباذ %76.67يؤكد 

 .القرارات ووضع احللول والبدائل يف حُت حصول مشكالت
  كذلك أن كل أفراد العينة يؤكدون أن نظم ادلعلومات اإلدارية يسهل يف العملية اإلدارية وتطوير وربسُت

 .اخلدمات وذبنب األزمات وادلشاكل كذلك ربح الوقت واجلهد أثناء القيام بالعمل
  تتفق ىذه النتيجة مع دراسة إمسهان خلقي اليت خلصت إىل أن مراحل عملية ازباذ القرار تتطلب نوعا معينا

من ادلعلومات يصعب على نظام منفرد أن يلبيها مجيعا، إال أن نظم ادلعلومات اإلدارية أثبتت جدارهتا يف تلبية 
 .مطالب متخذ القرار يف كثَت احلاالت خاصة منها توفَت ادلعلومة بشكل سريع وإعطاء احللول والبدائل
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أما خبصوص التساؤل الثاين ادلتمثل يف العالقة بُت ادلستويات التنظيمية لإلدارة واستخدام ادلعلومات الالزمة 
 .لصنع القرارات داخل مصلحة ادلوظفُت لإلدارة احمللية

 من أفراد العينة يؤكدون أن العالقة بُت مدير ادلصلحة ومتخذي القرار أثناء ازباذ %46.67فقد تبُت أن 
قرار معُت جيدة، وىذا يؤكد أن ادلدير أثناء ازباذه القرارات يعتمد على التقارير اإلدارية ادلقدمة لو من طرق 

 ادلوظفُت لثقتو بكفاءهتم وعملهم ادلتفان
  كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة أبو رمضان اليت خلصت إىل أن ىناك استخداما يًتاوح ما بُت التوسط

والعايل لنظم ادلعلومات اإلدارية من قبل ادلديرين وبُت استخدام ادلديرين ذلذه النظم يف صنع قراراهتم اإلدارية، 
كما توصل الباحث إىل وجود عالقة بُت مالئمة ادلعلومات اليت يقدمها نظام ادلعلومات اإلداري وبُت 

 .استخدام ادلديرين بُت ذلذه النظم يف صنع قراراهتم اإلدارية
أما خبصوص التساؤل الثالث ادلتمثل يف عالقة نظم ادلعلومات اإلدارية بازباذ القرارات اإلدارية، يف ادلصلحة 

 . من أفراد العينة يؤكدون أن نظم ادلعلومات اإلدارية تؤثر يف عملية صنع القرار%50فقد تبُت أن 
  من أفراد العينة يؤكدون أن نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد يف التقليل من ضعف ازباذ %50كما لوحظ أن 

 .القرار، وذلك بازباذ ادلصلحة القرار الذي خيدمها وخيدم الصاحل العام يف نفس الوقت
  من أفراد العينة يؤكدون أن نظم ادلعلومات اإلدارية تساعد يف تقدمي معلومات تنبؤية تساعد %73.33يؤكد 

 .متخذ القرار يف ازباذ القرارات، وىذا ما يدل على توصل ادلصلحة إىل قرارات فعالة
  أن القرارات اإلدارية ادلتخذة باالعتماد على نظم ادلعلومات اإلدارية خلقت صلاح ذلذه األخَتة يف %80يؤكد 

أداء وظائفها يف ادلصلحة، وىذا يدل على أن جودة القرارات ادلتخذة ىدفها األساسي ىو صلاح نظم 
 .ادلعلومات اإلدارية يف تسيَت سلتلف أعمال ادلصلحة، بكفاءة وفعالية

  تتفق ىذه النتيجة مع دراسة خلضر سعودي اليت خلصت توصل الباحث إىل إبراز أمهية نظرية النظم اليت تعرب
رلموعة من األنظمة الفرعية متفاعلة فيما بينها ودورىا يف عملية ازباذ القرارات، كما أن اذلدف من وجود 

 .تنظيم إداري وىيكل تنظيمي ىو تسهيل عملية ازباذ القرارات
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 :االقتراحات والتوصيات
 :بناءا على النتائج اليت توصلت إليها دراستنا ديكن تقدمي التوصيات اليت نوجزىا يف اآليت

 .إعطاء حرية أكرب للموظفُت من خالل اشًتاكهم يف عملية ازباذ القرارات داخل ادلصلحة .1
 .إمداد ادلستويات اإلدارية يف الوقت ادلناسب .2
 .سبكُت ادلصلحة القدرة العالية على استغالل احلاسوب والعمل بنظام ادلعلومات اإلداري يف اصلاز مهامها .3
سبكُت ادلستويات اإلدارية على زبزين ادلعلومات وحفظها وإدخاذلا ضمن نطاق عمليات معاجلة واسًتجاعها  .4

 .يف الوقت ادلناسب باالعتماد على نظام التقارير اإلدارية بشكل أكرب
ازباذ القرارات الصائبة داخل ادلصلحة، وربط مجيع أطرافها ادلوردة للمعلومات وادلنتجة ذلا مع بعضها  .5

 .البعض
إرسال ادلعلومات اليت ربتاجها ادلستويات اإلدارية وتزويدىا هبا عندما ربتاجها يف الوقت ادلناسب وبكل دقة  .6

 .وموضوعية
 .تسهيل عملية مشاركة ادلعلومات وتبادذلا بُت سلتلف ادلستويات اإلدارية .7
توفَت ادلعلومات الالزمة لإلدارة وهتيئتها يف الوقت ادلناسب دلساعدهتا وربفيزىا على ازباذ القرار الفعال  .8

 .والصحيح
 .ضرورة تكثيف الوسائل االتصالية لضمان وصول ادلعلومات لكل ادلستويات .9

 .العمل على إقامة دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العاملُت .10
 .توطيد العالقات اإلنسانية لرفع الروح ادلعنوي لدى ادلوظفُت .11
 .تطبيق نظام الًتقية .12
 .جعل االتصال جوىر العالقة اليت تربط العمال ببعضهم داخل بيئة العمل لتحقيق التفاىم .13
 .تطبيق نظام احلوافز للموظفُت دبا يتماشى مع إمكانيات ادلؤسسة .14
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 : خالصة

من خالل النتائج اليت توصلنا إليها فيما خيص االستمارات ادلوزعة على مستوى اإلدارة احمللية يف مصلحة ادلوظفُت 
  إال أن البعض %76.67تبُت لنا أن معظم ادلوظفُت على دراية دبفهوم نظم ادلعلومات اإلدارية بنسبة تقدر ب 

 .%23.33منهم ليس لديهم دراية دبفهوم نظم ادلعلومات اإلدارية بنسبة قدرت ب 

ورغم ذلك التمسنا يف العديد من إجابات ادلبحوثُت الدور الذي تلعبو نظم ادلعلومات اإلدارية داخل ادلصلحة يف 
ازباذ القرارات اإلدارية لدى ادلوظفُت ومسامهتها الكبَتة يف تسهيل عملية مشاركة ادلعلومات وتبادذلا بُت ادلستويات 

 .اإلدارية
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خامتة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة
 

 
103 

يعترب نظام املعلومات اإلدارية يف املؤسسة مبثابة اجلهاز العصيب الذي يتصل بكافة أجزائها وأقسامها 
،كونه يهتم باملعلومات يف شىت أنواع التنظيمات خاصة املتصلة باجلانب اإلداري باإلضافة إىل الدور البارز 

مبسامهته يف  اختاذ القرارات يف ظل الظروف البيئية السريعة فعملية اختاذ القرارات هي نقطة انطالق حنو حتقيق 
األهداف املرجوة ،كما أن قدرة أي مؤسسة على حتقيق أهدافها يعتمد على مدى جناحها يف ختطيط وتنظيم 
أعماهلا،وعلى مدى قيامها بإدارة مواردها و موظفيها و التنسيق بينهم وهذا ما جيعل من الضروري أن تعمل 

املنظمة على توفري املعلومات الدقيقة واملالئمة والشاملة واملتكاملة ويف وقتها املناسب وبالتكلفة املناسبة ألنه على 
أساسها تبين القرارات الفعالة، ويف واقع املؤسسات اليوم نرى أن غياب نظام املعلومات اإلداري يعين غياب أو 

استحالة استمرار أنشطة املؤسسة كما يعين صعوبة حتقيق مستويات مقبولة من الكفاءة والفعالية يف بعض 
 .األنشطة

وبالتايل فتوفر نظام معلومات فعال كفيل بالوصول الختاذ قرارات مبنية على األسس العملية والسليمة، 
يتبني احلاجة لنظام املعلومات وهذا  (...مراحلها، أنواعها)ومن خالل ما تقدم من دراسة العملية صنع القرارات 

 .ما يربز العالقة االرتباطية بينها
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قائمة 

 املصادرواملراجع
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